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 موجز

 
ال يزال ســــوء التغذية يشــــكل مشــــكلة عاملية تطال مجيع البلدان؛ إذ يعاين حالًيا شــــخص واحد من أصــــل كّل  -1

كاجلوع والتقّزم واهلُزال ونقص املغذيات الدقيقة والوزن الزائد   1ثالثة أشــــــــخاص من شــــــــكل من أشــــــــكال ســــــــوء التغذية
والســـمنة. وتصـــل كلفة ســـوء التغذية يف االقتصـــادات العاملية إىل ترليونات الدوالرات بســـبب ارتفاع التكاليف الصـــحية 

 شرطًا أخالقًيا واستثمارًا اقتصاديًا سليًما يف آن مًعا. وخسارة اإلنتاجية. لذا، يُعّد االستثمار يف التغذية
 
 .وتشكل األمناط الغذائية غري الصحية أحد األسباب الكامنة وراء مجيع أشكال سوء التغذية -2
 
فالنمط الغذائي الصــــــــــــــحي يليب االحتياجات التغذوية لألفراد من خالل توفري أغذية كافية ومأمونة ومتنوعة  -3

حياة مفعمة بالنشــــــاط واحلد من خماطر األمراض. وتشــــــمل األمناط الغذائية الصــــــحية جمموعة منوعة من للحفاظ على 
الفاكهة واخلضــــــــــــار مبا فيها احلبوب  -احملتوى العايل من املغذيات من جمموعات األغذية األســــــــــــاســــــــــــية  األغذية ذات

 .واجلوزيات واحلبوب الكاملة واألغذية احليوانية املصدر حسب احلاجة
 
ويكمن التحدي احلايل بالنســـبة إىل النظم الغذائية يف توفري األمناط الغذائية الصـــحية الالزمة للظروف الصـــحية  -4

والتغذوية املثلى للجميع مبوازاة محاية املوارد الطبيعية. وسوف يتطّلب تأمني أمناط غذائية صحية اتباع سياسات وبرامج 
ئة والطلب على األغذية، باإلضــــــافة إىل اختاذ تدابري لتحديد معامل البي شــــــاملة متســــــقة تتناول األبعاد اخلاصــــــة بالعرض

الغذائية اليت تنبثق عنها قرارات املســـتهلكني. وجيب أن تكون الســـياســـات والربامج واالســـتثمارات "مراعية للتغذية" أي 
 .أن ُحتدث تأثريات إجيابية على التغذية

 
                                                      

1  Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition. 2016. Food systems and diets: Facing the challenges of the 
http://glopan.org/sites/default/files/ForesightReport.pdf21st century. London, UK.   

http://glopan.org/sites/default/files/ForesightReport.pdf
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دورًا رائًدا لدعم البلدان من أجل حتويل نظمها الغذائية وتوفري أمناط وتؤدي منظمة األغذية والزراعة (املنظمة)  -5
 غذائية صحية.
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 معلومات أساسية -أوالً 
 
لقد خطا العامل خطوات ملحوظة من أجل حتســــــــني التغذية خالل العقود القليلة املاضــــــــية غري أّن ســــــــوء التغذية  -1
بلًدا  124بلًدا تتوافر البيانات الكافية عنها، يعاين  141يزال يعّد مشـــــــكلة عاملية تطال مجيع بلدان العامل. فمن أصـــــــل  ال

 .2منها أكثر من شكل واحد من أشكال سوء التغذية
 
وتشهد كذلك معدالت فقر الدم  20173.مليون نسمة يف عام  821وقد ارتفع عدد ناقصي التغذية وصوالً إىل  -2

حيث تعاين امرأة واحدة من أصل كل ثالث نساء يف سّن اإلجناب من فقر  -لدى البالغني ارتفاًعا  والسمنةلدى النساء 
ويؤدي الوزن الزائد والسمنة إىل تفاقم  3مليونًا من البالغني من السمنة على مستوى العامل. 672الدم فيما يعاين أكثر من 

 .صابة باألمراض غري املعدية على غرار داء السكري من النوع الثاين وأمراض القلب وبعض أنواع السرطانخطر اإل
 

وإن كانت التقديرات تشــــري إىل  1990وقد تراجع بشــــكل ملحوظ عدد األطفال املصــــابني بالتقّزم يف العامل منذ  -3
مليون  49فيما يعاين أكثر من  2018مليون طفل دون اخلامســــة من العمر ال يزالون يعانون من التقّزم يف عام  149وجود 

. ومبوازاة ذلك، يســـجل ارتفاع يف معدالت الوزن الزائد والســـمنة لدى األطفال. فقد ُأحصـــي وجود أكثر 4طفل من اهلُزال
 4 .2000ماليني طفل منذ سنة  10أي بزيادة قدرها  مليون طفل يعانون من الوزن الزائد يف العامل، 40من 

 
وتشـــمل تداعيات ســـوء التغذية تدهور الصـــحة وارتفاع معدل وفيات األطفال واإلعاقة املســـتقبلية لدى البالغني،  -4

ناهيك عن التكاليف االقتصــــــــادية واالجتماعية الباهظة. وتشــــــــري التقديرات إىل أّن ســــــــوء التغذية جبميع أشــــــــكاهلا تكّلف 
مليار  500، علًما أّن كلفة الوزن الزائد والســـــــــمنة وحدها تبلغ ترليون دوالر أمريكي يف الســـــــــنة 3.5اجملتمع ما يصـــــــــل إىل 

 5دوالر أمريكي يف السنة.
 

 : تشجيع األنماط الصحية2021-2020موضوع فترة السنتين  -ثانًيا
 التغذويةوالوقاية من جميع أشكال سوء 

 
 2030مع األولويات العاملية الراهنة على غرار خطة التنمية املســتدامة لعام املقرتح يتماشــى موضــوع فرتة الســنتني  -5

. ويعّد اتباع منط غذائي صـــــحي عنصـــــرًا حامسًا لتحقيق 2025-2016وعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية للفرتة 
 .معظم أهداف التنمية املستدامة

 

                                                      
Development Initiatives, 2018. 2018 Global Nutrition Report: Shining a light to spur action on nutrition. Bristol, UK: 2

Development Initiatives. 
. 2018ملية، امنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة الع  3

 ذية، روما، إيطاليا.. بناء القدرة على الصمود يف وجه تغّري املناخ من أجل األمن الغذائي والتغ2018حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 
4 UNICEF / WHO / World Bank Group, 2019. Levels and trends in child malnutrition. Joint Child Malnutrition Estimates 

findings.pdf?ua=1-key-2019-://www.who.int/nutgrowthdb/jmehttps Key findings of the 2019 edition.  
5  Global Panel, 2016. The Cost of Malnutrition: Why Policy Action is Urgent. :متاح على املوقع التايل 

https://glopan.org/sites/default/files/pictures/CostOfMalnutrition.pdf 

https://www.who.int/nutgrowthdb/jme-2019-key-findings.pdf?ua=1
https://glopan.org/sites/default/files/pictures/CostOfMalnutrition.pdf
https://glopan.org/sites/default/files/pictures/CostOfMalnutrition.pdf
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فالنمط الغذائي الصــحي يليب االحتياجات التغذوية لألفراد من خالل تأمني الغذاء الكايف واملأمون واملتنوع حلياة  -6
مفعمة بالنشـــاط واحلد من خماطر األمراض. وتشـــمل األمناط الغذائية الصـــحية جمموعة من األغذية ذات احملتوى العايل من 

اكهة واخلضــــــار واجلوزيات واحلبوب الكاملة واألغذية احليوانية املصــــــدر الف -املغذيات من جمموعات األغذية األســــــاســــــية 
 .حسب احلاجة

 
وتشـكل حالًيا األمناط الغذائية غري الصـحية عامالً أسـاسـًيا يسـاهم يف العبء العاملي لألمراض. واألمناط الغذائية  -7

،  2017. ويف عام 6ن الكحول والتدخنيغري الصــــــــــحية مســــــــــؤولة عن عدد أكرب من وفيات البالغني واإلعاقة مقارنة بإدما
تُعزى إىل عوامل خطر متصـــــــــــلة بالتغذية. وكانت يف طليعة عوامل اخلطر املتصـــــــــــلة بالتغذية  7 مليون حالة وفاة 11كانت 

املســؤولة عن الوفيات واإلعاقة على املســتوى العاملي ويف العديد من البلدان ارتفاع املتناول من الصــوديوم واخنفاض املتناول 
 8من احلبوب الكاملة واخنفاض املتناول من الفاكهة واخلضار.

 
تتمثل التحديات اليت تواجهها نظمنا الغذائية (اليت تشـــــــــــــمل اجملموعة الكاملة من األطراف الفاعلة وأنشـــــــــــــطتها  -8

املرتابطة يف جماالت إنتاج املنتجات الغذائية وجتميعها وجتهيزها وتوزيعها واســــــــــــــتهالكها والتخلص منها) يف تأمني األمناط 
 املثلى من الصحة والرفاه للجميع. الغذائية الصحية الالزمة حلياة مفعمة بالظروف 

 
وتشـــــــــهد النظم الغذائية يف خمتلف أحناء العامل حتوالت متســـــــــارعة بفعل عوامل حمددة كالتصـــــــــنيع الزراعي والنمو  -9

الســكاين والتوســع احلضــري والعوملة وتغري املناخ. وقد أّدت هذه النظم الغذائية إىل تراجع جودة األمناط الغذائية يف العديد 
لبلدان رغم نتائجها اإلجيابية من قبيل زيادة توافر األغذية على مدار الســــــــنة واحلصــــــــول على أغذية متنوعة وضــــــــمان من ا

ســـالمة األغذية ودميومتها. فعلى ســـبيل املثال، باتت األغذية العالية التجهيز اليت حتتوي على كمية عالية من الطاقة وغالًبا 
ئيًال، متاحة بســـــهولة وبأســـــعار أقّل يف الغالب واســـــتهالكها أســـــهل من األغذية ما يكون حمتواها من املغذيات الدقيقة ضـــــ

 9الطازجة اليت حتتوي على قدر أكرب من املغذيات.
 

وتؤدي النظم الغذائية احلالية إىل إدامة حاالت عدم املســـــــــــــاواة والتكافؤ االقتصـــــــــــــادي واالجتماعي اليت تؤثر على  -10
 2030منتجي األغذية ومســـتهلكيها على حد ســـواء. كما أّن نظمنا الغذائية تضـــّر بالبيئة. وتقّر خطة التنمية املســـتدامة لعام 

على  ريقة إنتاج األغذية واســتهالكها. ويعين هذا أنّه من الضــروري العمل بالتوزايبالتغيريات األســاســية الالزمة بالنســبة إىل ط
من أهداف التنمية املســـتدامة "ضـــمان وجود أمناط اســـتهالك وإنتاج مســـتدامة" وســـواه من أهداف التنمية  12حتقيق اهلدف 

 امة".ي والتغذية اّحملسنة وتعزيز الزراعة املستد"القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائ 2املستدامة ذات الصلة مبا فيها اهلدف 
 

                                                      
6  entury. Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition. 2016. Food systems and diets: Facing the challenges of the 21st c

London, UK 
احلياة املفعمة بالصــــحة املفقودة بســــبب الوفاة املبكرة واإلعاقة. وســــنوات العمر املعدلة حســــب اإلعاقة هي ســــنوات العمر املعدلة حســــب اإلعاقة من   7

 جمموع سنوات احلياة املفقودة والسنوات اليت يعيشها الفرد يف حالة من اإلعاقة.
8  2017: a systematic analysis for the Global Burden –Global Burden of Disease, 2017. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990

of Disease Study 2017. Lancet. 2019 Apr 3. 
9  cessedpro-UltraMonteiro CA., Moubarac JC., Cannon G., Ng SW., Popkin BM. 2013.  

8. -products are becoming dominant in the global food system. Obesity Reviews, 2013 Nov;14 Suppl 2:21
.nlm.nih.gov/pubmed/24102801www.ncbi 
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الذي شــــــاركت يف تنظيمه منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــــحة  10وخالل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية -11
ياسات س ، التزمت البلدان بتعزيز النظم الغذائية املستدامة عن طريق وضع2014العاملية خالل شهر نوفمرب/تشرين الثاين 

عامة متسقة، من اإلنتاج إىل االستهالك، وعرب القطاعات ذات الصلة مبا يتيح احلصول على مدار السنة على أغذية تليب 
 االحتياجات التغذوية لألفراد وتشجع األمناط الغذائية الصحية املأمونة واملتنّوعة.

 
متســقة  لنظم الغذائية برّمتها: ســياســات وبرامجوســيتطلب توفري أمناط غذائية صــحية اختاذ إجراءات على نطاق ا -12

لتشجيع إنتاج حماصيل ذات حمتوى عاٍل من املغذيات وطرق إنتاج حتافظ على املغذيات وسياسات تضمن توافر األغذية 
يارات بأسعار معقولة وتكون سهلة املنال ومأمونة، مبوازاة احلد من الفاقد واملهدر من األغذية ومتكني املستهلكني للقيام خب

صحية بالنسبة إىل األغذية واستخدام القياسات لرصد جودة األمناط الغذائية والبيانات املتصلة هبا من أجل االسرتشاد هبا 
لرســــم ســــياســــات فعالة تتيح األمناط الغذائية الصــــحية للجميع ولوضــــع خطوط توجيهية غذائية وطنية قائمة على األغذية 

 لتوجيه عملية تناول أغذية صحية.
 

وكان جملس منظمة األغذية والزراعة قد وافق على حتديث "اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة ورؤيتها للعمل يف  -13
لرتســيخها يف �ج "النظم الغذائية من أجل أمناط غذائية صــحية". وجرى حتديد التغذية كموضــوع شــامل  11جمال التغذية"

 يف املنظمة حرًصا على مسامهة األهداف االسرتاتيجية اخلمسة للمنظمة يف حتقيق نتائج إجيابية على صعيد التغذية.
 

 ذائية لتوفري أمناط غذائية صحية. وإّن املنظمة ملتزمة بدعم البلدان من أجل حتويل نظمها الغ -14
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