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e المحتويات

7 تمهيد 
الجزء األول 

 األمن الغذائي والتغذية 
11 حول العالم في عام 2020 

 1-1 التقدم المحرز نحو تحقيق المقاصد المتعلقة 
11 بالجوع وبانعدام األمن الغذائي 

e  الشكل 1 واصل عدد الذين يعانون من النقص 
 التغذوي  في العالم ارتفاعه في عام 2019. 

 وإذا لم يتم عكس االتجاهات األخيرة، فإن المقصد 1 
 للهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل 

12 في القضاء على الجوع، لن يتحقق 
e  الشكل 5 في حال استمرار االتجاهات األخيرة، فإن توزيع

الجوع في العالم سيتغّير بصورة ملحوظة جاعالً أفريقيا 
 اإلقليم الذي فيه أكبر عدد من الذين يعانون النقص 

14 التغذوي في عام 2030 
e  الشكل 7 يؤثر انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الشديد 

 في ربع سكان العالم وهو يشهد ارتفاًعا خالل السنوات
 الست األخيرة. ويعاني أكثر من نصف سكان أفريقيا 
 وحوالي ثلث سكان أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

15 وأكثر من الخمس في آسيا، انعدام األمن الغذائي 

 1-2 التقدم المحرز نحو تحقيق المقاصد العالمية 
16 الخاصة بالتغذية 

e  ،الشكل 10 رغم التقدم المحرز في معظم المؤشرات 
وحدها غاية 2025 المتعلقة بالرضاعة الطبيعية الخالصة 

 كانت على المسار المطلوب لتحقيقها. وينبغي عكس 
17 اتجاهات الوزن الزائد لدى األطفال والسمنة لدى البالغين 

 1-3 العالقة الحرجة بين األمن الغذائي والنتائج في ما 
19 خص التغذية: استهالك األغذية وجودة النمط الغذائي 

e الشكل 20 تختلف نسبة مجموعات األغذية 
 المتنوعة المتاحة لالستهالك البشري باختالف 

21 فئات دخل البلدان: لمحة عن عام 2017 

22 1-4 االستنتاجات 

e المحتويات
الجزء الثاني 

تحويل النظم الغذائية لتوفير أنماط 
23 غذائية ميسورة الكلفة للجميع 

 2-1 كلفة األنماط الغذائية الصحية والقدرة 
23 على تحّملها في مختلف أرجاء العالم 

e الجدول 7 كلفة النمط الغذائي الصحي أعلى 
 بنسبة 60 في المائة تقريًبا من كلفة النمط الغذائي 
 المالئم من حيث المغذيات وحوالي خمسة أضعاف 

 كلفة النمط الغذائي الكافي من حيث الطاقة 
27 الغذائية في عام 2017 

e الشكل 28 يعجز الفقراء في كل إقليم من أقاليم 
 العالم تحّمل كلفة النمط الغذائي الصحي في 

28 عام 2017 

29 2-2 التكاليف الصحية والبيئية المستترة لما نتناوله 
e  الشكل 34 من شأن اعتماد أي من نماذج األنماط 

 الغذائية الصحية البديلة األربعة أن يؤدي إلى 
 خفض التكاليف الصحية المرتبطة بالنمط الغذائي 

31 بشكل كبير بحلول عام 2030  
e  الشكل 37 من شأن اعتماد أنماط غذائية نباتية أن 

 يخفض الكلفة االجتماعية النبعاثات غازات الدفيئة 
32 بنسبة تتراوح بين 41 و74 في المائة في عام 2030  

34 2-3 ما العامل الكامن وراء كلفة األغذية المغذية؟ 
e  الشكل 39 السياسات التجارية الحمائية تحمي اإلنتاج 

 المحلي لألغذية األساسية على غرار األرّز، وتعطيها 
 حوافز لكن غالًبا على حساب األغذية المغذية في 

37 البلدان المنخفضة الدخل 

 2-4 سياسات خفض كلفة األغذية المغذية 
38 وضمان الكلفة الميسورة لألنماط الغذائية الصحية 

e  الشكل 41 الخيارات على مستوى السياسات 
 لخفض كلفة األغذية المغذية وجعل األنماط الغذائية 

 الصحية ميسورة أكثر مع سياسات مكّملة لتعزيز 
40 األنماط الغذائية الصحية 

4 الرسائل الرئيسية 
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e الرسائل الرئيسية

Í  أمكن من خالل إتاحة معلومات محدثة عن
العديد من البلدان إجراء تقدير أدّق ملستويات 

الجوع يف العامل هذا العام. وأمكن عىل وجه 
التحديد من خالل توافر بيانات جديدة تيّس 
االطالع عليها مؤخًرا تعديل السلسلة الكاملة 

للتقديرات السنوية للنقص التغذوي يف الصني التي 
ترقى إىل عام 2000، ما أفىض إىل خفض ملحوظ يف 

عدد الذين يعانون من النقص التغذوي حول العامل. 
غري أّن ذلك التعديل قد أكّد االتجاه الذي أفادت 
عنه اإلصدارات السابقة من هذا التقرير ومفاده 

أن عدد الجياع حول العامل آخذ يف االرتفاع بشكل 
بطيء منذ عام 2014.

Í  الراهنة إىل أن هناك التقديرات  تشري 
الجوع، أي  يعانون  690 مليون شخص 

العامل، ما يعادل  8.9 يف املائة من سكان 
زيادة قدرها 10 ماليني نسمة يف سنة واحدة 
60 مليون نسمة خالل خمس سنوات.  وقرابة 
أما عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام 
قياًسا  الشديد، والذي يشكل  الغذايئ  األمن 

منحنى  أيًضا  فيكتيس هو  الجوع،  لتقدير  آخر 
750 مليون  تصاعديًا. ففي عام 2019، كان نحو 

نسمة - أي شخص واحد من أصل 10 أشخاص 
يف العامل - عرضة ملستويات خطرية من انعدام 

األمن الغذايئ.

Í  يعانون الذين  تناول مجمل األشخاص  لدى 
من انعدام األمن الغذايئ املعتدل أو الشديد، مل 

العامل يحصلون  يكن حوايل ملياري )2( شخص يف 
أغذية مأمونة ومغذية وكافية يف  بانتظام عىل 

عام 2019.

Í  لتحقيق املطلوب  املسار  ليس عىل  العامل 
القضاء التام عىل الجوع بحلول 2030. وإذا ما 

استمرت االتجاهات األخرية عىل حالها، فإن عدد 
بحلول  نسمة  مليون   840 عتبة  سيتخطى  الجياع 

عام 2030.

Í  19-كوفيد جائحة  أّن  إىل  أويل  تقييم  يشري 
132 مليون شخص  83 إىل  قد تؤدي إىل إضافة 

النقص  من  يعانون  للذين  اإلجاميل  العدد  إىل 
بحسب  وذلك   ،2020 سنة  العامل  يف  التغذوي 

السائدة. االقتصادي  النمو  حالة 

Í  أشكاله بكافة  التغذية  يزال عبء سوء  ال 
فبحسب  العاملي.  املستوى  عىل  تحديًا  ميّثل 

كان   2019 الحالية، يف عام  التقديرات 
الخامسة  دون  األطفال  من  21.3 يف املائة 

مليونًا(،   144.0( التقزم  يعانون  العمر  من 
الهزال  يعانون  مليونًا(   47.0( و6.9 يف املائة 

املائة )38.3 مليونًا(  5.6 يف  فيام عاىن 
الوزن الزائد.
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Í  صحيح أن العامل يحرز تقّدًما، إال أنه ليس
عىل املسار املطلوب لتحقيق مقاصد عامي 2025 
و2030 يف ما خص تقزّم األطفال وانخفاض الوزن 

عند الوالدة، ويف ما خص الرضاعة الطبيعية 
الخالصة فإنه عىل املسار املطلوب فقط ملقصد 
عام 2025. ناهيك عن أن انتشار الهزال يفوق 
املقاصد املنشودة بفارق ملحوظ. وإن معظم 

األقاليم ليس عىل املسار املطلوب لتحقيق 
املقاصد املتعلقة بالوزن الزائد لدى األطفال. 

وتشهد معدالت السمنة لدى البالغني ارتفاًعا يف 
األقاليم كافة. وهناك حاجة ماسة إىل عكس هذه 

االتجاهات التصاعدية.

Í  من املرجح أن تتفاقم الحالة التغذوية للرشائح
السكانية األشد ضعًفا جراء التداعيات الصحية 

واالجتامعية االقتصادية لجائحة كوفيد-19.

Í  بوسع انعدام األمن الغذايئ أن ينتقص من
جودة األمناط الغذائية، ما يزيد بالتايل من خطر 

ظهور أشكال مختلفة من سوء التغذية، األمر 
الذي قد يفيض بدوره إىل نقص التغذية ناهيك 

عن الوزن الزائد والسمنة.

Í  تعتمد البلدان املنخفضة الدخل أكرث من
سواها عىل األغذية األساسية منها عىل الفاكهة 

والخضار واألغذية الحيوانية املصدر مقارنة 

بالبلدان املرتفعة الدخل. وفقط يف آسيا، وعىل 
مستوى العامل يف البلدان املتوسطة الدخل من 

الرشيحة العليا، تتوفر كميات من الفاكهة 
والخضار لالستهالك البرشي تكفي لتلبية التوصية 

الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 
الصحة العاملية التي تقيض باستهالك ما ال يقل 

عن 400 غرام منها للشخص الواحد يف اليوم.

Í  ،صعًبا الغذاء  عىل  الحصول  يزال  ال  فيام 
غذائية صحية  أمناط  إىل  الوصول  تحديات  فإن 

بعد. أعظم 

Í  األمناط الغذائية الصحية ليست ميسورة
الكلفة بالنسبة إىل العديد من الناس وال سيام 

الفقراء يف كل إقليم من العامل. وتشري التقديرات 
األكرث تحفظًا إىل أن أكرث من 3 مليارات نسمة 

حول العامل ال يستطيعون دفع كلفة تلك األمناط 
الغذائية الصحية. وتشري التقديرات إىل أن كلفة 

األمناط الغذائية الصحية تفوق يف املتوسط خمس 
مرات األمناط الغذائية التي تلبي فقط االحتياجات 

التغذوية من الطاقة عرب غذاء أسايس نشوي.

Í  الصحي الغذايئ  النمط  كلفة  تتجاوز 
عند  تحديده  تم  )الذي  للفقر  الدويل  الخط 

الواحد  للشخص  اليوم  يف  أمريكًيا  1.90 دوالًرا 
يجعله  ما  الرشائية(  القوة  تعادل  من حيث 
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كذلك  الكلفة  وتتعدى  الفقراء.  متناول  خارج 
بلدان  ملعظم  األغذية  عىل  اإلنفاق  متوسط 

57 يف املائة أو أكرث من  الجنوب: فإن حوايل 
غذايئ  منط  كلفة  تحّمل  يستطيعون  ال  السكان 

الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  أنحاء  يف  صحي 
الجنوبية. وآسيا 

Í  تنطوي جميع األمناط الغذائية عىل تكاليف
مسترتة ينبغي فهمها من أجل تحديد املقايضات 
وأوجه التآزر املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة 

األخرى. أما الكلفتان املسترتتان األكرث حرًجا 
الغذائية املتصلة  فتتعلقان بتداعيات خياراتنا 

بالصحة )الهدف 3( واملناخ )الهدف 13( والنظم 
التي تدعمها. الغذائية 

Í  ،الحالية الستهالك األغذية الوترية  يف ضوء 
للنمط  الصحية  التكاليف  ترتفع  أن  املتوقع  من 

الغذايئ يف ما خص معدل الوفيات واألمراض غري 
املعدية مبا يفوق 1.3 تريليون دوالر أمرييك يف 
السنة بحلول عام 2030. ومن جهة أخرى، من 

املتصلة  االجتامعية  الكلفة  تتجاوز  أن  املقدر 
انبعاثات  عن  واملرتتبة  الحايل  الغذايئ  بالنمط 
1.7 تريليون دوالر أمرييك يف  الدفيئة  غازات 

عام 2030. بحلول  السنة 

Í  بوسع االنتقال إىل أمناط غذائية صحية أن
واملتعلقة  الصحية  التكاليف  خفض  يف  يساهم 

املسترتة  التكاليف  2030 ألن  بحلول  املناخ  بتغري 
تكاليف  أدىن من  الصحية  الغذائية  األمناط  لهذه 

املتوقع العتامد  ومن  الحالية.  االستهالك  أمناط 
أمناط غذائية صحية أن يؤدي إىل تخفيض 

بنسبة  املبارشة  وغري  املبارشة  الصحية  التكاليف 
تصل إىل 97 يف املائة، وبنسبة ترتاوح بني 

النبعاثات  االجتامعية  للتكلفة  41 و74 يف املائة 
غازات الدفيئة يف عام 2030.

Í  لكن ليست جميع األمناط الغذائية الصحية
مستدامًة وال جميع األمناط الغذائية املصممة 
لغايات االستدامة صحيًة دامئًا. وهذه املفارقة 

الدقيقة الهامة ليست مفهومة بشكل واف وغائبة 
عن النقاشات واملناظرات حول املساهمة املمكنة 

لألمناط الغذائية الصحية يف االستدامة البيئية.

Í  بغية زيادة القدرة عىل تحمل كلفة األمناط
الغذائية الصحية، ينبغي خفض كلفة األطعمة 
املغذية. وتربز العوامل الكامنة وراء كلفة تلك 

األمناط الغذائية عرب سلسلة اإلمدادات الغذائية 
ضمن البيئة الغذائية ويف االقتصاد السيايس 

الذي يؤثر يف سياسات التجارة واإلنفاق العام 
واالستثامر. وسيتطلب تناول العوامل الكامنة وراء 
الكلفة تلك تحويالت كبرية يف النظم الغذائية من 
دون توفر حل موحد يعالج جميع الحاالت، ومع 

اختالف املقايضات وأوجه التآزر للبلدان.

Í  سيتعنّي عىل البلدان إعادة التوازن مجدًدا بني
السياسات الزراعية والحوافز باتجاه استثامرات أكرث 

مراعاة للتغذية وإجراءات عىل مستوى السياسات 
عرب سلسلة اإلمدادات الغذائية من أجل خفض 
الفاقد من األغذية، وتعزيز الوفورات يف جميع 
املراحل. وستكون سياسات الحامية االجتامعية 
املراعية للتغذية أيًضا ذات أهمية محورية لها، 
من أجل زيادة القدرة الرشائية ومتكني الرشائح 
السكانية األكرث ضعًفا من تحمل كلفة األمناط 

الغذائية الصحية. كام ستدعو الحاجة إىل تطبيق 
سياسات تشجع بشكل عام تغري السلوك لصالح 

n .األمناط الغذائية الصحية
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بعد ميض خمس سنوات عىل االلتزام العاملي بوضع حد للجوع وانعدام األمن الغذايئ وجميع 
البيانات إىل أّن  التغذية، ما زلنا بعيدين عن تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030. وتشري  أشكال سوء 
السنة  للجميع عىل مدار  الحصول عىل أغذية آمنة ومغذية وكافية  باتجاه ضامن  العامل ال يحرز تقدًما 
التغذية  استئصال جميع أشكال سوء  املستدامة( وال عىل  التنمية  2 من أهداف  للهدف  )املقصد 1-2 

املستدامة(. التنمية  2 من أهداف  للهدف   2-2 )املقصد 

وهناك العديد من التهديدات محدقة بهذا التقدم. وكان إصدارا عامي 2017 و2018 من هذا التقرير 
قد أفادا بأّن النزاعات والتقلبات املناخية والظواهر املناخيـة القصوى تقّوض الجهود املبذولة يف سبيل 

القضاء عىل الجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية. ويف عام 2019، أظهر التقرير أّن حاالت التباطؤ 
واالنكامش االقتصادي قد أطاح بهذه الجهود. ويف عام 2020، ألقت جائحة كوفيد-19، وكذلك حاالت 

تفيش الجراد الصحراوي غري املسبوقة يف أفريقيا الرشقية، بظاللها عىل توقعات االقتصاد بطرق مل يكن أحد 
يتوقعها وهذا الوضع مرشح للتفاقم ما مل نتحرك عىل وجه الرسعة ونتخذ إجراءات غري مسبوقة. 

وتشري آخر التقديرات لعام 2019 إىل أنه قبل جائحة كوفيد-19، كان نحو 690 مليون شخص، أي ما يعادل 
8.9 يف املائة من سكان العامل، يعانون من النقص التغذوي. وتستند هذه التقديرات إىل بيانات جديدة 
عن السكان وإمدادات األغذية واألهم من ذلك، إىل بيانات جديدة منبثقة عن دراسة استقصائية لألرس 

املعيشية أمكن من خاللها مراجعة البيانات الخاصة بعدم املساواة يف استهالك األغذية بالنسبة إىل 13 بلًدا، 
من ضمنها الصني. وأدت مراجعة التقديرات الخاصة بالنقص التغذوي يف الصني بالعودة إىل سنة 2000 إىل 

عدد أقل بكثري من عدد الذين يعانون من النقص التغذوي عىل صعيد العامل ككّل. ذلك أّن الصني تضّم 
ُخمس سكان العامل. ومع ذلك، ال يزال االتجاه الذي أفادت عنه اإلصدارات السابقة من هذا التقرير قامئًا 

وهو ارتفاع بطيء يف عدد الجياع يف العامل منذ سنة 2014. واتضح من خالل التقديرات الجديدة لعام 
2019 أّن الجوع قد طال 60 مليون شخص إضايف منذ سنة 2014. وإذا ما استمّر هذا االتجاه عىل حاله، 

من املتوقع أن يتخطى عدد الذين يعانون من النقص التغذوي 840 مليون نسمة بحلول عام 2030. لهذه 
األسباب، فإّن العامل ليس عىل املسار املطلوب لتحقيق القضاء التام عىل الجوع حتى يف حال مل تؤخذ بعني 
االعتبار التأثريات السلبية املحتملة لجائحة كوفيد-19 عىل الجوع. وتفيد اإلسقاطات األولية املستندة إىل 

آخر التوقعات العاملية املتاحة واملعروضة أيًضا يف هذا التقرير بأّن جائحة كوفيد-19 قد تؤدي إىل التحاق 
83 إىل 132 مليون نسمة بصفوف الذين يعانون من النقص التغذوي يف عام 2020. 

e تمهيد
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وبالنظر إىل أبعد من مسألة الجوع، اضطر عدد متزايد من األشخاص إىل خفض كمية األغذية التي 
يتناولونها وجودتها. وقد عاىن مليارا )2( نسمة أو ما يعادل 25.9 يف املائة من سكان العامل من الجوع أو 

مل يحصلوا بشكل منتظم عىل أغذية مغذية وكافية يف عام 2019. وقد يتفاقم هذا الوضع ما مل نتحرك عىل 
وجه الرسعة وبشجاعة. 

وتساهم اتجاهات األمن الغذايئ هذه يف زيادة خطر سوء التغذية لدى األطفال ذلك أّن انعدام األمن 
الغذايئ يؤثر يف نوعية النمط الغذايئ، مبا يف ذلك نوعية األمناط الغذائية لألطفال والنساء، ويف صحة 

اإلنسان بطرق مختلفة. وعليه، ومهام كان تقبّل هذا الواقع صعبًا، ال عجب يف أن يبقى عبء سوء تغذية 
األطفال تهديًدا محدقًا بالعامل: ففي عام 2019 كانت نسبة 21.3 يف املائة )144.0 مليونًا( من األطفال دون 

الخامسة من العمر تعاين من التقزّم و6.9 يف املائة )47.0 مليونًا( من الهزال و5.6 يف املائة )38.3 ماليني( 
من الوزن الزائد، يف حني أّن ما ال يقّل عن 340 مليون طفل كانوا يعانون من نقص يف املغذيات الدقيقة. 

ولعّل الخرب السار هو أّن معدل انتشار تقزم األطفال يف العامل قد تراجع مبعدل الثلث بني عامي 2000 
و2019. غري أّن العامل ليس عىل املسار الصحيح لبلوغ املقاصد العاملية الخاصة بالتغذية، مبا يف ذلك تلك 

املتعلقة بالهزال والتقزم والوزن الزائد لدى األطفال بحلول عام 2030. فضالً عن كون السمنة لدى البالغني 
تشهد ارتفاًعا يف األقاليم كافة. وإّن إسقاطات عام 2030، حتى من دون النظر إىل احتامل حدوث ركود 

اقتصادي عاملي، تدق ناقوس الخطر وتنذر مجدًدا بأّن الجهود املبذولة حاليًا غري كافية عىل اإلطالق لوضع 
حد لسوء التغذية خالل العقد القادم. 

النجاح يف متناولنا لكن فقط إذا عملنا عىل ضامن حصول الجميع ليس عىل األغذية فحسب بل  وال زال 
الخمس مجتمعة من خالل  الوكاالت  أرادت  الغذايئ الصحي. وقد  النمط  عىل أغذية مغذية تشكل قوام 

العامل من  أنحاء  الرئييس ملعاناة ماليني األشخاص يف مختلف  السبب  إّن  التقرير توجيه رسالة حازمة:  هذا 
التغذية إمنا هو عدم قدرتهم عىل تكبّد كلفة أمناط غذائية صحية.  الغذايئ وسوء  الجوع وانعدام األمن 

الغذايئ وجميع  األمن  انعدام  بازدياد  ترتبط  الثمن  امليسورة  املكلفة وغري  الصحية  الغذائية  فاألمناط 
الزائد والسمنة. وتعني االختالالت يف اإلمدادات  التقزم والهزال والوزن  التغذية، مبا يف ذلك  أشكال سوء 
كوفيد-19  نتيجة جائحة  النقدية  والتحويالت  العيش  فقدان سبل  بسبب  الدخل  إىل  واالفتقار  الغذائية 

العامل تواجه صعوبات متنامية من أجل الحصول عىل أغذية مغذية وتجعل من  أّن األرس املعيشية حول 
أمناط غذائية صحية.  اتباع  فقًرا وضعًفا  األشّد  السكانية  الرشائح  إىل  بالنسبة  أكرب  بقدر  الصعب 

من  أكرث  يعجز  أن  أجمعني،  غذاء إلطعام سكانه  من  يكفي  ما  ينتج  عامل  املقبول، يف  غري  من  لكن 
يف  األساسية  املغذيات  من  الالزمة  املستويات  يلبي  غذايئ  منط  كلفة  تحمل  عن  نسمة  1.5 مليارات 

ويتوّزع  الصحية.  الغذائية  األمناط  أزهد  تأمني  عن  عاجزون حتى  نسمة  مليارات   3 من  أكرث  أّن  حني 
مشكلة  نواجه  أننا  يعني  مام  العامل  أقاليم  مختلف  يف  غذايئ صحي  منط  إىل  يفتقرون  الذين  األشخاص 

جميًعا.  تعنينا  عاملية 

تمهيد
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"التكاليف  تسمية  العام  تقرير هذا  عليه  يطلق  ما  األغذية  الحالية الستهالك  األمناط  وتولّد كذلك 
املناخ  تغري  وتكاليف  املستدامة(  التنمية  أهداف  3 من  )الهدف  الصحية  التكاليف  بها  ويقصد  املسترتة" 

الحالية الستهالك األغذية عىل  التنمية املستدامة(. وإذا ما استمرت األمناط  13 من أهداف  )الهدف 
الوفيات  واملتصلة مبعدل  الغذايئ  بالنمط  املرتبطة  الصحية  التكاليف  تتخطى  أن  املتوقع  من  حالها، 

1.3 ترليون دوالر أمرييك يف السنة بحلول عام 2030.  واألمراض غري املعدية املتصلة بالنمط الغذايئ 
الحراري  االحتباس  غازات  نتيجة  الغذايئ  بالنمط  املرتبطة  االجتامعية  الكلفة  تتعدى  أن  املتوقع  ومن 

2030. وهاتان  السنة بحلول عام  1.7 ترليون دوالر أمرييك يف  الحالية  الغذائية  واملتصلة باألمناط 
البيئية  التأثريات  تراعي  ال  البيئية  فالتكاليف  الفعلية.  بالتقديرات  تفيان  ال  كلتاهام  املسترتتان  الكلفتان 

التغذية  لنقص  السلبية  التأثريات  الحسبان  تأخذ يف  الصحية ال  التكاليف  أّن  األخرى يف حني  السلبية 
اتباع أمناط غذائية صحية  أّن  الواضح  البيانات. ويف ضوء هذه األدلة، من  الناجمة عن  القيود  بسبب 

تآزر  يولّد أوجه  التكاليف املسترتة وأن  اعتبارات االستدامة من شأنه أن يخفض بشكل ملحوظ  تراعي 
األخرى.  املستدامة  التنمية  أهداف  مع  ملحوظة 

التي تؤدي إىل رفع كلفة  النظام الغذايئ يف كيفية معالجة العوامل  وال بد لنا من النظر عىل امتداد 
األغذية املغذية. ويعني هذا دعم منتجي األغذية - ال سيام صغار املنتجني - من أجل إيصال أغذية 

مغذية إىل األسواق بكلفة متدنية والحرص عىل نفاذ هؤالء األشخاص إىل أسواق األغذية تلك وجعل أداء 
مليارات  إىل  املنتجني وصوالً  انطالقًا من صغار   - الضعيفة  للفئات  الغذائية مجدية  اإلمدادات  سالسل 

غذائية صحية. أمناط  كلفة  لتحمل  دخلهم  يكفي  ال  الذين  املستهلكني 

ومن الواضح إًذا أننا أمام تحدي تحويل النظم الغذائية مبا يكفل عدم فرض قيود عىل أي أحد بسبب ارتفاع 
أسعار األغذية املغذية أو االفتقار إىل الدخل الالزم لتحمل كلفة منط غذايئ صحي، مبوازاة الحرص عىل 

مساهمة اإلنتاج الغذايئ واستهالك األغذية يف االستدامة البيئية. لكن ليس من حّل سحري يناسب جميع 
البلدان وسوف يتعني عىل واضعي السياسات تقييم الحواجز الخاصة بكل سياق وإدارة املقايضات وتعظيم 

أوجه التآزر – عىل غرار األرباح البيئية املمكنة – بغية تحقيق عمليات التحّول املطلوبة.

وإننا عىل أتّم الثقة من أّن توصيات هذا التقرير، عند تصويبها مبا يناسب سياق كل بلد من البلدان، سوف 
تساعد الحكومات عىل خفض كلفة األغذية املغذية وستجعل األمناط الغذائية الصحية ميسورة الكلفة 

للجميع وستمّكن الفئات الضعيفة العاملة يف النظم الغذائية من كسب دخل الئق مبا يعزز أمنها الغذايئ. 
وسيكون هذا منطلًقا لتحويل النظم الغذائية القامئة حاليًا مبا يجعلها قادرة عىل الصمود ومستدامة. 

ويجب أن تشمل مجاالت الرتكيز عىل مستوى السياسات إعادة التوازن بني السياسات الزراعية والحوافز 
الزراعية وصوالً إىل استثامرات مراعية للتغذية؛ واتخاذ إجراءات عىل مستوى السياسات عىل امتداد سالسل 

اإلمدادات الغذائية مع الرتكيز عىل أغذية مغذية من أجل أمناط غذائية صحية من أجل خفض الفواقد 
الغذائية وخلق فرص لصغار املنتجني الضعفاء ولغريهم من العاملني يف النظم الغذائية وتعزيز أوجه 

موجز عن  حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم 2020
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موجز

شو دونيو
المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة

الكفاءة. وستكون كذلك سياسات الحامية االجتامعية املراعية للتغذية أساسية لزيادة القدرة الرشائية 
والقدرة عىل تحمل كلفة األمناط الغذائية الصحية من جانب الفئات السكانية األضعف. وينبغي أيًضا 
تشجيع قيام بيئة مشجعة من خالل سياسات تحّسن، بشكل عام، الجودة التغذوية لألغذية التي يتم 
إنتاجها وإتاحتها يف األسواق ودعم عملية تسويق أغذية مغذية ومتنوعة وتوفري التثقيف واملعلومات 

للتشجيع عىل تغيري السلوك الفردي واالجتامعي نحو أمناط غذائية صحية. 

وتتامىش هذه التوصيات عىل مستوى السياسات مع التوصيات الرئيسية املنبثقة عن عقد األمم املتحدة للعمل من 
أجل التغذية، 2016-2025. ويف اعتقادنا أّن ما يتضمنه هذا التقرير من تحليل وتوصيات عىل مستوى السياسات 
سوف يساعد أيًضا يف وضع جدول أعامل مؤمتر القمة األول لألمم املتحدة بشأن النظم الغذائية الذي من املقرر 
عقده خالل سنة 2021 والذي سيسعى إىل تحقيق هدف شامل يتمثل يف مساعدة أصحاب املصلحة عىل تكوين 
فهم أفضل للخيارات التي تؤثر يف مستقبل النظم الغذائية وإدارتها عىل نحو أفضل، باإلضافة إىل رضورة تحويلها 

إلحراز تقدم رسيع وملحوظ باتجاه تحقيق أهداف التنمية املستدامة بحلول عام 2030. 

وإّن وكاالتنا ملتزمة التزاًما راسًخا بدعم عملية التحّول هذه لجعل األمناط الغذائية الصحية ميسورة الكلفة 
للجميع واملساهمة يف القضاء عىل الجوع وانعدام األمن الغذايئ وجميع أشكال سوء التغذية لدى األطفال 

والبالغني عىل السواء. وسوف تضمن جهودنا حدوث هذا التحول عىل نحو مستدام، لألشخاص ولكوكبنا، وخلق 
 n .أوجه تآزر لدفع عجلة التقدم بالنسبة إىل سائر أهداف التنمية املستدامة األخرى

Gilbert F. Houngbo
رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Henrietta H. Fore
 المديرة التنفيذية لمنظمة األمم 

المتحدة للطفولة

David Beasley
المدير التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

Tedros Adhanom Ghebreyesus
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
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بعد ميض خمسة أعوام عىل البدء بتنفيذ خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030 )خطة عام 2030(، 

حان الوقت لتقييم تقّدمها والتساؤل عام إذا كانت 
الجهود املتواصلة التي طبّقت حتى اليوم ستتيح 

للبلدان تحقيق مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية 
املستدامة. ولهذا السبب، يستكمل تقرير هذا العام 

التقييم االعتيادي لحالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل 
بواسطة إسقاطات ملا ستكون حالة العامل عليه بحلول 

عام 2030، يف حال استمرار االتجاهات التي سادت 
خالل العقد املنرصم. ولعّل األهّم، يف ظّل استمرار تفيش 

جائحة كوفيد-19، أّن هذا التقرير يحاول توقع بعًضا 
من تأثريات هذه الجائحة العاملية عىل األمن الغذايئ 

والتغذية. لكن، كون النطاق الكامل لألرضار التي 
ستخلفها جائحة كوفيد-19 ال تزال مجهولة، من املهم 

االعرتاف بأن أي تقييم يف هذه املرحلة سيكون غري أكيد 

n .بنسبة عالية، وسينبغي تفسريه بتأن

التقدم املحرز حنو   1-1
حتقيق املقاصد املتعلقة 

باجلوع وبانعدام األمن الغذائي

الرسائل الرئيسية

أمكن من خالل املعلومات املحدثة املتاحة عن العديد 
من البلدان تقدير الجوع يف العامل بدقة أكرب هذا 

العام. وتتضمن التحديثات عىل وجه الخصوص بيانات 
جديدة ميكن االطالع عليها سمحت بتنقيح السلسلة 
الكاملة لتقديرات النقص التغذوي السنوية يف الصني 

بالعودة إىل سنة 2000، مام أدى إىل مراجعة ملحوظة 

اجلزء األول
األمن الغذائي والتغذية حول العامل يف عام 2020

إىل األسفل يف سالسل عدد الذين يعانون من النقص 
التغذوي يف العامل. غري أّن عمليات املراجعة تؤكد 

االتجاه الذي أفادت عنه اإلصدارات السابقة من هذا 
التقرير من أّن عدد األشخاص الذين يعانون الجوع يف 

العامل قد ارتفع بشكل بطيء منذ سنة 2014.

Í  تشري التقديرات الحالية إىل أّن حوايل 690 مليون
شخص يعانون الجوع، أو ما يعادل نسبة 8.9 يف املائة 

من سكان العامل – بارتفاع قدره 10 ماليني نسمة يف 
غضون سنة واحدة وبحدود 60 مليون نسمة خالل 

خمس سنوات. 

Í  ،رغم إعادة تقدير نطاق انتشار الجوع يف الصني
فإن غالبية الذين يعانون من النقص التغذوي يف العامل 
وعددهم 381 مليون شخص، ال تزال يف آسيا. ويعيش 
أكرث من 250 مليونًا من هؤالء يف أفريقيا حيث يتنامى 

عدد الذين يعانون من النقص التغذوي بوترية أرسع 
منها يف أي إقليم آخر يف العامل.

Í  يسجل بدوره عدد األشخاص الذين يعانون من
انعدام األمن الغذايئ الشديد، وهو مقياس آخر لتقدير 

الجوع، اتجاًها تصاعديًا. ففي عام 2019، كان ما يقارب 
750 مليون نسمة – أي ما يعادل شخص واحد من أصل 

عرشة أشخاص يف العامل – معرضني ملستويات شديدة 
من انعدام األمن الغذايئ. 

Í  بالنظر إىل مجموع األشخاص الذين يعانون من
مستويات معتدلة أو شديدة من انعدام األمن الغذايئ، 

كان حوايل ملياري )2( شخص يف العامل محرومني من 
قدرة الحصول بشكل منتظم إىل غذاء مأمون ومغذ 

وكاف يف عام 2019. 
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Í  العامل ليس عىل املسار املطلوب لتحقيق القضاء
التام عىل الجوع بحلول 2030. وإذا ما استمرت 

االتجاهات األخرية عىل حالها، سيتخطى عدد الجياع 
عتبة 840 مليون نسمة بحلول 2030 أي ما يعادل 

نسبة 9.8 يف املائة من السكان.

Í  19-يتوّقع تقدير متهيدي أن تضيف جائحة كوفيد
عدًدا يرتاوح بني 83 و132 مليون نسمة إىل العدد اإلجاميل 
للذين يعانون من النقص التغذوي يف العامل بحلول 2020. 

ومن شأن النهوض املتوقع يف عام 2021 أن يخّفض عدد 
الذين يعانون من النقص التغذوي ولكنه سيبقى أعىل من 

املستوى املتوقع من دون احتساب الجائحة.

 املؤشر 2-1-1 هلدف التنمية املستدامة 
معدل انتشار النقص التغذوي

سبق لإلصدارات الثالثة األخرية لهذا التقرير أن 

قدمت الدليل عىل أن تراجع الجوع حول العامل 

الذي طال عقوًدا، مقاًسا باستخدام معدل انتشار 

النقص التغذوي، قد بلغ نهايته لألسف. فإن أدلة 

إضافية وتحديثات عدة هامة للبيانات، مبا يشمل 

تعديالً لكامل سلسلة انتشار النقص التغذوي يف 

الصني بالعودة إىل سنة 2000، قد بيّنت أن حوايل 

690 مليون شخص يف العامل )8.9 يف املائة من 

السكان يف العامل( قد عانوا نقًصا تغذويًا يف عام 

الشكل 1 واصل عدد الذين يعانون من النقص التغذوي  يف العامل ارتفاعه يف عام 2019. وإذا مل يتم عكس االجتاهات 
األخرية، فإن املقصد 1 للهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة واملتمثل يف القضاء على اجلوع، لن يتحقق

مالحظات: يشار إىل القيم املتوقعة ضمن الشكل بواسطة خطوط منقطة ودوائر فارغة. ومتثل املنطقة املظلّلة التوقعات لفرتة 
أطول، من عام 2019 إىل العام املستهدف 2030. وقد خضعت السلسلة بكاملها إىل تعديل دقيق إلظهار املعلومات اجلديدة اليت 

أتيحت منذ صدور اإلصدار األخري من التقرير؛ وهي حتل حمل سائر السالسل املنشورة سابًقا. * أنظر اإلطار 2 يف التقرير لالطالع 
على وصف لطريقة التوقع. **ال تتناول التوقعات حىت عام 2030 التأثري املمكن جلائحة كوفيد-19.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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2019 )الشكل 1(. ويؤكد التعديل يف ضوء البيانات 
الجديدة التي تفيض إىل تراجع مواز يف مجمل 
السلسلة العاملية النتشار النقص التغذوي، ما 

خلصت إليه اإلصدارات السابقة لهذا التقرير، من 
أن عدد الجياع يف العامل آخذ يف التزايد ببطء. وكان 
هذا االتجاه قد بدأ يف عام 2014 واستمّر حتى عام 

2019. وقد أمىس عدد الذين يعانون من النقص 
التغذوي اليوم أكرث مام كان عليه يف عام 2014 
بـزيادة 60 مليون نسمة تقريبًا، بعد أن كانت 

نسبة االنتشار تبلغ 8.6 يف املائة – أي بزيادة قدرها 
10 ماليني نسمة بني عامي 2018 و2019.

أما األسباب الكامنة وراء الزيادة التي ظهرت يف 
السنوات القليلة املاضية فمتعددة. وميكن أن 

تعزى نسبة كبرية من الزيادة األخرية يف انعدام 
األمن الغذايئ إىل ارتفاع عدد النزاعات التي غالبًا ما 

تفاقمها الصدمات املتصلة باملناخ. وحتى يف بعض 
البيئات املساملة، تدهورت حالة األمن الغذايئ بعدما 
أعاق الركود االقتصادي حصول الفقراء عىل األغذية.

وتبنّي األدلة أيًضا أن العامل ليس عىل املسار املطلوب 
لتحقيق املقصد 1 للهدف 2 من أهداف التنمية 

املستدامة، أي القضاء التام عىل الجوع بحلول عام 
2030. وإن التوقعات املختلطة لالتجاهات األخرية 

من حيث حجم السكان وتركيبتهم وإجاميل األغذية 
املتاحة، ودرجة انعدام املساواة يف الحصول عىل 
األغذية، تشري إىل زيادة يف معدل انتشار النقص 

التغذوي بنسبة نقطة مئوية واحدة. ونتيجة لذلك 
فإن العدد العاملي للذين يعانون من النقص التغذوي 

يف عام 2030 قد يتخطى عتبة 840 مليون نسمة.

وكان معدل انتشار النقص التغذوي يف أفريقيا عامة 
يبلغ نسبة 19.1 يف املائة من إجاميل عدد السكان 

يف عام 2019 أو أكرث من 250 مليون شخص يعانون 
من النقص التغذوي، بزيادة 17.6 يف املائة عن عام 
2014. ويفوق معدل االنتشار هذا ضعف املتوسط 
العاملي )8.9 يف املائة( وهو األعىل بني األقاليم كافة.

ويعيش يف آسيا أكرث من نصف مجمل الذين يعانون 
من النقص التغذوي يف العامل – أي ما يقدر بحدود 

381 مليون شخص يف عام 2019. إال أن معدل انتشار 
النقص التغذوي لدى سكان اإلقليم يبلغ 8.3 يف املائة، 
أي ما دون املتوسط العاملي )8.9 يف املائة( وأقل من 

نصف املتوسط يف أفريقيا. وقد أحرزت آسيا تقدًما 
يف خفض عدد الجياع يف السنوات األخرية بنسبة 

8 ماليني شخص منذ عام 2015.

ويف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، بلغ 
معّدل انتشار النقص التغذوي 7.4 يف املائة يف 
عام 2019، أي ما دون املتوسط العاملي البالغ 

8.9 يف املائة، وهذه النسبة ال تزال تعني حوايل 
48 مليون شخص يعانون نقص التغذية. وقد شهد 

اإلقليم ارتفاًعا يف معدل الجوع خالل السنوات 
القليلة املاضية مع زيادة عدد ناقيص التغذي 

بنسبة 9 ماليني شخص بني عامي 2015 و2019.

وتفيد توقعات عام 2030 بأن أفريقيا حتاًم خارج 
مسار تحقيق مقصد القضاء التام عىل الجوع بحلول 

عام 2030. ويف حال استمرار معدالت الزيادة املسجلة 
مؤخرًا، فإن معّدل انتشار النقص التغذوي سريتفع 

من 19.1 إىل 25.7 يف املائة. كام أن أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي خارج املسار ولو بنسبة أدىن بكثري. 
وبسبب التدهور يف السنوات األخرية إجامالً، سريفع 

االتجاه معّدل انتشار النقص التغذوي من 7.4 يف املائة 
عام 2019 إىل 9.5 يف املائة عام 2030. أما آسيا، فعىل 
الرغم من التقدم الذي تحرزه، لن تحقق هي األخرى 

املقصد بحلول 2030 استناًدا إىل االتجاهات األخرية.

موجز عن  حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم 2020
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وبصورة عامة، ومن دون مراعاة تبعات كوفيد-19، 

فإن االتجاهات املرتقبة للنقص التغذوي قد تغرّي 

التوزيع الجغرايف للجوع يف العامل بشكل جذري 

)الشكل 5، الشكل البياين األيرس(. وفيام ستبقى آسيا 

موطًنا لحوايل 330 مليونًا من الجياع يف عام 2030 

فإن حصتها من الجوع يف العامل ستتقلص بشكل 

ملحوظ. وستتجاوز أفريقيا آسيا لتصبح اإلقليم 

الذي يضّم أكرب عدد من الذين يعانون من النقص 

التغذوي بنسبة 51.5 يف املائة من عددهم اإلجاميل.

حتى كتابة هذه السطور، تواصل جائحة كوفيد-19 

انتشارها عرب أنحاء املعمورة مهددًة األمن الغذايئ العاملي. 

وتشري التقديرات األولية املستندة إىل آخر التوقعات 
االقتصادية العاملية املتاحة إىل أن جائحة كوفيد-19 

قد تزيد عدد الذين يعانون من النقص التغذوي بني 
83 إىل 132 مليون نسمة يف عام 2020، بحسب حالة 
النمو االقتصادي السائدة )حيث ترتاوح الخسائر من 

4.9 إىل 10 نقاط مئوية من حيث النمو العاملي للناتج 
املحيل اإلجاميل(. ومن شأن النهوض املتوقع يف عام 

2021 أن يخفض من عدد الذين يعانون من النقص 
التغذوي ولو أن هذا األخري سيبقى أعىل من املستوى 
املتوقع من دون الجائحة. ومن املهم االعرتاف بأن أي 
تقدير يف هذه املرحلة سيكون مشوبًا بانعدام اليقني، 

وسينبغي تفسريه بتأن.
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**2030: املجموع 841.4 ماليني*2019: املجموع 687.8 ماليني

الشكل 5 يف حال استمرار االجتاهات األخرية، فإن توزيع اجلوع يف العامل سيتغّير بصورة ملحوظة جاعاًل 
أفريقيا اإلقليم الذي فيه أكرب عدد من الذين يعانون من النقص التغذوي يف عام 2030

مالحظات: عدد الذين يعانون من النقص التغذوي باملاليني.  * القيم املتوقعة. ** ال تأخذ التوقعات حىت عام 2030 بعني االعتبار 
 التأثري احملتمل جلائحة كوفيد-19.

غري مذكورة: كون معدل االنتشار دون 2.5 يف املائة.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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املؤشر 2-1-2 هلدف التنمية املستدامة انتشار انعدام 
األمن الغذائي املعتدل أو الشديد لدى السكان، استناًدا 

)FIES( إىل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي
تفيد آخر التقديرات بأّن 9.7 يف املائة من سكان 

العامل )أي أقل من 750 مليون نسمة بقليل( تعرضوا 

ملستويات شديدة من انعدام األمن الغذايئ يف 

عام 2019. ويف جميع أقاليم العامل، باستثناء أمريكا 

الشاملية وأوروبا، ارتفع معّدل انتشار انعدام األمن 

الغذايئ الشديد بني عامي 2014 و2019. ويتطابق 

ذلك بشكل عام أيًضا مع أحدث اتجاهات معدل 

انتشار النقص التغذوي يف العامل وعرب األقاليم، مع 
استثناء جزيئ آلسيا )الشكل 7(.

ويف حني أن وجود 746 مليون نسمة يواجهون انعدام 
األمن الغذايئ الشديد يبعث عىل قلق كبري، فإن نسبة 
إضافية تبلغ 16 يف املائة من سكان العامل، أي أكرث من 

1.25 مليار شخص قد اختربت انعدام األمن الغذايئ 
مبستويات معتدلة. أما األشخاص الذين يعانون انعدام 
األمن الغذايئ بصورة معتدلة فال يستطيعون الحصول 

بانتظام عىل كميات مغذية وكافية من الغذاء حتى 
وإن مل يعانوا بالرضورة من الجوع.
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أفريقيا أمريكا الشمالية العامل
وأوروبا

أمريكا الالتينية 
والبحر الكارييب

آسيا

انعدام األمن الغذائي الشديدانعدام األمن الغذائي املعتدل

الشكل 7 يؤثر انعدام األمن الغذائي املعتدل أو الشديد يف ربع سكان العامل وهو يشهد ارتفاًعا خالل 
السنوات الست األخرية. ويعاين أكثر من نصف سكان أفريقيا وحوايل ثلث سكان أمريكا الالتينية 

والبحر الكارييب وأكثر من اخلمس يف آسيا، انعدام األمن الغذائي

ملحوظة: ترجع االختالفات يف اجملموع إىل تقريب األرقام إىل أقرب نقطة عشرية.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

موجز عن  حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم 2020
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مستويات  انتشار  بلغ  التقديرات،  وبحسب 
الغذايئ  األمن  انعدام  معتدلة وشديدة من 

عىل حد سواء )املؤرش 2–1–2 لهدف التنمية 
املستدامة( نسبة 25.9 يف املائة سنة 2019 يف 

ما مجموعه  النسبة  أجمع. وتضاهي هذه  العامل 
ملياري )2( شخص. وقد تزايد معدل انعدام 
األمن الغذايئ اإلجاميل )سواء أكان معتدالً أم 

العاملي منذ  املستوى  شديًدا( بصورة مطّردة عىل 
الرئييس لذلك هو تزايد  عام 2014، والسبب 

املعتدل. الغذايئ  األمن  انعدام 

وعىل الرغم من أن أفريقيا هي اإلقليم الذي لوحظت 
فيه أعىل مستويات انعدام األمن الغذايئ اإلجاميل، إال 
أنه يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي يرتفع 
انعدام األمن الغذايئ بوترية أرسع: من 22.9 يف املائة 
يف عام 2014 إىل 31.7 يف املائة يف عام 2019، بسبب 

الزيادة الحادة يف أمريكا الجنوبية.

الذين  بتوزيع مجموع األشخاص  يتعلق  ما  ويف 
يعانون انعدام األمن الغذايئ )سواء أكان 
معتدالً أم شديًدا( حول العامل، فمن أصل 

األمن  انعدام  يعانون  الذين  )2( شخص  امللياري 
1.03 مليار شخص منهم يف آسيا  الغذايئ، يوجد 
و675 مليونًا يف أفريقيا و205 ماليني يف أمريكا 

أمريكا  يف  مليونًا  و88  والبحر الكاريبي،  الالتينية 
الشاملية وأوروبا، و5.9 ماليني يف أوسيانيا.

وعىل املستوى العاملي، كان معدل انتشار انعدام 
األمن الغذايئ مبستوى معتدل أو شديد، ومستوى 

شديد فقط، أعىل لدى النساء منه لدى الرجال. 
أما الفجوة بني الجنسني يف الحصول عىل األغذية، 

فقد ارتفعت من 2018 إىل 2019 وال سيام عىل 

n املستوى املعتدل أو الشديد. 

التقدم املحرز حنو حتقيق   2-1
املقاصد العاملية اخلاصة بالتغذية

الرسائل الرئيسية

Í  عىل املستوى العاملي، ال يزال عبء سوء
التغذية بكافة أشكاله ميثل تحديًا. فبحسب 

التقديرات، يف عام 2019، كان 21.3 يف املائة من 
األطفال دون سّن الخامسة )144.0 مليونًا( يعانون 
التقزم، فيام عاىن 6.9 يف املائة )47.0 مليونًا( الهزال 

و5.6 يف املائة )38.3 مليونًا( الوزن الزائد.

Í  صحيح أن العامل يحرز تقّدًما، إال أنه ليس
عىل املسار املطلوب لتحقيق مقاصد عامي 2025 
و2030 يف ما خص تقزّم األطفال وانخفاض الوزن 

عند الوالدة، ويف ما خص الرضاعة الطبيعية 
الخالصة فإنه عىل املسار املطلوب فقط ملقصد 
عام 2025. ناهيك عن أن انتشار الهزال يفوق 

املقاصد املنشودة بفارق ملحوظ. 

Í  تتسم آسيا الوسطى وآسيا الرشقية ومنطقة
البحر الكاريبي بأعىل معدالت الحد من انتشار 

التقزم، وهي األقاليم الفرعية الوحيدة التي تتقدم 
عىل املسار الصحيح باتجاه تحقيق املقاصد الخاصة 

بالتقزم لعامي 2025 و2030.

Í  ليست األقاليم مبعظمها عىل املسار املطلوب
لتحقيق املقاصد املتعلقة بالوزن الزائد لدى 

األطفال. كام تشهد معدالت السمنة لدى البالغني 
ارتفاًعا يف جميع األقاليم.

وعىل الصعيد العاملي، بلغ معدل انتشار تقزم األطفال 
21.3 يف املائة يف عام 2019 أو 144 مليون طفل. 

ورغم إحراز بعض التقدم، فإن معدالت خفض التقزم 
أدىن بكثري من املطلوب لبلوغ الغاية التي وضعتها 

جمعية الصحة العاملية لعام 2025 ومقصد أهداف 

الجزء األول
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السمنة لدى البالغنيالرضاعة الطبيعية اخلالصةاخنفاض الوزن عند الوالدة

املقصداالجتاه

متوسط معدل
التخفيض السنوي 

متوسط معدل
التخفيض السنوي 

متوسط معدل
التخفيض السنوي 

متوسط معدل
التخفيض السنوي 

متوسط معدل
التخفيض السنوي 

الشكل 10 رغم التقدم املحرز يف معظم املؤشرات، وحدها غاية 2025 املتعلقة بالرضاعة الطبيعية 
اخلالصة كانت على املسار املطلوب لتحقيقها. وينبغي عكس اجتاهات الوزن الزائد لدى األطفال 

والسمنة لدى البالغني

مالحظات: * مل تصدر أي توقعات على مر الوقت يف ما خص اهلزال. ألنها حالة حادة ميكن أن تتغري بشكل متكرر وسريع على مدار 
السنة التقوميية، وال يتم التقاطها بواسطة بيانات اإلدخال املتاحة. يتم حساب متوسط معدل التخفيض السنوي ومتوسط معدل 
الزيادة السنوية باستخدام مجيع البيانات من عام 2008 فصاعًدا للتقزم والوزن الزائد واخنفاض الوزن عند الوالدة )فرتة االجتاه 

األخري(، ومن عام 2012 )خط األساس( للمؤشرات األخرى.
املصادر: منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية والبنك الدويل. 2020. منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة 

العاملية والبنك الدويل: التقديرات املشرتكة لسوء تغذية األطفال - املستويات واالجتاهات يف سوء تغذية األطفال: النتائج الرئيسية 
 إلصدار عام 2020؛ ]النسخة اإللكرتونية[.  data.unicef.org/resources/jme, www.who.int/nutgrowthdb/estimates؛ 

data.worldbank.org/child-malnutrition؛ التعاون بشأن عامل اخملاطر (شبكة .NCD-RisC).2017. االجتاهات العاملية ملؤشر كتلة اجلسم ونقص 
الوزن والوزن الزائد والسمنة من 1975 إىل 2016: حتليل جتميعي لـ 2416 دراسة قياسية مستندة إىل السكان شملت 128.9 ماليني 

من األطفال واملراهقني والبالغني. The Lancet, 390)10113(: 2642–2627؛ منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية. 2019. 
التقديرات املشرتكة بني منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية بشأن اخنفاض الوزن عند الوالدة 2020. ]النسخة 

www.who.int/ ؛www.unicef.org/reports/UNICEF-WHO-low-birthweight-estimates-2019 .]2020 اإللكرتونية[. ]ورد ذكرها يف 28 أبريل/نيسان
nutrition/publications/UNICEF-WHO-lowbirthweight-estimates-2019؛ منظمة األمم املتحدة للطفولة. 2020. قاعدة البيانات العاملية ملنظمة األمم 

املتحدة للطفولة بشأن الرضع وتغذية صغار األطفال. يف: منظمة األمم املتحدة للطفولة ]النسخة اإللكرتونية[. نيويورك، الواليات 
data.unicef.org/topic/nutrition/infant-and-young-child-feeding .]2020 املتحدة األمريكية. ]ورد ذكره يف 28 أبريل/نيسان
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التنمية املستدامة لعام 2030. ويف حال تواصلت 
االتجاهات األخرية، فإن تلك الغايات لن تتحقق إال يف 

عامي 2035 و2043 عىل التوايل )الشكل 10(.

ويف عام 2019، كان أكرث من 9 من أصل 10 أطفال 
متقزمني يعيشون يف آسيا أو يف أفريقيا، ما يشّكل 

40 و54 يف املائة من مجمل األطفال املتقزّمني حول 
العامل، تباًعا. وقد أحرزت معظم األقاليم بعض التقدم 

عىل صعيد خفض التقزم بني عامي 2012 و2019 
ولكن ليس باملعدالت املطلوبة لتحقيق غايتي 2025 

و2030. وعىل الصعيد العاملي، تختلف تقديرات 
التقزم باختالف مستوى الرثوة. فإن معّدل التقزم لدى 

األطفال يف الخميسية األكرث فقرًا كان ضعف ما هو 
عليه لدى األطفال من الخميسية األغنى.

مل يتحّسن معدل االنتشار العاملي للوزن الزائد 
لدى األطفال دون الخامسة من العمر حيث انتقل 

من 5.3 يف املائة يف عام 2012 إىل 5.6 يف املائة 
أو 38.3 مليون طفل يف عام 2019. ويعيش 

24 يف املائة منهم يف أفريقيا و45 يف املائة يف 
آسيا. أما أسرتاليا ونيوزيلندا فتشكالن اإلقليم 

الفرعي الوحيد الذي سّجل انتشاًرا عاليًا جًدا )بلغ 
20.7 يف املائة(. ويعترب معدال االنتشار يف كل من 

أفريقيا الجنوبية )12.7 يف املائة( وأفريقيا الشاملية 
)11.3 يف املائة( مرتفعني.

وعىل الصعيد العاملي، أصيب 6.9 يف املائة من 
األطفال دون سن الخامسة )47 مليونًا( بالهزال 
يف عام 2019 – وهو رقم أعىل بكثري من الغاية 

املحددة لعام 2025 )5 يف املائة( ولعام 2030 )3 يف 
املائة( لهذا املؤرش.

أما عىل الصعيد العاملي، فكان وزن 14.6 يف املائة 
من الرضع عند الوالدة منخفًضا )أي أقل من 

500 2 غرام( يف عام 2015. وتشري االتجاهات 
الخاصة بهذا املؤرش عىل املستويني العاملي 

واإلقليمي إىل إحراز بعض التقدم خالل السنوات 
األخرية، ولكن ليس بالقدر الكايف لتحقيق الغاية 

املتمثلة يف خفض 30 يف املائة من معدالت الوزن 
املنخفض عند الوالدة بحلول 2025 أو حتى 2030.

وعىل الصعيد العاملي، أشارت التقديرات حتى 
عام 2019 إىل أن 44 يف املائة من الرضع الذين 

يقل عمرهم عن 6 أشهر قد تلقوا رضاعة طبيعية 
خالصة. ويف الوقت الراهن، يعترب العامل عىل املسار 

املطلوب لتحقيق املقصد لعام 2025 املتمثل يف 
تقديم الرضاعة الطبيعية الخالصة ملا ال يقل عن 

50 يف املائة من الرضع دون سن الستة أشهر. وإن 
مل تبذل جهود إضافية فإن املقصد العاملي لعام 

2030 واملتمثل يف نسبة 70 يف املائة عىل األقل لن 
تتحقق قبل 2038. وتحرز معظم األقاليم الفرعية 

حاليًا بعض التقدم عىل األقل، باستثناء آسيا الرشقية 
ومنطقة البحر الكاريبي. ويف حال حافظت األقاليم 

الفرعية ألفريقيا الرشقية وآسيا الوسطى وآسيا 
الجنوبية عىل معدالت التقدم الحالية، فسيبلغان 

املقصدين املحددين لعامي 2025 و2030.

وتواصل معدالت السمنة لدى البالغني ارتفاعها 
حيث انتقلت من 11.8 يف املائة يف عام 2012 إىل 

13.1 يف املائة يف عام 2016 وهي ليست عىل املسار 
املطلوب لبلوغ املقصد العاملي املتمثل يف وضع 

حد الرتفاع السمنة لدى البالغني بحلول 2025. ويف 
حال استمر االنتشار يف التزايد مبعدل 2.6 يف السنة، 
فإن السمنة لدى البالغني ستزيد بنسبة 40 يف املائة 

بحلول 2025 مقارنة بعام 2012. وقد اتصفت األقاليم 
الفرعية جميعها باتجاهات تصاعدية ملعدل انتشار 

n .2016السمنة لدى البالغني بني عامي 2012 و

»
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العالقة احلرجة بني   3-1
األمن الغذائي والنتائج يف 

ما خص التغذية: استهالك 
األغذية وجودة النمط الغذائي

الرسائل الرئيسية

Í  تختلف املكونات املحددة للنمط الغذايئ

الصحي باختالف الخصائص الفردية والسياق 

الثقايف وتوافر األغذية عىل املستوى املحيل 

والتقاليد الغذائية، إال أن املبادئ األساسية 

ملكونات النمط الغذايئ الصحي تبقى هي نفسها.

Í  الواحد الفرد  هناك تفاوتات كبرية يف نصيب 

الغذائية  املجموعات  املتوفرة يف  األغذية  من 

املختلفة.  البلدان  دخل  فئات  عرب  املختلفة 

األغذية  عىل  الدخل  املنخفضة  البلدان  وتعتمد 

والخضار  الفاكهة  تعتمد عىل  أكرث مام  األساسية 

بالبلدان  مقارنة  املصدر  الحيوانية  واألغذية 

الدخل. املرتفعة 

Í  توجد فقط يف آسيا وعىل املستوى العاملي يف

البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا كميات 

كافية من الفاكهة والخضار املتوافرة لالستهالك 

البرشي وقادرة عىل تلبية التوصية املشرتكة الصادرة 

عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

العاملية والتي تقيض باستهالك ما ال يقل عن 

400 غرام منها للفرد الواحد يف اليوم.

Í  عىل الصعيد العاملي، فإّن طفالً واحًدا فقط

من أصل ثالثة أطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 

6 أشهر و23 شهًرا، ينال الحد األدىن من التنوع 

الغذايئ، مع تسجيل تفاوتات كبرية بني مختلف 

األقاليم حول العامل.

Í  تتأثر جودة النمط الغذايئ سلًبا جراء انعدام
األمن الغذايئ، حتى عىل مستويات الشّدة املعتدلة. 
ويستهلك من يعانون انعدام األمن الغذايئ املعتدل 

أو الشديد كميات من اللحوم وكميات أقّل من 
منتجات األلبان والفاكهة والخضار مقارنة مبن 

ينعمون باألمن الغذايئ أو الذين يواجهون مستوى 
معتدالً من انعدام األمن الغذايئ.

أربعة جوانب  الغذايئ عىل  النمط  تنطوي جودة 
واالعتدال  والكفاية  التنوع/التعددية  هي:  رئيسية 

الصحة  الشامل. وبحسب منظمة  واالتزان 
العاملية، يحمي النمط الغذايئ الصحي من سوء 

التغذية بأشكاله كافة، كام أنه يقي من األمراض 
غري املعدية كداء السكر ومرض القلب والسكتة 
الدماغية والرسطان. وهو يحتوي عىل مجموعة 

متزنة ومتنوعة ومناسبة من األغذية املختارة التي 
تؤكل ضمن فرتة زمنية معينة. ويكفل النمط الغذايئ 

الصحي تلبية احتياجات الشخص من املغذيات 
الدقيقة )الربوتينات والدهون والكربوهيدرات 
مبا فيها األلياف الغذائية( واملغذيات الدقيقة 
األساسية )الفيتامينات واملعادن( التي تناسب 

جنسه وسّنه ومستوى نشاطه الجسدي وحالته 
الفيزيولوجية. وتشمل األمناط الغذائية الصحية 

أقل من 30 يف املائة من إجاميل متناول الطاقة من 
الدهون، مع تحّول يف استهالك الدهون بعيًدا عن 
الدهون املشبعة واستبدالها بالدهون غري املشبعة 

واالبتعاد عن الدهون التقابلية الصناعية؛ وأقّل 
من 10 يف املائة من إجاميل متناول الطاقة من 

أنواع السكر الحّر )يفضل أن تكون النسبة أقّل من 
5 يف املائة(؛ واستهالك ما ال يقل عن 400 غرام 

من االفاكهة والخضار ي يف اليوم؛ وكمية ال تتجاوز 
5 غرامات يف اليوم من امللح )املقوى باليود(. ويف 
حني أن املكونات املحددة للنمط الغذايئ الصحي 

موجز عن  حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم 2020
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تختلف باختالف خصائص الفرد وكذلك السياق 
الثقايف وإتاحة األغذية عىل املستوى املحيل والتقاليد 

الغذائية، إال أن املبادئ األساسية ملقّومات النمط 
الغذايئ الصحي تبقى هي نفسها.

ويطرح التقييم العاملي الستهالك األغذية وجودة 
النمط الغذايئ العديد من التحديات. فحتى تاريخه 
ال يوجد مؤرش مركّب وموثق يختص بقياس األبعاد 
املتعددة لجودة النمط الغذايئ عرب مجمل البلدان.

االجتاهات على صعيد توافر األغذية
تدل البيانات عن توافر األغذية عىل الصعيد 

القطري عىل وجود تفاوتات كبرية يف نصيب الفرد 
من األغذية املتوافرة ضمن املجموعات الغذائية 

املختلفة عرب البلدان ذات فئات الدخل املتفاوتة. 
فالبلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة 
الدخل من الرشيحة الدنيا تعتمد بشّدة عىل 

األغذية األساسية كالحبوب والجذور والدرنات 
وموز الجنة. وقد شهد باإلجامل توافر األغذية 
األساسية يف العامل تغريًا طفيًفا بني عامي 2000 

و2017. وازداد توافر الجذور والدرنات وموز 
الجنة يف البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة 
الدنيا جرّاء ارتفاعه يف أفريقيا، بينام تراجع يف 

البلدان املرتفعة الدخل.

ويف البلدان املنخفضة الدخل، كانت الحبوب 
والجذور والدرنات وموز الجنة متثل حوايل 

60 يف املائة من مجمل األغذية املتاحة يف عام 2017 
)الشكل 20(. وترتاجع هذه النسبة املئوية تدريجيًا 
بحسب فئات دخل البلدان إىل أن تبلغ 22 يف املائة 

لدى البلدان املرتفعة الدخل.

وقد ارتفع املتوسط العاملي إلتاحة الفاكهة والخضار؛ 
لكن فقط يف آسيا، وعىل الصعيد العاملي يف البلدان 

املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا هناك ما 
يكفي من الفواكه والخضار املتوافرة لتلبية التوصية 

املشرتكة الصادرة عن منظمة األغذية والزرعة 
ومنظمة الصحة العاملية والتي تقيض باستهالك ما ال 

يقل عن 400 غرام منها يف اليوم.

ويبلغ توافر األغذية الحيوانية املصدر عامة أعىل 
مستوياته يف البلدان املرتفعة الدخل، بيد أنه 

يشهد منّوا رسيًعا يف البلدان املتوسطة الدخل من 
الرشيحة العليا. وقد لوحظت معظم الزيادات 

العاملية لألغذية الحيوانية املصدر يف البلدان 
املتوسطة الدخل من الرشيحتني الدنيا والعليا. 
وسّجلت آسيا الزيادة األكرب من حيث الكمية 

اإلجاملية املتاحة من األغذية الحيوانية املصدر.

بحسب  املصدر  الحيوانية  األغذية  وتتفاوت حصة 
البلدان  لدى  أعىل  الدخل: فهي  مجموعة مستوى 

بالبلدان  املائة( مقارنة  الدخل )29 يف  املرتفعة 
والدنيا  العليا  الرشيحتني  من  الدخل  املتوسطة 

)20 يف املائة( وهي يف أدناها لدى البلدان 
.)20 املنخفضة الدخل )11 يف املائة( )الشكل 

التنوع الغذائي
بحسب منظمة األمم املتحدة للطفولة، كان التنوع 

الغذايئ لدى الرضع واألطفال الصغار متدنيًا يف 
معظم األقاليم مع حصول أقل من 40 يف املائة 

من األطفال عىل الحد األدىن من التنوع الغذايئ يف 
سبعة من أصل أحد عرش إقلياًم فرعيًا. وباإلضافة 
إىل ذلك، هناك فوارق صارخة يف معدالت انتشار 
الحد األدىن للتنوع الغذايئ بحسب مكان اإلقامة 

)حرضي/ريفي( ومستوى الرثوة. وإن معدل األطفال 
الذين يتناولون أغذية تنتمي إىل خمسة عىل األقل 
من املجموعات الغذائية الثامنية يفوق 1.7 مرات 
«يف املتوسط لدى األطفال الذين يعيشون يف األرس 
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العامل

املجموع 

املجموع 

السكر والدهون
البقول والبذور واملكسرات

األمساك واللحوم
أنواع أخرى البيض واأللباناحلبوب واجلذور والدرنات وموز اجلنة

الفاكهة واخلضار

غرام/فرد/يومغرام/فرد/يوم

غرام/فرد/يوم غرام/فرد/يومغرام/فرد/يوم

املجموع 

املجموع املجموع 

البلدان املرتفعة الدخل

البلدان املنخفضة الدخل

ألف) الكميات املتاحة القابلة لالستهالك

البلدان املتوسطة الدخل
 من الشرحية العليا

البلدان املتوسطة الدخل
 من الشرحية الدنيا

الشكل 20 ختتلف نسبة جمموعات األغذية املتنوعة املتاحة لالستهالك البشري باختالف فئات دخل 
البلدان: ملحة عن عام 2017

مالحظات: يتم تعديل التقديرات الواردة هنا بشأن الفاقد من األغذية الذي حيدث على طول جزء من سلسلة االمدادات، من مرحلة ما بعد احلصاد 
إىل )مبا يف ذلك( البيع بالتجزئة، ويتم تعديلها لتناسب األجزاء غري الصاحلة لألكل. تشمل جمموعة "أخرى" املشروبات )أي املشروبات الكحولية وعصري 
الفاكهة وعصري الفاكهة املركز وعصارة النبات، وعصارة النبات املركزة واملشروبات احملالة(، واملنبهات )الشاي والقهوة والكاكاو( والتوابل والبهارات 

والفاكهة احملفوظة يف السكر. ملزيد من التفاصيل حول اجملموعات الغذائية، انظر امللحق 2 يف التقرير.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

موجز عن  حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم 2020
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الجزء األول

الحرضية منه يف املناطق الريفية، ولدى من يعيشون 

يف األرس املعيشية األكرث ثراء مقارنة بأشدها فقرًا.

كيف يؤثر انعدام األمن الغذائي يف ما يتناوله الناس؟
بناء عىل مستويات  الغذائية  لألمناط  تحليل  وجد 

انعدام األمن الغذايئ، أن جودة النمط الغذايئ 

تسوء مع اشتداد انعدام األمن الغذايئ.

وتختلف الطرق التي يطبقها من يعانون من 

انعدام األمن الغذايئ املعتدل من أجل تعديل 

أمناطهم الغذائية، باختالف مستوى دخل البلد. 

ففي بلدين اثنني من البلدان املتوسطة الدخل 

من الرشيحة الدنيا التي شملتها الدراسة )كينيا 

والسودان( لوحظ انخفاض ملحوظ يف استهالك 

معظم املجموعات الغذائية، وزيادة يف حصة 

األغذية األساسية من النمط الغذايئ. ويف بلدين 

اثنني من البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة 

العليا شملتهام الدراسة )املكسيك وساموا( لوحظ 

أن األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن 

الغذايئ املعتدل يستهلكون مزيًدا من األغذية 

املتدنية الكلفة بناء عىل السعرات الحرارية 

)أي الحبوب والجذور والدرنات وموز الجنة(، 

ويستهلكون كميات أقل من األغذية املرتفعة 

الثمن )كاللحوم ومنتجات األلبان( مقارنة مبن 

ينعمون باألمن الغذايئ. وقد سّجلت املكسيك 

بوجه خاص تراجًعا يف استهالك الفاكهة ومنتجات 

n .األلبان مبوازاة تزايد شدة انعدام األمن الغذايئ

االستنتاجات  4-1
عرش سنوات تفصلنا عن عام 2030، بيد أّن العامل 

خارج املسار املطلوب لتحقيق مقاصد أهداف التنمية 
املستدامة املتعلقة بالجوع وبسوء التغذية. وبعد 

عقود من تراجع دام فرتًة طويلة، عادت أعداد الجياع 
إىل التزايد ببطء منذ عام 2014. وبرصف النظر عن 

الجوع، هناك عدد متزايد من األشخاص الذين أجربوا 
عىل املساومة عىل جودة و/أو كمية األغذية التي 

يستهلكونها، بحسب ما يظهر يف ارتفاع معدل انعدام 
األمن الغذايئ املعتدل أو الشديد منذ عام 2014. 

ويجب االستعانة بتوقعات عام 2030، حتى من دون 
مراعاة التداعيات املحتملة لجائحة كوفيد-19، كتنبيه 

إىل أن املستوى الحايل للجهود املبذولة غري كاف 
للقضاء التام عىل الجوع بعد عرش سنوات من اآلن.

أما بالنسبة إىل التغذية، فهناك بعض التقدم 
املحرز يف الوقت الراهن عىل مستوى خفض تقزم 

األطفال وانخفاض الوزن عند الوالدة وزيادة 
الرضاعة الطبيعية الخالصة خالل األشهر الستة 

األوىل من الحياة. إال أن انتشار الهزال يفوق 
بشكل ملحوظ املقاصد يف حني أّن كالً من الوزن 

الزائد لدى األطفال والسمنة لدى البالغني عىل 
ارتفاع يف كافة األقاليم تقريبا. ويتوقع لجائحة 

كوفيد-19 أن تؤدي إىل تفاقم كل هذه االتجاهات 
فتزيد من انكشاف الرشائح السكانية الضعيفة.

وينبغي لزيادة توافر األغذية املغذية التي تنطوي عىل 
أمناط غذائية صحية، وتعزيز الوصول إليها أن يكونا 

مبثابة مكونني رئيسيني لجهود أقوى ترمي إىل تحقيق 
املقاصد بحلول عام 2030. وتشكل السنوات املتبقية 

من عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية يف 
الفرتة 2016-2025 فرصة لواضعي السياسات واملجتمع 
 n  .املدين والقطاع الخاص للعمل مًعا وتكثيف الجهود

»
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العام عن  تقرير هذا  الثاين من  الجزء  ينظر 
والقدرة  الصحية  الغذائية  األمناط  كلفة  كثب يف 
إليه  الكلفة. وعىل نحو ما أشري  عىل تحمل هذه 

يف الجزء األول، تشكل جودة النمط الغذايئ 
األمن  النتائج عىل صعيد  تربط بني  حلقة حاسمة 

الغذايئ والتغذية ويجب أن تكون موجودة يف 
مقاصد  لتحقيق  املبذولة  الجهود  جميع  صميم 

املتعلقة  املستدامة  التنمية  أهداف  2 من  الهدف 
يكون  والتغذية. ولن  الغذايئ  بالجوع واألمن 

باإلمكان بلوغ هذه املقاصد إال من خالل ضامن 
الغذاء  الكايف من  القدر  حصول األشخاص عىل 

مغذيًا. يتناولونه  ما  يكون  وأن  لتناوله 

ويتمثل أحد أبرز التحديات لتحقيق ذلك يف الكلفة 
الحالية لألمناط الغذائية الصحية وجعل هذه الكلفة 

ميسورة. وتشري الرباهني الجديدة الواردة يف هذا 
الجزء من التقرير إىل أّن األمناط الغذائية الصحية 

غري ميسورة الكلفة بالنسبة إىل الكثريين يف مختلف 
أقاليم العامل، خاصة بالنسبة إىل الفقراء ومن 

يواجهون تحديات اقتصادية. غري أّن القصة ال تنتهي 
عند هذا الحّد بسبب وجود تكاليف مسترتة أيًضا 

وعوامل خارجية مرتبطة باألمناط الحالية الستهالك 
األغذية، ال سيام املتعلق منها بتأثريات خياراتنا 

الغذائية عىل الصحة والبيئة.

وعالوة عىل ذلك ، يحدد هذا الجزء من 
ارتفاع  وراء  الرئيسية  العوامل  أيضا  التقرير 

عن  توجيهات  ويعطي  املغذية  األطعمة  تكلفة 
البلدان  تحّول  ليك  واالستثامرات  السياسات 

عىل  الحصول  للجميع  يتيح  مبا  الغذائية  نظمها 
معالجة  مبوازاة  الكلفة،  ميسورة  غذائية  أمناط 

التآزر ألغراض  املقايضات واالستفادة من أوجه 
 n البيئية. االستدامة 

كلفة األمناط الغذائية   1-2
الصحية والقدرة على حتّملها 

يف خمتلف أرجاء العامل

الرسائل الرئيسية

Í  تفيد التحليالت التي أجريت ألغراض هذا
التقرير بأّن كلفة األمناط الغذائية الصحية هي 

أعىل بنسبة 60 يف املائة من األمناط الغذائية التي 
تستويف فقط املتطلبات من املغذيات األساسية 

و5 مرات تقريًبا كلفة األمناط الغذائية التي تستويف 
فقط االحتياجات من الطاقة الغذائية من خالل 

األغذية األساسية النشوية. 

Í  تزداد كلفة النمط الغذايئ بشكل ملحوظ
مبوازاة تحّسن جودة النمط الغذايئ – أي من منط 

غذايئ أسايس كاٍف من حيث الطاقة إىل منط غذايئ 
مالئم من حيث املغذيات ومن ثّم منط غذايئ 

صحي يتضمن مجموعات غذائية أكرث تنوًعا ورغبة 
فيها – عرب مختلف األقاليم وفئات دخل البلدان 

عىل املستوى العاملي.

Í  إّن ارتفاع كلفة األمناط الغذائية الصحية
وعدم القدرة عىل تحّملها يرتبطان أكرث فأكرث 

مبستويات انعدام األمن الغذايئ ومختلف أشكال 

اجلزء الثاين
حتويل النظم الغذائية لـتوفري أمناط غذائية ميسورة الكلفة للجميع
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الجزء الثاني

 سوء التغذية، مبا يشمل تقزم األطفال والسمنة 
لدى البالغني.

Í  ليس مبقدور أكرث من 3 مليارات نسمة تحّمل
كلفة األمناط الغذائية الصحية التي تراعي الخطوط 

التوجيهية العاملية وتشمل أغذية تنتمي إىل 
مجموعات عدة وتتسم مبستوى أكرب من التنوع 
ضمن املجموعات الغذائية، فيام ليس بوسع ما 
يزيد عن 1.5 مليارات شخص تحّمل حتى كلفة 

منط غذايئ ال يستويف سوى املستويات املطلوبة من 
املغذيات األساسية.

Í  إّن كلفة النمط الغذايئ الصحي أعىل بكثري من
خط الفقر الدويل، املحّدد عند 1.90 دوالًرا أمريكًيا 

من تكافؤ القوة الرشائية يف اليوم. ويجعل هذا 
األمناط الغذائية بعيدة املنال عمن يعيشون يف 
دائرة الفقر أو يعيشون بالكاد فوق خط الفقر.

Í  من املطلوب تحّول يف النظم الغذائية ملعالجة
مشكلة عجز ماليني األشخاص عن تحّمل كلفة أمناط 

غذائية صحية جراء ارتفاع أسعار املواد الغذائية 
والقيود املرتبطة بالدخل. ويف نفس الوقت، ينبغي 
لها بناء بيئات غذائية داِعمة وتشجيع الناس عىل 
معرفة املزيد عن التغذية وتشجيعهم عىل تغيري 
سلوكهم الذي ميكن أن يؤدي إىل اتباع خيارات 

غذائية صحية.

تكتسي كلفة األمناط الغذائية الصحية والقدرة على 
حتّملها أهمية بالغة بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية

العامل تحديات فورية يف جعل األمناط  يواجه 
ما  الجميع، وهو  متناول  الصحية يف  الغذائية 

املقصدين  لتحقيق  عنه  يعترب رشطًا ال غنى 
 2 الهدف  الواردين يف  والتغذية  بالجوع  املتصلني 
الطني  يزيد  املستدامة. وما  التنمية  أهداف  من 

أكرب  بلّة جائحة كوفيد-19 حيث يكمن أحد 

لألمناط  الحالية  الكلفة  يف  الراهنة  التحديات 
تحّملها. عىل  القدرة  وعدم  الصحية  الغذائية 

ما الذي نستخلصه من األدلة املتاحة؟
تعترب كلفة األغذية التي تشكل منطًا غذائيًا صحيًا 

والقدرة عىل تحّملها عوامل مهمة تحدد الخيارات 
الغذائية. ومن هذا املنطلق، ميكن أن تطال آثارها 
األمن الغذايئ والتغذية والصحة. وتشري الكلفة إىل 
ما يجب عىل الناس دفعه لقاء ضامن منط غذايئ 
محّدد. ومن جهة أخرى، فإن القدرة عىل تحّمل 

الكلفة تعني كلفة النمط الغذايئ نسبًة إىل الدخل.

ويبنّي التحليل الجديد الوارد يف هذا التقرير أّن 
انتشار النقص التغذوي وتقزم األطفال، حسب 
األقاليم وفئات دخل البلدان، يزداد كلاّم زادت 

صعوبة القدرة عىل تحّمل كلفة منط غذايئ صحي. 
وإن الصلة القامئة بني السمنة لدى البالغني والقدرة 

عىل تحّمل كلفة منط غذايئ صحي هي عكس 
الصالت األخرى. فالبلدان ذات الدخل املرتفع 

تسّجل أعىل األرقام من حيث القدرة عىل تحّمل 
كلفة األمناط الغذائية الصحية، ويف الوقت ذاته أعىل 

معدالت السمنة لدى البالغني.

يتعذر على الكثريين، خاصة الفقراء، يف مجيع أقاليم 
العامل حتّمل كلفة األمناط الغذائية الصحية

تربز األدلة الجديدة الواردة أدناه أنه يتعذر عىل 
الكثري من الناس، خاصة الفقراء، تحّمل كلفة 

األمناط الغذائية الصحية يف جميع أقاليم العامل. 
وتنبثق هذه األدلة من تحليل الكلفة املقدرة 

لثالثة أمناط غذائية مرجعية تدل عىل تزايد 
مستويات جودة النمط الغذايئ، من منط غذايئ 

أسايس كاٍف من حيث الطاقة الغذائية يلبي 
االحتياجات من السعرات الحرارية، إىل منط غذايئ 
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مالئم من حيث املغذيات، ثم منط غذايئ صحي 
يشمل تقديرًا للمتناول املوىص به ملجموعات 
غذائية أكرث تنوًعا واستصوابًا. وبعد ذلك، تم 

تقدير إمكانية تحّمل كلفة ثالثة أمناط غذائية - أو 
الكلفة نسبة إىل دخل الناس - ومقارنتها حسب 

األقاليم وفئات البلدان املصّنفة حسب الدخل.

ويتمثل الهدف النهايئ للتحليل املقدم يف قياس ما إذا 
كان النظام الغذايئ يجعل املستويات الثالثة لجودة 

النمط الغذايئ يف متناول الرشائح األشّد فقرًا باستخدام 
األغذية التي تستويف كل معيار بأدىن كلفة ممكنة. 

حتليل كلفة ثالثة أمناط غذائية والقدرة على حتّملها
أدىن كلفة لألمناط الغذائية الثالثة يف خمتلف 

أرجاء العامل
تتزايد كلفة منط غذايئ ما بشكل تدريجي، كام 

هو متوقع، مع تزايد جودة النمط الغذايئ. 
ويسود هذا االتجاه مختلف األقاليم وفئات 

البلدان املصّنفة حسب الدخل )الجدول 7(. وإن 
كلفة النمط الغذايئ الصحي هي أعىل بنسبة 

60 يف املائة من كلفة النمط الغذايئ املالئم من 
حيث املغذيات وهي حوايل 5 أضعاف كلفة النمط 

الغذايئ الكايف من حيث الطاقة الغذائية.

وبغية فهم األسباب الكامنة وراء ارتفاع كلفة األمناط 
الغذائية الصحية، ينبغي لنا النظر يف مساهمة 

كل مجموعة غذائية لنمط غذايئ صحي يف الكلفة 
لتحديد املجموعات الغذائية األعىل كلفة. ويبنّي 
تحليل للنسبة املئوية إلجاميل كلفة كل غذاء يف 

منط غذايئ صحي أن املجموعات الغذائية األعىل 
كلفة هي تلك التي تكون مغذية بدرجة أكرب: 

منتجات األلبان، والفواكه، والخضار واألغذية الغنية 
بالربوتينات )النباتية والحيوانية املصدر(، مع وجود 

بعض االختالفات بحسب األقاليم.

القدرة على حتّمل كلفة األمناط الغذائية الثالثة 
يف خمتلف أرجاء العامل

يبنّي تحليل القدرة عىل تحّمل الكلفة أنه يف الوقت الذي 
يستطيع فيه السواد األعظم من الفقراء يف مختلف أرجاء 

العامل تحّمل كلفة منط غذايئ كاٍف من حيث الطاقة 
الغذائية، عىل نحو ما هو محدّد هنا، فإنه يتعذر عليهم 
تحّمل كلفة منط غذايئ مالئم من حيث املغذيات ومنط 

غذايئ صحي )الشكل 28(. فكلفة منط غذايئ صحي 
هي أعىل بكثري من كامل قيمة خط الفقر الدويل البالغ 
1.90 دوالرًا أمريكيًا من تكافؤ القوة الرشائية يف اليوم، 

ناهيك عن الحد األعىل من خط الفقر الذي ميكن، 
بشكل موثوق، تخصيصه لألغذية والبالغ 1.20 دوالرًا 

أمريكيًا من تكافؤ القوة الرشائية يف اليوم. 

تشري التقديرات إىل أنه تعذر عىل ما يزيد عن 
3 مليارات شخص يف العامل تحّمل كلفة منط غذايئ 
صحي يف عام 1.2017 ويعيش السواد األعظم من 
هؤالء األشخاص يف آسيا )1.9 مليارات( وأفريقيا 

)965 مليون(، مع أّن ماليني األشخاص منهم يعيشون 
يف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )104.2 ماليني( ويف 

أمريكا الشاملية وأوروبا )18 مليون(.

وتواجه البلدان التي تتخبط يف أزمة غذائية تحديات 
أكرب من أجل تأمني منط غذايئ صحي، ال سيام البلدان 

التي تشهد أزمات ممتدة تتسم بنزاعات معقدة 
ومتعددة األبعاد وأوضاًعا هشة للغاية. ويف ظّل هذه 
السياقات، يعجز معظم السكان أو 86 يف املائة منهم 
عن تأمني منط غذايئ صحي. وهذه النسبة هي أكرث 

من ضعف متوسط النسبة العاملية )38 يف املائة( وهي 
أعىل بنسبة 57 يف املائة ماّم تشري إليه التقديرات 

بالنسبة إىل بلدان الجنوب.

1  لتقدير كلفة األمناط الغذائية الثالثة املشار إليها أعاله، 
يستخدم هذا التقرير أسعار البيع بالتجزئة من برنامج 

املقارنات الدولية للبنك الدويل للمواد املوحدة دولًيا لعام 
«2017، الذي كان أحدث ما هو متاح وقت إعداد هذا التقرير.
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اجلدول 7 كلفة النمط الغذائي الصحي أعلى بنسبة 60 يف املائة تقريًبا من كلفة النمط الغذائي املالئم من 
حيث املغذيات وحوايل مخسة أضعاف كلفة النمط الغذائي الكايف من حيث الطاقة الغذائية يف عام 2017

منط غذائي كاٍف من األقاليم
حيث الطاقة الغذائية

منط غذائي مالئم
منط غذائي صحيمن حيث املغذيات

0.792.333.75العامل

0.732.153.87أفريقيا

0.752.904.12أفريقيا الشمالية

0.732.063.84أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

0.611.983.67أفريقيا الشرقية

0.732.093.73وسط أفريقيا

0.862.293.99أفريقيا اجلنوبية

0.802.054.03أفريقيا الغربية

0.882.183.97آسيا

0.842.043.39آسيا الوسطى

1.272.634.69آسيا الشرقية

0.922.424.20جنوب شرق آسيا

0.802.124.07آسيا اجلنوبية

0.741.873.58آسيا الغربية

1.062.833.98أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

1.122.894.21البحر الكارييب

1.002.783.75أمريكا الالتينية

1.133.043.81أمريكا الوسطى

0.912.613.71أمريكا اجلنوبية

0.552.073.06أوسيانيا

0.542.293.21أمريكا الشمالية وأوروبا

فئات دخل البلدان

0.701.983.82البلدان املنخفضة الدخل 

0.882.403.98البلدان املتوسطة الدخل من الشرحية الدنيا

0.872.523.95البلدان املتوسطة الدخل من الشرحية العليا

0.712.313.43البلدان املرتفعة الدخل 

مالحظات: يبنّي اجلدول الكلفة بالدوالر األمريكي للفرد يف اليوم الواحد لألمناط الغذائية املرجعية الثالثة )منط غذائي كاٍف من حيث الطاقة 
الغذائية، ومنط غذائي مالئم من حيث املغذيات، ومنط غذائي صحي( حبسب اإلقليم وفئة دخل البلد يف عام 2017. ويستند التحليل إىل عّينة 
من 170 بلًدا تتوفر بشأنها بيانات عن أسعار األغذية اليت تباع بالتجزئة يف عام 2017. وتستمد األسعار من برنامج املقارنة الدولية لدى البنك 
ا عنها بالدوالرات الدولية باستخدام معدالت تكافؤ القوة الشرائية. ومتثل كلفة  الدويل بالنسبة إىل السلع املوحدة على املستوى الدويل معّبً

كل منط غذائي متوسًطا بسيًطا للكلفة اليت تتحّملها البلدان اليت تنتمي إىل إقليم حمدد أو فئة دخل البلد حمددة. أنظر يف التقرير، اإلطار 10 
لالطالع على تعريف األمناط الغذائية الثالثة واإلطار 11 لالطالع على وصف موجز ملنهجية الكلفة. وميكن الرجوع إىل امللحق 3 يف التقرير 

لالطالع على املالحظات املنهجية الكاملة ومصادر البيانات.
 Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries. Background paper :املصدر

, .for The State of Food Security and Nutrition in the World 2020  )كلفة األمناط الغذائية الصحية والقدرة على حتّملها عب وداخل البلدان(. وثيقة 
معلومات أساسية لغرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة األغذية والزراعة.



الشكل 28 يعجز الفقراء يف كل إقليم من أقاليم العامل حتّمل كلفة النمط الغذائي الصحي يف عام 2017

مالحظات: تبنّي اخلرائط كلفة األمناط الغذائية املرجعية الثالثة )منط غذائي كاٍف من حيث الطاقة الغذائية، ومنط غذائي مالئم من 
حيث املغذيات، ومنط غذائي صحي( مقارنة خبط الفقر الدويل )1.90 دوالًرا أمريكًيا من تكافؤ القوة الشرائية يف اليوم( بالنسبة إىل 

170 بلًدا يف عام 2017. ويعّد منط غذائي ما غري ميسور الكلفة عندما تزيد كلفته عن 1.20 دوالًرا أمريكًيا، أي 63 يف املائة من 1.90 دوالًرا 
أمريكًيا من تكافؤ القوة الشرائية يف اليوم. وتستحوذ نسبة 63 يف املائة املذكورة على نصيب من خط الفقر ميكن ختصيصه بصورة موثوقة 

لألغذية. أنظر يف هذا التقرير اإلطار 10 لالطالع على تعريف األمناط الغذائية الثالثة واإلطارين 11 و12 لالطالع على وصف موجز 
ملنهجية الكلفة والقدرة على حتملها. وميكن الرجوع إىل امللحق 3 يف التقرير لالطالع على املالحظات املنهجية الكاملة ومصادر البيانات. 

لالطالع على إخالء املسؤولية على خطوط حدود اخلريطة، انظر امللحق 5.
املصدر:  .Herforth, A., Bai, Y., Venkat, A., Mahrt, K., Ebel, A. & Masters, W.A. 2020. Cost and affordability of healthy diets across and within countries : , )كلفة 
األمناط الغذائية الصحية والقدرة على حتّملها عب البلدان(. وثيقة معلومات أساسية لغرض حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2020. 

روما، منظمة األغذية والزراعة. 

> 1.90 دوالًرا أمريكًيا< 1.20 دوالًرا أمريكًياال تتوافر بيانات 1.20–1.90 دوالًرا أمريكًيا

ألف( كلفة النمط الغذائي الكايف من حيث الطاقة مقارنًة خبط الفقر الدويل

باء( كلفة النمط الغذائي املالئم من حيث املغذيات مقارنًة خبط الفقر الدويل

جيم( كلفة النمط الغذائي الصحي مقارنًة خبط الفقر الدويل
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وهذه النتائج إن دلّت عىل يشء فإمنا تدّل عىل أنه )1( 
ينبغي خفض كلفة األغذية املغذية التي تشكل أمناطًا 
غذائية صحية، خاصًة األغذية املغذية التي تساهم يف 

تأمني منط غذايئ صحي مبا يف ذلك منتجات األلبان، 
والفواكه، والخضار، واألغذية الغنية بالربوتينات؛ )2( 
وأنه قد يتعني رفع خطوط الفقر ألنها تشكل أساس 
غايات الربامج وبرامج شبكات األمان االجتامعي، وال 

تتيح يف الوقت الحايل مقياًسا جيًدا ملدى قدرة األشخاص 
عىل تأمني حتّى أقل األشكال كلفة لنمط غذايئ صحي.

التكاليف والقدرة على حتّملها داخل البلدان
تختلف كلفة األمناط الغذائية والقدرة عىل تحّملها 

يف مختلف أرجاء العامل باختالف األقاليم والسياقات 
اإلمنائية. كام أنهام قد تختلفان داخل البلدان جراء 

عوامل زمنية وجغرافية، وكذلك بفعل االختالفات يف 
االحتياجات التغذوية لألفراد عىل امتداد مراحل دورة 
الحياة. وال تؤخذ هذه االختالفات يف الكلفة املوجودة 

داخل البلدان بعني االعتبار يف التحليل العاملي واإلقليمي 
الوارد أعاله، غري أن األدلة املنبثقة عن دراسات الحالة 

n .توضح أن هذه االختالفات قد تكون كبرية

التكاليف الصحية   2-2
والبيئية املسترتة ملا نتناوله

الرسائل الرئيسية

Í  تنطوي جميع األمناط الغذائية يف مختلف
أرجاء العامل، من تلك التي تلبي االحتياجات من 

الطاقة الغذائية فحسب إىل تلك التي تعترب أمناطًا 
غذائية صحية ومالمئة من حيث املغذيات، عىل 

تكاليف مسترتة يكتيس فهمها أهمية بالغة لتحديد 
املقايضات وأوجه التآزر التي تؤثر عىل تحقيق 

سائر أهداف التنمية املستدامة.

Í  ترتبط أهم كلفتني مسترتتني لخياراتنا ونظمنا
الغذائية التي تدعمها بكلفة الرعاية الصحية للكثري 

من الناس يف العامل )هدف التنمية املستدامة 3( 
والتكاليف املتصلة باملناخ التي يتكبدها العامل 

برمته )هدف التنمية املستدامة 13(.

Í  الكلفة املسترتة األوىل: من املتوقع أن تتجاوز
التكاليف الصحية املتصلة بالنمط الغذايئ 

واملرتبطة بالوفيات واألمراض غري املعدية مبلغ 
1.3 تريليون دوالر أمرييك سنويًا بحلول عام 

2030 يف حال تواصلت األمناط الحالية الستهالك 
األغذية. ومن جهة أخرى، من املتوقع أن يتمخض 
التحّول إىل أمناط غذائية صحية عن انخفاض يصل 

إىل 97 يف املائة يف التكاليف الصحية املبارشة 
وغري املبارشة، فيولّد بالتايل وفورات كبرية ميكن 

استثامرها اآلن لخفض كلفة األغذية املغذية.

Í  الكلفة املسترتة الثانية: تشري التقديرات إىل أن الكلفة
االجتامعية املتصلة بالنمط الغذايئ الناجمة عن انبعاثات 

غازات الدفيئة واملرتبطة بالنامذج الغذائية الحالية من 
املتوقع أن تتعدى 1.7 تريليون دوالر أمرييك سنويًا 

بحلول عام 2030. كام تشري التقديرات إىل أن اعتامد 
أمناط غذائية صحية تشمل اعتبارات االستدامة ميكن 

أن يؤدي إىل خفض الكلفة االجتامعية النبعاثات غازات 
الدفيئة بنسبة ترتاوح بني 41 و74 يف املائة عام 2030. 

Í  ميكن للتحّول إىل أمناط غذائية صحية تراعى فيها
اعتبارات االستدامة أن يساعد عىل خفض التكاليف 

الصحية واملتعلقة بتغري املناخ بحلول عام 2030، ذلك 
أّن تكاليفها املسترتة أدىن من تكاليف األمناط الحالية 

الستهالك األغذية. 

Í  لتحقيق هذه التحّوالت، سيكتيس تقييم الحواجز
املحددة السياق وإدارة املقايضات القصرية والطويلة 

األجل واستغالل أوجه التآزر أهمية حاسمة. 

»
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الجزء الثاني

كام ميكن لتقدير التكاليف املسترتة )أو العوامل 
الخارجية السلبية( املرتبطة مبختلف األمناط 

الغذائية أن يؤدي إىل تعديل تقييمنا بشكل كبري 
ملا هو "ميسور الكلفة" من وجهة نظر مجتمعية 

أوسع وإظهار كيفية تأثري الخيارات الغذائية يف 
سائر أهداف التنمية املستدامة. وترتبط الكلفتان 
املسترتتان األكرث أهمية بالتبعات املرتبط بالصحة 

)هدف التنمية املستدامة 3( واملناخ )هدف التنمية 
املستدامة 13( الناشئة عن خياراتنا الغذائية والنظم 

الغذائية التي تدعمها.

تقدير التكاليف املسترتة للنماذج الغذائية
يقدم التحليل الجديد لهذا التقرير تقديرات بشأن 

التكاليف املتعلقة بالصحة وتغري املناخ الناجمة عن 
خمسة مناذج غذائية مختلفة: منط غذايئ مرجعي 

واحد )منط غذايئ مرجعي( ميثل األمناط الحالية 
الستهالك األغذية، وأربعة مناذج أمناط غذائية صحية 

بديلة تشمل اعتبارات االستدامة.

ويتم تحليل أربعة مناذج أمناط غذائية صحية بديلة 
 )FLX( عىل النحو اآليت: منط غذايئ نبايت مرن باألساس

يحتوي عىل كميات صغرية إىل معتدلة من األغذية 
الحيوانية املصدر )منط غذايئ نبايت مرن(؛ ومنط غذايئ 

نبايت سميك )PSC( يقوم عىل تربية األحياء املائية 
املستدامة ويتضمن كميات معتدلة من األسامك 
ولكنه خاٍل من أي أنواع أخرى من اللحوم )منط 

غذايئ سميك(؛ ومنط غذايئ نبايت )VEG( يحتوي عىل 
كميات معتدلة من منتجات األلبان والبيض ولكنه 

خاٍل من األسامك أو أي أنواع أخرى من اللحوم )منط 
غذايئ نبايت(؛ ومنط غذايئ نبايت تام )VGN( يقوم 

عىل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضار والحبوب 
الكاملة ومصادر الربوتينات النباتية، مثل البقوليات 

واملكرسات )منط غذايئ نبايت تام(.

والغرض من تحديد مناذج األمناط الغذائية البديلة 
األربعة هو فحص التكاليف املسترتة ملختلف 
األمناط الغذائية الصحية التي تشمل جوانب 
االستدامة البيئية، بدالً من اعتامد أي منوذج 

غذايئ معني. إن سيناريوهات األمناط الغذائية 
البديلة األربعة ليست سوى أمثلة، وميكن تطوير 

اختالفات أخرى لتحليل مامثل للتكاليف املسترتة. 
يف حني أن هناك مجموعة من األمناط الغذائية 

الصحية، استناًدا إىل االخطوط التوجيهية العاملية، 
والتي ميكن تصميمها لتشمل اعتبارات االستدامة، 
فليست جميع األمناط الغذائية األكرث صحة مالمئة 

لجميع فئات السكان. وميكن أن تنطوي األمناط 
الغذائية النباتية التامة عىل وجه الخصوص 

عىل مخاطر كبرية من نقص املغذيات. وميكن 
أن يكون هذا هو الحال الذي تنصب وقائعه يف 
جودة منخفضة لألمناط الغذائية: حيث ال ميكن 
إتاحة املغذيات الدقيقة أو إدارتها بسهولة من 
خالل وفرة األطعمة النباتية الغنية باملغذيات؛ 
أو يف حالة األطفال الصغار والنساء الحوامل أو 

املرضعات الذين لديهم متطلبات غذائية أعىل؛ أو 
حيث يعاين السكان أصال من نقص املغذيات.

التكاليف الصحية املسترتة
يتوقع، عىل افرتاض أن النامذج الحالية الستهالك 

األغذية تراعي التغريات املرتقبة يف الدخل 
والسكان وفًقا لسيناريو النمط الغذايئ املرجعي، 

أن تبلغ التكاليف املتصلة بالرعاية الصحية 
1.3 تريليون دوالر أمرييك يف املتوسط يف 

عام 2030. وإن أكرث من نصف هذه التكاليف 
)57 يف املائة( هي تكاليف خاصة بالرعاية الصحية 

املبارشة ألنها تتصل باإلنفاق عىل عالج مختلف 
األمراض املرتبطة بالنمط الغذايئ. أما الجزء اآلخر 

)43 يف املائة( فيمثل التكاليف غري املبارشة، 
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نبايت تامنبايت مسكي نبايتنبايت مرن

مبا فيها الخسائر املتكبدة يف إنتاجية العاملة 
)11 يف املائة( والرعاية غري الرسمية )32 يف املائة(.

ويف حال تم، عوًضا عن ذلك، اعتامد أي من مناذج 
األمناط الغذائية البديلة األربعة املستخدمة يف 

التحليالت )منط غذايئ نبايت مرن، منط غذايئ نبايت 
سميك، منط غذايئ نبايت، منط غذايئ نبايت تام(، ترتاجع 

التكاليف الصحية املرتبطة بالنمط الغذايئ تراجًعا كبريًا 
مببلغ يرتاوح بني 1.2 و1.3 تريليون دوالر أمرييك، وهو 

ما ميثل تراجًعا قد يصل إىل 95 يف املائة يف املتوسط 
من اإلنفاق عىل الصحة املرتبط بالنمط الغذايئ يف 

مختلف أرجاء العامل مقارنة بالنمط الغذايئ املرجعي 
يف عام 2030 )الشكل 34(.

التكاليف املسترتة لتغري املناخ
ال تنطوي األغذية التي يتناولها الناس وكيفية 

إنتاجها عىل آثار تنال من صحتهم فحسب، وإمّنا 
لها أيًضا تداعيات مهمة تطال حالة البيئة وتغري 

الشكل 34 من شأن اعتماد أي من مناذج األمناط الغذائية الصحية البديلة األربعة أن يؤدي إىل خفض 
التكاليف الصحية املرتبطة بالنمط الغذائي بشكل كبري حبلول عام 2030 

مالحظات: يبنّي الشكل التكاليف الصحية املتوقعة املرتبطة بالنمط الغذائي يف عام 2030 )مبليارات الدوالرات األمريكية( حبسب عنصر 
الكلفة املباشرة وغري املباشرة يف ظّل أمناط االستهالك احلالية )منط غذائي مرجعي( واألمناط الغذائية الصحية البديلة األربعة: نبايت مرن، 
ونبايت سمكي، ونبايت، ونبايت تام. وترد التكاليف بالنسبة إىل 157 بلًدا. )انظر احلاشية ص يف التقرير ملزيد من املعلومات(. وتشمل التكاليف 
املباشرة تكاليف الرعاية الصحية والتكاليف الطبية املباشرة املرتبطة بعالج مرض حمدد. وتشمل التكاليف غري املباشرة فقدان اإلنتاجية  

لكل أيام العمل وتكاليف الرعاية غري الرسمية املرتبطة مبرض حمدد. وتشري التكاليف الصحية إىل األمراض األربعة املرتبطة بالنمط 
الغذائي اليت يشملها التحليل أي أمراض شرايني القلب والسكتة الدماغية وداء السرطان وداء السكري من النوع الثاين. انظر اإلطار 14 

يف التقرير بشأن تعريف األمناط الغذائية اخلمسة وملخص الطرق ومصادر البيانات. لالطالع على املالحظات املنهجية الكاملة ، انظر 
امللحق 7 يف التقرير.

املصدر: Springmann, M. 2020. The Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets. وثيقة معلومات أساسية لغرض حالة األمن 
الغذائي والتغذية يف العامل 2020. روما، منظمة األغذية والزراعة. 
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البلدان املتوسطة الدخل من الشرحية العلياالبلدان املتوسطة الدخل من الشرحية الدنياالبلدان املنخفضة الدخلالبلدان املرتفعة الدخل

املناخ. وإن النظام الغذايئ الذي ترتكز عليه األمناط 

الحالية الستهالك األغذية يف العامل مسؤول عن نسبة 

ترتاوح بني 21 و37 يف املائة من إجاميل انبعاثات 

غازات الدفيئة البرشية املنشأ، أي الناجمة عن 

أنشطة اإلنسان، وهو ما يدّل عىل أنها أحد الدوافع 

الرئيسية الكامنة وراء تغرّي املناخ، حتى من دون 

أخذ اآلثار البيئية األخرى بعني االعتبار.

ر الكلفة االجتامعية املرتبطة بالنمط الغذايئ  وتُقدَّ

الناشئة عن انبعاثات غازات الدفيئة املتصلة 

باألمناط الحالية الستهالك األغذية )الشكل 37( 

بحوايل 1.7 تريليون دوالر أمرييك يف عام 2030 

بالنسبة إىل سيناريو يقوم عىل تثبيت االنبعاثات 

وعىل أالّ يتجاوز ارتفاع درجة الحرارة العاملية 

2.5 درجات )مبتوسط أكرث من 100 سنة(. وميكن 

الشكل 37 من شأن اعتماد أمناط غذائية نباتية أن خيفض الكلفة االجتماعية النبعاثات غازات الدفيئة 
بنسبة ترتاوح بني 41 و74 يف املائة يف عام 2030 

مالحظات: يبنّي الشكل التكاليف الصحية املتوقعة املرتبطة بالنمط الغذائي يف عام 2030 )مبليارات الدوالرات األمريكية( حبسب عنصر 
الكلفة املباشرة وغري املباشرة يف ظّل أمناط االستهالك احلالية )منط غذائي مرجعي( واألمناط الغذائية الصحية البديلة األربعة: نبايت مرن، 
ونبايت سمكي، ونبايت، ونبايت تام. )انظر احلاشية ص يف التقرير ملزيد من املعلومات(. وترد التكاليف بالنسبة إىل 157 بلًدا. وتشمل التكاليف 
املباشرة تكاليف الرعاية الصحية والتكاليف الطبية املباشرة املرتبطة بعالج مرض حمدد. وتشمل التكاليف غري املباشرة فقدان اإلنتاجية  

لكل أيام العمل وتكاليف الرعاية غري الرسمية املرتبطة مبرض حمدد. وتشري التكاليف الصحية إىل األمراض األربعة املرتبطة بالنمط 
الغذائي اليت يشملها التحليل أي أمراض شرايني القلب والسكتة الدماغية وداء السرطان وداء السكري من النوع الثاين. انظر اإلطار 14 

يف التقرير بشأن تعريف األمناط الغذائية اخلمسة وملخص الطرق ومصادر البيانات. لالطالع على املالحظات املنهجية الكاملة، انظر 
امللحق 7 يف التقرير.

املصدر: Springmann, M. 2020. The Valuation of the health and climate-change benefits of healthy diets. وثيقة معلومات أساسية لغرض حالة األمن 
الغذائي والتغذية يف العامل لعام 2020. روما، منظمة األغذية والزراعة. 

الجزء الثاني
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العتامد أي من مناذج األمناط الغذائية الصحية 
البديلة األربعة )نبايت مرن، ونبايت سميك، ونبايت، 

ونبايت تام( أن يساهم يف تحقيق انخفاض كبري يف 
التكاليف االجتامعية النبعاثات غازات الدفيئة، 

يرتاوح بني 0.7 و1.3 تريليون دوالر أمرييك )41 إىل 
74 يف املائة( يف عام 2030 )الشكل 37(.

 التكاليف الصحية واملرتبطة بتغري املناخ: 
وضعها يف سياقها اخلاص

بغية وضع التكاليف الصحية واملرتبطة بتغري املناخ يف 
سياقها، من املفيد مقارنة التكاليف املسترتة بتكاليف 

البيع بالجملة التي تنطوي عليها األمناط الغذائية، عىل أن 
يتم تقديرها عىل مستوى االستهالك وتقييمها باالستناد 

إىل تقديرات أسعار السلع األساسية بحسب األقاليم.

وإذا أضيفت التكاليف الصحية واملرتبطة بتغري 
املناخ املتصلة بالنمط الغذايئ إىل إجاميل كلفة البيع 
بالجملة للنمط الغذايئ املرجعي الذي ميثل النمط 
الحايل لالستهالك، سرتتفع عندها كامل كلفة هذا 

النمط الغذايئ املرجعي بنسبة 50 يف املائة عىل 
الصعيد العاملي، من 6.0 إىل 8.9 تريليون دوالر 

أمرييك بحلول عام 2030. ومن جهة أخرى، فإن كامل 
كلفة هذه األمناط الغذائية ستسّجل عىل الصعيد 

العاملي ارتفاًعا بنسبة ترتاوح بني 8 و19 يف املائة فقط 
نتيجة اعتامد أي من مناذج األمناط الغذائية البديلة 

األربعة )نبايت مرن، ونبايت سميك، ونبايت، ونبايت تام(. 
ويرتجم ذلك باإلجامل عىل شكل وفورات كبرية يف 

التكاليف، مقارنًة بالنمط الغذايئ املرجعي.

 إدارة املقايضات واستغالل أوجه التآزر يف 
التحول إىل أمناط غذائية صحية

بهدف التوصل إىل النامذج الغذائية ألمناط 
غذائية صحية تشمل اعتبارات االستدامة، سيتعني 

إجراء تغيريات كربى قادرة عىل إحداث تحّول يف 
النظم الغذائية عىل املستويات كافًة. وبالنظر 

إىل التنوع الكبري الذي تتسم به النظم الغذائية 
الحالية واالختالفات الواسعة التي تشهدها حالة 
األمن الغذايئ والتغذية عرب البلدان وداخلها، ال 

يوجد حل واحد يناسب الجميع ميكِّن البلدان من 
التحّول إىل أمناط غذائية صحية وخلق أوجه تآزر 

كفيلة بالحد من بصامتها البيئية.

كام ال يوجد منط غذايئ صحي واحد، ناهيك 
عن منط غذايئ يشمل اعتبارات االستدامة لكل 

سياق. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تكون هناك 
تطورات أخرى تكنولوجية وعىل صعيد اإلنتاجية 

قد تتسم بفعالية أكرب من حيث الكلفة يف معالجة 
الشواغل املتعلقة باالستدامة والتخفيف من حدة 

تغري املناخ. وسيكتيس تقييم الحواجز املحددة 
السياق وإدارة املقايضات القصرية والطويلة األجل 

واستغالل أوجه التآزر أهمية حاسمة لتحقيق 
هذه التحّوالت.

ويف حني أن كلفة النمط الغذايئ الصحي أدىن من 
كلفة األمناط الحالية الستهالك األغذية عند أخذ 

العوامل الخارجية ذات الصلة بالصحة واملناخ بعني 
االعتبار، فثمة تكاليف غري مبارشة ومقايضات أخرى 

مهمة يف بعض السياقات. وبالنسبة إىل البلدان 
التي ال يوفر فيها النظام الغذايئ األغذية فحسب، 

وإمنا يقود عجلة االقتصاد الريفي أيًضا، سيكون من 
املهم النظر يف ما ينطوي عليه التحّول إىل مناذج 

أمناط غذائية صحية من آثار عىل سبل عيش صغار 
املزارعني وفقراء الريف كذلك. وال بد يف هذه 

الحاالت من التنبه إىل التخفيف من وطأة التأثريات 
عىل املداخيل وسبل العيش يف ظّل تحّول النظم 

الغذائية لتوفري أمناط غذائية صحية ميسورة الكلفة. 

موجز عن  حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم 2020
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وقد يتعني عىل الكثري من البلدان املنخفضة الدخل 
التي يعاين سكانها أصاًل من نقص يف املغذيات، 

زيادة بصمتها الكربونية لتلبية االحتياجات الغذائية 
املوىص بها أوالً ولتحقيق الغايات املتعلقة بالتغذية، 

مبا فيها تلك الخاصة بنقص التغذية. ومن جهة 
أخرى، سيتعني عىل بلدان أخرى، ال سيام البلدان 

املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا والبلدان ذات 
الدخل املرتفع، حيث تتجاوز مناذج األمناط الغذائية 

متطلبات الطاقة املثىل، وحيث يستهلك الناس 
كميات من األغذية الحيوانية املصدر أكرث ماّم هو 

الزم، إجراء تغيريات كربى يف املامرسات الغذائية 
وأخرى عىل نطاق النظام بأكمله يف مجاالت إنتاج 

n .األغذية والبيئات الغذائية والتجارة يف األغذية

ما العامل الكامن وراء   3-2
كلفة األغذية املغذية؟

الرسائل الرئيسية

Í  إّن العوامل الكامنة وراء األغذية املغذية
موجودة عىل نطاق النظم الغذائية ككّل يف ثنايا 

اإلنتاج الغذايئ وسالسل اإلمدادات الغذائية وبيئات 
األغذية، إضافة إىل طلب املستهلك واالقتصاد 

السيايس لألغذية.

Í  إنتاج األغذية: يعّد تدين مستويات اإلنتاجية
وارتفاع املخاطر عىل صعيد اإلنتاج وعدم كفاية 
التنويع من أجل إنتاج أغذية مغذية بقدر أكرب 

الدوافع الرئيسية الكامنة وراء كلفة األمناط الغذائية 
الصحية، خاصة يف البلدان املنخفضة الدخل.

Í  سالسل اإلمدادات الغذائية: إّن عدم مالءمة
تخزين األغذية وسوء أوضاع البنى التحتية 

للطرقات والقدرة املحدودة عىل حفظ األغذية، 

خاصة األغذية املعرضة أكرث من غريها للتلف، تؤدي 
جميًعا إىل فواقد غذائية وإىل أوجه عدم كفاءة عىل 
طول سلسلة اإلمدادات الغذائية، ما يؤدي إىل رفع 

كلفة األغذية املغذية.

Í  طلب املستهلك: أدى تسارع وترية التوسع
الحرضي إىل انتشار عادات العمل بعيًدا عن املنزل 

وتناول الوجبات بعيًدا عنه أيًضا مع ما لذلك 
من تأثري مبارش عىل الطلب عىل األغذية السهلة 

التحضري واملجهزة للغاية أو األغذية الجاهزة التي 
غالًبا ما تكون كثيفة الطاقة وذات محتوى عاٍل 
من الدهون والسكر و/أو امللح وقد ال تساهم 

بالرضورة يف اتباع أمناط غذائية صحية.

Í  االقتصاد السيايس: تحمي يف العادة السياسات
التجارية، ال سيام التدابري التجارية الحامئية 

وبرامج اإلعانات للمدخالت، اإلنتاج املحيل لألغذية 
األساسية مثل األرّز والذرة، وتقدم الحوافز له، 

وغالًبا ما يكون هذا عىل حساب األغذية املغذية 
مثل الفاكهة والخضار. ومن شأن التدابري التجارية 
غري الجمركية أن تساعد يف تحسني سالمة األغذية 

ومعايري الجودة والقيمة التغذوية لألغذية، كام 
وأنها قادرة عىل رفع تكاليف التجارة وبالتايل أسعار 
املواد الغذائية، ما يؤثر سلًبا عىل القدرة عىل تحمل 

كلفة األمناط الغذائية الصحية.

Í  تعني معالجة بعض من هذه الدوافع لخفض
كلفة األغذية املغذية الحاجة أيًضا إىل النظر يف 

العوامل البيئية الخارجية املتصلة بالنظم الغذائية 
القامئة حالًيا والكلفة املسترتة التي تنجم عنها، خاصة 
عىل مستوى إنتاج األغذية واستهالكها عىل حد سواء.

وال بد من خفض كلفة األغذية املغذية من أجل 
جعل األمناط الغذائية الصحية ميسورة الكلفة 

بقدر أكرب. ومثة عوامل عديدة تحدد مثن األغذية 
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املغذية بالنسبة إىل املستهلك، من نقطة اإلنتاج 
وعىل طول سالسل اإلمدادات الغذائية وأيًضا ضمن 
بيئة األغذية نفسها عندما يتفاعل املستهلكون مع 
النظام الغذايئ التخاذ القرارات بشأن رشاء األغذية 

وإعدادها وتناولها.

ويركز هذا الجزء عىل مجموعات أربع من الدوافع 
التي تحدد كلفة األغذية. وتشمل الدوافع الكامنة 

وراء الكلفة التي تم تناولها عىل وجه التحديد 
ما يتعلق منها )1( بإنتاج أغذية مغذية متنوعة 

تساهم يف اتباع أمناط غذائية صحية؛ )2( وبسلسلة 
اإلمدادات الغذائية مبا يتخطى إنتاج األغذية؛ 

)3( وببيئة األغذية إضافة إىل طلب املستهلكني 
وسلوكهم؛ )4( واالقتصاد السيايس لألغذية.

الدوافع الكامنة وراء الكلفة يف إنتاج أغذية مغذية متنوعة
تدين مستويات التكنولوجيا واالبتكار 

واالستثمارات يف إنتاج األغذية
ميكن ملعالجة تدين اإلنتاجية يف مجال إنتاج أغذية 

مغذية أن تكون طريقة فعالة لزيادة اإلمدادات 
اإلجاملية من األغذية املغذية وخفض أسعار األغذية 

وزيادة املداخيل، خاصة بالنسبة إىل املزارعني 
األرسيني وأصحاب الحيازات الصغرية من منتجي 
األغذية األشد فقرًا يف البلدان املنخفضة الدخل 

والبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، عىل غرار 
املزارعني والرعاة وصيادي األسامك. ويعتمد النمو 
املستدام لإلنتاجية من دون أن يؤدي ذلك بصورة 

غري مستدامة إىل استنزاف املوارد الطبيعية عىل 
قدرة منتجي األغذية عىل االبتكار )من خالل 

متكينهم من زيادة الغالل( وإدارة املدخالت مبزيد 
من الكفاءة واعتامد محاصيل أو سالالت جديدة 
وتحسني الجودة، مبوازاة العمل أيًضا عىل صون 

املوارد الطبيعية.

وإّن التنويع غري الكايف نحو إنتاج املنتجات البستانية 
والبقول ومصايد األسامك صغرية النطاق وتربية 

األحياء املائية والرثوة الحيوانية وغريها من املنتجات 
الغذائية املغذية، يحّد بدوره من إمداد األسواق 

بأغذية متنوعة ومغذية مام يؤدي إىل ارتفاع أسعار 
املواد الغذائية. أما تنويع نظم اإلنتاج وتكاملها 

عىل نحو جيّد، فال يزيد من توافر األغذية املغذية 
فحسب، بل إنه يساعد أيًضا الرشائح السكانية 

األضعف عىل زيادة قدرتها عىل الصمود يف وجه 
الصدمات املناخية وعىل صعيد األسعار والحد من 

التقلبات املوسمية يف إنتاج األغذية.

 إدارة املخاطر يف جمال إنتاج
املواد الغذائية والزراعية

إّن خوض غامر العمل يف مجايل األغذية والزراعة 
ميكن ان يكون عملية محفوفة باملخاطر، سواء 

أكان ذلك بالنسبة إىل إنتاج املحاصيل أو املنتجات 
الحيوانية، أو مصايد األسامك وتربية األحياء املائية 
أو الحراجة. ويصح هذا بشكل خاص بالنسبة إىل 

املزارعني األرسيني وأصحاب الحيازات الصغرية 
من املنتجني األشّد فقرًا الذين يستخدمون أراٍض 
هامشية أو أولئك الذين تكون قدرتهم محدودة 
للحصول عىل التكنولوجيا أو رأس املال أو موارد 

إنتاجية أخرى.

أما يف مجال إنتاج املحاصيل، فعادة ما يكون الخطر 
بالنسبة إىل األغذية األساسية التقليدية أدىن مقارنة 

بإنتاج أغذية أعىل قيمة ومغذية بقدر أكرب. ويف 
غياب القدرة عىل الحصول عىل املعارف واملعلومات 

واإلئتامنات، تكون جميع العوامل املذكورة مخاطر 
تؤثر عىل قرارات منتجي األغذية بالنسبة إىل 

االستثامر يف إنتاج املحاصيل أو الرثوة الحيوانية أو 
تربية األحياء املائية، ما يؤثر يف نهاية املطاف عىل 

توافر األغذية املغذية وأسعارها باإلجامل.
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التقلبات املومسية والعوامل املناخية
من املتوقع أّن يؤدي تغري املناخ إىل تفاقم التقلبات 

املوسمية بفعل ازدياد تواتر موجات الجفاف 
واالختالالت يف إنتاج األغذية بفعل الفيضانات 
والعواصف االستوائية وارتفاع درجات الحرارة 

وتقلباتها وعدم استقرار هطول األمطار. وسوف يفيض 
هذا إىل تراجع عام يف اإلنتاج الزراعي خالل العقدين 

أو الثالثة عقود املقبلة، فيتحول بالتايل إىل دافع رئييس 
كامن وراء كلفة األغذية يف املستقبل القريب.

وتشكل بدورها األمناط الحالية الستهالك األغذية 
والنظم الغذائية القامئة عليها دافًعا رئيسيًا كامًنا 

وراء التأثريات البيئية السلبية وتغري املناخ، ما 
يؤدي إىل حلقة مفرغة. وتتفاقم التقلبات املناخية 

والظواهر املتطرفة والتغريات املوسمية التي ال 
ميكن توقعها بفعل عدم معالجة هذه التكاليف 

البيئية واملتصلة بالتغريات املناخية املسترتة. ويؤثر 
هذا سلبًا يف املقابل عىل اإلنتاجية يف قطاعي 

األغذية والزراعة ويؤدي يف نهاية املطاف إىل رفع 
كلفة األغذية املغذية واألمناط الغذائية الصحية.

الدوافع الكامنة وراء الكلفة على طول سلسلة 
اإلمدادات الغذائية

الفاقد واملهدر من األغذية
يشكل خفض الفواقد يف مرحلتي ما قبل الحصاد 

وما بعده، كاًم ونوًعا، عىل مستوى اإلنتاج يف 
قطاعات الزراعة ومصايد األسامك والحراجة نقطة 

انطالق هامة لخفض كلفة األغذية عىل طول 
سلسلة اإلمدادات الغذائية. ذلك أّن الفواقد تحّد 

من توافر تلك األغذية باإلجامل مع إمكانية أن 
تؤدي أيًضا إىل تقويض االستدامة البيئية.

ومن األسباب الهامة للفواقد عىل مستوى اإلنتاج، 
التعرض لظروف الطقس السيئة ومامرسات 

الحصاد واملناولة، وكذلك التحديات عىل صعيد 
التسويق. ويؤدي سوء أحوال التخزين والقرارات 

املتخذة يف مراحل سابقة من سلسلة اإلمدادات إىل 
إنتاج منتجات ميكن حفظها ملدة أقرص. فالتخزين 

البارد عىل وجه خاص ميكن أن يكون عنرًصا حاساًم 
للوقاية من الفواقد الغذائية الكمية والنوعية 

من السلع األساسية القابلة للتلف. وخالل عملية 
النقل، يتسم وجود بنية تحتية مادية جيدة 

وخدمات لوجستية تجارية فعالة بأهمية أساسية 
ملنع الفواقد الغذائية.

التكنولوجيا والبنية التحتية
إّن الفاكهة والخضار والعديد من األغذية الحيوانية 

املصدر معرضة بدرجة عالية للتلف، ال سيام 
األسامك والحليب الطازج واللحوم والبيض. ومن 

شأن عدم وجود بنى تحتية مناسبة يف األسواق 
وعدم كفاية تكنولوجيا التجهيز املتاحة أن يؤديا 
إىل فواقد غذائية وارتفاع أسعار املواد الغذائية. 
أما تحسني التكنولوجيا والبنى التحتية الخاصة 

باملناولة والتخزين والتجهيز )نظم الحفظ بالتربيد 
وسالسل التربيد وتقنيات التجفيف وتحسني التعبئة( 

فيتيح فرًصا للحد من الفواقد وخفض أسعار املواد 
الغذائية بالنسبة إىل املستهلك.

ومثة مكون هام آخر يف البنى التحتية لألسواق 
يتمثل يف جودة شبكة الطرقات والنقل الوطنية 

وكفاءتها باإلجامل عىل اعتباره عنرًصا حاسم األهمية 
إليصال املنتج من باب املزرعة إىل األسواق بكلفة 

معقولة. كام أّن االستثامر يف بناء طرقات قادرة عىل 
تحّمل شتى األحوال املناخية يتسم بأهمية خاصة. 

فهذا من شأنه أن يخفض الوقت الالزم للوصول 
إىل األسواق يف املناطق الريفية والحرضية وأن 

يساعد بالتايل عىل خفض الفواقد يف مرحلتي ما 
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السنوات

قبل الحصاد وما بعده، مبا يف ذلك الفاكهة والخضار 

املعرضة للتلف.

 بيئة األغذية وطلب املستهلك كدافع 
كامن وراء الكلفة

تعد املسافة الفاصلة عن أسواق املواد الغذائية 

والوقت الالزم إلعداد وجبة صحية من العوائق 

الرئيسية التي متنع العديد من املستهلكني من 

الحصول عىل أمناط غذائية صحية وتدفعهم 

بالتايل إىل رفض دفع كلفة أعىل مقابل تلك األمناط 

الغذائية. وميكن اعتبار هذه العوائق عىل أنها 

دوافع كامنة وراء الكلفة عىل اعتبار أّن من يحاولون 

تخطيها سيتعني عليهم القبول بدفع كلفة إضافية 

إىل جانب كلفة الغذاء نفسه.

وإّن تسارع وترية التوسع الحرضي، مصحوبًا بتغري 

أمناط العيش ومشاركة املرأة بصورة أكرب يف األنشطة 

االقتصادية، تحدث تغريات هيكلية يف سلوك 

املستهلكني ويف الثقافة الغذائية. وبالتايل، يشكل 

طلب املستهلكني أيًضا دافًعا هاًما كامًنا وراء الكلفة 

ال بد من أخذه بعني االعتبار. وتزيد هذه التغريات 

من صعوبة إعداد وجبات صحية، خاصة بالنسبة 

إىل النساء العامالت، لتخصيص الوقت الكايف إلعداد 

وجبات صحية وقبل ذلك حتى، لرشاء املكونات 

الشكل 39 السياسات التجارية احلمائية حتمي اإلنتاج املحلي لألغذية األساسية على غرار األرّز، وتعطيها 
حوافز لكن غالًبا على حساب األغذية املغذية يف البلدان املنخفضة الدخل

مالحظات: يبنّي الشكل معدل املتوسط اإلسمي للحماية بالنسبة إىل األرّز يف البلدان املنخفضة الدخل بني عامي 2005 و2016. 
واملعدل اإلسمي للحماية بالنسبة إىل األرّز هو معدل الفجوة يف األسعار )أي الفارق بني األسعار املالحظة واألسعار املرجعية لألرّز 

عند باب املزرعة( والسعر املرجعي لألرّز عند باب املزرعة. 
املصدر:  .Ag-Incentives. 2020. Nominal rate of protection يف: Ag-Incentives. واشنطن العاصمة. ]النسخة اإللكرتونية[. ]ورد ذكره يف 26 أبريل/ 

http://ag-incentives.org/indicator/nominal-rate-protection .]2020 نيسان
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املغذية الالزمة إلعداد تلك الوجبات. وإّن كلفة 

الفرصة املتاحة لتناول وجبات صحية يف مقابل 

هذه التغريات هي كلفة مرتفعة للغاية يف ظل 

توافر الوجبات الرسيعة الزهيدة الكلفة والكثيفة 

الطاقة ذات قيمة تغذوية متدنية والسهلة التحضري 

والعالية التجهيز وشبه املعّدة بالكامل للحد من 

الوقت الالزم إلعدادها.

االقتصاد السياسي كدافع كامن وراء الكلفة
إّن السياسات الغذائية والزراعية قادرة، إما بصورة 

مبارشة أو غري مبارشة، عىل التأثري عىل كلفة 

األغذية. وبشكل خاص، يجّسد إطار السياسات 

الغذائية والزراعية التوفيق الصعب الالزم عند 

االختيار بني اإلجراءات يف القطاع الزراعي مقابل 

القطاعات األخرى؛ وبني أهداف وسياسات رضيبية 

مختلفة للحكومات؛ وبني املنافع للمنتجني 

واملستهلكني والوسطاء؛ وحتى بني مختلف 

الزراعية. الفرعية  القطاعات 

وتؤثر السياسات التجارية عىل كلفة األمناط الغذائية 

الصحية وكلفتها امليسورة من خالل تغيري األسعار 

النسبية بني األغذية املستوردة واألغذية التي 

تنافسها. أما التدابري التجارية الحامئية عىل غرار 

التعريفات الجمركية وعمليات الحظر والحصص 

- إضافة إىل برامج اإلعانات للمدخالت - فغالبًا ما 

كانت مرتسخة ضمن اسرتاتيجيات االكتفاء الذايت 

واالستعاضة عن االسترياد. ويف البلدان املنخفضة 

الدخل، أدت هذه السياسة إىل حامية اإلنتاج املحيل 

لألغذية الكثيفة الطاقة مثل األرّز )الشكل 39( 

والذرة وإعطاء حوافز له، لكن غالبًا ما كان هذا 

عىل حساب األغذية الغنية بالفيتامينات واملغذيات 

n .)الدقيقة )أي الخضار والفاكهة

سياسات خفض كلفة   4-2
األغذية املغذية وضمان الكلفة 

امليسورة لألمناط الغذائية 
الصحية

الرسائل الرئيسية

Í  يتطلب خفض تكاليف األغذية املغذية وضامن
كلفة ميسورة لألمناط الغذائية الصحية للجميع 

إجراء تحويالت ملحوظة يف النظم الغذائية القامئة 
يف مختلف أنحاء العامل، مبا يف ذلك تعزيز قدرتها 

عىل الصمود يف وجه الصدمات الناجمة عن جائحة 
كوفيد-19.

Í  ،بالنظر إىل تنوع النظم الغذائية وتعقيداتها
سيتعني عىل البلدان تطبيق مجموعة من السياسات 

واالسرتاتيجيات الخاصة بالسياق املعني وزيادة 
االستثامرات العامة والخاصة مبوازاة توخي قدر 

عاٍل من االتساق بني السياسات وتحسني التخطيط 
والتنسيق بني مختلف القطاعات والجهات الفاعلة.

Í  يبدأ هذا بالعمل عىل وجه السعة عىل إعادة
التوازن بني السياسات والحوافز الزراعية توصالً إىل 

استثامرات مراعية بقدر أكرب للتغذية يف اإلنتاج الغذايئ 
والزراعي، ال سيام بالنسبة إىل الفاكهة والخضار، 

واألغذية الحيوانية والنباتية املصدر الغنية بالربوتينات 
مثل البقول والدواجن واألسامك ومنتجات األلبان.

Í  تتسم اإلجراءات عىل مستوى السياسات عىل
طول سلسلة اإلمدادات الغذائية بأهمية حاسمة 
لخفض تكاليف األغذية املغذية. ومن شأن هذه 

اإلجراءات أن تعزز أوجه الكفاءة عىل صعيد 
تخزين األغذية وتجهيزها وتعبئتها وتوزيعها 

وتسويقها، وأن تحّد بالتايل من الفواقد الغذائية.

الجزء الثاني
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Í  يعتمد خفض كلفة األغذية املغذية وتحديد كلفة
ميسورة لألمناط الغذائية بالنسبة إىل املستهلكني يف 

املناطق الريفية والحرضية عىل حد سواء، عىل مدى 
كفاءة آليات التجارة والتسويق الداخلية. 

Í  تتطلب زيادة الكلفة امليسورة لألمناط الغذائية
الصحية اتباع سياسات تزيد فرص العمل واألنشطة 

املدرّة للدخل والحد من عدم املساواة يف الدخل 
والحرص عىل عدم بقاء أحد خلف الركب. وستكون 
برامج الحامية االجتامعية املراعية للتغذية رضورية 

بشكل خاص ملساندة الفقراء ومن يعانون من أزمات 
إنسانية من دون القدرة األولية يف الحصول عىل القدر 

الكايف من الغذاء املغذي لتلبية املتطلبات التغذوية. 

Í  يتطلب األمر أيًضا اتخاذ تدابري إضافية عىل
مستوى السياسات تتخطى نطاق هذا التقرير ولكن 

تكون مصممة لتشجيع األمناط الغذائية الصحية. 
وتشمل هذه التدابري تشجيع البيئات الغذائية 

الصحية وفرض رضائب عىل األغذية الكثيفة الطاقة 
وتنظيم قطاع األغذية وتسويقها واعتامد سياسات 

داِعمة للتثقيف التغذوي واالستهالك املستدام 
لألغذية والحد من الفواقد الغذائية. 

تهيئة الظروف لتحول فعال يف النظم الغذائية
ال زالت أمامنا عرش سنوات قبل بلوغ املقاصد 

الطموحة ألهداف التنمية املستدامة يف ظل البيئة 
االقتصادية واالجتامعية والسياسية القامئة حاليًا، 

وهي بيئة معرضة للصدمات املناخية وللتداعيات 
غري املنظورة لجائحة كوفيد-19. ويف ظل هذه املهلة 

الزمنية الضيقة، ال بد للبلدان من تحديد وإجراء 
تغيريات عىل مستوى السياسات واالستثامرات من 

شأنها أن تحدث تحوالً يف نظمها الغذائية الراهنة مبا 
يكفل أمناطًا غذائية صحية ميسورة الكلفة للجميع 

مع ضامن اعتبارات االستدامة.

اخليارات على مستوى السياسات خلفض كلفة األمناط 
الغذائية الصحية وجعلها ميسورة أكثر

السياسات  41 ملخص عن  الشكل  يرد ضمن 
واالستثامرات  السياسات  مستوى  عىل  املتاحة 

أنحاء  مختلف  يف  الغذائية  النظم  لتحويل  املمكنة 
أمناط غذائية صحية ميسورة  العامل واالنتقال إىل 

أكرب ومبا يتامىش مع مختلف  بقدر  الكلفة 
أدناه. الواردة  السياسات  التوصيات عىل مستوى 

 السياسات واالستثمارات الكفيلة خبفض 
كلفة األغذية املغذية

ال بد لعملية خفض كلفة األغذية املغذية وجعل 
األمناط الغذائية الصحية ميسورة أكرث أن تبدأ 

بإعادة توجيه األولويات الزراعية نحو إنتاج مراٍع 
للتغذية بالنسبة إىل املواد الغذائية والزراعية. 

وسوف يتعني زيادة اإلنفاق العام من أجل زيادة 
اإلنتاجية وتشجيع تنويع اإلنتاج الزراعي وضامن 

توافر األغذية املغذية بكميات وافرة.

وينبغي تجّنب السياسات املرضّة باإلنتاج الغذايئ 
والزراعي )من خالل فرض رضائب مبارشة أو غري 

مبارشة( عىل اعتبار أنها تنعكس سلبًا يف العادة عىل 
إنتاج أغذية مغذية. ويجب كذلك إعادة النظر يف 

مستويات اإلعانات يف قطاعي األغذية والزراعة خاصة 
يف البلدان املنخفضة الدخل تجّنبًا لفرض رضائب عىل 

األغذية املغذية.

ويتعني عىل السياسات أن تشجع االستثامر يف البنى 
التحية للرّي املوجهة تحديًدا إىل تعزيز القدرة 

عىل إنتاج الخضار عىل مدار املواسم وسواها من 
السلع األساسية العالية القيمة من أجل توفري 
كمية أكرب من األغذية املغذية. ومن الرضوري 

زيادة االستثامرات يف البحث والتطوير من أجل 
«رفع إنتاجية األغذية املغذية واملساعدة عىل خفض 
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خفض  واستثامرات   سياسات 
املغذية األغذية  كلفة 

e  االستثامر يف زيادات يف اإلنتاجية املراعية للتغذية والتنويع
يف قطاعي األغذية والزراعة

e تشجيع الزراعة يف املناطق الحرضية وشبه الحرضية

e تجّنب فرض رضائب عىل األغذية املغذية

e االستثامر يف البحوث واالبتكار واإلرشاد

e السياسات واالستثامرات يف سالسل القيمة املراعية للتغذية

e السياسات واالستثامرات للحد من الفواقد الغذائية

e  السياسات واالستثامرات يف عمليات املناولة والتجهيز
املراعية للتغذية

e تحصني األغذية

e  االستثامر يف شبكات الطرقات والنقل والبنية التحتية
لألسواق

e  الحرص عىل أن توفّق السياسات التجارية والتسويقية 
بني مصالح املنتج واملستهلك

e تعزيز سالسل اإلمدادات الغذائية يف الحاالت اإلنسانية

املستهلك  نحو  موجهة  سياسات 
الصحية  الغذائية  األمناط  لجعل 

أكرب بقدر  الكلفة  ميسورة 

e سياسات الحد من الفقر وعدم املساواة يف الدخل

e :تعزيز آليات الحامية االجتامعية املراعية للتغذية مبا فيها
برامج التحويالت النقدية –
التحويالت العينية/توزيع األغذية –
برامج التغذية املدرسية –

e تقديم إعانات لألغذية املغذية

املشّجعة  التكميلية  السياسات 
الصحية الغذائية  لألمناط 

e تشجيع بيئات األغذية الصحية

e  فرض رضائب عىل األغذية/ املرشوبات الكثيفة الطاقة
وذات املحتوى الغذايئ املحدود

e تنظيم صناعة األغذية

e تنظيم تسويق األغذية

e  تشجيع الرضاعة الطبيعية وتنظيم تسويق بدائل حليب
األّم وضامن حصول الرّضع عىل أغذية مغذية

e السياسات الداعمة للتثقيف التغذوي

e  السياسات الداعمة لالستهالك املستدام لألغذية وخفض
املهدر منها

الشكل 41 اخليارات على مستوى السياسات خلفض كلفة األغذية املغذية وجعل األمناط الغذائية 
الصحية ميسورة أكثر مع سياسات مكّملة لتعزيز األمناط الغذائية الصحية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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 وجبات صحية 
 بأسعار معقولة

 للجميع
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كلفتها مبوازاة تحسني القدرة عىل الحصول عىل 
التكنولوجيات املحّسنة، خاصة بالنسبة إىل املزارعني 

األرسيني وأصحاب الحيازات الصغرية، من أجل 
املحافظة عىل مستويات مالمئة من الربحية.

 اخليارات على مستوى السياسات 
على طول سلسلة القيمة الغذائية

مثة حاجة إىل اتباع سياسات أقوى تقود إىل سالسل 
للقيمة مراعية للتغذية. وتشمل اإلجراءات الرئيسية 

عىل مستوى السياسات االستثامرات من أجل تحسني 
التخزين والتجهيز والحفظ مبا يحافظ عىل القيمة 

التغذوية للمنتجات الغذائية عوًضا عن االستثامر يف 
أغذية عالية التجهيز. ومن شأن تحسني شبكة الطرقات 

الوطنية، وكذلك البنية التحتية للنقل واألسواق، أن 
يساهم إىل حد كبري يف ضامن ربحية األمناط الغذائية 

الصحية بقدر أكرب. وباإلضافة إىل تخزين األغذية، 
يتسم وجود مرافق مناسبة ملناولة األغذية وتجهيزها 

بأهمية محورية من أجل زيادة أوجه الكفاءة عىل 
طول سلسلة القيمة من أجل أغذية مغذية.

وباستطاعة السياسات واالستثامرات الرامية إىل 
الحد من الفواقد الغذائية بالنسبة إىل السلع 

األساسية املغذية بقدر أكرب لكن املعرضة للتلف، 
عىل غرار الفاكهة والخضار واألسامك واللحوم، أن 
تزيد من ربحيتها بطريقتني اثنتني. أوالً من خالل 

الرتكيز عىل مراحل )اإلنتاج( السابقة يف سلسلة 
اإلمدادات الغذائية عىل اعتبار أّن هذا يعزز 

اإلمدادات ويخفض بالتايل أسعار املواد الغذائية 
عند باب املزرعة. ثانيًا من خالل استهداف أجزاء 

من سلسلة اإلمدادات الغذائية حيث تكون 
الفواقد الغذائية هي األكرب، عىل اعتبار أّن هذا 

سيكون له عىل األرجح أثر أكرب عىل خفض كلفة 
املواد الغذائية املقصودة.

 السياسات املوجهة حنو املستهلك لضمان أمناط 
غذائية صحية ميسورة الكلفة

إّن السياسات الرامية إىل خفض الفقر والحد من 
عدم املساواة يف املداخيل، وإن كانت تعزز فرص 

العمل واألنشطة املدرة للدخل، إال أنها تتسم بأهمية 
خاصة لزيادة مداخيل األشخاص وبالتايل جعل األمناط 

الغذائية الصحية ميسورة الكلفة. ويف حني أن هناك 
مثة أوجه تآزر هامة بني السياسات التي تزيد فرص 
العمل وتحد من عدم املساواة يف الدخل من أجل 

النهوض باألمن الغذايئ وتحسني التغذية، مبا يف ذلك 
الحامية االجتامعية، فقد جرى التطرّق إليها بالتفصيل 

يف إصدار عام 2019 من هذا التقرير.

وال بد من وجود سياسات للحامية االجتامعية 
مراعية للتغذية من أجل تحسني فرص الحصول 

عىل أغذية مغذية بالنسبة إىل املستهلكني من ذوي 
املداخيل املنخفضة وبالتايل جعل األمناط الغذائية 

الصحية ميسورة أكرث بالنسبة إليهم. وقد تتسم هذه 
السياسات بأهمية خاصة يف مواجهة الصعاب كام 
نشهده يف يومنا هذا مع تفيش جائحة كوفيد-19. 
وال بد من تدعيم هذه اآلليات لضامن قدرتها عىل 
دعم توفري املغذيات الدقيقة املكّملة حيثام تدعو 

الحاجة، إضافة إىل خلق بيئات لألغذية الصحية 
من خالل تشجيع املستهلكني عىل تنويع أمناطهم 

الغذائية للحد من اعتامدهم عىل األغذية األساسية 
من النشويات والحد من استهالك األغذية العالية 

الدهون والسكر و/أو امللح والتحّول إىل أغذية 
متنوعة ومغذية بقدر أكرب.

السياسات املكّملة املشّجعة لألمناط الغذائية الصحية
ال بد من إجراء تغيريات تحولية كربى يف النظم 

التوصل إىل أمناط تغذوية  الغذائية من أجل 
صحية وذلك عىل املستويات كافة. ومن الرضوري 

»
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التداخالت،  أنه، رغم وجود بعض  التشديد عىل 
السياساتية  الخيارات  تتخطى  التغريات  هذه  فإّن 

واضح  بشكل  واملنفذة  املصممة  واالستثامرات 
الصحية  الغذائية  األمناط  وجعل  الكلفة  لخفض 

ميسورة أكرث. أي مبعنى آخر، ال بد من توافر 
متكاملة  تتطلب وجود مجموعة  أخرى  رشوط 
املصممة بشكل واضح  األخرى  السياسات  من 

املستهلك  والتأثري عىل سلوك  التوعية  لغرض  أكرث 
لصالح أمناط غذائية صحية، عىل أن ترتافق 

إذا أمكن ذلك مع أوجه تآزر هامة من أجل 
البيئية. االستدامة 

بيئات  املثال، تشجيع  ذلك عىل سبيل  ويشمل 
إمكانية  تتيح  والتي  املأمونة  الصحية  األغذية 

الحصول املادي عىل أغذية مغذية من أجل أمناط 

غذائية صحية؛ وتطبيق سياسات رضيبية لرفع أسعار 

األغذية ذات الكثافة من حيث الطاقة والعالية 

التجهيز وذات القيمة التغذوية املحدودة؛ وتنظيم 

قطاع صناعة األغذية للمساعدة عىل تيسري الحصول 

عىل أمناط غذائية صحية وجعلها ميسورة بقدر أكرب 

وذلك من خالل خفض محتوى األغذية من الدهون 

والسكر وامللح؛ واعتامد أنظمة خاصة بتسويق 

األغذية ذات الكثافة من حيث الطاقة وذات القيمة 

التغذوية املحدودة مبوازاة الحد من تعرض األطفال 

لتقنيات التسويق؛ وضامن حصول الرّضع عىل 

أغذية مغذية ومتكني األرس املعيشية من تأمني تلك 

األغذية؛ واعتامد سياسات داِعمة للتثقيف التغذوي 

وتشجيع األمناط الغذائية الصحية التي تراعى فيها 

n .اعتبارات االستدامة

الجزء الثاني
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 حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل 2020 
)النص الكامل - سيصدر يف نوفمرب/ ترشين الثاين 2020(

أمكن هذا العام، بفضل التحديثات الواردة من العديد من البلدان، إصدار تقديرات للجوع يف العامل تتسم بقدر أكرب من الدقة. 
وعلى وجه اخلصوص، مّكن احلصول على معلومات جديدة مراجعة جممل سلسلة تقديرات النقص التغذوي بالنسبة إىل الصني 
مبا يرقى إىل عام 2000، مما أدى إىل اخنفاض كبري إىل األسفل يف سالسل األرقام اخلاصة بعدد الذين يعانون من النقص التغذوي 
يف العامل. غري أّن هذه املراجعة تؤكد االجتاه الذي أفادت عنه اإلصدارات السابقة، أي ارتفاع بطيء يف عدد اجلياع يف العامل منذ 

سنة 2014. ويشري التقرير أيًضا إىل أّن عبء سوء التغذية جبميع أشكاله ال يزال يشكل حتدًيا. ولقد أحرز بعض التقدم على 
صعيد تقّزم األطفال واخنفاض الوزن عند الوالدة والرضاعة الطبيعية اخلالصة وإن بوترية ال تزال بطيئة جًدا. ومل يسجل حتسن 

على صعيد الوزن الزائد لدى األطفال يف حني أّن السمنة لدى البالغني تشهد ارتفاًعا يف األقاليم كافة. 
ويستكمل التقرير التقييم املعتاد لألمن الغذائي والتغذية بإسقاطات عما قد يكون العامل عليه يف عام 2030 يف ما لو بقيت 

االجتاهات السائدة خالل العقد املاضي على حاهلا. وتشري اإلسقاطات إىل أّن العامل غري ماٍض على املسار الصحيح باجتاه القضاء 
التام على اجلوع حبلول عام 2030 ورغم إحراز بعض التقدم، فإّن معظم املؤشرات ليست هي األخرى على املسار الصحيح 

لتحقيق املقاصد العاملية املتعلقة بالتغذية. ومن املرجح أن تتدهور بقدر أكرب حالة األمن الغذائي والتغذية للفئات السكانية 
األضعف بفعل آثار جائحة كوفيد-19 على الصحة واجملتمع واالقتصاد. 

ويسلط التقرير الضوء على جودة النمط الغذائي والعالقة احلرجة القائمة بني األمن الغذائي والتغذية. ولن يكون باإلمكان حتقيق 
مقاصد اهلدف 2 من أهداف التنمية املستدامة إاّل يف حال توافر القدر الكايف من األغذية لتناوهلا وإذا كان ما نتناوله مغذًيا وميسور 

الكلفة. ويقدم التقرير أيًضا حتلياًل جديًدا لكلفة األمناط الغذائية الصحية والقدرة على حتمل كلفتها يف خمتلف أحناء العامل، 
حبسب األقاليم والسياقات اإلمنائية اخملتلفة. ويعرض عمليات تقييم التكاليف الصحية واملتعلقة بتغري املناخ املتصلة باألمناط احلالية 

الستهالك األغذية، إضافة إىل الوفورات احملتملة يف الكلفة يف ما لو حتولت أمناط استهالك األغذية حنو أمناط غذائية صحية تراعي 
االعتبارات اخلاصة باالستدامة. ويناقش التقرير يف اخلتام السياسات واالسرتاتيجيات الكفيلة بتحويل النظم الغذائية مبا يضمن اتباع 

أمناط غذائية صحّية ميسورة الكلفة يف إطار اجلهود املطلوبة لوضع حدٍّ للجوع وجلميع أشكال سوء التغذية على حدٍّ سواء. 

2020

بعض الحقوق محفوظة. ويتاح هذا العمل مبوجب ترخيص املشاع 
اإلبداعي – نسب املصنف - غري التجاري - الرتخيص باملثل 0.3 

لفائدة املنظامت الحكومية الدولية

 تحويل النظم الغذائية من أجل 
أنماط غذائية صحّية ميسورة الكلفة

 األمن الغذائي
 والتغذية
في العالم

حالـة
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