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األمراض غير المعدية
والُنظم الغذائية والتغذية

رسائل رئيسية

األمراض غير المعدية تُشكِّل حالياً السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم–11
األمـراض غيـر المعديـة مسـؤولة حاليـاً عـن 70 فـي المائـة علـى األقـل مـن الوفيـات فـي العالـم1؛ أي 

مـا يعـادل 40 مليـون نسـمة2. وينطـوي هـذا االتجـاه علـى تداعيـات صحيـة واقتصاديـة هائلة. وسـوف 

د نوعيـة حياتهـم، وسـتنخفض  يتعـرض مالييـن األشـخاص للوفـاة المبكـرة أو سـيواجهون مخاطـر تُهـدِّ

اإلنتاجيـة وسـيتعثَّر النمـو االقتصـادي فـي البلـدان واألقاليـم.

حقوق اإلنسان–21
ينـص إطـار األمـم المتحـدة لحقـوق اإلنسـان والمعاهـدات ذات الصلـة علـى الحـق فـي التمتـع بأعلـى 

مسـتوى مـن الصحـة يمكـن بلوغـه، والحـق فـي الغـذاء. وتُلـزم هـذه الوثائـق قانونـاً الـدول األعضـاء 

األمـم  للحكومـات ووكاالت  فرصـاً  أيضـاً  التغذيـة. وتتيـح  المعديـة وتحسـين  األمـراض غيـر  بمعالجـة 

المتحـدة وخبـراء العالـم والمجتمـع المدنـي للعمـل معـاً صـوب بلـوغ هـذا الهـدف.

سوء التغذية هو أحد عوامل خطر اإلصابة باألمراض غير المعدية–31
ثبـت بالتجربـة ارتبـاط السـمنة والتقـزم باإلصابـة باألمـراض غيـر المعديـة، ويؤثـر حاليـاً أحـد هذيـن 

الشـكلين مـن أشـكال سـوء التغذيـة، أو كالهما، على كل بلـد من بلدان العالم. ويبلغ عـدد زائدي الوزن 

فـي العالـم 1.9 مليـار شـخص مـن األشـخاص البالغيـن وأكثـر مـن 38 مليونـاً مـن األطفـال والمراهقين، 

بينمـا يعانـي 151 مليـون طفـل مـن التقـزم. وتعيـش الغالبيـة العظمـى مـن األطفـال المصابيـن بالتقزم 

فـي نفـس البلـدان المنخفضـة الدخـل والمتوسـطة الدخـل التـي تشـهد أسـرع معـدالت زيـادة الـوزن 

والسـمنة بيـن األطفـال3. وهـذه هـي أيضاً البلدان التـي يزداد فيها انتشـار األمراض غير المعدية بأسـرع 

المعدالت4.
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تابعونا:

ك رئيسي لسوء التغذية واألمراض غير المعدية–41 سوء نوعية النظام الغذائي ُمحرِّ
هنـاك ارتبـاط قـوي بيـن الُنظـم الغذائيـة غيـر الصحية وسـوء التغذيـة واألمراض غيـر المعديـة، ذلك أن 

6 مـن بيـن عوامـل الخطـر األحد عشـر الرئيسـية التي تُسـاهم في العـبء العالمي للمـرض تنطوي على 

نوعيـات سـيئة مـن النظـم الغذائيـة. ويرتبط عبء األمـراض غير المعديـة تحديداً بالُنظـم الغذائية التي 

تقـل فيهـا الفواكـه والخضـروات وأصنـاف الجـوز والبذور والحبـوب الكاملـة وأحماض أوميغـا 3 الدهنية 

المسـتمدة مـن األغذيـة البحريـة، ويزيد فيها السـكر والصوديـوم والدهون.

سياسات وبرامج الحد من سوء التغذية واألمراض غير المعدية ينبغي أن تتبع نهج مسار –51

الحياة وينبغي أن تشمل إجراءاتمزدوجة المهام
يتنـاول نهـج مسـار الحيـاة أهميـة التدخـالت في مرحلـة الطفولـة، والتغييـرات واالحتياجـات والمخاطر 

ل اإلجـراءات المزدوجـة المهـام تدخـالت  المتصلـة بالتغذيـة فـي المراحـل الالحقـة مـن الحيـاة. وتُمثِـّ

وبرامـج وسياسـات يمكـن أن تعالـج فـي آن واحـد نقـص التغذيـة وزيادة الـوزن والسـمنة واألمراض غير 

المعديـة المرتبطـة بالنظـام الغذائـي. وهـذان النهجـان متكامـالن ومتدخـالن. ويؤكـد كالهمـا الحمايـة، 

وتعزيـز ودعـم الرضاعـة الطبيعيـة، وتغذيـة األمهـات، وبرامـج الرعايـة قبـل الـوالدة، والتثقيـف بأهميـة 

التغذيـة الجيـدة الـذي يُشـكِّل جزءاً مـن المناهج الدراسـية؛ وفعالية برامـج الوجبات المدرسـية؛ وتعزيز 

البيئـات المدرسـية المأمونـة التـي يمكـن فيهـا الحصـول علـى أغذيـة ومشـروبات صحية. 

إصالح نظام األغذية–61
يهـدف ذلـك إلـى إعادة مواءمة سياسـات نُظم األغذيـة مع أهداف الصحة العامة، وتحسـين توافر الُنظم 

الغذائيـة الصحيـة وإتاحتهـا بتكلفـة ميسـورة، وهـو أمـر ضـروري لدعـم نهـج دورة الحيـاة واإلجـراءات 

المزدوجـة المهـام. وتشـمل المجـاالت الرئيسـية إلصـالح السياسـات االسـتثمار فـي اإلنتاج، ولوجسـتيات 

سالسـل اإلمـداد، وسياسـات الشـراء، فضـالً عـن فـرض قيـود على تسـويق األغذية غيـر الصحية، وتوسـيم 

واجهـات العبـوات، والتدابيـر الضريبيـة، مثـل فرض ضرائب على المشـروبات المحالة بالسـكر. ويُسـاعد 

تعميـم تلـك التدابيـر فـي الخطـوط التوجيهيـة الوطنيـة بشـأن الُنظـم الغذائيـة القائمـة علـى األغذيـة 

وإدراجهـا فـي التشـريعات علـى حمايـة الحـق فـي الغـذاء وتعزيـز أعلى مسـتوى صحي يمكـن بلوغه.
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