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وتقدير شكر 

أُعـد هـذا الموجـز اإلعالمـي بتوجيـه مـن Stineke Oenema )مـن أمانـة اللجنـة الدائمـة للتغذيـة التابعة لألمم 
مـت إسـهامات سـخية ومسـاندة مـن الفريق العامـل المواضيعي المعنـي بالتغذية التابـع لفرقة عمل  المتحـدة(. وقُدِّ
األمـم المتحـدة المشـتركة بيـن الـوكاالت المعنية باألمـراض غير المعدية، وأعضـاء منتدى النقـاش اإللكتروني المعني 
المسـتقلة( أعمـال  )الخبيـرة االستشـارية   Janice Meerman السـيدة المعديـة. وتولـت  بالتغذيـة واألمـراض غيـر 

المراجعـة والتحريـر النهائية.

.www.unscn.org :تُتاح هذه الورقة في الموقع اإللكتروني للجنة الدائمة للتغذية في هذا العنوان

جميـع الحقـوق محفوظـة. تشـّجع لجنـة األمم المتحـدة الدائمة المعنية بالتغذية اسـتخدام محتـوى هذا المنتج 
ونشـره. ويجـوز استنسـاخ هـذه المطبوعـة ونشـرها ألغـراض االسـتخدام التجـاري أو غيـر التجـاري، شـريطة اإلشـارة 
بشـكل مناسـب إلـى أّن اللجنـة الدائمـة للتغذيـة هـي المصـدر، وأال يُذكـر أو يُفهـم ضمنـاً بـأي شـكل مـن األشـكال 

مصادقـة اللجنـة علـى آراء المسـتخدمين أو منتجاتهـم أو خدماتهـم.

 ينبغـي توجيـه جميـع طلبـات الحصـول علـى حقـوق الترجمـة والتصـرّف، وإعـادة البيـع، باإلضافـة إلـى حقـوق 
.info@unscn.org االسـتخدامات التجاريـة األخـرى، إلـى أمانـة اللجنـة الدائمـة للتغذيـة علـى العنـوان التالـي

حقوق الصور

Giulio Napolitano/الغالف: منظمة األغذية والزراعة

 Alex Webb/الصفحة 3: منظمة األغذية والزراعة

 James Hill/ الصفحة 4: منظمة األغذية والزراعة

Sia Kambou/الصفحة 6: منظمة األغذية والزراعة

Giulio Napolitano/الصفحة 9: منظمة األغذية والزراعة

Sue Price/ الصفحة 10: منظمة األغذية والزراعة
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األمراض غير المعدية والُنظم الغذائية والتغذية

مة مقد

تُشـكِّل األمـراض غيـر المعديـة )غيـر السـارية( حاليـاً السـبب الرئيسـي للوفاة فـي العالم، وهي مسـؤولة عن 70 
فـي المائـة مـن الوفيـات فـي العالـم1؛ أي مـا يعـادل 40 مليـون نسـمة2. وينطـوي هذا االتجـاه على تداعيـات صحية 
د نوعيـة حياتهـم،  واقتصاديـة هائلـة. وسـوف يتعـرض مالييـن األشـخاص للوفـاة المبّكـرة أو سـيواجهون مخاطـر تُهـدِّ

وسـتنخفض اإلنتاجيـة وسـيتعثر النمـو االقتصـادي في البلـدان واألقاليم.

وممـا يُسـاهم فـي هـذا الوبـاء زيادة تفشـي السـمنة واسـتهالك األغذية السـيئة النوعية وانتشـار نقـص التغذية. 
ـل اليـوم كل بلـد فـي العالـم عبئـاً مزدوجـاً ناجمـاً عـن سـوء التغذيـة واألمـراض غيـر المعديـة. ومـا مـن بلـد  ويتحمَّ

بمنـأى عـن ذلـك العبء.

م هـذا الموجـز لمحـات عامـة قصيرة عن مختلـف الجوانب التقنية والسياسـاتية للعالقة بيـن األمراض غير  ويُقـدِّ
المعديـة والتغذيـة، بمـا يشـمل عرضـاً مختصـراً للتسلسـل الزمنـي للعمليـات السياسـية األخيـرة في مجالـي التغذية 
واألمـراض غيـر المعديـة، وملخصـاً يبيـن الصلـة بيـن التغذيـة والُنظم الغذائيـة واألمراض غيـر المعدية، ونظـرة عامة 

علـى التدخـالت الرئيسـية واإلجـراءات المتخـذة علـى صعيـد البرامج والسياسـات مـن أجل التحـرك قُدماً. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index1.html 1
/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en 2
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 الدعم السياســي مــن أجل التصدي

لألمراض غيــر المعدية

ينـص إطـار األمـم المتحـدة لحقـوق اإلنسـان علـى الحق في أعلى مسـتوى صحـي يمكن بلوغه وعلـى الحق في 
الغـذاء3. وتحـدد هـذه الوثيقـة المرجعيـة للمرة األولى حقوق اإلنسـان األساسـية وتدعـو إلى توفير الحمايـة العالمية 
لهـا. وتُشـكِّل المعاهـدات الدوليـة، ومنهـا اتفاقيـة حقـوق الطفـل4 والعهـد الدولـي الخـاص بالحقـوق االقتصاديـة 
واالجتماعيـة والثقافيـة5، جـزءاً مـن هـذا اإلطار. ومـن خالل هذه المعاهـدات، تلتزم الدول بحمايـة الصحة والتغذية. 
م هيئـات األمـم المتحـدة المعنيـة برصـد تنفيذ هـذه المعاهدات إرشـادات إضافية بشـأن التزامـات الدول في  وتُقـدِّ

سـياق الغـذاء والصحة.

ومنـذ عـام 2000، تسـلط العمليـات السياسـية التاليـة الضـوء علـى الوقاية مـن األمراض غيـر المعديـة باعتبارها 
حاسـمة لجـداول األعمـال العالميـة الراهنـة مـن أجل حمايـة األمن الغذائـي والتغذيـة والصحة:

.http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html 3
.http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 4

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 5
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األمراض غير المعدية والُنظم الغذائية والتغذية

فـي عـام 2004، أقـرت جمعيـة الصحـة العالميـة االسـتراتيجية العالميـة بشـأن النظـام الغذائـي والنشـاط   
البدنـي والصحـة6، بهـدف الحـد مـن اثنين مـن عوامل خطـر اإلصابة باألمراض غيـر المعدية. وأقرت فـي عام 2008 
االسـتراتيجية العالميـة للوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة ومكافحتهـا للفترة 2008-72013. وتشـمل االسـتراتيجية 

تعزيـز األخـذ بُنظـم غذائيـة صحية.

فـي عـام 2011، اعتمـدت الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة اإلعـالن السياسـي المعنـي بالوقاية مـن األمراض   
غيـر المعديـة ومكافحتهـا8. ويعتـرف هـذا اإلعـالن بالحاجـة الملحـة إلى العمـل على األصعـدة العالميـة واإلقليمية 
والوطنيـة للوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة ومكافحتهـا، ويؤكـد مـن جديـد حـق الجميـع في أعلى مسـتوى من 

الصحة.

فـي عـام 2013، أقـرت جمعيـة الصحـة العالميـة خطـة العمـل العالميـة لمنظمـة الصحـة العالميـة للوقايـة   
مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا للفتـرة 2013-92020. وتدعـم هـذه الخطـة تسـعة أهداف طوعيـة متعلقة 
باألمـراض غيـر المعديـة10 - منهـا أربعـة متصلـة بالنظـام الغذائـي - فضـاًل عـن المقصـد 4 للهـدف 3 مـن أهـداف 

المسـتدامة11.  التنمية 

فـي عـام 2014، اعتمـد المؤتمـر الدولـي الثانـي المعنـي بالتغذيـة إعـالن رومـا وإطـار عملـه بشـأن التغذيـة   
الـذي يتضمـن 60 توصيـة للعمـل من أجل التحسـين المسـتدام للتغذيـة. ويدعم إطار العمل خطـة العمل العالمية 
لمنظمـة الصحـة العالميـة لعـام 2013 مـن خـالل النهـج القائـم علـى نُظـم األغذيـة الـذي يحـد مـن عوامـل خطر 

اإلصابـة باألمـراض غيـر المعديـة عـن طريـق زيادة سـبل الحصـول على نُظـم غذائيـة صحية واسـتهالكها12.

فـي عـام 2015، أقـر زعمـاء العالـم 17 هدفـاً للتنميـة المسـتدامة فـي إطـار خطـة التنميـة المسـتدامة لعام   
132030. وذُكـرت التغذيـة واألمـراض غيـر المعديـة صراحـة في مقصديـن )المقصد 2 للهـدف 2 والمقصد 4 للهدف 
3 مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة14( وينطويـان علـى إمكانـات سياسـية كبيـرة لتيسـير تحقيق كثير مـن األهداف 

األخرى16,15.

فـي عـام 2016، أقـرت الجمعيـة العامـة لألمـم المتحدة الوثائق الختاميـة الصادرة عن المؤتمـر الدولي الثاني   
المعنـي بالتغذيـة، وأعلنـت الفتـرة مـن عـام 2016 حتـى عام 2025 عقد األمـم المتحدة للعمل من أجـل التغذية17. 
وباتـت التغذيـة بالتالـي تشـكل حاليـاً ”أولوية عليا“ في جـدول األعمال السياسـي للجمعية العامـة لألمم المتحدة. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665 /44009 /9789241597418_eng.pdf?sequence=1 6
http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_english_web.pdf 7
http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/political_declaration_en.pdf 8

http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en 9
http://www.who.int/nmh/ncd-tools/definition-targets/en 10

http://iris.wpro.who.int/handle/10665.1 /12876 11
http://www.fao.org/3/a-i4465e.pdf 12

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 13
14 المقصد 2 للهدف 2: القضاء على سوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام 2030؛ والمقصد 4 للهدف 3: تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار الثلث بحلول 

عام 2030.
https://www.unscn.org/files/Publications/Briefs_on_Nutrition/Final_Nutrition%20and_the_SDGs.pdf 15

 http://www.globalnutritionreport.org/the-report 16
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70 /1&Lang=E  1 17 القرار

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44009/9789241597418_eng.pdf?sequence=1
http://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/12876.
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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ويهـدف عقـد التغذيـة إلـى مـا يلـي: التعجيـل بتنفيـذ التزامـات مؤتمـر التغذية الدولـي الثانـي المعنـي بالتغذية، 
وتحقيـق أهـداف التغذيـة العالميـة السـتة التـي اعتمدتها جمعيـة الصحة العالمية فـي مايو/أيـار 182012، وتحقيق 
األهـداف المتعلقـة باألمـراض غيـر المعديـة المتصلـة بالُنظم الغذائيـة التي اعتمدتهـا جمعية الصحـة العالمية في 

مايو/أيـار 2013، والمسـاهمة فـي تحقيـق أهداف التنمية المسـتدامة بحلـول عام 2030.

فـي عـام 2017، واصلـت منظمـة الصحـة العالميـة، مـن خـالل مؤتمرهـا العالمـي المعنـي باألمـراض غيـر   
السـارية19 تعزيـز الزخـم مـن أجـل الوقايـة مـن األمـراض غيـر المعدية في العالم. وشـارك رؤسـاء الـدول والوزارات 
ووكاالت األمـم المتحـدة والخبـراء العالميـون والجهـات الفاعلة غير الحكومية في المؤتمر الذي عقد بهدف ترشـيد 
جهـود تحقيـق المقصـد 4 للهـدف 3 مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة المتعلـق باألمـراض غير المعديـة، والتحضير 
الجتمـاع األمـم المتحـدة الرفيـع المسـتوى المعنـي بالوقايـة مـن األمـراض غيـر المعديـة ومكافحتهـا لعـام 2018، 
وانصـب التركيـز أثنـاءه علـى تعزيـز اتسـاق السياسـات مـن أجـل الوقايـة من األمـراض غيـر المعديـة ومكافحتها. 

http://www.who.int/nutrition/publications/globaltargets2025_policybrief_overview/en 18
19 المؤتمر العالمي لمنظمة الصحة العالمية المعني باألمراض غير السارية، الذي عقد في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر/تشرين األول 2017، في مونتيفيديو، أوروغواي.
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 ســوء التغذية عامل مــن عوامل خطر

اإلصابة باألمراض غيــر المعدية

تمامـاً  المعتـرف  الخطـر  السـمنة أحـد عوامـل  ل  تُمثِـّ
بسـبب  المعديـة  غيـر  باألمـراض  اإلصابـة  فـي  بدورهـا 
ارتباطهـا باألمـراض غيـر المعدية المتصلة بالُنظـم الغذائية، 
بمـا يشـمل أمـراض القلب واألوعيـة الدمويـة، وبعض أنواع 
السـرطان، وداء السـكري20. ويعاني حالياً على نطاق العالم 
السـمنة21.  أو  الـوزن  زيـادة  مـن  بالـغ  شـخص  مليـار   1.9
بمقـدار عشـرة  زيـادة  األخيـرة  األربعـة  العقـود  وشـهدت 
أضعـاف فـي معـدالت السـمنة لـدى األطفـال والمراهقين، 
إذ بلـغ عـدد األطفـال زائدي الـوزن 38 مليون طفل في عام 
2017، بزيـادة قدرهـا 8 مالييـن طفـل علـى عـام 222000. 
ويمكـن لهـذا االتجـاه أن يقـوِّض الكثيـر مـن األعمـال التي 
جـرى االضطـالع بهـا لزيـادة متوسـط العمـر المتوقـع فـي 
غيـر  األمـراض  علـى  التقـزم  ويؤثـر  العالـم.  أنحـاء  جميـع 
المعديـة تأثيـراً أقـل وضوحـاً وإن كان ال يقـل أهميـة. ومن 
المعتـرف بـه حاليـاً أن التقـزم، وهـو سـبب مباشـر لقصـر 
القامـة وانخفـاض المسـتوى اإلدراكي والنشـاط البدني إلى 
الحـد األمثـل، عامـل مـن عوامـل خطـر اإلصابـة  مـا دون 
بزيـادة الـوزن واألمـراض غير المعدية فـي المراحل الالحقة 
مـن الحيـاة23. ويُعانـي 151 مليـون طفـل مـن التقـزم علـى 

نطـاق العالـم. وتعيـش الغالبيـة العظمـى من هـؤالء األطفال في نفس البلـدان المنخفضة الدخل والمتوسـطة الدخل 
التـي تشـهد أسـرع معـدالت زيـادة الـوزن والسـمنة بيـن األطفـال24. وهذه هي أيضـاً البلـدان التي يزداد فيها انتشـار 

األمـراض غيـر المعديـة بأسـرع المعـدالت25.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en 20
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/malnutrition/en 21

22 منظمة األمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، ومجموعة البنك الدولي )2018(. مستويات واتجاهات سوء تغذية األطفال: النتائج الرئيسية إلصدار عام 2018 من التقديرات المشتركة 
لسوء التغذية بين األطفال.

http://www.who.int/nutrition/topics/globaltargets_stunting_policybrief.pdf 23
http://www.who.int/nutgrowthdb/jme_brochure2016.pdf 24

http://www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/en 25
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 ســوء التغذية واألمراض غيــر المعدية

 مرتبطان بســوء نوعية الُنظــم الغذائية

ل سـوء نوعيـة الُنظـم الغذائيـة أحـد أهم عوامل الخطر السـتة التي تُسـاهم فـي العبء العالمـي لألمراض26.  يُمثِـّ
ويرتبـط عـبء األمـراض غيـر المعديـة تحديـداً بالُنظـم الغذائيـة التـي تقـل فيهـا الفواكـه والخضـروات وترتفـع فيها 
نسـبة الصوديـوم وتقـل فيهـا أصنـاف الجـوز والبـذور، وينخفـض فيهـا المحتـوى مـن الحبـوب الكاملـة، وتقـل فيهـا 
أحمـاض أوميغـا 3 الدهنيـة المسـتمدة مـن األغذيـة البحريـة28,27 وممـا يـدل على الصلـة الوثيقة بين النظـام الغذائي 
دة فـي خطـة العمـل العالميـة  وسـوء التغذيـة واألمـراض غيـر المعديـة أن 4 مـن األهـداف الطوعيـة التسـعة المحـدَّ
لمنظمـة الصحـة العالميـة للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا )التـي وردت اإلشـارة إليها أعـاله( مرتبطة 

بالتغذيـة أو الُنظـم الغذائيـة علـى النحـو التالي:

تحقيـق خفـض نسـبي قـدره %25 فـي مخاطـر الوفاة المبكـرة الناجمة عن أمـراض القلب واألوعيـة الدموية،   
أو السـرطان، أو السـكري، أو األمراض التنفسـية المزمنة.

تحقيق خفض نسبي قدره %30 في متوسط ما يتناوله السكان من الملح/الصوديوم.  

وقف زيادة اإلصابة بداء السكري والسمنة.  

تحقيق خفض نسبي قدره %10 في معدالت الخمول البدني.  

وبينمـا ال ترتبـط النقطـة األخيـرة ارتباطـاً واضحـاً بالُنظـم الغذائيـة فإنهـا تؤثـر علـى النتائـج التغذويـة من خالل 
تأثيرهـا علـى تـوازن الطاقـة. وفـي سـياق االنتقـال فـي مجـال التغذيـة، ال يمكن إغفـال النشـاط البدنـي. والواقع أن 
الزيـادة العالميـة فـي الـوزن الزائـد والسـمنة ناجمـة فـي جانـب كبيـر منها عن التحـول في األنمـاط الغذائيـة )التي 
يغلـب عليهـا زيـادة اسـتهالك األغذيـة الغنية بالدهون والسـكر و/أو الملح، وتقـل فيها األلياف والمغذيـات الدقيقة( 
إلـى جانـب انخفـاض النشـاط البدنـي )الناجـم فـي كثيـر مـن األحيان عـن التوسـع الحضري وازديـاد الطابع المتسـم 

بقلـة الحركـة فـي كثير مـن أشـكال العمـل، والرفاهية(29.

http://glopan.org/sites/default/files/documents/ForesightReportExecSummary.pdf 26
.https://glopan.org/news/role-diets-shaping-global-burden-disease 27

https://www.wcrf.org/sites/default/files/PPA_NCD_Alliance_Nutrition.pdf 28
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/art icles/PMC3257829  :Barry Popkin 29 يُشار أيضاً إلى هذا االتجاه بأنه ”مرحلة انتقالية في مجال التغذية“، وهو مصطلح ابتدعه الدكتور 

 يتناول تقرير الخبراء الثاني للصندوق الدولي لبحوث السرطان في العالم الصلة بين المرحلة االنتقالية في مجال التغذية ومعدالت اإلصابة بالسرطان.
http://www.wcrf.org/int/research-we-fund/continuous-update-project-cup/second-expert-report
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وتتأثـر التغييـرات فـي الُنظـم الغذائيـة العالميـة )وأنمـاط النشـاط البدنـي( بقطاعـات متعـددة. وال بـد بالتالـي 
مـن اتبـاع نهـج يشـمل األمـم المتحـدة ككل والحكومات برمتها. ويشـكل مفهوم ”نُظـم األغذية وبيئـة األغذية“ الذي 
ـر الخيـارات الغذائيـة واألوضـاع التغذويـة للنـاس مـن خـالل تحليل سـياقي أوسـع مسـتند إلى الظـروف المادية  يُفسِّ
واالقتصاديـة واالجتماعيـة - الثقافيـة منطلقـاً سياسـياً هاماً لعكس مسـار اتجاهـات الُنظم الغذائيـة الراهنة من خالل 

نهـج متعـدد القطاعات31,30.

https://www.glopan.org/food-environments 30
http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf 31
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اإلجــراءات المتخذة مــن الحكومات حتى اآلن

وفقـاً لتقريـر منظمـة الصحـة العالميـة عـن رصـد التقـدم المحـرز حيـال األمـراض غيـر السـارية فـي العالـم32، 
واالسـتعراض العالمـي لسياسـات التغذيـة لعـام 332016، حققـت الحكومـات بعـض التقـدم فـي اسـتجابتها مـن أجـل 
معالجـة عوامـل الخطـر الغذائيـة وزيـادة انتشـار األمـراض غيـر المعدية، ولكنـه ليس كافيـاً لبلوغ األهـداف العالمية 
دة34. وخلـص المصـدران إلـى أنـه علـى الرغـم مـن أن غالبيـة البلـدان لديهـا سياسـات للحـد مـن السـمنة  المحـدَّ
واألمـراض غيـر المعديـة المتصلـة بالُنظـم الغذائية، ينخفـض معدل تنفيذ هذه السياسـات. وعالوة علـى ذلك، عندما 
تُمـرر تدابيـر مـن خـالل البرلمانـات فإنهـا تكـون فـي العـادة ”سـلبية“ وتركـز أساسـاً على نشـر المعلومـات أكثر من 
تركيزهـا علـى مبـادرات ”فاعلـة“ لإلصـالح الهيكلـي بهدف زيـادة إتاحة األغذيـة المتنوعـة والمأمونـة والمغذية التي 

تُسـاهم فـي الُنظـم الغذائيـة الصحيـة لجميـع الفئـات السـكانية وتيسـير الحصـول على تلـك األغذية.

غيـر أن البلـدان الطليعيـة تسـعى إلـى إجـراء إصالحـات فعليـة مـن خـالل السياسـات والبرامـج الوطنيـة التـي 
تنـص فـي إجراءاتهـا علـى االسـتثمارات التـي تُسـاهم بـدور مباشـر فـي تعزيـز الُنظـم الغذائيـة الصحيـة. وتشـمل 
هـذه السياسـات والبرامـج التـي تُجسـدها الخطـوط التوجيهيـة الوطنيـة بشـأن الُنظم الغذائيـة القائمة علـى األغذية 
بطاقـات التوسـيم، والضرائـب، وغيـر ذلـك مـن الحوافـز ]المثبطـات[ الضريبيـة، وإعـادة إصـالح األغذيـة المصنَّعـة، 
وحظـر الدهـون المهدرجـة، وجهـود تحسـين نوعيـة وحجـم الوجبـات الغذائيـة فـي المؤسسـات )مثـل المـدارس 

والمستشـفيات(، وتكثيـف اإلرشـاد التغـذوي والحمـالت اإلعالميـة35. 

http://www.who.int/nmh/publications/ncd-progress-monitor-2017/en 32
http://www.who.int/entity/nutrition/topics/global-nutrition-policy-review-2016.pdf?ua=1 33

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/ncds-progress-report/en 34
35 انظر إطار التغذية وقاعدة بيانات السياسات في الصندوق الدولي وبحوث السرطان في العالم للوقوف على السياسات الحكومية المنفذة للحد من الوزن الزائد والسمنة واألمراض غير المعدية: 

www.wcrf.org/NOURISHING

NCD targetsWHA targets

2016 2025

ICN2 Framework for Ac�on
Sustainable, resilient food systems for healthy diets.
Aligned health systems providing universal coverage of essen�al nutri�on ac�ons. 
Social protec�on and nutri�on educa�on.
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Strengthened governance and accountability for nutri�on.
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المصدر: اللجنة الدائمة للتغذية، 2017 )بتصرف(.
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اإلجــراءات المتخذة على صعيــد التدخالت والبرامج 
والسياسات

تتيـح معالجـة األمراض غيـر المعدية واالسـتجابة للُنظم 
الغذائيـة بطريقـة متسـقة ومترابطـة فرصاً فعالـة من حيث 
المتعـددة  األعبـاء  مـع  واحـد  آن  فـي  للتعامـل  التكلفـة 
الناجمـة عـن سـوء التغذيـة ومـا يرتبـط بها من أمـراض غير 
معدية. وسـعياً إلـى الوفاء بااللتزامـات الحكومية المنصوص 
عليهـا فـي أُطـر حقـوق اإلنسـان، ينبغـي أالّ يقتصـر تركيـز 
مقـرري السياسـات علـى الخيـارات العالجيـة، بـل ينبغي أن 
يمتـد ليشـمل أيضـاً تحديـد فـرص معالجة جذور المشـكلة: 
تحسـين نوعيـة الغـذاء والحـد مـن سـوء التغذيـة. وهـذه 
االسـتراتيجية هـي أيضـاً األكثـر فعاليـة واألكثـر كفـاءة، ذلك 
غيـر  واألمـراض  والسـمنة  الزائـد  الـوزن  مسـار  عكـس  أن 
المعديـة ومعالجتهـا ينطـوي علـى تكلفـة باهظـة وال يكلـل 
بكثيـر مـن النجـاح. وبالمثـل، تتضـاءل إمكانية وقـف التقزم 

بعـد سـنتين مـن العمـر. ومـن الحاسـم لهـذا النهـج إصالح نظـام األغذيـة، ألن نُظـم األغذية والبيئـات الغذائيـة التي 
تدعمهـا تُشـكِّل عوامـل محرِّكـة رئيسـية لجـودة النظـام الغذائـي.

وتتغيَّـر االحتياجـات التغذويـة والمخاطر المتصلة بالتغذية طوال مسـار الحياة. ولذلك ينبغي أن تتبع السياسـات 
ـل أن يبـدأ هـذا النهج قبـل الحمل أو خـالل األيام األلـف األولى من  والبرامـج نهجـاً قائمـاً علـى مسـار الحيـاة. ويُفضَّ
بدايـة الحمـل حتـى السـنة الثانيـة مـن عمر الطفـل، ألن عمليـات النمو البدنـي المحورية، وأسـلوب الحيـاة وعادات 
د تقرير اللجنـة المعنية بالقضاء على السـمنة لـدى األطفال  األكل وعمليـات النمـو تتكـون خـالل تلـك الفتـرة. ويُحـدِّ
مجموعـة مـن التدخـالت ذات الصلـة بنهـج مسـار الحياة، بما يشـمل توصيـات األطفال فـي المجاالت السـتة التالية: 
تشـجيع تنـاول األغذيـة الصحيـة؛ وتشـجيع ممارسـة النشـاط البدنـي؛ وتوفيـر الرعايـة قبـل الحمـل وأثنائـه؛ وتعزيـز 
التغذيـة المالئمـة للرُضـع واألطفـال الصغـار )التبكيـر بالرضاعـة الطبيعيـة، والرضاعـة الطبيعيـة الخالصـة في األشـهر 
السـتة األولـى، ومتابعتهـا بأغذيـة تكميليـة مأمونـة ومناسـبة حتـى عمـر سـنتين أو بعـده(؛ وتشـجيع األنشـطة التـي 
تدعـم الصحـة والتغذيـة والنشـاط البدنـي للتالميـذ في عمر المدرسـة؛ وتشـجيع إدارة الـوزن أثناء مرحلـة الطفولة36. 
وتمثـل ”أفضـل الخيـارات والتدخـالت األخـرى الموصـى بها للوقايـة من األمراض غيـر المعديـة ومكافحتها“37تدخالت 

http://www.who.int/end-childhood-obesity/final-report/en 36
http://www.who.int/ncds/management/best-buys/en 37
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فعالـة مـن حيـث التكلفـة حددتها خطـة العمل العالميـة لمنظمة الصحة العالميـة للوقاية من األمراض غير السـارية 
ومكافحتهـا، وتشـمل اسـتراتيجيات لتحسـين نوعيـة النظام الغذائـي وزيادة النشـاط البدني.

ويشـمل تطبيـق نهـج مسـار الحيـاة اتسـاق السياسـات واالسـتثمار داخـل الخدمـات الصحيـة ونُظـم األغذيـة 
وفـي مـا بينهـا؛ واإلجـراءات المحليـة والمتعـددة القطاعـات ومتعددة أصحـاب المصلحـة؛ وعمليات القيـاس والرصد 
والبحـث. ويراعـى فـي التنفيـذ أيضـاً كيفيـة توسـيع االسـتثمارات فـي التغذيـة كـي ال تقتصـر علـى األطفـال الذيـن 
تقـل أعمارهـم عـن سـنتين، وكسـر حلقـة سـوء التغذيـة المتوارث بيـن األجيـال، والنظر فـي التغييـرات واالحتياجات 

والمخاطـر المتصلـة بالتغذيـة فـي المراحـل الالحقـة مـن الحيـاة، مثـل المراهقـة، والنسـاء فـي عمـر اإلنجـاب38.

مـن ذلـك علـى سـبيل المثـال أنـه فـي ظـل الزيـادة الحـادة فـي الـوزن الزائـد والسـمنة بيـن التالميـذ فـي عمر 
المدرسـة ومـا لديهـم مـن إمكانيـات الكتسـاب أسـلوب حياة جيـد وعادات غذائية سـليمة، مـن المنطقـي النظر إلى 
المـدارس بوصفهـا قاعـدة يمكـن االنطـالق منهـا. ويمكن النظـر إلى المـدارس باعتبارها نُظماً يمكن أن تُسـاهم بدور 
هـام فـي الجمـع بيـن عـدة قطاعـات من أجل تحسـين تغذيـة التالميـذ وبيئتهـم39. ومما يدعـم التالميذ ويحقـق أثراً 
أوسـع علـى األسـر والمجتمعـات المحليـة التثقيـف بأهميـة النوعية الجيـدة للتغذية الذي يُشـكِّل جزءاً مـن المناهج 
الدراسـية؛ وبرامـج الوجبـات المدرسـية الفعالـة؛ والبيئـات المدرسـية المأمونـة التـي تُعـزز الحصـول علـى أغذيـة 

ومشـروبات صحية40.

وباإلضافـة إلـى األخـذ بنهـج قائـم علـى مسـار الحيـاة، ينبغـي أيضاً لجهـود الحكومـات واألمـم المتحـدة الرامية 
للحـد مـن سـوء التغذيـة ومكافحـة األمـراض غيـر المعديـة أن تسترشـد بالحاجـة إلـى إجـراءات المهـام المزدوجة41. 
وهـذه اإلجـراءات هـي تدخـالت وبرامـج وسياسـات يمكـن أن تعالـج فـي آن واحـد نقـص التغذيـة والـوزن الزائـد 
والسـمنة واألمـراض غيـر المعديـة المتصلـة بالُنظـم الغذائيـة. مـن ذلـك على سـبيل المثـال أن زيادة فـرص الحصول 
علـى ميـاه الشـرب المأمونـة للوقايـة من األمـراض المعدية )التي تفاقم سـوء التغذيـة من خالل العـدوى الميكروبية 
ومـا يتبـع ذلـك مـن اسـتنفاد للمغذيـات( والسـمنة )عن طريـق توفير بدائـل صحية تحـل محل المشـروبات المحالة 

بالسكر(42. 

وترقـى بعـض أهـم مكونـات نهـج مسـار الحيـاة إلى مسـتوى اإلجـراءات المزدوجة المهـام. من ذلك على سـبيل 
المثـال أن الرضاعـة الطبيعيـة أثبتـت فوائدهـا المتعـددة سـواًء لألطفـال أو ألمهاتهـم، بما يشـمل الحمايـة من الوزن 
الزائـد واألمـراض غيـر المعديـة. ويرتبـط طـول فتـرات الرضاعـة الطبيعيـة بانخفـاض احتمـاالت زيادة الوزن/السـمنة 
)26 فـي المائـة( وداء السـكري مـن الدرجـة الثانيـة )35 فـي المائـة( لـدى األطفـال43 وانخفـاض معـدالت اإلصابـة 

بسـرطان الثـدي وسـرطان المبيـض وداء الُسـكري مـن الدرجـة الثانيـة واالكتئـاب الالحـق للـوالدة لـدى األمهات44.

38 اللجنة الدائمة للتغذية، 2017. إنهاء كافة أشكال سوء التغذية وعدم إهمال أحد بحلول عام 2030.
39 اللجنة الدائمة للتغذية، 2017. المدارس كنظام لتحسين التغذية

https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/School-Paper-EN-WEB-8oct.pdf 40
http://www.who.int/nutrition/publications/double-duty-actions-nutrition-policybrief/en 41

http://www.globalnutritionreport.org/the-report :2017 42 تقرير التغذية العالمي
 Horta BL, Loret de Mola C, Victora CG.  Long-term consequences of breastfeeding on cholesterol, obesity, systolic blood pressure and type 2 diabetes: a systematic 

review and meta-analysis. Acta Paediatr. 2015 Dec;104)467(:307-. doi: 10.1111/apa.13133
Chowdhury R, Sinha B, Sankar MJ, Taneja S, Bhandari N, Rollins N, Bahl R, Martines J. Breastfeeding and maternal health outcomes: a systematic review and meta-

analysis. Acta Paediatr. 2015 Dec;104)467(:96113-. doi: 10.1111/apa.13102

43

44
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وباإلضافـة إلـى حمايـة الرضاعـة الطبيعيـة وتشـجيعها ودعمهـا، فإن التغذيـة التكميليـة للرضع وصغـار األطفال، 
وتغذيـة األمهـات، وبرامـج الرعايـة السـابقة علـى الـوالدة، وبرامـج الغـذاء والتغذية المدرسـية، هي بمثابـة إجراءات 
مزدوجـة المهـام تُشـكل أيضـاً جـزءاً مـن نهـج مسـار الحيـاة ومناسـبة ومطلوبة فـي مجموعة واسـعة من السـياقات.

األفـراد  لـدى  سـلوكي  تغييـر  تحقيـق  الصعـب  ومـن 
فـي البيئـات غيـر الداعمـة. ومـن الضـرورة الحتميـة وجـود 
إصالحـات  إلـى  تُفضـي  تنظيميـة  وأطـر  داعمـة  سياسـات 
فـي نظـام األغذيـة وتهيـئ بيئـات غذائيـة صحيـة. ويشـمل 
ذلـك اسـتثمارات فـي اإلنتـاج ولوجسـتيات سالسـل اإلمـداد 
وسياسـات الشـراء، وفـرض قيود على اإلعالن وسـائر أشـكال 
)بصفـة عامـة  الصحيـة  الترويجـي لألغذيـة غيـر  التسـويق 
وتحديـداً فـي المـدارس(، وبطاقـات التوسـيم علـى واجهات 
الصحيـة  األغذيـة  لصالـح  الضريبيـة  والتدابيـر  العبـوات، 
)مثـل فـرض ضرائـب علـى المشـروبات المحـالة بالسـكر(. 
ويسـاعد تجسـيد تلـك التدابيـر في خطـوط توجيهية وطنية 
بشـأن الُنظـم الغذائيـة المسـتندة إلـى األغذيـة ووضعها في 
التشـريعات علـى حمايـة الحـق فـي الغـذاء وتعزيـز أعلـى 

مسـتوى صحـي يمكـن بلوغـه45. 

http://www.fao.org/3/i8189en/I8189EN.PDF 45
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آفاق المســتقبل

يعانـي حاليـاً شـخص واحـد تقريبـاً مـن بيـن كل ثالثـة أشـخاص مـن شـكل واحـد علـى األقـل مـن أشـكال سـوء 
التغذيـة. وتُشـير التوقعـات إلـى أن العـدد سـيكون واحـداً مـن بيـن كل شـخصين بحلـول عـام 2025 مـا لـم تتوقـف 
االتجاهـات الحاليـة أو يتغيَّـر مسـارها. وعـالوة علـى ذلـك، ترتبـط األمـراض غيـر المعدية المتصلـة بالنظـام الغذائي 
بازديـاد عـدد حـاالت الوفـاة المبكـرة بيـن البالغيـن علـى نطـاق العالـم أكثر مـن اتصالها بـأي عامل آخر مـن عوامل 

الخطر. 

ويجـب بالتالـي حـث هيئـات األمم المتحدة المنشـأة بموجب معاهـدات حقوق اإلنسـان، والمقررين الخاصين، 
علـى التركيـز علـى الصـالت بيـن األمـراض غيـر المعديـة والتغذيـة عنـد اسـتعراض التزامـات الـدول حيـال الصحـة 
والتغذيـة واألمـن الغذائـي، خاصـة فـي مـا يتصـل بتأكيـد إمكانـات اإلجـراءات التآزريـة المزدوجـة المهـام، والحاجـة 

الملحـة إلـى إصـالح نُظـم األغذيـة وبيئـات األغذيـة التـي تهيئها. 

وسـوف يعقـد اجتمـاع األمـم المتحـدة الرفيـع المسـتوى الثالـث المعنـي باألمراض غيـر المعدية في عـام 2018 
م قبـل ذلـك التقريـر األول عـن تنفيذ  عقـب دورة الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي سـبتمبر/أيلول. وسـوف يُقـدَّ
م إلـى الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة تقرير منظمـة الصحة العالمية بشـأن التقـدم المحرز  عقـد التغذيـة، وسـيُقدَّ
فـي تنفيـذ خطـة عملهـا العالميـة للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا. ويتيـح توقيـت تقديـم هذيـن 
التقريريـن واالسـتعراضات التـي سـتجريها الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة للتغذيـة واألمـراض غيـر المعديـة فرصة 
سـانحة لوضـع سياسـات شـاملة ومتسـقة لمعالجـة سـوء التغذيـة واألمـراض غيـر المعدية المتصلـة بالنظـام الغذائي 
علـى نحـو متسـق. وسـيظل ذلـك يشـكل شـرطاً أساسـياً البد مـن الوفاء بـه قبل أن يتسـنى تحقيق تقـدم ملموس في 

هذيـن المجاليـن المترابطيـن ترابطـاً وثيقاً.

 عقد األمم المتحدة للعمل
من أجل التغذية
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