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من الوعود إلى التأثير 
إنهاء سوء التغذية بحلول عام 2030

هي التحديات التي تواجه المجتمع العالمى اآلن والتى تساوى حجم قليلة 
تحدي سوء التغذية. إن سوء التغذية مشكلة تؤثر بشكل مباشر على 
واحد من كل ثالثة من سكان العالم. ويتجسد سوء التغذية فى أشكال عدة: مثل 
تأخر نمو األطفال وتطور قدراتهم، أو في األفراد الذين يتحولون إلى جلد على 
عظم ويصبحون عرضة لخطر العدوى باألمراض، أو فيمن يعانون من الوزن 

الزائد. أو من هم عرضة لخطر األمراض المزمنة بسبب اإلستهالك الزائد 
للسكر والملح، أو الدهون. أو الكوليسترول، وأولئك الذين يعانون من نقص في 

العديد من الفيتامينات أو المعادن المهمة. ويمثل سوء التغذية والنظام الغذائى إلى 
حد بعيد أكبر عوامل الخطر على عبء المراضة العالمي: ولذا فإن كل دولة من 
دول العالم تواجه تحٍد كبير للصحة العامة من جراء سوء التغذية. وتتمثل التبعات 

االقتصادية في ُخسارة 11 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي )GDP( كل 
عام في كل من أفريقيا وآسيا، في حين تؤدي تدابير الوقاية من سوء التغذية إلى 

عائد على االستثمار يصل الى 16 دوالراً على كل دوالر واحد ُينفق على 
الوقاية. لقد اتفقت دول العالم على أهداف للتغذية، لكن رغم بعض التقدم الُمحَرز 

خالل السنوات األخيرة، فما زال العالم بعيداً كل الُبعد عن بلوغ هذه األهداف. 
ويشير هذا االستعراض الثالث لحالة التغذية العالمية إلى وسائل ممكنة لتغيير هذا 

المسار والقضاء على كافة أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030.
شهد العقد الماضى إسراعاً فى ايقاع التحرك نحو قضايا التغذية: ففي عام 

2012 اعتمدت جمعية الصحة العالمية "األهداف العالمية لتغذية األمهات 
والرضع وصغار األطفال بحلول عام 2025". وفي العام التالي اعتمدت أهدافاً 

لألمراض الغير ُمعدية وتتضمن األمراض التى لها عالقة بالتغذية. وفي عام 
2013 أيضاً، أثناء قمة التغذية من أجل النمو )N4G( األولى، التزم المانحون بـ 

23 مليار دوالر لتمويل تدابير لتحسين حال التغذية. ومع انعقاد المؤتمر الدولي 
الثاني للتغذية )ICN2( في 2014 وتسمية الفترة 2025-2016 مؤخراً بعقد 

األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية، بدأ المزيد والمزيد من الناس في إدراك 
أهمية التصدي لسوء التغذية بكافة أشكاله. وفي عام 2015 تضمنت أهداف األمم 

المتحدة للتنمية المستدامة هدف "وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية"، فحثت 
العالم على التفكير والعمل بشكل مختلف فيما يخص موضوع سوء التغذية - 
وبالتركيز على كافة أوجه سوء التغذية والعمل على وضع نهاية لها، لجميع 

الناس، بحلول عام 2030. 

واآلن، ها هو عام 2016 يجلب مزيداً من الفرص لتحويل هذا االلتزام إلى 
عمل ملموس. وتشمل هذه الفرص اعتماد الدول ألهدافها الخاصة المتصلة 

بأهداف التنمية المستدامة وبعملية "التغذية من أجل النمو" الجارية، ودور اليابان 
القيادي المتنامى في العمل من أجل التغذية فى إطار أعمال مجموعة العشرين، 

وذلك قبيل قمة "التغذية من أجل النمو" التى ستعقد عام 2020.

إن "تقرير التغذية العالمي" هو االستعراض السنوي المستقل والشامل الوحيد 
لحالة التغذية في العالم. وهو مبادرة من قبل عدد من الشركاء، تسعى لتوفير مرآة 

تنعكس عليها نجاحاتنا وإخفاقاتنا في تحقيق غايات التغذية المتفق عليها بين 
الحكومات. ويوثق التقرير التقدم المحرز فيما يخص االلتزامات التي تم التعهد بها 

على الساحة العالمية، ويوصي بأعمال من شأنها أن تعجل بتحقيق التقدم. 

ويهدف " تقرير التغذية العالمي"ألن يكون بمثابة المنارة التي تسعى لتقديم 
أمثلة على التغيير الناجح ولتسليط الضوء على فرص العمل المؤدى للتغيير. 

 SMART ويركز تقرير هذا العام على موضوع صياغة – وقياس – التزامات
نحو التغذية و على تحديد ما يتطلبه األمر إلنهاء سوء التغذية بكافة أشكاله بحلول 

عام 2030.

النتائج الرئيسية 

سوء التغذية يؤدي إلى سلسلة من التحديات 1 
الفردية والمجتمعية – ومن الفرص أيضاً.

سوء التغذية والغذاء غير الصحى هما الُمحركان األوالن لعبء المراضة العالمي. 
ونعرف مسبًقا أن الناتج المحلي اإلجمالي السنوي يخسر جراء مشاكل قلة الوزن 

وضعف معدالت نمو األطفال وحاالت العوز في المغذيات الدقيقة يبلغ في 
المتوسط 11 في المائة في كل من آسيا وأفريقيا – أي أعلى من الخسارة التي 

تكبدتها القارتان خالل األزمة المالية العالمية 2010-2008. ويعرض التقرير 
بيانات جديدة حول تكلفة سوء التغذية على المجتمعات واألفراد على السواء. ففي 
الواليات المتحدة على سبيل المثال، عندما يعاني شخص واحد ضمن األسرة من 

السمنة، تواجه األسرة كلها تكاليف رعاية صحية سنوية إضافية تعادل 8 في 
المائة من دخلها السنوي. أما في الصين، فيؤدي تشخيص اإلصابة بالسكري إلى 

خسارة سنوية بواقع 16.3 في المائة من دخل المصابين بالمرض. كل هذه 
األرقام تعني أن عبء سوء التغذية يقع عاتقه علينا جميعاً، سواء عانينا منه بشكل 

مباشر أو بشكل غير مباشر. لكن هذه التكاليف تمثل أيضاً فرصاً كبيرة لتحسين 
األحوال إنسانياً واقتصادياً، ويقدم هذا التقرير أمثلة عدة من دول انتهزت هذه 
الفرص لتحسين حياة األفراد وصحة مجتمعاتها وذلك بالتصدى لسوء التغذية. 

الملخص التنفيذي 
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جمیع أشكال سوء التغذیة

 قامة قصیرة على
 السكري، أمراض القلب،السن الحالي

وبعض أمراض السرطان

 وزن قلیل نسبة
إلى الطول

Policymakers

 األمراضتوقف نمو األطفال
غیر المعدیة

ھزال األطفال
 وزن كبیر

نسبة إلى الطول

زیادة وزن األطفال
مؤشر كتلة جسم 

یزید على أو یساوي ۲٥

زیادة وزن البالغین
 مؤشر كتلة جسم

 یزید على
أو یساوي ۳۰

بدانة البالغین

 الحدید، فیتامین أ، الزنك،
 الیود، حمض الفولیك
تحت المعدل الصحي

 النقص في
المغذیات الدقیقة
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خفض عدد األطفال 
المصابین بتوقف النمو 

بواقع ٤۰٪ 

توقف نمو األطفال 
خفض عدد األطفال 

المصابین بالھزال بما 
یصل إلى أقل من ٥٪
والحفاظ على ھذا 

المعدل

ھزال األطفال
عدم زیادة معدالت حاالت 

زیادة وزن األطفال

زیادة وزن األطفال
خفض اإلصابة باألنیمیا 

في أوساط النساء في سن 
اإلنجاب بمعدل ٥۰٪

فقر الدم

خفض حاالت الوزن 
المنخفض عند الوالدة 

بواقع ٪۳۰

الوزن المنخفض 
عند الوالدة أن تزید بما ال یقل 

عن  ٥۰٪

الرضاعة الطبیعیة 
الخالصة 

وقف خطر انتشار: 

بدانة البالغین زیادة وزن البالغین إصابة البالغین بالسكري
(ارتفاع معدل السكر في الدم)

Fe
Fe

Fe

Fe

Fe

العالم بعيد عن مسار تحقيق األهداف العالمية 2 
– لكن األمل قائم 

إذا مضينا في طريقنا مع استمرار األوضاع الحالية فلن يحقق العالم أهداف 
التغذية العالمية التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية. لكن هذا التقدير يخفي 

ورائه متغيرات مهمة وبعض المفاجآت: فهناك دول كثيرة ماضية على طريق 
تحقيق األهداف الخاصة بالتقزم والُهزال وزيادة الوزن لدى األطفال دون سن 
الخامسة وأيًضا أهداف االقتصارعلى الرضاعة الطبيعية. غير أن جميع الدول 

تقريباً بعيدة عن مسار تحقيق أهداف فقر الدم لدى النساء وزيادة الوزن واإلصابة 
بالسكري والسمنة لدى البالغين. تستمر مؤشرات السمنة وزيادة الوزن فى 
االرتفاع في كل المناطق وفي جميع الدول تقريباً، ويمثل هذا األرتفاع تحٍد 

عالمي هائل. وقد أصبح عدد األطفال دون الخامسة الذين يعانون من الوزن الزائد 
يناهز عدد من يعانون من الُهزال. وهذا التقدير العام يخفي ورائه التباينات 

اإلقليمية: فبينما عدد األطفال المصابين بالُهزال دون الخامسة ينحسر في جميع 
المناطق باستثناء أفريقيا وأوقيانوسيا، فإن عدد األطفال من ذوي الوزن الزائد 

دون الخامسة يرتفع بسرعة فائقة في آسيا. ووراء هذه األرقام المؤسفة دافع 
لألمل: ثمة حاجة إلى تغيرات متواضعة لتصبح دول عديدة على طريق تحقيق 

األهداف العالمية. ويوضح هذا التقرير أين تكمن هذه الفرص. 

التغذية مكون أساسى ألهداف التنمية 3 
المستدامة.

يحتوي ما ال يقل عن 12 من بين 17 هدفاً، هي مجموع أهداف التنمية 
المستدامة، على مؤشرات وثيقة الصلة بالتغذية، مما يعكس محورية دور التغذية 

في تحقيق التنمية المستدامة. إن تحسين التغذية هو المنصة التي سينطلق منها 
تحقيق التقدم فى الصحة والتعليم والعمل وتمكين المرأة وتقليص الفقر وانعدام 

المساواة. كما أن كل من الفقر وانعدام المساواة وقضايا المياه والنظافة الصحية 
والصرف الصحي والتعليم وُنظم الغذاء والتغير المناخي والحماية االجتماعية 

والزراعة هي قضايا ذات أثر بالغ على حصائل التغذية. وُيظهر التقرير أن قوة 
المرأة ومكانتها يمثالن قوة دافعة مهمة تؤثر على سوء التغذية: فاألمهات في سن 

18 عاماً أو أدنى ُيرجح أن يصاب أطفالهن بالتقزم، وتقل احتماالت إصابة 
األطفال بالتقزم إذا كانت أمهاتهن قد حصلن على التعليم الثانوي. لذا فمن المهم 
ادماج أهداف التغذية إلى القطاعين التنموي واالجتماعي، واللذان تنفق عليهما 
حكومات عديدة أكثر من 30 في المائة من ميزانياتها، مع ضرورة قياس وقع 

اإلنفاق في هذين القطاعين على تغذية األفراد.

االلتزامات الحالية ال تواكب االحتياجات4 
نظراً لمدى اتساع مجال سوء التغذية، فإن أنماط اإلنفاق الحالية 

المخصصة لمعالجة المشكلة ُتعد غير كافية. وُيظهر التحليل أن 24 حكومة لدول 
منخفضة ومتوسطة الدخل تخصص 2.1 في المائة فقط من نفقاتها لخفض 

معدالت سوء التغذية، في حين تنفق ما يزيد عن 30 في المائة على الزراعة 
والتعليم والصحة والحماية االجتماعية. كما أن جملة ما يخصصه المانحون من 

أموال للتدخالت التغذوية يقف عند مبلغ 1 مليار دوالر، رغم أن مخصصات 
المانحين للتغذية في قطاعات تنموية واجتماعية أخرى هي – كما نعتقد – في 
ازدياد. إن اإلنفاق على األمراض غير الُمعدية )NCDs( ذات الصلة بالتغذية 

يبدو بدوره ضئيالً. ففي الوقت الحاضر إجمالى المبالغ التى تخصصها الحكومات 
لمكافحة األمراض غير المعدية ذات الصلة بالتغذية غير معروفة. أما في عام 

2014 فقد أنفق المانحون 611 مليون دوالر على جميع أنواع األمراض غير 
المعدية، أي أقل من 2 في المائة من إجمالى إنفاقهم على الصحة. ورغم أن 

األمراض غير المعدية ذات الصلة بالتغذية تؤدي إلى نحو نصف الوفيات والعجز 
في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فإن البيانات الجديدة التي يستعرضها 

التقرير ُتظهر أن المانحين أنفقوا 50 مليون دوالر فقط على هذه األنواع من 
األمراض غير المعدية في عام 2014. 

التزامات SMART واألهداف ُمهمة5 
َيخلُص التقرير إلى أن الجهات المانحة والحكومات التي أعطت أولوية 

للتغذية في وثائقها الخاصة بالسياسات أنفقت أكثر على 
التغذية. وأن الشركات التي لديها التزامات أقوى نحو التغذية 
لديها قدرة أعلى على تقديم منتجات وخطط تسويق وترسيم 

لألغذية تدعم تحقيق أهداف التغذية. وأظهر التقرير أن 
معدالت التقزم تنخفض أسرع فى الدول التى قامت بتحديد 
أهداف لمكافحة نقص التغذية. مع ذلك، ُيظهر التحليل أن 

أغلب خطط التغذية ال تشتمل على مجموعة أهداف التغذية 
العالمية الكاملة، وعندما وضعت بعض الدول أهدافاً للتغذية، 

كان ثلثيها فقط يتبع نظام SMART )محدد، قابل للقياس، 
يمكن تحقيقه، وثيق الصلة، محدد المدة(. كما أن 30 في 

المائة فقط من الدول لديها أهداف تتصل بالسمنة والسكري وتخفيض معدالت 
الملح ضمن خططها القُطرية. وفيما يخص "التغذية من أجل النمو"، ُيظهرالتقرير 
أن 29 في المائة فقط من التزامات لعام 2013 كانت تتبع نظام SMART، وأن 

أغلبها لم تحدد نوع سوء التغذية المستهدف والتي تسعى للتصدي له.

Specific - محدد  

Measurable - قابل للقياس 

Achievable - يمكن تحقيقه 

Relevant - وثيق الصلة

Timebound - محدد المدة
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خفض عدد األطفال 
المصابین بتوقف النمو 

بواقع ٤۰٪ 

توقف نمو األطفال 
خفض عدد األطفال 

المصابین بالھزال بما 
یصل إلى أقل من ٥٪
والحفاظ على ھذا 

المعدل

ھزال األطفال
عدم زیادة معدالت حاالت 

زیادة وزن األطفال

زیادة وزن األطفال
خفض اإلصابة باألنیمیا 

في أوساط النساء في سن 
اإلنجاب بمعدل ٥۰٪

فقر الدم

خفض حاالت الوزن 
المنخفض عند الوالدة 

بواقع ٪۳۰

الوزن المنخفض 
عند الوالدة أن تزید بما ال یقل 

عن  ٥۰٪

الرضاعة الطبیعیة 
الخالصة 

وقف خطر انتشار: 

بدانة البالغین زیادة وزن البالغین إصابة البالغین بالسكري
(ارتفاع معدل السكر في الدم)

Fe
Fe

Fe

Fe

يجب أن ننتقل من "الكالم" إلى "العمل". 6 
يسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى زيادة كبيرة في دعم تنفيذ 

السياسات والبرامج. تعاني السياسات والبرامج األساسية التي تدعم الرضاعة 
الطبيعية من تأخر بالغ: 36 في المائة فقط من الدول تنفذ جميع أو بعض بنود 
"المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن األم". ولم تتبن أية دولة نهج شامل لتنظيم 

تسويق األطعمة والمشروبات غير الكحولية لألطفال. ولم تحرز ثلثا الدول أي 
تقدم ُيذكر في تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية األساسية الثالث الخاصة 

بتعزيز نظام الغذاء الصحى )تقليل الملح، تقليل الدهون المفروقة والمشبعة، وتنفيذ 
توصيات منظمة الصحة العالمية المعنية بالتسويق لألطفال(. وعلى المسار نفسه، 

فإن التوسع فى تطبيق برامج تستهدف نقص التغذية كان بطيئاً وغيرعادالً فى 
التطبيق. وتعتبر آليات تنسيق العمل عبر مختلف القطاعات مفتاح التنفيذ الناجح، 

لكن إلحداث فارق فالبد من أن يكون التنفيذ مدعوماً بدعم رفيع المستوى وبموارد 
بشرية ومالية كافية.

بيانات ومعرفة الحاضر ال تكفي لزيادة 7 
االستثمارات.

يدعم التقرير الدعوة إلحداث ثورة في عالم البيانات فيما يخص التغذية. إن ندرة 
البيانات تمنعنا من التعرف على والتعلم من التقدم الحقيقي الُمحرز على الصعيدين 
العالمي والقُطري. كما يخبئ نقص البيانات أوجه التفاوت داخل البلد الواحد، مما 
يصّعب أكثر على الحكومات التعرف على هذه المشكالت، وبالتالي يصعب على 
اآلخرين محاسبة الحكومات محاسبة كاملة. ويوصي التقرير بتفكيك البيانات من 
أجل فهم أفضل ألين تكمن مشكلة سوء التغذية. ففي معرض تحليل بيانات أكثر 
من 50 دولة، كان معدل التقزم على المستوى دون القُطري في المنطقة األكثر 

معاناة من هذه الظاهرة يبلغ ثالثة أمثال معدل التقزم في أقل المناطق معاناة على 
المستوى دون القطرى. وفي 13 دولة كانت معدالت التقزم في الُخمس األوفر 
نصيباً من الثروة في المجتمع تفوق 20 في المائة، ما يعني اسقاط االنطباع أن 
الزيادة فى الدخل تساوى بالضرورة تغذية جيدة. إننا نواجه فجوات كبيرة في 

البيانات التي تتصل باإلنفاق على األعمال المتصلة بالتغذية وعلى مكافحة السمنة 
واألمراض غير المعدية ذات الصلة بالتغذية، ونقص في البيانات عن مدى تغطية 

ومردود البرامج التي تتصدى لجميع أشكال سوء التغذية، وعن الحالة التغذوية 
الخاصة بـ 60 مليون نسمة من النازحين بسبب النزاعات، وعن مدى انتشار 

سوء التغذية واتجاهات تطوره في الدول الهشة. وأخيراً، فإننا بصدد فجوات 
معرفية لتفسير مسببات النجاح أو الركود، ولفهم الدوافع الكامنة المسببة للسمنة 

واألمراض غير الُمعدية.

دعوة للعمل

يجب اتخاذ قرار سياسي بإنهاء كافة أشكال 1 
سوء التغذية.

نحن بعيدون عن المسار الذى يؤدى إلى تحقيق أهداف التغذية. فإن فقر الدم، على 
سبيل المثال، ينحسر ببطء شديد لدرجة أنه بالمعدل الحالي فسوف يتحقق هدف 

انحسار فقر الدم بحلول عام 2130 وليس 2030. أما السمنة والوزن الزائد فهما 
في زيادة، ال في انحسار، مما يهدد تحقيق األهداف المرحلية العالمية للتغذية. لكن 
هذا الحال المؤسف يمكن أن يتغير؛ إذ أن االنحسار الكبير في سوء التغذية في كل 
من البرازيل وبيرو وغانا ووالية ماهاراشترا الهندية كان نتيجة التعهدات الملزمة 

التى تقدمت بها حكومات وأطراف أخرى وأوفت بها. إن إنهاء سوء التغذية هو 
في نهاية المطاف اختيار سياسي يجب أن يلجأ إليه قادة الحكومات والجهات 

المانحة ومنظمات المجتمع المدني والشركات على األصعدة الدولية والقُطرية 
ودون القُطرية. إن قطع تعهدات SMART فيما يخص التغذية يعني إمكانية 
رسم مسار مختلف للتنمية لكل من الدول – واألفراد – في شتى أنحاء العالم.
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هذه مطبوعة خاضعة الستعراض النظراء. أي آراء واردة فيها تخص المؤلفين وليست بالضرورة ممثلة آلراء المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أو أن المعهد أو أي من المنظمات 
الشريكة التي أسهمت في "تقرير التغذية العالمي 2016" تصدق على ما ورد فيها. الحدود والتسميات الواردة ال تعني أي تصديق أو قبول رسمي من قبل المعهد الدولي لبحوث السياسات 

الغذائية بهذه الحدود أو المسميات.

استثمارات أكثر ومخصصات أفضل.2 
إن االستثمار إلنهاء سوء التغذية يمثل أكثر الخطوات فعالة الكلفة التي 

يمكن للحكومات اتخاذها؛ ففي مقابل كل دوالر ُيستثمر في برامج تغذية مثبتة 
الفعالية تصل قيمة العائد إلى 16 دوالراً وللوفاء باألهداف المرحلية العالمية 
للتغذية، تحتاج الحكومات واألطراف المانحة إلى مضاعفة التزاماتها بالتغذية 

ثالثة أمثال على مدار العقد القادم. الزيادة السريعة في حجم اإلنفاق والتحسن الذي 
يطرأ فى الحالة التغذوية هي مسألة ممكنة التحقق كما حدث بالفعل فيما يخص 

نقص التغذية فى مناطق مثل والية ماهاراشترا في الهند. في الوقت نفسه، فعلى 
الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمانحين والشركات بذل المزيد من أجل 
ضمان أن ميزانيات مختلف القطاعات المعنية – الزراعة والتعليم ونظم الغذاء 
ونظم الصحة والحماية االجتماعية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
– تخصص مزيداً من الموارد إلنهاء سوء التغذية بكافة أشكاله. إننا بحاجة إلى 

إنفاق المزيد من أجل بناء القدرات الالزمة لمكافحة السمنة والسكري واألمراض 
غير المعدية األخرى ذات الصلة بالتغذية. كما أننا بحاجة للبدء في النظر إلى 

االستثمار في التغذية بصفته وسيلة لتحقيق النمو االقتصادي، ال أن نعتبر التغذية 
نتيجة للنمو االقتصادي.

جمع المعلومات المناسبة لتعظيم االستثمارات.3 
إن الفجوات في البيانات ُتعد عائقاً كبيراً يعطل تقدم التغذية في شتى 
أنحاء العالم. لكل دولة سياق مختلف للتغذية يحتاج لجمع بيانات قُطرية ودون 

قُطرية من أجل أن تفهم الدولة الوضع الخاص بها وتتصرف بناء على تلك 
البيانات. واتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة فإن على الحكومات والمانحين 

والشركات ومنظمات المجتمع المدني تعقب إنفاقها وتأثيره على جميع أشكال سوء 
التغذية والتبليغ بانتظام بالنتائج، ويشمل هذا حاالت التقزم والُهزال وفقر الدم و 

االقتصار على الرضاعة الطبيعية والسمنة واألمراض غير المعدية. 

االستثمار في تنفيذ الحلول المثبتة وفي 4 
التعرف على حلول جديدة.

لدينا اآلن رصيٍد كاٍف من الخبرات والبيانات واألدلة الالزمة للتحرك بشكل قاطع 
من أجل تحسين نتائج التغذية. األمثلة المذكورة من البرازيل وغانا وبيرو ودول 

أخرى في هذا التقرير يمكن أن تثري نهج البالد. إننا اآلن نعرف أي من 
التدخالت هي األكثر فعالية للتصدي لنقص التغذية، ونعرف أي من السياسات 

العامة تحظى بفرصة طيبة لدعم مسار خفض معدالت سوء التغذية بجميع أشكاله. 
لقد تعلمنا أنه من المهم العمل مع المواطنين والمجتمع المدني، وتطوير آليات 

حوكمة وإدارة عابرة للقطاعات. وفي الوقت نفسه، فعلى الحكومات والممولين 
والباحثين التعاون من أجل سد الفجوة المعرفية التي تؤخر العمل: على سبيل 
المثال فإن نقص معرفتنا بالمحركات االدافعة إلى الُهزال وإلى عدم االلتزام 

باالقتصار على الرضاعة الطبيعية وإلى السمنة وزيادة الوزن تعيق من قدرتنا 
على حشد الموارد من خارج القطاع الصحي للوقاية من هذه المشكالت. إن 
معرفة المزيد عن أسباب نجاح بعض الدول فى التغلب على معوقات التنفيذ 

وتحقيق معدالت تغطية عالية لبرامج التغذية بينما دول أخرى لم تتمكن من ذلك، 
تساعدنا على التغلب على تلك المعوقات. تحديد سبل جديدة أقل كلفة الستخدام 

البيانات دون القُطرية المتاحة، وجمع بيانات جديدة عند الحاجة، سيساعد أيضاً 
في ضمان عدم تخلف أحد في زمن أهداف التنمية المستدامة.

التصدي لسوء التغذية بجميع أشكاله.5 
على الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني واألفراد التصدي 

لسوء التغذية بجميع أشكاله. هذا يعني ضرورة أن تتحرك الدول منخفضة 
ومتوسطة الدخل إلحداث خفض كبير في معدالت نقص التغذية قبل أن تطغى 

مشكلة السمنة واألمراض غير المعدية ذات الصلة بالتغذية وتصبح أكثر إلحاحاً. 
ولذا، فعلى هذه الدول أن تدمج جهود الوقاية من السكري والسمنة والسيطرة 

عليهما بخطط مكافحة سوء التغذية وأن تنفذ سياسات قادرة على التصدي لهذه 
المشكالت. ويعني هذا أيضاً ضرورة أن تستفيد دول منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية من الخبرات األخرى في العالم لتحسين استراتيجياتها المحلية لمكافحة 

السمنة واألمراض غير المعدية. كما يعني أيضاً ضرورة توسيع المانحين لمجال 
اهتمامهم بحيث يمكنهم تقدير تهديد انتشار السمنة واألمراض غير المعدية ذات 
الصلة بالتغذية والسمنة على التغذية فى العالم. كما يعني حاجة جميع األطراف 

المعنية إلى العمل على"طبيعة جديدة" لزيادة كفاءة استثماراتها وسياساتها، وذلك 
عن طريق تحديد وتنفيذ أنشطة متعددة للتصدي ألكثر من شكل من أشكال سوء 
التغذية في آن واحد. ويعني ذلك أن على جميع األطراف إدراك "الحال الطبيعي 

الجديد" في التعامل مع سوء التغذية في جميع أشكاله، في نفس المكان 
والتوقيت... وهي المشكلة التي تواجه نصف دول العالم تقريباً.

المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية
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