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 واقع وأرقام 
 

 غذائي نظام من الماضية السنوات خالل لبنان في الغذائيّ  النظام تَحّول•

  .الغرب دول في الرائج بذلك شبيه غذائيّ  نظام إلى متوّسطي / تقليديّ 

 السائدة الغذائيّة النُظم استدامة وعلى الصّحة على الغذائيّ  النظام تحّول تأثير•

 .اللبنانييّن للمستهلكين الغذائيّ  األمن واقع على وبالتالي لبنان في

 داء القلب، كأمراض (NCD) السارية غير المزمنة األمراض نسبة زيادة•

 .... السكري

 metabolicو Dysplipidemia الدم، ضغط ارتفاع ،الٌسمنة تُعتبر•

syndrome  ّالسارية غير المزمنة باألمراض المرتبطة العوامل أهم. 



 Dietary Energy)الطاقة الغذائية ، كثافة (energy supply)الطاقة اإلجمالية في إمدادات التغيرات 

Density)   1961والمجموعات الغذائية في الفترة بين الرئيسيّة المغذيات في الغذائية ونسبة الطاقة-

 في لبنان 2013-2012و  1963

“Towards the enhancement of the Mediterranean diet in the Mediterranean region: The case of 

Lebanon”, Final Report , March 2019. 



 هدر الغذاء في منطقة 

الشرق األدنى وشمال 

 إفريقيا

= 

 نتائج

سوء تغذية 

زيادة في الوزن 

زيادة نسبة الوفيات 

زيادة نسبة األمراض 

انبعاثات غازيّة 

 تغيّر المناخ... 

2019 -القاهرة  –منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  -« دليل التدريس –فاقد وهدر الغذاء وسالسل القيمة الغذائيّة »  



 نسبة الوفيات الناتجة عن مختلف األمراض المعدية في منطقة شرق المتوسط 

 2015في العام 
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Source: World Health Organization. Global Health Estimates 2015: Deaths by Cause, Age, Sex and Country, 2000-2015. Geneva, WHO, 2016. 



 2016نسبة الوفيات  نتيجة األمراض غير المعدية في لبنان خالل العام 

Source: World Health Organization. Noncommunicable diseases (NCD) Country Profiles, 2018. 



 أفضل التدخالت للوقاية من األمراض غير المعدية 

 التدخين

 الدخان على والضرائب األسعار زيادة1.

 التدخين بمنع المتعلّقة التشريعات تطبيق2.

 الغالف على صحيّة تحذيرات3.

 والرعاية والترويج اإلعالن حظر4.

 غياب النشاط البدني والحمية الغذائية

 خفض نسبة الملح في المنتجات الغذائيّة. 8

 توفير بيئة داعمة9.

 التغيّر السلوكي في التواصل واإلعالم10.

 البطاقات البيانيّة الواضحة11.

 توعية حول أهميّة النشاط البدني12.

 المشروبات الكحوليّة

 زيادة الضرائب. 5

 فرض القيود على االعالنات6.

القوانين المتعلّقة بتوفّر 7.

المشروبات الكحوليّة والحصول 

 عليها

األمراض القلبية / السرطان 

 السكري/ الوعائية 

تقديم النصائح والعالج لألشخاص . 13

 األكثر عرضة باإلصابة بهذه األمراض

 لإلناث HPVتقديم لقحات الـ14.

 فحص سرطان عنق الرحم15.

Source: Appendix 3 to the Global Action Plan 2013-2020 



 الدوافع للعمل

 

 متزايدا تحديا يشكالن التغذية وسوء الجوع يزال ال حيث التغذية لسوء المتعددة األعباء1.

 فقرا األكثر على سيما ال التغذية سوء عن الناجمة واالقتصادية االجتماعية التكاليف2.

 اإلمدادات سالسل خالل من (والمختطلة التقليدية الحديثة،) الغذائية األنماط تحسين3.

 مستدام غذاء وتأمين الغذائية

   الثغرات وجود من بالرغم الحلول بعض توفر4.

 الغذائية الخيارات تجاه المستهلك وسلوك الغذائية األنماط آثار5.

   االلتزامات تحديد في العالمي الغذائي األمن لجنة خبرات من االستفادة6.

 القطاعات مختلف بين التعاون إلى الحاجة7.



 الديموغرافي التغيير-

 المياه وشحّ  المناخي التغيّر-

 األسعار وسياسة الشرائيّة القدرة انخفاض-

 المعدية غير األمراض نسبة ارتفاع-

 للمنتجات والترويج واإلعالن التسويق-

   الصحيّة غير الغذائية

 الخضراء المساحات نسبة انخفاض-

 بسبب  المهدد الغذائي األمن وضع-

 االستقرار وعدم المنطقة في الصراعات

 .السياسي

 

 الكافي الغذاء في بالحق االعتراف-

 وسالمتها واألغذية المياه جودة-

 النيّة من االنتقال أجل من المكافحة-

 العمل إلى

 في المستهلك لدى الوعي نسبة-

   الصّحي الغذائي النظام اختيار

 وغياب الصالحيات تضارب-

 المراعية والسياسات التشريعات

 والمساءلة اإللتزام للتغذية،

 تحّديات



 بعض الظروف التمكينية لتحسين التغذية والنظم الغذائيّة
 

 والفّعالة السريعة اإلجابات المنفذة، مساءلة تنسيق، :داعمة سياسيّة بيئة إرساء1.

   الغذائيّة والنُظم التغذية في البشرية المهارات تطوير2.

 ومرنة مستدامة محليّة غذائيّة نظم في يعملون الذين الصغار األغذية ُمنتجي مساهمة3.

 التغذية سوء من الوقاية في

 عن المسؤولة الجهات) العام القطاعين من المتعددين المصلحة أصحاب إشراك4.

 والخاص (للجميع والصّحة التغذية الغذائي، األمن الغذائيّة، النُظم تعزيز ضمان

 التغذية لسوء المتعّددة األعباء مكافحة في (الغذائيّة النُظم في االستثمارات مصدر)



المثالي اإلطار 

لتعزيز النظام 

 الغذائّي الصحيّ 

 لبنانفي 

 

“Towards the enhancement of the Mediterranean diet in the Mediterranean region: 

The case of Lebanon”, Final Report , March 2019. 



 بعض االقتراحات

 الغذائي والغذاءتشكيل لجنة وطنيّة تُعنى بموضوع األمن •

 عمليّة شراء الغذاء لدى األطفال توجيه •

 الرياضيّة وزيادة نسبة المساحات الخضراء/ النشاطات البدنيّة تشجيع •

 النظام الغذائي الذي يقوم على المأكوالت التقليدية والمتوسطية تشجيع •

 الصّحيالبلديّات واالعالم والمنظّمات غير الحكوميّة في نشر ثقافة النظام الغذائي تشجيع •

 التعليميّةموضوع النظام الغذائي الصّحي في المناهج دمج •

 production diversificationالتنّوع في االنتاج تشجيع •

مناطق إلى المرأة الريفية وتثبيت المزارعين في قراهم وعدم تحول المناطق الريفية دعم •

 حديثة





 شكًرا


