
 تحسني األمن الغذايئ والتغذية

مازال سوء التغذية أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها التطور. وإن تواجد شكلني من اشكال نقص املغذيات الدقيقة يثقل كاهل مرص بتحمل 

ما يعرف بالعبء الثاليث لسوء التغذية، مبا ينتج عنه من توابع عىل املستوى االقتصادي والبرشي. يهدف مرشوع “ تحسني األمن الغذايئ والتغذية 

يف مرص من خالل استهداف النساء والشباب”، “ إىل تقديم الدعم للحكومة املرصية مــن خــالل إنشــاء بيئــة يعــم فيهــا األمــن الغذائــي، 

بحيــث يكــون مبقــدور األســر، وال ســيام النســاء والشــباب، الحصــول علــى أغذيــة كافيــة ومتنوعــة مــن مصــادر حيوانيــة ونباتيــة، 

وأن ميتلكــوا املعرفــة واملهــارات الالزمــة حــول الغــذاء بهــدف اتبــاع أنظمــة غذائيــة كافيــة مــن الناحيــة التغذويــة. 

حقائق أساسية
عىل الصعيد العاملي 

عىل الصعيد املرصي

مليون شخص يعاين من 

الجوع املزمن1  

 طفل دون الخامسة
يعانون من التقذم1

من حاالت التقذم منترشة 

بني األطفال2  

دون الخامسة يعاين من درجة معينة 
من فقر الدم2

من كل أربعة أطفال يف مرص يعاين 

من درجة معينة من فقر الدم2 

من األمراض التي يصاب بها األطفال دون 
الخامسة ترجع إىل سوء التغذية 2

بالتقزم يصبحون يف املستقبل أقل إنتاجية، 

مقارنة بالبالغني الطبيعيني

يف طول البالغني يعادل نقص 
إنتاجيتهم بنسبة 1.4% 2

مليون شخص 

تقريبا يعانون 
من السمنة 1

815 
مليــون

155
مليــون

أكرث من 

20%
واحد من كل 

طفلني 

أكرث من واحد 

35%

%6-2 من األطفال املصابني

%1 نقص

%29 من حاالت التقذم 

600
مليــون

ثلث األطفال
الذين ترتاوح أعامرهم بني 6 و35 شهرًا 

يتناولون الطعام الغني بفيتامني “أ” 
بشكل يومي 3

يتعرض لها األطفال دون الخامسة 2

نبذة عن املرشوع
خالل  من  مرص  يف  والتغذية  الغذايئ  األمن  “تحسني  مرشوع  يعترب 

مع  الغذايئ  الوعي  فيه  يتكامل  مرشوعاً  والشباب”،  النساء  استهداف 

الطريقة التي يتم بها إنتاج الغذاء ومع األنشطة املدرة للدخل. يهدف 

هذا املرشوع إىل تحسني األمن الغذايئ والتغذوي للمستضعفني من خالل 

تحسني مهارات النساء والشباب فيام يتعلق بأنشطة إنتاج الغذاء وتربية 

املاشية وغريها من أنشطة ريادة األعامل؛ كام يهدف هذا املرشوع إىل 

زيادة مستوى املعرفة بالتغذية من خالل تقديم التعليم وخطط تغيري 

مستوى  عىل  محافظات  خمس  يف  املرشوع  هذا  تطبيق  يتم  السلوك. 

الجمهورية.   

النطاق الجغرايف للمرشوع
أسيوط وأسوان وبني سويف والفيوم وسوهاج.  

مكونات املرشوع

تصنيع الغذاء املنزيل

الغذاء  وسالمة  املنزيل  التصنيع  بتقنيات  عملية  معرفة  النساء  كتسب 

التي  والخرضوات  للفواكه  باستخدامهن  الصحية  الغذائية  واألنظمة 

تحصد من الحقل أو تزرع يف الحدائق املنزلية الصغرية. وتشتمل تلك 

املعرفة عىل طرق تصنيع املنتجات الطازجة وتحويلها إىل مخلالت ومرىب 

الوجبات  واعداد  الخبز  صنع  إىل  باإلضافة  مجففة،  وخرضوات  وفواكه 

العائلية الخفيفة ذات القيمة الغذائية العالية.

10 مدارس لتصنيع الغذاء املنزيل عىل مستوى خمس محافظات، 2 يف كل محافظة

1 حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل، الفاو، 2017

2  املسح السكاين الصحي-مرص، 2014

3  املسح السكاين الصحي، مرص، 2005



مطبخ التغذية التعليمي
الرسائل  الغذائية، يتم تشارك  التي تم تعديلها لزيادة قيمتها  التقليدية  الوصفات  الوجبات الصحية واستخدام  كيفية إعداد  النساء عملياً  تتعلم 

الغذائية، املعدلة لتوائم املجتمع املحيل، بأسلوب بسيط، كام تقوم النساء املشاركات بنرشها يف محيط العائلة واالصدقاء والجريان. وتكتسب النساء 

أيضا املعرفة حول كيفية تنظيم الوجبات وتحديد امليزانية واسرتاتيجيات تخزين الطعام بأسلوب تشاريك. 

15 مطبخ تغذية تعليمي عىل مستوى خمس محافظات، 3 يف محافظة

ريادة املشاريع والصناديق الدوارة 
التمويل لرتبية الدواجن  قوم السيدات بتطوير مهارات تجارية أساسية وتحصل عىل الدعم املايل عرب صناديق دوارة ميكن استخدامها من أجل 

والحيوانات الصغرية كاألغنام واملاعز والحصول عىل املعدات والبذور واملؤن الالزمة للعناية بالحدائق املنزلية أو تصنيع الطعام. يتم يتوفر التدريب 

وفقا لنوع املرشوع الذي تختاره املرأة باإلضافة إىل توفري التثقيف الغذايئ.

175 مرشوع يف ثالث محافظات 

مدارس املزارعني الحقلية الحياتية 
تتعلم النساء أيا من املحاصيل تختار وأفضل املامرسات الزراعية، إىل جانب اكتساب مهارات يف الزراعة والري والحصاد والتخزين والتسويق. التعليم 

الغذايئ والرائل املوجهة هي جزء من التدريب. 

15 مدرسة عىل مستوى 5 محافظات، 3 يف كل محافظة

الحدائق الصغرية الصديقة للمرأة 
تتعلم النساء طريقة تركيب طاوالت الحدائق الصغرية وزراعة الخرضوات والفواكه وتصنيع املنتجات واالستفادة منها يف االستهالك املنزيل من أجل 

زيادة التنوع الغذايئ والقيمة الغذائية وتقليل اعتامد األرسة عىل أغذية السوق. يباع الفائض من اإلنتاج يف السوق لضامن الحصول عىل الدخل 

واكتساب أمن الغذاء والتغذية. 

7 مناذج يف خمس محافظات

•  تنوع غذايئ أكرث ونظام غذايئ صحي لجميع 

أفراد األرسة؛ 

• عائالت تتمتع باألمن الغذايئ؛

•  تزويد النساء باملعرفة واملهارات يف مجال 

البستنة وتربية الدواجن والحيوانات الصغرية 

والتغذية واألعامل التجارية والتسويق؛

• تحسني اإلنتاجية والدخل.

نتائج املرشوع

 استفاد 7388 سيدة وشاب من
هذا املرشوع

تدريب الشباب يف مدارس املزارعني الحقلية الحياتية 

تدريب النساء يف مطبخ التغذية التعليمي

تدريب النساء والشباب عىل البستنة املجتمعية

تدريب النساء عىل تصنيع الغذاء املنزيل

حصول النساء عىل الوعي الغذايئ

تدريب النساء عىل إدارة املشاريع الصغرية 

قيام النساء ببدء مشاريع صغرية قامئة عىل األغذية 

398
457

1193

3295

619

723

703

7388 women and youth served by the project

3 295

1 193
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