
  وعلجا_على_ءلقضا#ا بهدفالتكلفة  وميسورة متاحة الصحية الغذائية النظم لجعل الخاص األعمال قطاع يفعل أن يمكن ماذا 
م؟لعالا في  

 صحية غذائية أنظمة توفير في المساعدة أجل من التغذوية البيئة على إيجابيا التأثير إلى الخاصة والمؤسسات الشركات حتاجت
 أو إعالمية أو مالية مؤسسة كنت أو األغذية مصنعي من كنت وسواء. العالم في الجوع على القضاء هدف وتحقيق معقولة بأسعار
رد .شركتك حجم عن النظر وبغض فرق، إحداث بوسعك فإن اإلجراءات؛ بهذه بادر - للموظفين أغذية موَّ  

المغذية األغذية بتوفير قم  
 أعينها نصب تضع وأن للمستهلكين، التكلفة ميسورة أغذية مغذية وتوفير تطوير إلى المصنعة والجهات األغذية شركات تحتاج
 بالحد وذلك الغذائية السلسلة امتداد على للتغذية األولوية تكون أن ويجب. العالية والجودة الغذائي التنوع من أكبر قدر توفير هدف
 تطوير عن فضال الحالية، الغذائية المنتجات في المضاف والملح والسكر المهدرجة، والدهون المشبعة، الدهون مستويات من

.العامة الصحية لالهتمامت تستجيب أفضل غذائية قيمة ذات جديدة منتجات  

صحيح نحو على التغذوي بالتوسيم قم  
 وتجنب والتغذية المنتجات عن ومفهومة وافية بمعلومات المستهلكين تزويد المصنعة والجهات األغذية شركات على يجب

 معين، لمنتج التنافسية القدرة لدفع رئيسي بشكل تستخدم التي"( ب معززة/ُمقواة"و ،"في عالية)" بالمغذيات المتعلقة االدعاءات
 تكون أن يمكن الفطور حبوب في المثال سبيل على اإلجمالية، الغذائية النوعية بشأن المستهلكين تضلل ذلك من بدال ولعلها

.جيدا واأللياف الفيتامين مستوى كان لو حتى الحد، عن زائدة والصوديوم السكر من محتوياتها  

المغذية األغذية عن باإلعالن قم  
 أو/و والسكر الدسم عالية لألغذية والترويج اإلعالنات من التدريجي التخلص إلى لها المصنعة والجهات األغذية شركات تحتاج
 من المتاجرالتي تنزيالت أو الغذائية االدعاءات مثل األخرى الترويجية األساليب بتََجن   و والمراهقين، لألطفال وبخاصة الملح،
.الشراء قرارات على تؤثر أن شأنها  

المبتكرة التقنيات نشر  
 من ومغذية مأمونة أصناف استيالد أجل من المبتكرة التكنولوجيات في الهامة التقدم أوجه في المشاركة تتم أن بمكان األهمية من

 لتحسين المعارف نقل عشجت أن الخاص القطاع مؤسسات على نيتََعيَّ  كما. المنخفضة المداخيل ذات البلدان مع سيما ال المحاصيل،
 والتغذوية الغذائية ةخسارالو الموسمي الغذائي األمن نعدامإ من للحد التحتية والبنية والتوزيع والنقل والحفظ التخزين تكنولوجيات

.والهدر  

المالي اإلدماج تشجيع  
 خالل من متنوعة مغذية أغذية إلنتاج جهودها في المحلية االقتصادات دعم فيمكنك المالي، القطاع في تعمل شركتك كانت إذا

 أجل من لمعيشيةا لألسر المال أو االئتمان توفير سبل واستكشاف اقتصاديا المهمشة المجتمعات أيدي في المالية األدوات وضع
.المحلية األسواق من زراعية مدخالت على الحصول  

األكاديمية األوساط مع لمشاركةا  
 وتحقيق صحية غذائية نظم توفير إلى الرامية الجهود نحو توجيهها يمكن وابتكار معرفة حضانات هي األكاديمية األوساط إنَّ 

 األوساط مع االستراتيجية للشراكات ويمكن المستقبل، عالم تغيير لصناع موطن وهي. العالم في الجوع على القضاء هدف
 يفرضها التي للتحديات التصدي على التجارية األعمال لمساعدة صلة وذات هامة معلومات تَول ِّد أن البحوث ومؤسسات األكاديمية
.التغذية سوء من األخرى واألشكال والسمنة الجوع  



غير  -نَسب الُمصنَّف ، الحقوق محفوظة. ويتاح هذا العمل بموجب الترخيصبعض 
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 العمل على انتشار الكلمة
 نظم بشأن الجمهور تثقيف أجل من وصولها نطاق من تعزز أن اتصال، شبكة لها تجارية مؤسسة ألي أو الصحافة، لدور يمكن
 سوء أشكال من ذلك وغير والسمنة بالجوع المتصلة القضايا إلى االنتباه لفت على نفسه الوقت في المساعدة مع الصحية، التغذية
.التغذية  

البطل المنتج هي الغذاء سالمة  
 وال الغذائية، السالسل امتداد على لألغذية أفضل ونوعية سالمة لتحقيق جاهدة تسعى أن ومصنعيها األغذية شركات على يجب
 البشرية الصحة على المصنعة واألنظمة المبتكرة التكنولوجيات مخاطر تقييم ويجب ،ذات الدخل المنخفض البلدان في سيما

 عن الناجمة للميكروبات المضادة المقاومة مثل سلبية صحية عواقب أية المثال، سبيل على االعتبار، في يؤخذ وأن والبيئية،
.األمراض من الوقاية أو العالية اإلنتاجية لضمان تستخدم التي الكيميائية، المدخالت على االعتماد  

الموظفين بين الصحية الغذائية للنظم الترويج  
 توفير أو التغذية حول والمنشورات والمحادثات والدورات الغذائية المشورة تقديم مزايا على التعرف إلى الكبيرة الشركات تحتاج

 الشركات تستطيع كما. لالستجمام وأماكن الموقع في البدنية للياقة مراكز بناء أو الرياضية، النوادي في للموظفين عضوية
 أثناء التمارين ممارسة على الموظفين وتشجيع الموقع، داخل المقاصف في المتوفرة األغذية خيارات مراجعة حجما األصغر
.البيع آالت في مغذية أغذية على الحصول طلب حتى أو االستراحة فترات  

والزراعة األغذية بمنظمة االتصال  
 والعون المساعدة وتقديم خبراتها في والمشاركة التقنيات تطوير أجل من معنا تشاركت التي الرائدة العالمية بالشركات لتحقإ

 بهدف خلق عالم من األغذية الصحية والمتنوعة لألجيال الحالية والمقبلة. إكتشف المزيد هنا.
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