
 
 

 
 

 الجوع_على_القضاء# ھدف وتحقیق غذائیة نظم الى الوصول في للمساعدة تقدمھ أن والمؤسسات للحكومات یمكن الذي ما
؟العالم في  

 
 الى الرامیة والسیاسات االستراتیجیات فإن التغذیة، بسوء المتعلقة الصحیة المشكالت على إنفاقھا یتم التي الكبیرة بالمبالغ عتباراإ

 من سلسلة یلي وفیما. وحكوماتھا للبلدان بالنسبة اقتصادیا وناجحة مقنعة مسألة ھي صحیة غذائیة نظم وتیسیر توافر ضمان
 الجوع_على_القضاء#و ةصحی غذائیة نظم تحقیق في للمساعدة الحالي الوقت في تنفیذھا العامة للھیئات یمكن التي اإلجراءات

.العالم في       
 

الغذائیة التوجیھیة والمبادئ الصحیة الغذائیة للنظم أسس وضع  
 استراتیجیات في وإدماجھا بانتظام، وتحدیثھا الغذاء الى ترتكز وطنیة غذائیة توجیھیة مبادئ وإنفاذ وضع الحكومات على یجب
 والمساعدة العامة الغذائیة والمشتریات المدرسیة، والتغذیة الغذاء مجال في مثال لمتخذةار التدابی لتوجیھ والتغذوي الغذائي األمن

 الجماعات ومختلف المؤسسات من جملة جانب من وتقبل قوي سیاسي دعم إلى الغذائیة التوجیھیة المبادئ وتحتاج. الغذائیة
.)الناس عامة إلى الصحة میدان في المھنیین من( المستھدفة  

 
الغذائي الدستور احترام  

تقدم ھیئة الدستور الغذائي مبادئ توجیھیة بشأن وضع الملصقات الغذائیة ومشورة بشأن كیفیة جعل الملصقات أیسر مناال، 
 وكأساس بھا الخاصة الغذائیة معاییرھا لوضع الغذائي للدستور التوجیھیة المبادئ البلدان معظم وتستخدم. قابلیة للقراءةو ة،یذباوج

 والتثقیف التوعیة بجھود ودعمھا بصرامة، التغذویة الملصقات وضع سیاسات ورصد إنفاذ وینبغي. تغذويال التوسیم ألنظمة
تغییر إحداث إلى الرامیة  

 
العامة السیاسة مجاالت في العمل  
 شامل متكامل نھج اتباع خالل من التغذیة وسوء الغذائي األمن النعدام ةالرئیسی للعوامل التصدي على تركز أن للحكومات ینبغي

للسیاسات المتعلقة باألغذیة الصحیة، یراعي أیضا المبادئ التوجیھیة للحق في الغذاء. ویؤدي العمل عبر القطاعات إلى التآزر 
 تراعي التي والبرامج السیاسات مواءمة وینبغي. التغذیة على إیجابیا تأثیرا یؤثر مام والتعلیم، والصحة والتغذیة الزراعة بین

والتغذیة. الغذائي لألمن القانونیة األطر تعزیز في واستخدامھا الوطنیة الغذائیة التوجیھیة المبادئ مع التغذیة  
 

التغذیة إلى اإلطعام من  
 النوعیة على ویزید اإلنتاجیة عالیة األصناف على تركیزھا یقل بحیث الزراعیة األولویات توجیھ إعادة إلى الحكومات تحتاج

. التكلفة ومیسورة المنال سھلة المغذیة األغذیة من متنوعة مجموعة جعل في المتمثل العام الھدف على اإلبقاء مع الغذائي، والتنوع
 النظام في االستھالك بمراحل وانتھاءً  اإلنتاج مراحل من بدًءا والمستدامة الفعالة اإلجراءات في االستثمار زیادة یتطلب وھذا

.لألغذي المصنعة والجھات الغذائیة للشركات منظمة وبیئات مالیة حوافز من ذلك في بما الغذائي،  
 

الفالحیة األسر دعم  
 فإن ،)ذلك إلى وما األسماك ومصائد الحیوانیة الثروة الزراعة،( الغذائي اإلنتاج في میقةع جذور لھا الحلول أن إدراكھا ومع

 البیولوجي التنوع تحمي التي المستدامة الزراعیة النُھج وتعزیز المزارعین وصغار الفالحیة األسر حمایة إلى تحتاج الحكومات
.المناخ تغیر مثل تحدیاتٍ  مواجھة على المزارعین قدرة من وتزید والدخل، اإلنتاجیة وتُحّسن الطبیعیة، والموارد  

 
تصالإلوا التعلیم  

 الجماھیریة اإلعالم وسائط خالل من أكثر ةیصح غذائیة خیارات اتخاذ على ھمتشجیع وینبغي. الكافي الغذاء في الحق للمستھلكین
 ذلك في بما البیع،مراكز  ومعلومات المجتمعیة، والتدخالت المدارس، في التغذوي والتثقیف العامة، التوعیة وحمالت المستمرة،
 ممارسي المكونة من القوى العاملة في تستثمر أن الحكومات على ویتعین. التغذویة الملصقات لوضع ومتسقة واضحة ممارسات

المستھلكین. حقوق حمایة أیضا یمكنھا التي من شكاوى الجمھور المعنیة بالتحقق والمؤسسات المدني المجتمع تمكن وأن التغذیة  
 
 
 
 

http://www.fao.org/right-to-food/resources/resources-detail/ar/c/902995/
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الشباب في واالستثمار األكادیمیة األوساط مشاركة  
والقضاء  صحیة غذائیة نظم تحقیق إلى الرامیة الجھود نحو توجیھھا یمكن واالبتكار للمعرفة حضانات ھي األكادیمیة األوساطإن 

 صانعي بوصفھم الشباب، ربط إلعادة معارفھا استخدام مسؤولیة األكادیمیة األوساط عاتق على وتقع. على الجوع في العالم
 أن البحوث ومؤسسات األكادیمیة األوساط مع االستراتیجیة للشراكات ویمكن. الصحیة التغذیة بأھمیة لعالم،المستقبلیة ل التغیرات

 والتغذیة الغذائي األمن تحقیق في تواجھھا التي للتحدیات التصدي على الحكومات لمساعدة صلة وذات ھامة معلومات تولد
صحیة. غذائیة نظمخلق  یفضي الى مھني وتدریب أقوى وطنیة تعلیمیة مناھجوجود  تعزز وأن الجیدة،  

بتكارإلا  
 طرق إیجاد بھدف التكنولوجیا ونقل واالبتكار البحث توجیھ من البلدان یُمّكن الخاص، والقطاع األكادیمیة األوساط مع العمل إنّ 

 بید. اإلیكولوجي النظام وصحة البیولوجي والتنوع الطبیعیة الموارد على الحفاظ مع المتزایدین، للسكان الغذائیة االحتیاجات تلبي
 من الصناعیة والنظم المبتكرة التكنولوجیات عن الناجمة والبیئیة البشریة الصحة تتھدد التي المخاطر االعتبار في األخذ یجب أنّھ

.المیكروبات مضادات مقاومة المثال سبیل على ومنھا السلبیة الجانبیة آثارھا تجنب أجل  

الفاو مع التواصل  
 المناخ وتغیر والتغذیة الزراعة میادین في المختصین الفاو رواد وخبرات معارف من تستفید أن العامة والھیئات للحكومات یمكن
 وأن متینة، ورصدیة إحصائیة بیانات توفر أن المتحدة لألمم التابعة األخرى المتخصصة والوكاالت للفاو ویمكن. ذلك وغیر
 األغذیة منظمة وتقدم. للتغذیة الوطنیة والتشریعات واالستراتیجیات والغذائیة، الزراعیة السیاسات وتنفیذ صیاغة في تساعد

 للحق التوجیھیة المبادئ مثل أدوات خالل من والتغذیة الغذائي األمن بشأن العامة السیاسة مجال في عملیة إرشادات والزراعة
في الغذاء. كما تشارك المنظمة في قیادة تنفیذ عقد األمم المتحدة للعمل في مجال التغذیة (2016-2025) الذي یتیح للحكومات 
وأصحاب المصلحة فیھا فرصة فریدة لتأكید العمل في مجال التغذیة نحو عالم خال من الجوع. تعرّ ف على المزید حول وضع 

أھداف التنمیة المستدامة. تحقیق تدعم التي والبرامج السیاسات  
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