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معؾومات أدادقة

م
()1م

ععؾوعوتمأدودقيمظؾؼرارماظؼوضيمبنسدادمإرورمادرتاتقفيمسودليمظألعنماظغذائيمواظؿغذؼيم(اإلرورماالدرتاتقفي):ممم

م

تشريموثقؼيمإصالحمجلـيماألعنماظغذائيماظعودليمإشممأنمإحدىمادلفوممدؿؿؿـلميفمعومؼؾي:م

م

"وضع مإرور مادرتاتقفي مسودلي مظألعن ماظغذائي مواظؿغذؼي مظؾـفوض مبوظؿـلقق موتوجقه ماجلفود مادلؿضوصرة مظطوئػيم
وادعي معن ماجلفوت مصوحؾي ماظشلن .مودقؿلم مػذا ماإلرور مبودلروغي ماظالزعي مظؿعدؼؾه موصؼوً مظؿغري ماألوظوؼوت.م
ودقلؿػقد مػذا ماإلرور معن ماألرر ماظؼوئؿي ،معـل مإرور ماظعؿل ماظشوعل مظألعم مادلؿقدة ،مواظربغوعٍ ماظشوعل مظؾؿـؿقيم
اظزراسقيميفمأصرؼؼقو،موادلؾودئماظؿوجقفقيماظطوسقيمبشلنمإسؿولماحلقميفماظغذاءميفمدقوقماألعنماظغذائيماظورين".م

م
م
م
م
م

وضررتمجلـيماألعنماظغذائيميفمدورتفوماظعوعيماظلودديمواظـالثنيماآلتي:مم

م

"اتػؼً ماظؾفـي مسؾى مإرالق مسؿؾقي متشوورؼي مذوعؾي مؼؿوالػو معؽؿى مجلـي ماألعن ماظغذائي ماظعودلي ممبلوسدة ماألعوغيم
ادلشرتطي موبوظؿعوون ماظوثقق معع ماجملؿوسي ماالدؿشورؼي مومبشورطيمأصقوب ماظشلن مطوصي مبغقي مإسداد ماظـلكي ماألوشمم
عن ماإلرور ماالدرتاتقفي ماظعودلي مظألعن ماظغذائي مواظؿغذؼي مضؾل مذفر مأطؿوبر/تشرؼن ماألول م ،2112مسؾى مأن متؿوحم
آخرمادلعؾوعوتمادلؿواصرةمبصورةمعـؿظؿيمدلراسوةماظـؿوئٍمواظؿوصقوتماظصودرةمسنماظؾفـي".م

()2م

دؿشؿلمادلؾودئماظيتمدؿوجهمإسدادماإلرورماالدرتاتقفيموصقوشؿهموتـػقذهمعومؼؾي:

م
م
م
م
•

دؿؿممعواءعيماإلرورماالدرتاتقفيمسـدماالضؿضوءمععمعؾودئمروعوماخلؿليمظألعنماظغذائيماظعودليمادللؿدام؛

•

مودقـطوي مإسداد ماإلرور ماالدرتاتقفي مسؾى مسؿؾقي موادعي مودميؼرارقي موذوعؾي موتشورطقي مدؿلعى مإشم مضؿونم
اإلصغوءمإشممأصواتمصمقعمأصقوبمادلصؾقيم–موالمدقؿوماألطـرمتضررامعنماجلوعمواغعدامماألعنماظغذائيمودوءم
اظؿغذؼي؛

•

موظنمزملماإلرورماالدرتاتقفيمحملماألرر ماظدوظقي ماألخرى مادلؿعؾؼيمبوألعن ماظغذائي مواظؿغذؼيمبل مدقؽونمضقؿيم
عضوصي،محقٌمأنمطالمعنمػذه ماألرر مضدمأغشه مادؿفوبي مهلدف محمدد مودقوقمععني ،موذظكمعن مخالل متوصريم
عـظورمجوععموسودليموذوعل؛

•

مودقصؿم ماإلرور ماالدرتاتقفي مظقؽون موثقؼي محقي مورصقعي مادللؿوى ،موسمضع محتدؼـه مبشؽل مدوري معن مضؾلم
اظدورة ماظعوعي مظؾفـي ماألعن ماظغذائي معع ماألخذ مبعني ماالسؿؾور مأػم ماظؼضوؼو مادللؿفدةماظيت متمثر ميفماألعن ماظغذائيم
واظؿغذؼي،موبوالدؿـودمإشممعشورةموخربةمصرؼقماخلرباءماظرصقعمادللؿوى؛
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مودؿواصقماظدول ماألسضوء ميف مجلـي ماألعن ماظغذائي مسؾىماإلرورماالدرتاتقفي ماظذيمرموزماظؿصدؼقمسؾقهمعن مضؾلم
صمقع مأصقوب مادلصؾقي.موظنمتؽون مالمادلواصؼي موال ماظؿصدؼقمعؾزعني مضوغوغو ،موظؽن مدقشؽالن مبوألحرى مإضرارام
بلنماظوثقؼيمػيمإرورمدؾقممظؿقلنيمتؼوربماآلراءموتضوصرماجلفودميفمجمولمحوطؿيماألعنماظغذائيمواظؿغذؼي.

((3مم

وضدممتمإسداد مادلكططمادلشروح مظإلرورماالدرتاتقفيمعنمضؾل مصرؼقمعفوممؼؿلظفمعن مأعوغيمجلـيماألعنماظغذائيم

وأسضوءماجلؿوسيماالدؿشورؼيماظذؼنمميـؾونمصمقعمجمؿوسوتمأصقوبمادلصؾقيموبوالدؿػودةمعنمتعؾقؼوتماظؾفـيماظؿوجقفقيم
اظؿوبعيمظػرؼقماخلرباءماظرصقعمادللؿوىمادلعينمبوألعنماظغذائي.م
م
()4م وتفدفمحمؿوؼوتمػذامادلكططمادلشروحمإشممأنمتؽونمإرذودؼي،مخصوصوميفماظؼلؿنيم()3مو(،)4موػيمتلؿـدمإشمم
ادؿعراضمظألررماظؼوئؿيمووثوئقمأخرىمجـؾومإشممجـىمععمإدفوعوتمصرؼقماخلرباءماظرصقعمادللؿوىمادلعينمبوألعنماظغذائي.م
واظؼصدمعنموراءمذظكمػومحتػقزمادلـوضشيمواحلوار.مودؿقددمحمؿوؼوتماإلرورماالدرتاتقفيمغػلهمعنمخاللمسؿؾقيمتشوورؼيم
وادعي ماظـطوقمعع مصمقع ماجلفوتمادلؽوغيمألصقوب مادلصؾقي.مودقؾدأ مذظكممبشوورة مإظؽرتوغقي مسودلقي مخالل مصقف مسومم
 ،2111موؼؿواصلمععمعشوورات مإضؾقؿقي ميف مأوائل مسوم م ،2112مسؾىمأنمؼؾقه معـوضشي مإظؽرتوغقي مأخرى ،موادؿعراضمسومم
تؼودهمجلـيماألعنماظغذائي ميفمؼوظقو/متوز مسوم م ،2112مضؾل متؼدؼمموثقؼيمغفوئقيمإشممجلـي ماألعنماظغذائي ماظعودليميفمدورتفوم
اظـوعـيمواظـالثنيميفمأطؿوبر/تشرؼنماألولم.2112م
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اإلرار االداراتقٍي العادلي لألمن الغذائي والًغذوة
أوال-

بقان األداس ادلـطؼي والغرض والوزقػة

م
-1م دقؾدأماإلرورماالدرتاتقفيمعنماصرتاضموجودمػدفمعشرتكمظؾؼضوءمسؾىماجلوعمودوءماظؿغذؼيمسؾىمدمومعلؿدام،مععم

أػداف معمضؿي مسؾى ماظـقو مادلـصوص مسؾقه ميف ماألػداف ماإلمنوئقي مظألظػقي.موؼشريماظؿعرؼف ماألوظي مظؾغرض معنموراءماإلرورم
االدرتاتقفيمطؿومواصقمسؾقهمعؽؿىمجلـيماألعنماظغذائيمإشممعومؼؾي:م
م
"ؼؼضيماهلدفماإلصموظيمعنماإلرورماالدرتاتقفيماظعودليمبؿوصريمأداةمدؼـوعقؽقيمظؿعزؼزمدورمجلـيماألعنماظغذائيم
مم

مم
مم
مم

اظعودليمطؿـطؾقمظؿقلنيماظؿعوون،موحلػزماإلجراءاتمادلـلؼيموتوصريماإلرذودمعنمأجلمعشورطوتمصعوظيموعؿضوصرةم
دسؿوًمظؾؿشورؼعمواظعؿؾقوتماظؼطرؼيمادلصؿؿيمظؾقمولمدونموضوعماألزعوتماظغذائقيميفمادللؿؼؾلمواظؼضوءمسؾىماجلوعم
وضؿونماألعنماظغذائيمواظؿغذؼيمظؾؾشرمطوف".م

م
-2م وظدىمعـوضشي ماألدوس مادلـطؼي مإلسدادماإلرور ماالدرتاتقفي ،مدقشريماظؼلم ماظؿؿفقدي مإشمماظـؼوذوتماظيتمدارتميفم
وضًمدوبقميفمجلـي ماألعن ماظغذائي موعـؿدؼوتمأخرىمودقوضحمطقف مأن ماإلرور ماالدرتاتقفي مدقضقف مضقؿي مإشمماظعؿؾقيم
اإلمنوئقيمعن مخالل ماالدؿػودةمعنماألرر ماحلوظقي ماظيت مترطز مسؾى ماألعن ماظغذائي مواظؿغذؼي مسؾى محد مدواء ،موتلعني متلؼقدم
اجملؿوسيماظؽوعؾي مألصقوبمادلصؾقي.مطؿومدقوضح مأن ماإلرور ماالدرتاتقفيمؼفدفمإشممتؼدؼم مخطوطمتوجقفقي موتوصقوتم
واضقيمظؾعؿلمادلؿـودقمسؾىمادللؿوؼوتماظعودلقيمواإلضؾقؿقيمواظؼطرؼيمبدسممعنمجمؿوسيمطوعؾيمعنمأصقوبمادلصؾقي،موتلؼقدم
عنمصرؼقماخلرباءماظرصقعمادللؿوى،مععماحرتاممادلؾؽقيماظؼطرؼيمظرباعٍمعؽوصقيماغعدامماألعنماظغذائي.م
م
-3م وميؽنمظإلرورماالدرتاتقفي،مدعقومعـهمإشممبؾوغمأػداصه،ماظؼقومممبومؼؾي:م
م
• حتدؼدماظؿقدؼوتمواظػرصماظرئقلقي،موأوظوؼوتماظعؿل،مواخلقوراتمواظؿوصقوتماظلقودقيمبشلنمجمؿوسيمعنماظؼضوؼوم
ذات ماظصؾي مبوألعن ماظغذائي مواظؿغذؼي؛ موتعزؼز ماظؿقذؼرات مواظؿوصقوت مسؾى ماظصعقد ماظؽؾي محول ماظصعوبوتم
واظؿقدؼوتمواظعؼؾوتماحلوظقيمواظؼودعي؛
• وتعزؼز متؼورب ماآلراء موادلصداضقي ماظدوظقي مبوظـلؾي مألغواع محمددة معن ماظلقودوت مواالدرتاتقفقوت مواظرباعٍ مادلؿعؾؼيم
بوألعنماظغذائيمواظؿغذؼي؛مووصفماظعـوصرماألدودقيمظالدرتاتقفقوتموخططماظعؿلمواالظؿزاعوتماظيتمميؽنماسؿؿودػوم
عنمضؾلمأصقوبمادلصؾقيمسؾىمادللؿوؼوتماظعودلقيمواإلضؾقؿقيمواظؼطرؼي؛
• وتلؾقط ماظضوء مسؾى ماالخؿالصوت ماألدودقي ميف ماظلقودوت موادلؿوردوت ميف ماجملوالت مذات ماظصؾي مبوألعن ماظغذائيم
واظؿغذؼي مواظيت مميؽن مأن متلؿػقد معن مبـوء ماإلصموع موتؼورب ماآلراء ميف مادللؿؼؾل؛ موتشفقع ماظؿـلقق مظؾقد معنم
االزدواجقي ميف ماظعؿل موثغرات ماالدؿفوبي ،ممبو ميف مذظك مجواغؾفو مادلوظقي؛ موتوصري مإرور مسؿل مظؾلقودوت ماظغذائقي ماظيتم
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دؿؽونمعصدرمادؿـورة موتلوسد مسؾى معواءعيماالدرتاتقفقوت مواظلقودوت مواظرباعٍ ماظيتمتضعفومادلـظؿوت ماحلؽوعقيم
اظدوظقيماألخرىميفمجموظيماظزراسيمواألعنماظغذائي؛
• وتشفقع ماسؿؿود ماالدرتاتقفقوت ماظورـقي ماظيتمجتؿع مبني ماألػداف ماظؼصرية مواظطوؼؾي ماألجل ،موحتدؼد ماظلؾل ماظيتم
ميؽنمعنمخالهلومظؾؿفؿؿعماظدوظيمدسمماظؾؾدانميفماالدؿـؿورميفماالغؿؼولمعنماألجلماظؼصريمإشمماألجلماظطوؼل؛
• ووصف مادلؾودئ مواخلقورات مادلؿعؾؼي مبكظقوت موغظم ماحلوطؿي مواظرصد مظوضع مادرتاتقفقوت ماألعن ماظغذائي مواظؿغذؼيم
وتـػقذػو.م

م
ثانقا -الًَدوات الطووؾة األجل واألدياب اهلقؽؾقة النعدام األمن الغذائي ودوء الًغذوة

-4م ؼؿعنيمإجراءمحتؾقلمعـففيمظألدؾوبماهلقؽؾقيمالغعدامماألعنماظغذائيمودوءماظؿغذؼةيممعةنمأجةلمحتدؼةدمماظؿقةدؼوتمم
اظيتمتمثرميفمحتؼققماألعنماظغذائيمواظؿغذؼيمجلؿقعماظـوسمسؾىمصمقعمادللؿوؼوت موترتقؾفةوممعةنممحقةٌمماألوظوؼةيم.موتشةؿلم
األدؾوبماهلقؽؾقيماغعدامماالتلوقميفمصـعماظلقودوتمسؾىماظصعقدؼنماظدوظيمواظورين،ماظـةوجممسةنمسةدممعالءعةيمحوطؿةيم
األعنماظغذائيمواظؿغذؼي؛مواذمػةوضمماالدةؿـؿوراتمماظدوظقةيممواظورـقةيمميفماظؼطةوعمماظزراسةيم؛موادةؿؿرارمماغعةداممأعةنممحقةوزةمم
األراضيمواحلصولمسؾىماألراضيموادلواردماظطؾقعقيماألخرى؛موإؼالءماػؿؿوممشريمطوفمظدورماظـلوءموأوجةه مضةعػفمن ماظػرؼةدمم
صقؿومؼؿعؾقمبلوءماظؿغذؼي.موضدمأحرزمتؼدممضؽقلموبطيءمظؾغوؼيميفماحلدمعنمدوءمتغذؼيماألرػول،موجتدرماإلذورةمإشممأنم24م
بؾدامصؼطممتـلمأطـرمعنم81ميفمادلوئيمعنماظعىءماظعودليمظـؼصماظؿغذؼيمادلزعن،مضقودومإشمماظؿؼزم.م
م
-5م ودقؿؿـلمأحدماظؿقدؼوتماظؽربى،مسؾىماألجلماألرول،ميفمتؾؾقيماظطؾىماظعودليمادلؿزاؼدمسؾةىممأشذؼةيمطوصقةيموعغذؼةيمم
بشؽلمعـودى،موذظكمغؿقفيماظـؿوماظلؽوغيموتزاؼدماظةدخلممواظةؿغرياتمميفماظـظةومماظغةذائي،مميفمزةلمامالذمػةوضمميفمتةواصرمم
ادلواردماظطؾقعقيموغوسقؿفو.موتؼؿضيمعواجفيمػذاماظؿقديمزؼودةماحملوصةقلموحتؼقةقممعؽودةىمميفماإلغؿوجقةيمماإلصموظقةيمميفم
اإلغؿوجماظغذائيمواظزراسيميفمدقوقم"اظزراسيماخلضراء"مصضالمسنمختػقضوتمطؾريةميفمخلوئرمعةوممبعةدمماحلصةودم.مودقشةؿلم
ذظكمأؼضومتودقعمدؾيمادلوادماظغذائقيموتـوعماظـؾوتوتمواحلقواغوتمادللؿكدعيميفمصـوسيمادلوادماظغذائقةيمم(اظؿـةوعمماظغةذائيم).م
ودقؽونمظزاعومسؽسمعلورماالذمػوضماحلوظيميفمععدالتممنوماحملوصةمقل.مودةقؽونمدورمعمدلةوتمماظؾقةوثمماظزراسقةيمميفم
إرمودمحؾولمحمؾقيموسودلقيمحومسو.مطؿومأنمتلثريمتغريمادلـوخمسؾىماإلغؿوجماظزراسيموسؾىمغظةمماألشذؼةيممؼزؼةدممعةنممخمةوررمم
اغعدامماألعنماظغذائي،موالمدقؿومبوظـلؾيمظؾؿـؿفنيماظذؼنمؼعقشونميفماظؾقؽوتماهلوعشقيموبوظـلؾيمألدرمأصقوبماحلقةوزاتمم
اظصغرية.موؼؿعرضماظلؽونماظذؼنمؼؿعذرمسؾقفمماحلصولمسؾىماألراضيمأومصرصماظعؿةلمألذةدمادلكةوررموؼـؾغةيممأنمزمظةوام
بوألوظوؼيميفماحلؿوؼي،مالمدقؿوميفمأوضوتماألزعوت.م

م
-6م ومثيمسددمعنماظؼضوؼوماظيتمتمثرميفماالجتوػوتماظطوؼؾيماألجةلمميفمجمةوظميماظزراسةيممواألعةنمماظغةذائيممواظةيتمدةقؿعنيم
درادؿفوموحتؾقؾفومواالػؿؿوممبفومسؾىمدؾقلماألوظوؼيميفماإلرورماالدرتاتقفي،ممبوميفمذظك:
•

اظؿغرياتماظدميوشراصقي:ماظـؿوماظلؽوغيمواظؿقضرمواهلفرةمعنمادلـورقماظرؼػقيمإشممادلـورقماحلضرؼي؛
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•

ومتؽنيمادلرأةموعـعماغؿؼولماجلوعمعنمجقلمإشممآخر؛

•

وتغريمأمنوطماالدؿفالكمواإلغؿوجمادلرتؾطمبذظكمواآلثورماظؿغذوؼي؛

•

واظضغطمسؾىمادلواردماظطؾقعقي:ماألرضمواظرتبيموادلقوهمواظؿـوعماظؾقوظوجيمواظغوبوتمواجلؾول؛

•

وتغريمادلـوخ:ممبوميفمذظكماحؿؿولمزؼودةمحدوثماظؽوارثماظطؾقعقي؛

•

واجلوعماظـوجممسنماألزعوتماظيتمرولمأعدػوموحوالتمعومبعدماظصراع؛

•

واظؿفورةميفماظلؾعماظغذائقيمواظزراسقي،موغوسقيماألشذؼيمودالعؿفو،مواظؿغذؼيمواآلثورمادلرتتؾةي مسؾةىمماألعةنمم
اظغذائيمواظؿغذؼي؛

•

وتطوؼرماظؿؽـوظوجقوموغؼؾفو،مواظؾقٌمواظؿطوؼر؛

•

وتدػورمبـقيماظرتبيموتدوؼرمادلغذؼوتميفماظـظومماالؼؽوظوجيماظزراسي؛

•

وتلورعمصؼدانماحملوصقلمواظؿـوعماظوراثيماحلقواغيماحملؾي.
ثالٌا -الؼضاوا ذات األولووة اليت دقًعني تـاوهلا

م-7م تلؿؼطىمعللظيمتؼؾىماألدعورميفماظوضًماحلوضرماظؽـريمعنماالػؿؿوممبوسؿؾورػومسؼؾةيممرئقلةقيممأعةوممإحةرازماظؿؼةدمميفم
حتؼققماألعنماظغذائيمظؾفؿقع،موؼعؿربمتؼؾىماألدعورميفمحدمذاتهمغؿقفيمدلشوطلمػقؽؾقيمأدودقيميفمأداءماألدواقممبومصقفةومم
تؾكماظيتمالمتـطويمسؾىماظؿفورةميفماظلؾعماظزراسقي.موتلوػممأؼضومادؿفوبوتماألعممادلؿقةدةممظؿـلةققمماظلقودةوتممدلواجفةيم
صدعوتماظعرضمأوماظطؾىميفمتؼؾىماألدعور.مطؿومتلفممأدعورمادلةوادمماظغذائقةيممادلرتػعةيمموادلؿؼؾؾةيمميفمإحةداثماالضةطرابوتمم
ادلدغقيمواغعدامماالدؿؼرارماظلقودي.موتؾقّنماظؿفربيماألخريةمأغهمميؽنمظألعنماظغذائيمواظؿغذؼةيممظؾػؼةراءممعةنممدةؽونمماظرؼةفمم
واحلضرمأنمؼشفدامتدػورامذدؼدامبعدمارتػوعمأدعورمادلوادماظغذائقي،مغظرامظؽربمحصيماظدخلماظةيتمتـػمؼفةوممماألدةرمماظػؼةريةمم
سؾىماألشذؼي.موظؽنمارتػوعمأدعورمادلوادماظغذائقيماظعوظقيموجتوربمضعفمأداءمأدواقماألشذؼيماظدوظقةيممأدتمأؼضةوممإشممزؼةودةم
احلواصزمظالدؿـؿورماظزراسي،ممبوميفمذظكمحتركمرؤوسماألعوالمسربماحلدود.مصؿـلمػذهماالدةؿـؿوراتممظقلةًممدائؿةوممعػقةدةمم
ظؾؾؾدانمواظػؽوتماظػؼرية مادللؿػقدة،موملمتراعمدائؿوماظـؿوئٍماظؿغذوؼي.مودوػممارتػةوعممأدةعورمماظطوضةيممشةريممادللةؿؼرةمميفمتؼؾةىمم
أدعورمادلوادماظغذائقي،مطؿومأنمسدمموجودماظؾـقيماظؿقؿقةيمماظالزعةيمظؾوصةولممإشمماألدةواقممسمؾةقممدةقوضمومؼصةعىممصقةهمسؾةىم
ادلزارسنيماظؼقوممبعؿلمعربحموتؾؾقيماحؿقوجوتفمماظغذائقيمواظؿغذوؼي.م
م
-8م ويفمحنيمؼوظيماإلرورماالدرتاتقفيماالػؿؿةوممهلةذهمماظؼضةوؼومماظعوجؾةي،ممصنغةهمدةريطزممأؼضةوممسؾةىممععوجلةيمماألدةؾوبمم
اهلقؽؾقيماظطوؼؾيماألجلمظؾفوعموحتؾقلماألدةؾوبمماألدودةقي مالدةؿؿرارممارتػةوعممعلةؿوؼوتمماجلةوعممودةوءمماظؿغذؼةيم.موؼشةريم
ادؿعراضمظألررماظؼوئؿيمإشم مضوئؿيمعةمنماظؼضةوؼوممذاتماألوظوؼةيمماظةيتممتؿطؾةىممادةؿفوبيممسؾةىمماألصةعدةمماظعودلقةيممواإلضؾقؿقةيمم
واظورـقي،ممبوميفمذظكمعومؼؾي:م
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• اإلنًا الغذائي والزراسي ادلسًدام بقىقا:مإنماظعدؼدمعنمغظممإغؿوجماألشذؼيمػيميفماظوضًمغػلةهممعؿةلخرمةميفم
حتؼققماإلغؿوجقيموإعؽوغوتماإلغؿوجميفمحنيمتلوػمميفمتدػورمادلةواردمماظطؾقعقةيمماظةيتممتعؿؿةدممسؾقفةومماظزراسةيم.م
وتؿؿقزمغظممأخرىمبزؼوداتمشريمعلؿداعيميفماإلغؿوجمواحملوصقل.مواظؼضقيمادلطروحيمتؿؿـلميفمحتدؼدماظلةؾلمم
اظؽػقؾيمبؿؿؽنيماظؾؾدانمعنماحلدمعنماجلوعمودوءماظؿغذؼيموتؾؾقيماالحؿقوجوتماظغذائقيمواظؿغذوؼيمادلؿزاؼةدةميفم
ادللؿؼؾلمعنمخاللمغظممعلؿداعيمسؾىمرولمدؾلؾيماظؼقؿي.موػـوكمحتدمإضةويفممبوظـلةؾيممظصةـوسيماظلقودةوتمم
ؼؽؿنميفمتػفريمإعؽوغوتماظزراسيم(بصػؿهماظؼطوعماإلغؿوجيماألطـرمطـوصيمعنمحقٌمادلوارد)مظؿكػقفمآثورمتغريم
ادلـوخ.
• الًَدوات اليت تواجه الـساء:متلوػمماظـلوءمبشؽلمحودةمميفمحتؼقةقماألعةنمماظغةمذائيميفماظؾؾةدانمماظـوعقةي،مم
وظؽنمؼؿؿؿعنمدائؿومبنعؽوغقيمأضلمعنماظرجولميفماحلصولمسؾىمادلواردمواظػرصمبصػؿفنمعةنمادلةزارسنيماألطـةرمم
إغؿوجقي.موتػؿؼرماظـلوءمإشممأعنمحقوزةمأراضقفن،موإشمماحلصولمسؾىمادلدخالتمعـةلمماألمسةدةمموأغةواعماظؾةذورمم
احمللـيموادلعداتمادلقؽوغقؽقيمواحلصولمادلـودىمسؾىماالئؿؿونموخدعوتماإلرذود.مووصؼومظؿؼرؼرمحوظيماألشذؼيم
واظزراسيمظعومم،2111مميؽنمظلدماظػفوةمبنيماظرجولمواظـلوءميفماحلصولمسؾىمادلدخالتمأنمؼمديمإشممزؼودةم
احملوصقلميفمعزارعماظـلوءممبـلؾيم21مإشمم31ميفمادلوئي،موػومعومميؽنمبدورهمأنمؼػضيمإشممزؼةمودةماإلغؿةوجمميفم
اظؾؾدانماظـوعقيمبـلؾيم2.5مإشمم4ميفمادلوئيمواحلدمعنماغؿشورمدةوءمماظؿغذؼةيممبـلةؾيممتةرتاوحممبةنيمم12ممو17ميفم
ادلوئي.موتؿقؿل ماظـلوءمأؼضومجمؿوسيمصرؼدةمعنمادللموظقوتم(وأوجهماظضعف)معنمحقٌمتلعنيماألعنماظغةذائيمم
واظؿغذؼي:مبوصػفنمعنمعـؿفيماألشذؼي،موعنماحلوصؾنيمسؾةىمامظةدخل،مموعةنمعؼةدعيمماظرسوؼةيمماألدودةقنيم،م
وبوصػفنمأعفوت.موؼؽؿليماظوضعماظؿغذويمظؾـلوءمأػؿقيمحومسةميمظةقسممبوظـلةؾيمظصةقؿفمنمصقلةىموظؽةنمم
أؼضومبوظـلؾيمظؼدرتفنمسؾىماحملوصظيمسؾىمدؾلمسقشمآعـيموضؿونممتؿعمأرػوهلنمبؿغذؼيموصقيمدةؾقؿؿنيم،م
أثـوءماحلؿلموعـذماظوالدةمسؾىماظلواء.

م
• دور ادلـًٍني من ذوي احلقازات الصغرية:ميفمطـريمعنماظؾؾدانماظـوعقي،مؼـؿٍمصغورمادلزارسنيماجلزءماألطةربمم
عنماألشذؼي،موؼعؿربونميفماظوضًمغػلهمضقوؼوماظػؼرماظرئقلقني.موادلللظيماظةيتممؼـؾغةيممععوجلؿفةوممػةيمطقةفمم
ميؽنمحتلنيمإغؿوجقيمغظممإغؿوجمأصقوبماحلقةوزاتمماظصةغرية،مموالمدةقؿو ميفمدةقوقمماظةؿغرياتمماحلوصةؾي ميفم
ػقؽلماظطؾىمسؾىماظلؾعماظغذائقيمواظزراسقي،مواظذيمميقلمظصوحلماحلقوزاتماظؽةؾريةمموغظةممأطـةرممطـوصةيممعةنم
حقٌمرأسمادلول،موطقفمميؽنمربطمصغورمادلـؿفنيمبطرؼؼيمأطـرمصعوظقيمبوألدواق.
• احلقازة شري اآلمـة لألراضي وادلوارد الطيقعقةة األخةرى:مميؽةنمظمؾققةوزةممشةريمماآلعـةيممظألراضةيمموادلةواردمم
اظطؾقعقيماألخرىمأنمترتكماظـوسمؼعوغونمعنماظؿفؿقش،موأنمتؽونمسوعالمعـؾطومظالدؿـؿورموعؾعدامظألدةرممعةنمم
ادلواردماظيتمزمصؾونمسؾقفو،مممومؼزؼدمعنمضعػفو.موميؽنمظـظمماحلقوزةمشريمادلالئؿيمأنمتمديمإشمماالدةؿغاللمم
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ادلػرطموسدممتشةفقعممادلؿوردةوتممادللةؿداعيم.مويفمصمقةعممػةذهمماحلةوالتم،مؼؿعةرض مامألعةنمماظغةذائيممواظؿغذؼةيمم
ظؾؿفدؼد.موؼعؿربمتشفقعمغظممحقوزةمضودرةمسؾىماالدؿؿرارموتـفضمبوحلدمعنماظػؼرمواألعنماظغذائيمواظؿغذؼي،م
ضضقيمػوعي،مالمدقؿوميفمضوءمتزاؼدمادلـوصليمسؾىمادلواردماظزراسقيمواذمػوضمتواصرػو.مم
• تؼؾب األدعار:مؼؿلثرماظػؼراءمبشؽلمطؾريمعنمتؼؾىمأدعورمادلوادماظغذائقيموتؽوظقفمادلدخالتمواظـؼل.موؼطةرحم
تؼؾىماألدعورمأؼضومحتدؼوتماجؿؿوسقيمودقودةقيممظؾلةؾطوتمماظورـقةيم.موعواجفةي مػةذهمماظؿقةدؼوتممشوظؾةوممعةومم
ؼـطويمسؾىمإجراءاتمخمصصيموشريمعـلؼيميفمأدواقمادلـؿفةوت ماظغذائقةيممواظزراسقةمي،مضةدممتةمديممإشممتػةوضمم
تؼؾىماألدعورموضعماظلوقماظعودلقي.مومثيمحوجيمعؾقيمالدؿفوبيمدقودقيمعـلؼيمعنمجوغىماظؾؾدانمدلواجفةيم
تؼؾىماألدعور،ممبوميفمذظكماظشػوصقيميفمادلعوعالتميفمصمقعماألدواقموتوصريمععؾوعوتمأصضلمواختوذ مإجراءاتم
دلعوجليماألدؾوبماهلقؽؾقيمظؿؼؾىماألدعور؛
• الضعف:موإذمذددتمأدعورماألشذؼيممواألزعوتمادلوظقيمواالضؿصودؼيميفماظػرتةم2118-2117مسؾىماظصؾيمبةنيمم
اظػؼرمواجلوع،مصنغفومأزفرتمأنمصؽوت مخمؿؾػيمعنماظػؼراءمععرضيمبشؽلمخوصمدلـلمػذهماحلوالت،موخوصةيمم
اظـلوءمواألرػولماظصغور.مويفمطـريمعنماحلوالت،مميؽنمظؾفةوعمماحلةودمماظـةوجممسةنمماظصةدعوتممأنمؼؿقةولممإشمم
حوظيمعنماغعدامماألعنماظغذائيمادلةزعنممودةوءمماظؿغذؼةيم.موظةنمتةمديمععوجلةيمماألدةؾوبمماظؽوعـة ميموراءماظضةعفمم
وتعزؼزماظؼدرةمسؾىماظؿؽقّفمععماظصدعوتماالضؿصودؼيموشريػوم-مسؾىمدةؾقلممادلـةولممعةنممخةاللممتـوؼةعممدةؾلمم
اظعقشم-مإشممإغؼوذماألرواحموضموؼيمدؾلمطلىماظعقشمصقلىموظؽنمدؿلفممأؼضومإدةفوعوممطةؾريامميفمحتؼقةقمم
األعنماظغذائيمواظؿغذؼيمسؾىمادلدىماظطوؼل.

م
• االدًٌؿار يف الزراسة:مأدفؿً مسدممطػوؼيماالدؿـؿوراتماظعوعيمواخلوصيميفماظزراسةيممسؾةىممعةدىممسؼةودممعةنمم
اظزعن،ممبوميفمذظكمعنمأجلماظؾقوثماظزراسقي،ميفماذمػوضماإلغؿوجقيمورطودماإلغؿوجميفماظعدؼةدممعةنمماظؾؾةدانمم
اظـوعقي،موملمتمدمإشممحتلنيمعلؿوؼوتماظؿغذؼي.مطؿومأدتماحؿؿوالتمارتػوعمأدعورماألشذؼةيمماظعودلقةيم،موحوظةيمم
سدمماظقؼنيمبشلنماألزعوتماظغذائقيمادلؿؽررةموضدرةماألدواقماظغذائقيماظعودلقيمسؾىمأداءموزقػؿفةومميفمادللةؿؼؾل،مم
إشممزؼةةودةماحلةةواصزمظالدةةؿـؿورميفماظزراسةةي،مداخةةلمحةةدودماظؾؾةةدماظواحةةدموسربػةةو.موعةةنمادلفةةممضةةؿونمأنم
االدؿـؿورات،موخصوصومتؾكماظيتمتـطويمسؾىمععوعالتمتؿعؾقمبوألراضيموادلواردماألخةرىم،مالمتطةولمماألعةنمم
اظغذائيمواظؿغذؼيموحصولماظػؼراءمسؾىمادلواردمواالدؿداعيماظؾقؽقةيم.موؼـؾغةيممعواصةؾيممتـػقةذ ماظلقودةوتمماظةيتمم
تشفعمادلزارسنيموشريػممعنمرجولماألسؿولمعنماظؼطوعماخلوصميفماظلؾلؾيماظغذائقيمسؾىماالدةؿـؿورم.موؼـؾغةيمم
ظالدؿـؿوراتماظدوظقيمأنمجتؾىمعـوصعمإمنوئقةي ميفماظؾؾةدممادلؿؾؼةيممعةنممحقةٌممغؼةلمماظؿؽـوظوجقةومموخؾةقممصةرصمم
اظعؿل،ماظروابط ادلؿعؾؼي بوظؿورؼدمواظؿوزؼع.

م
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• حتسني حوكؿة األمن الغذائي والًغذوة سؾى مجقع ادلسًووات:متؼؿضيمحوطؿةيمماألعةنمماظغةذائيممواظؿغذؼةيمم
سؾةةىمادللةةؿوؼوتماظعودلقةةيمواإلضؾقؿقةةيمواظؼطرؼةةيماإلصةةغوءمإشممأصةةواتمصمقةةعمأصةةقوبمادلصةةؾقيميفمعـوضشةةيم
اظلقودوتموحتلنيمتـلققماظلقودوت.موتؿؿـلمادلشةؽؾيمماظةيتممؼةؿعنيممحؾةفومميفمطقػقةيممحتؼقةقمماظؿةوازنممبةنيمم
عصوحلمأصقوبمادلصؾقيمادلؿعددؼن موعشورطؿفممععمضراراتمدةؾقؿيمموعوضةوسقيمموتوجفةوتممادةرتاتقفقيممؼةؿمم
ترصمؿفومإشممغؿوئٍمعؾؿوديميفمجموظيماألعنماظغذائيمواظؿغذؼيمعنمخةاللمموضةعماظلقودةوتممواظةرباعٍمموتعؾؽةيمم
ادلوارد.موػذامؼؿطؾىمضقودةمصعوظيمتعززماظؿـلققمواظروابطمبنيمػقوطلماحلوطؿي.
م
• توحقد اإلسانات الزراسقة:متمديماإلسوغوتماظزراسقيميفماظؾؾدانماظغـقيمإشممإشراقماظؾؾدانماألطـرمصؼةراممبةودلوادمم
اظغذائقيموعنمثممإشممخـقماظؿـؿقيماظزراسقي.موسودةمعومتؽونماظزراسيميفمػذهماظؾؾدانماظػؼريةماظؼطوعماالضؿصةوديمم
اظرئقلي،موبوظؿوظيمصنغفومالمتلؿطقعمأنمتدسممػذاماظؼطوع.موإنماتػوقمعـظؿيماظؿفةورةمماظعودلقةيممبشةلنمماظزراسةميم
زمظرمتؼدؼممإسوغوتمجدؼدة،موظؽـهمرمقزمادؿؿرارماإلسوغوتماحلوظقي.مورمىمحلمػذهمادلشةؽؾيممالمدةقؿومإذام
أرؼدمظزراسيمأصقوبماحلقوزاتماظصغريةمأنمتصؾحمأطـرمإغؿوجقي.م
رابعا -اخلقارات السقادقة
-9م ؼـؾغيمظإلرورماالدةرتاتقفيمأنمؼلةؿـد،مسؾةىمماألجؾةنيمماظؼصةريممواظطوؼةل،ممإشمماالسؿؾةوراتمموادلؾةودئمماألدودةقيمم
ظؾكطوطماظؿوجقفقيماظطوسقيمظدسمماإلسؿولمادلطردمظؾققميفمشةذاءممطةوفمميفمدةقوقمماألعةنمماظغةذائيمماظةورينم،ممبةومميفمذظةكمم
ادللوواةموسدمماظؿؿققز،موادلشورطيمواإلدعوج،مواحلصولماآلعنمسؾىمادلواردمواألصول،مواحلوطؿيماظرذقدةمودةقودةمماظؼةوغون،مم
وأنمؼرطزمسؾىماألصرادمواجملؿوسوت،مالمدقؿومادلعرضيمخلطرماغعةدامماألعةنمماظغةذائيم.موؼؼةرتحممأنمؼؽةونماظةـفٍممادلةزدوجمم
ادللورماظيتمأرؾؼؿهمادلـظؿيمسومم2113ميفمإرورمبرغةوعٍممعؽوصقةيمماجلةوعممومتمتلؼقةمدهميفموضةًممالحةقمميفمعـؿةدؼوت مدوظقةيمم
خمؿؾػيمعنمضؾلمجلـيمدقودوتمادلعوغيماظغذائقيموبراجمفوموسدةمأررمبورزةمأخرى،ماإلرورماظشةوعلممظإلرةورماالدةرتاتقفيم
اظعودلي.مودقؼرتحمإجراءاتمتلفمميفمتؾؾقيماالحؿقوجوتماظػورؼةيممظؾلةؽونمادللؿضةعػنيمم(مبةومميفمذظةكمماإلجةراءاتممخةاللم
حوالتماألزعوت)مجـؾومإشممجـىمععماظلقودوتمواظرباعٍموتعؾؽيمادلواردمظؿقلنيماإلغؿوجقيمسؾىمادلدىماظطوؼلموادةؿداعيمم
اظزراسيموتعزؼزمضدرةمصؿودمغظمماإلغؿوجمواألدرماظػؼريةمأعومماظصدعوت.مم
م
-11م وميؽنمظالدؿفوبوتماظلقودقيماظيتمضدمؼوصىمبفوميفماإلرورماالدرتاتقفيماظعودليمأنمتشؿلماجملوالتماظؿوظقي:م
• اسًؿاد نفج مسًـد إىل احلؼوق:مطشػًمأزعيماألعنماظغةذائيمماظعودلقةميمسةنممعةدىممسفةزمامظـةوسممسةمنماظؿؿؿةعمم
حبؼفمميفماظغذاء.موظذظكمصننمؼـؾغيمغشرماظدروسمادللؿػودةمعنمسددمعؿزاؼدمعنماظؾؾدانماظةيتممتلةؿكدمماحلةقمم
يفماظغذاءمبوسؿؾورهمإرورامظؿصؿقمماظؼواغنيمواظلقودوتمواظرباعٍماظورـقيموتـػقذػوموتؼققؿفو،مسؾةىممدمةوممصعةولم.م
وؼعدمإدراجمعؾودئماحلقميفماظغذاءميفمتصؿقمماظلقودوتمواالدةمرتاتقفقوتمواظةمرباعٍمادلؿعؾؼةيمبةموألعنماظغةذائيمم
وتـػقذػومخطوةمػوعيميفمػذاماالجتوه.
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• مضؿان وجود الـساء واألرػال يف حمور العؿل لًَؼقق األمن الغذائي والًغذوةة:مؼـؾغةيممإؼةالءممعزؼةدممعةنمم
االػؿؿوممالختوذمإجراءاتمحمددةمظؿقلنيماألعنماظغذائي،ممبوميفمذظكماالدؿـؿورميفماالدرتاتقفقوتماإلمنوئقةيم
اظيتمدؿلفمميفمحتلنيماظؿغذؼيمجلؿقعمأصرادماجملؿؿع،موالمدقؿومععماظرتطقزمسؾىماظـلوءمواألرػول.موؼـؾغةيمم
ععوجليمادلكووفمبشلنمبوظؿغذؼيمعنمخاللماإلجراءاتمادلؾوذرةموطذظكمعنمخاللمإدراجماظؿغذؼيميفماظلقودوتم
واظرباعٍمادلؿعؾؼيمبوظزراسيمواألعنماظغذائيموجودةماألشذؼيمودالعؿفو،مواظؿـؿقيماظرؼػقيمواظؿـؿقةيممبشةؽل مسةوم.م
وميؽنمظؾقؽوعوتمواجلفوتمادلودميمواجملؿؿعمادلدغيمأنمتمثرمتلثريامطؾريامعةنممخةاللمماظؼضةوءممسؾةىمماظؿؿققةزمم
تمواظةرباعٍمموادلشةورؼعممدلكؿؾةف مأدوارموعلةموظقوتمم
ضدمادلرأةممبوجىماظؼوغونموضؿونمعراسوة مصمقعماظلقودةو م
اظرجولمواظـلوءموادلعوضوتماظيتمؼواجفوغفوميفماظزراسيمواظعؿوظيماظرؼػقيموطذظكمادلشوطلماظيتمتواجهماظشةؾوبم.م
وإنمعشورطيمأطربموأطـرمصعوظقيمظؾـلوء موادؿكداممععورصفنموعفوراتفنموخرباتفنمدؿدصعمسفؾةيمماظؿؼةدممدمةومم
حتؼققمأػدافماظؿـؿقيمواالدؿداعي،مطؿومأنماالػؿؿوممبؿغذؼيماألرػولمدؿلوسدمسؾىمعؽوصقيماغؿؼولماجلوعمعةنمم
جقلمإشممآخر.

م
• الزراسة بوصػفا حمركا لؾًـؿقة:مؼرتؾطماألعنماظغذائيمارتؾوروموثقؼومبوظـؿوماالضؿصوديمواظرضي ماالجؿؿةوسيم.م
وؼـؾغيمجلدولمأسؿولماألعنماظغذائيمأنمؼرطزمسؾىماظزراسيماظيتمتشؽلماألدوسمظلةؾلممسةقشممععظةمماظلةؽونم
اظػؼراء،موتعؿربمرطقزةماالضؿصوداتماظرؼػقيميفمععظم ماظؾؾدانماظـوعقي.موؼـؾغةيممجلةدولممأسؿةولمماألعةنمماظغةذائيمم
أؼضومأنمؼرطزمسؾىماالدؿـؿوراتميفمضطوعماظزراسيماظةيتممتفةدفممإشممحتلةنيممغؿةوئٍمماظؿغذؼةيم.موػـةوكممحوجةيمم
خوصةةيمإشممدسةةممتؽقةةفمأصةةقوبماحلقةةوزاتماظصةةغريةمعةةعماظةةؿغرياتماحلوصةةؾيميفماظطؾةةىمسؾةةىماألشذؼةةيم
واظؿقدؼوتماظيتمتطرحفوماظؿؽـوظوجقومادلؿطورةموعؿطؾؾةوتمماالدةؿداعيم.مودةقؿقؼقممذظةكممعةنممخةاللممحتلةنيمم
صرصماظوصولمإشمماألدواق،مواظؿؽقفمواسؿؿودماظؿؽـوظوجقومادلـودؾي،مواالبؿؽوراتمادلمدلةقيمموحتلةنيممصةرصمم
احلصولمسؾىمرأسمادلولماظطؾقعيموادلوظيمواالجؿؿوسيمواظؾشري.

م
• اليَث والًطوور:مإذامأراد ماظعوملمتلعنيمزؼودةماإلغؿوجقيماظزراسقيمادلطؾوبيمإلغؿوجمعومؼؽػيمعنماظغذاءمظلةؽونمم
اظعوملمادلؿزاؼد مسددػم،مصنغهمالمبدمعنمزؼودةماظرتطقزمسؾىمدورماظؾقوثماظزراسقيمواظؿطوؼرموغؼلماظؿؽـوظوجقوتم
ادلالئؿيموتؽققػفو،موتـؿقيماظؼدرةمسؾىمادؿكداعفومبصورةمصعوظةي،ممبوظـلةؾيممإشممادلةزارسنيمميفماظؾؾةدانمماظـوعقةيم.م
وؼؿعنيمأؼضوموبشؽلمعؿزاؼدمبذلمادلزؼدمعنماجلفودماظؾقـقيميفمتودقعمدؾيمادلوادماظغذائقي،موتشةفقعمماظؿـةوعمم
اظغذائيمبوسؿؾورهمعلوػؿومرئقلقوميفماألعنماظغذائيمواظؿغذؼي.

م
• ذيؽات األمان ،واحلؿاوة االجًؿاسقة والًغذوة:مرمىمإؼالءمادلزؼةدممعةنمماالػؿؿةوممظالحؿقوجةوتممماظػورؼةيمم
ظؾذؼنمؼػؿؼرونمإشمماظؼدرةماظشرائقيماظالزعيمظؿؾؾقيماحؿقوجوتفممعنماظغذاءمواظؿغذؼةيم.موؼـؾغةيممدلكؿؾةفممأذةؽولمم
احلؿوؼيماالجؿؿوسقيموذؾؽوتماألعونماظراعقيمظؾقدمعنماظضعفمظقسمصؼطمتؾؾقةيمماالحؿقوجةوتمماظػورؼةي،مماظةيتم
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شوظؾومعومتـشلمعنمجراءماظؽوارثماظطؾقعقيمأوماظصراسوت،مبلماإلدفوم مأؼضوميفماحلدمعنمسدمماظقؼنيموحتلنيم
اإلغؿوجقيماظزراسقي.مصوحلؿوؼيماالجؿؿوسقيموذؾؽوتماألعونمتؽؿليمأػؿقيمخوصةيممبوظـلةؾيممظألذةكوصمماظةذؼنمم
ؼعوغونمعنموصولمسددمحمدودمجدامإشممادلوارد.
• تعزوز األنظؿة الًٍاروة:مميؽنمأنمؼؽونمظؾؿةدصؼوتمماظؿفورؼةميمادلػؿوحةيممداخةلمماظؾؾةدانمموبقـفةومواألدةواقمم
اظػعوظيمدورمإرموبيميفمتعزؼزماألعنماظغذائيمواظؿغذؼي.موؼـؾغيماظلعيمإشم متعزؼزمصرصماظلوقماظدوظقي م-ممسةنمم
ررؼقمختػقضماحلواجزماظؿفورؼيمواظؼضوءمسؾىماظدسممادلشوهمظؾؿفورةمادلؼدممظؾزراسيم-معةنممخةاللممادلػووضةوتمم
اظؿفورؼيمادلؿعددةماألرراف،مععمإؼالءماالسؿؾورماظواجىمظضرورةمحتؼققماإلغصوفميفماظؿفورةماظدوظقي.
• ماإلصالح الزراسي وحقازة األرضي:مػـوكمحوجيمإشممإجراء مإصالحمزراسيميفماألضوظقمموادلـورقماظةيت متشةفدم
تػووتوتماجؿؿوسقيمضوؼي،مواظػؼرمواغعدامماألعنماظغذائي،موذظكمطودقؾيمظؿودقعمغطوقماحلصولمادللؿداممسؾةىمم
األراضيموادلواردمذاتماظصؾي مواظؿقؽممصقفو.موؼـؾغيمحتؼقةمقمذظةكممعةنممخةاللممبرغةوعٍمعلةؿـدمإشممدقودةوتم

عؿؽوعؾيموعؿؿودؽيموأخالضقيموضوئؿيمسؾىماحلؼوقموادلشةورطيم.موؼؿةقعنمإضوعةيمغظةوممعةنمماخلطةوطمماظؿوجقفقةيمم
اظطوسقيمبشلنماحلوطؿيمادللموظيمحلقوزةماألراضيموادلواردماظطؾقعقيماألخرىمعةنممأجةلممتةوصمريمإرةورممحلوطؿةميم
علموظيمحلقوزةماألراضي متدسمماألعنماظغةذائي،ممواظؿكػقةفممعةنممورةلةمماظػؼةر،ممواالدةؿكداممادللةؿداممظؾؿةواردمم
وضموؼيماظؾقؽي.موتؼودمجلـيماألعنماظغذائيمحوظقومسؿؾقيمالدؿعراضمعـلمػذاماظـظومموادؿؽؿوظهمواسؿؿوده.
• االدًٌؿار يف الزراسة:مدقؿلتىماجلزءماألطربمعنماالدؿـؿورميفماظؼطوعماظزراسيمعنمادلزارسنيمأغػلةفمموشريػةمم
عنماظعوعؾنيميفماظؼطوعماخلوصمسؾىماعؿةدادممدؾلةؾيمماظؼقؿةيم.موؼؿؿـةل مدورماحلؽوعةوت،ممبةدسممعةنمماجلفةوتمم
ادلودمي،ميف مخؾقمبقؽيمعواتقيمظؿشفقعمػذاماالدؿـؿور،معنمخةاللممتطةوؼرمماظؾـقةيمماظؿقؿقةيممواألدةواقمماظػعوظةيمم
وتدصقمادلعؾوعوت.مومثيمأؼضومحوجيمعودةيمإشمماالدةؿـؿورممظةدسمماظؾقةوثمماظزراسقةيممسؾةىمماظصةعقدؼنمماظةورينمم
واظدوظي.مواظػوائدمادلؿلتقيمعنماالدؿـؿوراتماظدوظقيميفمضطوعماظزراسيمظقلًمتؾؼوئقي.مظذامرمةىمماحلةرصممسؾةىمم
صقوشيماظعؼودماالدؿـؿورؼيمواغؿؼوءماظـؿوذجماظؿفورؼي/ماإلغؿوجقيماظيتمتشفعماالدةؿـؿور،مموضةؿونممدسؿفةوممعةنمم
ضؾلماألررماظؿشرؼعقيمواظلقودقيمادلالئؿي.موتـظرمجلـيماألعنماظغذائيميفمإجراءمسؿؾقيمتشوورؼيموادةعيمماظـطةوقم
وذوعؾيمدلواصؾيمتطوؼرمػذاماظـوعمعنماالدؿـؿورماظزراسيماظذيمعنمذلغهمتعزؼزماألعنماظغذائيمواحلدمعنماجلةوعمم
ودوءماظؿغذؼي،مورصعمعلؿوىماظوسيمبفذاماظـوعمعنماالدؿـؿورممواعؿالطه.
خامسا -رصد الًؼدم احملرز صوب حتؼقق األهداف سؾى ادلسًوى الؼطري
-11م

أذورتموثقؼيمإصالحمجلـيماألعنماظغةذائيمإشممأغةهم"عةنمماظواجةىممأنمتلةوسدمماظؾفـةيمماظؾؾةدانممواألضةوظقم،ممحلةىمم

االضؿضوء،مبغقيماظعـوؼيممبلوئلمعومإذامطوغًماألػدافمتؿقؼق،مودؾلماحلدمعنمدوءماظؿغذؼةيممواغعةدامماألعةنمماظغةذائيممسؾةىمم
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دمومأدرعموأذدمصعوظقي.مودقؿطؾىمذظكمادؿقداثمآظقيمعؾؿؽرة،ممبوميفمذظكمحتدؼدمعمذراتمعشرتطي،مظرصةدمماظؿؼةدممدمةومم
األػدافمواظؿدابريمادلعؿؿدةمععمعراسوةماظدروسمادللؿكؾصيمعةنمماظؾفـةيمماظلةوبؼيممظألعةنمماظغةذائيمماظعةودليمموحمةووالتمماظرصةدمم
األخرى".م
م
-12م وعنماحملؿؿلمأنمتشؿلماألػدافماظيتمدقؿممرصدػوماألػدافماإلمنوئقةيممظألظػقةي،مموالمدةقؿومماهلةدفم،1مواألػةدافمم
ادلؿػقمسؾقفومإضؾقؿقومعـلماظؼضوءمسؾىماجلوعمحبؾولمسومم2125ميفمأعرؼؽةومماظالتقـقةيممواظؾقةرمماظؽةورؼ،،ممواظربغةوعٍمماظشةوعلمم
ظؾؿـؿقيماظزراسقيميفمأصرؼؼقو.مطؿومأنمرصدمتـػقذماإلرورماالدرتاتقفيموتلثريهمدقؽونمعفؿةمو.مويفمحةنيممأنمادلـظؿةيممواظوطةوالتمم
اظدوظقي ماألخرىمدؿواصلمسؿؾفوميفمجمولماظرصدماظعودليمظؾفةوعممودةوءمماظؿغذؼةي،ممصنغةه مؼـؾغةيممظإلرةورماالدةرتاتقفيمتةوصريمم
اظؿوجقهمظؾؾؾدانميفمرصدماظؿؼدمماظذيمحتؼؼهمدمومبؾةوغمأػةداصفوممادلعؾـةيممواإلبةالغممسـةهم.موؼـؾغةيممظةهمأؼضةومحتدؼةمدمادلؾةودئمم
واخلقوراتمادلؿوحيمحلوطؿيمصعوظيموذوعؾيمظألعنماظغذائيمواظؿغذؼيمسؾىمادللؿوىماظورين،موػومعةو مؼشةؽلممسـصةراممحومسةومميفم
االدرتاتقفقيماظعودلقي.موػذامدقلفلمتؾودلمادلؿوردوتماجلقةدةممواظؿفةوربمماظـوجقةيممبةنيمماظؾؾةدان،ممظؿقلةنيممصفةممادللةوئلم
اظػعوظيمواألضلمصعوظقيميفمادلقدان.م
م
-13م وؼـؾغيمظإلرورماالدرتاتقفيمتؼدؼمماظؿوجقهمدللةوسدةمماظؾؾةدانممسؾةىمإدعةوجمبةراعٍمماظرصةدممداخةلممأوظوؼوتفةوماظورـقةيمم
واحملؾقيمادلؿعؾؼيمبوألعنماظغذائيمواظؿغذؼيموسؾىمتعزؼزماظؿواصقمععمادلواردمادلؿوحي.موتؾقٌمجلـيماألعنماظغذائيمحوظقومغففةومم
ظردممخرائطمإجراءاتماألعنماظغذائيمسؾىمادللؿوىماظؼطريمدللوسدةماظؾؾةدا منمسؾةىممإجةراءمعواءعةيممأصضةلممظألػةدافماظورـقةيمم
ظألعنماظغذائيمواظؿغذؼيمععماظلقودوتمواالدرتاتقفقوتمواظرباعٍموادلواردمادلؿوحي.موضةدممؼةوصرمماإلرةورماالدةرتاتقفيماظؿوجقةهمم
بشلنمععوؼريماظؼقوسموعمذراتماألداءمادلشرتطيماظيتمؼؿعنيماسؿؿودػو،ممبوميفمذظكمادلمذراتماظيتمتؿعؾقمبوظؿغذؼي.م
داددا  -تعروف ادلصطؾَاتم
-14م دقؿضؿنماإلرور ماالدرتاتقفيماظعودلي معلرداموتعرؼػو مظؾؿصطؾقوت مادللؿكدعي مسودة ،مظضؿون مصفم معشرتك مظؾؿػوػقمم
واظؿقوظقلمواخلطوطماظؿوجقفقي.موػذامدقشؿل:
م•

ماألمن الغذائي :ؼؿقؼق ماألعن ماظغذائي مسـدعو مؼؿؿؿع مصمقع ماظـوس ميف مصمقع ماألوضوت مبنعؽوغقيم
احلصول مادلودي مواالجؿؿوسي مواالضؿصودي مسؾى مأشذؼي مطوصقي موآعـيموعغذؼي متؾ ،ماحؿقوجوتفمماظؿغذوؼيم
وتـودىمأذواضفممظؽيمؼعقشوامحقوةمعوصورةماظـشوطمواظصقي.

م•م األمن الًغدوي :ؼؿقؼق ماألعن ماظؿغذوي مسـدعو مؼؿم ماجلؿع مبني ماألعن ماظغذائي مواظؾقؽي ماظصققيم
واخلدعوتماظصققيمادلالئؿيممواظرسوؼيمادلـودؾيمومموردوتماظؿغذؼيمظضؿونمحقوةمعػعوعيمبوظصقيمجلؿقعم
أصرادماألدرة.م

