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 معلومات أساسية -أواًل 
هلدف الثاين من أهداف يعرتف او لتنمية يف عاملنا اليوم. اأفضنننننننننننننن  فر  من  واحدةً ة التغذية احملسننننننننننننننن  تتيح  -1

( مبا يف ذلك هزال األطفال 2من اهلدف  2التنمية املستدامة بأمهية وضع هناية جلميع أشكال سوء التغذية، )املقصد 
والنواقص يف املغذيات الدقيقة واألمراض غري املعدية، من أج  حتقيق  سننننننننننننننمنةالالزائد و  الوزنو  الوزنمهم ونقص وتقز  

األهداف االجتماعية والبيئية واالقتصنننننادية. وتلدغ التغذية دورًا رئيسنننننًيا يف التقدم على أنننننعيد حتقيق أهداف التنمية 
من اهلدف  5و 3دان (، وتعزيز الزراعة املسننننتدامة )املقصنننن2من اهلدف  1القضنننناء على اجلوع )املقصنننند ك  ،مةااملسننننتد

( وخفض نسنننننننننننننبة الوفيات 3من اهلدف  4(، وختفيض الوفيات املبكرة النامجة عن األمراض غري املعدية )املقصننننننننننننند 2
  2و 1(، والقضنننننننننننناء على الفقر )املقصنننننننننننندان 3من اهلدف  2و 1النفاسننننننننننننية ووفيات املواليد واألطفال )املقصنننننننننننندان 

 ( واالرتقاء باملسننننننننننناواة 15و 14التنوع البيولوجي والرتبة )اهلدفان  خسنننننننننننارةمن تغري املناخ و  احلد  من(، و 1من اهلدف 

 ولكن على الرغم من بعض التقدم احملرز،  .(8النمو االقتصننننادغ الشننننام  )اهلدف حتقيق ( و 5بني اجلنسننننني )اهلدف 

يف املسننننننننتقب    لسننننننننوء التغذية بأشننننننننكال  كافة مال يزال العامل متأخرًا عن حتقيق أهداف التغذية. فإن التصنننننننندغ الكا
سنننيتطلب تضنننافر جهود مجيع أأنننحاا املصنننلحة الذين هلم أدوار يلدوهنا. وادف هذه االسنننرتاتيجية    حتديد دور 

 ق بالتايل مهمتها املتمثلة يف "رفع مسننننتويات التغذية" املنظمة وما سننننتفعل  ملعاجلة سننننوء التغذية بكافة أشننننكال ، فتحق  

 سياق اإلجراءات األخرى املتخذة حالًيا من قب  أأحاا املصلحة يف منظومة األمم املتحدة وخارجها. يف
عوام  أخرى  وجدتحني  التغذوية. ففياليت حتدد احلالة أحد العناأنر احلاةة املباشنرة  النمط الغذائي ث  ومي -2

ومتكني تعليم عدة هلا أمهيتها احلاةة يف حتديد احلالة التغذوية، كالصنننننحة اجليدة واملياه النظيفة والصنننننرف الصنننننحي وال
ألجيال املسننتقبلية. لالعمود الفقرغ للتغذية اجليدة بالنسننبة    جي  اليوم كما  ةالصننحي ةط الغذائيامنشننك   األت، املرأة

 ،رًا حيويًا يف معاجلة النواقص والفوائض واالختالالت يف متناول الناس من الطاقة واملغذياتويلدغ النمط الغذائي دو 
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بالتايل األركان االجتماعية واالقتصننادية والبيئية ألهداف التنمية املسننتدامة. فيحقق  ،اليت تضننعمن منو اإلنسننان وتطوره
مبا أن األمناط ختتلمن باختالف املواقع  ،لقدة يتألمن منها النمط الغذائي الصننننننننننننننحي باملطتركيبة موح   يسنننننننننننننن  منول

ها األفراد لعيش حياة  لي ن من أغذية حيتاجاجلغرافية والسننننننننننننننن واحتياجات السننننننننننننننكان وثقافتهم، ولكن مجيعها مكو  
، عرض فريق اخلرباء 2017أغ منط غذائي كاف ومأمون ومنو ع ومت زن من حيث الكمية والنوعية. ويف عام  أنننننننحية 

من زراعة وسننننالسنننن   - 1أدلًة تشننننري    أن مجيع عناأننننر النظم الغذائية عين باألمن الغذائي والتغذيةرفيع املسننننتوى امل
األمناط الغذائية  جع تسنننتوجب عماًل معمًقا ومنسنننًقا لضنننمان  -لتوريد األغذية وبيئات غذائية وسنننلومل املسنننتهلكني 

وسننهلة الوأننول ومأمونة ومقبولة ثقافًيا من اجلميع، وأوأننى باسننتغالل الفر  املتاحة يف أماء النظم  الصننحية متاحةً 
 حتسني النتائج الغذائية والتغذوية. من أج  الغذائية 

العديد من النظم الغذائية  لدى ضننننننننننننننعمنمواطن وجود  19-االسننننننننننننننتجابات جلائحة كوفيد كشننننننننننننننف   وقد -3
تلك  ضنننعمنتتهدد األمن الغذائي والتغذية والصنننحة وسنننب  املعيشنننة وتمفاقم الالمسننناواة. وتتضنننمن مواطن ال ،املعاأنننرة

حيث ميكن لفرادى الدول  غالق  ،حتديات متعددة ومعقدة سننياسننًيا يف  دارة سننالسنن  القيمة الغذائية املتكاملة عاملًيا
احلاجة يف ظ   بالتباعد اجلسنننننندغ  ةتوأننننننيالوالتجارة؛ و اخلدمات الغذائية واحلد من حركة التنق   قفالاحلدود وفرض  

كثيفة العمالة كاحلصنناد والتوضننيب والنق  والتسننويق باجلملة وبالتجزئة لسننلع أسنناسننية الاألنشننطة  ممارسننة املتواأننلة   
وضننع  كالفاكهة واخلضننر واللحوم الطازجة ومشننتقات احلليب؛ واالتكال على اليد العاملة امللقتة واملهاجرة، وهشنناشننة

ا  19-العنناملني على امتننداد النظننام الغننذائي؛ يف مجلننة أمور. وعلى الرغم من أن فريوس كوفينند املوظفني ليس مرضنننننننننننننننً
ا منقوالً بواسنننننطة األغذية، فإن هذه اجلائحة قد زادت باعتبارها جزًءا ال يتجزأ  األغذيةمن الرتكيز على سنننننالمة  أيضنننننً

حديات األوسنننننع املتصنننننلة والت األغذيةلى الرتابط القائم بني سنننننالمة من حتوي  النظم الغذائية، وهي تسنننننل ط الضنننننوء ع
 . وباإلأحاحبالصحة 

ا  19-جائحة كوفيدسنننننننل ط  و  -4 بني األمراض املعدية وسنننننننوء  القائم الرابطعلى بشنننننننك  أكرب الضنننننننوء أيضنننننننً
ا غري معدية كامنة مت  فالتغذية.  السننننك ر وارتفاع ضننننغط الدم  داءصننننلة بالتغذية )كإن األشننننخا  الذين يعانون أمراضننننً

 الحتمال اإلأننننننننننابة بحثار أننننننننننحية حادة والوفاة جراء األمراض املعدية.  من سننننننننننواهم ض القلب( أكثر عرضننننننننننةامر أو 

ا و  ،طفال ناقصننننننني التغذية أكثر عرضنننننننة للموت جراء العدوى بشنننننننك  عامألكما أن ا العدوى التنفسنننننننية خصنننننننوأنننننننً
 ي ملنع سننننننننننننننوء التغذية واألمراض غري املعدية املتعلقة بالنمط الغذائي والتعقيدات النامجة عن االلتهاا الرئوغ. وينبغ

 جزًءا ال يتجزأ من بناء القدرة على الصمود، ال سيما لدى الشرائح السكانية األكثر ضعًفا. يكونأن 
لكي ،حيثما تقتضنننني احلاجة،  النظم الغذائيةحتسننننني ز يفحت ضننننرورةواآلن أكثر من أغ وق  مضننننى، تتزايد  -5

ابتكارات  على األمر شننتم الصنندمات، فيما تضننمن أننحة األفراد ورفاههم. ويقدرة على الصننمود أمام تصننبح أكثر 
وتكنولوجيننات يننايننة العنناملني  ،العنناليننة والرقمنننة تنظيميننة واجتمنناعيننة، وابتكننارات التقننانننة البسننننننننننننننيطننة والتكنولوجيننا

 األغذية و عادة توزيعها والتخلص منها. سرتجاعاالعاملني يف جمال واملستهلكني واألطراف 
 املقننننام األول بنننناألغننننذيننننة والزراعننننة، يف وبنننناعتبننننار منظمننننة األغننننذيننننة والزراعننننة، منظمننننًة لألمم املتحنننندة تع   -6

من خالل حتسننني األمناط الغذائية  وذلك معاجلة سننوء التغذية بكافة أشننكال ، على أننعيدفهي تضننطلع بدور ريادغ 

                                                      
األحياء  تتضننننمن النظم الغذائية سننننالسنننن  إلمدادات األغذية تبدأ من القطاع الزراعي ) نتاج احملاأنننني  والثروة احليوانية واحلراجة واملصننننايد وتربية  1

 املائية( والبيئات الغذائية )اليت يتعام  املستهلكون فيها مع النظام الغذائي( وسلومل املستهلك. 
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د ، حتد  2019تقييم عم  املنظمة يف جمال التغذية لعام  الصنننننننننننادرة عن توأنننننننننننياتالسنننننننننننتناد    وباال والنظم الغذائية.
من خالل النهج القائمة على األغذية والنظم  شجعهاوت ،مجيع أشكال سوء التغذية على املطبقة املنظمة التحسينات

ع على أشننننكال املرتكيز ال مسننننتقباًل سننننيربز عم  املنظمة يف جمال التغذية و ن 2.الغذائية واألمناط الغذائية الصننننحية وسنننن 
ح الدور التغذوغ للمنظمة يف وسننننيفصنننن   املسننننامهة املمكنة للنظم الغذائية يف جمال التغذية، ويوضنننن   كافة  سننننوء التغذية

من خالل خرباا يف  نتاج األغذية  ،النظم الغذائية أبعادف التنمية املسنننننننننننتدامة. وتعم  املنظمة عرب مجيع احتقيق أهد
وجتهيزها وتوزيعها والتجارة هبا وتسنننويقها والتخلص منها، ويف  نتاج احملاأننني  والثروة احليوانية واحلراجة ونظم املصنننايد 

 للطوارئ وبناء القدرة على الصمود والتغذية. تأهبوال األغذيةوتربية األحياء املائية وسالس  القيمة وسالمة 
من خالل سننننننننلسننننننننلة من اإلجراءات الدولية، دعا أعضنننننننناء املنظمة    العم  بشننننننننك  أكرب على األمناط و  -7

، قام امللمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية الذغ اشننننننرتك  املنظمة يف 2014الغذائية والنظم الغذائية الصننننننحية. ويف عام 
بالتحدغ الذغ  معرتًفاة و طار العم  التابع ل ، عقده مع منظمة الصننننننننننننننحة العاملية، باعتماد  عالن روما عن التغذي

اعتممد عقد األمم  2016ويف أبري /نيسننننننننننننننان  3.توفري أمناط غذائية أننننننننننننننحية من حيثتواجه  النظم الغذائية احلالية 
70/2592القرار رقم  مبوجب( )عقد العم  من أج  التغذية( 2016-2025املتحدة للعم  من أج  التغذية )

4 .
ربنامج العم  يف حتسننننننننننننننني األمناط الغذائية من خالل النظم الغذائية، وذلك بقيادة منظمة لويتمث   النشنننننننننننننناط األول 

 األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
ات اقتصننننننننننادية وبيئية واجتماعية التغذية، وهي مبثابة حمرك      جانبتلدغ النظم الغذائية عدًدا من الوظائمن و  -8

رئيسنننية للتغيري التحويلي. وتشنننم  والية املنظمة جوانب اقتصنننادية )أغ سنننب  املعيشنننة والفقر يف الريمن والتجارة(، وبيئية 
)أغ التغريات املننناخيننة والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجيننة والفنناقنند واملهنندر من األغننذيننة( واجتمنناعيننة )أغ الشننننننننننننننأن 

 معجمموعات السننننكان األأننننليني والتكافل( للنظم الغذائية، وهي كلها أمور حيوية للنظم الصننننحية والتغذية اجلنسنننناين و 
دى لالتغذية سنننرتاتيجية ا، تضنننمن املقايضننناتولدى  دارة تلك  أمرًا حمتوًما. املقايضننناتوظائمن أخرى، ما جيع  ل تهاتلبي

 ناسبني.ملنظمة  يالء النواتج التغذوية االهتمام واألولوية املا
ونظرًا    الدور القيادغ الذغ تلدي  املنظمة يف جمال األغذية والزراعة، و   دورها يف اجلوانب االقتصننننننننادية  -9

ط لنق  املعارف واملسننننننننناعدة يف جمال السنننننننننياسنننننننننات  والبيئية واالجتماعية للنظم الغذائية، ووظائفها العاملية يف التوسننننننننن 
املتصنننننننننننلة  لسنننننننننننوء التغذية جوانبمتع مبوقع فريد ألداء دور قيادغ يف تناول والشنننننننننننلون الفنية وبناء القدرات، فهي تت

تتفاقم هي حتديات كربى و ، بالتعاون مع شننننننننننركاء عامليني ووطنيني وحمليني. والتحديات على هذا الصننننننننننعيد باألغذية
مع التداعيات اليت ترتبها على التغذية كزيادة النمو السننكاين  ،جراء الضننغوطات املتنامية واملرتابطة على النظم الغذائية

. 5قاعدة املوارد والنزاعات والنزوح وضننننعمن القدرة على الصننننمود واحلوكمة ا زأة اسننننتنزافوالفقر املدقع وتغري املناخ و 
ا و  نمها لضنننمان تغتسنننوف وبالتعاون مع خمتلمن أأنننحاا املصنننلحة يف النظم الغذائية والتغذية، سنننتحدد املنظمة فرأنننً

أن جتع  النظم الغذائية األمناط الغذائية الصننننحية متاحًة وسننننهلة املنال ومأمونًة ومقبولة اجتماعًيا للجميع، فيما حتقق 
                                                      

  )باللغة اإلنكليزية(  119. تقييم اسنننننننننننننننرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة ورايتها للعم  يف جمال التغذية. روما، 2019 منظمة األغذية والزراعة  2
(www.fao.org/evaluation  الرخصة )CC BY-NC-SA 3.0 IGO 
 .10الفقرة .  عالن روما عن التغذيةامللمتر الدويل الثاين املع  بالتغذية،  .2014األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية.  منظمة  3
4  https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259 
 Rome.  challenges.Trends and  –The future of food and agriculture .2017منظمننننننة األغننننننذيننننننة والزراعننننننة لألمم املتحنننننندة.   5

http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
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 ،ويف هذا اإلطار ة للتنمية املستدامة عرب مجيع أهداف التنمية املستدامة.يأيًضا األركان االقتصادية والبيئية واالجتماع
 وكاالت األخرى ومع أأحاا املصلحة املتخصصني يف العوام  األخرى احلاةة لسوء التغذية.عليها العم  مع ال

 نطاق االستراتيجية -ثانًيا
االسننننننرتاتيجية توج  عم  املنظمة لتسننننننخري ميزاا التعاونية من أج  حتسننننننني التغذية، معرتفًة بالدور  تصننننننمن -10

 املركزغ الذغ يلدي  حتسني التغذية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

االسنننرتاتيجية،  ذ تسنننتكم  اجلهود املاضنننية والراهنة امللحوظة، حتدد األنشنننطة الواجب اختاذها من قب   و ن   -11
من قب  أأنننننننننننننحاا املصنننننننننننننلحة  للمنظمة. وترمي تلك األنشنننننننننننننطة    متكني  جراءات أهم   وامليدانيةاملكاتب العاملية 

جهزة اإلقليمية وأعضننننننناء املنظمة واحلكومات احمللية املتعددين، مبا يف ذلك الوكاالت احلكومية الدولية عرب العامل، واأل
 وا تمع املدين وموظفي املنظمة على املستويات كافة. اخلا والقطاع 

وتنطبق االسننننننننننننننرتاتيجية على جمم  عم  املنظمة وخرباا يف التغذية ويف  نتاج احملاأنننننننننننننني  والثروة احليوانية  -12
 ،)"القطاعات الزراعية"( اليت متلك القدرة على التأثري يف األمناط الغذائيةواحلراجة واملصننننننننننننننايد وتربية األحياء املائية 

لطوارئ وبناء القدرة على الصننننننننمود، واملناخ والتنوع البيولوجي وسننننننننالمة االت افضننننننننالً عن العم  يف جمال التأهب حل
بأنشننننطة  املتصننننلةواحلماية االجتماعية والتجارة واإلحصنننناءات والشننننراكة والعلوم واالبتكار وا االت األخرى  األغذية

  املنشودة. اتأثريااو هذه االسرتاتيجية ونواجتها 
سننننكان لجميع، وال سننننيما لاألمناط الغذائية   فادةالنظم، ترمي االسننننرتاتيجية     قائم على ومن خالل هنج -13

 املاشننننننننيةوتربية األةامل وتربية األحياء املائية ذين تعتمد معيشننننننننتهم على  نتاج احملاأنننننننني  واحلراجة ومصننننننننايد ال الريمن
 واملدن. القرىيف  الضنعفاءوجتهيز األغذية وبيعها بالتجزئة؛ واألشنخا  الذين يعانون النزاعات واهلشناشنة؛ والسنكان 

لعوام  املخاطرة ضننننننننمن تلك النظم  اإلنسننننننننانض الغذائية وتعر  وترمي االسننننننننرتاتيجية    دعم  عادة تشننننننننكي  النظم 
نقاط الضننننننعمن  ظ يف  الثمنسننننننهلة املنال وميسننننننورة غذائية أننننننحية  الضننننننمان أننننننحة األفراد ورفاههم، وتوف ر أمناطً 

 .19-واهلشاشة اليت كشفتها االستجابة جلائحة كوفيد
 

 التوجيهيةالمبادئ  -ثالثًا
 يتطلب ما يلي  كافة  ن املنظمة، بغية حتقيق أهدافها، تق ر بأن اإلهناء الفعلي لسوء التغذية بأشكال    -14

ا على و  في صععععلن النظغ الغذا ية  ناسوجوب وضعععع  ال (1) أمناط غذائية بتمكني النظم الغذائية  قيامحرأنننننً
خلمن السنننننننننلومل الغذائي للناس.  الكامنة أنننننننننحية، ينبغي إلجراءات التحديد أن تبدأ بفهم ماهية احملركات

ا أن تعزز تثقيمن املسننتهلكني وقدرام على التصننرف، مبا يف ذلك عرب جع  األمناط  وعلى اإلجراءات أيضننً
الغذائية الصننننحية متاحًة وسننننهلة املنال ومأمونة ومقبولة اجتماعًيا يف البيئات الغذائية. وتتوجب ياية سننننب  

 أمناطهم الغذائية وتغذيتهم. فضالً عن ياية ودعمائية ودعمها معيشة األشخا  العاملني يف النظم الغذ
جيب ضنننننننمان اإلنصننننننناف، مبا يف ذلك على أنننننننعيد الدخ  ونوع اجلنس  عدم ترك أحد خلف الركن  (2)

والعرق يف مجيع املسنننتويات، كما جيب وضنننع الفقراء والسنننكان املهمشنننني يف أننندارة األولويات. وينبغي 
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للتغيري، مع تفننادغ التننأثريات السننننننننننننننلبيننة املتصننننننننننننننلننة  ةيف النظم الغننذائيننة، مبننا يف ذلننك كقننائنند املرأةمتكني 
 اجلنس.  بنوع

ينبغي للنظم الغذائية أن تكون مسنننتدامًة من املنظور االقتصنننادغ والبيئي  األهمية القصععول لالسععتدامة  (3)
وتتكيمن مع  يف البيئة الطبيعية،  جيايبلثر بشك  تأن تسعى    أن واالجتماعي. وينبغي للنظم الغذائية 

تغري املناخ وختفمن من وطأت ؛ وتدعم سننننننننننننب  معيشننننننننننننة املنتجني والعاملني؛ وختف ض املهدر من األغذية، 
ومتك ن أمننناطننًا غننذائيننة متكيفننة مع الظروف الزراعيننة اإليكولوجيننة احملليننة واألعراف االجتمنناعيننة الثقننافيننة 

 واملتطلبات التغذوية.
 ن احلق يف غذاء كاٍف يتحقق و  اإلعمال التدريجي للحق في غذاء كاف  أن تحقق ينبغي للجهود (4)

"عندما حيص  ك  رج  وامرأة وطف ، وحده أو بالتضافر مع غريه، على غذاء كاٍف أو على اإلمكانات 
وهذا يعين "توافر األغذية  "الكفيلة باحلصنننننول علي ، من الناحيتني املادية واالقتصنننننادية ويف ك  األوقات.

بالكمية والنوعية الكافيتني لتلبية االحتياجات التغذوية لألفراد، من دون أغ مواد مضر ة، وبشك  مقبول 
... " مكانية احلصننننننننننول على تلك األغذية بطرق مسننننننننننتدامة ال تتعارض مع حقوق [و]يف ثقافة معي نة" 

 6اإلنسان األخرى".
هنامل الكثري من األنشنننطة حول العامل اليت ادف    حتسنننني النظم  والبحوث األهمية الحيوية لألدلة  (5)

لممارسننات، مبا فيها املمارسننات ل ينبغي. و العم  الغذائية واألمناط الغذائية، ما يوف ر أدلًة ترشنند  جراءات
الناس  فتمك نمن معارف السنننكان احملليني واألأنننليني، واليت تسننناهم أأنننال يف النظم الغذائية  املسنننتنبطة

 مى وتعزز.من تناول أمناط غذائية أحية، أن حت
وضننننننمن  ،على نطاق واسننننننعالالزمة زيد من التغيري املحتقيق  يسننننننتوجب الحاجة الماسعععععة اللت االبت ار  (6)

ا اجلدول الزمين احملدد لتنفيذ أهداف التنمية املسننننننننننننننتدامة،  تعجي  وترية االبتكارات التكنولوجية أيضننننننننننننننً
السننننننياسننننننات والتموي . ويف أعقاا  جمال سننننننواء وتوسننننننيع نطاقها، مبا يف ذلك يفواالجتماعية على حد 

بشنننننننأن دعم سنننننننب  املعيشنننننننة  للتفكري طرق جديدة جياد ، نشنننننننأت حاجة ماسنننننننة    19-جائحة كوفيد
وآليات احلماية االجتماعية ومعامل تعرض البشر لعوام  املخاطرة ضمن النظام الغذائي، من أج  ضمان 

مع احلفاظ على  تاحة األمناط الغذائية الصحية وقدرة الوأول  ليها  ،على الصمود ناإلنساأحة ورفاه 
 .امليسور وسعرها

نظرًا    تعدد اجلهات الفاعلة املعنية يف تغيري النظم الغذائية، من  ضععععععععرورة العمل ضععععععععم  شععععععععراكات  (7)
الضرورغ التعام  مع أأحاا مصلحة متعددين ألج  تطبيق هذه االسرتاتيجية. زد على أن  الشراكات 

 أيًضا خارج النظم الغذائية من أج  التصدغ لسوء التغذية بالقدر الوايف. ستكون ضروريةً 
ة تنوع يف النظم الغذائية واألمناط ث   راءات م  السعععععععععععياةات اإلةليمية والقطرية وجوب ت ييف اإلج (8)

 على عمنن  املنظمننة أن يرشننننننننننننننند االحتينناجننات اإلقليميننة والقطريننة مع الغننذائيننة وتنوع يف احللول؛ ويتعني  

                                                      
 (1999اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، )، 12التعليق العام   6
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ا وأن ميك ن امللكية. وللسننننياقات اإلقليمية والقطرية تأثريات وتداعيات عميقة بشننننأن  االسننننتجابة هلا أيضننننً
 اإلجراءات الواجب تطبيقها.

 الرؤية والمهمة -رابًعا
ن خالل نظم الناس أمجعني أمناطًا غذائية أحية م يتبع في عامل  حتقيق تتمث  راية املنظمة بشأن التغذية يف -15

 وقادرة على الصمود بوج  الصدمات.   ورفاهاإلنسان أحة غذائية مستدامة حتمي 
يتمث  التأثري املنشننننود هلذه االسننننرتاتيجية يف قيام أعضنننناء املنظمة، وأأننننحاا املصننننلحة  وحتقيًقا هلذه الراية، -16

العامليني واإلقليميني والوطنيني واحملليني، مبا يف ذلك امللسننننننسننننننات الكبرية واملتوسننننننطة والصننننننغرية العامة وا تمع املدين 
احملاأي   التخلص من  نتاججتارة وتسويق وبيع و والقطاع اخلا  والسكان األأليني العاملني يف  نتاج وجتهيز وتوزيع و 

والثروة احليوانية واحلراجة واملصننننايد وتربية األحياء املائية، بتنفيذ السننننياسننننات واملمارسننننات واالسننننتثمارات واالبتكارات 
 )"اإلجراءات"( هبدف ضمان ما يلي 

وتوزيعها واالجتار هبا، واخلدمات تمحور الزراعة وسنننننالسننننن   مدادات األغذية حول  نتاج األغذية وجتهيزها ت ●
الغذائية اليت تساهم يف األمناط الغذائية الصحية، مبا يف ذلك من خالل زيادة التنوع وخفض الفاقد واملهدر 

 من األغذية وتعزيز سالمة األغذية.
عًيا قيام البيئات الغذائية جبع  األمناط الغذائية الصنننننننننننحية متاحة وسنننننننننننهلة الوأنننننننننننول ومأمونة ومقبولة اجتما ●

مع اخلطوط التوجيهية الغذائية القائمة على األدلة ومعايري سنننالمة األغذية وممارسنننتها، ملثرة بذلك  ومتسنننقة
 ومشجعة اجلي  املقب  من املستهلكني على تثمني األمناط الغذائية الصحية. 7يف سلومل املستهلك

للمطالبة بأمناط غذائية  الزمةال اناتإلمكوباملعلومات والتحفيز وا ،على الوأنننولبالقدرة املسنننتهلكني  عومتتم  ●
 تلقي املستهلكني معلومات أفض  ومطالبتهم بأمناط غذائية أحية.و أحية وتناوهلا. 

بغية حتقيق تلك التأثريات، تتمث  مهمة املنظمة على أنننننننننننعيد التغذية يف تعجي  اإلجراءات لضنننننننننننمان قيام  -17
واسننننننننتهالكها من أج  رفع مسننننننننتويات التغذية عرب توليد املعارف النظم الغذائية بتمكني توفري أمناط غذائية أننننننننحية 

وتقاةها والتوعية هبا وبناء التوافق ودعم تطوير السننننننياسننننننات واملمارسننننننات واالسننننننتثمارات واالبتكارات وتعزيز القدرة 
 على التنفيذ.

 

 النتا ج واألنشطة -خامًسا
حمددة مستمدة  نتائج 5التالية لتحقيق  15الننننننننننن من أج  االرتقاء مبهمتها، سوف تضطلع املنظمة باألنشطة -18
 8الوظائمن األساسية للمنظمة. من

                                                      
ها وطهوها يعكس سننلومل املسننتهلك "مجيع اخليارات والقرارات اليت يتخذها املسننتهلكون بشننأن ماهية األغذية الواجب ابتياعها وختزينها وحتضننري   7

 .ا 2017فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،  وتناوهلا، وبشأن ختصيص األغذية ضمن األسرة."
 .2021-2020، التعديالت يف برنامج العم  وامليزانية للفرتة األغذية والزراعة جملس منظمة  8

http://www.fao.org/3/mz825ar/mz825ar.pdf 
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تجم  بي  وكاالت األمغ المتحدة وأعضعععععاء منظمة   وضععععع  رؤية مشعععععتركة وعيادة التوعية -1 النتيجة -19
األغذية والزراعة والمجتم  المدني والقطاع الخاص رؤية مشععععتركة للتغذية، وهي تدرك أهمية األنماط الغذا ية 

 خص ما يفثة راية عاملية مشننننننننرتكة لألمناط الغذائية الصننننننننحية  الصععععععحية في ما خذ التغذية والصععععععحة والتنمية 
التغذية  بشننننننننأنغذية،    جانب عوام  حاةة أخرى. وتتجلى أمهية األمناط الغذائية الصننننننننحية سننننننننوء التل التصنننننننندغ

ويقوم أأنحاا املصنلحة بتنفيذ  .يف االتفاقات الدولية ذات الصنلة واإلرشنادات القطرية والصنحة والتنمية جتلًيا كامالً 
البون هبا. وبغية حتقيق هذا الناتج، سننننننننننتقوم الربامج حالًيا جلع  املسننننننننننتهلكني يدركون األمناط الغذائية الصننننننننننحية ويط

 املنظمة مبا يلي  
بالدور القيادغ للمنظمة يف جمايل األغذية والزراعة، وملنظمة الصننننحة العاملية يف جمال الصننننحة،  االعرتاف (1)

وملنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسمن( يف جمال تغذية األطفال واألمهات، ولربنامج األغذية العاملي 
لتعاون ومن خالل الدور يف جمال التأهب للطوارئ واالسننننننننتجابة للحاالت اإلنسننننننننانية، والعم  يف  طار ا

التنسنننننيقي للجنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية، ألج  تطوير راية لألمم املتحدة بشنننننأن التغذية، 
واالعرتاف بدور األمناط الغذائية الصننننننننننننننحية للجميع،    جانب عوام  أخرى حاةة، وحتديد خمتلمن 

، اإلمنائية املتحدة األمم منظومةق أهداف  أننالح املسننلوليات القيادية ملختلمن الوكاالت كجزء من حتقي
تعدي  الدعم لضنننننننمان  تاحة التغذية اجليدة مع احلماية الدائمة لصنننننننحة  19-ويف أعقاا جائحة كوفيد

 األفراد ورفاههم لدى تعرضهم لعوام  املخاطرة ضمن النظم والب  االجتماعية املطلوبة للتغذية اجليدة.
ال لألمناط الغذائية الصحية للجميع، واإلبالغ عن دورها يف معاجلة سوء التغذية، واالرتقاء والرتويج الفع   (2)

تعددغ األطراف واحلكومات اإلقليمية والوطنية واحمللية، املبالتنمية االقتصادية واالجتماعية، بني الشركاء 
رشنننننادات على املسنننننتوى  ر والقطاع اخلا  وا تمع املدين، مبا يف ذلك من خالل أنشنننننطة التوعية وتطوي

 املستهلكني.  القطرغ تتضمن اإلرشاد    كيفية تعزيز الطلب على األمناط الغذائية لدى
أعضععععاء المنظمة والمجتم  المدني والقطاع  تتلق  توليد المعارف واألدلة واإلبالغ عنها -2 النتيجة -20

الخاص معلومات والرشادات بشأن سياسات النظغ الغذا ية والممارسات واالستثمارات واالبت ارات المطلوبة 
ينبغي اختاذ  كيفية تغير االحتياجات في المسعععععتقبل وحول  غذا ية صعععععحية في سعععععياةها الخاص،  أنماطلتم ي  

االت السنننياسنننات، مبا يف ذلك الزراعة )أغ  نتاج احملاأننني  والثروة احليوانية واحلراجة  جمرب جراءات عرب القطاعات وع
، ثة ه النتيجةواملصنننننننننايد وتربية األحياء املائية( والتجارة والتنمية الريفية و دارة املوارد الطبيعية والصنننننننننحة. ولتحقيق هذ

لتوليد األدلة وتوسننيع نطاق أفضنن   ،بحوث واالبتكاردور رئيسنني للتعاون بني املنظمة وغريها من املنظمات املعنية بال
 ، ستقوم املنظمة مبا يلي ه النتيجةوبغية حتقيق هذ املمارسات.

ذات الصننننننننلة بشننننننننأن تركيبة األغذية واألمناط الغذائية واألمن الغذائي والنظم  قاييسالبيانات واملتنسننننننننيق  (3)
؛ ناهيك عن رأنننند امللشننننرات ذات الصننننلة ألهداف التنمية املسننننتدامة من تهاومشننننارك هاوتصننننو ر الغذائية 

أج   بالغ أننننانعي القرارات، وتوفري اإلرشننننادات بشننننأن مجع البيانات و ثبات التقدم احملرز باجتاه حتقيق 
 أهداف التنمية املستدامة. مقاأد
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 هاوتقييمالتأثريات التغذوية لنظمهم الغذائية توفري أدوات ونشنننننرها لدعم أأنننننحاا املصنننننلحة يف حتديد و  (4)
السننياسننات واملمارسننات واالسننتثمارات واالبتكارات املطلوبة يف سننياقاام لضننمان حتديد ، و هاوتشننخيصنن

 أمناط غذائية أحية اآلن ويف املستقب . بتمكني النظم الغذائيةقيام 
يف ذلك معارف السنننكان األأنننليني اليت توثيق وتشنننجيع املمارسنننات اجليدة على مسنننتويات متعددة مبا و  (5)

تلدغ دورًا يف ضنننمان متكني النظم الغذائية ألمناط غذائية أنننحية؛ وبالتعاون مع الشنننركاء، توسنننيع نطاق 
أفضننن  املمارسنننات مع دعم الرأننند القوغ لتوليد األدلة بشنننك  متواأننن . وسنننيتضنننمن هذا العم  جتميع 

، واالسننننتجابة لتفشنننني وباء  يبوال يف ودراسننننتها 19-االسننننتجابات والدروس املسننننتفادة من جائحة كوفيد
مراض حيوانية املصنننننندر وحاالت األ ة لتفشننننننيوعاملي ة قليمي حاالت، وغري ذلك من 2014غرا أفريقيا 

ضنننمان  تاحة األمناط بغية الطوارئ، من أج   بالغ السنننياسنننات واملمارسنننات لبناء القدرة على الصنننمود 
الغذائية الصننننننننحية والقدرة على الوأننننننننول  ليها ومقبولية سننننننننعرها مع ياية أننننننننحة األفراد ورفاههم حني 

 يتعرضون لعوام  املخاطرة ضمن النظم الغذائية. 
 يف األمناط ،تأثري سننننننننياسننننننننات النظم الغذائية وممارسننننننننااا واسننننننننتثمارااا وابتكاراااب املتعلقةحتديد األدلة و  (6)

 املتأتية عن ذلك، واإلبالغ عنها. واملقايضاتالغذائية الصحية 
 
في اآلراء بنت أصعععععععحاب المصعععععععلحة في القطاعات المتعددة توافًقا  الدعوة اللت الحوار  -3 النتيجة -21

 ن التئام املنظمة مع  ومعالجة المجاالت الخالفية  المقايضعععععععععاتواتفقوا علت كيفية الدارة  ،أوجه التآعربشعععععععععأن 
وكاالت األمم املتحدة والشركاء احلكوميني الدوليني اآلخرين وأعضاء املنظمة وا تمع املدين والقطاع اخلا  والوسط 

املعقدة وا االت اخلالفية، فيما سر ع تنفيذ  املقايضات عربقد يس ر  جراءات العم   ،األكادميي وملسسات البحوث
احلوار     جراءات وشنننننننراكات وابتكارات جديدة تضنننننننم تعدي  النظم  جد التحزر والتوافق. ويلدغاألهداف حيثما وم 

فيما تضننننمن أننننحة األفراد ورفاههم حني يتعرضننننون لعوام  املخاطرة  ،الغذائية حبيث تكون أكثر قدرة على الصننننمود
رات ضنننننننمن النظام الغذائي. وهنامل فهم مشنننننننرتمل أكرب للتغيريات املطلوبة من قب  القطاع اخلا ، مبا يشنننننننم  االبتكا

 ، ستقوم املنظمة مبا يلي النتيجة هوفر  األعمال اجلديدة. وبغية حتقيق هذ املبادرة احلر ةو 
البيئية )أغ تغري املناخ والتنوع البيولوجي  ركائزبني األمناط الغذائية الصنننننننحية وال أوج  التحزرحتديد وحتلي   (7)

وتدهور الرتبة واملياه( واالقتصننادية )أغ قدرة املزارعني أأننحاا احليازات الصننغرية على االسننتمرار والنمو 
 املتسننارعةالشننام ( واالجتماعية )املسنناواة بني اجلنسننني( ألهداف التنمية املسننتدامة، يف سننياق التغريات 

عن الروابط بالسننننننننالمة الغذائية واملداخ     القدرة على الصننننننننمود يف فرتات  فضننننننننالً يف النظم الغذائية، 
 األزمات.

يف ا االت املتعددين أأحاا املصلحة  بنيودعوة اجلهات الفاعلة العاملية واإلقليمية والوطنية    حوار  (8)
تعزيز  هبدف يف توازن القوى اخلالفية، ملدية دور اجلهة احملايدة ذات املصنننننننننننننداقية، ومعرتفة باالختالالت

 لتغيري. اليت حتول دون  حداث اوختطي العقبات  املقايضاتشرتمل يف ا االت اخلالفية و دارة املفهم ال
القطاع اخلا  بطرق مبتكرة إلجياد أهداف مشرتكة يف تنظيم مشاريع األعمال  يف هاتاجلمع  والتعاطي (9)

والفر  اجلديدة لألعمال والتموي  وتعزيز تحزر الشنننننراكات لتمكني أمناط غذائية أنننننحية، واملسنننننامهة يف 
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ط امنبشننك  مناسننب دائًما بني األ واملقايضنناتمة مع  دارة األهداف احتقيق مجيع أهداف التنمية املسننتد
 وبني األهداف البيئية واالقتصادية واالجتماعية األخرى. ةالصحي ةالغذائي

 
ز ةدرات أعضعععععاء المنظمة وأصعععععحاب المصعععععلحة يتعز  بناء القدرة الخارجية علت التنفيذ  -4 النتيجة -22

االستثمارات العالميي  واإلةليميي  والوطنيي  والمحليي ، علت صياغة السياسات واعتماد الممارسات وعيادة 
أدت املساعدة املقدمة  أنماط غذا ية صحية  تحقيق وتطبيق الجراءات مبت رة في أنحاء النظام الغذا ي م  أجل

  تطوير سننياسننات واسننتثمارات وممارسننات قائمة على األدلة   ،تعزيز قدرات أأننحاا املصننلحة يف جمالمن املنظمة 
 ظمة مبا يلي ، ستقوم املنالنتيجة هوتنفيذها. وبغية حتقيق هذ

ونشننننننننننر مواد للتدريب و رشننننننننننادات وأدوات قائمة على األدلة حول ضننننننننننمان قيام السننننننننننياسننننننننننات   تاحة (10)
واالسنننتثمارات واملمارسنننات على امتداد النظم الغذائية بتمكني األمناط الغذائية الصنننحية؛ وكيفية تكييمن 

 فرضننتها أفضنن  املمارسننات الراهنة مبا فيها تلك املنفذة كتدابري لتخفيمن األثر اسننتجابًة للضننغوطات اليت
على النظام الغذائي، على نطاق واسنننننننننننننع يف السنننننننننننننياقات اإلقليمية والوطنية واحمللية؛  19-جائحة كوفيد

 وكيفية حتديد األولويات.
وتوفري املساعدة يف جمال السياسات والشلون الفنية    الشركاء احلكوميني بشأن كيفية تنفيذ السياسات  (11)

 ةط الغذائيامنبني األ املقايضنننننننناتو دارة  أوج  التحزررات، وتعظيم واالسننننننننتثمارات واملمارسننننننننات واالبتكا
واألهداف البيئية واالقتصننادية واالجتماعية األخرى، وضننمان قدرة النظم الغذائية على الصننمود  ةالصننحي

بوج  الصدمات ومتكنها من احلفاظ على  تاحة أمناط غذائية أحية والقدرة على الوأول  ليها وسعرها 
 ضمان أحة األفراد ورفاههم حني يتعرضون لعوام  املخاطرة ضمن النظام الغذائي. معامليسور 

وتعزيز قدرات ا تمع املدين واألوسننناط األكادميية واإلرشننناد الزراعي واملدارس على تطوير أدوات تعليمية  (12)
ألمناط الغذائية وتنفيذها حول دور الزراعة وسننننالسنننن  اإلمداد والبيئات الغذائية وسننننلومل املسننننتهلكني يف ا

 الصحية. 
الموظفي  المعنيي  داخعععل المنظمعععة  يفهغ جمي   بنعععاء القعععدرة العععداخليعععة علت التنفيعععذ -5 النتيجعععة -23

بما في ذلك في مجال التأهن  ،دورهغ في ضععمان ةيام النظغ الغذا ية بتم ي  أنماط غذا ية صععحيةويقّدرون 
يندرج هذا املنظور يف التخطيط   في ذلك للطوارئ وبناء القدرة علت الصمود، ويتمتعون بالقدرة علت المساهمة

آليات التنفيذ والرأد، وهو قيد البحث الدائم من قب  األجهزة الرئاسية والدستورية املعنية يف يف امللسسي للمنظمة و 
تعم  باالشنننننننرتامل مع بعضنننننننها الرئيسنننننننية للمنظمة، واليت هلا دور حيوغ على أنننننننعيد التنفيذ، ف املنظمة. أما الوحدات

ميع األقسننننام الرئيسننننية فيها. جب االسننننتعانةر العم  املعزز على امتداد املنظمة وتضننننمن عرب أماء املنظمة وتيسنننن   البعض
مبا يف ذلك على املسنننننتوى امليداين.  بينها يف ما وتصنننننبح جماالت العم  املختلفة ضنننننمن املنظمة أكثر اتسننننناقًا وتعاونًا

 وبغية حتقيق هذا الناتج، ستقوم املنظمة مبا يلي 
، وتعبئة 4    1 النتائج من حتقيقاالسنننننننننتفادة من جماالت اخلربة الرئيسنننننننننية املطلوبة ألداء دور قيادغ يف  (13)

يف زيننادة  هلننذه األخرية احليوغدور النناملوارد وتوفري األدوات والتنندريننب لتمكني موظفي املنظمننة من فهم 
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عملهم يف حتقيق  تمسنننننتويات التغذية واحللول دون مجيع أشنننننكال سنننننوء التغذية، وكيفية مسنننننامهة جماال
 األمناط الغذائية الصحية.

وضننمان دعم متثيلها على املسننتوى القطرغ ألج  دعم التحلي  القطرغ املشننرتمل لألمم املتحدة، وعملية  (14)
لألمم املتحدة، من أج   براز مجيع اإلجراءات ذات الصلة  تدامةبشأن التنمية املس أياغة  طار التعاون

يف النظم الغذائية الكفيلة بتمكني األمناط الغذائية الصننننننننننننننحية، ودعم البلدان يف حتقيق أهداف التنمية 
 املستدامة.

لعم  املنظمة يف جمال التغذية، مبا والتوفيق بني خمتلمن سياسااا واسرتاتيجيااا وبني الراية واالسرتاتيجية  (15)
( واسنننننننرتاتيجية تعميم التنو ع البيولوجي عرب القطاعات 2017يف ذلك اسنننننننرتاتيجيتها بشنننننننأن تغري  املناخ )

(، والعم  على الزراعة اإليكولوجية 2013بشنننننأن املسننننناواة بني اجلنسنننننني ) تها( وسنننننياسننننن2019الزراعية )
قطعتها يف سنياق العهد الدويل اخلا  باحلقوق االقتصنادية واالجتماعية (، والتزامااا الراهنة اليت 2018)

 والثقافية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة فضاًل عن  طارها امللسسي املستقبلي.
 

 خطة التنفيذ -سادًسا
بالنفع على االسنننننرتاتيجية. ( أن وضنننننع خطة للتنفيذ كان ليعود 2012الحظ تقييم االسنننننرتاتيجية السنننننابقة ) -24

وبالتايل فإن حتديث الراية واالسننننننرتاتيجية لعم  املنظمة يف جمال التغذية سننننننيتضننننننمن خطة للتنفيذ تفصنننننن   كيفية قيام 
 وحتقيق مهمة املنظمة يف جمال التغذية، حبسب ما تصفها االسرتاتيجية. النتائجاألنشطة املطلوبة لبلوغ  إجنازاملنظمة ب

ا للطلب الصننننننادر عن جلنة الربنامج والذغ يقضنننننني بضننننننمان مراعاة  -25 وسننننننوف تسننننننتجيب خطة التنفيذ أيضننننننً
السنننننياسنننننات واألولويات اإلقليمية يف ختطيط األنشنننننطة وتنفيذها، حتقيًقا ملهمة املنظمة يف جمال التغذية. وفضنننننالً عن 

 يكلية احلوكمة واملسلوليات ضمن املنظمة.االسرتاتيجية، نظرًا    اآلليات وه نتائجذلك، سوف حتدد كيفية حتقيق 
واعرتافًا بالنطاق الواسنننننع لالسنننننرتاتيجية وجلملة األنشنننننطة املعنية يف تنفيذها، سنننننوف تقدم هذه اخلطة موجزًا  -26

حمدد األولويات ملا سننتقوم املنظمة ب . وسننيتم تفصنني  األنشننطة اخلاأننة بك  بلد والواجب تنفيذها من قب  املكاتب 
شنننننننننننرتمل و طار التعاون من أج  امليدانية ل

م
لمنظمة، من خالل  طار الربجمة القطرية باالسنننننننننننتناد    التحلي  القمطرغ امل

 التنمية املستدامة لألمم املتحدة.
وسوف تراعي خطة التنفيذ أولويات الراية واالسرتاتيجية لعم  املنظمة يف جمال التغذية، واالبتكارات والفر   -27

 والتحديات العاملية املعاأنرة. ةاإلقليمي اتددها السنياقحتك األولويات، فضنالً عن األولويات اليت الناشنئة املتسنقة مع تل
  توسط األج  و جراءات برنامج العم  وامليزانية.امل وسوف تتبع خطة التنفيذ كذلك االستعراض
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 وصف العبارات المستخدمة في االستراتيجية -1الملحق 

 

أو اسنننننننننتهالمل حالة فيزيولوجية غري طبيعية ناجتة عن عدم كفاية، أو عدم توازن،  [1] سوء التغذية
ويشننننننننننم  سننننننننننوء التغذية نقص  مفرط للمغذيات الكلية و/أو املغذيات الدقيقة.

 التغذية أو التغذية املفرطة باإلضافة    النقص يف املغذيات الدقيقة.

نتيجة النقص التغذوغ و/أو سنننننوء اسنننننتيعاا و/أو سنننننوء االسنننننتخدام البيولوجي  [1] نقص التغذية
 نقص الوزن يشننم هو مراض املعدية املتكررة. و لأل للمغذيات املسننتهلكة، نتيجةً 

(، أو النحول اخلطري التقزمبالنسنننننبة لعمر الفرد، أو القصنننننر بالنسنننننبة لعمر الفرد )
(، والنقص يف الفيتامينات واملعادن )سننننوء التغذية اهلزالبالنسننننبة    طول الفرد )

 باملغذيات الدقيقة(.

 سنننننننننننمنة لدىالوزن الزائد وال
 5األطفال )ما دون سننننننننننننننن 

 [2] سنوات(

الوزن الزائنند هي احلننالننة اليت تكون فيهننا االمرافننات املعينناريننة للوزن مقننابنن  الطول 
ا    متوسننننننننننط النمو املرجعي ملنظمة الصننننننننننحة العاملية؛  أكثر من درجتني قياسننننننننننً

هي احلالة اليت تكون فيها االمرافات املعيارية للوزن مقاب  الطول أكثر  سنننمنةوال
 درجات قياًسا    متوسط معايري منظمة الصحة العاملية. 3من 

حاالت النقص يف املغذيات 
 [3الدقيقة ]

النقص يف الفيتننامينننات و/أو املعننادن و/أو العننناأننننننننننننننر النننادرة اليت تكون الزمننة 
للعم  السننننننليم للكائن احلي ومنوه واسننننننتقالب . وهي بكميات أننننننغرية وضننننننرورية 

ا باجلوع املسننننترت ألن  قد يصننننعب كشننننفها بناء على املظهر اخلارجي  تعرف أيضننننً
للشننننننخص ) ذ ميكن لأنسننننننان أن يعاين من النقص يف املغذيات الدقيقة مع أن 

 وزن  وطول  طبيعيان(.

 مستواه الطبيعي بالنسبة    الطول، ومها عادةً حني يكون وزن اجلسم أعلى من  [1] سمنةالوزن الزائد وال
نتيجة اإلفراط يف التغذية. بالنسننننبة    الشننننخص البالل يكون الوزن زائًدا عندما 

 25يكون ملشننننننننر كتلة اجلسننننننننم )الوزن بالكيلوغرام/الطول باملرت املربع( أكثر من 
 ثر.أو أك 30، ويكون بديًنا عندما يكون ملشر كتلة اجلسم 30ولكن أق  من 

هي نتيجة اجتماع عوام  وراثية وفيزيولوجية وبيئية وسننننننلوكية. األنواع األربعة من  [4األمراض غري املعدية ]
 القلب )النوبات القلبية أو السنننننننكتات شنننننننراينياألمراض غري املعدية هي أمراض 

( والسنننننرطان واألمراض التنفسنننننية املزمنة )مث  مرض داء انسنننننداد الرئتني الدماغية
 السكر. داءوالربو( و املزمن 



 

 

ف على أن  جمموع العناأنننننر واألنشنننننطة املتنوعة اليت تلدغ مفهوم "وأنننننفي" يعر   [6[]5النظم الغذائية ]
معاً     نتاج األغذية واسننننننننننننننتهالكها والعالقات املتداخلة بني هذه العناأننننننننننننننر 

ول د نواتج على أنننننننننننعيد األمن الغذائي فضنننننننننننالً عن مجلة من ت يه واألنشنننننننننننطة.
  هي تكو ن من ثالثة عناأننننرتاالجتماعية االقتصننننادية والبيئية األخرى. و النواتج 

 سالس   مدادات األغذية وبيئات األغذية وسلومل املستهلكني.

سنننننننلسنننننننلة  مدادات األغذية 
[6] 

من مرحلة اإلنتاج    مرحلة  ،تشنننننننننننم  مجيع األنشنننننننننننطة اليت ينتق  الغذاء عربها
االسننننننننننننننتهالمل، مبنننا يف ذلنننك اإلنتننناج والتخزين والتوزيع والتجهيز والتعبئنننة والبيع 

 بالتجزئة والتسويق.

تعين السنننياق املادغ واالقتصنننادغ والسنننياسننني واالجتماعي الثقايف الذغ يتعاطى  [6بيئات األغذية ]
الغننذاء و عننداده  فينن  كنن  مسننننننننننننننتهلننك مع النظننام الغننذائي بغيننة احلصننننننننننننننول على

اليت تلثر يف اخليارات الغذائية و أما العناأر األساسية للبيئة الغذائية  واستهالك .
ومقبولية األغذية واألمناط الغذائية فهي  الوأننول املادغ واالقتصننادغ    الغذاء 
)قرا املسننننننننافة والسننننننننعر امليسننننننننور(؛ واحلمالت الرتوجيية واإلعالنات واملعلومات 

 ذاء؛ وجودة األغذية وسالمتها.املتعلقة بالغ

يربز خيارات املسننننننتهلكني على مسننننننتوى األسننننننرة أو الفرد، بشننننننأن ماهية الغذاء  [6] سلومل املستهلك
الواجب شننننننننرااه وختزين  و عداده وتناول ، وبشننننننننأن توزيع الغذاء ضننننننننمن األسننننننننرة 

 يف ذلك توزيع  حبسب نوع اجلنس وتغذية األطفال(. )مبا

 الغنننذاءالفننناقننند واملهننندر من 
[7] 

الفنناقنند من األغننذيننة هو الرتاجع يف كميننة األغننذيننة أو جوداننا نتيجننة القرارات 
واإلجراءات اليت يتخذها مور دو األغذية يف سننلسننلة اإلمدادات، باسننتثناء جت ار 

ملهندر من األغنذينة هو وا ي اخلندمنات الغنذائينة واملسننننننننننننننتهلكني.التجزئنة ومقندم
نتيجنة القرارات واإلجراءات اليت يتخنذها الرتاجع يف كمينة األغذية أو جوداا 

 جت ار التجزئة ومقدمو اخلدمات الغذائية واملستهلكون.

 كمية األغذية املتوافرة القابلة لالستهالمل خالل فرتة مرجعية. [1توافر األغذية ]

الصنننننننننننعيد القدرة على الوأنننننننننننول ماديًا واقتصننننننننننناديًا واجتماعياً    األغذية على  [1] احلصول على األغذية
 الفردغ أو األسرغ.

 سعر الغذاء، بالنسبة    تكلفة األطعمة األخرى و/أو دخ  املستهلك. [8لغذاء ]امليسور لسعر ال



 

 

األمناط الغذائية الصننننننننننننننحية 
[9] 

 ونوعية كمية  ذاتاليت تكون  الغذائيةاط األمن تلك هي الصننحيةاألمناط الغذائية 
الرفننننناه و  األداء دعملنننننو  األفراد جلميع نياألمثل والتطور النمو لتحقيقتني كنننننافي

اتقاء شننر  على تسنناعد فهي. احلياة مراح  مجيع يف واالجتماعي والعقليبدين ال
 الدقيقة املغذيات ونقص التغذية نقص ذلك يف مبا، أشننكال  جبميع التغذية سننوء

 السننننننننننننننكرغأمراض  مث ، املعدية غري األمراض وكذلك( والسننننننننننننننمنة الزائد والوزن
اط لألمن ضننننننبوطاملشننننننكي  الت خيتلمنو . والسننننننرطان الدماغيةتات والسننننننك والقلب
 وأسننلوا اجلنسنوع و سننن ال مث ) فراداأل خصننائصباختالف  الصننحية الغذائية
 والعاداتغذية حملًيا ألا وتوافر، الثقايف والسياق(، البدين النشاطمستوى و  احلياة

من  تننناولللمضننننننننننننننع حنندوًدا ت أنينبغي و  وآمنننة ومتوازنننة متنوعننة وهي. الغننذائيننة
 املمارسنننننات تبدأو . والصنننننوديوم املضنننننافة والسنننننكريات لةواملتحو   املشنننننبعة الدهون
 النمو تعزز الطبيعية الرضننننننننننننناعةف - احلياة من مبكر وق  يف الصنننننننننننننحية الغذائية

على املدى  أنننننننحيةتنطوغ على منافع  وقداإلدراكي  التطور وحتسنننننننن الصنننننننحي
 .طوي ال
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