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 معؾومات أدادقة
م

ممم:(اإلرورماالدرتاتقفي)مواظؿغذؼيماظغذائيمظألعنمسودليمادرتاتقفيمععؾوعوتمأدودقيمظؾؼرارماظؼوضيمبنسدادمإرورم(1)

م:تشريموثقؼيمإصالحمجلـيماألعنماظغذائيماظعودليمإشممأنمإحدىمادلفوممدؿؿؿـلميفمعومؼؾيم

مظطوئػيمادلؿضوصرةماجلفودموتوجقهمبوظؿـلققمظؾـفوضمواظؿغذؼيماظغذائيمألعنظمسودليمادرتاتقفيمإرورموضع"م

ماظشلنمصوحؾيماجلفوتمعنموادعيم .ماألوظوؼوتمظؿغريموصؼًومظؿعدؼؾهماظالزعيمبودلروغيماإلرورمػذامودقؿلم.

مظؾؿـؿقيملاظشوعمواظربغوعٍمادلؿقدة،مظألعمماظشوعلماظعؿلمإرورمعـلماظؼوئؿي،ماألررمعنماإلرورمػذامودقلؿػقدم

م."اظورينماظغذائيماألعنمدقوقميفماظغذاءميفماحلقمإسؿولمبشلنماظطوسقيماظؿوجقفقيموادلؾودئمأصرؼؼقو،ميفماظزراسقيم

م

م:موضررتمجلـيماألعنماظغذائيميفمدورتفوماظعوعيماظلودديمواظـالثنيماآلتيم

ماألعوغيممبلوسدةماظعودليمظغذائياماألعنمجلـيمعؽؿىمؼؿوالػومذوعؾيمتشوورؼيمسؿؾقيمإرالقمسؾىماظؾفـيماتػؼً"م

ماألوشمماظـلكيمإسدادمبغقيمطوصيماظشلنمأصقوبمومبشورطيماالدؿشورؼيماجملؿوسيمععماظوثققموبوظؿعوونمادلشرتطيم

متؿوحمأنمسؾىم،2112ماألولمتشرؼن/أطؿوبرمذفرمضؾلمواظؿغذؼيماظغذائيمظألعنماظعودليماالدرتاتقفيماإلرورمعنم

م".اظؾفـيمسنماظصودرةمواظؿوصقوتماظـؿوئٍمدلراسوةمعـؿظؿيمبصورةمادلؿواصرةمادلعؾوعوتمآخرم

م

 :ؼؾيمعوموصقوشؿهموتـػقذهمإسدادماإلرورماالدرتاتقفيمدؿوجهماظيتمدؿشؿلمادلؾودئم(2)

 اظعودليمادللؿدام؛ماظغذائيمظألعنماخلؿليمعؾودئمروعومععماالضؿضوءمسـدمعواءعيماإلرورماالدرتاتقفيمدؿؿم •

مودميؼرارقيمسؾىماالدرتاتقفيماإلرورمودقـطويمإسدادم • موادعي مضؿونممدؿلعىموتشورطقيموذوعؾيمسؿؾقي إشم

مودوءماظغذائيماألعنمواغعدامماجلوعمعنمتضرراموالمدقؿوماألطـرم–أصقوبمادلصؾقيممصمقعمأصواتماإلصغوءمإشم

 اظؿغذؼي؛

دقؽونمضقؿيممظؿغذؼيمبلواماظغذائيمادلؿعؾؼيمبوألعنماألخرىماظدوظقيموظنمزملماإلرورماالدرتاتقفيمحملماألررم •

متوصريمخاللمعنوذظكممودقوقمععني،محمددمهلدفمادؿفوبيمضدمأغشهماألررمهعضوصي،محقٌمأنمطالمعنمػذ

 عـظورمجوععموسودليموذوعل؛

مورصقعيمدقصؿموم • محقي موثقؼي ماالدرتاتقفيمظقؽون مضؾلمعنمبشؽلمدوريمحتدؼـهضعمسمومادللؿوى،ماإلرور

ماظغذائيماألعنيفممتمثرمظيتادللؿفدةماماظؼضوؼومأػمماالسؿؾورمبعنيماألخذمععماظغذائيماألعنمؾفـيظماظعوعيماظدورة

 ادللؿوى؛مرصقعاخلرباءماظمصرؼقموخربةمعشورةمشمبوالدؿـودمإومواظؿغذؼي،
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مضؾلمعناظذيمرموزماظؿصدؼقمسؾقهممسؾىماإلرورماالدرتاتقفيماظغذائيماألعنمجلـيميفماألسضوءماظدولدؿواصقموم •

ماإضرارمبوألحرىمنشؽالقدموظؽنمضوغوغو،منيعؾزعاظؿصدؼقممالومادلواصؼيالممتؽونوظنم.مادلصؾقيمأصقوبمصمقع

 .واظؿغذؼيماظغذائيماألعنحوطؿيممجمولميفتضوصرماجلفودموماآلراءمتؼوربمظؿقلنيمدؾقممإرورمػيماظوثقؼيمبلن

 

ماألعنماظغذائيميمجلأعوغمؼؿلظفمعنصرؼقمعفومممعنمضؾلإلرورماالدرتاتقفيمظمادلكططمادلشروحمادسدمتمإوضدممم)3) ـي

ماظؾفـيماظؿوجقفقيمعنمتعؾقؼوتموالدؿػودةبومأصقوبمادلصؾقيجمؿوسوتمصمقعممونميـؾمناظذؼمياالدؿشورؼؿوسيماجلموأسضوء

م.اظغذائيمبوألعنمادلعينمادللؿوىماظرصقعماخلرباءماظؿوبعيمظػرؼق
م

وػيمتلؿـدمإشممم،(4)وم(3)ظؼلؿنيماميفمخصوصومإرذودؼي،مإشممأنمتؽونمادلشروحمادلكططمػذاموتفدفمحمؿوؼوتم(4)

.ماظغذائيمبوألعنمادلعينمادللؿوىماظرصقعماخلرباءمصرؼقإدفوعوتممععمجـىمإشممأخرىمجـؾومووثوئقماظؼوئؿيمادؿعراضمظألرر

متشوورؼيمسؿؾقيمخاللمعنمغػلهماإلرورماالدرتاتقفيمحمؿوؼوتمودؿقدد.مواحلوارمادلـوضشيمحتػقزمػومذظكوراءممعنمواظؼصد

مادلصؾقيمألصقوباجلفوتمادلؽوغيممصمقعمععطوقماظـموادعي مسوممصقفمخاللمسودلقيمإظؽرتوغقيمةشوورذظكممبمؾدأقدو.

مسومادؿعراضمومأخرى،مإظؽرتوغقيمعـوضشيمؾقهسؾىمأنمؼم،2112مسوممأوائلميفمإضؾقؿقيمعشووراتوؼؿواصلمععمم،2111

يفمدورتفومماظعودليماظغذائيماألعنمجلـيإشمممغفوئقيموثقؼيمتؼدؼممضؾلم،2112مسومممتوز/ؼوظقوميفماظغذائيماألعنمجلـيتؼودهم

 .م2112ماألولمنتشرؼ/أطؿوبرميفاظـوعـيمواظـالثنيم
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 اإلرار االداراتقٍي العادلي لألمن الغذائي والًغذوة
 

 والغرض والوزقػة ادلـطؼي بقان األداس - أوال
م

مععمعلؿدام،مدمومسؾىماظؿغذؼيمودوءماجلوعمسؾىمظؾؼضوءمعشرتكمػدفماصرتاضموجودمعنماالدرتاتقفيمدقؾدأماإلرور-م1

مظألظػقيماإلمنوئقيماألػدافميفمسؾقهمادلـصوصماظـقومسؾىمعمضؿيمأػداف ماإلرورمظؾغرضماألوظيموؼشريماظؿعرؼف. معنموراء

م:اظغذائيمإشممعومؼؾيماألعنمعؽؿىمجلـيمسؾقهمواصقمطؿوماالدرتاتقفي
م

ماظغذائيماألعنمجلـيمدورمظؿعزؼزمدؼـوعقؽقيمأداةمبؿوصريمودلياظعماالدرتاتقفيماإلرورمعنماإلصموظيماهلدفمؼؼضي"مم

موعؿضوصرةمصعوظيمعشورطوتمأجلمعنماإلرذودموتوصريمادلـلؼيماإلجراءاتموحلػزماظؿعوون،مظؿقلنيمطؿـطؾقماظعودليمم

ماجلوعمؾىسمواظؼضوءمادللؿؼؾلميفماظغذائقيماألزعوتموضوعمدونمظؾقمولمادلصؿؿيماظؼطرؼيمواظعؿؾقوتمظؾؿشورؼعمدسؿًومم

م".طوفمظؾؾشرمواظؿغذؼيماظغذائيماألعنموضؿونمم
م

اظـؼوذوتماظيتمدارتميفمإشممماظؿؿفقديمدقشريماظؼلمماالدرتاتقفي،مإلسدادماإلرورمادلـطؼيماألدوسموظدىمعـوضشي-م2

ميإشمماظعؿؾقمضقؿيمدقضقفماالدرتاتقفيماإلرورمأنموعـؿدؼوتمأخرىمودقوضحمطقفماظغذائيماألعنموضًمدوبقميفمجلـي

معنماألررمخاللماإلمنوئقيمعن تلؼقدمموتلعنيمدواء،محدمسؾىمواظؿغذؼيماظغذائيماألعنمسؾىمترطزماظيتماحلوظقيماالدؿػودة

موتوصقوتمتوجقفقيخطوطممتؼدؼماالدرتاتقفيمؼفدفمإشممماإلرورمأنموضحقدطؿوم.مصؾقيادلصقوبمألماجملؿوسيماظؽوعؾي

موتلؼقدمادلصؾقي،مأصقوبمعنمطوعؾيمجمؿوسيبدسممعنممواظؼطرؼيماإلضؾقؿقيوماظعودلقيمادللؿوؼوتمسؾىادلؿـودقممظؾعؿلمواضقي

م.اظغذائيماألعنماغعداممعؽوصقيمظرباعٍماظؼطرؼيمادلؾؽقيماحرتاممععمادللؿوى،ماظرصقعاخلرباءممصرؼقمعن
م

م:أػداصه،ماظؼقومممبومؼؾيبؾوغمإشممعـهمدعقومميؽنمظإلرورماالدرتاتقفي،مو-م3
م

ماظؼضوؼومعنمجمؿوسيمبشلنماظلقودقيمواخلقوراتمواظؿوصقوتماظعؿل،موأوظوؼوتمرئقلقي،اظمواظػرصماظؿقدؼوتمحتدؼد •

ممواظؿوصقوتماظؿقذؼراتموتعزؼزمواظؿغذؼي؛ماظغذائيمبوألعنماظصؾيمذات ماظصعوبوتمحولماظؽؾيماظصعقدسؾى

 واظؼودعي؛مواظعؼؾوتماحلوظقيمواظؿقدؼوت

موادلصداضقيمتؼوربمتعزؼزو • مألغوماظدوظقيماآلراء مادلؿعؾؼيمواظرباعٍمواالدرتاتقفقوتماظلقودوتمعنمحمددةماعبوظـلؾي

ماسؿؿودػومميؽنماظيتمواالظؿزاعوتماظعؿلموخططمظالدرتاتقفقوتماألدودقيماظعـوصرمووصفمواظؿغذؼي؛ماظغذائيمبوألعن

 واظؼطرؼي؛مواإلضؾقؿقيماظعودلقيمادللؿوؼوتمأصقوبمادلصؾقيمسؾىمضؾلمعن

ماظغذائيمبوألعنماظصؾيمذاتماجملوالتميفموادلؿوردوتماظلقودوتميفمقياألدودماالخؿالصوتمسؾىماظضوءمتلؾقطو •

موتؼوربمبـوءمعنمتلؿػقدمأنمميؽنمواظيتمواظؿغذؼي ميفماإلصموع ماظؿـلققمادللؿؼؾل؛ماآلراء معنمظؾقدموتشفقع

ماظيتمقياظغذائمظؾلقودوتمسؿلمإرورموتوصريمادلوظقي؛مجواغؾفومذظكميفممبوماالدؿفوبي،موثغراتماظعؿلميفماالزدواجقي



CFS:2011/Inf.13 

 

5 

ممرباعٍاظوملقودوتاظومدرتاتقفقوتالعواءعيمامسؾىموسدلوتمؿؽونمعصدرمادؿـورةد ماحلؽوعقيمادلـظؿوتاظيتمتضعفو

 اظغذائي؛مواألعنماظزراسيمجموظيميفماألخرىماظدوظقي

ماظيتماظلؾلموحتدؼدماألجل،مواظطوؼؾيماظؼصريةماألػدافمبنيماظيتمجتؿعماظورـقيماالدرتاتقفقوتماسؿؿودمتشفقعو •

 إشمماألجلماظطوؼل؛ماظؼصريماألجلمعنماالغؿؼولميفماالدؿـؿورميفماظؾؾدانمدسمماظدوظيمعنمخالهلومظؾؿفؿؿعمؽنمي

مبكظقوتموغظممواخلقوراتمادلؾودئموصفو • واظؿغذؼيمماظغذائيماألعنمادرتاتقفقوتمظوضعمواظرصدماحلوطؿيمادلؿعؾؼي

 .موتـػقذػو
م

 الًغذوة ودوء الغذائي األمن نعدامال قةاهلقؽؾ واألدياب األجل الطووؾة الًَدوات- ثانقا
 

مظؿقةدؼوتمامعةنمأجةلمحتدؼةدمممماظؿغذؼةيممودوءماظغذائيماألعنمالغعدامماهلقؽؾقيمظألدؾوبمعـففيمؼؿعنيمإجراءمحتؾقل-م4

ٌممعةنمموترتقؾفةوممادللؿوؼوتمصمقعمسؾىماظـوسمجلؿقعمواظؿغذؼيماظغذائيماألعنمحتؼققميفمتمثرماظيت وتشةؿلمم.ماألوظوؼةيممحقة

اظـةوجممسةنمسةدممعالءعةيمحوطؿةيمممممممواظورين،ماظصعقدؼنماظدوظيمسؾىماظلقودوتمصـعميفماالتلوقماغعداممقؽؾقياهلماألدؾوب

محقةوزةممأعةنمماغعةدامممادةؿؿرارموم؛اظزراسةيمماظؼطةوعمميفمواظورـقةيمماظدوظقةيمماالدةؿـؿوراتممواذمػةوضممواظؿغذؼي؛ماظغذائيماألعن

مػرؼةدماظمنضةعػفمأوجةهمموماظـلوءمظدورمطوفشريمماػؿؿوممالءوإؼم؛األخرىماظطؾقعقيموادلواردماألراضيمسؾىمواحلصولماألراضي

م24مأنمإشمماإلذورةموجتدرم،األرػولمتغذؼيمدوءمعنماحلدميفضؽقلموبطيءمظؾغوؼيممتؼدممأحرزموضد.ماظؿغذؼيمبلوءمؼؿعؾقمصقؿو

م.اظؿؼزمضقودومإشمممادلزعن،ماظؿغذؼيمظـؼصماظعودليماظعىءمعنيفمادلوئيمم81معنمأطـرممتـلمصؼطبؾدام
م

مأشذؼةيمطوصقةيموعغذؼةيممممسؾةىممادلؿزاؼدماظعودليماظطؾىمتؾؾقيميفمسؾىماألجلماألرول،م،دقؿؿـلمأحدماظؿقدؼوتماظؽربىو-م5

ميفمتةواصرممذمػةوضمالزةلمامميفماظغةذائي،مماظـظةوممميفمواظةؿغرياتمموتزاؼدماظةدخلمماظلؽوغيموذظكمغؿقفيماظـؿومعـودى،مبشؽل

ميفماإلصموظقةيمماإلغؿوجقةيمميفمعؽودةىمماحملوصةقلموحتؼقةقمممزؼودةمػذاماظؿقديمعواجفيتؼؿضيمو.ماظطؾقعقيموغوسقؿفومادلوارد

ودقشةؿلمم.ماحلصةودممبعةدممعةوممخلوئرميفمطؾريةمختػقضوتمسنمصضال"ماخلضراءماظزراسي"مدقوقميفمواظزراسيماظغذائيماإلغؿوج

(.ماظغةذائيمماظؿـةوعم)ماظغذائقةيممادلوادمصـوسيميفمادللؿكدعيمواحلقواغوتماظـؾوتوتموتـوعماظغذائقيمادلوادمدؾيمتودقعمأؼضومذظك

ميفماظزراسقةيمماظؾقةوثممعمدلةوتممدوردةقؽونممو.ملقصةمواحملممنومععدالتميفماحلوظيماالذمػوضودقؽونمظزاعومسؽسمعلورم

مخمةوررممعةنممؼزؼةدممؼةيمشذاألمغظةممموسؾىماظزراسيماإلغؿوجمسؾىمادلـوخمتغريمتلثريطؿومأنم.موحومسموسودلقيمحمؾقيمحؾولإرمودم

ماحلقةوزاتممأصقوبمألدرموبوظـلؾيماهلوعشقيماظؾقؽوتميفمؼعقشونماظذؼنمظؾؿـؿفنيموظـلؾيبالمدقؿوموماظغذائي،ماألعنماغعدام

زمظةوامممأنموؼـؾغةيمذةدمادلكةوررمممألصرصماظعؿةلمممأوماألراضيمسؾىماحلصولوؼؿعرضماظلؽونماظذؼنمؼؿعذرمسؾقفمم.ماظصغرية

م.األزعوتمأوضوتميفمدقؿومالمحلؿوؼي،يفماموظوؼيبوأل
م

واظةيتمدةقؿعنيمممماظغةذائيممواألعةنمماظزراسةيمميجمةوظمميفماألجةلمماظطوؼؾيماالجتوػوتيفممتمثرماظيتماظؼضوؼومعنمسددمثيمو-م6

 :ذظكميفممبوم،اإلرورماالدرتاتقفيميفبفومسؾىمدؾقلماألوظوؼيمماالػؿؿوموموحتؾقؾفومدرادؿفو

 ادلـورقماحلضرؼي؛مإشممقياظرؼػادلـورقممعنمواهلفرةمواظؿقضرماظلؽوغيماظـؿو:ماظدميوشراصقيماظؿغريات •
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 ؛عنمجقلمإشممآخراجلوعمماغؿؼولموعـعمادلرأةممتؽنيو •

 ؼي؛واظؿغذمواآلثورادلرتؾطمبذظكممغؿوجواإلماالدؿفالكمأمنوطمتغريو •

 واجلؾول؛مواظغوبوتماظؾقوظوجيمواظؿـوعموادلقوهمواظرتبيماألرض:ماظطؾقعقيمادلواردمسؾىماظضغطو •

 اظطؾقعقي؛ماظؽوارثمحدوثمزؼودةماحؿؿولمذظكميفممبو:مادلـوخمتغريو •

 اظصراع؛مبعدمعوموحوالتمأعدػومرولماظيتماألزعوتمسنماظـوجمماجلوعو •

مموغوسقيمواظزراسقي،ماظغذائقيماظلؾعميفماظؿفورةو • مممثوراآلومواظؿغذؼيمؿفو،ودالعاألشذؼي ماألعةنممسؾةىمادلرتتؾةي

 واظؿغذؼي؛ماظغذائي

 واظؿطوؼر؛مواظؾقٌموغؼؾفو،ماظؿؽـوظوجقومتطوؼرو •

 اظزراسي؛ماالؼؽوظوجيممواظـظميفموتادلغذؼموتدوؼرماظرتبيمبـقيمتدػورو •

 .احملؾيماحلقواغيماظوراثيمواظؿـوعمحملوصقلامصؼدانتلورعمو •
 

 تـاوهلا دقًعني األولووة اليت ذات الؼضاوا- ثالٌا
 

ميفمإحةرازماظؿؼةدممممأعةومممرئقلةقيممسؼؾةيممبوسؿؾورػوماالػؿؿوممعنماظؽـريماحلوضرماظوضًميفماألدعورمتلؿؼطىمعللظيمتؼؾى-م7م

مصقفةومممبوماألدواقمأداءميفمأدودقيمػقؽؾقيمدلشوطلمغؿقفيمذاتهمحدماألدعورميفموؼعؿربمتؼؾىمظؾفؿقع،ماظغذائيمناألعمحتؼقق

دلواجفةيممماظلقودةوتممظؿـلةققممادلؿقةدةمماألعمموتلوػممأؼضومادؿفوبوت.ماظزراسقيميفماظلؾعماظؿفورةمسؾىمتـطويمالماظيتمتؾك

مإحةداثماالضةطرابوتممميفموادلؿؼؾؾةيممادلرتػعةيمماظغذائقةيممادلةوادممأدعورطؿومتلفمم.ماألدعورمتؼؾىميفماظعرضمأوماظطؾىمصدعوت

ماظرؼةفممدةؽونممعةنممظؾػؼةراءممواظؿغذؼةيمماظغذائيمظألعنمأغهمميؽنماألخريةمنماظؿفربيوتؾّق.ماظلقوديماالدؿؼرارمادلدغقيمواغعدام

ماظػؼةريةمماألدةرمممفةومؼاظةيتمتـػمحصيماظدخلمؽربمظمغظراماظغذائقي،مادلوادمأدعورمارتػوعمبعدمذدؼدامؼشفدامتدػورامأنمواحلضر

إشممزؼةودةمممأدتمأؼضةومماظدوظقةيمماألشذؼيمأدواقمأداءضعفموجتوربمماظعوظقيماظغذائقيمادلوادمأدعورموظؽنمارتػوع.ماألشذؼيمسؾى

ًمماالدةؿـؿوراتممػذهمصؿـل.ماحلدودمسربماألعوالمرؤوسمحتركمذظكميفممبوماظزراسي،مظالدؿـؿورماحلواصز معػقةدةممدائؿةوممظقلة

متؼؾةىمميفمادللةؿؼرةممشةريمماظطوضةيممأدةعورممارتػةوعمموػمدو.ماظؿغذوؼيماظـؿوئٍمدائؿوملمتراعموم،ادللؿػقدةماظػؼريةمػؽوتواظمظؾؾؾدان

سؾةىممصقةهمممؼصةعىممودةقوضممسمؾةقمماألدةواقممإشممظؾوصةولماظالزعةيممماظؿقؿقةيمماظؾـقيموجودمسدمطؿومأنمماظغذائقي،مادلوادمأدعور

م.ؼيوظؿغذاومغذائقياظماحؿقوجوتفمموتؾؾقيمعربحمعؿلاظؼقوممبمنيادلزارس
م

ماألدةؾوبممععوجلةيممسؾةىممأؼضةوممصنغةهمدةريطزممماظعوجؾةي،مماظؼضةوؼوممهلةذهممويفمحنيمؼوظيماإلرورماالدرتاتقفيماالػؿؿةومم-م8

مالدةؿؿرارممماألدةؾوبمموحتؾقلمظؾفوعماألجلماظطوؼؾيماهلقؽؾقي وؼشةريمم.ماظؿغذؼةيممودةوءمماجلةوعممعلةؿوؼوتممارتػةوعمماألدودةقي

مضوئؿيماظؼوئؿيمظألررمادؿعراض مواإلضؾقؿقةيمماظعودلقةيمماألصةعدةممسؾةىممادةؿفوبيممتؿطؾةىمماظةيتمماألوظوؼةيممذاتماظؼضةوؼوممنعةممإشم

م:ؼؾيمعومذظكميفممبومواظورـقي،
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ميفمةعؿةلخرممغػلةهمماظوضًميفػيمماألشذؼيمإغؿوجمغظممعنماظعدؼدإنم:مبقىقا ادلسًدام والزراسي الغذائي نًا اإل •

.ماظزراسةيممسؾقفةوممتعؿؿةدمماظةيتمماظطؾقعقةيممادلةواردممرتدػويفمملوػمتمحنيميفماإلغؿوجموإعؽوغوتماإلغؿوجقيمحتؼقق

ماظلةؾلممحتدؼديفمتؿؿـلمادلطروحيمماظؼضقيو.موصقلواحملماإلغؿوجميفمعلؿداعيشريممزؼوداتبمىخرغظممأمؿؿقزوت

ميفواظؿغذوؼيمادلؿزاؼةدةممماظغذائقيماالحؿقوجوتموتؾؾقيماظؿغذؼيمودوءماجلوعمعنمحلدعنماماظؾؾدانمؿؿؽنياظؽػقؾيمب

ماظلقودةوتمصةـوسيممظمبوظـلةؾيممإضةويفممحتدوػـوكم.ماظؼقؿيمدؾلؾيمرولمسؾىمعلؿداعيمغظممخاللمعنمادللؿؼؾل

متغريمآثورمظؿكػقف(مادلواردعنمحقٌماإلغؿوجيماألطـرمطـوصيمماظؼطوعبصػؿهم)ماظزراسيؼؽؿنميفمتػفريمإعؽوغوتم

 .ادلـوخ

 

ماظـوعقةي،مماظؾؾةدانمميفمذائياظغةمميفمحتؼقةقماألعةنمممحودةمممبشؽلماظـلوءتلوػمم:مالـساء تواجه اليت الًَدوات •

معةنمادلةزارسنيماألطـةرممممبصػؿفنمواظػرصمادلواردمسؾىماحلصولميفجولماظرمبنعؽوغقيمأضلمعنمدائؿومنؿؿؿعؼموظؽن

ماظؾةذورمأغةواعمموماألمسةدةممعـةلممادلدخالتمسؾىموإشمماحلصولم،نأراضقفمحقوزةمأعنمإشمماظـلوءموتػؿؼر.مإغؿوجقي

ظؿؼرؼرمحوظيماألشذؼيممووصؼو.ماإلرذودموخدعوتماالئؿؿونمادلـودىمسؾىمواحلصولمادلقؽوغقؽقيموادلعداتماحمللـي

شممزؼودةمإأنمؼمديممادلدخالتمؾىسمصولاحلميفـلوءمواظملواظرجمبنيماظػفوةملدظميؽنمم،2111مظعوممواظزراسي

ميفماإلغؿةوجممةدوزؼةمػضيمإشممؼمأنمبدورهومعومميؽنموػم،يفمادلوئيم31مإشمم21مبـلؾيماظـلوءممعزارعميفاحملوصقلم

مم4مشمإم2.5مبـلؾيماظـوعقيماظؾؾدان يفمم17ومم12مبةنيممتةرتاوحممبـلةؾيمماظؿغذؼةيممدةوءمماغؿشورمعنمواحلديفمادلوئي

مو)ملموظقوتادلمعنمصرؼدةمجمؿوسيمأؼضوماظـلوءوتؿقؿلم.مادلوئي ماظغةذائيمماألعنمتلعنيمحقٌمعن(ماظضعفأوجه

م،األدودةقنيمماظرسوؼةيممعؼةدعيمعةنممومظةدخل،معنماحلوصؾنيمسؾةىماموم،عنمعـؿفيماألشذؼيمنبوصػف:مواظؿغذؼي

موظؽةنمصقلةىمممنظصةقؿفمبوظـلةؾيمممظةقسمميومسةمػؿقيمحأمظؾـلوءماظؿغذويوؼؽؿليماظوضعم.مفوتأعمنبوصػفو

م،بؿغذؼيموصقيمدةؾقؿؿنيممنأرػوهلمتؿعمموضؿونميآعـمسقشمدؾلمسؾىماحملوصظيمسؾىمنظؼدرتفبوظـلؾيممأؼضو

 .سؾىماظلواءمةوالداظموعـذأثـوءماحلؿلم
م

ماألطةربمماجلزءمادلزارسنيمصغورؼـؿٍمماظـوعقي،ماظؾؾدانمعنمطـريميف:مالصغرية احلقازات ذوي من ادلـًٍني دور •

مطقةفمػةيمممععوجلؿفةوممؼـؾغةيمماظةيتممادلللظيو.ماظرئقلقنياظػؼرممضقوؼومغػلهوؼعؿربونميفماظوضًمم،األشذؼيمعن

ميفاحلوصةؾيممماظةؿغرياتممدةقوقمميفالمدةقؿومموماظصةغرية،مماحلقةوزاتممأصقوبمإغؿوجمغظممإغؿوجقيمحتلنيمميؽن

عةنمممطـوصةيممأطـةرمموغظةممماظؽةؾريةمماحلقوزاتمظصوحلمقلميميذواظمواظزراسقي،ماظغذائقيماظلؾعمسؾىماظطؾىمػقؽل

 .وألدواقبمصعوظقيمأطـربطرؼؼيممادلـؿفنيمصغورميؽنمربطمموطقفمادلول،مرأسحقٌم
 

موادلةواردممظألراضةيمماآلعـةيممشةريممؾققةوزةمميؽةنمظم:ماألخةرى  الطيقعقةة  وادلوارد لألراضي اآلمـةشري  احلقازة •

معةنممألدةرمعؾعدامظومظالدؿـؿورمعـؾطومسوعالوأنمتؽونمم،ؼعوغونمعنماظؿفؿقشماظـوسمرتكأنمتماألخرىماظطؾقعقي

ماالدةؿغاللممإشممتمديمأنمالئؿيادلمشريمقوزةاحلمـظموميؽنمظ.مفوضعػعنممؼزؼدممموم،زمصؾونمسؾقفوماظيتمادلوارد
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مواظؿغذؼةيمماظغةذائيممألعةنمؼؿعةرضمامم،احلةوالتممػةذهممصمقةعمميفو.مادللةؿداعيممادلؿوردةوتممتشةفقعمموسدممادلػرط

م،واظؿغذؼيماظغذائيمواألعنماظػؼرمعنموحلدـفضمبتواالدؿؿرارممسؾىمضودرةشفقعمغظممحقوزةمتوؼعؿربم.مظؾؿفدؼد

م.مواذمػوضمتواصرػوماظزراسقيمادلواردسؾىممادلـوصليمتزاؼدمضوءميفمدقؿومالمػوعي،مضضقي
 

وؼطةرحمم.مواظـؼلمادلدخالتمتؽوظقفوماظغذائقيمادلوادمأدعورمتؼؾىمعنؽلمطؾريمبشماظػؼراءمؿلثرؼ:مرادعاأل تؼؾب •

مم.ماظورـقةيممظؾلةؾطوتممودقودةقيمماجؿؿوسقيمحتدؼوتمأؼضوماألدعورمتؼؾى معةوممشوظؾةومماظؿقةدؼوتممػةذهموعواجفةي

متػةوضمممإشممتةمديممضةدممي،قةمواظزراسمقةيمائاظغذادلـؿفةوتمممأدواقميفمعـلؼيموشريمخمصصيإجراءاتممسؾىمـطويؼ

واجفةيممدلماظؾؾدانعنمجوغىممعـلؼيمدقودقيمالدؿفوبيمعؾقيمحوجيومثيم.ماظعودلقيماظلوقضعمومدعوراألمتؼؾى

مإجراءاتمومأصضلمععؾوعوتموتوصريماألدواقمصمقعميفمادلعوعالتميفماظشػوصقيمذظكميفممبوماألدعور،متؼؾى اختوذ

 ؛األدعورمؿؼؾىقؽؾقيمظاهلماألدؾوبمعوجليدل
 

مبةنيمماظصؾيمسؾىم2118-2117ميفماظػرتةمواالضؿصودؼيمادلوظقيمواألزعوتمتمأدعورماألشذؼيمذددموإذ:مالضعف •

موخوصةيمماحلوالت،مػذهمدلـلمخوصمبشؽلميععرضمظػؼراءامعنمخمؿؾػيصؽوتممأنمأزفرتمصنغفومواجلوع،ماظػؼر

مإشممؿقةولمأنمؼماظصةدعوتممسةنمماظـةوجممماحلةودممؾفةوعمظمميؽنماحلوالت،معنمطـريميفو.ماظصغورمواألرػولماظـلوء

ماظضةعفمموراءماظؽوعـةيمماألدةؾوبممععوجلةيموظةنمتةمديممم.ماظؿغذؼةيممودةوءممادلةزعنمماظغذائيماألعنماغعدامحوظيمعنم

مدةؾلممتـوؼةعممخةاللممعةنممادلـةولممدةؾقلممسؾىم-موشريػوماالضؿصودؼيماظصدعوتمععمفاظؿؽّقمسؾىماظؼدرةموتعزؼز

محتؼقةقمميفمطةؾرياممإدةفوعومأؼضوممدؿلفمموظؽنصقلىمماظعقشمطلىمدؾلموضموؼيماألرواحإغؼوذممإشمم-ماظعقش

 .اظطوؼلمادلدىمسؾىمواظؿغذؼيماظغذائيماألعن
م

م:مالزراسة يف االدًٌؿار • معةنممسؼةودممعةدىممسؾةىمماظزراسةيمميفمواخلوصيماظعوعيماالدؿـؿوراتمطػوؼيمدمسأدفؿً

ماظؾؾةدانممعةنمماظعدؼةدمميفماإلغؿوجمورطودماإلغؿوجقيماذمػوضيفمماظزراسقي،ماظؾقوثعنمأجلممذظكميفممبوماظزعن،

موحوظةيمم،اظعودلقةيممؼةيمشذاألمأدعورمارتػوعماحؿؿوالتطؿومأدتم.ماظؿغذؼيمعلؿوؼوتمحتلنيدمإشممملمتموماظـوعقي،

مادللةؿؼؾل،مميفموزقػؿفةوممأداءمسؾىماظعودلقيماظغذائقيماألدواقموضدرةمادلؿؽررةماظغذائقيماألزعوتمبشلنماظقؼنيمسدم

أنممضةةؿونمادلفةةممعةةنو.مػةةووسرباظواحةةدمماظؾؾةةدحةةدودممداخةةلماظزراسةةي،ميفمظالدةةؿـؿورماحلةةواصزمزؼةةودةإشمم

ماألعةنممتطةولممالم،األخةرىمموادلواردموألراضيععوعالتمتؿعؾقمبمسؾىمتـطويماظيتمتؾكموخصوصوماالدؿـؿورات،

ماظةيتمماظلقودةوتمتـػقةذمممعواصةؾيمموؼـؾغةيم.ماظؾقؽقةيممواالدؿداعيمادلواردمسؾىاظػؼراءمموحصولمواظؿغذؼيماظغذائي

مؼـؾغةيمو.مالدةؿـؿورمسؾىماماظغذائقيماظلؾلؾيميفماخلوصمعاظؼطومعنماألسؿولمرجولمعنموشريػممادلزارسنيمتشفع

ٌممعةنممادلؿؾؼةيمماظؾؾةدمميفإمنوئقةيمممعـوصعمؾىأنمجتماظدوظقيمظالدؿـؿورات مصةرصمموخؾةقمماظؿؽـوظوجقةوممغؼةلممحقة

      .بوظؿورؼدمواظؿوزؼع ادلؿعؾؼي  اظروابطماظعؿل،
 م
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مواظؿغذؼةيمماظغةذائيمماألعةنممؿةيمتؼؿضيمحوط:مادلسًووات مجقع سؾى والًغذوة الغذائي األمن حتسني حوكؿة •

معـوضشةةيمصمقةةعمأصةةقوبمادلصةةؾقيميفماإلصةةغوءمإشممأصةةواتمواظؼطرؼةةيمواإلضؾقؿقةةيماظعودلقةةيمادللةةؿوؼوتمسؾةةى

مبةنيمماظؿةوازنممحتؼقةقممطقػقةيمميفمحؾةفوممؼةؿعنيمماظةيتمموتؿؿـلمادلشةؽؾيم.ماظلقودوتمتـلققموحتلنيماظلقودوت

موعشورطمادلصؾقيمأصقوبمعصوحل مؼةؿمممادةرتاتقفقيمموتوجفةوتمموعوضةوسقيممدةؾقؿيممضراراتمععمؿفمادلؿعددؼن

ٍمموضةعماظلقودةوتمممخةاللممواظؿغذؼيمعنماظغذائيمغؿوئٍمعؾؿوديميفمجموظيماألعنمإشممترصمؿفو موتعؾؽةيممواظةرباع

 .احلوطؿيمػقوطلمبنيمواظروابطماظؿـلققمتعززمصعوظيمضقودةمؼؿطؾىموػذا.مادلوارد
م

مبةودلوادممصؼةرامماألطـرماظؾؾدانإشراقممإشمماظغـقيماظؾؾدانميفماظزراسقيمتمديماإلسوغوت:مالزراسقة توحقد اإلسانات •

ماالضؿصةوديممؼطوعاظماظػؼريةماظؾؾدانمػذهوسودةمعومتؽونماظزراسيميفم.ماظزراسقيماظؿـؿقيمخـقعنمثممإشمموماظغذائقي

مياظزراسةممبشةلنمماظعودلقةيمماظؿفةورةممعـظؿيماتػوقوإنم.مػذاماظؼطوعمتدسممأنمتلؿطقعمالصنغفومموبوظؿوظيم،اظرئقلي

المدةقؿومإذامممادلشةؽؾيممػذهورمىمحلم.ماحلوظقيماإلسوغوتقزمادؿؿرارمرمموظؽـهمجدؼدة،مإسوغوتتؼدؼمممظرزم

 .مإغؿوجقيمأطـرمتصؾحمأنماظصغريةماحلقوزاتأصقوبممزراسيأرؼدمظ
 

 السقادقة اخلقارات- رابعا
 

ماألدودةقيمموادلؾةودئممالسؿؾةوراتمامإشممواظطوؼةل،مماظؼصةريمماألجؾةنيممؼـؾغيمظإلرورماالدةرتاتقفيمأنمؼلةؿـد،مسؾةىممم    -م9

مذظةكمميفممبةومم،اظةورينمماظغةذائيمماألعةنممدةقوقمميفمطةوفممشةذاءمميفمظؾققمادلطردماإلسؿولمظدسمماظطوسقيماظؿوجقفقيمظؾكطوط

ماظؼةوغون،ممودةقودةممةاظرذقديمطؿوواحلمواألصول،مادلواردمؾىسماآلعنمصولواحلمواإلدعوج،موادلشورطيم،اظؿؿققزموسدممادللوواة

ٍمؼؽةونمممأنمؼةرتحموؼ.ماظغةذائيمماألعةنمماغعةدامم،مالمدقؿومادلعرضيمخلطرمسوتوؿواجملمألصرادامسؾىمرطزأنمؼو مادلةزدوجمماظةـف

ٍمإرورمميفم2113مسوممـظؿيادلمأرؾؼؿهماظيتمادللور ًمميفمهدقةملؼمتمتوماجلةوعممعؽوصقةيممبرغةوع مدوظقةيمعـؿةدؼوتممميفمالحةقمموضة

ظإلرةورماالدةرتاتقفيمممماظشةوعلمماإلرورمأخرى،مبورزةوبراجمفوموسدةمأررمماظغذائقيمادلعوغيمدقودوتمجلـيمضؾلمعنمخمؿؾػي

خةاللممماإلجةراءاتممذظةكمميفممبةوم)ملةؽونمادللؿضةعػنيممظؾماظػورؼةيمماالحؿقوجوتتؾؾقيمميفمتلفممإجراءاتمودقؼرتح.ماظعودلي

موادةؿداعيمماظطوؼلمادلدىمسؾىماإلغؿوجقيمظؿقلنيمادلواردموتعؾؽيمواظرباعٍماظلقودوتمععمجـىمإشممجـؾو(ماألزعوتمحوالت

م.مظصدعوتأعومماماظػؼريةمواألدرماإلغؿوجمغظمضدرةمصؿودمموتعزؼزمظزراسيا
م

 :ماظؿوظقيماجملوالتمتشؿلأنمماظعودلياظيتمضدمؼوصىمبفوميفماإلرورماالدرتاتقفيمماظلقودقيمظالدؿفوبوتمؽنومي-م11

مؿؿةعماظؿمنسةممظـةوسمسفةزماممعةدىممسةنممياظعودلقةمماظغةذائيممألعنطشػًمأزعيما:ماحلؼوقمسًـد إىل  نفجاسًؿاد  •

ماحلةقممتلةؿكدممماظةيتمماظؾؾدانمعنمعؿزاؼدمسددمعنمادللؿػودةماظدروسغشرممؼـؾغيوظذظكمصننم.ماظغذاءميفمحبؼفم

.مصعةولممدمةوممسؾةىمم،وتؼققؿفوموتـػقذػوماظورـقيمواظرباعٍماظلقودوتوماظؼواغنيمظؿصؿقممإرورامبوسؿؾورهماظغذاءميف

ماظغةذائيمموألعنادلؿعؾؼةيمبةمممرباعٍاظةمومرتاتقفقوتدةمالواملقودوتاظمتصؿقمميفماظغذاءميفماحلقمعؾودئماجرإدوؼعدم

 .االجتوهمػذاميفمػوعيمخطوةموتـػقذػو
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معةنممعزؼةدممإؼةالءممؼـؾغةيم:موالًغذوةة  الغذائي األمن لًَؼقق العؿل يف حمور واألرػال ضؿان وجود الـساءم •

اإلمنوئقةيمممفقوتاالدرتاتقميفماالدؿـؿورمذظكميفممبوماظغذائي،ماألعنمظؿقلنيمحمددةمالختوذمإجراءاتماالػؿؿوم

موؼـؾغةيم.مواألرػولماظـلوءمسؾىماظرتطقزمععمدقؿوموالماجملؿؿع،مأصرادمجلؿقعماظؿغذؼيمحتلنيميفمدؿلفمماظيت

ماظلقودوتميفماظؿغذؼيمإدراجمخاللمعنموطذظكماإلجراءاتمادلؾوذرةمخاللمبشلنمبوظؿغذؼيمعنمادلكووفمععوجلي

مسةوممممواظؿـؿقةيمماظرؼػقيمواظؿـؿقيمودالعؿفو،ماألشذؼيموجودةماظغذائيمواألعنمبوظزراسيمادلؿعؾؼيمواظرباعٍ .مبشةؽل

ماظؿؿققةزممسؾةىمماظؼضةوءممخةاللممعةنمطؾرياممتلثريامتمثرمأنمادلدغيمواجملؿؿعمادلودميمواجلفوتمظؾقؽوعوتموميؽن

ٍمماظلقودةوتممصمقعموةراسعموضؿونممبوجىماظؼوغونمادلرأةمضد موعلةموظقوتممأدواردلكؿؾةفممموادلشةورؼعممواظةرباع

.ماظشةؾوبممتواجهماظيتمادلشوطلموطذظكماظرؼػقيمواظعؿوظيماظزراسيميفمؼواجفوغفوماظيتموادلعوضوتمواظـلوءمظرجولا

مظؾمصعوظقيموأطـرمأطربموإنمعشورطي مدمةومماظؿؼةدمممسفؾةيممدصعدؿمنوخرباتفمنوعفوراتفمنععورصفموادؿكدامـلوء

معةنمماجلوعاغؿؼولممؽوصقيعسؾىمملوسدؿدملورػاألمؿغذؼيػؿؿوممباالطؿومأنممواالدؿداعي،ماظؿـؿقيمأػدافمحتؼقق

 .آخرمإشممجقل
م

ماالجؿؿةوسيمماالضؿصوديمبوظـؿوموثقؼومارتؾوروماظغذائيماألعنمؼرتؾط:ملؾًـؿقة حمركا بوصػفا الزراسة • .مواظرضي

اظلةؽونمممععظةمممسةقشممظلةؾلمماألدوسمتشؽلماظيتماظزراسيمسؾىمأنمؼرطزماظغذائيماألعنمأسؿولمجلدولموؼـؾغي

ماظؾؾدانميفماظرؼػقيماتاالضؿصودمرطقزةموتعؿربماظػؼراء، ماظغةذائيمماألعةنممأسؿةولممجلةدولمموؼـؾغةيم.ماظـوعقيمععظم

ٍممحتلةنيممإشممتفةدفمماظةيتمماظزراسيمضطوعميفماالدؿـؿوراتمأنمؼرطزمسؾىمأؼضو محوجةيمموػـةوكم.ماظؿغذؼةيممغؿةوئ

ماألشذؼةةيمسؾةةىماظطؾةةىماحلوصةةؾيميفماظةةؿغرياتمعةةعماظصةةغريةماحلقةةوزاتمإشممدسةةممتؽقةةفمأصةةقوبمخوصةةي

محتلةنيممخةاللممعةنممذظةكممودةقؿقؼقم.ماالدةؿداعيمموعؿطؾؾةوتممادلؿطورةماظؿؽـوظوجقومتطرحفوماظيتمواظؿقدؼوت

مصةرصمموحتلةنيممادلمدلةقيممواالبؿؽوراتمادلـودؾي،ماظؿؽـوظوجقومواسؿؿودمواظؿؽقفماألدواق،مإشمماظوصولمصرص

 .واظؾشريمواالجؿؿوسيموادلوظيمرأسمادلولماظطؾقعيمسؾىماحلصول
م

ممإذام:والًطوور اليَث • مظلةؽونمماظغذاءمعنمؼؽػيمعومإلغؿوجمادلطؾوبيماظزراسقيماإلغؿوجقيمةزؼودمتلعنيمملاظعوأراد

ماظؿؽـوظوجقوتموغؼلمؿطوؼراظوماظزراسقيماظؾقوثمدورمسؾىماظرتطقزمزؼودةمعنمبدمالصنغهمم،سددػممادلؿزاؼدماظعومل

.ماظـوعقةيمماظؾؾةدانمميفمادلةزارسنيمإشمممبوظـلةؾيممصعوظةي،ممبصورةمادؿكداعفومسؾىماظؼدرةموتـؿقيموتؽققػفو،مادلالئؿي

ماظؿـةوعمموتشةفقعمماظغذائقي،مادلوادمدؾيمتودقعميفماظؾقـقيمفودبذلمادلزؼدمعنماجلمعؿزاؼدمبشؽلومأؼضوؼؿعنيمو

 .واظؿغذؼيماظغذائيماألعنميفمرئقلقومعلوػؿومبوسؿؾورهماظغذائي
م

ماظػورؼةيمممؿقوجةوتمظالحماالػؿؿةومممعةنممادلزؼةدممإؼالءمرمى:موالًغذوة االجًؿاسقة واحلؿاوة ،األمان ذيؽات •

مأذةؽولممكؿؾةفمدلموؼـؾغةيم.مواظؿغذؼةيمماظغذاءمعنماحؿقوجوتفممظؿؾؾقيماظالزعيماظشرائقيماظؼدرةمإشممؼػؿؼرونمؾذؼنظ

اظةيتممماظػورؼةي،مماالحؿقوجةوتممتؾؾقةيممصؼطمظقسضعفماظمعنمؾقداظراعقيمظماألعونموذؾؽوتماالجؿؿوسقيماحلؿوؼي
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ممبلماسوت،اظصرمأوماظطؾقعقيماظؽوارثمجراءمعنمتـشلمعومشوظؾو موحتلنيماظقؼنيمسدممعنماحلدميفمأؼضواإلدفوم

ماظةذؼنممظألذةكوصممبوظـلةؾيممخوصةيممأػؿقيمتؽؿليماألعونموذؾؽوتماالجؿؿوسقيموحلؿوؼيص.ماظزراسقيمغؿوجقياإل

 .ادلواردمإشمحمدودمجدامسددمموصولمعنمؼعوغون

 

مواألدةواقموبقـفةوممماظؾؾةدانممداخةلممادلػؿوحةيمميؼةماظؿفورمؿةدصؼوتمميؽنمأنمؼؽونمظؾ:موةالًٍار نظؿةاأل تعزوز •

مماظلوقمصرصمإشممتعزؼزماظلعيموؼـؾغي.مواظؿغذؼيماظغذائيماألعنمتعزؼزميفمرموبيإمدورماظػعوظي مسةنممم-اظدوظقي

مادلػووضةوتممخةاللممعةنمم-ادلؼدممظؾزراسيممظؾؿفورةمادلشوهماظدسممسؾىمواظؼضوءماظؿفورؼيماحلواجزمختػقضمررؼق

 .اظدوظقيماظؿفورةميفحتؼققماإلغصوفممظضرورةماظواجىمالسؿؾورامإؼالءمععم،األررافمادلؿعددةماظؿفورؼي
 

ممإشممحوجيمػـوك:مياألرض وحقازة الزراسي اإلصالحم • اظةيتمتشةفدمممموادلـورقمضوظقماألميفمزراسيمإصالحإجراء

مسؾةىممادللؿداممصولاحلغطوقممظؿودقعمطودقؾيوذظكمماظغذائي،ماألعنمواغعداممواظػؼرمضوؼي،ماجؿؿوسقيمتػووتوت

برغةوعٍمعلةؿـدمإشممدقودةوتمممممخةاللممعةنممذظةكممققةمحتؼموؼـؾغي.مواظؿقؽممصقفوماظصؾيمذاتموادلواردماألراضي

ماظؿوجقفقةيمماخلطةوطممعةنممغظةومموؼؿةقعنمإضوعةيممم.موادلشةورطيمماحلؼوقمسؾىميوضوئؿوأخالضقيمميعؿؿودؽعؿؽوعؾيمو

يمطؿةموحلمإرةورممريتةوصممأجةلممعةنمماألخرىماظطؾقعقيموادلواردماألراضيمحلقوزةمادللموظيماحلوطؿيمبشلنماظطوسقي

ممقوزةحلمعلموظي مظؾؿةواردممادللةؿدامممواالدةؿكداممماظػؼةر،ممورةلةممعةنممواظؿكػقةفمماظغةذائي،مماألعنمتدسماألراضي

 .واسؿؿودهموادؿؽؿوظهماظـظوممػذامعـلمالدؿعراضمسؿؾقيمحوظقوماظغذائيماألعنمجلـيدمووتؼ.ماظؾقؽيموضموؼي
 

موشريػةمممأغػلةفمممادلزارسنيمعنماظزراسيماظؼطوعميفمـؿوراالدؿدقؿلتىماجلزءماألطربمعنم:مالزراسة يف االدًٌؿار •

مم.ماظؼقؿةيممدؾلةؾيمماعؿةدادممسؾىماخلوصماظؼطوعميفماظعوعؾنيمعن ماجلفةوتممعةنممبةدسممماحلؽوعةوت،ممدوروؼؿؿـةل

ممادلودمي، ماظػعوظةيممواألدةواقمماظؿقؿقةيمماظؾـقةيممتطةوؼرممخةاللممعنماالدؿـؿور،مػذامظؿشفقعمعواتقيمبقؽيمخؾقيف

ماظةورينمماظصةعقدؼنممسؾةىمماظزراسقةيمماظؾقةوثممظةدسممماالدةؿـؿورمأؼضومحوجيمعودةيمإشممممومثي.مادلعؾوعوتموتدصق

مسؾةىمماحلةرصممرمةىمظذام.متؾؼوئقيمظقلًماظزراسيمضطوعميفماظدوظقيماالدؿـؿوراتمعنادلؿلتقيممػوائداظو.مواظدوظي

ماظـؿوذجموماالدؿـؿورؼيماظعؼودمصقوشي معةنممدسؿفةومموضةؿونمماالدةؿـؿور،ممتشفعماظيتماإلغؿوجقي/ماظؿفورؼياغؿؼوء

اظـطةوقممموادةعيممؼيتشوورمسؿؾقييفمإجراءمماظغذائيماألعنمجلـيوتـظرم.مواظلقودقيمادلالئؿيماظؿشرؼعقيماألررمضؾل

ماجلةوعممعنمواحلدماظغذائيماألعنمتعزؼزمذلغهمعنميذاظماظزراسيماالدؿـؿورمعنمـوعػذاماظمتطوؼرواصؾيمدلموذوعؾي

 .واعؿالطهمماالدؿـؿورمعنمذاماظـوعبفماظوسيمعلؿوىم،مورصعاظؿغذؼيمودوء
 

 لًؼدم احملرز صوب حتؼقق األهداف سؾى ادلسًوى الؼطريارصد - خامسا
 

محلةىممواألضةوظقم،مماظؾؾةدانمماظؾفـةيممتلةوسدممأنماظواجةىممعةنم"ذورتموثقؼيمإصالحمجلـيماألعنماظغةذائيمإشممأغةهمممأ   -م11

مسؾةىمماظغةذائيمماألعةنممواغعةداممماظؿغذؼةيممدوءمعنماحلدمودؾلمتؿقؼق،ماألػدافمطوغًمإذامعوممبلوئلماظعـوؼيمبغقيماالضؿضوء،
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مدمةومماظؿؼةدمممظرصةدممعشرتطي،معمذراتمحتدؼدمذظكميفممبومعؾؿؽرة،مآظقيمادؿقداثمذظكمودقؿطؾى.مصعوظقيموأذدمأدرعمدمو

ماظرصةدمموحمةووالتمماظعةودليمماظغةذائيممظألعةنمماظلةوبؼيمماظؾفـةيممعةنممادللؿكؾصيماظدروسمعراسوةمععمادلعؿؿدةمواظؿدابريماألػداف

م".ىاألخر

م

مواألػةدافمم،1اهلةدفمممدةقؿومموالمظألظػقةي،مماإلمنوئقةيمموعنماحملؿؿلمأنمتشؿلماألػدافماظيتمدقؿممرصدػوماألػداف-م12

ٍمماظؽةورؼ،،ممواظؾقةرمماظالتقـقةيممأعرؼؽةومميفم2125مسوممحبؾولماجلوعمسؾىماظؼضوءمعـلمإضؾقؿقومسؾقفومادلؿػق ماظشةوعلممواظربغةوع

مواظوطةوالتممـظؿةيمادلمأنمحةنيمميفو.موعفؿةممدقؽونموتلثريهاالدرتاتقفيمماإلرورمتـػقذمدرصطؿومأنم.مأصرؼؼقوميفماظزراسقيمظؾؿـؿقي

متةوصريمظإلرةورماالدةرتاتقفيممممؼـؾغةيمصنغةهممماظؿغذؼةي،ممودةوءممظؾفةوعمماظعودليمرصدجمولماظميفمسؿؾفومدؿواصلماألخرىماظدوظقي

مادلؾةودئمدمؼةمدحتأؼضةوممظةهمممؼـؾغةيمو.مسـةهممواإلبةالغممادلعؾـةيممأػةداصفومبؾةوغمممدمواظؿؼدمماظذيمحتؼؼهممرصدميفمظؾؾؾدانماظؿوجقه

ميفمحومسةوممسـصةراممؼشةؽلمػومعةومموماظورين،مادللؿوىمسؾىمواظؿغذؼيماظغذائيمظألعنموذوعؾيمصعوظيوطؿيمحلمادلؿوحيمواخلقورات

ادللةوئلمممصفةمممظؿقلةنيمماظؾؾةدان،ممبةنيمماظـوجقةيممواظؿفةوربمماجلقةدةممادلؿوردوتمتؾودلمدقلفلمػذاو.ماظعودلقيماالدرتاتقفقي

م.يفمادلقدانصعوظقيممضلاألوماظػعوظي
م

ٍمممماظؾؾةدانممدللةوسدةمماظؿوجقهماالدرتاتقفيمتؼدؼممظإلرورموؼـؾغي-م13 مأوظوؼوتفةوماظورـقةيمممداخةلمماظرصةدممسؾةىمإدعةوجمبةراع

مغففةوممجلـيماألعنماظغذائيمحوظقوموتؾقٌ.مادلؿوحيمادلواردمععماظؿواصقموسؾىمتعزؼزمواظؿغذؼيماظغذائيمادلؿعؾؼيمبوألعنمواحملؾقي

مظألػةدافماظورـقةيمممأصضةلممإجةراءمعواءعةيمممسؾةىمماظؾؾةدانممدللوسدةماظؼطريمادللؿوىمسؾىماظغذائيماألعنمرائطمإجراءاتظردممخ

ماإلرةورماالدةرتاتقفيماظؿوجقةهممممؼةوصرمموضةدم.مادلؿوحيموادلواردمواظرباعٍمواالدرتاتقفقوتماظلقودوتمععمواظؿغذؼيماظغذائيمظألعن

م.تؿعؾقمبوظؿغذؼياظيتممذراتمادلمذظكميفممبوماسؿؿودػو،مؼؿعنيماظيتمادلشرتطيماألداءموعمذراتماظؼقوسمععوؼريمبشلن
 

متعروف ادلصطؾَات -داددا 
 

موتعرؼػوماالدرتاتقفيماظعودليمدقؿضؿنماإلرور-م14 مظؾؿػوػقممعشرتكمصفممظضؿونمسودة،مادللؿكدعيمظؾؿصطؾقوتمعلردا

 :شؿلدقموػذا.مواخلطوطماظؿوجقفقيمواظؿقوظقل

ممؼؿقؼق: الغذائي األمنم •م ماظغذائي ممؼؿؿؿعمسـدعواألعن ماظـوس نعؽوغقيمبماألوضوتمصمقعميفصمقع

ماظؿغذوؼيؿقوجوتفممحامتؾ،موعغذؼيآعـيمومطوصقيمأشذؼيمسؾىمواالضؿصوديمواالجؿؿوسيمادلوديماحلصول

 .واظصقيماظـشوطمعوصورةمحقوةمؼعقشوامؽيظمأذواضفمموتـودى
 

ممؼؿقؼق: دويغًال األمن م•م ماظؿغذوي ماظصققيمواظؾقؽيماظغذائيماألعنمبنيماجلؿعمؼؿممسـدعواألعن

مجلؿقعمصقيعػعوعيمبوظمحقوةمظضؿونماظؿغذؼيمومموردوتمادلـودؾيمواظرسوؼيممادلالئؿيماظصققيمواخلدعوت

م.األدرةمأصراد

 

 


