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 :اختاذ قرار اللجنةمطلوب من 

 

 ملعنى املصطلحات قيد النظر يف هذه الوثيقة واستخداماتها املختلفةوعلى مناقشات بناء على استعراض متعمق 

 :اللجنة ، فإّن"األمن التغذوي"و" األمن الغذائي والتغذوي"و" األمن الغذائي والتغذية"و" األمن الغذائي"
 

تعرتف بالتاريخ الطويل والتطور الذي طرأ على معنى واستخدام مصطلحي األمن الغذائي  (1)

 ؛واألمن التغذوي

 

يعكس على أفضل حنو الصالت املفاهيمية بني  "األمن الغذائي والتغذوي"مصطلح  تقّر بأّن (2)

األمن الغذائي واألمن التغذوي، ويعرب يف الوقت نفسه عن هدف إمنائي متكامل وحيد من شأنه أن 

 ؛يساعد يف توجيه السياسات واإلجراءات الربناجمية بشكل فعال

 

تقّر بأنه ال يوجد حاليًا أي توافق يف اآلراء بني الدول األعضاء حول استخدام املصطلح املرّكب  (3)

؛ ويؤّيد الكثريون تأييدًا كبريًا استخدام املصطلح املرّكب يف حني أّن البعض "األمن الغذائي والتغذوي"

التداعيات على مستوى مل ُتناقش على أكمل وجه ( أ: )اآلخر يشّكك يف استخدامه لألسباب التالية

مل ُيبحث بالشكل الكايف يف التداعيات املمكنة على والية جلنة ( ب)السياسات بالنسبة إىل البلدان؛ 

 .األسباب اللغوية( ج)األمن الغذائي العاملي؛ و

 

توصي بأن يقوم املكتب، بالتشاور مع اجملموعة االستشارية ومع األمانة املشرتكة، بتحديد  (4)

أعاله، على أن ( 3)ت العمل يف املستقبل الرامي إىل معاجلة املسائل املطروحة يف النقطة نطاق وتوقي

ُتعرض نتائج هذا العمل على اجللسة العامة للجنة األمن الغذائي العاملي استنادًا إىل األولويات وإىل 

 .املوارد املتاحة

 

 

 مقدمة -أوال 

 

املكتاب أن يقاوم بالتشااور    ‘األمن الغذائي العااملي إىل   للجنةالسابعة والثالثون ، طلبت الدورة 2111يف عام - 1

، وكذلك مع املنظمات الدولية املعنية، وخاصة منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمام  مع اجملموعة االستشارية واألمانة

، "األمان الغاذائي  "جدت، ملصطلحات عنى واالستخدامات املختلفة، إن واملب تتعلقاملتحدة للطفولة، باقرتاح خيارات 

 يف دورتهاا وللاك   تعارض علاى اللجناة    ،"األمن التغذوي"، و"األمن الغذائي والتغذوي"، و"األمن الغذائي والتغذية"و

وتساتجيب هاذه الوثيقاة  اذا      .(CFS/37, 2011) ’...االاذي ينبغاي للجناة اساتخدامه     ةالرمسي اتتوحيد املصطلحل

ثم تاوجز االساتخدام احلاالي     ،فهم املفاهيم األساسية الذي طرأ على موجزا للتطور التارخييوتقدم استعراضا . الطلب
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تنظر فيهاا مان أجال     ميكن للجنة أنوأخريا تفحص وتقرتح خيارات خمتلفة . للمصطلحات املختلفة قيد االستعراض

 . توحيد مصطلحاتها الرمسية

 

ديدة لتعريف األمن الغذائي والتغذية وحتديد العالقة طرحت صياغات وأطر مفاهيمية عوعلى مدى األعوام، - 2

بعاض املصاطلحات الرئيساية املساتخدمة يف هاذه الوثيقاة،       الوثيقاة  هاذه  ب 1وترد يف امللحق . املرتابطة القائمة بينهما

وبذل جهاد لالساتفادة مان جمموعاة     . 2األنشطة املتعلقة مبوضوع البحث يف امللحق ألهم  مشروحةقائمة باإلضافة إىل 

الكتابات يف هذا املوضوع الستخالص املعنى األساسي للمصطلحات الرئيسية والقرتاح طريقة إلمعان النظار فيهاا تتايح    

 . بطريقة متكاملة وبناءة قدماإجراء حوار عام للمضي 

 

 :رسائل رئيسية
 

 :على استعراض متعمق ملعنى املصطلحات قيد النظر يف هذه الوثيقة واستخداماتها املختلفة، فإن اللجنة بناء
 
، مبا إننا مجيعا نعمل من أجل القضاء على انعدام األمن الغذائي واجلوع وسوء التغذية  (1) 

ألن حيقق هذا ا دف املتعدد  وضمانا. يتماشى واحلق يف الغذاء الكايف واحلق يف التحرر من اجلوع

التخصصات نتيجة ناجحة، يلزم للفنيني املتخصصني وواضعي السياسات يف خمتلف 

 .التخصصات والقطاعات أن يتكلموا نفس اللغة

 

تطورت املصطلحات قيد املناقشة على مدى عدة عقود، استنادا إىل منظورات خمتلفة وضعتها  (2) 

املختصني، وخاصة خرباء التغذية والصحة العامة، وجمموعات الفنيني شبكات املمارسني الفنيني 

 .االجتماعية واألغذية والزراعة -العاملني يف اجملاالت االقتصادية 

 

يسود اعرتاف واسع النطاق باألبعاد األربعة لألمن الغذائي، وهي التوافر وإمكانية احلصول   (3) 

د الثالثة لألمن التغذوي، وهي إمكانية احلصول على واالستفادة واستقرار اإلمدادات، وباألبعا

 .األغذية، والرعاية والتغذية، والصحة والنظافة الصحية

 

قد يكون للمصطلحات معنى خمتلف عند تطبيقها على املستويني العاملي أو القطري باملقارنة  (4) 

 .باملستويني األسري والفردي

 

احلاالت اليت توجد فيها مشكلة بالنسبة إىل الرتمجة، ينبغي توخي احلذر حرصًا على  يف (5) 

االلتزام باللغة املتفق عليها؛ وُيشار أيضًا إىل أّن البلدان قد ختتار، بالنسبة إىل بعض اللغات، عدم 

 .استخدام املصطلح املرّكب يف سياقاتها الوطنية
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ن التعريفني املتعددي التخصصات لألمن الغذائي واألمن بينما يوجد تداخل كبري يف مضمو  (6) 

التغذوي، فإن بعض شبكات املمارسني ستشعر بقدر أكرب من االرتياح إزاء مصطلح منهما عن 

ومن شأن االتفاق والقبول املتبادلني ملصطلح موحد، تقره وتوصي باتباعه جلنة األمن . اآلخر

تواصل واختال القرارات واإلجراءات يف املستقبل مما الغذائي العاملي، أن ييسر إىل حد كبري ال

 .يدعم القضاء على انعدام األمن الغذائي واجلوع وسوء التغذية

 

 
 

 الطلب  أهمية- ثانيا 

 

وماع للاك، فاإن    . من منظور تقا   تسري يف خط مستقيممباشرة إن العالقة بني األغذية والتغذية هي عالقة - 3

 يف ساري ي الالتوصل إىل اتفاق بشأن تعريف مقبول تقنيا وسياسيا لألمن الغاذائي وعالقتاه بالتغذياة وبااألمن التغاذوي      

مصطلحات األمن الغاذائي، واألمان الغاذائي والتغذياة، واألمان      وتستخدم يف الوقت احلالي . بنفس القدر خط مستقيم

يانا بطرق املقصود منها حتديدَا إظهار الفرق باني األمان الغاذائي والتغذياة     أحتستخدم و. مجيعها ،الغذائي والتغذوي

وأحيانا ما تستخدم بشكل تبادلي بينما تستخدم يف أحياان أخارى بطارق تاربز العالقاة املتداخلاة       . أو األمن التغذوي

املمارساني أو مبجموعاات   وغالبا ما ترتبط الطريقة اليت تستخدم بها هذه املصطلحات بشبكات . بني األغذية والتغذية

وقاد تتخاذ    .مفاهيم متعددة التخصصات أساساا  هواليت متيل إىل الرتكيز على جوانب حمددة ملا الفنيني املتخصصني 

 .املصطلحات أيضًا معاٍن خمتلفة تبعًا لتطبيقها على املستويات العاملية أو الوطنية أو األسرية أو الفردية

 

املصطلحات أن تتخذ معاٍن خمتلفة لدى ترمجتهاا مان اللغاة اإلنكليزياة إىل     وعالوة على للك، ميكن لبعض - 4

مفهاومني جيادًا   ( أو األمن التغاذوي )وعلى وجه التحديد، ومع أّن مفهومي األمن الغذائي والتغذوي  .اللغات األخرى

ينهماا يف عباارة   كمصطلحني منفصلني، ال تكون ترمجتهما دقيقة دائماًا يف عادد مان اللغاات الرئيساية عناد اجلماع ب       

ينبغي توخي احلذر حرصًا على االلتزام باللغة املتفاق عليهاا؛   و. "أمن التغذية واألغذية"أو " األمن الغذائي والتغذوي"

 .وُيشار أيضًا إىل أّن البلدان قد ختتار، بالنسبة إىل بعض اللغات، عدم استخدام املصطلح املرّكب يف سياقاتها الوطنية

 

إىل  املختلفاة واللغاات   يف اساتخدام هاذه املصاطلحات باني التخصصاات     هاذا  عادم االتسااق    يؤديوغالبا ما - 5

الهماا أساساي يف حتقياق    كدون إجراء حوار مثمر عن أفضل سبل حتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذياة، و احليلولة 

. استخدام املصاطلحات  اخللط يفالسياسات مشاكل نامجة عن  وواضع ونتيجة لذلك، قد يواجه. أهداف اللجنة عموما

شامل للجمياع   حكومي دوليو دولي أكثر منتدى"مسعتها باعتبارها تب  جلنة األمن الغذائي العاملي  عليه، ومبا أّنو

فهام مشارتو وكامال     ، فمان األهمياة مبكاان أن يكاون لادى اللجناة      "بشأن املسائل املتصلة باألمن الغذائي والتغذياة 

 .هات املتعاملة معهاواجلودو ا األعضاء عمل اللجنة إىل بالنسبة  تهاتقدير قيمللمصطلحات الرئيسية ومضامينها و
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 األساسيةتطور املفاهيم  –ثالثا 

 

علاى النحاو الاذي    " واألمن التغذوي" األمن الغذائي"صيغت املفاهيم األساسية اليت تشكل أساس مصطلحي  -6

حكوماة لات نظارة    44، اجتمعات  1443عاام  ففاي   .أثناء احلرب العاملية الثانية األربعينيات أوائلنعرفه حاليا يف 

تطلعية يف هوت سربنغز بفرجينيا يف الواليات املتحدة األمريكية للنظر يف بلوغ هدف التحارر مان العاوز يف ماا يتصال      

وكافياة ومناسابة لكال     مأموناة يع  تاوفري إمادادات غذائياة     "التحرر من العوز"إىل أن  توخلص. باألغذية والزراعة

إىل الكفاياة الكمياة   " كافياة "إىل إمكانياة احلصاول علاى األغذياة، وتشاري      " مأمونة"وطفل، حيث تشري  وامرأةرجل 

 .توى التغذوي لإلمدادات الغذائيةإىل احمل" مناسبة"مدادات األغذية، بينما تشري إل

 

اليت مزقتها احلرب عانت من اجلوع الشاديد بال ومان    ويف الوقت نفسه، ونظرا ألن أجزاء كثرية من أوروبا - 7

ويارى  ". التحارر مان اجلاوع   "اجملاعة يف بعاض احلااالت، فقاد أعطاى ماؤمتر هاوت ساربنغز أولوياة أوىل لتحقياق          

تلت مباشرة احلرب انصب أشد الطلب إحلاحا علاى احلباوب واألغذياة األخارى الايت       اليتاملشاركون أنه يف الفرتة 

األغذياة األساساية، فسايكون مان     نتاج إ القدرة على ستعادتوما أن . حتافظ على املستويات الدنيا من الطاقة الغذائية

. ة علاى الصاحة اجليادة   ومغذيات أخارى الزماة للمحافظا    اتالضروري زيادة إنتاج األغذية اليت حتتوي على بروتين

حتقياق النماو االقتصاادي العااملي وتهيئاة       اعتربواأيضا على أن الفقر شكل السبب الرئيسي للجوع والعوز، و واوشدد

 .وحتقيق التغذية الكافية للجميع األجل الطويل لتقليل الفقر يفالزما  أمرافرص للعمل، 

 

 ات والستينيات يف الرتكيز أساساا علاى زياادة إنتاجياة    واستمرت السياسات الغذائية والزراعية يف اخلمسيني- 8

عان األنظاار ا ادف األطاول  جاال       تاوارى و. وتساويقها  وإنتاجهااملواد الغذائية األساسية، وخاصة احلبوب واألرز، 

وخالل هذه الفرتة توافرت لادى البلادان الرئيساية املصادرة للقماح فاوائض ضاخمة        . املتعلق بتحقيق التحرر من العوز

 .لسلع األساسية الرامية إىل ختليص العامل من اجلوعلالغذائية  تصرفت فيها من خالل برامج املعونة

 

العهد الادولي اخلااص بااحلقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة       ، اعتمدت األمم املتحدة 1466ويف عام - 4

كاد علاى واجاب الادول اختاال التادابري       واحلق يف التحرر من اجلوع وأكاف  غذاءعلى احلق يف احلصول كّرس الذي 

وتوزيع املوارد الغذائية، عن طريق االستفادة الكلية مان املعاارف التقنياة     حتسني طرق إنتاج وحفظ"الالزمة من أجل 

تااأمني توزيااع املااوارد الغذائيااة العامليااة توزيعااا عااادال يف ضااوء "...و ..."والعلمياة، ونشاار املعرفااة مببااادي التغذيااة  

أيضاا   يعارتف يف الوقات نفساه   لألمان الغاذائي    شاملاألساس ملفهوم إىل إرساء هذا أدى و(. 11املادة )" االحتياجات

 .بأهمية التغذية

 

عاامل إىل اففااض يف   ويف أوائل السبعينيات، أدت سلسلة متالحقاة مان احملاصايل الضاعيفة علاى نطااق ال      - 11

 ،، وارتفااع يف أساعار األغذياة يف كاثري مان البلادان      مان الانقص   األساواق  ومعانااة املخزونات العاملية مان احلباوب،   

وعقد مؤمتر األغذياة  . النشويات األساسية األخرىمن احلبوب وغريها من  يف ما يتوافرالفرد  حصةواففاض كبري يف 
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: ووضع التعريف احلالي لألمان الغاذائي القاائم علاى عارض األغذياة      . للتصدي لألزمة 1474العاملي يف روما يف عام 

لتوساع املطارد يف اساتهالو    توافر إمدادات غذائية عاملية كافية يف مجيع األوقات من املواد الغذائية األساسية لادعم ا "

 ."التقلبات يف اإلنتاج واألسعار األغذية لتعويض

 

، أنشئت جلنة األمان الغاذائي العااملي املشارتكة باني      1474األغذية العاملي لعام  واستجابة لتوصيات مؤمتر- 11

ويف للاك   .واللجناة الفرعياة للتغذياة التابعاة للجناة التنسايق اإلدارياة        (الفاو) منظمة األغذية والزراعة/ األمم املتحدة

حباوب وحتقياق االساتقرار يف أساواق     احلني انصب تركيز جلنة األمن الغذائي العااملي علاى زياادة اإلنتااج العااملي لل     

أغذياة تكفاي    أن هذه اإلجراءات ستكون كافية لضمان حصول مجيع النااس يف كال مكاان علاى     أساساحلبوب على 

وقع على عاتق اللجنة الفرعية للتغذية التابعة للجناة التنسايق اإلدارياة ضامان أن تركاز      ومن ناحية أخرى، . ألكلهم

منظومة األمم املتحدة على تاأمني حصاول مجياع األفاراد يف كال مكاان علاى نظاام غاذائي          أنشطة وبرامج التغذية يف 

 .الصحة والنشاطبة فعممتوازن يوفر املغذيات األساسية الالزمة للتمتع حبياة م

 

ويتطابق الرتكيز على االستهالو، الذي يتصل جبانب الطلب وبقضايا حصول الفئات الضعيفة مان الساكان   - 12

الاذي وساع مفهاوم األمان     Amartya Sen (1481 )ة الايت أجراهاا   املرجعيا ارتباطاا وثيقاا بالدراساة     على األغذية،

اإلقرار بأن كفاية اإلمادادات الغذائياة ال يكفاي    وأدت هذه الدراسة إىل . الغذائي بالرتكيز على أحقيات األفراد واألسر

. واالقتصاادي علاى تلاك األغذياة     اديإمكانية احلصول امللضمان األمن الغذائي ما مل تتوافر للفئات الفقرية والضعيفة 

ويف لروة أزمة األغذية العاملية الثانية الناجتة عن سلسالة مان احملاصايل الضاعيفة للحباوب يف أوائال الثمانينياات،        

عاام  اقرتحت منظمة األغذية والزراعة مفهوما منقحا وموسعا لألمن الغاذائي، أقرتاه جلناة األمان الغاذائي العااملي يف       

إمادادات وأساواق    يف ساتقرار حتقياق اال وإمادادات األغذياة،   كفاياة  : بط املفهوم بثالثة أهاداف حماددة  تراو. 1483

 .على اإلمدادات احلصوليف  منتوفري األاألغذية، و

 

الزمنية النعادام األمان    ركز على الدينامياتالفقر واجلوع ، أصدر البنك الدولي تقريرا معنونا 1486ويف عام - 13

وتتمثال أفضال   . وعزى التقرير كل من اجلوع املزمن وانعدام األمان الغاذائي العاابر إىل الفقار ونقاص الادخل      . الغذائي

اساتمرار  وسيلة ملساعدة هذه األسر الضعيفة يف التصدي بشاكل متازامن جملموعاة متعاددة مان العناصار الكامناة وراء        

 .بقائهم يف مصيدة الفقر

 

التخطيط املتعدد القطاعات يف جمال التغذية يف أوائل السبعينيات كانهج جدياد جساور ملكافحاة ساوء       غوبز- 14

وركز هذا النهج على احلرمان من التغذية كشاغل من شواغل السياسة العامة، وكعنصر أساساي يف التخطايط   . التغذية

وجااء هاذا كارد    . التخطيط لتحسني التغذيةبري واإلمنائي عموما يف ما يتصل بالتخطيط االقتصادي على املستوى القط

فعل لنهج ختطيط اإلمدادات الغذائية القائم على افرتاض أنه إلا ما أمكن زيادة معدالت مناو إنتااج األغذياة  طاى     

بشاكل كامال ُنهاج     1475وبلاور تقريار املنظماة يف عاام     . أسرع من معدالت منو السكان، فإن مشكلة التغذية سُتحل

لفقار  لوأشار إىل أن سوء التغذية ليس جمرد مشكلة توافر األغذياة بال أناه دالاة     . ية القائمة على التغذيةختطيط التنم
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جياب   الزخم الرئيسي لتخطيط األغذياة والتغذياة   ، فإنزيادة اإلمدادات الغذائيةتعني قد يفبينما وهكذا، . واحلرمان

ويصبح ختطيط التغذية أمرا رئيسايا يف التخطايط   . على تقليل أسباب احلرمان الذي يؤدي إىل سوء التغذية أن ينصب

 .يف تقليل سوء التغذية بشكل مطرداإلمنائي عموما ألن ا دف الرئيسي من التخطيط يتعني أن يتمثل 

 

ة يف الثمانينياات إىل فهام جدياد    وأدى النظر إىل كل من توافر أغذية كافية وإمكانية احلصاول علاى األغذيا   - 15

منظماة   طرحات ، 1441ويف عاام  . للجوع وسوء التغذية، مبا يف للك نقص التغذية وسوء التغذياة باملغاذيات الدقيقاة   

ميز بوضوح بني العوامل املتعلقة بالتغذية وغاري املتعلقاة    مفاهيميا لفهم أسباب سوء التغذية األمم املتحدة للطفولة إطارا

املاؤمتر الادولي    ،بعاد للاك  تطوير هاذا اإلطاار،   واصل و. اليت تعترب أساسية يف تغذية األطفال( والصحة الرعاية)بها 

الاذي وضاع واعتماد اإلعاالن     و ،التغذيةالذي يتناول باعتباره االجتماع احلكومي الدولي األول  1442للتغذية يف عام 

 .العاملي وخطة العمل بشأن التغذية

 

ودعت األوساط املختصة بالتغذية والصحة مناذ وقات طويال إىل حتساني فهام العناصار الرئيساية احملاددة         - 16

وأدى هذا إىل مبادرات جديدة لتعمايم اعتباارات التغذياة يف    . للتغذية اجليدة وإىل إدماجها حتقيقا لألهداف اإلمنائية

جمموعاة مان    2111يف عاام   أنشأتهاذية اليت صميم األنشطة بشكل فعال بقدر أكرب، مثل حركة حتسني مستوى التغ

اجلهات صاحبة الشأن املعنياة بانقص التقادم احملارز حناو تقليال اجلاوع ونقاص التغذياة وحتقياق األمان الغاذائي             

 .والتغذوي للجميع

 

 االستخدامات احلالية للمصطلحات- رابعا 

 

 األمن الغذائي

 

يتحقاق األمان الغاذائي عنادما يتمتاع      : "التعرياف التاالي   1446اعتمد مؤمتر القمة العاملي لألغذية يف عاام  - 17

علاى أغذياة كافياة ومأموناة ومغذياة تلباى        للحصاول  املادية واالقتصاادية  باإلمكانياتالبشر كافة يف مجيع األوقات 

ماع   ويتطاابق هاذا التعرياف   ". حاجاتهم التغذوية وتناسب ألواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة

جيساد  هاو  و. واالساتفادة منهاا   اإلمادادات  التوافر وإمكانياة احلصاول واساتقرار   : وهي بعاد األربعة لألمن الغذائياأل

 .ةسليملتغذية العاية يف جمال ارالبغذية واجلوانب املتصلة باأل

 

 الغاذائي لمعلوماات القطرياة عان انعادام األمان      لنظام   بإنشاءويف أعقاب توصية مؤمتر القمة العاملي لألغذية - 18

، ناقش فريق عامل مشارتو باني الوكااالت تفساري تعرياف األمان       الصلةوالتعرض لنقص األغذية ورسم اخلرائط لات 

بشأن نظم املعلومات القطرية عان   مبادي توجيهيةوأدى هذا إىل وضع . الغذائي يف ما يتعلق بكفايته من منظور تغذوي

 أكادت الايت   املعلومات األساساية واملباادي  : والتعرض لنقص األغذية ورسم اخلرائط لات الصلة الغذائيانعدام األمن 

 .األبعاد األربعة لألمن الغذائي 1448يف عام جلنة األمن الغذائي العاملي  فيها وأقرت
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تاى اآلن،  لألمن الغاذائي شاائع االساتخدام ويستشاهد باه ح      1446وال يزال تعريف مؤمتر القمة العاملي لعام - 14

وتأكاد  ". املادياة واالجتماعياة واالقتصاادية    باإلمكانياات "إىل العباارة  " االجتماعياة "وُأدخلت إضافة وحيادة هاي كلماة    

وأضاافت وثيقاة   . 2114يف عاام   اإلعالن الصادر عان ماؤمتر القماة العااملي لألمان الغاذائي      التعريف مرة ثانية رمسيا يف 

اإلشاارة الصارحية    ،ماؤمتر منظماة األغذياة والزراعاة    يف الوقت نفسه اليت اعتمدها  ،األمن الغذائي العاملي جلنةإصالح 

: والركائز األرباع لألمان الغاذائي هاي    : "التالية إىل التغطية الشاملة للتغذية يف تفسريها للتعريف الرمسي لألمن الغذائي

 مفهاوم يتجازأ مان    جازء ال  التغذويوالبعد . احلصول عليها واالستفادة منهاتوافر األغذية واستقرار إمداداتها وإمكانات 

 .(CFS: 2009/2 Rev. 2) ."األمن الغذائي ومن عمل جلنة األمن الغذائي العاملي

 

 األمن التغذوي

 

ويركاز األمان   . يف منتصاف التساعينيات  " األمان التغاذوي  "مصطلح  ظهر، "األمن الغذائي"مع تطور مصطلح - 21

واساتنادا إىل  . على استهالو األغذية من جانب األسر أو األفراد وعلى كيفياة اساتفادة اجلسام مان األغذياة      التغذوي

ميكان  : "1445التعريف التالي يف عام  اقرتح املعهد الدولي لبحوث الدراسات الزراعية، لليونيسيفاإلطار املفاهيمي 

مان حياث الربوتيناات والطاقاة والفيتاميناات واملعاادن جلمياع         افيةك ةتغذويحالة  توافر األمن التغذوي بأنه تعريف

 ".أفراد األسرة يف مجيع األوقات

 

وهاي حالاة   ". األمن التغذوي"مبع   التوعيةويف ضوء استمرار اجلوع والفقر وسوء التغذية، استمرت جهود - 21

حتياجات التغذوية وتقارتن بعوامال   وجتمع بني احلصول على أغذية كافية تشبع متاما اال. تتحقق على مستوى الفرد

هضم األغذية واالستفادة من املغذيات لدعم منوه واحملافظة علاى جسامه والقياام    غري متعلقة باألغذية متكن الفرد من 

وقادم التعرياف    .جعل التغذية حمورا للتنمية، نشر البنك الدولي كتابا عن 2116ويف عام . بوظائف احلياة األساسية

صاحية   يتحقق األمن التغذوي عند اقارتان األمان الغاذائي ببيئاة صاحية و ادمات      : "ألمن التغذوياملسهب التالي ل

." مجياع أفاراد األسارة حبيااة موفاورة الصاحة       أن يانعم  للتغذية على حنو يكفال  مارساتمبكافية وبرعاية مناسبة و

عن السياساات العاملياة    يصدر الحقاالذي واستخدمت منظمة الصحة العاملية التعريف لاته لألمن التغذوي يف تقريرها 

 .للتغذية

 

: تعريف األمان التغاذوي وبلورتاه كالتاالي     رطة طريق حتسني مستوى التغذيةاخل 2111ت طبعة عام وتناول- 22

بشكل مأمون على نظام تغذوي مناسب ببيئة صحية و ادمات   احلصول إمكانيةيتحقق األمن التغذوي عندما تقرتن "

 .."لضمان حياة مفعمة بالصحة والنشاط جلميع أفراد األسرة مناسبةة وبرعاية وافيصحية 

 

ستهلك األفراد بالفعال األغذياة   يويف مسعى لرتكيز االنتباه على نقطة أن األمن التغذوي لن يتحقق إال عندما - 23

لياا لألمان   علاى النحاو الاوارد يف التعرياف املقباول حا     )اليت حيتاجونها بدال من جمرد توافر فرص احلصاول عليهاا   
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يف مجياع   النااس  يتحقاق األمان التغاذوي عنادما يساتهلك مجياع      :"للصياغة، وضعت الفاو املسودة التالية (التغذوي

لتلبياة   ،تهاالتغاذوي وساالم   اهاا وحمتو هاا وتنوع أصانافها  مان حياث تعادد    ،كافياة ونوعياة   األوقات أغذية بكمياة 

 صحة وتعلايم وبببيئة صحية  االقرتانبوا حياة مفعمة بالنشاط والصحة، عيشية ليائغذالحاجاتهم التغذوية وأفضلياتهم 

 .(FAO/AGN, March 2012)." ةرفوا ورعاية

 

 األمن الغذائي والتغذية

 

ة، ساليم يف الوقت الذي جيسد فيه التعريف الشامل لألمن الغذائي العناصار الرئيساية احملاددة للتغذياة ال     - 24

وهاذا املصاطلح هاو    . املوضاحني أعااله   ُيستخدم كوسيلة للجمع باني املفهاومني  " والتغذيةاألمن الغذائي "فإن مصطلح 

األكثر شيوعا يف االستخدام بني شابكات املمارساني يف األوسااط االجتماعياة واالقتصاادية والغذائياة والزراعياة وللاك         

غذياة وإمكانياة احلصاول عليهاا واساتقرار      تاوافر األ املتعلقة باألمن الغذائي وهي بعاد األإقرارا بالرتكيز التقليدي على 

وباإلضافة إىل للك، يعرتف املصطلح بأهمية شواغل التغذية الرئيسية، مثل ممارساات الرعاياة والتغذياة،    . إمداداتها

أن  ياربزوا ويستخدم هذا املصطلح أيضاا عنادما يرياد املمارساون أن     . النظافة الصحيةواملسائل املتعلقة بالصحة العامة 

األمن الغذائي يعد شرطا مسبقا لتوفري التغذية الكافية وأنه يلزم اختال إجراءات خمتلفة وإن كانات تكميلياة لتحقياق    

وبعبارة أخرى، فإن إجراءات األمن الغذائي ينبغي أن تكفل أن تاوفر الانظم الغذائياة    . أهداف األمن الغذائي والتغذية

 أن إلجراءات املوجهة حناو التغذياة  لافية ومناسبة ومأمونة، بينما ينبغي احلصول املستقر على أغذية ك جلميع األسر

تغذوياة   فوائاد تكفل متتع األسر واألفراد باملعرفة الصحية والظروف الصحية والبيئية الداعمة الالزماة للحصاول علاى    

 .كافية من األغذية

 

ومناذ عاام   . يف شاتى أجزائهاا  " التغذيةاألمن الغذائي و"وتستخدم وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي مصطلح - 25

، أصبح هذا املصطلح معيارا لوثائق جلنة األمان الغاذائي العااملي، ويساتخدم أيضاا مان قبال منظماة األغذياة          2114

ويقدم فريق اخلارباء  ". حتسني األمن الغذائي والتغذوي: "والزراعة باعتباره واحدا من أهدافها املؤسسية االسرتاتيجية

إطاار  "وضاع   ، واللجناة لاتهاا مكلفاة مبساؤولية    "األمن الغذائي والتغذياة "التابع للجنة مشورة بشأن  الرفيع املستوى

 2114وكان اعتماد هذا املصطلح مان قبال جلناة األمان الغاذائي يف عاام       ". اسرتاتيجي عاملي لألمن الغذائي والتغذية

أيضاا يف للاك الوقات،     تبزغا  الايت " ئي والتغذيةاألمن الغذايف جمال الزراعة والشراكة العاملية " استخداممتسقا مع 

ومتشيا ماع هاذا، حيمال املمثال اخلااص لألماني       . أحناء كثرية من منظومة األمم املتحدة يف ممارسة شائعة تأصبحو

 ".املمثل اخلاص لألمن الغذائي والتغذية"العام لقب 

 

  األمن الغذائي والتغذوي

 
وهاو  . للجمع بني عناصار األمان الغاذائي واألمان التغاذوي      أخرىوسيلة " األمن الغذائي والتغذوي"يشكل  - 26

األوسااط  علاى وجاه اخلصاوص     هإليا  ودعات بصورة أكثر تواترا خالل عدد مان السانوات املاضاية،     مصطلح استخدم

ويفضال   .التغذية يف سياسات وبرامج األمان الغاذائي   إدماج ضرورة زيادةوالتغذية للتأكيد على  املعنية بالصحة العامة
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بني األمان الغاذائي واألمان التغاذوي،      أولئك الذين يرغبون يف تسليط الضوء على الصالت اليت ال تنفصم املصطلحهذا 

" ويالتغاذ و" عباارة  إدراجيؤكد و. لغويا فقط بل أيضا من الناحية املفاهيمية، ال سيما على مستوى األسرة والفرد ليس

 .تغذية هو ا دف النهائيمستويات ال أن رفع "األمن الغذائي" بعد

 

منتصاف   مناذ " األمان الغاذائي والتغاذوي   "ويستخدم املعهد الدولي لبحاوث السياساات الغذائياة مصاطلح      - 27

الغاذاء   تاوافر يتحقق األمن الغذائي والتغذوي عنادما ي : " املصطلح صيغا  ذا والفاواليونيسيف  ووضعتات، يالتسعين

االساتفادة  و احلصاول علياه   إمكانياة  تتاحو( لية االجتماعية والثقافيةقابوالسالمة والالكمية والنوعية من حيث ) الكايف

األمان   يتحقاق "و (2118اليونيسايف،  )".ميع األفراد يف مجيع األوقات ليعيشوا حياة موفورة الصحة والنشااط جله من

واالجتماعياة واالقتصاادية للحصاول    الناس، يف كل األوقات اإلمكانات املادية  الغذائي والتغذوي عندما تتوافر جلميع

احتياجااتهم   لتلبية االغذائي وسالمته اهاوحمتو هاوتنوع هاأصناف من حيث تعدد تنيونوعية كافي ةبكمي غذيةعلى األ

بصاحة  صاحية و  صاحة، ماع االقارتان ببيئاة    الو مفعمة باحليااة بالنشااط   التغذوية وأفضلياتهم الغذائية ليعيشوا حياة

 [2111تشرين الثاني /، نوفمربومحاية املستهلك شعبة التغذية/ منظمة األغذية والزراعة ] ".وافرةورعاية وتعليم 

 

 ةاملعنيا  املساتوى  ةاألمم املتحدة الرفيعا  ة عملفرق تهإطار العمل الشامل احملدث الذي أصدر أيضا ويستخدم- 28

ويبدأ اإلطار بالنص التالي، الاذي  ". والتغذويالغذائي  األمن"مصطلح  2111 أيلول/ يف سبتمرب باألمن الغذائي العاملي

األمان الغاذائي   ...": " األمان الغاذائي والتغاذوي   "مبصاطلح   1446لألغذياة لعاام    تعريف مؤمتر القماة العااملي   يربط

 واالجتماعياة يف كال األوقاات، اإلمكاناات املادياة      ،تتاوافر جلمياع النااس    يتحقق األمن الغاذائي عنادما  : والتغذوي

 كافية ومأمونة ومغذياة تلاا احتياجااتهم التغذوياة وأفضالياتهم الغذائياة ليعيشاوا        غذيةواالقتصادية للحصول على أ

اإلمكاناات املادياة أو االجتماعياة     تتوافر للنااس  ث انعدام األمن الغذائي عندما الوحيد. ياة موفورة النشاط والصحةح

تاوافر  يشامل املساائل املتعلقاة ب    األمن الغذائي فإنلذا . دد أعالهحملعلى النحو ا األغذيةأو االقتصادية للحصول على 

يشمل أيضاا  فإنه  ،رتكيزه على خصائص األفرادل نظرا، وإمداداتها واستقرار دة منهاافستاالواحلصول عليها و األغذية

 ".جلوالقدرات الطويلة األحلمل والنمو او نشاطممارسة الو ةحيالل الالزمةواملغذيات  احتياجاتهم من الطاقة والربوتني

 

 مان دعم با  ،املعنية بالتغذية اللجنة الدائمةالصادر عن ( 2111)لتغذية يف العامل حالة االتقرير السادس عن و- 24

 ،(اليونيسايف )منظمة األمم املتحدة للطفولاة  الصحة العاملية و منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة

يف كال  " األمان الغاذائي والتغاذوي   "عان قصاد مصاطلح     يستخدم" األمن الغذائي والتغذوي املستدام"فصال عن  يتضمن

 األمان الغاذائي  "ويساتخدم برناامج األغذياة العااملي مصاطلح      . التغذويتحقيق األمن املرتبطة باألهمية  بسببأجزائه 

هااذا سيسااتخدم أيضااا  ، بينمااا(2113-2118)االساارتاتيجية  خطتااهيف و( 2112)تغذيااة لل هسياسااات يف" والتغااذوي

 .2113ومنظمة الصحة العاملية يف عام  الفاوالذي تنظمه ( 21 +املؤمتر)لتغذية لاملؤمتر الدولي املصطلح 
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 االستنتاجات والتوصيات- خامسا 

 
 وكاذلك " التغاذوي  األمان "و " األمان الغاذائي  " يناقشت األقسام السابقة تطاور معناى واساتخدام مصاطلح     - 31

 ".األمان الغاذائي والتغاذوي   "و " والتغذياة  األمان الغاذائي  "يف  مثلما حادث طريقتني مت اجلمع فيهما بني املصطلحني 

 كان القصد هو التميياز باني اإلجاراءات الالزماة علاى     إلا ما  أكثر شيوعابشكل ، "األمن الغذائي والتغذية" وُيستخدم

 بينما يساتخدم . الفردمستوى األسرة و ىاإلجراءات الالزمة على مستو وبني واحملليوالوط   العاملي املستوى كل من

االهتمام علاى   تركيزهو القصد  كان وإلا ماعلى مستوى األسرة والفرد  على وجه اخلصوص" الغذائي والتغذوي األمن"

 .سلسلة الغذائيةالعلى طول اإلجراءات الالزمة لتعميم اعتبارات التغذية يف مجيع النقاط 

 

ىل إ نتبااه اال -"األمن الغاذائي والتغذياة  " - وهو املصطلح احلالي الذي تستخدمه جلنة األمن الغذائي يوجهو- 31

 مان  األمان الغاذائي   قاد نباع  و ".التغذياة  والغاذائي   األمن"ن، وهما لكنهما متداخال لبعضهما أهمية مفهومني مكملني

 إماداداتها  واساتقرار  اواحلصول عليهغذية يشمل توافر األواسع وتطور مع مرور الوقت إىل مفهوم " التحرر من اجلوع"

 وممارساات الرعاياة   ،ةكافيا  أغذياة لاى احلصاول علاى    ع ويشادد مفهاوم التغذياة،    وباملثل، تطاور . هامن ستفادةواال

مثال إجاراءات   يل "والتغذياة  األمان الغاذائي  "يستخدم مصاطلح   وعادة ما. النظافة الصحيةوالصحة  قضاياو ،والتغذية

األفاراد   اساتهالو  ضامان يشكل و. واستقرار أسعار األغذية ومأمونةكافية  غذائية إمدادات توافر ضمان من قبيل الزمة

بقادر  بصاحة جيادة    ومتاتعهم علاى مساتوى األسارة،     ناسبةواملتنوعة امل النوعية اجليدة من األغذية صحيحةال ةكميال

اإلجاراءات املتعاددة    العدياد مان   وصايغت . مان هاذا املفهاوم    ااألغذية جزء يكفي لتمكينهم من امتصاص املغذيات من

السياسات على مجياع املساتويات بشاكل عاام      يدرو واضعوو ،هذا املصطلح يف إطارالتخصصات واخلطط االستثمارية 

وإلا كان هنااو ضاعف يف معناى واساتخدام     . سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي  أهمية االستثمار يف كل من احلد من

املفاهيمياة   تنيملصاطلح مان النااحي   ا ضامون م يف تاداخل ال اخللاط الاذي يساببه    رجاع إىل املوحد، فإناه ي املصطلح  اهذ

 .عملية على السواءوال

 

فهاو  . طريقة أكثر تكامال للجمع بني املفهومني" األمن الغذائي والتغذوي"من ناحية أخرى، ميثل مصطلح و - 32

للسياساات   موحاد حد سواء كهدف أوحد و على" األمن التغذوي"و " األمن الغذائي"يؤكد أن ا دف العام هو حتقيق 

 علاى حتساني دماج عملاها مان أجال       الصيغة تشجع شبكات املمارساني  ال أيضا أن هذهويق. واإلجراءات الربناجمية

اساتخدام هاذه    بشاكل متزاياد   ، يف إطااره، شااع  الذي السياقهو وهذا . من الغذائي واألمن التغذويحتقيق أهداف األ

الغذائياة واجلواناب االجتماعياة     والانظم إنتااج األغذياة    فاإن " والتغاذوي  األمن الغاذائي "مصطلح  ظل فيف .الصياغة

اإلنسان نقطاة االنطاالق،   فيه  شكلاليت يالبيولوجي  جهنيكملها السمفهوم األمن الغذائي  نبع منهااليت  واالقتصادية

 .مفهوم األمن التغذوي هيؤكدعلى النحو الذي 
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التغذياة، واساتنادا    انعدام األمن الغذائي واجلاوع وساوء   مع مراعاة أننا مجيعا نعمل من أجل القضاء علىو - 33

 :بأنواالستخدامات املختلفة للمصطلحات قيد النظر يف هذه الوثيقة، توصى اللجنة  للمعانيعمقة تإىل مراجعة م
 

تعرتف بالتاريخ الطويل والتطور الذي طرأ على معنى واستخدام مصطلحي األمن الغذائي واألمن  (1)

 ؛التغذوي

 

بني األمن  يعكس على أفضل حنو الصالت املفاهيمية" األمن الغذائي والتغذوي"مصطلح  أّنقّر بت (2)

الغذائي واألمن التغذوي، ويعرب يف الوقت نفسه عن هدف إمنائي متكامل وحيد من شأنه أن يساعد 

 ؛يف توجيه السياسات واإلجراءات الربناجمية بشكل فعال

 

تقّر بأن البلدان قد ختتار، بالنسبة إىل بعض اللغات، عدم استخدام املصطلح املرّكب يف سياقاتها  (3)

 الوطنية؛

 

 ":لألمن الغذائي والتغذوي"، التعريف التالي حسب االقتضاءتوصي بأن تستخدم اللجنة،  (4)
 

املادية  اإلمكاناتيتحقق األمن الغذائي والتغذوي عندما تتوافر جلميع الناس يف كل األوقات " (5)

كافيتني لتلبية حاجاتهم التغذوية ة بكمية ونوعي منة وواالجتماعية واالقتصادية للحصول على أغذية 

، على حنو يكفل حياة ةصحية كافي ت ورعايةوخدما صحيةأن تدعم للك بيئة ووألواقهم الغذائية، 

 ."الصحة والنشاطب مفعمة
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 املصطلحات الرئيسية: األولامللحق 

 

 األغذية

 
 أي ماادة معاادة  األغذيااة هاي فاإن  السياساات،   واضاعي إىل وبالنساابة . لنااس هااي ماا ياأكلون   إىل ااألغذياة بالنسابة   

 .1لالستهالو البشري

 

 املغذيات

 

علاى   حتاافظ النماو، و  وحتقاق لناا  . العناصر واملركبات الكيميائية الايت حتتاوي عليهاا األغذياة    املواد واملغذيات هي 

أنهاا  طلوباة بكمياات كابرية علاى     امل املغاذيات  وتصانف . وتبقيناا أصاحاء   ،الطاقةب زودنايف حالة جيدة، وت أجسامنا

فقاط، لكان ضارورية،    ، وتلك املطلوبة بكميات صغرية للغاياة  (والربوتينات الكربوهيدرات والدهون)كربى املغذيات ال

وحتتوي مجيع األغذية على ما ال يقل عن واحاد   (.الفيتامينات واملعادن والعناصر النادرة)على أنها املغذيات الدقيقة 

ويتعاّين   .علاى األقال   مغذيات دقيقة غذية ولكن ليس مجيعها على بضعمعظم األبينما حتتوى ، ربىمن املغذيات الك

وهناو توصيات للمتنااول الياومي   . استهالو املغذيات الدقيقة الضرورية لعدم قدرة جسم اإلنسان على إنتاجها مبفرده

 .ومستويات التناول املأمون بالنسبة إىل مجيع املغذيات

 

 الطاقة الغذائية

 

الساعرات  ب، وتقااس  (والربوتيناات الكربوهيادرات، والادهون   )الكاربى   غذائية من مجيع املغذياتيتم توفري الطاقة ال

وظاائف  الطاقاة ألداء   تلزماه وهاي ضارورية للحيااة ألن اجلسام     . اجلاول  بوحادة الطاقاة   الكيلو سعر أوب احلرارية أو

وإلا . تروحيياا عمال الزماا للبقااء أو نشااطا     للك رادية، سواء كاناإلنشطة األساسية، وكذلك لالضطالع باأل التلقائية

 .مفرطة، يكتسبون الوزنوإلا كانت الوزن،  يفقدون الناس فإنكمية الطاقة الغذائية املستهلكة غري كافية،  كانت

 

 النظام الغذائي املتوازن

 

مفعماة   يااة حلللنماو و  الالزماة  األساساية  النظام الغذائي املتوازن هو النظام الغذائي الذي يوفر الطاقة ومجيع املغذيات

احملافظاة  النماو الطبيعاي و   اليت تتايح حتتوي على مجيع املغذيات الالزمة  قليلة ونظرا ألن أغذية .بالصحة والنشاط

 ربىجمموعة متنوعة من األغذياة لتلبياة احتياجاات الشاخص مان املغاذيات الكا       فتلزم ، ووظائفه جسم اإلنسان على

                                                 
أي مادة، سواء كانت مصنعة، أو شبه مصنعة أو خاما معدة لالستهالو البشري، وتشامل املشاروبات،   " ف الدستور الغذائي األغذية بأنهايعرِّ  1

أو املواد اليت ال تساتخدم   تشمل مستحضرات التجمل أو التبغ لكنها ال" األغذية" أو إعداد أو معاجلة تصنيعوالعلكة، وأي مادة مستخدمة يف 

 (.دليل اإلجراءات  يئة الدستور الغذائي، الطبعة احلادية عشرة." ) قريإال كعقا
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توليفة من األغذية توفر الكمية الصحيحة مان الطاقاة الغذائياة ومجياع املغاذيات األساساية بكمياات         أيو. والدقيقة

 .امتوازن اغذائي انظام تشكلونسب مثلى 

 

 اجلوع

 

 همجنسا  وناوع  همأعماار  علاى اخاتالف  كمية الطاقة الغذائياة الايت حيتاجهاا النااس     ل تقديرات خرباء التغذية وضع

وإلا مل حيصال   .طانشا الصاحة و بال مفعماة  للحفاظ على حيااة  خمتلفة ثقافات يف املبذولة تباينةامل األنشطة مستوياتو

ويف حاال اساتمّر   . ، فاإنهم يشاعرون بااجلوع   ألنشاطتهم ة عاديا الطاقة الغذائية الالزمة للمعادالت ال األفراد على كمية 

النشااط   نقصاان لطاقة املزمن إىل وميكن أن يؤدي نقص ا. الوضع على حاله ملدة أطول، يؤدي للك إىل نقص يف التغذية

 إىل الوفااة احلادة، ميكن أن يؤدي النقص املزمن للطاقة إىل ا زال و هويف أشكال. معًا همايفقدان الوزن أو كل وأالبدني 

 . واجلوع ليس مرادفًا لسوء التغذية أو نقص التغذية بل إنهما متداخالن معًا .يف نهاية املطاف

 

 اجملاعة

 

ة مان الساكان يف منطقاة    عينا جوع حاد ياؤثر علاى جمموعاة م   تؤدي إىل ألغذية يف اأنها ندرة شديدة تعرف اجملاعة ب

 .ووفاتهم جزء من السكان املتضررين جتويع وعادة ما ينتج عنها. جغرافية حمددة

 

 التغذية

 

 بدنياة حالاة   إىل التغذياة الصاحيحة   وديوتا . واساتفادة اجلسام مان املغاذيات     غذياة من األ ناولملتا عنالتغذية  تنتج

ه واالستفادة مناه مجياع املغاذيات األساساية     متصاصوا ناول الغذائيللك عندما يوفر املت ويتحقق. وفسيولوجية صحية

 املادياة  اتاإلمكانا  نقاص  ويناتج عان  حالاة فسايولوجية غاري صاحية     إىل  ضاعف التغذياة   ويؤدي. ةاملطلوببالكميات 

وميكان أن  . الغذائياة واملغاذيات   مان الطاقاة   ساليمة للحصول على الكميات الواالقتصادية واالجتماعية والفسيولوجية 

القادرة   نقاص املناعة، وزيادة التعرض للمارض، و  نقصالنمو البدني والعقلي، و إعاقة إىل عواقب ضعف التغذية تؤدي

 فارد ال قادرة بتضار   النظافة الصحية واألمراض أن سوءونظرا ألنه ميكن للطفيليات و. اإلنتاجية نقصالعمل و أداءعلى 

 تاوفري إمادادات غذائياة مأموناة وميااه      فإنواالستفادة من الناحية البيولوجية من املغذيات املستهلكة،  امتصاصعلى 

جنباا إىل   وللاك  جيادة تغذياة  توفري أساسية لتعد والرعاية  لصحة والتعليموخدمات وافية للشرب وبيئة صحية ل نقية

 .ةييناجل إمكانياته كامل كل فرد بلوغ على حنو يكفلنماء ال املثلىالتغذية  وتدعم. جنب مع نظام غذائي متوازن
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 سوء التغذية

 

 .ضطراب تغذوي جبميع أشكاله ويشمل نقص التغذية واإلفاراط يف التغذياة علاى حاد ساواء     بأنه ايعرف سوء التغذية 

 نصاب ي، تقلياديا و. األمنااط التغذوياة  يف حمددة، وكاذلك   ودقيقة كربىمغذيات يف فهو يتعلق باختالالت يف الطاقة و

. الزائاد وغاري املتاوازن علاى حاد ساواء       املتناولينطبق أيضا على  ، ولكنهمن األغذية املتناول عدم كفايةعلى الرتكيز 

األياض   طلباات مت ،اوزجيا أو  ،والدقيقاة األساساية   ربىمن املغذيات الكتناول لا امليدث سوء التغذية عندما ال حتو

، غاريه مان األحاوال الفسايولوجية    وواجلانس  ر لتقادم يف العما  ل وفقاا طلبات األيض مت تباينوت. املغذيات تلكب املتعلقة

الاذي تنقلاه األغذياة     اإلساهال إىل  مماا ياؤدي  والصرف الصحي  تتأثر أيضا بالظروف البيئية مبا يف للك قلة النظافةو

أشخاص وزنهام طبيعاي، أو    تعرض وإلا ما(. عامليةنظمة الصحة المل سياسات التغذية العاملية استعراض)وكذلك املياه 

غالباا ماا   و. مساترت جوع  أنهاب أحيانا إليهايشار فسوء التغذية باملغذيات الدقيقة يعانون من زيادة الوزن أو البدانة، ل

مبعانااتهم  على غري علم  من يعانون منه مما يدع ،سترتللجوع املعالمات حتذيرية واضحة تشري إىل التعرض  ال توجد

ولألمهاات احلوامال واملرضاعات احتياجاات     . سلا حمتمل على صاحتهم  أثرما له من التغذوي و يف النظام نقص من

فالغذاء اإلضايف الالزم أثناء احلمل والرضاعة يتسم بأهمية حامسة لتأمني املتحصالت الغذائية الكافياة  . خاصة إضافية

ومن شأن نقص التغذية لادى األمهاات يف هاذه املرحلاة أن ياؤدي إىل      . ضاعةنوعًا وكمًا لنمّو اجلنني وإنتاج حليب الر

علاى وجاه   خطاري   وسوء التغذياة . تركيز بعض املغذيات يف حليب الرضاعة ير منو اجلنني داخل الرحم وإىل تدنتأّخ

إىل وبالنسابة  ( سن الثانية احلمل حتى بدء من)األوىل من حياتهم  يوم 1 111الا لرضع خالل إىل ا اخلصوص بالنسبة

والنمااء إىل  والاتعلم،   إىل حد كبري على قدرة األطفال على النمو هاال ميكن عكس ثار بعيدة املدى  ، ولهالصغار ألطفالا

ها، سار جمتمعاات وأمام بأ   مكانياة منااء  إهاذا أن حياد مان    من شاأن  و. تهميف حيا ةالحق مرحلةيف  راشدين منتجني

 .لبلدإىل اعبئا صحيا وإنسانيا باهظا ومستمرا بالنسبة  فرضوي

 

 الغذائية احلالة

 

الكيمائي التقييم السريري ميكن قياس احلالة الغذائية لشخص ما بطرق خمتلفة مثل قياسات اجلسم البشري و

وميكن . وُتعترب قياسات اجلسم البشري الطريقة األكثر شيوعًا. والطرق اخلاصة باملتحصالت الغذائية البيولوجي

وال تكفي احلالة الغذائية لوحدها . تعريفها على أنها قياس القياسات املادية والرتكيبة اإلمجالية جلسم اإلنسان

 . لشخص ما لتحديد أسباب هذه احلالة
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 لتسلسل الزمين لألعمال املرجعيةلقائمة : الثانيمللحق ا

 

 

5491 
: والزراعاة  منظماة األغذياة  (. 1481)والزراعاة   يف منظماة األغذياة   مقتبس. غزمؤمتر هوت سربين الصادر عن عالناإل

 :التااااااالي املوقااااااعمتاااااااح علااااااى  . رومااااااا. 1481 -1445أصااااااو ا وتكوينهااااااا وتطورهااااااا   

16367http://www.worldfooddayusa.org/?id= 
 

5491 
: منظماة األغذياة والزراعاة   (. 1481)يف منظمة األغذياة والزراعاة    مقتبس .الديباجة: دستور منظمة األغذية والزراعة

 :التاااااااالي املوقاااااااعمتااااااااح علاااااااى  . روماااااااا. 1481-1445أصاااااااو ا وتكوينهاااااااا وتطورهاااااااا  
.htm00e4228e/p4228/p009http://www.fao.org/docrep/ 
 

5491 
 .روما. املسح العاملي األول لألغذية(. 1446)منظمة األغذية والزراعة 

 
5491 

 /http://www.un.org/en/documents/udhr. اإلنساناإلعالن العاملي حلقوق (. 1448)األمم املتحدة 

 
5411 

لتوقياع  ا بااب  أعتماد وفاتح  . العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(. 1466)األمم املتحدة 

 ديسامرب / كاانون األول  16املؤرخ ( 21 -د)  ألف 2211 العامة قرار اجلمعيةوجب مب إليه واالنضمام عليه والتصديق

 .نيويورو. 1466

 
5491 

 .نيويورو. 1474تشرين الثاني /تقرير مؤمتر األغذية العاملي الذي عقد يف روما يف نوفمرب(. 1475)األمم املتحدة 
Joy, L. and Payne, P.R. (1975). Food and Nutrition Planning, Nutrition Consultants’ Reports Series 
No. 35, ESN: CRS/75/351. FAO. Rome. 

 
 

5491 
التنسايق   جلناة  بياان : الرتتيبات املؤسسية املتعلقة بالتغذياة  ( 1476)اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة 

: التاااااااااااااااالي وقاااااااااااااااعمتااااااااااااااااح علاااااااااااااااى امل. ، نيوياااااااااااااااورواإلدارياااااااااااااااة
.pdf1976_April_5805http://www.unscn.org/files/mandate/ECOSOC_statement__re_SCN_E 
 

: مشاكل األغذياة، الرتتيباات املؤسساية املتعلقاة بالتغذياة      (. 1476)واالجتماعي لألمم املتحدة  االقتصادياجمللس 

 ECOSOC E/5805, 28 April 1976 .جلنة التنسيق اإلدارية بيان

 

http://www.worldfooddayusa.org/?id=16367
http://www.fao.org/docrep/009/p4228e/p4228e00.htm
http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.unscn.org/files/mandate/ECOSOC_statement__re_SCN_E5805_April_1976.pdf
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5499 
بياان تكميلاي مان    . الرتتيباات املؤسساية املتعلقاة بالتغذياة    (. 1477)اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحادة  

  ECOSOC E/5968, 26 April 1977جلنة التنسيق اإلدارية

 
5415 

Sen, A. (1981). Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxford: Clarendon Press, 
New York: Oxford University Press 

 
5411 

املادير العاام عان األمان الغاذائي       رتقريا  :((CFS 83/4 جلنة األمن الغذائي العاملي(. 1483)  منظمة األغذية والزراعة

 .روما. إعادة تقييم املفاهيم والنهج: العاملي

 
5411 

 .واشنطن العاصمة. الفقر واجلوع(. 1486)البنك الدولي 

 
5442 

يف اساارتاتيجية حتسااني تغذيااة األطفااال والنساااء يف البلاادان " إطااار مفاااهيمي لسااوء التغذيااة"(. 1441)اليونيساايف 

 .نيويورو. ليونيسيفلسياسات الاستعراض  -النامية
5440 

Chambers, R. and Conway, G.R. (1992). Sustainable rural livelihoods : practical concepts for the 
21st century. Institution of Develolpment Studies. Brighton. 

 

يف اإلعاالن العااملي وخطاة العمال      - تغذيةللاملؤمتر الدولي (. 1442) منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

 .1442كانون األول /ديسمرب. روما. التغذية جمال

 

املفااهيم  : األمان الغاذائي لألسار املعيشاية    (. 1442)اليونيسايف  / الصندوق الدولي للتنمية الزراعياة 

  .S. Maxwell and T. Frankenberger أجراه استعراض ف . املقاييسواملؤشرات و

 

. تعريف األمان الغاذائي  -حتديد سياسات الوكالة األمريكية للتنمية الدولية( 1442)الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

 .واشنطن العاصمة. 1442نيسان / أبريل 14 املؤرخ توجيه السياسات

 
5441 

Quisumbung, A.R. et al. (1995). Women: The Key to Food Security. IFPRI Food Policy Report. 
Washington D.C. Cited in Kennert, K., ed., 2005. Achieving Food and Nutrition Security. InWEnt 
Feldafing. GTZ Eschborn and DWHH Bonn. 

 
5441 

 .روما. املسح العاملي السادس لألغذية(. 1446)منظمة األغذية والزراعة 
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إعالن روما عن األمن الغذائي العاملي وخطة العمل الصادرة عن مؤمتر القماة العااملي   ( 1446)عة منظمة األغذية والزرا

 /HTM00E3613E/W3613/W003http://www.fao.org/DOCREP.: التالي وقععلى امل انمتاح. لألغذية

 
5441 

اخلطااوط . الاادورة الرابعااة والعشاارون،  48/5: جلنااة األماان الغااذائي العاااملي(. 1448)والزراعااة  منظمااة األغذيااة

التوجيهية إلقامة نظم قطرية للمعلومات عان انعادام األمان الغاذائي والتعارض لانقص األغذياة ورسام اخلارائط لات          

 .روما. ومبادي معلومات أساسية: الصلة
Frankenberger T. and McCaston. M. (1998). From Food Security to Livelihood Security: the 

Evolution of Concepts. CARE USA. Atlanta. 

 

 Preparation and use of food-based dietary 881سلسالة التقاارير الفنياة، العادد     ( 1448)منظماة الصاحة العاملياة    

guidelines .1445منظمة الصحة العاملية، نيقوسيا / مشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ةمشاور. 

 
5444 

املاؤرخ  E/C.12/1999/5 :( 11املاادة  . )احلق يف الغذاء الكاايف ( . 1444) اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة

 .جنيف واالجتماعية، ، اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية12التعليق العام ، 1444 رأيا/ مايو 12

 

من حالاة انعادام األمان الغاذائي يف      11، صفحة "الشائعة االستخداماملصطلحات " .(1444)منظمة األغذية والزراعة 

 .روما. حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل. العامل

 
0222 
. هج سابل املعيشاة املساتدامة   لانُ وقائع اجتماعاات املنتادى املعا  باالتطبيق الفعلاي       ،(2111)التنمية الدولية  إدارة

 .2111 لار /مارس 11-7 ،ينايس

 

. املاضاية  خمسنياألمن الغاذائي والتغذياة يف السانوات الاا    : حالة األغذية والزراعة(. 2111)منظمة األغذية والزراعة 

 .روما

 
Gross R., et al (2000). The four dimensions of food and nutrition security: definitions and concepts. 
GTZ version, April 2000. Available online at: FAO, InWent 
http://www.foodsec.org/DL/course/shortcourseFA/en/pdf/P-01_RG_Concept.pdf 

 
0220 
الطبعاة احلادياة    ،هيئة الدستور الغذائي، دليل اإلجاراءات ( 2112)ة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية منظم

 .(عشرة
0221 

http://www.fao.org/DOCREP/003/W3613E/W3613E00.HTM
http://www.foodsec.org/DL/course/shortcourseFA/en/pdf/P-01_RG_Concept.pdf
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حلقاة دراساية علمياة دولياة     . احلرمان مان األغذياة ونقاص التغذياة     وتقييم قياس(. 2113)منظمة األغذية والزراعة 

 .والتعاارض لاانقص األغذيااة ورساام اخلاارائط لات الصاالة     عاان انعاادام األماان الغااذائي     نظاام املعلومااات بشااأن 

 .روما ،2113حزيران / ويوني

 

 اإلصاالحات التجارياة واألمان الغاذائي،    " ،مقااييس مفااهيم و : األمان الغاذائي  " (.2113)منظمة األغذياة والزراعاة   

 .روما ،2الفصل 

 

األماراض  الوقاياة مان   تغذياة و لالغاذائي وا  النظام. 416سلسلة التقارير الفنية، العدد ( 2113)منظمة الصحة العاملية 

 .2113جنيف، . تقرير مشاورة اخلرباء املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية. املزمنة

 

0229 
أيان حنان وكياف    : حالاة األمان الغاذائي والتغذياة يف أفريقياا     (. "2114) املعهد الدولي لبحوث السياسات الزراعية

املقدماة يف إطاار رةياة     37ورقة املناقشة . األمن الغذائي والتغذوي يف 2الفصل . Todd Bensonإعداد " ناوصلنا إىل ه

 .واشنطن العاصمة. 2121 لعام املعهد الدولي لبحوث السياسات الزراعية

 

" األغذياة العااملي   دماج التغذياة يف أنشاطة برناامج    : الغاذاء مان أجال التغذياة     (. " 2114)برنامج األغذية العااملي  

(WFP/EB.A/2004/5-A/1). 

 

0221 
 :التالي وقعمتاح على امل. يةتغذية األسرالدليل (. 2115)منظمة األغذية والزراعة 

http://www.fao.org/docrep/007/y5740e/y5740e06.htm#bm06.1 

 

اخلطوط التوجيهية الطوعياة لادعم اإلعماال التادرجيي للحاق يف الغاذاء الكاايف يف        (. 2115)منظمة األغذية والزراعة 

تشارين الثااني   /الدورة السابعة والعشرين بعد املائة جمللس املنظماة، ناوفمرب   يف اعتمدت. سياق األمن الغذائي القطري

 .روما. 2114

 
0221 

 .روما. األمن الغذائي :2العدد ، العامة موجز السياسة(. 2116)منظمة األغذية والزراعة 

 
  Shakir (2006). Repositioning Nutrition as Central to Development. Washington D.C. World Bank. 

 

عتماد يف الادورة   ا، 2111-2116اإلطاار االسارتاتيجي للفارتة    (. 2116)جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذياة  

 . 2116 لار /الثالثة والثالثني يف مارس

 

http://www.fao.org/docrep/007/y5740e/y5740e06.htm#bm06.1
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 العااملي  العمال  إطاار : ة باني األطفاال  تغذيا الوع ونقاص  اجلا مباادرة القضااء علاى    (. 2116) برنامج األغذياة العااملي  

(WFP/EB2/2006/4-A). 

 

ومطبعاة جامعاة    األغذياة العااملي   اجلاوع والاتعلم، برناامج    -سلسلة اجلوع يف العامل(. 2116)برنامج األغذية العاملي 

 .ستانفورد

 
0229 

 :التاالي  وقاع متااح علاى امل  . احلاق يف الغاذاء   عان موقاع املنظماة علاى اإلنرتنات     (. 2117)منظمة األغذية والزراعة 
foodtoright.org/faowww. 

 

 :التالي وقعمتاح على امل. احلق يف الغذاء يف جمالدليل بشأن وضع تشريعات (. 2117)منظمة األغذية والزراعة 

http://www.fao.org/righttofood/publi09/guide_on_legislating.pdf. 

 

 Earth نشرالدار و األغذية العاملي برنامج ،اجلوع والصحة - يف العامل سلسلة اجلوع(. 2117)برنامج األغذية العاملي 

Scan . 

 

 - األطفاال ة باني  تغذيا الوع ونقاص  اجلا مبادرة القضاء علاى   - اإلطار العاملي للعمل(. 2117)برنامج األغذية العاملي 

 .(WFP/EB.1/2007/5-A/Add.1) (ضميمة) اإلطار العاملي للعمل

0221 
 .العمل من أجل األطفال: األمن التغذوي/ يف أسعار األغذيةات الزياد(. 2118)اليونيسيف 

 

 2113 -2118ألغذياااة العااااملي للفااارتة  لربناااامج ا اخلطاااة االسااارتاتيجية(. 2118)برناااامج األغذياااة العااااملي 
(WFP/2009/EB.A/3) 

 

0224 
  CFS 35: 2009/2 Rev النساخة النهائياة  ، إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي(. 2114)جلنة األمن الغذائي العاملي 

 . 2114تشرين األول /أكتوبر  2

 

  إعالن مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي .(2114) منظمة األغذية والزراعة 

WSFS 2009/2 ،16 2114تشرين الثاني / نوفمرب. 

 
  Pinstrup-Anderson P. (2009).” Food Security: definition and measurement”, pp. 5-7 in Food Security 
Vol. 1.  

 

 .نيويورو. لاطفواأل هاتاألم بنيبشأن نقص التغذية  احملرز تتبع التقدم(. 2114)اليونيسيف 

http://www.fao.org/righttofood
http://www.fao.org/righttofood/publi09/guide_on_legislating.pdf
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 .نيويورو. حتسني األمن التغذوي ألطفال أفريقيا(. 2114)اليونيسيف واالحتاد األفريقي 

 

 .التغذياة  بشاأن اجتمااع بروكسال الرفياع املساتوى     تقريار  (. 2114) م املتحادة الدائماة املعنياة بالتغذياة     جلنة األما 

 .جنيف. 2114تشرين األول / أكتوبر

 
0252 

 العمال  حتاديث إطاار  (. 2111)فريق العمل الرفيع املستوى املع  بأزمة األمن الغذائي العاملية التابع لألمام املتحادة   

 .الشامل

 

 .العدد األول، رطة طريق حتسني مستوى التغذيةاخ(. 2111أيلول / سبتمرب) حركة حتسني مستوى التغذية 

 

 .جنيف. التقرير السادس عن حالة التغذية يف العامل(. 2111)جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية 

 
0255 

  .CFS 37/2011 التقرير النهائي(. 2111)جلنة األمن الغذائي العاملي 

 
 EuropeAid (2011). Glossary on page 71 of Addressing undernutrition in external assistance. Joint 

document prepared by the EC, Germany, Ireland, France, Poland and the United Kingdom. 
September 2011. 

 

: التقريار النهاائي  (. 2111تشارين الثااني   / ناوفمرب ) األغذية والزراعةشعبة التغذية ومحاية املستهلك التابعة ملنظمة 

الدورة الثامنة بعاد  .  MB663منظمة األغذية والزراعة،  يفمكتب التقييم . تقييم دور املنظمة وعملها يف جمال التغذية

 .املائة للجنة الربنامج وحركة حتسني مستوى التغذية
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األمان الغاذائي   حتقياق  (. 2112)فريق العمل الرفيع املستوى املع  بأزمة األمن الغذائي العاملية التابع لألمم املتحادة  

 .2112 لار / مارس 14. ةغذيلزراعة واألاملستدامة لوالتغذوي للجميع من خالل النظم 

 

 .جنيف. يصدر الحقا. استعراض سياسات التغذية العاملية (.يصدر الحقا)منظمة الصحة العاملية 

 

 :التاااالي وقاااععلاااى امل ةمتاحااا. التغذياااة: الصاااحةب املتعلقاااة املوضاااوعات. املوقاااع اإللكرتوناااي للمنظماااة 

.http://www.who.int/topics/nutrition/en/ 
 

 .(WFP/EB.1/2012/5-A) التغذية لربنامج األغذية العاملي اتسياس(. 2112)برنامج األغذية العاملي 

http://www.who.int/topics/nutrition/en/

