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أي نقص التغذية، مبا يف ذلك اهلزال والتقزم، والنقص يف املغذذت   - يشّكل اجلوع وسوء التغذية جبميع أشكاله -1
 1أحذذذد أاذذذد التلذذذدت  الذذذب دوا ووذذذا الملذذذدا  ونتيمذذذة ذتملذذذة  ن ذذذدام ا  ذذذ  الغذذذذائ  - الزائذذذد والةذذذمنةالدقيقذذذة والذذذو   

ود اين مجيع الملذدا  حذول ال ذان  ذ   شذكلة سذوء  وا مناط الغذائية غري الصلية،    مجلة عوا ل وأسماب أخرى عديدة.
ولقذذد  اد عذذدد ا شذذذان الذذذي   دة  ذذ  سذذوء التغذيذذة.التغذيذذة دحذذد أشذذكاهلا علذذي ا قذذل ويتذذشكر   تموذذا دشذذكال  ت ذذد

ويذذ س سذذوء التغذيذذة   دًا  2.دقريمًذذا ي ذذانو   ذذ  اجلذذوع يف الةذذنوا  ا خذذرية ةيمذذا الةذذمنة  خذذذة ب ددنذذاع يف مجيذذع الملذذدا 
وخيمة علي صلة ا شذان ودةذاهو،، وعلذي منذوه، اجلةذدي واكددااذ ، وعلذي سذمل اةذع عيشذو، علذي  ذدى ا يذاة 

وأهذذداةوا  2030ا لتلقيذذخ خ ذذة التنميذذة املةذذتدا ة ل ذذام امذذريً   أشذذكاله يذذدتً وميثذذل سذذوء التغذيذذة جبميذذع  ي  ذذر ا  يذذال.وعلذذ
 للتنمية املةتدا ة.

ويشذذّكل سذذوء التغذيذذة جبميذذع أشذذكاله عائًقذذا دئيةذذًيا أ ذذام اكعمذذال امل ذذرد لللذذخ يف غذذذاء اذذا   يف سذذيا  ا  ذذ   -2
 الغذائ  الوطين.

الصلية وا  تماعية وا قتصادية الشديدة امل دمة ع  اجلوع وسوء التغذية جبميع أشكاله     يل ودنتقل اآل د  -3
 نذنض  الو   عند الو دة يكونذو   أطناً  وهناس احتمال أاد أ  دلد النةاء اللوايت ي انني    نقص التغذية  إىل  خر.

   سذوء التغذيذة وبلغذني ي ذانو   ذ  الذو   الزائذد أو الةذمنة.ي ذانو  أيًضذا  ذ أطناً    ّرضني أاثر    غريه،    يصملوا 

ا قصرية وطويلة ا  ل علذي صذلتو  ودةذاهو  وصذلة أطنذاهل  ودةذاهو،، مبذا يف ذلذك ضذ   ومتثل مسنة ا  وا  أخ ادً 
خ ذر امل ذاانة  ذ   القددة اكددااية و تدة خ ر امل اانة    اختال   يف النمو ال صيب يف املراحذل ا وىل  ذ  ا يذاة و تدة

وقذد  ا  ذرا  غذري امل ديذة يف  رحلذة الملذو .و  لدى ا طنال الذي  ه، يف س  الدداسة و ا قملوا، و   الةمنة الو   الزائد
ؤدي سوء التغذية لدى ا طنال إىل قصر القا ة، وددهود الصذلة اجلةذدية وال قليذة، وضذ   ا داء املددسذ ، وا نذا  ي

   رحلة الملو ، و تدة قابلية اكصابة ب  را  املز نة وغري امل دية ا خرى يف مجيع  راحل ا ياة.اكنتا ية ا قتصادية يف

وقذذد دذذؤدي هذذذا ا  ذذرا  إىل الوةذذاة املمكذذرة و تدة ا  ذذرا  واكعاقذذة، ا  ذذر الذذذي يت لذذع اددنذذاع اكننذذا  علذذي الرعايذذة 
 )متت املواةقة علي ذلك ب د التشاود( وا قتصادا  الوطنية. علي النت، الصلية ا كقياًل الصلية ويضع عمئً 

                                                      
و  يتلقذذذخ ا  ذذذ  الغذذذذائ  عنذذذد ا يتمتذذذع مجيذذذع النذذذاا ويف مجيذذذع ا وقذذذا  بنذذذرن الوصذذذول املذذذادي وا قتصذذذادي وا  تمذذذاع  إىل الغذذذذاء الكذذذايف واملذذذش " 1

إعذال  دو ذا بشذش   .1996 نتمذة ا غذيذة والزداعذة،  والصذلة.. واملغذي الذي ين  بحتيا اهت، الغذائية ويناسع أذواقوذ، الغذائيذة  يذاة  وةذودة النشذاط
 ا    الغذائ  ال امل  وخ ة عمل  ؤمتر القمة ال امل  لألغذية.

حالذة ا  ذ  الغذذائ  . 2020، بذران   ا غذيذة ال ذامل  و نتمذة الصذلة ال امليذة. اليونيةذ  نتمة ا غذيذة والزداعذة، الصذندو  الذدوت للتنميذة الزداعيذة،  2
 . دو ا،  نتمة ا غذية والزداعة.والتغذية يف ال ان. يويل النت، الغذائية    أ ل أمناط غذائية صلية  يةودة الكلنة
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ودتملي  وي زى سوء التغذية جبميع أشكاله إىل أسماب اا نة  ت ددة و  اب ة ينمغ  التصدي هلا بصودة  تزا نة. -4
  وغذذري ذلذذك  ذذ ،وكذذروهت، ،وعمذذره، ،ا جلنةذذو،هذذذا ا سذذماب ب ذذر  وتلنذذة ودذذؤكر علذذي ا شذذذان دسذذاليع وتلنذذة دمً ذذ

 ودشذذمل هذذذذا ا سذذذماب علذذي سذذذميل املثذذذال   ا صذذر، ا ةتقذذذاد إىل ةذذذرن ا صذذول علذذذي ا غذيذذذة املؤشذذرا  ا  تماعيذذذة.
املش ونذذة واملغذيذذة وا منذذاط الغذائيذذة الصذذلية، ونقذذص امل لو ذذا  املت لقذذة بلتوصذذيا  الغذائيذذة، و ادسذذا  الرعايذذة و  الكاةيذذة

نذذال، وسذذوء خذذد ا  الصذذر  الصذذل  والنتاةذذة الصذذلية، وا ةتقذذاد إىل ةذذرن والتغذيذذة غذذري املالئمذذة للرّضذذع وصذذغاد ا ط
ا صذول علذي  يذذاا الشذرب اآل نذذة، وعذدم ا صذول علذذي ايذد ا  ال بويذذة والصذلية اجليّذدة، ودذذرّدي ا وضذاع ا  تماعيذذة 

ة، وا ةتقذذاد إىل إ كانيذذذة وا قتصذذادية، وعذذذدم املةذذاواة بذذذني اجلنةذذني، والتومذذذيك، والذذدع، غذذذري الكذذايف لذذذنت، اكنتذذا  ا ليذذذ
ودشذمل  نتا يذة و  اب ذةا سذماب ا ساسذية لةذوء التغذيذة  إ و  الوصول إىل ا سوا  والتمادة وا بتكادا  والتكنولو يذا.

اهليااذذل ا قتصذذادية وا  تماعيذذة الذذب يذذول دو  إعمذذال حقذذو  اكنةذذا  املتشذذابكة وغذذري القابلذذة للتمزئذذة، ودذذد  النقذذر، 
 النذذاا ا منذاط الغذائيذذة الصذلية بةذوولة، ا  ذذر الذذي رذد  ذذ  قذددة   دتذي دم املةذاواة القائمذة بلن ذذل، و ود مذخ أو ذه عذذ

   نوا. و،علي الوصول إىل املوادد وايد ا  ا ساسية لتلقيخ التغذية املناسمة والصلة أو رر 
ذي  ي يشذذو  يف امتم ذذا  ودشذذمل عذذادة ةئذذة النذذاا ا اثذذر عرضذذة لةذذوء التغذيذذة جبميذذع أشذذكاله ا شذذذان الذذ -5

والذي  ليةذت لذديو، سذي رة ااةيذة علذي اختيذاده، للذنم   ،ا لية النقرية واملومشة، والذي  لديو، احتيا ا  دغذوية امرية
ا طنذذذال الصذذذغاد، وا طنذذذذال يف سذذذ  الدداسذذذة، واملذذذذراهقني، وا وا ذذذل، واملرضذذذ ا ، والنتيذذذذا ،  ذلذذذذكويشذذذمل  الغذذذذائ .

عذالوة علذي ذلذك، ةذل  الةذكا  ا صذليني، وامتم ذا   ،  ذ  مجلذة أشذذان  خذري .ذوي اكعاقذةا شذان واملةنني، و 
دعذ  الكنذا ، والنالحذني، والنقذراء يف املنذاطخ ا ضذرية والرينيذة، وامل ذدو ني، اا لية، وال مذال املذومسيني غذري الذرمسيني، و ز 

امتم ذذذذا  ا ليذذذذذة يف ا داضذذذذ  املردن ذذذذذة واملنذذذذاطخ النائيذذذذذة، والرعذذذذاة، والصذذذذذيادي ، وال ذذذذا لني يف لذذذذذال ا غذيذذذذة والزداعذذذذذة، و 
واملوا ري ، والال ئني، والنا حني،    بني  خذري ،   ّرضذو  بو ذه خذان لةذوء التغذيذة يف حذال وق ذوا يف النقذر املةذتمر 

 أو املؤقت ود ّرضوا للتوميك.
وي ذد  أنواعذه وبددنذاع   ذدل الوةيذا .سوء التغذية جبميع أشكاله بعتالل الصلة علي اخذتال  و  اجلوع ويردم  -6

إ كانيذذة اكصذذابة ب  ذذرا  امل ديذذة وا  ذذرا  غذذري تزايذذد نقذذص التغذيذذة سذذمًما دئيةذذًيا لوةذذاة ا طنذذال دو  سذذ  ايا ةذذة ول
يتمثذذل يف  تدة إصذذذابة  امذذريًاا  اهلذذزال الذذذي ي ذذر  أيًضذذا بذذذنقص التغذيذذة ا ذذاد، خ ذذرً  شذذكلوي الةذذادية يف  رحلذذة الملذذو .

ويتصذذل التقذذزم الذذذي هذذو إىل حذذد امذذري نتيمذذة لةذذوء التغذيذذة املذذز  ، بتذذشخر النمذذو اجلةذذدي  نذذال ب  ذذرا  ووةذذاهت،.ا ط
 .2030أ ام يقيخ خ ة التنمية املةتدا ة ل ام  ريي ام  نيوميثل التقزم واهلزال يدي واكدداا  علي الةواء.

 ،وةيتذذا ني ألذذ  ،املتنذذاول  ذذ  ا غذيذذة الغنيذذة ب ديذذدويذذؤكر الذذنقص يف املغذذذت  الدقيقذذة املذذردم  ب ذذدم انايذذة  -7
وغري ذلك    املغذت  ا ساسية، علي نةمة امذرية  ذ  سذكا  ال ذان  ،والزنك ،وةيتا ني دال ،ومحض النوليك ،واليود

وختتلذذ  ا حتيا ذذا  التغذويذذة خذذالل دودة  حيذذت د دذذع عليذذه عواقذذع وخيمذذة علذذي صذذلة اكنةذذا  ودةاهذذه ود ذذّودا.
 ،واملرضذ ا  ،ا وا ذلو  ،والنتيذا ، والنةذاء يف سذ  اك ذاب ،والنةذاء ،ةا طنال دو  س  ايا ةذة واملراهقذو  ة.ا يا

  ّرضذذو  بصذذنة خاصذذة للذذنقص يف املغذذذت  الدقيقذذة، مبذذا يف ذلذذك علذذي سذذميل املثذذال   ا صذذر ةقذذر الذذدم الناشذذ  عذذ  
ويذؤدي الذنقص يف املغذذت  الدقيقذة  يف ال ذان.ا اثذر شذيوعً ا املغذت  الدقيقذة  يفالنقص يف ا ديد الذي ي د النقص 

االذذذذي يشذذذاد إليذذذه  .اجلوع املةذذذت .، إىل  تدة قابليذذذة اكصذذذابة بل ذذذدوى والتشذذذوها  ايلقيذذذة واملشذذذاال يف النمذذذو ذبذذذ أيًضذذذ
 ا نا   توس  ال مر املتوقع.  وإىل



و تزايذذذدي  لبصذذذابة ب  ذذذرا  غذذذري امل ديذذذة املردم ذذذة وميثذذذل الذذذو   الزائذذذد والةذذذمنة يف ال ذذذان عذذذا ل  خ ذذذر دئيةذذذيني  -8
وداء الةذذكري  ذذ   ،وا  ذذرا  التننةذذية املز نذذة ،وأ ذذرا  شذذرايني القلذذع ،بلذذنم  الغذذذائ ،  ثذذل ب ذذض أشذذكال الةذذرطا 

و  س  و  يزال نقص التغذية والنقص يف املغذت  الدقيقة الشكلني الرئيةيني لةوء التغذية لدى ا طنال د النوع الثاين.
ايا ةة يف ال ان، ولك  ميثل الذو   الزائذد والةذمنة ال ذعء ا اذد الذذي يذر أ يذت وطشدذه ا طنذال الصذغاد وا طنذال يف 

بكضذاةة  س  الدداسة واملراهقو  والمالغو  ودذزداد   ذد هتما يف مجيذع ا قذالي،  ذع  ذا  املنذاطخ الرينيذة بملنذاطخ ا ضذرية.
 للوقاية    الو   الزائد، إذ  ع نقص التغذية، ي تد النمو ا  ثل يف ا تم ا ل  ا وىل ضرودتً إىل ذلك، واما ه  ا ال 

أ  ا طنذذال الذذذي  عذذانوا  ذذ  نقذذص التغذيذذة هذذ، أاثذذر عرضذذة للم ذذاانة  ذذ  الذذو   الزائذذد أو الةذذمنة يف  رحلذذة  حقذذة  ذذ  
 )متت املواةقة علي ذلك ب د التشاود( حياهت،.

املةذذذاواة علذذذي املةذذذتوت  ال امليذذذة واكقليميذذذة والوطنيذذذة سذذذممني اذذذا نني دئيةذذذيني للمذذذوع وسذذذوء  وي ذذذد النقذذذر وعذذذدم -9
وي دذذع عذ  ال مذل غذذري املةذتقر، وال مالذة الناقصذذة، وال مالذة غذري الرمسيذذة، ودذدين ا  ذود والذذدخل  التغذيذة جبميذع أشذكاله.

ل مي يذة وا صذول، دذداعيا  سذلمية علذي النتذائ  التغذويذة والقوة الشرائية، وعدم ا صول علي ا داض  وغريها    املذوادد ا
ويد ا جتاها  ا قتصادية وال وا ل الةياسية الدولية واكقليمية والوطنية الةذلمية  ذ  قذددة ا كو ذا  الوطنيذة  والصلية.

ويف  لذة أ ذود أخذرى.علي دقد  ايذد ا  ا ساسذية املردم ذة بلتغذيذة،  ثذل ايذد ا  ا  تماعيذة والرعايذة الصذلية  ذ  مج
هذذذذذا الةذذذذيا ، يةذذذذاه، عذذذذدم املةذذذذاواة يف دو يذذذذع الذذذذدخل وا صذذذذول ويف الوصذذذذول إىل ايذذذذد ا  ذا  الصذذذذلة بلتغذيذذذذة، يف 

 التوميك واكقصاء ا  تماع  ويزيد    الت ّر  لةوء التغذية.
أيًضذذا   د سذذلمية قصذذرية و توسذذ ة وطويلذذة ا  ذذل علذذي ا الذذة التغذويذذة  3ود دذذع عذذ  ا   ذذا  امل ّقذذدة واملمتذذدة -10

 ،ومتثذذذذل النزاعذذذذا  للةذذذذكا  املتضذذذذردي ، و  سذذذذيما النةذذذذاء ا وا ذذذذل واملرضذذذذ ا  والنتيذذذذا  وا طنذذذذال دو  سذذذذ  ايا ةذذذذة.
الصذذلية الدوديذذة ا خذذذرى، وا   ذذا   ،واجلائلذذذا  ،وا وبئذذة ،ودغذذرّي املنذذا  ،وقابليذذة التذذشكر بلكذذوادي ال مي يذذذة ،واهلشاشذذة

 دؤكر علي النت، الغذائية ومتنع دواةر ا غذية املغذية وا صول عليوا    أ ل أمناط غذائية صلية. عوا ل خ رية
، 19- ثذذذذذل اوةيذذذذذد ،امل ديذذذذذة ا خذذذذذرى وا وبئذذذذذة واجلائلذذذذذا ا  ذذذذذرا  وميكذذذذذ  لأل ذذذذذرا  ا يوانيذذذذذة املصذذذذذدد و  -11

بشذكل   يف ال ذان أ  دذؤدي إىل دنذاق، ان ذدام ا  ذ  الغذذائ  وسذوء التغذيذة وا س اديميا  امل تمذدة لللذد  ذ  انتشذادها
ويف غيذاب اك ذراءا  والةياسذا   أدلة علي انتقاهلا ع  طريخ ا غذيذة أو  ذواد د مئتوذا. ظل عدم و ودامري حىت يف 

قة الذذب و والقائمذذة علذذي ا دلذذة، مبذذا يف ذلذذك دذذدابري التذنيذذ   ذذ  حذذّدة اآل د،  ،املت ذذددة الق اعذذا  واملةذذتوت و  ،املنّةذذ
، ميك  ملثل هذذا ا   ذا  أ  د رقذل عمذل الذنت،     انع أطرا   ت ددي   ايري املتنخ عليوا ع القواعد وامل دتماشي
الذي  ي انو     ان دام ا    و  ض ًناعلي مجيع اجلوا  الناعلة،   سيما ا شذان ا اثر  وأ  دؤكر بلتاتالغذائية 

ا علي إ كانية ؤكر سلمً دأ  قلص  داخيل صغاد املنتمني، مبا يف ذلك املزادعني ا سريني، و دأ  الغذائ  وا قتصادي، و 
 ا صول علي ا غذية بةمع ةقدا   صادد الدخل املومة وإ راءا  اكقنال التام وإغال  ا سوا  والميئا  الغذائية.

اخذتال   يف أسذوا  ا غذيذة وسالسذل اك ذدادا  الغذائيذة، ا  ذر الذذي يذؤدي  أيًضذا ي هذذا ا   ذا وميك  أ  يد
دشذذذّوها  يف ا سذذذوا   ذذذ  شذذذشلا أ  دذذذؤكر علذذذي ا  ذذذ  الغذذذذائ  والتغذيذذذة  شذذذد  إحذذذدايإىل دقلّذذذع أسذذذ اد ا غذيذذذة و 

علي ذلك، د يخ التذدابري  ذ  قميذل عمليذا   عالوة هشاشة أسوا  الةلع ا ساسية ال الية القيمة.  تدةو  ةقًراالةكا  

                                                      
اعذا ، وطذول أ ذذل ا   ذا  الغذائيذذة، واليذاد سذمل امل يشذذة، وعذدم قذذددة دتةذ، بتكذراد حذذدوي الكذوادي ال مي يذذة وزأو النز  حذا   ا   ذا  املمتذذدة . 3
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اكقنال التذام وإغذال  املذدادا وغريهذا  ذ   راةذخ الرعايذة ب طنذال، الوصذول إىل الو مذا  املددسذية لألطنذال وقذد دزيذد 
  .الناقد واملودد    ا غذية

يت ذذذذني علذذذذي  ،د  نوذذذذاأ  ذذذذة أو  ائلذذذذة  ذذذذا وا ذذذذ نتيمذذذذةوللوقايذذذذة  ذذذذ  ا  د الةذذذذلمية امل دمذذذذة علذذذذي الذذذذنت، الغذائيذذذذة  -12
 يف يديد التدابري بلت او   ذع الق ذاع ايذان وامتمذع املذدين وأصذلاب املصذللة امل نيذني قيادتً  دودًاا كو ا  أ  دؤدي 

ضذذما  اسذذتمراد ال مذذل يف سالسذذل اك ذذدادا  الغذائيذذة، ومحايذذة حقذذو  ال ذذا لني يف الذذنت، الغذائيذذة وصذذلتو،، ل ،اآلخذذري 
  إىل برا   ا ماية ا  تماعية، وإسناد ا ولوية للمةاعدة اكنةانية وسال ة ا غذية. ض ًناثر ووصول ا شذان ا ا

ةتغذرّي املنذا  يذؤكر علذي دد ذا   وهنذاس دذراب  بذني دغذرّي املنذا  والزداعذة والذنت، الغذائيذة وا منذاط الغذائيذة والتغذيذة. -13
ودذذؤكر الذذزتدة يف دد ذذا  ا ذذرادة و و ذذا  ا ذذّر واجلنذذا   وحذذّدهتا.ا ذذرادة وه ذذول ا   ذذاد وعلذذي دذذوادر ا حذذوال اجلويذذة 

والنيضاان  وا عاصري وددهود ا داض ، علي الزداعة بشكل سليب، مبا يف ذلك    خالل درا ع غّلة ا اصيل وإنتا يذة 
ناطخ امل ّرضذة بلن ذل  ن ذدام ا  ذ  املاشية وددهود اكنتا  يف  صايد ا مساس ودربية ا حياء املائية وا را ة الزداعية يف امل

علي مجيع أب اد ا    الغذائ  واذلك علي امّية ا غذيذة، و ودهتذا، وسذال توا، وبلتذات  أيًضاويؤكر دغرّي املنا   الغذائ .
 .علي أس ادها،  ع  ا ي دع ع  ذلك    ان كاسا  امرية علي دواةر ا مناط الغذائية الصلية وإ كانية ا صول عليوا

يف دغيذذري درايمذذة املغذذذت  يف ا اصذذيل الرئيةذذية، مبذذا يف ذلذذك درا ذذع اميّذذة الدودينذذا   أيًضذذاوميكذذ  أ  يةذذاه، دغذذرّي املنذذا  
ويف الوقذذذذت ننةذذذذه، دةذذذذاه،  (.ءوب ذذذذض امل ذذذذاد  والنيتا ينذذذذا  ا ساسذذذذية )ا نذذذذا  درّاذذذذز الدودينذذذذا  وامل ذذذذاد  وةيتذذذذا ني ب

غري املةتدا ة، وعلي  ةتوت  وتلنة، يف إمجذات انم ذا   غذا ا  الدةيئذة وغريهذا  ذ   ادسا  اكنتا  الزداع  والغذائ  
و ذذ   وذذذة أخذذرى، ميكذذذ  لألنشذذ ة الزداعيذذذة  أشذذكال التذذدهود الميئذذذ   ثذذل التغذذذرّيا  يف اسذذتذدام امليذذذاا ال ذبذذة وا داضذذذ .

بذذة وا اةتذذة علذذي الذذنت، اكيكولو يذذة الصذذلية الكربذذو  يف ال   احتمذذا وا ر يذذة يف الذذنت، الغذائيذذة املةذذتدا ة أ  دةذذاه، يف 
 والتنوع الميولو  . 

ا للمغذذذت   ذذ  أ ذذل يةذذني دنذذوع ويتةذذ، التنذذوع الميولذذو   الزداعذذ  ب هيذذة بوصذذنه ضذذمانة ضذذد اجلذذوع و صذذددً  -14
ئية وقذددهتا علذي الصذمود لتات، ي تد د زيز استدا ة النت، الغذاب ا مناط الغذائية و ودهتا ودقوية النت، الغذائية املةتدا ة.

 صلية.الغذائية الا لألمناط ا  ةمقً شرطً 
وينمغذذ  لل مليذذة الرا يذذة إىل إقا ذذة نتذذ، غذائيذذة  ةذذتدا ة، والذذب دذذذّار بضذذرودة دشذذميع يذذّول الذذنت، الغذائيذذة علذذي  ذذو  -15

وب عتمذاد عليوذا  ذ  أ ذل متكذني ا منذاط الغذائيذة الصذلية  4حبةع ا ا ة و ع  راعاة الةياقا  والقذددا  الوطنيذةو  تةخ 
ويةني التغذية للمميع، أ  دكذو  شذا لة و نصذنة وقذاددة علذي الصذمود وأ  دةذاه، يف مجلذة أ ذود  نوذا يةذني سذمل عذيك 

الميولذذو   واسذذتذدا و، علذذي  املذذزادعني وال ذذا لني يف الذذنت، الغذائيذذة، وإدادة الذذنت، اكيكولو يذذة واملذذوادد ال مي يذذة وامليذذاا والتنذذوع
 [علي ذلك بصودة غري دمسيةأصدقاء الرئيس واةخ ]  و  ةتدام، والتقليل    الناقد واملودد    ا غذية.

بةذذذمع لموعذذذة  تنوعذذذة  ذذذ  ال وا ذذذل  يف ا منذذذاط الغذائيذذذة إجيابيذذذة وسذذذلمية علذذذي الةذذذواء، ،ا  عميقذذذةويذذذدي دغذذذريّ  -16
ا  تماعية وا قتصادية والميئية الب دشمل نزوأ ا شذذان إىل املرااذز ا ضذرية، ودغذرّي الذنت، والميئذا  الغذائيذة، ودزايذد القذوة 

 ودردكذزاهت،، ا إىل ال مقذة الوسذ ي، ودغذرّي خيذادا  املةذتولكني ومنذ  حيذاملةتولكني الذي  بدوا ينتمو  حديثً  ذوا الشرائية وأ
 [علي ذلك بصودة غري دمسيةأصدقاء الرئيس واةخ ]. يف الكثري    ا وقا  علي  ةتوى امل اد  يف لال التغذية

                                                      
 .( ملس املنتمة2020التقرير النوائ  للدودة الراب ة والةتني ب د املائة ))س(    15النقرة  4
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 [ ناقشته النص بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد][ 5املفاهيم الرئيسية] 1-2

ا منذذذاط الغذائيذذذة الصذذذلية هذذذ  دلذذذك ا منذذذاط الغذائيذذذة الذذذب دكذذذو  ذا  اميذذذة ونوعيذذذة اذذذاةيتني لتلقيذذذخ النمذذذو  -17
عذذذ   ةضذذذاًل والت ذذود ا  ثلذذذني جلميذذذع ا ةذذذراد ولذذذدع، ا داء والرةذذذاا المذذذدين وال قلذذ  وا  تمذذذاع  يف مجيذذذع  راحذذذل ا يذذذاة 

واا لذذة قذذدد اك كذذا  و كوّنذذة  ذذ   نذذة و تنوعذذة و توا نذذة ]وإ  ا منذذاط الغذائيذذة الصذذلية   ا حتيا ذذا  النةذذيولو ية.
وهذذذ  دةذذذاعد علذذذي ادقذذذاء شذذذر سذذذوء التغذيذذذة جبميذذذع أشذذذكاله، مبذذذا يف ذلذذذك نقذذذص التغذيذذذة والذذذنقص يف  [.أغذيذذذة  غّذيذذذة

 ائ .املغذت  الدقيقة والو   الزائد والةمنة، ويد اذلك    خ ر اكصابة ب  را  غري امل دية واملردم ة بلنم  الغذ
ودتماي  ال ايمة ا ددة لألمناط الغذائية الصلية حبةع الةما  النردية ) ثل ال مر ونوع اجلنس ومن  ا ياة و ةتوى 
النشذذذاط المذذذدين(، وا منذذذاط والةذذذياقا  اجلغراةيذذذة والدميغراةيذذذة والثقاةيذذذة، وا ذوا  الغذائيذذذة، ودذذذواةر ا غذيذذذة املتشديذذذة  ذذذ  

ودمدأ املمادسا  الغذائية الصلية يف  رحلة  مكرة    ا ياة، حيذت  ة، وال ادا  الغذائية. صادد ذلية وإقليمية ودولي
ودصذذذذدد  د ذذذذز  الرضذذذذاعة ال مي يذذذذة النمذذذذو الصذذذذل  ويّةذذذذ  النمذذذذو اكددااذذذذ  ويكذذذذو  هلذذذذا  نذذذذاةع صذذذذلية طويلذذذذة ا  ذذذذل.

الذنص ]. نيذة ا خذرى امل نيذة بلصذلةوالةل ا  اكقليميذة والوط 6التو يوا  الغذائية ا ددة ع   نتمة الصلة ال املية
 [بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته

وين ذذوي املنوذذذوم  وإ  ا منذذاط الغذائيذذة الصذذلية والذذنت، الغذائيذذة املةذذتدا ة   اب ذذة ب ذذر    قذذدة و ت ذذددة ا ب ذذاد. -18
 7دقذذوم الذذنت، الغذائيذذة املةذذتدا ة :ال ناصذذر التاليذذةعلذذي  الرئيةذذ  لألمنذذاط الغذائيذذة الصذذلية  ذذ  خذذالل الذذنت، الغذائيذذة املةذذتدا ة

يقذذخ يف الوقذذت ننةذذه التنميذذة املةذذتدا ة دب ادهذذا الثالكذذة   يذذال ا اضذذر و بتذذوةري ا غذيذذة ومتكذذني ا منذذاط الغذائيذذة الصذذلية، 
لمذوادد ال مي يذة والتنذوع الميولذو   ل وا سذتذدام املةذتدا ني دادةاككنتذا  املةذتدام، مبذا يف ذلذك يذدع، ا أ  وميكذ  واملةذتقمل.

رّةذذذ  يف الوقذذت ننةذذه التذذرو  ا قتصذذذادية  امذذا أنذذهوالذذنت، اكيكولو يذذة، ا منذذاط الغذائيذذة الصذذذلية ويةذذاه، يف إ حتوذذا،  
ا ويةذذاه، النوذذو  بملةذذادا  املمتكذذرة لتلقيذذخ ا سذذتوالس واكنتذذا  املةذذتدا ني متاشذذيً  وا  تماعيذذة للمذذزادعني وسذذمل عيشذذو،.

وهنذذاس   ةذذاهة امذذرية يف الذذنت، الغذائيذذة املةذذتدا ة. 2019،8 ذذاداز ذاد  15املذذؤد   1ز4ع قذذراد مج يذذة ا  ذذ، املتلذذدة للميئذذة  ذذ
دغيريا  خاصة بلةيا  مبا يتماشي  ع ا ولذوت  الوطنيذة وا لتزا ذا  الدوليذة ذا  الصذلة، يف ق اعذا   حدايحا ة إىل إ

 . ملية الرا ية إىل إقا ة نت، غذائية  ةتدا ة ويةني التغذية للمميعولا   سياسادية عديدة يف إطاد ال 
وا غذية املغذية ه  ا غذية املش ونة الب دوةّر املغذت  ا ساسية  ثل النيتا ينا  وا ليا  وامل ذاد  )املغذذت   -19

 ثذذل ايضذذاد والنااوذذة وا مذذوب   منذذاط الغذائيذذة الصذذلية املنيذذدة للنمذذو والصذذلة والت ذذّود،االدقيقذذة( وغريهذذا  ذذ   كذذوان  
إىل أدىن حذذذد  كذذذ   قذذذلّ دو  .الكا لذذذة، مبذذذا ةيوذذذا ا دّ  والمقوليذذذا  و نتمذذذا  ا لمذذذا  وا غذيذذذة الدودينيذذذة ا يوانيذذذة والنماديذذذة

 [علي ذلك بصودة غري دمسية أصدقاء الرئيسواةخ ]. املو ودة يف ا غذية املغذيةالب د رأ واو  عا ة  املغذت 

                                                      
ولكنذه   رذذدد هذذا املنذاهي، الذذب ا اسذتذدام د رينذا  وتلنذذة  ]يذوّةر هذذا القةذ،   لو ذذا  أساسذية عذ  املنذذاهي، الرئيةذية الذب دتوذر يف هذذذا الوكيقذة. 5

 [النص بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته] الدوت.[ ىاملةتو لل ديد  نوا علي 
 factsheet394-diet-detail/healthy-documents-https://www.who.int/who علي املوقعا دتواةر دو يوا   نتمة الصلة ال املية جل ل النم  الغذائ  صليً  6
 .21علي النلو املمنّي يف النقرة  7
 1UNEP/EA.4/Res.الوكيقة  8

https://www.who.int/who-documents-detail/healthy-diet-factsheet394
https://undocs.org/UNEP/EA.4/Res.1


ا منذذاط الغذائيذذة غذذري الصذذلية أحذذد عوا ذذل اي ذذر الرئيةذذية لةذذوء التغذيذذة مبذتلذذ  أشذذكاله وللنتذذائ  ودشذذكل  -20
الصلية الةيئة حول ال ان. ودشمل ا مناط الغذائية غري الصلية ا مناط الغذائية ذا  الكمية واجلودة غذري الكذاةيتني، 

بكضذاةة إىل ذلذك، دذردم  ا منذاط الغذائيذة  ص التغذيذة.ا للمذوع والذنقص يف املغذذت  الدقيقذة ونقذ ذنذزً ودشكل عذا اًل 
غذذري الصذذلية ب سذذتوالس املنذذرط لألغذيذذة واملشذذروب  الذذب يتذذوي علذذي نةذذع عاليذذة  ذذ  الذذدهو ،   سذذيما الذذدهو  

اع قابلية ، ا  ر الذي يؤدي إىل  تدة انتشاد الو   الزائد وإىل اددن10واملتقابلة والةكرت  وا  الأزالصوديوم 9املشم ة
الذذنص بذذني قوسذذني   قذذوةني قيذذد النتذذر ] الت ذذّر  للةذذمنة واكصذذابة ب  ذذرا  غذذري امل ديذذة واملردم ذذة بلذذنم  الغذذذائ .

 [بنتتاد  ناقشته
يف دشذذذميع ا منذذذاط الغذائيذذذة الصذذذلية ويةذذذني التغذيذذذة. والذذذنت،  أساسذذذًيا دودًاودذذذؤدي الذذذنت، الغذائيذذذة املةذذذتدا ة  -21

الغذائية املةتدا ة ه  نت، غذائيذة دةذاعد علذي يقيذخ سذال ة ا غذيذة وا  ذ  الغذذائ  والتغذيذة لأل يذال ا اليذة والقاد ذة 
ذائيذذة ا منذذاط الغذائيذذة للنذذاا الذذنت، الغدصذذي  و لألب ذذاد الثالكذذة )ا قتصذذادي وا  تمذذاع  والميئذذ ( للتنميذذة املةذذتدا ة.  وةًقذذا

 امل نيذذةود تذذد الذذنت، الغذائيذذة شذذمكا    ّقذذدة و ت ذذددة ا ب ذذاد  ذذ  ا نشذذ ة واملذذوادد واجلوذذا  الناعلذذة  وحذذالتو، التغذويذذة.
يوذذذا وشذذرائوا واسذذتوالاوا وهذذذددها لوصذذول إلنتذذا  ا غذيذذة وجتويزهذذا و ناولتوذذذا وإعذذدادها وختزينوذذا ودو ي وذذذا ودةذذويقوا واإب

ودتذذشكر هذذذا الذذنت، بسذذتمراد  الا، و ذذ  نتذذائ  هذذذا ا نشذذ ة، مبذذا يف ذلذذك النتذذائ  ا  تماعيذذة وا قتصذذادية والميئيذذة.وةقذذد
 مبمموعة وتلنة    القوى وا رّاا  والتغرّيا  اهليكلية والقرادا  الب يتذذذها ال ديذد  ذ  أصذلاب املصذللة املذتلنذني.

صذذللة الذذنت، الغذائيذذة، يكذذو  إب كذذا  هذذذا ا خذذرية أ  دنذذت  ا منذذاط الغذائيذذة وعنذذد ا دصذذّع هذذذا ال وا ذذل اياد يذذة يف  
وينمغ  أ  دكو  النت، الغذائية املةتدا ة  للنت، الغذائية. ا خرى ا هدا  ال ا ة ولتلقيخالصلية الال  ة للتغذية املثلي 

 [صدقاء الرئيساق اأ الرئيس ب ستناد إىل  ناقشا  أ] شا لة و نصنة وقاددة علي الصمود.
ودشذمل الذنت، الزداعيذة  .11دشمل ا اصيل والغاب  و صايد ا مساس والثروة ا يوانية ودربية ا حياء املائيةالزداعة  -22

والغذائية امموعة الكا لذة  ذ  ا نشذ ة يف لذا   اكنتذا  والتمويذز والتةذويخ وجتذادة التمزئذة وا سذتوالس والذتذلص  ذ  
الزداعة، مبا يف ذلك املنتما  الغذائية وغري الغذائية، والثروة ا يوانية واملراع  و صايد ا مسذاس، مبذا ةيوذا الةلع الناجتة ع  

 .12دربية ا حياء املائية، والغاب ؛ واملدخال  امل لوبة واملذر ا  الناجتة يف ال خ وة    هذا اي وا 
ئية صذلية ب ذدد  ذ  ا رّاذا ، ا  ذر الذذي يشذري إىل أنذه ويتشكر عمل النت، الغذائية وقددهتا علي دوةري أمناط غذا -23

لتلقيخ ا    الغذائ  ويةني التغذية يلزم إ راء دغرّيا  خاصة بلةيا  ليس ةق  يف الةياسا  الزداعية والغذائيذة، إمنذا 
قتصذذادية وامل ذذايري ا ولذذوت  التنمويذذة الوطنيذذة والةياسذذا  ا   ذذثاًل أيًضذذا يف ق اعذذا  ولذذا   سياسذذادية عديذذدة دتنذذاول 

ذذ  مل اجلذذة وتلذذ  ال وا ذذل ا رّاذذة للنقذذر وأو ذذه عذذدم 13ا  تماعيذذة . وقذذد دت لذذع هذذذا التغذذرّيا  اياصذذة بلةذذيا  وضذذع لا
 )متت املواةقة علي ذلك ب د التشاود( املةاواة بني الةكا .

                                                      
إىل أ   و  اهلند، ولو أنه غين بلدهو  املشم ة، ةوو رتوي علي  Mandalو DebMandalودشري دداسة أ راها  ]يت ّود عل، التغذية بشكل  ةتمر. 9

  توس ة،  ا يةم  د  يت، ا تصاصه  ماشرة واستقالبه بةرعة كنتا  ال اقة.[ سلةلة ونةمة عالية    محمْض اللوديك، وهو محض دهين ذ
 (.2014الصادد ع  املؤمتر الدوت الثاين امل ين بلتغذية ) إعال  دو ا بشش  التغذية    7النقرة  10
 /242/74A/RESقراد اجلم ية ال ا ة لأل ، املتلدة     20النقرة  11
 2النقرة  .2014،  مادئ جلنة ا    الغذائ  ال امل  اياصة ب ستثماد الرشيد يف نت، الزداعة وا غذية 12
  .2017 ةريخ ايداء الرةيع املةتوى امل ين ب    الغذائ  والتغذية. 13
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ا حتيا ذذا  الغذائيذذة للةذذكا ، ويت لذذع يويذذل الذذنت، الغذائيذذة غذذري املةذذتدا ة وإقا ذذة نتذذ، غذائيذذة  ةذذتدا ة دلذذيب  -24
وينمغذ  أ  دراذز الةياسذا   إحداي دغرّيا  سياسادية و ؤسةادية وسلواية لدى مجيذع اجلوذا  الناعلذة يف الذنت، الغذائيذة.

املردم ذذة بلذذنت، الغذائيذذة علذذي اآل د ا قتصذذادية وا  تماعيذذة والميئيذذة والثقاةيذذة والتغذويذذة والصذذلية املماشذذرة وغذذري املماشذذرة 
وا اثذذذر عرضذذذة لةذذذوء التغذيذذذة جبميذذذع أشذذذكاله والتصذذذدي  ةقذذذرًامل دمذذذة عنوذذذا،  ذذذع إيذذذالء عنايذذذة خاصذذذة لألشذذذذان ا شذذذد ا

  لللوا ز الب د    حصوهل، علي ا غذية    أ ل أمناط غذائية صلية.
اك ذذذدادا  ويت ذذذنّي إ ذذذراء دغيذذذريا  داخذذذل الذذذنت، الغذائيذذذة ويف  ذذذا بينوذذذا ويف ال ناصذذذر املكّونذذذة هلذذذا، أي سالسذذذل  -25

الغذائيذذة والميئذذا  الغذائيذذة وسذذلوس املةذذذتولك، تذذد  دوليذذد نتذذائ  إجيابيذذة علذذذي ا تذذداد ا ب ذذاد الثالكذذة لالسذذتدا ة، وهذذذ  
  ا ب اد ا  تماعية وا قتصادية والميئية،  ع ادماع لا  شا لة جلميع أصلاب املصللة امل نيني.

التصذذدي للتشذذت ت  عنذذدوهنذذاس حا ذذة إىل الةياسذذا  وال مليذذا  املنّةذذقة لتلةذذني ادةذذا  الةياسذذا  ودنةذذيقوا  -26
الق اعا   ثل الصلة، والزداعة، وال بية، والميئة، واملياا، والصر  الصل ، واملةاواة بني اجلنةني،  يف وتل الةياسايت 

  ية.و نتائ  التغذالوا ماية ا  تماعية، والتمادة، وةرن ال مل، والشؤو  املالية، الب دؤكر مجي وا علي النت، الغذائية و 
عمليذذة سياسذذادية أسذذنر  عذذ  إعذذداد خ ذذوط دو يويذذة طوعيذذة  وأخذذذ  جلنذذة ا  ذذ  الغذذذائ  ال ذذامل  بز ذذام قيذذادة -27

تقريذر ودة شد عملية إعداد اي وط التو يوية ال وعية هذا ب بشش  النت، الغذائية والتغذية )اي وط التو يوية ال وعية(.
، عذذ  التغذيذذة والذذنت، الغذائيذذة 14الغذذذائ  والتغذيذذة )ةريذذخ ايذذداء الرةيذذع املةذذتوى(ةريذذخ ايذذداء الرةيذذع املةذذتوى امل ذذين ب  ذذ  

وشذذادس ةيوذذا أصذذلاب  2019حصذذلت بذذني  ذذايوزأتد ونوةمدزدشذذري  الثذذاين شذذا لة وب دبيذذا  ا خذذرى وب مليذذة دشذذاودية 
 )متت املواةقة علي ذلك ب د التشاود( .15يف اللمنة املصللة

ويتذذي الذذنت، الغذائيذذة والتغذيذذة بهتمذذام  تزايذذد  ذذ   انذذع امتمذذع الذذدوت، مبذذا يف ذلذذك ا  ذذ، املتلذذدة والذذدول  -28
 .2030ا عضاء ةيوا، وه  د تد عوا ذل ذذددة  شذ اة للموذود الرا يذة إىل يقيذخ أهذدا  خ ذة التنميذة املةذتدا ة ل ذام 

غذية والزداعة و نتمذة الصذلة ال امليذة، خذالل املذؤمتر الذدوت الثذاين ، التز ت الملدا  ا عضاء يف  نتمة ا 2014ويف عام 
، أعلنت اجلم ية ال ا ة لأل ، املتلدة 2016ويف عام  .16امل ين بلتغذية، بلقضاء علي اجلوع وسوء التغذية جبميع أشكاله

ة و نتمذة الصذلة ال امليذة ودعذت  نتمذة ا غذيذة والزداعذ 17(2025 -2016عقد ا  ، املتلدة لل مل    أ ذل التغذيذة )
إىل قيذذادة عمليذذذة دننيذذذا بلت ذذذاو   ذذع بذذذران   ا غذيذذة ال ذذذامل  والصذذندو  الذذذدوت للتنميذذة الزداعيذذذة و نتمذذة ا  ذذذ، املتلذذذدة 

ومبنصا   ت ذددة أصذلاب املصذللة  ،لل نولة )اليونية (، وب ست انة آبليا   نّةقة  ثل شمكة التغذية لأل ، املتلدة
، أعلنذت اجلم يذة ال ا ذة لأل ذ، املتلذدة عقذد ا  ذ، املتلذدة للزداعذة 2017ويف عذام  ا  ذ  الغذذائ  ال ذامل . ذ  قميذل جلنذة 

، 19وا إيذذذالء عنايذذذة خاصذذذة للتغذيذذذة يف عذذذدد  ذذذ  قذذذرادا  اجلم يذذذة ال ا ذذذة لأل ذذذ، املتلذذذدة .18(2028 -2019ا سذذذرية )

                                                      
لذة  نّتمذة يشّكل ةريخ ايداء الرةيع املةتوى هزة الوصل بني ال لوم والةياسذا  يف جلنذة ا  ذ  الغذذائ  ال ذامل ، وهذو ي مذل علذي دذوةري قاعذدة أدّ  14

تلنذذة ويف ا إىل الملذذوي وامل ذذاد  املتاحذذة، والتمذذادب، والةياسذذا  علذذي ن اقذذا  ولالس شذذاد تذذا يف  ناقشذذا  الةياسذذا  اياصذذة بللمنذذة اسذذتنادً 
 سياقا   تنوعة.

  إلك ونية.    خالل ا تماعا  عقد  يف إي اليا، وإكيوبيا، و يلند، وهنغادت، و صر، وبنما، والو ت  املتلدة ا  ريكية، واذلك    خالل  شاودة 15
  .إعال  دو ا ع  التغذيةاملؤمتر الدوت الثاين امل ين بلتغذية،  .2014  نتمة ا غذية والزداعةز  نتمة الصلة ال املية. 16
 بران   عمل عقد ا  ، املتلدة لل مل    أ ل التغذيةو  /259/70A/RESقراد اجلم ية ال ا ة لأل ، املتلدة  17
 ./239/72A/RESقراد اجلم ية ال ا ة لأل ، املتلدة  18
بشذذش  الصذذلة ال امليذذة  A/RES/73/132بشذذش  الوقايذذة  ذذ  ا  ذذرا  غذذري امل ديذذة و كاةلتوذذا و A/RES/73/2قذذرادا  اجلم يذذة ال ا ذذة لأل ذذ، املتلذذدة  19

  بشش  التنمية الزداعية وا    الغذائ  والتغذية. A/RES/73/253والةياسة اياد ية و
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، واي ذذذذة ا سذذذذ اديمية 22، ومج يذذذذة الصذذذذلة ال امليذذذذة21، ومج يذذذذة ا  ذذذذ، املتلذذذذدة للميئذذذذة20ا قتصذذذذادي وا  تمذذذذاع  واملذذذذس
، سيتي  2021ويف عام  .24، و قرد ا  ، املتلدة ايان امل ين ب خ يف الغذاء23 2025-2020للدستود الغذائ  للن ة 

 ا اثذر وذوً   ؤمتر قمة ا  ، املتلدة بشش  الذنت، الغذائيذة ةرصذة جلميذع أصذلاب املصذللة ملناقشذة  ةذشلة الذنت، الغذائيذة 
سذيمّثل  ذؤمتر القمذة بشذش  التغذيذة  ذ  أ ذل النمذو الذذي سذي قد اذذلك واستدا ة    أ ل أمناط غذائية صلية للمميع.  

 ةرصة ملناقشة اينية د زيز الراب  بني ا مناط الغذائية والنت، الغذائية والصلة. 2021 يف طوايو يف عام
وعية يف هذا املماددا  الدولية وأ  دكّملوا    أ ل د زيز ا دةا  و   املتوقع أ  دةاه، اي وط التو يوية ال  -29

اما ألا دوةر دو يوا  قائمة علي ال لوم وا دلة ملةاعدة الملدا    والتنةيخ والتقادب بني الةياسا  يف وتل  اما  .
لذدوت الثذاين امل ذين بلتغذيذة الصذادد عذ  املذؤمتر ا 25وأصلاب املصذللة امل نيذني اآلخذري  علذي دن يذل دوصذيا  إطذاد ال مذل

لذذدع، اكعمذذال امل ذذرد لللذذخ يف غذذذاء اذذا   يف سذذيا  ا  ذذ  الغذذذائ  الذذوطين ولللذذخ يف متتذذع اذذل إنةذذا  دعلذذي  ةذذتوى 
 .2030ويقيخ خ ة التنمية املةتدا ة ل ام  26 ك     الصلة المدنية وال قلية

 األهداف واملبادئ التوجيهية –اجلزء الثاين

 والغرضاألهداف  2-1

اما ألا هتد  إىل   در   اي وط التو يوية ال وعية إىل املةاهة يف إقا ة نت، غذائية  ةتدا ة ويةني التغذية. -30
دذذوةري التو يوذذا  لللكو ذذا  بشذذكل أساسذذ  وللمؤسةذذا  املتذصصذذة وأصذذلاب املصذذللة اآلخذذري  بشذذش  الةياسذذا  

ويتمثل اهلد   مل اجلة ا سماب الرئيةية لةوء التغذية جبميع أشكاله. الال  ة املناسمة وا ستثمادا  وال ديما  املؤسةادية
   ذلك يف دقذد  لموعذة  ذ  اي ذوط التو يويذة الذب دةذاه، يف يةذني الذنت، الغذائيذة و  لوذا أاثذر اسذتدا ة  ذ  أ ذل 

وبلكميذذة والنوعيذذة  و  نذذة ةولذذ قم وبصذذودةبتكلنذذة  يةذذودة  وإ حتوذذاثلذذي امللتغذيذذة ل امل لوبذذةا منذذاط الغذائيذذة  دذذوةريضذذما  
.  تقذذذدا  ا ةذذذراد وكقذذذاةتو، ودقاليذذذده، وعذذذاداهت، ودنضذذذيالهت، الغذائيذذذة مبذذذا يتماشذذذي  ذذذع القذذذوانني   ذذذع  راعذذذاةاملناسذذذمتني 

وأهذداةوا  2030. ودةاه، اي وط التو يوية ال وعية يف دننيذ خ ة التنمية املةتدا ة ل ام 27والوا ما  الوطنية والدولية.
 ا يف غذذاء اذا  يف سذيا  ا  ذ  الغذذائ  الذوطين. رد  ذخ النئذا  الضذ ينة وا اثذر  كذرً املةتدا ة ويف اكعمال امل للتنمية

  [اق اأ الرئيس ب ستناد إىل  ناقشا  أصدقاء الرئيس]

                                                      
 ع  املنتدى الةياس  الرةيع املةتوى امل ين بلتنمية املةتدا ة 2018اكعال  الو ادي الصادد يف عام  20
 2019اكعال  الو ادي الصادد ع  مج ية الميئة يف ا  ، املتلدة  21
خ ذذة ال مذذل ال امليذة للوقايذذة  ذذ  ا  ذذرا  غذذري و  نيذذ الشذذا لة اياصذذة بتغذيذذة ا  وذذا  والّرضذع وصذذغاد ا طنذذالخ ذذة التنأيّذد  مج يذذة الصذذلة ال امليذذة  22

يادا  املتاحة يف لال الةياسا  للوقايذة  ذ  سذوء التغذيذة جبميذع أشذكاله والنوذو  ب منذاط اللتني يددا  اي 2020 -2013الةادية و كاةلتوا للن ة 
 الغذائية الصلية.

 صلة ال املية، الدستود الغذائ  التابع ملنتمة ا غذية والزداعة، و نتمة ال2025-2020اي ة ا س اديمية للن ة  23
  .ب نوا : .ا خ يف الغذاء. /149/74A/RESالقراد و  ب نوا  .التقرير املؤقت للمقردة اياصة امل نية ب خ يف الغذاء. /282/71Aالقراد  24
  .إطاد ال ملاملؤمتر الدوت الثاين امل ين بلتغذية،  .2014  نتمة ا غذية والزداعةز  نتمة الصلة ال املية. 25
 (.2000للمنة امل نية ب قو  ا قتصادية وا  تماعية والثقاةية ) 14الت ليخ ال ام دق،  26
 .إعال  دو ا ع  التغذية    ب-5املؤمتر الدوت الثاين امل ين بلتغذية، النقرة  .2014 ملية. نتمة ا غذية والزداعةز  نتمة الصلة ال ا 27
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إقا ذة نتذ، غذائيذة ]  ذ  أ ذل ودقدم اي وط التو يوية ال وعيذة لًمذا شذا اًل ونتا يًذا وقائًمذا علذي ال لذوم وا دلذة -31
[   اجلذة التشذتت يف لذال الةياسذا ،  ذع تلةني ا    الغذائ  والتغذية يف الوقت ا اضر ويف املةذتقمل عذدل ةتدا ة 

ال ايز بصودة خاصة علي ق اعا  ا غذية والزداعذة والتغذيذة و وا وذة قضذات ا سذتدا ة ا قتصذادية وا  تماعيذة والميئيذة 
 املماشذرة. ودنتذر اي ذوط التو يويذة ال وعيذة يف التنذوع والت قيذد القذائمني يف الذنت، الغذائيذة بغيذة د زيذز واآل د املماشرة وغري

ادةا  الةياسذا  ودنةذيقوا،  ذع  راعذاة املنذاةع والتكذالي  والتمذاد   وا عذ ا  يف الوقذت ننةذه بلقذددا  وا ولذوت  
  والق اعذذذا  ومجيذذذع أصذذذلاب املصذذذللة امل نيذذذني يف النتذذذام الوطنيذذذة ودشذذذميع إقا ذذذة حذذذواد شذذذا ل بذذذني وتلذذذ  املؤسةذذذا

 [النص بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته] ودو يوه. ،الغذائ 
واملقصود    اي وط التو يويذة ال وعيذة أ  دكذو  عامليذة وأ  دذوةر التو يوذا  لللكو ذا  وأصذلاب املصذللة  -32

 ا طذر التنتيميذة، وا سذ اديميا ، واي ذ ، والذدا   املناسذمة لكذل سذيا .امل نيني عند دصذمي، الةياسذا ، والقذوانني، و 

عذذذ   ةضذذذاًل و خذذذذ هذذذذا اي ذذذوط التو يويذذذة ال وعيذذذة يف ا ةذذذما  وتلذذذ  الوقذذذائع والقذذذددا  و ةذذذتوت  التنميذذذة الوطنيذذذة، 
 ب د التشاود( )متت املواةقة علي ذلك وتل  أنواع النت، الغذائية وا راا  ال ديدة الب دؤكر عليوا.

واجلائلذذا  متثذذل  ،وا   ذذا  ا قتصذذادية وا  تماعيذذة والميئيذذة ،ودقذذّر اي ذذوط التو يويذذة ال وعيذذة د  الصذذد ا  -33
 ذ    ذثاًل يدت  امرية  داء الذنت، الغذائيذة، امذا ألذا دشذدد علذي أهيذة الذنت، الغذائيذة املةذتدا ة والقذاددة علذي الصذمود ]

ذذ  الزداعذذة اكيكولو  لتقليذذل اآل د  إدشذذادا ودقذذدم اي ذذوط التو يويذذة ال وعيذذة  يذذة وغريهذذا  ذذ  الذذناو  املمتكذذرة[.خذذالل لا
 [النص بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته] .الةلمية ا تملة علي النت، الغذائية وا    الغذائ  والتغذية

سذا  الدقيقذة املةذتندة إىل امل ذاد  ال لميذة ويصل اي وط التو يوية ال وعية علي ا دلذة  ذ  لموعذة  ذ  الددا -34
مبذذا يف ذلذذك الناجتذذة عذذ  ا ذذوادا   ،التمذذادبو وا ليذذة، واملمادسذذا  املةذذتدا ة وا صذذلية واملت ذذددة التذصصذذا  والتقليديذذة 

 28ودقوم بت ميخ هذا ا دلة     نتود واسع. ،بشش  أشكال وتلنة    امل رةة علي املةتوت  ال املية واكقليمية والوطنية

، ولموعذة 2017ودةذتمد   تذ، ا دلذة الذواددة يف اي ذوط التو يويذة ال وعيذة  ذ  دقريذر ةريذخ ايذداء الرةيذع املةذتوى ل ذام 
د إىل  ناقشا  ]اق اأ الرئيس ب ستنا  تنوعة    الو ئخ الننية لأل ، املتلدة، وا دبيا  ال لمية الب است رضوا ا قرا .

 أصدقاء الرئيس[

 طبيعة اخلطوط التوجيهية الطوعية ونطاقها واملستخدمون الذين تتوجه إليهم 2-2

 [علي ذلك بصودة غري دمسيةأصدقاء الرئيس واةخ ] طوعية وغري  لز ة. هذا اي وط التو يويةإ   -35

                                                      
ا ك راءا  النت، الغذائية دائمً ا بل  ا هية ولك  غري  تاأ ا، د د إ كانية د مي، ا دلة علي ا ا   ا خرى أ رً ا امريً مبا أ  ا ا   ختتل  اختالةً  28

وجتمذع اي ذوط التو يويذة  ويلزم إ راء املزيد    الملوي للمةاهة يف قاعدة ا دلة الب يقوم عليوا صذنع القذرادا . الب دتناول ا مناط الغذائية والتغذية.
لواقع، وب ضوا اآلخر  ةتمد    دقيي، الدا   والةياسا  الب ال وعية أدلة  ةتقاة     نوميا  وتلنة: ةم ضوا جترييب ويم ت علي التناؤل لصلته ب

 دوةر التو يوا  بشش  التننيذ يف ظرو  وسياقا  ذددة.



  ذذّدة ليذذت، دنةذذريها ود ميقوذذا مبذذا يتماشذذي  ذذع ا لتزا ذذا  القائمذذة مبو ذذع القذذوانني الوطنيذذة والدوليذذة ذا   وهذذ  -36
و  دتضذم  اي ذوط  الصلة،  ع إيالء ا عتماد الوا ذع لاللتزا ذا  ال وعيذة مبو ذع الصذكوس اكقليميذة والدوليذة الةذادية.

يقّو  أي التزا ا  قانونية قد دقع علي عادخ الذدول مبو ذع القذانو   ينمغ  دنةريا علي أنه رّد أو التو يوية ال وعية  ا
 ]اق اأ الرئيس ب ستناد إىل  ناقشا  أصدقاء الرئيس[ .29الدوت

وينمغذذذ   للذذذنت، القانونيذذذة الوطنيذذذة و ؤسةذذذاهتا. وةًقذذذاواي ذذذوط التو يويذذذة ال وعيذذذة   ذذذّدة ليذذذت، دنةذذذريها ود ميقوذذذا  -37
 ذذذع  راعذذذاة التذذذرو  والقذذذددا  و ةذذذتوت  التنميذذذة الوطنيذذذة  ،الملذذذدا  وعلذذذي املةذذذتويني اكقليمذذذ  وال ذذذامل  داخذذذلدننيذذذذها 

 [علي ذلك بصودة غري دمسية أصدقاء الرئيسواةخ ] .30املذتلنة واح ام الةياسا  وا ولوت  الوطنية
ا خذذرى وو يتوذذا، وإىل المنذذاء علذذي ودر ذذ  اي ذذوط التو يويذذة ال وعيذذة إىل دنذذادي دكذذراد عمذذل ا  وذذزة الدوليذذة  -38

التو يوذذذا  ذا  الصذذذذلة الذذذذواددة يف  نتمذذذذا  سياسذذذذادية أخذذذذرى طّودهتذذذذا جلنذذذذة ا  ذذذذ  الغذذذذذائ  ال ذذذذامل  و ؤسةذذذذا  أخذذذذرى 
 [علي ذلك بصودة غري دمسية أصدقاء الرئيسواةخ ] ودكميلوا، وه    ّدة ليت، دننيذها مبا يتماشي  ع:

  (؛2015) 2030خ ة التنمية املةتدا ة ل ام 
 اي ذذوط التو يويذذة ال وعيذذة لذذدع، اكعمذذال امل ذذرد لللذذخ يف غذذذاء اذذا  يف سذذيا  ا  ذذ  الغذذذائ  الق ذذري 

  (؛2004)
   اي ذذوط التو يويذذة ال وعيذذة بشذذش  ا وامذذة املةذذؤولة  يذذا ة ا داضذذ  و صذذايد ا مسذذاس والغذذاب  يف سذذيا

  (؛2012) ا    الغذائ  الوطين
 ؛[2012لتغذية )]اكطاد ا س اديم  ال امل  للمنة ا    الغذائ  ال امل     أ ل ا    الغذائ  وا) 
  (؛2012) 2025غات  التغذية ال املية الةت جلم ية الصلة ال املية ل ام  
   ا سذذتثماد يف  داعذذة أصذذلاب ا يذذا ا  بشذذش  الةياسذذا  يف لذذال ]دوصذذيا  جلنذذة ا  ذذ  الغذذذائ  ال ذذامل

 [؛(2013قيخ ا    الغذائ  )الصغرية لتل
 (؛2014)  مادئ جلنة ا    الغذائ  ال امل  اياصة ب ستثماد الرشيد يف نت، الزداعة وا غذية  
  لذال الةياسذذا  بشذش  الناقذد واملوذدد  ذ  ا غذيذة يف سذيا  نتذذ، دوصذيا  جلنذة ا  ذ  الغذذائ  ال ذامل  يف

 ؛(2014ا غذية املةتدا ة )
  دوصذذذيا  جلنذذذة ا  ذذذ  الغذذذذائ  ال ذذذامل  اياصذذذة بلةياسذذذا  بشذذذش   صذذذايد ا مسذذذاس ودربيذذذة ا حيذذذاء املائيذذذة

 (؛2014املةتدا ة لتلقيخ ا    الغذائ  والتغذية )
 الصذذذادد عذذذ  املذذذؤمتر الذذذدوت الثذذذاين امل ذذذين بلتغذيذذذة املشذذذ س بذذذني  نتمذذذة ا غذيذذذة  إعذذذال  دو ذذذا بشذذذش  التغذيذذذة

 (؛2014والزداعة و نتمة الصلة ال املية )
 الصذذادد عذذ  املذذؤمتر الذذدوت الثذذاين امل ذذين بلتغذيذذة املشذذ س بذذني  نتمذذة ا غذيذذة والزداعذذة و نتمذذة  إطذذاد ال مذذل

 (؛2014الصلة ال املية )
   اي ذذذوط التو يويذذذذة ال وعيذذذة لضذذذذما  اسذذذتدا ة  صذذذذايد ا مسذذذذاس صذذذغرية الن ذذذذا  يف سذذذيا  ا  ذذذذ  الغذذذذذائ

 ؛(2014) قضاء علي النقروال

                                                      
     مادئ جلنة ا    الغذائ  ال امل  اياصة ب ستثماد الرشيد يف نت، الزداعة وا غذية 13النقرة  29
 .2030   خ ة التنمية املةتدا ة ل ام  21    مادئ جلنة ا    الغذائ  ال امل  اياصة ب ستثماد الرشيد يف نت، الزداعة وا غذية، والنقرة  14النقرة  30
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   إطذذذاد ال مذذذل بشذذذش  ا  ذذذ  الغذذذذائ  والتغذيذذذة يف ظذذذل ا   ذذذا  املمتذذذدة الصذذذادد عذذذ  جلنذذذة ا  ذذذ  الغذذذذائ
 (؛2015) ال امل 

  ؛(2015ا    الغذائ  ال امل  بشش  املياا    أ ل ا    الغذائ  والتغذية )التوصيا  الةياسادية للمنة 
  دوصذذيا  الةياسذذة اياصذذة بلمنذذة ا  ذذ  الغذذذائ  ال ذذامل  بشذذش  دبذذ  أصذذلاب ا يذذا ا  الصذذغرية ب سذذوا 

  (؛2016)
  التوصذذيا  اياصذذة بلةياسذذا  بشذذش  التنميذذة الزداعيذذة املةذذتدا ة لتلقيذذخ ا  ذذ  الغذذذائ  والتغذيذذة: أي دود

 (؛2016)للثروة ا يوانية؟
 ( ؛[2017]اي وط التو يوية ال وعية ملنتمة ا غذية والزداعة بشش  اكدادة املةتدا ة لل بة) 
  الثالذذذت الرةيذذذع املةذذذتوى للمم يذذذة ال ا ذذذة لأل ذذذ، املتلذذذدة بشذذذش  الوقايذذذة  ذذذ  ]اكعذذذال  الةياسذذذ  لال تمذذذاع

 (؛[2018ا  را  غري الةادية و كاةلتوا )
  ؛[2020 -2013]خ ة ال مل ال املية للوقاية    ا  را  غري الةادية و كاةلتوا للن ة 
 [ 2019) شرة للزداعة اكيكولو يةال ناصر ال]؛) 
   اكعذذال  الذذو ادي جلم يذذة ا  ذذ، املتلذذدة للميئذذة بشذذش  ا لذذول املمتكذذرة للتلذذدت  الميئيذذة وا سذذتوالس واكنتذذا[

 [النص بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته] (.[19، 4املةتدا ني )

ويكم  اهلد     اي وط التو يوية ال وعية يف أ  يت، دننيذها، ]بقدد  ذا دكذو   لز ذة لألطذرا  امل نيذة تذا[،  -39
الذذنص بذذني قوسذذني   قذذوةني قيذذد النتذذر ] ]للنصذذون التاليذذة بقذذدد  ذذا دكذذو  ذا  صذذلة و لز ذذة لألطذذرا  امل نيذذة تذذا[: وةًقذذا

 [بنتتاد  ناقشته
   وغذذذذريا  ذذذذ   1948اعتمددذذذذه اجلم يذذذذة ال ا ذذذذة لأل ذذذذ، املتلذذذذدة يف عذذذذام  -اكعذذذذال  ال ذذذذامل   قذذذذو  اكنةذذذذا

   اهدا  حقو  اكنةا  امللز ة للدول ا طرا  امل نية؛
 ؛ال ود الدوت ايان ب قو  ا قتصادية وا  تماعية والثقاةية 
   ا  ، املتلدة بشش  حقو  الش وب ا صلية؛إعال 
 ]إعال  ا  ، املتلدة املت لخ حبقو  النالحني؛[ 
  ،بشش  الش وب ا صلية والقملية؛[ 169]ادناقية  نتمة ال مل الدولية دق 
 ]ادناقية حقو  ا شذان ذوي اكعاقة؛[ 
 ادناقية التنوع الميولو  ؛ 
 املنا ؛ ادناقية ا  ، املتلدة اكطادية بشش  دغري 
 ا دناقية الدولية لوقاية النما  ؛ 
 امل اهدة الدولية بشش  املوادد الوداكية النمادية لألغذية والزداعة؛ 
 امل ايري الب حددها ا دنا  بشش  د ميخ ددابري الصلة والصلة النمادية؛ 

 ]دونة الةلوس الدولّية بشش  استذدام ا مسدة وإدادهتا علي  و  ةتدام؛ [ 

  الةلوس الدولية كدادة  ميدا  اآلةا ؛[] دونة 
 ]ادنا   نتمة التمادة ال املية بشش  ا وا ز التقنية أ ام التمادة؛[ 
 ]إعال  ديو بشش  الميئة والتنمية؛[ 
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 املواصنا  واي وط التو يوية و دوان  املمادسة الب اعتمدها الدستود الغذائ ؛ 
 لة ا يوا ؛املواصنا  الب اعتمدهتا املنتمة ال املية لص 
 .الصذذذذكوس الدوليذذذذة ذا  الصذذذذلة للتمذذذذادة املت ذذذذددة ا طذذذذرا ، مبذذذذا ةيوذذذذا التزا ذذذذا   نتمذذذذة التمذذذذادة ال امليذذذذة 

 [بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته النص]

وهتد  اي وط التو يوية ال وعية إىل دع، ا كو ا ، مبا يف ذلك الذو ادا  واملؤسةذا  الوطنيذة ودو  الوطنيذة  -40
وا لية امل نية والدملانيني    أ ذل د ذوير ال مليذا  لتصذمي، الةياسذا  ال ا ذة اجلا  ذة واملت ذددة الق اعذا  والقائمذة علذي 

يف النقاشذذا  يف لذذال الةياسذذا   يةذذتذد ولا نيأصذذلاب املصذذللة امل نيذذ ل  ذذ وإىلال لذذوم وا دلذذة والشذذا لة ودننيذذذها، 
 ويف عمليا  التننيذ. ويشمل أصلاب املصللة هؤ ء، علي سميل املثال   ا صر:

  املنتما  ا كو ية الدولية واكقليمية، مبا يف ذلك الواا   املتذصصة التاب ة لأل ، املتلدة؛ (أ)
واملنتمذذذذا  غذذذذري ا كو يذذذذة، مبذذذذا يف ذلذذذذك دلذذذذك الذذذذب متثذذذذل الةذذذذكا  ا صذذذذليني و نتمذذذذا  امتمذذذذع املذذذذدين  (ب)

وامتم ذذذذذا  ا ليذذذذذة، والنئذذذذذا  الضذذذذذ ينة، والنةذذذذذاء والشذذذذذماب يف املنذذذذذاطخ الرينيذذذذذة، وأصذذذذذلاب ا يذذذذذا ا  
 يف النتام الغذائ ؛ 32، واملزادعني ا سريني، والصيادي ، والرعاة، وامل دو ني، وال ا لني31الصغرية

 واملزادعني وحراا الغاب  والرعاة والصيادي  و نتماهت، ود اونياهت، وشمكاهت،؛ ( )

و نتما  الق اع ايان، مبا يف ذلك علي سميل املثال   ا صر املؤسةا  الصذغرية واملتوسذ ة ا مذ،،  (د)
 ر الكذدى، وا عمال التمادية الزداعية، و صّن   ا غذية واملشروب ، وبئ   ا غذية بلتمزئة  ثذل املتذا

و زّودي ايذد ا  الغذائيذة، واجلم يذا  التماديذة يف الق ذاع، وبئ ذ  ا غذيذة بجلملذة، و ذوّ ع  ا غذيذة، 
 ؛33والتّماد، وق اع اكعالان  والتةويخ

 و نتما  الملوي وا وساط ا اادميية واجلا  ا ؛ (ه)

  والشرااء يف التنمية، مبا يف ذلك املؤسةا  املالية الدولية؛ (و)
   املا ة اياصة واملؤسةا  ايريية والصناديخ؛واجلوا ( )

 [علي ذلك بصودة غري دمسية أصدقاء الرئيسواةخ ]. ومج يا  املةتولكني (أ)

وددع، اي وط التو يوية ال وعية التزا ا  الذدول يف  ذا يت لّذخ بكعمذال امل ذرد لللذخ يف غذذاء اذا   يف سذيا   -41
 أصدقاء الذرئيسواةخ ] .34املةتذد ني املةتودةني    أ ل اح ام حقو  اكنةا ا    الغذائ  الوطين، و ةؤولية مجيع 

 [علي ذلك بصودة غري دمسية

                                                      
وصذيادي ا مسذاس، .يشمل أصلاب ا يا ا  الصغرية، مبذ  ةذيو، املزادعذو  ا سذريو   ذ  الر ذال والنةذاء، صذغاد املنتمذني وامّوذزي  والرعذاة وا ذرةيني  31

الغذائ  ال امل  وامتم ا  ا لية الب د تمد بشكل امري علي الغاب ، والةكا  ا صليني، وال مال الزداعيني.، دوصيا  الةياسة اياصة بلمنة ا    
 (.2016بشش  دب  أصلاب ا يا ا  الصغرية ب سوا  )

ادي  والرعذاة عنذد ا رتنتذو  بوضذ و، امل قذد امنتمذني و ةذتولكني لألغذيذة وعذا لني يف يشمل امتمع املدين أصذلاب ا يذا ا  الصذغرية والصذي 32
 لال ا غذية.

ا اثرية    الشراا  ذا  ا م، والن ا  واملوادد المشرية واملالية املذتلنة وذا  القددة املتماينة علي الوصول إىل ا سذوا  يتضم  الق اع ايان أنواعً  33
 والدولية.ا لية والوطنية 

     مادئ جلنة ا    الغذائ  ال امل  اياصة ب ستثماد الرشيد يف نت، الزداعة وا غذية. 21النقرة  34



عنذد دننيذذ اي ذوط التو يويذة ال وعيذة، علذي ا  تنذاع عذ  سذ  ود ميذخ أي دذدابري اقتصذادية  ا كو ا وداشّمع  -42
أو  اليذذذة أو جتاديذذذة أحاديذذذة اجلانذذذع دتنذذذاد  ذذذع القذذذانو  الذذذدوت و يثذذذا  ا  ذذذ، املتلذذذدة ود رقذذذل يقيذذذخ التنميذذذة ا قتصذذذادية 

 [علي ذلك بصودة غري دمسية لرئيسأصدقاء اواةخ ].35وا  تماعية الكا لة،   سيما يف الملدا  النا ية
عنذذد دننيذذذ اي ذذوط التو يويذذة ال وعيذذة، علذذي دصذذلي  و نذذع القيذذود املنروضذذة علذذي التمذذادة  ا كو ذذا وداشذذّمع  -43

والتشوها  يف ا سوا  الزداعية ال املية، مبا يف ذلك ع  طريخ اكلغاء املوا ي جلميع أشذكال إعذاان  الصذاددا  الزداعيذة، 
علي ذلذك بصذودة  أصدقاء الرئيسواةخ ] .36صدير ذا  ا كر املماكل، وةقا لتكلي   ولة الدوحة اكمنائيةومجيع ددابري الت

 [غري دمسية

 املبادئ التوجيهية 2-3

انمثقذذت عذذ  عمليذذة التشذذاود بعتمادهذذا أساسذذية عنذذد  37 مذذادئ دو يويذذةسذذتة دشذذمل اي ذذوط التو يويذذة ال وعيذذة  -44
ويةذني  إقا ذة نتذ، غذائيذة  ةذتدا ةإىل  الذب ستنضذ ال مليذة  يف النتر يف وتل  اك راءا  الب جيع اختاذها للمةاهة

 ]اق اأ الرئيس ب ستناد إىل  ناقشا  أصدقاء الرئيس[ .التغذية للمميع
ودغذ، إ كانيذة  .ودعموذا أهدا   ت ددة ضذم  ا ب ذاد الثالكذة للتنميذة املةذتدا ةودةاه، النت، الغذائية يف يقيخ  -45

و ود اخذتال  امذري بذني الذنت، الغذائيذة، إ  ألذا دتذي  ةرًصذا وتلنذة للةياسذا  ال ا ذة واآلليذا  والصذكوس وا سذتثمادا  
 [علي ذلك بصودة غري دمسية أصدقاء الرئيسواةخ ] .2030الب در   إىل يقيخ خ ة التنمية املةتدا ة ل ام 

املشذذذاداة، واملةذذذاءلة، و ودةذذذتند هذذذذا املمذذذادئ إىل ا ا ذذذة إىل ضذذذما  ارا ذذذة اكنةذذذا ، واملةذذذاواة، وعذذذدم التمييذذذز،  -46
والشناةية، والتمكني، وحك، القانو     أ ل املةاهة يف اكعمذال امل ذرد لللذخ يف غذذاء اذا   يف سذيا  ا  ذ  الغذذائ  

 [علي ذلك بصودة غري دمسيةأصدقاء الرئيس واةخ ] الوطين.
دشذذذذميع ادمذذذذاع لذذذذ  نتذذذذا   و ت ذذذذدد  الذذذذنو  النتذذذذا   واملت ذذذذدد الق اعذذذذا  والقذذذذائ، علذذذذي ال لذذذذوم وا دلذذذذة. (أ)

الق اعذذا  وقذذائ، علذذي ال لذذوم وا دلذذة يتنذذاول الذذنت، الغذائيذذة يف لملوذذا ووتلذذ  ا ب ذذاد الثقاةيذذة، ويذذد   
والتقليديذذذة بشذذذكل  ناسذذذع، ويةذذذ ي إىل د تذذذي، النذذذواد  يف مجيذذذع أب ذذذاد التنميذذذة أشذذذكال امل رةذذذة ا صذذذلية 

علذي أصذدقاء الذرئيس واةذخ ] املةتدا ة، وينتر يف ا سماب املت ددة ا ب ذاد لةذوء التغذيذة جبميذع أشذكاله.
 [ذلك بصودة غري دمسية

ع سياسذا   تةذقة و نةذقة املةذاهة يف وضذ الةياسذا  املتةذقة واملنّةذقة والشذا لة واملناسذمة لكذل سذيا . (ب)
وشذذا لة و ناسذذمة لكذذل سذذيا  واسذذتثمادا   ةذذؤولة ذا  صذذلة ودننيذذذها عذذ  طريذذخ إ ذذراءا   نةذذقة بذذني 
وتلذذذ  اجلوذذذا  الناعلذذذة ويف مجيذذذع الق اعذذذا  امل نيذذذة علذذذي املةذذذتوت  الدوليذذذة واكقليميذذذة والوطنيذذذة ودو  

 [دمسية علي ذلك بصودة غريأصدقاء الرئيس واةخ ] الوطنية وا لية.

                                                      
 1/70A/RES/ (2015.) ة لأل ، املتلدة قراد اجلم ية ال ا .2030   خ ة التنمية املةتدا ة ل ام  30النقرة  35
 .2030ب    خ ة التنمية املةتدا ة ل ام -2النقرة  36
وت الثذاين امل ذين دتماشي هذا املمادئ التو يوية  ع الو ئخ وا دوا  الدولية املتنخ عليوا بلن ل،  ثل إعال  دو ا ع  التغذيذة وإطذاد عمذل املذؤمتر الذد 37

  .1996بلتغذية وإعال   ؤمتر القمة ال امل  لألغذية ل ام 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A


دع، اجلوود الرا ية إىل دقوية ا وامة، مبا يف ذلك  ليا  املةاءلة، ودشميع  املةاءلة والشناةية واملشاداة. ( )
 شاداة املواطنني وأصلاب املصذللة يف النقاشذا  الوطنيذة بشذش  ا  ذ  الغذذائ  والتغذيذة والذنت، الغذائيذة 

دةذذتند إىل قواعذذد شذذناةة للمشذذاداة دشذذمل ضذذماان  ويف عمليذذا  صذذنع القذذرادا  الشذذناةة والشذذا لة الذذب 
 [واةخ أصدقاء الرئيس علي ذلك بصودة غري دمسية]. لتلديد التضادب ا تمل يف املصاحل وإدادده

د زيز الةياسا  واك راءا  الب يّةذ  سذمل  ش وب دن ، بلصلة والرخاء واواع يتمتع بصلة  يدة. (د)
املةذذذتدام لألغذيذذذة، وا سذذذتوالس املةذذذؤول لألغذيذذذة املغذيذذذة عذذذيك الةذذذكا  وصذذذلتو، ودةذذذاهو،، واكنتذذذا  

املش ونذذذذة  ذذذذ  أ ذذذذل متكذذذذني ا منذذذذاط الغذائيذذذذة الصذذذذلية ومحايذذذذة املذذذذوادد ال مي يذذذذة والتنذذذذوع الميولذذذذو   والذذذذنت، و 
]اقذذ اأ اكيكولو يذذة ود زيذذز اسذذتذدا و، املةذذتدام، ودعذذ، التكيّذذ   ذذع دغذذرّي املنذذا  والتذنيذذ   ذذ    دا. 

 تناد إىل  ناقشا  أصدقاء الرئيس[الرئيس ب س
ينذذذ   و ذذذش و  و غذذذذّ   د زيذذذز دكذذذاةؤ ةذذذرن ا صذذذول علذذذي غذذذذاء اذذذا    املةذذذاواة بذذذني اجلنةذذذني ومتكذذذني املذذذرأة. (ه)

ب حتيا ذذذا  الغذائيذذذة ويناسذذذع ا ذوا  الغذائيذذذة  يذذذاة  وةذذذودة النشذذذاط والصذذذلة بغذذذض النتذذذر عذذذ  ال وا ذذذل 
ود زيذذز املةذذاواة  أو نذذوع اجلذذنس، أو الذذدخل، أو املن قذذة اجلغراةيذذة. ا  تماعيذذة أو الدميغراةيذذة  ذذ  قميذذل ال ذذر ،

بني اجلنةني ومتكني النةاء والنتيا ، واح ام حقوقو  ومحايتوا وإعماهلا يف سيا  ا  ذ  الغذذائ  والتغذيذة، 
والةياسذية وهتيئة الترو  املناسمة كشراس املرأة يف صنع القرادا  و شذاداتوا يف مجيذع الق اعذا  ا قتصذادية 

وا  تماعيذذة ويف دشذذكيل الذذنت، الغذائيذذة الذذب يّةذذ  التغذيذذة،  ذذع ا عذذ ا  بلذذدود الرئيةذذ  الذذذي دؤديذذه يف 
 وضذذذذذع وقذذذذذد يت لذذذذذع ذلذذذذذك لذذذذذال الرعايذذذذذة وال بيذذذذذة والزداعذذذذذة ود زيذذذذذز الصذذذذذلة وإنتذذذذذا  ا غذيذذذذذة واسذذذذذتوالاوا.

    ثذذذل الرعايذذة وال بيذذذة والزداعذذذة ود زيذذذز اسذذ اديميا   ةذذذتودةة لذذذدع، املذذرأة يف  ذذذا دؤديذذذه  ذذ  أدواد يف لذذذا
ولكذذذ   الصذذذلة وإعذذذداد ا غذيذذذة وإنتا وذذذا واسذذذتوالاوا وا نذذذاة علذذذي امل ذذذاد  ا صذذذلية والتقليديذذذة وا ليذذذة.

إحداي دغيريا  يف طريقة سري ا  ود علي النلو امل تاد    أ ل إشراس الر ذال والنتيذا   أيًضايةتلزم ذلك 
 [علي ذلك بصودة غري دمسيةأصدقاء الرئيس واةخ ]. ا  ةؤولية أسرية  ش اةيف دشميع التغذية بوصنو

متكذذذني الشذذذماب. دشذذذميع ا سذذذ اديميا  والةياسذذذا  وا سذذذتثمادا  الرا يذذذة إىل د زيذذذز بذذذرا   الت لذذذي، وبنذذذاء  (و)
 القذذذددا  للشذذذماب و تدة إ كانيذذذاهت، للوصذذذول إىل ةذذذرن ال مذذذل الالئذذذخ واملمادسذذذا  املمتكذذذرة ومحذذذايتو،  ذذذ 
ا عمال اي رة وععء ال مل غري املالئ،، بعتمذاد ذلذك سذميالً لتلنيذز دود الشذماب اذواالء للتغيذري املنضذ  

 إىل نت، غذائية  ةتدا ة لأل يال املةتقملية. ]اق اأ الرئيس ب ستناد إىل  ناقشا  أصدقاء الرئيس[.

 أجل التغذية اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية من -اجلزء الثالث

وأهذذداةوا  2030يقيذذخ خ ذذة التنميذذة املةذذتدا ة ل ذذام  ضذذما دذذوةر اي ذذوط التو يويذذة ال وعيذذة الذذب در ذذ  إىل  -47
ا لت زيز ادةا  الةياسا  ودنةيقوا وجلمذع وتلذ  أصذلاب املصذللة يف الذنت، الغذائيذة لل مذل للتنمية املةتدا ة، إطادً 

علذذي ذلذذك أصذدقاء الذذرئيس واةذذخ ] ذذ  خذذالل الذذنت، الغذائيذة املةذذتدا ة. ا علذذي يقيذذخ أمنذاط غذائيذذة صذذلية للمميذع  ً ذ 
 [بصودة غري دمسية



وأهذذذداةوا للتنميذذذة املةذذذتدا ة ]ودننيذذذذ قذذذرادا  مج يذذذة الصذذذلة ال امليذذذة  2030ولتلقيذذذخ خ ذذذة التنميذذذة املةذذذتدا ة ل ذذذام  -48
و قرداهتا[ والوةاء ب لتزا ا  الوطنية للقضاء علي سوء التغذية جبميع أشذكاله ] ذع احذ ام حذدود الكواذع[، يلذزم ادمذاع لذ  

نت، الغذائية   اب ذة، ود  أي إ ذراء أو قذراد النت، الغذائية ]املةتدا ة[ الذي ي    د  ا  زاء املذتلنة الب دتشل   نوا ال
مل اجلذذة أحذذد  وانذذع نتذذام غذذذائ    ذذنّي قذذد يذذؤكر علذذي اجلوانذذع ا خذذرى، ود  الذذنت، الغذائيذذة دةذذتميع للذذنت، وا ذذا   

 ]وميكذذذ  للتنكذذذري املنومذذذ  واملت ذذذدد التذصصذذذا  يف  ذذذا يت لّذذذخ بتلويذذذل الذذذنت، الغذائيذذذة غذذذري والةذذذياقا  ا خذذذرى ودتذذذشكر تذذذا.
بلتذذذات، دذذذوةر اي ذذذوط  املةذذذتدا ة وإقا ذذذة نتذذذ، غذائيذذذة  ةذذذتدا ة[، أ  يضذذذم  التصذذذدي للتلذذذدت   ذذذ   نتذذذودا   ت ذذذددة.

التو يوية ال وعية اكدشادا  بشش  لموعة    اك راءا  الةياسادية القائمة علي ال لوم وا دلة والب دغ ذ  دنذوع سالسذل 
عذذ  ا رّاذذا  وا شذذذان الذذذي   ةضذذاًل سذذلوس املةذذتولكني[ ]ا سذذتوالس املةذذؤول[ اك ذذدادا  الغذائيذذة والميئذذا  الغذائيذذة و]

 [النص بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته]يشكلو  هذا اك راءا . 
ا  ذذ  ال وا ذذل املشذذ اة وخذذالل ال مليذذة التشذذاودية، حذذدد أصذذلاب املصذذللة يف جلنذذة ا  ذذ  الغذذذائ  ال ذذامل  عذذددً  -49

نةذذذمة إىل يةذذذني ا منذذذاط الغذائيذذذة والتغذيذذذة الذذذب حذذذدد  سذذذم ة لذذذا   درايذذذز دتملذذذود حوهلذذذا اي ذذذوط ذا  الصذذذلة بل
اك ذذذدادا  الغذائيذذذة سالسذذذل ( و 2( ا وامذذذة الشذذذناةة والدميقراطيذذذة واياضذذذ ة للمةذذذاءلة؛ )1التو يويذذذة ال وعيذذذة، وهذذذ : )

( 3]ةقذذذدا  التنذذذوع الميولذذذو   ودذذذدهود الميئذذذة[[؛ ) املةذذذتدا ة للتوصذذذل إىل أمنذذذاط غذائيذذذة صذذذلية ]ويف سذذذيا  دغذذذرّي املنذذذا 
( وسذذذذال ة ا غذيذذذذة يف الذذذذنت، الغذائيذذذذة 4والوصذذذذول ]املتةذذذذاوي واملنصذذذذ [ إىل ا منذذذذاط الغذائيذذذذة الصذذذذلية ]املةذذذذتدا ة[؛ )

كذني املذرأة ( واملةاواة بني اجلنةذني ومت6( وامل اد  والتثقي  وامل لو ا  التغذوية املتملودة حول اكنةا ؛ )5املةتدا ة؛ )
الذذنص بذذني قوسذذني   قذذوةني قيذذد ]. ( والذذنت، الغذائيذذة القذذاددة علذذي الصذذمود يف الةذذياقا  اكنةذذانية7يف الذذنت، الغذائيذذة؛ )
 [النتر بنتتاد  ناقشته

ويتداخل لال ال ايز ا ول الذي يت ّلخ حبوامة النت، الغذائية والذي يضع ا ساا الذذي دقذوم عليذه التوصذيا   -50
( 5و 3و 2ودغ ذذ  كالكذذة لذذا   درايذذز ) ا خذذرى للذ ذذوط التو يويذذة ال وعيذذة، يف امذذا   الةذذتة ا خذذرى.الةياسذذادية 

( إىل ا عذذذ ا  ب هيذذذة املتزايذذذدة لل مذذذل اجلمذذذاع  يف 4املكذذذّوان  الرئيةذذذية للذذذنت، الغذائيذذذة يف حذذذني يةذذذتند لذذذال إضذذذايف )
ا إىل الذدود ا يذوي الذذي دؤديذه يف الذنت، الغذائيذة )لذال ال ايذز نترً ويت، إيالء عناية خاصة للمرأة    اجلة سال ة ا غذية.

(  نذذذه سذذذيمقي  ةذذذشلة عامليذذذة  ومذذذة يف سذذذيا  دغذذذرّي املنذذذا  7ويشذذكل الةذذذيا  اكنةذذذاين لذذذال درايذذذز قذذذائ، حبذذذد ذادذذذه ) (.6)
 وا   ا  املمتدة والنزاعا  واهلمرة.

يت ذذذذنّي عليوذذذذا النتذذذذر ةيوذذذذا جلوذذذذة عالقتوذذذذا ب وليذذذذا  ودتو ذذذذه اكدشذذذذادا  بشذذذذكل أساسذذذذ  إىل ا كو ذذذذا  الذذذذب  -51
وا حتيا ذذا  والتذذرو  الوطنيذذة ودو  الوطنيذذة ودقيذذي،  ذذدوى الةياسذذا  يف اذذل سذذيا   ذذ  سذذياقا  الذذنت، الغذائيذذة،  ذذع 

ا  تماعيذذة إيذذالء ال نايذذة الوا مذذة لكاةذذة التكذذالي  أو املنذذاةع املماشذذرة وغذذري املماشذذرة الذذب دن ذذوي عليوذذا اآل د ا قتصذذادية و 
وين ذوي ذلذذك علذذي  ا إ اء نتموذذا الغذائيذذة بشذكل  نومذذ  واا ذذل.ا دشذيصذيً الملذذدا   نتذذودً  د تمذدو ذذ  املوذذ، أ   والميئيذة.

مجلة أ ود  نوا ةو، أنواع النت، الغذائية القائمة ودرايمتوا ود قيدها، وا رّاا  الرئيةية للتغيري والت  يل واكقصذاءزاكد ا  
ع ، دشذذذم  2030التوصذذذل إىل نتذذذ، غذائيذذذة  ةذذذتدا ة وأمنذذذاط غذائيذذذة صذذذلية دتواةذذذخ  ذذذع خ ذذذة عذذذام و ذذذ  أ ذذذل  والنمذذذو.

ا كو ا  علي إ راء يليل ودصد  نوميني للتكالي  واملناةع والتماد   واآل د امل دمة ع  اك راءا  الب دتذذها بني 
 ية وا  تماعيذذة والثقاةيذة والميئيذذة اياصذذة تذذا.وتلذ  الق اعذذا  واجلوذذا  الناعلذة يف سذذيا  التذذرو  وا هذدا  ا قتصذذاد

 [علي ذلك بصودة غري دمسيةأصدقاء الرئيس واةخ ]



 احلوكمة الشفافة والدميقراطية واخلاضعة للمساءلة 3-1

يمذذنّي هذذذا القةذذ،  ذذدى أهيذذة  ليذذا  ا وامذذة والقيذذادة واملةذذاءلة بلنةذذمة إىل اجلوذذا  الناعلذذة يف الذذنت، الغذائيذذة،  -52
وا كو ذا   ةذذؤولة عذذ  د ذذوير الةياسذا  ال ا ذذة الةذذليمة واملتةذذقة  املةذذتوت  ال امليذذة واكقليميذة والوطنيذذة وا ليذذة.علذي 

واملنّةقة والقائمة علي ال لوم وا دلة وا طر التنتيمية والتشري ية الب يك، النت، الغذائية، ود ز  التوعيذة، ويذدد أولذوت  
أ  د ود اآلليا  الشناةة لرصد ودقيي، دو ّع دكالي  ا نتقال والتكذالي   أيًضاعلي ا كو ا  ويت نّي  اك راءا  املؤكرة.

واملناةع امل دمة ع  اك راءا  الةياسادية بني وتل  الق اعا  واجلوا  الناعلة، وأ  ددير دضذادب املصذاحل والضذماان  
أصذدقاء الذرئيس واةذخ ] ال ا ذة قمذل غريهذا  ذ  املصذاحل. ضد اختال   التوا   يف القوة والضماان  ا خرى لوضع املصاحل

 [علي ذلك بصودة غري دمسية

 د زيز ادةا  الةياسا  ودنةيقوا عد إد ا  النت، الغذائية والتغذية يف التنمية ا لية والوطنية واكقليمية: 3-1-1

سوء التغذيذة  ينمغ  لللكو ا  أ  د ز  ادةا  الةياسا  ودنةيقوا عد الق اعا  والواا   لللد    (أ)
وميك  أ  دشمل هذا الق اعا  والواا   دلك الب دؤكر علي  جبميع أشكاله     نتود النت، الغذائية.

وا مايذذذذذة  ،واملةذذذذذاواة بذذذذذني اجلنةذذذذذني ،والصذذذذذر  الصذذذذذل  ،وامليذذذذذاا ،والميئذذذذذة ،وال بيذذذذذة ،والزداعذذذذذة ،الصذذذذذلة
لللكو ذذا  أ  دذذدد  اسذذتدا ة الذذنت، الغذائيذذة وينمغذذ   والشذذؤو  املاليذذة. ،وال مالذذة ،والتمذذادة ،ا  تماعيذذة

واةذذخ ]. ضذذم  ا ولذذوت   ذذ  أ ذذل مجذذع الق اعذذا  امل نيذذة بن اليذذة حذذول لموعذذة  ذذ  ا هذذدا  املشذذ اة
 [علي ذلك بصودة غري دمسيةأصدقاء الرئيس 

منذذاط وينمغذذ  لللكو ذذا  أ  دذذد   ا سذذ اديميا  اياصذذة بلذذنت، الغذائيذذة املةذذتدا ة الكنيلذذة بتمكذذني ا  (ب)
الغذائيذذذذة الصذذذذلية ]ذ[ والتغذيذذذذة ا ّةذذذذنة يف الةياسذذذذا  الوطنيذذذذة وا ليذذذذة اكمنائيذذذذة والصذذذذلية وا قتصذذذذادية 

اما ينمغ  لللكو ا  أ  دنتذر  والزداعية واملناخيةزالميئية واياصة ب د    واطر الكوادي واجلائلا .
]وب سذذذذذتناد إىل ا اسذذذذذمة الكا لذذذذذة وصصذذذذذا  امليزانيذذذذذة، حيثمذذذذذا اذذذذذا  ذلذذذذذك  ناسذذذذذًما، ويةذذذذذني يف  تدة 

للتكالي ،[  نش ة النت، الغذائية الب هتد  بوضوأ وشناةية إىل يةني ا مناط الغذائيذة والتغذيذة،  ذع 
املتذذذة للتصذدي لةذوء التغذيذة جبميذع أشذكاله، مبذا يف ذلذك  اك ذراءا   ؤشرا   صّننة لتتمذع   د ريدوة

الذذذنص بذذذني قوسذذذني ] لميئيذذذة ]ومل اجلذذذة أو ذذذه عذذذدم املةذذذاواة[ ودقييموذذذا.  دهذذذا ا قتصذذذادية وا  تماعيذذذة وا
 [  قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته

إذ دقّر دنه    شش  النتام التمادي ال امل  واملةذتند إىل القواعذد واملننذت  وغذري التمييذزي واملنصذ  واملت ذدد و  ( )
النا يذذذة وأ  يةذذذاه، يف يقيذذذخ ا  ذذذ  الغذذذذائ  ويةذذذني ا طذذذرا  أ  ي ذذذز  الزداعذذذة والتنميذذذة الرينيذذذة يف الملذذذدا  

التغذيذذة، ينمغذذ  لللكو ذذذا  واملنتمذذا  ا كو يذذة الدوليذذذة واكقليميذذة أ  دننذذذ اسذذذ اديميا  وطنيذذة وإقليميذذذة 
ودوليذذة لت زيذذز املشذذاداة الشذذا لة للمذذزادعني والصذذيادي  وال ذذا لني يف لذذال ا مسذذاس،   سذذيما صذذغاد املذذزادعني، 

. ]اقذذذذ اأ الذذذذرئيس ب سذذذذذتناد إىل 38النةذذذذاء، يف ا سذذذذذوا  امتم يذذذذة والوطنيذذذذة واكقليميذذذذة والدوليذذذذذةمبذذذذ  ةذذذذيو، 
  ناقشا  أصدقاء الرئيس[. 

وينمغذذ  لللكو ذذا  أ  يذذدد النذذرن املتاحذذة يف الذذنت، الغذائيذذة لتلقيذذخ ا هذذدا  الوطنيذذة وال امليذذة لأل ذذ   (د)
ر  يف يقيذذخ املقاصذذد واملؤشذذرا  الذذب وضذذ توا خ ذذة الغذذذائ  والتغذيذذة، وأ  دقذذوم برصذذد وقيذذاا التقذذدم ا ذذ
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. 2025جلم يذذذذذة الصذذذذذلة ال امليذذذذذة ل ذذذذذام  40، وغذذذذذات  التغذيذذذذذة ال امليذذذذذة2030ل ذذذذذام  39التنميذذذذذة املةذذذذذتدا ة
 [علي ذلك بصودة غري دمسيةأصدقاء الرئيس  واةخ]

 د زيز التنةيخ وال مل املت دد الق اعا  وأصلاب املصللة واملةتوت : 3-1-2

لللكو ذذذا  واملنتمذذذا  ا كو يذذذة الدوليذذذة والشذذذرااء يف التنميذذذة يف وتلذذذ  الق اعذذذا  وعلذذذي مجيذذذع ينمغذذذ   (أ)
املةذذتوت ، ال مذذل علذذي متكذذني ا منذذاط الغذائيذذة الصذذلية ]ذ[ ويةذذني التغذيذذة  ذذ  خذذالل الذذنت، الغذائيذذة 

ا سذذماب والتذذذداعيا   املةذذتدا ة، وا طذذر الةياسذذادية والقانونيذذذة امل ذذز ة، والقذذددا  املؤسةذذادية الذذذب د ذذاج
 املت ذذددة لةذذوء التغذيذذة جبميذذع أشذذكاله والتلذذدت  ا قتصذذادية وا  تماعيذذة والميئيذذة املتصذذلة ب غذيذذة.

وينمغذذ  أ  يذذؤدي هذذذا التنةذذيخ إىل إنشذذاء وزأو د زيذذز اآلليذذا  املت ذذددة الق اعذذا  واملةذذتوت  وأصذذلاب 
لةياسا  وا س اديميا  والتدخال  ]، مبا يف الب    ششلا اكشرا  علي دصمي، ودننيذ ا 41املصللة

ةذذيا  ]الذذب يذ م التنذذوع الثقذذايف[ والذذب ددة الذلذك التذذدخال  الثقاةيذذة،[ القائمذة علذذي ا دلذذة وال لذذوم وا ذ
الذذذنص بذذذني قوسذذذني ]. التغذويذذذة علذذذي املةذذذتوت  الوطنيذذذة ودو  الوطنيذذذة وا ليذذذة يةذذذني النتذذذائ دةذذذاه، يف 

 [بنتتاد  ناقشته  قوةني قيد النتر 
وينمغذذذ  لللكو ذذذا  واجلوذذذا  الناعلذذذة ا كو يذذذة الدوليذذذة أ  ديّةذذذر إقا ذذذة حذذذواد شذذذا ل وشذذذنا  يضذذذم   (ب)

 شاداة مجيع أصلاب املصللة واجلوا  الناعلة يف الذنت، الغذائيذة،  ذع إيذالء عنايذة خاصذة للمؤسةذا  
ا بجلذوع وسذوء ذان ا اثذر  كذرً الصغرية واملتوس ة ا مذ،، واملنتمذني أصذلاب ا يذا ا  الصذغرية، وا شذ

واةذخ ]. وجيع أ  يتناول هذا ا واد مجيع أب اد التنمية املةتدا ة يف النت، الغذائيذة التغذية جبميع أشكاله.
 [علي ذلك بصودة غري دمسيةأصدقاء الرئيس 

وامتم ذا   والشذ وب ا صذليةوينمغ  لللكو ذا  واملنتمذا  ا كو يذة الدوليذة و نتمذا  امتمذع املذدين  ( )
الذذي جيريذذه الق اعذا  ال ذذام وايذذان  42ا ليذة أ  دشذذّمع  تدة ا لتذزام بل مذذل يف ظذل ا سذذتثماد املةذذؤول

واملا ني لذدع، الذنت، الغذائيذة املةذتدا ة الذب متّكذ  ا منذاط الغذائيذة الصذلية ]ذ[،  ذع  راعذاة أو ذه التذ  د 
 [علي ذلك بصودة غري دمسيةأصدقاء الرئيس اةخ و ] التماد    ع ا ولوت  الةياسادية ا خرى.و 

 لمةاءلة    أ ل الرصد والتقيي،:لإنشاء  ليا  وأدوا   3-1-3
ةذيا  لتو يذه أنشذ ة ال ودنتيمية وذددة قائمة علي ال لوم وا دلة ا سياساديةينمغ  لللكو ا  أ  دضع أطرً  (أ)

وعليوذذا أ  دنشذذ   ليذذا   ةذذاءلة  دقّويوذذا.الق ذذاعني ايذذان وال ذذام املت ّلقذذة بلذذنت، الغذائيذذة والتغذيذذة، أو أ  
ة الذذة وشذذا لة وشذذناةة يكذذو   ذذ  شذذشلا د زيذذز ا وامذذة الرشذذيدة، واملذذداو   ال ا ذذة، واهليئذذا  املةذذتقلة الذذب 

التضذادب وإدادة د يذدرصد ا  تثال وا داء، وإ راءا  الشكاوى النردية، واك راءا  لتلةذني املةذاءلة ويد
شذصية، والضماان  ضد ا ختال   يف دوا   القّوة، والقذددة علذي دةذوية و  اجلذة يف املصاحل واملصللة ال

وجيذع أ  يذرن اجلوذا  الناعلذة ا كو يذة علذي أ  يكذو   النزاعذا  الذب قذد دقذّو  الصذلة ال ا ذة والرةذاا.
                                                      

39https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E  
40//en2025-target-https://www.who.int/nutrition/global  
دقريذر ةريذخ ايذداء الرةيذع املةذتوى بشذش  الشذرااا  يف  ذا بذني املت ذددة أصذلاب املصذللة يف  ميك  ا طالع علي  زيد  ذ  امل لو ذا  عذ  الشذرااا  41

 .(2018) 2030أصلاب املصللة املت ددي  لتمويل ا    الغذائ  والتغذية ويةينوما يف إطاد خ ة عام 
 (.2014 مادئ جلنة ا    الغذائ  ال امل  اياصة ب ستثماد الرشيد يف نت، الزداعة وا غذية )مبا يتماشي  ع  42

https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/
http://www.fao.org/3/CA0156AR/CA0156ar.pdf
http://www.fao.org/3/CA0156AR/CA0156ar.pdf
http://www.fao.org/3/CA0156AR/CA0156ar.pdf


لذذألدواد واملةذذؤوليا  الواضذذلة اياصذذة بملشذذاداة  وةًقذذاا وأ  جيذذرى ا ذذواد  ذذع مجيذذع أصذذلاب املصذذللة شذذناةً 
 [علي ذلك بصودة غري دمسيةأصدقاء الرئيس واةخ ].    أ ل محاية املصللة ال ا ة

وينمغ  لللكو ا  أ  د مل، بلشرااة  ع املنتما  الملثية واملنتما  ا كو ية الدولية، ويف ظل دزايذد  (ب)
الذذب جتمذذذع  القائمذذة ز نتذذذ، اكحصذذاءا  والرصذذد الوطنيذذةاملشذذاديع الملثيذذة، وحةذذع ا قتضذذاء، علذذي د زيذذ

المياان  ودوائموا ودصّننوا حبةع ايصائص ا  تماعية والدميغراةية الرئيةية، وعلذي اسذتذدام املؤشذرا  
مبذذا يف ذلذذك املؤشذذرا  اياصذذة دهذذدا  التنميذذة املةذذتدا ة، يف مجيذذع  يكذذو  ذلذذك  كنًذذا، مذذاحيثالقائمذذة، 

 وانذذذع الذذذنت، الغذائيذذذة والنتذذذائ  املت ّلقذذذة ب  ذذذ  الغذذذذائ ، وا منذذذاط الغذائيذذذة ])  سذذذيما املتنذذذاول الغذذذذائ  
و ذذذودة ا منذذذاط الغذائيذذذة([، ودرايمذذذة ا غذيذذذة وسذذذال توا، وا الذذذة التغذويذذذة ])مبذذذا يف ذلذذذك قياسذذذا  حالذذذة 
]النقص يف[ املغذت  الدقيقة واجلة، المشري(، وال وا ل اجلنةانية وغريهذا  ذ  ال وا ذل ا  تماعيذة ذا  
الصلة، ويةني دواةرها و ودهتا للنوو  إبعداد الةياسا  واملةاءلة واستودا  الدا   ال ا ة علي  ذو 

  الشذصذذذية واجلماعيذذذة أةضذذذل. وينمغذذذ  لللكو ذذذا  وأصذذذلاب املصذذذللة اآلخذذذري  ا اةتذذذة علذذذي الميذذذاان
 [النص بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته]بشش  النت، الغذائية، علي  و  الئ،. 

الذذ اب  بذذني ا ب ذذاد الغذائيذذة و ذذه وينمغذذ  لللكو ذذا  أ  دةذذتثمر يف الملذذوي ودمذذادل امل ذذاد  املت ّلقذذة د ( )
ودينا يكيذذا  الةذذو   ذذ  أ ذذل متكذذني دقيذذي، اآل د والتغذويذذة والةذذلواية وا قتصذذادية وا  تماعيذذة والميئيذذة 

الق اعيذذة للةياسذذا  والذذدا   الذذب  ذذرى دننيذذذها و ذذدى د قيذذد أو ذذه التناعذذل بذذني ال ذذر  وال لذذع علذذي 
 [علي ذلك بصودة غري دمسيةأصدقاء الرئيس واةخ ]. ن اقا  وتلنة علي طول سلةلة اك دادا 

املصذذللة امل نيذذني، مبذذ  ةذذيو، املنتمذذا  ا كو يذذة الدوليذذة وينمغذذ  لللكو ذذا ، وبذذدع،  ذذ  مجيذذع أصذذلاب  (د)
والةذذذذذكا  ا صذذذذذليني وامتم ذذذذذا  ا ليذذذذذة، أ  د ذذذذذز  حةذذذذذع ا قتضذذذذذاء، ا سذذذذذتثماد يف القذذذذذددا  المشذذذذذرية 
والنتا ية واملؤسةادية لتلليل   لو ا  النت، الغذائية ب ريقة شا لة بغية دع، خت ي  اك راءا  الداليذة 

ودقييموا،  ع  راعاة ا ا ة إىل د وير لا   ت ددة التذصصا  دشذمل املةذائل الننيذة  ودننيذها ودصدها
 [واةخ أصدقاء الرئيس علي ذلك بصودة غري دمسيةوا قتصادية وا  تماعية. ]

 يف النت، الغذائية:وإد ا و، د زيز  شاداة الةكا  ا صليني وامتم ا  ا لية  3-1-4
 الكا لذذذة والن الذذذة للةذذذكا  ا صذذذليني شذذذاداةاملينمغذذذ  لللكو ذذذا  وأصذذذلاب املصذذذللة امل نيذذذني أ  ي ذذذز وا  (أ)

يف حوامذذذة  ،ا شذذذذان ذوي اكعاقذذذة،   سذذذيما النةذذذاء والنتيذذذا  والنئذذذا  املومشذذذة و امتم ذذذا  ا ليذذذةو 
،  ذ  خذالل  ؤسةذاهت، التمثيليذة بغيذة ا صذول علذي املواةقذة ا ذرّة ع  طريذخ ا ذواد والتغذية النت، الغذائية

واملشذاودا ،  كعال  ا  ، املتلدة ايان بلش وب ا صلية، حةذع ا قتضذاء، وةًقاواملةمقة واملةتنرية 
 ةو   خالل دقوية اآلليا  امتم ية لتلقيخ املشاداة الشا لة علي املةتوت  ا لية ودو  الوطنية والوطنيذ

 [واةخ أصدقاء الرئيس علي ذلك بصودة غري دمسية]. واكقليمية
مبذذذا يف ذلذذذذك  ا،هذذذي ز و وأ  يذذذدعموا بنذذذاء القذذذذددا  وينمغذذذ  لللكو ذذذا  وأصذذذلاب املصذذذذللة امل نيذذذني أ   (ب)

يف وضذذذذع   شذذذذاداة اا لذذذذة وة الذذذذة ذذذذ  املشذذذذاداة  ليتمكنذذذذواامتم ذذذذا  ا ليذذذذة قذذذذددا  الةذذذذكا  ا صذذذذليني و 
 [واةخ أصدقاء الرئيس علي ذلك بصودة غري دمسية] الةياسا  وا س اديميا  املت ّلقة بلنت، الغذائية.



[ ]فقحدان يف سحيا  تغح ا املنحا ]للتوصل إىل أمناط غذائية صحيية  43سالسل اإلمدادات الغذائية املستدامة 3-2
 [  قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشتهالنص بني قوسني ]التنوع البيولوجي وتدهور البيئة[ 

ا يف الصذذذلة واسذذذتدا ة الميئذذذة وقذذذددهتا علذذذي وهيكليًذذذ  وًمذذذا دودًااك ذذذدادا  الغذائيذذذة  [ ]أمنذذذاط[سالسذذذل]دذذذؤدي ] -53
والتمويذذذز  واملناولذذذة ب ذذذد ا صذذذاد ود مذذذل سالسذذذل اك ذذذدادا  الغذائيذذذة،  ذذذ   رحلذذذة اكنتذذذا  والتذذذذزي  [الصذذذمود والتمذذذدد.

 تنوعذذة،  ت ذذددة و ، علذذي ن اقذذا  وهيااذذل و ةذذتوت  ]وا سذذتوالس[ ]والوصذذول إىل ا سذذوا [ والت مئذذة والتو يذذع والتةذذويخ
الذذب دشذمل ال ديذذد  ال امليذة ذ  سالسذل اك ذذداد المةذي ة إىل الةالسذذل الشذديدة الت قيذذد و ذ  سالسذذل اك ذداد ا ليذذة إىل 

ائية. وي دذع عذ  القذرادا  الذب دقذوم تذا اجلوذا  الناعلذة يف أي  رحلذة، دذداعيا  علذي    اجلوا  الناعلة يف النت، الغذ
ط غذائيذة ادواةر ا غذية املغذية وإ حتوا بكلنة  يةودة وب ريقة يةول ا صول عليوذا وبصذودة  قمولذة و  نذة  ذ  أ ذل أمنذ

 د زيذذزة ا سذرية، ويةذّل  الضذوء علذي أهيذة ويكّمذل هذذا القةذ، ا هذدا  الذواددة يف عقذد ا  ذ، املتلذدة للزداعذ .44صذلية
  لتويئذذذة سالسذذذل إ ذذذدادا  غذائيذذذة  ةذذذتدا ة وقذذذاددة علذذذي الصذذذمود، ويقذذذ أ سذذذماًل سلةذذذلة اك ذذذدادا  الغذائيذذذةالتغذيذذذة يف 

يف ظذذذذل دغذذذذرّي املنذذذذا  ودذذذذدهود املذذذذوادد  و]ا سذذذذتوالس واكنتذذذذا  املةتدا ني[]ا سذذذذتوالس واكنتذذذذا  املةذذذذؤولني واملةذذذذتدا ني[
صلة ا ةراد وا يذواان  والنمذا   و  ا ب اد ا قتصادية والميئية وا  تماعية لالستدا ة ا ب ا ة إىل  راعاةمي ية،  ذارً ال 

]وينمغ  للذ ذذذذوط التو يويذذذذة ال وعيذذذذة أ  ]د ذذذذز  سالسذذذذل والذذذذنت، اكيكولو يذذذذة يف    واحذذذذد يف لذذذذ  الصذذذذلة الواحذذذذدة.
نتلة علي سالسل اك دادا  الغذائية اكقليميذة وال امليذة.[ دشذّمع دقويذة سالسذل اك دادا  الغذائية ا لية  ع إبقائوا  ن

اك ذذذدادا  الغذائيذذذة ]ا ليذذذذة[ ]ةضذذذاًل عذذذ  سالسذذذذل اك ذذذدادا  اكقليميذذذذة وال امليذذذة.[ ]علذذذي مجيذذذذع املةذذذتوت [ ]وينمغذذذذ  
زادعني ويقيذذذخ ا  ذذذ  الغذذذذائ  للذ ذذذوط التو يويذذذة ال وعيذذذة أ  د ذذذز  سالسذذذل اك ذذذدادا  الذذذب دةذذذاه، يف يةذذذني دةذذذاا املذذذ

والتغذيذذة.[ ]وينمغذذ  للذ ذذوط التو يويذذة ال وعيذذة أ  دقذذّوي املذذزادعني ا سذذريني والذذنت، الغذائيذذة ا ليذذة حيثمذذا يكذذو  ذلذذك 
 [النص بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته.[ ]و كًنا  ناسًما

 عد سالسل اك دادا  الغذائية املةتدا ة: د مي، التكّي   ع دغرّي املنا  والتذني       دا 3-2-1
ينمغ  لللكو ا  والشرااء يف التنمية و نتما  امتمع املدين واملنتما  غري ا كو ية والق ذاع ايذان  (أ)

يةذذني قذذددة سالسذذل يتمكنذذوا  ذذ  اةذذع سذذمل   يشذذة  ئقذذة و ل و نتمذذاهت، الت ذذاو   ذذع  نتمذذ  ا غذيذذة
ه   د دغرّي املنا     خالل إدادة املذاطر، وبناء التشهع والقددة اك دادا  الغذائية علي الصمود يف و 

امل دمذذة عذذ  سالسذذل اك ذذدادا  الغذائيذذة علذذي الميئذذة.  الةذذلمية علذذي الصذذمود، والتذنيذذ   ذذ  حذذّدة اآل د
د زيذز ا صذول علذي التمويذل، وخذد ا  و  المنذاء علذي امل ذاد  ا ليذة وا بتكذادا  وميك  أ  يشمل ذلذك

، ونشذذذر امل ذذذاد  دقاسذذذ،و والتذذذش ني، والتنمذذذؤ بل قذذذس، ونتذذذ، اكنذذذذاد املمكذذذر، ودنميذذذة القذذذددا ،  اكدشذذذاد،
محايذة ا اصذيل والثذروة  أيًضاوميك  أ  يشمل  .امل لو ا  ودقد  املةاعدة    خالل د ميقا  ايد ا 

واكنتا ية،    اآل د املتوق ذة ،    حيت ا توى التغذوي عموً اا يوانية و صايد ا مساس ونت، اكنتا  
وقذد ين ذوي ذلذك علذذي  لتغذرّي املنذا  الذب دتملّذي علذي شذكل  ةذا  وأ ذرا  وصذد ا   ردم ذة بل قذس.

ا صذنا  املقاو ذة علذي املةذتوى ا لذ  نشر املمادسا  اجلّيدة يف الزداعة القاددة علذي الصذمود، واعتمذاد 
ا  را  الب يةمموا دغرّي املنا  أو الب يؤدي إىل دناقموا،  للمنا  أو اجلليد أو ا ّر أو ا ختمادا  أو

                                                      
 .18و 17علي النلو املمنّي يف النقردني  43
 .18و 17علي النلو املمنّي يف النقردني  44



 وا ذذذد  ذذذ  الناقذذذد ب ذذذد ا صذذذاد وةواقذذذد ا غذيذذذة ا خذذذرى، ود ذذذوير املمذذذاددا  املولّذذذدة لألصذذذول املنتمذذذة.
 [أصدقاء الرئيس علي ذلك بصودة غري دمسية واةخ]

وامتمذع املذدين، وأصذلاب املصذللة  وينمغ  لللكو ا ، واملنتما  ا كو ية الدولية، والق اع ايذان، (ب)
علذي  ةذذتوت   ]والزداعذة اكيكولو يذة والذذناو  املمتكذرة ا خذذرى[ امل نيذني اآلخذري  د زيذذز الزداعذة املةذذتدا ة

إقا ة نت، غذائية  ةذتدا ة يكذو   ذ  شذشلا النوذو  ب  ذ   [   أ ل] ]   ال ملية الرا ية إىل[ وتلنة
الت ذاو   ذع املذزادعني وغذريه،  ذ   نتمذ  ا غذيذة ودعموذ، لللذد  أيًضذاو، ويت ذنّي علذي الغذذائ  والتغذيذة.

ا عذ ا  بجلوذود اكجيابيذة الذب و  د زيذز التنذوع الميولذو      اآل د الميئيذة امل دمذة عذ  الذنت، الغذائيذة،  ذع
 التكنولو ياوميك  يقيخ ذلك عد دشميع اعتماد  يمذهلا املزادعو  الذي  ي تمدو  املمادسا  املةتدا ة.

د زيذذذذز ]املناسذذذذمة و ادسذذذذا  اكدادة علذذذذي  ةذذذذتوى املزدعذذذذة لتلةذذذذني انذذذذاءة إنتذذذذا  ا اصذذذذيل و املةذذذذتدا ة
وينمغذ   .]الكيميائيذة[  ميذدا  اآلةذا  وا مسذدة [ ]ا ذد  ذ  اسذتذدام[ذلذ ا سذتذدام املةذؤول واملةذتدام

وال بذذذة وال اقذذذة واليذذذد ال ا لذذذة  لللكو ذذذا  أ  دشذذذّمع د تذذذي، املذر ذذذا  الزداعيذذذة لكذذذل وحذذذدة  ذذذ  امليذذذاا
وا داض ، وأ  يد    انم ا   غا ا  الدةيئة وةقدا  التنوع الميولو   ودذدهود املذوادد ال مي يذة )مبذا يف 

ا يف ادنذا  بديذس وأدوا  التذ ذي  الوطنيذة ذلك إ الة الغاب (، مبا يتماشي  ع  ةاهاهتا ا ذددة وطنيًذ
 [قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشتهالنص بني ] ا خرى ذا  الصلة.

، نتذذ، للرصذذد )مبذذا ةيوذذا نتذذ، اكنذذذاد املمكذذر(،  ناسذذًماوينمغذذ  لللكو ذذا  أ  دنشذذ ، حيثمذذا يكذذو  ذلذذك  ( )
و ؤشذذذرا  اجلذذذودة ) ثذذذل الغذذذات  املت ّلقذذذة بلتنويذذذع املتكا ذذذل والتنذذذوع الميولذذذو   الزداعذذذ ، وصذذذلة ال بذذذة، 

أس اد ا غذية(، و قاييس أخرى خاصذة بلذنت، الغذائيذة وا منذاط الغذائيذة  و ودة املياا، ودخل املزدعة، و 
امذذزء  ذذ  سياسذذا  وضذذع الغذذات  املت ّلقذذة بلميئذذة واملنذذا  لرصذذد دغذذرّي التذذرو  وة اليذذة ا سذذتماب  يف 

 [واةخ أصدقاء الرئيس علي ذلك بصودة غري دمسية] لال الةياسا .
للمنتمذذذذذا  الملثيذذذذذة واملؤسةذذذذذا  ا اادمييذذذذذة واجلا  ذذذذذا  أ  دشذذذذذّمع دوليذذذذذد  ]لللكو ذذذذذا  و[وينمغذذذذذ   (د)

امل ذاد  ا صذلية  [مبذا ةيوذا]، [ ]ا دلة ال لمية  ع  راعاة[ ]ا دلة وامل ذاد [امل اد  الدقيقة]واستذدام 
املنذذا   الذذب د ذذر  ا سذذ اديميا  القويذذة للتذنيذذ   ذذ    د دغذذرّي  [، وال لذذوم وا دلذذة]]وا ليذذة[ والتقليديذة

 .]التمكينيذذة[ والتكيّذذ    ذذه والصذذمود يف و وذذه يف الذذنت، الغذائيذذة املةذذتدا ة وا منذذاط الغذائيذذة الصذذلية

علذي التذدخال  ونقذاط أ  ]دتنذادى دضذادب املصذاحل ا تمذل وأ [ درّاذز  ]املةتقلة[ الملويعلي وجيع 
]املمادسذا   ، مبا ةيذهام[ ]واكنتا ية[]املةتد الدخول الةياسادية ا تملة لضما   ةاهة اكنتا  الزداع 

الثروة ا يوانية و صايد ا مسذاس ودربيذة ا حيذاء املائيذة، والتمويذز، والت مئذة،  الب د ز  احتما  الكربو  و[
[ ]ا سذذتوالس سذذلوس املةذذتولكني]و ]والوصذذول غذذري التمييذذزي إىل ا سذذوا [ والميذذع بلتمزئذذة، وا سذذوا ،

والتكيّذ  ]دغرّي املنذا   [الكوادي وا ختال   ا خرى النامجة ع ] [     دالتذني  ] [يف] املةؤول[
الميئية ومحاية  [ ]اآل د[المصمة]ويف ا د    ]والتدخال  ونقاط الدخول الةياسادية ا تملة[ ]، [  وا

د النتذذر الذذنص بذذني قوسذذني   قذذوةني قيذذ] املذذوادد ال مي يذذة وصذذولا وإدادهتذذا واسذذتذدا وا علذذي  ذذو  ةذذتدام.
 [اد  ناقشتهبنتت



 املوادد ال مي ية وإدادهتا علي  و  ةتدام يف إنتا  ا غذية: ذدمد زيز است 3-2-2

ينمغذذ  لللكو ذذا ، واملذذزادعني و نتمذذاهت،، والق ذذاع ايذذان، وأصذذلاب املصذذللة امل نيذذني اآلخذذري  الت ا ذذل  (أ)
الوا ذع للذ ذوط التو يويذة ال وعيذة  ع صلة ال بة اش ر أساس  لنت، اكنتا  الزداع   ع إيالء ا هتمذام 

وينمغذ  لللكو ذذا  أ  دشذّمع اسذذتذدام  ادسذذا   ملنتمذة ا غذيذذة والزداعذة بشذذش  اكدادة املةذتدا ة لل بذذة.
اكدادة املتكا لة يصذوبة ال بذة واملغذذت  وإنتا يذة خذد ا  الذنت، اكيكولو يذة  ذ  أ ذل اكنتذا  املةذتدام، 

ود زيذز  [[الكيميائيذة]ملميدا  اآلةا  وا مسدة  ]واملناسعزاملةؤول[ تداموذلك    خالل ا ستذدام املة]
اسذتذدام خذد ا  اكدادة املةذتدا ة لألداضذ  واملمادسذا  الزداعيذة املةذتدا ة  ذ  أ ذل ا اةتذة علذي التنذذوع 
الميولذذذو   لل بذذذة ودذذذوا   املغذذذذت ، وا ذذذد  ذذذ  ااذذذل ال بذذذة، ويةذذذني إدادة امليذذذاا، ود زيذذذز ختذذذزي  الكربذذذو  

 [ناقشتهالنص بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ] .ااحتما  و 
 ذذ  أ ذذل  يّةذذنوماإدادة املذذوادد املائيذذة واسذذتذدا وا علذذي  ذذو  ةذذتدام وأ   د ذذز وينمغذذ  لللكو ذذا  أ   (ب)

الناو  الشا لة والتشذاداية كدادة املذوادد املائيذة ب ريقذة  تكا لذة يةني التنتي، و الزداعة وإنتا  ا غذية عد 
، ولا  د زيذز الت ذاو  يف لذال امليذاا الذب دشذمل  ناسًماعلي ن ا   اْةتمْممم ا  املياا، حيثما يكو  ذلك 

والةذذذكا   والنالحذذذني وغذذذريه،  ذذذ  صذذذغاد  نتمذذذ  ا غذيذذذة  نتمذذذا  امتمذذذع املذذذدين و نتمذذذا  املذذذزادعني
ا صذذذليني وامتم ذذذا  ا ليذذذة والق ذذذاع ايذذذان وأصذذذلاب املصذذذللة امل نيذذذني اآلخذذذري  والذذذب دراعذذذ  دنذذذوّع 

 ]نتذ، الذري املةذتدا ة و[و ذ  شذش  هذذا الذناو  أ  دشذّمع  وتل  الق اعا . ا حتيا ا     املياا يف
وأ  دذذدع، ا سذذتذدام املنومذذ  للتكنولو يذذا  املناسذذمة لتذذوةري امليذذاا، وأ  دقلذذل  ذذ   امليذذاا،خنذذض هذذدد 

دة وإعذذذاللميذذاا  ااآل نذذذة والةذذليمة بيئيًذذذ دلذذّوي امليذذاا النذذذاد  عذذ  الزداعذذذة، وأ  د ذذز  ا سذذذتذدا ا  املت ذذددة
 ذذذ  غذذذري اكضذذذراد بقذذذددة املذذذزادعني و نتمذذذ  ا غذيذذذة علذذذي  داعذذذة اسذذذتذدا وا  غذذذرا   نزليذذذة وإنتا يذذذة 

] ذع ا عذ ا  حبذخ مجيذع ا شذذان املقيمذني وال ذا لني يف املنذاطخ الرينيذة  يكن   ذ  ا غذيذة املغّذيذة  ا
 [النتر بنتتاد  ناقشتهالنص بني قوسني   قوةني قيد ] .[يف املياا  ستذدا وا الشذص  واملنزت

وينمغ  لللكو ا  وأصلاب املصللة امل نيني اآلخري  محاية التنذوع الميولذو   لألغذيذة والزداعذة وصذونه  ( )
]ةقذذرة بديلذذة: وينمغذذ  للموذذا  الناعلذذة ا كو يذذة ]وأصذذلاب املصذذللة  واسذذتذدا ه علذذي  ذذو  ةذذتدام.

زداعذذذة وصذذذونه واسذذذتذدا ه علذذذي  ذذذو  ةذذذتدام[ امل نيذذذني اآلخذذذري [ ]محايذذذة التنذذذوع الميولذذذو   لألغذيذذذة وال
دشذذمل ا اصذذيل املتنوعذذة  ا[ الذذباملتنوعذذة بيولو يًذذو دشذذميع[ ]دشذذميع محايذذة الذذنت، املنتمذذة ]]الةذذ   إىل 

[ والثذروة ا يوانيذة وا نذواع املوملذة وغذري املةذتغلة بلكا ذل والغذاب  ]حاشذية:  ناسًما]حيثما يكو  ذلك 
[ 2017ال ذذامل  عذذ  ا را ذذة املةذذتدا ة  ذذ  أ ذذل ا  ذذ  الغذذذائ  والتغذيذذة ل ذذام  دقريذذر جلنذذة ا  ذذ  الغذذذائ 

ا، واملذذزادع و صذذايد ا مسذذاس ودربيذذة ا حيذذاء املائيذذة املةذذتدا ة ةضذذاًل عذذ  املنذذاظر ال مي يذذة املتنوعذذة بيولو يًذذ
وجيذع  .[علي  و  ةذتدام [إدادهتا] [واستذدا وا]وحنتوا ]، واملياا والملاد الةاحليةةيوا الغاب   مبا

اسذذذتكمال ذلذذذك بعتمذذذاد ود ميذذذخ املمادسذذذا  املةذذذتدا ة كنتذذذا  ا غذيذذذة وإدادة املذذذوادد ال مي يذذذة ]]مبذذذا يف 
ذذذذ  الزداعذذذذة اكيكولو يذذذذة وغريهذذذذا  ذذذذ  الذذذذناو  املمتكذذذذرة ] ذذذذ  قميذذذذل  ذلذذذذك[ ] ثذذذذل[ ]الزداعذذذذة ال ضذذذذوية و[ لا

 املشذذذروعة ]و راعيذذذة للميئذذذة[ ]جلميذذذع أصذذذلاب حقذذذو  ا يذذذا ة [ ب ريقذذذة قابلذذذة للليذذذاة اقتصذذذادتً 45الرقمنذذذة[
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]وخباصذذذذذة أصذذذذذلاب ا يذذذذذا ا  الصذذذذذغرية واملذذذذذزادعني ا سذذذذذريني[  ذذذذذ  أ ذذذذذل دعذذذذذ، هذذذذذذا ا قذذذذذو  وحنذذذذذ  
  [النص بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته]ال يك[.[[  سمل

ة وحبقذذوقو،، مبذذا يف ذلذذك حقذذو  وينمغذذ  لللكو ذذا  أ  د ذذ   جبميذذع أصذذلاب حقذذو  ا يذذا ة املشذذروع (د)
د تمذد نتذ، حيذا ة ]ا يا ة املشروعة ونت، حقو  ا يا ة ال رةية للش وب ا صذلية وامتم ذا  ا ليذة الذب 

 ]حةذع ا قتضذاء و[ متادا ا وامة الذادية لألداض  و صايد ا مساس والغاب ، وأ  ي  و، [عرةية و
الذب وضذ توا جلنذة  46يذة بشذش  ا وامذة املةذؤولة  يذا ة ا داضذ مبذا يتماشذي  ذع اي ذوط التو يويذة ال وع

ا    الغذائ  ال امل . وجيع اح ام امل اد  واملمادسذا  التقليديذة واجلماعيذة  صذلاب ا قذو  هذؤ ء، 
]وينمغذذذذ  للةذذذذكا  ا صذذذذليني  ومحايذذذذة أمنذذذذاطو، الغذائيذذذذة التقليديذذذذة، وإسذذذذناد ا ولويذذذذة لتغذذذذذيتو، ودةذذذذاهو،.

وامتم ا  ا لية ا خرى الذب د تمذد نتذ، حيذا ة عرةيذة أ  ي ذز وا ا قذو  املنصذنة واملش ونذة ]واملةذتدا ة[ 
الذنص بذني ]يف هذا املذوادد وأ  يوةروهذا،  ذع إيذالء عنايذة خاصذة لتذوةري ةذرن الوصذول املنصذ  للنةذاء.[ 

 [هقوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشت
بلنةذذمة إىل التغذيذذة والذذنت، اكيكولو يذذة الصذذلية ]وينمغذذ  لللكو ذذا  أ  د ذذ   دهيذذة املراعذذ  والرعذذاة  (ه)

وأب ذذذذاد التنميذذذذة املةذذذذتدا ة ا خذذذذرى ذا  الصذذذذلة، وأ  دشذذذذّمع نتذذذذ، الرعذذذذ  املنذنضذذذذة املذذذذدخال  كنتذذذذا  
الذذنص بذذني قوسذذني   قذذوةني ]ا غذيذة الصذذلية ا يوانيذذة املصذذدد الذب دةذذاه، يف ا ذذد  ذذ  النقذذر واجلذوع.[ 

 [قيد النتر بنتتاد  ناقشته

 ا غذية:د زيز التغذية يف الزداعة وسالسل إ دادا   3-2-3

،  ناسذذذذًما، حيثمذذذذا يكذذذذو  ذلذذذذك وأ  دذذذذدلوا ألهذذذذدا  التغذويذذذةختصذذذذص  يزانيذذذذة لينمغذذذ  لللكو ذذذذا  أ   (أ)
للتوصل إىل أمناط غذائية صلية     سياساهتا الوطنية املت ّلقة بلزداعة وسياساهتا ا خرى ذا  الصلة يف

 [واةخ أصدقاء الرئيس علي ذلك بصودة غري دمسية] .خالل النت، الغذائية املةتدا ة
وينمغذ  لللكو ذذا  والق ذذاع ايذذان وأصذذلاب املصذذللة امل نيذذني اآلخذذري  دشذذميع ا سذذتثمادا  الزداعيذذة  (ب)

ودعذذ،  نتمذذ  ا غذيذذة لي تمذذدوا  ادسذذا  اكنتذذا  املةذذتدام ولينتمذذوا ا غذيذذة املتنوعذذة  ود زيزهذذا 47املةذذؤولة
ودذذذوةر الذذذدخل الالئذذذخ وسذذذمل ال ذذذيك والقذذذددة علذذذي الصذذذمود  48الذذذب دةذذذاه، يف ا منذذذاط الغذائيذذذة الصذذذلية

 ملذذزادع.للصذذيادي  واملذذزادعني،   سذذيما أصذذلاب ا يذذا ا  الصذذغرية وزأو املذذزادع ا سذذرية، ولل ذذا لني يف ا

وجيذذع أ  يشذذمل ذلذذك دعذذ، املمادسذذا  املةذذتدا ة كنتذذا  ا اصذذيل، والثذذروة ا يوانيذذة، وا را ذذة الزداعيذذة، 
 ونتذذ، ا يذذواان  و صذذذايد ا مسذذاس )مبذذذا يف ذلذذك نتذذذ، الصذذيد ا ذذذريف ودربيذذة ا حيذذذاء املائيذذة( ودشذذذمي وا.

 [واةخ أصدقاء الرئيس علي ذلك بصودة غري دمسية]
الزداعذة ا ضذرية وشذمه ا ضذرية واسذتذدام  ، بد   ناسًمادقوم حيثما يكو  ذلك   أ  وينمغ  لللكو ا ( )

ا داض  يف ا س اديميا  والدا   الوطنيذة وا ليذة املت ّلقذة بلذنت، الغذائيذة ودنميذة التغذيذة ويف التذ ذي  

                                                      
 .4-9، و2-9، و1-1-3  سيما النقرا   46
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 ا يا ا  الصغرية.[الةياسا  بشش  ا ستثماد يف  داعة أصلاب 
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وأ  دذذذدع، اسذذذتقراد  49ا منذذذاط الغذائيذذذة الصذذذليةمتكذذذني ا ضذذذري واكقليمذذذ ، بوصذذذنوما  ةذذذاهة قّيمذذذة يف 
 [واةخ أصدقاء الرئيس علي ذلك بصودة غري دمسية] .واملش ونة إ دادا  ا غذية املغذية

وينمغ  لللكو ا  والق اع ايان و رااز الملوي واجلا  ذا  وأصذلاب املصذللة امل نيذني اآلخذري  د زيذز  (د)
امليةذودة الكلنذة  واملمادسذا   يذا الميئا  التمكينيذة ملةذاعدة  نتمذ  ا غذيذة وديةذري وصذوهل، إىل التكنولو 

واملةذذذاعدة الننيذذذة، والتذذذدديع علذذذي املوذذذادا ، ومنذذذاذ   مبذذذا ةيوذذذا امل ذذذاد  التقليديذذذة، ،[واملةذذذتدا ة]واملمتكذذذرة 
]الشذذا لة[ ]املةذذتدا ة[ ]املكّينذذة  ذذع ا حتيا ذذا  وا ولذذوت  ا ليذذة[ ] ذذع  راعذذاة ا ب ذذاد الثالكذذة  ا عمذذال

[]املت ّلقذذذة ب منذذاط الغذائيذذة الصذذلية ]حاشذذذيةز  ذذ  خذذالل الذذذنت، التغذوية] لو ذذا  ، واملللتنميذذة املةذذتدا ة[
يف الزداعذذذذذة، وايذذذذد ا ز الذذذذذدا   الننيذذذذذة ا خذذذذرى لبدشذذذذذاد  ذذذذذ  أ ذذذذل متكيذذذذذنو،  ذذذذذ   الغذائيذذذذة املةذذذذذتدا ة[[

هتا  ود]يةذذذذني[اكنتذذذذا  املةذذذذتدام، ومحايذذذذة التنذذذذوع الميولذذذذو  ، وضذذذذما  سذذذذال ة ا غذيذذذذة و [] تدة[د زيذذذذز]
الذذنص بذذني قوسذذني   قذذوةني قيذذد النتذذر ] يف ا سذذوا . [، مبذذا يف ذلذذك ا غذيذذة ا يوانيذذة املصذذدد،]التغذويذذة

 [بنتتاد  ناقشته
]د  ذذ  ا ةضذذلية ولللذذد  ذذ  التقلّذذع املنذذرط يف أسذذ اد ا غذيذذة، ينمغذذ  للموذذا  الناعلذذة ا كو يذذة أ   (ه)

جتذادي عذامل  و ةذتند إىل القواعذد و ننذت  وغذري متيذزي نتذام ]د ذز  إقا ذة  لألسوا  ا ليذة واكقليميذة وأ [
نت،   لو ا  الةو  الب دوةر امل لو ذا  الشذناةة ويف الوقذت املناسذع  [و 50و نص  و ت دد ا طرا 

عذذ    ذذا ال  الةذذو  املت ّلقذذة ب غذيذذة، مبذذا يف ذلذذك يةذذني دتمذذع وذذزو  اك ذذدادا  ا اليذذة واملةذذتقملية 
وينمغذذ  إ ذذراء ] .]واآل د امل دمذذة عذذ  ا سذذوا  الدوليذذة علذذي ا سذذوا  ا ليذذة[ سذذ ادوالميذذاان  املت ّلقذذة ب 

والذذب د دذذع عنوذذا   د  ]املزيذذد  ذذ  الرصذذد ودداسذذا  الةذذو  للةذذلع الذذب   يذذت، التمليذذ  عنوذذا بقذذدد اذذا   
 قيذد النتذذر الذنص بذذني قوسذني   قذوةني][ وا اصذيل املوملذذة وغذري املةذتغلة بلكا ذل. [امذرية علذي التغذيذة
 [بنتتاد  ناقشته

وينمغذذ  لللكو ذذذا  والق ذذذاع ايذذذان واجلوذذذا  املا ذذة وأصذذذلاب املصذذذللة امل نيذذذني اآلخذذذري  ا سذذذتثماد يف  (و)
]مبذذا ةيوذذا ا دّ   الملذذوي ونقذذل امل ذذاد  وا بتكذذاد كنتذذا  ا اصذذيل املغذيذذة واملتنوعذذة  ثذذل ا مذذوب الكا لذذة،

ا، مبذذذذا ةيوذذذذا ا صذذذذنا  ال اليذذذذة الغلّذذذذة واملقاو ذذذذة وذاصذذذذيل اجلذذذذذود والذذذذددان ،[ ]وا اصذذذذيل ا صذذذذنة بيولو يًذذذذ
 [ال بيذة التقليديذة] ذ  خذالل[ ]والنااوذة، وايضذاد، واجلذو ت ، والمذذود، والمقذول، مبذا يف ذلذك  لآلةا ،[

 ]يف املزدعذذذذذة[ غذذذذذذت ، وا غذيذذذذذة ا يوانيذذذذذة املصذذذذذدد املتنّوعذذذذذةلألغذيذذذذذة ا ساسذذذذذية أو ا اصذذذذذيل املدّعمذذذذذة بمل
الذذنص بذذني ] ) ثذذل  نتمذذا  ا لمذذا  وا مسذذاس والمذذيض والللذذوم(. [ ناسذذًما[]، حيثمذذا يكذذو  ذلذذك ودربيتوذذا]

 [قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته

وأ   []الصذذذكوس[ا واةز][ ]أو[ و]وينمغذذذ  لللكو ذذذا  أ  د ذذذز  ا سذذذ اديميا  واي ذذذوط التو يويذذذة ] ( )
 :]د زيز التغذية يف سالسل اك دادا  الزداعية والغذائية.[] ددع، اختاذ التدابري املناسمة الرا ية إىل

  الو   الصل ؛ [التوا      حيت ال اقة و]يقيخ 
  ا عذذذ   تنذذذاول ال اقذذة املتشديذذذة  ذذذ  إمجذذذات الذذدهو  ويويذذذل ا سذذذتوالس ب يذذذدً  ]اكةذذذراط يف[ وا ذذد  ذذذ

 الدهو  املشم ة إىل الدهو  غري املشم ة والتذّلص    ا محا  الدهنية املتقابلة؛
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 و تدة استوالس النااوة وايضاد وبلقول وا موب الكا لة واجلو ت ؛ 
     تناول الةكرت  ا رّة؛ يف[]اكةراط وا د  
   ا يكذذذذو  امللذذذذ    اجلًذذذذوا ذذذذد  ذذذذ  اسذذذذتوالس امللذذذذ  )الصذذذذوديوم(  ذذذذ  مجيذذذذع املصذذذذادد وا ذذذذرن علذذذذي أ

 [النص بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته][.51بليود

 يةني ختزي  ا غذية وجتويزها ود مئتوا ويويلوا ود ديل درايمتوا: 3-2-4

،  ناسذًماا سذتثماد، حيثمذا يكذو  ذلذك  وأصذلاب املصذللة اآلخذري ينمغ  لللكو ا  والق اع ايذان  (أ)
يف المنية التلتية ) ثل  راةذخ التذذزي ، والمنيذة التلتيذة للنقذل، وا سذوا  املاديذة، ونتذ،   لو ذا  الةذو ( 
والذذدع، اللو ةذذب لتنذذادي الناقذذد واملوذذدد ب ذذد ا صذذاد ودعذذ، قذذددة  نتمذذ  ا غذيذذة، مبذذ  ةذذيو، أصذذلاب 

،، علذذي دذذوةري ا غذيذذة املتنوعذذة الصذذغرية واملتوسذذ ة ا مذذاملتناهيذذة الصذذغر و ا يذذا ا  الصذذغرية واملؤسةذذا  
يف نتذذام ] [34للنقذرة  وةًقذا] والقابلذة للتلذ  واملش ونذة لألسذوا  ا ليذة واكقليميذة والدوليذة ب ذر   ةذتدا ة

الذذنص بذذني قوسذذني ]. [جتذذادي عذذامل  و ةذذتند إىل القواعذذد و ننذذت  وغذذري متيذذزي و نصذذ  و ت ذذدد ا طذذرا 
 [  قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته

دقليذل الناقذد واملوذدد  د زيزنمغ  لللكو ا  والق اع ايان واملزادعني وغريه،    املنتمني ومج ياهت،، وي (ب)
ويشذمل   ذ  ا غذيذة يف املذزادع خذالل التذذزي  ب ذد ا صذاد، وطيلذة ةذ ة التمويذز والنقذل والميذع بلتمزئذة.

 ادسذذا  اكدادة ودشذذميع اعتمذذاد  لتلةذذني  ذذ  التذذدديع املذذدةوع  ذذ  ال لذذع وبنذذاء القذذددا  اذذاًل   ذلذذك
دكثي  اجلوود لتلديد امية الناقد    ا غذية يف  راحل  أيًضاويت نّي عليو،  .52التكنولو يا  املالئمة

وجتويزهذذا ويويلوذذا وإعذذادة درايمتوذذا واملوذذدد  ذذ  ا غذيذذة يف  ذذرحلب الميذذع بلتمزئذذة وا سذذتوالس،  وذذاختزين
ل ا ذذذذع  ذذذذودة ا غذيذذذذة واميتوذذذذا وللذةذذذذائر   أ ذذذذل وضذذذذع حذذذذد ستكشذذذذا  اينيذذذذة التقليذذذذل  نومذذذذا  ذذذذ و 

إىل  تدة الكناءة يف استذدام املوادد  ع  ا ي دع ع  ذلك     أيًضا ، ا  ر الذي قد يؤديا قتصادية
 [واةخ أصدقاء الرئيس علي ذلك بصودة غري دمسية] أكر إجيايب علي دغرّي املنا .

الملذذذذت والت ذذذذوير و تدة اسذذذذتذدام  يذذذذدعمواأ  لللكو ذذذذا  والق ذذذذاع ايذذذذان و رااذذذذز الملذذذذوي وينمغذذذذ   ( )
الذذب  ذذ  و  لألب ذذاد الثالكذذة للتنميذذة املةذذتدا ة وةًقذذا[ املةذذتدا ة]واملمتكذذرة دكنولو يذذا  و ادسذذا  التمويذذز 

اد، وأ  دولّذد، ششلا أ  ياة  علي ا توى التغذذوي لألغذيذة، وأ  دقلذل الناقذد  ذ  املغذذت  ب ذد ا صذ
،  نتمذا   ديذدة ذا  قيمذة  ضذاةة  ذ  املنتمذا  الثانويذة النامجذة عذ  جتويذز  ناسذًماحيثما يكو  ذلك 

ا غذيذذة، وأ  د ذذز  التذذذزي  ال ويذذل ا  ذذل لألغذيذذة   سذذيما خذذالل ةذذ ا  اجلنذذا  والنيضذذاان  وعذذدم  
لرصذذذذذذد  ةذذذذذذتوى جتويذذذذذذز  اي ذذذذذذوط التو يويذذذذذذة أيًضذذذذذذاوينمغذذذذذذ  لللكو ذذذذذذا  أ  د ذذذذذذز  ] انايذذذذذذة اكنتذذذذذذا .

 ذ  اك ذراءا  المالغذة ا هيذذة   ذذزًءا[]وينمغ  لذدا   دذدعي، ا غذيذذة الواسذ ة الن ذا  أ  دشذكل ا غذيذة.
اياصة بلتغذية مل اجلة حا   الذنقص يف املغذذت  الدقيقذة املثذرية للقلذخ علذي  ةذتوى الصذلة ال ا ذة.[ 

 [ ناقشتهالنص بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد ]
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]و]أو[ ا دوا   اي ذذذذذذوط التو يويذذذذذذة]أو[ ا سذذذذذذ اديميا  و []د تمذذذذذذد[د ز ]وينمغذذذذذذ  لللكو ذذذذذذا  أ   (د)
للتشذذوها  التماديذذة[ ]يف اكنتذذا  ا لذذ [  [ ]غذذري املةذذممةا ذذواةز]]أو[ و سذذتدا ة[التنتيميذذة[ ]املراعيذذة لال

،  ثذذذل املةذذذتندة إىل ا دلذذذة وال لذذذوم[]] املناسذذذمة ]التكميليذذذة[وأ  دذذذدع، التدابري]كعذذذادة درايذذذع ا غذيذذذة[ 
امل لو ذذا   [ ] ذذ  أ ذذل دذذوةري[علذذي اجلذذزء ا  ذذا   للمنتمذذا ، الذذب دذذوةّر ]التنةذذريية[ ب اقذذا  التوسذذي،

] ثذذل حمذذ، ا صذذة الغذائيذذة  الدقيقذذة واملوّحذذدة واملنوو ذذة، مبذذا يف ذلذذك بشذذش  اجلوانذذع التغذويذذة الرئيةذذية
، ملةاعدة املةتولكني علذي القيذام خبيذادا   ةذتنرية لغذائية الصلية[وذتواها التغذوي يف سيا  ا مناط ا

 ]وينمغذذ  اذذلك اعتمذذاد التذدابري لللذذد  ذ  التذذشكري ال ذام لتةذذويخ ]ا غذيذة ال اليذذة التمويذذز و[ .53وصذلية
و أا غذيذذة الذذب دتضذذذم  اميذذا  امذذرية  ذذذ  ال اقذذة أو الذذدهو  املشذذذم ة ]حاشذذية[ أو املتقابلذذة أو الةذذذكر 

 [النص بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته]املل ، لألطنال.[ 
يف يقيذذخ أهذذذدا  ]يذذت سذذي رة الدولذذة[ أ  يةذذاه،  ]يف لذذال جتويذذز ا غذيذذة[ وينمغذذ  للق ذذاع ايذذان (ه)

اي ذوط  ]ا ولذوت  الوطنيذة و ذع[  ذعاملتةذقة  و[ 2030]املنصون عليوذا يف خ ذة عذام  الصلة ال ا ة
 [لغذائيذذةواملنتمذذا  ا]الوطنيذذة بشذذش  ا منذذاط الغذائيذذة القائمذذة علذذي ا غذيذذة عذذد إنتذذا  ا غذيذذة التو يويذذة 

و تدة ا تذذوى ]الذذب يذذت، إنتا وذذا ب ريقذذة  ةذذتدا ة والذذب دةذذاه، يف دذذوةري منذذ  غذذذائ  صذذل   [املغذيذذة]
ا غذية عنذد ا قتضذاء،  ذ  خذالل  ، وأ  يمذل اجلوود كعادة درامية، ودشمي وا[التغذوي وا اةتة عليه

وينمغذذذذ   .[د-4-2-3ا للنقذذذذرة وةًقذذذذ] ا ذذذذد  ذذذذ  ذتذذذذوى الصذذذذوديوم والةذذذذكر والذذذذدهو  املشذذذذم ة ]حاشذذذذية[
امل نيذذذة ب غذيذذذة يف  ]الوطنيذذذة[ اجلوذذذا  الناعلذذذة ،[ ناسذذذًما]، حيثمذذذا يكذذذو  ذلذذذك  لللكو ذذذا  أ  يّنذذذز
 للمنتمذا   ثذل دكنولو يذا أاثر استدا ة وأ ذاانً  دغلي  [ ]النتر يف اعتماد[اعتماد]الق اع ايان علي 

الذنص بذني قوسذني ] .[[ا، واملواد المالسذتيكية القابلذة للتللذل بيولو يًذ] النانو، والتشميع، والتغلي  النمايت
 [  قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته

 ال ا لني يف املزادع والنت، الغذائية: ةوصليةني دغذية  3-2-5

جلميع املزادعني وغريه،     نتم  ا غذيذة وال ذا لني  54دضم  اح ام ا خ يف ال ملينمغ  لللكو ا  أ   (أ)
ةيوا )مبا يف ذلك املوا ري  وال مال غري الشرعيني( ومحايته وإعمالذه، ومحايذة هذؤ ء ا شذذان وسذال تو،، 

ط ا طنذال ا علي حالتو، الصذلية، مبذا يف ذلذك ا ذراوعدم و ود أي ععء غري ضرودي ميكنه أ  يؤكر سلمً 
 [واةخ أصدقاء الرئيس علي ذلك بصودة غري دمسية] يف ا شغال املؤذية ) ثل عمل ا طنال(.

وينمغذذ  لللكو ذذا  واملنتمذذا  ا كو يذذة الدوليذذة والق ذذاع ايذذان وأصذذلاب املصذذللة امل نيذذني اآلخذذري   (ب)
[ أ ذذنو، لضذذما ]و[]ا مايذذة ا  تماعيذذة ملنتمذذ  ا غذيذذة وال ذذا لني يف لذذال ا غذيذذة  [ ]د زيذذز[  ذذني]

سذذمل عذذيك  [ا   يشذذية وأ ذذودً ] ]واةذذع ]أ ذذود [[ الغذذذائ ، واةذذمو، ] ةذذاعدهت، علذذي التمتذذع ب  ذذ [
علي أمناط غذائية صلية وخد ا  صلية  ناسمة ميكذنو، يمذل   [املادي] ]وا صول[ ااةية، وحصوهل،

 [النص بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته] .النتوا
]وي ذذذذز [ التغذويذذذذة لل مذذذذال،  [ ]ا حتيا ذذذذا [ا الذذذذة]رّةذذذذ [ ]يضذذذذم [ ]وينمغذذذذ  للق ذذذذاع ايذذذذان أ   ( )

 يذذذاا الشذذذذرب النتينذذذة واملش ونذذذذة والصذذذذر  حصذذذذوهل، علذذذذي ]و[ ، ناسذذذًما]ويضذذذم [، حيثمذذذذا يكذذذو  ذلذذذذك 
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ويةذذّول ا صذذول علذذي ايذذد ا  الصذذلية املتصذذلة بلتغذيذذة يف  كذذا  ال مذذل، الصذذل  وا غذيذذة املغذيذذة 
 [النص بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته] إنشاء  راةخ للرضاعة ال مي ية. ويشّمع

 يف نيمتتذذذع ال ذذذا ل دشذذذميعوينمغذذ  لللكو ذذذا  والق ذذذاع ايذذذان وأصذذذلاب املصذذللة امل نيذذذني اآلخذذذري   (د)
، واعتمذذاد التذذدابري، مبذذا والرةذذاا يّذذدةاجلصذذلة لب مبذذ  ةذذيو، ال مذذال املذذومسيني واملوذذا ري ،، الذذنت، الغذائيذذة

]عذذد  الوقائيذذة مل ذذدا ا  ذذني ةيوذذا نتذذ، اكنذذذاد املمكذذر، لتمنّذذع انتشذذاد ا  ذذرا  امل ديذذة، مبذذا يف ذلذذك 
. [[ ناسذذًمالذذك دذذوةري ظذذرو  ال مذذل ]وال ذذيك[ املناسذذمة ]لل مذذال املذذومسيني واملوذذا ري ، حيثمذذا يكذذو  ذ
 ا محاية أننةو،توينمغ  ددديع ال مال علي اينية انتشاد ا  را  امل دية وعلي ال ريقة الب ميكنو، 

]ا ذذرن علذذي أ  دكذذو  ظذذرو  ال مذذل وال ذذيك  الذذب يت ذذا لو    وذذا. ]واملذذواد[ وا غذيذذة ]و  الئوذذ،[
ع  تثلذذذة  دناقيذذذا   نتمذذذة ال مذذذل اياصذذذة جبميذذذع ال ذذذا لني يف ااةذذذة  راحذذذل اكنتذذذا  والتلويذذذل والتو يذذذ

النص بني قوسني   قوةني قيد ]الدولية وخاض ة  ماية القوانني ا لية، ودوةري أ ود   يشية  الئمة.[ 
 [النتر بنتتاد  ناقشته

 متكني الشماب يف النت، الغذائية: 3-2-6

امل نيذذذني اآلخذذذري  ينمغذذ  لللكو ذذذا  واملنتمذذا  ا كو يذذذة الدوليذذة والق ذذذاع ايذذان وأصذذذلاب املصذذللة  (أ)
و،، للمشذاداة بنشذاط يف الذنت، الغذائيذة عذد الةتخذإشراس الشماب ودشمي و، ومتكينو،،  ع ا عذ ا  ب

يةذذذذذذني وصذذذذذذوهل، إىل ا داضذذذذذذ ، واملذذذذذذوادد ال مي يذذذذذذة، واملذذذذذذدخال ، وا دوا ، وامل لو ذذذذذذا ، واكدشذذذذذذاد، 
ود زيذذذذز إد ذذذذا و، يف عمليذذذذا  صذذذذنع  وايذذذذد ا  ا ستشذذذذادية واملاليذذذذة، والت لذذذذي،، والتذذذذدديع، وا سذذذذوا ،

 [واةخ أصدقاء الرئيس علي ذلك بصودة غري دمسية] ا للتشري ا  واللوائ  الوطنية.القرادا  وةقً 
وينمغذذ  لللكو ذذا  واملنتمذذا  ا كو يذذة الدوليذذة والق ذذاع ايذذان واملنتمذذا  غذذري ا كو يذذة وامتم ذذا   (ب)

لتذذدديع علذذي املوذذادا ، والت لذذي، الرمسذذ ، وبذذرا   التو يذذه ا ليذذة ا سذذتثماد يف التذذدديع املوذذين املالئذذ،، وا
]، واذذلك  وةذرن إقا ذة املشذاديع [الالئذخ]للشماب    أ ل  تدة قذدداهت، وحصذوهل، علذي ةذرن ال مذل 

لتلنيذز الذنت، الغذائيذة املةذتدا ة للميذل  يف ا واةز اياصة بل لع    أ ل دوليد ةرن ال مل الالئذخ،[
الملذذوي واك ذذراءا  الرا يذذة إىل دعذذ،  أيًضذذا]وميكذذ  أ  دشذذمل ا سذذتثمادا   إليوذذا.القذادم ودةذذع التلذذّول 

علذي اسذتوالس التذشكري  ذ  شذشل، يكذو  الشماب مل اجلة احتيا اهت، التغذوية ود زيز دوده، اواالء للتغيري 
ره،  ةذذذذاهني يف الذذذذنت، الغذائيذذذذة و ذذذذؤكري  يف أسذذذذ ا منذذذذاط الغذائيذذذذة الصذذذذلية داخذذذذل لتم ذذذذاهت، بوصذذذذنو،

 [النص بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته]ولتم اهت، ا لية.[ 
وينمغذذ  لللكو ذذا  واملنتمذذا  ا كو يذذة الدوليذذة والق ذذاع ايذذان د زيذذز د ذذوير ا بتكذذادا  ا  تماعيذذة  ( )

اجلديدة ووصول الشماب إليوذا علذي طذول سالسذل اك ذدادا   واملمادسا  و رااز املوادد والتكنولو يا 
الغذائية الب د ذز  اسذتدا ة الذنت، الغذائيذة ويّةذ  التغذيذة ودذدع، املؤسةذا  ا  تماعيذة وإقا ذة املشذاديع 

]النذزوأ الذداخل  واهلمذرة يف )  سذيما يف الملذدا  الذب دشذود   ذد    ردن ذة  ذ  ]    انع الشذماب 
]متكذني ا  ذراط واملشذاداة النشذ ة للشذماب يف  .[مرة الداخلية واياد ية للشذماب(اهلصنو  الشماب[ 

عمليذة وضذذع الةياسذا  يف وتلذذ  الق اعذا  ودعذذ، القذذددا  النرديذة واجلماعيذذة لتشذكيل الذذنت، الغذائيذذة 
 [النص بني قوسني   قوةني قيد النتر بنتتاد  ناقشته]عد ا ع ا  بدود الشماب اصنا  ةاعلة.[ 



 الوصول املتساوي واملنصف إىل األمناط الغذائية الصيية 3-3

دشذذذمل الميئذذذا  الغذائيذذذة ا غذيذذذة املتاحذذذة والذذذب يةذذذول وصذذذول النذذذاا إليوذذذا يف ذذذذي و،، واجلذذذودة التغذويذذذة هلذذذذا  -54
لألشذذان وينمغذ  أ  يذرن هذذا الميئذا  علذي أ  دتذواةر  ا غذية وسال توا وسذ رها و الء توذا ودوسذيموا والذ وي  هلذا.

سمل الوصول املنصذ  إىل  ذا يكنذ   ذ  ا غذيذة املش ونذة واملغذيذة الذب دلذيب احتيا ذاهت، التغذويذة وأذواقوذ، الغذائيذة للتمتذع 
،  ع  راعاة وتل  ال وا ذل املاديذة وا  تماعيذة وا قتصذادية والثقاةيذة والةياسذية الذب دذؤكر 55حبياة  وةودة النشاط والصلة

ك  أ  يشكل ا صول علي أمناط غذائية صلية  شكلة بلنةمة إىل ال ديد    ا شذان، ذلك ومي علي هذا الوصول.
وي ر  هذا القة، نقاط الدخول الةياسادية املمكنة  ألا قد   دكو   تواةرة أو  تاحة أو  يةودة الكلنة  سماب اثرية.

ةرها ضم  النت، الغذائية املةتدا ة يف ا  اا  الب لتلةني الوصول املادي وا قتصادي إىل ا مناط الغذائية الصلية ودوا
 يش ي ةيوا الناا ا غذية وخيتادولا ويتناولولا.

 يةني الوصول إىل ا غذية الب دةاه، يف ا مناط الغذائية الصلية: 3-3-1

ينمغذذ  لللكو ذذذا  أ  يّةذذذ  دذذذواةر ا غذيذذذة املغذيذذذة الذذذب دةذذذاه، يف ا منذذذاط الغذائيذذذة الصذذذلية وإ كانيذذذة  (أ)
الوصول إليوا، مبا يف ذلك    خالل ا دناقا  والةياسا  التمادية املناسمة، ضم  نتذام جتذادي عذامل  

 و ةتند إىل القواعد و ننت  وغري متيزي و نص  و ت دد ا طرا .
وينمغ  لللكو ا  أ  دراع  إدشادا   نتمة ا غذية والزداعة و نتمذة الصذلة ال امليذة لضذما  ا اةتذة  (ب)

لةلةذذذذذلة الغذائيذذذذذة بكا لوذذذذذا ودذذذذذواةر اك ذذذذذدادا  الغذائيذذذذذة املناسذذذذذمة واملش ونذذذذذة وقذذذذذددة مجيذذذذذع علذذذذذي سذذذذذال ة ا
 ا شذان علي الوصول إليوا يف أوقا  ا   ة ) ثل اجلائلا (.

وينمغذذ  لللكو ذذا ، يف أوقذذا  ا   ذذة، أ  د لذذ  إنتذذا  ا غذيذذة ودو ي وذذا وجتويزهذذا ودةذذويقوا اذذذد ا   ( )
را  التمادية  نتوحة    أ ل ضما  استمراد عمل اجلوانع املومة  ذ  أساسية يف ال  كا  كبقاء املم
 .56النت، الغذائية يف مجيع الملدا 

وينمغذذ  لللكو ذذا  أ   خذذذ اكنصذذا  واملةذذاواة يف ا ةذذما  عنذذد ال مذذل علذذي   اجلذذة الميئذذا  الغذائيذذة  (د)
سذذذذكا  امتم ذذذذا  املنذنضذذذذة الذذذذدخل،  ؛وأ  يذذذذرن علذذذذي حصذذذذول أعضذذذذاء امتم ذذذذا  ا ليذذذذة الضذذذذ ينة

والةكا  ا صليني، وامتم ذا  ا ليذة، والنالحذني، والرعذاة، وصذغاد الصذيادي ، وغذريه،  ذ  ا شذذان 
ا  اديذذة بةذذمع ال مذذر أو املذذر  أو الذذذي  ي يشذذو  يف املنذذاطخ الرينيذذة، وا شذذذان الذذذي  يوا وذذو  قيذذودً 

 ة املتنّوعة الب دةاه، يف ا مناط الغذائية الصلية.اكعاقة، علي ةرن ااةية للوصول إىل ا غذي
وينمغذذ  لللكو ذذا  أ  دقلذذل  ذذ  ا ذذوا ز ليذذتمك  ا شذذذان  ذذ   دع وتلذذ  أنذذواع ا غذيذذة، مبذذا ةيوذذا  (ه)

ا غذية ال ا  ذة، الذب دةذاه، يف ا منذاط الغذائيذة الصذلية، أو نقلوذا أو حنتوذا أو شذرائوا أو طلموذا أو 
يف بيئذذة غذائيذذة   ّينذذة. وميكذذ  يقيذذخ ذلذذك عذذد وضذذع سياسذذا  التذ ذذي   ا صذذول عليوذذا ب ذذر  أخذذرى

الرين  وا ضري الب دشّمع  تا ر الميع بلتمزئة علي بيع لموعة  تنوعذة  ذ  ا غذيذة املغّذيذة وامليةذودة 
ا ةائضً  الكلنة الب دةاه، يف ا مناط الغذائية الصلية ومتنع، إذا اقتضت ا ا ة، انتشاد املتا ر الب دميع

   ا غذية الذب يتذوي علذي نةذع عاليذة  ذ  الذدهو ،   سذيما الذدهو  املشذم ة واملتقابلذة، والةذكرت  
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واملل زالصذذوديوم والذذب د ذذز  إنتذذا  ا غذيذذة يف ا ذذدائخ املنزليذذة وامتم يذذة ويف املذذدادا والمةذذادني، حيثمذذا 
 . ناسًمايكو  ذلك 

املنذذذذاطخ وإصذذذذداد الشذذذذوادا  وا ذذذذواةز املاليذذذذة  سذذذذوا   وينمغذذذذ  لللكو ذذذذا  أ  دشذذذذّمع قذذذذوانني دصذذذذني  (و)
املذزادعني والصذيادي ، وجتذذاد التمزئذة املتنقلذني، وبئ ذذ  ا غذيذة يف الشذوادع، وجتذذاد الميذع بلتمزئذة اآلخذذري  

ا أو التذزّود تذا  ذ  حذول ال ذان والذب دةذاه، يف ا منذاط الذي  يمي و  ا غذيذة املغّذيذة الذب ا إنتا وذا ذليًذ
الغذائيذذة الصذذلية، وأ  يذذد  ذذ  درّاذذز المذذائ ني الذذذي  يمي ذذو  ا غذيذذة الذذب يتذذوي علذذي نةذذع عاليذذة  ذذ  
الذذذدهو ،   سذذذيما الذذذدهو  املشذذذم ة واملتقابلذذذة، والةذذذكرت  واملل زالصذذذوديوم يف مجيذذذع املنذذذاطخ،   سذذذيما 

 املنذنضة الدخل.
ز بئ   ا غذيذة بلتمزئذة ا ليذني وأسذوا  وميك  لللكو ا ، بلتشاود  ع مج يا  املةتولكني، أ  ينّ  ( )

ا غذيذذة ا ليذذة علذذي  تدة عذذدد ا غذيذذة املغذيذذة املنتمذذة ب ريقذذة  ةذذتدا ة الذذب دةذذاه، يف ا منذذاط الغذائيذذة 
الصذذلية، وأصذذناةوا و مي اهتذذا. وميكذذ  يقيذذخ ذلذذك عذذد إنشذذاء لذذالس ذليذذة   نيّذذة بلةياسذذا  الغذائيذذة 

أةضذذذل طريقذذذة لتلةذذذني دذذذواةر ا منذذذاط الغذائيذذذة الصذذذلية يف لتم ذذذاهت، ا ليذذذة  خذذذذ دأي املقيمذذذني بشذذذش  
 والوصول إليوا وإ حتوا بكلنة  يةودة.

 يةني دواةر ا غذية الب دةاه، يف ا مناط الغذائية الصلية وإ حتوا بكلنة  يةودة: 3-3-2

،  ناسذًماينمغ  لللكو ا  أ  دنتر يف اعتماد ددابري، مبا يف ذلك سياسا  ضريمية، حيثمذا يكذو  ذلذك  (أ)
لتلةذذني دذذواةر ا منذذاط الغذائيذذة الصذذلية بكلنذذة  يةذذودة. ويشذذمل ذلذذك ا ذذواةز املاليذذة وا ذذواةز املمنوحذذة 

قذة  ةذتدا ة  ذ  أ ذل ا ذرن للمةتولكني الب در ذ  إىل دشذميع ا غذيذة املغذيذة واملش ونذة واملنتمذة ب ري
علذذذي ألذذذا  يةذذذودة الكلنذذذة وقذذذاددة علذذذي املناةةذذذة  قادنذذذة ب غذيذذذة واملشذذذروب  ذا  النةذذذع ال اليذذذة  ذذذ  
الذدهو ،   سذذيما الذذدهو  املشذذم ة واملتقابلذذة، والةذكرت  واملل زالصذذوديوم والذذب جيذذع إلغذذاء التةذذويال  

  الضريمية أ ام د ويرها ودةويقوا إذا لزم ا  ر.
وينمغ  لللكو ذا ، بذدع،  ذ  املنتمذا  ا كو يذة الدوليذة والق ذاع ايذان وأصذلاب املصذللة امل نيذني  (ب)

اآلخذذذري ، أ  دقذذذّوي نتذذذ، املشذذذ ت  ال ا ذذذة عذذذد ا ذذذرن علذذذي دذذذواةر ا منذذذاط الغذائيذذذة الصذذذلية وسذذذوولة 
هذذا  ذذ   راةذذخ الوصذذول إليوذذا و  لوذذا  الء ذذة يف الةذذياقا  واملؤسةذذا  ال ا ذذة  ذذ  قميذذل ا ضذذاان  وغري 

دعاية ا طنال، واملدادا، واملةتشنيا ، وبنوس ا غذية، وأ اا  ال مذل، واملكادذع ا كو يذة، والقواعذد 
ال ةكرية، والةمو ، ودود التمريض، مبا يتماشي  ذع اي ذوط التو يويذة الوطنيذة بشذش  ا منذاط الغذائيذة 

  لية عند دواةرها.القائمة علي ا غذية وعد ال مل  ع الةالسل الغذائية ا 
وينمغذذ  لللكو ذذا  أ  دذذرب  دذذوةري الو مذذا  املددسذذية الصذذلية بتلقيذذخ أهذذدا  دغذويذذة وبيئيذذة واضذذلة  ( )

دكذذو   ّتةذذقة  ذذع اي ذذوط التو يويذذة الوطنيذذة بشذذش  ا منذذاط الغذائيذذة القائمذذة علذذي ا غذيذذة و كّينذذة  ذذع 
وينمغذ  لللكو ذا   تيا ذا  املراهقذا .احتيا ا  النئا  ال مرية املذتلنة،  ع إيذالء عنايذة خاصذة  ح

واملنتمذذذا  ا كو يذذذة الدوليذذذة والق ذذذاع ايذذذان وأصذذذلاب املصذذذللة امل نيذذذني اآلخذذذري  النتذذذر يف الذذذ وي  
للو ما  املددسية ا لية حيت يت، شراء ا غذية املقد ة يف املدادا وغريها     راةخ دعاية ا طنال    

  أو أصلاب ا يا ا  الصغرية.زاملزادعني ا ليني وزأو ا سريني و



وينمغذذ  لللكو ذذا  واملنتمذذا  ا كو يذذة الدوليذذة والق ذذاع ايذذان وأصذذلاب املصذذللة امل نيذذني اآلخذذري   (د)
ديةري دواةر ا مناط الغذائية الصلية بكلنة  يةودة لألسذر النقذرية  ذ  خذالل بذرا   ا مايذة ا  تماعيذة، 

أو التلذذويال  النقديذذة أو بذذرا   التغذيذذة املددسذذية أو بذذرا    ذذ  قميذذل القةذذائ، الشذذرائية لألغذيذذة املغذيذذة 
 الو ما  امتم ية ا خرى، والب جيع دب وا بنتائ  دغذوية واضلة.

وينمغذذذذذ  للموذذذذذا  الناعلذذذذذة ا كو يذذذذذة واملنتمذذذذذا  ا كو يذذذذذة الدوليذذذذذة أ  د ذذذذذز   وو يذذذذذة بذذذذذرا   ا مايذذذذذة  (ه)
ا  والصذد ا  النتا يذة ا خذرى الذب دذؤكر ا  تماعية وقددهتا علي الصمود  ذ  أ ذل التصذدي للمائلذ

 ا علي ا    الغذائ  والتغذية.سلمً 
وينمغ  لللكو ا  واملةتولكني و نتمذا  املذزادعني وغذريه،  ذ   نتمذ  ا غذيذة دشذميع دذواةر ا غذيذة  (و)

  املغّذية واملنتمة ب ريقة  ةذتدا ة الذب دةذاه، يف ا منذاط الغذائيذة الصذلية مبذا يف ذلذك  ذ  خذالل أسذوا
املزادعني والصيادي  ا ليني، والت اونيا ، واملنتمذا  ا  تماعيذة، وغذري ذلذك  ذ   وذود بنذاء امتم ذا  

 ا لية الب جتمع ا شذان حول كقاةا  غذائية ذلية. 

 دصد التكنولو يا  اجلديدة ود زيز ا جتاها  لصاحل ا مناط الغذائية الصلية: 3-3-3

ن نذذت ووسذذائل التواصذذل ا  تمذذاع  وشذذراء ا غذيذذة عذذد اكن نذذت، ينمغذذ  لللكو ذذا  اكقذذراد بتذذشكري اك (أ)
ودصذد شذراا  اكعذذالم ودشذمي وا علذذي الذ وي  لألغذيذذة املغذيذة واملش ونذذة واملنتمذة ب ريقذذة  ةذتدا ة الذذب 

  دةاه، يف ا مناط الغذائية الصلية علي وسائل التواصل ا  تماع .
نذذا   املتمثذذل يف شذذراء ا غذيذذة علذذي اكن نذذت واسذذتوالاوا وينمغذذ  لللكو ذذا  أ  د ذذ   ب جتذذاا املت (ب)

خذذذاد  املنذذذزل )مبذذذا يف ذلذذذك ا غذيذذذة املماعذذذة يف الشذذذوادع(، وأ  د ذذذز  الةياسذذذا  الذذذب در ذذذ  إىل ينيذذذز 
امل اع،ز املناةذ اكلك ونية علي دقد  ا طما  املصنوعة    ا غذيذة املغذيذة واملش ونذة واملنتمذة ب ريقذة 

 دةذاه، يف ا منذاط الغذائيذة الصذلية، وعذر  امل لو ذا  بشذش  ا غذيذة يف قائمذة ال  ذام  ةتدا ة الب
) ثذذذل الةذذذ را  ا راديذذذة ودرايمذذذة املنتمذذذا  وغريهذذذا  ذذذ  امل لو ذذذا  عذذذ  ا تذذذوى التغذذذذوي وامل لو ذذذا  
 ا خذذذرى ذا  الصذذذلة  ثذذذل دقييمذذذا  دودة ا يذذذاة(، ودنذذذادي الناقذذذد واملوذذذدد  ذذذ  ا غذيذذذة، واحذذذ ام أي

 لوائ  ذا  صلة خاصة بةال ة ا غذية. 

 سالمة األغذية يف النظم الغذائية املستدامة 3-4

ا يف مجيذذع أ ذذزاء النتذذام الغذذذائ  ودتةذذ، دهيذذة حامسذذة يف الوقايذذة  ذذ  ال وا ذذل  أساسذذيً د ذذد سذذال ة ا غذيذذة عذذا اًل  -55
وامللذذو   الذذب يذذذدي بصذذودة طمي يذذة، وولنذذذا  املمرضذذة واملذذذاطر وا  ذذرا  املنتقلذذذة عذذ  طريذذخ ا غذيذذة، و ذذذ  الةذذموم 

 أيًضذذذاومتثذذذل ا  ذذذرا  ا يوانيذذذة والنماديذذذة   ميذذذدا  اآلةذذذا ، واملضذذذادا  ا يويذذذة، و ضذذذادا  امليكذذذروب ، وامل ذذذاد  الثقيلذذذة.
يذذة إ  و  ميكذ  أ  د تذذد ا غذيذة  غذّ  هتديذدا  لةذال ة الذذنت، الغذائيذة وقذددهتا علذذي الصذمود ولصذلة اكنةذذا  ودغذيتذه.

ودتزايذد ا ا ذة املللذة إىل يةذني  دك   ش ونة، اما ي يخ ا ةتقاد إىل سال ة ا غذية اعتماد ا منذاط الغذائيذة الصذلية. ن
القذذذددة علذذذي دتمذذذع سذذذال ة ا غذيذذذة  ذذذ  أ ذذذل املةذذذاعدة علذذذي دصذذذد دذذذدةخ اك ذذذدادا  الغذائيذذذة، ويةذذذني دبذذذ  املنتمذذذني 

ويةذذذّل  هذذذذا القةذذذ، الضذذذوء علذذذي ا ا ذذذة إىل  ا غذيذذذة  ذذذ  الشذذذمكا  املنّةذذذقة.بملةذذذتولكني، وديةذذذري عمليذذذا  اسذذذ  اع 
ا للمةذذاءلة بشذذش   وخاضذذ ً الت ذذاو  ال ذذامل  والذذوطين يف لذذال سذذال ة ا غذيذذة وإىل أ  يكذذو  اذذل صذذاحع  صذذللة  ةذذؤوً  

  صدد ا غذية و ناولتوا و راقمة  ودهتا بةمع إ كانية انتشاد ا  را  ع  طريقوا.



 الت او  الوطين والدوت يف لال سال ة ا غذية:د زيز  3-4-1

ينمغذذذ  لللكو ذذذا  أ  د ذذذز  سذذذال ة ا غذيذذذة يف سياسذذذاهتا املت ّلقذذذة بلذذذنت، الغذائيذذذة وأ  د ذذذّود سياسذذذا   (أ)
وبذذرا    ةذذتندة إىل ال لذذوم بشذذش  سذذال ة ا غذيذذة يكذذو   ذذ  شذذشلا أ  دنتذذر يف اعتمذذاد إ ذذراءا  علذذي 

 إبنتا  ا غذية وجتويزها و ناولتوا وإعدادها وختزينوا ودو ي وا.ا تداد النت، الغذائية ودت ّلخ 
ويت ذذذنّي علذذذي ا كو ذذذا  القيذذذام، حةذذذع ا قتضذذذاء، بت ذذذوير ووضذذذع ودقويذذذة وإننذذذاذ نتذذذ،  راقمذذذة لةذذذال ة  (ب)

ا غذيذذة، مبذذا يف ذلذذك  را  ذذة التشذذري ا  واللذذوائ  التنتيميذذة الوطنيذذة اياصذذة بةذذال ة ا غذيذذة واعتمادهذذا 
ننيذها ليتمك   نتمو و ذوددو الغذذاء علذي طذول سلةذلة إ ذدادا  ا غذيذة  ذ   ديذة عملوذ، ويديثوا ود
وينمغذذذذ  لللكو ذذذذا  أ  دنّنذذذذذ، حةذذذذع ا قتضذذذذاء وبذذذذدع،  ذذذذ  املنتمذذذذا  ا كو يذذذذة الدوليذذذذة،  بةذذذذال ة.

    اي وط التو يوية ال وعية. 33للنقرة  وةًقا، دولًيااملواصنا  امل تمدة 
والشذذذمكة الدوليذذذة للةذذذل ا  امل نيذذذة بةذذذال ة ا غذيذذذة املشذذذ اة بذذذني  نتمذذذة ا غذيذذذة وينمغذذذ  لللكو ذذذا   ( )

والزداعة و نتمة الصلة ال املية أ  دشادس يف الشمكا  الدولية لتمادل امل لو ا  بشش  سال ة ا غذية، 
وأ  مبذذذا يف ذلذذذك  راقمذذذة املذذذذاطر املنقولذذذة بواسذذذ ة ا غذيذذذة ودنشذذذ  ا  ذذذرا  وإدادة حذذذا   ال ذذذوادئ، 

دتقاس، ا دلة والمياان    وا ودةاه، ةيوذا لتلةذني سذال ة ا غذيذة يف لموعذة  ذ  القضذات  ثذل  ذودة 
امليذذاا، وولنذذا   ميذذدا  اآلةذذا  و ضذذادا  امليكذذروب  واملنتمذذا  ال ميذذة المي ريذذة أو اياصذذة بلصذذلة 

 املذذذرخص تذذذا أو غذذذري املش ونذذذة النماديذذذة، واملذذذواد املةذذذممة  ضذذذ راب  الغذذذدد الصذذذماء، واسذذذتذدام املذذذواد غذذذري
املضذذاةة إىل ا غذيذذة، والمكتذذريت املمرضذذة والنريوسذذا  والةذذموم وال نيليذذا  وا  ذذرا  ا يوانيذذة املصذذدد، 

 وا حتيالزالغّك يف املنتما  الغذائية.

 ضما  سال ة ا غذية يف نت، اكنتا : 3-4-2

إ اء  57ري  دننيذ ل  الصلة الواحدةينمغ  لللكو ا  والق اع ايان وأصلاب املصللة امل نيني اآلخ (أ)
سذذال ة ا غذيذذة علذذي طذذول سلةذذلة إ ذذداد ا غذيذذة وا عذذال ،  ذذع ا عذذ ا  بلذذ اب  القذذائ، بذذني سذذال ة 
ا غذيذذة وصذذلة اكنةذذا  والنمذذا   وا يذذواان  والميئذذة،   سذذيما  ذذ  أ ذذل الوقايذذة  ذذ  ا  ذذرا  ا يوانيذذة 

  يف املةتقمل. وا د    انتشادها 19-املصدد  ثل اوةيد
ا وطنيذذة ملكاةلذذة  قاو ذذة وينمغذذ  لللكو ذذا ، بلت ذذاو   ذذع املنتمذذا  ا كو يذذة الدوليذذة، أ  دضذذع خ  ًذذ (ب)

 ضادا  امليكروب  يف الثروة ا يوانية ودربية ا حياء املائية والنمذا  ، مبذا يف ذلذك إنتذا  ال لذ ، دراعذ  
ها  ذذ  أ ذذل د زيذذز ودعذذ، ا سذذتذدام الرشذذيد املواصذذنا  امل تمذذدة  ذذ   انذذع أطذذرا   ت ذذددة، وأ  دننذذذ

 .59، مبا يف ذلك التذلص التددجي     استذدا وا امواد ذنزة للنمو58واملناسع ملضادا  امليكروب 

                                                      
الصلة الواحدة ه  لذ  ير ذ  إىل دصذمي، ودننيذذ الذدا   والةياسذا  والتشذري ا  والملذوي الذب دتواصذل ةيوذا ق اعذا   ت ذددة ) ثذل الصذلة  57

ا  ذذذذذذذذذذذ  أ ذذذذذذذذذذذل يقيذذذذذذذذذذذخ نتذذذذذذذذذذذائ  أةضذذذذذذذذذذذل يف لذذذذذذذذذذذال الصذذذذذذذذذذذلة ال ا ذذذذذذذذذذذة. املر ذذذذذذذذذذذع: ال ا ذذذذذذذذذذذة، وصذذذذذذذذذذذلة ا يذذذذذذذذذذذوا  والنمذذذذذذذذذذذا ، والميئذذذذذذذذذذذة( ود مذذذذذذذذذذذل  ً ذذذذذذذذذذذ
/health/en-https://www.who.int/features/qa/one 

 ملؤمتر املنتمة. (2019التقرير النوائ  للدودة ا ادية وا دب ني )   املرةخ  ي،     7النقرة  58
 الصادد ع   ؤمتر املنتمة بشش   قاو ة  ضادا  امليكروب . 2015ز4النقر   )أ( و)د(    القراد  59
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 محاية املةتولكني    املذاطر الب هتدد سال ة ا غذية يف اك دادا  الغذائية: 3-4-3

الدوليذة والشذرااء يف التنميذة وأصذلاب املصذللة ينمغ  لللكو ا  والق ذاع ايذان واملنتمذا  ا كو يذة  (أ)
امل نيذذذني اآلخذذذذري  د زيذذذز إ كانيذذذذة التتمذذذع يف سالسذذذذل اك ذذذدادا  الغذائيذذذذة والكشذذذ  املمكذذذذر عذذذ  التلذذذذّوي 

 ويةينوما، وا ستنادة    النرن الب دتيلوا التكنولو يا  اجلديدة كجياد ا لول يف لال التتّمع.
م تذذذا ا كو ذذذا  والق ذذذاع ايذذذان وأصذذذلاب املصذذذللة امل نيذذذني اآلخذذذري  أ  وينمغذذذ  لالسذذذتثمادا  الذذذب دقذذذو  (ب)

ددع، ددديع  نتم  ا غذية و ناوليوا ولّوزيوا لتننيذذ التذدابري الوطنيذة املةذتندة إىل ال لذوم وا دلذة والقائمذة 
 لتغذوية.علي املذاطر الب ميكنوا أ  دوةّر ا غذية املش ونة وأ  ياة  يف الوقت ننةه علي قيمتوا ا

وينمغذذذ  لللكو ذذذا  أ  دقذذذّر بملذذذذاطر الصذذذلية الناشذذذئة ودرصذذذدها ودقّيموذذذا وأ  دذذذدير املنتمذذذا  الغذائيذذذة  ( )
اجلديذذذدة الذذذب دةذذذتلدكوا التكنولو يذذذا  الناشذذذئة ) ثذذذل الللذذذوم املصذذذّن ة يف املذتذذذدا  واملنتمذذذا  امل ّدلذذذة 

ال لميذذة و واصذذنا  الدسذذتود الغذذذائ ، ا، وغريهذذا( حةذذع ا قتضذذاء،  ذذع  راعذذاة دقييمذذا  املذذذاطر وداكيًذذ
  أينما دواةر ، اما رصل  ع أي  نت  غذائ   ديد يف ا طر التنتيمية الدولية.

 التثقيف واملعلوماتو املعارف التغذوية املتميورة حول اإلنسان  3-5

وال القذا ، والتقاليذد الذب     ا هية مبكا   راعاة امموعة املتنوعة    الثقاةا  الغذائيذة، وامل ذايري ا  تماعيذة، -56
دةاه، يف ا مناط الغذائية الصلية، وإقا توا وا اةتة عليوا ومحايتوا    غري دقويض التقدم ا ذر  يف يقيذخ املةذاواة بذني 
اجلنةذذني. وي ذذر  هذذذا القةذذ، نقذذاط الذذدخول الةياسذذادية لتشذذميع ا منذذاط الغذائيذذة الصذذلية  ذذ  خذذالل دعذذ، ا شذذذان 

،، ووعذذذيو،، ودثقذذذينو،، و ذذذودة امل لو ذذذا  املتاحذذذة والذذذدواةع واملوذذذادا  واملمادسذذذا  الذذذب متّكذذذ  اجلوذذذا  لتلةذذذني   ذذذادةو
الناعلذذذة الرئيةذذذية علذذذي ا تذذذداد الذذذنت، الغذائيذذذة. ود ذذذد التذذذدخال  اياصذذذة بكذذذل سذذذيا  ود زيذذذز ا منذذذاط الغذائيذذذة وامل ذذذاد  

لضذذذما  التذذذشكري علذذذي التغذيذذذة والميئذذذة ب ريقذذذة  تةذذذاوية وإجيابيذذذة  ا حيذذذوتً التقليديذذذة املنمثقذذذة عذذذ  وتلذذذ  الذذذنت، الغذائيذذذة أ ذذذرً 
وميك  للتدخال  الرا ية إىل إحداي دغيري ا تماع  وسلوا  أ  يذّول ا منذاط املت ّلقذة ب غذيذة واسذتوالاوا  و ةتدا ة.

 سره،. وأ  متّك  ا شذان    القيام خبيادا  أةضل  ننةو، و 

 ةري التثقي  وامل لو ا  بشش  ا مناط الغذائية الصلية:استذدام الةياسا  وا دوا  لتو  3-5-1

ينمغذذذذ  لللكو ذذذذا  أ  دذذذذدع، اي ذذذذوط التو يويذذذذة الغذائيذذذذة القائمذذذذة علذذذذي ا غذيذذذذة واملةذذذذتندة إىل ا دلذذذذة  (أ)
ملذتل  النئا  ال مرية والب يكذو   ذ  شذشلا د ريذ  ا منذاط الغذائيذة الصذلية املناسذمة لكذل سذيا   ذ  

  ا  تماعيذذة والثقاةيذذة وال لميذذة وا قتصذذادية واكيكولو يذذة واجلغراةيذذة والميئيذذة، وأ  خذذالل  راعذذاة ا رّاذذا
ا سذذتثماد، حةذذع ا قتضذذاء، يف أدوا  التغذيذذذة  أيًضذذاو ذذ  املوذذ،  . ناسذذًمادضذذ وا حيثمذذا يكذذو  ذلذذك 

 الصلية ال ا ة لتلةني التثقي  التغذوي ودشميع ا مناط الغذائية الصلية.
أ  د ذذذّود، حةذذذع ا قتضذذذاء،   ذذذايري التغذيذذذة القائمذذذة علذذذي ال لذذذوم وا دلذذذة بوصذذذنوا وينمغذذذ  لللكو ذذذا   (ب)

ا لتقييد دةويخ )مبا يف ذلك التةويخ الرقم ( ا غذية واملشروب  الب يتوي علي نةع عالية    أساسً 
ت ذذذّر  الذذذدهو ،   سذذذيما الذذذدهو  املشذذذم ة واملتقابلذذذة، والةذذذكرت  وا  الأزالصذذذوديوم، والذذذ وي  هلذذذا وال

للقواعد املتنخ عليوا     انع أطرا   ت ذددة وللتشذري ا   وةًقالرعايتوا التمادية،   سيما للقاصري ، 
،  نذع بيذع هذذا  ناسذًماوميكذ  أ  دشذمل هذذا التذدابري، حيثمذا يكذو  ذلذك  الوطنيذة، حيثمذا ين مذخ ذلذك.



مبذا يف ذلذك  راةذخ الرعايذة ب طنذال، ا غذية وال وي  هلا يف ا  اا  ال ا ة أو علي  قربة  ذ  املذدادا، 
  عند ا قتضاء.

، دةذذذويخ بذذذدائل  ناسذذذًماوينمغذذذ  لللكو ذذذا  أ  دذذذرّو  للرضذذذاعة ال مي يذذذة وأ  دذذذنت،، حيثمذذذا يكذذذو  ذلذذذك  ( )
حليذذع ا طنذذذال التماديذذذة وبذذدائل حليذذذع ا م ا خذذذرى وأ  دنّنذذذ املدونذذذة الدوليذذذة لتةذذويخ بذذذدائل حليذذذع 

  الصلة الصاددة ع  مج ية الصلة ال املية  ع  راعاة سياقاهتا الوطنية.والقرادا  الالحقة ذا   60ا م
وينمغ  لللكو ا  أ  د ز  التوسي، التغذوي ووضع ب اقا  التوسي، علي اجلزء ا  ا   للمنتمذا  وأ   (د)

وجيع أ  يكو  نتام وضع ب اقا  التوسي، علي  وددعموما    أ ل دشميع ا مناط الغذائية الصلية.
امذذا   ا  ذذع سياسذذا  الصذذلة ال ا ذذة والتغذيذذة واللذذوائ  الغذائيذذة الوطنيذذة.ا   للمنتمذذا   تةذذقً اجلذذزء ا  ذذ

للذصذائص  أساسذًياجيع أ  يشمل نتام وضع ب اقذا  التوسذي، علذي اجلذزء ا  ذا   للمنتمذا  منوذ ذاً 
التغذوية يكذو   ذ  شذشنه  راعذاة اجلذودة التغذويذة ال ا ذة للمنذت  أو املغذذت  املومذة بلنةذمة إىل ا  ذرا  

 غري امل دية )أو التاها(.
وينمغذذ  لللكو ذذا  أ  يّنذذز، حةذذع ا قتضذذاء، اجلوذذا  الناعلذذة يف الق ذذاع ايذذان لتصذذمي،  ناةذذذ بيذذع  (ه)

، وا  ذذاا  ا خذذرى الذذب دميذذع ا غذيذذة أو دقذذد وا، الذذب دشذذّمع ا غذيذذة، مبذذا يف ذلذذك ا سذذوا  وامل ذذاع
  عر  ا غذية الب دةاه، يف ا مناط الغذائية الصلية وال وي  هلا.

وينمغ  لللكو ا  واملنتما  ا كو ية الدولية والق اع ايان و نتما  امتمع املدين واملنتما  غري  (و)
 ، مبذذ  ةذذيو، ا طمذذاء وال ذذا لني يف الق ذذاع الصذذل ، د زيذذز ا كو يذذة وأصذذلاب املصذذللة امل نيذذني اآلخذذري

إد ذذا  التثقيذذ  التغذذذوي و ادسذذا  اكدشذذاد يف لذذال التغذيذذة يف سذذياقا  وتلنذذة، مبذذا يف ذلذذك للةذذكا  
 املشاداني يف برا   دغذية ا  وا  وا طنال.

تمع املدين واملنتما  غري وينمغ  لللكو ا  واملنتما  ا كو ية الدولية والق اع ايان و نتما  ام ( )
ا كو يذذة وأصذذلاب املصذذللة امل نيذذني اآلخذذري ، مبذذ  ةذذيو، ا طمذذاء وال ذذا لني يف الق ذذاع الصذذل ، د زيذذز 
سلةذذذذلة  ذذذذ  التذذذذدخال  الرا يذذذذة إىل دغيذذذذري الةذذذذلوايا   ذذذذ  قميذذذذل التواصذذذذل بغذذذذر  التغيذذذذري ا  تمذذذذاع  

  اةميل للتشكري ب ريقة إجيابية علي امل ذاد  والةلوا ، والتثقي  الغذائ  والتغذوي، والتةويخ ا  تماع
واملواق  وامل ذايري ا  تماعيذة ودنةذيخ الرسذائل املت ّلقذة بلتغذيذة واملوّ وذة عذد لموعذة  تنوعذة  ذ  قنذوا  

 ا دصال للوصول إىل  ةتوت   ت ددة    امتمع ) ثل ا مال  اكعال ية(.
امتمذذذع املذذذدين والق ذذذاع ايذذذان وأصذذذلاب املصذذذللة  وينمغذذذ  لللكو ذذذا  واملنتمذذذا  ا كو يذذذة الدوليذذذة (أ)

امل نيذذذني اآلخذذذري  دعذذذ، دثقيذذذ  مجيذذذع اجلوذذذا  الناعلذذذة يف الذذذنت، الغذائيذذذة كسذذذناد ا ولويذذذة ينذذذض الناقذذذد 
ميكذذ  أ  دشذذمل اك ذذراءا  محذذال  للتوعيذذة علذذي املةذذتوت  الوطنيذذة واكقليميذذة و  .واملوذذدد  ذذ  ا غذيذذة

 والرصد. وال املية، وو  ا  التوسي،،

 دشميع امل اد  والثقاةة الغذائية ا لية: 3-5-2

ينمغذذذ  لللكو ذذذا  و نتمذذذا  امتمذذذع املذذذدين والق ذذذاع ايذذذان واملنتمذذذا  ا كو يذذذة الدوليذذذة وا وسذذذاط  (أ)
ا اادمييذذذة وأصذذذلاب املصذذذللة امل نيذذذني اآلخذذذري  اسذذذتذدام املذذذوادد امل رةيذذذة اكدداايذذذة والثقاةيذذذة والت دديذذذة 

وا دلذذذة لت زيذذذز ودعذذذ، التثقيذذذ  وامل ذذذاد  يف  ذذذا يت لّذذذخ ب منذذذاط الغذائيذذذة الصذذذلية، والقائمذذذة علذذذي ال لذذذوم 
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والتغذيذذة، والنشذذاط المذذدين، وجتنّذذع الناقذذد واملوذذدد  ذذ  ا غذيذذة، ودو يذذع ا غذيذذة داخذذل ا سذذرة، وسذذال ة 
مل ذايري الثقاةيذة ا غذية، والرضاعة ال مي ية املناسمة، وحيثمذا دقتضذ  ا ا ذة، التغذيذة املكملذة  ذع  راعذاة ا

 وا  تماعية والتكّي   ع وتل  اجلماهري والةياقا .
وينمغذذذذ  لللكو ذذذذا  واملنتمذذذذا  ا كو يذذذذة الدوليذذذذة و نتمذذذذا  امتمذذذذع املذذذذدين والق ذذذذاع ايذذذذان والقذذذذادة  (ب)

الصلة وا وساط ا اادميية وأصذلاب املصذللة   يف لالخصائينيا امتم يني وال ا لني ا  تماعيني و 
امل نيذذني اآلخذذري  دشذذميع الثقاةذذة الغذائيذذة وأهيذذة ا غذيذذة يف الذذ اي الثقذذايف، و وذذادا  ال وذذ ، والتثقيذذ  
التغذذذوي يف امتم ذذا  ا ليذذة. وميكذذ  يقيذذخ ذلذذك  ذذ  خذذالل اجلم يذذا  ا هليذذة ومج يذذا  املةذذتولكني 

 ةتود  الر ال والنةاء.واملؤسةا  الت ليمية الب د
وينمغ  لللكو ا  أ  يم  ود ز    اد  الةذكا  ا صذليني وامتم ذا  ا ليذة املت ّلقذة بلتقاليذد ا ليذة  ( )

وأساليع إنتا  ا غذية ا ليذة والتقليديذة الذب دتمتذع بنوائذد دغذويذة وبيئيذة وإعذدادها وحنتوذا، والذب د ذز  
 سال ة ا غذية.

 ةة والتثقي  وامل لو ا  الغذائية والتغذوية:دشميع . رااز. امل ر  3-5-3

ا بشذذذش  ا دداسذذذيً ينمغذذذ  للما  ذذذا  واملذذذدادا و رااذذذز الت لذذذي، والتذذذدديع الننيذذذني واملونيذذذني أ  دضذذذع  نوًمذذذ (أ)
 ا لل الب يف لا   الصلة والزداعة ودكنولو يا ا غذية خالل ة ة ددديمو،.التغذية  صم، خصيصً 

ع املذذذدين والق ذذذاع ايذذذان واملنتمذذذا  ا كو يذذذة الدوليذذذة واجلا  ذذذا  وينمغذذذ  لللكو ذذذا  و نتمذذذا  امتمذذذ (ب)
واملذذدادا وأصذذلاب املصذذللة امل نيذذني اآلخذذري  د زيذذز امل ذذاد  التغذويذذة و وذذادا  ال وذذ  عنذذد ا طنذذال يف 
س  الدداسة واملراهقني والمالغني )مبا يف ذلك دشميع أوقا  الو ما  اجلماعية والتواصل ا  تمذاع  حذول 

 واستوالس ا مناط الغذائية الصلية وخنض املودد    ا غذية( يف لموعة  تنّوعة    الةياقا .ال  ام 
وينمغ  لللكو ا  بذدع،  ذ  املنتمذا  ا كو يذة الدوليذة، أ  دقذوم حةذع ا قتضذاء، بتننيذذ سياسذا   ( )

ال بويذذة كد ذذا  شذذا لة بشذذش  الغذذذاء والتغذيذذة يف املذذدادا و رحلذذة  ذذا قمذذل املددسذذة، واسذذت را  املنذذاه  
 مذذادئ التغذيذذة وا سذذتدا ة ةيوذذا، وإشذذراس امتم ذذا  ا ليذذة يف د زيذذز الميئذذا  الغذائيذذة الصذذلية وا منذذاط 
الغذائيذذة الصذذلية يف املذذدادا ودود ا ضذذانة وغريهذذا  ذذ   راةذذخ دعايذذة ا طنذذال وهتيئتوذذا، ودعذذ، ايذذد ا  

 الصلية والتغذوية يف املدادا.
واملنتما  ا كو ية الدولية والق اع ايان و نتما  امتمع املدين واملنتما  غذري وينمغ  لللكو ا   (د)

ا كو ية وأصلاب املصللة امل نيني اآلخري  دع، ا وادا  بشش  ا غذية والتغذية  ذع امتم ذا  ا ليذة 
 ةكذذاد الذذب و ذذدادا املذذزادعني ا قليذذة وخذذد ا  اكدشذذاد الزداعذذ   ذذ  خذذالل دمذذادل امل ذذاد  وايذذدا  وا

ميلكوذذذا ا ةذذذراد الذذذذي    ي تذذذدو  عذذذادًة أعضذذذاًء يف لتمذذذع التغذيذذذة ) ثذذذل قذذذادة امتم ذذذا  ا ليذذذة، والقذذذادة 
الذذذدينيني، وال وذذذاة، واملشذذذ ي   ذذذ  املتذذذا ر الكذذذدى، وقذذذادة الشذذذماب، واملذذذزادعني و نتمذذذ  ا غذيذذذة، ودّواد 

 ية(.ا عمال الشماب، ودؤساء الملدت ، وامتم ا  ا ل
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ويف  د ذذد ال القذذا  بذذني اجلنةذذني وامل ذذايري الثقاةيذذة  ذذ  أبذذر  ذراذذا  ا منذذاط الغذائيذذة الصذذلية والنتذذائ  التغذويذذة. -57
  لألسذذرة والتذذشكري يف ا الذذة بلذذدا  عديذذدة، دقذذوم النةذذاء والنتيذذا  إبنتذذا  ا غذيذذة واختذذاذ القذذرادا  املت ّلقذذة بلذذنم  الغذذذائ



لتلقيذذخ التنميذذة املةذذتدا ة، بوصذذنوا  وذذة ةاعلذذة لذذيس ةقذذ  يف النتذذام   وًمذذا ود ذذد املذذرأة عذذا اًل  التغذويذذة  عضذذاء أسذذرهت .
ويف الوقت ننةه، دكّل  النةاء والنتيا  مبةؤوليا  الرعايذة وال مذل  يف أسرهتا ولتم وا ا ل  وبلدها. أيًضاالغذائ  بل 

املنزت غري  دةوعة ا  ر، ود انني يف الكثري    ا حيا      ةتوت  عالية    ان ذدام ا  ذ  الغذذائ  والنتذائ  التغذويذة 
ومثة حا ة إىل متكني النةاء والنتيا     خالل إعادة دو يع هذا ال مل غري  ذدةوع ا  ذر والت لذي، والوصذول إىل  الةيئة.

ويةّل  هذا القة، الضوء علي أهيذة يةذني دةذاا املذرأة، وضذما  حصذوهلا  لةني التغذية.امل لو ا  واملوادد وايد ا ، لت
املماشر علي املوادد املالية والننية وا يوية املادية، ويةني دودها اصنة ةاعلة و شاداة يف صنع القرادا  وصذوهتا ووضذ وا، 

  واييادا  املتاحة هلا. و وا وة عالقا  القوة وال وائخ القانونية الب يد    املةاواة

 متكني املرأة: 3-6-1

ينمغ  لللكو ا  أ  د ز  املةذاواة يف  شذاداة املذرأة والر ذل يف صذنع القذرادا  الةياسذية وأ  دذدع، املذرأة  (أ)
  سيما يف املناطخ الرينية، وأ  دضم  املةاواة بني اجلنةني يف  دية أدواد قيادية يف هيئا  صنع القذراد 

 و ادا  والةل ا  ا لية علي  ةتوى املقاط ة وامتمع ا ل . ثل الدملاان  وال -
وينمغ  لللكو ا  أ  دشّمع قيذام بيئذة متكينيذة كحذداي التغذرّيا  ا  تماعيذة والثقاةيذة الال  ذة لتلقيذخ  (ب)

املةاواة بني اجلنةني بنضل الةياسا  والدا   واملؤسةا  ومحال  التوعية ا ددة الرا يذة إىل التصذدي 
 ل  أشكال التمييز وال ن  ضد املرأة.ملذت

وينمغذذذ  لللكو ذذذا  واملنتمذذذا  ا كو يذذذة الدوليذذذة والق ذذذاع ايذذذان وامتمذذذع املذذذدين وأصذذذلاب املصذذذللة  ( )
امل نيني اآلخري  د زيز دنمية دأا املال المشري للمراهقا  والنةاء عد دعذ، وصذوهل  إىل الت لذي،، وبذرا   

 ا  ا  تماعية ا خرى لتلةني ا الة التغذوية لألسرة.ذو ا  ية، وايد ا  الصلية وايد 

 دشميع املرأة وا ع ا  تا اصاحمة  شاديع يف النتام الغذائ : 3-6-2

ينمغذذ  لللكو ذذا  أ  دضذذم  حقذذو  ا يذذا ة املتةذذاوية للنةذذاء وأ  د ذذز  وصذذوهلّ  املتةذذاوي إىل ا داضذذ   (أ)
اكنتا يذذذذذة ويكموذذذذذّ  تذذذذذا، ووصذذذذذوهل  إىل التثقيذذذذذ  املنتمذذذذذة، واملذذذذذوادد ال مي يذذذذذة، واملذذذذذدخال ، وا دوا  

والتذذذدديع وا سذذذوا  وامل لو ذذذا  مبذذذا يتماشذذذي  ذذذع اي ذذذوط التو يويذذذة ال وعيذذذة الصذذذاددة عذذذ  جلنذذذة ا  ذذذ  
الغذذذذائ  ال ذذذامل  بشذذذش  ا وامذذذة املةذذذؤولة  يذذذا ة ا داضذذذ  و صذذذايد ا مسذذذاس والغذذذاب  يف سذذذيا  ا  ذذذ  

 الغذائ  الوطين.
والق ذذذاع ايذذذان واملنتمذذذا  ا كو يذذذة الدوليذذذة وأصذذذلاب املصذذذللة امل نيذذذني اآلخذذذري   وينمغذذذ  لللكو ذذذا  (ب)

يةني دود املرأة يف الزداعة عد د زيز ودع، قددهتا علي صنع القرادا  املت ّلقذة ب اصذيلزا غذية الذب ختتذاد 
دشذذاد وايذذد ا  إنتا وذذا وبكينيذذة قيا وذذا بذذذلك. وجيذذع دذذوةري إ كانيذذة الوصذذول املتةذذاوي إىل خذذد ا  اك

ا ستشذذادية للمذذرأة بشذذذش  ا اصذذيل واملنتمذذذا  ا يوانيذذة الذذذب دنتموذذا أو جتّوزهذذذا، وبنذذاء قذذذدداهتا للت ا ذذل  ذذذع 
  التّماد، ودوةري ايد ا  املالية )ا ئتما  و ليا  ا ّدخاد( وةرن دنتي، املشاديع يف النت، الغذائية.



والق ذذذاع ايذذذان وأصذذذلاب املصذذذللة امل نيذذذني اآلخذذذري  وينمغذذذ  لللكو ذذذا  واملنتمذذذا  غذذذري ا كو يذذذة  ( )
الذب ميكنوذا أ  دةذاعد املذرأة علذي يةذني سذمل عيشذوا، وأ  دزيذد  61دشميع التكنولو يا  املوةّرة للوقت

  وصول املرأة إليوا.
وينمغ  لللكو ا  والق اع ايان وامتمع املدين وأصلاب املصللة امل نيني اآلخري  ديةري املةاواة يف  (د)

صول املرأة علذي ةذرن ال مذل وإقا ذة املشذاديع يف الذنت، الغذائيذة وا نشذ ة ذا  الصذلة،  ذع ا سذتنادة ح
    نصا  ال مل القائمة لتوليد الدخل املناسع و تدة  شاداة املرأة يف صنع القرادا  بشذش  اسذتذدام 

علذذي إدادة ا عمذذال  ويشذذمل ذلذذك التذذدديع دخذذل ا سذذرة والنذذرن املتاحذذة لتشذذكيل املذذّدخرا  وإدادهتذذا.
التماديذة، ودنميذة املوذادا  املت ّلقذة بصذنع القذرادا ، ويةذني ايذد ا  واملنتمذا  املاليذة الذب يةذول علذي 
املذذرأة الوصذذذول إليوذذا والذذذب دناسذذع احتيا اهتذذذا، وا دوا  ملةذذاعدة الر ذذذال والنةذذاء علذذذي د زيذذز التواصذذذل 

  ا بينو، داخل ا سرة. يف

 ذوي للمرأة وحر الا    التغذية و  اجلتوما:ا ع ا  بلوضع التغ 3-6-3

ينمغ  لللكو ا  واملنتمذا  ا كو يذة الدوليذة واملنتمذا  غذري ا كو يذة والشذرااء يف التنميذة وأصذلاب  (أ)
املصذذللة امل نيذذني اآلخذذري  ا عذذ ا  بلرةذذاا التغذذذوي للمراهقذذا  والنةذذاء والنوذذو  بذذه، مبذذا يف ذلذذك  ذذ  

وميكذذ  يقيذذخ ذلذذك  ذذ  خذذالل د زيذذز  والتغذويذذة عذذد وتلذذ  الق اعذذا .خذذالل دذذوةري ايذذد ا  الصذذلية 
اس شذذاد اسذذ اديميا  التنميذذة الوطنيذذة بلتللذذيال  التشذذاداية لنذذوع اجلذذنس وال مذذر ودعمذذه، و ذذ  خذذالل 
وصول النةاء واملراهقا  اللوايت ي انني    دذدهود وضذ و  التغذذوي و ذ   ةذتوت  عاليذة  ذ  ا ر ذا ، 

 اية ا  تماعية املةتميمة للمنتود اجلنةاين.إىل برا   ا م
وينمغذذ  لللكو ذذا ، بع اةوذذا بلوقذذت وعذذعء ال مذذل اللذذذي  ختصصذذوما املذذرأة كعذذداد الو مذذا  املغّذيذذة  (ب)

وبدود املرأة يف الزداعة وإنتا  ا غذية، أ  دقر دهية عمل الرعاية وال مذل املنذزت غذري  ذدةوع ا  ذر علذي 
نه    خذالل دننيذذ سياسذا  ا مايذة وبذرا   ا مايذة ا  تماعيذة وغذري ذلذك  ذ   ةتوى ا سرة وأ  دثمّ 

وجيذذع د زيذذز  املنذذاةع ب ريقذذة ة الذذة، وأ  د ذذز  دو يذذع عمذذل الرعايذذة ب ريقذذة  نصذذنة و تةذذاوية بذذني اجلنةذذني.
 يف أيًضذااملةاواة يف  شاداة الر ل يف ال مل غري  ذدةوع ا  ذر،   سذيما حيذت دكذو  املذرأة نشذ ة هذ  

 ال مل املنت .
ا، حةذذع ا قتضذذاء، و ادسذذا  داعمذذة  مايذذة ا متكينيًذذا سياسذذاديً وينمغذذ  لللكو ذذا  أ  دةذذتلدي إطذذادً  ( )

الرضذذذاعة ال مي يذذذة ودعموذذذا، وأ  دضذذذم  أ  يذذذؤدي قذذذراد اكدضذذذاع ال مي ذذذ  إىل خةذذذادة النةذذذاء   ذذذنو  
حبمايذذة ا  و ذذة، مبذذا يف ذلذذك ا قتصذذادي أو  ي  ذذ  حقذذوقو . ويشذذمل ذلذذك دننيذذذ التشذذري ا  املت ّلقذذة 

ا ذذخ يف ا صذذول علذذي إ ذذا ة ا  و ذذة )أو ا بذذوة( املدةوعذذة واملمّولذذة  ذذ  الق ذذاع ال ذذام ودةذذع ا ذذوا ز أ ذذام 
 الرضاعة ال مي ية يف  كا  ال مل )ا ةتقاد إىل ة ا  الراحة واملراةخ وايد ا (.

                                                      
ل اقذذذة، دشذذذمل   ذذذدا  حنذذذ  ا غذيذذذة وجتويزهذذذا، والتذذذذزي  المذذذادد، والتمويذذذز بلتةذذذذني والتمويذذذز ا ذذذرادي، وأ وذذذزة ال ل زاملذذذز ، واملواقذذذد املذذذوّةرة ل 61

 وحصدها ودربية ام ا  الصغرية والدوا  .وامل دا  الزداعية ا ديثة  ري ا اصيلزا غذية املغّذية و دعوا 
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ي ذذذد دبذذذ  التذذذدخال  يف لذذذال ا  ذذذ  الغذذذذائ  والتغذيذذذة خذذذالل ا   ذذذا  اكنةذذذانية )الكذذذوادي النامجذذذة عذذذ  ة ذذذل  -58
 لتقويذذة قذذددة الذذنت، الغذائيذذة ا ضذذرودتً  أ ذذرً اكنةذذا  واملتصذذلة بتغذذرّي املنذذا  وا وبئذذةزاجلائلا ( ب سذذ اديميا  ا طذذول أ ذذاًل 

أو املمتذذدة إىل دشذذريد املاليذذني  ذذ  ا شذذذان ودزيذذد إ كانيذذة د ّرضذذو،  ن ذذدام علذذي الصذذمود. ودذذؤدي ا   ذذا  القصذذرية 
ا  ذذ  الغذذذائ  وسذذوء التغذيذذة. ويتمثذذل ذذذود ال ايذذز الرئيةذذ  يف هذذذا الةذذياقا  يف إجيذذاد التذذوا   بذذني ا حتيا ذذا  النوديذذة 

ا إىل أهية النت، الغذائية القاددة علي ونترً  لأل   الغذائ  والتغذية وا كر الذي قد د اه ددخال  ا ستمابة علي النتام.
الصمود، يشدد هذا القة، علي أهية د زيز ال اب  بني وضذع الذدا   اكنةذانية واكمنائيذة ويمذين علذي املمذادئ ا حذد عشذر 

   ال امل .الصادد ع  جلنة ا    الغذائ 62الواددة يف إطاد ال مل بشش  ا    الغذائ  والتغذية يف ظل ا   ا  املمتدة

 محاية ةئة الةكا  ا اثر عرضة لةوء التغذية يف الةياقا  اكنةانية: 3-7-1

ا علذي ينمغ  لللكو ا  واملنتما  ا كو ية الدولية أ  دوت عناية خاصذة  صذول النئذا  ا شذد ضذ نً  (أ)
 ا غذية املغذية واملش ونة واملنتمة ب ريقة  ةتدا ة وعلي الدع، التغذوي، وأ  يميه وديّةرا.

وينمغ  لللكو ا  وا طرا  امل نية بلنذزاع أ  ديّةذر حصذول مجيذع ا ةذراد املتضذردي  والةذكا  امل رضذني  (ب)
للذ ذذر يف ا   ذذا  ا ذذادة واملمتذذدة، علذذي املةذذاعدا  يف لذذات ا  ذذ  الغذذذائ  والتغذيذذة مبذذا يتماشذذي  ذذع 

 1949دناقيذذذة  نيذذذ  ل ذذذام ، علذذذي  ذذذو  ذذذا هذذذو  نصذذذون عليذذذه يف ادوليًذذذااملمذذذادئ اكنةذذذانية امل ذذذ   تذذذا 
  .1949وقرادا  اجلم ية ال ا ة لأل ، املتلدة ا خرى امل تمدة ب د عام 

وينمغذ  لللكو ذا ، بذدع،  ذ  املنتمذا  ا كو يذة الدوليذة واملةذاعدة والت ذاو  الذدوليني عنذد ا قتضذذاء،  ( )
ذيذذة املغذيذذة والذذدع، ا وطذذاليب اللمذذوء يف أداضذذيوا علذذي ا غأ  دضذذم  حصذذول الال ئذذني والنذذا حني داخليًذذ

 ا  لتزا ا  ا كو ذا  مبو ذع الصذكوس الدوليذة ذا  الصذلة املتنذخ عليوذا بشذكل  تمذادل.التغذوي وةقً 

، لضذذما   ناسذذًماوينمغذ  للموذذا  الناعلذة ا كو يذذة أ  يكذذو  لذديوا خ ذذ  طذوادئ، حيثمذذا يكذذو  ذلذك 
 يل ا وبئة واجلائلا .ا خالل ا   ا     قما    الغذائ  والتغذية للنئا  ا اثر ض نً 

 يةني  ودة املةاعدة الغذائية والتغذوية: 3-7-2

ينمغذذذذ  لللكو ذذذذا  ومجيذذذذع ا طذذذذرا  امل نيّذذذذة بلنزاعذذذذا  والكذذذذوادي املتصذذذذلة بملنذذذذا  وا وبئذذذذة واجلائلذذذذا   (أ)
واملةذذاعدة الغذائيذذة، مبذذا يف ذلذذك املنتمذذا  ا كو يذذة الدوليذذة، أ  دشذذدد علذذي إ ذذراء دقييمذذا  ويلذذيال  

الغذذذائ  والتغذيذذة وأ  دذذدعموا لكذذ  دة شذذد تذذا ا سذذتمابة الغذائيذذة والتغذويذذة وأي  كذذوان   ذذ  لأل ذ  
  النتام الغذائ  ا ل  الب يتا  إىل إعادة  هيل.

دةذذذ ي إىل دلميذذذة جيذذذع أ  وينمغذذذ  لللكو ذذذا  أ  د ذذذ   بلتغذيذذذة الا ذذذة أساسذذذية و ةذذذاعدة إنةذذذانية  (ب)
وجيذع أ  دكذو    ،   سيما ا اثر عرضذة لةذوء التغذيذة، ودصذدها.املت لما  التغذوية للةكا  املتضردي

أي  ذذذذادة غذائيذذذذة  قد ذذذذة ذا   ذذذذودة دغذويذذذذة واميذذذذة  ناسذذذذمة، و ش ونذذذذة، و قمولذذذذة، وأ  دللذذذذخ الضذذذذرد 
للنقذذرة  وةًقذاوجيذع أ  دكذذو  ا غذيذة   ابقذة للم ذذايري الغذائيذة  كو ذة الملذذد املضذي   ب سذوا  ا ليذة.

  و يوية ال وعية بشش  النت، الغذائية والتغذية.   اي وط الت 33
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وينمغذ  لللكو ذا  واملنتمذا  ا كو يذذة الدوليذة أ  دذدع،  ليذا  ا مايذذة ا  تماعيذة وبذرا   إدادة سذذوء  ( )
 ا، وأ  د ذز  التغ يذة املناسذمة يف أوقذا  ا   ذة ودذدعموا.التغذيذة ا ذاد الذب دشذ ي ا غذيذة املنتمذة ذليًذ

عي، لنذذ ا  ذذذدودة ويف أ ذذاا  ذذذدودة ةقذذ ، و  جيذذع أ  ي رقذذل ا سذذوا  ا ليذذة وجيذذع اسذذتذدام التذذد
 والقددة علي ا صول علي ا غذية يف املدى ال ويل.

وينمغذذذ  لللكو ذذذا  أ  دننذذذذ، حةذذذع ا قتضذذذاء، سياسذذذا  بشذذذش  دغذيذذذة الرضذذذع وصذذذغاد ا طنذذذال يف  (د)
يذة واملنتمذا  غذري ا كو يذة، دنةذيخ هذذا حا   ال وادئ، وأ  ددع، مبشاداة املنتمذا  ا كو يذة الدول

 الةياسا  املت ّلقة مبمادسا  دغذية الرضع وصغاد ا طنال ود زيزها خالل ا   ا  اكنةانية.
وينمغذذذ  لللكو ذذذا  واملنتمذذذا  ا كو يذذذة الدوليذذذة أ  دذذذدع، قيذذذام سذذذّلة ا ذذذد ا دىن  ذذذ  الننقذذذا  ونقذذذل  (ه)

،، بتشذذذميع ا غذيذذذة املش ونذذذة واملغّذيذذذة واملنتمذذذة ب ريقذذذة القيمذذذة، خذذذالل دقذذذد  املةذذذاعدة النقديذذذة والقةذذذائ
 ا وبكمية ااةية لتش ني من  غذائ  صل  يف مجيع  راحل ا ياة. ةتدا ة املتاحة ذليً 

 ضما  قددة النت، الغذائية علي الصمود يف الةياقا  اكنةانية: 3-7-3

ينمغ  لللكو ا  أ  دقوم بلشرااة  ع املنتمذا  ا كو يذة الدوليذة واملنتمذا  امل نيذة ا خذرى، بتلليذل  (أ)
امل لو ذا   خذد ا ، وبت ذوير واسذتذدام نتذ، اكنذذاد املمكذر، و  ناسذًماالنت، الغذائية، حيثما يكو  ذلك 

د ا غذيذة، الذب انتذ، دصذد أسذ اياصة بملنا ، ونت، امل لو ذا  اياصذة ب غذيذة والزداعذة، مبذا يف ذلذك 
وجيع  دكش  ودرصد ا خ اد الب هتدد إنتا  ا غذية ودواةرها والوصول إليوا وسال توا والتالعع تا.

ا الذذب دشذذمل دصذذد دذذواةر ا غذيذذة إد ذذا  نتذذ، اكنذذذاد املمكذذر هذذذا يف نتذذ، يليذذل ا غذيذذة ا وسذذع ن اقًذذ
 لية بكلنة  يةودة علي املةتوى ا ل .املغذية الب دةاه، يف ا مناط الغذائية الص

وينمغ  لللكو ا  واملنتما  ا كو ية الدولية أ  دةتثمر، حةع ا قتضاء، يف ددابري ا د    واطر  (ب)
وبصذذودة  الكذذوادي الذذب د ذذود بملنن ذذة علذذي الذذذي  هذذ، أاثذذر عرضذذة للذ ذذر أو أشذذد احتياً ذذا للمةذذاعدة.

ر ال قس ا ادة، و  د املنا ، وغريها    الكذوادي ب ريقذة خاصة، جيع محاية ا صول املنتمة    ظواه
د ذذز  قذذددة الةذذكا  املتضذذردي  علذذي الصذذمود يف و ذذه الصذذد ا  النامجذذة عذذ  النزاعذذا  والكذذوادي املتصذذلة 

ودشذذمل التذذدابري شذذمكا  ا  ذذا  ا  تماعيذذة،  بتغذذرّي املنذذا  والصذذد ا  ا قتصذذادية، وعلذذي التذذشقل،   وذذا.
ية سمل اةع ال يك اهلشذة، وا حتياطذا  املاليذة والغذائيذة ال ادئذة، وخنذض دكذالي  وا ستثماد يف محا

وينمغذذ  لللكو ذذا  أ  دةذذ ي إىل اسذذت ادة  امل ذذا ال ، ويديذذد املنصذذا  ك ذذراء التذذدخال  املتكا لذذة.
  اكنتا  ا ل  لألغذية وإ كانية الوصول إىل الةو  يف أسرع وقت  ك .

الدوليذذذة والشذذذرااء يف التنميذذذة إشذذذراس املنتمذذذا  ا ليذذذة غذذذري ا كو يذذذة والق ذذذاع  وينمغذذذ  للمنتمذذذا  ا كو يذذذة ( )
ايان وأصلاب املصللة امل نيني اآلخذري  يف دننيذذ الذدا   اياصذة بملةذاعدا  الغذائيذة اكنةذانية وسذمل  

ا ة، ود زيذز اةع ال يك    أ ل دعذ، ا نت ذاا ا قتصذادي والتنميذة، ودقويذة الذنت، الغذائيذة ا ليذة املةذتد
 قددة أصلاب ا يا ا  الصغرية وزأو املزادعني ا سريني علي الوصول إىل املوادد لت زيز اكنتا  وا سوا .



 تنفيذ ورصد استخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية وتطبيقها -اجلزء الرابع

 صياغة السياسات وتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية 4-1
ا  ذذذ  الغذذذذائ  ال ذذذامل  وأصذذذلاب املصذذذللة ةيوذذذا علذذذي دقذذذد  الذذذدع، والذذذ وي  علذذذي ياشذذذم ع مجيذذذع أعضذذذاء جلنذذذة  -59

املةتوت  ااةة ضم  اجلوا  التاب ة هل،، وبلت او   ع املماددا  والدا   ا خرى ذا  الصلة، لنشذر اي ذوط التو يويذة 
 ذذ  ا سذذتثمادية الوطنيذذة املنّةذذقة ال وعيذذة واسذذتذدا وا ود ميقوذذا  ذذ  أ ذذل دعذذ، وضذذع الةياسذذا  والقذذوانني والذذدا   واي

 واملت ددة الق اعا  ودننيذها تد  إقا ة نت، غذائية  ةتدا ة دوةّر ا مناط الغذائية الصلية ويّة  التغذية.
 2025-2016ودر ذذ  اي ذذوط التو يويذذة ال وعيذذة إىل دعذذ، دننيذذذ عقذذد ا  ذذ، املتلذذدة لل مذذل  ذذ  أ ذذل التغذيذذة  -60

اياصذذذة بلتغذيذذذة وادةذذذاقوا وة اليتوذذذا علذذذي مجيذذذع املةذذذتوت ، بوصذذذنوا  وانذذذع دئيةذذذية  تذذذد   تدة وضذذذوأ اك ذذذراءا 
 .2030لتلقيخ خ ة التنمية املةتدا ة ل ام 

وإ  ا كو ا   دعوة إىل استذدام اي وط التو يوية ال وعية اشداة كطال   ماددا   ديذدة در ذ  إىل يويذل  -61
ودشذذمل هذذذا املمذذاددا  يديذذد النذذرن  علذذي دذذوةري ا منذذاط الغذائيذذة الصذذلية.الذذنت، الغذائيذذة لتكذذو  أاثذذر اسذذتدا ة وقذذددة 

املتاحذذذة يف لذذذال الةياسذذذا ، ودشذذذميع ا ذذذواد الشذذذنا  واملننذذذت ، ود زيذذذز  ليذذذا  التنةذذذيخ، وإنشذذذاء املنصذذذا  والشذذذرااا  
لاب املصذللة امل نيذني، وال مليا  وا طذر املت ذددة أصذلاب املصذللة القائمذة أو دقويتوذا، ود زيذز ودعذ، إشذراس مجيذع أصذ

  ا، و شاداتو،.مب  ةيو،  ثل  النئا  ا اثر ض نً 
ا يف التشميع علي اعتماد الةياسذا ، أساسيً  دودًاويؤدي الدملانيو  ويالناهت، الوطنية واكقليمية ودو  اكقليمية  -62

أصذذلاب املصذذللة امل نيذذني، وختصذذيص وإنشذذاء ا طذذر التشذذري ية والتنتيميذذة املناسذذمة، وإذاذذاء الذذوع ، ودشذذميع ا ذذواد بذذني 
 املوادد لتننيذ الةياسا  والدا   الب د ىن بلنت، الغذائية والتغذية.

 بناء القدرة على التنفيذ وتقويتها 4-2

يتذذا  ا كو ذذا  إىل حشذذد املذذوادد املاليذذة والننيذذة والمشذذرية املالئمذذة، حةذذع ا قتضذذاء، ودشذذميع الت ذذاو  الذذدوت  -63
مشذذذرية واملؤسةذذذادية للملذذذدا   ذذذ  أ ذذذل دننيذذذذ اي ذذذوط التو يويذذذة ال وعيذذذة ويديذذذد ا ولذذذوت  لتن يلوذذذا لذذذزتدة القذذذددا  ال

وميكذ  للواذا   الننيذة التاب ذة لأل ذ، املتلذدة، وواذا   الت ذاو  الثنذائ ، وغريهذا  ودصدها علذي املةذتويني الذوطين وا لذ .
يتة، دنتذي، حلقذا  ال مذل والذدودا  التدديميذة املت ذددة أصذلاب و     الشرااء يف التنمية دقد  املةاعدة يف هذا الصدد.

املصذذللة ود ذذذوير الذذذد ئل الننيذذة والةذذذولة ا سذذذتذدام الذذب جيذذذري نشذذذرها عذذ  طريذذذخ خذذذد ا  اكدشذذاد والوسذذذائل الرقميذذذة، 
 ب هية لتلديد الةياقا  ا لية والتكي    وا.

،  ليذذا  لتقذذد  الذذدع، املذذات 63إىل الذذنت، الغذائيذذة املةذذتدا ةوجيذذع أ  دتضذذم  ال مليذذة الرا يذذة إىل دةذذريع التلذذّول  -64
    إعال  ديو. 7وديةري برا   نقل امل اد  والتكنولو يا إىل الملدا  النا ية، مبا يتماشي  ع املمدأ 

ويت ذنّي علذي الملذدا  املتقد ذذة أ  يشذد املذوادد ملةذاعدة الملذذدا  النا يذة علذي يمذل  ةذذؤولياهتا، وذلذك عذ  طريذذخ  -65
 اآلليا  املالية املت ددة ا طرا  بصودة أساسية.
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ودشذذم ع اجلوذذا  املا ذذة واملؤسةذذا  املاليذذة واملنتمذذا  ا كو يذذة الدوليذذة وهيئذذا  التمويذذل ا خذذرى علذذي د ميذذخ  -66
اي وط التو يوية ال وعية عند صياغة سياساهتا ملن  القرو  واهلما  وبرالوا لدع،  ةاع  أصلاب ا قو  واملكلنني 

وجيذذع أ  دةذذاه، اي ذذوط التو يويذذة ال وعيذذة يف دصذذمي، ا سذذتثمادا  املةذذؤولة الذذب هتذذد  إىل  ملةذذؤولية علذذي الةذذواء.ب
 تدة إنتا  ا غذية املتنوعة واملغذية واملنتمة ب ريقة  ةتدا ة بكلنة  يةذودة وب ريقذة يةذول ا صذول عليوذا، ود زيذز د ذ  

ة اياصة بق اع الزداعة وا غذيذة، ود زيذز د ذ  ب ذدي الزداعذة والذنت، الغذائيذة ب دي التغذية والصلة يف اي   ا ستثمادي
 املةتدا ة يف خ   ا ستثماد يف التغذية والصلة.

دهذذذذا يف دو ذذذذا، او ذذذذد  قدويشذذذذم ع الشذذذذرااء يف التنميذذذذة واملنتمذذذذا  ا كو يذذذذة الدوليذذذذة، مبذذذذا ةيوذذذذا الواذذذذا   الذذذذب  -67
تمع املدين وأصلاب املصللة امل نيني اآلخري  علذي دعذ،، ضذم  ن ذا   واددهذا واملنتما  اكقليمية والق اع ايان وام

وميكذ  أ  يشذمل هذذا الذدع، اذاًل  ذ   القائمة وو يتوا، اجلوذود الذب دمذذهلا ا كو ذا  لتننيذذ اي ذوط التو يويذة ال وعيذة.
علذذي ا دلذذة، ودنميذذة القذذددا  املؤسةذذادية،  الملذذوي والت ذذاو  النذذين، واملةذذاعدة املاليذذة، ودقذذد  املشذذودة الةياسذذادية القائمذذة

وينمغذذ  اختذذاذ  ووضذذع أطذذر الرصذذد، ودقاسذذ، امل ذذاد  ودمذذادل ايذذدا ، واملةذذاعدة يف وضذذع الةياسذذا  الوطنيذذة واكقليميذذة.
اك ذذذراءا  لتلةذذذني قذذذددة الشذذذرااء علذذذي دصذذذمي، هذذذذا الشذذذرااا  املت ذذذددة أصذذذلاب املصذذذللة وإدادهتذذذا واملشذذذاداة ةيوذذذا، 

ناةية واملةاءلة، ود زيز ا وامة اجليدة لتلقيخ النتائ  الن الة. عالوة علذي ذلذك، ميكذ  ا سذتنادة  ذ   ليذا  وضما  الش
 التنةيخ بني واا   ا  ، املتلدة الب د ىن بلتغذية لدع، اعتماد اي وط التو يوية ال وعية علي املةتوى الق ري.

مذذذذا  ا كو يذذذة الدوليذذذة واجلا  ذذذا  واملؤسةذذذا  ا اادمييذذذذة وينمغذذذ  ملنتمذذذا  الملذذذوي الوطنيذذذة والدوليذذذة واملنت -68
ا خرى أ  ددع، دواةر امل اد ، مبا يف ذلك امل اد  ا صلية والتقليدية وا لية، وا بتكذادا  وال لذوم وا دلذة بشذش  مجيذع 

إليوذا لتمكذني ا كو ذا   أب اد النت، الغذائية )مبا يف ذلك طلع املواطننيز املةتولكني ودغيري الةلوس(، وسوولة الوصذول
وغريهذذا  ذذ  أصذذلاب املصذذللة يف النتذذام الغذذذائ   ذذ  د ذذوير أطذذر الرصذذد، ودداسذذة ا دلذذة، وإسذذناد ا ولويذذة للقضذذات الذذب 

 سيمري النتر ةيوا، ودقيي، اآل د، و  اجلة أو ه الت  د والتمادل املمكنة.
ل يديذذذد .اجلوذذذا  الناعلذذذة. و.عوا ذذذل وميكذذذ  ديةذذذري نشذذذر اي ذذذوط التو يويذذذة ال وعيذذذة واعتمادهذذذا  ذذذ  خذذذال -69

التغيري.،   سيما يف امتمع املدين، الب ميكنوا إذااء الوع  ودنتي، محال  الدعوة يف وتل  الق اعا  وعلي وتل  
 املةتوت  ا كو ية.
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، ا ولذذوت   ناسذذًماينمغذذ  لللكو ذذا  أ  يذذدد، بلتشذذاود  ذذع أصذذلاب املصذذللة امل نيذذني، وحيثمذذا يكذذو  ذلذذك  -70
الةياسادية الوطنية واملؤشرا  ذا  الصذلة وأ  يشذد اهليااذل اكقليميذة وا ليذة للتمليذ  عذ  هذذا املؤشذرا  وأ  دنشذ  نتذ، 

 ذ  أ ذل دقيذي، ة اليذة القذوانني والةياسذا  واللذوائ    ناسذًماو  ذلذك الرصد والتمليذ  أو أ  دقذّوي الذنت، القائمذة حيثمذا يكذ
 التنتيمية ودننيذ اك راءا  التصليلية املناسمة يف حال بر     د سلمية أو كغرا .



و   املتوقع أ  دةاه، ا كو ا     خالل دننيذ اي وط التو يوية ال وعية، يف يقيخ الغات  ال امليذة الةذّت  -71
والغذذذات  اياصذذذة ب  ذذرا  غذذذري امل ديذذذة  64 2012( الذذب أيذذذدهتا مج يذذذة الصذذلة ال امليذذذة يف عذذام 2025تغذيذذذة )املت لقذذة بل

وجيع أ  دذدع، اي ذوط التو يويذة ال وعيذة الملذدا  لتلديذد اك ذراءا  ذا  ا ولويذة والت وذد  .65املردم ة بلنتام الغذائ 
 ذذ  أ ذذل يقيذذخ ا هذذدا  التغذويذذة والصذذلية  66وواق يذذة وحةذذنة التوقيذذتبلتزا ذذا  ذذذددة وقابلذذة للقيذذاا وميكذذ  بلوغوذذا 

و واء توا. وميك  يقيخ ذلذك  ذ  خذالل  2030والميئية لتةريع اجلوود املردم ة ب قد التغذية وخ ة التنمية املةتدا ة ل ام 
وء علي النماحا  ا ققذة الدعوة لصاحل الةياسا  والتشري ا ، ومتكني دمادل أةضل املمادسا  وايدا ، ودةلي  الض

 والددوا املةتنادة، ودوةري الدع، املتمادل لبسراع يف عملية التننيذ.
وينمغ  للمنة ا    الغذائ  ال امل  أ  ددد  اي ذوط التو يويذة ال وعيذة يف عملوذا اجلذادي يف لذال الرصذد،  ذع  -72

املمذذادئ ايمةذذة املت ّلقذذة بذذنت، الرصذذد واملةذذاءلة شذذادة إىل واكا عتمذذاد قذذدد اك كذذا  علذذي اآلليذذا  القائمذذة واملذذوادد املتذذوةرة 
 .اكطاد ا س اديم  ال امل  للمنة ا    الغذائ  ال امل     أ ل ا    الغذائ  والتغذية علي النلو ا دد يف

                                                      
64 /2025/en-target-https://www.who.int/nutrition/global  
65 /action/targets/en-ncds/take-https://www.who.int/beat  
  أ ذل   أ  دكو  ا لتزا ا  الق رية بل مل ذددة وقابلة للقياا وميك  بلوغوا وواق ية وحةنة التوقيت، يف سيا  عقد ا  ، املتلدة لل مل  ينمغ 66

  action/smart_commitments/en-of-https://www.who.int/nutrition/decade/التغذية وعملية  تاب ة املؤمتر الدوت الثاين امل ين بلتغذية.
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