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 العاملي الغذائي األمن جلنة مع والروابط التنسيق

 أساسية معلومات

 

 

 

 وطنيةدراسات حاالت إقليمية و

 

من التحضري للتنسيق والروابط مع جلنة األمن الغذائي يف دورتها الثانية واألربعني، طلب  مبن حابحامل احةبلحة      كجزء

يف جلنة األمن الغذائي، عن طريق شبكةة مةتب  اللجنبة واعة عبة اارتةبارية، حم ي برم ا درارباح لبااح لب            

 اح اضيع التالية:  

   اإلقليمي: املستوى على

 نظم ت فري األغذية وعةلياح حتسني األغذية على احست ى اإلقليةي  تعزيز

   :وطينال املستوى على

  لتحسني التغذية طينالنهج والتجارمل احتعردة حاحامل احةلحة على احست ى ال

 ورتة م هذه الرراراح مبثابة خلفية جللساح كل منها يف الرورة الثانية واألربعني للجنة.

درارباح لبااح    9. وُقبر  مبا وة عب     2015ماي /حيبار   31حبريل/نيسبام ولتبى    30فت لة مبن  وقر كانت الرع ة م

 . وقر مت جتةيعها يف ما يلي. يةوطندرارة لالة  23وإقليةية 
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  اإلقليمي: املوضوع

 اإلقليمي املستوى على األغذية حتسني وعمليات األغذية توفري نظم تعزيز

 : 1أفريقيا: املستوى اإلقليمي: دراسة حالة رقم 

 الغذائي ونظم األغذية املتنوعة واملغذيةشراكات سالمة األغذية غري املألوفة تعزز األمن 

 البلدان األفريقية، واآلثار العاملية والقدرة على التكيف البلدان/املنطقة:

بالةراكة مع التحبال  العباحي لتحسبني التغذيبة، ومنةبة األعةبا  للكحب   يف         "مارس احتحرة"   املنظمات:

الةراكة من حجل مةافحبة   –وا  التغذية، وبرنامج األغذية العاحي، ومف ضية ااحتاد األفري ي 

 ومكادرة تعزيز التغذية. األفالت كسني يف حفري يا،

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

ة احل ثة اليت حتكط تط ر النظم الغذائية اإلقليةية، وتفاقم من الف ر، وتسك  مبةاكل احية ال ضاء على األغذي احةةلة:

 ووفياح مكةرة والت ز  عنر األطفا . 

 

تةةل األطعةة غري اآلمنة حترياح عاحية ككرية ومتفةية، خااة يف حفري يا، وهي تهباجم األوجب  اإلنسبانية للتغذيبة،     

 والةحة، والتنةية ااقتةادية بالنسكة حلياراح األشخاص، وا ريةا النساء واألطفا  الف راء. 

 

من احملاايل الغذائية مل ثبة بالسبة   الفطريبة وخاابة األفالت كسبني،       يف احائة 25وت رر منظةة األغذية والزراعة حم 

مليار شخص رن يًا؛ وهي تسك  لااح ال فاة احكةرة عنر النساء؛ ومعراح مرتفعبة مبن اإلاباباح     4.5ويتعرض هلا 

 حفري يبا بسبك    شخص مي ت م كل ي   يف 2 000بسرطام الةكر؛ والت ز  لرى األطفا . وت رر منظةة الةحة العاحية حم 

 حمراض ترتكط بسالمة األغذية. 

 

وتةة  ال رراح الناقةة إلدارة رالمة األغذية حترياح رالمة األغذية. ولةن احلل   م ج دة حعاجلة السبالمة وتركبز   

( تثكبت  2( ختلق ال عي، وخااة بةأم السة   الفطرية، مبا يف ذلك األفالت كسني؛ )1"مارس" على الةراكاح اليت: )

 ( تةارك بفرص للحل  .3ةالح بني األمن الغذائي والتغذية والسالمة؛ )ال

  

 تتعاوم "مارس" ب ارطة خربتها وقرراتها مع شراكاح يف قطاعاح متعردة ومتعردة التخةةاح: الةراكاح:

 ؛يساعر برنامج األغذية العاحي على حتسني ت فري األغذية اآلمنة من مةادر حملية يف حفري يا 

  الةبراكة مبن حجبل مةافحبة األفالت كسبني يف حفري يبا ت نيباح للتخفيب  مبن األفالت كسبني وإداراتب ،            وت فر

 ؛والكح  ، واحعرفة، ونةر احعل ماح، وتنةية اح اه  وبناء ال رراح
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 ؛ومنةة األعةا  للكح   يف وا  التغذية هي الرائرة يف وا  الكح   بةأم رالمة األغذية 

  دعم الربامج ال طرية اليت حتسن من الةحة والتغذية من خال  حطعةة حكثر حمانًااألغذية مكادرة تعزيز  وتستةة. 

 

 ذلك:   يف مكادرة وتعاوم حبثي لتعزيز النجاح يف حفري يا، مبا 60وتةةل هذه الةراكاح جزءا من شكةة "مارس" بأكثر من 

  الت ر  يف علم اجلينب   لتحسبني الفهبم    جتةع "حي بي ح " لتحرير تسلسل رلسلة اإلمراداح الغذائية، يستغل

 ؛بةأم ما جيعل األغذية آمنة

 يعةل احركز العاحي لسالمة األغذية مع الةركاء لت ريع احعرفة يف وا  إدارة رالمة األغذية. 
 

 الرروس احستفادة:
 

 العةلية

           وتغذيبة ويبكين نظةبًا غذائيبة     يزير التعاوم وتكاد  حفضبل احةاررباح مبن فبرص احلةب   علبى حغذيبة حكثبر حمانبًا

 ؛مسترامة

 ؛التةارك يف اإلنةاء ضروري للةكادئ التكادلية 

 ؛ي لل التعاوم السابق للتنافس والتعاوم الةفاف والتعاوم من دوم الة باحنتج من احخاوف من الةراعاح 

 الرؤية واالتزا  على احرى الط يل. 
 

 احملت ى
 

  ؛حترير مةاكل رالمة األغذية وت ييةها وإدارتهاتساعر الةراكاح على رفع احست ى بةأم 

 ختلق الةكةة التفاعلية التآزر من حجل لل مةاكل إدارة رالمة األغذية من خال  احعرفة. 

  االت اط: حيرد التهريراح احملتةلة على السالمة 

  الت لير: يط ر الكح   واألرالي 

 التكاد : يكين ال رراح 

 ركل جلةع الكياناح وت ييةها وارتخرامها جلعل إمراداح األغذية حكثر حمانًا. الكحث عن 
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 : 2أفريقيا: املستوى اإلقليمي: دراسة حالة رقم 

 تعميم التغذية يف خطط  االستثمار التابعة للربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا 

 الربنامج الةامل للتنةية الزراعية يف حفري يا -الةراكة اجلريرة من حجل تنةية حفري يا    املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

لتعزيبز فعاليبة    2003يةةل الربنامج الةامل للتنةية الزراعية يف حفري يا اإلطار اإلقليةبي البذي حطل تب  حفري يبا يف عبا       

 ى ال طبري إىل اح اثيبق وخطبط    وهب  يرتجبم علبى احسبت    اارتثةاراح يف وا  الزراعة يف ال ارة وحتسبينها وتنسبي ها.   

 ة احتعردة حاحامل احةلحة. ينط الاارتثةار الزراعية 

 

ة تعنبى بال طباع الزراعبي حراربًا، ف بر      ال طريب ويف لني حم الربنامج الةامل للتنةية الزراعية وخطط اارتثةار الزراعيبة  

حدركت الةراكة اجلريرة من حجل تنةية حفري يا خال  السن اح الثالثة إىل األربعة األخرية حن  بإمةانها حم تسبهم حيضبًا   

ة. وقر كام ذلك الغرض من ال طرييف حت يق األمن الغذائي والتغذية من خال  تعةيم التغذية يف خطط اارتثةار الزراعية 

ة، وغطت ال طريلتعةيم التغذية يف خطط اارتثةار الزراعية  2014و 2011ثال  لل اح دوم إقليةية ع رح بني عامي 

مجيع الكلرام األفري ية. وقر قادح الةراكة اجلريرة من حجل تنةية حفري يا هذا التةرين، ببرعم مبن لتلب  الةبركاء،     

حنة، والكنك الرولي، اخل. ومشلبت حهبراف هبذه احلل باح التبالي:      مبا يف ذلك منظةة األغذية والزراعة، واجلهاح احا

( تطب ير قبرراح احةباركني لتعةبيم     2( إعراد وثائق التغذية ال طرية لتسليط الض ء على مزايبا التغذيبة وحتبرياتها؛ )   1)

 تسكة يف الكلرام.   ( وضع خرائط الطريق ال طرية لتطكيق احهاراح احة3ة؛ )ال طريالتغذية يف خطط اارتثةار الزراعية 

 

وقر شبارك  حاحامل احةلحة وال طاعاح وممل كة من قكل حفري يا.  ةإم الربنامج الةامل للتنةية الزراعية ه  عةلية متعرد

رتة إىل مثانية مةاركني من كل بلر من ال زاراح اخلااة بال طاعاح )الزراعبة والةبحة والتعلبيم(، وجلبام التخطبيط،      

 اح ارد( واحةثلني عن آلياح التنسيق واعتةع احرني والةركاء يف التنةية.  ووزاراح احالية )لتعكئة

 

( احلةية اإلقليةية وال طرية كةا هي احلا  مع الربنامج الةامل للتنةية الزراعية يف حفري يبا  1وتضةنت الرروس ما يلي: )

( الةبلة الفعالبة ببني العةليباح     2حفري يا؛ )احةل ك من قكل حاحامل احةلحة ال طريني للةراكة اجلريرة من حجل تنةية 

( العةلياح احتعردة حاحامل احةلحة وال طاعباح لضبةام   4( األهةية احلامسة لتنةية ال رراح؛ )3اإلقليةية وال طرية؛ )

 اعتةاد حورع للعةلياح والربامج والتنسيق والنتائج.  

 

 ملعرفة املزيد:  
http://www.nepad.org/system/files/Communiqu%C3%A9%20of%20the%20East%20and%20Central

%20Africa%20CAADP%20Nutrition%20Capacity%20Development%20Workshop_Final.pdf 
nutrition/en/-development/caadp-http://www.fao.org/food/fns/capacity   

http://www.nepad.org/system/files/Communiqu%C3%A9%20of%20the%20East%20and%20Central%20Africa%20CAADP%20Nutrition%20Capacity%20Development%20Workshop_Final.pdf
http://www.nepad.org/system/files/Communiqu%C3%A9%20of%20the%20East%20and%20Central%20Africa%20CAADP%20Nutrition%20Capacity%20Development%20Workshop_Final.pdf
http://www.fao.org/food/fns/capacity-development/caadp-nutrition/en/
http://www.fao.org/food/fns/capacity-development/caadp-nutrition/en/
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 : 3ي: دراسة حالة رقم أفريقيا: املستوى اإلقليم

 اختاذ القرارات املستندة إىل األدلة بالنسبة لسياسات سالمة األغذية: النظر يف معايري متعددة 

 وإثيوبيا بلدان جمموعة دول شرق أفريقيا )رواندا، وأوغندا، وتنزانيا، وبوروندي، وكينيا( البلدان/املنطقة:

 منظةة األغذية والزراعة  املنظمة:  

 

 والنتائج الرئيسيةالوصف 

تةتس  قضايا السالمة الغذائية اهتةامًا متزايرًا يف احنط بة األفري يبة، ا ربيةا مبع ارتفباع لجبم جتبارة األغذيبة غبري          

الرمسية بني دو  ال ارة. إم ل كةة رالمة األغذية حمر حراري حلةاية الةحة العامة وتسبهيل لركبة احب اد الغذائيبة،     

تجزح من نظم اإلمراداح الغذائية. وجي  على عةلية انع ال راراح اخلااة بسالمة األغذيبة حم  وبالتالي فإنها جزء ا ي

 تأخذ بعني ااعتكار ع امل لتلفة مثل الةحة )مبا يف ذلك الرفاه التغذوي( والتجارة وااقتةاد. 

 

غالكا بارم "ال طاع غري الرمسبي"   وغالكًا ما يتم ختةيص معظم اح ارد الالزمة لضةام رالمة األغذية احةررة، مبا يعرف

يف احنط ة األفري ية، وذلك على لسامل ال طاعني احمللي واإلقليةي. وليث حير  ذلك، قبر يتعبرض للخطبر الةبحة     

والرفاه التغذوي، مع تأثري حكثر ر ءا بالنسكة للف راء والضعفاء من النالية التغذوية. وتةةل األمثلة، السة   الفطريبة يف  

رارية )مثل الذرة، والف   الس داني، والذرة الرفيعة(، ليث قر يددي التعرض احبزمن هلبا إىل الت بز  لبرى     األغذية األ

األطفا . وباإلضافة إىل ذلك، األمراض اليت تن لها األغذية واالتهاباح اليت تنت بل ب اربطة األغذيبة والطفيليباح البيت      

البن ص يف   لبااح  لي تزير من االتياجاح الغذائية وتفاقم من ارتةرارت لل من امتةاص اح اد الغذائية احتناولة، وبالتا

ولس ء التغذية احزمن حثر يرو  حرى احلياة على األطفا  وحررهم. وباإلضافة إىل ذلك، قبر حتبر األغذيبة غبري     احغذياح. 

هم )مبع آثبار ق يبة علبى     السليةة من وا   بلر ما إىل حر اق التةرير والتجارة، وت لل من دخل احبزارعني وربكل عيةب   

 الغذائي(.  األمن

 

ومن حجل الكناء على اجله د احكذولة ح اءمة مناهج رياراح رالمة األغذية وض ابطها، يف منط ة شرق حفري يبا، الت بت   

، حناقةة حتسني عةلية انع السيارباح  2015فرق متعردة ااختةاااح من رتة بلرام يف ورشة عةل يف حبريل/نيسام 

 سالمة األغذية، وربطها ب طاعاح حخرى ذاح الة، مبا يف ذلك األمن الغذائي والتغذوي.  اخلااة ب

 

وقر ارتعرضت الكلرام من خال  ورشة العةل هذه نهبج النظبر يف معبايري متعبردة عنبر اختباذ ال براراح بةبأم ربالمة          

 األغذية. 

 

 ردود الفعل اإلجيابية:

 ؛لتحسني اتساق السياراح يف لتل  ال طاعاح، والنظر يف ع امل متعردة وحت يق الت ازم بينها دعم ق ي 

  حتسني التنسيق –تسهيل ااتةا  وتكاد  الكياناح بني حاحامل احةلحة يف ال زاراح احختلفة. 
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 التحرياح:

 عر  وج د بياناح كافية ونظا  معل ماح متةارك حتريًا بالنسكة للكلرام اليت قر تة م مهتةة بارتخرا   يةةل

 ؛مثل هذا النهج

 قر ية م حترير وريلة ل ياس تأثري قضية رالمة األغذية على الع امل احختلفة حمرا مع را. 
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 : 4أفريقيا: املستوى اإلقليمي: دراسة حالة رقم 

 طبق الطعام: تعزيز األمن الغذائي والتغذية على املستوى اإلقليمي حول حبرية فيكتوريا البحرية إىل من

 البلدان املطلة على حبرية فكتوريا: كينيا، وتنزانيا، وأوغندا   البلدان/املنطقة:

هيئببة احملببيط اهلنببري، ومنظةببة األغذيببة والزراعببة )برنببامج الةببير الببذكي التببابع هليئببة           املنظمات:

 اهلنري( احمليط

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

تعترب اح ارد السةةية لكحرية فةت ريا لامسة بالنسكة لألمن الغبذائي والتغذيبة يف احنط بة. وتةبةل األمسباك السبطحية       

الةغرية م ضع جتارة إقليةية هامة جرًا وهي ترخل يف النظا  الغذائي للفئاح األشر ضعفًا. ومع ذلبك، تعباني البكحرية    

 احفرط، وا تزا  تسجل بعض من حعلى معراح ر ء التغذية ل   الكحرية.  من الةير

 

وقر برح عةل ها  لتعزيز "رلسلة ال يةة السةةية" الةاملة من الكحرية إىل طكق الطعا ، وذلك للةسباعرة يف احلفباع علبى    

ن علبى الةببيادين،  اإلمبراداح احملليبة وحتسبني ربالمة وجبب دة احنتجباح السبةةية. وركبزح اجلهبب د بةبةل متبزام         

وابانعي   ،إلدارة مةباير األمسباك   ال طنيبة واحنظةباح   ،ةال طريب واإلداراح  ،واحستهلةني ،واحةنعني، وجتار التجزئة

 واإلقليةي.  ال طينالسياراح على احست يني 

 

غبري   واإلجتبار وباإلضافة إىل الرعم اح ر  لتعزيز إدارة مةاير األمساك، وا ريةا حةافحة ممارراح الةير األكثبر ضبررا   

 خذح مكادراح يف اعااح التالية:  احةروع، اُت

 ؛احلر من اخلسائر )الن عية والةةية( على مست ياح احةنعني وجتار التجزئة واحستهلةني 

  ؛مناولة األمساك والنظافة والتغذيةت عية الناس بةأم 

 ؛وضع معايري ج دة األمساك 

 تعزيز التجارة اإلقليةية. 

 

 وفيةا يلي وا  لكعض ال رائل احستخرمة لل ا   إىل تلك األهراف.

حل  شخص، ومخسة فيبري هاح   100و احملي اوتةع 44على احست ى احيراني، محلة ت عية متن لة متعردة ال رائط )

 تةاركية( تركز على احل افز احالية من حجل التغيري، وتةجع اارتهالك اآلمن لألمساك وممارراح احناولة اجليرة.

 

حلرا  للتجارة باألمسباك ببني األقباليم لتعزيبز جب دة حفضبل والبربط ببني احةبرتين          مت تنظيم على احست ى التجاري، 

 ثلة عن منتجاح حمسنة وحر اق م رعة. عني، حدح إىل حموالكائ
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على مست ى اناع ال رار، مت تأيير وة عة دو  شرق حفري يا ل ضع خط ط ت جيهية تتعلق بالةبحة والةبحة النكاتيبة    

ضبعت إجبراءاح منسب ة حفتةبي احلبرود يف وبا  مةباير        من حجل األمساك واحنتجاح السةةية. ويف ال قت نفسب ، وُ 

 ااجتار غري احةروع والتأكر من حم الطعا  احغذي واآلمن يةل إىل األر اق.األمساك، حةافحة 

 

حةاير األمساك، ومنظةة مةاير األمساك يف حبرية فةت ريبا،    طنيةال: اجلةعياح احمللية، واإلداراح حاحامل احةلحة

 ووة عة دو  شرق حفري يا.  
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 : 5رقم  : املستوى اإلقليمي: دراسة حالةآسيا واحمليط اهلادئ

 محلة حفظ األغذية يف آسيا واحمليط اهلادئ

 منظةة األغذية والزراعة، احةت  اإلقليةي آلريا واحمليط اهلادئ املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

من جياع العامل، وعليها حم تزير من إنتاجهبا الغبذائي بنسبكة     يف احائة 62إم منط ة آريا واحمليط اهلادئ هي م طن لب

. وجي  تلكية الزيادة يف االتياجباح الغذائيبة   2050مليار شخص إضايف حبل   عا   1.5من حجل إطعا   يف احائة 60

، 2007باألربعار قكبل عبا      من ت ريكا نفس احسالة احزروعة الي  . وتظل حرعار اح اد الغذائية يف احنط ة مرتفعة م ارنًة

 ة ت اج  حترياح يف احلة   على حغذية رليةة ومغذية تة م يف متناوهلم من وا تزا  الفئاح الف رية والضعيفة يف احنط

 نالية التةلفة.
 

ونظرا للةست ياح العالية من الفاقر الغذائي واحةةلة احتزايبرة للةهبرر مبن األغذيبة يف احنط بة، حطلبق احةتب  اإلقليةبي         

يط اهلبادئ، مبن حجبل البرع ة للتةبري للع اقب        للةنظةة يف آريا واحمليط اهلادئ محلة لفظ األغذية يف آربيا واحملب  

 السلكية للفاقر الغذائي واحهرر من األغذية، ورفع مست ى ال عي بةأم حهةية لفظ األغذية. 
 

 وتسعى احلةلة إىل:  

    تعزيز التنسيق والتعاوم على احست يني اإلقليةي ودوم اإلقليةي، وتعزيز الةراكاح وشكةاح حابحامل احةبلحة

 ؛للت ليل من الفاقر واحهرر من األغذية ما بعر احلةاد يف مجيع ححناء احنط ةاحتعردين، 

  ة ينط الزيادة الرعم ل ضع رياراح واررتاتيجياح للحر من الفاقر الغذائي واحهرر من األغذية على احست ياح

 ؛واإلقليةية ودوم اإلقليةية

 ؛نط ة والرع ة إىل اختاذ إجراءاح للحر منهةارفع ال عي بةأم الفاقر الغذائي واحهرر من األغذية يف اح 

      حترير األركامل الةامنة وراء الفاقر الغذائي واحهرر من األغذية ما بعر احلةاد وتأثريهبا علبى األمبن الغبذائي

 ؛والتغذية واجل ع والكيئة

 ن األغذية ولتعزيز تط ير احكادراح واجله د احةرتكة على لتل  احست ياح للحر من الفاقر الغذائي واحهرر م

 .اارتهالك الغذائي احسترا 
 

ويةةل الةركاء يف احلةلة مدرساح ال طباع العبا ، ومدرسباح الكحب  ، ومدرسباح التطب ير واحدرسباح التعليةيبة،         

 وال طاع اخلاص، واعتةع احرني، واهليئاح اإلقليةية، ومنظةاح األمم احتحرة. 
 

ة حعاجلة احلر من الفاقبر الغبذائي واحهبرر مبن األغذيبة، وربتتم مناقةبتها مبع         وجيري لاليًا وضع اررتاتيجية إقليةي

 . 2015الةركاء يف ي لي /مت ز 
 

 ملعرفة املزيد:  
www.savefood.net 

http://www.fao.org/asiapacific/en/  

http://www.savefood.net/
http://www.savefood.net/
http://www.fao.org/asiapacific/en/
http://www.fao.org/asiapacific/en/
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 : 6آسيا واحمليط اهلادئ: املستوى اإلقليمي: دراسة حالة رقم 

إطالق مبادرة حتدي القضاء على اجلوع على املستتوى اإلقليمتي ووضتع إطتار عمتل إرشتادي إقليمتي لتحقيتق         

 القضاء على اجلوع يف آسيا واحمليط اهلادئ

 مةت  احنظةة اإلقليةي آلريا واحمليط اهلادئ  املنظمة: 

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

حطلق األمني العا  لألمم احتحرة حتري ال ضاء على اجل ع، الذي يعاجل العناار اخلةسة احلامسبة لل ضباء علبى اجلب ع     

الغذاء الةايف ط ا  السنة بنسبكة  ( احلة   على 2) ( ال ضاء على ت ز  األطفا  دوم الثانية من العةر؛1) ور ء التغذية:

( زيبادة إنتاجيبة ودخبل ابغار احبالك بنسبكة مائبة        4) ( حم تة م مجيبع البنظم الغذائيبة مسبترامة؛    3) مائة يف احائة؛

نائب  األمبني العبا     ( ال ضاء على الفاقر الغذائي واحهرر من األغذية. ونتيجة حتابعة احكادرة العاحية، حطلق 5) احائة؛ يف

 .2013حتري ال ضاء على اجل ع يف آريا واحمليط اهلادئ يف حبريل/نيسام م احتحرة لألم

 

غري حن  نظرا إىل نطاق وطة ح حتري ال ضاء على اجل ع ال ارعني، فإم حت ي   ميثل حتريا للكلبرام األعضباء ولبرها،    

ة وحمبردة زمنيبا علبى الةبعير     وخااة لتلك النامية منها، وقر كام من الضروري ترمجة التحبري إىل إجبراءاح ملة رب   

. ويف هبذا السبياق مت   2025ال طري من حجل حت يق جعل آريا واحمليط اهلادئ منط ة خالية مبن اجلب ع حبلب   عبا      

" إطار عةبل إرشبادي إقليةبي     ، وجرى وضع2013إطالق التحري اإلقليةي لل ضاء على اجل ع يف آريا يف حبريل/نيسام 

يا واحمليط اهلادئ" من قكل مجاعة العةل اح اضيعية اإلقليةيبة احعنيبة ببالف ر واجلب ع     لتح يق ال ضاء على اجل ع يف آر

يف آريا واحمليط اهلادئ التابعة لألمم احتحرة واليت ترتحرها منظةة األغذية والزراعة باحةاركة مع برنامج األمم احتحبرة  

عض ا مبا يف ذلك  40احمليط اهلادئ، واليت تضم حكثر من اإلمنائي وجلنة األمم احتحرة ااقتةادية وااجتةاعية آلريا و

 وكااح األمم احتحرة واحنظةاح الثنائية واحتعردة األطراف، واحنظةاح غري احلة مية الرولية. 

 

ضع إطار العةل اإلرشادي من خال  رلسلة من احةاوراح بني حعضاء مجاعبة العةبل اح اضبيعية اإلقليةيبة احعنيبة      وقر ُو

مبن شبركاء    28بالف ر واجل ع يف آريا واحمليط اهلادئ، فضال عن "مةاوراح حاحامل احةلحة احتعردين" ليث شارك 

جاح اح اى بها لتحري ال ضباء علبى اجلب ع. وهبي تتنباو       التنةية ومنظةاح اعتةع احرني يف اياغة النتائج واحخر

مبا يف ذلك تعزيز اإلمبراداح الغذائيبة مبن احنبتجني احمللبيني، مببا فبيهم النسباء واحبزارعني           ًاجرو  حعةا  تنةية هام

اراح احةلحة يف رالرل اإلمراداح الغذائية ب اعرة معرفبة واحهب   تزوير حاحاملحاحامل احليازاح الةغرية، فضال عن 

 ما بعر احلةاد.  الفاقرالت نية الالزمة للحر من 

 

، حطلبق إطبار العةبل اإلرشبادي خبال  احبدمتر الب زاري بةبأم التعباوم اإلقليةبي والتةامببل           2013يف ديسبةرب/كان م األو   

وي ببر  ااقتةببادي يف آرببيا واحملببيط اهلببادئ الببذي نظةتبب  اللجنببة ااجتةاعيببة وااقتةببادية آلرببيا واحملببيط اهلببادئ،   

( للتعباوم اإلقليةبي يف وبا  األمبن     1)بانة ك" اخلاص بها بأهةية حتري ال ضاء على اجل ع لت فري إطبار العةبل    "إعالم
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( لتنفيذه على احست ى ال طري. وقر مت ارتخرا  إطار العةل اإلرشادي منذ ذلك احلني علبى نطباق واربع مبن     2) ؛الغذائي

نبا  وتيةب ر    تيب آريا واحمليط اهلادئ، مبا يف ذلبك كةك ديبا ونيكبا  وميامنبار وفي     قكل العرير من الرو  األعضاء يف منط ة

 التغذية.   لتحري ال ضاء على اجل ع، ويف نهاية احطاف لل ضاء على اجل ع ور ء وطنيةالةرقية، كأراس ل ضع خطة عةل 

 

 ملعرفة املزيد:  
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/docs/aprc32/Zero_Hunger_Challange_Regional_G

P.pdf-uiding_Framework_for_Achieving_ZHC_in_A 

  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/docs/aprc32/Zero_Hunger_Challange_Regional_Guiding_Framework_for_Achieving_ZHC_in_A-P.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/docs/aprc32/Zero_Hunger_Challange_Regional_Guiding_Framework_for_Achieving_ZHC_in_A-P.pdf
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 : 7الالتينية والبحر الكارييب: املستوى اإلقليمي: دراسة حالة رقم  أمريكا

األمتن   مساحات لتنسيق السياسات واملشاركة االجتماعية ضمن جمموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية: جملس

 لألمن الغذائي والتغذية    الوطنيةالغذائي والتغذوي جملموعة البلدان الناطقة باللغة الربتغالية واجملالس 

أنغتوال، والربازيتل، والترأأل األخضتر، وغينيتا      جمموعة البلدان الناطقة باللغتة الربتغاليتة )   البلدان/املنطقة:

 (تومي وبرنسييب، وتيمور الشرقية، والربتغال، وساو مبيقابيساو، وموز

الغذائي والتغذوي عة عة الكلبرام الناط بة   آلية التيسري حةاركة اعتةع احرني يف ولس األمن  املنظمة:

 الربتغالية باللغة

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

ااررتاتيجية اإلقليةية لألمن الغذائي والتغذوي عة عة الكلرام الناط ة باللغة الربتغالية خط ة ريارية هامة، وقر  تعر

واربتنادا إىل نهبج   ، وهي ترتكبز علبى نهبج لبق اإلنسبام يف الغبذاء.       2011واف ت عليها الرو  األعضاء احعنية يف عا  

متةامل على لتل  احست ياح، ت فر ااررتاتيجية مسالة للةةاركة الفعالبة مبن قكبل لتلب  اجلهباح الفاعلبة مبن        

س األمبن  خال  كياناتهم. ويتم ضةام مةاركة اعتةع احرني من خال  آلية التيسري حةباركة اعتةبع احبرني يف ولب    

الغذائي والتغذوي عة عة الكلرام الناط ة باللغة الربتغالية، اليت واف ت البرو  األعضباء يف وة عبة الكلبرام الناط بة      

 . 2012باللغة الربتغالية على خط طها الت جيهية يف عا  

 

الة لرابر احكبادراح   ولضةام السيطرة ااجتةاعية على السياراح العامة ك ناة اتةبا  ببني اعتةبع واحلة مبة وكةسب     

 احلة مية ال ائةة، حنةئت مسالاح للتعكري لتلفة، بهرف التأثري على وضع السياراح العامة. 

 

وكةا جاء يف ااررتاتيجية اإلقليةية لألمن الغذائي والتغذوي عة عة الكلرام الناط ة باللغة الربتغالية، فإم هبذه اعبالس   

لألمن الغذائي والتغذية حباجة إىل إشراك لتل  ال زاراح ولتل  اجلهاح الفاعلة من حجل تنسبيق السيارباح    ال طنية

بسبرعاح لتلفبة يف بلبرام    آخبذ يف احلبرو     ال طنيبة وضةام احةاركة ااجتةاعية. وإم تنفيبذ وتةبغيل هبذه احسبالاح     

  عن ال ي د الت نية واحدرسية واحالية والسيارية.  لتلفة، وذلك يت ق  على قررة اجلهاح الفاعلة احعنية، فضال

 

وتةرد آلية التيسبري حةباركة اعتةبع احبرني يف ولبس األمبن الغبذائي والتغبذوي عة عبة الكلبرام الناط بة باللغبة             

واحةباركة  وال طاعاح، وترى حم عةلياح التنسيق هبذه   ال طنيةالربتغالية على حهةية اعااح احتعردة اجلهاح الفاعلة 

ااجتةاعية ميةن ت  يتها عن طريق م رتلاح لربط برامج الغذاء احرررية مبكادراح احزارع األربرية، اربتنادا إىل تعزيبز    

ومنتج حمليا من قكل احبزارع األربرية. وهنباك حمثلبة عبن ببرامج تغذويبة         ل ي الطالمل ي ميا لغذاء احي وكاٍفمفه   ت

مرررية تعتةر على احةرتياح العامة للة اد الغذائية اليت يتم إنتاجها حمليا من قكل احزارع األررية. وهذا ه  احلبا  يف  

مكاشرة من هذه الربامج )وبالتبالي   بلرام لتلفة مثل الربازيل والرحس األخضر وراو ت مي وبرنسييب. ويستفير احزارع م
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فهي تساهم يف األدراج اإلنتاجي، وت لير الرخل، وجتةيع ال يةة العادية، وخلق فرص العةل يف احناطق الريفية، واحلر 

من الف ر يف األرياف، وتعزيز التعاونياح واجلةعياح(. كةا حم الطالمل يستفيروم منها )من خال  ال ا   بةةل منبتظم  

نتجاح غذائية ذاح ج دة عالية يف احرارس، وضةام الغذاء الةبحي والعباداح الغذائيبة البيت حتبرت  الث افبة       ومستةر ح

 احمللية والعاداح الغذائية اإلقليةية(، وباختةار، فإنها تضةن األمن الغذائي والسيادة الغذائية. 

 

 ملعرفة املزيد:  

consan.org-www.msc 
  

http://www.msc-consan.org/
http://www.msc-consan.org/
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 :8دول جمموعة العشرين: املستوى اإلقليمي: دراسة حالة رقم 

 احلد من الفاقد الغذائي واملهدر من األغذية من أجل نظم غذائية مستدامة

 الرئارة الرتكية عة عة العةرين املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

األمن الغذائي والتغذية مةرر قلق عة عة العةرين كةا متت مناقةة ذلك مبدخرا خبال  اجتةباع وزراء الزراعبة      يةةل

من األعضاء وغري األعضاء على لر ر اء. وهناك لاجبة إىل نهبج شبامل للبنظم الغذائيبة يأخبذ بعبني ااعتكبار وةبل          

عها والتجارة بها وارتهالكها. وباإلضافة إىل اجله د العامة، رالرل ال يةة الغذائية من اإلنتاج إىل جتهيز األغذية وت زي

زمبة لتعزيبز اإلنتاجيبة    اليةتسي دور ال طاع اخلاص حهةيبة يف ااربتثةار وتطب ير التةن ل جيباح واحةاررباح اجليبرة ال      

وتةجع وة عة العةبرين علبى اربتخرا  ت جيب  السيارباح، لسب        .  رالرل ال يةة الغذائيةوالةفاءة واارترامة يف

ااقتضاء، مثل احكادئ الط عية لالرتثةار احسدو  يف الزراعة والنظم الغذائية اليت حقرتها جلنة األمن الغبذائي العباحي يف   

  وإطار السياراح لالرتثةار يف الزراعة التابع حنظةة التعاوم ااقتةادي والتنةية. 2014عا  

 

ومن مةادر ال لبق احةبرتكة، احبرى الةبكري للفاقبر الغبذائي واحهبرر مبن األغذيبة خاابة، البذي ا ي تةبر ف بط علبى               

ااقتةاداح احت رمة على امتراد رالرل ال يةة الغذائية، والع اق  السلكية علبى األمبن الغبذائي والتغذيبة، واربتخرا       

اجتةاع ال زاري الزراعي عة عبة العةبرين الضب ء علبى احةبةلة العاحيبة       ورلط ا اح ارد الطكيعية والتأثري على الكيئة.

لألهةية ااقتةادية والكيئية وااجتةاعية اهلائلة، وشجع مجيع حعضاء وة عة العةرين على تعزيز جهب دهم للتةبري   

للعةبل اجلةباعي عة عبة العةبرين، وبإمةبام       ًاجيبر  ًاويةةل احلر من الفاقر الغذائي واحهرر مبن األغذيبة هبرف   هلا. 

اعة عة حم ت فر ال يادة العاحية يف هذا الةرد. ويف رياق اتساق السياراح، تةجع وة عبة العةبرين الفريبق العامبل     

الة جه ده لتط ير اإلجراءاح للحر من الفاقبر الغبذائي واحهبرر مبن األغذيبة كجبزء مبن خطبة         ااحعين بالتنةية على م 

 ة إلطار األمن الغذائي والتغذية التابع عة عة العةرين.  ال طرييذ التنف
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 : 9مجيع املناطق: املستوى اإلقليمي: دراسة حالة رقم 

اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي والقضتاء  

 على الفقر

 والزراعة منظةة األغذية   املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

واف ت الرورة احلادية والثالث م للجنة مةاير األمساك حنظةة األغذية والزراعة على اخلط ط الت جيهيبة الط عيبة   

لضةام ارترامة مةاير األمساك الةغرية النطاق يف رياق حت يق األمن الغذائي وال ضاء على الف ر يف ي ني /لزيرام 

بةأم الت جيهاح  ًاعاحي ًاحو  اك دولي بةأم مةاير األمساك الةغرية النطاق، فإنها متثل حمجاع . وك نها2014

 حل كةة ال طاع والتنةية لتةةينها من احساهةة بةةل كامل يف حت يق األمن الغذائي وال ضاء على الف ر. 

 

والتغذية وال ضاء علبى الف بر والتنةيبة    وتلع  مةاير األمساك الةغرية النطاق دورا هاما على اعير األمن الغذائي 

 الطعبا  احغبذي لألرب اق احملليبة      النطباق العادلة واارتخرا  احسترا  للةب ارد. وتتبيم مةباير األمسباك الةبغرية      

من مجيبع   يف احائة 90ويعةل حكثر من  .ال طنية والرولية، وهي ت لر الرخل لرعم ااقتةاداح احمللية و ال طنيةو

العاملني بروا  كامل ودوا  جزئي، الذين يعتةروم بةةل مكاشر على مةاير األمساك التجارية، يف ال طاع الفرعبي  

 حةاير األمساك اغرية النطاق. 

 

إلعراد اخلط ط الت جيهية، شارك فيها بةةل مكاشر حكثر من  2014و 2011وع رح عةلية تةاورية تةاركية بني 

ةلحة يف مجيع مناطق العامل، ومثل ا احلة ماح والةيادين ومنظةاح الةيادين واحنظةباح  من حاحامل اح 4 000

 اإلقليةية ومنظةاح اعتةع احرني واألوراط األكادميية. 

 

وتركز اخلط ط الت جيهية على التياجاح الكلرام النامية وتطكق على مةباير األمسباك الةبغرية احلجبم يف احيباه      

غطية حنةطة الةير وحنةطة ما قكل الةير وما بعره ذاح الةلة. كةا حنها تةةل مرونة السل ك الكحرية والراخلية م

وتستنر إىل احعبايري الروليبة حل ب ق اإلنسبام واحل كةبة احسبدولة حةباير         1995بةأم الةير الرشير الةادرة عا  

م احتحبرة بةبأم التنةيبة احسبترامة     األمساك والتنةية احسبترامة، مببا يتةاشبى مبع ال ثي بة اخلتاميبة حبدمتر األمب        

( "احست كل الذي نةك  إلي "، والةة ك األخرى ذاح الةبلة مثبل اخلطب ط الت جيهيبة الط عيبة بةبأم       20)ري +

، واخلط ط الت جيهية  ال طيناحل كةة احسدولة حليازة األراضي ومةاير األمساك والغاباح يف رياق األمن الغذائي 

 .ال طينللحق يف غذاء كاف يف رياق األمن الغذائي  التررجييالط عية بةأم اإلعةا  
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من االتزا  مبن قكبل حابحامل احةبلحة لتنفيبذ اخلطب ط الت جيهيبة،         يًاوقر ولرح عةلية التنةية التةاركية مست ى عال

واإلقليةيبة والروليبة اآلخبذة باحلةب  ، ببرفع مبن قكبل احلة مباح          ال طنيبة وهناك عرد من األنةطة على احسبت ياح  

 ومنظةاح اعتةع احرني واحنظةاح اإلقليةية واألوراط األكادميية. 

 

 ملعرفة املزيد:
http://www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/en 

  

http://www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/en
http://www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/en
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 :وطينال املوضوع

 التغذية لتحسني ينطوال املستوى على املصلحة أصحاب املتعددة والتجارب النهج

 : 10: دراسة حالة رقم ينطوالأفريقيا: املستوى 

مبادرة متعددة أصحاب املصتلحة لتحستني مستا مة مصتايد األمستاك واملنتجتات الستمكية يف حتقيتق األمتن          

 حبرية تنجانيقاالغذائي والتغذية على اجلانب البوروندي من 

 بوروندي، جنوب شرق أفريقيا البلدان/املنطقة:

 هيئة احمليط اهلنري، ومنظةة األغذية والزراعة )برنامج الةير الذكي التابع هليئة احمليط اهلنري( املنظمات:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

كجم/فرد/ربنة( واففباض يف تب افر األمسباك مبن       2.2تتةيز لالة ب رونري بارتهالك منخفض لألمسباك مبن جهبة )   

يف  99وينةبأ   يف احائة 20نالية. ومن نالية حخرى، فإم لةة األمساك يف متحةل الربوتني احلي اني تةل ت ريكا إىل 

 من ارتهالك األمساك من حبرية تنجاني ا.  احائة

 

ال يةة الةاملة للةنتجاح السةةية من حببرية تنجاني با   وقر وضع الربنامج وة عة متةاملة من األنةطة لتحسني رلسلة 

 إىل حطكاق احستهلةني.

 

ة واحتاد الةبيادين العةبل معبا للتةبارك بةبةل حفضبل يف إدارة مةباير        ينط الوقررح هيئة حبرية تنجاني ا والسلطاح 

ت  حتسني معايري اجل دة )من األمساك مع الرتكيز على حتسني اامتثا  ل  انني الةير لضةام اإلمراداح، ويف ال قت ذا

 خال  حتسني النظافة( واحلر من الفاقر لتح يق األمن الغذائي والتغذية. 

 

 وتةةل احكادرة: 

           ت ريم الرعم لبرورياح ربياراح خرمبة الن بل وترتيكباح اإلدارة احةبرتكة/احكادراح، لضبةام مةباركة مجيبع

 ؛حاحامل احةلحة يف احلفاع على م ارد الكحرية

 ؛عايري الط عية لتجهيز احنتجاح الرئيسيةوضع اح 

 ؛احلر من اخلسائر )الن عية والةةية( يف م اقع اإلنزا  ومست ياح جتار التجزئة 

 ؛رفع ال عي مع وتةعاح الكحرية بةأم مناولة األمساك والنظافة والتغذية 

 ِّالتعكئة اجلذابة، مبع احلفباع   عرية من خال  ترري  الةيادين وجتار التجزئة والتجار بةأم زيادة احيزاح الس

 ؛على اجل دة
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      إعادة تأهيل ر ق ك تيك  يف ب ج مك را الذي دمره لريق قكل عامني، بهرف ضبةام ربالمة وجب دة األمسباك

 .اليت رتكاع ومتةني احعامالح التس ي ية الفعالة

 

راح زيبادة الت عيبة مبن خبال      وتةةل ال رائل لتح يق هذه األهراف تط ير حشرطة الفيري  التةاركية، والتبرري ، ودو 

 الربهنة بالفيري هاح، واحناقةاح، وورش العةل، وت زيع احعراح الةغرية حلفظ األمساك.  

 

شبخص علبى    35 000، ويت قبع حم تةبل إىل   م قع إنزا  على ش اطئ حبرية ب رونري 18وتغطي هذه احكادرة العاحية 

 األقل، وحم حتسن إمراداح حمساك ذاح ج دة تنةأ يف حبرية تنجاني ا وا ا إىل احستهلةني. 

 

هيئة حبرية تنجاني ا، والكنك األفري ي للتنةية، واحتاد الةبيادين ومبزودي األمسباك يف ب رونبري،      حاحامل احةلحة:

 ووزارة احياه ومةاير األمساك وتربية األلياء احائية، ووزارة الزراعة والثروة احلي انية. 
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 : 11: دراسة حالة رقم وطينالأفريقيا: املستوى 

 والتغذية األمن الغذائيو فريوأل نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسبة يف املناطق احلضرية،مشروع 

 إثيوبيا  البلد:

 برنامج األغذية العاحي   املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

احناعبة احةتسبكة يف احنباطق    ي    برنامج األغذية العاحي بتنفيذ مةبروع "فبريوس ن بص احناعبة الكةبرية/متالزمة ن بص       

ال كالة األمريةية للتنةية الرولية/خطبة البرئيس الطارئبة لثغاثبة مبن      "، بتة يل من األمن الغذائي والتغذيةو احلضرية،

اإليرز، وبالةراكة مبع نظبراء لةب ميني متعبردين، مببا يف ذلبك احةتب  اإلثيب بي لل قايبة مبن فبريوس ن بص احناعبة              

غبذائي واحتضبررة مبن    الكةرية/اإليرز والسيطرة علي . وكام هرف  العا  تعزيز قررة األرر اليت تعاني من انعبرا  األمبن ال  

فريوس ن ص احناعة الكةرية/اإليرز، من حجل التعامل مع آثبار هبذا احبرض. ولةبن ااربرتاتيجية البيت مت اربتخرامها        

لل ا   إىل هذا اهلرف مشلت حهرافا متعردة ال طاعاح، ومل تغطي الغذاء والتغذيبة والةبحة ف بط، ببل حيضبًا احلةايبة       

 ال طنيبة . وبالتالي، فإن  يتطل  مةاركة العرير مبن حابحامل احةبلحة مبن احسبت ياح      ااجتةاعية وتعزيز ركل احعيةة

 وا ا إىل اعتةع احمللي.

 

وكام حلر العناار الرئيسية للةةروع ت ريم ت ييم للتغذية ومة رة لألشخاص الذين يعيةب م مبع فبريوس ن بص احناعبة      

وجبر حنهبم يعبان م مبن رب ء التغذيبة )مدشبر كتلبة          ولئك الذينالكةرية قكل وبعر برء العالج، وكذلك الرعم التغذوي أل

(. وقر مت ذلك بالتنسيق مع وزارة الةبحة، مبن خبال  العيباداح الةبحية اعتةعيبة، البيت مت        18.5اجلسم حقل من 

ارتهرافها بكناء ال رراح للةةرضني واحةرضاح، والعاملني يف وبا  الةبحة، واألطكباء، لتعزيبز إيةبا  هبذه األنةبطة        

التغذوية. وباإلضافة إىل ذلك، مت ت ريم احساعراح الغذائية لألرر احتضررة من فبريوس ن بص احناعبة الكةبرية لتحسبني      

 األمن الغذائي لريها، والتع يض عن اآلثار ااقتةادية الناجتة عن ك م حلر حفراد األررة مريضًا. 

 

وتةةل هذه الترخالح الغذائية والتغذوية عنةرا حراريا لضبةام حم النباس البذين يعيةب م مبع فبريوس ن بص احناعبة         

الكةرية الذين تتم معاجلتهم، ر ف ية ن م قادرين حيضا على االتزا  بالعالج، مبن دوم حم يعبان ا مبن لب اجز تعيبق      

حم احةروع قر رلم حيضا باحلاجة إىل تعزيز حنةطة كس  احعيةة ت رمهم مثل ر ء التغذية حو انعرا  األمن الغذائي. غري 

لضةام احلفاع على هذه النتائج مع مرور الزمن. ويةار إىل ذلك مبة م التعزيز ااقتةادي للةةبروع. ومبا حم يبتم تأهيبل     

، ي ب   احةبروع ببربطهم    لعبالج لعهم  ضب خواألشخاص احةابني بفريوس ن ص احناعبة الكةبرية مبن الناليبة التغذويبة      

جبةعياح الت فري وال روض والفرص يف ال رى، لتةةيل األعةا  الةغرية والكرء يف كس  الرخل من جرير. وقبر ابةةت   

حنةطة تعزيز ركل احعيةة حبس  مست ى انعرا  األمن الغذائي واجل ع عنر حرر احةاركني، ويف احلااح الةبريرة، مت  

افة إىل الترري  على األعةا  ودوراح التعليم احالي، اليت حجراها برنامج األغذية العاحي مع ت ريم الطعا  واألا   باإلض

 مجيع احةاركني. ومت تنسيق هذه األنةطة حيضا مع إثي بيا مايةرو ووكالة احةاريع الةغرية. 
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ة م مع فبريوس ن بص احناعبة    وتةةل مدشراح النجاح: حتسني االتزا  بالعالج يف وا  الرعاية بني الناس الذين يعي

الكةرية، وحتسني ال ضع التغذوي هلداء األشخاص، واحزير من األرر البيت تتةتبع بباألمن الغبذائي، وتعزيبز قبرراح       

 ال طاع الةحي لت ريم األنةطة التغذوية. 

 كل وحثنباء  وهناك لاجة إىل ت ريم الرعاية احستةرة لألشخاص الذين يعية م مع فريوس ن ص احناعة الكةرية ق

العالج، وإىل إدماج التغذية يف مجيع مرالل العالج، وكذلك الروابط مع آلياح حت يق األمبن الغبذائي وغريهبا    

 ؛من آلياح احلةاية ااجتةاعية

  ةا هي احلا  يف التغذية ط ا  دورة احليباة( يسباعر   ط   رلسلة متةلة من الرعاية )مثلوإم هيةلة حنةطة على

 ؛ةة والةراكاح اليت جي  تط يرها لت ريم وة عة من الترخالححيضا على ت ضيم األنظ

  ن العةل بالةراكة مع احلة ماح يف مجيع مرالبل هبذه العةليبة مبن قبررتها علبى ت بريم التبرخالح         وقر لس

 .التغذوية وإنةاء الروابط بني األنظةة

 

 ملعرفة املزيد:
ethiopia-life-positive-https://www.wfp.org/stories/leading 

  

https://www.wfp.org/stories/leading-positive-life-ethiopia
https://www.wfp.org/stories/leading-positive-life-ethiopia
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 : 12: دراسة حالة رقم ينطوالأفريقيا: املستوى 

 حول احلراجة اجملتمعية واألمن الغذائي والتغذية وطنيةورشة عمل 

 غامبيا    البلد:

 مرفق الغاباح واحزارع التابع حنظةة األغذية والزراعة وإدارة اارتةاراح بةأم اح ارد الطكيعية  املنظمات:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

ل ر لظي وتةع السياراح احلرجية يف غامكيا، الذي حنةئ ببرعم مبن منظةبة األغذيبة والزراعبة ومرفبق الربنبامج        

  آخرين، بالت رير باعتكاره حلبر مرافبق السيارباح احلرجيبة األكثبر إهلامبا وابتةبارا       وشركاء تنةية  ال طيناحلرجي 

 يف العامل. 
 

راح احلرجية، متةنت غامكيا من احلبر مبن اجتباه شبرير إلزالبة الغابباح يف البكالد.        ونظرا لنجاح تنفيذ وتةع السيا

مبن غابباح البكالد مبن حت يبق زيبادة ابافية يف الغطباء          يف احائبة  12قرية ترير  350وبةةل خاص، متةنت حكثر من 

(، من خال  وتةع السياراح 2011)منظةة األغذية والزراعة، خال  الع رين األخريين  يف احائة 8.5احلرجي بنسكة 

مبن األهبراف اإلمنائيبة لأللفيبة     ( ج)1احلرجية. ومن احهم حم نلحظ حن  خال  الفرتة نفسبها، ل  بت غامكيبا اهلبرف     

 (. 2014ثل يف خفض نسكة من يعان م من ن ص التغذية إىل النة  )لالة انعرا  األمن الغذائي يف العامل، احتة
 

 احتعردين حاحامل احةلحةبةأم السياراح مع   طينالاحل ار 

"اعتةعاح احلرجية واألمن الغذائي والتغذية" يف ديسبةرب/كان م   ل   وطنيةويف هذا السياق، مت تنظيم ورشة عةل 

. وقر وفرح ورشة العةل منةة عرب ال طاعاح ليث مت تسهيل احلب ار بةبأم السيارباح ببني لتلب       2014األو  

لبى  حاحامل احةلحة يف قطاع الغاباح وقطاع األمن الغذائي والتغذية حيضًا. ومت تسليط الض ء، خال  ورشة العةل، ع

الع امل الرئيسية وعناار السياراح وراء جناح غامكيا يف وا  إعادة التحريج، جنكا إىل جن  مع نتائج التخفيب   

 من لرة انعرا  األمن الغذائي.
 

 النتائج

ضةنت ورشة العةل مةاركة حاحامل احةلحة احتعردين يف مجيع قطاعاح احلة مة )مثل الزراعة، والغابباح، ومةباير   

 ، اخل(، ووة عاح احزارعني، ومنظةاح احنتجني. ال طنيةح ارد احائية، واجلةعية األمساك، وا

ئي والتغذيبة  وكام هناك إمجاع بني احةاركني يف لل ة العةل على حن  من حجل تعزيز مسباهةة الغابباح يف األمبن الغبذا    

 ما يلي:  ينكغي احلة   على ال طينعلى احست ى 
 

 السياراح كجزء من إعادة النظر يف التةريعاح احتعل ة باعتةعاح احلرجيةاابتةار يف وا   - 1

 تنسيق وتعزيز رياراح اح ارد الزراعية والطكيعية - 2

وتسريع عةلية ن ل ملةية األراضي احلرجيبة إىل اعتةعباح   إنةاء "فرق عةل إقليةية" داخل الكالد لتعزيز  - 3

   يف األمن الغذائي والتغذية.احمللية بهرف تعزيز مساهةة الغاباح 
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 :13: دراسة حالة رقم ينطوالأفريقيا: املستوى 

 استزراع األمساك يف حقول األرز يعزز األمن الغذائي والتغذية لدى سكان املرتفعات الناطقة باللغة امللغاشية

 مدغشقر   البلد:

 احمليط اهلنري، ومنظةة األغذية والزراعة )برنامج الةير الذكي التابع هليئة احمليط اهلنري( هيئة  املنظمات:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

دورا لي يا يف تعزيز األمن الغبذائي والتخفيب  مبن    باألراضي احرتفعة يف مرغة ر يلع  ارتزراع األمساك يف ل    األرز 

 ت افر األمساك وإنتاجية األرز يف احناطق النائية.  لرة ف ر رةام األرياف من خال  زيادة

 

هةتار من ل    األرز يف مرغة ر، م اتية جرا لألمساك احستزرعة يف ل     200 000هةتار من حال  34 000وهناك 

سبني  األرز )الةارمل(. وبالنظر إىل حم ارتزراع األمساك يف ل    األرز حيسن حيضا مبن إنتاجيبة األرز، فبإم إمةانيبة حت    

اإلنتباج السبةةي يف ل ب   األرز    يبرتاوح  األمن الغذائي والتخفي  من لرة الف ر يف احناطق الريفية مرتفعبة: ويت قبع حم   

 إلنتاج األرز بإدخا  اارتزراع السةةي. يف احائة 30إىل  10كجم/هةتار، مع زيادة بنسكة  400إىل  3بني  ما

 

الربنامج على تط ير قناة نةر مكتةرة ومنخفضة التةلفة على نطاق وارع لرتبية األمسباك يف ل ب   األرز احلاليبة:     وركز

من الطالمل احرررة قكل مرللة الةلية ليع دوا إىل  يف احائة 60مناهج الةلياح الريفية. ويف هذه احناطق، يرتك ما ي ارمل 

 ك والراهم ل ل حرز.  منهم ميل يف احائة 80احلياة الريفية، و

 

 كلية، مبا يف ذلك:   20وقر مت جتري  برنامج للت عية والترري  يف ثال  مناطق و

 ؛إعراد اح اد التعليةية 

 ؛حترير الةلياح احناركة ال ريكة من منتجي اإلاكعياح 

 لي(ةترري  احعلةني )م اد التعليم والترري  الع. 

 

كليبة يف   100. ومن احت قع حم تستفير ةطال  وطالك 5 000و امعلة 50، كام قر مت ترري  2015وحبل   منتة  عا  

 طال  آخر.  25 000. ويت قع حم يتم الت ال إىل 2016ويف عا   2015مناطق من الترري  مع لل   حواخر عا   5

 

رار ف رام احعل ماح من احعلةني إىل التالميذ إىل ال الرين خال  هذه احكادرة، وكبذلك التبأثري علبى إنتباج األرز      وجيري

واألمساك. وم ارنة بغريه من حرالي  الترري ، فإم كلفة هذا الترري  لةل مسبتفير منخفضبة جبرا، ويت قبع حم تةب م      

 ناهج الررارية للةرارس ال ائةة.  اارترامة حعلى مبا حن  يتم تضةني الترري  يف اح
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طن رن يًا، وحم يةب م هنباك زيبادة يف     3 000ويت قع حم ية م األثر زيادة يف إنتاج األرز يف غض م ثال  رن اح بنح  

 طن يف السنة.  250إنتاج األمساك بنح  

 

األريباف، السبلطاح التعليةيبة    تربيبة األمسباك يف    –مجعية اارتزراع السةةي والتنةيبة يف حفري يبا    حاحامل احةلحة:

 واإلقليةية، إداراح الةلياح، مريرية تربية األلياء احائية. ال طنية
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 : 14: دراسة حالة رقم ينطوالأفريقيا: املستوى 

مبادرة النيجرييني يطعمون النيجرييني يف النيجر: مثال على نهج متعدد أصحاب املصلحة لتحسني التغذية 

 يقوده بلد

 النيجر  البلد:

 بالتغذيةتعزيز مكادرة النيجرييني يطعة م النيجرييني ومكادرة   :املنظمات

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

ةبلحة ي  دهبا الكلبر مبن حجبل      احإم مكادرة النيجرييني يطعة م النيجرييني يف النيجر مثا  على نهج متعبرد حابحامل   

حتسني التغذية. وهي مكادرة لة مية عالية احست ى ومتعردة حابحامل احةبلحة يف النيجبر يرتحربها البرئيس مكاشبرة.       

علبى   ةإىل مةافحة رب ء التغذيبة وحتسبني قبررة اعتةعباح احملليب       2015إىل  2012وتهرف احكادرة، اليت متتر من 

مل ومةرتك يتم مب جك  تنظيم وربط وة عة متن عبة مبن البربامج واحكبادراح احتعل بة      وهي ت فر إطار عةل شا الةة د.

بالتغذية. ويف لني حم مكادرة النيجرييني يطعة م النيجرييني تتضةن جلنة ت جيهية ترتحرها وزارة الةحة العامة، فبإم  

احكادرة. وتةةل اللجنة الت جيهية وكبااح  مجيع ال زاراح األخرى احعنية باألمن الغذائي والتغذوي ممثلة حيضا يف هذه 

األمم احتحرة، واجلهاح احاحنة، واعتةع احرني، وال طباع اخلباص، ومدرسباح الكحب   والتبرري . وقبر وضبعت        

 اللةساح األخرية على اررتاتيجية احكادرة يف نفس ال قت الذي انضةت في  النيجر إىل لركة تعزيز التغذية. 

 

ست ياح عالية من ر ء التغذية احبزمن واحلباد، ويعباني حمنهبا الغبذائي والتغذيبة فيهبا مبن تهريبر          وي جر يف النيجر م

رت  مكبادرة  األزماح احناخية مثل اجلفاف يف كثري من األليام. غري حن  يف السن اح األخرية، نظرا إىل التعاوم الذي يس ب 

العالج وال قاية من ر ء التغذية مبن خبال  مبزيج مبن      النيجرييني يطعة م النيجرييني، حلرز ت ر  ككري يف رفع مست ى

 الترخالح التغذوية احملردة واحراعية للتغذية. 

 

إم الرتكيز على ال قاية من ن ص التغذية حمر جرير نسكيًا يف النيجر، وقر تط ر جنكا إىل جن  مع ااعرتاف ببأم هنباك   

ىل اإلجراءاح احراعيبة للتغذيبة يف ال طاعباح احلي يبة مثبل      لاجة إىل ارتجابة من قطاعاح متعردة، وا ريةا بالنسكة إ

الزراعة والتعليم. وجتسر مكادرة النيجرييني يطعة م النيجرييني هذا الن ع من التعاوم، الذي كام ق يا بةةل خباص يف  

ا لي نيسب . ويف هبذ  إطار نهج "وتةعاح الت ارمل" الذي دعا إىل مشل  يف احكادرة برنامج األغذية العاحي بااشرتاك مع ا

رخالتها اخلااة بالتغذيبة واحراعيبة هلبا، البيت يبتم تنسبي ها فيةبا بعبر مبن قكبل           النهج، ختطط اعتةعاح نفسها لت

 احلة مة ووكااح األمم احتحرة واحنظةاح غري احلة مية. 
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برنبامج األغذيبة العباحي    وقر ل ق النيجر حيضا حتسيناح يف اربتخرام  للكيانباح إلببالل الربوبة والسيارباح. ووفبر       

احرخالح الت نية والرعم ل كالة النيجر ح اجهة حزماح األغذية وال قاية منهبا، البيت تبرير نظبا  مراقكبة حزمباح األمبن        

 الغذائي يف الكالد، مبا يف ذلك دمج مدشراح التغذية يف إطار ت ييةاح ال كالة.

 

ةة متعردة ال طاعاح خااة بالتغذية، ومزيج من التبرخالح  وتةةل مدشراح النجاح: حاحامل احةلحة احتعردين، ومن

 الن ص يف التغذية ومعاجلت . اخلااة بالتغذية واحراعية هلا تستهرف ال قاية من 

 

 النتائج الرئيسية

 ؛ورفيع احست ى اق ي ارياري ات  د احلة ماح منةاح حاحامل احةلحة الفعالة ويتطل  ذلك التزام 

 للنتائج بإمةام مكادراح التغذية اليت ت    بها  امةرتك ايطعة م النيجرييني إطار وفرح مكادرة النيجرييني

 ؛في . وقر عزز ذلك التنسيق الةامل والتعاوم بني الةركاء حم تةاركوة عة من حاحامل احةلحة 

 مرنة من الترخالح، كةا يف نهبج "وتةعباح الت بارمل"    ازمبإمةام التعاوم احتعرد ال طاعاح حم ميةن ِل 

 .ليث حترد اعتةعاح التياجاتها

 

 ملعرفة املزيد:
1-countries/niger#tab-http://scalingupnutrition.org/sun 

  

http://scalingupnutrition.org/sun-countries/niger#tab-1
http://scalingupnutrition.org/sun-countries/niger#tab-1
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 : 15: دراسة حالة رقم الوطينأفريقيا: املستوى 

 للمنتجات السمكية الفرعية لالستهالك البشري القيمة املضافة

 أوغندا  البلد:

 إدارة مةاير األمساك وتربية األلياء احائية يف منظةة األغذية والزراعة   املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

 األمساك كةةرر للةغذياح الرقي ة حهةية متزايرة. ويف نفس ال قبت فبإم م اردنبا السبةةية حمبرودة وغالكبا        يةتس  دور

 ما ا تة م احنتجاح السةةية متب فرة بأربعار يف متنباو  األشبخاص احملتباجني. ومبن حوجب  احفارقباح حم األمسباك،          

رقي ة، غالكًا ما تعترب حقل قيةة مبن الناليبة ااقتةبادية.    حو حجزاء منها، اليت تتةتع بأعلى قيةة من نالية احغذياح ال

من األمساك عنر معاجلتهبا علبى    يف احائة 50واأللةاء ل الي احنتجاح السةةية الثان ية، مثل الرؤوس والعظا   ومتثل

احست ى الةناعي. وحتت ي هذه احنتجاح الثان ية على احغذياح الرقي ة مثل الفيتامني )ح( واحلرير والزنبك والةالسبي     

مبرة حعلبى م ارنبة باحسبت ياح اح جب دة يف احنبتج        1 000، حو لتبى  100 حو 10والف رف ر، على مست ياح تةبل إىل  

 غري مستغل من احغذياح الرقي ة.   رةرالرئيسي، وهذا م

 

ويف حماولة لت ليص فج ة األمن الغذائي والتغذية مبنتج كثي  احغذياح الرقي ة وبسعر مع ب   يف حوغنبرا، يبتم جتهيبز     

 احنتجاح السةةية الثان ية احتالة حمليا لتةكم منتجاح آمنة ومغذية ليتم ارتخرامها يف ال جكاح الغذائية احمللية.

 

تم جتفي  احنتجاح السةةية الثان ية، ورح ها، وحتليل للة اد الغذائية واحل ثاح احملتةلة. ثم يتم إضافة احسبح ق  وي

إىل ال جكاح الغذائية احملليبة بنسب  مت ازنبة لتلكيبة االتياجباح الغذائيبة وقك هلبا مبن ناليبة البذوق، اربتنادا إىل            

وت زيعب  حيضبا يف احنباطق     مبج هبذا احنبتج يف ببرامج التغذيبة احررربية      التجارمل الساب ة اليت قامت بها غانا. وميةبن د 

 احملردة اليت تعاني من انعرا  يف األمن الغذائي. 

 

وكخط ة إضافية، يتم  وضع احنتج بعك اح مفرغة من اهل اء لتةرير مرة االليت  وريتم ارتةةاف ارتخرام  احملتةل 

 ارئ. وريتم إجراء درارة يف الس ق لت ييم قك   احنتج باح ارنبة مبع مسباليق    يف برامج التغذية احرررية ويف لااح الط

 األمساك األخرى اليت حدخلت مدخرا إىل الس ق يف حوغنرا نتيجة لألنةطة الساب ة.

 

 يف حوغنرا. ال طنيةمنظةة األغذية والزراعة ولترباح الكح   الزراعية  حاحامل احةلحة:

 

 ملعرفة املزيد:
.pdf70_65_0402rural9765_011/0402http://www.sciencepub.net/rural/rural  

http://www.sciencepub.net/rural/rural0402/011_9765rural0402_65_70.pdf
http://www.sciencepub.net/rural/rural0402/011_9765rural0402_65_70.pdf
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 : 16: دراسة حالة رقم ينطوالأفريقيا: املستوى 

 دراسة جتريبيةنهج متعدد املعايري الختاذ القرارات بشأن سالمة األغذية: 

 أوغندا  البلد:

 وزارة الةحة   املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

إم ضةام رالمة األغذية نةاط متعرد التخةةاح، وغالكا ما حيتاج اناع ال رار بةأم رالمة األغذية حم يأخبذوا بعبني   

ااعتكار ع اق  األغذية غري اآلمنة على حكثر من عامل خطر والر، على ركيل احثا  الةبحة، والتجبارة، وااقتةباد،    

 واألمن الغذائي والتغذية. 

 

وعلى غرار العرير من الكلرام، تنتةر احسبدولية بةبأم ربالمة األغذيبة يف حوغنبرا عبرب الب زاراح واإلداراح وال كبااح         

كبل وزارة مسبدولة عبن وايتهبا      –احتعردة. ونتيجة لذلك، تت اجر اخلرباح والكياناح واحعرفبة يف لتلب  الب زاراح    

 احملردة، مثل الةحة، حو الزراعة، حو التجارة. 

 

لسالمة األغذيبة، وتضبم يف    ال طنيةولضةام التةارك والتغل  على التحرياح ، شةلت وزارة الةحة اللجنة اارتةارية 

عض يتها وة عة وارعة من حاحامل احةلحة. وقر راهةت هذه اعة عة يف درارة جتريكية ودررت الكياناح واألدلة 

يف منتجاح األلكام، واألفالت كسبني يف   Brucella sppغنرا. وهي: قضايا تتعلق بسالمة األغذية تعترب هامة ألو 5بةأم 

يف حلم اخلنزير، واحيثان    Taenia solium cysticercosis الذرة، واإلرها  احلاد لرى األطفا  دوم رن اخلامسة، و

العامبة )مببا يف ذلبك    تعلق بأثرها وخطرها احملبتةلني علبى الةبحة    يف ما يومت درارة كل قضية  يف الةح   غري احنظم.

األمبببراض البببيت تن لبببها األغذيبببة واحلالبببة التغذويبببة(، والتجبببارة وال اببب   إىل األرببب اق، واألمبببن الغبببذائي،      

  ااجتةاعية.  واجل ان 

 

ومشلت ااعتكاراح التغذوية احملردة، على ركيل احثا ، اإلرها  احلاد لرى األطفبا  دوم ربن اخلامسبة البذي ي برر      

من احلااح إىل الغبذاء، وهب  يسبك  باجلفباف الةبرير ودخب   احستةبفياح ولتبى          يف احائة 60ىل إ 50بأن  يع د يف 

 اح ح، وكذلك باففاض امتةاص اح اد احغذية، مما يددي إىل الت ز . 

 

 النتائج الرئيسية

  ؛احةلحةقر  النهج إطارا تةاركيا للغاية ومنظةا لعةلية انع ال رار، واضحا وشفافا جلةيع حاحامل 

            حترير الثغراح يف الكياناح، وليبث ي جبر لاجبة إىل حتسبني احلب ار ببني ال طاعباح كجبزء مبن حتسبني

 ؛السياراح" "اتساق
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    ا يبزا  هنبباك حتببرياح يف كيفيببة قيبباس تببأثري قضبايا رببالمة األغذيببة علببى األبعبباد ااجتةاعيببة والغذائيببة

 ؛والتغذوية

 غذائي والتغذية ميةن  حم يعزز احل ار احةرتك بني ال طاعاح وببني  إنةاء فهم مةرتك بةأم الةلة بني األمن ال

حولئك الذي يعةل م يف وا  رالمة األغذية والتغذية، وتكاد  الكياناح واحعرفة لضبةام اهلبرف العبا  احتةثبل     

 .يف حتسني احلالة التغذوية وال ا   إىل الغذاء اآلمن
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 : 17: دراسة حالة رقم ينطوالآسيا واحمليط اهلادئ: املستوى 

 وخطط االستثمار القطرية للزراعة واألمن الغذائي والتغذية الوطنيةالسياسات الغذائية 

 بنغالديش  البلد:

 وولرة رار السياراح الغذائية التخطيط والرار الغذائيجلنة   املنظمات:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

ة الةباملة يف عبا    ال طريب إم األمن الغذائي والتغذية ه  األول ية األوىل يف بنغالديش اليت وضبعت رياربتها الغذائيبة    

، للزراعة واألمن الغذائي والتغذية. وتعترب خطبة ااربتثةار   2011يف عا   وطنية، وترمجتها إىل خطة ارتثةار 2006

 تعزيز األمن الغذائي والتغذية بطري ة منس ة ومتس ة.ال طرية حداة لتعكئة اح ارد احالية الالزمة ل

 

لبى النتبائج. ويتعلبق اثنبام مبن حابل       عة وخطة اارتثةار ال طريبة  ال طريالسيارة الغذائية     ت الرابط مع التغذية:

 يف احائبة  25إىل  يف احائبة  43ثال  حعلى مدشراح لألثر بالتغذية: انتةار الت ز  لبرى األطفبا  )جيب  خفضب  مبن      

حبل   عبا    يف احائة 33إىل  يف احائة 41( وانتةار ن ص ال زم عنر األطفا  دوم رن اخلامسة )من 2015حبل   عا  

(. ويةةل اارتثةار احملرد يف برامج التغذية حلرى الركائز الثالثة خلطة اارتثةار ال طريبة. وجيبري تعةبيم    2015

 خلطة اارتثةار ال طرية اليت تتناو  ت افر األغذية وشكةاح األمام. التغذية حيضا يف مجيع الربامج األخرى 

 

 ةل ر وضعت بنغالديش إطارا مدرسيا بثال  طك اح حل كةة السيارة الغذائي الرابط مع جلنة األمن الغذائي العاحي:

وزارة  13لتنسبيق مبع   على مست ى رئارة ال زراء لة وخطة اارتثةار ال طرية: جلنة التخطيط والرار الغذائي ال طري

معنية؛ والفريق العامل احعين بالسياراح الغذائية، للرار واإلبالل بةأم الت ر  احملرز والنتائج واحخرجاح؛ وولرة 

رار السياراح الغذائية، ب افها األمانة لرعم هذه ال عائ . وميةبن اعتكبار هبذه اآلليبة كلجنبة حمبن غبذائي علبى         

 . ينط الاحست ى 

 

ة وخطة اارتثةار ال طريبة مدربس يف احلة مبة.    ال طريإم نظا  رار السيارة الغذائية  عناار للنجاح: 3 –النتائج 

( مبرى  2( اإلجنازاح من ليث النتائج احتعل ة باألمن الغذائي والتغذيبة؛ ) 1لي: )ما يوتغطي ت ارير الرار السن ية 

ل للة ارد احالية احعكئبة لتة يبل خطبة ااربتثةار     يل مفة ( حتل3ة والثغراح احتك ية؛ )ال طريتنفيذ السيارة الغذائية 

ال طرية. وت ثق ت ارير الرار حوج  الت ر  السن ية على هذه اجلكهاح الثالثة. وهي آلياح للةساءلة جلعبل السياربة   

 . ة وخطة اارتثةار ال طرية وثائق ليةال طريالغذائية 

 

وزارة، اعتةبع احبرني،    13، تعكئة العرير من ال طاعباح:  احةلحة حعالهمتةن حهةية آلية احل كةة احتعردة حاحامل 

ة وخطة اارتثةار ال طرية حراربية لضبةام   ال طريالةركاء يف التنةية، واألوراط األكادميية. وإم عةلية السيارة الغذائية 
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لتنةيبة ال برراح )ببرعم مبن     ملةية وارعة النطاق، وبالتالي ارتخرا  مجيع هذه األدواح حهةيبة ربن اح مبن اجلهب د     

 منظةة األغذية والزراعة واجلهاح احاحنة( إلجناح حدواح السياراح واارتثةار وآلياح احل كةة هذه. 

 

 ملعرفة املزيد:
http://fpmu.gov.bd/agridrupal/ 

  

http://fpmu.gov.bd/agridrupal/
http://fpmu.gov.bd/agridrupal/
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 : 18: دراسة حالة رقم ينطوالآسيا واحمليط اهلادئ: املستوى 

 احلد من التقزم ومتكني املرأة من خالل شبكات األمان والتعليم واألمن الغذائي والتغذية

 بنغالديش  البلد:

   برنامج األغذية العاحي واحعهر الرولي لكح   السياراح الغذائية  املنظمات:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

تةةل شكةاح األمام ااجتةاعي مة نا رئيسيا من جه د لة مة بنغالديش للحر من الف ر بينةا تسبري اآلم حنب  وضبع    

اررتاتيجيتها اجلريرة لألمن ال  مي ااجتةاعي. ويتم حترير النساء الةريراح الف بر واألطفبا  الةبغار علبى حنهبم مبن       

ه. وتعاني بنغالديش من ارتفاع معراح الت ز ، البذي يبدثر علبى    الفئاح األكثر ضعفا اليت تستهرفها شكةاح األمام هذ

الل اتي ت اجهن حتبرياح   -من األطفا  دوم رن اخلامسة. ويةةل ال ضع غري احست ر الذي تعية  النساء  يف احائة 40

التغذية اخلااة بهن، ويفت رم إىل اخلرماح الةحية اهلامة وفرص كس  العيش، ويعانني من تبرني ث بتهن بأنفسبهن    

سية حما  اجله د احكذولة للحر من ن بص التغذيبة   ع كة رئي –وت رير الذاح بسك  الرينامياح ااجتةاعية يف بنغالديش 

 عنر األمهاح واألطفا . 

 

، يف 2014ولتبى عبا     2012وقر افرط برنامج األغذية العاحي واحعهر الرولي لكح   السياراح الغذائية، منذ عبا   

ةاح األمام الن رية حو درارة مكتةرة تهرف إىل جتةيع األدلة حلة مة بنغالديش، قارنت حداء وة عاح لتلفة من شك

اليت تعنى بالتعليم يف وا  األغذية والتغذية واليت تستهرف النساء الةريراح الف بر واألطفبا  الةبغار لتح يبق ف ائبر      

لرغم من التحسبيناح البيت ل  تهبا    التغذية. وبارتخرا  حلر  ما والت إلي  ت ييةاح األثر، وجر الكالث م حن  على ا

رتهالك األغذية وج دة النظا  الغبذائي والتغذيبة، حدى اجلةبع ببني الن بر والتعلبيم إىل حكبرب        هذه الترخالح يف وا  ا

 يف انتةار الت ز  يف مشا  غرمل بنغالديش.يف احائة  7.3اآلثار. وحدى هذا احزيج إىل اففاض بنسكة 

 

حثبر حوربع مبن وبرد التغذيبة.       واألهم من ذلك، الظ الكالث م حم الترخالح يف وا  التعليم الغذائي رمبا كبام هلبا  

وتل ت النساء احة راح الةخةبية مبن قكبل متطب عني مبرربني مبن اعتةبع احمللبي، فضبال عبن جلسباح مجاعيبة             

م يف ت رمياح الطبك،، وكبذلك التبرري  علبى احهباراح والسبل كياح لب          وية، ليث انضم حفراد األررة اآلخرحرك ع

الةحة والنظافة والةبرف الةبحي. وحدى ذلبك إىل متةبني النسباء، اللب اتي شبعرم باحزيبر مبن ااربت اللية يف اختباذ            

 ألهةية احتهن. حكثر إدراكا كذلك ال راراح احتعل ة بةحة حوادهن )مثل الذهامل إىل العيادة الةحية للتل يم(، وكن 

 

ومشلت مدشراح النجاح: اففاض يف انتةار الت ز ؛ وحتسيناح يف ن عية النظا  الغذائي والف بر الغبذائي عنبر األربر؛     

  النساء الةريراح الف ر.  وحتسني السل ك الةحي بني



 للجنة األمن الغذائي، التنسيق والروابط مع جلنة األمن الغذائي العاحي: دراراح لااح إقليةية ووطنية 42الرورة 

 55من 34  الصفحة 

 

 النتائج الرئيسية:

اح ر  للنساء الةريراح الف ر وحطفباهلن الةبغار   بإمةام اجلةع بني التح يالح الن رية العادية والتعليم يف وا  التغذية 

 حم يددي إىل اففاض ككري يف الت ز  عنر األطفا  يف غض م فرتة قةرية من الزمن.

 

قر ت فر شكةاح األمام ااجتةاعي منربا ليس ف بط إلدمباج التبرخالح التغذويبة، ولةبن حيضبا لبتةةني احبرحة وحتسبني          

احلة ميبة حم ت بيم الةبالح     السل ك الةحي وال ا   إىل اخلرماح الةحية. وينكغي على برامج احلةايبة ااجتةاعيبة  

حت يبق هبذه احلزمبة ال اربعة مبن الف ائبر علبى مسبت ى          ال ثي ة مع النظا  الةحي وغريه من م فري اخلرماح لتةةني

 اعتةع احمللي. 

 

وقر ية م هناك لاجة إىل ارتةةا  التعليم يف وا  التغذية بني الذين يعان م من الف ر احرقع بترابري احلبر مبن الف بر،    

تفيرين من التعليم يف وبا   يف شةل حت يالح ن رية، لتح يق التحسيناح يف التغذية؛ وباحثل، وجرح الررارة حم احس

 التغذية يستهلة م احزير من األطعةة احتن عة م ارنة بأولئك الذين يتل  م التح يالح الن رية ف ط وليس التعليم. 

 

 ملعرفة املزيد:
-impact-greatest-has-education-nutrition-cash-nets-release/safety-https://www.wfp.org/news/news

nutrition-child 
  

https://www.wfp.org/news/news-release/safety-nets-cash-nutrition-education-has-greatest-impact-child-nutrition
https://www.wfp.org/news/news-release/safety-nets-cash-nutrition-education-has-greatest-impact-child-nutrition


 للجنة األمن الغذائي، التنسيق والروابط مع جلنة األمن الغذائي العاحي: دراراح لااح إقليةية ووطنية 42الرورة 

 55من 35  الصفحة 

 

 : 19: دراسة حالة رقم ينطوالئ: املستوى آسيا واحمليط اهلاد

 حتليل السياسات القطرية: تأثري النظم الزراعية والغذائية على التغذية

 نيبال  البلد:

 جلنة األمم احتحرة الرائةة احعنية بالتغذية  املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

، واررتاتيجيتها لتنةية الزراعبة مبع   متعردة ال طاعاح تلتز  نيكا  بتحسني التغذية وقر حثكتت ذلك مدخرا خبطة تغذية

مضةنة داخبل وايتهبا الةباملة. قبر اثكتبت نيكبا  حيضبا التزامهبا بتحسبني           األمن الغذائي والتغذية عةل لتح يق خطة

 التغذية يف الكالد من خال  انضةامها إىل لركة تعزيز التغذية.  

 

خاص، وتساهم األرباح الناجتة عن الزراعة حب الي ثلبث النباتج احمللبي    ويعتةر ااقتةاد النيكالي على الزراعة بةةل 

اإلمجالي وهي حكرب مةرر للعةالة غري الرمسية للةع  النيكالي. ومن دوم تنةيبة شباملة ل طباع الزراعبة يف النيكبا ، يف      

الف بر، وحتسبني األمبن     اقتةاد تهيةن علي  الزراعة، من غري احرجم حم تتةةن الكالد من حت يق حهبرافها يف احلبر مبن   

 الغذائي والتغذية والتنةية احسترامة. 

 

وتستعرض الررارة الطرق احملردة اليت ي ةر من خالهلا حم تدثر السياراح الغذائية والزراعة يف نيكا  على التغذيبة يف  

العةبل لتح يبق األمبن     الكلر. وقر ارتعرضت الررارة خطة التغذية احتعردة ال طاعاح واررتاتيجية تنةية الزراعة وخطة

 الغذائي والتغذية.

 

 النتائج:

 عة ما، تتةتع اخلطط الثالثة بالتالي:

 ؛حهراف تغذية واضحة يف تةةيةها 

 ؛عناار لعر  اإلضرار، وا ريةا بالنساء 

 ؛قياراح تأثري التغذية يف نظم الرار والت ييم اخلااة بها 

 ؛من التنسيق بني حاحامل احةلحة احتعردين وال طاعاح احتعردة الفرص لتح يق حقةى قرر 

 )ارتهراف األكثر ضعفا )وا ريةا خطة العةل لتح يق األمن الغذائي والتغذية. 

 

 الثالثة احستعرضة حنةطة، وبةةل آخر، حشةا  حنةطة وترخالح ت    مبا يلي:  ال طنية طوتةةل اخلط

  فببرص احلةبب   علببى الغببذاء والتن يببع وإدارة احبب ارد الطكيعيببة تن يببع اإلنتبباج ورببكل العببيش لتحسببني

 ؛الرخل وحتسني
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         ،زيادة إنتاج األطعةة احغذية، وخة اًا األابناف احةي فبة حمليبا والغنيبة باحغبذياح الرقي بة والبربوتني

 ؛احمللية واحلل   احتالة منت اة بناًء على مسائل التغذية

 ؛ت ليل خسائر ما بعر احلةاد وحتسني معاملتها وجتهيزها 

 ؛زيادة ال ا   إىل األر اق وفرص التس يق، وخااة ألاحامل احليازاح الةغرية 

 ؛من خال  حتسني التخزين واحلفظ ونهج حخرى احلر من م مسية انعرا  األمن الغذائي 

 ل احرحةارتهراف دخل األرر لتحسني التغذية، وباألخص عن طريق زيادة دخ. 

 

 التنفيذ

تةةل احنظةاح غري احلة مية الرولية ومنظةاح اعتةع احرني احمللية جزءا حراريا مبن الةبراكاح يف تةبةيم خطبط     

، وغريهبا مبن اهلياكبل احلة ميبة،     ال طنيةنيكا  الزراعية والغذائية احراعية للتغذية، وتنفيذها. وتراق  جلنة التخطيط 

التنسيق بني الطك اح احتعردة من احنظةاح وحاحامل احةلحة الذين يعةل م يف الزراعة احراعية للتغذيبة والبنهج ال ائةبة    

على الغذاء، وإدارتها. ومع عرد األنةطة  اح رتلة، ينكغي تعزيز منةاح تتكع الت ر  احملرز وآلياح احساءلة، لضبةام  

يذ السلس للخطط. وباإلضافة إىل ذلك، فإم اخلطط وااررتاتيجياح الثالثبة لبريها آليباح تنفيبذ متةيبزة جيب  حم       التنف

 ة، لتكسيط األنةطة وعر  خلق تع يراح إضافية.  ال طريتة م منس ة مع جلنة التخطيط 

 

 التنسيق 

، فإم اآللياح اليت رتنسق عام ديا بني جلام التنةيبة  ةال طريومع قيادة التنسيق للخطط الثالثة من قكل جلنة التخطيط 

احركزية واإلقليةية واحمللية، هي حرارية وينكغي تعزيزيها لضةام احلةية جلةيع ال طاعاح. وعلبى احسبت ى احركبزي،    

بةبةل دوري اجلهب د وحم ت يةهبا وتعيبر تركيزهبا، عبن طريبق اإلشبراف علبى           ال طريم جلنة التخطيط ينكغي حم ت ي 

، علبى جلنبة التخطبيط    اية م هذا التحليبل ناجحب  لتى ختةيص األم ا ، ورار الت ر  احملرز، وإشراك ال زاراح. و

واحملليبة حم تنةبئ األطبر     ال طنيبة ة حم حتظى بالرعم السياري ال ب ي والتة يبل احنارب . و علبى احلة مباح      ال طري

 ل ماح وتظل خاضعة للةساءلة حما  بعضها الكعض. ال ان نية والت نية واحل افز لن ل اح ارد، وحم تتكاد  احع

 

 ملعرفة املزيد:
-Nepal-study-case-country-http://www.unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN

FINAL.pdf 
 

  

http://www.unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN-country-case-study-Nepal-FINAL.pdf
http://www.unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN-country-case-study-Nepal-FINAL.pdf
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 : 20: دراسة حالة رقم ينطوالآسيا واحمليط اهلادئ: املستوى 

 أفضل املمارسات بشأن السياسات املتكاملة: الغابات واألمن الغذائي وسبل العيش املستدامة

 مجهورية كوريا   البلد:

 منظةة األغذية والزراعة ودائرة الغاباح يف ك ريا  املنظمات:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

يف دوراح حرة عةر رن اح،  1973لتأهيل الغاباح يف مجه رية ك ريا، اليت مت تنفيذها منذ عا   ال طنيةتعطي اخلطط 

لألمبن الغبذائي والتغذيببة، ودوهبا يف إطببار     ال طنيببةمثباا من ذجيبا لبب   كيفيبة حت يبق إعببادة التحبريج واألهبراف       

 الريفية. التنةية

 

وجتري إدارة الغاباح يف منظةة األغذية والزراعة بالتعاوم مبع دائبرة الغابباح يف مجه ريبة ك ريبا دارربة لالبة لب           

" )حي "لركبة تنةيبة اعتةبع    Saemaeul Undongلتأهيبل الغابباح يف مجه ريبة ك ريبا يف ربياق "      ال طنيبة اخلطبط  

اجلرير"( يف السكعيناح والثةانيناح. وتهرف هذه الررارة إىل ت ريم فرابة للبتعلم مبن جترببة الكلبر يف ابياغة ببرامج        

ذها بةبةل فعبا ، ممبا ميةنب  حم يسبهم يف نهايبة       ورياراح متةاملة تتعلق بالغاباح واألمن الغبذائي والتغذيبة، وتنفيب   

 احطاف يف التنةية ااجتةاعية وااقتةادية وحتسني ركل احعيةة. 

 

 Saemaeulلتأهيل الغاباح يف مجه ريبة ك ريبا، خبال  السبكعيناح والثةانينباح، يف إطبار        ال طنيةوقر نفذح اخلطط 

Undong رؤية تنةية اعتةع الريفي. وكام لSaemaeul Undong  تهرف إىل حتسني احعيةبة والكيئباح   ااررتاتيجية

الزراعية، ولل مةاكل األمن الغذائي، وزيادة حرباح احزارعني األرريني، واحلر من الفج ة ببني اعتةعباح احلضبرية    

  والريفية، وحتسني الروح احعن ية عنر السةام.

 

يف زراعبة  ت ريكبا  ، شباركت مجيبع اعتةعباح الريفيبة     الب طين ويف رياق لركة تنةية اعتةع اجلرير على احسبت ى  

الةتالح وزراعة األشجار م ابل الغذاء والرخل من قكل احلة مة. ول لظت اآلثار احضاعفة مبن إعبادة ااربتثةار لبنفس     

  .األم ا  )مثال يف الزراعة حو يف ااقتةاد الريفي( وكذلك من خال  خرماح النظم اإلية ل جية الزراعية احملسنة

 

مليب م مبرت مةعب  يف     64مبن   2010مليار مرت مةع  يف عا   0.8ونتيجة لذلك، ارتفع احخزوم النامي يف الغاباح إىل 

بعر احلرمل الة رية اليت حدح إىل تره ر شرير للغاباح؛ وميثبل هبذا زيبادة ببأكثر مبن اثبين عةبر ضبعفا.          1960عا  

  وخال  نفس الفرتة، مت ال ضاء على اجل ع ت ريكًا. 
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 ولذلك، فإم جتربة مجه رية ك ريا مثا  ناجم وغين باحعل ماح بةأم دمج الغاباح ضةن رياراح التنةية الريفية. 

 

علبى حم ريارباح وببرامج اإلدارة احسبترامة للغابباح البيت يبتم دوهبا يف التنةيبة الةباملة            وت فر درارة احلالة دليال

للةجتةعاح الريفية، ا تضةن ت لير احزيبر مبن احنبافع ااجتةاعيبة وااقتةبادية مببا يف ذلبك األمبن الغبذائي والتغذيبة           

 فحس ، بل إنها تزير حيضا من عرد احستفيرين منها. 
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 : 21: دراسة حالة رقم وطينالادئ: املستوى آسيا واحمليط اهل

 تايلندلتحسني التغذية يف  املتعددين الوطنينيصلحة أصحاب املنهج وجتارب 

 تايلند  البلد:

 معهر التغذية، جامعة ماهيرو  ووزارة الةحة  املنظمات:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

اففاضا ملح عا يف ر ء التغذية لرى األمهاح واألطفا  منذ الثةانيناح. وارتفعت نسكة تغطية الرعاية  تايلنرل  ت 

، بينةبا اففبض ف بر البر      2006يف عا   يف احائة 95إىل  1980يف عا   يف احائة 35الساب ة لل ادة بةةل مطرد من 

كةا اففض انتةار ن ص الب زم لبرى األطفبا  دوم ربن     . يف احائة 10إىل  يف احائة 60خال  فرتة احلةل من ل الي 

. واففض انتةار الت ز  لرى األطفبا  مبن حكثبر    يف احائة 10إىل حقل من  يف احائة 51اخلامسة بةةل افت للنظر من 

. وكانت احةاركة النةبطة مبن جانب  حابحامل احةبلحة      2008يف عا   يف احائة 6إىل  1995يف عا   يف احائة 10من 

ئيسيني، مبا يف ذلك ال طاع العا  واألوراط األكادميية وال طاع اخلاص والةبع  علبى مسبت ى اعتةبع احمللبي،      الر

حرارية يف مجيع العةلياح، كةا مت ااعرتاف بأم حي قطاع والر ا ميةن  حم يعةل ل لره لتخفيب  رب ء التغذيبة.    

 هذا؟  تايلنركي  فعلت 

 

يف احنباطق   1982للتنةية الريفية مبثابة مظلة ووضعت خطة لتخفي  لرة الف ر مت تنفيذها يف عا   ال طنيةكانت اللجنة 

الريفية. وحدرج هذا النة ذج ألاحامل احةلحة احتعردين حهرافا ومدشراح للتغذية يف اررتاتيجياح وبرامج وإجراءاح مت 

مت تب فري اخلبرماح األراربية )الزراعبة، والةبحة،      تنفيذها على مست ى اعتةع احمللي )األلياء وحاغر من ذلك(. و

والتعليم، واإلدارة احمللية( يف مجيع احناطق. ومت تنفيذ التعكئة العامة من قكل نظا  احتط عني بنسكة متط ع والبر لةبل   

 م مبع م برمي اخلبرماح اختباذ     وتعاوم قادة اعتةبع احمللبي واحتط عب   عةر حرر، من حجل زيادة التغطية للجةيع. 

اإلجراءاح التةحيحية ارتنادا إىل مدشبراح احلبر األدنبى األراربية البيت تضبةنت مدشبراح التغذيبة. ومشلبت حدوار          

يف عل اجله د احتعردة ال طاعاح، تعزيبز اإلنتباج الغبذائي اقتةباد الةفباف، وإنتباج األغذيبة         ةالزراعة والنظم الغذائي

ويبج هلبا، وإنتباج األغذيبة احةةلبة للرضبع واألطفبا  الةبغار مبن          احةةلة من ال جكاح الةحية احمللية لألمهباح والرت 

احة ناح احمللية والرتويج هلا. وتل ت األمهاح احل امل األغذية التةةيليبة والفيتامينباح وحقبراص احلريبر مبن خبال        

الرضباعة  الرعاية السباب ة للب ادة. وتل بى الرضبع واألطفبا  الةبغار اخلبرماح األراربية مببا يف ذلبك التةبجيع علبى             

الطكيعية، والتغذية احةةلة والرعاية احناركة، ورار النة  وتعزيزه. وقر ل لظ حتسن ككري يف تغذيبة األمهباح واألطفبا     

ببربامج الغبذاء    تايلنبر ، ببرحح  1992بعر رن اح من التنفيذ، ومت رؤية حتسن جذري حكرب يف وقت البق. ومنبذ عبا     

إىل الةب   لتبى    مع ختةيص ميزانية لةل طفل، وزادح التغطية تبررجييا  واحللي  احرررية، برءا من روضة األطفا

 . 2009السادس يف عا  
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لألغذيبة، لتةب م    ال طنيبة قان نيا اللجنة  تايلنرومع تزاير انتةار ال زم الزائر والسةنة، واألمراض غري احعرية، حنةأح 

األغذية بالتغذية والةحة، لضةام إمراداح كافية من  مبثابة مظلة لنهج حاحامل احةلحة احتعردين، وربط الزراعة ونظم

والروليبة، وحت يبق اهلبرف النهبائي بتبأمني       ال طنيبة  األغذية الةحية واآلمنة للةستهلةني على احسبت ياح احملليبة و  

 التغذية اجليرة والرفاه للجةيع.  

 

 ملعرفة املزيد:
http://www.unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/Thailand_case_study_FINAL.pdf 

   

http://www.unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/Thailand_case_study_FINAL.pdf
http://www.unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/Thailand_case_study_FINAL.pdf


 للجنة األمن الغذائي، التنسيق والروابط مع جلنة األمن الغذائي العاحي: دراراح لااح إقليةية ووطنية 42الرورة 

 55من 41  الصفحة 

 

 : 22: دراسة حالة رقم ينطوالآسيا واحمليط اهلادئ: املستوى 

 وتنفيذ اإطالق مبادرة حتدي القضاء على اجلوع يف تيمور الشرقية 

 تيمور الشرقية  البلد:

  منظةة األغذية والزراعة   املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

ردا على النراء العاحي الذي حطل   األمني العا  لألمم احتحرة بام كي م م، خللق عامل خا  مبن اجلب ع ورب ء التغذيبة،     

كانت تية ر الةرقية حو  دولة يف آريا واحمليط اهلادئ تطلق حتري ال ضاء على اجل ع، حو "تية ر الةرقية خاليبة مبن   

وحدى إارار لة مة تية ر الةرقية يف التزامها يف حتري ال ضاء على اجلب ع  . 2014اجل ع ور ء التغذية" يف ي لي /مت ز 

واخلطبط  ، للت ال إىل تية ر الةرقية خالية من اجل ع ور ء التغذية، ارتنرح إىل السياراح وطنيةإىل إعراد خطة عةل 

 احلة مية ال ائةة ومتاشت معها. 
 

ح وال طاعاح. وحجريت رلسلة مبن احةباوراح وورش عةبل    متعردة التخةةا ال طنيةوكانت عةلية اياغة خطة العةل 

لألمبن الغبذائي والسبيادة والتغذيبة يف      الب طين مةثفة وتفاعلية مع لتل  اجلهاح احعنية، مبا يف ذلك حعضاء اعلس 

 (، ووزراء الرولة، ومنظةاح اعتةع احرني، وشركاء التنةية مبا يف ذلبك وكبااح  KONSSANTILتية ر الةرقية )حو 

األمم احتحرة. وباإلضافة إىل ذلك، حجريت مةاوراح إقليةية ب يادة مسدولي احناطق ومةاركة لتل  ال لراح الفنيبة،  

وقادة اعتةعاح احمللية، واعتةع احرني، وال طاع اخلاص، ومنظةاح الةكامل واحنظةاح النسائية. ومن خال  هبذه  

ناقةاح مستفيضة بةأم ال ضايا واحةباكل واحللب   احةةنبة انعبرا  األمبن      احةاوراح الةاملة والتفاعلية، حمةن إجراء م

 . ال طنيةالغذائي واجل ع ور ء التغذية يف تية ر الةرقية، ويف نهاية احطاف ارتةةا  خطة العةل 
 

لألمن الغذائي والسبيادة والتغذيبة، ببأم يةب م مبثاببة       ال طينومسحت عةلية حتري ال ضاء على اجل ع حيضا للةجلس 

لل ضاء على اجل ع مع وزير الزراعة والثروة السةةية بةفت  رئيسا للةجلس، ووزير الةحة  ال طينهيئة لتنسيق التحري 

رتحربها  احنسق اح يم التابع لألمم احتحرة كنائ  رئبيس. ومت إنةباء جلنبة ارتةبارية رفيعبة احسبت ى ي      كنائ  رئيس، و

 العا  لألمم احتحرة يف تية ر الةرقية. وقر حاكم هذا التعاوم نيرئيس ال زراء، ويةارك يف رئارتها احستةار اخلاص لألم

 الزائر حمركا هاما لتح يق األمن الغذائي والتغذوي يف تية ر الةرقية. 
 

ربن يا لتنفيبذ    ال طنيبة من احيزانية  يف احائة 10ونتيجة جله د اجلةيع يف لة مة تية ر الةرقية، يتم ختةيص ل الي 

حتري ال ضاء على اجل ع. وارتنادا إىل اخلرباح والرروس احستفادة من تية ر الةرقية، قامت بلبرام حخبرى يف احنط بة    

لل ضاء على اجل ع، وهي ت ب   لاليبا بتطب ير خطبط      ال طنيةنا  بإطالق حترياتها  تيمثل كةك ديا ونيكا  وميامنار وفي

 اخلااة بها.  ال طنيةالعةل 
 

 ملعرفة املزيد:
leste/en/-http://www.fao.org/timor  

http://www.fao.org/timor-leste/en/
http://www.fao.org/timor-leste/en/
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 : 23: دراسة حالة رقم ينطوالأوروبا: املستوى 

 لألمن الغذائي والتغذية وطنيةإعداد اسرتاتيجية 

 جورجيا  البلد:

 حةافحة األمراض والةحة العامة   ال طيناحركز   املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

للغذاء والتغذية. ومل تبتم بعبر اح اف بة     ال طنيةحةافحة األمراض والةحة العامة بةياغة ااررتاتيجية  ال طينبرح احركز 

 ةعلى الرغم من حم اإلطار ااررتاتيجي حيرد اعااح لتنفيذ إجبراءاح السيارباح الغذائيب    رمسيا على ااررتاتيجية،

(، مببا يف ذلبك اإلجبراءاح    2018-2014متعبردة ال طاعباح )   وطنيبة ية من خال  احةبادقة علبى خطبة عةبل     ووالتغذ

 مع احنظةاح وال كااح احسدولة، وفرتاح التنفيذ. والترابري احلة رة

 

ور ف يدذم للجهاز احلة مي الرئيسي بتنسيق مةروع ااررتاتيجية وراره ومراقكت ، وربيعطى وايبة لتنفيبذه بةبةل     

فعا . كةا رية م هناك ائتالف مرع   مع ال طاعاح احلة ميبة والب زاراح. وربيتم حيضبا تعزيبز البربط ببني احلة مبة         

 واعتةع احرني.

 

 يا ولةنها ا ت تةر على ما يلي:وتةةل ااجتاهاح الرئيسية حلة مة ج رج

  احناركة يف وا  األغذيبة والتغذيبة الةبحية؛ وضبع رياربة لتعزيبز األغذيبة؛         ال طنيةوضع التةريعاح

لألغذية وجبراو  لرتكيب  األطعةبة الرئيسبية يف النظبا  الغبذائي، وخلبق         وطنيةإنةاء حو  قاعرة بياناح 

 ؛وتط يرها وإداراتها بةةل مستةر الظروف واهلياكل التنظيةية الضرورية لةيانتها

  واألخةبائيني يف وبا  الةبحة، ببالنظر إىل     تنفيذ برامج تث يفية وترريكية للسياريني وحاحامل احةلحة

 ؛الةحية ةاحعايري الرولية؛ تعزيز مكادئ األكل والنظم الغذائي

    احلةب   علبى التة يبل    دعم إشراك احنظةاح واعتةعاح غري احلة مية يف اإلجبراءاح، ومسباعرتها يف

 .الالز  لثجراءاح السيارية من احنظةاح وال كااح الرولية

 

 ملعرفة املزيد:
-4678-b6ca-c0fd2b8GEO_a-20eating%20healthy%-http://www.ncdc.ge/AttachedFiles/STRATEGY

.pdf5c121677c0f1-10b8  )مت فر ف ط باللغة اجل رجية(   

  

http://www.ncdc.ge/AttachedFiles/STRATEGY-healthy%20eating%20-GEO_a8b2fd0c-ca6b-4678-8b10-1f0c121677c5.pdf
http://www.ncdc.ge/AttachedFiles/STRATEGY-healthy%20eating%20-GEO_a8b2fd0c-ca6b-4678-8b10-1f0c121677c5.pdf
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  :24: دراسة حالة رقم ينطوالأوروبا: املستوى 

 محلة ملنع  در اخلبز

 تركيا  البلد:

 والثروة احلي انية احريرية العامة علس احلك مل الرتكي، ووزارة األغذية والزراعة  املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

كةةروع مسدولية اجتةاعية. وارر تعةبيم مبن    2013يناير/كان م الثاني من عا   17طل ت "محلة منع هرر اخلكز" يف ُح

حجل ضةام تنفيذ احلةلة بةفاءة وبتنسبيق مبن ولبس احلكب مل الرتكبي ووزارة األغذيبة والزراعبة والثبروة احلي انيبة،          

 اوم مع مجيع احدرساح ذاح الةلة مبا يف ذلك ال طاع اخلاص.وبالتع
 

 وتهرف احلةلة إىل:

 ؛رفع ال عي العا  بةأم هرر اخلكز 

 ؛منع اهلرر يف مجيع مرالل اإلنتاج واارتهالك 

 ت فري الةةية الالزمة من اخلكز ليتم شراؤها وختزينها بةةل احيم. 
 
نفذح حنةطة لتلفة، مثل "النرواح، واحدمتراح، واحعارض، واحدمتراح الةحفية، ومساب اح الطك،، ومساب اح  وقر

 الررم والةتابة، والعروض احسرلية، واحساب اح الرياضية".  
 

، ومجعت احعل ماح فيها من خبال  إجبراء م بابالح مبع مسبدولي احخبابز، واحطبالن،        2013حجريت حب   يف عا  

اح عفني والطالمل، وحفراد العبائالح يف حكثبر مبن    قاعاح طعا  اح عفني، وقاعاح طعا  الطالمل، والفنادق، واحطاعم، وو

مليار رغي   2.17ملي م رغي  من اخلكز يف الي   ال الر ) 5.9حل  حررة. ووف ا لنتائج الكح  ، وال هرر اخلكز إىل 

مليبار رغيب  ربن يا( يف     1.8ملي م رغي  من اخلكز ي ميبا )  4.9إىل ، وقر اففضت هذه األرقا  2012رن يا( يف عا  

 ، بعر األثر اإلجيابي للحةلة. وبالتالي، مت لفظ ملي م ومخسني حل  رغي  خكز مبن اهلبرر كبل يب  ، حي     2013عا  

 ملي م رغي  خكز رن يا. 384ما يعاد  
 

الرائةة يف عاداح اارتهالك الكةرية ا ميةن حم حتر  إا على احرى الط يبل. وتهبرف احلةلبة إىل تغبيري      التغيرياح

 عاداح اارتهالك، ومن السار جرا حن  مت إلراز ت ر  ملح ع من خال  حنةطة احلةلة.  
 

تعترب نتائج احلةلة هامة جبرًا علبى    ومع زيادة الفاقر الغذائي واحهرر من األغذية، وازدياد حهةية األغذية يف ي منا هذا،

 الةعير العاحي حيضًا.

 ولذلك فإم هذه احلةلة قر تة م قروة لسنة حلةالح مماثلة يتعني ااضطالع بها يف بلرام حخرى.  
 

 ملعرفة املزيد:
www.tmo.gov.tr 

http://www.ekmekisrafetme.com/Pages/EnglishPages/Aim.aspx   

http://www.tmo.gov.tr/
http://www.tmo.gov.tr/
http://www.ekmekisrafetme.com/Pages/EnglishPages/Aim.aspx
http://www.ekmekisrafetme.com/Pages/EnglishPages/Aim.aspx
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 : 25: دراسة حالة رقم ينطوالأمريكا الالتينية والبحر الكارييب: املستوى 

 السياسات القطرية: تأثري نظم الزراعة واألغذية على التغذية حتليل

 الربازيل  البلد:

 لألمن الغذائي والتغذوي ال طنيةلألمن الغذائي والتغذوي، تراف ها اخلطة  ال طنيةالسيارة   املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

بةفتها دولة متر يف احرللة الثانية من اانت ا  التغذوي، اففاضبا يف انتةبار ن بص التغذيبة يراف ب        ،شهرح الربازيل

زيادة يف انتةار ال زم الزائر والسةنة. ومن حجل مةافحة هذه احةبةلة احتزايبرة وحتسبني التغذيبة، وضبعت السيارباح       

 ال طنيبة ة لألمن الغذائي والتغذوي البيت تراف هبا اخلطبة    ال طريوالربامج اليت تتكع نهجا يراعي التغذية، مثل السيارة 

 لألمن الغذائي والتغذوي.  
 

ة لألمن الغذائي والتغذوي نهجا شامال متعرد حاحامل ال طرية لألمن الغذائي والتغذوي/اخلطة ال طريوتتخذ السيارة 

وحهبراف واضبحة لةبل قطباع معبين.      احةلحة وال طاعاح لتحسني األمن الغذائي والتغذية يف الربازيل، مع إجراءاح 

وزارة. وت بر     20وحعرح اخلطة من قكل الرائرة احةرتكة بني ال زاراح احعنية باألمن الغبذائي والتغبذوي البيت متثبل     

خطة السيارة بأم الغذاء الةايف ه  لق من ل  ق اإلنسام، وتسعى إىل حتسني مسبترا  لل اب   إىل الغبذاء، خاابة     

فا، مببا يف ذلبك مبن خبال  اإلجبراءاح احتعل بة بإنتباج الغبذاء، وتعزيبز الزراعبة األربرية،            بني الفئاح األكثبر ضبع  

واإلمراداح الغذائية، وتةجيع األكل الةحي يف مجيع ال طاعاح احعنية. وتةةل حهراف السيارة األخرى مبا يلبي:   

يادة إدراج الغذاء والتغذية على مجيع لياح للتث ي  الغذائي، وتنةية النظم الغذائية احسترامة وتعزيزها، وزإنةاء عة

 مست ياح الرعاية الةحية. 
 

 التحرياح

تةةل الكيئة احلالية يف الربازيل حترياح ككرية للنه ض يف احست كل باألمن الغذائي والتغذوي واجلهب د احكذولبة للحبر    

بني األعةا  الزراعيبة ومنباذج الزراعبة    من انتةار زيادة ال زم والسةنة. ومتثل ثالثة من هذه التحرياح اان سا  ال اضم 

مغزى، ومجاعباح الضبغط ال  يبة وقب ى التةبريعاح احعارضبة        ي  من حجل حت يق إاالح لألراضي ذاألررية، والنضا

ة لألمبن الغبذائي والتغبذوي    ال طريب ويف م اجهبة هبذه التحبرياح، تعةبل اخلطبة      لكعض احكادراح الغذائية والتغذويبة.  

 حةهر الغذائي يف الربازيل. للةساعرة على حتسني ا
 

 احضي إىل األما 

ويف احست كل، هناك لاجة إىل مزير من الرتكيز على زيادة إنتاج األغذية الغنية باحغذياح، وحتسني عةليباح التجهيبز   

 للحفاع على ال يةة الغذائية، واحلر من الفاقر ما بعر احلةاد، ودمج التث ي  التغذوي. 
 

 ملعرفة املزيد:
-Brazil-study-case-country-http://unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN

FINAL.pdf  

http://unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN-country-case-study-Brazil-FINAL.pdf
http://unscn.org/files/Publications/Country_Case_Studies/UNSCN-country-case-study-Brazil-FINAL.pdf
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 : 26: دراسة حالة رقم ينطولاأمريكا الالتينية والبحر الكارييب: املستوى 

 اسرتاتيجية مشرتكة بني القطاعات ملنع السمنة الزائدة ومكافحتها

 الربازيل البلد:

 اعلس احةرتك بني ال زاراح احعين باألمن الغذائي والتغذوي املنظمة:  

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

ومةافحة السةنة، من خال  التنسبيق مبع اعلبس احةبرتك     نفذح احلة مة ااررتاتيجية احةرتكة بني ال طاعاح حنع 

لألمبن   الب طين  بني ال زاراح احعين باألمن الغذائي والتغذوي. وتتضةن هذه احكادرة مةاركة اعتةبع احبرني )اعلبس   

حعاجلة السةنة ألنها  الغذائي والتغذوي( ومنظةة الةحة العاحية ومنظةة الةحة يف الكلرام األمريةية. وهي طري ة مكتةرة

 تركز على التنسيق بني ال طاعاح.  
 

 وتستنر ااررتاتيجية إىل احملاور التالية:

للتغذيبة   لب طين اال ا   إىل الغبذاء احنارب  والةبحي: احةبرتياح العامبة للةنتجباح مبن احبزارع األربرية )الربنبامج           

 احرررية، وبرنامج احساعرة على شراء األغذية(؛
 

ااتةااح واإلجراءاح: تنفيذ إطار التعليم الغذائي والتغذوي، والرليل بةبأم إطعبا  ربةام الربازيبل، ومحلبة      التعليم و

 برازيل احية ومسترامة؛
 

 تعزيز حمناط احلياة الةحية يف بيئاح حمردة: احرررة، ومةام العةل، والكيئاح ااجتةاعية واخلااة بالرعاية الةحية؛
 

 تعزيز مراقكة األغذية والتغذية يف شكةاح الرعاية الةحية وضةانها؛ مراقكة األغذية والتغذية:
 

الرعاية الةحية الةاملة يف الةكةاح الةبحية لألشبخاص البذين يعبان م مبن الب زم الزائبر الكرانبة: مسباراح الرعايبة           

 حةافحة ال زم الزائر والسةنة وعالجهةا؛
 

تنظيم ومراقكة ج دة األغذية ورالمتها: حتسني معايري الت ريم، واحل افز لل اياح/الكلرياح لتنظيم بيع وتس يق احب اد  

الغذائية يف اح اا  احرررية. ا ي جر يف الربازيل تةريع وطين بةأم الرتويج التجاري للة اد الغذائية. ومع ذلك، يبتم  

 .ية احستهلك )الذي حيظر حي إعالناح مضللة حو كاذبة(تنظيم اإلعالناح عن طريق قان م محا
 

، رية م هنباك م اثيبق   2015تةجع احلة مة ااحتادية على تنفيذ اإلجراءاح يف ال اياح والكلرياح. وابتراء من عا  

 تيباره(. ناس إىل الغذاء الةبحي واخ للغذاء الةحي مع ال اياح ااحتادية )رلسلة من االتزاماح لضةام زيادة وا   ال

 ومن احت قع حم تعزز هذه اح اثيق تنفيذ إجراءاح حنع السةنة على احست ى احمللي ومةافحتها.
 

 ملعرفة املزيد:
-intersetorial-nutricional/estrategia-e-alimentar-http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao

obesidade-da-controle-e-revencaop-de  

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-alimentar-e-%20nutricional/estrategia-intersetorial-de-prevencao-e-controle-da-obesidade
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/educacao-alimentar-e-%20nutricional/estrategia-intersetorial-de-prevencao-e-controle-da-obesidade
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 : 27: دراسة حالة رقم ينطوالأمريكا الالتينية والبحر الكارييب: املستوى 

 "التقدم بتضامن"

 نيكيةيالدوماجلمهورية   البلد:

  برنامج األغذية العاحي  املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

إىل السةام الذين يعيةب م يف ف بر معتبر     لة مي للحةاية ااجتةاعية ي فر احساعرة  برنامج "الت ر  بتضامن" ه  برنامج

حو ف ر مرقع. ومن خال  شراكة فريرة من ن عها مع برنامج األغذية العاحي، ت ال هذا الربنامج إىل دروس مهةبة لب     

ة حمردة تهبرف إىل احلبر مبن ن بص     كيفية ارتخرا  احلةاية ااجتةاعية كةنةة مراعية للتغذية لت ريم ترخالح تغذوي

 احغذياح الرقي ة، وكي  حم إشراك حاحامل احةلحة احتعردين يةةل عنةرا لامسا يف هذه العةلية. 

 

نيةية من الكلرام احت رطة الرخل، ا يزا  بعض رةانها يعاني من ال ضايا احتعل ة يوعلى الرغم من حم اجلةه رية الروم

مبن   يف احائة 74، عل انتةار ف ر الر  مرتفعا، ويعاني من  ل الي 2010ائي، واعتكارا من عا  بالف ر وانعرا  األمن الغذ

. وارتنادا إىل درارة لردح على اخلارطة ن ص التغذية لبرى  ًاشهر 23و حشهر  6األطفا  الذين ترتاوح حعةارهم ما بني 

بتنسبيق مبن   ، للسيارباح ااجتةاعيبة   نيةيبة يالروماألطفا ، حواى برنامج األغذية العاحي إىل ولس وزراء اجلةه ريبة  

نائ  الرئيس، حم يتم ارتةةا  برنامج احلةاية ااجتةاعية )الذي كام امس  "التضبامن"( مبسباليق احغبذياح الرقي بة.     

، عبزز برنبامج األغذيبة العباحي وولبس الب زراء للسيارباح        2010وبعر إجراء جتربة ناجحة يف منط ة والرة يف عبا   

 . 2011اعية من عنةر التغذية على اعير الكالد يف عا  ااجتة

 

يتةح ر برنامج "الت ر  بتضامن" كربنامج للتح يالح الن رية احةروطة، وتربط خطة التنفيبذ اح رتلبة مبن قكبل برنبامج      

مبن  األغذية العاحي ببني مسباليق احغبذياح الرقي بة وعنةبر الةبحة بالةبروط احلاليبة، ممبا تتطلب  مبن احسبتفيرين             

وحاكحت وزارة الةحة العامة شريةا هاما يف هذه العةلية، كةا مت التح يالح لض ر زياراح منتظةة إىل احركز الةحي. 

ت زيع مساليق من خال  احراكز الةحية، وحاكم من احطل مل حم خيضع األطكاء والعاملني يف اعا  الطيب إىل تبرري   

اما ك ريط يف التنسيق بني ولس ال زراء للسيارباح ااجتةاعيبة، وع برح    جرير. ولع  برنامج األغذية العاحي دورا ه

 مست ى احملافظاح.على اإلقليةي و ىعلى احست  ةاجتةاعاح دورية بني حاحامل احةلحة الثالث

 

بااشرتاك مع برنبامج األغذيبة العباحي وولبس الب زراء       2013ووجرح درارة بةأم التغذية والةحة، حجريت يف عا  

 اشبهر  23و 6للسياراح ااجتةاعية ووزارة الةحة العامة، حم انتةار ف ر الر  بني األطفا  الذين ترتاوح حعةبارهم ببني   

 .يف احائة 50بنسكة  2010قر اففض منذ عا  
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 نيذ األطفبا  الب  نية بب اب ألطفا  دوم رن اخلامسة، وخابني اوتةةل مدشراح النجاح: اففاض معر  انتةار ف ر الر  

؛ وزيبادة ال برراح يف اعتةعباح احملليبة وال طباع الةبحي يف وبا  ت بريم         ًاشبهر  23وحشهر  6ترتاوح حعةارهم بني 

التث ي  الغذائي، مبا يف ذلك بةأم مساليق احغذياح الرقي ة؛ واجتةاعاح التنسيق احتةبررة ببني اجلهباح احلة ميبة     

 احعنية على لتل  احست ياح. 

 

 النتائج الرئيسية

 ؛م ترخالح تغذوية حمردةيت رلة منةة فعالة تراعي التغذية ميةن حم تة م احلةاية ااجتةاعية مبثاب 

        خلق اارتكاط ال  ي بني األدلة والسياراح بيئة م اتية للتغذيبة. واربتخر  برنبامج األغذيبة العباحي وولبس

ال زراء للسياراح ااجتةاعية نتائج الررارباح لب   مبرى انتةبار ف بر البر  وكبذلك البرروس احسبتفادة مبن           

احةرتكة يف منط ة والرة، إلبالل قراراتهةا بت ريع نطاق عنةر التغذية، فضال عن كيفية ارتهراف جتربتهةا 

 ؛هذا العنةر لل ا   إىل حكرب عرد من األطفا  الضعفاء

        نيةيبة، البذي كبام    يارتفاد الت ر  من وج د بطبل رفيبع احسبت ى يف شبخص نائب  رئبيس اجلةه ريبة الروم

 ؛للحةاية ااجتةاعية ينط السني الربنامج يستةة  ركل فعالة لت ريع وحت

    ،مةن التحرير ال اضم لألدوار واحسدولياح بني برنامج األغذية العاحي وولس ال زراء للسيارباح ااجتةاعيبة

 .يف شةل مذكراح تفاهم وإرشاداح تةغيلية ومعايري للةحة العامة، من إدارة برنامج مع ر بةةل فعا 

 

 ملعرفة املزيد:
-en-50-en-desnutricion-reduce-gobierno-revela-http://progresandoconsolidaridad.gob.do/noticias/pma

solidaridad/-con-progresando-de-beneficiarios-ninos 
  

http://progresandoconsolidaridad.gob.do/noticias/pma-revela-gobierno-reduce-desnutricion-en-50-en-ninos-beneficiarios-de-progresando-con-solidaridad/
http://progresandoconsolidaridad.gob.do/noticias/pma-revela-gobierno-reduce-desnutricion-en-50-en-ninos-beneficiarios-de-progresando-con-solidaridad/
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 : 28: دراسة حالة رقم ينطوالأمريكا الالتينية والبحر الكارييب: املستوى 

 ملكافحة اجلوع الوطنيةاحلملة 

 املكسيك  البلد:

 حمانة التنةية ااجتةاعية   املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

للرفاه ااجتةاعي واانرماج، تهرف إىل ضبةام األمبن الغبذائي     قطريةحةافحة اجل ع هي اررتاتيجية  ال طنيةإم احلةلة 

 ملي م مةسيةي يعية م يف ف ر مرقع )وذلك حساعرتهم على مماررة ل هم يف الغذاء بةةل كامل(. 7.01 بوالتغذوي ل

 

لعامة، وعلى شراكة مع اعتةع احبرني وال طباع   وهي ت    على مكرح التنسيق بني لتل  مدرساح اإلدارة ااحتادية ا

اخلاص. ورية م هلذه احكادرة احتعردة السبن اح حهبراف قةبرية ومت ربطة وط يلبة احبرى، ربيتم اربتخرامها لت يبيم          

 اإلجنازاح وحترير الفرص احتالة. ورتعتةر معايري احساءلة والةفافية واحسدولية. 

 

إدارة، تتعلببق بالغببذاء والةببحة والتعلببيم وحتسببني  19يف  ابرناوبب 90حةافحببة اجلبب ع مببن  ال طنيببةوتتببأل  احلةلببة 

 السةنية.  اخلرماح

 

 حةافحة اجل ع: ال طنيةحهراف احلةلة 

   ال ضاء على اجل ع من خال  تأمني الغذاء والتغذية احناركني للناس الذين يعية م يف ف ر مرقع متعبرد األبعباد 

 والذين ليس لريهم وا   إىل الغذاء؛

 ال ضاء على ر ء التغذية احلاد لرى األطفا  وحتسني مدشراح ال زم والط   يف مرللة الطف لة؛ 

 زيادة اإلنتاج الغذائي وزيادة دخل الفاللني واغار احنتجني؛ 

           والت زيبع والتسب يق    احلر من الفاقر الغبذائي واحهبرر مبن األغذيبة مبا بعبر احلةباد وحثنباء التخبزين والن بل

 التجاري؛

 .تةجيع مةاركة اعتةع لل ضاء على اجل ع 

 

بلرية مت اختيارها على حراس معراح الف ر احرقع، فضال عن عرد الف براء وحولئبك    400يف الكراية، مت تنفيذ احلةلة يف 

 الذين يفت روم إىل إمةانية ال ا   إىل الغذاء.

 

ملي م شخص على احلة   على غذاء حفضل  4.2بلرية، وقر راعرح  1012رنتني من التنفيذ، تعةل احلةلة يف  وبعر

 وحتسني لياتهم. ويعةس ذلك الت ر  احملرز من ليث ااررتاتيجية الةاملة للرفاه ااجتةاعي واانرماج.
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 ع امل النجاح

 

 التنسيق بني ال كااح

     التعباوم والتنسبيق ببني احسبت ياح احلة ميبة الثالثبة يف الكلبرياح البيت مشلتهبا          برزح هذه ااربرتاتيجية بسبك

 ؛احلةلة

  ؛هيئاح عامة 3حمانة دولة و 16مةاركة 

  ؛ااجتةاعي ابرناو 90تنسق احلةلة بني 

 

 احةاركة ااجتةاعية

  ؛جلنة وتةعية يف الكلر 63 782يتم تط ير السياراح ااجتةاعية مع اعتةع. هناك 

  اللجام ال ضايا يف اعتةع وحول ياتها من حجل إدارة احةاريع واألعةا  واإلجراءاححترد. 

 

 ارتهراف م ض ع مماررة الناس حل  قهم.

 

 ملعرفة املزيد:
www.sinhambre.gob.mx 

  

http://www.sinhambre.gob.mx/
http://www.sinhambre.gob.mx/
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 : 29: دراسة حالة رقم ينطوالأمريكا الشمالية: املستوى 

 احلاضر -2011الصناعات الغذائية وصناعات البيع بالتجزئة، مبادرة توسيم األغذية،  –احلقائق يف الواجهة 

 الواليات املتحدة األمريكية  البلد:

  رابطة مصنعي املواد الغذائية  املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

إم مكادرة احل ائق يف ال اجهة هي مكادرة لت ريم األغذية يف ال اجهة، تأتي باحعل ماح اهلامة من ل لة الكيانباح  

التغذوية اليت تلز  بها إدارة الغذاء والرواء على اجلزء اخللفي للةنتج، وتعرضها بةةل بسبيط وربهل ااربتخرا     

 ك للةستهلةني احعل ماح الالزمة لكناء نظا  غذائي واحي. على اجلزء األمامي للةنتجاح واحةروباح، وت فر بذل

 

من قكل رابطة مةنعي اح اد الغذائية ومعهر تس يق األغذيبة   2011وقر حطل ت مكادرة احل ائق يف ال اجهة يف عا  

 يةية.اللذين ميثالم حكرب شركاح احةروباح والسلع احعكأة وجتار اح اد الغذائية يف ال اياح احتحرة األمر

 

ومبا حم احعل ماح الغذائية األرارية هي حكثر وض لا ومن األرهل ال ا   إليها عرب ت ريم م لر ببني العالمباح   

التجارية، فكإمةام احخازم واحستهلةني م ارنبة احنتجباح مبن علبى البرف بسبرعة وحتريبر األغذيبة البيت تلبيب           

 التياجاتهم التغذوية الةخةية.

 

اح اد الغذائية مبةاركة معهر تس يق األغذية محلة ت عية للةستهلةني مببا يف ذلبك مبن     وقر حجرح رابطة مةنعي

خال  ورائل اإلعال  احرف عة، وحدواح التجار ومنةة رقةية، وبرعم من خةائص ورائل اإلعال  ااجتةاعي مبا يف 

 (، تهببرف إىل زيببادة البب عي لببرى احسببتهلةني بةببأم الربنببامج        FactsUpFront@ذلببك فيسببك ك وتبب يرت )  

وفهة  وارتخرام . ولظيبت احلةلبة اإلعالميبة احرف عبة البيت حجريبت مبن مبارس/آذار إىل حكت بر/تةبرين األو           

مبن مجهب ر    يف احائبة  90مليب م دوار حمريةبي، ووابلت إىل لب الي      10.5، بارتثةار حولي بلغ حكثر من 2014

 ستهرف. األمهاح اح

 

، وهبي تب فر حدواح بسبيطة وتفاعليبة     2013يف عبا    FactUpFront.orgاحنةة الرقةية  تطل وباإلضافة إىل ذلك، ُح

حساعرة احستهلةني على زيادة معرفتهم، وفهم التياجباتهم   –يف اللغتني اإلجنليزية واإلركانية  –ورهلة اارتخرا  

التس ق. ورعت ورائل اإلعال  احرف عبة وغريهبا مبن وربائل      رال اجهة عنالفردية للةغذياح، وارتخرا  احل ائق يف 

 مليبب م دوار حمريةببي، واحعل مبباح الببيت ت ببرمها  1.2الت ااببل إىل إيةببا  هببذه احنةببة، الببيت تةببل قيةتهببا إىل  

 إىل احستهلك. 
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ئق يف ال اجهة واإلجابة عن وهناك وة عة من األدواح عرب اإلنرتنت احتالة للتجار، متةنهم من الت اال مع احل ا

حرئلة احستهلةني حثناء تس قهم. وتةةل هذه اعة عة افتاح وعروض فنية من شأنها حم تساعر على زيبادة الب عي   

 بةأم الربنامج يف احتاجر، ليث تتم معظم قراراح الةراء. 

 

عن زيادة ال عي بةأم مكادرة احل ائق يف ال اجهة وفهةها وارتخرامها من قكل  2014حرفرح احلةلة احرف عة لعا  و

ةبراقية  تتةتبع باح احستهلةني، وخااة األمهاح. وحعهر ت ييم للحةلة حم األمهاح قر وجرم حم احل ائق يف ال اجهة 

 وهي مفيرة.

 

 ملعرفة املزيد:
upfront.orgwww.facts 

  

http://www.factsupfront.org/
http://www.factsupfront.org/
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 : 30: دراسة حالة رقم ينطوالأمريكا الشمالية: املستوى 

 (2012 – 2007تريليون سعرة حرارية يف الواليات املتحدة األمريكية ) 6.4ختفيض  

 الواليات املتحدة األمريكية  البلد:

 مدرسة االتزا  بال زم الةحي  املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

 1شركة رائرة لألغذية واحةروباح يف الكالد، بالعةل معا كجزء من مدرسة االتزا  ببال زم الةبحي إلزالبة     16تعهرح 

. ومن خال  ااعرتاف ببرورها يف  2015تريلي م حبل   عا   1.5، و2012تريلي م رعرة لرارية من الس ق حبل   عا  

ي إىل ال يا  برورها يف ت فري خياراح بسعراح لراريبة  بال زم الةح اإلمراداح الغذائية، رعت شركاح مدرسة االتزا 

، Robert Wood Johnsonحقل إىل األمريةيني يف حمالح اح اد الغذائية. ووف ا لنتائج ت ييم مست ل بتة يل من مدرسة 

ييم إىل . وخلص الت 2007م ارنة بعا   2012تريلي م رعرة لرارة حقل يف ال اياح احتحرة يف عا   6.4باعت الةركاح 

 . يف احائة 400بأكثر من  2015حن  لتى اآلم جتاوزح الةركاح تعهرها لعا  

 

، السنة اليت مت حتريرها على حنها خبط  2007تريلي م رعرة لرارية يف عا   60.4وكانت الةركاح احةاركة قر باعت 

 6.4تريلي م رعرة لرارية. ويرتجم هذا ااففاض الكالغ  54باعت الةركاح  2012ال ياس األراري للتعهر. ويف عا  

رعرة لرارية للةخص ال الر يف ال اياح احتحرة األمريةيبة. وهبذا    78تريلي م رعرة لرارية إىل اففاض ي مي ب يةة 

 مريةي.ه  اجلهر األو  لتتكع مجيع السعراح احلرارية اليت تكاع ي ميا من قكل شركاح كربى مثل هذه يف الس ق األ

 

، دفعت احنتجاح ذاح السعراح احلرارية احنخفضة بالنة  لرى شركاح مدرسة 2014ووف ا لررارة معهر هرر م لعا  

مبن منب  احكيعباح. وزيبادة الةبركاح البيت        يف احائبة  99من احكيعاح و  يف احائة 52.5االتزا  بال زم الةحي، ومثلت 

لي مكيعاتهبا؛ بينةبا ربجلت الةبركاح البيت مل تفعبل ذلبك اففاضبا         حنةأح منتجاح بسعراح لرارية حقل من إمجبا 

 .احكيعاح يف

 

وارتةرح مكيعاح السعراح احلرارية األقل من العروض يف احتاجر، مةرية إىل زيبادة  يف الرتكيبز علبى هبذه احنتجباح.      

ضع  معبر  احنتجباح    1.5، حي حكثر من يف احائة 9ومنت مكيعاح احنتجاح ذاح السعراح احلرارية األقل بأكثر من 

 ذاح السعراح احلرارية احرتفعة.

 

 ملعرفة املزيد:
www.healthyweightcommit.org 

  

http://www.healthyweightcommit.org/
http://www.healthyweightcommit.org/
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 : 31: دراسة حالة رقم وطينالبلدان متعددة: املستوى 

 والربامج املماثلة هلا" EPODE برامج شبكة "

 بلدان متعددة  البلد:

 الرولية( EPODEفلنعةل معا لل قاية من السةنة لرى األطفا  )شكةة   املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

لبرعم البربامج اعتةعيبة ال اربعة النطباق لعبالج السبةنة وال قايبة مبن           2011الرولية يف عا   EPODEحنةئت شكةة 

. ويعتةبر  األكثبر ابحية  األمراض غري احعرية، من خال  اررتاتيجياح مسترامة متعردة الع امبل وتعزيبز حمنباط احليباة     

ت جبرواها  على إشراك حاحامل احةلحة احتعردين ضةن اعتةع. وهذه احنهجيبة البيت حثكتب    EPODEج هر منهجية 

يف بلرتني يف مشبا  فرنسبا، ببرحح كتبرخل مررربي ط يبل احبرى وتطب رح إىل          1992هي نتيجة درارة برحح يف عا  

 رنة( حراس احنهجية. 20برنامج وتةعي. وشةل هذا الترخل الط يل احرى )حكثر من 

 

الرولية هبذه البربامج، وتسباعر علبى مضباعفة اجلهب د        EPODE، وترعم شكةة ابلر 30يف  ابرناو 43والي  ، هناك 

احبرارس، وم برمي اخلبرماح ااجتةاعيبة،      –اعتةبع بأكةلب     EPODEوضةام الفعالية علبى حرض ال اقبع. وتبرعم    

وت فر الربامج اليت تضبع احعبايري الي ميبة لألطفبا  ليتةتعب ا بالغبذاء        –واألرر، واألعةا  التجارية، وال ادة السياريني 

 لةحي واللع  النةط والرتفي .ا

 

وا يدير خرباء الةحة واللياقة الكرنية والتغذية هذه احنهجية احرع مة من العلم ف ط، بل حيضا خبرباء يف مجيبع ححنباء    

العامل مبا يف ذلك منظةة الةحة العاحيبة، واحراكبز األمريةيبة حةافحبة األمبراض وال قايبة منهبا، واحف ضبية األوروبيبة.          

يف  يف احائبة  10مرم يف فرنسا نفذح هذه الربامج اففاضا يف معراح السةنة لرى األطفا  وابلت إىل   10حو   وشهرح

ويبتم  . EPODEبعبر اعتةباد منب ذج     يف احائبة  22م يف بلجيةا اففاضا وابل إىل  اخال  مخس رن اح. وشهر وتةع

 الرولية ن عيا وكةيا ل ياس مرى الت ر  واألثر والتعلم. EPODEت ييم مجيع احةاريع اليت ترعةها شكةة 

 

دعبم  الرولية عنبرما مت إنةباؤها. كةبا يبتم      EPODEوحاكحت شركاح ك كا ك ا ونستل  حو  الةركاء احدرسني لةكةة 

EPODE  حمليا من خال  العرير من الةركاح بني ال طاعني العا  واخلاص. ويساعر الةركاء من ال طاع اخلاص العاحي

واحمللي على دعم احلل   احسترامة والط يلة احرى لل قاية من السةنة لرى األطفا  على احست يني احمللي والعاحي، مبا 

 ، وآريا واحمليط اهلادئ، ومشا  وجن مل حمريةا.يف ذلك من خال  الت رع إىل مناطق الةرق األورط

 

 ملعرفة املزيد:
network.com/-international-http://epode  

http://epode-international-network.com/
http://epode-international-network.com/


 للجنة األمن الغذائي، التنسيق والروابط مع جلنة األمن الغذائي العاحي: دراراح لااح إقليةية ووطنية 42الرورة 

 55من 54  الصفحة 

 

 : 32: دراسة حالة رقم ينطوالبلدان متعددة: املستوى 

 دراسات حاالت قطرية 8: ملخص مراعاة التغذية يف السياسات الزراعية والغذائية

 بلدان متعددة البلد:

 جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية املنظمة:

 

 الوصف والنتائج الرئيسية

 مناطق لتلفة: 3دو  من  8تغطي هذه الررارة 

 

 .تايلنرالربازيل، ومالوي، وم زامكيق، ونيكا ، والسنغا ، ورريالي م، وجن مل حفري يا، و

 

احعروف جيرا حم السياراح الزراعية تلع  دورا حراريا يف النظا  الغذائي، ولةن ينكغي فهم تأثريهبا علبى التغذيبة     من

على حن  حفضل. ويةةل التعاوم والتنسيق مع ال طاعاح وحاحامل احةلحة اآلخرين عنةرا رئيسيا لتحسني التغذية من 

مةرتكة، حعاجلة األركامل احتزامنة الةامنة وراء رب ء التغذيبة    خال  الزراعة، من خال  اررتاتيجياح مةرتكة وحهراف

 يف مجيع حشةال .  

 

وقر كلفت جلنة األمم احتحرة الرائةة احعنية بالتغذية رلسبلة مبن درارباح احلبااح البيت درربت مراعباة السيارباح         

بلرام متر يف  8والتغذوية والةحية يف  الزراعية والغذائية للتغذية، وكي  ميةن للسياراح حم تدثر على النتائج الغذائية

 .مرالل لتلفة من التح   التغذوي

 

 النتائج الرئيسية

إم احةاركة النةطة من جان  حاحامل احةلحة الرئيسيني حمر ضروري يف مجيبع العةليباح البيت تعةبل علبى معاجلبة       

وعلى الرغم مبن حم التعباوم ببني حابحامل      تع ير التحرياح التغذوية لةل من الن ص يف التغذية وزيادة ال زم والسةنة. 

احةلحة احتعردين ه  ت لير ط يل األمر يف العرير من الكلرام، مت تطكيق ذلك بةةل حقل فيةبا يتعلبق بةبةل الزراعبة يف     

 السياراح والربامج التغذوية. 

 

حجبل حت يبق األهبراف     وعلى ال زاراح احلة مية واحنظةاح غري احلة مية واجلهباح احعنيبة األخبرى حم تتعباوم مبن     

. وينكغي هلذا التعاوم حم يتم من خبال  األطبر ال ان نيبة، والبرعم البت ين، وهياكبل احلب افز، لضبةام         ال طنيةالتغذوية 

 احةاركة باح ارد واحعل ماح احطل بة بةفاءة. 

 

وتتةتع احلة ماح اليت حعهرح حكرب قرر من النجاح يف حت يق نتائج تغذوية إجيابية ب يادة تنفيذية ق ية، وهبي قبادرة   

 على تعزيز التعاوم الفعا  بني ال طاعاح وحاحامل احةلحة احتعردين، بغية حتسني األمن الغذائي والتغذية يف بالدها. 
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ى دورا لامسا من خال  تنسيق اإلجراءاح بني ال زاراح واحةات  احلة مية، ويلع  احسدول م احلة مي م رفيع  احست 

 وت جي  جه د احاحنني واعتةع احرني، وتط ير ررد م نع ل   التغذية كأول ية للحر من الف ر. 

 

 زم والسبةنة  وا تزا  مسألة كيفية التةري بفعالية لعةلياح التح   الغذائية والتغذوية، اليت تزير مبن عب ء زيبادة الب    

وخطر اإلاابة باألمراض غري احعرية، قضية مركزيبة بالنسبكة ل طباع الزراعبة، والتعباوم مبع ال طاعباح األخبرى مثبل          

الةحة والتعليم ومع حاحامل احةلحة اآلخرين. وحاكحت قضايا مثل الع حة والتجارة والةناعة الغذائية، حكثر تةبابةا  

رب الكلرام واحناطق والعامل. وينكغبي ال يبا  باحزيبر بةبأم كيفيبة التخفيب  مبن        مع بعضها الكعض ومع النظم الغذائية ع

"السةنة العاحية" من خال  قطاع الزراعة. ويف ال قت الراهن، هناك عرد قليل من الكلرام اليت تناولت هذه احسألة علبى  

 حن  فعا . 

 

 ملعرفة املزيد:

وكببذلك الت ببارير الفرديببة لرراربباح احلببااح ال طريببة الثةانيببة،   جز، والت ريببر التبب ليفي،احببميةببن حتةيببل الت ريببر 

 العن ام التالي:   على
http://www.unscn.org/en/publications/country_case_studies 

 

بةبأم "تغبيري البنظم الغذائيبة لتحسبني التغذيبة" علبى         SCN News 40ميةبن حتةيبل ملخبص م با  نةبر يف حخكبار       

 التالي:   العن ام
_web_low_res.pdf41http://unscn.org/files/Publications/SCN_News/SCNNEWS 

 
 

http://www.unscn.org/en/publications/country_case_studies
http://www.unscn.org/en/publications/country_case_studies
http://unscn.org/files/Publications/SCN_News/SCNNEWS41_web_low_res.pdf
http://unscn.org/files/Publications/SCN_News/SCNNEWS41_web_low_res.pdf

