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ت اكثب ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسججججج اع ا عد عبانظم عنألغة ا وذلة اال ظاعة للرد ملدظ اعسجججججرطا  عن اثبها علت البياة ال ججججج يد ال جججججاا
 www.fao.org اميكن ااطال  علت هذه الوثيقة اعلت وريها عن الواثئق علت عوملد اعنألغة .عباعام للبياة
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 اإلملليغي اال ظاعة ا وذلة عنألغة عؤمتب
  فبلقيا

 الداظم احلانلة االثالثون

 2020عاظس/آذاظ  27-23شالات فيكروظاي، زعبابوي، 

 الفاملد عن ا وذلةملياس الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة ااظلباطه مبنه ية حتليل 
 

 وج اع
( إىل" ضججغان اجون اطاا اهججرهالت عسججرداعةع" الدعو 12عن اهدا  الرنغية اعسججرداعة هلافد   12لسجج ت افد  

ختفيض ن يب الفبن عن النفاايت الغذائية ال اعية علت ص يد ( إىل "3-12اعق د الثالث حتت هذا افد  هلاعق د 
اعاكن البيد ابلر  ئة ااعسرهلكني مبقداظ الن ف، ااحلد عن خسائب ا وذلة يف عباحل اإلنراج اهالهل اإلعدان، مبا 

 "ع2030يف ذلك خسائب عا ب د احل ان، حبلول عام 
 

ال ّد حتسجججججججججججججني قد بياهت الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة عن ا الوايت  جل ظصجججججججججججججد الرقدم يف حتقيق اهدا  الرنغية 
اعسجرداعةع ايف إطاظ عغلية ظصجد اهدا  الرنغية اعسجرداعة، اصجدظت عنألغة ا وذلة اال ظاعة عؤخب ا لقدلبات جدلدم 

يف اعائة عن ا وذلة  14ا وذلة الذي لدل علت ان حوايل  للفاملد عن ا وذلة عن خالل اعؤشججججججججججب ال اعي للفاملد عن
 اعنر ة علت ال جججججججججججججج يد ال اعي لفقد بني عبحلة عا ب د احل ججججججججججججججان اعبحلة البيد ابلر  ئة هلابهججججججججججججججرثنا  هذه ا خريم( 

ا عدن ا عن نظاهججججات احلالاإلعدانات الغذائيةعن هججججلسججججلة  لنقاا البلدان لرردلد ا عدميف  ةع املد نّفذت اعنألغة الضجججج 
 ، ااضجججججججججج ت خطوط ا لوجيهية لقياس الفواملد يف عبحلة احل ججججججججججان اإلعدان الغذائياحلامسة للفاملد ضججججججججججغن هججججججججججالهججججججججججل 

اعا ب د احل ججججججججان ل دن عن لغوعات السججججججججلدع اعا زال عغل اعنألغة علت بنا  القدظات يف البلدان عن اجل ختفيض 
عاإلعدان الغذائيالفواملد الغذائية يف النقاا احلامسة للفاملد ضغن هالهل   ، جاظاي 

 
ال بض هذه الوثيقة عبانظات اعنألغة ب جججججج ن نعد البلدان يف قد البياهت لغالة ظصججججججد الرقدم اإظشججججججان السججججججياهججججججات 

عن اهجدا  الرنغيجة  12للهجد   3ااإلجبا ات  ججل احلجد عن الفجاملجد ااعهجدظ عن ا وجذلجة ابقجاه حتقيق اعق جججججججججججججججد 
 اعسرداعةع

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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 إليها اعؤمتب اإلملليغي لفت عنالةاعسائل اليت لنبغي 
 

 إن اعؤمتب اإلملليغي عدعو إىل:
 

  عن اهدا  الرنغية  12للهد   3عنامل جججججججة ااية قد البياهت ابلنسجججججججبة إىل ظصجججججججد الرقدم يف حتقيق اعق جججججججد
 اعسرداعةع 

  لر ول علت بياهت عوثوملة ب  ن الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة؛ لاعنامل ة النهج الباهنة 
  لفاملد ااعهدظ عن ا وذلة علت ص يد صياوة السياهات؛ اب اعر لقة بياهتالاعنامل ة ااية 
  اعنامل ة انوا  السياهات االرباعج ال اعة القانظم علت لناال خفض الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة؛ 
  اعبض املرتاحات لبنا  شججججججججججججججباكات اهججججججججججججججرتالي ية ل ججججججججججججججغل القطا  ا ا  اا رغد اعد  اعنألغات اعنر ني

اال جججججبال، االر اان الثالثي يف عا بني بلدان اونول اال جججججبكا  يف الرنغية، عن اجل ا فض اعسجججججردام للفاملد 
 ااعهدظ عن ا وذلة؛ 

 د ااعهدظ عن ا وذلةعال  يد البلدان علت اضد اهدا  ب  ن احلد عن الفامل 
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 عقدعة -اّاا  

 
لألعد اعرردم خطة الرنغية اعسججججرداعة ل ام  193 ، اعرغدت الدال ا عضججججا  الجججججججججججججججججج2015 هججججبرغرب/اللول 25يف  -1

ع احدنت خطة 169 هدف ا اعقاصجججججدها الججججججججججججججججججج 17( عد اهدا  الرنغية اعسجججججرداعة الباله عدنها 2030هلخطة عام  2030
عن اهدا  الرنغية اعسجججرداعة هلافد   12هدف ا عاعي ا لر لق ابحلد عن الفاملد ااعهدظ عن ا وذلةع السججج ت افد   2030
( 3-12( إىل" ضججغان اجون اطاا اهججرهالت اإنراج عسججرداعةع" فيغا لدعو اعق ججد الثالث حتت هذا افد  هلاعق ججد 12

ية علت صججججججج يد اعاكن البيد ابلر  ئة ااعسجججججججرهلكني مبقداظ الن جججججججف، إىل ختفيض ن جججججججيب الفبن عن النفاايت الغذائية ال اع
 ع2030ااحلد عن خسائب ا وذلة يف عباحل اإلنراج اهالهل اإلعدان، مبا يف ذلك خسائب عا ب د احل ان، حبلول عام 

 
، ان ل ون ابلنفد علت ا رغد ككل 3-12اعن شججج ن ع اوة حتدي الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة، حتقيق ا للغق جججد  -2

( اختفيف الضغط علت اعواظن 13( اخفض انب ااثت وازات الدفياة هلافد  2عرب حتسني ا عن الغذائي االرغذلة هلافد  
 (ع8(، كغا بوه ها زاينم اإلنراجية االنغو ااملر اني هلافد  15( اا ظاضي هلافد  14اعائية هلافد  

 
ا ابقاه لنفيذ إجبا ات ف الة  فض الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة لسروجب ع لوعات افضل عن وري ان السري ملدع   -3

اهركرسي للك البياهت ااية  ظئيسية  املد فقداهنا اهدظهاعللك اعراحة حالي ا ب  ن كغية ا وذلة اعفقونم اا اعهداظم اعو 
اعواملد اع ينة يف هججججلسججججلة اإلعدانات  إىل فهدالت الباعية إىل خفض الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة الردخّ  لنبغي ان لسججججرندإذ 

النبغي للبيجاهت ان لظألهب  نر جات اليت لفقجد ا جدظ ايف اي املجاليد اا بلجدانعاعالغجذائيجة اليت لفقجد فيهجا ا وجذلجة ا جدظ، ا 
ا ح د الفاملد ااعهدظ ههيك عن عسججججججججببا غا اال واعل  يف لال القياس ايف  اليت حتبكهغاع اابلرايل فإن عغل اعنألغةالضجججججججج 

 إجبا ات خفض الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة ضباظي لرربد الرقدم الذي حتبزه البلدانع

 
ل هذه الوثيقة عبانظات اعنألغة الباعية إىل نعد البلدان يف قد البياهت عن اجل ظصججججججججد الرقدم  -4  اإظشججججججججانالف ججججججججّ

 ع3-12ااعهدظ عن ا وذلة، حتقيق ا للغق د  الفاملدات الباعية إىل خفض السياهات ااإلجبا 

 

 الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة اعسببا غا -اثني ا

 
احملدانم مبا فيها اعياه االرتبة االطاملة فضججججججال عن  اهججججججرثغاظ ا هاع ا يف عواظنه الطبي يةميّثل اإلنراج الغذائي حبد ذاله  -5

، فيسجججججججججاهد اإلعدانات الغذائيةال غل االوملتع اهو لنطوي علت انب اث وازات الدفياة عرب ا طوات اعخرلفة لسجججججججججلسجججججججججلة 
ا وذلة اهدظها في نيان ان وازات الدفياة ملد انب ثت اان اعواظن الطبي ية ملد  فقدانابلرايل يف اظلفا  حباظم الكوكبع اعا 

هدظت بال طائلع افضجججججججججال  عن ذلك فإن الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة كّدان عن كفا م النألام الغذائي ااهجججججججججرداعره كغا ملد 
 لؤثبان هلب ا يف ا عن الغذائي االرغذلةع

 
احىت عبحلة البيد  اإلنراج ال ظاعيت عوّظني ا وذلة اان طرهد، بد  ا عن عبحلة الر ل الفاملد عن ا وذلة بقباظا -6

(ع ايف حالة احلبول عثال ، ل غل ذلك احل ان اقفيف احلقول انظس احلبول 1ابلر  ئة هلابهرثنا  هذه ا خريم( هلاإلطاظ 
 فيهااإلداعها غلة اا عبافق الرخ لن الكبريم البيد ابو خمازنإىل انقلها اقفيفها الق ججججججججججريها اخت لنها علت عسججججججججججرو  اع ظعة 
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اطرنهاع اعا ا ن ججججطة اعوازلة يف لال السججججلد القابلة للرلف كالفاكهة اا ضججججباات االلروم ااحلليب اا مسات، لد  نقل 
امل ب نألب ا إىل ضباظم اصول  اوالب ا عا لكون هالهل اإلعدان السل ة عن احلقل هلاا عوملد الرفبله( إىل السوق ف دنها املل

لرلف اعنرج إىل نظجة ق ل بي ه عر ذظ اع املد لنطوي هالهل  لفانايا وذلة الطازجة إىل اعسرهلك يف وضون فرتم امل ب 
 الض ا عبحليت الر هي  االنقل إىل ابئ ي الر  ئةعاإلعدان الغذائي 

 1اإلطاظ    

 ا وذلةالر اظلف اعر ّلقة ابلفاملد ااعهدظ عن 
 
اي عانم، هجججججوا  اكانت عظ جججججّن ة اا شجججججبه عظ جججججّن ة اا  اب وذلةلظق جججججد  ◄

خام، عوجهة لالهجججججرخدام الب جججججبيع ال جججججغل اع جججججبال، البان اعضجججججه 
ااي عانم اهجججججججرظخدعت يف ل جججججججنيد اا إعدان اا ع اوة "الغذا " الكنه 
 5ا ل غل عوان الر غيل اا الربه اا اعوان اليت لظسرخدم فقط ك قاملريع

اميكن ان لكون اعنر ات الغذائية حيوانية اا نبالية اع جججججججججججججججدظ، ال ررب 
( ل جججججججججججججججبا فيهجا احملجاصجججججججججججججججيجل ججاه م 1اوجذلجة اعربجاظ ا عن اللرألجة اليت هل

( الكون احليواهت 2للر جججججججججججججججان اا عناهجججججججججججججججبة لررقيق الغبض عنها؛ هل
( الضجججججد الطيوظ 4( السجججججرب احلليب عن الضجججججب ؛ هل3جاه م للذبا؛ هل

 مسجججات اعرججج ليجججة عن لببيجججة ا حيجججا  اعجججائيجججة يف ( النضجججججججججججججججج ا5البيض؛ هل
 ( الرد اصطيان ا مسات الربّلة بواهطة ع دات ال يدع6ا حواض؛ هل

( اإلنراج 1عن ا ج ا  الرالية: هل هججججججججججججلسججججججججججججلة اإلعدانات الغذائية الر لف ◄
( اعغليجججججججات عجججججججا ب جججججججد 2ال ظاعي ااحل ججججججججججججججججججججججان/الجججججججذبا/ال جججججججججججججججيجججججججد؛ هل

( 6( االر هي ؛ هل5االنقل؛ هل( 4( االرخ لن؛ هل3احل جججججان/الذبا/ال جججججيد؛ هل
( اااهجججججججججججرهالت عن ملبل ا هجججججججججججب اا دعات 7االبيد ابوغلة اابلر  ئة؛ هل

الغذائيةع ال جججججججججججججري عغليات اإلنراج ال ظاعي ااحل جججججججججججججان اعغليات عا ب د 
احل ججججججججان/الذبا/ال ججججججججيد إىل ا ن ججججججججطة اليت ا ل ال فيها اعنر ات ناخل 

ا ب د احل ان/الذبا/ال يد اع ظعة اا يف عوملد اإلنراجع ال غل عغليات ع
كل عن الرنأليف، االر جججججنيف، االفبز، ااع اوة هلعثال  للرطهري يف اع ظعة 
اا يف عبفق للر باة(ع ال جججججججججججججغل الر هي  كل عن عغليات الر هي  ا ايل 
هلعثل الر فيف االرق ججججججججججججججري اإزالة ا صججججججججججججججدا ( اليت حت ججججججججججججججل يف والب 

هلحتولل اعنر ات(ع الدل  ا حيان يف اع ظعة، اعغليات الر هي  الثانوي
اللرألة اليت لرد فيها اهجججججججججججججرهالت ا وذلة اا هجججججججججججججربها عن هجججججججججججججلسجججججججججججججلة 

 اإلعدانات الغذائية علت النقطة النهائية يف هذه السلسلةع

قيد ال نججججاصجججججججججججججججب هلالبياججججة اا فبان ااعججججدخالت  النألجججام الغجججذائياجيغد  ◄
ر لة اال غليات االبىن الرررية ااعؤهسات، اعا إىل ذلك( اا ن طة اع

إبنراج ا وذلة اقهي ها الوزل ها اإعدانها ااهجججججججججرهالكها، انوالج هذه 
 6 ا ن طة، مبا يف ذلك النرائج ااجرغاعية اااملر انلة االبيايةع

هو الرتاجد يف كغية ا وذلة اا جون ا نري ة  الفاملد عن ا وذلة ◄
ااإلجبا ات اليت لرخذها عوّظنا ا وذلة يف هجججججججججججججججلسجججججججججججججججلة  القباظات

اظ الر  ئجججة اعقجججدعي ا جججدعجججات الغجججذائيجججة  اإلعجججدان، ابهجججججججججججججججرثنجججا  قجججّ
 ااعسرهلكنيع

 نري ةهو الرتاجد يف كغية ا وذلة اا جون ا  اعهدظ عن ا وذلة ◄
القباظات ااإلجبا ات اليت لرخذها ّقاظ الر  ئة اعقدعو ا دعات 

 كونعالغذائية ااعسرهل

ا ابلفاملد  الفاملد ااعهدظ يف كّغية ا وذلة ◄ هلاع جججججججججججججججاظ إليهغا الضججججججججججججججج 
عن ا وجججذلجججة( هو النق جججججججججججججججججان يف كرلجججة ا وجججذلجججة  اعجججانلنيااعهجججدظ 

اعخ  ة لالهرهالت الب بي عند هربها عن هلسلة اإلعدانات 
الغذائيةع اابلرايل، ل ججججججري الفاملد يف كّغية ا وذلة إىل اتفاض كرلة 

لالهرهالت الب بي نري ة القباظات ااإلجبا ات  ا وذلة اعخ  ة
اليت لرخذها عوّظنا ا وذلة يف هجججججججججججججلسجججججججججججججلة اإلعدانع اعا اعهدظ يف 
كّغيجججة ا وجججذلجججة، فهو ااتفجججاض اعجججاّني يف كرلجججة ا وجججذلجججة نري جججة 
القباظات ااإلجبا ات اليت لرخذها ّقاظ الر  ئة اعقدعو ا دعات 

 الغذائية ااعسرهلكونع

إىل النق ججان يف خ ججائ   ااعهدظ عن جونم ا وذلةالفاملد  ل ججري ◄
ا وذلة، ا عب الذي لقلل مليغرها عن حيث ااهججرخدام اعق ججونع 
اميكن ان لؤني ذلجججك إىل لباجد القيغجججة الرغجججذالجججة هلعثال  كّغيجججات 
املجججل عن الفيرجججاعني ج يف الفجججاكهجججة اعبضجججججججججججججججوضججججججججججججججججججة( ا/اا القيغجججة 

 اوونمع املد لسفب ااملر انلة لألوذلة بسبب عدم ااعرثال ع الري
لباجد اوونم عن اوجججذلجججة وري عججج عونجججة متثجججل خطب ا علت صجججججججججججججججرجججة 
اعسججججججججججججرهلكع ال ججججججججججججري الفاملد عن جونم ا وذلة إىل النق ججججججججججججان يف 
خ ائ  ا وذلة، ا عب الذي لقلل مليغرها عن حيث ااهرخدام 
اعق جججججججججججججججون، كغجا انجه لن د عن القباظات ااإلجبا ات اليت لرخجذها 

لسجججججججججججججججلة اإلعداناتع اعا اعهدظ عن جونم عوّظنا ا وذلة يف هججججججججججججججج
ا وذلة، فهو النق ججججان نفسججججه الناجد عن اإلجبا ات اليت لرخذها 

 ّقاظ الر  ئة اعقدعو ا دعات الغذائية ااعسرهلكونع

 
الكون الفواملد عن ا وذلة اكرب يف لال الفاكهة اا ضججججججججباات عقاظنة  ابحلبول االبقول، اا هججججججججيغا يف احلاات  -7

اليت لكون فيها ظبا  الرخ لن اا الر هي  وري كافيةع ايف البلدان ا ملل نخال، ل    اظلفا  نسججججججججججججججبة الفاملد عن الفاكهة 
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هي عليه يف البلدان ال ناعيةع اللرقيقة، كثريم هي البلدان ا ملل نخال اليت  اا ضباات إىل ظنا م البنية الرررية عقاظنة  مبا
لفقججد كغيججات كبريم عن ا وججذلججة خالل الرخ لن بسججججججججججججججبججب ظنا م عبافق الرخ لن يف احيججان كثريم مبججا فيهججا اعخججازن اعربنمع 

احملدانم اهجججو  ساظهجججات اإلنراج الرضجججغن ا هجججبال ا خب  لفقد ا وذلة ل ثّب هجججالهجججل اإلعدان بسجججبب القدظات الرقنية 
اظبا  عناخية لرسججججد ابظلفا  احلباظم االبطوبة لنفذ ال دلد عن ان ججججطة  وري كا    املانو  ظ عؤهججججسججججياطاعقرتنة إبااعناالة 

للك يف ظلهاع الؤني للك الألبا  إىل اتفاض كغيات ا وذلة اعراحة للغسججججججججججججرهلكني اإلعدانات الغذائية هججججججججججججلسججججججججججججلة 
 اع اظعنيع عداخيلاجون ا، عد لداعيات علت ا عن الغذائي االرغذلة االض ا علت 

 
 البلبط اهججججججججبال هدظ ا وذلة يف عبحلة البيد ابلر  ئة ابل غب الرخ ل  للغنرج اعدم اهججججججججريفا  اعنر ات الغذائية -8

اكثري ا عا  اع الري "اوغالية" عن حيث اعواصفات اعطلوبة للون اال كل ااحل د االرنو ، ا هيغا اعنر ات الطازجة عنهاع
لكون افدظ علت عسجرو  اعسجرهلك هق ا عن هجو  ساظهجاله ال جبائية اهجوا  ختطيطه للوجبات الغذائية، اإفباطه يف ال جبا  

ريم، ااالرباس يف متيي  اع لوعات الواظنم يف لوهججججججيد اعنر ات هلحلظلا احلد ا نح لل ججججججالحية كبالغذائية ال  ا ابحل ججججججعر ثب  
 احلظلا انرها  ال الحية( اهو  خت لن ا وذلةع

 

 عؤشب الفاملد عن ا وذلة اناظ عنألغة ا وذلة اال ظاعة -اثلث ا

 
يف اعائة عنها لظفقد  30لقدلب ا عبدئي ا عاع ا افان ان حوايل ثلث ا وذلة يف ال امل اا  2011عام  يف ملدعت اعنألغة -9

اا لظهدظ كل هججنةع املد ان  هذا الرقدلب إىل ن ججب الروعية بدظجة علروظة ب جج ن هالني اعسجج لرنيع الكن بغية لوضججيرهغا 
املد   وذلة اعؤشججب اعهدظ عن ا وذلةعالفاملد عن ا اكثب جيبي حالي ا اهججربدال هذا الرقدلب مبؤشججبلن عسججرقلني: ااا عؤشججب

ملاعت اعنألغة بر جججججججججغيد عؤشجججججججججب الفاملد عن ا وذلة احبسجججججججججابهع القّدم هذا اعؤشجججججججججب لقدلبات جدلدم و   عن هجججججججججلسجججججججججلة 
اإن عؤشججججب اعهدظ عن  ، بد ا  عن عبحلة عا ب د احل ججججان اصججججوا إىل الر  ئة هلالكن عد اهججججرثنا  هذه ا خريم(عاتاإلعدان

ا وذلة الذي لرناال افدظ عن ملبل اعسجججرهلكني اقاظ الر  ئة، مليد الرطولب حالي ا عن ملبل ببهعج ا عد اعرردم للبياة، بيد 
 ان لقدلباله ا اىل مل ل دظ ب دع

 
اإن عغل اعنألغة يف لال القياس ضجججججججججججججباظي جد ا عن اجل لربد الرقدم يف خفض الفواملد الغذائية اهجججججججججججججرنان ا إىل  -10
اإلنراج  يف عبحلةيف ال امل  ا وذلةيف اعائة عن  14فقدان  إىل الرقدلبات ا الية للغؤشججب  ججريب الفاملد عن ا وذلةع العؤشجج

ف لت اعسجججججججججججرو   لر  ئةع اخترلف اعسجججججججججججروايت اعقدظم للفاملد عرب ا ملاليد الغوعات السجججججججججججلدعاب البيدعبحلة  ااملبل بلووه
يف اعائة يف آهجججججيا الوهجججججطت ااونوبيةع  21ا 20اعائة يف اهجججججرتاليا انيوزللندا ابني  يف 6ا 5ي، لرتااح الرقدلبات بني اإلملليغ

الليها الفاكهة  ،انعسججروايت الفقد  لغوعات اعنر ات، فرسججّ ل اوذاظ االدظهت ااحملاصججيل ال لرية اعلت خياعا يف عا 
بسججججججبب شججججججدم ملابليرها للرلفع  انعن الفقد عسججججججروايت عاليةاا ضججججججبااتع اليئ عفاجا ا ان لركبد الفاكهة اا ضججججججباات 

اابلنسجججبة إىل اوذاظ االدظهت ااحملاصجججيل ال لرية فرر جججدظ الكسجججافا االبطاطئ ملائغة الفواملد اهجججرنان ا إىل الكغية الكبريم عن 
 البياهت الواظنم عن هالني السل رني، انألب ا إىل ااظلفا  النسيب لقابليرهغا للرلفع

 
ن ب  القليل ف ال  عن ح د ع كليت الفاملد ااعهدظ عن ا وذلةع اعن اعروملد ان لساهد إطاظ ااعفاجئ هو اننا  -11

غد البياهت اليت لريا لقدلب لغل وهون اويف اع اظ  عرب ل  ل   هجججججججّد هذه الف ومظصجججججججد اهدا  الرنغية اعسجججججججرداعة يف 
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لة، اضججججج ت اعنألغة عنه ية شجججججاعلة ع جججججروبة  طوا الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة أبكرب لف جججججيل سكنع احتقيق ا فذه الغا
لوجيهية وغد بياهت ب جججججججججججججج ن لغوعات وذائية عرنوعة اباظلكاز علت ع ججججججججججججججاظلد قبلبية طبقت يف بلدان  دنمع املد 

 اهرظكغلت ا طوا الروجيهية ابهربياهت ملابلة للركييف عد احرياجات البلدان احملدنم اا عد عسوح عراحةع

 
البود عن ان عسجججججججج لة  البياهت افداحرها، علت ندظمك اعسججججججججاعي الرردايت الكاعنة خلف اهججججججججرغباظ الرناال لل -12

خفض الفاملد يف عبحلة عا ب د احل جججان ملد ل جججدظت االوايت خطة الرنغية اعسجججرداعة لألعد اعرردم عنذ هجججب ينيات القبن 
، اويال اي خطوا عن ا وذلةاملد نالي ا للفويال ل بلف عرفق عليه اب خ  ان ل اجل  للك اعسجججاعي اعاضجججيع احتاال
للرد عن ل قيد قد البياهت اكلفرهع افذه الغالة، نابت  ا هاليب اليت لرسد ابلكفا م عن حيث الركلفةلوجيهية ب  ن 

 لر بلفاعنألغة علت لوحيد الر اظلف ابلر اان عد شجججججججججبكا  خاظجيني اعرب عقد ع جججججججججااظات ناخلية، فروصجججججججججلت إىل الفاق 
لرسججد كغا اضجج ت خطوط ا لوجيهية لوفب اهججاليب إح ججائية   ملد ااعهدظ عن ا وذلة انطالمل ا عن اجهات نألب عر دنمعلفاا

 لظسركغل برقاظلب عن الر اظل اعيدانية لوفّب قاظل عغلية احلوا لسياملات  دنمع ابلكفا م عن حيث الركلفة
 

  وذلةحالة اع بفة ال اعية ب  ن بياهت الفاملد عن ا -ظاب  ا

 
لرغثل احد حتدايت اضججججد عؤشججججب الفاملد عن ا وذلة، يف عدم ااكرفا  برقدلب عاعي عوحد بل السجججج ي إىل ملاعدم  -13

للغ لوعات ملد لفيد يف صجججند القباظات ضجججغن البلدان ب ججج ن السجججياهجججات اااهجججرثغاظاتع افذه الغالة، اجبت اعنألغة حتليال  
ملد وذلة يف البلدان حول ال امل، ا الدظاهجججججججججججججات احلالية اليت لقيئ الفاملد ااعهدظ عن ا قغي ي ا ااهججججججججججججج  ا لنرائج عدن كبري عن 

 ن ججججججججججججبت هذا الررليل علت اإلنرتنتع اافد  عن هذا اعسجججججججججججج ت هو اهججججججججججججركغال البياهت البمسية اعراحة اليت ا ل ال لغطي

عطبوع ا القبلب ا عن ع جججججججججججججانظ عرنوعة  480ع لوعات عن اكثب عن  االسجججججججججججججلد اعغكنة، بواهجججججججججججججطةيف اعائة فقط عن البلدان  7
هلحكوعات اجاع ات اعنألغات حكوعية نالية اعنألغات وري حكوعية اوريها(ع اا ل ال ال غل علت حتسججني حتليل البياهت 

، إىل جانب بذل جهون لررسني قد اع لوعات يف هالهل اإلعدان عن خالل اعسوح اوريها عن الوهائلع  القائغة جاظاي 

 
كيف لرفاات ع دات الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة عرب خمرلف عباحل هججججججججججججججلسججججججججججججججلة   البياهت الكبريمحتليل البنّي  -14

ع اإن هذه اع لوعات عراحة هججججججججل ية اإلعدانات الغذائية اا ملاليد الغوعات السججججججججلد، اضججججججججغن كل عبحلة اإملليد الغوعة
اميكن ااطال  عليها يف ملاعدم بياهت "الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة" علت اإلنرتنت، اهي اكرب لغوعة بياهت لفاعلية 

الف نقطة بياهتع اميكن ااهججججججججججججرفسججججججججججججاظ عن البياهت الن للها اختطيطها بطبلقة لفاعلية  20إلكرتانية لضججججججججججججد اكثب عن 
د اهججججججججججرخدام ملاعدم البياهت عن ملبل اي شججججججججججخ  لبوب يف ع بفة اع لد عن اع لوعات عن الفاملد اهيكليةع كغا ابلوهجججججججججج
 ااعهدظ عن ا وذلةع

 

  اظا ها للفاملد عن ا وذلة اا هبال الكاعنةحتدلد النقاا احلامسة  -اخاعس  

 
صظّغغت نظاهة احلالة ال انظم عن اعنألغة حتت عنوان "عنه ية حتليل الفاملد عن ا وذلة يف هالهل اإلعدانات  -15

الفاملد عن  الكاعنة اظا الغذائية" هلعنه ية الفاملد عن ا وذلة(، للر جججججججج يد علت فهد ااهججججججججد النطاق لألهججججججججبال البئيسججججججججية 
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 ثري احملرغل للرلول اعغكنة عن حيث جدااها الفنية اااملر ججججججانلةا وذلة، ا هد الفواملد يف هججججججالهججججججل إعدان  دنم، اللر 
 البيايةع ةهرداعااا  ااجرغاعي القبولا  السالعةاجونم ا وذلة اعرطلبات 

 
ال ججججججججججججججّكل عنه ية حتليل الفاملد عن ا وذلة كذلك  -16

انام عفيدم لرردلد نقاا الفاملد احلامسة بطبلقة عنألغة املابلة 
 دلد ااقاهات ااحللول ال ججججججججججججججائ ةع للغقاظنة، السججججججججججججججغا برر

كغا ان اعنه ية ع ججججججججغغة لكي لسججججججججركغل الرراليل الوطنية، 
املد كانت ف الة حىت اآلن يف لفت انرباه ال دلد عن اصرال 

عن البلدان  عدناع جججججججججججلرة إىل اضجججججججججججد الفاملد عن ا وذلة يف 
ايف ب ض احلاات، انرقلت احلكوعات بدعد عن اعاحنني إىل قبلب لنفيذ الردخالت اعوصججت  ا عن اجل لوليد  االسججلدع

، ملاعت اعبانظم ال اعية ب جج ن احلد عن الفاملد 2015اال ائدات ااملر ججانلةع اعنذ عام  الفواملدانلة عن أتثريها علت صجج يد 
بلد  لقبلب ا لرردلد نقاا  30يف  ةري ا وذلة(، برنفيذ عدن عن نظاهججججات احلالااعهدظ عن ا وذلة اليت اطلقرها اعنألغة هللوف

 الفاملد احلامسة للغراصيل ااحلليب اا مسات اليت لنر ها اصرال احليازات ال غريمع

 
ال جججري النرائج حىت حلظخيه إىل ان عبحلة احل جججان هي نقطة الفاملد احلامسة ا كثب شجججيوع ا للسجججلد كافة هلإذ ذكبت  -17

(ع ااحلقيقة انه ابلنسجججججججججججججبة إىل احلبول االبقول، ظهبت نقاا الفاملد احلامسة ةيف اعائة عن نظاهجججججججججججججات احلال 70يف اكثب عن 
ع اظ  اا هجججيغا يف البلدان ا فبلقية، بغض النألب عن اعكان اا اعنا  ن االرخ لن يف ااب جججوظم عنرألغة خالل عبحليت احل ججج

السجججججائدع اكذلك ا عب ابلنسجججججبة إىل الفاكهة ااوذاظ االدظهت، لبدا ان احل جججججان ل جججججّكل نقطة الفاملد احلامسة إىل جانب 
بله عنها اكثب عن هججججواها، مبباحل اليت اظ الر باة هلعغليات اعناالة ااع اوة( االنقلع اابلنسججججبة إىل الفاكهة، لر لق ا هججججبال 

ااحل ان؛ االألبا  اعناخية اع اكسة؛ الف ي اآلفات ااحل بات اآاثظ النضج االرومليت ااودالة؛ اظنا م اهاليب اعناالة 
 ان لومليت احلإىل ا عباضع اإن للك النرائج عفيدم يف لوجيه لدخالت ختفيض الفواملد إذ لبنّي ضباظم إلال  اهرغام اكرب 

اطبق ساظهجججرهع اكراج اع اظعون إىل الردظل علت حتدلد عؤشجججبات النضجججوج، احتسجججني لومليت احل جججان ا الة احملاصجججيل عن 
الفاكهة إعدان ال ججججججدعات اعناخية ااآلفات ااحل ججججججبات اا عباضع املد اكرظ ججججججفت نقاا حامسة للفاملد ضججججججغن هججججججالهججججججل 

 (ع2اا ضباات كذلك يف عدن عن البلدان اآلهيولة، اجيبي اختاذ إجبا ات للرد عن الفواملد عند للك النقاا هلاإلطاظ 

لة  نقاا الفاملد احلامسةإن  هي نقاا لرخلل هجججججججججججججججلسججججججججججججججج
الغجججذائيجججة اعلت  الفواملجججدحيجججث لبله  اإلعجججدانات الغجججذائيجججة

دث ا ثب ا كرب علت ا عن الغجججذائي  عسجججججججججججججججرواي جججا احتجججظ
 .السّ ل اكرب ا ب ان ااملر انلة
  2019اع دظ: حالة ا وذلة اال ظاعة، 
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 حالة نقاا الفاملد احلامسة يف هلسلة إعدانات اعانغا يف الفلبني: 2اإلطاظ 
 

بنا  ملاعدم لألنلة لضججججد نقاا الفاملد احلامسة ااهججججبا ا الكاعنة يف ضججججغن إطاظ لل ججججباكة عد جاع ة لوس ابنوس الفلبينية، نعغت اعنألغة ال غل علت 
اوباح ملد اعانغا لد  بلووها اهججججججواق البيد ابوغلة ابئيسججججججية لفالهججججججبال ل ججججججغل ا ملدع ا االفاعانغا يف الفلبني، ك هججججججاس للرد عن  اتهججججججلسججججججلة إعدان

يف اعائة( اال العات اليت ختلّفها  0ع2يف اعائة( االبضجججججوض هل 8ع2يف اعائة( االك جججججط هل 9ع1يف اعائة( االرلف اآليل الناجد عن الضجججججغط هل 1االثقول هل
يف اعائة(ع املد اظلف ت نسججججبة ااظ اعانغا اليت لرسججججد أبضججججباظ هقة عن اآلات علت عب الوملت يف  8ع3هججججالل ا ي ظان اليت لنقل ااظ اعانغا بداخلها هل

إىل ل فنها الكّبد خسجججججججائب املر جججججججانلة كبريمع فربنّي ابلرايل ان عبحلة النقل هي نقطة  ائة خالل مخسجججججججة اايم عا ان يف اع 90عبحلة البيد ابلر  ئة إىل 
حيث لرغثل السبب الكاعن يف الر باة البنلاة اوري اعناهبة للغنرجع ابفضل اعرغان ال نانلق البالهريكية لنقل  اتالفاملد احلامسة يف هلسلة اإلعدان

ن هججججالل ا ي ظان، اتفض عسججججرو  للف اعانغا جبا  الضججججغط بنسججججبة علروظة خالل النقل، فبدات ااظ اعانغا ل ججججل  ونم افضججججل إىل اعانغا بدا  ع
لنقل اهجججججواق اوغلةع كغا ا احلفا  علت جونم اعانغا يف البيد ابلر  ئة اعغبها الرخ ل ع اهكذا، بفضجججججل اكر جججججا  السجججججبب الكاعن للفاملد خالل ا

احسب اإطا لدح عسرو  افدظ خالل البيد ابلر  ئة ف ب  حتقيق عنف ة املر انلة  اتقاطه احلامسة، مل خيفض الفاملد يف هلسلة اإلعداناع اوره ان
ا وذلة عن حيث املد ااعهدظ عن فال فوائد احلد عن جيب عوازنةبياية، نألب اعن اجهة  اكرب بفضجججججججججججججججل حتسجججججججججججججججني جونم اعنرج ازاينم عغبه الرخ ل ع

عن خلق اع لد عن النفاايت البالهريكية هلعنألغة ا وذلة اعرتلب ا ثب البياي  عدخفض انب ااثت وازات الدفياة، اكذلك اهرخدام ا ظاضي ااعياه، 
 (ع2019اال ظاعة 
 خطال الفاقع عنألغة ا وذلة اال ظاعة يف إطاظ بينيةجاع ة لوس ابنوس الفلالرقبلب الدي اعدله اع دظ: 

 
الرغهيدي ل جججججياوة ، عناصجججججب لل غل واملدملد، اكذلك ا هجججججبال البئيسجججججية للفل جججججكل حتدلد النقاا احلامسة للفاا  -18

ان الوط  االوط  اال اعيع ابوهجججد لقدلبات الفاملد عن ا وذلة عؤشجججب الفاملد عن ا وذلة البصجججد الفواملد علت اعسجججرو  ن
ان لساعد يف لبكي  جهون قد البياهت، احتدلد ا هالة ذات ال لة ابلسياهات اليت جيب لضغينها يف ااهربياهت ع لد 

 عن لقييغات ا ثبع
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 السياهاتااعهدظ عن ا وذلة ابلنسبة إىل ااية بياهت الفاملد  -هانه ا

 
ا كوهجججججججججيلة لررقيق  -19 ا لنبغي اعرباظ خفض الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة هدف ا ملائغ ا حبد ذاله احسجججججججججب اإطا الضججججججججج 

اهدا  اخب ع الرطلب صججياوة السججياهججات الف الة للرّد عن الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة لوافب ع لوعات اافية حول كغية 
 جغبافي ا اعرب هجججججججججلسجججججججججلة اإلعدانات علت حدّ  هجججججججججوا  ع ال جججججججججكل النق  احلايل  اعوضججججججججج هغا ا وذلةاعهدظ عن  ااالفاملد 

 يف اع لوعات اعقاظنة ااعوثوملة، عثبم ظئيسية اعام اضد هياهات هانفة اف الة  فض الفاملد ااعهدظ عن ا وذلةع

 
ل واعل ا اظجية السجلبية اعن البدلهي انه لنبغي للردخالت ال اعة ان لبك  علت لوفري السجلد ال اعة ا/اا خفض ا -20

اعبلبطة ابلفاملد ااعهدظ عن ا وذلةع السججججرند السججججياهججججات ال اعة  فض الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة إىل هدفني اهججججاهججججيني 
 اثنني اا: حتسني ا عن الغذائي االرغذلة، اااهرداعة البيايةع

 الفبز
حبث اايل ب  ن 
اع لوعات اع بافة 

  لي ا

 ع لوعات اهاهية/
حتدلد هالهل 
إعدانات ا وذلة 
 ذات ا الولة

 الررقيقات اعيدانية
عقابالت اعسوح انظاهات عيدانية 

ابلر اان عد لغوعات عن 
 اصرال اع لرة اخمربلن ظئيسيني

ع لوعات هالهل القيغة ب  ن ا ن طة 
اا ه اظع نألبم اصرال  الفاعلةااوهات 

اع لرة للفواملد اااهرغام ابلرغيري ااملرتاح 
احللولع لقدلب الفواملد اعانلة االفواملد يف اوونم 

هلسلة القيغةع حتدلد االفواملد ااملر انلة يف 
 عنقاا الفاملد احلامسة

 لربد احلغولة
عند  احلغولةلقدلب 

 نقاا الفاملد احلامسة

بياهت  دنم ب  ن 
الفاملد يف الكغية ااوونمع 

اعر لة بنقاا  الفواملد
الفاملد احلامسة احملدنم يف 

اإلعدانات هلسلة 
 ذات ا الولةالغذائية 

 اع لوعات لوليف
 احلوفالفواملد ا حتليل اهبال 

حتليل اع لوعاتع حتدلد الردخالت؛ حتليل 
ع اان كاهات علت ا رغد الركاليف االفوائد

عغل  حلقةاا عن الغذائي االبياةع عقد 
 صرال اع لرة الوطنيني عن اجل اهر باض 
النرائجع اضد عفهوم ع با  اهرثغاظي عن اجل 

 لطبيق الردخالت اعقرتحة
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السياهات انقاا الدخول ا نسب  فض اعن ا هاهي لوضيا افد  اا ا هدا  اعن ونم عن اجل حتدلد  -21

الفاملد ااعهدظ عن ا وذلةع اهجججججيغيل الرتكي  علت ا عن الغذائي إىل لفضجججججيل الردخالت اليت لرّد يف ااىل عباحل هجججججلسجججججلة 
ع ا جل اتاإلعدانات الغذائية، حيث هججرر ّلت اآلاثظ اإلجيابية علت ا عن الغذائي يف اعباحل اعربقية عن هججلسججلة اإلعدان

زاينم كفالة اهجججججججججججرخدام اعواظن اااملرتال اكثب عن حتقيق ا هدا  البياية، لنبغي  فض الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة ان لرد 
ب د املو  الر ثري البيايع ااخري ا، عكان ح جججججججججججول خفض الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة حول ال امل اايره يف عا لر لق بررقيق 

ا هدا  البياية، ابهججججججججججججججرثنا  خفض انب ااثت وازات الدفياة إذ ان أتثريه يف لغري اعنا   اهدا  ا عن الغذائي االرغذلة اا
 هو نفسه، اي كان عكان لنفيذهع

 
فغن ا ظجا ان لبّك  بلدان الدخل اعنخفض علت  املد لكون للبلدان اعخرلفة اهدا  خمرلفة لبشججججججججججججججد خياظا اع -22

اإلناظم اعسرداعة للغواظن عن اظاض اعياهع الدعو هذا إىل الرتكي  علت خفض حتسني ا عن الغذائي االرغذلة ابإلضافة إىل 
، ايف هجججالهجججل اإلعدان ةظعمبا يف ذلك علت عسجججرو  اع   اتالفاملد ااعهدظ عن ا وذلة يف اعباحل ا اىل لسجججلسجججلة اإلعدان

هاع اميكن لبدائل السجججياهجججات عن اجل زاينم كفا م هجججلسجججلة االفواملد يف اعال امل جججاهايف الرقليدلة، حيث لكون الر ثريات 
 اإلعدانات عثال  ان لرضججججججججججججججغن حواف  لدعد اعرغان الركنولوجيات ااابركاظات الكفيلة بررسججججججججججججججني اعناالة اخفض الفاملد 

 اا ل  ل  كفا م اعواظنع

 
ي االرغذلة ابلرتكي  علت ا هدا  اعن ا ظجا ان لقوم البلدان ال ججججججججججججججناعية اليت لردح فيها ان دام ا عن الغذائ -23

عن  اتالبياية اا هجججيغا انب ااثت وازات الدفياةع اهذا لدعو إىل ساظهجججة لدخالت يف اعباحل النهائية عن هجججلسجججلة اإلعدان
ملبيل ل دلل ع الري لسججججججولق الفاكهة اا ضججججججباات الوضججججججيا عسججججججائل لوهججججججيد ا وذلة عثل "حلظلا احلد ا نح لل ججججججالحية" 

ها  ال جججججالحية" ااإلعفا ات الضجججججبلبية لريسجججججري الررب  اب وذلةع املد لكون هنات عسجججججااعات بني هد  اآخب، ا"حلظلا انر
 كغا ملد لدعو احلاجة إىل اخرياظ اهدا  ع ينة نان هواها عنرها ا الولةع

 
البلدان يف النبغي ساظهجججججة الروعية احتدلد ا هدا  عن ملبل البلدان، كغا جيب بنا  القدظات عن اجل عسجججججاعدم  -24

ملياس الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة، ااختاذ اإلجبا ات اعالئغة  فضجججججججججججججهغاع اعن ا اية مبكان كذلك عقد شجججججججججججججباكات بني 
اصججججرال اع ججججلرة يف القطاعني ال ام اا ا ، علت ال جججج يدلن الوط  االدايل، لريسججججري ااهججججرثغاظات اع ججججرتكة عن اجل 

اعن شجججج ن حتسججججني  وهججججط االب يد، ل ججججاه قيد اوهات الفاعلة يف النألام الغذائيعحتقيق إلبانات علت اعد  القبلب ااعر
اإلح ججججججا ات ب جججججج ن الفاملد ااعهدظ عن ا وذلة ان مياظس ابله ا ثب يف نعد صججججججياوة السججججججياهججججججات الف الة  فض الفاملد 

 ااعهدظ عن ا وذلةع
 


