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 موجز

جملس الصادرة عن لتوصيات لاستجابة  عداتأ   تنيلال جمال التغذيةرؤية منظمة األغذية والزراعة واسرتاتيجيتها يف عرض تس
 لبشرللغذائية مناط ااألسني حتيف بطرق متنوعة تساهم الغاابت واألشجار در اإلشارة إىل جتو . 2019عام يف نظمة امل
ضمان ادفة إىل اهلبشأن االسرتاتيجية  اتفرصة للجنة لتقدمي توجيهتيح هذه الدورة ستو  .احلد من سوء التغذيةيف و 

 .تحسني التغذيةلإمكاانت من  ما تزخر به الغاابتحتقيق 

 جلنة الغاابتجانب من اختاذها املقرتح  اتاإلجراء
لتنفيذ  دعًماو  جبميع أشكاله سوء التغذيةلغذائية والوقاية من مناط اتعزيز األمن إمكاانت لتمتع به الغاابت ما تيف ضوء 

 :القيام مبا يلي االسرتاتيجية، فإن اللجنة مدعوة إىل
 نظمة ودعم املالءمتها للوفاء بوالية دى م، لضمان ميحراجمنظور بشأن االسرتاتيجية، من  اتتقدمي توجيه

 .أهداف التنمية املستدامة اخلاصة هبامقاصد جهود لتحقيق ما تبذله من البلدان يف 
  إمكاانتما تتمتع به الغاابت من سرتاتيجية لضمان حتقيق حات لتحسني االاقرت ااملسودة وتقدمي استعراض 

 .جبميع أشكاله سوء التغذيةالوقاية من و لغذائية مناط ااألحسني تل
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 معلومات أساسية -ًل أو  
جبميع  لقضتتتتتتاء عل  اوو  وستتتتتتوء التغذيةحتدي االبلدان إىل ابلنستتتتتتبة  2030خطة التنمية املستتتتتتتدامة لعام تطرح  -1

إىل مهية حامسة ابلنستتتبة التغذية اويدة أكتستتتي تو فرص التنمية يف العامل اليوم. إحدى أكرب حتستتتني التغذية ويتيح . أشتتتكاله
مهمة للغاية التغذية اويدة كما أن لدفا  عن نفسه أو التعايف من املرض.  من اوسم امتكُّن الصحة و لصمود و القدرة عل  ا

 .والسمنة واألمراض غري املعديةالزائد خماطر الوزن من لتقليل ل
جيال احلاضر واملستقبل. ويكمن لتغذية اويدة ألإحدى الركائز اليت تقوم عليها االنظام الغذائي الصحي ل ويشك   -2

دور قيادي واضتتتح يف ضتتتمان بملنظمة تضتتتطلع ارفع مستتتتوات التغذية، و يف نظمة قاة عل  عاتق امللأحد جوانب الوالية امل
 .وميعويف متناول اأبسعار معقولة متوافرة ومتاحة  صحيةالغذائية أن تكون األمناط ال

رتفا  اال يفاوو  مستوات الوقت الذي تستمر فيه في فلتغذية. تعلق ابيف مفرتق الطرق يف ما يالعامل قد ابت و  -3
ذاته من املخاطر اوسمية اليت هتدد  الوقت يفوالسمنة الزائد الوزن أصبح حتدي نقص التغذية، تذليل البلدان لفيه  تكافحو 
 يف العامل. لصحة العامة ا

املصتتتتتتتتتابون أبمراض غري معدية مرتبطة فاألشتتتتتتتتتخاص ستتتتتتتتتوء التغذية. باألمراض املعدية  19-ربط جائحة كوفيدوت -4
األطفال الذين كما أن   اإلصابة آباثر صحية حادة والوفاة جراء األمراض املعدية.خطر أكثر من سواهم  يواجهونابلتغذية 
ا من نقص التغذية هم أكثر عرضتتة خلفيه عانون ييف الوقت الذي  19-بفريوس كوفيديصتتابون  لعدوى جراء الوفاة طر اأيضتتً

ستتتتتتتتتتتوء التغذية واألمراض غري للوقاية من وينبغي والتهاابت اوهاز التنفستتتتتتتتتتتي واملضتتتتتتتتتتتاعفات النا ة عن االلتها  الرئوي. 
شتتتتترائح اليف صتتتتتفوف جزًءا ال يتجزأ من بناء القدرة عل  الصتتتتتمود، ال ستتتتتيما تشتتتتتكل أن  ةط الغذائيامنابألرتبطة املعدية امل

 .ضعًفاشد السكانية األ
بدأ عقد العمل من كما ،  مدته عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية منتصتتتتتتت يبلغ ذلك، ابإلضتتتتتتتافة إىل و  -5

يف هذا و . 2030عام  ، وهوأهداف التنمية املستتتتتتتتتتتدامةوعد النهائي لتحقيق أهداف املىل إأجل التنمية املستتتتتتتتتتتدامة امل دي 
من الرؤية واالسرتاتيجية لعمل نسخة حمدثة بوضع القاضية ، التوصية 2019يف أبريل/ نيسان أقر جملس املنظمة، السياق، 

 1بتقييم عمل املنظمة يف جمال التغذيةتدي هت ما يلي ابستتتتتتتتتتتتتم  االستتتتتتتتتتتتترتاتيجية ( املنظمة يف جمال التغذية )يشتتتتتتتتتتتتتار إليها يف
ضتتمان فهم ريثريها املباشتتر نظمة اهلادف إىل عمل املل ااالستترتاتيجية إطارً هذه تضتتع ستتو ديد. اوعاملي الستتياق لوتستتتجيب ل

ة تنظيمي اتتوجيهئها من ألعضااملنظمة ما تقدمه يف أفضل إدراجه عل  حنو والتغذية و  ةالغذائياط منوغري املباشر عل  األ
 . الغاابتابلنسبة إىل ، مبا يف ذلك واليتهابذات الصلة بشأن القضاا السياسات  ويف جمال

والطاقة وخدمات النظم فرص العمل دخل و الو  ةمغذيأغذية من خالل توفري  ،واألشتتتتتتتتتتتتتتجارتستتتتتتتتتتتتتتاهم الغاابت و  -6
 مناطأدوارًا مهمتة يف األ دي تيف الغتاابت اليت توجد النبتااتت واحليواانت فت. الغتذائيتة الصتتتتتتتتتتتتتتحيتةمناط يف األ ،يكولوجيتةاإل

من الغاابت   املتأتيدعم العل  و والفيتامينات واملعادن.  اتلربوتينشتتتتتتتكل مصتتتتتتتدرًا لتحيث ملاليني األشتتتتتتتخاص،  ةالغذائي
ثلث سكان العامل يعتمدون عل  السلع واخلدمات  ةبار قتشري التقديرات إىل أن و اإلنتاج احليواين للحوم ومنتجات األلبان. 

 ة.األمن الغذائي والتغذيضمان و  عيشهماحلرجية لكسب 

                                                 
1  www.fao.org/evaluation 
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والنظم الغذائية غذية واخلدمات احلرجية حتستتتتتتتتتتتتتتني فرص احلصتتتتتتتتتتتتتتول عل  األلدخل املتأت  من املنتجات اويدعم  -7
ا من نون الذين جيجانب تغذية، ليس فقط من حتستتتتتتتني الالصتتتتتتتحية اليت ت دي إىل  دخاًل مباشتتتتتتترًا من الغاابت ولكن أيضتتتتتتتً

ستتتلو  األ ووه 2لطهي،ل شتتتبالعامل وقود اخليف مليار شتتتخص  4.2يستتتتخدم و يف اجملتمع األوستتتع. زدهار االخلق خالل 
وقود  3يف العاملكل عشرة أشخاص شخص من أصل  يستخدم كما .  بطريقة صحيحة ملغذاتايسي لضمان امتصاص الرئ

استتتتتتتتخدامات وقود وإن . تجهيز األغذيةللشتتتتتتتر  و لكي تصتتتتتتتبح صتتتتتتتاحلة ل هاتعقيم املياه عن طريق غليألغراض اخلشتتتتتتتب 
 تها. الغذائي وتغذياألسر أمن  ابلنسبة إىلجتعل الغاابت مهمة هذه  باخلش

لتأمني ال غىن عنه لطبية اية و ائغذمحاصتتتتتتتتتتتتتتيل الللوراثي خزان التنو  البيولوجي كحفظ دور الغاابت يف  كما أن -8
والصتتتتتتتتتتتتتتتدمتات االقتصتتتتتتتتتتتتتتتادية يتة غتذيف أوقتات نقص األو واحلفتا  عليهتا.  ودة مالئمتةجب غتذائيتةاط عزيز أمنتتالتنو  الالزم ل

ا دورًا حاستت دي تو من الغاابت شتتبكة أمان. املتأتيان واالجتماعية والستتياستتية، يوفر الدخل واألغذية الربية  م الغاابت أيضتتً
ا يستتتتتتتتتتتتتتاهم يف الوقاية من انعدام األمن الغذائي املرتبط ابملناخ وخماطر نقص تغري املناخ، م  وطأة يف التخفي  من  األمهية

ياقات جمتمعة مع الغاابت صتتتتتتتتتتتتتتالت القائمة توفر هذه العناصتتتتتتتتتتتتتتر املتعلقة ابلو التغذية.  عمل املنظمة جًدا لوجيهة ستتتتتتتتتتتتتت
 . التغذيةيف جمال واسرتاتيجيتها 

الستتتتتتتتناد إىل ابأعدت اليت  تحديث االستتتتتتترتاتيجيةلعملية بزمام نظمة املية يف ائنظم الغذاللتغذية و وريخذ شتتتتتتتعبة ا -9
فريق األستتتاستتتي لالستتترتاتيجية ومشتتتاورات أوستتتع مع الصتتتياغة اجتماعات متعددة لفريق إثر تعليقات مت  عها إستتتهامات و 

واإلدارات الفنية املوجودة يف شتتتتتتتتتتتعب من مثلني من  يع اليتأل  الوكالة نطاق عل  معين ابستتتتتتتتتتترتاتيجية التغذية  فينمهام 
 يدانية.املقر الرئيسي ومن املكاتب امل

ت ونة أوصتو الستابعة والعشترين بعد املائة.  ال  ونة الربانمج يف دورهتعصتيلية اخلطوط العريضتة التفعرضتت قد و  -10
ثة يف ، مبا يف ذلك مناقشتتتتتة مستتتتتودة االستتتتترتاتيجية ا د  إجراء عملية تشتتتتتاور شتتتتتاملة مع األعضتتتتتاءالربانمج ابالستتتتتتمرار يف 

 5 4 .بلورهتاملواصلة األمهية حامسة  مسألة عتربيهو ما ، و 2020عام يف   يع اللجان الفنية يف املنظمةاليت تعقدها دورات ال
واملبادئ  ،نطاق االسرتاتيجيةو  أساسية، معلومات( COFO/2020/9.2 الوثيقة لحقمباملرفقة وفر مسودة االسرتاتيجية )وت

 تنفيذها.تقدم معلومات عن خطة نشطة، و األنتائج و الو  ،همةوالرؤية وامل ،التوجيهية
مع النتائج واألنشتتتتتطة  االغذائية الصتتتتتحية، ومتاشتتتتتيً مناط لغاابت واألشتتتتتجار يف األالذي ت ديه اا ابلدور املهم وإقرارً  -11

 ملواصلة بلورهتا:النقاط التالية يف االسرتاتيجية إدراج النظر يف ينبغي املقرتحة لالسرتاتيجية، 
األمناط النظم الغذائية املستتتتتتتتتتتتدامة اليت تدعم  من الغاابت واألشتتتتتتتتتتتجار كجزء ال يتجزأ مناملتأتية إدراج األغذية  (1)

مبا يف ذلك العديد  ،الغاابتعتمدة عل  ا لية امل مجتمعاتللمكني وفري مقومات التتو ( 2)الغذائية الصتتتتتتتحية  
االستمرار م من املعارف التقليدية و التعل  و ( 3)قادة للتغيري يف تنفيذ االسرتاتيجية  ابعتبارها من الشعو  األصلية 

  األقاليمالبلدان و خمتل  حبث تعاوين عرب إجراء  عن طريقالبياانت واملعلومات اليت تشتتتتتتو  فجوات ال ستتتتتتد  يف 

                                                 
  االقتصادية من الغاابت. -. تعزيز املنافع االجتماعية2014لعام  . حالة الغاابت يف العامل2014منظمة األغذية والزراعة.   2
)متتتتتتتتتتتتاح عتتتلتتت  التتتعتتتنتتتوان التتتتتتتتتتتتا : . Woodfuel and Food Security and Nutrition Sustainable. 2017متتتنتتتظتتتمتتتتتتتتة األغتتتتتتتتذيتتتتتتتتة والتتتزراعتتتتتتتتة.   3

http://www.fao.org/3/i7917en/I7917EN.pdf.) 
 (. 8/127PCالوثيقة ) التقدم ا رز يف حتديث االسرتاتيجية اخلاصة ابلتغذية  4
 (. 4/163CLالوثيقة ) للجنة الربانمج بعد املائة السابعة والعشرين الدورةتقرير   5

http://www.fao.org/3/i7917en/I7917EN.pdf
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لغاابت والزراعة واألمن الغذائي والتغذية األهداف املتعلقة ابالقطاعات تدمج مشرتكة بني وضع سياسات و ( 4)
اليت تقدمها ( لالعمفرص ( وغري املباشتتترة )مثل اخلدمات و ذيةغملستتتامهات املباشتتترة )مثل الوقود واألاب قر  بطرق ت

بني أصتتتتتتتتتتتتتتحا  املصتتتتتتتتتتتتتتلحة العامليني واإلقليميني يف ما القطاعات مشتتتتتتتتتتتتتترتكة بني عقد حوارات و ( 5)لغاابت  ا
لتنفيذ الناجح لالستتتتتترتاتيجية  ل اإجراءات حتولية دعمً تستتتتتتمح اب اذ راكات شتتتتتتوتعزيز قامة والوطنيني وا ليني إل

ترمي إىل ستتتتتياستتتتتات وابتكارات وإجراءات وضتتتتتع قدرات امل ستتتتتستتتتتات احلكومية واجملتمعات ا لية لوتنمية ( 6)
 .األمن الغذائي والتغذيةحتقيق تعزيز مسامهة الغاابت واألشجار يف 
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 مشروع الرؤية والسرتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذية -اثنًيا
 معلومات أساسية -ألف

هلدف الثاين من أهداف التنمية ويعرتف اتتيح التغذية ا ستتتتتتتتتتن ة واحدًة من أفضتتتتتتتتتتل فرص التنمية يف عاملنا اليوم.  -1
( مبا يف ذلك هزال األطفال وتقز مهم 2من اهلدف  2املستتتتتدامة أبمهية وضتتتتع عاية وميع أشتتتتكال ستتتتوء التغذية، )املقصتتتتد 

ملغتتذات التتدقيقتتة واألمراض غري املعتتديتتة، من أجتتل حتقيق األهتتداف والنواقص يف ا ستتتتتتتتتتتتتتمنتتةونقص الوزن والوزن الزائتتد وال
االجتماعية والبيئية واالقتصتتتتتتتتتادية. وت دي التغذية دورًا رئيستتتتتتتتتًيا يف التقدم عل  صتتتتتتتتتعيد حتقيق أهداف التنمية املستتتتتتتتتتدامة، 

(، و فيض 2دف من اهل 5و 3(، وتعزيز الزراعة املستتتتتتتتدامة )املقصتتتتتتتدان 2من اهلدف  1كالقضتتتتتتتاء عل  اوو  )املقصتتتتتتتد 
( وخفض نسبة الوفيات النفاسية ووفيات املواليد 3من اهلدف  4الوفيات املبكرة النا ة عن األمراض غري املعدية )املقصد 

(، واحلد  من تغري املناخ 1من اهلدف  2و 1(، والقضتتتتتاء عل  الفقر )املقصتتتتتدان 3من اهلدف  2و 1واألطفال )املقصتتتتتدان 
( وحتقيق النمو 5( واالرتقاء ابملستتتتتتتتتتتتتاواة بني اونستتتتتتتتتتتتتني )اهلدف 15و 14جي والرتبة )اهلدفان ومن خستتتتتتتتتتتتتارة التنو  البيولو 

(. ولكن عل  الرغم من بعض التقدم ا رز، ال يزال العامل متأخرًا عن حتقيق أهداف 8االقتصتتتتتتتتتتتتتتادي الشتتتتتتتتتتتتتتامل )اهلدف 
ستتيتطلب تضتتافر جهود  يع أصتتحا  املصتتلحة التغذية. فإن التصتتدي الكامل لستتوء التغذية أبشتتكاله كافة يف املستتتقبل 

الذين هلم أدوار ي دوعا. وهتدف هذه االسرتاتيجية إىل حتديد دور املنظمة وما ستفعله ملعاوة سوء التغذية بكافة أشكاله، 
صتتتتحا  فتحق ق ابلتا  مهمتها املتمثلة يف  رفع مستتتتتوات التغذية  يف ستتتتياق اإلجراءات األخرى املتخذة حالًيا من قبل أ

 املصلحة يف منظومة األمم املتحدة وخارجها.
وجد عوامل أخرى عدة حني ت التغذوية. ففياليت حتدد احلالة النمط الغذائي أحد العناصتتر احلامسة املباشتترة  وميث ل -2

شك ل ت، املرأةني ومتكتعليم هلا أمهيتها احلامسة يف حتديد احلالة التغذوية، كالصحة اويدة واملياه النظيفة والصرف الصحي وال
العمود الفقري للتغذية اويدة ابلنستتتتتتتتتبة إىل جيل اليوم كما لتجيال املستتتتتتتتتتقبلية. وي دي النمط  ةالصتتتتتتتتتحي ةط الغذائيامناأل

الغذائي دورًا حيوًا يف معاوة النواقص والفوائض واالختالالت يف متناول الناس من الطاقة واملغذات، اليت تضتتتتتتتتتتتتتتع  منو 
يحقق ابلتا  األركان االجتماعية واالقتصتتتتتادية والبيئية ألهداف التنمية املستتتتتتدامة. وليستتتتتت من تركيبة اإلنستتتتتان وتطوره، ف

موح دة يتأل  منها النمط الغذائي الصتتتتتحي ابملطلق، مبا أن األمناط  تل  ابختالف املواقع اوغرافية والستتتتتن واحتياجات 
أي منط غذائي كاف ومأمون ليها األفراد لعيش حياة صتتتتتتحية: الستتتتتتكان وثقافتهم، ولكن  يعها مكو ن من أغذية  تاج إ

 ، عرض فريق اخلرباء رفيع املستتتتتتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية2017ومنو   ومت زن من حيث الكمية والنوعية. ويف عام 
 -ة وسلوك املستهلكني من زراعة وسالسل لتوريد األغذية وبيئات غذائي - 6أدلًة تشري إىل أن  يع عناصر النظم الغذائية

معمًقا ومنستتًقا لضتتمان جعل األمناط الغذائية الصتتحية متاحًة وستتهلة الوصتتول ومأمونة ومقبولة ثقافًيا من  تستتتوجب عماًل 
 اوميع، وأوص  ابستغالل الفرص املتاحة يف أحناء النظم الغذائية من أجل حتسني النتائج الغذائية والتغذوية. 

مواطن ضتتتتتتع  لدى العديد من النظم الغذائية املعاصتتتتتترة، وجود  19-كشتتتتتتفت االستتتتتتتجاابت وائحة كوفيد  وقد -3
تتهدد األمن الغذائي والتغذية والصتتحة وستتبل املعيشتتة وت فاقم الالمستتاواة. وتتضتتمن مواطن الضتتع  تلك حتدات متعددة 

، حيث ميكن لفرادى الدول إغالق احلدود وفرض إقفال ومعقدة ستتتياستتتًيا يف إدارة ستتتالستتتل القيمة الغذائية املتكاملة عاملًيا
                                                 

األحياء املائية(  تتضتتتتتمن النظم الغذائية ستتتتتالستتتتتل إلمدادات األغذية تبدأ من القطا  الزراعي )إنتاج ا اصتتتتتيل والثروة احليوانية واحلراجة واملصتتتتتايد وتربية  6
 ن فيها مع النظام الغذائي( وسلوك املستهلك. والبيئات الغذائية )اليت يتعامل املستهلكو 
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احلاجة املتواصلة إىل مارسة األنشطة يف ظل  اخلدمات الغذائية واحلد من حركة التنقل والتجارة  والتوصية ابلتباعد اوسدي 
ضتر واللحوم الطازجة كثيفة العمالة كاحلصتاد والتوضتيب والنقل والتستويق ابوملة وابلتجزئة لستلع أستاستية كالفاكهة واخلال

ومشتتتتتتتتقات احلليب  واالتكال عل  اليد العاملة امل قتة واملهاجرة، وهشتتتتتتتاشتتتتتتتة وضتتتتتتتع املوظفني العاملني عل  امتداد النظام 
ا منقواًل  19-الغذائي  يف  لة أمور. وعل  الرغم من أن فريوس كوفيد بواستتتتتطة األغذية، فإن هذه اوائحة قد  ليس مرضتتتتتً

ا من الرتكيز ابعتبارها جزًءا ال يتجزأ من حتويل النظم الغذائية، وهي تستتتتتل ط الضتتتتتوء عل   األغذيةعل  ستتتتتالمة  زادت أيضتتتتتً
 . وابإلصحاححدات األوسع املتصلة ابلصحة والت األغذيةالرتابط القائم بني سالمة 

التغذية. فإن الرابط القائم بني األمراض املعدية وسوء الضوء بشكل أكرب عل  أيًضا  19-جائحة كوفيدسل طت و  -4
ض القلب( أكثر امر أالسك ر وارتفا  ضغط الدم و  داءاألشخاص الذين يعانون أمراًضا غري معدية كامنة مت صلة ابلتغذية )ك

عرضتتتتة من ستتتتواهم الحتمال اإلصتتتتابة آباثر صتتتتحية حادة والوفاة جراء األمراض املعدية. كما أن األطفال انقصتتتتي التغذية 
ا العدوى التنفستتتتتية والتعقيدات النا ة عن االلتها  الرئوي. أكثر عرضتتتتتة للموت جراء العدوى  بشتتتتتكل عام، وخصتتتتتوصتتتتتً

وينبغي ملنع ستتتتتتتتتتتتتتوء التغتتذيتتة واألمراض غري املعتتديتتة املتعلقتتة ابلنمط الغتتذائي أن يكون جزًءا ال يتجزأ من بنتتاء القتتدرة عل  
 الصمود، ال سيما لدى الشرائح السكانية األكثر ضعًفا.

لكي تصتتبح ،حيثما تقتضتتي احلاجة،  النظم الغذائيةحتستتني ز يفحتقت مضتت ، تتزايد ضتترورة واآلن أكثر من أي و  -5
الصتتتتتتدمات، فيما تضتتتتتتمن صتتتتتتحة األفراد ورفاههم. ويشتتتتتتتمل األمر عل  ابتكارات تنظيمية قدرة عل  الصتتتتتتمود أمام أكثر 

واجتماعية، وابتكارات التقانة البستتتيطة والتكنولوجيا العالية والرقمنة، وتكنولوجيات ةاية العاملني واملستتتتهلكني واألطراف 
 اسرتجا  األغذية وإعادة توزيعها والتخلص منها.العاملني يف جمال 

ابعتبار منظمة األغذية والزراعة، منظمًة لتمم املتحدة تعىن يف املقام األول ابألغذية والزراعة، فهي تضتتتتتتتتتتتتتتطلع و  -6
 بدور رادي عل  صتتتتتعيد معاوة ستتتتتوء التغذية بكافة أشتتتتتكاله، وذلك من خالل حتستتتتتني األمناط الغذائية والنظم الغذائية.

، حتد د املنظمة التحستتينات املطبقة 2019نظمة يف جمال التغذية لعام وابالستتتناد إىل التوصتتيات الصتتادرة عن تقييم عمل امل
عل   يع أشتتتتتتتتتتتتكال ستتتتتتتتتتتتوء التغذية، وتشتتتتتتتتتتتتجعها من خالل النهج القائمة عل  األغذية والنظم الغذائية واألمناط الغذائية 

ع عل  أشتتتتكال ستتتتوء ا وإن عمل املنظمة يف جمال التغذية مستتتتتقباًل  7.الصتتتتحية ل  كافة  لتغذيةستتتتيربز الرتكيز املوستتتت  وستتتتيفصتتتت 
ح الدور التغذوي للمنظمة يف حتقيق أهداف التنمية املستتتتتتتتتدامة.  املستتتتتتتتامهة املمكنة للنظم الغذائية يف جمال التغذية، ويوضتتتتتتتت 
وتعمل املنظمة عرب  يع أبعاد النظم الغذائية، من خالل خربهتا يف إنتاج األغذية وجتهيزها وتوزيعها والتجارة هبا وتستتويقها 

منها، ويف إنتاج ا اصتتيل والثروة احليوانية واحلراجة ونظم املصتتايد وتربية األحياء املائية وستتالستتل القيمة وستتالمة  والتخلص
 والتأهب للطوارئ وبناء القدرة عل  الصمود والتغذية. األغذية

ط الغذائية ومن خالل ستتتتتلستتتتتلة من اإلجراءات الدولية، دعا أعضتتتتتاء املنظمة إىل العمل بشتتتتتكل أكرب عل  األمنا -7
، قام امل متر الدو  الثاين املعين ابلتغذية الذي اشتتتتتتتتتتتتتترتكت املنظمة يف عقده مع 2014والنظم الغذائية الصتتتتتتتتتتتتتتحية. ويف عام 

منظمة الصتتتتتتتتتتتتتتحة العاملية، ابعتماد إعالن روما عن التغذية وإطار العمل التابع له، معرتًفا ابلتحدي الذي تواجهه النظم 
اعت مد عقد األمم املتحدة للعمل من أجل  2016ويف أبريل/نيستتتان  8.وفري أمناط غذائية صتتتحيةالغذائية احلالية من حيث ت

                                                 
 [ابللغتتة اإلنكليزيتتة]ص  119. تقييم استتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيتتة منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة ورؤيتهتتا للعمتتل يف جمتتال التغتتذيتتة. رومتتا، 2019 منظمتتة األغتتذيتتة والزراعتتة  7
(www.fao.org/evaluation :الرخصة )CC BY-NC-SA 3.0 IGO 
 .10الفقرة . إعالن روما عن التغذيةامل متر الدو  الثاين املعىن ابلتغذية،  .2014األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية.  منظمة  8

http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
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70/2592القرار رقم  مبوجب( )عقد العمل من أجل التغذية( 2016-2025التغذية )
ويتمث ل النشتتتتتتتتتتتتتتاط األول لربانمج . 9

 منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.العمل يف حتسني األمناط الغذائية من خالل النظم الغذائية، وذلك بقيادة 
وت دي النظم الغذائية عدًدا من الوظائ  إىل جانب التغذية، وهي مبثابة حمرك ات اقتصتادية وبيئية واجتماعية رئيستية  -8

ئية )أي التغريات للتغيري التحويلي. وتشتتمل والية املنظمة جوانب اقتصتتادية )أي ستتبل املعيشتتة والفقر يف الري  والتجارة(، وبي
املناخية والتنو  البيولوجي والنظم اإليكولوجية والفاقد واملهدر من األغذية( واجتماعية )أي الشتتتتتتتتتتتتتأن اونستتتتتتتتتتتتتاين وجمموعات 
الستتتتتتكان األصتتتتتتليني والتكاف ( للنظم الغذائية، وهي كلها أمور حيوية للنظم الصتتتتتتحية والتغذية مع تلبيتها لوظائ  أخرى، ما 

ملنظمة إيالء النواتج التغذوية دى الالتغذية ستتتتتترتاتيجية ا، تضتتتتتتمن املقايضتتتتتتاتولدى إدارة تلك  مرًا حمتوًما.أ املقايضتتتتتتاتجيعل 
 االهتمام واألولوية املناسبني.

ونظرًا إىل الدور القيادي الذي ت ديه املنظمة يف جمال األغذية والزراعة، وإىل دورها يف اووانب االقتصادية والبيئية  -9
ط لنقل املعارف واملستتتتتاعدة يف جمال الستتتتتياستتتتتات والشتتتتت ون الفنية  واالجتماعية للنظم الغذائية، ووظائفها العاملية يف التوستتتتت 

ريد ألداء دور قيادي يف تناول جوانب لستتتتتتتتتتوء التغذية املتصتتتتتتتتتتلة ابألغذية، ابلتعاون مع وبناء القدرات، فهي تتمتع مبوقع ف
تتفاقم جراء الضتتتتتتتتتتتغوطات املتنامية هي حتدات كربى و شتتتتتتتتتتتركاء عامليني ووطنيني وحمليني. والتحدات عل  هذا الصتتتتتتتتتتتعيد 

النمو الستتتتتتتتتتتتتتكتاين والفقر املتدقع وتغري املنتاخ واملرتابطتة عل  النظم الغتذائيتة، مع التتداعيتات اليت ترتبهتا عل  التغتذيتة كزادة 
وابلتعاون مع خمتل  أصتتحا  . 10قاعدة املوارد والنزاعات والنزوح وضتتع  القدرة عل  الصتتمود واحلوكمة اجملزأة استتتنزافو 

لغذائية املصلحة يف النظم الغذائية والتغذية، ستحدد املنظمة فرًصا وسوف تغتنمها لضمان أن جتعل النظم الغذائية األمناط ا
ا األركان االقتصتتادية والبيئية واالجتماعية  الصتتحية متاحًة وستتهلة املنال ومأمونًة ومقبولة اجتماعًيا للجميع، فيما حتقق أيضتتً

مع الوكاالت األخرى ومع ستتتتتتتتتتتتتتعمل املنظمة  ،ويف هذا اإلطار للتنمية املستتتتتتتتتتتتتتدامة عرب  يع أهداف التنمية املستتتتتتتتتتتتتتدامة.
  العوامل األخرى احلامسة لسوء التغذية.أصحا  املصلحة املتخصصني يف

 

 نطاق السرتاتيجية -ابء
االستتترتاتيجية توجه عمل املنظمة لتستتتخري ميزهتا التعاونية من أجل حتستتتني التغذية، معرتفًة ابلدور املركزي  تصتتت  -10

 الذي ي ديه حتسني التغذية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

االستتتتتتتتترتاتيجية، إذ تستتتتتتتتتتكمل اوهود املاضتتتتتتتتتية والراهنة امللحوظة، حتدد األنشتتتتتتتتتطة الواجب ا اذها من قبل  وإن   -11
للمنظمة. وترمي تلك األنشتتتتطة إىل متكني إجراءات أهم  من قبل أصتتتتحا  املصتتتتلحة املتعددين،  وامليدانيةاملكاتب العاملية 

 اخلاصجهزة اإلقليمية وأعضتتتتتتتتتتتاء املنظمة واحلكومات ا لية والقطا  مبا يف ذلك الوكاالت احلكومية الدولية عرب العامل، واأل
 واجملتمع املدين وموظفي املنظمة عل  املستوات كافة.

وتنطبق االستتتتتتتتتترتاتيجية عل  جممل عمل املنظمة وخربهتا يف التغذية ويف إنتاج ا اصتتتتتتتتتتيل والثروة احليوانية واحلراجة  -12
عن العمل  ) القطاعات الزراعية ( اليت متلك القدرة عل  التأثري يف األمناط الغذائية، فضتتتتتتاًل واملصتتتتتتايد وتربية األحياء املائية 

واحلمتتايتتة  األغتتذيتتةلطوارئ وبنتتاء القتتدرة عل  الصتتتتتتتتتتتتتتمود، واملنتتاخ والتنو  البيولوجي وستتتتتتتتتتتتتتالمتتة االت ايف جمتتال التتتأهتتب حلتت

                                                 
9  259/70https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ 

 Rome.  Trends and challenges. –The future of food and agriculture .2017متتتنتتتظتتتمتتتتتتتتة األغتتتتتتتتذيتتتتتتتتة والتتتزراعتتتتتتتتة لتتتتمتتتم املتتتتتتتحتتتتتتتتدة.   10

http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf 
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االجتماعية والتجارة واإلحصتتتتتتتاءات والشتتتتتتتراكة والعلوم واالبتكار واجملاالت األخرى املتصتتتتتتتلة أبنشتتتتتتتطة هذه االستتتتتتترتاتيجية 
  ونواجتها وريثرياهتا املنشودة.

 ستتكان الري لجميع، وال ستتيما لالنظم، ترمي االستترتاتيجية إىل إفادة األمناط الغذائية  قائم عل  ومن خالل عج -13
وجتهيز األغذية  املاشتتتتيةوتربية األمساك وتربية األحياء املائية ذين تعتمد معيشتتتتتهم عل  إنتاج ا اصتتتتيل واحلراجة ومصتتتتايد ال

وترمي االستترتاتيجية  واملدن. القرىيف  الضتتعفاءوبيعها ابلتجزئة  واألشتتخاص الذين يعانون النزاعات واهلشتتاشتتة  والستتكان 
لعوامل املخاطرة ضتتمن تلك النظم لضتتمان صتتحة األفراد ورفاههم،  اإلنستتانض ية وتعر  إىل دعم إعادة تشتتكيل النظم الغذائ

يف ظل نقاط الضتتع  واهلشتتاشتتة اليت كشتتفتها االستتتجابة وائحة  الثمنوتوف ر أمناطًا غذائية صتتحية ستتهلة املنال وميستتورة 
 .19-كوفيد

 

 التوجيهيةاملبادئ  -جيم
 يتطلب ما يلي: كافة إن املنظمة، بغية حتقيق أهدافها، تق ر أبن اإلعاء الفعلي لسوء التغذية أبشكاله   -14

ا عل  قيام النظم الغذائية بتمكني أمناط غذائية صتتحية،  وجوب وضععا النايف يف بععلب النظم الغذا ية  (1) وحرصتتً
ينبغي إلجراءات التحديد أن تبدأ بفهم ماهية ا ركات الكامنة خل  السلوك الغذائي للناس. وعل  اإلجراءات 
ًة أيًضا أن تعزز تثقي  املستهلكني وقدرهتم عل  التصرف، مبا يف ذلك عرب جعل األمناط الغذائية الصحية متاح

وسهلة املنال ومأمونة ومقبولة اجتماعًيا يف البيئات الغذائية. وتتوجب ةاية سبل معيشة األشخاص العاملني يف 
 عن ةاية ودعم أمناطهم الغذائية وتغذيتهم. النظم الغذائية ودعمها فضاًل 

والعرق  جيب ضتتتتمان اإلنصتتتتاف، مبا يف ذلك عل  صتتتتعيد الدخل ونو  اونس عدم ترك أحد خلف الركب  (2)
يف  املرأةيف  يع املستوات، كما جيب وضع الفقراء والسكان املهمشني يف صدارة األولوات. وينبغي متكني 

 اونس.  للتغيري، مع تفادي التأثريات السلبية املتصلة بنو  ةالنظم الغذائية، مبا يف ذلك كقائد
ينبغي للنظم الغذائية أن تكون مستتتتتتتتتتتدامًة من املنظور االقتصتتتتتتتتتتادي والبيئي  األمهية القصععععععععوم ل سععععععععتدامة  (3)

يف البيئة الطبيعية، وتتكي  مع تغري  إجيايب ثر بشتتكل تأن تستتع  إىل أن واالجتماعي. وينبغي للنظم الغذائية 
ك ن أمناطًا املناخ و ف  من وطأته  وتدعم ستتتتتبل معيشتتتتتة املنتجني والعاملني  و ف ض املهدر من األغذية، ومت

 غذائية متكيفة مع الظروف الزراعية اإليكولوجية ا لية واألعراف االجتماعية الثقافية واملتطلبات التغذوية.
وإن احلق يف غذاء كاٍف يتحقق  عندما  ينبغي للجهود أن حتقق اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاف  (4)

غريه، عل  غذاء كاٍف أو عل  اإلمكاانت الكفيلة  صتتتتتتتتتتتل كل رجل وامرأة وطفل، وحده أو ابلتضتتتتتتتتتتتافر مع 
ابحلصتتتتتتتتتتتتتتول عليه، من الناحيتني املادية واالقتصتتتتتتتتتتتتتتادية ويف كل األوقات.  وهذا يعين  توافر األغذية ابلكمية 
والنوعية الكافيتني لتلبية االحتياجات التغذوية لتفراد، من دون أي مواد مضتتتتتتتتتتتر ة، وبشتتتتتتتتتتتكل مقبول يف ثقافة 

إمكانية احلصتتتتتتتتتتتتتتول عل  تلك األغذية بطرق مستتتتتتتتتتتتتتتدامة ال تتعارض مع حقوق اإلنستتتتتتتتتتتتتتان ...  [و]معي نة  
 11األخرى .

                                                 
 (1999اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، )، 12التعليق العام   11
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هناك الكثري من األنشتطة حول العامل اليت هتدف إىل حتستني النظم الغذائية  األمهية احليوية لألدلة والبحوث  (5)
مبا فيها املمارستات املستتنبطة من  واألمناط الغذائية، ما يوف ر أدلًة ترشتد إجراءات العمل. وينبغي للممارستات،

معارف الستتتتتتتتكان ا ليني واألصتتتتتتتتليني، واليت تستتتتتتتتاهم أصتتتتتتتتال يف النظم الغذائية فتمك ن الناس من تناول أمناط 
 غذائية صحية، أن حتم  وتعزز.

الزمين عل  نطاق واسع، وضمن اودول الالزم زيد من التغيري امليستوجب حتقيق  احلاجة املاسة إىل البتكار  (6)
ا تعجيل وترية االبتكارات التكنولوجية واالجتماعية عل  حد  ا دد لتنفيذ أهداف التنمية املستتتتتتتتتتتتدامة، أيضتتتتتتتتتتتً

، نشتتتتتأت 19-ستتتتتواء وتوستتتتتيع نطاقها، مبا يف ذلك يف جمال الستتتتتياستتتتتات والتمويل. ويف أعقا  جائحة كوفيد
ليات احلماية االجتماعية ومعامل حاجة ماستتتتتتتتة إىل إجياد طرق جديدة للتفكري بشتتتتتتتتأن دعم ستتتتتتتتبل املعيشتتتتتتتتة و 

عل  الصمود، مع  اإلنسانتعرض البشر لعوامل املخاطرة ضمن النظام الغذائي، من أجل ضمان صحة ورفاه 
 .امليسور احلفا  عل  إاتحة األمناط الغذائية الصحية وقدرة الوصول إليها وسعرها

املعنية يف تغيري النظم الغذائية، من الضتتتروري  نظرًا إىل تعدد اوهات الفاعلة ضععرورة العمل ضععمن اععراكات  (7)
التعامل مع أصتتتتتتحا  مصتتتتتتلحة متعددين ألجل تطبيق هذه االستتتتتترتاتيجية. زد عل  أن  الشتتتتتتراكات ستتتتتتتكون 

 ضروريًة أيًضا خارج النظم الغذائية من أجل التصدي لسوء التغذية ابلقدر الوايف.
مث ة تنو  يف النظم الغذائية واألمناط الغذائية  لقطرية وجوب تكييف اإلجراءات ما السععععععععععيايات اإليليمية وا (8)

ا  وتنو  يف احللول  ويتعني  عل  عمل املنظمة أن يرشتتتتتتد االحتياجات اإلقليمية والقطرية مع االستتتتتتتجابة هلا أيضتتتتتتً
 .وأن ميك ن امللكية. وللسياقات اإلقليمية والقطرية ريثريات وتداعيات عميقة بشأن اإلجراءات الواجب تطبيقها

 
 الرؤية واملهمة -دال

ن خالل نظم الناس أ عني أمناطًا غذائية صتتتتتتتتتتتتتتحية م يتبع فيهتتمثل رؤية املنظمة بشتتتتتتتتتتتتتتأن التغذية يف حتقيق عامل  -15
 وقادرة عل  الصمود بوجه الصدمات.  هورفاهاإلنسان صحة غذائية مستدامة حتمي 

االسرتاتيجية يف قيام أعضاء املنظمة، وأصحا  املصلحة العامليني وحتقيًقا هلذه الرؤية، يتمثل التأثري املنشود هلذه  -16
واإلقليميني والوطنيني وا ليني، مبا يف ذلك امل ستتتتستتتتات الكبرية واملتوستتتتطة والصتتتتغرية العامة واجملتمع املدين والقطا  اخلاص 

إنتاج ا اصتتتتتتيل والثروة احليوانية  والستتتتتتكان األصتتتتتتليني العاملني يف إنتاج وجتهيز وتوزيع وجتارة وتستتتتتتويق وبيع والتخلص من
واحلراجة واملصتتايد وتربية األحياء املائية، بتنفيذ الستتياستتات واملمارستتات واالستتتثمارات واالبتكارات ) اإلجراءات ( هبدف 

 ضمان ما يلي:
 تمحور الزراعة وستتتتتتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتتتتتل إمدادات األغذية حول إنتاج األغذية وجتهيزها وتوزيعها واالجتار هبا، واخلدماتت ●

الغذائية اليت تستتتتاهم يف األمناط الغذائية الصتتتتحية، مبا يف ذلك من خالل زادة التنو  وخفض الفاقد واملهدر من 
 األغذية وتعزيز سالمة األغذية.
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قيام البيئات الغذائية جبعل األمناط الغذائية الصحية متاحة وسهلة الوصول ومأمونة ومقبولة اجتماعًيا ومتسقة مع  ●
الغذائية القائمة عل  األدلة ومعايري ستتتتتتتتتتتتتتالمة األغذية ومارستتتتتتتتتتتتتتتها، م ثرة بذلك يف ستتتتتتتتتتتتتتلوك  اخلطوط التوجيهية

 ومشجعة اويل املقبل من املستهلكني عل  تثمني األمناط الغذائية الصحية. 12املستهلك
ائية ع املستتتتتتتتتتتتتتتهلكني ابلقدرة عل  الوصتتتتتتتتتتتتتتول، وابملعلومات والتحفيز واإلمكاانت الالزمة للمطالبة أبمناط غذومتت   ●

 صحية وتناوهلا. وتلقي املستهلكني معلومات أفضل ومطالبتهم أبمناط غذائية صحية.
بغية حتقيق تلك التأثريات، تتمثل مهمة املنظمة عل  صتتتتتتتتتتعيد التغذية يف تعجيل اإلجراءات لضتتتتتتتتتتمان قيام النظم  -17

ذية عرب توليد املعارف وتقامسها الغذائية بتمكني توفري أمناط غذائية صتتتتتتتتتتتحية واستتتتتتتتتتتتهالكها من أجل رفع مستتتتتتتتتتتتوات التغ
 والتوعية هبا وبناء التوافق ودعم تطوير السياسات واملمارسات واالستثمارات واالبتكارات وتعزيز القدرة عل  التنفيذ.

 

 النتا ج واألنشطة -هاء
حمددة مستمدة من  نتائج 5التالية لتحقيق  15من أجل االرتقاء مبهمتها، سوف تضطلع املنظمة ابألنشطة التتتتتتتتتتتتتتت -18

 13الوظائ  األساسية للمنظمة.
  جتما بني وكالت األمم املتحدة وأعضععععاء منظمة األغذية وضععععا رؤية مشععععرتكة ووعدة التوعية -1 النتيجة -19

والزراعة واجملتما املدين والقطاع اخلاص رؤية مشععرتكة للتغذيةو وهي تدرك أمهية األطاا الغذا ية الصععحية يف ما خ  
خص التصتتتتتتدي لستتتتتتوء التغذية، إىل  ما مثة رؤية عاملية مشتتتتتترتكة لتمناط الغذائية الصتتتتتتحية يف ة والصعععععحة والتنمية التغذي

يف  جانب عوامل حامسة أخرى. وتتجل  أمهية األمناط الغذائية الصتتتتتتتتتتتتتحية بشتتتتتتتتتتتتتأن التغذية والصتتتتتتتتتتتتتحة والتنمية جتلًيا كاماًل 
االتفاقات الدولية ذات الصتتتتتتلة واإلرشتتتتتتادات القطرية. ويقوم أصتتتتتتحا  املصتتتتتتلحة بتنفيذ الربامج حالًيا وعل املستتتتتتتهلكني 

 يدركون األمناط الغذائية الصحية ويطالبون هبا. وبغية حتقيق هذا الناتج، ستقوم املنظمة مبا يلي: 
ابلدور القيادي للمنظمة يف جما  األغذية والزراعة، وملنظمة الصتتتتتتتتتتتتتتحة العاملية يف جمال الصتتتتتتتتتتتتتتحة،  االعرتاف (1)

وملنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيستتتتتتتتتتت ( يف جمال تغذية األطفال واألمهات، ولربانمج األغذية العاملي يف 
لتعاون ومن خالل الدور التنستتتيقي جمال التأهب للطوارئ واالستتتتجابة للحاالت اإلنستتتانية، والعمل يف إطار ا

للجنة األمم املتحدة الدائمة املعنية ابلتغذية، ألجل تطوير رؤية لتمم املتحدة بشتتتأن التغذية، واالعرتاف بدور 
األمناط الغذائية الصتتتتتتتتتتتتتتحية للجميع، إىل جانب عوامل أخرى حامسة، وحتديد خمتل  املستتتتتتتتتتتتتت وليات القيادية 

، ويف أعقتتا  جتائحتة اإلمنتائيتتة املتحتتدة األمم منظومتةق أهتداف إصتتتتتتتتتتتتتتالح ملختل  الوكتاالت كجزء من حتقي
تعديل الدعم لضتتتتتتتتتتتتتتمان إاتحة التغذية اويدة مع احلماية الدائمة لصتتتتتتتتتتتتتتحة األفراد ورفاههم لدى  19-كوفيد

 تعرضهم لعوامل املخاطرة ضمن النظم والبىن االجتماعية املطلوبة للتغذية اويدة.
اط الغذائية الصتتتتتتتتتتتتتحية للجميع، واإلبالم عن دورها يف معاوة ستتتتتتتتتتتتتوء التغذية، واالرتقاء ال لتمنوالرتويج الفع   (2)

تعددي األطراف واحلكومات اإلقليمية والوطنية وا لية، املابلتنمية االقتصتتتتتتتتتتتتتادية واالجتماعية، بني الشتتتتتتتتتتتتتركاء 

                                                 
اخليارات والقرارات اليت يتخذها املستتتتتتتتتهلكون بشتتتتتتتتأن ماهية األغذية الواجب ابتياعها و زينها وحتضتتتتتتتتريها وطهوها  يعكس ستتتتتتتتلوك املستتتتتتتتتهلك   يع  12

 .  2017فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية،  وتناوهلا، وبشأن  صيص األغذية ضمن األسرة. 
 .2021-2020يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة جملس منظمة األغذية والزراعة، التعديالت   13
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إرشادات عل  املستوى القطري والقطا  اخلاص واجملتمع املدين، مبا يف ذلك من خالل أنشطة التوعية وتطوير 
 املستهلكني.  تتضمن اإلرشاد إىل كيفية تعزيز الطلب عل  األمناط الغذائية لدى

أعضعععععععععععاء املنظمة واجملتما املدين والقطاع اخلاص  ىتلق  توليد املعارف واألدلة واإلب غ عنها -2 النتيجة -20
والسععتامارات والبتكارات املطلوبة لتمكني أطاا  معلومات وإراععادات بشععين سععياسععات النظم الغذا ية واملمارسععات

ينبغي ا اذ إجراءات عرب القطاعات  غذا ية بعععععحية يف سعععععيايها اخلاصو وحول كيحية تغت الحتياجات يف املسعععععتقبل 
حياء املائية( وعرب جماالت الستتياستتات، مبا يف ذلك الزراعة )أي إنتاج ا اصتتيل والثروة احليوانية واحلراجة واملصتتايد وتربية األ

، مثة دور رئيستتي للتعاون بني املنظمة وغريها ه النتيجةوالتجارة والتنمية الريفية وإدارة املوارد الطبيعية والصتتحة. ولتحقيق هذ
، ستقوم ه النتيجةوبغية حتقيق هذ من املنظمات املعنية ابلبحوث واالبتكار، لتوليد األدلة وتوسيع نطاق أفضل املمارسات.

 ا يلي:املنظمة مب
ذات الصتتتتلة بشتتتتأن تركيبة األغذية واألمناط الغذائية واألمن الغذائي والنظم الغذائية  قاييستنستتتتيق البياانت وامل (1)

وتصتتتتتو رها ومشتتتتتاركتها  انهيك عن رصتتتتتد امل شتتتتترات ذات الصتتتتتلة ألهداف التنمية املستتتتتتدامة من أجل إبالم 
أهداف  قاصتتتتدمصتتتتانعي القرارات، وتوفري اإلرشتتتتادات بشتتتتأن  ع البياانت وإثبات التقدم ا رز ابجتاه حتقيق 

 التنمية املستدامة.
وتوفري أدوات ونشتتتتتتتتتتتتترها لدعم أصتتتتتتتتتتتتتحا  املصتتتتتتتتتتتتتلحة يف حتديد التأثريات التغذوية لنظمهم الغذائية وتقييمها  (2)

وتشتتتخيصتتتها، وحتديد الستتتياستتتات واملمارستتتات واالستتتتثمارات واالبتكارات املطلوبة يف ستتتياقاهتم لضتتتمان قيام 
 حية اآلن ويف املستقبل.النظم الغذائية بتمكني أمناط غذائية ص

وتوثيق وتشتتجيع املمارستتات اويدة عل  مستتتوات متعددة مبا يف ذلك معارف الستتكان األصتتليني اليت ت دي  (3)
دورًا يف ضتتتتتتتمان متكني النظم الغذائية ألمناط غذائية صتتتتتتتحية  وابلتعاون مع الشتتتتتتتركاء، توستتتتتتتيع نطاق أفضتتتتتتتل 

بشتتكل متواصتتل. وستتيتضتتمن هذا العمل جتميع االستتتجاابت املمارستتات مع دعم الرصتتد القوي لتوليد األدلة 
، 2014ودراستتها، واالستتجابة لتفشتي وابء إيبوال يف غر  أفريقيا  19-والدروس املستتفادة من جائحة كوفيد

وغري ذلك من حاالت إقليمية وعاملية لتفشتتتتتتتتي األمراض حيوانية املصتتتتتتتتدر وحاالت الطوارئ، من أجل إبالم 
لبناء القدرة عل  الصتتتمود بغية ضتتتمان إاتحة األمناط الغذائية الصتتتحية والقدرة عل  الستتتياستتتات واملمارستتتات 

الوصتتتول إليها ومقبولية ستتتعرها مع ةاية صتتتحة األفراد ورفاههم حني يتعرضتتتون لعوامل املخاطرة ضتتتمن النظم 
 الغذائية. 

راهتا وابتكاراهتا، يف األمناط الغذائية وحتديد األدلة املتعلقة بتأثري ستتتتتياستتتتتات النظم الغذائية ومارستتتتتاهتا واستتتتتتثما (4)
 املتأتية عن ذلك، واإلبالم عنها. واملقايضاتالصحية 

 
أوجه بشعععين يف اآلراء بىن أبعععحاب املصعععلحة يف القطاعات املتعددة توا ًقا  الدعوة إىل احلوار  -3 النتيجة -21

مع وكاالت األمم ابلتعاون  ،املنظمةقامت  ومعاجلة اجملالت اخل  ية  املقايضعععععععععععاتو واتحقوا على كيحية إدارة التآور
املتحدة والشتتتتتتتتتتتتتتركاء احلكوميني الدوليني اآلخرين وأعضتتتتتتتتتتتتتتاء املنظمة واجملتمع املدين والقطا  اخلاص والوستتتتتتتتتتتتتتط األكادميي 

املعقدة واجملاالت اخلالفية، فيما سر   تنفيذ األهداف حيثما  املقايضاتإجراءات العمل عرب بتيسري وم سسات البحوث، 
و جد التآزر والتوافق. وي دي احلوار إىل إجراءات وشتتتتتتتتتتراكات وابتكارات جديدة تضتتتتتتتتتتم تعديل النظم الغذائية حبيث تكون 
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الغذائي. وهناك أكثر قدرة عل  الصمود، فيما تضمن صحة األفراد ورفاههم حني يتعرضون لعوامل املخاطرة ضمن النظام 
وفرص األعمال اوديدة.  املبادرة احلر ةفهم مشرتك أكرب للتغيريات املطلوبة من قبل القطا  اخلاص، مبا يشمل االبتكارات و 

 ، ستقوم املنظمة مبا يلي:النتيجة هوبغية حتقيق هذ
غري املنتاخ والتنو  البيولوجي البيئيتة )أي ت ركتائزبني األمنتاط الغتذائيتة الصتتتتتتتتتتتتتتحيتة وال أوجته التتآزرحتتديتد وحتليتل  (1)

وتدهور الرتبة واملياه( واالقتصتتتتتتتتادية )أي قدرة املزارعني أصتتتتتتتتحا  احليازات الصتتتتتتتتغرية عل  االستتتتتتتتتمرار والنمو 
يف  املتستتتتارعةالشتتتتامل( واالجتماعية )املستتتتاواة بني اونستتتتني( ألهداف التنمية املستتتتتدامة، يف ستتتتياق التغريات 

 بط ابلسالمة الغذائية واملداخل إىل القدرة عل  الصمود يف فرتات األزمات.عن الروا النظم الغذائية، فضاًل 
ودعوة اوهات الفاعلة العاملية واإلقليمية والوطنية إىل حوار بني أصتتتتتتتتتتتتتحا  املصتتتتتتتتتتتتتلحة املتعددين يف اجملاالت  (2)

فهم الى هبدف تعزيز اخلالفية، م دية دور اوهة ا ايدة ذات املصتتتتتتتتتداقية، ومعرتفة ابالختالالت يف توازن القو 
 لتغيري. اليت حتول دون إحداث او طي العقبات  املقايضاتشرتك يف اجملاالت اخلالفية وإدارة امل

مع اوهات يف القطا  اخلاص بطرق مبتكرة إلجياد أهداف مشتتتتتتتتتتتتترتكة يف تنظيم مشتتتتتتتتتتتتتاريع األعمال  والتعاطي (3)
والفرص اوديدة لتعمال والتمويل وتعزيز آتزر الشتتتراكات لتمكني أمناط غذائية صتتتحية، واملستتتامهة يف حتقيق 

 ةط الغذائيامنبني األبشتتتتتتكل مناستتتتتتب دائًما  واملقايضتتتتتتات يع أهداف التنمية املستتتتتتتدامة مع إدارة األهداف 
 وبني األهداف البيئية واالقتصادية واالجتماعية األخرى. ةالصحي

 
تعزيز يدرات أعضععععاء املنظمة وأبععععحاب املصععععلحة العامليني  بناء القدرة اخلارجية على التنحيذ  -4 النتيجة -22

ووعدة السععتامارات وتطبيق إجراءات واإليليميني والوطنيني واحمللينيو على بععياغة السععياسععات واعتماد املمارسععات 
أدت املستتتتاعدة املقدمة من املنظمة يف جمال تعزيز  مبتكرة يف أحناء النظام الغذا ي من أجل حتقيق أطاا غذا ية بعععحية 

 هقدرات أصتتتتحا  املصتتتتلحة، إىل تطوير ستتتتياستتتتات واستتتتتثمارات ومارستتتتات قائمة عل  األدلة وتنفيذها. وبغية حتقيق هذ
 ستقوم املنظمة مبا يلي:، النتيجة
ونشتتر مواد للتدريب وإرشتتادات وأدوات قائمة عل  األدلة حول ضتتمان قيام الستتياستتات واالستتتثمارات  إاتحة (1)

واملمارستتتتات عل  امتداد النظم الغذائية بتمكني األمناط الغذائية الصتتتتحية  وكيفية تكيي  أفضتتتتل املمارستتتتات 
عل   19-خفي  األثر استتتجابًة للضتتغوطات اليت فرضتتتها جائحة كوفيدالراهنة مبا فيها تلك املنفذة كتدابري لت

 النظام الغذائي، عل  نطاق واسع يف السياقات اإلقليمية والوطنية وا لية  وكيفية حتديد األولوات.
وتوفري املستتتاعدة يف جمال الستتتياستتتات والشتتت ون الفنية إىل الشتتتركاء احلكوميني بشتتتأن كيفية تنفيذ الستتتياستتتات  (2)

 ةالصتتتحي ةط الغذائيامنبني األ املقايضتتتاتوإدارة  أوجه التآزراالستتتتثمارات واملمارستتتات واالبتكارات، وتعظيم و 
واألهداف البيئية واالقتصتتتتتتتتتتتتتتادية واالجتماعية األخرى، وضتتتتتتتتتتتتتتمان قدرة النظم الغذائية عل  الصتتتتتتتتتتتتتتمود بوجه 

امليستتتور الوصتتتول إليها وستتتعرها  الصتتتدمات ومتكنها من احلفا  عل  إاتحة أمناط غذائية صتتتحية والقدرة عل 
 مع ضمان صحة األفراد ورفاههم حني يتعرضون لعوامل املخاطرة ضمن النظام الغذائي.

وتعزيز قدرات اجملتمع املدين واألوستتتتتتتتتتتتتتاط األكادميية واإلرشتتتتتتتتتتتتتتاد الزراعي واملدارس عل  تطوير أدوات تعليمية  (3)
الغذائية وستتتتتتتتتلوك املستتتتتتتتتتهلكني يف األمناط الغذائية وتنفيذها حول دور الزراعة وستتتتتتتتتالستتتتتتتتتل اإلمداد والبيئات 

 الصحية. 
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املوظحني املعنيني داخل املنظمة ويقد رون دورهم  يحهم مجيا  بناء القدرة الداخلية على التنحيذ -5 النتيجة -23
يف ضعععمان ييام النظم الغذا ية بتمكني أطاا غذا ية بعععحيةو لا يف ذلل يف جمال التيهب للطوارئ وبناء القدرة على 

يندرج هذا املنظور يف التخطيط امل ستتتتتتتستتتتتتتي للمنظمة ويف  ليات  الصععععععمودو ويتمتعون ابلقدرة على املسععععععامهة يف ذلل 
نفيذ والرصتتتتتتد، وهو قيد البحث الدائم من قبل األجهزة الراستتتتتتية والدستتتتتتتورية املعنية يف املنظمة. أما الوحدات الرئيستتتتتتية الت

ر العمل  للمنظمة، واليت هلا دور حيوي عل  صتتتتعيد التنفيذ، فتعمل ابالشتتتترتاك مع بعضتتتتها البعض عرب أحناء املنظمة وتيستتتت 
انة جبميع األقستتام الرئيستتية فيها. وتصتتبح جماالت العمل املختلفة ضتتمن املنظمة املعزز عل  امتداد املنظمة وتضتتمن االستتتع

 أكثر اتساقًا وتعاواًن يف ما بينها مبا يف ذلك عل  املستوى امليداين. وبغية حتقيق هذا الناتج، ستقوم املنظمة مبا يلي:
، وتعبئة املوارد 4إىل  1 النتائج من حتقيقاالستتتتتتتفادة من جماالت اخلربة الرئيستتتتتتية املطلوبة ألداء دور قيادي يف  (1)

وتوفري األدوات والتدريب لتمكني موظفي املنظمة من فهم الدور احليوي هلذه األخرية يف زادة مستتتتتتتتتتتتتتتوات 
التغذية واحل ول دون  يع أشتتتتتتتكال ستتتتتتتوء التغذية، وكيفية مستتتتتتتامهة جماالت عملهم يف حتقيق األمناط الغذائية 

 الصحية.
ثيلها عل  املستتتتتتتتتتتتوى القطري ألجل دعم التحليل القطري املشتتتتتتتتتتترتك لتمم املتحدة، وعملية وضتتتتتتتتتتتمان دعم مت (2)

صتتتتياغة إطار التعاون بشتتتتأن التنمية املستتتتتدامة لتمم املتحدة، من أجل إبراز  يع اإلجراءات ذات الصتتتتلة يف 
 هداف التنمية املستدامة.النظم الغذائية الكفيلة بتمكني األمناط الغذائية الصحية، ودعم البلدان يف حتقيق أ

والتوفيق بني خمتل  ستتتياستتتاهتا واستتترتاتيجياهتا وبني الرؤية واالستتترتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذية، مبا يف  (3)
( واستتتتتتتترتاتيجية تعميم التنو   البيولوجي عرب القطاعات الزراعية 2017ذلك استتتتتتتترتاتيجيتها بشتتتتتتتتأن تغري  املناخ )

(، 2018(، والعمل عل  الزراعة اإليكولوجية )2013ملستتتتتتتاواة بني اونستتتتتتتني )( وستتتتتتتياستتتتتتتتها بشتتتتتتتأن ا2019)
والتزاماهتا الراهنة اليت قطعتها يف ستتتتتتتتتتتتتتياق العهد الدو  اخلاص ابحلقوق االقتصتتتتتتتتتتتتتتادية واالجتماعية والثقافية، 

 عن إطارها امل سسي املستقبلي. واتفاقية القضاء عل   يع أشكال التمييز ضد املرأة فضاًل 
 

 خطة التنحيذ -واو
( أن وضتتع خطة للتنفيذ كان ليعود ابلنفع عل  االستترتاتيجية. وابلتا  2012الحظ تقييم االستترتاتيجية الستتابقة ) -24

ل كيفية قيام املنظمة   از  فإن حتديث الرؤية واالستتتتترتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذية ستتتتتيتضتتتتتمن خطة للتنفيذ تفصتتتتت 
 ا االسرتاتيجية.وحتقيق مهمة املنظمة يف جمال التغذية، حبسب ما تصفه النتائجاألنشطة املطلوبة لبلوم 

وسوف تستجيب خطة التنفيذ أيًضا للطلب الصادر عن ونة الربانمج والذي يقضي بضمان مراعاة السياسات  -25
عن ذلك، ستتتوف حتدد  واألولوات اإلقليمية يف  طيط األنشتتتطة وتنفيذها، حتقيًقا ملهمة املنظمة يف جمال التغذية. وفضتتتاًل 

 نظرًا إىل اآلليات وهيكلية احلوكمة واملس وليات ضمن املنظمة.االسرتاتيجية،  نتائجكيفية حتقيق 
واعرتافًا ابلنطاق الواستتتتع لالستتتترتاتيجية ووملة األنشتتتتطة املعنية يف تنفيذها، ستتتتوف تقدم هذه اخلطة موجزًا حمدد  -26

املكاتب امليدانية  األولوات ملا ستتتتتتقوم املنظمة به. وستتتتتيتم تفصتتتتتيل األنشتتتتتطة اخلاصتتتتتة بكل بلد والواجب تنفيذها من قبل
شتترتك وإطار التعاون من أجل التنمية املستتتدامة 

 
للمنظمة، من خالل إطار الربجمة القطرية ابالستتتناد إىل التحليل الق طري امل

 لتمم املتحدة.
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وستتتتتتتتتتتتوف تراعي خطة التنفيذ أولوات الرؤية واالستتتتتتتتتتتترتاتيجية لعمل املنظمة يف جمال التغذية، واالبتكارات والفرص  -27
 والتحدات العاملية املعاصتتتتتترة. ةاإلقليمي اتددها الستتتتتتياقحتعن األولوات اليت  لناشتتتتتتئة املتستتتتتتقة مع تلك األولوات، فضتتتتتتاًل ا

  برانمج العمل وامليزانية.عمليات توسط األجل و امل وسوف تتبع خطة التنفيذ كذلك االستعراض
  



  COFO/2020/9.2 15 

  1امللحق 
 وص  العبارات املستخدمة يف االسرتاتيجية

 

حتالتة فيزيولوجيتة غري طبيعيتة انجتتة عن عتدم كفتايتة، أو عتدم توازن، أو استتتتتتتتتتتتتتتهالك  [1] التغذيةسوء 
مفرط للمغذات الكلية و/أو املغذات الدقيقة. ويشتتمل ستتوء التغذية نقص التغذية 

 أو التغذية املفرطة ابإلضافة إىل النقص يف املغذات الدقيقة.

و/أو ستتتتتتتتتوء استتتتتتتتتتيعا  و/أو ستتتتتتتتتوء االستتتتتتتتتتخدام البيولوجي نتيجة النقص التغذوي  [1] نقص التغذية
 نقص الوزن للمغذات املستتتتتتتتتتتتهلكة، نتيجًة لتمراض املعدية املتكررة. وهو يشتتتتتتتتتتتمل

(، أو النحول اخلطري التقزمابلنستتتتتتتتتتتبة لعمر الفرد، أو القصتتتتتتتتتتتر ابلنستتتتتتتتتتتبة لعمر الفرد )
)ستتتتتتتتتتتتتوء التغذية (، والنقص يف الفيتامينات واملعادن اهلزالابلنستتتتتتتتتتتتتبة إىل طول الفرد )

 ابملغذات الدقيقة(.

 ستتتتتتتتتتتتتتمنتة لدىالوزن الزائد وال
 5األطفتتال )متتا دون ستتتتتتتتتتتتتتن 

 [2] سنوات(

الوزن الزائد هي احلالة اليت تكون فيها االحنرافات املعيارية للوزن مقابل الطول أكثر 
ا إىل متوستتتط النمو املرجعي هي  ستتتمنةملنظمة الصتتتحة العاملية  وال من درجتني قياستتتً

درجات  3احلالة اليت تكون فيها االحنرافات املعيارية للوزن مقابل الطول أكثر من 
 قياًسا إىل متوسط معايري منظمة الصحة العاملية.

حتتاالت النقص يف املغتتذات 
 [3الدقيقة ]

النقص يف الفيتامينات و/أو املعادن و/أو العناصتتتر النادرة اليت تكون الزمة بكميات 
ا صتتتتتتغرية وضتتتتتترورية  للعمل الستتتتتتليم للكائن احلي ومنوه واستتتتتتتقالبه. وهي تعرف أيضتتتتتتً

ابوو  املستتتتتتترت ألنه قد يصتتتتتتعب كشتتتتتتفها بناء عل  املظهر اخلارجي للشتتتتتتخص )إذ 
ميكن لإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان أن يعتتتاين من النقص يف املغتتتذات التتتدقيقتتتة مع أن وزنتتته وطولتتته 

 طبيعيان(.

 مستتتتتتتتواه الطبيعي ابلنستتتتتتتبة إىل الطول، ومها عادةً حني يكون وزن اوستتتتتتتم أعل  من  [1] سمنةالوزن الزائد وال
نتيجة اإلفراط يف التغذية. ابلنستتتتتتتتتتتتتبة إىل الشتتتتتتتتتتتتتخص البالغ يكون الوزن زائًدا عندما 

ولكن  25يكون م شتتر كتلة اوستتم )الوزن ابلكيلوغرام/الطول ابملرت املربع( أكثر من 
 ثر.أو أك 30، ويكون بديًنا عندما يكون م شر كتلة اوسم 30أقل من 

هي نتيجة اجتما  عوامل وراثية وفيزيولوجية وبيئية وستتتتتتتتتتتتتتلوكية. األنوا  األربعة من  [4األمراض غري املعدية ]
 القلب )النوابت القلبية أو الستتتتتتتتتتتتتتكتات شتتتتتتتتتتتتتتراينياألمراض غري املعدية هي أمراض 

( والسرطان واألمراض التنفسية املزمنة )مثل مرض داء انسداد الرئتني املزمن الدماغية
 السكر. داءوالربو( و 
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 اف عل  أنه جممو  العناصتتتتتر واألنشتتتتتطة املتنوعة اليت ت دي معً مفهوم  وصتتتتتفي  يعر   [6[]5النظم الغذائية ]
 إىل إنتاج األغذية واستتتتتتتهالكها والعالقات املتداخلة بني هذه العناصتتتتتتر واألنشتتتتتتطة.

عن  لة من النواتج االجتماعية  هي تول د نواتج عل  صتتتتتتعيد األمن الغذائي فضتتتتتتاًل 
االقتصتتتتتتتادية والبيئية األخرى. وتتكو ن من ثالثة عناصتتتتتتتر هي: ستتتتتتتالستتتتتتتل إمدادات 

 األغذية وبيئات األغذية وسلوك املستهلكني.

ستتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتلة إمدادات األغذية 
[6] 

تشتتتتتتتتتتتتتتمتل  يع األنشتتتتتتتتتتتتتتطتة اليت ينتقتل الغتذاء عربهتا، من مرحلتة اإلنتتاج إىل مرحلتة 
ذلك اإلنتاج والتخزين والتوزيع والتجهيز والتعبئة والبيع ابلتجزئة االستتتتتتتتتهالك، مبا يف 

 والتسويق.

تعين الستتتياق املادي واالقتصتتتادي والستتتياستتتي واالجتماعي الثقايف الذي يتعاط  فيه  [6بيئات األغذية ]
أما  الغذاء وإعداده واستهالكه. كل مستهلك مع النظام الغذائي بغية احلصول عل 

األستتتتتاستتتتتية للبيئة الغذائية واليت ت ثر يف اخليارات الغذائية ومقبولية األغذية العناصتتتتتر 
واألمناط الغذائية فهي: الوصول املادي واالقتصادي إىل الغذاء )قر  املسافة والسعر 
امليستتتتتتتتتتتتتتور(  واحلمالت الرتوجييتتتة واإلعالانت واملعلومتتتات املتعلقتتتة ابلغتتتذاء  وجودة 

 األغذية وسالمتها.

يربز خيارات املستهلكني عل  مستوى األسرة أو الفرد، بشأن ماهية الغذاء الواجب  [6] املستهلكسلوك 
يف ذلك  شتتتتتتتراؤه و زينه وإعداده وتناوله، وبشتتتتتتتأن توزيع الغذاء ضتتتتتتتمن األستتتتتتترة )مبا

 توزيعه حبسب نو  اونس وتغذية األطفال(.

 الفتتتتاقتتتتد واملهتتتتدر من الغتتتتذاء
[7] 

الرتاجع يف كميتتتة األغتتتذيتتتة أو جودهتتتتا نتيجتتتة القرارات الفتتتاقتتتد من األغتتتذيتتتة هو 
واإلجراءات اليت يتخذها مور دو األغذية يف ستتتتتتتتلستتتتتتتتلة اإلمدادات، ابستتتتتتتتتثناء جت ار 

واملهدر من األغذية هو الرتاجع  ي اخلدمات الغذائية واملستتتتتتتتهلكني.التجزئة ومقدم
يتخذها جت ار التجزئة يف كمية األغذية أو جودهتا نتيجة القرارات واإلجراءات اليت 

 ومقدمو اخلدمات الغذائية واملستهلكون.

 كمية األغذية املتوافرة القابلة لالستهالك خالل فرتة مرجعية. [1توافر األغذية ]

إىل األغذية عل  الصعيد الفردي أو  االقدرة عل  الوصول مادًا واقتصادًا واجتماعيً  [1] احلصول عل  األغذية
 األسري.

 سعر الغذاء، ابلنسبة إىل تكلفة األطعمة األخرى و/أو دخل املستهلك. [8لغذاء ]امليسور لسعر ال
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 ونوعية كمية  ذاتاليت تكون  الغذائيةاط األمن تلك هي الصتتتتتتتتتتتتتتحيةاألمناط الغذائية  [9األمناط الغذائية الصحية ]
بتتتدين الالرفتتتاه و  األداء دعملتتتو  األفراد وميع نياألمثل والتطور النمو لتحقيقتني كتتتافي

 اتقاء شتتتتتتتتتتر ستتتتتتتتتتوء عل  تستتتتتتتتتتاعد فهي. احلياة مراحل  يع يف واالجتماعي والعقلي
 والوزن الدقيقة املغذات ونقص التغذية نقص ذلك يف مبا، أشتتتتتتتتتتتتتتكاله جبميع التغذية
 والقلتتب الستتتتتتتتتتتتتتكريأمراض  مثتتل، املعتتديتتة غري األمراض وكتتذلتتك( والستتتتتتتتتتتتتتمنتتة الزائتتد
 الصحية الغذائيةاط لتمن ضبوطاملشكيل الت خيتل و . والسرطان الدماغيةتات والسك

مستتتتتتتتتوى و  احلياة وأستتتتتتتتلو  اونسنو  و ستتتتتتتتن ال مثل) فراداأل خصتتتتتتتتائصابختالف 
 وهي. الغذائية والعاداتغذية حملًيا ألا وتوافر، الثقايف والستتتتتتتتتتتياق(، البدين النشتتتتتتتتتتتاط

 لةواملتحو   املشبعة الدهونمن  تناولضع حدوًدا للمت أنينبغي و  و منة ومتوازنة متنوعة
 مبكر وقت يف الصتتتحية الغذائية املمارستتتات تبدأو . والصتتتوديوم املضتتتافة والستتتكرات

 وقداإلدراكي  التطور وحتستتتتتتن الصتتتتتتحي النمو تعزز الطبيعية الرضتتتتتتاعةف - احلياة من
 .طويلعل  املدى ال صحيةتنطوي عل  منافع 

 
 http://www.fao.org/faoterm/collection/nutrition/ar/الثاين املعىن ابلتغذية  مسرد امل متر الدو  [1]
[2] overweight-and-sheets/detail/obesity-room/fact-https://www.who.int/news  
[3] 194elearning.fao.org/course/view.php?id=/https:/  
[4] diseases-sheets/detail/noncommunicable-room/fact-https://www.who.int/news  
[5] i3901a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
 .i7846ar.pdf-http://www.fao.org/3/a، 2017فريق اخلرباء رفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية  [6]

 ar/ca6030ar.pdfhttp://www.fao.org/3/ca6030، 2019 حالة األغذية والزراعة [7]
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