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 موجز
 

، وخالل   اقعتتا ا 2019أوصتتجل ة ا المج يف د روا ا الدتتاراتتا والبعتتاملن ةبيف ااائا د  اا    اا  
، ةاحيفملث هذه االارتاتيجيا تقييم اارتاتيجيا   ظما األغذملا والزااعا )اا ظما( واؤملا ا للبمل د جمال الاغذملا

د نوفمم  تعتتتتتاملن ال ا   ةبيف ااائا اابقورة، د روا ا الدتتتتتاةبا والبعتتتتتاملن ااتتتتتاباةتتتتتجل ة ا المج يفو والاؤملا. 
لا عاملضتتتتتتتتتا  اخطوط   ،2019   .لاؤملا واالاتتتتتتتتترتاتيجيا لبمل اا ظما د جمال الاغذملا ن ا لل دتتتتتتتتت ا ا يف ا فصتتتتتتتتت 

 ادتتتتتورة األو  يف جل اق  ود إطاا البمليا الاعتتتتتاواملا  ض األعضتتتتتاح، على ال حو الذجل أوصتتتتتجل ة  ة ا المج يف، 
  .2020اخلا دتتتتتتتتتا والبعتتتتتتتتتاملن د عا  د روا ا  وة ا الغاابتد روا ا الدتتتتتتتتتاةبا والبعتتتتتتتتتاملن ة ا الزااعا إ  
 .2021د هذه اادورة د عا   ة ا  صامليف األمساكو ة ا  عكالت الدلض أن ت ظا  ااقااو ن 

 
غتتذائيتتا أبمنتتا  فيتت  عيض ال تتا  مل افض عتتا  لبمل تتا د جمتتال الاغتتذملتتا د  ظمتتا اااؤملتتا ام تتل مل قرتح أن تو  

اماض ابلقيفاة على الصتتتتتتتمور أ ا  ن نظم غذائيا  دتتتتتتتايفا ا  مإل صتتتتتتتحا ا ندتتتتتتتان وافاهيا  وتاأتيا  صتتتتتتتحيا  
مليفف اتتاضتتطلض ملا اا ظما اليت  اقرتح ن األنعتتطا ااا االاتترتاتيجيا ةدتتا ععتتا نعتتاط  وتباض الصتتيف ات. 

  قيق ةس ناائيف  داميفة  ن الوظائف األااايا للم ظما.
 

 جتمض ةني و االت األ م اااحيفة وأعضتتتتتتتتتاح   ظما وةتتتتتتتتتض اؤملا  عتتتتتتتتترت ا و  رة الاوعيا -1جا ال اي .
األغتذملتا والزااعتا واعامض ااتيف  والقطتاع اخلتا  اؤملتا  عتتتتتتتتتتتتتترت تا للاغتذملتا، وهإل تتيفاك أ يتا األمنتا  

 الغذائيا الصحيا د  ا خص الاغذملا والصحا والا ميا. 
  تلقى أعضتتتتتتتاح اا ظما واعامض اايف  والقطاع اخلا  وا ةالغ ع  اتولييف اابااف واألرلا  -2ال ايجا .

 بلو ات وإاشتتتارات ةعتتتأن اتتتيااتتتات ال ظم الغذائيا وااماااتتتات واالاتتتا مااات واالةاكااات ااطلوةا 
 لامكني أمنا  غذائيا صحيا د اياق ا اخلا ، وحول  يفيا تغري االحاياجات د ااداقبل. 

  ةىن أصتتتتحاص ااصتتتتلحا د القطاعات ااابيفرة توافق ا د انااح ةعتتتتأن  احلواااليفعوة إ  -3ال ايجا .
 أوج  الاآ ا، واتفقوا على  يفيا إرااة ااقاملضات و باةا اعاالت اخلالفيا. 
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  تبزملز قيفاات أعضاح اا ظما وأصحاص ااصلحا الباايني ة اح القيفاة اخلااجيا على الا فيذ -4ال ايجا .
وا قليميني والوط يني وا ليني، على صياغا الديااات واعامار ااماااات و  رة االاا مااات وتطبيق 

 إجااحات  باكاة د أحناح ال ظا  الغذائإل  ن أجل  قيق أمنا  غذائيا صحيا. 
  ملف م عيض ااوظفني ااب يني راخل اا ظمتا وملقتيف اون الا فيتذ ة تاح القتيفاة اليفاخليتا على -5ال ايجتا .

رواهم د ةتتتتتتتتتتتتتمان قيا  ال ظم الغذائيا ةامكني أمنا  غذائيا صتتتتتتتتتتتتتحيا،  ا د  ل  د جمال الاأه  
 للطواائ وة اح القيفاة على الصمور، وملامابون ابلقيفاة على اادا ا د  ل .

 
 ا فيذ.للال لالارتاتيجيا ةعكل أ م د خطا الا فيذ الفب  باض اي  و  

 
 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة

 
 نظا ا إ  اليفوا ا امل للاجااة واألاتتتتتتتواي د تبزملز األمنا  الغذائيا واادتتتتتتتا ا د القضتتتتتتتاح على عيض أشتتتتتتتكال 

  يفعوة إ  القيا   ا مللإل:إن  اللج ا فوت فيذها،  الاغذملا لبلواة اارتاتيجيااوح الاغذملا، ورعم ا 
 ن   ظوا الاجااة واألاتتتتتتتواي لضتتتتتتتمان جيفو  االاتتتتتتترتاتيجيا  تقيفمي توجي ات ةعتتتتتتتأن االاتتتتتتترتاتيجيا  

 . ن أجل الوفاح ةوالملا اا ظما
  وااتتتتتابااض اادتتتتتورة وتقيفمي اقرتاحات لاحدتتتتتني االاتتتتترتاتيجيا  ن أجل ةتتتتتمان  قيق اليفوا ا امل

 للاجااة واألاواي د تبزملز األمنا  الغذائيا والقضاح على عيض أشكال اوح الاغذملا. 
 

 ميكن توجي  أجل ااافدااات ةعأن  ضمون هذه الو يقا إ :
 Máximo Torero Cullenالدييف 

 اخلماح االقاصارملني ائيس
 الا ميا االقاصارملا واالجاماعيا إرااة

 +39 06 5705 0869 اهلاتف:
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 معلومات أساسية -أواًل 
تايح الاغذملا ا دتتتتتتتتتتتتتت  ا واحيفة   ن أفضتتتتتتتتتتتتتتل فا  الا ميا د عاا ا اليو . وملبرتف اهليفف ال ا   ن أهيفاف  -1

(  ا د  ل  هزال األطفال 2 ن اهليفف  2الا ميا اادايفا ا أب يا وةض هناملا ةميض أشكال اوح الاغذملا، )ااقصيف 
اغذ ت اليفقيقا واأل ااض غري اابيفملا،  ن أجل  قيق وتقز   م ونقص الو ن والو ن الزائيف والدتتتتتتتتتتتتتتم ا وال واقص د ا

األهيفاف االجاماعيا والبيئيا واالقاصتتتتتارملا. وتلرجل الاغذملا روا ا ائيدتتتتتي ا د الاقيف  على صتتتتتبييف  قيق أهيفاف الا ميا 
، (2يفف  ن اهل 5و 3ااقصيفان (، وتبزملز الزااعا اادايفا ا )2 ن اهليفف  1اادايفا ا،  القضاح على اةوع )ااقصيف 

( وخفض ندتتتبا الوفيات ال فااتتتيا 3 ن اهليفف  4وختفيض الوفيات اابكاة ال اعا عن األ ااض غري اابيفملا )ااقصتتتيف 
(، 1 ن اهليفف  2و 1(، والقضتتتتتاح على الفقا )ااقصتتتتتيفان 3 ن اهليفف  2و 1ووفيات ااوالييف واألطفال )ااقصتتتتتيفان 

( واالاتقاح اباداواة ةني اة دني )اهليفف 15و 14جإل والرتةا )اهليففان واحليف   ن تغري اا اخ و ن خدااة الا وع البيولو 
ملزال البا   اأخا ا عن  (. ولكن على الاغم  ن ةبض الاقيف  ا ا ، ال8( و قيق ال مو االقاصارجل العا ل )اهليفف 5

اتتياطل  تضتتافا ج ور عيض  قيق أهيفاف الاغذملا. فإن الاصتتيفجل الكا ل لدتتوح الاغذملا أبشتتكال   افا د اادتتاقبل 
أصحاص ااصلحا الذملن هلم أرواا مللروهنا. و يفف هذه االارتاتيجيا إ   يفمليف روا اا ظما و ا اافبل  اباةا اوح 
الاغذملا ةكافا أشتتتتتتتتتكال ، فاحق ق ابلااا   ما ا ااام لا د ايافض  دتتتتتتتتتاو ت الاغذملااي د اتتتتتتتتتياي ا جااحات األخا  

 صحاص ااصلحا د   ظو ا األ م اااحيفة وخااج ا.ااا ذة حالي ا  ن قبل أ
ال مط الغذائإل أحيف الب اصتتا احلامسا ااباشتتاة اليت  يفر احلالا الاغذوملا. ففإل حني توجيف عوا ل أخا   ومي  ل -2

ني عيفة هلا أ يا ا احلامسا د  يفمليف احلالا الاغذوملا،  الصتتتتتتحا اةييفة وااياه ال ظيفا والصتتتتتتاف الصتتتتتتحإل والابليم و ك
اااأة، تعتتك ل األمنا  الغذائيا الصتتحيا البمور الفقاجل للاغذملا اةييفة ابل دتتبا إ  جيل اليو   ما لاجيال اادتتاقبليا. 
ومللرجل ال مط الغذائإل روا ا حيو   د  باةا ال واقص والفوائض واالخاالالت د  ا اول ال ا   ن الطاقا وااغذ ت، 

يحقق ابلااا األا ان االجاماعيا واالقاصتتارملا والبيئيا ألهيفاف الا ميا اادتتايفا ا. اليت تضتتبف منو ا ندتتان وتطواه، ف
وليدتتتتتتتتتتتتتتجل  ن تا يبا  وح يفة ملاألف    ا ال مط الغذائإل الصتتتتتتتتتتتتتتحإل اباطلق،  ا أن األمنا  ختالف ابخاالف ااواقض 

لي ا األفاار لبيش حياة اةغاافيا والدتتتتتتتتتتتتتتن واحاياجات الدتتتتتتتتتتتتتتكان و قافا م، ولكن عيب ا  كو ن  ن أغذملا  اا  إ
، عاض فاملق اخلماح 2017و أ ون و  و ع و ا زن  ن حيث الكميا وال وعيا. ود عا   أجل منط غذائإل  اف  صتتتتتتتحيا: 

 ن  ااعا واتتتتالاتتتتل  - 1افيض اادتتتتاو  اابم ابأل ن الغذائإل والاغذملا أرلا  تعتتتتري إ  أن عيض ع اصتتتتا ال ظم الغذائيا
تدتتتاوج  عمال   بمق ا و  دتتتق ا لضتتتمان جبل األمنا  الغذائيا  -يا واتتتلوك اادتتتا لكني لاوامليف األغذملا وةيئات غذائ

الصتتحيا  ااحا  واتت لا الوصتتول و أ ونا و قبولا  قافي ا  ن اةميض، وأوصتتى اباتتاغالل الفا  ااااحا د أحناح ال ظم 
 الغذائيا  ن أجل  دني ال اائيف الغذائيا والاغذوملا. 

وجور  واطن ةبف ليف  البيفمليف  ن ال ظم الغذائيا ااباصاة،  19-ةائحا  وفييف  عفجل االااجاابت  وقيف -3
تا يفر األ ن الغذائإل والاغذملا والصتتتتحا واتتتتبل اابيعتتتتا وت فاقم الال دتتتتاواة. وتاضتتتتمن  واطن الضتتتتبف تل   يف ت 

يفور  ابيفرة و بقيفة اتتتيااتتتي ا د إرااة اتتتالاتتتل القيما الغذائيا اااكا لا عااي ا، حيث ميكن لفاار  اليفول إغالي احل

                                        
األحياح  تاضتتتتمن ال ظم الغذائيا اتتتتالاتتتتل   يفارات األغذملا تبيفأ  ن القطاع الزااعإل )إناا  ا اصتتتتيل وال اوة احليوانيا واحلااجا وااصتتتتامليف وتاةيا  1

 ااائيا( والبيئات الغذائيا )اليت ملابا ل اادا لكون في ا  ض ال ظا  الغذائإل( والوك اادا ل . 
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وفاض إقفال اخليف ات الغذائيا واحليف  ن حا ا الا قل والاجااة؛ والاوصتتيا ابلاباعيف اةدتتيفجل د ظل  احلاجا اااواصتتلا 
إ  مماااتا األنعتطا الك يفا البمالا  احلصتار والاوةتي  وال قل والادتوملق ابةملا وابلاجزئا لدتلض أاتااتيا  الفا  ا 

 ؛ واالتكال على الييف البا لا االقاا واا اجاة، وهعتتتاشتتتا وةتتتض ااوظفني واخلضتتتا واللحو  الطا جا و عتتتاقات احللي
ا   قوال  ةوااطا  19-البا لني على ا ايفار ال ظا  الغذائإل؛ د علا أ وا. وعلى الاغم  ن أن فريو   وفييف ليس  اة 

ا  ن الرت يز على اتتتتال ا األغذملا ابعابااها جزح   ا ال ملاجزأ  ن  وملل ال ظم األغذملا، فإن هذه اةائحا قيف  ارت أملضتتتت 
الغذائيا، وهإل تدتتتتتتتتتتل ط الضتتتتتتتتتتوح على الرتاةط القائم ةني اتتتتتتتتتتال ا األغذملا والاحيف ت األواتتتتتتتتتتض اااصتتتتتتتتتتلا ابلصتتتتتتتتتتحا 

 واب صحاح. 
ا الضتتتتتتتوح ةعتتتتتتتكل أ م على الااةط القائم ةني األ ااض اابيفملا واتتتتتتتوح  19-واتتتتتتتل طجل جائحا  وفييف -4 أملضتتتتتتت 

ا غري  بيفملا  ا  ا  ا صتتتتلا ابلاغذملا ) يفاح الدتتتتك ا وااتفاع ةتتتتغط اليف  الاغذملا. فإن األشتتتت ا  الذملن ملبانو  ن أ ااةتتتت 
وأ ااض القل ( أ  ا عاةتتا  ن اتتواهم الحامال ا صتتاةا ياثا صتتحيا حارة والوفاة جااح األ ااض اابيفملا.  ما أن 

ا البيفو  الا فدتتتتتي ا والابقييفات األطفال جقصتتتتتإل الاغذملا أ  ا عاةتتتتتا للموت جااح البيفو  ةعتتتتتكل عا ، وخصتتتتتوصتتتتت 
ال اعا عن االلا اص الائوجل. ومل بغإل ا ض اتتتتتتتتتوح الاغذملا واأل ااض غري اابيفملا ااابلقا ابل مط الغذائإل أن ملكون جزح ا 

 ال ملاجزأ  ن ة اح القيفاة على الصمور، ال ايما ليف  العاائح الدكانيا األ  ا ةبف ا.
حي ما تقاضتتتتإل احلاجا، لكإل  ال ظم الغذائيا، وانن أ  ا  ن أجل وقجل  ضتتتتى، تازامليف ةتتتتاواة  فيز  دتتتتني -5

تصتتبح أ  ا قيفاة على الصتتمور أ ا  الصتتيف ات، فيما تضتتمن صتتحا األفاار وافاه م. وملعتتامل األ ا على اةاكااات 
ت ظيميتتا واجامتتاعيتتا، واةاكتتااات الاقتتانتتا البدتتتتتتتتتتتتتتيطتتا والاك ولوجيتتا البتتاليتتا والاقم تتا، وتك ولوجيتتات  تتاملتتا البتتا لني 

 طااف البا لني د جمال اارتجاع األغذملا وإعارة تو ملب ا والا لص    ا.واادا لكني واأل
وابعابتتتاا   ظمتتتا األغتتتذملتتتا والزااعتتتا،   ظمتتتا  لا م اااحتتتيفة تبىن د ااقتتتا  األول ابألغتتتذملتتتا والزااعتتتا، ف إل  -6

لغذائيا وال ظم تضطلض ةيفوا ا رجل على صبييف  باةا اوح الاغذملا ةكافا أشكال ، و ل   ن خالل  دني األمنا  ا
،  يف ر اا ظما 2019وابالاتتتتتتتتتتتا ار إ  الاوصتتتتتتتتتتتيات الصتتتتتتتتتتتاراة عن تقييم عمل اا ظما د جمال الاغذملا لبا   الغذائيا.

الاحدي ات ااطبقا على عيض أشكال اوح الاغذملا، وتعجب ا  ن خالل ال  يف القائما على األغذملا وال ظم الغذائيا 
ض على أشتتتتتكال اتتتتتوح وإن عم 2.واألمنا  الغذائيا الصتتتتتحيا ل اا ظما د جمال الاغذملا  دتتتتتاقبال  اتتتتتيم  الرت يز ااواتتتتت 

ح اليفوا الاغذوجل للم ظما د  قيق  ل اادتتتتا ا اامك ا لل ظم الغذائيا د جمال الاغذملا، وملوةتتتت  الاغذملا  افا واتتتتيفصتتتت 
خم ا د إناا  األغذملا وجت يزها  أهيفاف الا ميا اادايفا ا. وتبمل اا ظما عم عيض أةبار ال ظم الغذائيا،  ن خالل

وتو ملب ا والاجااة ملا وتدتتتتتتتتوملق ا والا لص    ا، ود إناا  ا اصتتتتتتتتيل وال اوة احليوانيا واحلااجا ونظم ااصتتتتتتتتامليف وتاةيا 
 األحياح ااائيا واالال القيما واال ا األغذملا والاأه  للطواائ وة اح القيفاة على الصمور والاغذملا.

ا  ن ا جااحات اليفوليا، رعا أعضتتتتتتتتتاح اا ظما إ  البمل ةعتتتتتتتتتكل أ م على األمنا  و ن خالل اتتتتتتتتتلدتتتتتتتتتل -7
، قا  اال ا اليفوا ال ا  اابم ابلاغذملا الذجل اشتتتتتتترت جل اا ظما د 2014الغذائيا وال ظم الغذائيا الصتتتتتتتحيا. ود عا  

ل الااةض ل ،  برتف ا ابلاحيفجل الذجل عقيفه  ض   ظما الصتتتتتتتتتتتتتتحا الباايا، ابعامار إعالن او ا عن الاغذملا وإطاا البم

                                        
  )ابللغا ا نكليزملا(  119. تقييم ااتتتتتتتتتتتتتتترتاتيجيا   ظما األغذملا والزااعا واؤملا ا للبمل د جمال الاغذملا. او ا، 9201   ظما األغذملا والزااعا  2
(www.fao.org/evaluation :الاخصا )CC BY-NC-SA 3.0 IGO 



5 CCP73/2021/2 

 

اعا ميف عقيف األ م  2016ود أةاملل نيدتتتتتتتتتتتتتتان  3.تواج   ال ظم الغذائيا احلاليا  ن حيث توفري أمنا  غذائيا صتتتتتتتتتتتتتتحيا
. 25924 70( )عقتتيف البمتتل  ن أجتل الاغتتذملتا(  وجت  القااا اقم 2016-2025اااحتتيفة للبمتتل  ن أجتل الاغتتذملتا )

لمج يف البمل د  دتتتتتتتتتتتتتتني األمنا  الغذائيا  ن خالل ال ظم الغذائيا، و ل  ةقيارة   ظما وملام  ل ال عتتتتتتتتتتتتتتا  األول 
 األغذملا والزااعا و  ظما الصحا الباايا.

وتلرجل ال ظم الغذائيا عيفر ا  ن الوظائف إ  جان  الاغذملا، وهإل   اةا حما  ات اقاصتتتتتتتتتتتارملا وةيئيا واجاماعيا  -8
والملا اا ظما جوان  اقاصتتتارملا )أجل اتتتبل اابيعتتتا والفقا د الاملف والاجااة(، وةيئيا  ائيدتتتيا للاغيري الاحومللإل. وتعتتتمل

)أجل الاغريات اا تتاخيتتا والا وع البيولوجإل وال ظم ا ملكولوجيتتا والفتتاقتتيف واا تتيفا  ن األغتتذملتتا( واجامتتاعيتتا )أجل العتتتتتتتتتتتتتتتأن 
أ وا حيوملا لل ظم الصتتتتتحيا والاغذملا  ض اة دتتتتتا  وجمموعات الدتتتتتكان األصتتتتتليني والاكافل( لل ظم الغذائيا، وهإل  ل ا 

وليف  إرااة تل  ااقاملضتتتات، تضتتتمن ااتتترتاتيجيا الاغذملا ليف   تلبيا ا لوظائف أخا ،  ا جيبل ااقاملضتتتات أ ا ا حماو  ا.
 اا ظما إملالح ال واتيف الاغذوملا االهاما  واألولوملا اا اابني.

إ  اليفوا القيارجل الذجل تلرمل  اا ظما د جمال األغذملا والزااعا، وإ  رواها د اةوان  االقاصتتتتتتتتتارملا  ونظا ا -9
ط ل قل اابااف واادتتتتتتتتتاعيفة د جمال الدتتتتتتتتتيااتتتتتتتتتات  والبيئيا واالجاماعيا لل ظم الغذائيا، ووظائف ا الباايا د الاواتتتتتتتتت 

راح روا قيارجل د ت اول جوان  لدتتتتتتتتتتتوح الاغذملا اااصتتتتتتتتتتتلا والعتتتتتتتتتتتلون الف يا وة اح القيفاات، ف إل تاماض  وقض فامليف أل
ابألغذملا، ابلاباون  ض شتتتتتتتتتتتا اح عاايني ووط يني وحمليني. والاحيف ت على هذا الصتتتتتتتتتتتبييف هإل  يف ت  م  وتافاقم 

الدتتكا  جااح الضتتغوطات ااا ا يا واارتاةطا على ال ظم الغذائيا،  ض الايفاعيات اليت تاتب ا على الاغذملا  ز رة ال مو 
. 5والفقا اايفقض وتغري اا اخ وااتتتتا زاف قاعيفة ااواار وال زاعات وال زوح وةتتتتبف القيفاة على الصتتتتمور واحلو ما اعزأة

وابلاباون  ض خمالف أصحاص ااصلحا د ال ظم الغذائيا والاغذملا، ااحيفر اا ظما فاص ا واوف تغا م ا لضمان أن 
ا الصتتتتتتتتتتتتحيا  ااحا  واتتتتتتتتتتتت لا اا ال و أ ونا  و قبولا اجاماعي ا للجميض، فيما  قق جتبل ال ظم الغذائيا األمنا  الغذائي

ا األا ان االقاصتارملا والبيئيا واالجاماعيا للا ميا اادتايفا ا عم عيض أهيفاف الا ميا اادتايفا ا. ود هذا ا طاا،  أملضت 
 ل األخا  احلامسا لدوح الاغذملا.علي ا البمل  ض الو االت األخا  و ض أصحاص ااصلحا ااا صصني د البوا 

  

                                        
 .10. الفقاة إعالن او ا عن الاغذملااال ا اليفوا ال ا  اابىن ابلاغذملا،  .2014والزااعا   ظما الصحا الباايا.  األغذملا   ظما  3
4  https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259 
 Rome.  .challengesTrends and  –The future of food and agriculture .2017  ظمتتتتتتا األغتتتتتتذملتتتتتتا والزااعتتتتتتا لا م اااحتتتتتتيفة.   5

http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
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 نطاق االسرتاتيجية -اثنًيا
االاتتتتتترتاتيجيا توج  عمل اا ظما لادتتتتتت ري  يز ا الاباونيا  ن أجل  دتتتتتتني الاغذملا،  برتفا  ابليفوا  تصتتتتتتف -10

 ااا زجل الذجل مللرمل   دني الاغذملا د  قيق أهيفاف الا ميا اادايفا ا.
تدتتتاكمل اة ور اااةتتتيا والااه ا االحوظا،  يفر األنعتتتطا الواج  اختا ها  ن قبل وإن  االاتتترتاتيجيا، إ   -11

ااكات  الباايا وااييفانيا للم ظما. وتا إل تل  األنعتتتتتتتتتتتتتطا إ   كني إجااحات أهم   ن قبل أصتتتتتتتتتتتتتحاص ااصتتتتتتتتتتتتتلحا 
عضتتتتتتتتتتاح اا ظما واحلكو ات ا ليا ااابيفرملن،  ا د  ل  الو االت احلكو يا اليفوليا عم البا ، واألج زة ا قليميا وأ

 والقطاع اخلا  واعامض اايف  و وظفإل اا ظما على ااداو ت  افا.
على جممل عمل اا ظما وخم ا د الاغذملا ود إناا  ا اصتتتتتتتتتتتتتتيل وال اوة احليوانيا  االاتتتتتتتتتتتتتترتاتيجياوت طبق  -12

واحلااجا وااصتتتتتتتتتتتتتتامليف وتاةيا األحياح ااائيا )ايالقطاعات الزااعيااي( اليت  ل  القيفاة على الاأ ري د األمنا  الغذائيا، 
مور، واا اخ والا وع البيولوجإل واتتتتتتتتال ا فضتتتتتتتتال  عن البمل د جمال الاأه  حلاالت الطواائ وة اح القيفاة على الصتتتتتتتت

األغذملا واحلماملا االجاماعيا والاجااة وا حصتتتتاحات والعتتتتاا ا والبلو  واالةاكاا واعاالت األخا  اااصتتتتلا أبنعتتتتطا 
  هذه االارتاتيجيا ونواجت ا وأت ريا ا اا عورة.

منا  الغذائيا للجميض، وال اتتتتتيما اتتتتتكان خالل هنيف قائم على ال ظم، تا إل االاتتتتترتاتيجيا إ  إفارة األ و ن -13
الاملف الذملن تباميف  بيعا م على إناا  ا اصيل واحلااجا و صامليف األمساك وتاةيا األحياح ااائيا وتاةيا اااشيا وجت يز 

وتا إل  األغذملا وةيب ا ابلاجزئا؛ واألشتت ا  الذملن ملبانون ال زاعات واهلعتتاشتتا؛ والدتتكان الضتتبفاح د القا  واايفن.
االارتاتيجيا إ  رعم إعارة تعكيل ال ظم الغذائيا وتبا ض ا ندان لبوا ل اا اطاة ةمن تل  ال ظم لضمان صحا 
األفاار وافاه م، وتوف ا أمناط ا غذائيا صحيا ا لا اا ال و يدواة ال من د ظل نقا  الضبف واهلعاشا اليت  عفا ا 

 .19-االااجاةا ةائحا  وفييف
 

 لتوجيهيةاملبادئ ا -اثلثًا
 إن اا ظما، ةغيا  قيق أهيفاف ا، تق ا أبن ا هناح الفبلإل لدوح الاغذملا أبشكال   افا ملاطل   ا مللإل:  -14

ا على قيا  ال ظم الغذائيا ةامكني أمنا  غذائيا  وجوص وةتتتتتتتتتتتض ال ا  د صتتتتتتتتتتتل  ال ظم الغذائيا. (1) وحاصتتتتتتتتتتت 
صتتتتتتتتتحيا، مل بغإل  جااحات الاحيفمليف أن تبيفأ ةف م  اهيا ا ا ات الكا  ا خلف الدتتتتتتتتتلوك الغذائإل لل ا . 
ا أن تبز  ت قيف اادتتتا لكني وقيفا م على الاصتتتاف،  ا د  ل  عم جبل األمنا   وعلى ا جااحات أملضتتت 

ا  واتتتت لا اا ال و أ ونا و قبولا اجاماعي ا د البيئات الغذائيا. وتاوج   املا اتتتتبل الغذائيا الصتتتتحيا  ااح
  بيعا األش ا  البا لني د ال ظم الغذائيا ورعم ا فضال  عن  املا ورعم أمناط م الغذائيا وتغذملا م.

 جي  ةتتتتتتتتتمان ا نصتتتتتتتتتاف،  ا د  ل  على صتتتتتتتتتبييف اليفخل ونوع اة سعيف  تاك أحيف خلف الا  .  (2)
والباي د عيض اادتتتاو ت،  ما جي  وةتتتض الفقااح والدتتتكان اا معتتتني د صتتتيفااة األولو ت. ومل بغإل 
 كني اااأة د ال ظم الغتتذائيتتا،  تتا د  لتت   قتتائتتيفة للاغيري،  ض تفتتارجل الاتتأ ريات الدتتتتتتتتتتتتتتلبيتتا اااصتتتتتتتتتتتتتتلتتا 

 اة س.  ة وع
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 دتتتتتتايفا ا   ن اا ظوا االقاصتتتتتتارجل والبيئإل  مل بغإل لل ظم الغذائيا أن تكون األ يا القصتتتتتتو  لالاتتتتتتايفا ا. (3)
واالجاماعإل. ومل بغإل لل ظم الغذائيا أن تدتبى إ  أن تل ا ةعتكل إجيايف د البيئا الطبيبيا، وتاكيف  ض 
تغري اا اخ وختفف  ن وطأت ؛ وتيفعم اتتتتتتتتتتتتتبل  بيعتتتتتتتتتتتتتا اا اجني والبا لني؛ وختف ض اا يفا  ن األغذملا، 

الظاوف الزااعيتتا ا ملكولوجيتتا ا ليتتا واألعااف االجامتتاعيتتا ال قتتافيتتا  و ك ن أمنتتاطتت ا غتتذائيتتا  اكيفتتا  ض
 واااطلبات الاغذوملا.

وإن احلق د غتتتذاح  تتتاف  ملاحقق . مل بغإل للج ور أن  قق ا عمتتتال الاتتتيفاجيإل للحق د غتتتذاح  تتتاف   (4)
ا  كاجت ايع يف ا  صل  ل اجل وا اأة وطفل، وحيفه أو ابلاضافا  ض غريه، على غذاح  اف  أو على 

الكفيلا ابحلصتتتتتول علي ،  ن ال احياني ااارملا واالقاصتتتتتارملا ود  ل األوقات.اي وهذا ملبم ايتوافا األغذملا 
ابلكميا وال وعيا الكافياني لالبيا االحاياجات الاغذوملا لافاار،  ن رون أجل  وار  ضا ة، وةعكل  قبول 

ذملا ةطاي  دتتتتتتتتتتايفا ا ال تابااض  ض حقوي د  قافا  بي  ااي ]و[... ايإ كانيا احلصتتتتتتتتتتول على تل  األغ
 6ا ندان األخا اي.

ه اك الك ري  ن األنعتتتتتتتتتتتتتطا حول البا  اليت  يفف إ   دتتتتتتتتتتتتتني ال ظم  األ يا احليوملا لارلا والبحوث. (5)
الغذائيا واألمنا  الغذائيا،  ا ملوف ا أرلا  تاشتتيف إجااحات البمل. ومل بغإل للمماااتتات،  ا في ا ااماااتتات 
اادتتتتا بطا  ن  بااف الدتتتتكان ا ليني واألصتتتتليني، واليت تدتتتتاهم أصتتتتال د ال ظم الغذائيا فامك ن ال ا  

  ن ت اول أمنا  غذائيا صحيا، أن  مى وتبز .
ملدتتتتاوج   قيق اازمليف  ن الاغيري الال  ا على نطاي وااتتتتض، وةتتتتمن اةيفول  .احلاجا ااااتتتتا إ  االةاكاا (6)

الز م ا يفر لا فيذ أهيفاف الا ميا اادايفا ا، أملض ا تبجيل وترية االةاكااات الاك ولوجيا واالجاماعيا على 
 ،19-حيف اتتتتتواح وتواتتتتتيض نطاق ا،  ا د  ل  د جمال الدتتتتتيااتتتتتات والاموملل. ود أعقاص جائحا  وفييف

نعتتتأت حاجا  ااتتتا إ  إجيار طاي جيفمليفة للافكري ةعتتتأن رعم اتتتبل اابيعتتتا و ليات احلماملا االجاماعيا 
و با  تباض البعتتتتا لبوا ل اا اطاة ةتتتتمن ال ظا  الغذائإل،  ن أجل ةتتتتمان صتتتتحا وافاه ا ندتتتتان على 

 اايدوا. الصمور،  ض احلفاظ على إاتحا األمنا  الغذائيا الصحيا وقيفاة الوصول إلي ا واباها
نظا ا إ  تبيفر اة ات الفاعلا ااب يا د تغيري ال ظم الغذائيا،  ن ةتتتتتتتتتتتتتاواة البمل ةتتتتتتتتتتتتتمن شتتتتتتتتتتتتتاا ات.  (7)

الضاواجل الابا ل  ض أصحاص  صلحا  ابيفرملن ألجل تطبيق هذه االارتاتيجيا.  ر على أن  العاا ات 
 الاغذملا ابلقيفا الواد.ااكون ةاواملا  أملض ا خاا  ال ظم الغذائيا  ن أجل الاصيفجل لدوح 

. مث ا ت وع د ال ظم الغذائيا واألمنا  الغذائيا وجوص تكييف ا جااحات  ض الدتتتياقات ا قليميا والقطاملا (8)
وت وع د احللول؛ وملابني  على عمل اا ظما أن ملاشتتتتيف االحاياجات ا قليميا والقطاملا  ض االاتتتتاجاةا هلا 

ا وأن ميك ن االكيا. وللدتتتتتتتتتتياقات ا قليميا والقطاملا أت ريات وتيفاعيات عميقا ةعتتتتتتتتتتأن ا جااحات  أملضتتتتتتتتتت 
 الواج  تطبيق ا.

  

                                        
 (1999اللج ا ااب يا ابحلقوي االقاصارملا واالجاماعيا وال قافيا، )، 12الابليق البا    6
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 الرؤية واملهمة -رابًعا
تام ل اؤملا اا ظما ةعتتأن الاغذملا د  قيق عا  ملابض في  ال ا  أعبني أمناط ا غذائيا صتتحيا  ن خالل نظم  -15

 غذائيا  دايفا ا  مإل صحا ا ندان وافاه  وقاراة على الصمور ةوج  الصيف ات. 
ظما، وأصتتتتحاص ااصتتتتلحا و قيق ا هلذه الاؤملا، ملام ل الاأ ري اا عتتتتور هلذه االاتتتترتاتيجيا د قيا  أعضتتتتاح اا  -16

الكبرية واااواتتتتتتتطا والصتتتتتتتغرية البا ا واعامض اايف   االاتتتتتتتدتتتتتتتاتالباايني وا قليميني والوط يني وا ليني،  ا د  ل  
والقطاع اخلا  والدكان األصليني البا لني د إناا  وجت يز وتو ملض وجتااة وتدوملق وةيض والا لص  ن إناا  ا اصيل 

يا واحلااجا وااصتتتتامليف وتاةيا األحياح ااائيا، ةا فيذ الدتتتتيااتتتتات وااماااتتتتات واالاتتتتا مااات واالةاكااات وال اوة احليوان
 )ايا جااحاتاي( مليفف ةمان  ا مللإل:

تامحوا الزااعا واتتتتتالاتتتتتل إ يفارات األغذملا حول إناا  األغذملا وجت يزها وتو ملب ا واالجتاا ملا، واخليف ات  ●
الغذائيا الصحيا،  ا د  ل   ن خالل   رة الا وع وخفض الفاقيف واا يفا  الغذائيا اليت تداهم د األمنا 

  ن األغذملا وتبزملز اال ا األغذملا.
قيا  البيئات الغذائيا جببل األمنا  الغذائيا الصتتتتتتتتتتتحيا  ااحا واتتتتتتتتتتت لا الوصتتتتتتتتتتتول و أ ونا و قبولا اجاماعي ا  ●

باملري اتتتال ا األغذملا ومماااتتتا ا،  ل اة ةذل  و ادتتتقا  ض اخلطو  الاوجي يا الغذائيا القائما على األرلا و 
 و عجبا اةيل ااقبل  ن اادا لكني على ت مني األمنا  الغذائيا الصحيا. 7د الوك اادا ل 

و ا ض اادتتتتا لكني ابلقيفاة على الوصتتتتول، وابابلو ات والاحفيز وا  كاجت الال  ا للمطالبا أبمنا  غذائيا  ●
  لكني  بلو ات أفضل و طالبا م أبمنا  غذائيا صحيا.صحيا وت اوهلا. وتلقإل اادا

ةغيا  قيق تل  الاأ ريات، تام ل   ما اا ظما على صتتتتبييف الاغذملا د تبجيل ا جااحات لضتتتتمان قيا  ال ظم  -17
الغذائيا ةامكني توفري أمنا  غذائيا صتتتتتتتحيا وااتتتتتتتا ال  ا  ن أجل افض  دتتتتتتتاو ت الاغذملا عم تولييف اابااف وتقامس ا 

 والاوعيا ملا وة اح الاوافق ورعم تطوملا الديااات وااماااات واالاا مااات واالةاكااات وتبزملز القيفاة على الا فيذ.
 

 النتائج واألنشطة -خامًسا
ناائيف حميفرة  داميفة  5الااليا لاحقيق  15 ن أجل االاتقاح   ما ا، اوف تضطلض اا ظما ابألنعطا التتتتتتتتتتتت -18

 8 ن الوظائف األااايا للم ظما.
. جتمض ةني و االت األ م اااحيفة وأعضتتتتتتاح   ظما األغذملا وةتتتتتتض اؤملا  عتتتتتترت ا و  رة الاوعيا -1ال ايجا  -19

والزااعا واعامض اايف  والقطاع اخلا  اؤملا  عتتتتترت ا للاغذملا، وهإل تيفاك أ يا األمنا  الغذائيا الصتتتتتحيا د  ا خص 
خص الاصتتتتيفجل لدتتتتوح الاغذملا، إ    ا مثا اؤملا عاايا  عتتتترت ا لامنا  الغذائيا الصتتتتحيا د الاغذملا والصتتتتحا والا ميا.

                                        
ا ملبكس اتتلوك اادتتا ل  ايعيض اخليااات والقاااات اليت ملا ذها اادتتا لكون ةعتتأن  اهيا األغذملا الواج  اةاياع ا وختزمل  ا و ضتتريها وط وه  7

 ص. 2017فاملق اخلماح الافيض ااداو  اابم ابأل ن الغذائإل والاغذملا،  وت اوهلا، وةعأن ختصيص األغذملا ةمن األااة.اي
 .2021-2020جملس   ظما األغذملا والزااعا، الابيفملالت د ةاج يف البمل واايزانيا للفرتة   8

http://www.fao.org/3/mz825ar/mz825ar.pdf 
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جان  عوا ل حامسا أخا . وتاجلى أ يا األمنا  الغذائيا الصتتتتتحيا ةعتتتتتأن الاغذملا والصتتتتتحا والا ميا جتلي ا  ا ال  د 
االتفاقات اليفوليا  ات الصتتلا وا اشتتارات القطاملا. وملقو  أصتتحاص ااصتتلحا ةا فيذ الما يف حالي ا ةبل اادتتا لكني 

 لغذائيا الصحيا وملطالبون ملا. وةغيا  قيق هذا ال اتيف، ااقو  اا ظما  ا مللإل: مليفا ون األمنا  ا
ابليفوا القيارجل للم ظما د جماا األغذملا والزااعا، وا ظما الصتتتتحا الباايا د جمال الصتتتتحا،  االعرتاف (1)

وا ظما األ م اااحيفة للطفولا )اليونيدتتف( د جمال تغذملا األطفال واأل  ات، ولمج يف األغذملا البااإل 
لاباون و ن خالل اليفوا د جمال الاأه  للطواائ واالاتتتتتتتتاجاةا للحاالت ا ندتتتتتتتتانيا، والبمل د إطاا ا

الا دتتتتتتيقإل للج ا األ م اااحيفة اليفائما ااب يا ابلاغذملا، ألجل تطوملا اؤملا لا م اااحيفة ةعتتتتتتأن الاغذملا، 
واالعرتاف ةيفوا األمنا  الغذائيا الصتتتتتتتتتتتتتتحيا للجميض، إ  جان  عوا ل أخا  حامسا، و يفمليف خمالف 

ق أهيفاف إصتتالح   ظو ا األ م اااحيفة ا منائيا، اادتتلوليات القيارملا ا الف الو االت  جزح  ن  قي
تبيفملل اليفعم لضتتتتتتتتمان إاتحا الاغذملا اةييفة  ض احلماملا اليفائما لصتتتتتتتتحا  19-ود أعقاص جائحا  وفييف

 األفاار وافاه م ليف  تباة م لبوا ل اا اطاة ةمن ال ظم والبىن االجاماعيا ااطلوةا للاغذملا اةييفة.
ا  الغذائيا الصحيا للجميض، وا ةالغ عن رواها د  باةا اوح الاغذملا، واالاتقاح والرتومليف الفب ال لامن (2)

ابلا ميا االقاصتتارملا واالجاماعيا، ةني العتتا اح ااابيفرجل األطااف واحلكو ات ا قليميا والوط يا وا ليا، 
ت على اادتتتتتاو  والقطاع اخلا  واعامض اايف ،  ا د  ل   ن خالل أنعتتتتتطا الاوعيا وتطوملا إاشتتتتتارا

 اادا لكني.  القطاجل تاضمن ا اشار إ   يفيا تبزملز الطل  على األمنا  الغذائيا ليف 
تلقى أعضتتتتتتتتتتتتتتاح اا ظما واعامض اايف  والقطاع اخلا   .تولييف اابااف واألرلا وا ةالغ ع  ا -2ال ايجا  -20

 بلو ات وإاشتتتارات ةعتتتأن اتتتيااتتتات ال ظم الغذائيا وااماااتتتات واالاتتتا مااات واالةاكااات ااطلوةا لامكني أمنا  
مل بغإل اختا  إجااحات عم القطاعات  غذائيا صتتتحيا د اتتتياق ا اخلا ، وحول  يفيا تغري االحاياجات د اادتتتاقبل.

م جماالت الدتتتتيااتتتتات،  ا د  ل  الزااعا )أجل إناا  ا اصتتتتيل وال اوة احليوانيا واحلااجا وااصتتتتامليف وتاةيا األحياح وع
ااائيا( والاجااة والا ميا الاملفيا وإرااة ااواار الطبيبيا والصتتتتتتتتحا. ولاحقيق هذه ال ايجا، مثا روا ائيدتتتتتتتتإل للاباون ةني 

وةغيا  قيق  ا ابلبحوث واالةاكاا، لاولييف األرلا وتواتتيض نطاي أفضتتل ااماااتتات.اا ظما وغريها  ن اا ظمات ااب ي
 هذه ال ايجا، ااقو  اا ظما  ا مللإل:

ت دتتتتتتتتيق البياجت وااقامليس  ات الصتتتتتتتتلا ةعتتتتتتتتأن تا يبا األغذملا واألمنا  الغذائيا واأل ن الغذائإل وال ظم  (3)
شتتتتاات  ات الصتتتتلا ألهيفاف الا ميا اادتتتتايفا ا  ن الغذائيا وتصتتتتو اها و عتتتتاا ا ا؛ جهي  عن اصتتتتيف اال 

أجل إةالغ صتتتتانبإل القاااات، وتوفري ا اشتتتتارات ةعتتتتأن عض البياجت وإ بات الاقيف  ا ا  ابجتاه  قيق 
 أهيفاف الا ميا اادايفا ا.  قاصيف

وتقييم ا وتوفري أروات ونعتتتتتتاها ليفعم أصتتتتتتحاص ااصتتتتتتلحا د  يفمليف الاأ ريات الاغذوملا ل ظم م الغذائيا  (4)
وتعتت يصتت ا، و يفمليف الدتتيااتتات وااماااتتات واالاتتا مااات واالةاكااات ااطلوةا د اتتياقا م لضتتمان 

 قيا  ال ظم الغذائيا ةامكني أمنا  غذائيا صحيا انن ود ااداقبل.
وتو يق وتعتتتجيض ااماااتتتات اةييفة على  دتتتاو ت  ابيفرة  ا د  ل   بااف الدتتتكان األصتتتليني اليت  (5)

رجل روا ا د ةتتتمان  كني ال ظم الغذائيا ألمنا  غذائيا صتتتحيا؛ وابلاباون  ض العتتتا اح، تواتتتيض نطاي تل 
أفضتتتل ااماااتتتات  ض رعم الاصتتتيف القوجل لاولييف األرلا ةعتتتكل  اواصتتتل. واتتتياضتتتمن هذا البمل جتميض 
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ملبوال د وراااتتتتا ا، واالاتتتتاجاةا لافعتتتتإل وابح إ 19-االاتتتتاجاابت واليفاو  اادتتتتافارة  ن جائحا  وفييف
، وغري  ل   ن حاالت إقليميا وعاايا لافعتتتتتتإل األ ااض حيوانيا ااصتتتتتتيفا وحاالت 2014غاص أفاملقيا 

الطواائ،  ن أجل إةالغ الدتتتيااتتتات وااماااتتتات لب اح القيفاة على الصتتتمور ةغيا ةتتتمان إاتحا األمنا  
األفاار وافاه م حني الغذائيا الصتتتتتتتتحيا والقيفاة على الوصتتتتتتتتول إلي ا و قبوليا اتتتتتتتتباها  ض  املا صتتتتتتتتحا 

 ملاباةون لبوا ل اا اطاة ةمن ال ظم الغذائيا. 
و يفمليف األرلا ااابلقا ةاأ ري اتتتتتتتتيااتتتتتتتتات ال ظم الغذائيا ومماااتتتتتتتتا ا وااتتتتتتتتا مااا ا واةاكااا ا، د األمنا   (6)

 الغذائيا الصحيا وااقاملضات اااأتيا عن  ل ، وا ةالغ ع  ا.
 
ةىن أصتتتتتحاص ااصتتتتتلحا د القطاعات ااابيفرة توافق ا د انااح ةعتتتتتأن أوج   احلواا.اليفعوة إ   -3ال ايجا  -21

إن الائا  اا ظما  ض و االت األ م اااحيفة الاآ ا، واتفقوا على  يفيا إرااة ااقاملضتتتتتتتتتتتتتتات و باةا اعاالت اخلالفيا. 
قطاع اخلا  والواط األ ارميإل و لادات والعا اح احلكو يني اليفوليني انخاملن وأعضاح اا ظما واعامض اايف  وال

ا إجااحات البمل عم ااقاملضتات اابقيفة واعاالت اخلالفيا، فيما اتا ع ت فيذ األهيفاف حي ما و جيف  البحوث، قيف ملدت 
الاآ ا والاوافق. ومللرجل احلواا إ  إجااحات وشتتتتتتتتتتتاا ات واةاكااات جيفمليفة تضتتتتتتتتتتتم تبيفملل ال ظم الغذائيا  يث تكون 

ى الصتتمور، فيما تضتتمن صتتحا األفاار وافاه م حني ملاباةتتون لبوا ل اا اطاة ةتتمن ال ظا  الغذائإل. أ  ا قيفاة عل
وه اك ف م  عتتتتتتتتتتتتتترتك أ م للاغيريات ااطلوةا  ن قبل القطاع اخلا ،  ا ملعتتتتتتتتتتتتتتمل االةاكااات وااباراة احلا ة وفا  

 األعمال اةيفمليفة. وةغيا  قيق هذه ال ايجا، ااقو  اا ظما  ا مللإل:
 يفمليف و ليل أوج  الاآ ا ةني األمنا  الغذائيا الصتتتتتتتتتتتتتحيا والا ائز البيئيا )أجل تغري اا اخ والا وع البيولوجإل  (7)

وتيفهوا الرتةا وااياه( واالقاصتتتتتارملا )أجل قيفاة اازااعني أصتتتتتحاص احليا ات الصتتتتتغرية على االاتتتتتامااا وال مو 
الا ميا اادتتايفا ا، د اتتياي الاغريات ااادتتااعا د العتتا ل( واالجاماعيا )اادتتاواة ةني اة دتتني( ألهيفاف 

 ال ظم الغذائيا، فضال  عن الاواةط ابلدال ا الغذائيا واايفاخل إ  القيفاة على الصمور د فرتات األ  ات.
ورعوة اة ات الفاعلا الباايا وا قليميا والوط يا إ  حواا ةني أصحاص ااصلحا ااابيفرملن د اعاالت  (8)

اخلالفيا،  لرملا روا اة ا ا امليفة  ات ااصتتتتتتتتتتتتتيفاقيا، و برتفا ابالخاالالت د توا ن القو  مليفف تبزملز 
 قبات اليت  ول رون إحيفاث الاغيري. الف م ااعرتك د اعاالت اخلالفيا وإرااة ااقاملضات وختطإل الب

 ض اة ات د القطاع اخلا  ةطاي  باكاة  جيار أهيفاف  عترت ا د ت ظيم  عتااملض األعمال  والاباطإل (9)
والفا  اةيفمليفة لاعمال والاموملل وتبزملز آت ا العتتتتتتاا ات لامكني أمنا  غذائيا صتتتتتتحيا، واادتتتتتتا ا د 

 ض إرااة األهيفاف وااقاملضتتات ةعتتكل   ااتت  رائم ا ةني األمنا    قيق عيض أهيفاف الا ميا اادتتايفا ا
 الغذائيا الصحيا وةني األهيفاف البيئيا واالقاصارملا واالجاماعيا األخا .
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تبزملز قيفاات أعضتتتتتتتاح اا ظما وأصتتتتتتتحاص ااصتتتتتتتلحا الباايني  ة اح القيفاة اخلااجيا على الا فيذ. -4ال ايجا  -22
وا قليميني والوط يني وا ليني، على صتتتتياغا الدتتتتيااتتتتات واعامار ااماااتتتتات و  رة االاتتتتا مااات وتطبيق إجااحات 

ال أرت اادتتتتتتتتتتتاعيفة ااقيف ا  ن اا ظما د جم  باكاة د أحناح ال ظا  الغذائإل  ن أجل  قيق أمنا  غذائيا صتتتتتتتتتتتحيا.
تبزملز قيفاات أصتتتتتحاص ااصتتتتتلحا، إ  تطوملا اتتتتتيااتتتتتات وااتتتتتا مااات ومماااتتتتتات قائما على األرلا وت فيذها. وةغيا 

  قيق هذه ال ايجا، ااقو  اا ظما  ا مللإل:
ونعتتتتتتتتتتا  وار للايفامل  وإاشتتتتتتتتتتارات وأروات قائما على األرلا حول ةتتتتتتتتتتمان قيا  الدتتتتتتتتتتيااتتتتتتتتتتات  إاتحا (10)

 ايفار ال ظم الغذائيا ةامكني األمنا  الغذائيا الصتتتحيا؛ و يفيا تكييف واالاتتتا مااات وااماااتتتات على ا
أفضتتل ااماااتتات الااه ا  ا في ا تل  اا فذة  ايفاةري لا فيف األ ا ااتتاجاةا  للضتتغوطات اليت فاةتتا ا 

على ال ظا  الغذائإل، على نطاي وااتتتتتتتتتتتتتتض د الدتتتتتتتتتتتتتتياقات ا قليميا والوط يا وا ليا؛  19-جائحا  وفييف
 ا  يفمليف األولو ت.و يفي

وتوفري ااداعيفة د جمال الديااات والعلون الف يا إ  العا اح احلكو يني ةعأن  يفيا ت فيذ الديااات  (11)
واالاتتتتتتتتتا مااات وااماااتتتتتتتتتات واالةاكااات، وتبظيم أوج  الاآ ا وإرااة ااقاملضتتتتتتتتتات ةني األمنا  الغذائيا 

ماعيا األخا ، وةتتمان قيفاة ال ظم الغذائيا على الصتتمور الصتتحيا واألهيفاف البيئيا واالقاصتتارملا واالجا
ةوج  الصيف ات و ك  ا  ن احلفاظ على إاتحا أمنا  غذائيا صحيا والقيفاة على الوصول إلي ا واباها 

 اايدوا  ض ةمان صحا األفاار وافاه م حني ملاباةون لبوا ل اا اطاة ةمن ال ظا  الغذائإل.
وتبزملز قيفاات اعامض اايف  واألواتتتا  األ ارمييا وا اشتتتار الزااعإل واايفاا  على تطوملا أروات تبليميا  (12)

وت فيذها حول روا الزااعا واتتتتالاتتتتل ا  يفار والبيئات الغذائيا واتتتتلوك اادتتتتا لكني د األمنا  الغذائيا 
 الصحيا. 

عيض ااوظفني ااب يني راخل اا ظما وملقيف اون رواهم ملف م ة اح القيفاة اليفاخليا على الا فيذ.  -5ال ايجا  -23
د ةتتتتتمان قيا  ال ظم الغذائيا ةامكني أمنا  غذائيا صتتتتتحيا،  ا د  ل  د جمال الاأه  للطواائ وة اح القيفاة على 

 مل يفا  هذا اا ظوا د الا طيط االاتتتتتدتتتتتإل للم ظما ود  ليات الصتتتتتمور، وملامابون ابلقيفاة على اادتتتتتا ا د  ل .
الا فيذ والاصيف، وهو قييف البحث اليفائم  ن قبل األج زة الاائايا واليفااواملا ااب يا د اا ظما. أ ا الوحيفات الائيديا 
ا  للم ظما، واليت هلا روا حيوجل على صتتتتتتبييف الا فيذ، فابمل ابالشتتتتتترتاك  ض ةبضتتتتتت ا الببض عم أحناح اا ظما وتيدتتتتتت 

اتتتتابانا جبميض األقدتتتتا  الائيدتتتتيا في ا. وتصتتتتبح جماالت البمل اا الفا البمل اابز  على ا ايفار اا ظما وتضتتتتمن اال
ةتتتتتمن اا ظما أ  ا اتدتتتتتاق ا وتباوج  د  ا ةي  ا  ا د  ل  على اادتتتتتاو  ااييفا . وةغيا  قيق هذا ال اتيف، اتتتتتاقو  

 اا ظما  ا مللإل:
، وتببئا 4إ   1 ن جماالت اخلمة الائيدتتتتتتتتتيا ااطلوةا ألراح روا قيارجل د  قيق ال اائيف  ن  االاتتتتتتتتتافارة (13)

ااواار وتوفري األروات والاتتيفاملتت  لامكني  وظفإل اا ظمتتا  ن ف م التتيفوا احليوجل هلتتذه األخرية د   رة 
عمل م د  قيق  دتتتتتاو ت الاغذملا واحللول رون عيض أشتتتتتكال اتتتتتوح الاغذملا، و يفيا  دتتتتتا ا جماالت 

 األمنا  الغذائيا الصحيا.
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وةتتتمان رعم   يل ا على اادتتتاو  القطاجل ألجل رعم الاحليل القطاجل ااعتتترتك لا م اااحيفة، وعمليا  (14)
صتياغا إطاا الاباون ةعتأن الا ميا اادتايفا ا لا م اااحيفة،  ن أجل إةاا  عيض ا جااحات  ات الصتلا 

ا ةامكني األمنا  الغذائيا الصتتتتتتتتتتتتتتحيا، ورعم البليفان د  قيق أهيفاف الا ميا د ال ظم الغذائيا الكفيل
 اادايفا ا.

والاوفيق ةني خمالف ايااا ا واارتاتيجيا ا وةني الاؤملا واالارتاتيجيا لبمل اا ظما د جمال الاغذملا،  ا  (15)
و ع البيولوجإل عم القطاعات ( وااتتتتتتتترتاتيجيا تبميم الا 2017د  ل  ااتتتتتتتترتاتيجيا ا ةعتتتتتتتتأن تغري  اا اخ )

(، والبمل على الزااعا ا ملكولوجيا 2013( واتتتتتيااتتتتتا ا ةعتتتتتأن اادتتتتتاواة ةني اة دتتتتتني )2019الزااعيا )
(، والازا ا ا الااه ا اليت قطبا ا د اتتياي الب يف اليفوا اخلا  ابحلقوي االقاصتتارملا واالجاماعيا 2018)

 الامييز ةيف اااأة فضال  عن إطااها االادإل ااداقبلإل. وال قافيا، واتفاقيا القضاح على عيض أشكال
 

 خطة التنفيذ -سادًسا
( أن وةتتتتتض خطا للا فيذ  ان ليبور ابل فض على االاتتتتترتاتيجيا. 2012الحظ تقييم االاتتتتترتاتيجيا الدتتتتتاةقا ) -24

ل  يفيا قيا   وابلااا فإن  يفملث الاؤملا واالاتتتتتترتاتيجيا لبمل اا ظما د جمال الاغذملا اتتتتتتياضتتتتتتمن خطا للا فيذ تفصتتتتتت 
 و قيق   ما اا ظما د جمال الاغذملا،  د   ا تصف ا االارتاتيجيا. ال اائيفاا ظما إبجنا  األنعطا ااطلوةا لبلوغ 

ا للطل  الصتتتتتتارا عن ة ا المج يف والذجل ملقضتتتتتتإل ةضتتتتتتمان  ااعاة  -25 واتتتتتتوف تدتتتتتتاجي  خطا الا فيذ أملضتتتتتت 
عن  الدتتتتتيااتتتتتات واألولو ت ا قليميا د ختطيط األنعتتتتتطا وت فيذها،  قيق ا ا ما اا ظما د جمال الاغذملا. وفضتتتتتال  

  ل ، اوف  يفر  يفيا  قيق ناائيف االارتاتيجيا، نظا ا إ  انليات وهيكليا احلو ما واادلوليات ةمن اا ظما.
واعرتاف ا ابل طاي الوااتتتتتض لالاتتتتترتاتيجيا وةملا األنعتتتتتطا ااب يا د ت فيذها، اتتتتتوف تقيف  هذه اخلطا  وجز ا  -26

فصتتيل األنعتتطا اخلاصتتا ةكل ةليف والواج  ت فيذها  ن قبل ااكات  حميفر األولو ت اا اتتاقو  اا ظما ة . واتتيام ت
عتتتتتتتتتتترتك وإطاا الاباون  ن أجل 

 
ااييفانيا للم ظما،  ن خالل إطاا المجما القطاملا ابالاتتتتتتتتتتتا ار إ  الاحليل الق طاجل اا

 الا ميا اادايفا ا لا م اااحيفة.
لبمل اا ظما د جمال الاغذملا، واالةاكااات والفا  واوف تااعإل خطا الا فيذ أولو ت الاؤملا واالارتاتيجيا  -27

 ال اشئا ااادقا  ض تل  األولو ت، فضال  عن األولو ت اليت  يفرها الدياقات ا قليميا والاحيف ت الباايا ااباصاة.
  واوف تابض خطا الا فيذ  ذل  االاابااض اااواط األجل وإجااحات ةاج يف البمل واايزانيا.
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 وصف الببااات اادا يف ا د االارتاتيجيا -1االحق 
 

حتالتا فيزملولوجيتا غري طبيبيتا ججتتا عن عتيف   فتاملتا، أو عتيف  توا ن، أو ااتتتتتتتتتتتتتتا الك  [1اوح الاغذملا ]
 فا  للمغذ ت الكليا و أو ااغذ ت اليفقيقا. وملعتتمل اتتوح الاغذملا نقص الاغذملا 

 الاغذملا اافاطا اب ةافا إ  ال قص د ااغذ ت اليفقيقا.أو 

نايجا ال قص الاغذوجل و أو اتتتتتتتتتوح ااتتتتتتتتتايباص و أو اتتتتتتتتتوح االاتتتتتتتتتا يفا  البيولوجإل  [1نقص الاغذملا ]
 نقص الو ن للمغذ ت اادتتتتتتتتتتتا لكا، نايجا  لا ااض اابيفملا اااكااة. وهو ملعتتتتتتتتتتتمل

(، أو ال حول اخلطري الاقز ابل دتتتتتتتتتتتبا لبما الفار، أو القصتتتتتتتتتتتا ابل دتتتتتتتتتتتبا لبما الفار )
(، وال قص د الفياا ي ات واابارن )اتتتتتتتتتتتتتوح الاغذملا اهلزالابل دتتتتتتتتتتتتتبا إ  طول الفار )

 اباغذ ت اليفقيقا(.

 دتتتتتتتتتتتتتتم تا ليف الو ن الزائيف وال
 5األطفتتال ) تتا رون اتتتتتتتتتتتتتتن 

 [2ا وات( ]

الو ن الزائيف هإل احلالا اليت تكون في ا االحناافات اابيااملا للو ن  قاةل الطول أ  ا 
ا إ   اواتتتط ال مو اااجبإل ا ظما الصتتتحا الباايا؛ والدتتتم ا هإل   ن راجاني قيااتتت 

راجات  3احلالا اليت تكون في ا االحناافات اابيااملا للو ن  قاةل الطول أ  ا  ن 
    ظما الصحا الباايا.قياا ا إ   اواط  باملري

حتتاالت ال قص د ااغتتذ ت 
 [3اليفقيقا ]

ال قص د الفياا ي ات و أو اابارن و أو الب اصتتتا ال اراة اليت تكون ال  ا ةكميات 
ا  صتتتتتتغرية وةتتتتتتاواملا للبمل الدتتتتتتليم للكائن احلإل ومنوه وااتتتتتتاقالة . وهإل تباف أملضتتتتتت 

ااظ ا اخلااجإل للعتتتتتت ص )إ  ابةوع اادتتتتتتارت ألن  قيف ملصتتتتتتب   عتتتتتتف ا ة اح على 
ميكن لإلندتتتتتتتتتتتتتتتتان أن ملبتتتا   ن ال قص د ااغتتتذ ت التتتيفقيقتتتا  ض أن و نتتت  وطولتتت  

 طبيبيان(.

حني ملكون و ن اةدتتتتتتتم أعلى  ن  دتتتتتتتاواه الطبيبإل ابل دتتتتتتتبا إ  الطول، و ا عارة   [1الو ن الزائيف والدم ا ]
نايجا ا فاا  د الاغذملا. ابل دتتتتتتتتتتتتتبا إ  العتتتتتتتتتتتتت ص البال  ملكون الو ن  ائيف ا ع يف ا 

ولكن  25ملكون  لشتتا  الا اةدتتم )الو ن ابلكيلوغاا  الطول ابارت اااةض( أ  ا  ن 
 أو أ  ا. 30ون  لشا  الا اةدم ، وملكون ةيفمل  ا ع يف ا ملك30أقل  ن 

هإل نايجا اجاماع عوا ل واا يا وفيزملولوجيا وةيئيا واتتتتتتتتتتتتتتلو يا. األنواع األاةبا  ن  [4األ ااض غري اابيفملا ]
 األ ااض غري اابيفملا هإل أ ااض شتتتتتتتتتتتتتتااملني القل  )ال وابت القلبيا أو الدتتتتتتتتتتتتتتكاات

راح انديفار الائاني ااز ن ( والداطان واأل ااض الا فديا ااز  ا )  ل  اض اليف اغيا
 والاةو( وراح الدكا.
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ف على أن  جمموع الب اصتتتتتا واألنعتتتتتطا ااا وعا اليت تلرجل  با   ف و  ايوصتتتتتفإلاي ملبا   [6[]5ال ظم الغذائيا ]
إ  إناا  األغذملا وااتتتتتتا ال  ا والبالقات ااايفاخلا ةني هذه الب اصتتتتتتا واألنعتتتتتتطا. 

فضتتتتتتال  عن علا  ن ال واتيف االجاماعيا  هإل تول يف نواتيف على صتتتتتتبييف األ ن الغذائإل
االقاصتتتتتتتارملا والبيئيا األخا . وتاكو ن  ن  ال ا ع اصتتتتتتتا هإل: اتتتتتتتالاتتتتتتتل إ يفارات 

 األغذملا وةيئات األغذملا والوك اادا لكني.

اتتتتتتتتتتلدتتتتتتتتتتلا إ يفارات األغذملا 
[6] 

تعتتتتتتتتتتتتتتمتل عيض األنعتتتتتتتتتتتتتتطتا اليت مل اقتل الغتذاح عمهتا،  ن  احلتا ا ناتا  إ   احلتا 
 ا د  ل  ا ناا  والا زملن والاو ملض والاج يز والاببئا والبيض ابلاجزئا االاتتتتتتتتا الك، 

 والادوملق.

تبم الدتتتياي ااارجل واالقاصتتتارجل والدتتتيااتتتإل واالجاماعإل ال قاد الذجل ملاباطى في   [6ةيئات األغذملا ]
 ل  دا ل   ض ال ظا  الغذائإل ةغيا احلصول على الغذاح وإعيفاره وااا ال  . أ ا 

األاتتتتتااتتتتتيا للبيئا الغذائيا واليت تل ا د اخليااات الغذائيا و قبوليا األغذملا الب اصتتتتتا 
واألمنا  الغذائيا ف إل: الوصول ااارجل واالقاصارجل إ  الغذاح )قاص اادافا والدبا 
اايدتتتتتتتتتتتتتتوا(؛ واحلمالت الرتوجييتتتا وا عالجت واابلو تتتات ااابلقتتتا ابلغتتتذاح؛ وجورة 

 األغذملا واال ا ا.

ملم  خيااات اادا لكني على  داو  األااة أو الفار، ةعأن  اهيا الغذاح الواج   [6اادا ل  ]الوك 
د  ل   شتتتتتتتااؤه وختزمل   وإعيفاره وت اول ، وةعتتتتتتتأن تو ملض الغذاح ةتتتتتتتمن األاتتتتتتتاة ) ا

 تو ملب   د  نوع اة س وتغذملا األطفال(.

الفتتتتاقتتتتيف واا تتتتيفا  ن الغتتتتذاح 
[7] 

الرتاجض د  ميتتتا األغتتتذملتتتا أو جور تتتا نايجتتتا القاااات الفتتتاقتتتيف  ن األغتتتذملتتتا هو 
وا جااحات اليت ملا ذها  وا رو األغذملا د اتتتتتتتتلدتتتتتتتتلا ا  يفارات، اباتتتتتتتتا  اح جت اا 
الاجزئا و قيف إل اخليف ات الغذائيا واادتتتتتتتا لكني. واا يفا  ن األغذملا هو الرتاجض 

 ذها جت اا الاجزئا د  ميا األغذملا أو جور ا نايجا القاااات وا جااحات اليت ملا
 و قيف و اخليف ات الغذائيا واادا لكون.

  ميا األغذملا اااوافاة القاةلا لالاا الك خالل فرتة  اجبيا. [1توافا األغذملا ]

القيفاة على الوصول  ار   واقاصار   واجاماعيا  إ  األغذملا على الصبييف الفارجل أو  [1احلصول على األغذملا ]
 األااجل.

 ابا الغذاح، ابل دبا إ  تكلفا األطبما األخا  و أو رخل اادا ل . [8اايدوا للغذاح ]دبا ال
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األمنا  الغذائيا الصتتتتتتتتتتتتتتحيا هإل تل  األمنا  الغذائيا اليت تكون  ات  ميا ونوعيا  [9األمنا  الغذائيا الصحيا ]
والافتتتاه البتتتيف   تتتافياني لاحقيق ال مو والاطوا األ  لني ةميض األفاار ولتتتيفعم األراح 

والبقلإل واالجاماعإل د عيض  ااحل احلياة. ف إل تدتتتتتتتتتتاعيف على اتقاح شتتتتتتتتتتا اتتتتتتتتتتوح 
الاغذملا جبميض أشتتتتتتتتتتتتتتكال ،  ا د  ل  نقص الاغذملا ونقص ااغذ ت اليفقيقا والو ن 
الزائتتيف والدتتتتتتتتتتتتتتم تتا( و تتذلتت  األ ااض غري اابتتيفملتتا،   تتل أ ااض الدتتتتتتتتتتتتتتكاجل والقلتت  

لف الاعكيل ااضبو  لامنا  الغذائيا الصحيا والدكاات اليف اغيا والداطان. وخيا
ابخاالف خصتتتتتتتتائص األفاار )  ل الدتتتتتتتتن ونوع اة س وأاتتتتتتتتلوص احلياة و دتتتتتتتتاو  
ال عتتتتتتتتتتتا  البيف (، والدتتتتتتتتتتتياي ال قاد، وتوافا األغذملا حملي ا والبارات الغذائيا. وهإل 

اااحو لا  ا وعا و اوا نا و   ا ومل بغإل أن تضض حيفور ا للما اول  ن اليفهون ااعببا و 
والدتتتكا ت ااضتتتافا والصتتتورملو . وتبيفأ ااماااتتتات الغذائيا الصتتتحيا د وقجل  بكا 

فالاةتتتتتتاعا الطبيبيا تبز  ال مو الصتتتتتتحإل و دتتتتتتن الاطوا ا راا إل وقيف  - ن احلياة 
 ت طوجل على   افض صحيا على اايف  الطوملل.
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