روس جهانی غذا

 ۵۲مهز ماه سالزوس جهانی غذا ،رٔس ًْذردی با اَظاٌ ْایی کّ اس ابتذایی تزیٍ دك خٕد يذزٔو ْظتُذ ،رٔس
تذأو ػکزگشاری اس َعًت ْای طزػار انٓی ٔ ًْذردی با گزطُگاٌ جٓاٌ را گزايی يی داریى.
آگاْی يزدو دربارِ يظائم گزطُگی ،كًبٕد ٔ عذو ايُیت غذایی بّ عُٕاٌ أنیٍ لذو ياَذگار در خهك دَیایی بذٌٔ
گزطُگی يی باػذ .جؼٍ رٔس جٓاَی غذا با ْذف افشایغ آگاْی عًٕو ٔ تفٓیى دَیای گزطُگی ،طٕء تغذیّ ٔ
فمز در  ۰۵۱كؼٕر در طزاطز دَیا بزگشار يی ػٕد.
غذای طانى ٔ داللْ ،ذیّ ای بٓؼتی اطت کّ خذأَذ بزای بُذگاٌ خذاجٕی خٕد فزطتادِ اطت .يؤيُاٌ راطتیٍ،
آٌ را ٔطیهّ ای بزای ػکز گشاری ٔ عبٕدیت بیؼتز يی داَُذْ .ز نمًّ اس آٌ يیخٕرَذ ،بّ یاد يذزٔياٌ ٔ گزطُگاٌ
َیش ْظتُذ .

ايزٔس رٔس جٓاَی غذاطت ٔ طًیُارْا ٔ کُفزاَض ْای يختهف بزای رطیذگی بّ گزطُگاٌ پُج لارِ اس جٓاٌ بزپا
يی ػٕد؛ ايا ُْٕس چؼًاٌ بی ريك گزطُگاٌ ایٍ کزِ خاکی ،بّ دطتاٌ سراَذٔس ٔ بذٌ ْای فزبّ بزگشار کُُذگاٌ
ایٍ اجالص دٔختّ ػذِ اطتَ .انّ ْای بیذادگز فمزًْ ،چُاٌ بهُذ اطت ٔ فمظ ػعارْای سیباطت کّ بّ یاری آٌ
ْا ي ی ػتابذْ .شاراٌ تٍ گُذو بّ دریاْا ریختّ يیؼٕد؛ ايا بّ َانّ گزطُّ آفزیمایی با لزؽ خؼکیذِ ای اس َاٌ
پاطخ دادِ ًَی ػٕد .جٓاٌ در رٔس جٓاَی تغذیّ ،تًْٕی اس دمٕق بؼز را بّ تًاػا َؼظتّ اطت.
رٔس جٓاَی غذا ،رٔس ًْذردی با گزطُگاَی اطت کّ اس ابتذایی تزیٍ دك سَذگی يذزٔو اَذ ٔ در ایٍ يذزٔيیت،
دطتاٌ بی تٕاَؼاٌ اس داياٌ سَذگی کٕتاِ يی ػٕد .لذر غذا ،ایٍ َعًت آغاسیٍ خهمت را بذاَیى ٔ با يصزف درطت ٔ

عذو اطزاف ،با گزطُگاٌ جٓاٌ ًْذردی کُیىُْ .گاو دٔر ریختٍ غذا بّ ایٍ بیُذیؼیى کّ ایٍ غذا يی تٕاَذ گزطُّ
ای را بزای یک رٔس ْى کّ ػذِ اس گزطُگی ٔ يزگ َجات دْذ .اس يصزف بی رٔیّ غذا بپزْیشیى .

●فائٕ ،طاسياٌ خٕاربار ٔ كؼأرسی طاسياٌ يهم يتذذ
فائٕ در ياِ اكتبز طال  ۰۴۹۵بزاطاص گزدًْائی ًَایُذگاٌ  ۹۴كؼٕرجٓاٌ در «كبك» كاَادا تأطیض ػذ ٔ در دال
داضز بشرگتزیٍ يؤطظّ تخصصی طاسياٌ يهم يتذذ بّ ػًار يی رٔد .ایٍ طاسياٌ در دال داضز دارای  ۰۶۴كؼٕر
عضٕ ،یك عضٕ ٔابظتّ (پٕرتٕریكٕ) ٔ یك طاسياٌ عضٕ (جايعّ التصادی ارٔپا) يی باػذ .اْذاف ایٍ طاسياٌ را يی
تٕاٌ بؼزح سیز بزػًزد:
باالبزدٌ طغخ تغذیّ ٔ اطتاَذاردْای سَذگی يزدو كؼٕرْای عضٕبٓبٕد تٕنیذ ٔ تٕسیع يٕاد غذائی ٔ فزآٔردِ ْای كؼأرسیبٓبٕد كیفی ػزایظ سَذگی رٔطتائیاٌ در جٓاٌدفاظت يُابع عبیعی ٔ ارتماء ٔضع تٕطعّ پایذارفعانیتٓای فائٕ يؼتًم بز يٕارد سیز اطت:
 كًك ٔ ارائّ تٕصیّ ْای فُی بّ جايعّ كؼأرسی بّ ًَایُذگی اس عزف دٔنتٓای عضٕ ٔ يٕطظات يانیجًع آٔری ،تذهیم ٔ اَتؼار اعالعاتارائّ رًُْٕد بّ دٔنتٓا در بزَايّ ریشی ٔ طیاطتگشاریٓای بخغ كؼأرسیایجاد ايكاَات بزای ياللات بیٍ ًَایُذگاٌ دٔنتٓا ٔ بذث در يٕرد يظائم كؼأرسی ٔ غذاْذف اطاطی طاسياٌ فائٕ سدٔدٌ فمز ٔ گزطُگی اطت .جٓت گیزی ٔ أنٕیتٓای ایٍ طاسياٌ ثًزِ  ۵۱طال
يغانعّ ٔ تجزبّ اطت .اس آَجا كّ فمز ٔ گزطُگی با یكذیگز در ارتباط ْظتُذ ،فائٕ ْذف خٕد را تأيیٍ ٔ دطتزطی
فیشیكی ٔ التصادی بّ غذا بزای ًّْ كض ٔ در ًّْ جا لزار دادِ اطتَ .ظز بّ ابعاد ٔ گظتزع فمز در يُاعك
رٔطتائی كّ بٕیژِ كؼأرساٌ ٔ ياْیگیزاٌ خزدِ پا ٔ طایز الؼار فمیز جايعّ را تذت تاثیز لزار يی دْذ ،فائٕ اس
طیاطت ْای ًْاُْگ ٔ یكپارچّ تٕطعّ رٔطتائی ٔ بزَايّ ْائی كّ تٕنیذ يٕادغذائی ،يذصٕالت كؼأرسی،
تٕنیذات دايی ،ياْیگیزی ٔ جُگهذاری را در بز يی گیزد ،دًایت ٔ آَٓا را تؼٕیك يی ًَایذ .
رٔس جٓاَی غذا را با يصزف درطت غذا ٔ جهٕگیزی اس اطزاف پاص داریى ٔ ُْگاو دٔر ریختٍ غذا بّ فکز گزطُگاَی
کّ ایٍ غذا يیتٕاَظت آَٓا را اس يزگ َجات دْذ ،باػیى.

