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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 واألربعونبعة الدورة السا

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021فرباير/شباط  8-11

 التقرير
 

 املسائل التنظيمية -أوًلا 
املمتدددددددا  عقددددددداأل نندددددددة اعمن الاددددددددائهت اللددددددداملهت عاللالندددددددة      دددددددا ال ددددددددددددددددددددا لدددددددة  اع  ل   ال  ال     -1
 جائحة ت شددددددهت ظ    يف ،اسددددددت نائ ة  صددددددو   ،اف اضددددددهت  شددددددك  الا    هده  انلقاأل .2021 باطفرباير/شدددددد 11 إىل 8 من

من  ري  7من أعضددددددان اللالنة    107 قا حضددددددر الا    منا  و  من  .اللامة ابلصددددددحة املتصددددددلة  الشددددددوا   19-كوف ا
 اععضان يف اللالنة،  مم لو  عن:

 من  كاالأل اعمم املتحا   أجهز ا   13ع
 1 منظماأل اجملتمع املاينمن   130ع 
 منظماأل البحوث الز اع ة الا ل ة  من  8 ع
 املؤس األ املال ة الا ل ة  اإلقل م ة  من  6 ع
   املؤس األ اخلريية اخلاصة 2من احتا األ القطاع اخلاص  84ع 
 من املراقب .  181ع 

                                                           
من منظماأل اجملتمع املاين حتت مظلة  103 يشم  هدا اللا   .اجملتمع املاين منظماألقامت آل ة اجملتمع املاين  الشلوب اعصل ة  ت  ري مشا كة   1

 ملاين.آل ة اجملتمع ا
 من االحتا األ حتت مظلة آل ة القطاع اخلاص. 48يشم  هدا اللا    2
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ة ابععضددددددددان  املشددددددددا ك   املراقب  نواب للوز ان.  ميكن االطالع على القائمة الكامل 5 زيرًا   14 مت ت ددددددددال    -2
 .)CFS 2021/47/Inf.5 )/http://www.fao.org/about/meetings/cfs/cfs47/documents/ar الوث قة ضمن

اللضددددددددددددوية يف اللالنة   -لا     املرفق ابن جا   أعما  ا - يتضددددددددددددمن التقرير املرفقاأل التال ة: املرفق أل   -3
اخلطوط التوج ه ة الطوع ة للالنة اعمن الادائهت اللاملهت  شدددددددددددددد   النظم  -القائمة ابلواثئق  املرفق  ا   -املرفق ج م 

ملخص الرئ س عن البنا اثنً ا  شدددددددددددد   ياعمن الادائهت  التادية:  نان سددددددددددددر ية عامل ة  –املرفق هان ، الادائ ة  التادية
 الطوع ة التوج ه ة خلطوطيف ما يتللق اب اعمريك ة املتحا  الوالايأل موق  توضددددد   - ا   املرفق    "2030عام  ىتح

 ابخلطوط يتللق ما يف اعصددددددددددددل ة  الشددددددددددددلوب املاين اجملتمع آل ة  ا   –زاي  املرفق     التادية الادائ ة النظم  شدددددددددددد  
 . التادية الادائ ة النظم  ش   الطوع ة التوج ه ة

من  ستو   2من املا    9  8ا أب   االحتا  اع   يب يشا ك يف هده الا    طبًقا لل قرت   ُأح طت اللالنة علمً  -4
 املنظمة.

لاى الوكاالأل اليت  تايلنااملم   الاائم ل، Thanawat Tiensinال دد ا سددلا    قا افتت  الا     ئ س اللالنة،  -5
 .توجا مقا ها يف   ما

 . ععمددا   انددا   الزمين املؤقت اعتماأل اللالنة جا   ا -6
 الربازي   انمهو ية  إسبان ا  إنا ن   ا  جنت  اع   الر سهت االحتا   ع  نت اللالنة ننة ص ا ة تت ل  من ك  من -7

ع ناال يش   Manash Mitraإىل ال دد ا   ن وزيلناا  الوالايأل املتحا  اعمريك ة، إضددافة ال ددو ا    ال ددناا  الا م ن ك ة
 . س للالنة الص ا ةكرئ
 

 2030األمن الغذائي والتغذية: بناء سردية عاملية حىت عام  -اثنياا 
 ئ س اللالنة التوج ه ة ل ريق اخلربان الرف ع امل ددددددتوى ، Martin Cole ح بت اللالنة ابملاا لة الرئ  دددددد ة لل دددددد ا  -8

 دة  فريق املشددددددددددددددر ع من أجد  إعداا  التقرير امللين ابعمن الادددائهت  التاددديدة،  أثنددت مع التقدداير على عمدد  اللالنددة التوج ه
ي،  اللرض الدي قا مته ال دددددددددددددد ا  2030اخلامس عشددددددددددددددر  لنوا  ياعمن الادائهت  التادية:  نان سددددددددددددددر ية عامل ة حىت عام 

Jennifer Clapp ،قائا  فريق مشر ع اللالنة التوج ه ة. 
ص الرئ س الدي سدددددريفق ابلتقرير النهائهت  أ دأل اللالنة علًما أب    ئ س ننة اعمن الادائهت اللاملهت سددددد لا  ملخ -9

 لنوا  ي رانمج اللم   CFS 2019/46/7من الوث قة  70للا    ال ددددددددددددددا لة  اع  ل  للالنة على النحو املدكو  يف ال قر  
 3.ي2023-2020املتلا  ال نواأل للالنة اعمن الادائهت اللاملهت لل    

ا ه فريق اخلربان الرف ع امل ددتوى هدا يف إطا  التحضددري لقمة  أقر أل اللالنة جبا ى هدا التقرير املتخصددص الدي أع -10
 .2021 للام املقبلة للنظم الادائ ةاعمم املتحا  

                                                           
ه الرئ س ل س  ث قة   3  .، فل س له أي أتثرياأل على  رانمج اللم  املتلا  ال نواألختضع للت ا ضمبا أ   امللخص الدي يلا 
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 حدث مواضيعي عاملي: إطار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي  - ااثلثا 
 ل األزمات املمتدةبشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظ  

سددددددددددددددتخاام  تطب ق إطا  عم  ننة اعمن الادائهت اللاملهت  شدددددددددددددد   اعمن مت    اهلاف من هدا احلاث يف تق  م ا -11
.  قدددام 2015اعزمددداأل املمتدددا  عيإطدددا  اللمددد ي  الددددي كددداندددت قدددا اعتمددداتددده اللالندددة يف عدددام  الاددددائهت  التادددديدددة يف ظددد   

ة الز اع ة  ، ماير ق ددددددددم تلبدة املوا    الشددددددددراكاأل اللامل ة للتلا   عالصددددددددنا   الا   للتنم Ronald Hartman ال دددددددد ا
عمل ة تقا ب س اساأل     ، اليت شالت يف ال ا ق منصب مقر  Elisabeth Kvitashviliالنقاش.  قامت ال  ا    ت  ري

 اللالنة من أج  إطا  اللم ،  تقامي عرض  ئ  هت.
  أتل  فريق اخلربان من ما ان منظمة اع دية  الز اعة   رانمج اع دية اللاملهت التال ة أمساؤهم: -12
 ال ددددددد ا Dominique Burgeon  عماير مكتب االتصدددددددا  مع اعمم املتحا  يف جن  ،  املاير املؤقت ملكتب

   منظمة اع دية  الز اعةحاالأل الطوا ئ  القا   على الصمو ، 
 ال  ا  David Kaartrud  ،رانمج اع دية اللاملهتعماير الربامج يف ق م الشؤ   اإلن ان ة  التنم ة    
 مت تنا هلما عكناا  كولومب ا  حالة  توى لا اسيتامل يت   ف لت مم ل: 

o   عرضدددت صددداحبة ال دددلا   ال ددد اAlexandra Bugailiskisاملبا    املشددد كة لكناا ، سددد ري  كناا ةر ة ي
اعزماأل   الوكاالأل اليت توجا مقا ها يف   ما من أج  تلزيز قا   سددددددددددددددب  الل ش على الصددددددددددددددمو  يف ظ   

 ي الاميقراط ة  الن الر  الصوما املمتا  يف مجهو ية الكوناو 
o  قامت ال دد ا  Zulma Yanira Fonseca Centeno ماير  ق ددم التادية لاى امللها الكولومل لرفاه ،

اعسددددر ، ةر ة كولومب ا يف تن  د  طتها الوطن ة ملكافحة سددددون التادية،  عرضددددت  سددددالة م دددداللة ابل  ايو 
  ال   ا  اع ىل لكولومب ا، Maria Juliana Ruiz Sandoval ال خامة لدصاحبة

  من الشددبكة اللر  ة لل دد ا   على الادان  منتاى  ز  للز اعة احلضددرية  شددبه احلضددرية  ال دد ا أ ا الصددو اين قام
من قب  أصحاب املصلحة تطب قه  لرض تقرير اآلل ة  ش    صا استخاام إطا  اللم     اجملتمع املاين آل ةمم اًل 

 يف اآلل ة. 
  إ   اللالنة: -13
بت ابحلاث املواضدد لهت اللاملهت للا    ال ددا لة  اع  ل  للالنة  وصدد ه إسددهاًما يف  صددا التقام يف تن  د إطا   ح    أع

 اللم ،  فرصة م  ا  لتبا   اخلرباأل  املما ساأل ان ا  يف استخاام إطا  اللم   تطب قه على مج ع امل توايأل 
ي صددددددددا اسددددددددتخاام  تطب ق   لنوا  CFS 2021/47/INF.17  أحاطت علًما ابللمحة اللامة الوا    يف الوث قة  بع

حتل   اعمانة  -إطا  عم  ننة اعمن الادائهت اللاملهت  شدددددددددددددد   اعمن الادائهت  التادية يف ظ   اعزماأل املمتا  
  "للم امهاأل الوا     ش   احلاث املواض لهت اللاملهت
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ا،  أ   عمل األ االسدددددددددددددتالا ة املناسدددددددددددددبة هلده  قت على أ   حاالأل اعزماأل املمتا  تتطل ب اهتماًما  اصدددددددددددددً  ات    جع
ال دددددددددددد اقاأل ختتل  عن تلا اليت تقتضدددددددددددد ها حاالأل اعزماأل القصددددددددددددري  اعج  أ  ال دددددددددددد اقاأل اإل ائ ة اخلال ة 

  اعزماأل من
 أشا أل إىل أ  الق م الشاملة اليت يقوم عل ها اإلطا  تتم   يف ما يلهت: اح ام حقو  اإلن ا   القانو  اإلن اين    ع

هج    كرامة اإلن ا    عام التم  ز   امل ا ا   اللاالة   مراعا  ال وا      انن    امل ا ا    نهما   النُ الا  
   التشددددا    املشددددا كة   سدددد ا   القانو    الشدددد اف ة   امل ددددانلة،  احلؤ       ت اقم ةل األ ة امل ددددتاام ةالشددددامل

  ا أ  أسباهبا الكامنةاعزماأل املمتا  أ  التحاايأل اخلاصة النامجة عنه
 أل أ  اهلاف اللام إلطا  اللم  هو حت دد  اعمن الادائهت  التادية لل ددكا  املتضددر ين من اعزماأل املمتا   كر    هع

أ  امللرضدددددددد  خلطر مواجهتها،  طريقة تلا  اعسددددددددباب الكامنة، مبا ي دددددددداهم ابلتا  يف اإلعما  املطر  للحق يف 
  هت الوطين دان كاٍف يف س ا  اعمن الادائ

ا ابإلجراناأل اليت اختدددهددا  ئ س  لس اعمن التددا ع ل مم املتحددا  عانمهو يددة الددا م ن ك ددة  يف  ح أُ    ع طددت علمددً
صددت لتنا   الر ا ا   ال لت ددل ا الضددون على إطا  اللم   2020أ ري /ن  ددا   القائمة    ٍ  جمللس اعمن ُ صدد 

من أصددددحاب املصددددلحة على التوع ة  شدددد    معضددددان   ريهلت اع   انلاام اعمن الادائهت  الصددددراعاأل،  شددددال  
 إطا  اللم  يف حماف  أ رى 

 ال كاماًل اسددددددتااًل  مل ُي ددددددتا    - 2015أكتو ر/تشددددددرين اع    13مند اعتما ه يف  -إطا  اللم   كو  سددددددل مت    زع
  اجملموعةن اللالنة على امل ددددددددددتوايأل اللامل ة  الوطن ة  ا ل ة نظرًا إىل قلة انهو  املن ددددددددددقة اليت ما سددددددددددها أعضددددددددددا

 الوكاالأل اليت توجا مقا ها يف   ما عج  ضددددما  تلم مه  تطب قه يف  تل  ا اف  اللالنة  أمانة  االسددددتشددددا ية
  ف هاالا ل ة اليت قا يكو  إطا  اللم  م  ًاا 

 :يلهت مبا ابلق ام أ صت   حع
أ سددددددع   صددددددو   منتظمة،   د  جهو  إضدددددداف ة لتلزيز تلم م إطا  اللم   اسددددددتخاامه  تطب قه على نطا   1ع

 س ما على الصل ا الوطين  ال
 تلزيز آل األ شدددد افة  م توحة لتطب ق إطا  اللم  يف سدددد اقاأل اعزماأل املمتا   اعم من أعضددددان اللالنة   2ع

 الوكاالأل اليت توجا مقا ها يف   ما   ريها من الا ائر التا لة هلا، مع ال دددددددددلهت إىل احلصدددددددددو  على التزام 
 الأل اعمم املتحا  اع رى، من أج   ضع  طا تن  د مش كة  من قة   عم مشاهب  من  كا

  ضدددددددددع إطا   مصددددددددد وفة مب دددددددددطة للاعو  إىل تقامي م دددددددددامهاأل منتظمة عن طريق تبا   اخلرباأل لتق  م   3ع
 استخاام إطا  اللم  من أج  ق اس التقام ا رز يف حتق ق  ؤية اللالنة  

 :يت  ال  انل ة اللامة أحاطت علًما ابلتلل قاأل التال ة اليت أُ ا  طع
  تلا   أصحاب املصلحة للالنة القا    على متك  التلا   ال لا   املجي  ا إطا  اللم  ق مة اللمل األ 
    املبا ئ الوا    يف إطا  اللم  ال تزا  ذاأل صلة   إ 
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  جهوً ا للتشدددددددددال ع على تك    إطا  اللم ،  للالنة التا ل  ينباهت أ  يبد  مج ع أصدددددددددحاب املصدددددددددلحة
 ح ب االقتضان، يف س ا  اعزماأل املمتا  

    التموي  الكايف ضددددددددددر  ي لبنان القا   على الصددددددددددمو   اإلمكاانأل لتحق ق اعمن الادائهت  التادية يف   إ
 اعزماأل املمتا . ظ   

 
 برانمج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي العاملي  -(ألفرابعاا )

 م املتجددحتديث القس - 2023-2020للفرتة 
 :اللالنةإ َّ  -14
لل    للالنددة اعمن الادددائهت اللدداملهت  لنوا  ي رانمج اللمدد  املتلددا  ال ددددددددددددددنواأل  CFS 2021/47/4أقر أل الوث قددة   أع

 مع مشددددددددددددددا يع قرا األي ابلصدددددددددددددد ادة اليت عرضددددددددددددددهدا هبدا ال دددددددددددددد دا -حتدايدا الق ددددددددددددددم املتالدا   - 2020-2023
Thanawat Tiensin ئ س ننة اعمن الادائهت اللاملهت  ، 

س كو  مرهواًن  توافر القا   2023-2020أشا أل إىل أ   التطب ق الكام  لربانمج اللم  املتلا  ال نواأل لل        بع
ا ملددددا جددددان يف الوث قددددة  الكددددايف من املوا   املددددال ددددة  البشددددددددددددددريددددة مع مراعددددا   جو  عددددبن عمدددد  ميكن إ ا تدددده طبقددددً

CFS 2018/45/3  
ها يف   ما على الوفان ابت اقها الشدددددددد ههت من أج  تقاسددددددددم  شددددددددال لت  شددددددددا   الوكاالأل ال الث اليت توجا مقا    جع

تها اللة على ملك   من  ال  م دددددددامهاأل نقاية أ  ع ن ة،  ذلا للا   إم اتكال   م زان ة أمانة اللالنة ابلت دددددددا ي، 
 املش كة  التزامها املش ك ةاه اللالنة من  ال  التلا   ال لا     تلا الوكاالأل  

كتبها   موعتها االسدددددتشدددددا ية  ابللالنة التوج ه ة ل ريق اخلربان الرف ع امل دددددتوى التا ع  أشدددددا أل  رئ س اللالنة  م   ع
على اعمن  19-للالنة  ابعمانة على م ددددددددددددددا عتهم إىل اختاذ اإلجراناأل الالزمة ملواجهة أتثرياأل جائحة كوف ا

 الادائهت  التادية يف اللامل  
على النظم الادائ ة  الز اعة  التادية  19-ثرياأل جائحة كوف ا طلبت مواصددددددددددلة التلا    إيالن اللناية الواجبة لت   هع

 يف مج ع مراح  تن  د م ا األ اللم  املت ق عل ها يف  رانمج اللم  املتلا  ال نواأل  
املبد لة هو  ان طلبت من الرئ س  اعمانة، متاشدً ا مع اسد ات ال األ تلبدة املوا    التواصد  لاى اللالنة، مواصدلة    ع

ع قاعا  متوي  اللالنة  تنويع مصددددددددددا  ها، مبا يف ذلا من  ال  التواصدددددددددد  مع أعضددددددددددان اللالنة من أج  توسدددددددددد 
  املؤس األ اخلاصة  القطاع اخلاص  املؤس األ املال ة.
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اختصاصات إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن املساواة بني اجلنسني  -(ابءرابعاا )
 ومتكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية

للالنة اعمن الادائهت   لنوا  يا تصدددددددددددددداصدددددددددددددداأل إعاا  اخلطوط التوج ه ة الطوع ة CFS 2021/47/05الوث قة  -15
 CFS 2021/47/06  ش   امل ا ا     انن    متك  املرأ   ال ت األ يف س ا  اعمن الادائهت  التاديةي  الوث قة اللاملهت

نة اعمن الادائهت اللاملهت  شددد   امل دددا ا     انن ددد   متك  للال  لنوا  يا تصددداصددداأل إعاا  اخلطوط التوج ه ة الطوع ة
جملموعة اللم  امل توحة ة املشدددددا كة مشدددددر ع قرا األي على  و ما عرضدددددته الرئ  ددددد -املرأ  يف سددددد ا  اعمن الادائهت  التادية 
 عفنلناا . Satu Lassilaال  ا  ، اللضوية امللن ة ابمل ا ا     انن  

 :اللالنةإ َّ    -16
 نو هت ابإل ا    ،للم   موعة اللم  امل توحة اللضوية امللن ة ابمل ا ا     انن    متك  املرأ  تقايرها أ األ  أع

 ال اعلة للرئ  ت  املشا كت  جملموعة اللم  

اخلطوط التوج ه ة الطوع ة للالنة اعمن الادائهت اللاملهت  شدد   امل ددا ا     انن دد   أقر أل ا تصدداصدداأل إعاا    بع
   املرأ  يف س ا  اعمن الادائهت  التادية  متك 

 أقر أل أبمه ة  جو  عمل ة شاملة تتماشى مع  الية اللالنة  تكو  م توحة أمام مج ع أصحاب املصلحة املهتم    جع
 ت ضدددهت إىل اعتما  اخلطوط التوج ه ة  ت  دددري من أمانة اللالنة   اعم من فريق مهام فين  حتت إشدددراف  موعة 

 لضوية التا لة للالنة  ق ا   الرئ  ت  املشا كت   اللم  امل توحة ال

 أل على اعمه ة احلامسة للمشددددا  األ اإلقل م ة املزمع عقاها  اجتماعاأل  موعة اللم  امل توحة اللضددددوية  شددددا     ع
 ة هده اللمل ة  جناحها،   عت أصحاب املصلحة امللن   كافةً  عقا مشا    ابلوسائ  اإللك  ن ة لضما  ملك   

 اخلطوط التوج ه ة   عمل ة  ضعلالنة إىل املشا كة  شك  فاع  يف يف ال

هت ابلشددددكر إىل أعضددددان اللالنة على إوحتهم املوا   املال ة الكاف ة يف الوقت املناسددددب مبا ميك ن من تطب ق  توج    هع
 عمل ة حتق ق املوانمة    ال  اساأل على أكم   جه  

 دددددا ا     انن ددددد   متك  املرأ   ال ت األ يف سددددد ا  اعمن اخلطوط التوج ه ة الطوع ة  شددددد   امل طلبت عرض    ع
إلقرا هددا  ال      ددا اخلم دددددددددددددد  املزمع عقدداهددا يف شددددددددددددددهر  الادددائهت  التاددديددة على ننددة اعمن الادددائهت اللدداملهت

 .2022أكتو ر/تشرين اع   
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 ائية والتغذيةبشأن النظم الغذ اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي -خامساا 
 الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي

 لنوا  ياخلطوط التوج ه ة الطوع ة  شدددددددددددد   النظم الادائ ة  التادية  CFS 2021/47/7نظرأل اللالنة يف الوث قة  -17
ن  لنوا  ياخلطوط التوج ه ة الطوع ة للالنة اعم CFS 2021/47/8الصددددددددددددددا    عن ننة اعمن الادائهت اللاملهتي  الوث قة 

 Hans Hoogeveen ال ددددد ري سدددددلا   مشدددددا يع القرا األي كما عرضدددددهما -الادائهت اللاملهت  شددددد   النظم الادائ ة  التادية
  ئ س  موعة اللم  امل توحة اللضوية امللن ة ابلنظم الادائ ة  التادية. ،عهولناا 

  إ   اللالنة: -18
ابلنظم الادائ ة  التادية  أقرأل  ابلق ا   ال ل الة أعر ت عن تقايرها للم   موعة اللم  امل توحة اللضدددددوية امللن ة   أع

 لرئ س اجملموعة  كدلا لرؤسائها ال ا ق  
 لنوا  ياخلطوط التوج ه ة الطوع ة  ش   النظم الادائ ة  التادية الصا    عن  CFS 2021/47/7 أقر أل الوث قة   بع

   االعتبا  ننة اعمن الادائهت اللاملهتي، مع أ د طا لها الطوعهت   ري امللزم  ل
 شددددددددال لت مج ع أصددددددددحاب املصددددددددلحة يف اللالنة على الق ام، على امل ددددددددتوايأل كافًة ضددددددددمن انهاأل التا لة هلم   جع

 ابلتلا   مع املبا  األ  الربامج اع رى ذاأل الصددددلة،  اعم نشددددر هده اخلطوط التوج ه ة الطوع ة  اسددددتخاامها 
قة  متلا    تطب قها  ال  يج لدلا من أج   عم  ضددددددددع سدددددددد اسدددددددداأل   رامج     طا اسددددددددت ما ية  طن ة من دددددددد 

القطاعاأل  مبا  األ إقل م ة  تل ة  اصدددة ابعمن الادائهت  التادية،  النهوض هبا  تن  دها، مع االع اف  تنو ع 
 تلق اها  النظم الادائ ة  اع اط الادائ ة  القا األ  اع لوايأل الوطن ة،  ماى

س امل تخلصة من استخاام هده اخلطوط التوج ه ة الطوع ة  شال لت مج ع أصحاب املصلحة على توث ق الا      ع
 تشدداطر هده الا  س مع اللالنة من أج  تق  م اسددتمرا  جا اها  فلال تها  أثرها، متاشددً ا مع مما سددة الرصددا اليت 

 جرأل اللا   على اتباعها يف اللالنة 
 / أ    ة يف سدددددد اسددددددتها الوطن ةاأل  شددددددك  طوعهت  تلم م اخلطوط التوج ه ة الطوع أشددددددا أل ابلبلاا  اليت تله    هع

،  عقا اعمم 2030التزاماأل عقا اعمم املتحا  لللم  على تن  د  طة عام مع سدددددد اقا ا التشددددددريل ة، ابالق ا  
 ، 2028-2019ع  ،  عقددا اعمم املتحددا  للز اعددة اعسددددددددددددددريددة2016-2025املتحددا  لللمدد  من أجدد  التاددديددة ع

اثلة لكهت ت ددددتخام على  و فل ا  هدا املنتج الصددددا   عن اللالنة  شددددال لت سددددائر البلاا  على اختاذ  طواأل مم
ك  ا  لللم  الوطين  املت دددق  املتلا  أصدددحاب املصدددلحة الدي يؤ ي إىل تلزيز اسدددتاامة النظم الادائ ة  ملانة 

ها سدددددددون التادية جبم ع أشدددددددكاله،  كدلا اع لا  االجتماع ة  االقتصدددددددا ية  الب د ة ذاأل الصدددددددلة اليت تنطوي عل 
 ابإلضددددافة إىل ذلا، تؤ ي اخلطوط  من اخلطوط التوج ه ة الطوع ة. 4التنم ة امل ددددتاامة، مبا يتوافق مع الق ددددم 

على حتق ق عا  من أهااف التنم ة امل تاامة  شك  مباشر، التوج ه ة    ًا أساسً ا أيًضا يف م اعا  البلاا  
  4-2  2-2مع إيالن اهتمام  اص للمقصاين 
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هده اخلطوط التوج ه ة الطوع ة إىل اعجهز  الرائسددد ة للمنظمة   رانمج اع دية اللاملهت  الصدددنا    قر أل إحالة    ع
الا   للتنم ة الز اع ة ملواصددددددددلة النظر ف ها يف ما يتللق  اعم اسددددددددتخاامها على امل ددددددددتوى القطري، متاشددددددددً ا مع 

من املا   اللاشددددددر   1لامة للمنظمة  ال قر  من الالئحة ال 33من املا    17أبحكام ال قر   طلباأل البلاا   عماًل 
 من  ث قة إصالح اللالنة  22من الالئحة الاا ل ة للالنة اعمن الادائهت اللاملهت  طبًقا لل قر  

 اعمم  شددددددددا  أل على املا الأل الق  مة اليت سددددددددتوفرها اخلطوط التوج ه ة الطوع ة ابلن ددددددددبة إىل مناقشدددددددداأل قمة  زع
  أي عمل ة متا لة ذاأل صلة  2021 للام الادائ ة للنظم املتحا 

 قر  أل أ  تطلب إىل انمل ة اللامة ل مم املتحا ، من  ال  اجمللس االقتصددددددددددا ي  االجتماعهت، النظر يف هده   حع
اخلطوط التوج ه ة الطوع ة  ضدددددددددددددما  تلم مها على نطا   اسدددددددددددددع على مج ع منظماأل   كاالأل اعمم املتحا  

من املا   اللاشددددر   4من الالئحة اللامة للمنظمة  ال قر   33من املا    15امللن ة، مبا يتماشددددى مع أحكام ال قر  
 من  ث قة إصالح اللالنة  21من الالئحة الاا ل ة للالنة اعمن الادائهت اللاملهت  ال قر  

   افقت على إ  اج هده اخلطوط التوج ه ة الطوع ة يف اإلطا  االس ات الهت اللاملهت ل من الادائهت  التادية.  طع
 

 املسائل األخرى -اسادسا 
 واألعضاء البديلون  اللجنة مكتب أعضاء –ألف

ات قت اللالنة على إجران التا رياأل التال ة يف عضدددددددددددوية مكتب اللالنة  اععضدددددددددددان البايل  عن ك   من اجملموعة  -19
 اإلقل م ة عمريكا الالت ن ة  البحر الكا يل  اجملموعة اإلقل م ة ع   اب:

 اي  عنهالضو  انمهو ية الا م ن ك ة ك اع جنت  كلضو يف املكتب . 
 اي  عنهالضو إسبان ا كلضو يف املكتب  فرن ا ك . 

 اًلستثنائية الثامنة واألربعني والدورة التاسعة واألربعني للجنة الدورة الرتتيبات اخلاصة ابنعقاد  –ابء

قر امليف  2021 حزيرا /يون و 4  يف    ال  ال   و ال امنة  اع  ل االسدددددددددددددت نائ ة     اأ صددددددددددددددت اللالنة أب  تُلقا  -20
يف املقر  2021 تشددددددددددددرين اع  /أكتو ر 15إىل  11ال    من  يف  و لتاسددددددددددددلة  اع  ل ا المنظمة يف   ما،      الرئ  ددددددددددددهت ل

  املاير  س حا  . كما هو مب   يف انا   الزمين املؤقت الجتماعاأل اعجهز  الرائس ة للمنظمةيف   ما،  لمنظمة ل الرئ  هت
 ابلتشا   مع  ئ س اللالنة.ت  لام املوعا النهائهت للا   ال

 اعتماد التقرير –جيم

  .2021 شباط/فرباير 11 ، املوافقاعُتما التقرير يوم اخلم س -21
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 جدول أعمال الدورة -املرفق ألف
 

 املسائل التنظيمية -أوًلا 
 

 عالختاذ قرا  اعتما  جا   اععما   انا   الزمين   أع
 حاطة علإلعضوية اللالنة   بع
 عالختاذ قرا  تشك   ننة الص ا ة   جع

 
  اثئق املللوماأل اعساس ة:

 CFS 2021/47/1/Rev.1 – جا   اععما  املؤقت للا    ال ددددددددددددددا لة  اع  ل  للالنة اعمن الادائهت اللاملهت 
 عالوث قة احلال ة 

 CFS 2021/47/Inf.1/Rev.1 - اعمن الادائهت اللاملهت انا   الزمين املؤقت للا    ال ا لة  اع  ل  للالنة 
 CFS 2021/47/Inf.2/Rev.1 – ل   الا    ال ا لة  اع  ل  للالنة اعمن الادائهت اللاملهت  
 CFS 2021/47/Inf.4 - اللضوية 
 CFS 2021/47/Inf.13 -  ل   إعاا  التقرير النهائهت للا    ال ا لة  اع  ل  للالنة اعمن الادائهت اللاملهت  

 
  2030ذائي والتغذية: بناء سردية عاملية حىت عام األمن الغ -اثنياا

 )لإلحاطة واملناقشة(
أ  املنا    عنهم ع اليت ستنشر على الص حة اإللك  ن ة اخلاصة  واثئق  من مشا ك  الب اانأل االفتتاح ة ملا يلهت  أع

 : الا    ال ا لة  اع  ل  للالنة 
  أم  عام اعمم املتحا 
  اللاملهت ئ س ننة اعمن الادائهت 
  املاير اللام ملنظمة اع دية  الز اعة عاملنظمة 
   ئ س الصنا   الا   للتنم ة الز اع ة عاإلي ا  
  املاير التن  دي لربانمج اع دية اللاملهت عالربانمج 
  ئ س اللالنة التوج ه ة ل ريق اخلربان الرف ع امل توى  

 
  علإلحاطة ماا لة  ئ   ة   بع
ريق اخلربان الرف ع امل ددددتوى  لنوا  ياعمن الادائهت  التادية:  نان سددددر ية عامل ة حىت عرض التقرير اخلامس عشددددر ل   جع

 علإلحاطة  املناقشة ي 2030عام 
   اانأل املنا      ع
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  اثئق املللوماأل اعساس ة:
 CFS 2021/47/2 -  م و   االستنتاجاأل  - 2030اعمن الادائهت  التادية:  نان سر ية عامل ة حىت عام 
 CFS 2021/47/Inf.14 -  تقرير فريق اخلربان الرف ع امل ددتوى  لنوا  ياعمن الادائهت  التادية:  نان سددر ية عامل ة

 ي2030حىت عام 
 CFS 2021/47/Inf.15 -  موجز الرئ س -حاث  اص  ف ع امل توى للالنة اعمن الادائهت اللاملهت 
 

 مليحدث مواضيعي عاملي: إطار عمل جلنة األمن الغذائي العا -اثلثاا
 بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة

 )لإلحاطة واملناقشة(
 

إطا  عم  ننة اعمن الادائهت اللاملهت  شدددددد   اعمن الادائهت  التادية يف  تت   هده الا    فرصددددددة لتق  م اسددددددتخاام  تطب ق
 .2015ظ  اعزماأل املمتا  الدي اعتماته اللالنة يف عام 

 
 ساس ة: اثئق املللوماأل اع

 CFS 2021/47/3 -  حاث مواضدددددد لهت عاملهت عن إطا  عم  ننة اعمن الادائهت اللاملهت  شدددددد   اعمن الادائهت
 االستنتاجاأل  م و   - التادية يف ظ   اعزماأل املمتا  

 CFS 2021/47/Inf.16 -    إطددا  عمدد  ننددة اعمن الادددائهت اللدداملهت  شددددددددددددددد   اعمن الادددائهت  التاددديددة يف ظدد
 متا  اعزماأل امل

 CFS 2021/47/Inf.17 -  صددا اسددتخاام  تطب ق إطا  عم  ننة اعمن الادائهت اللاملهت  شدد   اعمن الادائهت 
 حتل   اعمانة للم امهاأل الوا     ش   احلاث املواض لهت اللاملهت - التادية يف ظ   اعزماأل املمتا  

 
 لعامليبرانمج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذائي ا -رابعاا 

 2023-2020للفرتة 
 )ًلختاذ قرار(

 
 2023-2020من  رانمج اللم  املتلا  ال ددددددددددددنواأل للالنة اعمن الادائهت اللاملهت لل     الق ددددددددددددم املتالا حتايا   أع

  عالختاذ قرا  
اخلطوط التوج ه ة الطوع ة  ش   امل ا ا     انن    متك  املرأ  يف س ا  اعمن الادائهت  ا تصاصاألمشر ع   بع

  عالختاذ قرا  تادية  ال
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  اثئق املللوماأل اعساس ة:
 CFS 2021/47/4 -  حتايا الق ددددددددم املتالا  من  رانمج اللم  املتلا  ال ددددددددنواأل للالنة اعمن الادائهت اللاملهت

 القرا األ مشا يع - 2023-2020لل    
 CFS 2021/47/5 - للاملهت  ش   امل ا ا  ا تصاصاأل إعاا  اخلطوط التوج ه ة الطوع ة للالنة اعمن الادائهت ا

 يف س ا  اعمن الادائهت  التادية ال ت األ    انن    متك  املرأ  
 CFS 2021/47/6/Rev.1 -  ا تصدددددددددددداصدددددددددددداأل إعاا  اخلطوط التوج ه ة الطوع ة للالنة اعمن الادائهت اللاملهت

 القرا األ  مشا يع - ش   امل ا ا     انن    متك  املرأ  يف س ا  اعمن الادائهت  التادية 
 CFS 2021/47/Inf.18 -     2020-2019التقرير املرحلهت ال نوي للالنة اعمن الادائهت اللاملهت لل 

 
 إقرار واعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي -خامساا

 بشأن النظم الغذائية والتغذية
 )ًلختاذ قرار(

 
التوج ه ة الطوع ة للالنة اعمن الادائهت اللاملهت  شددددد   النظم الادائ ة  التادية سدددددوف تلرض الن دددددخة النهائ ة من اخلطوط 

 اليت ههت نت الة عمل ة ت ا ض مطولة  شددداملة عصدددحاب مصدددلحة متلا ين ضدددمن  موعة عم  م توحة اللضدددوية، على 
م   ر حو  عمل ة الت ا ض يايره أيًضا فرضة إلقامة نقاش انل ة  تشك انل ة اللامة للالنة لا استها  إقرا ها.  سوف 

اإلمجال ة  امللامل البا ز  عهم اللناصددددددددر الوا    يف مشددددددددر ع النص  ال رص املتاحة إلحراز تقام على صددددددددل ا تن  د اخلطوط 
 التوج ه ة الطوع ة  اعتما ها على امل توايأل اللامل ة  اإلقل م ة  القطرية  ا ل ة. 

  اثئق املللوماأل اعساس ة:
 CFS 2021/47/7 - اخلطوط التوج ه ة الطوع ة للالنة اعمن الادائهت اللاملهت  ش   النظم الادائ ة  التادية 
 CFS 2021/47/8 -  اخلطوط التوج ه ة الطوع ة للالنة اعمن الادائهت اللاملهت  شددددددددد   النظم الادائ ة  التادية- 

 القرا األ  مشا يع
 

 املسائل األخرى -سادساا
 

  عالختاذ قرا  ملهت  اععضان املنا    مكتب ننة اعمن الادائهت اللا  أع
 ال ت بددداأل اخلددداصددددددددددددددددة ابلدددا  ت  ال دددامندددة  اع  ل   التددداسددددددددددددددلدددة  اع  ل  اللدددامدددة للالندددة اعمن الاددددائهت اللددداملهت  بع

  عالختاذ قرا  
 عالختاذ قرا  اعتما  التقرير النهائهت   جع
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 عضوية اللجنة  -ابءاملرفق 
 

 
  كمبو اي سل ما جز   االحتا  اع   يب عمنظمة عضو 

 كناا  انمهو ية الا م ن ك ة االحتا  الر سهت
 كواب  مجهو ية إيرا  اإلسالم ة إث و  ا

 كوأل  ي وا   مجهو ية فنز يال البول  ا ية أذ   الا 
 كوستا يكا  مجهو ية كو اي اع جنت 
 كولومب ا  مجهو ية مصر اللر  ة اع   
 الكوناو  مجهو ية مولا فا إ ي اي
 الكويت  جنوب أفريق ا إسبان ا
 ك ن ا  جنوب ال و ا  أس ال ا
 الت  ا  ج بويت إستون ا
 لبنا   الاا رك إسرائ  

 لك مربغ   مان ا أفاان تا 
 ل ب ا زامب ا إكوا   
 ل رباي زمبا وي اللرا 
 ل توان ا ساموا أملان ا

 ل  وتو سا  ما ينو اإلما األ اللر  ة املتحا 
 ما  سانت فن نت  جز   رينا ين إنا ن   ا

 مال زاي سانت لوس ا أناوال
 ما شقر سري النكا أ    واي
 املارب سلطنة عما  أ  ناا
 مقا ن ا الشمال ة ال ل ا    أ كران ا
 املك  ا سلوفاك ا آيرلناا
 ملاي  سلوف ن ا آي لناا
  لو ية اململكة اللر  ة ال سناافو   إيطال ا

اململكة املتحا  لربيطان ا  ال ناا  اب ا واي
 اللظمى  آيرلناا الشمال ة 

 مو يتان ا  ال و ا  ابك تا 
 موزامب ق  ال ويا الربازي 
 موانكو سوي را الربتاا 
 م ا ا  ش لهت  لال كا
 انم ب ا الص   لاا اي

 النر يج طاج ك تا   ناال يش
 النم ا  اان  نما
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 الن الر  ماال وات  نن
 ن الرياي   اان  و ك نا فاسو

 ن كا ا وا   ن ا  و  ناي
 ن وزيلناا   ن ا االستوائ ة البوسنة  اهلرسا

 هاييت  رينا ين  ولناا
 اهلنا فرن ا املتلا   القوم األ  - ول   ا ع  لة 

 هنا  اس ال لب   ري 
 هناا اي فنلناا   ال  س
 هولناا قربص ويلنا

 الوالايأل املتحا  اعمريك ة قري  زستا  ك اتر 
 ل ااب ا كا و فري ي تشا 

 ال من الكامري   تش ك ا
 ال وان  كر ات ا انزائر
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  قائمة الواثئق -جيماملرفق 
 

 
البنـد من جدول  العنوان الرمز

 األعمال

CFS 2021/47/1/Rev.1 أ  اًل  جا   اععما  املؤقت 

CFS 2021/47/2 2030من الادائهت  التادية:  نان سددددددددددددددر ية عامل ة  و عام اع - 
 م و   االستنتاجاأل

 اثنً ا

CFS 2021/47/3  حاث مواضدددددددددد لهت عاملهت عن إطا  اللم   شدددددددددد   اعمن الادائهت
 م و   االستنتاجاأل -اللاملهت يف ظ  اعزماأل املمتا  

 اثل ًا

CFS 2021/47/4 ن الاددددائهت لل     رانمج اللمددد  املتلدددا  ال ددددددددددددددنواأل للالندددة اعم
 مرفًقا مبشا يع القرا األ -حتايا الق م املتالا - 2020-2023

  ا ًلا

CFS 2021/47/5  ا تصدددددددددددداصدددددددددددداأل إعاا  اخلطوط التوج ه ة الطوع ة للالنة اعمن
الادائهت اللاملهت  شددددددددد   امل دددددددددا ا     انن ددددددددد   متك  الن دددددددددان 

   ال ت األ يف س ا  اعمن الادائهت  التادية

  ا ًلا

CFS 2021/47/6/Rev.1  ا تصدددددددددددداصدددددددددددداأل إعاا  اخلطوط التوج ه ة الطوع ة للالنة اعمن
 الادائهت اللاملهت  شددددددددد   امل دددددددددا ا     انن ددددددددد   متك  الن دددددددددان

 مشا يع القرا األ -يف س ا  اعمن الادائهت  التادية 

  ا ًلا

CFS 2021/47/7    اخلطوط التوج ه ة الطوع ة للالنة اعمن الادائهت اللاملهت  شدددددددددددددد
 ظم الادائ ة  التاديةالن

  امً ا

CFS 2021/47/8    اخلطوط التوج ه ة الطوع ة للالنة اعمن الادائهت اللاملهت  شدددددددددددددد
 مشا يع القرا األ -النظم الادائ ة  التادية

  امً ا

 

 

 

CFS 2021/47/Inf.1/Rev.1  انددا   الزمين املؤقددت للددا    ال دددددددددددددددا لددة  اع  ل  للالنددة اعمن
 الادائهت اللاملهت

 أ  اًل 

CFS 2021/47/Inf.2/Rev.1 أ  اًل   ل   الا    ال ا لة  اع  ل  للالنة اعمن الادائهت اللاملهت 

CFS 2021/47/Inf.3 قائمة الواثئق 
 

CFS 2021/47/Inf.4 اللضوية يف ننة اعمن الادائهت اللاملهت 
 

CFS 2021/47/Inf.5  قائمة املنا     املشا ك   املراقب 
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CFS 2021/47/Inf.6 ا  اال تصاصاأل املقام من االحتا  اع   يب   
 

CFS 2021/47/Inf.7  ا  أم  عام اعمم املتحا   
 

CFS 2021/47/Inf.8 ا   ئ س ننة اعمن الادائهت اللاملهت   
 

CFS 2021/47/Inf.9 ا  املاير اللام ملنظمة اع دية  الز اعة   
 

CFS 2021/47/Inf.10 لا   للتنم ة الز اع ة  ا   ئ س الصنا   ا 
 

CFS 2021/47/Inf.11 ا  املاير التن  دي لربانمج اع دية اللاملهت   
 

CFS 2021/47/Inf.12  ا   ئ س اللالنة التوج ه ة ل ريق اخلربان الرف ع امل ددددددددددددددتوى امللين  
 ابعمن الادائهت  التادية

 

CFS 2021/47/Inf.13 لة  اع  ل  للالنة اعمن  ل   إعاا  التقرير النهائهت للا    ال ددددا 
 الادائهت اللاملهت

 أ  اًل 

CFS 2021/47/Inf.14  تقرير فريق اخلربان الرف ع امل دددددددددددددتوى امللين ابعمن الاددددائهت  التادددديدددة
 ي.2030 لنوا  ياعمن الادائهت  التادية:  نان سر ية عامل ة  و عام 

 اثنً ا

CFS 2021/47/Inf.15 نة اعمن الادائهت اللاملهت احلاث اخلاص الرف ع امل ددددددددددددددتوى للال- 
 الرئ سملخ ص 

 اثنً ا

CFS 2021/47/Inf.16  إطددا  عمدد  ننددة اعمن الادددائهت اللدداملهت  شددددددددددددددد   اعمن الادددائهت
  التادية يف ظ  اعزماأل املمتا 

 اثل ًا

CFS 2021/47/Inf.17    صدددددا اسدددددتخاام إطا  عم  ننة اعمن الادائهت اللاملهت  شددددد 
 -يف ظددد  اعزمددداأل املمتدددا   تطب قدددهاعمن الاددددائهت  التادددديدددة 

حتل   اعمانة للم دددددددددددامهاأل الوا    لتز يا احلاث املواضددددددددددد لهت 
 اللاملهت ابملللوماأل

 اثل ًا

CFS 2021/47/Inf.18     التقرير املرحلهت ال ددددددددددددددنوي للالنددددة اعمن الادددددائهت اللدددداملهت لل
2019-2020 

  امً ا

CFS 2021/47/Inf.19 حتوي  النظم  - 2020 اللامل للام حالة اعمن الادائهت  التادية يف
 اثنً ا الادائ ة من أج  أ اط  دائ ة صحة م  و   الكل ة

CFS 2021/47/Inf.20   ث قة قضددددددااي ل ريق اخلربان الرف ع امل ددددددتوى امللين ابعمن الادائهت 
 التادية التا ع للالنة اعمن الادائهت اللاملهت  شدددددددددددددد   آاث  جائحة 

  ا ًلا هت  التاديةعلى اعمن الادائ 19-كوف ا
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 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية -دالاملرفق 
 الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي

 املقدمة -اجلزء األول 
 املعلومات األساسية واألساس املنطقي 1-1 –ألف

يف ذلا اهلزا   التقزم،  النقص يف املادايأل  أي نقص التادية، مبا -يشك   انوع  سون التادية جبم ع أشكاله  -1
 اع اط الادائ ة  4حتاايأل كبري  تواجهها البلاا ،  نت الًة حمتملة النلاام اعمن الادائهت -الاق قة  الوز  الزائا  ال دددددددددددمنة 

ة أبحا  تلاين مج ع البلاا  حو  اللامل من مشددددددكلة سددددددون التادي  ري الصددددددح ة، من مجلة عوام   أسددددددباب أ رى عايا .
أشدددكاهلا على اعق   يت ثر ملظمها أبشدددكا  متلا   من سدددون التادية.  لقا زا  عا  اعشدددخاص الدين يلانو  من انوع 

 ي ك سددددددون التادية آاث ًا    مة على صددددددحة  5يف ال ددددددنواأل اع ري  ف ما ال ددددددمنة آ د  ابال ت اع يف مج ع البلاا  تقريًبا.
 ي  اإل  اكهت،  على سب  ك ب ع شهم على ماى احل ا   على مر اعج ا . اعشخاص   فاههم،  على  وهم ان ا

 يشددك   انوع  سددون التادية جبم ع أشددكاله حتاايأل  ئ  دد ة أمام اإلعما  املطر  للحق يف  دان كاٍف يف سدد ا   -2
  أهاافها للتنم ة امل تاامة.  2030اعمن الادائهت الوطين  حتق ق  طة التنم ة امل تاامة للام 

تق  اآلاث  الصدددددح ة  االجتماع ة  االقتصدددددا ية الشدددددايا  امل تبة على انوع  سدددددون التادية جبم ع أشدددددكاله من  تن -3
 هناك احتما  أكرب أ  تلا الن ددددددددان اللوايت يلان  من نقص التادية أط ااًل منخ ضددددددددهت الوز  عنا الوال    ج   إىل آ ر.

ا من سدددددون التادية  ابلا  يلانو  من الوز  الزائا أ  يكونو  ملر ضددددد  أك ر من  ريهم ع  يصدددددبحوا أط ااًل يل انو  أيضدددددً
 مت   مسنة اعمهاأل أ طا ًا قصددري   طويلة اعج  على صددحتهن   فاههن  صددحة أط اهلن   فاههم، مبا يف ذلا  ال ددمنة.

حل ا ،  زاي    طر ضدددددددددددل  القا   اإل  اك ة  زاي    طر امللاان  من ا تالالأل يف النمو اللصدددددددددددل يف املراح  اع ىل من ا
امللاان  من الوز  الزائا لاى اعط ا  الدين هم يف سدددددن الا اسدددددة  ما قبلها،  من ال دددددمنة  اعمراض  ري امللاية يف مرحلة 

 قا يؤ ي سون التادية لاى اعط ا  إىل قصر القامة،  تاهو  الصحة ان اية  اللقل ة،  ضل  اع ان املا سهت،  البلوغ.
االقتصدددددددددددددا ية يف مرحلة البلوغ،  زاي   قا ل ة اإلصدددددددددددددا ة ابعمراض املزمنة   ري امللاية اع رى يف مج ع   اخن اض اإلنتاج ة

 قا تؤ ي هده اعمراض إىل الوفا  املبكر   زاي   اعمراض  اإلعاقة، اعمر الدي يتطلب إن اًقا أكرب على  مراح  احل ا .
   ة  االقتصا األ الوطن ة.الرعاية الصح ة  يضع عبًدا ثق اًل على النظم الصح

 تتاللى   يُلزى سون التادية جبم ع أشكاله إىل أسباب كامنة متلا    م ا طة ينباهت التصاي هلا  صو   متزامنة. -4
أسددباب سددون التادية  طر   تل ة  تؤثر على اعشددخاص أبسددال ب  تل ة تبًلا نن ددهم أ  عمرهم أ  ثر  م أ  أي عوام  

أ  تشدددم  هده اعسدددباب على سدددب   امل ا  ال احلصدددر، االفتقا  إىل فرص احلصدددو  على اع دية اجتماع ة أ رى.  ميكن 
،  نقص املللوماأل املتللقة ابلتوصدددددددد األ الادائ ة،  مما سدددددددداأل الرعاية 6الكاف ة  امل مونة  املادية  اع اط الادائ ة الصددددددددح ة

                                                           
  املا ي  االقتصدددددددددددددددا ي  االجتماعهت إىل الادان الكايف  امل مو  يتحقق اعمن الادائهت عناما يتمتع مج ع الناس  يف مج ع اع قاأل   رص الوصدددددددددددددددو "  4

إعال    ما  شدددد    .1996منظمة اع دية  الز اعة،   الصددددحةي.  املادي الدي ي هت ابحت اجا م الادائ ة  يناسددددب أذ اقهم الادائ ة حل ا  موفو   النشدددداط
 اعمن الادائهت اللاملهت   طة عم  مؤمتر القمة اللاملهت ل  دية.

حالة اعمن الادائهت . 2020اع دية  الز اعة، الصددددددنا   الا   للتنم ة الز اع ة، ال ون  دددددد ،  رانمج اع دية اللاملهت  منظمة الصددددددحة اللامل ة. منظمة   5
 .   ما، منظمة اع دية  الز اعة. ة صح ة م  و   الكل ة التادية يف اللامل. حتوي  النظم الادائ ة من أج  أ اط  دائ

 .17ير   ص  اع اط الادائ ة الصح ة يف ال قر    6

http://www.fao.org/3/ca9692ar/CA9692AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca9692ar/CA9692AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca9692ar/CA9692AR.pdf
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ع  صددددداا  اعط ا ،  سدددددون  اماأل الصدددددر  ف الصدددددحهت  النظافة الصدددددح ة،  االفتقا  إىل فرص  التادية  ري املالئمة للرضددددد 
 احلصددددو  على م اه الشددددرب اآلمنة،  عام احلصددددو  على اخلاماأل ال  وية  الصددددح ة ان  ا ،  تر  ي اع ضدددداع االجتماع ة

األ  االقتصددا ية،  عام امل ددا ا     انن دد ،  التهم ش،  الاعم  ري الكايف للمنتال  ا ل   الضددل ان  أصددحاب احل از 
 إ  اعسباب  الصاري   املزا ع  اعسري ،  االفتقا  إىل إمكان ة الوصو  إىل اعسوا   التالا    اال تكا األ  التكنولوج ا.

اعسدداسدد ة ل ددون التادية نظام ة  م ا طة  تشددم  اهل اك  االقتصددا ية  االجتماع ة اليت حتو      اإلعما  املطر  للحق يف 
 تامي ال قر،  تلم ق أ جه انلاام امل ددددددا ا  القائمة أصددددددال،  ال تت   اع اط  7،الادائهت الوطين دان كاٍف يف سدددددد ا  اعمن 

الادائ ة الصدددح ة   دددهولة، اعمر الدي قا من قا   الناس على الوصدددو  إىل املوا    اخلاماأل اعسددداسددد ة لتحق ق التادية 
  املناسبة  الصحة أ  قرمهم منها.

 ر عرضدددة ل دددون التادية جبم ع أشدددكاله اعشدددخاص الدين يل شدددو  يف اجملتملاأل  تشدددم  عا   فدة الناس اعك -5
ا ل ة ال قري   املهمشددددددددددة،  الدين لايهم احت اجاأل تاد ية كبري ،  الدين ل  ددددددددددت لايهم سدددددددددد طر  كاف ة على ا ت ا هم 

املرضلاأل،  الن ان يف .  يشم  ذلا صاا  اعط ا ،  اعط ا  يف سن الا اسة،  الشباب،  احلوام ،   الادائهتللنما 
آ رين، ح دددب مقتضدددى  أشدددخاصسدددن اإلجناب،  ال ت األ املراهقاأل،  امل دددن ،  اعشدددخاص ذ ي اإلعاقة، من مجلة 

احلددا .  عال   على ذلددا، فددك  ال ددددددددددددددكددا  اعصددددددددددددددل  ،  اجملتملدداأل ا ل ددة،  اللمددا  املومس    ري الرمس  ،  مزا عهت 
طق احلضرية  الري  ة،   ري املال ك،  الرعا ،  الص ا ين،  اللامل  يف  ا  اع دية الك اف،  ال الح ،  ال قران يف املنا

 الز اعة،  اجملتملاأل ا ل ة يف اع اضددددددددددددددهت املرت لة  املناطق النائ ة،  املهاجرين،  الالجد ،  النازح ، من    آ رين، 
 أ  املؤقت  تلر ضوا للتهم ش.ملر ضو   وجه  اص ل ون التادية يف حا   قلوا يف ال قر امل تمر 

 يلا نقص   يرتبا سدددددون التادية جبم ع أشدددددكاله ابعتال  الصدددددحة على ا تالف أنواعه  اب ت اع ملا  الوف األ. -6
التادية سدددددبًبا  ئ  دددددً ا لوفا  اعط ا      سدددددن اخلام دددددة  مصدددددا ًا لتزايا إمكان ة اإلصدددددا ة ابعمراض امللاية  اعمراض  ري 

 يشك  اهلزا  الدي يلرف أيًضا  نقص التادية احلا ،  طرًا كبريًا يتم   يف زاي   إصا ة اعط ا   لوغ.ال ا ية يف مرحلة الب
 يتص  التقزم الدي هو إىل حا كبري نت الة ل ون التادية املزمن،  ت  ر النمو ان اي  اإل  اكهت على  ابعمراض   فا م.

 . 2030كبري  أمام حتق ق  طة التنم ة امل تاامة للام  مي   نقص التادية  التقزم  اهلزا  حتاايأل   ال وان.
 يؤثر النقص يف املادددايأل الدداق قددة املرتبا  لددام ك ددايددة املتنددا   من اع ددديددة الان ددة ابحلددايددا،  ف تددام  أل ،  -7

 اللامل ال و ،   ض ال ول ا،  ف تام   ا ،  الزنا،   ري ذلا من املادايأل اعسددداسددد ة، على ن دددبة كبري  من سدددكا  
ح ا ت تب عل ه عواقب    مة على صحة اإلن ا    فاهه  تطو  ه.  ختتل  االحت اجاأل التاد ية  ال       احل ا . 
فاعط ا      سددن اخلام ددة  الشددباب،  الن ددان،  ال ت األ،  الن ددان يف سددن اإلجناب،  احلوام ،  املرضددلاأل، ملر ضددو  

على سدددددب   امل ا  ال احلصدددددر فقر الام الناشددددد  عن النقص يف   صددددد ة  اصدددددة للنقص يف املادايأل الاق قة، مبا يف ذلا
احلايا الدي يلا النقص يف املادايأل الاق قة اعك ر شدددد وًعا يف اللامل.  يؤ ي النقص يف املادايأل الاق قة الدي يشددددا  

اخن اض  النمو  إىل إل ه أيضدًدا  دددددددددددددددد يانوع امل ددت ي، إىل زاي   قا ل ة اإلصددا ة ابللا ى  التشددوهاأل اخللق ة  املشدداك  يف
 متوسا اللمر املتوقع. 

                                                           
عامل ة  اإلن دددددددددددا  حقو  فك  الوطين، الادائهت اعمن سددددددددددد ا  يف كافٍ    دان يف للحق املطر  اإلعما  أج  من الطوع ة التوج ه ة اخلطوط يف     كما   7

 . متكافلة م ا طة   تالزئة  ري قا لة لل
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 مي    الوز  الزائا  ال دددددددددددمنة يف اللامل عاملهت  طر  ئ  ددددددددددد    متزاياين لإلصدددددددددددا ة ابعمراض  ري امللاية املرتبطة  -8
ابلنما الادائهت، م    لض أشكا  ال رطا ،  أمراض شراي  القلب،  اعمراض التن   ة املزمنة،   ان ال كري من النوع 

 اين.  ال يزا  نقص التادية  النقص يف املادايأل الاق قة الشدددددددكل  الرئ  ددددددد   ل دددددددون التادية لاى اعط ا      سدددددددنال 
اخلام ة يف اللامل،  لكن مي    الوز  الزائا  ال منة اللبن اعكرب الدي يرزح حتت  ط ته صاا  اعط ا   اعط ا  يف سن 

ابإلضددددافة إىل  ما يف مج ع اعقال م مع حلا  املناطق الري  ة ابملناطق احلضددددرية.الا اسددددة  الشددددباب  البالاو ،  تز ا  ملاال 
ذلا،  كما ههت احلا  مع نقص التادية، يلترب النمو اعم   يف اعايم اعل  اع ىل ضددددر  اًي للوقاية من الوز  الزائا، إذ أ   

    الزائا أ  ال منة يف مرحلة الحقة من ح ا م.اعط ا  الدين عانوا من نقص التادية هم أك ر عرضة للملاان  من الوز 
 يلا ال قر  عام امل ا ا  على امل توايأل اللامل ة  اإلقل م ة  الوطن ة سبب  كامن   ئ     للالوع  سون التادية  -9

   القو  جبم ع أشدددددددكاله.  ي تب على اللم   ري امل دددددددتقر،  اللمالة الناقصدددددددة،  اللمالة  ري الرمس ة،  تاين اعجو   الا 
الشددددرائ ة،  عام احلصددددو  على اع اضددددهت  على  ريها من املوا   الطب ل ة  اعصددددو ، تااع األ سددددلب ة على النتائج التاد ية 
 الصددح ة.  حتا االةاهاأل االقتصددا ية  اللوام  ال دد اسدد ة الا ل ة  اإلقل م ة  الوطن ة ال ددلب ة من قا   احلكوماأل الوطن ة 

 ة املرتبطة ابلتادية، م   اخلاماأل االجتماع ة  الرعاية الصددددددددددددح ة من مجلة أمو  أ رى. على تقامي اخلاماأل اعسدددددددددددداسدددددددددددد
هدا ال ددددددد ا ، ي ددددددداهم عام امل دددددددا ا  يف توزيع الا    اعصدددددددو   يف الوصدددددددو  إىل اخلاماأل ذاأل الصدددددددلة ابلتادية،   يف
مل اعا  الادائ ة  اخلاماأل ذاأل الصلة التهم ش  اإلقصان االجتماعهت  يزيا من التلر ض ل ون التادية.  ميكن لربامج ا يف

املوا   أ   نقص يف ابلتادية   ريها من اخلاماأل االجتماع ة  الرعاية الصددددح ة املوز عة  شددددك   ري متكاف   اليت تلاين من
 ت اهم ههت أيًضا يف النتائج التاد ية  الصح ة ال  دة. 

ا آاث  سددددددلب ة ق 8 ت تب على اعزماأل امللق ا   املمتا  -10 صددددددري   متوسددددددطة  طويلة اعج  على احلالة التاد ية أيضددددددً
لل ددكا  املتضددر ين،  ال سدد ما اعط ا      سددن اخلام ددة  الن ددان احلوام   املرضددلاأل  الن ددان يف سددن اإلجناب  ال ت األ 

 اع  دة، املراهقاأل، ح دددددب مقتضدددددى احلا .  مت   النزاعاأل،  اهلشددددداشدددددة،  قا ل ة الت ثر ابلكوا ث الطب ل ة،  تاري  املنا ، 
 انددائحدداأل،  اعزمدداأل الصددددددددددددددح ددة الددا  يددة اع رى، عوامدد   طري  تؤثر على النظم الادددائ ددة  متنع توافر اع ددديددة املاددديددة 

 يف الوقت ن  ددده، ميكن أ  يشدددك   9 . احلصدددو  عل ها من أج  أ اط  دائ ة صدددح ة من  ال  النظم الادائ ة امل دددتاامة
 .حاالأل حما   حمر ك  مهم  لالضطراابأل االجتماع ة  اهلالر  سون التادية  انلاام اعمن الادائهت يف

،  االسددد ات ال األ 19- ميكن ل مراض احل وان ة املصدددا   اعمراض امللاية اع رى  اع  دة  انائحاأل، م   كوف ا -11
بري حىت عناما ال تنتشر امللتما  للحا من انتشا ها أ  تؤ ي إىل ت اقم انلاام اعمن الادائهت  سون التادية يف اللامل  شك  ك

قة  املتلا    هده اعمراض  اع  دة  انائحاأل عن طريق اع دية أ  موا  تلبدتها.  يف   اب اإلجراناأل  ال ددددد اسددددداأل املن ددددد 
، ميكن مل   هده 41القطاعاأل  امل دددددددددددتوايأل  القائمة على اع لة، مبا يف ذلا تاا ري التخ    من حا   اآلاث ،  فًقا لل قر  

أ  تلرق  النظم الادائ ة  أ  تؤثر ابلتا  على مج ع انهاأل ال اعلة، ال سددددددددد ما اعشدددددددددخاص اعك ر ضدددددددددلً ا  الدين  اعزماأل
يف ذلا املزا ع  اعسددري ،  أ  تؤثر  يلانو  من انلاام اعمن الادائهت  االقتصددا ي،  أ  تقلص ماا    صدداا  املنتال ، مبا

بب فقاا  مصدددددا   الا   املهمة  إجراناأل اإلق ا  التام  إ ال  اعسدددددوا  على اع دية   ددددد احلصدددددو سدددددلًبا على إمكان ة 
                                                           

تت ددددددم  تكرا  حا ث الكوا ث الطب ل ة  /أ  النزاعاأل،  طو  أج  اعزماأل الادائ ة،  اب ا  سددددددب  املل شددددددة،  عام قا   حاالأل اعزماأل املمتا  ي   8
  2010 منظمة اع دية  الز اعة. .2010لادائهت يف اللامل للام تقرير حالة انلاام اعمن اي. املؤس األ على التصاي ل زماأل

  ف ما ير   صددددد  لللالقاأل امللقا   املتلا   اع لا     اع اط الادائ ة الصدددددح ة  النظم الادائ ة 17ير   صددددد  ل  اط الادائ ة الصدددددح ة يف ال قر    9
 .18امل تاامة يف ال قر  

http://www.fao.org/3/a-i1683a.pdf
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أسددددددددوا  اع دية  يف سددددددددالسدددددددد  اإلماا األ الادائ ة أ  تزيا من التقل باأل   ميكن لال تالالأل يف  ا تال  الب داأل الادائ ة.
تؤثر على اعمن الادائهت  التادية الشدددايا  يف أسدددلا  اع دية،  أ  حتاث  ت اقم التشدددو هاأل يف اعسدددوا  اليت من شددد با أ  

 اللال ة الق مة    قاا  اع دية  ها ها. عشددددددددددا ال ددددددددددكا  فقرًا،  أ  تت ددددددددددبب  تقل باأل يف أسددددددددددوا  ال ددددددددددلع اعسدددددددددداسدددددددددد ة
عال   على ذلا، تل ق التاا ري من قب   عمل األ اإلق ا  التام  إ ال  املاا س   ريها من مرافق الرعاية ابعط ا ، الوصدددو  

 األ املا س ة ل ط ا   قا تزيا انلاام اعمن الادائهت  انوع لاى اعط ا . إىل الوجب
  ا ددة الوقددايددة من اعاث  ال ددددددددددددددلب ددة امل تبددة على النظم الادددائ ددة نت الددة أزمددة أ  جددائحددة مددا  احلددا منهددا، يتل   -12
ملصدددددددددددلحة امللن   اآل رين، احلكوماأل أ  تؤ ي    ًا ق ا اًي ابلتلا   مع القطاع اخلاص  اجملتمع املاين  أصدددددددددددحاب ا على

لضددما  اسددتمرا  اللم  يف سددالسدد  اإلماا األ الادائ ة  النظم الادائ ة،   اية حقو  مج ع اعشددخاص مع ال ك ز  صددو   
 اصة على اللامل  يف النظم الادائ ة  صحتهم،   صو  اعشخاص اعك ر ضلً ا إىل  رامج احلماية االجتماع ة،  إسنا  

    اإلن ان ة  سالمة اع دية.اع لوية للم اعا
فتاري  املندا  يؤثر على   جداأل   هنداك ترا ا    تاري  املندا   الز اعدة  النظم الاددائ دة  اع داط الاددائ دة  التادديدة. -13

احلرا    هطو  اعمطدددا   على تواتر اعحوا  انويدددة  حدددا  دددا.  تؤثر الزاي   يف   جددداأل احلرا    موجددداأل احلر   ان ددداف 
انأل  اععاصدددري  حرائق الااابأل  تاهو  اع اضدددهت، على الز اعة  شدددك  سدددلل، مبا يف ذلا من  ال  تراجع  ل ة  ال  ضدددا

ا اصدددددد    إنتاج ة املاشدددددد ة  تاهو  اإلنتاج يف مصددددددايا اعمساك  تر  ة اعح ان املائ ة  احلراجة الز اع ة يف املناطق امللر ضددددددة 
ا على مج ع أ لددا  اعمن الادددائهت  كدددلددا على كم دد ة اع ددديددة،  يؤثر تاري   ابل لدد  النلدداام اعمن الادددائهت.  املنددا  أيضدددددددددددددددً

 جو  ا،  سددددددددالمتها،  ابلتا  على أسددددددددلا ها، مع ما ي تب على ذلا من انلكاسدددددددداأل كبري  على توافر اع اط الادائ ة 
املادايأل يف ا اص   الرئ   ة، مبا يف  ميكن أ  ي اهم تاري  املنا  أيًضا يف تا ري ترك بة  الصح ة  إمكان ة احلصو  عل ها.

ذلا تراجع كم  ة الرب ت ناأل   لض امللا    ال  تام ناأل اعسدداسدد ة.  يف ح  أ  الز اعة ل  ددت املصددا  اع رز النبلااثأل 
 ازاأل الاف دة، فههت ت ددددددداهم إىل جانب إنتاج اع دية  اسدددددددتهالكها اللدين يت ثرا  جبملة أمو  منها سدددددددلوك امل دددددددتهلك  

الب ددداأل الادددائ ددة، يف إمجددا  انبلددااثأل  ددازاأل الدداف دددة   ريهددا من اآلاث  الب د ددة، مبددا يف ذلددا على جو   امل دداه  كم تهددا   
 توافرها  على التنوع الب ولوجهت، من مجلة أمو  أ رى.  ميكن ل نشدددددطة الز اع ة  احلرج ة ضدددددمن النظم الادائ ة امل دددددتاامة 

   ة  ا افظة على النظم اإليكولوج ة الصح ة  التنوع الب ولوجهت. أ  ت اهم يف احتالاز الكر و  يف ال

 يت  دددم التنوع الب ولوجهت ل  دية  الز اعة ابعمه ة  وصددد ه ضدددمانًة ضدددا انوع  مصدددا ًا للمادايأل من أج  حت ددد   -14
جهت ل  دية  الز اعة يف تلزيز تنوع اع اط الادائ ة  جو  ا  تقوية النظم الادائ ة امل دددددددددددددتاامة.  ي ددددددددددددداهم تلزيز التنوع الب ولو 

الصدددمو   ي ددداهم يف ا افظة على اع اط الادائ ة الصدددح ة عج ا  احلاضدددر  امل دددتقب .  اسدددتاامة النظم الادائ ة  قا  ا على
لا . ، فك  اع اط الادائ ة الصدددددح ة  النظم الادائ ة امل دددددتاامة م ا طة  طر  ملقا   متلا   اع 18 كما هو مب   يف ال قر  

 يؤ ي تلزيز اسددتاامة النظم الادائ ة  قا  ا على الصددمو     ًا أسدداسددً ا يف توفري اع اط الادائ ة الصددح ة للالم ع  يلا جزًنا 
 . 18من امل هوم الرئ  هت ل  اط الادائ ة الصح ة من  ال  النظم الادائ ة امل تاامة على النحو املب   يف ال قر  

إىل إقامة نظم  دائ ة م دددددددتاامة،  اليت تدك ر  ضدددددددر    تشدددددددال ع حتو   النظم الادائ ة على  و  ينباهت لللمل ة الرام ة  -15
 ابالعتما  عل ها من أج  متك  اع اط الادائ ة الصددح ة  10 مع مراعا  ال دد اقاأل  القا األ الوطن ة احلاجةمت ددق  ب ددب 

 أ  ت ددداهم يف مجلة أمو  منها حت ددد  سدددب  ع ش  حت ددد  التادية للالم ع، أ  تكو  شددداملة  منصددد ة  قا    على الصدددمو  
                                                           

 .  جمللس املنظمة2020التقرير النهائهت للا    الرا لة  ال ت   لا املائة ععك  من 15ال قر    10

http://www.fao.org/3/nd238ar/nd238ar.pdf
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و املزا ع   اللامل  يف النظم الادائ ة،  إ ا   النظم اإليكولوج ة  املوا   الطب ل ة  امل اه  التنوع الب ولوجهت  اسددتخاامها على  
 م تاام،  التقل   من ال اقا  املها  من اع دية.

األ عم قة، إجي -16 ا  ة  سلب ة على ال وان،   بب  موعة متنوعة من اللوام  االجتماع ة  تشها اع اط الادائ ة تاري 
 االقتصددددا ية  الب د ة اليت تشددددم  نز ح اعشددددخاص إىل املراكز احلضددددرية،  تاري  النظم  الب داأل الادائ ة،  تزايا القو  الشددددرائ ة، 

 مجلة  ا األ امل تهلك    ا ح ا م،  ت تنا إىل  أذ ا  امل تهلك  الدين ابتوا ينتمو  حاي ًا إىل الطبقة الوسطى،  تاري  
 . عوام  منها م توى امللا ف يف  ا  التادية

 11املفاهيم الرئيسية 2-1 –ابء 

إ   اع داط الادددائ ددة الصدددددددددددددح ددة ههت تلددا اع داط الادددائ ددة اليت تتوفر  كم ددة  نوع ددة كداف ت  لتحق ق النمو  التطو   -17
االحت دداجدداأل   ان  الرفدداه البدداين  اللقلهت  االجتمدداعهت يف مج ع مراحدد  احل ددا  فضددددددددددددداًل عن لدداعم اع اعفرا اعم ل  نم ع 
ت ددداعا على اتقان   تكو  اع اط الادائ ة الصدددح ة م مونًة  متنوعة  متوازنة  قائمة على اع دية املاد ية.  ههت ال  ددد ولوج ة.

 املادايأل الاق قة  الوز  الزائا  ال ددمنة،  حتا كدلا شددر سددون التادية جبم ع أشددكاله، مبا يف ذلا نقص التادية  النقص يف
من  طر اإلصدددددا ة ابعمراض  ري امللاية  املرتبطة ابلنما الادائهت.  تتباين ال ك بة ا ا   ل  اط الادائ ة الصدددددح ة ب دددددب 

اناراف ة  الامياراف ة   صددددائص ك  فر  عم   اللمر  نوع اننس   ا احل ا   م ددددتوى النشدددداط الباين ،  اع اط  ال دددد اقاأل
 ال قاف ة،  اعذ ا  الادائ ة،  توافر اع دية املت ت ة من مصدددددددددا   حمل ة  إقل م ة    ل ة،  اللا األ الادائ ة.  تباأ املما سددددددددداأل 
ن النمو اإل  اكهت  يكو  هلا  الادائ ة الصدددح ة يف مرحلة مبكر  من احل ا ، ح ا تلزز الرضددداعة الطب ل ة النمو الصدددحهت  حت ددد 

 تصدددا  سدددلطاأل  12.منافع صدددح ة طويلة اعج .  تصدددا  منظمة الصدددحة اللامل ة توج هاأل  شددد   اع اط الادائ ة الصدددح ة
 طن ة عايا  ملن ة ابلصدددددددددحة توج هاأل  دائ ة حما  .  ميكن للمنظماأل اإلقل م ة امللن ة ابلصدددددددددحة أ  تقام، ح  ما ينطبق 

 13.عن املشو   الادائ ة ا ا   ذلا،  اثئق  ش   اع اط الادائ ة الصح ة فضاًل 

 إ  اع اط الادائ ة الصدددددددددددددح ة  النظم الادائ ة امل دددددددددددددتاامة م ا طة  طر  ملقا   متلا   اع لا .  ينطوي امل هوم  -18
 14تقوم النظم الادائ ة امل ددددتاامة الصددددح ة من  ال  النظم الادائ ة امل ددددتاامة على اللناصددددر التال ة: الادائ ةالرئ  ددددهت ل  اط 

فري اع دية  متك  اع اط الادائ ة الصدددددح ة،  حتقق يف الوقت ن  ددددده التنم ة امل دددددتاامة أب لا ها ال الثة عج ا  احلاضدددددر  تو 
 ميكن أ  ياعم اإلنتاج امل ددددتاام، مبا يف ذلا اإل ا    االسددددتخاام امل ددددتاام  للموا   الطب ل ة  التنوع الب ولوجهت   امل ددددتقب .

ن يف الوقت ن  دددددده الظر ف االقتصددددددا ية  النظم اإليكولوج ة، اع  اط الادائ ة الصددددددح ة  ي دددددداهم يف إوحتها، كما أنه ق دددددد 
 االجتماع ة للمزا ع   سددددب  ع شددددهم.  ي دددداهم النهوض ابمل ددددا األ املبتكر  لتحق ق االسددددتهالك  اإلنتاج امل ددددتاام   فًقا 

جة إىل إحااث تا رياأل  اصددددة ابل دددد ا  مبا يتماشددددى مع ، م ددددامهة كبري  يف النظم الادائ ة امل ددددتاامة.  هناك حا38لل قر  

                                                           
 لكنه ال قا  هده امل اه م اليت مت اسدددددتخاام تلري األ  تل ة  يوف ر هدا الق دددددم مللوماأل أسددددداسددددد ة عن امل اه م الرئ  ددددد ة اليت تظهر يف هده الوث قة.  11
 الا  . امل توىللايا منها على ل

diet-detail/healthy-documents-https://www.who.int/who- التا : على املوقعتتوافر توج هاأل منظمة الصحة اللامل ة نل  النما الادائهت صحً ا   12

394eetfactsh 
 .اإلقل م ة املنظماأل هده عن صا    حما    دائ ة توج هاأل أي  التادية الادائ ة النظم  ش   الطوع ة التوج ه ة اخلطوط تدكر ال  13
 .21على النحو املب   يف ال قر    14

https://www.who.int/who-documents-detail/healthy-diet-factsheet394
https://www.who.int/who-documents-detail/healthy-diet-factsheet394
https://www.who.int/who-documents-detail/healthy-diet-factsheet394
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اع لوايأل الوطن ة  االلتزاماأل الا ل ة ذاأل الصددلة، يف قطاعاأل   االأل سدد اسددات ة عايا ، يف إطا  اللمل ة الرام ة إىل إقامة 
 نظم  دائ ة م تاامة  حت   التادية للالم ع.

ملادايأل اعسدددداسدددد ة م   ال  تام ناأل  امللا   عاملادايأل الاق قة   اع دية املادية ههت اع دية امل مونة اليت توف ر ا -19
 اعل اف   ريها من مكوانأل اع اط الادائ ة الصح ة امل  ا  للنمو  الصحة  التطو    اليت تقهت من سون التادية.  تنطوي 

 اع دية املادية على حا أ ىن من املادايأل اليت تت بب  شوا   على م توى الصحة اللامة.
 تشك  اع اط الادائهت  ري الصح ة أحا عوام  اخلطر الرئ   ة ل ون التادية مبختل  أشكاله  للنتائج الصح ة  -20

ذاأل الكم ة  انو    ري الكاف ت  من ال دددددددددددددد دة حو  اللامل.  تشددددددددددددددم  اع اط الادائ ة  ري الصددددددددددددددح ة اع اط الادائ ة 
ادايأل الاق قة  نقص التادية. ابإلضدددافة إىل ذلا، ترتبا اع اط ،  تشدددك  عاماًل حم ًزا للالوع  النقص يف املاملادايأل

امل رط ل  دية  املشدددددددر ابأل اليت حتتوي على ن دددددددب عال ة من الاهو ، ال سددددددد ما  ابالسدددددددتهالكالادائ ة  ري الصدددددددح ة 
ا  امللاان  من اعمر الدي ميكنه أ  يؤثر على زاي   احتم 15، املتقا لة  ال دددكرايأل  اعمالح/الصدددو يومة الاهو  املشدددبل

  16.الوز  الزائا  ا ت اع قا ل ة التلر ض لل منة  اإلصا ة ابعمراض  ري امللاية  املرتبطة ابلنما الادائهت
 تصددددددد   النظم الادائ ة اع اط الادائ ة للناس  حالتهم التاد ية.  تلترب النظم الادائ ة شدددددددبكاأل ملق ا   متلا    -21

ال دداعلددة امللن ددة انتدداج اع ددديددة  ةه زهددا  منددا لتهددا  إعدداا هددا  ختزينهددا  توزيلهددا  اع لددا  من اعنشددددددددددددددطددة  املوا    انهدداأل
 ت ويقها  الوصو  إل ها  شرائها  استهالكها  ها ها  فقاابا،  من نتائج هده اعنشطة، مبا يف ذلا النتائج االجتماع ة 

األ اهل كل ة  القرا األ اليت  االقتصددددددددددا ية  الب د ة.  تت ثر هده النظم ابسددددددددددتمرا  مبالموعة  تل ة من  القوى  ا ر كاأل  التاري 
تؤثر على اسدددددددتاامة هده النظم.  تؤ ي النظم الادائ ة  يتخدها اللايا من أصدددددددحاب املصدددددددلحة املختل    اليت ميكنها أ 

أ رى للنظم امل ددتاامة    ًا أسدداسددً ا يف تشددال ع اع اط الادائ ة الصددح ة  حت دد  التادية  ال ددماح  تحق ق أهااف عامة 
الادائ ة.  النظم الادائ ة امل ددددتاامة ههت نظم  دائ ة ت دددداعا على حتق ق سددددالمة اع دية  اعمن الادائهت  التادية ل ج ا  

 ينباهت أ  تكو  النظم الادائ ة  احلال ة  القا مة  فًقا ل  لا  ال الثة عاالقتصدددددا ي  االجتماعهت  الب دهت  للتنم ة امل دددددتاامة.
 ة  منص ة  قا    على الصمو . امل تاامة شامل

 تشددددم  النظم الز اع ة  17.تشددددم  الز اعة ا اصدددد    الااابأل  مصددددايا اعمساك  ال ر   احل وان ة  تر  ة اعح ان املائ ة -22
اعنشطة يف  االأل اإلنتاج  التاله ز  التخزين  الت ويق  ةا   التالزئة  االستهالك  التخلص  من الادائ ة اجملموعة الكاملة 

من ال لع الناةة عن الز اعة، مبا يف ذلا املنتالاأل الادائ ة   ري الادائ ة،  ال ر   احل وان ة  املراعهت  مصايا اعمساك، مبا ف ها 
   18.تر  ة اعح ان املائ ة،  الااابأل   املا الأل املطلو ة  املخرجاأل الناةة يف ك   طو  من هده اخلطواأل

ا على توفري أ اط  دائ ة صدددددح ة  لا  من ا ر كاأل، اعمر الدي يشدددددري إىل أنه  يت ثر عم  النظم الادائ ة  قا   -23
األ  اصدة ابل د ا  ل س فقا يف ال د اسداأل الز اع ة  الادائ ة ، إ ا لتحق ق اعمن الادائهت  حت د  التادية يلزم إجران تاري 

ا يف  الوطن ة  ال ددددد اسددددداأل االقتصدددددا ية  امللايري  قطاعاأل   االأل سددددد اسدددددات ة عايا  تتنا   م اًل اع لوايأل التنمويةأيضدددددً

                                                           
  .2014صا   عن املؤمتر الا   ال اين امللين ابلتادية عال إعال    ما  ش   التاديةمن  7ال قر    15
التقا ير  تقاميت دددددددددددتمر البحوث يف تطوير فهم اخلصدددددددددددائص  املخاطر  املنافع املتصدددددددددددلة جبم ع املادايأل.  ت ددددددددددداهم هده البحوث يف مجلة أمو  منها   16

  اإل شا األ الصح ة املتوازنة  القائمة على الللوم  اع لة.
 /242/74A/RESقرا  انمل ة اللامة ل مم املتحا   نم 20ال قر    17
 2ال قر   .2014، مبا ئ ننة اعمن الادائهت اللاملهت اخلاصة ابالست ما  الرش ا يف نظم الز اعة  اع دية  18

http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/74/242
http://www.fao.org/3/a-au866a.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866a.pdf
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األ اخلاصدددددددددة ابل ددددددددد ا   ضدددددددددع ُبج مللانة  تل  اللوام  ا ر كة لل قر  أ جه عام  19.االجتماع ة  قا تتطلب هده التاري 
  امل ا ا     ال كا .

ليت تدك ر  ضددددددر     إ  اللمل ة اليت ت ضددددددهت إىل إقامة نظم  دائ ة م ددددددتاامة تلل االحت اجاأل الادائ ة لل ددددددكا ،  ا -24
تشددددددال ع حتو   النظم الادائ ة على  و مت  ددددددق  ب ددددددب احلاجة  مع مراعا  ال دددددد اقاأل  القا األ الوطن ة  ابالعتما  عل ها، 

األ س اسات ة  مؤس ات ة  سلوك ة  اصة  ك  س ا  لاى انهاأل ال اعلة يف النظم الادائ ة. إحااثتتطلب  أ    ينباهت تاري 
ة ابلنظم الادائ ة على اآلاث  االقتصا ية  االجتماع ة  الب د ة  ال قاف ة  التاد ية  الصح ة املباشر    ري تركز ال  اساأل املرتبط

املباشددر  امل تبة عل ها، مع إيالن عناية  اصددة ل شددخاص اعشددا فقرًا  اعك ر عرضددة ل ددون التادية جبم ع أشددكاله،  التصدداي 
 ج  أ اط  دائ ة صح ة من  ال  النظم الادائ ة امل تاامة. للحواجز اليت تل ض حصوهلم على اع دية ع

 يتل   إجران تا رياأل  ا   النظم الادائ ة  يف ما   نها  يف اللناصر املكو نة هلا، أي سالس  اإلماا األ الادائ ة  -25
اامة، أال  ههت اع لا   الب داأل الادائ ة  سدددددددلوك امل دددددددتهلا، هباف تول ا نتائج إجيا  ة على امتاا  اع لا  ال الثة لالسدددددددت

 االجتماع ة  االقتصا ية  الب د ة، مع اتباع ُبج شاملة نم ع أصحاب املصلحة امللن  . 
قة لتح دددد  ات ددددا  ال دددد اسدددداأل  تن دددد قها عنا التصدددداي لتشددددت ت  -26  هناك حاجة إىل سدددد اسدددداأل  عمل األ من دددد 

الب دة  امل اه  الصرف الصحهت  امل ا ا     انن   ال  اساأل اللامة يف  تل  القطاعاأل م   الصحة  الز اعة  ال   ة   
 احلماية االجتماع ة  التالا    فرص اللم   الشددددددددددددؤ   املال ة، اليت تؤثر مج لها على النظم الادائ ة  النتائج التاد ية، على 

 امتاا  الركائز ال الث للتنم ة امل تاامة. 
 ة سدددددد اسددددددات ة أسدددددد رأل عن إعاا   طوط توج ه ة طوع ة اعمن الادائهت اللاملهت  زمام ق ا   عمل ننة أ دأل  -27

 ت ددددددد شدددددددا عمل ة إعاا  اخلطوط التوج ه ة الطوع ة هده  عاخلطوط التوج ه ة الطوع ة .  شددددددد   النظم الادائ ة  التادية
عن التادية  النظم  20ائهت  التادية عفريق اخلربان الرف ع امل ددددددددددددتوى  تقرير فريق اخلربان الرف ع امل ددددددددددددتوى امللين ابعمن الاد

 شددددددا ك ف ها  2019،  مبؤل األ أ رى   لمل ة تشددددددا  ية شدددددداملة حصددددددلت    مايو/أاي   نوفمرب/تشددددددرين ال اين الادائ ة
  .21أصحاب املصلحة يف اللالنة

  ، مبددا يف ذلددا اعمم املتحددا   الددا    حتظى النظم الادددائ ددة  التاددديددة ابهتمددام متزايددا من جددانددب اجملتمع الددا -28
 .2030اععضددان ف ها،  ههت تلترب عوام  مشدد كة أسدداسدد ة للالهو  الرام ة إىل حتق ق أهااف  طة التنم ة امل ددتاامة للام 

 ، التزمت البلاا  اععضددددددان يف منظمة اع دية  الز اعة  منظمة الصددددددحة اللامل ة،  ال  املؤمتر الا   ال اين2014 يف عام 
 ، أعلنت انمل ة اللامة ل مم املتحا 2016 يف عام  .22امللين ابلتادية، ابلقضان على انوع  سون التادية جبم ع أشكاله

  عت منظمة اع دية  الز اعة  منظمة الصدددددددددددددحة  23 2025 -2016عن عقا اعمم املتحا  لللم  من أج  التادية ع
رانمج اع دية اللاملهت،  الصددددددددددددددنا   الا   للتنم ة الز اع ة،  منظمة اعمم اللامل ة إىل ق ا   عمل ة تن  ده ابلتلا   مع  

                                                           
  .2017 الرف ع امل توى امللين ابعمن الادائهت  التادية.ق اخلربان فري  19
لة منظ مة يشدددك   فريق اخلربان الرف ع امل دددتوى مهز  الوصددد     الللوم  ال ددد اسددداأل يف ننة اعمن الادائهت اللاملهت،  هو يلم  على توفري قاعا  أ     20

ا إىل البحوث  امللا ف املتاحة،  التالا ب،  ال دددددد اسدددددداأل على نطاقاأل  تل ة  ً لالسدددددد شددددددا  هبا يف مناقشدددددداأل ال دددددد اسدددددداأل اخلاصددددددة ابللالنة اسددددددتنا
 س اقاأل متنوعة.  يف

   ن ة.من  ال  اجتماعاأل عقاأل يف إيطال ا  إث و  ا  ويلنا  هناا اي  مصر   نما  الوالايأل املتحا  اعمريك ة،  كدلا من  ال  مشا    إلك    21
  .إعال    ما عن التاديةال اين امللين ابلتادية،  املؤمتر الا   .2014 ة الصحة اللامل ة.منظمة اع دية  الز اعة/ منظم  22
  رانمج عم  عقا اعمم املتحا  لللم  من أج  التادية   /259/70A/RESقرا  انمل ة اللامة ل مم املتحا    23

http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf/
http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf/
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/70/259
https://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/mv131_rev1_undoa_wp_rev1_en.pdf
https://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/mv131_rev1_undoa_wp_rev1_en.pdf
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قة م   شددبكة التادية ل مم املتحا ،  مبنصدداأل متلا   أصددحاب  املتحا  للط ولة عال ون  دد  ،  ابالسددتلانة تل األ من دد 
أعلنت انمل ة اللامة ل مم املتحا   ،2017 يف عام  املصلحة من قب   ننة اعمن الادائهت اللاملهت مبا يتماشى مع  اليتها.

 مت إيالن عناية  اصدددددددة للتادية يف عا  من قرا األ انمل ة  .24 2028 -2019عن عقا اعمم املتحا  للز اعة اعسدددددددرية ع
، 28،  مجل ة الصدددددددددددددحة اللامل ة27،  مجل ة اعمم املتحا  للب دة26االقتصدددددددددددددا ي  االجتماعهت ،  اجمللس25اللامة ل مم املتحا 

، 30،  مقر  اعمم املتحا  اخلاص امللين ابحلق يف الادان29 2025-2020االسدددددددددد ات ال ة للاسددددددددددتو  الادائهت لل      اخلطة
 ،A/RES/73/2ع  قرا  انمل دددددة اللدددددامدددددة ل مم املتحدددددا   شدددددددددددددددددد   الوقدددددايدددددة من اعمراض  ري امللدددددايدددددة  مكدددددافحتهدددددا

 .  2018اع    أكتو ر/تشرين

لنظم الادائ ة فرصدددة نم ع أصدددحاب املصدددلحة ملناقشدددة م ددد لة لم املتحا  ، سددد ت   مؤمتر قمة اعم2021 يف عام  -29
الادائ ة اعك ر مشواًل  اسددددتاامة من أج  أ اط  دائ ة صددددح ة للالم ع.  كدلا سدددد م    مؤمتر القمة  شدددد   التادية  النظم

اع اط الادائ ة  النظم الادائ ة  فرصددددددًة ملناقشددددددة ك   ة تلزيز الرا ا    2021 من أج  النمو الدي سدددددد لقا يف طوك و عام
  الصحة. 

 من املتوقع أ  ت اهم اخلطوط التوج ه ة الطوع ة يف هده املبا  األ الا ل ة  أ  تكم لها من أج  تلزيز االت ا   -30
اا   التن  ق  التقا ب    ال  اساأل يف  تل  اجملاالأل. كما أبا توفر توج هاأل قائمة على الللوم  اع لة مل اعا  البل

الصدددددا   عن املؤمتر الا   ال اين امللين ابلتادية  31 أصدددددحاب املصدددددلحة امللن   اآل رين على ت ل   توصددددد األ إطا  اللم 
لاعم اإلعما  املطر  للحق يف  دان كاٍف يف س ا  اعمن الادائهت الوطين  احلقو  اع رى ذاأل الصلة، ح ب مقتضى 

على م توى ممكن من الصحة البان ة  اللقل ة،  لتحق ق  طة التنم ة امل تاامة احلا ، مبا ف ها احلق يف متتع ك  إن ا  أب
 .2030للام 

 األهداف واملبادئ التوجيهية – اجلزء الثاين -اثنياا 

 األهداف والغرض 1-2 -ألف 

 دددد  ترمهت اخلطوط التوج ه ة الطوع ة إىل امل ددددامهة يف اللمل ة اليت سددددت ضددددهت إىل إقامة نظم  دائ ة م ددددتاامة  حت -31
التادية،  ههت تدك ر  ضر    تشال ع حتو   النظم الادائ ة على  و مت  ق  ب ب احلاجة  مع مراعا  ال  اقاأل  القا األ 

                                                           
 ./239/72A/RESقرا  انمل ة اللامة ل مم املتحا    24
 شددددددد   الصدددددددحة اللامل ة  /132/73A/RES شددددددد   الوقاية من اعمراض  ري امللاية  مكافحتها   /2/73A/RESقرا األ انمل ة اللامة ل مم املتحا    25

   ش   التنم ة الز اع ة  اعمن الادائهت  التادية. /253/73A/RES ال  اسة اخلا ج ة  
  توى امللين ابلتنم ة امل تاامةعن املنتاى ال  اسهت الرف ع امل 2018اإلعال  الوزا ي الصا   يف عام   26
 2019عن مجل ة الب دة يف اعمم املتحا   اإلعال  الوزا ي الصا    27
 طة اللم  اللامل ة للوقاية من اعمراض  ري    عمهاأل  الر ضددددع  صدددداا  اعط ا  طة التن  د الشدددداملة اخلاصددددة  تادية اأي األ مجل ة الصددددحة اللامل ة   28

اسددداأل للوقاية من سدددون التادية جبم ع أشدددكاله  النهوض ابع اط اللت  حتا ا  اخل ا األ املتاحة يف  ا  ال ددد  2020 -2013ال دددا ية  مكافحتها لل    
 الادائ ة الصح ة.

 ، الاستو  الادائهت التا ع ملنظمة اع دية  الز اعة،  منظمة الصحة اللامل ة2025-2020اخلطة االس ات ال ة لل      29
  . لنوا : ياحلق يف الاداني /149/74A/RESالقرا      لنوا  يالتقرير املؤقت للمقر   اخلاصة امللن ة ابحلق يف الاداني /282/71Aالقرا    30
  .إطا  اللم املؤمتر الا   ال اين امللين ابلتادية،  .2014 للامل ة.منظمة اع دية  الز اعة/ منظمة الصحة ا  31

https://undocs.org/ar/A/RES/72/239
https://undocs.org/ar/A/RES/73/2
https://undocs.org/ar/A/RES/73/132
https://undocs.org/ar/A/RES/73/253
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2018/1&Lang=A
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27701/Draft%20Ministerial%20Declaration%20Fifth%20Draft%20as%20of%2014.03.2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y,%20para%205.d,%20p.%202
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/113048/WHO_NMH_NHD_14.1_eng.pdf;jsessionid=CA83C0A1FF901F291CF3D1CFF1006DCD?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence=1
http://www.fao.org/3/ca5645ar/CA5645AR.pdf
https://undocs.org/ar/A/71/282
https://undocs.org/ar/A/RES/74/149
http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf
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 التوج ه ةالوطن ة  ابالعتما  عل ها،  فًقا ل  لا  ال الثة للتنم ة امل ددددتاامة. كما أبا  اف إىل تقامي  موعة من اخلطوط 
و  اع اط الادائ ة املطلو ة للتادية املناسدددددددبة يف متنا   انم ع  متاحة  تكل ة م  دددددددو   اليت ت ددددددداعا على ضدددددددما  أ  تك

  صددددددو   آمنة  ابلكم ة  النوع ة املناسددددددبت  مع مراعا  ملتقااأل اعفرا   ثقافتهم  تقال اهم  عا ا م  ت ضدددددد ال م الادائ ة 
اخلطوط التوج ه دددة الطوع دددة إىل توفري التوج هددداأل  .   ددداف32يتمددداشددددددددددددددى مع القوان   الواجبددداأل الوطن دددة  الدددا ل دددة مبدددا

للحكوماأل  شدددك  أسددداسدددهت  للمؤسددد ددداأل املتخصدددصدددة  أصدددحاب املصدددلحة اآل رين  شددد   ال ددد اسددداأل  االسدددت ما األ 
امل دددؤ لة  ال ت باأل املؤسددد دددات ة املناسدددبة الالزمة مللانة اعسدددباب الرئ  ددد ة ل دددون التادية جبم ع أشدددكاله من منظو  النظم 

 أهاافها للتنم ة امل ددتاامة،  يف  2030اخلطوط التوج ه ة الطوع ة يف تن  د  طة التنم ة امل ددتاامة للام   ت دداهم ة.الادائ 
 اإلعما  املطر  حلق انم ع، ال س ما ال داأل اعشا ضلً ا  اعك ر أتثرًا، يف  دان كاف يف س ا  اعمن الادائهت الوطين. 

  2016-2025 عم تن  دد عقدا اعمم املتحدا  لللمد  من أجد  التادديدة ع ترمهت اخلطوط التوج ه دة الطوع دة إىل  -32
اإلجراناأل اخلاصة ابلتادية  ات اقها  فلال تها على مج ع امل توايأل،  وص ها جوانب  ئ   ة لتحق ق   ضوحهباف زاي   

 . 2030 طة التنم ة امل تاامة للام 
 قائًما على الللوم  اع لة من أج  إقامة أ اط  دائ ة  تقام اخلطوط التوج ه ة الطوع ة باًلا شدددددددددددددداماًل  نظامً ا  -33

صددددددح ة من  ال  النظم الادائ ة امل ددددددتاامة  ذلا عرب ملانة التشددددددتت يف  ا  ال دددددد اسدددددداأل، مع ال ك ز  صددددددو    اصددددددة 
ملباشدددددددددددددر  اع دية  الز اعة  التادية  مواجهة قضدددددددددددددااي االسدددددددددددددتاامة االقتصدددددددددددددا ية  االجتماع ة  الب د ة  اآلاث  ا قطاعاأل على
املباشددددر .  تنظر اخلطوط التوج ه ة الطوع ة يف التنوع  التلق ا القائم  يف النظم الادائ ة  ا ة تلزيز ات ددددا  ال دددد اسدددداأل    ري

 تن ددد قها، مع مراعا  املنافع  التكال    التبا الأل  االع اف يف الوقت ن  ددده ابلقا األ  اع لوايأل الوطن ة  تشدددال ع إقامة 
  تل  املؤس األ  القطاعاأل  مج ع أصحاب املصلحة امللن   يف النظام الادائهت،  إ شا  هدا احلوا .حوا  شام      

 املقصدددددددددو  من اخلطوط التوج ه ة الطوع ة أ  تكو  عامل ة النطا   أ  توفر التوج هاأل للحكوماأل  أصدددددددددحاب  -34
ت ال األ  اخلطا  الربامج املناسددددددبة لك  املصددددددلحة امللن   عنا تصددددددم م ال دددددد اسدددددداأل  القوان   اعطر التنظ م ة  االسدددددد ا

التوج ه ة الطوع ة يف احل دددددبا   تل  الوقائع  القا األ  م دددددتوايأل التنم ة الوطن ة، فضدددداًل  اخلطوط أت د هده  سددددد ا .
  عن  تل  أنواع النظم الادائ ة  ا ركاأل اللايا  اليت تؤثر عل ها.

زماأل االقتصددددددددددا ية  االجتماع ة  الب د ة،  انائحاأل مت    تقر  اخلطوط التوج ه ة الطوع ة أب  الصدددددددددداماأل،  اع -35
حتاايأل كبري  ع ان النظم الادائ ة، كما أبا تشددددددددا  على أمه ة النظم الادائ ة امل ددددددددتاامة  القا    على الصددددددددمو  م اًل من 

 الز اعة  ال حراثة،  الز اعة   ال   موعة من الُنهج امل تاامة  املبتكر  من قب   الز اعة اإليكولوج ة،  التك    امل تاام،
 اللضددددددددددددددوية،  تلم م التنوع الب ولوجهت يف مج ع القطاعاأل الز اع ة،  مج ع اال تكا األ  التكنولوج األ اع رى لتلزيز النظم
 الادائ ة امل دددددتاامة.  تقام اخلطوط التوج ه ة الطوع ة إ شدددددا األ لتقل   اآلاث  ال دددددلب ة ا تملة على النظم الادائ ة  اعمن

  .33الادائهت  التادية
                                                           

 .إعال    ما عن التادية من ب-5املؤمتر الا   ال اين امللين ابلتادية، ال قر   .2014 منظمة اع دية  الز اعة/ منظمة الصحة اللامل ة.  32
 مزيا على االطالع  ميكنيف اخلطوط التوج ه ة الطوع ة،  لبا   ُبج الز اعة اإليكولوج ة   ريها من الُنهج املبتكر .  ،إىل هده الُنهج اإلشدددددددددددا   ميكن  33
فريق اخلربان الرف ع  تقريراملتخصصة م    املطبوعاأل ريها من الُنهج املبتكر  يف  املللوماأل  التوص األ املتلل قة  ُنهج الز اعة اإليكولوج ة    التحل الأل من

 اعمن لتلزيز م ددددتاامة  دائ ة  نظم ز اعة أج  من املبتكر  الُنهج من   ريها اإليكولوج ة الز اع ة الُنهج عنللالنة اعمن الادائهت اللاملهت  التا عامل ددددتوى 
اللم  املتلا    رانمجعلى النحو املب   يف  ،ةريها ننة اعمن الادائهت اللاملهت لل ددددد اسددددداألعمل ة موانمة  موضدددددوع جالُنههده   تشدددددك .  التادية الادائهت

 .2023-2020ال نواأل للالنة اعمن الادائهت اللاملهت لل    

http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf


25 CFS 47/Report 

 ت دددددددددددتما اخلطوط التوج ه ة الطوع ة اع لة من  موعة من الا اسددددددددددداأل الاق قة امل دددددددددددتنا  إىل امللا ف الللم ة  -36
 املتلا   التخصددددصدددداأل  التقل اية  اعصددددل ة  ا ل ة،  املما سدددداأل امل ددددتاامة  التالا ب، مبا ف ها تلا الناةة عن احلوا األ 

لرفددة على امل ددددددددددددددتوايأل اللددامل ددة  اإلقل م ددة  الوطن ددة،  ههت تقوم  تطب ق هددده اع لددة من  شددددددددددددددد   أشددددددددددددددكددا   تل ددة من امل
 ُت دددددددددتما ملظم اع لة الوا    يف اخلطوط التوج ه ة الطوع ة من تقرير فريق اخلربان الرف ع امل دددددددددتوى للام  34 اسدددددددددع. منظو 
 لللم ة اليت استلرضها اعقرا . املتحا ،  املؤل  األ ا ل مم،   موعة متنوعة من الواثئق ال ن ة 2017

 طبيعة اخلطوط التوجيهية الطوعية ونطاقها واملستخدمون الذين تتوجه إليهم 2-2 -ابء 

  هده طوع ة   ري ملزمة. التوج ه ةإ  اخلطوط  -37
صددلة،  تطب قها مبا يتماشددى مع االلتزاماأل القائمة مبوجب القوان  الوطن ة  الا ل ة ذاأل ال ت  ددريها ههت ملا   ل تم  -38

مع إيالن االعتبا  الواجب لاللتزاماأل الطوع ة مبوجب الصددددددكوك اإلقل م ة  الا ل ة ال ددددددا ية.  ال تتضددددددمن اخلطوط التوج ه ة 
 . 35الطوع ة ما ينباهت ت  ريه على أنه قا  أ  يقو ض أي التزاماأل قانون ة قا تقع على عاتق الا   مبوجب القانو  الا  

 ة ملا   ل تم ت  دددددددريها  تطب قها  فًقا للنظم القانون ة الوطن ة  مؤسددددددد دددددددا ا.  ينباهت  إ   اخلطوط التوج ه ة الطوع -39
تن  دها  ا   البلاا   على امل توي  اإلقل مهت  اللاملهت، مع مراعا  الظر ف  القا األ  م توايأل التنم ة الوطن ة املختل ة 

  .36 اح ام ال  اساأل  اع لوايأل الوطن ة
الطوع ددة إىل البنددان على عمدد  اعجهز  الددا ل ددة اع رى   اليتهددا،  التوج هدداأل ذاأل  ترمهت اخلطوط التوج ه ددة  -40

 الصلة الوا    يف منتالاأل س اسات ة أ رى طو   ا ننة اعمن الادائهت اللاملهت  مؤس األ أ رى  تكم لها، مبا يف ذلا:
  2015ع 2030 طة التنم ة امل تاامة للام   
 1992ع إعال   يو  ش   الب دة  التنم ة   
  ٍيف سدددددددددددددد دددا  اعمن الاددددائهت القطري اخلطوط التوج ه دددة الطوع دددة لددداعم اإلعمدددا  املطر  للحق يف  ددددان كددداف 

    2004ع
 مساك  الااابأل يف سدددد ا  اعمن اخلطوط التوج ه ة الطوع ة  شدددد   احلوكمة امل ددددؤ لة حل از  اع اضددددهت  مصددددايا اع

    2012عالادائهت الوطين 
 2017ع اإلطا  االس ات الهت اللاملهت للالنة اعمن الادائهت اللاملهت من أج  اعمن الادائهت  التادية   
  2012ع 2025 اايأل التادية اللامل ة ال ت نمل ة الصحة اللامل ة للام    
   توصدد األ ننة اعمن الادائهت اللاملهت يف  ا  ال دد اسدداأل  شدد   االسددت ما  يف ز اعة أصددحاب احل ازاأل الصدداري

   2013ع ئهتلتحق ق اعمن الادا

                                                           
ا  لكن  ري متدداح  ائمددً  اعح ددا  من الك ري يف امهمددً ا ا، تلددا إمكددان ددة تلم م اع لددة على احلدداالأل اع رى أمرً ا كبريً مبددا أ  احلدداالأل ختتل  ا تالفددً   34

  يلزم إجران املزيا من البحوث للم دددامهة يف قاعا  اع لة اليت يقوم عل ها صدددنع القرا األ. إلجراناأل النظم الادائ ة اليت تتنا   اع اط الادائ ة  التادية.

ضدددددها ةريل  يبلا على الت اؤ  لصدددددلته ابلواقع،   لضدددددها اآل ر م دددددتما من  ةمع اخلطوط التوج ه ة الطوع ة أ لة م دددددتقا  من منهال األ  تل ة: فبل
 تق  م الربامج  ال  اساأل اليت توفر توج هاأل  ش   التن  د يف ظر ف  س اقاأل حما  .

 من مبا ئ ننة اعمن الادائهت اللاملهت اخلاصة ابالست ما  الرش ا يف نظم الز اعة  اع دية 13ال قر    35
 .2030من  طة التنم ة امل تاامة للام  21ن مبا ئ ننة اعمن الادائهت اللاملهت اخلاصة ابالست ما  الرش ا يف نظم الز اعة  اع دية،  ال قر  م 14ال قر    36

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937a.pdf
http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/3/MR173AR/mr173ar.pdf
https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/
http://www.fao.org/3/av034a/av034a.pdf
http://www.fao.org/3/av034a/av034a.pdf
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   ما نة ال لوك الا ل ة  ش   إ ا   مب ااأل اآلفاأل املش كة    منظمة اع دية  الز اعة  منظمة الصحة اللامل ة
   2013ع

  2014عمبا ئ ننة اعمن الادائهت اللاملهت اخلاصة ابالست ما  الرش ا يف نظم الز اعة  اع دية    
 يف س ا  نظم اع دية  توص األ ننة اعمن الادائهت اللاملهت يف  ا  ال  اساأل  ش   ال اقا  املها  من اع دية

   2014امل تاامة ع
  توصدد األ ننة اعمن الادائهت اللاملهت اخلاصددة ابل دد اسدداأل  شدد   مصددايا اعمساك  تر  ة اعح ان املائ ة امل ددتاامة

   2014ع لتحق ق اعمن الادائهت  التادية
  الصدددددددا   عن املؤمتر الا   ال اين امللين ابلتادية املشددددددد ك    منظمة اع دية  الز اعة إعال    ما  شددددددد   التادية

   2014 منظمة الصحة اللامل ة ع
   ين امللين ابلتادية املشددد ك    منظمة اع دية  الز اعة  منظمة الصدددحة الصدددا   عن املؤمتر الا   ال اإطا  اللم

   2014اللامل ة ع
  اخلطوط التوج ه ة الطوع ة لضما  استاامة مصايا اعمساك صاري  النطا  يف س ا  اعمن الادائهت  القضان

   2014ععلى ال قر 
  إطا  اللم   شدددددددددددددد   اعمن الادائهت  التادية يف ظ  اعزماأل املمتا  الصددددددددددددددا   عن ننة اعمن الادائهت اللاملهت

   2015ع
  2015اه من أج  اعمن الادائهت  التادية عالتوص األ ال  اسات ة للالنة اعمن الادائهت اللاملهت  ش   امل   
   توصددددد األ ال ددددد اسدددددة اخلاصدددددة  لالنة اعمن الادائهت اللاملهت  شددددد     ا أصدددددحاب احل ازاأل الصددددداري  ابعسدددددوا

    2016ع
 ابل دد اسدداأل  شدد   التنم ة الز اع ة امل ددتاامة لتحق ق اعمن الادائهت  التادية: أي     لل ر    التوصدد األ اخلاصددة

   2016احل وان ة؟ع
  2017ع منظمة اع دية  الز اعة الصا    عن  ا   امل تاامة لل  ةلإلاخلطوط التوج ه ة الطوع ة   
  لوقاية من اعمراض  ري اب املليننمل ة اللامة الرف ع امل ددددددددددتوى ال الا ااجتماع املنب ق عن اإلعال  ال دددددددددد اسددددددددددهت

   2018ع  مكافحتهالاية امل
     2020-2013 طة اللم  اللامل ة للوقاية من اعمراض  ري ال ا ية  مكافحتها لل  
  2019عاللناصر اللشر  للز اعة اإليكولوج ة   
 2019ما نة ال لوك الا ل ة  ش   استخاام اعمسا   إ ا  ا على  و م تاام ع   
 عمم املتحدا  للب ددة  شدددددددددددددد   احللو  املبتكر  للتحداايأل الب د دة  االسددددددددددددددتهالك  اإلنتداج اإلعال  الوزا ي نمل دة ا

   .19، 4امل تاام  ع
اهلاف من اخلطوط التوج ه ة الطوع ة يف أ  يتم تطب قها ابالت دددددا  مع الصدددددكوك التال ة  قا  ما تكو    يكمن -41

  /أ  أقر أل هبا  /أ  أي ا ا:ذاأل صلة  قا لة للتطب ق   قا  ما  افقت عل ها الا   اععضان 
   ملاهااأل    ريه من 1948اعتماته انمل ة اللامة ل مم املتحا  يف عام  -اإلعال  اللاملهت حلقو  اإلن ددددددددددددددا

 حقو  اإلن ا  امللزمة للا   اعطراف امللن ة 
 لا   اخلاص ابحلقو  االقتصا ية  االجتماع ة  ال قاف ةاللها ا  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/CODE_2014Sep_ENG.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av037a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av037a.pdf
http://www.fao.org/3/av032a/av032a.pdf
http://www.fao.org/3/av032a/av032a.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356en.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/i6874a/i6874a.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/73/2
https://undocs.org/ar/A/RES/73/2
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_ar.pdf;jsessionid=619D65D5CD245AC8C3D76AA06D2096DB?sequence=1
http://www.fao.org/3/i9037ar/I9037AR.pdf
http://www.fao.org/3/i9037ar/I9037AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca5253ar/ca5253ar.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28463/K1901029.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28463/K1901029.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf
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  إعال  اعمم املتحا   ش   حقو  الشلوب اعصل ة 
  إعال  اعمم املتحا  املتللق بقو  ال الح    ريهم من اللامل  يف املناطق الري  ة 
   قرا  اعمم املتحاA/RES/70/259  2025-2016لتادية عيعقا اعمم املتحا  لللم  من أج  ا امللنو   
   التنم ة  احلق يفاعمم املتحا   ش   إعال 
   إعال  منظمة اللم  الا ل ة  ش   املبا ئ  احلقو  اعساس ة يف اللم 
  ات اق ة حقو  اعشخاص ذ ي اإلعاقة 
  ات اق ة التنوع الب ولوجهت 
   ات اق ة اعمم املتحا  اإلطا ية  ش   تاري املنا 
 وقاية النباوأل االت اق ة الا ل ة ل 
  امللاها  الا ل ة  ش   املوا   الو اث ة النبات ة ل  دية  الز اعة 
  ما نة ال لوك الا ل ة إل ا   مب ااأل اآلفاأل املش كة    منظمة اع دية  الز اعة  منظمة الصحة اللامل ة 
  املنظمة اللامل ة لصددددحة احل وا  املواصدددد األ  اخلطوط التوج ه ة  التوصدددد األ اليت اعتما ا ه دة الاسددددتو  الادائهت 

  االت اق ة الا ل ة لوقاية النباوأل 
   االت ا   الصددددددددددكوك الا ل ة ذاأل الصددددددددددلة للتالا   املتلا   اعطراف، مبا ف ها ات اقاأل منظمة التالا   اللامل ة م

   ش   احلواجز التقن ة أمام التالا    االت ا   ش   تطب ق تاا ري الصحة  الصحة النبات ة.
 اف اخلطوط التوج ه ة الطوع ة إىل  عم احلكوماأل، مبا يف ذلا الوزا األ  املؤسدددددد دددددداأل  ال ددددددلطاأل الوطن ة    -42

     الوطن ة  ا ل ة امللن ة  الربملان   من أج  تطوير عمل األ لتصدددددم م ال ددددد اسددددداأل اللامة اناملة  املتلا   القطاعاأل، 
 إىل جل  أصحاب املصلحة امللن   ي تخاموبا يف النقاشاأل يف  ا    القائمة على الللوم  اع لة،  الشاملة  تن  دها،

 ال  اساأل  يف عمل األ التن  د.  يشم  أصحاب املصلحة هؤالن، على سب   امل ا  ال احلصر:
  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  اإلقل م ة، مبا يف ذلا الوكاالأل املتخصصة التا لة ل مم املتحا    أع
نظماأل  ري احلكوم ة،  ال ددددددددكا  اعصددددددددل    اجملتملاأل ا ل ة،  ال داأل الضددددددددل  ة، اين  املامل منظماأل اجملتمع   بع

 الن ددان  الشددباب يف املناطق الري  ة،  أصددحاب احل ازاأل الصدداري ،  ال الح ،  املزا ع  اعسددري ،  الصدد ا ين، 
 ري املال ك،  اللامل  يف النظام الادائهت  الرعا ،  املزا ع ،  حر اس الااابأل  منظما م  تلا ن ا م  شبكا م،   

 منظماأل القطاع اخلاص، مبا يف ذلا على سدددددب   امل ا  ال احلصدددددر املؤسددددد ددددداأل الصددددداري   املتوسدددددطة احلالم،   جع
 اععما  التالا ية الز اع ة،  مصددددددددددددددن لهت اع دية  املشددددددددددددددر ابأل،  ابئلهت اع دية ابلتالزئة م   املتاجر الكربى، 

ة،  انمل دداأل التالددا يددة يف القطدداع،  ابئلهت اع ددديددة ابنملددة،  موز عهت اع ددديددة،  مز   ي اخلددامدداأل الادددائ دد
  37 التال ا ،  قطاع اإلعالانأل  الت ويق

  منظماأل البحوث  اع ساط اعكا مي ة  اناملاأل    ع
   الشركان يف التنم ة، مبا يف ذلا املؤس األ املال ة الا ل ة   هع
  الصنا يق   انهاأل املا ة اخلاصة  املؤس األ اخلريية   ع

                                                           
ى الوصو  إىل اعسوا  يتضمن القطاع اخلاص أنواًعا ك ري  من الشركاأل ذاأل احلالم  النطا   املوا   البشرية  املال ة املختل ة  ذاأل القا   املتباينة عل  37

 ا ل ة  الوطن ة  الا ل ة.
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  مجل األ امل تهلك .   زع
 تاعم اخلطوط التوج ه ة الطوع ة التزاماأل الا   يف ما يتلل ق ابإلعما  املطر  للحق يف  دان كاٍف يف سددددددددددد ا   -43

  اعمن الادائهت الوطين،  م ؤ ل ة مج ع امل تخام  امل تهاف  إزان اح ام حقو  اإلن ا .
وج ه ة الطوع ة، على االمتناع عن سن  تطب ق أي تاا ري اقتصا ية أ   ُتشال ع احلكوماأل عنا تن  د اخلطوط الت -44

مال ة أ  ةا ية أحا ية انانب تتناىف مع القانو  الا    م  ا  اعمم املتحا   تلرق  حتق ق التنم ة االقتصا ية  االجتماع ة 
 .38الكاملة، ال س ما يف البلاا  النام ة

التوج ه ة الطوع ة، على تصددددح    منع الق و  امل ر ضددددة على التالا   عنا تن  د اخلطوط  احلكوماأل ُتشددددال ع  -45
 التشدددددددددوهاأل يف اعسدددددددددوا  الز اع ة اللامل ة، مبا يف ذلا عن طريق اإللاان املوازي نم ع أشدددددددددكا  إعاانأل الصدددددددددا  األ 

  .39الز اع ة،  مج ع تاا ري التصاير ذاأل اعثر املماث ،  فًقا لتكل   جولة الا حة اإل ائ ة

 املبادئ التوجيهية 3-2 - جيم

انب قت عن عمل ة التشددا   ابعتبا ها أسدداسدد ة عنا النظر يف  40تشددم  اخلطوط التوج ه ة الطوع ة سددتة مبا ئ توج ه ة -46
 اليت جيب اختاذها للم امهة يف اللمل ة اليت ست ضهت إىل إقامة نظم  دائ ة م تاامة  حت   التادية للالم ع.  اإلجراناأل تل  

 إذ يوجا  م الادائ ة يف حتق ق أهااف متلا   ضدددددددمن اع لا  ال الثة للتنم ة امل دددددددتاامة،   عمها. ت ددددددداهم النظ -47
ا  تل ة لل ددد اسددداأل اللامة  اآلل األ  الصدددكوك  االسدددت ما األ اليت ترمهت  ا تالف كبري    النظم الادائ ة، فههت تت   فرصدددً

  .2030إىل حتق ق  طة التنم ة امل تاامة للام 
با ئ إىل ضر    ضما  كرامة اإلن ا ،  امل ا ا ،  عام التم  ز،  املشا كة،  امل انلة،  الش اف ة،  ت تنا هده امل -48

   التمك ،  حكم القانو  من أج  امل امهة يف اإلعما  املطر  للحق يف  دان كاٍف يف س ا  اعمن الادائهت الوطين.
لددة. التشددددددددددددددال ع على اتبدداع بج نظددامهت  متلددا  النهج النظددامهت  املتلددا  القطدداعدداأل  القددائم على الللوم  اع   أع

القطاعاأل  قائم على الللوم  اع لة يتنا   النظم الادائ ة يف  ملها   تل  اع لا  ال قاف ة،  يامج أشدددددددددكا  
امللرفة اعصل ة  التقل اية  شك  مناسب،  ي لى إىل تلظ م النواتج يف مج ع أ لا  التنم ة امل تاامة،  ينظر يف 

  ملتلا   اع لا  ل ون التادية جبم ع أشكاله.اعسباب ا
امل امهة يف  ضع س اساأل مت قة  من قة  شاملة  ال  اساأل املت قة  املن  قة  الشاملة  املناسبة لك  س ا .  بع

 مناسددبة لك  سدد ا   اسددت ما األ م ددؤ لة ذاأل صددلة  تن  دها عن طريق إجراناأل من ددقة     تل  انهاأل 
 عاأل امللن ة على امل توايأل الا ل ة  اإلقل م ة  الوطن ة      الوطن ة  ا ل ة. ال اعلة  يف مج ع القطا

 عم انهو  الرام ة إىل تقوية احلوكمة، مبا يف ذلا آل األ امل دددددانلة،  تشدددددال ع  امل دددددانلة  الشددددد اف ة  املشدددددا كة.  جع
دية  النظم الادائ ة  يف مشدددا كة املواطن   أصدددحاب املصدددلحة يف النقاشددداأل الوطن ة  شددد   اعمن الادائهت  التا

                                                           
  .2015ع /1/70A/RESقرا  انمل ة اللامة ل مم املتحا   .2030من  طة التنم ة امل تاامة للام  30ال قر    38
 .2030تنم ة امل تاامة للام ب من  طة ال-2ال قر    39
   ال اين امللين تتماشددددى هده املبا ئ التوج ه ة مع الواثئق  اع  األ الا ل ة املت ق عل ها ابل ل ، م   إعال    ما عن التادية  إطا  عم  املؤمتر الا  40

  .1996ابلتادية  إعال  مؤمتر القمة اللاملهت ل  دية للام 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
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عمل األ صدددنع القرا األ الشددد افة  الشددداملة اليت ت دددتنا إىل قواعا شددد افة للمشدددا كة تشدددم  ضدددماانأل لتحايا 
 . التضا ب ا تم  يف املصاحل  إ ا ته

ن سددددب   شددددلوب تنلم ابلصددددحة  الر ان  كوكب يتمتع  صددددحة ج ا .   ع تلزيز ال دددد اسدددداأل  اإلجراناأل اليت حت دددد 
تهم   فاههم،  اإلنتاج امل دددتاام ل  دية،  االسدددتهالك امل دددؤ   ل  دية املادية  املتنوعة ع ش ال دددكا   صدددح

 امل مونة من أج  متك  اع اط الادائ ة الصددددددددح ة   اية املوا   الطب ل ة  التنوع الب ولوجهت  النظم اإليكولوج ة 
   من آاث ه، ح ب االقتضان.  تلزيز استخاامها امل تاام،   عم التك    مع تاري  املنا   التخ  

امل ا ا     انن    متك  املرأ . تلزيز تكافؤ فرص احلصو  على  دان كاٍف  م مو   مادٍ  ي هت ابالحت اجاأل   هع
الادائ ة  يناسب اعذ ا  الادائ ة حل ا  موفو   النشاط  الصحة  اض النظر عن اللوام  االجتماع ة أ  الامياراف ة 

وع اننس، أ  الا  ، أ  املنطقة اناراف ة.  تلزيز امل دددددددددا ا     انن ددددددددد   متك  الن دددددددددان من قب   اللر ، أ  ن
 ال ت األ،  اح ام حقوقهن   ايتها  إعماهلا يف سدددد ا  اعمن الادائهت  التادية،    دة الظر ف املناسددددبة إلشددددراك 

سددددد ة  االجتماع ة  يف تشدددددك   النظم املرأ  يف صدددددنع القرا األ  مشدددددا كتها يف مج ع القطاعاأل االقتصدددددا ية  ال ددددد ا
ن التادية، مع االع اف ابلا   الرئ  ددددهت الدي تؤ يه يف  ا  الرعاية  ال   ة  الز اعة  الادائ ة امل ددددتاامة اليت حت دددد 
 تلزيز الصددددددددددحة  إنتاج اع دية  اسددددددددددتهالكها.  قا يتطلب ذلا  ضددددددددددع اسدددددددددد ات ال األ م ددددددددددتهافة لاعم املرأ  

 االأل م   الرعاية  ال   ة  الز اعة  تلزيز الصحة  إعاا  اع دية  إنتاجها  استهالكها  تؤ يه من أ  ا  يف ما يف
 احل اظ على امللا ف اعصل ة  التقل اية  ا ل ة.  لكن ي تلزم ذلا أيًضا إحااث تا رياأل يف طريقة سري اعمو  

 وص ها م ؤ ل ة أسرية مش كة.على النحو امللتا  من أج  إشراك الرجا   ال ت ا  يف تشال ع التادية  
متك  الشددددباب  مشددددا كتهم. تشددددال ع االسدددد ات ال األ  ال دددد اسدددداأل  االسددددت ما األ الرام ة إىل تلزيز  رامج التلل م    ع

  نان القا األ للشدددددددباب،  متك  الشدددددددباب من التمتع ابالسدددددددتقالل ة  صدددددددنع القرا األ  إوحة ال رص لتمك نهم، 
اللم  الالئق، مبا يف ذلا يف املناطق الري  ة،  اعجو  املل شدددددددددددد ة  احلماية  زاي   إمكان ا م للوصددددددددددددو  إىل فرص 

االجتماع ة  املما سددددددددداأل املبتكر ،   ايتهم من اععما  اخلطر    ري املالئمة، ابعتبا  ذلا سدددددددددب اًل لتح  ز     
 الشباب كلوام  للتا ري امل ضهت إىل نظم  دائ ة م تاامة ل ج ا  احلال ة  امل تقبل ة.

 التغذيةو اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية  - اجلزء الثالث -اثلثاا 
 أهاافها للتنم ة  2030توفر اخلطوط التوج ه ة الطوع ة اليت ترمهت إىل ضددددددددما  حتق ق  طة التنم ة امل ددددددددتاامة للام  -49

يف النظم الادائ ة لللم  مًلا على  امل ددددتاامة، إطا ًا لتلزيز ات ددددا  ال دددد اسدددداأل  تن دددد قها  نمع  تل  أصددددحاب املصددددلحة
 حتق ق أ اط  دائ ة صح ة للالم ع من  ال  النظم الادائ ة امل تاامة. 

 أهاافها للتنم ة امل دددددددتاامة، مع مراعا  االلتزاماأل  الواجباأل الا ل ة  2030 لتحق ق  طة التنم ة امل دددددددتاامة للام  -50
الصدددددددلة املت ق عل ها،  للوفان اباللتزاماأل الوطن ة للقضدددددددان على سدددددددون  اع رى  قرا األ مجل ة الصدددددددحة اللامل ة  مقر ا ا ذاأل

التادية جبم ع أشددكاله  فًقا ل  لا  ال الثة للتنم ة امل ددتاامة  ا افظة يف الوقت ن  دده على املوا   الطب ل ة  النمو االقتصددا ي 
ان املختل ة اليت تت ل  منها النظم الادائ ة م ا طة. اعجز   الرفاه االجتماعهت، يلزم اتباع بج النظم الادائ ة الدي يل ف أب 

 من ا تم  أ  يؤثر أي إجران أ  قرا  مللانة أحا جوانب نظام  دائهت مل   على انوانب اع رى، ف ما ت دددددددددتال ب النظم 
ابللمل ة  ما يتلل ق الادائ ة للنظم  احلاالأل  ال دددد اقاأل اع رى  تت ثر هبا.  ميكن للت كري املنهالهت  املتلا  التخصددددصدددداأل يف
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اليت سددددت ضددددهت إىل إقامة نظم  دائ ة م ددددتاامة  اليت تدك ر  ضددددر    تشددددال ع حتو   النظم الادائ ة على  و مت  ددددق  ب دددب 
، أ  يضددددمن التصدددداي للتحاايأل من منظو األ متلا  . احلاجة  مع مراعا  ال دددد اقاأل  القا األ الوطن ة  ابالعتما  عل ها

وج ه ة الطوع ة اإل شددددددا األ  شدددددد    موعة من اإلجراناأل ال دددددد اسددددددات ة القائمة على الللوم  اع لة ابلتا ، توفر اخلطوط الت
 اليت تاطهت تنوع سالس  اإلماا األ الادائ ة  الب داأل الادائ ة  االستهالك امل ؤ  ، فضاًل عن ا ر كاأل  اعشخاص الدين 

 يشكلو  هده اإلجراناأل. 
اب املصلحة يف ننة اعمن الادائهت اللاملهت عاً ا من اللوام  املش كة ذاأل   ال  اللمل ة التشا  ية، حا  أصح -51

الصدددددددلة ابلن دددددددبة إىل حت ددددددد  اع اط الادائ ة  التادية اليت حا أل سدددددددبلة  االأل ترك ز تتمحو  حوهلا اخلطوط التوج ه ة 
اإلماا األ الادائ ة امل ددددددتاامة    سددددددالسدددددد  2  احلوكمة الشدددددد افة  الاميقراط ة  اخلاضددددددلة للم ددددددانلة  ع1الطوع ة،  ههت: ع

   الوصو  املت ا ي 3للتوص  إىل أ اط  دائ ة صح ة يف س ا  االستاامة االقتصا ية  االجتماع ة  الب د ة  تاري  املنا   ع
   سددددددددددالمة اع دية يف النظم الادائ ة 4 املنصدددددددددد  إىل اع اط الادائ ة الصددددددددددح ة من  ال  النظم الادائ ة امل ددددددددددتاامة  ع

   امل ددا ا     انن دد   متك  املرأ  6   امللا ف  الت ق    املللوماأل التاد ية املتمحو   حو  اإلن ددا   ع5اامة  عامل ددت
    النظم الادائ ة القا    على الصمو  يف ال  اقاأل اإلن ان ة.7يف النظم الادائ ة  ع

لدي يضع اعساس الدي تقوم عل ه التوص األ  يتاا    ا  ال ك ز اع  ، الدي يتلل ق بوكمة النظم الادائ ة  ا -52
  5  3  2ال دددددددد اسددددددددات ة اع رى للخطوط التوج ه ة الطوع ة، يف اجملاالأل ال ددددددددتة اع رى.  تاطهت ثالثة  االأل ترك ز ع

  إىل االع اف ابعمه ة املتزايا  لللم  انماعهت يف 4املكو انأل الرئ  ددددددددد ة للنظم الادائ ة، يف ح  ي دددددددددتنا  ا  إضدددددددددايف ع
 يتم إيالن عندددايدددة  ددداصددددددددددددددددة للمرأ  نظرًا إىل الدددا   احل وي الددددي تؤ يددده يف النظم الاددددائ دددة  ملددداندددة سددددددددددددددالمدددة اع دددديدددة.

  عنه س بقى م  لة عامل ة مهمة يف س ا  تاري  7  .  يشك  ال  ا  اإلن اين  ا  ترك ز قائم با ذاته ع6ع ال ك ز ع ا 
 ر . املنا   اعزماأل املمتا   النزاعاأل  اهلال

 تتوجه اإل شددددددددددا األ  شددددددددددك  أسدددددددددداسددددددددددهت إىل احلكوماأل اليت يتل   عل ها النظر ف ها نهة عالقتها ابع لوايأل  -53
 االحت اجاأل  الظر ف الوطن ة      الوطن ة،  تق  م جا ى ال دددد اسدددداأل يف ك  سدددد ا  من سدددد اقاأل النظم الادائ ة، مع 

ر    ري املباشددددددددر  اليت تنطوي عل ها اآلاث  االقتصددددددددا ية  االجتماع ة إيالن اللناية الواجبة نم ع التكال   أ  املنافع املباشدددددددد
 الب د ة.  من املهم أ  تلتما البلاا  منظو ًا تشدددددددخ صدددددددً ا إزان نظمها الادائ ة  شدددددددك  منهالهت  كام .  ينطوي ذلا على 

  ة للتا ري  التلط    اإلقصددان/اإل ماجمجلة أمو  منها فهم أنواع النظم الادائ ة القائمة  ترك بتها  تلق اها،  ا ر كاأل الرئ  دد
، تشالَّع احلكوماأل 2030 من أج  التوص  إىل نظم  دائ ة م تاامة  أ اط  دائ ة صح ة تتوافق مع  طة عام   النمو.

على إجران حتل     صددددددددددددددا منهال   للتكال    املنافع  التبا الأل  اآلاث  امل تبة على اإلجراناأل اليت تتخدها     تل  
  طاعاأل  انهاأل ال اعلة يف س ا  الظر ف  اعهااف االقتصا ية  االجتماع ة  ال قاف ة  الب د ة اخلاصة هبا.الق

 احلوكمة الشفافة والدميقراطية واخلاضعة للمساءلة 1-3 -ألف 

دائ ة، على يب   هدا الق م ماى أمه ة آل األ احلوكمة  الق ا    امل انلة ابلن بة إىل انهاأل ال اعلة يف النظم الا -54
قة  امل توايأل اللامل ة  اإلقل م ة  الوطن ة  ا ل ة.  احلكوماأل م ؤ لة عن تطوير ال  اساأل اللامة ال ل مة  املت قة  املن  

 القدددائمدددة على الللوم  اع لدددة  اعطر التنظ م دددة  التشددددددددددددددريل دددة اليت حتكم النظم الاددددائ دددة،  تلزز التوع دددة،  حتدددا  أ لوايأل 
ا أ  تطو  اآلل األ الشدد افة لرصددا  تق  م توز ع تكال   االنتقا   التكال     .اإلجراناأل املؤثر   يتل   على احلكوماأل أيضددً
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 املنافع امل تبة على اإلجراناأل ال  اسات ة     تل  القطاعاأل  انهاأل ال اعلة،  أ  تاير تضا ب املصاحل  الضماانأل 
 لوضع املصاحل اللامة قب   ريها من املصاحل.ضا ا تالالأل التواز  يف القو   الضماانأل اع رى 

 احمللية تعزيز اتســــــــاق الســــــــياســــــــات وتنســــــــيقها عرب إدمام النظم الغذائية والتغذية يف التنمية 3-1-1
 والوطنية واإلقليمية:

ينباهت للحكوماأل أ  تلزز ات دددددا  ال ددددد اسددددداأل  تن ددددد قها عرب القطاعاأل  الوكاالأل للحا من سدددددون التادية   أع
 ميكن أ  تشدددددددددددم  هده القطاعاأل  الوكاالأل تلا اليت تؤثر على  ن منظو  النظم الادائ ة.جبم ع أشدددددددددددكاله م

الصددددحة،  الز اعة،  ال   ة،  الب دة،  امل اه،  الصددددرف الصددددحهت،  امل ددددا ا     انن دددد ،  احلماية االجتماع ة، 
الادائ ة ضددمن اع لوايأل من   التالا  ،  اللمالة،  الشددؤ   املال ة.  ينباهت للحكوماأل أ  تا ج اسددتاامة النظم

  أج  مجع القطاعاأل امللن ة   لال ة حو   موعة من اعهااف املش كة.
 ينباهت للحكوماأل أ  تامج  تلزز االسددددددددد ات ال األ  اإلجراناأل اخلاصدددددددددة ابلنظم الادائ ة امل دددددددددتاامة الك  لة   بع

نة يف ال دد اسدداأل الوطن  ة  ا ل ة اإل ائ ة  الصددح ة  االقتصددا ية  تمك  اع اط الادائ ة الصددح ة  التادية ا  دد 
كما ينباهت للحكوماأل أ  تنظر يف   الز اع ة  املنا  ة/الب د ة  اخلاصددددددددددة ابحلا من  اطر الكوا ث  انائحاأل.

زاي    حت    صصاأل امل زان ة عنشطة النظم الادائ ة  مكو ان ا، ح  ما كا  ذلا مناسًبا، مع تق  م  مراعا  
الب د ة  االقتصدددددددددددددا ية  االجتماع ة اإلجيا  ة  ال دددددددددددددلب ة امل تبة على  تل  أنشدددددددددددددطة النظم الادائ ة  مج ع اآلاث 

حت دد   اليت  اف  وضددوح  شدد اف ة إىل 2030 مكو ان ا، ابلنظر، ح ددب االقتضددان، إىل مؤشددراأل  طة عام 
 للتصاي ل ون التادية جبم ع أشكاله.  اع اط الادائ ة  التادية

نه من شدددددددددد   النظام التالا ي اللاملهت  امل ددددددددددتنا إىل القواعا  املن ت    ري التم  زي  املنصدددددددددد   املتلا   إذ تقر  أب  جع
. 41اعطراف أ  يلزز الز اعة  التنم ة الري  ة يف البلاا  النام ة  أ  ي اهم يف حتق ق اعمن الادائهت  حت   التادية

ة أ  تن د اسددددددددددددد ات ال األ  طن ة  إقل م ة    ل ة لتلزيز  ينباهت للحكوماأل  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  اإلقل م 
 املشا كة الشاملة للمزا ع   الص ا ين  اللامل  يف  ا  اعمساك، مبا يف ذلا صاا  املزا ع   ال كا  اعصل  

ح    ريهم من صدداا  منتالهت اع دية  اللامل  يف النظم الادائ ة، مبن ف هم ا لن ددان، يف  اجملتملاأل ا ل ة  ال ال 
 . 42اعسوا  اجملتمل ة  الوطن ة  اإلقل م ة  الا ل ة

 ينباهت للحكوماأل أ  حتا  ال رص املتاحة يف النظم الادائ ة لتحق ق اعهااف الوطن ة  اللامل ة ل من الادائهت    ع
ة  التادية،  أ  تقوم  رصددددددددددددا  ق اس التقام ا رز يف حتق ق املقاصددددددددددددا  املؤشددددددددددددراأل اليت  ضددددددددددددلتها  طة التنم 

 .2025نمل ة الصحة اللامل ة للام  44،   اايأل التادية اللامل ة2030للام  43امل تاامة

                                                           
 2030 للام امل تاامة  ةالتنم  طة من 10-17 ال قر  41
 ..23i./75/2A/cمن قرا  انمل ة اللامة ل مم املتحا   31ال قر    42
43  &Lang=E1/70https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ 
44  /en/2025-target-https://www.who.int/nutrition/global 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/
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 تعزيز التنسيق والعمل املتعدد القطاعات وأصحاب املصلحة واملستوايت: 3-1-2

ينباهت للحكوماأل  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  الشددركان يف التنم ة يف  تل  القطاعاأل  على مج ع امل ددتوايأل،   أع
لم  على متك  اع اط الادائ ة الصدددددددددددددح ة  حت ددددددددددددد  التادية من  ال  النظم الادائ ة امل دددددددددددددتاامة،  اعطر ال

ال دد اسددات ة  القانون ة امللزز ،  القا األ املؤسدد ددات ة اليت تلا  اعسددباب  التااع األ املتلا   ل ددون التادية جبم ع 
 ينباهت أ  يؤ ي هدا التن ددد ق إىل إنشدددان  صدددلة ابع دية.أشدددكاله  التحاايأل االقتصدددا ية  االجتماع ة  الب د ة املت

اليت من شدد با اإلشددراف على تصددم م  45 /أ  تلزيز اآلل األ املتلا   القطاعاأل  امل ددتوايأل  أصددحاب املصددلحة
 تن  د ال ددددددد اسددددددداأل  االسددددددد ات ال األ  التا الأل القائمة على اع لة  الللوم  ا ا   ال ددددددد ا  اليت حت م التنوع 

  اليت ت اهم يف حت   النتائج التاد ية على امل توايأل الوطن ة      الوطن ة  ا ل ة.  ال قايف
ر إقامة حوا  شددددام   شدددد اف يضددددمن مشددددا كة   بع  ينباهت للحكوماأل  انهاأل ال اعلة احلكوم ة الا ل ة أ  ت  دددد 

 ددددداأل الصددددداري  مج ع أصدددددحاب املصدددددلحة  انهاأل ال اعلة يف النظم الادائ ة، مع إيالن عناية  اصدددددة للمؤسددددد
 املتوسددطة احلالم،  املنتال  أصددحاب احل ازاأل الصدداري ،  اعشددخاص اعك ر أتثرًا ابنوع  سددون التادية جبم ع 

  جيب أ  يتنا   هدا احلوا  مج ع أ لا  التنم ة امل تاامة يف النظم الادائ ة.  أشكاله.
اين  الشدددلوب اعصدددل ة  اجملتملاأل ا ل ة  ينباهت للحكوماأل  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  منظماأل اجملتمع امل  جع

الدي جيريه القطاعا  اللام  اخلاص  املا    46أ  تشدددددددددال ع زاي   االلتزام ابللم  يف ظ  االسدددددددددت ما  امل دددددددددؤ  
لاعم النظم الادائ ة امل ددددددددددددددتاامة اليت متك ن اع اط الادائ ة الصددددددددددددددح ة، مع مراعا  أ جه الت ز   التبا الأل مع 

 سات ة اع رى. اع لوايأل ال  ا

 إنشاء آليات وأدوات للمساءلة من أجل الرصد والتقييم: 3-1-3

ينباهت للحكوماأل أ  تضدددددع أطرًا سددددد اسدددددات ة قائمة على الللوم  اع لة  تنظ م ة  حما   ال ددددد ا  لتوج ه أنشدددددطة   أع
  آل األ م ددددددددددانلة فلالة القطاع  اخلاص  اللام املتلل قة ابلنظم الادائ ة  التادية، أ  أ  تقو يها.  عل ها أ  تنشدددددددددد

ترصا االمت ا    شاملة  ش افة يكو  من ش با تلزيز احلوكمة الرش ا ،  املاا الأل اللامة،  اهل داأل امل تقلة اليت
 اع ان،  إجراناأل الشكا ى ال ر ية،  اإلجراناأل لتح   امل انلة  حتايا  إ ا   التضا ب يف املصاحل  املصلحة 

 تالالأل يف تواز  القو  ،  القا   على ت دددوية  ملانة النزاعاأل اليت قا تقو ض الشدددخصددد ة،  الضدددماانأل ضدددا اال
 جيب أ  حترص انهاأل ال اعلة احلكوم ة على أ  يكو  احلوا  مع مج ع أصدددددددددددددحاب  الصدددددددددددددحة اللامة  الرفاه.

 ملصلحة اللامة. املصلحة ش افًا  أ  جيرى  فًقا ل   ا   امل ؤ ل األ الواضحة اخلاصة ابملشا كة من أج   اية ا
 ينباهت للحكوماأل أ  تلم ، ابلشددددددددددددددراكة مع املنظماأل البح  ة  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة،  يف ظ  تزايا   بع

املشددا يع البح  ة،  ح ددب االقتضددان، على تلزيز نظم اإلحصدداناأل  الرصددا الوطن ة القائمة اليت ةمع الب اانأل 
مياراف ة الرئ  ددددد ة،  على اسدددددتخاام املؤشدددددراأل القائمة،  توائمها  تصدددددن  ها ب دددددب اخلصدددددائص االجتماع ة  الا

ح  ما يكو  ذلا ممكًنا، مبا يف ذلا املؤشددددددددراأل اخلاصددددددددة أبهااف التنم ة امل ددددددددتاامة، يف مج ع جوانب النظم 
                                                           

خلربان الرف ع امل ددتوى  شدد   الشددراكاأل يف ما    تقرير فريق اميكن االطالع على مزيا من املللوماأل عن الشددراكاأل املتلا   أصددحاب املصددلحة يف   45
 . 2018ع 2030أصحاب املصلحة املتلا ين لتموي  اعمن الادائهت  التادية  حت  نهما يف إطا   طة عام 

  .2014مبا يتماشى مع مبا ئ ننة اعمن الادائهت اللاملهت اخلاصة ابالست ما  الرش ا يف نظم الز اعة  اع دية ع  46

http://www.fao.org/3/CA0156AR/CA0156ar.pdf
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، 48،  ترك بة اع دية  سددددددددددددددالمتها،  احلالة التاد ية47الادائ ة  النتائج املتلل قة ابعمن الادائهت،  اع اط الادائ ة
اللوام  انن ددددددددددان ة   ريها من اللوام  االجتماع ة ذاأل الصددددددددددلة،  حت دددددددددد  توافرها  جو  ا للنهوض اعاا    

ال ددددد اسددددداأل  امل دددددانلة  اسدددددتهااف الربامج اللامة على  و أفضددددد .  ينباهت للحكوماأل  أصدددددحاب املصدددددلحة 
  و مالئم. اآل رين ا افظة على الب اانأل الشخص ة  انماع ة  ش   النظم الادائ ة، على 

 ينباهت للحكوماأل أ  ت ت مر يف البحوث  تبا   امللا ف املتلل قة أب جه ال ا ا    اع لا  الادائ ة  التاد ية   جع
 ال ددددددددددددددلوك ة  االقتصددددددددددددددا ية  االجتماع ة  الب د ة   ينام ك األ ال ددددددددددددددو  من أج  متك  تق  م اآلاث  القطاع ة 

ق ا أ جه الت اع     اللرض  الطلب على نطاقاأل  تل ة لل ددددددد اسددددددداأل  الربامج اليت جرى تن  دها  ماى تل
 على طو  سل لة اإلماا األ. 

 ينباهت للحكوماأل،   اعم من مج ع أصددحاب املصددلحة امللن  ، مبن ف هم املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  ال ددكا     ع
 النظام ة  املؤسدددد ددددات ة اعصددددل    اجملتملاأل ا ل ة، أ  تلزز ح ددددب االقتضددددان، االسددددت ما  يف القا األ البشددددرية 

لتحل   مللوماأل النظم الادائ ة  طريقة شددداملة  ا ة  عم ختط ا اإلجراناأل الربا  ة  تن  دها   صددداها  تق  مها، 
 مع مراعا  احلاجة إىل تطوير ُبج متلا   التخصصاأل تشم  امل ائ  ال ن ة  االقتصا ية  االجتماع ة. 

 اجملتمعات احمللية وإدماجهم يف النظم الغذائية:تعزيز مشاركة السكان األصليني و  3-1-4

ينباهت للحكوماأل  أصددددددددددحاب املصددددددددددلحة امللن   أ  يلزز ا املشددددددددددا كة الكاملة  ال لالة لل ددددددددددكا  اعصددددددددددل     أع
، يف حوكمة النظم اعشددددددخاص ذ ي اإلعاقة اجملتملاأل ا ل ة، ال سدددددد ما الن ددددددان  ال ت األ  ال داأل املهمشددددددة   

ريق احلوا ، ح ددب االقتضددان،  املشددا  األ،  من  ال  تقوية اآلل األ اجملتمل ة لتحق ق الادائ ة  التادية عن ط
املشددددا كة الشدددداملة على امل ددددتوايأل ا ل ة      الوطن ة  الوطن ة  اإلقل م ة.  ابلن ددددبة إىل ال ددددكا  اعصددددل  ، 

احلصدددو  على موافقتهم  جيب أ  ي دددتنا ذلا إىل التشدددا   ال لا   اجملاي من  ال  مؤسددد دددا م التم  ل ة  ا ة
 احلر    امل بقة  امل تنري   فًقا إلعال  اعمم املتحا  اخلاص ابلشلوب اعصل ة.

 ينباهت للحكوماأل  أصددددددددددددحاب املصددددددددددددلحة امللن   أ  ياعموا  نان القا األ  أ  يلزز ها، مبا يف ذلا قا األ   بع
ملة  فلالة يف  ضددددددددع ال دددددددد اسدددددددداأل ال ددددددددكا  اعصددددددددل    اجملتملاأل ا ل ة ل تمكنوا من املشددددددددا كة مشددددددددا كة كا

  االس ات ال األ املتلل قة ابلنظم الادائ ة. 

 سالسل اإلمدادات الغذائية املستدامة للتوصل إىل أمناط غذائية صحية  2-3 -ابء
 يف سياق اًلستدامة اًلقتصادية واًلجتماعية والبيئية وتغّي  املناخ 

ة اإلن ددا   قا   النظم الادائ ة على الصددمو   اسددتاامتها سددالسدد  اإلماا األ الادائ ة    ًا مهًما يف صددح تؤ ي -55
االقتصددا ية  االجتماع ة  الب د ة، مبا يف ذلا إصددالح النظم اإليكولوج ة.  تلم  سددالسدد  اإلماا األ الادائ ة، من مرحلة 

الت دددددويق، على نطاقاأل اإلنتاج  التخزين  املنا لة  لا احلصدددددا   التاله ز  التلبدة  التوزيع  صدددددواًل إىل مرحلة االسدددددتهالك   
 ه اك   م ددتوايأل متلا    متنوعة، من سددالسدد  اإلماا  الب دد طة إىل ال ددالسدد  الشددايا  التلق ا  من سددالسدد  اإلماا  

                                                           
 . جو  ا الادائ ة اع اط  تنو ع الادائهت املتنا   اس م ال  47
 .لبشريحالة النقص يف املادايأل الاق قة  ان م ا ق اساأل ذلا يف مبا  48
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ا ل ة إىل اللامل ة اليت تشددددددددددددددم  اللايا من انهاأل ال اعلة يف النظم الادائ ة.  ي تب على القرا األ اليت تقوم هبا انهاأل 
لة، تااع األ على توافر اع دية املادية  إوحتها  كل ة م  و     طريقة ي ه  احلصو  عل ها   صو   ال اعلة يف أي مرح

 يكم   هدا الق م اعهااف الوا    يف عقا اعمم املتحا  للز اعة اعسرية،  .49مقبولة  آمنة من أج  أ اط  دائ ة صح ة
 األ الادائ ة،  يق ح سدددددباًل لته دة سدددددالسددددد  إماا األ  دائ ة  ي دددددل ا الضدددددون على أمه ة تلزيز التادية يف سدددددل دددددلة اإلماا

م دددتاامة  قا    على الصدددمو   االسدددتهالك  اإلنتاج امل دددتاام  يف ظ  تاري  املنا   تاهو  املوا   الطب ل ة، مدكرًا ابحلاجة 
 النباوأل  النظم اإليكولوج ة إىل مراعا  اع لا  االقتصدددددددددا ية  الب د ة  االجتماع ة لالسدددددددددتاامة  صدددددددددحة اعفرا   احل واانأل 

ط التوج ه ة الطوع ة أ  تقوم خبامة احلكوماأل  أصدددحاب املصدددلحة  ينباهت للخطو  آ   احا يف بج الصدددحة الواحا . يف
اآل رين من أج  تقوية املنتال  ا ل   الضددل ان، فضدداًل عن أصددحاب احل ازاأل الصدداري   املزا ع  اعسددري ، مبا يف ذلا 

 يف مشا كتهم يف سالس  اإلماا األ الادائ ة. 

 من آاثره عرب سالسل اإلمدادات الغذائية املستدامة: تعميم التكي ف مع تغّي  املناخ والتخفيف 3-2-1

ينباهت للحكومدداأل  الشددددددددددددددركددان يف التنم ددة  منظمدداأل اجملتمع املدداين  املنظمدداأل  ري احلكوم ددة  القطدداع اخلدداص   أع
التلا   مع منتالهت اع دية  منظما م ل تمكنوا من ك ددددددددب سددددددددب  مل شددددددددة الئقة  حت دددددددد  قا   سددددددددالسدددددددد  

مو  يف  جه آاث  تاري  املنا  من  ال  إ ا   املخاطر،   نان الت هب  القا   على اإلماا األ الادائ ة على الصدددد
الصدددددمو ،  التخ    من حا   اآلاث  ال دددددلب ة امل تبة على سدددددالسددددد  اإلماا األ الادائ ة على الب دة.  ميكن أ  

أل اإل شا ،  الت م ، يشم  ذلا البنان على امللا ف ا ل ة  اال تكا األ  تلزيز احلصو  على التموي ،   اما
 التنبؤ ابلطقس،  نظم اإلندا  املبكر،  تنم ة القا األ،  تقاسددددددم امللا ف،  نشددددددر املللوماأل  تقامي امل دددددداعا  

ا  اية ا اصددد    ال ر   احل وان ة  مصدددايا اعمساك  نظم  من  ال  تطب قاأل اخلاماأل.  ميكن أ  يشدددم  أيضدددً
ي  اإلنتاج ة، من اآلاث  املتوقلة لتاري  املنا  اليت تتالل ى على شدددددددددددددك  اإلنتاج عموًما، من ح ا ا توى التاد  

آفاأل  أمراض  صدددددداماأل مرتبطة ابلطقس.  قا ينطوي ذلا على نشددددددر املما سدددددداأل ان  ا  يف الز اعة القا    
أ  على الصددددددمو ،  اعتما  على امل ددددددتوى ا لهت اعصددددددناف املقا مة للال اف أ  انل ا أ  احلر  أ  اال تبا األ 

ي ددددددددددددددببها تاري  املنا  أ  اليت يؤ ي إىل ت اقمها،  احلا من ال اقا  لا احلصددددددددددددددا   فواقا اع دية  اعمراض اليت
 اع رى،  تطوير املبا  األ املول ا  ل صو  املنتالة.

                                                           
 .18  17النحو املب   يف ال قرت  على   49
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 ينباهت للحكوماأل،  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة،  القطاع اخلاص،  اجملتمع املاين،  أصددددددددددددددحاب املصددددددددددددددلحة   بع
آل رين تلزيز الز اعة امل دددتاامة م   ُبج الز اعة اإليكولوج ة   ريها من الُنهج املبتكر  على م دددتوايأل امللن   ا

  تل ة من اللمل ة الرام ة إىل إقامة نظم  دائ ة م دددددددتاامة يكو  من شددددددد با النهوض ابعمن الادائهت  التادية.
ا التلا   مع املزا ع    ريهم من منتالهت  اع دية   عمهم للحا من اآلاث  الب د ة امل تبة  يتل   عل هم أيضددددددددددددددً

على النظم الادائ ة، مع تلزيز التنوع الب ولوجهت  االع اف ابنهو  اإلجيا  ة اليت يبدهلا املزا عو  الدين يلتما   
 ميكن حتق ق ذلا عرب تشددددددال ع اعتما  التكنولوج ا املناسددددددبة  مما سدددددداأل اإل ا   على  املما سدددددداأل امل ددددددتاامة.

وى املز عة لتح   ك ان  إنتاج ا اص    عرب تلزيز اإلنتاج  االستخاام امل ؤ ل   امل تاام  لددددددددمب ااأل م ت
 اآلفاأل  اعمسا   ا ة تلظ م منافلها  التقل   يف الوقت ن  دده من آاث ها ال ددلب ة على الب دة  صددحة اإلن ددا .

ا  من امل اه  ال  ة  الطاقة  ال ا اللاملة  ينباهت للحكوماأل أ  تشددددددددددددددال ع تلظ م املخرجاأل الز اع ة لك   ح
يف ذلا   اع اضددددددهت،  أ  حتا من انبلااثأل  ازاأل الاف دة  فقاا  التنوع الب ولوجهت  تاهو  املوا   الطب ل ة عمبا

يتماشدددددددددددى مع م دددددددددددامها ا ا ا    طنً ا يف ات ا  اب يس  أ  األ التخط ا الوطن ة اع رى  إزالة الااابأل ، مبا
 . ذاأل الصلة

 ينباهت للحكوماأل أ  تنشدددددددددددددد ، ح  ما يكو  ذلا مناسددددددددددددددًبا، نظًما للرصددددددددددددددا عمبا ف ها نظم اإلندا  املبكر ،   جع
 مؤشدددددددددراأل للالو   عم   الااايأل املتلل قة ابلتنويع املتكام   التنوع الب ولوجهت الز اعهت،  صدددددددددحة ال  ة،  جو   

لنظم الادائ ة  اع اط الادائ ة كالزن من امل اه،      املز عة،  أسددددددددددلا  اع دية ،  مقاي س أ رى  اصددددددددددة اب
 س اساأل حتايا الااايأل املتلل قة ابلب دة  املنا  لرصا تاري  الظر ف  فلال ة االستالاابأل يف  ا  ال  اساأل. 

 ينباهت للحكوماأل  املنظماأل البح  ة  املؤسدد دداأل اعكا مي ة  اناملاأل أ  تشددال ع تول ا  اسددتخاام امللا ف    ع
وم  اع لة، مبا ف ها امللا ف اعصددددل ة  التقل اية  ا ل ة، اليت تلرض اسدددد ات ال األ خت    آاث  القائمة على اللل

تاري  املنا   التك    مله  الصمو  يف  جهه، يف النظم الادائ ة امل تاامة  اع اط الادائ ة الصح ة  التمك ن ة. 
امللا ف ا ل ة  التقل اية،  أ  تشددددددددددددم   على  جيب على البحوث أ  تكو  قائمة على الللوم  اع لة  من تحة

الضدددددددددددماانأل لتحايا تضدددددددددددا ب املصددددددددددداحل ا تم   إ ا ته. كما ينباهت أ  ترك ز على التا الأل  نقاط الا و  
ف ه  ال  اسات ة ا تملة لضما  م امهة اإلنتاج الز اعهت امل تاام  اإلنتاج ة، مبا يف ذلا من ح ا التادية،  مبا

ن سدددددب  الل ش  تلزز احتالاز املما سددددداأل اليت تق و ي قا   سدددددالسددددد  اإلماا األ الادائ ة على الصدددددمو   حت ددددد 
الكر و   ال ر   احل وان ة  مصدددددايا اعمساك  تر  ة اعح ان املائ ة،  التاله ز،  التلبدة،  الب ع ابلتالزئة،  اعسدددددوا  

تك    ملها  يف احلا من اآلاث   الوصدددددددو  إل ها،  االسدددددددتهالك امل دددددددؤ  ، يف التخ    من آاث  تاري  املنا   ال
  الب د ة ال لب ة   اية املوا   الطب ل ة  صوبا  إ ا  ا  استخاامها على  و م تاام.
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 تعزيز استخدم املوارد الطبيعية وإدارهتا على حنو مستدام يف إنتام األغذية: 3-2-2

لحدة امللن   اآل رين، التلدامدد  ينباهت للحكومداأل،  املزا ع   منظمدا م،  القطداع اخلداص،  أصدددددددددددددحداب املصددددددددددددد  أع
صحة ال  ة ك مر أساسهت لنظم اإلنتاج الز اعهت مع إيالن االهتمام الواجب للخطوط التوج ه ة الطوع ة ملنظمة  مع

 ينباهت للحكوماأل أ  تشال ع استخاام مما ساأل اإل ا   املتكاملة  اع دية  الز اعة  ش   اإل ا   امل تاامة لل  ة.
ملادايأل  إنتاج ة  اماأل النظم اإليكولوج ة من أج  اإلنتاج امل ددددددددددددتاام،  تلزيز االسددددددددددددتلانة خلصددددددددددددو ة ال  ة  ا

خباماأل اإل ا   امل دددتاامة ل  اضدددهت  املما سددداأل الز اع ة امل دددتاامة من أج  ا افظة على التنوع الب ولوجهت لل  ة 
 ه.ختزين الكر و   احتالاز   تواز  املادايأل،  احلا من آتك  ال  ة،  حت   إ ا   امل اه،  تلزيز

نهما من أج  الز اعة   بع  ينباهت للحكوماأل أ  تلزز إ ا   املوا   املائ ة  اسدددددتخاامها على  و م دددددتاام  أ  حت ددددد 
 إنتاج اع دية عرب حت ددددد  التنظ م  الُنهج الشددددداملة  التشدددددا ك ة إل ا   املوا   املائ ة  طريقة متكاملة على نطا  

كو  ذلا مناسدددًبا،  ُبج تلزيز التلا   يف  ا  امل اه اليت تشدددم  منظماأل اجملتمع امل اه، ح  ما ي م دددتالملاأل
املاين  منظماأل املزا ع   ال الح    ريهم من صددداا  منتالهت اع دية  ال دددكا  اعصدددل    اجملتملاأل ا ل ة 

مل اه يف  تل   القطاع اخلاص  أصددددددددددددددحاب املصددددددددددددددلحة امللن   اآل رين  اليت تراعهت تنو ع االحت اجاأل من ا
 من شددددد   هده الُنهج أ  تشدددددال ع نظم الري اليت ت دددددتخام املوا   املائ ة  طريقة م دددددتاامة    ض  القطاعاأل.

ها  امل اه،  أ  تاعم االسدتخاام املنهالهت للتكنولوج األ املناسدبة لتوفري امل اه،  أ  تقل  من تلو ث امل اه الناتج 
ا   اآلمنة  ال دددددل مة   دً ا للم اه  إعا   اسدددددتخاامها ع راض منزل ة عن الز اعة،  أ  تلزز االسدددددتخااماأل املتل

يددة مع   إنتدداج ددة من  ري اإلضددددددددددددددرا   قددا   املزا ع   منتالهت اع ددديددة على ز اعددة مددا يك هت من اع ددديددة املاددد 
الري  ة االع اف ابعمه ة البالاة اليت تكت ددددد ها إمكان ة  صدددددو  مج ع اعشدددددخاص املق م   اللامل  يف املناطق 

 إىل امل اه الستخاامها الشخصهت  املنز .
 ينباهت للحكوماأل  أصدددددددددددحاب املصدددددددددددلحة امللن   اآل رين  اية التنوع الب ولوجهت ل  دية  الز اعة  صدددددددددددونه   جع

 استخاامه على  و م تاام من أج  تلزيز قا   النظم الادائ ة على الصمو .  جيب استكما  ذلا ابعتما  
إلنتاج اع دية  إ ا   املوا   الطب ل ة  تطب قها م   الز اعة اللضددددددددددددددوية  ُبج الز اعة املما سدددددددددددددداأل امل ددددددددددددددتاامة 

 اإليكولوج ة   ريها من الُنهج املبتكر .
 ينباهت للحكوماأل أ  تل ف جبم ع أصدحاب حقو  احل از  املشدر عة  بقوقهم، مبا يف ذلا، ح دب االقتضدان    ع

ز  املشر عة للشلوب اعصل ة  اجملتملاأل ا ل ة اليت تلتما نظم ح از   متاشً ا مع التشريلاأل الوطن ة، حقو  احل ا
إيالن عناية  اصددددددددة لتوفري  عرف ة  متا س احلوكمة الدات ة ل  اضددددددددهت  مصددددددددايا اعمساك  الااابأل،  أ  حت مهم مع

 از  فرص الوصددددددددو  املنصدددددددد  للن ددددددددان مبا يتماشددددددددى مع اخلطوط التوج ه ة الطوع ة  شدددددددد   احلوكمة امل ددددددددؤ لة حل
اليت  ضدددددددددددلتها ننة اعمن الادائهت اللاملهت.  جيب اح ام امللا ف  املما سددددددددددداأل التقل اية  انماع ة  50اع اضدددددددددددهت

 عصحاب احلقو  هؤالن،   اية أ اطهم الادائ ة التقل اية،  إسنا  اع لوية لتاديتهم   فاههم.
التادية  و م دتاام،  نظم الرعهت، ابلن دبة إىل ينباهت للحكوماأل أ  تل ف أبمه ة الرعا ،  إ ا   املراعهت على    هع

 النظم اإليكولوج ة الصددددددددددح ة  سددددددددددب  الل ش يف املناطق الري  ة  سددددددددددالسدددددددددد  اإلماا األ الادائ ة القا    على 
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الصمو ،  أ  تشال ع نظم الرعهت املنخ ضة املا الأل إلنتاج اع دية الصح ة احل وان ة املصا  اليت ت اهم يف 
 احلا من ال قر  انوع.

 تعزيز التغذية يف الزراعة وسالسل إمدادات األغذية: 3-2-3

سد اسدا ا  ينباهت للحكوماأل أ  ختصدص م زان ة ل هااف التاد ية  أ  تا ها، ح  ما يكو  ذلا مناسدًبا، يف  أع
الوطن ة املتلل قة ابلز اعة  سدددددد اسددددددا ا اع رى ذاأل الصددددددلة للتوصدددددد  إىل أ اط  دائ ة صددددددح ة من  ال  النظم 

 ة امل تاامة.الادائ 
 ينباهت للحكوماأل  القطاع اخلاص  أصددددددددددحاب املصددددددددددلحة امللن   اآل رين تشددددددددددال ع االسددددددددددت ما األ الز اع ة   بع

 تلزيزها   عم منتالهت اع دية ل لتما ا مما ساأل اإلنتاج امل تاام  ل نتالوا أ دية متنوعة ت اهم يف  51امل ؤ لة
س ما   ش  القا   على الصمو  للص ا ين  املزا ع ، الاع اط الادائ ة الصح ة  توفر الا   الالئق  سب  الل

 جيب أ  يشددم  ذلا  عم املما سدداأل  أصددحاب احل ازاأل الصدداري   /أ  املزا ع اعسددرية،  لللامل  يف املزا ع.
امل ددددتاامة إلنتاج ا اصدددد  ،  ال ر   احل وان ة،  احلراجة الز اع ة،  نظم احل واانأل  مصددددايا اعمساك عمبا يف ذلا 

  نظم الص ا احلريف  تر  ة اعح ان املائ ة   تشال لها.
 ينباهت للحكوماأل أ  تقوم ح  ما يكو  ذلا مناسدددددددًبا،  امج الز اعة احلضدددددددرية  شدددددددبه احلضدددددددرية  اسدددددددتخاام   جع

اع اضددددددددددددددهت يف االسدددددددددددددد ات ال األ  الربامج الوطن ة  ا ل ة املتلل قة ابلنظم الادائ ة  تنم ة التادية  يف التخط ا 
إلقل مهت،  وصدددددددد هما م ددددددددامهة ق  مة يف متك  اع اط الادائ ة الصددددددددح ة من  ال  النظم الادائ ة احلضددددددددري  ا

 امل تاامة  أ  تاعم استقرا  إماا األ اع دية املادية  امل مونة. 
 القطاع اخلاص  مراكز البحوث  اناملاأل  أصدددددددددددددحاب املصدددددددددددددلحة امللن   اآل رين تلزيز  للحكوماأل ينباهت    ع

 ة مل ددددددداعا  منتالهت اع دية  ت  دددددددري  صدددددددوهلم إىل التكنولوج األ  املما سددددددداأل امل  دددددددو   الكل ة الب داأل التمك ن
 املبتكر ، مبا ف ها امللا ف التقل اية،  امل دددددددددددددداعا  ال ن ة،  التا يب على املها األ،   اذج اععما  الشدددددددددددددداملة 

ل قة ابلتادية  اع اط الادائ ة الصدددح ة من  امل دددتاامة املك   ة مع االحت اجاأل  اع لوايأل ا ل ة،  املللوماأل املتل
أج  متك نهم من تلزيز   ال  النظم الادائ ة امل ددتاامة يف الز اعة،  اخلاماأل/ الربامج ال ن ة اع رى لإل شددا  من

  يف اعسوا . اإلنتاج امل تاام،   اية التنوع الب ولوجهت،  ضما  سالمة اع دية  حت   جو  ا التاد ية
حكوماأل أ  تاعم نظم مللوماأل ال ددو  اليت توفر املللوماأل الشدد افة  اليت ي دده  الوصددو  إل ها  ينباهت لل  هع

 يف الوقت املناسددددددددددب عن ملامالأل ال ددددددددددو  املتلل قة ابع دية، مبا يف ذلا حت دددددددددد  تتبع  ز   اإلماا األ 
ن مجلة أطراف أ رى، ح  ما احلال ة  امل دددددددتقبل ة  الب اانأل املتلل قة ابعسدددددددلا ، ل سدددددددوا  ا ل ة  اإلقل م ة م

يكو  ذلا ممكًنا  مناسددًبا.  يتل   على احلكوماأل أ  تاعم البحوث الز اع ة االقتصددا ية حو  مواضدد ع قا 
تشدددم  التالا    اآلاث  امل تبة على ال ددد اسددداأل احلكوم ة.  ينباهت إجران املزيا من الرصدددا    اسددداأل ال دددو  

، مبا يف ذلا اليت ي تب عل ها أثر كبري يف التادية  ا اصدددددددددددددد   لل ددددددددددددددلع اليت ال يتم التبل   عنها  قا  كافٍ 
 املهملة   ري امل تالة ابلكام . 

                                                           
توصددد األ ننة اعمن الادائهت اللاملهت يف  ا    ،السدددت ما  الرشددد ا يف نظم الز اعة  اع ديةمبا ئ ننة اعمن الادائهت اللاملهت اخلاصدددة اب مع يتماشدددى مبا  51

 ال  اساأل  ش   االست ما  يف ز اعة أصحاب احل ازاأل الصاري .
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 ينباهت للحكوماأل  القطاع اخلاص  انهاأل املا ة  أصددددددددددددددحاب املصددددددددددددددلحة امللن   اآل رين االسددددددددددددددت ما     ع
هة  اخلضددددددددددددددا ،  البقول األ، البحوث  نق  امللا ف  اال تكا  إلنتاج اع دية املادية  املتنوعة م   ال اك يف

  احلبوب الكاملة،  اند  ،  الا انأل،  البد  ،  انوزايأل،  اع دية احل وان ة املصا . 
 ينباهت للحكوماأل أ  تلزز االسد ات ال األ أ  اخلطوط التوج ه ة أ  الصدكوك اليت تاعم اختاذ التاا ري املناسدبة   زع

،  اليت تلزز التادية يف سددالسدد  اإلماا األ الز اع ة  الادائ ة 17لتمك  اع اط الادائ ة الصددح ة،  فًقا لل قر  
فضدداًل عن التشددريلاأل  ال دد اقاأل  1053-66،  22يف فقرته  1752-57مع مراعا  قرا ي مجل ة الصددحة اللامل ة 

  القا األ الوطن ة. 

 حتسني ختزين األغذية وجتهيزها وتعبئتها وحتويلها وتعديل تركيبتها: 3-2-4

أل  القطاع اخلاص  أصددددددحاب املصددددددلحة اآل رين االسددددددت ما ، ح  ما يكو  ذلا مناسددددددًبا، يف ينباهت للحكوما  أع
البن ة التحت ة عم   مرافق التخزين،  البن ة التحت ة للنق ،  اعسدددددددددوا  املا ية،  نظم مللوماأل ال دددددددددو    الاعم 

أصحاب احل ازاأل الصاري  اللوج يت لت ا ي ال اقا  املها   لا احلصا    عم قا   منتالهت اع دية، مبن ف هم 
 املؤسدددد دددداأل املتناه ة الصددددار  الصدددداري   املتوسددددطة احلالم، على توفري اع دية املتنوعة  القا لة للتل   امل مونة 

ا لدددددلددددد دددددقدددددراأل    43  41لددددد سددددددددددددددددددوا  ا دددددلددددد دددددددة  اإلقدددددلددددد دددددمددددد دددددددة  الدددددددا لددددد دددددددة  دددددطدددددر  م ددددددددددددددددددتددددددداامدددددددة  فدددددقدددددددً
 عج .  3-1-1 

هم من املنتال   مجل دا م، تلزيز تقل د  ال داقدا  املهدا  من  ينباهت للحكومداأل  القطداع اخلداص  املزا ع    ري   بع
 يشدددددددم  ذلا كاًل  اع دية يف املزا ع  ال  التخزين  لا احلصدددددددا ،  ط لة ف   التاله ز  النق   الب ع ابلتالزئة.

من التا يب املافوع من الطلب   نان القا األ لتح دددددددددد  مما سدددددددددداأل اإل ا    تشددددددددددال ع اعتما  التكنولوج األ 
ا تك    انهو  لتحايا كم ة ال اقا من اع دية يف مراح  ختزينها  ةه زها 54مةاملالئ .  يتل   عل هم أيضددددددددددددددً

 حتويلها  إعا   ترك بتها  املها  من اع دية يف مرحليت الب ع ابلتالزئة  االسدددددددددددتهالك،  السدددددددددددتكشددددددددددداف ك   ة 
االقتصددا ية، اعمر الدي قا يؤ ي التقل   منهما من أج   ضددع حا ل اجع جو   اع دية  كم تها  للخ ددائر 

 أيًضا إىل زاي   الك ان  يف استخاام املوا   مع ما ي تب على ذلا من أثر إجيايب على تاري  املنا .
 ينباهت للحكوماأل  القطاع اخلاص  مراكز البحوث أ  ياعموا البحا  الرصدددددددددددددا  التطوير  زاي   اسدددددددددددددتخاام   جع

ًقا ل  لا  ال الثة للتنم ة امل ددددتاامة  اليت من شدددد با أ  حتاف  على تكنولوج األ  مما سدددداأل التاله ز املبتكر   ف
ا توى التاد ي ل  دية،  أ  تقل  ال اقا من املادايأل  لا احلصددددددا ،  أ  تول ا، ح  ما يكو  ذلا مناسددددددًبا، 

ن الطوي  منتالاأل جايا  ذاأل ق مة مضددددافة من املنتالاأل ال انوية النامجة عن ةه ز اع دية،  أ  تلزز التخزي
اعج  ل  دية ال سدددددد ما  ال  ف األ ان اف  ال  ضدددددداانأل  عام ك اية اإلنتاج.  ينباهت إيالن عناية  اصددددددة 
للتاله ز من جانب مجل األ املنتال  من أصدددددحاب احل ازاأل الصددددداري   املزا ع  اعسدددددري ، ال سددددد ما الن دددددان 

م اع دية قائًما على اع لة  الللوم  قا منهم،  املؤسدددد دددداأل الصدددداري   املتوسددددطة احلالم.  جيب أ  يكو  تاع 
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يشدددك  جزًنا من اإلجراناأل اخلاصدددة ابلتادية، عنا االقتضدددان،  يف سددد اقاأل حما  ، مللانة حاالأل النقص يف 
املادايأل الاق قة امل ري  للقلق على م دددتوى الصدددحة اللامة مبا يتماشدددى مع التشدددريلاأل الوطن ة.  جيب أ  تقوم 

لامة  تشددال ع التاع م فقا عناما يكو  هناك قاعا  اث تة من الللوم  اع لة،  ال ينباهت ال دد اسدداأل  الربامج ال
أ  يصددددددرف ذلا االنتباه عن تلزيز اع اط الادائ ة الصددددددح ة املتنوعة من  ال  النظم الادائ ة امل ددددددتاامة على 

 املاى الطوي . 
 األ  اخلطوط التوج ه ة  الصكوك اخلاصة  ينباهت للحكوماأل،  فًقا لل  اقاأل الوطن ة، أ  تشال ع االس ات ال   ع

ابلتوسدددددد م التاد ي  أ  تاعم التاا ري املناسددددددبة القائمة على اع لة  الللوم، مبا يف ذلا النظر يف  طا متنوعة 
 قائمة على الللوم  اع لة لوضدددددددددع  طاقاأل التوسددددددددد م على انزن اعمامهت للمنتالاأل ع اليت ميكنها أ  تشدددددددددم  

عالمهت ، مع مراعا  مواصدددد األ ه دة الاسددددتو  الادائهت   طوطها التوج ه ة  توصدددد ا ا التوسدددد م الت  ددددريي  اإل
  ري ذلا من امللايري الا ل ة  الوطن ة ذاأل الصلة  املت ق عل ها،  ال  يج هلا، مل اعا  امل تهلك  على الق ام 

 مع ال ك ز  صو    اصة على أتثريها على اعط ا .  55خب ا األ م تنري   صح ة
باهت للقطاع اخلاص أ  ي دداهم يف حتق ق أهااف الصددحة اللامة، مبا يف ذلا تلا املنصددوص عل ها يف  طة  ين  هع

 املت دددددددددددقة مع التشدددددددددددريلاأل  اللوائ  التنظ م ة  اع لوايأل  القوان  الوطن ة  مع اخلطوط التوج ه ة  2030عام 
ية املادية  امل مونة اليت ت اهم يف توفري  ا الوطن ة  ش   اع اط الادائ ة القائمة على اع دية عرب إنتاج اع د

 دددائهت صددددددددددددددحهت  اليت يتم إنتدداجهددا  طريقددة م ددددددددددددددتدداامددة مبددا يؤ ي إىل زاي   ا توى التاددد ي  ا ددافظددة عل دده، 
املادايأل اليت  تشددددددال لها،  أ  يبد  انهو  لتا ري ترك بة اع دية، عنا االقتضددددددان، من  ال  احلا من حمتوى 

 .  توى الصحة اللامةتت بب  شوا   على م
 ينباهت للحكوماأل أ  تشددددددال ع، ح  ما يكو  ذلا مناسددددددًبا، انهاأل ال اعلة امللن ة ابع دية يف القطاع اخلاص،    ع

مبددا يف ذلددا القطدداع اخلدداص ا لهت، على اللمدد  على اعتمددا  تال   أك ر اسدددددددددددددتدداامددة من الندداح ددة الب د ددة  أمددااًن 
 للمنتالاأل. 

 ملني يف املزارع والنظم الغذائية:حتسني تغذية وصحة العا 3-2-5

نم ع املزا ع    ريهم من منتالهت اع دية  اللامل  ف ها  56ينباهت للحكوماأل أ  تضددددددمن اح ام احلق يف اللم   أع
عمبا يف ذلا املهاجرين  اللما   ري الشدددددددددرع      ايته  إعماله،   اية هؤالن اعشدددددددددخاص  سدددددددددالمتهم،  عام 

ه أ  يؤثر سدلًبا على حالتهم الصدح ة، مبا يف ذلا اخنراط اعط ا  يف اعشداا   جو  أي عبن  ري ضدر  ي ميكن
 املؤذية عم   عم  اعط ا  . 

 ينباهت للحكوماأل أ  توف ر،  للمنظماأل احلكوم ة الا ل ة  القطاع اخلاص  أصددددددددددددددحاب املصددددددددددددددلحة امللن     بع
الهت اع دية  اللامل  يف  ا  اع دية اآل رين أ  يلزز ا، ح  ما ينطبق ذلا،  رامج احلماية االجتماع ة ملنت

أ اط  مل دددداعا م على التمتع ابعمن الادائهت،  ك ددددب      أجو  الئقة  سددددب  ع ش كاف ة،  احلصددددو  على
   دائ ة صح ة   اماأل صح ة مناسبة ميكنهم حتم  كل تها.

                                                           
 .10-66 قرا  مجل ة الصحة اللامل ة  17-57من قرا  مجل ة الصحة اللامل ة  61  4-40  ال قرو  55
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ن احلالة التاد ية لللامل  ف ه،  يضدددددددمن حصدددددددوهلم على  جع م اه الشدددددددرب النظ  ة   ينباهت للقطاع اخلاص أ  ق ددددددد 
 امل مونة  الصرف الصحهت  اع دية املادية يف مكا  اللم ،  ي ه   احلصو  على اخلاماأل الصح ة املتصلة 

 ابلتادية  يشال ع إنشان مرافق للرضاعة الطب ل ة. 
النظم   ينباهت للحكوماأل  القطاع اخلاص  أصددددددددحاب املصددددددددلحة امللن   اآل رين تشددددددددال ع متتع اللامل  يف   ع

ف هددا نظم  ادددائ ددة، مبن ف هم اللمددا  املومس    املهدداجرين، ابلصددددددددددددددحددة ان دد ا   الرفدداه،  اعتمددا  التدداا ري، مبدداال
توفري ظر ف اللم   اإلندا  املبكر، لتالن ب انتشدددددا  اعمراض امللاية، مبا يف ذلا أتم  امللااأل الوقائ ة عرب

لا لللما  املومس    املهاجرين.  ينباهت تا يب املناسددددددبة،  عنا االقتضددددددان، ظر ف الل ش املناسددددددبة مبا يف ذ
اللما  على ك   ة انتشددددددا  اعمراض امللاية  على الطريقة اليت ميكنهم هبا  اية أن  ددددددهم  زمالئهم  اع دية 
 املوا  اليت يتلدداملو  ملهددا.  ينباهت للحكومدداأل  القطدداع اخلدداص االع اف،  فقدًدا للقوان  الوطن ددة  الددا ل ددة 

تلزيز صح ة اللامل  يف املزا ع  النظم الادائ ة  ابلا   الدي تؤ يه منظماأل املزا ع   اللما  يفذاأل الصلة، 
   فاههم. 

 متكني الشباب يف النظم الغذائية: 3-2-6

ينباهت للحكوماأل  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  القطاع اخلاص  أصددددددددددحاب املصددددددددددلحة امللن   اآل رين إشددددددددددراك   أع
نهم، مع االع اف اب تالفهم، للمشدا كة  نشداط يف النظم الادائ ة عرب حت د   صدوهلم الشدباب  تشدال لهم  متك 

إىل اع اضدددددهت،  املوا   الطب ل ة،  املا الأل،  اع  األ،  املللوماأل،  اإل شدددددا ،  اخلاماأل االسدددددتشدددددا ية  املال ة، 
 للتشريلاأل  اللوائ  الوطن ة.   التلل م،  التا يب،  اعسوا ،  تلزيز إ ماجهم يف عمل األ صنع القرا األ  فًقا

 ينباهت للحكومداأل  املنظمداأل احلكوم دة الدا ل دة  القطداع اخلداص  املنظمداأل  ري احلكوم دة  اجملتملداأل ا ل دة   بع
االسددددددددددت ما  يف التا يب املهين املالئم،  التا يب على املها األ،  التلل م الرمسهت،   رامج التوج ه للشددددددددددباب من 

انح ة الطلب،  على فرص اللم  الالئق  التوظ    فرص إقامة املشدددددددا يع،  من أج  زاي   قا ا م  حصدددددددوهلم
متك  ال د اسداأل  الصدكوك من تول ا فرص اللم  الالئق لتح  ز النظم الادائ ة امل دتاامة للال   القا م   فع 

ا البحوث  اإلجراناأل الرام ة إىل  عم الشددددددددباب  مللانة التحو   إل ها.  ميكن أ  تشددددددددم  االسددددددددت ما األ أيضددددددددً
احت اجا م التاد ية  تلزيز    هم كلوام  للتا ري يكو  من شدددددددددددددد بم الت ثري على اسددددددددددددددتهالك اع اط الادائ ة 

  أسرهم   تملا م ا ل ة. الصح ة  ا    تملا م  وص هم م امه  يف النظم الادائ ة  مؤثرين يف
تلزيز التنم دددة  الر ا ا    املنددداطق الري  دددة   ينباهت للحكومددداأل  املنظمددداأل احلكوم دددة الدددا ل دددة  القطددداع اخلددداص  جع

 احلضدددددرية،   صدددددو  الشدددددباب إىل املللوماأل  اال تكا األ االجتماع ة  مراكز املوا    التكنولوج األ  املما سددددداأل 
ن التادية  تاعم  انايا  على طو  سددددددددددددالسدددددددددددد  اإلماا األ الادائ ة اليت تلزز اسددددددددددددتاامة النظم الادائ ة  حت دددددددددددد 

 ة  إقامة املشددا يع من جانب الشددباب عال سدد ما يف البلاا  اليت تشددها ملاالأل مرت لة من املؤسدد دداأل االجتماع
اهلالر  الاا ل ة  اخلا ج ة للشدددددددددددددباب .  ينباهت للحكوماأل  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  القطاع اخلاص،  فًقا 

سدداأل يف  تل  القطاعاأل عمل ة  ضددع ال دد ا للتشددريلاأل الوطن ة، متك  االخنراط  املشددا كة النشددطة للشددباب يف
   عم القا األ ال ر ية  انماع ة لتشك   النظم الادائ ة عرب االع اف  ا   الشباب كص األ فاعلة.
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 الوصول املتساوي واملنصف إىل األمناط الغذائية الصحية من خالل النظم الغذائية املستدامة 3-3 -جيم

ه   صو  الناس إل ها يف حم طهم،  انو   التاد ية هلده اع دية تشم  الب داأل الادائ ة اع دية املتاحة  اليت ي  -56
 ينباهت أ  حترص هده الب داأل على أ  تتوافر ل شددددددخاص سددددددب    سددددددالمتها  سددددددلرها  مالنمتها  توسدددددد مها  ال  يج هلا.

حت اجا م التاد ية الوصدددددددو  املت دددددددا ي  املنصددددددد  إىل ما يك هت من اع دية امل مونة  املادية  امل  دددددددو   الكل ة اليت تلل ا
، مع مراعا   تل  اللوام  املا ية  االجتماع ة  االقتصدددددددددددا ية 57 أذ اقهم الادائ ة للتمتع ب ا  موفو   النشددددددددددداط  الصدددددددددددحة

 ال قاف ة  ال ددد اسددد ة اليت تؤثر على هدا الوصدددو .  ميكن أ  يشدددك  احلصدددو  على أ اط  دائ ة صدددح ة مشدددكلة ابلن دددبة 
 يلرض هدا الق ددم  لا أبا قا ال تكو  متوافر  أ  متاحة أ  م  ددو   الكل ة عسددباب ك ري .اللايا من اعشددخاص، ذ إىل

 لض نقاط الا و  ال ددد اسدددات ة املمكنة لتح ددد  الوصدددو  املا ي  االقتصدددا ي إىل اع اط الادائ ة الصدددح ة  توافرها من 
  دية  خيتا  با  يتنا لوبا.  ال  النظم الادائ ة امل تاامة يف اعماكن اليت يش ي ف ها الناس اع

 حتسني الوصول إىل األغذية اليت تساهم يف األمناط الغذائية الصحية: 3-3-1

ن توافر اع دية امل مونة  املادية اليت ت ددددددددداهم يف اع اط الادائ ة الصدددددددددح ة  إمكان ة   أع ينباهت للحكوماأل أ  حت ددددددددد 
ب عنها أثر إجيايب على اإلعما  املطر  للحق يف الوصددددددددددددو  إل ها من  ال  النظم الادائ ة،  أ  تضددددددددددددمن أ  ي ت

جيب أ  تتوافق مع نظام ةا ي   دان كاٍف يف سدددددددد ا  اعمن الادائهت الوطين، مبا يف ذلا من  ال  التالا   اليت
 عاملهت  م تنا إىل القواعا  من ت    ري مت  زي  منص   متلا  اعطراف يف إطا  منظمة التالا   اللامل ة. 

األ أ  تراعهت إ شددددا األ منظمة اع دية  الز اعة  منظمة الصددددحة اللامل ة لضددددما  ا افظة على  ينباهت للحكوم  بع
سددالمة النظم الادائ ة  قا  ا على الصددمو   توافر اإلماا األ الادائ ة املناسددبة  امل مونة  قا   مج ع اعشددخاص 

كوماأل أبمه ة أصددحاب احل ازاأل على الوصددو  إل ها يف أ قاأل اعزمة عم   انائحاأل .  ينباهت أ  تل ف احل
 الصاري   املزا ع  اعسري  ا ل   يف هدا الصا . 

 ينباهت للحكوماأل، يف أ قاأل اعزمة، أ  تقر  ابلطا ع اعسدددددداسددددددهت إلنتاج اع دية  توزيلها  ةه زها  أ  تبقهت   جع
ا افظة على اسددددتمرا  عم  اعسددددوا ، مبا ف ها ا ل ة منها،  املمراأل التالا ية م توحة لضددددما  حقو  اللما    

 انوانب املهمة من النظم الادائ ة يف مج ع البلاا . 
 ينباهت للحكوماأل أ  أت د اإلنصدددددددداف  امل ددددددددا ا  يف احل ددددددددبا  عنا اللم  على ملانة الب داأل الادائ ة  أ     ع

،  الرعا ، حترص على حصددو  أعضددان اجملتملاأل الضددل  ة،  ال ددكا  اعصددل  ،  اجملتملاأل ا ل ة،  ال الح 
 صددددددددداا  الصددددددددد ا ين،  اللامل  يف  ا  الز اعة  اع دية،  الن دددددددددان  الشدددددددددباب يف املناطق الري  ة  احلضدددددددددرية، 
 اعشددخاص ذ ي اإلعاقة،  اعشددخاص الدين يواجهو  ق وً ا   ددبب اللمر  املرض، على فرص كاف ة للوصددو  

 صح ة. إىل اع دية املتنو عة اليت ت اهم يف اع اط الادائ ة ال
 ينباهت للحكوماأل أ  تقل  من احلواجز ل تمكن اعشددددددددددددخاص من ز ع  تل  أنواع اع دية، مبا ف ها اع دية   هع

الطازجة  املومس ة، اليت ت ددددددداهم يف اع اط الادائ ة الصدددددددح ة من  ال  النظم الادائ ة امل دددددددتاامة، أ  نقلها أ  
 يف   دة  دائ ة مل  نة.  ميكن حتق ق ذلا منح ظها أ  شددددددددددددددرائها أ  طلبها أ  احلصددددددددددددددو  عل ها  طر  أ رى 

                                                           
 اعمن الادائهت الوطين. من اخلطوط التوج ه ة الطوع ة لاعم اإلعما  املطر  للحق يف  دان كاف يف س ا  15. ال قر  2004منظمة اع دية  الز اعة.   57
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 ال  مجلة أمو  منها  ضدددددع سددددد اسددددداأل التخط ا الري هت  احلضدددددري،  ت  دددددري الوصدددددو  إىل اإلن نت،  تقامي 
اخلاماأل املبتكر ،  ال دددددددد اسدددددددداأل  الصددددددددكوك اليت تشددددددددال ع متاجر الب ع ابلتالزئة  أسددددددددوا  املنتالاأل الطازجة 

 موعة متنوعة من اع دية املاد ية  امل مونة  امل  ددو   الكل ة اليت ت دداهم يف   اعسددوا  الشددلب ة ا ل ة على   ع
اع اط الادائ ة الصدددددح ة من  ال  النظم الادائ ة امل دددددتاامة  اليت تلزز اإلنتاج ا لهت، ح دددددبما  ح نما يكو  

 س  الب دددددددددددددات ، فضددددددددددددداًل عن ذلا مناسدددددددددددددًبا، مبا يف ذلا إنتاج اع دية يف احلاائق املنزل ة  اجملتمل ة  يف املاا
 اعسوا  الوطن ة  الا ل ة ح  ما يكو  ذلا مناسًبا. 

 ينباهت للحكوماأل أ  تنظر يف اختاذ تاا ري تشددددددددددددددال ع املزا ع   الصدددددددددددددد ا ين،  ةا  التالزئة انو ال ،  ابئلهت    ع
ية اليت مت إنتاجها اع دية يف الشددددددددددددددوا ع،  ةا  الب ع ابلتالزئة اآل رين الدين يب لو   موعة متنوعة من اع د

 التز    هبا من حو  اللامل  اليت ت اهم يف اع اط الادائ ة الصح ة من  ال  النظم الادائ ة امل تاامة.  حملً ا أ 
 ميكن للحكوماأل، ابلتشددددددا   مع مجل األ امل ددددددتهلك   املق م  ا ل  ، أ  تشددددددال ع ابئلهت اع دية ابلتالزئة   زع

 ة على زاي   عا  اع دية املادية  امل مونة املنتالة  طريقة م تاامة اليت مت إنتاجها ا ل    أسوا  اع دية ا ل
حملً ا  التز    هبا من حو  اللامل  اليت ت دددداهم يف اع اط الادائ ة الصددددح ة من  ال  النظم الادائ ة امل ددددتاامة، 

ل دد اسدداأل الادائ ة ع د  أي املق م   أصددنافها  مب لا ا.  ميكن حتق ق ذلا عرب إنشددان  الس حمل ة ملن  ة اب
 شدد   أفضدد  طريقة لتح دد  توافر اع اط الادائ ة الصددح ة يف  تملا م ا ل ة  الوصددو  إل ها  إوحتها  كل ة 

 م  و  ، مع إيالن عناية  اصة ل شخاص اعك ر أتثرًا ابنوع  سون التادية جبم ع أشكاله. 

اهم يف األمناط الغذائية الصـــــــحية من خالل النظم الغذائية املســـــــتدامة حتســـــــني توافر األغذية اليت تســـــــ 3-3-2
 وإاتحتها بكلفة ميسورة: 

تتخد  ينباهت للحكوماأل، ح  ما يكو  ذلا مناسًبا للظر ف الوطن ة،   فًقا لاللتزاماأل  الواجباأل الا ل ة، أ   أع
ن توافر اع اط الادائ ة تاا ري تشددددددم  سدددددد اسدددددداأل  صددددددكوك، لاعم  تلزيز املبا  األ اليت من شدددددد با أ  حت دددددد  

الصدددددح ة  إمكان ة الوصدددددو  إل ها  كل ة م  دددددو   من  ال  النظم الادائ ة امل دددددتاامة  أ  ت دددددلى إىل أتم نها، 
  لتشال ع ال  اساأل  الربامج الرام ة إىل الوقاية من الوز  الزائا  ال منة أ  احلا منهما.

 ة  القطاع اخلاص  أصددددددددددددددحاب املصددددددددددددددلحة امللن    ينباهت للحكوماأل،  اعم من املنظماأل احلكوم ة الا ل  بع
اآل رين، أ  تقو ي نظم املشدددددد ايأل اللامة عرب احلرص على توافر اع اط الادائ ة الصددددددح ة  سددددددهولة الوصددددددو  
إل ها  إمكان ة حتم   كل تها  جللها مالنمة يف ال ددد اقاأل  املؤسددد ددداأل اللامة من قب   احلضددداانأل   ريها من 

 املاا س،  امل ددتشدد  األ،   نوك اع دية،  املكاتب احلكوم ة،  أماكن اللم ،  القواعا  مرافق  عاية اعط ا ،
الل كرية،  ال الو ،      التمريض،  مرافق الرعاية، مبا يتماشى مع اخلطوط التوج ه ة الوطن ة  ش   اع اط 

  اعسدددري   منتالهت اع دية الادائ ة القائمة على اع دية  عرب اللم  مع أصدددحاب احل ازاأل الصددداري   املزا ع
 ا ل   الضل ان، ح  ما يكو  ذلا ممكًنا.

 ينباهت للحكوماأل أ  تر ا توفري الوجباأل املا س ة الصح ة من  ال  النظم الادائ ة امل تاامة  تحق ق أهااف   جع
ع دية  مك   ة تاد ية  اضدددحة تكو  مت  دددقة مع اخلطوط التوج ه ة الوطن ة  شددد   اع اط الادائ ة القائمة على ا

 مع احت اجاأل ال داأل اللمرية املختل ة، مع إيالن عناية  اصة ل شخاص اعك ر أتثرًا ابنوع  سون التادية. 
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 ينباهت للحكوماأل  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  القطاع اخلاص  أصددحاب املصددلحة امللن   اآل رين النظر يف    ع
ران اع دية املقامة يف املاا س   ريها من مرافق  عاية اعط ا ، ال  يج للوجباأل املا سددد ة ا ل ة ح ا يتم شددد

ح  ما يكو  ذلا مناسدددددددًبا، من املزا ع  اعسدددددددري   /أ  أصدددددددحاب احل ازاأل الصددددددداري  لاعم اجملتملاأل ا ل ة 
  توفري ال رص ال  وية للتالمد .

ملصددددددلحة امللن   اآل رين ت  ددددددري  ينباهت للحكوماأل  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  القطاع اخلاص  أصددددددحاب ا  هع
 ال   رامج  توافر اع اط الادائ ة الصح ة  كل ة م  و   من  ال  النظم الادائ ة امل تاامة ل سر ال قري  من

احلماية االجتماع ة، من قب   الق ائم الشرائ ة ل  دية املادية أ  التحويالأل النقاية أ   رامج التادية املا س ة 
األ اجملتمل ة اع رى.  جيب   ا هده الربامج  نتائج تاد ية  اضددحة تكو  مت ددقة مع اخلطوط أ   رامج الوجب

 التوج ه ة الوطن ة  ش   اع اط الادائ ة القائمة على اع دية  مك   ة مع احت اجاأل ال داأل اللمرية املختل ة.
وزيددة  رامج احلمددايددة االجتمدداع ددة  ينباهت للالهدداأل ال دداعلددة احلكوم ددة  املنظمدداأل احلكوم ددة الددا ل ددة أ  تلزز جه   ع

 قا  ا على الصددددمو  من أج  التصدددداي للالائحاأل  الصدددداماأل النظام ة اع رى اليت تؤثر سددددلًبا على اعمن 
 الادائهت  التادية.

 ينباهت للحكوماأل  امل ددددددددددددتهلك   منظماأل املزا ع    ريهم من منتالهت اع دية تشددددددددددددال ع توافر اع دية امل مونة   زع
الة  طريقة م دددددددددتاامة اليت ت ددددددددداهم يف اع اط الادائ ة الصدددددددددح ة، مبا يف ذلا اع دية املادية  املنتالة  املاد ية  املنت

 طريقة م تاامة  اليت يتم التز    هبا من أسوا  أصحاب احل ازاأل الصاري   املزا ع  اعسري   الص ا ين  املنظماأل 
 يت ةمع اعشخاص حو  ثقافاأل  دائ ة حمل ة.االجتماع ة،   ري ذلا من جهو   نان اجملتملاأل ا ل ة ال

رصـــد التكنولوجيات اجلديدة وتعزيز اًلجتاهات لصـــا  حتقيق األمناط الغذائية الصـــحية من خالل النظم  3-3-3
 الغذائية املستدامة:

، ينباهت للحكوماأل اإلقرا   ت ثري اإلن نت   سدددائ  التواصددد  االجتماعهت  شدددران اع دية عرب اإلن نت،   صددداه  أع
 تشددددددددال ع شددددددددركاأل اإلعالم على ال  يج ل  دية املادية  امل مونة  املنتالة  طريقة م ددددددددتاامة اليت ت دددددددداهم يف 

 اع اط الادائ ة الصح ة على  سائ  التواص  االجتماعهت.
 ينباهت للحكوماأل أ  تل ف ابالةاه املتنامهت املتم   يف شدددددددددران اع دية على اإلن نت  اسدددددددددتهالكها  ا ج   بع

أ   ح دددددبما يكو  ذلا مناسدددددًبا للظر ف الوطن ة،مبا يف ذلا اع دية املباعة يف الشدددددوا ع ،  ميكنها، املنز  ع
تلزز ال  اساأل اليت ترمهت إىل تشال ع املطاعم  املنافد اإللك  ن ة على تقامي اعطبا  املصنوعة من اع دية 

الادائ ة الصددح ة،  عرض املللوماأل  شدد   املادية  امل مونة  املنتالة  طريقة م ددتاامة اليت ت دداهم يف اع اط 
اع دية يف قائمة الطلام عم   ال ددلراأل احلرا ية  ترك بة املنتالاأل   ريها من املللوماأل عن ا توى التاد ي 
 املللوماأل اع رى ذاأل الصدددلة القائمة على الللوم  اع لة كتلا املتلل قة ابإلنتاج  االسدددتهالك امل دددتاام ، 

ح  ما يكو  ذلا مناسدددددًبا ،  ت ا ي ال اقا  املها  من اع دية،  2030ؤشدددددراأل  طة عام ابالسدددددتنا  إىل م
  اح ام اللوائ  اخلاصة   المة اع دية.
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 سالمة األغذية يف النظم الغذائية املستدامة 4-3 -دال

ن ب  مكافحة  ر ز تلا سدددالمة اع دية عاماًل أسددداسدددً ا يف مج ع أجزان النظام الادائهت  تت دددم أبمه ة حامسة يف ة -57
 اطر حمتملة  ا  سددددددددالمة اع دية، مبا يف ذلا  اطر   ولوج ة  ك م ائ ة  ما ية، قا ت ددددددددبب اعمراض  الوفا   تشددددددددم  
اللوام  املمرضددددددددددددة املنتقلة عن طريق اع دية،  ال ددددددددددددموم اليت حتاث  صددددددددددددو   طب ل ة،  امللواثأل، مبا ف ها امللا   ال ق لة، 

 مضددددددددددددا األ امل كر ابأل، مع االع اف مبواصدددددددددددد األ ه دة الاسددددددددددددتو  الادائهت  األ  اللقاقري الب طرية  ل  األ مب ااأل اآلف
  طوطها التوج ه ة  توص ا ا املتلل قة   المة اع دية،  املا نة الصح ة حل واانأل ال ا  ة  ما نة صحة احل واانأل املائ ة 

قا األ الوطن ة،  اسددددتخاامها.  مت   اعمراض احل وان ة  النبات ة الصددددا  ت  عن املنظمة اللامل ة لصددددحة احل وا ،  اللوائ   ال
ا  ايااأل ل دددالمة النظم الادائ ة  قا  ا على الصدددمو   لصدددحة اإلن دددا   تاديته.  ال ميكن أ  تلترب اع دية ماد ية  أيضدددً

.  تتزايا احلاجة امللحة إىل تكن م مونة، كما يل ق االفتقا  إىل سددددددددددددددالمة اع دية اعتما  اع اط الادائ ة الصددددددددددددددح ة إ  مل
حت دد  القا   على تتبع سددالمة اع دية من أج   صددا تافق اإلماا األ الادائ ة،  ت  ددري عمل األ اسدد جاع اع دية من 
قة.  ي ددددددل ا هدا الق ددددددم الضددددددون على احلاجة إىل التلا   الا    الوطين يف  ا  سددددددالمة اع دية، مع  الشددددددبكاأل املن دددددد 

تق  ماأل ال لالة للمخاطر  اإل الغ عن املخاطر  إ ا  ا يف إقامة نظم  قا ة مناسددددددددددبة ملختل  النطاقاأل االع اف أبمه ة ال
 ق. ي ال  اقاأل  أسال ب اإلنتاج  الت و 

 تعزيز التعاون الوطين والدويل يف جمال سالمة األغذية: 3-4-1

الادائ ة  أ  تطو   سدددد اسدددداأل   رامج ينباهت للحكوماأل أ  تلزز سددددالمة اع دية يف سدددد اسددددا ا املتلل قة ابلنظم   أع
م دددتنا  إىل الللوم  حما   ال ددد ا   شددد   سدددالمة اع دية يكو  من شددد با أ  تنظر يف اعتما  إجراناأل على 

 امتاا  النظم الادائ ة  تتلل ق انتاج اع دية  ةه زها  منا لتها  إعاا ها  ختزينها  توزيلها. 
قتضدددددان،  تطوير   ضدددددع  تقوية  إن اذ نظم مراقبة ل دددددالمة اع دية،  يتل   على احلكوماأل الق ام، ح دددددب اال  بع

يف ذلا مراجلة التشريلاأل  اللوائ  التنظ م ة الوطن ة اخلاصة   المة اع دية  اعتما ها  حتاي ها  تن  دها  مبا
ل تمكن منتالو  مو    الادان على طو  سددددددددددددددل ددددددددددددددلة إماا األ اع دية من أت ية عملهم   ددددددددددددددالمة.  ينباهت 

كوماأل أ  تن  د، ح دددددددب االقتضدددددددان   اعم من املنظماأل احلكوم ة الا ل ة، املواصددددددد األ امللتما    لً ا، للح
 من اخلطوط التوج ه ة الطوع ة.  41 فًقا لل قر  

 ينباهت للحكوماأل  الشدددددددبكة الا ل ة لل دددددددلطاأل امللن ة   دددددددالمة اع دية املشددددددد كة    منظمة اع دية  الز اعة   جع
  شدددد   سددددالمة اع دية، مبا يف  ة أ  تشددددا ك يف الشددددبكاأل الا ل ة الرمس ة لتبا   املللوماأل منظمة الصددددحة اللامل

ذلا مراقبة املخاطر املنقولة  واسددددددددددددطة اع دية  ت شددددددددددددهت اعمراض  إ ا   حاالأل الطوا ئ،  أ  تتقاسددددددددددددم اع لة 
 موعة من القضدددااي م    الب اانأل ملها  ت ددداهم ف ها، ح  ما يكو  ذلا مناسدددًبا، لتح ددد  سدددالمة اع دية يف 

جو   امل اه،   ل األ مب ااأل اآلفاأل،  اللوام  املمرضددة املنتقلة عن طريق اع دية،  ال ددموم اليت حتاث  صددو   
طب ل ة،  امللواثأل، مبا ف ها امللا   ال ق لة،   ل  األ مب ااأل اآلفاأل  اللقاقري الب طرية  مضدددددددددددددا األ امل كر ابأل، 

دية،  البكترياي املمرضدددددة  ال ري سددددداأل  ال دددددموم  الط  ل األ  اعمراض احل وان ة املصدددددا ،  املوا  املضدددددافة إىل اع 
  االحت ا /الاش  يف املنتالاأل الادائ ة.
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 ضمان سالمة األغذية يف نظم اإلنتام: 3-4-2

إزان  58ينباهت للحكوماأل  القطاع اخلاص  أصدددددددددحاب املصدددددددددلحة امللن   اآل رين تن  د بج الصدددددددددحة الواحا   أع
اع دية على طو  سددل ددلة إماا  اع دية  اععالف، مع االع اف ح  ما يكو  ذلا مناسددًبا ابل ا ا  سددالمة

القائم    سدددددالمة اع دية  صدددددحة اإلن دددددا   النباوأل  احل واانأل  الب دة، ال سددددد ما من أج  الوقاية من مج ع 
صددددددددددددددا ،   ريها من اعمراض املنتقلة عن اعمراض املنتقلة عن طريق اع دية، مبا يف ذلا اعمراض احل وان ة امل

 طريق اع دية،  التخ    من آاث ها. 
 ينباهت للحكوماأل، ابلتلا   مع املنظماأل احلكوم ة الا ل ة، أ  تواصددددد  تطوير  تن  د اخلطا الوطن ة القائمة   بع

ن ةي من على الللوم  املخاطر، مراع ة  ل   يمقا مة مضددددددددددددددا األ امل كر ابأل:  ل   لتطوير  طا اللم  الوط
ذلا إنتاج  يف أج  مكافحة مقا مة مضا األ امل كر ابأل يف ال ر   احل وان ة  تر  ة اعح ان املائ ة  النباوأل، مبا

اللل ، مع االع اف ابملواصددد األ  اخلطوط التوج ه ة  التوصددد األ الا ل ة امللتما  من جانب اعجهز  الا ل ة 
ل ف هبا ات ا  منظمة التالا   اللامل ة  شددد   تاا ري الصدددحة  الصدددحة امللن ة  وضدددع امللايري، مبا ف ها تلا اليت ي

النبات ة، من أج  تلزيز   عم االسدددتخاام الرشددد ا  املناسدددب ملضدددا األ امل كر ابأل،  اسدددتخاامها،  مع التدكري 
  ذاأل الصددددلة الصددددا    عن مؤمتر منظمة اع دية  الز اعة،  مع االع اف مبواصدددد األ ه دة الاسددددتو  59ابلقرا األ

الادائهت   طوطها التوج ه ة  توصددددد ا ا  اسدددددتخاامها،  مع مراعا  عم  فريق التن ددددد ق املشددددد ك    الوكاالأل 
امللين مبقا مة مضددددددددا األ امل كر ابأل، ح  ما يكو  ذلا مناسددددددددًبا.  من الضددددددددر  ي اتباع بج تلا ين للصددددددددحة 

ابأل، من أج  احلا من مقا مة الواحا ، مع مراعا   طة اللم  اللامل ة  شدددددددددددددد   مقا مة مضددددددددددددددا األ امل كر  
مضدددددددددددددا األ امل كر ابأل، مبا يف ذلا إذكان الوعهت  تنم ة القا   على  صدددددددددددددا مقا مة مضدددددددددددددا األ امل كر ابأل 

 . 60 استخاامها يف اع دية  الز اعة، ح ب االقتضان

 محاية املستهلكني من املخاطر اليت هتدد سالمة األغذية يف اإلمدادات الغذائية: 3-4-3

ماأل  القطاع اخلاص  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  الشركان يف التنم ة  أصحاب املصلحة امللن   ينباهت للحكو   أع
اآل رين تلزيز إمكان ة التتبع يف سدددددددددددالسددددددددددد  اإلماا األ الادائ ة  الكشددددددددددد  املبكر عن التلو ث  حت ددددددددددد نهما، 

 التتب ع.  االست ا   من ال رص اليت تت حها التكنولوج األ انايا  إلجيا  احللو  يف  ا 
تاعم   ينباهت لالسدددددددددت ما األ اليت تقوم هبا احلكوماأل  القطاع اخلاص  أصدددددددددحاب املصدددددددددلحة امللن   اآل رين أ   بع

املخاطر  تا يب منتالهت اع دية  منا ل ها   ه زيها لتن  د التاا ري الوطن ة امل تنا  إىل الللوم  اع لة  القائمة على
  أ  حتاف  يف الوقت ن  ه على ق متها التاد ية. اليت ميكنها أ  توف ر اع دية امل مونة

احلكوماأل ماعو  إىل أ  تقر  ابلتشدددددددددريلاأل  اللوائ   اخلطوط التوج ه ة  أ  تك   ها لتق  م  إ ا   املخاطر   إ     جع
الصددددددددددح ة الناشدددددددددددة  ا تملة فضدددددددددداًل عن املنافع ا تملة لتحق ق اعمن الادائهت  التادية، مبا يف ذلا املنتالاأل 

                                                           
،  صحة الصحة الواحا  بج يرمهت إىل تصم م  تن  د الربامج  ال  اساأل  التشريلاأل  البحوث اليت تتواص  ف ها قطاعاأل متلا   عم   الصحة اللامة  58

 health/ar-https://www.who.int/features/qa/oneاحل وا   النباأل،  الب دة   تلم  مًلا من أج  حتق ق نتائج أفض  يف  ا  الصحة اللامة. املرجع: 
 الصا  ا  عن مؤمتر منظمة اع دية  الز اعة 6/2019  15-4/2 القرا ا   59
 .الراهن الوقت يف عم  من الادائهت الاستو  هل دة التا ع كر ابألامل  مبقا مة امللين املخصص الا   احلكومهت املهام فريق  ه يقوم مبا اعلمً  اإلحاطة مع  60

https://www.who.int/features/qa/one-health/ar
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ائ ة انايا  اليت ت ددددددتحاثها التكنولوج األ الناشدددددددة ح ددددددب االقتضددددددان، مع مراعا  اللوام  اع رى ذاأل الاد
 الصددددلة يف عمل ة إ ا   املخاطر على النحو املب   يف الال   اإلجرائهت هل دة الاسددددتو  الادائهت  تق  ماأل املخاطر

 ا ا، أينما توافرأل، كما قصدددد  مع أي الللم ة  مواصدددد األ ه دة الاسددددتو  الادائهت   طوطها التوج ه ة  توصدددد
 منتج  دائهت جايا. 

 املعارف التغذوية املتمحورة حول اإلنسان والتثقيف واملعلومات 5-3 -هاء

من اعمه ة مبكا  مراعا  اجملموعة املتنوعة من ال قافاأل الادائ ة،  امللايري االجتماع ة،  اللالقاأل،  التقال ا اليت  -58
ائ ة الصددح ة من  ال  النظم الادائ ة امل ددتاامة،  إقامتها  ا افظة عل ها   ايتها من  ري تقويض ت دداهم يف اع اط الاد

التقام ا رز يف حتق ق امل ددددددا ا     انن دددددد .  يلرض هدا الق ددددددم نقاط الا و  ال دددددد اسددددددات ة لتشددددددال ع اع اط الادائ ة 
  هم،  جو   املللوماأل املتاحة  الا افع  املها األ الصدددددح ة من  ال   عم اعشدددددخاص لتح ددددد  ملا فهم،   ع هم،  ت ق

 املما سددددداأل امل دددددتاامة اليت متك ن انهاأل ال اعلة الرئ  ددددد ة.  تلا الربامج اخلاصدددددة  ك  سددددد ا   تلزيز انوانب الصدددددح ة 
التادية  الب دة  طريقة  ل  اط الادائ ة  امللا ف التقل اية املنب قة عن  تل  النظم الادائ ة أمرًا ح واًي لضددددددددددما  الت ثري على

مت ا ية  إجيا  ة  م تاامة.  ميكن للتا ري االجتماعهت  ال لوكهت أ  قو   اع اط املتلل قة ابع دية  استهالكها  أ  ميك ن 
 اعشخاص من الق ام خب ا األ أفض  عن  هم  عسرهم  اع لا  ال الثة للتنم ة امل تاامة. 

لتوفّي التثقيف واملعلومات بشـــــأن األمناط الغذائية الصـــــحية والنظم  اســـــتخدام الســـــياســـــات واألدوات 3-5-1
 الغذائية املستدامة:

ينباهت للحكوماأل، ابلتلا   مع املؤسدد دداأل الللم ة، أ  تاعم اخلطوط التوج ه ة الادائ ة القائمة على اع دية   أع
ية اخلاصددددة  اليت يكو  من  امل ددددتنا  إىل اع لة ملختل  ال داأل اللمرية  اعشددددخاص ذ ي االحت اجاأل التاد  

شدددددد با تلري  اع اط الادائ ة الصددددددح ة املناسددددددبة لك  سدددددد ا  من  ال  مراعا  ا ر كاأل االجتماع ة  ال قاف ة 
 املتوا ثة  الللم ة  االقتصددددددددددددددا ية  التقل اية  اإليكولوج ة  اناراف ة  الب د ة،  أ  تضددددددددددددددلها ح  ما يكو  ذلا 

ا االسددددت  ما ، ح ددددب االقتضددددان، يف أ  األ التادية الصددددح ة اللامة لتح دددد  الت ق   مناسددددًبا.  من املهم أيضددددً
 التاد ي  تشال ع اع اط الادائ ة الصح ة  النظم الادائ ة امل تاامة. 

 ينباهت للحكوماأل أ  تتبع ُباًلا حتا من أتثري ت دددددويق اع دية  املشدددددر ابأل  ري الكحول ة  شدددددك   ري مالئم   بع
،  فًقا للقواعا ذاأل الصددلة املت ق عل ها 14-63ه يف قرا  مجل ة الصددحة اللامل ة ل ط ا  على النحو املوصددى  

من جانب أطراف متلا    للتشدددددريلاأل الوطن ة، ح  ما ينطبق ذلا،  للضدددددماانأل لتحايا تضدددددا ب املصددددداحل 
دية  ميكن أ  تشدددددددددم  هده التاا ري، ح  ما يكو  ذلا مناسدددددددددًبا، لوائ   شددددددددد     ع هده اع  ا تم   إ ا ته.

   ال  يج هلا على مقر ة من املاا س  مرافق الرعاية ابعط ا ، عنا االقتضان.
 ينباهت للحكوماأل  أصددحاب املصددلحة اآل رين  اية الرضدداعة الطب ل ة اخلالصددة يف اعشددهر ال ددتة اع ىل من   جع

 دددنت   ما  لا،  ال  يج احل ا   الرضددداعة الطب ل ة املتواصدددلة املصدددحو ة ابلتادية التكم ل ة املناسدددبة حىت عمر ال
هلما   عمهما  تشال ع إنشان  نوك اعلبا    اية الرضاعة الطب ل ة اليت متا سها اعمهاأل اللامالأل   عمها، 

 مع م انا   اية اعمومة  اإلجاز  الوالاية املافوعة  تلزيزمها.
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 ب اعط ا  التالا ية   اائ   ينباهت للحكوماأل أ  تن  د تاا ري أ  آل األ  طن ة تتلل ق  ت ددددددددددددددويق  اائ  حل   ع
 التوص األ اع رى القائمة على  61حل ب اعم اع رى هباف ت ل   املا نة الا ل ة لت ويق  اائ  حل ب اعم

ن ة.  ينباهت اع لة  الصددددددددددا    عن منظمة الصددددددددددحة اللامل ة، ح  ما ينطبق ذلا  متاشددددددددددً ا مع التشددددددددددريلاأل الوط
 اص  تق  مه. للحكوماأل أ  ترصا أثر هده التاا ري  تو 

 ينباهت للحكوماأل أ  تلزز توسدددد م اع دية  التوسدددد م التاد ي القائم  على الللوم  اع لة، مبا يف ذلا النظر   هع
يف  طا متنوعة  م ددددددددتنا  إىل الللوم  اع لة لوضددددددددع  طاقاأل التوسدددددددد م على انزن اعمامهت للمنتالاأل ع اليت 

    تاعمهما من أج  تشال ع اع اط الادائ ة الصح ة. ،  أ62ميكنها أ  تشم  التوس م الت  ريي  اإلعالمهت

يكو  مت ددًقا مع   أ  ضددماانأل لتحايا التضددا ب ا تم  يف املصدداحل  إ ا ته جيب أ  يشددم  توسدد م اع دية 
سدددد اسدددداأل الصددددحة اللامة  التادية  اللوائ  الادائ ة الوطن ة.  يتم   اهلاف من التوسدددد م التاد ي يف ال ددددماح 

ايا كم ة املادايأل يف املنتالاأل  شك  صح  .  جيب على التوس م الت  ريي، مبا يف ذلا للم تهلك   تح
 ضع  طاقاأل التوس م على انزن اعمامهت للمنتالاأل، أ  ي م  للم تهلك   تحايا املادايأل  صو   سريلة 

  سهلة مبا ف ه مصلحة الصحة اللامة. 
ال ع القطاع اخلاص إلنتاج املزيا من اع دية املادية  ينباهت للحكوماأل أ  تطو   ال دددددد اسدددددداأل الرام ة إىل تشدددددد   ع

 لتصددددددددم م منافد   ع اع دية، مبا يف ذلا اعسددددددددوا   املطاعم  اعماكن اع رى اليت تب ع اع دية أ  تقامها، 
  اليت تشال ع عرض اع دية امل مونة  املادية  املنتالة  طريقة م تاامة  اليت ت اهم يف اع اط الادائ ة الصح ة.

 ينباهت للحكومدددداأل  املنظمدددداأل احلكوم ددددة الددددا ل ددددة  القطدددداع اخلدددداص  منظمدددداأل اجملتمع املدددداين  املنظمدددداأل   زع
احلكوم ة  أصدددددددحاب املصدددددددلحة امللن   اآل رين، مبن ف هم اعطبان  اللامل  يف القطاع الطل  الصدددددددحهت،   ري

على الللوم يف سدددد اقاأل  تل ة، مع تلزيز إ ماج الت ق   التاد ي  مما سدددداأل اإل شددددا  يف  ا  التادية القائمة 
مبا يف ذلا لل دددكا  املشدددا ك  يف  رامج تادية  ،ضدددماانأل لتحايا التضدددا ب ا تم  يف املصددداحل  إ ا تهتقامي 

اعمهاأل  اعط ا ،  الربامج اإلعالم ة امل دددددددددددتنا  إىل اخلطوط التوج ه ة  شددددددددددد   اع اط الادائ ة القائمة على 
املتلل قة ابلنظم الادائ ة.  جيب النظر يف إ ماج الت ق    املللوماأل يف  ا   اع دية  ال دددددددددددددد اسدددددددددددددداأل اع رى

  التادية ضمن احلزم ال ن ة لإل شا  الز اعهت ك ب   لاعم املنتال  من أج  زاي   إنتاجا اع دية املادية.
ملنظمددداأل  ري  ينباهت للحكومددداأل  املنظمددداأل احلكوم دددة الدددا ل دددة  القطددداع اخلددداص  منظمددداأل اجملتمع املددداين  ا  حع

احلكوم ة  أصحاب املصلحة امللن   اآل رين، مبن ف هم اعطبان  اللامل  يف القطاع الصحهت، تلزيز سل لة من 
اعنشدددددددطة من قب   التواصددددددد   ارض التا ري االجتماعهت  ال دددددددلوكهت،  الت ق   الادائهت  التاد ي،  التواصددددددد     

االجتماعهت لل  يج للرضدددددددداعة الطب ل ة  ال قافاأل الادائ ة  اعشددددددددخاص،  احلوا األ اجملتمل ة،  مبا  األ الت ددددددددويق
اعصددددددددل ة  التقل اية ك ددددددددب   للت ثري  طريقة إجيا  ة على امللا ف  املواق   امللايري االجتماع ة  تن دددددددد ق الرسددددددددائ  

لوصددددو  إىل املتلل قة ابلتادية  االسددددتهالك  اإلنتاج امل ددددتاام   املوج هة عرب  موعة متنوعة من قنواأل االتصددددا  ل
 م توايأل متلا   من اجملتمع عم   احلمالأل اإلعالم ة . 

                                                           
61  . Geneva1981Milk Substitutes. WHO, -International Code of Marketing of Breast 
 ملنظمة اإلطا ي  الال   التوج ه ة املبا ئيف ي للمنتالاأل اعمامهت انزن على التوسددد م  طاقاألطا  ضدددع االطالع على اعم لة على  تل    ميكن  62

 .2019 جن  ،اع اط الادائ ة الصح ةي.  تشال ع أج  من للمنتالاأل اعمامهت انزن على التوس م  طاقاأل  ضع  ش   اللامل ة الصحة

https://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
https://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
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 ينباهت للحكوماأل  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة اجملتمع املاين  القطاع اخلاص  أصددددددددددددحاب املصددددددددددددلحة امللن     طع
اآل رين  عم ت ق   مج ع انهدداأل ال دداعلددة يف النظم الادددائ ددة إلسددددددددددددددنددا  اع لويددة خل ض ال دداقددا  املهددا  من 

 دية.  ميكن أ  تشددددددددم  اإلجراناأل  الأل للتوع ة على امل ددددددددتوايأل الوطن ة  اإلقل م ة  اللامل ة،  توسدددددددد م اع
 و يخ صالح ة اع دية،   صا ال اقا  املها  من اع دية. 

 تشجيع املعارف والثقافة الغذائية احمللية: 3-5-2

األ احلكوم ة الا ل ة  اع سدددددددداط اعكا مي ة ينباهت للحكوماأل  منظماأل اجملتمع املاين  القطاع اخلاص  املنظم  أع
 أصددددددحاب املصددددددلحة امللن   اآل رين اسددددددتخاام املوا   امللرف ة ال قاف ة  التقل اية  املتوا ثة  القائمة على الللوم 
 اع لة لتلزيز   عم الت ق    امللا ف يف ما يتلل ق ابع اط الادائ ة الصددددددددددددددح ة،  النظم الادائ ة امل ددددددددددددددتاامة، 

دية،  النشدددددددددددددداط الباين،  نظم اإلنتاج املتنوع،  ةن ب ال اقا  املها  من اع دية،  توزيع اع دية  ا    التا
اعسددددددر ،  سددددددالمة اع دية،  الرضدددددداعة الطب ل ة املناسددددددبة،  ح  ما تقتضددددددهت احلاجة، التادية املكملة مع مراعا  

 ددددددددد اقاأل، مبا يف ذلا تلا اخلاصدددددددددة ابل دددددددددكا  امللايري ال قاف ة  االجتماع ة  التك    مع  تل  انماهري  ال
اعصدل   مبوافقتهم الطوع ة على تقاسدم ملا فهم  مشدا كتهم يف امللا ف  الت ق   اع سدع نطاقًا.  ينباهت توفري 

 . ضماانأل لتحايا التضا ب ا تم  يف املصاحل  إ ا تهال
اين  القطدداع اخلدداص  القددا   اجملتمل    ينباهت للحكومدداأل  املنظمدداأل احلكوم ددة الددا ل ددة  منظمدداأل اجملتمع املدد  بع

 صائ   يف  ا  الصحة  اع ساط اعكا مي ة  أصحاب املصلحة امللن   اآل رين اع اللامل  االجتماع     
تشددددددددال ع ال قافاأل الادائ ة  مها األ الطههت،  الت ق   التاد ي  االع اف أبمه ة اع دية يف ال اث ال قايف يف 

.  ميكن حتق ق ذلا من  ال  انمل األ اعهل ة  مجل األ امل ددتهلك   املؤسدد دداأل التلل م ة اجملتملاأل ا ل ة
 اليت ت تهاف الرجا   الن ان. 

 ينباهت للحكوماأل أ  تقوم، ح ددددددددب االقتضددددددددان، بماية  تلزيز ملا ف ال ددددددددكا  اعصددددددددل    اجملتملاأل ا ل ة   جع
ل ب إنتاج اع دية  طريقة م تاامة  إعاا  اع دية ا ل ة  التقل اية املتلل قة ابلتقال ا ا ل ة  اععراف املتوا ثة  أسا

 اليت تتمتع   وائا تاد ية    د ة  ح ظها،  اليت تلزز سالمة اع دية  حت  ن سب  الل ش  اع ضاع االجتماع ة. 

 تشجيع "مراكز" املعرفة والتثقيف واملعلومات الغذائية والتغذوية: 3-5-3

ملاا س  مراكز التلل م  التا يب ال ن    املهن  ، فضددددددددددددداًل عن ماا س التلل م، أ  تضدددددددددددددع ينباهت للالاملاأل  ا  أع
مناهج   اسددد ة  شددد   التادية للطالب يف  االأل الا اسددداأل الادائ ة اليت تشدددم  تكنولوج ا اع دية  الصدددحة 

  الز اعة  ال  ف   تا يبهم. 
اص  املنظمداأل احلكوم دة الدا ل دة  انداملداأل  املداا س  ينباهت للحكومداأل  منظمداأل اجملتمع املداين  القطداع اخلد  بع

 منظماأل صاا  املنتال   اللامل    سائ  االتصا   أصحاب املصلحة امللن   اآل رين تلزيز امللا ف التاد ية 
 مها األ الطههت عنا اعط ا  يف سن الا اسة  الشباب  البالا  عمبا يف ذلا تشال ع أ قاأل الوجباأل انماع ة 

صددددد  االجتماعهت حو  الطلام  اسدددددتهالك اع اط الادائ ة الصدددددح ة    ض املها  من اع دية  يف  موعة  التوا
  .الضماانأل لتحايا تضا ب املصاحل ا تم   إ ا تهمتنو عة من ال  اقاأل، مبا يف ذلا توفري 
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االقتضدددددددددددددان،   ينباهت للحكوماأل  اعم من املنظماأل احلكوم ة الا ل ة،   نان على الطلب، أ  تقوم ح دددددددددددددب  جع
  تن  د سددد اسددداأل شددداملة  شددد   الادان  التادية يف املاا س  مرحلة ما قب  املا سدددة،  اسدددتلراض املناهج ال  وية
إل ماج مبا ئ  مما سددددداأل التادية  االسدددددتاامة  املما سددددداأل امل دددددتاامة ف ها،  إشدددددراك اجملتملاأل ا ل ة، مبا يف 

ديددة  اللددامل  يف  ددا  اع ددديددة  منظمددا م، يف تلزيز ذلددا، ح  مددا يكو  ذلددا ممكنددًا، صدددددددددددددداددا  منتالهت اع دد
الب داأل الادائ ة الصددددددددددددح ة  اع اط الادائ ة الصددددددددددددح ة من  ال  النظم الادائ ة امل ددددددددددددتاامة يف املاا س      

 احلضانة   ريها من مرافق  عاية اعط ا     دتها،   عم اخلاماأل الصح ة  التاد ية يف املاا س.
ملنظمدددداأل احلكوم ددددة الددددا ل ددددة  القطدددداع اخلدددداص  منظمدددداأل اجملتمع املدددداين  املنظمدددداأل  ينباهت للحكومدددداأل  ا   ع

احلكوم ة  صددددددددددداا  منتالهت اع دية  اللامل  يف  ا  اع دية  منظما م  أصدددددددددددحاب املصدددددددددددلحة امللن     ري
زا ع  اآل رين  عم احلوا األ  شدددددددددد   اع دية  التادية مع ال ددددددددددكا  اعصددددددددددل    اجملتملاأل ا ل ة  ماا س امل

احلقل ددة   ددامدداأل اإل شدددددددددددددددا  الز اعهت من  ال  تبددا   امللددا ف  اخلرباأل  اعفكددا  اليت ميلكهددا اعفرا  الدددين 
يلترب   عا ً  أعضدددددددددددددداًن يف  تمع التادية عم   قا   اجملتملاأل ا ل ة،  القا   الاين  ،  الطها ،  مو   ي  ال

 قا   الشددددددددباب،  املزا ع   منتالهت اع دية،     ا  اععما   النظم الادائ ة  ةا  التالزئة ف ها،  امل ددددددددتهلك ،
الشدددددباب،  صددددداا  منتالهت اع دية  اللامل  يف  ا  اع دية  منظما م،  اللامل  يف  ا  الرعاية الصدددددح ة، 

   ؤسان البلاايأل،  اجملتملاأل ا ل ة .

 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف النظم الغذائية 6-3 -واو

تلا اللالقاأل    انن دد   امللايري ال قاف ة من أ رز حمركاأل انوع  سددون التادية  اع اط الادائ ة  ري الصددح ة،  -59
 يف  لاا  عايا ، تقوم الن دددددان  ال ت األ انتاج اع دية  اختاذ القرا األ املتلل قة ابلنما  ال سددددد ما لاى الن دددددان  ال ت األ.
ة التاد ية ععضدددددان أسدددددر ن.  تلا املرأ  عاماًل مهًما لتحق ق التنم ة امل دددددتاامة،  وصددددد ها الادائهت ل سدددددر   الت ثري يف احلال

ا يف أسددددددددر ا   تملها ا لهت   لاها.  يف الوقت ن  دددددددده، ترزح الن ددددددددان  جهة فاعلة ل س فقا يف النظام الادائهت    أيضددددددددً
 اللم  املنز   ري مافوعة اعجر،  يلان   ال ت األ  شدددددك   ري مت ددددداٍ  حتت عبن ما تكل    ه من م دددددؤ ل األ الرعاية 

 مثة  يف الك ري من اعح ا  من م ددددددتوايأل أعلى  ك ري من انلاام اعمن الادائهت  النتائج التاد ية ال دددددد دة مقا نة ابلرجا .
م حاجة إىل متك  الن دددددددان  ال ت األ  ضدددددددما  حقو  الن دددددددان من  ال  إعا   توزيع هدا اللم   ري مافوع اعجر  التلل 

 ي دددددل ا هدا الق دددددم الضدددددون على أمه ة حت ددددد   فاه املرأ ،   الوصدددددو  إىل املللوماأل  املوا    اخلاماأل، لتح ددددد  التادية.
 ضما  حصوهلا املباشر على املوا   املال ة  ال ن ة  احل وية املا ية،  حت      ها كص ة فاعلة  مشا كة يف صنع القرا األ، 

 القاأل القو   التال ب على اللوائق القانون ة اليت حتا من امل ا ا   اخل ا األ املتاحة هلا. متك نها من أت يته،  موازنة ع

 متكني املرأة: 3-6-1

ينباهت للحكوماأل أ  تضددددددمن تكافؤ ال رص  أ  تلزز امل ددددددا ا  يف مشددددددا كة املرأ   الرج  يف صددددددنع القرا األ   أع
تضمن امل ا ا     انن   يف أت ية أ  ا  ق ا ية  ال  اس ة  أ  تاعم املرأ  ال س ما يف املناطق الري  ة،  أ 

م   الربملاانأل  الوزا األ  ال دددددلطاأل ا ل ة على م دددددتوى املقاطلة  اجملتمع ا لهت.  -يف ه داأل صدددددنع القرا  
 ينباهت للحكوماأل  أصددددددحاب املصددددددلحة تشددددددال ع االسدددددد ات ال األ اليت ترمهت إىل اللم  مع الرجا   ال ت ا  

 ل ت األ يف  ا  التادية  وص  ذلا م ؤ ل ة مش كة. على  عم الن ان  ا



50 CFS 47/Report 

األ االجتماع ة  االقتصدددددددددا ية  ال قاف ة الالزمة   بع  ينباهت للحكوماأل أ  تشدددددددددال ع ق ام   دة متك ن ة إلحااث التاري 
ال دد اسدداأل  الربامج  املؤسدد دداأل ا ا    املراع ة للمنظو  انن دداين  اليت  لتحق ق امل ددا ا     انن دد    ضدد 

التصدددددداي ملختل  أشددددددكا   هت أ  تشددددددم  تك    اخلاماأل اللامة لاعم املرأ ،   الأل التوع ة الرام ة إىلينبا
التم  ز  اللن  ضددا املرأ   ال تا ، ال سدد ما يف املناطق الري  ة.  جيب أ  يشددم  ذلا املشددا كة النشددطة للرجا  

  ضما  إمكان ة الوصو  إىل  اماأل الاعم املناسبة للن ان. 
لحكوماأل  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  القطاع اخلاص  اجملتمع املاين، ال سدددد ما املنظماأل الن ددددائ ة،  ينباهت ل  جع

 أصدددحاب املصدددلحة امللن   اآل رين تلزيز متك  الن دددان  ال ت األ عرب  عم  صدددوهلن املنصددد   املت دددا ي إىل 
ملة،  اخلاماأل االجتماع ة اع رى التلل م اال تاائهت  ال انوي،   رامج حمو اعم ة،  اخلاماأل الصددددددددددح ة الشددددددددددا

 لتح   احلالة التاد ية ل سر . 

 تشجيع املرأة واًلعرتاف هبا كصاحبة مشاريع وجهة فاعلة رئيسية يف النظم الغذائية:  3-6-2

ينباهت للحكوماأل  أصدددددحاب املصدددددلحة اآل رين إيالن أمه ة كبري  لتلزيز امل دددددا ا     انن ددددد     دة الظر ف   أع
كهت حتقق املرأ  إمكاان ا الكاملة،  هم ماعو   إىل الق ام  دلا مبا يتماشددددددى مع التشددددددريلاأل الوطن ة الالزمة ل

ا.  جيب على التاا ري الرام ة إىل حتق ق ذلا أ  تاعم  الصددددددددكوك املتصددددددددلة بقو  اإلن ددددددددا  املت ق عل ها عامل ً 
يف ذلا من  ال  التمك  االقتصددددددددددددددا ي للمرأ    نهما، مبا  التوف قانمع اعم      احل ا  اللائل ة  املهن ة   

  رامج احلماية االجتماع ة اليت تشددددددددددددددم  مافوعاأل إعالة اعط ا   اعسددددددددددددددر ،  اإلجاز  الوالاية،  حتايا احلا 
 عن اع ىن ل جو ،  تقل ص ال الو  يف اعجو     انن  ،  فرص اللم  ان  ا ،  ملاشاأل التقاعا، فضاًل 

 اية  ري مافوع اعجر، من مجلة أمو  أ رى. إعا   توزيع عم  الرع
  صددددددوهلن  ينباهت للحكوماأل أ  تضددددددمن،  فًقا للتشددددددريلاأل الوطن ة، حقو  احل از  املت ددددددا ية للن ددددددان  أ  تلزز     بع

املت ددددددا ي إىل اع اضددددددهت املنتالة،  املوا   الطب ل ة،  املا الأل،  اع  األ اإلنتاج ة  حتكمهن  هبا،   صددددددوهلن إىل 
 يب  اعسددددددددددوا   املللوماأل مبا يتماشددددددددددى مع اخلطوط التوج ه ة الطوع ة الصددددددددددا    عن ننة اعمن الت ق    التا

سددددددد ا  اعمن الادائهت  الادائهت اللاملهت  شددددددد   احلوكمة امل دددددددؤ لة حل از  اع اضدددددددهت  مصدددددددايا اعمساك  الااابأل يف
 الوطين. 

املصلحة امللن   اآل رين حت         ينباهت للحكوماأل  القطاع اخلاص  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  أصحاب  جع
الز اعة عرب تلزيز مشا كتها  اختاذها القرا األ املتلل قة اب اص  /اع دية اليت ختتا  إنتاجها   ك   ة ق امها  يفاملرأ  

 دلا.  جيب توفري إمكان ة الوصو  املت ا ي إىل  اماأل اإل شا   اخلاماأل االستشا ية للمرأ   ش   ا اص   
نتالاأل احل وان ة اليت تنتالها أ  ةه زها،   نان قا ا ا للتلام  مع التال ا ،  توفري اخلاماأل املال ة عم   االئتما   امل

  آل األ اال   ا    فرص تنظ م املشا يع يف النظم الادائ ة.
 ع  ينباهت للحكوماأل  املنظماأل  ري احلكوم ة  القطاع اخلاص  أصدددددددددددحاب املصدددددددددددلحة امللن   اآل رين تشدددددددددددال   ع

 اليت ميكنها أ  ت اعا املرأ  على حت   سب  ع شها،  أ  تزيا  صو  املرأ  إل ها.  63التكنولوج األ املوف ر  للوقت

                                                           
البا  ،  التاله ز ابلت دددددددددددددددخ   التاله ز احلرا ي،  أجهز  الطحن/املزج،  املواقا املوف ر  للطاقة، تشدددددددددددددددم  ملااأل ح   اع دية  ةه زها،  التخزين   63

ية  ز عها  حصاها  تر  ة اجمل األ الصاري   الا اجن.   امللااأل الز اع ة احلاي ة حلرث ا اص  /اع دية املاد 
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 ينباهت للحكوماأل أ  تشدددال ع تصدددم م ال ددد اسددداأل اخلاصدددة  ك  سددد ا  من أج  سدددا ال الو  الرقم ة يف ما      هع
 صددددددو  الن ددددددان الري  األ إىل اع  األ  الب  التحت ة الن ددددددان الري  األ  أ  تلزز  طا التلا   الرام ة إىل ت  ددددددري 

  الرقم ة  احللو  التكنولوج ة  تطب قها لتح   أنشطتهن املنتالة.
 ينباهت للحكوماأل  القطاع اخلاص  اجملتمع املاين  أصددددددددددحاب املصددددددددددلحة امللن   اآل رين ت  ددددددددددري امل ددددددددددا ا     ع

الادائ ة  اعنشددطة ذاأل الصددلة، مع االسددت ا   من  حصددو  املرأ  على فرص اللم   إقامة املشددا يع يف النظم يف
منصدددداأل اللم  القائمة لتول ا الا   املناسددددب  زاي   مشددددا كة املرأ  يف صددددنع القرا األ  شدددد   اسددددتخاام     

إ ا   اععما   اعسددددددددددددر   ال رص املتاحة لتشددددددددددددك   املا  راأل  إ ا  ا.  ميكن أ  يشددددددددددددم  ذلا التا يب على
 األ املتلل قة  صددددددنع القرا األ،  حت دددددد  اخلاماأل  املنتالاأل املال ة اليت ي دددددده  على املرأ  التالا ية،  تنم ة املها

ما   نهم  تلزيز التواصدددد  يف الوصددددو  إل ها  اليت تناسددددب احت اجا ا،  اع  األ مل دددداعا  الرجا   الن ددددان على
  ا   اعسر . 

 اجلتهما:اًلعرتاف ابلوضع التغذوي للمرأة وحرماهنا من التغذية ومع 3-6-3

ينباهت للحكوماأل  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  املنظماأل  ري احلكوم ة  الشدددددددددددددركان يف التنم ة  أصدددددددددددددحاب   أع
املصددددددلحة امللن   اآل رين االع اف ابلرفاه التاد ي للن ددددددان  ال ت األ طوا       احل ا   النهوض  ه، مبا يف 

حتق ق ذلا من  اخلاماأل اعسدددداسدددد ة.  ميكنذلا من  ال  توفري اخلاماأل الصددددح ة  التاد ية   ريها من 
 ال  تلزيز اسدددد شددددا  اسدددد ات ال األ التنم ة الوطن ة ابلتحل الأل التشددددا ك ة لنوع اننس  اللمر   عمه،  من 
 ال   صو  الن ان  ال ت األ اللوايت يلان  من تاهو   ضلهن التاد ي  من م توايأل عال ة من احلرما ، 

 امل تال بة للمنظو  انن اين  منافلها طوا       احل ا .  إىل  رامج احلماية االجتماع ة
 ينباهت للحكوماأل  أصددددحاب املصددددلحة اآل رين االع اف ابمل ددددامهاأل اعسدددداسدددد ة اليت تقامها املرأ   وصدددد ها   بع

مقددامددة للرعددايددة،  ت م نهددا يف الز اعددة  إنتدداج اع ددديددة  إعدداا هددا، مع اإلقرا  اباللتزامدداأل الكبري  اليت تتلهددا هبدا 
الوقت  عبن اللم ، مبا يف ذلا عم  الرعاية  اللم  املنز   ري مافوع اعجر على م دددددددتوى  ح ااملرأ  من 

اعسدددددر .  جيب ملانة هده امل ددددد لة من  ال  تن  د ال ددددد اسددددداأل التحو ل ة  املراع ة للمنظو  انن ددددداين   رامج 
 اسم اللم  املنز   طريقة مت ا ية.احلماية االجتماع ة   ري ذلا من املنافع  طريقة فلالة  تلزيز تق

 ينباهت للحكوماأل أ  ت ددددددتحاث إطا ًا سدددددد اسدددددداتً ا متك نً ا، ح ددددددب االقتضددددددان،  مما سدددددداأل  اعمة حلماية   جع
الرضدددددددددداعة الطب ل ة   عمها،  أ  تضددددددددددمن أال يؤ ي قرا  اإل ضدددددددددداع الطب لهت إىل   ددددددددددا   الن ددددددددددان عمنهن 

تشدددال ع  تن  د ال ددد اسددداأل  الربامج اليت تضدددمن االقتصدددا ي أ  عي من حقوقهن.  جيب أ  يشدددم  ذلا 
 ددايددة اعمومددة  اإلجدداز  الوالددايددة املددافوعددة   فع احلواجز أمددام الرضددددددددددددددداعددة الطب ل ددة امل لى يف مكددا  اللمدد  

 إىل ف األ الراحة  املرافق  اخلاماأل .  عاالفتقا 

 النظم الغذائية القادرة على الصمود يف السياقات اإلنسانية 7-3 -زاي 

  ا اعمن الادائهت  التادية  ال  اعزماأل اإلن ددان ة عالنامجة عن فل  اإلن ددا ،  النزاعاأل،  الكوا ث اليت يلا  -60
تشدددم  تلا النامجة عن تاري  املنا ،  الكوا ث الطب ل ة،  اع  دة/انائحاأل  ابالسددد ات ال األ الطويلة اعج   فًقا للقانو  

ً ا املتلل قة بقو  اإلن ددا   التشددريلاأل الوطن ة، أمرًا ضددر  اًي لتقوية قا   النظم اإلن دداين الا    الصددكوك املت ق عل ها عامل
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الادائ ة على الصددددددمو .  تؤ ي اعزماأل القصددددددري  أ  املمتا  إىل تشددددددريا املالي  من اعشددددددخاص  تزيا إمكان ة تلر ضددددددهم 
اعزماأل يف إجيا  التواز     االحت اجاأل  النلاام اعمن الادائهت  سددددددددددددون التادية.  يتم   حمو  ال ك ز الرئ  ددددددددددددهت يف هده

ال و ية ل من الادائهت  التادية  اعثر الدي قا ت كه االسددددددددددددددتالا ة على النظام.  نظرًا إىل أمه ة النظم الادائ ة القا    على 
 ل ة،  ضما  الصمو ، يشا  هدا الق م على أمه ة تلزيز سل لة االستالا ة اإلن ان ة  جهو  التنم ة، ال س ما التنم ة ا
الصددددددا   عن  64التن دددددد ق    مج ع انهاأل ال اعلة، مع مراعا  إطا  اللم   شدددددد   اعمن الادائهت يف ظ  اعزماأل املمتا 

 ننة اعمن الادائهت اللاملهت. 

 محاية فئة السكان األكثر عرضة لسوء التغذية يف السياقات اإلنسانية: 3-7-1

ا ل ة أ  تو  عناية  اصدددددددة لقضدددددددااي احلماية،  أ  تضدددددددمن  صدددددددو  ينباهت للحكوماأل  املنظماأل احلكوم ة ال  أع
اع دية املادية  امل مونة  الاعم التاد ي،  أ  تن  د  ال داأل اعشددددددددددا ضددددددددددلً ا  طريقة آمنة  من     عراق   إىل

  أنشدطة  تمل ة يف  ا  الت ق   التاد ي للتصداي ل دون التادية يف ال د اقاأل اإلن دان ة، كما يتل   عل ها أ
تشددددال ع الوصددددو  إىل املوا   املنتالة  اعسددددوا  املربة  امل  ا  عصددددحاب احل ازاأل الصدددداري .  ميكن أ  يشددددم  

جيب  ذلا استخاام اع دية ا ل ة  املنتالة  طريقة م تاامة، عنا اإلمكا   كلما ت م  الظر ف  دلا.  ال
  االقتصدددا ي،  ينباهت للحكوماأل أ  أ  ت دددتخام اع دية على اإلطال  ك  ا  ملما سدددة الضددداا ال ددد اسدددهت أ

تبد  انهو  لضددددددددددددددما   صددددددددددددددو  انم ع  طريقة آمنة  من     عراق   إىل م اه الشددددددددددددددرب اآلمنة، مبا يف ذلا 
 اعشخاص املوجو ين يف حاالأل الطوا ئ،  أ  تقلص عا  اعشخاص الدين يلانو  من نا   امل اه. 

ظماأل اإلن ددان ة الا ل ة  أصددحاب املصددلحة امللن   اآل رين،  ينباهت للحكوماأل  اعطراف امللن ة ابلنزاع  املن  بع
ضددددما ، ح  ما يكو  ذلا مناسددددًبا، حصددددو  مج ع اعفرا  املتضددددر ين  ال ددددكا  امللرضدددد  للخطر يف اعزماأل 
احلا    املمتا ، على امل دددددددداعااأل يف  ا  اعمن الادائهت  التادية  طريقة آمنة  من     عراق   مبا يتماشددددددددى 

 قرا األ  1949ا ئ اإلن دددان ة املل ف هبا   لً ا، على  و ما هو منصدددوص عل ه يف ات اق ة جن   للام املب مع
 . 1949انمل ة اللامة ل مم املتحا  اع رى امللتما   لا عام 

 ينباهت للحكوماأل،  اعم من املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  امل دددددددددددداعا   التلا   الا ل   عنا االقتضددددددددددددان، أ    جع
و  الالجد   النازح   ا لً ا  اجملتملاأل املضدددددد  ة  طالل اللالون يف أ اضدددددد ها  طريقة آمنة  من تضددددددمن حصدددددد

    عراق   على اع دية املادية  امل مونة  الاعم التاد ي  فًقا اللتزاماأل احلكوماأل مبوجب الصددددددددددكوك ذاأل 
 املنتالة  طريقة م دددددددتاامة، عنا   ميكن أ  يشدددددددم  ذلا اسدددددددتخاام اع دية ا ل ة الصدددددددلة املت ق عل ها   لً ا.

اإلمكا   كلما ت ددددددددددددددم  الظر ف  دلا.  ينباهت للحكوماأل أ  يكو  لايها  طا أتهب حلاالأل الطوا ئ 
ا، فضدددداًل  تت ق مع اع لوايأل  القا األ الوطن ة لضددددما  اعمن الادائهت  التادية لل داأل اعك ر ضددددلً ا   م شددددً

راأل املناسددددددبة  ال  اعزماأل من قب   اع  دة  انائحاأل  النزاعاأل عن املراقبة الطا ئة للتادية  واسددددددطة املؤشدددددد
  الكوا ث، مبا ف ها تلا النامجة عن تاري  املنا . 

                                                           
، 46/182 ئ التوج ه ة اخلاصددة ابمل دداعا  اإلن ددان ة الوا    يف قرا  انمل ة اللامة ل مم املتحا  ا مع املباجيب أ  يكو  تن  د اخلطوط التوج ه ة الطوع ة مت ددقً   64

  جيب أ  يراعهت عم  اجملموعاأل امللن ة ابعمن الادائهت  التادية.
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 حتسني جودة املساعدة الغذائية والتغذوية: 3-7-2

  دة ينباهت للحكوماأل  مج ع اعطراف امللن  ة ابلنزاعاأل  الكوا ث، مبا ف ها تلا النامجة عن تاري  املنا ،  اع  أع
 انائحاأل  امل دددددددددددددداعا  الادائ ة، مبا يف ذلا املنظماأل احلكوم ة الا ل ة، أ  تشددددددددددددددا  على إجران تق  ماأل 
 حتل الأل ل من الادائهت  التادية تشددددم  الضددددماانأل املناسددددبة لتحايا تضددددا ب املصدددداحل ا تم   إ ا ته، ط لة 

االسدددددتالا ة التاد ية  أي مكوانأل من النظام ف   اعزمة،  أ  تاعمها لكهت ت ددددد شدددددا هبا امل ددددداعا  الادائ ة   
  الادائهت ا لهت اليت حتتاج إىل إعا   أته   أ  حت  .

 ينباهت للحكوماأل أ  تل ف ابلتادية كحاجة أسدداسدد ة  م دداعا  إن ددان ة جيب أ  ت ددلى إىل تلب ة املتطلباأل   بع
 جيب أ  ت هت أي ما    دائ ة  التاد ية لل ددكا  املتضددر ين، ال سدد ما اعك ر عرضددة ل ددون التادية،   صدداها.

 جيب أ  تكو  اع دية  مقامة ابلارض منها  أ  تكو  ذاأل جو   تاد ية  كم ة مناسددددددددددددبة  م مونة  مقبولة.
من اخلطوط التوج ه ة الطوع ة  شدددددددددد   النظم  41مطا قة للملايري الادائ ة حلكومة البلا املضدددددددددد    فًقا لل قر  

  الادائ ة  التادية.
أل  املنظمدداأل احلكوم ددة الددا ل ددة أ  تدداعم آل دداأل   رامج احلمددايددة االجتمدداع ددة الرام ددة إىل  ينباهت للحكومددا  جع

الوقاية من اهلا   إ ا ته  اليت تشددددم  اع دية امل مونة  املادية،  املنتالة حملً ا ح  ما يكو  ذلا ممكًنا،  اليت 
ي    ًا تكم ل دًدا يف ال دددددددددددددد دداقداأل  ميكن لتدداع م اع ددديددة أ  يؤ  توف ر التاط ددة املندداسددددددددددددددبددة يف أ قدداأل اعزمددة.

اإلن دددددددددددان ة، كما ينباهت أ  يكو  قائًما على اع لة   اصددددددددددًدا  ك  سددددددددددد ا .  جيب أ  تكو  آل األ احلماية 
 االجتماع ة  اعمة ل سوا  ا ل ة  القا   على احلصو  على اع دية يف املاى الطوي . 

اعط ا  يف حاالأل الطوا ئ، مبا يف ذلا  ينباهت للحكوماأل أ  تن د سددد اسددداأل  شددد   تادية الرضدددع  صددداا     ع
 اية مما سدددددددددددددداأل الرضدددددددددددددداعة الطب ل ة امل لى،  أ  تاعم مبشددددددددددددددا كة املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  املنظماأل  ري 
ع  صدددددداا  اعط ا   تن دددددد قها  تن  دها  احلكوم ة، ال  يج هلده ال دددددد اسدددددداأل املتلل قة مبما سدددددداأل تادية الرضدددددد 

 ان ة.  تلزيزها  ال  اعزماأل اإلن 
 ينباهت للحكوماأل  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة أ  تاعم ق ام سددل ة احلا اع ىن من الن قاأل  نق  الق مة،  ال    هع

تقامي امل دددداعا  النقاية  الق ددددائم،  تشددددال ع اع دية امل مونة  املاد ية،  املنتالة  طريقة م ددددتاامة إذا أمكن،  اليت 
  كم ة كاف ة لت م   ا  دائهت صددحهت يف مج ع مراح  احل ا  ابلرجوع  ي ددتح ددن أ  يتم شددراؤها حملً ا أ  إقل مً ا

إىل التوج هاأل القائمة الصدددددددددددددا    عن  رانمج اع دية اللاملهت  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة امللن ة اع رى التا لة 
 .   إ ا تهلتحايا التضا ب ا تم  يف املصاحلل مم املتحا .  جيب أ  تشم   رامج امل اعا  هده ضماانأل 

 ضمان قدرة النظم الغذائية على الصمود يف السياقات اإلنسانية: 3-7-3

ينباهت للحكوماأل أ  تقوم، ابلشدددددددددددددراكة مع املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  املنظماأل امللن ة اع رى،  تحل   النظم   أع
املللوماأل اخلاصة ابملنا ،   اماألالادائ ة، ح  ما يكو  ذلا مناسًبا،   تطوير  استخاام نظم اإلندا  املبكر،   

 نظم املللوماأل اخلاصددة ابع دية  الز اعة، مبا يف ذلا نظم  صددا أسددلا  اع دية، اليت تكشدد   ترصددا اع طا  
 جيب إ ماج نظم اإلندا  املبكر هده يف  اليت  ا  إنتاج اع دية  توافرها  الوصو  إل ها  سالمتها  التالعب هبا.
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اليت ت دداهم يف اع اط الادائ ة الصددح ة نطاقًا اليت تشددم   صددا توافر اع دية املادية  اع دية اع سددعنظم حتل   
 من  ال  النظم الادائ ة امل تاامة  كل ة م  و   على امل توى ا لهت. 

 ينباهت للحكوماأل  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة أ  ت ددددت مر، ح ددددب االقتضددددان  مبا يتماشددددى مع التشددددريلاأل   بع
 ري احلا من  اطر الكوا ث اليت تلو  ابملن لة على الدين هم أك ر عرضددددددددددددددة للخطر أ  أشددددددددددددددا الوطن ة، يف تاا

احت اًجا للم ددددددداعا .   صدددددددو    اصدددددددة، جيب  اية اعصدددددددو  املنتالة من ظواهر الطقس احلا  ،  آاث  املنا ، 
امجة عن النزاعاأل   ريها من الكوا ث  طريقة تلزز قا   ال كا  املتضر ين على الصمو  يف  جه الصاماأل الن

 الكوا ث، مبا ف ها تلا النامجة عن تاري  املنا   الصاماأل االقتصا ية،  على الت قلم ملها.  قا تشم  التاا ري 
شددبكاأل اعما  االجتماع ة،  االسددت ما  يف  اية سددب  ك ددب الل ش املتضددر  ،  االحت اطاأل املال ة  الادائ ة 

ايا املنصدددددددددددددداأل املناسددددددددددددددبة للربامج املتكاملة.  ينباهت للحكوماأل أ  الطا ئة،    ض تكال   امللامالأل،  حت
 ت لى إىل استلا   اإلنتاج ا لهت ل  دية  إمكان ة الوصو  إىل ال و  يف أسرع  قت ممكن.

 ينباهت للمنظماأل احلكوم ة الا ل ة  الشددددركان يف التنم ة إشددددراك، مبوافقة احلكوماأل، ح  ما يكو  ذلا مناسددددًبا،   جع
ل ة  ري احلكوم ة  القطاع اخلاص  أصدددددددددحاب املصدددددددددلحة امللن   اآل رين، مبا يف ذلا الضدددددددددماانأل املنظماأل ا 

يف تن  د الربامج اخلاصدددة ابمل ددداعااأل الادائ ة اإلن دددان ة  لتحايا التضدددا ب ا تم  يف املصددداحل  إ ا ته،املناسدددبة 
نظم الادائ ة ا ل ة امل دددتاامة،  تلزيز  سدددب  ك دددب الل ش من أج   عم االنتلاش االقتصدددا ي  التنم ة،  تقوية ال

 قا   أصحاب احل ازاأل الصاري   /أ  املزا ع  اعسري  على الوصو  إىل املوا   لتلزيز اإلنتاج  اعسوا .

 تنفيذ ورصد استخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية وتطبيقها -اجلزء الرابع  -رابعاا 

 لتوجيهية الطوعيةصياغة السياسات وتنفيذ اخلطوط ا 1-4 -ألف 

ُيشددددددددددالَّع مج ع أعضددددددددددان ننة اعمن الادائهت اللاملهت  أصددددددددددحاب املصددددددددددلحة ف ها على تقامي الاعم  ال  يج على  -61
امل ددتوايأل كافة ضددمن انهاأل التا لة هلم،  ابلتلا   مع املبا  األ  الربامج اع رى ذاأل الصددلة، لنشددر اخلطوط التوج ه ة 

قة الطوع ة  اسددددتخاامها  تطب قها من أج    عم  ضددددع ال دددد اسدددداأل  القوان   الربامج  اخلطا االسددددت ما ية الوطن ة املن دددد 
  املتلا   القطاعاأل  تن  دها، هباف إقامة نظم  دائ ة م تاامة توف ر اع اط الادائ ة الصح ة  حت  ن التادية.

ترمهت إىل التوص  إىل أ اط  إ  احلكوماأل ماعو  إىل استخاام اخلطوط التوج ه ة الطوع ة ك  ا  إلطال  مبا  األ  -62
 دائ ة صددددح ة من  ال  النظم الادائ ة امل ددددتاامة.  ميكن أ  تشددددم  هده املبا  األ تن  د االسدددد ات ال األ  الربامج الوطن ة، 
 حتايا ال رص املتاحة يف  ا  ال ددد اسددداأل،  تشدددال ع احلوا  الشددد اف  التشدددا كهت  املن ت ،  تلزيز آل األ التن ددد ق،  حت ددد  

املتلا   أصددحاب  65 ال دد اسدداأل،   عم التكنولوج األ املبتكر ،  إنشددان املنصدداأل  الشددراكاأل  اللمل األ  اعطراالت ددا  يف
،  تلزيز   عم إشدددراك مج ع أصدددحاب لتحايا التضدددا ب ا تم  يف املصددداحل  إ ا تهاملصدددلحة أ  تقويتها، مع توفري ضدددماانأل 

 ا،  مشا كتهم.املصلحة امللن  ، مبن ف هم مم لهت ال داأل اعك ر ضل ً 

                                                           
 .النمو أج  من  التادية التادية  تلزيز امللن ة احلركةتشم  هده اعطر   65
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 يؤ ي الربملان و   حتال ا م     الوطن ة  الوطن ة  اإلقل م ة    ًا أسددداسدددً ا يف التشدددال ع على اعتما  ال ددد اسددداأل،  -63
 إنشددددان اعطر التشددددريل ة  التنظ م ة املناسددددبة،  إذكان الوعهت،  تشددددال ع احلوا     أصددددحاب املصددددلحة امللن  ،  ختصدددد ص 

 ربامج الرام ة إىل التوص  إىل أ اط  دائ ة صح ة من  ال  النظم الادائ ة امل تاامة. املوا   لتن  د ال  اساأل  ال

 بناء القدرة على التنفيذ وتقويتها 2-4 -ابء 

تشددددالَّع احلكوماأل  قو   على حشددددا املوا   املال ة  ال ن ة  البشددددرية املالئمة كما أبا تشددددال ع التلا   الا   لزاي    -64
 ددات ة للبلاا  من أج  تن  د اخلطوط التوج ه ة الطوع ة  حتايا اع لوايأل لت ل لها   صدداها على القا األ البشددرية  املؤسدد

 ميكن للوكاالأل ال ن ة التا لة ل مم املتحا ،   كاالأل التلا   ال نائهت،  امل ددددددددددددددتوايأل الا ل ة  اإلقل م ة  الوطن ة  ا ل ة.
ا الصا .  تت م املشا كة اجملاية ل شخاص اعشا أتثرًا ابنوع  سون   ريها من الشركان يف التنم ة تقامي امل اعا  يف هد

 التادية  تطوير الاالئ  ال ن ة  ال هلة االستخاام، ابعمه ة لتحايا س ا  الُنهج امللتما   تك   ها مع ال  اقاأل ا ل ة. 
الصدددددمو   التك   ، مبا يف ذلا   لت دددددريع  تري  اللم   اال تقان  ه، من الضدددددر  ي تلزيز قا   النظم الادائ ة على -65

  نان القا األ  نق  التكنولوج األ ال دددل مة   دً ا إىل البلاا  النام ة  شدددر ط مؤات ة، طوًعا  على النحو  املال ةحشدددا املوا   
، ح دددب مقتضدددى احلا   ما هو مناسدددب.  سددد ؤ ي 2030من  طة عام  41املت ق عل ه، مبا يتماشدددى مع عناصدددر ال قر  

م، ا لهت  الا   على ال دددوان،    ًا ح واًي يف توفري اخلاماأل اعسددداسددد ة  املنافع اللامة  يف حشدددا موا   أ رى التموي  اللا
 .66لتموي  تن  د اخلطوط التوج ه ة الطوع ة

 أهااف  2030تطب ق اخلطوط التوج ه ة الطوع ة مت ددددددددددددددًقا مع  طة التنم ة امل ددددددددددددددتاامة للام  يكو  ينباهت أ   -66
 2030منها،  مع التدكري ابملبا ئ  االلتزاماأل املشدد كة خلطة عام  12  2املنب قة عنها، ال سدد ما اهلاف   التنم ة امل ددتاامة

 ، ب ب االقتضان.41  40  24، إضافة إىل ال قراأل 13  1267  11  10مبا يشم  ال قراأل 
ا يف ذلا من  ال  التلا    ينباهت تلزيز حشددددا املوا   املال ة اإلضدددداف ة للبلاا  النام ة من مصددددا   متلا  ، مب -67

.  يتل   على 68 اننوب،  التلدا   يف مدا     لداا  اننوب،  التلدا   ال الثهت اإلقل مهت  الدا   الشددددددددددددددمدا     لداا  
املنظماأل الا ل ة، ال س ما املؤس األ املال ة الا ل ة،  مج ع أصحاب املصلحة تلزيز ما يقامونه من  عم، مبا يتماشى 

 .مقتضى احلا ، للبلاا  النام ة لكهت تن د اخلطوط التوج ه ة الطوع ة مع  اليتهم،  ح ب
 تشددددددددالَّع انهاأل املا ة  املؤسدددددددد دددددددداأل املال ة  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  ه داأل التموي  اع رى على تطب ق  -68

م ددداعهت أصدددحاب اخلطوط التوج ه ة الطوع ة عنا صددد ا ة سددد اسدددا ا ملن  القر ض  اهلباأل  االسدددت ما األ   را ها لاعم 
املصدددددلحة امللن  .  جيب أ  ت ددددداهم اخلطوط التوج ه ة الطوع ة يف تصدددددم م االسدددددت ما األ امل دددددؤ لة اليت  اف إىل زاي   
اإلنتاج امل ددددددتاام ل  دية امل مونة  املتنوعة  املادية  كل ة م  ددددددو     طريقة ي دددددده  احلصددددددو  عل ها،  تلزيز  مج انوانب 

 تماع ة  التاد ية  الصح ة يف اخلطا االست ما ية اخلاصة  قطاع الز اعة  اع دية. الب د ة  االقتصا ية  االج

                                                           
 .2030 تاامة للام من  طة التنم ة امل 41 ال قر   66
على النحو  نل ا أتك ا مج ع مبا ئ إعال   يو  شدددددددد   الب دة  التنم ة، مبا يف ذلا مبا ئ منها مباأ امل ددددددددؤ ل األ املشدددددددد كة  املتباينة يف آ   احا، ي  67

 الصا   عن اعمم املتحا . 70/1من اإلعال ي. القرا   قم  7املنصوص عل ه يف املباأ 
 .2030من  طة التنم ة امل تاامة للام  6-17  3-17ال قرو    68
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 يشالَّع الشركان يف التنم ة  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة، مبا ف ها الوكاالأل اليت توجا مقا ها يف   ما،  املنظماأل  -69
ين على  عم، ضددددددددمن نطا  موا  ها القائمة اإلقل م ة  القطاع اخلاص  اجملتمع املاين  أصددددددددحاب املصددددددددلحة امللن   اآل ر 

 ميكن أ  يشدددددددددم  هدا الاعم كاًل من البحوث    اليتها، انهو  اليت تبدهلا احلكوماأل لتن  د اخلطوط التوج ه ة الطوع ة.
ؤسدد ددات ة، القا األ امل  تنم ة التلا   ال ين،  امل دداعا  املال ة  اإلن ددان ة،  تقامي املشددو   ال دد اسددات ة القائمة على اع لة، 

  ضددددع أطر الرصددددا،  تقاسددددم امللا ف  تبا   اخلرباأل،  امل دددداعا  يف  ضددددع ال دددد اسدددداأل الوطن ة  اإلقل م ة.  ميكن اختاذ 
اإلجراناأل لتح   قا   الشركان على تصم م هده الشراكاأل املتلا   أصحاب املصلحة  إ ا  ا  املشا كة ف ها مع توفري 

م  يف املصددداحل  إ ا ته،  ضدددما  الشددد اف ة  امل دددانلة،  تلزيز احلوكمة ان ا  لتحق ق ضدددماانأل قوية لتحايا التضدددا ب ا ت
النتائج ال لالة. عال   على ذلا، ُتشدددددددالَّع آل األ التن ددددددد ق     كاالأل اعمم املتحا  اليت تلا  جوانب  تل ة من النظم 

وج ه ة الطوع ة على امل ددددتوى القطري   عمه  نان الادائ ة  التادية على موانمة عملها  االسددددت ا   من اعتما  اخلطوط الت
 . على طلب الا   اععضان

 ُتشدددددددالَّع احلكوماأل  منظماأل البحوث الوطن ة  الا ل ة  املنظماأل احلكوم ة الا ل ة  اناملاأل  املؤسددددددد ددددددداأل  -70
ملوافقة الطوع ة لل ددددددددددكا  اعكا مي ة اع رى على  عم توافر امللا ف، مبا يف ذلا امللا ف اعصددددددددددل ة  التقل اية  ا ل ة، اب

اعصدددددددل  ،  اال تكا األ، مبا يف ذلا الرقمنة،  الللوم  اع لة  شددددددد   مج ع أ لا  النظم الادائ ة،  سدددددددهولة الوصدددددددو  إل ها 
،  ملانة أ جه اآلاث لتمك  تطوير أطر الرصا،    اسة اع لة،  إسنا  اع لوية للقضااي اليت س الري النظر ف ها،  تق  م 

  التبا   املمكنة.الت ز  
 ميكن ت  ددددددددددددددري نشددددددددددددددر اخلطوط التوج ه ة الطوع ة  اعتما ها من  ال  حتايا يانهاأل ال اعلةي  يعوام   -71

 الوعهتالتا ريي، ال سدد ما يف املؤسدد دداأل اخلاصددة  منظماأل اجملتمع املاين  اجملتملاأل اعصددل ة  ا ل ة، اليت ميكنها إذكان 
األ  على  تل  امل ددددتوايأل احلكوم ة  اح ام التنوع ال قايف يف الوقت ن  دددده،  تنظ م  الأل الاعو  يف  تل  القطاع

 مع توفري الضماانأل لتحايا التضا ب ا تم  يف املصاحل  إ ا ته. 

 رصد استخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية وتطبيقها 3-4 - جيم

 لوايأل ال دددددددد اسددددددددات ة الوطن ة ُتشددددددددالَّع احلكوماأل، ابلتشددددددددا   مع أصددددددددحاب املصددددددددلحة امللن  ، على حتايا اع -72
 املؤشراأل ذاأل الصلة،  حشا اهل اك  اإلقل م ة  ا ل ة للتبل   عن هده املؤشراأل،  إنشان نظم الرصا  التبل   الوطن ة أ  
د تقوية النظم القائمة ح  ما يكو  ذلا مناسًبا من أج  تق  م فلال ة القوان   ال  اساأل  اللوائ  التنظ م ة  ك ان ا  تن  

اإلجراناأل التصدددددح ح ة املناسدددددبة يف حا   رزأل آاث  سدددددلب ة أ  ثاراأل.  ُتشدددددالَّع احلكوماأل على اسدددددتخاام ُبج الرصدددددا 
  التق  م القائمة على الللوم  اع لة  اليت ترك ز على ملرفة ما ههت اعمو  اجملاية  التك    لتحق ق أفض  النتائج.
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طوط التوج ه ة الطوع ة، يف حتق ق الااايأل اللامل ة ال ددت  املتللقة  ميكن أ  ت دداهم احلكوماأل من  ال  تن  د اخل -73
 الااايأل اخلاصددددة ابعمراض  ري امللاية املرتبطة ابلنظام  69 2012  اليت أيا ا مجل ة الصددددحة اللامل ة يف عام 2025ابلتادية ع
ابلتزاماأل حما    ذاأل اع لوية  التلها ميكن للخطوط التوج ه ة الطوع ة أ  تاعم البلاا  لتحايا اإلجراناأل  .70الادائهت

من أج  حتق ق اعهااف التاد ية  الصح ة  االقتصا ية  االجتماع ة  71 قا لة للق اس  ميكن  لو ها   اقل ة  ح نة التوق ت
 ال    موانمتها.  ميكن حتق ق ذلا من 2030 الب د ة لت ددددددددددريع انهو  املرتبطة  لقا التادية   طة التنم ة امل ددددددددددتاامة للام 

الاعو  لصدداحل ال دد اسدداأل  التشددريلاأل،  متك  تبا   أفضدد  املما سدداأل  اخلرباأل،  ت ددل ا الضددون على النالاحاأل ا ققة 
 الا  س امل ت ا  ،  توفري الاعم املتبا   لإلسراع يف عمل ة التن  د.  ينباهت للحكوماأل أ  تلزز الوصو  إىل آل األ الوساطة 

  افة  ال لالة، ال س ما ل شخاص اعك ر ضلً ا   م ًشا.  التظل م  ت وية النزاعاأل الش
 تشددددددددددددددالَّع ننة اعمن الادائهت اللاملهت على إ  اج اخلطوط التوج ه ة الطوع ة يف عملها انا ي  موا  ها املال ة  -74

اإلطا  االسددد ات الهت اللاملهت للالنة اعمن الادائهت اللاملهت من أج  اعمن  القائمة املخصدددصدددة للرصدددا، على النحو ا ا  يف
 . الادائهت  التادية

 

  

                                                           
69  /en/2025-target-https://www.who.int/nutrition/global 
70  /action/targets/en-ncds/take-beathttps://www.who.int/ 
م  من ينباهت أ  تكو  االلتزاماأل القطرية ابللم  حما    قا لة للق اس  ميكن  لو ها   اقل ة  ح دددددددددددددنة التوق ت، يف سددددددددددددد ا  عقا اعمم املتحا  للل  71

  action/smart_commitments/en-of-https://www.who.int/nutrition/decade/أج  التادية  عمل ة متا لة املؤمتر الا   ال اين امللين ابلتادية.

http://www.fao.org/3/MR173AR/mr173ar.pdf
http://www.fao.org/3/MR173AR/mr173ar.pdf
http://www.fao.org/3/MR173AR/mr173ar.pdf
https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/
https://www.who.int/beat-ncds/take-action/targets/en/
https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/smart_commitments/en/
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 موجز الرئيس بشأن - امللحق هاء

 "2030"األمن الغذائي والتغذية: بناء سردية عاملية حىت عام  –البند اثنياا 
 

مباا الأل  شدددد    2021فرباير/شددددباط  8يوم  ل افتتحت ننة اعمن الادائهت اللاملهت عاللالنة  أعما      ا ال ددددا لة  اع  
"األمن الغذائي والتغذية: بناء سردية  لنوا  فريق اخلربان  عل ريق اخلربان الرف ع امل توى التا ع للالنة التقرير اخلامس عشر 

، اآلاث  ال و ية 2021 ااية عام  ندميف الوقت املناسددددددددددددب، إذ تواجه مج ع الا  ، النقاش جان    ".2030 معاملية حىت عا
. فقا ابتت سددددددددددب  ع ش مالي  اعشددددددددددخاص  أمنهم الادائهت 19- املتوسددددددددددطة  الطويلة اعج  النامجة عن جائحة كوف ا

ال ددا قة من مكاسددب    قلب م ددا  ما حتق ق  ال  اللقو   تاديتهم ملرضددة للخطر،  أضددحت اةاهاأل م ري  للقلق  ا  
 ااية عقا اللم  من أج  حتق ق أهااف التنم ة امل تاامة،  اللا التناز  لقمة  2021كما يصا ف عام  يف  ا  التنم ة.

، على أ  ي دددددددددبقها انلقا  مؤمتر 2021اعمم املتحا  للنظم الادائ ة اليت من املزمع انلقا ها يف ن ويو ك يف سدددددددددبتمرب/أيلو  
 .2021يول و/متوز  للقمة يف   ما يف

ال ددد ا   للقمة، ة، ألقته مبلوثته اخلاصدددAntónio Guterresالعام لألمم املتحدة الســيد  لألمنيتحت الا     ب ا   افتُ 
Agnes Kalibataأساسهت  منهالهت مللانة انوع  االستاامة  سون التادية،  عا اعم  اللام إىل يإحااث تا ري  .  قا

مع اللم  يف الوقت ذاته على النهوض بقو  اإلن ددددددددا ،  التخ    من  ط   ال قر،   عم التنم ة امل ددددددددتاامة  الشدددددددداملة 
أهااف  من 2للالم ع.  أحاط علًما أب  اللالنة ي ص تها منتاى فريًاا ملشا كة أصحاب املصلحة املتلا ين  ش   اهلاف 

التنم ة امل دددددتاامة، جيمع    احلكوماأل  اجملتمع املاين  القطاع اخلاص  الللمان  املؤسددددد ددددداأل املال ة   ربان اعمم املتحا  
 جهاأل أ رىي تلترب يم ااًل هاًما للشددددددددددددددمو ي  م  يف أ  يقتدى  ه على امل ددددددددددددددتوى الوطيني.  انشددددددددددددددا اللالنة كدلا 

تحا  للنظم الادائ ة عن طريق تقاسدددددم منتالا ا اخلاصدددددة ابلتقا ب    ال ددددد اسددددداأل االضدددددطالع  ا   هام يف قمة اعمم امل
  تقا ير فريق اخلربان الرف ع امل توى التا ع هلا.

سددل طت  19-يف كلمته االفتتاح ة، ك   أ  جائحة كوف ا ،Thanawat Tiensinرئيس اللجنة، الســيد    نما أ ضدد 
ا على ضدددددددر    إقامة ينظم أك ر قا   على الصدددددددمو  متك  ن من هنةي،  أك  الضدددددددون على ماى هشددددددداشدددددددة النظم الادائ ة الرا

الوصدددددددددددو  إىل أ دية مادية  ملقولة التكل ة تادي الناس  حتاف  على كوكبناي. كما شدددددددددددا   على أمه ة قمة اعمم املتحا  
 نة الكام .ابعتبا ها فرصة لبنان الز م يف هدا الصا ،  تله ا  توفري  عم اللال املقبلةللنظم الادائ ة 

على ضددر    إحااث حتو   يف النظم الادائ ة الز اع ة، ال سدد ما إذا كا   املدير العام للمنظمة، الســيد شــو دونيو،  شددا  
هدا التحو   يينطوي على مقوماأل التمك   القا   على التالايا  منصدددددددددً ا  يلزز التكنولوج األ انايا  مع  اية الب دة 

 Gilbertرئيس الصـــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية، الســـــــــــيد  مج ع املنتال  يف الوقت ذاتهي.   نما انشدددددددددددددا حقو  

Houngbo ، انم ع يتوس ع نطا  فهمنا ل من الادائهت  لل ب  الك  لة  تح   التاديةي،   ص  اعزمة أببا يانقوس
املدير التنفيذي لربانمج األغذية  ظم الادائ ةي.  شددددددددددددددا  إندا  لتدل   التحاايأل امللقا  املتلا   اليت تل ض سددددددددددددددب   الن

على الا   احلاسددددددم اعمه ة الدي تؤ يه اللالنة يف تلبدة  ،يف   ا  م ددددددال   ابل  ايو ،David Beasleyالعاملي، الســـــيد 
ا على أ  تز يا اللالنة ابلاعم الالزم يشددددك   م   ،  أك  الشددددركان  املوا   ملواجهة اعزمة اإلن ددددان ة الراهنة اليت مل ي ددددبق هلا 

 أ لوية مش كة لوكاالأل اعمم املتحا  ال الث اليت توجا مقا ها يف   ما.
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 Martinفريق اخلربان الرف ع امل ددددددددتوى امللين ابعمن الادائهت  التادية، ال دددددددد ا  رئيس  لا عرض مته اي  ئ  ددددددددهت قامه 

Cole، قرير، ال ددددددددد ا قامت املؤل ة الرئ  ددددددددد ة للت Jennifer Clapp تقامي التقرير،   لا ذلا تنا   أعضدددددددددان اللالنة  ،
 . املشا كو  الكلمة لإل الن  ب اان م  اإلعراب عن أفكا هم اليت تتمحو  حو  عا   االأل  اسلة النطا   ا    أ انه

 الضوء على مدى هشاشة النظم الغذائية الراهنة سل طت 19-جائحة كوفيد

قا طالت أقال م   لاا   تل ة مب دددتوايأل مت ا تة من الشدددا ، فقا سدددل ا ملظم اععضدددان  19-  م أ  آاث  جائحة كوف ا
انائحة إىل قلب   قا تؤ ي . املشددددا ك  الضددددون على أثرها  ري املتناسددددب على ال ددددكا  امل ددددتضددددل    املهمشدددد  أصدددداًل 

 د  جهو  من دددددقة لتاا ك الوضدددددع ال دددددائا  تلزيز القا   على م دددددا  انهو  اليت  دلت على ماى عقو ،  ههت تقتضدددددهت 
الصددددمو  أمام الصدددداماأل  انائحاأل يف امل ددددتقب . كما كانت اإلجراناأل  التضددددح األ، اليت قام هبا املالي  من املزا ع  

ملناطق الري  ة  منتالهت اع دية  اللامل  يف هدا اجملا  يف  تل  أ جان اللامل لالسددددددددددددددتمرا  يف توفري اع دية ل ددددددددددددددكا  ا
 . احلضرية يف ظ   اضطراابأل شايا ، حما إشا    ثنانٍ 

ال قر  انلاام اعمن الادائهت، ح ا تلاين  من املزيا ائر  مبداأل املالي  من اعشددددددخاص يف  19- قا زج ت جائحة كوف ا
مبكا  توسددددد ع نطا  تاط ة  الن دددددان  الشدددددباب  املهاجر    أفرا  اجملتملاأل املهمشدددددة اعمر ين أك ر من  ريهم.  من اعمه ة

 رامج احلماية االجتماع ة للتخ    من  ط   اللواقب الو  مة ل قاا  اللم   سدددب  ك دددب الل ش، مع التشدددايا  صدددو   
 اصدددددة على احلاجة املاسدددددة إىل توفري مقوماأل التمك  للن دددددان من ال دددددكا  اعصدددددل    يف املناطق الري  ة  امل دددددا ا     

 لكن يتل  إجران حتو الأل  على اعمن الادائهت  التادية ل سددددددددددر املل شدددددددددد ة  اجملتملاأل ا ل ة. انن دددددددددد  من أج  احل اظ
جد ية أ رى  اعتما  بج أك ر مشواًل للوقاية من الصدددداماأل  الضدددداا يف امل ددددتقب ،  جل  النظم الادائ ة أك ر اسددددتاامة 

 أهااف التنم ة امل ددددتاامة كافًة،  من  2030عام   قا   على الصددددمو ،  لتصددددب  حمرًكا لافع عاللة التقام يف حتق ق  طة
 يف هدا الصدددددا ، شدددددا  أل املاا الأل على أ  أزمة  مث ضدددددما  ح ا  عنوابا الكرامة  القا   على الصدددددمو  لك  إن دددددا .

أل تت  ،   م ما تنطوي عل ه من آاث  مامر ، ال رصددددددة ملواجهة إ  اقاتنا  تقوميها من  ال  اختاذ قرا ا 19-جائحة كوف ا
 إجراناأل مت ن ة لالنتقا   و م ددددا األ أك ر اسددددتاامة.  جيب على هده القرا األ  اإلجراناأل أ  تلا  مًلا اع لا  الب د ة 
 االجتماع ة  االقتصددددددا ية  ال  وية  ال قاف ة  الصددددددح ة  املتللقة   ددددددب  ك ددددددب الل ش.  قا آ  اع ا  اآل  إلجران يالنقلة 

،  ال سدددددددددددددب   إىل حتق ق ذلا إال  من  ال  اختاذ إجراناأل 2030تنم ة امل دددددددددددددتاامة للام  طة ال االنوع ةي اليت  عت إل ه
 .متضافر   من قة، تراعهت ماى تلق ا النظم املتواجا   تنوعها

"األمن الغذائي والتغذية: بناء ســــردية  عنوانب املســــتوى أعضــــاء اللجنة واملشــــاركون رحبوا بتقرير فريق اخلرباء الرفيع
 "2030عاملية حىت عام 

أعرب أعضددددان اللالنة  املشددددا كو ، يف هدا املضددددما ، عن تقايرهم للتحل   الدي قامه تقرير فريق اخلربان الرف ع امل ددددتوى، 
  صدددو   أعم  عم  اللالنة  الوالية امللقا  على عاتقها اللدين سددد ضدددطللا   ا   حاسدددم يف تلزيز  توط ا ت كريان  إجراناتنا 

 أقر  أعضدددددددان اللالنة  أصدددددددحاب   ق اعمن الادائهت  التادية على  و م دددددددتاام. شدددددددك  مجاعهت حو  النظم الادائ ة لتحق
املصدددددلحة  ضدددددر    إحااث تا ري عم ق يف النظم الادائ ة احلال ة  حت ددددد نها، مبا يتماشدددددى مع ال ددددد اقاأل  القا األ الوطن ة 

   صددددددددددح ة  مادية  كدلا أك ر إنتاج ة ا  أك ر إنصددددددددددافًا  مشواًل  متك ًنا  اح اًما  قا ً  على التال   هًنا هبا،  ذلا نللها
  توفريًا للر ان للالم ع.
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  ح ب الك ري من أعضدددددددددان اللالنة  أصدددددددددحاب املصدددددددددلحة على نطا   اسدددددددددع ابلرؤية اليت يطرحها تقرير فريق اخلربان الرف ع 
 ية  االجتماع ة   ريها. امل توى  املش وعة اطا  م اه مهت ير ا النظم الادائ ة  الز اع ة ابلنظم الصح ة  الب د ة  االقتصا

ا من   ح  طدددة التنم دددة امل ددددددددددددددتددداامدددة للدددام  ب البلض منهم، انطالقدددً ،   ك ز التقرير على أ لدددا  التم  ددد  2030كمدددا  حددد 
  املشددا كو ، يف ماا لتهم،  كر    االسددتاامة ابعتبا مها  لاين مهم  ل من الادائهت  التادية، يقوما  على احلق يف الادان.

اهم عموًما إلجران التحو الأل ا ا   يف  ا  ال دددددددد اسدددددددداأل اليت  عا إل ها فريق اخلربان الرف ع امل ددددددددتوى يف  أعر وا عن أتي 
 ، مبا ف ها:15تقريره  قم 

 اإلقرا   ضر    إجران حتو   للنظم الادائ ة  -1

 اعتبا  اعمن الادائهت  التادية كنظام م ا ا مع النظم  القطاعاأل اع رى  -2

 ال ك ز على انوع  مج ع أشكا  سون التادية  -3

 .اإلقرا  أب  حتاايأل اعمن الادائهت  التادية ترتبا  ك  س ا  على حا   ت تلزم حلواًل متنوعة  حمل ة -4

ج منهجية حترتم تنوع احلاًلت ومدى تعقيد النظم املرتابطة  مثة حاجة إىل اعتماد هنه

ى أمه ة ال ددد ا   تنوع /ا تالف احلاالأل  النظم الادائ ة يف اللامل، على ما     أعضدددان اللالنة، يف ملرض إشدددا  م إىل ما
هو مق ح يف التقرير من حتو الأل يف  ا  ال ددد اسددداأل مع مراعا  اع لوايأل  احلقائق الوطن ة، مم ا يوضددد  ماى تلق ا  ثران 

ا املنافع اليت ينطوي  عل ها التلا    التضدددددامن الا ل  ،  اصدددددة  ال  املناظر الطب ل ة للنظم الادائ ة يف اللامل،  لكن أيضدددددً
ت شهت جائحة عامل ة.  يشم  هدا ال  ا  آ ان ال داأل ال كان ة اليت تلتما على االستريا   االقتصا األ الوطن ة امللتما  

ا ثة أاًب عن على التصددداير،  اعقال م اليت ت دددنا اع لوية  شدددك  اسددد ات الهت للمما سددداأل الز اع ة اإليكولوج ة  امللا ف املتو 
 جا  السددددددددددتصددددددددددالح ال  ة  صددددددددددو  املناظر الطب ل ة  املنا ،  البلاا  اليت تواجه التصددددددددددحر  تلا اليت تطبق التكنولوج األ

من الا   اجملا   .  مت عرض  جد اللاأل  البلاا  اليت توفر اإل اثة  البلاا  اليت ت ددددددددددددددتما   انها من ا  ط املتقامة 
اإلجنازاأل  اع لوايأل القا مة.  ابلنظر إىل ماى ترا ا النظم الادائ ة، مت التشايا على أمه ة طائ ة  اسلة من ال  اقاأل   

عوائق، ال سددد ما  ال  ت شدددهت انائحاأل، مع اإلقرا  يف الوقت ذاته على  لها أياملما سددداأل التالا ية الا ل ة اليت ال تتخل  
ل  ا الضددون على النالاح .  اإلقل م ة  اجملتملاأل ا ل ةضددر    التصدداي لااث  ال ددلب ة هلده املما سدداأل على اعسددوا   كما سددُ

 ه النهج اليت تامج حق املواطن  يف احلصدددددددددو  على  داٍن كاٍف يف اعطر القانون ة، أ  يف االسددددددددد ات ال األ  كل لتتي دال
 .2028-2019الوطن ة  اإلقل م ة، كما هو الش   ابلن بة إىل عقا اعمم املتحا  للز اعة اعسرية 

 مسارات خمتلفة تصب ابجتاه هدف مجاعي

أ ضدد  عا  أعضددان ك   أبم اختد ا عأ  يلتزمو  اختاذ   طواأل السددتلراض أطر ال دد اسدداأل الوطن ة  اع د  نهج أك ر 
 مشواًل عن طريق زاي   االت ا     القطاعاأل. 

هم لللم  الدي اضدددطللت  ه اللالنة  أعرب الك ري من اععضدددان  املشدددا ك ، يف ملرض  عمهم هلده امل ددداعهت، عن تقاير 
 مند إصالحها،  أشا  ا إىل امل امهة املهمة ملنتالاأل اللالنة املتللقة ابل  اساأل  عم  فريق اخلربان الرف ع امل توى ابعتبا ه

مهز  الوصدددد     الللوم  ال دددد اسدددداأل اليت تز   اللالنة  قاعا  أ لة م ددددتقلة حو  قضددددااي تكو  حما  جاا ،  لكن حامسة 
  ح ب اللايا من اععضددان ابخلطوط التوج ه ة الطوع ة  شدد   النظم الادائ ة  التادية الصددا     مه ة يف  الب اعح ا .اع

عبا تنا لت التلق ا الكام  لنظمنا الادائ ة  أ جه قصو ها،  اعترب ها، جنًبا إىل جنب مع منتالاأل  توص األ  نةالاللعن 
م امهة ملحوظة يف قمة النظم الادائ ة.  امل توى، الرف عفريق اخلربان  ة  تقا يرأ رى يف  ا  ال  اساأل صا    عن اللالن
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  عا  لض اععضددددددددددان،  عًما منهم إلحااث التحو   املنشددددددددددو  يف النظم الادائ ة،  متاشددددددددددً ا مع التزاماأل البلاا  اعفريق ة 
اسدددددت ما األ مال ة أك ر يف الز اعة  النظم الادائ ة، تكو  ، إىل ختصددددد ص 2063مبوجب إعال  ماال و  جا   أعماله للام 

 .مصم مة  شك  أفض  للنهوض يف الوقت ن  ه ابع لا  ال الثة للتنم ة امل تاامة
 توافق اععضددددان  املشددددا كو ، مع إقرا هم يف الوقت ذاته مباى تنوع ال دددد اقاأل  الُنهج، حو  ات ا   التزام قوي ، انطالقًا 

، إلسددنا  اع لوية ل شددا ضددلً ا أ اًل،   سددم سدد اسدداأل تشددال ع زاي   التم     االسددتاامة،  أعر وا 2030 من   ح  طة عام
عن قا  كبري من التضدددددددامن املتلا  اعطراف  املشددددددد ك    القطاعاأل يف مواجهة هدا التحاي الدي ال سدددددددا ق له الدي 

هلده انهو ،  حبوا عموًما ابملشددددو   الرف لة امل ددددتوى يف  ا  يلقهت  ظالله على التنم ة احلاي ة  الكرامة اإلن ددددان ة.   عًما 
توص األ التقرير  اليت ميكن أ  توج ه اللم  يف امل تقب ، اس شاً ا ابل  اقاأل ا ل ة،  و م ا األ  ال  اساأل املقامة يف

 .أك ر استاامة

ة إىل إحداث حتو ل يف النظم الغذائية الدعو  لوضـــــــــــعتتيح فرصـــــــــــة فريدة  الغذائية القادمةقمة األمم املتحدة للنظم 
 موضع التنفيذ

 ح ب أعضدددددددان اللالنة  أصدددددددحاب املصدددددددلحة  شدددددددك  عام  قمة اعمم املتحا  للنظم الادائ ة القا مة املزمع عقاها يف عام 
على تنظ م  يف اععما  التحضريية للقمة،  شال ع القائم  15،  أقر  ا جبا ى تقرير فريق اخلربان الرف ع امل توى  قم 2021

القمة على اسددتخاام مج ع صددكوك التقا ب    ال دد اسدداأل الرئ  دد ة الصددا    عن اللالنة، م   اخلطوط التوج ه ة الطوع ة 
 اعمن ننة مبا ئ   ، اخلطوط التوج ه ة الطوع ة  شددددد   احلوكمة امل دددددؤ لة حل از  اع اضدددددهت شددددد   النظم الادائ ة  التادية، 

ر  للحق يف  دان كاٍف  اخلطوط التوج ه ة الطوع ة من أج  اإلعما  املط امل ددؤ لة ابالسددت ما األ اخلاصددة اللاملهت ادائهتال
 يف الوقت الدي سددل طت ف ه آل ة اجملتمع املاين  الشددلوب اعصددل ة  من أج  إ سددان أسدداس ل عما  التحضددريية للقمة. -

كام ،   التا لة للالنة الضددون على اجملاالأل اليت ي ددتح ددن إجران املزيا من اللم  ف ها لكهت يت دد  إشددراك أعضددائها  شددك 
أعضدددددددان اللالنة  املشدددددددا كو ، يف ملرض ترح بهم  تلهاأل آل ة القطاع اخلاص التا لة للالنة اوحة  عمها القوي.  شدددددددا  

ابلتلا   النشدددددددا القائم    اللالنة  القمة، على ال رصدددددددة ال ريا  اليت تت حها القمة لبنان ز م سددددددد اسدددددددهت،  نمع انهاأل 
قب  على امل ددددددددددددددتوايأل     الوطن ة  الوطن ة  اإلقل م ة  اللامل ة،  لالت ا  على  ؤية ال اعلة للتحو الأل املمكنة يف امل ددددددددددددددت
 .من أهااف التنم ة امل تاامة  اعهااف ذاأل الصلة 2مش كة   ا طة طريق لبلوغ اهلاف 

حو   كما شددددددا   أعضددددددان اللالنة على     اللالنة   ؤيتها ال رياين من نوعهما،   حبوا ابلز م ال دددددد اسددددددهت الدي تشددددددك  
ًقا  أ ريًا،  عا عا  أعضددددددان  مشددددددا ك  إىل إجران مناقشدددددداأل أك ر تلم   انوع  سددددددون التادية جران القمة  عمل ة متا لتها.

 الصا   عن فريق اخلربان الرف ع امل توى.  15ضمن اللالنة خبصوص االق احاأل  التوص األ امل ص لة الوا    يف التقرير  قم 
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 توضيح موقف الوًلايت املتحدة األمريكية خبصوص  -املرفق واو 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية

 :توضيح موقف الوًلايت املتحدة األمريكية
ه ة  مع من   اعهت سددر   الوالايأل املتحا  إقرا  اخلطوط التوج ه ة الطوع ة  شدد   النظم الادائ ة  التادية عاخلطوط التوج 

 ق قإىل أ  اخلطوط التوج ه ة الطوع ة ترسهت اعساس لنهج للنظم الادائ ة امل تاامة لتح ، نظرًالموق لتوض    هداإ  اج 
اعمن الادائهت  التادية.  ل سدددددد ،    م قصددددددا ى انهو  اليت  دلناها يف اللم  من أج  التوصدددددد  إىل صدددددد اة توافق ة يف 

وط التوج ه ة، جيب على الوالايأل املتحا  أ  تن ى  ن  دددددددددددددها عن فقراأل مل نة   دددددددددددددبب مج ع اجملاالأل اليت تتنا هلا اخلط
من اخلطوط التوج ه ة،  40ع     4-2-3القضااي التال ة.  يشم  هدا التوض   تلل قاأل الوالايأل املتحا   ش   ال قرت  

عأ  من  4-1-3عأ    1-3-3عج    1-1-3  66  65  45  44كما تن ى الوالايأل املتحا   ن  ددددددددها عن ال قراأل 
 .اخلطوط التوج ه ة

  ن  دددر التلل ق  شددد   يامللايري الا ل ة  الوطن ة ذاأل الصدددلة  املت ق  )د( من اخلطوط التوجيهية: 4-2-3الفقرة
عل هدداي على أندده ينباهت للخطوط التوج ه ددة أ  تكو  مكم لددة للملددايري امللتمددا  من قبدد  اعجهز  الددا ل ددة امللن ددة 

  مك   ة مع ال دددددددد اقاأل الوطن ة، نظرًا إىل أ  امللايري الوطن ة ال حتتاج إىل موافقة أطراف  ا ج ة.  وضددددددددع امللايري
   ينباهت اعتبا ها أحا اخل ا األ املتاحة من    الك ري  نشدددا   على أ  اخلطوط التوج ه ة تتضدددمن توصددد األ حما  

 .من اع  األ املمكن اعتما ها تبًلا لل  اقاأل ا ل ة
  ينباهت تطب ق اخلطوط التوج ه ة متاشدددً ا مع الصدددكوك اع رى  قا  ما يكو   من اخلطوط التوجيهية: 40الفقرة

ته ك  صا منها ذا صلة  قا اًل للتطب ق   قا  ما ات قت عل ه الا   اععضان امللن ة أ  صا قت عل ه  /أ  أقر 
تاعو  2030من  طة عام  18حا  أ  ال قر  ا الوالايأل املت     امل دداس ابالت اقاأل الا ل ة امللمو  هبا.  تؤك  

البلاا  إىل تن  د اخلطة على  و مت دددددددق مع حقو  الا    التزاما ا مبوجب القانو  الا  .  نشدددددددري كدلا إىل 
 ري ملزمة  ال تنشدد  حقوقًا أ  التزاماأل مبوجب القانو  الا   أ  تؤثر ف ها، كما ال تنشدد   2030أ   طة عام 

ا على إقرا ان املتبا   أب  تن  د  طة عام  أي التزاماأل مال ة جيب أ  ق م  2030جايا .  ن ددددل ا الضددددون أيضددددً
هبا،  ال يؤ ي إىل امل دداس     مبا يف ذلا امل ا ضدداأل،  أال  خي الوالايأل امل ددتقلة لللمل األ  املؤسدد دداأل اع رى،

 .ابلقرا األ  اإلجراناأل انا ية يف منتاايأل أ رى،  ال يشك   سا قة

 ميكن لللقوابأل االقتصددددددددددددددا ية، سددددددددددددددوان أكانت أحا ية انانب أ  متلا    من اخلطوط التوجيهية: 44فقرة ال
اعطراف، أ  تشك   طريقة انجحة لتحق ق أهااف ال  اسة اخلا ج ة.  لقا استلنا ابللقوابأل، يف احلاالأل اليت 

، مبا يف ذلا كطريقة لتلزيز اللو   قامت ف ها الوالايأل املتحا   تطب قها، مع  ضددددددع أهااف حما   يف احل ددددددبا 
على  اية حقو  اإلن ددددا   احلرايأل اعسدددداسدددد ة، أ  للوقاية  إىل سدددد ا   القانو  أ  النظم الاميقراط ة، أ  للحا  

  اعمن الا  . إذ من حقنا اسدددددددددتخاام سددددددددد اسدددددددددتنا اخلاصدددددددددة ابلتالا    املبا الأل التالا ية من املخاطر اليت  ا  
ميكن لللقوابأل االقتصددددا ية ا ا   اعهااف أ  تكو   اياًل مناسددددًبا  فلااًل  مشددددر ًعا ك   األ لبلوغ أهاافنا.   

 .الستخاام القو 
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  الوالايأل املتحا  اإلحاطة علًما أب  امل ا ضاأل اهلا فة إىل إلاان أشكا   تو    من اخلطوط التوجيهية: 45الفقرة
من اخلطوط التوج ه ة قا ا تتمت  ال  املؤمتر الوزا ي  45إعاانأل الصدددددددا  األ الز اع ة املشدددددددا  إل ها يف ال قر  

اللاشددر ملنظمة التالا   اللامل ة.  ترى الوالايأل املتحا  أنه من  ري الصددواب اإلقان أب  م ا ضدداأل جولة الا حة 
 .اإل ائ ة قا انتهت  ش   هده القضااي،  أنه ينباهت ت ا ي أي إشا   إىل  طة الا حة للتنم ة

  نرى أنه على اللالنة اح ام الوالايأل امل دددددددددددددتقلة لللمل األ  املؤسددددددددددددد ددددددددددددداأل  من اخلطوط التوجيهية: 65الفقرة
يف القرا األ  اإلجراناأل املتخد  يف املنتاايأل  إشدددددراك ن  دددددهااع رى، مبا يف ذلا امل ا ضددددداأل التالا ية،  عام 

ليت تؤ ي إىل تقويض حوافز اال تكا ، م   نق  اع رى، مبا ف ها منظمة التالا   اللامل ة.  هدا يشدددم  الناناأل ا
التكنولوج ا الدي ل س طوعً ا   شدددددددددر ط مت ق عل ها  شدددددددددك  متبا  . كما تو  الوالايأل املتحا  اإلحاطة علًما 

  على أ  اخلطة ، اليت يتشددا  2030من  طة عام  18أب  تن  د اخلطوط التوج ه ة ينباهت أ  يتماشددى مع ال قر  
 .ت ق مع حقو  الا    التزاما ا مبوجب القانو  الا  سوف تن د على  و م

  تاعو إىل اختاذ إجراناأل  2030  ا علًما أب   طة التنم ة امل ددتاامة للام  من اخلطوط التوجيهية: 66الفقرة
من قب  انم ع.   ن نشدددلر ابعسددد  عنه مت تضدددم  هده اخلطوط التوج ه ة صددد اة ت دددلى إىل ت دددل ا الضدددون 

ل  ددت هلا صددلة  ث قة ابملوضددوع املطر ح على   دداط  2030و انتقائهت على عناصددر  تل ة من  طة عام على  
 لا  البحا  تصدددرف االنتباه عن حمو  ترك زه.  ينباهت عام اعتبا  هده الصددد اة سدددا قة ابلن دددبة إىل الواثئق اليت سدددتُ 

ال ياري  ملناها أ  تطب قها،  2030يف امل دددددددددددددتقب .  نشدددددددددددددا   هنا على أ  التدكري   قراأل انتقائ ة من  طة عام 
يف احلا   ذاأل الصدددددددلة. فللى سدددددددب   امل ا ،  ج ه ة إىل أنه ال  يت ذكرها إال  من اخلطوط التو  66 تشدددددددري ال قر  

اليت تل ا أتك ا مج ع مبا ئ إعال   يو، أ  مج ع  2030من  طة عام  12ينباهت أال  ي هم، ابإلشددا   إىل ال قر  
 .بق على  موعة القضااي اليت تتنا هلا هده اخلطوط التوج ه ةمبا ئ إعال   يو تنط

  ابإلضدددددددددددافة إىل ذلا،   ا علًما، يف ما يتللق  صددددددددددد اة احلاشددددددددددد ة  من اخلطوط التوجيهية)تكملة(: 66الفقرة
أعا أل الت ك ا فح ب على ذلا  2030املقتب ة خبصوص امل ؤ ل األ املش كة  لكن املتباينة، أب   طة عام 

من إعال   يو  شددددد   الب دة  التنم ة، ح ا اقتصدددددر  شدددددك  صدددددري  على أنواع  7على  و ما     يف املباأ أ املبا
يف هدا ال دددددددددد ا  ال تلين،  2030من  طة عام  12مل نة من التاهو  الب دهت يف اللامل.  إ  اإلشددددددددددا   إىل ال قر  

لقضددددددددااي اليت تتنا هلا هده اخلطوط اسددددددددلة من ا الوالايأل املتحا  ال تقب ، أ  هدا املباأ  ث ق الصددددددددلة مبالموعة   
 .، أ  اعمن الادائهت، أ  التنم ة امل تاامة  رمتها، أ  يطبق عل ها2030التوج ه ة، أ   طة عام 

  تو  الوالايأل املتحا  أ  تلرب عم ا ي دددددا  ها من  )أ( من اخلطوط التوجيهية: 1-3-3)م( و 1-1-3الفقرات
عأ . ف هت كلتددا  1-3-3عج   ال قر   1-1-3  املتلددا   اعطراف،  مهددا: ال قر  قلق ح ددا  إشدددددددددددددددا ت  إىل التالددا  

ال قرت ، يبا  أ  الصدددددد اة امل ددددددتخامة تامج    إشددددددا األ م  و   من أهااف التنم ة امل ددددددتاامة  إشددددددا األ إىل 
أل طوع ة من أهااف التالا   املتلا   اعطراف حتت إطا  منظمة التالا   اللامل ة.  ينتا نا القلق ع   مج التزاما

التنم ة امل دددددددددتاامة  التزاماأل ملزمة قانواًن  افق عل ها أعضدددددددددان منظمة التالا   اللامل ة، يؤ ي إىل  لق لبس  شددددددددد   
ا لقا  أكرب من الوضدددددددددددددوح، ينباهت هلات    انملت نطا  ما مت االت ا  عل ه يف منظمة التالا   اللامل ة.  التماسدددددددددددددً

نا إىل القواعا  من ت    ري مت  زي  شددد اف  ميكن التنبؤ  ه...ي، م دددت أطرافمتلا   اإلشدددا   إىل ي...نظام ةا ي
إل راز امل اه م اليت ات ق عل ها أعضددددددان منظمة التالا   اللامل ة  اليت تلترب مبا ئ أتسدددددد  دددددد ة للنظام التالا ي املتلا  
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ا  االلتزاماأل ياللاملهتي  مصطل  ياملنص ي امل تخام  يف س  باهت هلات  انملت  حدف مصطل اعطراف.  ين
 .الطوع ة

  تؤكا الوالايأل املتحا   اً ا  عمها إلعال  اعمم املتحا   شدددددددد    )أ( من اخلطوط التوجيهية: 4-1-3الفقرة
الدي أصددددددددا انه، يتقر الوالايأل املتحا   2010حقو  الشددددددددلوب اعصددددددددل ة.  كما هو مب   يف   ا  الاعم للام 

ة احلر   امل دددددددبقة  امل دددددددتنري ، اليت ت هم الوالايأل املتحا  أبا تاعو إىل مباى أمه ة أحكام اإلعال   شددددددد   املوافق
مع زعمان القبائ ،  لكن ل س ابلضدددددددر    موافقة هؤالن الزعمان، قب  أ  تتخد اإلجراناأل  ها فعمل ة تشدددددددا   

 .اليت تلانها تلا املشا  األ
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 بيان آلية اجملتمع املدين والشعوب األصلية -املرفق زاي 
 ص اخلطوط التوجيهية الطوعية خبصو 

 بشأن النظم الغذائية والتغذية
 

أعر ت آل ة اجملتمع املاين  الشددددددددلوب اعصددددددددل ة عن حت ظها الشددددددددايا ةاه عمل ة امل ا ضدددددددداأل املتللقة ابخلطوط التوج ه ة 
ا إذا كانت سددتاعم أم الطوع ة  شدد   النظم الادائ ة  التادية  النتائج اليت  لصددت إل ها،  سددتتخد قرا ها النهائهت  شدد   م

من قب  أعضدددددددان اللالنة  لا إجران عمل ة  ا ل ة على النحو الواجب مع أصدددددددحاب املصدددددددلحة التوج ه ة  ال إقرا  اخلطوط
 ف ها  اعقال م كافًة.


