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 مقدمةال -أوًال 
 
 المعلومات األساسية واألساس المنطقي -1
 
تشـــــــــــّكل مكافحة ســـــــــــوء التغذية جبميع أشـــــــــــكاله، أي نقص التغذية والنقص يف املغذيات الدقيقة والوزن الزائد  -1

العامل من  ولحاليت تواجهها البلدان يف الوقت احلاضــــــــــــــر. وتعاين مجيع البلدان العاملية ، أحد أكرب التحديات والســــــــــــــمنة
بأشــكال متعددة من ســوء التغذية. ويشــّكل ذلك عائًقا  هاتأثر معظميمشــكلة ســوء التغذية بإحدى أشــكاهلا على األقل و 

لى صــحة وخيمة ع ســوء التغذية مبختلف مظاهره آثارًاوالتنمية املســتدامة. ويرتك  1رئيســًيا أمام حتقيق األمن الغذائي العاملي
لى مر وع على مدي احلياة عيشـــهم، وعلى حياهتم وســـبل كســـب واإلدراكياألشـــخاص ورفاههم، وعلى منوهم اجلســـدي 

  األجيال.

                                                           
مون ومغذي أادي واالقتصادي واالجتماعي إىل غذاء كاف وميتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع مجيع الناس ويف مجيع األوقات بفرص الوصول امل  1

 يفي باحتياجاهتم الغذائية ويناسب أذواقهم الغذائية حلياة موفورة النشاط والصحة.
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يات. ويعد نقص الوف ارتفاع معدلبو  على اختالف أنواعه ويرتبط ســــوء التغذية جبميع أشــــكاله باعتالل الصــــحة -2

يف الغالب  ناقصـــي الوزن عند الوالدة حديثو الوالدةفيما يصـــاب  ،لوفاة األطفال دون ســـن اخلامســـة التغذية ســـبًبا رئيســـًيا
باألمراض املعدية خالل املراحل األوىل من احلياة ويكونون أكثر عرضـــــــة لإلصـــــــابة باألمراض غري الســـــــارية. وال يزال التقزم 

ا فيف. أحد التحديات الكربىواهلزال ميثالن  خطر و خطر الوفاة  احلاد منبســوء التغذية  حني يزيد اهلزال الذي يعرف أيضــً
 .على السواء واإلدراكي، يتصل التقزم أو سوء التغذية املزمن بتأخر النمو اجلسدي اإلصابة باألمراض

 
عواقب  رتتب عنهتحيث يؤثر على نســــبة كبرية من الســــكان  ارئيســــيً  يًاويشــــكل النقص يف املغذيات الدقيقة حتد -3

م ه. وإن األطفال دون سن اخلامسة والنساء يف سن اإلجناب والنساء احلوامل اإلنسان ورفاهه وتطّورهوخيمة على صحة 
 نقص يف احلديد.البصفة خاصة خلطر اإلصابة بفقر الدم الناشئ عن  عرضة

 
عاملي خطر رئيســـيني لإلصـــابة باألمراض غري الســـارية واملرتبطة بالنمط الغذائي، مثل  والســـمنةوميثل الوزن الزائد  -4

وداء الســـكري، وبأمراض اجلهاز التنفســـي املزمنة اليت تشـــكل مصـــدر قلق بالغ يف أقاليم  القلب شـــراينيالســـرطان وأمراض 
العامل كافة. ويف حني ال يزال نقص التغذية هو الشكل الرئيسي لسوء التغذية لدى األطفال دون سن اخلامسة، ميثل الوزن 

 يف سن الدراسة واملراهقون والبالغون. ت وطأته األطفالاألكرب الذي يرزح حتالعبء  والسمنةالزائد 
 
وإن األثر االجتماعي واالقتصـــادي املرتتب عن ســـوء التغذية جبميع أشـــكاله كبري جداً مبا أنه ينتقل من جيل إىل  -5

كونون ي الوزن عند الوالدة منخفضــــــــي أطفاالً أن تلد األمهات اللوايت يعانني من ســــــــوء التغذية آخر. وهناك احتمال أكرب 
امعّرضـــــــني  دى من ســـــــوء التغذية. وتؤدي آثار ســـــــوء التغذية ل أكثر من غريهم ألن يصـــــــبحوا أطفاًال وبالغني يعانون أيضـــــــً

 صـــابةلية اإل، وزيادة قاباالقتصـــادية األطفال إىل قصـــر القامة، وضـــعف األداء املدرســـي، واخنفاض اإلنتاجية وتراجع الفرص
رتتب عن هذه األمراض زيادة يف اإلنفاق على الرعاية الصــــحية، األمر الذي يضــــع عبئاً تة وغري الســــارية. و ألمراض املزمنبا

 ة واالقتصادات الوطنية.ينظم الصحالثقيًال على 
 
لتصدي هلا بصورة ينبغي ا وكامنة متعددة ومرتابطة وفوريةأسباب أساسية  إىل سوء التغذية جبميع أشكالهيعزى و  -6

متزامنة. وتشــمل هذه األســباب االفتقار إىل فرص احلصــول على أمناط غذائية صــحية وآمنة وعلى املياه الصــاحلة للشــرب، 
 ، وسوء خدمات الصرف الصحي والنظافة، وعدم احلصولللرّضع وصغار األطفال وممارسات الرعاية والتغذية غري املالئمة

 .ةواالقتصادي ةاالجتماعي األوضاعي والصحية الكافية، واالفتقار إىل الدخل، وتردّ  على اخلدمات الرتبوية
 
ا آثار رتتبوت -7  وطويلة األجل على احلالة التغذوية للســـــــكان، وال ســـــــيما فوريةســـــــلبية  عن األزمات املعقدة أيضـــــــً

 املًيا رئيسًياالتأثر مبخاطر الكوارث هتديًدا عية احلوامل واملرضعات واألطفال دون سن اخلامسة. ومتثل اهلشاشة وقابلالنساء 
ا ألداءفقط ليس  بكاملها، حيث تبّني األدلة وجود عبء ثقيل ناجم عن  2030لتنفيذ خطة عام  النظم الغذائية بل أيضـــــً

 خمتلف أشكال سوء التغذية يف سياق األزمات املعقدة واملمتدة.
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وهناك حاجة إىل اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي هلذه التحديات ولآلثار السلبية النامجة عن سوء التغذية جبميع  -8
أشكاله. ورغم التقدم احملرز على املستوى العاملي يف جمال احلد من اجلوع وسوء التغذية، هناك حاجة ماسة إىل بذل املزيد 

 .املتعلقة بالتغذية العاملية والوطنية غاياتالمن اجلهود لتحقيق 
 
النظم الغذائية  ثرؤ وتعترب النظم واألمناط الغذائية من العوامل الرئيســــــــية املســــــــامهة يف احلالة التغذوية للســــــــكان. وت -9

نها. ويف الوقت يقرارات املنتجني وخيارات املســـتهلكني ومتك شـــكيلت من خاللتأثرياً هاماً على صـــحة اإلنســـان والكوكب 
ن قدرهتنفســـــه، ميكن أن  على  متؤثر قرارات املســـــتهلكني املتعلقة باألغذية اليت يســـــتهلكو�ا على النظم الغذائية وأن حتســـــّ

ماعية ات ذات الصـــلة يف النظم الغذائية مع مراعاة األثار االقتصـــادية واالجتري تغيإجراء  تعّني مناط غذائية صـــحية. ويتوفري أ
 األبعاد الثالثة لالستدامة. على امتدادبية والبيئية املرتتبة عنها هبدف توليد نتائج إجيا

 
النظم الغذائية شجيع أو تات السياساتية واملؤسساتية والسلوكية إلعادة تشكيل ري ومن األمهية مبكان تشجيع التغي -10

د متنامية ااملســـتدامة اليت تؤدي إىل حتســـني التغذية ومتكني أمناط غذائية صـــحية تليب االحتياجات الغذائية املتغّرية لدى أعد
تكون الســــــــياســــــــات فعالة ومســــــــتدامة، ينبغي أن تركز على اآلثار االقتصــــــــادية واالجتماعية والبيئية كي من الســــــــكان. ول

والتغذوية والصــحية املرتتبة عنها، مع إيالء عناية خاصــة لألشــخاص األشــد فقراً واألضــعف من الناحية الغذائية والتصــدي 
 اط غذائية صحية.للحواجز اليت تعرتض حصوهلم على أمن

 
رية مجيع أشـــكاله "الذين لديهم احتياجات تغذوية كبيف ســـوء التغذية ل عرضـــةاألكثر  الســـكانوتشـــمل عادة فئة  -11

 . وينطوي ذلك على االهتمام بشـــــــــكل خاصالغذائي للنمطلديهم ســـــــــيطرة كافية على اختيارهم  توأولئك الذين ليســـــــــ
صــــلية ، والشــــعوب األاملســــنني، والنســــاء احلوامل واملرضــــعات، و واملراهقاتباألطفال الصــــغار، واألطفال يف ســــن الدراســــة، 

واجملتمعات احمللية وأصـــــــحاب احليازات الصـــــــغرية، والفقراء يف املناطق الريفية واحلضـــــــرية، وذلك بالنظر إىل األنواع املختلفة 
 2."للنظم الغذائية اخلاصة هبم

 
سيقها بني السياسايت القائم ولتصميم التدخالت اليت جيب تنوضع سياسات جديدة للتصدي للتشتُّت تعّني وي -12

والزراعة والنظم الغذائية، والرتبية، واملياه والصـــــــرف الصـــــــحي، واملســـــــاواة بني اجلنســـــــني،  ،خمتلف القطاعات مثل الصـــــــحة
 ية.ذوالدخل، اليت تعاجل مجيعها األسباب املتعددة لسوء التغ فرص العملواحلماية االجتماعية، والتجارة، و 

 
بزمام قيادة العملية الســــــــياســــــــاتية اليت ســــــــتســــــــفر عن إعداد اخلطوط (اللجنة) وتأخذ جلنة األمن الغذائي العاملي  -13

 جلســـــتها العامة يف اليت ســـــتعرض عليها يف (اخلطوط التوجيهية الطوعية) التوجيهية الطوعية بشـــــأن النظم الغذائية والتغذية
 رها.من أجل إقرا 2020أكتوبر/تشرين األول 

 

                                                           
من الوثيقة  12فقرة جلنة األمن الغذائي العاملي. الالصادرة عن  إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذيةاملتعلقة ب ختصاصاتاال  2
6/45/8201CFS.  االختصــــــــــــاصــــــــــــات اليت توفّر العناصــــــــــــر التوجيهية إلعداد اخلطوط  2018وأقّرت جلنة األمن الغذائي العاملي يف جلســــــــــــتها العامة عام

 التوجيهية الطوعية، مبا يف ذلك القضايا الرئيسية اليت ستتم تغطيتها.

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_sessions/CFS_45/MX516_6/MX516_CFS_2018_45_6_en.pdf
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ق اخلرباء بالنتائج واألدلة العلمية اليت أتاحها تقرير فريهذه عملية إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية  وتســـــــــرتشـــــــــد -14
ويشّكل فريق اخلرباء مهزة الوصل   3.التغذية والنظم الغذائيةالرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء) عن 

 جلنة األمن الغذائي العاملي، وهو يعمل على توفري قاعدة أّدلة منّظمة لالســرتشــاد هبا يف يفالوصــل بني العلوم والســياســات 
 خمتلفة اتوالسياسات على نطاق ،والتجارب ،مناقشات السياسات اخلاصة باللجنة استناداً إىل البحوث واملعارف املتاحة

 .متنوعةت ويف سياقا
 

جمموعة من املنظمات من قطاعات خمتلفة بالتصـــــــدي لســـــــوء  بالتزامن مع قيامهذه العملية الســـــــياســـــــاتية  ىوجتر  -15
وقد حظيت التغذية باهتمام متزايد يف الســــــــــــــنوات األخرية من جانب اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك األمم املتحدة  التغذية.

. 2030يف اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف خطة التنمية املســتدامة لعام ا أســاســيً  نًاتعترب مكو هي والدول األعضــاء فيها، و 
لثاين خالل املؤمتر الدويل ا ،، التزمت البلدان األعضـــــاء يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــحة العاملية2014ويف عام 

، أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2016عام  ويف  4بالقضاء على اجلوع وسوء التغذية جبميع أشكاله. ،املعين بالتغذية
ودعت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــحة العاملية إىل  5)2025-2016عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية (

قيادة عملية تنفيذه بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي والصــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 
إيالء عناية ؤخراً مي. ومت (اليونيســف)، وباالســتعانة مبنصــات متعددة أصــحاب املصــلحة من قبيل جلنة األمن الغذائي العامل

ومجعية األمم املتحدة  7واجمللس االقتصــادي واالجتماعي 6لتغذية يف عدد من قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدةلخاصــة 
  9مجعية الصحة العاملية.كذلك و  8للبيئة

 
تساق االعزيز كّملها من أجل تومن املتوقع أن تساهم اخلطوط التوجيهية الطوعية يف هذه املبادرات الدولية وأن ت -16

 10الســـياســـات. كما أ�ا ســـتوفر توجيهات قائمة على األدلة ملســـاعدة البلدان على تفعيل توصـــيات إطار العمليف ما بني 
الغذائي الوطين  يف ســـياق األمن الصـــادر عن املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كافٍ 

من أهداف التنمية املستدامة املتمثل يف "القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز  2وحتقيق اهلدف 

                                                           
نة . تقرير صادر عن فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية والتابع للجالتغذية والنظم الغذائية. 2017 فريق اخلرباء الرفيع املستوى.  3

 األمن الغذائي العاملي، روما.
 .إعالن روما عن التغذية. املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، 2014والزراعة/ منظمة الصحة العاملية.  منظمة األغذية  4
املتاح على املوقع  72/306و /259/70https://undocs.org/A/RESلكرتوين املتاح على املوقع اإل 70/259قرارا اجلمعية العامة لألمم املتحدة   5

من أجل التغذية متاح على املوقع اإللكرتوين التايل: . وبرنامج عمل عقد األمم املتحدة للعمل /306/72https://undocs.org/A/RESاإللكرتوين 
https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-doa2016to2025-en.pdf?ua=1 

بعنوان "اإلعالن السياسي املنبثق عن اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى الثالث املعين بالوقاية  /2/73A/RESقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة   6
، فضل"أالل تغذية بعنوان "الصحة العاملية والسياسة اخلارجية: عامل أوفر صحة من خ /132/73A/RES، ومن األمراض غري املعدية ومكافحتها"

 .بعنوان "التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية" /253/73A/RESو
7  Level Political Forum on Sustainable Development-High 2018eclaration of the Ministerial D. 
8  ent AssemblyUnited Nations Environm 2019Ministerial Declaration of the . 
مراض غري خطة العمل العاملية للوقاية من األو  فالخطة التنفيذ الشاملة اخلاصة بتغذية األمهات والّرضع وصغار األطأّيدت مجعية الصحة العاملية   9

اللتني حتددان اخليارات املتاحة يف جمال السياسات للوقاية من سوء التغذية جبميع أشكاله والنهوض باألمناط  2020-2013السارية ومكافحتها للفرتة 
 الغذائية الصحية.

 .إطار العمل. املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، 2014منظمة األغذية والزراعة/ منظمة الصحة العاملية.   10

http://www.fao.org/3/I7846AR/i7846ar.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
file://hqfile1/CSCM/GICM_Ar/DOCS/2019/Incoming%20Translation/MZ841/%D9%8872/306
https://undocs.org/A/RES/72/306
https://undocs.org/A/RES/73/2
https://undocs.org/A/RES/73/2
https://undocs.org/en/A/RES/73/132
https://undocs.org/en/A/RES/73/253
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2018/1&Lang=E,%20para%2026,%20p.%207
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
http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf


 والتغذية: املسودة الصفراخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية 
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وضـــع �اية جلميع أشـــكال ســـوء التغذية حبلول عام املتمثل يف " 2-2الزراعة املســـتدامة" مع إيالء اهتمام خاص للمقصـــد 
حبلول  ةواهلزال لدى األطفال دون ســــن اخلامســــ توقف النموبشــــأن  اتفق عليها دوليً األهداف املحتقيق مبا يف ذلك  2030

قيق عدد من حت علىيف مساعدة البلدان  ي اخلطوط التوجيهية الطوعية دورًا أساسًيا". باإلضافة إىل ذلك، تؤد2025عام 
ومجيع األهداف األخرى بطريقة ) بطريقة مباشــــــــرة 12و 10و 8و 6و 5و 4و 3و 1أهداف التنمية املســــــــتدامة (األهداف 

 غري مباشرة.
 
 األهداف والغرض -2
 

اصـــــــــــــــة خـيكمن اهلـدف من اخلطوط التوجيهيـة الطوعيـة يف أن تكون مرجعـًا يوفر توجيهـات قـائمـة على األدلـة  -17
ات يتعّلق بالســــياســــات واالســــتثمارات والرتتيب للحكومات واملؤســــســــات املتخصــــصــــة وأصــــحاب املصــــلحة اآلخرين يف ما
 املؤسساتية الفعالة اليت من شأ�ا أن تتصدى لسوء التغذية جبميع أشكاله.

 
احلرص  ن أجلموترمي اخلطوط التوجيهية الطوعية إىل املســــامهة يف إعادة تشــــكيل النظم الغذائية أو النهوض هبا  -18

على أن تكون األغذية اليت تســــــــاهم يف األمناط الغذائية الصــــــــحية متوافرة ومتاحة بتكلفة ميســــــــورة وبصــــــــورة مقبولة وآمنة 
مبا يتماشــــــى الغذائية  موتفضــــــيالهتمعتقدات األفراد وثقافتهم وتقاليدهم وعاداهتم  تراعيأن و  تنيوبالكمية والنوعية املناســــــب

  11ة والدولية.الوطني والواجباتلقوانني ا مع
 

ال الســياســات على األدلة ملعاجلة التشــتت يف جم ية الطوعية �ًجا شــامًال ونظامًيا وقائًماوســتتبع اخلطوط التوجيه -19
مع الرتكيز بصــــــــــورة خاصــــــــــة على قطاعات األغذية والزراعة والصــــــــــحة ومواجهة حتديات االســــــــــتدامة االجتماعية والبيئية 

 واالقتصادية.
 

أن تعاجل اخلطوط التوجيهية الطوعية التعقيد القائم يف النظم الغذائية بغية تعزيز االتســــــــــــــاق يف جمال ومن املتوقع  -20
 السياسات وتشجيع احلوار بني خمتلف املؤسسات والقطاعات وتوجيهه.

 
صـــلة بالتجارة لألمناط الغذائية الصـــحية ارتباطاً وثيقاً بالقضـــايا ذات ال تروجوترتبط النظم الغذائية املســـتدامة اليت  -21

إطار مجيعها يف  هاالطبيعية، على سبيل املثال ال احلصر، واليت تتم معاجلتواالستثمار وتغري املناخ والتنوع البيولوجي واملوارد 
املســــائل الرجوع إىل  تتعامل مع هذهاليت ختلفة املفاعلة الهات جيدر باجلالعمليات املعيارية احلكومية الدولية املخصــــصــــة. و 

، األمر الذي يعزز االتســــــــــــــاق ويعاجل التشــــــــــــــتت يف جمال االعتماد عليهااجلهات الفاعلة األخرى وإعالناهتا وإىل قرارات 
 .ا احملددةاجلهود أو جتاوز والياهتمن دون إحداث ازدواجية يف السياسات 

 
واملقصــــود من اخلطوط التوجيهية الطوعية أن تكون عاملية وأن توفر التوجيهات لواضــــعي الســــياســــات وأصــــحاب  -22

املصــــلحة املعنيني عند تصــــميم الســــياســــات واالســــرتاتيجيات واخلطط والربامج املناســــبة لكل ســــياق. وســــوف تأخذ هذه 

                                                           
  (ب).5. الفقرة إعالن روما عن التغذية. املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، 2014منظمة األغذية والزراعة/ منظمة الصحة العاملية.   11

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


 اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية: املسودة الصفر

 23 من 6 الصفحة

النظم الغذائية  لف أنواعوخمتتويات التنمية الوطنية والقدرات ومســـــــ الوقائعخمتلف اخلطوط التوجيهية الطوعية يف احلســـــــبان 
 فضًال عن احملركات الداخلية واخلارجية العديدة اليت تؤثر عليها.

 
عالوة على ذلك، ســــــــتوفر اخلطوط التوجيهية الطوعية توجيهات للجهات الفاعلة املعنية العاملة يف الســــــــياقات و  -23

حتقيق  ن أجلمالفجوة بني العمل اإلنســـاين والتنموي وإدماج التغذية واالســـرتاتيجيات الطويلة األجل  اإلنســـانية بغية ســـدّ 
 يةاملناخ اتتغريّ الجه يف و  الصــمودلى التنمية املســتدامة يف أي اســتجابة طارئة وإنســانية هبدف تعزيز قدرة النظم الغذائية ع

 .ف معهاوالتكيّ  واألزمات اإلنسانية
 

النظم الغذائية  تؤثر على عمل متصــــــــلة هبامخس فئات رئيســــــــية وحمركات الرفيع املســــــــتوى وقد حدد فريق اخلرباء  -24
 :يوه ،وقدرهتا على توفري أمناط غذائية صحية

 
 غّري املناخ)؛وت اإليكولوجيةاحملركات الفيزيائية والبيولوجية والبيئية (املوارد الطبيعية وخدمات النظم  (أ)

 االبتكار والتكنولوجيا والبنية التحتية؛و  (ب)

احملركات الســـــياســـــية واالقتصـــــادية (القيادة، والعوملة، واالســـــتثمارات األجنبية، والتجارة، والســـــياســـــات الغذائية، و  (ج)
 بها، والنزاعات واألزمات اإلنسانية)؛وحيازة األراضي، وأسعار األغذية وتقلّ 

لثقافة، والدين، والشــــــــــــــعائر، والتقاليد االجتماعية، وأوجه عدم املســــــــــــــاواة بني احملركات االجتماعية والثقافية (او  (د)
 اجلنسني، ومتكني املرأة)؛

 القسري). وحوالنز احملركات الدميغرافية (النمو السكاين، وتغّري توزيع األعمار، والتوسع احلضري، واهلجرة، و  (ه)
 

 تتوجه إليهمطبيعة الخطوط التوجيهية الطوعية والمستخدمون الذين  -3
 
ائمة نبغي تفســـــــــــريها وتطبيقها مبا يتماشـــــــــــى مع االلتزامات القســـــــــــيمة و لن تكون اخلطوط التوجيهية الطوعية ملزِ  -25

مبوجب القوانني الوطنية والدولية ذات الصـــــــلة ومع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية مبوجب الصـــــــكوك اإلقليمية 
تمدة بشــأن ىل الصــكوك القائمة وأطر العمل املعإتوجيهات جلنة األمن الغذائي العاملي  تســتندوالدولية الســارية. وينبغي أن 

وأن تقوم  ،املعتمدة هذه املواضــــــــيع يف ســــــــياق منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك توجيهات الدول األعضــــــــاء وتوصــــــــياهتا
 .بإدماجها

 
وتســــتهدف اخلطوط التوجيهية الطوعية احلكومات بصــــورة رئيســــية ملســــاعدهتا على تصــــميم الســــياســــات العامة،  -26

ولكن ميكن أن يســـتخدمها أصـــحاب املصـــلحة املعنيني يف النقاشـــات يف جمال الســـياســـات ويف عمليات التنفيذ. ويشـــمل 
 :على سبيل املثال ال احلصرأصحاب املصلحة هؤالء، 

 
 لة احلكومية، مبا يف ذلك الوزارات واملؤسسات الوطنية ودون الوطنية واحمللية املعنية؛اجلهات الفاع (أ)

 املنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية، مبا يف ذلك الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة؛و  (ب)
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 منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك تلك اليت متثل الفئات واجملتمعات الضعيفة؛و  (ج)

 القطاع اخلاص؛و  (د)

 منظمات البحوث واجلامعات؛و  (ه)

 كاالت التنمية، مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية؛و و  (و)

 املؤسسات اخلريية؛و  (ز)

 مجعيات املستهلكني؛و  )ح(

 منظمات املزارعني.و  )ط(
 

 المفاهيم الرئيسية والمبادئ التوجيهية -ثانًيا
 
 بالنظم الغذائية والتغذيةالمفاهيم الرئيسية المتعلقة  -1
 

، واملدخالت والعمليات والبىن التحتية واملؤســـــســـــات والســـــكانالبيئة أي العناصـــــر ( مجيع" األغذية النظممع جت -27
ة، مبا يف ذلك هذه األنشــط وخمرجات) واألنشــطة املتصــلة بإنتاج األغذية وجتهيزها وتوزيعها وإعدادها واســتهالكها، وغريها
 12.االجتماعية واالقتصادية والبيئية" هانتائج

 
تدام النظم الغذائية -28 ــــ ـ ـ ـ ـ ـ  قواعدبصــــــــــــــورة جتعل الكفل األمن الغذائي والتغذية للجميع ت ةنظم غذائي ي"ه ةالمســ

 13".القادمةألجيال ل غري مضرة األمن الغذائي والتغذية لتوليداالقتصادية واالجتماعية والبيئية 
 

"من األنشطة واجلهات الفاعلة اليت تنتقل األغذية عربها من مرحلة اإلنتاج  الغذائيةمدادات اإل سالسلتتألف  -29
هدر منها"، مبا يف ذلك اإلنتاج والتخزين والتوزيع والتجهيز والتعبئة والبيع بالتجزئة 

ُ
إىل مرحلة االســــــــتهالك والتخلص من امل

  14والتسويق.
 

ون "السياق املادي واالقتصادي والسياسي واالجتماعي الثقايف الذي يتعامل فيه املستهلك البيئات الغذائيةتعين  -30
 15مع النظام الغذائي، الختاذ قراراهتم بشأن احلصول على الغذاء وإعداده واستهالكه".

 

                                                           
املعين  تقرير مقدم من فريق اخلرباء الرفيع املستوى. الفاقد واملهدر من األغذية يف سياق النظم الغذائية املستدامة. 2014فريق اخلرباء الرفيع املستوى.   12

 ، روماباألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي
13  b2017HLPE    
 املرجع نفسه  14
 املرجع نفسه  15

http://www.fao.org/3/a-i3901a.pdf


 اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية: املسودة الصفر

 23 من 8 الصفحة

راؤه شـــاملســـتهلكون بشـــأن الغذاء الواجب  يتخذها"إىل مجيع اخليارات والقرارات اليت  ســـلوك المســـتهلكيشـــري  -31
 16وختزينه وإعداده وطهيه وتناوله، وبشأن توزيع الغذاء ضمن األسرة".

 
ــــــحييشــــــــــــــري و  -32 ـ ـ ـ جمموعة متوازنة ومتنّوعة وكافية من األغذية اليت يتّم تناوهلا خالل مّدة إىل " النمط الغذائي الصــ

دهون (الربوتينات والزمنية. ويضــــــــــــــمن النمط الغذائي الصــــــــــــــحي تلبية االحتياجات إىل املغذيات الدقيقة األســــــــــــــاســــــــــــــية 
والكربوهيدرات مبا فيها األلياف الغذائية) واملغذيات الدقيقة (الفيتامينات واملعادن والعناصــــــــــــــر النادرة) حبســــــــــــــب جنس 

ألمناط . وتشـــري منظمة الصـــحة العاملية إىل أنّه لكي تكون افيســـيولوجيةالشـــخص وســـنه ومســـتوى نشـــاطه البدين وحالته ال
 :جيب الغذائية صحية

 
حتياجات لكن ينبغي أال يتجاوز متناول الطاقة االو تلبية االحتياجات اليومية من الطاقة والفيتامينات واملعادن،  (أ)

 منها؛
 غرام يف اليوم؛ 400يتجاوز استهالك الفواكه واخلضروات أن  (ب)
 يف املائة من إمجايل متناول الطاقة؛ 10يكون متناول الدهون املشبعة أقل من أن و  (ج)
 يف املائة من إمجايل متناول الطاقة؛ 1أقل من  املشبعةيكون متناول الدهون أن و  (د)
يف املائة يف  5يف املائة من إمجايل متناول الطاقة أو أقل من  10يكون متناول الســــــــــــــكريات احلرّة أقل من أن و  (ه)

 أفضل األحوال؛
 17".غرامات يف اليوم 5يكون متناول امللح أقل من  أنو  (و)

 
ناصـــــر التالية مهمة الع إال أنلبالغني، تلك اخلاصـــــة باالنمط الغذائي الصـــــحي للرضـــــع واألطفال ب النصـــــائح املتعلقةمتاثل "

 أيضاً: 
 

 األوىل من العمر؛ ةخالل األشهر الست خالصةرضاعة طبيعية  ضرورة إرضاع األطفال (أ)
 وما بعد؛ عمر السنتنيحىت  ةرضاعة طبيعية مستمر ضرورة إرضاع األطفال  (ب)
أشــــــــــــهر، ينبغي أن ُيســــــــــــتكَمل حليب الثدي مبجموعة متنوعة من األطعمة الكافية واآلمنة واملمتلئة  6من عمر  (ج)

 18".باملغذيات. ويتعّني عدم إضافة امللح والسكريات إىل األطعمة التكميلية
 

                                                           
 املرجع نفسه  16
الرفيع  ءليس هناك تعريف متفق عليه دولياً لألمناط الغذائية الصحية. ولكنه يتم استخدام ذلك على نطاق واسع، مبا يف ذلك يف تقرير فريق اخلربا  17

التايل، فإننا ويف إعالن روما وإطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية.  ب  باألمن الغذائي والتغذية بشأن التغذية والنظم الغذائيةاملستوى املعين
مة األمانة املشرتكة للمؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية ملنظمة األغذية والزراعة ومنظ. املذكرة اإلعالمية حول إطار العملنستخدم التعريف الوارد يف 

 .2014نوفمرب/تشرين الثاين  الصحة العاملية.
18  WHO. Healthy Diet. Fact sheet No 394  

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/ICN2/documents/InfoNote-e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/ICN2/documents/InfoNote-e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/ICN2/documents/InfoNote-e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/ICN2/documents/InfoNote-e.pdf
https://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/healthydiet_factsheet/en/


 والتغذية: املسودة الصفراخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية 

 23 من 9 الصفحة

ع غريه ملكل رجل وامرأة وطفل مبفرده أو ماديا واقتصــــــاديا عندما يتاح  ]الحق في الغذاء الكافي[ يتم إعمال" -33
 19".على الغذاء الكايف أو وسائل شرائه من األشخاص، يف كافة األوقات، سبيل احلصول

  

                                                           
من العهد الدويل  11بتفسري املادة  12احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تقوم يف التعليق العام ب املعنية لجنةلإن تعريف احلق يف الغذاء   19

 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/1999/5&Lang=en


 اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية: املسودة الصفر

 23 من 10 الصفحة

 شجيعهاالمستدامة أو تالمبادئ التوجيهية إلعادة تشكيل النظم الغذائية  -2
 

أهداف متعددة ضــــــــمن األبعاد الثالثة للتنمية املســــــــتدامة: االقتصــــــــادية  ودعم تســــــــاهم النظم الغذائية يف حتقيق -34
االنظم الغذائيةرغم إمكانية وجود اختالف كبري بني واالجتماعية والبيئية. و  مة للســـــياســـــات العامة مه ، إال أ�ا تتيح فرصـــــً

 .2030لعام  واآلليات والصكوك واالستثمارات اليت ترمي إىل النهوض بأهداف خطة التنمية املستدامة
 

اليت جيب احرتامها للمســــــــــامهة يف إعادة  20من املبادئ التوجيهية ل اخلطوط التوجيهية الطوعية عدًداوســــــــــتشــــــــــم -35
التنمية ب لنهوضا، ومتكني األمناط الغذائية الصــــــحية، وحتســــــني التغذية، و تشــــــجيعهاتشــــــكيل النظم الغذائية املســــــتدامة أو 

 املستدامة.
 

 :كالتايلواملبادئ التوجيهية هي   -36
 

ظم �ج نظامي وشــامل قائم على األدلة يتناول الن تشــجيع اتباع. النهج النظامي والشــامل والقائم على األدلة (أ)
يف األســـــــــــباب  نظريإىل تعظيم النواتج يف مجيع أبعاد االســـــــــــتدامة يف آن واحد، و  ىســـــــــــعيالغذائية يف جمملها، و 
 التغذية جبميع أشكاله.املتعددة األبعاد لسوء 

. املســامهة يف وضــع ســياســات متســقة ومناســبة لكل ســياق وقائمة السـياسـات المتسـقة والمناسـبة لكل سـياق (ب)
على األدلة واســـــتثمارات ذات صـــــلة وتنفيذها عن طريق إجراءات منســـــقة بني خمتلف اجلهات الفاعلة ويف مجيع 

 واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية.القطاعات املعنية على املستويات الدولية 

صــحتهم عيش الســكان و ات اليت هتدف إىل حتســني ســبل كســب . تعزيز الســياســوكوكب بصـحة جيدة شـعوب (ج)
 ورفاههم، وتشجيع اإلنتاج واالستهالك املستدامني لألغذية، ومحاية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية.

. تعزيز املســــــــاواة بني اجلنســــــــني ومتكني النســــــــاء والفتيات مع احرتام أةالمســــــاواة بين الجنســــــين وتمكين المر  (د)
حتســـــــن  كنها أنميحقوقهن ومراعاة أمهية هتيئة الظروف املناســــــــبة ملشــــــــاركة املرأة يف تشــــــــكيل النظم الغذائية اليت 

 التغذية.

اجملتمعات ســـــــــــتوى ى معل. تعزيز التثقيف التغذوي على مســـــــــــتوى األفراد و المعرفة والتوعية في مجال التغذية (ه)
يارات منتجي األغذية وجمّهزيها ومســـــــــتهلكيها ولتشـــــــــجيع القيام خب تيســـــــــري عملية اختاذ القرارات من قبلاحمللية ل

 ممارسات غذائية صحية.من أجل مستنرية بشأن املنتجات الغذائية 

من  األمن الغذائي الوطين. تعزيز اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاف يف ســــــــــــــياق الغذاء فيإعمال الحق  (و)
 خالل نظم غذائية مستدامة ومنصفة وميكن الوصول إليها وقادرة على الصمود ومتنوعة.

القدرات البشـــــــــرية واملؤســـــــــســـــــــاتية، ال ســـــــــيما لدى اجلهات الفاعلة املعنية بالتغذية والنظم  تعزيز. بناء القدرات (ز)
 دامتها.طاق تغطية برامج التغذية وتأثريها واستالغذائية، للتصدي لسوء التغذية جبميع أشكاله وتوسيع ن

                                                           
الثاين املعين  تشري هذه املبادئ التوجيهية إىل الوثائق واألدوات املتفق عليها دولياً بالفعل، مثل إعالن روما عن التغذية وإطار عمل املؤمتر الدويل  20

 بالتغذية.



 والتغذية: املسودة الصفراخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية 

 23 من 11 الصفحة

 
 الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية -الثً ثا

 
تقرير  . ومتاشـــــــياً مع اإلطار املفاهيمي الوارد يفالطوعية املقرتح للخطوط التوجيهيةيتضـــــــمن هذا القســـــــم النطاق  -37

فريق اخلرباء الرفيع املســــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، ســــــتســــــتخدم اخلطوط التوجيهية الطوعية العناصــــــر الثالثة اليت 
العناصـــــــر نظم الغذائية من أجل حتســـــــني التغذية. و تتكون منها النظم الغذائية باعتبارها نقاط دخول ســـــــياســـــــاتية لتحول ال

 ، وسلوك املستهلك.الغذائيةبيئات ال، و اإلمدادات الغذائيةالثالثة هي: سالسل 
 

كل عنصــــر من هذه العناصــــر، ســــتنظر اخلطوط التوجيهية الطوعية يف خمتلف أمناط النظم الغذائية، مع إيالء يف  و  -38
تم النظر يف التحديات . وســــــــيالرفيع املســــــــتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية اخلرباءتلك اليت حيددها فريق لعناية خاصــــــــة 

ة مســــــــــاعدة ذات الصــــــــــلة بغي املشــــــــــاركة وديناميكيات القوةاجلهات الفاعلة ويف والفرص اليت تواجهها نظم غذائية حمددة 
 اق معّني.واضعي السياسات على تصميم السياسات واالستثمارات والتدخالت املتكّيفة مع سي

 
  اقها.ؤثر على النظم الغذائية، بغية زيادة اتسي الذي قطاعات متعددة بنيتشتت السياسات وستجري معاجلة  -39

 
 تســـتند إىل التوجيهات ذات الصـــلة اليت وردت ســـابقاً يف خطوط توجيهيةأن ومن املتوقع أن تكّمل التوصـــيات و  -40

هتا االدولية املعنية األخرى ووالي األجهزةأخرى للجنة األمن الغذائي العاملي، وأن تنظر يف أعمال  22وتوصـيات 21سـياسـاتية
 .تكرارهاوأن تتفادى 

 
وقد مت التطرق إىل عدد من العوامل املشـــرتكة وامليادين التشـــغيلية احملددة خالل مناقشـــات أصـــحاب املصـــلحة يف  -41

على العديد لتشـــــــديد مت االعوامل وامليادين من بني هذه قدرهتا على حتســـــــني التغذية. و جلنة األمن الغذائي العاملي نظراً إىل 
بصورة خاصة إذ ميكن اعتبارها مسارات لتحسني التغذية، وهي: حوكمة النظم الغذائية الشفافة واخلاضعة للمساءلة، منها 

ع إنتاج ، والفاقد واملهدر من األغذية، وتنويواملســــــــــاواة بني اجلنســــــــــني ومتكني املرأة، والتثقيف التغذوي، وســــــــــالمة األغذية
األغذية وتعزيز األمناط الغذائية الصحية واملتنوعة، والوجبات املدرسية الصحية، وبرامج احلماية االجتماعية املراعية للتغذية. 

                                                           
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن )، و 2004( اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين  21

الزراعة  نظم يف الرشيد خاصة باالستثماربادئ م)، و 2012( يف سياق األمن الغذائي الوطين احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات
 ).2015( املمتدةإطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات )، و 2014( األغذيةو 

 ).2016( ربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواقلجنة األمن الغذائي العاملي بشأن اخلاصة بمبا يف ذلك توصيات السياسة   22

خالفاً لألقسام األخرى من املسودة صفر، يشمل اجلزء الثالث بعنوان "اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية 
 ذا القسم صيغة مقرتحةحمتوى ه وال ميثلللوثيقة. يقصد منه توجيه عملية إعداد الصيغ القادمة  نًصا وصفًيا والتغذية"

للخطوط التوجيهية بل أفكاراً أولية تتعلق بالقضايا واملواضيع اليت سينظر فيها أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي 
 العاملي وسيناقشو�ا.

http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf
http://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866A.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866A.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853e.pdf
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تاج حت وتتوقف فعالية مجيع هذه املســــــارات على وضــــــع ســــــياســــــات مراعية للتغذية يف مجيع القطاعات ذات الصــــــلة. وقد
 السياقات اإلنسانية إىل مسارات حمددة أخرى.

 
 الغذائيةمدادات اإلسالسل  -الجزء األول

 
على  ارعلى آث اإلمدادات الغذائيةالقرارات اليت تتخذها اجلهات الفاعلة يف أي مرحلة من ســــــــــــــلســــــــــــــلة تنطوي  -42

كلفة على توافر األغذية املغذية وإتاحتها بت اإلمدادات الغذائية ســــــــالســــــــلاملراحل األخرى. وميكن أن تؤثر التدخالت يف 
 ملنفذةاميسورة وبطريقة يسهل احلصول عليها وبصورة آمنة ومقبولة من أجل منط غذائي صحي. وميكن أن تؤثر األنشطة 

الدقيقة توافر املغذيات الكبرية و  تغيري من خاللعلى القيمة التغذوية لألغذية  اإلمدادات الغذائيةســـــــــــــالســـــــــــــل  على طول
 الغذائي. النمطبسهولة احلصول عليها أو تغيري مستوى استهالك املكّونات املرتبطة باألمراض غري السارية املتصلة و 
 
 نظم اإلنتاج -1
 

ميكن أن تؤدي أنواع األغذية املتوافرة وأصنافها املختلفة دوراً كبرياً يف اخليارات الغذائية اليت يقوم هبا املستهلكون.  -43
ومتيل نظم اإلنتاج األكثر تنوعاً وتكامالً على مســـتويات خمتلفة إىل أن تكون أكثر قدرة على الصـــمود يف وجه الصـــدمات 

ظم مناط الغذائية وتنوعها. وينبغي إيالء االهتمام للدور الذي تؤديه االستثمارات يف نجودة األحتقيق اخلارجية وتساهم يف 
ونظم إنتاج األغذية على  23. وينبغي النظر يف أثر الزراعةاملصاحبة هلاإنتاج األغذية املستدامة ويف أنشطة البحث والتطوير 

 قتصادية واالجتماعية والبيئية.التغذية من حيث عالقتها بأبعاد التنمية املستدامة الثالثة: اال
 

 اجملاالت ذات الصلة بالسياسات
 

 مناذج اإلنتاج الزراعي املستدامة واملراعية للتغذية (أ)
ميكن أن تســــــــــــــاهم النماذج الزراعية اليت تعزز تنوع األغذية والســــــــــــــلع الغذائية اليت يتألف منها النمط الغذائي 

 عمدحد من اســـــــــــتخدام املدخالت و  دىنمن خالل التقليل إىل أالصـــــــــــحي، وحتمي النظم اإليكولوجية الزراعية 
ني ســـبل  وتعتمد �جاً مبتكرة وغري مضـــرّة بالبيئة، يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية وحتســـ ،املوارد الطبيعية ديجتد

 كسب العيش ودعم الصحة البيئية.

 السياسات واالسرتاتيجيات الزراعية (ب)
لتغذية وتشــمل اليت تربز أمهية ا العامة واالســتثمارات واالســرتاتيجيات والربامج ميكن أن تقوم الســياســات الوطنية

 نتائج تغذوية بتوجيه نظم اإلنتاج الزراعي حنو األغذية املتنوعة واملغذية اليت متّكن األمناط الغذائية الصحية.

                                                           
 والغابات ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية.يشمل مصطلح "الزراعة" املستخدم يف هذه الوثيقة كل من احملاصيل واملاشية   23



 والتغذية: املسودة الصفراخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية 

 23 من 13 الصفحة

 تعزيز التنوع البيولوجي الزراعي واستخدامه املستدام (ج)
موعة متنوعة من أصـــــناف احملاصـــــيل وســـــالالت املاشـــــية، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي يؤدي تعزيز اســـــتخدام جم

الزراعي احمللي، إىل زيادة القدرة على الصــــــــــــمود يف وجه الصــــــــــــدمات (أي احلر، واجلفاف، واآلفات، واألمراض 
 املعدية) ويضمن تنوع األغذية ويدعم تنويع مصادر الدخل.

 احلياة الربّية واملوارد املائيةاالستخدام املستدام للغابات و  (د)
نوع البيولوجي من الت ااالســـــــتخدام املســـــــتدام للغابات واحلياة الربية واملوارد املائية بوصـــــــفها جزءً  تشـــــــجيعيتســـــــم 
مصـــــــــــــــادر مهمــة لألغــذيــة التكميليــة والــدخــل. ولكن هنــاك عــدد من  توفر، بــأمهيــة كبرية أل�ــا احمللي الزراعي

لطبيعية وصـعوبة تأمني الوصـول إىل املوارد ا ،التحديات اليت تشـمل: احلصـاد املفرط واسـتصـالح األراضـي للزراعة
 األراضي، وفقدان املعارف التقليدية، واالندماج الضعيف يف اقتصادات السوق. هامبا في

 راثيةتنوع املوارد الو  (ه)
ية يف تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية األســــــــــــــاســـــــــــــ احامسً ا يؤدي تنوع املوارد الوراثية لألغذية والزراعة دورً 

 وحتسينهما. ،. كما أنه ضروري للمحافظة على فعالية نظم اإلنتاج وقدرهتا على الصمودلإلنسان

 ربط املزرعة باملدرسة (و)
ااملغذية إىل املدارس وأن يتيح  اإلمدادات الغذائيةربط املزرعة باملدرســــة أن حيســــن ميكن ل وصــــول املزارعني ل فرصــــً

احملليني إىل األســواق املســتقرة والقابلة للتوقع. ويدعم هذا النوع من املبادرات إدماج املزارعني احملليني يف ســالسـل 
حية يف النظافة الصــــ رســــاتاممســــالمة األغذية عرب تطبيق  اخلاصــــة باملدارس. وينبغي ضــــمان اإلمدادات الغذائية

ة وميكن أن تســــــــــــــاهم هذه املبادرات بطريقة إجيابية يف تكوين املعارف التغذوي عملية جتهيز األغذية وتعبئتها.
 ،لألطفال الذين هم يف ســـــــــــن الدراســـــــــــة، مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية والثقافية املتصـــــــــــلة بالعادات الغذائية

 وسلوك املستهلكني.

 النساء املنتجات عيشسبل كسب  (ز)
ممثلة  �اأتتمتع املرأة عادًة بقدرة أقل على الوصــــــــــــــول إىل الزراعة التجارية وعلى تأدية دور قيادي فيها يف حني 

يل يف . وتشـــــــــكل القيادة يف اجملتمع احمللي، والتمثأجوربشـــــــــكل مفرط يف القطاع غري الرمسي وتؤدي عمًال غري م
ا يف ذلك والتحكم هبا مب اإلنتاجأصـــــــول  احلصـــــــول علىهيئات املنتجني وكيانات صـــــــنع القرارات، والقدرة على 

 لتدخالت الســــــــياســــــــاتية الرامية إىل متكني النســــــــاءباجماالت ذات صــــــــلة  ،املايل ندماجواالاملوارد احليوية املادية، 
 املنتجات.

 أمناط غذائية صحيةيف اجملال الزراعي من أجل البحوث واالبتكار والتنمية  (ح)
ميكن أن يؤدي االستثمار يف البحوث واالبتكار من أجل التطوير التجاري لألغذية واحملاصيل الغنية باملغذيات، 

القدرة  زيدمر الذي ياأل ،لمحاصيل املدعمة بيولوجياً إىل حتسينات يف اإلنتاجيةلمثل الفاكهة واخلضار والبقول و 
 حد من أثرها البيئي. دىنعلى احلصول على األمناط الغذائية الصحية والتغذية ويقلل إىل أ

 التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره (ط)
ما يؤثر  يعية وتواترها،وارث الطبيشــــهد العامل تغيّـرًا وتقّلًبا يف املناخ فضــــالً عن تبّدل يف املواســــم وازدياد حّدة الك

املخرجات الزراعية يف املناطق املنخفضــــة املوارد، وخصــــوبة الرتبة، وغّالت احملاصــــيل، وإنتاجية  إىل حد كبري على
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 إىل تراجع الدخل والقدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ وإىل هذه االجتاهاتؤدي توقد  الغابات واحليوانات.
من األغذية الغنية باملغذيات. وتتمتع الســــــــياســــــــات اخلاصــــــــة  لى إمدادات كافيةعصــــــــول تقّلص القدرة على احل

بالتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره بعالقة متبادلة مباشرة وغري مباشرة مع الزراعة ونظم إنتاج األغذية. 
كن جيب أن لو متعددة تســــــاهم يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، فوائد  هذه الســــــياســــــات نجم عنوميكن أن ت

 وأن تتم معاجلتها. أيضاً  تتجلى املقايضات

 مقاومة مضادات امليكروبات (ي)
هي تعّرض الطب حيدق بصحة اإلنسان واحليوان. فكبريًا عاملًيا  ا ات امليكروبات هتديدً ضاداملتزايدة ملقاومة املمتثل 

البشــري والبيطري احلديث للخطر وتقّوض ســالمة األغذية والبيئة. وال بد من اتباع �ج تعاوين يشــمل قطاعات 
مة مقاو متعددة للحد من مقاومة مضــــــــادات امليكروبات. وتشــــــــمل اجملاالت الســــــــياســــــــاتية الرئيســــــــية للحد من 

قاومة مضــادات امليكروبات والتهديدات ذات الصــلة، مبور النظم الغذائية: التوعية من منظ مضــادات امليكروبات
واستخدام مضادات امليكروبات يف األغذية والزراعة، وتعزيز  مقاومة مضادات امليكروباترصد ل اتالقدر  تنميةو 

ادات ســــــــــتخدام مضــــــــــاترشــــــــــيد احلوكمة والنهوض باملمارســــــــــات اجليدة يف النظم الغذائية والزراعية، مبا يف ذلك 
 امليكروبات.

 القادرة على الصمود الغذائيةمدادات اإلسالسل  (ك)
ت التهديدات من قبيل النزاعا مع اإلمدادات الغذائيةينبغي أن تشـــــــــــمل اجلهود الرامية إىل تكييف ســـــــــــالســـــــــــل 

، ههاأو إىل زيادة قدرهتا على الصــــــــــــــمود يف وج وتقلب أســــــــــــــعار األغذية العاملية وتغري املناخ واملخاطر الطبيعية
ومبادرات  ،قسوحتسـني البيانات املتعلقة بالتنبؤ بالط ،تدخالت ترمي إىل تعزيز القدرة على الوصـول إىل التمويل

هيل األراضـــــي املتدهورة وبناء البنية التحتية. كذلك، تتســـــم التدخالت اليت هتدف ألتوليد األصـــــول مثل إعادة ت
خماطر الكوارث وإدارهتا بأمهية حامسة لبناء املرونة والقدرات، ال ســـيما يف صـــفوف اجملتمعات احمللية  إىل احلد من

 الضعيفة.
 
 المناولة والتخزين والتوزيع -2
 

يؤثر كل من املناولة والتخزين والتوزيع على األمناط الغذائية والصـــــحة. وميكن أن تســـــاهم صـــــعوبة احلصـــــول على  -44
لة، وعدم الصـــحية يف املناو لشـــروط لعمليات الغســـل يف ســـلســـلة اإلمدادات، وعدم وجود ممارســـات مناســـبة لاملياه النظيفة 

مالءمة املرافق والتكنولوجيات يف إفسـاد األغذية وتلوثها مع ما يرتتب عن ذلك من آثار صـحية خطرية على املسـتهلكني. 
اجلودة  اليةع توفري األغذية املأمونة واملغذية ذات خصـــــــائصاملناولة والتخزين والتوزيع بطريقة ســـــــليمة أمور أســـــــاســـــــية ل إنو 

لتخزين والتوزيع املناولة وا عندلعدد كبري من املســــــــــــــتهلكني. ولكن قد ال يتوافر هذا النوع من املرافق والتدريب  وإتاحتها
 البنية التحتية رديئة. أن بطريقة نظيفة يف مجيع املناطق، وال سيما الريفية منها حيث

 
 اجملاالت ذات الصلة بالسياسات

 
 الفاقد واملهدر من األغذية (أ)
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 يعزى بصـورة أسـاسـية إىل سـوء املناولة والتخزين غريأحد التحديات الكربى و يشـكل الفاقد واملهدر من األغذية 
ســــــــــــــني البنية االســــــــــــــرتاتيجيات الرامية إىل حت ختّلفوظروف النقل واالفتقار إىل البنية التحتية. وميكن أن  املالئم

 إمكانية على النظم الغذائية من خالل حتســـــــــــني فعالة أثرًا إجيابًياالتكنولوجيات والمارســـــــــــات املالتحتية واعتماد 
، وزيادة عمر املنتجات، وحتســـــــــــني ســـــــــــالمة األغذية القابلة للتلفاحلصـــــــــــول على األغذية الطازجة وغريها من 

 األغذية.

 األغذية سالمة )ب(
نــاولــة ملامن وظيفيت التخزين والتوزيع يف النظم الغــذائيــة. وهي تنطوي على  ا حيويــًاســــــــــــــالمــة األغــذيــة جزءً  تعــدّ 

اليت حتدث  مومالســـــــــتوزيع بطريقة تقي من األمراض املنتقلة عن طريق األغذية ومن انتقال التخزين و الو  واإلعداد
بصورة طبيعية (مثل السموم الفطرية) أو التلوث هبا. كما أ�ا تشمل تدريب مناويل األغذية واعتماد املمارسات 
العلمية والقائمة على املخاطر لتوفري األغذية املأمونة وللمســــــــــــــامهة يف الوقت نفســــــــــــــه يف احملافظة على القيمة 

 التغذوية.
 
 التجهيز والتعبئة -3
 

ويف زيادة  اونوعً  اومن الفاقد واملهدر منها كمً  هاجتهيز األغذية وتعبئتها بطريقة مالئمة يف احلد من تلوثيســـــــــاهم  -45
عمر املنتجات من غري التأثري على ســــــــالمة األغذية. وميكن أن يؤثر أســــــــلوب التجهيز ومداه على درجة دخول املغذيات 

 ا منها. وينبغي أن تنظر التدخالت الرامية إىل حتســـــــــني جتهيزواملواد/العوامل األخرى إىل ســـــــــلســـــــــلة اإلمدادات أو خروجه
يف توفري أغــذيــة مــأمونــة، واحملــافظــة على احملتوى التغــذوي لألغــذيــة أو حتســــــــــــــينــه، واحلــد من حمتوى امللح  تهــاوتعبئ األغــذيــة

دي ؤ الســـــــــارية. وت، وحتســـــــــني جودة األمناط الغذائية، واملســـــــــامهة يف الوقاية من األمراض غري املشـــــــــبعةوالســـــــــكر والدهون 
رة تقوية قدرة أصحاب احليازات الصغرية وأصحاب املشاريع احل قوم. وميكن أن تالتكنولوجيا واالبتكارات دورًا مهًما أيًضا

 حة وتوليد الدخل.تحسني التغذية والصبضمان إمدادات غذائية مغذية، وبالتايل، بالصغرية على جتهيز األغذية وتعبئتها 
 

 بالسياسات اجملاالت ذات الصلة
 

 محاية القيمة التغذوية وإضافتها على طول السالسل الغذائيةممارسات وتكنولوجيات  (أ)
ج للحفاظ على املغذيات الدقيقة أو إضافتها يف األغذية خالل مرحلة التجهيز ميكن وضع سياسات وبرامج و�ُ 

والتدعيم والبســــــرتة) أو لتجنب مكونات حمددة أو احلد من كميتها (مثل تعديل تركيبة  ري(مثل التجفيف والتخم
 املنتجات).

 السياسات واللوائح التنظيمية املتعّلقة بتجهيز األغذية )ب(
تعديل تركيبة  ،اإلمدادات الغذائيةاملنتجة صـــــناعياً من  املشـــــبعةتشـــــمل اللوائح التنظيمية الرامية إىل إزالة الدهون 

من األغذية  فئات خمتلفةيف حتديد أهداف أو معايري موصـــــــى هبا أو إلزامية  أيضـــــــا العديد من املنتجات. وقد مت
 من أجل خفض متناول امللح والدهون والسكر.
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 البيع بالتجزئة واألسواق -4
 

تقوم التفاعالت يف املتاجر واألســــــــــواق بتشــــــــــكيل معامل النظم الغذائية وبيئة األغذية حيث يتخذ املســــــــــتهلكون  -46
 ألغذية. وتشــــــكل األســــــواق احمللية والتقليدية مصــــــدراً مهماً ل هميؤثر على أمناط ســــــلوكهم واســــــتهالكما قراراهتم الشــــــرائية 

سل والنظم الغذائية، وال سيما االنتشار السريع للمتاجر الكربى وساللألغذية املغذية. ولكن التحوالت اجلارية يف الزراعة 
 امطاعم الوجبات الســـــــريعة، يعين أنه تتاح للمســـــــتهلكني جمموعة من املنتجات بأســـــــعار أرخص. ويولد هذا االجتاه فرصـــــــً 

ات واملعايري، بتتيحها األســـــــواق وكذلك حتديات للمزارعني أصـــــــحاب احليازات الصـــــــغرية من حيث االســـــــتجابة إىل املتطل
واالخنراط يف النظم املركزية اخلاصـــة باملشـــرتيات، والوصـــول إىل صـــنع القرارات للتأقلم مع االختالالت يف موازين القوة. وال 

 بد من مراعاة أثر حمركات التغيري، مثل التجارة الدولية واالجتاهات الدميغرافية.
 

 اجملاالت ذات الصلة بالسياسات
 

 احليازات الصغريةدعم أصحاب  (أ)
ل غياب التخزين املالئم، مبا يف ذلك التخزين البارد وســـالســـ يضـــطر أصـــحاب احليازات الصـــغرية بفعلميكن أن 

التربيد، إىل بيع منتجاهتم مباشـــــــرة بعد احلصـــــــاد حني تكون األســـــــعار منخفضـــــــة. وبســـــــبب غياب النقل والبنية 
  الصــغرية الوصــول إىل األســواق. وميكن أن يؤدي التحتية للطرقات، يصــبح من الصــعب على أصــحاب احليازات

جمموعة  بتســــليم قيام املزارعني يف زيادة فرص دريب وبناء القدرات دورًا رئيســــًياكل من تكنولوجيا املعلومات والت
 متنوعة من األغذية الطازجة واملأمونة واملغذية إىل األسواق.

 املغذيةاألغذية  إمداد )ب(
ينبغي وضــع ســياســات جديدة لتشــجيع جتار التجزئة على إمداد مزيد من املواد الغذائية املغذية بأســعار معقولة، 

 رًا إجيابًياحيدث اثوشــــراء املنتجات احمللية، وخباصــــة من أصــــحاب احليازات الصــــغرية وبأســــعار جمزية، األمر الذي 
ني لكي نفســــــــــــــه، ينبغي تقدمي الدعم للمزارعني احملليمن حيث األمناط الغذائية والنتائج التغذوية. ويف الوقت 

نهم من الوصــــــول إىل أســــــواق أوســــــع وحتقيق أرباح أكرب من بيع يســــــتوفوا معايري الســــــالمة و/أو اجلودة اليت متكّ 
 السكر وامللح.ملنتجات الغنية بالدهون و ا تسويقمنتجاهتم. وينبغي أن تنظر السياسات أيضاً يف سبل احلد من 

 
 الغذائيةبيئات ال -الثانيالجزء 

 
من نقاط دخول األغذية، وهي املســــــــاحات املادية اليت يتم فيها توفري األغذية وإتاحتها؛  الغذائية اتبيئالتتألف  -47

ة لألغذية ؛ والدعايوالقدرة على شـــــــــرائها والبنية التحتية اليت تســـــــــمح بالوصـــــــــول إىل تلك املســـــــــاحات؛ وأســـــــــعار األغذية
؛ وجودة األغذية وســــالمتها وتوســــيمها ووضــــع العالمات التجارية عليها. وتشــــكل يف األســــواقوحتديد موقعها وتســــويقها 

مهزة الوصــــــــــــــل بني العرض والطلب على األغذية ومســــــــــــــاحة تالقي حيث ميكن أن حتدث مجيع اجلهات  الغذائيةبيئات ال
بأســــــعار مقبولة  توافر األغذية املتنوعة واملغذية واملأمونة الفاعلة املشــــــاركة يف النظم الغذائية حتوالت حقيقية تؤدي إىل زيادة

وبالتايل إىل اســـــتهالك صـــــحي ومســـــتدام. ويؤدي القطاع اخلاص، واجلهات الفاعلة يف األســـــواق غري الرمسية واملســـــتهلكون 
 أكثر صحة واستدامة. غذائيةيف دعم التحول إىل بيئات  ا هاًماواملزارعون دورً 
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 وإمكانية الوصول المادي إليها (قرب المسافة)توافر األغذية  -1
 

رتتب عن األحوال اجلوية واجلغرافية غري املؤاتية، وتدين انتشار نقاط دخول األغذية أو الوصول احملدود تميكن أن  -48
زاعات واألزمات نإىل األغذية املغذية، واالفتقار إىل البنية التحتية املناســــــبة، والفاقد واملهدر من األغذية، ومجيع أشــــــكال ال

القســــــري، واألحوال اجلوية القصــــــوى، تداعيات ســــــلبية على التنوع واجلودة التغذوية لألغذية  نزوحاإلنســــــانية، واهلجرة، وال
 املتوافرة مادياً واليت ميكن شراؤها واستهالكها.

 
 اجملاالت ذات الصلة بالسياسات

 
 24الصحاري الغذائية ومستنقعات األغذية (أ)

السياسات والبنية التحتية والتخطيط املكاين، ال سيما يف املناطق احلضرية، من انتشار الصحاري ميكن أن تقي 
  ن األمناط الغذائية الصحية.ما ميكّ  ،تشجع توافر حمال بيع األغذية الغذائية ومستنقعات األغذية وأن

 املشرتيات الغذائية العامة )ب(
إدماج املعايري التغذوية يف مشـــــــرتيات األغذية يف الســـــــياقات  من خالل أكثر غذائية صـــــــحيةمتكني أمناط ميكن 

العامة، مثل املدارس واملســــتشــــفيات وأماكن العمل واملؤســــســــات احلكومية. وينبغي أن حترص ســــياســــات شــــراء 
ل أن تكون حملية. وينبغي أن تؤثر هذه  األغذية على توفري خيارات األغذية العالية اجلودة واملأمونة اليت يفضــــــــــــــّ

ســــات أيضــــاً على إنتاج األغذية املغذية عرب تزويد املنتجني احملليني واألعمال التجارية احمللية مبصــــدر طلب الســــيا
 ميكن التعويل عليه. 

 املساعدة الغذائية النظامية )ج(
بدمج االســــــــــتجابة حلاالت الطوارئ مع االســــــــــرتاتيجيات املوجهة حنو التغذية  النظاميةتقوم املســــــــــاعدة الغذائية 

األطول أجًال لتحقيق التنمية املســـــتدامة والنظم الغذائية القادرة على الصـــــمود. ومن شـــــأن اســـــتخدام املســـــاعدة 
ات ســـــاإلنســـــانية لســـــد الفجوات النظامية وحتســـــني اســـــتهداف التغذية وإعطاء األولوية ألهداف وغايات الســـــيا

ســــاعد على احلد من خماطر الصــــدمات وآثارها وزيادة إنتاجية األغذية وتعزيز القدرة يالتنموية األطول أجًال، أن 
 على الصمود يف وجه الكوارث الطبيعية واألزمات اليت هي من صنع اإلنسان.

 
 (القدرة على الشراء) الوصول االقتصادي -2
 

بة إىل شــــرائح بالنســــ أحد التحديات الكربى كاف وغنية باملغذياتمتنوعة بشــــكل  أغذية  شــــراء القدرة علىمتثل  -49
عديدة من الســــــــكان، وال ســــــــيما الفئات ذات الدخل املنخفض، كما أ�ا تؤثر على أمناط االســــــــتهالك. وســــــــيتفاقم هذا 

                                                           
جراء تدين انتشار "نقاط دخول األغذية" ضمن مسافة  اأو معدومً  ا"الصحاري الغذائية" هي مناطق جغرافية يكون فيها الوصول إىل الغذاء مقيدً   24

الوصول كون يفائض من األغذية ذات القيمة التغذوية األدىن وحيث عملية، يف حني أن مصطلح "مستنقعات األغذية" يشري إىل املناطق اليت فيها  انتقال
 .حمدوًداإىل األغذية املغذية 
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ئية املرتتبة تكاليف اإلنتاج الفعلية، مبا يف ذلك التكاليف البي بشكل أفضل التحدي إذا ما ارتفعت أسعار األغذية لتعكس
 عن املمارسات غري املستدامة والتكاليف االجتماعية.

 
. وال بد من رةو بتكلفة ميســـــــــــ وينبغي اعتماد إجراءات ترمي إىل إتاحة األغذية املغذية جلميع الفئات الســـــــــــكانية -50

 ىل التصــــدي النعدام األمن الغذائي واهلشــــاشــــة التغذوية اليت تعاين منها الفئاتإ راميةتصــــميم برامج احلماية االجتماعية ال
ذات الدخل املنخفض، بطريقة مراعية للتغذية وتشجع األمناط الغذائية الصحية وحتسني التغذية والصحة والرفاه.   السكانية

 حول كلفة األمناط الغذائية غري الصحية. زيادة الوعيكما أنه ينبغي 
 

 اجملاالت ذات الصلة بالسياسات
 

 السياسات التجارية املراعية للتغذية (أ)
حتقيق  من أجل يسًيارئ إعالن روما الصادر عن املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية بأّن التجارة تشكل عامالً  يقرّ 

ذائي تشــــــجيع األمن الغالســــــياســــــات التجارية إىل وجوب أن تؤدي على  اأيضــــــً  ينصو األمن الغذائي والتغذية. 
بإمكان هذه الســـــياســـــات أن تدعم العمل يف جمال التغذية وأن تقّوضـــــه من الناحية العملية، والتغذية للجميع. و 
 .اضروريً  تجارية وتلك اخلاصة بالتغذية أمرًاتعزيز االتساق بني السياسات ال على السواء. ويعدّ 

 األسعارحتديد السياسات الضريبية وسياسات  )ب(
ميكن لإلجراءات من قبيل الضــــــرائب أن تنظم األســــــعار ملراعاة املنافع البيئية واالجتماعية لإلنتاج املســــــتدام وأن 

ي وإذا مت أخذ لنوع النظام الغذائي والسياق الوطين واحملل ا، وذلك تبعً تؤثر على املتناول الغذائي والنتائج الصحية
 تلك املرتتبة على الفئات ذات الدخل املنخفض.مجيع اآلثار احملتملة يف االعتبار، مبا فيها 

 إىل حتسني النتائج التغذوية املؤديةبرامج احلماية االجتماعية  )ج(
لنســــــــــاء ، وال ســــــــــيما لللفئات ذات الدخل املنخفض ميثل تقدمي الدعم على شــــــــــكل حتويالت نقدية أو غذائية

الصــحية  ، وســيلة أكيدة لتحســني النتائجالصــغارواألطفال واألطفال بغية احملافظة على تغذية األمهات والرضــع 
 والتغذوية بطريقة إجيابية.

 من األغذيةالفاقد  )د(
من  ميكن ختصـــــيص اآلليات املســـــتندة إىل هرمية "اســـــتخدام األغذية لألولويات واللوائح التنظيمية الوطنية،وفقاً 
  25واملغذية على الناس." السرتداد األغذية وإعادة توزيع األغذية املأمونة فقدا�اغري 

 
 الترويج والدعاية -3
 

يؤثر الرتويج والدعاية والرعاية بطريقة مباشـــرة على أفضـــليات املســـتهلكني، وســـلوك الشـــراء، وأمناط االســـتهالك،  -51
 يقومو  ية هلا.األطفال بســبب قابليتهم للتأثر بتســويق األغذية والدعلواملعرفة التغذوية للســكان. وينبغي إيالء عناية خاصــة 

                                                           
 )0142( جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال السياسات بشأن الفاقد واملهدر من األغذية يف سياق نظم األغذية املستدامة توصيات  25

http://www.fao.org/3/a-av037e.pdf
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ؤالء. وميكن استخدام التغذية املثلى هل بتقويضليب األم ولبعض أغذية األطفال والرضع بدائل عن حالتسويق غري املالئم لل
 التدابري التنظيمية للحد من تسويق األغذية واملشروبات لألطفال بغية تعزيز األمناط الغذائية الصحية.

 
 اجملاالت ذات الصلة بالسياسات

 
 ة والتسويقالدعاي (أ)

حيتاج األطفال واملراهقون إىل محاية وعناية خاصــــــة، مثًال من خالل تنفيذ املدونة الدولية لتســــــويق بدائل حليب 
األم وقرارات مجعية الصـــحة العاملية الالحقة فضـــالً عن جمموعة توصـــيات منظمة الصـــحة العاملية بشـــأن تســـويق 

يف الغذائية يئات بالغري الصــحية واملشــروبات غري الكحولية لألطفال. باإلضــافة إىل ذلك، ميكن حتســني  األغذية
 اليت تدابريال ، واعتمادغذائية وتســــويقهاقيمة األقّل املدارس من خالل فرض قيود على بيع األغذية واملشــــروبات 

 لغذائية الصحية.إىل حتفيز العادات ا يت ترميتعزز البدائل الصحية والتدخالت ال

 شفافية املعلومات الواردة على بطاقات التوسيم )ب(
األغذية (مثل توســــــيم واجهة العبوات) عن طريق النهج الطوعية أو اإللزامية  عبواتعلى  التغذويتوســــــيم ال يعدّ 

يســـــاهم يف تشـــــكيل أفضـــــلياهتم ويشـــــجع املصـــــنعني على تعديل تركيبة املنتجات.  ما ،أداة إلبالغ املســـــتهلكني
ويتسم تعزيز محالت التعليم والتثقيف التغذوي بأمهية حيوية يف مساعدة املستهلكني على فهم بطاقات التوسيم 

 .يسهل فهمهااليت ينبغي أن تكون دقيقة وشفافة و 
 
 جودة األغذية وسالمتها -4
 

تصف جودة األغذية اخلصائص املادية والكيميائية واحلسية للمواد الغذائية وتشري إىل مجلة أمور منها تركيبة هذه  -52
ار اليت ميكن تشـــري ســـالمة األغذية إىل األخطو املواد وقد تشـــمل بعض اجلوانب اخلاصـــة بطريقة إنتاجها وختزينها وجتهيزها. 

د يدات اآلفات ومضــــادات امليكروبات، واملواد املســــببة الضــــطرابات الغداألغذية عن طريق خملفات مب تتســــبب بتلوثأن 
الصـــــــــــماء، واملواد الكيميائية وغري املأمونة املضـــــــــــافة إىل األغذية، والبكترييا والفريوســـــــــــات والطفيليات املمرضـــــــــــة، وبعض 

 املمارسات الزراعية.
 

على  البً ســـــوابط اخلاصـــــة جبودة األغذية وســـــالمتها ويؤثر عدم بذل اجلهود الكافية لتعزيز اللوائح التنظيمية والضـــــ -53
 على صحة املستهلكني وتغذيتهم.عواقب سلبية  ذلكلأمناط االستهالك و 

 
 اجملاالت ذات الصلة بالسياسات

 
 سالمة األغذية وإمكانية تتبعها )أ(

تســـــــــــــاعد القدرة على تتبع ومتابعة األغذية خالل مجيع مراحل اإلنتاج والتجهيز والتخزين والتوزيع على رصـــــــــــــد 
ري غ ، األمر الذي حيســـــن ربط املنتجني باملســـــتهلكني وييســـــر عملية اســـــرتجاع األغذيةاإلمدادات الغذائيةتدفق 
وافرة عالة أخرى لزيادة كمية األغذية املتويشــــكل حتســــني ختزين األغذية طريقة ف وســــحبها من األســــواق. املأمونة
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يد وحتقيق حتســــني ســــلســــلة الترب يف وســــالمتها وجودهتا. وتتســــم املؤســــســــات والســــياســــات القوية أيضــــاً باألمهية 
 االستقرار يف إمدادات الطاقة.

 حتسني جودة األغذية )ب(
قد ميثل تدعيم التغذوية. و  هتاجود عززلتحســــــــــــينها أن ي الســــــــــــياســــــــــــاتيةتعديل تركيبة املنتجات واخليارات ل ميكن

األغذية أيضـــــــــاً تدخًال فعاالً للوقاية من أوجه النقص التغذوي واملســـــــــامهة يف الوقت نفســـــــــه يف حتســـــــــني النتائج 
 الصحية يف سياقات حمددة. 

 
 سلوك المستهلك -الجزء الثالث

 
يتأثر ســـــلوك املســـــتهلكني بعوامل عديدة منها الرتكيبة الدميغرافية ومنط احلياة واألفضـــــليات الشـــــخصـــــية واملعارف  -54

واملواقف واملهارات والقيم وتســـويق األغذية والبيئة االجتماعية والتقاليد والثقافة واملعتقدات والقدرة الشـــرائية. ويتأثر ســـلوك 
ميكن أن تفتح  بالتايلوبيئات األغذية القائمة وميكنه أن يؤثر عليها، و  لغذائيةاإلمدادات ااملســـــــتهلكني أيضـــــــاً بســـــــالســـــــل 

التغريات اجلماعية يف ســـلوك املســـتهلكني مســـارات تؤدي إىل نظم غذائية أكثر اســـتدامة من شـــأ�ا أن تعزز األمن الغذائي 
 والتغذية والصحة.

 
 التثقيف والمعلومات في مجال األغذية والتغذية -1
 

يتمثل الغرض من التثقيف واملعلومات يف جمال األغذية والتغذية، مبا يف ذلك حول مصــــــــــــــدر األغذية وتركيبتها  -55
قيام باخليارات اختاذ اإلجراءات وتطوير املهارات العملية لل والدفع إىلوإعدادها، يف حتفيز التحليل النقدي  جتهيزهاطريقة و 

 ادورً  ةيذلتغا واملعرفة يف جمال إىل أمناط غذائية صــــــــحية. ويؤدي التثقيف ديةاملؤ الغذائية واعتماد املمارســــــــات ذات الصــــــــلة 
يف تعزيز قبول األغذية املغذية واملأمونة من أجل أمناط غذائية صحية، ويف املسامهة يف االختفاء التدرجيي للمحرمات  امهمً 

الغذائية ال سيما عندما يتم الرتكيز على األطفال الذين هم يف سن الدراسة والشباب فضالً عن النساء والفتيات والفئات 
توفري بملطالبة بأن يتلقى العاملون يف جمال الرعاية الصـــــحية واألطراف األخرى املعنية الضـــــعيفة واجملتمعات احمللية. وتتســـــم ا

 .ايف جمال التغذية باألمهية أيضً  اخلدمات الصحية، تدريباً 
 

 اجملاالت ذات الصلة بالسياسات
 

 التغيري االجتماعي والسلوكي بغرض التواصل (أ)
الل التأثري للرتويج للتغيري الســـلوكي من خ التواصـــلالتغيري االجتماعي والســـلوكي هو اســـتخدام  التواصـــل بغرض

واملمارســــــات. كما أنه يعمل على تنســــــيق الرســــــائل عرب جمموعة متنوعة من قنوات  اإلجيايب يف املعارف واملواقف
ده، مما يؤثر يف �اية احمللي وتأيي االتصال للوصول إىل مستويات متعددة من اجملتمع هبدف حتفيز مشاركة اجملتمع

 املطاف على السلوك واملعايري االجتماعية والطلب.
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 القائمة على األغذيةالوطنية الغذائية اخلطوط التوجيهية  )ب(
هات آخر للمعلومات والتوجيا مهمً ا الوطنية القائمة على األغذية مصــــــــــــدرً الغذائية تشــــــــــــكل اخلطوط التوجيهية 

عن ملتاحة اتوصــيات مســتندة إىل أحدث األدلّة واضــعي الســياســات. فهي توفّر واملنتجني و املتاحة للمســتهلكني 
 امفيدً  امصــــــــدرً  اتركيبة األمناط الغذائية الصــــــــحية املتكيفة مع الســــــــياق الوطين واألغذية املتاحة، وتشــــــــكل أيضــــــــً 

ة من املنتجات يف جمموع ستثمارزيد من االملللرتويج للمعلومات لواضعي السياسات يف قطاعات متعددة (مثالً 
 ). اتنوعً األكثر صحية و لا

 التثقيف التغذوي )ج(
يقوم التثقيف يف جمــال األغــذيــة والتغــذيــة يف املــدارس واجملتمعــات احملليــة واجلــامعــات بتعزيز فهم املســــــــــــــتهلكني 

، كما أنه ميّكن اواملزارعني وجمهزي األغذية للقيمة التغذوية اليت تتمتع هبا خمتلف مصـــــادر األغذية وطرق إعداده
فر و إعطاء األولوية للتغذية اجليدة والعادات الصـــــحية. وميكن أن يمن املســـــتهلكني من القيام خبيارات مســـــتنرية و 

ســـــية، ألم والطفل وبرامج الوجبات املدر لمن خدمات أخرى كالرعاية الصـــــحية  التثقيف التغذوي، بوصـــــفه جزًءا
ومات والتوجيهات حول ممارســـــــــات التغذية الصـــــــــحية (واملســـــــــتدامة) مبا يف ذلك الرضـــــــــاعة الطبيعية. ويعد لاملع

 تهم، نقطة دخول رئيســـية إذ ميكنه أن يســـاهم يف حتســـني حالراهقاتالتثقيف التغذوي للمراهقني، وال ســـيما امل
طريقة حقة من احلياة، ما يؤثر بيف مرحلة الوحالة أطفاهلم التغذوية وحالتهم  ،وســــــــــــــلوكهم التغذوي ،التغذوية

 إجيابية على حلقة سوء التغذية املتوارث بني األجيال.
 
 المعايير االجتماعية والقيم والتقاليد -2
 

عايري االجتماعية األغذية وبامل هذه ، جبودةالرغبة يف ذلكو احلصول عليها  سهولةو  تتأثر القدرة على شراء األغذية -56
 والقيم الثقافية املتصلة هبا وبتسويقها.

 
 جملاالت ذات الصلة بالسياساتا
 

 العادات الغذائية املتغرية )أ(
 تغذوية ثارآتشــــــــــهد األمناط الغذائية حول العامل تغيّـرًا يؤثر على الناس يف كل مكان مع ما يرتتب عن ذلك من 

ع احلضـري حمركً  للتحول  ارئيسـيً  اوصـحية وبيئية واجتماعية واقتصـادية إجيابية وسـلبية على السـواء. ويشـكل التوسـّ
 الغذائي وتغري منط احلياة.

 الثقافات الغذائية التقليدية )ب(
يشــــــــــــــكل احلفاظ على جمموعة متنوعة من الثقافات الغذائية ســــــــــــــبيالً حلماية األمناط الغذائية واملعارف التقليدية 

ن نظم اإلنتـاج املتنوعـة. كمـا أنـه يســــــــــــــاعـد على احملـافظـة على تنوع الســــــــــــــكـان وهويتهم وعلى حتفيز عاملنبثقـة 
 ذائية صحية.أمناط غ اتباع االقتصادات والزراعة احمللية مبوازاة السعي إىل
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 تنفيذ ورصد استخدام الخطوط التوجيهية الطوعية وتطبيقها -ارابعً 
 

ضمن اجلهات افة كع مجيع أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي على الرتويج، على املستويات  ُيشجَّ  -57
وبالتعاون مع املبادرات والربامج األخرى ذات الصــــلة، لنشــــر اخلطوط التوجيهية الطوعية واســــتخدامها وتطبيقها  مالتابعة هل

الســــــــــياســــــــــات والربامج واخلطط االســــــــــتثمارية الوطنية وتنفيذها يف مجيع القطاعات هبدف مواجهة وضــــــــــع من أجل دعم 
 التحديات العديدة املرتبطة بسوء التغذية جبميع أشكاله.

 
وميكن أن يقوم كل من الشـــــركاء يف التنمية، والوكاالت املتخصـــــصـــــة، واملنظمات اإلقليمية بدعم اجلهود الطوعية  -58

تنفيذ اخلطوط التوجيهية. وميكن أن يشــمل هذا الدعم التعاون الفين، واملســاعدة املالية، وتنمية القدرات لاليت تبذهلا الدول 
 ات، واملساعدة يف وضع السياسات الوطنية.املعارف وتبادل اخلرب  شاطراملؤسساتية، وت

 
وجيب أن تشـــــــــّكل جلنة األمن الغذائي العاملي منتدى يتيح لكل أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة املعنيني التعلم من جتارب  -59

اآلخرين يف مــا يتعّلق بتطبيق اخلطوط التوجيهيــة الطوعيــة وتقييم أمهيتهــا وفعــاليتهــا وأثرهــا على األمن الغــذائي والتغــذيــة. 
 26ثل الغرض من ذلك يف دعم البلدان للتعهد بالتزامات حمددة وقابلة للقياس وميكن بلوغها وواقعية وحســــــــنة التوقيتويتم

وخطة التنمية املســـــــتدامة  2025-2016وحتقيق األهداف التغذوية يف ســـــــياق عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية 
 .2030لعام 

 
) اليت أيدهتا مجعية 2025التغذية (الغايات العاملية الســــــــّت املتعلقة بوال بد من بذل اجلهود للمســــــــامهة يف حتقيق  -60

والغايات اخلاصــــة باألمراض غري الســــارية املرتبطة بالنظام الغذائي اليت يرمي عقد العمل من  2012عام يف الصــــحة العاملية 
 .2030أهداف التنمية املستدامة حبلول عام املسامهة يف حتقيق و أجل التغذية إىل حتقيقها، 

 
وينبغي وضـــع أو تقوية املنصـــات والشـــراكات واألطر املتعددة أصـــحاب املصـــلحة على املســـتويات احمللية والوطنية  -61

ة وتعزيزها. وجيب متشكيل النظم الغذائية املستداإعادة يساهم يف  اأساسيً  اواإلقليمية ويف قطاعات متعددة بوصفها عنصرً 
لشــــــراكات واملنصــــــات اليت تعزز بالفعل جهود أصــــــحاب املصــــــلحة املتعددين لتحســــــني التغذية على لإيالء عناية خاصــــــة 

ميم هذه وينبغي اختاذ اإلجراءات للنهوض بقدرة الشــــــــركاء على تصــــــــ املســــــــتوى القطري، مثل احلركة املعنية بتعزيز التغذية.
تحقيق النتائج بوصـــفها ســـبيًال ل الرشـــيدةيها، وضـــمان الشـــفافية واملســـاءلة، وتعزيز احلوكمة الشـــراكات وإدارهتا واملشـــاركة ف

 الفعالة.
 

وميكن التشـــــجيع على إقامة ائتالفات غري رمسية تتشـــــكل من البلدان بوصـــــفها ســـــبيالً لتســـــريع اجلهود ومواءمتها  -62
حول مواضــــيع حمّددة ترتبط مبجال واحد أو أكثر من جماالت عمل عقد التغذية، من خالل الدعوة إىل وضــــع ســــياســــات 

                                                           
رمجة اخليارات تتتمثل اخلطوة التالية، يف ســـــــــــــــياق عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية وعملية متابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية، يف   26

هبا يف جمال الســياســات إىل التزامات خاصــة بكل بلد باختاذ اإلجراءات. وينبغي أن تكون هذه االلتزامات حمددة وقابلة للقياس  واالســرتاتيجيات املوصــى
 action/smart_commitments/en/-of-/nutrition/decadehttps://www.who.int وميكن بلوغها وواقعية وحسنة التوقيت.

https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/smart_commitments/en/
https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/smart_commitments/en/
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ري الدعم النجاحات احملققة والدروس املســــتفادة وتوفوتشــــريعات ومتكني تبادل املمارســــات واخلربات وتســــليط الضــــوء على 
 .ذإلسراع يف عملية التنفياملتبادل ل


