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اجلزء األول -املقدمة
1-1

املعلومات األساسية واألساس املنطقي

يشك ّكل سووء التغذية مميع أكوكاله ،أي نقص التغذية والنقص يف املغذايت الدقيقة والوزن الزائد والسكمنة ،أحد
-1
أكرب التحكدايت اليت تواجههكا البلكدان ونتيجكة النعكدام األمن الغكذائي ،1من مجلكة عوامكل وأسك ك ك ك ك ك كبكاب أ ر عكديكدة وتعكا
مجيع البلدان حول العامل من مش ك كككلة س ك ككوء التغذية أحد أش ك كككاىا على األقل ويتأظر معظمها أش ك كككال متعددة من س ك ككوء
آاثرا و يمة على صك ككحة األشك ككخاع ورفاههم ،وعلى منوهم اجلسك ككدي واإلدراكي ،وعلى سك ككبل
التغذية ويرتك سك ككوء التغذية خ
كس ك ككه عيش ك ككهم على مد امياة وعلى مر األجيال ويش ك ك ّكل س ك ككوء التغذية عائ خقا رئيس ك ككيخا أمام اإلعمال املطرد للحق يف
غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين وتنفيذ طة التنمية املستدامة لعام 2030
ويرتبط س ك ككوء التغذية أميع أش ك كككالص ابعتالل الص ك ككحة على ا تالف أنواعص وابرتفاع معدل الوفيات ويعد نقص
-2
التغذية س ككببخا رئيس ككيخا لوفاة األطفال دون س ككن اخلامس ككة ويزيد إمكانية اإلص ككابة ابألمراض املعدية واألمراض غّي الس ككارية يف
ضك ك كا بسك ك ككوء التغذية اماد ،من طر إصك ك ككابة األطفال ابألمراض ووفاهتم ويتصك ك ككل
مرحلة البلوغ ويزيد اىزال الذي يعرف أي خ
التقزم الذي يعرف أيضاخ بسوء التغذية املزمن ،بتأ ر النمو اجلسدي واإلدراكي على السواء
 " 1يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع مجيع الناس ويف مجيع األوقات بفرع الوصول املادي واالقتصادي واالجتماعي إىل الغذاء الكايف واملأمون واملغذي
الذي يفي ابحتياجاهتم الغذائية ويناسك ك ككه أاواقهم الغذائية مياة موفورة النشك ك ككاط والصك ك ككحة" منظمة األغذية والزراعة 1996 ،إعالن روما بشك ك ككأن األمن
الغذائي العاملي و طة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية
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ويؤظر النقص يف املغوذايت الودقيقوة املرتبط بعكدم كفكايكة املتنكاول من األغكذيكة الغنيكة ابمكديكد وفيتكامني ألف واليود
-3
ومحض الفوليك وفيتامني دال والزنك من مجلة أمور أ ر  ،على نس ك ك ككبة كبّية من س ك ك كككان العامل حي ترتته عليص عواقه
وتطوره ولألطفال دون سك ككن اخلامسك ككة واملراهقات والنسك ككاء يف سك ككن اإل اب والنسك ككاء
و يمة على صك ككحة اإلنسك ككان ورفاهص ّ
اموامل واملرضك ك ككعات احتياجات غذائية حمددة الل دورة حياهتم وهم عرضك ك ككة بصك ك ككفة اصك ك ككة خلطر اإلصك ك ككابة بفقر الدم،
وال سيما الناشئ عن النقص يف امديد ويؤدي النقص يف املغذايت الدقيقة الذي يشار إليص أيضاخ ب ك ك ك ك ك "اجلوع املسترت" ،إىل
زايدة قابلية اإلصابة ابلعدو والتشوهات اخللقية واملشاكل يف النمو ،وإىل اخنفاض متوسط العمر املتوقع
وميثل الوزن الزائد والسو و و وومنة يف العامل عاملي طر رئيسك ك ك ك ككيني لاصك ك ك ك ككابة ابألمراض غّي املعدية واملرتبطة ابلنمط
-4
الغذائي ،مثل بعض أشك كككال السك ككرطان وأمراض شك كرايني القله وداء السك كككري ويف حني ال يزال نقص التغذية والنقص يف
املغذايت الدقيقة الش كككلني الرئيس ككيني لس ككوء التغذية لد األطفال دون س ككن اخلامس ككة يف العامل ،ميثل الوزن الزائد والس ككمنة
العهء األكرب الذي يرزح حتت وطأتص األطفال الصغار واألطفال يف سن الدراسة واملراهقون والبالغون
وتنتقل اآلاثر االجتماعية واالقتص ووادية الش ككديدة املرتتبة عن س وووء التغذية مميع أك ووكاله من جيل إىل آ ر
-5
معرضني
وهناك احتمال أكرب أن تلد األمهات اللوايت يعانني من نقص التغذية أطفاالخ منخفضي الوزن عند الوالدة يكونون ّ
ض ك كا من نقص التغذية وابلغني يعانون من الوزن الزائد والس ك ككمنة ومتثل مسنة
أكثر من غّيهم ألن يص ك ككبحوا أطفاالخ يعانون أي خ
طار قصك ككّية وطويلة األجل على صك ككحتهن وصك ككحة أطفاىن ،ا يف الك ضك ككعف القدرة اإلدراكية وزايدة طر
األمهات أ خ
املعاانة من ا تالالت يف النمو العصك ك ككر يف املراحل األوىل من امياة وزايدة طر املعاانة من السك ك ككمنة واإلصك ك ككابة ابألمراض
غّي املعدية يف مرحلة البلوغ وتؤدي آاثر س ككوء التغذية لد األطفال إىل قص ككر القامة ،وتدهور الص ككحة اجلس ككدية والعقلية،
وضك ك ك ككعف األداء املدرسك ك ك ككي ،واخنفاض اإلنتاجية وتراجع الفرع االقتصك ك ك ككادية ،وزايدة قابلية اإلصك ك ك ككابة ابألمراض املزمنة وغّي
املعكديكة األ ر وتؤدي هكذه األمراض إىل الوفكاة املبكرة وزايدة األمراض واإلعكاقكة ويرتتكه عنهكا ارتفكاع اإلنفكاق على الرعكايكة
الصحية ،األمر الذي يضع عبئاخ ظقيالخ على النظم الصحية واالقتصادات الوطنية
ويعز سك ك ككوء التغذية أميع أشك ك كككالص إىل أسو ووبام كامنة متعددة ومرتابطة ينبغي التصك ك ككدي ىا بصك ك ككورة متزامنة
-6
وتشكمل هذه األسكباب االفتقار إىل فرع امصكول على أمناط غذائية صكحية وآمنة ،واارسكات الرعاية والتغذية غّي املالئمة
ض كع وص ككغار األطفال ،وس ككوء دمات الص ككرف الص ككحي والنظافة ومياه الش ككرب المنة ،وعدم امص ككول على اخلدمات
للر ّ
وتردي األوضككاع االجتماعية واالقتصككادية ،والتهمي وتشككمل األسككباب األسككاسككية لسككوء التغذية
الرتبوية والصككحية اجليدةّ ،
اىياكل والعمليات اجملتمعية اليت تبطئ إعمال حقوق اإلنسان ،وتدمي الفقر ،وحتد من قدرة السكان الضعفاء على الوصول
إىل املوارد األساسية لتحقيق التغذية املثلى والصحة أو حترمهم منها
ويعد الفقر وعدم املس و وواواة س ك ك ككببني كامنني رئيس ك ك ككيني للجوع وس ك ك ككوء التغذية أميع أش ك ك كككالص ويرتته عن تد
-7
معدالت العمالة واألجور والد ل والقوة الش ك ك ك ك ك كرائية تداعيات س ك ك ك ك ك ككلبية على النتائج التغذوية والص ك ك ك ك ك ككحية وحتد االجتاهات
االقتص ك ككادية الس ك ككلبية من قدرة امكومات الوطنية على تقدمي اخلدمات االجتماعية و دمات الرعاية الص ك ككحية األس ك ككاس ك ككية
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للمواطنني ويف هذا السك ك ككياق ،يسك ك ككاهم عدم املسك ك ككاواة يف توزيع الد ل واألصك ك ككول ويف الوصك ك ككول إىل اخلدمات اات الصك ك ككلة
التعرض لسوء التغذية
ابلتغذية ،يف التهمي واإلقصاء االجتماعي ويزيد من ّ
وتشككمل عادة فئة الناس األكثر عرضووة لسوووء التغذية مميع أكووكاله األشككخاع الذين لديهم احتياجات تغذوية
-8
كبّية وأولئك الذين ليسككت لديهم سككيطرة كافية على ا تيارهم للنمط الغذائي ،ن فيهم األطفال الصككغار ،واألطفال يف سككن
املعوقني عالوة على الك ،فإن الس ك كككان األص ك ككليني ،والفالحني،
الدراس ك ككة ،واملراهقات ،واموامل ،واملرض ك ككعات ،واملس ك ككنني ،و ّ
والفقراء يف املنكاطق امضك ك ك ك ك ك كريكة والريفيكة ،والعكاملني يف جمكال الزراعكة ،واجملتمعكات احملليكة يف األراضك ك ك ك ك ك ككي املرتفعكة واملنكاطق النكائيكة،
معرضون بوجص اع لسوء التغذية بسبه فقرهم املستمر أو املؤقت
واملهاجرين ،والالجئني ،و ّ
املعوقني ّ
2
ض ك كا آاثر س ك ككلبية قص ك ككّية ومتوس ك ككطة وطويلة األجل على امالة التغذوية
-9
وترتته عن األزمات املع رقدة واملمتدة أي خ
للسكككان املتضككررين ،وال سككيما النسككاء اموامل واملرضككعات واألطفال دون سككن اخلامسككة ومتثل النزاعات واىشككاشككة وقابلية
هتديدا رئيس ك ككيخا لقدرة النظم الغذائية على توفّي األمناط الغذائية الص ك ككحية ولتنفيذ طة
بتغّي املناخ خ
التأظر ابلكوارث املتص ك ككلة ّ
التنمية املستدامة لعام  2030بكاملها
3
فتغّي املنكاخ يؤظر على درجكات امرارة وهطول األمطكار وعلى
 -10وهنوا تراب بني ر
تغّي املنواخ والزراعوة والتغوذيوة ّ
امر واجلفكاف على الزراعكة ،مع جتلّي
تواتر األحوال اجلويكة القصك ك ك ك ك ك ككو وحك ّدهتكا وتؤظر الزايدة يف درجكات امرارة وموجكات ّ
املعرضكة ابلفعل
الاثر الكرب يف تراجع غلّة احملاصكيل وإنتاجية املاشكية وتدهور مصكايد األمساك وامراجة الزراعية يف املناطق ّ
تغّي املناخ أيضك ك ك ك ك كاخ على كميّة األغذية ،وجودهتا ،وسك ك ك ك ك ككالمتها ،وابلتايل على أسك ك ك ك ك ككعارها ،مع
النعدام األمن الغذائي ويؤظر ّ
ما يرتته عن الك من انعكاسك ك ككات كبّية على توافر األمناط الغذائية الصك ك ككحية ويف الوقت نفسك ك ككص ،تشك ك كككل الزراعة وإنتاج
األغذية مصدراخ رئيسياخ النبعااثت غازات الدفيئة وتستحواان على نسه كبّية من األراضي واملياه العذبة على الكوكه

 -11وأمسك ك ككت األمناط الغذائية غّي الص و ووحية أحد عوامل اخلطر الرئيسك ك ككية لسك ك ككوء التغذية ختلف أشك ك كككالص وللنتائج
التغّيات يف
تغّيت األمناط الغذائية العاملية ،اا كان لص أتظّي على الناس يف مجيع أرجاء العامل وتتجص ّ
الصككحية حول العامل و ّ
األمناط الغذائية يف أقاليم عديدة ،حنو اس ك ككتهالك األغذية واملش ك ككروابت اجلاهزة والغنيّة ابلس ك كككر ولأو الدهون املش ك ككبّعة ولأو
تغّيات عميقة يف األمناط الغذائية ألسباب
امللح واملرتبطة بزايدة انتشار الوزن الزائد والسمنة واألمراض غّي املعدية وحتدث ّ
عديدة ،منها انتقال الس ك ك ك ك كككان إىل املناطق امض ك ك ك ك كرية ،وأتظّي العوملة والتجارة يف النظم الغذائية ،ومواص ك ك ك ك ككلة فقدان إمكانية
وتغّي أمناط امياة
الوصول إىل األمناط الغذائية التقليديةّ ،

 2حاالت األزمات املمتدة " تتسك ك ك ككم بتكرار حدوث الكوارث الطبيعية ولأو النزاعات ،وطول أجل األزمات الغذائية ،واهنيار سك ك ك ككبل املعيشك ك ك ككة ،وعدم قدرة
املؤسسات على التصدي لألزمات" تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل لعام  2010منظمة األغذية والزراعة 2010
 3تشمل الزراعة احملاصيل والغاابت ومصايد األمساك واملاشية وتربية األحياء املائية الفقرة  20من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة
الصفحة  4من
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 -12وتعترب النظم الغذائية 4شك ك ككبكات مع ّقدة من األنشك ك ككطة واجلهات الفاعلة اليت تنطوي على إنتاج األغذية وجتهيزها
ومنكاولتهكا وإعكدادهكا وختزينهكا وتوزيعهكا واسك ك ك ك ك ك ككتهالكهكا وهكدرهكا وتتكأظر هكذه النظم ابسك ك ك ك ك ك ككتمرار جموعكة تلفكة من القو
احملركات والقرارات اليت يتخذها العديد من األفراد املختلفني ولكل نظام غذائي القدرة على أن يكون منص ك ك ك ككفاخ وأن ينتج
و ّ
األمناط الغذائية الص ككحية الالزمة للتغذية املثلى ،ولكن ميكنص أن يتأظر أيضك كاخ برتّكز القوة وا تالل التوازن فال يص ككبح ش ككامالخ
وال منصكفاخ ويتسكم بعض النظم الغذائية ابالسكتدامة يف حني أن البعض ال ر لص حدوده من حي االسكتدامة والكفاءة يف
وتلوث املياه وفقدان التنوع البيولوجي
اس ك ك ك ك ك ككتخدام املوارد الطبيعية واليد العاملة والطاقة ،األمر الذي يؤدي إىل تدهور البيئة ّ
واإلفراط يف استهالك األغذية وهدرها
احملركات ،األمر الذي يشككّي إىل أنص
 -13ويتأظر عمل النظم الغذائية وقدرهتا على توفّي أمناط غذائية صككحية بعدد من ّ
ض ك ك كا يف
تغّيات حمددة اص ك ك ككة ابلس ك ك ككياق ليا فقط يف الس ك ك ككياس ك ك ككات الزراعية والغذائية ،إمنا أي خ
لتحس ك ك ككني التغذية يلزم إجراء ّ
5
قطاعات وجماالت سياساتية عديدة تتناول مثالخ األولوايت التنموية الوطنية والسياسات االقتصادية واملعايّي االجتماعية
 -14ويتطله حتويل النظم الغذائية وتشك ك ك ك ك ككجيع النظم الغذائية املسك ك ك ك ك ككتدامة 6اليت تلر االحتياجات الغذائية للسك ك ك ك ك كككان،
تغّيات مؤس وس وواتية وس وولوكية لد مجيع اجلهات الفاعلة يف النظام الغذائي وينبغي أن تركز الس ككياس ككات املرتبطة
إحداث ر
ابلنظم الغكذائيكة على الاثر االقتصك ك ك ك ك ك ككاديكة واالجتمكاعيكة والبيئيكة والثقكافيكة والتغكذويكة والصك ك ك ك ك ك ككحيكة املرتتبكة عنهكا ،مع إيالء عنكايكة
اص ككة لألش ككخاع األش ككد فقراخ واألكثر عرض ككة لس ككوء التغذية والتص ككدي للحواجز اليت تعرتض حص ككوىم على األغذية من
أجل أمناط غذائية صحية
املكونة ىا ،أي سك ك ك ك ك ككالسك ك ك ك ك ككل
 -15وي ّ
تعني إجراء تغيّيات يف احلوكمة دا ل النظم الغذائية ويف ما بينها ويف العناصك ك ك ك ك ككر ّ
اإلمككدادات الغككذائيككة 7والبيئككات الغككذائيككة 8وسك ك ك ك ك ك ككلوك املسك ك ك ك ك ك ككتهلككك ،9هبككدف توليككد نتككائج إعككابيككة على امتككداد األبعككاد الثالظكة
لالستدامة ،وهي األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية
" 4جتمع النظم الغذائية بني مجيع العناصك ك ككر ةالبيئة واألفراد واملد ال ت والعمليات والبىن التحتية واملؤسك ك كسك ك ككات ،وما إىل الكت واألنشك ك ككطة املتصك ك ككلة نتاج
األغذية وجتهيزها وتوزيعها وإعدادها واستهالكها ،ونواتج هذه األنشطة ،ا يف الك النتائج االجتماعية واالقتصادية والبيئية" فريق اخلرباء الرفيع املستو

املعين ابألمن الغذائي والتغذية  2014الفاقد واملهدر من األغذية يف سك ككياق النظم الغذائيّة املسك ككتدامة تقرير مقدم من فريق اخلرباء الرفيع املسك ككتو املعين
ابألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي ،روما
 5فريق اخلرباء الرفيع املسك ككتو  2017التغذية والنظم الغذائية تقرير صك ككادر عن فريق اخلرباء الرفيع املسك ككتو املعنية ابألمن الغذائي والتغذية والتابع للجنة
األمن الغذائي العاملي
" 6النظم الغذائية املس ك ككتدا مة هي نظم غذائية تكفل األمن الغذائي والتغذية للجميع مع ض ك ككمان عدم املس ك ككاس ابألس ك ككا االقتص ك ككادية واالجتماعية والبيئية
لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ألجيال املستقبل" فريق اخلرباء الرفيع املستو املعين ابألمن الغذائي والتغذية2014 ،أ
 7تتألف س ك ككالس ك ككل اإلمدادات الغذائية " من األنش ك ككطة واجلهات الفاعلة اليت تنتقل األغذية عربها من مرحلة اإلنتاج إىل مرحلة االس ك ككتهالك والتخلص من
املهدر منها ،ا يف الك اإلنتاج والتخزين والتوزيع والتجهيز والتعبئة والبيع ابلتجزئة والتسويق" فريق اخلرباء الرفيع املستو 2017 ،ب
ُ
 8تعين البيئات الغذائية " السياق املادي واالقتصادي والسياسي واالجتماعي الثقايف الذي يتعامل فيص املستهلكون مع النظام الغذائي الختاا قراراهتم بشأن
امصول على الغذاء وإعداده واستهالكص" فريق اخلرباء الرفيع املستو 2017 ،ب
 9يشك ككّي سك ككلوك املسك ككتهلك " إىل مجيع اخليارات والقرارات اليت يتخذها املسك ككتهلكون بشك ككأن الغذاء الواجه شك كراعه وختزينص وإعداده وطهيص وتناولص ،وبشك ككأن
توزيع الغذاء ضمن األسرة" فريق اخلرباء الرفيع املستو 2017 ،ب
الصفحة  5من
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 -16وهناك حاجة إىل عمليات التنس و ووي للتص و وودش للتش و وت الس و ووياس و وواي بني القطاعات مثل الصك ك ككحة ،والزراعة،
والرتبية ،والبيئة ،واملياه ،والصرف الصحي ،واملساواة بني اجلنسني ،وامماية االجتماعية ،والتجارة ،وفرع العمل ،والشؤون
املالية ،اليت تؤظر مجيعها على نتائج التغذية
 -17وأ ذت جلنة األمن الغذائي العاملي ةاللجنةت بزمام قيادة عملية س ك ككياس ك ككاتية أس ك ككفرت عن إعداد خطوط توجيهية
طوعية بشو ووأن النظم الغذائية والتغذية ةاخلطوط التوجيهية الطوعيةت وتس ك ككرتش ك ككد عملية إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية
هكذه ابلنتكائج واألدلكة العلميكة اليت أاتحهكا تقرير فريق اخلرباء الرفيع املسك ك ك ك ك ك ككتو املعين ابألمن الغكذائي والتغكذيكة ةفريق اخلرباء
الرفيع املسككتو ت 10عن التغذية والنظم الغذائية واألدبيات األ ر  ،وبعملية تشككاورية حصككلت بني مايولأاير ونوفمربلتشكرين
الثا  2019شككارك يف إطارها أصككحاب املصككلحة يف اللجنة يف اجتماعات عقدت يف إيطاليا ،وإظيوبيا ،واتيلند ،وهنغاراي،
ومصر ،وبنما ،والوالايت املتحدة األمريكية ،وكذلك من الل مشاورة إلكرتونية
 -18وجتر هذه العملية السك ك ك ككياسك ك ك ككاتية ابلتزامن مع قيام جمموعة من املنظمات من قطاعات تلفة ابلتصك ك ك ككدي لسك ك ك ككوء
التغذية وقد حظيت النظم الغذائية والتغذية ابهتمام متزايد من جانب اجملتمع الدويل ،ا يف الك األمم املتحدة والدول
األعضاء فيها ،وهي تعترب عوامل حمددة مشرتكة للجهود الرامية إىل حتقيق أهداف طة التنمية املستدامة لعام  2030ويف
عام  ،2014التزمت البلدان األعضككاء يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصككحة العاملية ،الل املؤمتر الدويل الثا املعين
ابلتغذية ،ابلقضككاء على اجلوع وسككوء التغذية أميع أشكككالص 11ويف عام  ،2016أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقد
األمم املتحكدة للعمكل من أجكل التغكذيكة ة2025-2016ت 12ودعكت منظمكة األغكذيكة والزراعكة ومنظمكة الصك ك ك ك ك ك كحكة العكامليكة إىل
قيادة عملية تنفيذه ابلتعاون مع برانمج األغذية العاملي والصك ك ك ك ك ك ككندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
ةاليونيسك ك ككفت ،وابالسك ك ككتعانة نصك ك ككات متعددة أصك ك ككحاب املصك ك ككلحة من قبيل جلنة األمن الغذائي العاملي ويف عام ،2017
أعلنكت اجلمعيكة العكامكة لألمم املتحكدة عقكد األمم املتحكدة للزراعكة األسك ك ك ك ك ك كريكة ة2028-2019ت 13ومت إيالء عنكايكة كاصك ك ك ك ك ك ككة
للتغكذيكة يف عكدد من قرارات اجلمعيكة العكامكة لألمم املتحكدة ،14واجمللا االقتص ك ك ك ك ك ك ككادي واالجتمكاعي ،15ومجعيكة األمم املتحكدة
18
للبيئة ،16ومجعية الصحة العاملية ،17ومقرر األمم املتحدة اخلاع املعين ابمق يف الغذاء

 10يشككّل فريق اخلرباء الرفيع املسكتو ززة الوصكل بني العلوم والسكياسكات يف جلنة األمن الغذائي العاملي ،وهو يعمل على توفّي قاعدة ّأدلة منظّمة لالسكرتشكاد
هبا يف مناقشات السياسات اخلاصة ابللجنة استناداخ إىل البحوث واملعارف املتاحة ،والتجارب ،والسياسات على نطاقات تلفة ويف سياقات متنوعة
 11منظمة األغذية والزراعةل منظمة الصحة العاملية  2014املؤمتر الدويل الثا املعين ابلتغذية ،إعالن روما عن التغذية
 12قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  A/RES/70/259وبرانمج عمل عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية
 13قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة A/RES/72/239
 14قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة  A/RES/73/2و A/RES/73/132وA/RES/73/253
 15اإلعالن الوزاري الصادر يف عام  2018عن املنتد السياسي الرفيع املستو املعين ابلتنمية املستدامة
 16اإلعالن الوزاري الصادر عن مجعية البيئة يف األمم املتحدة 2019
17
الرض ك ككع وص ك ككغار األطفال و طة العمل العاملية للوقاية من األمراض غّي
أيّدت مجعية الص ك ككحة العاملية طة التنفيذ الش ك ككاملة اخلاص ك ككة بتغذية األمهات و ّ
الس ككارية ومكافحتها للفرتة  2020-2013اللتني حتددان اخليارات املتاحة يف جمال الس ككياس ككات للوقاية من س ككوء التغذية أميع أش كككالص والنهوض ابألمناط
الغذائية الصحية
 18القرار  A/71/282بعنوان "التقرير املؤقت للمقررة اخلاصة املعنية ابمق يف الغذاء"
الصفحة  6من
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تكملها من أجل تعزيز االتساق
 -19ومن املتوقع أن تساهم اخلطوط التوجيهية الطوعية يف هذه املبادرات الدولية وأن ّ
يف السووياسووات كما أهنا توفر توجيهات قائمة على األدلة ملسككاعدة البلدان على تفعيل توصككيات إطار العمل 19الصككادر
عن املؤمتر الدويل الثا املعين ابلتغذية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سك ك ك ك ككياق األمن الغذائي الوطين وللحق
22
يف الصك ك ك ك ككحة وحتقيق اىدف  20 2من أهداف التنمية املسك ك ك ك ككتدامة ،مع إيالء اهتمام اع للمقاصك ك ك ك ككد  21 1-2و2-2
23
دورا أسك ككاسك ككيخا يف مسك ككاعدة البلدان على حتقيق
و 4-2ابإلضك ككافة إىل الك ،ينبغي أن تؤدي اخلطوط التوجيهية الطوعية خ
أهداف التنمية املستدامة األ ر اات الصلة ةاألهداف  1و 3و 4و 5و 6و 8و 10و12ت
2-1

املفاهيم الرئيسية

 -20األمناط الغذائية الصوحية هي األمناط املتاحة بكمية كافية ونوعية مناسكبة لنمو مجيع األفراد وتطورهم على الوجص
األمثل ولدعم أدائهم ورفاههم اجلس ك ك ككدي والعقلي واالجتماعي يف مجيع مراحل امياة وتس ك ك ككاعد األمناط الغذائية الص ك ك ككحية
على الوقاية من سوء التغذية أميع أشكالص ،ا يف الك نقص التغذية والنقص يف املغذايت الدقيقة والوزن الزائد والسمنة،
ومن األمراض غّي املعدية مثل داء السك كككري وأمراض القله والسك كككتة الدماغية والسك ككرطان وتتباين الرتكيبة احملددة لألمناط
الغذائية الصكحية حبسكه السكمات الفردية ةمثل العمر ونوع اجلنا ومنط امياة ومسكتو النشكاط البد ت ،والسكياق الثقايف،
متنوعة ومتوازنة وصك ك ككحية وعه أن حتد من متناول
واألغذية املتاحة حملياخ ،والعادات الغذائية وتكون هذه األمناط الغذائية ّ
الدهون املش ككبّعة والتقابلية والس كككرايت املض ككافة والص ككوديوم وتبدأ املمارس ككات الغذائية الص ككحية يف مرحلة مبكرة من امياة،
حتسن النمو اإلدراكي وميكن أن يكون ىا منافع صحية 24طويلة األجل
حي تعزز الرضاعة الطبيعية النمو الصحي و ّ
 -21واألمناط الغذائية الصو و و ووحية واملسو و و ووتدامة هي أمناط غذائية صك ك ك ك ككحية جتمع بني مجيع أبعاد االسك ك ك ك ككتدامة لتجنّه
العواقه غّي املقصك ك ك ك ككودة وتقويض األمناط الغذائية الصك ك ك ك ككحية ألجيال املسك ك ك ك ككتقبل كما أهنا تسك ك ك ك ككاهم يف امفا على التنوع
25
البيولوجي ويرتته عنها ضغوط وآاثر بيئية قليلة

 19منظمة األغذية والزراعةل منظمة الصحة العاملية  2014املؤمتر الدويل الثا املعين ابلتغذية ،إطار العمل
 20يتمثل اىدف  2يف "القضاء على اجلوع وتوفّي األمن الغذائي والتغذية احملسّنة وتعزيز الزراعة املستدامة"
 21يتمثل املقصكد  1-2يف "القضكاء على اجلوع وضكمان حصكول اجلميع ،وال سكيما الفقراء والفئات الضكعيفة ،ن فيهم الرضكّع ،على ما يكفيهم من الغذاء
املأمون واملغ ّذي طوال العام حبلول عام "2030
 22يتمثل املقص ككد  2-2يف "وض ككع هناية جلميع أش كككال س ككوء التغذية حبلول عام  2030ا يف الك حتقيق األهداف املتفق عليها دوليخا بش ككأن توقف النمو
واىزال لد األطفال دون سن اخلامسة ومعاجلة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء اموامل واملرضعات وكبار السن حبلول عام "2025
 23يتمثل املقص ككد  4-2يف " ض ككمان وجود نظم إنتاج غذائي مس ككتدامة ،وتنفيذ اارس ككات زراعية متينة تؤدي إىل زايدة اإلنتاجية واحملاص ككيل ،وتس ككاعد على

تغّي املناخ وعلى مواجهة أحوال الطقا املتطرفة وحاالت اجلفاف والفيضك ك ك ك ككاانت وغّيها
امفا على النظم اإليكولوجية ،وتعزز القدرة على التكيّف مع ّ
من الكوارثِّ ،
وحتسّن تدرعيا نوعية األراضي والرتبة ،حبلول عام "2030

24

مقتبا من صك ك ك ك ك ك ككحيفة الوقائع عن النظم الغذائية الصك ك ك ك ك ك ككحية الصك ك ك ك ك ك ككادرة عن منظمة

الصك ك ك ك ك ككحة العامليةhttps://www.who.int/news-room/fact- :

sheets/detail/healthy-diet
 25مقتبا من FAO and WHO. 2019. Sustainable healthy diets – Guiding principles. Rome
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 -22واألغوذيوة املغوذيوة هي األغكذيكة اليت متيكل إىل أن تكون غنيكّة ابملغكذايت األسك ك ك ك ك ك ككاسك ك ك ك ك ك كيكة مثكل الفيتكامينكات ،واملعكادن
ةاملغذايت الدقيقةت ،والربوتينات ،والكربوهيدرات غّي املكررة من قبيل األلياف ولأو الدهون غّي املشبّعة ،وقليلة الصوديوم
والسكرايت املضافة والدهون املشبعة والدهون التقابلية
 -23يتم إعمال احل يف الغذاء الكايف عندما يتاح مادايخ واقتصك ك ك ك ك ككادايخ لكل رجل وامرأة وطفل ،فرده أو مع غّيه من
األشك ككخاع ،يف كافة األوقات ،سك ككبيل امصك ككول على الغذاء الكايف أو وسك ككائل شك كرائص ويقتضك ككي امق يف الغذاء الكايف أن
تتوافر األغذية ابلكمية واجلودة الكافية لتلبية االحتياجات الغذائية لألفراد ،وأن تكون الية من املواد املض ك ك ك ك ك ك ّكرة ومقبولة يف
26
معني
سياق ظقايف ّ

اجلزء الثان– األهداف واملبادئ التوجيهية
1-2

األهداف والغرض

 -24ترمي اخلطوط التوجيهية الطوعية إىل املسك ككازة يف حتويل النظم الغذائية 27وتشك ككجيع النظم الغذائية املسك ككتدامة من
أجل امرع على أن تكون األغذية اليت تسك ك ككاهم يف األمناط الغذائية الصك ك ككحية واملسك ك ككتدامة متوافرة ومتاحة بتكلفة ميسك ك ككورة
وبطريقة يسهل الوصول إليها وبصورة مأمونة وابلكمية والنوعية املناسبتني وأن تراعي "معتقدات األفراد وظقافتهم وتقاليدهم
28
وعاداهتم وتفضيالهتم الغذائية ا يتماشى مع القوانني والواجبات الوطنية والدولية"
وقائما على العلوم واألدلة ملعاجلة التشك ك ك ك ك ك ككتت يف جمال
هنجا ك و و و و و ً
 -25وتتبع اخلطوط التوجيهية الطوعية ً
وامال ونظاميًا ً
السك ككياسك ككات ،مع الرتكيز بصك ككورة اصك ككة على قطاعات األغذية والزراعة والصك ككحة ومواجهة قضك ككااي االسك ككتدامة االجتماعية
والبيئية واالقتصككادية وتوفر اخلطوط التوجيهية الطوعية التوجيهات بشككأن السككياسككات واالسككتثمارات والرتتيبات املؤس كسككاتية
الفعالة ومن املتوقع أن تعاجل التنوع والتعقيد القائمني يف النظم الغذائية بغية تعزيز االتسك ك ك ككاق يف السك ك ك ككياسك ك ك ككات ،مع مراعاة
املنافع والتبادالت وتشجيع اموار بني تلف املؤسسات والقطاعات وتوجيهص
 -26واملقصك ككود من اخلطوط التوجيهية الطوعية أن تكون عاملية وأن توفر التوجيهات لواض ووعي الس ووياس ووات وأص ووحام
املصولحة املعنيني عند تصككميم السككياسككات ،والقوانني ،واألطر التنظيمية ،واالسكرتاتيجيات ،واخلطط ،والربامج املناسككبة لكل
س ك ككياق وأت ذ هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية يف امس ك ككبان تلف الوقائع والقدرات ومس ك ككتوايت التنمية الوطنية ،فض ك كالخ
عن تلف أنواع النظم الغذائية واحملركات العديدة اليت تؤظر عليها

 26إن تعريف امق يف الغذاء الكايف مق ّدم من اللجنة املعنية ابمقوق االقتصك ك ككادية واالجتماعية والثقافية اليت تقوم يف التعليق العام  12بتفسك ك ككّي
من العهد الدويل اخلاع ابمقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 27الفقرة  40من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة A/RES/74/242
 28منظمة األغذية والزراعةل منظمة الصحة العاملية  2014املؤمتر الدويل الثا املعين ابلتغذية ،إعالن روما عن التغذية الفقرة -5ب
الصفحة  8من

32

املادة 11
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 -27وحتصكل اخلطوط التوجيهية الطوعية على األدلة من جمموعة من الدراسكات الدقيقة وأفضكل املمارسكات والتجارب
29
العاملية -على مسك ك ك ككتو البلدايت وعلى املسك ك ك ككتويني دون الوطين والوطين -وتقوم بتطبيق هذه األدلة من منظور واسك ك ك ككع
وتس ك ك ك ككتمد معظم األدلة الواردة يف اخلطوط التوجيهية الطوعية من تقرير فريق اخلرباء الرفيع املس ك ك ك ككتو لعام  ،2017وجمموعة
متنوعة من الواثئق الفنية لألمم املتحدة ،واألدبيات العلمية اليت استعرضها األقران
2-2

طبيعة اخلطوط التوجيهية الطوعية واملستخدمون الذين تتوجه إليهم

 -28ليس ككت اخلطوط التوجيهية الطوعية ِّ
ملزمة وينبغي تفس ووّيها وتطبيقها يا يتماك ووى مع االلتزامات القائمة وجه
القوانني الوطنية والدولية اات الص ك ك ككلة ،ا يف الك اإلعالن العاملي مقوق اإلنس ك ك ككان ة1948ت والص ك ك كككوك الدولية األ ر
املتفق عليهككا مقوق اإلنس ك ك ك ك ك ك ككان ،ومع إيالء االعتبككار الواجككه لاللتزامككات الطوعيككة وجككه الصك ك ك ك ك ك كككوك اإلقليميككة والككدوليككة
السك ك ك ككارية وينبغي أن تسك ك ك ككتند توجيهات جلنة األمن الغذائي العاملي إىل الصك ك ك كككوك القائمة وأطر العمل املعتمدة يف سك ك ك ككياق
منظومة األمم املتحدة والتوجيهات والتوصيات اليت اعتمدهتا الدول األعضاء ،وأن تقوم دماجها
 -29وترمي اخلطوط التوجيهيكة الطوعيكة إىل تفوادش تكرار عمول األجهزة الودوليوة األخر وواليتهوا ،وإىل البنكاء على
التوجيهات اات الصلة الواردة يف منتجات أ ر للجنة األمن الغذائي العاملي وتكميلها ،مع إيالء عناية اصة ملا يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•

اخلطوط التوجيهيكة الطوعيكة لكدعم اإلعمكال املطرد للحق يف غكذاء ككاف يف سك ك ك ك ك ك كيكاق األمن الغكذائي القطري
ة2004ت،
اخلطوط التوجيهية الطوعية بش ك ككأن اموكمة املس ك ككؤولة ميازة األراض ك ككي ومص ك ككايد األمساك والغاابت يف س ك ككياق
األمن الغذائي الوطين ة2012ت،
مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية ة2014ت،
توصك ككيات جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال السك ككياسك ككات بشك ككأن الفاقد واملهدر من األغذية يف سك ككياق نظم
األغذية املستدامة ة2014ت
إطار العمل بشك ك ككأن األمن الغذائي والتغذية يف ل األزمات املمتدة الصك ك ككادر عن جلنة األمن الغذائي العاملي
ة2015ت،
التوصيات السياساتية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية ة2015ت،
توص ككيات الس ككياس ككة اخلاص ككة بلجنة األمن الغذائي العاملي بش ككأن ربط أص ككحاب اميازات الص ككغّية ابألس كواق
ة2016ت،
والتوص ككيات اخلاص ككة ابلس ككياس ككات بش ككأن التنمية الزراعية املس ككتدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية :أي دور
للثروة اميوانية؟ ة2016ت

 29ا أن اماالت ختتلف ا تالفاخكبّياخ ،تعكد إمككانيكة تعميم األدلة على اماالت األ ر أمراخ ابلأل األزيكة ولكن غّي متكاح دائمكاخ إلجراءات النظم الغكذائية
اليت تتناول األمناط الغذائية والتغذية ويلزم إجراء املزيد من البحوث للمسك ككازة يف قاعدة األدلة اليت يقوم عليها صك ككنع القرارات وجتمع اخلطوط التوجيهية
الطوعية أدلة مستقاة من منهجيات تلفة :فبعضها جترير ويبع على التفاعل لصلتص ابلواقع ،وبعضها ال ر مستمد من تقييم الربامج والسياسات اليت
توفر التوجيهات بشأن التنفيذ يف روف وسياقات حمددة
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 -30وتسو و ووتهدف اخلطوط التوجيهية الطوعية اجلهات الفاعلة احلكومية بصو و ووورة رئيسو و ووية ملسك ك ك ككاعدهتا على تصك ك ك ككميم
السكياسكات العامة الكلية والشكاملة وميكن أن يسكتخدمها أصكحاب املصكلحة املعنيون يف النقاشكات يف جمال السكياسكات ويف
عمليات التنفيذ ويشمل أصحاب املصلحة هؤالء ،على سبيل املثال ال امصر:
ةأت
ةبت
ةجت
ةدت
ةهت

ةوت
ةزت
ةحت
ةطت
3-2

اجلهات الفاعلة امكومية ،ا يف الك الوزارات واملؤسسات الوطنية ودون الوطنية واحمللية املعنية ،والربملانيني؛
واملنظمات امكومية الدولية واإلقليمية ،ا يف الك الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة؛
ومنظمات اجملتمع املد واملنظمات غّي امكومية ،ا يف الك تلك اليت متثل السكان األصليني ،والفئات
واجملتمعات الضعيفة ،وأصحاب اميازات الصغّية ،والصيادين ،والرعاة ،واملعدومني ،والعمال؛
ومنظمات املزارعني وشبكاهتم؛
واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع ،ا يف الك األعمال التجارية الزراعية ،ومصنّعي األغذية واملشروابت،
ومزودي اخلدمات الغذائية ،واجلمعيات التجارية يف القطاع،
وابئعي األغذية ابلتجزئة مثل املتاجر الكرب ّ ،
30
وموزعي األغذية ومستورديها ومص ّدريها ،وقطاع اإلعالانت والتسويق؛
وابئعي األغذية ابجلملةّ ،
ومنظمات البحوث واألوساط األكادميية واجلامعات؛
والشركاء يف التنمية ،ا يف الك املؤسسات املالية الدولية؛
واجلهات املاحنة اخلاصة واملؤسسات اخلّيية والصناديق؛
ومجعيات املستهلكني

املبادئ التوجيهية لتحويل النظم الغذائية أو تشجيع النظم الغذائية املستدامة

 -31تش ككمل اخلطوط التوجيهية الطوعية مخس ووة مبادئ توجيهية 31انبثقت عن عملية التش ككاور ابعتبارها أس ككاس ككية عند
النظر يف تلف اإلجراءات اليت عه اختااها للمس ك ك ككازة يف حتويل النظم الغذائية وتش ك ك ككجيع النظم الغذائية املس ك ك ككتدامة اليت
مت ّكن األمناط الغذائية الصحية
 -32وتس ك ك ك ككتند هذه املبادئ إىل اماجة إىل ض ك ك ك ككمان املش و و وواركةء واملس و و وواءلةء وعدم التمييزء والش و و ووفافيةء وكرامة
اإلنس ووانء والتمكنيء واملس وواواةء وحكم القانون من أجل املسك ككازة يف اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سك ككياق
األمن الغذائي الوطين
ةأت النهج النظوامي واملتعودد القطواعوات والقوائم على العلوم واألدلوة تشك ك ك ك ك ك ككجيع اتبكاع هنج نظكامي ومتعكدد
القطاعات وقائم على العلوم واألدلة يتناول النظم الغذائية يف جمملها ،ويدمج أش ك ك ك ك ك كككال املعرفة األص ك ك ك ك ك ككلية
والتقليدية ،ويس ككعى إىل تعظيم النواتج يف مجيع أبعاد االس ككتدامة يف آن واحد ،وينظر يف األس ككباب املتعددة
األبعاد لسوء التغذية أميع أشكالص

 30يتضكمن القطاع اخلاع أنواعاخكث ّية من الشكركات اات امجم والنطاق واملوارد البشكرية واملالية املختلفة واات القدرة املتباينة على الوصكول إىل األسكواق
احمللية والوطنية والدولية
 31تتماشى هذه املبادئ التوجيهية مع الواثئق واألدوات الدولية املتفق عليها ابلفعل ،مثل إعالن روما عن التغذية وإطار عمل املؤمتر الدويل الثا املعين ابلتغذية
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ةبت السووياسووات املتسووقة واملناسووبة لكل سووياق املس ككازة يف وض ككع س ككياس ككات متس ككقة ومناس ككبة لكل س ككياق
واس ك ك ك ك ك ككتثمارات اات ص ك ك ك ك ك ككلة وتنفيذها عن طريق إجراءات منس ك ك ك ك ك ككقة بني تلف اجلهات الفاعلة ويف مجيع
القطاعات املعنية على املستوايت الدولية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية واحمللية
ةجت املسو وواءلة والشو ووفافية واملشو وواركة دعم اجلهود الرامية إىل تقوية آليات اموكمة واملس ك ككاءلة اليت تس ك ككاهم يف
تشكجيع مشكاركة املواطنني يف النقاشكات الوطنية بشكأن األمن الغذائي والتغذية والنظم الغذائية ويف عمليات
ص ككنع القرارات الش ككفافة والش ككاملة ،ابالس ككتناد إىل قواعد ش ككفافة للمش ككاركة تش ككمل ض ككماانت ض ككد احتمال
تضارب املصاحل
ةدت كوعوم وكوكب بصوحة جيدة تعزيز السكياسكات واإلجراءات اليت حت ّسكن سكبل معيشكة السككان وصكحتهم
ورفاههم واإلنتاج واالس ك ك ك ك ك ككتهالك املس ك ك ك ك ك ككتدامني لألغذية من أجل محاية املوارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية
تغّي املناخ والتخفيف من آاثره
والتنوع البيولوجي وضمان التكيّف مع ّ

ةهت املسو و وواواة بني اجلنسو و ووني ومتكني املرأة تعزيز املسك ك ك ككاواة بني اجلنسك ك ك ككني ومتكني النسك ك ك ككاء والفتيات ،واحرتام
حقوقهن ومحايتها وإعماىا ،وهتيئة الظروف املناسكبة إلشكراك املرأة يف صكنع القرارات ومشكاركتها يف تشككيل
النظم الغكذائيكة اليت حت ّسك ك ك ك ك ك كن التغكذيكة ،مع االعرتاف ابلكدور الرئيسك ك ك ك ك ك ككي الكذي تؤديكص يف جمكال الرعكايكة والرتبيكة
والزراعة وتعزيز الصحة وإعداد األغذية واستهالكها ،ومع تشجيع املمارسات املنصفة للجنسني

اجلزء الثالث -اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية
 -33توفر اخلطوط التوجيهيكة الطوعيكة اليت ترمي إىل ضك ك ك ك ك ك كمكان اإلعمكال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سك ك ك ك ك ك كيكاق األمن
الغذائي الوطين ،إطاراخ لتعزيز االتسك ككاق يف السك ككياسك ككات ومجع تلف أصك ككحاب املصك ككلحة يف النظم الغذائية للعمل معاخ على
توفّي األمناط الغذائية الصحية للجميع
 -34ولتحقيق غاايت مجعية الصككحة العاملية ومقاصككد طة عام  2030والوفاء اباللتزامات الوطنية للقضككاء على سككوء
التغذية أميع أش ك ك ك كككالص ،يلزم اتباع هنج النظام الغذائي الذي يعرتف أن األجزاء املختلفة اليت تتألف منها النظم الغذائية
معني ق ككد يؤظر على اجلوان ككه األ ر  ،وأن النظم
مرتابط ككة ،وأن أي إجراء أو قرار ملع ككاجل ككة أح ككد جوان ككه نظك ام غ ككذائي ّ
الغذائية تس ككتجيه للنظم واماالت والس ككياقات األ ر وتتأظر هبا وميكن للتفكّي املنهجي واملتعدد التخصك كص ككات لتحويل
النظم الغذائية أن يض ككمن التص ككدي للتحدايت من منظورات متعددة ابلتايل ،توفر اخلطوط التوجيهية الطوعية اإلرش ككادات
بشك ك ككأن جمموعة من اإلجراءات التنظيمية والضك ك كريبية والسك ك ككياسك ك ككاتية األ ر اليت تغطي تنوع سك ك ككالسك ك ككل اإلمدادات الغذائية
احملركات واألشخاع الذين يشكلون هذه اإلجراءات
والبيئات الغذائية وسلوك املستهلكني فضالخ عن ّ
 -35وتتمحور هذه اخلطوط التوجيهية حول سكبعة جماالت تركيز هي :ة1ت حوكمة النظم الغذائية الشكفافة والدميقراطية
تغّي املناخ؛ ة3ت
واخلاضك ك ككعة للمسك ك ككاءلة؛ ة2ت واإلمدادات الغذائية املسك ك ككتدامة لتحسك ك ككني األمناط الغذائية والتغذية يف سك ك ككياق ّ
والوصول املنصف إىل األمناط الغذائية الصحية اليت توفرها النظم الغذائية املستدامة؛ ة4ت وسالمة األغذية يف النظم الغذائية
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املسككتدامة؛ ة5ت والعالقات االجتماعية واملعارف وظقافة األمناط الغذائية؛ ة6ت واملسككاواة بني اجلنسككني ومتكني املرأة يف النظم
الغذائية؛ ة7ت والنظم الغذائية القادرة على الصمود يف السياقات اإلنسانية
مكونة رئيسية للنظم الغذائية 32واقرتح عدداخ كبّياخ من
 -36ومتحور تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستو حول ظالظة عناصر ّ
وحمركات التغيّي ةانظر الشوكل 1ت و الل العملية التشكاورية ،حدد أصكحاب املصكلحة يف جلنة األمن
اجملاالت السكياسكاتية ّ
الغذائي العاملي عدداخ من العوامل املشك ك ك ككرتكة اات الصك ك ك ككلة ابلنسك ك ك ككبة إىل حتسك ك ك ككني األمناط الغذائية والتغذية ،وابلتايل مصك ك ك ككدر
جماالت الرتكيز السككبعة ويضككع اجملال األول املتعلّق حبوكمة النظم الغذائية ،األسككاس الذي تقوم عليص التوصككيات السككياسككاتية
حمركاخ رئيس ككياخ لتش كككيل النظم الغذائية ،يف اجملاالت الس ككتة
األ ر للخطوط التوجيهية الطوعية وتتدا ل اموكمة ،بوص ككفها ّ
املكوانت الرئيسكية للنظم الغذائية يف حني يسكتند جمال إضكايف إىل االعرتاف ابألزية املتزايدة
األ ر وتغطي ظالظة جماالت ّ
للعمل اجلماعي يف معاجلة س ك ك ك ك ككالمة األغذية ويتم إيالء عناية اص ك ك ك ك ككة للمرأة نظراخ إىل الدور اميوي الذي تؤديص يف النظم
تغّي املناخ واألزمات
الغذائية ويشك كككل السك ككياق اإلنسك ككا جماالخ قائماخ حبد ااتص ألنص سك ككيبقى مسك ككألة عاملية مهمة يف سك ككياق ّ
املمتدة والنزاعات واىجرة
الشكل  :1إطار النظم الغذائية اخلاص بفري اخلرباء الرفيع املستو
احملركات احليوية املادية
ر
والبيئية

رركات االبتكار
والتكنولوجيا والبنية التحتية

رأس مال املوارد الطبيعية
خدمات النظم اإليكولوجية
تغّي املناخ
ر

االبتكار والتكنولوجيا والبنية
التحتية

احملركات السياسية
ر
واالقتصادية

نظم اإلنتا

التخزين والتوزيع

متعهدو النقل واألعمال التجارية
ر
الزراعية واملورزعون

التجهيز والتعبئة
البيع ابلتجزئة
واألسواق

مصانع التعبئةء وصناعة األغذية
واملشروابتء واملؤسسات الصغّية
واملتوسطة احلجم
رار التجزئةء والبائعونء وأصحام
والتجارءوأصحام
متاجر بيع األغذيةء ر
املطاعمء و رار اجلملة

احملركات االجتماعية
ر
والثقافية

احملركات الدميغرافية
ر

الثقافة
الدين والشعائر
التقاليد االجتماعية
متكني املرأة

النمو السكان
تغّي توزيع األعمار
ر
التوسع احل رش
ر
ا جرة والنزو القسرش

القيادة العوملة والتجارة
النزاعات واألزمات اإلنسانية
أسعار األغذية وتقلربها
حيازة األراضي

سالسل اإلمدادات الغذائية
املزارعون والسكان األصليون واألعمال
التجارية الزراعية وأصحام األراضي واملزارع
ومصايد األ ا والكيا ت املالية

33

البيئات الغذائية
توافر األغذية والوصول املادش إليها (قرم
املسافة)
الوصول االقتصادش (القدرة على الشراء)
الرتويج واإلعالن واإلعالم
جودة األغذية وسالمتها

سلو املستهل

اختيار املكان
واألغذية اليت سيتم
كرا ها وإعدادها
وطهيها و زينها
وتناو ا

األمناط الغذائية
الكمية
اجلودة
التنوع
السالمة

اآلاثر
االجتماعية
االقتصادية
البيئية

اإلجراءات السياسية والربا ية واملؤسساتية
أهداف التنمية املستدامة

التوافر

 32سالسل اإلمدادات الغذائية ،والبيئات الغذائية ،وسلوك املستهلك
 33فريق اخلرباء الرفيع املستو 2017 ،ب
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يتعني عليها النظر فيها جلهة عالقتها
 -37وتتوجص اإلرشك ك ك ككادات بشك ك ك كككل أسك ك ك ككاسك ك ك ككي إىل اجلهات الفاعلة امكومية اليت ّ
ابألوليكات واالحتيكاجكات والظروف الوطنيكة ودون الوطنيكة وتقييم جكدو نقكاط الكد ول واإلجراءات السك ك ك ك ك ك كيكاسك ك ك ك ك ك ككاتيكة بقكدر
ص ك ككلتها بس ك ككياقات النظم الغذائية اخلاص ك ككة هبا ومن املهم أن تعتمد البلدان منظوراخ تش ك ككخيص ك ككياخ إزاء نظمها الغذائية بش ك كككل
منهجي وكامل وينطوي الك على فهم أنواع النظم الغذائية القائمة وتركيبتها وتعقيدها ،والعوامل الرئيس ك ك ك ك ك ككية احمل ّفزة للتغيّي
كجع اجلهات الفاعلة امكومية على إجراء حتليل منهجي لتكاليف االنتقال،
والتعطيل واإلقصك ك ك ك ك ك ككاءلاإلدماج والنمو وتشك ك ك ك ك ك ك ّ
واملنككافع ،والتبككادالت ،والاثر اليت ميكنهككا أن ترتتككه عن اإلجراءات اليت تتخككذهككا ،مع النظر يف تبعككاهتككا على القطككاعككات
واجلهات الفاعلة يف سياق الظروف واألهداف البيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اخلاصة هبا
1-3

حوكمة النظم الغذائية الشفافة والدميقراطية واخلاضعة للمساءلة

يبني هذا القسككم مد أزية آليات اموكمة والقيادة واملسككاءلة ابلنسككبة إىل اجلهات الفاعلة يف النظم الغذائية ،من
-38
ّ
املسك ككتو العاملي إىل احمللي وامكومات مسك ككؤولة عن تطوير السك ككياسك ككات العامة السك ككليمة واألطر التنظيمية والتشك كريعية اليت
ويتعني على امكومات أيض ك ك ك ك كاخ أن تدير تض ك ك ك ك ككارب
حتكم النظم الغذائية ،وتعزز التوعية ،وحتدد أولوايت اإلجراءات املؤظرة
ّ
املصاحل ،وا تالالت التوازن يف القوة ،والضماانت األ ر لوضع املصاحل العامة قبل غّيها من املصاحل

 1-1-3تعزيز االتساق يف السياسات عرب إدماج التغذية يف التنمية الوطنية
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تعزز االتساق يف السياسات عرب القطاعات للحد من سوء التغذية
أميع أشك ك ك ك ك ك كككالص من منظور النظم الغذائية وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تسك ك ك ك ك ك ككند األولوية للنظم
الغذائية املستدامة من أجل مجع القطاعات املعنية بفعالية حول جمموعة من األهداف املشرتكة
ةبت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تدمج اإلجراءات اخلاصو و و ووة ابلنظم الغذائية املسو و و ووتدامة اليت تعزز
األمناط الغذائية الصك ك ك ك ككحية والتغذية ،يف اخلطط الوطنية واحمللية اإلمنائية والصك ك ك ك ككحية واالقتصك ك ك ك ككادية والزراعية
واملنا يةلالبيئية واخلاص ك ك ك ك ك ككة ابمد من اطر الكوارث وعه اس ك ك ك ك ك ككتكمال هذا اإلدماج بزايدة وحتسو و و و ووني
خمص وصووات امليزانية ألنش ككطة النظم الغذائية اليت هتدف بوض ككوح إىل حتس ككني األمناط الغذائية والتغذية ،مع
توافر مؤشرات لتتبع كامل الكلفة املرتتبة عن التصدي لسوء التغذية أميع أشكالص وتقييمها
ةجت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن حترع على اتسك ك ك ك ك ك ككاق االتفاقات التجارية واالس و و و و ووتثمارية الدولية
والثنائية مع السك ك ككياسك ك ككات الوطنية املتعلّقة ابلتغذية واألغذية والزراعة ،ومع املعايّي الدولية املتعلّقة بسك ك ك المة
األغذية ةمثل مواصفات الدستور الغذائي ومعايّي املنظمة العاملية لصحة اميوانت
ةدت وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة واملنظمكات امكوميكة الكدوليكة أن حتكدد الفرع املتكاحكة يف النظم الغكذائيكة
لتحقي األهداف واملقاصو وود واملؤكو ورات الوطنية والعاملية لألمن الغذائي والتغذية اليت وض ك ككعتها مجعية
الصحة العاملية و طة التنمية املستدامة لعام 2030
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 2-1-3تعزيز التنسيق والعمل املتعدد القطاعات
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية واملنظمات امكومية الدولية والشك ك ك ك ك ككركاء يف التنمية العمل على حتس و و و ووني
األمنواط الغووذائيووة والتغووذيوة يف خمتلف القطوواعوات والوزارات والوكواالت وعلى يع املس و و و و ووتوايت من
الل تقوية األطر القانونية والقدرات املؤسك كس ككاتية اليت تعاجل األس ككباب والتداعيات املتعددة لس ككوء التغذية
أميع أشك ك ك ك ك كككالص وينبغي أن يؤدي هذا التنسك ك ك ك ك ككيق إىل إنش و و و وواء و أو تعزيز اآلليات املتعددة القطاعات
وأصحام املصلحة اليت من شأهنا اإلشراف على تصميم وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات والتد الت
القائمة على األدلة والعلوم اليت تس ك ك ككاهم يف حتقيق نتائج األمناط الغذائية والتغذية من املس ك ك ككتو الوطين إىل
احمللي ،واليت يتم اعتمادها وفقاخ للقواعد املتفق عليها من جانه أطراف متعددين

س و ور إقامة حوار ك و ووامل وك و ووفاف يضك ك ككمن مشك ك ككاركة جمموعة من
ةبت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تي ر
أصكحاب املصكلحة الذين يعملون مع النظم الغذائية أو فيها ،ا يف الك منظمات اجملتمع املد  ،والقطاع
اخلاع ،واملنظمات امكومية الدولية واإلقليمية ،والس ك كككان األص ك ككليني ،والش ك ككباب ،ومجعيات املس ك ككتهلكني
واملزارعني ،واجلهات املاحنة ،والشك ك ك ك ككركاء يف التنمية وعه أن يتناول هذا اموار مجيع أبعاد النظم الغذائية،
ومحاية املوارد الطبيعية والبيئة ،والتماسك واإلدماج االجتماعيني
وجع زايدة
ةجت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واملنظمات امكومية الدولية ومنظمات اجملتمع املد أن تشو و ر
االلتزام ابلعمل يف ظل االسو و و و ووتثمار املسو و و و ووؤول 34الذي عريص القطاع العام ،واجلهات الفاعلة يف القطاع
كجع األمنكاط الغكذائيكة الصك ك ك ك ك ك ككحيكة ،مع مراعكاة
اخلكاع ،واملكاحنني لكدعم النظم الغكذائيكة املسك ك ك ك ك ك كتكدامكة اليت تشك ك ك ك ك ك ك ّ
التبادالت مع األولوايت السياساتية األ ر

 3-1-3إنشاء آليات املساءلة والرصد والتقييم
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تض ك ككع أطراخ تنظيمية وتش ك كريعية حتكم أنش ك ككطة القطاعني اخلاع والعام
تقويها وعليها أن تنش وول اليات مس وواءلة متينة وك ووفافة يكون من ش ككأهنا
املتعلّقة ابلنظم الغذائية ،أو أن ّ
تعزيز اموكمة الرش ك ك ك ك ككيدة ،واملداوالت العامة ،واىيئات املس ك ك ك ك ككتقلة اليت ترص ك ك ك ك ككد االمتثال واألداء ،وإجراءات
الش ك كككاو الفردية ،واإلجراءات التص ك ككحيحية لتحس ك ككني املس ك ككاءلة ،واإلدارة املنهجية للتض ك ككارب يف املص ك ككاحل
تقوض الصككحة
القوة ،والقدرة على تسككوية النزاعات اليت قد ّ
واملصككلحة الشككخصككية ،واال تالالت يف توازن ّ
العكامكة وعكه أن حترع اجلهكات الفكاعلكة امكوميكة على أن يكون اموار مع القطكاع اخلكاع شك ك ك ك ك ك كفكافكاخ وأن
عر وفقاخ لألدوار واملسؤوليات الواضحة اخلاصة ابملشاركة من أجل محاية املصلحة العامة

ةبت وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة أن حت ّسك ك ك ك ك ك كن ،ابلشك ك ك ك ك ك كراككة مع املنظمكات البحثيكة واملنظمكات امكوميكة
الككدولي ككة ،توافر وجودة نظم املعلومووات املتعووددة القطوواعووات ونظم الرقووابووة الوطنيووة اليت جتمع البي ككاانت
واملؤشك ك كرات وتوائمها وتصك ك ككنّفها عرب مجيع جوانه النظم الغذائية والنتائج املتعلّقة ابألمن الغذائي ،واألمناط
الغككذائيككة ةال سك ك ك ك ك ك ككيمككا املتنككاول الغككذائي وجودة األمنككاط الغككذائيككةت ،وتركيبككة األغككذيككة ،والتغككذيككة ة ككا يف الككك
34

ا يتماشى مع مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمار الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية ة2014ت
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قياسك ككات املغذايت الدقيقة واجلسك ككم البشك ككريت لتحسك ككني إعداد السك ككياسك ككات واملسك ككاءلة واسك ككتهداف الربامج
العامة على حنو أفضل
ةجت وينبغي للجهككات الفككاعلككة امكوميككة ،وبككدعم من املنظمككات امكوميككة الككدوليككة ،أن تعزز االس و و و و ووتثمووار يف
القدرات البشرية والنظامية واملؤسساتية لتحليل معلومات النظم الغذائية بطريقة شاملة بغية دعم ختطيط
اإلجراءات الرباجمية ورصدها وتقييمها
2-3

تغّي املناخ
اإلمدادات الغذائية املستدامة لتحسني األمناط الغذائية والتغذية يف سياق ر

 -39تؤدي أمناط اإلمدادات الغذائية دوراخ مهماخ يف الص ك ك ك ككحة واس ك ك ك ككتدامة البيئة وتعمل اإلمدادات الغذائية ،من مرحلة
اإلنتاج والتخزين والتجهيز والتعبئة والتسكويق ،على نطاقات وهياكل ومسكتوايت متنوعة ،من سكالسكل اإلمداد البسكيطة إىل
ويكمل هذا القسكم األهداف
السكالسكل الشكديدة التعقيد واملعوملة اليت تشكمل العديد من اجلهات الفاعلة يف النظم الغذائية
ّ
الواردة يف عقد األمم املتحدة للزراعة األس كرية ويس كلّط الضككوء على أزية حتسككني التغذية يف ل انتقال األغذية عرب النظام،
ويشك ككّي إىل اجلهات الفاعلة يف النظم الغذائية اليت عه إيالء عناية اصك ككة ىا ،ويقرتح سك ككبالخ لتهيئة إمدادات غذائية قادرة
تغّي املناخ وتدهور املوارد الطبيعية
على الصمود يف ل ّ

تغّي املناخ والتخفيف من آاثره عرب اإلمدادات الغذائية
 1-2-3إسناد األولوية للتكيّف مع ّ

ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية ة ا يف الك نظم االرشك ك ككاد الوطنيةت والشك ك ككركاء يف التنمية واملنظمات غّي
امكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع مسوواعدة املزارعني وغّيهم من منتجي األغذية على التكيّف
مع الصكدمات املنا ية وضكمان قدرة سكالسكل اإلمدادات الغذائية على الصكمود يف وجهها من الل إدارة
املخاطر وبناء التأهه والقدرة على الصكمود وميكن أن تشكمل املسكاعدة امصكول على التمويل ،والتأمني،
والبياانت واألسك ك ك ك ك ككاليه املتعلقة ابلتنبؤ ابلطقا ،واملسك ك ك ك ك ككاعدة الفورية من الل تطبيقات اخلدمات ةمثالخ
لتحديد األمراض النباتية والطفيلياتت وميكن أن تشك ككمل املسك ككاعدة أيضك كاخ محاية احملاصك ككيل والثروة اميوانية
لتغّي املناخ اليت تتجلّى على شكل آفات وأمراض
ومصايد األمساك ونظم اإلنتاج عموماخ من الاثر املتوقعة ّ
وص ك ككدمات مرتبطة ابلطقا ،واعتماد األص ك ككناف املقاومة للجفاف ومبادرات توليد األص ك ككول املنتجة ةمثل
إعادة أتهيل األراضي املتدهورة وتطوير البنية التحتيةت

ةبت وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة واملنظمكات امكوميكة الدوليكة واملنظمكات غّي امكوميكة واجلهكات الفكاعلة
يف القطكاع اخلكاع أن تكدعم املزارعني وغّيهم من منتجي األغكذيكة وأن تس ك ك ك ك ك ك ككاعكدهم على احلود من اآلاثر
البيئية املرتتبة عن النظم الغذائية وميكن حتقيق الك عرب تشك ككجيع اعتماد التكنولوجيا املناسك ككبة واارسك ككات
اإلدارة على مسككتو املزرعة لتحسككني غلّة احملاصككيل وامد من اسككتخدام مبيدات الفات وينبغي للجهات
كجع تعظيم املخرجات الزراعية لكل وحدة من املياه والطاقة واألراض ك ك ككي ،وأن حتد
الفاعلة امكومية أن تش ك ك ك ّ
من انبعااثت غازات الدفيئة وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور املوارد الطبيعية نتيجة لألنشطة الزراعية
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ةجت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تنشوول نظم للرقابة ة ا فيها نظم اإلنذار املبكرت ،ومؤشكرات اجلودة
ةمثككل الغككاايت املتعلّقككة ابلتنويع املتكككامككل والتنوع البيولوجي الزراعيت ،ومقككاييا أ ر ككاصك ك ك ك ك ك ك ككة ابلنظم
تغّي الظروف وفعالية االستجاابت يف جمال السياسات
الغذائية واألمناط الغذائية لرصد ّ

كجع توليد واسوتخدام العلوم واألدلة
ةدت وينبغي للمنظمات البحثية واملؤسكسكات األكادميية واجلامعات أن تش ّ
تغّي املناخ والص ك ك ك ك ك ككمود يف وجهص يف النظم
الدقيقة اليت تعرض االس ك ك ك ك ك كرتاتيجيات القوية للتخفيف من آاثر ّ
الغذائية املسك ككتدامة واألمناط الغذائية الصك ككحية واملسك ككتدامة وعه أن ترّكز البحوث على التد الت ونقاط
الد ول الس ك ك ك ك ككياس ك ك ك ك ككاتية احملتملة لض ك ك ك ك ككمان مس ك ك ك ك ككازة اإلنتاج الزراعي ،والتجهيز ،والتعبئة ،والبيع ابلتجزئة،
تغّي املناخ
واألس ك ك كواق ،وطله املس ك ك ككتهلكني يف دعم منتجي األغذية يف ما يبذلونص من جهود للتكيّف مع ّ
والتخفيف من آاثره وامد من تدهور املوارد الطبيعية

 2-2-3ضمان استخدم املوارد الطبيعية وإدارهتا على حنو مستدام يف إنتاج األغذية
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية واملزارعني ومنظماهتم التعامل مع صو و و ووحة الرتبة كأمر أس ك ك ك ك ككاس ك ك ك ك ككي لنظم
تشجع استخدام اارسات اإلدارة املتكاملة خلصوبة
اإلنتاج الزراعي وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن ّ
الرتبكة من أجكل احملكافظكة على إنتكاجيكة احملكاصك ك ك ك ك ك كيكل وزايدهتكا بطريقكة مسك ك ك ك ك ك كتكدامكة ،وأن توفّر اموافز املنكاسك ك ك ك ك ك ككبة
السك ك ككتخدام دمات اإلدارة املسك ك ككتدامة لألراضك ك ككي واملمارسك ك ككات الزراعية املسك ك ككتدامة من أجل احملافظة على
التنوع البيولوجي للرتبة وتوازن املغذايت وتعزيز ختزين الكربون
س و و و و ون إدارة املوارد املوائيوة والتحكم وا من أجكل الزراعكة وإنتكاج
ةبت وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة أن حت ر
األغذية عرب حتسك ككني التنظيم ،والنُهج شك ككاركة جمتمعية ،وُهنج اإلدارة السك ككليمة للمياه اليت تشك ككمل منظمات
اجملتمع املد واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع وأصحاب املصلحة ال رين
وجع ااية النظم املتنوعة بيولوجياً واملنتجة اليت تشككمل جمموعة
ةجت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تش ر
متنوعة من احملاصكيل واملاشكية ،واألنواع املهملة وغّي املسكتغلة ابلكامل ،والغاابت واملزارع ،ومصكايد األمساك
وتربيكة األحيكاء املكائيكة املسك ك ك ك ك ك كتكدامكة ،فضك ك ك ك ك ك كالخ عن املنكا ر الطبيعيكة املتنوعكة بيولوجيكاخ ،كا فيهكا الغكاابت وامليكاه
والسك كواحل البحرية ،وص وووهنا واس ووتخدامها املس ووتدام وعه اسك ككتكمال الك ابعتماد وتطبيق اارسك ككات
إنتكاج األغكذيكة وإدارة املوارد الطبيعيكة على حنو مسك ك ك ك ك ك كتكدام ،كا يف الكك ُهنج الزراعكة اإليكولوجيكة وغّيهكا من
النُهج املبتكرة ،35بطريقكة تكون جمكديكة من النكاحيكة االقتص ك ك ك ك ك ك ككاديكة ليتمكن مجيع أصك ك ك ك ك ك كحكاب حقوق اميكازة
الشرعيني من صون هذه امقوق واحملافظة على سبل عيشهم
ةدت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن حتمي حقوق الس و و ووكان األص و و ووليني وص و و ووغار املنتجني والفالحني
واجملتمعوات احملليوة األخر اليت تعتمكد نظم اميكازة العرفيكة ومتكارس اموكمكة الكذاتيكة لألراضك ك ك ك ك ك ككي ومصك ك ك ك ك ك ككايد
األمساك والغاابت ،على األراضي واألقاليم واملوارد اليت كانت تقليدايخ متتلكها أو تعي فيها أو تستخدمها
 35فريق اخلرباء الرفيع املسك ككتو  2019النهج الزراعية اإليكولوجية وغّيها من النهج املبتكرة من أجل زراعة ونظم غذائية مسك ككتدامة لتعزيز األمن الغذائي
والتغذية تقرير صادر عن فريق اخلرباء الرفيع املستو املعين ابألمن الغذائي والتغذية والتابع للجنة األمن الغذائي العاملي ،روما
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أو اليت قامت بش كرائها وعه احملافظة على سككبل عيشككها ،وتثمني معارفها واارسككاهتا التقليدية واجلماعية،
ومحاية قدرهتا على امصول على األغذية التقليدية ،وإعطاء األولوية ألمناطها الغذائية وتغذيتها ورفاهها

 3-2-3تعزيز التغذية يف الزراعة وإنتاج األغذية
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تدمج األهداف التغذوية يف سياساهتا الوطنية املتعلرقة ابلزراعة
ةبت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع والشككركاء يف التنمية واجلهات املاحنة
تنويع االسك ك ك ك ككتثمارات الزراعية ودعم مجيع أنواع وأحجام املنتجني ليعتمدوا ممارسو و و ووات اإلنتا املسو و و ووتدام
ولينتجوا احملاص و و وويل واألغذية املتنوعة واملغذية اليت تس ك ك ك ككاهم يف األمناط الغذائية الص ك ك ك ككحية وتوفر الد ل
الالئق وسك ككبل العي والقدرة على الصك ككمود للمزارعني ،ال سك ككيما أصك ككحاب اميازات الصك ككغّية ولأو املزارع
األسرية والعاملني يف املزارع وعه أن يشمل الك دعم الثروة اميوانية املستدامة ،وامراجة الزراعية ،ونظم
اميواانت ومصايد األمساك ة ا يف الك نظم الصيد امريف وتربية األحياء املائيةت وتشجيعها
ةجت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تدمج الزراعة احل رية وكبه احل رية واستخدام األراضي امضرية
يف اس كرتاتيجيات التنمية الزراعية الوطنية واحمللية ،وبرامج األغذية والتغذية ،والتخطيط امضككري واإلقليمي،
بوصكفهما مسكازة قيّمة يف األمناط الغذائية الصكحية لسككان املناطق امضكرية املتزايد عددهم ويف التماسكك
االجتماعي للمجتمعات احمللية
ةدت وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة واجلهكات الفكاعلكة يف القطكاع اخلكاع أن تؤمن بيئكة متكينيكة ملس ك ك ك ك ك ك ككاعكدة
املزارعني وغّيهم من منتجي األغكذيكة وضك ك ك ك ك ك كمكان وص و و و و ووو م إىل التكنولوجيوات احلوديثوة واملس و و و و وتوداموةء
واملس و و وواعدة الفنية ،واملعلومات التغذوية يف حزم فنية لارش ك ك ك ككاد املتعلّق ابلزراعة وغّيها من اجملاالت ،وأن
توفّر ىم التدريه على املهارات ،وتنمية القدرات ليتمكنوا من اسك ك ككتخدام هذه التكنولوجياتلاملسك ك ككاعدةل
حتسن إنتاج احملاصيل وسالمتها وجودهتا التغذوية يف األسواق
املعلومات اليت من شأهنا أن ّ

ةهت وللحد من التقلّه املفرط يف أس ك ك ك ك ك ككعار األغذية ،ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تعزز نظم معلومات
السو و وووق اليت توفر املعلومات الشك ك ك ككفافة ويف الوقت املناسك ك ك ككه عن معامالت السك ك ك ككوق املتعلّقة ابألغذية مع
الرتكيز بقدر أكرب على الس ك ك ك ككلع األس ك ك ك ككاس ك ك ك ككية املغ ّذية واحملاص ك ك ك ككيل اليتيمة ،ا يف الك حتس ك ك ك ككني تتبع زون
اإلمدادات الغذائية امالية واملستقبلية والبياانت املتعلّقة ابألسعار
ةوت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع واجلهات املاحنة وأصحاب املصلحة
ال رين االسو و و ووتثمار يف البحث والتطوير واالبتكار إلنتاج احملاصك ك ك ك ككيل املغذية مثل الفاكهة ،واخلضك ك ك ك ككار،
صك ك كنة بيولوجياخ ةاليت عري تطويرها من الل الرتبية التقليدية
واجلوزايت ،والبذور ،والبقول ،واحملاصك ك ككيل احمل ّ
املتنوعكة ةمثكل منتجكات األلبكان واألمسكاك والبيض واللحومت ،اليت
يف املزرعكةت ،واألغكذيكة اميوانيكة املص ك ك ك ك ك ك ككدر ّ
عري تطويرها مع مراعاة سبل عي أصحاب اميازات الصغّية ولأو املزارعني األسريني
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 4-2-3حتسني ختزين األغذية وجتهيزها وحتويلها وتعديل تركيبتها
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع واجلهات املاحنة االس ووتثمار يف البنية
التحتية ةمثل مرافق التخزين ،والطرقات ،واجلسك ك ككور ،واألسك ك كواق املادية ،ونظم معلومات السك ك ككوقت لتفادي
الفاقد بعد امصك ككاد وضك ككمان قدرة املزارعني أصك ككحاب اميازات الصك ككغّية واملؤسك كسك ككات الصك ككغّية واملتوسك ككطة
امجم على توفّي األغذية املتنوعة والقابلة للتلف واملأمونة لألسواق بطريقة مستدامة
ةبت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع واملزارعني ومجعياهتم ،تيس و ووّي تقليل
الفاقد من األغذية واملغ رذايت يف املزارع الل التخزين بعد امصك ك ك ك ك ك ككاد ،وطيلة فرتة التجهيز والنقل والبيع
ابلتجزئة ةال س ككيما مع األغذية القابلة للتلف مثل الفاكهة واخلض ككار واأللبان والبيض واألمساك واللحومت
وتش ك ككمل إجراءات التيس ك ككّي كالخ من التدريه وبناء القدرات يف جمال اارس ك ككات اإلدارة احمل ّس ك كنة ،وتش ك ككجيع
36
اعتماد التكنولوجيات املالئمة
ةجت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن ت وع توجيهات بشوأن اسوتخدام تكنولوجيات التجهيز 37اليت من
شككأهنا أن حت ّس كن احملتو التغذوي لألغذية ،وأن تقلل الفاقد من املغذايت بعد امصككاد ،وأن تعزز التخزين
الطويل األجل لألغذية ال سيما الل فرتات اجلفاف والفيضاانت وعدم كفاية اإلنتاج
ةدت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تعزز الصووكو التنظيمية واحلوافز الرامية إىل تشككجيع تعديل تركيبة
األغذية ،على أن تسك ك ك ك ك ك ككتكمل ابلتدابّي املناسك ك ك ك ك ك ككبة مثل بطاقات التوسك ك ك ك ك ك ككيم على اجلزء األمامي للمنتجات
والضك ك ك ك ك ك كرائكه لتقليكل الرتويج لألغكذيكة اات الكثكافكة العكاليكة من الطكاقكة واات القيمكة التغكذويكة املتكدنيكة ةمثكل
األغذية الغنية ابلصوديوم ،والسكر ،والدهون التقابلية ولأو املشبعةت وفقاخ لقواعد منظمة التجارة العاملية
ةهت وينبغي للجهات الفاعلة يف القطاع اخلاع أن تس ك ك ك ككعى إىل حتقي أهداف الص و و ووحة العامة املتس و و ووقة مع
اخلطوط التوجيهيوة الوطنيوة بش و و و و ووأن األمنواط الغوذائيوة القوائموة على األغوذيوة عرب زايدة إنتكاج وتشك ك ك ك ك ك ككجيع
األغذية واملنتجات الغذائية املغذية اليت تس ك ك ككاهم يف توفّي منط غذائي ص ك ك ككحي ،مثل زايدة احملتو التغذوي
واحملافظة عليص وبذل اجلهود لتعديل تركيبة األغذية ،عند اماجة ،عرب تقليل احملتو الزائد من الص ك ك ك ككوديوم،
والسكر ،والدهون املشبّعة ،والتخلّص من الدهون التقابلية يف األغذية

 5-2-3حتسني تغذية العاملني يف املزارع والنظم الغذائية وصحتهم
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن ت و و وومن احرتام احل يف العمل الالئ للمزارعني وغّيهم من منتجي
األغكذيكة والعكاملني فيهكا ة كا يف الكك املهكاجرين والعمكال غّي الشك ك ك ك ك ك ككرعينيت ومحكايتكص وإعمكالكص ،ومحكايكة هؤالء

 36تش ك ككمل هذه التكنولوجيات وحدات التخزين يف الغرف املربّدة ،وغرف التربيد اليت تعمل على الطاقة الش ك ككمس ك ككية ،واملربّدات ،والتخزين اجلاف ،وبراميل
التخزين ،ومرافق التجفيف
 37تشك ك ك ك ك ك ككمل هذه التكنولوجيات التجفيف اللحظي والشك ك ك ك ك ك ككمسك ك ك ك ك ك ككي ،وحتويل األغذية إىل معاجني ومواد للدهن ،والتغليف املالئم للمحافظة على احملتو
التغذوي ،وإظراء األغذية الناقلة ابملغذايت الدقيقة املفيدة للص ككحة بعد امص ككاد وعه أن يس ككرتش ككد إظراء األغذية ابملعايّي الوطنية ،مع توافر نظم ض ككمان
اجلودة والرقابة عليها للحرع على حتسني اجلودة
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األشك ك ك ككخاع وسك ك ك ككالمتهم ،وعدم وجود أي عهء غّي ضك ك ك ككروري أو عمل غّي مربر ة ا يف الك اسك ك ك ككرتقاق
األطفالت ميكنص أن يؤظر سلباخ على حالتهم الصحية
ةبت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع أن تؤمن احلماية االجتماعية ،عند
االقتضكاء ،ملنتجي األغذية والعاملني يف جمال األغذية لضكمان أمنهم الغذائي وكسكبهم أجوراخ معيشكية وسكبل
عي كافية ،وحصوىم على أمناط غذائية صحية و دمات صحية مناسبة
س و و ون احلالة التغذوية للعمال ،وأن تعزز حصك ك ك ككوىم على
ةجت وينبغي للجهات الفاعلة يف القطاع اخلاع أن حت ر
كجع إنشكاء مرافق
األغذية املغذية املرتبطة ابألمناط الغذائية الصكحية يف مكان العمل أو من اللص ،وأن تش ّ
للرضاعة الطبيعية

 6-2-3متكني الشباب يف النظم الغذائية
ةأت ينبغي للجهككات الفككاعلككة امكوميككة واملنظمككات امكوميككة الككدوليككة واجلهككات الفككاعلككة يف القطككاع اخلككاع أن
تشك ك ككرك الشك ك ككباب ومت ّكنهم عرب إزالة العقبات أمامهم وحتس و ووني وص و ووو م إىل األراضك ك ككي ،واملوارد الطبيعية،
واملد الت ،واألدوات ،واملعلومات ،واإلرشك ك ك ك ك ككاد ،واخلدمات االسك ك ك ك ك ككتشك ك ك ك ك ككارية واملالية ،والتعليم ،والتدريه،
واألسواق ،واملشاركة يف عمليات صنع القرارات وفقاخ للتشريعات واللوائح الوطنية

ةبت وينبغي للجهك ككات الفك ككاعلك ككة امكوميك ككة واجلهك ككات الفك ككاعلك ككة يف القطك ككاع اخلك ككاع واملنظمك ككات غّي امكوميك ككة
واجملتمعات احمللية أن تس و و ووتثمر يف التدريب امله املالئم والتثقيف وبرامج التوجيه للشك ك ك ك ككباب من أجل
زايدة قدراهتم وحص ك ك ك ك ككوىم على فرع العمل الالئق وفرع إقامة املش ك ك ك ك ككاريع لتحفيز انتقال اجليل املقبل إىل
النظم الغذائية املستدامة
ةجت وينبغي للجه ككات الف ككاعل ككة امكومي ككة واجله ككات الف ككاعل ككة يف القط ككاع اخل ككاع أن تعزز تطوير االبتكووارات
املستدامة ومراكز املوارد والتكنولوجيات اجلديدة ووصول الشباب إليها على طول سالسل اإلمدادات
الغذائية اليت تعزز التغذية وتدعم املؤسكسككات االجتماعية ةال سككيما يف البلدان اليت تشككهد معدالت مرتفعة
من اىجرة الدا لية واخلارجية للشبابت
3-3

الوصول املنصف إىل األمناط الغذائية الصحية اليت توفرها النظم الغذائية املستدامة

 -40تشك ك ككمل البيئات الغذائية األغذية املتوافرة واليت يسك ك ككهل على الناس الوصك ك ككول إليها يف حميطهم ،فض ك ك كالخ عن اجلودة
التغذوية ىذه األغذية ،وسك ككالمتها ،وسك ككعرها ،ومالءمتها ،وتوسك ككيمها ،والرتويج ىا وينبغي أن حترع هذه البيئات على أن
تتوافر لألشكخاع سكبل الوصكول املنصكف إىل ما يكفي من األغذية املأمونة واملغذية اليت تلر احتياجاهتم التغذوية وأاواقهم
الغذائية للتمتع حبياة موفورة النشك ك ك ك ك ككاط والصك ك ك ك ك ككحة ،38مع مراعاة تلف العوامل املادية واالجتماعية واالقتصك ك ك ك ك ككادية والثقافية
والسككياسككية اليت تؤظر على هذا الوصككول وميكن أن يشكككل امصككول على أمناط غذائية صككحية مشكككلة ابلنسككبة إىل العديد
من األشك ك ك ككخاع ،الك أهنا قد ال تكون متوافرة أو متاحة أو ميسك ك ك ككورة الكلفة ألسك ك ك ككباب كثّية ويعرض هذا القسك ك ك ككم نقاط
 38منظمة األغذية والزراعة

2004

اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين الفقرة
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الد ول الس ك ككياس ك ككاتية املمكنة لتحس ك ككني الوص ك ككول املادي واالقتص ك ككادي إىل األمناط الغذائية الص ك ككحية وتوافرها ض ك ككمن النظم
الغذائية املستدامة يف األماكن اليت يشرتي فيها الناس األغذية وخيتاروهنا ويتناولوهنا

 1-3-3حتسني الوصول إىل األغذية اليت تساهم يف األمناط الغذائية الصحية
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن حت ّس كن توافر األغذية املغذية اليت تس ككاهم يف األمناط الغذائية الص ككحية
وإمكانية الوصك ككول إليها من الل االتفاقات والس ووياس ووات التجارية واالس ووتثماريةء وفقاخ لقواعد منظمة
التجارة العاملية والقواعد املتفق عليها من جانه أطراف متعددين ،وأن تسك ككتخدم هذه االتفاقات لضك ككمان
إعمال امق يف الغذاء الكايف بشكل مطرد يف بلدان أ ر
ةبت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تعتمد منظوراً منصووفاً عند االسككتثمار يف اإلجراءات الرامية إىل معاجلة
البيئات الغذائية وأن حترع على حص ك ك ككول أعض ك ك ككاء اجملتمعات احمللية املهمش ك ك ككة والض ك ك ككعيفة اترخيياخ ،وس ك ك كككان
اجملتمعات املنخفضك ككة الد ل ،والسك كككان األصك ككليني ،والفالحني ،واألشك ككخاع الذين يواجهون قيوداخ بسك ككبه
العمر أو املرض أو اإلعاقة ،واألشك ك ك ككخاع الذين يعيشك ك ك ككون يف املناطق الريفية على فرع كافية للوصك ك ك ككول إىل
املتنوعة وتويل زمامها وفقاخ إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
أسواق األغذية ّ
ةجت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تقلل من احلواجز املادية ليتمكن األش ككخاع من زرع تلف أنواع
األغذية اليت تسك ك ك ككاهم يف األمناط الغذائية الصك ك ك ككحية ،أو ش ك ك ك كرائها أو طلبها أو تناوىا يف بيئة غذائية معيّنة
كجع متاجر البيع ابلتجزئة اليت تبيع
وميكن حتقيق الك عرب وض ك ككع س ك ككياس ك ككات التخطيط امض ك ككري اليت تش ك ك ّ
األغذية املغ ّذية وامليس ك ككورة الكلفة اليت تس ك ككاهم يف األمناط الغذائية الص ك ككحية ومتنع انتش ك ككار املتاجر اليت تبيع
ضاخ من األغذية اات الكثافة العالية من الطاقة واات القيمة التغذوية املتدنية ،واليت تعزز إنتاج األغذية
فائ ك
يف امدائق املنزلية والبساتني ،حيثما يكون الك مناسباخ
وجع قوانني تص و و وونيف املناط وإص و و وودار الش و و ووهادات واحلوافز
ةدت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تش و و و ر
ال و و و وريبية ألس ك ك ك ك كواق املزارعني ،وجتار التجزئة املتنقلني ،وابئعي األغذية يف الش ك ك ك ك كوارع ،وبدائل البيع ابلتجزئة
األ ر اليت تبيع األغذية املغ ّذية اليت تس ككهم يف األمناط الغذائية الص ككحية يف املناطق املنخفض ككة الد ل ،وأن
حتد من ترّكز البائعني الذين يبيعون األغذية اات الكثافة العالية من الطاقة واات القيمة التغذوية املتدنية

ةهت وميكن للجهات الفاعلة امكومية ،ابلتعاون مع مجعيات املسك ك ك ك ك ككتهلكني ،أن تنظم ابئعي األغذية ابلتجزئة
احملليني وأن حت رفزهم على زايدة عدد املنتجات الغذائية املغذية اليت تس ك ك ككاهم يف األمناط الغذائية الص ك ك ككحية،
وأصك ككنافها ومبيعاهتا وميكن حتقيق الك عرب إنشك ككاء الس لية معنيرة ابلس ووياس ووات الغذائية أل ذ رأي
املقيمني بشك ككأن أفضك ككل طريقة لتحسك ككني توافر األمناط الغذائية الصك ككحية يف جمتمعاهتم احمللية والوصك ككول إليها
وإاتحتها بكلفة ميسورة

 2-3-3حتسني توافر األغذية اليت تساهم يف األمناط الغذائية الصحية وإاتحتها بكلفة ميسورة
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تنظر يف اعتماد سو و ووياسو و ووات ض و و وريبية لتعزيز توافر األمناط الغذائية
الصككحية بكلفة ميسووورة ويشككمل الك اإلعاانت الرامية إىل تشككجيع اخليارات الغذائية الصككحية من أجل
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امرع على أهنا ميسكورة الكلفة وقادرة على املنافسكة مقارنة ابألغذية واملشكروابت اات الكثافة العالية من
الطاقة واات القيمة التغذوية املتدنية اليت عه إلغاء التسهيالت الضريبية أمام تطويرها وتسويقها
تقوش نظم املش و و و و وورتايت العووامووة عرب امرع على توافر األمنككاط
ةبت وينبغي للجهككات الفككاعلككة امكوميككة أن ر
الغذائية الص ككحية وجعلها مالءمة يف الس ككياقات واملؤس كس ككات العامة من قبيل امض ككاانت وغّيها من مرافق
رعاية األطفال ،واملدارس ،واملسككتشككفيات ،وبنوك األغذية ،وأماكن العمل ،واملكاته امكومية ،والسككجون
ا يتماشى مع اخلطوط التوجيهية الوطنية بشأن األمناط الغذائية القائمة على األغذية
ةجت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن ترب توفّي الوجبات املدرسو ووية الصو ووحية بتحقي أهداف تغذوية
واضووحة تكون متّسككقة مع اخلطوط التوجيهية الوطنية بشككأن األمناط الغذائية القائمة على األغذية ومكيّفة
مع احتياجات الفئات العمرية املختلفة ،مع إيالء عناية اصك ك ككة الحتياجات املراهقات وينبغي لواضك ك ككعي
الس ككياس ككات ووكاالت األمم املتحدة النظر يف الرتويج للوجبات املدرس ووية احمللية حي يتم ش كراء األغذية
املقدمة يف املدارس من املزارعني احملليني ولأو األسريني ولأو أصحاب اميازات الصغّية
ةدت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واملنظمات امكومية الدولية أن تي ّس ك ك ك كر توافر األمناط الغذائية الص ك ك ك ككحية
بكلفة ميس ك ككورة لألس ك ككر الفقّية من الل برامج احلماية االجتماعية من قبيل القس ك ككائم الش ك كرائية أو املبالأل
النقدية أو التغذية املدرسية أو برامج املكمالت الغذائية
ةهت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واملس ك ك ك ك ككتهلكني ومنظمات املزارعني تش ك ك ك ك ككجيع توافر األغذية املغ ّذية اليت
تسكاهم يف األمناط الغذائية الصكحية من الل أسوواق املزارعني احملليني والتعاونيات اجملتمعية وغّي ذل
من جهود بناء اجملتمعات احمللية اليت جتمع األشخاع حول ظقافات غذائية حملية

 3-3-3رصد التكنولوجيات اجلديدة وتعزيز االجتاهات لصاحل األمناط الغذائية الصحية
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تفهم أتظّي اإلنرتن ووسائل التواصل االجتماعي وتسوي األغذية
على اإلنرتن وأن تعرتف بص ،وأن تعمل على رصك ك ككد شك ك ككركات اإلعالم وتشك ك ككجيعها على الرتويج لألغذية
املغذية اليت تساهم يف األمناط الغذائية الصحية على مواقع التواصل االجتماعي
ةبت وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة أن تعرتف ابالجتكاه املتنكامي املتمثكل يف ك و و و و وراء األغوذيوة على اإلنرتنو
واسوتهالكها خار املنزل ة ا يف الك األغذية املباعة يف الشكوارعت ،وأن حتفز املطاعمل املنافذ اإللكرتونية
على تقدمي األطباق املص ك ك ك ك ك ككنوعة من األغذية املغذية اليت تس ك ك ك ك ك ككاهم يف األمناط الغذائية الص ك ك ك ك ك ككحية ،وعرض
املعلومات بش ك ككأن األغذية يف قائمة الطعام ةمثل الس ك ككعرات امرارية وتركيبة املنتجات وغّيها من املعلومات
عن احملتو التغذويت ،وتفادي هدر األغذية والتقيّد ابللوائح اخلاصة بسالمتها
4-3

سالمة األغذية يف النظم الغذائية املستدامة

 -41متا سك ككالمة األغذية مجيع أجزاء النظام الغذائي وتتسك ككم أزية حامسة يف الوقاية من العوامل املمرضك ككة املنتقلة عن
طريق األغذية واملخاطر واألمراض ،ومن انتقال السك ك ك ككموم اليت حتدث بصك ك ك ككورة طبيعية ومبيدات الفات واملضك ك ك ككادات اميوية
التلوث هبا وال ميكن أن تعترب األغذية مغ ّذية إن مل تكن مأمونة ،كما يعيق االفتقار إىل س ككالمة األغذية
واملعادن الثقيلة أو ّ
الصفحة  21من

32

اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية :مسودة للتفاوض
اعتماد األمناط الغذائية الصحية وتتزايد اماجة امللحة إىل حتسني القدرة على تتبع سالمة األغذية من أجل املساعدة على
رص ك ك ككد تدفق اإلمدادات الغذائية ،وحتس ك ك ككني ربط املنتجني ابملس ك ك ككتهلكني ،وتيس ك ك ككّي عملية اس ك ك ككرتجاع األغذية وس ك ك ككحبها من
الشك ككبكات املن ّسك كقة ويسك كلّط هذا القسك ككم الضك ككوء على اماجة إىل التعاون العاملي والوطين يف جمال سك ككالمة األغذية وإىل أن
يكون كل ص ككاحه مص ككلحة مس ككؤوالخ و اض ككعاخ للمس ككاءلة بش ككأن مص ككدر األغذية ومناولتها ومراقبة جودهتا بس ككبه إمكانية
انتشار األمراض املرتبطة هبا

 1-4-3اللجوء إىل التعاون الوطين والدويل يف جمال سالمة األغذية
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تعزز سو ووالمة األغذية يف سو ووياسو وواهتا املتعلرقة ابلنظم الغذائية أو أن
تطور سوياسوات بشوأن سوالمة األغذية تنظر يف اعتماد إجراءات على امتداد النظم الغذائية وتتعلّق نتاج
ر
األغذية وجتهيزها ومناولتها وإعدادها وختزينها وتوزيعها
ويتعني على اجلهات الفاعلة امكومية القيام ،حسك ك ك ك ككه االقتضك ك ك ك ككاء ،بتطوير ووضو و و ووع وتقوية وإنفاذ نظم
ةبت ّ
مراقبة األغذية ،ا يف الك مراجعة التشك ك ك ك ك كريعات واللوائح التنظيمية الوطنية اخلاصك ك ك ك ك ككة بسك ك ك ك ك ككالمة األغذية
واعتمادها وحتديثها وتنفيذها ليتمكن منتجو وموردو الغذاء على طول س ك ك ك ككلس ك ك ك ككلة اإلمدادات األغذية من
أتدية عملهم بسك ككالمة ونظراخ إىل األزية احملورية اليت يتسك ككم هبا عمل هيئة الدسك ككتور الغذائي بشك ككأن التغذية
وسك ك ك ككالمة األغذية وجودهتا ،ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تن ّفذ ،حسك ك ك ككه االقتضك ك ك ككاء ،مواصك ك ك ككفات
الدستور الغذائي املعتمدة دولياخ على املستويني الوطين ودون الوطين
ةجت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية والشكبكة الدولية للسكلطات املعنية بسكالمة األغذية املشكرتكة بني منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الص ك ك ك ككحة العاملية أن تش ك ك ك ككارك يف الش و و ووبكات الدولية لتبادل املعلومات بش و و ووأن
س و و ووالمة األغذيةء ا يف الك مراقبة املخاطر املنقولة بواس ك ك ك ككطة األغذية وتفش ك ك ك ككي األمراض وإدارة حاالت
الطوارئ ،وأن تتقاسم األدلة والبياانت معها وتساهم فيها لتحسني سالمة األغذية يف جمموعة من القضااي
مثل لفات مبيدات الفات ومض ك ككادات امليكروابت ،واملواد املس ك ككببة الض ك ككطراابت الغدد الص ك ككماء ،واملواد
الكيميائية وغّي املأمونة املضككافة إىل األغذية ،والبكتّياي والفّيوسككات والطفيليات املمرضككة واالحتياللالغ ّ
يف املنتجات الغذائية

 2-4-3ضمان سالمة األغذية يف نظم اإلنتاج
ةأت ينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة واجلهكات الفكاعلكة يف القطكاع اخلكاع أن تنظر يف اتبواع هنج الص و و و و وحوة
الواحدة 39إزاء س ك ككالمة األغذية على طول س ك ككلس ك ككلة األغذية واألعالف ،مع االعرتاف ابلرتابط القائم بني
سالمة األغذية وصحة اإلنسان والنبااتت واميواانت والبيئة

 39الص ككحة الواحدة هي هنج يرمي إىل تص ككميم وتنفيذ الربامج والس ككياس ككات والتش كريعات والبحوث اليت تتواص ككل فيها قطاعات متعددة ةمثل الص ككحة
العك ك ككامك ك ككة ،وصك ك ك ك ك ك كحك ك ككة اميوان والنبك ك ككات ،والبيئك ك ككةت وتعمك ك ككل معك ك كاخ من أجك ك ككل حتقيق نتك ك ككائج أفضك ك ك ك ك ك ك ككل يف جمك ك ككال الصك ك ك ك ك ك كحك ك ككة العك ك ككامك ك ككة املرجع:
https://www.who.int/features/qa/one-health/en/
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ةبت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية ،ابلتعاون مع املنظمات امكومية الدولية ،أن ت و و و ووع خطوطاً توجيهية
وطنية بشوأن االسوتخدام الركويد مل وادات امليكروابت يف احليوا ت املنتجة لألغذية وأن تن رفذها وفقاخ
للمعايّي املعتمدة دولياخ واات الصكلة ابتفاقات منظمة التجارة العاملية بشكأن تدابّي الصكحة والصكحة النباتية
وفريق املهام امكومي الدويل املخصك ككص التابع للدسك ككتور الغذائي واملعين قاومة مضك ككادات امليكروابت من
أجل ام ّد من االسك ككتخدام غّي العالجي ملضك ككادات امليكروابت والتخلص التدرعي من اسك ككتخدامها كمواد
حمفزة للنمو

 3-4-3محاية املستهلكني من املخاطر اليت هتدد سالمة األغذية يف اإلمدادات الغذائية
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع والشك ك ككركاء يف التنمية تعزيز وحتس و ووني
التلوث ،واالسكتفادة من الفرع اليت
إمكانية التتبع يف سولسولة اإلمدادات الغذائية والكشكف املبكر عن ّ
تتيحها التكنولوجيات اجلديدة إلعاد املول يف جمال التتبّع

ويتعني على اجلهكات الفكاعلكة يف القطكاع اخلكاع واجلهكات املكاحنكة أن تسك ك ك ك ك ك ككتثمر يف تودريوب منتجي األغوذية
ةبت ّ
ومنواوليهوا ومعو رديهوا وأن تعتمكد املمكارس ك ك ك ك ك ك ككات العلميكة القكائمكة على املخكاطر اليت ميكنهكا أن توفّر األغكذيكة
املأمونة وأن حتافظ يف الوقت نفسص على قيمتها التغذوية

ةجت وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة أن تفهم وتقيّم املخكاطر والتكداعيكات غّي املقصك ك ك ك ك ك ككودة املرتتبكة عن املنتجوات
الغذائية اجلديدة اليت تسككتحدظها التكنولوجيات الناشككئة ةمثل اللحوم املصككنّعة يف املختربات واملنتجات املع ّدلة
وراظياخ وغّيهات وأن تدير هذه املنتجات ،حس ك ك ك ك ككه االقتض ك ك ك ك ككاء ،تبعاخ لتقييمات املخاطر العلمية ومواص ك ك ك ك ككفات
الدستور الغذائي ،أينما توافرت ،كما حيصل مع أي منتج غذائي جديد يف األطر التنظيمية الدولية
5-3

العالقات االجتماعية واملعارف وثقافة األمناط الغذائية

 -42من األزيكة ككان مراعكاة اجملموعكة املتنوعكة من الثقكافكات الغكذائيكة ،واملعكايّي االجتمكاعيكة ،والعالقكات ،والتقكاليكد اليت
تسك ككاهم يف األمناط الغذائية الصك ككحية ،ومحايتها من غّي تقويض التقدم احملرز يف حتقيق املسك ككاواة بني اجلنسك ككني ويعرض هذا
القسك ك ككم نقاط الد ول السك ك ككياسك ك ككاتية لتحسك ك ككني الوصك ك ككول إىل املعارف ،والتوعية ،والتثقيف ،واملعلومات اجليّدة املتاحة للناس
بشك ك ككأن األغذية املغ ّذية واألمناط الغذائية الصك ك ككحية والتغذية ،كسك ك ككبيل لتمكني الناس واجلهات الفاعلة الرئيسك ك ككية على امتداد
النظم الغذائية ولتحس ك ككني األماكن اليت حيص ك ككل فيها األش ك ككخاع على األغذية يف حياهتم اليومية وتعد التد الت اخلاص ك ككة
بكل سك ك ك ك ك ككياق وتعزيز األمناط الغذائية واملعارف التقليدية املنبثقة عن تلف النظم الغذائية أمراخ حيوايخ لضك ك ك ك ك ككمان التأظّي على
التغذية والبيئة بطريقة عادلة وإعابية ومستدامة

 1-5-3استخدام السياسات واألدوات لتوفّي التثقيف واملعلومات بشأن األمناط الغذائية الصحية
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن ت ووع خطوطاً توجيهية وطنية بش ووأن األمناط الغذائية القائمة على
األغذية ملختلف الفئات العمرية ،يكون من شك ككأهنا تعريف األمناط الغذائية الصك ككحية املناسك ككبة لكل سك ككياق
احملركات االجتماعية والثقافية والعلمية واالقتصادية واإليكولوجية والبيئية
واملتنوعة من الل مراعاة ّ
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تطور معوايّي التغوذيوة وأن تقيرود تس و و و و وووي ة كا يف الكك التسك ك ك ك ك ك ككويق
ةبت وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة أن ر
احملالة ابلسكر،
الرقميت األغذية اات الكثافة العالية من الطاقة واات القيمة التغذوية املتدنية واملشروابت ّ
التعرض لرعايتها التجارية ،ال سك ك ك ك ك ككيما لألطفال الذين تبلأل أعمارهم  18سك ك ك ك ك ككنة أو أقل ،وفقاخ
والرتويج ىا و ّ
للقواعد املتفق عليها من جانه أطراف متعددين والتشريعات الوطنية ،حيثما كان الك اكناخ
ةجت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تنظم تسو و وووي بدائل حليب األطفال التجارية وبدائل حليه األم
األ ر وأن تن ّفكذ املكدونكة الكدوليكة لتسك ك ك ك ك ك ككويق بكدائكل حليكه األم 40والقرارات الالحقكة الصك ك ك ك ك ك ككادرة عن مجعيكة
الصحة العاملية
ةدت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تنظرم التوسويم التغذوش وأن تنظر يف وضوع بطاقات التوسويم على
اجلزء األمامي للمنتجات من أجل تشك ك ك ك ك ككجيع األمناط الغذائية الصك ك ك ك ك ككحية وعه أن يكون نظام وضك ك ك ك ك ككع
بطاقات التوسك ك ككيم على اجلزء األمامي للمنتجات متسك ك ككقاخ مع سك ك ككياسك ك ككات الصك ك ككحة العامة والتغذية واللوائح
الغذائية الوطنية ،ومع توجيهات منظمة الصحة العاملية واخلطوط التوجيهية للدستور الغذائي اات الصلة
كما عه أن يشك ك ك ك ككمل نظام وضك ك ك ك ككع بطاقات التوسك ك ك ك ككيم على اجلزء األمامي للمنتجات منواجاخ أسك ك ك ك ككاسك ك ك ك ككياخ
للخصككائص التغذوية يكون من شككأنص مراعاة اجلودة التغذوية العامة للمنتج أو املغذايت املهمة ابلنسككبة إىل
األمراض غّي املعدية ةأو كلتازات وعه النظر يف اعتماد سك ك ككياسك ك ككات تكاملية لكي ال تباع األغذية اات
الكثافة العالية من الطاقة واات القيمة التغذوية املتدنية أو لكي ال عري تسك ك ك ك ك ككويقها يف األماكن العامة أو
على مقربة من املدارس ،ا يف الك دور امضانة ومرافق الرعاية ابألطفال
كجع اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع على تصو و ووميم أسو و ووواق
ةهت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تش ك ك ك ّ
األغذية واملطاعم واألماكن األخر اليت تبيع األغذية أو تقدمها من الل عرض األغذية اليت تسك ك ك ككاهم
يف األمناط الغذائية الصحية يف أماكن البيع ابلتجزئة والرتويج ىا
ةوت وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة ووككاالت األمم املتحكدة واملنظمكات غّي امكوميكة واألطبكاء والعكاملني يف
القطاع الصك ككحي النظر يف إقران التثقيف واإلرك وواد يف ال التغذية للسك كككان املشك ككاركني يف برامج تغذية
األمهات واألطفال
ةزت وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة ووككاالت األمم املتحكدة واملنظمكات غّي امكوميكة واألطبكاء والعكاملني يف
القطاع الص ك ك ك ككحي تعزيز التواص و و وول بغرض التغيّي االجتماعي والس و و وولوكي وتد الت الدعم االجتماعي
كس ك ك ك ك ك ككبيل للتأظّي بطريقة إعابية على املعارف واملواقف واملعايّي االجتماعية ،وتنس ك ك ك ك ك ككيق الرس ك ك ك ك ك ككائل املتعلّقة
املوجهة عرب جمموعة متنوعة من قنوات االتصال للوصول إىل مستوايت متعددة من اجملتمع ةمثل
ابلتغذية و ّ
اممالت اإلعالميةت
ةحت وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة واملنظمكات امكوميكة الكدوليكة ،كا فيهكا وككاالت األمم املتحكدة ،ومعك ّدي
األغككذيككة واجلهككات الفككاعلككة يف القطككاع اخلككاع تثقيف مجيع اجلهككات الفككاعلككة يف النظم الغككذائيككة إلس و و و و ونواد
األولوية خلفض املهدر من األغذية وميكن أن تشمل اإلجراءات محالت للتوعية على املستوايت الوطنية

International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes. WHO, 1981. Geneva.40
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واإلقليمية والعاملية ،و ططات التوس ك ك ككيم ،وحتدي اخلطوط التوجيهية بش ك ك ككأن األمناط الغذائية القائمة على
األغذية ملواءمة التوصيات مع السياسات والربامج الرامية إىل التصدي للمهدر من األغذية

 2-5-3تشجيع املعارف والثقافة الغذائية احمللية
ةأت ينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة ومنظمكات اجملتمع املكد ووككاالت األمم املتحكدة أن تسك ك ك ك ك ك ككتخكدم املوارد
املعرفيكة اإلدراكيكة والثقكافيكة والتعكدديكة والقكائمكة على األدلكة لتعزيز التثقيف واملعوارف يف مكا يتعلّق ابألمنكاط
الغذائية الص ك ككحية ،والنش ك ككاط البد  ،وجتنّه املهدر من األغذية ،وتوزيع األغذية دا ل األس ك ككرة ،وس ك ككالمة
األغذية ،والرضكاعة الطبيعية املناسكبة ،والتغذية املكملة مع مراعاة املعايّي الثقافية واالجتماعية والتكيّف مع
تلف اجلماهّي والسياقات
ةبت وينبغي للجه ككات الف ككاعل ككة امكومي ككة ومنظم ككات اجملتمع امل ككد والق ككادة اجملتمعيني والع ككاملني االجتم ككاعيني
وأ صكائيي الصكحة تشوجيع الثقافة الغذائية وأزية األغذية يف الرتاث الثقايف ،ومهارات الطهي ،والتثقيف
التغككذوي يف اجملتمعككات احملليككة وميكن حتقيق الككك من الل اجلمعيككات األهليككة ومجعيككات املسك ك ك ك ك ك ككتهلكني
واملؤسسات التعليمية اليت تستهدف الرجال والنساء
ةجت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن حتمي وتعزز معارف السو و و ووكان األصو و و ووليني املتعلّقة ابلتقاليد احمللية
وأساليه إنتاج األغذية اليت تتمتع بفوائد تغذوية وبيئية ،وإعدادها وحفظها

 3-5-3تشجيع "مراكز" املعرفة والتثقيف واملعلومات التغذوية
ةأت ينبغي للجامعات واملدارس أن ت و و و و ووع منهجاً دراسو و و و ووياً بشو و و و ووأن التغذية جلميع طالب الطه والتمريض
وتكنولوجيا الزراعة واألغذية الل فرتة تدريبهم
ةبت وينبغي للجهككات الفككاعلككة امكوميككة ومنظمككات اجملتمع املككد ووكككاالت األمم املتحككدة أن تعزز مهووارات
الطهي عند األطفال يف س ككن الدراس ككة واملراهقني والبالغني ة ا يف الك تش ككجيع أوقات الوجبات اجلماعية
والتواصك ك ككل االجتماعي حول الطعام واسك ك ككتهالك األمناط الغذائية الصك ك ككحية و فض املهدر من األغذيةت يف
املدارس وأماكن العمل واملراكز اجملتمعية
ةجت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تعتمد سو و و ووياسو و و ووات كو و و وواملة بشو و و ووأن الغذاء والتغذية يف املدارس
وتنفذها ،وأن تسككتعرض املناهج الرتبوية إلدماج مبادئ التغذية فيها ،وأن تشككرك اجملتمعات احمللية يف تعزيز
البيئات الغذائية الصك ك ك ك ككحية واألمناط الغذائية الصك ك ك ك ككحية يف املدارس وهتيئها ،وأن تدعم اخلدمات الصك ك ك ك ككحية
والتغذوية يف املدارس
ةدت وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة واملنظمكات امكوميكة الكدوليكة واملنظمكات غّي امكوميكة ومنظمكات اجملتمع
املد أن تش و و و ووار يف احلوارات بش و و و ووأن التغذية مع اجملتمعات احمللية من الل االسك ك ك ك ك ككتفادة من املعارف
واخلربات واألفكار اليت ميلكها األفراد الذين ال يعتربون عادةخ أعض ك ك ككاءخ يف جمتمع التغذية ةمثل قادة اجملتمعات
احمللية ،والقادة الدينيني ،والطهاة ،واملش ك ككرتين من املتاجر الكرب  ،واملؤظرين على مواقع التواص ك ككل االجتماعي،
ورواد األعمال الشباب ،ورعساء البلدايت ،واجملتمعات احملليةت
وقادة الشباب ،واملزارعني ومنتجي األغذيةّ ،
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املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف النظم الغذائية

 -43تعد العالقات بني اجلنسك ك ك ك ك ككني واملعايّي الثقافية من أبرز حمركات األمناط الغذائية الصك ك ك ك ك ككحية والنتائج التغذوية ويف
بلدان عديدة ،تقوم النسكاء نتاج األغذية واختاا القرارات املتعلّقة ابلنمط الغذائي لألسكرة ،وبصكفتهن اجلهة الرئيسكية لتقدمي
الرعاية ،فهن يؤظّرن يف امالة التغذوية لعائلتهن وتعد املرأة عامل تغيّي مهم لتحقيق التنمية املس ككتدامة ،ليا فقط بوص ككفها
جهة فاعلة يف النظام الغذائي بل أيضك ك كاخ يف أسك ك كرهتا وجمتمعها احمللي واجملتمع بكاملص وتتحمل املرأة يف الوقت نفس ك ككص عهء
العمل املنزيل غّي املتسك ك ك ك ككاوي ،وهو ما عه معاجلتص ابلتايل ،يشك ك ك ك كككل متكني النسك ك ك ك ككاء والفتيات من الل التعليم والتوعية
عامال رئيس ككيخا لتحس ككني التغذية ويس كلّط هذا القس ككم الض ككوء على أزية حتس ككني رفاه املرأة،
والوص ككول إىل املوارد واخلدمات ،خ
وضمان حصوىا على املوارد املالية والفنية واميوية املادية ،وحتسني دورها كصفة فاعلة وصوهتا ووضعها ،ومواجهة عالقات
القوة والعوائق القانونية اليت حتد من املساواة واخليارات املتاحة ىا

 1-6-3متكني املرأة
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تسوون القوانني اليت تعزز املسوواواة يف مشوواركة املرأة والرجل يف صككنع
القرارات السك ك ك ك ك ك كيكاسك ك ك ك ك ك كيكة واليت تدعم املرأة يف أتدية أدوار قيكادية يف هيئكات صك ك ك ك ك ك ككنع القرار  -مثكل الربملاانت
والوزارات والسك ككلطات احمللية على مسك ككتو املقاطعة واجملتمع احمللي -مع إيالء عناية اصك ككة للمرأة الريفية،
حىت تتمكن من املشاركة يف إعاد املول ملشاكل سوء التغذية اليت تواجهها
لتغّيات الثقوافيوة الالزموة
وجع قيوام بيئوة متكينيوة إلحودا ا ر
ةبت وينبغي للجهككات الفككاعلككة امكوميككة أن تش و و و و و ر
لتحقي املسواواة بني اجلنسوني بفضكل السكياسكات والربامج واملؤسكسكات ومحالت التوعية احملددة الرامية إىل
التصدي ملختلف أشكال التمييز والعنف ضد املرأة
ةجت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واملنظمات امكومية الدولية أن تزيد رأس املال البش و و وورش للمراهقات
والنسواء عرب امرع على وصكوىن إىل التعليم ،وبرامج حمو األمية ،والرعاية الصكحية ،وغّيها من اخلدمات
االجتماعية كسبيل لتحسني امالة التغذوية لألسرة

 2-6-3تشجيع املرأة واالعرتاف هبا كصاحبة مشاريع يف النظام الغذائي
كوىن املتس ك ككاوي إىل
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية ضو وومان حقوق احليازة املتسو وواوية للنسو وواء وتعزيز وص ك ك ّ
وحتكمهن هبا ،ووصك ك ك ككوىن إىل التثقيف
األراضك ك ك ككي املنتجة ،واملوارد الطبيعية ،واملد الت ،واألدوات اإلنتاجية
ّ
والتدريه واألس كواق واملعلومات ا يتماش ككى مع اخلطوط التوجيهية الطوعية الص ككادرة عن جلنة األمن الغذائي
العاملي بشأن اموكمة املسؤولة ميازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي الوطين
ةبت وينبغي للجهككات الفككاعلككة امكوميككة واجلهككات الفككاعلككة من القطككاع اخلككاع واملنظمككات امكوميككة الككدوليككة أن
سو و ون دور املرأة يف الزراعة عرب منحها القدرة على ص ك ك ككنع القرارات املتعلّقة ابحملاص ك ك ككيللاألغذية اليت ختتار
حت ر
إنتاجها وبكيفية قيامها بذلك وعه توفّي إمكانية الوص ك ك ك ككول املتس ك ك ك ككاوي إىل دمات اإلرش ك ك ك ككاد واخلدمات
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جتهزها ،وبناء قدراهتا للتعامل مع
االسك ك ك ككتشك ك ك ككارية للمرأة بشك ك ك ككأن احملاصك ك ك ككيل واملنتجات اميوانية اليت تنتجها أو ّ
االد ارت وفرع تنظيم املشاريع املبتكرة يف النظم الغذائية
التجار ،وتوفّي اخلدمات املالية ةاالئتمان وآليات ّ
ّ

ةجت وينبغي للجه ككات الف ككاعل ككة امكومي ككة واملنظم ككات غّي امكومي ككة واجله ككات الف ككاعل ككة يف القط ككاع اخل ككاع أن
تشجع التكنولوجيات املوفررة لليد العاملة والوق اليت ميكنها أن تساعد على حتسني سبل عي املرأة،
ر
41
وأن تزيد الوصول إليها
ةدت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع أن تيس ورور املسو وواواة يف حصو ووول
املرأة على فرص العمل وإقامة املشو و و وواريع يف النظم الغذائية واألنش ك ك ك ك ككطة اات الص ك ك ك ك ككلة من أجل توليد
الد ل وزايدة مشككاركتها يف القرارات بشككأن اسككتخدام د ل األسككرة وتشكككيل امل ّد رات وإدارهتا من غّي
تعزيز األدوار غّي املتسك ك ك ك ك ك ككاوية للمرأة والرجل ويشك ك ك ك ك ك ككمل الك التدريه على ميزانية األسك ك ك ك ك ك ككرة واألعمال
التجارية ،وتنمية املهارات املتعلّقة بص ككنع القرارات ،وحتس ككني اخلدمات واملنتجات املالية اليت يس ككهل على
املرأة الوصكول إليها واليت تناسكه احتياجاهتا  ،واألدوات ملسكاعدة الرجال والنسكاء على تعزيز التواصكل يف
ما بينهم دا ل األسرة

 3-6-3االعرتاف ابلوضع التغذوي للمرأة وحرماهنا من التغذية
ةأت ينبغي للجهككات الفككاعلككة امكوميككة واملنظمككات امكوميككة الككدوليككة واملنظمككات غّي امكوميككة والشك ك ك ك ك ك ككركككاء يف
التنمية إيالء عناية خاصو و و و ووة للرفاه التغذوش للمراهقات والنسو و و و وواء وتوفّي العناية واخلدمات الص ك ك ك ك ك ككحية
والتغككذويككة عرب تلف القطككاعككات وميكن حتقيق الككك من الل امرع على أن تكون اسك ك ك ك ك ك ككرتاتيجيككات
التنمية الوطنية مدفوعة من التحليالت اجلنس ك ك ككانية وأن تكون النس ك ك ككاء واملراهقات اللوايت يعانني من تدهور
وضعهن التغذوي ومن مستوايت عالية من امرمان ،املستفيدات من برامج امماية االجتماعية ومنافعها
ةبت وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة ،ابعرتافهكا ابلوقكت وعكهء العمكل اللكذين ختصك ك ك ك ك ك كصك ك ك ك ك ك ككهمكا املرأة إلعكداد
الوجبكات املغك ّذيكة و كب دور املرأة يف الزراعكة وإنتكاج األغكذيكة ،أن تقر أبمهيوة عمول الرعوايوة غّي مودفوع األجر
تثمنه من الل تنفيذ قوانني امماية وبرامج امماية االجتماعية وغّي الك من
على مسككتو األسككرة وأن ر
املنافع بطريقة فعالة ،وأن مت ّكن توزيع عمل الرعاية بطريقة منص ك ككفة بني اجلنس ك ككني وعه تعزيز املس ك ككاواة يف
مشاركة الرجل يف العمل غّي مدفوع األجر ،ال سيما حي تكون املرأة نشطة هي أيضاخ يف العمل املنتج
ةجت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تسك ككتحدث إطاراخ قانونياخ متكينياخ واارسك ككات داعمة حلماية الرض وواعة
الطبيعية ودعمهاء وأن تضكمن أال يؤدي قرار اإلرضكاع الطبيعي إىل سكارة النسكاء ألمنهن االقتصكادي أو
ألي من حقوقهن ويش ككمل الك تنفيذ التشك كريعات املتعلّقة حبماية األمومة ،ا يف الك امق يف امص ككول
املمولة من القطاع العام ورفع امواجز أمام الرضك ك ك ككاعة الطبيعية يف
على إجازة األمومة ةأو األبوةت املدفوعة و ّ
مكان العمل ةاالفتقار إىل فرتات الراحة واملرافق واخلدماتت
 41تش ك ك ك ككمل هذه التكنولوجيات معدات حفظ األغ ذية وجتهيزها ،والتخزين البارد ،والتجهيز ابلتسك ك ك ككخني والتجهيز امراري ،وأجهزة الطحنلاملزج ،واملواقد
املوفّرة للطاقة ،واملعدات الزراعية امديثة مرث احملاصيللاألغذية املغ ّذية وزرعها وحصدها وتربية اجملرتات الصغّية والدواجن
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النظم الغذائية القادرة على الصمود يف السياقات اإلنسانية

 -44يعكد ربط التكد الت يف جمكال األمن الغكذائي والتغكذيكة الل األزمكات اإلنسك ك ك ك ك ك ككانيكة ةالكوارث اليت هي من صك ك ك ك ك ك ككنع
اإلنسك ك ككان واملتصك ك ككلة ابملناخت ابالس ك ك كرتاتيجيات األطول أجالخ لتقوية قدرة النظم الغذائية على الصك ك ككمود ،أمراخ أسك ك ككاسك ك ككياخ وتنجم
وتغّي املنكاخ ،األمر الكذي يؤدي إىل تشك ك ك ك ك ك كريكد املاليني من
األزمكات القصك ك ك ك ك ك ككّية أو املمتكدة يف الكثّي من األحيكان عن النزاعكات ّ
تعرض ك ك ككهم النعدام األمن الغذائي وس ك ك ككوء التغذية ونظراخ إىل أزية النظم الغذائية القادرة
األش ك ك ككخاع وابلتايل إىل زايدة إمكانية ّ
على الصكمود ،يشكدد هذا القسكم على أزية تعزيز الرتابط بني وضكع الربامج اإلنسكانية واإلمنائية ويبين على املبادئ األحد عشكر
الواردة يف إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ل األزمات املمتدة 42الصادر عن جلنة األمن الغذائي العاملي

 1-7-3محاية فئة السكان األكثر عرضة لسوء التغذية يف السياقات اإلنسانية
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية واملنظمات اإلنس ك ك ككانية أن تويل عناية اص ك ك ككة حلصو و ووول الفئات األك و وود
وتيسره
ضعفاً واملهمشة على األغذية املغذية والدعم التغذوش ،وأن حتميص ر

ةبت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واألطراف املعنية ابلنزاع أن حترتم وحتمي تساوش مجيع األفراد املتضررين
والسكان املعرضني للخطر يف األزمات امادة واملمتدة ،يف احلصول من دون عراقيل على املساعدات يف
جمايل األمن الغذائي والتغذية وفقاخ للمبادئ اإلنسانية املعرتف هبا دولياخ ،على حنو ما هو منصوع عليص يف
اتفاقية جنيف لعام  1949وقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة األ ر املعتمدة بعد عام 1949
ةجت وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة ،بكدعم من منظومكة األمم املتحكدة واملس ك ك ك ك ك ك ككاعكدة والتعكاون الكدوليني عنكد
االقتضك ك ك ك ككاء ،أن تضك ك ك ك ككمن حص و و ووول الالجئني وطالء اللجوء يف أراضك ك ك ك ككيها على األغذية املغذية والدعم
التغذوش وفقا اللتزاماهتا وجه الصكوك القانونية الدولية اات الصلة

 2-7-3حتسني جودة املساعدة الغذائية والتغذوية
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية ومجيع األطراف املعنيّة ابلنزاعات والكوارث املتص ك ك ك ككلة ابملناخ واملس ك ك ك ككاعدة
الغكذائيكة ،كا يف الكك املنظمكات اإلنس ك ك ك ك ك ك ككانيكة ،أن حترص على إجراء تقييموات وحتليالت لألمن الغوذائي
والتغذية ةمثل نظام التص ك ك ك ك ك ككنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائيت طوال فرتة األزمة لكي تس ك ك ك ك ك ككرتش ك ك ك ك ك ككد هبا
االستجابة الغذائية والتغذوية وأي مكوانت من النظام الغذائي احمللي اليت حتتاج إىل إعادة أتهيل
ةبت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تعرتف ابلتغذية كحاجة أساسية وعه أن ترمي املساعدة اإلنسانية
إىل تلبية املتطلبات التغذوية للسوكان املت وررين ،ال سكيما األكثر عرضكة لسكوء التغذية وعه أن تكون
أي مادة غذائية مقدمة اات جودة تغذوية وكمية مناسكبة ،ومأمونة ،ومقبولة ،وأال تلحق الضكرر ابألسكواق

 42إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذ ية يف ل األزمات املمتدة الصادر عن جلنة األمن الغذائي العاملي
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احملليككة وعككه أن تكون األغككذيككة مطككابقككة للمعككايّي الغككذائيككة مكومككة البلككد املضك ك ك ك ك ك ككيف وأن تتمككاشك ك ك ك ك ك ككى مع
مواصفات الدستور الغذائي املتعلّقة ابلسالمة واجلودة والتوسيم
املدعمة
ةجت وينبغي تشك ك ككجيع اجلهات الفاعلة امكومية ومنظمات املسك ك ككاعدة اإلنسك ك ككانية على ك و وراء األغذية ر
واملنتجة لياً ة ا يف الك األغذية العالجية والتكميلية اجلاهزة لالس ك ك ك ككتعمال يف بعض الس ك ك ك ككياقاتت واليت
يضك ككمن توافرها من الل آليات امماية االجتماعية وبرامج إدارة سك ككوء التغذية اماد ،مع حتسك ككني التغطية
يف أوقات األزمة وعه اسك ك ك ك ك ككتخدام التدعيم لفرتات حمدودة ويف أماكن حمدودة فقط ،وال عه أن يعرقل
األسواق احمللية والقدرة على امصول على األغذية يف املد الطويل
ةدت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تعتمد سووياسووة واضووحة بشووأن تغذية الرضووع وصووغار األطفال يف
حواالت الطوارئ ،وينبغي للجهككات الفككاعلككة امكوميككة ووكككاالت األمم املتحككدة واملنظمككات غّي امكوميككة
أن حترع على تنفيذ هذه السياسات وتنسيقها وتعزيزها وحتسينها الل األزمات اإلنسانية
ةهت وينبغي لوكاالت األمم املتحدة ومنظمات املس ك ك ككاعدة اإلنس ك ك ككانية أن حترع الل تقدمي املس ك ك ككاعدة النقدية
وجع األغذية املغ رذية املتاحة حملياخ
والقس ك ك ك ككائم ،على أن س و و ولرة احلد األدن من النفقات ونقل القيمة تش و و و ر
وبكمية كافية لتأمني منط غذائي صحي يف مجيع مراحل امياة

 3-7-3ضمان قدرة النظم الغذائية على الصمود يف السياقات اإلنسانية
ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تقوم ابلشكراكة مع املنظمات املعنية ،بتطوير واسوتخدام نظم اإلنذار
املبكرء ونظم املعلومات اخلاص و و ووة ابملناخء ونظم املعلومات اخلاص و و ووة ابألغذية والزراعة اليت تكش ك ك ك ككف
وترص ك ككد األ طار اليت هتدد إنتاج األغذية وتوافرها والوص ك ككول إليها وس ك ككالمتها والتالعه هبا وعه إدماج
نظم اإلنذار املبكر هذه يف نظم حتليل األغذية األوسك ككع نطاقاخ اليت تشك ككمل رصك ككد توافر األغذية املغذية اليت
تساهم يف األمناط الغذائية الصحية بكلفة ميسورة على املستو احمللي
ةبت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية والش ك ك ك ك ك ككركاء يف التنمية واجلهات املاحنة االسو و و و ووتثمار يف تدابّي احلد من
احتياجا للمسك ك ك ك ككاعدة
خماطر الكوار اليت تعود ابملنفعة على الذين هم أكثر عرضك ك ك ك ككة للخطر أو أشك ك ك ك ككد
خ
وبصك ك ك ك ككورة اصك ك ك ك ككة ،عه محاية األصك ك ك ك ككول املنتجة من واهر الطقا امادة وآاثر املناخ بطريقة تعزز قدرة
السككان املتضكررين على الصكمود يف وجص الصكدمات النامجة عن النزاعات والكوارث املتصكلة ابملناخ ،وعلى
التأقلم معها وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تسك ك ك ككعى إىل اسك ك ك ككتعادة اإلنتاج احمللي لألغذية وإمكانية
الوصول إىل السوق يف أسرع وقت اكن
ةجت وينبغي للمنظمات امكومية الدولية ،وال سك ك ك ككيما وكاالت األمم املتحدة ،والشك ك ك ككركاء يف التنمية اسو و ووتخدام
املنظمات احمللية يف تنفيذ الربامج اخلاصكة ابملسواعدات الغذائية اإلنسوانية وسكبل كسكه العي من أجل
دعم االنتعاش االقتصكادي والتنمية ،وتقوية النظم الغذائية احمللية املسكتدامة ،وتعزيز قدرة أصكحاب اميازات
الصغّية ولأو املزارعني األسريني على الوصول إىل املوارد لتعزيز اإلنتاج واألسواق
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اجلزء الرابع -تنفيذ ورصد استخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية
والتغذية وتطبيقها
1-4

صياغة السياسات وتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية

 -49يُشك ك ك ك صجع مجيع أصك ك ك ككحاب املصك ك ك ككلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي على الرتويج على املسو و ووتوايت كافة ضك ك ك ككمن
اجلهات التابعة ىم ،وابلتعاون مع املبادرات والربامج األ ر اات الصلة ،لنشر اخلطوط التوجيهية الطوعية واستخدامها
وتطبيقها من أجل دعم وضك ك ككع السك ك ككياسك ك ككات والقوانني والربامج واخلطط االسك ك ككتثمارية الوطنية املن ّسك ك كقة واملتعددة القطاعات
وتنفيذها
2025-2016

 -50وترمي اخلطوط التوجيهيكة الطوعيكة إىل دعم تنفيوذ عقود األمم املتحودة للعمول من أجول التغوذيوة
هبدف زايدة وضكوح اإلجراءات اخلاصكة ابلتغذية واتسكاقها وفعاليتها على مجيع املسكتوايت ،بوصكفها جوانه رئيسكية لتحقيق
طة التنمية املستدامة لعام 2030
 -51وإن اجلهات الفاعلة امكومية مدعوة إىل اس ك ك ك ك ككتخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية كأداة إلطالق مبادرات جديدة
ترمي إىل حتويل النظم الغذائية لتكون أكثر اسك ك ك ككتدامة وقدرة على توفّي األمناط الغذائية الصك ك ك ككحية وتشك ك ك ككمل هذه املبادرات
حتديد الفرص املتاحة يف ال الس و ووياس و وواتء وتش و ووجيع احلوار الش و ووفاف واملنفت ء وتعزيز اليات التنس و ووي ء وإنش و وواء
املنصات والشراكات والعمليات واألطر املتعددة أصحام املصلحة أو تقويتهاء من قبيل امركة املعنية بتعزيز التغذية
 -52ويؤدي الربملانيون وحتالفاهتم اإلقليمية ودون اإلقليمية دوراخ أس ك ك ككاس ك ك ككياخ يف التشو و ووجيع على اعتماد السو و ووياسو و وواتء
وإنشواء األطر التشوريعية والتنظيمية املناسوبة ،وإاكاء الوعي ،وتشككجيع اموار بني أصككحاب املصككلحة املعنيني ،وختصككيص
املوارد لتنفيذ القوانني والربامج اليت تعىن ابلنظم الغذائية والتغذية
2-4

بناء القدرة على التنفيذ وتقويتها

 -53حتتاج اجلهات الفاعلة امكومية ،بدعم من اجلهات املاحنة واملؤس ك كسك ككات املالية ،إىل حش وود املوارد املالية والفنية
والبشو و و و ورية املالئمة لزايدة القدرات البشك ك ك ك ك كرية واملؤسك ك ك ك ك كسك ك ك ك ك ككاتية للبلدان من أجل تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية وحتديد
األولوايت لتفعيلها ورصك ك ك ككدها على املسك ك ك ككتويني الوطين واحمللي وميكن للوكاالت الفنية التابعة لألمم املتحدة وآليات التعاون
الثنائي وغّيها من آليات التمويل أن تقدم املسك ك ك ك ككاعدة يف هذا الصك ك ك ك ككدد ويتسك ك ك ك ككم تنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية
املتعددة أ صك ك ككحاب املصك ك ككلحة وتطوير الدالئل الفنية والسك ك ككهلة االسك ك ككتخدام اليت عري نشك ك ككرها عن طريق دمات اإلرشك ك ككاد
والوسائل الرقمية ،ابألزية لتحديد السياقات احمللية والتكييف معها
كجع اجلهات املاحنة واملؤس ك ك كس ك ك ككات املالية وهيئات التمويل األ ر على تطبي اخلطوط التوجيهية الطوعية
 -54وتش ك ك ك ّ
عند صوياغة سوياسواهتا ملن القروض وا بات وبرا ها لدعم مسكاعي أصكحاب امقوق واملكلفني ابملسكؤولية على السكواء
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وعه أن تس ككاهم اخلطوط التوجيهية الطوعية يف تص ككميم االس ككتثمارات اليت هتدف إىل زايدة إنتاج األغذية املتنوعة واملغذية
بكلفة ميسككورة وبطريقة يسككهل امصككول عليها ،وتعزيز دمج بعدي التغذية والصككحة يف اخلطط االسككتثمارية اخلاصككة بقطاع
الزراعة واألغذية ،وتعزيز دمج بعدي الزراعة والنظم الغذائية املستدامة يف طط االستثمار يف التغذية والصحة
كجع الشككركاء يف التنمية ،والوكاالت الفنية التابعة لألمم املتحدة ،ا فيها الوكاالت اليت يوجد مقرها يف روما،
 -55ويشك ّ
واملنظمكات اإلقليميكة على دعم اجلهود اليت تبوذ وا اجلهوات الفواعلوة احلكوميوة لتنفيكذ اخلطوط التوجيهيكة الطوعيكة وميكن
أن يش ككمل هذا الدعم كالخ من البحوث والتعاون الفين ،واملس ككاعدة املالية ،وتقدمي املش ككورة الس ككياس ككاتية القائمة على األدلة،
وتنمية القدرات املؤس كسككاتية ،وتقاسككم املعارف وتبادل اخلربات ،واملسككاعدة يف وضككع السككياسككات الوطنية واإلقليمية وينبغي
اختاا اإلجراءات لتحسككني قدرة الشككركاء على تصككميم هذه الش كراكات املتعددة أصككحاب املصككلحة وإدارهتا واملشككاركة فيها،
وض ككمان الش ككفافية واملس ككاءلة ،وتعزيز اموكمة اجليدة لتحقيق النتائج الفعالة عالوة على الك ،ميكن االس ككتفادة من آليات
التنسيق بني وكاالت األمم املتحدة اليت تعىن ابلتغذية لدعم اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية على املستو القطري
 -56وينبغي ملنظمات البحوث الوطنية والدولية واملؤس ك ك ك ك كس ك ك ك ك ككات األكادميية واجلامعات أن توفرر املعارف واالبتكارات
والعلوم واألدلة بش و و ووأن يع أبعاد النظم الغذائية ة ا يف الك طله املواطننيل املس ك ك ك ككتهلكني وتغيّي الس ك ك ك ككلوكت لتمكني
اجلهات الفاعلة امكومية وغّيها من أصكحاب املصكلحة يف النظام الغذائي من دراسكة األدلة ،وإسكناد األولوية للقضكااي اليت
سيجري النظر فيها ،وتقييم الاثر ،ومعاجلة التبادالت املمكنة
 -57وميكن تيسك ك ك ك ك ك ككّي نشك ك ك ك ك ك ككر اخلطوط التوجيهيككة الطوعيككة واعتمككادهك ا من الل حتوديود جلاجلهوات الفواعلوةجل وجلعوامول
التغيّيجل ،ال سك ك ك ك ك ككيما يف اجملتمع املد  ،اليت ميكنها إاكاء الوعي يف تلف القطاعات وعلى تلف املسك ك ك ك ك ككتوايت امكومية
وتنظيم محالت الدعوة على مستوايت تلفة
3-4

رصد استخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية وتطبيقها

 -58ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن حتدد ،ابلتش ك ك ككاور مع أص ك ك ككحاب املص ك ك ككلحة املعنيني ،األولوايت الس و ووياس و وواتية
تقوش النظم القائمة من أجل تقييم فعالية
الوطنية واملؤك و و ورات ذات الصو و وولة وأن تنشو و وول نظم الرصو و وود والتبليئ أو أن ر
القوانني والسياسات واللوائح التنظيمية وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة يف حال برزت آاثر سلبية أو ظغرات
 -59ومن املتوقع أن تسو و وواهم اجلهات الفاعلة امكومية من الل تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية ،يف حتقي الغاايت
العاملية السو ر املتعلقة ابلتغذية ( )2025اليت أيدهتا مجعية الصكحة العاملية يف عام  43 2012والغاايت اخلاصوة ابألمراض
غّي املعووديووة املرتبطووة ابلنظووام الغووذائي 44وعككه أن تككدعم اخلطوط التوجيهيككة الطوعيككة البلككدان لتحككديككد اإلجراءات اات

https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/ 43
https://www.who.int/beat-ncds/take-action/targets/en/ 44
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األولويككة والتعهككد ابلتزامككات حمككددة وقككابلككة للقيككاس وميكن بلوغهككا وواقعيككة وحسك ك ك ك ك ك كنككة التوقيككت 45من أجككل حتقيق األهككداف
التغذوية وتعزيز إقامة حتالفات غّي رمسية بني البلدان لتس ك ك ك ك كريع اجلهود ومواءمتها حول مواض ك ك ك ك ككيع حمددة ترتبط جال عمل
واحد أو أكثر من جماالت عمل عقد التغذية و طة عام  2030وميكن حتقيق الك من الل الدعوة لصككاحل السككياسككات
والتشك ك كريعات ،ومتكني تبادل املمارسك ك ككات واخلربات ،وتسك ك ككليط الضك ك ككوء على النجاحات احملققة والدروس املسك ك ككتفادة ،وتوفّي
الدعم املتبادل لاسراع يف عملية التنفيذ
 -60وينبغي للجنكة األمن الغكذائي العكاملي أن تكدرج اخلطوط التوجيهيكة الطوعيكة يف عملهكا اجلكاري يف جمكال الرص ك ك ك ك ك ك ككد ،مع
االعتمكاد قكدر اإلمككان على الليكات القكائمكة وينبغي للجنوة أن تنظم حوداثً مواض و و و و وويعيواً عوامليواً يتيح جلميع أصك ك ك ك ك ك كحكاب
املص ك ك ك ككلحة املعنيني التعلم من جتارب ال رين يف ما يتعلّق بتطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية وتقييم أزيتها وفعاليتها وأظرها
على األمن الغذائي والتغذية

 45ينبغي أن تكون االلتزامات القطرية ابلعمل حمددة وقابلة للقياس وميكن بلوغها وواقعية وحسككنة التوقيت ،يف سككياق عقد األمم املتحدة للعمل من أجل
التغذية وعملية متابعة املؤمتر الدويل الثا املعين ابلتغذية https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/smart_commitments/en/
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