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 التغذية أجل من الغذائية النظم بشأن العاملي الغذائي األمن للجنة الطوعية التوجيهية اخلطوط
 اجلوائح آباثر املتعلقة النصوص اقرتاحات

 
 املقدمة - 1 اجلزء

 املنطقي والتربير األساسية املعلومات -1-1 القسم

 واملمتدة املعقدة األزمات بشأن املوجودة 9 الفقرة بعد املقرتحة اإلضافية الفقرات <- 

 مثل واجلوائح، املعدية، األمراض من وغريها املنشأ احليوانية األمراض انتقال ختّفض اليت االسرتاتيجيات -ااثني   -9 الفقرة
 هذه إبمكان ،النطاق ةواسع منّسقة إجراءات غياب ويف. العامل يف التغذية وسوء اجلوع على كبري  بشكل تؤثر ،19-كوفيد

 األشخاص وخباصة -الغذائي النظام يف الفاعلة اجلهات مجيع على يؤثر مبا الغذائية، للنظم العادي عملابل ختلّ  أن األزمات
 مبا املنتجني،ر اصغ صفوف يف املداخيل ويقّلص ،التغذوية الناحية من اضعف   واألشد الغذائي األمن نعدامال عرضة   األكثر

 ،األمهية امسةاحل الدخل مصادر خسارة بفعل األغذية على احلصول إمكانية على اسلب   ويؤثر األسريني، املزارعني ذلك يف
 اإلمداد وسالسل احمللية الغذائية ابألسواق ختلّ  األزمات هذه أن كما.  األغذية وبيئات األسواق وإغالق اإلقفال وحاالت

 أسواق هشاشة من وتزيد األغذية، بتوفر متصلة مسائل ظهور إىل وتؤدي األسعار، يف زايدات من ذلك عن ينتج ما مع
 يف واملهدر الفاقد من وتزيد املدرسية، الوجبات على األطفال ماليني حصول إمكانية دون وحتول القيمة، العالية السلع

 .األغذية
 يسّبب مبا الغذائية النظم سري حسن على شديدة تداعيات   الصحية النظم هلا تتعّرض اليت الصدمة ترتك -ااثلث   -9 الفقرة

 وأصحاب اخلاص القطاع مع احلكومات تتحمل االختالالت، هذه جتّنب وهبدف. العاملي االقتصاد على كبرية  انعكاسات
 تتمّ  وأن العمل، يف األغذية وبيئات الغذائية اإلمدادات سالسل تستمر أن لضمان مشرتكة مسؤولية   الصلة ذات املصلحة

 اصعف   األكثر للفئات االجتماعي األمان شبكة وتوفري مالئم، حنو على الغذائي النظام يف املنيوالع الفاعلني صحة محاية
 .األغذية وسالمة اإلنسانية للمساعدة األولوية وإعطاء التغذوية، الناحية من
 

 التوجيهية واملبادئ األهداف -2 اجلزء
 والغاية األهداف -1-2 القسم

 أجل من الغذائية النظم بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط وضع ضرورة بشأن 24 الفقرة بعد املقرتحة، اإلضافية الفقرة  <-
 الصمود على القادرة الغذائية النظم تعزيز أجل من التغذية

 
 النظم بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط تقرّ  ،19-كوفيد  مثل واجلوائح واألزمات الصدمات، سياق يف" - ااثني   24 الفقرة

 تعزيز أمهية على وتشّدد الغذائية، النظم تواجهها اليت الكبرية والتحدايت املستمرة ابلضغوطات التغذية أجل من الغذائية



 أدىن إىل للتقليل املخاطر إدارة بشأن التوجيهات الطوعية التوجيهية اخلطوط هذه وتوفّر. الصمود على القادرة الغذائية النظم
 ".والتغذية الغذائي لألمن املقصودة غري والعواقب الغذائية اإلمدادات على احملتملة اآلاثر من حدّ 
 

 والتغذية الغذائية النظم بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط -3 اجلزء
 

 الغذائية للنظم للمساءلة واخلاضعة والدميوقراطية الشفافة، احلوكمة -1-3 القسم
 
 التغذية دمج خالل من السياسات اتساق تعزيز -311 التوصية حتت) ب-311 التوصية يف املقرتحة اإلضافة <-
 (:الوطنية التنمية يف

 ".املخاطر من احلدّ  خطط"و" الكارثة" عباريت بني" اجلوائح عن النامجة األمراض" عبارة إضافة -ب-311 التوصية
 

 املناخ تغري سياق يف والتغذية الغذائية األمناط لتحسني املستدامة الغذائية اإلمدادات -2-3 القسم
 
 الغذائية والنظم املزارع يف العاملني تغذية سنيحت -325 التوصية حتت) ج-325 التوصية بعد املقرتحة اإلضافية الفقرة <-

 (:وصحتهم
 

 النظام يف العاملون يكون أن على احلرص اخلاص القطاع وعلى احلكومة يف الفاعلة اجلهات على يتعني" -ااثني   ج-325
 الشخصية احلماية معدات توفري طريق عن املعدية، األمراض انتشار من للوقاية التدابري يعتمدوا وأن جيدة، صحة يف الغذائي

. للنظافة املالئمة التحتية والبنية لليدين املطهرة والسوائل االجتماعي للتباعد املعّدة املساحات وتصميم األقنعة، ذلك يف مبا
 العاملون يلقى أن وينبغي. امتدني   هبا واالتصال التماس يكون اليت املعدات يف أوال   األعمال مؤسسات تستثمر أن وجيب

 .معها يتعاملون اليت األغذية ومحاية أنفسهم محاية وكيفية املعدية األمراض انتشار كيفية  على التدريب

 املستدامة الغذائية النظم توّفرها اليت الغذائية األمناط إىل املتكافئ الوصول -3-3 القسم

 تساهم اليت األغذية على احلصول حتسني -331 التوصية حتت) أ-331 التوصية بعد املقرتحة اإلضافية الفقرات <-
 (:الصحية الغذائية األمناط يف

 الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة وضعتها اليت التوجيهات احلكومية الفاعلة اجلهات تراعي أن جيب " -اثنيا   أ -331
 اإلمدادات تكون وأن ،(اجلوائح مثال ،) األزمات أوقات يف كاملة    الغذائية السلسلة سالمة على احلفاظ لضمان العاملية

 ".األشخاص مجيع ومبتناول متاحة منةواآل املالئمة



 وجتهيزها وتوزيعها، األغذية، إنتاج أن احلكومية الفاعلة اجلهات تعلن أن جيب األزمات، أوقات يف"  -ااثلث   أ -331
 جبوانب العمل استمرار ضمان أجل من مفتوحة   التجارية املمرات إلبقاء مكان كل  يف أساسية خدمات هي وتسويقها

 ".1كافة  البلدان يف الغذائية النظم يف األمهية حامسة

 الغذائية األمناط يف تساهم اليت األغذية توافر حتسني -332 الفقرة حتت) د-332 التوصية بعد املقرتحة اإلضافية الفقرة <-
 (:ميسورة بتكلفة وإاتحتها الصحية

 االجتماعية احلماية برامج استعداد تعزز أن الدولية احلكومية واملنظمات احلكومية الفاعلة للجهات ينبغي"  -ااثني   د-332
 ..."والتغذية الغذائي األمن على اسلب   تؤثر اليت املنتظمة الصدمات من وغريها للجوائح للتصدي الصمود على وقدرهتا

 املستدامة الغذائية النظم يف األغذية سالمة -4-3 القسم

 (األغذية إنتاج نظم يف األغذية سالمة ضمان -342 الفقرة حتت) أ-342 الفقرة هناية يف املقرتحة اإلضافة <-

 :أ-342 التوصية
 والتخفيف املستقبل يف 19-كوفيد  مثل املنشأ احليوانية األمراض انتقال من للوقاية وخباصة: "الفقرة هناية يف املقرتحة اإلضافة

 ".وطأهتا من

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

 :44 الفقرة يف املقرتحة اإلضافة <-
 .األوىل اجلملة يف "ابملناخ املتصلة الكوارث" تعبري بعد" اجلوائح/األوبئة" عبارة إضافة

 السياقات يف التغذية لسوء اتعرض   األكثر الفئات محاية -371 الفقرة حتت) ج-371 التوصية هناية يف املقرتحة اإلضافة
 (:اإلنسانية
 والتغذية الغذائي األمن لضمان طوارئ خطط احلكومية الفاعلة اجلهات لدى يكون أن جيب": التوصية هناية يف اإلضافة

 ".واجلوائح األوبئة مثل األزمات خالل اضعف   األكثر للمجموعات

 (:والتغذوية الغذائية املساعدة جودة حتسني -372 الفقرة حتت) أ-372 التوصية يف املقرتحة اإلضافة
 ".الغذائية املساعدة"و" ابملناخ املتصلة الكوارث" عباريت بني "واجلوائح األوبئة" تعبري إضافة
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