
النظم الغذائية والتغذية
الخطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذايئ العاملي بشأن

مقدمة
اعتمدت لجنة األمن الغذايئ العاملي )اللجنة( 

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم 
الغذائية والتغذية )الخطوط التوجيهية( يف 

دورتها العامة السابعة واألربعني املنعقدة يف 
فرباير/شباط 2021. ومتثل الخطوط التوجيهية 

أداًة ملموسة للسياسات العامة تم التفاوض 
بشأنها بني الحكومات وأصحاب املصلحة 

املتعّددين، بغية استخدامها من جانب 
الحكومات واملؤسسات املتخصصة وأصحاب 

املصلحة اآلخرين لبلورة السياسات العامة 
املناسبة واالستثامرات املسؤولة والرتتيبات 
املؤسسية بهدف معالجة مسببات الجوع 

وسوء التغذية بأشكاله كافة من منظور النظم 
الغذائية. 

. وتقدم الخطوط التوجيهية جملًة واسعة 
من التوصيات لتعزيز االتساق بني السياسات 
العامة والحد من تشتتها بني القطاعات ذات 
الصلة - أي الصحة والزراعة والتعليم والبيئة 
ونوع الجنس، والحامية االجتامعية والتجارة 
والعاملة - التي تؤثر كلها يف النظم الغذائية 

والتغذية. وهي تهدف إىل دعم صياغة سياسات 
وقوانني وبرامج وخطط استثامرية وطنية 
منسقة ومتعددة القطاعات لتمكني أمناط 

غذائية مأمونة وصحية من خالل نظم غذائية 
مستدامة.

ما الذي يجعل هذه الخطوط التوجيهية فريدة من نوعها؟

إّن الخطوط التوجيهية الطوعية هي صك السياسات العاملي الوحيد الذي تم التفاوض بشأنه 
عىل مستوى متعدد األطراف بني الحكومات وغريها من أصحاب املصلحة حول الروابط بني 

النظم الغذائية والتغذية. وإن الخطوط التوجيهية:
متثل علوًما نظامية متعددة القطاعات ونهًجا قامئًا عىل األدلة تتناول النظم الغذائية 	 

بكليتها وتنظر يف األسباب املتعددة األبعاد لسوء التغذية بأشكاله كافة. 
ا جرى االتفاق عليه عن مفاهيم أساسية مثل األمناط الغذائية الصحية وغري 	  وتقّدم نصًّ

الصحية، واألغذية املغذية، والنظم الغذائية، والنظم الغذائية املستدامة. 
وتساهم يف صياغة سياسات محّددة السياق وما يتصل بها من استثامرات مسؤولة، من 	 

خالل إجراءات منسقة بني مختلف الجهات الفاعلة وعرب جميع القطاعات ذات الصلة 
عىل املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية 

ودون الوطنية واملحلية. 	 
وتدعم الجهود الرامية إىل تعزيز آليات الحوكمة واملساءلة، وتعّزز عمليات صنع القرار 	 

الشاملة التي تستند
إىل قواعد شفافة للمشاركة، مبا يشمل ضامنات لتحديد حاالت تضارب املصالح املحتملة 	 

وإداراتها. 
وهي ترّوج للسياسات واإلجراءات التي:	 

تعزّز سبل كسب العيش والصحة والرفاه للسكان؛  >  
وتشّجع اإلنتاج املستدام لألغذية، واالستهالك املسؤول لألغذية املأمونة واملنوعة واملغذية من   >  

أجل متكني أمناط غذائية صحية؛
وتحمي املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية وتعزز استخدامها املستدام؛  >  

وتدعم التخفيف من أثر تغري املناخ والتكيّف معه.  >  
وتقر بأهمية تنفيذ تدخالت ضمن النظم الغذائية ويف ما بينها والعنارص التي تكّونها - 	 

سالسل إمدادات األغذية، والبيئات الغذائية، والسلوك االستهاليك - من أجل تحسني قدرتها 
عىل تقديم أمناط غذائية صحية وتوليد نتائج إيجابية يف األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة. 

ويستند هذا إىل اعرتافها بالرتابط القوي بني النظم الغذائية املستدامة وبني األمناط 
الغذائية الصحية.

وهي عاملية النطاق، ولكنها تراعي الحقائق والقدرات ومستويات التنمية الوطنية 	 
املختلفة.

وتدعم تنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية )2016-2025(، وتساعد البلدان 	 
يف تفعيل توصيات إطار العمل املتفق عليه يف املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية الذي 

عقد عام 2014.

كيف سيتم تنفيذ الخطوط التوجيهية ومن سينفذها؟

يُشّجع جميع أصحاب املصلحة يف لجنة األمن الغذايئ العاملي عىل الرتويج الستخدام هذه الخطوط التوجيهية الطوعية وتطبيقها يف صياغة 
سياسات وقوانني وبرامج وخطط استثامرية وطنية منسقة ومتعددة القطاعات، من أجل تحقيق نظم غذائية مستدامة تتيح أمناطًا غذائية 

صحية وتحّسن التغذية. وتنطوي الخطوط التوجيهية عىل مشورة بشأن تنفيذها ورصدها تحّدد أدوار أصحاب املصلحة املختلفني ومسؤولياتهم 
وتعرض خطة بناء قدرات التنفيذ وتعزيزها، وتحّدد نهج الرصد والتقييم.
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1
تؤكد الخطوط التوجيهية عىل أهميّة آليات الحوكمة، والقيادة 
واملساءلة عرب مختلف الجهات الفاعلة عىل املستويات العاملية 

واإلقليمية والوطنية واملحلية، داخل النظم الغذائية. وهي 
تسدي توجيهات من أجل:

التشجيع عىل تنسيق السياسات؛ 	 
وإدماج اعتبارات النظم الغذائية والتغذية يف خطط التنمية؛	 
وإنشاء آليات للمساءلة وأدوات للرصد والتقييم؛	 
وتعزيز مشاركة الشعوب األصلية يف النظم الغذائية.	 

الحوكمة الشفافة والدميقراطية والخاضعة 
للمساءلة 

asd

سالسل إمدادات األغذية املستدامة للتوصل 
إىل أمناط غذائية صحية يف سياق االستدامة 

االقتصادية واالجتامعية والبيئية وتغّي املناخ 

تؤدي سالسل إمدادات األغذية دوًرا حاساًم يف ما يتعلق 
بصحة اإلنسان وقدرته عىل الصمود، واالستدامة االقتصادية 

واالجتامعية والبيئية للنظم الغذائية. وتعرض الخطوط 
التوجيهية جملًة من اإلجراءات إلنشاء سالسل إلمدادات 

األغذية تتميز باالستدامة والقدرة عىل الصمود، واالستهالك 
واإلنتاج املستدامني يف خضم تغرّي املناخ وتدهور املوارد 

الطبيعية. وتسعى الخطوط التوجيهية إىل:
تعميم التكيّف مع تغري املناخ والتخفيف من أثره؛ 	 
وتشجيع االستخدام املستدام للموارد الطبيعية وإدارتها؛ 	 
وحامية صحة العاملني يف النظم الغذائية؛	 
وتحسني تخزين األغذية وتجهيزها وتعبئتها وتحويلها؛	 
ومتكني الشباب عرب مختلف النظم الغذائية.	 

2

تم تصميم الخطوط التوجيهية الطوعية بناء عىل 
سبعة مجاالت للرتكيز تنطوي عىل عوامل مشرتكة 

تتصل بتحسني األمناط الغذائية والتغذية.

3
تويص الخطوط التوجيهية بنقاط دخول ممكنة للسياسات 
العامة من أجل تحسني فرص الوصول املادي واالقتصادي 
لألغذية وتوفرها مبا يساهم يف أمناط غذائية صحية، من 

خالل نظم غذائية مستدامة يف األمكنة التي يبتاع فيها الناس 
األغذية ويختارونها ويأكلونها. ويف هذا الصدد، تسعى الخطوط 
التوجيهية إىل تشجيع البيئات الغذائية التي تضمن للناس فرصة 
متكافئة يف الحصول عىل أغذية كافية وميسورة الكلفة ومأمونة 
ومغذيّة تلبّي االحتياجات التغذوية والتفضيالت الغذائية ألجل 

حياة وافرة النشاط والصحة.

الوصول املتساوي واملنصف إىل األمناط 
الغذائية الصحية من خالل النظم الغذائية 

املستدامة 

4
تدرك الخطوط التوجيهية الدور الحاسم الذي تؤديه سالمة 

األغذية يف جميع أجزاء النظام الغذايئ، ويف منع املخاطر 
املحتملة التي تحدق بسالمة األغذية ومكافحتها. وهي تربز 

الحاجة إىل ما ييل:
التعاون الدويل والوطني يف مجال سالمة األغذية؛ 	 
وتشجيع التقييامت الفعالة للمخاطر، واالتصاالت واإلدارة؛ 	 
وإنشاء نظم رقابية تالئم مختلف النطاقات والسياقات 	 

وأساليب اإلنتاج والتسويق.

سالمة األغذية يف النظم الغذائية 
املستدامة

5
تعرض الخطوط التوجيهية الطوعية نقاط دخول للسياسات 

العامة من أجل تعزيز األمناط الغذائية الصحية، عرب دعم 
األشخاص يف تحسني معارفهم ووعيهم ومهاراتهم وتثقيفهم 
وجودة املعلومات املتاحة. وتستند اإلجراءات املقرتحة إىل 

رضورة مراعاة نطاق وتنّوع الثقافات الغذائية، واملعايري 
االجتامعية والعالقات والتقاليد التي تسهم يف األمناط الغذائية 

الصحية من خالل النظم الغذائية املستدامة، وحاميتها.

املعارف والتثقيف واملعلومات بشأن 
التغذية املتمحورة حول اإلنسان

6
تقدم الخطوط التوجيهية جملًة من اإلجراءات لتحسني رفاه 

النساء وضامن وصولهن املبارش إىل املوارد املالية والفنية 
والفيزيائية البيولوجية، وتحسني وتفعيل قدرتهن عىل الترصف، 

ومشاركتهن يف صنع القرارات وتحقيق التوازن يف عالقات 
القوة والتغلّب عىل العوائق القانونية التي تحّد من املساواة 

والخيارات الغذائية املتاحة لهن. ويشّكل هذا اعرتافًا بأن 
العالقات بني الجنسني واملعايري الثقافية هي من أهم العوامل 

التي تحرك الجوع وسوء التغذية واألمناط الغذائية غري الصحية، 
وال سيام بالنسبة إىل النساء والفتيات.

املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف 
النظم الغذائية 

7
تُبنّي الخطوط التوجيهية أهمية الربط بني األمن الغذايئ 

والتغذية خالل األزمات اإلنسانية وبني االسرتاتيجيات الطويلة 
األجل وفًقا للقانون اإلنساين الدويل، وصكوك حقوق اإلنسان 

املتفق عليها عامليًا والترشيعات الوطنية. وتويص الخطوط 
التوجيهية بتلبية االحتياجات الفورية لألمن الغذايئ والتغذية 

خالل األزمات اإلنسانية، مع ضامن عدم تأثري هذه االستجابات 
يف النظم الغذائية يف املدى البعيد. وتحقيًقا لهذه الغاية، تدعو 
الخطوط التوجيهية إىل حامية أشّد السكان ضعًفا، وبناء قدرة 
النظم الغذائية عىل الصمود يف السياقات اإلنسانية، وتحسني 

جودة املعونة الغذائية والتغذوية املقدمة.

النظم الغذائية القادرة عىل الصمود يف 
السياقات اإلنسانية

2


