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 العالمي الغذائي األمن لجنة
  الدورة الخامسة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"
 2018أكتوبر/تشرين األول  19- 15روما، إيطاليا، 

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية  االختصاصات المتعلقة بإعداد
  العالمي الصادرة عن لجنة األمن الغذائي

 
  استراتيجية لجنة األمن الغذائي العالمي بشأن التغذية  –أوالً 

 
. 1بالتغذيـةاعتمدت جلنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة) اسرتاتيجية تتعلق مبشاركتها يف النهوض ، 2016يف عام   -1

ــــج شــــامل ومتعــــدد التخصصــــات للتغذيــــة  جيمــــع بــــني مجيــــع القطاعــــات ذات الصــــلة، وتســــلم اللجنــــة باحلاجــــة إىل اتبــــاع 
ف يف ســـياق األمـــن ســـيما قطاعـــات األغذيـــة والزراعـــة والصـــحة، مبـــا يتماشـــى مـــع اإلعمـــال املطـــرد للحـــق يف غـــذاء كـــا وال

  الغذائي الوطين.
 
"عــامل خــال مــن مجيــع أشــكال ســوء التغذيــة، تتــوفر فيــه وتتمثــل رؤيــة جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي يف التوصــل إىل   -2

السكان أغذية كافية ونظم غذائية متنوعة ومتوازنة وصحية يف مجيع األوقات ويف مجيع مراحل احلياة من أجل حيـاة جلميع 
  ملؤها النشاط والصحة".

 
ســـوء التغذيـــة جبميـــع أشـــكاله، مبـــا يف ذلـــك نقـــص التغذيـــة والـــنقص يف املغـــذيات ة علـــى وتركـــز هـــذه االســـرتاتيجي  -3

وعواقبـــه املتعـــددة األبعـــاد. ويـــؤثر ســـوء التغذيـــة يف شـــكل أو أكثـــر علـــى كـــل بلـــد  والبدانـــة، وأســـبابه الدقيقـــة والـــوزن الزائـــد
ج متكاملة تتص   عرب النظم الغذائية بأكملها. ابهتهدف أسبوتس دى لألعباء املتعددة النامجة عنهويتطلب اعتماد 
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وتشــري االســرتاتيجية إىل أنــه مــن املتوقــع أن حيــدد عمــل اللجنــة التغيــريات الالزمــة إلعــادة تشــكيل الــنظم الغذائيــة   -4
والغرض من ذلك هـو معاجلـة األسـباب الرئيسـية ألوجـه الضـعف حيـال مجيـع  لتحسني التغذية ومتكني نظم غذائية صحية.

الء اهتمـام خـاص أشكال سوء التغذية يف خمتلف أمناط النظم الغذائيـة يف املنـاطق الريفيـة واحلضـرية علـى حـد سـواء، مـع إيـ
  واألكثر عرضة للمخاطر التغذوية. ألشد الفئات فقرًا

 
ـا الرابعـة واألربعـني املعقـودة يف أكتوبر/تشـرين األول جلنة األمن الغـذائي العـامل وقامت  -5 بتكليـف " 2017ي يف دور

فريـــق عامـــل مفتـــوح العضـــوية بوضـــع االختصاصـــات املتعلقـــة بعمليـــة للتقـــارب بـــني السياســـات تـــؤدي إىل إعـــداد خطـــوط 
) 2025-2016ذيــة (التغ مــن أجــلتوجيهيــة طوعيــة بشــأن نظــم األغذيــة والتغذيــة، يف ســياق عقــد األمــم املتحــدة للعمــل 

)، لعرضـــها علـــى اجللســـة العامـــة خـــالل الـــدورة اخلامســـة واألربعـــني 2019-2018ربنـــامج العمـــل املتعـــدد الســـنوات (ل وفًقـــاو 
السـتفادة مـن نتـائج بشـأن التغذيـة والـنظم الغذائيـة، وابتقريـر فريـق اخلـرباء الرفيـع املسـتوى  ذلـكسرتشـد يف ي وفللجنة. وسـ

  2الدورة الرابعة واألربعني للجنة.يف لة بالتغذية صواملناقشات املت 2017-2016أنشطة اللجنة ما بني الدورات يف الفرتة 
 
يف جمـال  الالحق املتعلق بالتقارب بني السياسـات عمل اللجنة بأن يتم دعما "وأوصت اجللسة العامة للجنة أيضً   -6

 3مية الواردة يف تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى".باألدلة العلالتغذية، 
 

  أهداف وغايات عمل لجنة األمن الغذائي العالمي الخاص بتقارب السياسات  –اثانيً 
 
تــوفر التوجيــه إىل  ــدف اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الــنظم الغذائيــة والتغذيــة إىل أن تكــون وثيقــة مرجعيــة  -7

احلكومات بشكل رئيسي، وكذلك إىل شـركائها وأصـحاب املصـلحة اآلخـرين، بشـأن السياسـات واالسـتثمارات والرتتيبـات 
للحـق يف غـذاء  املؤسسية املناسبة الالزمة ملعاجلة األسباب الرئيسية لسوء التغذية يف مجيع أشكاله من أجل اإلعمـال املطـرد 

  .2ئي الوطين وحتقيق هدف التنمية املستدامة كاف يف سياق األمن الغذا
 
ويتمثــل اهلــدف يف تقــدمي جمموعــة مــن اخلطــوط التوجيهيــة تســهم يف حتســني نظــم األغذيــة وجعلهــا أكثــر اســتدامة   -8

أن تكون مقبولة، وآمنـة، وبكميـة كافيـة وذات ضمان زمة للتغذية املثلى بأسعار معقولة، و النظم الغذائية الالإتاحة لضمان 
  4.هموتقاليد موثقافا األفراد معتقدات تراعينوعية 

 
ـــاوســـتتبع اخلطـــوط التوجيهيـــة الطوعيـــة   -9 مواجهـــة جتزئـــة السياســـات احلاليـــة بـــني مجيـــع ـــدف  ًجـــا شـــامًال ونظامًي

ألغذيـــة والزراعـــة والصـــحة، ومـــع معاجلـــة القطاعـــات ذات الصـــلة مـــع الرتكيـــز بشـــكل خـــاص علـــى التجزئـــة بـــني قطاعـــات ا
ـــدف السياســـات الـــيت ت إىل تعزيـــز الـــنظم الغذائيـــة  رمـــيالتحـــديات الـــيت تواجـــه ســـبل املعيشـــة واالســـتدامة. كمـــا ينبغـــي أن 
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ا مــن الســكان وضــمان اســتدامة اإلنتــاج الغــذائي فضــًال عــن محايــة الصــحية إىل تعزيــز ســبل املعيشــة للفئــات األكثــر ضــعفً 
  5البيولوجي.التنوع 

  
 

مهة يف جعــل الــنظم الغذائيــة مراعيــة للتغذيــة وتشــجيع الوصــول وســتهدف التوصــيات بشــأن السياســات إىل املســا  -10
ويف هـذا الصـدد، مـن املهـم استكشـاف املسـارات واالجتاهـات اآلمن إىل نظم غذائية آمنة ومتنوعة وعالية اجلودة للجميع. 

، وحتديد اجملاالت احملتملة اليت ميكن للحكومـات واجلهـات الفاعلـة األخـرى التـدخل احملتملة حنو نظم غذائية أكثر استدامة
دف حتسني النظم الغذائية    التغذية. ونواتجفيها 

 
ا إىل تــــوفري ـــدف اخلطــــوط التوجيهيـــة الطوعيــــة إىل تقـــدمي جمموعــــة مــــن التوصـــيات ذات النطــــاق العـــاملي، وأيًضــــ  -11

ملصــلحة املعنيــني لتصــميم سياســات وبــرامج حمــددة الســياق. وباإلضــافة إىل ذلــك، التوجيــه لصــانعي السياســات وأصــحاب ا
مـــن األمهيـــة مبكـــان أن تقـــدم لصـــانعي السياســـات علـــى املســـتويني الـــوطين والـــوطين الفرعـــي أدوات لتحليـــل الـــنظم الغذائيـــة 

ــا. وســيتم وضــع هــذا التمــرين مــع األخــذ بعــني االعتبــار  والنمــاذج املختلفــة للــنظم الغذائيــة، لتنوعــات القطريــة، ااخلاصــة 
  اخلارجية اليت تؤثر على وظائفها.باإلضافة إىل العديد من العوامل الداخلية و 

 
السكان األكثر عرضـة لسـوء التغذيـة يف مجيـع كما سيضمن عمل جلنة األمن الغذائي العاملي الرتكيز الكايف على   -12

، وأولئـك الـذين لـيس لـديهم سـيطرة كافيـة علـى الـيت حتتـوي علـى متطلبـات التغذيـة املتزايـدة كأشكاله اليت تشـمل عـادة تلـ
واألطفـــال يف ســـن الدراســـة،  باألطفـــال الصـــغار،اختيـــارهم للـــنظم الغذائيـــة. وينطـــوي ذلـــك علـــى االهتمـــام بشـــكل خـــاص 

عــــات احملليــــة وأصــــحاب احليــــازات واملراهقــــات، والنســــاء احلوامــــل واملرضــــعات، وكبــــار الســــن، "والشــــعوب األصــــلية واجملتم
م.يف املناطق الريفية واحلضرية ، والفقراء6الصغرية"   ، وذلك بالنظر إىل األنواع املختلفة للنظم الغذائية اخلاصة 

 
والنظـر يف  7وهناك أولوية أخرى وهي "تعزيز املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني النسـاء والفتيـات مـع احـرتام حقـوقهن"  -13

يئة   مسألة شاملة.ك  8"  حتسني التغذيةمبا يكفل النظم الغذائية ديد معامل الظروف ملشاركة املرأة بقوة يف حت أمهية "
 

ومن املتوقع أن توفر اخلطوط التوجيهية الطوعيـة التوجيهـات ملسـاعدة البلـدان علـى تفعيـل توصـيات املـؤمتر الـدويل   -14
) وخطـــة التنميـــة املســـتدامة 2025-2016للعمـــل مـــن أجـــل التغذيـــة (الثـــاين املعـــين بالتغذيـــة يف إطـــار عقـــد األمـــم املتحـــدة 

  .2030 لعام
 

                                                      
بشـأن الـنظم الغذائيـة املسـتدامة الـيت تعـزز الـنظم الغذائيـة الصـحية يف إطـار عمـل املـؤمتر الـدويل الثـاين  16-8سيتم إيالء االهتمام الواجـب بالتوصـيات   5

  mm215a.pdf-http://www.fao.org/3/aاملعين بالتغذية. 
. توصيات السياسة بشأن الغابات املستدامة لألمن الغذائي والتغذية. 2017جلنة األمن الغذائي العاملي.   6

http://www.fao.org/3/I8877EN/i8877en.pdf   
 املرجع نفسه.  7
 mv030a.pdf-http://www.fao.org/3/a -د.  18جلنة األمن الغذائي العاملي. تقرير الدورة الرابعة واألربعني، الفقرة   8



CFS 2018/45/6 4 

 

وسيتم إيالء اهتمام خاص بتحديد السياسات والتدخالت اليت تسهم يف حتقيق األهداف العامليـة السـتة للتغذيـة   -15
ا مجعية الصحة العاملية يف عام  2025لعام    التغذية واألمراض غري املعدية.والغايات العاملية املتعلقة ب 2012اليت اعتمد

  
  المعلومات األساسية واألساس المنطقي  –ثالثًا

 
مليــون طفــل دون  155مليــون شــخص ال يزالــون يعــانون مــن نقــص التغذيــة، و 815، كــان هنــاك 2016يف عــام   -16

مليــون طفــل يعــانون مــن اهلــزال. وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن معــدالت الــوزن الزائـــد  52ســن اخلامســة يعــانون مــن التقــزم، و
والبدانـــة آخـــذة يف االرتفـــاع بســـرعة وهـــي تـــؤثر علـــى مجيـــع البلـــدان. وقـــد تزايـــدت معـــدالت البدانـــة حـــول العـــامل مبـــا يفـــوق 

مليـار نسـمة، ومـن ضـمنهم  1.9، مع عـدد هائـل مـن البـالغني الـذي يعـانون مـن الـوزن الزائـد بلـغ 1980الضعف منذ عام 
ا يتعلــق بظهــور األمــراض غــري املعديــة املرتبطــة ا رئيســيً مليــون شــخص مصــاب بالبدانــة. وميثــل هــذا العامــل األخــري خطــرً  600

هـؤالء يف  مليون طفل دون سـن اخلامسـة يعـانون مـن الـوزن الزائـد، ويعـيش ربـع 41بالنظام الغذائي. وهناك ما يقدر حبوايل 
ــاأفريقيــا ونصــفهم ت مليــار شــخص مــن نــوع مــن الــنقص يف املغــذيات الدقيقــة. وتشــكل  2يف آســيا. ويعــاين مــا يقــارب  قريًب

  9ي.العاملاملستوى على وامل خطر املوت والعجز أهم ع أحدالنظم الغذائية غري الصحية اآلن 
 

ـج شـامل ينظـر إىل األسـباب املتعـددة  اومن أجل معاجلة هذ  -17 االجتاه السليب وعكسه، من األمهيـة مبكـان اعتمـاد 
األبعــاد لســوء التغذيــة، مبــا يف ذلــك االفتقــار إىل الوصــول املســتقر إىل نظــم غذائيــة ســليمة ومتوازنــة ومتنوعــة وآمنــة، وميــاه 

وسوء الصرف الصحي والنظافة، وعـدم كفايـة فـرص  ممارسات الرضاعة والتغذية عند األطفال،الشرب اآلمنة، وعدم كفاية 
الوصول إىل التعليم واخلدمات الصحية، والفقر بسبب الـدخل، واملمارسـات الزراعيـة السـيئة، وعـدم املسـاواة بـني اجلنسـني، 

أن ذلـك ومـن شـوعوامل أخرى تؤثر على الوصـول إىل املـوارد، وعالقـات القـوة غـري املتوازنـة، والفـرص االقتصـادية احملـدودة. 
ــــة حتســــني اســــتدامتها  ــــة، مــــع مراعــــاة أمهي ــــنظم الغذائي ــــة ومســــامهة ال ــــربامج القطاعي أن يعــــزز التماســــك بــــني السياســــات وال
االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وسيتم النظر يف البيانات القائمة على العلم واألدلة والعوامل البيئية واالجتماعيـة اخلارجيـة 

  للنظم الغذائية املختلفة.
 

"جيمـــع النظـــام الغـــذائي مجيـــع العناصـــر (البيئـــة، والنـــاس، واملـــدخالت، والعمليـــات، والبـــىن التحتيـــة، واملؤسســـات   -18
وغريهــا) واألنشــطة الــيت تتعلــق بإنتــاج الغــذاء وجتهيــزه ومعاجلتــه وإعــداده واســتهالكه، وخمرجــات هــذه األنشــطة، مبــا يف ذلــك 

ـــة" ـــة واالقتصـــادية والبيئي ـــائج االجتماعي ـــتم تشـــكيلها ونقلهـــا مـــن قبـــل األشـــخاص واملؤسســـات الـــذين  .10النت ويف الواقـــع، ي

                                                      
ن الغـــذائي منظمــة األغذيـــة والزراعــة، والصـــندوق الـــدويل للتنميــة الزراعـــة، واليونيســـف، وبرنــامج األغذيـــة العـــاملي، ومنظمــة الصـــحة العامليـــة. حالــة األمـــ  9

ــــــــــة يف العــــــــــامل لعــــــــــام  ــــــــــة والزراعــــــــــة.2017والتغذي ــــــــــى الصــــــــــمود لتحقيــــــــــق الســــــــــالم واألمــــــــــن الغــــــــــذائي. رومــــــــــا، منظمــــــــــة األغذي ــــــــــاء القــــــــــدرة عل  . بن
 i7695a.pdf-http://www.fao.org/3/a  

. الفاقـد واملهـدر مـن األغذيـة يف سـياق الـنظم الغذائيـة املسـتدامة. تقريـر فريـق اخلـرباء الرفيـع املسـتوى املعـين بـاألمن 2014فريق اخلـرباء الرفيـع املسـتوى.   10
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ــا. وقــد حــدد فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى ثــالث فئــات واســعة مــن الــنظم  يبــادرون بــالتغيريات يف الــنظم الغذائيــة أو مينعو
  11وهي النظم التقليدية واملختلطة واحلديثة.الغذائية، 

 
رباء الرفيــع املســتوى بشــأن التغذيــة والــنظم الغذائيــة، مت حتديــد ثالثــة عناصــر مكونــة لــنظم ر فريــق اخلــيــقر تا مــع ومتاشــيً   -19

األغذيــــــة لتكــــــون مبثابــــــة نقــــــاط دخــــــول للسياســــــات املتعلقــــــة بالتغذيــــــة: سالســــــل اإلمــــــدادات الغذائيــــــة، والبيئــــــات الغذائيــــــة، 
  املستهلك. وسلوك

 
مجيـــع األنشـــطة الـــيت ينتقـــل الغـــذاء عربهـــا مـــن مرحلـــة اإلنتـــاج إىل مرحلـــة  سالســـل اإلمـــدادات الغذائيـــةتشـــمل   -20

وللقــرارات الــيت تتخــذها االســتهالك، مبــا يف ذلــك اإلنتــاج والتخــزين والتوزيــع والتجهيــز والتعبئــة والبيــع بالتجزئــة والتســويق. 
لألنشــطة علــى طــول سالســل  اجلهــات الفاعلــة يف أيــة مرحلــة مــن مراحــل السلســة تــداعيات علــى املراحــل األخــرى. وميكــن

الكبرية واملغذيات الدقيقـة، أو عـن اإلمدادات الغذائية أن تزيد من القيمة الغذائية لألغذية من خالل زيادة توافر املغذيات 
وبإمكـــان التـــدخالت عـــرب طريـــق ختفـــيض مســـتويات املـــواد املرتبطـــة بـــاألمراض غـــري املعديـــة ذات الصـــلة بالنظـــام الغـــذائي. 

  ات الغذائية أن حتسّن توفر األغذية املغذية والقدرة على شرائها وإمكانية الوصول إليها وقبوهلا.سالسل اإلمداد
 

من الظروف املادية واالقتصادية والسياساتية واالجتماعيـة والثقافيـة الـيت تشـكل خيـارات البيئات الغذائية تتكون   -21
م  يتعامـــل املســـتهلكون يفالســـكان الغذائيـــة وحـــالتهم التغذويـــة. و  هـــذه البيئـــات الغذائيـــة مـــع النظـــام الغـــذائي، الختـــاذ قـــرارا

بشـــأن احلصـــول علـــى الغـــذاء وإعـــداده واســـتهالكه. وتتشـــكل البيئـــات الغذائيـــة مـــن نقـــاط دخـــول األغذيـــة، أي املســـاحات 
والقـدرة علـى والبنيات التحتية اليت تتيح الوصول إىل هذه املسـاحات؛ املادية حيث ميكن شراء األغذية أو احلصول عليها، 

شراء األغذية وأسعارها؛ واإلعالن والتسويق وحتديد مواقع األغذية؛ وجودة وسالمة األغذية باإلضافة إىل توسـيمها ووضـع 
العالمـــات التجاريـــة. وتشـــكل البيئـــات الغذائيـــة الواجهـــة بـــني العـــرض والطلـــب الغـــذائي، وهـــي مســـاحة للتالقـــي مـــع مجيـــع 

الغذائيــة حيــث ميكــن اجلمــع بــني التغيــريات التحوليــة حنــو زيــادة تــوافر األغذيــة املغذيــة  اجلهــات الفاعلــة املشــاركة يف الــنظم
اية املطاف من أجل حتسني النظم الغذائية والتغذية.   والقدرة على شرائها، واستهالكها الصحي يف 

 
إىل اخليــارات الــيت يتخــذها املســتهلكون بشــأن الغــذاء الواجــب شــراؤه وختزينــه وإعــداده  ســلوك المســتهلكيشــري   -22

وتناولــه، وتوزيعــه ضــمن األســرة. ويتــأثر ســلوك املســتهلك بالتفضــيالت الشخصــية الــيت تتحــدد مــن خــالل الــذوق واملالءمــة 
ا بسالســل اإلمــدادات الغذائيــة لك يتــأثر أيًضــواملعرفــة التغذويــة والقــيم والتقاليــد والثقافــة واملعتقــدات. إال أن ســلوك املســته

والبيئــات الغذائيــة القائمــة، حبيــث ميكــن أن تــؤدي التغيــريات اجلماعيــة يف ســلوك املســتهلك إىل فــتح مســارات حنــو أنظمــة 
  األمن الغذائي والتغذية والصحة. غذائية أكثر استدامة كفيلة بتعزيز

 
ــا،  علــى أداءوهنــاك عوامــل خمتلفــة للتغيــري تــؤثر   -23 ا علــى تــوفري نظــم غذائيــة صــحية، وتتــأثر  الــنظم الغذائيــة وقــدر

اخلطـــوط التوجيهيـــة الطوعيـــة يف ســـياقها. وســـيتم النظـــر فيهـــا يف عمليـــة  يف تضـــمنةوهـــي عناصـــر هامـــة لوضـــع التوصـــيات امل

                                                      
بـاألمن  . الفاقـد واملهـدر مـن األغذيـة يف سـياق الـنظم الغذائيـة املسـتدامة. تقريـر فريـق اخلـرباء الرفيـع املسـتوى املعـين2017فريق اخلـرباء الرفيـع املسـتوى.   11
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مت حتديــدها يف تقريــر التقــارب بــني السياســات. وســتتم مراعــاة الفئــات اخلمســة الرئيســية والعوامــل الدافعــة ذات الصــلة الــيت 
الــدوافع الفيزيائيــة البيولوجيــة والبيئيــة (املــوارد الطبيعيــة، وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة، فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى، وهــي: 

وتغــــري املنــــاخ)؛ واالبتكــــار والتكنولوجيــــا والبنيــــة التحتيــــة؛ والــــدوافع السياســــية واالقتصــــادية (القيــــادة، والعوملــــة، واالســــتثمار 
جنــيب، والسياســات الغذائيــة، وحيـــازة األراضــي، وأســعار األغذيــة وتقلبهـــا، والصــراعات واألزمــات اإلنســانية)؛ والـــدوافع األ

ـــــــة  ـــــــدوافع الدميوغرافي ـــــــة، ومتكـــــــني املـــــــرأة)؛ وال ـــــــد االجتماعي ـــــــدين، والطقـــــــوس، والتقالي ـــــــة (الثقافـــــــة، وال ـــــــة الثقافي االجتماعي
والتوســع احلضــري، واهلجــرة، والنــزوح القســري). ويعتمــد تــأثري هــذه الــدوافع الســكاين، وتغــري التوزيــع حبســب العمــر،  (النمــو

  على نوع النظم الغذائية، واجلهات الفاعلة املعنية، والسياسات والتدخالت املصممة.
  

  النطاق المقترح للخطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية  –رابًعا
 

لـــنظم الغذائيـــة املقـــرتح للمجـــاالت الـــيت ســـيتم تناوهلـــا يف اخلطـــوط الطوعيـــة بشـــأن ايتضـــمن القســـم التـــايل النطـــاق   -24
مع اإلطار املفاهيمي املقدم يف تقرير فريق اخلرباء الرفيـع املسـتوى، ستسـتخدم اخلطـوط التوجيهيـة الطوعيـة  والتغذية. ومتاشًيا

كنقـاط دخـول   –البيئات الغذائية، وسـلوك املسـتهلك سالسل اإلمداد الغذائية، و  –العناصر الثالثة املكونة للنظم الغذائية 
  12تحويل النظام الغذائي حنو رؤية جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن التغذية.ل سياساتية

 
وســــتنظر اخلطــــوط التوجيهيــــة الطوعيــــة، لكــــن مــــن العناصــــر املكونــــة للــــنظم الغذائيــــة، يف األنــــواع املختلفــــة للــــنظم   -25

وســيتم ذلــك مــع األخــذ بعــني االعتبــار  خــاص بتلــك الــيت حــددها فريــق اخلــرباء الرفيــع املســتوى. الغذائيــة، مــع إيــالء اهتمــام
إىل جنــب مــع اجلهــات الفاعلــة املعنيــة، وديناميكيــات الســلطة   تواجههــا نظــم غذائيــة حمــددة جنًبــالتحــديات والفــرص الــيتا

ــ دف مســاعدة واضــعي السياســات يف تصــميم ذات الصــلة، فضــال عــن التحلــيالت متعــددة األبعــاد املتعلقــة بنــوع اجلــنس، 
  السياسات والتدخالت اليت تتكيف مع سياق معني.

 
ويُتوقـــع أن تســـتند التوصـــيات إىل التوجيهـــات ذات الصـــلة الـــواردة يف اخلطـــوط التوجيهيـــة لسياســـات جلنـــة األمـــن   -26

ا وأن تكملها، وأن تنظر أيًضاالغذائي العاملي وتوص   لدولية األخرى ذات الصلة.يف عمل ووالية اهليئات ا يا
 

وســيتم إعــداد وثيقــة عمــل لتقــدمي إشــارات إىل اإلرشــادات الدوليــة ذات الصــلة القائمــة يف جمــال نظــم األغذيــة   - 27
والتغذيـــة، مـــع إيـــالء اهتمـــام خـــاص للمجـــاالت املواضـــيعية الـــيت يتناوهلـــا هـــذا القســـم. وســـيدعم ذلـــك إعـــداد اخلطـــوط 

  التوجيهية الطوعية.

                                                      
سـات والـربامج ذات الصـلة أوصـي ستأخذ التوصيات اليت سيتم وضـعها يف سـياق جلنـة األمـن الغـذائي العـاملي يف االعتبـار جمموعـة مـن خيـارات السيا  12

  mm215a.pdf-http://www.fao.org/3/a ا يف إطار العمل اخلاص باملؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية.
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  اإلمدادات الغذائيةسالسل   –ألف
 

  نظم اإلنتاج
 

تؤثر نظم اإلنتاج الزراعي والغذائي على توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه والقدرة علـى شـرائه فضـال عـن اجلـودة   -28
الثالثــة مــا يتعلــق باألبعــاد  الغذائيــة والتنــوع الغــذائي. وينبغــي النظــر يف تــأثري نظــم اإلنتــاج الزراعــي والغــذائي علــى التغذيــة يف

  لالستدامة: أي البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئي.
  

  التخزين والتوزيع
 

العديـد مـن  توليديؤثر التخزين والتوزيع على النظم الغذائية وعلى الصحة. ويؤدي االفتقار إىل املرافق املناسبة إىل   -29
األغذية، بينما يسـهم التخـزين والتوزيـع املناسـبان يف إتاحـة الغـذاء لتلوث األغذية وحلصول الفاقد واملهدر يف جودة الفرص 

  املغذي وتسهيل إمكانية الوصول إليه لعدد أكرب من املستهلكني.
  

  التجهيز والتعبئة
 

التجهيز والتعبئة يف منع الفاقد واملهدر يف كمية وجـودة األغذيـة ويف متديـد عمـر السـلعة، وقـد يـؤثران علـى  يسهم  -30
  ل املغذيات واملواد/العوامل األخرى إىل سلسلة اإلمدادات أو خروجها منها.درجة دخو 

 
  البيع بالتجزئة واألسواق

 
تشكل التفاعالت يف جتارة التجزئة واألسواق النظم الغذائية، والبيئة الغذائية الـيت يتخـذ فيهـا املسـتهلكون قـرارات   -31

  األغذية. الشراء، وهي تؤثر على سلوك املستهلك وأمناط استهالك
 
  البيئات الغذائية  –باء
 

  توافر األغذية وإمكانية الوصول املادي إليها (قرب املسافة)
  

وتلـك املتعلقـة باملواسـم، خاصـة مـع الكثافـة املنخفضـة لنقـاط دخـول األغذيـة تشكل الظـروف املناخيـة واجلغرافيـة   -32
وعــالوة علــى  هامــة تزيــد مــن خطــر ســوء التغذيــة. عوامــلاألغذيــة لــنظم غذائيــة صــحية، أو حمدوديــة إمكانيــة احلصــول علــى 

ذلــك، ميكــن أن حيــد االفتقــار إىل البنيــة التحتيــة املناســبة، والفاقــد واملهــدر مــن األغذيــة، ومجيــع أشــكال الصــراع واألزمــات 
ة الطازجــــة اإلنســــانية، واهلجــــرة والنــــزوح القســــري، مــــن إمكانيــــة الوصــــول إىل األغذيــــة املتنوعــــة وتوزيعهــــا، ال ســــيما األغذيــــ

    واألخرى القابلة للتلف، مع ما يرتتب على ذلك من عواقب سلبية على ما ميكن شراؤه واستهالكه.
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  الوصول االقتصادي (القدرة على الشراء)
 

  بالنسبة لشرائح عديدة من السكان. كبريًا  اميثل توفري التنوع الكايف لألغذية الغنية باملغذيات حتديً   -33
  

  واإلعالمالرتويج واإلعالن 
 

يـــؤثر الـــرتويج واإلعـــالن واإلعـــالم بشـــكل مباشـــر علـــى تفضـــيالت املســـتهلك وســـلوك الشـــراء وأمنـــاط االســـتهالك   -34
  ومعرفة السكان بشأن التغذية.

 
 جودة األغذية وسالمتها

  
األغذيــة تــؤثر جــودة األغذيــة وســالمتها علــى صــحة املســتهلك وتفضــيالته. وتــؤثر اجلهــود غــري الكافيــة لتعزيــز جــودة   - 35

  ا على أمناط االستهالك من خالل التغيريات سواء يف تفضيالت املستهلك أو يف القدرة على شراء األغذية.وسالمتها سلبً 
 

 سلوك المستهلك  –جيم
  

  التثقيف الغذائي والتغذوي
 

حتفيـــز  يهـــدف التثقيـــف الغـــذائي والتغـــذوي واإلعـــالم يف ســـياق الـــنظم الغذائيـــة، مبـــا يف ذلـــك عـــن مصـــدرها، إىل  -36
  التحليل النقدي واملهارات العملية الختيار األغذية اليت تؤدي إىل اتباع نظم غذائية صحية.

 
  قبول األغذية

 
   عن تفضيالت املستهلك.ميكن أن يتأثر قبول األغذية بالرتويج ألغذية حمددة فضًال   -37
 

  املعايري والقيم والتقاليد االجتماعية
  

ا وتسويقها فحسب، بـل أيًضـال تتأثر القدرة على شراء   -38 ا باملعـايري األغذية ويسر الوصول إليها والرغبة فيها جبود
  االجتماعية والقيم الثقافية املرتبطة باألغذية.
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  نوع الصك  –خامًسا
 

طوعية وغري ملزِمة، وينبغي تفسريها وتطبيقها مبا يتماشى وااللتزامات القائمة مبوجـب ستكون اخلطوط التوجيهية   -39
القــانون الــوطين والــدويل، ومــع مراعــاة االلتزامــات الطوعيــة مبوجــب الصــكوك اإلقليميــة والدوليــة الواجبــة التطبيــق علــى النحــو 

ا. كمــا ينبغــي إقرارهــا مــن  اخلطــوط التوجيهيــة وتطبيقهــا وفًقــا . وينبغــي تفســري هــذهاملالئــم للــنظم القانونيــة الوطنيــة ومؤسســا
  العاملي.بل جلنة األمن الغذائي قِ 
 

ســيتم تشــجيع نشــر اخلطــوط التوجيهيــة علــى الــرغم مــن الطبيعــة الطوعيــة ملنتجــات جلنــة األمــن الغــذائي العــاملي،   -40
والتغذيـــة واســـتخدامها وتطبيقهـــا مــن جانـــب مجيـــع أصــحاب املصـــلحة، حســـب االقتضـــاء،  ةالطوعيــة بشـــأن الـــنظم الغذائيــ

 2025-2016د األمـــــم املتحـــــدة للعمـــــل مـــــن أجـــــل التغذيــــــة لـــــدعم البلـــــدان يف حتقيـــــق أهـــــداف التغذيـــــة يف ســـــياق عقـــــ
  .2030التنمية املستدامة لعام  وخطة

 
وميكــــن أن تــــدعم منظمــــات األمــــم املتحــــدة ذات الصــــلة اجلهــــود الوطنيــــة يف نشــــر اخلطــــوط التوجيهيــــة الطوعيــــة   -41
  تخدامها وتطبيقها، حسب االقتضاء.واس
 

بشــأن الــنظم الغذائيــة والتغذيــة، يف إطــار آليــة الرصــد التابعــة للجنــة تتضــمن اخلطــوط التوجيهيــة الطوعيــة وف وســ  -42
  األمن الغذائي العاملي، توجيهات بشأن تقييم استخدامها وتطبيقها.

 
ــدف إىل معاجلــة مجيــع   -43 وتعــد اخلطــوط التوجيهيــة مكملــة ومســاندة للمبــادرات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة الــيت 

ضــمان إتاحــة الــنظم الغذائيــة الالزمــة للتغذيــة املثلــى بأســعار معقولــة، وضــمان أن تكــون أشــكال ســوء التغذيــة مــن خــالل 
علــى وجــه اخلصــوص، أن يســتند  ،مقبولــة، وآمنــة، وبكميــة كافيــة وذات نوعيــة تســتند إىل اإلنتــاج املســتدام واملتنــوع. وينبغــي

بشـــأن هـــذه املواضـــيع يف ســـياق منظومـــة األمـــم توجيـــه جلنـــة األمـــن الغـــذائي العـــاملي إىل الصـــكوك القائمـــة الـــيت مت اعتمادهـــا 
 يدجمها.وأن املتحدة، 

 
  المستخدمون المستهدفون للخطوط التوجيهية  –سادًسا

 
جلـــة ســـوء التغذيـــة تســـتهدف هـــذه اخلطـــوط التوجيهيـــة الطوعيـــة مجيـــع أصـــحاب املصـــلحة الـــذين يشـــاركون يف معا  -44

تـــوفري أدوات ملموســـة للتوصـــل إىل االتســـاق بـــني سياســـات جبميـــع أشـــكاله أو يتـــأثرون بـــه. ويتمثـــل اهلـــدف األساســـي يف 
القطاع العام وعربها على املستوى الوطين، وكذلك بني السياسات العامة الدولية والوطنية. ولـذلك ينبغـي أن تسـتهدف يف 
ــــه ســــيتم  ــــرغم مــــن أن املقــــام األول احلكومــــات علــــى مجيــــع املســــتويات للمســــاعدة يف تصــــميم السياســــات العامــــة، علــــى ال

ياســات. وأصــحاب اســتخدامها مــن قبــل مجيــع اجلهــات الفاعلــة ذات الصــلة يف مناقشــات السياســات وعمليــات تنفيــذ الس
  املصلحة هؤالء هم:

 
  اجلهات الفاعلة احلكومية، مبا يف ذلك الوزارات واملؤسسات الوطنية والوطنية الفرعية واحمللية؛  أ)(
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  يف ذلك الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة؛ املنظمات احلكومية الدولية واإلقليمية، مبا  ب)(
  منظمات اجملتمع املدين؛  ج)(
  القطاع اخلاص؛  د)(
  ؛منظمات البحوث واجلامعات  ه)(
  وكاالت التنمية، مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية؛  و)(
 املؤسسات اخلريية.  ز)(

  
  الزمني المبدئي، وتقديرات الميزانية واإلطارالعملية المقترحة،   –اسابعً 

  
ستنشأ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـأن الـنظم الغذائيـة والتغذيـة عـن عمليـة تشـاورية شـاملة ومفتوحـة أمـام مجيـع   -45

أصحاب املصلحة املعنيني وذوي الصلة. وباإلضافة إىل الدول األعضاء، ينبغي ضمان املشاركة املناسـبة مـن قبـل املشـاركني 
كـــاالت وأجهـــزة األمـــم املتحـــدة الـــيت أوكلـــت إليهـــا واليـــات حمـــددة يف جمـــال األمـــن الغـــذائي والتغذيـــة، واجملتمـــع املـــدين مـــن و 

واملنظمــات غــري احلكوميــة، ومؤسســات البحــوث الزراعيــة الدوليــة، واملؤسســات املاليــة الدوليــة واإلقليميــة، ومجعيــات القطــاع 
  اخلاص واملؤسسات اخلريية اخلاصة.

 
فر جمموعـــة العمـــل املفتوحـــة العضـــوية املعنيـــة بالتغذيـــة التابعـــة للجنـــة األمـــن الغـــذائي العـــاملي، إرشـــادات عـــن ســـتو و   -46

عملية التشاور اليت ستيسرها وتنفذها أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي، املكلفة بوضع صيغ خمتلفة مـن اخلطـوط التوجيهيـة، 
يتم تقدمي حتديثات منتظمة عن حالة عمليـة التشـاور إىل مكتـب جلنـة األمـن فريق العمل الفين املعين بالتغذية. وسمبساعدة 

  الغذائي العاملي وجمموعتها االستشارية.
 

وسُتعقد اجتماعات جمموعة العمل املفتوحة العضوية بانتظام لتقـدمي مـدخالت مـن أجـل التقـدم يف عمليـة إعـداد   -47
للحصــول علــى مــدخالت وتعليقــات ومقرتحــات بشــأن أفضــل  13إقليميــةاخلطــوط التوجيهيــة. ومــن املزمــع إجــراء مشــاورات 

طريقـــة ملواءمـــة اخلطـــوط التوجيهيـــة مـــع األولويـــات واالحتياجـــات اإلقليميـــة والوطنيـــة. وســـيتم تـــوفري الفـــرص اإلضـــافية، مثـــل 
ة يف هـذه العمليـة. ، إىل أصـحاب املصـلحة املهتمـني باملسـامهاملكتوبـة االستشارات اإللكرتونية والدعوات لتقدمي املدخالت

  املتعلقة بالتقارب بني السياسات.وميكن عقد أحداث ما بني الدورات لإلبالغ عن عملية جلنة األمن الغذائي العاملي 
 

وســـتتم إتاحـــة الصـــيغ املختلفـــة مـــن اخلطـــوط التوجيهيـــة يف مراحـــل خمتلفـــة مـــن العمليـــة (املســـودة صـــفر، واملســـودة   -48
ليزيـة، والفرنسـية، كا ويف وقـت مبكـر باللغـات السـت الرمسيـة لألمـم املتحـدة (اإلناوض) مقدمً األوىل، والنسخة النهائية للتف

واإلســبانية، والعربيــة، والصــينية، والروســية). وســيتم تــوفري الرتمجــة الفوريــة إىل هــذه اللغــات خــالل املفاوضــات علــى النســخة 
  النهائية من اخلطوط التوجيهية الطوعية.
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 اإلطار الزمني المهمة
اختصاصات اخلطوط التوجيهيـة الطوعيـة بشـأن الـنظم الغذائيـة والتغذيـة 

 2018 أكتوبر/تشرين األول   واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملياملعتمدة يف الدورة اخلامسة 
اجتمــاع جمموعـــة العمـــل املفتوحـــة العضـــوية ملناقشـــة العمـــل األويل بشـــأن 

 2019 مارس/آذار –فرباير/شباط  املسودة صفر
 2019يونيو/حزيران  –مايو/أيار  اجتماع جمموعة العمل املفتوحة العضوية ملناقشة املسودة صفر

املشاورات اإلقليمية املتعـددة أصـحاب املصـلحة واملشـاورات اإللكرتونيـة 
 2019أكتوبر/تشرين األول  –يونيو/حزيران  بشأن املسودة صفر

معلومات حمدثة عن حالة العملية خالل اجللسة العامة للدورة السادسـة 
  2019 أكتوبر/تشرين األول  واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي

 2019 ديسمرب/كانون الثاين  اجتماع جمموعة العمل املفتوحة العضوية ملناقشة املسودة األوىل
 2020يوليو/متوز  –مارس/آذار  املفاوضات على النسخة النهائية

تقـــدمي اخلطـــوط التوجيهيـــة إىل اجللســـة العامـــة للـــدورة الســـابعة واألربعـــني 
 2020أكتوبر/تشرين األول  للجنة األمن الغذائي العاملي

  
  تقديرات امليزانية (بالدوالر األمريكي)

 
التكاليف املقررة  

  2019 لعام
التكاليف املقررة 

  2020 لعام
 التكاليف اإلمجالية

 
موظفـــــــو جلنـــــــة األمـــــــن الغـــــــذائي العـــــــاملي 

 *واملوارد التقنية
225,000 225,000 450,000 

 50,000 25,000 25,000 **ترمجة وثائق املعلومات األساسية
الرتمجــــــــــــــــــــة اخلطية/الفوريــــــــــــــــــــة لعمليــــــــــــــــــــة 

 ***التفاوض
0 80,000 80,000 

 30,000 0 30,000 ****املشاورات اإللكرتونية
املشــــاورات اإلقليميــــة املتعــــددة أصــــحاب 

 *****املصلحة
500,000 0 500,000 

 1,110,000 330,000 780,000 المجموع
  كلمـــــــــــة؛  10 000ترمجـــــــــــة وثيقـــــــــــة حتتـــــــــــوي علـــــــــــى مـــــــــــا يقـــــــــــارب  **)؛ اثنـــــــــــني التـــــــــــوايل ملـــــــــــوظفنيعلـــــــــــى  ٪70و ٪50وقـــــــــــت عمـــــــــــل املـــــــــــوظفني ( *

تكـاليف السـفر  ***** ثالث مشاورات من خالل املنتدى العـاملي لألمـن الغـذائي والتغذيـة؛ **** ترمجة فورية ألسبوع واحد من املفاوضات؛ ***
 إىل مخس مشاورات إقليمية والرتمجة الفورية.
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