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 املقدمة  - اجلزء األول 
 املعلومات األساسية واألساس املنطقي 1-1
أي نقص التغذية والنقص يف املغذايت الدقيقة والوزن الزائد والسكمنة، أحد  ،سووء التغذية مميع أكوكالهشكّكل  ي -1

وتعكا   ، من مجلكة عوامكل وأسككككككككككككككبكاب أ ر  عكديكدة 1أكرب التحكدايت اليت تواجههكا البلكدان ونتيجكة النعكدام األمن الغكذائي
ا أشككككككال متعددة من سكككككوء حد أشككككككاىا على األقل ويتأظر معظمهمجيع البلدان حول العامل من مشككككككلة سكككككوء التغذية أ

ويرتك سككككوء التغذية آاثرخا و يمة على صككككحة األشككككخاع ورفاههم، وعلى منوهم اجلسككككدي واإلدراكي، وعلى سككككبل  التغذية 
ويشكككككّكل سكككككوء التغذية عائقخا رئيسكككككيخا أمام اإلعمال املطرد للحق يف  كسكككككه عيشكككككهم على مد  امياة وعلى مر األجيال 

  2030غذائي الوطين وتنفيذ  طة التنمية املستدامة لعام يف سياق األمن ال غذاء كاف  

 
نقص ويعد  ويرتبط سكككككوء التغذية أميع أشككككككالص ابعتالل الصكككككحة على ا تالف أنواعص وابرتفاع معدل الوفيات  -2

سكككببخا رئيسكككيخا لوفاة األطفال دون سكككن اخلامسكككة ويزيد إمكانية اإلصكككابة ابألمراض املعدية واألمراض غّي السكككارية يف  التغذية
ا بسككككككوء التغذية اماد، من  طر إصككككككابة األطفال ابألمراض ووفاهتم  مرحلة البلوغ  ويتصككككككل  ويزيد اىزال الذي يعرف أيضككككككخ

  ن، بتأ ر النمو اجلسدي واإلدراكي على السواء التقزم الذي يعرف أيضاخ بسوء التغذية املزم

 
ون واملغذي يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع مجيع الناس ويف مجيع األوقات بفرع الوصول املادي واالقتصادي واالجتماعي إىل الغذاء الكايف واملأم" 1

إعالن روما بشكككككككأن األمن    1996منظمة األغذية والزراعة،   " ويناسكككككككه أاواقهم الغذائية مياة موفورة النشكككككككاط والصكككككككحةالذي يفي ابحتياجاهتم الغذائية  
 الغذائي العاملي و طة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية 
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املرتبط بعكدم كفكايكة املتنكاول من األغكذيكة الغنيكة ابمكديكد وفيتكامني ألف واليود  النقص يف املغوذايت الودقيقوةويؤظر  -3

عواقه ص ليومحض الفوليك وفيتامني دال والزنك من مجلة أمور أ ر ، على نسكككككككبة كبّية من سككككككككان العامل حي  ترتته ع
ولألطفال دون سككككن اخلامسككككة واملراهقات والنسككككاء يف سككككن اإل اب والنسككككاء  و يمة على صككككحة اإلنسككككان ورفاهص وتطّوره 

احتياجات غذائية حمددة  الل دورة حياهتم وهم عرضككككككة بصككككككفة  اصككككككة خلطر اإلصككككككابة بفقر الدم،  واملرضككككككعات اموامل
"اجلوع املسترت"، إىل ككككككككككك يف املغذايت الدقيقة الذي يشار إليص أيضاخ ب ويؤدي النقص سيما الناشئ عن النقص يف امديد  وال

 زايدة قابلية اإلصابة ابلعدو  والتشوهات اخللقية واملشاكل يف النمو، وإىل اخنفاض متوسط العمر املتوقع 

 
رتبطة ابلنمط يف العامل عاملي  طر رئيسككككككككككيني لاصككككككككككابة ابألمراض غّي املعدية وامل  الوزن الزائد والسوووووووومنةوميثل  -4

ويف حني ال يزال نقص التغذية والنقص يف  الغذائي، مثل بعض أشكككككال السككككرطان وأمراض شككككرايني القله وداء السكككككري 
املغذايت الدقيقة الشككككلني الرئيسكككيني لسكككوء التغذية لد  األطفال دون سكككن اخلامسكككة يف العامل، ميثل الوزن الزائد والسكككمنة 

 العهء األكرب الذي يرزح حتت وطأتص األطفال الصغار واألطفال يف سن الدراسة واملراهقون والبالغون  

 
 من جيل إىل آ ر   املرتتبة عن سووووء التغذية مميع أكوووكالهالشكككديدة   آلاثر االجتماعية واالقتصووواديةاوتنتقل  -5

وهناك احتمال أكرب أن تلد األمهات اللوايت يعانني من نقص التغذية أطفاالخ منخفضي الوزن عند الوالدة يكونون معّرضني 
ا من نقص ال ومتثل مسنة  تغذية وابلغني يعانون من الوزن الزائد والسكككككمنة أكثر من غّيهم ألن يصكككككبحوا أطفاالخ يعانون أيضكككككخ

 طر  األمهات أ طارخ قصككككّية وطويلة األجل على صككككحتهن وصككككحة أطفاىن،  ا يف الك ضككككعف القدرة اإلدراكية وزايدة
راض مصككككككابة ابألا تالالت يف النمو العصككككككر يف املراحل األوىل من امياة وزايدة  طر املعاانة من السككككككمنة واإل املعاانة من

وتؤدي آاثر سكككوء التغذية لد  األطفال إىل قصكككر القامة، وتدهور الصكككحة اجلسكككدية والعقلية،  غّي املعدية يف مرحلة البلوغ 
وضككككككككعف األداء املدرسككككككككي، واخنفاض اإلنتاجية وتراجع الفرع االقتصككككككككادية، وزايدة قابلية اإلصككككككككابة ابألمراض املزمنة وغّي 

هكذه األمراض إىل الوفكاة املبكرة وزايدة األمراض واإلعكاقكة ويرتتكه عنهكا ارتفكاع اإلنفكاق على الرعكايكة  وتؤدي  املعكديكة األ ر  
 الصحية، األمر الذي يضع عبئاخ ظقيالخ على النظم الصحية واالقتصادات الوطنية 

 
 ينبغي التصككككككدي ىا بصككككككورة متزامنة   أسووووبام كامنة متعددة ومرتابطةويعز  سككككككوء التغذية أميع أشكككككككالص إىل   -6

وتشكمل هذه األسكباب االفتقار إىل فرع امصكول على أمناط غذائية صكحية وآمنة، واارسكات الرعاية والتغذية غّي املالئمة 
ع وصكككغار األطفال، وسكككوء  دمات الصكككرف الصكككحي والنظافة ومياه الشكككرب المنة، وعدم امصكككول على اخلدمات  للرضكككّ

وتشككمل األسككباب األسككاسككية لسككوء التغذية  ية اجليدة، وترّدي األوضككاع االجتماعية واالقتصككادية، والتهمي  الرتبوية والصككح
اىياكل والعمليات اجملتمعية اليت تبطئ إعمال حقوق اإلنسان، وتدمي الفقر، وحتد من قدرة السكان الضعفاء على الوصول 

 أو حترمهم منها إىل املوارد األساسية لتحقيق التغذية املثلى والصحة 

 
ويرتته عن تد   سكككككككببني كامنني رئيسكككككككيني للجوع وسكككككككوء التغذية أميع أشككككككككالص  الفقر وعدم املسووووواواةويعد  -7

وحتد االجتاهات  ة يالصكككككككككككككحالتغذوية و نتائج المعدالت العمالة واألجور والد ل والقوة الشكككككككككككككرائية تداعيات سكككككككككككككلبية على 
االقتصكككككادية السكككككلبية من قدرة امكومات الوطنية على تقدمي اخلدمات االجتماعية و دمات الرعاية الصكككككحية األسكككككاسكككككية 
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ويف هذا السككككككياق، يسككككككاهم عدم املسككككككاواة يف توزيع الد ل واألصككككككول ويف الوصككككككول إىل اخلدمات اات الصككككككلة  للمواطنني 
 ماعي ويزيد من التعّرض لسوء التغذية قصاء االجتابلتغذية، يف التهمي  واإل

 
الذين لديهم احتياجات تغذوية األشككخاع   ثر عرضووة لسوووء التغذية مميع أكووكاله ك فئة الناس األ وتشككمل عادة  -8

كبّية وأولئك الذين ليسككت لديهم سككيطرة كافية على ا تيارهم للنمط الغذائي،  ن فيهم األطفال الصككغار، واألطفال يف سككن 
ن السككككككان األصكككككليني، والفالحني، إ عالوة على الك، ف  الدراسكككككة، واملراهقات، واموامل، واملرضكككككعات، واملسكككككنني، واملعّوقني  

والفقراء يف املنكاطق امضككككككككككككككريكة والريفيكة، والعكاملني يف جمكال الزراعكة، واجملتمعكات احملليكة يف األراضككككككككككككككي املرتفعكة واملنكاطق النكائيكة، 
 واملعّوقني معّرضون بوجص  اع لسوء التغذية بسبه فقرهم املستمر أو املؤقت  واملهاجرين، والالجئني، 

 
ا آاثر سكككككلبية قصكككككّية ومتوسكككككطة وطويلة األجل على امالة التغذوية   2األزمات املعقردة واملمتدةوترتته عن  -9 أيضكككككخ

ومتثل النزاعات واىشككاشككة وقابلية  للسكككان املتضككررين، وال سككيما النسككاء اموامل واملرضككعات واألطفال دون سككن اخلامسككة 
ا رئيسكككككيخا لقدرة النظم الغذائية على توفّي األمناط الغذائية الصكككككحية ولتنفيذ  طة  التأظر ابلكوارث املتصكككككلة بتغّّي املناخ هتديدخ

 بكاملها  2030التنمية املستدامة لعام 

 
املنكاخ يؤظر على درجكات امرارة وهطول األمطكار وعلى فتغّّي   والتغوذيوة 3وهنوا  تراب  بني تغّير املنواخ والزراعوة -10

وتؤظر الزايدة يف درجكات امرارة وموجكات امّر واجلفكاف على الزراعكة، مع جتّلي  تواتر األحوال اجلويكة القصككككككككككككككو  وحكّدهتكا 
املناطق املعّرضكة ابلفعل الاثر الكرب  يف تراجع غّلة احملاصكيل وإنتاجية املاشكية وتدهور مصكايد األمساك وامراجة الزراعية يف 

ويؤظر تغّّي املناخ أيضككككككككككككاخ على كمّية األغذية، وجودهتا، وسككككككككككككالمتها، وابلتايل على أسككككككككككككعارها، مع  النعدام األمن الغذائي 
ويف الوقت نفسككككككص، تشكككككككل الزراعة وإنتاج  يرتته عن الك من انعكاسككككككات كبّية على توافر األمناط الغذائية الصككككككحية  ما

 ئيسياخ النبعااثت غازات الدفيئة وتستحواان على نسه كبّية من األراضي واملياه العذبة على الكوكه األغذية مصدراخ ر 

 
أحد عوامل اخلطر الرئيسككككككية لسككككككوء التغذية  ختلف أشكككككككالص وللنتائج  األمناط الغذائية غّي الصوووووحيةوأمسككككككت   -11

 جص التغّّيات يفوتت العامل  أرجاءعلى الناس يف مجيع   اا كان لص أتظّياألمناط الغذائية العاملية،    تغّّيتو  العامل  حولالصككحية  
والغنّية ابلسككككككر ولأو الدهون املشكككككّبعة ولأو  اجلاهزةحنو اسكككككتهالك األغذية واملشكككككروابت  األمناط الغذائية يف أقاليم عديدة، 

وحتدث تغّّيات عميقة يف األمناط الغذائية ألسباب  رتبطة بزايدة انتشار الوزن الزائد والسمنة واألمراض غّي املعدية املو  امللح
ومواصكككككككككككلة فقدان إمكانية لعوملة والتجارة يف النظم الغذائية، عديدة، منها انتقال السككككككككككككان إىل املناطق امضكككككككككككرية، وأتظّي ا

  امياةوتغّّي أمناط  ،الوصول إىل األمناط الغذائية التقليدية

 

 
ية، واهنيار سكككككككككبل املعيشكككككككككة، وعدم قدرة تتسكككككككككم بتكرار حدوث الكوارث الطبيعية ولأو النزاعات، وطول أجل األزمات الغذائحاالت األزمات املمتدة " 2

 2010  منظمة األغذية والزراعة  2010تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل لعام "  املؤسسات على التصدي لألزمات
 A/RES/74/242قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة من  20الفقرة  تشمل الزراعة احملاصيل والغاابت ومصايد األمساك واملاشية وتربية األحياء املائية  3

http://www.fao.org/3/a-i1683e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i1683e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i1683e.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/74/242
https://undocs.org/en/A/RES/74/242
https://undocs.org/en/A/RES/74/242
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شككككككبكات معّقدة من األنشككككككطة واجلهات الفاعلة اليت تنطوي على إنتاج األغذية وجتهيزها   4النظم الغذائيةوتعترب  -12
وتتكأظر هكذه النظم ابسككككككككككككككتمرار  جموعكة  تلفكة من القو    واسككككككككككككككتهالكهكا وهكدرهكاومنكاولتهكا وإعكدادهكا وختزينهكا وتوزيعهكا 

غذائي القدرة على أن يكون منصكككككككككفاخ وأن ينتج  ولكل نظام واحملرّكات والقرارات اليت يتخذها العديد من األفراد املختلفني 
شكككامالخ   صكككبحفال يولكن ميكنص أن يتأظر أيضكككاخ برتّكز القوة وا تالل التوازن   ،األمناط الغذائية الصكككحية الالزمة للتغذية املثلى

والكفاءة يف سكتدامة المن حي  ا لص حدوده أن البعض ال ريف حني  ابالسكتدامةلنظم الغذائية يتسكم بعض ا  و وال منصكفاخ 
 وفقدان التنوع البيولوجيوتلّوث املياه ، األمر الذي يؤدي إىل تدهور البيئة اليد العاملة والطاقةو  اسكككككككككككككتخدام املوارد الطبيعية

  هدرهاواإلفراط يف استهالك األغذية و 

 
ات، األمر الذي يشككّي إىل أنص وقدرهتا على توفّي أمناط غذائية صككحية بعدد من احملرّك عمل النظم الغذائيةويتأظر  -13

ا يف و  الزراعية   اصكككككككة ابلسكككككككياق ليا فقط يف السكككككككياسكككككككات حمددة لتحسكككككككني التغذية يلزم إجراء تغّّيات الغذائية، إمنا أيضكككككككخ
  5والسياسات االقتصادية واملعايّي االجتماعية الوطنية قطاعات وجماالت سياساتية عديدة تتناول مثالخ األولوايت التنموية

 
اليت تلر االحتياجات الغذائية للسكككككككككككككان،  6املسككككككككككككتدامة الغذائية ويتطله حتويل النظم الغذائية وتشككككككككككككجيع النظم -14

املرتبطة  لد  مجيع اجلهات الفاعلة يف النظام الغذائي  وينبغي أن تركز السكككياسكككات  ات مؤسوووسووواتية وسووولوكية  تغّير إحداث 
ابلنظم الغكذائيكة على الاثر االقتصككككككككككككككاديكة واالجتمكاعيكة والبيئيكة والثقكافيكة والتغكذويكة والصككككككككككككككحيكة املرتتبكة عنهكا، مع إيالء عنكايكة 
 اصكككة لألشكككخاع األشكككد فقراخ واألكثر عرضكككة لسكككوء التغذية والتصكككدي للحواجز اليت تعرتض حصكككوىم على األغذية من 

 أجل أمناط غذائية صحية 

 
دا ل النظم الغذائية ويف ما بينها ويف العناصككككككككككككر املكّونة ىا، أي سككككككككككككالسككككككككككككل  تغيّيات يف احلوكمةتعنّي إجراء وي -15

، هبككدف توليككد نتككائج إعككابيككة على امتككداد األبعككاد الثالظكة 9وسككككككككككككككلوك املسككككككككككككككتهلككك 8والبيئككات الغككذائيككة 7اإلمككدادات الغككذائيككة
 األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية  وهيلالستدامة، 

 
 

ت والعمليات والبىن التحتية واملؤسككككككسككككككات، وما إىل الكت واألنشككككككطة املتصككككككلة  نتاج جتمع النظم الغذائية بني مجيع العناصككككككر ةالبيئة واألفراد واملد ال" 4
فريق اخلرباء الرفيع املستو   " األغذية وجتهيزها وتوزيعها وإعدادها واستهالكها، ونواتج هذه األنشطة،  ا يف الك النتائج االجتماعية واالقتصادية والبيئية

تقرير مقدم من فريق اخلرباء الرفيع املسككككتو  املعين   الفاقد واملهدر من األغذية يف سككككياق النظم الغذائّية املسككككتدامة  0142 املعين ابألمن الغذائي والتغذية 
  ابألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي، روما 

  تقرير صككككادر عن فريق اخلرباء الرفيع املسككككتو  املعنية ابألمن الغذائي والتغذية والتابع للجنة التغذية والنظم الغذائية   2017فريق اخلرباء الرفيع املسككككتو    5
  األمن الغذائي العاملي  

مة هي نظم غذائية تكفل األمن الغذائي والتغذية للجميع مع ضكككككمان عدم املسكككككاس ابألسكككككا االقتصكككككادية واالجتماعية والبيئية النظم الغذائية املسكككككتدا" 6
  أ2014فريق اخلرباء الرفيع املستو  املعين ابألمن الغذائي والتغذية،  " لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ألجيال املستقبل

من األنشكككككطة واجلهات الفاعلة اليت تنتقل األغذية عربها من مرحلة اإلنتاج إىل مرحلة االسكككككتهالك والتخلص من  تتألف سكككككالسكككككل اإلمدادات الغذائية " 7
 ب2017فريق اخلرباء الرفيع املستو ،  " جهيز والتعبئة والبيع ابلتجزئة والتسويقاملُهدر منها،  ا يف الك اإلنتاج والتخزين والتوزيع والت

السياق املادي واالقتصادي والسياسي واالجتماعي الثقايف الذي يتعامل فيص املستهلكون مع النظام الغذائي الختاا قراراهتم بشأن تعين البيئات الغذائية " 8
 ب2017فريق اخلرباء الرفيع املستو ،   "امصول على الغذاء وإعداده واستهالكص

إىل مجيع اخليارات والقرارات اليت يتخذها املسككككتهلكون بشككككأن الغذاء الواجه شككككراعه وختزينص وإعداده وطهيص وتناولص، وبشككككأن  يشككككّي سككككلوك املسككككتهلك " 9
 ب2017فريق اخلرباء الرفيع املستو ،  " توزيع الغذاء ضمن األسرة

http://www.fao.org/3/a-i3901e.pdf
http://www.fao.org/3/I7846AR/i7846ar.pdf
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بني القطاعات مثل الصككككككحة، والزراعة،   للتصووووودش للتشوووووتت  السوووووياسووووواي  عمليات التنسوووووي وهناك حاجة إىل   -16
بني اجلنسني، وامماية االجتماعية، والتجارة، وفرع العمل، والشؤون   والرتبية، والبيئة، واملياه، والصرف الصحي، واملساواة

 املالية، اليت تؤظر مجيعها على نتائج التغذية 

 
خطوط توجيهية وأ ذت جلنة األمن الغذائي العاملي ةاللجنةت بزمام قيادة عملية سكككككياسكككككاتية أسكككككفرت عن إعداد  -17

وتسكككككرتشكككككد عملية إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية  ةاخلطوط التوجيهية الطوعيةت  طوعية بشووووأن النظم الغذائية والتغذية
  تقرير فريق اخلرباء الرفيع املسككككككككككككككتو  املعين ابألمن الغكذائي والتغكذيكة ةفريق اخلرباءهكذه ابلنتكائج واألدلكة العلميكة اليت أاتحهكا 

واألدبيات األ ر ، وبعملية تشككاورية حصككلت بني مايولأاير ونوفمربلتشككرين  ئيةعن التغذية والنظم الغذا 10تالرفيع املسككتو  
لجنة يف اجتماعات عقدت يف إيطاليا، وإظيوبيا، واتيلند، وهنغاراي، الشككارك يف إطارها أصككحاب املصككلحة يف   2019الثا  

 ومصر، وبنما، والوالايت املتحدة األمريكية، وكذلك من  الل مشاورة إلكرتونية 

 
وجتر  هذه العملية السككككككككياسككككككككاتية ابلتزامن مع قيام جمموعة من املنظمات من قطاعات  تلفة ابلتصككككككككدي لسككككككككوء  -18

،  ا يف الك األمم املتحدة والدول ابهتمام متزايد من جانب اجملتمع الدويلوقد حظيت النظم الغذائية والتغذية   التغذية   
ويف   2030لجهود الرامية إىل حتقيق أهداف  طة التنمية املستدامة لعام  ل  حمددة مشرتكةعوامل األعضاء فيها، وهي تعترب  

، التزمت البلدان األعضككاء يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصككحة العاملية،  الل املؤمتر الدويل الثا  املعين 2014عام  
أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقد ،  2016ويف عام   11ابلتغذية، ابلقضككاء على اجلوع وسككوء التغذية أميع أشكككالص

ودعكت منظمكة األغكذيكة والزراعكة ومنظمكة الصككككككككككككككحكة العكامليكة إىل  12ت2025-2016األمم املتحكدة للعمكل من أجكل التغكذيكة ة
 قيادة عملية تنفيذه ابلتعاون مع برانمج األغذية العاملي والصككككككككككككككندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة

، 2017ويف عام  ةاليونيسككككككفت، وابالسككككككتعانة  نصككككككات متعددة أصككككككحاب املصككككككلحة من قبيل جلنة األمن الغذائي العاملي 
ومت إيالء عنكايكة  كاصككككككككككككككة   13ت2028-2019أعلنكت اجلمعيكة العكامكة لألمم املتحكدة عقكد األمم املتحكدة للزراعكة األسككككككككككككككريكة ة

، ومجعيكة األمم املتحكدة 15، واجمللا االقتصكككككككككككككككادي واالجتمكاعي14تحكدةللتغكذيكة يف عكدد من قرارات اجلمعيكة العكامكة لألمم امل
  18مق يف الغذاءاب املعين، ومقرر األمم املتحدة اخلاع 17، ومجعية الصحة العاملية16للبيئة

 

 
السكرتشكاد  اخلرباء الرفيع املسكتو  ززة الوصكل بني العلوم والسكياسكات يف جلنة األمن الغذائي العاملي، وهو يعمل على توفّي قاعدة أّدلة منظّمة ل يشكّكل فريق  10

 قات متنوعة  هبا يف مناقشات السياسات اخلاصة ابللجنة استناداخ إىل البحوث واملعارف املتاحة، والتجارب، والسياسات على نطاقات  تلفة ويف سيا 
   إعالن روما عن التغذيةاملؤمتر الدويل الثا  املعين ابلتغذية،   2014 منظمة األغذية والزراعةل منظمة الصحة العاملية  11
 برانمج عمل عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذيةو  A/RES/70/259قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  12
  A/RES/72/239قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  13
  A/RES/73/253و A/RES/73/132و A/RES/73/2قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة  14
 ة املستدامةعن املنتد  السياسي الرفيع املستو  املعين ابلتنمي 2018اإلعالن الوزاري الصادر يف عام  15
   2019اإلعالن الوزاري الصادر عن مجعية البيئة يف األمم املتحدة  16
 طة العمل العاملية للوقاية من األمراض غّي  و  الشكككككاملة اخلاصكككككة بتغذية األمهات والّرضكككككع وصكككككغار األطفال طة التنفيذ  أيّدت مجعية الصكككككحة العاملية   17

املتاحة يف جمال السكككياسكككات للوقاية من سكككوء التغذية أميع أشككككالص والنهوض ابألمناط    اللتني حتددان اخليارات  2020-2013السكككارية ومكافحتها للفرتة 
 الغذائية الصحية 

 بعنوان "التقرير املؤقت للمقررة اخلاصة املعنية ابمق يف الغذاء" A/71/282القرار   18

http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf/
http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf/
http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf/
http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf/
http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf
https://undocs.org/A/RES/70/259
https://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/mv131_rev1_undoa_wp_rev1_en.pdf
https://undocs.org/A/RES/72/239
https://undocs.org/A/RES/72/239
https://undocs.org/A/RES/72/239
https://undocs.org/A/RES/73/2
https://undocs.org/en/A/RES/73/132
https://undocs.org/en/A/RES/73/253
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2018/1&Lang=E,%20para%2026,%20p.%207
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27701/Draft%20Ministerial%20Declaration%20Fifth%20Draft%20as%20of%2014.03.2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y,%20para%205.d,%20p.%202
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/113048/WHO_NMH_NHD_14.1_eng.pdf;jsessionid=CA83C0A1FF901F291CF3D1CFF1006DCD?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/113048/WHO_NMH_NHD_14.1_eng.pdf;jsessionid=CA83C0A1FF901F291CF3D1CFF1006DCD?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/113048/WHO_NMH_NHD_14.1_eng.pdf;jsessionid=CA83C0A1FF901F291CF3D1CFF1006DCD?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence=1
https://undocs.org/A/71/282
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تعزيز االتساق ومن املتوقع أن تساهم اخلطوط التوجيهية الطوعية يف هذه املبادرات الدولية وأن تكّملها من أجل   -19
الصككادر    19كما أهنا توفر توجيهات قائمة على األدلة ملسككاعدة البلدان على تفعيل توصككيات إطار العمل  يف السووياسووات

إلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف  يف سككككككككككياق األمن الغذائي الوطين وللحق عن املؤمتر الدويل الثا  املعين ابلتغذية لدعم ا
  22  2-2و  21 1-2مع إيالء اهتمام  اع للمقاصككككككككككد  من أهداف التنمية املسككككككككككتدامة،   20 2يف الصككككككككككحة وحتقيق اىدف 

ابإلضككككافة إىل الك، ينبغي أن تؤدي اخلطوط التوجيهية الطوعية دورخا أسككككاسككككيخا يف مسككككاعدة البلدان على حتقيق   23  4-2و
 ت 12و 10و 8و 6و 5و 4و 3و 1أهداف التنمية املستدامة األ ر  اات الصلة ةاألهداف 

 
 املفاهيم الرئيسية 1-2

لنمو مجيع األفراد وتطورهم على الوجص   كافية ونوعية مناسكبةاملتاحة بكمية  هي األمناط  األمناط الغذائية الصوحية -20
وتسكككككككاعد األمناط الغذائية الصكككككككحية  األمثل ولدعم أدائهم ورفاههم اجلسكككككككدي والعقلي واالجتماعي يف مجيع مراحل امياة 

 ،لوزن الزائد والسمنة نقص التغذية والنقص يف املغذايت الدقيقة وا،  ا يف الك على الوقاية من سوء التغذية أميع أشكالص
الرتكيبة احملددة لألمناط  تتباينو  ومن األمراض غّي املعدية مثل داء السكككككري وأمراض القله والسكككككتة الدماغية والسككككرطان 

حبسكه السكمات الفردية ةمثل العمر ونوع اجلنا ومنط امياة ومسكتو  النشكاط البد ت، والسكياق الثقايف،   الغذائية الصكحية
 وعه أن حتد من متناول ومتوازنة وصككككككحية متنّوعةهذه األمناط الغذائية تكون و  احة حملياخ، والعادات الغذائية واألغذية املت

وتبدأ املمارسكككات الغذائية الصكككحية يف مرحلة مبكرة من امياة،  والصكككوديوم   املضكككافة  الدهون املشكككّبعة والتقابلية والسككككرايت
 طويلة األجل  24حتّسن النمو اإلدراكي وميكن أن يكون ىا منافع صحيةحي  تعزز الرضاعة الطبيعية النمو الصحي و 

 
هي أمناط غذائية صككككككككككحية جتمع بني مجيع أبعاد االسككككككككككتدامة لتجّنه   واألمناط الغذائية الصووووووووحية واملسووووووووتدامة -21

العواقه غّي املقصككككككككككودة وتقويض األمناط الغذائية الصككككككككككحية ألجيال املسككككككككككتقبل  كما أهنا تسككككككككككاهم يف امفا  على التنوع 
  25البيولوجي ويرتته عنها ضغوط وآاثر بيئية قليلة

 

 
   إطار العملاملؤمتر الدويل الثا  املعين ابلتغذية،   2014 منظمة األغذية والزراعةل منظمة الصحة العاملية  19
 " وتوفّي األمن الغذائي والتغذية احملسّنة وتعزيز الزراعة املستدامة القضاء على اجلوعيف " 2يتمثل اىدف  20
القضكاء على اجلوع وضكمان حصكول اجلميع، وال سكيما الفقراء والفئات الضكعيفة،  ن فيهم الرضّكع، على ما يكفيهم من الغذاء يف "  1-2يتمثل املقصكد   21

  " 2030املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام 
 ا يف الك حتقيق األهداف املتفق عليها دوليخا بشكككأن توقف النمو   2030وضكككع هناية جلميع أشككككال سكككوء التغذية حبلول عام  يف "  2-2  يتمثل املقصكككد 22

 " 2025واىزال لد  األطفال دون سن اخلامسة ومعاجلة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء اموامل واملرضعات وكبار السن حبلول عام 
ضكككمان وجود نظم إنتاج غذائي مسكككتدامة، وتنفيذ اارسكككات زراعية متينة تؤدي إىل زايدة اإلنتاجية واحملاصكككيل، وتسكككاعد على  يف "  4-2يتمثل املقصكككد   23

لفيضكككككككككككاانت وغّيها امفا  على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغّّي املناخ وعلى مواجهة أحوال الطقا املتطرفة وحاالت اجلفاف وا
ن تدرعيا نوعية األراضي والرتبة، حبلول عام   " 2030من الكوارث، وحتّسِّ

room/fact-.who.int/newshttps://www-مقتبا من صككككككككككككككحيفة الوقائع عن النظم الغذائية الصككككككككككككككحية الصككككككككككككككادرة عن منظمة الصككككككككككككككحة العاملية:   24

 diet-sheets/detail/healthy 
  Guiding principles. Rome –FAO and WHO. 2019. Sustainable healthy dietsمقتبا من  25

http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
http://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf
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واملعكادن   ،مثكل الفيتكامينكات  األسككككككككككككككاسككككككككككككككيكة  أن تكون غنيّكة ابملغكذايتمتيكل إىل هي األغكذيكة اليت  واألغوذيوة املغوذيوة -22
، وقليلة الصوديوم غّي املشّبعةولأو الدهون   األلياف  من قبيلغّي املكررة والكربوهيدرات   ،والربوتينات  ،ةاملغذايت الدقيقةت

 والدهون املشبعة والدهون التقابلية  املضافةوالسكرايت 

 
 فرده أو مع غّيه من   ،لكل رجل وامرأة وطفل  واقتصككككككككككككادايخ   عندما يتاح مادايخ   الغذاء الكايفاحل  يف يتم إعمال  -23

ويقتضككككي امق يف الغذاء الكايف أن  األشككككخاع، يف كافة األوقات، سككككبيل امصككككول على الغذاء الكايف أو وسككككائل شككككرائص 
تكون  الية من املواد املضكككككككككككككرّة ومقبولة يف   نالغذائية لألفراد، وأتتوافر األغذية ابلكمية واجلودة الكافية لتلبية االحتياجات 

  26سياق ظقايف معنّي 
 

 األهداف واملبادئ التوجيهية  – اجلزء الثان 
 األهداف والغرض 2-1

املسككككتدامة من الغذائية النظم  وتشككككجيع 27املسككككازة يف حتويل النظم الغذائية اخلطوط التوجيهية الطوعية إىل ترمي -24
أجل امرع على أن تكون األغذية اليت تسككككككاهم يف األمناط الغذائية الصككككككحية واملسككككككتدامة متوافرة ومتاحة بتكلفة ميسككككككورة 

وابلكمية والنوعية املناسبتني وأن تراعي "معتقدات األفراد وظقافتهم وتقاليدهم  وبطريقة يسهل الوصول إليها وبصورة مأمونة
  28الغذائية  ا يتماشى مع القوانني والواجبات الوطنية والدولية"وعاداهتم وتفضيالهتم 

 
ملعاجلة التشككككككككككككككتت يف جمال  م واألدلةو هنًجا كووووووووووواماًل ونظامًيا وقائًما على العلوتتبع اخلطوط التوجيهية الطوعية  -25

مع الرتكيز بصككككورة  اصككككة على قطاعات األغذية والزراعة والصككككحة ومواجهة قضككككااي االسككككتدامة االجتماعية   ،السككككياسككككات
السككياسككات واالسككتثمارات والرتتيبات املؤسككسككاتية   بشككأن التوجيهاتوتوفر اخلطوط التوجيهية الطوعية  والبيئية واالقتصككادية 

مع مراعاة   ،مني يف النظم الغذائية بغية تعزيز االتسككككككككاق يف السككككككككياسككككككككاتومن املتوقع أن تعاجل التنوع والتعقيد القائ الفعالة 
 املنافع والتبادالت وتشجيع اموار بني  تلف املؤسسات والقطاعات وتوجيهص 

 
التوجيهات لواضوووعي السوووياسوووات وأصوووحام واملقصككككود من اخلطوط التوجيهية الطوعية أن تكون عاملية وأن توفر  -26

والربامج املناسككبة لكل  ،واخلطط   ،واالسككرتاتيجيات ،واألطر التنظيمية ،والقوانني  ،صككميم السككياسككاتعند ت  املصولحة املعنيني
فضكككككالخ  ،وأت ذ هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية يف امسكككككبان  تلف الوقائع والقدرات ومسكككككتوايت التنمية الوطنية سكككككياق 

 تؤظر عليها احملركات العديدة اليت و  تلف أنواع النظم الغذائية عن 

 

 
 11بتفسككككككّي املادة    12اللجنة املعنية ابمقوق االقتصككككككادية واالجتماعية والثقافية اليت تقوم يف التعليق العام  إن تعريف امق يف الغذاء الكايف مقّدم من   26

  دية واالجتماعية والثقافية من العهد الدويل اخلاع ابمقوق االقتصا
 A/RES/74/242قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة من  40الفقرة  27
  ب -5الفقرة   إعالن روما عن التغذيةاملؤمتر الدويل الثا  املعين ابلتغذية،   2014 منظمة األغذية والزراعةل منظمة الصحة العاملية  28

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/1999/5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/1999/5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/1999/5&Lang=en
https://undocs.org/en/A/RES/74/242
https://undocs.org/en/A/RES/74/242
https://undocs.org/en/A/RES/74/242
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
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من جمموعة من الدراسكات الدقيقة وأفضكل املمارسكات والتجارب  ةدلاألعلى  اخلطوط التوجيهية الطوعية  صكلوحت -27
  29وتقوم بتطبيق هذه األدلة من منظور واسككككككككع -دون الوطين والوطينيني على مسككككككككتو  البلدايت وعلى املسككككككككتو -العاملية 

، وجمموعة 2017وتسكككككككككتمد معظم األدلة الواردة يف اخلطوط التوجيهية الطوعية من تقرير فريق اخلرباء الرفيع املسكككككككككتو  لعام  
 متنوعة من الواثئق الفنية لألمم املتحدة، واألدبيات العلمية اليت استعرضها األقران 

 

 إليهمطبيعة اخلطوط التوجيهية الطوعية واملستخدمون الذين تتوجه   2-2
 وجه  تفسوووّيها وتطبيقها يا يتماكوووى مع االلتزامات القائمةاخلطوط التوجيهية الطوعية ملزِّمة وينبغي   يسكككتل -28

 والصككككككككوك الدولية األ ر    ت1948اإلعالن العاملي مقوق اإلنسكككككككان ةالقوانني الوطنية والدولية اات الصكككككككلة،  ا يف الك 
مقوق اإلنسكككككككككككككككان، ومع إيالء االعتبككار الواجككه لاللتزامككات الطوعيككة  وجككه الصكككككككككككككككوك اإلقليميككة والككدوليككة  املتفق عليهككا
وينبغي أن تسككككككككتند توجيهات جلنة األمن الغذائي العاملي إىل الصكككككككككوك القائمة وأطر العمل املعتمدة يف سككككككككياق  السككككككككارية 

 التوجيهات والتوصيات اليت اعتمدهتا الدول األعضاء، وأن تقوم  دماجها و  منظومة األمم املتحدة

 
، وإىل البنكاء على ليوة األخر  وواليتهواتفوادش تكرار عمول األجهزة الودو وترمي اخلطوط التوجيهيكة الطوعيكة إىل  -29

 التوجيهات اات الصلة الواردة يف منتجات أ ر  للجنة األمن الغذائي العاملي وتكميلها، مع إيالء عناية  اصة ملا يلي:
 

 ي قطر ككاف يف سككككككككككككككيكاق األمن الغكذائي الاخلطوط التوجيهيكة الطوعيكة لكدعم اإلعمكال املطرد للحق يف غكذاء   •
  ت،2004ة

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشكككككأن اموكمة املسكككككؤولة ميازة األراضكككككي ومصكككككايد األمساك والغاابت يف سكككككياق  •
  ت،2012ة األمن الغذائي الوطين

  ت،2014ة يف نظم الزراعة واألغذية الرشيدمبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمار  •
الفاقد واملهدر من األغذية يف سككككياق نظم توصككككيات جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال السككككياسككككات بشككككأن   •

 ت2014ة األغذية املستدامة
 املمتدة الصككككككادر عن جلنة األمن الغذائي العاملي  األزماتإطار العمل بشككككككأن األمن الغذائي والتغذية يف  ل  •

  ت،2015ة
 ،ت2015لجنة األمن الغذائي العاملي بشأن املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية ةل اتيةوصيات السياسالت •

 صكككحاب اميازات الصكككغّية ابألسكككواقتوصكككيات السكككياسكككة اخلاصكككة بلجنة األمن الغذائي العاملي بشكككأن ربط أ •
 ت،2016ة

األمن الغذائي والتغذية: أي دور  لتحقيقالتوصكككيات اخلاصكككة ابلسكككياسكككات بشكككأن التنمية الزراعية املسكككتدامة و  •
  ت2016ة للثروة اميوانية؟

 
 

راءات النظم الغكذائية  ا أن اماالت ختتلف ا تالفاخ كبّياخ، تعكد إمككانيكة تعميم األدلة على اماالت األ ر  أمراخ ابلأل األزيكة ولكن غّي متكاح دائمكاخ إلج 29
وجتمع اخلطوط التوجيهية  صككككنع القرارات ويلزم إجراء املزيد من البحوث للمسككككازة يف قاعدة األدلة اليت يقوم عليها  اليت تتناول األمناط الغذائية والتغذية 

سياسات اليت الطوعية أدلة مستقاة من منهجيات  تلفة: فبعضها جترير ويبع  على التفاعل لصلتص ابلواقع، وبعضها ال ر مستمد من تقييم الربامج وال
 توفر التوجيهات بشأن التنفيذ يف  روف وسياقات حمددة 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/arz.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf
http://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av037e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av037e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av037e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av037e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
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ملسككككككككاعدهتا على تصككككككككميم   اجلهات الفاعلة احلكومية بصووووووورة رئيسوووووويةاخلطوط التوجيهية الطوعية   وتسووووووتهدف -30
السكياسكات ويف وميكن أن يسكتخدمها أصكحاب املصكلحة املعنيون يف النقاشكات يف جمال   السكياسكات العامة الكلية والشكاملة 

 عمليات التنفيذ  ويشمل أصحاب املصلحة هؤالء، على سبيل املثال ال امصر:
 

 اجلهات الفاعلة امكومية،  ا يف الك الوزارات واملؤسسات الوطنية ودون الوطنية واحمللية املعنية، والربملانيني؛ ةأت
  الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة؛واملنظمات امكومية الدولية واإلقليمية،  ا يف الك  ةبت
امكومية،  ا يف الك تلك اليت متثل السكان األصليني، والفئات  غّي ومنظمات اجملتمع املد  واملنظمات ةجت

  واجملتمعات الضعيفة، وأصحاب اميازات الصغّية، والصيادين، والرعاة، واملعدومني، والعمال؛
 اهتم؛وشبك ومنظمات املزارعني ةدت
واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع،  ا يف الك األعمال التجارية الزراعية، ومصّنعي األغذية واملشروابت،  ةهت

وابئعي األغذية ابلتجزئة مثل املتاجر الكرب ، ومزّودي اخلدمات الغذائية، واجلمعيات التجارية يف القطاع، 
   30يها ومصّدريها، وقطاع اإلعالانت والتسويق؛وابئعي األغذية ابجلملة، وموّزعي األغذية ومستورد

 ومنظمات البحوث واألوساط األكادميية واجلامعات؛ تةو
  والشركاء يف التنمية،  ا يف الك املؤسسات املالية الدولية؛ ةزت
 واجلهات املاحنة اخلاصة واملؤسسات اخلّيية والصناديق؛ ةحت
 ومجعيات املستهلكني  ةطت

 

 املستدامة   الغذائية  التوجيهية لتحويل النظم الغذائية أو تشجيع النظماملبادئ   2-3
أسكككاسكككية عند   ابعتبارهاانبثقت عن عملية التشكككاور   31مخسوووة مبادئ توجيهيةتشكككمل اخلطوط التوجيهية الطوعية  -31

املسكككككككتدامة اليت  الغذائية النظر يف  تلف اإلجراءات اليت عه اختااها للمسكككككككازة يف حتويل النظم الغذائية وتشكككككككجيع النظم
 متّكن األمناط الغذائية الصحية 

 
وكرامة املشووووووواركةء واملسووووووواءلةء وعدم التمييزء والشوووووووفافيةء  وتسكككككككككتند هذه املبادئ إىل اماجة إىل ضكككككككككمان   -32

يف سككككياق   من أجل املسككككازة يف اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف   اإلنسوووانء والتمكنيء واملسووواواةء وحكم القانون
  األمن الغذائي الوطين

 
تشككككككككككككككجيع اتبكاع هنج نظكامي ومتعكدد   م واألدلوةو النهج النظوامي واملتعودد القطواعوات والقوائم على العل ةأت

واألدلة يتناول النظم الغذائية يف جمملها، ويدمج أشككككككككككككككال املعرفة األصكككككككككككككلية م و القطاعات وقائم على العل
والتقليدية، ويسكككعى إىل تعظيم النواتج يف مجيع أبعاد االسكككتدامة يف آن واحد، وينظر يف األسكككباب املتعددة 

 األبعاد لسوء التغذية أميع أشكالص 

 
ّية من الشكركات اات امجم والنطاق واملوارد البشكرية واملالية املختلفة واات القدرة املتباينة على الوصكول إىل األسكواق يتضكمن القطاع اخلاع أنواعاخ كث 30

 احمللية والوطنية والدولية 
 املؤمتر الدويل الثا  املعين ابلتغذية  تتماشى هذه املبادئ التوجيهية مع الواثئق واألدوات الدولية املتفق عليها ابلفعل، مثل إعالن روما عن التغذية وإطار عمل   31
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ضكككع سكككياسكككات متسكككقة ومناسكككبة لكل سكككياق املسكككازة يف و   السووياسووات املتسووقة واملناسووبة لكل سووياق ةبت
واسكككككككككككككتثمارات اات صكككككككككككككلة وتنفيذها عن طريق إجراءات منسكككككككككككككقة بني  تلف اجلهات الفاعلة ويف مجيع 

 القطاعات املعنية على املستوايت الدولية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية واحمللية 
الرامية إىل تقوية آليات اموكمة واملسكككككاءلة اليت تسكككككاهم يف دعم اجلهود   املسوووواءلة والشووووفافية واملشوووواركة ةجت

تشكجيع مشكاركة املواطنني يف النقاشكات الوطنية بشكأن األمن الغذائي والتغذية والنظم الغذائية ويف عمليات 
صكككنع القرارات الشكككفافة والشكككاملة، ابالسكككتناد إىل قواعد شكككفافة للمشكككاركة تشكككمل ضكككماانت ضكككد احتمال 

 تضارب املصاحل 
تعزيز السكياسكات واإلجراءات اليت حتسكّن سكبل معيشكة السككان وصكحتهم   كوعوم وكوكب بصوحة جيدة ةدت

ورفاههم واإلنتاج واالسكككككككككككككتهالك املسكككككككككككككتدامني لألغذية من أجل محاية املوارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية 
  والتنوع البيولوجي وضمان التكّيف مع تغّّي املناخ والتخفيف من آاثره 

تعزيز املسككككككككاواة بني اجلنسككككككككني ومتكني النسككككككككاء والفتيات، واحرتام   املسوووووواواة بني اجلنسووووووني ومتكني املرأة تهة
حقوقهن ومحايتها وإعماىا، وهتيئة الظروف املناسكبة إلشكراك املرأة يف صكنع القرارات ومشكاركتها يف تشككيل 

الكذي تؤديكص يف جمكال الرعكايكة والرتبيكة ن التغكذيكة، مع االعرتاف ابلكدور الرئيسككككككككككككككي النظم الغكذائيكة اليت حتسككككككككككككككّ 
  والزراعة وتعزيز الصحة وإعداد األغذية واستهالكها، ومع تشجيع املمارسات املنصفة للجنسني 

 

 التغذية و اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية  - اجلزء الثالث
يف سككككككككككككككيكاق األمن   اإلعمكال املطرد للحق يف غذاء كاف  توفر اخلطوط التوجيهيكة الطوعيكة اليت ترمي إىل ضككككككككككككككمكان   -33

الغذائي الوطين، إطاراخ لتعزيز االتسككككاق يف السككككياسككككات ومجع  تلف أصككككحاب املصككككلحة يف النظم الغذائية للعمل معاخ على 
 توفّي األمناط الغذائية الصحية للجميع 

 
والوفاء اباللتزامات الوطنية للقضككاء على سككوء   2030ولتحقيق غاايت مجعية الصككحة العاملية ومقاصككد  طة عام  -34

الذي يعرتف أن األجزاء املختلفة اليت تتألف منها النظم الغذائية  يلزم اتباع هنج النظام الغذائيالتغذية أميع أشككككككككككالص،  
ن النظم يؤظر على اجلوانكككه األ ر ، وأقكككد  معنّي  م غكككذائيامرتابطكككة، وأن أي إجراء أو قرار ملعكككاجلكككة أحكككد جوانكككه نظككك 

وميكن للتفكّي املنهجي واملتعدد التخصكككصكككات لتحويل  الغذائية تسكككتجيه للنظم واماالت والسكككياقات األ ر  وتتأظر هبا 
ابلتايل، توفر اخلطوط التوجيهية الطوعية اإلرشكككادات  النظم الغذائية أن يضكككمن التصكككدي للتحدايت من منظورات متعددة 

والضككككككريبية والسككككككياسككككككاتية األ ر  اليت تغطي تنوع سككككككالسككككككل اإلمدادات الغذائية   بشككككككأن جمموعة من اإلجراءات التنظيمية
 والبيئات الغذائية وسلوك املستهلكني فضالخ عن احملرّكات واألشخاع الذين يشكلون هذه اإلجراءات 

 
ت حوكمة النظم الغذائية الشكفافة والدميقراطية 1ة: هيجماالت تركيز  سكبعة  وتتمحور هذه اخلطوط التوجيهية حول  -35

ت 3ةت واإلمدادات الغذائية املسككككككتدامة لتحسككككككني األمناط الغذائية والتغذية يف سككككككياق تغّّي املناخ؛ 2ةواخلاضككككككعة للمسككككككاءلة؛  
يف النظم الغذائية ت وسالمة األغذية  4ةوالوصول املنصف إىل األمناط الغذائية الصحية اليت توفرها النظم الغذائية املستدامة؛ 
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ت واملسككاواة بني اجلنسككني ومتكني املرأة يف النظم 6ةت والعالقات االجتماعية واملعارف وظقافة األمناط الغذائية؛ 5ةاملسككتدامة؛ 
 ت والنظم الغذائية القادرة على الصمود يف السياقات اإلنسانية 7ةالغذائية؛ 

 
من  اخ كبّي   اخ عدد  واقرتح 32عناصر مكّونة رئيسية للنظم الغذائية  ظالظة تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستو  حول  ومتحور -36

تشكاورية، حدد أصكحاب املصكلحة يف جلنة األمن العملية ال    و اللت1الشوكل  نظر اة  وحمرّكات التغيّياجملاالت السكياسكاتية  
 وابلتايل مصككككككككدرصككككككككلة ابلنسككككككككبة إىل حتسككككككككني األمناط الغذائية والتغذية،  الاات الغذائي العاملي عدداخ من العوامل املشككككككككرتكة  

ويضككع اجملال األول املتعّلق حبوكمة النظم الغذائية، األسككاس الذي تقوم عليص التوصككيات السككياسككاتية  جماالت الرتكيز السككبعة 
السكككتة  اجملاالتلتشككككيل النظم الغذائية، يف    وتتدا ل اموكمة، بوصكككفها حمرّكاخ رئيسكككياخ  األ ر  للخطوط التوجيهية الطوعية 

وتغطي ظالظة جماالت املكّوانت الرئيسكية للنظم الغذائية يف حني يسكتند جمال إضكايف إىل االعرتاف ابألزية املتزايدة  األ ر  
إىل الدور اميوي الذي تؤديص يف النظم  نظراخ عناية  اصكككككككككككة للمرأة  إيالءويتم  سكككككككككككالمة األغذية   معاجلةللعمل اجلماعي يف 

تغّّي املناخ واألزمات   سككككياقويشكككككل السككككياق اإلنسككككا  جماالخ قائماخ حبد ااتص ألنص سككككيبقى مسككككألة عاملية مهمة يف  الغذائية 
 املمتدة والنزاعات واىجرة 

 
  33فري  اخلرباء الرفيع املستو النظم الغذائية اخلاص بإطار  :1الشكل 
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احملرركات احليوية املادية 
 والبيئية

 رركات االبتكار 
 والتكنولوجيا والبنية التحتية

 سياسيةاحملرركات ال
 يةقتصادواال

 االجتماعيةاحملرركات 
 الدميغرافيةاحملرركات  الثقافيةو

رأس مال املوارد الطبيعية 
خدمات النظم اإليكولوجية 

 تغّير املناخ
االبتكار والتكنولوجيا والبنية 

 التحتية

القيادة العوملة والتجارة 
النزاعات واألزمات اإلنسانية 

أسعار األغذية وتقلربها 
 حيازة األراضي

الثقافة 
الدين والشعائر  

  التقاليد االجتماعية 
 متكني املرأة

النمو السكان 
تغّير توزيع األعمار 
التوسرع احل رش 

 ا جرة والنزو  القسرش

 سالسل اإلمدادات الغذائية البيئات الغذائية

النتائج التغذوية 
 والصحية

سلو  املستهل  
اختيار املكان 

واألغذية اليت سيتم 
كرا ها وإعدادها 
وطهيها و زينها 

 وتناو ا

األمناط الغذائية 
 

  الكمية
اجلودة 
التنوع 
 السالمة

توافر األغذية والوصول املادش إليها )قرم 
املسافة( 

الوصول االقتصادش )القدرة على الشراء( 

الرتويج واإلعالن واإلعالم 

 اآلاثر جودة األغذية وسالمتها
االجتماعية 
االقتصادية 

 البيئية
 

 اإلجراءات السياسية والربا ية واملؤسساتية

أهداف التنمية املستدامة 

 االستخدام صولالو التوافر

املزارعون والسكان األصليون واألعمال 
التجارية الزراعية وأصحام األراضي واملزارع 

 ومصايد األ ا  والكيا ت املالية
 نظم اإلنتا 

 التخزين والتوزيع

 التجهيز والتعبئة

البيع ابلتجزئة 
 واألسواق

 رار التجزئةء والبائعونء وأصحام 
ارء وأصحام  متاجر بيع األغذيةء والتجر

 املطاعمء و رار اجلملة

وصناعة األغذية  مصانع التعبئةء
واملشروابتء واملؤسسات الصغّية 

 واملتوسطة احلجم

متعهردو النقل واألعمال التجارية 
 الزراعية واملوزرعون
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 جلهة عالقتهابشكككككككككل أسككككككككاسككككككككي إىل اجلهات الفاعلة امكومية اليت يتعنّي عليها النظر فيها   اإلرشككككككككاداتوتتوجص   -37
وتقييم جكدو  نقكاط الكد ول واإلجراءات السككككككككككككككيكاسككككككككككككككاتيكة بقكدر  ودون الوطنيكة ألوليكات واالحتيكاجكات والظروف الوطنيكةاب

تمد البلدان منظوراخ تشكككككخيصكككككياخ إزاء نظمها الغذائية بشككككككل ومن املهم أن تع صكككككلتها بسكككككياقات النظم الغذائية اخلاصكككككة هبا 
وينطوي الك على فهم أنواع النظم الغذائية القائمة وتركيبتها وتعقيدها، والعوامل الرئيسكككككككككككككية احملّفزة للتغيّي  منهجي وكامل 

لتكاليف االنتقال،   وتشككككككككككككككّجع اجلهات الفاعلة امكومية على إجراء حتليل منهجي والتعطيل واإلقصككككككككككككككاءلاإلدماج والنمو 
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 
 

 الشفافة والدميقراطية واخلاضعة للمساءلةحوكمة النظم الغذائية   3-1
يبنّي هذا القسككم مد  أزية آليات اموكمة والقيادة واملسككاءلة ابلنسككبة إىل اجلهات الفاعلة يف النظم الغذائية، من  -38

اليت  تطوير السككككياسككككات العامة السككككليمة واألطر التنظيمية والتشككككريعية عن  مسككككؤولةمكومات او  املسككككتو  العاملي إىل احمللي 
ويتعنّي على امكومات أيضكككككككككككاخ أن تدير تضكككككككككككارب  ؤظرة املجراءات اإلوحتدد أولوايت  ،التوعية  عززحتكم النظم الغذائية، وت

  وضع املصاحل العامة قبل غّيها من املصاحل لاملصاحل، وا تالالت التوازن يف القوة، والضماانت األ ر  
 

 إدماج التغذية يف التنمية الوطنيةتعزيز االتساق يف السياسات عرب  3-1-1
لحد من سوء التغذية ل تعزز االتساق يف السياسات عرب القطاعاتينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن   ةأت

ولوية للنظم األ  تسككككككككككككككندوينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  أميع أشكككككككككككككككالص من منظور النظم الغذائية 
   املشرتكة فاهداأل جمموعة منالقطاعات املعنية بفعالية حول  مجعالغذائية املستدامة من أجل 

اليت تعزز   لنظم الغذائية املسووووووووتدامةاب اإلجراءات اخلاصووووووووةتدمج وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  ةبت
اإلمنائية والصككككككككككحية واالقتصككككككككككادية والزراعية  الوطنية واحملليةطط اخلاألمناط الغذائية الصككككككككككحية والتغذية، يف  

بزايدة وحتسووووووووووني وعه اسكككككككككككككتكمال هذا اإلدماج  واملنا يةلالبيئية واخلاصكككككككككككككة ابمد من  اطر الكوارث 
مع حتسكككني األمناط الغذائية والتغذية،    هتدف بوضكككوح إىل  اليتألنشكككطة النظم الغذائية   خمصووصووات امليزانية

 الكلفة املرتتبة عن التصدي لسوء التغذية أميع أشكالص وتقييمها مؤشرات لتتبع كامل توافر 
 الدوليةاالتفاقات التجارية واالسوووووووووووتثمارية  وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن حترع على اتسككككككككككككككاق   ةجت

المة املتعّلقة بسكككككك  ةيعايّي الدولامل ومعمع السككككككياسككككككات الوطنية املتعّلقة ابلتغذية واألغذية والزراعة،    والثنائية
  ةمثل مواصفات الدستور الغذائي ومعايّي املنظمة العاملية لصحة اميوانت  األغذية

وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة واملنظمكات امكوميكة الكدوليكة أن حتكدد الفرع املتكاحكة يف النظم الغكذائيكة  ةدت
اليت وضكككككعتها مجعية  والتغذية ألمن الغذائيالوطنية والعاملية ل  واملؤكوووورات املقاصووووداألهداف و لتحقي   

   2030لعام  املستدامةالصحة العاملية و طة التنمية 
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  تعزيز التنسيق والعمل املتعدد القطاعات 3-1-2
حتسوووووووووني ينبغي للجهات الفاعلة امكومية واملنظمات امكومية الدولية والشككككككككككككركاء يف التنمية العمل على  ةأت

من  األمنواط الغووذائيووة والتغووذيوة يف خمتلف القطوواعوات والوزارات والوكواالت وعلى  يع املسوووووووووووتوايت
ات املؤسكككسكككاتية اليت تعاجل األسكككباب والتداعيات املتعددة لسكككوء التغذية  الل تقوية األطر القانونية والقدر 

تعددة القطاعات املليات  اآلإنشووووووووواء و أو تعزيز وينبغي أن يؤدي هذا التنسككككككككككككيق إىل  أميع أشكككككككككككككالص 
من شأهنا اإلشراف على تصميم وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات والتد الت   اليت وأصحام املصلحة

م اليت تسكككككككاهم يف حتقيق نتائج األمناط الغذائية والتغذية من املسكككككككتو  الوطين إىل و القائمة على األدلة والعل
 احمللي، واليت يتم اعتمادها وفقاخ للقواعد املتفق عليها من جانه أطراف متعددين 

ر إقامة حوار كوووووامل وكوووووفافي للجهات الفاعلة امكومية أن وينبغ ةبت يضككككككمن مشككككككاركة جمموعة من  تيسووووور
الذين يعملون مع النظم الغذائية أو فيها،  ا يف الك منظمات اجملتمع املد ، والقطاع  املصكلحةأصكحاب 

املسكككككتهلكني اخلاع، واملنظمات امكومية الدولية واإلقليمية، والسككككككان األصكككككليني، والشكككككباب، ومجعيات 
وعه أن يتناول هذا اموار مجيع أبعاد النظم الغذائية،  واملزارعني، واجلهات املاحنة، والشككككككككككركاء يف التنمية 

  ومحاية املوارد الطبيعية والبيئة، والتماسك واإلدماج االجتماعيني 
تشووووجرع زايدة الفاعلة امكومية واملنظمات امكومية الدولية ومنظمات اجملتمع املد  أن  للجهاتوينبغي  ةجت

الذي عريص القطاع العام، واجلهات الفاعلة يف القطاع    34االلتزام ابلعمل يف ظل االسووووووووووتثمار املسووووووووووؤول
، مع مراعكاة اخلكاع، واملكاحنني لكدعم النظم الغكذائيكة املسككككككككككككككتكدامكة اليت تشككككككككككككككّجع األمنكاط الغكذائيكة الصككككككككككككككحيكة

  التبادالت مع األولوايت السياساتية األ ر  
 

 إنشاء آليات املساءلة والرصد والتقييم  3-1-3
تضكككككع أطراخ تنظيمية وتشكككككريعية حتكم أنشكككككطة القطاعني اخلاع والعام  ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن ةأت

يكون من شكككأهنا  لة متينة وكوووفافةءتنشووول اليات مسوووا املتعّلقة ابلنظم الغذائية، أو أن تقّويها  وعليها أن
وإجراءات  ترصكككككككككككد االمتثال واألداء، اليت  سكككككككككككتقلةامليئات اىواملداوالت العامة، و  ،تعزيز اموكمة الرشكككككككككككيدة

الشككككككاو  الفردية، واإلجراءات التصكككككحيحية لتحسكككككني املسكككككاءلة، واإلدارة املنهجية للتضكككككارب يف املصكككككاحل 
والقدرة على تسككوية النزاعات اليت قد تقّوض الصككحة  ، واال تالالت يف توازن القّوة،واملصككلحة الشككخصككية

وأن   شككككككككككككككفكافكاخ ار مع القطكاع اخلكاع  و ام يكون حترع اجلهكات الفكاعلكة امكوميكة على أن وعكه أن العكامكة 
  مة عر  وفقاخ لألدوار واملسؤوليات الواضحة اخلاصة ابملشاركة من أجل محاية املصلحة العا

ن، ابلشككككككككككككككراككة مع  تبة نظمكات البحثيكة واملنظمكات امكوميكة املوينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة أن حتسككككككككككككككّ
البيكككاانت  جتمعاليت  نظم املعلومووات املتعووددة القطوواعووات ونظم الرقووابووة الوطنيووةالككدوليكككة، توافر وجودة 

عرب مجيع جوانه النظم الغذائية والنتائج املتعّلقة ابألمن الغذائي، واألمناط   وتصككككككّنفهاوتوائمها  واملؤشككككككرات 
وجودة األمنككاط الغككذائيككةت، وتركيبككة األغككذيككة، والتغككذيككة ة ككا يف الككك  الغككذائيالغككذائيككة ةال سككككككككككككككيمككا املتنككاول 
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قياسككككات املغذايت الدقيقة واجلسككككم البشككككريت لتحسككككني إعداد السككككياسككككات واملسككككاءلة واسككككتهداف الربامج 
  العامة على حنو أفضل 

تعزز االسوووووووووووتثمووار يف وينبغي للجهككات الفككاعلككة امكوميككة، وبككدعم من املنظمككات امكوميككة الككدوليككة، أن  تجة
النظم الغذائية بطريقة شاملة بغية دعم ختطيط   معلوماتلتحليل   مية واملؤسساتيةاالقدرات البشرية والنظ

  اإلجراءات الرباجمية ورصدها وتقييمها 
 

 اإلمدادات الغذائية املستدامة لتحسني األمناط الغذائية والتغذية يف سياق تغّير املناخ 3-2
وتعمل اإلمدادات الغذائية، من مرحلة  أمناط اإلمدادات الغذائية دوراخ مهماخ يف الصكككككككككحة واسكككككككككتدامة البيئة تؤدي  -39

اإلنتاج والتخزين والتجهيز والتعبئة والتسكويق، على نطاقات وهياكل ومسكتوايت متنوعة، من سكالسكل اإلمداد البسكيطة إىل 
ويكّمل هذا القسكم األهداف  د من اجلهات الفاعلة يف النظم الغذائية السكالسكل الشكديدة التعقيد واملعوملة اليت تشكمل العدي

األغذية عرب النظام،  يف  ل انتقالويسككّلط الضككوء على أزية حتسككني التغذية الواردة يف عقد األمم املتحدة للزراعة األسككرية 
رتح سككككبالخ لتهيئة إمدادات غذائية قادرة قيشككككّي إىل اجلهات الفاعلة يف النظم الغذائية اليت عه إيالء عناية  اصككككة ىا، و يو 

 على الصمود يف  ل تغّّي املناخ وتدهور املوارد الطبيعية 
 
 إسناد األولوية للتكّيف مع تغّّي املناخ والتخفيف من آاثره عرب اإلمدادات الغذائية 3-2-1

ينبغي للجهات الفاعلة امكومية ة ا يف الك نظم االرشككككككاد الوطنيةت والشككككككركاء يف التنمية واملنظمات غّي  ةأت
ملزارعني وغّيهم من منتجي األغذية على التكّيف ا  مسوواعدةامكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع  

من  الل إدارة   د يف وجههامع الصكدمات املنا ية وضكمان قدرة سكالسكل اإلمدادات الغذائية على الصكمو 
وميكن أن تشكمل املسكاعدة امصكول على التمويل، والتأمني،   املخاطر وبناء التأهه والقدرة على الصكمود

الفورية من  الل تطبيقات اخلدمات ةمثالخ   واملسككككككككككككاعدةالبياانت واألسككككككككككككاليه املتعلقة ابلتنبؤ ابلطقا،  و 
محاية احملاصككككيل والثروة اميوانية   أيضككككاخ  املسككككاعدة وميكن أن تشككككمل  لتحديد األمراض النباتية والطفيلياتت

ومصايد األمساك ونظم اإلنتاج عموماخ من الاثر املتوقعة لتغّّي املناخ اليت تتجّلى على شكل آفات وأمراض 
ومبادرات توليد األصكككككول املنتجة ةمثل ، واعتماد األصكككككناف املقاومة للجفاف  طقاوصكككككدمات مرتبطة ابل

  إعادة أتهيل األراضي املتدهورة وتطوير البنية التحتيةت 
وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة واملنظمكات امكوميكة الدوليكة واملنظمكات غّي امكوميكة واجلهكات الفكاعلة  ةبت

احلود من اآلاثر ارعني وغّيهم من منتجي األغكذيكة وأن تسكككككككككككككككاعكدهم على يف القطكاع اخلكاع أن تكدعم املز 
واارسككككات   ا املناسككككبةالتكنولوجي تشككككجيع اعتماد وميكن حتقيق الك عرب املرتتبة عن النظم الغذائية   البيئية

وينبغي للجهات  لتحسككني غّلة احملاصككيل وامد من اسككتخدام مبيدات الفات   على مسككتو  املزرعةدارة اإل
 وأن حتد  ،الفاعلة امكومية أن تشكككككككّجع تعظيم املخرجات الزراعية لكل وحدة من املياه والطاقة واألراضكككككككي

   عيةألنشطة الزرالنتيجة  من انبعااثت غازات الدفيئة وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور املوارد الطبيعية
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ة ا فيها نظم اإلنذار املبكرت، ومؤشككرات اجلودة   لرقابةلتنشوول نظم وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  ةجت
ت، ومقككاييا أ ر   ككاصككككككككككككككككة ابلنظم الزراعي ةمثككل الغككاايت املتعّلقككة ابلتنويع املتكككامككل والتنوع البيولوجي

 االستجاابت يف جمال السياسات  وفعاليةلرصد تغّّي الظروف  الغذائيةالغذائية واألمناط 

توليد واسوتخدام العلوم واألدلة األكادميية واجلامعات أن تشكّجع   ؤسكسكاتوامل البحثيةمنظمات لوينبغي ل ةدت
االسكككككككككككككرتاتيجيات القوية للتخفيف من آاثر تغّّي املناخ والصكككككككككككككمود يف وجهص يف النظم   تعرضاليت   الدقيقة

 الت ونقاط وعه أن ترّكز البحوث على التد  واملسككككتدامةالغذائية املسككككتدامة واألمناط الغذائية الصككككحية  
 ،والبيع ابلتجزئة   ،والتعبئة ،والتجهيز  ،الد ول السكككككككككككياسكككككككككككاتية احملتملة لضكككككككككككمان مسكككككككككككازة اإلنتاج الزراعي

 لتكّيف مع تغّّي املناخل دعم منتجي األغذية يف ما يبذلونص من جهود وطله املسكككككككتهلكني يف  ،واألسكككككككواق
 تدهور املوارد الطبيعية  وامد من والتخفيف من آاثره

 
 ضمان استخدم املوارد الطبيعية وإدارهتا على حنو مستدام يف إنتاج األغذية 3-2-2

أمر أسكككككككككككاسكككككككككككي لنظم ك  التعامل مع صووووووووحة الرتبةينبغي للجهات الفاعلة امكومية واملزارعني ومنظماهتم  ةأت
وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تشّجع استخدام اارسات اإلدارة املتكاملة خلصوبة  اإلنتاج الزراعي 

الرتبكة من أجكل احملكافظكة على إنتكاجيكة احملكاصككككككككككككككيكل وزايدهتكا بطريقكة مسككككككككككككككتكدامكة، وأن توفّر اموافز املنكاسككككككككككككككبة 
حملافظة على واملمارسككككككات الزراعية املسككككككتدامة من أجل ا  لألراضككككككيالسككككككتخدام  دمات اإلدارة املسككككككتدامة 

 التنوع البيولوجي للرتبة وتوازن املغذايت وتعزيز ختزين الكربون 
ن إدارة املوارد املوائيوة والتحكم  واوينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة أن  ةبت من أجكل الزراعكة وإنتكاج  حتسووووووووووور

ليت تشككككمل منظمات األغذية عرب حتسككككني التنظيم، والُنهج  شككككاركة جمتمعية، وهُنج اإلدارة السككككليمة للمياه ا
  اجملتمع املد  واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع وأصحاب املصلحة ال رين 

اليت تشككمل جمموعة   تشوجرع ااية النظم املتنوعة بيولوجياً واملنتجةوينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  ةجت
ومصكايد األمساك  ،والغاابت واملزارع  ،واألنواع املهملة وغّي املسكتغلة ابلكامل  واملاشكية،  متنوعة من احملاصكيل

 كا فيهكا الغكاابت وامليكاه  ،وتربيكة األحيكاء املكائيكة املسككككككككككككككتكدامكة، فضككككككككككككككالخ عن املنكا ر الطبيعيكة املتنوعكة بيولوجيكاخ 
ق اارسككككات وعه اسككككتكمال الك ابعتماد وتطبي  وصووووهنا واسوووتخدامها املسوووتداموالسككككواحل البحرية، 

إنتكاج األغكذيكة وإدارة املوارد الطبيعيكة على حنو مسككككككككككككككتكدام،  كا يف الكك هُنج الزراعكة اإليكولوجيكة وغّيهكا من 
ليتمكن مجيع أصككككككككككككككحكاب حقوق اميكازة  ، بطريقكة تكون جمكديكة من النكاحيكة االقتصكككككككككككككككاديكة  35الُنهج املبتكرة

 احملافظة على سبل عيشهم الشرعيني من صون هذه امقوق و 
حتمي حقوق السوووووووكان األصوووووووليني وصوووووووغار املنتجني والفالحني الفاعلة امكومية أن  للجهاتينبغي و  ةدت

اليت تعتمكد نظم اميكازة العرفيكة ومتكارس اموكمكة الكذاتيكة لألراضككككككككككككككي ومصككككككككككككككايد  واجملتمعوات احملليوة األخر 
األمساك والغاابت، على األراضي واألقاليم واملوارد اليت كانت تقليدايخ متتلكها أو تعي  فيها أو تستخدمها 

 
النهج الزراعية اإليكولوجية وغّيها من النهج املبتكرة من أجل زراعة ونظم غذائية مسككككتدامة لتعزيز األمن الغذائي    2019فريق اخلرباء الرفيع املسككككتو    35

   تقرير صادر عن فريق اخلرباء الرفيع املستو  املعين ابألمن الغذائي والتغذية والتابع للجنة األمن الغذائي العاملي، روما  والتغذية

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/HLPE_Report_14_AR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/HLPE_Report_14_AR.pdf
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ة واجلماعية، وعه احملافظة على سككبل عيشككها، وتثمني معارفها واارسككاهتا التقليدي أو اليت قامت بشككرائها 
  ومحاية قدرهتا على امصول على األغذية التقليدية، وإعطاء األولوية ألمناطها الغذائية وتغذيتها ورفاهها 

 

 تعزيز التغذية يف الزراعة وإنتاج األغذية 3-2-3
  املتعلرقة ابلزراعةتدمج األهداف التغذوية يف سياساهتا الوطنية أن  امكومية علةاالفينبغي للجهات  ةأت
وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع والشككركاء يف التنمية واجلهات املاحنة  تبة

ممارسووووووووات اإلنتا  املسووووووووتدام  ليعتمدوامجيع أنواع وأحجام املنتجني  ودعم  الزراعيةتنويع االسككككككككككتثمارات 
اليت تسكككككككككاهم يف األمناط الغذائية الصكككككككككحية وتوفر الد ل  غذيةولينتجوا احملاصووووووويل واألغذية املتنوعة وامل

الالئق وسككككبل العي  والقدرة على الصككككمود للمزارعني، ال سككككيما أصككككحاب اميازات الصككككغّية ولأو املزارع 
وعه أن يشمل الك دعم الثروة اميوانية املستدامة، وامراجة الزراعية، ونظم  األسرية والعاملني يف املزارع 

   وتشجيعها اميواانت ومصايد األمساك ة ا يف الك نظم الصيد امريف وتربية األحياء املائيةت
واستخدام األراضي امضرية  تدمج الزراعة احل رية وكبه احل ريةوينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن   تجة

التنمية الزراعية الوطنية واحمللية، وبرامج األغذية والتغذية، والتخطيط امضككري واإلقليمي،  اسككرتاتيجياتيف 
بوصكفهما مسكازة قّيمة يف األمناط الغذائية الصكحية لسككان املناطق امضكرية املتزايد عددهم ويف التماسكك 

  االجتماعي للمجتمعات احمللية
الفكاعلكة يف القطكاع اخلكاع أن تؤمن بيئكة متكينيكة ملسكككككككككككككككاعكدة  وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة واجلهكات تدة

وصوووووووووووو م إىل التكنولوجيوات احلوديثوة واملسوووووووووووتوداموةء املزارعني وغّيهم من منتجي األغكذيكة وضككككككككككككككمكان 
وأن يف حزم فنية لارشكككككككككاد املتعّلق ابلزراعة وغّيها من اجملاالت،   التغذوية، واملعلومات واملسووووووواعدة الفنية

 ليتمكنوا من اسككككككتخدام هذه التكنولوجياتلاملسككككككاعدةل القدراتعلى املهارات، وتنمية التدريه   توفّر ىم

 املعلومات اليت من شأهنا أن حتّسن إنتاج احملاصيل وسالمتها وجودهتا التغذوية يف األسواق 
تعزز نظم معلومات وللحد من التقّله املفرط يف أسكككككككككككككعار األغذية، ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  ةهت

اليت توفر املعلومات الشككككككككفافة ويف الوقت املناسككككككككه عن معامالت السككككككككوق املتعّلقة ابألغذية مع  السوووووووق
لك حتسكككككككككني تتبع  زون ،  ا يف اواحملاصكككككككككيل اليتيمة الرتكيز بقدر أكرب على السكككككككككلع األسكككككككككاسكككككككككية املغّذية

 اإلمدادات الغذائية امالية واملستقبلية والبياانت املتعّلقة ابألسعار 
وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع واجلهات املاحنة وأصحاب املصلحة  ةوت

مثل الفاكهة، واخلضككككككككككار،  نتاج احملاصككككككككككيل املغذيةإل االسووووووووتثمار يف البحث والتطوير واالبتكارال رين 
نة بيولوجياخ ةاليت عري تطويرها من  الل الرتبية التقليدية  واجلوزايت، والبذور، والبقول، واحملاصككككككيل احملصككككككّ

اليت  ،األلبكان واألمسكاك والبيض واللحومت منتجكاتاملصكككككككككككككككدر املتنّوعكة ةمثكل  اميوانيكةيف املزرعكةت، واألغكذيكة 
 عري تطويرها مع مراعاة سبل عي  أصحاب اميازات الصغّية ولأو املزارعني األسريني 
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 حتسني ختزين األغذية وجتهيزها وحتويلها وتعديل تركيبتها  3-2-4
يف البنية االسوووتثمار  واجلهات املاحنة    عينبغي للجهات الفاعلة امكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلا ةأت

لتفادي ونظم معلومات السككككككوقت    ،واألسككككككواق املادية  ،واجلسككككككور ،والطرقات ،ةمثل مرافق التخزين  التحتية
املزارعني أصككككحاب اميازات الصككككغّية واملؤسككككسككككات الصككككغّية واملتوسككككطة  قدرةضككككمان الفاقد بعد امصككككاد و 

  ستدامة امجم على توفّي األغذية املتنوعة والقابلة للتلف واملأمونة لألسواق بطريقة م
تيسوووووّي تقليل وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع واملزارعني ومجعياهتم،   ةبت

التجهيز والنقل والبيع   فرتةيف املزارع  الل التخزين بعد امصككككككككككككككاد، وطيلة  الفاقد من األغذية واملغذرايت
 ابلتجزئة ةال سكككيما مع األغذية القابلة للتلف مثل الفاكهة واخلضكككار واأللبان والبيض واألمساك واللحومت 

نة من التدريه وبناء القدرات يف جمال اارسكككككات اإلدارة  وتشكككككمل إجراءات التيسكككككّي كالخ  ، وتشكككككجيع احملسكككككّ
   36املالئمة اعتماد التكنولوجيات

اليت من   37ت وع توجيهات بشوأن اسوتخدام تكنولوجيات التجهيزوينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  ةجت
ن احملتو  التغذوي لألغذية، وأن تقلل الفاقد من املغذايت بعد امصككاد، وأن تعزز التخزين  شككأهنا أن حتسككّ

  نتاج ال سيما  الل فرتات اجلفاف والفيضاانت وعدم كفاية اإل لألغذيةالطويل األجل 
تعديل تركيبة  تشككجيعالرامية إىل  الصووكو  التنظيمية واحلوافز  تعززوينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  ةدت

األغذية، على أن تسككككككككككككككتكمل ابلتدابّي املناسككككككككككككككبة مثل بطاقات التوسككككككككككككككيم على اجلزء األمامي للمنتجات 
واات القيمكة التغكذويكة املتكدنيكة ةمثكل  لألغكذيكة اات الكثكافكة العكاليكة من الطكاقكة الرتويجوالضككككككككككككككرائكه لتقليكل 

  األغذية الغنية ابلصوديوم، والسكر، والدهون التقابلية ولأو املشبعةت وفقاخ لقواعد منظمة التجارة العاملية 
حتقي  أهداف الصوووووووحة العامة املتسوووووووقة مع وينبغي للجهات الفاعلة يف القطاع اخلاع أن تسكككككككككعى إىل   ةهت

إنتكاج وتشككككككككككككككجيع  زايدةعرب  القوائموة على األغوذيوة ألمنواط الغوذائيوةالوطنيوة بشوووووووووووأن ااخلطوط التوجيهيوة  
األغذية واملنتجات الغذائية املغذية اليت تسكككككككاهم يف توفّي منط غذائي صكككككككحي، مثل زايدة احملتو  التغذوي 

تركيبة األغذية، عند اماجة، عرب تقليل احملتو  الزائد من الصكككككككككوديوم، واحملافظة عليص وبذل اجلهود لتعديل 
 غذية والسكر، والدهون املشّبعة، والتخّلص من الدهون التقابلية يف األ

 
 حتسني تغذية العاملني يف املزارع والنظم الغذائية وصحتهم 3-2-5

لمزارعني وغّيهم من منتجي ل  يف العمل الالئ   احلاحرتام  ت وووووومنينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  ةأت
األغكذيكة والعكاملني فيهكا ة كا يف الكك املهكاجرين والعمكال غّي الشككككككككككككككرعينيت ومحكايتكص وإعمكالكص، ومحكايكة هؤالء 

 
وبراميل   تشكككككمل هذه التكنولوجيات وحدات التخزين يف الغرف املربّدة، وغرف التربيد اليت تعمل على الطاقة الشكككككمسكككككية، واملربّدات، والتخزين اجلاف، 36
 لتخزين، ومرافق التجفيف ا

تشككككككككككككككمل هذه التكنولوجيات التجفيف اللحظي والشككككككككككككككمسككككككككككككككي، وحتويل األغذية إىل معاجني ومواد للدهن، والتغليف املالئم للمحافظة على احملتو   37
ملعايّي الوطنية، مع توافر نظم ضكككمان وعه أن يسكككرتشكككد إظراء األغذية اب التغذوي، وإظراء األغذية الناقلة ابملغذايت الدقيقة املفيدة للصكككحة بعد امصكككاد 

 اجلودة والرقابة عليها للحرع على حتسني اجلودة 
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األشككككككككخاع وسككككككككالمتهم، وعدم وجود أي عهء غّي ضككككككككروري أو عمل غّي مربر ة ا يف الك اسككككككككرتقاق 
  حالتهم الصحية  علىاألطفالت ميكنص أن يؤظر سلباخ 

، عند تؤمن احلماية االجتماعيةوينبغي للجهات الفاعلة امكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع أن  ةبت
يف جمال األغذية لضكمان أمنهم الغذائي وكسكبهم أجوراخ معيشكية وسكبل   لعاملنيوااالقتضكاء، ملنتجي األغذية 

 عي  كافية، وحصوىم على أمناط غذائية صحية و دمات صحية مناسبة 
ن احلالة التغذوية وينبغي للجهات الفاعلة يف القطاع اخلاع أن  ةجت ، وأن تعزز حصككككككككوىم على للعمالحتسوووووور

األغذية املغذية املرتبطة ابألمناط الغذائية الصكحية يف مكان العمل أو من  اللص، وأن تشكّجع إنشكاء مرافق 
 لرضاعة الطبيعية ل

 
 متكني الشباب يف النظم الغذائية 3-2-6

ينبغي للجهككات الفككاعلككة امكوميككة واملنظمككات امكوميككة الككدوليككة واجلهككات الفككاعلككة يف القطككاع اخلككاع أن  ةأت
إىل األراضككككككي، واملوارد الطبيعية،  وحتسوووووني وصوووووو م أمامهم  إزالة العقباتتشككككككرك الشككككككباب ومتّكنهم عرب 

والتعليم، والتدريه،   واملد الت، واألدوات، واملعلومات، واإلرشككككككككككككاد، واخلدمات االسككككككككككككتشككككككككككككارية واملالية،
 واألسواق، واملشاركة يف عمليات صنع القرارات وفقاخ للتشريعات واللوائح الوطنية 

وينبغي للجهككككات الفككككاعلككككة امكوميككككة واجلهككككات الفككككاعلككككة يف القطككككاع اخلككككاع واملنظمككككات غّي امكوميككككة  ةبت
للشككككككككككباب من أجل  مج التوجيهتسوووووووتثمر يف التدريب امله  املالئم والتثقيف وبراواجملتمعات احمللية أن 

إقامة املشكككككككككككاريع لتحفيز انتقال اجليل املقبل إىل فرع  العمل الالئق و   فرع وحصكككككككككككوىم على قدراهتمزايدة  
 النظم الغذائية املستدامة 

 تعزز تطوير االبتكوواراتوينبغي للجهكككات الفكككاعلكككة امكوميكككة واجلهكككات الفكككاعلكككة يف القطكككاع اخلكككاع أن  ةجت
الشباب إليها على طول سالسل اإلمدادات  ومراكز املوارد والتكنولوجيات اجلديدة ووصول  املستدامة

تشككهد معدالت مرتفعة الغذائية اليت تعزز التغذية وتدعم املؤسككسككات االجتماعية ةال سككيما يف البلدان اليت 
 من اىجرة الدا لية واخلارجية للشبابت 

 
 الوصول املنصف إىل األمناط الغذائية الصحية اليت توفرها النظم الغذائية املستدامة 3-3

اجلودة فضككككككالخ عن   ،إليها يف حميطهم الوصككككككول الناس علىواليت يسككككككهل  املتوافرةتشككككككمل البيئات الغذائية األغذية  -40
وينبغي أن حترع هذه البيئات على أن  والرتويج ىا   ،وتوسككككيمها  ،ومالءمتها  ،وسككككعرها  ،وسككككالمتها ،التغذوية ىذه األغذية

تتوافر لألشكخاع سكبل الوصكول املنصكف إىل ما يكفي من األغذية املأمونة واملغذية اليت تلر احتياجاهتم التغذوية وأاواقهم 
املادية واالجتماعية واالقتصككككككككككككادية والثقافية ، مع مراعاة  تلف العوامل 38موفورة النشككككككككككككاط والصككككككككككككحةالغذائية للتمتع حبياة 

وميكن أن يشكككل امصككول على أمناط غذائية صككحية مشكككلة ابلنسككبة إىل العديد   والسككياسككية اليت تؤظر على هذا الوصككول
فة ألسككككككككباب كثّية  ويعرض هذا القسككككككككم نقاط من األشككككككككخاع، الك أهنا قد ال تكون متوافرة أو متاحة أو ميسككككككككورة الكل

 
  15  الفقرة ينط و   اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي ال2004منظمة األغذية والزراعة   38
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الد ول السكككككياسكككككاتية املمكنة لتحسكككككني الوصكككككول املادي واالقتصكككككادي إىل األمناط الغذائية الصكككككحية وتوافرها ضكككككمن النظم  
 الغذائية املستدامة يف األماكن اليت يشرتي فيها الناس األغذية وخيتاروهنا ويتناولوهنا 

 
 األغذية اليت تساهم يف األمناط الغذائية الصحية  حتسني الوصول إىل 3-3-1

ن توافر األغذية املغذية اليت تسكككاهم يف األمناط الغذائية الصكككحية  ةأت ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن حتسكككّ
وفقاخ لقواعد منظمة   ءاالتفاقات والسوووياسوووات التجارية واالسوووتثماريةوإمكانية الوصككككول إليها من  الل 

 لضككككمانهذه االتفاقات    تسككككتخدمية والقواعد املتفق عليها من جانه أطراف متعددين، وأن  التجارة العامل
 بشكل مطرد يف بلدان أ ر   الكايفإعمال امق يف الغذاء 

عند االسككتثمار يف اإلجراءات الرامية إىل معاجلة   تعتمد منظورًا منصووفاً وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن   ةبت
البيئات الغذائية وأن حترع على حصكككككككول أعضكككككككاء اجملتمعات احمللية املهمشكككككككة والضكككككككعيفة اترخيياخ، وسككككككككان  
اجملتمعات املنخفضككككة الد ل، والسكككككان األصككككليني، والفالحني، واألشككككخاع الذين يواجهون قيوداخ بسككككبه  

واألشككككككككخاع الذين يعيشككككككككون يف املناطق الريفية على فرع كافية للوصككككككككول إىل  العمر أو املرض أو اإلعاقة،  
 وفقاخ إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية    وتويل زمامها  أسواق األغذية املتنّوعة 

ليتمكن األشكككخاع من زرع  تلف أنواع   تقلل من احلواجز املاديةوينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  ةجت
  يف بيئة غذائية معيّنة   أو طلبها أو تناوىا  أو شككككككككرائها  ،األغذية اليت تسككككككككاهم يف األمناط الغذائية الصككككككككحية

بيع اليت ت  البيع ابلتجزئة متاجروميكن حتقيق الك عرب وضكككككع سكككككياسكككككات التخطيط امضكككككري اليت تشكككككّجع 
 تبيعتاجر اليت املاليت تسكككككاهم يف األمناط الغذائية الصكككككحية ومتنع انتشكككككار   األغذية املغّذية وامليسكككككورة الكلفة

تعزز إنتاج األغذية اليت  من األغذية اات الكثافة العالية من الطاقة واات القيمة التغذوية املتدنية، و   اخ فائضك 
  يف امدائق املنزلية والبساتني، حيثما يكون الك مناسباخ 

تشوووووووجرع قوانني تصووووووونيف املناط  وإصووووووودار الشوووووووهادات واحلوافز امكومية أن  وينبغي للجهات الفاعلة  ةدت
  البيع ابلتجزئة  وبدائل   ، وابئعي األغذية يف الشككككككككككوارع  ، وجتار التجزئة املتنقلني  ، املزارعني ألسككككككككككواق   ال ووووووووريبية 
اليت تسكككهم يف األمناط الغذائية الصكككحية يف املناطق املنخفضكككة الد ل، وأن   املغّذيةبيع األغذية ت  اليت األ ر  
  الطاقة واات القيمة التغذوية املتدنية  من    اات الكثافة العالية البائعني الذين يبيعون األغذية   ترّكز حتد من 

ابئعي األغذية ابلتجزئة وميكن للجهات الفاعلة امكومية، ابلتعاون مع مجعيات املسككككككككككككتهلكني، أن تنظم  ةهت
 ،على زايدة عدد املنتجات الغذائية املغذية اليت تسكككككككاهم يف األمناط الغذائية الصكككككككحية  احملليني وأن حتفرزهم
أل ذ رأي  معنيرة ابلسوووياسوووات الغذائية   لية الس وميكن حتقيق الك عرب إنشككككاء   وأصككككنافها ومبيعاهتا 

مناط الغذائية الصككككحية يف جمتمعاهتم احمللية والوصككككول إليها املقيمني بشككككأن أفضككككل طريقة لتحسككككني توافر األ
  وإاتحتها بكلفة ميسورة

 
 حتسني توافر األغذية اليت تساهم يف األمناط الغذائية الصحية وإاتحتها بكلفة ميسورة 3-3-2

األمناط الغذائية  تنظر يف اعتماد سووووووياسووووووات ضووووووريبية لتعزيز توافرينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  ةأت
ويشككمل الك اإلعاانت الرامية إىل تشككجيع اخليارات الغذائية الصككحية من أجل   بكلفة ميسووورةالصككحية 



 مسودة للتفاوض: اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية

 32 من 21 الصفحة

امرع على أهنا ميسكورة الكلفة وقادرة على املنافسكة مقارنة ابألغذية واملشكروابت اات الكثافة العالية من 
   تطويرها وتسويقهاأمام اء التسهيالت الضريبية الطاقة واات القيمة التغذوية املتدنية اليت عه إلغ

األمنككاط  توافرعرب امرع على  نظم املشووووووووووورتايت العووامووة تقورشوينبغي للجهككات الفككاعلككة امكوميككة أن  ةبت
الغذائية الصكككحية وجعلها مالءمة يف السكككياقات واملؤسكككسكككات العامة من قبيل امضكككاانت وغّيها من مرافق 

والسككجون  ،واملكاته امكومية ،وأماكن العمل ،وبنوك األغذية  ،واملسككتشككفيات ،واملدارس  ،رعاية األطفال
  القائمة على األغذية الغذائية بشأن األمناط  الوطنية مع اخلطوط التوجيهية  ا يتماشى

ترب  توفّي الوجبات املدرسووووية الصووووحية بتحقي  أهداف تغذوية وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  ةجت
الغذائية القائمة على األغذية ومكّيفة  الوطنية بشككأن األمناط  تكون مّتسككقة مع اخلطوط التوجيهية واضووحة

وينبغي لواضككككككعي  املختلفة، مع إيالء عناية  اصككككككة الحتياجات املراهقات  العمريةمع احتياجات الفئات 
حي  يتم شكككراء األغذية   الرتويج للوجبات املدرسوووية احملليةالسكككياسكككات ووكاالت األمم املتحدة النظر يف 

  احملليني ولأو األسريني ولأو أصحاب اميازات الصغّية املقدمة يف املدارس من املزارعني 
ر توافر األمناط الغذائية الصكككككككككحية  ةدت وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واملنظمات امكومية الدولية أن تيسكككككككككّ

من قبيل القسكككككائم الشكككككرائية أو املبالأل  برامج احلماية االجتماعيةبكلفة ميسكككككورة لألسكككككر الفقّية من  الل 
 ة أو التغذية املدرسية أو برامج املكمالت الغذائية النقدي

وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واملسكككككككككككتهلكني ومنظمات املزارعني تشكككككككككككجيع توافر األغذية املغّذية اليت  ةهت
وغّي ذل   أسوواق املزارعني احملليني والتعاونيات اجملتمعيةمن  الل   الصكحيةتسكاهم يف األمناط الغذائية 

  غذائية حملية  اتاليت جتمع األشخاع حول ظقاف جهود بناء اجملتمعات احملليةمن 
 

 رصد التكنولوجيات اجلديدة وتعزيز االجتاهات لصاحل األمناط الغذائية الصحية 3-3-3
األغذية   تسوي اإلنرتن  ووسائل التواصل االجتماعي و فهم أتظّي  أن تينبغي للجهات الفاعلة امكومية  ةأت

على الرتويج لألغذية   وتشككككككجيعهاعلى رصككككككد شككككككركات اإلعالم  وأن تعملبص،    وأن تعرتف  اإلنرتن  لىع
   على مواقع التواصل االجتماعي الصحية الغذائيةاملغذية اليت تساهم يف األمناط 

كوووووووووووراء األغوذيوة على اإلنرتنو  وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة أن تعرتف ابالجتكاه املتنكامي املتمثكل يف  ةبت
، وأن حتفز املطاعمل املنافذ اإللكرتونية األغذية املباعة يف الشكوارعت ة ا يف الك  واسوتهالكها خار  املنزل

وعرض   ،األمناط الغذائية الصكككككككككككككحية  على تقدمي األطباق املصكككككككككككككنوعة من األغذية املغذية اليت تسكككككككككككككاهم يف
السكككككعرات امرارية وتركيبة املنتجات وغّيها من املعلومات  مثلاملعلومات بشكككككأن األغذية يف قائمة الطعام ة

  وتفادي هدر األغذية والتقّيد ابللوائح اخلاصة بسالمتها  ،عن احملتو  التغذويت
 

 املستدامةسالمة األغذية يف النظم الغذائية   3-4
متا سككككالمة األغذية مجيع أجزاء النظام الغذائي وتتسككككم أزية حامسة يف الوقاية من العوامل املمرضككككة املنتقلة عن  -41

طريق األغذية واملخاطر واألمراض، ومن انتقال السككككككككموم اليت حتدث بصككككككككورة طبيعية ومبيدات الفات واملضككككككككادات اميوية 
وال ميكن أن تعترب األغذية مغّذية إن مل تكن مأمونة، كما يعيق االفتقار إىل سكككالمة األغذية   واملعادن الثقيلة أو التلّوث هبا
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وتتزايد اماجة امللحة إىل حتسني القدرة على تتبع سالمة األغذية من أجل املساعدة على  اعتماد األمناط الغذائية الصحية 
سكككككككتهلكني، وتيسكككككككّي عملية اسكككككككرتجاع األغذية وسكككككككحبها من رصكككككككد تدفق اإلمدادات الغذائية، وحتسكككككككني ربط املنتجني ابمل

قة  ويسككككّلط هذا القسككككم الضككككوء على اماجة إىل التعاون العاملي والوطين يف جمال سككككالمة األغذية وإىل أن  الشككككبكات املنسككككّ
 ةإمكاني يكون كل صكككاحه مصكككلحة مسكككؤوالخ و اضكككعاخ للمسكككاءلة بشكككأن مصكككدر األغذية ومناولتها ومراقبة جودهتا بسكككبه 

 انتشار األمراض املرتبطة هبا 
 
 اللجوء إىل التعاون الوطين والدويل يف جمال سالمة األغذية 3-4-1

تعزز سووووالمة األغذية يف سووووياسوووواهتا املتعلرقة ابلنظم الغذائية أو أن ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  ةأت
تنظر يف اعتماد إجراءات على امتداد النظم الغذائية وتتعّلق  نتاج تطورر سوياسوات بشوأن سوالمة األغذية 

 األغذية وجتهيزها ومناولتها وإعدادها وختزينها وتوزيعها 
بتطوير ووضووووووووع وتقوية وإنفاذ نظم قيام، حسككككككككككه االقتضككككككككككاء،  ويتعنّي على اجلهات الفاعلة امكومية ال ةبت

 ،  ا يف الك مراجعة التشككككككككككككريعات واللوائح التنظيمية الوطنية اخلاصككككككككككككة بسككككككككككككالمة األغذيةمراقبة األغذية
األغذية من  اإلمدادات  سكككككككككلسكككككككككلة طولليتمكن منتجو وموردو الغذاء على  واعتمادها وحتديثها وتنفيذها

بشككككأن التغذية  هيئة الدسككككتور الغذائيونظراخ إىل األزية احملورية اليت يتسككككم هبا عمل  أتدية عملهم بسككككالمة 
وسككككككككالمة األغذية وجودهتا، ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تنّفذ، حسككككككككه االقتضككككككككاء، مواصككككككككفات 

  الوطينودون  الوطين ينيالدستور الغذائي املعتمدة دولياخ على املستو 
وينبغي للجهات الفاعلة امكومية والشكبكة الدولية للسكلطات املعنية بسكالمة األغذية املشكرتكة بني منظمة  ةجت

الشوووووووبكات الدولية لتبادل املعلومات بشوووووووأن األغذية والزراعة ومنظمة الصكككككككككحة العاملية أن تشكككككككككارك يف  
ألغذية وتفشكككككككككي األمراض وإدارة حاالت  ا يف الك مراقبة املخاطر املنقولة بواسكككككككككطة اء سوووووووالمة األغذية

لتحسني سالمة األغذية يف جمموعة من القضااي   وأن تتقاسم األدلة والبياانت معها وتساهم فيها الطوارئ،
مثل  لفات مبيدات الفات ومضكككككادات امليكروابت، واملواد املسكككككببة الضكككككطراابت الغدد الصكككككماء، واملواد 

إىل األغذية، والبكتّياي والفّيوسككات والطفيليات املمرضككة واالحتياللالغّ  الكيميائية وغّي املأمونة املضككافة  
  يف املنتجات الغذائية 

 

 ضمان سالمة األغذية يف نظم اإلنتاج 3-4-2
تنظر يف اتبواع هنج الصوووووووووووحوة ينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة واجلهكات الفكاعلكة يف القطكاع اخلكاع أن  ةأت

إزاء سكككككالمة األغذية على طول سكككككلسكككككلة األغذية واألعالف، مع االعرتاف ابلرتابط القائم بني  39الواحدة
  سالمة األغذية وصحة اإلنسان والنبااتت واميواانت والبيئة 

 
الصكككحة الواحدة هي هنج يرمي إىل تصكككميم وتنفيذ الربامج والسكككياسكككات والتشكككريعات والبحوث اليت تتواصكككل فيها قطاعات متعددة ةمثل الصكككحة  39

املرجع:   العككككككامككككككة، وصككككككككككككككحككككككة اميوان والنبككككككات، والبيئككككككةت وتعمككككككل معككككككاخ من أجككككككل حتقيق نتككككككائج أفضككككككككككككككككككككل يف جمككككككال الصككككككككككككككحككككككة العككككككامككككككة 
health/en/-https://www.who.int/features/qa/one 

https://www.who.int/features/qa/one-health/en/
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خطوطاً توجيهية  ت ووووووووعأن   للجهات الفاعلة امكومية، ابلتعاون مع املنظمات امكومية الدولية،وينبغي  ةبت
وفقاخ   وأن تنفرذها وطنية بشوأن االسوتخدام الركويد مل وادات امليكروابت يف احليوا ت املنتجة لألغذية

بّي الصكحة والصكحة النباتية للمعايّي املعتمدة دولياخ واات الصكلة ابتفاقات منظمة التجارة العاملية بشكأن تدا
املعين  قاومة مضككككادات امليكروابت من و  املخصككككص التابع للدسككككتور الغذائي وفريق املهام امكومي الدويل

أجل امّد من االسككككتخدام غّي العالجي ملضككككادات امليكروابت والتخلص التدرعي من اسككككتخدامها كمواد 
 حمفزة للنمو 

 

 املستهلكني من املخاطر اليت هتدد سالمة األغذية يف اإلمدادات الغذائيةمحاية   3-4-3
 وحتسوووووني تعزيزينبغي للجهات الفاعلة امكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع والشككككككركاء يف التنمية  ةأت

اليت والكشكف املبكر عن التلّوث، واالسكتفادة من الفرع   إمكانية التتبع يف سولسولة اإلمدادات الغذائية
 تتيحها التكنولوجيات اجلديدة إلعاد املول يف جمال التتّبع 

 تودريوب منتجي األغوذيةويتعنّي على اجلهكات الفكاعلكة يف القطكاع اخلكاع واجلهكات املكاحنكة أن تسككككككككككككككتثمر يف  ةبت
القكائمكة على املخكاطر اليت ميكنهكا أن توفّر األغكذيكة  العلميكةوأن تعتمكد املمكارسكككككككككككككككات  ومنواوليهوا ومعودريهوا

  التغذوية  قيمتهااملأمونة وأن حتافظ يف الوقت نفسص على 
املنتجوات  وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة أن تفهم وتقّيم املخكاطر والتكداعيكات غّي املقصككككككككككككككودة املرتتبكة عن   ةجت

شككئة ةمثل اللحوم املصككّنعة يف املختربات واملنتجات املعّدلة  اليت تسككتحدظها التكنولوجيات النا   الغذائية اجلديدة 
، حسكككككككككككه االقتضكككككككككككاء، تبعاخ لتقييمات املخاطر العلمية ومواصكككككككككككفات  تدير هذه املنتجات وغّيهات وأن    وراظياخ 

 الدستور الغذائي، أينما توافرت، كما حيصل مع أي منتج غذائي جديد يف األطر التنظيمية الدولية  
 

 العالقات االجتماعية واملعارف وثقافة األمناط الغذائية 3-5
والتقكاليكد اليت   ،والعالقكات ،واملعكايّي االجتمكاعيكة ،مراعكاة اجملموعكة املتنوعكة من الثقكافكات الغكذائيكة من األزيكة  ككان -42

ا ذويعرض ه  من غّي تقويض التقدم احملرز يف حتقيق املسككككاواة بني اجلنسككككني  ، ومحايتهااألمناط الغذائية الصككككحية  يف تسككككاهم
واملعلومات اجلّيدة املتاحة للناس  ،والتثقيف ،والتوعية  ،القسككككككم نقاط الد ول السككككككياسككككككاتية لتحسككككككني الوصككككككول إىل املعارف

جلهات الفاعلة الرئيسككككككية على امتداد سككككككبيل لتمكني الناس واكبشككككككأن األغذية املغّذية واألمناط الغذائية الصككككككحية والتغذية،  
وتعد التد الت اخلاصكككككة  النظم الغذائية ولتحسكككككني األماكن اليت حيصكككككل فيها األشكككككخاع على األغذية يف حياهتم اليومية 

بكل سككككككككككككياق وتعزيز األمناط الغذائية واملعارف التقليدية املنبثقة عن  تلف النظم الغذائية أمراخ حيوايخ لضككككككككككككمان التأظّي على 
 التغذية والبيئة بطريقة عادلة وإعابية ومستدامة 

 
 استخدام السياسات واألدوات لتوفّي التثقيف واملعلومات بشأن األمناط الغذائية الصحية 3-5-1

قائمة على الغذائية  وطنية بشوووأن األمناط الت وووع خطوطاً توجيهية ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  ةأت
يكون من شككككأهنا تعريف األمناط الغذائية الصككككحية املناسككككبة لكل سككككياق   ،ملختلف الفئات العمرية األغذية

  االجتماعية والثقافية والعلمية واالقتصادية واإليكولوجية والبيئية  احملرّكاتواملتنوعة من  الل مراعاة 



 مسودة للتفاوض: عاملي بشأن النظم الغذائية والتغذيةاخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي ال

 32من  24الصفحة 

ة كا يف الكك التسككككككككككككككويق   تقيورد تسووووووووووووي أن تطورر معوايّي التغوذيوة و وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة أن  تبة
، الطاقة واات القيمة التغذوية املتدنية واملشروابت احملاّلة ابلسكر العالية من  فة  اكثاات الالرقميت األغذية  

، وفقاخ أو أقلسككككككككككككنة  18أعمارهم   تبلألالذين   ألطفاللوالرتويج ىا والتعّرض لرعايتها التجارية، ال سككككككككككككيما  
 جانه أطراف متعددين والتشريعات الوطنية، حيثما كان الك اكناخ  للقواعد املتفق عليها من

وبدائل حليه األم  تنظم تسوووووووي  بدائل حليب األطفال التجاريةوينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  تجة
والقرارات الالحقكة الصككككككككككككككادرة عن مجعيكة  40الكدوليكة لتسككككككككككككككويق بكدائكل حليكه األم املكدونكةاأل ر  وأن تنفكّذ 
 الصحة العاملية 

تنظرم التوسويم التغذوش وأن تنظر يف وضوع بطاقات التوسويم على وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  تدة
وعه أن يكون نظام وضككككككككككككع  من أجل تشككككككككككككجيع األمناط الغذائية الصككككككككككككحية   اجلزء األمامي للمنتجات

متسككككككقاخ مع سككككككياسككككككات الصككككككحة العامة والتغذية واللوائح  للمنتجاتألمامي بطاقات التوسككككككيم على اجلزء ا
 ، ومع توجيهات منظمة الصحة العاملية واخلطوط التوجيهية للدستور الغذائي اات الصلة الوطنية الغذائية

كما عه أن يشككككككككككمل نظام وضككككككككككع بطاقات التوسككككككككككيم على اجلزء األمامي للمنتجات منواجاخ أسككككككككككاسككككككككككياخ 
للخصككائص التغذوية يكون من شككأنص مراعاة اجلودة التغذوية العامة للمنتج أو املغذايت املهمة ابلنسككبة إىل 

ال تباع األغذية اات  وعه النظر يف اعتماد سككككككياسككككككات تكاملية لكي األمراض غّي املعدية ةأو كلتازات 
أو األماكن العامة    عري تسككككككككككككويقها يفالكثافة العالية من الطاقة واات القيمة التغذوية املتدنية أو لكي ال

 ،  ا يف الك دور امضانة ومرافق الرعاية ابألطفال املدارس على مقربة من
تصووووووميم أسووووووواق على اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع    تشكككككككّجعوينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  تهة

عرض األغذية اليت تسككككككككاهم من  الل اليت تبيع األغذية أو تقدمها   األغذية واملطاعم واألماكن األخر 
 يف األمناط الغذائية الصحية يف أماكن البيع ابلتجزئة والرتويج ىا 

وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة ووككاالت األمم املتحكدة واملنظمكات غّي امكوميكة واألطبكاء والعكاملني يف  توة
للسكككككان املشككككاركني يف برامج تغذية   لتثقيف واإلركووواد يف  ال التغذيةا  إقرانالقطاع الصككككحي النظر يف 

  واألطفالاألمهات 
وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة ووككاالت األمم املتحكدة واملنظمكات غّي امكوميكة واألطبكاء والعكاملني يف  تزة

وتد الت الدعم االجتماعي  تعزيز التواصووووووول بغرض التغيّي االجتماعي والسووووووولوكيالقطاع الصكككككككككحي  
سكككككككككككككيق الرسكككككككككككككائل املتعّلقة وتن ،على املعارف واملواقف واملعايّي االجتماعية  إعابيةكسكككككككككككككبيل للتأظّي بطريقة 

ابلتغذية واملوّجهة عرب جمموعة متنوعة من قنوات االتصال للوصول إىل مستوايت متعددة من اجملتمع ةمثل 
 اممالت اإلعالميةت 

ومعكّدي وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة واملنظمكات امكوميكة الكدوليكة،  كا فيهكا وككاالت األمم املتحكدة،  تحة
 سووووووووووونوادإليف القطككاع اخلككاع تثقيف مجيع اجلهككات الفككاعلككة يف النظم الغككذائيككة  الفككاعلككةواجلهككات  األغككذيككة

وميكن أن تشمل اإلجراءات محالت للتوعية على املستوايت الوطنية   األولوية خلفض املهدر من األغذية

 
40. WHO, 1981. Geneva.Milk Substitutes-International Code of Marketing of Breast  
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ائمة على واإلقليمية والعاملية، و ططات التوسكككككككيم، وحتدي  اخلطوط التوجيهية بشكككككككأن األمناط الغذائية الق
 التصدي للمهدر من األغذية  الرامية إىلاألغذية ملواءمة التوصيات مع السياسات والربامج 

 

 تشجيع املعارف والثقافة الغذائية احمللية 3-5-2
ينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة ومنظمكات اجملتمع املكد  ووككاالت األمم املتحكدة أن تسككككككككككككككتخكدم املوارد  ةأت

يف مكا يتعّلق ابألمنكاط  لتعزيز التثقيف واملعوارفيكة والقكائمكة على األدلكة داإلدراكيكة والثقكافيكة والتعكداملعرفيكة 
الغذائية الصكككككحية، والنشكككككاط البد ، وجتّنه املهدر من األغذية، وتوزيع األغذية دا ل األسكككككرة، وسكككككالمة 

عايّي الثقافية واالجتماعية والتكّيف مع األغذية، والرضكاعة الطبيعية املناسكبة، والتغذية املكملة مع مراعاة امل
  تلف اجلماهّي والسياقات 

وينبغي للجهكككات الفكككاعلكككة امكوميكككة ومنظمكككات اجملتمع املكككد  والقكككادة اجملتمعيني والعكككاملني االجتمكككاعيني  ةبت
ثقيف وأزية األغذية يف الرتاث الثقايف، ومهارات الطهي، والت  تشوجيع الثقافة الغذائيةوأ صكائيي الصكحة  

وميكن حتقيق الككك من  الل اجلمعيككات األهليككة ومجعيككات املسككككككككككككككتهلكني  التغككذوي يف اجملتمعككات احملليككة 
 واملؤسسات التعليمية اليت تستهدف الرجال والنساء 

املتعّلقة ابلتقاليد احمللية   حتمي وتعزز معارف السووووووووكان األصوووووووولينيوينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  ةجت
 وإعدادها وحفظها  ،وأساليه إنتاج األغذية اليت تتمتع بفوائد تغذوية وبيئية

 

 تشجيع "مراكز" املعرفة والتثقيف واملعلومات التغذوية 3-5-3
جلميع طالب الطه والتمريض  ت ووووووووووع منهجاً دراسووووووووووياً بشووووووووووأن التغذيةينبغي للجامعات واملدارس أن   ةأت

 وتكنولوجيا الزراعة واألغذية  الل فرتة تدريبهم 
تعزز مهووارات وينبغي للجهككات الفككاعلككة امكوميككة ومنظمككات اجملتمع املككد  ووكككاالت األمم املتحككدة أن  تبة

الدراسكككة واملراهقني والبالغني ة ا يف الك تشكككجيع أوقات الوجبات اجلماعية   سكككنعند األطفال يف  الطهي
حول الطعام واسككككككتهالك األمناط الغذائية الصككككككحية و فض املهدر من األغذيةت يف  االجتماعيوالتواصككككككل 

 املدارس وأماكن العمل واملراكز اجملتمعية 
لغذاء والتغذية يف املدارس بشووووووووأن الة  تعتمد سووووووووياسووووووووات كوووووووواموينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  تجة

، وأن تسككتعرض املناهج الرتبوية إلدماج مبادئ التغذية فيها، وأن تشككرك اجملتمعات احمللية يف تعزيز وتنفذها
، وأن تدعم اخلدمات الصككككككككككحية وهتيئها صككككككككككحية يف املدارسالغذائية المناط األو   صككككككككككحيةالغذائية البيئات ال

 املدارس والتغذوية يف 
وينبغي للجهكات الفكاعلكة امكوميكة واملنظمكات امكوميكة الكدوليكة واملنظمكات غّي امكوميكة ومنظمكات اجملتمع  تدة

من  الل االسككككككككككككتفادة من املعارف    تشوووووووووار  يف احلوارات بشوووووووووأن التغذية مع اجملتمعات احمللية املد  أن  
واألفكار اليت ميلكها األفراد الذين ال يعتربون عادةخ أعضكككككككاءخ يف جمتمع التغذية ةمثل قادة اجملتمعات  واخلربات 

ن على مواقع التواصكككككل االجتماعي، ي ن من املتاجر الكرب ، واملؤظر ي احمللية، والقادة الدينيني، والطهاة، واملشكككككرت 
 الشباب، ورعساء البلدايت، واجملتمعات احملليةت   األغذية، ورّواد األعمال  ي  ومنتج ني وقادة الشباب، واملزارع 
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 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف النظم الغذائية 3-6

ويف  تعد العالقات بني اجلنسككككككككككككني واملعايّي الثقافية من أبرز حمركات األمناط الغذائية الصككككككككككككحية والنتائج التغذوية  -43
األغذية واختاا القرارات املتعّلقة ابلنمط الغذائي لألسكرة، وبصكفتهن اجلهة الرئيسكية لتقدمي بلدان عديدة، تقوم النسكاء  نتاج 

وتعد املرأة عامل تغيّي مهم لتحقيق التنمية املسكككتدامة، ليا فقط بوصكككفها  الرعاية، فهن يؤظّرن يف امالة التغذوية لعائلتهن 
وتتحمل املرأة يف الوقت نفسكككككص عهء  عها احمللي واجملتمع بكاملص م الغذائي بل أيضكككككاخ يف أسكككككرهتا وجمتماجهة فاعلة يف النظ

ابلتايل، يشكككككككككككل متكني النسككككككككككاء والفتيات من  الل التعليم والتوعية العمل املنزيل غّي املتسككككككككككاوي، وهو ما عه معاجلتص   
أزية حتسكككني رفاه املرأة،   ويسكككّلط هذا القسكككم الضكككوء على والوصكككول إىل املوارد واخلدمات، عامالخ رئيسكككيخا لتحسكككني التغذية 

وضمان حصوىا على املوارد املالية والفنية واميوية املادية، وحتسني دورها كصفة فاعلة وصوهتا ووضعها، ومواجهة عالقات 
  املتاحة ىا املساواة واخلياراتاليت حتد من  والعوائق القانونية القوة
 
  متكني املرأة 3-6-1

املرأة والرجل يف صككنع  تسوون القوانني اليت تعزز املسوواواة يف مشوواركةينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  ةأت
مثكل الربملاانت   - يف أتدية أدوار قيكادية يف هيئكات صككككككككككككككنع القرار السككككككككككككككيكاسككككككككككككككيكة واليت تدعم املرأة القرارات

، ةمع إيالء عناية  اصككككة للمرأة الريفي -والوزارات والسككككلطات احمللية على مسككككتو  املقاطعة واجملتمع احمللي
 تتمكن من املشاركة يف إعاد املول ملشاكل سوء التغذية اليت تواجهها حىت 

ات الثقوافيوة الالزموة تشوووووووووووجرع قيوام بيئوة متكينيوة إلحودا  اوينبغي للجهككات الفككاعلككة امكوميككة أن  ةبت لتغّير
الرامية إىل بفضكل السكياسكات والربامج واملؤسكسكات ومحالت التوعية احملددة   لتحقي  املسواواة بني اجلنسوني

  املرأة ضد  والعنفلتصدي ملختلف أشكال التمييز ا
تزيد رأس املال البشووووووورش للمراهقات وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واملنظمات امكومية الدولية أن   تجة

وغّيها من اخلدمات   ،والرعاية الصكحية  ،حمو األميةبرامج و  التعليم،إىل   وصكوىنعرب امرع على   والنسواء
  لتحسني امالة التغذوية لألسرة  سبيلكاالجتماعية  

 

 املرأة واالعرتاف هبا كصاحبة مشاريع يف النظام الغذائيتشجيع   3-6-2
وتعزيز وصكككككوىّن املتسكككككاوي إىل    ضوووومان حقوق احليازة املتسوووواوية للنسوووواء ينبغي للجهات الفاعلة امكومية  ةأت

األراضككككككككي املنتجة، واملوارد الطبيعية، واملد الت، واألدوات اإلنتاجية وحتكمهّن هبا، ووصككككككككوىن إىل التثقيف 
الصكككادرة عن جلنة األمن الغذائي   والتدريه واألسكككواق واملعلومات  ا يتماشكككى مع اخلطوط التوجيهية الطوعية 

 ميازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي الوطين   بشأن اموكمة املسؤولة  العاملي 
ملنظمككات امكوميككة الككدوليككة أن  ا من القطككاع اخلككاع و  الفككاعلككةاجلهككات وينبغي للجهككات الفككاعلككة امكوميككة و  ةبت

ن دور املرأة يف الزراعة  اليت ختتار   عرب منحها القدرة على صكككككككنع القرارات املتعّلقة ابحملاصكككككككيللاألغذية  حتسوووووور
عه توفّي إمكانية الوصكككككككككول املتسكككككككككاوي إىل  دمات اإلرشكككككككككاد واخلدمات قيامها بذلك  و إنتاجها وبكيفية 
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لتعامل مع  ل االسككككككككتشككككككككارية للمرأة بشككككككككأن احملاصككككككككيل واملنتجات اميوانية اليت تنتجها أو جتّهزها، وبناء قدراهتا  
  التّجار، وتوفّي اخلدمات املالية ةاالئتمان وآليات االّد ارت وفرع تنظيم املشاريع املبتكرة يف النظم الغذائية  

 امكوميكككة واجلهكككات الفكككاعلكككة يف القطكككاع اخلكككاع أن وينبغي للجهكككات الفكككاعلكككة امكوميكككة واملنظمكككات غّي ةجت
على حتسني سبل عي  املرأة،   تساعدأن    ميكنهااليت    تشجرع التكنولوجيات املوفررة لليد العاملة والوق 

  41 وأن تزيد الوصول إليها
تيسوووورر املسوووواواة يف حصووووول وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاع أن  ةدت

يف النظم الغذائية واألنشكككككككككككطة اات الصكككككككككككلة من أجل توليد   املرأة على فرص العمل وإقامة املشوووووووواريع
املّد رات وإدارهتا من غّي   وتشكككيلالد ل وزايدة مشككاركتها يف القرارات بشككأن اسككتخدام د ل األسككرة  

على ميزانية األسككككككككككككككرة واألعمال  التدريهويشككككككككككككككمل الك  تعزيز األدوار غّي املتسككككككككككككككاوية للمرأة والرجل 
التجارية، وتنمية املهارات املتعّلقة بصكككنع القرارات، وحتسكككني اخلدمات واملنتجات املالية اليت يسكككهل على 

، واألدوات ملسكاعدة الرجال والنسكاء على تعزيز التواصكل يف املرأة الوصكول إليها واليت تناسكه احتياجاهتا
  ما بينهم دا ل األسرة

 
 االعرتاف ابلوضع التغذوي للمرأة وحرماهنا من التغذية 3-6-3

ينبغي للجهككات الفككاعلككة امكوميككة واملنظمككات امكوميككة الككدوليككة واملنظمككات غّي امكوميككة والشككككككككككككككركككاء يف  ةأت
وتوفّي العناية واخلدمات الصكككككككككككككحية  إيالء عناية خاصووووووووووة للرفاه التغذوش للمراهقات والنسوووووووووواءالتنمية 

اتيجيككات وميكن حتقيق الككك من  الل امرع على أن تكون اسككككككككككككككرت  والتغككذويككة عرب  تلف القطككاعككات 
واملراهقات اللوايت يعانني من تدهور  النسكككككككاءوأن تكون  اجلنسكككككككانيةالتنمية الوطنية مدفوعة من التحليالت 

 وضعهن التغذوي ومن مستوايت عالية من امرمان، املستفيدات من برامج امماية االجتماعية ومنافعها 
ابعرتافهكا ابلوقكت وعكهء العمكل اللكذين ختصككككككككككككككصككككككككككككككهمكا املرأة إلعكداد  امكوميكة، وينبغي للجهكات الفكاعلكة تبة

 تقر أبمهيوة عمول الرعوايوة غّي مودفوع األجر أندور املرأة يف الزراعكة وإنتكاج األغكذيكة، بك الوجبكات املغكّذيكة و 
من  الل تنفيذ قوانني امماية وبرامج امماية االجتماعية وغّي الك من  وأن تثمرنهعلى مسككتو  األسككرة 

وعه تعزيز املسكككككاواة يف  افع بطريقة فعالة، وأن متّكن توزيع عمل الرعاية بطريقة منصكككككفة بني اجلنسكككككني املن
  أيضاخ يف العمل املنتج  هي  ، ال سيما حي  تكون املرأة نشطةاألجرمشاركة الرجل يف العمل غّي مدفوع  

حلماية الرضووواعة وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تسككككتحدث إطاراخ قانونياخ متكينياخ واارسككككات داعمة  تجة
أال يؤدي قرار اإلرضكاع الطبيعي إىل  سكارة النسكاء ألمنهن االقتصكادي أو  وأن تضكمن ءالطبيعية ودعمها
 ا يف الك امق يف امصكككول ويشكككمل الك تنفيذ التشكككريعات املتعّلقة حبماية األمومة،   ألي من حقوقهن 

على إجازة األمومة ةأو األبوةت املدفوعة واملمّولة من القطاع العام ورفع امواجز أمام الرضككككككككاعة الطبيعية يف 
 مكان العمل ةاالفتقار إىل فرتات الراحة واملرافق واخلدماتت 

 
ذية وجتهيزها، والتخزين البارد، والتجهيز ابلتسكككككككككخني والتجهيز امراري، وأجهزة الطحنلاملزج، واملواقد  تشكككككككككمل هذه التكنولوجيات معدات حفظ األغ 41

 املوفّرة للطاقة، واملعدات الزراعية امديثة مرث احملاصيللاألغذية املغّذية وزرعها وحصدها وتربية اجملرتات الصغّية والدواجن 
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  النظم الغذائية القادرة على الصمود يف السياقات اإلنسانية 3-7

يعكد ربط التكد الت يف جمكال األمن الغكذائي والتغكذيكة  الل األزمكات اإلنسككككككككككككككانيكة ةالكوارث اليت هي من صككككككككككككككنع  -44
وتنجم  اإلنسككككككان واملتصككككككلة ابملناخت ابالسككككككرتاتيجيات األطول أجالخ لتقوية قدرة النظم الغذائية على الصككككككمود، أمراخ أسككككككاسككككككياخ  

عن النزاعكات وتغّّي املنكاخ، األمر الكذي يؤدي إىل تشككككككككككككككريكد املاليني من   األزمكات القصككككككككككككككّية أو املمتكدة يف الكثّي من األحيكان 
ونظراخ إىل أزية النظم الغذائية القادرة  األشكككككككخاع وابلتايل إىل زايدة إمكانية تعّرضكككككككهم النعدام األمن الغذائي وسكككككككوء التغذية  

حد عشكر  سكانية واإلمنائية ويبين على املبادئ األ على الصكمود، يشكدد هذا القسكم على أزية تعزيز الرتابط بني وضكع الربامج اإلن 
   الصادر عن جلنة األمن الغذائي العاملي  42الواردة يف إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف  ل األزمات املمتدة 

 
 محاية فئة السكان األكثر عرضة لسوء التغذية يف السياقات اإلنسانية 3-7-1

األكووووود حلصووووووول الفئات  اصكككككككة   عنايةاإلنسكككككككانية أن تويل  واملنظماتينبغي للجهات الفاعلة امكومية  ةأت
  وتيسرره، وأن حتميص واملهمشة على األغذية املغذية والدعم التغذوش ضعفاً 

األفراد املتضررين مجيع حترتم وحتمي تساوش  وينبغي للجهات الفاعلة امكومية واألطراف املعنية ابلنزاع أن   تبة
على املساعدات يف  من دون عراقيل  يف احلصول ،والسكان املعرضني للخطر يف األزمات امادة واملمتدة

للمبادئ اإلنسانية املعرتف هبا دولياخ، على حنو ما هو منصوع عليص يف   وفقاخ جمايل األمن الغذائي والتغذية 
  1949لألمم املتحدة األ ر  املعتمدة بعد عام  اجلمعية العامة توقرارا 1949اتفاقية جنيف لعام 

، بكدعم من منظومكة األمم املتحكدة واملسكككككككككككككككاعكدة والتعكاون الكدوليني عنكد امكوميكةوينبغي للجهكات الفكاعلكة  تجة
على األغذية املغذية والدعم يف أراضككككككككككيها    حصوووووووول الالجئني وطالء اللجوءاالقتضككككككككككاء، أن تضككككككككككمن 

 القانونية الدولية اات الصلة  الصكوكوفقا اللتزاماهتا  وجه  التغذوش
 

 حتسني جودة املساعدة الغذائية والتغذوية  3-7-2
ينبغي للجهات الفاعلة امكومية ومجيع األطراف املعنّية ابلنزاعات والكوارث املتصكككككككككلة ابملناخ واملسكككككككككاعدة  ةأت

حترص على إجراء تقييموات وحتليالت لألمن الغوذائي ، أن اإلنسكككككككككككككككانيكةالغكذائيكة،  كا يف الكك املنظمكات 
األزمة لكي تسكككككككككككككرتشكككككككككككككد هبا ملراحل األمن الغذائيت طوال فرتة   املتكاملنظام التصكككككككككككككنيف مثل ة والتغذية

 االستجابة الغذائية والتغذوية وأي مكوانت من النظام الغذائي احمللي اليت حتتاج إىل إعادة أتهيل 
املساعدة اإلنسانية   ترميوينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تعرتف ابلتغذية كحاجة أساسية وعه أن  تبة

وعه أن تكون  ، ال سكيما األكثر عرضكة لسكوء التغذية املت وررينية املتطلبات التغذوية للسوكان بتل  إىل
ال تلحق الضكرر ابألسكواق أومأمونة، ومقبولة، و   اات جودة تغذوية وكمية مناسكبة،مقدمة  غذائيةأي مادة 

 
  ية يف  ل األزمات املمتدة الصادر عن جلنة األمن الغذائي العامليإطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذ 42
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تتمككاشككككككككككككككى مع أن مكومككة البلككد املضككككككككككككككيف و  الغككذائيككةوعككه أن تكون األغككذيككة مطككابقككة للمعككايّي  احملليككة 
  الغذائي املتعّلقة ابلسالمة واجلودة والتوسيم  مواصفات الدستور

كوووووراء األغذية املدعرمة وينبغي تشككككككجيع اجلهات الفاعلة امكومية ومنظمات املسككككككاعدة اإلنسككككككانية على  تجة
واليت   األغذية العالجية والتكميلية اجلاهزة لالسكككككككككتعمال يف بعض السكككككككككياقاتت الكة ا يف   واملنتجة  لياً 

إدارة سككككوء التغذية اماد، مع حتسككككني التغطية  وبرامج االجتماعيةضككككمن توافرها من  الل آليات امماية ي
يعرقل وال عه أن   ،فقط وعه اسككككككككككككتخدام التدعيم لفرتات حمدودة ويف أماكن حمدودة  يف أوقات األزمة 

 األسواق احمللية والقدرة على امصول على األغذية يف املد  الطويل 
تعتمد سووياسووة واضووحة بشووأن تغذية الرضووع وصووغار األطفال يف وينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن  تدة

الفككاعلككة امكوميككة ووكككاالت األمم املتحككدة واملنظمككات غّي امكوميككة  للجهككات، وينبغي حواالت الطوارئ
 وحتسينها  الل األزمات اإلنسانية  وتعزيزها وتنسيقهارع على تنفيذ هذه السياسات أن حت

اإلنسكككككككانية أن حترع  الل تقدمي املسكككككككاعدة النقدية  املسكككككككاعدةوينبغي لوكاالت األمم املتحدة ومنظمات  تهة
املتاحة حملياخ   املغذريةسووووووولرة احلد األدن من النفقات ونقل القيمة تشوووووووجرع األغذية أن  علىوالقسكككككككككائم،  

 وبكمية كافية لتأمني منط غذائي صحي يف مجيع مراحل امياة 
 

 ضمان قدرة النظم الغذائية على الصمود يف السياقات اإلنسانية 3-7-3
بتطوير واسوتخدام نظم اإلنذار ينبغي للجهات الفاعلة امكومية أن تقوم ابلشكراكة مع املنظمات املعنية،  ةأت

اليت تكشكككككككككف  ونظم املعلومات اخلاصوووووووة ابألغذية والزراعة  ءونظم املعلومات اخلاصوووووووة ابملناخ  ءاملبكر
وعه إدماج  وترصكككككد األ طار اليت هتدد إنتاج األغذية وتوافرها والوصكككككول إليها وسكككككالمتها والتالعه هبا 

يف نظم حتليل األغذية األوسككككع نطاقاخ اليت تشككككمل رصككككد توافر األغذية املغذية اليت  هذهنظم اإلنذار املبكر 
 ملستو  احمللي ميسورة على ا بكلفةتساهم يف األمناط الغذائية الصحية 

االسووووووووووتثمار يف تدابّي احلد من وينبغي للجهات الفاعلة امكومية والشكككككككككككككركاء يف التنمية واجلهات املاحنة   ةبت
 اليت تعود ابملنفعة على الذين هم أكثر عرضككككككككككة للخطر أو أشككككككككككد احتياجخا للمسككككككككككاعدة   خماطر الكوار 

الطقا امادة وآاثر املناخ بطريقة تعزز قدرة وبصككككككككككورة  اصككككككككككة، عه محاية األصككككككككككول املنتجة من  واهر 
على و   ،السككان املتضكررين على الصكمود يف وجص الصكدمات النامجة عن النزاعات والكوارث املتصكلة ابملناخ

تسككككككككعى إىل اسككككككككتعادة اإلنتاج احمللي لألغذية وإمكانية   أنوينبغي للجهات الفاعلة امكومية  التأقلم معها 
 رع وقت اكن الوصول إىل السوق يف أس

اسووووووتخدام يف التنمية   والشككككككككركاءوينبغي للمنظمات امكومية الدولية، وال سككككككككيما وكاالت األمم املتحدة،  ةجت
من أجل وسكبل كسكه العي    ابملسواعدات الغذائية اإلنسوانية الربامج اخلاصكةاملنظمات احمللية يف تنفيذ  

وتعزيز قدرة أصكحاب اميازات  ،الغذائية احمللية املسكتدامةدعم االنتعاش االقتصكادي والتنمية، وتقوية النظم 
 إىل املوارد لتعزيز اإلنتاج واألسواق  الوصولالصغّية ولأو املزارعني األسريني على 
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 تنفيذ ورصد استخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية  - اجلزء الرابع 

 التغذية وتطبيقهاو 
 
 السياسات وتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعيةصياغة   4-1

ضككككككككمن   الرتويج على املسووووووتوايت كافةُيشككككككككجصع مجيع أصككككككككحاب املصككككككككلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي على  -49
واستخدامها لنشر اخلطوط التوجيهية الطوعية  وابلتعاون مع املبادرات والربامج األ ر  اات الصلة،    ،اجلهات التابعة ىم

قة واملتعددة القطاعات  وتطبيقها من أجل دعم وضككككككع السككككككياسككككككات والقوانني والربامج واخلطط االسككككككتثمارية الوطنية املنسككككككّ
 وتنفيذها 

 
 2025-2016دعم تنفيوذ عقود األمم املتحودة للعمول من أجول التغوذيوة وترمي اخلطوط التوجيهيكة الطوعيكة إىل  -50

هبدف زايدة وضكوح اإلجراءات اخلاصكة ابلتغذية واتسكاقها وفعاليتها على مجيع املسكتوايت، بوصكفها جوانه رئيسكية لتحقيق 
  2030 طة التنمية املستدامة لعام 

 
إلطالق مبادرات جديدة  وإن اجلهات الفاعلة امكومية مدعوة إىل اسكككككككككككتخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية كأداة  -51

ترمي إىل حتويل النظم الغذائية لتكون أكثر اسككككككككتدامة وقدرة على توفّي األمناط الغذائية الصككككككككحية  وتشككككككككمل هذه املبادرات 
 ء وإنشووووواءاليات التنسوووووي  وتعزيز  ءوار الشوووووفاف واملنفت وتشوووووجيع احلء  حتديد الفرص املتاحة يف  ال السوووووياسوووووات

 من قبيل امركة املعنية بتعزيز التغذية  ءاملتعددة أصحام املصلحة أو تقويتها املنصات والشراكات والعمليات واألطر
 

التشووووووجيع على اعتماد السووووووياسوووووواتء يؤدي الربملانيون وحتالفاهتم اإلقليمية ودون اإلقليمية دوراخ أسكككككككاسكككككككياخ يف  و  -52
، وإاكاء الوعي، وتشككجيع اموار بني أصككحاب املصككلحة املعنيني، وختصككيص وإنشواء األطر التشوريعية والتنظيمية املناسوبة
 الغذائية والتغذية املوارد لتنفيذ القوانني والربامج اليت تعىن ابلنظم 

 

 بناء القدرة على التنفيذ وتقويتها 4-2
حشووود املوارد املالية والفنية حتتاج اجلهات الفاعلة امكومية، بدعم من اجلهات املاحنة واملؤسككككسككككات املالية، إىل  -53

التوجيهية الطوعية وحتديد لزايدة القدرات البشككككككككككككرية واملؤسككككككككككككسككككككككككككاتية للبلدان من أجل تنفيذ اخلطوط والبشووووووووورية املالئمة 
وميكن للوكاالت الفنية التابعة لألمم املتحدة وآليات التعاون  األولوايت لتفعيلها ورصككككككككدها على املسككككككككتويني الوطين واحمللي 

ويتسككككككككككم تنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية  ي وغّيها من آليات التمويل أن تقدم املسككككككككككاعدة يف هذا الصككككككككككدد ئالثنا
صككككككحاب املصككككككلحة وتطوير الدالئل الفنية والسككككككهلة االسككككككتخدام اليت عري نشككككككرها عن طريق  دمات اإلرشككككككاد املتعددة أ

  هاوالتكييف مع ات احملليةوالوسائل الرقمية، ابألزية لتحديد السياق
 

تطبي  اخلطوط التوجيهية الطوعية وتشكككككككّجع اجلهات املاحنة واملؤسكككككككسكككككككات املالية وهيئات التمويل األ ر  على  -54
 دعم مسكاعي أصكحاب امقوق واملكلفني ابملسكؤولية على السكواء ل  هاعند صوياغة سوياسواهتا ملن  القروض وا بات وبرا 
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مارات اليت هتدف إىل زايدة إنتاج األغذية املتنوعة واملغذية وعه أن تسكككاهم اخلطوط التوجيهية الطوعية يف تصكككميم االسكككتث
بكلفة ميسككورة وبطريقة يسككهل امصككول عليها، وتعزيز دمج بعدي التغذية والصككحة يف اخلطط االسككتثمارية اخلاصككة بقطاع 

 ية والصحة الزراعة واألغذية، وتعزيز دمج بعدي الزراعة والنظم الغذائية املستدامة يف  طط االستثمار يف التغذ
 

التابعة لألمم املتحدة،  ا فيها الوكاالت اليت يوجد مقرها يف روما،  الفنيةويشككّجع الشككركاء يف التنمية، والوكاالت   -55
وميكن  لتنفيكذ اخلطوط التوجيهيكة الطوعيكة  دعم اجلهود اليت تبوذ وا اجلهوات الفواعلوة احلكوميوةواملنظمكات اإلقليميكة على 

من البحوث والتعاون الفين، واملسكككاعدة املالية، وتقدمي املشكككورة السكككياسكككاتية القائمة على األدلة،   الدعم كالخ أن يشكككمل هذا 
وينبغي  وتنمية القدرات املؤسككسككاتية، وتقاسككم املعارف وتبادل اخلربات، واملسككاعدة يف وضككع السككياسككات الوطنية واإلقليمية 

يم هذه الشككراكات املتعددة أصككحاب املصككلحة وإدارهتا واملشككاركة فيها، اختاا اإلجراءات لتحسككني قدرة الشككركاء على تصككم
وضكككمان الشكككفافية واملسكككاءلة، وتعزيز اموكمة اجليدة لتحقيق النتائج الفعالة  عالوة على الك، ميكن االسكككتفادة من آليات 

 الطوعية على املستو  القطري اليت تعىن ابلتغذية لدعم اعتماد اخلطوط التوجيهية  األمم املتحدة التنسيق بني وكاالت
 

املعارف واالبتكارات  توفررأن    نظمات البحوث الوطنية والدولية واملؤسكككككككككككسكككككككككككات األكادميية واجلامعاتملوينبغي  -56
ة ا يف الك طله املواطننيل املسكككككككككتهلكني وتغيّي السكككككككككلوكت لتمكني والعلوم واألدلة بشوووووووأن  يع أبعاد النظم الغذائية 

الفاعلة امكومية وغّيها من أصكحاب املصكلحة يف النظام الغذائي من دراسكة األدلة، وإسكناد األولوية للقضكااي اليت اجلهات 
 ر، ومعاجلة التبادالت املمكنة اثسيجري النظر فيها، وتقييم ال

 
امول حتوديود جلاجلهوات الفواعلوةجل وجلعو ا من  الل هكك وميكن تيسككككككككككككككّي نشككككككككككككككر اخلطوط التوجيهيككة الطوعيككة واعتمككاد -57

اليت ميكنها إاكاء الوعي يف  تلف القطاعات وعلى  تلف املسككككككككككككتوايت امكومية ال سككككككككككككيما يف اجملتمع املد ،   ،التغيّيجل
 وتنظيم محالت الدعوة على مستوايت  تلفة 

 
 رصد استخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية وتطبيقها 4-3

األولوايت السوووووياسووووواتية ، ابلتشكككككككاور مع أصكككككككحاب املصكككككككلحة املعنيني، حتدد أنينبغي للجهات الفاعلة امكومية  -58
من أجل تقييم فعالية الوطنية واملؤكوووووورات ذات الصوووووولة وأن تنشوووووول نظم الرصوووووود والتبليئ أو أن تقورش النظم القائمة 

 صحيحية املناسبة يف حال برزت آاثر سلبية أو ظغرات القوانني والسياسات واللوائح التنظيمية وتنفيذ اإلجراءات الت
 

يف حتقي  الغاايت الفاعلة امكومية من  الل تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية،  اجلهات  تسوووووواهمومن املتوقع أن  -59
والغاايت اخلاصوة ابألمراض  43 2012اليت أيدهتا مجعية الصكحة العاملية يف عام    (2025العاملية السو ر املتعلقة ابلتغذية )

وعككه أن تككدعم اخلطوط التوجيهيككة الطوعيككة البلككدان لتحككديككد اإلجراءات اات   44املرتبطووة ابلنظووام الغووذائي غّي املعووديووة

 
43 2025/en/-target-https://www.who.int/nutrition/global  
44 action/targets/en/-ncds/take-https://www.who.int/beat  

https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/
https://www.who.int/beat-ncds/take-action/targets/en/


 مسودة للتفاوض: عاملي بشأن النظم الغذائية والتغذيةاخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي ال

 32من  32الصفحة 

من أجككل حتقيق األهككداف  45حمككددة وقككابلككة للقيككاس وميكن بلوغهككا وواقعيككة وحسككككككككككككككنككة التوقيككت األولويككة والتعهككد ابلتزامككات
حتالفات غّي رمسية بني البلدان لتسكككككككككككريع اجلهود ومواءمتها حول مواضكككككككككككيع حمددة ترتبط  جال عمل   التغذوية وتعزيز إقامة

وميكن حتقيق الك من  الل الدعوة لصككاحل السككياسككات   2030واحد أو أكثر من جماالت عمل عقد التغذية و طة عام  
ات احملققة والدروس املسككككككتفادة، وتوفّي والتشككككككريعات، ومتكني تبادل املمارسككككككات واخلربات، وتسككككككليط الضككككككوء على النجاح

 الدعم املتبادل لاسراع يف عملية التنفيذ 
 

وينبغي للجنكة األمن الغكذائي العكاملي أن تكدرج اخلطوط التوجيهيكة الطوعيكة يف عملهكا اجلكاري يف جمكال الرصكككككككككككككككد، مع  -60
يتيح جلميع أصككككككككككككككحكاب  وينبغي للجنوة أن تنظم حوداًث مواضووووووووووويعيواً عوامليواً  االعتمكاد قكدر اإلمككان على الليكات القكائمكة 

املصكككككككككلحة املعنيني التعلم من جتارب ال رين يف ما يتعّلق بتطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية وتقييم أزيتها وفعاليتها وأظرها 
 على األمن الغذائي والتغذية 

 

 
مل من أجل  ينبغي أن تكون االلتزامات القطرية ابلعمل حمددة وقابلة للقياس وميكن بلوغها وواقعية وحسككنة التوقيت، يف سككياق عقد األمم املتحدة للع 45

  action/smart_commitments/en/-of-https://www.who.int/nutrition/decadeالتغذية وعملية متابعة املؤمتر الدويل الثا  املعين ابلتغذية 

https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/smart_commitments/en/

