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 قدمةامل - اجلزء األول
 
 املعلومات األساسية واألساس املنطقي 1-1
 
يشــّكل ســوء التغذية جبميع أشــكاله، أي نقص التغذية والنقص يف املغذ�ت الدقيقة والوزن الزائد والســمنة، أحد  -1

أكرب التحد�ت العاملية اليت تواجهها البلدان يف الوقت احلاضـــر. وتعاين مجيع البلدان حول العامل من مشـــكلة ســـوء التغذية 
إبحدى أشــكاهلا على األقل ويتأثر معظمها أبشــكال متعددة من ســوء التغذية. وميثل ذلك عائقاً رئيســياً أمام حتقيق األمن 

. ويرتك ســوء التغذية مبختلف 2030، وإعمال احلق يف الغذاء الكايف، وتنفيذ خطة التنمية املســتدامة لعام 1الغذائي العاملي
اص ورفاههم، وعلى منوهم اجلســـــــدي واإلدراكي، وعلى حياهتم وســـــــبل كســـــــب مظاهره آاثرًا وخيمة على صـــــــحة األشـــــــخ

  .عيشهم على مدى احلياة وعلى مر األجيال

                                                           
مون ومغذي أادي واالقتصــــــادي واالجتماعي إىل غذاء كاف وميتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع مجيع الناس ويف مجيع األوقات بفرص الوصــــــول امل  1

 يفي ابحتياجاهتم الغذائية ويناسب أذواقهم الغذائية حلياة موفورة النشاط والصحة.
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ويرتبط ســــــــوء التغذية جبميع أشــــــــكاله ابعتالل الصــــــــحة على اختالف أنواعه وابرتفاع معدل الوفيات. ويعد نقص  -2
التغذية ســـــبًبا رئيســـــًيا لوفاة األطفال دون ســـــن اخلامســـــة، فيما يصـــــاب حديثو الوالدة �قصـــــي الوزن عند الوالدة يف الغالب 

ونون معّرضــــــــني بقدر أكرب لإلصــــــــابة ابألمراض غري الســــــــارية. وال يزال ابألمراض املعدية خالل املراحل األوىل من احلياة ويك
ومقاصدها. ففي حني يزيد اهلزال الذي يعرف أيًضا  2030التقزم واهلزال ميثالن حتد�ت كربى أمام حتقيق أهداف خطة عام 

مو اجلســـــدي املزمن بتأخر النبســـــوء التغذية احلاد، من خطر الوفاة وخطر اإلصـــــابة ابألمراض، يتصـــــل التقزم أو ســـــوء التغذية 
واإلدراكي على الســـواء. ويطرح التعايش بني اهلزال والتقّزم وبني التقزم والســـمنة لدى األطفال دون ســـن اخلامســـة خماطر كبرية 

 .يف بعض األقاليم. وتزداد معدالت الوزن الزائد والسمنة يف مجيع األقاليم مع حلاق املناطق الريفية ابملناطق احلضرية
 
ويؤثر النقص يف املغـــذ�ت الـــدقيقـــة املرتبط بعـــدم كفـــايـــة املتنـــاول من احلـــديـــد والفيتـــامني ألف ومحض الفوليـــك  -3

والفيتامني دال والزنك، على نســــــبة كبرية من ســــــكان العامل حيث ترتتب عنه عواقب وخيمة على صــــــحة اإلنســــــان ورفاهه 
ن اإلجناب والنساء احلوامل احتياجات غذائية حمددة خالل وتطّوره. ولألطفال دون سن اخلامسة واملراهقات والنساء يف س

دورة حياهتم وهم عرضــــة خلطر اإلصــــابة بفقر الدم، وال ســــيما الناشــــئ عن النقص يف احلديد. ويؤدي النقص يف املغذ�ت 
ـــــــالدقيقة الذي يشار إليه أيضاً  املشاكل يف النمو، و  "اجلوع املسترت"، إىل ز�دة قابلية اإلصابة ابلعدوى والتشوهات اخللقيةبـ

 .وإىل اخنفاض متوسط العمر املتوقع
 
وميثل الوزن الزائد والســــمنة على الصــــعيد العاملي عاملي خطر رئيســــيني لإلصــــابة ابألمراض غري الســــارية واملرتبطة  -4

ني ال يزال ح ابلنمط الغذائي، مثل الســرطان وأمراض شــرايني القلب وداء الســكري، وأبمراض اجلهاز التنفســي املزمنة. ويف
نقص التغذية هو الشـــكل الرئيســـي لســـوء التغذية لدى األطفال دون ســـن اخلامســـة، ينتشـــر الوزن الزائد والســـمنة بشـــكل 

 .متزايد بني األطفال يف سن الدراسة واملراهقني والبالغني
 
معات مبا أنه جملتوإن األثر االجتماعي واالقتصـــــــــادي املرتتب عن ســـــــــوء التغذية جبميع أشـــــــــكاله كبري جداً على ا -5

ينتقل من جيل إىل آخر. وهناك احتمال أكرب أن تلد األمهات اللوايت يعانني من ســــــــــوء التغذية أطفاالً منخفضــــــــــي الوزن 
عند الوالدة يكونون معّرضني أكثر من غريهم ألن يصبحوا أطفاًال وابلغني يعانون أيًضا من سوء التغذية. وتؤدي آاثر سوء 

ىل قصـــــر القامة، وضـــــعف األداء املدرســـــي، واخنفاض اإلنتاجية وتراجع الفرص االقتصـــــادية، وز�دة التغذية لدى األطفال إ
قابلية اإلصــابة ابألمراض غري الســارية وغريها من األمراض املزمنة. وترتتب عن هذه األمراض ز�دة يف اإلنفاق على الرعاية 

 .ية واالقتصادات الوطنيةالصحية، األمر الذي يضع عبئاً ثقيًال على نظم الرعاية الصح
 
ويعزى سوء التغذية جبميع أشكاله إىل أسباب كامنة متعددة ومرتابطة ينبغي التصدي هلا بصورة متزامنة. وتشمل  -6

هذه األسباب االفتقار إىل فرص احلصول على أمناط غذائية صحية وآمنة وعلى املياه الصاحلة للشرب، وممارسات الرعاية 
ع وصــــغار األطفال، وســــوء خدمات الصــــرف الصــــحي والنظافة، وعدم كفاية اخلدمات الرتبوية والتغذية غري املالئ مة للرضــــّ

 .والصحية، وترّدي األوضاع االجتماعية واالقتصادية
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الفقر وعدم املساواة سببني كامنني رئيسيني للجوع وسوء التغذية جبميع أشكاله. ويؤثر التباطؤ واالنكماش  ويعدّ  -7
على معدالت العمالة واألجور والدخل والقدرة الشـــــــرائية، ما يرتك تداعيات ســـــــلبية على التغذية  اابلغً  اثريً أتاالقتصـــــــاد�ن 

والصــحة. وحيد ذلك من قدرة احلكومات الوطنية على توفري اخلدمات االجتماعية األســاســية وتقدمي الرعاية الصــحية. ويف 
جتماعي، قصــــــاء االدد إمكانية التعّرض للتهميش واإلألصــــــول، وحيهذا الســــــياق، يؤثر عدم املســــــاواة على توزيع الدخل وا

 .سوء التغذيةرًا لويزيد من تعّرض األشخاص األكثر تضر 
 
لســـوء التغذية جبميع أشـــكاله األشـــخاص الذين لديهم احتياجات غذائية  افئة الناس األشـــد تعّرضًـــ  وتشـــمل عادةً  -8

أكرب والذين ميلكون ســيطرة أقل على اختيارهم للنمط الغذائي، مبا يف ذلك األطفال الصــغار، واألطفال يف ســن الدراســة، 
احلضــــــــــرية،  املناطق احلوامل، واملرضــــــــــعات، واملســــــــــّنني، واملعّوقني. عالوة على ذلك، فإن الفقراء يفالنســــــــــاء واملراهقات، و 

والســـكان األصـــليني، والفالحني، والفقراء يف املناطق الريفية، والعاملني يف الزراعة وســـالســـل األغذية، واجملتمعات احمللية يف 
 .األراضي املرتفعة واملناطق النائية، والنازحني معّرضون بوجه خاص لسوء التغذية بسبب فقرهم املستمر أو املؤقت

 
ا آاثر ســـــــــــــلبية فورية وطويلة األجل على احلالة التغذوية للســـــــــــــكان  -9 وترتتب عن األزمات املعّقدة واملمتدة أيضـــــــــــــً

املتضــــررين، وال ســــيما النســــاء احلوامل واملرضــــعات واألطفال دون ســــن اخلامســــة. ومتثل النزاعات واهلشــــاشــــة وقابلية التأثر 
ملســــــــــــــتدامة ط ألداء النظم الغذائية وقدرهتا على توفري األمناط الغذائية اابلكوارث الطبيعية هتديًدا عاملًيا رئيســــــــــــــًيا ليس فق

 .بكاملها 2030والصحية بل أيًضا لتنفيذ خطة عام 
 

وهنــاك ترابط بني تغّري املنــاخ والزراعــة والتغــذيــة. فتغّري املنــاخ وتقّلبــه يؤثران على درجــات احلرارة وهطول األمطــار  -10
قصــــــــــــــوى وحّدهتا. وتؤثر الز�دة يف درجات احلرارة وموجات احلّر واجلفاف على الزراعة، مع وعلى تواتر األحوال اجلوية ال

جتّلي اآلاثر الكربى يف تراجع غّلة احملاصـــيل وإنتاجية املاشـــية وتدهور مصـــايد األمساك واحلراجة الزراعية يف املناطق املعّرضـــة 
ع ّية األغذية، وجودهتا، وســـــــــــــالمتها، وابلتايل على أســـــــــــــعارها، مابلفعل النعدام األمن الغذائي. ويؤثر تغّري املناخ على كم

 .يرتتب عن ذلك من انعكاسات كبرية على توافر األمناط الغذائية الصحية ما
 

ومتثل األمناط الغذائية غري الصـــــحية أحد عوامل اخلطر الرئيســـــية املتصـــــلة بســـــوء التغذية وما يرتتب عنه من نتائج  -11
بني النظم الغذائية من املســــتوى العاملي إىل املســــتوى احمللي، فيما أصــــبحت ســــالســــل اإلمدادات صــــحية. وقد زاد الرتابط 

ن الرتابط بني األشــخاص واألماكن، والعوملة، والتوســع احلضــري، وتوافر فائض من  الغذائية أطول وأكثر تعقيداً. ويعد حتســّ
هلكني حنو الكثري من األحيان، عوامل مهمة لتحّول املست األغذية واملشروابت الرخيصة الثمن والسهلة والعالية التجهيز يف

األمناط الغذائية غري الصـــــــحّية. وقد اقرتنت هذه التحّوالت يف األمناط الغذائية بز�دة معدل انتشـــــــار الوزن الزائد والســـــــمنة 
يار نفســه: فاألمناط الغذائية وز اخلواألمراض غري الســارية يف العامل. وترتك اخليارات الغذائية اليت يقوم هبا الفرد أتثريات تتجا

 .تعكس قضا� نُظمية أكرب تؤثر على السكان والصحة واالستدامة والعدالة
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والنظم الغذائية العاملية احلالية مع ما يرافقها من أمناط اســــــــــتهالك وهدر مفرطني، غري مســــــــــتدامة. فهي ال تتمتع  -12
عاملية احلالية املة والطاقة، وتتسبب بتدهور البيئة. وتؤثر االجتاهات الغذائية الابلكفاءة يف استخدام املوارد، مبا فيها اليد الع

 أتثرياً ســــلبياً على املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية يف العامل يف ظل تزايد عدد الســــكان وما يرتتب عنه
ل دون حتقيق ملنصف للقوة وخبلل يف التوازن، األمر الذي حيو من ضغوط. وميكن أن تتسم النظم الغذائية أيضاً ابلرتّكز غري ا

املنافع للجميع. ويتعّني إجراء تغيريات يف النظم الغذائية هبدف توليد نتائج إجيابية على امتداد األبعاد الثالثة لالســـــــــتدامة، 
 .أي األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية

 
 التغيريات الســـياســـاتية واملؤســـســـاتية والســـلوكية يف صـــفوف اجلهات الفاعلة يف النظمومن األمهية مبكان تشـــجيع  -13

الغذائية إلعادة تشـــكيل أو تشـــجيع النظم الغذائية املســـتدامة اليت تؤدي إىل حتســـني التغذية ومتكني أمناط غذائية مســـتدامة 
لنظم ولكي تكون الســـــــــياســـــــــات املرتبطة اب وصـــــــــحية تليب االحتياجات الغذائية املتغّرية لدى أعداد متنامية من الســـــــــكان.

الغذائية فعالة ومســــتدامة، ينبغي أن ترّكز على اآلاثر االقتصــــادية واالجتماعية والبيئية والتغذوية والصــــحية املرتتبة عنها، مع 
 ىإيالء عناية خاصــة لألشــخاص األشــد فقراً واألضــعف من الناحية الغذائية والتصــدي للحواجز اليت تعرتض حصــوهلم عل

 .أمناط غذائية مستدامة وصحية
 

ويتعّني وضــع ســياســات جديدة للتصــدي للتشــتُّت الســياســايت القائم وما يرتتب عنه من أثر ســليب على التغذية،  -14
على أن يتم تصــــــــميمها وتنســــــــيقها بني خمتلف القطاعات مثل الصــــــــحة، والزراعة والنظم الغذائية، والرتبية، والبيئة، واملياه، 

، واملساواة بني اجلنسني، واحلماية االجتماعية، والتجارة، وفرص العمل، والشؤون املالية، اليت تؤثر مجيعها والصرف الصحي
 .على النتائج التغذوية

 
وقامت جلنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة) بعملية ســـــــــــياســـــــــــاتية إلعداد خطوط توجيهية طوعية بشـــــــــــأن النظم  -15

لة هية الطوعية). وتســـــــــرتشـــــــــد عملية إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية هذه ابلنتائج واألدالغذائية والتغذية (اخلطوط التوجي
1تقرير فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــــتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء)العلمية اليت أاتحها 

2
F  عن التغذية والنظم

. ويســـرتشـــد إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية أيضـــاً بعملية تشـــاورية حصـــلت بني مايو/أ�ر ونوفمرب/تشـــرين الثاين الغذائية
شارك يف إطارها أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي يف اجتماعات عقدت يف روما، وإثيوبيا، واتيلند،  2019

 نما، والوال�ت املتحدة األمريكية، وكذلك من خالل مشاورة إلكرتونية.وهنغار�، ومصر، وب
 

وجترى هذه العملية الســـــــياســـــــاتية ابلتزامن مع قيام جمموعة من املنظمات من قطاعات خمتلفة ابلتصـــــــدي لســـــــوء  -16
مم املتحدة والدول ك األالتغذية. وقد حظيت النظم الغذائية والتغذية ابهتمام متزايد من جانب اجملتمع الدويل، مبا يف ذل

، التزمت 2014. ويف عام 2030األعضــــاء فيها، وهي تعترب مكوً� أســــاســــًيا لتحقيق أهداف خطة التنمية املســــتدامة لعام 
البلدان األعضـــــاء يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــحة العاملية، خالل املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية، ابلقضـــــاء 

                                                           
 ات يف جلنة األمن الغذائي العاملي، وهو يعمل على توفري قاعدة أّدلة منّظمة لالســـــرتشـــــاد هبا يفيشـــــّكل فريق اخلرباء مهزة الوصـــــل بني العلوم والســـــياســـــ  2

 .مناقشات السياسات اخلاصة ابللجنة استناداً إىل البحوث واملعارف املتاحة، والتجارب، والسياسات على نطاقات خمتلفة ويف سياقات متنوعة

http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf/
http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf/
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، أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقد األمم املتحدة 2016. ويف عام 3وســــــــــــــوء التغذية جبميع أشــــــــــــــكالهعلى اجلوع 
ودعت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــحة العاملية إىل قيادة عملية تنفيذه  4)2025-2016للعمل من أجل التغذية (

ابلتعاون مع بر�مج األغذية العاملي والصــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيســــــــــــــف)، 
تغذية يف ي. ومت إيالء عناية خاصــــة للوابالســــتعانة مبنصــــات متعددة أصــــحاب املصــــلحة من قبيل جلنة األمن الغذائي العامل

، ومجعية 7، ومجعية األمم املتحدة للبيئة6، واجمللس االقتصــــــادي واالجتماعي5عدد من قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة
 .9، ومقرر األمم املتحدة اخلاص بشأن احلق يف الغذاء8الصحة العاملية

 
ق الطوعية يف هذه املبادرات الدولية وأن تكّملها من أجل تعزيز االتساومن املتوقع أن تساهم اخلطوط التوجيهية  -17

لصادر عن ايف السياسات. كما أ�ا ستوفر توجيهات قائمة على األدلة ملساعدة البلدان على تفعيل توصيات إطار العمل 
اق األمن الغذائي الوطين وللحق يف لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف يف ســـي 10املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية

 4-2و 13 2-2و 12 1-2مع إيالء اهتمام خاص للمقاصـــــد  11من أهداف التنمية املســـــتدامة 2الصـــــحة وحتقيق اهلدف 
. ابإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تؤدي اخلطوط التوجيهية الطوعية دورًا أساسًيا يف مساعدة البلدان على حتقيق عدد من 14

 .)12و 10و 8و 6و 5و 4و 3و 1أهداف التنمية املستدامة األخرى ذات الصلة (األهداف 
  

                                                           
 .إعالن روما عن التغذية. املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية، 2014لعاملية. منظمة األغذية والزراعة/ منظمة الصحة ا  3
املتاح على املوقع  72/306و https://undocs.org/A/RES/70/259 املتاح على املوقع اإللكرتوين  70/259قرارا اجلمعية العامة لألمم املتحدة   4

  اإللكرتوين التايل: للعمل من أجل التغذية متاح على املوقععمل عقد األمم املتحدة  . وبر�مجhttps://undocs.org/A/RES/72/306 اإللكرتوين
31_rev1_undoa_wp_rev1_en.pdfhttps://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/mv1 

بعنوان "اإلعالن السياسي املنبثق عن اجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى الثالث املعين ابلوقاية  A/RES/73/2 قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة  5
، بعنوان "الصحة العاملية والسياسة اخلارجية: عامل أوفر صحة من خالل تغذية أفضل" A/RES/73/132، ومن األمراض غري املعدية ومكافحتها"

 .ة"بعنوان "التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذي A/RES/73/253و
6  Level Political Forum on Sustainable Development-Ministerial Declaration of the 2018 High 
7  ment AssemblyMinisterial Declaration of the 2019 United Nations Environ  
مراض غري خطة العمل العاملية للوقاية من األو  فالخطة التنفيذ الشــــــاملة اخلاصــــــة بتغذية األمهات والّرضــــــع وصــــــغار األط أّيدت مجعية الصــــــحة العاملية  8

ألمناط جبميع أشــــكاله والنهوض اب اللتني حتددان اخليارات املتاحة يف جمال الســــياســــات للوقاية من ســــوء التغذية 2020-2013الســــارية ومكافحتها للفرتة 
 الغذائية الصحية.

 بعنوان "التقرير املؤقت للمقررة اخلاصة املعنية ابحلق يف الغذاء" A/71/282القرار   9
 .إطار العمل. املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية، 2014منظمة األغذية والزراعة/ منظمة الصحة العاملية.   10
 يتمثل يف "القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة". 2اهلدف   11
ع، على ما يكفيهم من يتمثل يف "القضــــاء على اجلوع وضــــمان حصــــ 1-2املقصــــد   12 ول اجلميع، وال ســــيما الفقراء والفئات الضــــعيفة، مبن فيهم الرضــــّ

 ".2030الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام 
لنمو قف امبا يف ذلك حتقيق األهداف املتفق عليها دولًيا بشــأن تو  2030يتمثل يف "وضــع �اية جلميع أشــكال ســوء التغذية حبلول عام  2-2املقصــد   13

 ".2025واهلزال لدى األطفال دون سن اخلامسة ومعاجلة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء احلوامل واملرضعات وكبار السن حبلول عام 
، وتســاعد على ليتمثل يف "ضــمان وجود نظم إنتاج غذائي مســتدامة، وتنفيذ ممارســات زراعية متينة تؤدي إىل ز�دة اإلنتاجية واحملاصــي 4-2املقصــد   14

ت وغريها �احلفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف مع تغّري املناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس املتطرفة وحاالت اجلفاف والفيضـــــــــــا
ن تدرجييا نوعية األراضي والرتبة، حبلول عام   ".2030من الكوارث، وحتسِّ

http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
https://undocs.org/A/RES/70/259
https://undocs.org/A/RES/72/306
https://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/mv131_rev1_undoa_wp_rev1_en.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/73/2
https://undocs.org/ar/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://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/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence=1
https://undocs.org/A/71/282
http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf
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 األهداف والغرض 1-2
 

تكون مرجعــًا يوفر توجيهــات قــائمــة على األدلــة خبــاصـــــــــــــــة يكمن اهلــدف من اخلطوط التوجيهيــة الطوعيــة يف أن  -18
للحكومات واملؤســســات املتخصــصــة وأصــحاب املصــلحة اآلخرين، مبا يف ذلك املنظمات الدولية، يف ما يتعّلق ابلســياســات 

 م الغذائية.ظواالستثمارات والرتتيبات املؤسساتية الفعالة اليت من شأ�ا أن تتصدى لسوء التغذية جبميع أشكاله من منظور الن
 

وترمي اخلطوط التوجيهية الطوعية إىل املســـامهة يف إعادة تشـــكيل النظم الغذائية أو النهوض هبا بغية احلرص على  -19
أن تكون األغذية اليت تســــاهم يف األمناط الغذائية الصــــحية متوافرة ومتاحة بتكلفة ميســــورة وبصــــورة مقبولة وآمنة وابلكمية 

وتتوافق مع "معتقــدات األفراد وثقــافتهم، وتقــاليــدهم، وعــاداهتم وأفضــــــــــــــليــاهتم الغــذائيــة وفقــًا للقوانني والنوعيــة املنــاســــــــــــــبــة 
 .15وااللتزامات الوطنية والدولية"

 
وتتبع اخلطوط التوجيهية الطوعية �ًجا شامًال ونظامًيا وقائًما على األدلة ملعاجلة التشتت يف جمال السياسات مع  -20

على قطاعات األغذية والزراعة والصــــــــــــــحة ومواجهة حتد�ت االســــــــــــــتدامة االجتماعية والبيئية الرتكيز بصــــــــــــــورة خاصــــــــــــــة 
واالقتصــــــــــــــادية. ومن املتوقع أن تعاجل اخلطوط التوجيهية الطوعية التعقيد القائم يف النظم الغذائية بغية تعزيز االتســــــــــــــاق يف 

 السياسات وتشجيع احلوار بني خمتلف املؤسسات والقطاعات وتوجيهه.
 

وترتبط النظم الغذائية ارتباطاً وثيقاً ابلقضا� ذات الصلة ابلتجارة واالستثمار وسالمة األغذية وتغّري املناخ والتنوع  -21
البيولوجي واملوارد الوراثية، على ســــــــــــبيل املثال ال احلصــــــــــــر، واليت تتم معاجلتها مجيعها يف إطار العمليات املعيارية احلكومية 

ر ابجلهات الفاعلة املختلفة اليت تتعامل مع هذه املســــــائل الرجوع إىل االلتزامات الدولية القائمة الدولية املخصــــــصــــــة. وجيد
وإىل االعتماد عليها، األمر الذي يعزز االتســاق ويعاجل التشــتت يف جمال الســياســات من دون إحداث ازدواجية يف اجلهود 

 أو جتاوز وال�هتا احملددة.
 

التوجيهية الطوعية أن تكون عاملية وأن توفر التوجيهات لواضــــعي الســــياســــات وأصــــحاب واملقصــــود من اخلطوط  -22
املصــــلحة املعنيني عند تصــــميم الســــياســــات واالســــرتاتيجيات واخلطط والربامج املناســــبة لكل ســــياق. وأتخذ هذه اخلطوط 

نظم الغذائية فضــالً عن خمتلف أنواع الالتوجيهية الطوعية يف احلســبان خمتلف الوقائع والقدرات ومســتو�ت التنمية الوطنية و 
 احملركات العديدة اليت تؤثر عليها.

 
عالوة على ذلـك، توفر اخلطوط التوجيهيـة الطوعيـة توجيهـات للجهـات الفـاعلـة املعنيـة العـاملـة يف الســــــــــــــيـاقـات  -23

ل من أجل حتقيق لطويلة األجاإلنســـانية بغية ســـّد الفجوة بني العمل اإلنســـاين والتنموي وإدماج التغذية واالســـرتاتيجيات ا
 التنمية املستدامة يف أي استجابة طارئة وإنسانية هبدف تعزيز قدرة النظم الغذائية على الصمود والتكّيف.

  

                                                           
 (ب).5. الفقرة إعالن روما عن التغذية. املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية، 2014منظمة األغذية والزراعة/ منظمة الصحة العاملية.   15

http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
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ويتأثر عمل النظم الغذائية وقدرهتا على توفري أمناط غذائية صــحية ومســتدامة بعدد من احملرّكات، األمر الذي يشــري  -24
ا على إىل أنه لتحســـني  التغذية يلزم إجراء تغّريات خاصـــة ابلســـياق ليس فقط يف جمال الزراعة والســـياســـات الغذائية، إمنا أيضـــً

 صعيد األولو�ت التنموية والسياسات االقتصادية واملعايري االجتماعية. وميكن تصنيف هذه احملرّكات على النحو اآليت:
 

لبيولوجي وتغّري املوارد الطبيعية وخدمات النظم اإليكولوجية والتنوع اوالبيولوجية والبيئية ( الفيز�ئيةاحملركات  (أ)
 ؛املناخ واملياه والرتبة)

 االبتكار والتكنولوجيا والبنية التحتية؛و  (ب)

واحملركات السياسية واالقتصادية (القيادة، والعوملة، واالستثمارات األجنبية، والتجارة، والسياسات واألطر  (ج)
 ؛الغذائية، وحيازة األراضي، والنزاعات، واألزمات اإلنسانية)التنظيمية 

االجتماعية والثقافية (الثقافة، والدين، والشــــــــــــــعائر، والتقاليد االجتماعية، والفقر، وأوجه عدم  واحملركات (د)
 ؛املساواة، وحقوق املرأة ومتكينها)

 .)توسع احلضري، واهلجرة، والنزوح القسريالدميغرافية (النمو السكاين، وتوزيع األعمار، وال واحملركات (ه)

 
 طبيعة اخلطوط التوجيهية الطوعية واملستخدمون الذين تتوجه إليهم 1-3
 

ليســــــت اخلطوط التوجيهية الطوعية ملزِمة وينبغي تفســــــريها وتطبيقها مبا يتماشــــــى مع االلتزامات القائمة مبوجب  -25
ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنســــــــــان والصــــــــــكوك الدولية األخرى حلقوق القوانني الوطنية والدولية ذات الصــــــــــلة، مبا يف 

اإلنســـان، ومع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية مبوجب الصـــكوك اإلقليمية والدولية الســـارية. وينبغي أن تســـتند 
ة، مبا يف منظومة األمم املتحدتوجيهات جلنة األمن الغذائي العاملي إىل الصــــــــكوك القائمة وأطر العمل املعتمدة يف ســــــــياق 

 .ذلك توجيهات الدول األعضاء وتوصياهتا املعتمدة، وأن تقوم إبدماجها
 

ومن املتوقع أن تكّمل اخلطوط التوجيهية الطوعية وأن تســــــــــتند إىل التوجيهات ذات الصــــــــــلة الواردة يف منتجات  -26
كرار عمل اهليئات الدولية األخرى وواليتها. ولضــــــــــــــمان أخرى للجنة األمن الغذائي العاملي، كما أ�ا ترمي إىل تفادي ت

 االتساق يف السياسات، ينبغي إيالء عناية خاصة ملا يلي:
 

 ؛)2004(اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين  •
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــأن احلوكمة املســـؤولة حليازة األراضـــي ومصـــايد األمساك والغاابت يف ســـياق األمن و  •

 ؛)2012( الغذائي الوطين
 ؛)2014( األغذيةو الزراعة نظم يف  الرشيد العاملي اخلاصة ابالستثمارمبادئ جلنة األمن الغذائي و  •
 إطار العمل بشــــــــــــــأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة الصــــــــــــــادر عن جلنة األمن الغذائي العامليو  •

 ؛)2015(
 ).2016( التوصيات السياساتية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن ربط أصحاب احليازات الصغرية ابألسواقو  •

  

http://www.fao.org/3/a-y7937a.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937a.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-bc852e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853e.pdf
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وتستهدف اخلطوط التوجيهية الطوعية احلكومات بصورة رئيسية ملساعدهتا على تصميم السياسات العامة. وميكن  -27
 استخدامها أيضاً يف النقاشات يف جمال السياسات ويف عمليات التنفيذ من جانب أصحاب املصلحة املعنيني على غرار:

 
، مبـا يف ذلـك الوزارات واملؤســــــــــــــســــــــــــــات الوطنيـة ودون الوطنيـة واحملليـة املعنيـة، احلكوميـةاجلهـات الفـاعلـة  (أ)

 والربملانيني؛

 مية، مبا يف ذلك الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة؛الدولية واإلقلي احلكوميةواملنظمات  )ب(

 ومنظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك تلك اليت متثل السكان األصليني والفئات واجملتمعات الضعيفة؛ )ج(

 والقطاع اخلاص؛ )د(

 ومنظمات البحوث واألوساط األكادميية واجلامعات؛ )ه(

 يف التنمية، مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية؛ والشركاء )و(

 اخلاصة واملؤسسات اخلريية والصناديق؛ املاحنةواجلهات  )ز(

 ومجعيات محاية املستهلك؛ )ح(

 املزارعني. ومنظمات )ط(
 

 املفاهيم الرئيسية واملبادئ التوجيهية - اجلزء الثاين
 
 الغذائية والتغذيةاملفاهيم الرئيسية املتعلقة ابلنظم  2-1
 

، واملدخالت والعمليات والبىن التحتية واملؤســــــســــــات والســــــكانالبيئة أي العناصــــــر ( مجيع" األغذية النظممع جت -28
ة، مبا يف ذلك هذه األنشــط وخمرجات) واألنشــطة املتصــلة إبنتاج األغذية وجتهيزها وتوزيعها وإعدادها واســتهالكها، وغريها
 16.االجتماعية واالقتصادية والبيئية" هانتائج

 
ية -29 تدام النظم الغذائ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ  قواعـدبصــــــــــــــورة جتعـل الكفـل األمن الغـذائي والتغـذيـة للجميع ت ةنظم غـذائيـ ي"ه ةاملســ

 17".القادمةألجيال ل غري مضرة األمن الغذائي والتغذية لتوليداالقتصادية واالجتماعية والبيئية 
 

ستدامة والصحيةاألمناط الغذائية تعزز  -30 ئية "مجيع أبعاد صــحة األفراد ورفاههم؛ ويرتتب عنها ضــغوط وآاثر بي امل
قليلة؛ وهي متاحة للجميع وميســــــــــــــورة الكلفة وآمنة ومنصــــــــــــــفة ومقبولة ثقافياً. وتتمثل أهدافها يف حتقيق منو مجيع األفراد 

مراحل  اجلســدي والعقلي واالجتماعي يف مجيع هموتطّورهم على الوجه األمثل ودعم عمل أجيال احلاضــر واملســتقبل ورفاه
ة والوزن الزائد النقص يف املغذ�ت الدقيقاحلياة؛ واملســـــامهة يف الوقاية من ســـــوء التغذية جبميع أشـــــكاله (أي نقص التغذية و 

                                                           
املعين  تقرير مقدم من فريق اخلرباء الرفيع املستوى. الفاقد واملهدر من األغذية يف سياق النظم الغذائية املستدامة. 2014فريق اخلرباء الرفيع املستوى.   16

 ، روماابألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي
 .ب2017فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي.   17

http://www.fao.org/3/a-i3901a.pdf
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وصــحة  يوالســمنة)؛ واحلد من خطر اإلصــابة ابألمراض غري الســارية املرتبطة ابلنمط الغذائي؛ ودعم صــون التنوع البيولوج
الكوكـــب. وجيـــب أن جتمع األمنـــاط الغـــذائيـــة املســــــــــــــتـــدامـــة والصــــــــــــــحيـــة بني مجيع أبعـــاد االســــــــــــــتـــدامـــة لتجنـــّب العواقـــب 

 18املقصودة". غري
 

] عندما يتاح ماد� واقتصاد� لكل رجل وامرأة وطفل مبفرده أو مع غريه من احلق يف الغذاء الكايف"يتم إعمال [ -31
 19سبيل احلصول على الغذاء الكايف أو وسائل شرائه".األشخاص، يف كافة األوقات، 

 
 املبادئ التوجيهية إلعادة تشكيل النظم الغذائية املستدامة أو تشجيعها 2-2
 

تســــــــاهم النظم الغذائية يف حتقيق ودعم أهداف متعددة ضــــــــمن األبعاد الثالثة للتنمية املســــــــتدامة. ورغم إمكانية  -32
وجود اختالف كبري بني النظم الغذائية، إال أ�ا تتيح فرًصا مهمة للسياسات العامة واآلليات والصكوك واالستثمارات اليت 

 .2030ة لعام ترمي إىل النهوض أبهداف خطة التنمية املستدام
 

اليت جيب احرتامها للمسامهة يف إعادة تشكيل  20وتشمل اخلطوط التوجيهية الطوعية عدًدا من املبادئ التوجيهية -33
النظم الغذائية املســـــــــــتدامة أو تشـــــــــــجيعها، ومتكني األمناط الغذائية املســـــــــــتدامة والصـــــــــــحية، وحتســـــــــــني التغذية، والنهوض 

 املستدامة. ابلتنمية
 

 :كالتايلواملبادئ التوجيهية هي   -34
 

. تشــجيع اتباع �ج نظامي ومتعدد القطاعات وعلمي وقائم النهج النظامي الشــامل والقائم على األدلة (أ)
عظيم ، ويدمج أشكال املعرفة األصلية والتقليدية، ويسعى إىل تجمملهاعلى األدلة يتناول النظم الغذائية يف 

االســــــــــــــتدامة يف آن واحد، وينظر يف األســــــــــــــباب املتعددة األبعاد لســــــــــــــوء التغذية النواتج يف مجيع أبعاد 
 أشكاله. جبميع

. املســـامهة يف وضـــع ســـياســـات متســـقة ومناســـبة لكل ســـياق الســياســات املتســقة واملناســبة لكل ســياق (ب)
وقائمة على األدلة واســــــــــتثمارات ذات صــــــــــلة وتنفيذها عن طريق إجراءات منســــــــــقة بني خمتلف اجلهات 

 الفاعلة ويف مجيع القطاعات املعنية على املستو�ت الدولية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية واحمللية.

الرامية إىل تقوية آليات احلوكمة واملســـاءلة اليت تســـاهم يف تشـــجيع مشـــاركة  اجلهود. دعم احلوكمة واملســاءلة (ج)
 املواطنني يف النقاشات الوطنية بشأن األمن الغذائي والتغذية ويف عمليات صنع القرارات الشفافة والشاملة.

                                                           
  .Guiding principles. Rome –Sustainable healthy diets  FAO and WHO مقتبس من  18
 11ادة بتفسري امل 12اللجنة املعنية ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تقوم يف التعليق العام إن تعريف احلق يف الغذاء الكايف مقّدم من   19

 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
الثــاين  تشـــــــــــــــري هــذه املبــادئ التوجيهيــة إىل الواثئق واألدوات املتفق عليهــا دوليــًا ابلفعــل، مثــل إعالن رومــا عن التغــذيــة وإطــار عمــل املؤمتر الــدويل  20

 ابلتغذية. املعين

http://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/1999/5&Lang=en


 األوىلالعاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية: املسودة اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي 

 29 من 10 الصفحة

تعزيز الســــياســــات اليت هتدف إىل حتســــني ســــبل كســــب عيش الســــكان  .شـــعوب وكوكب بصـــحة جيدة (د)
واالســــــــــــــتهالك املســــــــــــــتدامني لألغذية، ومحاية التنوع البيولوجي  اإلنتاج ضــــــــــــــمانورفاههم، و  وصــــــــــــــحتهم

 اإليكولوجية. والنظم

ز . تقوية املســـــــاواة بني اجلنســـــــني ومتكني النســـــــاء والفتيات مع تعزياملســــــاواة بني اجلنســــــني ومتكني املرأة (ه)
حقوقهن وإعماهلا ومراعاة أمهية هتيئة الظروف املناســــــــبة إلشــــــــراك املرأة يف صــــــــنع القرارات ومشــــــــاركتها يف 

 حتســــــــن التغذية، وذلك ابلنظر إىل الدور الرئيســــــــي الذي تؤديه يف أنتشــــــــكيل النظم الغذائية اليت ميكنها 
 لرعاية والرتبية وتعزيز الصحة واستهالك األغذية.جمال ا

اد وعلى . تعزيز التثقيف التغذوي واملعارف التغذوية على مســـــــــــتوى األفر املعرفة والتوعية يف جمال التغذية (و)
احمللية لتيســــــــري عملية اختاذ القرارات من قبل منتجي األغذية وجمّهزيها ومســــــــتهلكيها  اجملتمعاتمســــــــتوى 

خبيارات مســـتنرية بشـــأن املنتجات الغذائية من أجل ممارســـات غذائية مســـتدامة وصـــحية.  ولتشـــجيع القيام
 وال بد من أن يتلقى أخصائيو الصحة بصورة خاصة تدريباً يف جمال التغذية.

. تعزيز اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاف يف ســـــياق األمن الغذائي الوطين إعمال احلق يف الغذاء الكايف (ز)
 احلد األدىن من املتطلبات ويشمل الوصول إىل األغذية املناسبة من الناحية التغذوية. أتمنيمبا يتخطى 

لتغذية والنظم اب. تعزيز القدرات البشــرية واملؤســســاتية، ال ســيما لدى اجلهات الفاعلة املعنية بناء القدرات )ح(
الغذائية، إلعادة تشــــــكيل النظم الغذائية حىت تؤمن أمناطاً غذائية مســــــتدامة وصــــــحية ولتشــــــجيع العادات 

 الغذائية املناسبة.

 
 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية - اجلزء الثالث

 
لغذائية، اليت ميكن اختاذها يف نقاط متعددة من النظم اتوفر اخلطوط التوجيهية الطوعية توجيهات بشأن اإلجراءات  -35

معرتفة أبن هذه األخرية مرتابطة وأبن أي إجراء يرمي إىل معاجلة جزء منها سـيؤثر على جزء آخر. وميكن أن ترتتب عن هذه 
احلق يف الغذاء  ئاإلجراءات منافع وعواقب غري مقصــــــودة على الســــــواء. وتوفر اخلطوط التوجيهية الطوعية القائمة على مباد

ائية للعمل ا ومنظمات) يف النظم الغذالكايف، إطاراً لتعزيز االتساق يف السياسات ومجع خمتلف أصحاب املصلحة (أشخاصً 
 معاً وبصورة شاملة على توفري أمناط غذائية مستدامة وصحية من أجل حتقيق النتائج التغذوية املثلى.
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نقاط دخول ســـياســـاتية وأدوات وآليات مشـــرتكة بني العناصـــر املكّونة للنظم وتشـــكل اخلطوط التوجيهية الطوعية  -36
. كما أ�ا توفر جمموعة من 23، وســـــــــلوك املســـــــــتهلك22، والبيئات الغذائية21الغذائية، وهي ســـــــــالســـــــــل اإلمدادات الغذائية

ل حتقيق ذائية من أجاإلجراءات اليت ميكن أن تنظر الدول وغريها من اجلهات الفاعلة يف اعتمادها لتحســــــــــــــني النظم الغ
 نتائج تغذوية أفضل، مع قيام احلكومات بدور حاسم يف تدبري بيئات متكينية فعالة.

 
 ويتمحور هذا اجلزء حول األقسام الرئيسية الستة التالية: -37

 
 حوكمة النظم الغذائية اليت ترتكز عليها األقسام اخلمسة األخرى وترتبط هبا؛ •

 اليت حتدد توافر األغذية املأمونة واملغذية؛وسالسل اإلمدادات الغذائية  •

 واإلجراءات اليت جيب اختاذها لضمان إمكانية احلصول على األمناط الغذائية املستدامة والصحية؛ •

 وفكرة أن األشخاص هم يف صلب املعارف التغذوية والتثقيف التغذوي؛ •

مكانية  الكثري من األحيان، ولكن مع وجود إومتكني املرأة يف النظم الغذائية نظراً إىل أ�ا األشــــــد ضــــــعفاً يف  •
 كبرية إلعادة تشكيل النظم الغذائية يف املستقبل؛

 والسياقات اإلنسانية. •

 
 حوكمة النظم الغذائية الشفافة والدميقراطية واخلاضعة للمساءلة 3-1
 

ي مســـــــأليت التغذية. وهو يغطيتناول هذا القســـــــم من اخلطط التوجيهية الطوعية حوكمة النظم الغذائية لتحســـــــني  -38
 .القيادة واملساءلة يف النظم الغذائية، من املستوى العاملي إىل املستوى احمللي

 
 االستفادة من اإلجراءات والتنسيق املتعدد القطاعات 3-1-1
 

ر إجراء حوار شــــامل يضــــمن مشــــاركة جمموعة من أصــــحاب املصــــلحة العاملني مع  )أ( ينبغي للدول أن تيســــّ
النظم الغذائية أو فيها، مبا يف ذلك املنظمات الوطنية والدولية من اجملتمع املدين، والســــــــــكان األصــــــــــليني، 

وار النظم أن يغطي هذا احلوالقطاع اخلاص، واألمم املتحدة، واجلهات املاحنة، والباحثني الوطنيني. وجيب 
الغذائية جبميع أبعادها، مبا فيها اإلنتاج والتوزيع والتســــــــويق واالســــــــتهالك. وال بد من أن تشــــــــارك الفئات 

                                                           
لص من ختتألف ســالســل اإلمدادات الغذائية "من األنشــطة واجلهات الفاعلة اليت تنتقل األغذية عربها من مرحلة اإلنتاج إىل مرحلة االســتهالك والت  21

هدر منها"، مبا يف ذلك اإلنتاج والتخزين والتوزيع والتجهيز والتعبئة والبيع ابلتجزئة والتسويق. فريق اخلرباء الرفيع املستوى،
ُ
 .ب2017 امل
اذ قراراهتم تعين البيئات الغذائية "الســـياق املادي واالقتصـــادي والســـياســـي واالجتماعي الثقايف الذي يتعامل فيه املســـتهلكون مع النظام الغذائي، الخت  22

 .ب2017بشأن احلصول على الغذاء وإعداده واستهالكه". فريق اخلرباء الرفيع املستوى، 
يع اخليارات والقرارات اليت يتخذها املســتهلكون بشــأن الغذاء الواجب شــراؤه وختزينه وإعداده وطهيه وتناوله، وبشــأن يشــري ســلوك املســتهلك "إىل مج  23

 .ب2017توزيع الغذاء ضمن األسرة". فريق اخلرباء الرفيع املستوى، 
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االجتماعية املهمشـــة واألشـــد ضـــعفاً يف عملية حتديد الســـياســـات واالســـرتاتيجيات على املســـتويني الوطين 
 .ربتهماواحمللي للوقاية من اجلوع وسوء التغذية وحما

ر احلوار الشـــــامل مع القطاع اخلاص نظراً إىل الدور احملوري الذي يؤديه هذا األخري  )ب( وينبغي للدول أن تيســـــّ
 .يف إنتاج األغذية وتوزيعها وبيعها، من أجل وضع اسرتاتيجيات يكون من شأ�ا حتسني بيئات األغذية

 توفّر ز�دة االستثمار املايل لدعم النظم الغذائية اليتوينبغي للدول واملنظمات احلكومية الدولية أن تشّجع  ج)(
 أمناطاً غذائية مستدامة وصّحية.

 
 تعزيز االتساق يف السياسات عرب إدماج التغذية يف التنمية الوطنية 3-1-2
 

ينبغي للدول أن توائم الســــــــــياســــــــــات اليت تؤثر على التغذية عرب القطاعات والوزارات والوكاالت وأن تعزز  )أ(
األطر القانونية والقدرات املؤسساتية ملعاجلة أسباب سوء التغذية وعواقبه املتعددة. وميكن حتقيق ذلك عرب 
إنشـــاء آليات متعددة القطاعات وأصـــحاب املصـــلحة يكون من شـــأ�ا اإلشـــراف على تنفيذ الســـياســـات 

 .واالسرتاتيجيات والتدخالت القائمة على األدلة، أو تقويتها

للدول أن تقوم إبدماج ُ�ج النظم الغذائية اليت تعزز التغذية يف اخلطط الوطنية التنموية والصـــــــــــحية وينبغي  )(ب
واالقتصادية واخلاصة ابحلد من خماطر الكوارث. وجيب استكمال ذلك بز�دة خمصصات امليزانية ألنشطة 

امل الكلفة املرتتبة عن لتتبع ك النظم الغذائية املتصــلة بتحســني األمناط الغذائية والتغذية، ومبؤشــرات شــفافة
 .التصدي لسوء التغذية جبميع أشكاله وتقييمها

وينبغي للدول أن تشــّجع االتســاق يف الســياســات عرب القطاعات للحد من ســوء التغذية جبميع أشــكاله.  )(ج
تعليم، لوتشمل هذه القطاعات الزراعة، والبيئة، والطاقة، واملياه، والصرف الصحي، والنظافة، والصحة، وا

 .والسياسات الضريبية، والتجارة، واالستثمار، والتنمية االقتصادية واالجتماعية

وينبغي للدول ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية أن حتدد الفرص املتاحة لتحقيق املقاصــد الوطنية  )(د
 .التنمية املستدامةوالعاملية لألغذية والتغذية اليت وضعتها مجعية الصحة العاملية وأهداف 

 
 إنشاء آليات املساءلة والرصد التقييم 3-1-3
 

ينبغي للدول أن تنشــــــــــئ آليات مســــــــــاءلة قويّة وشــــــــــفافة ختّص خمتلف اجلهات الفاعلة يف النظم الغذائية.  )أ(
 وجيب أن تعزز هذه اآلليات احلوكمة الرشـــــيدة، واملداوالت العامة، واهليئات املســـــتقلة اليت ترصـــــد االمتثال
واألداء، واإلجراءات التصـــــحيحية لتحســـــني املســـــاءلة، والقدرة على إدارة التضـــــارب يف املصـــــاحل وتســـــوية 

 .النزاعات اليت قد تقّوض الصحة العامة
وينبغي للدول أن حترص على اتســــــــــــــاق االتفاقات التجارية واالســــــــــــــتثمارية املتعددة األطراف والثنائية مع  )(ب

تغذية واألغذية والزراعة، وتشــــــــجيعها على االنتقال إىل نظم غذائية أكثر الســــــــياســــــــات الوطنية املتعّلقة ابل
استدامة مع تقييم كيف ميكن أن تتأثر النتائج الصحية والبيئية واالجتماعية واالقتصادية اليت حتققها النظم 
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وة السوق ق الغذائية. وجيب أن يشمل ذلك إجراء تقييم لكيفّية أتثر املنافسة وملا إذا كانت مستو�ت ترّكز
 .ستتغّري وكيف

وينبغي للدول أن حتّسن توافر وجودة نظم املعلومات املتعددة القطاعات اليت ترصد وتوائم مؤشرات األمن  )(ج
الغذائي واألمناط الغذائية (ال سيما املتناول اليومي/استهالك األغذية عند األشخاص الضعفاء من الناحية 

والبيا�ت املرتبطة ابلتغذية لتحســــــــني إعداد الســــــــياســــــــات واملســــــــاءلة. وينبغي التغذوية)، وتركيبة األغذية، 
للدول أن تضــمن وجود قدرات فنية قوية لتحليل معلومات النظم الغذائية بطريقة شــاملة بغية دعم ختطيط 

 .اإلجراءات ورصدها
 
 املناخسالسل اإلمدادات الغذائية املستدامة واملوجهة حنو التغذية يف سياق تغّري  3-2
 

تعمل الســـالســـل الغذائية على نطاقات ومســـتو�ت متنّوعة، من أقصـــر ســـالســـل اإلمداد إىل الســـالســـل الطويلة  -39
والشــــديدة التعقيد واملعوملة. ويرتتب عن القرارات اليت تقوم هبا اجلهات الفاعلة يف أي مرحلة، تداعيات على توافر األغذية 

وبطريقة يســـهل احلصـــول عليها وبصـــورة مقبولة وآمنة من أجل منط غذائي صـــحي. وجيعل املغذية وإاتحتها بكلفة ميســـورة 
 .تغّري املناخ وغريه من القيود البيئية اإلمدادات الغذائية أمراً أكثر صعوبة

 
 م املستدام للموارد الطبيعية وإدارهتااضمان االستخد 3-2-1
 

نظم ضـــــمان معاجلة خصـــــوبة الرتبة بوصـــــفها أمراً حمور�ً لينبغي للدول واملزارعني ومنتجي األغذية اآلخرين  )أ(
اإلنتاج الزراعي ألن الرتبة الغنّية ابملغذ�ت ابلغة األمهية إلنتاج األغذية الضـــــــرورية ألمناط غذائية صـــــــحية. 
وينبغي للدول أن تشــــــــّجع اســــــــتخدام خدمات النظم اإليكولوجية اليت حتافظ على التنوع البيولوجي للرتبة 

 .غذ�ت وتعزز ختزين الكربونوتوازن امل

وينبغي أن حترص الدول على إدارة املوارد املائية والتحكم هبا واســــــــــــتخدامها على حنو مســــــــــــتدام من أجل  )ب(
الزراعة وإنتاج األغذية عرب التنظيم والُنهج مبشاركة جمتمعية. ومن شأن هذه الُنهج أن تشّجع خفض هدر 

 املنهجي لتكنولوجيات توفري املياه املناســـــــبة، وأن تقلل من تلّوثاملياه يف الري، وأن تضـــــــمن االســـــــتخدام 
املياه الناتج عن الزراعة، وأن تعزز االســــــــــــــتخدامات املتعددة للمياه (مبا يف ذلك املياه العادمة) من غري 

 .اإلضرار بقدرة املزارعني ومنتجي األغذية على زراعة ما يكفي من األغذية املغّذية

ن تشــــــــــــــّجع محاية املناظر الطبيعية املتنوعة بيولوجياً ونظم اإلنتاج الغذائي والزراعي، مبا يف وينبغي للدول أ )ج(
ذلك احملاصيل واملاشية والغاابت واملزارع ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة. كما يتعّني عليها 

وجي اليت تضــــــــمن صــــــــون التنوع البيولفيها ُ�ج الزراعة اإليكولوجية،  امبأن تشــــــــّجع اعتماد املمارســــــــات، 
للمناظر الطبيعية، مبا يف ذلك الغاابت واملياه والســــــــــــــواحل البحرية، والنظم اإليكولوجية الزراعية األخرى 

 .والنظم الرعوية احلرجية، واستخدامه املستدام

وينبغي للــدول واجلهــات الفــاعلــة املعنيــة ابألغــذيــة يف القطــاع اخلــاص أن حتمي التنوع البيولوجي للغــاابت  د)(
ومصــايد األمساك اليت يســتعان هبا بشــكل مفرط واليت تســتغل اســتغالًال مفرطاً واليت تتعّرض للخطر حالياً، 
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ك والغاابت األراضـــي ومصـــايد األمساعرب تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشـــأن احلوكمة املســـؤولة حليازة 
 .يف سياق األمن الغذائي الوطين واالتفاقات الدولية األخرى ذات الصلة

وينبغي للدول أن تشـــّجع تنويع احملاصـــيل واحليوا�ت مبا يف ذلك احملاصـــيل التقليدية املهملة وغري املســـتغلة  )ه(
بيق وانية املصـــــــــدر، عرب تطيور، واألغذية احلابلكامل، والفاكهة، واخلضـــــــــار، والبقول، واملكســـــــــرات، والبذ

 .املمارسات املستدامة إلنتاج األغذية وإدارة املوارد الطبيعية

وينبغي للدول أن حتمي حقوق الشــعوب األصــلية وغريها من اجملتمعات احمللية اليت تعتمد نظم احليازة العرفية  )و(
ت والغاابت، على األراضـــي واألقاليم واملوارد اليت كان واليت متارس احلوكمة الذاتية لألراضـــي ومصـــايد األمساك

تقليد�ً متتلكها أو تعيش فيها أو تســــــــــتخدمها أو اليت قامت بشــــــــــرائها. وينبغي تزويدها ابحلقوق املنصــــــــــفة 
واملستدامة على هذه املوارد، واحملافظة على سبل كسب عيشها، وتثمني معارفها وممارساهتا األصلية، ومحاية 

 .احلصول على األغذية التقليدية، وإعطاء األولوية ألمناطها الغذائية وتغذيتها ورفاهها قدرهتا على

 
 تعزيز التغذية يف الزراعة وإنتاج األغذية 3-2-2
 

ينبغي للــدول أن تعزز الزراعــة املراعيــة للتغــذيــة وإنتــاج األغــذيــة املتنوعــة عرب إدمــاج األهــداف التغــذويــة يف  )أ(
 .اخلاصة ابألغذية والزراعةالسياسات الوطنية 

وينبغي للدول واجلهات الفاعلة املعنية ابألغذية يف القطاع اخلاص والشـــــــــــــركاء يف التنمية دعم أصـــــــــــــحاب  )ب(
احليازات الصـــــــغرية وحتفيزهم، ال ســـــــيما يف البلدان النامية، ليعتمدوا ممارســـــــات اإلنتاج املســـــــتدام ولينتجوا 

ها واليت فر األغذية املغذية بكلفة ميســورة وبطريقة يســهل احلصــول علياحملاصــيل املتنوعة اليت تســاهم يف توا
 .حتّسن يف الوقت نفسه دخل املزارعني وسبل كسب عيشهم

وينبغي للدول واجلهات الفاعلة املعنية ابألغذية يف القطاع اخلاص والشـــــركاء يف التنمية دعم الثروة احليوانية  )ج(
األمساك الصــــــغرية (مبا يف ذلك نظم الصــــــيد احلريف وغريها من النظم املســــــتدامة ونظم احليوا�ت ومصــــــايد 

املائية) أل�ا تســـــــاهم يف محاية ســـــــبل كســـــــب العيش وتطويرها، وتوفّر الدخل، وتؤمن املغّذ�ت الرئيســـــــية 
 .للصحة والرفاه

وغريهم من  وينبغي للدول واجلهات الفاعلة املعنية ابألغذية يف القطاع اخلاص أن تضمن حصول املزارعني د)(
منتجي األغــذيــة على البــذور، والتكنولوجيــات احلــديثــة واملســــــــــــــتــدامــة، والتــدريــب على املهــارات، وتنميــة 
ن إنتاج احملاصــيل وجودهتا. وتشــمل  القدرات ليتمكنوا من اســتخدام التكنولوجيات اليت من شــأ�ا أن حتســّ

نة بيولوجياً من خالل الرتبية تكنولوجيات التقليدية يف املزارع، وال هذه التكنولوجيات احملاصــــــــــــــيل احملصــــــــــــــّ
الزراعية املســــــــتدامة، مبا فيها اإلدارة األفضــــــــل للتلقيح وتدوير املغّذ�ت، والتكنولوجيات اجلديدة من مجلة 

 .أمور أخرى

وينبغي للدول أن تدمج الزراعة احلضرية وشبه احلضرية واستخدام األراضي احلضرية يف اسرتاتيجيات التنمية  )ه(
عية الوطنية واحمللية، وبرامج األغذية والتغذية، والتخطيط احلضـــــري، بوصـــــفهما مســـــامهة قّيمة يف األمناط الزرا

 .الغذائية الصحية لسكان املناطق احلضرية املتزايد عددهم ويف التماسك االجتماعي للمجتمعات احمللية
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ية كالفاكهة التجاري للمحاصيل املغذّ وينبغي للدول أن تستثمر يف البحوث واالبتكار من أجل التطوير  )و(
واخلضــــار والزيوت الصــــحية واملكســــرات والبذور والبقول واحملاصــــيل احملصــــّنة بيولوجياً واألغذية احليوانية 
املصــدر املتنّوعة اليت جيري تطويرها من خالل الرتبية التقليدية يف املزرعة واليت تعد مســتدامة ابلنســبة إىل 

 .صغار املزارعني

 
 حتسني ختزين األغذية وجتهيزها وحتويلها وتعديل تركيبتها 3-2-3
 

ينبغي للدول واجلهات الفاعلة املعنية ابألغذية يف القطاع اخلاص أن تشــــــّجع تطوير مرافق التخزين املكّيفة  )أ(
وامليســــــــــــــورة الكلفة واعتمادها، أو أن تســــــــــــــتثمر يف التخزين املالئم، مبا يف ذلك التخزين البارد، إلعطاء 
أصـــــــــــحاب احليازات الصـــــــــــغرية واجلهات الفاعلة املعنية ابألغذية مرونة أكرب يف بيع منتجاهتم وللســـــــــــماح 

قل والبنية أن تســــــتثمر يف الن اللمســــــتهلكني بشــــــراء هذه املنتجات أبســــــعار مناســــــبة. وينبغي للدول أيضــــــً 
ســتكمل أن ت التحتية للطرقات لضــمان وصــول منتجات أصــحاب احليازات الصــغرية إىل األســواق. وجيب

نة والتدريب وبناء القدرات لز�دة  هذه االســتثمارات يف ســالســل القيمة إباتحة تكنولوجيا املعلومات احملســّ
فرص املزارعني يف تســليم األغذية املتنوعة والقابلة للتلف واملأمونة واملغّذية إىل األســواق وفرص املســتهلكني 

 .يف الوصول إىل هذه األخرية

واجلهـات الفـاعلـة املعنيـة ابألغـذيـة يف القطـاع اخلـاص، مبـا يف ذلـك املزارعني ومجعيـاهتم، أن  وينبغي للـدول )ب(
ر تقليل الفاقد من األغذية واملغّذ�ت يف املزارع، وخالل التخزين بعد احلصــــاد، وطيلة عملية التجهيز  تيســــّ

صــــــــدر. األغذية احليوانية املوالنقل، ال ســــــــيما مع األغذية القابلة للتلف مثل الفاكهة واخلضــــــــار واأللبان و 
وتشـــــــــــــمل إجراءات التيســـــــــــــري كل من التدريب وبناء القدرات، وممارســـــــــــــات اإلدارة، وتشـــــــــــــجيع اعتماد 
التكنولوجيـــات املالئمـــة مثـــل وحـــدات التخزين يف الغرف املربّدة، وغرف التربيـــد الكبرية اليت تعمـــل على 

 .تخزين ومرافق التجفيفالطاقة الشمسية، واملربّدات والتخزين اجلاف، وبراميل ال

وينبغي للــدول أن حتّفز اجلهــات الفــاعلــة املعنيــة ابألغــذيــة يف القطــاع اخلــاص على اعتمــاد تغليف أكثر  )ج(
اســــتدامة وأما�ً للمنتجات مثل تكنولوجيا النانو، والتشــــميع، والتغليف النبايت، واملواد البالســــتيكية القابلة 

 .للتحلل بيولوجياً 

أن تضع توجيهات بشأن استخدام وتوسيع نطاق تكنولوجيات التجهيز اليت من شأ�ا أن  وينبغي للدول د)(
ن احملتوى التغذوي لألغذية (اإلثراء ابملغذ�ت/ التقوية البيولوجية)، وأن تقلل الفاقد من املغذ�ت  حتســــــــــــــّ

إلنتاج. ا بعد احلصــــاد، وأن تعزز التخزين الطويل األجل لألغذية ال ســــيما خالل فرتات اجلفاف وضــــعف
وميكن أن تشـــــمل هذه التكنولوجيات التجفيف اللحظي والشـــــمســـــي، وحتويل األغذية إىل معاجني ومواد 
للدهن، واإلثراء ابملغذ�ت عرب الزراعة التقليدية لألغذية األســــاســــية والزيوت يف املزرعة. وينبغي للدول أن 

مناط لعالية التجهيز ترتبط ابألتضـــــــــــع خطوطاً توجيهية وأن ترصـــــــــــد مســـــــــــتوى التجهيز ذلك أن األغذية ا
 .الغذائية غري الصحية والوزن الزائد والسمنة
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وينبغي للدول أن تضــع صــكوكاً تنظيمية لتعزيز تعديل تركيبة األغذية، على أن تســتكمل ببطاقات توســيم  )ه(
التوجيهية  طحتذيرية وضــــــــــــــرائب على املنتجات الغذائية ذات القيمة التغذوية األدىن واليت ال تتقّيد ابخلطو 

 .الوطنية بشأن األمناط الغذائية القائمة على األغذية

وينبغي للجهات الفاعلة املعنية ابألغذية واملشـــــــــــــروابت يف القطاع اخلاص أن تســـــــــــــعى إىل حتقيق أهداف  )و(
الصـــــــحة العامة عرب تعديل تركيبة األغذية لضـــــــمان التقليل من املكّو�ت ذات القيمة التغذوية األدىن مثل 

ســـــــــــكر�ت وامللح/الصـــــــــــوديوم والدهون غري الصـــــــــــحية كالدهون التقابلية، أو التخّلص منها يف األغذية ال
 .واملشروابت وز�دة املكو�ت املغّذية مثل األلياف واملقّو�ت وغريها من املكّو�ت املعززة للصحة

 
 جعل األسواق تعمل لصاحل التغذية 3-2-4
 

ة املغّذية، ينبغي للدول أن تعزز الشفافية يف مجيع معامالت السوق املتعّلقللحد من تقّلب أسعار األغذية  )أ(
ابألغذية يف الوقت احلقيقي مع الرتكيز بقدر أكرب على الســلع األســاســية املغّذية، مبا يف ذلك حتســني تتبع 

 .اإلمدادات الغذائية وبيا�ت املخزو�ت، وعلى األسعار املستقبلية

تزيد االســـــــتثمارات العامة يف البنية التحتية للســـــــوق (الطرقات واجلســـــــور، واألســـــــواق وينبغي للدول أن  )ب(
ما األغذية ال ســـــي ســـــواقأاملادية، ومرافق التخزين) من أجل احلد من تكاليف املعامالت وحتســـــني أداء 

 .القابلة للتلف واملغذية

وا معايري ازات الصـــــغرية ليســـــتوفوينبغي للدول واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص أن تدعم أصـــــحاب احلي )ج(
الســــــالمة واجلودة يف األغذية املغّذية اليت تســــــمح هلم بتلبية الطلب احمللي والوصــــــول يف الوقت نفســــــه إىل 

 .األسواق األوسع نطاقاً وحتقيق أرابح أكرب لقاء منتجاهتم

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

للدول واجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص أن حترص على حصــــــــول الذين يزرعون األغذية يف العامل ينبغي  )أ(
على ســـــبل كســـــب عيش كافية تضـــــمن هلم الوصـــــول إىل أمناط غذائية صـــــحية للتمتع حبالة تغذوية مثلى. 

نوا أجراً ويعين ذلك ضــــــــــــــمان أن ينعم منتجو األغذية والعاملون يف قطاع األغذية ابألمن الغذائي، وأن جي
 .الئقاً، وأن يتمكنوا من احلصول على اخلدمات الصحية

وينبغي للــدول أن تضــــــــــــــمن احرتام احلق يف العمــل الالئق ومحــايتــه وإعمــالــه، ومحــايــة املزارعني وغريهم من  )ب(
منتجي األغذية والعاملني يف قطاع األغذية وأمنهم، وعدم وجود أي عبء غري ضروري أو عمل غري مربر 

 .أن يؤثر سلباً على صّحتهمميكنه 
  



 األوىلاخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية: املسودة 

 29 من 17 الصفحة

 إعطاء األولوية للتكّيف مع تغّري املناخ والتخفيف من آاثره 3-2-6
 

ينبغي للــدول أن تــدعم املزارعني وغريهم من منتجي األغــذيــة وأن تســـــــــــــــاعــدهم على خفض األثر البيئي  )أ(
ة يف اإلدارة والتغّريات املنــاســــــــــــــبــاملرتتــب عن النظم الغــذائيــة. وميكن حتقيق ذلــك عرب دعم التكنولوجيــات 

لتحســـــني غّلة احملاصـــــيل واحلد من اســـــتخدام األمسدة ومبيدات اآلفات غري العضـــــوية. وميكن أن تشـــــّجع 
الدول تعظيم املخرجات الزراعية لكل وحدة من املياه والطاقة واألراضــــــــــــــي وأن تدير البصــــــــــــــمة الكربونية 

 .لألنشطة الزراعية

 نمية واملنظمات غري احلكومية توفري املســــــــاعدة الفنية للمزارعني وغريهم من منتجيوينبغي للشــــــــركاء يف الت )ب(
األغذية ملســــــاعدهتم على التكّيف مع الصــــــدمات املناخية واألزمات اإلنســــــانية وضــــــمان قدرة ســــــالســــــل 
اإلمدادات الغذائية على الصـــــــــــــمود يف وجهها. وميكن أن تشـــــــــــــمل التدخالت احلصـــــــــــــول على التمويل، 

حتســـــــني البيا�ت املتعلقة ابلتنبؤ ابلطقس، ومبادرات توليد األصـــــــول املنتجة (مثل إعادة أتهيل والتأمني، و 
 ).األراضي املتدهورة وبناء البنية التحتية

وينبغي للدول أن تســــاعد املزارعني وغريهم من منتجي األغذية على محاية احملاصــــيل والثروة احليوانية ونظم  )ج(
ة لتغّري املناخ اليت ســــتتجّلى على شــــكل آفات وأمراض وصــــدمات مرتبطة ابملناخ إنتاجها من اآلاثر املتوقع

ر، عرب اللجوء إىل حماصـــيل التغطية والزراعة بدون حرث وأتمني احملاصـــيل والتأمني اوتقّلب حاد يف األســـع
 .ضد أحوال الطقس وتكنولوجيات الطاقة املتجددة

تخزين نتاج احملصــــــويل واحليواين املتنوع واملغذي، وحتســــــني الوينبغي للدول أن تدعم االســــــتثمار يف نظم اإل د)(
والتسويق، واحلد من الفاقد من األغذية، وعملّيات التكّيف املرّكزة على القدرة على الصمود. ويتعّني على 
اجلهات املاحنة واملســــتثمرين تنويع االســــتثمار الزراعي ابالســــتناد إىل املالءمة اإليكولوجية حبيث جيري دعم 

 .نوع نظم اإلنتاج وتنويعها وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات املزارعني الصغار والكبارت

وينبغي للدول أن تشـــمل املعايري اخلاصـــة جبودة األمناط الغذائية واملقاييس األخرى اخلاصـــة ابلنظم الغذائية  )ه(
ذار املبكر) يف ذلك نظم اإلن يف أجندة حتديد األهداف املرتبطة ابملناخ ويف نظم الرقابة ذات الصــــــــــــــلة (مبا

 .لرصد تغّري الظروف وفعالية االستجاابت يف جمال السياسات

وينبغي للباحثني أن يشـــــــّجعوا توليد واســـــــتخدام األدلة الدقيقة بشـــــــأن االســـــــتثمار على طول ســـــــالســـــــل  )و(
ائج غذائية نفســــــــه نتاإلمدادات الغذائية القادرة على الصــــــــمود يف وجه تغّري املناخ، وأن يقّدموا يف الوقت 

إجيابية. وجيب أن ترّكز البحوث على التدخالت ونقاط الدخول الســــــــــياســــــــــاتية احملتملة لضــــــــــمان تكّيف 
اإلنتــــاج الزراعي والتجهيز والتغليف والبيع ابلتجزئــــة واألســــــــــــــواق وطلــــب املســــــــــــــتهلكني مع تغّري املنــــاخ 

 .املناخية االضطراابتو 

  



 األوىلالعاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية: املسودة اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي 

 29 من 18 الصفحة

 الغذائيةمتكني الشباب يف النظم  3-2-7
 

ينبغي للدول أن تشــــــرك الشــــــباب ومتّكنهم عرب حتســــــني وصــــــوهلم إىل األراضــــــي املنتجة، واملوارد الطبيعية،  )أ(
واملدخالت، وأدوات اإلنتاج، واإلرشـــاد، واخلدمات االســـتشـــارية واملالية، والتعليم، والتدريب، واألســـواق، 

 .واملعلومات، واملشاركة يف صنع القرارات

للــدول واجلهــات الفــاعلــة املعنيــة ابألغــذيــة يف القطــاع اخلــاص أن توفّر التــدريــب املالئم والتثقيف وينبغي  )ب(
وبرامج التوجيه للشــــباب من أجل ز�دة قدراهتم وفرص وصــــوهلم إىل العمل الالئق وإقامة املشــــاريع لتحفيز 

 .مسامهتهم يف إعادة تشكيل النظم الغذائية

الفاعلة املعنية ابألغذية يف القطاع اخلاص أن تعزز التنمية وفرص الوصــــــــــــــول إىل وينبغي للدول واجلهات  )ج(
ن التغذية، ال ســــــيما  االبتكار والتكنولوجيات اجلديدة على طول ســــــالســــــل اإلمدادات الغذائية اليت حتســــــّ

 .جلذب الشباب ومتكينهم من أن يكونوا قّوة حمرّكة يف النهوض ابلنظم الغذائية
 

 ألغذية على طول سالسل اإلمدادات الغذائيةدعم سالمة ا 3-2-8
 

ينبغي للدول أن تعطي األولوية لســــــــــــالمة األغذية يف نظمها الغذائية وأن تنظر يف اعتماد إجراءات تتعّلق  )أ(
ابملناولة واإلعداد والتخزين والتوزيع بطرق تقي من األمراض املنتقلة عن طريق األغذية ومن انتقال السموم 

بصــــــــــــــورة طبيعية ومبيدات اآلفات واملضــــــــــــــادات احليوية واملعادن الثقيلة أو التلّوث هبا. وجيب اليت حتدث 
االستثمار يف تدريب مناويل األغذية واعتماد املمارسات العلمية القائمة على املخاطر اليت ميكنها أن توفّر 

 .األغذية املأمونة وأن حتافظ يف الوقت نفسه على قيمتها التغذوية

ّني على الدول القيام، حسب االقتضاء، بوضع وإنفاذ وتقوية نظم مراقبة األغذية، مبا يف ذلك مراجعة ويتع )ب(
وحتديث التشــــــريعات واللوائح التنظيمية الوطنية اخلاصــــــة بســــــالمة األغذية، ليتحلى منتجو وموردو الغذاء 

عمل هيئة  ورية اليت يتســـــــم هباعلى امتداد ســـــــلســـــــلة األغذية يف عملهم ابملســـــــؤولية. ونظراً إىل األمهية احمل
الدســـــــتور الغذائي بشـــــــأن التغذية وســـــــالمة األغذية، ينبغي للدول أن تنّفذ، حســـــــب االقتضـــــــاء، املعايري 

 .املعتمدة دولياً على املستوى الوطين

وينبغي للدول أن تشــارك يف الشــبكات الدولية لتبادل املعلومات بشــأن ســالمة األغذية وأن تســاهم فيها،  )ج(
يف ذلك يف إدارة حاالت الطوارئ لتحســــــــــني ســــــــــالمة األغذية يف جمموعة من القضــــــــــا� مثل خملفات مبا 

مبيدات اآلفات ومضادات امليكروابت، واملواد املسببة الضطراابت الغدد الصماء، واملواد الكيميائية وغري 
 .املأمونة املضافة إىل األغذية، والبكتري� والفريوسات والطفيليات املمرضة

وللتصــــــــدي ملقاومة مضــــــــادات امليكروابت على الصــــــــعيد العاملي، ينبغي للدول أن تضــــــــع وتنّفذ خطوطاً  د)(
توجيهية وطنية بشأن االستخدام الرشيد ملضادات امليكروابت يف احليوا�ت املنتجة لألغذية وفقاً للمعايري 

خدام غري ىل احلّد من االســـــــــتاملعرتف هبا دولياً اليت تعتمدها املنظمات الدولية املختصـــــــــة. ويهدف ذلك إ
العالجي ملضـــــادات امليكروابت والتخلص التدرجيي من اســـــتخدامها كمواد حمفزة للنمو يف ظل عدم توافر 

   .CAC/RCP61-2005 حتليل للمخاطر على النحو املبّني يف مدونة الدستور الغذائي للممارسات



 األوىلاخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية: املسودة 

 29 من 19 الصفحة

 والصحيةالوصول العادل إىل األمناط الغذائية املستدامة  3-3
 

ينبغي للدول أن تعطي األولوية للســياســات والربامج الرامية إىل حتســني بيئات األغذية من أجل ضــمان أن تكون  -40
األمناط الغذائية الصــــــحية متوافرة ومتاحة للجميع بكلفة ميســــــورة وبصــــــورة آمنة ومقبولة ثقافياً، مبا فيه مصــــــلحة املواطنني. 

ميكن أن ميثل احلصــــــــول املادي على األغذية املغذية مشــــــــكلة مبا أ�ا قد ال تكون  وابلنســــــــبة إىل العديد من األشــــــــخاص،
. كما ميكن أال تكون األغذية املغذية ميســـــــورة الكلفة، ال ســـــــيما األغذية القابلة للتلف أو اليت متوافرة يف األســـــــواق احمللية

 .أتيت من مصدر بعيد
 

 على األغذية املغذيةحتسني احلصول املادي  3-3-1
 

ينبغي للدول أن تضــــمن التقليل من احلواجز املادية اليت يواجهها األشــــخاص لدى شــــراء أنواع متنوعة من  )أ(
األغذية املغّذية أو طلبها يف بيئة غذائية معّينة. وميكن حتقيق ذلك عرب وضــــــع ســــــياســــــات تشــــــّجع تكاثر 

مع إاتحة أســـــــــواق لبيع األغذية املغّذية وامليســـــــــورة الكلفة،  24املنافذ الصـــــــــحية يف "الصـــــــــحاري الغذائية"
عرب وضع قوانني صارمة لتصنيف املناطق يكون من شأ�ا حصر  25وتكافح انتشار "مستنقعات األغذية"

 .متاجر البيع ابلتجزئة اليت فيها فائض من األغذية ذات القيمة التغذوية األدىن

تنقلني تصنيف املناطق واحلوافز الضريبية ألسواق املزارعني وجتار التجزئة املوينبغي للدول أن تشّجع قوانني  )ب(
الذين يبيعون األغذية املغّذية يف املناطق املنخفضـــــــة الدخل، وأن حتد من كثافة مطاعم الوجبات الســـــــريعة 

 .اليت تبيع األغذية ذات القيمة التغذوية األدىن

ى عند النظر يف فرص الوصــــــول إىل بيئات األغذية وأن حترص عل وينبغي للدول أن تعتمد منظوراً منصــــــفاً  )ج(
حصـــــــول أعضـــــــاء اجملتمعات احمللية املهمشـــــــة والضـــــــعيفة اترخيياً، وســـــــكان اجملتمعات املنخفضـــــــة الدخل، 

، واألشــخاص الذين يعيشــون يف املناطق الريفية على فرص كافية للوصــول إىل أســواق نيوالســكان األصــلي
 .املتنّوعة األغذية

ن توافر اإلمدادات الغذائية وإمكانية الوصـــول إليها عرب اتفاقات وســـياســـات جتارية  د)( وينبغي للدول أن حتســـّ
واســــتثمارية مناســــبة وأن تعمل على ضــــمان أال يكون ملثل هذه االتفاقات والســــياســــات أتثرياً ســــلبياً على 

 .إعمال احلق يف الغذاء الكايف يف بلدان أخرى

ر حصــــــــول األســــــــر املعيشــــــــية الفقرية على األغذية املغّذية من خالل القســــــــائم أو وينبغي للدول أن  )ه( تيســــــــّ
املدفوعات العينية أو برامج املكمالت الغذائية. وميكن هلذه الربامج أن تســـــتبدل املواد الغذائية األســـــاســــية 

وفريها لألســـــــــــــر ت(مثل األرز أو دقيق القمح) أبغذية ذات قيمة تغذوية أكرب يف الســـــــــــــّلة الغذائية اليت يتم 
 .املعيشية الفقرية

 
                                                           

فة ا"الصــــحاري الغذائية" هي مناطق جغرافية يكون فيها الوصــــول إىل الغذاء مقيًدا أو معدوًما جراء تدين انتشــــار "نقاط دخول األغذية" ضــــمن مســــ  24
 ب2017انتقال عملية. فريق اخلرباء الرفيع املستوى، 

غذية مليشــري مصــطلح "مســتنقعات األغذية" إىل املناطق اليت فيها فائض من األغذية ذات القيمة التغذوية األدىن وحيث يكون الوصــول إىل األغذية ا  25
 ب2017حمدوًدا. فريق اخلرباء الرفيع املستوى، 



 األوىلالعاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية: املسودة اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي 

 29 من 20 الصفحة

 حتسني توافر األغذية املغذية 3-3-2
 

ينبغي للدول أن تشـــــــــــّجع توفري األغذية املغّذية من خالل أســـــــــــواق املزارعني احملليني والتعاونيات اجملتمعية  )أ(
 .وغري ذلك من جهود بناء اجملتمعات احمللية اليت جتمع املواطنني حول ثقافة غذائية حملية

وينبغي للدول أن تشــّجع املؤســســات الصــغرية واملتوســطة احلجم على املشــاركة بطريقة تنافســية يف أســواق  )ب(
املنتجات الطازجة واألســــــــواق احمللية والوطنية وغري الرمسية، وأن تشــــــــّجع ابئعي األغذية يف الشــــــــوارع على 

 .الشهادات حتسني تركيبة األغذية اليت يعّدو�ا من خالل احلوافز املالية ومنح

وينبغي للــدول أن تعزز نظم املشــــــــــــــرت�ت العــامــة عرب جعــل األغــذيــة املغــّذيــة أســــــــــــــهــل منــاًال ومالءمــة يف  )ج(
املؤســســات من قبيل املدارس واملســتشــفيات وبنوك األغذية والســجون. وينبغي للدول أن تنظر يف الرتويج 

ألســريني، ملدارس من املزارعني احملليني و/أو اللوجبات املدرســية احمللية حيث يتم شــراء األغذية املقدمة يف ا
األمر الذي ميكنه أن يعود مبنافع عديدة على النظام الغذائي عرب إنشـــاء أســـواق مســـتقرة للمنتجني وتقدمي 

 .أمناط غذائية موصى هبا وأكثر صحية لألطفال
 

 جعل األغذية املغّذية أقل كلفة 3-3-3
 

ســــــياســــــات لتســــــعري الفاكهة واخلضــــــار القابلة للتلف، واحلبوب الكاملة، ينبغي للدول أن تنظر يف وضــــــع  )أ(
رات والبذور، واألغذية احليوانية املصـــــــدر للحرص على أ�ا ميســـــــورة الكلفة وقادرة على  والبقول، واملكســـــــّ
منافســــــة األغذية العالية التجهيز (اليت ميكنها أن تكون رخيصــــــة الثمن ولكن غنّية ابلســــــكر�ت املضــــــافة 

يوم والدهون التقابلية أو الدهون غري الصحية). وميكن حتقيق ذلك من خالل إعا�ت املدخالت، والصود
 .واحلصول على االئتمان، والضرائب

وميكن للدول أن تؤدي دوراً حمور�ً يف خفض أســـعار األغذية املغّذية عرب مســـاعدة املزارعني على احلد من  )ب(
الل املنح واإلعــا�ت وخــدمــات الــدعم غري املــايل للحــد من تكــاليف االنتــاج. وميكن حتقيق ذلــك من خ

 .أوجه عدم الكفاءة وتعزيز قيمة األغذية املغّذية يف سلسلة اإلمدادات

وميكن أن تضــــــــــــــع الدول واحلكومات احمللية ابلتعاون مع مجعيات املســــــــــــــتهلكني، لوائح تنظيمية وحوافز  )ج(
ا. وميكن املنتجات الغذائية املغذية اليت يبيعو�ا وأصــــنافه ملســــاعدة ابئعي األغذية ابلتجزئة على ز�دة عدد

حتقيق ذلك عرب إنشـــاء جمالس وطنية معنّية ابلســـياســـات الغذائية ألخذ رأي املقيمني بشـــأن أفضـــل طريقة 
 .لتحسني الوصول إىل األمناط الغذائية الصحية يف جمتمعاهتم احمللية

وينبغي للدول أن تضــع حوافز وســياســات ضــريبية أخرى لتشــجيع األغذية ذات القيمة التغذوية األكرب يف  د)(
قطاع األغذية. وميكن حتقيق ذلك عرب إجياد عوامل مثبطة تشــــــــمل الضــــــــرائب غري املباشــــــــرة أو ضــــــــرائب 

العالية  واألغذيةاالســـــــــتهالك على األغذية ذات القيمة التغذوية األدىن مثل املشـــــــــروابت احملالة ابلســـــــــكر 
التجهيز ذات القيمة التغذوية األدىن، أو إلغاء التســــــــــــهيالت الضــــــــــــريبية لتطوير األغذية املغذية بقدر أقل 

 ذلك تقدمي الرتويج للصـــحة، مبا يف الســـرتاتيجياتوتســـويقها. وميكن اســـتخدام اإليرادات الضـــريبية أيضـــاً 
  .جل خفض أسعار األغذية املغّذيةأو الزراعة من أ التصنيعاحلوافز للبيع ابلتجزئة أو 



 األوىلاخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية: املسودة 

 29 من 21 الصفحة

 رصد التكنولوجيات واالجتاهات اجلديدة لصاحل األمناط الغذائية الصحية 3-3-4
 

ينبغي للدول والباحثني فهم أتثري اإلنرتنت ووســـــــــائل التواصـــــــــل االجتماعي والتســـــــــّوق عرب اإلنرتنت على  )أ(
ة من الرقمية بني خمتلف اجملموعات الســــكانيالوصــــول إىل األمناط الغذائية الصــــحية، مع التصــــدي للفجوة 

 .خالل استخدام األدوات املتنقلة للتقليل من أوجه التباين يف احلصول على األغذية

وينبغي للدول واجلهات الفاعلة املعنية ابألغذية يف القطاع اخلاص أن حترص على حتفيز املطاعم للرتويج  )ب(
ا مات بشأن األغذية يف قائمة الطعام (مثل السعرات احلرارية وغريهللخيارات الغذائية املغّذية وعرض املعلو 

من املعلومات عن احملتوى التغذوي) والتقّيد ابللوائح اخلاصــــــــــة بســــــــــالمة األغذية يف ظل االجتاه الناشــــــــــئ 
 .املتمثل يف ز�دة استهالك األغذية خارج املنزل

تدامة البيئية، ينبغي للدول أن  )ج( ل اللحوم تفهم التكنولوجيات الغذائية اجلديدة (مثويف ما يتعّلق ابالســــــــــــــ
نة بيولوجياً  دقق فيها وتنظمها من ) وأن ت، وغريهااملصــــّنعة يف املختربات وتعديل اجلينات واحملاصــــيل احملصــــّ

 .خالل مواصفات الدستور الغذائي كما حيصل مع أي منتج غذائي جديد يف األطر التنظيمية الدولية

 
 واملعلومات التغذوية املتمحورة حول اإلنسان املعارف والتثقيف 3-4
 

كانوا (أصحاب حقوق) أو أعضاء يف املؤسسات (جهات مسؤولة)، حمور النظم الغذائية ا  يعد األشخاص، أفرادً  -41
حيــث يؤدون دور القوة احملرّكــة فيهــا وخيتربون النتــائج املرتتبــة عنهــا. وال بــد من إعطــاء األولويــة للحصــــــــــــــول على املعــارف 
والتثقيف واملعلومات اجلّيدة املتاحة للناس بشــــــــأن األغذية املغّذية واألمناط الغذائية الصــــــــحية والتغذية. وميكن حتقيق ذلك 
عرب استخدام األدوات املتوافرة والفعالة، واجلهات الفاعلة الرئيسية يف النظم الغذائية، واألماكن اليت حيصل فيها األشخاص 

وميـة. وال بـد أيضــــــــــــــاً من مراعـاة اجملموعـة املتنوعـة من الثقـافـات الغـذائيـة واملعـايري االجتمـاعيـة على األغـذيـة يف حيـاهتم الي
 .والتقاليد اليت تؤثر على األمناط الغذائية الصحية

 
 وضع اإلنسان يف صميم املعارف والتثقيف واملعلومات التغذوية 3-4-1
 

نســـــاء الغذائية والتغذوية طيلة دورة احلياة، مبا يف ذلك للينبغي للدول أن تويل عناية خاصـــــة لالحتياجات  )أ(
احلوامل واملرضــــــعات، والنســــــاء يف ســــــن اإلجناب، واملراهقات، والرضــــــع، واألطفال دون ســــــن اخلامســــــة، 
واألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية والسل، واملسنني، واملعوقني. وينبغي للدول أن تضمن 

بتوفري أمناط غذائية صـــــحية هلذه الفئات الســـــكانية وابلتخفيف من حّدة ســـــوء التغذية قيام النظم الغذائية 
 .جبميع أشكاله

وينبغي للدول أن تســـــــــتخدم أفضـــــــــل األدلة العلمية لتعزيز التثقيف واملعارف يف ما يتعّلق ابألمناط الغذائية  )ب(
ة ضــــــاعة الطبيعية املناســــــبة والتغذيالصــــــحية، والنشــــــاط البدين، واملهدر من األغذية وســــــالمة األغذية، والر 

 .املكملة مع مراعاة املعايري الثقافية واالجتماعية والتكّيف مع خمتلف اجلماهري والسياقات



 األوىلالعاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية: املسودة اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي 

 29 من 22 الصفحة

وينبغي للدول والقادة اجملتمعيني من اجملتمع املدين وأخصــــــــــــــائيي الصــــــــــــــحة تشــــــــــــــجيع الثقافة الغذائية يف  )ج(
هارات الطهي والتشــــــــــــــديد على أمهية األغذية يف الرتاث اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك احلصــــــــــــــول على م

الثقايف، ابعتبارها وســـــــيلة لتشـــــــجيع التثقيف التغذوي. وميكن حتقيق ذلك من خالل مشـــــــاركة اجملتمعات 
 .احمللية واجلمعيات واملؤسسات التعليمية

اليت تتمتع بفوائد  ألغذيةوينبغي للدول أن حتمي وتعزز معارف السكان األصليني املتعّلقة أبساليب إنتاج ا د)(
 .تغذوية وبيئية وإعدادها وحفظها

وينبغي للجهات الفاعلة يف القطاع اخلاص أن تزيد قبول األغذية املغذية عرب إنتاج أغذية معبأة من هذا  )ه(
 .النوع وتسويقها بطريقة يكون من السهل على الناس إعدادها وطهيها وتناوهلا

 
 واألدوات لز�دة املعارف والتثقيف واملعلوماتاستخدام السياسات  3-4-2

 
ينبغي للدول أن تضـــــــــــــع خطوطاً توجيهية وطنية بشـــــــــــــأن األمناط الغذائية القائمة على األغذية يكون من  )أ(

شــــــــأ�ا تعريف األمناط الغذائية املناســــــــبة لكل ســــــــياق واملســــــــتدامة والصــــــــحية من خالل مراعاة احملرّكات 
 .واالقتصادية واإليكولوجية والبيئيةاالجتماعية والثقافية 

وينبغي للدول أن تضــع معايري ولوائح تنظيمية تغذوية لتســويق األغذية واملشــروابت لألطفال وحظر اإلعالن  )ب(
  .عن األغذية ذات القيمة التغذوية األدىن هلم مبا أ�م عرضة بصفة خاصة للتأثر ابلتسويق لألغذية

للدول القيام بتوســـيم واجهة العبوات مبقاييس/حتذيرات مبنّية على األدلة تســـهل قراءهتا وتشـــمل مثالً  وينبغي )ج(
نوعية الدهون (مثل نسبة الدهون غري املشبعة إىل الدهون املشبعة)، والدهون التقابلية، ونوعية الكربوهيدرات 

 حتمل وديوم. وجيب تنظيم األغذية اليت(مثل نســبة الكربوهيدرات إىل األلياف)، والســكر�ت املضــافة، والصــ
 .عالمات حتذيرية، أي أنه ال جيب بيعها يف املدارس أو على مقربة منها واإلعالن عنها لألطفال

وينبغي للدول أن تنظم تســــــــــــــويق بدائل حليب األطفال التجارية وبدائل حليب األم األخرى وأن تنّفذ  د)(
العاملية بشـــــــــــــأن تســـــــــــــويق بدائل حليب األم واألغذية اجملموعة الكاملة من توصـــــــــــــيات منظمة الصـــــــــــــحة 

من خالل  26واملشـــروابت غري الكحولية لألطفال. وينبغي إنفاذ املدونة الدولية لتســـويق بدائل حليب األم
 .آليات املساءلة واإلنفاذ التشريعي الدويل

غذية واملطاعم أســــــواق األ وينبغي للجهات الفاعلة املعنية ابألغذية يف القطاع اخلاص أن تنظر يف تصــــــميم )ه(
واألماكن األخرى اليت تبيع األغذية أو تقدمها لتشكيل اخليارات الغذائية الصحية والقرارات ذات الصلة. 
وجيب تطبيق احلوافز والتخفيضـــــــات واخلصـــــــومات اليت تشـــــــّجع عرض املنتجات الغذائية املغّذية يف مراكز 

 .البيع ابلتجزئة واليت ترّوج هلا

على الــدول والطهــاة وأخصـــــــــــــــائيي التغــذيــة واجلهــات الفــاعلــة املعنيــة ابألغــذيــة يف القطــاع اخلــاص وينبغي  )و(
واملنظمات غري احلكومية، تنفيذ تدخالت التثقيف التغذوي وتوفري املعلومات بناًء على اخلطوط التوجيهية 

                                                           
26  . WHO, 1981. Geneva Milk Substitutes-International Code of Marketing of Breast 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/40382/9241541601.pdf;jsessionid=59A156008D2AFA5727C861A745043F39?sequence=1
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ائية، ية واألمناط الغذبشـــــــــأن األمناط الغذائية القائمة على األغذية والســـــــــياســـــــــات األخرى املتعّلقة ابألغذ
وذلك من خالل حتســــــــــــني املناهج الدراســــــــــــية والتثقيف التغذوي يف خدمات الصــــــــــــحة والزراعة واحلماية 

 .االجتماعية والتدخالت اجملتمعية

وينبغي للدول أن تنظر يف إدماج املعلومات التغذوية يف احلزم الفنية لإلرشـاد الزراعي بوصـفها سـبيًال لدعم  )ز(
 .أجل ز�دة إنتاج احملاصيل ذات الكثافة التغذوية العالية وتنويع احملاصيل املنتجني من

وينبغي على املنظمات غري احلكومية وأخصائيي التغذية والطهاة النظر يف إقران التثقيف واإلرشاد يف جمال  )ح(
ـــة أو املكمالت الغـــذائيـــة ـــة األمهـــات واألطفـــال (مثـــل املكمالت الغـــذائي ـــة بربامج تغـــذي ـــدقي التغـــذي قـــة ال

 .التحويالت النقدية املشروطة) من أجل مضاعفة اآلاثر على النتائج الغذائية والتغذوية أو

وينبغي للدول ومنظمة األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية أن تعزز التواصــل بغرض التغيري االجتماعي  )ط(
لة أن ختلف اجلهات الفاعوالســـــــلوكي وتدخالت الدعم االجتماعي كســـــــبيل لتحســـــــني التغذية. وميكن مل

تستخدم التواصل بغرض التغيري االجتماعي والسلوكي كوسيلة لتحقيق تغيري يف السلوك من خالل التأثري 
إجيابياً يف املعارف واملواقف واملعايري االجتماعية وتنســـيق الرســـائل عرب جمموعة متنوعة من قنوات االتصـــال 

 .للوصول إىل مستو�ت متعددة من اجملتمع

وينبغي على الدول والطهاة واجلهات الفاعلة املعنية ابألغذية يف القطاع اخلاص تثقيف مجيع أصــــــــــــــحاب  )ي(
املصــــــــــــــلحة يف النظم الغذائية إلعطاء األولوية خلفض املهدر من األغذية. وميكن أن تشــــــــــــــمل اإلجراءات 

اخلطوط  يم، وحتـديـثمحالت للتوعيـة على املســــــــــــــتو�ت الوطنيـة واإلقليميـة والعـامليـة، وخمططـات التوســــــــــــــ
التوجيهية بشــأن األمناط الغذائية القائمة على األغذية ملواءمة التوصــيات مع الســياســات والربامج من أجل 

 .التصدي للمهدر من األغذية

 وينبغي للدول أن تستفيد من املعارف واخلربات واألفكار اليت ميلكها األفراد الذين ال يعتربون عادًة أعضاءً  )ك(
ن على و ر ن من املتاجر الكربى، واملؤثو يف جمتمع التغذية، مثل قادة اجملتمعات احمللية، والطهاة، واملشــــــــــــــرت 

مواقع التواصــــــــل االجتماعي، وقادة الشــــــــباب، ورّواد األعمال الشــــــــباب، ورؤســــــــاء البلد�ت، واجملتمعات 
ذوي ومنافع األمناط تعزز التثقيف التغاحمللية، لتطوير احلمالت اإلعالمية املتعددة العناصـــــــــر واجملتمعية اليت 

 .الغذائية الصحية

 
 تشجيع "مراكز" املعرفة والتثقيف واملعلومات التغذوية 3-4-3

 
بشــــأن التغذية جلميع طالب الطب والتمريض خالل  ادراســــيً  اينبغي للجامعات واملدارس أن تضــــع منهجً  )أ(

 .فرتة تدريبهم

ومواقع العمل لتقدمي األغذية املغّذية لألطفال يف ســــن الدراســــة والعاملني وينبغي للدول أن تدعم املدارس  )ب(
ولتعزيز مهارات الطهي عند األطفال يف ســـــــــــن الدراســـــــــــة واملراهقني والبالغني، من أجل تشـــــــــــجيع أوقات 
الوجبات اجلماعية والتواصــــل االجتماعي حول الطعام واســــتهالك األمناط الغذائية األكثر صــــحية واحلاجة 

 .ض املهدر من األغذيةإىل خف
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وينبغي للدول أن تربط توفري الوجبات املدرسية الصحية بتحقيق أهداف تغذوية واضحة وأن تكّيف هذه  )ج(
الوجبات مع احتياجات الفئات العمرية املختلفة، مع إيالء عناية خاصـــــــــة الحتياجات املراهقات. ويتعّني 

 ة إلدراج مبادئ التثقيف التغذوي فيها واعتماد يفعلى صـــــــــانعي الســـــــــياســـــــــات أن يراجعوا املناهج الرتبوي
فين من أجل ال مدرســــــــــية ودروس الطبخ، وتوفري الدعالوقت نفســــــــــه أدوات التعليم العملي مثل احلدائق امل

 .مساعدة املدارس على تطبيق التغّريات

 
 املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف النظم الغذائية 3-5

 
اجلنســني واألعراف من أبرز حمركات األمناط الغذائية الصــحية. ويف بلدان عديدة، تقّرر النســاء تعد العالقات بني  -42

النمط الغذائي لألســــــــرة، وبصــــــــفتهن اجلهة الرئيســــــــية لتقدمي الرعاية، فهن يؤثّرن بشــــــــكل كبري يف احلالة التغذوية لعائلتهن. 
ا لتحســـني ية والوصـــول إىل املوارد واخلدمات، عامًال رئيســـيً ابلتايل، يشـــكل متكني النســـاء والفتيات من خالل التعليم والتوع

التغذية. ويعد حتســــني رفاه املرأة، وضــــمان حصــــوهلا على املوارد املالية والفنية واحليوية املادية، وحتســــني دورها كصــــفة فاعلة 
لتايل لتحســني مكينها وابوصــوهتا ووضــعها، ومواجهة عالقات القوة اليت حتد من خياراهتا، نقاط دخول ســياســاتية واعدة لت

 .األمن الغذائي والتغذية
 
 االعرتاف ابلوضع التغذوي للمرأة وحرما�ا من التغذية 3-5-1

 
ــــة للرفــــاه التغــــذوي  )أ( ــــة أن تعطي األولوي ينبغي للــــدول ووكــــاالت األمم املتحــــدة واملنظمــــات غري احلكومي

ن والتغذوية هلن من خالل قطاعات خمتلفة. وميكللمراهقات والنســاء وأن توفّر الرعاية واخلدمات الصــحية 
حتقيق ذلك عرب ضــــــمان وضــــــع املراهقات والنســــــاء يف صــــــلب االســــــرتاتيجيات التنموية الوطنية وجعلهن 
املســتفيدات من ســياســات احلماية االجتماعية ومنافعها، األمر الذي ميكنه أن يكســر حلقة ســوء التغذية 

 .املتوارث بني األجيال

لدول ابعرتافها ابلوقت وعبء العمل اللذين ختصــــــــــــــصــــــــــــــهما املرأة إلعداد األغذية املغّذية على وينبغي ل )ب(
مســـــتوى األســـــرة ودور املرأة يف الزراعة وإنتاج األغذية، أن تقر أبمهية عمل الرعاية غري مدفوع األجر على 

 .فعري ذلك من املنامستوى األسرة وأن تثّمنه من خالل قوانني احلماية وبرامج احلماية االجتماعية وغ

وينبغي للدول أن تســــــتحدث بيئة متكينية لتشــــــجيع الرضــــــاعة الطبيعية وضــــــمان أال يؤدي قرار اإلرضــــــاع  )ج(
الطبيعي إىل خســـــارة النســـــاء ألمنهن االقتصـــــادي أو ألي من حقوقهن. ويشـــــمل ذلك رفع احلواجز أمام 

لوايت دمات) وقوانني العمل حلماية النســــاء الالرضــــاعة الطبيعية يف مكان العمل (فرتات الراحة واملرافق واخل
 .خترتن اإلرضاع الطبيعي
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 تشجيع املرأة واالعرتاف هبا كصاحبة مشاريع يف النظام الغذائي 3-5-2
 

ينبغي للدول النهوض حبقوق احليازة املتســــاوية للنســــاء ووصــــوهلّن املتســــاوي إىل األراضــــي املنتجة، واملوارد  )أ(
واملدخالت، واألدوات اإلنتاجية وحتكمهّن هبا، وتعزيز الوصول إىل التثقيف والتدريب واألسواق الطبيعية، 

واملعلومات مبا يتماشــــى مع اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــأن احلوكمة املســــؤولة حليازة األراضــــي ومصــــايد 
ملرأة على يز حصــول ااألمساك والغاابت يف ســياق األمن الغذائي الوطين. وميكن حتقيق ذلك من خالل تعز 

رأس املال الطبيعي واملاّدي واملايل والبشــــــــــــــري واالجتماعي لتتمكن من املســــــــــــــامهة بطريقة فعالة يف النظم 
 .الغذائية املستدامة اليت تعزز التغذية

ن دور املرأة يف الزراعة عرب منحها القدرة على صـــنع القرارات املتعّلقة مبا يتم إنت )ب( جه اوينبغي للدول أن حتســـّ
وملاذا وكيف. وجيب تقدمي خدمات اإلرشـــــاد واخلدمات االســـــتشـــــارية للمرأة بشـــــأن احملاصـــــيل واملنتجات 
احليوانية اليت تنتجها أو جتّهزها، وبناء قدراهتا للتعامل مع التّجار، وتوفري اخلدمات املالية (االئتمان وآليات 

 .ةاالّدخار) وفرص تنظيم املشاريع املبتكرة يف النظم الغذائي

وينبغي للدول أن تشــــّجع اســــتخدام النســــاء للتكنولوجيات املوفّرة لليد العاملة والوقت مثل معدات حفظ  )ج(
األغذية وجتهيزها، والتخزين البارد، والتجهيز ابلتســـــــخني والتجهيز احلراري، وأجهزة الطحن/املزج، واملواقد 

 .املغّذية وزرعها وحصدها املوفّرة للطاقة، واملعدات الزراعية احلديثة حلرث األغذية

ر حصـــول املرأة على فرص توليد الدخل وأن تزيد من مشـــاركتها يف القرارات بشـــأن  د)( وينبغي للدول أن تيســـّ
اســــتخدام دخل األســــرة. ويشــــمل ذلك أنشــــطة من قبيل التدريب على ميزانية األســــرة واألعمال التجارية 

ة يف ما بينهم داخل األســــرة وتقوية مهاراهتم املتعّلق وأدوات مســــاعدة الرجال والنســــاء على تعزيز التواصــــل
 .بصنع القرارات

 
 متكني املرأة يف النظم الغذائية 3-5-3

 
ن املشــــاركة اهلادفة للمرأة يف الشــــراكات، وصــــنع القرارات، وأدوار القيادة، والتقاســـم  )أ( ينبغي للدول أن حتســــّ

صــــــــنع  مشــــــــاركة املرأة الريفية ومتثيلها يف مجيع مســــــــتو�تاملنصــــــــف للمنافع. وجيب إعطاء األولوية لتعزيز 
القرارات الرامية إىل حتقيق األمن الغذائي والتغذية بغية ضمان أن تؤخذ وجهات نظرها يف احلسبان بطريقة 

 .متساوية مع الرجل

واملعارف  فوينبغي للدول أن تزيد رأس املال البشــري للنســاء عرب ضــمان حصــول املرأة والفتاة على التثقي )ب(
 .وخدمات الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية كوسيلة لتحسني احلالة التغذوية لألسرة

وينبغي للدول أن تســــــن القوانني اليت تســــــمح للمرأة والرجل ابملشــــــاركة معاً يف صــــــنع القرارات الســــــياســـــية  )ج(
ملا�ت يئات صـــــــــنع القرار، مثل الرب قيادية يف ه اوابلتمتع ابملســـــــــاواة الســـــــــياســـــــــية مع دعم أتدية املرأة أدوارً 

والوزارات والســـــلطات احمللية على مســـــتوى املقاطعة واجملتمع احمللي، لتتمكن من املشـــــاركة يف إجياد احللول 
 .ملشاكل سوء التغذية اليت تواجهها
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عشـــر إلطار العمل بشـــأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة يســـتند هذا اجلزء إىل املبادئ اإلحدى  -43
الصـــــــادر عن جلنة األمن الغذائي العاملي. ويف حاالت األزمات اإلنســـــــانية، مثة حاجة ماســـــــة إىل التدخالت التغذوية اليت 

 األمن الغذائي صــــــمود وحتســــــنيتربط االســــــتجابة اإلنســــــانية ابســــــرتاتيجيات أطول أجًال لتعزيز قدرة النظم الغذائية على ال
والتغذية. وابلنسبة إىل السكان ذوي احلالة التغذوية املثلى يف بداية أزمة إنسانية معّينة، هناك حاجة إىل محاية حالتهم كي 
ال تسوء. وابلنسبة إىل الذين يعانون ابلفعل من سوء التغذية، ميكن أن تشكل حاالت الطوارئ نقطة حامسة من شأ�ا أن 

 .مشاكل سوء التغذية تفاقم
 
 حتسني اجلودة التغذوية للمساعدة الغذائية والتغذوية 3-6-1
 

ة ابلنزاعــات والكوارث الطبيعيــة واملســـــــــــــــاعــدة الغــذائيــة، مبــا يف ذلــك  )أ( ينبغي للــدول ومجيع األطراف املعنيــّ
ة. وجيب أن األزماملنظمات اإلنســــــانية، أن حترص على إجراء تقييمات لألمن الغذائي والتغذية طوال فرتة 

قــة بطريقــة جيــدة  متتثــل هــذه التقييمــات لألســـــــــــــــاليــب املقبولــة دوليــًا وأن تكون حيــاديــة ومتثيليــة ومنســــــــــــــّ
 .احلكومات مع

وينبغي للدول واألطراف املعنية ابلنزاع والكوارث الطبيعية واملنظمات اإلنســـانية أن تقدم املســـاعدة الكافية  )ب(
ابة لألزمات اإلنســـانية بطريقة مرنة، مبا يتماشـــى مع معتقدات األفراد واآلمنة يف الوقت املناســـب لالســـتج

وثقافتهم وتقاليدهم وعاداهتم الغذائية وأذواقهم وابلتنســـــــيق مع مجيع أصـــــــحاب املصـــــــلحة. وجيب أن تعزز 
 .املساعدة البقاء على قيد احلياة، وأن حتافظ على الكرامة، وأن تبين القدرة على الصمود

ل أن تؤمن االحتياجات التغذوية األســــاســــية لألشــــخاص املتأثرين أبزمة إنســــانية، مبا يف ذلك وينبغي للدو  )ج(
األشــخاص األشــد ضــعفاً من الناحية التغذوية. وجيب أن تكون املواد الغذائية املقدمة ذات نوعية مناســبة 

ذائية حلكومة لغخدام بكفاءة وفعالية. وجيب أن تكون األغذية مطابقة للمعايري اتومقبولة وقابلة لالســــــــــــــ
 .البلد املضيف وملواصفات الدستور الغذائي املتعّلقة ابجلودة والتغليف والتوسيم واملالءمة للغرض

وينبغي للدول ومنظمات املســــاعدة اإلنســــانية أن تبحث عن شــــراكات مع القطاعات للحرص على توافر  د)(
، جتماعية وبرامج إدارة ســــوء التغذية احلادابملغذ�ت الدقيقة من خالل آليات احلماية اال ملدّعمةااألغذية 

مع حتســـــــــني التغطية يف أوقات األزمة. وينبغي للدول ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية أن 
  .حترص على تعزيز ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال وحتسينها خالل األزمات اإلنسانية

مات املســــــاعدة اإلنســــــانية أن حترص خالل تقدمي املســــــاعدة النقدية وينبغي لوكاالت األمم املتحدة ومنظ )ه(
والقسائم، على أن سّلة احلد األدىن من النفقات ونقل القيمة تشّجع األغذية املغّذية املتاحة حملياً وبكمية  

 .كافية لتأمني منط غذائي صحي
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 محاية الفئات الضعيفة من الناحية الغذائية 3-6-2
 

واملنظمات اإلنســـــانية أن تويل عناية خاصـــــة للنســـــاء احلوامل واملرضـــــعات، والنســـــاء يف ســـــن ينبغي للدول  )أ(
اإلجناب، واملراهقات، والرضــع، واألطفال دون ســن اخلامســة، واألشــخاص املصــابني بفريوس نقص املناعة 

 .التغذوي مالبشرية والسل، واملسنني، واملعوقني، وأن حتميهم وتيّسر حصوهلم على األغذية املغذية والدع

وينبغي للدول واألطراف املعنية ابلنزاع أن حترتم وحتمي تســاوي مجيع األفراد املتضــررين والســكان املعرضــني  )ب(
للخطر يف األزمات احلادة واملمتدة يف احلصــــول من دون عراقيل على املســــاعدات يف جمايل األمن الغذائي 

ف لعام هبا دولياً، على حنو ما هو منصــوص عليه يف اتفاقية جني املعرتفوالتغذية وفقاً للمبادئ اإلنســانية 
. وجيب أن يقلل تصـــــميم املســـــاعدة الغذائية وتقدميها من املخاطر ابلنســـــبة إىل اجلهات املســـــتفيدة 1949

 .وأن يساهم يف منع العنف القائم على نوع اجلنس والقضاء عليه

واملســـــاعدة والتعاون الدوليني عند االقتضـــــاء، أن تضـــــمن  وينبغي للدول، بدعم من منظومة األمم املتحدة )ج(
لتزاماهتا مبوجب ا الحصــول الالجئني وطاليب اللجوء يف أراضــيها على األغذية املغذية والدعم التغذوي وفقً 

 .الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة
 

 قادرة على الصمود الغذائيةجعل النظم  3-6-3
 

نظم اإلنذار املبكر ونظم املعلومات اخلاصة ابألغذية والزراعة، اليت تكشف وترصد ينبغي للدول أن تطّور  )أ(
األخطار اليت هتدد ســـبل كســـب العيش. وجيب أن تندمج نظم اإلنذار املبكر هذه مع نظم حتليل األغذية 

 .األوسع نطاقاً اليت تشمل رصد األغذية املغذية املتوافرة بكلفة ميسورة على املستوى احمللي

وينبغي للدول أن تستثمر يف تدابري احلد من خماطر الكوارث اليت تعود ابملنفعة على الذين هم أكثر عرضة  )ب(
ا للمســـــاعدة. وبصـــــورة خاصـــــة، جيب محاية األصـــــول املنتجة من ظواهر الطقس للخطر أو أشـــــد احتياجً 

ة عن ه الصـــــــدمات النامجاحلادة وآاثر املناخ بطريقة تعزز قدرة الســـــــكان املتضـــــــررين على الصـــــــمود يف وج
النزاعات أو تغّري املناخ أو الكوارث الطبيعية والتكّيف معها. وتشمل التدابري شبكات األمان االجتماعية، 
واالســـتثمار يف محاية ســـبل كســـب العيش اهلشـــة، واالحتياطات املالية والغذائية الطارئة، وخفض تكاليف 

 .ملتكاملةاملعامالت، وحتديد املنصات إلجراء التدخالت ا

وينبغي للدول أن تشــّجع املشــرت�ت احمللية واســتخدام املنظمات احمللية يف تنفيذ الربامج اخلاصــة ابملســاعدات  )ج(
الغذائية اإلنســــــانية وســــــبل كســــــب العيش لدعم االنتعاش االقتصــــــادي والتنمية، وتقوية النظم الغذائية احمللية 

 .ة على الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واألسواقاملستدامة وتعزيز قدرة أصحاب احليازات الصغري 
  



 األوىلالعاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية: املسودة اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي 

 29 من 28 الصفحة

 تنفيذ ورصد استخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية - اجلزء الرابع
 بشأن النظم الغذائية والتغذية وتطبيقها

 
ُيشجَّع مجيع أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي على الرتويج، على املستو�ت كافة ضمن اجلهات  -44

التابعة هلم وابلتعاون مع املبادرات والربامج األخرى ذات الصــــلة، لنشــــر اخلطوط التوجيهية الطوعية واســــتخدامها وتطبيقها 
من أجل دعم وضع السياسات والربامج واخلطط االستثمارية الوطنية وتنفيذها يف مجيع القطاعات. وإن الدول مدعوة إىل 

قة واملتعددة القطاعات، مع تعزيز اســـتخدام اخلطوط التوجيهية الطوعي ة وتنفيذها من خالل الســـياســـات والتدخالت املنســـّ
احلرص على أن تصـــــــــــب أنشـــــــــــطة الوزارات املختلفة يف خدمة النهوض ابلنظم الغذائية املســـــــــــتدامة اليت توفّر أمناطاً غذائية 

 .مستدامة والصحية وحتّسن التغذية
 

قطاعات، تشـــــجيع احلوار بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف خمتلف الوينبغي اســـــتخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية ل -45
مع ضــمان إشــراك مجيع أصــحاب املصــلحة املعنيني، مبن فيهم ممثلي الفئات األشــد ضــعفاً من الناحية الغذائية، ومشــاركتهم 

 .فيه وتعزيز االتساق يف السياسات وجتّنب االزدواجية يف اجلهود
 

جيهية الطوعية للتأثري على النقاشـــات يف جمال الســـياســـات داخل آليات أصـــحاب وينبغي اســـتخدام اخلطوط التو  -46
املصـــــــــلحة املتعددين اإلقليمية والوطنية القائمة، مبا فيها اجملالس الوطنية، وعلى تصـــــــــميم اســـــــــرتاتيجيات األغذية والتغذية. 

أعلى من  آليات التنســــــــيق على مســــــــتوىبد من تعزيز اإلجراءات الفعالة على املســــــــتوى املشــــــــرتك بني القطاعات عرب  وال
 .الوزارات الفردية

 
ويشــّجع الشــركاء يف التنمية، والوكاالت املتخصــصــة التابعة لألمم املتحدة، واملنظمات اإلقليمية على دعم اجلهود  -47

، واملســـــــــــاعدة الطوعية اليت تبذهلا الدول يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية. وميكن أن يشـــــــــــمل هذا الدعم التعاون الفين
املالية، وتقدمي املشـــــورة الســـــياســـــاتية القائمة على األدلة، وتنمية القدرات املؤســـــســـــاتية، وتقاســـــم املعارف وتبادل اخلربات، 

 .واملساعدة يف وضع السياسات الوطنية
 

طوعية عند لوتشـــّجع اجلهات املاحنة واملؤســـســـات املالية وهيئات التمويل األخرى على تطبيق اخلطوط التوجيهية ا -48
وبرامج دعم مســاعي أصــحاب احلقوق واملكلفني ابملســؤولية على الســواء. وجيب أن  واملنحصــياغة ســياســاهتا ملنح القروض 

تســــــــاهم اخلطوط التوجيهية الطوعية يف تصــــــــميم االســــــــتثمارات املراعية للتغذية اليت هتدف إىل ز�دة إنتاج األغذية املتنوعة 
ط االســــتثمارية عدي التغذية والصــــحة يف اخلطة يســــهل احلصــــول عليها، وإىل تعزيز إدماج بُ واملغذية بكلفة ميســــورة وبطريق
 .اخلاصة بقطاع الزراعة واألغذية

 
 2025-2016وينبغي أن تـدعم اخلطوط التوجيهيـة الطوعيـة تنفيـذ عقـد األمم املتحـدة للعمـل من أجـل التغـذيـة  -49

هبدف ز�دة وضوح اإلجراءات اخلاصة ابلتغذية واتساقها وفعاليتها على مجيع املستو�ت، بوصفها جوانب رئيسية لتحقيق 
. ومن املتوقع أن يســـــــاهم تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية يف حتقيق الغا�ت 2030أهداف التنمية املســـــــتدامة حبلول عام 
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والغا�ت اخلاصــــة ابألمراض غري  2012) اليت أيدهتا مجعية الصــــحة العاملية يف عام 2025العاملية الســــّت املتعلقة ابلتغذية (
 .السارية املرتبطة ابلنظام الغذائي

 
ويتمثل الغرض من ذلك يف دعم البلدان للتعهد ابلتزامات حمددة وقابلة للقياس وميكن بلوغها وواقعية وحســـــــــــــنة  -50

ها حول الفات غري رمسية بني البلدان بوصفها سبيالً لتسريع اجلهود ومواءمتوحتقيق األهداف التغذوية وإقامة حت 27التوقيت
مواضيع حمددة ترتبط مبجال عمل واحد أو أكثر من جماالت عمل عقد التغذية. وميكن حتقيق ذلك من خالل الدعوة إىل 

الدروس ققة و وضــــــع ســــــياســــــات وتشــــــريعات، ومتكني تبادل املمارســــــات واخلربات، وتســــــليط الضــــــوء على النجاحات احمل
 .املستفادة، وتوفري الدعم املتبادل لإلسراع يف عملية التنفيذ

 
وينبغي وضـــع أو تقوية املنصـــات والشـــراكات واألطر املتعددة أصـــحاب املصـــلحة على املســـتو�ت احمللية والوطنية  -51

ة لتحســـــني الغذائية املســـــتدامواإلقليمية ويف قطاعات متعددة بوصـــــفها عنصـــــرًا أســـــاســـــًيا يســـــاهم يف إعادة تشـــــكيل النظم 
التغذية، وتعزيزها. وجيب إيالء عناية خاصــــة للشــــراكات واملنصــــات اليت تعزز ابلفعل جهود أصــــحاب املصــــلحة املتعددين 
لتحســني التغذية على املســتوى القطري، مثل احلركة املعنية بتعزيز التغذية. وينبغي اختاذ اإلجراءات للنهوض بقدرة الشــركاء 

ذه الشــراكات وإدارهتا واملشــاركة فيها، وضــمان الشــفافية واملســاءلة، وتعزيز احلوكمة الرشــيدة بوصــفها ســبيًال على تصــميم ه
لتحقيق النتائج الفعالة. ابإلضافة إىل ذلك، جيب تنفيذ اإلجراءات وأوجه التآزر من خالل اللجنة الدائمة للتغذية املسؤولة 

 .ية على نطاق منظومة األمم املتحدةعن تعزيز اتساق السياسات والدعوة إىل التغذ
 

وجيب بذل اجلهود لز�دة القدرات البشرية واملؤسساتية للبلدان من أجل تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية وحتديد  -52
األولو�ت لتفعيلها على املســـــــتوى الوطين. ويتســـــــم تنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية املتعددة أصـــــــحاب املصـــــــلحة 

لدالئل الفنية والســهلة االســتخدام، ابألمهية لتحديد الســياق وتكييف التوجيهات الســياســاتية العاملية املتفق عليها وتطوير ا
 .مع السياقات احمللية

 
ويؤدي الربملانيون وحتالفاهتم اإلقليمية ودون اإلقليمية دوراً أســــــــاســــــــياً يف تصــــــــميم الســــــــياســــــــات، وإذكاء الوعي،  -53

 .ة والتغذيةاملصلحة املعنيني، وختصيص املوارد لتنفيذ القوانني والربامج اليت تعىن ابلنظم الغذائي وتشجيع احلوار بني أصحاب
 

ذكاء ا من خالل حتديد "اجلهات الفاعلة" اليت ميكنها إهوجيب تيســــــري نشــــــر اخلطوط التوجيهية الطوعية واعتماد -54
منتدى  خمتلفة. وتشــــــــّكل جلنة األمن الغذائي العامليالوعي يف خمتلف القطاعات، وتنظيم محالت الدعوة على مســــــــتو�ت 

يتيح جلميع أصــــــــحاب املصــــــــلحة املعنيني التعلم من جتارب اآلخرين يف ما يتعّلق بتطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية وتقييم 
 أمهيتها وفعاليتها وأثرها على األمن الغذائي والتغذية.

                                                           
رمجة اخليارات تتتمثل اخلطوة التالية، يف ســـــــــــــــياق عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية وعملية متابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين ابلتغذية، يف   27

ت حمددة وقابلة للقياس اواالســرتاتيجيات املوصــى هبا يف جمال الســياســات إىل التزامات خاصــة بكل بلد ابختاذ اإلجراءات. وينبغي أن تكون هذه االلتزام
 action/smart_commitments/en/-of-https://www.who.int/nutrition/decade وميكن بلوغها وواقعية وحسنة التوقيت.

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

