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 املقدمة -]اجلزء األول
 املعلومات األساسية واألساس املنطقي 1-1

أي نقص التغذية، مبا يف ذلك اهلزال والتقزم، والنقص يف املغذايت  - يشّكل اجلوع وسوء التغذية جبميع أشكاله -1
واألمناط الغذائية  1حمتملة النعدام األمن الغذائي ونتيجة   ،تواجهها البلدان كبرية  حتدايت - الدقيقة والوزن الزائد والسمممممممممممنة

وتعاين ايع البلدان حول العامل من مشممممممكلة سمممممموء التغذية  حد  غري الصممممممنية، من الة ووامل وأسممممممبا. أ    وديدة 
زان ودن األشممصاا الذين يعانون من اجلوع ولقد  أشممكاهلا ولا األقل ويتر   معهمها  شممكال متعدنة من سمموء التغذية 

ويرتك سمممممموء التغذية  خا ا و يمة ولا  ممممممنة  2 تق يب ا يف السممممممنوات األ رية ليما السمممممممنة   ذة عالاتباع يف ايع البلدان
 األشمممصاا والا،هو، وولا منو،و اجلسمممدي وا،نااكي، وولا سمممبل كسمممم ويشمممهو ولا مد  اجياة وولا م  األجيال 

 (لقة ولا النص بش ط ال جوع إليهمتت املوا)
أمام ا،ومال املط ن للنق يف غذاء كاٍف يف سمميا   حتدايت ائيسمميةسمموء التغذية جبميع أشممكاله اجلوع و ويشممّكل  -2

متت املوالقة ولا النص وأ،دالها للتنمية املسممممممممممتدامة  ) 2030وحتقيق  طة التنمية املسممممممممممتدامة لعام  األمن الغذائي الوطين
 (هبش ط ال جوع إلي

اجلوع وسممممموء التغذية جبميع أشمممممكاله من رتتبة ولا وتنتقل اآلخا الصمممممنية واالجتماوية واالقتصمممممانية الشمممممديدة امل -3
منصبضممممممممي الوزن وند الوالنة  أطباال  و،ناك احتمال أكرب أن تلد النسمممممممماء اللوام يعان  من نقص التغذية  جيل إىل     

ا من سممممموء التغذية وعلغ  يعانون من الوزن الزائد أو  أطباال  يكونون معّ ضممممم  أك   من غري،و ألن يصمممممبنوا  يعانون أيضممممم 
ا قصممرية وطويلة األجل ولا  ممنتهن والا،هن و ممنة أطباهلن والا،هو، مبا يف ذلك ومت ل مسنة األمهات أ طاا   السمممنة 

وزاينة  ط   ،ألوىل من اجياةضممممممممممعإل القداة ا،نااكية وزاينة  ط  املعاالة من ا توالت يف النمو العصمممممممممم  يف امل احل ا
األم اض غري املعدية يف م حلة و  لد  األطبال الذين ،و يف سممممن الدااسممممة وما قبلها، ومن السمممممنة املعاالة من الوزن الزائد

ؤني سمممممممموء التغذية لد  األطبال إىل قصمممممممم  القامة، وتد،وا الصممممممممنة اجلسممممممممدية والعقلية، وضممممممممعإل األناء يوقد  البلوغ 
ا،نتاجية االقتصممانية يف م حلة البلوغ، وزاينة قابلية ا، ممابة عألم اض املزمنة وغري املعدية األ    يف  املداسممي، وااباض
 إنباق ا أكربوقد تؤني ،ذه األم اض إىل الولاة املبك ة وزاينة األم اض وا،واقة، األم  الذي يتطلم  ايع م احل اجياة 

متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع ) النهو الصنية واالقتصانات الوطنية  ولا ا  قيو  ولا ال واية الصنية ويضع وبئ  
 (إليه

                                                      
ون يتنقق األمن الغذائي وندما يتمتع ايع الناس ويف ايع األوقات بب ا الو مممممممممممممممول املاني واالقتصمممممممممممممممماني واالجتماوي إىل الغذاء الكايف واملرم" 1

إوون اوما بشممممرن   1996منهمة األغذية والزااوة،  والصممممنة   واملغذي الذي يبي عحتياجاهتو الغذائية ويناسممممم أذواقهو الغذائية جياة مولواة النشمممماط
 األمن الغذائي العاملي و طة ومل مؤمت  القمة العاملي لألغذية 

حالة األمن الغذائي   2020، ب المج األغذية العاملي ومنهمة الصممممممنة العاملية  اليونيسممممممإلمنهمة األغذية والزااوة، الصممممممندو  الدوم للتنمية الزااوية،   2
   اوما، منهمة األغذية والزااوة والتغذية يف العامل  حتويل النهو الغذائية من أجل أمناط غذائية  نية ميسواة الكلبة

http://www.fao.org/3/ca9692ar/CA9692AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca9692ar/CA9692AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca9692ar/CA9692AR.pdf


وتتجلا  عز  سوء التغذية جبميع أشكاله إىل أسبا. كامنة متعدنة ومرتابطة ينبغي التصدي هلا بصواة متزامنة وي   -4
أي ووامل  وأ  وهتو  وأوم ،و  وأا جلنسممهو بط   خمتلبة وتؤ   ولا األشممصاا  سمماليم خمتلبة تبع   سمموء التغذية سممبا.أ
 تشممممل ،ذه األسمممبا. ولا سمممبيل امل ال ال اجصممم ، االلتقاا إىل ل ا اجصمممول ولا األغذيةميكن أن و   أ    جتماويةا

، ونقص املعلومات املتعلقة علتو ممممممميات الغذائية، واااسمممممممات ال واية 3املرمونة واملغذية واألمناط الغذائية الصمممممممنيةو  الكالية
ع و ممممغاا األطبال، وسمممموء  دمات الصمممم ف الصممممني والنهالة الصممممنية، وااللتقاا إىل ل ا والتغذية  غري املوئمة لل ضممممّ

اجصممممول ولا مياه الشمممم . اآلمنة، وودم اجصممممول ولا اةدمات الرتبوية والصممممنية اجلّيدة، وت ّني األوضمممماع االجتماوية 
للمنتج  احمللي  الضممعباء وأ ممنا. اجيازات غري الكايف واالقتصممانية، وودم املسمماواة ب  اجلنسمم ، والتهميد، والدوو 

األسبا.  إنو  ، وااللتقاا إىل إمكانية الو ول إىل األسوا  والتجااة واالبتكااات والتكنولوجيا الصغرية واملزااو  األس ي 
املط ن للنق يف  ومالا،ون وتشمل اهلياكل االقتصانية واالجتماوية اليت حتول ن نهامية ومرتابطةاألساسية لسوء التغذية 

األمناط  ال تتيح، و أ ممممموم املسممممماواة القائمة اعدانق أوجه ، وتدمي البق ، وتعمّ 4غذاء كاٍف يف سممممميا  األمن الغذائي الوطين
ولا الو مممول إىل املواان واةدمات األسممماسمممية لتنقيق التغذية  الناس الغذائية الصمممنية بسمممهولة، األم  الذي قد من قداة

 [والق أ دقاء ال ئيس ولا ذلك بصواة غري امسية] منها  هواملناسبة والصنة أو ق م
وتشمل وانة لئة الناس األك   و ضة لسوء التغذية جبميع أشكاله األشصاا الذين يعيشون يف اجملتمعات احمللية  -5

والذين ليسممممممممممممت لديهو سمممممممممممميط ة كالية ولا ا تياا،و للنم   ،ذين لديهو احتياجات تغذوية كبريةالبقرية واملهمشممممممممممممة، وال
والنسممماء يف سمممن  ، واجوامل، وامل ضمممعات،والشمممبا.، واألطبال يف سمممن الدااسمممة،  مممغاا األطبال ذلكويشممممل  الغذائي 
  مقتضممما اجال، حسمممم أشمممصاا    ين، من الة األشمممصاا ذوي ا،واقة، واملسمممن ، و امل ا،قات والبتيات ا،جنا.،

اوي الكبماف، اوووة ولا ذلمك، لم ن السممممممممممممممكمان األ مممممممممممممملي ، واجملتمعمات احملليمة، والعممال املومسي  غري ال مسي ، ومز و 
، وال واة، والصممممممممممممميانين، والعامل  يف  ال املوّك  غرياملوك  غري والبوح ، والبق اء يف املناطق اجضممممممممممممم ية وال يبية، و 

يممة والزااوممة، واجملتمعممات احملليممة يف األااضممممممممممممممي امل تبعممة واملنمماطق النممائيممة، واملهمماج ين، والوجئ ، والنممازح ، من ب  األغممذ
والق أ دقاء ]    ين، معّ ضون بوجه  اا لسوء التغذية يف حال وقعوا يف البق  املستم  أو املؤقت وتعّ ضوا للتهميد 

 [ال ئيس ولا ذلك بصواة غري امسية
ويعد نقص  سمممموء التغذية جبميع أشممممكاله عوتول الصممممنة ولا ا توف أنواوه وعاتباع معدل الوليات   وي تب -6

إمكانية ا، ممممابة عألم اض املعدية واألم اض غري تزايد مصممممدا ا لالتغذية سممممبب ا ائيسممممي ا لولاة األطبال نون سممممن اةامسممممة و 
يتم ل يف زاينة إ ابة األطبال  كبري اا  اهلزال الذي يع ف أيض ا بنقص التغذية اجان،  ط    شكلوي السااية يف م حلة البلوغ 

ويتصل التقزم الذي ،و إىل حد كبري نتيجة لسوء التغذية املزمن، بتر   النمو اجلسدي وا،نااكي ولا  عألم اض وولاهتو 
متت املوالقة )  2030حتقيق  طة التنمية املسمممممممممتدامة لعام  أمام ةري كب  تالتقزم واهلزال حتداينقص التغذية و ومي ل  السمممممممممواء 

 (ولا النص بش ط ال جوع إليه
 ،وليتممام  ألإل ،ويؤ   النقص يف املغممذايت الممدقيقممة امل تب  بعممدم كبممايممة املتنمماول من األغممذيممة الغنيممة عجممديممد -7

وغري ذلك من املغذايت األسمماسممية، ولا نسممبة كبرية من سممكان العامل  ،والزنك ،وليتام  نال ،ومحض البوليك ،واليون

                                                      
  18و 17 البق ت  يف الصنية الغذائية األمناط و إل ي ن  3
واملية  ا،نسان حقو  ل ن الوطين، الغذائي األمن سيا  يف كاف  غذاء يف للنق املط ن ا،ومال أجل من الطووية التوجيهية اةطوط يف وان كما  4

  ومتكاللة ومرتابطة تجزئةوغري قابلة لل



وختتلإل االحتياجات التغذوية  ول نواة  حيث ترتتم وليه وواقم و يمة ولا  ممممممممممممممنة ا،نسممممممممممممممان والا،ه وتطّواه 
 ،ضمممعاتوامل   ،اجواملو  ،والبتيات، والنسممماء يف سمممن ا،جنا. ،والنسممماء ،والشمممبا.لاألطبال نون سمممن اةامسمممة  اجياة 

معّ ضمممممون بصمممممبة  ا مممممة للنقص يف املغذايت الدقيقة، مبا يف ذلك ولا سمممممبيل امل ال ال اجصممممم  لق  الدم الناشممممم  ون 
ويؤني النقص يف املغذايت الدقيقة  يف العامل ا األك   شمممممممممممميوو  املغذايت الدقيقة  يفالنقص يف اجديد الذي يعد النقص 

إىل زاينة قابلية ا، ممابة علعدو  والتشممو،ات اةلقية واملشمماكل يف النمو اجلوع املسممترت ، “بمممممممممممممممم  أيضمم االذي يشمماا إليه 
 [والق أ دقاء ال ئيس ولا ذلك بصواة غري امسية]ااباض متوس  العم  املتوقع   وإىل

ل الوزن الزائد والسممممممممممممنة يف العامل واملي  ط  ائيسمممممممممممي  ومتزايدين ل  مممممممممممابة عألم اض غري املعدية امل تبطة ومي ّ  -8
وناء السك ي من النوع  ،واألم اض التنبسية املزمنة ،وأم اض ش اي  القلم ،  الغذائي، م ل بعض أشكال الس طانعلنم

وال يزال نقص التغذية والنقص يف املغذايت الدقيقة الشمممممممكل  ال ئيسمممممممي  لسممممممموء التغذية لد  األطبال نون سمممممممن  ال اين 
واألطبال يف سن   غاا األطبالمنة العمء األكرب الذي ي زح حتت وطرته ل الوزن الزائد والساةامسة يف العامل، ولكن مي ّ 
ع،ضممممالة إىل  وتزنان معدالهتما يف ايع األقاليو مع جا  املناطق ال يبية عملناطق اجضمممم ية  ،الدااسممممة وامل ا،قون والبالغون

  للوقاية من الوزن الزائد، إذ أنّ األوىل ضممم وااي  ذلك، وكما ،ي اجال مع نقص التغذية، يعترب النمو األم ل يف األايم األلإل 
 األطبال الذين وانوا من نقص التغذية ،و أك   و ضمممة للمعاالة من الوزن الزائد أو السممممنة يف م حلة الحقة من حياهتو 

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)
والوطنية سبب  كامن  ائيسي  للجوع وسوء التغذية ويعد البق  وودم املساواة ولا املستوايت العاملية وا،قليمية  -9

العمل غري املسمممممممتق ، والعمالة الناقصمممممممة، والعمالة غري ال مسية، وتدين األجوا والد ل والقوة  لاويرتتم و جبميع أشمممممممكاله 
ائج التغذوية غري،ا من املواان الطبيعية واأل مممول، تداويات سممملبية ولا النتولا الشممم ائية، وودم اجصمممول ولا األااضمممي و 

وحتد االجتا،ات االقتصممانية والعوامل السممياسممية الدولية وا،قليمية والوطنية السمملبية من قداة اجكومات الوطنية  والصممنية 
 ولا تقدمي اةدمات األسممممممممممماسمممممممممممية امل تبطة علتغذية، م ل اةدمات االجتماوية وال واية الصمممممممممممنية من الة أموا أ    

املسممممممماواة يف توزيع الد ل واأل مممممممول ويف الو مممممممول إىل اةدمات ذات الصممممممملة علتغذية،  ،ذا السممممممميا ، يسممممممما،و ودم ويف
واةدمات ذات  وميكن لربامج املسممممممممماودة الغذائية التهميد وا،قصممممممممماء االجتماوي ويزيد من التعّ ض لسممممممممموء التغذية  يف

ري متكال  واليت تعاين من نقص الصمممممممممممملة علتغذية وغري،ا من اةدمات االجتماوية وال واية الصممممممممممممنية املوّزوة بشممممممممممممكل غ
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) يف النتائج التغذوية والصنية السيئة  ا،ي أيض  املواان أن تسا،و  يف

ا  خا سممممملبية قصمممممرية ومتوسمممممطة وطويلة األجل ولا اجالة التغذوية  5األزمات املعّقدة واملمتدة لاوترتتم و -10 أيضممممم 
 والبتيات والنسمماء يف سممن ا،جنا. النسمماء اجوامل وامل ضممعاتو  األطبال نون سممن اةامسممة للسممكان املتضمم اين، وال سمميما

 ،واألوبئة ،وتغرّي املناخ ،يةوقابلية التر   علكوااث الطبيع ،واهلشممممماشمممممة ،ومت ل النزاوات  امل ا،قات، حسمممممم مقتضممممما اجال
تؤ   ولا النهو الغممذائيممة ومتنع توال  األغممذيممة املغممذيممة  واألزمممات الصممممممممممممممنيممة الممدوايممة األ   ، ووامممل  طرية ،واجلممائنممات

ويف الوقت نبسممممه، ميكن أن يشممممكل   من  ول النهو الغذائية املسممممتدامة واجصممممول وليها من أجل أمناط غذائية  ممممنية
والق أ ممممممدقاء سمممممموء التغذية وانعدام األمن الغذائي يف حاالت حمدنة حم ّك  مهم  لوضممممممط اعت االجتماوية واهلج ة  ]

 [ال ئيس ولا ذلك بصواة غري امسية

                                                      
الغذائية، واهنياا سمممممممبل املعيشمممممممة، وودم قداة تتسمممممممو بتك اا حدوث الكوااث الطبيعية وزأو النزاوات، وطول أجل األزمات  حاالت األزمات املمتدة   5

  2010 منهمة األغذية والزااوة   2010تق ي  حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل لعام    املؤسسات ولا التصدي لألزمات
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، 19-م ممممل كوليممممد ،املعممممديممممة األ    واألوبئممممة واجلممممائنمممماتاألم اض وميكن لألم اض اجيوانيممممة املصمممممممممممممممممدا و  -11
بشممممكل  يف العامل واالسممممرتاتيجيات املعتمدة للند من انتشمممماا،ا أن تؤني إىل تباقو انعدام األمن الغذائي وسمممموء التغذية

ويف غيا. ا،ج اءات  ون ط يق األغذية أو موان تعبئتها ،ذه األم اض واألوبئة واجلائنات  وندما ال تنتشمم كبري حىت 
املتعدنة القطاوات واملسممممممممتوايت والقائمة ولا األنلة، مبا يف ذلك تدابري التصبيإل من حّدة و والسممممممممياسممممممممات املنسمممممممّمقة 

ولا ايع اجلهات الباولة،  وأن تؤ   علتامميكن مل ل ،ذه األزمات أن تع قل النهو الغذائية  ،39ا للبق ة ولق  اآلخا، 
قلص مدا يل  ممممغاا تأن الغذائي واالقتصمممماني، و والذين يعانون من انعدام األمن  ضممممعب اال سمممميما األشممممصاا األك   

ا ولا إمكانية اجصمممممول ولا األغذية بسمممممبم لقدان مصمممممانا ؤ   سممممملب  تأن املنتج ، مبا يف ذلك املزااو  األسممممم ي ، و 
أسمممممممممممممموا    توالت يفولوميكن  البيئات الغذائية ا تول الد ل املهمة وإج اءات ا،قبال التام وإغو  األسمممممممممممممموا  و 

وتباقو  وأن حتدث ،أسمممممممممممعاا األغذية ات الشمممممممممممديدة يفتقّلبال أن تزيد من سممممممممممموسمممممممممممل ا،مدانات الغذائيةيف و األغذية 
وأن تتسممبم بتقّلبات  ،لق  امن شممرهنا أن تؤ   ولا األمن الغذائي والتغذية ألشممد السممكان اليت تشممّو،ات يف األسمموا  ال

وووة ولا ذلك، تعيق التدابري من قبيل ومليات   ،دا،اوببقدان األغذية و  أسمموا  السمملع األسمماسممية العالية القيمةيف 
 ا،قبال التام وإغو  املدااس وغري،ا من م الق ال واية عألطبال، الو مممممممممول إىل الوجبات املداسمممممممممية لألطبال وقد تزيد

  (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)  انعدام األمن الغذائي واجلوع لد  األطبال
يتع   ،أزمممة أو جممائنممة ممما واجممد منهمما نتيجممةلوقممايممة من األخا السمممممممممممممملبيممة املرتتبممة ولا النهو الغممذائيممة بغيممة او  -12
 ، علتعاون مع القطاع اةاا واجملتمع املدين وأ ممممممممممنا. املصمممممممممملنة املعني  اآل  ينقياناي   نوا ااجكومات أن تؤني  ولا

ايع األشمصاا مع الرتكيز بصمواة  ، ومحاية حقو و الغذائيةوالنه ضممان اسمتم اا العمل يف سموسمل ا،مدانات الغذائيةل
إىل ب امج اجماية االجتماوية، وإسنان  ضعب االعامل  يف النهو الغذائية و نتهو، وو ول األشصاا األك     ا ة ولا

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) األولوية للمساودة ا،نسانية وسومة األغذية 
لتغرّي املنماخ يؤ   ولا ناجمات  ت اب  ب  تغرّي املنماخ والزااومة والنهو الغمذائيمة واألمنماط الغمذائيمة والتغمذيمة و،نماك  -13

وتؤ   الزاينة يف ناجمممات اج ااة وموجمممات اجّ  واجلبممماف  اج ااة و،طول األمطممماا وولا توات  األحوال اجلويمممة وحمممّدهتممما 
األااضمممي، ولا الزااوة بشمممكل سمممل ، مبا يف ذلك من  ول ت اجع غّلة  وتد،وا وح ائق الغاعت والبيضممماالت واألوا مممري

احملا مممممميل وإنتاجية املاشممممممية وتد،وا ا،نتامس يف مصممممممايد األمساك وت بية األحياء املائية واج اجة الزااوية يف املناطق املعّ ضممممممة 
اويؤ   تغرّي املنمماخ  علبعممل النعممدام األمن الغممذائي  ن الغممذائي وكممذلممك ولا كميممّة األغممذيممة، ولا ايع أبعممان األم أيضممممممممممممممم 

ذلك من انعكاسممممممممات كبرية ولا توال  األمناط الغذائية  ولارتتم وجونهتا، وسممممممممومتها، وعلتام ولا أسممممممممعاا،ا، مع ما ي
يف يف تغيري ت كيبة املغذايت يف احملا يل ال ئيسية، مبا  أيض اوميكن أن يسا،و تغرّي املناخ  الصنية وإمكانية اجصول وليها 

]ويف ح  أن الزااوة ليسمممممت املصمممممدا ]الوحيد أو[  ذلك ت اجع كمّية الربوتينات وبعض املعانن والبيتامينات األسممممماسمممممية 
االجتا،ات الغذائية اجالية ها و واستهوكون إنتامس األغذية  ا،نتامس الزااوي لضو  سا،و ياألب ز النبعاخت غازات الدليئة،[ 

من  7من اتبا  األط اف واملبدأ  4ا للمانة ]ولق   ، وولا مسمممممممتوايت خمتلبة،نتامس األغذية[]وا،واالت واجوالز املشمممممممّو،ة 
]اآلخا البيئيممة، مبمما يف ذلممك ولا توال  امليمماه وجونهتمما وولا  ، يف إاممام انبعمماخت غممازات الممدليئممة وغري،مما من[إوون ايو

  [ي م ل التغرّيات يف اسممتصدام املياه العذبة واألااضمميأشممكال التد،وا البيئ] التنوع البيولوجي من  ول حتويل األااضممي[
ميكن لألنشممممممممممممممطة الزااوية و   [ا يتمتع علقداة ولا اجد من انبعاخته بشممممممممممممممكل كبري]تعد الزااوة قطاو   ومن جهة أ   ،

يكولوجية الصممنية الك بون يف الرتبة واحملالهة ولا النهو ا، احتجازأن تسمما،و يف  [املسممتدامة]واج جية يف النهو الغذائية 
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته]والتنوع البيولوجي  



: يف ح  أن الزااوة ليست املصدا األب ز النبعاخت غازات 13لنص الواان ب  قوس  معقول  يف البق ة لاقرتاح ال ئيس ]
يف إاام األغذية واستهوكها واالجتا،ات الغذائية اجالية، من الة أموا أ   ، إنتامس  الدليئة، لهي تسا،و إىل جانم

وولا التنوع البيولوجي  ،اآلخا البيئية، مبا يف ذلك ولا جونة املياه وكميتها وتوال ،ا انبعاخت غازات الدليئة وغري،ا من
 احتجازالنهو الغذائية املستدامة أن تسا،و يف  ضمنميكن لألنشطة الزااوية واج جية و  والتغرّيات يف استصدام األااضي 

 [الك بون يف الرتبة واحملالهة ولا النهو ا،يكولوجية الصنية والتنوع البيولوجي

ا للمغذايت من أجل حتسمممم  تنوع ضممممد اجلوع ومصممممدا   سممممو التنوع البيولوجي الزااوي عألبية بو ممممبه ضمممممانة  ويتّ  -14
لتممام، يعترب تعزيز اسممممممممممممممتممدامممة النهو الغممذائيممة وقممداهتمما عو   النهو الغممذائيممة املسممممممممممممممتممدامممةاألمنمماط الغممذائيممة وجونهتمما وتقويممة 

النص ب  قوسممم  معقول  قيد ] [ ]للجميع[ صمممنيةالغذائية الا لألمناط ا مسمممبق  شممم ط   يف األجل الطويل،]، الصممممون ولا
 [النه  عنتهاا مناقشته

امة، واليت تذّك  بضمممممم واة تشممممممجيع حتّول النهو الغذائية ولا  و وينبغي للعملية ال امية إىل إقامة نهو غذائية مسممممممتد -15
وعالوتمان وليها من أجل متك  األمناط الغذائية الصمممنية  6حبسمممم اجاجة ومع م اواة السمممياقات والقداات الوطنيةو متسمممق 

وحتسمم  التغذية للجميع، أن تكون شمماملة ومنصممبة وقاناة ولا الصمممون وأن تسمما،و يف الة أموا منها حتسمم  سممبل ويد 
ولا  و  االبيولوجي واستصدامه املزااو  والعامل  يف النهو الغذائية، وإنااة النهو ا،يكولوجية واملواان الطبيعية واملياه والتنوع

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) مستدام، والتقليل من الباقد واملهدا من األغذية 
بسبم  مووة متنووة من العوامل االجتماوية  إجيابية وسلبية ولا السواء، ،ات وميقةتغريّ  األمناط الغذائيةتشهد و  -16

 ،نزوح األشممممصاا إىل امل اكز اجضمممم ية، وتغرّي النهو والبيئات الغذائية، وتزايد القوة الشمممم ائيةواالقتصممممانية والبيئية اليت تشمممممل 
وتستند إىل الة ا إىل الطبقة الوسطا، وتغرّي  يااات املستهلك  ومن  حياهتو، املستهلك  الذين عتوا ينتمون حدي    ذوا وأ

 (والقة ولا النص بش ط ال جوع إليهمتت امل)  مستو  املعااف يف  ال التغذية ووامل منها

                                                      
  ( جمللس املنهمة2020التق ي  النهائي للدواة ال ابعة والست  بعد املائة ))ك( من 15البق ة   6
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 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) 7املفاهيم الرئيسية 1-2

كمية ونووية كاليت  لتنقيق النمو والتطوا ب تتول األمناط الغذائية الصممممممنية ،ي تلك األمناط الغذائية اليت إّن  -17
االحتياجات  ون لضمممممممممو  األم ل  جلميع األل ان ولدوو األناء وال لاه البدين والعقلي واالجتماوي يف ايع م احل اجياة 

تسمماود ولا  و،ي  غّذيةاملغذية وقائمة ولا األومتنووة ومتوازنة  مرمونة  األمناط الغذائية الصممنية  تكونو  البسمميولوجية 
اتقاء شمممم  سمممموء التغذية جبميع أشممممكاله، مبا يف ذلك نقص التغذية والنقص يف املغذايت الدقيقة والوزن الزائد والسمممممنة، 

وتتباين الرتكيبة احملدنة لألمناط الغذائية  وحتد كذلك من  ط  ا، ممممممابة عألم اض غري املعدية وامل تبطة علنم  الغذائي 
)م ل العم  ونوع اجلنس ومن  اجياة ومستو  النشاط البدين(، واألمناط والسياقات   صائص كل ل نالصنية حبسم 

اجلغ الية والدميغ الية وال قالية، واألذوا  الغذائية، وتوال  األغذية املترتية من مصممممممممممممممانا حملية وإقليمية ونولية، والعانات 
جياة، حيث تعزز ال ضممممماوة الطبيعية النمو الصمممممني وتبدأ املمااسمممممات الغذائية الصمممممنية يف م حلة مبك ة من ا الغذائية 

 بشممرن األمناط توجيهاتمنهمة الصممنة العاملية وتصممدا  وحتسمّمن النمو ا،نااكي ويكون هلا منالع  ممنية طويلة األجل 
ليما ميكن للمنهمات ]، توجيهات غذائية حمدنة السلطات الوطنية املعنية علصنةميكن أن تصدا و   8الصنية الغذائية

 ا،قليميمممة املعنيمممة علصممممممممممممممنمممة أن تقمممدم، حي مممما ينطبق ذلمممك، ]وخئق يف ،مممذا الشممممممممممممممممرن[ ]مشممممممممممممممواة غمممذائيمممة حممممدنة[ 
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته]  ]توجيهات غذائية حمدنة[[

توجيهات  السلطات الوطنية املعنية علصنةميكن أن تصدا : 17لنص الواان ب  قوس  معقول  يف البق ة لاقرتاح ال ئيس ]
ليما ميكن للمنهمات ا،قليمية املعنية علصنة أن تقدم، حي ما ينطبق ذلك، وخئق بشرن األمناط الغذائية  ،غذائية حمدنة
 ون املشواة الغذائية احملدنة [ الصنية لضو  

وينطوي املبهوم  دامة مرتابطة بط   معقدة ومتعدنة األبعان وإن األمناط الغذائية الصممممممممممممنية والنهو الغذائية املسممممممممممممت -18
 9تقوم النهو الغذائية املسممممتدامة :ولا العنا مممم  التالية ال ئيسممممي لألمناط الغذائية الصممممنية من  ول النهو الغذائية املسممممتدامة

املسمممممتدامة  بعان،ا ال و ة ألجيال اجاضممممم  حتقق يف الوقت نبسمممممه التنمية و بتولري األغذية ومتك  األمناط الغذائية الصمممممنية، 
لمواان الطبيعية والتنوع البيولوجي ل واالسمممتصدام املسمممتدام  نااةا،،نتامس املسمممتدام، مبا يف ذلك يدوو ا أن وميكن واملسمممتقبل 

ن يف الوقت نبسممممممه اله و  كما أنهوالنهو ا،يكولوجية، األمناط الغذائية الصممممممنية ويسمممممما،و يف إ حتها،   ف االقتصممممممانية قسممممممّ
 اولق  ويسمممما،و النهوض عملسممممااات املبتك ة لتنقيق االسممممتهوك وا،نتامس املسممممتدام   واالجتماوية للمزااو  وسممممبل ويشممممهو 

تغيريات  ا ممممة علسمممميا  مبا يتماشمممما مع  حداثو،ناك حاجة إىل إ ، مسممممابة كبرية يف النهو الغذائية املسممممتدامة 38للبق ة 
يف إطاا العملية ال امية إىل إقامة  ،األولوايت الوطنية وااللتزامات الدولية ذات الصلة، يف قطاوات و االت سياساتية وديدة

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)  نهو غذائية مستدامة وحتس  التغذية للجميع
 األغذية املرمونة اليت تولّ  املغذايت األسممماسمممية م ل البيتامينات واملعانن )املغذايت الدقيقة(واألغذية املغذية ،ي  -19

ألمناط الغذائية الصممممممنية املبيدة للنمو والصممممممنة والتطّوا، م ل اةضمممممماا والباكهة واجبو. اوغري،ا من مكوالت  واأللياف
إىل أنىن  قلّ تو ]  والبقوليات ومنتجات األلبان واألغذية الربوتينية اجيوانية والنباتية جيليات[ والن،مبا ليها األازّ ] الكاملة

                                                      
ولكنه ال قدن ،ذه املبا،يو اليت مت اسمممممممتصدام تع يبات خمتلبة  يوّل  ،ذا القسمممممممو معلومات أسممممممماسمممممممية ون املبا،يو ال ئيسمممممممية اليت تهه  يف ،ذه الو يقة  7

 الدوم   املستو للعديد منها ولا 
//:diet-detail/healthy-documents-www.who.int/whohttps- ولا املوقعا تتوال  توجيهات منهمة الصممممنة العاملية جلعل النم  الغذائي  ممممني    8

factsheet394 
  21ولا الننو املبّ  يف البق ة  9

https://www.who.int/who-documents-detail/healthy-diet-factsheet394
https://www.who.int/who-documents-detail/healthy-diet-factsheet394
https://www.who.int/who-documents-detail/healthy-diet-factsheet394


]اجاجة إىل موا ممملة   املوجونة يف األغذية املغذيةعامة ]الصمممنية[ الصاوف ]حتد من[ امل]تط ح[ اليت  املغذايتحد اكن 
 [ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشتهالنص البنوث بشرن احملا يل واألغذية غري املستغّلة علكامل[ ]

واألغذية املغذية ،ي األغذية املرمونة اليت تولّ  املغذايت : 19لنص الواان ب  قوسمممممممممممممم  معقول  يف البق ة لاقرتاح ال ئيس ]
وغري،ا من مكوالت األمناط الغذائية الصممممممممنية املبيدة  واأللياف األسمممممممماسممممممممية م ل البيتامينات واملعانن )املغذايت الدقيقة(

والبقوليات ومنتجات األلبان  (حاشممممممممممممية)جيلياتوالن للنمو والصممممممممممممنة والتطّوا، م ل اةضمممممممممممماا والباكهة واجبو. الكاملة
اغل ولا وتنطوي األغذية املغذية ولا حد أنىن من املغذايت اليت تتسممممممممممممممبم بشممممممممممممممو  واألغذية الربوتينية اجيوانية والنباتية 

  مستو  الصنة العامة 
 ([جيلياتاجبو. والناألاّز يف شمل ي  )اجاشية: 

وتشممممممكل األمناط الغذائية غري الصممممممنية أحد ووامل اةط  ال ئيسممممممية لسمممممموء التغذية مبصتلإل أشممممممكاله وللنتائج  -20
 الكمية واجلونة غري الكاليت الصمممنية السممميئة حول العامل  وتشممممل األمناط الغذائية غري الصمممنية األمناط الغذائية ذات 

ع،ضمممالة إىل ذلك، ت تب  ] ا للجوع والنقص يف املغذايت الدقيقة ونقص التغذية  حمبز  ، وتشمممكل وامو  ]من املغذايت[
األمناط الغذائية غري الصمممممممممنية عالسمممممممممتهوك املب ط لألغذية واملشممممممممم وعت اليت حتتوي ولا نسمممممممممم والية من الد،ون، 

األم  الذي يؤني إىل زاينة انتشمممماا الوزن  [،11واملتقابلة والسممممك ايت واألموحزالصممممونيوم 10شممممبعةسمممميما الد،ون امل ال]
النص ب  قوسمم  ]  [الزائد وإىل ااتباع قابلية التعّ ض للسمممنة وا، ممابة عألم اض غري املعدية وامل تبطة علنم  الغذائي

 [معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته
تشكل أحد ووامل اةط   الصنيةإن األمناط الغذائي غري : 20لنص الواان ب  قوس  معقول  يف البق ة لاقرتاح ال ئيس ]

ال ئيسية لسوء التغذية مبصتلإل أشكاله وللنتائج الصنية السيئة حول العامل  وتشمل األمناط الغذائية غري الصنية األمناط 
ا للجوع والنقص يف املغذايت الدقيقة  حمبز  ، وتشممممممممممممممكل وامو  من املغذايت ذات الكمية واجلونة غري الكاليت الغذائية 

ع،ضممممالة إىل ذلك، ت تب  األمناط الغذائية غري الصممممنية عالسممممتهوك املب ط لألغذية واملشمممم وعت اليت  ونقص التغذية 
 ك ايت واألموحزالصممونيومواملتقابلة والسمم( 1ة )اجاشممية حتتوي ولا نسممم والية من الد،ون، ال سمميما الد،ون املشممبع

األم  الذي يؤني إىل زاينة انتشمممماا الوزن الزائد وإىل ااتباع قابلية التعّ ض للسمممممنة وا، ممممابة عألم اض  [،(2)اجاشممممية 
  [غري املعدية وامل تبطة علنم  الغذائي

                                                      
وتشممممممممممري نااسممممممممممة أج ا،ا  ]  ، مبا يف ذلك يف ما يتعّلق عةصممممممممممائص واملصاط  املّتصمممممممممملة علد،ون املشممممممممممبعة[] مسممممممممممتم ]يتطّوا ولو التغذية بشممممممممممكل   10

DebMandal وMandal  إىل أن جوز اهلند، ولو أنه غين علد،ون املشمممممممممممممممبعة، لهو قتوي ولا نسمممممممممممممممبة والية من مح  ض اللوايك، و،و [ 2011]يف وام
]بديل: جتدا ا،شااة إىل أن زيت جوز اهلند،  [[متوسطة، ما يسمح  ن يتو امتصا ه مباش ة واستقوبه بس وة ،نتامس الطاقة  سلسلة ومحض ن،ين ذ

متوسممممطة، ما يسمممممح  ن يتو امتصمممما ممممه  سمممملسمممملة وهو قتوي ولا نسممممبة والية من مح  ض اللوايك، و،و محض ن،ين ذغين علد،ون املشممممبعة، لولو أنه 
 ( ليما تشري نتائج استع اضات منهجية حدي ة إىل أن كل من محض اللوايكMandal ،2011و DebMandal) مباش ة واستقوبه بس وة ،نتامس الطاقة

(Mensink ،2016( وزيت جوز اهلند )Neelakantan يزيد معدل كوليسمممممتريول الربوت  الد،ين منصبض الك الة لضمممممو  ون الوا ممممممة 2020، و   ون )
  ولقد أظه ت األنلة اجلديدة أن الد،ون املشممممممممبعة ليسممممممممت كياال  يتطّوا ولو التغذية بشممممممممكل مسممممممممتم البيولوجية املقبولة ألم اض أووية القلم [ ]بديل: 

نه  يف مصممممممدا متجانسمممممما  وأنه ميكن ملصتلإل الد،ون املشممممممبعة أن ترتك  خاا  متباينة ولا الوامسات البيولوجية املتصمممممملة عمل ض  إضممممممالة إىل ذلك، جيم ال
تشمل الدااسات العلمية اجدي ة يف ،ذا الشرن إوانة تقييو التو يات القائمة ولا األغذية وند تقدمي التو يات للند من األمحاض الد،نية املشبعة  و 

اليت  توسمممطةامل سممملسممملة( ومبنتو  زيت جوز اهلند من األمحاض الد،نية ذات ال2020، و   ون ASTRUPاألغذية واملتعّلقة علد،ون املشمممبعة والصمممنة )
 ( [Mandal ،2011و DebMandal) تامس الطاقةبس وة ،ن امباش ة واستقوهب اسمح  ن يتو امتصا هت

 ( 2014الصانا ون املؤمت  الدوم ال اين املعين علتغذية ) إوون اوما بشرن التغذيةمن  7البق ة   11
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 اط  املّتصلة علد،ون املشبعة(، مبا يف ذلك يف ما يتعّلق عةصائص واملصيتطّوا ولو التغذية بشكل مستم : 1)اجاشية 
 ( 2014الصانا ون املؤمت  الدوم ال اين املعين علتغذية ) إوون اوما بشرن التغذيةمن  7البق ة : 2اجاشية 

 
وتعترب النهو الغذائية شمممممممبكات معّقدة ومتعدنة  النهو الغذائية األمناط الغذائية للناس وحالتهو التغذوية تصمممممممي  و  -21

نتممامس األغممذيممة وجتهيز،مما ومنمماولتهمما وإوممدان،مما وختزينهمما وتوزيعهمما إب املعنيممةاألبعممان من األنشممممممممممممممطممة واملواان واجلهممات البمماولممة 
االجتماوية  يها وش ائها واستهوكها و،دا،ا ولقداهنا، ومن نتائج ،ذه األنشطة، مبا يف ذلك النتائجلو ول إلوتسويقها وا

وتتر   ،ذه النهو عسمممممممممتم اا مبجمووة خمتلبة من القو  واحمل ّكات والتغرّيات اهليكلية والق ااات اليت  واالقتصمممممممممانية والبيئية 
 مصممممممممملنة [يف]مبا ليه[ ]،ذه العوامل  [تصممممممممممّ ]جتتمع[ ]ووندما ] يتصذ،ا العديد من أ مممممممممنا. املصممممممممملنة املصتلب  

األمناط الغذائية الصنية  [أن تنتج] النهو الغذائية [ ]تتيح[يكون إبمكان] ا،[ألك   ضعب  ]اجملتمع، وال سيما األشصاا ا
  [للنهو الغذائية  األ    األ،داف العامة وحتقيقالوزمة للتغذية امل لا 

بتنقيق وتؤني النهو الغذائية املسممممتدامة نوا ا أسمممماسممممي ا يف تشممممجيع األمناط الغذائية الصممممنية وحتسمممم  التغذية ]والسممممماح 
أ،داف وامة أ    للنهو الغذائية[  والنهو الغذائية املستدامة ،ي نهو غذائية تساود ولا حتقيق سومة األغذية واألمن 

وينبغي  الغذائي والتغذية لألجيال اجالية والقانمة ولق ا لألبعان ال و ة )االقتصاني واالجتماوي والبيئي( للتنمية املستدامة 
النص ب  قوسمممم  معقول  قيد النه  عنتهاا ] ائية املسممممتدامة شمممماملة ومنصممممبة وقاناة ولا الصمممممون أن تكون النهو الغذ

 [مناقشته
 ،[سمموسممل التوزيع الطويلةو ] ،[]األمناط الغذائية غري الصممنيةمممممممممممممممم]وإن ]بعض[ النهو الغذائية ]العاملية[ اجالية اليت تتسممو ب

املهدا من األغذية ]سممممموسمممممل ا،مدانات و  [الباقدو ] ،]االسمممممتهوك املب ط[أمناط[ و [ ]،اسمممممتصدام املنتجات الكيميائيةو ]
النص ب  قوسممممممممممم  معقول  قيد النه  عنتهاا ، غري مسمممممممممممتدامة [ ]وسممممممممممملوك املسمممممممممممتهلك [ ،والبيئات الغذائية ،الغذائية
 [مناقشته

ية األمناط الغذائية للناس وحالتهو وتصي  النهو الغذائ: 21لنص الواان ب  قوس  معقول  يف البق ة لاقرتاح ال ئيس ]
نتامس األغذية إب املعنيةوتعترب النهو الغذائية شبكات معّقدة ومتعدنة األبعان من األنشطة واملواان واجلهات الباولة  التغذوية 

ولقداهنا، ومن نتائج وجتهيز،ا ومناولتها وإودان،ا وختزينها وتوزيعها وتسويقها والو ول إليها وش ائها واستهوكها و،دا،ا 
وتتر   ،ذه النهو عستم اا مبجمووة خمتلبة من القو   ،ذه األنشطة، مبا يف ذلك النتائج االجتماوية واالقتصانية والبيئية 

تؤ   ولا  واليت ميكنها أن واحمل ّكات والتغرّيات اهليكلية والق ااات اليت يتصذ،ا العديد من أ نا. املصلنة املصتلب 
وتؤني النهو الغذائية املستدامة نوا ا أساسي ا يف تشجيع األمناط الغذائية الصنية وحتس  التغذية   ذه النهواستدامة ،

والسماح بتنقيق أ،داف وامة أ    للنهو الغذائية  والنهو الغذائية املستدامة ،ي نهو غذائية تساود ولا حتقيق سومة 
لية والقانمة ولق ا لألبعان ال و ة )االقتصاني واالجتماوي والبيئي( للتنمية األغذية واألمن الغذائي والتغذية لألجيال اجا

 [وينبغي أن تكون النهو الغذائية املستدامة شاملة ومنصبة وقاناة ولا الصمون  املستدامة 

هو الزااوية وتشمل الن  12احملا يل والغاعت ومصايد األمساك وال  وة اجيوانية وت بية األحياء املائيةالزااوة تشمل  -22
والتسممممممممممممويق وجتااة التجزئة واالسممممممممممممتهوك  والتصزين والغذائية اجملمووة الكاملة من األنشممممممممممممطة يف  االت ا،نتامس والتجهيز

                                                      
 /242/74A/RESق اا اجلمعية العامة لألمو املتندة من  20البق ة  12
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والتصلص من السممممممممملع الناجتة ون الزااوة، مبا يف ذلك املنتجات الغذائية وغري الغذائية، وال  وة اجيوانية وامل اوي ومصمممممممممايد 
ت بيمممة األحيممماء املمممائيمممة، والغممماعتب واملمممد وت املطلوبمممة واملص جمممات النممماجتمممة يف كمممل  طوة من ،مممذه األمسممماك، مبممما ليهممما 

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)  13اةطوات
ويتر   ومل النهو الغذائية وقداهتا ولا تولري أمناط غذائية  مممممنية بعدن من احمل ّكات، األم  الذي يشمممممري إىل أنه  -23

الغذائي وحتس  التغذية يلزم إج اء تغرّيات  ا ة علسيا  ليس لق  يف السياسات الزااوية والغذائية، إمنا  لتنقيق األمن
ا يف قطاوات و االت سمممممياسممممماتية وديدة تتناول  األولوايت التنموية الوطنية والسمممممياسمممممات االقتصمممممانية واملعايري  م و  أيضممممم 

ج ملعاجلة خمتلإل العوامل احمل ّكة للبق  وأوجه ودم   وقد تتطلم ،ذه التغرّيات اةا مممممممممة ع14االجتماوية لسممممممممميا  وضمممممممممع هن 
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) املساواة ب  السكان 

 ضممم واةب واليت تذّك  إقامة نهو غذائية مسمممتدامة تل  االحتياجات الغذائية للسمممكان،إىل  اليت تبضممميالعملية إن و  -24
 لسمممياقات والقداات الوطنية وعالوتمان وليها،ا ومع م اواة اجاجةسمممم وحبمّتسمممق  ولا  ول النهو الغذائية تشمممجيع حتوّ 

 لد  اجلهات الباولة يف النهو الغذائية   ا مممممة بكل سممممميا  إحداث تغرّيات سمممممياسممممماتية ومؤسمممممسممممماتية وسممممملوكيةتتطلم 

جتماوية والبيئية وال قالية والتغذوية والصنية أن ت كز السياسات امل تبطة علنهو الغذائية ولا اآلخا االقتصانية واال وينبغي
واألك   و ضممممة لسمممموء التغذية جبميع  لق  ا، مع إيوء وناية  ا ممممة لألشممممصاا األشممممد وليهااملباشمممم ة وغري املباشمممم ة املرتتبة 

من  ول النهو الغذائية  أمناط غذائية  ممممممنية ألجلوالتصممممممدي للنواجز اليت تعرتض حصمممممموهلو ولا األغذية  ،أشممممممكاله
  [والق أ دقاء ال ئيس ولا ذلك بصواة غري امسية]  املستدامة

بينها ويف العنا   املكّونة هلا، أي سوسل ا،مدانات الغذائية  ويتعّ  إج اء تغيريات نا ل النهو الغذائية ويف ما -25
و،ي األبعان أال والبيئات الغذائية وسممممممملوك املسمممممممتهلك، هبدف توليد نتائج إجيابية ولا امتدان األبعان ال و ة لوسمممممممتدامة، 

ج شمماملة جلميع أ ممنا. املصمملنة  متت املوالقة ولا النص بشمم ط ) املعني  االجتماوية واالقتصممانية والبيئية، مع اتباع هن 
  (ال جوع إليه

قة لتنسمممم  اتسمممما  السممممياسممممات وتنسمممميقها  -26 التصممممدي لتشممممت ت  وندو،ناك حاجة إىل سممممياسممممات وومليات منسممممّ
القطاوات م ل الصنة والزااوة والرتبية والبيئة واملياه والص ف الصني واملساواة ب  اجلنس   يف خمتلإل العامة السياسات

، ولا يةو نتائج التغذالتماوية والتجااة ول ا العمل والشمممممممممممؤون املالية، اليت تؤ   ايعها ولا النهو الغذائية و واجماية االج
  (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)  امتدان ال كائز ال وث للتنمية املستدامة

إودان  طوط توجيهية طووية وأ ذت جلنة األمن الغذائي العاملي بزمام قيانة وملية سمممممممممياسممممممممماتية أسمممممممممب ت ون  -27
وتسممممممممرتشممممممممد وملية إودان اةطوط التوجيهية الطووية ،ذه  )اةطوط التوجيهية الطووية(  *بشممممممممرن النهو الغذائية والتغذية

ون التغذية والنهو  15ةرباء ال ليع املسممممممممممممممتو (تق ي  ل يق اةرباء ال ليع املسممممممممممممممتو  املعين عألمن الغذائي والتغذية )ل يق اب

                                                      
 2البق ة   2014، مبانئ جلنة األمن الغذائي العاملي اةا ة عالست ماا ال شيد يف نهو الزااوة واألغذية 13
   2017 ل يق اةرباء ال ليع املستو  املعين عألمن الغذائي والتغذية  14
لة منّهمة يشممممّكل ل يق اةرباء ال ليع املسممممتو  بزة الو ممممل ب  العلوم والسممممياسممممات يف جلنة األمن الغذائي العاملي، و،و يعمل ولا تولري قاودة أنّ  15

ا إىل البنوث واملعااف املتاحة، والتجاا.، والسممممممياسممممممات ولا نطاقات خمتلبة تنان  لوسممممممرتشممممممان هبا يف مناقشممممممات السممممممياسممممممات اةا ممممممة عللجنة اسمممممم
 سياقات متنووة  ويف

http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf/
http://www.fao.org/3/a-au866a.pdf
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وشمممممممااك ليها  2019حصممممممملت ب  مايوزأايا ونولمربزتشممممممم ين ال اين شممممممماملة أ    وبعملية تشممممممماواية  مبؤلبات، و الغذائية
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)  16يف اللجنة أ نا. املصلنة

من جممانممم اجملتمع الممدوم، مبمما يف ذلممك األمو املتنممدة والممدول وحتها النهو الغممذائيممة والتغممذيممة ع،تمممام متزايممد  -28
  2030للجهون ال امية إىل حتقيق أ،داف  طة التنمية املسمتدامة لعام  أسماسمية األوضماء ليها، و،ي تعترب ووامل مشمرتكة

ملؤمت  الدوم ال اين ، التزمت البلدان األوضممممماء يف منهمة األغذية والزااوة ومنهمة الصمممممنة العاملية،  ول ا2014ويف وام 
 ، أولنت اجلمعية العامة لألمو املتندة2016ويف وام   17املعين علتغذية، علقضاء ولا اجلوع وسوء التغذية جبميع أشكاله

ونوت منهمة األغذية والزااوة ومنهمة الصمممممممممممممنة  18(2025 -2016وقد األمو املتندة للعمل من أجل التغذية ) ون
ومنهمة األمو  ،والصممممممممممممممندو  الدوم للتنمية الزااوية ،نبيذه علتعاون مع ب المج األغذية العامليالعاملية إىل قيانة وملية ت

قة م ل شممبكة التغذية لألمو املتندة ومبنصممات متعدنة أ ممنا.  ،املتندة للطبولة )اليونيسممإل(، وعالسممتعانة تليات منسممّ
، أولنت اجلمعية العامة لألمو 2017ويف وام   مبا يتماشمممممممممممممما مع واليتها املصمممممممممممممملنة من قبيل جلنة األمن الغذائي العاملي

ومت إيوء وناية  ا مممممة للتغذية يف ودن من ق ااات   19(2028 -2019وقد األمو املتندة للزااوة األسممممم ية ) ون املتندة
، واعية الصمممممممممممممنة 22بيئة، واعية األمو املتندة لل21االقتصمممممممممممممماني واالجتماوي ، واجمللس20اجلمعية العامة لألمو املتندة

، ومق ا األمو املتندة اةاا املعين عجق يف 24 2025-2020االسمممممممممرتاتيجية للدسمممممممممتوا الغذائي للبرتة  ، واةطة23العاملية
، A/RES/73/2، وق اا اجلمعية العامة لألمو املتندة بشممممممممممممممرن الوقاية من األم اض غري املعدية ومكالنتها )25الغذاء

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)  (2018 األول تش ينزأكتوب 

، سمميتيح مؤمت  قمة األمو املتندة بشممرن النهو الغذائية ل  ممة جلميع أ ممنا. 2021ويف وام  اجلديدة املك اة[ 28]البق ة 
سمممميمّ ل كذلك و  واسممممتدامة من أجل أمناط غذائية  ممممنية للجميع  املصمممملنة ملناقشممممة مسممممرلة النهو الغذائية األك    وال  

ملناقشة كيبية تعزيز ال اب  ب  األمناط  ل  ة   2021 مؤمت  القمة بشرن التغذية من أجل النمو الذي سيعقد يف طوكيو وام
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) الغذائية والنهو الغذائية والصنة 

                                                      
  ونية من  ول اجتماوات وقدت يف إيطاليا وإ يوبيا و يلند و،نغاااي ومص  وبنما والوالايت املتندة األم يكية، وكذلك من  ول مشاواة إلكرت  16
   إوون اوما ون التغذيةاملؤمت  الدوم ال اين املعين علتغذية،   2014 منهمة األغذية والزااوةز منهمة الصنة العاملية  17
 ب المج ومل وقد األمو املتندة للعمل من أجل التغذيةو  /259/70A/RESق اا اجلمعية العامة لألمو املتندة  18
  /239/72A/RESمة لألمو املتندة ق اا اجلمعية العا 19
بشمممممممممرن الصمممممممممنة العاملية  A/RES/73/132بشمممممممممرن الوقاية من األم اض غري املعدية ومكالنتها و A/RES/73/2ق ااات اجلمعية العامة لألمو املتندة  20

  بشرن التنمية الزااوية واألمن الغذائي والتغذية  A/RES/73/253والسياسة اةااجية و
 ون املنتد  السياسي ال ليع املستو  املعين علتنمية املستدامة 2018لصانا يف وام ا،وون الوزااي ا 21
 2019ا،وون الوزااي الصانا ون اعية البيئة يف األمو املتندة  22
 طة العمل العاملية للوقاية من األم اض غري و   طة التنبيذ الشمممممماملة اةا ممممممة بتغذية األمهات والّ ضممممممع و ممممممغاا األطبالأّيدت اعية الصممممممنة العاملية  23

اللت  حتدنان اةيااات املتاحة يف  ال السمممياسمممات للوقاية من سممموء التغذية جبميع أشمممكاله والنهوض عألمناط  2020 -2013السمممااية ومكالنتها للبرتة 
 الغذائية الصنية 

 والزااوة، ومنهمة الصنة العاملية، الدستوا الغذائي التابع ملنهمة األغذية 2025-2020اةطة االسرتاتيجية للبرتة  24
   بعنوان:  اجق يف الغذاء  /149/74A/RESالق اا و  بعنوان  التق ي  املؤقت للمق اة اةا ة املعنية عجق يف الغذاء  /282/71Aالق اا  25
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الدولية وأن تكّملها من أجل تعزيز االتسا  ومن املتوقع أن تسا،و اةطوط التوجيهية الطووية يف ،ذه املباناات  -29
كما أهنا تول  توجيهات قائمة ولا العلوم واألنلة ملساودة البلدان   والتنسيق والتقاا. ب  السياسات يف خمتلإل اجملاالت 

لتغذية الصممممانا ون املؤمت  الدوم ال اين املعين ع 26وأ ممممنا. املصمممملنة املعني  اآل  ين ولا تبعيل تو مممميات إطاا العمل
وللنق يف متتع كل إنسمممممممان  ولا مسمممممممتو  ]لدوو ا،ومال املط ن للنق يف غذاء كاٍف يف سممممممميا  األمن الغذائي الوطين 

 [(1986) 28ز41لنق يف التنمية ]حاشمممممممممية: ق اا اجلمعية العامة لألمو املتندة ل[ ]و 27اكن من الصمممممممممنة البدنية والعقلية
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته]  2030وحتقيق  طة التنمية املستدامة لعام 

 [ال ئيس حذف النص الواان ب  قوس  معقول  رتحيق]

 األهداف واملبادئ التوجيهية –اجلزء الثاين

 األهداف والغرض 2-1

وحتسممم  إقامة نهو غذائية مسممممتدامة إىل  سممممتبضمممميالعملية اليت ت مي اةطوط التوجيهية الطووية إىل املسممممابة يف  -30
تذّك  بض واة تشجيع حتّول النهو الغذائية ولا  و مّتسق وحبسم اجاجة ومع م اواة السياقات والقداات  ،ي، و التغذية

تقدمي  مووة من اةطوط التوجيهية  كما أهنا هتدف إىل  ا لألبعان ال و ة للتنمية املسمممتدامة الوطنية وعالوتمان وليها، ولق  
بتكلبة ميسمممممممواة  يف متناول اجلميع ومتاحة املناسمممممممبةلتغذية ل املطلوبةاألمناط الغذائية تسممممممماود ولا ضممممممممان أن تكون اليت 

معتقدات األل ان و قالتهو وتقاليد،و وواناهتو وتبضيوهتو الغذائية مبا  مع م اواةوعلكمية والنووية املناسبت    منةبصواة و 
إىل تولري التوجيهات للنكومات  اةطوط التوجيهية الطووية هتدفو   28نية والدوليةيتماشممممممما مع القوان  والواجبات الوط

والرتتيبات  املسؤولة بشكل أساسي وللمؤسسات املتصصصة وأ نا. املصلنة اآل  ين بشرن السياسات واالست مااات
  منهوا النهو الغذائية من املؤسمممممممممسممممممممماتية املناسمممممممممبة الوزمة ملعاجلة األسمممممممممبا. ال ئيسمممممممممية لسممممممممموء التغذية جبميع أشمممممممممكاله

ويف ا،ومال  ،وأ،دالها للتنمية املسمتدامة 2030اةطوط التوجيهية الطووية يف تنبيذ  طة التنمية املسمتدامة لعام  وتسما،و
 يف غذاء كاف يف سمممممممممممميا  األمن الغذائي الوطين  ،أت   اواألك    ااألشممممممممممممد ضممممممممممممعب  البئات  ال سمممممممممممميما، اجلميع ط ن جقامل
  [ال ئيس ولا ذلك بصواة غري امسيةأ دقاء  والق]

أمناط غذائية  إقامة من أجل ونهامي ا وقائم ا ولا العلوم واألنلة وتقدم اةطوط التوجيهية الطووية هنج ا شممممممممممممممامو   -31
معاجلة التشممممتت يف  ال السممممياسممممات، مع الرتكيز بصممممواة  ا ممممة وذلك ورب سممممتدامة املغذائية النهو ال  ممممنية من  ول

ية والزااوة والتغذية ومواجهة قضمممممممممااي االسمممممممممتدامة االقتصمممممممممانية واالجتماوية والبيئية واآلخا املباشممممممممم ة قطاوات األغذ ولا
املباش ة  وتنه  اةطوط التوجيهية الطووية يف التنوع والتعقيد القائم  يف النهو الغذائية بغية تعزيز اتسا  السياسات  وغري

نالت واالورتاف يف الوقت نبسمممممممه علقداات واألولوايت الوطنية وتشمممممممجيع وتنسممممممميقها، مع م اواة املنالع والتكاليإل والتبا
إاشمممان ،ذا و  ،إقامة حواا شمممامل ب  خمتلإل املؤسمممسمممات والقطاوات وايع أ مممنا. املصممملنة املعني  يف النهام الغذائي

 [والق أ دقاء ال ئيس ولا ذلك بصواة غري امسية]  اجواا

                                                      
   إطاا العملاملؤمت  الدوم ال اين املعين علتغذية،   2014 منهمة األغذية والزااوةز منهمة الصنة العاملية  26
 ( 2000للجنة املعنية عجقو  االقتصانية واالجتماوية وال قالية ) 14التعليق العام اقو  27
  إوون اوما ون التغذية من .-5املؤمت  الدوم ال اين املعين علتغذية، البق ة   2014 منهمة األغذية والزااوةز منهمة الصنة العاملية  28
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وأن تول  التوجيهات للنكومات وأ مممممممممنا.  النطا  الطووية أن تكون وامليةواملقصمممممممممون من اةطوط التوجيهية  -32
املصمممممملنة املعني  وند تصممممممميو السممممممياسممممممات والقوان  واألط  التنهيمية واالسممممممرتاتيجيات واةط  والربامج املناسممممممبة لكل 

 لضممممو  التنمية الوطنية، وأت ذ ،ذه اةطوط التوجيهية الطووية يف اجسممممبان خمتلإل الوقائع والقداات ومسممممتوايت  سمممميا  
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) ون خمتلإل أنواع النهو الغذائية واحمل كات العديدة اليت تؤ   وليها 

واجلائنات مت ل  ،واألزمات االقتصممممممممممانية واالجتماوية والبيئية ،وتقّ  اةطوط التوجيهية الطووية  ن الصممممممممممدمات -33
من  م و  حتدايت كبرية ألناء النهو الغذائية، كما أهنا تشممممممدن ولا أبية النهو الغذائية املسممممممتدامة والقاناة ولا الصمممممممون ]

الزااوة ا،يكولوجية، والتك يإل املسمممممممتدام، والزااوة بو ح ا ة،  اليت تشممممممممل ] مووة من الن هج املسمممممممتدامة واملبتك ة  ول
 [[CL/164,Revمن الو يقة  (ح)15]البق ة  تعزيز النهو الغذائية املسمممممممممتدامةلاات والتكنولوجيات األ    وايع االبتكا

ج الزااوة ا،يكولوجية وغري،ا من الن هج املبتك ة] لتقليل اآلخا السممممملبية  إاشممممماناتوتقدم اةطوط التوجيهية الطووية  [ [هن 
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته]  لتغذيةاحملتملة ولا النهو الغذائية واألمن الغذائي وا

ج الزااوة ا،يكولوجية وغري،ا من الن هج املبتك ة  يف لق ت  غري ،ذه، با البق ة  مبا يف ذلكاقرتاح ال ئيس: ت ن وبااة  ] هن 
  (مس) 2-2-3والبق ة  (.) 3-2-1

 ل شااة إىل الزااوة ا،يكولوجية، و،ي: و،ناك ولا املستو  الدوم،  وث وبااات متبق وليها
ج الزااوة ا،يكولوجية وغري،ا من الن هج املبتك ة -  هن 
 مووة من الن هج املسمممممممممممممتدامة واملبتك ة اليت تشممممممممممممممل الزااوة ا،يكولوجية، والتك يإل املسمممممممممممممتدام، والزااوة بو ح ا ة، و  -

)ح( 15ذائيممة املسممممممممممممممتممدامممة )منهمممة األغممذيممة والزااوممة: البق ة االبتكممااات والتكنولوجيممات األ    لتعزيز النهو الغمم وايع
 (CL/164,Revالو يقة  من

مبا يف ذلك زااوة األح امس وا،يكولوجيا الزااوية والزااوة اجالهة للمواان و ط  إنااة املياه والبذوا املقاومة للجباف  -
 ،A/c.2/75/L.31)قم اا اجلمممعميمممممممة المعممممممماممممممممة لمألممو املمتمنمممممممدة  والسمممممممممممممميمول وا،نااة املسممممممممممممممتمممممممداممممممممة لملم م وة اجميموانميمممممممة

 [(2020 ال اين تش ينزنولمرب
اةطوط التوجيهية الطووية األنلة من  مووة من الدااسمممممممممممات الدقيقة املسمممممممممممتندة إىل املعااف العلمية  تسمممممممممممتمدو  -34

الناجتة ون اجوااات  ها تلكمبا لي ،التجاا.و واحمللية، واملمااسمممات املسمممتدامة واأل ممملية واملتعدنة التصصمممصمممات والتقليدية 
تقوم بتطبيق ،ذه األنلة من منهوا ،ي و  ،بشمممممممممرن أشمممممممممكال خمتلبة من املع لة ولا املسمممممممممتوايت العاملية وا،قليمية والوطنية

، 2017سممممممتمد معهو األنلة الواانة يف اةطوط التوجيهية الطووية من تق ي  ل يق اةرباء ال ليع املسممممممتو  لعام وت   29واسممممممع 
متت املوالقة ولا النص ) العلمية اليت اسممممممممممممتع ضممممممممممممها األق ان  املؤلّباتو مووة متنووة من الوخئق البنية لألمو املتندة، و 

 (بش ط ال جوع إليه

                                                      
ا يف الك ري من األحيمممانا األ    أم   ا، تعمممد إمكمممانيمممة تعميو األنلمممة ولا اجممماالت ا كبري  مبممما أن اجممماالت ختتلإل ا تولممم   29 ا ولكن غري متممماح نائمممم   مهمممم 

 ويلزم إج اء املزيد من البنوث للمسمممابة يف قاودة األنلة اليت يقوم وليها  مممنع الق ااات  ،ج اءات النهو الغذائية اليت تتناول األمناط الغذائية والتغذية 

هجيات خمتلبة: لبعضمممممها جت ي  ويبعث ولا التبالل لصممممملته علواقع، وبعضمممممها اآل   مسمممممتمد من وجتمع اةطوط التوجيهية الطووية أنلة مسمممممتقاة من من
 تقييو الربامج والسياسات اليت تول  توجيهات بشرن التنبيذ يف ظ وف وسياقات حمدنة 



 طبيعة اخلطوط التوجيهية الطوعية ونطاقها واملستخدمون الذين تتوجه إليهم 2-2

 ( املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليهمتت ) طووية وغري ملزمة  ،ذه اةطوط التوجيهيةإن  -35
معّدة ليتو تبسممممممممممممممري،ا وتطبيقها مبا يتماشمممممممممممممما مع االلتزامات القائمة مبوجم القوان  الوطنية والدولية ذات  و،ي -36

وال تتضممممن اةطوط  الصممملة، مع إيوء االوتباا الواجم لولتزامات الطووية مبوجم الصمممكوك ا،قليمية والدولية السمممااية 
ينبغي تبسمممممريه ولا أنه قّد أو يقّوض أي التزامات قانونية قد تقع ولا واتق الدول مبوجم القانون  الطووية ما التوجيهية
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)  30الدوم

غي وينب للنهو القانونية الوطنية ومؤسممممممسمممممماهتا  ولق ااةطوط التوجيهية الطووية معّدة ليتو تبسممممممري،ا وتطبيقها إّن و  -37
مع م اواة اله وف والقداات ومسممممممممممممممتوايت التنمية الوطنية  ،البلدان وولا املسممممممممممممممتوي  ا،قليمي والعاملي نا لتنبيذ،ا 

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)  31املصتلبة واحرتام السياسات واألولوايت الوطنية
الممدوليممة األ    وواليتهمما، والتوجيهممات ذات ومممل األجهزة البنمماء ولا وت مي اةطوط التوجيهيممة الطوويممة إىل  -38

 :مبا يف ذلك ،االصلة الواانة يف منتجات سياساتية أ    طّواهتا جلنة األمن الغذائي العاملي ومؤسسات أ    وتكميله
  (ب2015) 2030 طة التنمية املستدامة لعام 

 ( ب1992إوون ايو بشرن البيئة والتنمية) 
 اةطوط التوجيهيممة الطوويممة لممدوو ا،ومممال املط ن للنق يف غممذاء كمماف يف سمممممممممممممميمما  األمن الغممذائي القط ي 

  (ب2004)
  اةطوط التوجيهية الطووية بشممرن اجوكمة املسممؤولة جيازة األااضممي ومصممايد األمساك والغاعت يف سمميا  األمن

  (ب2012) الغذائي الوطين
 (ب[7]201تغذية )ا،طاا االسرتاتيجي العاملي للجنة األمن الغذائي العاملي من أجل األمن الغذائي وال 
  (ب2012) 2025غاايت التغذية العاملية الست جلمعية الصنة العاملية لعام  
  االست ماا يف زااوة أ نا. اجيازات الصغرية بشرن السياسات يف  ال تو يات جلنة األمن الغذائي العاملي

]مدونة السمممممملوك الدولية بشممممممرن إنااة مبيدات اآللات ]املشممممممرتكة ب  منهمة  ب(2013لتنقيق األمن الغذائي )
 [(ب2013) األغذية والزااوة ومنهمة الصنة العاملية[

  (ب2014) نهو الزااوة واألغذيةمبانئ جلنة األمن الغذائي العاملي اةا ة عالست ماا ال شيد يف  
  تو مممممميات جلنة األمن الغذائي العاملي يف  ال السممممممياسممممممات بشممممممرن الباقد واملهدا من األغذية يف سمممممميا  نهو

 ب(2014األغذية املستدامة )
  مصمايد األمساك وت بية األحياء املائية املسمتدامة تو ميات جلنة األمن الغذائي العاملي اةا مة علسمياسمات بشمرن

 (ب2014لتنقيق األمن الغذائي والتغذية )
 الصممممانا ون املؤمت  الدوم ال اين املعين علتغذية املشممممرتك ب  منهمة األغذية والزااوة  إوون اوما بشممممرن التغذية

 (ب2014ومنهمة الصنة العاملية )

                                                      
 ةمن مبانئ جلنة األمن الغذائي العاملي اةا ة عالست ماا ال شيد يف نهو الزااوة واألغذي 13البق ة  30
  2030من  طة التنمية املستدامة لعام  21من مبانئ جلنة األمن الغذائي العاملي اةا ة عالست ماا ال شيد يف نهو الزااوة واألغذية، والبق ة  14البق ة  31

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf
http://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/
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-ml542e.pdf


 ة ومنهمة الصنة الصانا ون املؤمت  الدوم ال اين املعين علتغذية املشرتك ب  منهمة األغذية والزااو إطاا العمل
 (ب2014العاملية )

  اةطوط التوجيهية الطووية لضممممان اسمممتدامة مصمممايد األمساك  مممغرية النطا  يف سممميا  األمن الغذائي والقضممماء
 ب(2014) ولا البق 

  العمل بشممممممممرن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة الصممممممممانا ون جلنة األمن الغذائي العامليإطاا 
 (ب2015)

 ( 2015التو يات السياساتية للجنة األمن الغذائي العاملي بشرن املياه من أجل األمن الغذائي والتغذية)ب 
  تو ممممميات السمممممياسمممممة اةا مممممة بلجنة األمن الغذائي العاملي بشمممممرن اب  أ مممممنا. اجيازات الصمممممغرية عألسممممموا 

  (ب2016)
 ق األمن الغذائي والتغذية: أي نوا لل  وة التو يات اةا ة علسياسات بشرن التنمية الزااوية املستدامة لتنقي

 (ب2016)اجيوانية؟
 ( ب2017اةطوط التوجيهية الطووية ملنهمة األغذية والزااوة بشرن ا،نااة املستدامة للرتبة) 
  ا،وون السممممياسممممي لوجتماع ال الث ال ليع املسممممتو  للجمعية العامة لألمو املتندة بشممممرن الوقاية من األم اض

 (ب2018ومكالنتها ) غري السااية
  ب2020 -2013 طة العمل العاملية للوقاية من األم اض غري السااية ومكالنتها للبرتة 
 (ب2019) العنا   العش ة للزااوة ا،يكولوجية 

 ب(2019) مستدام ولا  و مدونة السلوك الدولية بشرن استصدام األمسدة وإنااهتا 
  ا،وون الوزااي جلمعيممة األمو املتنممدة للبيئممة بشممممممممممممممرن اجلول املبتك ة للتنممدايت البيئيممة واالسمممممممممممممتهوك وا،نتممامس

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) ( 19، 4املستدام  )

بقدا ما تكون ذات ]التالية  للصممممممممممممممكوك ولق ا تطبيقهاويكمن اهلدف من اةطوط التوجيهية الطووية يف أن يتو  -39
 [بقدا ما تكون ذات  لة وقابلة للتطبيق ولا األط اف ليها:] [ لة وملزمة لألط اف املعنية هبا:

  معا،دات  وغريه من 1948اوتمدته اجلمعية العامة لألمو املتندة يف وام  -ا،وون العاملي جقو  ا،نسمممممممممممان
 حقو  ا،نسان امللزمة للدول األط اف املعنيةب

 بالعهد الدوم اةاا عجقو  االقتصانية واالجتماوية وال قالية 
 إوون األمو املتندة بشرن حقو  الشعو. األ ليةب 
  األمو املتنممدة إوون  ب[نمماطق ال يبيممةوغري،و من العممامل  يف امل ]إوون األمو املتنممدة املتعلق حبقو  البوح

 التنميةب اجق يفبشرن 
 إوون منهمة العمل الدولية بشرن املبانئ واجقو  األساسية يف العملب 
 اتباقية حقو  األشصاا ذوي ا،واقةب 
 اتباقية التنوع البيولوجيب 
 اتباقية األمو املتندة ا،طااية بشرن تغري املناخب 
 النبا تب االتباقية الدولية لوقاية 
 املعا،دة الدولية بشرن املواان الواا ية النباتية لألغذية والزااوةب 

http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356en.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-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/i9037en/I9037EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr.pdf


 باملشرتكة ب  منهمة األغذية والزااوة ومنهمة الصنة العاملية مدونة السلوك الدولية ،نااة مبيدات اآللات 
  العاملية لصممممممممنة اجيواناملنهمة و  اليت اوتمد،ا الدسممممممممتوا الغذائي والتو ممممممممياتاملوا ممممممممبات واةطوط التوجيهية 

 بواالتباقية الدولية لوقاية النبا ت
  تبا  الا م ل منهمة التجااة العاملية اتباقاتالصممممممكوك الدولية ذات الصمممممملة للتجااة املتعدنة األط اف، مبا ليها

قوسممم  ب   النص]  االتبا  بشممممرن تطبيق تدابري الصممممنة والصممممنة النباتيةو  بشممممرن اجواجز التقنية أمام التجااة
 [معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته

الوطنية  والسممممملطات وهتدف اةطوط التوجيهية الطووية إىل نوو اجكومات، مبا يف ذلك الوزااات واملؤسمممممسمممممات -40
 ،ونون الوطنية واحمللية املعنية والربملاني  من أجل تطوي  ومليات لتصممممميو السممممياسممممات العامة اجلامعة واملتعدنة القطاوات

يف النقاشات يف  ال  يستصدموهنا  أ نا. املصلنة املعني جعل وإىلوالشاملة وتنبيذ،ا،  ،ئمة ولا العلوم واألنلةوالقا
 السياسات ويف ومليات التنبيذ  ويشمل أ نا. املصلنة ،ؤالء، ولا سبيل امل ال ال اجص :

  التابعة لألمو املتندةباملنهمات اجكومية الدولية وا،قليمية، مبا يف ذلك الوكاالت املتصصصة  (أ)
السممممممممممكان األ مممممممممملي  واجملتمعات احمللية،  [مبا يف ذلك]وومنهمات اجملتمع املدين واملنهمات غري اجكومية،  (.)

، ]زالبوح [ 32والبئات الضمممممممعيبة، والنسممممممماء والشمممممممبا. يف املناطق ال يبية، وأ مممممممنا. اجيازات الصمممممممغرية
 يف النهام الغذائيب 33، والعامل غري املوّك واملزااو  األس ي ، والصيانين، وال واة، و 

 واملزااو  وح اس الغاعت وال واة والصيانين ومنهماهتو وتعاونياهتو وشبكاهتوب (مس)

ومنهمات القطاع اةاا، مبا يف ذلك ولا سمممبيل امل ال ال اجصممم  املؤسمممسمممات الصمممغرية واملتوسمممطة اججو،  (ن)
واملشممممممممم وعت، وعئعي األغذية علتجزئة م ل املتاج  الكرب ، واألومال التجااية الزااوية، ومصمممممممممّنعي األغذية 

ومزّوني اةممدمممات الغممذائيممة، واجلمعيممات التجمماايممة يف القطمماع، وعئعي األغممذيممة عجلملممة، وموّزوي األغممذيممة، 
 ب34والتّجاا، وقطاع ا،ووالت والتسويق

 ومنهمات البنوث واألوساط األكانميية واجلامعاتب (ه)

  مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدوليةب والش كاء يف التنمية، (و)
 واجلهات املا ة اةا ة واملؤسسات اةريية والصنانيقب (ز)

 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته]  واعيات املستهلك  (ح)

                                                      
ي األمساك،  يشممممل أ مممنا. اجيازات الصمممغرية، مبن ليهو املزااوون األسممم يون من ال جال والنسممماء،  مممغاا املنتج  واجملّهزين وال واة واج لي  و ممميان 32

األمن الغذائي العاملي واجملتمعات احمللية اليت تعتمد بشكل كبري ولا الغاعت، والسكان األ لي ، والعمال الزااوي  ، تو يات السياسة اةا ة بلجنة 
 ( 2016بشرن اب  أ نا. اجيازات الصغرية عألسوا  )

يشمممممممل اجملتمع املدين أ ممممممنا. اجيازات الصممممممغرية والصمممممميانين وال واة وندما قتبهون بوضممممممعهو املعقد كمنتج  ومسممممممتهلك  لألغذية ووامل   33
  ال األغذية  يف
الش كات ذات اججو والنطا  واملواان البش ية واملالية املصتلبة وذات القداة املتباينة ولا الو ول إىل األسوا  ا ك رية من يتضمن القطاع اةاا أنواو   34

 احمللية والوطنية والدولية 



وتدوو اةطوط التوجيهية الطووية التزامات الدول يف ما يتعّلق ع،ومال املط ن للنق يف غذاء كاٍف يف سمممممممممميا   -41
ولا  أ دقاء ال ئيسوالق ]  35احرتام حقو  ا،نسان إزاءاألمن الغذائي الوطين، ومسؤولية ايع املستصدم  املستهدل  

 [ذلك بصواة غري امسية
وند تنبيذ اةطوط التوجيهية الطووية، ولا االمتناع ون سن وتطبيق أي تدابري اقتصانية أو  اجكوماتوت شّجع  -42

ممماليممة أو جتمماايممة أحممانيممة اجلممانممم تتنمما  مع القممانون الممدوم ومي مما  األمو املتنممدة وتع قممل حتقيق التنميممة االقتصمممممممممممممممانيممة 
 (ولا النص بش ط ال جوع إليهمتت املوالقة ) 36واالجتماوية الكاملة، ال سيما يف البلدان النامية

وند تنبيذ اةطوط التوجيهية الطووية، ولا تصمممممممنيح ومنع القيون املب وضمممممممة ولا التجااة  اجكوماتوت شمممممممّجع  -43
والتشممو،ات يف األسمموا  الزااوية العاملية، مبا يف ذلك ون ط يق ا،لغاء املوازي جلميع أشممكال إواالت الصمماناات الزااوية، 

 [بعد ذلك مل يبت يف]  37ا لتكليإل جولة الدوحة ا،منائيةذات األ   املما ل، ولق   وايع تدابري التصدي 
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انب قت ون وملية التشاوا عوتباا،ا أساسية وند النه   38مبانئ توجيهيةستة تشمل اةطوط التوجيهية الطووية  -44
وحتس  التغذية  إقامة نهو غذائية مستدامةإىل  اليت ستبضيالعملية  يف يف خمتلإل ا،ج اءات اليت جيم اختاذ،ا للمسابة

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)  للجميع
 وإذ يوجد  ونومها ،وتسممممممما،و النهو الغذائية يف حتقيق أ،داف متعدنة ضممممممممن األبعان ال و ة للتنمية املسمممممممتدامة -45

ا خمتلبة للسممياسممات العامة واآلليات والصممكوك واالسممت مااات اليت ت مي لهي ا توف كبري ب  النهو الغذائية،  تتيح ل  مم 
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)  2030إىل حتقيق  طة التنمية املستدامة لعام 

لشبالية، املشااكة، واملساءلة، واو ضمان ك امة ا،نسان، واملساواة، وودم التمييز،  ض واةوتستند ،ذه املبانئ إىل  -46
 والتمك ، وحكو القانون من أجل املسمممممممممممابة يف ا،ومال املط ن للنق يف غذاء كاٍف يف سممممممممممميا  األمن الغذائي الوطين 

  (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)
اتبمماع هنج نهممامي ومتعممدن  ولا تشممممممممممممممجيعال النهج النهممامي واملتعممدن القطمماوممات والقممائو ولا العلوم واألنلممة  (أ)

القطاوات وقائو ولا العلوم واألنلة يتناول النهو الغذائية يف  ملها وخمتلإل األبعان ال قالية، ويدمج أشممممممممممكال 
املع لة األ لية والتقليدية بشكل مناسم، ويسعا إىل تعهيو النواتج يف ايع أبعان التنمية املستدامة، وينه  يف 

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) لسوء التغذية جبميع أشكاله  األسبا. املتعدنة األبعان
املسابة يف وضع سياسات متسقة ومنسقة وشاملة  السياسات املتسقة واملنّسقة والشاملة واملناسبة لكل سيا   (.)

ات ومناسممبة لكل سمميا  واسممت مااات مسممؤولة ذات  مملة وتنبيذ،ا ون ط يق إج اءات منسممقة ب  خمتلإل اجله

                                                      
 من مبانئ جلنة األمن الغذائي العاملي اةا ة عالست ماا ال شيد يف نهو الزااوة واألغذية  21البق ة  35
 1/70A/RES/ (2015 )ق اا اجلمعية العامة لألمو املتندة   2030ة املستدامة لعام من  طة التنمي 30البق ة  36
  2030. من  طة التنمية املستدامة لعام -2البق ة  37
وم ال اين املعين تتماشمممممممممما ،ذه املبانئ التوجيهية مع الوخئق واألنوات الدولية املتبق وليها علبعل، م ل إوون اوما ون التغذية وإطاا ومل املؤمت  الد 38

   1996علتغذية وإوون مؤمت  القمة العاملي لألغذية لعام 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A


 البممماولمممة ويف ايع القطممماومممات املعنيمممة ولا املسممممممممممممممتوايت المممدوليمممة وا،قليميمممة والوطنيمممة ونون الوطنيمممة واحملليمممة 
 (املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه متت)

نوو اجلهون ال امية إىل تقوية اجوكمة، مبا يف ذلك  ليات املسممممماءلة، وتشمممممجيع  املسممممماءلة والشمممممبالية واملشمممممااكة  (مس)
املواطن  وأ مممنا. املصممملنة يف النقاشمممات الوطنية بشمممرن األمن الغذائي والتغذية والنهو الغذائية ويف مشمممااكة 

ومليات  مممنع الق ااات الشمممبالة والشممماملة اليت تسمممتند إىل قواود شمممبالة للمشمممااكة تشممممل ضمممماالت لتنديد 
 (إليهمتت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع )  التضاا. احملتمل يف املصاحل وإنااته

ن سممممبل  شممممعو. تنعو علصممممنة وال  اء وكوكم يتمتع بصممممنة جيدة  (ن) تعزيز السممممياسممممات وا،ج اءات اليت حتسممممّ
واملتنووة ويد السمممكان و مممنتهو والا،هو، وا،نتامس املسمممتدام لألغذية، واالسمممتهوك املسمممؤول لألغذية املغذية 

الطبيعية والتنوع البيولوجي والنهو ا،يكولوجية املرمونة من أجل متك  األمناط الغذائية الصمممممممممنية ومحاية املواان و 
  ، حسممممممممممممممم االقتضمممممممممممممماءاملسممممممممممممممتدام، ونوو التكّيإل مع تغرّي املناخ والتصبيإل من  خاه اوتعزيز اسممممممممممممممتصدامه

 (املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه متت)
يبي عالحتياجات  ومرمون ومغذٍّ  تعزيز تكالؤ ل ا اجصول ولا غذاء كافٍ  املساواة ب  اجلنس  ومتك  امل أة  (ه)

الغذائية ويناسم األذوا  الغذائية جياة مولواة النشاط والصنة بغض النه  ون العوامل االجتماوية أو الدميغ الية 
وتعزيز املسممممممممماواة ب  اجلنسممممممممم  ومتك  النسممممممممماء  من قبيل الع  ، أو نوع اجلنس، أو الد ل، أو املنطقة اجلغ الية 

ام حقوقهن ومحايتها وإوماهلا يف سمممميا  األمن الغذائي والتغذية، وهتيئة اله وف املناسممممبة ،شمممم اك والبتيات، واحرت 
امل أة يف  مممممنع الق ااات ومشمممممااكتها يف ايع القطاوات االقتصمممممانية والسمممممياسمممممية واالجتماوية ويف تشمممممكيل النهو 

ن التغذية، مع االورتاف علدوا ال ئيسمممممي ا املسمممممتدامة الغذائية لذي تؤنيه يف  ال ال واية والرتبية والزااوة اليت حتسمممممّ
اسمممممرتاتيجيات مسمممممتهدلة لدوو امل أة يف ما  وضمممممع وقد يتطلم ذلك وتعزيز الصمممممنة وإنتامس األغذية واسمممممتهوكها 

تؤنيه من أنواا يف  االت م ل ال واية والرتبية والزااوة وتعزيز الصمممممممممممممنة وإودان األغذية وإنتاجها واسمممممممممممممتهوكها 
إحداث تغيريات يف ط يقة سري األموا  أيض اولكن يستلزم ذلك  ملعااف األ لية والتقليدية واحمللية واجباظ ولا ا

   ولا الننو املعتان من أجل إشمممممممم اك ال جال والبتيان يف تشممممممممجيع التغذية بو ممممممممبها مسممممممممؤولية أسمممممممم ية مشممممممممرتكة
 [بعد ذلك مل يبت يف]

والسياسات واالست مااات ال امية إىل تعزيز ب امج التعليو وبناء   تشجيع االسرتاتيجيات ومشااكتهو متك  الشبا. (و)
وزاينة  ،تمكينهوإ حة الب ا لالتمتع عالسممممممتقولية و ممممممنع الق ااات و من  الشممممممبا. متك و  ،القداات للشممممممبا.

 الجتماوية، مبا يف ذلك يف املناطق ال يبية، واألجوا املعيشممية واجماية اإمكانياهتو للو ممول إىل ل ا العمل الوئق
لتنبيز نوا الشمممممممممممبا.  ، عوتباا ذلك سمممممممممممبيو  وغري املوئمة ومحايتهو من األومال اةط ة ،واملمااسمممممممممممات املبتك ة

متت املوالقة ولا النص بشمممممم ط )املسممممممتقبلية اجالية و للتغيري املبضممممممي إىل نهو غذائية مسممممممتدامة لألجيال  كعوامل
 (ال جوع إليه



 الطوعية بشأن النظم الغذائية من أجل التغذيةاخلطوط التوجيهية  -اجلزء الثالث

وأ،دالها  2030حتقيق  طة التنمية املسمممممممممممممتدامة لعام  ضمممممممممممممماناةطوط التوجيهية الطووية اليت ت مي إىل  تول  -47
ا لتعزيز اتسمما  السممياسممات وتنسمميقها وجلمع خمتلإل أ ممنا. املصمملنة يف النهو الغذائية للعمل للتنمية املسممتدامة، إطاا  

متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع )ا ولا حتقيق أمناط غذائية  نية للجميع من  ول النهو الغذائية املستدامة  مع  
  (إليه
ق ااات اعية الصمممممنة العاملية م اواة  معوأ،دالها للتنمية املسمممممتدامة ] 2030ولتنقيق  طة التنمية املسمممممتدامة لعام  -48

[ والولاء عاللتزامات الوطنية للقضممممماء ولا سممممموء التغذية جبميع أشمممممكاله ]مع احرتام حدون الكوكم[، ذات الصممممملة ومق ااهتا
يلزم اتباع هنج النهو ا لألبعان ال و ة للتنمية املسمممممممتدامة[ ]ومع احملالهة يف الوقت نبسمممممممه ولا املواان الطبيعية احملدونة،[ ]ولق  

األجزاء املصتلبة اليت تترلإل منها النهو الغذائية مرتابطة، و ن أي إج اء أو ق اا الغذائية ]املسمممممممممممممتدامة[ الذي يعرتف  ن 
ملعماجلمة أحمد جوانمم نهمام غمذائي معّ  قمد يؤ   ولا اجلوانمم األ   ، و ن النهو الغمذائيمة تسمممممممممممممتجيمم للنهو واجماالت 

تنويل النهو الغذائية غري ب]ما يتعّلق  ]وميكن للتبكري املنهجي واملتعدن التصصمممممممممصمممممممممات يف والسمممممممممياقات األ    وتتر   هبا 
واليت تذّك  بضمم واة تشممجيع إقامة نهو غذائية مسممتدامة تبضممي إىل سممالعملية اليت [ ]املسممتدامة وإقامة نهو غذائية مسممتدامة

 [، أنحتّول النهو الغذائية ولا  و مّتسمممممممق وحبسمممممممم اجاجة ومع م اواة السمممممممياقات والقداات الوطنية وعالوتمان وليها[
علتام، تول  اةطوط التوجيهية الطووية ا،اشممممانات بشممممرن  مووة من  يضمممممن التصممممدي للتندايت من منهواات متعدنة 

ا،ج اءات السمممياسممماتية القائمة ولا العلوم واألنلة واليت تغطي تنوع سممموسمممل ا،مدانات الغذائية والبيئات الغذائية و]سممملوك 
النص ب  قوسممم  ]ون احمل ّكات واألشمممصاا الذين يشمممكلون ،ذه ا،ج اءات   لضمممو  املسمممتهلك [ ]االسمممتهوك املسمممؤول[ 
 [معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته

م اواة الواجبات  معوأ،دالها للتنمية املستدامة  2030ولتنقيق  طة التنمية املستدامة لعام : 48لبق ة لاقرتاح ال ئيس ]
لولاء عاللتزامات الوطنية لو  األ    ذات الصلة، ق ااات اعية الصنة العاملية ومق ااهتاوااللتزامات الدولية األ   ، مبا ليها 

يلزم اتباع هنج النهو الغذائية الذي يعرتف ا لألبعان ال و ة للتنمية املستدامة، ولق  للقضاء ولا سوء التغذية جبميع أشكاله 
و ن أي إج اء أو ق اا ملعاجلة أحد جوانم نهام غذائي معّ   ،ابطةاألجزاء املصتلبة اليت تترلإل منها النهو الغذائية مرت   ن

وميكن للتبكري  قد يؤ   ولا اجلوانم األ   ، و ن النهو الغذائية تستجيم للنهو واجاالت والسياقات األ    وتتر   هبا 
واليت تذّك  بض واة تشجيع إقامة نهو غذائية مستدامة تبضي إىل سعلعملية اليت املنهجي واملتعدن التصصصات يف ما يتعّلق 

، أن يضمن حتّول النهو الغذائية ولا  و مّتسق وحبسم اجاجة ومع م اواة السياقات والقداات الوطنية وعالوتمان وليها
من ا،ج اءات  علتام، تول  اةطوط التوجيهية الطووية ا،اشانات بشرن  مووة التصدي للتندايت من منهواات متعدنة 

 ،السياساتية القائمة ولا العلوم واألنلة واليت تغطي تنوع سوسل ا،مدانات الغذائية والبيئات الغذائية واالستهوك املسؤول
 [ون احمل ّكات واألشصاا الذين يشكلون ،ذه ا،ج اءات  لضو  

ا من العوامل املشرتكة ذات املي ودن  و ول العملية التشاواية، حدن أ نا. املصلنة يف جلنة األمن الغذائي الع -49
الصمممممملة علنسممممممبة إىل حتسمممممم  األمناط الغذائية والتغذية اليت حدنت سممممممبعة  االت ت كيز تتمنوا حوهلا اةطوط التوجيهية 

ا،مدانات الغذائية املسمممممتدامة سممممموسمممممل ( و 2( اجوكمة الشمممممبالة والدميق اطية واةاضمممممعة للمسممممماءلةب )1الطووية، و،ي: )
( والو مممممممممممول 3إىل أمناط غذائية  مممممممممممنية ]ويف سممممممممممميا  تغرّي املناخ ]لقدان التنوع البيولوجي وتد،وا البيئة[[ب )للتو مممممممممممل 



( وسممومة األغذية يف النهو 4ب )]من  ول النهو الغذائية املسممتدامة[]املتسمماوي واملنصممإل[ إىل األمناط الغذائية الصممنية 
( واملسممممممماواة ب  اجلنسممممممم  6واملعلومات التغذوية املتمنواة حول ا،نسمممممممانب )( واملعااف والت قيإل 5الغذائية املسمممممممتدامةب )

النص ب  قوسممممممم  ]  ( والنهو الغذائية القاناة ولا الصممممممممون يف السمممممممياقات ا،نسمممممممانية7ومتك  امل أة يف النهو الغذائيةب )
 [معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته

وكمة النهو الغذائية والذي يضع األساس الذي تقوم وليه التو يات الذي يتعّلق حب ،ويتدا ل  ال الرتكيز األول -50
( 5و 3و 2وتغطي  و ة  االت ت كيز ) السمممممممياسممممممماتية األ    للصطوط التوجيهية الطووية، يف اجملاالت السمممممممتة األ    

زايدة للعمل اجلماوي يف ( إىل االورتاف عألبية املت4يف ح  يسمممممممممتند  ال إضمممممممممايف ) ،املكّوالت ال ئيسمممممممممية للنهو الغذائية
ا إىل الدوا اجيوي الذي تؤنيه يف النهو الغذائية ) ال الرتكيز ويتو إيوء وناية  ا مممممة للم أة نه    معاجلة سمممممومة األغذية 

( ألنه سمممممميبقا مسممممممرلة واملية مهمة يف سمممممميا  تغرّي املناخ 7ويشممممممكل السمممممميا  ا،نسمممممماين  ال ت كيز قائو حبد ذاته )  ((6)
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) املمتدة والنزاوات واهلج ة واألزمات 

ايت و وتتوجه ا،اشممممممممممانات بشممممممممممكل أسمممممممممماسممممممممممي إىل اجكومات اليت يتعّ  وليها النه  ليها جلهة ووقتها عألول -51
ائية، مع وتقييو جدو  السمممياسمممات يف كل سممميا  من سمممياقات النهو الغذ ،واالحتياجات واله وف الوطنية ونون الوطنية

التكاليإل أو املنالع املباشممممممم ة وغري املباشممممممم ة اليت تنطوي وليها اآلخا االقتصمممممممانية واالجتماوية  ميعإيوء العناية الواجبة جل
وينطوي ذلك ولا  ا إزاء نهمها الغذائية بشممممممكل منهجي وكامل ا تشممممممصيصممممممي  البلدان منهوا   تعتمدومن املهو أن  والبيئية 

أنواع النهو الغذائية القائمة وت كيبتها وتعقيد،ا، واحمل ّكات ال ئيسممية للتغيري والتعطيل وا،قصمماءزا،نمامس الة أموا منها لهو 
ع اجكومات ، تشج  2030ومن أجل التو ل إىل نهو غذائية مستدامة وأمناط غذائية  نية تتوالق مع  طة وام  والنمو 

ا،ج اءات اليت تتصذ،ا ب  خمتلإل رتتبة ولا التبانالت واآلخا املولا إج اء حتليل وا ممممممممممممممد منهجي  للتكاليإل واملنالع و 
  القطاوات واجلهات الباولة يف سمممممممممممممميا  اله وف واأل،داف االقتصممممممممممممممانية واالجتماوية وال قالية والبيئية اةا ممممممممممممممة هبا 

 [بعد ذلك مل يبت يف]
 احلوكمة الشفافة والدميقراطية واخلاضعة للمساءلة 3-1

مد  أبية  ليات اجوكمة والقيانة واملساءلة علنسبة إىل اجلهات الباولة يف النهو الغذائية، ولا يبّ  ،ذا القسو  -52
واجكومات مسؤولة ون تطوي  السياسات العامة السليمة واملتسقة واملنّسقة  املستوايت العاملية وا،قليمية والوطنية واحمللية 

والتشمممممممممممممم يعيمممة اليت حتكو النهو الغمممذائيمممة، وتعزز التوويمممة، وحتمممدن أولوايت والقمممائممممة ولا العلوم واألنلمممة واألط  التنهيميمممة 
اويتعّ  ولا اجكومات  ا،ج اءات املؤ  ة  أن تطوا اآلليات الشبالة ل  د وتقييو توزّع تكاليإل االنتقال والتكاليإل  أيض 

ة، وأن تدي  تضاا. املصاحل والضماالت ا،ج اءات السياساتية ب  خمتلإل القطاوات واجلهات الباولرتتبة ولا واملنالع امل
متت املوالقة ولا ) ضمممممد ا توالت التوازن يف القوة والضمممممماالت األ    لوضمممممع املصممممماحل العامة قبل غري،ا من املصممممماحل 

 (النص بش ط ال جوع إليه
 وا،قليمية: تعزيز اتسا  السياسات وتنسيقها ورب إنمامس النهو الغذائية والتغذية يف التنمية احمللية والوطنية 3-1-1

ينبغي للنكومات أن تعزز اتسمممممما  السممممممياسممممممات وتنسمممممميقها ورب القطاوات والوكاالت للند من سمممممموء التغذية  (أ)
وميكن أن تشمممممممممممممل ،ذه القطاوات والوكاالت تلك اليت تؤ   ولا  جبميع أشممممممممممممكاله من منهوا النهو الغذائية 

 ،واجماية االجتماوية ،املسمممماواة ب  اجلنسمممم و  ،والصمممم ف الصممممني ،واملياه ،والبيئة ،والرتبية ،والزااوة ،الصممممنة



وينبغي للنكومات أن تدامس اسمممتدامة النهو الغذائية ضممممن األولوايت من  والشمممؤون املالية  ،والعمالة ،والتجااة
متت املوالقة ولا النص بشمممممممممممممم ط )  أجل اع القطاوات املعنية ببعالية حول  مووة من األ،داف املشممممممممممممممرتكة

  (ال جوع إليه
وينبغي للنكومات أن تدمج االسرتاتيجيات اةا ة علنهو الغذائية املستدامة الكبيلة بتمك  األمناط الغذائية  (.)

نة يف السممممممممممياسممممممممممات الوطنية واحمللية ا،منائية والصممممممممممنية واالقتصممممممممممانية والزااوية  الصممممممممممنية ]*[ والتغذية احملسممممممممممّ
كما ينبغي للنكومات أن تنه  يف زاينة  نات واملنا يةزالبيئية واةا ممممممممممممممة عجد من خماط  الكوااث واجلائ

مع تقييو وم اواة ايع اآلخا ، حي ما كان ذلك مناسمممممب ا، ألنشمممممطة النهو الغذائية خمصمممممصمممممات امليزانيةوحتسممممم  
خمتلإل النهو الغذائية ]األنشممممطة[، ]مبا يف ذلك  لاالبيئية واالقتصممممانية واالجتماوية ا،جيابية والسمممملبية املرتتبة و

حسممممممم  ،اةااجية واآلخا غري املقصممممممونة والتكاليإل اةبّية،[ ]مبا ليها املباشمممممم ة وغري املباشمممممم ة[ علنه العوامل 
حتسمممم  األمناط الغذائية والتغذية،  اليت هتدف بوضمممموح وشممممبالية إىل 2030إىل مؤشمممم ات  طة وام  ،االقتضمممماء

للتصدي لسوء  [املتصذة ا،ج اءاترتتبة ولا ]املباش ة وغري املباش ة[ امل خااآل مؤش ات مصّنبة لتتبع ريمع تول]
]وملعاجلة أوجه ودم املسمممممممماواة[  [مبا يف ذلك  خا،ا االقتصممممممممانية واالجتماوية والبيئية]التغذية جبميع أشممممممممكاله، 

 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته] وتقييمها 

ند إىل القواود واملنبتح وغري التمييزي واملنصممممممممممإل واملتعدن إذ تقّ   نه من شممممممممممرن النهام التجااي العاملي واملسممممممممممتو  (مس)
  39األط اف أن يعزز الزااوة والتنمية ال يبية يف البلدان النامية وأن يسا،و يف حتقيق األمن الغذائي وحتس  التغذية

ينبغي للنكومات واملنهمات اجكومية الدولية وا،قليمية أن تنبذ اسمممممممممممممرتاتيجيات وطنية وإقليمية ونولية لتعزيز و 
والسكان األ لي    غاا املزااو مبا يف ذلك املشااكة الشاملة للمزااو  والصيانين والعامل  يف  ال األمساك، 

، مبن ليهو النسممماء، يف والعامل  يف النهو الغذائية تجي األغذيةواجملتمعات احمللية والبّوح  وغري،و من  مممغاا من
 [  مل يبت يف ذلك بعد  ]40األسوا  اجملتمعية والوطنية وا،قليمية والدولية

وينبغي للنكومات أن حتدن الب ا املتاحة يف النهو الغذائية لتنقيق األ،داف الوطنية والعاملية لألمن الغذائي  (ن)
ب  ممممممممممممد وقياس التقدم احمل ز يف حتقيق املقا ممممممممممممد واملؤشمممممممممممم ات اليت وضممممممممممممعتها  طة التنمية والتغذية، وأن تقوم 

متت املوالقة ولا )  2025جلمعية الصمممممممممممنة العاملية لعام  42، وغاايت التغذية العاملية2030لعام  41املسمممممممممممتدامة
 (النص بش ط ال جوع إليه

 واملستوايت:تعزيز التنسيق والعمل املتعدن القطاوات وأ نا. املصلنة  3-1-2

ينبغي للنكوممممات واملنهممممات اجكوميمممة المممدوليمممة والشمممممممممممممم كممماء يف التنميمممة يف خمتلإل القطممماومممات وولا ايع  (أ)
املسممممتوايت، العمل ولا متك  األمناط الغذائية الصممممنية وحتسمممم  التغذية من  ول النهو الغذائية املسممممتدامة، 

تية اليت تعاجل األسممممممبا. والتداويات املتعدنة لسمممممموء واألط  السممممممياسمممممماتية والقانونية املعززة، والقداات املؤسممممممسمممممما
وينبغي أن يؤني ،ذا  التغذية جبميع أشمممممممكاله والتندايت االقتصمممممممانية واالجتماوية والبيئية املتصممممممملة عألغذية 

                                                      
 2030 لعام املستدامة التنمية  طة من 10-17 البق ة 39

  /23iA/c.2/75.من ق اا اجلمعية العامة لألمو املتندة  13البق ة  40
41 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E  
42 /en/2025-target-https://www.who.int/nutrition/global  

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/


اليت من شممممرهنا  43التنسمممميق إىل إنشمممماء وزأو تعزيز اآلليات املتعدنة القطاوات واملسممممتوايت وأ ممممنا. املصمممملنة
دنة تصمممممميو وتنبيذ السمممممياسمممممات واالسمممممرتاتيجيات والتد وت القائمة ولا األنلة والعلوم واحملا،شممممم اف ولا 

التغذوية ولا املسمممتوايت الوطنية ونون الوطنية  حتسممم  النتائجسممميا  اليت حترتم التنوع ال قايف واليت تسممما،و يف ال
  (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)  واحمللية

واجلهات الباولة اجكومية الدولية أن تيسممممّ  إقامة حواا شممممامل وشممممباف يضمممممن مشممممااكة  وينبغي للنكومات (.)
ايع أ ممممممنا. املصمممممملنة واجلهات الباولة يف النهو الغذائية، مع إيوء وناية  ا ممممممة للمؤسممممممسممممممات الصممممممغرية 

تغذية جبميع ا عجلوع وسمموء الواملتوسممطة اججو، واملنتج  أ ممنا. اجيازات الصممغرية، واألشممصاا األك   أت    
متت املوالقة ولا النص )  وجيم أن يتناول ،ذا اجواا ايع أبعان التنمية املسممممتدامة يف النهو الغذائية أشممممكاله 

 (بش ط ال جوع إليه

واجملتمعات احمللية  والشمممعو. األ مممليةوينبغي للنكومات واملنهمات اجكومية الدولية ومنهمات اجملتمع املدين  (مس)
الذي جي يه القطاوان العام واةاا واملا   لدوو  44زام علعمل يف ظل االست ماا املسؤولأن تشّجع زاينة االلت

التبانالت مع األولوايت و النهو الغذائية املسمممممتدامة اليت متّكن األمناط الغذائية الصمممممنية، مع م اواة أوجه الت زا 
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) السياساتية األ    

 لمساءلة من أجل ال  د والتقييو:لإنشاء  ليات وأنوات  3-1-3
سمممميا  لتوجيه أنشممممطة ال وتنهيمية وحمدنة قائمة ولا العلوم واألنلة ا سممممياسمممماتيةينبغي للنكومات أن تضممممع أط    (أ)

ووليها أن تنشممممممم   ليات مسممممممماءلة لعالة  القطاو  اةاا والعام املتعّلقة علنهو الغذائية والتغذية، أو أن تقّويها 
ت  د االمت ال  وشاملة وشبالة يكون من شرهنا تعزيز اجوكمة ال شيدة، واملداوالت العامة، واهليئات املستقلة اليت

التضمممممممماا. يف املصمممممممماحل وإنااة د يواألناء، وإج اءات الشممممممممكاو  الب نية، وا،ج اءات لتنسمممممممم  املسمممممممماءلة وحتد
ّوة، والقداة ولا تسمموية ومعاجلة النزاوات اليت واملصمملنة الشممصصممية، والضممماالت ضممد اال توالت يف توازن الق

وجيم أن حت ا اجلهات الباولة اجكومية ولا أن يكون اجواا مع ايع  قد تقّوض الصمممممممممممممنة العامة وال لاه 
لألنواا واملسممممممؤوليات الواضممممممنة اةا ممممممة عملشممممممااكة من أجل محاية  ولق اا وأن جي   أ ممممممنا. املصمممممملنة شممممممبال  

 (املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليهمتت )  املصلنة العامة
وينبغي للنكومات أن تعمل، علشمممممممممممممم اكة مع املنهمات البن ية واملنهمات اجكومية الدولية، ويف ظل تزايد  (.)

اليت جتمع البياالت  القائمة املشمماايع البن ية، وحسممم االقتضمماء، ولا تعزيز نهو ا،حصمماءات وال  ممد الوطنية
صممممائص االجتماوية والدميغ الية ال ئيسممممية، وولا اسممممتصدام املؤشمممم ات القائمة، وتوائمها وتصممممّنبها حبسممممم اة

مبا يف ذلك املؤشمممممم ات اةا ممممممة  ،داف التنمية املسممممممتدامة، يف ايع جوانم النهو  يكون ذلك اكن ا، ماحي 
، 46واجالة التغذوية، وت كيبة األغذية وسمممممممومتها، 45الغذائية والنتائج املتعّلقة عألمن الغذائي، واألمناط الغذائية

                                                      
 ي  ل يق اةرباء ال ليع املسمممتو  بشمممرن الشممم اكات يف ما ب  تقميكن االطوع ولا مزيد من املعلومات ون الشممم اكات املتعدنة أ مممنا. املصممملنة يف  43

  (2018) 2030أ نا. املصلنة املتعدنين لتمويل األمن الغذائي والتغذية وحتسينهما يف إطاا  طة وام 
 ( 2014مبا يتماشا مع مبانئ جلنة األمن الغذائي العاملي اةا ة عالست ماا ال شيد يف نهو الزااوة واألغذية ) 44
  وجونهتا الغذائية األمناط وتنوّع الغذائي املتناول سيما ال 45
  لبش يحالة النقص يف املغذايت الدقيقة واجلسو ا قياسات ذلك يف مبا 46

http://www.fao.org/3/CA0156AR/CA0156ar.pdf
http://www.fao.org/3/CA0156AR/CA0156ar.pdf


والعوامل اجلنسممممممممانية وغري،ا من العوامل االجتماوية ذات الصمممممممملة، وحتسمممممممم  توال ،ا وجونهتا للنهوض إبودان 
السممممياسممممات واملسمممماءلة واسممممتهداف الربامج العامة ولا  و ألضممممل  وينبغي للنكومات وأ ممممنا. املصمممملنة 

متت املوالقة ولا )النهو الغذائية، ولا  و موئو  اآل  ين احملالهة ولا البياالت الشصصية واجلماوية بشرن 
 (النص بش ط ال جوع إليه

الرتاب  ب  األبعمممان الغمممذائيمممة وجممه وينبغي للنكومممات أن تسممممممممممممممت م  يف البنوث وتبمممانل املعمممااف املتعّلقمممة   (مس)
و اآلخا والتغذوية والسممممممممممملوكية واالقتصمممممممممممانية واالجتماوية والبيئية ونيناميكيات السمممممممممممو  من أجل متك  تقيي

القطاوية للسممممممممممممممياسممممممممممممممات والربامج اليت ج   تنبيذ،ا ومد  تعقيد أوجه التباول ب  الع ض والطلم ولا 
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)  نطاقات خمتلبة ولا طول سلسلة ا،مدانات

وينبغي للنكومات، وبدوو من ايع أ ممممممممممممممنا. املصمممممممممممممملنة املعني ، مبن ليهو املنهمات اجكومية الدولية  (ن)
والسمممكان األ ممملي  واجملتمعات احمللية، أن تعزز حسمممم االقتضممماء، االسمممت ماا يف القداات البشممم ية والنهامية 

  ا،ج اءات الربا ية وتنبيذ،ا واملؤسمممممممسممممممماتية لتنليل معلومات النهو الغذائية بط يقة شممممممماملة بغية نوو ختطي
ج متعدنة التصصممصممات تشمممل املسممائل البنية واالقتصممانية  وا ممد،ا وتقييمها، مع م اواة اجاجة إىل تطوي  هن 

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)واالجتماوية  

 :يف النهو الغذائيةوإنماجهو تعزيز مشااكة السكان األ لي  واجملتمعات احمللية  3-1-4
 الكاملة والبعالة للسمممممممممكان األ ممممممممملي  شمممممممممااكةاملينبغي للنكومات وأ مممممممممنا. املصممممممممملنة املعني  أن يعززوا  (أ)

يف حوكمة النهو  ،األشمممممصاا ذوي ا،واقة، ال سممممميما النسممممماء والبتيات والبئات املهمشمممممة و اجملتمعات احملليةو 
، من  ول مؤسمممممسممممماهتو التم يلية بغية اجصمممممول ولا املوالقة اج ّة واملسمممممبقة ون ط يق اجواا والتغذية الغذائية

واملشمماواات، ومن  ول  ،وون األمو املتندة اةاا علشممعو. األ مملية، حسممم االقتضمماء، ولق اواملسممتنرية 
  وا،قليمية ةتقوية اآلليات اجملتمعية لتنقيق املشممممممممااكة الشمممممممماملة ولا املسممممممممتوايت احمللية ونون الوطنية والوطني

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)
مبا يف ذلك قداات  ا،،يعززو وأن يدوموا بناء القداات وينبغي للنكومات وأ مممممممممنا. املصممممممممملنة املعني  أن  (.)

يف وضمممممممع السمممممممياسمممممممات  مشمممممممااكة كاملة ولعالةمن املشمممممممااكة  ليتمكنوااجملتمعات احمللية السمممممممكان األ ممممممملي  و 
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) واالسرتاتيجيات املتعّلقة علنهو الغذائية 

[ يف سالالالياغ تغامل املنا ]للتوصالالالل إمن أ اط ئذائية صالالال ية  47سالالال سالالالل اتمدادات الغذائية املسالالالتدامة 3-2
]واالسالالالالالالالالالالالتالالدامالالة االجتمالالاعيالالة واالقتبالالالالالالالالالالالالاديالالة ]والبي يالالة[[ ]بالالديالالل   ]فقالالدان التنوا البيولوجي وتالالدهور البي الالة[

 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته] [قتباديةواالستدامة االجتماعية واال

النهو الغذائية[  ةوقدا ]] ،[واسمتدامة البيئة]،  ا يف الصمنةو،يكلي   مهم ا نوا اتؤني سموسمل ا،مدانات الغذائية ] -53
و[ ]، واالسمممممممتدامة االجتماوية واالقتصمممممممانية[ ]واالسمممممممتدامة ]االجتماوية واالقتصمممممممانية  ولا الصممممممممون والتجدن]القداة[ 

 والقداة ولا الصممممممممممون االسمممممممممتدامةو  ،[الصمممممممممنة]ا يف و،يكلي   مهم ا ا]تؤني سممممممممموسمممممممممل ا،مدانات الغذائية نوا   [ ةالبيئي
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وتعمل سممممممممموسمممممممممل ا،مدانات الغذائية، من م حلة  ]وجتدن النهو ا،يكولوجية[ [ ت والبيئي ت واالقتصممممممممماني ت االجتماوي
، ولا ]واالسمممتهوك[ ]والو مممول إىل األسممموا [ والتجهيز والتعبئة والتوزيع والتسمممويق واملناولة بعد اجصمممان ا،نتامس والتصزين

سل الشديدة التعقيد ومن سوسل متنووة، من سوسل ا،مدان البسيطة إىل السومتعدنة و نطاقات و،ياكل ومستوايت 
الق ااات اليت تقوم هبا  ولارتتم اليت تشمممممممممممممممل العديد من اجلهات الباولة يف النهو الغذائية  وي العامليةا،مدان احمللية إىل 

 اجلهات الباولة يف أي م حلة، تداويات ولا توال  األغذية املغذية وإ حتها بكلبة ميسواة وبط يقة يسهل اجصول وليها
ويكّمل ،ذا القسممو األ،داف الواانة يف وقد األمو املتندة للزااوة   48ط غذائية  ممنيةاوبصممواة مقبولة و منة من أجل أمن

 لتهيئة سممموسمممل إمدانات ، ويقرتح سمممبو  سممملسممملة ا،مدانات الغذائيةالتغذية يف  تعزيزاألسممم ية، ويسمممّل  الضممموء ولا أبية 
ا يف ظل تغرّي املناخ وتد،وا املواان الطبيعية، مذك    واالسممممتهوك وا،نتامس املسممممتدام  غذائية مسممممتدامة وقاناة ولا الصمممممون

 ممممممممممممممنة األل ان واجيواالت والنبا ت والنهو و  األبعان االقتصممممممممممممممانية والبيئية واالجتماوية لوسممممممممممممممتدامة عجاجة إىل م اواة
من  األنوات تولريبقوم ]تجيهيممة الطوويممة أن ]وينبغي للصطوط التو  ن واحممد يف هنج الصممممممممممممممنممة الواحممدة  ا،يكولوجيممة يف

ون أ ممممنا. اجيازات الصممممغرية واملزااو  األسمممم ي ، يف سمممملسمممملة  [ تعزيز إشمممم اك املنتج  احمللي  الضممممعباء، لضممممو  أجل
]تبي علغ ض املتم ل يف  ]وينبغي للصطوط التوجيهية الطووية أن ا [ا واكن  ذلك مناسب   حي ما يكونا،مدانات الغذائية و 

 مناسمممممممب ااملزااو  األسممممممم ي  حي ما يكون ذلك و  [ املنتج  احمللي  الضمممممممعباء وأ مممممممنا. اجيازات الصمممممممغريةتقّوي] تقوية[
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته [ ]واكن ا

 انات الغذائية املستدامة:تعميو التكّيإل مع تغرّي املناخ والتصبيإل من  خاه ورب سوسل ا،مد 3-2-1
ينبغي للنكومات والشمممممممممممممم كاء يف التنمية ومنهمات اجملتمع املدين واملنهمات غري اجكومية والقطاع اةاا  (أ)

حتسمممممممم  قداة سمممممممموسممممممممل يتمكنوا من كسممممممممم سممممممممبل معيشممممممممة الئقة و ل ومنهماهتو التعاون مع منتجي األغذية
املناخ من  ول إنااة املصاط ، وبناء التر،م والقداة ولا ا،مدانات الغذائية ولا الصمون يف وجه  خا تغرّي 

سممموسمممل ا،مدانات الغذائية ولا البيئة  وميكن أن رتتبة ولا امل السممملبية الصممممون، والتصبيإل من حّدة اآلخا
تعزيز اجصمممممممممممممول ولا التمويل، و دمات ا،اشمممممممممممممان، و  البناء ولا املعااف احمللية واالبتكااات يشممممممممممممممل ذلك

، ونشمممممم  املعلومات وتقدمي املعااف تقاسمممممموو التنبؤ علطقس، ونهو ا،نذاا املبك ، وتنمية القداات، والترم ، و 
اوميكن أن يشمممممممل   املسمممممماودة من  ول تطبيقات اةدمات محاية احملا مممممميل وال  وة اجيوانية ومصممممممايد  أيضمممممم 

ااألمسممماك ونهو ا،نتمممامس  ا املتوقعمممة لتغرّي املنممماخ اليت ، من حيمممث احملتو  التغمممذوي وا،نتممماجيمممة، من اآلخومومممم 
وقد ينطوي ذلك ولا نشم  املمااسمات اجلّيدة  تتجّلا ولا شمكل  لات وأم اض و مدمات م تبطة علطقس 

األ مممممناف املقاومة للجباف أو اجلليد أو اجّ  ولا املسمممممتو  احمللي يف الزااوة القاناة ولا الصممممممون، واوتمان 
تغرّي املناخ أو اليت يؤني إىل تباقمها، واجد من الباقد بعد اجصمممممممان  أو اال تبااات أو األم اض اليت يسمممممممببها

متت املوالقة ولا النص بشممممممم ط ال جوع ) ولواقد األغذية األ   ، وتطوي  املباناات املوّلدة لأل مممممممول املنتجة 
 (إليه

املصمممممممممممممملنة  وينبغي للنكومات، واملنهمات اجكومية الدولية، والقطاع اةاا، واجملتمع املدين، وأ ممممممممممممممنا. (.)
 ولا مسمممتوايت خمتلبة ]والزااوة ا،يكولوجية والن هج املبتك ة األ   [ املعني  اآل  ين تعزيز الزااوة املسمممتدامة

إقامة نهو غذائية مسمممممممممممتدامة يكون من شمممممممممممرهنا النهوض عألمن الغذائي  [من أجل] ]من العملية ال امية إىل[
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اويتعّ  وليهو  والتغذية  ااو  وغري،و من منتجي األغذية ونومهو للند من اآلخا البيئية التعاون مع املز  أيضم 
االورتاف عجلهون ا،جيابية اليت يبذهلا املزااوون الذين و  تعزيز التنوع البيولوجي النهو الغذائية، معرتتبة ولا امل

ملناسممممممممبة ا املسممممممممتدامة وميكن حتقيق ذلك ورب تشممممممممجيع اوتمان التكنولوجيا يعتمدون املمااسممممممممات املسممممممممتدامة 
 تعزيز االسممتصدام املسممؤول واملسممتدام]واااسممات ا،نااة ولا مسممتو  املزاوة لتنسمم  كباءة إنتامس احملا مميل و

وينبغي للنكومات أن تشممممممممّجع تعهيو   ]الكيميائية[ مبيدات اآللات واألمسدة [ ]اجد من اسممممممممتصدام[ممممممممممممممممممممممل
العاملة واألااضممممممي، وأن حتد من انبعاخت غازات املص جات الزااوية لكل وحدة من املياه والرتبة والطاقة واليد 

الدليئة ولقدان التنوع البيولوجي وتد،وا املواان الطبيعية )مبا يف ذلك إزالة الغاعت(، مبا يتماشا مع مساباهتا 
النص ب  قوسمممممممم  معقول  ] ا يف اتبا  عايس وأنوات التصطي  الوطنية األ    ذات الصمممممممملة احملدنة وطني  
 [عنتهاا مناقشته قيد النه 

لل  ممممممممممممد )مبا ليها نهو ا،نذاا املبك (،  ا، نهم  مناسممممممممممممب اوينبغي للنكومات أن تنشمممممممممممم ، حي ما يكون ذلك  (مس)
لجونة )م ل الغاايت املتعّلقة علتنويع املتكامل والتنوع البيولوجي الزااوي، و مممممممنة الرتبة، وجونة لومؤشممممممم ات 

املياه، ون ل املزاوة، وأسممممممممعاا األغذية(، ومقاييس أ     ا ممممممممة علنهو الغذائية واألمناط الغذائية كجزء من 
 ولعالية االستجاعت يف  ال السياسات  الغاايت املتعّلقة علبيئة واملناخ ل  د تغرّي اله وف حتديدسياسات 

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)
 املعااف ملنهمات البن ية واملؤسسات األكانميية واجلامعات أن تشّجع توليد واستصداماللنكومات و وينبغي  (ن)

ختبيإل  خا  تع ض اسممرتاتيجيات، اليت واحمللية ، مبا ليها املعااف األ مملية والتقليديةالقائمة ولا العلوم واألنلة
، التمكينيةو  يف النهو الغذائية املستدامة واألمناط الغذائية الصنية ،تغرّي املناخ والتكّيإل معه والصمون يف وجهه

]تكون  أنالبنوث ولا وجيم   ا[وينبغي للبنوث أن تتبان  تضمممممممممماا. املصمممممممممماحل حي ما يكون ذلك اكن  ]
[ ]مبا يف ذلك من  ول تولري الضممممممممممممممماالت لتنديد ولا العلوم واألنلةمسممممممممممممممتقّلة وحيانية ومتوازنة وقائمة 

]تتبان  تضممماا. املصممماحل احملتمل  املعااف احمللية والتقليدية[ ولا تضممماا. املصممماحل احملتمل وإنااته[ ]ومنبتنة
ام املسمممممممتد ولا التد وت ونقاط الد ول السمممممممياسممممممماتية احملتملة لضممممممممان مسمممممممابة ا،نتامس الزااويوأن[ ت ّكز 
تقّوي قداة سوسل  املمااسات اليت ، مبا ليه[والتغذية[ ]من حيث اآلخا التغذوية ة]من حيث الغلّ  وا،نتاجية

ال  وة اجيوانية ومصايد األمساك تعزز احتجاز الك بون و و  ا،مدانات الغذائية ولا الصمون وحتّسن سبل العيد
 إىل األسوا [ [غري التمييزي]]والو ول  علتجزئة، واألسوا ، وت بية األحياء املائية، والتجهيز، والتعبئة، والبيع

تغرّي املناخ  [الكوااث واال توالت األ    النااة ون] [التصبيإل من  خا]يف  ،االسممممممممممممممتهوك املسممممممممممممممؤولو 
البيئية  [ ]اآلخا[البصمممة]ويف اجد من ]والتد وت ونقاط الد ول السممياسمماتية احملتملة[ ]، [والتكّيإل معها]

النص ب  قوسمم  معقول  قيد النه  ] اية املواان الطبيعية و مموهنا وإنااهتا واسممتصدامها ولا  و مسممتدام ومح
 [عنتهاا مناقشته



 تعزيز استصدم املواان الطبيعية وإنااهتا ولا  و مستدام يف إنتامس األغذية: 3-2-2

التعامل  ،املعني  اآل  ينينبغي للنكومات، واملزااو  ومنهماهتو، والقطاع اةاا، وأ مممممممممممممنا. املصممممممممممممملنة  (أ)
 مممممممممنة الرتبة كرم  أسممممممممماسمممممممممي لنهو ا،نتامس الزااوي مع إيوء اال،تمام الواجم للصطوط التوجيهية الطووية  مع

وينبغي للنكومات أن تشّجع استصدام اااسات ا،نااة  ملنهمة األغذية والزااوة بشرن ا،نااة املستدامة للرتبة 
ايت وإنتاجية  دمات النهو ا،يكولوجية من أجل ا،نتامس املسمممممممممممممتدام، وتعزيز املتكاملة ةصممممممممممممموبة الرتبة واملغذ

دمات ا،نااة املسمممممممتدامة لألااضمممممممي واملمااسمممممممات الزااوية املسمممممممتدامة من أجل احملالهة ولا التنوع خب االسمممممممتعانة
  هاحتجاز ين الك بون و البيولوجي للرتبة وتوازن املغذايت، واجد من آتكل الرتبة، وحتسممممممم  إنااة املياه، وتعزيز ختز 

 [والق أ دقاء ال ئيس ولا ذلك بصواة غري امسية]
نهماإنااة املواان املائية واسممممتصدامها ولا  و مسممممتدام وأن  تعززوينبغي للنكومات أن  (.) من أجل الزااوة  حتسممممّ

الن هج الشممماملة والتشمممااكية ،نااة املواان املائية بط يقة متكاملة ولا نطا  حتسممم  التنهيو و وإنتامس األغذية ورب 
م عات املياه، حي ما يكون ذلك  ت ج  ج تعزيز التعاون يف  ال املياه اليت تشمممل منهمات اجملتمع مناسممب ام سمم  ، وهن 

ي  واجملتمعات احمللية والسممكان األ ممل والبوح  وغري،و من  ممغاا منتجي األغذية املدين ومنهمات املزااو 
والقطاع اةاا وأ ممممممممممممممنا. املصمممممممممممممملنة املعني  اآل  ين واليت ت اوي تنوّع االحتياجات من املياه يف خمتلإل 

 بض و اليت تسممممتصدم املواان املائية بط يقة مسممممتدامة نهو ال ي ومن شممممرن ،ذه الن هج أن تشممممّجع  القطاوات 
ولوجيات املناسممممممممممممممبة لتولري املياه، وأن تقلل من تلّوث املياه وأن تدوو االسممممممممممممممتصدام املنهجي للتكن املياه،،دا 

وإوانة اسمممتصدامها ألغ اض للمياه  ااآلمنة والسمممليمة بيئي   الناتج ون الزااوة، وأن تعزز االسمممتصدامات املتعدنة
مع  املغّذيةيكبي من األغذية  من غري ا،ضممممم اا بقداة املزااو  ومنتجي األغذية ولا زااوة مامنزلية وإنتاجية 

ايع األشممممصاا املقيم  والعامل  يف املناطق ال يبية  تكتسمممميها إمكانية و ممممولعألبية البالغة اليت االورتاف 
 [والق أ دقاء ال ئيس ولا ذلك بصواة غري امسية]  املياه الستصدامها الشصصي واملنزمإىل 

نوع البيولوجي لألغذية والزااوة و ممممممممممونه وينبغي للنكومات وأ ممممممممممنا. املصمممممممممملنة املعني  اآل  ين محاية الت (مس)
وجيم اسمممممتكمال ذلك عوتمان املمااسمممممات املسمممممتدامة ،نتامس األغذية وإنااة  واسمممممتصدامه ولا  و مسمممممتدام 

ج الزااوة ا،يكولوجية وغري،ا من الن هج املبتك ة[  وتطبيقها املواان الطبيعية  النص ]]م ل الزااوة العضممممممممممموية وهن 
  [قيد النه  عنتهاا مناقشتهب  قوس  معقول  

حسمممممممممممم  ،وينبغي للنكومات أن تعرتف جبميع أ مممممممممممنا. حقو  اجيازة املشممممممممممم ووة وحبقوقهو، مبا يف ذلك (ن)
حقو  اجيازة املشمممم ووة للشممممعو. األ مممملية واجملتمعات احمللية اليت ا مع التشمممم يعات الوطنية، االقتضمممماء ومتاشممممي  

إيوء  مع ية لألااضمممممممي ومصمممممممايد األمساك والغاعت، وأن حترتمهوتعتمد نهو حيازة و لية ومتااس اجوكمة الذات
مبا يتماشمما مع اةطوط التوجيهية الطووية بشممرن اجوكمة  وناية  ا ممة لتولري ل ا الو ممول املنصممإل للنسمماء

اليت وضمممممممممعتها جلنة األمن الغذائي العاملي  وجيم احرتام املعااف واملمااسمممممممممات  49املسمممممممممؤولة جيازة األااضمممممممممي
ة واجلماوية أل مممممممممممنا. اجقو  ،ؤالء، ومحاية أمناطهو الغذائية التقليدية، وإسمممممممممممنان األولوية لتغذيتهو التقليدي

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) والا،هو 
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التغذية  علنسبة إىل ،ولا  و مستدام، ونهو ال وي امل اويإنااة و  ،ال واة وينبغي للنكومات أن تعرتف  بية (ه)
سممممممممموسمممممممممل ا،مدانات الغذائية القاناة ولا و  وسمممممممممبل العيد يف املناطق ال يبية ا،يكولوجية الصمممممممممنيةوالنهو 
، وأن تشّجع نهو ال وي املنصبضة املد وت ،نتامس األغذية الصنية اجيوانية املصدا اليت تسا،و يف الصمون

 [والق أ دقاء ال ئيس ولا ذلك بصواة غري امسية]اجد من البق  واجلوع  

 تعزيز التغذية يف الزااوة وسوسل إمدانات األغذية: 3-2-3

سياساهتا  ، يفمناسب ا، حي ما يكون ذلك وأن تد ها أل،داف التغذويةختصص ميزانية لينبغي للنكومات أن  (أ)
للتو مممممل إىل أمناط غذائية  مممممنية من  ول النهو  الوطنية املتعّلقة علزااوة وسمممممياسممممماهتا األ    ذات الصممممملة

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)  دامةالغذائية املست
وينبغي للنكومات والقطاع اةاا وأ مممممممممنا. املصممممممممملنة املعني  اآل  ين تشمممممممممجيع االسمممممممممت مااات الزااوية  (.)

ونوو منتجي األغذية ليعتمدوا اااسمممات ا،نتامس املسمممتدام ولينتجوا أغذية متنووة تسممما،و  وتعزيز،ا 50املسمممؤولة
يف األمناط الغذائية الصمممنية وتول  الد ل الوئق وسمممبل العيد والقداة ولا الصممممون للصممميانين واملزااو ، ال 

م أن يشمممممممل ذلك نوو وجي سمممممميما أ ممممممنا. اجيازات الصممممممغرية وزأو املزااع األسمممممم ية، وللعامل  يف املزااع 
املمااسممممات املسممممتدامة ،نتامس احملا مممميل، وال  وة اجيوانية، واج اجة الزااوية، ونهو اجيواالت ومصممممايد األمساك 

 (إليه متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع) )مبا يف ذلك نهو الصيد اج يف وت بية األحياء املائية( وتشجيعها 
الزااوة اجضمممممم ية وشممممممبه اجضمممممم ية واسممممممتصدام  ، بدمجمناسممممممب اا يكون ذلك تقوم حي موينبغي للنكومات أن  (مس)

األااضممممممممممممممي يف االسممممممممممممممرتاتيجيات والربامج الوطنية واحمللية املتعّلقة علنهو الغذائية وتنمية التغذية ويف التصطي  
من  ول النهو الغذائية األمناط الغذائية الصمممممممنية متك  اجضممممممم ي وا،قليمي، بو مممممممبهما مسمممممممابة قّيمة يف 

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)  واملرمونة وأن تدوو استق اا إمدانات األغذية املغذيةاملستدامة 
والقطاع اةاا وم اكز البنوث واجلامعات وأ مممممممممممممنا. املصممممممممممممملنة املعني  اآل  ين تعزيز  للنكوماتوينبغي  (ن)

امليسممممممواة الكلبة  واملمااسممممممات ة وتيسممممممري و مممممموهلو إىل التكنولوجياتالبيئات التمكينية ملسمممممماودة منتجي األغذي
الشمممممممممممممماملة  واملسمممممممممممممماودة البنية، والتدايم ولا املهااات، ومناذمس األومال مبا ليها املعااف التقليدية، واملبتك ة،

الغذائية الصممممممممممنية األمناط لتغذية و املتعّلقة ع، واملعلومات املسممممممممممتدامة املكّيبة مع االحتياجات واألولوايت احملليةو 
أجل متكينهو  يف الزااوة، واةدماتز الربامج البنية األ    ل اشمممممممان من ]من  ول النهو الغذائية املسمممممممتدامة[

يف   جونهتا التغذوية حتسمممممممم من تعزيز ا،نتامس املسممممممممتدام، ومحاية التنوع البيولوجي، وضمممممممممان سممممممممومة األغذية و 
 (ال جوع إليهمتت املوالقة ولا النص بش ط ) األسوا  

نهو معلومات السمممممو  اليت ، ينبغي للنكومات أن تدوو [لألسممممموا  احمللية وا،قليمية]إذ توم أبية  ا مممممة و (ه)
ويف الوقت املناسمممممممم ون معاموت السمممممممو  املتعّلقة ]واليت يسمممممممهل الو مممممممول إليها[ تول  املعلومات الشمممممممبالة 

املتاحة ] اجالية واملسممممممتقبلية والبياالت املتعّلقة عألسممممممعااعألغذية، مبا يف ذلك حتسمممممم  تتبع خمزون ا،مدانات 
ويتعّ  ولا اجكومات أن تدوو البنوث الزااوية االقتصانية حول مواضيع قد   [جلميع املشااك  يف السو 
وينبغي إج اء املزيد من ال  مممد ونااسمممات السمممو  ]السمممياسمممات اجكومية  رتتبة ولا تشممممل التجااة واآلخا امل
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التغذية واحملا يل املهملة  يفكبري   أ   رتتم وليهاياليت مبا يف ذلك  ،ع اليت ال يتو التبلي  ونها بقدا كافٍ للسل
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته]  [وغري املستغلة علكامل

البنوث  االسممت ماا يف وينبغي للنكومات والقطاع اةاا واجلهات املا ة وأ ممنا. املصمملنة املعني  اآل  ين (و)
ليها األاّز  ]مبا م ل اجبو. الكاملة، ]حاشممممممممممممميةب[ ونقل املعااف واالبتكاا ،نتامس احملا ممممممممممممميل املغذية واملتنووة

ا، مبا ليها األ مممممممناف العالية الغّلة ،[ ]واحملا ممممممميل احملصمممممممنة بيولوجي  والقمح والشمممممممليو وحما ممممممميل اجلذوا والداالت
 [التقليدية الرتبية]من  ول[ ]والباكهة واةضمممممممممممماا واجلوزايت والبذوا والبقول، مبا يف ذلك  واملقاومة لآللات،[

[]، وت بيتها] ]يف املزاوة[ لألغذية األسممماسمممية أو احملا ممميل املدّومة عملغذايت، واألغذية اجيوانية املصمممدا املتنّووة
النص ب  قوسمم  معقول  قيد ] واللنوم(  )م ل منتجات األلبان واألمساك والبيض [مناسممب احي ما يكون ذلك 

 [النه  عنتهاا مناقشته

تدوو  وأن []الصممممممممكوك[اجوالز[ ]أو[ ]و]وينبغي للنكومات أن تعزز االسممممممممرتاتيجيات واةطوط التوجيهية ] (ز)
 :]تعزيز التغذية يف سوسل ا،مدانات الزااوية والغذائية [] اختاذ التدابري املناسبة ال امية إىل

  الوزن الصنيب [التوازن من حيث الطاقة و]حتقيق 
 ا ون الد،ون متناول الطاقة املترتية من إاام الد،ون وحتويل االسممممممممممممممتهوك بعيد   ]ا،ل اط يف[ واجد من

 ب]الصناوية املصدا[ املشبعة إىل الد،ون غري املشبعة والتصّلص من األمحاض الد،نية املتقابلة
  واجبو. الكاملة واجلوزايتب البقولو وزاينة استهوك الباكهة واةضاا 
  متناول السك ايت اج ّةب يف[]ا،ل اط واجد من 
   وعلرتكيز  ا عليونواجد من استهوك امللح )الصونيوم( من ايع املصانا واج ا ولا أن يكون امللح معاجل[

 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته][ 51املناسم[

تدوو  أو الصكوك اليتاةطوط التوجيهية  وأوينبغي للنكومات أن تعزز االسرتاتيجيات )ز(:  3-2-3لبق ة لاقرتاح ال ئيس ]
واليت تعزز التغذية يف سوسل ا،مدانات الزااوية  ،17للبق ة  التمك  األمناط الغذائية الصنية، ولق   اختاذ التدابري املناسبة

 ( حاشية) 10-66، و22( يف لق ته حاشية) 17-57والغذائية مبا يتماشا مع ق ااي اعية الصنة العاملية 
 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R17-en.pdf  17-57: ق اا اعية الصنة العاملية 1اجاشية 
 [ https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R10-en.pdf?ua=1  10-66ق اا اعية الصنة العاملية  :2اجاشية 

 حتس  ختزين األغذية وجتهيز،ا وتعبئتها وحتويلها وتعديل ت كيبتها: 3-2-4

، يف مناسمممممب ااالسمممممت ماا، حي ما يكون ذلك  وأ مممممنا. املصممممملنة اآل  ينينبغي للنكومات والقطاع اةاا  (أ)
البنية التنتية )م ل م الق التصزين، والبنية التنتية للنقل، واألسممممممموا  املانية، ونهو معلومات السمممممممو ( والدوو 
اللوجسممممممممممميت لتباني الباقد واملهدا بعد اجصمممممممممممان ونوو قداة منتجي األغذية، مبن ليهو أ مممممممممممنا. اجيازات 

و، ولا تولري األغذية املتنووة والقابلة للتلإل الصمممغرية واملتوسمممطة اججاملتنا،ية الصمممغ  و الصمممغرية واملؤسمممسمممات 
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ا واملمممممممرمونمممممممة لألسمممممممممممممموا  احملليمممممممة وا،قليميمممممممة والمممممممدوليمممممممة بط   مسممممممممممممممتمممممممداممممممممة   43و 39للبق ات  ولقممممممم 

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)مس(  ) 1-1-3و
تقليل الباقد واملهدا من  تعزيزوينبغي للنكومات والقطاع اةاا واملزااو  وغري،و من املنتج  واعياهتو،  (.)

 كو    ويشممممممل ذلك األغذية يف املزااع  ول التصزين بعد اجصمممممان، وطيلة لرتة التجهيز والنقل والبيع علتجزئة 
اااسممممممممات ا،نااة وتشممممممممجيع اوتمان التكنولوجيات  لتنسمممممممم من التدايم املدلوع من الطلم وبناء القداات 

اويتعّ  وليهو   52املوئمة وجتهيز،ا  هاتك يإل اجلهون لتنديد كمية الباقد من األغذية يف م احل ختزين أيضمممممممممممممم 
سمممممممممتكشممممممممماف كيبية الوحتويلها وإوانة ت كيبتها واملهدا من األغذية يف م حليت البيع علتجزئة واالسمممممممممتهوك، و 

 د يؤني، األم  الذي قلرتاجع جونة األغذية وكميتها وللصسائ  االقتصانيةالتقليل منهما من أجل وضع حد 
ا متت ) ذلك من أ   إجيايب ولا تغرّي املناخ  ولارتتم إىل زاينة الكباءة يف اسمممممممممممتصدام املواان مع ما ي أيضممممممممممم 

 (املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه
البنمممممث والتطوي  وزاينة اسممممممممممممممتصمممممدام  يمممممدومواأن للنكوممممممات والقطممممماع اةممممماا وم اكز البنوث وينبغي  (مس)

اليت من شممرهنا أن حتالع ولا و  لألبعان ال و ة للتنمية املسممتدامة ولق ااملبتك ة تكنولوجيات واااسممات التجهيز 
، مناسممممب ااحملتو  التغذوي لألغذية، وأن تقلل الباقد من املغذايت بعد اجصممممان، وأن توّلد، حي ما يكون ذلك 

تعزز التصزين الطويل منتجات جديدة ذات قيمة مضالة من املنتجات ال انوية النااة ون جتهيز األغذية، وأن 
وينبغي للنكومات أن ] األجل لألغذية ال سمممممممممميما  ول لرتات اجلباف والبيضمممممممممماالت وودم كباية ا،نتامس 

ا تعزز  سممومة األغذية وتعديل ت كيبة  ا للتشمم يعات والقداات الوطنية،[ ]أبية التجهيز علنسممبة إىل، ولق  ]أيضمم 
 [ربامجل] [ ]ميكن[ينبغي]و][  ا مممممممممممد مسمممممممممممتو  جتهيز األغذيةو ][ تنهيول]اةطوط التوجيهية ]] املنتجات [

من ا،ج اءات  جزء ا ا،[]، حسمممممبما وحينما يكون ذلك مناسمممممب  أن تشمممممكل [الواسمممممعة النطا ]تدويو األغذية 
ملعاجلة حاالت النقص  وأماكن حمدونة[ ]، وند االقتضمممممماء،[ لرتات ]لق  يف البالغة األبية اةا ممممممة علتغذية

]وينبغي أن تتماشممممممممممما ،ذه ا،ج اءات مع  يف املغذايت الدقيقة امل رية للقلق ولا مسمممممممممممتو  الصمممممممممممنة العامة 
النص ب  قوسممممممممم  معقول  قيد النه  ][ االسمممممممممرتاتيجيات أو اةطوط التوجيهية الوطنية اةا مممممممممة علتدويو [

 [عنتهاا مناقشته
]و]أو[ األنوات التنهيمية[  اةطوط التوجيهية]أو[ االسممممممممرتاتيجيات و د[[]تعتمتعزز]وينبغي للنكومات أن  (ن)

للتشمممممو،ات التجااية[ ]يف ا،نتامس احمللي[ ]،وانة ت كيم  [ ]غري املسمممممببةاجوالز]]أو[ و سمممممتدامة[]امل اوية لو
 بطاقات التوسمممممممممممممميو، م ل ]املسممممممممممممممتندة إىل األنلة والعلوم[] املناسممممممممممممممبة ]التكميلية[وأن تدوو التدابرياألغذية[ 
املعلومات الدقيقة واملوّحدة واملبهومة،  [ ]من أجل تولري[ولا اجلزء األمامي للمنتجات، اليت تولّ  ]التبسريية[

]م ل حجو اجصمممة الغذائية وحمتوا،ا التغذوي يف سممميا  األمناط  مبا يف ذلك بشمممرن اجلوانم التغذوية ال ئيسمممية
]وينبغي كذلك اوتمان   53ولا القيام خبيااات مسممممممتنرية و ممممممنية ، ملسمممممماودة املسممممممتهلك الغذائية الصممممممنية[

األغذية اليت تتضممممممممممممن كميات كبرية من  التدابري للند من التر ري العام لتسمممممممممممويق ]األغذية العالية التجهيز و[

                                                      
وب اميل  تشممممممل ،ذه التكنولوجيات وحدات التصزين يف الغ ف املربّنة، وغ ف التربيد اليت تعمل ولا الطاقة الشممممممسمممممية، واملربّنات، والتصزين اجلاف، 52

 التصزين، وم الق التجبيإل 
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النص ب  قوسممم  معقول  ]و امللح، لألطبال [ أالطاقة أو الد،ون املشمممبعة ]حاشمممية[ أو املتقابلة أو السمممك  
 [يد النه  عنتهاا مناقشتهق

مبا يف ذلك تلك  ،يف حتقيق أ،داف الصمممممنة العامة]حتت سممممميط ة الدولة[ أن يسممممما،و  وينبغي للقطاع اةاا (ه)
]التشمممممم يعية  األولوايتو  ]التشمممممم يعات واللوائح التنهيمية[ معاملتسممممممقة و  2030املنصمممممموا وليها يف  طة وام 

اةطوط التوجيهية الوطنية بشممممممممممممممرن األمناط الغذائية القائمة ولا األغذية ورب إنتامس  الوطنية ومع والتنهيمية[
يتو إنتاجها  ]تسمممممممممممممما،و يف تولري من  غذائي  ممممممممممممممني واليت[ اليت [اآلمنة لغذائيةواملنتجات ا] املغذية األغذية

، [الهة وليهوزاينة احملتو  التغذوي واحمل] [واليت تسممممممممممممما،و يف تولري من  غذائي  مممممممممممممني]بط يقة مسمممممممممممممتدامة 
األغذية وند االقتضمممممممممماء، من  ول اجد من حمتو  الصممممممممممونيوم  يبةت كلتغيري ، وأن يبذل اجلهون وتشممممممممممجيعها

]، حي ما يكون  للنكومات أن حتّبز]وينبغي   [ن-4-2-3ا للبق ة ولق  ] والسك  والد،ون املشبعة ]حاشية[
 [ ]النه  يف اوتمان[اوتمان] املعنية عألغذية يف القطاع اةاا ولا ]الوطنية[ اجلهات الباولة ،[مناسب اذلك 

، واملوان ]  للمنتجممات م ممل تكنولوجيمما النممانو، والتشممممممممممممممميع، والتغليإل النبممامتغليإل أك   اسممممممممممممممتممدامممة وأممماال  
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته]  [[االبوستيكية القابلة للتنلل بيولوجي  

 العامل  يف املزااع والنهو الغذائية: ةو نحتس  تغذية  3-2-5

جلميع املزااو  وغري،و من منتجي األغذية والعامل  ليها  54ينبغي للنكومات أن تضمن احرتام اجق يف العمل (أ)
)مبا يف ذلك املهاج ين والعمال غري الشممممممم وي ( ومحايته وإوماله، ومحاية ،ؤالء األشمممممممصاا وسمممممممومتهو، وودم 

ا ولا حالتهو الصنية، مبا يف ذلك اا اط األطبال يف األشغال أي ومء غري ض واي ميكنه أن يؤ   سلب  وجون 
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) املؤذية )م ل ومل األطبال( 

لمنهمات اجكومية الدولية والقطاع اةاا وأ ممممممممممممممنا. املصمممممممممممممملنة املعني  لو  أن تولّ ، وينبغي للنكومات (.)
اجمممايممة االجتممماويممة ملنتجي األغممذيممة والعممامل  يف  ممال األغممذيممة أن يعززوا، حي ممما ينطبق ذلممك، اآل  ين 

أمناط  ولا واجصمممولوسمممبل ويد كالية،  الئقة أجواو  ن ل وكسممممالغذائي،  سممماودهتو ولا التمتع عألمنمل
 [مل يبت يف ذلك بعد] غذائية  نية و دمات  نية مناسبة ميكنهو حتمل كلبتها 

ن وينبغي للقطاع اةاا أن  (مس) مياه الشمممممم . النهيبة حصمممممموهلو ولا  ويضمممممممن، للعامل  ليهاجالة التغذوية قسممممممّ
تصلة ويسّهل اجصول ولا اةدمات الصنية امليف مكان العمل، واملرمونة والص ف الصني واألغذية املغذية 

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) إنشاء م الق لل ضاوة الطبيعية  علتغذية ويشّجع
النهو   يف متتع العامل تشمممممممجيعوينبغي للنكومات والقطاع اةاا وأ مممممممنا. املصممممممملنة املعني  اآل  ين  (ن)

ليها نهو  واوتمان التدابري، مبا، وال لاه ّيدةاجلصممممممممممممممنة لع ، مبن ليهو العمال املومسي  واملهاج ين،الغذائية
تولري ظ وف العمل  ورب الوقائية ملعداتا م أتا،نذاا املبك ، لتجّنم انتشاا األم اض املعدية، مبا يف ذلك 

  وينبغي تدايم للعمال املومسي  واملهاج ينمبا يف ذلك  ، ووند االقتضممممماء، ظ وف العيد املناسمممممبةاملناسمممممبة
 واألغذية وزموئهو ا محاية أنبسممممهوهبالعمال ولا كيبية انتشمممماا األم اض املعدية وولا الط يقة اليت ميكنهو 

ا للقوان  الوطنية والدولية وينبغي للنكومات والقطاع اةاا االورتاف، ولق  ] اليت يتعاملون معها  واملوان

                                                      
 ( 1948من ا،وون العاملي جقو  ا،نسان ) 24و 23البق  ن  54



]، مبا يف ذلك منهمات البوح  ونقاعت  زااو  والعمالذات الصمممممممممملة، ]علدوا الذي تؤنيه منهمات امل
ّنة العامل  يف املزااع والنهو الغذائية والا،هو [ ] ن منهمات البوح  ونقاعت  العمال،[ وتعزيز  مممممممممممممم

ا يف ضممممممان  مممممّنة العامل  يف املزااع والنهو الغذائية ا أسممممماسمممممي  العامل  يف املزااع والنهو الغذائية تؤني نوا  
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته] [ والا،هو[

 متك  الشبا. يف النهو الغذائية: 3-2-6

ينبغي للنكومات واملنهمات اجكومية الدولية والقطاع اةاا وأ مممممنا. املصممممملنة املعني  اآل  ين إشممممم اك  (أ)
لنهو الغذائية ورب حتسمممممم  هو، للمشممممممااكة بنشمممممماط يف اولت الشممممممبا. وتشممممممجيعهو ومتكينهو، مع االورتاف ع

و وهلو إىل األااضي، واملواان الطبيعية، واملد وت، واألنوات، واملعلومات، وا،اشان، واةدمات االستشااية 
ا للتشممم يعات واللوائح واملالية، والتعليو، والتدايم، واألسممموا ، وتعزيز إنماجهو يف ومليات  مممنع الق ااات ولق  

 (النص بش ط ال جوع إليهمتت املوالقة ولا ) الوطنية 
وينبغي للنكومات واملنهمات اجكومية الدولية والقطاع اةاا واملنهمات غري اجكومية واجملتمعات احمللية  (.)

االسممممممممت ماا يف التدايم املهين املوئو، والتدايم ولا املهااات، والتعليو ال مسي، وب امج التوجيه للشممممممممبا. من 
، الطلمالحية  من، و ول ا إقامة املشممممماايع والتوظيإلأجل زاينة قدااهتو وحصممممموهلو ولا ل ا العمل الوئق 

لتنبيز النهو الغذائية املستدامة للجيل القانم ونلع  من توليد ل ا العمل الوئق متك  السياسات والصكوك
اوميكن أن تشممممممممل االسمممممممت مااات  التنّول إليها  البنوث وا،ج اءات ال امية إىل نوو الشمممممممبا. ملعاجلة  أيضممممممم 

ولا اسممممممممممممممتهوك األمناط الغذائية التر ري من شممممممممممممممرهنو يكون للتغيري كعوامل عزيز نوا،و  احتياجاهتو التغذوية وت
متت )أسمممممم ،و و تمعاهتو احمللية   مسمممممماب  يف النهو الغذائية ومؤ  ين يف الصممممممنية نا ل  تمعاهتو بو ممممممبهو
  (املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه

التنميممة وال واب  ب  املنمماطق ال يبيممة وينبغي للنكومممات واملنهمممات اجكوميممة الممدوليممة والقطمماع اةمماا تعزيز  (مس)
 واملمااسمات االبتكااات االجتماوية وم اكز املواان والتكنولوجياتإىل املعلومات و وو مول الشمبا.  واجضم ية،

ن التغذية وتدوو اجلديدة ولا طول سمممممممموسممممممممل ا،مدانات الغذائية اليت تعزز اسممممممممتدا مة النهو الغذائية وحتسممممممممّ
املؤسممسممات االجتماوية وإقامة املشمماايع من جانم الشممبا. )ال سمميما يف البلدان اليت تشممهد معدالت م تبعة 

وينبغي للنكومات واملنهمات اجكومية الدولية والقطاع اةاا،  من اهلج ة الدا لية واةااجية للشممممممممممممممبا.( 
وملية وضمممع السمممياسمممات يف خمتلإل  ك  االا اط واملشمممااكة النشمممطة للشمممبا. يفمتا للتشممم يعات الوطنية، ولق  

القطاوات ونوو القداات الب نية واجلماوية لتشمممممممكيل النهو الغذائية ورب االورتاف بدوا الشمممممممبا. كصمممممممبات 
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) لاولة 

]من خ ل النظم الغذائية  يهاالوصالالالول املنبالالال  إلو  البالالال ية األ اط الغذائيةيف[ يف احلقوغ [ املسالالالاوا ]] 3-3
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته]املستدامة[ 

تشمممممممممممممل البيئات الغذائية األغذية املتاحة واليت يسممممممممممممهل و ممممممممممممول الناس إليها يف حميطهو، واجلونة التغذوية هلذه  -54
وينبغي أن حت ا ،ذه البيئات ولا أن تتوال  لألشممممصاا  والرتويج هلا  األغذية وسممممومتها وسممممع ،ا وموءمتها وتوسمممميمها

اليت تل  احتياجاهتو التغذوية  وامليسواة الكلبة املنصإل إىل ما يكبي من األغذية املرمونة واملغذيةو  املتساوي سبل الو ول



ل املانية واالجتماوية واالقتصممممممممممانية ، مع م اواة خمتلإل العوام55وأذواقهو الغذائية للتمتع حبياة مولواة النشمممممممممماط والصممممممممممنة
وميكن أن يشمممكل اجصمممول ولا أمناط غذائية  مممنية مشمممكلة علنسمممبة  وال قالية والسمممياسمممية اليت تؤ   ولا ،ذا الو مممول 

ويع ض ،ذا القسو  العديد من األشصاا، ذلك أهنا قد ال تكون متوال ة أو متاحة أو ميسواة الكلبة ألسبا. ك رية  إىل
نقاط الد ول السممممممياسمممممماتية املمكنة لتنسمممممم  الو ممممممول املاني واالقتصمممممماني إىل األمناط الغذائية الصممممممنية وتوال ،ا بعض 

متت املوالقة ولا ) النهو الغذائية املسمممممممتدامة يف األماكن اليت يشمممممممرتي ليها الناس األغذية ولتااوهنا ويتناولوهنا   ول من
 (النص بش ط ال جوع إليه

 األغذية اليت تسا،و يف األمناط الغذائية الصنية:حتس  الو ول إىل  3-3-1

ن توال  األغذية  (أ) املغذية اليت تسممما،و يف األمناط الغذائية الصمممنية وإمكانية املرمونة و ينبغي للنكومات أن حتسمممّ
جيم أن تتوالق  التجااة اليتمبا يف ذلك من  ول ]عالسممممتنان إىل[ ]، من  ول النهو الغذائية الو ممممول إليها

]وأن تضمممممن أال  يزي ومنصممممإل ومتعدن األط افينهام جتااي واملي ومسممممتند إىل القواود ومنبتح وغري مت مع[
سمممممممممممممميمما  األمن الغممذائي  أ   سممممممممممممممل  ولا ا،ومممال املط ن للنق يف غممذاء كمماٍف يف النهو،ممذه  ولارتتممم ي

 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته][  56الوطين
وينبغي للنكومات أن ت اوي إاشممانات منهمة األغذية والزااوة ومنهمة الصممنة العاملية لضمممان احملالهة ولا  (.)

وتوال  ا،مدانات الغذائية املناسبة واملرمونة وقداة ايع األشصاا  وقداهتا ولا الصمونالغذائية  النهوسومة 
أن تعرتف اجكومات  بية أ نا. اجيازات  وينبغي ولا الو ول إليها يف أوقات األزمة )م ل اجلائنات( 
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليهالصغرية واملزااو  األس ي  احمللي  يف ،ذا الصدن  )

]تقّ  علطابع األسممممماسمممممي ]وعجاجة امللنة إىل اختاذ ا،ج اءات يف  وينبغي للنكومات، يف أوقات األزمة، أن (مس)
[ كل مكان يف] [كصدمات أساسية] [وتسويقها]إنتامس األغذية وتوزيعها وجتهيز،ا  [تعلن] [مممم[ ]لممممما يتعّلق ب
مبا يف ذلك جتّنم القيون ] ،املم ات التجااية مبتوحةو  [ ]األسممممممممممممموا  احمللية وغري النهامية[،بقاء] ]وأن تبقي[

الغذائي الوطين واألوضاع  مع م اواة حالة األمن، تجااة[ ]التصدي ،[[ ]نا ل البلدان ويف ما بينها[ ]]الولا 
[ ]وضممممان حقو  العمال[ لضممممان ]ا،ومال املط ن للنق يف غذاء كاف الصمممنية والصمممنية النباتية والوعئية

]ونوو  اسمممممممممتم اا ومل اجلوانم املهمة من النهو الغذائية يف ايع البلدانيف سممممممممميا  األمن الغذائي الوطين و[
 مع تكون أك   توازال  اليت ]سممممممممممتدامة ]بقدا أكرب[ املغذائية النهو لا []االنتقال إىل[ ]العملية اليت تبضممممممممممي إىل

النص ب  قوسمممممممممم  ]  57الطبيعة وتدوو[ ]ميكنها أن تسمممممممممما،و يف حتقيق[ األمناط الغذائية الصممممممممممنية للجميع[
 [معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته

معاجلة البيئات الغذائية وأن  وينبغي للنكومات أن أت ذ ا،نصمممممماف واملسمممممماواة يف اجسممممممبان وند العمل ولا (ن)
حت ا ولا حصول أوضاء اجملتمعات الضعيبة، والسكان األ لي ، واجملتمعات احمللية، والبوح ، وال واة، 

 والعامل  يف  ال الزااوة واألغذية، والنسمممممممماء والشممممممممبا. يف املناطق ال يبية واجضمممممممم ية، و ممممممممغاا الصمممممممميانين،

                                                      
 ةطوط التوجيهية الطووية لدوو ا،ومال املط ن للنق يف غذاء كاف يف سيا  األمن الغذائي الوطين ا من 15البق ة   2004 منهمة األغذية والزااوة  55
  القط ي الغذائي األمن سيا  يف كاف  غذاء يف للنق املط ن ا،ومال لدوو  اةطوط التوجيهية الطووية 2004األغذية والزااوة   منهمة  56
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ل ا كالية للو ول  ا بسبم العم  وامل ض، ولاذين يواجهون قيون  ، واألشصاا الذوي ا،واقةاألشصاا و 
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) إىل األغذية املتنّووة اليت تسا،و يف األمناط الغذائية الصنية 

وينبغي للنكومات أن تقلل من اجواجز ليتمكن األشمممممممصاا من زاع خمتلإل أنواع األغذية، مبا ليها األغذية  (ه)
، أو نقلها أو من  ول النهو الغذائية املسمممممتدامة ، اليت تسممممما،و يف األمناط الغذائية الصمممممنيةواملومسية الطازجة

من حتقيق ذلك  حبهها أو شمممممممممممم ائها أو طلبها أو اجصممممممممممممول وليها بط   أ    يف بيئة غذائية معّينة  وميكن
وتقدمي  ،وتيسمممممري الو مممممول إىل ا،نرتنت، وضمممممع سمممممياسمممممات التصطي  ال يبي واجضممممم ي  ول الة أموا منها

وأسممممممموا  املنتجات الطازجة اليت تشمممممممّجع متاج  البيع علتجزئة  اةدمات املبتك ة، والسمممممممياسمممممممات والصمممممممكوك
وامليسممممممممممواة واملرمونة ولا بيع  مووة متنووة من األغذية املغّذية  واألسمممممممممموا  الشممممممممممعبية احمللية ]وغري النهامية[

ا،نتامس احمللي،  واليت تعزز ]من  ول النهو الغذائية املستدامة[اط الغذائية الصنية الكلبة اليت تسا،و يف األمن
إنتامس األغذية يف اجدائق املنزلية واجملتمعية ويف املدااس ا، مبا يف ذلك حسممممممممممممممبما وحينما يكون ذلك مناسممممممممممممممب  

م اواة األنلة ولعالية ،ذه  ]وينبغي  مناسب احي ما يكون ذلك ون األسوا  الوطنية والدولية  و  لضوالبسات ، 
النص ب  السياسات من حيث التكلبة يف سيا  اله وف االقتصانية واالجتماوية وظ وف السو  احمللية [ ]

 [قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته
، وعئعي اجلّوال تشممممممممممممممّجع املزااو  والصمممممممممممممميانين، وجتاا التجزئة تنه  يف اختاذ تدابري وينبغي للنكومات أن  (و)

األغذية اليت مت إنتاجها  مووة متنووة من األغذية يف الشمممممممممممممموااع، وجتاا البيع علتجزئة اآل  ين الذين يبيعون 
من  ول النهو الغذائية املسمتدامة  ا أو التزّون هبا من حول العامل واليت تسما،و يف األمناط الغذائية الصمنيةحملي  
  (ليهمتت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إ)

عئعي األغذية علتجزئة  تشممممّجع، أن واملقيم  احمللي  وميكن للنكومات، علتشمممماوا مع اعيات املسممممتهلك  (ز)
اليت مت املنتجة بط يقة مسممممممممممممممتدامة  واملرمونة احمللي  وأسمممممممممممممموا  األغذية احمللية ولا زاينة ودن األغذية املغذية

من  ول النهو الغذائية  تسمممممممممما،و يف األمناط الغذائية الصممممممممممنيةاليت و  التزّون هبا من حول العاملو ا إنتاجها حملي  
، وأ مممنالها ومبيعاهتا  وميكن حتقيق ذلك ورب إنشممماء  الس حملية معنّية علسمممياسمممات الغذائية أل ذ املسمممتدامة

 اأي املقيم  بشمممرن ألضمممل ط يقة لتنسممم  توال  األمناط الغذائية الصمممنية يف  تمعاهتو احمللية والو مممول إليها
  ا عجلوع وسوء التغذية جبميع أشكاله، مع إيوء وناية  ا ة لألشصاا األك   أت    وإ حتها بكلبة ميسواة

 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)

وإ حتها  من  ول النهو الغذائية املستدامة حتس  توال  األغذية اليت تسا،و يف األمناط الغذائية الصنية 3-3-2
 [والق أ دقاء ال ئيس ولا ذلك بصواة غري امسية] بكلبة ميسواة:

[ يف اوتممممانا لله وف الوطنيمممة،[ ]]حي مممما يكون ذلمممك منممماسممممممممممممممبممم   [أن تنه ]للنكوممممات  []ميكن[ينبغي] (أ)
، ]تشمم يعية[ ]نشممطة[ ]تشمممل سممياسممات و ممكوك[ ]لدوو املسممتهلك [ ومباناات طووية تدابري تتصذ[ ]أن
لتنس  توال   [،مناسب ا، حي ما يكون ذلك ]وأنوات اقتصانية[ ]وض ائم[ [سياسات ض يبية]مبا يف ذلك ]

]من  ول النهو الغذائية املسممممممممتدامة[  بكلبة ميسممممممممواة ]وإمكانية الو ممممممممول إليها[ األمناط الغذائية الصممممممممنية
اسمممممتهوك املشممممم وعت احملوة  ون يف الوقت نبسمممممهوال ين [ ] []املغذية واملشممممم وعت األغذيةشممممم اء تشمممممجيع ]و 



واألغذية غري الصنية ]والعالية التجهيز[[ ]وتشجيع السياسات والربامج ال امية إىل الوقاية من الوزن  علسك 
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشتهالزائد والسمنة أو اجد منهما[  ]

دولية والقطاع اةاا وأ ممممممممممممممنا. املصمممممممممممممملنة املعني  وينبغي للنكومات، بدوو من املنهمات اجكومية ال (.)
اآل  ين، أن تقّوي نهو املشمممممرتايت العامة ورب اج ا ولا توال  األمناط الغذائية الصمممممنية وسمممممهولة الو مممممول 

وجعلها موءمة يف السممياقات واملؤسممسممات العامة من قبيل اجضمماالت وغري،ا من وإمكانية حتّمل كلبتها إليها 
والقواود وأماكن العمل، ال، واملدااس، واملستشبيات، وبنوك األغذية، واملكاتم اجكومية، م الق اواية األطب

مبا يتماشمممممممما مع اةطوط التوجيهية الوطنية بشممممممممرن وم الق ال واية، العسممممممممك ية، والسممممممممجون، ونوا التم يض، 
ااو  األسمم ي  ومنتجي أ ممنا. اجيازات الصممغرية واملز  األمناط الغذائية القائمة ولا األغذية وورب العمل مع
 [متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه]  ااألغذية احمللي  الضعباء، حي ما يكون ذلك اكن  

بتنقيق  من  ول النهو الغذائية املسممممممممتدامة وينبغي للنكومات أن ت ب  تولري الوجبات املداسممممممممية الصممممممممنية (مس)
واضممممممممممنة تكون مّتسممممممممممقة مع اةطوط التوجيهية الوطنية بشممممممممممرن األمناط الغذائية القائمة ولا  أ،داف تغذوية

ا لألشممممممممممممممصاا األك   أت     األغذية ومكّيبة مع احتياجات البئات العم ية املصتلبة، مع إيوء وناية  ا ممممممممممممممة
 [متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه]  عجلوع وسوء التغذية

املنهمات اجكومية الدولية والقطاع اةاا وأ مممممنا. املصممممملنة املعني  اآل  ين النه  وينبغي للنكومات و   (ن)
يف الرتويج للوجبات املداسممممممممممممممية احمللية حيث يتو شمممممممممممممم اء األغذية املقدمة يف املدااس وغري،ا من م الق اواية 

لدوو اجملتمعات  ةمن املزااو  األس ي  وزأو أ نا. اجيازات الصغري  ا،، حي ما يكون ذلك مناسب  األطبال
  [متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليهوتولري الب ا الرتبوية للتومذة  ] احمللية

وينبغي للنكومات واملنهمات اجكومية الدولية والقطاع اةاا وأ ممممنا. املصمممملنة املعني  اآل  ين تيسممممري  (ه)
 ول  لألسمممممم  البقرية من من  ول النهو الغذائية املسممممممتدامة توال  األمناط الغذائية الصممممممنية بكلبة ميسممممممواة

ب امج اجماية االجتماوية، من قبيل القسممممائو الشمممم ائية لألغذية املغذية أو التنويوت النقدية أو ب امج التغذية 
 تكون متسمممممقة بنتائج تغذوية واضمممممنة ،ذه الربامج وجيم اب   املداسمممممية أو ب امج الوجبات اجملتمعية األ   

ومكّيبة مع احتياجات البئات  بشممممممممممممممرن األمناط الغذائية القائمة ولا األغذيةمع اةطوط التوجيهية الوطنية 
 [متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه]  العم ية املصتلبة

وينبغي للجهممات البمماولممة اجكوميممة واملنهمممات اجكوميممة الممدوليممة أن تعزز جهوزيممة ب امج اجمممايممة االجتممماويممة  (و)
ا ولا األمن قداهتا ولا الصممممون من أجل التصمممدي للجائنات والصمممدمات النهامية األ    اليت تؤ   سممملب  و 

 [متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه] الغذائي والتغذية 
وينبغي للنكومات واملسممممممممممممممتهلك  ومنهمات املزااو  وغري،و من منتجي األغذية تشممممممممممممممجيع توال  األغذية  (ز)

األغذية املغذية مبا يف ذلك  ،ية واملنتجة بط يقة مستدامة اليت تسا،و يف األمناط الغذائية الصنيةاملغذّ املرمونة و 
 األسممممممم ي  املزااو و  أ مممممممنا. اجيازات الصمممممممغرية أسممممممموا واملنتجة بط يقة مسمممممممتدامة واليت يتو التزّون هبا من 

والصمممممممميانين واملنهمات االجتماوية، وغري ذلك من جهون بناء اجملتمعات احمللية اليت جتمع األشممممممممصاا حول 
 [متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه] قالات غذائية حملية  



ة من  ول النهو الغذائي األمناط الغذائية الصممممنية حتقيق ا ممممد التكنولوجيات اجلديدة وتعزيز االجتا،ات لصمممماحل 3-3-3
 :املستدامة

ه، ينبغي للنكومات ا،ق اا بتر ري ا،نرتنت ووسمائل التوا مل االجتماوي وشم اء األغذية ورب ا،نرتنت، وا مد (أ)
تسممممممما،و يف  شممممممم كات ا،ووم ولا الرتويج لألغذية املغذية واملرمونة واملنتجة بط يقة مسمممممممتدامة اليت وتشمممممممجيع

 [متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه] ماوي األمناط الغذائية الصنية ولا وسائل التوا ل االجت
وينبغي للنكومات أن تعرتف عالجتاه املتنامي املتم ل يف شممممممم اء األغذية ولا ا،نرتنت واسمممممممتهوكها  اامس  (.)

أن  ا لله وف الوطنية،حسممممبما يكون ذلك مناسممممب  ميكنها، املنزل )مبا يف ذلك األغذية املباوة يف الشمممموااع(، و 
املنالذ ا،لكرتونية ولا تقدمي األطبا  املصمممممممممنووة من و املطاوو  تشمممممممممجيعتعزز السمممممممممياسمممممممممات اليت ت مي إىل 

األغذية املغذية واملرمونة واملنتجة بط يقة مسممممممممممممممتدامة اليت تسمممممممممممممما،و يف األمناط الغذائية الصممممممممممممممنية، وو ض 
بة املنتجات وغري،ا من املعلومات املعلومات بشممممممممرن األغذية يف قائمة الطعام )م ل السممممممممع ات اج ااية وت كي

كتلك املتعّلقة ع،نتامس   ]القائمة ولا العلوم واألنلة[ ذات الصممممممممملة ون احملتو  التغذوي واملعلومات األ   
]حي ما يكون ذلك  2030واالسممممممتهوك املسممممممتدام ]، ]عالسممممممتنان إىل[ ]علنه  إىل[ مؤشمممممم ات  طة وام 

 اةا مممممة[ [ ]اللوائحأي لوائح ذات  ممممملة  ا مممممة](، وتباني الباقد واملهدا من األغذية، واحرتام ا[مناسمممممب  
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته]بسومة األغذية  

 س مة األئذية يف النظم الغذائية املستدامة 3-4

ا يف ايع أجزاء النهام الغذائي وتتسممممممو  بية حامسة يف الوقاية من العوامل أسمممممماسممممممي   تعد سممممممومة األغذية وامو   -55
املنتقلة تجّنم املصاط  واألم اض م ل العوامل املم ضممممممممممممممة ل] املنتقلة ون ط يق األغذية [واملصاط  واألم اض]املم ضممممممممممممممة 

[ واملضممممممممممانات اجيوية،]لات، بات مبيدات اآلالسممممممممممموم وامللوخت اليت حتدث بصممممممممممواة طبيعية، وخملّ ، و ط يق األغذية ون
السمممممممممموم وامللوخت اليت حتدث  واملعانن ال قيلة[ ومن [،مضمممممممممانات امليك وعت ]مبا يف ذلك[]وخمّلبات العقاقري البيط ية، 

]ومضممانات ، [ ]والعقاقري البيط يةواملضممانات اجيوية، ومضممانات امليك وعت،]بصممواة طبيعية، وخملبات مبيدات اآللات، 
  [واملعممممانن ال قيلممممة] امليك وعت[ ]وخمّلبممممات مبيممممدات اآللممممات والعقمممماقري البيط يممممة، مبمممما ليهمممما مضمممممممممممممممممانات امليك وعت[

ااألم اض اجيوانية والنباتية  ومت ل  هتديدات لسمممومة النهو الغذائية وقداهتا ولا الصممممون ولصمممنة ا،نسمممان وتغذيته  أيضممم 

كن ممرمونمة، كمما يعيق االلتقماا إىل سمممممممممممممموممة األغمذيمة اوتممان األمنماط الغمذائيمة ت ميكن أن تعترب األغمذيمة مغمّذيمة إن مل وال
]ومن جهة أ   ، ميكن لتجهيز األغذية ال امي إىل املسمممممماودة ولا تولري األغذية املرمونة واملسممممممتق ة التصزين،  الصممممممنية 

من املهو و   منها ة املغذايت الدقيقةوإزال وليها يقلل من القيمة التغذوية لألغذية بسممبم إضممالة الصممونيوم والسممك ايت أن
واحملالهة يف الوقت نبسممممممممممممه ولا اجلونة التغذوية [  ،نقيق ب  املبانئ اةا ممممممممممممة بسممممممممممممومة األغذية وتطبيقهاحتقيق توازن 

]علتام، ال بد من أن تسممممتند التدابري ال امية إىل حتقيق سممممومة األغذية إىل تقييمات املصاط  القائمة ولا العلوم واألنلة، 
تتبع سمممومة األغذية  وتتزايد اجاجة امللنة إىل حتسممم  القداة ولا [ ةللقواود املتبق وليها من جانم أط اف متعدن اولق  

ومليات  تيسممممممممري [واملسمممممممماودة ولا ا ممممممممد تدلق ا،مدانات الغذائية، وحتسمممممممم  اب  املنتج  عملسممممممممتهلك ، ]من أجل 
والوطين يف  []الدوم[العاملي]ويسّل  ،ذا القسو الضوء ولا اجاجة إىل التعاون  اسرتجاع األغذية من الشبكات املنّسقة 

ا للمسممماءلة بشمممرن مصمممدا األغذية ومناولتها و اضمممع   أن يكون كل  ممماحم مصممملنة مسمممؤوال  وإىل ] ال سمممومة األغذية 
وينبغي تعزيز سممممممومة األغذية من  ول تقييمات لعالة ]  [وم اقبة جونهتا بسممممممبم إمكانية انتشمممممماا األم اض ون ط يقها



النص ب  للمصاط  تؤني إىل إقامة نهو اقابة مناسممممممممبة ملصتلإل النطاقات والسممممممممياقات وأسمممممممماليم ا،نتامس والتسمممممممميو  [ ]
 [قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته

 تعزيز التعاون الوطين والدوم يف  ال سومة األغذية: 3-4-1

لنهو الغذائية وأن تطّوا سمممياسمممات وب امج ينبغي للنكومات أن تعزز سمممومة األغذية يف سمممياسممماهتا املتعّلقة ع (أ)
بشممرن سممومة األغذية يكون من شممرهنا أن تنه  يف اوتمان إج اءات ولا وحمدنة السمميا  مسممتندة إىل العلوم 

متت املوالقة ولا ] امتدان النهو الغذائية وتتعّلق إبنتامس األغذية وجتهيز،ا ومناولتها وإودان،ا وختزينها وتوزيعها 
 [ جوع إليهالنص بش ط ال

ويتعّ  ولا اجكومات القيام، حسم االقتضاء، بتطوي  ووضع وتقوية وإنباذ نهو م اقبة لسومة األغذية، مبا  (.)
يف ذلك م اجعة التشمممم يعات واللوائح التنهيمية الوطنية اةا ممممة بسممممومة األغذية واوتمان،ا وحتدي ها وتنبيذ،ا 

وينبغي  انات األغذية من أتنية وملهو بسممممممممممممممومة ليتمكن منتجو وموانو الغذاء ولا طول سمممممممممممممملسمممممممممممممملة إمد
، نولي اللنكومات أن تنّبذ، حسممممممم االقتضمممممماء وبدوو من املنهمات اجكومية الدولية، املوا ممممممبات املعتمدة 

 [متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه] من اةطوط التوجيهية الطووية  39للبق ة  ولق ا
للسمممملطات املعنية بسممممومة األغذية املشممممرتكة ب  منهمة األغذية والزااوة وينبغي للنكومات والشممممبكة الدولية  (مس)

لتبانل املعلومات بشرن سومة األغذية، مبا يف  ال مسية ومنهمة الصنة العاملية أن تشااك يف الشبكات الدولية
سمممممممو األنلة ذلك م اقبة املصاط  املنقولة بواسمممممممطة األغذية وتبشمممممممي األم اض وإنااة حاالت الطواائ، وأن تتقا

لتنسمم  سممومة األغذية يف  مووة من القضممااي م ل جونة  ، حسممم االقتضمماء،والبياالت معها وتسمما،و ليها
واملنتجات الطبية البيط ية أو  [ومضممممممممممممممانات امليك وعت] ]والعقاقري البيط ية[ املياه، وخملبات مبيدات اآللات

السمممممموم اليت [ ]واملوخت الكيميائية و لغدن الصمممممماء،واملوان املسمممممببة الضمممممط اعت ا]اةا مممممة علصمممممنة النباتية، 
املضممممممالة إىل األغذية، والبكترياي  [غري امل  ص هبا وغري املرمونة]املوان  [اسممممممتصدام]و ،[حتدث بصممممممواة طبيعية

 املم ضة والبريوسات والسموم والطبيليات واألم اض اجيوانية املصدا، واالحتيالزالغّد يف املنتجات الغذائية 
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته]

 ضمان سومة األغذية يف نهو ا،نتامس: 3-4-2

 58ينبغي للنكومات والقطاع اةاا وأ ممممممممممممممنا. املصمممممممممممممملنة املعني  اآل  ين تنبيذ هنج الصممممممممممممممنة الواحدة (أ)
ولا طول سمملسمملة إمدان األغذية واألووف، مع  [ ]األم اض املنتقلة ون ط يق األغذية[سممومة األغذية] إزاء

علرتاب  القائو ب  سممومة األغذية و ممنة ا،نسممان والنبا ت واجيواالت  احي ما يكون ذلك مناسممب   االورتاف
وغري،ا من األم اض املعدية الناشئة اليت ميكنها  والبيئة، ال سيما من أجل الوقاية من األم اض اجيوانية املصدا

  [مل يبت يف ذلك بعد] واجد من انتشاا،ا يف املستقبل  إىل جائنة أن تتنول
قممائمممة ولا العلوم  ا وطنيممةوينبغي للنكومممات، علتعمماون مع املنهمممات اجكوميممة الممدوليممة، أن تضممممممممممممممع  ططمم   (.)

ذلك  يف ملكالنة مقاومة مضممممانات امليك وعت يف ال  وة اجيوانية وت بية األحياء املائية والنبا ت، مبا واملصاط 
                                                      

يت تتوا ل ليها قطاوات متعدنة )م ل الصنة العامة، الصنة الواحدة هنج ي مي إىل تصميو وتنبيذ الربامج والسياسات والتش يعات والبنوث ال 58
ا مممن أجممممممممل حتممقمميممق نممتممممممممائممج ألضممممممممممممممممممممممل يف  ممممممممال الصمممممممممممممممممنممممممممة الممعممممممممامممممممممة  املمم جممع: و مممممممممممممممممنممممممممة اجمميمموان والممنممبممممممممات، والممبمميممئممممممممة( وتممعمممممممممممل مممعمممممممم  
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الدولية املعتمدة من جانم األجهزة الدولية  واةطوط التوجيهية والتو مممممميات إنتامس العلإل، ت اوي املوا ممممممبات
، وأن املعنية بوضمممع املعايري واليت يعرتف هبا اتبا  منهمة التجااة العاملية بشمممرن تدابري الصمممنة والصمممنة النباتية

، مبا يف ذلك التصلص 59ناسمممممممم ملضمممممممانات امليك وعتتنبذ،ا من أجل تعزيز ونوو االسمممممممتصدام ال شممممممميد وامل
]يف  60كموان حمبزة للنمو  املهمة من الناحية الطبية[]اسمتصدام مضمانات امليك وعت التداجيي من اسمتصدامها 

  اكون ذلك مناسب  ي، حي ما حتليل املصاط [ ] طة العمل العاملية بشرن مقاومة مضانات امليك وعت[ غيا.
اتباع هنج تعاوين للصممممممممنة الواحدة من أجل اجد من مقاومة مضممممممممانات امليك وعت، مبا يف ]ومن الضمممممممم واي 

ذلك إذكاء الووي وتنمية القداة ولا ا مممد مقاومة مضمممانات امليك وعت واسمممتصدامها يف األغذية والزااوة [ 
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته]

 يت هتدن سومة األغذية يف ا،مدانات الغذائية:محاية املستهلك  من املصاط  ال 3-4-3

ينبغي للنكومات والقطاع اةاا واملنهمات اجكومية الدولية والشممممممممممم كاء يف التنمية وأ مممممممممممنا. املصممممممممممملنة  (أ)
املعني  اآل  ين تعزيز إمكانية التتبع يف سوسل ا،مدانات الغذائية والكشإل املبك  ون التلّوث وحتسينهما، 

متت املوالقة ولا ] ا اليت تتينها التكنولوجيات اجلديدة ،جيان اجلول يف  ال التتّبع واالسمممممممممممممتبانة من الب  
 [النص بش ط ال جوع إليه

تدوو  وينبغي لوسمممممممت مااات اليت تقوم هبا اجكومات والقطاع اةاا وأ مممممممنا. املصممممممملنة املعني  اآل  ين أن (.)
و ّهزيهممما لتنبيمممذ التمممدابري الوطنيمممة املسمممممممممممممتنمممدة إىل العلوم واألنلمممة والقمممائممممة  تمممدايمممم منتجي األغمممذيمممة ومنممماوليهممما

متت ] املصاط  اليت ميكنها أن تولّ  األغذية املرمونة وأن حتالع يف الوقت نبسممممممممممممممه ولا قيمتها التغذوية  ولا
 [املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه

لتشمممممممممممممم يعمممات واللوائح واةطوط التوجيهيمممة وأن ع أن تق ّ  []إن اجكوممممات ممممدووة إىل[ينبغي للنكوممممات]و (مس)
]واملنالع احملتملة ]يف ضممممممموء اسمممممممتصدامها  واحملتملة الصمممممممنية الناشمممممممئة [ ]اآلخا[املصاط تكّيبها لتقييو وإنااة ]

[ وأن تممممدي  املنتجممممات] يف حتقيق األمن الغممممذائي والتغممممذيممممة[ [املمكن[ ]وأن تنه  يف املسمممممممممممممممممابممممة احملتملممممة
الغذائية اجلديدة اليت تسممممممممممتند ها التكنولوجيات الناشممممممممممئة )م ل اللنوم املصممممممممممّنعة يف املصتربات  ]للمنتجات[

، وغري،مما( حسمممممممممممممممم []منتجممات التكنولوجيمما األحيممائيممة اجممدي ممة واملعممدّ لممة للجينممات[ااملنتجممات املعممّدلممة واا يمم  ]و
أينما توال ت، كما قصمممل مع االقتضممماء، مع م اواة تقييمات املصاط  العلمية وموا مممبات الدسمممتوا الغذائي، 

]، والعواممممل املشمممممممممممممم وومممة من غري العلوم )م مممل أذوا  يف األط  التنهيميمممة المممدوليمممة]أي منتج غمممذائي جمممديمممد 
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشتهاملستهلك ([  ]

 التثقي  واملعلوماتو املعارف التغذوية املتم ور  حول اتنسان  3-5

مبكان م اواة اجملمووة املتنووة من ال قالات الغذائية، واملعايري االجتماوية، والعوقات، والتقاليد اليت  من األبية -56
، وإقامتها واحملالهة وليها ومحايتها من غري تقويض من  ول النهو الغذائية املسممتدامة تسمما،و يف األمناط الغذائية الصممنية

سممممم   ويع ض ،ذا القسمممممو نقاط الد ول السمممممياسممممماتية لتشمممممجيع األمناط الغذائية التقدم احمل ز يف حتقيق املسممممماواة ب  اجلن
                                                      

 ملؤمت  املنهمة  (2019التق ي  النهائي للدواة اجانية واألابع  )من امل لق جيو من  7البق ة  59
 الصانا ون مؤمت  املنهمة بشرن مقاومة مضانات امليك وعت  2015ز4البق  ن )أ( و)ن( من الق اا  60
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الصمممممنية من  ول نوو األشمممممصاا لتنسممممم  معاالهو، ووويهو، وت قيبهو، وجونة املعلومات املتاحة والدوالع واملهااات 
اجلوانم الصمممممنية   وتعزيز اةا مممممة بكل سممممميا الربامجاليت متّكن اجلهات الباولة ال ئيسمممممية  وتعد  املسمممممتدامة واملمااسمممممات

 لضمممممممممان التر ري ولا التغذية والبيئة بط يقة ا حيواي  ألمناط الغذائية واملعااف التقليدية املنب قة ون خمتلإل النهو الغذائية أم   ل
ّكن مين ّول األمناط املتعّلقة عألغذية واستهوكها وأقسلوكي أن الجتماوي و التغيري اللوميكن  متساوية وإجيابية ومستدامة 

و]األبعان ال و ة للتنمية املسممممممممممتدامة )البيئي واالجتماوي  سمممممممممم ،وألاألشممممممممممصاا من القيام خبيااات ألضممممممممممل ألنبسممممممممممهو و 
النص ب  قوسممممممم  معقول  قيد النه  واالقتصممممممماني([ ]األبعان البيئية واالقتصمممممممانية واالجتماوية ]للتنمية املسمممممممتدامة[[  ]

 [عنتهاا مناقشته
]من  ول  األمناط الغذائية الصمممممنية واألنوات لتولري الت قيإل واملعلومات بشمممممرناسمممممتصدام السمممممياسمممممات  3-5-1

 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته] :النهو الغذائية املستدامة[

أن تدوو اةطوط التوجيهية الغذائية القائمة ولا  ، علتعاون مع املؤسممممممممممممممسممممممممممممممات العلمية،ينبغي للنكومات (أ)
واليت  واألشممممممصاا ذوي االحتياجات التغذوية اةا ممممممة األغذية واملسممممممتندة إىل األنلة ملصتلإل البئات العم ية

يكون من شمممرهنا تع يإل األمناط الغذائية الصمممنية املناسمممبة لكل سممميا  من  ول م اواة احمل ّكات االجتماوية 
وا،يكولوجية واجلغ الية والبيئية، وأن تضممممممممعها حي ما يكون  والتقليدية والعلمية واالقتصممممممممانية تواا ةوامل وال قالية
اومن املهو   مناسمممممب اذلك  االسمممممت ماا، حسمممممم االقتضممممماء، يف أنوات التغذية الصمممممنية العامة لتنسممممم   أيضممممم 

املسمممممممتدامة[ ]من  ول النهو  ]والنهو الغذائية تشمممممممجيع األمناط الغذائية الصمممممممنية ]بغية[الت قيإل التغذوي و
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته]  الغذائية املستدامة[

م ا لوينبغي للنكومات أن تطّوا، حسممم االقتضمماء، معايري التغذية القائمة ولا العلوم واألنلة بو ممبها أسمماسمم   (.)
األغذية ذات ك الة السمممياسمممات ال امية إىل اجد من أ  [ تسمممويق  اوتمان ]تنهيو[ ]نااسمممة[ ]النه  يف [تقييد]

الطاقة العالية والقيمة التغذوية ]الدنيا[ ]املتدنية[ ]لألطبال ]ورب ايع قنوات االتصمممال[ والرتويج هلا والتعّ ض 
 الية التجهيز[]الع ( األغذية واملشممم وعت]وتغليإل املنتجات[ ،)مبا يف ذلك التسمممويق ال قميل وايتها التجااية[ 

واملتقابلة،  ]حاشية[ الد،ون، ال سيما الد،ون املشبعة]السع ات اج ااية و[ اليت حتتوي ولا نسم والية من]
للقواود  ولق ا، والرتويج هلا والتعّ ض ل وايتها التجااية، ال سمميما للقا مم ين، [والسممك ايت واألموحزالصممونيوم

وميكن أن تشمممممممممممممل ،ذه   يعات الوطنية، حي ما ينطبق ذلك املتبق وليها من جانم أط اف متعدنة وللتشمممممممممممم
 [يف األماكن العامة أو]بيع ،ذه األغذية والرتويج هلا  [ ]تنهيو[منع]، مناسممممممممممممممب االتدابري، حي ما يكون ذلك 

النص ب  قوسممم  معقول  قيد ] ولا مق بة من املدااس، مبا يف ذلك م الق ال واية عألطبال، وند االقتضممماء 
 [عنتهاا مناقشتهالنه  

 ]وأ ممنا. املصمملنة اآل  ين[ ]محاية ال ضمماوة الطبيعية ]اةالصممة[ والرتويج هلا ونومها[ وينبغي للنكومات (مس)
[ ]وحىت وم  السممممنت [ ]وتشممممجيع من اجياة ]اةالصممممة[ ]يف األشممممه  السممممتة األوىل لل ضمممماوة الطبيعيةالرتويج 

 متااسمممممممممممممها األمهات العاموت ونومها[ ]لق ة جديدة: إنشممممممممممممماء بنوك األلبان ومحاية ال ضممممممممممممماوة الطبيعية اليت
املدونة الدولية وعلتام نومها بواسممممممممممممطة التغذية التكميلية املناسممممممممممممبة ويف الوقت املناسممممممممممممم[ وتنهيو ]تطبيق ]

]وغري،ا من  ، تسممويق بدائل حليم األطبال التجاايةمناسممب احي ما يكون ذلك ]، [لتسممويق بدائل حليم األم
املغذايت األساسية   يلية لضمان سومة األغذية وتلبية احتياجات ال ضع و غاا األطبال مناملنتجات التكم



ا للسممماح للمسممتهلك  الذين يشممرتون ،ذه املنتجات بتنديد تلك ا وملنوظ  وجيم أن يكون التوسمميو واضممن  
املدونة الدولية لتسممممويق وبدائل حليم األم األ    وأن تنّبذ ] املناسممممبة لعم  ال ضممممع و ممممغاا األطبال لديهو[

والق ااات الوحقة ذات الصمممممملة الصمممممماناة ون اعية الصممممممنة العاملية مع م اواة سممممممياقاهتا  61بدائل حليم األم
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته] [الوطنية 

 بطاقات التوسممممممميو وضمممممممع[]نهو[ و] ]، مبا يف ذلك النه  يف[ وينبغي للنكومات أن تعزز التوسممممممميو التغذوي (ن)
من أجمل  [ا]وأن وتمدوممه ]م مل بطماقمات التنمذي [ ولا اجلزء األممامي للمنتجمات ]الطوويمة[ ]التبسممممممممممممممرييمة[

وجيم أن يكون نهام وضممع بطاقات   ]من  ول النهو الغذائية املسممتدامة[ تشممجيع األمناط الغذائية الصممنية
ا مع متسممق   و[ العلمية ومبنر  ون تضمماا. املصمماحل األنلةا إىل ]مسممتند   التوسمميو ولا اجلزء األمامي للمنتجات

]املسممممتندة إىل األسممممس العلمية السممممليمة للسممممماح  سممممياسممممات الصممممنة العامة والتغذية واللوائح الغذائية الوطنية
توجيهات  مع م اواةعلقيام خبيااات مسمممتنرية يف سممميا  التوازن العام الذي يتسمممو به النم  الغذائي الصمممني و 

كما جيم أن يشمممممل نهام ]  عاملية ذات الصمممملة واةطوط التوجيهية هليئة الدسممممتوا الغذائي[منهمة الصممممنة ال
]يسممتند إىل األنلة  للصصممائص التغذوية أسمماسممي ا اوضممع بطاقات التوسمميو ولا اجلزء األمامي للمنتجات منوذج  

يكون من شممممممممممممرنه م اواة اجلونة التغذوية العامة للمنتج أو  العلمية ويكون مبنر  ون تضمممممممممممماا. املصمممممممممممماحل و[
[  [[ ]األم اض املتصمممممممممممممملة علنهام الغذائيكوبا( )أو]األم اض غري املعدية ]املغذايت املهمة علنسممممممممممممممبة إىل 

]األ،داف التنهيمية لنهام وضمممممممع بطاقات التوسممممممميو الذي يسممممممممح للمسمممممممتهلك  بتنديد املنتجات بصمممممممواة 
والد،ون املشممممممبعة  ،وإاام الد،ون ،لة وندما حتتوي ولا كمية مب طة من السممممممك  ممممممنينة وسمممممم يعة وسممممممه

 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشتهوالصونيوم[ [ ] ،واملتقابلة
اجلهات ]السممممياسممممات ال امية إىل[ ]تشممممجيع[ ] [، حسممممم االقتضمممماء،][ []تطّواحتّبز]وينبغي للنكومات أن  (ه)

لتصممممممممممممممميو منالذ بيع األغذية، مبا يف ذلك ]و[ ]،نتامس املزيد من األغذية املغذية ع اةاا القطا  [الباولة يف
 و ض األغذية [ ]لتشممممممجيع[األسمممممموا  واملطاوو واألماكن األ    اليت تبيع األغذية أو تقدمها، اليت تشممممممّجع

اليت  ]املرمونة واملغذية[ ]واملنتجة بط يقة مسمممممممتدامة[ ]اليت يسمممممممتنسمممممممن أن تكون منتجة بط يقة مسمممممممتدامة و[
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته]  [والرتويج هلا]تسا،و يف األمناط الغذائية الصنية 

ومنهمات اجملتمع املدين واملنهمات غري  [والقطاع اةاا]وينبغي للنكومات واملنهمات اجكومية الدولية  (و)
 ال  ]يف اجكومية وأ ممممممممممنا. املصمممممممممملنة املعني  اآل  ين، مبن ليهو األطباء والعامل  يف القطاع الصممممممممممني

]مع  سياقات خمتلبة، يف]، تعزيز إنمامس الت قيإل التغذوي واااسات ا،اشان يف  ال التغذية ال واية الصنية[
مبا يف ذلك للسمممممممكان املشمممممممااك  يف ب امج تغذية احملتمل،[  ن تضممممممماا. املصممممممماحلاالحرتاز يف الوقت نبسمممممممه م

بشممممممممرن األمناط [ ]، واملعلومات و]التد وت[ ]الربامج[ املسممممممممتندة إىل اةطوط التوجيهية األمهات واألطبال
والسمممممممممياسمممممممممات األ    املتعّلقة علنهو الغذائية  وجيم النه  يف إنمامس الت قيإل  الغذائية القائمة ولا األغذية

زاينة إنتامس  من أجلسممممممبيل لدوو املنتج  كواملعلومات يف  ال التغذية ضمممممممن اجزم البنية ل اشممممممان الزااوي  
النه  عنتهاا النص ب  قوسمممممممممم  معقول  قيد ]  [وتنويع احملا مممممممممميل ذات الك الة التغذوية العاليةاحملا مممممممممميل 

 [مناقشته

                                                      
61.. WHO, 1981. GenevaMilk Substitutes-International Code of Marketing of Breast  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/40382/9241541601.pdf;jsessionid=59A156008D2AFA5727C861A745043F39?sequence=1


ومنهمات اجملتمع املدين واملنهمات غري  [والقطاع اةاا]وينبغي للنكومات واملنهمات اجكومية الدولية  (ز)
اجكومية وأ ممنا. املصمملنة املعني  اآل  ين، مبن ليهو األطباء والعامل  يف القطاع الصممني، تعزيز سمملسمملة 

من قبيل التوا مل بغ ض  [ ]توجيه اةيااات املسمتنرية للمسمتهلك [تغيري السملوكيات]ال امية إىل األنشمطة من 
 والتوا ممل ب  األشممصاا، واجوااات اجملتمعية،[ ،]التغيري االجتماوي والسمملوكي، والت قيإل الغذائي والتغذوي

سممممبيل ك  ]للرتويج لل ضمممماوة الطبيعية وال قالات الغذائية األ مممملية والتقليدية[ التسممممويق االجتماوي]مباناات[ و
 للتممر ري بط يقممة إجيممابيممة ولا املعممااف واملواقإل واملعممايري االجتممماويممة وتنسمممممممممممممميق ال سمممممممممممممممائممل املتعّلقممة علتغممذيممة

واملوّجهة ورب  مووة متنووة من قنوات االتصممال للو ممول إىل مسممتوايت متعدنة من  ]واالسممتهوك املسممتدام[
 [قيد النه  عنتهاا مناقشته النص ب  قوس  معقول ] اجملتمع )م ل اجموت ا،وومية( 

وينبغي للنكومات واملنهمات اجكومية الدولية اجملتمع املدين والقطاع اةاا وأ مممممممممنا. املصممممممممملنة املعني   (ح)
اآل  ين نوو ت قيإل ايع اجلهممات البمماولممة يف النهو الغممذائيممة ،سممممممممممممممنممان األولويممة ةبض البمماقممد واملهممدا من 

 توسممممممميوو ميكن أن تشممممممممل ا،ج اءات محوت للتووية ولا املسمممممممتوايت الوطنية وا،قليمية والعاملية، و   األغذية
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه)  الباقد واملهدا من األغذية ، وا د ايخ  وحية األغذية

 تشجيع املعااف وال قالة الغذائية احمللية: 3-5-2

واملنهمممات اجكوميممة الممدوليممة واألوسممممممممممممممماط  [والقطمماع اةمماا]ينبغي للنكومممات ومنهمممات اجملتمع املممدين  (أ)
والقائمة  تواا ةواملوالتقليدية األكانميية وأ ممممممنا. املصمممممملنة املعني  اآل  ين اسممممممتصدام املواان املع لية ال قالية 

 ول النهو  ]من يتعّلق عألمناط الغذائية الصممممممممممممممنيةولا العلوم واألنلة لتعزيز ونوو الت قيإل واملعااف يف ما 
وجتّنم الباقد واملهدا من األغذية،  ]ونهو ا،نتامس املتنوع،[ ، والتغذية، والنشممممممماط البدين،الغذائية املسمممممممتدامة[

وتوزيع األغذية نا ل األسمم ة، وسممومة األغذية، وال ضمماوة الطبيعية املناسممبة، وحي ما تقتضممي اجاجة، التغذية 
النص ب  قوسمممم  ] كملة مع م اواة املعايري ال قالية واالجتماوية والتكّيإل مع خمتلإل اجلما،ري والسممممياقات امل

 [معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته
وينبغي للنكوممات واملنهممات اجكوميمة المدوليمة ومنهممات اجملتمع املمدين والقطماع اةماا والقمانة اجملتمعي   (.)

الصمممممممنة واألوسممممممماط األكانميية وأ مممممممنا. املصممممممملنة املعني    يف  ال صمممممممائي األوالعامل  االجتماوي  و 
بية األغذية يف الرتاث االورتاف  و  ومهااات الطهي، والت قيإل التغذوي الغذائية ال قالاتاآل  ين تشممممممممممجيع 

 ال قممممايف يف اجملتمعممممات احملليممممة  وميكن حتقيق ذلممممك من  ول اجلمعيممممات األ،ليممممة واعيممممات املسممممممممممممممتهلك 
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) واملؤسسات التعليمية اليت تستهدف ال جال والنساء 

معااف السممممكان األ مممملي  واجملتمعات احمللية  تقوم، حسممممم االقتضمممماء، حبماية وتعزيزوينبغي للنكومات أن  (مس)
األغذية احمللية  ]األغذية[ ]بط يقة مسمممتدامة[ وإودان وأسممماليم إنتامس واألو اف املتواا ة املتعّلقة علتقاليد احمللية

  ]وا،نتامس املستدام لألغذية[ وحبهها، واليت تعزز سومة األغذية [وبيئية]والتقليدية اليت تتمتع ببوائد تغذوية 
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته]



 ئية والتغذوية:تشجيع  م اكز  املع لة والت قيإل واملعلومات الغذا 3-5-3

أن تضمممممممممممع  ، لضمممممممممممو  ون مدااس التعليو،ينبغي للجامعات واملدااس وم اكز التعليو والتدايم البني  واملهني  (أ)
الصممنة و  الدااسممات الغذائية اليت تشمممل تكنولوجيا األغذية بشممرن التغذية للطو. يف  االت نااسممية منا،ج

 (النص بش ط ال جوع إليهمتت املوالقة ولا ) والزااوة  ول لرتة تدايبهو 
 واملنهمات اجكومية الدولية واجلامعات واملدااس [والقطاع اةاا]وينبغي للنكومات ومنهمات اجملتمع املدين  (.)

وأ مممممممنا. املصممممممملنة املعني  اآل  ين تعزيز املعااف  ومنهمات  مممممممغاا املنتج  والعامل  ووسمممممممائل االتصمممممممال
والبالغ  )مبا يف ذلك تشجيع أوقات الوجبات  والشبا.ن الدااسة التغذوية ومهااات الطهي وند األطبال يف س

اجلماوية والتوا ممل االجتماوي حول الطعام واسممتهوك األمناط الغذائية الصممنية و بض املهدا من األغذية( يف 
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته]  مووة متنّووة من السياقات 

أن تقوم حسممممممممممم االقتضمممممممممماء،  وبناء ولا الطلم، بدوو من املنهمات اجكومية الدولية،وينبغي للنكومات  (مس)
بتنبيذ سممياسممات شمماملة بشممرن الغذاء والتغذية يف املدااس وم حلة ما قبل املداسممة، واسممتع اض املنا،ج الرتبوية 

ك اجملتمعات ليها، وإشممممممم ا [ ]و[]املمااسمممممممات املسمممممممتدامة[واالسمممممممتدامة]التغذية  ]واااسمممممممات[ ،نمامس مبانئ
 ا،  ممغاا منتجي األغذية والعامل  يف  ال األغذية ومنهماهتو[]، مبا يف ذلك، حي ما يكون ذلك اكن  احمللية

]من  ول النهو  واألمناط الغذائية الصمممممممنية ]والنهو الغذائية املسمممممممتدامة[ يف تعزيز البيئات الغذائية الصمممممممنية
ة وغري،ا من م الق اواية األطبال وهتيئتها، ونوو اةدمات يف املدااس ونوا اجضممممممممممممممان الغذائية املسممممممممممممممتدامة[

 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته] الصنية والتغذوية يف املدااس 
وينبغي للنكومممممات واملنهمممممات اجكوميممممة الممممدوليممممة والقطمممماع اةمممماا ومنهمممممات اجملتمع املممممدين واملنهمممممات  (ن)

وأ ممممممممممنا. املصمممممممممملنة املعني   ة والعامل  يف  ال األغذية ومنهماهتوو ممممممممممغاا منتجي األغذي اجكومية غري
اجملتمعات احمللية ومدااس املزااو  و  السممممممممكان األ مممممممملي  اآل  ين نوو اجوااات بشممممممممرن األغذية والتغذية مع

ال  اجقلية و دمات ا،اشممممممممممممممان الزااوي من  ول تبانل املعااف واةربات واأللكاا اليت ميلكها األل ان الذين
]وموّاني يعتربون وانة  أوضمممممممممممممماء  يف  تمع التغذية )م ل قانة اجملتمعات احمللية، والقانة الديني ، والطهاة، 

وقانة الشمممبا.، واملزااو  ومنتجي األغذية، واّوان األومال  [،النهو الغذائية وجتاا التجزئة ليها، واملسمممتهلك 
 ال ال واية  يف ]و ممممممممممممممغاا منتجي األغذية والعامل  يف  ال األغذية ومنهماهتو،[ ]والعامل  الشممممممممممممممبا.،
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته] والساء البلدايت، واجملتمعات احمللية(  الصنية،[

النص ب  قوسممممم  معقول  قيد ] يف النظم الغذائية ]واسالالالالتق ليتها[ املسالالالالاوا  بن اجلنسالالالالن وة ن املرأ  3-6
 [النه  عنتهاا مناقشته

]اجلوع ونقص التغذية وسممممموء التغذية لد  النسممممماء  تعد العوقات ب  اجلنسممممم  واملعايري ال قالية من أب ز حم كات -57
ألغذية واختاذ ويف بلدان وديدة، تقوم النسممممممماء والبتيات إبنتامس ا  [األمناط الغذائية الصمممممممنية والنتائج التغذوية] والبتيات[

لتنقيق التنمية  مهم ا وتعد امل أة وامو   الق ااات املتعّلقة علنم  الغذائي لألس ة والتر ري يف اجالة التغذوية ألوضاء أس هتن 
ااملسممممممممتدامة، بو ممممممممبها جهة لاولة ليس لق  يف النهام الغذائي بل  ويف الوقت  يف أسمممممممم هتا و تمعها احمللي وبلد،ا  أيضمممممممم 

 [مبسمممؤوليات]بشمممكل غري متسممماٍو حتت ومء ما تكّلإل به من مسمممؤوليات[ ] النسممماء والبتيات [تكّلإل] []ت زحنبسمممه، 



من انعدام  ]أولا بك ري[ عان  يف الك ري من األحيان من مسممممممممممممممتوايت واليةيال واية والعمل املنزم غري مدلووة األج ، و 
وقد يكون الوضممممع أسمممموأ علنسممممبة إىل النسمممماء والبتيات اللوام ]  ]مقاانة عل جال[ األمن الغذائي والنتائج التغذوية السمممميئة

عان  من أوجه االسممممممتبعان املتعدنة ولا أسمممممماس إواقتهن، ووم ،ن، وإ نيتهن، ومعتقداهتن الدينية، وتوجههن اجلنسممممممي، ي
ة حاجة إىل ومثيف اجملتمع [  ا، وغري ذلك من اةصمممممممائصب أو بكل بسممممممماطة ألهنن الشممممممم قة األشمممممممد لق   وموقعهّن اجلغ ايف
من  ول إوانة توزيع ،ذا العمل غري مدلوع األج  والتعليو والو مممول وضممممان حقو  النسممماء[ ] والبتياتمتك  النسممماء 

ويسمممممّل  ،ذا القسمممممو الضممممموء ولا أبية حتسممممم  الاه امل أة، وضممممممان  إىل املعلومات واملواان واةدمات، لتنسممممم  التغذية 
نوا،ا كصممبة لاولة ومشممااكة يف  ]متكينها من أتنية[ [حتسمم ]املالية والبنية واجيوية املانية، وحصمموهلا املباشمم  ولا املواان 

العوائق القانونية اليت حتد من ]التغّلم ولا[ ووقات القوة و [ ]موازنة[مواجهة]، و[و مممممممموهتا ووضممممممممعها] ممممممممنع الق ااات 
 [النه  عنتهاا مناقشته النص ب  قوس  معقول  قيد] املساواة واةيااات املتاحة هلا 

 متك  امل أة: 3-6-1

تعزز املسممممماواة يف مشمممممااكة امل أة وال جل يف  مممممنع الق ااات  ]تضممممممن تكالؤ الب ا وأن[ ينبغي للنكومات أن (أ)
السممياسممية وأن تدوو امل أة ال سمميما يف املناطق ال يبية، وأن تضمممن املسمماواة ب  اجلنسمم  يف أتنية أنواا قيانية 

 م ل الربملاالت والوزااات والسمممممملطات احمللية ولا مسممممممتو  املقاطعة واجملتمع احمللي  -ا يف ،يئات  ممممممنع الق ا
]وينبغي للنكومات وغري،ا من ]الوكاالت[ ]أ ممممممممممممنا. املصمممممممممممملنة[ ]الشمممممممممممم وع يف وضممممممممممممع[ ]تشممممممممممممجيع[ 
]االسمممممرتاتيجيات اليت ت مي إىل[ إحداث تغيري سممممملوكي من أجل العمل مع ال جال والبتيان ولا نوو النسممممماء 

النص ب  قوسممممم  معقول  قيد النه  عنتهاا البتيات يف  ال التغذية بو مممممإل ذلك مسمممممؤولية مشمممممرتكة [ ]و 
 [مناقشته

[ ]االجتممماويممة االجتممماويممة وال قمماليممة]وينبغي للنكومممات أن تشممممممممممممممّجع قيممام بيئممة متكينيممة ،حممداث التغرّيات  (.)
 ]واتباع هنج م اٍع للمنهوا اجلنسمممممممممممممماين[ الوزمة لتنقيق املسمممممممممممممماواة ب  اجلنسمممممممممممممم  واالقتصممممممممممممممانية وال قالية[

ال امية  ]وامل اوية للمنهوا اجلنسمممممممماين[ السممممممممياسممممممممات والربامج واملؤسممممممممسممممممممات ومحوت التووية احملدنة ببضممممممممل
]والبتاة[، ]ال سمممميما يف املناطق ال يبية[  ]و]جيم[  التصممممدي ملصتلإل أشممممكال التمييز والعنإل ضممممد امل أة إىل

ال جممال للتقليممل من انات البعممل العنيبممة وتكييإل اةممدمممات ]العممامممة[ ]ميكن[ أن يشمممممممممممممممممل ذلممك العمممل مع 
النص ب  قوسمم  معقول  قيد النه  عنتهاا [ ] ]ا،اشممانية واالسممتشممااية[ من أجل ]تيسممري[ ]نوو[ النسمماء

 [مناقشته
ات ]، ال سمممممممممممممميممما املنهممم وينبغي للنكومممات واملنهمممات اجكوميممة الممدوليممة والقطمماع اةمماا واجملتمع املممدين (مس)

 [ ]قداات امل ا،قات[اأس املال البشممممممممممم ي]وأ مممممممممممنا. املصممممممممممملنة املعني  اآل  ين تعزيز تنمية  النسمممممممممممائية،[
]واالورتاف حبق كل ]طبل،  والنسمممماء ورب نوو و مممموهلن إىل التعليو، ،[مقتضمممما اجالحسممممم  ،] للم ا،قات

وب امج حمو األميممة، واةممدمممات  ا،[ومماممم   12مبمما يف ذلممك كممل[ لتمماة علتعليو ]االبتممدائي وال ممانوي[ ]اجليممّد ملممّدة 
واةدمات االجتماوية األ    لتنسممممم  اجالة التغذوية  ، مبا يف ذلك الصمممممنة اجلنسمممممية ا،جنابية[] الصمممممنية
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته] لألس ة 



النص ب  قوسمممم  ] يف النهام الغذائي: [ ]وامل تغيري ائيسممممي[ مممماحبة مشمممماايع]تشممممجيع امل أة واالورتاف هبا ك 3-6-2
 [معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته

أبية كبرية لتهيئة اله وف املؤاتية لكي حتقق  إيوءينبغي للنكومات وأ نا. املصلنة اآل  ين  ]لق ة جديدة:
لتمك  االقتصمممممماني للم أة، ب  اجياة العائلية واملهنية ورب نمج ا األم ل امل أة إمكاالهتا الكاملة من  ول اجلمع

اجد األنىن لألجوا ومعاشممممممممممممممات  و ط  اجماية االجتماوية، ومدلووات إوالة األطبال واألسمممممممممممممم ة، وحتديد
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته]التقاود [ 

حقو  اجيازة املتسمممممماوية للنسمممممماء وأن تعزز و مممممموهلّن  للتشمممممم يعات الوطنية، ا، ولق  ينبغي للنكومات أن تضمممممممن (أ)
املتسمممماوي إىل األااضممممي املنتجة، واملواان الطبيعية، واملد وت، واألنوات ا،نتاجية وحتكمهّن هبا، وو مممموهلن إىل 
الت قيإل والتدايم واألسمممممممموا  واملعلومات مبا يتماشمممممممما مع اةطوط التوجيهية الطووية الصمممممممماناة ون جلنة األمن 

سمممممميا  األمن الغذائي  ئي العاملي بشممممممرن اجوكمة املسممممممؤولة جيازة األااضممممممي ومصممممممايد األمساك والغاعت يفالغذا
 (متت املوالقة ولا النص بش ط ال جوع إليه) الوطين 

وينبغي للنكومات والقطاع اةاا واملنهمات اجكومية الدولية وأ مممنا. املصممملنة املعني  اآل  ين حتسممم  نوا  (.)
 مممنع الق ااات املتعّلقة عحملا ممميلزاألغذية اليت ختتاا  [ ]مسمممابتها يف[قداهتا ولا]امل أة يف الزااوة ورب تعزيز ونوو 

ية الو ول املتساوي إىل  دمات ا،اشان واةدمات االستشااية إنتاجها وبكيبية قيامها بذلك  وجيم تولري إمكان
للم أة بشرن احملا يل واملنتجات اجيوانية اليت تنتجها أو جتّهز،ا، وبناء قدااهتا للتعامل مع التّجاا، وتولري اةدمات 

  قوسمممممم  معقول  قيد النص ب] االئتمان و ليات االّن اا( ول ا تنهيو املشممممماايع يف النهو الغذائية م ل املالية )
 [النه  عنتهاا مناقشته

وينبغي للنكومات واملنهمات غري اجكومية والقطاع اةاا وأ ممممممممممنا. املصمممممممممملنة املعني  اآل  ين تشممممممممممجيع  (مس)
اليت ميكنها أن تسممماود امل أة  62]اليت تسممممح عالسمممتبانة بشمممكل ألضمممل من الوقت[ التكنولوجيات املولّ ة للوقت
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته] أن تزيد و ول امل أة إليها ولا حتس  سبل ويشها، و 

]لق ة جديدة: ينبغي للنكومات أن تشّجع تصميو السياسات اةا ة بكل سيا  من أجل سد البجوة ال قمية 
ب  النساء ال يبيات وأن تعزز  ط  التعاون ال امية إىل تيسري و ول النساء ال يبيات إىل األنوات ال قيمة  يف ما

النص ب  قوسمممممممممم  معقول  قيد النه  عنتهاا ] املنتجة [ نواجلول التكنولوجية وتطبيقها لتنسمممممممممم  أنشممممممممممطته
 [مناقشته

ا. املصمممممممممممملنة املعني  اآل  ين تيسممممممممممممري املسمممممممممممماواة وينبغي للنكومات والقطاع اةاا واجملتمع املدين وأ ممممممممممممن (ن)
حصمممول امل أة ولا ل ا العمل وإقامة املشممماايع يف النهو الغذائية واألنشمممطة ذات الصممملة، مع االسمممتبانة من  يف

منصمممممات العمل القائمة لتوليد الد ل املناسمممممم وزاينة مشمممممااكة امل أة يف  مممممنع الق ااات بشمممممرن اسمممممتصدام ن ل 
إنااة األومال  يشمل ذلك التدايم ولا]ميكن أن[ و  [ملتاحة لتشكيل املّد  ات وإنااهتاوالب ا ا] ] [األس ة

التجااية، وتنمية املهااات املتعّلقة بصممممممممنع الق ااات، وحتسمممممممم  اةدمات واملنتجات املالية اليت يسممممممممهل ولا امل أة 

                                                      
تصزين البماان، والتجهيز علتسمممممممممممممممص  والتجهيز اج ااي، وأجهزة الطننزاملزمس، واملواقمد املوّل ة للطماقمة، تشمممممممممممممممممل معمدات حبع األغمذيمة وجتهيز،ما، وال 62

 واملعدات الزااوية اجدي ة ج ث احملا يلزاألغذية املغّذية وزاوها وحصد،ا وت بية اجملرتات الصغرية والدواجن 



ما بينهو  تعزيز التوا ممممممل يف لاالو ممممممول إليها واليت تناسممممممم احتياجاهتا، واألنوات ملسمممممماودة ال جال والنسمممممماء و
 [النص ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته] نا ل األس ة 

 االورتاف علوضع التغذوي للم أة وح ماهنا من التغذية ومعاجلتهما: 3-6-3

ينبغي للنكومات واملنهمات اجكومية الدولية واملنهمات غري اجكومية والش كاء يف التنمية وأ نا. املصلنة  (أ)
والنسممماء والنهوض به، مبا يف  ، حسمممم مقتضممما اجال،[] للم ا،قاتاملعني  اآل  ين االورتاف عل لاه التغذوي 

حتقيق ذلك من  ول تعزيز  وميكن طاوات ذلك من  ول تولري اةدمات الصمممممممممنية والتغذوية ورب خمتلإل الق
اسمممممرتشمممممان اسمممممرتاتيجيات التنمية الوطنية علتنليوت التشمممممااكية لنوع اجلنس والعم  ونومه، ومن  ول و مممممول 

اللوام يعان  من تد،وا وضممعهن التغذوي ومن مسممتوايت والية  ، حسممم مقتضمما اجال،[] وامل ا،قاتالنسمماء 
النص ب  ]  ]ومنالعها[ اجماية االجتماوية املسممممممممممتجيبة للمنهوا اجلنسمممممممممماين [ب امج] ط [ ]من اج مان، إىل 

 [قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته
عمء العمل اللذين ختصممممممممممممممصممممممممممممممهما امل أة ،ودان الوجبات باورتالها علوقت و من  ول وينبغي للنكومات،  (.)

]والزااوي[  وبمممدوا امل أة يف الزااومممة وإنتمممامس األغمممذيمممة، أن تق   بيمممة وممممل ال ومممايمممة والعممممل املنزم [املغمممّذيمممة]
ولا مسمممممتو  األسممممم ة وأن ت ّمنه من  ول  [غري مدلوع األج ] امتدان ]السممممموسمممممل[ ]النهو[ الغذائية[ ]وولا

بط يقة لعالة، وأن تعزز توزيع ومل  وب امج اجماية االجتماوية وغري ذلك من املنالع [اجماية]تنبيذ سممممياسممممات 
غري ]املنزم[ ]وجيم تعزيز املسممماواة يف مشمممااكة ال جل يف العمل  ال واية بط يقة منصمممبة ومتسممماوية ب  اجلنسممم  

ا، ال سمممممميما حيث تكون امل أة نشممممممطة ،ي [مدلوع األج  النص ب  ]  [ ]سممممممو  العمل[العمل املنتج]يف  أيضمممممم 
 [نتهاا مناقشتهقوس  معقول  قيد النه  ع

ا، حسممم االقتضمماء، واااسممات ناومة جماية ال ضمماوة ا متكيني  ا سممياسمماتي  وينبغي للنكومات أن تسممتندث إطاا   (مس)
الطبيعية ونومها، وأن تضممممن أال يؤني ق اا ا،اضممماع الطبيعي إىل  سمممااة النسممماء ألمنهن االقتصممماني أو ألي 

]لبرتة يسممتنسممن أال تقل ون سممتة أشممه [  حبماية األمومةمن حقوقهن  ويشمممل ذلك تنبيذ التشمم يعات املتعّلقة 
اجق يف اجصممممممممممممممول ولا إجمممازة ]، مبممما يف ذلمممك ]للنسمممممممممممممممماء العممماموت يف القطممماو  النهمممامي وغري النهمممامي[

املدلووة واملمّولة من القطاع العام والع اجواجز  [ ]الوالدين[ ]ا،جازة الوالدية املتسمممممممممماوية[)أو األبوة([]األمومة]
النص ب  قوسممممممممممممم  ] ل ضمممممممممممممماوة الطبيعية يف مكان العمل )االلتقاا إىل لرتات ال احة وامل الق واةدمات( أمام ا

 [معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته

 النظم الغذائية القادر  على البمود يف السياقات اتنسانية 3-7

األمن الغذائي والتغذية  ول األزمات ا،نسممممممممممممممانية )الكوااث النااة ون لعل  [التد وت يف  ال]يعد اب   -58
 [ ]والكوااث الطبيعيمة[ ]الكوااث اليت تشممممممممممممممممل تلمك النماامة ون لعمل ا،نسممممممممممممممان[واملتصمممممممممممممملمة بتغرّي املنماخ]ا،نسممممممممممممممان 

وم جقو  ا،نسمممممممممممان و[ ا ل[ ]القانون الد]]اليت تتسمممممممممممق مع[ ]ولق   واألوبئةزاجلائنات( عالسمممممممممممرتاتيجيات األطول أجو  
 لتقوية قداة النهو الغذائية ولا الصممممون  وتؤني األزمات القصمممرية أو املمتدة إىل تشممم يد ا ضممم وااي  أم    ]القانون ا،نسممماين[

املوي  من األشمممممممصاا وتزيد إمكانية تعّ ضمممممممهو النعدام األمن الغذائي وسممممممموء التغذية  ويتم ل حموا الرتكيز ال ئيسمممممممي يف 
يف إجيان التوازن ب  االحتياجات البواية لألمن الغذائي والتغذية واأل   الذي قد ترتكه  ]،ذه األزمات[ [قاتالسمميا [،ذه]



ا إىل أبية النهو الغذائية القاناة ولا الصممممممون، يشمممممدن ،ذا القسمممممو ولا أبية ونه    االسمممممتجابة ولا النهام  [تد وت]
ا،نسمممانية وا،منائية  ]اةا مممة عملبانئ ا،نسمممانية والتنمية[ وضمممع الربامج]وسممملسممملة[  ]حقو  ا،نسمممان[الرتاب  ب  ]تعزيز 

ويبين ولا املبانئ األحد وشممممممم  الواانة يف إطاا العمل بشمممممممرن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات ]وبناء السممممممموم[ ]
املسممممممممممماودة الغذائية املنصممممممممممموا وليها ]املبانئ التوجيهية لتنبيذ ب امج  الصمممممممممممانا ون جلنة األمن الغذائي العاملي 63املمتدة

النص ]  مع العمل الذي تضمممممطلع به اجملمووة املعنية عألمن الغذائي [ ااتباقية املعونة الغذائية، وجيم أن يكون متسمممممق   يف
 [ب  قوس  معقول  قيد النه  عنتهاا مناقشته

 محاية لئة السكان األك   و ضة لسوء التغذية يف السياقات ا،نسانية: 3-7-1

األغذية  ا ولاينبغي للنكومات واملنهمات اجكومية الدولية أن توم وناية  ا ة جصول البئات األشد ضعب   (أ)
 املغذية واملرمونة واملنتجة بط يقة مستدامة وولا الدوو التغذوي، وأن حتميه وتيّس ه 

والسممكان املع ضمم  للصط   وينبغي للنكومات واألط اف املعنية علنزاع أن تيسممّ  حصممول ايع األل ان املتضمم اين (.)
املبانئ ا،نسممانية  يف األزمات اجانة واملمتدة، ولا املسمماودات يف  ام األمن الغذائي والتغذية مبا يتماشمما مع

وق ااات اجلمعية العامة لألمو  1949، ولا  و ما ،و منصممممممممممممموا وليه يف اتباقية جنيإل لعام نولي ااملعرتف هبا 
   1949د وام املتندة األ    املعتمدة بع

وينبغي للنكومات، بدوو من املنهمات اجكومية الدولية واملسمممممممممممممماودة والتعاون الدولي  وند االقتضمممممممممممممماء، أن  (مس)
ا ا وطال  اللجوء يف أااضيها ولا األغذية املغذية والدوو التغذوي ولق  تضمن حصول الوجئ  والنازح  نا لي  

وينبغي للجهات  الصممممممممممملة املتبق وليها بشمممممممممممكل متبانل اللتزامات اجكومات مبوجم الصمممممممممممكوك الدولية ذات 
، لضمممممممممممان األمن الغذائي والتغذية مناسممممممممممب االباولة اجكومية أن يكون لديها  ط  طواائ، حي ما يكون ذلك 

 ا  ول األزمات من قبيل األوبئة واجلائنات للبئات األك   ضعب  

 حتس  جونة املساودة الغذائية والتغذوية: 3-7-2

ينبغي للنكومات وايع األط اف املعنّية علنزاوات والكوااث املتصممممممممممملة عملناخ واألوبئة واجلائنات واملسممممممممممماودة  (أ)
الغذائية، مبا يف ذلك املنهمات اجكومية الدولية، أن تشممممممممممممممدن ولا إج اء تقييمات وحتليوت لألمن الغذائي 

تغذوية وأي مكوالت من النهام الغذائي احمللي والتغذية وأن تدومها لكي تسممممممرتشممممممد هبا االسممممممتجابة الغذائية وال
  اليت حتتامس إىل إوانة أت،يل 

تسمممعا إىل تلبية املتطلبات جيم أن وينبغي للنكومات أن تعرتف علتغذية كناجة أسممماسمممية ومسممماودة إنسمممانية  (.)
وجيم أن تكون أي مانة غذائية  التغذوية للسممكان املتضمم اين، ال سمميما األك   و ضممة لسمموء التغذية، وا ممد،ا 

وجيم أن تكون  مقدمة ذات جونة تغذوية وكمية مناسمممبة ومرمونة ومقبولة، وأال تلنق الضممم ا عألسممموا  احمللية 
من اةطوط التوجيهية الطووية بشممممممممرن  33للبق ة  ولق ااألغذية مطابقة للمعايري الغذائية جكومة البلد املضمممممممميإل 

  النهو الغذائية والتغذية 
ينبغي للنكومات واملنهمات اجكومية الدولية أن تدوو  ليات اجماية االجتماوية وب امج إنااة سمممممممممموء التغذية و  (مس)

وجيم اسمممممتصدام  ا، وأن تعزز التغطية املناسمممممبة يف أوقات األزمة وتدومها اجان اليت تشمممممرتي األغذية املنتجة حملي  
                                                      

 املمتدة الصانا ون جلنة األمن الغذائي العامليإطاا العمل بشرن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات  63



أن يع قل األسممموا  احمللية والقداة ولا اجصمممول ولا  التدويو لبرتات حمدونة ويف أماكن حمدونة لق ، وال جيم
 األغذية يف املد  الطويل 

وينبغي للنكومات أن تنبذ، حسممممم االقتضمممماء، سممممياسممممات بشممممرن تغذية ال ضممممع و ممممغاا األطبال يف حاالت  (ن)
الطواائ، وأن تدوو مبشمممممممااكة املنهمات اجكومية الدولية واملنهمات غري اجكومية، تنسممممممميق ،ذه السمممممممياسمممممممات 

 ع و غاا األطبال وتعزيز،ا  ول األزمات ا،نسانية ملتعّلقة مبمااسات تغذية ال ضّ ا
ّلة اجد األنىن من النبقات ونقل القيمة،  (ه) وينبغي للنكومات واملنهمات اجكومية الدولية أن تدوو قيام سمممممممممممممم

ا بط يقة مستدامة املتاحة حملي   ول تقدمي املساودة النقدية والقسائو، بتشجيع األغذية املرمونة واملغّذية واملنتجة 
 وبكمية كالية لترم  من  غذائي  ني يف ايع م احل اجياة 

 ضمان قداة النهو الغذائية ولا الصمون يف السياقات ا،نسانية: 3-7-3

علشمممممممم اكة مع املنهمات اجكومية الدولية واملنهمات املعنية األ   ، بتنليل النهو  ،ينبغي للنكومات أن تقوم (أ)
املعلومات اةا مممممممممممة   دمات، وبتطوي  واسمممممممممممتصدام نهو ا،نذاا املبك ، و مناسمممممممممممب احي ما يكون ذلك الغذائية، 

ا األغذية، اليت تكشممإل وت  ممد اعملناخ، ونهو املعلومات اةا ممة عألغذية والزااوة، مبا يف ذلك نهو ا ممد أسممع
وجيم إنمامس نهو ا،نذاا  والتووم هبا األ طاا اليت هتدن إنتامس األغذية وتوال ،ا والو مممممممممول إليها وسمممممممممومتها 

ا اليت تشمممممل ا ممممد توال  األغذية املغذية اليت تسمممما،و يف األمناط املبك  ،ذه يف نهو حتليل األغذية األوسممممع نطاق  
 الغذائية الصنية بكلبة ميسواة ولا املستو  احمللي 

، يف تدابري اجد من خماط  وينبغي للنكومات واملنهمات اجكومية الدولية أن تسمممممممممممت م ، حسمممممممممممم االقتضممممممممممماء (.)
وبصممممواة  ا ممممة،  الكوااث اليت تعون عملنبعة ولا الذين ،و أك   و ضممممة للصط  أو أشممممد احتياج ا للمسمممماودة 

جيمم محمايمة األ ممممممممممممممول املنتجمة من ظوا،  الطقس اجمانة، و خا املنماخ، وغري،ما من الكوااث بط يقمة تعزز قمداة 
دمات النااة ون النزاوات والكوااث املتصممممممممملة بتغرّي املناخ السمممممممممكان املتضممممممممم اين ولا الصممممممممممون يف وجه الصممممممممم

وتشمممل التدابري شممبكات األمان االجتماوية، واالسممت ماا يف محاية  والصممدمات االقتصممانية، وولا الترقلو معها 
سمبل كسمم العيد اهلشمة، واالحتياطات املالية والغذائية الطاائة، و بض تكاليإل املعاموت، وحتديد املنصمات 

وينبغي للنكومات أن تسعا إىل استعانة ا،نتامس احمللي لألغذية وإمكانية الو ول  ج اء التد وت املتكاملة ،
  إىل السو  يف أس ع وقت اكن 

وينبغي للمنهمات اجكومية الدولية والشمممممممممممم كاء يف التنمية إشمممممممممممم اك املنهمات احمللية غري اجكومية والقطاع اةاا  (مس)
اآل  ين يف تنبيذ الربامج اةا ممة عملسمماودات الغذائية ا،نسممانية وسممبل كسممم العيد وأ ممنا. املصمملنة املعني  

من أجل نوو االنتعاش االقتصاني والتنمية، وتقوية النهو الغذائية احمللية املستدامة، وتعزيز قداة أ نا. اجيازات 
 األسوا  الصغرية وزأو املزااو  األس ي  ولا الو ول إىل املواان لتعزيز ا،نتامس و 



 تنفيذ ورصد استخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية وتطبيقها -اجلزء الرابع
 صيائة السياسات وتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية 4-1

ي شممممممممممج ع ايع أوضمممممممممماء جلنة األمن الغذائي العاملي وأ ممممممممممنا. املصمممممممممملنة ليها ولا تقدمي الدوو والرتويج ولا  -59
هلو، وعلتعاون مع املباناات والربامج األ    ذات الصملة، لنشم  اةطوط التوجيهية املسمتوايت كالة ضممن اجلهات التابعة 

قة  الطووية واسممممتصدامها وتطبيقها من أجل نوو وضممممع السممممياسممممات والقوان  والربامج واةط  االسممممت مااية الوطنية املنسممممّ
 الغذائية الصنية وحتّسن التغذية  هبدف إقامة نهو غذائية مستدامة تولّ  األمناط ،واملتعدنة القطاوات وتنبيذ،ا

 2025-2016وت مي اةطوط التوجيهيممة الطوويممة إىل نوو تنبيممذ وقممد األمو املتنممدة للعمممل من أجممل التغممذيممة  -60
هبدف زاينة وضوح ا،ج اءات اةا ة علتغذية واتساقها ولعاليتها ولا ايع املستوايت، بو بها جوانم ائيسية لتنقيق 

  2030 طة التنمية املستدامة لعام 
وإن اجكومات مدووة إىل اسممممتصدام اةطوط التوجيهية الطووية كرناة ،طو  مباناات جديدة ت مي إىل حتويل  -61

وتشممممممممممل ،ذه املباناات حتديد الب ا  تكون أك   اسمممممممممتدامة وقداة ولا تولري األمناط الغذائية الصمممممممممنية النهو الغذائية ل
املتاحة يف  ال السممممياسممممات، وتشممممجيع اجواا الشممممباف واملنبتح، وتعزيز  ليات التنسمممميق، وإنشمممماء املنصممممات والشمممم اكات 

تعزيز ونوو إشممم اك ايع أ مممنا. املصممملنة املعني ، والعمليات واألط  املتعدنة أ مممنا. املصممملنة القائمة أو تقويتها، و 
  ا، ومشااكتهو مبن ليهو ا لي البئات األك   ضعب  

ا يف التشجيع ولا اوتمان السياسات، أساسي   نوا اويؤني الربملانيون وحتالباهتو الوطنية وا،قليمية ونون ا،قليمية  -62
ووي، وتشمممجيع اجواا ب  أ مممنا. املصممملنة املعني ، وختصممميص وإنشممماء األط  التشممم يعية والتنهيمية املناسمممبة، وإذكاء ال

 املواان لتنبيذ السياسات والربامج اليت تعىن علنهو الغذائية والتغذية 
 بناء القدر  على التنفيذ وتقويتها 4-2

الدوم حتتامس اجكومات إىل حشممممد املواان املالية والبنية والبشمممم ية املوئمة، حسممممم االقتضمممماء، وتشممممجيع التعاون  -63
لزاينة القداات البش ية واملؤسساتية للبلدان من أجل تنبيذ اةطوط التوجيهية الطووية وحتديد األولوايت لتبعيلها وا د،ا 

وميكن للوكاالت البنية التابعة لألمو املتندة، ووكاالت التعاون ال نائي، وغري،ا من الش كاء  ولا املستوي  الوطين واحمللي 
ويتسمممممو تنهيو حلقات العمل والدواات التدايبية املتعدنة أ مممممنا. املصممممملنة  املسممممماودة يف ،ذا الصمممممدن يف التنمية تقدمي 

وتطوي  الدالئل البنية والسهلة االستصدام اليت جي ي نش ،ا ون ط يق  دمات ا،اشان والوسائل ال قمية، عألبية لتنديد 
 السياقات احمللية والتكيإل معها 

،  ليات لتقدمي الدوو املام 64 امية إىل تسمممممم يع التنّول إىل النهو الغذائية املسممممممتدامةوجيم أن تتضمممممممن العملية ال -64
 إوون ايو  مبانئ من 7وتيسري ب امج نقل املعااف والتكنولوجيا إىل البلدان النامية، مبا يتماشا مع املبدأ 

حتمل مسممممممؤولياهتا، وذلك ون ط يق ويتعّ  ولا البلدان املتقدمة أن حتشممممممد املواان ملسمممممماودة البلدان النامية ولا  -65
 اآلليات املالية املتعدنة األط اف بصواة أساسية 
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وتشممممممممج ع اجلهات املا ة واملؤسممممممممسممممممممات املالية واملنهمات اجكومية الدولية و،يئات التمويل األ    ولا تطبيق  -66
ساوي أ نا. اجقو  واملكلب  اةطوط التوجيهية الطووية وند  ياغة سياساهتا ملنح الق وض واهلبات وب ا ها لدوو م

وجيم أن تسمممما،و اةطوط التوجيهية الطووية يف تصممممميو االسممممت مااات املسممممؤولة اليت هتدف إىل  عملسممممؤولية ولا السممممواء 
زاينة إنتامس األغذية املتنووة واملغذية واملنتجة بط يقة مسمممتدامة بكلبة ميسمممواة وبط يقة يسمممهل اجصمممول وليها، وتعزيز نمج 

ذية والصمممنة يف اةط  االسمممت مااية اةا مممة بقطاع الزااوة واألغذية، وتعزيز نمج بعدي الزااوة والنهو الغذائية بعدي التغ
 املستدامة يف  ط  االست ماا يف التغذية والصنة 

ت ا،ا يف اوما، واملنهمااوجد مقتويشج ع الش كاء يف التنمية واملنهمات اجكومية الدولية، مبا ليها الوكاالت اليت  -67
ا،قليمية والقطاع اةاا واجملتمع املدين وأ ممممممممنا. املصمممممممملنة املعني  اآل  ين ولا نوو، ضمممممممممن نطا  مواان،ا القائمة 

وميكن أن يشمممممممممل ،ذا الدوو كو  من البنوث  وواليتها، اجلهون اليت تبذهلا اجكومات لتنبيذ اةطوط التوجيهية الطووية 
دمي املشمواة السمياسماتية القائمة ولا األنلة، وتنمية القداات املؤسمسماتية، ووضمع أط  والتعاون البين، واملسماودة املالية، وتق

وينبغي اختاذ ا،ج اءات  ال  مممممد، وتقاسمممممو املعااف وتبانل اةربات، واملسممممماودة يف وضمممممع السمممممياسمممممات الوطنية وا،قليمية 
اهتا واملشمااكة ليها، وضممان الشمبالية لتنسم  قداة الشم كاء ولا تصمميو ،ذه الشم اكات املتعدنة أ منا. املصملنة وإنا

واملسمممممممممماءلة، وتعزيز اجوكمة اجليدة لتنقيق النتائج البعالة  وووة ولا ذلك، ميكن االسممممممممممتبانة من  ليات التنسمممممممممميق ب  
 وكاالت األمو املتندة اليت تعىن علتغذية لدوو اوتمان اةطوط التوجيهية الطووية ولا املستو  القط ي 

البنوث الوطنية والدولية واملنهمات اجكومية الدولية واجلامعات واملؤسممممممممممممممسممممممممممممممات األكانميية وينبغي ملنهمات  -68
األ    أن تدوو توال  املعااف، مبا يف ذلك املعااف األ مممملية والتقليدية واحمللية، واالبتكااات والعلوم واألنلة بشممممرن ايع 

وتغيري السمملوك(، وسممهولة الو ممول إليها لتمك  اجكومات  أبعان النهو الغذائية )مبا يف ذلك طلم املواطن ز املسممتهلك 
وغري،ا من أ مممممنا. املصممممملنة يف النهام الغذائي من تطوي  أط  ال  مممممد، ونااسمممممة األنلة، وإسمممممنان األولوية للقضمممممااي اليت 

 سيج ي النه  ليها، وتقييو اآلخا، ومعاجلة أوجه الت زا والتبانل املمكنة 
وجيهية الطووية واوتمان،ا من  ول حتديد  اجلهات الباولة  و ووامل وميكن تيسممممممممممممممري نشمممممممممممممم  اةطوط الت -69

التغيري ، ال سمميما يف اجملتمع املدين، اليت ميكنها إذكاء الووي وتنهيو محوت الدووة يف خمتلإل القطاوات وولا خمتلإل 
 املستوايت اجكومية 
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، األولوايت مناسمممممب اينبغي للنكومات أن حتدن، علتشممممماوا مع أ مممممنا. املصممممملنة املعني ، وحي ما يكون ذلك  -70
السممياسمماتية الوطنية واملؤشمم ات ذات الصمملة وأن حتشممد اهلياكل ا،قليمية واحمللية للتبلي  ون ،ذه املؤشمم ات وأن تنشمم  نهو 

من أجل تقييو لعالية القوان  والسممممياسممممات واللوائح  مناسممممب اون ذلك ال  ممممد والتبلي  أو أن تقّوي النهو القائمة حي ما يك
 التنهيمية وتنبيذ ا،ج اءات التصنينية املناسبة يف حال ب زت  خا سلبية أو  غ ات 

ومن املتوقع أن تسمما،و اجكومات من  ول تنبيذ اةطوط التوجيهية الطووية، يف حتقيق الغاايت العاملية السممّت  -71
والغاايت اةا ممممممممممممممة عألم اض غري املعدية  65 2012( اليت أيدهتا اعية الصممممممممممممممنة العاملية يف وام 2025تغذية )املتعلقة عل

وجيم أن تدوو اةطوط التوجيهية الطووية البلدان لتنديد ا،ج اءات ذات األولوية والتعهد   66امل تبطة علنهام الغذائي
                                                      

65 /2025/en-target-https://www.who.int/nutrition/global  
66 /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/


من أجل حتقيق األ،داف التغذوية والصمممممممممممممنية  67وواقعية وحسمممممممممممممنة التوقيتعلتزامات حمدنة وقابلة للقياس وميكن بلوغها 
ومواءمتها  وميكن حتقيق ذلك من  ول  2030والبيئية لتسمم يع اجلهون امل تبطة بعقد التغذية و طة التنمية املسممتدامة لعام 

وء ولا النجاحات احملققة الدووة لصاحل السياسات والتش يعات، ومتك  تبانل ألضل املمااسات واةربات، وتسلي  الض
 والداوس املستبانة، وتولري الدوو املتبانل ل س اع يف وملية التنبيذ 

وينبغي للجنة األمن الغذائي العاملي أن تدامس اةطوط التوجيهية الطووية يف وملها اجلااي يف  ال ال  ممممممممممد، مع  -72
املبانئ اةمسمممممة املتعّلقة بنهو ال  مممممد واملسممممماءلة شمممممااة إىل وا،االوتمان قدا ا،مكان ولا اآلليات القائمة واملواان املتول ة 

  ا،طاا االسرتاتيجي العاملي للجنة األمن الغذائي العاملي من أجل األمن الغذائي والتغذية ولا الننو احملدن يف

                                                      
وواقعية وحسممنة التوقيت، يف سمميا  وقد األمو املتندة للعمل من أجل ينبغي أن تكون االلتزامات القط ية علعمل حمدنة وقابلة للقياس وميكن بلوغها  67

  mart_commitments/enaction/s-of-https://www.who.int/nutrition/decade/التغذية ووملية متابعة املؤمت  الدوم ال اين املعين علتغذية 

http://www.fao.org/3/MR173AR/mr173ar.pdf
http://www.fao.org/3/MR173AR/mr173ar.pdf
https://www.who.int/nutrition/decade-of-action/smart_commitments/en/

