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جزء

واحد

مقدمة

 1-1املعلومات األساسية واألساس املنطقي
1.يشكّل الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله  -أي نقص التغذية ،مبا يف ذلك الهزال والتقزم ،والنقص يف املغذيات الدقيقة والوزن الزائد والسمنة  -تحديات كبرية تواجهها البلدان ،ونتيج ًة
محتملة النعدام األمن الغذايئ 1واألمناط الغذائية غري الصحية ،من جملة عوامل وأسباب أخرى عديدة .وتعاين جميع البلدان حول العامل من مشكلة سوء التغذية بأحد أشكالها عىل األقل
ويتأثر معظمها بأشكال متعددة من سوء التغذية .ولقد زاد عدد األشخاص الذين يعانون من الجوع يف السنوات األخرية فيام السمنة آخذة باالرتفاع يف جميع البلدان تقريبًا2.ويرتك سوء
التغذية آثا ًرا وخيمة عىل صحة األشخاص ورفاههم ،وعىل منوهم الجسدي واإلدرايك ،وعىل سبل كسب عيشهم عىل مدى الحياة وعىل مر األجيال.
2.ويشكّل الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله تحديات رئيسية أمام اإلعامل املطرد للحق يف غذاء ٍ
كاف يف سياق األمن الغذايئ الوطني وتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهدافها
للتنمية املستدامة.
3.وتنتقل اآلثار الصحية واالجتامعية واالقتصادية الشديدة املرتتبة عىل الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله من جيل إىل آخر .وهناك احتامل أكرب أن تلد النساء اللوايت يعانني من نقص
أطفال منخفيض الوزن عند الوالدة يكونون مع ّرضني أكرث من غريهم ألن يصبحوا أطفالً يعانون أيضً ا من سوء التغذية وبالغني يعانون من الوزن الزائد أو السمنة .ومتثل سمنة
ً
التغذية
األمهات أخطا ًرا قصرية وطويلة األجل عىل صحتهن ورفاههن وصحة أطفالهن ورفاههم ،مبا يف ذلك ضعف القدرة اإلدراكية وزيادة خطر املعاناة من اختالالت يف النمو العصبي يف املراحل
األوىل من الحياة ،وزيادة خطر املعاناة من الوزن الزائد لدى األطفال الذين هم يف سن الدراسة وما قبلها ،ومن السمنة واألمراض غري املعدية يف مرحلة البلوغ .وقد يؤدي سوء التغذية لدى
األطفال إىل قرص القامة ،وتدهور الصحة الجسدية والعقلية ،وضعف األداء املدريس ،وانخفاض اإلنتاجية االقتصادية يف مرحلة البلوغ ،وزيادة قابلية اإلصابة باألمراض املزمنة وغري املعدية
ثقيل عىل النظم الصحية
األخرى يف جميع مراحل الحياة .وقد تؤدي هذه األمراض إىل الوفاة املبكرة وزيادة األمراض واإلعاقة ،األمر الذي يتطلب إنفاقًا أكرب عىل الرعاية الصحية ويضع عبئًا ً
واالقتصادات الوطنية.
4.ويُعزى سوء التغذية بجميع أشكاله إىل أسباب كامنة متعددة ومرتابطة ينبغي التصدي لها بصورة متزامنة .وتتجىل أسباب سوء التغذية بطرق مختلفة وتؤثر عىل األشخاص بأساليب
مختلفة تب ًعا لجنسهم أو عمرهم أو ثروتهم أو أي عوامل اجتامعية أخرى .وميكن أن تشمل هذه األسباب عىل سبيل املثال ال الحرص ،االفتقار إىل فرص الحصول عىل األغذية الكافية
واملأمونة واملغذية واألمناط الغذائية الصحية ،3ونقص املعلومات املتعلقة بالتوصيات الغذائية ،ومامرسات الرعاية والتغذية غري املالمئة للرضّ ع وصغار األطفال ،وسوء خدمات الرصف الصحي
والنظافة الصحية ،واالفتقار إىل فرص الحصول عىل مياه الرشب اآلمنة ،وعدم الحصول عىل الخدمات الرتبوية والصحية الجيّدة ،وتردّي األوضاع االجتامعية واالقتصادية ،وعدم املساواة
بني الجنسني ،والتهميش ،والدعم غري الكايف للمنتجني املحليني الضعفاء وأصحاب الحيازات الصغرية واملزارعني األرسيني ،واالفتقار إىل إمكانية الوصول إىل األسواق والتجارة واالبتكارات
والتكنولوجيا .وإن األسباب األساسية لسوء التغذية نظامية ومرتابطة وتشمل الهياكل االقتصادية واالجتامعية التي تحول دون اإلعامل املطرد للحق يف غذاء ٍ
كاف يف سياق األمن الغذايئ
الوطني ،4وتديم الفقر ،وتع ّمق أوجه انعدام املساواة القامئة أصال ،وال تتيح األمناط الغذائية الصحية بسهولة ،األمر الذي يحد من قدرة الناس عىل الوصول إىل املوارد والخدمات األساسية
لتحقيق التغذية املناسبة والصحة أو يحرمهم منها.
5.وتشمل عادة فئة الناس األكرث عرضة لسوء التغذية بجميع أشكاله األشخاص الذين يعيشون يف املجتمعات املحلية الفقرية واملهمشة ،والذين لديهم احتياجات تغذوية كبرية ،والذين ليست
لديهم سيطرة كافية عىل اختيارهم للنمط الغذايئ .ويشمل ذلك صغار األطفال ،واألطفال يف سن الدراسة ،والشباب ،والحوامل ،واملرضعات ،والنساء يف سن اإلنجاب ،والفتيات املراهقات،
واملسنني ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،من جملة أشخاص آخرين ،حسب مقتىض الحال .وعالوة عىل ذلك ،فإن السكان األصليني ،واملجتمعات املحلية ،والعامل املوسميني غري الرسميني ،ومزارعي
الكفاف ،والفالحني ،والفقراء يف املناطق الحرضية والريفية ،وغري املالّك ،والرعاة ،والصيادين ،والعاملني يف مجال األغذية والزراعة ،واملجتمعات املحلية يف األرايض املرتفعة واملناطق النائية،
واملهاجرين ،والالجئني ،والنازحني ،من بني آخرين ،مع ّرضون بوجه خاص لسوء التغذية يف حال وقعوا يف الفقر املستمر أو املؤقت وتع ّرضوا للتهميش.
6.ويرتبط سوء التغذية بجميع أشكاله باعتالل الصحة عىل اختالف أنواعه وبارتفاع معدل الوفيات .ويعد نقص التغذية سببًا رئيسيًا لوفاة األطفال دون سن الخامسة ومصد ًرا لتزايد إمكانية
اإلصابة باألمراض املعدية واألمراض غري السارية يف مرحلة البلوغ .ويشكل الهزال الذي يعرف أيضً ا بنقص التغذية الحاد ،خط ًرا كب ًريا يتمثل يف زيادة إصابة األطفال باألمراض ووفاتهم.
ويتصل التقزم الذي هو إىل حد كبري نتيجة لسوء التغذية املزمن ،بتأخر النمو الجسدي واإلدرايك عىل السواء .وميثل نقص التغذية والتقزم والهزال تحديات كبرية أمام تحقيق خطة التنمية
املستدامة لعام .2030
7.ويؤثر النقص يف املغذيات الدقيقة املرتبط بعدم كفاية املتناول من األغذية الغنية بالحديد ،وفيتامني ألف ،واليود ،وحمض الفوليك ،وفيتامني دال ،والزنك ،وغري ذلك من املغذيات األساسية،
عىل نسبة كبرية من سكان العامل حيث ترتتب عليه عواقب وخيمة عىل صحة اإلنسان ورفاهه وتط ّوره .وتختلف االحتياجات التغذوية خالل دورة الحياة .فاألطفال دون سن الخامسة
والشباب ،والنساء ،والفتيات ،والنساء يف سن اإلنجاب ،والحوامل ،واملرضعات ،مع ّرضون بصفة خاصة للنقص يف املغذيات الدقيقة ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص فقر الدم الناشئ
عن النقص يف الحديد الذي يعد النقص يف املغذيات الدقيقة األكرث شيو ًعا يف العامل .ويؤدي النقص يف املغذيات الدقيقة الذي يشار إليه أيضً ا بـ «الجوع املسترت» ،إىل زيادة قابلية اإلصابة
بالعدوى والتشوهات الخلقية واملشاكل يف النمو وإىل انخفاض متوسط العمر املتوقع.
8.وميثّل الوزن الزائد والسمنة يف العامل عاميل خطر رئيسيني ومتزايدين لإلصابة باألمراض غري املعدية املرتبطة بالنمط الغذايئ ،مثل بعض أشكال الرسطان ،وأمراض رشايني القلب ،واألمراض
التنفسية املزمنة ،وداء السكري من النوع الثاين .وال يزال نقص التغذية والنقص يف املغذيات الدقيقة الشكلني الرئيسيني لسوء التغذية لدى األطفال دون سن الخامسة يف العامل ،ولكن ميثّل
الوزن الزائد والسمنة العبء األكرب الذي يرزح تحت وطأته صغار األطفال واألطفال يف سن الدراسة والشباب والبالغون ،وتزداد معدالتهام يف جميع األقاليم مع لحاق املناطق الريفية
باملناطق الحرضية .باإلضافة إىل ذلك ،وكام هي الحال مع نقص التغذية ،يعترب النمو األمثل يف األيام األلف األوىل رضوريًا للوقاية من الوزن الزائد ،إذ أ ّن األطفال الذين عانوا من نقص
 1يتحقق األمن الغذايئ عندما يتمتع جميع الناس ويف جميع األوقات بفرص الوصول املادي واالقتصادي واالجتامعي إىل الغذاء الكايف واملأمون واملغذي الذي يفي باحتياجاتهم الغذائية ويناسب أذواقهم الغذائية لحياة موفورة النشاط والصحة”.
منظمة األغذية والزراعة .1996 ،إعالن روما بشأن األمن الغذايئ العاملي وخطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية.
 2مينظمة األغذية والزراعة ،الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،اليونيسف ،برنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية .2020 .حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل .تحويل النظم الغذائية من أجل أمناط غذائية صحية ميسورة الكلفة .روما،
منظمة األغذية والزراعة.
 3يرد وصف األمناط الغذائية الصحية يف الفقرة .17
 4كام ورد يف الخطوط التوجيهية الطوعية من أجل اإلعامل املطرد للحق يف غذاء ٍ
كاف يف سياق األمن الغذايئ الوطني ،فإن حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومتكافلة.
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الجزء األول – املقدمة

التغذية هم أكرث عرضة للمعاناة من الوزن الزائد أو السمنة يف مرحلة الحقة من حياتهم.
9.9ويعد الفقر وعدم املساواة عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية سببني كامنني رئيسيني للجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله .ويرتتب عىل العمل غري املستقر ،والعاملة الناقصة،
والعاملة غري الرسمية ،وتدين األجور والدخل والقوة الرشائية ،وعدم الحصول عىل األرايض وعىل غريها من املوارد الطبيعية واألصول ،تداعيات سلبية عىل النتائج التغذوية والصحية .وتحد
االتجاهات االقتصادية والعوامل السياسية الدولية واإلقليمية والوطنية السلبية من قدرة الحكومات الوطنية عىل تقديم الخدمات األساسية املرتبطة بالتغذية ،مثل الخدمات االجتامعية
والرعاية الصحية من جملة أمور أخرى .ويف هذا السياق ،يساهم عدم املساواة يف توزيع الدخل واألصول ويف الوصول إىل الخدمات ذات الصلة بالتغذية ،يف التهميش واإلقصاء االجتامعي
ويزيد من التع ّرض لسوء التغذية .وميكن لربامج املساعدة الغذائية والخدمات ذات الصلة بالتغذية وغريها من الخدمات االجتامعية والرعاية الصحية املوزّعة بشكل غري متكافئ والتي
تعاين من نقص يف املوارد أن تساهم هي أيضً ا يف النتائج التغذوية والصحية السيئة.
1010وترتتب عىل األزمات املعقّدة واملمتدة 5أيضً ا آثار سلبية قصرية ومتوسطة وطويلة األجل عىل الحالة التغذوية للسكان املترضرين ،وال سيام األطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل
وتغي املناخ ،واألوبئة ،والجائحات ،واألزمات
واملرضعات والنساء يف سن اإلنجاب والفتيات املراهقات ،حسب مقتىض الحال .ومتثل النزاعات ،والهشاشة ،وقابلية التأثر بالكوارث الطبيعيةّ ،
الصحية الدورية األخرى ،عوامل خطرية تؤثر عىل النظم الغذائية ومتنع توافر األغذية املغذية والحصول عليها من أجل أمناط غذائية صحية من خالل النظم الغذائية املستدامة .6ويف الوقت
نفسه ،ميكن أن يشكل سوء التغذية وانعدام األمن الغذايئ يف حاالت محددة مح ّركني مهمني لالضطرابات االجتامعية والهجرة.
1111وميكن لألمراض الحيوانية املصدر واألمراض املعدية األخرى واألوبئة والجائحات ،مثل كوفيد ،-19واالسرتاتيجيات املعتمدة للحد من انتشارها أن تؤدي إىل تفاقم انعدام األمن الغذايئ وسوء
املنسقة واملتعددة القطاعات
التغذية يف العامل بشكل كبري حتى عندما ال تنترش هذه األمراض واألوبئة والجائحات عن طريق األغذية أو مواد تعبئتها .ويف غياب اإلجراءات والسياسات ّ
واملستويات والقامئة عىل األدلة ،مبا يف ذلك تدابري التخفيف من حدّة اآلثار ،وفقًا للفقرة  ،41ميكن ملثل هذه األزمات أن تعرقل النظم الغذائية وأن تؤثر بالتايل عىل جميع الجهات الفاعلة،
ال سيام األشخاص األكرث ضعفًا والذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ واالقتصادي ،وأن تقلص مداخيل صغار املنتجني ،مبا يف ذلك املزارعني األرسيني ،وأن تؤثر سلبًا عىل إمكانية الحصول
عىل األغذية بسبب فقدان مصادر الدخل املهمة وإجراءات اإلقفال التام وإغالق األسواق واختالل البيئات الغذائية .وميكن لالختالالت يف أسواق األغذية ويف سالسل اإلمدادات الغذائية
أن تزيد من التقلّبات الشديدة يف أسعار األغذية ،وأن تحدث وتفاقم التش ّوهات يف األسواق التي من شأنها أن تؤثر عىل األمن الغذايئ والتغذية ألشد السكان فق ًرا ،وأن تتسبب بتقلّبات يف
أسواق السلع األساسية العالية القيمة وبفقدان األغذية وهدرها .عالوة عىل ذلك ،تعيق التدابري من قبيل عمليات اإلقفال التام وإغالق املدارس وغريها من مرافق الرعاية باألطفال ،الوصول
إىل الوجبات املدرسية لألطفال وقد تزيد انعدام األمن الغذايئ والجوع لدى األطفال .وبغية الوقاية من األثار السلبية املرتتبة عىل النظم الغذائية نتيجة أزمة أو جائحة ما والحد منها ،يتعني
عىل الحكومات أن تؤدي دو ًرا قياديًا بالتعاون مع القطاع الخاص واملجتمع املدين وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين ،لضامن استمرار العمل يف سالسل اإلمدادات الغذائية والنظم الغذائية،
وحامية حقوق جميع األشخاص مع الرتكيز بصورة خاصة عىل العاملني يف النظم الغذائية وصحتهم ،ووصول األشخاص األكرث ضعفًا إىل برامج الحامية االجتامعية ،وإسناد األولوية للمساعدة
اإلنسانية وسالمة األغذية.
فتغي املناخ يؤثر عىل درجات الحرارة وهطول األمطار وعىل تواتر األحوال الجوية وحدّتها .وتؤثر
تغي املناخ والزراعة والنظم الغذائية واألمناط الغذائية والتغذيةّ .
1212وهناك ترابط بني ّ
الزيادة يف درجات الحرارة وموجات الح ّر والجفاف والفيضانات واألعاصري وحرائق الغابات وتدهور األرايض ،عىل الزراعة بشكل سلبي ،مبا يف ذلك من خالل تراجع غلّة املحاصيل وإنتاجية
تغي املناخ أيضً ا عىل جميع أبعاد األمن الغذايئ
املاشية وتدهور اإلنتاج يف مصايد األسامك وتربية األحياء املائية والحراجة الزراعية يف املناطق املع ّرضة بالفعل النعدام األمن الغذايئ .ويؤثر ّ
وكذلك عىل كميّة األغذية ،وجودتها ،وسالمتها ،وبالتايل عىل أسعارها ،مع ما يرتتب عىل ذلك من انعكاسات كبرية عىل توافر األمناط الغذائية الصحية وإمكانية الحصول عليها .وميكن أن
تغي املناخ أيضً ا يف تغيري تركيبة املغذيات يف املحاصيل الرئيسية ،مبا يف ذلك تراجع كميّة الربوتينات وبعض املعادن والفيتامينات األساسية .ويف حني أن الزراعة ليست املصدر األبرز
يساهم ّ
النبعاثات غازات الدفيئة ،فهي تساهم إىل جانب إنتاج األغذية واستهالكها اللذين يتأثران بجملة أمور منها سلوك املستهلكني والبيئات الغذائية ،يف إجاميل انبعاثات غازات الدفيئة وغريها
من اآلثار البيئية ،مبا يف ذلك عىل جودة املياه وكميتها وتوافرها وعىل التنوع البيولوجي ،من جملة أمور أخرى .وميكن لألنشطة الزراعية والحرجية ضمن النظم الغذائية املستدامة أن
تساهم يف احتجاز الكربون يف الرتبة واملحافظة عىل النظم اإليكولوجية الصحية والتنوع البيولوجي.
1313ويتّسم التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة باألهمية بوصفه ضامن ًة ضد الجوع ومصد ًرا للمغذيات من أجل تحسني تنوع األمناط الغذائية وجودتها وتقوية النظم الغذائية املستدامة.
ويساهم تعزيز التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة يف تعزيز استدامة النظم الغذائية وقدرتها عىل الصمود ويساهم يف املحافظة عىل األمناط الغذائية الصحية ألجيال الحارض واملستقبل.
مبي يف الفقرة  ،18فإن األمناط الغذائية الصحية والنظم الغذائية املستدامة مرتابطة بطرق معقدة ومتعددة األبعاد .ويؤدي تعزيز استدامة النظم الغذائية وقدرتها عىل الصمود
وكام هو ّ
املبي يف الفقرة .18
دو ًرا أساسيًا يف توفري األمناط الغذائية الصحية للجميع ويعد جز ًءا من املفهوم الرئييس لألمناط الغذائية الصحية من خالل النظم الغذائية املستدامة عىل النحو ّ
1414وينبغي للعملية الرامية إىل إقامة نظم غذائية مستدامة ،والتي تذكّر برضورة تشجيع تح ّول النظم الغذائية عىل نحو متسق وبحسب الحاجة ومع مراعاة السياقات والقدرات الوطنية
وباالعتامد عليها من أجل متكني األمناط الغذائية الصحية وتحسني التغذية للجميع ،أن تكون شاملة ومنصفة وقادرة عىل الصمود وأن تساهم يف جملة أمور منها تحسني سبل عيش
املزارعني والعاملني يف النظم الغذائية ،وإدارة النظم اإليكولوجية واملوارد الطبيعية واملياه والتنوع البيولوجي واستخدامها عىل نحو مستدام ،والتقليل من الفاقد واملهدر من األغذية.
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تغيات عميقة ،إيجابية وسلبية عىل السواء ،بسبب مجموعة متنوعة من العوامل االجتامعية واالقتصادية والبيئية التي تشمل نزوح األشخاص إىل املراكز الحرضية،
1515وتشهد األمناط الغذائية ّ
وتغي خيارات املستهلكني ومنط حياتهم ،وتستند إىل جملة عوامل
وتغي النظم والبيئات الغذائية ،وتزايد القوة الرشائية ،وأذواق املستهلكني الذين باتوا ينتمون حديثًا إىل الطبقة الوسطىّ ،
ّ
منها مستوى املعارف يف مجال التغذية.
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1616إ ّن األمناط الغذائية الصحية هي تلك األمناط الغذائية التي تتوفر بكمية ونوعية كافيتني لتحقيق النمو والتطور األمثلني لجميع األفراد ولدعم األداء والرفاه البدين والعقيل واالجتامعي يف
فضل عن االحتياجات الفسيولوجية .وتكون األمناط الغذائية الصحية مأمون ًة ومتنوعة ومتوازنة وقامئة عىل األغذية املغذّية .وهي تساعد عىل اتقاء رش سوء التغذية
جميع مراحل الحياة ً
بجميع أشكاله ،مبا يف ذلك نقص التغذية والنقص يف املغذيات الدقيقة والوزن الزائد والسمنة ،وتحد كذلك من خطر اإلصابة باألمراض غري املعدية واملرتبطة بالنمط الغذايئ .وتتباين الرتكيبة
املحددة لألمناط الغذائية الصحية بحسب خصائص كل فرد (مثل العمر ونوع الجنس ومنط الحياة ومستوى النشاط البدين) ،واألمناط والسياقات الجغرافية والدميغرافية والثقافية ،واألذواق
الغذائية ،وتوافر األغذية املتأتية من مصادر محلية وإقليمية ودولية ،والعادات الغذائية .وتبدأ املامرسات الغذائية الصحية يف مرحلة مبكرة من الحياة ،حيث تعزز الرضاعة الطبيعية
وتحسن النمو اإلدرايك ويكون لها منافع صحية طويلة األجل .وتصدر منظمة الصحة العاملية توجيهات بشأن األمناط الغذائية الصحية .9وتصدر سلطات وطنية عديدة معنية
النمو الصحي
ّ
فضل عن املشورة الغذائية املحددة.10
بالصحة توجيهات غذائية محددة .وميكن للمنظامت اإلقليمية املعنية بالصحة أن تقدم ،حيثام ينطبق ذلك ،وثائق بشأن األمناط الغذائية الصحية ً
1717وإن األمناط الغذائية الصحية والنظم الغذائية املستدامة مرتابطة بطرق معقدة ومتعددة األبعاد .وينطوي املفهوم الرئييس لألمناط الغذائية الصحية من خالل النظم الغذائية املستدامة
 5حاالت األزمات املمتدة “ تتسم بتكرار حدوث الكوارث الطبيعية و/أو النزاعات ،وطول أجل األزمات الغذائية ،وانهيار سبل املعيشة ،وعدم قدرة املؤسسات عىل التصدي لألزمات” .تقرير حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل لعام  .2010منظمة
األغذية والزراعة.
 6يرد وصف لألمناط الغذائية الصحية يف الفقرة 17؛ فيام يرد وصف للعالقات املعقدة واملتعددة األبعاد بني األمناط الغذائية الصحية والنظم الغذائية املستدامة يف الفقرة .18
 7الفقرة (15ك) من التقرير النهايئ للدورة الرابعة والستني بعد املائة ( )2020ملجلس املنظمة.
 8يوفّر هذا القسم معلومات أساسية عن املفاهيم الرئيسية التي تظهر يف هذه الوثيقة .ولكنه ال يحدد هذه املفاهيم التي تم استخدام تعريفات مختلفة للعديد منها عىل املستوى الدويل.
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عىل العنارص التالية :تقوم النظم الغذائية املستدامة 11بتوفري األغذية ومتكني األمناط الغذائية الصحية ،وتحقق يف الوقت نفسه التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة ألجيال الحارض واملستقبل.
وميكن أن يدعم اإلنتاج املستدام ،مبا يف ذلك اإلدارة واالستخدام املستدامني للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ،األمناط الغذائية الصحية ويساهم يف إتاحتها ،كام أنه
يحسن يف الوقت نفسه الظروف االقتصادية واالجتامعية للمزارعني وسبل عيشهم .ويساهم النهوض باملسارات املبتكرة لتحقيق االستهالك واإلنتاج املستدامني وفقًا للفقرة  ،38مساهمة
ّ
كبرية يف النظم الغذائية املستدامة .وهناك حاجة إىل إحداث تغيريات خاصة بالسياق مبا يتامىش مع األولويات الوطنية وااللتزامات الدولية ذات الصلة ،يف قطاعات ومجاالت سياساتية
عديدة ،يف إطار العملية الرامية إىل إقامة نظم غذائية مستدامة وتحسني التغذية للجميع.
1818واألغذية املغذية هي األغذية املأمونة التي توفّر املغذيات األساسية مثل الفيتامينات واملعادن (املغذيات الدقيقة) واأللياف وغريها من مكونات األمناط الغذائية الصحية املفيدة للنمو
والصحة والتط ّور والتي تقي من سوء التغذية .وتنطوي األغذية املغذية عىل حد أدىن من املغذيات التي تتسبب بشواغل عىل مستوى الصحة العامة.
31919وتشكل األمناط الغذايئ غري الصحية أحد عوامل الخطر الرئيسية لسوء التغذية مبختلف أشكاله وللنتائج الصحية السيئة حول العامل .وتشمل األمناط الغذائية غري الصحية األمناط الغذائية
عامل محف ًزا للجوع والنقص يف املغذيات الدقيقة ونقص التغذية .باإلضافة إىل ذلك ،ترتبط األمناط الغذائية غري الصحية
ذات الكمية والجودة غري الكافيتني من املغذيات ،وتشكل ً
باالستهالك املفرط لألغذية واملرشوبات التي تحتوي عىل نسب عالية من الدهون ،ال سيام الدهون املشبعة واملتقابلة والسكريات واألمالح/الصوديوم ،12األمر الذي ميكنه أن يؤثر عىل زيادة
احتامل املعاناة من الوزن الزائد وارتفاع قابلية التع ّرض للسمنة واإلصابة باألمراض غري املعدية واملرتبطة بالنمط الغذايئ.13
2020وتصيغ النظم الغذائية األمناط الغذائية للناس وحالتهم التغذوية .وتعترب النظم الغذائية شبكات معقّدة ومتعددة األبعاد من األنشطة واملوارد والجهات الفاعلة املعنية بإنتاج األغذية
وتجهيزها ومناولتها وإعدادها وتخزينها وتوزيعها وتسويقها والوصول إليها ورشائها واستهالكها وهدرها وفقدانها ،ومن نتائج هذه األنشطة ،مبا يف ذلك النتائج االجتامعية واالقتصادية
والتغيات الهيكلية والقرارات التي يتخذها العديد من أصحاب املصلحة املختلفني والتي ميكنها أن تؤثر عىل
والبيئية .وتتأثر هذه النظم باستمرار مبجموعة مختلفة من القوى واملح ّركات
ّ
استدامة هذه النظم .وتؤدي النظم الغذائية املستدامة دو ًرا أساسيًا يف تشجيع األمناط الغذائية الصحية وتحسني التغذية والسامح بتحقيق أهداف عامة أخرى للنظم الغذائية .والنظم
الغذائية املستدامة هي نظم غذائية تساعد عىل تحقيق سالمة األغذية واألمن الغذايئ والتغذية لألجيال الحالية والقادمة وفقًا لألبعاد الثالثة (االقتصادي واالجتامعي والبيئي) للتنمية
املستدامة .وينبغي أن تكون النظم الغذائية املستدامة شاملة ومنصفة وقادرة عىل الصمود.
2121تشمل الزراعة املحاصيل والغابات ومصايد األسامك والرثوة الحيوانية وتربية األحياء املائية .14وتشمل النظم الزراعية والغذائية املجموعة الكاملة من األنشطة يف مجاالت اإلنتاج والتجهيز
والتخزين والتسويق وتجارة التجزئة واالستهالك والتخلص من السلع الناتجة عن الزراعة ،مبا يف ذلك املنتجات الغذائية وغري الغذائية ،والرثوة الحيوانية واملراعي ومصايد األسامك ،مبا فيها
تربية األحياء املائية ،والغابات؛ واملدخالت املطلوبة واملخرجات الناتجة يف كل خطوة من هذه الخطوات.15
تغيات خاصة بالسياق
2222ويتأثر عمل النظم الغذائية وقدرتها عىل توفري أمناط غذائية صحية بعدد من املح ّركات ،األمر الذي يشري إىل أنه لتحقيق األمن الغذايئ وتحسني التغذية يلزم إجراء ّ
مثل األولويات التنموية الوطنية والسياسات االقتصادية واملعايري االجتامعية .16وقد
ليس فقط يف السياسات الزراعية والغذائية ،إمنا أيضً ا يف قطاعات ومجاالت سياساتية عديدة تتناول ً
التغيات الخاصة بالسياق وضع نُهج ملعالجة مختلف العوامل املح ّركة للفقر وأوجه عدم املساواة بني السكان.
تتطلب هذه ّ

1

2323وإن العملية التي تفيض إىل إقامة نظم غذائية مستدامة تلبي االحتياجات الغذائية للسكان ،والتي تذكّر برضورة تشجيع تح ّول النظم الغذائية عىل نحو متّسق وبحسب الحاجة ومع
تغيات سياساتية ومؤسساتية وسلوكية خاصة بكل سياق لدى الجهات الفاعلة يف النظم الغذائية .وينبغي أن تركز
مراعاة السياقات والقدرات الوطنية وباالعتامد عليها ،تتطلب إحداث ّ
السياسات املرتبطة بالنظم الغذائية عىل اآلثار االقتصادية واالجتامعية والبيئية والثقافية والتغذوية والصحية املبارشة وغري املبارشة املرتتبة عليها ،مع إيالء عناية خاصة لألشخاص األشد فق ًرا
واألكرث عرضة لسوء التغذية بجميع أشكاله ،والتصدي للحواجز التي تعرتض حصولهم عىل األغذية ألجل أمناط غذائية صحية من خالل النظم الغذائية املستدامة.
ويتعي إجراء تغيريات داخل النظم الغذائية ويف ما بينها ويف العنارص املك ّونة لها ،أي سالسل اإلمدادات الغذائية والبيئات الغذائية وسلوك املستهلك ،بهدف توليد نتائج إيجابية عىل امتداد
ّ 2424
األبعاد الثالثة لالستدامة ،أال وهي األبعاد االجتامعية واالقتصادية والبيئية ،مع اتباع نُهج شاملة لجميع أصحاب املصلحة املعنيني.
منسقة لتحسني اتساق السياسات وتنسيقها عند التصدي لتشتُّت السياسات العامة يف مختلف القطاعات مثل الصحة والزراعة والرتبية والبيئة واملياه
2525وهناك حاجة إىل سياسات وعمليات ّ
والرصف الصحي واملساواة بني الجنسني والحامية االجتامعية والتجارة وفرص العمل والشؤون املالية ،التي تؤثر جميعها عىل النظم الغذائية والنتائج التغذوية ،عىل امتداد الركائز الثالث
للتنمية املستدامة.
2626وأخذت لجنة األمن الغذايئ العاملي بزمام قيادة عملية سياساتية أسفرت عن إعداد خطوط توجيهية طوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية* (الخطوط التوجيهية الطوعية) .وتسرتشد
عملية إعداد الخطوط التوجيهية الطوعية هذه بتقرير فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية (فريق الخرباء الرفيع املستوى) 17عن التغذية والنظم الغذائية،
ومبؤلفات أخرى وبعملية تشاورية شاملة حصلت بني مايو/أيار ونوفمرب/ترشين الثاين  2019وشارك فيها أصحاب املصلحة يف اللجنة.18
2727وتحظى النظم الغذائية والتغذية باهتامم متزايد من جانب املجتمع الدويل ،مبا يف ذلك األمم املتحدة والدول األعضاء فيها ،وهي تعترب عوامل مشرتكة أساسية للجهود الرامية إىل تحقيق
أهداف خطة التنمية املستدامة لعام  .2030ويف عام  ،2014التزمت البلدان األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،خالل املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية،
بالقضاء عىل الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله .19ويف عام  ،2016أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة عن عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ( 20)2025 2016-ودعت منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية إىل قيادة عملية تنفيذه بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي ،والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف)،
منسقة مثل شبكة التغذية لألمم املتحدة ،ومبنصات متعددة أصحاب املصلحة من قبيل لجنة األمن الغذايئ العاملي مبا يتامىش مع واليتها .ويف عام  ،2017أعلنت
وباالستعانة بآليات ّ
الجمعية العامة لألمم املتحدة عن عقد األمم املتحدة للزراعة األرسية ( .21)2028 2019-وتم إيالء عناية خاصة للتغذية يف عدد من قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة ،22واملجلس
االقتصادي واالجتامعي ،23وجمعية األمم املتحدة للبيئة ،24وجمعية الصحة العاملية ،25والخطة االسرتاتيجية للدستور الغذايئ للفرتة  ، 2020-202526ومقرر األمم املتحدة الخاص املعني بالحق
يف الغذاء ،27وقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن الوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها ( ،A/RES/73/2أكتوبر/ترشين األول .)2018
 9تتوافر توجيهات منظمة الصحة العاملية لجعل النمط الغذايئ صح ًيا عىل املوقع https://www.who.int/who-documents-detail/healthy-diet-factsheet394
 10ال تذكر الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية أي توجيهات غذائية محددة صادرة عن هذه املنظامت اإلقليمية.
املبي يف الفقرة .21
 11عىل النحو ّ
 12الفقرة  7من إعالن روما بشأن التغذية الصادر عن املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية (.)2014
 13تستمر البحوث يف تطوير فهم الخصائص واملخاطر واملنافع املتصلة بجميع املغذيات .وتساهم هذه البحوث يف جملة أمور منها تقديم التقارير واإلرشادات الصحية املتوازنة والقامئة عىل العلوم واألدلة.
 14الفقرة  20من قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة A/RES/74/242
 15مبادئ لجنة األمن الغذايئ العاملي الخاصة باالستثامر الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية .2014 ،الفقرة 2
 16فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية.2017 .
 17ييشكّل فريق الخرباء الرفيع املستوى همزة الوصل بني العلوم والسياسات يف لجنة األمن الغذايئ العاملي ،وهو يعمل عىل توفري قاعدة أدّلة منظّمة لالسرتشاد بها يف مناقشات السياسات الخاصة باللجنة استنادًا إىل البحوث واملعارف املتاحة،
والتجارب ،والسياسات عىل نطاقات مختلفة ويف سياقات متنوعة.
 18من خالل اجتامعات عقدت يف إيطاليا وإثيوبيا وتايلند وهنغاريا ومرص وبنام والواليات املتحدة األمريكية ،وكذلك من خالل مشاورة إلكرتونية.
 19منظمة األغذية والزراعة /منظمة الصحة العاملية .2014 .املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية ،إعالن روما عن التغذية.
 20قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  A/RES/70/259وبرنامج عمل عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية.
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2828ويف عام  ،2021سيتيح مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية فرصة لجميع أصحاب املصلحة ملناقشة مسألة النظم الغذائية األكرث شمولً واستدامة من أجل أمناط غذائية صحية
للجميع .وكذلك سيمثّل مؤمتر القمة بشأن التغذية من أجل النمو الذي سيعقد يف طوكيو عام  2021فرص ًة ملناقشة كيفية تعزيز الرابط بني األمناط الغذائية والنظم الغذائية والصحة.
2929ومن املتوقع أن تساهم الخطوط التوجيهية الطوعية يف هذه املبادرات الدولية وأن تك ّملها من أجل تعزيز االتساق والتنسيق والتقارب بني السياسات يف مختلف املجاالت .كام أنها توفر
توجيهات قامئة عىل العلوم واألدلة ملساعدة البلدان وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين عىل تفعيل توصيات إطار العمل 28الصادر عن املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية لدعم اإلعامل
املطرد للحق يف غذاء ٍ
كاف يف سياق األمن الغذايئ الوطني والحقوق األخرى ذات الصلة ،حسب مقتىض الحال ،مبا فيها الحق يف متتع كل إنسان بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية
والعقلية ،ولتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام .2030

1

 21قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة .A/RES/72/239
 22قرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة  A/RES/73/2بشأن الوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها و A/RES/73/132بشأن الصحة العاملية
 23اإلعالن الوزاري الصادر يف عام  2018عن املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة
 24اإلعالن الوزاري الصادر عن جمعية البيئة يف األمم املتحدة 2019
 25أيّدت جمعية الصحة العاملية خطة التنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية األمهات وال ّرضع وصغار األطفال وخطة العمل العاملية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها للفرتة  2020 2013-اللتني تحددان الخيارات املتاحة يف مجال السياسات
للوقاية من سوء التغذية بجميع أشكاله والنهوض باألمناط الغذائية الصحية.
 26الخطة االسرتاتيجية للفرتة  ،2020-2025الدستور الغذايئ التابع ملنظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة الصحة العاملية
 27القرار  A/71/282بعنوان “التقرير املؤقت للمقررة الخاصة املعنية بالحق يف الغذاء” والقرار  A/RES/74/149بعنوان“ :الحق يف الغذاء”.
 28منظمة األغذية والزراعة /منظمة الصحة العاملية .2014 .املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية ،إطار العمل.
 29منظمة األغذية والزراعة /منظمة الصحة العاملية .2014 .املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية ،الفقرة 5-ب من إعالن روما عن التغذية.
 30ميكن اإلشارة إىل هذه ال ُنهج ،يف الخطوط التوجيهية الطوعية ،بعبارة نُهج الزراعة اإليكولوجية وغريها من ال ُنهج املبتكرة .وميكن االطالع عىل مزيد من التحليالت واملعلومات والتوصيات املتعلّقة ب ُنهج الزراعة اإليكولوجية وغريها من ال ُنهج
املبتكرة يف املطبوعات املتخصصة مثل تقرير فريق الخرباء الرفيع املستوى التابع للجنة األمن الغذايئ العاملي عن ال ُنهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من ال ُنهج املبتكرة من أجل زراعة ونظم غذائية مستدامة لتعزيز األمن الغذايئ والتغذية.
املبي يف برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذايئ العاملي للفرتة .2020-2023
وتشكل هذه ال ُنهج موضوع عملية مواءمة للسياسات تجريها لجنة األمن الغذايئ العاملي ،عىل النحو ّ
مهم يف الكثري من األحيان ولكن غري متاح دامئًا إلجراءات النظم الغذائية التي تتناول األمناط الغذائية والتغذية .ويلزم إجراء املزيد من البحوث
 31مبا أن الحاالت تختلف اختالفًا كب ًريا ،تعد إمكانية تعميم األدلة عىل الحاالت األخرى أم ًرا ً
للمساهمة يف قاعدة األدلة التي يقوم عليها صنع القرارات .وتجمع الخطوط التوجيهية الطوعية أدلة مستقاة من منهجيات مختلفة :فبعضها تجريبي ويبعث عىل التفاؤل لصلته بالواقع ،وبعضها اآلخر مستمد من تقييم الربامج والسياسات التي
توفر توجيهات بشأن التنفيذ يف ظروف وسياقات محددة.
 32الفقرة  13من مبادئ لجنة األمن الغذايئ العاملي الخاصة باالستثامرات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية
 33لفقرة  14من مبادئ لجنة األمن الغذايئ العاملي الخاصة باالستثامرات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية ،والفقرة  21من خطة التنمية املستدامة لعام ..2030
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جزء

إثنان

األهداف واملبادئ التوجيهية

 2-1األهداف والغرض

3030ترمي الخطوط التوجيهية الطوعية إىل املساهمة يف العملية التي ستفيض إىل إقامة نظم غذائية مستدامة وتحسني التغذية ،وهي تذكّر برضورة تشجيع تح ّول النظم الغذائية عىل نحو
متّسق وبحسب الحاجة ومع مراعاة السياقات والقدرات الوطنية وباالعتامد عليها ،وفقًا لألبعاد الثالثة للتنمية املستدامة .كام أنها تهدف إىل تقديم مجموعة من الخطوط التوجيهية التي
تساعد عىل ضامن أن تكون األمناط الغذائية املطلوبة للتغذية املناسبة يف متناول الجميع ومتاحة بتكلفة ميسورة وبصورة آمنة وبالكمية والنوعية املناسبتني مع مراعاة معتقدات األفراد
وثقافتهم وتقاليدهم وعاداتهم وتفضيالتهم الغذائية مبا يتامىش مع القوانني والواجبات الوطنية والدولية .29وتهدف الخطوط التوجيهية الطوعية إىل توفري التوجيهات للحكومات بشكل
أسايس وللمؤسسات املتخصصة وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن السياسات واالستثامرات املسؤولة والرتتيبات املؤسساتية املناسبة الالزمة ملعالجة األسباب الرئيسية لسوء التغذية بجميع
أشكاله من منظور النظم الغذائية .وتساهم الخطوط التوجيهية الطوعية يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهدافها للتنمية املستدامة ،ويف اإلعامل املطرد لحق الجميع ،ال سيام
الفئات األشد ضعفًا واألكرث تأث ًرا ،يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذايئ الوطني.
3131وترمي الخطوط التوجيهية الطوعية إىل دعم تنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ( )2025-2016بهدف زيادة وضوح اإلجراءات الخاصة بالتغذية واتساقها وفعاليتها عىل
جميع املستويات ،بوصفها جوانب رئيسية لتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام .2030
شامل ونظاميًا وقامئًا عىل العلوم واألدلة من أجل إقامة أمناط غذائية صحية من خالل النظم الغذائية املستدامة وذلك عرب معالجة التشتت يف
3232وتقدم الخطوط التوجيهية الطوعية نه ًجا ً
مجال السياسات ،مع الرتكيز بصورة خاصة عىل قطاعات األغذية والزراعة والتغذية ومواجهة قضايا االستدامة االقتصادية واالجتامعية والبيئية واآلثار املبارشة وغري املبارشة .وتنظر الخطوط
التوجيهية الطوعية يف التنوع والتعقيد القامئني يف النظم الغذائية بغية تعزيز اتساق السياسات وتنسيقها ،مع مراعاة املنافع والتكاليف والتبادالت واالعرتاف يف الوقت نفسه بالقدرات
واألولويات الوطنية وتشجيع إقامة حوار شامل بني مختلف املؤسسات والقطاعات وجميع أصحاب املصلحة املعنيني يف النظام الغذايئ ،وإرشاد هذا الحوار.
3333واملقصود من الخطوط التوجيهية الطوعية أن تكون عاملية النطاق وأن توفر التوجيهات للحكومات وأصحاب املصلحة املعنيني عند تصميم السياسات والقوانني واألطر التنظيمية
فضل عن مختلف أنواع
واالسرتاتيجيات والخطط والربامج املناسبة لكل سياق .وتأخذ هذه الخطوط التوجيهية الطوعية يف الحسبان مختلف الوقائع والقدرات ومستويات التنمية الوطنيةً ،
النظم الغذائية واملحركات العديدة التي تؤثر عليها.
3434وتق ّر الخطوط التوجيهية الطوعية بأن الصدمات ،واألزمات االقتصادية واالجتامعية والبيئية ،والجائحات متثل تحديات كبرية ألداء النظم الغذائية ،كام أنها تشدد عىل أهمية النظم الغذائية
مثل من خالل مجموعة من ال ُنهج املستدامة واملبتكرة من قبيل الزراعة اإليكولوجية ،والتكثيف املستدام ،والزراعة بال حراثة ،والزراعة العضوية ،وتعميم
املستدامة والقادرة عىل الصمود ً
التنوع البيولوجي يف جميع القطاعات الزراعية ،وجميع االبتكارات والتكنولوجيات األخرى لتعزيز النظم الغذائية املستدامة .وتقدم الخطوط التوجيهية الطوعية إرشادات لتقليل اآلثار
السلبية املحتملة عىل النظم الغذائية واألمن الغذايئ والتغذية.30
3535وتستمد الخطوط التوجيهية الطوعية األدلة من مجموعة من الدراسات الدقيقة املستندة إىل املعارف العلمية واملتعددة التخصصات والتقليدية واألصلية واملحلية ،واملامرسات املستدامة
والتجارب ،مبا فيها تلك الناتجة عن الحوارات بشأن أشكال مختلفة من املعرفة عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية ،وهي تقوم بتطبيق هذه األدلة من منظور واسع31 .وتُستمد
معظم األدلة الواردة يف الخطوط التوجيهية الطوعية من تقرير فريق الخرباء الرفيع املستوى لعام  ،2017ومجموعة متنوعة من الوثائق الفنية لألمم املتحدة ،واملؤلّفات العلمية التي
استعرضها األقران.

 2.2طبيعة الخطوط التوجيهية الطوعية ونطاقها واملستخدمون الذين تتوجه إليهم
3636إن الخطوط التوجيهية هذه طوعية وغري ملزمة.
3737وهي معدّة ليتم تفسريها وتطبيقها مبا يتامىش مع االلتزامات القامئة مبوجب القوانني الوطنية والدولية ذات الصلة ،مع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية مبوجب الصكوك اإلقليمية
والدولية السارية .وال تتضمن الخطوط التوجيهية الطوعية ما ينبغي تفسريه عىل أنه يح ّد أو يق ّوض أي التزامات قانونية قد تقع عىل عاتق الدول مبوجب القانون الدويل.32
3838وإ ّن الخطوط التوجيهية الطوعية معدّة ليتم تفسريها وتطبيقها وفقًا للنظم القانونية الوطنية ومؤسساتها .وينبغي تنفيذها داخل البلدان وعىل املستويني اإلقليمي والعاملي ،مع مراعاة
الظروف والقدرات ومستويات التنمية الوطنية املختلفة واحرتام السياسات واألولويات الوطنية.33
3939وترمي الخطوط التوجيهية الطوعية إىل البناء عىل عمل األجهزة الدولية األخرى وواليتها ،والتوجيهات ذات الصلة الواردة يف منتجات سياساتية أخرى ط ّورتها لجنة األمن الغذايئ العاملي
ومؤسسات أخرى وتكميلها ،مبا يف ذلك:
•خطة التنمية املستدامة لعام )2015( 2030؛
29منظمة األغذية والزراعة /منظمة الصحة العاملية .2014 .املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية ،الفقرة 5-ب من إعالن روما عن التغذية.
30ميكن اإلشارة إىل هذه ال ُنهج ،يف الخطوط التوجيهية الطوعية ،بعبارة نُهج الزراعة اإليكولوجية وغريها من ال ُنهج املبتكرة .وميكن االطالع عىل مزيد من التحليالت واملعلومات والتوصيات املتعلّقة ب ُنهج الزراعة اإليكولوجية وغريها من ال ُنهج
املبتكرة يف املطبوعات املتخصصة مثل تقرير فريق الخرباء الرفيع املستوى التابع للجنة األمن الغذايئ العاملي عن ال ُنهج الزراعية اإليكولوجية وغريها من ال ُنهج املبتكرة من أجل زراعة ونظم غذائية مستدامة لتعزيز األمن الغذايئ والتغذية.
املبي يف برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة األمن الغذايئ العاملي للفرتة .2020-2023
وتشكل هذه ال ُنهج موضوع عملية مواءمة للسياسات تجريها لجنة األمن الغذايئ العاملي ،عىل النحو ّ
مهم يف الكثري من األحيان ولكن غري متاح دامئًا إلجراءات النظم الغذائية التي تتناول األمناط الغذائية والتغذية .ويلزم إجراء املزيد من البحوث
 31مبا أن الحاالت تختلف اختالفًا كب ًريا ،تعد إمكانية تعميم األدلة عىل الحاالت األخرى أم ًرا ً
للمساهمة يف قاعدة األدلة التي يقوم عليها صنع القرارات .وتجمع الخطوط التوجيهية الطوعية أدلة مستقاة من منهجيات مختلفة :فبعضها تجريبي ويبعث عىل التفاؤل لصلته بالواقع ،وبعضها اآلخر مستمد من تقييم الربامج والسياسات التي
توفر توجيهات بشأن التنفيذ يف ظروف وسياقات محددة.
 32الفقرة  13من مبادئ لجنة األمن الغذايئ العاملي الخاصة باالستثامرات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية
 33لفقرة  14من مبادئ لجنة األمن الغذايئ العاملي الخاصة باالستثامرات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية ،والفقرة  21من خطة التنمية املستدامة لعام .2030
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•إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية الصادر عن األمم املتحدة ()1992؛
•الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعامل املطرد للحق يف غذاء ٍ
كاف يف سياق األمن الغذايئ القطري ()2004؛
•الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني ()2012؛
•اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذايئ والتغذية الصادر عن لجنة األمن الغذايئ العاملي ()2017؛
•غايات التغذية العاملية الست لجمعية الصحة العاملية لعام )2012( 2025؛
•توصيات لجنة األمن الغذايئ العاملي يف مجال السياسات بشأن االستثامر يف زراعة أصحاب الحيازات الصغرية لتحقيق األمن الغذايئ ()2013؛
•مدونة السلوك الدولية بشأن إدارة مبيدات اآلفات الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ()2013؛
•مبادئ لجنة األمن الغذايئ العاملي الخاصة باالستثامر الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية ()2014؛
•توصيات لجنة األمن الغذايئ العاملي يف مجال السياسات بشأن الفاقد واملهدر من األغذية يف سياق النظم الغذائية املستدامة ()2014؛
•توصيات لجنة األمن الغذايئ العاملي الخاصة بالسياسات بشأن مصايد األسامك وتربية األحياء املائية املستدامة لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية ()2014؛
•إعالن روما بشأن التغذية الصادر عن املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ()2014؛
•إطار العمل الصادر عن املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ()2014؛
•الخطوط التوجيهية الطوعية لضامن استدامة مصايد األسامك صغرية النطاق يف سياق األمن الغذايئ والقضاء عىل الفقر ()2014؛
•إطار العمل بشأن األمن الغذايئ والتغذية يف ظل األزمات املمتدة الصادر عن لجنة األمن الغذايئ العاملي ()2015؛
•توصيات لجنة األمن الغذايئ العاملي الخاصة بالسياسات بشأن املياه لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية ()2015؛
•توصيات لجنة األمن الغذايئ العاملي الخاصة بالسياسات بشأن ربط أصحاب الحيازات الصغرية باألسواق ()2016؛
•التوصيات الخاصة بالسياسات بشأن التنمية الزراعية املستدامة من أجل تحقيق األمن الغذايئ والتغذية :أي أدوار للرثوة الحيوانية؟ ()2016؛
•الخطوط التوجيهية الطوعية ملنظمة األغذية والزراعة لإلدارة املستدامة للرتبة ()2017؛
•اإلعالن السيايس املنبثق عن اجتامع الجمعية العامة الرفيع املستوى الثالث املعني بالوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها ()2018؛
•خطة العمل العاملية ملنظمة الصحة العاملية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها للفرتة 2013-2020؛
•العنارص العرشة للزراعة اإليكولوجية ()2019؛
•مدونة السلوك الدولية بشأن استخدام األسمدة وإدارتها عىل نحو مستدام ()2019؛
•اإلعالن الوزاري لجمعية األمم املتحدة للبيئة بشأن الحلول املبتكرة للتحديات البيئية واالستهالك واإلنتاج املستدامني (.)19 ،4
4040ويكمن الهدف من الخطوط التوجيهية الطوعية يف أن يتم تطبيقها باالتساق مع الصكوك التالية بقدر ما تكون ذات صلة وقابلة للتطبيق وبقدر ما وافقت عليها الدول األعضاء و/أو أق ّرت
بها و/أو أيّدتها:
•اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان  -اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  1948وغريه من معاهدات حقوق اإلنسان امللزمة للدول األطراف املعنية؛
•العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛
•إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛
•إعالن األمم املتحدة املتعلق بحقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية؛
•قرار األمم املتحدة  A/RES/70/259املعنون «عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ()2016-2025؛
•إعالن األمم املتحدة بشأن الحق يف التنمية؛
•إعالن منظمة العمل الدولية بشأن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل؛
•اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛
•اتفاقية التنوع البيولوجي؛
•اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛
•االتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛
•املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛
•املواصفات والخطوط التوجيهية والتوصيات التي اعتمدتها هيئة الدستور الغذايئ واملنظمة العاملية لصحة الحيوان واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات؛
•الصكوك الدولية ذات الصلة للتجارة املتعددة األطراف ،مبا فيها اتفاقات منظمة التجارة العاملية مثل االتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة واالتفاق بشأن تطبيق تدابري الصحة
والصحة النباتية؛
•اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق بالحواجز التقنية للتجارة واتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تطبيق التدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية.
4141وتهدف الخطوط التوجيهية الطوعية إىل دعم الحكومات ،مبا يف ذلك الوزارات واملؤسسات والسلطات الوطنية ودون الوطنية واملحلية املعنية والربملانيني من أجل تطوير عمليات لتصميم
السياسات العامة الجامعة واملتعددة القطاعات ،والقامئة عىل العلوم واألدلة ،والشاملة وتنفيذها ،وإىل جعل أصحاب املصلحة املعنيني يستخدمونها يف النقاشات يف مجال السياسات ويف
عمليات التنفيذ .ويشمل أصحاب املصلحة هؤالء ،عىل سبيل املثال ال الحرص:
املنظامت الحكومية الدولية واإلقليمية ،مبا يف ذلك الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة؛
(أ)
(ب) ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية ،والسكان األصليني واملجتمعات املحلية ،والفئات الضعيفة ،والنساء والشباب يف املناطق الريفية ،وأصحاب الحيازات الصغرية،
والفالحني ،واملزارعني األرسيني ،والصيادين ،والرعاة ،واملزارعني ،وح ّراس الغابات ومنظامتهم وتعاونياتهم وشبكاتهم ،وغري املالّك ،والعاملني يف النظام الغذايئ؛
(ج) ومنظامت القطاع الخاص ،مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم ،واألعامل التجارية الزراعية ،ومص ّنعي األغذية واملرشوبات ،وبائعي األغذية بالتجزئة
مثل املتاجر الكربى ،ومز ّودي الخدمات الغذائية ،والجمعيات التجارية يف القطاع ،وبائعي األغذية بالجملة ،وموزّعي األغذية ،والت ّجار ،وقطاع اإلعالنات والتسويق34؛

 34يتضمن القطاع الخاص أنوا ًعا كثرية من الرشكات ذات الحجم والنطاق واملوارد البرشية واملالية املختلفة وذات القدرة املتباينة عىل الوصول إىل األسواق املحلية والوطنية والدولية.
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(د)
(ه)
(و)
(ز)
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ومنظامت البحوث واألوساط األكادميية والجامعات؛
والرشكاء يف التنمية ،مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية؛
والجهات املانحة الخاصة واملؤسسات الخريية والصناديق؛
وجمعيات املستهلكني.

4242وتدعم الخطوط التوجيهية الطوعية التزامات الدول يف ما يتعلّق باإلعامل املطرد للحق يف غذاء ٍ
كاف يف سياق األمن الغذايئ الوطني ،ومسؤولية جميع املستخدمني املستهدفني إزاء احرتام
حقوق اإلنسان.
4343وتُش ّجع الحكومات عند تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية ،عىل االمتناع عن سن وتطبيق أي تدابري اقتصادية أو مالية أو تجارية أحادية الجانب تتناىف مع القانون الدويل وميثاق األمم
املتحدة وتعرقل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية الكاملة ،ال سيام يف البلدان النامية.35
4444وتُش ّجع الحكومات عند تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية ،عىل تصحيح ومنع القيود املفروضة عىل التجارة والتشوهات يف األسواق الزراعية العاملية ،مبا يف ذلك عن طريق اإللغاء املوازي
لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية ،وجميع تدابري التصدير ذات األثر املامثل ،وفقًا لتكليف جولة الدوحة اإلمنائية.36

 2-3املبادئ التوجيهية
4545تشمل الخطوط التوجيهية الطوعية ستة مبادئ توجيهية 37انبثقت عن عملية التشاور باعتبارها أساسية عند النظر يف مختلف اإلجراءات التي يجب اتخاذها للمساهمة يف العملية التي
ستفيض إىل إقامة نظم غذائية مستدامة وتحسني التغذية للجميع.
فرصا مختلفة للسياسات العامة
4646وتساهم النظم الغذائية يف تحقيق أهداف متعددة ضمن األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة ،ودعمها .وإذ يوجد اختالف كبري بني النظم الغذائية ،فهي تتيح ً
واآلليات والصكوك واالستثامرات التي ترمي إىل تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام .2030
4747وتستند هذه املبادئ إىل رضورة ضامن كرامة اإلنسان ،واملساواة ،وعدم التمييز ،واملشاركة ،واملساءلة ،والشفافية ،والتمكني ،وحكم القانون من أجل املساهمة يف اإلعامل املطرد للحق يف
غذاء ٍ
كاف يف سياق األمن الغذايئ الوطني.

2

(أ)

النهج النظامي واملتعدد القطاعات والقائم عىل العلوم واألدلة .التشجيع عىل اتباع نهج نظامي ومتعدد القطاعات وقائم عىل العلوم واألدلة يتناول النظم الغذائية يف مجملها ومختلف
األبعاد الثقافية ،ويدمج أشكال املعرفة األصلية والتقليدية بشكل مناسب ،ويسعى إىل تعظيم النواتج يف جميع أبعاد التنمية املستدامة ،وينظر يف األسباب املتعددة األبعاد لسوء التغذية
بجميع أشكاله.

(ب)

واملنسقة والشاملة واملناسبة لكل سياق .املساهمة يف وضع سياسات متسقة ومنسقة وشاملة ومناسبة لكل سياق واستثامرات مسؤولة ذات صلة وتنفيذها عن طريق
السياسات املتسقة
ّ
إجراءات منسقة بني مختلف الجهات الفاعلة ويف جميع القطاعات املعنية عىل املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية واملحلية.

(ج)

املساءلة والشفافية واملشاركة .دعم الجهود الرامية إىل تقوية الحوكمة ،مبا يف ذلك آليات املساءلة ،وتشجيع مشاركة املواطنني وأصحاب املصلحة يف النقاشات الوطنية بشأن األمن الغذايئ
والتغذية والنظم الغذائية ويف عمليات صنع القرارات الشفافة والشاملة التي تستند إىل قواعد شفافة للمشاركة تشمل ضامنات لتحديد التضارب املحتمل يف املصالح وإدارته.

(د)

تحسن سبل عيش السكان وصحتهم ورفاههم ،واإلنتاج املستدام لألغذية ،واالستهالك
شعوب تنعم بالصحة والرخاء وكوكب يتمتع بصحة جيدة .تعزيز السياسات واإلجراءات التي ّ
املسؤول لألغذية املغذية واملتنوعة واملأمونة من أجل متكني األمناط الغذائية الصحية وحامية املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية وتعزيز استخدامها املستدام ،ودعم
تغي املناخ والتخفيف من آثاره ،حسب االقتضاء.
التكيّف مع ّ

(ه)

املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة .تعزيز تكافؤ فرص الحصول عىل غذاء ٍ
كاف ومأمون ومغ ٍّذ يفي باالحتياجات الغذائية ويناسب األذواق الغذائية لحياة موفورة النشاط والصحة بغض
النظر عن العوامل االجتامعية أو الدميغرافية من قبيل العرق ،أو نوع الجنس ،أو الدخل ،أو املنطقة الجغرافية .وتعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات ،واحرتام حقوقهن
وحاميتها وإعاملها يف سياق األمن الغذايئ والتغذية ،وتهيئة الظروف املناسبة إلرشاك املرأة يف صنع القرارات ومشاركتها يف جميع القطاعات االقتصادية والسياسية واالجتامعية ويف تشكيل
تحسن التغذية ،مع االعرتاف بالدور الرئييس الذي تؤديه يف مجال الرعاية والرتبية والزراعة وتعزيز الصحة وإنتاج األغذية واستهالكها .وقد يتطلب ذلك
النظم الغذائية املستدامة التي ّ
وضع اسرتاتيجيات مستهدفة لدعم املرأة يف ما تؤديه من أدوار يف مجاالت مثل الرعاية والرتبية والزراعة وتعزيز الصحة وإعداد األغذية وإنتاجها واستهالكها والحفاظ عىل املعارف
األصلية والتقليدية واملحلية .ولكن يستلزم ذلك أيضً ا إحداث تغيريات يف طريقة سري األمور عىل النحو املعتاد من أجل إرشاك الرجال والفتيان يف تشجيع التغذية بوصفها مسؤولية أرسية
مشرتكة.

(و) متكني الشباب ومشاركتهم .تشجيع االسرتاتيجيات والسياسات واالستثامرات الرامية إىل تعزيز برامج التعليم وبناء القدرات للشباب ،ومتكني الشباب من

التمتع باالستقاللية وصنع القرارات وإتاحة الفرص لتمكينهم ،وزيادة إمكانياتهم للوصول إىل فرص العمل الالئق ،مبا يف ذلك يف املناطق الريفية ،واألجور املعيشية والحامية االجتامعية
سبيل لتحفيز دور الشباب كعوامل للتغيري املفيض إىل نظم غذائية مستدامة لألجيال الحالية واملستقبلية.
واملامرسات املبتكرة ،وحاميتهم من األعامل الخطرة وغري املالمئة ،باعتبار ذلك ً

 35الفقرة  30من خطة التنمية املستدامة لعام  .2030قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة .)A/RES/70/1 (2015
 36الفقرة 2-ب من خطة التنمية املستدامة لعام .2030
 37تتامىش هذه املبادئ التوجيهية مع الوثائق واألدوات الدولية املتفق عليها بالفعل ،مثل إعالن روما عن التغذية وإطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية وإعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية لعام .1996
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جزء

ثالثة

الجزء الثالث  -الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم
الغذائية والتغذية

4848توفر الخطوط التوجيهية الطوعية التي ترمي إىل ضامن تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهدافها للتنمية املستدامة ،إطا ًرا لتعزيز اتساق السياسات وتنسيقها ولجمع مختلف
أصحاب املصلحة يف النظم الغذائية للعمل م ًعا عىل تحقيق أمناط غذائية صحية للجميع من خالل النظم الغذائية املستدامة.
4949ولتحقيق خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهدافها للتنمية املستدامة ،مع مراعاة االلتزامات والواجبات الدولية األخرى وقرارات جمعية الصحة العاملية ومقرراتها ذات الصلة املتفق
عليها ،وللوفاء بااللتزامات الوطنية للقضاء عىل سوء التغذية بجميع أشكاله وفقًا لألبعاد الثالثة للتنمية املستدامة واملحافظة يف الوقت نفسه عىل املوارد الطبيعية والنمو االقتصادي والرفاه
االجتامعي ،يلزم اتباع نهج النظم الغذائية الذي يعرتف بأن األجزاء املختلفة التي تتألف منها النظم الغذائية مرتابطة .ومن املحتمل أن يؤثر أي إجراء أو قرار ملعالجة أحد جوانب نظام
معي عىل الجوانب األخرى ،فيام تستجيب النظم الغذائية للنظم والحاالت والسياقات األخرى وتتأثر بها .وميكن للتفكري املنهجي واملتعدد التخصصات يف ما يتعلّق بالعملية التي
غذايئ ّ
ستفيض إىل إقامة نظم غذائية مستدامة والتي تذكّر برضورة تشجيع تح ّول النظم الغذائية عىل نحو متّسق وبحسب الحاجة ومع مراعاة السياقات والقدرات الوطنية وباالعتامد عليها ،أن
يضمن التصدي للتحديات من منظورات متعددة .بالتايل ،توفر الخطوط التوجيهية الطوعية اإلرشادات بشأن مجموعة من اإلجراءات السياساتية القامئة عىل العلوم واألدلة والتي تغطي
فضل عن املح ّركات واألشخاص الذين يشكلون هذه اإلجراءات.
تنوع سالسل اإلمدادات الغذائية والبيئات الغذائية واالستهالك املسؤولً ،
5050وخالل العملية التشاورية ،حدد أصحاب املصلحة يف لجنة األمن الغذايئ العاملي عددًا من العوامل املشرتكة ذات الصلة بالنسبة إىل تحسني األمناط الغذائية والتغذية التي حددت سبعة
مجاالت تركيز تتمحور حولها الخطوط التوجيهية الطوعية ،وهي )1( :الحوكمة الشفافة والدميقراطية والخاضعة للمساءلة؛ ( )2وسالسل اإلمدادات الغذائية املستدامة للتوصل إىل أمناط
وتغي املناخ؛ ( )3والوصول املتساوي واملنصف إىل األمناط الغذائية الصحية من خالل النظم الغذائية املستدامة؛ ()4
غذائية صحية يف سياق االستدامة االقتصادية واالجتامعية والبيئية ّ
وسالمة األغذية يف النظم الغذائية املستدامة؛ ( )5واملعارف والتثقيف واملعلومات التغذوية املتمحورة حول اإلنسان؛ ( )6واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف النظم الغذائية؛ ( )7والنظم
الغذائية القادرة عىل الصمود يف السياقات اإلنسانية.
5151ويتداخل مجال الرتكيز األول ،الذي يتعلّق بحوكمة النظم الغذائية والذي يضع األساس الذي تقوم عليه التوصيات السياساتية األخرى للخطوط التوجيهية الطوعية ،يف املجاالت الستة
األخرى .وتغطي ثالثة مجاالت تركيز ( 2و 3و )5املك ّونات الرئيسية للنظم الغذائية ،يف حني يستند مجال إضايف ( )4إىل االعرتاف باألهمية املتزايدة للعمل الجامعي يف معالجة سالمة
األغذية .ويتم إيالء عناية خاصة للمرأة نظ ًرا إىل الدور الحيوي الذي تؤديه يف النظم الغذائية (مجال الرتكيز ( .))6ويشكل السياق اإلنساين مجال تركيز قائم بحد ذاته ( )7ألنه سيبقى
تغي املناخ واألزمات املمتدة والنزاعات والهجرة.
مسألة عاملية مهمة يف سياق ّ
يتعي عليها النظر فيها لجهة عالقتها باألولويات واالحتياجات والظروف الوطنية ودون الوطنية ،وتقييم جدوى السياسات يف كل
5252وتتوجه اإلرشادات بشكل أسايس إىل الحكومات التي ّ
سياق من سياقات النظم الغذائية ،مع إيالء العناية الواجبة لجميع التكاليف أو املنافع املبارشة وغري املبارشة التي تنطوي عليها اآلثار االقتصادية واالجتامعية والبيئية .ومن املهم أن تعتمد
البلدان منظو ًرا تشخيصيًا إزاء نظمها الغذائية بشكل منهجي وكامل .وينطوي ذلك عىل جملة أمور منها فهم أنواع النظم الغذائية القامئة وتركيبتها وتعقيدها ،واملح ّركات الرئيسية للتغيري
والتعطيل واإلقصاء/اإلدماج والنمو .ومن أجل التوصل إىل نظم غذائية مستدامة وأمناط غذائية صحية تتوافق مع خطة عام  ،2030تش َّجع الحكومات عىل إجراء تحليل ورصد منهجيني
للتكاليف واملنافع والتبادالت واآلثار املرتتبة عىل اإلجراءات التي تتخذها بني مختلف القطاعات والجهات الفاعلة يف سياق الظروف واألهداف االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية
الخاصة بها.

 3-1الحوكمة الشفافة والدميقراطية والخاضعة للمساءلة
يبي هذا القسم مدى أهمية آليات الحوكمة والقيادة واملساءلة بالنسبة إىل الجهات الفاعلة يف النظم الغذائية ،عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية واملحلية .والحكومات مسؤولة
ّ 5353
واملنسقة والقامئة عىل العلوم واألدلة واألطر التنظيمية والترشيعية التي تحكم النظم الغذائية ،وتعزز التوعية ،وتحدد أولويات اإلجراءات
عن تطوير السياسات العامة السليمة واملتسقة
ّ
ويتعي عىل الحكومات أيضً ا أن تطور اآلليات الشفافة لرصد وتقييم توزّع تكاليف االنتقال والتكاليف واملنافع املرتتبة عىل اإلجراءات السياساتية بني مختلف القطاعات والجهات
املؤثرة.
ّ
الفاعلة ،وأن تدير تضارب املصالح والضامنات ضد اختالالت التوازن يف القوة والضامنات األخرى لوضع املصالح العامة قبل غريها من املصالح.

3-1-1
(أ)

(ب)

تعزيز اتساق السياسات وتنسيقها عرب إدماج النظم الغذائية والتغذية يف التنمية املحلية والوطنية واإلقليمية:

ينبغي للحكومات أن تعزز اتساق السياسات وتنسيقها عرب القطاعات والوكاالت للحد من سوء التغذية بجميع أشكاله من منظور النظم الغذائية .وميكن أن تشمل هذه القطاعات
والوكاالت تلك التي تؤثر عىل الصحة ،والزراعة ،والرتبية ،والبيئة ،واملياه ،والرصف الصحي ،واملساواة بني الجنسني ،والحامية االجتامعية ،والتجارة ،والعاملة ،والشؤون املالية .وينبغي
للحكومات أن تدرج استدامة النظم الغذائية ضمن األولويات من أجل جمع القطاعات املعنية بفعالية حول مجموعة من األهداف املشرتكة.
املحسنة يف السياسات الوطنية
وينبغي للحكومات أن تدمج وتعزز االسرتاتيجيات واإلجراءات الخاصة بالنظم الغذائية املستدامة الكفيلة بتمكني األمناط الغذائية الصحية والتغذية ّ
واملحلية اإلمنائية والصحية واالقتصادية والزراعية واملناخية/البيئية والخاصة بالحد من مخاطر الكوارث والجائحات .كام ينبغي للحكومات أن تنظر يف زيادة وتحسني مخصصات امليزانية
ألنشطة النظم الغذائية ومك ّوناتها ،حيثام كان ذلك مناسبًا ،مع تقييم ومراعاة جميع اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتامعية اإليجابية والسلبية املرتتبة عىل مختلف أنشطة النظم الغذائية
ومك ّوناتها ،بالنظر ،حسب االقتضاء ،إىل مؤرشات خطة عام  2030التي تهدف بوضوح وشفافية إىل تحسني األمناط الغذائية والتغذية للتصدي لسوء التغذية بجميع أشكاله.

الجزء الثاين – األهداف واملبادئ التوجيهية

(ج)

وإذ تق ّر بأنه من شأن النظام التجاري العاملي واملستند إىل القواعد واملنفتح وغري التمييزي واملنصف واملتعدد األطراف أن يعزز الزراعة والتنمية الريفية يف البلدان النامية وأن يساهم يف
تحقيق األمن الغذايئ وتحسني التغذية .38وينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية واإلقليمية أن تنفذ اسرتاتيجيات وطنية وإقليمية ودولية لتعزيز املشاركة الشاملة للمزارعني
والفلحني وغريهم من صغار منتجي األغذية والعاملني يف النظم الغذائية ،مبن
والصيادين والعاملني يف مجال األسامك ،مبا يف ذلك صغار املزارعني والسكان األصليني واملجتمعات املحلية ّ
فيهم النساء ،يف األسواق املجتمعية والوطنية واإلقليمية والدولية.39

(د)

وينبغي للحكومات أن تحدد الفرص املتاحة يف النظم الغذائية لتحقيق األهداف الوطنية والعاملية لألمن الغذايئ والتغذية ،وأن تقوم برصد وقياس التقدم املحرز يف تحقيق املقاصد
واملؤرشات التي وضعتها خطة التنمية املستدامة 40لعام  ،2030وغايات التغذية العاملية 41لجمعية الصحة العاملية لعام .2025

3-1-2
(أ)

تعزيز التنسيق والعمل املتعدد القطاعات وأصحاب املصلحة واملستويات:

ينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية والرشكاء يف التنمية يف مختلف القطاعات وعىل جميع املستويات ،العمل عىل متكني األمناط الغذائية الصحية وتحسني التغذية من خالل
النظم الغذائية املستدامة ،واألطر السياساتية والقانونية املعززة ،والقدرات املؤسساتية التي تعالج األسباب والتداعيات املتعددة لسوء التغذية بجميع أشكاله والتحديات االقتصادية
واالجتامعية والبيئية املتصلة باألغذية .وينبغي أن يؤدي هذا التنسيق إىل إنشاء و/أو تعزيز اآلليات املتعددة القطاعات واملستويات وأصحاب املصلحة 42التي من شأنها اإلرشاف عىل
تصميم وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات والتدخالت القامئة عىل األدلة والعلوم واملحددة السياق التي تحرتم التنوع الثقايف والتي تساهم يف تحسني النتائج التغذوية عىل املستويات
الوطنية ودون الوطنية واملحلية.

(ب)

تيس إقامة حوار شامل وشفاف يضمن مشاركة جميع أصحاب املصلحة والجهات الفاعلة يف النظم الغذائية ،مع إيالء عناية
وينبغي للحكومات والجهات الفاعلة الحكومية الدولية أن ّ
خاصة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم ،واملنتجني أصحاب الحيازات الصغرية ،واألشخاص األكرث تأث ًرا بالجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله .ويجب أن يتناول هذا الحوار جميع
أبعاد التنمية املستدامة يف النظم الغذائية.

(ج)

وينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية ومنظامت املجتمع املدين والشعوب األصلية واملجتمعات املحلية أن تش ّجع زيادة االلتزام بالعمل يف ظل االستثامر املسؤول 43الذي يجريه
القطاعان العام والخاص واملانحني لدعم النظم الغذائية املستدامة التي متكّن األمناط الغذائية الصحية ،مع مراعاة أوجه التآزر والتبادالت مع األولويات السياساتية األخرى.

3-1-3
(أ)

3
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إنشاء آليات وأدوات للمساءلة من أجل الرصد والتقييم:

ينبغي للحكومات أن تضع أط ًرا سياساتية قامئة عىل العلوم واألدلة وتنظيمية ومحددة السياق لتوجيه أنشطة القطاعني الخاص والعام املتعلّقة بالنظم الغذائية والتغذية ،أو أن تق ّويها.
وعليها أن تنشئ آليات مساءلة فعالة وشاملة وشفافة يكون من شأنها تعزيز الحوكمة الرشيدة ،واملداوالت العامة ،والهيئات املستقلة التي ترصد االمتثال واألداء ،وإجراءات الشكاوى
الفردية ،واإلجراءات لتحسني املساءلة وتحديد وإدارة التضارب يف املصالح واملصلحة الشخصية ،والضامنات ضد االختالالت يف توازن الق ّوة ،والقدرة عىل تسوية ومعالجة النزاعات التي قد
تق ّوض الصحة العامة والرفاه .ويجب أن تحرص الجهات الفاعلة الحكومية عىل أن يكون الحوار مع جميع أصحاب املصلحة شفافًا وأن يجرى وفقًا لألدوار واملسؤوليات الواضحة الخاصة
باملشاركة من أجل حامية املصلحة العامة.

(ب)

وينبغي للحكومات أن تعمل ،بالرشاكة مع املنظامت البحثية واملنظامت الحكومية الدولية ،ويف ظل تزايد املشاريع البحثية ،وحسب االقتضاء ،عىل تعزيز نظم اإلحصاءات والرصد الوطنية
القامئة التي تجمع البيانات وتوامئها وتص ّنفها بحسب الخصائص االجتامعية والدميغرافية الرئيسية ،وعىل استخدام املؤرشات القامئة ،حيثام يكون ذلك ممك ًنا ،مبا يف ذلك املؤرشات الخاصة
بأهداف التنمية املستدامة ،يف جميع جوانب النظم الغذائية والنتائج املتعلّقة باألمن الغذايئ ،واألمناط الغذائية ،44وتركيبة األغذية وسالمتها ،والحالة التغذوية ،45والعوامل الجنسانية
وغريها من العوامل االجتامعية ذات الصلة ،وتحسني توافرها وجودتها للنهوض بإعداد السياسات واملساءلة واستهداف الربامج العامة عىل نحو أفضل .وينبغي للحكومات وأصحاب
املصلحة اآلخرين املحافظة عىل البيانات الشخصية والجامعية بشأن النظم الغذائية ،عىل نحو مالئم.

(ج)

وينبغي للحكومات أن تستثمر يف البحوث وتبادل املعارف املتعلّقة بأوجه الرتابط بني األبعاد الغذائية والتغذوية والسلوكية واالقتصادية واالجتامعية والبيئية وديناميكيات السوق من
أجل متكني تقييم اآلثار القطاعية للسياسات والربامج التي جرى تنفيذها ومدى تعقيد أوجه التفاعل بني العرض والطلب عىل نطاقات مختلفة عىل طول سلسلة اإلمدادات.

(د)

وينبغي للحكومات ،وبدعم من جميع أصحاب املصلحة املعنيني ،مبن فيهم املنظامت الحكومية الدولية والسكان األصليني واملجتمعات املحلية ،أن تعزز حسب االقتضاء ،االستثامر يف
القدرات البرشية والنظامية واملؤسساتية لتحليل معلومات النظم الغذائية بطريقة شاملة بغية دعم تخطيط اإلجراءات الربامجية وتنفيذها ورصدها وتقييمها ،مع مراعاة الحاجة إىل
تطوير نُهج متعددة التخصصات تشمل املسائل الفنية واالقتصادية واالجتامعية.

 3-1-4تعزيز مشاركة السكان األصليني واملجتمعات املحلية وإدماجهم يف النظم الغذائية:
(أ)

ينبغي للحكومات وأصحاب املصلحة املعنيني أن يعززوا املشاركة الكاملة والفعالة للسكان األصليني واملجتمعات املحلية ،ال سيام النساء والفتيات والفئات املهمشة واألشخاص ذوي
اإلعاقة ،يف حوكمة النظم الغذائية والتغذية عن طريق الحوار ،حسب االقتضاء ،واملشاورات ،ومن خالل تقوية اآلليات املجتمعية لتحقيق املشاركة الشاملة عىل املستويات املحلية ودون
الوطنية والوطنية واإلقليمية .وبالنسبة إىل السكان األصليني ،يجب أن يستند ذلك إىل التشاور الفعال واملجدي من خالل مؤسساتهم التمثيلية بغية الحصول عىل موافقتهم الح ّرة واملسبقة
واملستنرية وفقًا إلعالن األمم املتحدة الخاص بالشعوب األصلية.

(ب)

وينبغي للحكومات وأصحاب املصلحة املعنيني أن يدعموا بناء القدرات وأن يعززوها ،مبا يف ذلك قدرات السكان األصليني واملجتمعات املحلية ليتمكنوا من املشاركة مشاركة كاملة وفعالة
يف وضع السياسات واالسرتاتيجيات املتعلّقة بالنظم الغذائية.

وتغي املناخ
 3-2سالسل اإلمدادات الغذائية املستدامة للتوصل إىل أمناط غذائية صحية يف سياق االستدامة االقتصادية واالجتامعية والبيئية ّ
مهم يف صحة اإلنسان وقدرة النظم الغذائية عىل الصمود واستدامتها االقتصادية واالجتامعية والبيئية ،مبا يف ذلك إصالح النظم اإليكولوجية .وتعمل
5454تؤدي سالسل اإلمدادات الغذائية دو ًرا ً
وصول إىل مرحلة االستهالك والتسويق ،عىل نطاقات وهياكل ومستويات متعددة
ً
سالسل اإلمدادات الغذائية ،من مرحلة اإلنتاج والتخزين واملناولة بعد الحصاد والتجهيز والتعبئة والتوزيع
ومتنوعة ،من سالسل اإلمداد البسيطة إىل السالسل الشديدة التعقيد ومن سالسل اإلمداد املحلية إىل العاملية التي تشمل العديد من الجهات الفاعلة يف النظم الغذائية .ويرتتب عىل
 38الفقرة  17-10من خطة التنمية املستدامة لعام 2030
 39الفقرة  31من قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة .A/c.2/75/i.23
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A 40
/https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en 41
 42ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات عن الرشاكات املتعددة أصحاب املصلحة يف تقرير فريق الخرباء الرفيع املستوى بشأن الرشاكات يف ما بني أصحاب املصلحة املتعددين لتمويل األمن الغذايئ والتغذية وتحسينهام يف إطار خطة عام 2030
(.)2018
 43مبا يتامىش مع مبادئ لجنة األمن الغذايئ العاملي الخاصة باالستثامر الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية (.)2014
 44ال سيام املتناول الغذايئ وتن ّوع األمناط الغذائية وجودتها.
 45مبا يف ذلك قياسات حالة النقص يف املغذيات الدقيقة والجسم البرشي.
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القرارات التي تقوم بها الجهات الفاعلة يف أي مرحلة ،تداعيات عىل توافر األغذية املغذية وإتاحتها بكلفة ميسورة وبطريقة يسهل الحصول عليها وبصورة مقبولة وآمنة من أجل أمناط
سبل لتهيئة
غذائية صحية .46ويك ّمل هذا القسم األهداف الواردة يف عقد األمم املتحدة للزراعة األرسية ،ويسلّط الضوء عىل أهمية تعزيز التغذية يف سلسلة اإلمدادات الغذائية ،ويقرتح ً
تغي املناخ وتدهور املوارد الطبيعية ،مذك ًرا بالحاجة إىل مراعاة األبعاد االقتصادية والبيئية
سالسل إمدادات غذائية مستدامة وقادرة عىل الصمود واالستهالك واإلنتاج املستدامني يف ظل ّ
واالجتامعية لالستدامة وصحة األفراد والحيوانات والنباتات والنظم اإليكولوجية يف آن واحد يف نهج الصحة الواحدة .وينبغي للخطوط التوجيهية الطوعية أن تقوم بخدمة الحكومات
فضل عن أصحاب الحيازات الصغرية واملزارعني األرسيني ،مبا يف ذلك يف مشاركتهم يف سالسل اإلمدادات الغذائية.
وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل تقوية املنتجني املحليني الضعفاءً ،
تغي املناخ والتخفيف من آثاره عرب سالسل اإلمدادات الغذائية املستدامة:
3-2-1
تعميم التك ّيف مع ّ
ينبغي للحكومات والرشكاء يف التنمية ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية والقطاع الخاص التعاون مع منتجي األغذية ومنظامتهم ليتمكنوا من كسب سبل معيشة الئقة
(أ)
تغي املناخ من خالل إدارة املخاطر ،وبناء التأهب والقدرة عىل الصمود ،والتخفيف من حدّة اآلثار السلبية املرتتبة عىل
وتحسني قدرة سالسل اإلمدادات الغذائية عىل الصمود يف وجه آثار ّ
سالسل اإلمدادات الغذائية عىل البيئة .وميكن أن يشمل ذلك البناء عىل املعارف املحلية واالبتكارات وتعزيز الحصول عىل التمويل ،وخدمات اإلرشاد ،والتأمني ،والتنبؤ بالطقس ،ونظم
اإلنذار املبكر ،وتنمية القدرات ،وتقاسم املعارف ،ونرش املعلومات وتقديم املساعدة من خالل تطبيقات الخدمات .وميكن أن يشمل أيضً ا حامية املحاصيل والرثوة الحيوانية ومصايد
تتجل عىل شكل آفات وأمراض وصدمات مرتبطة بالطقس .وقد ينطوي ذلك
لتغي املناخ التي ّ
األسامك ونظم اإلنتاج عمو ًما ،من حيث املحتوى التغذوي واإلنتاجية ،من اآلثار املتوقعة ّ
تغي املناخ أو
عىل نرش املامرسات الجيّدة يف الزراعة القادرة عىل الصمود ،واعتامد عىل املستوى املحيل األصناف املقاومة للجفاف أو الجليد أو الح ّر أو االختبارات أو األمراض التي يسببها ّ
التي يؤدي إىل تفاقمها ،والحد من الفاقد بعد الحصاد وفواقد األغذية األخرى ،وتطوير املبادرات املولّدة لألصول املنتجة.
(ب)

وينبغي للحكومات ،واملنظامت الحكومية الدولية ،والقطاع الخاص ،واملجتمع املدين ،وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين تعزيز الزراعة املستدامة مثل نُهج الزراعة اإليكولوجية وغريها
ويتعي عليهم أيضً ا التعاون مع املزارعني
من ال ُنهج املبتكرة عىل مستويات مختلفة من العملية الرامية إىل إقامة نظم غذائية مستدامة يكون من شأنها النهوض باألمن الغذايئ والتغذية.
ّ
وغريهم من منتجي األغذية ودعمهم للحد من اآلثار البيئية املرتتبة عىل النظم الغذائية ،مع تعزيز التنوع البيولوجي واالعرتاف بالجهود اإليجابية التي يبذلها املزارعون الذين يعتمدون
املامرسات املستدامة .وميكن تحقيق ذلك عرب تشجيع اعتامد التكنولوجيا املناسبة ومامرسات اإلدارة عىل مستوى املزرعة لتحسني كفاءة إنتاج املحاصيل وعرب تعزيز اإلنتاج واالستخدام
املسؤولني واملستدامني لـمبيدات اآلفات واألسمدة بغية تعظيم منافعها والتقليل يف الوقت نفسه من آثارها السلبية عىل البيئة وصحة اإلنسان .وينبغي للحكومات أن تش ّجع تعظيم
املخرجات الزراعية لكل وحدة من املياه والرتبة والطاقة واليد العاملة واألرايض ،وأن تحد من انبعاثات غازات الدفيئة وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور املوارد الطبيعية (مبا يف ذلك
إزالة الغابات) ،مبا يتامىش مع مساهامتها املحددة وطنيًا يف اتفاق باريس وأدوات التخطيط الوطنية األخرى ذات الصلة.

(ج)

نظم للرصد (مبا فيها نظم اإلنذار املبكر) ،ومؤرشات للجودة (مثل الغايات املتعلّقة بالتنويع املتكامل والتنوع البيولوجي الزراعي،
وينبغي للحكومات أن تنشئ ،حيثام يكون ذلك مناسبًاً ،
وصحة الرتبة ،وجودة املياه ،ودخل املزرعة ،وأسعار األغذية) ،ومقاييس أخرى خاصة بالنظم الغذائية واألمناط الغذائية كجزء من سياسات تحديد الغايات املتعلّقة بالبيئة واملناخ لرصد
تغي الظروف وفعالية االستجابات يف مجال السياسات.
ّ

(د)

وينبغي للحكومات واملنظامت البحثية واملؤسسات األكادميية والجامعات أن تش ّجع توليد واستخدام املعارف القامئة عىل العلوم واألدلة ،مبا فيها املعارف األصلية والتقليدية واملحلية ،التي
تغي املناخ والتكيّف معه والصمود يف وجهه ،يف النظم الغذائية املستدامة واألمناط الغذائية الصحية والتمكينية .ويجب عىل البحوث أن تكون قامئة عىل
تعرض اسرتاتيجيات تخفيف آثار ّ
العلوم واألدلة ومنفتحة عىل املعارف املحلية والتقليدية ،وأن تشمل الضامنات لتحديد تضارب املصالح املحتمل وإدارته .كام ينبغي أن تركّز عىل التدخالت ونقاط الدخول السياساتية
وتحسن سبل
املحتملة لضامن مساهمة اإلنتاج الزراعي املستدام واإلنتاجية ،مبا يف ذلك من حيث التغذية ،ومبا فيه املامرسات التي تق ّوي قدرة سالسل اإلمدادات الغذائية عىل الصمود
ّ
العيش وتعزز احتجاز الكربون والرثوة الحيوانية ومصايد األسامك وتربية األحياء املائية ،والتجهيز ،والتعبئة ،والبيع بالتجزئة ،واألسواق والوصول إليها ،واالستهالك املسؤول ،يف التخفيف
تغي املناخ والتكيّف معها ويف الحد من اآلثار البيئية السلبية وحامية املوارد الطبيعية وصونها وإدارتها واستخدامها عىل نحو مستدام.
من آثار ّ

3-2-2
(أ)

تعزيز استخدم املوارد الطبيعية وإدارتها عىل نحو مستدام يف إنتاج األغذية:

ينبغي للحكومات ،واملزارعني ومنظامتهم ،والقطاع الخاص ،وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين ،التعامل مع صحة الرتبة كأمر أسايس لنظم اإلنتاج الزراعي مع إيالء االهتامم الواجب
للخطوط التوجيهية الطوعية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن اإلدارة املستدامة للرتبة .وينبغي للحكومات أن تش ّجع استخدام مامرسات اإلدارة املتكاملة لخصوبة الرتبة واملغذيات وإنتاجية
خدمات النظم اإليكولوجية من أجل اإلنتاج املستدام ،وتعزيز االستعانة بخدمات اإلدارة املستدامة لألرايض واملامرسات الزراعية املستدامة من أجل املحافظة عىل التنوع البيولوجي للرتبة
وتوازن املغذيات ،والحد من تآكل الرتبة ،وتحسني إدارة املياه ،وتعزيز تخزين الكربون واحتجازه.

(ب)

تحسنهام من أجل الزراعة وإنتاج األغذية عرب تحسني التنظيم وال ُنهج الشاملة والتشاركية إلدارة املوارد
وينبغي للحكومات أن تعزز إدارة املوارد املائية واستخدامها عىل نحو مستدام وأن ّ
املائية بطريقة متكاملة عىل نطاق مستجمعات املياه ،حيثام يكون ذلك مناسبًا ،ونُهج تعزيز التعاون يف مجال املياه التي تشمل منظامت املجتمع املدين ومنظامت املزارعني والفالحني
وغريهم من صغار منتجي األغذية والسكان األصليني واملجتمعات املحلية والقطاع الخاص وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين والتي تراعي تن ّوع االحتياجات من املياه يف مختلف
القطاعات .ومن شأن هذه ال ُنهج أن تش ّجع نظم الري التي تستخدم املوارد املائية بطريقة مستدامة وخفض هدر املياه ،وأن تدعم االستخدام املنهجي للتكنولوجيات املناسبة لتوفري املياه،
وأن تقلل من تل ّوث املياه الناتج عن الزراعة ،وأن تعزز االستخدامات املتعددة اآلمنة والسليمة بيئيًا للمياه وإعادة استخدامها ألغراض منزلية وإنتاجية من غري اإلرضار بقدرة املزارعني
ومنتجي األغذية عىل زراعة ما يكفي من األغذية املغذّية مع االعرتاف باألهمية البالغة التي تكتسيها إمكانية وصول جميع األشخاص املقيمني والعاملني يف املناطق الريفية إىل املياه
الستخدامها الشخيص واملنزيل.

(ج)

وينبغي للحكومات وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين حامية التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة وصونه واستخدامه عىل نحو مستدام من أجل تعزيز قدرة النظم الغذائية عىل الصمود.
ويجب استكامل ذلك باعتامد املامرسات املستدامة إلنتاج األغذية وإدارة املوارد الطبيعية وتطبيقها مثل الزراعة العضوية ونُهج الزراعة اإليكولوجية وغريها من ال ُنهج املبتكرة.

(د)

وينبغي للحكومات أن تعرتف بجميع أصحاب حقوق الحيازة املرشوعة وبحقوقهم ،مبا يف ذلك ،حسب االقتضاء ومتاشيًا مع الترشيعات الوطنية ،حقوق الحيازة املرشوعة للشعوب األصلية
واملجتمعات املحلية التي تعتمد نظم حيازة عرفية ومتارس الحوكمة الذاتية لألرايض ومصايد األسامك والغابات ،وأن تحرتمهم مع إيالء عناية خاصة لتوفري فرص الوصول املنصف للنساء
مبا يتامىش مع الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض 47التي وضعتها لجنة األمن الغذايئ العاملي .ويجب احرتام املعارف واملامرسات التقليدية والجامعية
ألصحاب الحقوق هؤالء ،وحامية أمناطهم الغذائية التقليدية ،وإسناد األولوية لتغذيتهم ورفاههم.

(ه)

وينبغي للحكومات أن تعرتف بأهمية الرعاة ،وإدارة املراعي عىل نحو مستدام ،ونظم الرعي ،بالنسبة إىل التغذية والنظم اإليكولوجية الصحية وسبل العيش يف املناطق الريفية وسالسل
اإلمدادات الغذائية القادرة عىل الصمود ،وأن تش ّجع نظم الرعي املنخفضة املدخالت إلنتاج األغذية الصحية الحيوانية املصدر التي تساهم يف الحد من الفقر والجوع.

3-2-3

تعزيز التغذية يف الزراعة وسالسل إمدادات األغذية:

املبي يف الفقرتني  17و.18
 46عىل النحو ّ
 47ال سيام الفقرات  ،3-1-1و ،9-2و.9-4
 48مبا يتامىش مع مبادئ لجنة األمن الغذايئ العاملي الخاصة باالستثامر الرشيد يف نظم الزراعة واألغذية ،وتوصيات لجنة األمن الغذايئ العاملي يف مجال السياسات بشأن االستثامر يف زراعة أصحاب الحيازات الصغرية57-17.
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(أ)

ينبغي للحكومات أن تخصص ميزانية لألهداف التغذوية وأن تدمجها ،حيثام يكون ذلك مناسبًا ،يف سياساتها الوطنية املتعلّقة بالزراعة وسياساتها األخرى ذات الصلة للتوصل إىل أمناط
غذائية صحية من خالل النظم الغذائية املستدامة.

(ب)

وينبغي للحكومات والقطاع الخاص وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين تشجيع االستثامرات الزراعية املسؤول 48وتعزيزها ودعم منتجي األغذية ليعتمدوا مامرسات اإلنتاج املستدام
ولينتجوا أغذية متنوعة تساهم يف األمناط الغذائية الصحية وتوفر الدخل الالئق وسبل العيش والقدرة عىل الصمود للصيادين واملزارعني ،ال سيام أصحاب الحيازات الصغرية و/أو املزارع
األرسية ،وللعاملني يف املزارع .ويجب أن يشمل ذلك دعم املامرسات املستدامة إلنتاج املحاصيل ،والرثوة الحيوانية ،والحراجة الزراعية ،ونظم الحيوانات ومصايد األسامك (مبا يف ذلك نظم
الصيد الحريف وتربية األحياء املائية) وتشجيعها.

(ج)

وينبغي للحكومات أن تقوم حيثام يكون ذلك مناسبًا ،بدمج الزراعة الحرضية وشبه الحرضية واستخدام األرايض يف االسرتاتيجيات والربامج الوطنية واملحلية املتعلّقة بالنظم الغذائية
وتنمية التغذية ويف التخطيط الحرضي واإلقليمي ،بوصفهام مساهمة قيّمة يف متكني األمناط الغذائية الصحية من خالل النظم الغذائية املستدامة وأن تدعم استقرار إمدادات األغذية
املغذية واملأمونة.

(د)

وينبغي للحكومات والقطاع الخاص ومراكز البحوث والجامعات وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين تعزيز البيئات التمكينية ملساعدة منتجي األغذية وتيسري وصولهم إىل التكنولوجيات
واملامرسات امليسورة الكلفة واملبتكرة ،مبا فيها املعارف التقليدية ،واملساعدة الفنية ،والتدريب عىل املهارات ،ومناذج األعامل الشاملة واملستدامة املكيّفة مع االحتياجات واألولويات
املحلية ،واملعلومات املتعلّقة بالتغذية واألمناط الغذائية الصحية من خالل النظم الغذائية املستدامة يف الزراعة ،والخدمات /الربامج الفنية األخرى لإلرشاد من أجل متكينهم من تعزيز
اإلنتاج املستدام ،وحامية التنوع البيولوجي ،وضامن سالمة األغذية وتحسني جودتها التغذوية يف األسواق.

(ه)

وينبغي للحكومات أن تدعم نظم معلومات السوق التي توفر املعلومات الشفافة والتي يسهل الوصول إليها ويف الوقت املناسب عن معامالت السوق املتعلّقة باألغذية ،مبا يف ذلك
ويتعي عىل
تحسني تتبع مخزون اإلمدادات الحالية واملستقبلية والبيانات املتعلّقة باألسعار ،لألسواق املحلية واإلقليمية من جملة أطراف أخرى ،حيثام يكون ذلك ممك ًنا ومناسبًا.
ّ
الحكومات أن تدعم البحوث الزراعية االقتصادية حول مواضيع قد تشمل التجارة واآلثار املرتتبة عىل السياسات الحكومية .وينبغي إجراء املزيد من الرصد ودراسات السوق للسلع التي ال
يتم التبليغ عنها بقدر ٍ
كاف ،مبا يف ذلك التي يرتتب عليها أثر كبري يف التغذية واملحاصيل املهملة وغري املستغلة بالكامل.

(و)

وينبغي للحكومات والقطاع الخاص والجهات املانحة وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين االستثامر يف البحوث ونقل املعارف واالبتكار إلنتاج األغذية املغذية واملتنوعة مثل الفاكهة
والخضار ،والبقوليات ،والحبوب الكاملة ،والجذور ،والدرنات ،والبذور ،والجوزيات ،واألغذية الحيوانية املصدر.

(ز)

وينبغي للحكومات أن تعزز االسرتاتيجيات أو الخطوط التوجيهية أو الصكوك التي تدعم اتخاذ التدابري املناسبة لتمكني األمناط الغذائية الصحية ،وفقًا للفقرة  ،17والتي تعزز التغذية يف
فضل عن الترشيعات والسياقات والقدرات الوطنية.
سالسل اإلمدادات الزراعية والغذائية مع مراعاة قراري جمعية الصحة العاملية  4957-17يف فقرته  ،22وً 66-1050

تحسني تخزين األغذية وتجهيزها وتعبئتها وتحويلها وتعديل تركيبتها:
3-2-4
ينبغي للحكومات والقطاع الخاص وأصحاب املصلحة اآلخرين االستثامر ،حيثام يكون ذلك مناسبًا ،يف البنية التحتية (مثل مرافق التخزين ،والبنية التحتية للنقل ،واألسواق املادية،
(أ)
ونظم معلومات السوق) والدعم اللوجستي لتفادي الفاقد واملهدر بعد الحصاد ودعم قدرة منتجي األغذية ،مبن فيهم أصحاب الحيازات الصغرية واملؤسسات املتناهية الصغر والصغرية
واملتوسطة الحجم ،عىل توفري األغذية املتنوعة والقابلة للتلف واملأمونة لألسواق املحلية واإلقليمية والدولية بطرق مستدامة وفقًا للفقرات  41و 45و( 3-1-1ج).
(ب)

وينبغي للحكومات والقطاع الخاص واملزارعني وغريهم من املنتجني وجمعياتهم ،تعزيز تقليل الفاقد واملهدر من األغذية يف املزارع خالل التخزين بعد الحصاد ،وطيلة فرتة التجهيز والنقل
ويتعي عليهم أيضً ا تكثيف الجهود
كل من التدريب املدفوع من الطلب وبناء القدرات لتحسني مامرسات اإلدارة وتشجيع اعتامد التكنولوجيات املالمئة.51
والبيع بالتجزئة .ويشمل ذلك ً
ّ
لتحديد كمية الفاقد من األغذية يف مراحل تخزينها وتجهيزها وتحويلها وإعادة تركيبتها واملهدر من األغذية يف مرحلتي البيع بالتجزئة واالستهالك ،والستكشاف كيفية التقليل منهام من
تغي املناخ.
أجل وضع حد لرتاجع جودة األغذية وكميتها وللخسائر االقتصادية ،األمر الذي قد يؤدي أيضً ا إىل زيادة الكفاءة يف استخدام املوارد مع ما يرتتب عىل ذلك من أثر إيجايب عىل ّ

(ج)

وينبغي للحكومات والقطاع الخاص ومراكز البحوث أن يدعموا البحث والرصد والتطوير وزيادة استخدام تكنولوجيات ومامرسات التجهيز املبتكرة وفقًا لألبعاد الثالثة للتنمية املستدامة
والتي من شأنها أن تحافظ عىل املحتوى التغذوي لألغذية ،وأن تقلل الفاقد من املغذيات بعد الحصاد ،وأن تولّد ،حيثام يكون ذلك مناسبًا ،منتجات جديدة ذات قيمة مضافة من
املنتجات الثانوية الناجمة عن تجهيز األغذية ،وأن تعزز التخزين الطويل األجل لألغذية ال سيام خالل فرتات الجفاف والفيضانات وعدم كفاية اإلنتاج .وينبغي إيالء عناية خاصة للتجهيز
من جانب جمعيات املنتجني من أصحاب الحيازات الصغرية واملزارعني األرسيني ،ال سيام النساء منهم ،واملؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم .ويجب أن يكون تدعيم األغذية قامئًا عىل
األدلة والعلوم وقد يشكل جز ًءا من اإلجراءات الخاصة بالتغذية ،عند االقتضاء ،ويف سياقات محددة ،ملعالجة حاالت النقص يف املغذيات الدقيقة املثرية للقلق عىل مستوى الصحة العامة
مبا يتامىش مع الترشيعات الوطنية .ويجب أن تقوم السياسات والربامج العامة بتشجيع التدعيم فقط عندما يكون هناك قاعدة ثابتة من العلوم واألدلة ،وال ينبغي أن يرصف ذلك االنتباه
عن تعزيز األمناط الغذائية الصحية املتنوعة من خالل النظم الغذائية املستدامة عىل املدى الطويل.

(د)

وينبغي للحكومات ،وفقًا للسياقات الوطنية ،أن تش ّجع االسرتاتيجيات والخطوط التوجيهية والصكوك الخاصة بالتوسيم التغذوي وأن تدعم التدابري املناسبة القامئة عىل األدلة والعلوم،
مبا يف ذلك النظر يف خطط متنوعة وقامئة عىل العلوم واألدلة لوضع بطاقات التوسيم عىل الجزء األمامي للمنتجات (والتي ميكنها أن تشمل التوسيم التفسريي واإلعالمي) ،مع مراعاة
مواصفات هيئة الدستور الغذايئ وخطوطها التوجيهية وتوصياتها وغري ذلك من املعايري الدولية والوطنية ذات الصلة واملتفق عليها ،والرتويج لها ،ملساعدة املستهلكني عىل القيام بخيارات
مستنرية وصحية مع الرتكيز بصورة خاصة عىل تأثريها عىل األطفال.

(ه)

وينبغي للقطاع الخاص أن يساهم يف تحقيق أهداف الصحة العامة ،مبا يف ذلك تلك املنصوص عليها يف خطة عام  2030واملتسقة مع الترشيعات واللوائح التنظيمية واألولويات والقوانني
الوطنية ومع الخطوط التوجيهية الوطنية بشأن األمناط الغذائية القامئة عىل األغذية عرب إنتاج األغذية املغذية واملأمونة التي تساهم يف توفري منط غذايئ صحي والتي يتم إنتاجها بطريقة
مستدامة مبا يؤدي إىل زيادة املحتوى التغذوي واملحافظة عليه ،وتشجيعها ،وأن يبذل الجهود لتغيري تركيبة األغذية ،عند االقتضاء ،من خالل الحد من محتوى املغذيات التي تتسبب
بشواغل عىل مستوى الصحة العامة.

(و)

وينبغي للحكومات أن تش ّجع ،حيثام يكون ذلك مناسبًا ،الجهات الفاعلة املعنية باألغذية يف القطاع الخاص ،مبا يف ذلك القطاع الخاص املحيل ،عىل العمل عىل اعتامد تغليف أكرث استدامة
من الناحية البيئية وأمانًا للمنتجات.

3-2-5

تحسني تغذية وصحة العاملني يف املزارع والنظم الغذائية:

 49قرار جمعية الصحة العاملية https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R17-ar.pdf .57-17
 50قرار جمعية الصحة العاملية https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_R10-ar.pdf?ua=1 .66-10
 51تشمل هذه التكنولوجيات وحدات التخزين يف الغرف امل ّربدة ،وغرف التربيد التي تعمل عىل الطاقة الشمسية ،وامل ّربدات ،والتخزين الجاف ،وبراميل التخزين ،ومرافق التجفيف.
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(أ)

ينبغي للحكومات أن تضمن احرتام الحق يف العمل 53لجميع املزارعني وغريهم من منتجي األغذية والعاملني فيها (مبا يف ذلك املهاجرين والعامل غري الرشعيني) وحاميته وإعامله ،وحامية
هؤالء األشخاص وسالمتهم ،وعدم وجود أي عبء غري رضوري ميكنه أن يؤثر سلبًا عىل حالتهم الصحية ،مبا يف ذلك انخراط األطفال يف األشغال املؤذية (مثل عمل األطفال).

(ب)

وينبغي للحكومات أن توفّر ،وللمنظامت الحكومية الدولية والقطاع الخاص وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين أن يعززوا ،حيثام ينطبق ذلك ،برامج الحامية االجتامعية ملنتجي األغذية
والعاملني يف مجال األغذية ملساعدتهم عىل التمتع باألمن الغذايئ ،وكسب دخل وأجور الئقة وسبل عيش كافية ،والحصول عىل أمناط غذائية صحية وخدمات صحية مناسبة ميكنهم تحمل
كلفتها.

(ج)

يحسن الحالة التغذوية للعاملني فيه ،ويضمن حصولهم عىل مياه الرشب النظيفة واملأمونة والرصف الصحي واألغذية املغذية يف مكان العمل ،ويس ّهل الحصول
وينبغي للقطاع الخاص أن ّ
عىل الخدمات الصحية املتصلة بالتغذية ويش ّجع إنشاء مرافق للرضاعة الطبيعية.

(د)

وينبغي للحكومات والقطاع الخاص وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين تشجيع متتع العاملني يف النظم الغذائية ،مبن فيهم العامل املوسميني واملهاجرين ،بالصحة الجيّدة والرفاه ،واعتامد
التدابري ،مبا فيها نظم اإلنذار املبكر ،لتج ّنب انتشار األمراض املعدية ،مبا يف ذلك تأمني املعدات الوقائية عرب توفري ظروف العمل املناسبة ،وعند االقتضاء ،ظروف العيش املناسبة مبا يف
ذلك للعامل املوسميني واملهاجرين .وينبغي تدريب العامل عىل كيفية انتشار األمراض املعدية وعىل الطريقة التي ميكنهم بها حامية أنفسهم وزمالئهم واألغذية واملواد التي يتعاملون
معها .وينبغي للحكومات والقطاع الخاص االعرتاف ،وفقًا للقوانني الوطنية والدولية ذات الصلة ،بالدور الذي تؤديه منظامت املزارعني والعامل يف تعزيز ص ّحة العاملني يف املزارع والنظم
الغذائية ورفاههم.

3-2
(أ)

متكني الشباب يف النظم الغذائية:

ينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية والقطاع الخاص وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين إرشاك الشباب وتشجيعهم ومتكينهم ،مع االعرتاف باختالفهم ،للمشاركة بنشاط يف
النظم الغذائية عرب تحسني وصولهم إىل األرايض ،واملوارد الطبيعية ،واملدخالت ،واألدوات ،واملعلومات ،واإلرشاد ،والخدمات االستشارية واملالية ،والتعليم ،والتدريب ،واألسواق ،وتعزيز
إدماجهم يف عمليات صنع القرارات وفقًا للترشيعات واللوائح الوطنية.

(ب)

وينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية والقطاع الخاص واملنظامت غري الحكومية واملجتمعات املحلية االستثامر يف التدريب املهني املالئم ،والتدريب عىل املهارات ،والتعليم
الرسمي ،وبرامج التوجيه للشباب من أجل زيادة قدراتهم وحصولهم عىل فرص العمل الالئق والتوظيف وفرص إقامة املشاريع ،ومن ناحية الطلب ،متكني السياسات والصكوك من
توليد فرص العمل الالئق لتحفيز النظم الغذائية املستدامة للجيل القادم ودفع التح ّول إليها .وميكن أن تشمل االستثامرات أيضً ا البحوث واإلجراءات الرامية إىل دعم الشباب ملعالجة
احتياجاتهم التغذوية وتعزيز دورهم كعوامل للتغيري يكون من شأنهم التأثري عىل استهالك األمناط الغذائية الصحية داخل مجتمعاتهم بوصفهم مساهمني يف النظم الغذائية ومؤثرين يف
أرسهم ومجتمعاتهم املحلية.

(ج)

وينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية والقطاع الخاص تعزيز التنمية والروابط بني املناطق الريفية والحرضية ،ووصول الشباب إىل املعلومات واالبتكارات االجتامعية ومراكز
وتحسن التغذية وتدعم املؤسسات االجتامعية وإقامة املشاريع
املوارد والتكنولوجيات واملامرسات الجديدة عىل طول سالسل اإلمدادات الغذائية التي تعزز استدامة النظم الغذائية
ّ
من جانب الشباب (ال سيام يف البلدان التي تشهد معدالت مرتفعة من الهجرة الداخلية والخارجية للشباب) .وينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية والقطاع الخاص ،وفقًا
للترشيعات الوطنية ،متكني االنخراط واملشاركة النشطة للشباب يف عملية وضع السياسات يف مختلف القطاعات ودعم القدرات الفردية والجامعية لتشكيل النظم الغذائية عرب االعرتاف
بدور الشباب كصفات فاعلة.

 3-3الوصول املتساوي واملنصف إىل األمناط الغذائية الصحية من خالل النظم الغذائية املستدامة
5555تشمل البيئات الغذائية األغذية املتاحة والتي يسهل وصول الناس إليها يف محيطهم ،والجودة التغذوية لهذه األغذية وسالمتها وسعرها ومالءمتها وتوسيمها والرتويج لها .وينبغي أن تحرص
هذه البيئات عىل أن تتوافر لألشخاص سبل الوصول املتساوي واملنصف إىل ما يكفي من األغذية املأمونة واملغذية وامليسورة الكلفة التي تلبي احتياجاتهم التغذوية وأذواقهم الغذائية
للتمتع بحياة موفورة النشاط والصحة ،54مع مراعاة مختلف العوامل املادية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية والسياسية التي تؤثر عىل هذا الوصول .وميكن أن يشكل الحصول عىل
أمناط غذائية صحية مشكلة بالنسبة إىل العديد من األشخاص ،ذلك أنها قد ال تكون متوافرة أو متاحة أو ميسورة الكلفة ألسباب كثرية .ويعرض هذا القسم بعض نقاط الدخول السياساتية
املمكنة لتحسني الوصول املادي واالقتصادي إىل األمناط الغذائية الصحية وتوافرها من خالل النظم الغذائية املستدامة يف األماكن التي يشرتي فيها الناس األغذية ويختارونها ويتناولونها.

3-3-1
(أ)

تحسني الوصول إىل األغذية التي تساهم يف األمناط الغذائية الصحية:

تحسن توافر األغذية املأمونة واملغذية التي تساهم يف األمناط الغذائية الصحية وإمكانية الوصول إليها من خالل النظم الغذائية ،وأن تضمن أن يرتتب عنها أثر
ينبغي للحكومات أن ّ
إيجايب عىل اإلعامل املطرد للحق يف غذاء ٍ
كاف يف سياق األمن الغذايئ الوطني ،مبا يف ذلك من خالل التجارة التي يجب أن تتوافق مع نظام تجاري عاملي ومستند إىل القواعد ومنفتح وغري
متييزي ومنصف ومتعدد األطراف يف إطار منظمة التجارة العاملية.

(ب)

وينبغي للحكومات أن تراعي إرشادات منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية لضامن املحافظة عىل سالمة النظم الغذائية وقدرتها عىل الصمود وتوافر اإلمدادات الغذائية
املناسبة واملأمونة وقدرة جميع األشخاص عىل الوصول إليها يف أوقات األزمة (مثل الجائحات) .وينبغي أن تعرتف الحكومات بأهمية أصحاب الحيازات الصغرية واملزارعني األرسيني
املحليني يف هذا الصدد.

(ج)

وينبغي للحكومات ،يف أوقات األزمة ،أن تق ّر بالطابع األسايس إلنتاج األغذية وتوزيعها وتجهيزها وأن تبقي األسواق ،مبا فيها املحلية منها ،واملمرات التجارية مفتوحة لضامن حقوق العامل
واملحافظة عىل استمرار عمل الجوانب املهمة من النظم الغذائية يف جميع البلدان.

(د)

وينبغي للحكومات أن تأخذ اإلنصاف واملساواة يف الحسبان عند العمل عىل معالجة البيئات الغذائية وأن تحرص عىل حصول أعضاء املجتمعات الضعيفة ،والسكان األصليني ،واملجتمعات
املحلية ،والفالحني ،والرعاة ،وصغار الصيادين ،والعاملني يف مجال الزراعة واألغذية ،والنساء والشباب يف املناطق الريفية والحرضية ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،واألشخاص الذين يواجهون
قيودًا بسبب العمر واملرض ،عىل فرص كافية للوصول إىل األغذية املتن ّوعة التي تساهم يف األمناط الغذائية الصحية.

(ه)

وينبغي للحكومات أن تقلل من الحواجز ليتمكن األشخاص من زرع مختلف أنواع األغذية ،مبا فيها األغذية الطازجة واملوسمية ،التي تساهم يف األمناط الغذائية الصحية من خالل النظم
الغذائية املستدامة ،أو نقلها أو حفظها أو رشائها أو طلبها أو الحصول عليها بطرق أخرى يف بيئة غذائية معيّنة .وميكن تحقيق ذلك من خالل جملة أمور منها وضع سياسات التخطيط
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الريفي والحرضي ،وتيسري الوصول إىل اإلنرتنت ،وتقديم الخدمات املبتكرة ،والسياسات والصكوك التي تش ّجع متاجر البيع بالتجزئة وأسواق املنتجات الطازجة واألسواق الشعبية املحلية
عىل بيع مجموعة متنوعة من األغذية املغذّية واملأمونة وامليسورة الكلفة التي تساهم يف األمناط الغذائية الصحية من خالل النظم الغذائية املستدامة والتي تعزز اإلنتاج املحيل ،حسبام
فضل عن األسواق الوطنية والدولية حيثام يكون ذلك مناسبًا.
وحينام يكون ذلك مناسبًا ،مبا يف ذلك إنتاج األغذية يف الحدائق املنزلية واملجتمعية ويف املدارس والبساتنيً ،
(و)

وينبغي للحكومات أن تنظر يف اتخاذ تدابري تش ّجع املزارعني والصيادين ،وتجار التجزئة الج ّوالني ،وبائعي األغذية يف الشوارع ،وتجار البيع بالتجزئة اآلخرين الذين يبيعون مجموعة
متنوعة من األغذية التي تم إنتاجها محليًا أو التز ّود بها من حول العامل والتي تساهم يف األمناط الغذائية الصحية من خالل النظم الغذائية املستدامة.

(ز)

وميكن للحكومات ،بالتشاور مع جمعيات املستهلكني واملقيمني املحليني ،أن تش ّجع بائعي األغذية بالتجزئة املحليني وأسواق األغذية املحلية عىل زيادة عدد األغذية املغذية واملأمونة
املنتجة بطريقة مستدامة التي تم إنتاجها محليًا والتز ّود بها من حول العامل والتي تساهم يف األمناط الغذائية الصحية من خالل النظم الغذائية املستدامة ،وأصنافها ومبيعاتها .وميكن
تحقيق ذلك عرب إنشاء مجالس محلية معنيّة بالسياسات الغذائية ألخذ رأي املقيمني بشأن أفضل طريقة لتحسني توافر األمناط الغذائية الصحية يف مجتمعاتهم املحلية والوصول إليها
وإتاحتها بكلفة ميسورة ،مع إيالء عناية خاصة لألشخاص األكرث تأث ًرا بالجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله.

3-3-2
(أ)

3

تحسني توافر األغذية التي تساهم يف األمناط الغذائية الصحية من خالل النظم الغذائية املستدامة وإتاحتها بكلفة ميسورة:

ينبغي للحكومات ،حيثام يكون ذلك مناسبًا للظروف الوطنية ،ووفقًا لاللتزامات والواجبات الدولية ،أن تتخذ تدابري تشمل سياسات وصكوك ،لدعم وتعزيز املبادرات التي من شأنها أن
تحسن توافر األمناط الغذائية الصحية وإمكانية الوصول إليها بكلفة ميسورة من خالل النظم الغذائية املستدامة وأن تسعى إىل تأمينها ،ولتشجيع السياسات والربامج الرامية إىل الوقاية
ّ
من الوزن الزائد والسمنة أو الحد منهام.

(ب)

وينبغي للحكومات ،بدعم من املنظامت الحكومية الدولية والقطاع الخاص وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين ،أن تق ّوي نظم املشرتيات العامة عرب الحرص عىل توافر األمناط الغذائية
الصحية وسهولة الوصول إليها وإمكانية تح ّمل كلفتها وجعلها مالءمة يف السياقات واملؤسسات العامة من قبيل الحضانات وغريها من مرافق رعاية األطفال ،واملدارس ،واملستشفيات،
وبنوك األغذية ،واملكاتب الحكومية ،وأماكن العمل ،والقواعد العسكرية ،والسجون ،ودور التمريض ،ومرافق الرعاية ،مبا يتامىش مع الخطوط التوجيهية الوطنية بشأن األمناط الغذائية
القامئة عىل األغذية وعرب العمل مع أصحاب الحيازات الصغرية واملزارعني األرسيني ومنتجي األغذية املحليني الضعفاء ،حيثام يكون ذلك ممك ًنا.

(ج)

وينبغي للحكومات أن تربط توفري الوجبات املدرسية الصحية من خالل النظم الغذائية املستدامة بتحقيق أهداف تغذوية واضحة تكون متّسقة مع الخطوط التوجيهية الوطنية بشأن
األمناط الغذائية القامئة عىل األغذية ومكيّفة مع احتياجات الفئات العمرية املختلفة ،مع إيالء عناية خاصة لألشخاص األكرث تأث ًرا بالجوع وسوء التغذية.

(د)

وينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية والقطاع الخاص وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين النظر يف الرتويج للوجبات املدرسية املحلية حيث يتم رشاء األغذية املقدمة يف
املدارس وغريها من مرافق رعاية األطفال ،حيثام يكون ذلك مناسبًا ،من املزارعني األرسيني و/أو أصحاب الحيازات الصغرية لدعم املجتمعات املحلية وتوفري الفرص الرتبوية للتالمذة.

(ه)

وينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية والقطاع الخاص وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين تيسري توافر األمناط الغذائية الصحية بكلفة ميسورة من خالل النظم الغذائية
املستدامة لألرس الفقرية من خالل برامج الحامية االجتامعية ،من قبيل القسائم الرشائية لألغذية املغذية أو التحويالت النقدية أو برامج التغذية املدرسية أو برامج الوجبات املجتمعية
األخرى .ويجب ربط هذه الربامج بنتائج تغذوية واضحة تكون متسقة مع الخطوط التوجيهية الوطنية بشأن األمناط الغذائية القامئة عىل األغذية ومكيّفة مع احتياجات الفئات العمرية
املختلفة.

(و)

وينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية أن تعزز جهوزية برامج الحامية االجتامعية وقدرتها عىل الصمود من أجل التصدي للجائحات والصدمات النظامية األخرى التي تؤثر
سلبًا عىل األمن الغذايئ والتغذية.

(ز)

وينبغي للحكومات واملستهلكني ومنظامت املزارعني وغريهم من منتجي األغذية تشجيع توافر األغذية املأمونة واملغذّية واملنتجة بطريقة مستدامة التي تساهم يف األمناط الغذائية
الصحية ،مبا يف ذلك األغذية املغذية واملنتجة بطريقة مستدامة والتي يتم التز ّود بها من أسواق أصحاب الحيازات الصغرية واملزارعني األرسيني والصيادين واملنظامت االجتامعية ،وغري ذلك
من جهود بناء املجتمعات املحلية التي تجمع األشخاص حول ثقافات غذائية محلية.

3-3-3
(أ)

(ب)

رصد التكنولوجيات الجديدة وتعزيز االتجاهات لصالح تحقيق األمناط الغذائية الصحية من خالل النظم الغذائية املستدامة:

ينبغي للحكومات اإلقرار بتأثري اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي ورشاء األغذية عرب اإلنرتنت ،ورصده ،وتشجيع رشكات اإلعالم عىل الرتويج لألغذية املغذية واملأمونة واملنتجة بطريقة
مستدامة التي تساهم يف األمناط الغذائية الصحية عىل وسائل التواصل االجتامعي.
وينبغي للحكومات أن تعرتف باالتجاه املتنامي املتمثل يف رشاء األغذية عىل اإلنرتنت واستهالكها خارج املنزل (مبا يف ذلك األغذية املباعة يف الشوارع) ،وميكنها ،حسبام يكون ذلك مناسبًا
للظروف الوطنية ،أن تعزز السياسات التي ترمي إىل تشجيع املطاعم واملنافذ اإللكرتونية عىل تقديم األطباق املصنوعة من األغذية املغذية واملأمونة واملنتجة بطريقة مستدامة التي
تساهم يف األمناط الغذائية الصحية ،وعرض املعلومات بشأن األغذية يف قامئة الطعام (مثل السعرات الحرارية وتركيبة املنتجات وغريها من املعلومات عن املحتوى التغذوي واملعلومات
األخرى ذات الصلة القامئة عىل العلوم واألدلة كتلك املتعلّقة باإلنتاج واالستهالك املستدامني ،باالستناد إىل مؤرشات خطة عام  2030حيثام يكون ذلك مناسبًا) ،وتفادي الفاقد واملهدر من
األغذية ،واحرتام اللوائح الخاصة بسالمة األغذية.

 3-4سالمة األغذية يف النظم الغذائية املستدامة
عامل أساسيًا يف جميع أجزاء النظام الغذايئ وتتسم بأهمية حاسمة يف تج ّنب ومكافحة بروز مخاطر محتملة تهدد سالمة األغذية ،مبا يف ذلك مخاطر بيولوجية وكيميائية
5656تعد سالمة األغذية ً
ومادية ،قد تسبب األمراض والوفاة وتشمل العوامل املمرضة املنتقلة عن طريق األغذية ،والسموم التي تحدث بصورة طبيعية ،وامللوثات ،مبا فيها املعادن الثقيلة ،ومخلّفات مبيدات
اآلفات والعقاقري البيطرية ومضادات امليكروبات ،مع االعرتاف مبواصفات هيئة الدستور الغذايئ وخطوطها التوجيهية وتوصياتها املتعلّقة بسالمة األغذية ،واملدونة الصحية لحيوانات اليابسة
ومدونة صحة الحيوانات املائية الصادرتني عن املنظمة العاملية لصحة الحيوان ،واللوائح والقدرات الوطنية ،واستخدامها .ومتثل األمراض الحيوانية والنباتية أيضً ا تهديدات لسالمة النظم
الغذائية وقدرتها عىل الصمود ولصحة اإلنسان وتغذيته .وال ميكن أن تعترب األغذية مغذّية إن مل تكن مأمونة ،كام يعيق االفتقار إىل سالمة األغذية اعتامد األمناط الغذائية الصحية .وتتزايد
املنسقة .ويسلّط هذا القسم الضوء عىل
الحاجة امللحة إىل تحسني القدرة عىل تتبع سالمة األغذية من أجل رصد تدفق اإلمدادات الغذائية ،وتيسري عمليات اسرتجاع األغذية من الشبكات ّ
الحاجة إىل التعاون الدويل والوطني يف مجال سالمة األغذية ،مع االعرتاف بأهمية التقييامت الفعالة للمخاطر واإلبالغ عن املخاطر وإدارتها يف إقامة نظم رقابة مناسبة ملختلف النطاقات
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والسياقات وأساليب اإلنتاج والتسويق.

3-4-1
(أ)

تعزيز التعاون الوطني والدويل يف مجال سالمة األغذية:

ينبغي للحكومات أن تعزز سالمة األغذية يف سياساتها املتعلّقة بالنظم الغذائية وأن تط ّور سياسات وبرامج مستندة إىل العلوم ومحددة السياق بشأن سالمة األغذية يكون من شأنها أن
تنظر يف اعتامد إجراءات عىل امتداد النظم الغذائية وتتعلّق بإنتاج األغذية وتجهيزها ومناولتها وإعدادها وتخزينها وتوزيعها.

(ب)

ويتعي عىل الحكومات القيام ،حسب االقتضاء ،بتطوير ووضع وتقوية وإنفاذ نظم مراقبة لسالمة األغذية ،مبا يف ذلك مراجعة الترشيعات واللوائح التنظيمية الوطنية الخاصة بسالمة
ّ
األغذية واعتامدها وتحديثها وتنفيذها ليتمكن منتجو وموردو الغذاء عىل طول سلسلة إمدادات األغذية من تأدية عملهم بسالمة .وينبغي للحكومات أن تنفّذ ،حسب االقتضاء وبدعم
من املنظامت الحكومية الدولية ،املواصفات املعتمدة دوليًا ،وفقًا للفقرة  41من الخطوط التوجيهية الطوعية.

(ج)

وينبغي للحكومات والشبكة الدولية للسلطات املعنية بسالمة األغذية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية أن تشارك يف الشبكات الدولية الرسمية لتبادل
املعلومات بشأن سالمة األغذية ،مبا يف ذلك مراقبة املخاطر املنقولة بواسطة األغذية وتفيش األمراض وإدارة حاالت الطوارئ ،وأن تتقاسم األدلة والبيانات معها وتساهم فيها ،حيثام يكون
ذلك مناسبًا ،لتحسني سالمة األغذية يف مجموعة من القضايا مثل جودة املياه ،ومخلفات مبيدات اآلفات ،والعوامل املمرضة املنتقلة عن طريق األغذية ،والسموم التي تحدث بصورة
طبيعية ،وامللوثات ،مبا فيها املعادن الثقيلة ،ومخلّفات مبيدات اآلفات والعقاقري البيطرية ومضادات امليكروبات ،واملواد املضافة إىل األغذية ،والبكترييا املمرضة والفريوسات والسموم
واالحتيال/الغش يف املنتجات الغذائية.
ّ
والطفيليات واألمراض الحيوانية املصدر،

3-4-2
(أ)

(ب)

3-4-3
(أ)

ضامن سالمة األغذية يف نظم اإلنتاج:

ينبغي للحكومات والقطاع الخاص وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين تنفيذ نهج الصحة الواحدة 55إزاء سالمة األغذية عىل طول سلسلة إمداد األغذية واألعالف ،مع االعرتاف حيثام
يكون ذلك مناسبًا بالرتابط القائم بني سالمة األغذية وصحة اإلنسان والنباتات والحيوانات والبيئة ،ال سيام من أجل الوقاية من جميع األمراض املنتقلة عن طريق األغذية ،مبا يف ذلك
األمراض الحيوانية املصدر ،وغريها من األمراض املنتقلة عن طريق األغذية ،والتخفيف من آثارها.
وينبغي للحكومات ،بالتعاون مع املنظامت الحكومية الدولية ،أن تواصل تطوير وتنفيذ الخطط الوطنية القامئة عىل العلوم واملخاطر ،مراعية دليل «مقاومة مضادات امليكروبات :دليل
لتطوير خطط العمل الوطنية» من أجل مكافحة مقاومة مضادات امليكروبات يف الرثوة الحيوانية وتربية األحياء املائية والنباتات ،مبا يف ذلك إنتاج العلف ،مع االعرتاف باملواصفات
والخطوط التوجيهية والتوصيات الدولية املعتمدة من جانب األجهزة الدولية املعنية بوضع املعايري ،مبا فيها تلك التي يعرتف بها اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تدابري الصحة
والصحة النباتية ،من أجل تعزيز ودعم االستخدام الرشيد واملناسب ملضادات امليكروبات ،واستخدامها ،ومع التذكري بالقرارات 56ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر منظمة األغذية والزراعة،
ومع االعرتاف مبواصفات هيئة الدستور الغذايئ وخطوطها التوجيهية وتوصياتها واستخدامها ،ومع مراعاة عمل فريق التنسيق املشرتك بني الوكاالت املعني مبقاومة مضادات امليكروبات،
حيثام يكون ذلك مناسبًا .ومن الرضوري اتباع نهج تعاوين للصحة الواحدة ،مع مراعاة خطة العمل العاملية بشأن مقاومة مضادات امليكروبات ،من أجل الحد من مقاومة مضادات
امليكروبات ،مبا يف ذلك إذكاء الوعي وتنمية القدرة عىل رصد مقاومة مضادات امليكروبات واستخدامها يف األغذية والزراعة ،حسب االقتضاء.57

حامية املستهلكني من املخاطر التي تهدد سالمة األغذية يف اإلمدادات الغذائية:

ينبغي للحكومات والقطاع الخاص واملنظامت الحكومية الدولية والرشكاء يف التنمية وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين تعزيز إمكانية التتبع يف سالسل اإلمدادات الغذائية والكشف
املبكر عن التل ّوث وتحسينهام ،واالستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة إليجاد الحلول يف مجال التتبّع.

(ب)

وينبغي لالستثامرات التي تقوم بها الحكومات والقطاع الخاص وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين أن تدعم تدريب منتجي األغذية ومناوليها ومج ّهزيها لتنفيذ التدابري الوطنية املستندة
إىل العلوم واألدلة والقامئة عىل املخاطر التي ميكنها أن توفّر األغذية املأمونة وأن تحافظ يف الوقت نفسه عىل قيمتها التغذوية.

(ج)

فضل عن املنافع املحتملة لتحقيق األمن
وإ ّن الحكومات مدعوة إىل أن تق ّر بالترشيعات واللوائح والخطوط التوجيهية وأن تكيّفها لتقييم وإدارة املخاطر الصحية الناشئة واملحتملة ً
الغذايئ والتغذية ،مبا يف ذلك املنتجات الغذائية الجديدة التي تستحدثها التكنولوجيات الناشئة حسب االقتضاء ،مع مراعاة العوامل األخرى ذات الصلة يف عملية إدارة املخاطر عىل النحو
املبي يف الدليل اإلجرايئ لهيئة الدستور الغذايئ وتقييامت املخاطر العلمية ومواصفات هيئة الدستور الغذايئ وخطوطها التوجيهية وتوصياتها ،أينام توافرت ،كام يحصل مع أي منتج غذايئ
ّ
جديد.

 3-5املعارف التغذوية املتمحورة حول اإلنسان والتثقيف واملعلومات
5757من األهمية مبكان مراعاة املجموعة املتنوعة من الثقافات الغذائية ،واملعايري االجتامعية ،والعالقات ،والتقاليد التي تساهم يف األمناط الغذائية الصحية من خالل النظم الغذائية املستدامة،
وإقامتها واملحافظة عليها وحاميتها من غري تقويض التقدم املحرز يف تحقيق املساواة بني الجنسني .ويعرض هذا القسم نقاط الدخول السياساتية لتشجيع األمناط الغذائية الصحية من
خالل دعم األشخاص لتحسني معارفهم ،ووعيهم ،وتثقيفهم ،وجودة املعلومات املتاحة والدوافع واملهارات واملامرسات املستدامة التي متكّن الجهات الفاعلة الرئيسية .وتعد الربامج الخاصة
بكل سياق وتعزيز الجوانب الصحية لألمناط الغذائية واملعارف التقليدية املنبثقة عن مختلف النظم الغذائية أم ًرا حيويًا لضامن التأثري عىل التغذية والبيئة بطريقة متساوية وإيجابية
ومستدامة .وميكن للتغيري االجتامعي والسلويك أن يح ّول األمناط املتعلّقة باألغذية واستهالكها وأن ميكّن األشخاص من القيام بخيارات أفضل ألنفسهم وألرسهم واألبعاد الثالثة للتنمية
املستدامة.

3-5-1
(أ)

(ب)

استخدام السياسات واألدوات لتوفري التثقيف واملعلومات بشأن األمناط الغذائية الصحية والنظم الغذائية املستدامة:

ينبغي للحكومات ،بالتعاون مع املؤسسات العلمية ،أن تدعم الخطوط التوجيهية الغذائية القامئة عىل األغذية واملستندة إىل األدلة ملختلف الفئات العمرية واألشخاص ذوي االحتياجات
التغذوية الخاصة والتي يكون من شأنها تعريف األمناط الغذائية الصحية املناسبة لكل سياق من خالل مراعاة املح ّركات االجتامعية والثقافية واملتوارثة والعلمية واالقتصادية والتقليدية
واإليكولوجية والجغرافية والبيئية ،وأن تضعها حيثام يكون ذلك مناسبًا .ومن املهم أيضً ا االستثامر ،حسب االقتضاء ،يف أدوات التغذية الصحية العامة لتحسني التثقيف التغذوي وتشجيع
األمناط الغذائية الصحية والنظم الغذائية املستدامة.
وينبغي للحكومات أن تتبع نُه ًجا تحد من تأثري تسويق األغذية واملرشوبات غري الكحولية بشكل غري مالئم لألطفال عىل النحو املوىص به يف قرار جمعية الصحة العاملية  ،63-14وفقًا
للقواعد ذات الصلة املتفق عليها من جانب أطراف متعددة وللترشيعات الوطنية ،حيثام ينطبق ذلك ،وللضامنات لتحديد تضارب املصالح املحتمل وإدارته .وميكن أن تشمل هذه
التدابري ،حيثام يكون ذلك مناسبًا ،لوائح بشأن بيع هذه األغذية والرتويج لها عىل مقربة من املدارس ومرافق الرعاية باألطفال ،عند االقتضاء.

 55الصحة الواحدة نهج يرمي إىل تصميم وتنفيذ الربامج والسياسات والترشيعات والبحوث التي تتواصل فيها قطاعات متعددة (مثل الصحة العامة ،وصحة الحيوان والنبات ،والبيئة) وتعمل م ًعا من أجل تحقيق نتائج أفضل يف مجال الصحة
العامة .املرجع/https://www.who.int/features/qa/one-health/en :
 56القراران  4/2-15و 6/2019الصادران عن مؤمتر منظمة األغذية والزراعة
علم مبا يقوم به فريق املهام الحكومي الدويل املخصص املعني مبقاومة امليكروبات التابع لهيئة الدستور الغذايئ من عمل يف الوقت الراهن.
 57مع اإلحاطة ً
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(ج)

وينبغي للحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين حامية الرضاعة الطبيعية الخالصة يف األشهر الستة األوىل من الحياة والرضاعة الطبيعية املتواصلة املصحوبة بالتغذية التكميلية املناسبة
حتى عمر السنتني وما بعد ،والرتويج لهام ودعمهام وتشجيع إنشاء بنوك األلبان وحامية الرضاعة الطبيعية التي متارسها األمهات العامالت ودعمها ،مع مساندة حامية األمومة واإلجازة
الوالدية املدفوعة وتعزيزهام.

(د)

وينبغي للحكومات أن تنفّذ تدابري أو آليات وطنية تتعلّق بتسويق بدائل حليب األطفال التجارية وبدائل حليب األم األخرى بهدف تفعيل املدونة الدولية لتسويق بدائل حليب األم
والتوصيات األخرى القامئة عىل األدلة والصادرة عن منظمة الصحة العاملية ،حيثام ينطبق ذلك ومتاشيًا مع الترشيعات الوطنية .وينبغي للحكومات أن ترصد أثر هذه التدابري وتواصل
تقييمه.

(ه)

وينبغي للحكومات أن تعزز توسيم األغذية والتوسيم التغذوي القامئني عىل العلوم واألدلة ،مبا يف ذلك النظر يف خطط متنوعة ومستندة إىل العلوم واألدلة لوضع بطاقات التوسيم عىل
الجزء األمامي للمنتجات (والتي ميكنها أن تشمل التوسيم التفسريي واإلعالمي ،)59وأن وتدعمهام من أجل تشجيع األمناط الغذائية الصحية .ويجب أن يشمل توسيم األغذية ضامنات
لتحديد التضارب املحتمل يف املصالح وإدارته وأن يكون متسقًا مع سياسات الصحة العامة والتغذية واللوائح الغذائية الوطنية .ويتمثل الهدف من التوسيم التغذوي يف السامح
للمستهلكني بتحديد كمية املغذيات يف املنتجات بشكل صحيح .ويجب عىل التوسيم التفسريي ،مبا يف ذلك وضع بطاقات التوسيم عىل الجزء األمامي للمنتجات ،أن يسمح للمستهلكني
بتحديد املغذيات بصورة رسيعة وسهلة مبا فيه مصلحة الصحة العامة.

(و)

وينبغي للحكومات أن تط ّور السياسات الرامية إىل تشجيع القطاع الخاص إلنتاج املزيد من األغذية املغذية ولتصميم منافذ بيع األغذية ،مبا يف ذلك األسواق واملطاعم واألماكن األخرى
التي تبيع األغذية أو تقدمها ،التي تش ّجع عرض األغذية املأمونة واملغذية واملنتجة بطريقة مستدامة والتي تساهم يف األمناط الغذائية الصحية.

(ز)

وينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية والقطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين ،مبن فيهم األطباء والعاملني يف
القطاع الطبي والصحي ،تعزيز إدماج التثقيف التغذوي ومامرسات اإلرشاد يف مجال التغذية القامئة عىل العلوم يف سياقات مختلفة ،مع تقديم ضامنات لتحديد التضارب املحتمل يف
املصالح وإدارته ،مبا يف ذلك للسكان املشاركني يف برامج تغذية األمهات واألطفال ،والربامج اإلعالمية املستندة إىل الخطوط التوجيهية بشأن األمناط الغذائية القامئة عىل األغذية والسياسات
األخرى املتعلّقة بالنظم الغذائية .ويجب النظر يف إدماج التثقيف واملعلومات يف مجال التغذية ضمن الحزم الفنية لإلرشاد الزراعي كسبيل لدعم املنتجني من أجل زيادة إنتاجا األغذية
املغذية.

(ح)

وينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية والقطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين ،مبن فيهم األطباء والعاملني يف
القطاع الصحي ،تعزيز سلسلة من األنشطة من قبيل التواصل بغرض التغيري االجتامعي والسلويك ،والتثقيف الغذايئ والتغذوي ،والتواصل بني األشخاص ،والحوارات املجتمعية ،ومبادرات
التسويق االجتامعي للرتويج للرضاعة الطبيعية والثقافات الغذائية األصلية والتقليدية كسبيل للتأثري بطريقة إيجابية عىل املعارف واملواقف واملعايري االجتامعية وتنسيق الرسائل املتعلّقة
بالتغذية واالستهالك واإلنتاج املستدامني واملو ّجهة عرب مجموعة متنوعة من قنوات االتصال للوصول إىل مستويات متعددة من املجتمع (مثل الحمالت اإلعالمية).

(ط)

وينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية املجتمع املدين والقطاع الخاص وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين دعم تثقيف جميع الجهات الفاعلة يف النظم الغذائية إلسناد األولوية
لخفض الفاقد واملهدر من األغذية .وميكن أن تشمل اإلجراءات حمالت للتوعية عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية ،وتوسيم تاريخ صالحية األغذية ،ورصد الفاقد واملهدر من
األغذية.

3-5-2
(أ)
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تشجيع املعارف والثقافة الغذائية املحلية:

ينبغي للحكومات ومنظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص واملنظامت الحكومية الدولية واألوساط األكادميية وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين استخدام املوارد املعرفية الثقافية
والتقليدية واملتوارثة والقامئة عىل العلوم واألدلة لتعزيز ودعم التثقيف واملعارف يف ما يتعلّق باألمناط الغذائية الصحية ،والنظم الغذائية املستدامة ،والتغذية ،والنشاط البدين ،ونظم
اإلنتاج املتنوع ،وتج ّنب الفاقد واملهدر من األغذية ،وتوزيع األغذية داخل األرسة ،وسالمة األغذية ،والرضاعة الطبيعية املناسبة ،وحيثام تقتيض الحاجة ،التغذية املكملة مع مراعاة املعايري
الثقافية واالجتامعية والتكيّف مع مختلف الجامهري والسياقات ،مبا يف ذلك تلك الخاصة بالسكان األصليني مبوافقتهم الطوعية عىل تقاسم معارفهم ومشاركتهم يف املعارف والتثقيف
األوسع نطاقًا .وينبغي توفري الضامنات لتحديد التضارب املحتمل يف املصالح وإدارته.

(ب)

وينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية ومنظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص والقادة املجتمعيني والعاملني االجتامعيني واألخصائيني يف مجال الصحة واألوساط األكادميية
وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين تشجيع الثقافات الغذائية ومهارات الطهي ،والتثقيف التغذوي واالعرتاف بأهمية األغذية يف الرتاث الثقايف يف املجتمعات املحلية .وميكن تحقيق ذلك
من خالل الجمعيات األهلية وجمعيات املستهلكني واملؤسسات التعليمية التي تستهدف الرجال والنساء.

(ج)

وينبغي للحكومات أن تقوم ،حسب االقتضاء ،بحامية وتعزيز معارف السكان األصليني واملجتمعات املحلية املتعلّقة بالتقاليد املحلية واألعراف املتوارثة وأساليب إنتاج األغذية بطريقة
وتحسن سبل العيش واألوضاع االجتامعية.
مستدامة وإعداد األغذية املحلية والتقليدية التي تتمتع بفوائد تغذوية وبيئية وحفظها ،والتي تعزز سالمة األغذية
ّ

3-5-3
(أ)

تشجيع «مراكز» املعرفة والتثقيف واملعلومات الغذائية والتغذوية:

فضل عن مدارس التعليم ،أن تضع مناهج دراسية بشأن التغذية للطالب يف مجاالت الدراسات الغذائية التي تشمل
ينبغي للجامعات واملدارس ومراكز التعليم والتدريب الفنيني واملهنينيً ،
تكنولوجيا األغذية والصحة والزراعة خالل فرتة تدريبهم.

(ب)

وينبغي للحكومات ومنظامت املجتمع املدين والقطاع الخاص واملنظامت الحكومية الدولية والجامعات واملدارس ومنظامت صغار املنتجني والعاملني ووسائل االتصال وأصحاب املصلحة
املعنيني اآلخرين تعزيز املعارف التغذوية ومهارات الطهي عند األطفال يف سن الدراسة والشباب والبالغني (مبا يف ذلك تشجيع أوقات الوجبات الجامعية والتواصل االجتامعي حول الطعام
واستهالك األمناط الغذائية الصحية وخفض املهدر من األغذية) يف مجموعة متن ّوعة من السياقات ،مبا يف ذلك توفري الضامنات لتحديد تضارب املصالح املحتمل وإدارته.

(ج)

وينبغي للحكومات بدعم من املنظامت الحكومية الدولية ،وبناء عىل الطلب ،أن تقوم حسب االقتضاء ،بتنفيذ سياسات شاملة بشأن الغذاء والتغذية يف املدارس ومرحلة ما قبل املدرسة،
واستعراض املناهج الرتبوية إلدماج مبادئ ومامرسات التغذية واالستدامة واملامرسات املستدامة فيها ،وإرشاك املجتمعات املحلية ،مبا يف ذلك ،حيثام يكون ذلك ممك ًنا ،صغار منتجي
األغذية والعاملني يف مجال األغذية ومنظامتهم ،يف تعزيز البيئات الغذائية الصحية واألمناط الغذائية الصحية من خالل النظم الغذائية املستدامة يف املدارس ودور الحضانة وغريها من
مرافق رعاية األطفال وتهيئتها ،ودعم الخدمات الصحية والتغذوية يف املدارس.

(د)

وينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية والقطاع الخاص ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت غري الحكومية وصغار منتجي األغذية والعاملني يف مجال األغذية ومنظامتهم

International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes. WHO, 1981. Geneva 58
 59ميكن االطالع عىل األمثلة عىل مختلف خطط وضع بطاقات التوسيم عىل الجزء األمامي للمنتجات يف “املبادئ التوجيهية والدليل اإلطاري ملنظمة الصحة العاملية بشأن وضع بطاقات التوسيم عىل الجزء األمامي للمنتجات من أجل تشجيع
األمناط الغذائية الصحية” .جنيف.2019 ،
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وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين دعم الحوارات بشأن األغذية والتغذية مع السكان األصليني واملجتمعات املحلية ومدارس املزارعني الحقلية وخدمات اإلرشاد الزراعي من خالل تبادل
املعارف والخربات واألفكار التي ميلكها األفراد الذين ال يعتربون عاد ًة أعضا ًء يف مجتمع التغذية (مثل قادة املجتمعات املحلية ،والقادة الدينيني ،والطهاة ،ومو ّردي النظم الغذائية وتجار
التجزئة فيها ،واملستهلكني ،وقادة الشباب ،واملزارعني ومنتجي األغذية ،ور ّواد األعامل الشباب ،وصغار منتجي األغذية والعاملني يف مجال األغذية ومنظامتهم ،والعاملني يف مجال الرعاية
الصحية ،ورؤساء البلديات ،واملجتمعات املحلية).

 3-6املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف النظم الغذائية
5858تعد العالقات بني الجنسني واملعايري الثقافية من أبرز محركات الجوع وسوء التغذية واألمناط الغذائية غري الصحية ،ال سيام لدى النساء والفتيات .ويف بلدان عديدة ،تقوم النساء والفتيات
مهم لتحقيق التنمية املستدامة ،بوصفها جهة فاعلة ليس فقط
بإنتاج األغذية واتخاذ القرارات املتعلّقة بالنمط الغذايئ لألرسة والتأثري يف الحالة التغذوية ألعضاء أرستهن .وتعد املرأة ً
عامل ً
يف النظام الغذايئ بل أيضً ا يف أرستها ومجتمعها املحيل وبلدها .ويف الوقت نفسه ،ترزح النساء والفتيات بشكل غري متسا ٍو تحت عبء ما تكلّف به من مسؤوليات الرعاية والعمل املنزيل
غري مدفوعة األجر ،ويعانني يف الكثري من األحيان من مستويات أعىل بكثري من انعدام األمن الغذايئ والنتائج التغذوية السيئة مقارنة بالرجال .ومثة حاجة إىل متكني النساء والفتيات وضامن
حقوق النساء من خالل إعادة توزيع هذا العمل غري مدفوع األجر والتعليم والوصول إىل املعلومات واملوارد والخدمات ،لتحسني التغذية .ويسلّط هذا القسم الضوء عىل أهمية تحسني
رفاه املرأة ،وضامن حصولها املبارش عىل املوارد املالية والفنية والحيوية املادية ،وتحسني دورها كصفة فاعلة ومشاركة يف صنع القرارات ،ومتكينها من تأديته ،وموازنة عالقات القوة والتغلّب
عىل العوائق القانونية التي تحد من املساواة والخيارات املتاحة لها.

3-6-1
(أ)

متكني املرأة:

ينبغي للحكومات أن تضمن تكافؤ الفرص وأن تعزز املساواة يف مشاركة املرأة والرجل يف صنع القرارات السياسية وأن تدعم املرأة ال سيام يف املناطق الريفية ،وأن تضمن املساواة بني
الجنسني يف تأدية أدوار قيادية يف هيئات صنع القرار  -مثل الربملانات والوزارات والسلطات املحلية عىل مستوى املقاطعة واملجتمع املحيل .وينبغي للحكومات وأصحاب املصلحة تشجيع
االسرتاتيجيات التي ترمي إىل العمل مع الرجال والفتيان عىل دعم النساء والفتيات يف مجال التغذية بوصف ذلك مسؤولية مشرتكة.

(ب)

التغيات االجتامعية واالقتصادية والثقافية الالزمة لتحقيق املساواة بني الجنسني بفضل السياسات والربامج واملؤسسات املحددة
وينبغي للحكومات أن تش ّجع قيام بيئة متكينية إلحداث ّ
واملراعية للمنظور الجنساين والتي ينبغي أن تشمل تكييف الخدمات العامة لدعم املرأة ،وحمالت التوعية الرامية إىل التصدي ملختلف أشكال التمييز والعنف ضد املرأة والفتاة ،ال سيام
يف املناطق الريفية .ويجب أن يشمل ذلك املشاركة النشطة للرجال وضامن إمكانية الوصول إىل خدمات الدعم املناسبة للنساء.

(ج)

وينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية والقطاع الخاص واملجتمع املدين ،ال سيام املنظامت النسائية ،وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين تعزيز متكني النساء والفتيات عرب دعم
وصولهن املنصف واملتساوي إىل التعليم االبتدايئ والثانوي ،وبرامج محو األمية ،والخدمات الصحية الشاملة ،والخدمات االجتامعية األخرى لتحسني الحالة التغذوية لألرسة.

3-6-2
(أ)

تشجيع املرأة واالعرتاف بها كصاحبة مشاريع وجهة فاعلة رئيسية يف النظم الغذائية:

ينبغي للحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين إيالء أهمية كبرية لتعزيز املساواة بني الجنسني وتهيئة الظروف الالزمة ليك تحقق املرأة إمكاناتها الكاملة ،وهم مدعوون إىل القيام بذلك
مبا يتامىش مع الترشيعات الوطنية والصكوك املتصلة بحقوق اإلنسان املتفق عليها عامليًا .ويجب عىل التدابري الرامية إىل تحقيق ذلك أن تدعم الجمع األمثل بني الحياة العائلية واملهنية
والتوفيق بينهام ،مبا يف ذلك من خالل التمكني االقتصادي للمرأة وبرامج الحامية االجتامعية التي تشمل مدفوعات إعالة األطفال واألرسة ،واإلجازة الوالدية ،وتحديد الحد األدىن لألجور،
فضل عن إعادة توزيع عمل الرعاية غري مدفوع األجر ،من جملة أمور أخرى.
وتقليص الفجوة يف األجور بني الجنسني ،وفرص العمل الجيّدة ،ومعاشات التقاعدً ،

(ب)

وينبغي للحكومات أن تضمن ،وفقًا للترشيعات الوطنية ،حقوق الحيازة املتساوية للنساء وأن تعزز وصوله ّن املتساوي إىل األرايض املنتجة ،واملوارد الطبيعية ،واملدخالت ،واألدوات
اإلنتاجية وتحكمه ّن بها ،ووصولهن إىل التثقيف والتدريب واألسواق واملعلومات مبا يتامىش مع الخطوط التوجيهية الطوعية الصادرة عن لجنة األمن الغذايئ العاملي بشأن الحوكمة
املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني.

(ج)

وينبغي للحكومات والقطاع الخاص واملنظامت الحكومية الدولية وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين تحسني دور املرأة يف الزراعة عرب تعزيز مشاركتها واتخاذها القرارات املتعلّقة
باملحاصيل/األغذية التي تختار إنتاجها وبكيفية قيامها بذلك .ويجب توفري إمكانية الوصول املتساوي إىل خدمات اإلرشاد والخدمات االستشارية للمرأة بشأن املحاصيل واملنتجات
الحيوانية التي تنتجها أو تج ّهزها ،وبناء قدراتها للتعامل مع الت ّجار ،وتوفري الخدمات املالية (مثل االئتامن وآليات االدّخار) وفرص تنظيم املشاريع يف النظم الغذائية.

(د)

وينبغي للحكومات واملنظامت غري الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين تشجيع التكنولوجيات املوفّرة للوقت 60التي ميكنها أن تساعد املرأة عىل تحسني سبل
عيشها ،وأن تزيد وصول املرأة إليها.

(ه)

وينبغي للحكومات أن تش ّجع تصميم السياسات الخاصة بكل سياق من أجل سد الفجوة الرقمية يف ما بني النساء الريفيات وأن تعزز خطط التعاون الرامية إىل تيسري وصول النساء
الريفيات إىل األدوات والبنى التحتية الرقمية والحلول التكنولوجية وتطبيقها لتحسني أنشطتهن املنتجة.

(و)

وينبغي للحكومات والقطاع الخاص واملجتمع املدين وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين تيسري املساواة يف حصول املرأة عىل فرص العمل وإقامة املشاريع يف النظم الغذائية واألنشطة
ذات الصلة ،مع االستفادة من منصات العمل القامئة لتوليد الدخل املناسب وزيادة مشاركة املرأة يف صنع القرارات بشأن استخدام دخل األرسة والفرص املتاحة لتشكيل املدّخرات
وإدارتها .وميكن أن يشمل ذلك التدريب عىل إدارة األعامل التجارية ،وتنمية املهارات املتعلّقة بصنع القرارات ،وتحسني الخدمات واملنتجات املالية التي يسهل عىل املرأة الوصول إليها
والتي تناسب احتياجاتها ،واألدوات ملساعدة الرجال والنساء عىل تعزيز التواصل يف ما بينهم داخل األرسة.

3-6-3
(أ)

(ب)

االعرتاف بالوضع التغذوي للمرأة وحرمانها من التغذية ومعالجتهام:

ينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية واملنظامت غري الحكومية والرشكاء يف التنمية وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين االعرتاف بالرفاه التغذوي للنساء والفتيات طوال دورة
الحياة والنهوض به ،مبا يف ذلك من خالل توفري الخدمات الصحية والتغذوية وغريها من الخدمات األساسية .وميكن تحقيق ذلك من خالل تعزيز اسرتشاد اسرتاتيجيات التنمية الوطنية
بالتحليالت التشاركية لنوع الجنس والعمر ودعمه ،ومن خالل وصول النساء والفتيات اللوايت يعانني من تدهور وضعهن التغذوي ومن مستويات عالية من الحرمان ،إىل برامج الحامية
االجتامعية املستجيبة للمنظور الجنساين ومنافعها طوال دورة الحياة.
وينبغي للحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين االعرتاف باملساهامت األساسية التي تقدمها املرأة بوصفها مقدمة للرعاية ،وتثمينها يف الزراعة وإنتاج األغذية وإعدادها ،مع اإلقرار
بااللتزامات الكبرية التي تتعهد بها املرأة من حيث الوقت وعبء العمل ،مبا يف ذلك عمل الرعاية والعمل املنزيل غري مدفوع األجر عىل مستوى األرسة .ويجب معالجة هذه املسألة من

 60تشمل معدات حفظ األغذية وتجهيزها ،والتخزين البارد ،والتجهيز بالتسخني والتجهيز الحراري ،وأجهزة الطحن/املزج ،واملواقد املوفّرة للطاقة ،واملعدات الزراعية الحديثة لحرث املحاصيل/األغذية املغذّية وزرعها وحصدها وتربية املجرتات
الصغرية والدواجن.

3
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خالل تنفيذ السياسات التح ّولية واملراعية للمنظور الجنساين وبرامج الحامية االجتامعية وغري ذلك من املنافع بطريقة فعالة وتعزيز تقاسم العمل املنزيل بطريقة متساوية.
(ج)

وينبغي للحكومات أن تستحدث إطا ًرا سياساتيًا متكينيًا ،حسب االقتضاء ،ومامرسات داعمة لحامية الرضاعة الطبيعية ودعمها ،وأن تضمن أال يؤدي قرار اإلرضاع الطبيعي إىل خسارة
النساء ألمنهن االقتصادي أو ألي من حقوقهن .ويجب أن يشمل ذلك تشجيع وتنفيذ السياسات والربامج التي تضمن حامية األمومة واإلجازة الوالدية املدفوعة ورفع الحواجز أمام
الرضاعة الطبيعية املثىل يف مكان العمل (االفتقار إىل فرتات الراحة واملرافق والخدمات).

 3-7النظم الغذائية القادرة عىل الصمود يف السياقات اإلنسانية
تغي املناخ ،والكوارث الطبيعية ،واألوبئة/
5959يعد ربط األمن الغذايئ والتغذية خالل األزمات اإلنسانية (الناجمة عن فعل اإلنسان ،والنزاعات ،والكوارث التي تشمل تلك الناجمة عن ّ
الجائحات) باالسرتاتيجيات الطويلة األجل وفقًا للقانون اإلنساين الدويل والصكوك املتفق عليها عامليًا املتعلّقة بحقوق اإلنسان والترشيعات الوطنية ،أم ًرا رضوريًا لتقوية قدرة النظم الغذائية
عىل الصمود .وتؤدي األزمات القصرية أو املمتدة إىل ترشيد املاليني من األشخاص وتزيد إمكانية تع ّرضهم النعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية .ويتمثل محور الرتكيز الرئييس يف هذه
األزمات يف إيجاد التوازن بني االحتياجات الفورية لألمن الغذايئ والتغذية واألثر الذي قد ترتكه االستجابة عىل النظام .ونظ ًرا إىل أهمية النظم الغذائية القادرة عىل الصمود ،يشدد هذا
القسم عىل أهمية تعزيز سلسلة االستجابة اإلنسانية وجهود التنمية ،ال سيام التنمية املحلية ،وضامن التنسيق بني جميع الجهات الفاعلة ،مع مراعاة إطار العمل بشأن األمن الغذايئ يف ظل
األزمات املمتدة 61الصادر عن لجنة األمن الغذايئ العاملي.

3-7-1
(أ)

3

حامية فئة السكان األكرث عرضة لسوء التغذية يف السياقات اإلنسانية:

ينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية أن تويل عناية خاصة لقضايا الحامية ،وأن تضمن وصول الفئات األشد ضعفًا بطريقة آمنة ومن دون عراقيل إىل األغذية املغذية واملأمونة
يتعي عليها أن تش ّجع الوصول إىل املوارد املنتجة واألسواق
والدعم التغذوي ،وأن تنفّذ أنشطة مجتمعية يف مجال التثقيف التغذوي للتصدي لسوء التغذية يف السياقات اإلنسانية ،كام ّ
املربحة واملفيدة ألصحاب الحيازات الصغرية .وميكن أن يشمل ذلك استخدام األغذية املحلية واملنتجة بطريقة مستدامة ،عند اإلمكان وكلام تسمح الظروف بذلك .وال يجب أن تستخدم
األغذية عىل اإلطالق كأداة ملامرسة الضغط السيايس أو االقتصادي ،وينبغي للحكومات أن تبذل الجهود لضامن وصول الجميع بطريقة آمنة ومن دون عراقيل إىل مياه الرشب اآلمنة ،مبا
يف ذلك األشخاص املوجودين يف حاالت الطوارئ ،وأن تقلص عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة املياه.

(ب)

وينبغي للحكومات واألطراف املعنية بالنزاع واملنظامت اإلنسانية الدولية وأصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين ،ضامن ،حيثام يكون ذلك مناسبًا ،حصول جميع األفراد املترضرين والسكان
املعرضني للخطر يف األزمات الحادة واملمتدة ،عىل املساعدات يف مجايل األمن الغذايئ والتغذية بطريقة آمنة ومن دون عراقيل مبا يتامىش مع املبادئ اإلنسانية املعرتف بها دوليًا ،عىل نحو
ما هو منصوص عليه يف اتفاقية جنيف لعام  1949وقرارات الجمعية العامة لألمم املتحدة األخرى املعتمدة بعد عام .1949

(ج)

وينبغي للحكومات ،بدعم من املنظامت الحكومية الدولية واملساعدة والتعاون الدوليني عند االقتضاء ،أن تضمن حصول الالجئني والنازحني داخليًا واملجتمعات املضيفة وطالبي اللجوء
يف أراضيها بطريقة آمنة ومن دون عراقيل عىل األغذية املغذية واملأمونة والدعم التغذوي وفقًا اللتزامات الحكومات مبوجب الصكوك ذات الصلة املتفق عليها دوليًا .وميكن أن يشمل
ذلك استخدام األغذية املحلية واملنتجة بطريقة مستدامة ،عند اإلمكان وكلام تسمح الظروف بذلك .وينبغي للحكومات أن يكون لديها خطط تأهب لحاالت الطوارئ تتفق مع األولويات
فضل عن املراقبة الطارئة للتغذية بواسطة املؤرشات املناسبة خالل األزمات من قبيل األوبئة والجائحات
والقدرات الوطنية لضامن األمن الغذايئ والتغذية للفئات األكرث ضعفًا وتهميشً اً ،
تغي املناخ.
والنزاعات والكوارث ،مبا فيها تلك الناجمة عن ّ

3-7-2
(أ)

تحسني جودة املساعدة الغذائية والتغذوية:

تغي املناخ ،واألوبئة والجائحات واملساعدة الغذائية ،مبا يف ذلك املنظامت الحكومية الدولية ،أن
ينبغي للحكومات وجميع األطراف املعنيّة بالنزاعات والكوارث ،مبا فيها تلك الناجمة عن ّ
تشدد عىل إجراء تقييامت وتحليالت لألمن الغذايئ والتغذية تشمل الضامنات املناسبة لتحديد تضارب املصالح املحتمل وإدارته ،طيلة فرتة األزمة ،وأن تدعمها ليك تسرتشد بها املساعدة
الغذائية واالستجابة التغذوية وأي مكونات من النظام الغذايئ املحيل التي تحتاج إىل إعادة تأهيل أو تحسني.

(ب)

وينبغي للحكومات أن تعرتف بالتغذية كحاجة أساسية ومساعدة إنسانية يجب أن تسعى إىل تلبية املتطلبات التغذوية للسكان املترضرين ،ال سيام األكرث عرضة لسوء التغذية ،ورصدها.
ويجب أن تفي أي مادة غذائية مقدمة بالغرض منها وأن تكون ذات جودة تغذوية وكمية مناسبة ومأمونة ومقبولة .ويجب أن تكون األغذية مطابقة للمعايري الغذائية لحكومة البلد
املضيف وفقًا للفقرة  41من الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية.

(ج)

وينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية أن تدعم آليات وبرامج الحامية االجتامعية الرامية إىل الوقاية من الهدر وإدارته والتي تشمل األغذية املأمونة واملغذية ،واملنتجة محليًا
وخاصا
حيثام يكون ذلك ممك ًنا ،والتي توفّر التغطية املناسبة يف أوقات األزمة .وميكن لتدعيم األغذية أن يؤدي دو ًرا تكميليًا يف السياقات اإلنسانية ،كام ينبغي أن يكون قامئًا عىل األدلة
ً
بكل سياق .ويجب أن تكون آليات الحامية االجتامعية داعمة لألسواق املحلية والقدرة عىل الحصول عىل األغذية يف املدى الطويل.

(د)

وينبغي للحكومات أن تنفذ سياسات بشأن تغذية الرضع وصغار األطفال يف حاالت الطوارئ ،مبا يف ذلك حامية مامرسات الرضاعة الطبيعية املثىل ،وأن تدعم مبشاركة املنظامت الحكومية
الدولية واملنظامت غري الحكومية ،الرتويج لهذه السياسات املتعلّقة مبامرسات تغذية الرضّ ع وصغار األطفال وتنسيقها وتنفيذها وتعزيزها خالل األزمات اإلنسانية.

(ه)

وينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية أن تدعم قيام سلّة الحد األدىن من النفقات ونقل القيمة ،خالل تقديم املساعدة النقدية والقسائم ،بتشجيع األغذية املأمونة واملغذّية،
واملنتجة بطريقة مستدامة إذا أمكن ،والتي يستحسن أن يتم رشاؤها محليًا أو إقليميًا وبكمية كافية لتأمني منط غذايئ صحي يف جميع مراحل الحياة بالرجوع إىل التوجيهات القامئة
الصادرة عن برنامج األغذية العاملي واملنظامت الحكومية الدولية املعنية األخرى التابعة لألمم املتحدة .ويجب أن تشمل برامج املساعدة هذه ضامنات لتحديد التضارب املحتمل يف
املصالح وإدارته.

3-7-3

(أ)

ضامن قدرة النظم الغذائية عىل الصمود يف السياقات اإلنسانية:

ينبغي للحكومات أن تقوم ،بالرشاكة مع املنظامت الحكومية الدولية واملنظامت املعنية األخرى ،بتحليل النظم الغذائية ،حيثام يكون ذلك مناسبًا ،وبتطوير واستخدام نظم اإلنذار املبكر،
وخدمات املعلومات الخاصة باملناخ ،ونظم املعلومات الخاصة باألغذية والزراعة ،مبا يف ذلك نظم رصد أسعار األغذية ،التي تكشف وترصد األخطار التي تهدد إنتاج األغذية وتوافرها
والوصول إليها وسالمتها والتالعب بها .ويجب إدماج نظم اإلنذار املبكر هذه يف نظم تحليل األغذية األوسع نطاقًا التي تشمل رصد توافر األغذية املغذية التي تساهم يف األمناط الغذائية
الصحية من خالل النظم الغذائية املستدامة بكلفة ميسورة عىل املستوى املحيل.

 61يجب أن يكون تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية متسقًا مع املبادئ التوجيهية الخاصة باملساعدة اإلنسانية الواردة يف قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  ،46/182ويجب أن يراعي عمل املجموعات املعنية باألمن الغذايئ والتغذية.
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(ب)

وينبغي للحكومات واملنظامت الحكومية الدولية أن تستثمر ،حسب االقتضاء ومبا يتامىش مع الترشيعات الوطنية ،يف تدابري الحد من مخاطر الكوارث التي تعود باملنفعة عىل الذين
هم أكرث عرضة للخطر أو أشد احتيا ًجا للمساعدة .وبصورة خاصة ،يجب حامية األصول املنتجة من ظواهر الطقس الحادة ،وآثار املناخ ،وغريها من الكوارث بطريقة تعزز قدرة السكان
تغي املناخ والصدمات االقتصادية ،وعىل التأقلم معها .وقد تشمل التدابري شبكات
املترضرين عىل الصمود يف وجه الصدمات الناجمة عن النزاعات والكوارث ،مبا فيها تلك الناجمة عن ّ
األمان االجتامعية ،واالستثامر يف حامية سبل كسب العيش املترضرة ،واالحتياطات املالية والغذائية الطارئة ،وخفض تكاليف املعامالت ،وتحديد املنصات املناسبة للربامج املتكاملة .وينبغي
للحكومات أن تسعى إىل استعادة اإلنتاج املحيل لألغذية وإمكانية الوصول إىل السوق يف أرسع وقت ممكن.

(ج)

وينبغي للمنظامت الحكومية الدولية والرشكاء يف التنمية إرشاك ،مبوافقة الحكومات ،حيثام يكون ذلك مناسبًا ،املنظامت املحلية غري الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب املصلحة املعنيني
اآلخرين ،مبا يف ذلك الضامنات املناسبة لتحديد التضارب املحتمل يف املصالح وإدارته ،يف تنفيذ الربامج الخاصة باملساعدات الغذائية اإلنسانية وسبل كسب العيش من أجل دعم االنتعاش
االقتصادي والتنمية ،وتقوية النظم الغذائية املحلية املستدامة ،وتعزيز قدرة أصحاب الحيازات الصغرية و/أو املزارعني األرسيني عىل الوصول إىل املوارد لتعزيز اإلنتاج واألسواق.

3
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جزء

أربعة

تنفيذ ورصد استخدام الخطوط التوجيهية الطوعية وتطبيقها
 4-1صياغة السياسات وتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية
6060يُش َّجع جميع أعضاء لجنة األمن الغذايئ العاملي وأصحاب املصلحة فيها عىل تقديم الدعم والرتويج عىل املستويات كافة ضمن الجهات التابعة لهم ،وبالتعاون مع املبادرات والربامج
املنسقة واملتعددة القطاعات
األخرى ذات الصلة ،لنرش الخطوط التوجيهية الطوعية واستخدامها وتطبيقها من أجل دعم وضع السياسات والقوانني والربامج والخطط االستثامرية الوطنية ّ
وتحسن التغذية.
وتنفيذها ،بهدف إقامة نظم غذائية مستدامة توفّر األمناط الغذائية الصحية
ّ
6161وإن الحكومات مدعوة إىل استخدام الخطوط التوجيهية الطوعية كأداة إلطالق مبادرات ترمي إىل التوصل إىل أمناط غذائية صحية من خالل النظم الغذائية املستدامة .وميكن أن تشمل
هذه املبادرات تنفيذ االسرتاتيجيات والربامج الوطنية ،وتحديد الفرص املتاحة يف مجال السياسات ،وتشجيع الحوار الشفاف والتشاريك واملنفتح ،وتعزيز آليات التنسيق ،وتحسني االتساق
يف السياسات ،ودعم التكنولوجيات املبتكرة ،وإنشاء املنصات والرشاكات والعمليات واألطر 62املتعددة أصحاب املصلحة أو تقويتها ،مع توفري ضامنات لتحديد التضارب املحتمل يف املصالح
وإدارته ،وتعزيز ودعم إرشاك جميع أصحاب املصلحة املعنيني ،مبن فيهم ممثيل الفئات األكرث ضعفًا ،ومشاركتهم.
6262ويؤدي الربملانيون وتحالفاتهم دون الوطنية والوطنية واإلقليمية دو ًرا أساسيًا يف التشجيع عىل اعتامد السياسات ،وإنشاء األطر الترشيعية والتنظيمية املناسبة ،وإذكاء الوعي ،وتشجيع
الحوار بني أصحاب املصلحة املعنيني ،وتخصيص املوارد لتنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل التوصل إىل أمناط غذائية صحية من خالل النظم الغذائية املستدامة.

 4-2بناء القدرة عىل التنفيذ وتقويتها
6363تش َّجع الحكومات بق ّوة عىل حشد املوارد املالية والفنية والبرشية املالمئة كام أنها تش ّجع التعاون الدويل لزيادة القدرات البرشية واملؤسساتية للبلدان من أجل تنفيذ الخطوط التوجيهية
الطوعية وتحديد األولويات لتفعيلها ورصدها عىل املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية واملحلية .وميكن للوكاالت الفنية التابعة لألمم املتحدة ،ووكاالت التعاون الثنايئ ،وغريها من
الرشكاء يف التنمية تقديم املساعدة يف هذا الصدد .وتتسم املشاركة املجدية لألشخاص األشد تأث ًرا بالجوع وسوء التغذية وتطوير الدالئل الفنية والسهلة االستخدام ،باألهمية لتحديد سياق
ال ُنهج املعتمدة وتكييفها مع السياقات املحلية.
6464ولترسيع وترية العمل واالرتقاء به ،من الرضوري تعزيز قدرة النظم الغذائية عىل الصمود والتكيّف ،مبا يف ذلك حشد املوارد املالية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيًا إىل
البلدان النامية برشوط مؤاتية ،طو ًعا وعىل النحو املتفق عليه ،مبا يتامىش مع عنارص الفقرة  41من خطة عام  ،2030حسب مقتىض الحال وما هو مناسب .وسيؤدي التمويل العام ،املحيل
والدويل عىل السواء ،دو ًرا حيويًا يف توفري الخدمات األساسية واملنافع العامة ويف حشد موارد أخرى لتمويل تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية.63
6565وينبغي أن يكون تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية متسقًا مع خطة التنمية املستدامة لعام  2030وأهداف التنمية املستدامة املنبثقة عنها ،ال سيام الهدفني  2و 12منها ،ومع التذكري
باملبادئ وااللتزامات املشرتكة لخطة عام  2030مبا يشمل الفقرات  10و 6412 11و ،13إضافة إىل الفقرات  24و 40و ،41بحسب االقتضاء.
6666وينبغي تعزيز حشد املوارد املالية اإلضافية للبلدان النامية من مصادر متعددة ،مبا يف ذلك من خالل التعاون بني بلدان الشامل والجنوب ،والتعاون يف ما بني بلدان الجنوب ،والتعاون
ويتعي عىل املنظامت الدولية ،ال سيام املؤسسات املالية الدولية ،وجميع أصحاب املصلحة تعزيز ما يقدمونه من دعم ،مبا يتامىش مع واليتهم ،وحسب مقتىض
الثاليث اإلقليمي والدويل.65
ّ
الحال ،للبلدان النامية ليك تنفذ الخطوط التوجيهية الطوعية.
6767وتش َّجع الجهات املانحة واملؤسسات املالية واملنظامت الحكومية الدولية وهيئات التمويل األخرى عىل تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية عند صياغة سياساتها ملنح القروض والهبات
واالستثامرات وبرامجها لدعم مساعي أصحاب املصلحة املعنيني .ويجب أن تساهم الخطوط التوجيهية الطوعية يف تصميم االستثامرات املسؤولة التي تهدف إىل زيادة اإلنتاج املستدام
لألغذية املأمونة واملتنوعة واملغذية بكلفة ميسورة وبطريقة يسهل الحصول عليها ،وتعزيز دمج الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتامعية والتغذوية والصحية يف الخطط االستثامرية
الخاصة بقطاع الزراعة واألغذية.
6868ويش َّجع الرشكاء يف التنمية واملنظامت الحكومية الدولية ،مبا فيها الوكاالت التي توجد مقارها يف روما ،واملنظامت اإلقليمية والقطاع الخاص واملجتمع املدين وأصحاب املصلحة املعنيني
كل من البحوث والتعاون الفني،
اآلخرين عىل دعم ،ضمن نطاق مواردها القامئة وواليتها ،الجهود التي تبذلها الحكومات لتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية .وميكن أن يشمل هذا الدعم ً
واملساعدة املالية واإلنسانية ،وتقديم املشورة السياساتية القامئة عىل األدلة ،وتنمية القدرات املؤسساتية ،ووضع أطر الرصد ،وتقاسم املعارف وتبادل الخربات ،واملساعدة يف وضع السياسات
الوطنية واإلقليمية .وميكن اتخاذ اإلجراءات لتحسني قدرة الرشكاء عىل تصميم هذه الرشاكات املتعددة أصحاب املصلحة وإدارتها واملشاركة فيها مع توفري ضامنات قوية لتحديد التضارب
املحتمل يف املصالح وإدارته ،وضامن الشفافية واملساءلة ،وتعزيز الحوكمة الجيدة لتحقيق النتائج الفعالة .عالوة عىل ذلك ،ت ُش َّجع آليات التنسيق بني وكاالت األمم املتحدة التي تعالج
جوانب مختلفة من النظم الغذائية والتغذية عىل مواءمة عملها واالستفادة من اعتامد الخطوط التوجيهية الطوعية عىل املستوى القطري ودعمه بناء عىل طلب الدول األعضاء.
6969وت ُش َّجع الحكومات ومنظامت البحوث الوطنية والدولية واملنظامت الحكومية الدولية والجامعات واملؤسسات األكادميية األخرى عىل دعم توافر املعارف ،مبا يف ذلك املعارف األصلية
والتقليدية واملحلية ،باملوافقة الطوعية للسكان األصليني ،واالبتكارات ،مبا يف ذلك الرقمنة ،والعلوم واألدلة بشأن جميع أبعاد النظم الغذائية ،وسهولة الوصول إليها لتمكني تطوير أطر
الرصد ،ودراسة األدلة ،وإسناد األولوية للقضايا التي سيجري النظر فيها ،وتقييم اآلثار ،ومعالجة أوجه التآزر والتبادل املمكنة.
 62الفقرة  41من خطة التنمية املستدامة لعام .2030
 63الفقرة  41من خطة التنمية املستدامة لعام .2030
“ 64ونعيد تأكيد جميع مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية ،مبا يف ذلك مبادئ منها مبدأ املسؤوليات املشرتكة واملتباينة يف آن واحد ،عىل النحو املنصوص عليه يف املبدأ  7من اإلعالن” .القرار رقم  70/1الصادر عن األمم املتحدة
 65الفقرتان  17-3و 17-6من خطة التنمية املستدامة لعام
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7070وميكن تيسري نرش الخطوط التوجيهية الطوعية واعتامدها من خالل تحديد «الجهات الفاعلة» و»عوامل التغيري» ،ال سيام يف املؤسسات الخاصة ومنظامت املجتمع املدين واملجتمعات
األصلية واملحلية ،التي ميكنها إذكاء الوعي وتنظيم حمالت الدعوة يف مختلف القطاعات وعىل مختلف املستويات الحكومية واحرتام التنوع الثقايف يف الوقت نفسه ،مع توفري الضامنات
لتحديد التضارب املحتمل يف املصالح وإدارته.

 4-3رصد استخدام الخطوط التوجيهية الطوعية وتطبيقها
7171ت ُش َّجع الحكومات ،بالتشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني ،عىل تحديد األولويات السياساتية الوطنية واملؤرشات ذات الصلة ،وحشد الهياكل اإلقليمية واملحلية للتبليغ عن هذه املؤرشات،
وإنشاء نظم الرصد والتبليغ الوطنية أو تقوية النظم القامئة حيثام يكون ذلك مناسبًا من أجل تقييم فعالية القوانني والسياسات واللوائح التنظيمية وكفاءتها وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية
املناسبة يف حال برزت آثار سلبية أو ثغرات .وت ُش َّجع الحكومات عىل استخدام نُهج الرصد والتقييم القامئة عىل العلوم واألدلة والتي تركّز عىل معرفة ما هي األمور املجدية والتكيّف
لتحقيق أفضل النتائج.
الست املتعلقة بالتغذية ( )2025التي أيدتها جمعية الصحة العاملية يف عام 2012
7272وميكن أن تساهم الحكومات من خالل تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية ،يف تحقيق الغايات العاملية ّ
والغايات الخاصة باألمراض غري املعدية املرتبطة بالنظام الغذايئ .67وميكن للخطوط التوجيهية الطوعية أن تدعم البلدان لتحديد اإلجراءات ذات األولوية والتعهد بالتزامات محددة وقابلة
للقياس وميكن بلوغها وواقعية وحسنة التوقيت 68من أجل تحقيق األهداف التغذوية والصحية واالقتصادية واالجتامعية والبيئية لترسيع الجهود املرتبطة بعقد التغذية وخطة التنمية
املستدامة لعام  2030ومواءمتها .وميكن تحقيق ذلك من خالل الدعوة لصالح السياسات والترشيعات ،ومتكني تبادل أفضل املامرسات والخربات ،وتسليط الضوء عىل النجاحات املحققة
والدروس املستفادة ،وتوفري الدعم املتبادل لإلرساع يف عملية التنفيذ .وينبغي للحكومات أن تعزز الوصول إىل آليات الوساطة والتظلّم وتسوية النزاعات الشفافة والفعالة ،ال سيام لألشخاص
األكرث ضعفًا وتهميشً ا.
66

7373وتش َّجع لجنة األمن الغذايئ العاملي عىل إدراج الخطوط التوجيهية الطوعية يف عملها الجاري ومواردها املالية القامئة املخصصة للرصد ،عىل النحو املحدد يف اإلطار االسرتاتيجي العاملي للجنة
األمن الغذايئ العاملي لألمن الغذايئ والتغذية
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/https://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en 66
/https://www.who.int/beat-ncds/take-action/targets/en 66
 66ينبغي أن تكون االلتزامات القطرية بالعمل محددة وقابلة للقياس وميكن بلوغها وواقعية وحسنة التوقيت ،يف سياق عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية وعملية متابعة املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذيةhttps://www.who.int/ .
/nutrition/decade-of-action/smart_commitments/en
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زوروا
زوروا املوقع اإللكرتوين عىل العنوان التايل www.fao.org/cfs
تابعوا لجنة األمن الغذايئ العاملي عىل تويرتUN_CFS@ :
لجنة األمن الغذايئ العاملي عىل فيسبوكUN_CFS:
الربيد اإللكرتوينcfs@fao.org :

