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عن التغذية والنظم الغذائية

الموجز والتوصيات
طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة) يف دورهتا الثانية واألربعني املنعقدة يف أكتوبر/تشر ر ر ر ر ر ررين األول  ،2015إىل فريق
اخلرباء الرفيع املس ر ر ر ر ر ررتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء) ،إ داد تقرير ن "التغذية والنظم الغذائية" لعرض ر ر ر ر ر ر
خالل الدورة الرابعة واألربعني للجنة يف أكتوبر/تشر ر ر ر ر ررين األول  .2017وهذا املوض ر ر ر ر رروي ةو ص ر ر ر ر ررلة و يقة ب هدا التنمية
املسر ر ررتدامة وبتناليذ إ ال روما ن التغذية الصر ر ررادر يف ا  2014و قد العمل من أجل التغذية التايل ل  ،وبإ مال احلق
يف الغذاء الكايف.
أما الغاية من هذا التقرير فذات شر ر ر ر ر ررقني ،مها )1( :حتليل كيالية ت ري النظم الغذائية يف األمناط الغذائية لألفراد ويف النتائج
التغذوية؛ ( )2وتس ر ررليء الى ر رروء لا الس ر ررياس ر ررات والربامج الالعالة القادرة لا حتديد معامل النظم الغذائية ،واملسر ر رامهة يف
التغذية احملسررنة ،وضررما إنتاغ الغذاء وتو يع واسررتطالك بطريقة مسررتدامة حتمي احلق يف الغذاء الكايف للجميع .وينطوي
هذا التقرير لا دراسررات ةالة قصرررية ترب اعمو ة الواسررعة واملنو ة من التجارل العملية يف سررياقات اتلالة .كما يىررم
التقرير جممو ة من التوصيات العلمية املنحا ،اليت تتوج إىل الدول وأصحال املصلحة اآلخرين لالسرتشاد هبا يف مشاركة
اللجنة يف االرتقاء بالتغذية ،ومسامهتطا يف قد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية (.)2025-2016
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فريق اخلرباء الرفيع املس ررتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية 2017 ،التغذية والنظم الغذائية .تقرير ص ررادر ن فريق اخلرباء الرفيع املس ررتوى املعين باألمن
الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي ،روما . 2017 ،سيتاح التقرير بنسخت الكاملة لا العنوا التايل www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
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موجز
تمهيد السبيل :النهج واإلاطا المفاييمي
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يطد هذا التقرير إىل حتليل كيالية ت ري النظم الغذائية يف األمناط الغذائية ويف التغذية .وهو يقد الث إضافات
هامة إىل األطر السر ر ررابقة .فطو يشر ر رردد أوالط لا دور األمناط الغذائية ،با تبارها صر ر ررلة وصر ر ررل جوهرية بني النظم
الغذائية ونتائجطا يف جمايل الص ر ر ررحة والتغذية .و انيطا ،يس ر ر ررلء الى ر ر رروء لا الدور املركزي لبيية األ ذية يف تيس ر ر ررري
اختيار األ ذية الص ر ر ر ررحية واملس ر ر ر ررتدامة من جانب املس ر ر ر ررتطلكني .و الثطا ،يرا ي ت ريات الزرا ة والنظم الغذائية يف
االستدامة ب بعادها الثال ة (االقتصادي واالجتما ي والبييي).
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يى ر ر ررم النظا الغذائي مجيع العناص ر ر ررر (أي البيية والس ر ر رركا واملدخالت والعمليات والبة التحتية وامل سر ر ر رس ر ر ررات
وس رواها) واألنشررطة اليت تتصررل بإنتاغ األ ذية و طيزها وتو يطا وإ دادها واسررتطالكطا ،وارجات هذ ،األنشررطة،
ص ر ر ر ر ر را إىل النتائج اليت حتققطا
مبا يف ةلك النتائج االجتما ية واالقتصر ر ر ر ر ررادية والبييية .ويعري هذا التقرير
اهتماما خا ط
ط
النظم الغذائية لا صر ر ررعيدي التغذية والصر ر ررحة .و دد ال ة ناصر ر ررر تتكو منطا النظم الغذائية با تبارها نقاط
خروغ ودخول للتغذية وهي :سالسل إمدادات األ ذية؛ وبييات األ ذية؛ وسلوك املستطلك.
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تشمل سلسلة إمدادات األ ذية مجيع األنشطة اليت ينتقل الغذاء ربها من مرةلة اإلنتاغ إىل مرةلة االستطالك،
مبا يف ةلك اإلنتاغ والتخزين والتو يع والتجطيز والتعبية والبيع بالتجزئة والتسر ررويق .وللقرارات اليت تتخذها اجلطات
العديدة يف أية مرةلة من مراةل هذ ،السر ر ر ر ر ررلسر ر ر ر ر ررلة ،تدا يات لا املراةل األخرى .فطي ت ر يف أنواي األ ذية
املتاةة واليت ميكن احلصول ليطا ،فىالط ن طريقة إنتاجطا واستطالكطا.
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تعين بيية األ ذية السياق املادي واالقتصادي والسياسي واالجتما ي الثقايف الذي يتعاطا في املستطلكو مع
النظا الغذائي ،بغية احلص ر ر ر ر ر ررول لا الغذاء وإ داد ،واس ر ر ر ر ر ررتطالك  .وتت لف بيية األ ذية من" :نقاط دخول
األ ذية" وهي املس ر ر ر ر رراةات املادية اليت يتم فيطا احلص ر ر ر ر ررول لا الغذاء؛ والبيية املبنية اليت تتيح للمس ر ر ر ر ررتطلكني
الوص ررول إىل تلك املس رراةات؛ و وامل القرار الش ررخص رري يف اختيار األ ذية (مبا يش ررمل الدخل والتعليم والقيم
واملطارات و ريها)؛ واملعايري الس ررياس ررية واالجتما ية والثقافية اليت تش رركل ركيزةط لتلك التالا الت .أما العناص ررر
األسرراسررية للبيية الغذائية اليت ت ر يف اخليارات الغذائية ،وقبول األ ذية واألمناط الغذائية فطي :الوصررول املادي
واالقتصادي إىل الغذاء (قرل املسافة والقدرة لا الشراء)؛ واحلمالت الرتوجيية واإل النات واملعلومات املتعلقة
ب الغذاء؛ وجودة األ ذية وسالمتطا.
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إ س ررلوك املس ررتطلك يش ررري إىل اخليارات اليت يقو هبا املس ررتطلكو لا مس ررتوى األس رررة أو الالرد ،بشر ر الغذاء
الواجب شراؤ ،وختزين وإ داد ،وتناول  ،وبش تو يع الغذاء ضمن األسرة (مبا يف ةلك تو يع حبسب نوي اجلنس
وتغذية األطالال) .ويت ر سلوك املستطلك بالتالىيالت الشخصية اليت تتحدد من خالل الذوق واملالءمة والثقافة
ىر ر ر را ببيية األ ذية القائمة .فإ التغيريات اجلما ية يف س ر ر ررلوك
و وامل أخرى .إال أ س ر ر ررلوك املس ر ر ررتطلك يت ر أي ط
املستطلك كاليلة بالتح مسارات وحو أنظمة ذائية أكثر استدامة كاليلة بتعزيز األمن الغذائي والتغذية والصحة.
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وت ر تلك املكونات الثال ة للنظم الغذائية يف قدرة املس ر ررتطلك لا ا تماد أمناط ذائية مس ر ررتدامة :حتمي التنوي
البيولوجي والنظم اإليكولوجية وحترتمطا؛ وتكو مقبولة قافيطا؛ وس ررطلة املنال؛ ومنص ررالة اقتص رراديطا ومعقولة الثمن؛
وكافية وآمنة وصحية من الناةية التغذوية ،فيما تعز املوارد الطبيعية والبشرية إىل أمثل ةد.
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وميكن عمو ة منو ة واس ر ر ر ررعة من النظم الغذائية وبييات األ ذية أ توجد أو أ تتعايو لا املس ر ر ر ررتوى الوطين
واإلقليمي والعاملي .أما التص ر ر ر ررنيف املقرتح يف هذا التقرير فيقيم النظم الغذائية يف كل من س ر ر ر ررالس ر ر ر ررل اإلمدادات
الغذائية ومن بيية األ ذية .وهو دد الث فيات ريى ررة للنظم الغذائية أال وهي )1( :النظم الغذائية التقليدية؛
( )2والنظم الغذائية املختلطة؛ ( )3والنظم الغذائية احلديثة.
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يف النظم الغذائية التقليدية ،يعتمد املس ر ررتطلكو لا أ ذية مومسية خى ر ررعت إىل احلد األدل من التجطيز ،وقد
مجعت أو أنتجت من أجل االسر ررتطالك الذات أو تباي رب أس ر رواق ري رمسية امةط .و ادة ما تكو سر ررالسر ررل
إمدادات األ ذية قصرررية وةلية وبالتايل فإ الوصررول إىل األ ذية القابلة للتلف ،مثل األ ذية احليوانية املصرردر
ةدودا أو مومسيطا  .و ادة ما تقتص ر ر ر ررر بييات األ ذية لا اإلنتاغ
أو بعض أنواي الالاكطة واخلى ر ر ر ررار ،قد يكو
ط
لغاية االس ر ر ررتطالك الذات ،و لا األس ر ر رواق ري الرمسية اليت تقا بوترية يومية أو أس ر ر رربو ية وقد تكو بعيدة ن
اعتمعات احمللية.
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ويف النظم الغذائية املختلطة ،يعتمد منتجو األ ذية لا األس ر رواق الرمسية و ري الرمسية لا ةد س ر رواء ،من أجل
بيع ةاصيلطم .وتكو األ ذية العالية التجطيز واملعب ة أسطل مناالط من الناةيتني املادية واالقتصادية ،يف ةني أ
األ ذية الغنية باملغذيات تكو أ لا مثنطا .أما وضع العالمات التجارية والرتويج الد ائي فريافقا األنشطة اليومية
ويظطرا لا اللوةات اإل النية واملنشررورات املطبو ة ،يف ةني أ توسرريم األ ذية قد يتوفر أةيانطا يف األس رواق.
وةىت ةني تكو اخلطوط التوجيطية بش ر النظم الغذائية القائمة لا األ ذية متاةة ،قلما يتمكن املس ررتطلكو
من االطالي لا هذ ،املعلومات أو ال يطلعو ليطا مطل طقا .وتوجد معايري لس ر ر ر ر ر ررالمة األ ذية وجودهتا إال أ
دائما.
املنتجني قد ال ميتثلو هلا ط
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 -10وتتس ر ر ررم النظم الغذائية احلديثة خبيارات ذائية أكثر تنو طا لا مدار الس ر ر ررنة وبالتجطيز والتعبية هبد إطالة فرتة
احلالظ .وتتىمن تلك النظم أسواقطا ري رمسية وكذلك أسواقطا ي سطل الوصول إليطا يف املناطق املرتالعة الدخل ويف
الص ررحاري الغذائية 2ومس ررتجمعات األ ذية 3يف املناطق املنخالى ررة الدخل .ويف ةني أ كلالة األ ذية األس رراس ررية
تكو نسبيطا أقل من كلالة األ ذية احليوانية املصدر واأل ذية القابلة للتلف ،فإ األ ذية املتخصصة (أي العىوية
واحمللية) أ لا مثنطا .ويش ر ر ر ررجع املس ر ر ر ررتطلكو بقوة لا االطالي لا معلومات مالص ر ر ر ررلة لا بطاقات التوس ر ر ر رريم
املوضررو ة لا األ ذية ورفو املتاجر وقوائم الطعا واأل ذية .وختىررع سررالمة األ ذية إىل الرصررد واإلنالاة ،كما
أ البة التحتية للتخزين والنقل (مبا يف ةلك سالسل التربيد) منتشرة بصورة امة ومو وق فيطا.

األعباء المتعددة لسوء التغذية
 -11لا املسررتوى العاملي ،يعاين شررخا واةد من أصررل ال ة أشررخاا من سرروء التغذية .وإةا اسررتمر اال ا ،لا
ى را
ص را و ط
اةدا من شررخصررني قد يصررال بسرروء التغذية حبلول ا  ،2030ما يشرركل تناق ط
ما هو لي  ،فإ شررخ ط
رافرا مع اهلد املتمثل يف إهناء كافة أشرركال سرروء التغذية حبلول ا  .2030ويتجلا سرروء التغذية يف أشرركال
سر ط
دة هي :نقا التغذية (نقا الو والتقز واهلزال)؛ والنقا يف املغذيات الدقيقة؛ والو الزائد والسمنة .وت ر
معا ضر ررمن البلد واعتمع
أشر رركال سر رروء التغذية تلك يف البلدا كافة ،س ر رواء أكانت متقدمة أ نامية ،وقد توجد ط
واألسرة والالرد نالس .
 -12نقا التغذية :لا املستوى العاملي ،وبالر م من التقد احملر خالل العقود املنصرمة ،ال يزال ةوايل  800مليو
شر ررخا يعانو من نقا التغذية ،وال يزال  155مليو طالل دو سر ررن اخلامسر ررة يعانو من التقز  4يف ةني أ
 52مليو نسر ر ر ر ررمة يعانو من اهلزال .5ويعترب نقا التغذية السر ر ر ر رربب يف  45يف املائة تقريبطا من الوفيات يف داد
األطالال دو اخلامس ررة ،ال س رريما يف البلدا املتوس ررطة الدخل من الش ررر ة الدنيا؛ أما أ مة اعا ة الراهنة يف أربعة
بعىا من هذا التقد كذلك.
بلدا (نيجرييا والصومال وجنول السودا واليمن) فقد تعيق ط
 -13إ ةاالت النقا يف املغذيات الدقيقة تعين املتناول ري الكايف من الاليتامينات واملعاد  .أما املغذيات الدقيقة
اليت تش ر رركل مص ر رردر القلق األكرب يف جمال الص ر ررحة العامة فطي الاليتامني أ واحلديد واليود .فنقا الاليتامني أ هو
الس ر ر ر ر ر رربب الرئيس ر ر ر ر ر رري للعما الذي ميكن نب لدى األطالال ،وهو يزيد من خطر التعر لألمرا والوفاة جراء
اإلصررابات املرضررية .كما أ فقر الد الناجم ن النقا يف احلديد ،يشرركل مصرردر قلق كبري للعديد من النسرراء
ةول العامل إة ي دي إىل تدين القدرات املعرفية واإلنتاجية يف العمل .وبوس ر ر ر ر ر ررع نقا اليود خالل احلمل أ ي ر
يف الصرحة العقلية لألطالال ،وةىت يف بقائطم لا قيد احلياة .أما ةاالت النقا األخرى اهلامة فطي الاليتامني د
والاليتامني ل  12والالوالت والكالسيو والزنك.
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أي املناطق اجلغرافية اليت يكو فيطا وصرول املقيمني إىل الغذاء مقيداط أو معدوماط جراء يال نقاط دخول األ ذية" أو تدين انتشرارها ،ضرمن مسرافة
انتقال ملية.
أي املناطق اليت فيطا فائض من األ ذية " ري الصحية" وةيث الوصول إىل األ ذية "الصحية" قليل.
أي أ و هنم متد بالنسبة إىل سنطم وهذا م شر إىل نقا التغذية احلاد.
أي أ و هنم متد بالنسبة إىل سنطم وهذا م شر إىل نقا التغذية احلاد.
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 -14وإ الو الزائد والسر ر ر ررمنة يف ارتالاي س ر ر ر رريع وي را يف البلدا كافة .فقد تزايدت معدالت السر ر ر ررمنة ةول العامل
مبا يالوق الىر ر ررعف منذ ا  .1980ويف ا  ،2014كا دد هائل من األشر ر ررخاا الراشر ر رردين بل  1.9مليار
نسمة ،يعاين من الو الزائد ،ومن ضمنطم  600مليو شخا مصال بالسمنة .ويف ا  ،2014كا ما يقدر
حبوايل ر ر ر ر ر 41مليو طالل دو سن اخلامسة يعاين من الو الزائد ،ويعيو ربع ه الء يف أفريقيا ونصالطم تقريبطا يف
آس ر ر رريا .وترتبء تلك املعدالت املتص ر ر ررا دة با دياد األمرا ري املعدية واملرتبطة بالنمء الغذائي ،مثل الس ر ر رررطا
وأمرا شررايني القلب وداء السرركري .ويرتبء الو الزائد والسررمنة اليو أكثر من نقا الو  ،مبزيد من ةاالت
الوفاة ةول العامل.
 -15وي ر سوء التغذية يف دورة احلياة ب سرها ،وبوسع ت ريات أ متتد لا أجيال .ومثة جممو ات معرضة بوج خاا
لسر ر ر ر ر رروء التغذية ،مبا فيطا تلك اليت لديطا اةتياجات ةددة من املغذيات يف املراةل احلرجة من دورة ةياهتا (مثل
ص ر ررغار األطالال ،والالتيات املراهقات والنس ر رراء احلوامل واملرض ر ررعات ،واملس ر ررنني ،واملرض ر ررا وةوي املنا ة املعرض ر ررة
للخطر) أو اعمو ات املطمش ر ر ر ررة ري املتحكمة بالكامل ب مناططا الغذائية (مثل فقراء املد والريف ،فىر ر ر ر رالط ن
بعض السر ر رركا األصر ر ررليني) .ويزيد سر ر رروء التغذية خالل أول ألف يو من احلياة من اةتمال اإلصر ر ررابة باألمرا
كثريا ن إمكاناهتم الورا ية
والوفاة ،و د من النمو الذهين واجلس ر ر ر ر ر رردي لألطالال فيجعلطا لا مس ر ر ر ر ر ررتويات تقل ط
الكاملة ،ما يرتب تدا يات هامة لا ةياهتم ب سرها.
 -16وترتبء النظم الغذائية التقليدية يف الوقت الراهن ب لا معدل النتش ر ر ر ر ررار نقا التغذية ،مبا يف ةلك التقز واهلزال
والوفيات دو سررن اخلامسررة ،فى رالط ن أ لا معدل النتشررار النقا يف املغذيات الدقيقة ولكن مبسررتويات أدل
من الو الزائد والس ر ر ررمنة لدى الراش ر ر رردين .وتوجد أ باء س ر ر رروء التغذية كافة بالتزامن يف النظم الغذائية املختلطة،
مما يشر ر ر رركل حتديطا لا مسر ر ر ررتوى حتديد أولويات السر ر ر ررياسر ر ر ررات والربامج الرامية إىل معاجلة تلك األ باء املتعددة.
أخريا ،ترتبء النظم الغذائية احلديثة مبس ر ر ر ر ر ررتويات أدل من نقا التغذية والنقا يف املغذيات الدقيقة ،ولكنطا
و ط
ترتبء مبستويات أ لا من الو الزائد والسمنة.

المرحلة االنتقالية لألنماط الغذائية
 -17ش ر ر ر ررطدت األمناط الغذائية ةول العامل تغيرطرا سر ر ر ر رريعا خالل العقود األخرية .فمع العوملة والتوس ر ر ر ررع احلىر ر ر ر رري ومنو
الدخل ،خيترب الناس بييات أ ذية جديدة ،ويوس ر ر ر ر ر ررعو خياراهتم الغذائية وينو و أمناططم الغذائية يف اال اهني
اإلجيايب والسليب لا ةد سواء.
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 -18فالي بعض البلدا املنخالى ر ر ررة الدخل ،يتبع العديد من الالقراء أمناططا ذائية ،تس ر ر رريطر ليطا احلبول أو الدرنات
وتتسرم بتدين املغذيات الدقيقة ،لسرطولة احلصرول ليطا وتدين سرعرها .ويف ةني أ األ ذية التقليدية مثل البقول
والالاكطة املومسية واخلىر رار املورقة واأل ذية احلرجية املنشر ر  ،تس ررد بعض النواقا يف املغذيات ،فإ بعض الالاكطة
واخلىار الطا جة األخرى ،فىالط ن األ ذية احليوانية املصدر ،ادة ما تبقا مكلالة ومتعذرة املنال .ومع ارتالاي
دخل األس ر رررة ،يتزايد بش ر رركل ا اس ر ررتطالك األ ذية املرتبء باألمناط الغذائية الص ر ررحية و ري الص ر ررحية لا ةد
سر رواء .فاألس ررر العالية الدخل متيل إىل اال تماد بنس رربة أقل لا احلبول األس رراس ررية فيما تزيد من ا تمادها لا
األ ذية احليوانية املصر ر ر ر ر رردر والالاكطة واخلى ر ر ر ر ر رار .بيد أهنا تتحول كذلك إىل اسر ر ر ر ر ررتطالك املزيد من األ ذية الغنية
بالس رركريات واألمالح والدهو املش رربعة واملقابلة مثل األ ذية العالية التجطيز واملعب ة واملش ررروبات احملالة بالس رركر
واللحو احلمراء واعطزة .كمررا أ اإلكثررار من تنرراول الوجبررات اخلاليالررة وتنرراول الطعررا خررارغ املنزل يف تزايررد مع
تراجع معدالت إ داد وجبات الطعا يف املنزل.
 -19ويش ر ررري مرور التغذية مبرةلة انتقالية إىل التغيريات يف أس ر ررلول العيو ويف األمناط الغذائية جراء التوس ر ررع احلى ر ررري
والعوملة والنمو االقتص ررادي وتدا ياهتا لا النتائج يف جمايل التغذية والص ررحة .فالس ررمنة تزداد امة مبوا اة التوس ررع
احلى ر ر ر ر ر ررري يف البلدا وتنامي رائطا .إال أ تلك اال اهات العاملية جيب أال ختالي التنوي الكبري لألمناط الغذائية
ةول العامل الذي يعكس تنوي بييات اإلنتاغ الغذائي والنظم اإليكولوجية والظرو االجتما ية واالقتص ر ر ر ر ر ررادية
والثقافات واملعتقدات .وبوس ر ر ر ررع الدراس ر ر ر ررات بشر ر ر ر ر النظم الغذائية املتكيالة مع س ر ر ر ررياقطا احمللي ،وةول املعار
أفكارا جديدة ومسر ر ر ر ررارات با ا ،نظم ذائية
التقليدية املرتبطة هبا املرتاكمة لا مدى آال السر ر ر ر ررنني ،أ تقد
ط
أكثر استدامة.
 -20ويتوقع ةصر ر ر ر ر ررول يادات ملحوألة يف اسر ر ر ر ر ررتطالك األ ذية احليوانية املصر ر ر ر ر رردر يف البلدا النامية مع نتائج اتلطة
يف ما خا التغذية :فالي ةني أن قد يص ر ررعب لا البلدا املنخالى ر ررة الدخل يادة اس ر ررتطالك األ ذية احليوانية
املصرردر إىل املسررتويات الكاليلة بسررد النواقا يف املغذيات الدقيقة ،فإ البلدا املتوسررطة والعالية الدخل معرض رة
لإلفراط يف اسررتطالك األ ذية احليوانية املصرردر مع ما يرتتب لا ةلك من تدا يات سررلبية لا الصررحة .ويبقا
إص ر ررالح مس ر ررار تلك اال اهات من الشر ر روا ل الكربى ،وما يتعلق بتدا يات إمدادات األ ذية احليوانية املص ر رردر
نظرا إىل الت ريات املعقدة لتلك األ ذية يف الصر ر ر ر ررحة واحلالة التغذوية والبيية .ويف نظا ذائي
لا االسر ر ر ر ررتدامة ،ط
ىر را حتديات هامة يف جمال
معومل ومرتابء العناص ررر ،تطرح مسر ر لة التوا بني ص ررحة اإلنس ررا وص ررحة الكوكب أي ط
أفكارا ماليدة ملعاجلة هذ ،املس لة.
السياسات :تقد بعض األمناط الغذائية ،مثل النمء الغذائي املتوسطي ،ط
 -21وتبقا سرالمة األ ذية لا جانب كبري من األمهية .فتدين مسرتويات سرالمة إمدادات األ ذية ورداءة نو ية امليا،
يسر ر ر ر ر ررامها يف ةاالت اإلسر ر ر ر ر ررطال واألمرا ري املعدية األخرى يف كل من األةياء الالقرية يف املد ويف املناطق
الريالية .واألطالال دو س ر ر ررن اخلامس ر ر ررة هم األكثر رض ر ر ررة ،إة يتحملو  40يف املائة من بء األمرا املنقولة
بواسطة األ ذية .وميكن لغيال البة التحتية مبا يف ةلك سلسلة التربيد ،يف العديد من البلدا املنخالىة الدخل،
أ جيعل األ ذية القابلة للتلف ري آمنة وأ يزيد من اةتمال انتقال املمرض ر ررات لا طول س ر ررلس ر ررلة اإلمدادات
جدا لتعزيز االستثمارات املطلوبة ولتصميم اللوائح واملعايري الغذائية وإنالاةها.
الغذائية .وامل سسات القوية ضرورية ط
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محركات تغيير النظم الغذائية
 -22دد التقرير مخس فيات رئيس ر ر ررية حملركات التغيريات يف النظم الغذائية اليت ت ر يف التغذية واألمناط الغذائية وهي:
احملركات الاليزيائية والبيولوجية والبييية؛ االبتكار والتكنولوجيا والبنية التحتية؛ احملركات السر ر ر ررياسر ر ر ررية واالقتصر ر ر ررادية؛
احملركات االجتما ية والثقافية؛ واحملركات الدميغرافية.
 -23احملركات الاليزيائية والبيولوجية .يعتمد إنتاغ األ ذية بقوة لا التنوي البيولوجي والنظم اإليكولوجية ،مبا يف ةلك،
ى ر ر ر را الغابات والنظم اإليكولوجية املائية واملناألر الطبيعية الشر ر ر رربيطة بالالسر ر ر رريالسر ر ر رراء .وتزداد النظم
الزرا ة ولكن أي ط
تمادا لا دد ص ر ررغري من احملاص ر رريل "العاملية" مبا فيطا ةاص ر رريل احلبول
الزرا ية واإلمدادات الغذائية ان طس ر را وا ط
والزيوت الرئيسية .ويف الوقت ين تتج املمارسات الزرا ية أكثر ف كثر وحو تكثيف را ة احملصول الواةد ،األمر
الذي قد س ر رن من الل احلبول لا املدى القصر ررري ولكن د من التنوي البيولوجي املطلول لألمناط الغذائية
العالية اجلودة .وإ تغري املناخ وتقلب  ،فى ر رالط ن يادة ةدة موجات اجلالا والاليىر ررانات و ددها سر ررو ت ر
مجيعطا يف الص ررحة واإلنتاجية ويف قدرة النظم اإليكولوجية واعتمعات واألس ررر لا الص ررمود ،وال س رريما بالنس رربة
إىل الشرائح األضعف .وينبغي للنظم الغذائية أ تتكيف مع تغري املناخ ،وميكنطا أيىا أ تساهم بشكل ملحوظ
يف التخاليف من وط ت .
 -24ةركات االبتكار والتكنولوجيا والبنية التحتية .ش ر رركل االبتكار ةرطكا رئيس ر رريطا لتحويل النظا الغذائي خالل العقود
املنصر رررمة ،وسر ررو يكو ةيويطا يف تلبية اةتياجات السر رركا اآلخذ ددهم يف التزايد يف ألل تغري املناخ وشر ررح
املوارد الطبيعية .أما بناء نظم ذائية أكثر اس ر ر ر ر ر ررتدامة من أجل تعزيز األمن الغذائي والتغذية ،فلن يتط لب فقء
أيىا قدرة أفىل لا الوصول إىل التكنولوجيات احلالية واستخدامطا ،وابتكار
حبوطا وتكنولوجيات جديدة ،وإمنا ط
ةلول متص ر ر ررلة بس ر ر ررياقطا بالنس ر ر رربة إىل النظم اإليكولوجية احمللية ،ومتكيالة مع الظرو االجتما ية واالقتص ر ر ررادية
واالجتما ية والثقافية احمللية .وجيب يادة االسر ر ر ر ررتثمارات يف البحوث ويف تطوير احملاصر ر ر ر رريل املغذية (مثل الالاكطة
أيىا النظر
واخلىار والبقول ،ناهيك ن احملاصيل املطملة واليتيمة) ،بدالط من السلع األساسية الرئيسية .وينبغي ط
يف القيود ويف املخاطر احملتملة للتكنولوجيا يف ما خا األمن الغذائي والتغذية والصر ر ررحة وسر ر رربل املعيشر ر ررة والبيية.
وينبغي حتسر ر ررني البنية التحتية ،ال سر ر رريما اليت ختا نقل األ ذية ،وأ يتمكن اجلميع من الوص ر ر رول إليطا بصر ر ررورة
متكافية.
 -25احملركات الس ر ر ررياس ر ر ررية واالقتص ر ر ررادية .إ القيادة ،فى ر ر ر رالط ن آليات احلوكمة الش ر ر رراملة ،من املس ر ر ررتوى العاملي إىل
جدا من أجل :االسررتثمار يف النظم الغذائية املسررتدامة؛ وتصررميم السررياسررات والربامج
املسررتويات احمللية ،ضرررورية ط
وتناليذها هبد تعزيز النظم الغذائية ،وحتس ر ر ر ررني األمناط الغذائية وتعزيز األمن الغذائي والتغذية ،وختطي االختالل
يف ميزا القوى .وتتطلب املساءلة وااللتزا املستدا إرادة سياسية كبرية .وتتىمن احملركات السياسية واالقتصادية
كذلك :العوملة واالس ر ررتثمارات األجنبية والتجارة؛ والس ر ررياس ر ررات الغذائية ،مبا يف ةلك اخلطوط التوجيطية الغذائية
القائمة لا األ ذية ،والىر ر ر ررائب واإل انات؛ وأس ر ر ررعار األ ذية وتقلب األس ر ر ررعار؛ وةيا ة األراض ر ر رري؛ والنزا ات
واأل مات اإلنس ر ر ر ررانية .ويف ةاالت النزاي واأل مات املمتدة ،مثة ةاجة ماس ر ر ر ررة إىل التدخالت املرا ية للتغذية اليت
تربء االسر ررتجابة اإلنسر ررانية باس ر ررتاتيجيات أطول أجالط ،لتعزيز قدرة النظم الغذائية لا الصر ررمود وحتسر ررني األمن
الغذائي والتغذية.
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 -26احملركات االجتما ية والثقافية .إ اخليارات الغذائية للالرد ،مع أهنا ش ر ر ر ر ر ررخص ر ر ر ر ر ررية بالعمق ،فإهنا تعكس كذلك
الثقافات والش ر ررعائر والتقاليد االجتما ية .والغذاء جزء مطم من الثقافة ،ال س ر رريما للس ر رركا األص ر ررليني :ف نواي
الغررذاء اليت نس ر ر ر ر ر ررتطلكطررا وطريقررة إ رردادنررا وتنرراوهلررا إيرراهررا ،ومع من ،وأين ،هي "اررا " للتقرراليررد وحترردد اهلويررة
الثقافية .وتقو النظم الغذائية وبييات األ ذية بصررورة متواصررلة بالت ري يف الثقافات والتقاليد والعكس صررحيح.
أما العالقات بني اجلنس ر ر ر ررني واأل را فمن أبر ةركات بييات األ ذية واألمناط الغذائية .إة بوسر ر ر ر رع النس ر ر ر رراء
الت ري يف النمء الغذائي لألسر ر ر ر ر رررة ،وبصر ر ر ر ر ررالتطن اجلطة الرئيسر ر ر ر ر ررية لتقده الر اية ،فطن ي ر يف احلالة التغذوية
ألطالاهلن .وبالتايل فإ متكني النس ر ر ر ر ر رراء والالتيات من خالل التعليم والتو ية والوص ر ر ر ر ر ررول إىل املوارد واخلدمات،
امل رئيسي لألمن الغذائي والتغذية.
 -27احملركات الدميغرافية .تس ر رربب النمو الس ر رركاين وتغري تو يع األ مار والتوس ر ررع احلى ر ررري والنزوح والتطجري القس ر ررري،
بتغيريات جذرية يف النظم الغذائية واألمناط الغذائية خالل العقود املاضر ر ررية ،وسر ر ررو تبقا من احملركات الرئيسر ر ررية
ِ
فقرا فإ ةلك س ر رريجعل مكافحة اجلوي وس ر رروء التغذية
مس ر ررتقبالط .ومبا أ النمو الس ر رركاين يرتكز يف أش ر ررد البلدا ط
أص ررعب بالنس رربة إىل احلكومات .ومن املتوقع أ ميارس التوس ررع احلى ررري ض ررغططا إض ررافيطا لا النظم الغذائية من
خالل يادة الطلب لا تنوي أكرب لأل ذية .وس ر ررو ميلي طلب املد بش ر رركل متزايد األ ذية احملددة اليت لا
املنتجني الرياليني را تطا وكيالية طيز تلك األ ذية وتو يعطا وتس ر ر ررويقطا .وميكن النعدا األمن الغذائي أ يكو
يف الوقت نالسر ر س ررببطا للنزوح والتطجري القس ررري ونتيجة هلما .ومثة قلق متزايد بشر ر دد األطالال الذين ينزةو
جراء النزا ات ،ويواجطو بشرركل متزايد خطر سرروء التغذية ،بسرربب د الوصررول إىل األمناط الغذائية الصررحية
فىالط ن اخلدمات االجتما ية.

االتجايات اإليجابية للنظم الغذائية واألنماط الغذائية والتغذية
 -28خيىر ررع ةاليطا العديد من الربامج والسر ررياسر ررات الوا دة اليت هتد إىل خالض األ باء املتعددة لسر رروء التغذية ،إىل
االختبار واالمتحا والتطبيق التدرجيي .وتتيح النظم الغذائية نقاططا متعددة للتدخل  -رب س ر ر ر ر رلسر ر ر ر ررلة اإلمدادات
ىر را رب احملركات املتنو ة اليت ت ر
وض ررمن البييات الغذائية ،وهي تتص ررل بس ررلوك املس ررتطلكني .والتدخل ممكن أي ط
يف النظم الغذائية ،بصورة مباشرة أو ري مباشرة.
معا ،رب اسر ر رتحداث نقاط
 -29وت ر س ر ررلس ر ررلة إمدادات األ ذية يف األمناط الغذائية والتغذية بص ر ررورة إجيابية وس ر ررلبية ط
دخول وخروغ للتغذية ت ر يف القيمة التغذوية للغذاء املنتج .وتش رركل س ررالس ررل اإلمدادات نقطة ميكن اس ررتغالهلا
من أجل حتسررني التغذية بواسررطة الزرا ة ،وال سرريما من خالل نظم اإلنتاغ التقليدية اليت تركز لا األ ذية الغنية
باملغذيات الدقيقة .وت ر س ر ررالس ر ررل اإلمدادات يف كيالية طيز األ ذية وتو يعطا وتس ر ررويقطا -وهي كلطا أنش ر ررطة
ميكن أ ت ر يف اجلودة التغذوية لأل ذية املتاةة يف بيية ذائية معينة .وبوسر ر ررع التو ية التغذوية للجطات الالا لة
لا طول سلسلة اإلمدادات أ حتالزها لا تعظيم مستوى التغذية اليت تدخل إىل السلسلة.
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 -30وتتيح بييات األ ذية احملسررنة للمسررتطلكني ش رراء واسررتطالك املزيد من األ ذية املغذية والصررحية .و لا الر م من
أ جممو ة كبرية من األحباث تص ر ر ر ر ر ررف بييات األ ذية يف البلدا ةات الدخل املرتالع -وال س ر ر ر ر ر رريما يف البييات
ددا .وتتىررمن العوامل
احلى ررية -فإ دد البحوث املتاةة ةول البلدا ةات الدخل املتوسررء واملنخالض أقل ط
اليت حتد من الوص ررول إىل األطعمة املغذية والص ررحية ،القيود االقتص ررادية وقلة املعرفة ،وتدين الطلب الناجم نطا.
بيد أ الس ر ر ر ر ررياس ر ر ر ر ررات والربامج اليت تركز لا بيية األ ذية قد نالذت ةول العامل ،مبا يف ةلك النطج الرامية إىل:
حتسني الوصول إىل األطعمة املغذية والصحية يف صحاري الغذاء؛ وتوفري اخليارات الصحية يف امل سسات العامة؛
وتش ر ررجيع األمناط الغذائية األكثر ص ر ررحية من خالل األنظمة واملواص ر ررالات والىر ر ررائب واإل انات والس ر ررياس ر ررات
التجارية والتوسيم واإل النات.
 -31وبوس ررع األنظمة واملعلومات والتثقيف أ توج املس ررتطلكني إىل خيارات ذائية ص ررحية ومس ررتدامة أكثر .وت دي
احلمالت اإل المية واالتص ر ررال اهلاد إىل تغيري اجتما ي وس ر ررلوكي ،وت دي برامج احلماية االجتما ية واخلطوط
دورا يف يادة التو ية والت ري يف س ر ر ر ر ررلوك املس ر ر ر ر ررتطلكني .وتاليد األدلة أ
التوجيطية الغذائية القائمة لا األ ذية ،ط
أفكارا بشر
املعلومات والتو ية وةدها قد ال ت دي إىل تغيريات ملحوألة ،وأ برامج االتصررال جيب أ تتىررمن ط
خطوات قابلة للتطبيق ،من أجل تغيري العادات لكي تص ر ر ر ر رربح أكثر فعالية .أما الرتويج لأل ذية التقليدية والططي
ومتكني املس ر ررتطلكني ،ال س ر رريما النس ر رراء منطم ،ليكونوا مناصر ر ررين لألمناط الغذائية الص ر ررحية ،فكلطا أمور تاليد يف
الت ري يف اخليارات الغذائية.
 -32وإ كل نظا ذائي ،سرواء أكا تقليديطا أ اتلططا أ ةديثطا يواج التحديات اخلاصرة ب  ،ولكن جلميعطا القدرة
لا فتح مسارات ةددة با ا ،االستدامة واألمناط الغذائية األكثر صحية اليت تعز األمن الغذائي والتغذية ،اآل
ويف املس ر ررتقبل .وال جيب النظر إىل النظم الغذائية "احلديثة" لا أهنا اهلد النطائي .فإ النظم الغذائية التقليدية
ونظمطا املعرفية املتص ررلة هبا متلك قيمة ض ررمنية وقد تكو مص رردر إهلا لص ررانعي الس ررياس ررات .وحتتاغ أنواي النظم
الغذائية الثال ة تلك مجيعطا إىل حتسينات مكيالة لكي تقد أمناططا ذائية صحية أكثر ولكي تعز األمن الغذائي
والتغذية للجميع.
 -33يف النظم الغذائية التقليدية ،ينبغي للسر ر ر ررياسر ر ر ررات والربامج أ تركز لا إتاةة أمناط ذائية صر ر ر ررحية والقدرة لا
بلو طا .وقد ينطوي ةلك لا اس ر ر ر ررتاتيجيات حلماية املزار ني وال سر ر ر رريما أصر ر ر ررحال احليا ات الصر ر ر ررغرية ،الذين
يكونو يف أ لب األةيا من املش ررتين الص ررافني لأل ذية ،واملعرض ررني بوج خاا للص رردمات اخلارجية .وبوس ررع
االس ررتثمارات يف البنية التحتية ومنشر ر ت التخزين اليت تس ررمح بتخزين أكثر أمانطا وبتس ررطيل نقل األ ذية وبإدماغ
ىر ر ر ر ر ر را يف تلبية اةتياجاهتم التغذوية .وينبغي
التكنولوجيات مثل تد يم األ ذية و طيزها ،أ تس ر ر ر ر ر ررا د الناس أي ط
ى ر را أ تد م توفر األمناط الغذائية الصر ررحية ب سر ررعار مقبولة ،مبا يف ةلك األ ذية الغنية بالربوتينات
للتدخالت أي ط
وباملغذيات الدقيقة.
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 -34يف النظم الغذائية املختلطة ،تكتس رري الس ررياس ررات والربامج الرامية إىل تعزيز س ررالمة األ ذية وحتس ررني البنية التحتية
أمهيةط معينة وال سيما يف القطاي ري الرمسي .ناهيك ن أ تلك النظم الغذائية قابلة لتحسينطا كذلك رب تطبيق
ةوافز س ررعرية (مثالط من خالل الىر ررائب واإل انات) وفر القيود لا التس ررويق ،وحتس ررني التوس رريم ،واحلمالت
الرتوجيية والتحاليز لا األطعمة املغذية وةوافز تقس ر ر ر ر ر رريم املناطق لزيادة الوص ر ر ر ر ر ررول إىل ار التجزئة الذين يبيعو
األطعمة املغذية يف املناطق املنخالىة الدخل.
 -35يف النظم الغذائية احلديثة ،ينبغي لص ر ر ر ررانعي الس ر ر ر ررياس ر ر ر ررات أ يركزوا لا تش ر ر ر ررجيع إتاةة األمناط الغذائية املنو ة
والصحية والقدرة لا الوصول إليطا ،وال سيما بالنسبة إىل األشخاا املطمشني واألكثر ضع طالا .و ليطم السعي
إىل احلد من اسررتطالك األ ذية العالية التجطيز والقليلة املغذيات ،رب اسررتطدا القطا ات اليت تنتجطا (أي من
خالل فر قيود لا التسويق ،وقيود لا احملتوى ،واشرتاط ةكر ةتوى األ ذية من الدهو املقابلة والسكريات
املى ر ررافة لا بطاقات التوس ر رريم) فى ر رالط ن اس ر ررتطدا املس ر ررتطلكني (من خالل اإل انات والى ر ررائب والتثقيف
التغذوي) .فبوس ررع هذا النوي من الس ررياس ررات التخاليف من بعض التبعات الس ررلبية لا الص ررحة اليت ترتبء امة
بالنظم الصحية احلديثة.

ترجمة األدلة إلى أفعال
 -36هناك حتاليز قوي لا العمل ،ولكن هناك وائق دة تعرت وض ر ررع س ر ررياس ر ررات وبرامج فعالة وتناليذها .فالعمل
يتطلب اال رتا باحلق يف الغذاء ،ومنح األولوية هلذا املنظور القائم لا احلقوق بالنس ر ر ر ر ر رربة إىل أكثر الشر ر ر ر ر ر ررائح
ضررع طالا .ومع أ التعطدات األخرية اليت قطعتطا احلكومات ،وأهدا التنمية املسررتدامة نالسررطا ،تشرردد لا النطج
القررائمررة لا احلقوق ،فررإ العررديررد من البلرردا مل يعرت بعررد هبررذا احلق .وتطرح صر ر ر ر ر ر ررا ررات القوى حتررديررات،
إة تسر ر ررتخد شر ر ررركات األ ذية رب الوطنية قوهتا االقتصر ر ررادية لعرقلة العمل السر ر ررياسر ر رري الرامي إىل حتسر ر ررني النظم
واألمناط الغذائية .كما أ تىارل املصاحل يعيق األهدا  ،وهو صل ةني ختتلف سياسات أو ممارسات الالرد
أو امل سر ر رس ر ررة ن األهدا الص ر ررحية والتغذوية .وتش ر ررمل األمثلة البار ة تس ر ررويق األ ذية واملش ر ررروبات يف بييات
األ ذية ري الص ررحية ،والرتويج اإل الين لأل ذية الغنية بالدهو والس رركريات واألمالح اليت تس ررتطد األطالال،
فىالط ن قيا القطاي بتمويل حبوث منحا ة.
 -37أما البييات التمكينية فطي تلك اليت تتمتع فيطا احلكومات باإلرادة الس ر ر ررياس ر ر ررية فىر ر ر رالط ن التنس ر ر رريق واملس ر ر رراءلة
واالسررتجابات الالعالة املطلوبة لتحسررني التغذية وتلبية اةتياجات املطمشررني والش ررائح األكثر ض رعالاط .وإ الطبيعة
املتعددة القطا ات لسوء التغذية تتطلب التز طاما تعاونيطا وتنسي طقا لا مستوى الالرد وامل سسات والنظا  .والتنسيق
ضررروري لا املسررتوى العمودي (بني الو ارات املختلالة ومن املسررتوى الوطين إىل احمللي) واألفقي لا ةد س رواء
ىر ر را تعاريف واض ر ررحة ألدوار
(أي رب القطا ات وأص ر ررحال املص ر ررلحة املتعددين) .ويس ر ررتوجب التناليذ الالعال أي ط
ومس ر ر ر ر وليات أصر ر ر ررحال املصر ر ر ررلحة كافة ،ومسر ر ر رراءلة قائمة لا الثقة والشر ر ر ررمولية والشر ر ر ررالافية والتحقق .وتعتمد
أيىا لا اإلشرا والرصد.
االستجابات الالعالة ط
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يدا من االسر ررتثمار يف التغذية ويف التمويل ويف القدرات البش ر ررية واحلركات االجتما ية
 -38وسر ررو يتطلب النجاح مز ط
واالئتالفات والش رربكات .ويس ررتوجب حتس ررني األمن الغذائي والتغذية اس ررتثمارات كبرية ،ولكن ميكن توفري منافع
كبرية لا املدى البعيد من ةيث خالض التكاليف املتعلقة بالص ر ر ر ررحة وتش ر ر ر ررجيع النمو االقتص ر ر ر ررادي يف البلدا
املتوسطة الدخل من الشر ة الدنيا.
 -39وينبغي لألوس ر ر ر ر رراط املعنية بالتغذية اس ر ر ر ر ررتغنا هذ ،املرةلة جلعل قد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية جمديطا
وموجطا وحو العمل امللموس وةا أ ر قوي .وإنالا طةا هلذا اهلد  ،ينبغي للمجتمع الدويل أ يتبة أهدا التنمية
ط
املس ر ر ر ررتدامة بالرتابء يف ما بينطا ،ومعاجلة مجيع أش ر ر ر رركال س ر ر ر رروء التغذية بالتزامن .وس ر ر ر رريتطلب ةلك من مجيع من
يتالررا لو مع النظم الغررذائيررة وواليررة األمن الغررذائي ،أ يطبوا إىل العمررل .وينبغي تقييم اجلطررات الالررا لررة لا
م س ر ر ررتوى س ر ر ررلس ر ر ررلة إمدادات األ ذية والبيية الغذائية ،سر ر ر رواء أكانت كبرية أ ص ر ر ررغرية احلجم ،ود مطا من أجل
االنتقال وحو الزرا ة والنظم الغذائية املرا ية للتغذية .وجيب تكييف احللول لكي تواكب تغري طلبات املس ر ررتطلكني
وتالىيالهتم وأةواقطم.
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التوصيات
تعترب جممو ة التوصر رريات التالية اليت تسر ررتكمل النتائج الرئيسر ررية هلذا التقرير ،مبثابة مسر ررامهة يف اإل مال التدرجيي للحق يف
الغذاء الكايف والتغذية .فالنظم الغذائية تص ر ر رري األمناط الغذائية للناس والنتائج اليت ققوهنا يف ما خا الص ر ر ررحة والتغذية
ورفاهطم بصورة امة .كما أ طريقة إنتاغ األ ذية وتو يعطا واستطالكطا ت ر يف سالمة الكوكب ويف استقرار األمم.

التوصيات الشاملة
-1

تعزيز إد اج مسألة التغذية في السياسات والبرامج والميزانيات الواطنية

على الدول ،بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين:
(أ)

اال رتا بتنوي النظم الغذائية (التقليدية واملختلطة واحلديثة) وتصر ررميم سر ررياسر ررات وبرامج متصر ررلة بسر ررياقطا
وتد م تعايو النظم واألمناط الغذائية املتنو ة.

(ل) وإدراغ هنج النظا الغذائي الذي يركز لا التغذية ضمن اخلطء الوطنية للتنمية والصحة واالقتصاد.
(غ) وتيسر ررري ةوار شر ررامل ،ووضر ررع اس ر ررتاتيجيات تغذوية لا املسر ررتويني الوطين واحمللي ،تركز لا حتسر ررني
بييات األ ذية.
(د)

وتشر ر ررجيع اتسر ر رراق السر ر ررياسر ر ررات من أجل حتسر ر ررني األمناط الغذائية والتغذية من خالل التنسر ر رريق املعز رب
القطا ات ،مبا يش ر ررمل الزرا ة والبيية والطاقة وامليا ،واإلص ر ررحاح والنظافة ،والص ر ررحة والتعليم والس ر ررياس ر ررات
الىريبية والتنمية االقتصادية واالجتما ية.

(ه) و يادة احلص ررة املخصر رص ررة لإلنالاق لا التغذية يف امليزانيات الوطنية والس ررعي إىل أكرب ت ر ممكن من أجل
حتسني النواتج التغذوية ضمن ةدود اإلنالاق احلايل لا الزرا ة و لا النظم الغذائية.
(و)

وحتس ر ر ر ر ر ررني التثقيف الغذائي والتغذوي يف أوحاء اعتمع من خالل الربامج التثقيالية الش ر ر ر ر ر ررعبية و ريها من
اخلطء املالئمة.

( ) وحتس ر ر ر ر ر ررني القدرات رب االس ر ر ر ر ر ررتثمار يف قوة املة م لالة من خرباء التغذية ،و رب تثقيف جيل جديد من
أخصائيي التغذية ضمن النظا الغذائي.

-2

تعزيز التعاون العالمي من أجل وضع حد للجوع ولسوء التغذية

ينبغي للدول وللمنظمات الحكومية الدولية:
(أ)
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(ل) وتالررادي اعررا ررات املرردمرة واملكلالررة رب تقويررة النظم الغررذائيررة احملليررة والررد م اإلمنررائي األبعررد مرردى ،و رب
االستثمار يف املسا دات اإلنسانية اليت تد م قدرات اعتمعات احمللية وقدرهتا لا الصمود.

-3

تناول تأثيرات االتفاقات التجا ية واالستثما ية في بيئات األغذية واألنماط الغذائية

ينبغي للدول والمنظمات الحكومية الدولية:
(أ)

من خالل االس ر ر ررتعانة بتقييم مس ر ر رربق ،ض ر ر ررما أال ت ر االتالاقات التجارية واالس ر ر ررتثمارية املتعددة األطرا
والثنائية ،سلبيطا لا بييات األ ذية واألمناط الغذائية.

(ل) وضر ر ر ررما اتسر ر ر رراق االتالاقات التجارية واالسر ر ر ررتثمارية املتعددة األطرا والثنائية مع السر ر ر ررياسر ر ر ررات التغذوية
وتشجيعطا لا االنتقال إىل نظم ذائية أكثر استدامة.
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معالجة نقاط الضعف التغذوية لمجموعات محددة

ينبغي للدول والمنظمات الحكومية الدولية:
(أ)
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اختاة تدابري ةددة لىر ر ررما قدرة اعمو ات الىر ر ررعيالة واملطمشر ر ررة (مبا يف ةلك صر ر ررغار األطالال واملراهقات
والنس رراء احلوامل واملرض ررعات واملس ررنني ،واملرض ررا أو األش ررخاا املعرض ررة منا تطم للخطر ،وفقراء األريا
والسكا األصليني) لا بلوغ أمناط ذائية متنو ة ومغذية ومناسبة قافيطا أو حتقيقطا بوج كا .

تحسين النتائج التغذوية عبر تعزيز حقوق النساء وتمكينهن

ينبغي للدول والمنظمات الحكومية الدولية:
(أ)

ص ر را متكافية للحص ر ررول لا املوارد ،مبا يف ةلك
ض ر ررما أ توفر القوانني والس ر ررياس ر ررات للرجال والنس ر رراء فر ط
األراضي واملوارد املالية والتقنية وامليا ،والطاقة.

(ل) واال رتا ب مهية مل الر اية ري مدفوي األجر بالنس ر ر ر رربة إىل الص ر ر ر ررحة البش ر ر ر ررية واألمن الغذائي والتغذية،
وتثمين  .وتيسررري إ داد األطعمة املغذية لا مسررتوى األسرررة مع إدراك الوقت الذي يتطلب ةلك .وتشررجيع
إ ادة تو يع مل الر اية ري مدفوي األجر ضمن األسرة.
(غ) وتعزيز مش رراركة نس رراء األريا ومتثيلطن لا مس ررتويات ص ررنع الس ررياس ررات كلطا بالنس رربة إىل األمن الغذائي
والتغذية ،لىما مرا اة وجطة نظرهن.
(د)

واس ررتحداث بيية متكينية لتش ررجيع الرض ررا ة الطبيعية وض ررما أال ي دي قرار اإلرض رراي الطبيعي إىل خس ررارة
النساء ألمنطن االقتصادي أو ألي من ةقوقطن.
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االعتراف بتضا ب المصالح ومعالجته

ينبغي للدول والمنظمات الحكومية الدولية وأصحاب المصلحة اآلخرين:
(أ)

حتديد ةاالت تىررارل املصرراحل واال رتا هبا وكذلك بعالقات القوى ري املتوا نة بني أصررحال املصررلحة،
ووضع آليات تشاركية ،من أجل معاجلة تلك احلاالت يف صنع السياسات وتناليذها.

(ل) وضررما آليات للشررالافية واملسرراءلة تسررتخد م شررات ( SMARTأي ةددة ،قابلة للقياس ،ميكن بلو طا،
واقعية ،ةس ر ررنة التوقيت ) وااللتزامات اليت تتابع من خالل نظم رص ر ررد منس ر ررقة ومالتوةة للجميع ،من أجل
منع تىارل املصاحل ومعاجلت .
(غ) محاية لو التغذية من النالوة والالس ر ر ر ر ر رراد ري املربرين مبا يش ر ر ر ر ر ررمل محاية العلماء من اإلجراءات االنتقامية
والرتهيبية ،من خالل قوا د مناسبة يتم رصدها وإنالاةها بالعالية.
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تحسين جمع البيانات وتقاسم المعا ف بشأن النظم الغذائية والتغذية

ينبغي للدول والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية ومنظمات المجتمع المدني:
(أ) تشر ررجيع البحوث ،املركزة لا التغذية وةات الصر ررلة بالسر ررياسر ررات ،اليت تتناول النظم الغذائية والطلب لا
األ ذية ،بواس ر ر ر ر ر ررطة هنج النظم املتعددة التخصر ر ر ر ر ر رص ر ر ر ر ر ررات ،من أجل فطم احملركات والعوامل احملددة لبييات
األ ذية ،واخليارات الغذائية فىالط ن الثغرات البار ة يف هذا النوي من القرارات.
(ل) حتس ررني إتاةة وجودة النظم املعلوماتية املتعددة القطا ات (من خالل الوص ررول املالتوح إليطا ند املقتى ررا)
اليت تس ر ر ر ر ررجل األمناط الغذائية ومكونات األ ذية والبيانات املتص ر ر ر ر ررلة بالتغذية ،من أجل حتس ر ر ر ر ررني وضر ر ر ر ر رع
السياسات واملساءلة ،مبا يف ةلك من خالل تشجيع السبل املتوائمة جلمع البيانات.
(غ) واالسر ررتثمار يف النظم التشر رراركية من أجل تقاسر ررم املعار وأفىر ررل املمارسر ررات بني أصر ررحال املصر ررلحة يف
سلسلة إمدادات األ ذية ،مع اةرتا احلقوق الالكرية والثقافية للشعول األصلية.
(د)
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واالس ر ر ر ر ررتعانة باملعار واخلربات واألفكار لألفراد من خارغ الوس ر ر ر ر ررء التغذوي  -أي قادة اعتمعات احمللية
والططاة واملش ر ررتين يف املتاجر الكربى وامل رين يف وس ر ررائل التواص ر ررل االجتما ي وقادة الش ر رربال وأص ر ررحال
املشاريع الشبال ورؤساء البلديات واعتمعات احمللية.
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تعزيز فرص تحسين األنماط الغذائية ونتائج التغذية على امتداد سالسل إمدادات األغذية

ينبغي للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني:
(أ)

ةليا واملس ر ر ر ر ر ررامهة يف جودة األمناط ال غذائية
د م املبادرات اليت تس ر ر ر ر ر رراهم يف إنتاغ أطعمة مغذية ومتكيالة ط
وتنو طا ،مبا يف ةلك رب:


محاية نظم الرتاث الزرا ي اهلامة امليطا ود مطا؛
وتوفري ةوافز إلنتاغ أطعمة مغذية ،ومحاية التنوي البيولوجي الزرا ي احمللي؛



وتوفري ةوافز للممارسات الزرا ية اإليكولوجية و ريها من املمارسات الزرا ية املرا ية للبيية؛



والرتويج لألطعمة املغذية واألمناط الغذائية املستدامة لا امتداد سالسل إمدادات األ ذية.



(ل) ومحاية القيمة التغذوية لا امتداد سالسل اإلمدادات الغذائية وتعزيزها ،مبا يف ةلك رب:


حتسر ررني الرتابء بني العر والطلب يف الريف و ند ختو املد وداخلطا ،من أجل اقرتاح جممو ة منو ة
أكثر من األطعمة املغذية للمس ر ر ررتطلكني ،ود م االقتص ر ر ررادات احمللية بواس ر ر ررطة البة التحتية واألسر ر ر رواق
والتكنولوجيات املالئمة ،مبا يف ةلك التجارة اإللكرتونية؛



ووضع وتعزيز سياسات وممارسات وتكنولوجيات ت من احلماية أو تىيف قيمة تغذوية؛



وتعزيز املمارسررات والتكنولوجيات الرامية إىل حتسررني السررالمة الغذائية وخالض الالاقد واملطدر من جودة
األ ذية وإيالء ا تبار خاا للسمو الالطرية.

(غ) وضما أ يكو إمداد األ ذية صحيطا للمستطلك ،مبا يف ةلك رب:


توفري ةوافز مالية وتروجيية لبائعي التجزئة وألص ر ر ر ر ر ررحال ةال بيع األ ذية ،مبا يش ر ر ر ر ر ررمل بائعي أطعمة
الش رراري ،ألجل بيع أ ذية آمنة ومص ررنو ة بكمية أقل من الص رروديو وبنس رربة أ لا من الزيوت الص ررحية
والالاكطة واخلىار؛



ومحاية ص ر ررحة املس ر ررتطلك رب وض ر ررع نظا للرص ر ررد من أجل خالض التلوث الكيميائي وامليكروبيولوجي
إلمدادات األ ذية وامليا،؛



وحتسر ررني ةوكمة سر ررالمة األ ذية والرقابة ليطا من خالل امل س ر رسر ررات والسر ررياسر ررات املالئمة لا
امتداد س ر ر ر ر ر ررالس ر ر ر ر ر ررل إمدادات األ ذية وأيى ر ر ر ر ر ررا من خالل االبتكارات والتكنولوجيات والتوس ر ر ر ر ر رريم
واملواصالات والرصد واإلشرا .
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تحسين جودة بيئات األغذية
(أ)

ينبغي للجنة أ تنظر يف إمكانية ص ر ر ر ر رريا ة خطوط توجيطية طو ية ةول بييات األ ذية احملس ر ر ر ر ررنة من أجل
أمناط ذائية صحية.

ينبغي للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني:
(ل) جعل األطعمة املغذية أسطل مناالط ومالءمة يف األماكن العامة (كاملدارس واملستشاليات و ريها) وكذلك يف
احلدائق املنزلية واملدرسية واألسواق الريالية من أجل توفري تنوي وجودة أ لا لألمناط الغذائية.
(غ) وتصر ر ررميم وتناليذ سر ر ررياسر ر ررات وأنظمة كاليلة بتحسر ر ررني البيية املبنية بغية الرتويج لألطعمة املغذية مبا يف ةلك
أنظمة تقسيم املناطق واألنظمة الىريبية الرامية إىل خالض صحاري ومستنقعات الطعا .
(د)

وتنظيم املزا م الصحية الواردة لا بوات األ ذية وا تماد نظا توسيم لا العبوات يسطل تالسري.،

(ه) وتعزيز املعايري الوطنية لس ر ررالمة األ ذية وض ر ررما اجلودة وإنش ر رراء نظم املية أفى ر ررل للرقابة ،من أجل توفري
املعلومات يف الوقت احلقيقي.
(و) والسحب التدرجيي لإل النات واحلمالت الرتوجيية لأل ذية ري الصحية ،ال سيما ما خيا منطا األطالال
واملراهقني.
()

وإرساء سياسات وممارسات لتطبيق املدونة الدولية لتسويق بدائل ةليب األ .

 -10توليد الطلب من جانب المستهلكين على األاطعمة المغذية
ينبغي للدول والمنظمات الحكومية الدولية بدعم من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني:
(أ)

وض ر ر ر ررع خطوط توجيطية املية ووطنية لألمناط الغذائية الص ر ر ر ررحية واملس ر ر ر ررتدامة ،وحتديد طرق جلعل اخلطوط
التوجيطية قابلة للتطبيق وسطلة االستخدا من جانب املستطلكني.

(ل) ووضررع سررياسررات اقتصررادية واجتما ية تزيد الطلب لا األطعمة املغذية وختالض الطلب لا األطعمة القليلة
املغذيات ،مثل إرساء سياسات ضريبية قائمة لا األدلة ختا األ ذية اليت تتالاوت قيمتطا الغذائية.
(غ) وضر ر ر ر ر ررما أ ت دي برامج احلماية االجتما ية مثل برامج التغذية يف املدارس والتحويالت النقدية إىل نتائج
تغذوية ةسنة.
(د)
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وتش ر ر ر ر ر ررجيع الثقافات الغذائية ،مبا فيطا مطارات الططي وأمهية الغذاء يف الرتاث الثقايف ،با تبارها وس ر ر ر ر ر رريلة
لتشجيع التثقيف التغذوي.

