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التنفيذ والمتابعة المتكامالن والمنس ق ق ق ق ان لنتائج
المؤتمرات الرئيسق ق ق ق ق قي ق ققة ومؤتمرات ال م ق ققة التي
تع دها األمم المتحدة في الميدانين االقتصققا
واالجتماعي والميا ين المتصلة بهما

تنفيذ ع د األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية ()2025–2016
ت رير األمين العام
موجز
يُقدَّم هذا التقرير عمال بقرار اجلمعية العامة  259/70الذي قررت اجلمعية مبوجبه إعالن الفرتة
 2025-2016عقــد األمم املتحــدة للعم ـ من أج ـ التغــذيــة ،ودع ـ منظمــة األغــذيــة والزراعــة لألمم
املتحدة ومنظمة الص ـ ـ ــحة العاملية إىل اإلش ـ ـ ـ ـرا على تنفيذ العقد ،ودع األمني العام إىل إبالغ اجلمعية
العامة بشأن تنفيذ العقد ،باالستناد إىل تقارير فرتات السنتني اليت تقوم بتجميعها منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العاملية.
ويعرض التقرير حملة عامة ع امـا أحرز من تقـ ادم يف تنفيـذ العقـد ،ويربز ما طرأ من مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجـدات
رئيس ـ ــية على املس ـ ــتويات الدويل واإلقليمي والقطري .وقد تس ـ ــى وض ـ ـ برنامج عم العقد بفض ـ ـ عملية
ش ـ ـ ـ ــاملة وتعاونية ،وبُذل جهود حثيثة هبد تنفيذ العقد .وص ـ ـ ـ ــحي أن غايات التغذية العاملية مل ُت َّقق
بالكام بعد ،ولكنه قد مت إحراز بعض التق ادم يف تنفيذ االلتزامات الوطنية .فجمي البلدان تقريبا تعتمد
سـ ــياسـ ــات ذات صـ ــلة بالتغذية ،غالبا ما تشـ ــم أشـ ــكال سـ ــو التغذية كافة .ولكن التغذية ليس ـ ـ على
الدوام هدفا معلنا يف السـ ــياسـ ــات القطاعية أو اخلطط اإلمنائية الوطنية .وتقيقا ألهدا وغايات متسـ ــقة
خاصــة بالتغذية ،أنش ـ آليات تنســيق مشــرتكة بني القطاعات ،بإش ـرا أصــحا مصــلحة متعددين يف
غــالـ األحيــان .ولكن جيـ إمجــاال زيــادة حجم جهود التنفيــذ ،وزيــادة االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمــار يف التغــذيــة ،وتعزيز
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االتساق بني السياسات ،وزيادة عدد االلتزامات الوطنية .وإن عقد التغذية يتي فرصة فريدة إلسراع وترية
التق ادم على مجي هذه اجلبهات.
وس ـ ـ ــعيا إىل تقييم التق ادم احملرز يف تنفيذ العقد ،ينبغي تنظيم حوارات ش ـ ـ ــاملة ومفتوحة بني مجي
أصحا املصلحة خالل منتصف مدة العقد وعند هنايته ،بالتشاور م الدول األعضا .
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[األص  :باإلسبانية واإلنكليزية والروسية
والصينية والعربية والفرنسية]

أوالا  -معلومات أساسية

 - 1اعتمدت اجلمعية العامة ،يف  1نيسـ ـ ـ ــان/أبري  ،2016القرار  )1(259/70الذي مبوجبه أعلن
الفرتة  2025-2016عقد األمم املتحدة للعم من أج التغذية (”العقد“) وناش ـ ــدت منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العاملية األخذ بزمام قيادة تنفيذ العقد ،ودع األمني العام إىل إحاطة اجلمعية
العامة علما بتنفيذ العقد باالســتناد إىل تقارير فرتة الســنتني اليت تشــرت يف جتميعها ك من منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
ُورفع التوص ـ ـ ـ ـ ــية بإعالن العقد خالل امللثر الدويل الثاغ املع( بالتغذية (امللثر الدويل الثاغ) يف
-2
تشـرين الثاغ/نوفمرب  2014الذي اشــرتك يف اســتضــافته ك من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــحة
العاملية واعتمد إعالن روما عن التغذية (إعالن روما)( ،)2مبا يف ذلك عشرة التزامات واسعة النطاق يف جمال
()3
أقرهتما اجلمعية العامة لدى إعالهنا العقد يف القرار .259/70
السياسات وإطار العم املرافق له اللذين ا

أقر ملثر منظمة األغذية والزراعة ومجعية الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العاملية ،يف عام  ،2015وثيقيت النتائج
 - 3كما ا
اخلاص ـ ــة بامللثر الدويل الثاغ وقاما حبث األعض ـ ــا على تنفيذ االلتزامات املنص ـ ــو عليها يف إعالن روما
والتوصيات الستني الواردة يف إطار العم .
 - 4والتزم قادة العامل ،باعتمادهم خطة التنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة لعام  ،2030ببلورة رؤية من أج عامل
أكثر إنصافا ومشوال ورخا وسالما واستدامة ،ال يتخلف فيه أي أحد عن الرك  .وسلام اجلمعية العامة
بالتزامات امللثر الدويل الثاغ بإدراجها هدفا حم اددا من أهدا التنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة يف خطة عام 2030
يتمثـ يف ”القض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا على اجلوع وتوفري األمن الغــذائي والتغــذيـة احمل اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــة وتعزيز الزراعـة املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــدامـة“
(اهلد  ،)2وإدراجها كذلك لشواغ متصلة بالتغذية يف أهدا التنمية املستدامة األخرى.
 - 5ورغم أن العامل ال يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري يف االجتاه الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحي لبلوغ غايات التغذية العاملية ،فإن بذل جهود
ذات أولوية ووترية سـ ـريعة موجهة حنو اإلجرا ات ض ــمن إطار العقد ميكن أن يقود العامل حنو الوفا جبمي
التزامات امللثر الدويل الثاغ ،وتقيق غايات التغذية العاملية السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لعام  2025اليت اعتمدهتا مجعية
الصـحة العاملية( ،)4والغايات العاملية املتعلقة باألمراض غري السـارية املتصـلة بالنظام الغذائي( ،)5والعديد من
الغايات اإلضافية ذات الصلة بالتغذية الواردة يف خطة عام .2030
 - 6ويف ع ــام  ،2016ك ــان  815مليون شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ حول الع ــامل يع ــانون من نق التغ ــذي ــة ،وهو
ما يشــك ارتفاعا قياســا إىل  777مليون شــخ يف عام  2015ولكن اخنفاضــا قياســا إىل  900مليون
التقزم واهلزال والوزن الزائد لدى األطفال يف
ش ــخ يف عام  .2000ووفقا للتقديرات ،وص ــل معدالت ا

__________
( )1الوثيقة .http://www.undocs.org/A/RES/70/259 - A/RES/70/259
(.http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf )2
(.http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf )3
(.http://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/ )4
(.http://www.who.int/nmh/ncd-tools/definition-targets/en/ )5
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العامل إىل  22.9يف املائة ( 155مليونا) و  7.7يف املائة ( 52مليونا) و  6.0يف املائة ( 41مليونا) على
التوايل .وأما معدل الرضــاعة الطبيعية اخلالصــة فقد بلغ  43يف املائة فيما بلغ معدل فقر الدم لدى النســا
 33يف امل ــائ ــة .وق ــد ثكن  49بل ــدا من خفض مع ــدالت التقزم من ــذ ع ــام  2012فيم ــا أبلغ  36بل ــدا
عن ارتفاع معدالت الرض ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة الطبيعية اخلالص ـ ـ ـ ـ ـ ــة .وعلى النقيض من ذلك ،تتزايد معدالت الوزن الزائد
فيما ال تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج معدالت فقر الدم أي تراج يذكر .ويف عام  ،2016كان  124مليون طف ومراهق
ترتاوح أعمارهم بني  5سـ ـ ـ ــنوات و  19سـ ـ ـ ــنة يعانون من السـ ـ ـ ــمنة اليت أصـ ـ ـ ــاب  11يف املائة من الرجال
البالغني و  15يف املائة من النسا البالغات.
 - 7ووفقا لتقديرات منظمة الص ــحة العاملية( ،)6يص ــا ش ــخ واحد من أصـ ـ  10أش ــخا ك
س ـ ـ ـ ـ ــنة باألمراض املنقولة بواس ـ ـ ـ ـ ــطة األغذية ،وهو ما يلدي إىل فقدان  33مليون س ـ ـ ـ ـ ــنة من احلياة املفعمة
بالصـ ــحة و  420 000حالة وفاة سـ ــنويا .ويصـ ــا األطفال دون سـ ــن اخلامسـ ــة بشـ ــك غري متناس ـ ـ
وميثلون  40يف املائة من ع األمراض املنقولة بواسطة األغذية وحنو ثلث مجي حاالت الوفاة .وإن أكرب
ع قياسا إىل عدد السكان قد لوحظ يف أفريقيا وجنو شرق آسيا.
 - 8ويقــدَّم هــذا التقرير عمال بقرار اجلمعيــة العــامــة  .259/70وهو يعرض مــا أحرز من تق ـ ادم يف
تنفيذ العقد ويربز ما طرأ من مس ـ ـ ـ ـ ــتجدات رئيس ـ ـ ـ ـ ــية على املس ـ ـ ـ ـ ــتويات الدولية واإلقليمية والقطرية ،وذلك
وشت أصحا املصلحة.
اسرتشادا باإلسهامات اليت ق ادمها األعضا
ا

ثانياا  -وضع برنامج العمل للع د

 - 9قام اجلمعية العامة ،من خالل القرار  259/70الذي أعلن مبوجبه العقد ،بتكليف منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الص ـ ـ ـ ـ ــحة العاملية بالقيام مبا يلي ‘1’ :اإلش ـ ـ ـ ـ ـرا على تنفيذ العقد ،بالتعاون م
برنامج األغذية العاملي والص ـ ـ ـ ـ ـ ــندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة؛ ’ ‘2ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
برنامج عم للعقد باالســتعانة بآليات التنســيق مث جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية وجلنة األمن
الغذائي العاملي ،وبالتشاور م املنظمات واملنتديات الدولية واإلقليمية األخرى؛ ’ ‘3وإصدار تقارير فرتات
السنتني يستعني هبا األمني العام من أج إبالغ اجلمعية العامة بشأن تنفيذ العقد.
 - 10ويكمن هد عقد التغذية يف توفري إطار متماس ـ ـ ـ ــك واضـ ـ ـ ـ ـ املعامل وحم ادد زمنيا يعم ض ـ ـ ـ ــمن
اهلياك القائمة واملوارد املتاحة لتنفيذ التزامات امللثر الدويل الثاغ وأهدا التنمية املس ـ ــتدامة ذات الص ـ ــلة
بالتغذية .وأما القيمة املض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة للعقد فتتمث يف تديد فرتة تركيز من أج تديد األثر والنتائج وتتبعها
وتقيقها ،وإتاحة آلية عاملية وش ــفافة ويف املتناول لتتب التق ادم احملرز وض ــمان املس ــا لة املتبادلة يف ما خي
االلتزامات املقطوعة.

__________
(.http://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodborne-diseases/ferg/en/ )6
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 - 11كمـا يهـد العقـد إىل االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـادة من اجلهود احلاليـة وتعزيز االتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق بني اجلهـات الفـاعلة
واإلجرا ات املتخذة ،وتس ـ ـ ـري وترية تنفيذ االلتزامات وتش ـ ـ ــجي التزامات إض ـ ـ ــافية ثاش ـ ـ ــيا م الطموحات
التحولية للملثر الدويل الثاغ وأهدا التنمية املس ــتدامة وغايات مجعية الص ــحة العاملية .ويهيئ العقد بي ة
ثكينية ترتم فيها السياسات والربامج االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان ومتطلبات املساواة بني اجلنسني،
وتميها وتقوم بإعماهلا .ونظرا إىل أن التغذية ثث إس ـ ــهاما ونتيجة للتنمية املس ـ ــتدامة ،فإن أهدا التنمية
املستدامة لن تتحقق إالا عندما ينص تركيز سياسي أكرب بكثري على مسألة تسني التغذية.
 - 12وثاش ـ ـ ــيا م التوجيهات الص ـ ـ ــادرة عن اجلمعية العامة يف قرارها  ،259/70ث ص ـ ـ ــياغة برنامج
عم العقد من خالل عملية ش ــاملة وتعاونية تض ــمن أرب مناقش ــات مباش ــرة م األعض ــا  ،ومش ــاورتني
مفتوحتني على اإلنرتنـ  .وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـ آليــة اجملتم املــدغ وآليــة القطــاع اخلــا يف مــا يتعلق بلجنــة األمن
الغذائي بنش ــا يف املش ــاورات اإللكرتونية للمس ــاعدة على تش ــكي معامل برنامج عم العقد ،واس ــتجا
مشاركون من  48بلدا من خالل  189مسامهة فردية.
 - 13وميكن االطالع على ن برنامج عم العقد بالكام من خالل وصلة إلكرتونية هبذا التقرير(.)7
ويشم برنامج عم العقد ستة جماالت عم شاملة ومرتابطة ،منبثقة عن توصيات إطار العم  ،وهي:
(أ)

إقامة نظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود من أج نظم غذائية صحية؛

( )

وإقامة نظم صحية متناسقة توفر تغطية شاملة إلجرا ات التغذية اجلوهرية؛

(ج)

وتوفري احلماية االجتماعية والتثقيف التغذوي؛

(د)

والتجارة واالستثمار لتحسني التغذية؛

(ه)

وهتي ة البي ات اآلمنة الداعمة للتغذية لألعمار مجيعا؛

(و)

وتعزيز احلوكمة واملسا لة يف جمال التغذية.

 - 14وتتضمن وسائ تنفيذ العقد من خالل برنامج عمله ما يلي:
تقدمي الدول األعض ـ ــا إىل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ـ ــحة العاملية ومنظمات
(أ)
األمم املتحدة اللتزاماهتا اخلاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بامللثر الدويل الثاغ احمل اددة والقابلة للقياس والقابلة للتحقق واملناس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة
واملوقوتة زمنيا للعم يف سياق السياسات الوطنية اخلاصة بالتغذية واملتصلة هبا ،وباحلوار م طائفة واسعة
من أصحا املصلحة ،على أن يتم تتبعها من خالل قاعدة بيانات مفتوحة؛
( ) وإقامة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكات عم  ،أي اتادات غري رمسية للبلدان ترمي إىل الدعوة إىل وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
سياسات وتشريعات تتي تبادل املمارسات وتسلاط الضو على النجاحات وتوفر الدعم املتبادل من أج
تسري التنفيذ؛
(ج)
وتشجي التعاون؛

وعقــد منتــديــات للتخطيط وتبــادل املعــار واإلقرار بــالنجــاح والتعبري عن التحــديــات

__________
(http://www.un.org/nutrition; http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/ar/; )7
. http://www.fao.org/3/a-bs726e.pdf
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(د)

وحشد املوارد املالية لدعم تنفيذ السياسات والربامج الوطنية.

 - 15وستكون عملية تقدمي االلتزامات متواصلة طوال العقد .وسيستند تتب ك من التق ادم احملرز يف جمال
الســياســات وااللتزامات القطرية إىل عمليات التقييم الذاتية القطرية ،وســييســر من خالل مســوح للســياســات
خمصصة تضطل هبا منظومة األمم املتحدة واألوسا األكادميية.
تقودها األمم املتحدة ودراسات ت اقق ا

 - 16وتكمن املسـ ـ ـ ـ ـ ــا لة والتعلم املشـ ـ ـ ـ ـ ــرت يف صـ ـ ـ ـ ـ ــميم العقد .ويف الوق احلايل ،وثاشـ ـ ـ ـ ـ ــيا م وثائق
الســياســات الرئيســية املتعلقة بفعالية املعونة (برنامج عم أكرا وإعالن باريس بشــأن فعالية املعونة) واإلطار
اخلا باتساق السياسات من أج تقيق التنمية املستدامة ،يقام حوار بشأن املسا لة م مجي املبادرات
واملنتديات ذات الصلة هبد التماس التزامات يف جمال التغذية واجملاالت املتصلة هبا.
 - 17وسـ ــيُقاس التق ادم احملرز يف تقيق غايات التغذية العاملية والغايات اخلاصـ ــة باألمراض غري السـ ــارية
املرتبطة بالنظام الغذائي طوال عقد التغذية على املس ـ ـ ـ ــتويني الوط( والعاملي .وينبغي إجرا تقييمات هادفة
خاصة بالربامج والسياسات بدعم من منظومة األمم املتحدة من أج تديد املمارسات اجليدة.
 - 18وتعترب أنشطة الدعوة واالتصاالت املسرتشدة باألدلة عنصرا أساسيا من عناصر العقد .وهلذا ،مت
ـج احلكومات
إعداد هوية مرئية ،متاحة جبمي لغات األمم املتحدة ،الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدامها طوال العقد .وتُش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
وغريها من أصحا املصلحة على استخدام اهلوية املرئية للعقد من خالل تقدمي طل ترخي إىل األمانة
املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.
صـ ـ ـ ـ ـ على ش ـ ـ ـ ــبكة
 - 19وميكن االطالع على املعلومات املتعلقة بالعقد وبرنامج عمله على موق خم ا
اإلنرتن ( ،)8يسـ ـ ـ ـ ـ ــم بالوصـ ـ ـ ـ ـ ــول املفتوح إىل مسـ ـ ـ ـ ـ ــتودع االلتزامات وغري ذلك من املنتجات واألنش ـ ـ ـ ـ ــطة
ذات الصـ ــلة بالعقد ،مث املنشـ ــورات املوجزة عن إقامة شـ ــبكات عم وااللتزامات القطرية احمل اددة والقابلة
للقياس والقابلة للتحقق واملناس ـ ـ ــبة واملوقوتة زمنيا .فيما تش ـ ـ ــم مواد االتص ـ ـ ــاالت األخرى اليت مت إعدادها
دلي موارد حول كيفية تديد هذه االلتزامات وتقدميها ورف التقارير عنها.

ثالثاا  -الحالة العالمية للسياسات في مجاالت عمل برنامج عمل الع د

 - 20أجرت منظمة الص ـ ــحة العاملية يف الفرتة  2017-2016االس ـ ــتعراض العاملي الثاغ لس ـ ــياس ـ ــات
التغذية من أج تقييم وتلي احلالة الراهنة للس ــياس ــات والربامج القطرية املتعلقة بالتغذية وعملية تنفيذها.
ويتي هذا االستعراض أساسا لقياس التق ادم احملرز يف إطار العقد.
 - 21ويوجد يف الوق الراهن  183من البلدان اليت تعتمد سياسات وطنية تتضمن أهدافا وإجرا ات
خت التغذية ،منها  168من البلدان تنفذ خططا حم اددة بش ــأن التغذية ،و  105من البلدان تتب خططا
خاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بقطاع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة تنطوي على مكونات تتعلق بالتغذية فيما أدرج  48من البلدان أهدافا تتعلق
بالتغذية يف خططها اإلمنائية الوطنية .ويشـتم  50يف املائة من األطر السـتني للمسـاعدات اإلمنائية لألمم
املتحدة اليت مت تليلها على غايات التغذية العاملية جلمعية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العاملية .وقد بذل أكثر من  70من

__________
(.http://www.un.org/nutrition )8
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البلدان يف خمتلف أرجا العامل جهودا يف عامي  2014و  2015من أج تعميم األمن الغذائي والتغذية
يف السياسات القطاعية والربامج االستثمارية(.)9
 - 22ويف ما يتعلق بالقدرات البش ـ ـرية وامللس ـ ـسـ ــية ،توىل  149بلدا تدري أخصـ ــائيني يف التغذية ،يف
حني ازود  109من البلــدان العــاملني يف جمــال الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــة بــالتــدريـ على تغــذيــة األمهــات واألطفــال(.)10
وأجري أنشطة لبنا القدرات يف جمال إجرا ات التغذية وسالمة األغذية يف ما يتعلق بتنفيذ العقد.
 - 23وبصورة أكثر تديدا ،لوحظ احلالة التالية يف جماالت العم الستة لربنامج عم العقد(.)11

 - 1إقامة نظم غذائية مستدامة قا رة على الصمو والتكيف للتوصل إلى تغذية صحية
 - 24ن اف ـذ  57بلــدا تــدابري للوقــايــة من خمــاطر انعــدام األمن الغــذائي والتخفيف من وطــأتــه بينمــا بــادر
 28بلدا إىل تطبيق تدابري اجتماعية اقتصادية خت افف من قابلية تأثر اجملتمعات احمللية املعرضة خلطر التهديدات
وتعزز قدرهتا على الص ـ ـ ـ ــمود .وينظر عدد متزايد من البلدان يف إدراج االس ـ ـ ـ ــتدامة يف ما يض ـ ـ ـ ــعه من
واألزمات ا
خطو توجيهية متعلقة بالنظم الغذائية القائمة على األغذية .وينفذ  27بلدا تدابري من أج خفض الفاقد
واملهدر من األغذية من خالل محالت للتوعية وبنا القدرات والسياسات القائمة على األدلة.
 - 25ومت يف عام  2017تشــكي تالف لتحوي نظم األغذية من أج احلد من الوزن الزائد والســمنة
يف إقليم أمريكــا الالتينيــة والكــاريي .ويتمثـ هــد هــذا التحــالف يف تليـ دور نظم األغــذيــة احلــاليــة يف
حالة الوزن الزائد الناش ـ ـ ة يف هذا اإلقليم ويف تنفيذ جدول أعمال للسـ ــياسـ ــات العامة يسـ ــاعد على توي
نظم األغذية.
 - 26ويف الوق احلايل ،توجد سـ ـ ــياسـ ـ ــات للحد من أثر تسـ ـ ــويق األغذية واملشـ ـ ــروبات غري الكحولية
لألطفال يف  63بلدا .ويُطابق حوايل  30بلدا ســياســات ض ـريبية لتشــجي املســتهلكني على اختيار أغذية
صــحية بدرجة أكرب ،يف حني قام  11بلدا بتحســني جوان خمتلفة من نظمه الوطنية اخلاصــة بالرقابة على
األغذية مبا يشــم األطر التش ـريعية وامللس ـســية وكذلك القدرات الفنية والعلمية على تصــميم وتنفيذ برامج
عزز  66بلدا عمليات التأه واالستجابة
إلدارة سالمة األغذية قائمة على املخاطر .وعالوة على ذلك ،ا
حلاالت الطوارئ اخلاصــة بســالمة األغذية من خالل العم م الشــبكة الدولية للســلطات املعنية بســالمة
األغذية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ـ ـ ـ ـ ــحة العاملية .ويف إطار اللوائ الص ـ ـ ـ ـ ــحية الدولية اليت
تطباقها منظمة الص ـ ــحة العاملية ،تش ـ ــك س ـ ــالمة األغذية ركيزة من ركائز بنا القدرات الوطنية ومت تديث
ملشرات البلدان اخلاصة بسالمة األغذية يف إطار الرصد والتقييم اخلا هبا.
 - 27وجيري حــاليــا تنفيــذ تــدابري (إلزاميــة أو طوعيــة) لتغيري تركيبــة املنتجــات يف عــدد من البلــدان .وقــد
أش ـ ــار  36بلدا( )12على األق إىل أنه ينفذ تدابري للتقلي من األمحاض الدهنية غري املشـ ــبعة يف املنتجات
الغذائية واحلد منها إما عرب تغيري تركيبة املنتجات أو وض ـ ـ لوائ حلظر األمحاض الدهنية غري املشـ ــبعة ،يف
__________
(.http://www.who.int/nutrition/topics/global-nutrition-policy-review-2016.pdf; http://www.who.int/nutrition/gina/en/ )9
(http://www.who.int/nutrition/topics/global-nutrition-policy-review-2016.pdf )10
(.http://www.who.int/nutrition/topics/global-nutrition-policy-review-2016.pdf; http://www.fao.org/3/a-ms430a.pdf )11
(http://www.who.int/nutrition/topics/global-nutrition-policy-review-2016.pdf; http://www.fao.org/3/a-ms430a.pdf )12
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حني نفــذ  63بلــدا( )13س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات للتقلي ـ من املتنــاول من املل من خالل تغيري تركيبيــة املنتجــات
الغذائية( .)14وباإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إىل ذلك ،بادر  71بلدا إىل تقوية القم يف الوق الذي قام فيه  106من
البلــدان بتقويــة املل بــاليود و  41بلــدا بتقويــة الزيوت بفيتــامني ألف أو اليود .وإن حــد فرتة مــا بني
الدورات الذي نظمته جلنة األمن الغذائي يف أيار/مايو  2017بشـ ــأن تقييم أثر السـ ــياسـ ــات لدعم بي ات
غذائية صحية ونظم غذائية صحية سلاط الضو على الطريقة اليت تزود هبا أدوات تقييم األثر صناع القرار
بتحلي للوض السائد واألثر احملتم للسياسات على بي ات األغذية والنظم الغذائية.

 - 2إقامة نظم صحية متناس ة توفر تغطية شاملة إلجراءات التغذية الجوهرية
 - 28ثثل التدخالت األكثر ش ـ ـ ــيوعا املن افذة من خالل الرعاية الص ـ ـ ــحية األولية يف املش ـ ـ ــورة املتعلقة
بالرض ـ ــاعة ( 159بلدا) والتغذية التكميلية ( 144بلدا) .بينما ثثل التدخالت الرئيس ـ ــية األخرى املنافذة
مبكمالت احلديد أو
من خالل النظام الصـ ـ ــحي يف تزويد النسـ ـ ــا احلوام وغري احلوام يف سـ ـ ــن اإلجنا
ا
احلديد  -محض الفوليك (121بلدا) وتزويد األطفال الذين تق أعمارهم عن مخس س ـ ـ ـ ـ ــنوات مبكمالت
املغذيات الدقيقة :الفيتامني ألف ( 76بلدا) واحلديد ( 41بلدا) والزنك ( 38بلدا) واملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحيق متعددة
املغذيات الدقيقة ( 52بلدا) .كما نـُ افذت برامج لطرد الديدان يف  69بلدا .وباإلضافة إىل ذلك ،أدرج
مسألة التغذية يف برامج تعاجل فريوس نق املناعة البشرية/اإليدز يف  81بلدا ومرض الس ا يف  67بلدا.

 - 3توفير الحماية االجتماعية والتث يف التغذو
 - 29تع ــاجل التغ ــذي ــة من خالل احلم ــاي ــة االجتم ــاعي ــة يف  42بل ــدا فيم ــا يطبق  38بل ــدا التحويالت
النقدية املشروطة.
 - 30ويف ما يتعلق بالتثقيف التغذوي ،ين افذ  151بلدا برامج للمش ــورة بش ــأن النظم الغذائية الص ــحية
يف حني يض ـ ـ ــطل  148بلدا حبمالت إعالمية و  153بربامج للص ـ ـ ــحة والتغذية يف املدارس ،مبا يش ـ ـ ــم
التثقيف التغذوي يف  94بلدا؛ بينما وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ  116بلدا خطوطا توجيهية غذائية قائمة على األغذية .ويف
الوق الذي ينفذ فيه  121بلدا التوس ـ ـ ـ ـ ــيم التغذوي ،يعتمد  35بلدا فقط توس ـ ـ ـ ـ ــيم واجهة العبوات(.)15
ويتم إدراج س ــالمة األغذية يف الس ــياس ــات املتعلقة بالتغذية يف  58بلدا ،مبا يلدي إىل تش ــجي ممارس ــات
من قبي الوصايا اخلمس لضمان مأمونية الغذا .
 - 31ويسـ ـ ـ ــتعني برنامج منظمة األغذية والزراعة بشـ ـ ـ ــأن خفض الفقر يف الريف باس ـ ـ ـ ـرتاتيجيات مقرتنة
بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــاقهــا احمللي لــدعم البلــدان يف تعزيز نظم احلمــايــة االجتمــاعيــة من خالل تقــدمي املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة يف جمــال
الســياســات وتنمية القدرات ونظم املعلومات وصــكو املعار القائمة على األدلة من أج تســني ســب
املعيشة الريفية وتعزيز قدرة فقرا األريا على إدارة املخاطر.
__________
( )13وفقا ملسـ ـ القدرات القطرية ملنظمة الص ــحة العاملية وتقرير منظمة الص ــحة العاملية لرص ــد التقدم احملرز يف جمال األمراض غري
السارية لعام .2017
(.http://who.int/ncds/management/best-buys/en/ )14
(http://www.who.int/nutrition/topics/global-nutrition-policy-review-2016.pdf; )15
.http://www.fao.org/nutrition/nutrition-education/food-dietary-guidelines/home/ar/
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 - 4التجارة واالستثمار لتحسين التغذية
 - 32وفقـا ملرفق تنزيـ التعريفـات التـاب ملنظمـة التجـارة العـامليـة( )16الـذي حيتوي على معلومـات تتعلق
بــالتعريفــات بــالنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة إىل قرابــة  150بلــدا ،مــا فت ـ الغــالبيــة العظمى من البلــدان تطبق تعريفــات على
املنتجات املس ـ ـ ـ ــتوردة من األغذية واملش ـ ـ ـ ــروبات .ولكن مس ـ ـ ـ ــتوى التعريفات املطبقة خيتلف كثريا باختال
البلدان اليت قد ال يكون للعديد منها هد بش ـ ـ ــأن التغذية .وتتوىل منظمة التجارة العاملية أيض ـ ـ ــا ص ـ ـ ــيانة
نظام إدارة املعلومات بشـ ــأن احلواجز التقنية أمام التجارة( )17وكذلك نظام إدارة املعلومات بشـ ــأن الصـ ــحة
والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة النباتية( )18اللذين يتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمنان إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعارات حول خمتلف اللوائ احمللية اليت تلثر على التجارة.
وخالل عامي  2016و  ،2017مت إرس ـ ـ ـ ـ ـ ــال حوايل  100إش ـ ـ ـ ـ ـ ــعار خبص ـ ـ ـ ـ ـ ــو لوائ جديدة أو متغرية
ذات صلة بالتغذية.
 - 33واشرتك جلنة األمن الغذائي وجلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية يف تنظيم حد خالل
فرتة ما بني الدورات يف حزيران/يونيه  2016بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن التجارة والتغذية :الفر واملخاطر من أج زيادة
مس ــتوى الفهم املش ــرت للنظم الغذائية الص ــحية يف س ــياق التجارة وس ــالسـ ـ القيمة .وسـ ـلاط هذا احلد
الضــو على الفر والقيود يف جمال تعزيز االتســاق بني الســياســات التجارية واإلجرا ات اخلاصــة بالتغذية،
وق ادم أفكارا من خمتلف وجهات النظر واخلربات أظهرت العالقات القائمة بني التجارة والتغذية.
 - 34ومبناسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة حد عقدته جلنة األمن الغذائي خالل فرتة ما بني الدورات يف أيار /مايو 2017
كمسـ ــامهة يف تنفيذ العقد والتزامات امللثر الدويل الثاغ وخطة عام  ،2030عرض ـ ـ مخسـ ــة بلدان النهج
اليت تعتمدها يف جمال االستثمارات يف نظم األغذية من أج تسني التغذية وصحة اإلنسان بتقدمي أمثلة
ملموسة عن الطريقة اليت عاجل هبا خمتلف أصحا املصلحة مسألة نظم األغذية الصحية بدرجة أكرب من
خالل استثمارات حم اددة يف سياقات خمتلفة.
 - 35واسـ ـ ــتمرت هي ة الدسـ ـ ــتور الغذائي املشـ ـ ــرتكة بني منظمة األغذية ومنظمة الصـ ـ ــحة العاملية ،واليت
تضـ مواصــفات تعترب نقطة مرجعية دولية يف اتفاقات منظمة التجارة العاملية ،يف وضـ مواصــفات جديدة
تتعلق بالتغذية وسـ ــالمة األغذية .وأنشـ ــأت يف عام  2016فريق مهام مع( مبقاومة مضـ ــادات امليكروبات
يف سلسلة األغذية.

 - 5تهيئة البيئات اآلمنة والداعمة للتغذية لألعمار جميعاا
 - 36يف الوق الذي يوصـ ـ ـ ــي فيه  129بلدا بالرضـ ـ ـ ــاعة الطبيعية اخلالصـ ـ ـ ــة لفرتة  6أشـ ـ ـ ــهر ،يسـ ـ ـ ــتمر
 100بلد يف التوصــية بالرضــاعة الطبيعية حت ســن الســنتني وما فوق .ولكن نســبة  12يف املائة فقط من
حاالت الوالدات هي اليت تتم يف مرافق مصنفة على أهنا ”مالئمة لألطفال“ .ويف حني وض  135بلدا
تدابري قانونية تغطي بعضا من أحكام املدونة الدولية لتسويق بدائ لنب األم ،فإن  39بلدا فقط يدرج ك
أحكامها أو معظمها يف ما يتخذه من تدابري .ويف الوق الراهن ،تُقدم يف  77بلدا مزايا نقدية إلجازة
األمومة تبلغ قيمتها ما ال يق عن ثلثي قيمة الرات السابق للوالدة ملدة  14أسبوعا.
__________
(.http://tariffdata.wto.org/Default.aspx?culture=en-US )16
(.http://tbtims.wto.org/ )17
(.http://spsims.wto.org/ )18
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 - 37ويف الوق احلايل ،يدرج  56بلدا يف ما يرمسه من خطط أو سـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات إجرا ات لتهي ة بي ات
أغذية صـ ــحية يف مكان العم  ،فيما يقوم  35بلدا بذلك يف املسـ ــتشـ ــفيات ،ويقب  153بلدا على هذه
اخلطوة يف املدارس ،ولكن  72بلدا فقط يتب معايري واض ـ ـ ـ ـ ـ ــحة بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن األغذية واملش ـ ـ ـ ـ ـ ــروبات املتاحة يف
املدارس .ويف الوق احلايل ،تعاجل مسألة نق الوزن و/أو فقر الدم لدى املراهقات يف  44بلدا فقط.

 - 6تعزيز الحوكمة والمساءلة في مجال التغذية
 - 38تقيقا لالتسـ ـ ــاق يف االس ـ ـ ـرتاتيجيات والسـ ـ ــياسـ ـ ــات واخلطط والربامج الوطنية ذات الصـ ـ ــلة وبغية
تنسيق املوارد الوطنية لبلوغ أهدا التغذية وغاياهتا ،ينبغي إنشا آليات مشرتكة بني القطاعات لإلشرا
على التنفيذ واملس ــا لة ورص ــدمها .ويعتمد  147بلدا آلية واحدة أو أكثر للتنس ــيق بني القطاعات تش ــم
أص ـ ـ ـ ــحا مص ـ ـ ـ ــلحة متعددين وترأس ـ ـ ـ ــها وزارة الزراعة (يف  25بلدا) أو وزارة الص ـ ـ ـ ــحة (يف  103بلدان)
أو مكت رئيس الوزرا أو الرئيس (يف  38بلدا) .وتشــم هذه اآلليات القطاع اخلا يف  61بلدا ،وهو
فعالة ضد تضار املصاحل.
ما يش ادد على احلاجة إىل ضمانات ا

ابعا  -اإلجراءات الناشئة عن الع د
را
 - 1التزامات الحكومات

 - 39خالل مجعية الصــحة العاملية الســبعني اليت انعقدت يف أيار/مايو  ،2017أصــبح الربازي أول
بلد يتعهد بالتزامات طموحة وملموس ـ ـ ـ ــة كجز من العقد ،م الرتكيز على عكس مس ـ ـ ـ ــار اجتاه الس ـ ـ ـ ــمنة.
وأعلن وزير الص ـ ـ ـ ــحة يف الربازي عن ثالثة التزامات حم اددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقق ومناس ـ ـ ـ ــبة وموقوتة
زمنيا ،يدعمها  41تدبريا يف جمال السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــات ينبغي تقيقها حبلول عام  .2019وقد ارتف عدد هذه
االلتزامات إىل  38التزاما خالل دورة جلنة األمن الغذائي العاملي املعقودة يف تشرين األول/أكتوبر .2017
والتزم الربازي بتشجي اإلنتاج املستدام ألغذية مغذية ومتنوعة وإمكانية احلصول عليها ،وبتنظيم الزراعة
األس ـرية؛ وتعزيز األك الكايف والصــحي ومحايته ،ومكافحة الظرو الصــحية الســلبية الناش ـ ة عن التغذية
السـ ـ ـ ــي ة ومنعها (مبا يف ذلك احلد من االسـ ـ ـ ــتهال املنتظم للمشـ ـ ـ ــروبات غري الكحولية وعصـ ـ ـ ــائر الفاكهة
االص ـ ـ ـ ـ ــطناعية مبا ال يق عن  30يف املائة يف ص ـ ـ ـ ـ ــفو الس ـ ـ ـ ـ ــكان البالغني ،وزيادة نس ـ ـ ـ ـ ــبة البالغني الذين
يســتهلكون بصــورة منتظمة الفواكه واخلضــار بنســبة  17.8على األق يف املائة ،ووقف زيادة الســمنة لدى
الســكان البالغني)؛ وتعزيز حصــول اجلمي على أغذية كافية ومغذية؛ وإعطا األولوية لألســر واألشــخا
الذين يواجهون انعدام األمن الغذائي وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو التغذية ،والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعو التقليدية واجملتمعات احمللية والف ات
االجتماعية املســتضــعفة األخرى؛ وتعزيز توافر املياه وتشــجي النظم الغذائية الصــحية يف بي ات متنوعة ويف
كـ مراحـ احليـاة؛ وتقويـة حوكمـة األمن الغـذائي والتغـذيـة ودعم املبـادرات اليت تنهض بـالس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـادة وحق
اإلنسان يف غذا كا على الصعيد الدويل( .)19وستنفذ الربازي هذه االلتزامات حبلول .2019
تعهد ،خالل مجعية الصــحة العاملية الســبعني ،بالتزامات حم اددة
 - 40وكان إكوادور البلد الثاغ الذي ا
يف ما يتعلق بالعقد .فقد أعلن نائ وزير الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة عن مخس ـ ـ ـ ـ ـ ــة التزامات ،يدعمها  15تدبريا من تدابري
الســياســات ،هتد على املدى الطوي إىل تســني ومحاية صــحة مجي مواط( إكوادور ورفاههم .والتزم
__________
(.https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/commitments/1394 )19
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إكوادور بالنهوض بالبي ات اليت تعزز صــحة الســكان؛ وتشــجي الرضــاعة الطبيعية؛ وتوفري الرعاية الشــاملة
املبكرة للحوام واألطفال دون سن اخلامسة واألطفال يف سن الدراسة ،م الرتكيز على التثقيف الصحي؛
وتش ــجي مش ــاركة اجملتمعات احمللية والعم املش ــرت بني القطاعات( .)20وس ــتنفذ إكوادور هذه االلتزامات
حبلول .2025
 - 41وخالل ملثر القمة العاملي لألغذية الذي انعقد يف ميالنو ،إيطاليا ،يف تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثاغ/نوفمرب
 ،2017مت التعهد مببلغ قدره  3.4مليار دوالر أمريكي للتصدي ألزمة سو التغذية يف العامل ،مبا يف ذلك
 640مليون دوالر أمريكي يف شـ ـ ــك ثوي جديد .واألهم من ذلك أن االلتزامات تضـ ـ ــمن ثويال حمليا
من جان عدد من البلدان منه ،على ســبي الذكر ال احلصــر ،كوت ديفوار والســلفادور واهلند ومدغشــقر
والنيجر ونيجرييا وزامبيا ،ضمن بلدان أخرى.

 - 2مساهمات منظمات األمم المتحدة
 - 42عمــدت منظمــة األغـذيـة والزراعـة إىل تعميم التغــذيـة يف إطـارهـا االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي ،جـاعلــة التغــذية
موض ـ ــوعا ش ـ ــامال بالنس ـ ــبة إىل املنظمة ،ومس ـ ـلاطة الض ـ ــو على ض ـ ــرورة الرتكيز على نظم األغذية باعتبارها
وسيلة مستدامة للتصدي لسو التغذية جبمي أشكاله ،ثاشيا م العقد وامللثر الدويل الثاغ .ويف ما يرتبط
بالعقد وامللثر الدويل الثاغ واهلد  2من أهدا التنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،اعتمدت يف ثوز/يوليه 2017
اسـ ـ ـ ـرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة يف جمال تغري املناخ( )21من أج توجيه عم املنظمة لتحس ـ ـ ــني إدراج
األمن الغذائي والتغذية يف جدول األعمال الدويل املتعلق بتغري املناخ ،وض ـ ــمان أن األمن الغذائي والتغذية
حيظيان باألولوية املناس ـ ـ ـ ـ ــبة يف املنتديات الدولية املعنية مبعاجلة تغري املناخ .وق ادم منظمة األغذية والزراعة
الدعم الف( إىل أزيد من  90بلدا م الرتكيز على إدراج النهج املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتندة إىل األغذية يف اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيات
التغذية املتعددة القطاعات ،وإدراج التغذية يف السـ ــياسـ ــات الزراعية وخطط االسـ ــتثمار ،والتغذية املدرس ــية
والتغذية والتثقيف يف جمال التغذية .وتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العاملية يف ردم
الفجوة يف جمال البيانات الغذائية العاملية من خالل وض ـ ـ ـ ـ ـ قاعدة البيانات اخلاصـ ـ ـ ـ ــة باسـ ـ ـ ـ ــتهال األغذية
الفردي العاملي التابعة للمنظمتني .واسـ ـ ـ ــتعرض ـ ـ ـ ـ منظمة األغذية والزراعة تصـ ـ ـ ــميم حوايل  50برناجما من
برامج االستثمارات الزراعية للبنك الدويل يف عدد من البلدان لتقييم التق ادم احملرز يف التزامها بإدراج التغذية
يف اس ــتثماراهتا الزراعية .وأدرج الدروس املس ــتخلص ــة من هذا االس ــتعراض يف وحدات للتعلام اإللكرتوغ
بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن نظم األغذية والزراعة املراعية للتغذية .كما دعم منظمة األغذية والزراعة البلدان واجملموعات
االقتصادية اإلقليمية يف صياغة  18من االتفاقات التجارية الدولية وتنفيذها(.)22
 - 43وبادرت منظمة الصحة العاملية إىل إدراج العقد وعدة ملشرات خاصة بالتغذية يف مشروع برنامج
عملها العام الثالث عش ـ ـ ـ ـ ــر للفرتة  ،2023-2019كما وض ـ ـ ـ ـ ــع اسـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجية جديدة بش ـ ـ ـ ـ ــأن التغذية
للفرتة  .2025-2016ويف الفرتة  ،2017-2016وضــع منظمة الصــحة العاملية توجيهات تســرتشــد
باألدلة حول النظم الغذائية الصـ ـ ـ ـ ـ ــحية والتدخالت الفعالة يف جمال التغذية ،وق ادم الدعم الف( إىل قرابة

__________
(.https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/commitments/1421 )20
(.http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf )21
( )22ميكن االطالع على مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامهـ ــة منظمـ ــة األغـ ــذيـ ــة والزراعـ ــة يف عقـ ــد العم ـ ـ من أجـ ـ التغـ ــذيـ ــة على العنوان التـ ــايل:
.https://www.unscn.org/uploads/web/news/FAO-s-contribution-to-the-Decade.pdf
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 90بلدا ،م الرتكيز على ص ـ ـ ـ ــياغة س ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات التغذية الناجحة ،والتوجيهات بش ـ ـ ـ ــأن إجرا ات التغذية
الض ـ ــرورية ،والدعم الف( الالزم لقياس ملش ـ ـ ـرات التغذية اليت تعزز نظم املراقبة ولإلبالغ عنها .وباإلض ـ ــافة
إىل ذلــك ،مت تقــدمي الــدعم إىل  14بلــدا من خالل حلقــات عمـ حول مسنــة األطفــال .وقـ ادمـ اللجنــة
املعنياة بالقض ــا على مسنة األطفال التابعة ملنظمة الص ــحة العاملية س ـ ـ جمموعات من التوص ــيات لتس ـ ـري
وترية اإلجرا ات املتخذة للوقاية من السـ ـ ـ ـ ــمنة على امتداد مراح احلياة( ،)23كما اروج منظمة الصـ ـ ـ ـ ــحة
العاملية للتوصيات والتوجيهات املتعلقة بالتغذية املبنية على األدلة اليت ينبغي استخدامها يف وض وتديث
املواص ــفات واخلطو التوجيهية املتعلقة بالتغذية وتوس ــيم األغذية يف الدس ــتور الغذائي لكفالة مراعاة عم
الدسـ ـ ـ ــتور الغذائي أيضـ ـ ـ ــا للمشـ ـ ـ ــاك املتزايدة املرتبطة بالع املزدوج لسـ ـ ـ ــو التغذية .وعالوة على ذلك،
اروج منظمة الصـ ـ ــحة العاملية السـ ـ ــتخدام املواصـ ـ ــفات الدولية اخلاصـ ـ ــة بسـ ـ ــالمة األغذية من خالل جلنة
تدابري الصحة والصحة النباتية(.)24
 - 44وقد التزم منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيف) بدعم العقد من خالل تنفيذ اخلطة
االس ـ ـ ـ ـرتاتيجية للفرتة  .2021-2018وتعكس اخلطة االس ـ ـ ـ ـرتاتيجية اجلديدة طموح اليونيس ـ ـ ـ ــيف اجلديد
بالنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة إىل تغذية األمهات واألطفال دعما خلطة التنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة لعام  .2030وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنفذ برامج
اليونيسيف يف أكثر من  120بلدا وستستجي ملختلف االحتياجات والظرو من خالل مخسة جماالت
براجمية تش ــم  20نتيجة حم اددة الس ــياقات س ــتدعم جماالت عم العقد( .)25وخالل الس ــنتني املاض ــيتني،
عمل اليونيسـ ـ ــيف من أج تسـ ـ ــني احلالة التغذوية لألطفال واملراهقني والنسـ ـ ــا يف  127بلدا ،وق ادم
الدعم الرباجمي والف( لضـ ـ ـ ــمان تزويد النسـ ـ ـ ــا يف جمتمعاهتن احمللية خبدمات اسـ ـ ـ ــتشـ ـ ـ ــارية خبصـ ـ ـ ــو تغذية
األطفال ( 109بلدان) ،وأيادت تش ـريعات لتقوية احلبو األســاســية باحلديد وغريها من املغذيات الدقيقة
األس ـ ــاس ـ ــية ( 86بلدا) ،واس ـ ــتجاب حلاالت إنس ـ ــانية ( 78بلدا) .وقد تلقى أكثر من  250مليون طف
ترتاوح أعمارهم بني  6أش ــهر و  59ش ــهرا جرعتني من فيتامني ألف ،واس ــتفاد أزيد من  35مليون مراهق
من برامج للوقاية من فقر الدم وغري ذلك من أش ـ ـ ــكال س ـ ـ ــو التغذية ،كما اس ـ ـ ــتفاد  10ماليني طف من
برامج التقوية املنزلية ،يف حني مت قبول ما يزيد عن  3ماليني من األطفال الذين يعانون من حاالت س ـ ـ ــو
التغذية احلاد الشــديد لتلقي العالج ســنويا .وأصــدرت اليونيســيف التقرير العاملي األول من نوعه عن جودة
األغذية التكميلية والتغذية لألطفال الذين تق أعمارهم عن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنتني يف البلدان املتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة الدخ من
الش ـ ــرحية الدنيا ،ونش ـ ــرت أكثر من  100منش ـ ــورة يف جمالت اس ـ ــتعراض األقران ،ومجاع بيانات خاص ـ ــة
بتغطية الربامج من  110بلدا.
 - 45وتس ـ ـ ـ ــرتشـ ـ ـ ــد االس ـ ـ ـ ــتثمارات يف جمال التغذية بس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــة التغذية اجلديدة لربنامج األغذية العاملي
( )2021-2017اليت تعرض العم الذي يض ــطل به برنامج األغذية العاملي يف خمتلف أرجا العامل من
أج دعم االلتزامات الوطنية لتحقيق مقاصد أهدا التنمية املستدامة للقضا على أشكال سو التغذية
كافة  -مبا يف ذلك نق التغذية (اهلزال والتقزم ،ونق املغذيات الدقيقة) والوزن الزائد .ويف حني يظ
__________
(.http://www.who.int/end-childhood-obesity/publications/echo-report/ar/ )23
( )24ميكن االطالع على مسامهة منظمة الصحة العاملية يف عقد العم من أج التغذوية ( )2025–2016على العنوان التايل:
.https://www.unscn.org/uploads/web/news/WHO-contribution-to-the-Nutrition-Decade-final.pdf
( )25ميكن االطالع على التزامات اليونيسيف املتعلقة بعقد العم من أج التغذية على العنوان التايل:
.https://www.unscn.org/uploads/web/news/UNICEF-commits-to-the-Nutrition-Decade.pdf
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دعم التغذية يف حاالت الطوارئ عنص ـ ـ ـرا حموريا بالنس ـ ــبة إىل عم برنامج األغذية العاملي ،فإن الس ـ ــياس ـ ــة
تطرح هنجـا متكـامال يف جمـال التغـذيـة من خالل النظر يف الوقـ ذاتـه يف قض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايـا توافر األغـذيـة املغـذية
وإمكانية احلص ـ ــول عليها وطلبها واس ـ ــتهالكها من أج تقيق هد توفري نظم غذائية ص ـ ــحية ومناس ـ ــبة
للف ات املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعفة من مجي األعمار .ويلتزم برنامج األغذية العاملي ،على امتداد العقد ،بالعم م
منظمة الص ـ ــحة العاملية واليونيس ـ ــيف ومنظمة األغذية والزراعة والص ـ ــندوق الدويل للتنمية الزراعية ووكاالت
أخرى تابعة لألمم املتحدة ،من أج تعزيز مجي أوجه التآزر املتاحة للمسـ ــامهة يف نتائج التغذية اجلماعية،
ليس فقط يف البلدان األق منوا وإمنا أيض ـ ــا يف خمتلف أرجا العامل( .)26ويصـ ـ ـ برنامج األغذية العاملي ك
سـ ــنة إىل أكثر من  70مليون شـ ــخ يعاغ من الضـ ــعف وانعدام األمن الغذائي ،ويدعم صـ ــياغة اخلطط
والسياسات الوطنية وتنفيذها من أج القضا على سو التغذية بأشكاله كافة.
 - 46ويعرض اإلطار االس ـ ـرتاتيجي للصـ ــندوق الدويل للتنمية الزراعية للفرتة  ،2025-2016املتص ـ ـ
بالعقد ،مس ـ ــامهة الص ـ ــندوق يف خطة عام  .2030فالص ـ ــندوق ،باعتباره وكالة من وكاالت األمم املتحدة
املتخصصة وملسسة مالية دولية تركز على احتياجات املزارعني أصحا احليازات الصغرية وسكان الريف
الفقرا  ،يس ـ ـ ـ ـ ـ ــعى إىل تس ـ ـ ـ ـ ـ ــني التغذية من خالل اجلم بني املعرفة الفنية احملكمة وتقدمي املوارد املالية اليت
تتاجها احلكومات للقيام باستثمارات مستدامة وفعالة يف التنمية الزراعية والريفية املراعية للتغذية .وبالنظر
إىل ما يتمت به الصــندوق من ميزة نســبية ،ســتقدم إســهامات كبرية يف العقد بالنســبة إىل إقامة نظم أغذية
مستدامة وقادرة على الصمود من أج نظم غذائية صحية (جمال العم  )1والتجارة واالستثمار لتحسني
التغذية (جمال العم  .)27()4وتشــك التغذية مكونا أســاســيا من االلتزامات امللسـســية للصــندوق كما هو
وارد يف خطة عمله املتعلقة بالتغذية (للفرتة  .)2018-2016فنص ــف ( 50يف املائة) املش ــاري اليت وافق
عليها الصندوق اعتبارا من عام  2018تراعي التغذية وإن ك ( 100يف املائة) برامج الفر االسرتاتيجية
يوجه عملية تعميم التغذية على املستوى القطري.
القطرية تقدم قسما عن التغذية ا
 - 47وتتماشـ ـ ـ ــى التزامات مكت األمم املتحدة لتنسـ ـ ـ ــيق الشـ ـ ـ ــلون اإلنسـ ـ ـ ــانية يف ما يتعلق بالعقد م
وظائفه األسـ ــاسـ ــية املرتبطة بالتنسـ ــيق وإدارة املعلومات والدعوة والسـ ــياسـ ــات وثوي األنشـ ــطة اإلنسـ ــانية.
ويش ـ ـ ــم ذلك ،بش ـ ـ ــك أكثر تديدا ،االرتقا مبس ـ ـ ــتوى اجلهود املبذولة على الص ـ ـ ــعيد العاملي يف محالت
املعززة واملسامهة فيها؛
الدعوة والتوعية يف حاالت سو التغذية احلاد واجملاعة؛ وتيسري احلصول على احلماية ا
وتعب ة املوارد من أج تسـ ــني التغذية يف السـ ــياقات اإلنسـ ــانية؛ وتشـ ــجي الش ـ ـراكات واملبادرات اخلاصـ ــة
بالتأه  ،وتعزيز قيادة الشأن اإلنساغ حول التغذية باعتبارها نتيجة مجاعية على املستوى القطري(.)28

 - 48وتدلو اللجنة الدائمة للتغذية بدلوها لدعم مبادرة األمم املتحدة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ”توحيد األدا “ من
خالل املس ــاعدة يف تعظيم االتس ــاق يف س ــياس ــات األمم املتحدة والدعوة يف جمال التغذية؛ ودعم اتس ــاق
ومس ـ ـ ـ ــا لة عمليات منظومة األمم املتحدة؛ واس ـ ـ ـ ــتطالع القض ـ ـ ـ ــايا اجلديدة واملس ـ ـ ـ ــتجدة املتعلقة بالتغذية؛
__________
( )26ميكن االطالع على مسامهة برنامج األغذية العاملي يف عقد العم من أج التغذية على العنوان التايل:

.https://www.unscn.org/uploads/web/news/WFP-and-the-Decade-of-Action-on-Nutrition-Final.pdf

( )27ميكن االطالع على مسامهة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف عقد العم من أج التغذية على العنوان التايل:
.https://www.unscn.org/uploads/web/news/IFAD-and-the-Decade-of-Action-on-Nutrition.pdf
( )28ميكن االطالع على ملخ التزامات مكت تنسيق الشلون اإلنسانية على العنوان التايل:
.https://www.unscn.org/uploads/web/news/DECADE-COMMITMENTS.pdf
18-05389
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والتش ـ ـ ـ ـ ـ ــجي على تقاس ـ ـ ـ ـ ـ ــم املعار عرب منظومة األمم املتحدة .ولكي يتس ـ ـ ـ ـ ـ ــى للعقد تقيق نتائج طويلة
األج  ،فإن التفكري االسـ ـ ــتش ـ ـ ـرايف والتكيف م مشـ ـ ــهد التغذية املتغري باسـ ـ ــتمرار أمر ال غى عنه .وتعم
اللجنة الدائمة للتغذية من أج دف جمتم البحو إىل أن يتقدم لس ـ ــد هذه الفجوات اليت تش ـ ــو جمال
املعرفة .وتقيم أيضـ ـ ـ ـ ــا جسـ ـ ـ ـ ــورا بني منتديات صـ ـ ـ ـ ــن القرار احلكومية الدولية التابعة ألعضـ ـ ـ ـ ــائها كجز من
جهودها الرامية إىل املشـ ــاركة يف مجي املنتديات ذات الصـ ــلة لضـ ــمان تعميم مراعاة التغذية .وتق ادم الوثيقة
الص ـ ـ ــادرة عن اللجنة الدائمة للتغذية واملعنونة ” Global Governance for Nutrition and the role of
ص ـ ـلة عن اجلهات الفاعلة
( “UNSCNاحلوكمة العاملية للتغذية ودور اللجنة الدائمة للتغذية) ،حملة عامة مف ا
اليت ينطوي عليها مش ـ ـ ـ ـ ـ ــهد التغذية .يف حني تعم املذكرة التوجيهية املعنونة ” the Guidance Note on
( “Integration of Nutrition in the United Nations Development Assistance Frameworkاملذكرة
التوجيهية بشـ ـ ـ ـ ــأن إدراج التغذية يف إطار األمم املتحدة للمسـ ـ ـ ـ ــاعدة اإلمنائية) على أن تكون فرق األمم
املتحدة القطرية أقدر على إدراج التغذية يف التخطيط والربجمة اللذين جتريهما وعلى إبراز املخاطر والفر
املتصـ ــلة بالتغذية يف التحلي القطري املشـ ــرت  .ويوض ـ ـ املنشـ ــور الرئيسـ ــي املعنون ” A Spotlight on the
( “Nutrition Decade as UNSCN News 42تس ــليط الض ــو على عقد التغذية)( )29يف إطار س ــلس ــلة
من الوثائق كيف أن العقد يتي فرص ـ ـ ـ ـ ــة لتوجيه إجرا ات متكاملة عرب قطاعات متعددة ولتعزيز التنس ـ ـ ـ ـ ــيق
يف ما بني مجي اجلهات الفاعلة من أج تسني التغذية.
 - 49وأنشــأت فرقة عم األمم املتحدة املشــرتكة بني الوكاالت املعنياة بالوقاية من األمراض غري املعدية
ومكافحتها يف عام  2016جمموعة عم مواض ـ ــيعية معنية بالتغذية تتوىل تنس ـ ــيقها اللجنة املعنية بالتغذية.
وتركز اجملموعة على تســني االتســاق بني الســياســات ،خاصــة يف ما يتعلق ببي ة األغذية ،وهو فضــا يقوم
فيها املستهلكون خبياراهتم الغذائية ويتأثر تأثرا شديدا مبجموعة كبرية من اجلهات الفاعلة والعوام (التجارة
والتوســيم واألســعار والتجهيز وغري ذلك) .وتعتزم اجملموعة أيضــا إدراج اعتبارات التغذية يف جماالت أخرى
من فرقة العم (مث البي ة والنش ــا البدغ) .ويعترب القض ــا على الس ــمنة لدى األطفال من خالل العم
يف بي ة املدرس ـ ــة حمور تركيز مبكر للمجموعة اليت س ـ ــتقدم أيض ـ ــا إس ـ ــهامات إىل االجتماع الرفي املس ـ ــتوى
الثالث بشأن األمراض غري السارية يف عام .2018

 - 3مساهمات الجهات الفاعلة من غير الدول
 - 50كان للمش ـ ــاركة النش ـ ــطة ملمثلي اجملتم املدغ والقطاع اخلا  ،ال س ـ ــيما من خالل آلية اجملتم
املدغ وآلية القطاع اخلا  ،قيمة مضافة بالنسبة إىل املشاورات اليت أجري خبصو العقد ،وقد أدرج
خمتلف مس ــامهاهتم يف منش ــور اللجنة املعنية بالتغذية املعنون ”“A Spotlight on the Nutrition Decade
(تسليط الضو على العقد).
 - 51وباإلضافة إىل ذلك ،بدأ فرادى أعضا آلية اجملتم املدغ وآلية القطاع اخلا يف جع التزاماهتم
احمل اددة والقابلة للقياس والقابلة للتحقق واملناســبة واملوقوتة زمنيا رمسية .ونظرا إىل أن هذه االلتزامات هتد
إىل دعم األولويات احلكومية الوطنية املتعلقة بالتغذية ،فإهنم يشـ ــجعون أيضـ ــا فرق بلداهنم على اسـ ــتخدام
التزامــاهتم كــأدوات إلقنــاع احلكومــات الوطنيــة بــاعتمــادهــا .فعلى سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيـ املثــال ،تقـ ادم منرب من منظمـات
اجملتم املدغ واحلركات االجتماعية ذات املص ـ ـ ـ ـ ــلحة العامة ،اليت عمل بنش ـ ـ ـ ـ ــا يف العملية التحض ـ ـ ـ ـ ـريية

__________
(.https://www.unscn.org/uploads/web/news/UNSCN-News42-2017.pdf )29
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للملثر الدويل الثاغ وتسـ ـ ـ ــتمر يف النهوض بعملية متابعته ،مبوقف مجاعي ”بيان“ لتسـ ـ ـ ــليط الضـ ـ ـ ــو على
املبادئ اليت ينبغي أن يتمحور حوهلا العقد وعلى توقعات هذه املنظمات واحلركات والطريقة اليت ستشار
هبا( .)30وأعطى االتاد العاملي ملكافحة السـ ـ ــمنة األولوية ملعاجلة مسـ ـ ــألة تسـ ـ ــويق األغذية اليت تتوي على
نسبة عالية من الدهون والسكر و/أو املل إىل األطفال ،وجع املدن أكثر صحة وتوفري العالج للسمنة.

 - 4المبا رات المتعد ة أصحاب المصلحة
 - 52تش ـ ـ ـ ـ ــم عض ـ ـ ـ ـ ــوية احلركة املعنية بتعزيز التغذية يف الوق احلايل  60بلدا وثال واليات هندية.
ووضـ ـ ـ ــع احلركة اس ـ ـ ـ ـرتاتيجية جديدة للفرتة  ،2020-2016تنطوي على رؤية قوامها ”إجياد عامل خال
من مجي أش ــكال س ــو التغذية“ حبلول عام  ،2030وتتماش ــى م غايات التغذية العاملية السـ ـ جلمعية
الصـ ـ ــحة العاملية وغايتني من الغايات اخلاصـ ـ ــة باألمراض غري السـ ـ ــارية املرتبطة بالنظام الغذائي .وتركز هذه
االس ـ ـرتاتيجية على دعم البلدان األعض ــا يف احلركة من أج تعزيز بي ة س ــياس ــية ثكينية وترتي إجرا ات
التغذية الفعالة حبس ـ ـ ـ األولوية وتنفيذها مبا يتماشـ ـ ــى م جمموعة مشـ ـ ــرتكة من النتائج .وخالل الفرتة من
 7إىل  9تش ـرين الثاغ/نوفمرب  ،2017نظم احلركة لقا عامليا للمرة األوىل يف أحد البلدان املنضــمة إىل
احلركـة ،وهي :كوت ديفوار .وقـام حوايل  900مش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار من مجي بلـدان احلركـة البـالغ عـددهـا  60بلـدا
وخمتلف الشبكات باستعراض التق ادم احملرز يف معاجلة سو التغذية وتبادل االبتكارات واملمارسات اجليدة.
 - 53كما يتسـ ـ ـ نطاق ش ـ ــبكات أص ـ ــحا املص ـ ــلحة الداعمني للحركة املعنية بتعزيز التغذية .وتلدي
ش ـ ـ ــبكة األمم املتحدة حلركة تعزيز التغذية إىل زيادة االتس ـ ـ ــاق والتنس ـ ـ ــيق والتقار يف األمم املتحدة دعما
للجهود الوطنيــة املبــذولـة يف جمـال التغــذيـة وتب( القــدرات بـالنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة إىل حوكمــة التغــذيـة وبراجمهــا املتعــددة
القطاعات وتدعم س ــري عم منتديات التنس ــيق املتعددة أص ــحا املص ــلحة .ويف عام  ،2016كان لدى
هذه الشــبكة أكثر من  700من املوظفني ،أغلبيتهم من املوظفني الوطنيني ،الذين يكرســون وقتهم ملســألة
التغذية يف خمتلف البلدان املنضمة إىل حركة تعزيز التغذية .وتدعم هذه الشبكة مجي جماالت عم العقد،
مبا يف ذلك وض غايات حم اددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقق ومناسبة وموقوتة زمنيا.
 - 54ويعد برنامج نظم األغذية املس ـ ـ ــتدامة إلطار العم العش ـ ـ ــري للربامج املتعلقة بأمنا االس ـ ـ ــتهال
واإلنتاج املســتدامة مبادرة متعددة أصــحا املصــلحة من أج تس ـري وترية االنتقال إىل نُظم غذائية أكثر
اسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة .والعم جار على قدم وسـ ـ ـ ـ ـ ــاق من أج إدراج التغذية واألمراض غري السـ ـ ـ ـ ـ ــارية يف اقرتاحات
مشـاري برنامج نظم األغذية املسـتدامة إلطار العم العشـري ،مما يلدي إىل إقامة حلقة وصـ بني اإلنتاج
املستدام واالستهال املستدام والصحي.

 - 5شبكات العمل
 - 55أعلن النرويج ،يف ملثر احمليطات الذي انعقد يف حزيران/يونيه  ،2017عن إنشا شبكة عم
عاملية معنية باألغذية املس ـ ـ ـ ــتدامة املتأتية من احمليطات واملياه الداخلية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية(،)31
__________
( )30ميكن االطالع على بيان اجملتم املدغ بشأن عقد العم من أج التغذية على العنوان التايل:
https://www.unscn.org/uploads/web/news/EN-Civil-Society-Manifesto-on-DoA-on-Nutrition-Advanced-

.Draft.pdf
(.https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/action-network/ )31
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ت مظلة العقد وكمتابعة مباش ــرة ألهدا التنمية املس ــتدامة .ودع احلكومة النروجيية البلدان األعض ــا
املهتمة إىل االنضـ ـ ـ ــمام إىل هذه الشـ ـ ـ ــبكة من خالل إيال أولوية أكرب إىل مصـ ـ ـ ــايد األمسا وتربية األحيا
املائية لتحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني األمن الغذائي والتغذية ،بالنظر إىل ما تزخر به احمليطات من إمكانات لتوفري حص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ملحوظة من احتياجات العامل إىل األغذية يف املستقب .
 - 56وخالل امللثر العاملي املع( باألمراض غري الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارية الذي انعقد يف مونتيفيديو ،أوروغواي ،يف
تشـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2017أعلن عن إنش ـ ـ ــا ش ـ ـ ــبكتني إقليميتني إض ـ ـ ــافيتني ،ومها :شـ ـ ــبكة العم يف
األمريكيتني بشـ ــأن بي ات األغذية الصـ ــحية ،تقودها ش ـ ــيلي ،وشـ ــبكة العم للقضـ ــا على السـ ــمنة لدى
األطفال يف احمليط اهلادئ ،تستضيفها فيجي .ويشم حمور تركيز عم هاتني الشبكتني النهوض باخلربات
وتبادهلا يف جماالت :التدخالت املالية بشــأن املشــروبات احملالة بالســكر ،وتوســيم واجهة العبوات ،والقيود
على تس ـ ـ ـ ـ ــويق األغذية واملش ـ ـ ـ ـ ــروبات غري الكحولية لألطفال ،وتوفري نظم غذائية ص ـ ـ ـ ـ ــحية والرتويج هلا يف
املدارس والبي ات األخرى اليت جيتم فيها األطفال .وعقدت كلتا الش ـ ـ ـ ــبكتني اجتماعات جمموعات عم
أولوية لتحديد األنشـ ـ ـ ـ ـ ــطة ذات األولوية بالنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة إىل السـ ـ ـ ـ ـ ــنتني القادمتني وتديد عضـ ـ ـ ـ ـ ــوية الشـ ـ ـ ـ ـ ــبكتني
أقر امللثر خارطة طريق مونتيفيديو للفرتة  2030-2018بش ـ ـ ـ ــأن األمراض غري الس ـ ـ ـ ــارية
وحوكمتهما .و ا
()32
وتعهد باخلص ــو بوضـ ـ خطو توجيهية وتوص ــيات
باعتبارها أولوية من أولويات التنمية املس ــتدامة  ،ا
تدعم النظم الغذائية الصحية واملستدامة وتشجعها.
 - 57وأنش ــئ ،يف عام  ،2016تالف ش ــبكات األغذية ت إطار ميثاق ميالنو بش ــأن الس ــياس ــات
الغــذائيــة يف املــدن (ميثــاق ميالنو) .ويعترب ميثــاق ميالنو ،الــذي مت اعتمــاده يف عــام  2015والتوقي عليـه
من قب أكثر من  160مدينة يف خمتلف أحنا العامل ،التزاما مش ـ ــرتكا يهد إىل أن ينش ـ ــئ على مس ـ ــتوى
تزود مجي الس ـ ــكان بأغذية مغذية ومتنوعة ويف املتناول ،مماا يس ـ ــهم يف تقيق
املدن نظم أغذية مس ـ ــتدامة ،ا
التزامات امللثر الدويل الثاغ ومقاصد الصحة والتغذية الواردة يف أهدا التنمية املستدامة وأهدا العقد.
ويس ـ ـ ــعى التحالف إىل تش ـ ـ ــجي التعاون بني ش ـ ـ ــبكات املدن الوطنية واإلقليمية والدولية وهو يعم كمركز
لتبادل املعلومات يف ما بينها .وتش ـ ـ ــم أمثلة هذه الش ـ ـ ــبكات :ش ـ ــبكة نظم األغذية التابعة جملموعة املدن
األربعني الرائدة يف جمال املناخ؛ والرابطة األوروبية للمدن احلض ـ ـ ـ ـ ـرية ) ،)EUROCITIESوشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة املدن
األوروبية الكربى؛ وشــبكة املدن الصــحية ( ،)Healthy Citiesوهي شــبكة املدن الصــحية اإليطالية التابعة
ملنظمة الصحة العاملية.
 - 58وعلى حنو مــا دعـ إليــه ”إجرا ات العمـ املع َّجـ للــدول اجلزريــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغرية النــاميــة (مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
ســاموا)( ،“)33أخذت منظمة األغذية والزراعة ،بالتعاون م إدارة الشــلون االقتصــادية واالجتماعية لألمم
املتحدة ومكت املمث السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامي املع( بأق البلدان منوا والبلدان النامية غري السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحلية والدول اجلزرية
الص ـ ـ ـ ــغرية النامية ،بزمام قيادة إعداد برنامج العم العاملي بش ـ ـ ــأن األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية
الص ـ ـ ـ ــغرية النامية( ،)34الذي مت إطالقه أثنا ملثر املنظمة يف ثوز/يوليه  .2017ويش ـ ـ ـ ـ ـ ــك برنامج العم
هذا ،الذي يشري على حنو صري إىل امللثر الدويل الثاغ واهلد  2من أهدا التنمية املستدامة والعقد،
__________
(.http://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/Roadmap.pdf?ua=1 )32
(.http://www.undocs.org/A/CONF.233/10 )33
(.www.fao.org/3/a-i7297e.pdf )34
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وثيقة توجيهية ترمي إىل النهوض بتنسـ ـ ـ ــيق تدخالت احلكومات والقطاع اخلا واجملتم املدغ واملنظمات
الدولية والش ـ ـ ــركا اآلخرين يف التنمية لتسـ ـ ـ ـري وترية اإلجرا ات املتخذة لوقف تنامي أزمات األمن الغذائي
والتغذية وعكس مسارها بطريقة شاملة.

خامسا  -الترويج والدعوة في مجاالت عمل برنامج عمل الع د
ا

 - 59مت تعيني ليتيس ـ ــيا ملكة إس ـ ــبانيا وليتس ـ ــي الثالث ملك ليس ـ ــوتو سـ ــفريين خاصـ ــني لألمم املتحدة
لش ــلون التغذية بغية رف مس ــتوى الوعي بتحديات س ــو التغذية وبنا الدعم لتحس ــني التغذية انطالقا من

امللثر الدويل الثاغ والعقد .وأما اجلهود األخرى اهلادفة إىل معاجلة س ـ ــو التغذية يف س ـ ــياق العقد فتش ـ ــم
تنظيم منتديات وملثرات وإعداد تقارير ومنشورات وقرارات وتوصيات.

 - 1المنتديات والمؤتمرات
 - 60اقررت جلنــة األمن الغــذائي ،يف تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2016تعزيز دورهــا يف جمــال النهوض
أقرت إطارا للعم لتعزيز مســامهتها يف مكافحة ســو التغذية جبمي أشــكاله
بالتغذية .وتقيقا هلذه الغاية ،ا
يف العامل ،مضطلعة بدور منتدى عاملي حكومي دويل ومتعدد أصحا املصلحة مع( بالتغذية ،ثاشيا م
الوالية امللقاة على عاتقها(.)35
 - 61وأعادت جلنة األمن الغذائي التأكيد ،يف تشرين األول/أكتوبر  ،2017على قرارها توسي نطاق
عملها يف جمال التغذية ،متيحة بذلك منربا للتنس ــيق العاملي واالتس ــاق والتقار بني الس ــياس ــات اخلاص ــة
بالتغذية ،ثاش ـ ـ ــيا م برنامج عم العقد ،وكلاف جمموعة العم املفتوحة العض ـ ـ ــوية املعنية بالتغذية بإعداد
خطو توجيهية طوعية بش ـ ـ ـ ـ ـ ــأن نظم األغذية والتغذية يف عام  ،)36(2019باالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتناد إىل تقرير التغذية
والنظم الغذائية لعام  )37(2017الص ـ ـ ـ ــادر عن فريق اخلربا الرفي املس ـ ـ ـ ــتوى املع( باألمن الغذائي والتغذية
التاب للجنة (فريق اخلربا الرفي املسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى) .وقد طُل من اللجنة يف هذا التقرير النظر يف إمكانية إعداد
احملسنة من أج نظم غذائية صحية.
خطو توجيهية طوعية عن بي ات األغذية ا

 - 62وق ــد اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتك ـ منظم ــة األغ ــذي ــة والزراع ــة م منظم ــة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ــة الع ــاملي ــة ،يف ك ــانون األول/
ديس ـ ــمرب  ،2016يف اس ـ ــتضـ ــافة الندوة الدولية عن نظم األغذية املسـ ــتدامة من أج نظم غذائية صـ ــحياة
وتغذية حمسـا ـنة يف روما .وانص ـ ـ تركيز هذه الندوة على الس ــياس ــات والتدابري على جاني العرض والطل
بغية زيادة الوصــول إىل نظم غذائية صــحية؛ وثكني املســتهلكني من اختيار نظم غذائية صــحية؛ والتدابري
لتعزيز املســا لة والقدرة على الصــمود واإلنصــا ضــمن نظام األغذية .وأعرب الندوة عن دعمها للتعاون
بني احلكومات وأص ــحا املص ــلحة اآلخرين يف وض ـ حلول مبتكرة لتمكني نظم األغذية من تقدمي نظم
غذائية ص ــحية لتحس ــني مس ــتوى التغذية والص ــحة .وخالل اجللس ــة النهائية ،ث مناقش ــة مش ــروع برنامج
عم العقد ،وأعر مندوبو البلدان وأصـ ـ ــحا املصـ ـ ــلحة الرئيسـ ـ ــيون اآلخرون عن التزامات حم اددة وقابلة
__________
( )35الوثيقة  ،CFS 2016/43/9مشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض بالتغذية.
( )36الوثيقة .CFS 2017/44
( )37فريق اخلربا الرفي املستوى ،التغذية والنظم الغذائية ،روما-2017 ،

.www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-12_EN.pdf
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للقياس وقابلة للتحقق ومناس ـ ـ ــبة وموقوتة زمنيا وعن طرق جديدة للعم معا من أج اغتنام الفرص ـ ـ ــة اليت
يتيحها العقد.
 - 63وبادرت مخس ندوات إقليمية( ،)38ســعيا منها إىل تقدمي رؤية للحقائق والســياقات اإلقليمية ،إىل
تقييم أبعاد وتديات نظم األغذية املسـ ــتدامة من أج نظم غذائية حم اس ـ ـنة ،وعرض ـ ـ السـ ــمات الرئيسـ ــية
لنظم األغــذيــة يف األقــاليم التــابعــة هلــا وكيفيــة تــأثريهــا يف األمنــا الغــذائيــة؛ وح ـ اددت عمليــات وجتــار
السياسات اإلقليمية ملعاجلة التغذية من خالل هنج قائم على نظم األغذية؛ وثخض عن وض إجرا ات
يف جمال السياسات ثاشيا م إطار عم امللثر الدويل الثاغ وبرنامج عم العقد.

 - 64وقام االجتماع اإلقليمي ألمريكا الالتينية ملعاجلة مسنة األطفال  -حنو تنفيذ عقد األمم املتحدة
للعم من أج التغذية ،الذي عقدته الربازي يف آذار/مارس  2017واس ــتض ــافته منظمة الص ــحة للبلدان

الفعال لتنفيذ العقد ،م الرتكيز بشك خا
األمريكية ،بتشجي بلدان اإلقليم على املشاركة يف التنسيق ا
على مسنة األطفال .وطرح مجي البلدان املشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركة أفكارها لبلورة التزامات حم اددة وقابلة للقياس وقابلة
للتحقق ومناس ـ ــبة وموقوتة زمنيا ،باالس ـ ــتناد إىل خططها الوطنية ،وناقشـ ـ ـ اآلليات احملتملة للتعاون ،مث
شبكات العم القطرية.
 - 65ونظمـ إدارة األمم املتحــدة للشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلون االقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديــة واالجتمــاعيــة ومنظمــة األغــذيــة والزراعــة
والص ــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي ،تضـ ـريا ملنتدى األمم املتحدة الس ــياس ــي الرفي
املس ـ ـ ــتوى لعام  ،2017اجتماعا لفريق خربا بش ـ ـ ــأن التق ادم احملرز يف تقيق اهلد  2من أهدا التنمية
املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة يف حزيران/يونيه  2017يف نيويور  .وأعاد االجتماع التأكيد على أن أحد التغيريات احلامسة
الالزمة لبلوغ اهلد  2من أهدا التنمية املســتدامة يتمث يف توي نظم األغذية من خالل اعتماد هنج
ش ـ ـ ــام  ،من اإلنتاج إىل االس ـ ـ ــتهال  ،حبيث تكون أكثر اس ـ ـ ــتدامة ومشوال وقدرة على الص ـ ـ ــمود أمام تغري
املناخ ،وتدعم إنتاج أغذية آمنة ومغذية واحلصــول عليها واســتهالكها .وســتضــطل االلتزامات الســياســاتية
واملالية احمل اددة والقابلة للقياس والقابلة للتحقق واملناس ـ ـ ــبة واملوقوتة زمنيا اليت مت التعهد هبا ت إطار العقد
بدور أساسي يف تقيق اهلد  2من أهدا التنمية املستدامة.
 - 66وقد اعتمد ملثر منظمة األغذية والزراعة ،يف ثوز/يوليه  ،2017قرارا يقضي بأن يتم ،باالشرتا
م منظمة الص ـ ــحة العاملية ،إحالة اقرتاح إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بإعالن يوم  7حزيران/يونيه من
ك سنة اليوم العاملي لسالمة األغذية.
 - 67وأس ــفر املنتدى الس ــياس ــي الرفي املس ــتوى ،يف دورته املنعقدة يف عام  ،2017عن إعالن وزاري
بشأن القضا على الفقر جبمي صورة وأبعاده عن طريق تشجي التنمية املستدامة وتعزيز الفر والتصدي
للتحديات ذات الص ـ ــلة( ،)39وأش ـ ــار إىل أن الفقر ما زال يش ـ ــك س ـ ــببا رئيس ـ ــيا للجوع ،وش ـ ـ ـ ادد على أن
االس ــتثمار يف الص ــحة يس ــاهم يف القض ــا على الفقر واجلوع وس ــو التغذية ،والتزم ”بالقض ــا على الفقر
__________
( )38بالنس ـ ــبة إىل أمريكا الالتينية والبحر الكاريي (س ـ ــان س ـ ــلفادور 7-5 ،أيلول/سـ ــبتمرب  ،)2017وبالنسـ ــبة إىل آسـ ــيا واحمليط
اهلادئ (بانكو  11-10 ،تش ـ ـرين الثاغ/نوفمرب  ،)2017وبالنسـ ــبة إىل أفريقيا (أبيدجان 17-16 ،تشـ ـرين الثاغ/نوفمرب
 ،)2017وبالنسبة إىل أوروبا وآسيا الوسطى (بودابس  5-4 ،كانون األول/ديسمرب  ،)2017وبالنسبة إىل الشرق األدىن
ومشال أفريقيا( ،مسقط 12-11 ،كانون األول/ديسمرب .)2017
( )39الوثيقة .E/2017/L.29 - E/HLPF/2017/L.2
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وعرض على املنتدى الس ـ ــياس ـ ــي
واجلوع وبكفالة ثت مجي األعمار يف ك مكان بأمنا عيش ص ـ ــحية“ُ .
الرفي املس ـ ــتوى ،يف دورتيه املنعقدتني عامي  2016و  ،2017موجز للتقارير الطوعية الواردة من اللجان
الفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي وغريها من اهلي ات واملنتديات احلكومية الدولية( .)40وهذه
التقارير ،بتس ـ ــليطها الض ـ ــو على أن س ـ ــو التغذية جتاوز اجلوع من حيث عدد األش ـ ــخا املتض ـ ــررين يف
خمتلف أحنا العامل وعلى أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بعدم املس ــاواة واس ــتدامة نظم األغذية وعلى أن مكافحته
تنطوي على عوام س ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية واقتص ـ ـ ـ ــادية واجتماعية وبي ية معقدة ،مفيدة للعقد .ولذلك ،ينبغي تعميم
التغذية يف مجي الس ـ ــياس ـ ــات واالس ـ ـ ـرتاتيجيات املتعلقة بالتنمية الزراعية ،ومن األمهية مبكان معاجلة مواطن
ضعف النظام الصحي.

 - 68وشهد االجتماع اإلقليمي الفرعي ملعاجلة السمنة يف البلدان ذات الدخ املتوسط يف إقليم شرق
البحر املتوسـ ـ ــط التاب ملنظمة الصـ ـ ــحة العاملية  -صـ ـ ــو التزام أكرب بعقد العم من أج التغذية ،الذي
انعقد يف عمان ،األردن ،يف أيلول/سـ ـ ــبتمرب  ،2017مشـ ـ ــاركة سـ ـ ــبعة بلدان من اإلقليم ملناقشـ ـ ــة إجرا اهتا
ذات األولوية للحد من مسنة األطفال وكذلك االلتزامات احمل اددة والقابلة للقياس والقابلة للتحقق واملناس ــبة
واملوقوتة زمنيا يف سياق العقد.

 - 69ووافق اللجنة اإلقليمية لغر احمليط اهلادئ التابعة ملنظمة الص ـ ـ ــحة العاملية ،يف تش ـ ـ ـ ـرين األول/
أكتوبر  ،2017على أن تض ـ ـ ـ ـ  ،بالتش ـ ـ ــاور الوثيق م دوهلا األعض ـ ـ ــا  ،خطة عم إقليمية بش ـ ـ ــأن محاية
األطفال من اآلثار الض ـ ـ ــارة لتس ـ ـ ــويق األغذية ،مس ـ ـ ــرتش ـ ـ ــدة بقرارات مجعية الص ـ ـ ــحة العاملية ذات الص ـ ـ ــلة،
مبا يف ذلك بشأن امللثر الدويل الثاغ والعقد(.)41
 - 70ويف  4تش ـ ـ ـرين الثاغ/نوفمرب  ،2017وباالقرتان باجتماع وزرا الصـ ـ ــحة جملموعة الدول السـ ـ ــب ،
اش ـ ــرتك حكومتا اململكة املتحدة وكندا وملس ـ ـ ـس ـ ــة بي وميليندا غيتس ومنظمة الص ـ ــحة العاملية ومنظمة
األغذية والزراعة وش ـ ـ ـ ـ ـ ــركا آخرون يف تنظيم ملثر قمة التغذية العاملي يف ميالنو ،إيطاليا ،باالس ـ ـ ـ ـ ـ ــتناد إىل
ما نظم يف الس ـ ـ ـ ـ ــابق من أحدا ت مبادرة التغذية من أج النمو .واس ـ ـ ـ ـ ــتعرض ملثر القمة االلتزامات
املتعلقة بالتغذية اليت مت التعهد هبا حت اآلن وأعلن عن التزامات إض ـ ــافية لتسـ ـ ـري وترية االس ـ ــتجابة العاملية
للقض ـ ــا على س ـ ــو التغذية جبمي أش ـ ــكاله .وأعر بيان وزرا الص ـ ــحة جملموعة الدول الس ـ ــب عن تقديره
لاللتزامات املالية والسياساتية اجلديدة اليت تعهد هبا ملثر قمة التغذية العاملي الذي انعقد يف ميالنو ،ودعا
إىل إقامة نظم أغذية لدعم نظم غذائية صحية ومستدامة يف سياق العقد.
 - 71وخالل منتدى سـ ــتوكهومل لألغذية الذي عقدته ملس ـ ـسـ ــة  ،EATيف حزيران/يونيه  ،2017طرح
أكثر من  500زعيم من دوائر العلوم والس ـ ــياس ـ ــة وقطاع األعمال واجملتم املدغ أفكارا بش ـ ــأن كيفية نق
نظم األغذية حنو االس ــتدامة والص ــحة واألمن واإلنص ــا ض ــمن حدود كوكبنا .كما اس ــتض ــاف ملس ـســة
 ،EATيف تشـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر  ،2017اجتماعها اإلقليمي األول آلس ـ ـ ـ ـ ــيا واحمليط اهلادئ يف جاكارتا،
إندونيسيا .وانص ا تركيز اجللسات العامة لكال احلدثني على العقد.
__________
( )40الوثيقتان  E/HLPF/2016/5و .E/HLPF/2017/3
(http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/68/resolutions/wpr_rc68_r3_protecting_ )41
.children_from_thehharmful_impact_of_food_marketing.pdf
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 - 2الت ارير
 - 72لقد سلاط عدة تقارير ومنشورات ،يرد بعضها أدناه ،الضو على أهدا العقد ومزاياها.
 - 73وأشـ ـ ـ ـ ــار تقرير
( Caribbeanمش ـ ـ ـ ـ ـهــد األمن الغــذائي والتغــذوي يف أمريكــا الالتينيــة والبحر الكــاريي) لعــام ، 2016
الذي اش ـ ــرت يف نش ـ ــره ك من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ـ ــحة للبلدان األمريكية كأحد أنش ـ ــطة
متابعة امللثر الدويل الثاغ املرتبطة بالعقد ،إىل أن السـ ـ ـ ــمنة تصـ ـ ـ ــي  23يف املائة من سـ ـ ـ ــكان اإلقليم وأن
حوايل  58يف املائة من الس ـ ــكان يعانون من الوزن الزائد ،ودعا إىل اعتماد س ـ ــياس ـ ــات وإجرا ات منس ـ ــقة
للتصدي للسمنة يف اإلقليم .بينما خلص الطبعة التالية لتقرير مشهد األمن الغذائي والتغذوي يف أمريكا
الالتينية والبحر الكاريي لعام  )43(2017إىل أن نق التغذية يف اإلقليم تزايد بنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة  6يف املائة ،أي
مبا قدره  2.4مليون ش ـ ــخ  ،وهو ما من ش ـ ــأنه أال يس ـ ــم لإلقليم بالقض ـ ــا على اجلوع وس ـ ــو التغذية
حبلول عام  2030يف حال استمرار هذا االجتاه.
Panorama of Food and Nutrition Security in Latin America and the
()42

 - 74وتزامنا م انطالقة العقد ،ق ادم تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف أوروبا وآسـ ـ ـ ـ ــيا الوسـ ـ ـ ـ ــطى
()44
معمقــا ،وخل إىل أن  14.3مليون
لعــام  ، 2017الــذي نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرتــه منظمــة األغــذيــة والزراعــة ،تليال ا

ش ـ ــخ ما زالوا يعانون من انعدام األمن الغذائي احلاد من حيث احلص ـ ــول على األغذية يف اإلقليم .كما
ينش ـ ـ ـ ــر س ـ ـ ـ ــو التغذية  -نق التغذية والوزن الزائد ونق املغذيات الدقيقة  -بدرجات متفاوتة يف مجي
بلدان اإلقليم حيث يوجد  172مليون شــخ بالغ مصــا بالســمنة ،وتتعرض النســا أكثر من الرجال
خلطر سو التغذية ،إضافة إىل معدالت مرتفعة من نق التغذية والسمنة لدى األطفال.
 - 75وش ـ ـ ـ ـ ادد تقرير التغذية العاملي لعام  )45(2016على أمهية التزامات امللثر الدويل الثاغ وتوصـ ـ ـ ــياته
وال سـ ـ ـ ــيما يف ما يتعلق مبن مكانة بارزة ملسـ ـ ـ ــألة نظم األغذية .ويف الوق الذي أشـ ـ ـ ــار فيه تقرير التغذية
العاملي لعام  )46(2017إىل أنه ينبغي اختاذ إجرا ات بشـ ـ ــأن التغذية لبلوغ أهدا التنمية املسـ ـ ــتدامة وإىل
أنه ينبغي اختاذ إجرا ات على امتداد أهدا التنمية املس ــتدامة ملعاجلة أس ــبا س ــو التغذية ،فإنه دعا إىل
إقامة روابط عرب منظومة أهدا التنمية املسـ ـ ـ ــتدامة لضـ ـ ـ ــمان أن يصـ ـ ـ ــب العقد عقدا ذا ”أثر تويل“ من
خالل التزامات حم اددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقق ومناســبة وموقوتة زمنيا خاصــة بالتغذية .ويعرض تقرير
رص ـ ـ ــد التقدم احملرز يف جمال األمراض غري الس ـ ـ ــارية يف عام  2017معلومات عن  10ملشـ ـ ـ ـ ـرات مرحلية
وطنية ،مبا يف ذلك تدابري احلد من النظم الغذائية غري الصحية لتعزيز املسا لة.
 - 76ويشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  )47(2017عهدا جديدا يف جمال
رص ـ ــد التق ادم احملرز حنو إجياد عامل خال من اجلوع وس ـ ــو التغذية ،ض ـ ــمن إطار أهدا التنمية املس ـ ــتدامة
والعقد .وس ــيدأ التقرير من اآلن فص ــاعدا على رص ــد التق ادم احملرز يف بلوغ مقاص ــد القض ــا على اجلوع

__________
(.http://www.fao.org/3/a-i6977e.pdf. )42
(.http://www.fao.org/3/a-i7914e.pdf. )43
(.http://www.fao.org/3/a-i8194e.pdf. )44
(.http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/130354/filename/130565.pdf. )45
(.https://www.globalnutritionreport.org/files/2017/11/Report_2017.pdf. )46
(.http://www.fao.org/3/a-I7695a.pdf. )47
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ومجي أش ــكال س ــو التغذية ،باالس ــتعانة مبقاييس حم اسـ ـنة لتحديد مس ــتويات اجلوع وس ــو التغذية بش ــك
كمي وتقييمها ،مبا يف ذلك ملشران اثنان خبصو انعدام األمن الغذائي وستة ملشرات بشأن التغذية.
 -77وقام تقريران لألمني العام بش ـ ـ ـ ـ ــأن التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذيةُ ،عرض ـ ـ ـ ـ ــا على اجلمعية
العامة عامي  )48(2016و  ،)49(2017بص ـ ـ ـ ــياغة جمموعة من التوص ـ ـ ـ ــيات حول تس ـ ـ ـ ــني دور الزراعة يف
ضمان األمن الغذائي وتسني التغذية يف ما يتعلق بأهدا التنمية املستدامة والعقد.
 - 78وبادر الفريق العاملي املع( بالزراعة ونظم األغذية من أج التغذية ،يف آ /أغس ـ ـ ـ ــطس ،2016
إىل صــياغة توصــيات لتحســني التغذية عن طريق الزارعة ونظم األغذية( ،)50تشــري بشــك صـري إىل امللثر
الدويل الثاغ والعقد.

 - 3التوصيات وال رارات
رحب مجعية الصـ ـ ـ ــحة العاملية السـ ـ ـ ــبعون ،يف أيار/مايو  ،2017بالقرار  ،259/70وطلب إىل
 - 79ا
املدير العام ملنظمة الصــحة العاملية العم م املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة من أج أن يدعم الدول
األعضـ ـ ــا يف تطوير وتعزيز وتنفيذ سـ ـ ــياسـ ـ ــاهتا وبراجمها وخططها للتصـ ـ ــدي إىل التحديات املتعددة املتعلقة
بسـ ـ ــو التغذية ،وعقد اجتماعات لتبادل أفض ـ ـ ـ املمارسـ ـ ــات ،مبا يف ذلك النظر يف االلتزامات اليت تكون
حم اددة ،وقابلة للقياس ،وقابلة للتحقق ،ومناس ــبة ،وموقوتة زمنيا يف إطار عقد العم من أج التغذية(.)51
كما وافق مجعية الصـ ـ ــحة العاملية السـ ـ ــبعون على املرفق  3احمل اد من خطة العم العاملية بشـ ـ ــأن الوقاية
من األمراض غري السارية ومكافحتها للفرتة  2020-2013اليت تق ادم توجيهات حول التدخالت األكثر
فعالية من حيث التكلفة ملعاجلة النظم الغذائية غري الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية .وعالوة على ذلك ،وض ـ ـ ـ ـ ـ ــع خطة تنفيذ
بشأن القضا على السمنة لدى األطفال.
ـج
 - 80ور احـ ملثر املنظمــة ،يف دورتــه املعقودة يف ثوز/يوليـه  ،2017بــاإلعالن عن العقــد وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا
املنظمة على مواص ــلة دعم أعض ــائها يف تقيق غايات التغذية العاملية بص ــورة كاملة .وأش ــاد كذلك بوضـ ـ
برنامج عم العقد.
 - 81وق ادم املقررة اخلاص ـ ـ ـ ـ ــة املعنية باحلق يف الغذا  ،يف تقريرها الذي أحاله األمني العام إىل اجلمعية
العـامـة عـامي  )52(2016و  )53(2017توص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـات هبـد احرتام احلق يف غـذا وتغـذيـة كـافيني ومحـايته
وإعماله .ويف هذا الس ــياق ،ش ـ ـ اددت املقررة اخلاص ــة على أن العقد ”ميث فرص ــة فريدة لض ــمان التص ــدي
بصورة متسقة وشاملة وشفافة لسو التغذية يف إطار حقوق اإلنسان“.
 - 82ويف م ــا يتعلق ب ــالعق ــد ،اعتم ــدت اجلمعي ــة الع ــام ــة ،ع ــامي  2016و  ،2017قرارات مرتبط ــة
ـج قراران األعض ـ ـ ــا وأص ـ ـ ــحا املص ـ ـ ــلحة على إيال االعتبار الواج للتنمية الزراعية
بالتغذية ‘1’ :ش ـ ـ ـ ا

__________
(.A/71/283 )48
(.A/72/303 )49
(.http://glopan.org/sites/default/files/ForesightReport.pdf. )50
(.http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R8-ar.pdf )51
(.A/71/282 )52
(.A/72/188 )53
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واألمن الغــذائي والتغــذيــة عنــد تنفيــذ األهــدا اإلمنــائيــة املتفق عليهــا دوليــا ،مبــا يف ذلــك أهــدا التنميــة
املس ــتدامة والتزامات امللثر الدويل الثاغ()54؛ ’ ‘2وأعاد قراران التأكيد على حق ك فرد يف احلص ــول على
أغذية مأمونة وكافية ومغذية ،م اإلقرار يف هذا الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد بأمهية غايات التغذية العاملية وأهدا التنمية
()55
ونوه القرار  238/72باجلهود اليت تبذهلا الدول األعض ــا ووكاالت األمم
املس ــتدامة املتص ــلة بالتغذية  .ا
ـج مجي أصـ ــحا املصـ ــلحة املعنيني على تقدمي
املتحدة اليت أعلن بالفع عن التزاماهتا إزا العقد ،وشـ ـ ا
الفعال لتنفيذ العقد ،مبا يف ذلك عن طريق اإلعالن عن االلتزامات وإنشا شبكات العم .
الدعم ا

سا اسا  -خاتمة وآفاق المست بل

 - 83لقد بذل جهود حثيثة لتنفيذ العقد .وتقيقا هلذه الغاية ،مت بفض عملية شاملة وتعاونية وض
برنامج عم للعقد .ورغم أن غايات التغذية العاملية مل ت اقق بالكام بعد ،أحرز بعض التق ادم يف تنفيذ
االلتزامات الوطنية .فجمي البلدان تقريبا تعتمد س ــياس ــات ذات ص ــلة بالتغذية ،غالبا ما تش ــم أش ــكال
سو التغذية كافة .ولكن التغذية ليس على الدوام هدفا معلنا يف السياسات القطاعية أو اخلطط اإلمنائية
الوطنية .وتقيقا ألهدا وغايات متسقة خاصة بالتغذية ،أنش آليات تنسيق مشرتكة بني القطاعات،
بإش ـ ـ ـ ـرا أص ـ ـ ـ ــحا مص ـ ـ ـ ــلحة متعددين يف غال األحيان .ولكن جي  ،على العموم ،االرتقا مبس ـ ـ ـ ــتوى
التنفيذ ،وينبغي زيادة االس ـ ــتثمارات من أج التغذية وتعزيز االتس ـ ــاق بني الس ـ ــياس ـ ــات ،واألهم من ذلك
ينبغي زيادة عدد االلتزامات احمل اددة والقابلة للقياس والقابلة للتحقق واملناسبة واملوقوتة زمنيا.

 - 84وميكن للبلدان أن تنظر يف اختاذ تدابري يف جمال الس ـ ــياس ـ ــات اكتس ـ ــب فيها اخلربة الالزمة ولكن
التنفيذ ال يتم فيها بعد على نطاق واس  ،ال سيما يف ما يتعلق مبا يلي :جمال عم نظم األغذية ،القضا
على األمحاض الدهنية غري املشــبعة من منتجات األغذية؛ وجمال عم النظم الصــحية ،زيادة تغطية عالج
س ـ ـ ـ ــو التغذية احلاد ،وجودة الرعاية داخ املرافق الص ـ ـ ـ ــحية للرتويج للرض ـ ـ ـ ــاعة الطبيعية ومحايتها ودعمها؛
وجمال عم احلماية االجتماعية ،تكييف نظم الدعم االجتماعي لتيسـري الوصـول إىل نظم غذائية صـحية؛
وجمال عم التجارة واالس ـ ـ ــتثمار ،اس ـ ـ ــتهدا االس ـ ـ ــتثمارات العامة وتطوير البنية األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية واإلعانات
الزراعية ،لتحســني جودة النظم الغذائية؛ وجمال عم البي ات الداعمة للتغذية ،توفري أغذية مغذية يف مجي
امللسـ ـس ــات العامة؛ وجمال عم احلوكمة ،مش ــاركة القيادة القطرية الرفيعة املس ــتوى لض ــمان مس ــتوى كا
من االلتزام.
 - 85وبـالنظر إىل التجربـة النـاجحـة مللثر القمـة العـاملي لألغـذيـة الـذي انعقـد يف ميالنو عـام ،2017
وكجز من مبادرة التغذية من أج النمو ،س ـ ـ ـ ـ ــتعم منظمة الص ـ ـ ـ ـ ــحة العاملية ومنظمة األغذية والزراعة م
حكومة اليابان من أج تنظيم لقا جديد يف عام .2020
 - 86ويتي العقد الفرص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لدعوة املزيد من اجلهات الفاعلة ،مبا يتجاوز اجلهات الفاعلة التقليدية،
لتدلو بدلوها يف جمال التغذية .وميكن تقدمي مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامهات ملحوظة عن طريق شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكات املدن على وجه
اخلصو  .ولكن األشكال والفر املناسبة بالنسبة إىل القطاع اخلا مل ت ادد بعد.
__________
( )54الوثيقتان  A/RES/71/245و .A/RES/72/173
( )55الوثيقتان  A/RES/71/191و .A/RES/72/238
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 - 87وينبغي السـ ـ ــعي إىل إقامة روابط إضـ ـ ــافية م اجملتمعات احمللية اليت تعى بصـ ـ ــحة النسـ ـ ــا واألطفال
وح ـ ـقـ ــوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وامل ـ ـي ـ ـ ــاه وم ـ ـ ت ـ ـل ـ ـ ــك الـ ــيت ت ـ ـعـ ــى ب ـ ـت ـ ـغـ ــري امل ـ ـن ـ ـ ــاخ .وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـق ـ ـ ــام أوج ـ ـ ــه ت ـ ـ ــآزر
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2017/11/International-Decade-
 for-Action-%22Water-for-Sustainable-Developmentالعقـد الـدويل للعمـ ” ،املـا من أجـ التنميـة
املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة“ 2028-2018 ،وعـ ـق ـ ـ ــد األم ــم املـ ـتـ ـح ـ ـ ــدة لـ ـل ــزراع ـ ـ ــة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري ـ ـ ــة 2028-2019
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.2/72/L.12/Rev.1A/RES/72/239

)) .وسـ ـ ـ ـ ــتقام أوجه تآ زر أخرى م االجتماع الرفي املسـ ـ ـ ـ ــتوى الثالث املع( باألمراض غري السـ ـ ـ ـ ــارية يف عام
 2018وم االجتماع الرفي املسـتوى عن التغطية الصـحية الشـاملة يف عام  .2019ويقتضـي توسـي نطاق
الشراكات أشكاال مبتكرة وفعالة وبارعة من احلوكمة وتفادي إنشا هياك جديدة.
 - 88وعلى املس ـتوى القطري ،أنش ـ آليات تنس ــيق مش ــرتكة بني القطاعات من أج تقيق أهدا
وغايات متس ـ ــقة خاص ـ ــة بالتغذية ،بإش ـ ـرا أص ـ ــحا مص ـ ــلحة متعددين يف غال األحيان .ولكن ينبغي
وض وتعزيز مناذج جيدة للتعاون م مجي أصحا املصلحة وقواعد مناسبة للمشاركة.
 - 89ويدعو العقد وامللثر الدويل الثاغ إىل زيادة االس ـ ـ ــتثمارات ،فتموي املاحنني للتغذية يركز يف املقام
األول على نق التغذية .وتش ـ ـ ــري تقديرات البنك الدويل إىل أن اإلنفاق الس ـ ـ ــنوي احلايل على التدخالت
املتصـلة بالتغذية من أج معاجلة التقزم ونق التغذية احلاد الشـديد والرضـاعة الطبيعية اخلالصـة وفقر الدم
لدى النسـ ــا يبلغ  2.9مليار دوالر أمريكي من املصـ ــادر احلكومية و  1مليار دوالر أمريكي من املاحنني.
ولكي يتسى تقيق غايات مجعية الصحة العاملية بشك كام  ،ينبغي إنفاق مبلغ إضايف قدره  7مليارات
دوالر أمريكي يف الســنة خالل الســنوات العشــر املقبلة .ويتعني على مجي احلكومات النظر يف اســتثماراهتا
احمل اددة ملعاجلة خمتلف أشكال سو التغذية وأثر استثماراهتا يف خمتلف القطاعات على التغذية.
 - 90كما ينبغي إجرا تلي جلودة ومستوى طموح االلتزامات اليت تعهد هبا األعضا ومنظومة األمم
املتحدة وأص ـ ـ ـ ــحا املص ـ ـ ـ ــلحة اآلخرين ،مبا يف ذلك العمليات اخلاص ـ ـ ـ ــة ببلورهتا وتنفيذها واإلبالغ عنها،
واخلاصــة مبســا لة خمتلف اجلهات الفاعلة .وهنا حاجة إىل زيادة الوضــوح بشــأن آليات املســا لة وكذلك
أوجه التآزر م اآلليات القائمة يف ما يتعلق بأهدا التنمية املستدامة.
 - 91وينبغي ،كما هو منصــو عليه يف برنامج عم العقد ،عقد حوارات شــاملة ومفتوحة يف ما بني
مجي أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـا املصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلحـة من أجـ تقييم التقـ ادم احملرز يف تنفيـذ العقـد خالل منتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف مـدة العقد
( )2021-2020وعند هنايته ( .)2025وسـ ـ ـ ـ ـ ــيتم التشـ ـ ـ ـ ـ ــاور م األعضـ ـ ـ ـ ـ ــا خبصـ ـ ـ ـ ـ ــو شـ ـ ـ ـ ـ ــك هذه
االستعراضات وطرائقها.
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