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 والسبعون الثانية الدورة
  األعمال جدول من 14 البند

 لنتائج والمنسقققققققق ان المتكامالن والمتابعة التنفيذ
 التي ال مقققققة ومؤتمرات الرئيسقققققققققققيقققققة المؤتمرات

 االقتصققا   الميدانين في المتحدة األمم تع دها
    بهما المتصلة والميا ين واالجتماعي

 (2025–2016) التغذية أجل من للعمل المتحدة األمم ع د تنفيذ  
  

 العام األمين ت رير  
  

 موجز 
 الفرتة إعالن مبوجبه اجلمعية قررت الذي 70/259 العامة اجلمعية بقرار عمال التقرير هذا يُقدَّم 
 لألمم والزراعــة األغــذيــة منظمــة ودعــ ، التغــذيــة أجــ  من للعمــ  املتحــدة األمم عقــد 2016-2025
 اجلمعية إبالغ إىل العام األمني ودع ، العقد تنفيذ على اإلشــــــــرا  إىل العاملية الصــــــــحة ومنظمة املتحدة
 والزراعة األغذية منظمة بتجميعها تقوم اليت السنتني فرتات تقارير إىل باالستناد ،العقد تنفيذ بشأن العامة

 .العاملية الصحة ومنظمة
ا عامة حملة التقرير ويعرض   مســـــــــــــــتجـدات من طرأ ما ويربز، العقـد تنفيـذ يف تقـدام من أحرز عمـا
 عملية بفضـــــ  العقد عم  برنامج وضـــــ  تســـــى وقد. والقطري واإلقليمي الدويل املســـــتويات على رئيســـــية
 ققَّ تُ  مل العاملية التغذية غايات أن وصــــــــــحي . العقد تنفيذ هبد  حثيثة جهود وبُذل ، وتعاونية شــــــــــاملة
 تعتمد تقريبا   البلدان فجمي . الوطنية االلتزامات تنفيذ يف التقدام بعض إحراز مت قد ولكنه ،بعد بالكام 

 على ليســــ  التغذية ولكن. كافة  التغذية ســــو  أشــــكال تشــــم  ما غالبا  ، بالتغذية صــــلة ذات ســــياســــات
 متســـــقة وغايات ألهدا  وتقيقا  . الوطنية اإلمنائية اخلطط أو القطاعية الســـــياســـــات يف معلنا   هدفا   الدوام
 يف متعددين مصـــلحة أصـــحا  بإشـــرا ، القطاعات بني مشـــرتكة تنســـيق آليات أنشـــ  ، بالتغذية خاصـــة
 وتعزيز ،التغــذيــة يف االســـــــــــــــتثمــار زيــادةو ، التنفيــذ جهود حجم زيــادة إمجــاال جيــ  ولكن. األحيــان غــالــ 
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 وترية إلسراع فريدة فرصة يتي  التغذية عقد وإن. الوطنية االلتزامات عدد زيادةو ، السياسات بني االتساق
 .اجلبهات هذه مجي  على التقدام

 مجي  بني ومفتوحة شـــــــاملة حوارات تنظيم ينبغي، العقد تنفيذ يف احملرز التقدام تقييم إىل وســـــــعيا   
 .األعضا  الدول م  بالتشاور ،هنايته وعند العقد مدة منتصف خالل املصلحة أصحا 
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 ]األص : باإلسبانية واإلنكليزية والروسية 
 والعربية والفرنسية[والصينية 

 أساسية معلومات - أوالا  
 أعلن  مبوجبه الذي (1)70/259 القرار، 2016 أبري /نيســـــــــان 1 يف، العامة اجلمعية اعتمدت - 1

 األغذية منظمة وناشـــــدت (“العقد”) التغذية أج  من للعم  املتحدة األمم عقد 2025-2016 الفرتة
 اجلمعية إحاطة إىل العام األمني ودع ، العقد تنفيذ قيادة بزمام األخذ العاملية الصـــــــــــــــحة ومنظمة والزراعة
 األغذية منظمة من ك   جتميعها يف تشــرت  اليت الســنتني فرتة تقارير إىل باالســتناد العقد بتنفيذ علما   العامة
 .العاملية الصحة ومنظمة والزراعة

فع  التوصـــــــــــية بإعالن العقد خالل امللثر الدويل الثاغ املع) بالتغذية )امللثر الدويل الثاغ( يف ورُ  - 2
الذي اشــرتك  يف اســتضــافته ك  من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــحة  2014نوفمرب /تشــرين الثاغ

التزامات واسعة النطاق يف جمال  ، مبا يف ذلك عشرة(2)العاملية واعتمد إعالن روما عن التغذية )إعالن روما(
 .70/259اللذين أقراهتما اجلمعية العامة لدى إعالهنا العقد يف القرار  (3)السياسات وإطار العم  املرافق له

 النتائج وثيقيت، 2015 عام يف، العاملية الصــــــــــــــحة ومجعية والزراعة األغذية منظمة ملثر أقرا  كما - 3
 روما إعالن يف عليها املنصــــــو  االلتزامات تنفيذ على األعضــــــا  حبث وقاما الثاغ الدويل بامللثر اخلاصــــــة

 . العم  إطار يف الواردة الستني والتوصيات
 عامل أج  من رؤية ببلورة، 2030 لعام املســـــــــــــــتدامة التنمية خطة باعتمادهم، العامل قادة والتزم - 4

 العامة اجلمعية وسلام . الرك  عن أحد أي فيه يتخلف ال، واستدامة وسالما   ورخا    ومشوال   إنصافا   أكثر
 2030 عام خطة يف املســـــــــــــــتدامة التنمية أهدا  من حمدادا   هدفا   جهاابإدر  الثاغ الدويل امللثر بالتزامات
نــة والتغــذيـة الغــذائي األمن وتوفري اجلوع على القضــــــــــــــــا ” يف يتمثــ   “املســـــــــــــــتــدامـة الزراعـة وتعزيز احملســـــــــــــــا

 .األخرى املستدامة التنمية أهدا  يف بالتغذية متصلة لشواغ  كذلك  وإدراجها، (2 )اهلد 
 جهود بذل فإن، العاملية التغذية غايات لبلوغ الصـــــــــــــــحي  االجتاه يف يســـــــــــــــري ال العامل أن ورغم - 5

 جبمي  الوفا  حنو العامل يقود أن ميكن العقد إطار ضــــمن اإلجرا ات حنو موجهة ســــريعة ووترية أولوية ذات
 مجعية اعتمدهتا اليت 2025 لعام الســـــــــــــــ  العاملية التغذية غايات وتقيق، الثاغ الدويل امللثر التزامات
 من والعديد، (5)الغذائي بالنظام املتصـلة السـارية غري باألمراض املتعلقة العاملية والغايات، (4)العاملية الصـحة
 .2030 عام خطة يف الواردة بالتغذية الصلة ذات اإلضافية الغايات

 وهو، التغـــذيـــة نق  من يعـــانون العـــامل حول شـــــــــــــــخ  مليون 815 كـــان،  2016 عـــام ويف - 6
 مليون 900 إىل قياســـا   اخنفاضـــا   ولكن 2015 عام يف شـــخ  مليون 777 إىل قياســـا   ارتفاعا   يشـــك  ما

 يف األطفال لدى الزائد والوزن واهلزال التقزام معدالت وصـــل ، للتقديرات ووفقا  . 2000 عام يف شـــخ 
__________ 

  .A/RES/70/259 - http://www.undocs.org/A/RES/70/259الوثيقة  (1) 
 (2) http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf. 
 (3) http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf. 
 (4) http://www.who.int/nutrition/global-target-2025/en/. 
 (5) http://www.who.int/nmh/ncd-tools/definition-targets/en/. 
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 على مليونا ( 41) املائة يف 6.0 و مليونا ( 52) املائة يف 7.7 و مليونا ( 155) املائة يف 22.9 إىل العامل
 النســا  لدى الدم فقر معدل بلغ فيما املائة يف 43 بلغ فقد اخلالصــة الطبيعية الرضــاعة معدل وأما. التوايل
 بلـــدا   36 أبلغ فيمـــا 2012 عـــام منـــذ التقزم معـــدالت خفض من بلـــدا   49 ثكن وقـــد. املـــائـــة يف 33
 الزائد الوزن معدالت تتزايد، ذلك من النقيض وعلى. اخلالصــــــــــــــة الطبيعية الرضــــــــــــــاعة معدالت ارتفاع عن
 ومراهق طف  مليون 124 كان،  2016 عام ويف. يذكر تراج  أي الدم فقر معدالت تســـــــــــــــج  ال فيما
 الرجال من املائة يف 11 أصــــــــاب  اليت الســــــــمنة من يعانون ســــــــنة 19 و ســــــــنوات 5 بني أعمارهم ترتاوح
 .البالغات النسا  من املائة يف 15 و البالغني

 ك   أشــــخا  10 أصــــ  من واحد شــــخ  يصــــا ، (6)العاملية الصــــحة منظمة لتقديرات ووفقا   - 7
 املفعمة احلياة من ســــــــــــنة مليون 33 فقدان إىل يلدي ما وهو، األغذية بواســــــــــــطة املنقولة باألمراض ســــــــــــنة

 متناســـــ  غري بشـــــك  اخلامســـــة ســـــن دون األطفال ويصـــــا . ســـــنويا   وفاة حالة 420 000 و بالصـــــحة
 أكرب وإن. الوفاة حاالت مجي  ثلث وحنو األغذية بواسطة املنقولة األمراض ع   من املائة يف 40 وميثلون
 .آسيا شرق وجنو  أفريقيا يف لوحظ قد السكان عدد إىل قياسا ع  

 يف تقـــدام من أحرز مـــا يعرض وهو. 70/259 العـــامـــة اجلمعيـــة بقرار عمال   التقرير هـــذا ويقـــدَّم - 8
 وذلك، والقطرية واإلقليمية الدولية املســــــــــــتويات على رئيســــــــــــية مســــــــــــتجدات من طرأ ما ويربز العقد تنفيذ

 .املصلحة أصحا  وشتا  األعضا  قدامها اليت باإلسهامات اسرتشادا  
  

 للع د العمل برنامج وضع - ثانياا 
 منظمة بتكليف، العقد مبوجبه أعلن  الذي 70/259 القرار خالل من، العامة اجلمعية قام  - 9

 م  بالتعاون، العقد تنفيذ على اإلشـــــــــــرا  ‘1’ يلي: مبا بالقيام العاملية الصـــــــــــحة ومنظمة والزراعة األغذية
 ووضـــــــــــــ  ‘2’ للطفولة؛ املتحدة األمم ومنظمة الزراعية للتنمية الدويل والصــــــــــــــندوق العاملي األغذية برنامج
 األمن وجلنة بالتغذية املعنية الدائمة املتحدة األمم جلنة مث  التنســيق بآليات باالســتعانة للعقد عم  برنامج
 فرتات تقارير وإصدار ‘3’ األخرى؛ واإلقليمية الدولية واملنتديات املنظمات م  وبالتشاور، العاملي الغذائي
 .العقد تنفيذ بشأن العامة اجلمعية إبالغ أج  من العام األمني هبا يستعني السنتني

 ضــــــــــمن يعم  زمنيا   وحمداد املعامل واضــــــــــ  متماســــــــــك إطار توفري يف التغذية عقد هد  ويكمن - 10
 الصــــــلة ذات املســــــتدامة التنمية وأهدا  الثاغ الدويل امللثر التزامات لتنفيذ املتاحة واملوارد القائمة اهلياك 
 وتتبعها والنتائج األثر تديد أج  من تركيز فرتة تديد يف فتتمث  للعقد املضـــــــــــــــافة القيمة وأما. بالتغذية
 خي  ما يف املتبادلة املســــا لة وضــــمان احملرز التقدام لتتب  املتناول ويف وشــــفافة عاملية آلية وإتاحة، وتقيقها
 .املقطوعة االلتزامات

__________ 

 (6) http://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodborne-diseases/ferg/en/. 
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 الفـاعلة اجلهـات بني االتســــــــــــــــاق وتعزيز احلاليـة اجلهود من االســـــــــــــــتفـادة إىل العقـد يهـد  كمـا - 11
 الطموحات م  ثاشـــــــيا   إضـــــــافية التزامات وتشـــــــجي  االلتزامات تنفيذ وترية وتســـــــري ، املتخذة واإلجرا ات
 بي ة العقد ويهيئ. العاملية الصــــحة مجعية وغايات املســــتدامة التنمية وأهدا  الثاغ الدويل للملثر التحولية
، اجلنسني بني املساواة ومتطلبات اإلنسان حبقوق املتعلقة االلتزامات والربامج السياسات فيها ترتم ثكينية
 التنمية أهدا  فإن، املســــــتدامة للتنمية ونتيجة إســــــهاما   ثث  التغذية أن إىل ونظرا  . بإعماهلا وتقوم وتميها
 .التغذية تسني مسألة على بكثري أكرب سياسي تركيز ينص  عندما إالا  تتحقق لن املستدامة

 برنامج صـــــــياغة ث ، 70/259 قرارها يف العامة اجلمعية عن الصـــــــادرة التوجيهات م  وثاشـــــــيا   - 12
 ومشـــاورتني، األعضـــا  م  مباشـــرة مناقشـــات أرب  تضـــمن  وتعاونية شـــاملة عملية خالل من العقد عم 

 األمن بلجنــة يتعلق مــا يف اخلــا  القطــاع وآليــة املــدغ اجملتم  آليــة وشــــــــــــــــاركــ . اإلنرتنــ  على مفتوحتني
 واســـتجا ، العقد عم  برنامج معامل تشـــكي  على للمســـاعدة اإللكرتونية املشـــاورات يف بنشـــا  الغذائي
 . فردية مسامهة 189 خالل من بلدا 48 من مشاركون

. (7)التقرير هبذا إلكرتونية وصلة خالل من بالكام  العقد عم  برنامج ن  على االطالع وميكن - 13
 وهي:، العم  إطار توصيات عن منبثقة، ومرتابطة شاملة عم  جماالت ستة العقد عم  برنامج ويشم 

 صحية؛ غذائية نظم أج  من الصمود على وقادرة مستدامة غذائية نظم إقامة )أ( 
 اجلوهرية؛ التغذية إلجرا ات شاملة تغطية توفر متناسقة صحية نظم وإقامة ) ( 
 التغذوي؛ والتثقيف االجتماعية احلماية وتوفري )ج( 
 التغذية؛ لتحسني ستثمارواال والتجارة )د( 
 مجيعا ؛ لألعمار للتغذية الداعمة اآلمنة البي ات وهتي ة )ه( 
 . التغذية جمال يف واملسا لة احلوكمة وتعزيز )و( 

 يلي: ما عمله برنامج خالل من العقد تنفيذ وسائ  وتتضمن - 14
 ومنظمات العاملية الصــــــحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة إىل األعضــــــا  الدول تقدمي )أ( 

 واملناســـــــــــــبة للتحقق والقابلة للقياس والقابلة احملدادة الثاغ الدويل بامللثر اخلاصـــــــــــــة اللتزاماهتا املتحدة األمم
 واسعة طائفة م  وباحلوار، هبا واملتصلة بالتغذية اخلاصة الوطنية السياسات سياق يف للعم  زمنيا   واملوقوتة

 مفتوحة؛ بيانات قاعدة خالل من تتبعها يتم أن على، املصلحة أصحا  من
 وضــــــــــــــ  إىل الدعوة إىل ترمي للبلدان رمسية غري اتادات أي، عم  شـــــــــــــــبكات وإقامة ) ( 
 أج  من املتبادل الدعم وتوفر النجاحات على الضو  وتسلاط املمارسات تبادل تتي  وتشريعات سياسات
 التنفيذ؛ تسري 

 التحــديــات عن والتعبري بــالنجــاح واإلقرار املعــار  وتبــادل للتخطيط منتــديــات وعقــد )ج( 
  التعاون؛ وتشجي 

__________ 

 (7) http://www.un.org/nutrition; http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/ar/; 

   http://www.fao.org/3/a-bs726e.pdf. 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/259
https://undocs.org/ar/A/RES/70/259
http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/ar/
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 . الوطنية والربامج السياسات تنفيذ لدعم املالية املوارد وحشد )د( 
وستكون عملية تقدمي االلتزامات متواصلة طوال العقد. وسيستند تتب  ك  من التقدام احملرز يف جمال  - 15

إىل عمليات التقييم الذاتية القطرية، وســـييســـر من خالل مســـوح للســـياســـات الســـياســـات وااللتزامات القطرية 
 تقودها األمم املتحدة ودراسات تقاق خمصاصة تضطل  هبا منظومة األمم املتحدة واألوسا  األكادميية.

 وثائق م  وثاشـــــــــــــيا  ، احلايل الوق  ويف. العقد صـــــــــــــميم يف املشـــــــــــــرت  والتعلم املســـــــــــــا لة وتكمن - 16
 واإلطار املعونة( فعالية بشــأن باريس وإعالن أكرا عم  )برنامج املعونة بفعالية املتعلقة لرئيســيةا الســياســات

 املبادرات مجي  م  املسا لة بشأن حوار يقام، املستدامة التنمية تقيق أج  من السياسات باتساق اخلا 
 .هبا املتصلة واجملاالت التغذية جمال يف التزامات التماس هبد  الصلة ذات واملنتديات

 الســـــارية غري باألمراض اخلاصـــــة والغايات العاملية التغذية غايات تقيق يف احملرز التقدام وســـــُيقاس - 17
 هادفة تقييمات إجرا  وينبغي. والعاملي الوط) املســــــــــتويني على التغذية عقد طوال الغذائي بالنظام املرتبطة
 .اجليدة املمارسات تديد أج  من املتحدة األمم منظومة من بدعم والسياسات بالربامج خاصة
 مت، وهلذا. العقد عناصر من أساسيا عنصرا باألدلة املسرتشدة واالتصاالت الدعوة أنشطة وتعترب - 18

 احلكومات وُتشـــــــــــــجَّ . العقد طوال الســـــــــــــتخدامها، املتحدة األمم لغات جبمي  متاحة، مرئية هوية إعداد
 األمانة إىل ترخي  طل  تقدمي خالل من للعقد املرئية اهلوية استخدام على املصلحة أصحا  من وغريها
 .العاملية الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة بني املشرتكة

 شـــــــــبكة على خمصـــــــــا  موق  على عمله وبرنامج بالعقد املتعلقة املعلومات على االطالع وميكن - 19
 واألنشــــــــــــطة املنتجات من ذلك وغري االلتزامات مســــــــــــتودع إىل املفتوح بالوصــــــــــــول يســــــــــــم ، (8)نرتن اإل

 والقابلة احملدادة القطرية وااللتزامات عم  شـــــبكات إقامة عن املوجزة املنشـــــورات مث ، بالعقد الصـــــلة ذات
 إعدادها مت اليت األخرى االتصـــــــاالت مواد تشـــــــم  فيما. زمنيا   واملوقوتة واملناســـــــبة للتحقق والقابلة للقياس
 .عنها التقارير ورف  وتقدميها االلتزامات هذه تديد كيفية  حول موارد دلي 
  

 الع د عمل برنامج عمل مجاالت في للسياسات العالمية الحالة - ثالثاا 
 لســـــياســـــات الثاغ العاملي االســـــتعراض 2017-2016 الفرتة يف العاملية الصـــــحة منظمة أجرت - 20

. تنفيذها وعملية بالتغذية املتعلقة القطرية والربامج للســـياســـات الراهنة احلالة وتلي  تقييم أج  من التغذية
 .العقد إطار يف احملرز التقدام لقياس أساسا االستعراض هذا ويتي 
 وإجرا ات أهدافا   تتضمن وطنية سياسات تعتمد اليت البلدان من 183 الراهن الوق  يف ويوجد - 21
 خططا تتب  البلدان من 105 و، التغذية بشــــأن حمدادة خططا   تنفذ البلدان من 168 منها، التغذية خت 

 تتعلق أهدافا   البلدان من 48 أدرج فيما بالتغذية تتعلق مكونات على تنطوي الصـــــــــــــــحة بقطاع خاصـــــــــــــــة
 لألمم اإلمنائية للمسـاعدات السـتني األطر من املائة يف 50 ويشـتم . الوطنية اإلمنائية خططها يف بالتغذية
 من 70 من أكثر بذل وقد. العاملية الصـــــــــــــــحة جلمعية العاملية التغذية غايات على تليلها مت اليت املتحدة

__________ 

 (8) http://www.un.org/nutrition. 
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 والتغذية الغذائي األمن تعميم أج  من 2015 و 2014 عامي يف جهودا العامل أرجا  خمتلف يف البلدان
 .(9)االستثمارية والربامج القطاعية السياسات يف
 يف، التغذية يف أخصـــــائيني تدري  بلدا   149 توىل، وامللســـــســـــية البشـــــرية بالقدرات يتعلق ما ويف - 22
. (10)واألطفــال األمهــات تغــذيــة على بــالتــدريــ  الصـــــــــــــــحــة جمــال يف العــاملني البلــدان من 109 زواد حني

 .العقد بتنفيذ يتعلق ما يف األغذية وسالمة التغذية إجرا ات جمال يف القدرات لبنا  أنشطة وأجري 
 .(11)العقد عم  لربنامج الستة العم  جماالت يف التالية احلالة لوحظ ، تديدا   أكثر وبصورة - 23
 

 إقامة نظم غذائية مستدامة قا رة على الصمو  والتكيف للتوصل إلى تغذية صحية - 1 
ذ  - 24 بلـــدا  تـــدابري للوقـــايـــة من خمـــاطر انعـــدام األمن الغـــذائي والتخفيف من وطـــأتـــه بينمـــا بـــادر  57نفـــا
بلدا  إىل تطبيق تدابري اجتماعية اقتصادية ختفاف من قابلية تأثر اجملتمعات احمللية املعرضة خلطر التهديدات  28

يضـــــــــعه من  ما يفواألزمات وتعزاز قدرهتا على الصـــــــــمود. وينظر عدد متزايد من البلدان يف إدراج االســـــــــتدامة 
بلدا  تدابري من أج  خفض الفاقد  27وينفذ خطو  توجيهية متعلقة بالنظم الغذائية القائمة على األغذية. 

 األدلة.  واملهدر من األغذية من خالل محالت للتوعية وبنا  القدرات والسياسات القائمة على
 والســمنة الزائد الوزن من احلد أج  من األغذية نظم لتحوي  تالف تشــكي  2017 عام يف ومت - 25
 يف احلــاليــة األغــذيــة نظم دور تليــ  يف التحــالف هــذا هــد  ويتمثــ . والكــاريي الالتينيــة أمريكــا إقليم يف

 توي  على يســــاعد العامة للســــياســــات أعمال جدول تنفيذ ويف اإلقليم هذا يف الناشــــ ة الزائد الوزن حالة
 .األغذية نظم
 الكحولية غري واملشـــــــروبات األغذية تســـــــويق أثر من للحد ســـــــياســـــــات توجد، احلايل الوق  ويف - 26

 أغذية اختيار على املســـتهلكني لتشـــجي  ضـــريبية ســـياســـات بلدا   30 حوايل ويُطابق. بلدا 63 يف لألطفال
 على بالرقابة اخلاصــة الوطنية نظمه من خمتلفة جوان  بتحســني بلدا   11 قام حني يف، أكرب بدرجة صــحية
 برامج وتنفيذ تصـــميم على والعلمية الفنية القدرات وكذلك وامللســســـية التشـــريعية األطر يشــم  مبا األغذية
 واالستجابة التأه  عمليات بلدا 66 عزاز، ذلك على وعالوة. املخاطر على قائمة األغذية سالمة إلدارة

 بســـالمة املعنية للســـلطات الدولية الشـــبكة م  العم  خالل من األغذية بســـالمة اخلاصـــة الطوارئ حلاالت
 اليت الدولية الصــــــــــــحية اللوائ  إطار ويف. العاملية الصــــــــــــحة ومنظمة ةوالزراع األغذية ملنظمة التابعة األغذية

 تديث ومت الوطنية القدرات بنا  ركائز من ركيزة األغذية ســــــالمة تشــــــك ، العاملية الصــــــحة منظمة قهاتطبا 
 .هبا اخلا  والتقييم الرصد إطار يف األغذية بسالمة اخلاصة البلدان ملشرات

 وقــد. البلــدان من عــدد يف املنتجــات تركيبــة لتغيري طوعيــة( أو )إلزاميــة تــدابري تنفيــذ حــاليــا وجيري - 27
 املنتجات يف األمحاض الدهنية غري املشــــــبعة من للتقلي  تدابري ينفذ أنه إىل األق  على (12)بلدا 36 أشــــــار
 يف، املشـــــبعة األمحاض الدهنية غري حلظر لوائ  وضـــــ  أو املنتجات تركيبة تغيري عرب إما منها واحلد الغذائية

__________ 

 (9) http://www.who.int/nutrition/topics/global-nutrition-policy-review-2016.pdf; http://www.who.int/nutrition/gina/en/. 
 (10) http://www.who.int/nutrition/topics/global-nutrition-policy-review-2016.pdf 
 (11) http://www.who.int/nutrition/topics/global-nutrition-policy-review-2016.pdf; http://www.fao.org/3/a-ms430a.pdf. 
 (12) http://www.who.int/nutrition/topics/global-nutrition-policy-review-2016.pdf; http://www.fao.org/3/a-ms430a.pdf 
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 املنتجــات تركيبيــة تغيري خالل من املل  من املتنــاول من للتقليــ  ســـــــــــــــيــاســـــــــــــــــات (13)بلــدا 63 نفــذ حني
 من 106 فيه قام  الذي الوق  يف القم  تقوية إىل بلدا   71 بادر، ذلك إىل وباإلضـــــــــــــــافة. (14)الغذائية
 بني مـــا فرتة حـــد  وإن. اليود أو ألف بفيتـــامني الزيوت بتقويـــة بلـــدا 41 و بـــاليود املل  بتقويـــة البلـــدان
بشـــــأن تقييم أثر الســـــياســـــات لدعم بي ات  2017 مايو/أيار يف الغذائي األمن جلنة نظمته الذي الدورات

 القرار صناع األثر تقييم أدوات هبا تزود اليت الطريقة على الضو  سلاط غذائية صحية ونظم غذائية صحية
 .الغذائية والنظم األغذية بي ات على للسياسات احملتم  واألثر السائد للوض  بتحلي 

 
 إقامة نظم صحية متناس ة توفر تغطية شاملة إلجراءات التغذية الجوهرية - 2 

 املتعلقة املشــــــــورة يف األولية الصــــــــحية الرعاية خالل من املنفاذة شــــــــيوعا األكثر التدخالت ثثل  - 28
 املنافذة األخرى الرئيســـــية التدخالت ثثل  بينما. بلدا ( 144) التكميلية والتغذية بلدا ( 159) بالرضـــــاعة

 أو احلديد مبكماالت اإلجنا  ســـــــن يف احلوام  وغري احلوام  النســـــــا  تزويد يف الصـــــــحي النظام خالل من
 مبكمالت ســــــــــــنوات مخس عن أعمارهم تق  الذين األطفال وتزويد بلدا (121) الفوليك محض - احلديد

 متعددة واملســـــــــــــــاحيق بلدا ( 38) والزنك بلدا ( 41) واحلديد بلدا ( 76) ألف نيالفيتام الدقيقة: املغذيات
 أدرج ، ذلك إىل وباإلضافة. بلدا   69 يف الديدان لطرد برامج نـُفاذت كما.  بلدا ( 52) الدقيقة املغذيات
 . بلدا   67 يف الس ا  ومرض بلدا   81 يف اإليدز/البشرية املناعة نق  فريوس تعاجل برامج يف التغذية مسألة

 
 توفير الحماية االجتماعية والتث يف التغذو  - 3 

 التحويالت بلـــدا   38 يطبق فيمـــا بلـــدا 42 يف االجتمـــاعيـــة احلمـــايـــة خالل من التغـــذيـــة تعـــاجل - 29
 . املشروطة النقدية
 الصـــحية الغذائية النظم بشـــأن للمشـــورة برامج بلدا 151 ينفاذ، التغذوي بالتثقيف يتعلق ما ويف - 30
 يشــــــــم  مبا، املدارس يف والتغذية للصــــــــحة بربامج 153 و إعالمية حبمالت بلدا 148 يضــــــــطل  حني يف

 ويف. األغذية على قائمة غذائية توجيهية خطوطا   بلدا   116 وضـــــــــــــ  بينما بلدا؛ 94 يف التغذوي التثقيف
. (15)العبوات واجهة توســــــــــــيم فقط بلدا   35 يعتمد، التغذوي التوســــــــــــيم بلدا 121 فيه ينفذ الذي الوق 
 ممارســــات تشــــجي  إىل يلدي مبا، بلدا   58 يف بالتغذية املتعلقة الســــياســــات يف األغذية ســــالمة إدراج ويتم
 .الوصايا اخلمس لضمان مأمونية الغذا  قبي  من
 مقرتنة باســــــــرتاتيجيات الريف يف الفقر خفض بشــــــــأن والزراعة األغذية منظمة برنامج ويســــــــتعني - 31

 جمــال يف املشـــــــــــــــورة تقــدمي خالل من االجتمــاعيــة احلمــايــة نظم تعزيز يف البلــدان لــدعم احمللي بســـــــــــــــيــاقهــا
 ســـب  تســـني أج  من األدلة على القائمة املعار  وصـــكو  املعلومات ونظم القدرات وتنمية الســـياســـات

 .املخاطر إدارة على األريا  فقرا  قدرة وتعزيز الريفية املعيشة

__________ 

وفقا  ملســــ  القدرات القطرية ملنظمة الصــــحة العاملية وتقرير منظمة الصــــحة العاملية لرصــــد التقدم احملرز يف جمال األمراض غري  (13) 
 . 2017السارية لعام 

 (14) http://who.int/ncds/management/best-buys/en/. 
 (15) http://www.who.int/nutrition/topics/global-nutrition-policy-review-2016.pdf; 

http://www.fao.org/nutrition/nutrition-education/food-dietary-guidelines/home/ar/. 
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 التغذيةالتجارة واالستثمار لتحسين  - 4 
 تتعلق معلومـات على حيتوي الـذي (16)العـامليـة التجـارة ملنظمـة التـاب  التعريفـات تنزيـ  ملرفق وفقـا   - 32

 على تعريفــات تطبق البلــدان من العظمى الغــالبيــة فت ــ  مــا، بلــدا   150 قرابــة إىل بــالنســـــــــــــــبــة بــالتعريفــات
 باختال  كثريا    خيتلف املطبقة التعريفات مســـــــــتوى ولكن. واملشـــــــــروبات األغذية من املســـــــــتوردة املنتجات
 صــــــــيانة أيضــــــــا العاملية التجارة منظمة وتتوىل. التغذية بشــــــــأن هد  منها للعديد يكون ال قد اليت البلدان
 الصـــــحة بشـــــأن املعلومات إدارة نظام وكذلك (17)التجارة أمام التقنية احلواجز بشـــــأن املعلومات إدارة نظام

. التجارة على تلثر اليت احمللية اللوائ  خمتلف حول إشـــــــــــــــعارات يتضـــــــــــــــمنان اللذين (18)النباتية والصـــــــــــــــحة
 متغرية أو جديدة لوائ  خبصــــــــــــــو  إشــــــــــــــعار 100 حوايل إرســــــــــــــال مت، 2017 و 2016 عامي وخالل
 .بالتغذية صلة ذات
 خالل حد  تنظيم يف بالتغذية املعنية الدائمة املتحدة األمم وجلنة الغذائي األمن جلنة واشرتك  - 33
 زيادة أج  من واملخاطر الفر  والتغذية: التجارة بشـــــــــــــــأن 2016 هيونيحزيران/ يف الدورات بني ما فرتة

 احلد  هذا وســــلاط. القيمة وســــالســــ  التجارة ســــياق يف الصــــحية الغذائية للنظم املشــــرت  الفهم مســــتوى
، بالتغذية اخلاصــة واإلجرا ات التجارية الســياســات بني االتســاق تعزيز جمال يف والقيود الفر  على الضــو 
 . والتغذية التجارة بني القائمة العالقات أظهرت واخلربات النظر وجهات خمتلف من أفكارا   وقدام
 2017 مايو/أيار يف الدورات بني ما فرتة خالل الغذائي األمن جلنة عقدته حد  ومبناســـــــــــــــبة - 34

 النهج بلدان مخســـــة عرضـــــ ، 2030 عام وخطة الثاغ الدويل امللثر والتزامات العقد تنفيذ يف كمســـــامهة
 أمثلة بتقدمي اإلنسان وصحة التغذية تسني أج  من األغذية نظم يف االستثمارات جمال يف تعتمدها اليت

 من أكرب بدرجة الصحية األغذية نظم مسألة املصلحة أصحا  خمتلف هبا عاجل اليت الطريقة عن ملموسة
 .خمتلفة سياقات يف حمدادة استثمارات خالل
 واليت، العاملية الصـــــــحة ومنظمة األغذية منظمة بني املشـــــــرتكة الغذائي الدســـــــتور هي ة واســـــــتمرت - 35
 جديدة مواصــفات وضــ  يف، العاملية التجارة منظمة اتفاقات يف دولية مرجعية نقطة تعترب مواصــفات تضــ 
 امليكروبات مضــــادات مبقاومة مع) مهام فريق 2016 عام يف وأنشــــأت. األغذية وســــالمة بالتغذية تتعلق
 .األغذية سلسلة يف
 

 تهيئة البيئات اآلمنة والداعمة للتغذية لألعمار جميعاا  - 5 
 يســــــــتمر، أشــــــــهر 6 لفرتة اخلالصــــــــة الطبيعية بالرضــــــــاعة بلدا   129 فيه يوصــــــــي الذي الوق  يف - 36

 من فقط املائة يف 12 نســـبة ولكن. فوق وما الســـنتني ســـن حت الطبيعية بالرضـــاعة التوصـــية يف بلد 100
 بلدا   135 وض  حني ويف. “لألطفال مالئمة” أهنا على مصنفة مرافق يف تتم اليت هي الوالدات حاالت
 ك   يدرج فقط بلدا   39 فإن، األم لنب بدائ  لتسويق الدولية املدونة أحكام من بعضا   تغطي قانونية تدابري

 إلجازة نقدية مزايا بلدا 77 يف ُتقدم، الراهن الوق  ويف. تدابري من يتخذه ما يف معظمها أو أحكامها
 .أسبوعا   14 ملدة للوالدة السابق الرات  قيمة ثلثي عن يق  ال ما قيمتها تبلغ األمومة

__________ 

 (16) http://tariffdata.wto.org/Default.aspx?culture=en-US. 
 (17) http://tbtims.wto.org/. 
 (18) http://spsims.wto.org/. 
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 بي ات لتهي ة إجرا ات ســـــــــياســـــــــات أو خطط من يرمسه ما يف بلدا   56 يدرج، احلايل الوق  ويف - 37
 هذه على بلدا   153 ويقب ، املســـــتشـــــفيات يف بذلك بلدا   35 يقوم فيما، العم  مكان يف صـــــحية أغذية
 يف املتاحة واملشـــــــــــــروبات األغذية بشـــــــــــــأن واضـــــــــــــحة معايري يتب  فقط بلدا   72 ولكن، املدارس يف اخلطوة
 .فقط بلدا   44 يف املراهقات لدى الدم فقر أو/و الوزن نق  مسألة تعاجل، احلايل الوق  ويف. املدارس

 
 تعزيز الحوكمة والمساءلة في مجال التغذية - 6 

 وبغية الصـــــــلة ذات الوطنية والربامج واخلطط والســـــــياســـــــات االســـــــرتاتيجيات يف لالتســـــــاق تقيقا   - 38
 لإلشرا  القطاعات بني مشرتكة آليات إنشا  ينبغي، وغاياهتا التغذية أهدا  لبلوغ الوطنية املوارد تنسيق
 تشــــم  القطاعات بني للتنســــيق أكثر أو واحدة آلية بلدا   147 ويعتمد. ورصــــدمها واملســــا لة التنفيذ على

 بلدان( 103 )يف الصــــــــــحة وزارة أو بلدا ( 25 )يف الزراعة وزارة وترأســــــــــها متعددين مصــــــــــلحة أصــــــــــحا 
 وهو، بلدا   61 يف اخلا  القطاع اآلليات هذه وتشــم . بلدا ( 38 )يف الرئيس أو الوزرا  رئيس مكت  أو
 . املصاحل تضار  ضد فعاالة ضمانات إىل احلاجة على يشداد ما
  

 الع د عن الناشئة اإلجراءات - رابعاا 
 التزامات الحكومات - 1 

 أول الربازي  أصـــبح ، 2017 مايو/أيار يف انعقدت اليت الســـبعني العاملية الصـــحة مجعية خالل - 39
. الســـــــــمنة اجتاه مســـــــــار عكس على الرتكيز م ، العقد من كجز   وملموســـــــــة طموحة بالتزامات يتعهد بلد

 وموقوتة ومناســـــــــبة للتحقق وقابلة للقياس وقابلة حمدادة التزامات ثالثة عن الربازي  يف الصـــــــــحة وزير وأعلن
 هذه عدد ارتف  وقد. 2019 عام حبلول تقيقها ينبغي الســـــــــــياســـــــــــات جمال يف تدبريا 41 يدعمها، زمنيا  

. 2017 أكتوبر/األول تشرين يف املعقودة العاملي الغذائي األمن جلنة دورة خالل التزاما   38 إىل االلتزامات
 الزراعة وبتنظيم، عليها احلصول وإمكانية ومتنوعة مغذية ألغذية املستدام اإلنتاج بتشجي  الربازي  والتزم 
 التغذية عن الناشـــ ة الســـلبية الصـــحية الظرو  ومكافحة، ومحايته والصـــحي الكايف األك  وتعزيز األســـرية؛
 الفاكهة وعصــــــــائر الكحولية غري للمشــــــــروبات املنتظم االســــــــتهال  من احلد ذلك يف )مبا ومنعها الســــــــي ة

 الذين البالغني نســـــــــــبة وزيادة، البالغني الســـــــــــكان صـــــــــــفو  يف املائة يف 30 عن يق  ال مبا االصـــــــــــطناعية
 لدى الســمنة زيادة ووقف، املائة يف األق  على 17.8 بنســبة واخلضــار الفواكه منتظمة بصــورة يســتهلكون
 واألشـــخا  لألســـر األولوية وإعطا  ومغذية؛ كافية  أغذية على اجلمي  حصـــول وتعزيز البالغني(؛ الســـكان
 والف ات احمللية واجملتمعات التقليدية والشـــــــــــــــعو ، التغذية وســـــــــــــــو  الغذائي األمن انعدام يواجهون الذين

 ويف متنوعة بي ات يف الصــحية الغذائية النظم ي وتشــج املياه توافر وتعزيز األخرى؛ املســتضــعفة االجتماعية
 وحق بـالســـــــــــــــيـادة تنهض اليت املبـادرات ودعم والتغـذيـة الغـذائي األمن حوكمـة وتقويـة احليـاة؛ مراحـ  كـ 

  .2019 حبلول االلتزامات هذه الربازي  وستنفذ. (19)الدويل الصعيد على كا     غذا    يف اإلنسان

 حمدادة بالتزامات، الســبعني العاملية الصــحة مجعية خالل، تعهاد الذي الثاغ البلد إكوادور وكان  - 40
 تدابري من تدبريا 15 يدعمها، التزامات مخســـــــــــــة عن الصـــــــــــــحة وزير نائ  أعلن فقد. بالعقد يتعلق ما يف

 والتزم . ورفاههم إكوادور مواط) مجي  صــحة ومحاية تســني إىل الطوي  املدى على هتد ، الســياســات
__________ 

 (19) https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/commitments/1394. 
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 الشـــاملة الرعاية وتوفري الطبيعية؛ الرضـــاعة وتشـــجي  الســـكان؛ صـــحة تعزز اليت بالبي ات هوضبالن إكوادور
 الصحي؛ التثقيف على الرتكيز م ، الدراسة سن يف واألطفال اخلامسة سن دون واألطفال للحوام  املبكرة

 االلتزامات هذه إكوادور وســــتنفذ. (20)القطاعات بني املشــــرت  والعم  احمللية اجملتمعات مشــــاركة وتشــــجي 
  .2025 حبلول
 نوفمرب/الثاغ تشـــــــــــــــرين يف، إيطاليا، ميالنو يف انعقد الذي لألغذية العاملي القمة ملثر وخالل - 41

 ذلك يف مبا، العامل يف التغذية سو  ألزمة للتصدي أمريكي دوالر مليار 3.4 قدره مببلغ التعهد مت، 2017
 حمليا   ثويال تضـــــــمن  االلتزامات أن ذلك من واألهم. جديد ثوي  شـــــــك  يف أمريكي دوالر مليون 640
 ومدغشــقر واهلند والســلفادور ديفوار كوت،  احلصــر ال الذكر ســبي  على، منه البلدان من عدد جان  من

 .أخرى بلدان ضمن، وزامبيا ونيجرييا والنيجر
 

 مساهمات منظمات األمم المتحدة - 2 
 التغــذية جـاعلــة، االســـــــــــــــرتاتيجي إطـارهـا يف التغــذيـة تعميم إىل والزراعـة األغـذيـة منظمــة عمــدت - 42

 باعتبارها األغذية نظم على الرتكيز ضـــــرورة على الضـــــو  ومســـــلاطة، املنظمة إىل بالنســـــبة شـــــامال موضـــــوعا  
 يرتبط ما ويف. الثاغ الدويل وامللثر العقد م  ثاشيا  ، أشكاله جبمي  التغذية لسو  للتصدي مستدامة وسيلة
تدامة التنمية أهدا  من 2 واهلد  الثاغ الدويل وامللثر بالعقد  2017 هيوليثوز/ يف اعتمدت، املســـــــــــــــ

 إدراج لتحســــــــني املنظمة عم  توجيه أج  من (21)املناخ تغري جمال يف والزراعة األغذية منظمة اســــــــرتاتيجية
 والتغذية الغذائي األمن أن وضــــــمان، املناخ بتغري املتعلق الدويل األعمال جدول يف والتغذية الغذائي األمن
 والزراعة األغذية منظمة وقدام . املناخ تغري مبعاجلة املعنية الدولية املنتديات يف املناســـــــــــبة باألولوية حيظيان
 اســــــــــــــرتاتيجيات يف األغذية إىل املســــــــــــــتندة النهج إدراج على الرتكيز م  بلدا 90 من أزيد إىل الف) الدعم
 املدرســــية والتغذية، االســــتثمار وخطط الزراعية الســــياســــات يف التغذية وإدراج، القطاعات املتعددة التغذية
 ردم يف العاملية الصـــــــــــــــحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة وتســـــــــــــــاهم. التغذية جمال يف والتثقيف والتغذية
 األغذية باســـــــــــتهال  اخلاصـــــــــــة البيانات قاعدة وضـــــــــــ  خالل من العاملية الغذائية البيانات جمال يف الفجوة
 من برناجما 50 حوايل تصـــــــــميم والزراعة األغذية منظمة واســـــــــتعرضـــــــــ . للمنظمتني التابعة العاملي الفردي
 التغذية بإدراج التزامها يف احملرز التقدام لتقييم البلدان من عدد يف الدويل للبنك الزراعية االستثمارات برامج
 اإللكرتوغ للتعلام وحدات يف االســـتعراض هذا من املســـتخلصـــة الدروس أدرج و . الزراعية اســـتثماراهتا يف

 واجملموعات البلدان والزراعة األغذية منظمة دعم  كما.  للتغذية املراعية والزراعة األغذية نظم بشـــــــــــــــأن
 .(22)وتنفيذها الدولية التجارية االتفاقات من 18 صياغة يف قليميةاإل االقتصادية

 برنامج مشروع يف بالتغذية خاصة ملشرات وعدة العقد إدراج إىل العاملية الصحة منظمة وبادرت - 43
 التغذية بشــــــــــــأن جديدة اســــــــــــرتاتيجية وضــــــــــــع  كما،  2023-2019 للفرتة عشــــــــــــر الثالث العام عملها
 تســـرتشـــد توجيهات العاملية الصـــحة منظمة وضـــع ، 2017-2016 الفرتة ويف. 2025-2016 للفرتة
 قرابة إىل الف) الدعم وقدام ، التغذية جمال يف الفعالة والتدخالت الصـــــــــــــحية الغذائية النظم حول باألدلة

__________ 

 (20) https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/commitments/1421. 
 (21) http://www.fao.org/3/a-i7175e.pdf. 
ميكن االطالع على مســــــــــــــــــــامهـــــة منظمـــــة األغـــــذيـــــة والزراعـــــة يف عقـــــد العمـــــ  من أجـــــ  التغـــــذيـــــة على العنوان التـــــايل:  (22) 

https://www.unscn.org/uploads/web/news/FAO-s-contribution-to-the-Decade.pdf. 
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 التغذية إجرا ات بشــــــــــأن والتوجيهات، الناجحة التغذية ســــــــــياســــــــــات صــــــــــياغة على الرتكيز م ، بلدا   90
 وباإلضــــــافة. عنها ولإلبالغ املراقبة نظم تعزز اليت التغذية ملشــــــرات لقياس الالزم الف) والدعم، الضــــــرورية

 اللجنــة وقــدامــ . األطفــال مسنــة حول عمــ  حلقــات خالل من بلــدا 14 إىل الــدعم تقــدمي مت، ذلــك إىل
 لتســــري  التوصــــيات من جمموعات ســــ  العاملية الصــــحة ملنظمة التابعة األطفال مسنة على بالقضــــا  املعنياة
 الصــــــــــحة منظمة رواج  كما،  (23)احلياة مراح  امتداد على الســـــــــــمنة من للوقاية املتخذة اإلجرا ات وترية

 وتديث وض  يف استخدامها ينبغي اليت األدلة على املبنية بالتغذية املتعلقة والتوجيهات للتوصيات العاملية
 عم  مراعاة لكفالة الغذائي الدســــتور يف األغذية وتوســــيم بالتغذية املتعلقة التوجيهية واخلطو  املواصــــفات
، ذلك على وعالوة. التغذية لســـــــــو  املزدوج بالع   املرتبطة املتزايدة للمشـــــــــاك  أيضـــــــــا الغذائي الدســـــــــتور
 جلنة خالل من األغذية بســــــالمة اخلاصــــــة الدولية املواصــــــفات الســــــتخدام العاملية الصــــــحة منظمة رواج 
 .(24)النباتية والصحة الصحة تدابري
 اخلطة تنفيذ خالل من العقد بدعم ف(ي)اليونيســـــــــــــــ للطفولة املتحدة األمم منظمة التزم  وقد - 44

 اجلديد اليونيســـــــــيف طموح اجلديدة االســـــــــرتاتيجية اخلطة وتعكس. 2021-2018 للفرتة االســـــــــرتاتيجية
 برامج وســـــــــــــــتنفذ. 2030 لعام املســـــــــــــــتدامة التنمية خلطة دعما   واألطفال األمهات تغذية إىل بالنســـــــــــــــبة
 جماالت مخسة خالل من والظرو  االحتياجات ملختلف وستستجي  بلدا 120 من أكثر يف اليونيسيف

، املاضــــيتني الســــنتني وخالل. (25)العقد عم  جماالت ســــتدعم الســــياقات حمدادة نتيجة 20 تشــــم  براجمية
 وقدام ، بلدا 127 يف والنســــــا  واملراهقني لألطفال التغذوية احلالة تســــــني أج  من اليونيســــــيف عمل 
 تغذية خبصــــــــو  اســــــــتشــــــــارية خبدمات احمللية جمتمعاهتن يف النســــــــا  تزويد لضــــــــمان والف) الرباجمي الدعم

 الدقيقة املغذيات من وغريها باحلديد األســاســية احلبو  لتقوية تشــريعات وأيادت، بلدان( 109) األطفال
 طف  مليون 250 من أكثر تلقى وقد. بلدا( 78) إنســـــانية حلاالت واســـــتجاب ، بلدا( 86) األســـــاســـــية

 مراهق مليون 35 من أزيد واســـتفاد، ألف فيتامني من جرعتني شـــهرا 59 و أشـــهر 6 بني أعمارهم ترتاوح
 من طف  ماليني 10 اســـــــتفاد كما،  التغذية ســـــــو  أشـــــــكال من ذلك وغري الدم فقر من للوقاية برامج من

 ســــــــو  حاالت من يعانون الذين األطفال من ماليني 3 عن يزيد ما قبول مت حني يف، املنزلية التقوية برامج
 جودة عن نوعه من األول العاملي التقرير اليونيســيف وأصــدرت. ســنويا العالج لتلقي الشــديد احلاد التغذية
 من الدخ  املتوســـــــــــــــطة البلدان يف ســـــــــــــــنتني عن أعمارهم تق  الذين لألطفال والتغذية التكميلية األغذية
 خاصــــــة بيانات ومجاع ، األقران اســــــتعراض جمالت يف منشــــــورة 100 من أكثر ونشــــــرت، الدنيا الشــــــرحية
 .بلدا 110 من الربامج بتغطية
 العاملي األغذية لربنامج اجلديدة التغذية بســـــــــياســـــــــة التغذية جمال يف االســـــــــتثمارات وتســـــــــرتشـــــــــد - 45
 من العامل أرجا  خمتلف يف العاملي األغذية برنامج به يضــــطل  الذي العم  تعرض اليت (2017-2021)

 التغذية سو  أشكال على للقضا  املستدامة التنمية أهدا  مقاصد لتحقيق الوطنية االلتزامات دعم أج 
 يظ  حني ويف. الزائد والوزن الدقيقة( املغذيات ونق ، والتقزم )اهلزال التغذية نق  ذلك يف مبا - كافة

__________ 

 (23) http://www.who.int/end-childhood-obesity/publications/echo-report/ar/. 
( على العنوان التايل: 2025–2016ميكن االطالع على مسامهة منظمة الصحة العاملية يف عقد العم  من أج  التغذوية ) (24) 

https://www.unscn.org/uploads/web/news/WHO-contribution-to-the-Nutrition-Decade-final.pdf. 
  من أج  التغذية على العنوان التايل: ف املتعلقة بعقد العميميكن االطالع على التزامات اليونيس (25) 

https://www.unscn.org/uploads/web/news/UNICEF-commits-to-the-Nutrition-Decade.pdf. 
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 الســــــياســــــة فإن، العاملي األغذية برنامج عم  إىل بالنســــــبة حموريا   عنصــــــرا   الطوارئ حاالت يف التغذية دعم
 املغـذية األغـذيـة توافر قضــــــــــــــــايـا يف ذاتـه الوقـ  يف النظر خالل من التغـذيـة جمـال يف متكـامال هنجـا تطرح

 ومناســــــبة صــــــحية غذائية نظم توفري هد  تقيق أج  من واســــــتهالكها وطلبها عليها احلصــــــول وإمكانية
 م  بالعم ، العقد امتداد على، العاملي األغذية برنامج ويلتزم. األعمار مجي  من املســـــــــــــــتضـــــــــــــــعفة للف ات
 ووكاالت الزراعية للتنمية الدويل والصـــــندوق والزراعة األغذية ومنظمة ســـــيفيواليون يةالعامل الصـــــحة منظمة
، اجلماعية التغذية نتائج يف للمســـــامهة املتاحة التآزر أوجه مجي  تعزيز أج  من، املتحدة لألمم تابعة أخرى
 ك   العاملي األغذية برنامج ويصــــــ . (26)العامل أرجا  خمتلف يف أيضــــــا وإمنا منوا األق  البلدان يف فقط ليس
 اخلطط صـــــياغة ويدعم، الغذائي األمن وانعدام الضـــــعف من يعاغ شـــــخ  مليون 70 من أكثر إىل ســـــنة

 .كافة  بأشكاله التغذية سو  على القضا  أج  من وتنفيذها الوطنية والسياسات
 املتصـــــ ، 2025-2016 للفرتة الزراعية للتنمية الدويل للصـــــندوق االســـــرتاتيجي اإلطار ويعرض - 46

 املتحدة األمم وكاالت من وكالة باعتباره، فالصــــــندوق. 2030 عام خطة يف الصــــــندوق مســــــامهة، بالعقد
 الريف وسكان الصغرية احليازات أصحا  املزارعني احتياجات على تركز دولية مالية وملسسة املتخصصة

 اليت املالية املوارد وتقدمي احملكمة الفنية املعرفة بني اجلم  خالل من التغذية تســــــــــــــني إىل يســــــــــــــعى، الفقرا 
 وبالنظر. للتغذية املراعية والريفية الزراعية التنمية يف وفعالة مستدامة باستثمارات للقيام احلكومات تتاجها

 أغذية نظم إقامة إىل بالنســبة العقد يف كبرية  إســهامات ســتقدم، نســبية ميزة من الصــندوق به يتمت  ما إىل
 لتحسني واالستثمار والتجارة (1 العم  )جمال صحية غذائية نظم أج  من الصمود على وقادرة مستدامة
 هو كما  للصــندوق امللســســية االلتزامات من أســاســيا   مكونا   التغذية وتشــك . (27)(4 العم  )جمال التغذية
 وافق اليت املشـــاري  املائة( يف 50) فنصـــف. (2018-2016 )للفرتة بالتغذية املتعلقة عمله خطة يف وارد
 االسرتاتيجية الفر  برامج املائة( يف 100) ك   وإن التغذية تراعي 2018 عام من اعتبارا   الصندوق عليها
 .القطري املستوى على التغذية تعميم عملية يوجاه التغذية عن قسما   تقدم القطرية
 م  بالعقد يتعلق ما يف اإلنســــــــانية الشــــــــلون لتنســــــــيق املتحدة األمم مكت  التزامات وتتماشــــــــى - 47

. اإلنســـــانية األنشـــــطة وثوي  والســـــياســـــات والدعوة املعلومات وإدارة بالتنســـــيق املرتبطة األســـــاســـــية وظائفه
 محالت يف العاملي الصـــــــعيد على املبذولة اجلهود مبســـــــتوى االرتقا ، تديدا أكثر بشـــــــك ، ذلك ويشـــــــم 
 فيها؛ واملسامهة املعزازة احلماية على احلصول وتيسري واجملاعة؛ احلاد التغذية سو  حاالت يف والتوعية الدعوة
 اخلاصـــــة واملبادرات الشـــــراكات وتشـــــجي  اإلنســـــانية؛ الســـــياقات يف التغذية تســـــني أج  من املوارد وتعب ة

 .(28)القطري املستوى على مجاعية نتيجة باعتبارها التغذية حول اإلنساغ الشأن قيادة وتعزيز، بالتأه 
 من “األدا  توحيد” بشـــــــــــــــأن املتحدة األمم مبادرة لدعم بدلوها للتغذية الدائمة اللجنة وتدلو - 48

 اتســــاق ودعم التغذية؛ جمال يف والدعوة املتحدة األمم ســــياســــات يف االتســــاق تعظيم يف املســــاعدة خالل
 بالتغذية؛ املتعلقة واملســــــــــتجدة اجلديدة القضــــــــــايا واســــــــــتطالع املتحدة؛ األمم منظومة عمليات ومســــــــــا لة
__________ 

ميكن االطالع على مسامهة برنامج األغذية العاملي يف عقد العم  من أج  التغذية على العنوان التايل:  (26) 
https://www.unscn.org/uploads/web/news/WFP-and-the-Decade-of-Action-on-Nutrition-Final.pdf. 

ميكن االطالع على مسامهة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف عقد العم  من أج  التغذية على العنوان التايل:  (27) 
https://www.unscn.org/uploads/web/news/IFAD-and-the-Decade-of-Action-on-Nutrition.pdf. 

ميكن االطالع على ملخ  التزامات مكت  تنسيق الشلون اإلنسانية على العنوان التايل:  (28) 
https://www.unscn.org/uploads/web/news/DECADE-COMMITMENTS.pdf. 
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 طويلة نتائج تقيق للعقد يتســـــــــــــى ولكي. املتحدة األمم منظومة عرب املعار  تقاســـــــــــــم على والتشـــــــــــــجي 
 وتعم . عنه غى ال أمر باســـــــتمرار املتغري التغذية مشـــــــهد م  والتكيف االســـــــتشـــــــرايف التفكري فإن، األج 
 جمال تشـــــو  اليت الفجوات هذه لســـــد يتقدم أن إىل البحو  جمتم  دف  أج  من للتغذية الدائمة اللجنة
 من كجز   ألعضـــــــــــائها التابعة الدولية احلكومية القرار صـــــــــــن  منتديات بني جســـــــــــورا أيضـــــــــــا وتقيم. املعرفة

 الوثيقة وتقدام. التغذية مراعاة تعميم لضــــمان الصــــلة ذات املنتديات مجي  يف املشــــاركة إىل الرامية جهودها
 Global Governance for Nutrition and the role of” نونةواملع للتغذية الدائمة اللجنة عن الصــــــــادرة

UNSCN“ (للتغذية الدائمة للجنةا ودور للتغذية العاملية احلوكمة) ،لة عامة حملة  الفاعلة اجلهات عن مفصـــــا
 the Guidance Note on” املعنونة التوجيهية املذكرة تعم  حني يف .التغذية مشـــــــــــــهد عليها ينطوي اليت

Integration of Nutrition in the United Nations Development Assistance Framework“ (املذكرة 
 األمم فرق تكون أن على (اإلمنائية للمســـــــــــــــاعدة املتحدة األمم إطار يف التغذية إدراج بشـــــــــــــــأن التوجيهية
 والفر  املخاطر إبراز وعلى جتريهما اللذين والربجمة التخطيط يف التغذية إدراج على أقدر القطرية املتحدة
 A Spotlight on the” املعنون الرئيســــي املنشــــور ويوضــــ . املشــــرت  القطري التحلي  يف بالتغذية املتصــــلة

 42Nutrition Decade as UNSCN News “ (عقد على الضــــو  تســــليط )ســــلســــلة إطار يف (29)التغذية 
 التنســـــــــــيق ولتعزيز متعددة قطاعات عرب متكاملة إجرا ات لتوجيه فرصـــــــــــة يتي  العقد أن كيف  الوثائق من
 .التغذية تسني أج  من الفاعلة اجلهات مجي  بني ما يف
 املعدية غري األمراض من بالوقاية املعنياة الوكاالت بني املشـــرتكة املتحدة األمم عم  فرقة وأنشـــأت - 49

. بالتغذية املعنية اللجنة تنســـــيقها تتوىل بالتغذية معنية مواضـــــيعية عم  جمموعة 2016 عام يف ومكافحتها
 يقوم فضــا  وهو، األغذية ببي ة يتعلق ما يف خاصــة، الســياســات بني االتســاق تســني على اجملموعة وتركز
 )التجارة والعوام  الفاعلة اجلهات من كبرية  مبجموعة شديدا تأثرا ويتأثر الغذائية خبياراهتم املستهلكون فيها

 أخرى جماالت يف التغذية اعتبارات إدراج أيضـــا اجملموعة وتعتزم. ذلك( وغري والتجهيز واألســـعار والتوســـيم
 العم  خالل من األطفال لدى الســـمنة على القضـــا  ويعترب. البدغ( والنشـــا  البي ة )مث  العم  فرقة من
 املســـــتوى الرفي  االجتماع إىل إســـــهامات أيضـــــا ســـــتقدم اليت للمجموعة مبكر تركيز حمور املدرســـــة بي ة يف

  .2018 عام يف السارية غري األمراض بشأن الثالث
 

 مساهمات الجهات الفاعلة من غير الدول - 3 
 اجملتم  آلية خالل من ســــــيما ال، اخلا  والقطاع املدغ اجملتم  ملمثلي النشــــــطة للمشــــــاركة كان - 50
 أدرج  وقد، العقد خبصو  أجري  اليت املشاورات إىل بالنسبة مضافة قيمة، اخلا  القطاع وآلية املدغ
 “A Spotlight on the Nutrition Decade” املعنون بالتغذية املعنية اللجنة منشـــور يف مســـامهاهتم خمتلف

 .العقد( على الضو  تسليط)
 التزاماهتم جع  يف اخلا  القطاع وآلية املدغ اجملتم  آلية أعضا  فرادى بدأ، ذلك إىل وباإلضافة - 51

 هتد  االلتزامات هذه أن إىل ونظرا  . رمسية زمنيا   واملوقوتة واملناســبة للتحقق والقابلة للقياس والقابلة احملدادة
 اســــتخدام على بلداهنم فرق أيضــــا يشــــجعون فإهنم، بالتغذية املتعلقة الوطنية احلكومية األولويات دعم إىل

 منظمـات من منرب تقــدام، املثــال ســـــــــــــــبيــ  فعلى. بــاعتمــادهــا الوطنيــة احلكومــات إلقنــاع كــأدوات  التزامــاهتم
 التحضـــــــــــريية العملية يف بنشـــــــــــا  عمل  اليت، العامة املصـــــــــــلحة ذات االجتماعية واحلركات املدغ اجملتم 

__________ 

 (29) https://www.unscn.org/uploads/web/news/UNSCN-News42-2017.pdf. 
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 على الضــــــــو  لتســــــــليط “بيان” مجاعي مبوقف، متابعته بعملية النهوض يف وتســــــــتمر الثاغ الدويل للملثر
 ستشار  اليت والطريقة واحلركات املنظمات هذه توقعات وعلى العقد حوهلا يتمحور أن ينبغي اليت املبادئ

 على تتوي اليت األغذية تســـــــويق مســـــــألة ملعاجلة األولوية الســـــــمنة ملكافحة العاملي االتاد وأعطى. (30)هبا
 .للسمنة العالج وتوفري صحة أكثر املدن وجع ، األطفال إىل املل  أو/و والسكر الدهون من عالية نسبة
 

 المتعد ة أصحاب المصلحة المبا رات - 4 
. هندية واليات وثال  بلدا 60 احلايل الوق  يف التغذية بتعزيز املعنية احلركة عضــــــــــــوية تشــــــــــــم  - 52

 خال   عامل إجياد” قوامها رؤية على تنطوي، 2020-2016 للفرتة جديدة اســــــــرتاتيجية احلركة ووضــــــــع 
 جلمعية الســـ  العاملية التغذية غايات م  وتتماشـــى، 2030 عام حبلول “التغذية ســـو  أشـــكال مجي  من

 هذه وتركز. الغذائي بالنظام املرتبطة الســـــــارية غري باألمراض اخلاصـــــــة الغايات من وغايتني العاملية الصـــــــحة
 إجرا ات وترتي  ثكينية ســــياســــية بي ة تعزيز أج  من احلركة يف األعضــــا  البلدان دعم على االســــرتاتيجية

 من الفرتة وخالل. النتائج من مشـــــــرتكة جمموعة م  يتماشـــــــى مبا وتنفيذها األولوية حبســـــــ  الفعالة التغذية
 إىل املنضــمة البلدان أحد يف األوىل للمرة عامليا   لقا    احلركة نظم ، 2017 نوفمرب/الثاغ تشــرين 9 إىل 7

 بلـدا 60 عـددهـا البـالغ احلركـة بلـدان مجي  من مشــــــــــــــــار  900 حوايل وقـام. ديفوار كوت  وهي:، احلركـة
 .اجليدة واملمارسات االبتكارات وتبادل التغذية سو  معاجلة يف احملرز التقدام باستعراض الشبكات وخمتلف

 وتلدي. التغذية بتعزيز املعنية للحركة الداعمني املصـــــلحة أصـــــحا  شـــــبكات نطاق يتســـــ  كما - 53
 دعما   املتحدة األمم يف والتقار  والتنســــــــيق االتســــــــاق زيادة إىل التغذية تعزيز حلركة املتحدة األمم شــــــــبكة
 املتعــددة وبراجمهــا التغــذيـة حوكمــة إىل بـالنســـــــــــــــبــة القــدرات وتب) التغــذيـة جمـال يف املبــذولـة الوطنيــة للجهود

 لدى كان،  2016 عام ويف. املصـــلحة أصـــحا  املتعددة التنســـيق منتديات عم  ســـري وتدعم القطاعات
 ملســـألة وقتهم يكرســـون الذين، الوطنيني املوظفني من أغلبيتهم، املوظفني من 700 من أكثر الشـــبكة هذه

، العقد عم  جماالت مجي  الشبكة هذه وتدعم. التغذية تعزيز حركة إىل املنضمة البلدان خمتلف يف التغذية
 .زمنيا   وموقوتة ومناسبة للتحقق وقابلة للقياس وقابلة حمدادة غايات وض  ذلك يف مبا
 االســــــــتهال  بأمنا  املتعلقة للربامج العشــــــــري العم  إلطار املســــــــتدامة األغذية نظم برنامج ويعد - 54

 أكثر غذائية نُظم إىل االنتقال وترية تســـري  أج  من املصـــلحة أصـــحا  متعددة مبادرة املســـتدامة واإلنتاج
 اقرتاحات يف الســـــــــــــارية غري واألمراض التغذية إدراج أج  من وســـــــــــــاق قدم على جار والعم . اســـــــــــــتدامة

 اإلنتاج بني وصـ  حلقة إقامة إىل يلدي مما، العشـري العم  إلطار املسـتدامة األغذية نظم برنامج اري مشـ
 .والصحي املستدام واالستهال  املستدام

 
 شبكات العمل - 5 

شبكة عم   إنشا  عن، 2017 يونيه/حزيران يف انعقد الذي احمليطات ملثر يف، النرويج أعلن  - 55
، (31)باألغذية املســــــــــــتدامة املتأتية من احمليطات واملياه الداخلية لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةعاملية معنية 
__________ 

 عقد العم  من أج  التغذية على العنوان التايل: ميكن االطالع على بيان اجملتم  املدغ بشأن (30) 
  https://www.unscn.org/uploads/web/news/EN-Civil-Society-Manifesto-on-DoA-on-Nutrition-Advanced-

Draft.pdf. 
 (31) https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/action-network/. 
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 األعضـــا  البلدان النروجيية احلكومة ودع . املســـتدامة التنمية ألهدا  مباشـــرة وكمتابعة العقد مظلة ت 
 األحيا  وتربية األمسا  يدمصــــــــا إىل أكرب أولوية إيال  خالل من الشــــــــبكة هذه إىل االنضــــــــمام إىل املهتمة
 حصـــــــــــــــة لتوفري إمكانات من احمليطات به تزخر ما إىل بالنظر، والتغذية الغذائي األمن لتحســـــــــــــــني املائية

 .املستقب  يف األغذية إىل العامل احتياجات من ملحوظة
 يف، أوروغواي، مونتيفيديو يف انعقد الذي الســـــــــــــــارية غري باألمراض املع) العاملي امللثر وخالل - 56

شــــــــبكة العم  يف  ومها:، إضــــــــافيتني إقليميتني شــــــــبكتني إنشــــــــا  عن أعلن، 2017 أكتوبر/األول تشــــــــرين
وشــــــبكة العم  للقضــــــا  على الســــــمنة لدى ، شــــــيلي تقودها، األمريكيتني بشــــــأن بي ات األغذية الصــــــحية

 باخلربات النهوض الشبكتني هاتني عم  تركيز حمور ويشم . فيجي تستضيفها، األطفال يف احمليط اهلادئ
 والقيود، العبوات واجهة وتوســـيم، بالســـكر احملالة املشـــروبات بشـــأن املالية التدخالت جماالت: يف وتبادهلا
 يف هلا والرتويج صـــــــــــحية غذائية نظم وتوفري، لألطفال الكحولية غري واملشـــــــــــروبات األغذية تســـــــــــويق على

 عم  جمموعات اجتماعات الشــــــــــبكتني كلتا  وعقدت. األطفال فيها جيتم  اليت األخرى والبي ات املدارس
 الشـــــــــــــبكتني عضـــــــــــــوية وتديد القادمتني الســـــــــــــنتني إىل بالنســـــــــــــبة األولوية ذات األنشـــــــــــــطة لتحديد أولوية

بشـــــــــــــأن األمراض غري الســـــــــــــارية  2030-2018خارطة طريق مونتيفيديو للفرتة  امللثر وأقرا . وحوكمتهما
 وتوصــــيات توجيهية خطو  بوضــــ  باخلصــــو  وتعهاد، (32)تنمية املســــتدامةباعتبارها أولوية من أولويات ال

 .وتشجعها واملستدامة الصحية الغذائية النظم تدعم
 الســــياســــات بشــــأن ميالنو ميثاق إطار ت  األغذية شــــبكات تالف، 2016 عام يف، وأنشــــئ - 57

 عليـه والتوقي  2015 عــام يف اعتمــاده مت الــذي، ميالنو ميثــاق ويعترب. ميالنو( )ميثــاق املــدن يف الغــذائيــة
 مســـــتوى على ينشـــــئ أن إىل يهد  مشـــــرتكا   التزاما  ، العامل أحنا  خمتلف يف مدينة 160 من أكثر قب  من

 تقيق يف يســـــهم مماا، املتناول ويف ومتنوعة مغذية بأغذية الســـــكان مجي  تزواد، مســـــتدامة أغذية نظم املدن
. العقد وأهدا  املستدامة التنمية أهدا  يف الواردة والتغذية الصحة ومقاصد الثاغ الدويل امللثر التزامات
 كمركز  يعم  وهو والدولية واإلقليمية الوطنية املدن شــــــــبكات بني التعاون تشــــــــجي  إىل التحالف ويســــــــعى
 املدن جملموعة التابعة شـــــــبكة نظم األغذية الشـــــــبكات: هذه أمثلة وتشـــــــم . بينها ما يف املعلومات لتبادل
 املدن وشـــــــــــــــبكة، ((EUROCITIES والرابطة األوروبية للمدن احلضـــــــــــــــرية املناخ؛ جمال يف الرائدة األربعني
 التابعة اإليطالية الصــحية املدن شــبكة وهي، (Healthy Cities) وشــبكة املدن الصــحية الكربى؛ األوروبية
 .العاملية الصحة ملنظمة
 )مســــــــــــــــار النــاميــة الصـــــــــــــــغرية اجلزريــة للــدول املعجــَّ  العمــ  إجرا ات” إليــه دعــ  مــا حنو وعلى - 58

 لألمم واالجتماعية االقتصـــادية الشـــلون إدارة م  بالتعاون، والزراعة األغذية منظمة أخذت، “(33)ســـاموا(
 اجلزرية والدول الســـــــــــــــاحلية غري النامية والبلدان منوا   البلدان بأق  املع) الســـــــــــــــامي املمث  ومكت  املتحدة

برنامج العم  العاملي بشــــــــــأن األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية  إعداد قيادة بزمام، النامية الصــــــــــغرية
 العم  برنامج ويشـــــــــــــك . 2017 هيوليثوز/ يف املنظمة ملثر أثنا  إطالقه مت الذي، (34)الصـــــــــــــغرية النامية

، والعقد املستدامة التنمية أهدا  من 2 واهلد  الثاغ الدويل امللثر إىل صري  حنو على يشري الذي، هذا

__________ 

 (32) http://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/Roadmap.pdf?ua=1. 
 (33) http://www.undocs.org/A/CONF.233/10. 
 (34) www.fao.org/3/a-i7297e.pdf. 

https://undocs.org/ar/A/CONF.233/10
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 واملنظمات املدغ واجملتم  اخلا  والقطاع احلكومات تدخالت بتنســـــــــيق النهوض إىل ترمي توجيهية وثيقة
 الغذائي األمن أزمات تنامي لوقف املتخذة اإلجرا ات وترية لتســــــــري  التنمية يف اآلخرين والشــــــــركا  الدولية
 .شاملة بطريقة مسارها وعكس والتغذية

  
 الع د عمل برنامج عمل مجاالت في والدعوة الترويج - خامساا 

ســـــفريين خاصـــــني لألمم املتحدة  ليســـــوتو ملك الثالث وليتســـــي إســـــبانيا ملكة ليتيســـــيا تعيني مت - 59
 من انطالقا   التغذية لتحســـني الدعم وبنا  التغذية ســـو  بتحديات الوعي مســـتوى رف  بغية لشـــلون التغذية

 فتشــــــم  العقد ســــــياق يف التغذية ســــــو  معاجلة إىل اهلادفة األخرى اجلهود وأما. والعقد الثاغ الدويل امللثر
 .وتوصيات وقرارات ومنشورات تقارير وإعداد وملثرات منتديات تنظيم

 
 المنتديات والمؤتمرات - 1 

 النهوض جمــال يف دورهــا تعزيز، 2016 أكتوبر/األول تشـــــــــــــــرين يف، الغــذائي األمن جلنــة قرارت - 60
 أشـــكاله جبمي  التغذية ســـو  مكافحة يف مســـامهتها لتعزيز للعم  إطارا   أقرات، الغاية هلذه وتقيقا  . بالتغذية

 م  ثاشيا  ، بالتغذية مع) املصلحة أصحا  ومتعدد دويل حكومي عاملي منتدى بدور مضطلعة  ، العامل يف
 . (35)عاتقها على امللقاة الوالية
 نطاق توسي  قرارها على، 2017 أكتوبر/األول تشرين يف، التأكيد الغذائي األمن جلنة وأعادت - 61

 اخلاصــــة الســــياســــات بني والتقار  واالتســــاق العاملي للتنســــيق منربا   بذلك متيحة  ، التغذية جمال يف عملها
 بإعداد بالتغذية املعنية العضـــــــوية املفتوحة العم  جمموعة وكلاف ، العقد عم  برنامج م  ثاشـــــــيا  ، بالتغذية
التغذية  تقرير إىل باالســــــــــــــتناد، (36)2019 عام يف والتغذية األغذية نظم بشــــــــــــــأن طوعية توجيهية خطو 

 والتغذية الغذائي باألمن املع) املســــــــــتوى الرفي  اخلربا  فريق عن الصــــــــــادر (37)2017 لعام والنظم الغذائية
 إعداد إمكانية يف النظر التقرير هذا يف اللجنة من طُل  وقد. املســـــــــــــتوى( الرفي  اخلربا  )فريق للجنة التاب 

 .صحية غذائية نظم أج  من احملسانة األغذية بي ات عن طوعية توجيهية خطو 
 /األول كـــانون  يف، العـــامليـــة الصـــــــــــــــحـــة منظمـــة م  والزراعـــة األغـــذيـــة منظمـــة اشـــــــــــــــرتكـــ  وقـــد - 62

 صـــــحياة غذائية نظم أج  من املســـــتدامة األغذية نظم عن الدولية الندوة اســـــتضـــــافة يف، 2016 ديســـــمرب
نة وتغذية  والطل  العرض جاني على والتدابري الســــياســــات على الندوة هذه تركيز وانصــــ . روما يف حمســــا
 والتدابري صـــحية؛ غذائية نظم اختيار من املســـتهلكني وثكني صـــحية؛ غذائية نظم إىل الوصـــول زيادة بغية
 للتعاون دعمها عن الندوة وأعرب . األغذية نظام ضــمن واإلنصــا  الصــمود على والقدرة املســا لة لتعزيز
 نظم تقدمي من األغذية نظم لتمكني مبتكرة حلول وضـــ  يف اآلخرين املصـــلحة وأصـــحا  احلكومات بني

 برنامج مشـــروع مناقشـــة ث ، النهائية اجللســـة وخالل. والصـــحة التغذية مســـتوى لتحســـني صـــحية غذائية
 وقابلة حمدادة التزامات عن اآلخرون الرئيســـــــيون املصـــــــلحة وأصـــــــحا  البلدان مندوبو وأعر ، العقد عم 

__________ 

 .العاملي يف النهوض بالتغذيةمشاركة جلنة األمن الغذائي ، CFS 2016/43/9الوثيقة  (35) 
 .CFS 2017/44الوثيقة  (36) 
-2017، روما، التغذية والنظم الغذائيةفريق اخلربا  الرفي  املستوى،  (37) 

www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-12_EN.pdf. 
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 اليت الفرصــــــــة اغتنام أج  من معا للعم  جديدة طرق وعن زمنيا   وموقوتة ومناســــــــبة للتحقق وقابلة للقياس
  .العقد يتيحها
 إىل، اإلقليمية والســـياقات للحقائق رؤية تقدمي إىل منها ســـعيا  ، (38)إقليمية ندوات مخس وبادرت - 63
نة غذائية نظم أج  من املســـــتدامة األغذية نظم وتديات أبعاد تقييم  الرئيســــية الســـــمات وعرضـــــ ، حمســـــا
 وجتـــار  عمليـــات وحـــدادت الغـــذائيـــة؛ األمنـــا  يف تـــأثريهـــا وكيفيـــة هلـــا التـــابعـــة األقـــاليم يف األغـــذيـــة لنظم

 إجرا ات وض  عن وثخض  األغذية؛ نظم على قائم هنج خالل من التغذية ملعاجلة اإلقليمية السياسات
 .العقد عم  وبرنامج الثاغ الدويل امللثر عم  إطار م  ثاشيا   السياسات جمال يف
 املتحدة األمم عقد تنفيذ حنو - األطفال مسنة ملعاجلة الالتينية ألمريكا اإلقليمي االجتماع وقام - 64

 للبلدان الصــــحة منظمة واســــتضــــافته 2017 مارس/آذار يف الربازي  عقدته الذي، التغذية أج  من للعم 
 خا  بشك  الرتكيز م ، العقد لتنفيذ الفعاال التنسيق يف املشاركة على اإلقليم بلدان بتشجي ، األمريكية

 وقابلة للقياس وقابلة حمدادة التزامات لبلورة أفكارها املشـــــــــــــــاركة البلدان مجي  وطرح . األطفال مسنة على
 مث ، للتعاون احملتملة اآلليات وناقشــــــ ، الوطنية خططها إىل باالســــــتناد، زمنيا   وموقوتة ومناســــــبة للتحقق
 .القطرية العم  شبكات

 والزراعــة األغــذيــة ومنظمــة واالجتمــاعيــة االقتصــــــــــــــــاديــة للشـــــــــــــــلون املتحــدة األمم إدارة ونظمــ  - 65
 الرفي  الســـياســـي املتحدة األمم ملنتدى تضـــريا  ، العاملي األغذية وبرنامج الزراعية للتنمية الدويل والصـــندوق
 التنمية أهدا  من 2 اهلد  تقيق يف احملرز التقدام بشــــــــأن خربا  لفريق اجتماعا  ، 2017 لعام املســــــــتوى

 احلامسة التغيريات أحد أن على التأكيد االجتماع وأعاد. نيويور  يف 2017 هيونيحزيران/ يف املســـــــــــــــتدامة
 هنج اعتماد خالل من األغذية نظم توي  يف يتمث  املســـتدامة التنمية أهدا  من 2 اهلد  لبلوغ الالزمة
 تغري أمام الصــــــــمود على وقدرة ومشوال اســــــــتدامة أكثر تكون حبيث، االســــــــتهال  إىل اإلنتاج من، شــــــــام 
 الســـياســـاتية االلتزامات وســـتضـــطل . واســـتهالكها عليها واحلصـــول ومغذية آمنة أغذية إنتاج وتدعم، املناخ
 العقد إطار ت  هبا التعهد مت اليت زمنيا   واملوقوتة واملناســــــــبة للتحقق والقابلة للقياس والقابلة احملدادة واملالية
 .املستدامة التنمية أهدا  من 2 اهلد  تقيق يف أساسي بدور
 باالشرتا ، يتم بأن يقضي قرارا  ، 2017 هيوليثوز/ يف، والزراعة األغذية منظمة ملثر اعتمد وقد - 66
 من هيوني/حزيران 7 يوم بإعالن املتحدة لألمم العامة اجلمعية إىل اقرتاح إحالة، العاملية الصــــــحة منظمة م 
 .سنة اليوم العاملي لسالمة األغذية ك 
 وزاري إعالن عن، 2017 عام يف املنعقدة دورته يف، املســــتوى الرفي  الســــياســــي املنتدى وأســــفر - 67
 والتصدي الفر  وتعزيز املستدامة التنمية تشجي  طريق عن وأبعاده صورة جبمي  الفقر على القضا  بشأن

 أن على وشــــــداد، للجوع رئيســــــيا   ســــــببا   يشــــــك  زال ما الفقر أن إىل وأشــــــار، (39)الصــــــلة ذات للتحديات
 الفقر على بالقضــــا ” والتزم، التغذية وســــو  واجلوع الفقر على القضــــا  يف يســــاهم الصــــحة يف االســــتثمار

__________ 

(، وبالنســـــبة إىل آســـــيا واحمليط 2017ســـــبتمرب /أيلول 7-5بالنســـــبة إىل أمريكا الالتينية والبحر الكاريي )ســـــان ســـــلفادور،  (38) 
نوفمرب /تشــــرين الثاغ 17-16(، وبالنســــبة إىل أفريقيا )أبيدجان، 2017نوفمرب /تشــــرين الثاغ 11-10)بانكو ،  اهلادئ
(، وبالنسبة إىل الشرق األدىن 2017ديسمرب /كانون األول  5-4بودابس ، (، وبالنسبة إىل أوروبا وآسيا الوسطى )2017

 (.2017ديسمرب /كانون األول  12-11مسقط، )ومشال أفريقيا، 
 .E/2017/L.29 - E/HLPF/2017/L.2الوثيقة  (39) 

https://undocs.org/ar/E/2017/L.29-E/HLPF/2017/L.2
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 الســــــياســــــي املنتدى على وُعرض. “صــــــحية عيش بأمنا  مكان ك   يف األعمار مجي  ثت  وبكفالة واجلوع
موجز للتقارير الطوعية الواردة من اللجان ، 2017 و 2016 عامي املنعقدتني دورتيه يف، املســــــتوى الرفي 

 وهذه. (40)الدوليةالفنية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي وغريها من اهلي ات واملنتديات احلكومية 
 يف املتضــــــررين األشــــــخا  عدد حيث من اجلوع جتاوز التغذية ســــــو  أن على الضــــــو  بتســــــليطها، التقارير
 مكافحته أن وعلى األغذية نظم واســــتدامة املســــاواة بعدم وثيقا   ارتباطا   يرتبط أنه وعلى العامل أحنا  خمتلف
 تعميم ينبغي، ولذلك. للعقد مفيدة، معقدة وبي ية واجتماعية واقتصـــــــــادية ســـــــــياســـــــــية عوام  على تنطوي
 مواطن معاجلة مبكان األمهية ومن، الزراعية بالتنمية املتعلقة واالســــــرتاتيجيات الســــــياســــــات مجي  يف التغذية
 .الصحي النظام ضعف
 شرق إقليم يف املتوسط الدخ  ذات البلدان يف السمنة ملعاجلة الفرعي اإلقليمي االجتماع وشهد - 68
 الذي، التغذية أج  من العم  بعقد أكرب التزام صــــــــو  - العاملية الصــــــــحة ملنظمة التاب  املتوســــــــط البحر
 إجرا اهتا ملناقشـــــــة اإلقليم من بلدان ســـــــبعة مشـــــــاركة، 2017 ســـــــبتمرب/أيلول يف، األردن، عمان يف انعقد
 واملناســـبة للتحقق والقابلة للقياس والقابلة احملدادة االلتزامات وكذلك األطفال مسنة من للحد األولوية ذات

 .العقد سياق يف زمنيا واملوقوتة
 /األول تشــــــــرين يف، العاملية الصــــــــحة ملنظمة التابعة اهلادئ احمليط لغر  اإلقليمية اللجنة ووافق  - 69

 محاية بشــــــــأن إقليمية عم  خطة، األعضــــــــا  دوهلا م  الوثيق بالتشــــــــاور، تضــــــــ  أن على، 2017 أكتوبر
، الصـــــــلة ذات العاملية الصـــــــحة مجعية بقرارات مســـــــرتشـــــــدة  ، األغذية لتســـــــويق الضـــــــارة اآلثار من األطفال

 .(41)والعقد الثاغ الدويل امللثر بشأن ذلك يف مبا
، الســـــــب  الدول جملموعة الصـــــــحة وزرا  باجتماع وباالقرتان، 2017 نوفمرب/الثاغ تشـــــــرين 4 ويف - 70

 ومنظمة العاملية الصــــــحة ومنظمة غيتس وميليندا بي  وملســــــســــــة وكندا املتحدة اململكة حكومتا اشــــــرتك 
 إىل باالســــــــــــــتناد، إيطاليا، ميالنو يف العاملي التغذية قمة ملثر تنظيم يف آخرون وشــــــــــــــركا  والزراعة األغذية

 االلتزامات القمة ملثر واســـــــــــتعرض. التغذية من أج  النمو مبادرة ت  أحدا  من الســـــــــــابق يف نظم ما
 العاملية االســـــتجابة وترية لتســـــري  إضـــــافية التزامات عن وأعلن اآلن حت هبا التعهد مت اليت بالتغذية املتعلقة
 تقديره عن الســـــب  الدول جملموعة الصـــــحة وزرا  بيان وأعر . أشـــــكاله جبمي  التغذية ســـــو  على للقضـــــا 

 ودعا، ميالنو يف انعقد الذي العاملي التغذية قمة ملثر هبا تعهد اليت اجلديدة والسياساتية املالية لاللتزامات
 .العقد سياق يف ومستدامة صحية غذائية نظم لدعم أغذية نظم إقامة إىل
 طرح، 2017 هيوني/حزيران يف، EAT ملســـــســـــة عقدته الذي لألغذية ســـــتوكهومل منتدى وخالل - 71
 نق  كيفية  بشــــــأن أفكارا   املدغ واجملتم  األعمال وقطاع والســــــياســــــة العلوم دوائر من زعيم 500 من أكثر
 ملســـســـة اســـتضـــاف  كما.  كوكبنا  حدود ضـــمن واإلنصـــا  واألمن والصـــحة االســـتدامة حنو األغذية نظم

EAT ،جاكارتا يف اهلادئ واحمليط آلســــــــــــيا األول اإلقليمي اجتماعها، 2017 أكتوبر/األول تشــــــــــــرين يف ،
 .العقد على احلدثني لكال العامة اجللسات تركيز وانص ا . إندونيسيا

 

__________ 

 .E/HLPF/2017/3 و E/HLPF/2016/5الوثيقتان  (40) 
 (41) http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/68/resolutions/wpr_rc68_r3_protecting_ 

children_from_thehharmful_impact_of_food_marketing.pdf. 

https://undocs.org/ar/E/HLPF/2016/5
https://undocs.org/ar/E/HLPF/2017/3
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 الت ارير - 2 
 . ومزاياها العقد أهدا  على الضو ، أدناه بعضها يرد، ومنشورات تقارير عدة سلاط  لقد - 72
 Panorama of Food and Nutrition Security in Latin America and the تقرير وأشــــــــــار - 73

Caribbean (الكــاريي والبحر الالتينيــة أمريكــا يف والتغــذوي الغــذائي األمن مشـــــــــــــــهــد) (42)2016 لعــام ،
 أنشـــــطة كأحد  األمريكية للبلدان الصـــــحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة من ك   نشـــــره يف اشـــــرت  الذي
 وأن اإلقليم ســـــــــكان من املائة يف 23 تصـــــــــي  الســـــــــمنة أن إىل، بالعقد املرتبطة الثاغ الدويل امللثر متابعة
 منســـــقة وإجرا ات ســــــياســــــات اعتماد إىل ودعا، الزائد الوزن من يعانون الســــــكان من املائة يف 58 حوايل

مشهد األمن الغذائي والتغذوي يف أمريكا  لتقرير التالية الطبعة خلص  بينما. اإلقليم يف للسمنة للتصدي
 أي، املائة يف 6 بنســـــــــــــــبة تزايد اإلقليم يف التغذية نق  أن إىل (43)2017الالتينية والبحر الكاريي لعام 

 التغذية وســــــو  اجلوع على بالقضــــــا  لإلقليم يســــــم  أال شــــــأنه من ما وهو، شــــــخ  مليون 2.4 قدره مبا
 .االجتاه هذا استمرار حال يف 2030 عام حبلول
 الوســـــــــــــــطى وآســـــــــــــــيا أوروبا يف والتغذية الغذائي األمن حالة تقرير قدام، العقد انطالقة م  وتزامنا   - 74
 مليون 3.14 أن إىل وخل ، معماقــا   تليال  ، والزراعــة األغــذيــة منظمــة نشـــــــــــــــرتــه الــذي، (44)2017 لعــام

 كما.  اإلقليم يف األغذية على احلصــــــول حيث من احلاد الغذائي األمن انعدام من يعانون زالوا ما شــــــخ 
 مجي  يف متفاوتة بدرجات - الدقيقة املغذيات ونق  الزائد والوزن التغذية نق  - التغذية ســــــــــو  ينشــــــــــر
 الرجال من أكثر النســـا  وتتعرض، بالســـمنة مصـــا  بالغ شـــخ  مليون 172 يوجد حيث اإلقليم بلدان
 .األطفال لدى والسمنة التغذية نق  من مرتفعة معدالت إىل إضافة، التغذية سو  خلطر
 وتوصــــــــياته الثاغ الدويل امللثر التزامات أمهية على (45)2016 لعام العاملي التغذية تقرير وشــــــــداد - 75
 التغذية تقرير فيه أشـــــــــار الذي الوق  ويف. األغذية نظم ملســـــــــألة بارزة مكانة مبن  يتعلق ما يف ســـــــــيما وال

 وإىل املســـــــتدامة التنمية أهدا  لبلوغ التغذية بشـــــــأن إجرا ات اختاذ ينبغي أنه إىل (46)2017 لعام العاملي
 إىل دعا فإنه، التغذية ســـو  أســـبا  ملعاجلة املســـتدامة التنمية أهدا  امتداد على إجرا ات اختاذ ينبغي أنه

 من “تويل أثر” ذا عقدا   العقد يصـــــــــب  أن لضـــــــــمان املســـــــــتدامة التنمية أهدا  منظومة عرب روابط إقامة
 تقرير ويعرض. بالتغذية خاصـــة زمنيا   وموقوتة ومناســـبة للتحقق وقابلة للقياس وقابلة حمدادة التزامات خالل
 مرحلية ملشــــــــــرات 10 عن معلومات 2017 عام يف الســــــــــارية غري األمراض جمال يف احملرز التقدم رصــــــــــد
 .املسا لة لتعزيز الصحية غري الغذائية النظم من احلد تدابري ذلك يف مبا، وطنية
 جمال يف جديدا   عهدا   (47)2017 لعام العامل يف والتغذية الغذائي األمن حالة تقرير ويشـــــــــــــــك   - 76

 املســــــتدامة التنمية أهدا  إطار ضــــــمن، التغذية وســــــو  اجلوع من خال   عامل   إجياد حنو احملرز التقدام رصــــــد
 اجلوع على القضــــا  مقاصــــد بلوغ يف احملرز التقدام رصــــد على فصــــاعدا اآلن من التقرير وســــيدأ . والعقد

__________ 

 (42) http://www.fao.org/3/a-i6977e.pdf.. 
 (43) http://www.fao.org/3/a-i7914e.pdf.. 
 (44) http://www.fao.org/3/a-i8194e.pdf.. 
 (45) http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/130354/filename/130565.pdf.. 
 (46) https://www.globalnutritionreport.org/files/2017/11/Report_2017.pdf.. 
 (47) http://www.fao.org/3/a-I7695a.pdf.. 
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نة مبقاييس باالســــتعانة، التغذية ســــو  أشــــكال ومجي   بشــــك  التغذية وســــو  اجلوع مســــتويات لتحديد حمســــا
 .التغذية بشأن ملشرات وستة الغذائي األمن انعدام صو خب اثنان ملشران ذلك يف مبا، وتقييمها كمي
 اجلمعية على ُعرضـــــــــــا، والتغذية الغذائي واألمن الزراعية التنمية بشـــــــــــأن العام لألمني تقريران وقام -77

 يف الزراعة دور تســــــــــني حول التوصــــــــــيات من جمموعة بصــــــــــياغة، (49)2017 و (48)2016 عامي العامة
 .والعقد مةااملستد التنمية بأهدا  يتعلق ما يف التغذية وتسني الغذائي األمن ضمان
، 2016 أغســــــــــطس/آ  يف، التغذية أج  من األغذية ونظم بالزراعة املع) العاملي الفريق وبادر - 78
 امللثر إىل صــري  بشــك  تشــري، (50)األغذية ونظم الزارعة طريق عن التغذية لتحســني توصــيات صــياغة إىل

 .والعقد الثاغ الدويل
 

 التوصيات وال رارات - 3 
 إىل وطلب ، 70/259 بالقرار، 2017 مايو/أيار يف، الســــــــبعون العاملية الصــــــــحة مجعية رحاب  - 79
 الدول يدعم أن أج  من والزراعة األغذية ملنظمة العام املدير م  العم  العاملية الصــحة ملنظمة العام املدير

 املتعلقة املتعددة التحديات إىل للتصــــــدي وخططها وبراجمها ســــــياســــــاهتا وتنفيذ وتعزيز تطوير يف األعضــــــا 
 تكون اليت االلتزامات يف النظر ذلك يف مبا، املمارســـــــات أفضـــــــ  لتبادل اجتماعات وعقد، التغذية بســـــــو 
. (51)التغذية أج  من العم  عقد إطار يف زمنيا   وموقوتة، ومناســــبة، للتحقق وقابلة، للقياس وقابلة، حمدادة
 الوقاية بشــــــأن العاملية العم  خطة من احملدا  3 املرفق على الســــــبعون العاملية الصــــــحة مجعية وافق  كما
 األكثر التدخالت حول توجيهات تقدام اليت 2020-2013 للفرتة ومكافحتها السارية غري األمراض من

 تنفيذ خطة وضـــــــــــــع ، ذلك على وعالوة. الصـــــــــــــحية غري الغذائية النظم ملعاجلة التكلفة حيث من فعالية
 .األطفال لدى السمنة على القضا  بشأن
 وشـــــــــــــــجا  العقــد عن بــاإلعالن، 2017 هيوليــثوز/ يف املعقودة دورتــه يف، املنظمــة ملثر ورحــا  - 80

 بوضـــ  كذلك  وأشــــاد. كاملة  بصــــورة العاملية التغذية غايات تقيق يف أعضــــائها دعم مواصــــلة على املنظمة
 .العقد عم  برنامج
 اجلمعية إىل العام األمني أحاله الذي تقريرها يف، الغذا  يف باحلق املعنية اخلاصــــــــــــة املقررة وقدام  - 81

 ومحـايته كـافيني  وتغـذيـة غـذا  يف احلق احرتام هبـد  توصـــــــــــــــيـات (53)2017 و (52)2016 عـامي العـامـة
 التصــــدي لضــــمان فريدة فرصــــة ميث ” العقد أن على اخلاصــــة املقررة شــــدادت، الســــياق هذا ويف. وإعماله
 .“اإلنسان حقوق إطار يف التغذية لسو  وشفافة وشاملة متسقة بصورة
ـــالعقـــد يتعلق مـــا ويف - 82  مرتبطـــة قرارات، 2017 و 2016 عـــامي، العـــامـــة اجلمعيـــة اعتمـــدت، ب

 الزراعية للتنمية الواج  االعتبار إيال  على املصـــــــلحة وأصـــــــحا  األعضـــــــا  قراران شـــــــجا  ‘1’ بالتغذية:
__________ 

 (48) A/71/283. 
 (49) A/72/303. 
 (50) http://glopan.org/sites/default/files/ForesightReport.pdf.. 
 (51) http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R8-ar.pdf. 
 (52) A/71/282. 
 (53) A/72/188. 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/259
https://undocs.org/ar/A/RES/70/259
https://undocs.org/ar/A/71/283
https://undocs.org/ar/A/72/303
https://undocs.org/ar/A/71/282
https://undocs.org/ar/A/72/188
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 التنميــة أهــدا  ذلــك يف مبــا، دوليــا   عليهــا املتفق اإلمنــائيــة األهــدا  تنفيــذ عنــد والتغــذيــة الغــذائي واألمن
 على احلصـــول يف فرد ك   حق على التأكيد قراران وأعاد ‘2’ ؛(54)الثاغ الدويل امللثر والتزامات املســـتدامة

 التنمية وأهدا  العاملية التغذية غايات بأمهية الصـــــــــــــــدد هذا يف اإلقرار م ، ومغذية وكافية مأمونة أغذية
 األمم ووكاالت األعضـــا  الدول تبذهلا اليت باجلهود 72/238 القرار ونواه. (55)بالتغذية املتصـــلة املســـتدامة
 تقدمي على املعنيني املصـــــلحة أصـــــحا  مجي  وشـــــجا ، العقد إزا  التزاماهتا عن بالفع  أعلن  اليت املتحدة
 .العم  شبكات وإنشا  االلتزامات عن اإلعالن طريق عن ذلك يف مبا، العقد لتنفيذ الفعاال الدعم

  
 المست بل وآفاق خاتمة - سا ساا 

 وض  وتعاونية شاملة عملية بفض  مت، الغاية هلذه وتقيقا  . العقد لتنفيذ حثيثة جهود بذل  لقد - 83
 تنفيذ يف التقدام بعض أحرز، بعد بالكام  تقاق مل العاملية التغذية غايات أن ورغم. للعقد عم  برنامج

 أشــــكال تشــــم  ما غالبا  ، بالتغذية صــــلة ذات ســــياســــات تعتمد تقريبا   البلدان فجمي . الوطنية االلتزامات
 اإلمنائية اخلطط أو القطاعية السياسات يف معلنا   هدفا   الدوام على ليس  التغذية ولكن. كافة  التغذية سو 

، القطاعات بني مشرتكة تنسيق آليات أنش  ، بالتغذية خاصة متسقة وغايات ألهدا  وتقيقا  . الوطنية
 مبســـــــــتوى االرتقا ، العموم على، جي  ولكن. األحيان غال  يف متعددين مصـــــــــلحة أصـــــــــحا  بإشـــــــــرا 
 ذلك من واألهم، الســــــياســــــات بني االتســــــاق وتعزيز التغذية أج  من االســــــتثمارات زيادة وينبغي، التنفيذ
 .زمنيا واملوقوتة واملناسبة للتحقق والقابلة للقياس والقابلة احملدادة االلتزامات عدد زيادة ينبغي
 ولكن الالزمة اخلربة فيها اكتســـــب  الســـــياســـــات جمال يف تدابري اختاذ يف تنظر أن للبلدان وميكن - 84

 القضا ، األغذية نظم عم  جمال يلي: مبا يتعلق ما يف سيما ال، واس  نطاق على بعد فيها يتم ال التنفيذ
 عالج تغطية زيادة، الصــحية النظم عم  وجمال األغذية؛ منتجات من املشــبعة غري الدهنية األمحاض على

 ودعمها؛ ومحايتها الطبيعية للرضــــــــــاعة للرتويج الصــــــــــحية املرافق داخ  الرعاية وجودة، احلاد التغذية ســــــــــو 
 صـحية؛ غذائية نظم إىل الوصـول لتيسـري االجتماعي الدعم نظم تكييف، االجتماعية احلماية عم  وجمال
 واإلعانات األســــــــاســــــــية البنية وتطوير العامة االســــــــتثمارات اســــــــتهدا ، واالســــــــتثمار التجارة عم  وجمال
 مجي  يف مغذية أغذية توفري، للتغذية الداعمة البي ات عم  وجمال الغذائية؛ النظم جودة لتحســني، الزراعية

 كا   مســـتوى لضـــمان املســـتوى الرفيعة القطرية القيادة مشـــاركة، احلوكمة عم  وجمال العامة؛ امللســـســـات
 .االلتزام من
، 2017 عـام ميالنو يف انعقـد الـذي لألغـذيـة العـاملي القمـة مللثر النـاجحـة التجربـة إىل وبـالنظر - 85

 م  والزراعة األغذية ومنظمة العاملية الصـــــــــــحة منظمة ســـــــــــتعم ، النمو أج  من التغذية مبادرة من وكجز 
 .2020 عام يف جديد لقا  تنظيم أج  من اليابان حكومة

، التقليدية الفاعلة اجلهات يتجاوز مبا، الفاعلة اجلهات من املزيد لدعوة الفرصـــــــــــــــة العقد ويتي  - 86
 وجه على املدن شـــــــــــــــبكات طريق عن ملحوظة مســـــــــــــــامهات تقدمي وميكن. التغذية جمال يف بدلوها لتدلو

 . بعد تداد مل اخلا  القطاع إىل بالنسبة املناسبة والفر  األشكال ولكن. اخلصو 

__________ 

 .A/RES/72/173 و A/RES/71/245الوثيقتان  (54) 
 .A/RES/72/238 و A/RES/71/191الوثيقتان  (55) 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/238
https://undocs.org/ar/A/RES/72/238
https://undocs.org/ar/A/RES/71/245
https://undocs.org/ar/A/RES/72/173
https://undocs.org/ar/A/RES/71/191
https://undocs.org/ar/A/RES/72/238
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واألطفال  وينبغي الســـــــعي إىل إقامة روابط إضـــــــافية م  اجملتمعات احمللية اليت تعى بصـــــــحة النســـــــا  - 87
وحـــــقـــــوق اإلنســـــــــــــــــــــان واملـــــيـــــــاه ومـــــ  تـــــلـــــــك الـــــيت تـــــعـــــى بـــــتـــــغـــــري املـــــنـــــــاخ. وســـــــــــــــــــتـــــقـــــــام أوجـــــــه تـــــــآزر 

-https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2017/11/International-Decadeمــــــــــــ 

for-Action-%22Water-for-Sustainable-Development  ، من أجـ  التنميـة  املـا ”العقـد الـدويل للعمـ
 2028-2019وعــــقـــــــد األمــــم املــــتــــحـــــــدة لــــلــــزراعـــــــة األســــــــــــــــــريـــــــة  2028-2018، “املســــــــــــــــــتـــــــدامـــــــة

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/C.2/72/L.12/Rev.1A/RES/72/239

زر أخرى م  االجتماع الرفي  املســـــــــــتوى الثالث املع) باألمراض غري الســـــــــــارية يف عام (. وســـــــــــتقام أوجه تآ(
. ويقتضـي توسـي  نطاق 2019 وم  االجتماع الرفي  املسـتوى عن التغطية الصـحية الشـاملة يف عام 2018

 الشراكات أشكاال  مبتكرة وفعالة وبارعة من احلوكمة وتفادي إنشا  هياك  جديدة.
 أهدا  تقيق أج  من القطاعات بني مشـــرتكة تنســـيق آليات أنشـــ  ، القطري توىاملســـ وعلى - 88

 ينبغي ولكن. األحيان غال  يف متعددين مصـــــلحة أصـــــحا  بإشـــــرا ، بالتغذية خاصـــــة متســـــقة وغايات
 .للمشاركة مناسبة وقواعد املصلحة أصحا  مجي  م  للتعاون جيدة مناذج وتعزيز وض 
 املقام يف يركز للتغذية املاحنني فتموي ، االســــــــتثمارات زيادة إىل الثاغ الدويل وامللثر العقد ويدعو - 89
 التدخالت على احلايل الســـــــنوي اإلنفاق أن إىل الدويل البنك تقديرات وتشـــــــري. التغذية نق  على األول
 الدم وفقر اخلالصـة الطبيعية والرضـاعة الشـديد احلاد التغذية ونق  التقزم معاجلة أج  من بالتغذية املتصـلة
. املاحنني من أمريكي دوالر مليار 1 و احلكومية املصـــــادر من أمريكي دوالر مليار 2.9 يبلغ النســـــا  لدى
 مليارات 7 قدره إضايف مبلغ إنفاق ينبغي، كام   بشك  العاملية الصحة مجعية غايات تقيق يتسى ولكي
 اســتثماراهتا يف النظر احلكومات مجي  على ويتعني. املقبلة العشــر الســنوات خالل الســنة يف أمريكي دوالر
 .التغذية على القطاعات خمتلف يف استثماراهتا وأثر التغذية سو  أشكال خمتلف ملعاجلة احملدادة
 األمم ومنظومة األعضا  هبا تعهد اليت االلتزامات طموح ومستوى جلودة تلي  إجرا  ينبغي كما - 90

، عنها واإلبالغ وتنفيذها ببلورهتا اخلاصـــــــــة العمليات ذلك يف مبا، اآلخرين املصـــــــــلحة وأصـــــــــحا  املتحدة
 وكذلك املســـا لة آليات بشـــأن الوضـــوح زيادة إىل حاجة وهنا . الفاعلة اجلهات خمتلف مبســـا لة واخلاصـــة

 .املستدامة التنمية بأهدا  يتعلق ما يف القائمة اآلليات م  التآزر أوجه
 بني ما يف ومفتوحة شــاملة حوارات عقد، العقد عم  برنامج يف عليه منصــو  هو كما،  وينبغي - 91
  العقد مـدة منتصـــــــــــــــف خالل العقـد تنفيـذ يف احملرز التقـدام تقييم أجـ  من املصـــــــــــــــلحـة أصـــــــــــــــحـا  مجي 
 هذه شـــــــــــــك  خبصـــــــــــــو  األعضـــــــــــــا  م  التشـــــــــــــاور وســـــــــــــيتم. (2025) هنايته وعند (2020-2021)

 .وطرائقها االستعراضات
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