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 عملال برنامج

 
 معلومات أساسية

 
 وبلوغ عالاألج عرب توارةةامل الفقر دوامة من لخروجل من  البد مرأ أشااااااااا ال  يمع جب التغذية ساااااااااو  على القضاااااااااا  إن –1

 شااااااااا الا  العامل يف أشاااااااااخا  ةالةة كل  من واحد ةباقر  يعاين العوم،و  .2030 عام حبلول املساااااااااتدامة التنيمعة أهداف
  – السيمنة أو الزائد الوزن وأ الدقعقة املغذيات نقص وأ التغذية نقص - التغذية سو  أش ال من األقل على اا واحد
 لتغذيةا سااااو  آةارو  الغذائي. بالنظام املتصاااالة السااااارية غري ألمراضبا مصااااا  العامل ساااا ان من كبريا  عددا أن كيما
 والبلدان. لعةاحمل تيمعاتاجملو  وأسااااااااره  األفراد إىل بالنساااااااابة ،ةودائيم جسااااااااعيمة والرفاه والصاااااااا ة واجمليمت  التنيمعة على

 .التغذية و س من خمتلفة أش ال - الفرد أو املععشعة ةاألسر  وأ احمللي اجملتيم  وأ البلد نفس ضيمن - تواجدتو 
 
 :تشيمل وهي ،األبعاد متعددةو  معّقدة وعوامل  التغذية لسو  اجلذريّة األسبا و  –2
 

 السااااااوا ، على يةواحلضاااااار  الريفعة املناطق يف واالقتصاااااااد  االجتيماعي الوضاااااا  وتدين والبطالة والتخلف، الفقر 
 النزاعات، بعد ما فرتة يفو  اإلنساااااااااااااااين اجملال يف الطوارئ وحاالت نزاعات،ال أةر بفعل ذلك تفاق ي ما وغالبا

 الطبعععة؛ ال وارث ذلك يف مبا ،امليمتدة واألزمات
  خدمات وساااااو  ،الساااااع ة الرعاية وممارساااااات األطفال وصاااااغار الرضااااا  وتغذية ،مسااااااواةالالو  اإلنصااااااف عدمو 

 ومعاه جلعدةا الصا عة النظ  إىل الوصاولو  يعليمال الت صاعل فر  نقصو  ،الصا عة النظافةو  يصا ال الصارف
 أمان عدم بسبب رةضامل امللوةات بتالعوا ،ةالطفعلع عدوىوال األغذية تنقلها اليت واإلصابات ،املأمونة الشر 
 الت ضري؛ ممارسات أو ألغذيةا إنتاج

  التوسااااااّ و  الساااااا اين، النيمو عن النامجة والضااااااغو  املناخ تغري مثل ،والناشاااااا ة اجلديدة واالجتاهات الت دياتو  
 .1االستهالك وأمنا  احلعاة أمنا  وتغعري ، ضر حلا

 
 تتطور زالت ال البلدان تواجهها اليت التغذية حتديات فإن ،مالتقدّ  بعض إحراز شااااااااااااااهدت األخرية اآلونة أن رغ و  –3

  .يمرةومست قوية سعاسعة قعادة تتطلب وحلوهلا ،ةحد شتدوت
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 ،ةبالتغذي املعين الثاين الدويل املؤمتر خالل 2014 الثاين نوفيمرب/تشاارين يف ،العاملي اجملتيم و  األعضااا  الدول التزمتو  –4
 .العاملي للعيمل ةمشرتك رؤية عن التغذية عن روما إعالن يف هؤال  عرّب و  ،أش ال  جبيمع  التغذية سو  على بالقضا 

 .االلتزامات هذه لت قعق 2طوعي عيمل إطار على أيضاا  وااتفقو 
 
 جميموعة بت قعق توالتزم ،2030 لعام املساااتدامة التنيمعة خطة األعضاااا  الدول تاعتيمد ،2015 سااابتيمرب/أيلول يفو  –5

 متطلبات عتربت اليت ،والت ولعة العاملعة ومقاصاادها املسااتدامة التنيمعة أهداف من الناس وحمورها املدى وبععدة شاااملة
 جبيمع  اللتزاما خالل من التغذية لسااااااو  لتصااااااد ل قصااااااوى أولوية توأعط .املسااااااتدامة لتنيمعةا ت قعقل عنها غىن ال

 ألمنا فريوتو  اجلوع ىعل القضااا " أجل من 2 اهلدف إطار حتت اخلصااو  وج  وعلى ،3املسااتدامة التنيمعة أهداف
نة ذيةغالتو  غذائيال  2-2و 1-2 يناملقصااد إطار حتت ،األعضااا  الدول التزمت كيما  ."املسااتدامة الزراعة وتعزيز احملسااّ

 على الرضاااّ ،  فعه مبن الضاااععفة، والف ات الفقرا  ساااعيما ال اجليمع ، حصاااول وضااايمان اجلوع على القضاااا " يت  بأن
 سااااااااو  الأشاااااااا  جليمع  هناية  ضااااااااو " يت  أنو  "2030 عام حبلول العام طوال واملغّذ  املأمون ذا الغ من ي فعه  ما
 فالطاأل لدى واهلزال النيمو فتوقّ  شأنب دولعا علعها املّتفق األهداف حتقعق ذلك يف مبا ،2030 عام حبلول ذية،غالت

 الساااااااااااان وكبار اتعرضااااااااااااوامل واملحلا والنسااااااااااااا  لليمراهقات ذويةغالت االحتعاجات ومعاجلة اخلامسااااااااااااة، ساااااااااااان دون
 ."2025 حبلول

 
 املؤمتر تائجن على ،70/2594 هاقرار  خالل من ،املت دة لألم  مةاالع اجليمععة صااااااااادقت ،2016 نعسااااااااان/أبريل يفو  –6

 التغااذيااة أجاال من للعيماال املت اادة األم  عقااد 5220 إىل 2016 من الفرتة وأعلناات ،بااالتغااذيااة املعين الثاااين الاادويل
 رافشاااااااااإل" إىل العاملعة الصاااااااا ة ومنظيمة املت دة لألم  والزراعة األغذية منظيمة قرارال دعا كيما  (."التغذية عقد")

 يلالدو  صااااااااندو وال ،العاملي األغذية جبرنام م  بالتعاون ،التغذية أجل من للعيمل املت دة األم  عقد عذفتن على
 وإطار روما إعالن إىل يساااااتند عيمل جبرنام ووضااااا  حتديد وإىل ،للطفولة املت دة األم  ومنظيمة الزراععة، لتنيمعةل

 الدائيمة اللجنة ثلم تنسااااااعق تآلعا ةطبواساااااا ،2025-2016 رتةفال يف ذهفعتن وسااااااائل جانب إىل ل ، التاب  العيمل
 م  وبالتشاااور واليتها، م  متشااعا ،يالعامل يالغذائ األمن جلنة ثلم املتعددين املصاال ة أصاا ا  تومنتديا للتغذية
  خرى".األ واإلقلعيمعة الدولعة تواملنتديا تاملنظيما

 
 العاملعة الصااا ة ملنظيمة العام املدير من ،69/8 القرار خالل من ،العاملعة الصااا ة مجععة طلبت ،2016 أيار/مايو يفو  –7

 طويرت يف طلبها، على بنا  األعضااااااااااااااا ، الدول دع ي أن" أجل من والزراعة األغذية ملنظيمة العام املدير م  العيمل
 اجتيماعات وعقد لتغذية،ا بسو  املتعلقة املتعددة الت ديات إىل للتصد  وخططها وبراجمها سعاساهتا وتنفعذ وتعزيز
 وقابلة ددة،حم ت ون اليت تزاماتلاال يف النظر ذلك يف مبا امليمارسااااااااااات، أفضاااااااااال لتبادل شاااااااااااملة طبععة ذات دورية

   .5("2025–2016) التغذية أجل من العيمل عقد إطار يف زمنعا موقوتةو  ،ومناسبة ،للت قق وقابلة للقعاس،

                                                           
2  mm215a.pdf-http://www.fao.org/3/a 
3  14apr.pdf-EN-https://www.unscn.org/uploads/web/news/NutritionPaper 
4  &Lang=Ahttp://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&referer=/english/. 
5  ar.pdf-http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R8 
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 مبوجب ملت دةا لألم  العامة ععةاجليم من تها اليت واليةلل وفقاا  ووضااااااااااااااع  هذا التغذية عقد عيمل برنامجمت حتديد و  –8
 خالهلا من ينبغي آلعات العيمل برنامج دوحيدّ  .69/8 العاملعة الص ة مجععة قرار باالعتبار ذخاأل م  70/259 القرار
 .التغذية عقد أهداف حتقعق أجل من التعاون امللتزمني املصل ة أص ا  من وغريها األعضا  للدول

 
 الرئعسااااااااااعة االتاجملو  لتوجعهعة؛ا ئ ومباد املضااااااااااافة ت وقعيم العقد هدافأل وصاااااااااافا التغذية عقد عيمل رنامجب عرضيو  –9

 املصااال ة أصااا ا  من اجلهات من اوغريه األعضاااا  لدولا مشااااركة طرائقو  العيمل(؛ )جماالت ولويةاأل ذ  للعيمل
 .ملسا لةا وإطار التنفعذ(؛ )وسائل عيمللا دف ل أدواتو  وآلعات ،هاوأدوار 

 
 مبادرات إىل ندسااتتو  وتعاونعة، مسااتيمرةو  شاااملة عيملعة خالل من تضااعو  للتعديل، قابلة وةعقة هذا العيمل برنامجو  –10

 .بعنها ما يف ربطتو  ينالعديد وشركائها حل وماتا
 

 األهداف
 

 املتعلقة الغايات وحتقعق غذيةبالت املعين الثاين الدويل املؤمتر التزامات تنفعذ وترية سري ت يف التغذية عقد هدف ي يمن –11
 التنيمعة أهداف بلوغ يف ةمهاساااملو  2025 عام حبلول العاملعة التغذيةو  الغذائي بالنظام املتصاالة السااارية غري باألمراض
 .2030 عام لولحب املستدامة

 
 :التغذية عقد وإن –12
 

 ؛املتاحة واملوارد القائيمة عاكلاهل ضيمن عيملي اا زمنع ادحمدّ و  املعامل واضح متيماس ا اإطار  وفري  
 فاعلة جهات كذل يف مبا القطاعات، مجع  من متعددة جهات تبذهلا اليت اجلارية اجلهود موا مة سااااارعوي فزحي 

 ؛الركب خلف أحد أ  ترك عدمو  التغذية سو  أش ال كل  هنا إل عاملعة حركة لتعزيز ،جديدة
  إىل 2030 لعام سااااااااااااااتدامةامل التنيمعة خطةو  بالتغذية املعين الثاين الدويل ملؤمترا اللتزامات الةفعّ ال رتمجةال فزحيو 

  ؛اوطنع وحمددة مليموسة وبرامج سعاسات
  تعددةامل قطاعاتلا عرب والنتائج األدلة على الرتكعز م  والدولعة واإلقلعيمعة الوطنعة ساااااعاسااااااتال اتساااااا  عززيو 

 لىع الصاااالة ذات السااااعاسااااات أةر رصااااد حتسااااني خالل من ذلك يف مبا التغذية، سااااو  أشاااا ال كل  مل اف ة
 ؛ذلك عن التقارير رف و  ةوالعاملع ةواإلقلعيمع ةالوطنع املستويات

  إضافعة؛ ومالعة عةسعاسات التزامات تعب ة إىل يدعوو  
  ةحباصاا اجلهاتو  لقطاعاتا خمتلف عرب يمسااا لةلل عاملي إطار إنشااا ب األعضااا ، الدول إشااراف حتت ،يقومو 

  .القائيمة واألدوات والعيملعات اآللعات إىل ستنادباال املصل ة
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 القيمة المضافة
 

 :يلي ما يف التغذية لعقد املضافة القعيمة تتيمثل –13
 

 كل  يف الناس مجع  فع  حيصااااال لعامل مجاععة رؤيةب ااسااااارتشااااااد لعيمل،ا إىل  ةامللّ  احلاجة على الضاااااو  تسااااالعط 
 ؛معقولة أسعاروب ةوآمن ةتنوعمو  ص عة غذائعة وجبات على احلعاة مراحل مجع  ويف األوقات

  من وتنفعذها قطرية عيمل التزامات وضاااا  أجل من هاوحتقعق هاوتعقب نتائجالو  راةاآل  ديدلت زةمركّ  فرتة حتديدو 
 ؛ وخارج التغذية جمتيم  داخل فاعلةال هاتاجل من متنوعة وعةيمجم جانب

  كل  إهنا  أجل من الوطنعة اتالساااااااعاسااااااا لتغعري اجملتيم  نطا  على حركات لنشااااااار مسااااااابوقة غري فرصاااااااة توفريو 
 ؛كافة  البلدان يف التغذية، سو  أش ال

  باألغذية املتصااااالة واملبادرات الربامج جمال يف نيالعامل املصااااال ة أصااااا ا  مجع  بني ما يف عاملي بطار ت توفريو 
  املشرتكة؛ هدافلأل احتقعق للعيمل التآزر أوج  تعزيزو  متبادل  تعلّ  لقخل التغذيةو 

  ؛هبا املتعهد لتزاماتاال عن املتبادلة املسا لة وضيمان احملرز التقدم لتتب  املتناول ويف فافش عاملي إطار وض و 
 العامة يمععةاجل إىل منتظيمة تقارير رف  خالل من ساااااعاساااااي مساااااتوى أعلى على التغذية على الضاااااو  وتسااااالعط 

 الغذائي األمن جلنة إشاااراكو  عةالعامل الصااا ة ومنظيمة والزراعة األغذية نظيمةمل الرئاساااعة واألجهزة املت دة لألم 
 .املصل ة أص ا  املتعددة نتدياتاملو  الدولعة احل ومعة اهلع ات من وغريها العاملي

 
 التوجيهية المبادئ

  
 :التغذية عقد إن –41
 

   البلدان؛ وتقوده متل 
 ؛القائيمة اجلهود ىلإ ويستند 
  ؛واإلجرا ات الفاعلة اجلهات بني ما يف التنسعق عززيو 
  التغذية؛ سو  وأسبا  أش ال مجع  معاجلة أجل من البلدان مجع  يدع و  
 قطاعاتال خمتلف عرب التغذية إجرا ات توحعدل املعنعني املصاااااااااااااال ة أصاااااااااااااا ا  يمع جل شاااااااااااااااملة مظلة وفروي 

  ؛عزيزهاوت تهاوموا م
  ذلك شج يو  ،التغذية سو  أش ال مجع  على لقضا ل وعاملعة وإقلعيمعة ووطنعة حملعة حركات ظهورب يقرّ و. 

  
 ضاايمنيو  كافة  الفاعلة جلهاتا مشاااركة  عظّ يو  التغذية سااو  أشاا ال مجع  يعاجل ،شااامل بطاب  التغذية قدع يساات و  –15

 :التغذية عقد فإن الغاية، هلذه وحتقعقاا  مجععا. الناس احتعاجات عةتلب
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 نظيمها ائصوخصاااااا تواجهها اليت التغذية سااااااو  حتديات وطبععة دخلها عن النظر بغض ،كافة  البلدان شااااااركي 
 والص عة؛ الغذائعة

  نيالرئعسااااااع املصاااااال ة أصاااااا ا  بوصاااااافه  والشاااااابا ، النسااااااا  خاصااااااة م ان، كل  يف لناسا كل  إىل  وجّ تيو 
  لنجاح؛ا يف

  النظ ف وا ؛سااااا حد على احلضااااارية وشاااااب  يةواحلضااااار  عةالريف عةالسااااا ان تجيمعاتالو  املناطق عرب العيمل عساااااريو 
 التجيمعات أن حني يف ساااااااريعة اتوجناح تغريات برازإل مهعأة ت ون قد احلضااااااارية ئعةالغذا بع اتالو  احلضااااااارية
 ؛هاتهالكواس هاوتوزيع األغذية إلنتاج هامة مواق  توفر الريفعة واملقاطعات والقرى الريفعة الس انعة

  النزاعاااتو  الطبعععااة ال وارث ذلااك يف )مبااا اهااعاادد تزاياادامل األولويااة ذات واحلاااالت الطوارئ حاااالت يعاااجلو 
  لس ان؛ا من هائلة ألعداد التغذوية احلالة يف تؤةر اليت (امليمتدة األزماتو 

  نم مناسااااب هو ما لضاااايمان الصاااالة، ذات املسااااتويات مجع  على ،هادعيميو  احل ومة قطاعات مجع  شااااركيو 
 التغذية؛ سو  أش ال كل  إهنا  بشأن وعيمل ومتويل ولوياتلأل حتديد

  الدولعة احل ومعة املنظيماتو  احل ومات ذلك يف مبا ،املصاااااااااااااال ة أصاااااااااااااا ا  من واسااااااااااااااعة طائفة م  يعيملو 
 املدنو  نيالربملانعو  التنيمعة ومصااااااااااااااارف املالعة املؤسااااااااااااااساااااااااااااااتو  واحمللعة اإلقلعيمعة املنظيماتو  الدولعة املنظيماتو 
 اهو دعوي ،عيمالاأل وقطاع اخلريية املؤسااساااتو  اإلعالم وسااائلو  األكادميعة واألوسااا  املدين اجملتيم  ظيماتمنو 

 على والقدرة واألموال ةفنعال واملساعدة والدعوة التنفعذ ذلك يف )مبا يمةقعّ الو  فريدةال اأصوهلب املسامهة ىلإ مجععا
 ؛هلا ودعيماا  الوطنعة والربامج السعاسات م  شعاامت (،احلشد

  والرعاة مساكاأل صااعد وجمتيمعات األمساك صااعاد  وصااغار الفالحني متثل اليت االجتيماععة حلركاتا م  يعيملو 
 يف اليموالع لعةاألصااا والشاااعو  والشااابا  والنساااا  واملساااتهل ني احلضااارية املناطق فقرا و  واملهاجرين الالج نيو 

 ؛للتغذية عاملعة حركة إنشا  يف رئعسعة فاعلة أطرافاا  باعتباره  واألغذية، الزراعة قطاعي
 املشاااااااري   احلج واملتوسااااااطة الصااااااغرية نشااااااآتامل من ذلك يف مبا ،هوموارد اخلا  القطاع كفا ات  ةروة عبئوي 

 .ذات  وقتال يف املصاحل تضار  إدارة م  ،األكرب اجلنسعات واملتعددة الوطنعة الشركات إىل االجتيماععة
 

 احلصول يف فرد كل  حق" لعةوالدو  واإلقلعيمعة الوطنعة والربامج السعاسات فعها حترتم ،مت عنعة بع ة التغذية عقد هعئيو  –16
 يف فرد ل ل ةاألسااااساااع واحلقو  ال ايف، الغذا  على احلصاااول يف واحلق يتيماشاااى مبا ومغذية وكافعة آمنة أغذية على

 صااااااا وك من لكذ وغري والثقافعة واالجتيماععة االقتصاااااااادية باحلقو  اخلا  الدويل العهد مبوجب اجلوع من الت رر
 .ب  وتفي وحتيمع  ،6"الصلة ذات املت دة األم 

 
 املصاال ة أصاا ا  نم غريهاو  احل ومات تخذهات اليت اإلجرا ات فعها تعتيمد ،مت عنعة بع ة التغذية عقد يهعئ كيما –17

   فعالة. حلول عن الب ث مواصلة أجل من األكادميعة املؤسسات م  عيمليو  ،العليمعة األدلة أحدث على

                                                           
 .إعالن روما عن التغذية  6
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 العمل مجاالت
  

إطار وصعات ت عن تنبثق قطاعات، عدةل وشاملة ت املعة أةر جماالت ستة حول التغذية عقد خالل العيمل يتيم ور –18
 يف حني أن كلو  ووةعقة الصااااااالة بأهداف التنيمعة املساااااااتدامة ذات الصااااااالة. ،املعين بالتغذية الثاينالدويل عيمل املؤمتر 

وعلى  ؛عضها البعضب إلعها مبعزل عن النظرعدم  ينبغيفإن   ،ويؤطره العيمليرشد  املواضعععة اجملاالت هذه ال منجم
 الساااااااااتة، االتواجمل. نفسااااااااا  الوقت يف جماالت عدةب ربامجالو  ساااااااااعاسااااااااااتال ربط ينبغيعادة ما املساااااااااتوى العيملي، 

 :كاآليت يه
 

 ؛ص عة غذائعة نظ  أجل من الصيمود على قادرةو  مستدامة أغذية نظ  (1)
  ؛األساسعة التغذية إلجرا ات شاملة تغطعة توفر متناسقة ص عة نظ و  (2)
   ؛و تغذال تثقعفالو  جتيماععةالا يمايةاحلو  (3)
 التغذية؛ ت سنيل ستثيمارالوا تجارةالو  (4)
  ؛األعيمار كل  يف للتغذية داعيمةوال منةاآل بع اتالو  (5)
 التغذية. جمال يف واملسا لة احلوكيمة تعزيزو  (6)

 
 إىل بدوره يهدف  ذال احمللي العيمل وتعزيز عسااااريلت والعاملي واإلقلعيمي الوطين السااااعاسااااايت احلوار التغذية عقد يعززو  –19

 الدول أخذ ضااااايمان إىل بالنسااااابة مه  املدين اجملتيم  يشااااارك حملي هنج اتباع إنو  .كافة  املساااااتويات على ةراأل عظع ت
 إطال  فعها يتعني اليت املختلفة السااعاسااعة والبع ات اهلعاكل م  فلت عّ ا إىلو  والسااعاسااات؛ ملبادراتا بزمام عضااا األ

 ضاايمان إىلو  ؛ام يم جمت داخل  بريةال االقتصاااديةو  واالجتيماععة اجلغرافعة الفاتتخاال معاجلة إىلو  ؛التغذية مبادرات
 .الركب خلف أحد أ  رتكت وأال الناس حمورهاو  شاملةو  منصفة لولاحل ت ون أن

 
 هاؤ اوشاااااااااااااارك احل ومات تبديهيما نلذيلا وااللتزام االهتيمام على دةحمدّ  إجرا ات صااااااااااااااعاغةو  األولويات توقفسااااااااااااااتو  –20

 ،فعال هإجناز  مت ما إىل سااااتناداالب وشااااامل، كامل  حصاااار جرىسااااع   لذلك، دعيماا و  األخرى. احملتيملة الفاعلة واجلهات
 ،لتغذيةبا الصااااااااالة ذات القائيمة عةاتالساااااااااعاسااااااااا جرا اتاإلو  تيمويلال وآلعات واحلركات املبادرات كل  ورسااااااااا  لت ديد
 الرتكعز من زيدامل إحداث من  ن ّ متو  العاملي التغذية وجمتيم  األعضاااا  الدول حتعاجاتال التغذية عقد إبراز لضااايمان

 .ّددةاحمل الفجوات على
 

 صحية غذائية نظم أجل من الصمود على قادرة مستدامة أغذية نظم :1 العمل مجال
  

 :بالتغذية الثاين املعينالدويل توصعات إطار عيمل املؤمتر  إىل اجملال هذا يف العيمل يستند –21
 

 (؛14و 12و 11و 10و 9 التوصعات) ص عة غذائعة نظ  زتعزّ  مستدامة غذيةأ نظ  إىل بالنسبة -
  ؛(50 التوصعة) الص عة والنظافة الص ي والصرف املعاه إىل وبالنسبة -
 (.57و 56و 55و 54و 53 التوصعات) املع روبات مضادات ومقاومة األغذية سالمة إىل وبالنسبة -
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 ملواردا على وتضااااااغط مثلى صاااااا ةل ةالالزم اجلعدة اجلودة ذات غذائعةال نظ ال إىل تؤد  ال 7احلالعة غذيةاأل نظ  إن –22
 ىلإ اإلنتاجو  املدخالت من – بأكيمل  األغذية مانظ تغطي متسااااااقة إجرا ات إىل حاجة وهناك .8لل وكب الطبعععة
 مسااااااتدامة ذائعةغ وجبات لىع اجليمع  حصااااااول لضاااااايمان – هالكسااااااتالوا بالتجزئة والبع  والنقل والتخزين التجهعز
  .واملغذيات األغذية من واملهدر الفاقد من واحلد وص عة

 
 على اهوجتهعز  األغذية إنتاج قويةت أجل: من الوطنعة االسااااااتثيماراتو  السااااااعاسااااااات أيضااااااا هذا العيمل جمال شاااااايمليو  –23

 ا خ اهتيمام إيال  م  ،األساااااااريني واملزارعني الصاااااااغرية احلعازات أصااااااا ا  نبجا من ساااااااعيما ال احمللي، املساااااااتوى
 بشاااااأن دولعة عةتوجعه خطو  وضااااا ب مناساااااباا، ذلك كان  حعثيما والقعام، احملاصاااااعل؛ تنوي  تشاااااجع و  املرأة؛ لتيم ني

 ألغذيةا بسااااااالمة تعلقت دولعة ممارسااااااات ومدونات توجعهعة خطو و  واصاااااافاتم وكذلك الصاااااا عة، عةائالغذ نظ ال
 ها.وت ععف هاواعتيماد ،وجودهتا

 
 واألغذية الفاكهةو  راواخلض والبقول احلبو  من متنّوعة أصناف إنتاج حتسني :يلي ما تشيمل أن لل لول ينبغيو  –24

 حنو على تسااااااااتهلكو  تنتج أن يغينب اليت األلبان، ومنتجات والبعض والل وم األمساك فعها مبا املصاااااااادر، احلعوانعة
 غذائعة ظ ون ؛ت العفها حتيمل على والقدرة علعها احلصاااااااول عةوإم ان األصاااااااناف هذه فراتو  وحتساااااااني مساااااااتدام،

 بشاااااااأن لعاملعةا الصااااااا ة منظيمة توصاااااااعات م  متاشاااااااعاا  دقعقةال غذياتاملو  لعافاألو  ال برية، غذياتامل على حتتو 
 .9ةالص ع ةالغذائع النظ 

 
 حرازإل التغذيةو  الغذائي األمنب املتعلق العاملي عيمالاأل جدول يف األغذية سالمة اجر إد ينبغي ،ذلك إىل باإلضافةو  –25

 ف اتال سااّعيما ال للساا ان، التغذو  الوضاا  هتّدد األغذية سااالمة يمشاااكلف .التغذية حتسااني جمال يف مل وظ تقّدم
 مواد بفعل ةامللّوة األغذية تشاااااّ لو  .واألطفال واملراهقات املرضاااااعات والنساااااا  واحلوامل املسااااانني مثل ،املساااااتضاااااعفة

 السااارطان، إىل اإلساااهال من األمراض، من لعديدا مصااادر البع عة، امللّوةات ذلك يف مبا بعولوجعة، أو كعيمعائعة  خطرة
  ترتاج  مل ،األخرية العقود خاللو  مباشار. ريغ أو مباشار بشا ل الغذائي ورفاهه  وصا ته  الناس حعاة يقّوض ممّا

 واملعاه ونةاملأم غري األغذية من املتأتعة املعوية األمراض من اغريمه أو والزحار اإلسااااااااااااااهال عن النامجة األمراض كثرياا 
 ،الغذائعة نظيمه  خالل من مزمن، بش ل األطفال يتعّرض النامعة، البلدان بعض ويف .الص عة املرافق وردا ة امللّوةة

  .قّزمالت يف أيضا رجحاأل على سه ت بل ف سب، للسرطان مسّببة مادة تعترب ال اليت األفالتوكسني ادةمل

                                                           
 http://www.fao.org/docrep/018/i3300a/i3300a.pdf تغذية أفضل:ل، نظ  األغذية 2013منظيمة األغذية والزراعة، حالة األغذية والزراعة،   7
 مستدام، حنو لىع الغابات وإدارة مستدام، حنو على استخدامها وتعزيز وترمعيمها الربية اإلي ولوجعة النظ  محاية التنيمعة املستدامة:من  15اهلدف   8

 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15: البعولوجي التنوع فقدان ووقف مساره، وع س األراضي تدهور ووقف التص ر، وم اف ة
9  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/ 

http://www.fao.org/docrep/018/i3300a/i3300a.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
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 ضااااااااداتم مقاومة يف عاملي قلق مصااااااادر تشااااااا ل اليت األغذية بساااااااالمة املرتبطة الناشااااااا ة القضاااااااايا إحدى تتيمثلو  –26
 ورفاههيما، احلعوانو  اإلنسان ص ة إىل بالنسبة عنها غىن ال لليمع روبات املضادة العقاقري أنّ  حني ففي املع روبات.

 خماطر ناميت إىل ؤد ي احلصاااااااعف غري اساااااااتخدامها نّ فإ األغذية، منتجي ععش سااااااابل إىل بالنسااااااابة األمهعة حامسةو 
 معاجلة فع  تطّلبت الذ  الوقت ويف واإلي ولوجعة. الزراععة لبع اتاو  لبشاااارا دهتدّ  اليت املع روبات مضااااادات مقاومة
 تعرتض كبرية  حتديات هناك زالت ال ،10القطاعات متعدد "ةواحد ةص  "هنج اعتيماد املع روبات مضادات مقاومة
 يمة.مالئ وطنعة وإجرا ات سعاسات إىل دولعاا  هبا فرت عامل التوجعهعة واخلطو  املعايري ترمجة سبعل

 
  األساسية التغذية إلجراءات شاملة تغطية توفر متناسقة صحة نظم: 2العمل مجال 

 
 :بالتغذيةالثاين املعين الدويل توصعات إطار عيمل املؤمتر  إىل اجملال هذا يف العيمل يستند –27
 

 (؛28و 27و 26و 25 )التوصعات الصيمود على وقادرة قوية ص ة نظ  إىل بالنسبة -
  ؛(37و 36 التوصعتان) والتقزم (35و 34 التوصعتان) اهلزال معاجلة إىل وبالنسبة -
 (.49و 48و 47و 46و 45و 44 التوصعات) التغذية لت سني الص عة اخلدمات إىل وبالنسبة -

 
 إجرا اتب االضطالع خالل من ومعاجلت  أش ال  يمع جب لتغذيةا سو  من للوقاية قوية ص ة نظ  إىل حاجة هناكو  –28

 نقص تفاق  أن مي ن اليت ألمراضا من لوقايةل وكذلك ،األعيمار كل  إىل بالنسااااابة دلّةاأل على مبنعة تغذية وخدمات
 الزائد بالوزن طةاملرتب األجل الطويلة الصااااااااا عة العواقب م  تتعامل نأ الصااااااااا ة لنظ  ينبغي كيما  ومعاجلتها. التغذية

 .م اف تهاو  ةالغذائع بالنظ  املتصلة السارية غري األمراض من والوقاية والسيمنة
  

 علىو  لصاا عةا اخلدمات لىع ،ضااعفاو  هتيمعشاااا  األكثر فعه  مبن اجليمع ، صااولح فر  توفري إىل حاجة هناك كيما –29
 مجعااااااااا  صااااااااااولح علااااااااااى ضاااااااااايمنا تنطااااااااااو  اليت الشاملة الص عة التغطعة توفري يعين وهذا املالعة. املخاطر من احليماية
 الوقائعااااةو  التعزيزيااااة الضاااارورية الصاااا عة اخلاااادمات ماااان يلزم اااااممّ  اوطنع دةحماااادّ  جميموعااااة علااااااااى ،متععااااااااز دون ،الناااااااااس

 اجلعااااااااااااااادةو  األساسعة واألدوية ،النفسعة والص ة الف  ص ة خدمات ذلك يف مبا ،والتأهعلعة س نةوامل والعالجعاااااااااااااااة
 صااااااااعوباتل خدمنياملساااااااات ضر يعااااااااّ  ال اخلاااااااادمات هذه استخدام أن كفالة  م  الة،والفعّ  الت لفااااة واملعسااااورة واملأمونااااة

 .11واملهيمشة والضااععفة الفقعاارة الس انعة الف ااات على خا  بش ل الرتكعز م  ،مالعااة
 

 العاملني دع و  ؛12الص ة نظام تصيمع  يف الصلة ذات التغذية إجرا ات مجع  إدراج إىل اجملال هذا يف العيمل يهدفو  –30
  .ةالالزم واملعدات اإلمدادات توافر وضيمان التغذية؛ إجرا ات جنازإل املستويات مجع  على الص ة جمال يف

                                                           
 انظر خطط العيمل الصادرة عن منظيمة الص ة العاملعة ومنظيمة األغذية والزراعة.  10

http://www.wpro.who.int/entity/drug_resistance/resources/global_action_plan_eng.pdf and http://www.fao.org/3/a-

i5996e.pdf and the joint FAO/WHO/OIE national Action Plan guidance http://www.who.int/drugresistance/action-

plans/manual/en/ 
: 67/81العامة لألم  املت دة  يمععةاجلقرار   11

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/81&referer=/english/&Lang=A. 
. 2013. جرا ات التغذية األساسعةمنظيمة الص ة العاملعة. إ  12

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/essential_nutrition_actions/en/ 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F111.221.29.49%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn5
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F111.221.29.49%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn5


 2017مايو/أيار  5

 

9 

 غذويةوالت ةعصااااا ال هدافاألو  سااااارتاتعجعاتاال ،مالئيمة وساااااعاساااااات متناساااااب متويل خالل من ،اجملال هذا يدع و  –31
 العاملعة لصااا ةا منظيمة عن الصاااادرة األطفال وصاااغار الرضااا  لتغذية العاملعة االسااارتاتعجعة ذلك يف مبا ،صااالةال ذات

 للفرتة الاألطف وصاااااااغار والرضاااااااّ  األمهات بتغذية اخلاصاااااااة الشااااااااملة التنفعذ خطةو  للطفولة املت دة األم  ومنظيمة
 ةللفرت  وم اف تها بالنظام الغذائي املرتبطة الساااااااااااااارية غري األمراض من للوقاية العاملعة العيمل وخطة ،2025–2012
 غذيةالت سااو  عن ال شااف إىل خا  بشاا ل اإلشااارة وجتدر العاملعة. الصاا ة منظيمة أعدهتيما اللتان 2020–2013
 فرتيت خالل النساااا  إىل املراهقات الفتعات من بد ا لليمرأة، الصااا عة والرعاية التغذية وتوفري ومعاجلت ؛ وإحالت  احلاد

 ساان حىت طبعععةال الرضاااعة واسااتيمرار أشااهر سااتة إىل تصاال ملدة اخلالصااة الطبعععة الرضاااعة وتعزيز والرضاااعة؛ احليمل
 قبل واألطفال للنساااااا  الالزمة الدقعقة الغذائعة امل يمالت وتوفري مناسااااابة؛ ت يمعلعة تغذية توفري م  وبعده، السااااانتني

 .املدرسة سن
 

 ي  تغذالتثقيف الجتماعية   االحماية ال: 3مجال العمل 
 

 :الثاين املعين بالتغذيةالدويل توصعات إطار عيمل املؤمتر  إىل اجملال هذا يف العيمل يستند –32
 

 (؛21و 20و 19 )التوصعات التغذية عن واملعلومات التغذو  التثقعف إىل بالنسبة -
 (.24و 23و 22 التوصعات) االجتيماععة احليماية إىل وبالنسبة -

 
 احلدود من تبدأ شاااااملة عاملعة اجتيماععة محاية ضاااايمانب ،2012 عام يف ،املت دة لألم  العامة اجليمععة أوصاااات وقد –33

 الفقر مسااااااتويات ضعفخت يف احملرز واملتفاوت احملدود التقّدم إىل بالنظرو  االجتيماععة. لل يماية الدنعا أو األساااااااسااااااعة
 من ال ثري يف لالعيم فر  ومنو االقتصااااد  للنيمو حالعاا  القامتة واآلفا  التغذية وساااو  الغذائي األمن وانعدام واجلوع
 أش ال . يمع جب التغذية وسو  الفقر على للقضا  شاملة اجتيماععة محاية إىل حاجة هناك العامل، أحنا 

 
 والتغااذيااة لالئقا العيماال فر  خلقو  النقااديااة التوالت وي األغااذيااة توزي  مثاال ،االجتيماااععااة احليمااايااة لتاادابري مي نو  –34

 حني عداا،ج املصيميمة االجتيماععة احليماية رامجب إنو  الصيمود. على القدرة وتعّزز الدخل مستوى ترف  أن ،املدرسعة
 معدل ورف  غذائيال التنوّع وزيادة الدم فقر وخفض الطول حتسني إىل تؤد  ،صلةال ذات ص عةال دماتباخل قرتنت

 .وأطفاال اا ضعر  أفرادها بني تض ّ  اليت الدخل املنخفضة األسر لدى سعيما ال باملغذيات، الغنعة األغذية استهالك
 

 وأمنا  الصااااااا عة لغذائعةا بالنظ  يتعلق ما يف مساااااااتنرية عاراتخب القعام من الناس يتيم ن ،التثقعفو  املعرفة بفضااااااالو  –35
 ّززةاملع اتالسلوكع سنيحتو  ورعايته ، األطفال وصغار الرض  تغذية ممارسات حتسنيو  ،13الطبععة م  وئام يف احلعاة

 للتثقعف مهيماا  هدفاا  اتوالسلوكع احلعاة أمنا  تغعري ويشّ ل املستدامة. التنيمعة حتقعق يف واملسامهة ،والص ة للنظافة
 ليموارد.ل املستدام االستخدام حتفعزو  األغذية من واملهدر فاقدال خفض على أيضاا  يساعد أن ومي ن التغذو .

 

                                                           
 ذات املعلومات م ان كل  يف للناس تتوافر أن ضيمان: "من أهداف التنيمعة املستدامة 12اهلدف من مقاصد  8املقصد دعو إىل ذلك أيضا يكيما   13

 ".2030 عام حبلول الطبععة م  وئام يف الععش وأمنا  املستدامة بالتنيمعة والوعي الصلة
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 ،لتغذيةل املناصرة اجلهاتو  اخلا  والقطاع احل ومعة غري املنظيماتب االقتضا  حسب مدعومة ،ل  وماتل مي نو  –36
 االبتدائي علع تال مناهج تضااااايمني خالل من الصااااا عة، احلعاة أمنا  يف نشاااااودةامل لتغعرياتل الرتويج على سااااااعدت أن

 الطعام وإعداد ظافةالنو  الطبخ ممارساااات دريست ذلك يف )مبا والتغذية باألغذية تصااالةامل هاراتاملو  عارفامل والثانو 
 التوساااع  أنبشااا لوائح وضااا و  جتيماعياال تساااويقال تالمح تنظع و  التغذية عن عامة معلومات نشااارو  املدارس(، يف

 والص عة. التغذوية االدعا اتو  الغذائي
 

 خاصة وطنعة توجعهعة طو خ إىل يستند أن يةتغذال ومعلومات تغذو ال تثقعفبال املتعلقة تدخالتال تنفعذل وينبغي –37
 شااب ات برامجو  االجتيماععة احليماية برامج يف يةالتغذ أهداف إدراج ينبغي كيما  .متسااقة وسااعاسااات الغذائعة لنظ با

 غريو  درسااااااعةامل الوجبات برامج ذلك يف مبا والغذائعة، النقدية الت ويالت إىل إضااااااافة اإلنسااااااانعة ليمساااااااعدةل األمان
 املستضعفني. للس ان االجتيماععة احليماية تدابري أش ال من ذلك

 
  التغذية لتحسين ستثمارال ا تجارةال: 4مجال العمل 

 
 :بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر عيمل إطار توصعات إىل اجملال هذا يف العيمل يستند –38
 

 ؛(8و 4 التوصعتان) الفّعال للعيمل مت عنعة بع ة هتع ة إىل بالنسبة -
 .(18و 17 انالتوصعت) نيالدولع واالستثيمارات التجارة إىل وبالنسبة -

 
 التجارة اتفاقاتف .األغذية نظ  إىل النسبةب متزايدة أمهعة ت تسي ستثيمارالوا التجارة حت   اليت القواعد باتت لقد –39

 أسعار على تؤةر فهي ،ةلعواحمل ةوالوطنع ةواإلقلعيمع ةالعاملع ياتاملستو  على األغذية نظ  عيمل كعفعة  على تؤةّر ستثيمارالوا
 .كذلك  الغذائعة واخلعارات األغذية وسالمة يةالتغذ نتائج لىوع ،كهاال واسته لعهاع صولاحل عةوإم ان فرهااوتو  األغذية

 
 تنفعذ تدع  أن لتجاريةا واالتفاقات للسعاسات وينبغي حعوية. أمهعة والتغذية التجارة سعاسات بني التسا ا ي تسيو  –40

 .14أخرى بلدان يف كاف  غذا  يف احلق يف سليب تأةري أ  هلا ي ون أالّ  وينبغي بالتغذية املتعلقة والسعاسات الربامج
 

 خالل من ةوالتغااذياا الغااذائي لألمن العاااملعااة الغااايااات لت قعق املتاااحااة الفر  حتااديااد على هااذا العيماال جمااال يركزو  –41
 وتنفعذ ،15غذيةاأل ونظ  الزراعة يف املساااؤولة باالساااتثيمارات اخلاصاااة املبادئ تنفعذو  ،واالساااتثيمار التجارة ساااعاساااات
 عةوإم ان مغذيةو  آمنة أغذية إمدادات فراتو  وحتسني الغذائي، الدستور عن الصادرة التوجعهعة واخلطو  املواصفات

  مالئيمة. جتارية وسعاسات اتفاقات عرب علعها احلصول

                                                           
  .68/177م  املت دة لأل من قرار اجليمععة العامة 25الفقرة   14

 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/177&referer=/english/&Lang=A 
 CFS 2014/41/4 Add.1 :ml620a.pdf-http://www.fao.org/3/a الوةعقة  15

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F111.221.29.49%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn8
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2F111.221.29.49%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Dar%23_ftn8
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 لكل األعمارداعمة للتغذية : بيئات آمنة 5مجال العمل 
 

 :بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر عيمل إطار توصعات إىل اجملال هذا يف العيمل يستند –42
 

 ؛(16و 15و 13 )التوصعات ص عة غذائعة نظيما تعزز مستدامة غذائعة نظ  إىل لنسبةبا -
 ؛(33و 32و 31و 30و 29 )التوصعات ودعيمها ومحايتها الطبعععة الرضاعة تشجع  إىل بالنسبةو  -
 ؛(41و 40و 39و 38 التوصعات) الطفولة مرحلة يف لسيمنةوا الزائد الوزن معاجلة إىل بالنسبةو  -
  ؛(43و 42 التوصعتان) اإلجنا  سن يف النسا  لدى الدم فقر معاجلة إىل بالنسبةو  -
 (.52و 51 التوصعتان) الص عة والنظافة الص ي والصرف املعاه إىل بالنسبةو  -

 
 ىاملستشفو  املنزلو  درسةامل بع ات ذلك يف مبا التغذية، سو  نتائج يف البع عة العوامل أمهعة على هذا العيمل جمال ديشدّ و  –43

 ودعيمها هاومحايت الطبعععة الرضااااااااااااااعة تشاااااااااااااجع  لىع يركز كيما  .كذلك  احلضااااااااااااارية والبع ات ،األغذية وإنتاج ،والعيمل
 تنظعيمعة أدوات اسااااااتخدام ينبغي صاااااا عة، غذائعة بع ة هتع ة أجل منو  .العيمل وأماكن ملسااااااتشاااااافعاتا مثل ،بع ات يف

 .الص عة ئعةالغذا النظ و  والطلب العرض حوافز تعزيز م  ىيماشيت مبا واإلعانات والضرائب التوسع  مثل ومالعة،
 

 من الوقايةو  لص ةا إىل بالنسبة عن  غىن ال أمر مناسبة ص ي صرف ومرافق مأمونة شر  معاه على صولاحل إنو  –44
 بساااااااابب لليموت ةعرضاااااااا أكثر التغذية بنقص تأةرونامل األطفالف التغذية. حالة حتسااااااااني وبالتايل اإلسااااااااهال، ضامر أ

 يزال الو  .غذيةامل صااااااارالعنا وامتصاااااااا  الشاااااااهعة من كل  بتقلعل التغذية بدوره قوضي اإلساااااااهال أن كيما  .اإلساااااااهال
 ينبغي  ي،الصااااا الصااااارف بشاااااأن للعيمل العاملي ندا ال م  شاااااعاا اومت .العرا  يف ونتغوطي الناس من ملعار نع يزيد ما

 ومعاه البشر نفايات رةداإ وحتسني االجتيماععة األعراف وتغعري الص عة النظافة حتسني على ركزت أن املبذولة للجهود
 .2025 عام حبلول العرا  يف التغو  ممارسة على متاماا  والقضا  الص ي الصرف

 
 بهما  النهوض  تعزيزهما التغذية مجال في  المساءلة الحوكمة استعراض: 6مجال العمل 

 
 :بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر عيمل إطار توصعات إىل اجملال هذا يف العيمل يستند –45
 

 ؛(7و 6و 5و 3و 2و 1 اتالتوصع) الالفعّ  للعيمل مت عنعة بع ة هتع ة إىل بالنسبة -
 .(60و 59و 58 اتالتوصع) املسا لة إىل وبالنسبة -

 
 التنسااااااااعقو  والقطاعات املصاااااااال ة ةباحصاااااااااجلهات  مجع  من مسااااااااامهات التغذية جمال يف الالفعّ  العيمل ويقتضااااااااي –46

 ،والتنساااعقاساااعني، الساااع وااللتزام احلوار تشاااجع  عن املساااؤولعةوتت يمل قعادة زمام ال احل وماتتوىل وت. هابعن ما يف
 وتوفري ستدامة،وامل املسؤولة االستثيمارات وتشجع  واآللعات، السعاسات بني االتسا  وضيمان الوطين، والتخطعط
 منظومة عيمل عزيزوت ،بني البلدان التعاونالنهوض بو  واملسااااااااااااااا لة،  التعلّ  لتعزيز وكوسااااااااااااااعلة ةعاميمنفعة ك  املعلومات

 .املت دة األم 
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 أصااااا ا  ع جليم ال املة املشااااااركة إىل تفضاااااي وأن ليمساااااا لةل ختضااااا و  شااااافافة  ونت أن احلوكيمة عيملعاتل ينبغيو  –47
 بالتغذية، املعين الثاين الدويل املؤمتر نتائجب تأخذ أن التعاون وطعدت إىل الرامعة الربامجو  للشاااراكات وينبغي .املصااال ة

 ومعايري قواعد توفر أسااااااساااااعة مراج  بوصااااافها 2030 لعام املساااااتدامة التنيمعة وخطة العاملعة الصااااا ة مجععة غاياتو 
 املشااااركة وتعساااري اعاتالقط بني االتساااا  تعزيز إىل اهلادفة والعاملعة واإلقلعيمعة الوطنعة آللعاتل ينبغي كيما  .مشااارتكة
 .املصاحل وتضار  االستخدام إسا ة ضد قوية ضيمانات تتضيمن أن الشاملة

 
 اإلطار م  ىتتيماشاا معامل تتضاايمن بالتغذية خاصااة وطنعة غايات االقتضااا ، حسااب تضاا ، أن لل  ومات وينبغي –48

 .الوطنعة غاياتال حتقعق يف احملرز مالتقدّ  لتتب  االقتضااااا  حسااااب الرصااااد آلعات تعزز وأن التغذية، عقد لتنفعذ الزمين
 ستتاح لصلة،ا ذات والدولعة اإلقلعيمعة املنظيمات من وغريها املت دة األم  وهع ات الوطنعة احل ومات م  بالتعاونو 

 هازيناجل إىل قّدمسااات ،سااانتني فرتة كلو  .التغذية عقدب خاصاااة التقارير رف و  للرصاااد عاملعة آلعة اإلنرتنت شاااب ة على
 مالتقدّ  عن تقارير ،املت دة لألم  العامة اجليمععة وإىل العاملعة الصااااااااااا ة ومنظيمة والزراعة األغذية ملنظيمة الرئاساااااااااااعني

 .16التغذية عقد أهداف بلوغ يف احملرز
 

 التنفيذ  سائل
  

 .التغذية عقدل الفاعلة اجلهات كل  تنفعذ طرائق قس ال هذا عرضي –49
 
 بالعمل لتزاماتاال
 

 ترمجة إىل التغذية، عقد مبوجب ،العاملي واجملتيم  اإلقلعيمعة واالقتصاادية الساعاساعة واجملتيمعات األعضاا  الدول تدعى –50
 للت قق، وقابلة للقعاس، وقابلة حمددة، ت ون بالعيمل التزامات إىل التغذية عن روما إعالن يف هبا املتعهد االلتزامات
 واسااعة جميموعة م  وارحلا يفو  ا،هب املتصاالةو  بالتغذية اخلاصااة الوطنعة السااعاسااات سااعا  يف ،زمنعا وموقوتة ومناساابة،

 الساااتون توصاااعاتلا ومتّثل التغذية. ت دياتب أةراا ت األكثر احمللعة واجملتيمعات الناس ساااعيما ال املصااال ة، أصااا ا  من
 أعاله، املاذكورة تاةالساااااااااااااا العيمال جمااالت يف تجلىت واليت ،باالتغاذياة املعين الثااين الادويل املؤمتر عيمال إطاار يف الواردة

 ددة،حملا االلتزامات إنو  أشاااااا ال . يمع جب التغذية سااااااو  ملعاجلة فعالةال ةاتعسااااااعاسااااااال جرا اتاإل من واسااااااعة جميموعة
  من املقصاااود فه  ىعل كافة  املصااال ة أصااا ا  تسااااعد زمنعا وقوتةاملو  ناسااابة،املو  للت قق، قابلةالو  للقعاس، قابلةالو 

 .تتب ال وحتسني إجرا  كل
 

 املتفق الست العاملعة الص ة مجععة غايات م  تتيماشى بالتغذية خاصة غايات ض و  (1) األعضا : لدولل ينبغيو  –51
 املتصااااااااااالة بالنظام الغذائي الساااااااااااارية غري األمراض غاياتو  (6-65 العاملعة الصااااااااااا ة )مجععة بالتغذية املتعلقة علعها

 لعيم إطار توصااااعات من أكثر أو توصااااعة تنفعذب االلتزامو  (2) ؛2025 عام حبلول (10-66 العاملعة الصاااا ة )مجععة
 حشاااااااااد أو وختصاااااااااعص (3) ؛التغذية قدلع الساااااااااتة العيمل جماالت يف تتجلى اليت بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر

 بااالتغااذيااة ةقاااملتعل العاااملعااة الغااايااات لت قعق الالزمااة ةوالاادولعاا ةاحمللعاا اتإلجرا ا لاادع  املااالعااة املوارد من ي في مااا
  .املتصلة بالنظام الغذائي السارية غري األمراضو 
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 فإن  ،ذهاعتنفو  تغذيةالو  غذيةباأل تتعلق عيمل وخطط سااااااعاسااااااات وضاااااا  إىل بالفعل عديدة بلدان بادرت حني يفو  –52
 تنقعح مواصااااالةو  التصااااايمع ، وحتساااااني ، رفع االقتضاااااا ، وعند ،الطيموح مساااااتوى اساااااتعراض يف االساااااتيمرار هلا ينبغي

 لت قعق تعزيزهاو  املبذولة اجلهود تساااري  أجل من التغذية، عقد ضاااو  يف إضاااافعة، موارد وختصاااعص العيمل، أولويات
 تربز أن القطرية اللتزاماتل وينبغي .املتصااالة بالنظام الغذائي الساااارية غري األمراضو  بالتغذية املتعلقة العاملعة الغايات

 األعضاااااا  للدول وينبغي .احلالعة والصااااا ة األغذية ونظ  البلد، يف التغذية حالة على تعتيمد وأن الوطنعة األولويات
 السااااعاسااااات ىلإ باالسااااتناد زمنعا وموقوتة ومناساااابة، للت قق، وقابلة للقعاس، وقابلة حمددة، التزامات ضاااا و  (أ) :أن

 للت قق، بلةوقا للقعاس، وقابلة حمددة، التزامات ووضاااااااااااااا  ( ) والتغذية؛ باألغذية املتعلقة احلالعة العيمل وخطط
 التنيمعة وأهداف لتغذيةبا املعين الثاين الدويل لليمؤمتر الت ولعة الطيموحات م  متاشااعا إضااافعة زمنعا وموقوتة ومناساابة،
 وموقوتة اساابة،ومن للت قق، وقابلة للقعاس، وقابلة حمددة، التزامات ووضاا  (ج) العاملعة؛ الصاا ة وغايات املسااتدامة

 إضاااااافعة اردمو  وختصاااااعص (د) احلالعة؛ العيمل وخطط الساااااعاساااااات قبل من تشااااايملها مل اليت العيمل جماالت يف زمنعا
  .والدولعة احمللعة للسعاسات

 
 العيمل إىل ةعنعامل املصاال ة ةحباصاا اجلهات من وغريها املتخصااصااة ووكاالهتا وبراجمها املت دة األم  صااناديق وتدعى –53

 طلبها، على نا ب للبلدان، والدع  التوجع  توفري أجل من املصل ة أص ا  خمتلفو  القطاعات عرب مجاعي بش ل
 ،عاملعةال الصااااااااااااا ة ومنظيمة والزراعة األغذية منظيمة أعدت  ،موارد دلعل اساااااااااااااتخدام ومي ن .االلتزامات تعزيز هبدف

 أص ا  م  تتعاون أن املت دة م األ منظومة تاللوكا وينبغي .بلد ب ل اخلاصة تزاماتلاال صعاغة يف لليمساعدة
 للت قق، لةقابالو  للقعاس، قابلةالو  دة،دّ احمل البلدان لتزاماتال ادعيم مناسااااااااابة إجرا ات لتيماسال خرينآلا املصااااااااال ة

 .زمنعا وقوتةاملو  ناسبة،املو 
 

 أو املعنعة ولةدال رئعس بني تاتصااااال إجرا  خالل من األعضاااا  الدول التزامات على الرمسي الطاب  إضااافا  ينبغيو  –54
 لتزاماتاال قدميت ومي ن كلعهيما.  أو العاملعة الص ة نظيمةمل العام املدير أو والزراعة األغذية ملنظيمة العام املديرو  وزيرال

 لجيمهورل مفتوح دعمسااتو  يف األعضااا  الدول هبا تعهدت اليت االلتزامات وسااتدرج .التغذية عقد فرتة طوال باسااتيمرار
 طرف نم االلتزامات ميتقد ومي ن العاملعة. الصاااااااااااااا ة ومنظيمة والزراعة األغذية منظيمة بني املشاااااااااااااارتكة األمانة تديره

 طريق عن تهاإحال دائيماا  ينبغي ول ن البلديات، ذلك يف مبا احل ومة، مساااااااااتويات خمتلف على وطنعةال السااااااااالطات
 .احل ومعة املركزية السلطات

 
 منتدى خالل من غذيةبالت املعين الثاين الدويل املؤمتر توصااااااعات بشااااااأن املسااااااتوى رفععة التزامات تقدمي أيضااااااا وجيوز –55

 عقد ستودعم إىل متعددة قطاعات عرب الصلة ذات واملبادرات القائيمة نتدياتامل من غريه أو النيمو أجل من التغذية
 لضيمان تدياتاملن ذهه تنسعق العاملعة الص ة منظيمةو  والزراعة األغذية منظيمة بني املشرتكة األمانة وستتوىل .التغذية
 .والرصد االلتزامات اتسا 

 
 التزاماهتا ميتقد املت دة األم  ووكاالت تنيمعةال ومصااااااارف اإلقلعيمعة واالقتصااااااادية السااااااعاسااااااعة لجيماعاتل جيوز كيما –56

 وجيوز .ةالعاملع الصااااااااا ة منظيمةو  والزراعة األغذية منظيمة بني املشااااااااارتكة األمانة إىل مباشااااااااارة التغذية عقدب اخلاصاااااااااة
 قابلةالو  عاس،للق قابلةالو  دة،دّ احمل األعضاااااااااا  الدول تزاماتلال ادعيم التزاماهتا تقدمي الدول غري من الفاعلة لجهاتل

 من التزامات تتلقى اليت الدولعة تدياتاملن خالل من بذلك القعام أيضا هلا وجيوز .زمنعا وقوتةاملو  ناسبة،املو  للت قق،
  .الدول غري من الفاعلة اجلهات
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 علتساااااااااج إىل اإلم ان، قدر ،العاملعة الصااااااااا ة منظيمةو  والزراعة األغذية منظيمة بني املشااااااااارتكة األمانة ساااااااااتساااااااااعىو  –57
 األم  وكاالتو  تنيمعةال ومصااااارف اإلقلعيمعة واالقتصااااادية السااااعاسااااعة جليماعاتوا احل ومات مهاتقدّ  اليت االلتزامات
 تعهاااادت اليت األخرى الاااادولعااااة واملنظيمااااات املت اااادة األم  ومنظيمااااات ل  وماااااتل نبغيوي .هاااااحتلعل إىلو  املت اااادة

 والنجاحات. جنازاتاإل وةعقتو  التنفعذ يف احملرز مالتقدّ  تتب  من تيم نلل سنوياا  املعلومات ميتقد ،التزاماتب
 

 مااااتقاااادّ  اليت املنتااااديااااات أو حل وماااااتا إىل التعقااااب معلومااااات توفري الاااادول غري من الفاااااعلااااة جهاااااتلل وينبغي –58
 .التزاماهتا هلا

 
 شبكات العمل

  
 هي الشااااب ات وهذه عيمل. شااااب ات إنشااااا  ،التغذية عقد هبا سااااعضااااطل  اليت الت فعزو  عب ةالت أدوار خالل من سااااعت ، –59

 أكثر أو واحد جالمب تربط حمّددة مواضااع  حول وموا متها اجلهود تسااري  فدهب البلدان من تتشاا ل رمسعة غري ائتالفات
 اخلرباتو  امليمارسااااات تبادل مت نيو  وتشااااريعات سااااعاسااااات وضاااا  إىل الدعوة خالل من التغذية، عقد عيمل جماالت من
 شب ات وستساعد .فعذتنال لتعجعل املتبادل الدع  وتوفري املستخلصة والدروس احملقذقة نجاحاتال على الضو  تسلعطو 

 زمنعا. وتةواملوق واملناسبة، للت قق، والقابلة للقعاس، والقابلة احملّددة، التزاماهتا تنفعذ يف البلدان العيمل
 

 (لألطفال يةاألغذ تسااااويق ومراقبة امللح، من احلد )مثال املواضااااع  بعض بشااااأن عيمل شااااب ات إنشااااا  بالفعل مت قدو  –60
 .اسعنيالسع وااللتزام االهتيمام زيادة تسلتزم حمتيملة عيمل شب ات مبجاالت قائيمة 1 الجد ل ويقّدم .األقالع  بعض يف

 
 نطا الو  هدافاأل ت ديدب قومت أن ينبغي اليت البلدان من أكثر أو بلد طلب على بنا  عيمل شاااااااب ة إنشاااااااا  جيوزو  –61

 ب اتشااااااال مي نو  شااااااارتكة.امل بادراتامل وإدارة االجتيماعات وعقد األخرى الشاااااااري ة والبلدان األويل العيمل وبرنامج
 دع  دةاملت  األم  نظومةمل جيوز كيما  .ح ومعة مؤسااااااسااااااة قعادة حتت تعيمل أنو  عاملعة، أو إقلعيمعة ت ون أن عيملال

 .تشغعلعة أدوات توفري خالل من سعيما ال العيمل، اتشب 
 

 األكادميعة ا واألوساااااااااا املدين اجملتيم  منظيمات م  العيمل كعفعة  تقّرر أن عيمل شااااااااااب ة تنشاااااااااائ اليت لبلدانل ينبغيو  –62
 ضاااويتهاع من كل  يف املصااااحل تضاااار  العيمل شاااب ات تتفادى أن امله  منو  .االقتضاااا  حساااب اخلا ، والقطاع
 .األنشطة وتنفعذ

 
 العاملعة الص ة منظيمةو  والزراعة األغذية منظيمة بني شرتكةامل األمانة تبّلغ أن عيمل شب ة نشئت يتال انلبلدل ينبغيو  –63

 .لعيمال شب اتب املتعلقة دواتاألو  خباراألو  علوماتامل بنشر املشرتكة األمانة وستقوم كتابة.  لكبذ
 

 بشااااا ل دع تو  ةرمسع التزاماتب تعهدت اليت اإلقلعيمعة واالقتصاااااادية الساااااعاساااااعة واجليماعات احل وماتب ساااااععرتفو  –64
 ملناصاااارةا اجلهات ذهوه .التغذية لعقد مناصاااارة جهات أهنا على ،العيمل شااااب ات طريق عن األخرى البلدان نشااااط

  التغذية. لت سني العاملعة لل ركة وقدوة الركب مقدمة يف هي
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  المؤتمرات المنتديات
 

 متو  .ىاملساااتو  الرفع  الساااعاساااي املنتدى اجتيماع هامش على نعويورك يف 2016 متوزيولعو/ 19 يف التغذية عقد أطلق –65
 والسااااااابعني احلادية الدورة خالل 2016 /أيلولسااااااابتيمرب 20 يف التغذية لعقد واملناصااااااارة للدعوة حدث تنظع  أيضاااااااا

 .املت دة لألم  العامة للجيمععة
 

  دةاملت األم  منظيمة من بدع  ،العاملعة الصاااااااااااااا ة ومنظيمة والزراعة األغذية منظيمة بني املشاااااااااااااارتكة األمانة تعيملو  –66
 األم  ومنظيمات سااااعقالتن وآلعات الزراععة للتنيمعة الدويل و والصااااند العاملي األغذية وبرنامج (العونعسااااعف) للطفولة
 نم االسااااااااتفادة أجل من االجتيماععة واملؤسااااااااسااااااااات الفاعلة اجلهات من ةمم ن جميموعة أوساااااااا   م املعنعة، املت دة

 بادلوت التخطعط دفهب رو جساااااا بنا ل جديدة فعالعات تنظع ول ببعض بعضااااااها ربطو  بالفعل هلا املخطط الفعالعات
 يف والدع  لتعاونا تعزيز أجل منو  ،املاةلة راقعلوالع الت دياتب والتعريف احمّلققة بالنجاحات واالعرتاف املعارف

 .وأهداف  التغذية بعقد النهوض أجل من أع  بش لو  الستة، العيمل جماالت من جمال أ 
 

 اخلربات وتبادل وارلل  وفضاااااا ا  الساااااعاساااااات يف التقار  من املزيد لت قعق منتدى العاملي الغذائي األمن جلنة توفرو  –67
 وتنسااااااااعق الثغرات حتديد العاملي الغذائي األمن لجنةل مي نو  .اآلخرين املصاااااااال ة وأصاااااااا ا  احل ومات بني ما يف

  القطاعات. بني ما يف ناسقالت وبنا  اآلةار ورصد التعاون أوج  وتعزيز اإلجرا ات
 

 والسااعاسااعة املالعة اتااللتزام ناقشااةمل اا فرصاا النيمو أجل من التغذية وحركة التغذية تعزيز ركةحل الدورية اللقا ات وتوفر –68
 ضاااااااااااااايمنيتو  األعيماااال. دوائرو  املت ااادة األم  منظوماااةو  املااادين واجملتيم  املااااحناااة واجلهاااات احل وماااات من تهااااتعب و 

  .التغذية عقد من األوىل السنتني لفرتة االجتيماعات عقد بفر  قائيمة 2 الجد ل
 

 التنفيذتسريع  تيرة 
 

 أجل من التعاون تغذيةال عقد يف املصاال ة أصاا ا  يمع جل ينبغي ،نشااودامل األةر حتقعقو  االلتزامات تنفعذ إىل سااععا –69
 ألغذيةا منظيمة بني املشاااارتكة األمانة وسااااتسااااعى .مناسااااب بشاااا ل وتنفعذها والربامج لسااااعاساااااتا تصاااايمع  ضاااايمان
 الزراععة تنيمعةلل الدويل والصاااااندو  العاملي األغذية وبرنامج العونعساااااعف من بدع  العاملعة، الصااااا ة منظيمةو  والزراعة

 وتوسااااااع  زرآالت أوج  حتسااااااني إىل اآلخرين، املصاااااال ة وأصاااااا ا  التنسااااااعق آلعاتو  املعنعة املت دة األم  ومنظيمات
 متسااق دع  يتلق لدانلبل يتسااىن ىتح ،القائيمة اآللعات من واالسااتفادة فنعةال املساااعدة لتوفري املتاحة الفر  نطا 
 جمال يف ألطرافا واملتعدد الثنائي التعاون تشااااجع  خالل من املثال ساااابعل على املناسااااب، الوقت يفو  اجلودة وعايل

 جانب من وكذلك الثالةي، والتعاون اجلنو  بلدان بني التعاونو  ،منائعةاإل املعونة سااااااعا  يف هوتعسااااااري  السااااااعاسااااااات
  .املت دة األم  ومنظومة اخلريية واملؤسسات احل ومعة غري املنظيمات
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 األغذية برنامجو  العونعسعف من بدع  العاملعة، الص ة ومنظيمة والزراعة األغذية منظيمة بني املشرتكة ألمانةل وينبغي –70
 املصاااااااال ة وأصاااااااا ا  التنسااااااااعق وآلعات املعنعة املت دة األم  ومنظيمات الزراععة للتنيمعة الدويل والصااااااااندو  العاملي

 املتعلقة الفعالة والسااااااااااعاسااااااااااات الربامج بشااااااااااأن جديدة وتوجعهات أدلة إعداد إىل الدعوة ،التغذية عقد يف اآلخرين
 واملعارف دة،اجلع امليمارسااااااااااااااات وتبادل ،الت نولوجعا ونقل األقران من  التعلّ  على رتكعزال سااااااااااااااعنصاااااااااااااابو  .التغذيةب

 .الب وث نتائجو  االبت ارو  والت نولوجعات،
 

 مساااتوى ذلك يف امب املساااتويات، مجع  على القدرات تعزيز إىل الدعوة التغذية عقد يف املصااال ة صااا ا أل وينبغي –71
 الصااااااا ة جمايل يف لعاملنيا مناهج يف التغذية عناصااااااار إدراج املثال، سااااااابعل على .االقتضاااااااا  حساااااااب احمللي اجملتيم 
 .بالتغذية الصلة ذات األخرى املهن وأص ا  واخلا ، العام القطاعني ومدير  ،والزراعة

 
 روما إعالن ب  ىأوصاا ما حنو على ،العاملعة الصاا ة ومنظيمة والزراعة األغذية منظيمة بني املشاارتكة ألمانةا وسااتسااعى –72

 الدعوة التغذية قدع يف املصااااااااال ة صااااااااا ا أل وينبغي .املتاحة املوارد حدود يف التغذية عقد تنفعذ إىل لتغذية،ا عن
 جليم  املتاحة تاخلعارا يف ذات  الوقت يف النظر م  جديدة مالعة موارد تعب ة إىل منساااااااااااااقة بطريقةو  مجاععة بصاااااااااااااورة

 ذلك يف مبا ،املصااااادر من متنوعة جميموعة من التيمويل لتيمسوسااااع   الوطنعة. والربامج السااااعاسااااات تنفعذل ادعيم املوارد
 جبيمع   وساااااع ضاااااطل .اإلمنائعة املسااااااعدة إىل إضاااااافة مبت رة متويل آلعات طريق عنو  ،التنيمعة ومؤساااااساااااات مصاااااارف

 .سوا ال على والفعلعة املتصورة املصاحل تضار  بتجنب تسيمح بطريقة األمول مج  أنشطة
 

 العاملعة ت العفال بتقدير الدويل البنك وقام بلدان، ةعد يف والربامج لساااااااعاسااااااااتا لت العف اتتقدير  توضاااااااع قدو  –73
 اليت يقةالطر  بشااأن اخلربات لتبادل فرصااة التغذية عقد تعحوي .17العاملعة التغذية غايات لت قعق فعالةال ربامجال تعزيزل

 أو التغااذيااة فأهاادا حنو املتاااحااة البالد موارد توجعاا  خالل من املثااال ساااااااااااااابعاال على ،احمللعااة املوارد تعب ااة هبااا مي ن
 .ةاخلاص ستثيماراتالا من االستفادة

 
 األغذية برنامجو  العونعسعف من بدع  العاملعة، الص ة ومنظيمة والزراعة األغذية منظيمة بني املشرتكة األمانة تقوموس –74

 إىل االنتباه تلفب ،التنسااااااااااااااعق وآلعات املعنعة املت دة األم  ومنظيمات الزراععة للتنيمعة الدويل والصااااااااااااااندو  العاملي
 .املالعة املساعدة بعروض رتبطت قد اليت العامة السعاسات صن  على هلا لزوم ال اليت التأةريات ملن  املناسبة التدابري

 
 دلةاألن باالدعوة  التواصل المستنير 

 
 ومنظيمة والزراعة األغذية منظيمة بني املشرتكة األمانة وستبادر .التغذية قدع عناصر من اأساسع اعنصر  الدعوة تعترب –75

 األم  منظيماتو  الزراععة للتنيمعة الدويل والصااااندو  العاملي األغذية وبرنامج العونعسااااعف من بدع  العاملعة، الصاااا ة
 قطاعاتال لفخمت يف املناصااااارة اجلهات من القائيمة الشاااااب اتب صاااااالت إقامة إىل ،التنساااااعق وآلعات املعنعة املت دة

 مشرتكة رسائل لورةبو  العامة، الشخصعات على للتأةري اإلعالم وسائل إىل والوصول واحمللي، العاملي الصععدين على

                                                           
17  -global-the-reaching-nutrition-for-framework-investment-http://www.worldbank.org/en/topic/nutrition/publication/an 
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 ،ومناساااااااابة ،للت قق وقابلة للقعاس، وقابلة دة،حمدّ  التزاماتب التعّهد إىل السااااااااعاسااااااااات صااااااااناع دعوة (أ) :أجل من
 من املزيد تعب ةو  (ج) الساااااتة؛ العيمل جماالت يف فعالة ربامجالو  ساااااعاسااااااتال إىل االنتباه ولفت ( ) ؛زمنعا موقوتةو 

 .احملّققة اتلنجاحاو  اإلجنازات قصص نشرو  (د) التغذية؛ جمال يف والقدرات املوارد
 

 .هوتعزيز  ةيتغذال أةر أولويات لت ديد التغذية عقد بشاااأن صاااةمتخصاااّ و  دةحمدّ  محالت وضااا  يف الشاااركا  شااارتكساااعو  –76
 ملتصاااااااااااااالةا القائيمة واحليمالت املدين اجملتيم  منتديات تشاااااااااااااايمل أن املفرتض منو  احليمالت هذه حتديد اآلن وجير 

 .االجتيماعي التواصل وسائل ذلك يف مبا اإلعالم، لوسائ من جديدة وأش االا  بالتغذية
 

 جيوزو  املت دة. األم  لغات يمع جب متوفرة وهي .التغذية عقد امتداد على هاماسااااااتخدال 18مرئعة هوية عتوضاااااا قدو  –77
 أن التغذية عقدل البصاارية اهلوية اسااتخدام يف لراغبةا التغذية عقد يف املصاال ة صاااحبة األخرى اجلهاتو  ل  وماتل

 ومنظيمة ةوالزراع األغذية منظيمة بني املشااااااااااارتكة األمانة من إذن على احلصاااااااااااولو  رمسي طلب تقدمي بعد ذلك تفعل
 .العاملعة الص ة

 
 19والزراعة ألغذيةا منظيمة من ل ل الشااب ي وق امل على التغذية عقدب املتعلقة املعلومات على حالعا االطالع مي نو  –78

 مبنتجات سااااااااتساااااااات يمل املعلومات هذهو  ،21بالتغذية املعنعة الدائيمة املت دة األم  جلنةو  20العاملعة الصاااااااا ة ومنظيمة
 بثلل وأحداث ة،وإل رتونع مطبوعة ووةائق اإلنرتنت، على خمّصص موق  ذلك يف مبا التغذية، عقدب خاصة وأنشطة

 ذلك. وغري ،اإلنرتنت على
 

 ةكمو الح
 

 أدواتو  األولويات موا مة بغرض املصااال ة أصااا ا  بني ما يف النطا  ةواساااع مشااااورات إجرا  التغذية عقد يعسااار –79
 .الرصد وآلعات العامة السعاسة

 
 تغذية،ال عقد أنشااااااااطة إىل األمانة أعيمالب املرتبط دع ال العاملعة الصاااااااا ة ومنظيمة والزراعة األغذية منظيمة سااااااااتقدم –80

 املعنعة ت دةامل األم  ووكاالت الزراععة للتنيمعة الدويل والصاااااااااااااندو  العاملي األغذية وبرنامج العونعساااااااااااااعف من بدع 
 جلنة مثل ،ملصااال ةا أصااا ا  تعددةامل املنتدياتو  للتغذية الدائيمة اللجنة مثل التنساااعق لعاتآو  هاوبراجم هاوصاااناديق

 .العاملي الغذائي األمن
 

  .املت دة األم  منظومة يف املوجودة املوارد مانةاأل أنشطة وستستخدم –81

                                                           

18   
19  http://www.fao.org/news/story/ar/item/409078/icode/ 
20  action/en/-of-http://www.who.int/nutrition/decade. 
21  nutrition-on-action-of-decade-https://www.unscn.org/en/topics/un 
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 برنامجو  العونعساااااااااعف من بدع  ،العاملعة الصااااااااا ة منظيمةو  والزراعة األغذية منظيمة بني املشااااااااارتكة األمانة ساااااااااتعقدو  –82
 وآلعات هاوبراجم وصااااااااااااااناديقها املعنعة املت دة األم  ووكاالت الزراععة للتنيمعة الدويل والصااااااااااااااندو  العاملي األغذية

 .رحلعةامل رتقاريالو  العيمل رنامجب على الت ديثات ملناقشااااااااااااة األعضااااااااااااا  دولال مليمثلي دورية اتاجتيماع ،التنسااااااااااااعق
 الدولعة اتاملنظيم ذلك يف مبا ،اآلخرين املعنعني املصل ة أص ا  م  ةدوري ومشاورات اجتيماعات األمانة وستعقد

 وساااتساااتخدم .خلا ا والقطاع األكادميعة واألوساااا  املدين واجملتيم  نو والربملانع الدولعة املالعة واملؤساااساااات واإلقلعيمعة
 العاملي الغذائي األمن نةوجل املستدامة بالتنيمعة املعين املستوى الرفع  السعاسي املنتدى مثل ،ومنتديات آلعات األمانة

 م  سااااااااااااااتعيمل كيما،22 وم اف تها املعدية غري األمراض من الوقاية لتنسااااااااااااااعق العاملعة اآللعةو  التغذية تعزيز حركةو 
 التغذية بشااااااااااااااأن للدعوة الدويل ئتالفاالو  النيمو أجل من التغذية مثل ،أخرى وإقلعيمعة دولعة ومنتديات منظيمات
 ةالصااا  ومنظيمة والزراعة األغذية منظيمة بني املشااارتكة لألمانة األولوية ذات األنشاااطة 2 الجد ل ويوضاااح وغريها.
 .التغذية عقد من األوىل السنتني لفرتة العاملعة

 
 المساءلة  تقاسم التعّلم

 
 واجليمععة والزراعة ذيةاألغ منظيمة ومؤمتر العاملعة الصااا ة مجععة إىل التغذية عقد تنفعذ عن تقارير سااانتني كل  قدمت  سااا –83

 بااالتغااذيااة املعىن لثاااينا الاادوىل املؤمتر نتااائج تنفعااذ يف احملرز العااام التقااّدم التقااارير عرضوساااااااااااااات املت اادة. لألم  العااامااة
 موالتقدّ  حل وماتا قطعتها اليت لاللتزامات تفصاااعالا  وكذلك الغذائي بالنظام الصااالة ذات املساااتدامة التنيمعة وأهداف

 جلنة عيمل تقدم لكذ يف مبا العاملعة، لإلجنازات موجزاا  أيضااااا  التقارير تتضااايمنساااو  .بصاااددها حتققت اليت واإلجنازات
 أهداف عن لتقاريرا برف  املرتبطة حتعاجاتالا يف التقارير هذه سااااتسااااه  كيما  .التغذية بشااااأن العاملي الغذائي األمن
 .املستدامة التنيمعة

 
 انللبلد الذاتعة لتقعع ا عيملعات إىل بلد ب ل اخلاصاااة االلتزاماتو  الساااعاساااات جمال يف مالتقدّ  تنفعذ تتب  ساااتندساااعو  –84

 األم  ظومةمن هبا تضااطل  صااةخمصااّ  حتّقق ساااتاودر  ،املت دة األم  تقودها اتسااعاساالل مسااوح خالل من ساارععسااو 
 .األكادميعة واألوسا  املت دة

 
 احملرز التقدم بشأن اآلخرين املصل ة وأص ا  احل ومات بني تباحثلل فرصاا  سنتني كل  الصادرة التقارير تعحستو  –85

 الصااااااا ة ومنظيمة والزراعة األغذية نظيمةمل الرئاساااااااعة األجهزة تبديها اليت التعلعقات درجوسااااااات .التغذية عقد إطار يف
 .املت اادة  لألم العااامااة اجليمععااة إىل مااةاملقاادّ  التقااارير يف العاااملي الغااذائي األمن جلنااة عن الصاااااااااااااااادرة تلااكو  العاااملعااة

 .سنتني كل  الصادرة التقارير من تقرير كل  م  العيمل برنامج حتديث وسعجر 
 

 املدة نتصاااااااافم يف التغذية عقد هحرز أ لذ ا مالتقدّ  لتقعع  املصاااااااال ة أصاااااااا ا  جليمع  شاااااااااملو  مفتوح حوار عقدسااااااااع  و  –86
  .هذه االستعراض عيملعات صعغة بشأن األعضا  الدول رشات ستسو  (.2025) التغذية عقد هناية ويف (2021–2020)

                                                           
22  mechanism/history/en/-coordination-http://www.who.int/global. 
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 (باريس عالنإو  أكرا عيمل برنامج) املعونة فعالعةب املتعلقة اإلعالنات م  شاااااعاامت ،املساااااا لة بشاااااأن حوار جرىساااااع  و  –87
 الصاالة ذات واملنتديات املبادرات كل  م  ،23املسااتدامة التنيمعة حتقعق أجل من السااعاسااات اتسااا ب اخلا  طاراإلو 

 يف املثال، سااابعل لىع النظر، وساااعت  .اهب ةتصااالامل اجملاالتو  التغذية جمال يف التزامات على احلصاااول إىل هتدف اليت
 عةبالتنيم املعين املساااااااتوى الرفع  الساااااااعاساااااااي املنتدى ضااااااايمن ندرجي  ذال 2030 عام خلطة واملساااااااا لة لرصااااااادا نظام

 بقعادة املسااتدامة التنيمعة أهداف من 2 باهلدف اخلا  املسااا لة إطارو  واالجتيماعي، االقتصاااد  واجمللس املسااتدامة
 املعنعة احلركةو  العاملي، الغذائي األمن جلنةو  ،24والتغذية لزراعةا غراضأل املفتوحة البعانات بشااااااااااااااأن العاملعة املبادرة
 تقدمي عيملعةو  شاااااااااااااا ل تنسااااااااااااااعق هبدف ،"طفل كل  ،امرأة كل" مبادرةو  ،النيمو أجل من التغذيةو  التغذية، بتعزيز

 "العد تقرير من ل ل  نمي يماك  . وتبساااعط التتب  نظ  جودة وضااايمان ،اتلاللتزام معايري على واالتفا  ،اتلتزاماال
 آلعات من هامة اتلعآ توفري املسااااا لة بقضااااايا املعين املسااااتقل والفريق العاملي التغذية قريرتو  "2030 عام إىل التنازيل

 .التغذية عقدل ملسا لةا
 

 بالنظام املرتبطة يةالساااااااااار  غري باألمراض اخلاصاااااااااة غاياتوال العاملعة التغذية غايات حتقعق يف احملرز مالتقدّ  قاسساااااااااع  و  –88
 والسعاسايت يلرباجما ع عالتق عيملعات إجرا  ينبغيو  .والعاملي الوطين املستويني على التغذية عقد امتداد لىع الغذائي
 .اجلعدة يمارساتامل حتديد أجل من املت دة األم  منظومة من بدع  اهلادف

 
 للتعديل قابل جزء

 
 السياسيين  االلتزام االهتمام لضمان عمل شبكات إلنشاء المحتملة المواضيع - 1 الجد ل

 
 صحية غذائية نظم أجل من الصمود على  قادرة مستدامة أغذية نظم :1 العمل مجال

 
 التجهعز،و  احلصاااااااااااااااد بعد وما اإلي ولوجعة، والزراعة الزراعي لإلنتاج املسااااااااااااااتدام الت ثعف :واخلضااااااااااااااار الفاكهة 

 الصاااغرية اري املشاااو  املزارعني وصاااغار احمللعة لألساااوا  واحلوافز واخلا ، العام القطاعني واساااتثيمارات واألساااوا ،
 احلج  واملتوسطة

 وإضااافة واألسااوا  املسااتدامة، األمساك ومصااايد والدواجن، لليماشااعة املسااتدام اإلنتاج :املصاادر احلعوانعة األغذية 
 الزراعة ظ ن عن واالبتعاد املوارد، على احلصااااااااااول يف واإلنصاااااااااااف النفايات، وخفض التدوير واقتصاااااااااااد القعيمة،
 احلج  واملتوسطة الصغرية املشاري و  املزارعني صغار ودع  امل ثّفة،

 ومستدامة سلعيمة حبرية وموارد وحبار وحمعطات أمساك مصايد 
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 سااااالسااااالة امتداد على املتخذة اإلجرا ات وأمثلة اجلعدة، امليمارساااااات توفري :األغذية من واملهدر الفاقد من احلد 
 األغذية من واملهدر الفاقد من لل د املستهل ني وتنوير الت الفات، وإقامة القعيمة،

 وخفض ابلعةالتق الدهنعة األمحاض إزالة) املنتجات تركعب إلعادة مرجععة حدود توفري :األغذية تركعب إعادة 
 قطرية منتديات وإقامة الرتكعب، إعادة وت نولوجعات ،(صااااصاحل وحج  املشاااابعة والدهون والساااا ر الصااااوديوم
 باملغذيات؛ ألغذيةا وإغنا  الت يمعلعة؛ لألغذية املعايري/واملقايعس املقايعس؛ املنتجات؛ رصاااااااااااد وآلعات وإقلعيمعة،

 النامعة البلدان يف احلج  واملتوسطة الصغرية األغذية جتهعز منشآت ودع 
 نعاتتق واساااااتخدام األغذية إنتاج يف املع روبات مضاااااادات اساااااتخدام من احلد :املع روبات مضاااااادات مقاومة 

 .احلعوان ص ة حليماية بديلة
 

 األساسية التغذية إلجراءات شاملة تغطية توفر متناسقة صحية نظم :2 العمل مجال
 
 الص ة نظ  يف أسبوععا احلديد/الفولعك محض التم يمّ  توزي  :الدم فقر 
  علعها احلصول وإم انعة لالستعيمال اجلاهزة العالجعة األغذية توافر حتسني :احلاد التغذية سو 
 املدارس يف والتغذية والص ة املراهقني، وزواج املشورة، إسدا  :وتغذيته  املراهقني ص ة. 

 التغذ ي  التثقيف االجتماعية الحماية :3 العمل مجال
 
 املدرسعة للوجبات التغذية ومعايري الدراسعة املناهج حتسني :املدارس يف والتغذية األغذية 
 البدين النشا  جع لتش احلعاة أمنا  تغعري عن إعالمعة وبرامج اجتيماعي تسويق حبيمالت القعام :للص ة الرتويج 

 .الص ي واألكل
 

 التغذية لتحسين  االستثمار التجارة :4 العمل مجال
 
 ةواخلاصاااااا ةالعام اتاالسااااااتثيمار  سااااااعاسااااااات علع  تنطو  الذ  التغذية أةر حتلعل :للتغذية املراععة االسااااااتثيمارات 

 .اتاالستثيمار  يف حتول إجرا  قضعة دع و  األغذية؛ قطاع يف
 

 األعمار كل  في للتغذية  الداعمة اآلمنة البيئات :5 العمل مجال
 
  احلضرية املناطق يف املستدامة األغذية نظ 
 العامة املؤسسات يف ومغذية مأمونة أغذية توفري 
 ووضاااااااااااااا  واملشااااااااااااااروبااات، األغااذيااة على الضاااااااااااااارائااب فرض :صاااااااااااااا عااة غااذائعااة نظ  لتعزيز التنظعيمعااة األدوات 

 ص عة غذائعة نظ  يف تساه  ال اليت بالس ر احملاّلة واملشروبات لألغذية تسعري سعاسات
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 تنيال افع لت يمعلعةا والتغذية الطبعععة والرضااااااعة املناسااااابة الرعاية ممارساااااات :املب رة والتغذية الطبعععة الرضااااااعة، 
 قواننيو  ،األم لنب بدائل تسااااااااااااااويق لقواعد الدولعة املدونةو  لألطفال، مالئيمة املسااااااااااااااتشاااااااااااااافعات جعل مبادرةو 

 .األمومة محاية
 

 التغذية مجال في  المساءلة الحوكمة تعزيز :6 العمل مجال
 
  مثل بعد تعتيمد مل اليت للبلدان لتغذيةبا خاصاااة وطنعة غايات وضااا  ينبغي :الت العف وتقدير عيمل خطة وضااا 

 األطر وتنّسق الوطين السعا  باالعتبار تأخذ غذيةاأل على قائيمة غذائعة توجعهعة خطو  وكذلك ،غاياتال هذه
 املعين الثاين الدويل املؤمتر والتزامات املسااااتدامة التنيمعة أهدافو  العاملعة الصاااا ة مجععة غايات مثل) الصاااالة ذات

 للجيمع  متقدّ ال إحراز لضيمان "الركب خلف أحد أ  ترك عدم هنج" اعتيماد م  ،(بالتغذية
 ومراقبتها التغذية مؤشرات رصد 
 واألدلة الب وث إعداد  
 العاملة والقوة القدرات تنيمعة  
  املصاحل تضار  من. 
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 األنشدددددددددددطدة المنفدذة من قبدل أصدددددددددددحداي المصدددددددددددلحدة في عقدد التغدذيدة في فترة السدددددددددددنتين األ لى - 2الجدد ل 
 (2018أبريل/نيسان -2016)أبريل/نيسان 

 
 الزمني اإلطار األنشطة

 2017 يونعو/حزيران  اتالتزام على لل صول األعضا  الدول إىل طلبات تقدمي

 2017 حزيرانيونعو/ - أبريل/نعسان املصل ة وأص ا  املبادرات حصر

 2018 أبريل/نعسان - 2017 يونعو/حزيران القطاعات خمتلف يف احملتيملني بالشركا  االتصال

 2017 مايو/أيار - 2016 مايو/أيار االلتزامات وض ل املوارد دلعل

 2017 مايو/أيار بااللتزامات خاصة بعانات قاعدة إنشا 

 2018 أبريل/نعسان - 2017 مايو/أيار االلتزامات لتقدمي الفين والدع  الدعوة
 2018 أبريل/نعسان - 2017 مايو/أيار العيمل شب ات إلنشا  الفين والدع  الدعوة
 طفل" كل  امرأة، "كل مبادرة م  املسا لة بشأن احلوار

 
 2018 أبريل/نعسان - 2017 مايو/أيار

 الموعد  المؤتمرات المنتديات
 2017 وفاااااااارباياااااااار/شااااااااااااااااااااااابااااااااا  2016 األول ديسيمرب/كانون عيمل برنامج ملناقشة األعضا  للدول اجتيماع عقد

 2017 ومارس/آذار
 2017 ومايو/أيار 2016 مايو/أيار العاملعة الص ة مجععة
 2016 األول ديسيمرب/كانون والزراعة األغذية منظيمة جملس
 نظيمةم يف الزراعة وجلنة األمساك مصاااااااااااااااايد وجلنة الغابات جلنة

 والزراعة األغذية
 2016 وسااااابتيمرب/أيلول 2016 متوز/ويولعو 2016 حزيران/يونعو
 التوايل على

 2017 يولعو/متوز والزراعة األغذية منظيمة مؤمتر
 2017 يولعو/متوز - 2016 يولعو/متوز املستدامة بالتنيمعة املعين املستوى الرفع  السعاسي املنتدى
 2017 العاملعة الص ة ملنظيمة اإلقلعيمعة اللجان

 2018 والزراعة األغذية ملنظيمة اإلقلعيمعة املؤمترات
 2017 األول وأكتوبر/تشرين 2016 األول أكتوبر/تشرين العاملي الغذائي األمن جلنة دورة

 2017 الثاين نوفيمرب/تشرين النيمو أجل من التغذية
 2017 الثاين نوفيمرب/تشرين التغذية تعزيز حلركة العاملي يّم التج

  املت دة لألم  العامة اجليمععة
 

 2017 سبتيمرب/أيلول - 2016 سبتيمرب/أيلول

 الموعد التقارير
 2017 مايو/أيار السبعون العاملعة الص ة مجععة
 2017 يولعو/متوز والزراعة األغذية منظيمة مؤمتر
 2017 األول أكتوبر/تشرين الغذائي األمن للجنة واألربعون الرابعة الدورة

 2017 عام خريف املت دة لألم  العامة اجليمععة
 2017 سبتيمرب/أيلول والتغذية الغذائي األمن حالة
 2017 الثاين نوفيمرب/تشرين العاملعة التغذية تقرير

 


