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برنامج عمل عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية،
2025-2016

معلومات أساسية
 –1متثل مكافحة سوء التغذية جبيمع أشكاله أحد أكرب التحديات اليت تواجهها البلدان مجععا .فالعوم ،يعاين ما يقرب
من واحد من كل ثالثة أشخاص يف العامل شكالا واحدا على األقل من أشكال سوء التغذية :نقص التغذية ،ونقص
الفعتامعنات واملعادن ،وزيادة الوزن أو السيمنة واألمراض غري املعدية املتصلة بالنظام الغذائي .واآلثار اإلمنائعة
واالقتصادية واالجتيماععة والطبعة لسوء التغذية خطرية ودائيمة ،على األفراد وأسرهم وعلى اجملتيمعات احمللعة والبلدان.
وتتزامن أنواع خمتلفة من سوء التغذية يف البلد أو اجملتيم احمللي نفسه أو األسرة املععشعة نفسها أو الفرد ذاته.
–2

ويف نوفيمرب/تشرين الثاين  ،2014خالل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية ،التزمت الدول األعضاء والتزم اجملتيم
وعرب هؤالء يف إعالن روما عن التغذية عن رؤية مشرتكة للعيمل
العاملي بالقضاء على سوء التغذية جبيمع أشكاله ّ
العاملي .واتفقوا أيض ا على إطار عيمل طوعي لتحقعق هذه االلتزامات.

 –3ويف سبتيمرب/أيلول  ،2015اعتيمدت الدول األعضاء خطة التنيمعة املستدامة لعام  2030وأعطت أولوية عالعة للتصدي
لسوء التغذية ،وذلك بااللتزام ،حتت إطار اهلدف  2من أهداف التنيمعة املستدامة ،ب ـ "القضاء على اجلوع وتوفري
احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة" .والتزمت الدول األعضاء إضافة إىل ذلك ،حتت إطار
األمن الغذائي والتغذية ّ
املقصدين  1-2و 2-2من اهلدف  2بأن يتم "القضاء على اجلوع وضيمان حصول اجليمع  ،ال سعيما الفقراء والفئات
الرض  ،على ما يكفعهم من الغذاء املأمون واملغ ّذي طوال العام حبلول عام  "2030وأن يتم
الضععفة ،مبن فعهم ّ
"وض هناية جليمع أركال سوء التاذية ،حبلول عام  ،2030مبا يف ذلك حتقعق األهداف املتّفق علعها دولعا بشأن
توقّف النيمو واهلزال لدى األطفال دون سن اخلامسة ،ومعاجلة االحتعاجات التغذوية لليمراهقات والنساء احلوامل
واملراض وكبار السن حبلول ."2025
 –4ويف أبريل/نعسان  ،2016صادقت اجليمععة العامة لألمم املتحدة ،من خالل قرارها  ،1259/70على نتائج املؤمتر
الدويل الثاين املعين بالتغذية ،وأعلنت الفرتة من  2016إىل  2025عقد األمم املتحدة للعيمل من أجل التغذية (يشار
إلعه فعيما يلي بـ "عقد التغذية") .كيما دعا قرار اجليمععة العامة منظيمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومنظيمة الصحة
العاملعة إىل "اإلشراف على تنفعذ عقد األمم املتحدة للعيمل من أجل التغذية ،بالتعاون م برنامج األغذية العاملي،
والصندوق الدويل للتنيمعة الزراععة ،ومنظيمة األمم املتحدة للطفولة ،وإىل حتديد ووض برنامج عيمل يستند إىل إعالن
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روما وإطار العيمل التاب له ،إىل جانب وسائل تنفعذه يف الفرتة  ،2025-2016بواسعة آلعات تنسعق مثل اللجنة
الدائيمة للتغذية ومنتديات أصحاب املصلحة املتعددين مثل جلنة األمن الغذائي العاملي ،متشعا م واليتها ،وبالتشاور
م املنظيمات واملنتديات الدولعة واإلقلعيمعة األخرى".
 –5ويف مايو/أيار  ،2016طلبت مجععة الصحة العاملعة من خالل القرار  28/69من املدير العام ملنظيمة الصحة العاملعة
العيمل م املدير العام ملنظيمة األغذية والزراعة على "أن دعم الدول األعضاء ،بناء على طلبها ،يف تطوير وتعزيز
وتنفعذ سعاساهتا وبراجمها وخططها للتصدي إىل التحديات املتعددة املتعلقة بسوء التغذية ،وعقد اجتيماعات دورية
ذات طبععة شاملة لتبادل أفضل امليمارسات ،مبا يف ذلك النظر يف االلتزامات اليت تكون حمددة ،وقابلة للقعاس،
وقابلة للتحقق ،ومناسبة ،وموقوتة زمنعا يف إطار عقد العيمل من أجل التغذية (.")2025–2016
 –6وقد وض برنامج عيمل عقد التغذية هذا وفق ا للتكلعف مبوجب قرار اجليمععة العامة لألمم املتحدة
األخذ باالعتبار قرار مجععة الصحة العاملعة .8/69

269/70

م

 –7ويصف برنامج عيمل عقد التغذية هذا أهداف العقد وقعيمته املضافة ومبادئه التوجعهعة؛ واجملاالت الرئعسعة للعيمل
ذي األولوية (جماالت العيمل)؛ وطرائق مشاركة وأدوار الدول األعضاء وغريها من أصحاب املصلحة ،باإلضافة إىل
أدوات دف العيمل (وسائل التنفعذ)؛ وإطار املساءلة.
 –8وإن برنامج العيمل هذا وثعقة حعة وجيري وضعه عرب عيملعة شاملة شاملة ومستيمرة وتعاونعة ،ويستند إىل املبادرات
املستقلة للحكومات وشركائها العديدين ويربط يف ما بعنها.

األهداف والقيمة المضافة
 –9يكيمن هدف عقد التغذية يف توفري إطار تشغعلي واضح املعامل وحم ّدد زمنعا يعيمل ضيمن البىن القائيمة واملوارد املتاحة
لتنفعذ االلتزامات اليت جرى التعهد هبا يف املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية وخطة التنيمعة املستدامة لعام ،2030
وذلك من خالل:
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حتفعز وتعسري مواءمة اجلهود اجلارية اليت تبذهلا جهات متعددة من مجع القطاعات ،مبا يف ذلك جهات فاعلة
جديدة وناشئة ،لتعزيز حركة عاملعة إلهناء كل أشكال سوء التغذية دون إمهال أحد؛



ودعم جهود البلدان مجععا للتصدي لكافة أشكال وأسباب سوء التغذية؛



فعالة اللتزامات املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية وخطة التنيمعة املستدامة لعام  2030إىل سعاسات
وحتفعز ترمجة ّ
وبرامج مليموسة وحمددة وطنعا؛
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وتعزيز اتساق السعاسات الوطنعة واإلقلعيمعة والدولعة عرب القطاعات املتعددة ملكافحة أشكال سوء التغذية
كافة ،مبا يف ذلك من خالل حتسني رصد أثر السعاسات ذات الصلة على املستويات الوطنعة واإلقلعيمعة والعاملعة
ووض التقارير عن ذلك؛



وتعبئة السعاسات وااللتزامات املالعة لتحقعق غايات التغذية العاملعة والغايات اخلاصة باألمراض غري السارية
املرتبطة بالنظام الغذائي اليت صادق علعها املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية 3وأهداف التنيمعة املستدامة لدى
مجع اجلهات الفاعلة احملتيملة؛



والقعام ،حتت إشراف الدول األعضاء ،بإنشاء إطار وآلعة لليمساءلة على املستوى العاملي عرب القطاعات
وخمتلف أصحاب املصلحة باالستناد إىل اآللعات واملسارات واألدوات القائيمة.

 –10ويقر عقد التغذية بظهور حركات حملعة ووطنعة وإقلعيمعة وعاملعة إلهناء كل أشكال سوء التغذية ويسعى إىل توفري
إطار تقوم فعه احلكومات وشركاؤها باعتيماد وتنفعذ سعاسات وبرامج إلنشاء نظم أغذية مستدامة وبعئات متكعنعة
تشج امليمارسات الغذائعة الصحعة .ويتيمثل اهلدف النهائي يف دعم الوفاء بالتزامات املؤمتر الدويل الثاين املعين
ّ
بالتغذية وحتقعق غايات التغذية العاملعة والغايات اخلاصة باألمراض غري السارية املرتبطة بالنظام الغذائي حبلول عام
 ،2025باإلضافة إىل املسامهة يف حتقعق أهداف التنيمعة املستدامة حبلول عام .2030
 –11وتتيمثل القعيمة املضافة لعقد التغذية يف ما يلي:


تسلعط الضوء على احلاجة امللحة إىل العيمل ،باالسرتشاد برؤية مجاععة لعامل حيصل فعه الناس كافة يف األوقات
كافة ويف مجع مراحل احلعاة على نظم غذائعة صحعة ومتنوعة وآمنة وبأسعار معقولة؛



وحتديد فرتة مرّكزة لتحديد األثر والنتائج وتعقبها وحتقعقها لوض التزامات عيمل قطرية وتنفعذها من جانب
جهات فاعلة متنوعة داخل جمتيم التغذية وخارجه؛



وتوفري فرصة غري مسبوقة لنشر حركات على نطاق اجملتيم لتغعري السعاسات الوطنعة إلهناء كل أشكال سوء
التغذية ،ويف البلدان كافة؛



وتوفري ربط عاملي يف ما بني مجع أصحاب املصلحة العاملني بشأن الربامج واملبادرات املتصلة باألغذية
والتغذية خللق التعلم املتبادل وتعزيز أوجه التآزر للعيمل من أجل حتقعق األهداف املشرتكة؛

3
بالتقزم على الصـ ــععد العاملي بنسـ ــبة  40يف املائة؛ ( )2خفض فقر الدم
بالتحديد هي ( )1خفض عدد األطفال دون سـ ــن اخليما سـ ــنوات املصـ ــابني ّ
لدى النس ـ ـ ــاء يف س ـ ـ ــن اإل اب بنس ـ ـ ــبة  50يف املائة؛ ( )3خفض الوزن املتدين عند الوالدة بنس ـ ــبة  30يف املائة؛ ( )4عدم زيادة الس ـ ــيمنة لدى األطفال؛
( )5زيادة معدالت الرضاعة الطبعععة احلصرية خالل األشهر الستة األوىل إىل نسبة  50يف املائة على األقل؛ ( )6خفض اهلزال لدى األطفال إىل ما دون
 5يف املائة واحلفاظ على ذلك .وبالنس ـ ـ ــبة لألمراض غري املعدية املتص ـ ـ ــلة بالتغذية( :أ) خفض تناول امللح بنس ـ ــبة  30يف املائة؛ (ب) وقف تزايد انتش ـ ــار
السيمنة لدى املراهقني والبالغني.
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ووض آلعة شفافة ويف املتناول لتتب التقدم احملرز وضيمان املساءلة املتبادلة عن االلتزامات املتعهد هبا ،م تقدمي
تقارير كل سنتني إىل اجليمععة العامة لألمم املتحدة واألجهزة الرئاسعة ملنظيمة األغذية والزراعة ومنظيمة الصحة
العاملعة وجلنة األمن الغذائي العاملي وغريها من اهلعئات احلكومعة الدولعة ومنتديات أصحاب املصلحة املتعددين
ذات الصلة.



المبادئ التوجيهية
عجل وترية
 –12سعستند عقد التغذية إىل اجلهود القائيمة وسععزز التنسعق يف ما بني اجلهات الفاعلة واإلجراءات ،وسع ّ
تنفعذ االلتزامات ،وسععزز التزامات جديدة ،متاشع ا م الطيموحات التحويلعة ألهداف التنيمعة املستدامة واملؤمتر الدويل
الثاين املعين بالتغذية ومجععة الصحة العاملعة .وسعقوم عقد التغذية مبا يلي:




توفري مظلة شاملة جليمع أصحاب املصلحة املعنعني لتوحعد إجراءات التغذية عرب القطاعات املختلفة ومواءمتها
وتعزيزها؛ واالستفادة من اجلهود القائيمة لتحسني التغذية يف خمتلف أحناء العامل ،مثل :حتدي القضاء على
اجلوع ،وحركة تعزيز التغذية ،واالسرتاتعجعة العاملعة بشأن صحة املرأة والطفل واملراهق ()2030-2016؛ وخطة
العيمل العاملعة بشأن الوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها للفرتة .2020-2013
والقعام بدور آلعة دعم وحتفعز لتسري اإلجراءات وتوسع نطاقها اجلغرايف والقطاعي.

 –13وسعكون عقد التغذية شامال ،إذ سعتناول أشكال سوء التغذية كافة وسععظم مشاركة اجلهات الفاعلة كافة وسعضيمن
تلبعة احتعاجات الناس مجععا .وحتقعق ا هلذه الغاية ،سععيمد عقد التغذية إىل:
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إشراك البلدان كافة ،بغض النظر عن دخلها وطبععة حتديات سوء التغذية اليت تواجهها وخصائص نظيمها
الغذائعة والصحعة؛



والتوجه إىل الناس كافة يف كل مكان ،مبا يف ذلك النساء والشباب ،بوصفهم أصحاب املصلحة الرئعسعني يف
النجاح؛



وتعسري العيمل عرب املناطق والتجيمعات السكانعة يف الريف واحلضر على حد سواء؛ فالنظم احلضرية والبعئات
الغذائعة احلضرية قد تكون مهعأة إلبراز تغريات لسريعة و احات ،بعنيما توفر التجيمعات السكانعة والقرى
واملقاطعات الريفعة مواق هامة إلنتاج األغذية وتوزيعها واستهالكها؛



والتصدي حلاالت الطوارئ اليت تتزايد عددا (مبا يف ذلك الكوارث الطبعععة والصراعات وحاالت الطوارئ
املزمنة) اليت تؤثر يف احلالة التغذوية ألعداد ضخيمة من السكان؛



وإشراك ودعم مجع قطاعات احلكومة ،على املستويات ذات الصلة كافة ،لضيمان التحديد الكايف لألولويات
والتيمويل والعيمل على إهناء كل أشكال سوء التغذية؛
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والعيمل م طائفة واسعة من أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك احلكومات واملنظيمات احلكومعة الدولعة واملنظيمات
الدولعة واملنظيمات اإلقلعيمعة واحمللعة واملؤسسات املالعة ومصارف التنيمعة والربملانعني واملدن ومنظيمات اجملتيم
املدين واألوساط األكادميعة ووسائل اإلعالم واملؤسسات اخلريية وقطاع األعيمال ،ممن سعدعون إىل املسامهة
بأصوهلم الفريدة القعّيمة (مبا يف ذلك التنفعذ والدعوة واملساعدة التقنعة واألموال والقدرة على احلشد) ،متاشعا
م السعاسات والربامج الوطنعة ودعيما هلا .وستكون احلركات االجتيماععة ،اليت متثل الفالحني وصغار الصعادين
وجمتيمعات الصعد والرعاة والفقراء يف املناطق احلضرية واملستهلكني والنساء والشباب والشعوب األصلعة والعيمال
يف جمايل الزراعة واألغذية ،أطرافا فاعلة حامسة األمهعة يف إنشاء حركة عاملعة للتغذية .وسعكون عقد التغذية
حباجة إىل تعبئة ثروة الكفاءات واملوارد من القطاع اخلاص ،من املزارعني أصحاب احلعازات الصغرية واملؤسسات
الصغرية واملتوسطة احلجم واملؤسسات االجتيماععة إىل الشركات الوطنعة واملتعددة اجلنسعات األكرب ،م إدارة
تضارب املصاحل.

 –14وسعوفر عقد التغذية بعئة متكعنعة ،حبعث حترتم السعاسات والربامج الوطنعة واإلقلعيمعة والدولعة وتصون االلتزامات
املتعلقة حبقوق اإلنسان وتفي هبا وفقا لإلعيمال املطرد للحق يف غذاء وتغذية كافعني وغريه من حقوق اإلنسان ذات
الصلة.
 –15وسعوفر عقد التغذية بعئة متكعنعة حبعث ترتكز اإلجراءات اليت تتخذها احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرون إىل
أحدث األدلة العليمعة وحبعث يعيمل هؤالء م املؤسسات األكادميعة من أجل مواصلة البحث عن حلول فعالة.

مجاالت العمل
 –16سعتيمحور العيمل خالل عقد التغذية حول ستة جماالت تكاملعة عابرة للقطاعات لتحقعق الوق املنشود ،وهذه
اجملاالت الستة ،املستيمدة من توصعات إطار عيمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية ،هي كاآليت:
( )1نظم أغذية مستدامة قادرة على الصيمود من أجل نظم غذائعة صحعة؛
( )2نظم صحعة متناسقة توفر تغطعة شاملة إلجراءات التغذية األساسعة؛
( )3احليماية االجتيماععة والتثقعف التغذوي؛
( )4التجارة واالستثيمار لتحسني التغذية؛
( )5البعئات اآلمنة والداعيمة للتغذية لكل األعيمار؛
( )6تعزيز احلوكيمة واملساءلة يف جمال التغذية.
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ويف حني أن كالا من هذه اجملاالت املواضعععة ينري سبعل العيمل ويؤطره ،فإنه ينبغي عدم النظر إلعها وكأهنا معزولة
الواحدة عن األخرى؛ وعادة ما سعتم ربط السعاسات والربامج مبجاالت عدة يف الوقت نفسه.
 –17وسععزز عقد التغذية احلوار السعاسايت الوطين واإلقلعيمي والعاملي لتعسري وتعزيز العيمل احمللي ،الذي يهدف بدوره إىل
حتقعق القدر األقصى من التأثري على املستويات كافة .وسعكون اتباع النهج احمللي هاما لضيمان أخذ الدولة العضو
املعنعة بزمام املبادرات والسعاسات؛ وللتكعف م اهلعاكل والبعئات السعاسعة املختلفة اليت يتعني إطالق مبادرات
التغذية فعها؛ وملعاجلة االختالفات اجلغرافعة واالجتيماععة–االقتصادية الواسعة داخل كل جمتيم من اجملتيمعات بععنه؛
ولضيمان أن تكون احللول منصفة وحمورها الناس.
 –18وستعتيمد األولويات وصعاغة اإلجراءات احملددة على االهتيمام وااللتزام اللذين تبديهيما احلكومات وشركاؤها واجلهات
الفاعلة احملتيملة األخرى .ودعيم ا لذلك ،سعجري حصر كامل وشامل ،باالستناد إىل ما مت إ ازه ،لتحديد ورسم كل
املبادرات واحلركات وآلعات التيمويل وإجراءات السعاسات العامة القائيمة ذات الصلة بالتغذية ،لضيمان أن يعكا
عقد التغذية احتعاجات الدول األعضاء وجمتيم التغذية العاملي ويتيمكن من تولعد املزيد من الرتكعز على الفجوات
اليت جيري حتديدها.

مجال العمل  :1نظم أغذية مستدامة قادرة على الصمود من أجل نظم غذائية صحية
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 –19ال تؤدي النظم الغذائعة احلالعة إىل ما هو مأمول منها فعيما يتعلق بالنظم الغذائعة النوععة الالزمة إلدامة الصحة
املثلى .وهناك حاجة إىل إجراءات متسقة وحلول مبتكرة لنظم األغذية لضيمان حصول اجليمع على نظم غذائعة
مستدامة ومتوازنة وصحعة .وتقوم نوععة واستدامة النظم الغذائعة بدور مركزي يف توفري الغذاء الصحي للسكان ،ومن
خالله املسامهة يف االستدامة االجتيماععة واالقتصادية والبعئعة .هكذا ،وألن تأثري التدخالت املعزولة حمدود ،لنهج
نظام األغذية – من اإلنتاج إىل التجهعز والتخزين والنقل والتسويق والبع بالتجزئة واالستهالك – أمهعة أساسعة يف
تعزيز النظام الغذائي الصحي وحتسني التغذية.
 –20ويرّكز هذا اجملال على اإلجراءات الرامعة إىل التوصل إىل نظم غذائعة مستدامة تفضي إىل غذاء صحي آمن ،مبا يف
ذلك االستثيمارات والسعاسات الوطنعة ،وإىل دمج أهداف سالمة األغذية واألهداف التغذوية يف السعاسات الغذائعة
والزراععة؛ وإىل تقوية اإلنتاج والتجهعز احمللعني لألغذية ،ال سعيما من جانب أصحاب احلعازات الصغرية واملزارعني
األسريني؛ وإىل القعام ،حعثيما كان ذلك مناسب ا ،بتطوير واعتيماد وتكععف املبادئ التوجعهعة الدولعة بشأن نظم
التغذية الصحعة ،فضالا عن املعايري واملبادئ التوجعهعة الدولعة ومدونات امليمارسات الدولعة املتعلقة بسالمة األغذية
وجودهتا.

4
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متنوعة من احلبوب والبقول واخلضر والفاكهة واألغذية احلعوانعة
 –21وينبغي أن تشيمل احللول :حتسني إنتاج أصناف ّ
املصدر ،مبا فعها األمساك واللحوم والبعض ومنتجات األلبان ،اليت ينبغي أن تنتج وتستهلك على حنو مستدام،
وكذلك حتسني توفر هذه األصناف وإمكان احلصول علعها بأسعار مقبولة؛ ونظيما غذائعة حتتوي مغذيات كربى
(كربوهعدرات ودهونا وبروتعنات) وألعافا ومغذيات دقعقة أساسعة (فعتامعنات ومعادن) متاشعا م توصعات منظيمة
الصحة العاملعة بشأن النظام الغذائي الصحي.
 –22وباإلضافة إىل ذلك ،ينبغي إدماج سالمة األغذية يف جدول أعيمال األمن الغذائي والتغذية على الصععد العاملي
إلحراز تق ّدم ملحوظ يف حتسني التغذية .فيمشاكل سالمة األغذية هت ّدد الوض التغذوي للسكان ،ال سعّيما اجمليموعات
امللوثة بفعل مواد خطرة كعيمعائعة
األكثر انكشافا على املخاطر ،من مثل املسنني واألطفال واحلوامل .وتش ّكل األغذية ّ
توهن حعاة
امللوثات البعئعة ،مصدرا للعديد من األمراض ،من اإلسهال إىل السرطان ،اليت ّ
أو بعولوجعة ،مبا يف ذلك ّ
الناس وصحتهم ورفاههم الغذائي مباشرة أو بشكل غري مباشر .ومل ترتاج كثريا خالل العقود األخرية األمراض
النامجة عن اإلسهال والزحار أو غريمها من األمراض املعوية املتأتعة من األغذية غري املأمونة واملعاه املل ّوثة ورداءة املرافق
يتعرض األطفال من خالل نظيمهم الغذائعة تعرض ا مزمن ا ملادة األفالتوكسني،
الصحعة .ويف بعض البلدان النامعةّ ،
التقزم أيضا.
وهي لعست مسرطنة فحسب ،بل تؤدي على األغلب إىل ّ
 –23ومن بني القضايا الناشئة املرتبطة بسالمة األغذية قضعة مقاومة مضادات املعكروبات .ففي حني أ ّن العقاقري املضادة
لليمعكروبات لصحة اإلنسان وصحة احلعوان ورفاههيما ،حامسة األمهعة بالعالقة م سبل ععش منتجي األغذية ،إالّ
أ ّن إساءة استخدامها ما زالت تؤدي إىل تنامي هتديد مقاومة مضادات املعكروبات للبشر وللبعئات الزراععة
واإليكولوجعة .ويف حني تتطلّب معاجلة مقاومة مضادات املعكروبات تبين "هنج الصحة واحدة" املتعدد القطاعات،
ال تزال هناك حتديات كبرية يف ترمجة املعايري واخلطوط التوجعهعة املتعارف علعها دولعا إىل سعاسات وإجراءات وطنعة
مالئيمة.

مجال العمل  :2نظم صحية متناسقة توفر تغطية شاملة إلجراءات التغذية األساسية
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املتغرية اليت تطرحها أشكال سوء التغذية
 –24تواجه النظم الصحعة بصورة متزايدة حتديات يف التعامل م االحتعاجات ّ
املتعددة وعواقبها الصحعة .وهناك حاجة إىل نظم صحعة قوية للوقاية من نقص التغذية بكافة أشكاله ومعاجلته من
خالل تدخالت تغذوية مبنعة على األدلّة ،وكذلك للوقاية من االلتهابات املتواترة اليت ميكن أن تفاقم نقص التغذية
ومعاجلتها .كذلك ينبغي أن تتعامل النظم الصحعة أيض ا م العواقب الصحعة الطويلة األجل املرتبطة بالوزن الزائد
والسيمنة ،وم الوقاية من األمراض غري املعدية املتصلة بالنظام الغذائي والسعطرة علعها.
 –25وهناك حاجة إىل إتاحة إمكانعة حصول اجليمع  ،مبن فعهم األكثر هتيمعش ا واملعرضني لليمخاطر ،على اخلدمات
الصحعة وعلى احليماية من املخاطر املالعة .وهذا يعين التغطعة الصحعة الشاملة اليت تنطــوي ضــيمنا علــى حصــول
5

توصعات مرتبطة من إطار عيمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية:

.49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،38 ،37 ،27 ،26 ،25
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مجع ـ النــاس دون متععــز علــى جميموعـة حمـددة علـى الصـععد الـوطين ممـا يلزمهـا مـن اخلـدمات الصـحعة الضـرورية التعزيزيـة
الفعالة ،م كفالة
والوقائعـة والعالجعـة وامللطفة والتأهعلعة وعلى األدوية األساسعة اجلعـدة واملأمونـة واملعسـورة التكلفـة و ّ
أن استخدام هذه اخلــدمات ال يعـّرض املســتعيملني إلــى صــعوبات مالعــة ،م الرتكعز بشكل خاص على الفئــات
6
الفقعــرة والضــععفة واملهيمشة من السكان.
 –26ويهدف هذا اجملال ،بتبنعه توصعات إطار عيمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية اخلاصة بالنظم الصحعة القوية
والقادرة على الصيمود ،إىل الرتكعز على تعزيز الرعاية الصحعة والتغطعة الصحعة الشاملة؛ وعلى تقوية النظم الصحعة
لتتضيمن بفعالعة إجراءات تغذوية؛ وعلى تعزيز وصول اجليمع دون استثناء ،من خالل برامج الصحة ،إىل مجع
اإلجراءات املباشرة اخلاص بالتغذية وكاإلجراءات الصحعة ذات الصلة اليت تؤثر يف التغذية.
 –27ويدعم هذا اجملال ،من خالل متويل متناسب وسعاسات مالئيمة ،االسرتاتعجعات واألهداف الصحعة والتغذوية ذات
الصلة ،مبا يف ذلك االسرتاتعجعة العاملعة لتغذية الرض وصغار األطفال وخطة التنفعذ الشاملة بشأن تغذية األمهات
والرض وصغار األطفال للفرتة  ،2025–2012وخطة العيمل العاملعة للوقاية من األمراض غري السارية املرتبطة بالنظام
الغذائي ومكافحتها للفرتة  ،2020–2013اليت أعدهتا منظيمة الصحة العاملعة.
مجال العمل  :3الحماية االجتماعية والتثقيف التغذوي
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 –28أوصت اجليمععة العامة لألمم املتحدة ،يف عام  ،2012حبيماية اجتيماععة عاملعة شاملة تبدأ من احلدود األساسعة أو
الدنعا للحيماية االجتيماععة .ويف ضوء التق ّدم احملدود واملتفاوت احملرز يف خفض الفقر واجلوع وانعدام األمن الغذائي
وسوء التغذية ،واآلفاق القامتة حالعا للنيمو االقتصادي ومنو فرص العيمل يف الكثري من أحناء العامل ،هناك حاجة إىل
محاية اجتيماععة شاملة للقضاء على الفقر وسوء التغذية بشىت أشكاله.
 –29وميكن لتدابري احليماية االجتيماععة ،مثل توزي األغذية والتحويالت النقدية واستحداث فرص العيمل الالئق والتغذية
وتعزز القدرة على الصيمود .وتؤدي برامج احليماية االجتيماععة املصيميمة جعدا،
يف املدارس ،أن ترف مستوى الدخل ّ
التنوع الغذائي ورف مستوى
حني تتضافر م خدمات صحعة ذات صلة ،إىل حتسني الطول وخفض فقر الدم وزيادة ّ
تضم رضعا وأطفاال.
استهالك األغذية الغنعة باملغذيات ،ال سعيما لدى األسر املنخفضة الدخل اليت ّ
 –30ومتنح املعرفة ومينح التثقعف الناس املقدرة على تبين خعارات مستنرية فعيما يتعلق بالنظم الغذائعة الصحعة وأمناط احلعاة،
املعززة للنظافة والصحة.
وعلى حتسني ممارسات تغذية الرض وصغار األطفال ورعايتهم ،وعلى حتسني السلوكعات ّ
ويش ّكل تغعري أمناط احلعاة والسلوكعات هدف ا مهيم ا للتثقعف التغذوي .وميكن أن يساعد أيض ا على خفض فواقد
األغذية وهدرها وحتفعز االستخدام املستدام لليموارد.
6
7
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قرار مجععة الصحة العاملعة السابعة والستون ج ص ع .)http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R14-ar.pdf( 14-74
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 –31وينبغي أن تكون احلكومات واملنظيمات غري احلكومعة والقطاع اخلاص واجلهات املناصرة للتغذية مثاالا حيتذى به،
وبوسعهم أن يساعدوا على الرتويج للتغعريات املتوخاة يف أمناط احلعاة الصحعة ،عرب مدخالت وخدمات صحعة
وزراععة فاعلة ذات جودة تكون يف متناول اجليمع وتضيمني مناهج الدراسة االبتدائعة والثانوية املعارف واملهارات
املتصلة باألغذية والتغذية (مبا يف ذلك تعلعم النظافة وإعداد الطعام وممارسات الطبخ يف املدارس) ،وعرب نشر
معلومات عامة عن التغذية ومحالت تسويق اجتيماعي ووض لوائح تضبط االدعاءات التغذوية والصحعة.
 –32وجييم هذا اجملال توصعات إطار عيمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية اليت تركز على إجراءات التثقعف التغذوي
ونشر املعلومات التغذوية وعلى احليماية االجتيماععة .وهذه تتضيمن تنفعذ تدخالت تثقعف تغذوي ومعلومات تغذوية
مبنعة على خطوط توجعهعة وطنعة للنظم الغذائعة وسعاسات متسقة لألغذية والنظم الغذائعة؛ وإدراج األهداف
التغذوية يف برامج احليماية االجتيماععة وبرامج شبكات األمان لليمساعدة اإلنسانعة؛ واستخدام التحويالت النقدية
والغذائعة ،مبا يف ذلك برامج الوجبات املدرسعة وأشكال احليماية األخرى للسكان األكثر انكشاف ا املخاطر.

مجال العمل  :4التجارة واالستثمار لتحسين التغذية
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 –33تتزايد أمهعة التجارة واالستثيمار بالعالقة م نظم األغذية .فاتفاقات التجارة واالستثيمار تؤثّر على كعفعة عيمل نظم
األغذية على املستويات العاملي واإلقلعيمي والوطين واحمللي ،إذ أهنا تؤثر على أسعار األغذية وتوفرها وإمكان احلصول
علعها واستهالكها ،كيما على النتائج التغذوية وعلى سالمة األغذية واخلعارات الغذائعة.
 –34ولالتساق بني التجارة وسعاسات التغذية أمهعة حعوية .وينبغي لسعاسات التجارة أن توفّر الدعم واملرونة الكافعة
فعالة .ويف حني سامهت التجارة مسامهة كبرية يف توفر األغذية وأحعان ا يف إمكان
لتنفعذ سعاسات وبرامج تغذوية ّ
احلصول علعها ،إالّ أن سعاسات واتفاقات التجارة ينبغي أالّ تؤثّر سلب ا على حق اإلنسان يف الغذاء الكايف .وينبغي
أن يكون تنفعذ اتفاق منظيمة التجارة العاملعة املتعلق جبوانب حقوق امللكعة الفكرية املتصلة بالتجارة داعيم ا لألمن
الغذائي والتغذية واللتزام الدول األعضاء بإعيمال ومحاية وتعزيز حق اإلنسان يف الغذاء الكايف .كيما أن توصعات
وتعزز الصحة والتغذية.
الدستور الغذائي هي مفتاح ضيمان أن حترتم التجارة الدولعة ّ
 –35وإدراك ا ألمهعة التجارة واالستثيمار بالنسبة إىل نظم األغذية والنظم الغذائعة وسالمة األغذية واألمن الغذائي ،يركز
هذا اجملال على حث احلكومات ووكاالت وبرامج وصناديق األمم املتحدة ومنظيمة التجارة العاملعة وغريها من
املنظيمات الدولعة على حتديد الفرص املتاحة لتحقعق الغايات العاملعة اخلاصة باألغذية والتغذية من خالل سعاسات
التجارة واالستثيمار؛ وعلى وض معايري دولعة وتنفعذها؛ وحتسني توفر إمدادات األغذية اآلمنة واملغذية وإمكان
احلصول علعها عرب اتفاقات وسعاسات جتارية مالئيمة .ويشيمل ذلك أدوات املالعة العامة ،كالضرائب ومعونات دعم
األطعيمة الصحعة (ورف الدعم عن األطعيمة غري الصحعة) ،وكذلك احلوافز املتعلقة جبانب العرض.
8

توصعات مرتبطة من إطار عيمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية:

.54 ،18 ،17 ،8 ،4
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مجال العمل  :5بيئات آمنة داعمة للتغذية لكل األعمار
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 –36يشدد هذا اجملال على أمهعة العوامل البعئعة يف نتائج سوء التغذية ،مبا يف ذلك بعئات املدرسة واملنزل واملستشفى
والعيمل وإنتاج األغذية ،وكذلك البعئات املدينعة .ويؤكد هذا اجملال على احلاجة إىل تعزيز ومحاية ودعم الرضاعة
الطبعععة يف كافة البعئات ،كاملستشفعات وأماكن العيمل.
 –37ويتبىن هذا اجملال أيض ا توصعات إطار عيمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية بشأن املعاه والصرف الصحي والنظافة
ينوه بأن احلصول على معاه الشرب املأمونة ومرافق الصرف الصحي املناسبة حق من حقوق اإلنسان
الصحعة .وهو ّ
ضروري ضرورة حعوية للصحة والوقاية من مرض اإلسهال ،وبالتايل حتسني التغذية .فاألطفال املتأثرون بنقص التغذية
أكثر عرضة لليموت بسبب اإلسهال ،كيما أن اإلسهال يوهن التغذية بتقلعل الشهعة وتقلعل امتصاص العناصر
الغذائعة .وال يزال ما يزيد على ملعار من الناس ميارسون التغوط يف العراء .ومتشعا م الدعوة العاملعة للعيمل بشأن
الصرف الصحي ،ينبغي أن ترتكز اجلهود على حتسني النظافة الصحعة وتغعري األعراف االجتيماععة ،كيما على إدارة
أفضل للنفايات البشرية ومعاه الصرف الصحي ،وعلى القضاء متاما على ممارسة التغوط يف العراء حبلول عام .2025

مجال العمل  :6استعراض الحوكمة والمساءلة في مجال التغذية وتعزيزهما والنهوض بهما
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 –38إن وض واحتساب تكالعف خطط عيمل وطنعة متعددة القطاعات للتغذية تشرك أصحاب املصلحة املتعددين
وترأسها هعئة تنسعقعة وطنعة متعددة القطاعات متطلبات جوهرية األمهعة للتقدم .وينبغي أن تض الدول األعضاء
خطط ا جديدة أو حت ّدث خططها السابقة مبا يتيماشى م توصعات إطار عيمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية.
ويفرتض أن يؤدي إنشاء آلعات حوكيمة متعددة أصحاب املصلحة إىل اجتناب تضارب املصاحل.
 –39ويشيمل هذا اجملال جتديد وتعزيز رصد وحتقعق غايات التغذية العاملعة والغايات اخلاصة باألمراض غري السارية املرتبطة
بالنظام الغذائي ،وكذلك رصد إنشاء السعاسات والتشريعات وتنفعذ الربامج ،مبا يف ذلك يف حاالت الطوارئ.
وتشيمل أطر املؤشرات املرجععة :أهداف التنيمعة املستدامة وإطار رصد التغذية العاملي واإلطار العاملي لرصد األمراض
غري السارية املرتتبطة بالنظام الغذائي.

وسائل التنفيذ
 –40يصف هذا املقط طرائق تنفعذ كل اجلهات الفاعلة لعقد التغذية.

 9توصعات مرتبطة من إطار عيمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية:
 10توصعات مرتبطة من إطار عيمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية.36 ،35 ،34 ،28 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1 :

.52 ،51 ،41 ،40 ،39 ،33 ،32 ،31 ،30 ،29 ،16 ،15 ،13
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االلتزامات بالعمل
 –41مبوجب عقد التغذية ،جيري تشجع الدول األعضاء واجملتيمعات السعاسعة واالقتصادية اإلقلعيمعة واجملتيم العاملي على
ترمجة االلتزامات املتعهد هبا يف إعالن روما بشأن التغذية ،الصادر عن املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية ،إىل التزامات
بالعيمل تكون حمددة ،وقابلة للقعاس ،وقابلة للتحقق ،ومناسبة ،وموقوتة زمنعا ،يف سعاق السعاسات الوطنعة املتصلة
بالتغذية وباحلوار م جميموعة واسعة من أصحاب املصلحة ،وال سعيما الناس واجملتيمعات احمللعة األكثر تأثرا بتحديات
التغذية .ومتثّل توصعات إطار عيمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية الـ  ،60واليت تتجلى يف جماالت العيمل الستة
املذكورة أعاله ،جميموعة واسعة من اإلجراءات السعاساتعة الفعالة ملعاجلة سوء التغذية بكافة أشكاله .وتساعد
االلتزامات احملددة ،والقابلة للقعاس ،والقابلة للتحقق ،واملناسبة ،واملوقوتة زمنعا أصحاب املصلحة كافة على فهم
املقصود من كل إجراء وحتسني التتب .
 –42وستحدد الدول األعضاء وتلتزم بـيما يلي )1( :حتقعق غاية تغذوية أو أكثر ومعامل ملراحل وسعطة ،تتسق م اإلطار
الزمين لتنفعذ غايات مجععة الصحة العاملعة الستة املتفق علعها املتعلقة بالتغذية وباألمراض غري املعدية املتصلة بالنظام
الغذائي؛ أو( )2تنفعذ توصعة أو أكثر من توصعات إطار عيمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية ضيمن جماالت
عيمل عقد التغذية الستة؛ أو ( )3حشد املوارد املالعة لإلجراءات احمللعة أو الدولعة املتعلقة بإجراءات عقد التغذية
ذات األولوية.
حتسن
 –43ويف حني وض العديد من البلدان بالفعل سعاسات أغذية وتغذية ،إال أهنا ميكن أن ترف مستوى الطيموح و ّ
وختصص موارد إضافعة وتض خارطة طريق بغايات تشغعلعة حمددة زمنعا لضيمان
التصيمعم وترّكز على أولويات العيمل ّ
أن تتجه إىل حتقعق غايات املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية وأهداف التنيمعة املستدامة املتعلقة بالتغذية.
 –44وستساعد وكاالت وشراكات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة البلدان على تشكعل االلتزامات اخلاصة هبا وعلى
دعوة أصحاب املصلحة اآلخرين إىل التعهد بالتزامات كافعة .وقد أعدت منظيمة األغذية والزراعة ومنظيمة الصحة
العاملعة دلعالا لليمساعدة على صعاغة االلتزامات.
 –45وسعتم إضفاء الطاب الرمسي على التزامات الدول األعضاء واجليماعات السعاسعة واالقتصادية اإلقلعيمعة عرب اتصال
رئعا الدولة أو الوزير م املدير العام ملنظيمة األغذية والزراعة أو املدير العام ملنظيمة الصحة العاملعة أو كلعهيما .وميكن
تقدمي االلتزامات باستيمرار طوال فرتة عقد التغذية .وستدرج االلتزامات اليت تتعهد هبا الدول األعضاء واجليماعات
السعاسعة واالقتصادية اإلقلعيمعة يف مستودع مفتوح للجيمهور تديره منظيمة األغذية والزراعة ومنظيمة الصحة العاملعة.
وميكن أن تقدم االلتزامات السلطات العامة على خمتلف مستويات احلكومة ،وال سعيما البلديات ،ولكن ينبغي دائيم ا
أن جيري اإلبالغ عنها عن طريق السلطات املركزية .وتق ّدم اجلهات الفاعلة من غري الدول التزاماهتا إىل الدول
األعضاء ،اليت تنقلها إىل منظيمة األغذية والزراعة ومنظيمة الصحة العاملعة .وستدمج يف املستودع املفتوح للجيمهور

11

FIRST DRAFT, 27 January 2017

االلتزامات الرفععة املستوى بشأن توصعات املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية املقدمة إىل منتديات أخرى ،من مثل
جلنة األمن الغذائي العاملي أو "التغذية من أجل النيمو" أو "حركة تعزيز التغذية" أو مبادرة "كل امرأة ،كل طفل".
 –46وستسعى أمانة عقد التغذية ،قدر اإلمكان ،إىل تسجعل وحتلعل االلتزامات الطوععة اليت تقدمها احلكومات وشركاؤها.
ويتوق من احلكومات اليت تتعهد بالتزامات أن تقدم املعلومات سنويا لتيمكني تتب التقدم احملرز يف التنفعذ وتوثعق
اإل ازات والنجاحات .وينبغي على اجلهات الفاعلة من غري الدول تزويد معلومات التعقب إىل احلكومات اليت
قدمت هلا التزاماهتا.

الجهات المناصرة للتغذية
 –47إن احلكومات واجليماعات السعاسعة واالقتصادية اإلقلعيمعة اليت قطعت على نفسها التزامات مسجلة رمسعا واليت
تدعم بنشاط تنفعذ هذه االلتزامات بقعادهتا لليمبادرات الدولعة ستكون "جهات مناصرة لعقد التغذية" .وستكون
هذه اجلهات املناصرة هي يف مقدمة الركب وقدوة للحركة العاملعة لتحسني التغذية.

شبكات العمل
 –48سعتم ،من خالل أدوار التحشعد والتحفعز اليت سعضطل هبا عقد التغذية ،إنشاء شبكات عيمل .وهذه الشبكات
ائتالفات غري رمسعة تتشكل من البلدان هدفها الدعوة إىل وض سعاسات وتشريعات وإتاحة تبادل امليمارسات
وتسلعط الضوء على النجاحات وتوفري الدعم املتبادل لتعجعل التنفعذ.
 –49وقد تنشأ شبكة العيمل بناء على طلب بلد واحد أو أكثر يقوم أو يقومون بتحديد أهداف الشبكة ونطاقها وبرنامج
العيمل األوىل والبلدان الشريكة األخرى وعقد االجتيماعات وإدارة املبادرات املشرتكة .وقد تكون شبكات العيمل
إقلعيمعة أو عاملعة ،تعيمل حتت قعادة مؤسسة حكومعة ،وجيوز أن تشرك اجملتيم املدين واألوساط األكادميعة والقطاع
اخلاص ،حسب االقتضاء .وقد تدعم منظومة األمم املتحدة شبكة العيمل ،ال سعيما بتوفري أدوات تشغعلعة.
 –50وأنشئت بالفعل يف بعض مناطق العامل شبكات عيمل يف بعض اجملاالت (مثل خفض استهالك امللح ومراقبة تسويق
األغذية لألطفال) .ويقدم الجدول  1موضوعات حمتيملة إلنشاء شبكات عيمل ،ح ّددت بعد جولة أوىل من
احملادثات م الدول األعضاء والشركاء احملتيملني.
 –51وينبغي أن يقوم البلد الذي ينشئ شبكة عيمل بإبالغ األمانة املشرتكة بني منظيمة األغذية والزراعة ومنظيمة الصحة
العاملعة عن ذلك كتابة .وستقوم األمانة املشرتكة بنشر معلومات وأخبار وأدوات شبكات العيمل.
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المنتديات والمؤتمرات
 –52ستحدد منظيمة األغذية والزراعة ومنظيمة الصحة العاملعة منتديات للتخطعط وتقاسم املعارف والتنويه بالنجاحات
واإلعراب عن التحديات والعقبات وتعزيز التعاون والدعم يف أي من جماالت العيمل الستة .وميكن أن تعقد هذه
املنتديات منظيمة األغذية والزراعة ومنظيمة الصحة العاملعة أو غريمها من الشركاء العاملني يف عقد التغذية.
 –53وتعيمل منظيمة األغذية والزراعة ومنظيمة الصحة العاملعة ومنظيمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي
والصندوق الدويل للتنيمعة الزراععة وآخرون م أوس جميموعة ممكنة من اجلهات واملؤسسات االجتيماععة الفاعلة،
النتهاز فرصة البناء على املناسبات املخطط هلا وتوصعلها ببعض وتنظعم فعالعات بناء جسور جديدة لتعزيز عقد
التغذية وأهدافه.
 –54وستوفر جلنة األمن الغذائي العاملي منتدى لتحقعق املزيد من التقارب يف السعاسات ،وأيضا فضاءا للحوار وتبادل
اخلربات فعيما بني احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين .وقد تعيمد جلنة األمن الغذائي العاملي إىل مج أبطال
التغذية من خمتلف القطاعات لتحديد الثغرات وتنسعق اإلجراءات وتعزيز التعاون ورصد اآلثار وبناء التناسق فعيما
بني القطاعات .وستوفر املنتديات املتعددة أصحاب املصلحة ،كيمثل حركة تعزيز التغذية وحركة التغذية من أجل
النيمو ،فرصا لبحث وتعبئة االلتزامات املالعة والسعاسعة من احلكومات واجلهات املاحنة واجملتيم املدين واألمم املتحدة
وجهات األعيمال .ويتضيمن الجدول  2قائيمة بفرص عقد االجتيماعات احملتيملة لفرتة السنتني األوىل من عقد
التغذية.

طرائق التمويل
 –55مل يرتافق إنشاء عقد التغذية م تعهد بتيمويل لدعم نشاطات التنسعق .م ذلك ،سعدعو عقد التغذية إىل تعبئة
موارد مالعة جديدة لدعم تنفعذ السعاسات والربامج الوطنعة .وسعلتيما التيمويل من جميموعة متنوعة من املصادر ،مبا
يف ذلك مصارف ومؤسسات التنيمعة ،وعرب آلعات متويل مبتكرة ،كيما عرب املساعدة اإلمنائعة.
 –56وقد وضعت تقديرات لتكالعف السعاسات والربامج يف العديد من البلدان ،وقام البنك الدويل بتقدير التكالعف
العاملعة للتوس يف برامج فعالة لتحقعق غايات التغذية العاملعة 11.وسعقوم الشركاء يف عقد التغذية بطريقة منسقة
بالدعوة مجاععا لقدر أكرب من املوارد وينظرون يف خعارات جتيمع املوارد.

11
http://www.worldbank.org/en/topic/nutrition/publication/an -investment-framework-for-nutrition-reaching-the-global.targets-for-stunting-anemia-breastfeeding-wasting
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 –57وسععزز عقد التغذية تبادل اخلربات حول كعف متكن تعبئة املوارد احمللعة ،مثالا بفرض ضرائب على املنتجات غري
الصحعة ،أو كعف ميكن توجعه موارد البلد إىل أهداف التغذية وكعف متكن االستفادة من االستثيمارات اخلاصة
استثيمارا أفضل.

الدعم التقني للتنفيذ
 –58سعسعى عقد التغذية إىل تعزيز نوععة وكفاءة تنفعذ السعاسات والربامج ورصدها .ويتعني على املساعدة التقنعة أن
تكون متجاوبة ونفععة يف االستفادة من التقدم التكنولوجي .وسعتم الرتكعز على تضخعم قدرات البلدان وضيمان
تبادل املعرفة واخلربات ورف درجة النجاحات حعثيما كان ذلك ممكنا.
 –59وسريكز عقد التغذية على تعزيز القدرات على املستويات كافة ،مبا يف ذلك على مستوى اجملتيم احمللي ،حسب
االقتضاء .وسعسعى عقد التغذية إىل توسع نطاق الفرص املتاحة لتوفري املساعدة التقنعة ،مثالا بتشجع وتعسري
التعاون الثنائي يف جمال السعاسات والتعلم من األقران ونقل التكنولوجعا وتولعد أدلة جديدة.
 –60وسعقدم مجع الشركاء يف عقد التغذية الدعم التقين لتنفعذ السعاسات والربامج ،وذلك بتقاسم امليمارسات اجلعدة
واملعارف والتكنولوجعات ونتائج االبتكارات والبحوث .وسعسعى عقد التغذية جاهدا إىل حتسني التآزرات يف توفري
املساعدة التقنعة من احلكومات واملنظيمات الدولعة يف سعاق املعونة اإلمنائعة ،باإلضافة إىل املنظيمات واملؤسسات
اخلريية ومنظومة األمم املتحدة.

الدعوة والتواصل المستنيران باألدلة
 –61أطلق عقد التغذية يف  19يولعو/متوز  2016يف نعويورك على هامش اجتيماع املنتدى السعاسي الرفع املستوى املعين
بالتنيمعة املستدامة ،ومت كذلك ترتعب مناسبة دعوية أخرى يف  20سبتيمرب/أيلول  2016أثناء الدورة الـ  71للجيمععة
العامة لألمم املتحدة .وسعتم أيضا ترتعب مناسبات دعوية أخرى مشاهبة ،من مثل مناسبات إطالق للعقد إقلعيمعة
ووطنعة.
 –62وستكون الدعوة عنصرا أساسعا من عناصر عقد التغذية .وستنشأ شبكة دعاة على الصععدين العاملي واحمللي ،بالبناء
على االئتالفات املوجودة.
 –63وسععا إىل حتقعق طيموحات عقد التغذية وأهداف التنيمعة املستدامة ،ستكون من بني العناصر الرئعسعة يف تنفعذ عقد
التغذية جهود تنسعق وتعزيز قدرات الدعوة املستندة إىل األدلة عرب البلدان واجلهات الفاعلة يف جمال التغذية.
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 –64ووضعت هوية بصرية لتستخدمها عرب عقد التغذية كافة اجلهات الفاعلة والشركاء املعنعون .وهي متوفرة بكافة لغات
األمم املتحدة .وبوس احلكومات واجلهات الفاعلة األخرى الراغبة يف استخدام اهلوية البصرية لعقد التغذية أن تفعل
12
ذلك بعد احلصول على إذن من منظيمة األغذية والزراعة ومنظيمة الصحة العاملعة.
 –65واملعلومات عن عقد التغذية متوفرة على موق منظيمة األغذية والزراعة 13ومنظيمة الصحة العاملعة ،14وستستكيمل
مكرس على اإلنرتنت ،ووثائق مطبوعة وإلكرتونعة،
قريبا مبنتجات وأنشطة عقد التغذية ،مبا يف ذلك ما يلي :موق ّ
وأحداث بث شبكي ،إخل.
 –66وسعطور الشركاء محالت حمددة متخصصة حول عقد التغذية لتحديد أولويات األثر التغذوي وتعزيزه .وجيري اآلن
حتديد هذه احليمالت ويتوق أن تشيمل املنتديات اجملتيم املدين واحليمالت القائيمة املتصلة بالتغذية وأشكاالا جديدة
من وسائط اإلعالم ،مبا يف ذلك وسائط اإلعالم االجتيماعي.

الحوكمة
 –67لن يسعى عقد التغذية إىل إنشاء هعاكل جديدة ،بل سععسر التشاور على نطاق واس فعيما بني أصحاب املصلحة
التيماس ا لليمواءمة فعيما بني األولويات وأدوات السعاسة العامة وآلعات الرصد.
 –68لدى عقد التغذية أمانة مشـ ـ ـ ـ ـ ــرتكة فعيما بني منظيمة األغذية والزراعة ومنظيمة الصـ ـ ـ ـ ـ ــحة العاملعة تدعيمها أمانة اللجنة
الدائيمة للتغذية التابعة لألمم املتحدة  ،باإلض ـ ـ ـ ـ ــافة إىل برنامج األغذية العاملي والص ـ ـ ـ ـ ــندوق الدويل للتنيمعة الزراععة
ومنظيمة األمم املتحدة لرعاية الطفولةووكاالت وصناديق وبرامج األمم املتحدة األخرى ذات الصلة.
 –69وستعقد األمانة املشرتكة فعيما بني منظيمة األغذية والزراعة ومنظيمة الصحة العاملعة اجتيماعات مليمثلي البلدان لبحث
برنامج العيمل وتقارير التقدم .وستعقد األمانة املشرتكة اجتيماعات ومشاورات دورية م أصحاب املصلحة اآلخرين،
مبا يف ذلك املنظيمات الدولعة واإلقلعيمعة واملؤسسات املالعة والربملانعني واجملتيم املدين واألوساط األكادميعة والقطاع
اخلاص .وستستخدم األمانة آلعات تنسعق ،مثل اللجنة الدائيمة ة للتغذية واملنتدى السعاسي الرفع املستوى املعين
بالتنيمعة املستدامة وجلنة األمن الغذائي العاملي وحركة تعزيز التغذية وآلعة التنسعق العاملعة املعنعة بالوقاية من األمراض
غري املعدية املتصلة بالنظام الغذائي ومكافحتها ،15كيما ستعيمل م املنظيمات واملنتديات الدولعة واإلقلعيمعة ،مثل

12

/http://www.fao.org/news/story/ar/item/409078/icode 13
.http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/en/ 14
.http://www.who.int/global-coordination-mechanism/history/en/ 15
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التغذية من أجل النيمو واالئتالف الدويل للدعوة بشأن التغذية وغريها .ويوضح الجدول  2األنشطة ذات األولوية
لألمانة لفرتة السنتني األوىل من عقد التغذية.

المساءلة وتقاسم التعلّم
 –70ستقدم كل سنتني تقارير عن تنفعذ عقد التغذية إىل مجععة الصحة العاملعة ومؤمتر منظيمة األغذية والزراعة واجليمععة
العامة لألمم املتحدة .وستتضيمن التقارير تفصعالا لاللتزامات اليت قطعتها احلكومات والتقدم واإل ازات اليت حتققت
بصددها .وستتضيمن التقارير أيض ا موجزا لإل ازات العاملعة ،مبا يف ذلك تقدم عيمل جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن
التغذية ،كيما ستسهم يف احتعاجات التقارير عن تقدم أهداف التنيمعة املستدامة.
 –71وستتعقب بانتظام كافة االلتزامات املقدمة من الدول األعضاء من خالل قاعدة بعانات مفتوحة تعسرها أمانة عقد
التغذية املشرتكة فعيما بني منظيمة األغذية والزراعة ومنظيمة الصحة العاملعة .وسعكون تتب تنفعذ االلتزامات اخلاصة
بكل بلد مستندا إىل التقععيمات الذاتعة للبلدان وتعسريه مسوح للسعاسات تقودها األمم املتحدة .أما االلتزامات اليت
يتعهد هبا أصحاب املصلحة اآلخرون فتبلّغ هبا الدول األعضاء وتدرج يف تقاريرها.
 –72وستتعح التقارير الصادرة كل سنتني فرصا للتباحث بني احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن التقدم احملرز
يف إطار عقد التغذية .وستدرج التعلعقات اليت تبديها األجهزة الرئاسعة ملنظيمة األغذية والزراعة ومنظيمة الصحة
العاملعة وتلك الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي يف التقارير املقدمة إىل اجليمععة العامة لألمم املتحدة .وسعجري
حتديث برنامج العيمل م كل تقرير من التقارير الصادرة كل سنتني.
 –73وسععقد حوار مفتوح وشامل جليمع أصحاب املصلحة لتقععم التقدم الذي أحرزه عقد التغذية يف منتصف املدة
( )2021–2020ويف هناية عقد التغذية ( .)2025وستستشار الدول األعضاء بشأن صعغة املراجعة.
 –74وسعجرى حوار حول املساءلة م كل املبادرات واملنتديات ذات الصلة اليت هتدف إىل احلصول على التزامات يف
جمال التغذية وما يتصل هبا من معادين ،مثل التغذية من أجل النيمو وجلنة األمن الغذائي العاملي ومبادرة "كل امرأة،
كل طفل" ،هبدف مواءمة وتنسعق عيملعة تقدمي االلتزامات واالتفاق على معايري لاللتزامات وضيمان جودة وتبسعط
نظم التتب  .كيما سعكون كل من تقرير "العد التنازيل إىل عام  "2030وتقرير التغذية العاملي والفريق املستقل املعين
بقضايا املساءلة آلعة هامة من آلعات املساءلة لعقد التغذية.
 –75وسعقاس ،طوال عقد التغذية وعلى املستويني الوطين والعاملي ،التقدم احملرز يف حتقعق غايات التغذية العاملعة والغايات
شج التقععم اهلادف للربامج والسعاسات وستعسره منظومة
اخلاصة باألمراض غري السارية املرتبطة بالنظام الغذائي .وي ّ
األمم املتحدة للتعرف على امليمارسات اجلعدة.
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الجدول  :1المواضيع المحتملة لوضع التزامات وتأسيس شبكات عمل
شبكة عيمل للفاكهة واخلضروات :التكثعف املستدام لإلنتاج الزراعي والزراعة اإليكولوجعة ،ما بعد احلصاد والتجهعز ،األسواق،
استثيمارات القطاعني العام واخلاص ،حوافز لألسواق احمللعة وصغار املزارعني واملشاري الصغرية واملتوسطة احلجم
أغذية حعوانعة املصدر :اإلنتاج املستدام لليماشعة والدواجن ،مصايد األمساك املستدامة ،األسواق وإضافة القعيمة ،اقتصاد التدوير
وخفض النفايات ،اإلنصاف يف احلصول على املوارد ،االبتعاد عن نظم الزراعة املكثّفة ودعم صغار املزارعني واملشاري الصغرية
واملتوسطة احلجم
مصايد أمساك وحمعطات وحبار وموارد حبرية صحعة مستدامة
احلد من املهدر والفاقد من األغذية :توفري امليمارسات اجلعدة ،أمثلة على اإلجراءات عرب سلسلة القعيمة ،إقامة التحالفات وتنوير
املستهلكني
إعادة تركعب األغذية :توفري حدود مرجععة إلعادة تركعب املنتجات (إزالة األمحاض الدهنعة التقابلعة ،خفض الصوديوم والدهون
املشبعة والسكر وحجم حصص الطعام) ،تكنولوجعات إعادة الرتكعب ،إقامة منابر قطرية وإقلعيمعة ،آلعات لرصد املنتجات؛
املقايعا واملعايري لألغذية التكيمعلعة؛ إغناء األطعيمة؛ دعم مشاري جتهعز األغذية الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامعة
فقر الدم :توزي النظم الصحعة حليمض الفولعك/احلديد أسبوععا
سوء التغذية احلاد :حتسني توفر األغذية العالجعة اجلاهزة لالستعيمال وإمكان احلصول علعها
صحة وتغذية املراهقني :إسداء املشورة ،زواج املراهقني ،الصحة والتغذية املدرسعة
األغذية والتغذية يف املدارس :حتسني املناهج الدراسعة ومعايري التغذية للوجبات املدرسعة
الرتويج للصحة :القعام حبيمالت تسويق اجتيماعي وبرامج إعالمعة عن تغعري أمناط احلعاة لتشجع النشاط البدين واألكل الصحي
الرضاعة الطبعععة والتغذية املبكرة :ممارسات الرعاية املناسبة والرضاعة الطبعععة والتغذية التكيمعلعة الكافعة ،مبادرة جعل املستشفعات
مالئيمة لألطفال ،املدونة الدولعة لقواعد تسويق بدائل لنب األم ،قوانني محاية األمومة
االستثيمارات املراععة للتغذية :حتلعل أثر سعاسات االستثيمار العام واخلاص يف قطاع األغذية؛ دعم قضعة حتويل االستثيمار من
منطق استثيماري
نظم األغذية يف املناطق احلضرية املستدامة
توفري األغذية الصحعة يف املؤسسات العامة
فرض الضرائب على األغذية واملشروبات ،ووض سعاسات تسعري لليمشروبات السكرية واألغذية غري الصحعة
تسويق األطعيمة واملشروبات لألطفال
وض خطة عيمل وتقدير التكالعف :ينبغي وض أهداف وطنعة للتغذية للبلدان اليت لعا لديها حىت اآلن مثل هذه األهداف،
وتنسق األطر ذات الصلة (مثل أهداف
وكذلك خطوط توجعهعة غذائعة قائيمة على األطعيمة تأخذ باالعتبار السعاق الوطين ّ
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مجععة الصحة العاملعة والتزامات أهداف التنيمعة املستدامة واملؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية) ،م اعتيماد "هنج عدم إمهال أحد"
لضيمان إحراز تقدم للجيمع
الرصد واملراقبة
البحوث وتولعد األدلة :مراجعة أولويات البحوث اليت وضعها الفريق االستشاري للبحوث الزراععة الدولعة (اإلنتاج املستدام
للفواكه واخلضروات)؛ جمتيم البحوث (التعاون لتولعد أدلة وحتلعالت)
القدرات والقوة العاملة
تضارب املصاحل
مكافحة مقاومة مضادات املعكروبات
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الجدول  -2أولويات مقترحة ألنشطة فترة السنتين األولى (أبريل/نيسان  -2016أبريل/نيسان )2018

أنشطة األمانة

المنتديات

التقارير

عقد اجتماع للدول األعضاء

الدورة السنوية الرابعة واألربعون
للجنة األمن الغذائي العاملي
(أكتوبر/تشرين األول )2017

عقد اجتماع للجهات الفاعلة من غير الدول

اللجان اإلقلعيمعة ملنظيمة الصحة مؤمتر منظيمة األغذية والزراعة
(يولعو/متوز )2017
العاملعة ()2017

مجععة الصحة العاملعة (مايو/أيار
)2017

حصر المبادرات والجهات الفاعلة

املؤمترات اإلقلعيمعة ملنظيمة
األغذية والزراعة ()2018

الدورة السنوية الرابعة واألربعون
للجنة األمن الغذائي العاملي
(أكتوبر/تشرين األول )2017

التوجه للشركاء المحتملين عبر القطاعات

التغذية من أجل النيمو
(أكتوبر/تشرين األول )2017

اجليمععة العامة لألمم املتحدة
(خريف عام )2017

دليل تطوير االلتزامات

التجيم العاملي حلركة تعزيز
ّ
التغذية (نوفيمرب/تشرين الثاين
)2017

حالة انعدام األمن الغذائي والتغذية
(يونعو/حزيران )2017

إنشاء قاعدة بيانات االلتزامات

التقرير العاملي عن التغذية
(نوفيمرب/تشرين الثاين )2017

الدعوة والدعم التقني لتقديم االلتزامات وإنشاء
شبكات عمل
الحوار بشأن المساءلة مع مبادرة "كل امرأة ،كل
طفل"
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