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

 
 معلومات أساسية

 
 يقرب ما يعاين عوم،الف .مجععا البلدان هاتواجه اليت التحديات أكرب حدأ أشكاله يمع جب التغذية سوء مكافحة ثلمت –1

 نقصو  التغذية، نقص التغذية: سوء أشكال من األقل على اا واحد شكالا  العامل يف أشخاص ثالثة كل  من واحد من
 اإلمنائعة اراآلثو  الغذائي. بالنظام املتصلة املعدية غري واألمراض السيمنة أو الوزن زيادةو  واملعادن، الفعتامعنات
 والبلدان. احمللعة اجملتيمعات علىو  وأسرهم األفراد على ،ةودائيم خطرية التغذية لسوء والطبعة واالجتيماععة واالقتصادية

 .ذاته الفرد أو فسهان املععشعة ةاألسر  وأ نفسه احمللي اجملتيم  وأ البلد يف التغذية سوء من خمتلفة أنواع تتزامنو 
 
 اجملتيم  زموالت األعضاء الدول التزمت ،بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر خالل ،2014 الثاين نوفيمرب/تشرين يفو  –2

 للعيمل مشرتكة ةرؤي عن التغذية عن روما إعالن يف هؤالء وعرّب  أشكاله جبيمع  التغذية سوء على بالقضاء العاملي
 .االلتزامات هذه لتحقعق طوعي عيمل إطار على أيضاا  وااتفقو  .العاملي

 
 لتصديل عالعة أولوية توأعط 2030 لعام املستدامة التنيمعة خطة األعضاء الدول تاعتيمد ،2015 سبتيمرب/أيلول يفو  –3

 فريوتو  اجلوع ىعل القضاء" ــب ،املستدامة التنيمعة أهداف من 2 اهلدف إطار حتت ،االلتزامب وذلك ،التغذية لسوء
 إطار حتت ،ذلك إىل إضافة األعضاء الدول والتزمت ."املستدامة الزراعة وتعزيز احملّسنة ذيةغالتو  غذائيال ألمنا

 فئاتوال الفقراء سعيما ال اجليمع ، حصول وضيمان اجلوع على القضاء" يتم بأن 2 اهلدف من 2-2و 1-2 املقصدين
 يتم أنو  "2030 عام حبلول العام طوال واملغّذي املأمون ذاءالغ من يكفعهم ما على الرّض ، فعهم مبن الضععفة،

 أنشب دولعا علعها املّتفق األهداف حتقعق ذلك يف مبا ،2030 عام حبلول التاذية، سوء أركال جليمع  هناية  ضو "
 واملحلا والنساء لليمراهقات ذويةغالت االحتعاجات ومعاجلة اخلامسة، سن دون فالطاأل لدى واهلزال النيمو فتوقّ 
 ."2025 حبلول السن وكبار  ضار وامل

 
 املؤمتر تائجن على ،70/2591 هاقرار  خالل من ،املتحدة لألمم مةاالع اجليمععة صادقت ،2016 نعسان/أبريل يفو  –4

 يشار) التغذية أجل من للعيمل املتحدة األمم عقد 5220 إىل 2016 من الفرتة وأعلنت ،بالتغذية املعين الثاين الدويل
 الصحة منظيمةو  املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظيمة العامة اجليمععة قرار دعا  كيما  (."التغذية عقد" بـ يلي فعيما إلعه

 ،العاملي األغذية جبرنام م  بالتعاون ،التغذية أجل من للعيمل املتحدة األمم عقد عذفتن على رافشاإل" إىل العاملعة
 إعالن إىل يستند عيمل جبرنام ووض  حتديد وإىل ،للطفولة املتحدة األمم ومنظيمة الزراععة، لتنيمعةل يلالدو  صندوقوال

                                                           
1  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&referer=/english/&Lang=A 
. 
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 اللجنة ثلم تنسعق تآلعا بواسعة ،2025-2016 رتةفال يف ذهفعتن وسائل جانب إىل له، التاب  العيمل وإطار روما
 وبالتشاور واليتها، م  متشعا ،يالعامل يالغذائ األمن جلنة ثلم املتعددين املصلحة أصحاب تومنتديا للتغذية الدائيمة

  خرى".األ واإلقلعيمعة الدولعة تواملنتديا تاملنظيما م 
 
 العاملعة الصحة ملنظيمة العام املدير من 69/82 القرار خالل من العاملعة الصحة مجععة طلبت ،2016 أيار/مايو يفو  –5

 وتعزيز يرتطو  يف طلبها، على بناء األعضاء، الدول دعم أن" على والزراعة األغذية ملنظيمة العام املدير م  العيمل
 دورية اجتيماعات عقدو  التغذية، بسوء املتعلقة املتعددة التحديات إىل للتصدي وخططها وبراجمها سعاساهتا وتنفعذ
 للقعاس، قابلةو  حمددة، تكون اليت تزاماتلاال يف النظر ذلك يف مبا امليمارسات، أفضل لتبادل شاملة طبععة ذات
 (".2025–2016) التغذية أجل من العيمل عقد إطار يف زمنعا موقوتةو  ،ومناسبة ،للتحقق وقابلة

  
 م  70/269 املتحدة لألمم العامة اجليمععة قرار مبوجب لتكلعفل وفقاا  هذا التغذية عقد عيمل برنامج ض و  وقد  –6

 .69/8 العاملعة الصحة مجععة قرار باالعتبار ذخاأل
 
  للعيمل لرئعسعةا اجملاالتو  لتوجعهعة؛ا ئهومباد املضافة تهوقعيم العقد أهداف هذا التغذية عقد عيمل برنامج يصفو  –7

 ىلإ باإلضافة املصلحة، أصحاب من اوغريه األعضاء لدولا وأدوار مشاركة طرائقو  العيمل(؛ )جماالت ولويةاأل ذي
 .ملساءلةا وإطار التنفعذ(؛ )وسائل عيملال دف  أدوات

 
 املبادرات إىل ويستند وتعاونعة، مستيمرةو  شاملة شاملة عيملعة عرب وضعه وجيري حعة وثعقة هذا العيمل برنامج وإن –8

 .بعنها ما يف ربطيو  ينالعديد وشركائها للحكومات املستقلة
 

  األهداف والقيمة المضافة
 
 املتاحة واملوارد لقائيمةا بىنال ضيمن عيملي اا زمنع دحمدّ و  املعامل واضح تشغعلي إطار توفري يف التغذية عقد هدف يكيمن –9

 ،2030 لعام املستدامة تنيمعةلا خطةو  بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر يف هبا تعهدلا جرى اليت االلتزامات لتنفعذ
 :خالل من وذلك

 
 فاعلة جهات ذلك يف مبا القطاعات، مجع  من متعددة جهات تبذهلا اليت اجلارية اجلهود مواءمة وتعسري حتفعز 

 أحد؛ إمهال دون التغذية سوء أشكال  كل  هناءإل عاملعة حركة لتعزيز ،وناشئة جديدة
 
  التغذية؛ سوء وأسباب أشكال لكافة للتصدي مجععاا  البلدان جهود دعمو  
 
  سعاسات إىل 2030 لعام تدامةاملس التنيمعة خطةو  بالتغذية املعين الثاين الدويل ملؤمترا اللتزامات الةفعّ  ترمجة حتفعزو 

  ؛اوطنع وحمددة مليموسة وبرامج
 

                                                           
2  .pdfar-http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R8. 
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  التغذية سوء أشكال ملكافحة تعددةامل قطاعاتلا عرب والدولعة واإلقلعيمعة الوطنعة سعاساتال اتساق تعزيزو  
 ةوالعاملع ةاإلقلعيمعو  ةالوطنع املستويات على الصلة ذات السعاسات أثر رصد حتسني خالل من ذلك يف مبا ،كافة
 ؛ذلك عن التقارير ووض 

 
  السارية غري مراضباأل اخلاصة غاياتالو  العاملعة التغذية غايات لتحقعق املالعة وااللتزامات السعاسات تعبئةو 

 لدى املستدامة التنيمعة أهدافو  3بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر علعها صادق اليت الغذائي بالنظام املرتبطة
  احملتيملة؛ الفاعلة اجلهات مجع 

 
  طاعاتلقا عرب عامليال املستوى على يمساءلةلل وآلعة إطار إنشاءب األعضاء، الدول إشراف حتت القعام،و 

 .القائيمة واألدوات ساراتوامل اآللعات  إىل ستنادباال املصلحة أصحاب خمتلفو 
  

 توفري إىل سعىيو  التغذية سوء أشكالل ك  إلهناء وعاملعة إقلعيمعةو  ووطنعة حملعة حركات بظهور التغذية عقد قروي   –10
 متكعنعة عئاتوب مستدامة أغذية نظم إلنشاء وبرامج سعاسات وتنفعذ باعتيماد هاوشركاؤ  احلكومات فعه تقوم إطار
 املعين الثاين دويلال املؤمتر بالتزامات الوفاء دعم  يف النهائي اهلدف يتيمثلو  الصحعة. الغذائعة امليمارسات  تشجّ 

 عام حبلول اخلاصة باألمراض غري السارية املرتبطة بالنظام الغذائيغايات والالتغذية العاملعة  غايات وحتقعق بالتغذية
  .2030 عام حبلول املستدامة التنيمعة أهداف حتقعق يف املسامهة إىل باإلضافة ،2025

 
 :يلي ما يف التغذية لعقد املضافة القعيمة وتتيمثل –11

 
 األوقات يف كافة  لناسا فعه حيصل لعامل مجاععة رؤيةب باالسرتشاد لعيمل،ا إىل امللحة احلاجة على الضوء تسلعط  

 ؛معقولة أسعاروب  ةوآمن ةتنوعمو  صحعة غذائعة نظم على احلعاة مراحل مجع  ويف كافة
 
  جانب من وتنفعذها ةقطري عيمل التزامات وض ل هاوحتقعق هاوتعقب نتائجالو  ثراأل حديدلت زةمركّ  فرتة حتديدو 

 ؛هوخارج التغذية جمتيم  داخل متنوعة فاعلة جهات
 
   سوء أشكال كل  هناءإل الوطنعة اتالسعاس لتغعري اجملتيم  نطاق على حركات لنشر مسبوقة غري فرصة توفريو 

 ؛كافة  البلدان ويف التغذية،
 
   باألغذية تصلةامل واملبادرات الربامج بشأن نيالعامل املصلحة أصحاب مجع  بني ما يف عاملي ربط توفريو 

  ؛املشرتكة األهداف حتقعق  أجل من للعيمل التآزر أوجه تعزيزو  املتبادل التعلم لقخل التغذيةو 
 

                                                           
( خفض فقر الدم 2يف املائة؛ ) 40م على الصـــــععد العاملي بنســـــبة ( خفض عدد األطفال دون ســـــن اخليما ســـــنوات املصـــــابني بالتقزّ 1هي )بالتحديد   3

( عدم زيادة الســـــــيمنة لدى األطفال؛ 4يف املائة؛ ) 30( خفض الوزن املتدين عند الوالدة بنســـــــبة 3يف املائة؛ ) 50لدى النســـــــاء يف ســـــــن اإل اب بنســـــــبة 
( خفض اهلزال لدى األطفال إىل ما دون 6ألقل؛ )يف املائة على ا 50زيادة معدالت الرضاعة الطبعععة احلصرية خالل األشهر الستة األوىل إىل نسبة  (5)
يف املائة؛ )ب( وقف تزايد انتشـــــــار  30يف املائة واحلفاظ على ذلك. وبالنســـــــبة لألمراض غري املعدية املتصـــــــلة بالتغذية: )أ( خفض تناول امللح بنســـــــبة  5

  السيمنة لدى املراهقني والبالغني.
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  تقدمي م  هبا، املتعهد اتلتزاماال عن املتبادلة املساءلة وضيمان احملرز التقدم لتتب  املتناول ويف شفافة آلعة وض و 
 الصحة منظيمةو  والزراعة األغذية نظيمةمل الرئاسعة واألجهزة املتحدة لألمم العامة اجليمععة إىل سنتني كل  تقارير
 املتعددين ملصلحةا أصحاب ومنتديات الدولعة احلكومعة اهلعئات من وغريها العاملي الغذائي األمن جلنةو  العاملعة
 .الصلة ذات

 
  المبادئ التوجيهية

  
 وترية لعجّ عسو  ،واإلجراءات الفاعلة اجلهات بني ما يف التنسعق عززعسو  القائيمة اجلهود ىلإ التغذية عقد سعستند –12

 الدويل املؤمترو  تدامةاملس التنيمعة هدافأل تحويلعةال طيموحاتال م  متاشعاا  ،جديدة التزامات سععززو  ،االلتزامات تنفعذ
 يلي: امب التغذية عقد وسعقوم العاملعة. الصحة ومجععة بالتغذية املعين الثاين

 
 تهاومواءم املختلفة القطاعات عرب التغذية إجراءات توحعدل  املعنعني املصلحة أصحاب  يمع جل شاملة مظلة توفري 

 على القضاء ديحت :مثل العامل، أحناء خمتلف يف التغذية لتحسني القائيمة اجلهود من ستفادةواال ؛عزيزهاوت
 خطةو  ؛(2030-2016) واملراهق والطفل املرأة صحة بشأن العاملعة االسرتاتعجعةو  ،التغذية تعزيز حركةو  ،اجلوع
  .2020-2013 للفرتة ومكافحتها السارية غري األمراض من الوقاية بشأن العاملعة العيمل
 

  والقطاعي. اجلغرايف هانطاق وتوسع  اإلجراءات لتسري  زعفحتو  دعم آلعة بدور القعامو 
  

  ضيمنعسو  افةك  الفاعلة اجلهات مشاركة عظمعسو  كافة  التغذية سوء أشكال سعتناول إذ ،شامال التغذية عقد سعكونو  –13
 إىل: التغذية عقد عيمدسع الغاية، هلذه وحتقعقاا  مجععا. الناس احتعاجات عةتلب

 
 نظيمها ائصوخص تواجهها اليت التغذية سوء حتديات وطبععة دخلها عن النظر بغض ،كافة  البلدان إشراك 

 والصحعة؛ الغذائعة
 
  يف لرئعسعنيا املصلحة أصحاب بوصفهم والشباب، النساء ذلك يف مبا مكان، كل  يف كافة  لناسا إىل وجهالتو 

  لنجاح؛ا
 
  بعئاتالو  ضريةاحل النظمف سواء؛ حد على واحلضر الريف يف عةالسكان تجيمعاتالو  املناطق عرب العيمل تعسريو 

 والقرى لسكانعةا التجيمعات  وفرت بعنيما ،اتو اح لسريعة تغريات رازبإل مهعأة تكون قد احلضرية ئعةالغذا
 ؛هاواستهالك هاوتوزيع األغذية إلنتاج هامة مواق  الريفعة واملقاطعات

 
   الطوارئ توحاال والصراعات الطبعععة الكوارث ذلك يف )مبا عددا تتزايد اليت الطوارئ االتحل التصديو 

  لسكان؛ا من ضخيمة ألعداد التغذوية احلالة يف تؤثر اليت املزمنة(
 
 ألولوياتل الكايف تحديدال لضيمان ،كافة  الصلة ذات املستويات  على احلكومة، قطاعات  مجع  ودعم وإشراك 

 التغذية؛ سوء أشكال كل  إهناء على والعيمل والتيمويل
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  املنظيماتو  الدولعة احلكومعة املنظيماتو  احلكومات ذلك يف مبا ،املصلحة أصحاب من واسعة طائفة م   عيملالو 

 اجملتيم  منظيماتو  املدنو  الربملانعنيو  التنيمعة ومصارف املالعة املؤسساتو  واحمللعة اإلقلعيمعة املنظيماتو  الدولعة
 ملسامهةا إىل ندعو سع ممن ،األعيمال وقطاع اخلريية املؤسساتو  اإلعالم وسائلو  األكادميعة واألوساط املدين

 شعاامت (،احلشد لىع والقدرة واألموال التقنعة واملساعدة والدعوة التنفعذ ذلك يف )مبا يمةقعّ ال فريدةال أصوهلمب
 الصعادين صغارو  الفالحني متثل اليت ،االجتيماععة حلركاتا وستكون هلا. ودعيماا  الوطنعة والربامج السعاسات م 

 والعيمال األصلعة وبوالشع والشباب والنساء واملستهلكني احلضرية املناطق يف والفقراء والرعاة الصعد وجمتيمعات
 التغذية عقد ونوسعك للتغذية. عاملعة حركة إنشاء يف األمهعة حامسة فاعلة أطرافاا  واألغذية، الزراعة جمايل يف

 واملؤسسات ريةالصغ احلعازات أصحاب املزارعني من اخلاص، القطاع من واملوارد الكفاءات ثروة تعبئة إىل حباجة
 إدارة م  ،ألكربا اجلنسعات واملتعددة الوطنعة الشركات إىل االجتيماععة واملؤسسات احلجم واملتوسطة الصغرية
 املصاحل. تضارب

  
 لتزاماتاال وتصون الدولعةو  واإلقلعيمعة الوطنعة والربامج السعاسات حترتم حبعث ،متكعنعة بعئة التغذية عقد سعوفرو  –14

 ذات اإلنسان حقوق نم وغريه كافعني  وتغذية غذاء يف للحق املطرد عيماللإل وفقاا  هبا وتفي اإلنسان حبقوق املتعلقة
 .الصلة

 
 ىلإ نو اآلخر  ملصلحةا أصحابو  احلكومات تخذهات اليت اإلجراءات ترتكز حبعث متكعنعة بعئة التغذية عقد سعوفرو  –15

 عالة.ف حلول عن البحث مواصلة أجل من األكادميعة املؤسسات م  هؤالء  عيملي حبعثو  العليمعة األدلة أحدث
 

 مجاالت العمل
  

 وهذه ،شوداملن الوق  لتحقعق قطاعاتلل عابرة تكاملعة جماالت ستة حول التغذية عقد خالل العيمل سعتيمحور –16
 :كاآليت  يه ،املعين بالتغذية الثاينالدويل إطار عيمل املؤمتر توصعات ستيمدة من امل ستة،ال االتاجمل

 
 ؛صحعة غذائعة نظم أجل من الصيمود على قادرة مستدامة أغذية نظم (1)
 
  ؛األساسعة التغذية إلجراءات شاملة تغطعة توفر متناسقة صحعة نظم (2)
 
  ي؛و تغذال تثقعفالو  جتيماععةالا يمايةاحل (3)
 
 التغذية؛ تحسنيل ستثيمارالوا تجارةال (4)
 
  ؛األعيمار لكل للتغذية داعيمةوال منةاآل بعئاتال (5)
 
  التغذية. جمال يف واملساءلة احلوكيمة تعزيز (6)
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 معزولة وكأهنا إلعها النظر عدم ينبغي فإنه ،ؤطرهيو  العيمل سبعل نريي املواضعععة اجملاالت هذه من كالا   أن حني ويف
 نفسه. الوقت يف عدة مبجاالت والربامج السعاسات ربط  سعتم ما وعادة ؛األخرى عن الواحدة

 
 إىل بدوره يهدف يذال ي،احملل العيمل وتعزيز عسريلت والعاملي واإلقلعيمي الوطين السعاسايت احلوار التغذية عقد وسععزز –17

 العضو الدولة أخذ لضيمان اا هام احمللي النهج اتباع وسعكون .كافة  املستويات على التأثري من قصىاأل القدر حتقعق
 مبادرات إطالق تعنيي اليت املختلفة السعاسعة والبعئات اهلعاكل م  للتكعفو  والسعاسات؛ ملبادراتا بزمام املعنعة
 بععنه؛ اجملتيمعات نم جمتيم  كل  داخل الواسعة االقتصادية–واالجتيماععة اجلغرافعة الفاتتخاال ملعاجلةو  ؛فعها التغذية

 الناس. وحمورها منصفة لولاحل تكون أن ضيمانول
 

 واجلهات هاؤ ركاوش احلكومات تبديهيما نلذيلا وااللتزام االهتيمام على ددةاحمل جراءاتاإل صعاغةو  األولويات ستعتيمدو  –18
 كل  ورسم دلتحدي ،إ ازه مت ما إىل ستناداالب وشامل، كامل  حصر سعجري لذلك، دعيماا و  األخرى. احملتيملة الفاعلة

 يعكا نأ لضيمان ،بالتغذية الصلة ذات القائيمة العامة اتالسعاس وإجراءات تيمويلال وآلعات واحلركات املبادرات
 الفجوات على زالرتكع من املزيد دعتول من يمكنيتو  العاملي التغذية وجمتيم  األعضاء الدول احتعاجات التغذية عقد
 .حتديدها جيري اليت

 
 4صحية غذائية نظم أجل من الصمود على قادرة مستدامة أغذية نظم  :1 العمل مجال

  
 ةالصح إلدامة ةالالزم النوععة الغذائعة بالنظم يتعلق فعيما منها مأمول هو ما إىل احلالعة الغذائعة النظم تؤدي ال –19

 غذائعة نظم على اجليمع  حصول ضيمانل األغذية لنظم مبتكرة وحلول متسقة إجراءات إىل حاجة وهناك .املثلى
 ومن للسكان، حيالص الغذاء وفريت يف مركزي بدور الغذائعة النظم واستدامة نوععة وتقوم .وصحعة ومتوازنة مستدامة
 نهجل حمدود، زولةاملع التدخالت تأثري وألن هكذا، والبعئعة. واالقتصادية االجتيماععة االستدامة يف املسامهة خالله
 يف ةأساسع أمهعة – كهالستالوا بالتجزئة والبع  والتسويق والنقل والتخزين التجهعز إىل اإلنتاج من – ةاألغذي نظام
  .التغذية وحتسني الصحي الغذائي النظام تعزيز

 
 يف مبا آمن، صحي غذاء إىل فضيت مستدامة غذائعة نظم إىل التوصل إىل الرامعة جراءاتاإل على اجملال هذا زكّ ير  و  –20

 الغذائعة السعاسات يف التغذوية واألهداف األغذية سالمة أهداف دمج إىلو  ،الوطنعة والسعاسات االستثيمارات ذلك
 واملزارعني غريةالص احلعازات أصحاب نبجا من سعيما ال لألغذية، نياحمللع والتجهعز اإلنتاج قويةت إىلو  والزراععة؛
 نظم بشأن دولعةال التوجعهعة املبادئ وتكععف واعتيماد يرتطو ب مناسباا، ذلك كان  حعثيما القعام، إىلو  ؛األسريني
 األغذية بسالمة علقةاملت الدولعة امليمارسات ومدونات الدولعة توجعهعةال بادئوامل املعايري عن فضالا  الصحعة، التغذية
 .وجودهتا

 

                                                           
 .57، 56، 55، 53، 50، 42، 14، 12، 11، 10، 9 :بالتغذية الثاين املعين توصعات مرتبطة من إطار عيمل املؤمتر الدويل  4
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 احلعوانعة األغذيةو  والفاكهة واخلضر والبقول احلبوب من متنّوعة أصناف إنتاج حتسني احللول: تشيمل أن ينبغيو  –21
 مستدام، حنو لىع وتستهلك تنتج أن يغينب اليت األلبان، ومنتجات والبعض واللحوم األمساك فعها مبا املصدر،
 كربى  غذياتم حتتوي غذائعة ونظيماا  مقبولة؛ بأسعار علعها احلصول وإمكان األصناف هذه توفر حتسني وكذلك
 منظيمة توصعات  م متاشعاا  ومعادن( )فعتامعنات أساسعة دقعقة ومغذيات اا وألعاف وبروتعنات( اا ودهون درات)كربوهع
  .الصحي الغذائي النظام بشأن العاملعة الصحة

 
 العاملي دالصعع على والتغذية الغذائي األمن أعيمال جدول يف األغذية سالمة إدماج ينبغي ،ذلك إىل باإلضافةو  –22

 اجمليموعات سّعيما ال للسكان، التغذوي الوض  هتّدد األغذية سالمة يمشاكلف .التغذية حتسني يف ملحوظ تقّدم إلحراز
 كعيمعائعة  خطرة وادم بفعل امللّوثة األغذية تشّكلو  .واحلوامل واألطفال املسنني مثل من ،طراخملا على انكشافاا  األكثر

 حعاة نتوهّ  ليتا السرطان، إىل اإلسهال من األمراض، من للعديد مصدراا  البعئعة، امللّوثات ذلك يف مبا بعولوجعة، أو
 األمراض خريةاأل العقود خالل كثرياا   ترتاج  ومل مباشر. غري بشكل أو ةمباشر  الغذائي ورفاههم وصحتهم الناس
 املرافق ورداءة ّوثةاملل واملعاه املأمونة غري األغذية من املتأتعة املعوية األمراض من اغريمه أو والزحار اإلسهال عن النامجة
 ،األفالتوكسني ادةمل مزمناا  تعرضاا  الغذائعة نظيمهم خالل من األطفال يتعّرض النامعة، البلدان بعض ويف .الصحعة

 أيضا. التقّزم إىل األغلب على تؤدي بل فحسب، مسرطنة لعست وهي
 

 املضادة العقاقري نّ أ حني ففي املعكروبات. مضادات مقاومة قضعة األغذية بسالمة املرتبطة الناشئة القضايا بني منو  –23
 إالّ  ألغذية،ا منتجي ععش سبل م  بالعالقة األمهعة حامسة ورفاههيما، احلعوان وصحة اإلنسان صحةل لليمعكروبات

 لزراععةا لبعئاتلو  للبشر املعكروبات مضادات مقاومة هتديد تنامي إىل تؤدي زالت ما استخدامها إساءة أنّ 
 القطاعات، تعددامل "ةواحد ةصحال "هنج تبين املعكروبات مضادات مقاومة معاجلة تتطّلب حني ويف واإليكولوجعة.

 وطنعة وإجراءات سعاسات إىل دولعاا  علعها عارفتامل التوجعهعة واخلطوط املعايري ترمجة يف كبرية  حتديات هناك زالت ال
 مالئيمة.

 
   5األساسية التغذية إلجراءات شاملة تغطية توفر متناسقة صحية نظم: 2العمل مجال 

  
 التغذية سوء أشكال اتطرحه اليت املتغرّية االحتعاجات م  التعامل يف حتديات متزايدة بصورة الصحعة النظم تواجه –24

 من ومعاجلته الهأشك بكافة التغذية نقص من للوقاية قوية صحعة نظم إىل حاجة وهناك الصحعة. وعواقبها املتعددة
 التغذية نقص فاقمت أن ميكن اليت املتواترة االلتهابات من لوقايةل وكذلك دلّة،األ على مبنعة تغذوية تدخالت خالل

 الزائد بالوزن بطةاملرت األجل الطويلة الصحعة العواقب م  أيضاا  الصحعة النظم تتعامل أن ينبغي كذلك  ومعاجلتها.
 .علعها والسعطرة الغذائي بالنظام املتصلة املعدية غري األمراض من الوقاية م و  والسيمنة،

  
 اخلدمات لىع ،طراخيملل املعرضنيو  هتيمعشاا  األكثر فعهم مبن اجليمع ، صولح إمكانعة إتاحة إىل حاجة هناكو  –25

 حصــول لــىع ضــيمنا تنطــوي اليت الشاملة الصحعة التغطعة يعين وهذا املالعة. املخاطر من احليماية علىو  الصحعة
                                                           

 .49، 48، 47، 46، 45، 44، 43، 38، 37، 27، 26، 25: بالتغذيةتوصعات مرتبطة من إطار عيمل املؤمتر الدويل الثاين املعين   5

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
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 التعزيزيـة ضـروريةال الصـحعة اخلـدمات مـن يلزمهـا ممـا الـوطين الصـععد علـى حمـددة جميموعـة علــى متععــز دون النــاس مجعــ 
 كفالة  م  الة،والفعّ  لفـةالتك واملعسـورة واملأمونـة اجلعـدة األساسعة األدوية وعلى والتأهعلعة وامللطفة والعالجعـة والوقائعـة

 الفئــات على خاص بشكل الرتكعز م  ،مالعــة صــعوبات إلــى املســتعيملني ضر يعّــ  ال اخلــدمات هذه استخدام أن
 6السكان. من واملهيمشة والضــععفة الفقعــرة

 
 قويةال صحعةال نظمالب اخلاصة بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر عيمل إطار توصعات بتبنعه اجملال، هذا يهدفو  –26

 ةعالصح نظمال قويةت علىو  ؛الشاملة الصحعة والتغطعة الصحعة الرعاية تعزيز على كعزالرت  إىل ،الصيمود على والقادرة
  مجع  إىل ،حةصال برامج خالل من ،استثناء دون اجليمع   وصول  تعزيز وعلى ؛ويةتغذ إجراءات بفعالعة لتتضيمن

 .التغذية يف تؤثر اليت الصلة ذات الصحعة اإلجراءاتكو   بالتغذية اخلاص املباشرة اإلجراءات
 

 ذات غذويةوالت ةعصحال هدافاألو  سرتاتعجعاتاال ،مالئيمة وسعاسات متناسب متويل خالل من ،اجملال هذا يدعمو  –27
 األمهات تغذية بشأن ةالشامل التنفعذ وخطة األطفال وصغار الرض  لتغذية العاملعة االسرتاتعجعة ذلك يف مبا ،صلةال

بالنظام  املرتبطة السارية غري األمراض من للوقاية العاملعة العيمل وخطة ،2025–2012 للفرتة األطفال وصغار والرض 
 العاملعة. الصحة منظيمة أعدهتا اليت ،2020–2013 للفرتة ومكافحتها الغذائي

 
 7يو تغذالتثقيف الجتماعية و االحماية ال: 3مجال العمل 

  
 أو األساسعة احلدود من تبدأ شاملة عاملعة اجتيماععة حبيماية ،2012 عام يف ،املتحدة لألمم العامة اجليمععة أوصت –28

 الغذائي األمن انعدامو  واجلوع الفقر خفض يف احملرز واملتفاوت احملدود التقّدم ضوء ويف االجتيماععة. للحيماية الدنعا
 إىل حاجة هناك مل،االع أحناء من الكثري يف العيمل فرص ومنو االقتصادي للنيمو حالعاا  القامتة واآلفاق التغذية، وسوء
 أشكاله. بشىت التغذية وسوء الفقر على للقضاء شاملة اجتيماععة محاية

 
 والتغذية الالئق يملالع فرص واستحداث النقدية التوالتحوي األغذية توزي  مثل ،االجتيماععة احليماية لتدابري ميكنو  –29

 جعداا، ملصيميمةا االجتيماععة احليماية برامج وتؤدي الصيمود. على القدرة وتعّزز الدخل مستوى ترف  أن ،املدارس يف
 مستوى ورف  يالغذائ التنوّع وزيادة الدم فقر وخفض الطول حتسني إىل ،صلة ذات صحعة خدمات م  تتضافر حني

 .وأطفاال اا رضع تضمّ  اليت الدخل املنخفضة األسر لدى سعيما ال باملغذيات، الغنعة األغذية استهالك
 

 احلعاة، وأمناط الصحعة الغذائعة مبالنظ يتعلق يمافع مستنرية خعارات تبين على املقدرة الناس التثقعف ومينح املعرفة متنحو  –30
 والصحة. لنظافةل املعّززة السلوكعات حتسني علىو  ورعايتهم، األطفال وصغار الرض  تغذية ممارسات حتسني وعلى

 اقدو ف خفض لىع أيضاا  يساعد أن وميكن التغذوي. للتثقعف مهيماا  هدفاا  والسلوكعات احلعاة أمناط تغعري ويشّكل
 لليموارد. املستدام االستخدام حتفعزو  وهدرها األغذية

                                                           
  .(ar.pdf-http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R14) 14-74ج ص ع  السابعة والستون قرار مجععة الصحة العاملعة  6
  .24، 23، 22، 21، 20، 19: بالتغذيةتوصعات مرتبطة من إطار عيمل املؤمتر الدويل الثاين املعين   7
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تذى االا مث لتغذيةل املناصرة اجلهاتو  اخلاص والقطاع احلكومعة غري واملنظيمات احلكومات تكون أن ينبغيو  –31  ،به حي 

 صحعة خدماتو  مدخالت عرب الصحعة، احلعاة أمناط يف املتوخاة لتغعرياتل الرتويج على يساعدوا أن وسعهموب
 هاراتاملو  عارفامل والثانوية االبتدائعة الدراسة مناهج وتضيمني اجليمع  متناول يف تكون جودة ذات فاعلة وزراععة

 نشر عربو  (،املدارس يف الطبخ وممارسات الطعام وإعداد النظافة تعلعم ذلك يف )مبا والتغذية باألغذية تصلةامل
 ة.والصحع التغذوية االدعاءات تضبط لوائح وض و  اجتيماعي تسويق تالومح التغذية عن عامة معلومات

 
 التغذوي لتثقعفا ءاتإجرا على تركز اليت بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر عيمل إطار توصعات اجملال هذا يم جيو –32

 تغذوية ومعلومات ويتغذ تثقعف تدخالت تنفعذ تتضيمن وهذه .االجتيماععة احليماية علىو  التغذوية املعلومات ونشر
 األهداف دراجإو  الغذائعة؛ والنظم لألغذية متسقة وسعاسات الغذائعة للنظم وطنعة توجعهعة خطوط على مبنعة

 النقدية التالتحوي واستخدام ؛اإلنسانعة ليمساعدةل األمان شبكات وبرامج االجتيماععة احليماية برامج يف التغذوية
  خاطر.امل انكشافاا  األكثر للسكان األخرى احليماية وأشكال املدرسعة الوجبات برامج ذلك يف مبا والغذائعة،

 
  8التغذية لتحسين ستثمارالوا تجارةال: 4مجال العمل  
 

 نظم عيمل كعفعة  لىع تؤثّر ستثيمارالوا التجارة اتفاقاتف األغذية. نظم م  بالعالقة ستثيمارالوا التجارة أمهعة تتزايد –33
 صولاحل وإمكان رهاوتوف األغذية أسعار على تؤثر أهنا إذ واحمللي، والوطين واإلقلعيمي العاملي ياتاملستو  على األغذية

 .الغذائعة واخلعارات األغذية سالمة علىو  التغذوية النتائج على كيما  ،كهاال واسته لعهاع
 

 الكافعة واملرونة مالدع توفّر أن التجارة سعاساتل وينبغي حعوية. أمهعة التغذية وسعاسات التجارة بني التساقلو  –34
 إمكان يف وأحعاناا  يةاألغذ توفر يف ةكبري   مسامهة التجارة سامهت حني ويف فّعالة. يةو تغذ وبرامج سعاسات لتنفعذ
 وينبغي .الكايف لغذاءا يف اإلنسان حق على سلباا  تؤثّر أالّ  ينبغي التجارة واتفاقات سعاسات أن إالّ  علعها، صولاحل
 لألمن داعيماا  التجارةب املتصلة الفكرية امللكعة حقوق وانبجب املتعلق العاملعة التجارة منظيمة اتفاق تنفعذ يكون أن

 توصعات نأ كيما  كايف.ال الغذاء يف اإلنسان حق تعزيزو  ومحاية بإعيمال األعضاء الدول اللتزامو  والتغذية الغذائي
  والتغذية. الصحة وتعّزز الدولعة التجارة حترتم أن ضيمان مفتاح هي الغذائي الدستور

 
 يركز لغذائي،ا واألمن األغذية وسالمة الغذائعة نظمالو  األغذية نظم إىل بالنسبة واالستثيمار التجارة مهعةأل اا إدراكو  –35

 نم غريهاو  العاملعة التجارة منظيمةو  املتحدة األمم وصناديق وبرامج ووكاالت احلكومات حث على اجملال هذا
 سعاسات خالل من ةوالتغذي  غذيةاألب اخلاصة العاملعة الغايات لتحقعق املتاحة الفرص حتديد على دولعةال نظيماتامل

 وإمكان غذيةوامل اآلمنة األغذية إمدادات توفر وحتسني ؛هاوتنفعذ دولعة معايري وض  وعلى واالستثيمار؛ التجارة
 دعم معوناتو  الضرائبك  العامة، العةامل أدوات  ذلك شيمليو  مالئيمة. جتارية وسعاسات اتفاقات عرب علعها احلصول

 .العرض جبانب املتعلقة احلوافز وكذلك ،الصحعة( غري األطعيمة عن الدعم )ورف  الصحعة ألطعيمةا
                                                           

 .54، 18، 17، 8، 4: بالتغذيةتوصعات مرتبطة من إطار عيمل املؤمتر الدويل الثاين املعين   8

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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 9لكل األعمارداعمة للتغذية بيئات آمنة  : 5مجال العمل 

 
 ىاملستشفو  املنزلو  املدرسة بعئات ذلك يف مبا التغذية، سوء نتائج يف البعئعة العوامل أمهعة على اجملال هذا يشدد –36

 الرضاعة دعمو  ومحاية تعزيز إىل احلاجة على اجملال هذا ويؤكد .املدينعة البعئات وكذلك األغذية، وإنتاج والعيمل
 .العيمل وأماكن املستشفعاتك  ،البعئات كافة  يف الطبعععة

 
 والنظافة الصحي والصرف املعاه بشأن بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر عيمل إطار توصعات أيضاا  اجملال هذا يتبىنو  –37

 اإلنسان قوقح من حق املناسبة الصحي الصرف ومرافق املأمونة الشرب معاه على صولاحل بأن ينّوه وهو الصحعة.
 التغذية بنقص أثرونتامل األطفالف التغذية. حتسني وبالتايل اإلسهال، مرض من والوقاية للصحة حعوية ضرورة ضروري
 العناصر صامتصا تقلعلو  الشهعة بتقلعل التغذية يوهن اإلسهال أن كيما  ،اإلسهال بسبب لليموت ةعرض أكثر

 بشأن للعيمل عةالعامل الدعوة م  ومتشعاا  .العراء يف التغوط ونارسمي الناس من ملعار على يزيد ما يزال الو  الغذائعة.
 إدارة على كيما  عة،االجتيماع األعراف وتغعري الصحعة النظافة حتسني على اجلهود رتكزت أن ينبغي الصحي، الصرف
 .2025 عام حبلول اءالعر  يف التغوط ممارسة على متاماا  القضاء علىو  ،لصحيا الصرف ومعاه البشرية لنفاياتل أفضل

 
 10بهما والنهوض وتعزيزهما التغذية مجال في والمساءلة الحوكمة استعراض : 6مجال العمل 

 
ن شرك أصحاب املصلحة املتعدديتساب تكالعف خطط عيمل وطنعة متعددة القطاعات للتغذية تحاو وض   إن –38

الدول األعضاء   وينبغي أن تضللتقدم. جوهرية األمهعة متعددة القطاعات متطلبات وطنعة وترأسها هعئة تنسعقعة 
. التغذيةاملؤمتر الدويل الثاين املعين ب عيمل توصعات إطار م ى شاتيمخططها السابقة مبا يث جديدة أو حتدّ  اا خطط

 ب تضارب املصاحل.انتجإىل اأصحاب املصلحة  متعددة ةكيمو آلعات حإنشاء ويفرتض أن يؤدي 
 

 املرتبطة السارية ريغ باألمراض اخلاصة غاياتالو  العاملعة التغذية غايات وحتقعق رصد وتعزيز جتديد اجملال هذا يشيملو  –39
 الطوارئ. تحاال يف ذلك يف مبا الربامج، وتنفعذ والتشريعات السعاسات إنشاء رصد كذلكو  ،الغذائي بالنظام

 األمراض رصدل العاملي اإلطارو  العاملي التغذية رصد إطارو  املستدامة التنيمعة أهداف :املرجععة املؤشرات أطر تشيملو 
 .بالنظام الغذائيتبطة املرت  السارية غري

 
 وسائل التنفيذ

  
 .التغذية عقدل الفاعلة اجلهات كل  تنفعذ طرائق املقط  هذا يصف –40
 

                                                           
  .52، 51، 41، 40، 39، 33، 32، 31، 30، 29، 16، 15، 13: بالتغذيةتوصعات مرتبطة من إطار عيمل املؤمتر الدويل الثاين املعين   9

 .36، 35، 34، 28، 7، 6، 5، 3، 2، 1 :بالتغذيةتوصعات مرتبطة من إطار عيمل املؤمتر الدويل الثاين املعين   10
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 بالعمل لتزاماتاال
 

 لىع العاملي اجملتيم و  اإلقلعيمعة واالقتصادية السعاسعة واجملتيمعات األعضاء الدول تشجع  جيري ،التغذية عقد مبوجب –41
 التزامات إىل ،بالتغذية يناملع الثاين الدويل املؤمتر نع الصادر ،التغذية بشأن روما إعالن يف هبا املتعهد االلتزامات ترمجة

 املتصلة لوطنعةا السعاسات سعاق يف ،زمنعا وموقوتة ومناسبة، للتحقق، وقابلة للقعاس، وقابلة حمددة، تكون بالعيمل
 تحدياتب أثراا ت راألكث احمللعة واجملتيمعات الناس سعيما وال املصلحة، أصحاب من واسعة جميموعة م  احلواربو  بالتغذية
 الستة العيمل جماالت يف تجلىت واليت ،60 الـ بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر عيمل إطار توصعات ومتّثل التغذية.
 تساعدو  أشكاله. كافةب التغذية سوء ملعاجلة فعالةال ةاتعسعاسال جراءاتاإل من واسعة جميموعة أعاله، املذكورة

 فهم على كافة  حةاملصل أصحاب زمنعا وقوتةاملو  ناسبة،املو  للتحقق، قابلةالو  للقعاس، قابلةالو  ددة،احمل االلتزامات
 .تتب ال وحتسني إجراء كل  من املقصود

 
 إلطارا م  تتسق ،وسعطة ملراحل ومعامل أكثر أو ةتغذوي غاية حتقعق (1) :يلي يمابـ وتلتزم األعضاء الدول ستحددو  –42

املتصلة بالنظام  املعدية غري األمراضوب بالتغذية املتعلقة علعها املتفق ةالست العاملعة الصحة مجععة غايات لتنفعذ الزمين
 جماالت يمنض بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر عيمل إطار توصعات من أكثر أو توصعة تنفعذ (2أو) ؛الغذائي
 لتغذيةا عقد بإجراءات ةاملتعلق ةالدولع أو ةاحمللع اتإلجراءل املالعة املوارد حشد (3) أو ؛الستة التغذية عقد عيمل
 ولوية.األ ذات

 
 نحتسّ و  لطيموحا مستوى رف ت أن ميكن أهنا إال وتغذية، أغذية سعاسات بالفعل البلدان من العديد وض  حني يفو  –43

 لضيمان زمنعاا  حمددة ةتشغعلع  غاياتب طريق خارطة ض تو  إضافعة موارد صوختصّ  العيمل أولويات على زوتركّ  التصيمعم
 .بالتغذية ملتعلقةا املستدامة التنيمعة أهدافو  بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر غايات حتقعق إىل تتجه أن

 
 علىو  اهب اخلاصة االلتزامات تشكعل على البلدان الصلة ذات املتحدة األمم منظومة وشراكات وكاالت ستساعدو  –44

 الصحة ومنظيمة والزراعة األغذية منظيمة أعدت وقد كافعة.  لتزاماتبا التعهد إىل اآلخرين املصلحة أصحاب دعوة
 االلتزامات. صعاغة على لليمساعدة دلعالا  العاملعة

 
 اتصال عرب يمعةاإلقلع واالقتصادية السعاسعة واجليماعات األعضاء الدول التزامات على الرمسي الطاب  إضفاء سعتمو  –45

 وميكن كلعهيما.  وأ العاملعة الصحة نظيمةمل العام املدير أو والزراعة األغذية ملنظيمة العام املدير م  وزيرال أو دولةال رئعا
 واجليماعات ألعضاءا الدول هبا تعهدت اليت االلتزامات وستدرج .التغذية عقد فرتة طوال باستيمرار لتزاماتاال تقدمي

 العاملعة. الصحة يمةومنظ والزراعة األغذية منظيمة رهتدي لجيمهورل مفتوح مستودع يف اإلقلعيمعة واالقتصادية السعاسعة
 دائيماا  ينبغي نولك البلديات، سعيما الو  احلكومة، مستويات خمتلف على العامة السلطات االلتزامات تقدم أن وميكن

 لدولا ىلإ التزاماهتا الدول غري من الفاعلة اجلهات وتقّدم املركزية. السلطات طريق عن عنها اإلبالغ جيري أن
 للجيمهور فتوحامل املستودع يف وستدمج العاملعة. الصحة ومنظيمة والزراعة األغذية منظيمة إىل تنقلها اليت األعضاء،



FIRST DRAFT, 27 January 2017 

12 

 مثل من ،أخرى منتديات إىل املقدمة بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر توصعات بشأن املستوى رفععةال االلتزامات
 طفل". لك  ،امرأة "كل مبادرة أو "التغذية تعزيز حركة" أو "النيمو أجل من ذيةالتغ" أو العاملي الغذائي األمن جلنة

 
 ها.ؤ وشركا حلكوماتا تقدمها اليت الطوععة االلتزامات وحتلعل تسجعل إىل اإلمكان، قدر ،التغذية عقد أمانة ستسعىو  –46

 وثعقتو  التنفعذ يف حملرزا التقدم تتب  تيمكنيل سنوياا  املعلومات تقدم أن التزاماتب تتعهد اليت احلكومات من ويتوق 
 اليت وماتحلكا إىل التعقب معلومات تزويد الدول غري من الفاعلة اجلهات على وينبغي والنجاحات. اإل ازات
 .التزاماهتا هلا قدمت

 
 لتغذيةالجهات المناصرة ل

 
 واليت مسعاا ر  مسجلة التزامات نفسها على قطعت اليت اإلقلعيمعة واالقتصادية السعاسعة واجليماعات احلكومات إن –47

 ستكونو  ."غذيةالت عقدل مناصرة هاتج" ستكون الدولعة ليمبادراتل هتابقعاد االلتزامات هذه تنفعذ بنشاط تدعم
 .التغذية تحسنيل العاملعة لحركةل وقدوة الركب مقدمة يف  هي املناصرة اجلهات ذهه

 
 شبكات العمل

  
 الشبكات هذهو  عيمل. شبكات إنشاء ،التغذية عقد هبا سعضطل  اليت والتحفعز التحشعد أدوار خالل من سعتم، –48

 امليمارسات لتباد وإتاحة وتشريعات سعاسات وض  إىل الدعوة هدفها البلدان من تتشكل رمسعة غري ائتالفات
 .تنفعذال لتعجعل املتبادل الدعم وتوفري نجاحاتال على الضوء تسلعطو 

 
 وبرنامج هانطاقو  الشبكة أهداف تحديدب يقومون أو يقوم أكثر أو واحد بلد طلب على بناء عيملال شبكة ت نشأ قدو  –49

 عيملال شبكات تكون قدو  شرتكة.امل بادراتامل وإدارة االجتيماعات وعقد األخرى الشريكة والبلدان األوىل العيمل
 والقطاع دميعةاألكا واألوساط املدين  اجملتيم شركت أن وجيوز ،حكومعة مؤسسة قعادة حتت تعيمل عاملعة، أو إقلعيمعة
 .عةتشغعل أدوات توفريب سعيما ال العيمل، شبكة املتحدة األمم منظومة دعمت قدو  االقتضاء. حسب اخلاص،

 
 تسويق ومراقبة لحامل استهالك خفض )مثل اجملاالت بعض يف عيمل شبكات العامل مناطق بعض يف بالفعل أنشئتو  –50

 من أوىل جولة بعد دتدّ ح   عيمل، شبكات إلنشاء حمتيملة موضوعات 1 الجدول قدميو  .لألطفال( األغذية
 احملتيملني. والشركاء األعضاء الدول م  احملادثات

 
 الصحة منظيمةو  والزراعة األغذية منظيمة بني شرتكةامل األمانة إبالغب عيمل شبكة ينشئ الذي البلد يقوم أن ينبغيو  –51

 .عيملال شبكات وأدوات وأخبار معلومات بنشر املشرتكة األمانة وستقوم كتابة.  ذلك عن العاملعة
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 والمؤتمرات المنتديات
  

 بالنجاحات هتنويوال املعارف وتقاسم للتخطعط منتديات العاملعة الصحة ومنظيمة والزراعة األغذية منظيمة ستحدد –52
 هذه تعقد نأ ميكنو  الستة. العيمل جماالت من أي   يف والدعم التعاون وتعزيز والعقبات التحديات عن واإلعراب
  .غذيةالت عقد يف العاملني الشركاء من اغريمه أو العاملعة الصحة ومنظيمة والزراعة األغذية منظيمة املنتديات

 
 لعامليا األغذية وبرنامج للطفولة املتحدة األمم منظيمةو  العاملعة الصحة ومنظيمة والزراعة األغذية منظيمة تعيملو  –53

 ،لفاعلةا االجتيماععة واملؤسسات اجلهات من ةممكن جميموعة أوس  م  وآخرون الزراععة للتنيمعة الدويل وقوالصند
 عقد لتعزيز ةجديد رو جس بناء فعالعات وتنظعم ببعض هاوتوصعل هلا املخطط املناسبات ىعل لبناءا فرصة النتهاز
 وأهدافه. التغذية

 
 وتبادل للحوار ضاءا ف وأيضاا  السعاسات، يف التقارب من املزيد لتحقعق منتدى العاملي الغذائي األمن جلنة ستوفرو  –54

 أبطال  مج إىل العاملي الغذائي األمن جلنة تعيمد وقد .اآلخرين املصلحة وأصحاب احلكومات بني فعيما اخلربات
 فعيما ناسقالت بناءو  اآلثار ورصد التعاون وتعزيز اإلجراءات وتنسعق الثغرات تحديدل القطاعات خمتلف من التغذية

 أجل من لتغذيةا وحركة التغذية تعزيز حركة يمثلك  ،ةاملصلح أصحاب تعددةامل املنتديات وستوفر القطاعات. بني
 املتحدة واألمم ملدينا واجملتيم  املاحنة واجلهات احلكومات من والسعاسعة املالعة االلتزامات وتعبئة لبحث اا فرص ،النيمو

 قدع من األوىل السنتني لفرتة احملتيملة االجتيماعات عقد بفرص قائيمة 2 الجدول يتضيمنو  األعيمال. جهاتو 
  .التغذية

 
 التمويل طرائق

  
 تعبئة إىل غذيةالت عقد دعوعس ذلك، م  التنسعق. اتنشاط لدعم بتيمويل تعهد م  التغذية عقد إنشاء يرتافق مل –55

 مبا املصادر، نم متنوعة جميموعة من التيمويل لتيماوسع   الوطنعة. والربامج السعاسات تنفعذ لدعم جديدة مالعة موارد
 .اإلمنائعة املساعدة عرب كيما  ،مبتكرة متويل آلعات وعرب ،التنيمعة ومؤسسات مصارف ذلك يف

 
 التكالعف قديربت الدويل البنك وقام البلدان، من العديد يف والربامج لسعاساتا لتكالعف اتتقدير  توضع قدو  –56

 منسقة بطريقة التغذية عقد يف الشركاء وسعقوم 11.العاملعة التغذية غايات لتحقعق فعالة برامج يف للتوس  العاملعة
 املوارد. جتيمع  خعارات يف وننظر يو  املوارد من أكرب لقدر مجاععاا  بالدعوة

 

                                                           
11   -global-the-reaching-nutrition-for-framework-investment-http://www.worldbank.org/en/topic/nutrition/publication/an 

targets-for-stunting-anemia-breastfeeding-wasting. 
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 غري نتجاتامل على ئبضرا فرضب مثالا  احمللعة، املوارد تعبئة كنمت كعف  حول اخلربات تبادل  التغذية عقد وسععزز –57
 اخلاصة االستثيمارات من االستفادة كنمت كعفو  التغذية أهداف إىل البلد موارد توجعه ميكن كعف  أو صحعة،ال

 .أفضل استثيماراا 
 
 تقني للتنفيذالدعم ال 

 
 أن التقنعة املساعدة ىعل ويتعني ها.ورصد والربامج السعاسات تنفعذ وكفاءة نوععة تعزيز إىل التغذية عقد سعىعس –58

 وضيمان انالبلد دراتق تضخعم على الرتكعز سعتمو  التكنولوجي. التقدم من االستفادة يف نفععةو  متجاوبة تكون
 .ممكنا ذلك كان  حعثيما النجاحات درجة رف و  اخلرباتو  املعرفة تبادل

 
 حسب ،احمللي يم اجملت مستوى على ذلك يف مبا ،كافة  املستويات على القدرات تعزيز على التغذية عقد سريكزو  –59

 وتعسري بتشجع  ثالا م التقنعة، املساعدة لتوفري املتاحة الفرص نطاق توسع  إىل التغذية عقد سعسعىو  االقتضاء.
 .ةجديد أدلة تولعدو  التكنولوجعا ونقل األقران من والتعلم السعاسات جمال يف الثنائي التعاون

 
 اجلعدة امليمارسات بتقاسم وذلك ،والربامج السعاسات لتنفعذ التقين الدعم التغذية عقد يف الشركاء مجع  سعقدمو  –60

 توفري يف اتالتآزر  حتسني إىل اا جاهد التغذية عقد وسعسعى .بحوثوال اتاالبتكار  نتائجو  والتكنولوجعات واملعارف
 واملؤسسات تاملنظيما إىل باإلضافة اإلمنائعة، املعونة سعاق يف الدولعة واملنظيمات حلكوماتا من التقنعة املساعدة
 .املتحدة األمم ومنظومة اخلريية

 
  دلةاألن باالدعوة والتواصل المستنير 

  
 املعين ىاملستو  الرفع  السعاسي املنتدى اجتيماع هامش على نعويورك يف 2016 و/متوزيولع 19 يف التغذية عقد أ طلق –61

 لجيمععةل 71 الـ الدورة أثناء 2016 /أيلولسبتيمرب 20 يف أخرى ةيدعو  مناسبة ترتعب كذلك  ومت ،املستدامة بالتنيمعة
 إقلعيمعة لعقدل إطالق مناسبات مثل من ،مشاهبة أخرى دعوية مناسبات ترتعب أيضاا  سعتمو  املتحدة. لألمم العامة

  ووطنعة.
 

 بناءبال واحمللي، يالعامل الصععدين على دعاة شبكة وست نشأ .التغذية عقد عناصر من أساسعاا  عنصراا  الدعوة ستكونو  –62
 املوجودة. االئتالفات على

 
 عقد تنفعذ يف عسعةالرئ العناصر بني من ستكون املستدامة، التنيمعة وأهداف التغذية عقد طيموحات حتقعق إىل سععاا و  –63

 التغذية. جمال يف الفاعلة واجلهات البلدان عرب األدلة إىل املستندة الدعوة قدرات وتعزيز تنسعق جهود التغذية
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 لغات كافةب ةتوفر م يوه .املعنعون والشركاء الفاعلة اجلهات كافة  التغذية عقد عرب لتستخدمها بصرية هوية عتوضو  –64
 تفعل أن التغذية دعقل بصريةال ويةاهل استخدام يف الراغبة األخرى الفاعلة واجلهات احلكومات وبوس  املتحدة. األمم
 12.العاملعة الصحة ومنظيمة والزراعة األغذية منظيمة من إذن على احلصول بعد ذلك

 
 تستكيملوس ،14ةالعاملع الصحة ومنظيمة 13والزراعة األغذية منظيمة موق  على ةمتوفر  التغذية عقد عن علوماتاملو  –65

 وإلكرتونعة، طبوعةم وثائقو  ،اإلنرتنت على مكّرس موق  يلي: ما ذلك يف مبا ،التغذية عقد وأنشطة نتجاتمب قريباا 
 .إخل شبكي، بث وأحداث

 
 اآلن وجيري .هوتعزيز  التغذوي األثر أولويات لتحديد التغذية عقد حول متخصصة حمددة محالت الشركاء سعطورو  –66

 جديدة وأشكاالا  غذيةبالت املتصلة القائيمة واحليمالت املدين اجملتيم  املنتديات تشيمل أن توق يو  احليمالت هذه حتديد
 .االجتيماعي اإلعالم وسائط ذلك يف مبا اإلعالم، طوسائ من

 
 ةكمو الح

  
 املصلحة حابأص بني فعيما واس  نطاق على التشاور ععسرس بل جديدة، هعاكل إنشاء إىل التغذية عقد يسعى لن –67

 .الرصد وآلعات العامة السعاسة وأدوات األولويات بني فعيما ليمواءمةل اا التيماس
 

 اللجنة أمانة هادعيمت العاملعة الصـــــــــــــحة منظيمةو  والزراعة األغذية منظيمة بني فعيما مشـــــــــــــرتكة أمانة التغذية عقد دىل –68
 الزراععة لتنيمعةل الدويل والصــــــــــــندوق العاملي األغذية برنامج إىل باإلضــــــــــــافة ، املتحدة ألممل  التابعة للتغذية الدائيمة
 .الصلة ذات األخرى املتحدة األمم وبرامج وصناديق وكاالتو الطفولة لرعاية املتحدة األمم ومنظيمة

 
 لبحث انالبلد مليمثلي اتاجتيماع العاملعة الصحة منظيمةو  والزراعة األغذية منظيمة بني فعيما املشرتكة األمانة ستعقدو  –69

 ،اآلخرين حةاملصل أصحاب م  ةدوري ومشاورات اجتيماعات املشرتكة األمانة وستعقد التقدم. تقاريرو  العيمل برنامج
 والقطاع األكادميعة طواألوسا املدين واجملتيم  والربملانعني املالعة واملؤسسات واإلقلعيمعة الدولعة املنظيمات ذلك يف مبا

 املعين املستوى ع الرف السعاسي املنتدىو  لتغذيةل ة الدائيمة  لجنةال مثل ،تنسعق آلعات األمانة وستستخدم .اخلاص
 األمراض من بالوقاية ملعنعةا العاملعة التنسعق ةوآلع التغذية تعزيز حركةو  العاملي الغذائي األمن وجلنة املستدامة بالتنيمعة

 مثل ،واإلقلعيمعة الدولعة واملنتديات املنظيمات م  ستعيمل كيما  ،15ومكافحتها املتصلة بالنظام الغذائي املعدية غري

                                                           
12   

  
13 http://www.fao.org/news/story/ar/item/409078/icode/  
14  action/en/-of-http://www.who.int/nutrition/decade. 
15  mechanism/history/en/-coordination-http://www.who.int/global. 

http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/en/
http://www.who.int/global-coordination-mechanism/history/en/
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 األولوية ذات األنشطة 2 الجدول ويوضح وغريها. التغذية بشأن للدعوة الدويل ئتالفاالو  النيمو أجل من التغذية
 .التغذية عقد من األوىل السنتني لفرتة لألمانة

 
 المساءلة وتقاسم التعّلم

  
 واجليمععة والزراعة ذيةاألغ منظيمة ومؤمتر العاملعة الصحة مجععة إىل التغذية عقد تنفعذ عن تقارير سنتني كل  قدمت  س –70

 حتققت اليت اإل ازاتو  والتقدم احلكومات قطعتها اليت لاللتزامات تفصعالا  التقارير وستتضيمن املتحدة. لألمم العامة
 بشأن العاملي لغذائيا األمن جلنة عيمل تقدم ذلك يف مبا العاملعة، لإل ازات موجزاا  أيضاا  التقارير تتضيمنسو  .بصددها
 .املستدامة التنيمعة أهداف تقدم عن التقارير احتعاجات يف ستسهم كيما  ،التغذية

 
 عقد أمانة رهاتعس مفتوحة بعانات قاعدة خالل من األعضاء الدول من املقدمة االلتزامات كافة  بانتظام تعقبت  سو  –71

 اخلاصة االلتزامات ذتنفع تتب  سعكونو  العاملعة. الصحة منظيمةو  والزراعة األغذية منظيمة بني فعيما املشرتكة التغذية
 اليت االلتزامات أما دة.املتح األمم تقودها اتسعاسلل مسوح وتعسريه انللبلد الذاتعة التقععيمات إىل ستنداا م بلد بكل
 .هاتقارير  يف درجتو  األعضاء الدول هبا غبلّ فت   اآلخرون املصلحة أصحاب هبا يتعهد

 
 احملرز التقدم بشأن اآلخرين املصلحة وأصحاب احلكومات بني تباحثلل فرصاا  سنتني كل  الصادرة التقارير تعحستو  –72

 الصحة ومنظيمة والزراعة األغذية نظيمةمل الرئاسعة األجهزة تبديها اليت التعلعقات درجوست .التغذية عقد إطار يف
 وسعجري .املتحدة لألمم العامة اجليمععة إىل املقدمة التقارير يف العاملي الغذائي األمن جلنة عن الصادرة تلكو  العاملعة
 .سنتني كل  الصادرة التقارير من تقرير كل  م  العيمل برنامج حتديث

 
 املدة منتصف يف التغذية عقد هحرز أ لذيا التقدم لتقععم املصلحة أصحاب جليمع  شاملو  مفتوح حوار عقدسع  و  –73

 املراجعة. صعغة بشأن األعضاء الدول رشات ستسو  (.2025) التغذية عقد هناية ويف (2021–2020)
 

 يف لتزاماتا على احلصول إىل هتدف اليت الصلة ذات واملنتديات املبادرات كل  م  املساءلة حول حوار جرىسع  و  –74
  ،امرأة كل" ادرةمبو  العاملي الغذائي األمن جلنةو  النيمو أجل من التغذية مثل معادين، من اهب يتصل وما التغذية جمال
 وتبسعط ودةج وضيمان اتلاللتزام معايري على واالتفاق اتلتزاماال تقدمي عيملعة وتنسعق مواءمة هبدف ،"طفل كل
 ملعينا املستقل والفريق العاملي التغذية تقريرو "2030 عام إىل التنازيل "العد تقرير من كل    سعكون يماك  التتب . نظم

 .التغذية عقدل ملساءلةا آلعات من هامة ةآلع املساءلة بقضايا
 

 غاياتوال العاملعة التغذية غايات حتقعق يف احملرز التقدم ،والعاملي الوطين املستويني وعلى التغذية عقد طوال ،قاسسع  و  –75
 منظومة هوستعسر  عاساتوالس لربامجل اهلادف تقععمال وي شّج  الغذائي. بالنظام املرتبطة السارية غري باألمراض  اخلاصة
 .اجلعدة امليمارسات على للتعرف املتحدة األمم
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 محتملة لوضع التزامات وتأسيس شبكات عمل المواضيع ال : 1الجدول 

التكثعف املستدام لإلنتاج الزراعي والزراعة اإليكولوجعة، ما بعد احلصاد والتجهعز، األسواق،  شبكة عيمل للفاكهة واخلضروات: 
 لألسواق احمللعة وصغار املزارعني واملشاري  الصغرية واملتوسطة احلجماستثيمارات القطاعني العام واخلاص، حوافز 

 قتصاد التدويرا، القعيمةستدامة، األسواق وإضافة املأغذية حعوانعة املصدر: اإلنتاج املستدام لليماشعة والدواجن، مصايد األمساك 
شاري  الصغرية ملوخفض النفايات، اإلنصاف يف احلصول على املوارد، االبتعاد عن نظم الزراعة املكثّفة ودعم صغار املزارعني وا

 واملتوسطة احلجم
 مصايد أمساك وحمعطات وحبار وموارد حبرية صحعة مستدامة

تحالفات وتنوير الاحلد من املهدر والفاقد من األغذية: توفري امليمارسات اجلعدة، أمثلة على اإلجراءات عرب سلسلة القعيمة، إقامة 
 املستهلكني

إعادة تركعب األغذية: توفري حدود مرجععة إلعادة تركعب املنتجات )إزالة األمحاض الدهنعة التقابلعة، خفض الصوديوم والدهون 
تكنولوجعات إعادة الرتكعب، إقامة منابر قطرية وإقلعيمعة، آلعات لرصد املنتجات؛  ،(حصص الطعاماملشبعة والسكر وحجم 

 لدان النامعةة واملتوسطة يف الباملقايعا واملعايري لألغذية التكيمعلعة؛ إغناء األطعيمة؛ دعم مشاري  جتهعز األغذية الصغري 
 فقر الدم: توزي  النظم الصحعة حليمض الفولعك/احلديد أسبوععاا 

 التغذية احلاد: حتسني توفر األغذية العالجعة اجلاهزة لالستعيمال وإمكان احلصول علعهاسوء 
 صحة وتغذية املراهقني: إسداء املشورة، زواج املراهقني، الصحة والتغذية املدرسعة

 األغذية والتغذية يف املدارس: حتسني املناهج الدراسعة ومعايري التغذية للوجبات املدرسعة 
 قعام حبيمالت تسويق اجتيماعي وبرامج إعالمعة عن تغعري أمناط احلعاة لتشجع  النشاط البدين واألكل الصحيال :للصحة الرتويج

، مبادرة جعل املستشفعات ةكافعلاتكيمعلعة التغذية الطبعععة و الرضاعة الناسبة و املرعاية الالرضاعة الطبعععة والتغذية املبكرة: ممارسات 
 قوانني محاية األمومة ،املدونة الدولعة لقواعد تسويق بدائل لنب األممالئيمة لألطفال، 

 أثر سعاسات االستثيمار العام واخلاص يف قطاع األغذية؛ دعم قضعة حتويل االستثيمار من ستثيمارات املراععة للتغذية: حتلعلاال
 منطق استثيماري

 املستدامة  يف املناطق احلضريةنظم األغذية 
 توفري األغذية الصحعة يف املؤسسات العامة 
 تسعري لليمشروبات السكرية واألغذية غري الصحعة اتوض  سعاسو فرض الضرائب على األغذية واملشروبات، 

 شروبات لألطفالاملطعيمة و األتسويق 
وض  خطة عيمل وتقدير التكالعف: ينبغي وض  أهداف وطنعة للتغذية للبلدان اليت لعا لديها حىت اآلن مثل هذه األهداف، 
وكذلك خطوط توجعهعة غذائعة قائيمة على األطعيمة تأخذ باالعتبار السعاق الوطين وتنّسق األطر ذات الصلة )مثل أهداف 
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حد" يمعة املستدامة واملؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية(، م  اعتيماد "هنج عدم إمهال أمجععة الصحة العاملعة والتزامات أهداف التن
 لضيمان إحراز تقدم للجيمع 

 الرصد واملراقبة
البحوث وتولعد األدلة: مراجعة أولويات البحوث اليت وضعها الفريق االستشاري للبحوث الزراععة الدولعة )اإلنتاج املستدام 

 واخلضروات(؛ جمتيم  البحوث )التعاون لتولعد أدلة وحتلعالت(للفواكه 
 القدرات والقوة العاملة 

 تضارب املصاحل
 مكافحة مقاومة مضادات املعكروبات

  
  



FIRST DRAFT, 27 January 2017 

19 

 
 (2018 أبريل/نيسان -2016 أولويات مقترحة ألنشطة فترة السنتين األولى )أبريل/نيسان  -2 الجدول

 التقارير المنتديات األمانة أنشطة
 عونواألرب الرابعة السنوية الدورة  األعضاء للدول اجتماع عقد

 العاملي الغذائي األمن للجنة
 (2017 األول )أكتوبر/تشرين

 )مايو/أيار العاملعة الصحة مجععة
2017) 

 حةالص ملنظيمة اإلقلعيمعة اللجان  الدول غير من الفاعلة للجهات اجتماع عقد
 (2017) العاملعة

 والزراعة األغذية منظيمة مؤمتر
 (2017 متوزو/لع)يو 

 ملنظيمة اإلقلعيمعة املؤمترات  الفاعلة والجهات المبادرات حصر
 (2018) والزراعة األغذية

 واألربعون الرابعة السنوية الدورة
 العاملي الغذائي األمن للجنة

 (2017 األول )أكتوبر/تشرين

 النيمو أجل من التغذية القطاعات عبر المحتملين للشركاء التوجه
 (2017 األول )أكتوبر/تشرين

 املتحدة لألمم العامة اجليمععة
 (2017 عام )خريف

 زتعزي حلركة العاملي  التجيمّ  االلتزامات تطوير دليل
 لثاينا تشريننوفيمرب/) التغذية
2017) 

 ةوالتغذي الغذائي األمن انعدام حالة
 (2017 )يونعو/حزيران

 التغذية عن العاملي التقرير   االلتزامات بيانات قاعدة إنشاء
 (2017 الثاين )نوفيمرب/تشرين

 شاءوإن االلتزامات تقديمل التقني والدعم الدعوة
  عمل شبكات

    

 كل  امرأة، "كل مبادرة مع المساءلة بشأن الحوار
 طفل"

    

  
   


