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معلومات أساســية

اتفـق العالـم عـام 2015 علـى القضـاء علـى كافة أشـكال سـوء التغذيـة بحلول عـام 2030. وبهدف اإلسـراع 
فـي إحـراز تقـدم باتجـاه تحقيـق هـذا الهـدف، اعتمـدت األمـم المتحـدة العقـد األول للعمـل مـن أجـل 
التغذيـة فـي الفتـرة الممتـدة بيـن عامي 2016 و2025. وخالل السـنوات حتـى عام 2016، تـّم االتفاق على 
عـدة أهـداف للتغذيـة، لكـن هـذه األهـداف لم تتحقق بعـد حتى تاريخه. بـل على العكس، يـزداد التحدي 
أقلّـه بالنسـبة إلـى شـكل واحـد مـن أشـكال سـوء التغذيـة: وفي حـال اسـتمرّت االتجاهـات الحالية، سـوف 
يرتفـع العـدد المطلـق للسـكان الذيـن يعانـون مـن وزن زائـد مـن حوالـي مليـاري شـخص اليـوم إلـى 3.3 
مليـار شـخص بحلـول عـام 2030، أي مـا يسـاوي ثلـث العـدد المتوقع لسـكان العالـم. وفي الوقـت ذاته، ما 
زال 800 مليـون شـخص تقريبـاً يعانـون مـن نقـص التغذية. وفي صفـوف األطفال، الذين يشـّكلون مجموعة 
شـديدة التعـرّض للمخاطـر، فـإن 156 مليـون منهم قصيرو القامة بالنسـبة إلى سـّنهم، فيمـا 50 مليون منهم 
نحيلـون جـداً و42 مليـون منهـم زائـدو الـوزن.1 كمـا يتفاقـم الوضـع بفعـل العديـد مـن األحـداث المتصلة 

باألحـوال الجويـة وبتغيـر المنـاخ، بمـا يزيـد بالمالييـن عدد السـكان المعرّضيـن إلى سـوء التغذية.2   

وينبغـي أن يسـّرع العالـم وتيـرة جهـوده للقضـاء علـى كافـة أشـكال سـوء التغذيـة. ويجـب إشـراك مزيـد 
مـن القطاعـات- إضافـًة إلـى قطاعـي الصحـة والزراعـة- ومزيـد من األطـراف الفاعلـة- إضافًة إلـى األطراف 
التقليديـة- ومزيـد مـن البلـدان فـي هـذه الجهـود. كذلك، فـإن خطـة التنمية لعـام 2030 وأهـداف التنمية 
المسـتدامة تدعـو إلـى إجـراء تغييـر تحّولـي ال يمكن تحقيقه سـوى من خالل تحّوالت شـاملة ومتسـقة في 
اإلجراءات، والبرامج والسياسـات التي تعالج األسـباب الكامنة والمباشـرة على السـواء لسـوء التغذية. وتضع 
خطـة التنميـة السـكان، وصحتهـم، ورفاهيتهـم، وكرامتهم وحقوقهـم في قلب االسـتراتيجية، في حين تعطي 
األولويـة أيضـاً لـإدارة المسـتدامة للمـوارد الطبيعيـة. وتعتبـر خطـة التنميـة لعـام 2030 أن التغذية تشـكل 

رابطـاً بيـن »السـكان واالزدهار والكوكب والشـراكات والسـالم«.

1 اليونسف، منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي )2016(. تقديرات مشتركة لسوء التغذية.
2 فريق الخبراء العالمي للزراعة والنظم الغذائية من أجل التغذية )2016(. نظم األغذية والنظم الغذائية: مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
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وثيقة للمناقشة

غاية الوثيقة ونطاقها
التغذيـة  بهـا  تتّسـم  التـي  المحوريـة  المحـوري، أي األهميـة  الـدور  الوثيقـة تحديـداً هـذا  تناقـش هـذه 
فـي الخطـة الحاليـة للتنميـة المسـتدامة. وهـي تعطـي لمحـة عامـة عـن المقاصـد المتعـددة والمترابطـة 
للتغذيـة التـي اتفقـت عليهـا األجهـزة الحكوميـة الدوليـة، وتدرج هـذه المقاصد في سـياق أهـداف التنمية 
المسـتدامة وعقـد األمـم المتحـدة للعمـل مـن أجـل التغذيـة. وبالتالـي، ال تقـّدم هـذه الوثيقة تحليـالً فنياً 
كامـالً عـن وضـع التغذيـة إنمـا تحـّدد الروابـط بيـن المجـاالت المختلفـة المحـّددة للسياسـات واإلجراءات 
وخطـة التنميـة المسـتدامة. وتهـدف إلـى إعطـاء المعلومـات لألطـراف فـي مجـال التغذيـة، بمـا فـي ذلـك 
األطـراف غيـر التقليديـة، فـي مـا يخـّص الفرص الواجـب توفيرهـا وربطها ببعضهـا البعض بطريقـة مجدية.3

التغذية الجيدة هي حق من حقوق اإلنسان وأساس الرفاهية

لـكل رجـل وامـرأة وطفـل الحـق فـي الغـذاء الكافـي والتغذيـة.4 وتنـدرج التغذيـة الجيـدة )مقابـل سـوء 
التغذيـة( ضمـن حقـوق اإلنسـان فـي األغذيـة والصحـة، وتشـكل أسـاس صحـة اإلنسـان ورفاهيتـه. كمـا أن 
العمـل مـن أجـل القضـاء على سـوء التغذية يمثل واجبـاً أخالقياً، مع األخـذ في االعتبار المعـارف والتقنيات 
الحاليـة، وسـبل التعبئـة والتواصـل. فسـوء التغذيـة، التـي تشـمل نقـص التغذيـة، والنقـص فـي المغذيـات 
الدقيقـة، والـوزن الزائـد والسـمنة، تؤثـر علـى جميـع البلدان بغـض النظر عن طبيعة مشـكلة سـوء التغذية 
ومسـتويات الدخـل فيهـا. وبالتالـي، يشـكل الحّد من أسـبابها وآثارها شـرطاً مسـبقاً لتحقيق أهـداف التنمية 
المسـتدامة. كذلـك، ترتبـط التغذيـة الجيـدة بالحـّدة الذهنيـة وبأربـاح فرديـة أعلـى. وتدعـم هـذه النتائـج 
بدورهـا النمـو االقتصـادي الكلـي والنمـو المجتمعـي. وعلـى العكـس، فـإن سـوء التغذيـة تقلّـص اإلنتاجيـة 
الفرديـة وتكبـح النمـو الوطنـي، كمـا أنهـا تشـكل عائقاً خبيثـاً، غالباً ما يكون خفيـاً، أمام النجـاح في تحقيق 

مقاصـد أهـداف التنميـة المسـتدامة )لجنـة األمم المتحـدة الدائمـة المعنية بالتغذيـة، 2014(.

3 تقوم وثيقة مالزمة ومكّملة للجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية باستعراض التركيبة العالمية الحالية للتغذية، وتقترح أدوراً يمكن أن تؤديها اللجنة لتحسين الحوكمة 
العالمية للتغذية. لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية )2017( الحوكمة العالمية للتغذية ودور لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية.

4 يتم إعمال الحق في الغذاء الكافي عندما يتاح ماديا واقتصاديا لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من األشخاص، في كافة األوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو 
وسائل شرائه. ولذلك ال ينبغي تفسير الحق في الغذاء الكافي تفسيراً ضيقاً يقصره على تأمين الحد األدنى من السعرات الحرارية والبروتينات وغير ذلك من العناصر المغذية 

المحددة. لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )1999، ص.2(.

السكان: تتّسم التغذية الجيدة خالل األيام األلف األولى من حياة الطفل بأهمية حاسمة 
لتحقيق اإلمكانيات المادية، والفكرية والبشرية الكاملة خالل سّن المراهقة والرشد.

االزدهار: كل دوالر يُستثمر في التغذية يوفر معدل عائد بقيمة 16 دوالراً أمريكياً )التقرير 
العالمي عن التغذية، 2015(.
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المشكلة التغذوية
لقـد أحـرز العالـم خـالل العقـود الماضيـة تقدماً متواضعاً لخفض سـوء التغذية. غير أن هـذا التقدم لم يكن 
متسـاوياً عبـر األقاليـم والمجموعـات السـكانية وبين الرجال والنسـاء. عالوًة على ذلك، فإن معدالت انتشـار 
الـوزن الزائـد والبدانـة واألرقـام المطلقـة المتصلـة بهـا قـد شـهدت زيـادًة ملحوظـة. واليـوم، تظهر أشـكال 
متعـددة مـن سـوء التغذيـة فـي البلـد ذاتـه، والمجتمـع المحلـي ذاتـه، واألسـرة ذاتهـا وحتى لدى الشـخص 
ذاتـه. وتظهـر هـذه الحـاالت المعقـدة فـي سـياقات متزايـدة الصعوبة. وبالفعـل، فإن عشـرات الماليين من 
الالجئيـن بسـبب الحـروب )األهليـة(، واإلرهـاب، والكـوارث الطبيعيـة، وتفشـي األمراض، وبسـبب انتهاكات 
حقـوق اإلنسـان والسياسـات االجتماعيـة واالقتصاديـة غيـر المالئمـة يواجهـون اليـوم خطـراً متزايـداً فـي 
التعـرّض لسـوء التغذيـة.5 وإضافـًة إلى ذلك، تولد المشـاكل البيئيـة مثل تغير المناخ، وتلـوث الهواء، والمياه 
والتربـة، وتراجـع التنـوع البيولوجـي، ظروفـاً تهـدد صحة السـكان وتغذيتهـم. ويُقدر أنه بحلـول عام 2050، 
سـوف يعانـي 25 مليـون طفـل إضافـي مـن األطفال مقارنـًة بعددهم الحالي من سـوء التغذية بسـبب تغيّر 

المنـاخ.6 وتطـرح هـذه الظـروف أيضـاً تحدياً كبيراً علـى صعيد التنمية المسـتدامة.

وال تتأتـى األشـكال المتعـددة لسـوء التغذيـة مـن النقـص فـي الغـذاء الكافـي والمغـّذي واآلمـن فحسـب، 
إنمـا أيضـاً مـن عـدد مـن العمليات التفاعليـة التي تربط بيـن الصحة، والرعايـة، والتعليـم، والصرف الصحي 

والنظافـة، والحصـول علـى المـوارد، وتمكيـن المـرأة وغيـر ذلـك. أُنظر الشـكل 1.

5 منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية )2014 أ(. إعالن روما عن التغذية المؤتمر العالمي الثاني عن التغذية، روما.
 Nelson GC, Rosegrant MW, Koo J, Robertson R, Sulser T, Zhu T, et al., )2009( Impact on Agriculture and Costs of Adaptation. International Food Policy 6

.Research Institute )IFPRI(, Washington DC

حجم المشكلة
يعانـي مليـاري شـخص مـن نقص فـي المغذيات الدقيقـة. كما أن ملياري شـخص تقريبًا يعانون 
مـن الـوزن الزائـد ومـا زال هـذا العـدد يرتفـع )التقريـر العالمـي عـن التغذيـة 2016(. ويعاني 
مـا يقـارب 800 مليـون شـخص مـن نقـص التغذية. كذلـك، يطال التقـزّم 156 مليـون طفل فيما 
يؤثـر الهـزال علـى 50 مليـون طفـل، بمـا فـي ذلـك 16 مليـون طفـل يعانـون مـن سـوء تغذيـة 
حـاد. وأّمـا الـوزن الزائـد فيطـال 42 مليون طفل، وهـذا العدد يزداد )اليونسـف، منظمة الصحة 

العالميـة، البنـك الدولي، 2016(.
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الشكل 1
المسببات الكامنة وراء سوء التغذية7

7 مستخرج من التقرير العالمي عن التغذية 2016. المعهد الدولي لبحوث الدراسات الزراعية 2016.
 Global Nutrition Report 2016: From Promise to Impact: Ending Malnutrition by 2030.. واشنطن دي سي.

التنويع الزراعي، والتسويق وتنّوع النظم الغذائية 
تشـير قاعـدة متزايـدة مـن األدلّـة إلـى وجـود رابـط إيجابـي بيـن تنويـع اإلنتـاج وتنـّوع النظـم الغذائية 
لـدى أصحـاب الحيـازات الصغيـرة. إنمـا توجد بعـض العوامل الكابحة التـي يمكن اعتبارهـا بمثابة دّوامة 
تشـمل التكثيـف غيـر المسـتدام لممارسـات اإلنتاج بما يـؤدي إلى تدهـور األراضي، وانخفـاض اإلنتاجية، 
وتراجـع القـوة الشـرائية وانخفـاض إنتـاج المحاصيـل الغذائيـة. ويشـكل النمـو السـكاني وتقلّـص حجـم 
المـزارع سـببين رئيسـيين لذلـك. وبالنسـبة إلى المزارعين الفقـراء العالقين في هذه الدّوامـة، فإن الدعم 
الـذي يوفّـره القطـاع العـام لمحاصيـل الحبوب الزراعية وإشـارات السـوق المتصلة به ال يشـجع أبداً على 
تنويـع اإلنتـاج. وتحـّل محل المحاصيـل األصلية )مثل الـذرة البيضاء والخضار المحليـة( منتجات »بديلة« 
يكـون الطلـب عليهـا أقوى ويسـهل إنتاجها )مثل الذرة(. ويـؤدي ذلك إلى تراجع توافـر األغذية المتنوعة 
أو إمكانيـة الحصـول عليهـا، وإلـى تزايـد انتشـار النظـم الغذائية الرتيبـة والمنخفضة المغذيـات ]منظمة 

األغذيـة والزراعـة )2016(، تنويـع اإلنتـاج والنظـم الغذائيـة. القول أسـهل من الفعل[.

تحقيق القدرات الكاملة أي النواتج عىل 

املستوى املعريف وإنتاجية العمل ونتائج 

الحمل

النواتج عىل مستوى 

التنمية

الحالة التغذوية

العمليات املبارشة

النواتج الرئيسية

العمليات األساسية

العمليات التمكينية

منع العدوى واألمراض غ� املعدية وزيادة 

معدل الوفيات

السلوك الصحي (مثل النمط 

الغذا�، والنظافة الشخصية 

والنشاط البد�)

العوامل البيولوجية (مثل، 

الحالة املرضية والعوامل 

الوراثية)

بيئة املعيشة (مثل األماكن 

املبنية واملياه وخدمات الرصف 

الصحي)

البيئة الصحية (مثل الوصول 

إىل خدمات الوقاية والعالج)

البيئة االجت²عية (مثل املعاي� 

املتعلقة بالرضع وتغذية صغار 

األطفال والنظافة والتعليم 

وظروف العمل)

البيئة الغذائية (مثل قابلية دفع 

¹ن األغذية التي تعزز التغذية 

والوصول إليها)

الدخل وعدم املساواة، التجارة، التحرض، العوملة، النظم الغذائية، الح²ية االجت²عية، النظم الصحية،

التنمية الزراعية، Àك¿ النساء

البيئة التمكينية من أجل تحس¿ التغذية

االلتزام السيايس ومجال السياسات من أجل العمل؛ املطالبة بالعمل والضغط باتجاهه؛ 

الحوكمة من أجل االلتزام عرب الحكومة ومختلف القطاعات؛ القدرة عىل التنفيذ

النتائج اإليجابية للعمل يف مجال التغذية: منع سوء 

التغذية والوزن الزائد والسمنة وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع 

معدالت السكر يف الدم، وارتفاع الكولسرتول



7 
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يبيّـن الشـكل 1 أن األسـباب الكامنـة والرئيسـية لسـوء التغذية هي أسـباب معّقـدة ومتعـددة األبعاد. وهي 
تشـمل مـن بيـن غيرهـا الفقـر، والالمسـاواة والتمييـز. إضافـًة إلـى ذلـك، لـم يتـم دمـج خدمـات التغذيـة 
)العالجيـة والوقائيـة علـى السـواء( علـى نحـو كاٍف فـي الخدمـات الصحيـة. كمـا أن نظم األغذيـة العصرية 
والصناعيـة تواجـه تحديـات متزايـدة مـن حيـث توفيـر أغذيـة كافية وآمنـة ومنوعـة وغنيـة بالمغذيات بما 
يشـكل شـرطاً ضروريـاً للنظـم الغذائيـة الصحيـة.8 وعلـى العكس، لقد وفّرت للسـكان بشـكل متزايـد أغذية 
مجهـزة إلـى حـّد كبيـر تحتـوي علـى كميـات غيـر كافيـة مـن األليـاف، والكثيـر مـن الملـح والسـّكر وأنواع 
مضـرّة مـن الدهـون. وتضـّم العوامـل الكامنة وراء سـوء عمـل النظم الغذائيـة من بين غيرهـا: الحصول غير 
المتسـاوي علـى المـوارد والتحكـم بهـا، وأنمـاط إنتاج واسـتهالك غير مسـتدامة تـؤدي إلى التدهـور البيئي. 
كمـا أن الخطـوط التوجيهيـة الضعيفـة وعـدم إنفـاذ السياسـات واألنظمـة والقوانين الوطنية علـى نحو كاٍف 
سـمحت للصناعـات بإنتـاج وتسـويق منتجات غيـر صحية، في حين يفتقر المسـتهلكون إلـى الوعي للتمييز 
بيـن الخيـارات الغذائيـة الصحيـة وغيـر الصحيـة. وفـي الوقـت ذاتـه، لـم تكـن البيئـة االقتصاديـة والزراعية 
مؤاتيـة لمنتجـي ومجّهـزي األغذيـة علـى نطـاق صغيـر مّمـن ينتجون غـذاًء كافيا ألنفسـهم وللسـوق. وهذا 
الغيـاب األساسـي لألمـن الغذائـي يمنـع األشـخاص مـن بنـاء سـبل معيشـة مسـتدامة وقـادرة علـى مواجهة 
الصدمـات. كذلـك، فـإن الموقـع غيـر المتكافـئ الـذي تشـغله المـرأة في هـذه المشـكلة يفاقـم التحديات 
التغذويـة المحـددة التـي تواجههـا المرأة بحـّد ذاتها وعائلتها. وتعتبـر منظمة األغذية والزراعـة )2013( أنه 
ـم السياسـات والتدخـالت المتصلـة بالنظـم الغذائيـة بحيث تكـون التغذية هدفها األساسـي،9  نـادراً مـا تُصمَّ

وبالتالـي ال تُعتبـر التغذيـة شـاغالً رئيسـياً في سالسـل اإلمـداد الحالية.10 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en 8 صحيفة وقائع منظمة الصحة العالمية بشأن النظم الغذائية الصحية، صحيفة الوقائع رقم 394 متاحة على الموقع
9 منظمة األغذية والزراعة )2013(: حالة األغذية والزراعة: نظم أغذية لتغذية أفضل. روما.

10 اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم المتحدة، )2016(: االستثمارات من أجل نظم غذائية صحية. تحليل اإلطار واستعراض األدلة على االستثمارات في النظام الغذائي لتحسين 
التغذية.
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تحقيــق غايات التغذيــة العالمية

إن غايـات التغذيـة العالميـة التـي تـّم االتفـاق عليهـا بين جمعيـة الصحة العالميـة عـام 112012، واألهداف 
العالميـة لألمـراض غيـر المعديـة وخطـة العمل المتصلة بهـا،12 وإطار عمـل المؤتمر الدولـي الثاني المعني 
بالتغذيـة توفّـر توجيهـاً واضحـاً للعمـل في مكافحة جميع أشـكال سـوء التغذية. وقد تّم دمـج هذه الغايات 
جزئيـاً فـي أهـداف التنميـة المسـتدامة التـي ينبغـي النظـر إلى التغذيـة ضمنها علـى أنها شـاملة وضرورية 

لتحقيـق خطة التنميـة لعام 2030.

إن غايـات جمعيـة الصحـة العالميـة دقيقة ومقتضبة وشـاملة، وتـرد صياغتها بطريقة عملية تشـّجع صانعي 
السياسـات وغيرهـم مـن الجهـات التـي تتخـذ القـرارات علـى تطبيقهـا. ومـن وجهـة نظـر فنية، مـن المثير 
لالهتمـام ربـط هـذه الغايـات بوضع أفكار ونُُهج علمية لمعالجة سـوء التغذية بجميع أشـكاله. وقد أشـارت 
مطبوعـات علميـة عديـدة13 إلـى أهميـة معالجـة نقص التغذيـة والوقاية منـه خالل األيام األلـف األولى من 
حيـاة الطفـل: مـن تاريـخ تكوينـه إلـى أن يبلـغ سـنته الثانيـة. وفـي حال لـم تُرس خـالل هذه الفترة أسـس 
التغذيـة الجيـدة بصـورة مالئمـة، سـوف يفضـي ذلـك إلى ضـرر نهائي ولن يتمكـن الطفل مـن تحقيق نموه 
الكامـل. وباالسـتناد إلـى دورة األلـف يـوم، ينبغـي إيـالء اهتمـام خـاص إلـى الفتيـات المراهقـات والنسـاء 
فـي سـّن اإلنجـاب. وتشـير األدلّـة إلـى اآلثـار اإليجابية المتأتيـة عن عدد مـن التدخالت التغذويـة المحددة 
خـالل هـذه الفتـرة الزمنيـة )مثـل الرضاعـة الطبيعية الحصرية خالل األشـهر السـتة األولى؛ وإدخـال األغذية 
التكميليـة بعـد عمـر السـتة أشـهر، والممارسـات الصحيـة النظيفـة، وعالجات التخلّـص من الديـدان، وإثراء 
ملـح الطعـام باليـود(، إنمـا هـذا ال يعني أنه ال تتوفر سـبل أخرى لتحسـين التغذية. عـالوًة على ذلك، وحتى 
بتغطيـة تصـل إلـى نسـبة 90 فـي المائـة فـي التدخـالت التغذويـة المباشـرة، سـوف يمكن معالجـة 20 في 
المائـة فقـط مـن حـاالت التقـزّم.14 كمـا أن نهـج دورة الحيـاة15 مفيـد ألنه يشـير إلى أنه فـي كل مرحلة من 
مراحـل الحيـاة، يمكـن ويجـب االهتمـام بالتغذية لكسـر حلقة سـوء التغذيـة المتوارثة بين األجيـال. ويبيّن 

11 أعادت جمعية الصحة العالمية التأكيد عليها عام 2016 )الوثيقة A69/A/CONF./5 Add.1(. جنيف: منظمة الصحة العالمية.
12 منظمة الصحة العالمية )2013(. خطة العمل العالمية للوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها 2013-2020. جنيف. متاح على الموقع

http://www.who.int/nmh/events/ncd_action_plan/en 
Lancet )2008(. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences 13 .لندن.

.Evidence-based interventions for the improvement of maternal and child nutrition. What can be done and at what cost?. Lancet. 2013 .)2013( 14 بوتا وآخرون
15 يُستخدم النهج الذي يمتد على مدار العمر لدراسة األخطار المادية واالجتماعية خالل الحمل، والطفولة، والمراهقة، والسنوات األولى من سّن الرشد والتي تؤثر على خطر اإلصابة 
بأمراض مزمنة وعلى النتائج الصحية في مرحلة الحقة من الحياة. وهو يهدف إلى تحديد العمليات البيولوجية والسلوكية واالجتماعية النفسية األساسية التي تعمل خالل 
فترة الحياة ) KuhوBen-Shlomo، 1997(. وكان دائماً يتم الرجوع إليه بشكل أساسي إلى حين إطالق نهج األلف يوم. وفي الواقع، يجب النظر إلى هذين النهجين على أنهما 

يكّمالن بعضهما البعض.

السالم: إن تحسين التغذية يساعد في كسر حلقة عدم المساواة والفقر المتوارثة بين األجيال، 
وبالتالي يساهم في بناء مجتمع أكثر سالماً.
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هـذا النهـج أيضـاً أنـه فـي مراحـل عديـدة من الحيـاة، يكون لألشـخاص، وال سـيما النسـاء منهـم، احتياجات 
تغذويـة مختلفة.

ويُظهـر الشـكل 2، الـذي يصـّور نهـج دورة الحيـاة، مـدى أهميـة األيـام األلـف األولى مـن الحياة. إنمـا يبيّن 
أيضـاً ضـرورة أن تشـمل االسـتثمارات فـي التغذيـة األشـخاص غيـر األطفـال دون الثانيـة مـن عمرهـم، مـع 
األخـذ فـي االعتبـار االحتياجـات المتغيّـرة والمخاطـر المتصلـة بالتغذية في مراحـل الحقة مـن الحياة، مثل 
المراهقـة )الفتيـات( والنسـاء فـي سـّن اإلنجـاب. إضافـًة إلـى ذلـك، يُسـترعى االنتبـاه إلى األسـباب الكامنة 
وراء سـوء التغذيـة وإلـى ضـرورة معالجتها. وال يمكن القيام بذلك سـوى بمشـاركة القطاعات الرئيسـية مثل 
الصحـة، والزراعـة، والميـاه والصـرف الصحـي، والحمايـة االجتماعية والتعليـم. بالفعل، من الضروري إشـراك 
هـذه القطاعـات مـع األخـذ فـي االعتبـار الحاجـات المحـددة للمـرأة ودورهـا مـن أجـل العمـل علـى وضع 

حلول مسـتدامة وشـاملة.

الشكل 2
التغذية طوال مراحل الحياة16

16 مستخرج من تقرير موجز عن سياسة منظمة الصحة العالمية بشأن السمنة لدى األطفال باالستناد إلى أرقام
 Darnton-Hill I, Nishida C, James WPT. . A life course approach to diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Public Health Nutr 2004;7:10121-.

الوزن املتد� عند الوالدة وتعّرض تركيبة 
الجسم إىل الخطر

عدم كفاية األغذية، والصحة 
والرعاية (�ا يف ذلك عدم توف� 

األغذية املكملة يف الوقت 
املناسب/عدم كفايتها)

�و استلحاقي 
غ� مناسب

تراجع القدرات 
الفكرية 

وتراجع األداء املدريس

عدم كفاية األغذية 
والصحة والرعاية

تراجع القدرات 
الفكرية وتراجع األداء 

املدريس
عدم كفاية األغذية 

والصحة والرعاية
معدل أعىل لوفيات 

األمهات

عدم كفاية األغذية 
والصحة والرعاية

تأذي النمو العقيل

عدم كفاية أساليب التغذية

التهابات متكررة

معدل وفيات أعىل

عدم كفاية 
تغذية الجن¬ 

النمو
الرسيع

تراجع القدرة عىل الرعاية

سوء التغذية لدى 
املراهق¬

سوء التغذية
لدى األطفال

سوء التغذية لدى 
األجّنة والرّضع 

السمنة، السمنة عند 
البطن، داء السكري، 

أمراض القلب 
والرشاي¬

سوء التغذية لدى 
املسن¬

سوء التغذية 
لدى الراشدين

زيادة متدنية 
يف الوزن أثناء 

الحمل

العوامل االجت¹عية 
والبيئية

كنقطـة  التغذيـة  تحسـين 
تنميـة  لتحقيـق  انطـالق 

ومسـتدامة عادلـة 
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غايات جمعية الصحة العالمية
اعتمـدت جمعيـة الصحـة العالميـة مجموعتيـن مـن الغايـات، تركّز أولهما علـى نقص التغذية لـدى األطفال 
الصغـار والنسـاء فـي سـّن اإلنجـاب فيمـا تتنـاول المجموعة الثانيـة األمراض غيـر المعدية وتُعنـى مجموعة 
فرعيـة منهـا بالتغذيـة، والـوزن الزائـد واألمـراض غيـر المعديـة المتصلـة بهـا. وتضـم المجموعتـان أفـكاراً 
منبثقـة مـن دراسـات حـول األيـام األلـف األولـى مـن الحيـاة تهـدف إلـى الوقايـة مـن نقـص التغذيـة لدى 
األطفـال أو الشـفاء منهـا، والرابـط بيـن نقـص التغذية أثنـاء الطفولة وظهور الـوزن الزائد/السـمنة واألمراض 
غيـر المعديـة فـي مرحلـة الحقـة من الحياة، وتقديم المشـورة بشـأن الممارسـات التي يمكـن اتباعها طوال 

مراحـل الحياة.

ويجـب أن تتحقـق غايـات جمعيـة الصحـة العالميـة لتحسـين تغذيـة األمهـات والرضـع، واألطفـال الصغـار، 
واألهـداف العالميـة الطوعيـة التسـعة المتعلقـة باألمـراض غيـر المعديـة بحلـول عـام 2025.

وتشـكل غايـة جمعيـة الصحـة العالمية المتعلقة بالرضاعة الطبيعية شـرطاً مسـبقاً لتحقيـق الغايات األخرى 
نظـراً إلـى أنهـا اإلجـراء األول بعـد الـوالدة الـذي يمكـن أن يوفّـر لإنسـان نظامـاً غذائيـاً صحيـاً وانطالقـة 
جيـدة فـي الحيـاة. كما أن الممارسـات المناسـبة فـي الرضاعة الطبيعيـة الحصرية، بما في ذلك الممارسـات 
المالئمـة المتصلـة باألغذيـة المكّملـة بعد سـتة أشـهر مـن الرضاعة الطبيعيـة الحصرية، ال تحـول فقط دون 
سـوء التغذيـة لـدى األطفـال الصغار، إنما تسـاهم أيضـاً في تعرضهم بشـكل أقل إلى الـوزن الزائد واألمراض 
غيـر المعديـة فـي مرحلـة الحقـة مـن الحياة. كمـا أن الوثائق السياسـاتية التي ترافق غايـات جمعية الصحة 
العالميـة تشـير إلـى كيفيـة تفاعـل األشـكال المتعـددة مـن سـوء التغذيـة لـدى األطفـال )مثالً كيـف يرتبط 
النقـص فـي الحديـد بالتقـزّم، ونقـص وزن األطفـال والـوزن المتدنـي عنـد الـوالدة17(. وفـي وثيقة السياسـة 
ذاتهـا، تتـّم اإلشـارة إلـى نطـاق غايـات جمعيـة الصحـة العالميـة، سـيما أنهـا تتعّدى حـدود الغايات السـّت 
للتغذيـة، وتـورد مثـالً ضـرورة القيـام ببعض اإلجـراءات الخاصة بالمغذيـات الدقيقة لمعالجة مشـكلة الوزن 
المتدنـي عنـد الـوالدة. وبالتالـي، رغـم أن أهـداف جمعيـة الصحة العالميـة ال تحدد جميع األشـكال الفردية 

لسـوء التغذيـة، فـإن نطاقـه شـامل في ما يتصـل بالتغذيـة لدى األطفـال الصغار.

17 منظمة الصحة العالمية )2014( غايات التغذية العالمية 2025: سلسلة التقارير الموجزة عن السياسات )WHO/NMH/NHD/14.2(.. جنيف: منظمة الصحة العالمية.

غايات جمعية الصحة العالمية
خفض عدد األطفال دون الخامسة من العمر الذين يعانون من التقزّم بنسبة 40 في المائة؛-1-
خفض فقر الدم لدى النساء في سّن اإلنجاب بنسبة 50 في المائة؛-2-
خفض الوزن المتدني عند الوالدة بنسبة 30 في المائة؛-3-
عدم زيادة السمنة لدى األطفال؛-4-
زيادة معدالت الرضاعة الطبيعية الحصرية خالل األشهر الستة األولى إلى نسبة 50 في -5-

المائة على األقل؛
خفض الهزال لدى األطفال والحفاظ عليه ما دون نسبة 5 في المائة.-6-
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تركّـز الغايـات المتعلقـة باألمـراض غيـر المعدية بصورة رئيسـية على أنواع أربعة من األمـراض غير المعدية: 
أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة، والسـرطان، وأمـراض الجهـاز التنفسـي المزمنـة والسـكري. وتركّـز هـذه 
الوثيقـة علـى جوانـب هـذه األمـراض غيـر المعدية التـي ترتبط عادة بالنظـام الغذائي والتغذيـة؛ وال تناقش 
األدويـة التـي قـد تكـون ضروريـة لمعالجـة نتائجهـا. كمـا أنهـا سـوف تشـمل عوامـل المخاطـر السـلوكية- 
النظـام الغذائـي غيـر الصحي والخمـول البدني- األكثر ارتباطـاً بالتغذية. وقد خلـص Farounzafar وآخرون 

عـام 2015 إلـى أن النظـم الغذائيـة غيـر الصحيـة تمثـل السـبب األول لعـبء المرض فـي العالم.18

وتقـّر الغايـات الخاصـة باألمـراض غيـر المعديـة بـأن أسـاليب حيـاة األشـخاص والظـروف التـي يعيشـون 
ويعملـون فيهـا تؤثـر علـى صحتهـم وعلـى نوعيـة حياتهـم.19 وتقـّر خطـة العمـل الخاصـة باألمـراض غيـر 
المعديـة بضـرورة تقليـص عوامـل الخطـر القابلـة للتغييـر المتصلـة باألمـراض غيـر المعديـة والمحـددات 
االجتماعيـة األساسـية مـن خـالل توليـد بيئة تعـّزز الصحة. وتتمثـل الخيارات السياسـاتية فـي الترويج لنظم 
غذائيـة صحيـة )الغايتـان 2 و4( والنشـاط البدنـي )الغايـة 3(. كذلـك، تضّم األهداف المتصلـة باألمراض غير 
المعديـة مؤشـرات النتائـج )الغايـات 1 و6 و7( ومؤشـرات العمليـات التـي تشـير إلـى اإلجـراءات الضرورية 
لتحقيـق هـذه النتائـج )الغايـات 2 و3 و4 و5(. وهـي تنـدرج في سـياق تعزيـز النظم الصحيـة والعمل على 

توفيـر تغطيـة شـاملة، بمـا فـي ذلـك التدابيـر الوقائيـة والعالجيـة معـاً )الغاية 8(.

وتتوّجـه الغايـات المتصلـة باألمـراض غيـر المعديـة إلـى الوقايـة مـن سـوء التغذيـة المتصـل بنظـام غذائي 
غيـر متـوازن وبعـدم ممارسـة الرياضـة علـى نحـو كاٍف لـدى عامة السـكان، في حيـن ترمي غايـات جمعية 
الصحـة العالميـة بصـورة رئيسـية إلى خفض سـوء التغذيـة في صفوف األطفـال الصغار وأمهاتهـم. وبالتالي، 
يمكـن اعتبـار مجموعتـي غايـات جمعيـة الصحـة العالميـة علـى أنهمـا تكمـالن بعضهمـا البعـض وتؤديـان 
إلـى حالـة أفضـل مـن التغذيـة والرفاهية لدى السـكان عنـد دمجهما. وتتطابـق المجموعتان بشـكل تام مع 
أهـداف التنميـة المسـتدامة، مـع التشـديد بصـورة خاصـة علـى الهـدف 2 منهـا )األمـن الغذائـي والتغذية( 

والهـدف 3 )الصحة(.

 Lancet )2015(. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters 18
 of risks in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Forouzanfar, Mohammad H et al. Volume 386 , Issue

10010 , 2287 - 2323
19 المرجع نفسه 12.
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نتائج المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية

الغايات الخاصة باألمراض غير المعدية
خفض نسبي بمعدل 25 في المائة لمعدل الوفيات اإلجمالي نتيجة أمراض القلب -1-

واألوعية الدموية، والسرطان، والسكري أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة. 
خفض نسبي بمعدل 10 في المائة لتعاطي الكحول على نحو ضار، حسبما هو مناسب، -2-

ضمن السياق الوطني.
خفض نسبي بمعدل 10 في المائة النتشار النشاط البدني غير الكافي.-3-
خفض نسبي بمعدل 30 في المائة لمتوسط متناول السكان من الملح/ الصوديوم. -4-
خفض نسبي بمعدل 30 في المائة النتشار التدخين حالياً في صفوف السكان في عمر 15 -5-

سنة وما فوق.
خفض نسبي بمعدل 25 في المائة النتشار ضغط الدم المرتفع أو احتوائه، وفقاً للظروف -6-

الوطنية.
الحّد من ازدياد حاالت السكري والسمنة.-7-
تلقي 50 في المائة على األقل من السكان المؤهلين عالجاً باألدوية والمشورة )بما في -8-

ذلك مراقبة مؤشر السكر( للوقاية من النوبات واألزمات القلبية.
توفّر بنسبة 80 في المائة للتكنولوجيات واألدوية األساسية بأسعار معقولة، بما في ذلك -9-

األدوية التي ال تحمل عالمًة تجارية والضرورية للوقاية من النوبات واألزمات القلبية.
توفّر بنسبة 80 في المائة للتكنولوجيات واألدوية األساسية بأسعار معقولة، بما في ذلك -10-

األدوية التي ال تحمل عالمًة تجارية والضرورية لمعالجة األمراض غير المعدية الهامة في 
المرافق العامة والخاصة على السواء.

تتمثـل رؤيـة المؤتمـر الدولـي الثاني المعني بالتغذية بالقضاء على كافة أشـكال سـوء التغذية مع التشـديد 
علـى توجيـه النظـم الغذائية والصحية على السـواء بشـكل أفضـل لتحقيق هذه الغاية. والميـزة الفريدة في 
النتيجـة التـي خلـص إليهـا المؤتمـر هـي أن البلـدان تلتـزم باسـتئصال جميع أشـكال سـوء التغذيـة. وقد تّم 
ذلـك مـن خـالل اعتمـاد عشـرة التزامات كجزء مـن إعالن روما عـن التغذية،20 الـذي اعتبر الزراعـة والتجارة 
والتعليـم والحمايـة االجتماعيـة أساسـية باإلضافـة إلـى الصحة. ولذا، فـإن إعالن روما أكثر شـموالً من غايات 
جمعيـة الصحـة العالميـة واألمـراض غيـر المعديـة التـي تركـز بصورة أساسـية علـى النظم الصحية. وتشـكل 
البيئة الغذائية إضافًة هامة- السـياق الذي يقوم األشـخاص فيه باختيار وشـراء واسـتهالك أغذيتهم- بوصفها 
عامـالً هامـاً يؤثـر علـى نتائـج التغذيـة. ويحـّدد أحـد االلتزامـات تعزيز القـدرات البشـرية والمؤسسـية من 
أجـل تحسـين التغذيـة.21 ويتسـم هـذا األمـر بأهميـة خاصـة على المسـتوى الوطني، ويشـمل دعـوًة لدعم 

.http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf 20 وثيقة نتائج المؤتمر: إعالن روما عن التغذية، متاح على
21 المرجع نفسه 20.
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العامليـن األساسـيين فـي مجـال التغذيـة. كذلـك، يشـير إطـار العمـل المنبثـق عـن المؤتمـر الدولـي الثاني 
المعنـي بالتغذيـة إلـى »كيفيـة« تطبيـق »ماهيـة« إعـالن رومـا. ونظـراً إلـى أن إطـار العمـل يشـمل سـتين 
توصيـة للعمـل، فهـو يعالـج جميـع أشـكال سـوء التغذيـة ويحـاول أيضـاً الحـؤول دون ظهـور سـوء التغذية 

بشـتى أشـكاله مـن خـالل تعزيز النظـم الغذائيـة الصحية فـي نظام مسـتدام لألغذية.

يمكن تقسيم إطار العمل إلى مجاالت التركيز التالية لإجراءات المتعلقة بالتغذية:

نظم غذائية مستدامة قادرة على الصمود والتكيف للتوصل إلى تغذية صحية؛ -1-
نظم صحية متناسقة توفر تغطية شاملة إلجراءات التغذية الجوهرية؛-2-
حماية اجتماعية وتثقيف تغذوي؛-3-
تجارة واستثمار لتحسين التغذية؛-4-
بيئات آمنة داعمة للتغذية لألعمار جميعا؛-5-
وتعزيز الحوكمة والمساءلة في حقل التغذية.-6-

كذلـك، يقـّر إطـار العمـل بوجـوب تقييـم النظـم الغذائيـة مـن حيـث تأثيرهـا البيئـي، وتقيـم بالتالـي رابطاً 
جوهريـاً بيـن خطـة التغذيـة وخطـة االسـتدامة التابعتيـن ألهـداف التنميـة المسـتدامة.22 وترتبـط النظـم 
الغذائيـة الصحيـة بشـكل متزايـد باإلنتاج المسـتدام لألغذيـة والتنـّوع البيولوجي. ويمكن أن يسـاعد اإلنتاج 
المسـتدام لألغذيـة واسـتهالكها فـي حمايـة كوكـب األرض مـن التدهـور، ويخّفـف اآلثـار علـى تغيـر المناخ 
واألحـداث المناخيـة المتطرفـة. كذلـك، توفّـر أهـداف التنميـة المسـتدامة السـياق الشـامل الـذي يجب أن 
يتحقـق ذلـك فيـه، مـع األخـذ فـي االعتبـار المحـّددات البيئيـة واالجتماعيـة والتشـديد إلـى حـّد كبير على 

المسـاواة بيـن الرجـال والنسـاء. فالتغذيـة هـي فـي صميـم جميـع أهـداف التنمية المسـتدامة.

كوكب األرض: لو التزم متوسط النظم الغذائية لدى الراشدين في المملكة المتحدة بتوصيات 
منظمة الصحة العالمية، النخفضت انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة 17 في المائة 

)Green وآخرون 2015(.

http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf 22 وثيقة نتائج المؤتمر: إعالن روما عن التغذية، متاح على
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خطة التنمية لعام 2030: التحّول واالستدامة والتغذية
وثّقـت لجنـة األمـم المتحـدة الدائمـة المعنيـة بالتغذية في عـام 2014 بوضوح23 كيف أن التغذية مترسـخة 
فـي مقاصـد أهـداف التنميـة المسـتدامة. ويوفّـر الجـدول في الملحـق 1 مثالً عن هـذه الروابـط. وأّما عقد 
األمـم المتحـدة للعمـل مـن أجـل التغذيـة، الـذي يمثـل متابعـًة للمؤتمـر الدولـي الثانـي المعنـي بالتغذية 
وأداًة نافـذة لتحقيـق غايـات جمعيـة الصحـة العالميـة واألمـراض غيـر المعديـة، فيشـكل القـوة المحرّكـة 

لتحقيـق أهـداف التنمية المسـتدامة.

ومـن الهـام اإلقـرار بـأن أهـداف التنميـة المسـتدامة وخطـة التنميـة لعـام 2030 مختلفـة فعالً عـن الخطط 
التنمويـة السـابقة: فأهـداف التنميـة المسـتدامة هـي أهـداف عالميـة تتطلّـب اتخـاذ إجـراءات عالميـة؛ 
وهـي تهـدف علـى المسـتوى العالمـي إلـى »عـدم إهمال أحد«، وتشـدد علـى الجوانب المتصلـة باإلنصاف 
والعدالـة فـي خطـة التنميـة. وبصـورة خاصـة، يرمـي الهـدف 10 من أهـداف التنمية المسـتدامة إلـى الحّد 
مـن الالمسـاواة داخـل البلـدان وفـي مـا بينهـا.24 كذلـك، يتّسـم موقـع المـرأة بأهميـة محورية علـى صعيد 
تحقيـق اإلنصـاف وفـي خطـة التنميـة لعـام 2030: فالمسـاواة بين الجنسـين ال تشـكل حقاً إنسـانياً أساسـياً 
فحسـب، إنمـا هـي ضروريـة أيضاً لبناء عالم ينعم بالسـالم، ومزدهر ومسـتدام25. وأّما الهـدف 5 من أهداف 
التنميـة المسـتدامة26 فهـو استشـرافي فعـاًل ويمّهـد الطريـق إلعمـال كامـل حقـوق المـرأة، وهـذا أساسـي 
أيضـاً للقضـاء علـى سـوء التغذيـة. وال يمكـن النظـر إلـى أهداف التنمية المسـتدامة بشـكل فـردي؛ بل هي 
جميعهـا متكاملـة ومترابطـة. كمـا أنـه مـن الهـام أيضـاً إدراك أن خطـة التنمية لعـام 2030 تدعـو إلى تغيير 

تحّولي شـامل.

كمـا ذُكـر سـابقاً، ال توفّـر نظـم األغذيـة الحاليـة النظـم الغذائيـة الصحيـة والمغذيـة الضروريـة للسـكان 

القطاعان الصحي والقانوني دعماً لممارسات الرضاعة الطبيعية السليمة 
بهـدف توفيـر دعـم أفضـل للرضاعـة الطبيعيـة، ينبغـي اتخـاذ تدابيـر قانونيـة أقـوى مـن أجل: 
)1( التنفيـذ الكامـل للمدونـة الدولية لتسـويق بدائل حليب األم، )2( إنفاذ السياسـات المتصلة 
باإلجـازة العائليـة ومـكان العمـل و)3( توفيـر خدمـات الرضاعـة والـوالدة بمسـاعدة موظفيـن 
 From the first hour of life. Key findings of the ،2016 صحييـن ماهريـن )اليونسـف

)2016 edition

لممارسـة حياة ملؤها النشـاط والصحة. فالتغذية وأهداف التنمية المسـتدامة هما شـريكان طبيعيان نظراً 
إلـى طابعهمـا المتكامـل والعالمـي والشـامل. وفـي غيـاب تغذيـة مالئمـة، ال يمكن للسـكان العمـل والنمو 

23 لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية )Nutrition and the Post-2015 Sustainable Development Goals .)2014. جنيف: لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية.
http://www.un.org/sustainabledevelopment 24

25 المرجع نفسه 23
26 المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. المرجع نفسه 23
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واالزدهـار علـى نحـو مثالـي. لـذا، ال بـّد من االسـتثمار فـي التغذيـة الجيدة وتعزيزها لحسـن عمل الجسـم 
والمجتمـع. كمـا أن النظـم الغذائيـة الصحيـة ترتبـط علـى نحو متزايـد باإلنتاج المسـتدام لألغذيـة وبالتنّوع 
البيولوجـي. وتشـكل النظـم الغذائيـة وسـوء التغذيـة أيضـاً عامـل الخطـر األول للعـبء العالمـي للمـرض.27 
كذلـك، فـإن النظـم الغذائيـة الصحيـة والمسـتدامة هـي األسـاس الـذي يقـوم عليـه كوكـب بنعـم بالصحـة. 
ويوفّـر نهـج “النظـام الغذائـي الصحـي” مدخـالً رئيسـياً لمعالجـة مجـاالت االهتمـام السـتة الـواردة فـي 
توصيـات المؤتمـر الدولـي الثانـي المعنـي بالتغذية. وعلى سـبيل المثال، من شـأن تشـجيع النظـم الغذائية 
الصحيـة والمسـتدامة أن يسـاعد فـي تحفيـز الطلـب علـى األغذيـة المنتجـة علـى نحو مسـتدام فـي النظم 
الغذائيـة المسـتدامة. ويجـب إدراج عمليـة الترويـج للنظـم الغذائيـة الصحية بشـكل روتيني فـي التدخالت 
التغذويـة الوقائيـة فـي النظـم الصحيـة. كما ينبغي لقطاعات التجارة واالسـتثمارات أن تتحقق بشـكل أفضل 
مـن نتائـج سياسـاتها علـى النظـم الغذائيـة. ويجب أن تكـون بيئة األغذيـة مؤاتية لألشـخاص الذين يختارون 
ويسـتهلكون نظمـاً غذائيـة صحيـة- بمـا فـي ذلـك حمايـة وتعزيـز ممارسـات الرضاعـة الطبيعيـة الجيـدة. 
كذلـك، يمكـن ويجـب أن تُصّمـم عمليـة تثقيـف المسـتهلكين والحمايـة االجتماعيـة لحماية وتعزيـز النظم 
الصحيـة السـليمة؛ وتتوفّـر أمثلـة جيـدة عـن ذلـك في بلدان عديدة. ومن شـأن ممارسـات الحوكمـة الجيدة 
أن تشـّجع اتبـاع سياسـات سـليمة تدعـم هـذه اإلجـراءات، بمـا فـي ذلـك أنشـطة الرصـد والتقييـم إلقامـة 
حلقـات وصـل بيـن السياسـة والممارسـة، فـي إطـار الحوكمـة الجيـدة أيضـاً، ومسـاءلة المسـؤولين. ويوفّـر 
الطابـع المتكامـل ألهـداف التنميـة المسـتدامة فرصـاً كثيـرة إليجـاد مداخـل إضافيـة تتيح إشـراك مزيد من 
القطاعـات للعمـل علـى تحقيـق تغذيـة أفضـل من أجل إجـراء التغيير التحّولـي الضروري للقضاء على سـوء 
التغذيـة بجميـع أشـكاله، وتنفيـذ خطـة التنميـة لعـام 2030 بكاملهـا. ويشـكل برنامـج العمـل لعقـد األمـم 

المتحدة للعمل من أجل التغذية28، مع مجاالت تركيزه الستة، الخطة التشغيلية لتسريع هذا اإلنجاز.

27 المرجع نفسه 19
28 برنامج عمل عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية، سيصدر قريباً.
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الشكل 3
بحلول عام 2030، إنهاء كافة أشكال سوء التغذية وعدم إهمال أحد29

أهداف جمعية

الصحة العاملية

األهداف املتصلة باألمراض 

غ� املعدية

2016 2025

إطار عمل املؤ�ر الدويل الثا� للتعذية

نظم غذائية مستدامة قادرة عىل الصمود والتكيف للتوصل إىل تغذية صحية.
التغذية الجوهرية. نظم صحية متناسقة توفر تغطية شاملة إلجراءات 

ح�ية اجت�عية وتثقيف تغذوي.
التغذية. لتحس�  تجارة واستث�ر 

بيئات آمنة داعمة للتغذية لألع�ل جميًعا.
تعزيز الحوكمة واملساءلة من أجل التغذية.

2030

NUTRITION DECADE

ى
مت

ذا
ما

ف
كي

29 من إعداد لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية.
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عقــد األمــم المتحدة للعمل من أجــل التغذية 

2025-2016 للفترة 

كان عـام 2016 بدايـة عقـد األمـم المتحـدة للعمـل من أجل التغذية. ويشـكل هذا العقـد التزاماً من جانب 
البلـدان األعضـاء وغيرهـا مـن أصحـاب المصلحـة بالعمل طيلة 10 سـنوات علـى تنفيذ السياسـات والبرامج 
فـي قطاعـات مختلفـة علـى نحـو مطّـرد ومتّسـق لتحسـين التغذيـة، باالسـتناد إلـى التوصيـات وااللتزامات 
الـواردة فـي إطـار العمـل الصـادر عـن المؤتمر الدولـي الثاني المعنـي بالتغذيـة وخطة التنمية المسـتدامة 
لعـام 2030. كمـا أن عقـد األمـم المتحـدة للعمـل مـن أجـل التغذيـة يزيـد الضغوطـات لترجمـة األهـداف 
العالميّـة المتفـق عليهـا دوليـاً إلـى التزامـات قطريـة محـددة تؤدي إلـى اتخاذ إجـراءات وتحقيق أثـرًا على 

الصعيـد الوطني.

ويمثـل هـذا العقـد فرصة كبيرة إلرسـاء األسـس لنظـم غذائية عادلة ومسـتدامة توفّر لجميع السـكان أغذية 
متنوعـة ومتوازنـة وصحيـة فـي جميـع األوقـات وفـي جميـع مراحـل الحيـاة. كمـا أنـه يتيـح فرصـًة لتعزيـز 
دمـج خدمـات التغذيـة فـي النظـم الصحيـة وإمكانيـة الحصـول عليهـا، مـن خـالل سلسـلة متصلـة من نهج 
الرعايـة.30 كذلـك، فـإن هـذا العقـد يسـلّط الضـوء علـى الحاجـة إلـى زيـادة المواءمة بيـن الجهـات الفاعلة 
فـي مجـال التغذيـة- بمـا فـي ذلـك الجهـات التي ليسـت لديها واليـة صريحة بشـأن التغذية إنمـا تؤثر على 

التغذية.31 

كمـا أن عقـد األمـم المتحـدة للعمـل مـن أجـل التغذيـة يعّمـم التغذيـة عبـر مجـاالت عديـدة مـن التنمية 
المسـتدامة، ويحّفـز خطـة التنميـة لعـام 2030 ويدفعهـا قدمـاً.

وهـذا العقـد الـذي أعلنتـه الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة يتيـح تسـليط الضـوء علـى نحـو أكبـر علـى 
اإلجـراءات فـي مجـال التغذيـة علـى أعلـى المسـتويات؛ فهـو يضمـن التنسـيق، ويعـّزز التعـاون المتعـدد 
القطاعـات، ويولـد أوجـه تـآزر ويقيـس التقـدم المحـرز باتجـاه إقامة نظـم غذائيـة مسـتدامة وتوفير األمن 
التغـذوي للجميـع. وتجـدر اإلشـارة إلـى أنـه مـن خالل إعالن عقـد األمم المتحـدة للعمل من أجـل التغذية، 
تتّخـذ الـدول األعضـاء فـي األمـم المتحـدة موقفـاً رائـداً حيـال التغذيـة. وتضطلـع الحكومـات بالمسـؤولية 
األساسـية فـي ضمـان الرفـاه فـي بلدانهـا، كمـا تضطلع منظومـة األمم المتحدة بـدور قوي في دعـم البلدان 

فـي هـذه المهمة.

30 منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية )-2014 أ(. إعالن روما بشأن التغذية. المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية. روما.
31 لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية )2017(. الحوكمة العالمية للتغذية ودور اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لألمم المتحدة.
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وتدعـو الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة كالً مـن منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة الصحـة العالمية إلى 
العمـل معـاً لتنفيـذ هـذا العقـد، ووضـع برنامـج عمـل بالتشـارك مـع الصنـدوق الدولـي للتنميـة الزراعيـة، 
واليونسـف وبرنامـج األغذيـة العالمـي، حيـث تـؤدي لجنـة األمـم المتحـدة الدائمـة المعنيـة بالتغذيـة دور 
آليـة التنسـيق. وتقـّر أيضـاً بـأن لجنة األمـن الغذائي العالمي توفّـر منصًة متعددة أصحـاب المصلحة مفيدة 
تتيـح للبلـدان مناقشـة التقـدم المحـرز، وتبـادل الـدروس المسـتفادة والخبـرات واالتفـاق علـى سياسـات 
متسـقة ومتماسـكة فـي مجـال األمـن الغذائـي والتغذيـة. وسـوف يقيـم العقـد مشـاورات مـع منظمـات 

وبرامـج دوليـة وإقليميـة أخرى.

ويرتبـط القـرار الـذي صـدر بموجبـه عقـد العمـل ارتباطـاً وثيقـاً بخطـة التنميـة لعـام 2030 فـي مختلـف 
أبعادهـا )االقتصاديـة واالجتماعيـة والبيئيـة(، مـع التذكير بأهمية إنهـاء الجوع وتحسـين التغذية واألهداف 

المترابطة. 
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الزخم بناء 

يدعـو العقـد جميـع الجهـات الفاعلـة، بما فـي ذلـك البرلمانييـن، والمجتمع المدنـي، واألوسـاط األكاديمية 
والقطـاع الخـاص، إلـى دعـم تنفيـذ برنامـج عمـل العقـد. فهـو يشـّكل مظلّـة لجميـع الجهـات الفاعلـة التي 
تعمـل مـع بعضهـا البعـض عبـر جميـع القطاعـات، لمواءمـة إجراءاتهـا المتصلـة بالتغذيـة من أجـل القضاء 
علـى سـوء التغذيـة بشـتى أشـكاله، وفقـاً لألهـداف واألطـر المتفـق عليهـا على الصعيـد الحكومـي الدولي.

وهـذه لحظـة غيـر مسـبوقة لمكافحـة سـوء التغذيـة بجميـع أشـكاله. وبالفعـل، لـم يتـم التوصـل يوماً من 
قبـل إلـى اتفـاق شـامل للغايـة يتعلـق بضـرورة القضـاء على جميع أشـكال سـوء التغذيـة، وليس الحـّد منه 
فحسـب. ولـم يشـعر هـذا العـدد الكبيـر مـن الجهـات الفاعلة من قبـل بالتحفيـز للمشـاركة اآلن وقد باتت 
تفهـم المكاسـب التـي يمكـن أن تظهـر فـي مختلـف القطاعـات فـي حـال سـادت نظـم غذائيـة مسـتدامة 
وصحيـة. ولتحقيـق هـذا الهـدف، سـوف يتعيّـن علـى الحكومـات توفيـر بيئـة )سياسـاتية( مشـّجعة تحّفـز 
عـدداً أكبـر مـن الجهـات الفاعلـة علـى المسـاهمة فـي الكفـاح للقضـاء علـى جميـع أشـكال سـوء التغذية. 
ويتمثـل أحـد التحديـات المحـددة فـي هـذه الجهـود المشـتركة الحاليـة والمسـتقبلية فـي ضمان االتسـاق 
بيـن الجهـات الفاعلـة لتحقيـق الهـدف المشـترك بالقضاء على جميع أشـكال سـوء التغذية. وسـوف يتطلب 
ذلـك تحسـين »الحوكمـة مـن أجـل التغذيـة«، وهـي معرّفـة بأنهـا العمليـة التي يتّم مـن خاللهـا تعزيز آثار 
السياسـات غيـر المتصلـة بالتغذيـة علـى التغذيـة أو التخفيـف منهـا- مثـل السياسـات فـي مجـال التعليـم 
والعمـل والصحـة والبيئـة والتجـارة. وبمـا أن الجهـات الفاعلـة فـي هـذه المجـاالت السياسـاتية تؤثـر علـى 
التغذيـة حتـى ولـو لـم تشـكل هدفهـا األول، يجـب أن تتعلّم الجهـات الفاعلة فـي مجال الحوكمـة العالمية 
للتغذيـة ممارسـة النفـوذ فـي هـذه المجـاالت األخـرى. وباالسـتناد إلـى النهـج القائـم على حقوق اإلنسـان، 
تتحمـل الحكومـات المسـؤولية األولـى عـن إيجاد بيئة مشـّجعة للتغذية. ويقضي الـدور المحوري لمنظومة 
األمـم المتحـدة ووكاالتهـا المتخصصـة بدعـم الحكومـات في هذه المسـاعي. ويـرد أدناه اسـتعراض لهياكل 
منظمـة األمـم المتحـدة ذات الصلـة بالتغذيـة والدعوة إلـى التغذية، والحوكمة في مجـال التغذية أو ضمان 
االتسـاق. وتعمـل بعـض هـذه الهيـاكل على توفير التوافق والتنسـيق بين السياسـات في حين تسـعى أخرى 
إلـى إقامـة آليـات للدعـوة. وتـرد القائمـة الكاملـة بـوكاالت األمم المتحـدة والصناديـق والبرامـج التابعة لها 
التـي تدعـم عمليـة القضـاء علـى جميـع أشـكال سـوء التغذيـة فـي وثيقـة لجنـة األمـم المتحـدة الدائمـة 
المعنيـة بالتغذيـة عـن الحوكمـة العالميـة للتغذيـة32. وتضطلع الـوكاالت الفنيـة لألمم المتحـدة والصناديق 
والبرامـج التابعـة لهـا بـدور هـام، ليس بسـبب قدراتها الفنية فحسـب إنمـا أيضاً نظرا إلى مسـتويات اإلبالغ 
الرسـمية إلـى الحكومـات وأجهـزة حكوميـة ودوليـة، وهـي تشـكل أحـد العناصـر األساسـية فـي الحوكمـة 

32 المرجع نفسه 3.
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الجيـدة. كذلـك، فـإن الرصـد يتسـم بأهميـة كبرى في ضمان االسـتفادة مـن الدروس المسـتخلصة بما يؤدي 
إلـى تحسـين السياسـات والبرامـج حيثمـا وإذا كان ذلـك ضرورياً.

منظومة األمم المتحدة بما في ذلك الهياكل الحكومية الدولية
لجنة األمن الغذائي العالمي هي المنصة األولى الشاملة الدولية والحكومية الدولية بالنسبة إلى جميع 	 

أصحاب المصلحة الملتزمين بالعمل معاً لضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع. وترفع اللجنة تقاريرها 
منظمة  مؤتمر  وإلى  واالجتماعي،  االقتصادي  المجلس  طريق  عن  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  إلى 
األغذية والزراعة. وباالستناد إلى نهج شامل متعدد أصحاب المصلحة، تقوم لجنة األمن الغذائي العالمي 
بصياغة وإقرار توصيات وتوجيهات سياساتية بشأن مجموعة واسعة من المواضيع المتصلة باألمن الغذائي 
يُعِدها  األدلة  وقائمة على  علمية  تقارير  إلى  استنادا  والتوجيهات  التوصيات  إعداد هذه  ويتم  والتغذية. 
تدعمه  الذي  العمل  خالل  من  و/أو  والتغذية  الغذائي  باألمن  المعني  المستوى  الرفيع  الخبراء  فريق 
منظمة األغذية والزراعة،  والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، وبرنامج األغذية العالمي، وممثلو المجموعة 
االستشارية التابعة للجنة األمن الغذائي. وتعقد اللجنة دورة عامة سنوية في أكتوبر/تشرين األول من كل 
عام  في  ُعقدت  التي  العامة  الدورة  ومنذ  روما.33  في  والزراعة  األغذية  لمنظمة  الرئيسي  المقر  في  سنة 

2015، اعتمدت لجنة األمن الغذائي مسار عمل رسمي بشأن التغذية.

فيها 	  تشارك  العالمية.  الصحة  منظمة  في  القرارات  باتخاذ  المعني  الجهاز  هي  العالمية  الصحة  جمعية 
الصحة  مجال  في  محددة  خطة  وتعتمد  العالمية،  الصحة  منظمة  في  األعضاء  الدول  جميع  من  وفود 
يعّدها مجلسها التنفيذي.34 وتحدد جمعية الصحة العالمية سياسات منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك 

السياسات والخطوط التوجيهية المتصلة بالتغذية.

االقتصادية 	   - المستدامة  للتنمية  الثالثة  لألبعاد  يرّوج  المتحدة  لألمم  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس 
تعقدها  التي  الهامة  القمة  واجتماعات  مؤتمرات  متابعة  عن  أيضاً  مسؤول  وهو  والبيئية.  واالجتماعية 
األمم المتحدة.35 أّما المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي يجتمع كل عام برعاية المجلس االقتصادي 

واالجتماعي، فيقوم باستعراض ومناقشة التقدم العالمي على صعيد تحقيق خطة التنمية لعام 2030.

لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية تواصل استعراض التوّجه الشامل الستجابة منظومة األمم 	 
المتحدة للمشاكل التغذوية في العالم وحجمها واتساقها وأثرها. وهي تشكل نقطة التالقي لجهود تنسيق 
المفاهيم  وتنسيق  صياغة  مجال  في  مبادرات  وتطرح  المتحدة،  األمم  منظومة  في  واألنشطة  السياسات 
والسياسات واالستراتيجيات والبرامج في منظومة األمم المتحدة، استجابًة الحتياجات البلدان التغذوية.36 
ولقد أُنشئت لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية في عام 1977 بموجب قرار صادر عن المجلس 

االقتصادي واالجتماعي، وهي مسؤولة أمام المجلس. 

www.fao.org/cfs 33
http://www.who.int/governance/ar 34 جمعية الصحة العالمية. اُنظر

https://www.un.org/ecosoc/ar 35 المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة. اُنظر
.36 الخطة االستراتيجية للجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية للفترة 2020-2016
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فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة المعنية بالوقاية من األمراض غير المعدية 	 
ومكافحتها. تتولى تنسيق أنشطة منظمات األمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الحكومية الدولية األخرى 
من أجل دعم الحكومات في الوفاء بااللتزامات عالية المستوى استجابًة لتفشي األمراض غير المعدية حول 
العالم.37 وقد أنشئت فرقة العمل في عام 2013 بموجب قرار صادر عن المجلس االقتصادي واالجتماعي 
وهي ترفع تقاريرها إلى المجلس. وسوف تقوم لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية، وهي أحد 

أعضاء فرقة العمل، بتوجيه عمل فرقة العمل اعتباًرا من عام 2017.

تحدي القضاء على الجوع وفريق المهام الرفيع المستوى هو مبادرة أطلقها األمين العام لألمم المتحدة 	 
ولديها خمسة أهداف: القضاء على التقزّم لدى األطفال دون السنتين من العمر، ونظم غذائية مستدامة 
بشكل تام، والحصول على الغذاء الكافي على مدار السنة لجميع السكان بنسبة 100 في المائة ، والقضاء 
في  مائة  بنسبة  ودخلهم  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  إنتاجية  وزيادة  األغذية،  من  والمهدر  الفاقد  على 
بالتغذية،  المعني  الثاني  الدولي  المؤتمر  التزامات  من  أيضاً جزءاً  الخمسة تشكل  الركائز  المائة.38 وهذه 

وقد أُدرجت في أهداف التنمية المستدامة.

كل امرأة كل طفل هي مبادرة أطلقها أيضاً األمين العام لألمم المتحدة. وهي ترمي إلى وضع حّد للوفيات 	 
التي يمكن تفاديها في صفوف األطفال والنساء والمراهقين.39 ويتصل العديد من هذه الوفيات، بالنسبة 
إلى النساء، بسوء التغذية والوالدة. وفي صفوف األطفال الصغار، يمثل سوء التغذية حوالي نصف وفيات 
األطفال. فالمراهقون الذين ينعمون بصحة جيدة ويتبعون أسلوب حياة صحي يتحّولون إلى راشدين بصحة 
اعتماد  كيفية  عن  جيداً  مثاالً  المبادرة  وتشّكل هذه  جيدة.  بصحة  أطفال  تربية  بدورهم  يمكنهم  جيدة 
نهج مراحل الحياة انطالقًا من النساء واألطفال والمراهقين. إضافًة إلى ذلك، من األساسي اإلدراك أنه من 
دون إعمال حقوق المرأة، بما في ذلك الحقوق الجنسية واإلنجابية،40 من المستحيل الحؤول دون ظهور 

المشاكل التغذوية والقضاء عليها.  

الصعيد 	  على  تعمل  وهي   ،2008 عام  األطفال  بين  الجوع  على  للقضاء  المتجدد  الجهد  مبادرة  أُنشئت 
القطري لتعزيز الحوكمة الوطنية للتغذية وإدارتها، وتشكل آلية تسهيل على الصعيد القطري لدعم عملية 
األغذية  منظمة  من  كّل  المبادرة  هذه  أطلقت  وقد  التغذية.41  مجال  في  الوطنية  الجهود  نطاق  توسيع 
الصندوق  الحقاً  إليها  وانضّم  العالمية  الصحة  ومنظمة  العالمي،  األغذية  وبرنامج  واليونسف،  والزراعة، 

الدولي للتنمية الزراعية. 

إن القـرار الصـادر عـن الجمعيـة العامـة لألمـم المتحدة والـذي يعلن عن عقـد العمل يدعـو جميع الجهات 
الفاعلـة ذات الصلـة، بمـا فـي ذلـك المنظمـات الدوليـة واإلقليميـة، والمجتمـع المدنـي، والقطـاع الخـاص 
واألوسـاط األكاديميـة، إلـى دعـم تنفيـذه. وتـرد أدنـاه أمثلـة عـن هـذه الجهـات الفاعلـة. وتجـدر اإلشـارة 

/http://www.who.int/ncds/un-task-force/en 37 فرقة عمل األمم المتحدة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة المعنية بالوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها. اُنظر
https://www.un.org/zerohunger 38 تحّدي القضاء على الجوع. اُنظر

https://www.everywomaneverychild.org 39 كل امرأة كل طفل. اُنظر
http://www.who.int/governance/ar 40 جمعية الصحة العالمية. اُنظر

http://www.reachpartnership.org 41 مبادرة الجهد المتجدد للقضاء على الجوع بين األطفال. اُنظر
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إلـى أن هـذه القائمـة تشـير فقـط إلـى مجموعـة الجهـات الفاعلـة في مجـال التغذيـة، وتنّوعهـا وقدراتها42 
علـى المسـتوى العالمـي، وال ترمـي إلـى إعطـاء صـورة كاملة عنهـا.43 كما أن قائمة شـاملة للجهـات الفاعلة 
والشـبكات والمبـادرات اإلقليميـة والوطنيـة، تتعـّدى نطـاق هـذا السـرد العام. ومـع ذلك تجدر اإلشـارة إلى 
أن اإلجراءات والسياسـات اإلقليمية والوطنية والمحلية المحددة السـياق أساسـية لتحقيق أهداف التغذية. 
كذلـك، قـد تكـون المبـادرات والجهـات الفاعلـة القائمـة مـن دون بنيـة أو واليـة رسـمية نافـذة جـداً وذات 

أثـر كبير.

األوساط البحثية واألكاديمية
تقرير التغذية العالمي ومجموعة الخبراء المستقلين التابعة له نشأ إثر طلب تقّدم به أصحاب المصلحة 	 

بوضع  الملتزمين  الخبراء  من  واسعة  بين مجموعة  التقرير  ويجمع  النمو.44  أجل  من  بالتغذية  المعنيون 
تقرير عالمي عن التغذية لتتبّع االلتزامات باتخاذ إجراءات في التغذية والتقدم المحرز على صعيدها، بما 
يحّسن بالتالي مساءلة الحكومات وجميع أصحاب المصلحة.45 وقد تّم نشر تقرير التغذية العالمي األول 

في عام 2014.

االتحاد الدولي لعلوم التغذية يرمي إلى تعزيز التقدم في العلوم والبحوث والتنمية المتعلقة بالتغذية، من 	 
خالل التعاون الدولي على المستوى العالمي. ويعالج االتحاد القضايا العالمية المعاصرة المتصلة بالتغذية، 
مثل التحدي العالمي الذي تطرحه السمنة، باإلضافة إلى الطابع والمحددات في نمو الطفل وآثارها على 
في  والتغذية  باألغذية  المتعلقة  المشاكل  االتحاد  يتناول  كذلك،  الصغار.  األطفال  لدى  البرامج  تدخالت 

البلدان النامية، وتدريب أخصائيي التغذية على سالمة األغذية.46

التغذية 	  تعزيز  في  االهتمام  يتشاركون  الذين  األشخاص  بين  تجمع  الصحية  للتغذية  العالمية  الجمعية 
للتغذية الصحية العامة على المستوى الدولي. وتقضي  الصحية العامة وتحسينها، وتمثل صوتاً متخصصاً 
إلى  مهمة الجمعية بتعزيز التغذية الصحية العامة والوقاية من األمراض والترويج للرفاهية. وترمي أيضاً 

بناء القدرات المهنية وتمثيل مصالح المهن المتحدة.47

الجهات الفاعلة في المجتمع المدني
الشبكة العالمية للحق في األغذية والتغذية هي مجموعة من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك 	 

المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدينية، والحركات االجتماعية التي تسعى إلى توفير فسحة للحوار 
من أجل مساءلة الدول بشأن موجباتها في إحقاق الحق في الغذاء الكافي والتغذية.48

42 تذكر القائمة األنشطة المشتركة بين القطاعات والشاملة للبلدان/األقاليم، والمبادرات التي يشترك في تنفيذها عدد من الجهات الفاعلة.
43 يرد استعراض أكثر شمواًل للجهات الفاعلة في وثيقة لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية بعنوان »الحوكمة العالمية بشأن التغذية ودور جنة األمم المتحدة الدائمة 

المعنية بالتغذية«، بما في ذلك تحليل موجز لدور هذه الجهات الفاعلة وهياكل مساءلتها. اُنظر الحاشية رقم 3.
44 اُنظر الوصف صفحة 23 في إطار المبادرات المتعددة أصحاب المصلحة.
http://www.globalnutritionreport.org 45 تقرير التغذية العالمي. اُنظر

http://www.iuns.org 46 االتحاد الدولي لعلوم التغذية. اُنظر
http://wphna.org/about-us 47 الجمعية العالمية للتغذية الصحية. اُنظر

Global Network for the Right to Food and Nutrition – A Call for Joint Action )2013( 48 شبكة المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاء
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هي 	  ومتابعته  بالتغذية  المعني  الثاني  الدولي  بالمؤتمر  لالتصال  المدني  المجتمع  منظمات  مجموعة 
الدولي  للمؤتمر  قّدمت مدخالت مشتركة  التي  المدني  المجتمع  منظمات  واسعة وشاملة من  مجموعة 
الثاني المعني بالتغذية، والتي توفّر اليوم متابعًة لعمليات ما بعد المؤتمر.49 وتعمل هذه المجموعة حالياً 
مع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في ما يخص وضع برنامج عمل لعقد األمم المتحدة 

للعمل من أجل التغذية.

الدولية، 	  الحكومية  غير  المنظمات  من  واسعة  مجموعة  يضم  التغذية  بشأن  للدعوة  الدولي  االئتالف 
ومنظمات ومؤسسات الدعوة المتحدة حول هدف مشترك يقضي بإنقاذ وتحسين الحياة من خالل توفير 
تغذية أفضل. وباالستناد إلى مؤتمر القمة بشأن التغذية من أجل النمو الذي انعقد في لندن عام 2013، 
والذي تّم االلتزام خالال بأربعة مليارات دوالر أمريكي لبرامج التغذية الواسعة النفوذ، اجتمع ائتالف عالمي 
نطاق  توسيع  بهدف  المانحة  والجهات  الحكومات  على  الضغوط  ممارسة  لمواصلة  الداعية  الجهات  من 
التمويل من أجل التغذية.50 ويركّز االئتالف بصورة رئيسية على الدعوة إلى تحقيق أهداف جمعية الصحة 

العالمية لتحسين سوء التغذية لدى األمهات، والرّضع واألطفال الصغار.

التحالف بشأن األمراض غير المعدية يجمع بين 2000 منظمة من منظمات المجتمع المدني في أكثر من 	 
170 بلداً، معنية بتحسين الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها في العالم.51

البرلمانيون
االتحاد الدولي للبرلمانيين هو نقطة اتصال رئيسية للحوار البرلماني على الصعيد العالمي، ويسعى إلى 	 

الدولي  التمثيلية على أسس وطيدة. ولالتحاد  الديموقراطية  الشعوب وإقامة  السالم والتعاون بين  إرساء 
المناعة المكتسبة وبصحة األمهات  للبرلمانيين مجموعة استشارية معنية بفيروس اإليدز/ متالزمة نقص 
اإليدز/ متالزمة  فيروس  التشريعي في مجال  للعمل  عالمية  برلمانية  اتصال  توفر جهة  والرّضع واألطفال 
نقص المناعة المكتسبة وبصحة األمهات والرّضع واألطفال.52 وقد اعتمد االتحاد الدولي للبرلمانيين، خالل 
جمعيته الثانية والثالثين بعد المائة، إعالن هانوي الذي دعا إلى االستثمار في الصحة والتغذية والتعليم 

ومهارات المواطنين بوصفها الموارد األهم.

المبادرات المتعددة أصحاب المصلحة
االتفاق الخاص بالتغذية من أجل النمو هو مبادرة متعددة أصحاب المصلحة تجمع بين القطاع الخاص 	 

والجهات المانحة والحكومات حول هدف مشترك يقضي بالحد من نقص التغذية. وبموجب هذا االتفاق 
والشديد.53  الحاد  التغذية  وسوء  التقزّم  من  للحّد  فردية  التزامات  مانحة  جهات  عدة  قّدمت  العالمي، 
والجهود جارية لمطابقة هذه االلتزامات على نحو أكبر مع األهداف المتفق عليها على الصعيد العالمي. 

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/nsa/civil-society/ar 49 مجموعة االتصال بين منظمات المجتمع المدني والمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية. اُنظر
http://thousanddays.org/the-international-coalition-for-advocacy-on-nutrition 50 االئتالف الدولي للدعوة بشأن التغذية. اُنظر

https://ncdalliance.org 51 التحالف بشأن األمراض غير المعدية. اُنظر
http://www.ipu.org/english/home.htm 52 االتحاد الدولي للبرلمانيين. اُنظر

http://nutritionforgrowth.org 53 االتفاق العالمي للتغذية من أجل النمو. اُنظر
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الحركة المعنية بتعزيز التغذية هي حركة متعددة أصحاب المصلحة والقطاعات لمكافحة سوء التغذية. 	 
القطري  المستوى  )على  تتضمن خمس شبكات  التي  الحركة  إلى هذه  بلداً   57 تاريخه  انضم حتى  وقد 
تعمل  المتحدة(، وهي  األمم  ومنظومة  التنمية  في  والشركاء  المدني  والمجتمع  الشركات  وعلى مستوى 
المبادرة  لدى  القيادية  المجموعة  أما  ودعمه.54  القطري  المستوى  على  العمل  لتنسيق  األولى  بالدرجة 
فهي مجموعة استشارية استراتيجية نافذة، عيّنها األمين العام لألمم المتحدة وتضم ممثلين عن الشبكات 
تحسين  إلى  ترمي  أهداف  أربعة   )2020-2016( التغذية  بتعزيز  المعنية  الحركة  والستراتيجية  الخمس. 
البيئة المشّجعة لتعزيز التدخالت في مجال التغذية على الصعيد القطري: توسيع نطاق البيئة السياسية 
المشّجعة والحفاظ عليها؛ تحديد أولوية اإلجراءات الفعالة التي تساهم في التغذية الجيدة وفي إضفاء 
الطابع المؤسسي عليها؛ اتخاذ إجراءات فعالة تتواءم مع أطر النتائج الوطنية المشتركة؛ واستخدام الموارد 

المالية للتغذية على نحو فعال وزيادتها بصورة ملحوظة. 

المجتمع 	  المتحدة، ومنظمات  األمم  هو مجموعة عالمية من وكاالت  المستدامة  الغذائية  النظم  برنامج 
الفاقد  من  تحّد  مستدامة  غذائية  نظم  بناء  إلى  الحاجة  حول  المجتمعة  األعمال  ومؤسسات  المدني، 
والمهدر في األغذية، وتحشد طاقات المستهلكين العتماد نظم غذائية مستدامة وصحية، وتعّزز اإلنتاج 

المستدام وسالسل القيمة.55

وتبيّـن القائمـة أن هنـاك العديـد مـن الجهـات الفاعلـة فـي العالـم لديهـا الدافـع والقـدرة )المـوارد المالية 
والبشـرية( علـى مكافحـة سـوء التغذية بجميع أشـكاله. ويرمي عقـد العمل إلى تركيز األهـداف وااللتزامات 
المتفـق عليهـا عالميـاً وإلـى جمـع الجهـات الفاعلـة حـول هـذه األهـداف فـي سـياق خطـة التنميـة لعـام 
2030. ومـن شـأن جميـع الحكومـات فـي العالـم أن تـؤدي دوراً قياديـاً فـي القضـاء علـى سـوء التغذية في 
بلدانهـا. ويمكنهـا القيـام بذلـك مـن خالل التزامـات محددة وقابلة للقيـاس ويمكن بلوغها وواقعية وحسـنة 
التوقيـت  تكـون خاصـة بالسـياق القطـري، وتتماشـى مـع التوصيـات الصـادرة عـن المؤتمـر الدولـي الثانـي 
المعنـي بالتغذيـة، ومـع أهـداف جمعيـة الصحـة العالميـة واألهـداف المتعلقـة باألمـراض غيـر المعديـة، 
وبخطـة التنميـة لعـام 2030. فالجهـات الفاعلـة المذكـورة أعـاله وغيرهـا مدعـوة إلـى دعـم الحكومـات 
فـي هـذه المهمـة، بمـا فـي ذلـك مسـاءلة الحكومـات )منظمـات المجتمـع المدنـي واألوسـاط األكاديميـة 
والبرلمانييـن(، وتوفيـر الدعـم )التشـريعي أو المالـي( لإجـراءات فـي مجـال السياسـات والبرامـج. وتدعـم 

منظومـة األمـم المتحـدة البلـدان فـي مسـاعيها إلـى القضـاء علـى سـوء التغذية.

/http://scalingupnutrition.org 54 الحركة المعنية بتعزيز التغذية. اُنظر
http://web.unep.org/10yfp/programmes/sustainable-food-systems-programme 55 برنامج النظم الغذائية المستدامة. اُنظر

الشراكات: ما من جهة فاعلة قادرة لوحدها على معالجة 
جميع األسباب الرئيسية لسوء التغذية؛ فعقد العمل يدعو 

الجهات الفاعلة إلى االلتزام باألهداف المتفق عليها على 
الصعيد الحكومي الدولي بشأن التغذية، والمساهمة انطالقاً 

من والياتها وقوتها النسبية.
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الخالصة

بـات العالـم يتمتـع اليـوم بمجموعـة كاملة وشـاملة من الغايـات المتصلة بالتغذيـة، وبخطة اسـتدامة توفّر 
السـياق االجتماعـي واالقتصـادي والبيئـي الـذي ينبغي تحقيق هـذه األهداف في إطاره. كذلـك، تكّمل هذه 
األهـداف برامـج حقـوق اإلنسـان؛ وبخاصـة الحـق فـي الحصول على غـذاء كاٍف، بما يشـير إلى مسـؤوليات 
الحكومـات وإلـى المسـار الـذي يجـب أن تسـلكه الحتـرام الحـق فـي الحصـول علـى غـذاء كاٍف وحمايتـه 
وإعمالـه. إضافـًة إلـى ذلـك، يـزداد االهتمـام السياسـي الرفيع المسـتوى بالتغذيـة، حيث التزمـت حكومات 
عديـدة بوضـع سياسـات وإجـراءات ملموسـة. وينبغـي الحفـاظ على هذا الزخـم. كما تّم حشـد العديد من 
المعاهـد والمنظمـات الوأفـراد مـن أجـل التغذيـة ضمن العديد مـن المبـادرات والبرامج والشـبكات الهامة 

والنافـذة؛ ونرحـب بالمزيد منها.

إن النجوم متراصة. فلنعمل إلنجاح هذا العقد.
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الملحق. التغذية في أهداف التنمية المستدامة
مساهمات التغذية في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة
مساهمات أهداف التنمية المستدامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

التغذية

تفضي التغذية الجيدة إلى زيادة إنتاجية 
العمل، والقدرة الذهنية، وإلى حياة صحية 
أطول. فكل سنتيمتر إضافي في طول الفرد 

الراشد يرتبط بزيادة حوالي 5 في المائة في 
معدالت األجور.

التغذية الجيدة لدى األمهات تقلّص مخاطر 
الوزن المتدني عند الوالدة وتحّسن رعاية 
األطفال. فالقوة العاملة التي تتلقى تغذية 
جيدة تساهم في الزراعة المنتجة وارتفاع 

الطلب على األغذية، وزيادة األمن الغذائي 
والحد من الجوع.

التفاعالت بين المغذيات واألمراض تآزرية 
الطابع. فالتغذية الجيدة تقلّص إلى حّد كبير 

المخاطر المتصلة بالمرض والوفيات في 
سياق مجموعة من األمراض، إضافًة إلى صحة 

األمهات ونمو الجنين.

إن تحسين النمو الخطي لألطفال دون 
السنتين من العمر بنقطة من االنحراف 

المعياري يضيف نصف عالمة إلى التحصيل 
المدرسي. كما أن اتخاذ قرارات بشأن 

الحديد واليود وغيرها من أوجه النقص في 
المغذيات يدعم القدرة الذهنية.

إن تحسين تغذية الفتيات والمراهقات 
والنساء يزيد قدرتهن على تحسين أدائهن 

في المدرسة وفي صفوف القوة العاملة.

يرتبط تحسين التغذية بتعزيز المعارف 
والسلوكيات المتصلة بالنظافة الشخصية 

ونظافة األغذية والصرف الصحي، وبزيادة 
الطلب على المياه النظيفة والصرف الصحي 

العالي الجودة.

إن تحسين التغذية بجميع أشكالها يولّد 
الطلب على األغذية، والسلع والخدمات، 

بما في ذلك اإلمدادات الكهربائية في سياق 
طلب التبريد وتجهيز األغذية.

تحّفز التغذية النمو االقتصادي، بما يحّسن 
اإلنتاجية الذهنية والجسدية لقوة العمل. كما 
أن التخلّص من نقص التغذية قد يحول دون 

حصول خسائر في الناتج القومي اإلجمالي 
بما يتراوح بين 8 و11 في المائة في السنة.

1- القضاء على الفقر بجميع 
أشكاله في كل مكان.56

إن مضاعفة الدخل الفردي يخّفض التقزّم لدى 
األطفال بنسبة 15 نقطة مئوية. وهذا يحصل حين 
تهرب األسر من الفقر وتستثمر الحكومات المزيد 

من األموال لمعالجة سوء التغذية بفعل تقليص 
الخسائر في الناتج القومي اإلجمالي.

قد تستفيد التغذية إلى حّد بعيد من القضاء على 
الجوع وتحقيق األمن الغذائي على أكمل وجه. 
كما أن الزراعة المستدامة تدعم النظم الغذائية 

المالئمة، والدخل واستخدام الموارد.
إن تعزيز الصحة، بدءاً بالفتيات المراهقات والتركيز 

على األيام األلف األولى )بما في ذلك تعزيز 
الرضاعة الطبيعية(، يدعم تغذية الطفل ونمّوه في 
حين يخّفض أعباء األمراض غير المعدية في مرحلة 

الحقة في الحياة.
إن الحصول على المعلومات والتعليم وااللتحاق 

بالمدرسة والمعرفة غير الرسمية يعّزز الصحة 
والخيارات الغذائية ونمو الدخل والتغذية. 

2- القضاء على الجوع وتوفير 
األمن الغذائي والتغذية 

المّحسنة وتعزيز الزراعة 
المستدامة

3- ضمان تمتّع الجميع بأنماط 
عيش صحية وبالرفاهية في 

جميع األعمار

4- ضمان التعليم الجيد 
المنصف والشامل للجميع 
وتعزيز فرص التعلّم مدى 

الحياة للجميع

5- تحقيق المساواة بين 
الجنسين وتمكين كل النساء 

والفتيات

تمثل المساواة بين الجنسين )في التعليم والحالة 
والمكاسب( 25 في المائة من األرباح في تغذية 

الطفل. كما أن تعليم الفتيات يؤخر الزواج والوالدة 
األولى.

6- ضمان توافر المياه 
وخدمات الصرف الصحي 

للجميع وإدارتها إدارة 
مستدامة

إن تخفيض التغّوط في العراء وتحسين الحصول 
على المياه يقلّص التلوث بالبكتيريا في اإلمدادات 
الغذائية، ويدعم عملية غسل اليدين، ما يؤثر على 

النتائج التغذوية.

7- ضمان حصول الجميع 
بتكلفة ميسورة على خدمات 

الطاقة الحديثة الموثوقة 
والمستدامة

يقلّص الحصول على الطاقة أعباء الوقت الذي 
تمضيه النساء في البحث عن الحطب والفحم. كما 

أن الحّد من التلوث داخل البيوت سوف يقلّص 
مباشرة الضعف التغذوي نتيجة اإلصابة باألمراض.

8- تعزيز النمو االقتصادي 
المطرد والشامل للجميع 

والمستدام، والعمالة الكاملة 
والمنتجة، وتوفير العمل الالئق 

للجميع

تتسم فرص تحقيق األرباح بأهمية رئيسية للسماح 
لألسر الخروج من الفقر، وتعزيز كفاية نظمها 

الغذائية وجودتها. كما أن الناتج القومي اإلجمالي 
األعلى يسمح للحكومات باالستثمار في السياسات 

والبرامج المراعية للتغذية.

56 يتم اختصار عناوين أهداف التنمية المستدامة في هذه الوثيقة توخياً للمساحة. تُقترح العناوين الكاملة ألهداف التنمية المستدامة في مجموعة العمل المفتوحة العضوية 
.)2014(
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مساهمات التغذية في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة

مساهمات أهداف التنمية المستدامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
التغذية

يوفّر تعزيز التغذية خالل مراحل الحياة 
الدعم للتعليم وللقدرات االبتكارية الالحقة. 

كما أن الصناعة واألسواق ال تزدهر سوى 
باإلنتاجية وتنامي الطلب عبر النظم الغذائية.

يؤثر حّل مشكلة التقزّم بشكل أكبر على 
الفقراء، إذ يحّد من الالمساواة الحالية 
في التغذية التي تُبقي على الالمساواة 

المستقبلية في التغذية والدخل.

يحّد خفض مستوى الوفيات والمرض بفعل 
تعزيز التغذية من ضغوط السكان على 
الموارد الطبيعية فيما تنخفض معدالت 

الخصوبة.

إن تراجع الفقر وتحسين التغذية يرفعان 
الطلب على مزيد من الجودة ونظم غذائية 

أكثر تنّوعاً.

إن البحوث في جودة المغذيات بوصفها 
خصائص المحاصيل ترّوج لحيوية النباتات، 

تدعم البحوث في مجال  الزراعة القادرة 
على الصمود في وجه تغير المناخ. 

من الممكن تقليص ضغوط السكان على 
الموارد البيئية من خالل تحسين التغذية 

بما يدعم الحّد من الوفيات وخفض معدالت 
الخصوبة.

إن طلب المستهلكين المستند إلى معلومات 
على نظم غذائية رفيعة الجودة، ومتنوعة 
وآمنة يوّجه االهتمام إلى استدامة اإلنتاج 

وآثار خيارات المنتج على نظم أغذية كاملة.

إن التدابير المتخذة لتعزيز المساءلة 
والحوكمة في مجال التغذية على الصعيد 

العالمي يسترعي االهتمام إلى أهمية 
الحوارات التي تشمل أصحاب المصلحة 

والنماذج المشتركة بين القطاعات لوضع 
سياسات فعالة.

لم تكن األولوية العالمية الممنوحة للتغذية 
أعلى ّمما هي عليه اليوم. كما أن البرامج 
المتعددة أصحاب المصلحة مثل مبادرة 

زيادة التغذية ومبادرة القضاء على الجوع 
توفّر منّصات يمكن استخدامها لبناء اهتمام 

متجدد واستثمارات في التغذية. 

9- إقامة بُنى تحتية قادرة 
على الصمود، وتحفيز التصنيع 

الشامل للجميع، وتشجيع 
االبتكار

تعّزز االبتكارات في التكنولوجيا المنتجة، وسالسل 
القيمة والتسويق سالمة األغذية وجودة النظم 

الغذائية. فاالبتكار في االتصاالت والتسويق في 
صفوف الفقراء يدعم التغذية.

10- الحد من انعدام المساواة 
داخل البلدان وفي ما بينها

يتيح الحد من الالمساواة في التغذية إنتاجية ونمواً 
أكثر توازناً في صفوف السكان. فتقليص الالمساواة 

بين األمم يرّوج للحوار المتوازن والمشاركة.

11- جْعل المدن 
والمستوطنات البشرية شاملة 

للجميع وآمنة وقادرة على 
الصمود ومستدامة

إن الطلب الحضري على نظم غذائية ذات جودة 
آمنة يدعم النمو في اإلنتاج الريفي والخدمات 

الريفية، ويعّزز التغذية. كما أن خفض الهدر في 
المياه والتلّوث يدعم التغذية في المناطق الحضرية 

والريفية. 
إن تنوع المنتجات وزيادة اإلنتاجية يدعم تنوع 

النظم الغذائية، وجودة األغذية )بما في ذلك 
األغذية التكميلية( وسالمتها، وجميعها ضرورية 

لتغذية جيدة.

12- ضمان اإلنتاج المستدام

13- اتخاذ إجراءات عاجلة 
للتصدي لتغيّر المناخ وآثاره

من شأن البحوث لتعزيز مقاومة المحاصيل 
والحيوانات للتحّوالت الزراعية اإليكولوجية المرتبطة 

بتغير المناخ أن يحمي اإلمدادات الغذائية وتنّوع 
النظم الغذائية. وبإمكان تعزيز قدرة إنتاج األغذية 

على الصمود ونظم التسويق أن يحّد من تقلب 
أسعار األغذية الذي يضّر بالفقراء.

يؤدي تنّوع اإلنتاج القائم على ممارسات مستدامة 
إلى انخفاض األسعار بالنسبة إلى المستهلكين 
)الطلب المتنّوع(، وبالتالي إلى جودة النظام 

الغذائي.

14- حفظ المحيطات والبحار 
والموارد البحرية واستخدامها 

على نحو مستدام

15- حماية النظم اإليكولوجية 
البّرية وترميمها وتعزيز 

استخدامها على نحو مستدام.

16- التشجيع على إقامة 
مجتمعات مسالمة، وإمكانية 

وصول الجميع إلى العدالة، 
وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة 

للمساءلة

يشكل التمييز بشتى أشكاله والالمساواة والقلّة 
االقتصادية دوافع للنزاع، والدمار وسوء التغذية. كما 

أن السالم والعدالة يمثالن شرطين مسبقين لبناء 
المؤسسات المسؤولة الضرورية لتحقيق التغذية 

الجيدة للجميع.

17- تعزيز وتنشيط الشراكة 
العالمية من أجل تحقيق 

التنمية المستدامة.

تعّزز االبتكارات في التكنولوجيا المنتجة، وسالسل 
القيمة والتسويق سالمة األغذية وجودة النظم 

الغذائية. فاالبتكار في االتصاالت والتسويق في 
صفوف الفقراء يدعم التغذية.
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