
 المؤتمر الدولي
الثاني المعني بالتغذية

 تقرير
األمانة المشتركة بين

منظمة األغذية والزراعة 
ومنظمة الصحة العالمية

بشأن المؤتمر 

I4436Ar/1/03.15



 



المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية

تقرير األمانة المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة 
ومنظمة الصحة العالمية بشأن المؤتمر

ديسمبر / كانون األول 2014

منظمة الصحة العالمية
منظمة األغذية والزراعة لالمم المتحدة

روما، 2015



 

املتحدة أو ملنظمة الصحة األوصاف املستخدمة يف هذه املواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 

. وختومها يتعلق بسلطاتها أو بتعيني حدودها العاملية يف ما يتعلق بالوضع القانوني أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو يف ما

أو  حمددة شركات إىل ال تعرب اإلشارةو. اتفاق كامل بشأنها ال يوجد بعد تقريبية قد خطوط حدوديةهي  واخلطوط املنقطة املوجودة على اخلرائط

أو لصحة العاملية منظمة اوالزراعة لألمم املتحدة أو  األغذية منظمة جانب أو توصية من بعض املصنعني، سواء أكانت مرخصة أم ال، عن دعم منتجات

وباستثناء اخلطأ والسهو، ُتميز أمساء املنتجات املسّجلة امللكية يف بعض اللغات األصلية باحلرف الكبري . تفضيلها على مثيالتها مما مل يرد ذكره

إال أن هذه املواد . هذه املواد اإلعالمية املعلومات الواردة يف للتدقيق يفوقد اختذت كل االحتياطات املعقولة من قبل هاتني املنظمتني  .يف بداية االسم

وال . ويتحمل القارئ مسؤولية تفسري هذه املواد اإلعالمية واستخدامها. صرحية أم ضمنيةاملنشورة توزع دون أي ضمانة خبصوص احملتوى سواء أكانت 

  .حال من األحوال عن أي أضرار تنجم عن استخدامهاومنظمة الصحة العاملية أي مسؤولية بأي لألمم املتحدة  والزراعة األغذية منظمةتقع على 
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 موعد ومكان انعقاد المؤتمر
 
ُعقد المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذیة (المؤتمر)، الذي تشاركت في تنظیمھ كل من  -1

ومنظمة الصحة العالمیة، في المقر الرئیسي للفاو في روما خالل  األغذیة والزراعة (الفاو)منظمة 
في ما مؤتمر ھذا الوراء عقد . وتمثّل الھدف من 2014نوفمبر/تشرین الثاني  21إلى  19الفترة من 

، 1992عام في لتغذیة ل) استعراض التقّدم المحرز منذ انعقاد المؤتمر الدولي األول 1یلي: (
 )2السیاسات لتحسین التغذیة؛ (المتعلقة بالخیارات  واالستجابة للتحدیات والفرص الجدیدة، وتحدید

والزراعة والصحة وغیرھا من القطاعات معا ومواءمة سیاساتھا القطاعیة جمع قطاعات األغذیة 
ف یمكن أن ة وأطر مؤسسیة قابلة للتكیّ ی) اقتراح خیارات سیاس3( ؛لتحسین التغذیة بطریقة مستدامة

) تشجیع زیادة تناسق 4تحدیات التغذیة الرئیسیة في المستقبل المنظور؛ (بشكل مناسب تعالج 
السیاسات والتماسك السیاسي، والمواءمة والتنسیق والتعاون بین قطاعات األغذیة والزراعة 

) 6التغذیة؛ () تعبئة اإلرادة السیاسیة والموارد الالزمة لتحسین 5( ؛والصحة وغیرھا من القطاعات
 .لقریب والمتوسطاألجلین االتغذیة في  بشأنتحدید األولویات للتعاون الدولي 

 
 المشاركة

 
عضوا من الفاو ومنظمة الصحة العالمیة، بما في ذلك  164حضر المؤتمر ما مجموعھ  -2

األوروبي، فضالً عن ثالثة مراقبین. وإلى جانب  االتحاددولة عضوا وعضو منتسب واحد و 162
 85شخص في المؤتمر، بما في ذلك  2200الضیوف البارزین الخاصین، شارك ما یربو على 

آخر رفیع المستوى. وشمل المراقبون  حكومیاً  مسؤوالً  114سفیرا و 82نائب وزیر و 23وزیرا و
منظمة من  164دولیة أخرى إضافة إلى ة حكومیمراقبا من األمم المتحدة ومنظمات  27المعتمدون 

 .المجتمع المدني والقطاع الخاص
 
. ویمكن االطالع الملحق الرابعوترد قائمة البلدان والمنظمات المشاركة في المؤتمر في  -3

  وني للمؤتمر على العنوان التالي:على قائمة المشاركین الكاملة على الموقع اإللكتر
au051t.pdf-http://www.fao.org/3/a. 

 
 االفتتاحمراسم 

 
،  Margaret Chan الدكتورة للفاو بالدكتور جوزیھ غرازیانو دا سیلفا، المدیر العام رحب  -4

والمشاركین البارزین في  الضیوف الخاصین، وكذلك بالمدیرة العامة لمنظمة الصحة العالمیة
 المؤتمر

 
 .المؤتمریطالیا على كرم استضافتھا إلحكومة تقدیر العمیق العن تم اإلعراب و -5
 
أمام رئیس جمھوریة إیطالیا،  ،Giorgio Napolitano السید رسالة من فخامةوتم اإلدالء ب -6

 .المؤتمر
 
رفیع المستوى ال، الممثل Paolo Gentiloni السید سعادةكما أدلى ببیان أمام المؤتمر كل من  -7
والدكتور الفیدیو)،  بان كي مون، األمین العام لألمم المتحدة (عبرالسید معالي وجمھوریة إیطالیا، ل

، المدیرة العامة لمنظمة Margaret Chan الدكتورة و للفاو،جوزیھ غرازیانو دا سیلفا، المدیر العام 
 .اعمدة مدینة روم ،Ignazio Marinoالصحة العالمیة، والسید 
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 :على العنوان التالي االفتتاحدلي بھا خالل مراسم التي أُ البیانات  ویمكن االطالع على -8
/november/ar-19-http://www.fao.org/about/meetings/icn2/wednesday. 
 

 افتتاح المؤتمر
  

 انتخاب الرئیس ونواب الرئیس
 
، وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي Paolo Gentiloni معالي السیدانتخاب تم  -9
 . یطالیا، رئیسا للمؤتمر بالتزكیةإجمھوریة ل
 

 :كال من لرئیسواب لنكثم انتخب المؤتمر  -10
 

 كندا؛ ،لدى وزارة التنمیة الدولیة والفرانكوفونیة ةبرلمانی ةأمین،  Lois Brownالسیدة 
 

 األمن الغذائي والتغذوي، غواتیماال؛ ة، وزیرGerman Rafael González Díazالسیدة  معالي
 

 ؛وزیر الصحة، لیسوتو ،Pinkie Manamoleleمعالي السید 
 

 ، یةالسمكة والثرووزارة الزراعة سعادة السید أحمد البكري، وكیل وزیر شؤون الزراعة،  
 ؛سلطنة ُعمان

 
 ؛، سامواةیوالزراع وزیر الزراعة والثروة السمكیة ، Le MameaRopati Muali معالي السید  

 
 ند.تایل ،، وزیر الصحة العامةRajata Rajatavin معالي السید

 
 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني 

  
 .2و 1المرفقین ، على نحو ما ھو وارد في جدول األعمال والجدول الزمنياعتمد المؤتمر  -11
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 انتخاب رؤساء الموائد المستدیرة
 

 لموائد المستدیرة الثالث:ل مشاركینأسماؤھم كرؤساء التالیة الستة مرشحین الالرئیس قدم  -12
 

 1المائدة المستدیرة 
 
 .، نائب وزیر الزراعة في جمھوریة لیبیریا Charles McClain السید سعادة  

 
، رئیسة شعبة التغذیة في مكتب الصحة العالمیة التابع للوكالة  Anne Peniston حضرة السیدة 

 .األمریكیة للتنمیة الدولیة
 
 2المائدة المستدیرة  

 
 .وزارة الصحة في جمھوریة بولندا لدى، وكیل وزیر  Igor Radziewicz-Winnicki یدسعادة الس 

 
شعبة سیاسات الصحة العامة والترویج التابعة لوزارة ، رئیس  Tito Pizarro  حضرة السید 

 .الصحة في جمھوریة شیلي
 
 3المائدة المستدیرة  

 
 .سعادة السید لویس لحود، مدیر عام وزارة الزراعة في الجمھوریة اللبنانیة 

 
 .، نائب وزیر الشؤون الخارجیة لمملكة النرویج Hans Brattskar السید سعادة  

 
 المؤتمر على المرشحین المقترحین بالتزكیة.وافق  -13

 
 نتائج المؤتمر وثیقتياعتماد  

 
على نحو ما ھو المرافق لھ، العمل التغذیة وإطار  عناعتمد المؤتمر بالتزكیة إعالن روما  -14

بیانات تعبر  . وقدمت كل من الجزائر وكندا والوالیات المتحدة األمریكیة4و 3رفقین الموارد في 
 تقریر المؤتمر (الملحق األول).ترفق بسبیانات . وأشار الرئیس إلى أن ھذه الفیھا عن موقفھا

 
 عامةالمناقشة ال 

 
عالوة على البیانات التي أدلى بھا الضیوف الخاصون وغیرھم من الشخصیات البارزة،  -15

من رؤساء وفود الفاو ومنظمة الصحة العالمیة ببیانات في المناقشة العامة، إضافة إلى  134أدلى 
ممثال من المنظمات التي تتمتع بصفة مراقب، بما في ذلك األمم المتحدة والمنظمات الحكومیة  21

  الدولیة األخرى، فضال عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
 

 البیانات التي أدلي بھا خالل المناقشة العامة على العناوین التالیة:یمكن االطالع على كل  -16
 

november/ar/-19-/wednesday2http://www.fao.org/about/meetings/icn 
r/november/a-20-http://www.fao.org/about/meetings/icn2/thursday 

november/ar/-21-/friday2nhttp://www.fao.org/about/meetings/ic 
 

قداسة البابا فرانسیس ، ألقى 2014 الثاني نوفمبر/تشرین 20یوم وخالل اجتماع خاص عقد  -17
 على العنوان التالي: بیانھ ویمكن االطالع على المؤتمر. كلمة أمام 

_PAPA.pdf201114/media/statements/doc/2http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/icn. 
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 السابقة للمؤتمر م نتائج األحداثیدتق

 
، رئیس لجنة الشؤون الخارجیة في مجلس Pier Ferdinando Casini عرض سعادة السید -18

 18نتائج اجتماع البرلمانیین السابق للمؤتمر، الذي عقد في روما یوم ، الشیوخ في جمھوریة إیطالیا
 .الثانيلحق المي فالمؤتمر البیان الذي أدلى بھ أمام  . ویرد2014 /تشرین الثانينوفمبر

 
في لمنظمة المزارعین من المنتدى اإلقلیمي  ،Josephine Atanganaوعرضت كل من السیدة  -19

؛ التحالف العالمي للشعوب األصلیة المتنقلةمن ، Munkhbolor Gungaa؛ والسیدة أفریقیا الوسطى
نتائج ، األمین العام للشبكة الدولیة للمعلومات والعمل بشأن أولویة الغذاء، Flavio Valente السیدو

/تشرین نوفمبر 18و 17یومي الذي عقد في روما السابق للمؤتمر  دنياجتماع منظمات المجتمع الم
 .الثانيلحق وترد بیاناتھم في الم. 2014 الثاني

 
 للبحث والتطویر شركة مارس نائب رئیس، David Creanفي حین قدم كل من السید  -20
)Mars Incorporated(، السیدة وMaria Konateلشركة  ةالتنفیذی ة، الرئیسProtein Kissée Là كوت ،

نتائج اجتماع ممثلي القطاع ، التحاد الدولي لأللبانل ، المدیر العامNico van Belzenدیفوار؛ السید 
وترد بیاناتھم في  .2014نوفمبر/تشرین الثاني  18الخاص السابق للمؤتمر الذي عقد في روما یوم 

 .الملحق الثاني
 

 رةملخصات الرؤساء بشأن الموائد المستدی
 

خطة ) التغذیة في 1التالیة: (بشأن المواضیع ثالث موائد مستدیرة انعقدت خالل المؤتمر  -21
) الحوكمة 3( ،) تحسین االتساق بین السیاسات من أجل التغذیة2؛ (2015عام لما بعد التنمیة 

: على العنوان التالي برامج الموائد المستدیرة ىیمكن االطالع علوالمساءلة من أجل التغذیة. و
/roundtables/ar/2http://www.fao.org/about/meetings/icn  

 على المؤتمر من قبل كل من: ملخصات الرؤساء بشأن الموائد المستدیرةوتم عرض  -22
، رئیسة شعبة التغذیة في مكتب الصحة العالمیة التابع للوكالة  Anne Peniston حضرة السیدة   )1(

وكیل ،  Igor Radziewicz-Winnicki سعادة السید  ) 2()؛ 1 المستدیرة ةالمائد( األمریكیة للتنمیة الدولیة
 Hans سعادة السید  ) 3()؛ 2 المستدیرة ةالمائد( وزیر لدى وزارة الصحة في جمھوریة بولندا

Brattskar  ،3 المستدیرة ةائدالم( نائب وزیر الشؤون الخارجیة لمملكة النرویج .( 
 

 . الملحق الثالثفي  ملخصات الرؤساء بشأن الموائد المستدیرةوترد  -23
 

 األحداث الجانبیة
 

الغایات والمساءلة  ) 1المواضیع التالیة: (بشأن عقدت تسعة أحداث جانبیة خالل المؤتمر  -24
) التقریر العالمي بشأن التغذیة والمؤشر 2؛ (2015فیما یتعلق بالتغذیة وخطة التنمیة لما بعد عام 

) السیاسات 4الحركة المعنیة بتعزیز التغذیة والمساءلة في مجال التغذیة؛ ( ) 3( ؛العالمي للجوع
أطفال مفعمون بالصحة ومجتمعات آخذة في النمو:  ) 5الزراعیة والنظم الغذائیة لتحسین التغذیة؛ (

" الدعم الذي تقّدمھ شبكات األمم المتحدة المعنیة بالتغذیة إلى البلدان في جھودھا الھادفة إلى الحد 
االنتقال من برامج شبكات األمان إلى نظم  ) 7مكافحة الوزن الزائد والبدانة. ( ) 6. ("من التقّزم

تعزیز تحدي القضاء على الجوع  ) 8شاملة: منظور األمن الغذائي والتغذیة ؛ (الحمایة االجتماعیة ال
" والتعاون بین بلدان الجنوب في أمریكا 2015ورفعھ: األمم المتحدة في معرض "إكسبو میالنو 

سالمة األغذیة: أھي حق أم امتیاز؟ لماذا تشكل سالمة األغذیة  ) 9الالتینیة والبحر الكاریبي؛ (
 سیاً من عناصر األمن الغذائي والتغذوي؟عنصراً أسا

4 



 
 :األحداث الجانبیة على العنوان التاليبرامج طالع على یمكن اإلو -25

events/ar/-/side2http://www.fao.org/about/meetings/icn 
  

 اختتام أعمال المؤتمر
 

 المساعد ، المدیر العامOleg Chestnovالدكتور أدلى بھا عقب المالحظات الختامیة التي  -26
المؤتمر للفاو، اختتم وسیھ غرازیانو دا سیلفا، المدیر العام جلمنظمة الصحة العالمیة، والسید 

لختامیة االبیانات وترد . 2014تشرین الثاني نوفمبر/ 21 في لھاعمألتغذیة المعني باالدولي الثاني 
 على العنوان التالي: 

november/ar/-21-/friday2http://www.fao.org/about/meetings/icn 
 

 الوثائق
 

 وثائق. ویمكن االطالع على كامل نصوص الخامسملحق الفي  المؤتمرترد قائمة وثائق  -27
 ./documents/ar2http://www.fao.org/about/meetings/icn/ المؤتمر على العنوان التالي:
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 المرفقات
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 جدول األعمال - 1المرفق 
 
 مراسم االفتتاح -1
 
 افتتاح المؤتمر -2
 

 انتخاب الرئیس ونواب الرئیس  2-1
 
  ICN2 2014/1 Rev.1اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني (الوثیقتان  2-2
 )ICN2 2014/INF/1 Rev.1و
 
 انتخاب رؤساء الموائد المستدیرة 2-3

 
 )ICN2 2014/3 Corr.1و ICN2 2014/2اعتماد وثیقتي نتائج المؤتمر (الوثیقتان  -3
 
 بیانات رؤساء الوفود –مناقشة عامة  -4
 
 تقدیم نتائج األحداث السابقة للمؤتمر -5
 
 ملخصات الرؤساء بشأن الموائد المستدیرة -6
 
 اختتام أعمال المؤتمر -7
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 الجدول الزمني - 2المرفق 
 

 2014نوفمبر/تشرین الثاني  19األربعاء 
 القاعة الخضراء الجلسة العامة 

الفترة 
 الصباحیة

 الساعة 
09:00-12:30 

 مراسم االفتتاح
لجمھوریة ممثل رفیع المستوى لبیان  -

 اإلیطالیة
 بیان األمین العام لألمم المتحدة -
بیان المدیرة العامة لمنظمة الصحة  -

 العالمیة
بیان المدیر العام لمنظمة األغذیة  -

 والزراعة
 كلمة ترحیب من عمدة روما -
 

 افتتاح المؤتمر
 الرئیسانتخاب الرئیس ونواب  -
 اعتماد جدول األعمال والجدول الزمني -
 انتخاب رؤساء الموائد المستدیرة -
 

 اعتماد وثیقتي نتائج المؤتمر
بیانات رؤساء الدول  –مناقشة عامة 

 والحكومات والضیوف الخاصین اآلخرین

 

فترة بعد 
 الظھر
 الساعة
14:30-17:30 

 مناقشة عامة (تكملة)
والحكومات بیانات رؤساء الدول  -

 والضیوف الخاصین اآلخرین
 
 بیانات الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرین -

14:30-16:00 
التغذیة في  -1المائدة المستدیرة 

 خطة التنمیة
 2015لما بعد عام 

 
16:00-17:30 

تحسین  – 2المائدة المستدیرة 
االتساق بین السیاسات من أجل 

) االتساق بین السیاسات 1التغذیة: (
االقتصادیة والتغییرات الصحیة في 

 النظم الغذائیة
 الساعة
15:30 

مؤتمر صحفي للمدیَرین العاَمین لمنظمة األغذیة والزراعة ومنظمة الصحة 
 العالمیة
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 2014نوفمبر/تشرین الثاني  20الخمیس 
 القاعة الحمراء الجلسة العامة 

الفترة 
 الصباحیة

 الساعة
09:00-12:30 

 مناقشة عامة (تكملة) 
بیانات رؤساء الدول والحكومات  -

 والضیوف الخاصین اآلخرین
 بیانات الوزراء ورؤساء الوفود اآلخرین -
 
 
 

9:30-11:00 
تحسین  – 2المائدة المستدیرة 

االتساق بین السیاسات من أجل 
) االتساق بین السیاسات 2( :التغذیة

 من أجل الزراعة المراعیة للتغذیة 
 

11:30–13:00 
تحسین  – 2المائدة المستدیرة 

االتساق بین السیاسات من أجل 
) التغذیة في القطاعات 3( :التغذیة

 كافة
 القاعة الخضراء الجلسة العامة 

فترة بعد 
 الظھر
 الساعة
14:30-17:30  

 مناقشة عامة (تكملة)
 بیانات الوزراء ورؤساء الوفود  -
بیانات رؤساء وكاالت األمم المتحدة  -

 والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة األخرى

14:30-16:00 
الحوكمة  – 3المائدة المستدیرة 

 والمساءلة من أجل التغذیة:
 التغذیة في مجال حوكمةال) 1(
 

16:00-17:30 
الحوكمة  – 3المائدة المستدیرة 

 والمساءلة من أجل التغذیة:
 ) المساءلة من أجل التغذیة2(

 
 2014نوفمبر/تشرین الثاني  21الجمعة  
 الجلسة العامة 

الفترة 
 الصباحیة

 الساعة
09:00-12:30 

 مناقشة عامة (تكملة)
 بیانات رؤساء الوفود  -
 بیانات رؤساء المنظمات الدولیة واإلقلیمیة  -
 

 األحداث السابقة للمؤتمرتقدیم نتائج 
 ملخصات الرؤساء بشأن الموائد المستدیرة

 اختتام أعمال المؤتمر
  

 الجزء الخاص من المؤتمر:

 كلمة قداسة البابا
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 إعالن روما عن التغذیة – 3المرفق 
 
 المستوى، الرفیعي اآلخرین والضیوف والحكومات الدول رؤساء بمشاركة نرّحب إذ 
 
) الفاو( المتحدة لألمم والزراعة األغذیة منظمة في األعضاء الدول يوممثل الوزراء نحن، -1

 في روما في بالتغذیة المعني الثاني الدولي المؤتمر إطار في نیالمجتمع العالمیة الصحة ومنظمة
 الصحة ومنظمة الفاو تنظیمھ في تتشارك الذي ،2014 الثاني تشرین/نوفمبر 21 إلى 19 من الفترة

 المتاحة الفرص ولتحدید أشكالھا بجمیع التغذیة بسوء المرتبطة العدیدة التحدیات لمواجھة العالمیة،
 .المقبلة العقود في لمعالجتھا

 
 بالتغذیة المعني األول الدولي المؤتمر في بھا تعھّدنا التي االلتزامات على جدید من نؤكد إذ -2

 لألمن العالمي القمة ومؤتمر ،2002و 1996 لعامي لألغذیة العالمیة القمة ومؤتمرات ،1992 لعام
 أھداف ذلك في بما الصلة، ذات الدولیة العمل وخطط األھداف في وكذلك ،2009 لعام الغذائي
 الصحة لمنظمة العالمیة العمل وخطة 2025 عام بحلول العالمیة الصحة لمنظمة العالمیة التغذیة
 .2020-2013 للفترة ومكافحتھا الساریة غیر األمراض من للوقایة العالمیة

 
 بما ومغذیة وكافیة آمنة أغذیة على الحصول في فرد كل حق على جدید من نؤكد إذ -3

 الجوع من التحرر في فرد لكل األساسیة والحقوق الكافي، الغذاء على الحصول في والحق یتماشى
 صكوك من ذلك وغیر والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العھد بموجب

  .الصلة ذات األمم المتحدة
 

 الصحة وعلى المستدامةالشاملة و التنمیة على التغذیة سوء یطرحھا التي العدیدة التحدیات
 
 الدقیقة، المغذیات ونقص التغذیة، نقص ذلك في بما أشكالھ، بجمیع التغذیة، سوء بأن نقرّ  -4

 سلباً  التأثیر خالل من فحسب ورفاھھم األشخاص صحة على یؤثر ال والبدانة، الزائد، والوزن
 لألمراض اإلنسان تعّرض من ویزید المناعة جھاز ویقوض والعقلیة، الجسدیة البشریة التنمیة على

 كلفة لھ بل اإلنتاجیّة، من ویحد إمكاناتھم تحقیق على البشر قدرة من ویحد الساریة وغیر الساریة
 والمجتمعات واألسر، األفراد على كثیرة أعباء من ذلك غیر ویطرح عالیة واقتصادیة اجتماعیة

 .سلبیة واقتصادیة اجتماعیة تداعیات بشكل والدول المحلیة
 
 : األبعاد ومتعددة معقّدة وعواملھ التغذیة لسوء الجذریّة األسباب بأن نقرّ  -5
 

 سوء انتشار في كبیر دور المنخفض واالقتصادي االجتماعي والوضع والتخلف للفقر (أ)
 والحضریة؛ الریفیة المناطق في التغذیة

 
 والنوعیة الكمیة الناحیتین من كاف غذاء على األوقات، كل في الحصول، عدم (ب)

 مع یتماشى بما وتفضیالتھم الغذائیة وعاداتھم وتقالیدھم وثقافتھم األفراد لمعتقدات ومراعٍ 
 ؛والدولیة الوطنیة والواجبات القوانین

 
 السیئة، الرعایة وممارسات واألطفال الرضع تغذیة بسبب التغذیة سوء یتفاقم ما غالباً  (ج)

 النظم وإلى التثقیف إلى الوصول وعدم الصحیة، والنظافة الصحي الصرف خدمات وسوء
 واإلصابات األغذیة عن الناشئة األمراض وبسبب المأمونة، الشرب ومیاه الجیدة الصحیة
 إلى اإلنتاج من المأمونة، غیر األغذیة بسبب مضرة، بمستویات الملوثات وابتالع الطفیلیة،

 ؛االستھالك
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 الغذائي األمن على ھائلة تحدیات اإلیبوال، فیروس مرض غرار على األوبئة، وتطرح (د)
 .والتغذیة

 
 الفئات جمیع تتأثر حین ففي البلدان؛ معظم في تتزامن المختلفة التغذیة سوء أشكال بأن نقرّ  -6

 التغذویة بالحالة تتعلّق شاسعة فوارق توجد الغذائیة، النظم بمخاطر واالقتصادیة االجتماعیة
 .وداخلھا البلدان بین المغذیات من والمتناول الغذائیة الطاقة وكفایة الخطر لعوامل والتعرض

 
 أنماط على تؤثّر أن یمكن والبیئیة واالجتماعیة االقتصادیة التغیّرات بعض بأن نقرّ  -7

 غیر باألمراض واإلصابة للبدانة التعرض قابلیة ارتفاع إلى یؤدي ما والغذائیة، البدنیة األنشطة
 نسب على تحتوي التي األغذیة واستھالك الحركة، القلیلة الحیاة أنماط انتشار خالل من الساریة

 .الصودیوم/واألمالح والسكریات والمتقابلة المشبعة الدھون سیما ال الدھون، من عالیة
 
 الغذائي األمن على األخرى البیئیة والعوامل المناخ تغیر تأثیرات معالجة إلى بالحاجة نقرّ  -8

 المناسبة اإلجراءات أخذ مع وتنوعھا ونوعیتھا المنتجة األغذیة كمیة على سیما وال والتغذیة
 .بعین االعتبار السلبیة اآلثار لمعالجة

 
 واألزمات اإلنساني المجال في الطوارئ وحاالت النزاع، بعد وما النزاع حاالت بأن نقرّ  -9

 تشكل األوبئة، عن فضال والتصحر والفیضانات الجفاف موجات ،أمور جملة في فیھا، بما الممتدة
 .والتغذیة الغذائي األمن أمام عائقا

 
 وآمنة كافیة أغذیة توفیر حیث من متزایدة تحدیات تواجھ الحالیة الغذائیة النظم بأن نقرّ  -10

 القیود ،منھا أمور جملة بسبب، وتساھم في وجبات غذائیة صحیة للجمیع بالمغذیات وغنیة ومنوعة
 االستھالك وأنماط المستدام غیر اإلنتاج عن فضال البیئي والتدھور الموارد ندرة تفرضھا التي

 .المتوازن غیر والتوزیع األغذیة من والمھدر والفاقد
 

 السیاسات وأن والتغذیة الغذائي األمن تحقیق في رئیسیا عامال تشكل التجارة بأنّ  نقر -11
 عالمي نظام خالل من للجمیع والتغذیة الغذائي األمن تشجیع إلى تؤدي أن یجب بالتجارة المتعلقة
 طرف من التدابیر عن اإلحجام ضرورة على التأكید ونعید للسوق وموجھا منصفا یكون للتجارة

 الغذائي األمن تعرض والتي المتحدة األمم میثاق ذلك في بما الدولي القانون تراعي ال التي واحد
 .1996 روما إعالن علیھ ینص ما بموجب للخطر، والتغذیة

 
 من الحد مجال في متساو وغیر متواضعاً  تقدماً  شھدت األخیرة العقود أن شدید بقلق نالحظ -12

 : أن التقدیرات وتظھر البلدان، من العدید في الھامة اإلنجازات من الرغم على التغذیة، سوء
 

 مرتفعاً  یبقى المطلق العدد أن إال متواضع، بشكل انخفض قد التغذیة نقص انتشار معّدل (أ)
 مالیین 805 حوالي إلى المزمن الجوع من یعانون الذین عدد وصل فقد مقبولة، غیر بدرجة
 الفترة في نسمة
 ؛2012-2014

 
 161 یطال بقي أنھ إال انخفض، قد التقزم بمستوى المقاس المزمن التغذیة سوء (ب)

 یطال) الھزال( الحاد التغذیة سوء أن حین في ،2013 عام في الخامسة سن دون طفل ملیون
 الخامسة؛ سن دون طفل ملیون 51

 
 تسبب وقد الخامسة، سن دون األطفال وفاة إلى تؤدي التي األسباب أھم التغذیة نقص یشّكل (ج)

 ؛2013 عام في العالم في األطفال وفیات مجموع من المائة في 45 بنسبة
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 ألف، الفیتامین مثل الدقیقة المغذیات في نقص من الیوم شخص ملیاري من أكثر یعاني (د)

 وغیرھا؛ والزنك والحدید والیود
 

 جمیع في والبالغین األطفال بین سریعا ارتفاعا والبدانة الوزن زیادة شھدت وقد (ھـ)
 وأكثر 2013 عام في الوزن زیادة من الخامسة سن دون طفل ملیون 42 عانى إذ المناطق،

 ؛2010 عام في البدانة من بالغ ملیون 500 من
 

 حوالي الغذائیة بالنظم المرتبطة الخطر عوامل تشّكل البدني، النشاط كفایة عدم عن فضالً  (و)
 .العالمي المستوى على والعجز المرض عبء من المائة في 10

 
 أشكالھ كل في التغذیة لسوء حد وضع أجل من العالمي المستوى على للعمل مشتركة رؤیة

 
 : أن على التأكید نعید -13

 
 وسیاسیة وأخالقیة صحیة ألسباب واجباً  یمثّل أشكالھ كل في التغذیة سوء على القضاء (أ)

 لألطفال الخاصة االحتیاجات على خاص بشكل التركیز مع واقتصادیة، واجتماعیة
 جانب إلى الضعیفة الفئات من وغیرھم الخاصة االحتیاجات وذوي والمسنین والنساء

 حاالت یعیشون الذین األشخاص
 طارئة؛ إنسانیة

 
 في ومتنوع ومتوازن صحي غذائي نظام على تشجع أن التغذویة للسیاسات وینبغي (ب)

 بدایة من األولى األلف األیام إلى الخاص االھتمام إیالء یجب سیما وال. كافة الحیاة مراحل
 اإلنجاب سن في والنساء والمرضعات الحوامل النساء وكذلك السنتین، عمر إلى الحمل

 ذلك في بما المناسبة التغذیة وممارسات الكافیة الرعایة وتعزیز تشجیع عبر والمراھقات
 وما السنتین سنّ  حتى ومواصلتھا األولى الستة األشھر خالل الحصریة الطبیعیة الرضاعة

 في الصحیة الغذائیة الوجبات على التشجیع یجب. المناسبة التكمیلیة التغذیة بواسطة بعدھا
 عن فضال المنزل وفي العمل مكان وفي العامة والمؤسسات والمدارس األطفال روضات

 العائالت؛ جانب من الصحیة األغذیة تناول
 

 الصلة، ذات القطاعات جمیع عبر الفاعلة، الجھات مختلف بین المنّسق العمل دعم وینبغي (ج)
 السیاسات اعتماد خالل من والمحلیة، والوطنیة واإلقلیمیة الدولیة المستویات على

 التصدي أجل من االجتماعیة، الحمایة ذلك في بما والمنسقة الشاملة والمبادرات والبرامج
 ؛المستدامة األغذیة نظم ولتشجیع التغذیة لسوء المتعددة لألعباء

 
 االقتصادي؛ أو السیاسي للضغط كوسیلة الغذاء یستخدم أن ینبغي ال (د)

 
 األمن على سلبا یؤثر أن والزراعیة الغذائیة السلع ألسعار المفرط للتقلب یمكن (ھـ)

 عنھ؛ الناجمة التحدیات بسبب ومعالجتھ أفضل بشكل رصده وینبغي والتغذیة الغذائي
 

 وجودتھا، األغذیة بسالمة صلة ذات تشریعیة أطرا والتغذیة الغذائیة النظم تحسین یتطلب (و)
 في المشاركة على التشجیع عبر الزراعیة الكیمیائیة للمواد المناسب لالستخدام ذلك في بما

 عن فضال وجودتھا األغذیة لسالمة دولیة مواصفات لوضع الغذائي الدستور ھیئة أنشطة
 الغذائیة للمواد المناسبین غیر والدعایة التسویق تجنب مع للمستھلكین المعلومات تحسین

 ؛WHA63.14 القرار بھ یوصي ما بحسب لألطفال، الكحولیة غیر والمشروبات
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 ال ودعمھا، البلدان كل قدرات إلى باإلضافة التغذویة والمؤشرات البیانات تحسین ینبغي (ز)
 أكثر مراقبة في للمساھمة وذلك وتحلیلھا، البیانات جمع مجال في النامیة، البلدان سیما

 والمساءلة؛ السیاسات ووضع للتغذیة فعالیة
 

 على القائمین والتثقیف المعلومات تحسین خالل من المستھلكین تمكین يالضرور من (ح)
 استھالك بشأن مستنیرة قرارات اتخاذ من یتمكنوا لكي والتغذیة بالصحة یتعلق فیما األدلة

 صحیة؛ غذائیة ممارسات أجل من الغذائیة، المنتجات
 

 الصحیة الرعایة إلى الوصول توفیر مع التغذیة الوطنیة الصحیة النظم تدمج أن ینبغي (ط)
 الصحة تعزیز ذلك في بما الرعایة، نھج من متصلة سلسلة طریق عن للجمیع المتكاملة
 المساواة عدم من الحد في والمساھمة التأھیل وإعادة والمعالجة األمراض، من والوقایة

 الشرائح مختلف لدى الضعف ونقاط بالتغذیة المتصلة المحددة االحتیاجات تلبیة عبر
 السكانیة؛

 
 تولي أن الصلة ذات السیاسات من وغیرھا التغذیة مجال في للسیاسات وینبغي (ي)

 الكامل الوصول في بالتالي فتساھم والفتیات النساء تمّكن وأن للنساء خاصا اھتماما
 الدخل ،أمور جملة من ذلك، في بما والموارد االجتماعیة الحمایة إلى للنساء والمتساوي
 ما الصحیة والخدمات والتكنولوجیا والعلوم والتدریب والتعلیم والتمویل والمیاه واألراضي

 .والصحة الغذائي األمن بالتالي یعزز
 

 : یلي بما ونقرّ  -14
 

 االستراتیجیات دعم التغذیة أجل من الرسمیة اإلنمائیة والمساعدة الدولي للتعاون ینبغي (أ)
 واستكمالھا، الصلة ذات المراقبة ومبادرات بالتغذیة الخاصة الوطنیة والبرامج والسیاسات

 االقتضاء؛ حسب
 

 من الوطني الغذائي األمن سیاق في كاف غذاء في للحق التدریجي اإلعمال یتعزز (ب)
 ومتنوعة؛ ومرنة األحوال كل في للوصول وقابلة ومنصفة مستدامة أغذیة نظم خالل

 
 الحكومات بین التعاون یتطلب وھو التغذیة، تحسین في أساسي دور الجماعي للعمل (ج)

 المحلیة؛ والمجتمعات المدني والمجتمع الخاص والقطاع
 

 القانون مع یتماشى بما واستخدامھا للموارد والمضمون التمییزي غیر الوصول یعتبر (د)
 والتغذیة؛ الغذائي لألمن مھمین الدولي

 
 الحیوانیة والثروة المحاصیل ذلك في بما والزراعیة، الغذائیة النظم تناول ینبغي (ھـ)

 السیاسات خالل من شامل، بشكل المائیة األحیاء وتربیة األسماك ومصاید والحراجة
 والمؤسسات واألشخاص والبیئة واالستثمار الموارد الحسبان في األخذ مع المنسقة، العامة

 وتُستھلك؛ وتُحّضر وتُوّزع وتُخّزن وتُجھّز األغذیة خاللھا من تُنتَج التي والعملیات
 

 في العامالت النساء سیما ال الصغیرة، الحیازات وأصحاب األسریون المزارعون یضطلع (و)
 العامة السیاسات دعم یتلقوا أن ویجب التغذیة سوء من الحد في مھم بدور الزراعة، مجال

 اإلنتاجیة قدرتھم زیادة شأنھا من التي المقتضى، بحسب القطاعات، ومتعددة المتكاملة
 ؛قدرتھم على الصمود وتعزیز ومداخیلھم

 
 الطبیعیة والكوارث األھلیة واالضطرابات واإلرھاب واالحتالالت الحروب أّدت قد (ز)

 االجتماعیة والسیاسات اإلنسان حقوق انتھاكات عن فضال، واألوبئة األمراض وتفشي
 السكان وتأثر والمھجرین الالجئین من المالیین عشرات إلى، المناسبة غیر االقتصادیة
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 من ضعفاً  المجموعات أكثر من ھم الذین والنازحین بالحروب المقاتلین غیر المدنیین
 ورعایتھا المجموعات تلك تأھیل إلعادة الموارد تكون كثیرة أحیان وفي الغذائیة؛ الناحیة

 الجھات لكل ینبغي .شائعة التغذوي النقص حاالت تكون كما اإلطالق على كافیة غیر
 لألغذیة المناسب الوقت وفي مناآل والتوزیع العبور ضمان أجل من التعاون المسؤولة

 وتقالیدھم وثقافتھم األفراد معتقدات مع تتماشى والتي إلیھا، یحتاج لمن الطبیة واإلمدادات
 الدولیة والموجباتالوطنیة والقوانین  التشریعات بموجب وتفضیالتھم الغذائیة وعاداتھم

 المتحدة؛ األمم میثاقو
 

 والزراعة الصغیرة الحیازات أصحاب یشمل بما 1الزراعة في المسؤول االستثمار أما (ح)
 التغذیة؛ سوء لتجاوز فضروري األغذیة نظم وفي األسریة

 
 المناسبین غیر والدعایة التسویق من األطفال، سیما وال المستھلكین، حمایة الحكومات على (ط)

 لألغذیة؛
 

 ذلك في بما ومتنوعة ومتوازنة صحیة غذائیة أنظمة التغذیة تحسین یتطلب (ي)
 المجموعات لجمیع المغذیات من االحتیاجات تلبي التي المقتضى بحسب التقلیدیة الوجبات
 االستھالك تتفادى فیما الخاصة التغذویة االحتیاجات ذات المجموعات وكافة العمریة
 بین من المتقابلة، الدھون مستثنیة الصودیوم/والملح والسكریات المشبعة للدھون المفرط

 أخرى؛ أمور
 

 تغطیة أجل من العام مدار على األغذیة إلى الوصول تتیح أن األغذیة لنظم ینبغي (ك)
 الصحیة؛ الغذائیة الممارسات وتعزیز المغذیات من الناس احتیاجات

 
 ذلك في بما ،ومعالجتھا المعدیة األمراض من الوقایة في تساھم أن األغذیة لنظم ینبغي (ل)

 لألدویة؛ المیكروبات لمقاومة والتصدي المصدر الحیوانیة األمراض
 

 باالستدامة ،والتجھیز والتوزیع اإلنتاج مكونات كافة فیھا بما الغذائیة، النظم تتسم أن ینبغي (م)
 الواجب االھتمام إیالء مع منصف بشكل المتنوعة األغذیة توفیر في والكفاءة والمرونة

 والصحة؛ البیئة على آثارھا لتقییم
 

 في للمساھمة الغذائیة السلسلة امتداد على األغذیة من والمھدر الفاقد من الحد من بد ال (ن)
 المستدامة؛ والتنمیة والتغذیة الغذائي األمن تحقیق

 
 والمؤسسات العالمي الغذائي األمن لجنة ذلك في بما المتحدة األمم لمنظومة ینبغي (س)

 واإلقلیمیة، الوطنیة الجھود دعم أجل من أكبر بفعالیة معاً  تعمل أن واإلقلیمیة الدولیة المالیة
 المحرز التقدم وتیرة لتسریع اإلنمائیة والمساعدة الدولي التعاون وتعزیز االقتضاء، بحسب

 التغذیة؛ لسوء التصدي مجال في
 

، "للحیاة طاقة الكوكب، تغذیة" لموضوع المخصص ،"2015 میالنو أكسبو" معرض یمثّل (ع)
 الغذائي األمن أھمیة على للتشدید قیّمة فرصةً  صلة، ذات أخرى ومنتدیات فعالیات بین من

 الدولي المؤتمر نتائج وإبراز النقاش وتعزیز العام الرأي بتوعیة یقوم وسوف والتغذیة
 .بالتغذیة المعني الثاني

 
 بالعمل االلتزام

 
 : بـ نلتزم نحن -15

 .في ھذه الوثیقة المحاصیل والثروة الحیوانیة والحراجة ومصاید األسماك "تشمل عبارة "الزراعة  1
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 القضاء سیما ال العالم، مستوى على التغذیة سوء أشكال جمیع وعلى الجوع على القضاء (أ)

 سن دون األطفال لدى الوزن وزیادة الوزن ونقص والھزال والتقّزم التغذیة، نقص على
 المغذیات في النقص أوجھ من غیرھا ضمن واألطفال، النساء لدى الدم فقر الخامسة؛

 األمراض عبء وتخفیف والبدانة الوزن زیادة في المتنامیة االتجاھات عكس كذلك الدقیقة؛
 العمریة؛ الفئات جمیع لدى الغذائیة بالنظم المرتبطة الساریة غیر

 
 الغذائیة النظم لتحسین الفعالة واإلجراءات التدخالت أجل من االستثمارات زیادة (ب)

 الطوارئ؛ حاالت في ذلك في بما وتغذیتھم للناس
 

 إلى اإلنتاج من متسقة، عامة سیاسات وضع طریق عن المستدامة األغذیة نظم تعزیز (ج)
 تلبي أغذیة إلى العام مدار على الوصول وتمكین الصلة ذات القطاعات عبر االستھالك،
 والمنّوعة؛ المأمونة الصحیة الغذائیة النظم وتعزز للناس التغذویة االحتیاجات

 
 ذات الوطنیة والبرامج العمل وخطط والسیاسات االستراتیجیات ضمن التغذیة أھمیة إبراز (د)

 علیھ؛ بناء الوطنیة الموارد ومواءمة الصلة
 

 أشكال جمیع لمعالجة والمؤسسیة البشریة القدرات تعزیز خالل من التغذیة تحسین (ھـ)
 والتنمیة الصلة، ذات واالقتصادیة واالجتماعیة العلمیة البحوث بواسطة التغذیة سوء

 أمور جملة في متبادل، بشكل علیھا متفق بشروط المالئمة التكنولوجیا ونقل واالبتكار
 أخرى؛

 
 التغذیة لتحسین المصلحة أصحاب جمیع قبل من واإلجراءات المساھمات وتسھیل تشجیع (و)

 بین وفیما والجنوب الشمال بلدان بین ذلك في بما وداخلھا، البلدان بین التعاون وتشجیع
 الثالثي؛ والتعاون الجنوب، بلدان

 
 بدءا الحیاة، طوال الصحیة الغذائیة النظم لضمان والمبادرات والبرامج السیاسات وضع (ز)

 التغذویة االحتیاجات لذوي ذلك في بما البلوغ، مرحلة وحتى الحیاة من األولى المراحل من
 ودعم وحمایة وتعزیز األولى، األلف األیام خالل سیما وال وخاللھ، الحمل قبل الخاصة،
 سنّ  حتى الطبیعیة الرضاعة ومواصلة أشھر ستة أول خالل الحصریة الطبیعیة الرضاعة

 الصحیة والمدرسیة العائلیة والتغذیة المناسبة، التكمیلیة التغذیة مع بعدھا وما السنتین
 األخرى؛ المتخصصة التغذیة أنواع وكذلك الطفولة، مرحلة وخالل

 
 المنتجاتاختیار  بشأن مستنیرة قرارات التخاذ مؤاتیة بیئة وتكوین األشخاص تمكین (ح)

 الرضع لتغذیة المناسبة والممارسات ومتنوعة، صحیة غذائیة ممارسات أجل من الغذائیة
 والتغذیة؛ الصحة بشأن والتثقیف المعلومات تحسین خالل من واألطفال،

 
 في أیضا سیسھم الذي العمل إطار خالل من اإلعالنھذا  في الواردة االلتزامات تنفیذ (ط)

 العالمیة؛ التغذیة أھداف في المحرز التقدم ورصد المساءلة ضمان
 

 في اإلعالن ھذا في الواردة وااللتزامات الرؤیة لدمج الواجب االعتبار إعطاء (ي)
 صلة؛ ذي محتمل عالمي ھدف ذلك في بما ،2015 عام بعد لما التنمیة خطّة

 
 والصنادیق الوكاالت من غیرھما مع بالتعاون العالمیة، الصحة ومنظمة الفاو ندعو -16

 وبناء ة،یالوطن الحكومات دعم إلى أخرى، دولیة منظمات وكذلك المتحدة، لألمم التابعة والبرامج
 للتحدیات التصدي أجل من وخططھا وبرامجھا سیاساتھا وتنفیذ وتعزیز وضع الطلب، على

 .التغذیة سوء عن الناجمة المتعددة
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 إطار عن فضالً  التغذیة عن روما إعالن المتحدة لألمم العامة الجمعیة تقرّ  بأن ونوصي -17
 تستخدمھا لكي للسیاسات الطوعیة واالستراتیجیات البدائل من مجموعة یتیح الذي العمل

 2016 من" التغذیة أجل من العمل عقد" إعالن في تنظر وبأن مناسبا، تراه ما بحسب الحكومات،
 .المتاحة والموارد القائمة الھیاكل ضمن من ،2025 إلى
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 إطار العمل – 4المرفق 
 

 إلى العملمن االلتزامات 
 

 معلومات أساسیة
 
ُسّجل تحسن ملحوظ في خفض الجوع وسوء التغذیة لسكان العالم منذ انعقاد المؤتمر  -1

. غیر أن التقدم على مسار خفض الجوع وخفض نقص 1992الدولي المعني بالتغذیة في عام 
التغذیة كان وال زال متفاوتا وبطیئا بصورة غیر مقبولة. ویتمثّل التحدي الرئیسي الیوم في تحسین 

مختلف التغذیة بصورة مستدامة عبر تنفیذ سیاسات متسقة وإجراءات منسقة تنسیقاً أفضل في 
 الصلة.القطاعات ذات 

 
 الغرض والغایات

 
تنفیذ االلتزامات  عملیة توجیھ ویتمثل الھدف منھ فيطبیعة إطار العمل ھذا طوعیة.  -2

التغذیة الذي ب المعنيالتغذیة" الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثاني  عنالواردة في "إعالن روما 
ف على االلتزامات واألھدا وبناءً . 2014نوفمبر/تشرین الثاني  21-19انعقد في روما، إیطالیا، في 

في مجال السیاسة والغایات القائمة، یوفر إطار العمل ھذا مجموعة من الخیارات واالستراتیجیات 
بالتعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرین، أن تدرجھا حسب  ،1التي یمكن للحكومات العامة

والتنمیة واالستثمار وأن تأخذھا في  2االقتضاء في خططھا الوطنیة للتغذیة والصحة والزراعة
 .تبار لدى التفاوض بشأن اتفاقات دولیة لتحقیق تغذیة أفضل للجمیعاالع

 
بما أن الحكومات تتحمل المسؤولیة الرئیسیة عن اتخاذ اإلجراءات على المستوى القطري و -3

مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلیة المتأثرة،  بالتحاور
تتوّجھ التوصیات أساساً إلى القادة الحكومیین. وسینظر ھؤالء في مدى مالءمة السیاسات 

 االحتیاجاتبالعالقة من حیث واإلجراءات الموصى بھا 
یة، بما في ذلك األطر القانونیة. ولغرض األولویات الوطنیة واإلقلیم إلى جانبوالظروف الوطنیة، 

والرامیة  2025المساءلة، یعتمد ھذا اإلطار الغایات العالمیة الحالیة التي یتوخى تحقیقھا بحلول عام 
 والحد من عامل الخطر المتمثل في 3تحسین تغذیة األمھات والرضع وصغار األطفالإلى 

  .4الساریةألمراض غیر ا
 

 والبرامج الموصى بھا العامةة مجموعة خیارات السیاس
 
والبرامج لتھیئة بیئة تمكینیة  العامة سیاسةفي مجال الخیارات التالیة الیوصى بمجموعة  -4

 وتحسین التغذیة في
 .جمیع القطاعات

 

 األخرى بشأن المسائل التي من اختصاصھا.تشمل عبارة "الحكومات" االتحاد األوروبي والمنظمات اإلقلیمیة   1
 .في ھذه الوثیقة المحاصیل والثروة الحیوانیة والحراجة ومصاید األسماك "تشمل عبارة "الزراعة  2
) خف�ض 2ف�ي المائ�ة؛ ( 40المصابین ب�التقزم عل�ى الص�عید الع�المي بنس�بة  ةمسا) خفض عدد األطفال دون سن الخ1ھي (  3

) 4ف�ي المائ�ة؛ ( 30) خف�ض ال�وزن المت�دني عن�د ال�والدة بنس�بة 3في المائ�ة؛ ( 50سن اإلنجاب بنسبة  فقر الدم لدى النساء في
خالل األشھر الس�تة األول�ى إل�ى نس�بة  بشكل حصري) زیادة معدالت الرضاعة الطبیعیة 5لدى األطفال؛ ( البدانةعدم زیادة 

 ظ علی�������������ھ) خف�������������ض الھ�������������زال ل�������������دى األطف�������������ال والحف�������������ا6ف�������������ي المائ�������������ة عل�������������ى األق�������������ل؛ ( 50
 .في المائة 5ما دون نسبة 

 لدى المراھقین والبالغین.  البدانة) وقف تزاید انتشار 2في المائة؛ ( 30) خفض تناول الملح بنسبة 1ھي (  4
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 لتھیئة بیئة تمكینیة للعمل الفّعالبھا  إجراءات موصى
 
لتحسین التغذیة على المستوى تعزیز االلتزام السیاسي والمشاركة االجتماعیة  :1التوصیة  −

 .القطري من خالل الحوار السیاسي والدعوة
 
وضع خطط وطنیة للتغذیة، أو تنقیحھا حسب االقتضاء، واحتساب كلفتھا،  :2التوصیة  −

التغذیة لدى مختلف الوزارات والوكاالت وتعزیز  علىوالتوفیق بین السیاسات التي تؤثر 
 .لتغذیةالخاصة بااألطر القانونیة والقدرات االستراتیجیة 

 
القیام، حسب االقتضاء، بتعزیز ووضع آلیات وطنیة لألمن الغذائي والتغذیة عبر  :3التوصیة  −

اإلدارات الحكومیة وبین القطاعات تضم أصحاب المصلحة المتعددین لإلشراف على تنفیذ 
السیاسات واالستراتیجیات والبرامج واالستثمارات األخرى في التغذیة. وقد تدعو الحاجة إلى 

ضوابط قویة ضد سوء االستخدام وتضارب  إلى جانبتویات مختلفة على مس مماثلةآلیات 
 .المصالح

 
على المستوى القطري  ال سیمازیادة االستثمار المسؤول والمستدام في التغذیة،  :4 التوصیة −

بتمویل محلي؛ وتولید موارد إضافیة من خالل أدوات تمویل مبتكرة؛ واستقطاب شركاء في 
الرسمیة في مجال التغذیة وتشجیع االستثمارات الخاصة  نمائیةالمساعدة اإلالتنمیة لزیادة 
 .حسب االقتضاء

 
فر وجودة وكمیة وتغطیة وإدارة نظم المعلومات المتعددة القطاعات اتحسین تو :5التوصیة  −

 .المتعلقة بالتغذیة لتحسین وضع السیاسات والمساءلة
 
 بینفي ما و ،اون بین الشمال والجنوبما بین البلدان، مثل التع تعزیز التعاون في :6التوصیة  −

والتعاون الثالثي، وتبادل المعلومات عن التغذیة واألغذیة والتكنولوجیا  ،الجنوب بلدان
 .والبحوث والسیاسات والبرامج

 
برامج وكاالت والتغذیة وتنسیق سیاسات واستراتیجیات  في مجال حوكمةالتعزیز  :7التوصیة  −

  .، كل ضمن والیتھھاوصنادیق ھابرامجو منظومة األمم المتحدة
 

 صحیة ئیةز نظم غذایتعزمن شأنھا غذائیة مستدامة  من أجل نظم إجراءات موصى بھا
 
السیاسات واالستثمارات الوطنیة وإدراج أھداف التغذیة في تصمیم  استعراض :8التوصیة  −

وتنفیذ السیاسات والبرامج المتعلقة باألغذیة والزراعة لتعزیز الزراعة المراعیة للتغذیة 
 لضمان األمن الغذائي وتمكین نظم

 .غذائیة صحیة
 
تدعیم اإلنتاج والتجھیز المحلیین لألغذیة، ال سیما من جانب أصحاب الحیازات  :9التوصیة  −

لتجارة ابأن  اإلقراروالمزارعین األسریین، وإیالء اھتمام خاص لتمكین المرأة، مع  5الصغیرة
 .تحقیق أھداف التغذیةل أمر رئیسية والفّعالة وءالكف

 

الص��غیرة الع��املین ف��ي مج��الي الزراع��ة واألغذی��ة والص��یادین التقلی��دیین والرع��اة والس��كان  یش��مل أص��حاب الحی��ازات  5
األص��لیّین وم��ن ال یملك��ون أراض (لجن��ة األم��ن الغ��ذائي الع��المي، اإلط��ار االس��تراتیجي الع��المي لألم��ن الغ��ذائي والتغذی��ة، 

2013(. 
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تشجیع تنویع المحاصیل، بما في ذلك المحاصیل التقلیدیة غیر المستغلة استغالالً  :10التوصیة  −
إنتاج الفواكھ والخضراوات، واإلنتاج المناسب للمنتجات ذات المصدر الحیواني  وزیادةكافیا، 

 .حسب الحاجة، مع تطبیق الممارسات المستدامة لإلنتاج الغذائي وإدارة الموارد الطبیعیة
 
التخزین والحفظ والنقل ب األساسیة الخاصة ىبنالتكنولوجیات والتحسین  :11التوصیة  −

 والفاقد والمھدر من األغذیة والمغذیات.والتوزیع لخفض االنعدام الموسمي لألمن الغذائي 
 
إقامة وتدعیم المؤسسات والسیاسات والبرامج والخدمات لتعزیز قدرة اإلمدادات  :12التوصیة  −

المناطق المعرضة لألزمات، بما في ذلك المناطق المتأثرة بتغیر  في الصمودالغذائیة على 
 .المناخ

 
 ھاوتكییف ھاوضع خطوط توجیھیة دولیة بشأن النظم الغذائیة الصحیة واعتماد :13التوصیة  −

 .حسب االقتضاء
 
لدھون المشبعة والسكریات والملح/الصودیوم من االتدریجي  الحدتشجیع  :14التوصیة  −

فراط المستھلكین في تناولھا إفي األغذیة والمشروبات، للحیلولة دون  یةالتقابلوالدھون 
 .، حسب االقتضاءمن المغذیاتوتحسین المحتوى 

 
مثل سیاسات التسویق والدعایة  -استكشاف األدوات التنظیمیة والطوعیة  :15التوصیة  −

والتوسیم والحوافز أو المثبطات االقتصادیة وفقاً لقواعد ھیئــة الدستور الغذائــي ومنظمة 
 .تشجیع النظم الغذائیة الصحیةوذلك من أجل  ،التجارة العالمیة

 
لمغذیات لجعل النظم الغذائیة الصحیة ومیاه ا أو غذیةاألوضع معاییر قائمة على :16التوصیة  −

الشرب اآلمنة متاحة في المرافق العامة مثل المستشفیات ومرافق رعایة األطفال وأماكن 
األطعمة والمكاتب الحكومیة والسجون وتشجیع  تقدیمالعمل والجامعات والمدارس وخدمات 

  ة.الطبیعی للرضاعةإقامة مرافق 
 

 لتجارة واالستثمار الدولیینفي مجال ا إجراءات موصى بھا
 
تشجیع الحكومات ووكاالت األمم المتحدة وبرامجھا وصنادیقھا ومنظمة التجارة  :17التوصیة  −

العالمیة ومنظمات دولیة أخرى ذات الصلة على تحدید فرص تحقیق األھداف الغذائیة 
 .والتغذویة العالمیة من خالل سیاسات االستثمار والتجارة

 
الحصول علیھا عبر اتفاقات وسیاسات  یةفر اإلمدادات الغذائیة وإمكاناتحسین تو :18التوصیة  −

ة مناسبة والعمل على ضمان أال یكون لمثل ھذه االتفاقات والسیاسات تأثیر سلبي على یتجار
 الحق في غذاء كاف

 .6في بلدان أخرى
 

 وتوفیر المعلومات عن التغذیة إجراءات موصى بھا للتثقیف التغذوي
 
تغذوي وتوفیر معلومات بناء على الخطوط التوجیھیة التثقیف التنفیذ تدخالت  :19التوصیة  −

الوطنیة للنظم الغذائیة وتنفیذ سیاسات متسقة لألغذیة والنظم الغذائیة من خالل تحسین المناھج 
ایة االجتماعیة وتدخالت الدراسیة والتثقیف التغذوي في خدمات الصحة والزراعة والحم

 .مجتمعیة ومعلومات عند نقاط البیع، بما في ذلك التوسیم
 

 .A/RES/68/177 المتحدة لألمم العامة الجمعیة قرارمن  25 الفقرة  6
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بناء مھارات وقدرات التغذیة لالضطالع بأنشطة التثقیف التغذوي ال سیما  :20التوصیة  −
للعاملین في الخطوط األمامیة وللعاملین االجتماعیین وموظفي اإلرشاد الزراعي والمدرسین 

 .وأخصائیي الصحة
 
القیام بحمالت تسویق اجتماعي وبرامج إعالمیة مناسبة حول تغییر نمط الحیاة  :21التوصیة  −

لترویج للنشاط البدني والتنّوع الغذائي واستھالك األطعمة الغنیة بالمغذیات الدقیقة، من أجل ا
وأخذ الجوانب الثقافیة في  ،كالفاكھة والخضروات، بما في ذلك األغذیة المحلیة التقلیدیة

االعتبار، وتحسین تغذیة األطفال واألمھات وممارسات الرعایة المناسبة والرضاعة الطبیعیة 
الكافیة والتغذیة التكمیلیة، بحیث تكون جمیعھا موجھة ومكیّفة للجماھیر وأصحاب المصلحة 

 .المختلفین في نظام األغذیة
 

 ماعیةإجراءات موصى بھا بشأن الحمایة االجت
 
إدراج األھداف التغذویة في برامج الحمایة االجتماعیة وفي برامج شبكة األمان  :22التوصیة  −

 الخاصة
 .بالمساعدة اإلنسانیة

 
استخدام التحویالت النقدیة والغذائیة، بما في ذلك برامج الوجبات المدرسیة  :23التوصیة  −

لتحسین النظم الغذائیة من خالل لمخاطر، ل تعرضاً وأشكال الحمایة األخرى للسكان األكثر 
الحصول على أغذیة تتوافق مع المعتقدات والثقافة والتقالید والعادات  یةتحسین إمكان

كافیة من ألفراد وفقا للقوانین وااللتزامات الوطنیة والدولیة، وتكون لتفضیالت الغذائیة الو
 .لتوفیر نظم غذائیة صحیة الناحیة الغذائیة

 
مخاطر بتوفیر وظائف الئقة للجمیع، بما في تعّرضاً للزیادة دخل السكان األكثر  :24التوصیة  −

 .ذلك من خالل تشجیع العمل الحر
 

 إجراءات موصى بھا لنظم صحیة قویة وقادرة على التكیف
 
، ال سیما من خالل 7تقویة النظم الصحیة وتطویر التغطیة الصحیة الشاملة :25التوصیة  −

األولیة، لتمكین النظم الصحیة الوطنیة من معالجة سوء التغذیة بجمیع الرعایة الصحیة 
 .أشكالھ

 
تحسین دمج اإلجراءات المتعلقة بالتغذیة في النظم الصحیة من خالل  :26التوصیة  −

وتمویل النظام الصحي وتقدیم  استراتیجیات مالئمة لتقویة الموارد البشریة والقیادة والحوكمة
 .الخدمات، وكذلك توفیر األدویة األساسیة والمعلومات والرصد

 
توفیر وضمان حصول الجمیع على كافة اإلجراءات التغذویة المباشرة الفّعالة  :27التوصیة  −

 .واإلجراءات الصحیة ذات الصلة التي تؤثر في التغذیة من خالل برامج صحة
 
الستراتیجیة العالمیة لتغذیة الرضع وصغار األطفال التي وضعتھا منظمة تنفیذ ا :28التوصیة  −

-2012الصحة العالمیة وخطة التنفیذ الشامل لتغذیة األمھات والرضع وصغار األطفال للفترة 

، تعني التغطیة الصحیة الشاملة أن یحصل الناس جمیعاً دون تمیی�ز عل�ى WHA67.14من القرار  9رقم  لفقرة الدیباجة وفقاً   7
 ،مجموع��ات مح��ددة وطنی��اً م��ن الخ��دمات الص��حیة األساس��یة التعزیزی��ة والوقائی��ة والعالجی��ة والملطف��ة والتأھیلی��ة األساس��یة

ھذه الخ�دمات لض�ائقة مالی�ة، م�ع لض استخدام المستخدمین وأدویة أساسیة آمنة میسورة فعالة ذات جودة، مع ضمان أال یعرّ 
 التركی���������������ز بش���������������كل خ���������������اص عل���������������ى الش���������������رائح الس���������������كانیة الفقی���������������رة والمنكش���������������فة عل���������������ى

 .المخاطر والمھمشة
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التي أعدتھا منظمة الصحة العالمیة وخطة العمل العالمیة للوقایة من األمراض غیر  2025
التي أعدتھا منظمة الصحة العالمیة من خالل تمویل  2020-2013ومكافحتھا للفترة  الساریة

 .متناسب وسیاسات كافیة
 

 إجراءات موصى بھا لتشجیع وحمایة ودعم الرضاعة الطبیعیة
 
تكییف وإنفاذ المدونة الدولیة لتسویق بدائل حلیب األم وقرارات جمعیة الصحة  :29التوصیة  −

 ذات الصلة. العالمیة
 
تنفیذ السیاسات والممارسات، بما في ذلك اإلصالحات في مجال العمل، حسب  :30التوصیة  −

 .8االقتضاء، لتعزیز حمایة األمھات العامالت
 
تنفیذ السیاسات والبرامج واإلجراءات لضمان أن تؤدي الخدمات الصحیة دورا  :31التوصیة  −

"مبادرة  أساسیا في حمایة وتعزیز ودعم الرضاعة الطبیعیة، بما في ذلك من خالل
 ".المستشفیات المالئمة لألطفال

 
تشجیع وتعزیز تھیئة بیئة تمكینیة یشارك فیھا الرجال، وال سیما اآلباء، بنشاط  :32التوصیة  −

ویتقاسمون المسؤولیات مع األمھات في رعایة األطفال الرضع وصغار األطفال، وفي الوقت 
من ، وذلك في جمیع مراحل الحیاة نفسھ تمكین النساء وتحسین صحتھن وحالتھن التغذویة

 .خالل الدعوة والتعلیم وبناء القدرات
 
السیاسات والممارسات في حاالت  في ز الرضاعة الطبیعیةیضمان أن تعز :33التوصیة  −

 .ودعمھا وحمایتھاالطوارئ واألزمات اإلنسانیة 
 

 إجراءات موصى بھا لمعالجة الھزال
 
لتحسین تغطیة عالج الھزال باستخدام  التمویلاعتماد سیاسات وإجراءات وحشد  :34التوصیة  −

نھج اإلدارة المجتمعیة لسوء التغذیة الحاد، وكذلك توسیع نطاق معالجة سوء التغذیة الحاد 
 .وتحسین اإلدارة المتكاملة ألمراض األطفال

 
 .والبرامج ذات الصلة إدراج التأھب للكوارث وحاالت الطوارئ في السیاسات :35التوصیة  −
 

 إجراءات موصى بھا لمعالجة التقزم
 
وضع السیاسات وتعزیز التدخالت الرامیة إلى تحسین تغذیة األمھات وصحتھن،  :36التوصیة  −

 .بدءاً بالفتیات المراھقات ووصوالً إلى نھایة فترات الحمل والرضاعة
 
وضع سیاسات وبرامج واستراتیجیات لتعزیز الخدمات الصحیة المثلى للرضع  :37التوصیة  −

ستة أشھر،  إلى حصري لمدة تصلبشكل وصغار األطفال، وبخاصة الرضاعة الطبیعیة 
 ).شھرا 24تتبعھا تغذیة تكمیلیة كافیة (تمتد من ستة أشھر إلى 

 
   في مرحلة الطفولة البدانةإجراءات موصى بھا لمعالجة زیادة الوزن و

 .تقدیم مشورة غذائیة للنساء أثناء الحمل لكسب الوزن الصحي والتغذیة الكافیة :38التوصیة  −
 

 .لھا المطابقة 191صیة والتو 183رقم  بشأن األمومةكما حددتھا اتفاقیة منظمة العمل الدولیة   8

21 

                                                 



 

لألطفال ونموھم، خاصة من خالل معالجة تعرض  تحسین الوضع التغذوي :39التوصیة  −
األمھات لتوفر األغذیة المكملّة وتسویقھا ومن خالل تحسین برامج التغذیة التكمیلیة للرضع 

 .واألطفال الصغار
 
تنظیم تسویق األغذیة والمشروبات غیر الكحولیة لألطفال وفقاً لتوصیات منظمة  :40التوصیة  −

 .الصحة العالمیة
 
بیئة مواتیة تفضي إلى تشجیع ممارسة النشاط البدني لمعالجة نمط الحیاة  إیجاد :41التوصیة  −

 .غیر النشطة منذ المراحل المبكرة من الحیاة
 

 إجراءات موصى بھا لمعالجة فقر الدم لدى النساء في سن اإلنجاب
 
خاصة تحسین المتناول من المغذیات الدقیقة من خالل أغذیة غنیة بالمغذیات، و :42التوصیة  −

األغذیة الغنیة بالحدید عند االقتضاء، من خالل استراتیجیات التحصین والتكمیل، وتشجیع نظم 
 .صحیةوغذائیة متنوعة 

 
وغیره من مكمالت المغذیات  الحدید وحمض الفولیك المتناول الیومي منتوفیر  :43التوصیة  −

فترة وأخرى للنساء للحوامل كجزء من العنایة في مرحلة ما قبل الوالدة وبین  الدقیقة
في المائة أو أكثر، وعالجات التخلص من  20 إلى معدل انتشار فقر الدمیصل  إذالحائضات، 

 .الدیدان عند االقتضاء
 

 إجراءات موصى بھا في مجال الخدمات الصحیة لتحسین التغذیة
 
بمبیدات لناموسیات المعالجة على اتنفیذ سیاسات وبرامج لضمان حصول الجمیع  :44التوصیة  −

. وتوفیر عالج وقائي للمالریا للحوامل في المناطق التي تنتشر فیھا لھا الحشرات واستخدامھم
 .المالریا بمعدالت متوسطة إلى مرتفعة

 
االلتحاق دوریة للتخلص من الدیدان لجمیع األطفال في سن  عالجاتتوفیر  :45التوصیة  −

 .المدرسة في المناطق الموبوءةب
 
تنفیذ سیاسات وبرامج لتحسین القدرة على تقدیم الخدمات الصحیة لمنع  :46التوصیة  −

 .9األمراض المعدیة األخرى ومعالجتھا
 
لدى األطفال والحیلولة دون  تھتوفیر مكمالت الزنك لخفض مدة اإلسھال وحدّ  :47التوصیة  −

 إصابتھم
 .بنوبات الحقة

 
كمالت فیتامین (أ) لألطفال في سن م منھا أشیاء أخرى من جملةتوفیر الحدید،  :48التوصیة  −

 .ما قبل المدرسة لخفض خطر اإلصابة بفقر الدم
 
تنفیذ سیاسات واستراتیجیات لضمان أن تحصل النساء على معلومات شاملة  :49التوصیة  −

 .وعلى خدمات رعایة صحیة متكاملة تضمن الدعم الكافي لحمل آمن ووالدة آمنة
 

 والصرف الصحي والنظافة الصحیةإجراءات موصى بھا في مجال المیاه 

بما في ذلك الوقایة من انتقال فیروس نقص المناعة البشریة من األم إلى طفلھا والتلقیح ضد الحصبة والعالج بالمضادات   9
 .الحیویة للفتیات المصابات بالتھاب في المجاري البولیة
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تنفیذ سیاسات وبرامج تستخدم نُھجاً تشاركیة لتحسین إدارة المیاه في الزراعة  :50التوصیة  −

 .10وإنتاج األغذیة
 
االستثمار في تحسین إمكانیة حصول الجمیع على میاه شرب آمنة، بمشاركة  :51التوصیة  −

 .االقتضاء، وااللتزام بذلك المجتمع المدني وبدعم من الشركاء الدولیین، عند
 
تنفیذ سیاسات واستراتیجیات تستخدم نُھجاً تشاركیة لضمان حصول الجمیع على  :52التوصیة  −

، بما في ذلك غسل الیدین وتعزیز ممارسات صحیة أكثر أماناً  11مرافق صحیة كافیة
 .بالصابون

 
 إجراءات موصى بھا بشأن سالمة األغذیة ومقاومة المیكروبات لألدویة

 
وضع وإقامة وإنفاذ وتقویة نظم مراقبة وطنیة، بما في ، بحسب االقتضاء ،القیام :53التوصیة  −

منتجو  لیتحلىذلك مراجعة وتحدیث التشریعات واللوائح التنظیمیة الخاصة بسالمة األغذیة، 
 .مسؤولیةالب في عملھم وموردو الغذاء على امتداد سلسلة األغذیة

 
المشاركة بنشاط في عمل ھیئة الدستور الغذائي بشأن التغذیة وسالمة األغذیة  :54التوصیة  −

 .وتنفیذ المعاییر المعتمدة دولیاً على المستوى الوطني
 
المشاركة والمساھمة في شبكات دولیة لتبادل المعلومات بشأن السالمة الغذائیة،  :55التوصیة  −

 .12بما في ذلك إدارة الحاالت الطارئة
 
رفع مستوى الوعي بین أصحاب المصلحة المعنیین بشأن المشاكل التي تطرحھا  :56التوصیة  −

مقاومة المیكروبات لألدویة، وتنفیذ تدابیر متعددة القطاعات مالئمة لمعالجة مقاومة 
المیكروبات لألدویة، بما في ذلك االستخدام الرشید لمضادات المیكروبات في الطب البیطري 

 .والطب البشري
 
وضع وتنفیذ خطوط توجیھیة وطنیة لالستخدام الرشید لمضادات المیكروبات في  :57 التوصیة −

الحیوانات المنتجة لألغذیة وفقاً للمعاییر المعترف بھا دولیاً التي تعتمدھا المنظمات الدولیة 
المختصة للحّد من االستخدام غیر العالجي لمضادات المیكروبات والتخلص التدریجي من 

د محفزة للنمو في ظل عدم توفر تحلیل للمخاطر على النحو المبین في مدونة استخدامھا كموا
 .CAC/RCP61-2005 الدستور الغذائي للممارسات

 
 توصیات تتعلق بالمساءلة

 
تُشّجع الحكومات الوطنیة على وضع أھداف تغذویة ومعالم لمراحل وسیطة  :58التوصیة  −

) وكذلك مع األھداف العالمیة للتغذیة واألمراض 2025-2016تتسق مع اإلطار الزمني للتنفیذ (
التي وضعتھا جمعیة الصحة العالمیة. وھي مدعوة إلى أن تدرج في أطرھا  الساریةغیر 

الوطنیة للرصد مؤشرات متفق علیھا دولیاً للنتائج التغذویة (لتتبع التقدم المحرز في تحقیق 

ت المتعددة للمی�اه (بم�ا یش�مل المی�اه العادم�ة) بما في ذلك من خالل خفض ھدر المیاه في الري واستراتیجیات لالستعماال  10
 واالستخدام األفضل للتكنولوجیا المناسبة.

بما في ذلك من خالل إجراء تقییم فعال للمخاطر والممارسات اإلداری�ة ح�ول االس�تخدام اآلم�ن للمی�اه العادم�ة والص�رف   11
 .الصحي

 الشبكة الدولیة المشتركة بین منظمة األغذیة والزراعة ومنظمة الصحة العالمیة للسلطات المعنیة بسالمة األغذیة   12
)http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/en(. 
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سیاسات لوبیئة  ،لك تغطیة التدخالت)األھداف الوطنیة)، وتنفیذ برامج التغذیة (بما في ذ
. 13 التغذیة (بما في ذلك الترتیبات المؤسسیة والقدرات واالستثمارات في مجال التغذیة)

 .وینبغي أن یتم الرصد إلى أقصى حد ممكن بواسطة اآللیات القائمة
 
ستجمع منظمة األغذیة والزراعة ومنظمة الصحة العالمیة معاً التقاریر عن تنفیذ  :59التوصیة  −

التغذیة" بتعاون وثیق مع وكاالت وصنادیق وبرامج األمم المتحدة  عنالتزامات "إعالن روما 
األخرى وغیرھا من المنظمات اإلقلیمیة والدولیة ذات الصلة، حسب االقتضاء، على أساس 

تقاریر كلبلدان وكذلك المعلومات المتاحة من خالل آلیات الرصد والمساءلة (التقییمات الذاتیة ل
التقییم الذاتي لحركة "تعزیز التغذیة"، والتقاریر المقدمة إلى مؤتمر منظمة األغذیة والزراعة 

 .على سبیل المثال)، وجمعیة الصحة العالمیة وتقریر التغذیة العالمي
 
یطلب من األجھزة الرئاسیة لمنظمة األغذیة والزراعة ومنظمة الصحة العالمیة  :60التوصیة  −

والمنظمات الدولیة األخرى ذات الصلة النظر في وضع تقاریر عن المتابعة الشاملة للمؤتمر 
الدولي الثاني المعني بالتغذیة على جداول أعمال الدورات العادیة لمنظمة األغذیة والزراعة 

عالمیة، بما في ذلك المؤتمرات اإلقلیمیة لمنظمة األغذیة والزراعة ومنظمة الصحة ال
واجتماعات اللجان اإلقلیمیة لمنظمة الصحة العالمیة، ربما على أساس مرة كل سنتین. ویطلب 
أیضاً من المدیرین العاّمین لمنظمة األغذیة والزراعة ومنظمة الصحة العالمیة إحالة مثل ھذه 

  لعامة لألمم المتحدة، حسب االقتضاء.التقاریر إلى الجمعیة ا

على إطار الرصد العالمي لتغذیة األمھات والرضع وصغار األطف�ال، وإط�ار رص�د خط�ة یمكن وضع أطر للرصد بناء   13
، فض�ال ع��ن مؤش�رات رص�د األم��ن الغ�ذائي (انتش�ار س��وء التغذی�ة للف��او، الس��اریةالعم�ل العالمی�ة المتعلق��ة ب�األمراض غی�ر 

 نطاق واسع).والمقیاس التجریبي النعدام األمن الغذائي، وغیر ذلك من المؤشرات المستخدمة على 
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 الجزائر
 

 التحفظ
 
المعني لمؤتمر الدولي الثاني اأمانة  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةتدعو  
(د) مكررا  12الفقرة  ،(ب) 14الجزائر بشأن الفقرة عربت عنھ التحفظ الذي أإلى إدراج  لتغذیةبا

 .ھذا المؤتمرلفي التقریر النھائي ، من اإلعالن السیاسي للمؤتمر ثانیاً 
 
قرأ ، التي تيبیان السیاسالمن " (ب) مكررا ثانیاً  12فقرة الجزائر الحفاظ على "الوتؤكد  

اً اإلعمال التام لحق الشعوب في تعزیز حق اإلنسان في التنمیة یعني أیض: "على النحو التالي
تقریر المصیر وممارسة حقھا غیر القابل للتصرف في السیادة التامة على جمیع ثرواتھا ومواردھا 

العضویة، الذي العمل المفتوحة اجتماع مجموعة نا خالل وفدأشار إلیھ  على نحو ما"، الطبیعیة
مذكور في على نحو ما ھو و 2014 الثاني /تشرینأكتوبر 12إلى  10 خالل الفترة منعقد في روما ان

 .ي وافق علیھ االجتماعذالنص ال
 
حق الوصول  بصورة منتظمة منتحت االحتالل تحرم عیش تي تالشعوب ونحن نعتقد أن ال 

مسیرتھا نحو ق ییؤثر ویعوھو ما في التنمیة؛  اممارسة حقھمن إلى ثرواتھا ومواردھا الطبیعیة و
 .يوغذتحقیق األمن الغذائي والت

 
بما بأكملھ، المجتمع الدولي ھم سیاسي وأن مسألة التغذیة تبیان بیان الھذا ونحن نّذكر بأن  

 .االحتاللیعیشون تحت الذین مستضعفون وال سیما األشخاص في ذلك األشخاص ال
 
 14(بالفقرة الجدیدة ") واالستعاضة عنھا (ب) مكررا ثانیاً  12حذف الفقرة (الفقرة  وإن 

"یعتبر الوصول غیر التمییزي والمضمون للموارد واستخدامھا : قرأ على النحو التاليالتي ت)، (د)
وال یلبي من جوھرھا فقرة الفرغ ی "ةبما یتماشى مع القانون الدولي مھمین لألمن الغذائي والتغذی

 .شخاصاالحتیاجات الغذائیة والتغذویة لھؤالء األ
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 كندا
 

  توضیح الموقف
  التغذیة وإطار العمل عنإعالن روما 

 لتغذیةالمعني باالمؤتمر الدولي الثاني 
 

لتغذیة وإطار عمل المؤتمر الدولي الثاني عن اإعالن روما مسرورة إلقرار كندا  إن 
التوصل بشكل تدریجي إلى اإلعمال الكامل لحق كل ب االتزامھجددا ؤكد متالتغذیة، والمعني ب

بما لكل بما في ذلك الحصول على الغذاء الكافي، و ،سرتھألكاف لھ وفي مستوى معیشي  شخص
من العھد الدولي  11مبین في المادة ما ھو أساسي في التحرر من الجوع، على نحو إنسان من حق 

 الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.
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 الوالیات المتحدة األمریكیة
 

 للتسجیل في المحضر توضیح الموقف
 
ھمة في مطوعي خطوات العمل الاإلعالن السیاسي وإطار  أن الوالیات المتحدة ترى 

 .األمن الغذائي العالميالنھوض بجھودنا الجماعیة الرامیة إلى 
 
الدول مسؤولة عن تنفیذ التزاماتھا الدولیة، بما في ذلك االلتزامات المتعلقة بحقوق  وإن 

، بغض النظر عن العوامل ما دولةبھا  عھدتاإلنسان. وھذا ینطبق على جمیع االلتزامات التي ت
الدول تعتبر أن أي قراءة لإلعالن أو اإلطار األمریكیة مع الوالیات المتحدة وال تتفق الخارجیة. 

اعتماد ال یغیر اإلقلیمیة؛ والوالیة عن الحق في الغذاء خارج حدود ناشئة التزامات معینة تتحمل 
مناسب ألي صك دولي آخر أو یقوض أو التفسیر بأي حال من األحوال، ال ،الیوم تینقیالوثتین اھ

لتجارة ا، فیما یتعلق باتفاقات أخرىحكومة أو أي األمریكیة یعدل التزامات الوالیات المتحدة 
 واالستثمار أو والیات المفاوضات التجاریة الجاریة.

 
لوالیات المتحدة حق كل إنسان في التمتع بمستوى معیشي الئق، بما في ذلك وتدعم ا 

بانضمامھا  وال تقر الوالیات المتحدة، الغذاء، على نحو ما یقر بھ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. 
لعمل، بأي تغییر في الحالة الراھنة للقانون االسیاسي وإطار  إلى توافق اآلراء بشأن اإلعالن

في الغذاء، أو المتصلة ببما في ذلك الحقوق أو االلتزامات ذات الصلة، الدولي التقلیدي أو العرفي 
التجارة أو االستثمار، بما في ذلك تلك المتعلقة بالملكیة الفكریة، المتعلقة بتفسیر االلتزامات 

الذي رأیھا التأكید على الوالیات المتحدة وتعید الصحة النباتیة. أو وتدابیر الصحة والصحة العامة، 
ثقافة وتقالید كل فرد، تحدید األغذیة التي تتماشى مع ألفراد، ولیس الحكومات، ینبغي ل ھأنمفاده 

في اإلعالن السیاسي أو إطار  شیر إلى خالف ذلكما یال ترى األمریكیة ن الوالیات المتحدة إو
 ،لعملاسواء في اإلعالن السیاسي أو إطار  ،أي شيءاألمریكیة الوالیات المتحدة وال تقبل لعمل. ا

 لتقدیم أي توجیھات بشأن تفسیر أي صك دولي. یمكن أو ینبغي اتخاذه
 
فالوالیات المتحدة لیست طرفا في العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة  

ذلك، نفسر إشارات ھذا القرار إلى الحق في الغذاء، فیما یتعلق بالدول بناء على و والثقافیة.
إلى ین الوثیقتین ھذ تكما أننا نفسر إشارا ).1( 2ضوء المادة على األطراف في ھذا العھد، 

التزامات الدول األعضاء فیما یتعلق بالحق في الغذاء على أنھا تنطبق بالقدر الذي تعھدت بھ بھذه 
تمد الوالیات المتحدة، على المستوى المحلي، سیاسات تعزز فرص الحصول على وتع االلتزامات.

األغذیة، ونحن نھدف إلى إیجاد عالم یحصل فیھ كل فرد على ما یكفي من األغذیة، لكننا ال نعتبر 
  الحق في الغذاء التزاما واجب النفاذ.
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 لمؤتمرل السابقةالثاني: نتائج األحداث  الملحق
 
  

30 



 نتائج اجتماع البرلمانیین
 
 2014 /تشرین الثانينوفمبر 18في اجتمعنا نحن، أعضاء البرلمان من مختلف أنحاء العالم،  

 في روما
منظمة األغذیة والزراعة المشترك بین لتغذیة المعني باالدولي الثاني  مؤتمرانعقاد البمناسبة 

 منظمة الصحة العالمیةو
النتیجة الختامیة كمساھمة في التالي بیان أصدرنا ال)، 2014 الثاني/تشرین نوفمبر 21-19(روما، 

 .لمؤتمرل
 
نقص التقدم المحرز في الحد من الجوع و من رغمعلى ال ،نھألنعرب عن قلقنا العمیق إننا  

یعانون من الجوع المزمن، شخص مالیین  805مختلف أرجاء العالم، ال یزال ھناك التغذیة في 
 من الھزالملیون  51و ،ملیون من نقص الوزن 99وملیون طفل من التقزم،  161وأكثر من 

نقص من ص اشخمن األ اناریملفیھ یعاني الوقت الذي لطول)، في قیاس إلى ا(انخفاض الوزن 
أن القضاء على شدد على . ونالبدانةمن راشد ملیون  500ما یزید عن المغذیات الدقیقة المختلفة، و

 .خالل فترة حیاتناویجب أن یتحقق أمر ال غنى عنھ یھم كل بلد شكالھ جمیع أبسوء التغذیة 
 
أن لبرلمانات باعتبارھا مؤسسات یمكن تیحھا المؤتمر بالنسبة لی التيحن ندرك الفرصة ون 

 .الدستوریة ھامع والیات یاسوء التغذیة تماشتعالج 
 
 التغذیة وإطار العملعن خالل إعالن روما تم التعھد بھا من االلتزامات التي ونحیط علما ب 

المساھمة من ثم دور البرلمانات في معالجة سوء التغذیة وب، وال سیما تلك التي تتعلق ذي الصلة
 .األمن الغذائي والتغذیةینعم فیھ الجمیع بما یكفي من عالم مستدام لمشتركة تنا الفي رؤی

 
یانو دا سوسیھ غراجعة ومدیرھا العام الدعم الذي تقدمھ منظمة األغذیة والزراقر بون 

 تعزیز مساھمة البرلمانات ودورھا في التقدم لتحسین التغذیة.لسیلفا، 
 
أغذیة آمنة وكافیة ومغذیة بما  في الحصول على شخصنؤكد من جدید على حق كل و 

في التحرر من لكل إنسان ساسي األحق والیتماشى والحق في الحصول على الغذاء الكافي، 
 ، ونسلم بضرورة مواصلة اإلقرار بھ من خالل أحكام دستوریة وتشریعیة محددة.عالجو

 
وفي أعقاب اعتماد إعالن روما عن التغذیة وإطار العمل ذي الصلة، نرى أن ثمة حاجة  

ملحة بالنسبة للبرلمانات للدعوة الستجابات أكثر فعالیة لمعالجة سوء التغذیة، مع ضمان صون 
 رب المصالح الحقیقي أو المتصور.تضاالسیاسات العامة من 

 
ونشدد على أھمیة الحوار البرلماني في البلدان واألقالیم وعلى الصعید العالمي من أجل  

تبادل الممارسات الجیدة والخبرات في ضمان ما یكفي من األمن الغذائي والتغذیة. وفي الوقت 
عمل لتعزیز مؤسساتھم البرلمانیة من ذاتھ، نشجع الزمالء في مختلف أنحاء العالم على مواصلة ال

 خالل اتخاذ تدابیر استباقیة لتزوید البرلمان بالمزید من السلطات الخاصة بالمساءلة والرقابة.
 
 :القیام بما یليالبرلمانات نناشد ولذلك  
 

إضافة إلى ، 2025حقیقھا بحلول عام نبغي تلتغذیة یمتعلقة باوطنیة غایات اعتماد  -1
التغذیة العالمیة الست المدرجة مراعاة غایات ؤشرات الوطنیة، مع مجموعة من الم

الصادرة عن ل اطفوالرضع وصغار األ ھاتاألمبشأن تغذیة  ةفي خطة التنفیذ الشامل
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من مؤشرات الموسعة مجموعة الساسیة واألمجموعة المنظمة الصحة العالمیة و
 .2015ما بعد عام لالتنمیة خطة المحددة في عالوة على الغایات  النتائج والتقدم،

 
في عام الوطنیة لتغذیة لبلوغ غایات التغذیة بشأن اوطنیة وخطط اعتماد سیاسات و -2

عن االعتبار الرؤیة وااللتزامات الواردة في إعالن روما بعین ، مع األخذ 2025
 .لتغذیة وخیارات السیاسة العامة المدرجة في إطار العملا

 
بیئات تعزز الصحة وتشجیع لتھیئة اللوائح اإلشراف على التشریعات وووضع  -3

وھذا یشمل  .ھموتمكین ھمالخیارات الصحیة للجمیع من خالل حمایة المستھلكین وتثقیف
اتخاذ تدابیر، مثل وضع مواصفات خاصة بالتوسیم (بما في ذلك معلومات عن 

) تحترم حق األفراد في المحتوى من السكریات واألمالح والدھون والدھون التقابلیة
لوائح التسویق بالنسبة لألطفال على وجھ الخصوص؛ وتثقیف المستھلكین المعرفة؛ 

بشأن  من خالل الحمالت والمدارس الوطنیة. ویمكن النظر في اتخاذ إجراءات
التشریعات واللوائح لسیاقات مختلفة، على سبیل المثال، في المدارس وأماكن العمل 

 المجتمعات المحلیة.والمنازل والمدن و
 

واعتماد السیاسات والتشریعات التي تدعم إنتاج وتجھیز األغذیة ذات النوعیة الجیدة  -4
اآلمنة والمؤدیة إلى نظام غذائي صحي، بما في ذلك التدابیر الرامیة إلى تنویع 
اإلنتاج الغذائي (في الفواكھ والخضروات على وجھ الخصوص)، ووضع وتطبیق 

غذیة، وتحضیر/ إعادة تحضیر منتجات غذائیة تقدم خیارات صحیة معاییر جودة األ
بشكل أكبر. وضمان أن التشریعات التي تعتمدھا البرلمانات لتحسین التغذیة تولي 
اھتماما خاصا للدور الھام الذي یؤدیھ المزارعون األسریون وأصحاب الحیازات 

 تغذیة.الصغیرة، وال سیما النساء المزارعات، في الحد من سوء ال
 

األشھر  لة خالواعتماد سیاسات وتشریعات لتشجیع الرضاعة الطبیعیة الحصریّ  -5
 حق المرأة في الرضاعة الطبیعیة. الستة األولى وحمایة

 
ودعم السیاسات والبرامج والتشریعات الھادفة إلى تحسین الوصول إلى نظم غذائیة  -6

ایة االجتماعیة، بما في ذلك صحیة من خالل الحد من الفقر وخلق فرص العمل والحم
 برامج الوجبات المدرسیة.

 
ووضع التشریعات ودعم السیاسات لتمكین المرأة ودعمھا في دورھا كمنتجة،  -7

وصاحبة دخل، ومقدمة للرعایة، مثل االنضمام إلى اتفاقیة منظمة العمل الدولیة 
الجیدة (بما في المتعلقة بحمایة األمومة وزیادة فرص الحصول على الرعایة الصحیة 

 ذلك الرعایة قبل الوالدة وبعدھا).
 

والموافقة على زیادة مخصصات المیزانیة وترتیبھا حسب األولویة لمعالجة سوء  -8
التغذیة وانعدام األمن الغذائي واستكشاف توفیر موارد كافیة ومستدامة ویمكن التنبؤ 

لمؤسسات الحكومیة بھا، بما في ذلك برامج تنمیة القدرات لواضعي السیاسات وا
 والجمھور العام.

 
واإلشراف على مختلف القطاعات لضمان تناسق السیاسات العامة (التجارة والتنمیة  -9

االقتصادیة والزراعة والصحة والتعلیم) ولضمان حصول مسألة معالجة سوء التغذیة 
 على استجابة شاملة ومتعددة القطاعات.

 
ل البرلمانات وعبرھا لتحسین التغذیة، والعمل عبر وتعزیز الترتیبات التعاونیة داخ -10

الخطوط الحزبیة، وتبادل الخبرات والممارسات الجیدة باالستناد إلى استعراض 
 وطني ودولي، وتعزیز التعاون فیما بین بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.
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البرلماني الدولي في الجمعیة الثانیة والثالثین بعد المائة،  االتحاددرج والطلب بأن یُ  -11

  ، بندا بشأن نتائج االجتماع ومتابعة المؤتمر.2015في مارس/آذار 
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 اجتماع منظمات المجتمع المدني نتائج
 
نحن، الحركات االجتماعیة التي تمثل الفالحین وصغار الصیادین ومجتمعات الصید  

والرعاة والفقراء في المناطق الحضریة والمستھلكین والنساء والشباب والشعوب األصلیة والعمال 
نوفمبر/تشرین الثاني، جنبا إلى  18إلى  16في مجالي الزراعة واألغذیة، اجتمعنا، خالل الفترة من 

التي تشارك بنشاط في والمصلحة العامة ب التي تھتممع ممثلي منظمات المجتمع المدني جنب 
 العملیة التحضیریة للمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذیة، لتبادل قیمنا وتطلعاتنا، ولتوحید الجھود

ت في رؤیتنا المشتركة بشأن كیفیة القضاء على سوء التغذیة بجمیع أشكالھ، ومساءلة الحكوما
 والمنظمات الحكومیة الدولیة عن التزاماتھا وتعھداتھا.

 
ملیون من إخواننا وأخواتنا  800فمن غیر المقبول أنھ في عالم من الوفرة، یخلد أكثر من  

، وأكثر البدانةإلى النوم كل لیلة وھم یتضورون جوعا، ویعاني أزید من نصف ملیار شخص من 
ملیون  40ملیون طفل من الھزال، وأكثر من  50، وما یربو على ملیون طفل من التقزم 150من 

الرضاعة الطبیعیة  من استفادتھمرضیع یموتون كل سنة لعدم  800 000، وحوالي البدانةطفل من 
على النحو األمثل. وإن الظلم الذي یمثلھ سوء التغذیة أدى إلى إزھاق أرواح عدة آالف من أطفالنا 

 كان ینبغي معالجة ھذه المشاكل منذ أمد طویل.منذ بدء ھذه المناقشة. و
 
سنة على المؤتمر األول، دون إجراء تقییم صحیح  22وینعقد ھذا المؤتمر، بعد مضي  

المسجل ودون مشاركة كبیرة للمجتمع المدني، وال سیما األشد تضررا  اإلخفاقللتقدم المحرز أو 
سى ألن المؤتمر األول لم یخلّف وراءه من الجوع وسوء التغذیة بجمیع أشكالھ. ونحن نشعر باأل

 أي أشيء یذكر، ونحن ال نرغب في أي یكون ذلك مصیر ھذا المؤتمر أیضا.
 
ویعتبر اختتام مفاوضات المؤتمر خطوة تحظى بالترحیب، وال سیما تركیزھا على سوء  

 ي العالم.التغذیة بجمیع أشكالھ. ولكننا نعتبر ذلك غیر كاف لمواجھة حجم تحدي سوء التغذیة ف
 
وإننا نؤكد مجددا أن الغذاء ھو تعبیر عن القیم والثقافات والعالقات االجتماعیة وتقریر  
تغذیة أنفسنا واآلخرین تجسد سیادتنا وملكیتنا وتمكیننا. فعندما نغذي أنفسنا  ، وأنلمصیرھم ألفرادا
ھویاتنا الثقافیة وترابطنا مع تناول الطعام مع أسرتنا وأصدقائنا وأفراد مجتمعنا، نعید تأكید نو

الطبیعة، وتحكمنا في مسار حیاتنا وكرامتنا اإلنسانیة. لذلك، یقتضي فھم تحدي سوء التغذیة بجمیع 
 أشكالھ إجراء تحلیل شامل ومتعدد التخصصات، یجمع بین وجھات النظر السیاسیة والفنیة.

 
ناعي المھیمنین حالیا لیسا ونحن ندرك أن النظام الغذائي ونموذج اإلنتاج الزراعي الص 

عاجزین عن معالجة مشاكل سوء التغذیة الحالیة فحسب ولكنھما ساھما أیضا في خلق أشكال 
ا. وإن اتفاقات التجارة، ودعم ھمختلفة من سوء التغذیة وفي انخفاض تنوع وجباتنا الغذائیة وجودت

كائنات المعدلة وراثیا، واستحواذ نماذج األعمال التجاریة الزراعیة، وتشجیع الزراعة األحادیة وال
الشركات على األراضي والمحیطات والبحیرات واألنھار والموارد المائیة، ونقص االستثمار في 
إنتاج األغذیة صغیر النطاق، كلّھا عوامل أدت إلى نزوح صغار المنتجین وإفقارھم في مختلف 

احترام ، واستقرارھم القسري، وعدم أنحاء العالم. كما أن عدم احترام تنقل العدید من المنتجین
الطبیعیة، وخصخصة ھیاكل الحوكمة أو تدمیرھا، تسببت كلّھا  ھالمواردحیازة المجتمعات المحلیة 

 في سوء التغذیة وحدوث ضرر بیئي مع آثار ال رجعة فیھا على النظم اإلنتاجیة.
 
وث، وتحمض المحیطات، وأدى ذلك أیضا إلى آثار بیئیة سلبیة جدا، مثل تآكل التربة والتل 

وفقدان الخصوبة، والحد من التنوع البیولوجي، وتغیر المناخ. وساھم تسویق المنتجات الفائقة 
في حین أن الممارسات غیر األخالقیة لمنتجي  البدانةفي ارتفاع حاد في معدالت  التجھیز
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التي تنقذ األرواح. تستمر في تقویض ممارسة الرضاعة الطبیعیة  حلیب األمل ةبدیلالمستحضرات ال
ویعتبر استحكام عدم المساواة بین الجنسین واالنتھاكات المستمرة لحقوق المرأة من بین األسباب 
الجذریة لسوء التغذیة لدى النساء واألطفال. وإن ضمان تغذیة سلیمة ضرب من الضروب 

 المستحیل إذا كانت قلوب الناس وعقولھم منتھكة. 
 
بار، فإننا نؤكد من جدید أنھ ال یمكن معالجة التغذیة إال في سیاق وإذ نأخذ ذلك بعین االعت 

نظم غذائیة محلیة نشطة ومزدھرة متجذرة بعمق من الناحیة البیئیة وسلیمة بیئیا ومناسبة ثقافیا 
واجتماعیا. ونحن مقتنعون بأن السیادة الغذائیة شرط مسبق أساسي لكفالة األمن الغذائي وضمان 

یة وتغذیة مناسبة. وفي ھذا السیاق، من الضروري التأكید على الطابع حق اإلنسان في أغذ
للنظم  األساسیةالمركزي لمنتجي األغذیة الصغار واألسریین باعتبارھم الجھات الفاعلة والمحركة 

الغذائیة المحلیة والمستثمرین الرئیسیین في قطاع الزراعة. وإن وصولھم اآلمن إلى الموارد 
األراضي والمیاه والموارد المائیة، وطرق التنقل المناسبة، والبذور المحلیة، والتحكم فیھا، مثل 

والسالالت، وجمیع الموارد الوراثیة األخرى، والموارد الفنیة والمالیة، إضافة إلى الحمایة 
االجتماعیة، وال سیما بالنسبة للنساء، كلّھا عوامل أساسیة لضمان وجبات غذائیة متنوعة وتغذیة 

 كافیة.
 
لذلك یصبح من الضروري معالجة العوامل المحددة السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة  

واالقتصادیة لسوء التغذیة بجمیع أشكالھ، بما في ذلك نقص التغذیة والتقزم والھزال ونقص 
واألمراض غیر المعدیة ذات الصلة بالنظام الغذائي. لكن  البدانةالمغذیات الدقیقة وزیادة الوزن و

أي سیاسة وبرنامج وخطة عمل بشأن األغذیة والتغذیة ینبغي أن تقوم على فھم ال لبس فیھ صیاغة 
للحقوق في الغذاء الكافي والتغذیة والصحة والمیاه الصالحة للشرب الكافیة، باعتبارھا حقوق 
إنسان أساسیة، تحدد األفراد كأصحاب حقوق والدول كجھات تقع على عاتقھا واجبات وتلتزم 

 ھذه الحقوق وغیرھا من الحقوق ذات الصلة وبحمایتھا والوفاء بھا.باحترام 
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 المساءلة والمتابعة
 
یعتبر ھذا المؤتمر خطوة أخرى في معالجة مشكلة طال أمدھا. وھناك حاجة ملحة لتعزیز  

االلتزام الحكومي واالرتقاء بمستوى الطموح. ویجب تحقیق ذلك من خالل عملیة متابعة فعالة، 
نشطة للحركات االجتماعیة ومنظمات المجتمع المدني، ومع جدول زمني واضح لبلوغ بمشاركة 

 األھداف وكذلك مؤشرات ومعاییر محددة لرصد التقدم المحرز.
 
وإن المساءلة الشدیدة أمر ال غنى عنھ لضمان أن االلتزامات التي یتم التعھد بھا في  

أشكالھ. ونحن نقدر جھود منظمة األغذیة المؤتمر تسھم فعال في وضع حد لسوء التغذیة بجمیع 
والزراعة ومنظمة الصحة العالمیة لتنسیق خطط عملھما في ضوء نتائج المؤتمر ونرحب بتأیید 
الجمعیة العامة لألمم المتحدة وإشرافھا. بید أننا ال نزال نشعر بالقلق نظرا إلى أن آلیات الحوكمة 

تبدو غیر واضحة ومجزأة وغیر مترابطة ومزدوجة. والمساءلة فیما یتعلق بتنفیذ نتائج المؤتمر 
وفي ھذا السیاق، نناشد الدول األعضاء االلتزام بإقامة آلیة حوكمة متناسقة وقائمة على المساءلة 
والمشاركة، یتم صونھا من تأثیر غیر ضروري من جانب الشركات. وینبغي لھذه اآللیة أن تستند 

جتماعیة، والشفافیة، والدیمقراطیة، وإشراك المجتمع المدني إلى مبادئ حقوق اإلنسان، والعدالة اال
مباشرة، وال سیما السكان وأفراد المجتمعات المحلیة األكثر تضررا من مختلف أشكال سوء 

 التغذیة.
 
 ونحن نوصي بالجھات التالیة باعتبارھا مناسبة إلجراءات المتابعة: 
 
مع التأكید مجددا  –(اللجنة)  لألمم المتحدة ، نحن نقر بأن لجنة األمن الغذائي العالمأوالً  

على دورھا باعتبارھا المنتدى العالمي األشمل الذي تقوده الحكومات بین جمیع األطراف المعنیة 
ھي المنبر الھام الذي ینبغي فیھ تنسیق السیاسات لتحقیق األمن الغذائي والتغذیة. وفي ھذا  –

یة متابعة المؤتمر واإلطار االستراتیجي العالمي للجنة. السیاق، من المھم تحقیق االتساق بین عمل
ونظرا إلى أن اللجنة، رغم والیتھا، قد ركزت حتى اآلن وبشكل أساسي على األمن الغذائي، فإننا 
نحث الدول األعضاء في اللجنة على أن تدرج تماما التغذیة في خطة عملھا وأن تضمن إشراك 

 مانة والمجموعة االستشاري.منظمة الصحة العالمیة رسمیا في األ
 
یتماشى مع  2015، ینبغي للدول األعضاء أن تضمن أن إطار التنمیة لما بعد عام ثانیاً  

 مقتضیات األمن الغذائي والتغذیة وأن یتضمن أھدافا وغایات طموحة، مع مؤشرات قویة ومساءلة
 الصلة.فیما یتعلق بالغایات في جمیع األھداف اإلنمائیة المستدامة ذات 

 
ماشیا وسیطة ت، یجب على الدول األعضاء أیضا وضع غایات خاصة بالتغذیة ومعالم ثالثاً  

غایات التغذیة العالمیة الست المتفق علیھا الصادرة عن جمعیة الصحة اإلطار الزمني لتنفیذ مع 
معدیة ) والغایات ذات الصلة في إطار الرصد العالمي المتعلق باألمراض غیر ال2025العالمیة (

المنبثق عن منظمة الصحة العالمیة. وعلى ھذا النحو، ینبغي اإلبالغ عن التقدم المحرز في بلوغ 
ھذه الغایات ورصده في إطار جمعیة الصحة العالمیة جنبا إلى جنب مع اإلبالغ عن التزامات 

 سیاسات التغذیة.
 
ان بضمان اتساق ، ینبغي للدول األعضاء أن تطلب بأن یقوم مجلس حقوق اإلنسوأخیراً  

متابعة المؤتمر والسیاسات ذات الصلة مع احترام الحق في الغذاء الكافي والتغذیة الكافیة والحقوق 
 ھا.وإعمال تھاوحمایذات الصلة 

 
 ويحقوق اإلنسان والنھج المستند إلى الحقوق في مجالي األمن الغذائي والتغذ
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الوطنیة والدولیة تحترم التزامات  ندعو الدول األعضاء إلى ضمان أن السیاسات العامة 
حقوق اإلنسان وتحمیھا وتفي بھا، والعمل وفقا إلعمال الحق في الغذاء الكافي والتغذیة الكافیة 

 والحقوق ذات الصلة.
 
وتعتبر النساء عوامل التغییر األساسیة في مكافحة سوء التغذیة بجمیع أشكالھ. وقد أخفق  

لیل بعین االعتبار على النحو الواجب. وإن اإلعمال الكامل المؤتمر حتى اآلن في أخذ ھذا الد
لحقوق اإلنسان المتعلقة بالمرأة أمر محوري لتطبیق الحق في الغذاء الكافي والتغذیة الكافیة 

سیاسات تمّكن المرأة، بما في ذلك إجازة لنحو، نناشد الدول األعضاء وضع للجمیع. وعلى ھذا ا
الرضاعة الطبیعیة في أماكن العمل، والحمایة االجتماعیة الشاملة.  األمومة المدفوعة األجر، ودعم

من خالل آلیات  -كما نناشد الدول األعضاء ضمان اإلقرار االجتماعي بالعمل غیر مدفوع األجر 
وتشجیع إعادة توزیع المھام المنزلیة بین الرجل والمرأة. كما نحث  -للدعم االجتماعي والمجتمعي

 ضمان القضاء على جمیع أشكال العنف ضد المرأة.الدول األعضاء على 
 
ونظرا إلى أن الحقوق الجنسیة واإلنجابیة للمرأة وصحتھا تؤثر تأثیرا مباشرا في مكافحة  

جھود للقضاء على زواج األطفال انھا، بما في ذلك االلتزام ببذل سوء التغذیة، فإنھ یجب ضم
 والحؤول دون حمل المراھقات غیر المرغوب فیھ.

 
وإن الرضاعة الطبیعیة ھي أول فعل من أفعال السیادة الغذائیة بجمیع أبعادھا. ویجب أن  

یشكل دعم الرضاعة الطبیعیة وتغذیة األطفال الصغار المثلى جزءا ال یتجزأ من نظم الرعایة 
الصحیة والسیاسات الصحیة، بعیدا عن التأثیر التجاري. وننحن نشاد الدول األعضاء ضمان أن 

اتیجیة العالمیة بشأن تغذیة الرضع وصغار األطفال توجھ العمل في مجالي السیاسات االستر
والبرنامج. كما ندعو الدول األعضاء إلى حمایة األطفال من التسویق الشدید وغیر المالئم 
للمستحضرات البدیلة لحلیب األم من خالل اعتماد المدونة الدولیة لتسویق بدائل حلیب األم 

الصحة العالمیة ذات الصلة، وإقامة آلیات فعالة للرصد واإلنفاذ. وإن اإلجراءات  وقرارات منظمة
الخاصة بالمغذیات الدقیقة والمكمالت ذات الصلة ینبغي أال تقوض الرضاعة الطبیعیة واألغذیة 

 والمحلیة والمناسبة ثقافیا، وأن تتماشى مع سیاسات التغذیة الحكومیة. حیویاً  المستدامة والمتنوعة
 
وشكل صغار المزارعین والرعاة وصغار الصیادین ومجتمعات الصید والعاملون في  

مجالي الزراعة واألغذیة والشعوب األصلیة، والمعدمون، ونساء وشباب الریف، المنتجین 
الرئیسیین لألغذیة في مختلف أنحاء العالم ومساھمتھم في ضمان نظم غذائیة صحیة أمر 

. ولھذا السبب، نحث الدول األعضاء ھك یومیاً نتَ الخاصة بھم تُ ضروري. إال أن حقوق اإلنسان 
عیشون فیھا، ونرحب وندعم إنشاء فریق عامل حكومي على احترام حقوق الفالحین والبیئة التي ی

الریفیة في مجلس  المناطق في العاملین من وغیرھم الفالحین بحقوق دولي مفتوح عضویة معني
  حقوق اإلنسان في األمم المتحدة.

 
وتغذي ثقافاتنا واقتصاداتنا التقلیدیة. إال أن  وإن النظم الغذائیة للسكان األصلیین تدعم 

االنتھاكات المنھجیة لحقوق الشعوب األصلیة في األراضي واألقالیم والمحیطات والبحار 
 والممرات المائیة الداخلیة، والبحیرات، والموارد األخرى، تنطوي على آثار سلبیة غیر متناسبة

، بما في ذلك الوصول إلى األغذیة التقلیدیة. ونحن نشدد على ضرورة سبل كسب العیشعلى 
اعتماد نھج قائم على حقوق اإلنسان في مجالي التغذیة واألغذیة على نحو ما یفھم من خالل عدسة 
معاییر حقوق اإلنسان القائمة، بما في ذلك إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیة لعام 
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نظم اإلنتاجیة في مجاالت اإلنتاجیة ول األعضاء إلى التعاون في دعم ونحن ندعو الد 
الحدیة، وحمایة آلیات الصمود مثل ممرات التنقل الموسمي، باإلضافة إلى أراضي المشاع 
والمستخدمة موسمیا، وإزالة الحواجز التي تعیق التنقل، ومن ثم التقلیل من حاجة المجتمعات 

 لى المساعدة اإلنسانیة.المحلیة إ
 
ونطلب أیضا أن تولي الدول األعضاء اھتماما خاصا للعاملین في الزراعة والمزارع.  

ملیون عامل یعانون من الجوع وسوء التغذیة، ویفتقرون إلى دخل كاف لشراء  200فھناك أكثر من 
كمالت الغذائیة، بل ما یكفي من األغذیة المغذیة ألنفسھم وأسرھم. والحل ال یكمن في توفیر الم

 العمل أن یكونوا مسؤولین عن دفع أجور تكفي للعیش للعمال.  ألصحابینبغي 
 

 نظم األغذیة والزراعة المحلیة ذات السیادة المستندة إلى المبادئ اإلیكولوجیة الزراعیة
 
یجب أن تكون التغذیة جزءا ال یتجزأ من النظم الغذائیة المحلیة المستندة إلى السیادة  
لغذائیة، وصغار منتجي األغذیة، والمبادئ اإلیكولوجیة الزراعیة، واالستخدام المستدام للموارد ا

الطبیعیة، والبذور والسالالت الحیوانیة المحلیة، والمعرفة والممارسة التقلیدیة، واألسواق المحلیة، 
 ائیة.وأن تضمن التنوع البیولوجي المستدام والقادر على الصمود وتنوع الوجبات الغذ

 
وإننا نندد باآلثار االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة والثقافیة السلبیة الناجمة عن االستحواذ  

العالمي على األراضي والمحیطات والبحیرات واألنھار، والموارد المائیة، وأثرھا الخطیر على 
 السیادة الغذائیة.

 
لمحلیة المستدامة والقادرة على وندعو الدول األعضاء إلى اإلقرار بأن النظم الغذائیة ا 

الصمود التي یقودھا صغار منتجي األغذیة یمكن أن تواجھ على نحو أفضل التھدید الذي یشكلھ 
تغیر المناخ، وااللتزام باتخاذ إجراءات منسقة تعزز النظم الغذائیة المحلیة، بما في ذلك تعزیز 

وسیؤدي ذلك بكل تأكید إلى تحسینات  األسواق المحلیة واإلقلیمیة وضمان نظم إیكولوجیة صحیة.
 جوھریة في مجال التغذیة، وسیسھم بشكل كبیر في الوقایة من سوء التغذیة بجمیع أشكالھ.

 
كما نناشد الدول األعضاء ضمان أن الحكومات اإلقلیمیة والسلطات المحلیة تنشئ أجھزة  

السیاسة الغذائیة المحلیة وتشمل المستھلكین  مناسبة ومتعددة الجھات الفاعلة خاصة بحوكمة
وصغار منتجي األغذیة المحلیة. وعالوة على ذلك، ندعو إلى إصالحات في ممارسة مشتریات 
األغذیة المحلیة الحالیة للمطاعم المدرسیة، وُدور المسنین والمستشفیات وغیرھا من المؤسسات 

ل بنودا تعطي األفضلیة لتوفیر منتجات محلیة العامة إضافة إلى محالت البقالة االجتماعیة لتشم
 طازجة من قبل صغار المنتجین المحلیین.

 
 اإلدارة المتماسكة والمنسقة للتغذیة طوال دورة الحیاة وعلى جمیع المستویات

 
إننا ندعم اعتماد نھج متكامل لمكافحة سوء التغذیة یبني قدرات المجتمع المحلي، ویشجع  

وصغار األطفال، والسیما الرضاعة الطبیعیة، ویحسن المتناول الغذائي التغذیة المثلى للرضع 
للنساء واألطفال خالل األلف یوم األولى، ویحسن النظم الغذائیة المغذیة، جنبا إلى جنب مع 
المكمالت وفقا لتوصیة منظمة الصحة العالمیة في المناطق التي یعتبر فیھا نقص المغذیات الدقیقة 

 مشكلة صحیة عامة.
 
وینبغي لاللتزامات المتعلقة بالسیاسات والبرامج التي یجب أن تتبع المؤتمر أن تعالج  

األسباب الجذریة لسوء التغذیة بجمیع أشكالھ بین جمیع الفئات العمریة، بما في ذلك الرضع 
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وصغار األطفال والمراھقون والبالغون وكبار السن والمعاقون، والمھمشون، والعمال الفقراء 
ت المستضعفة األخرى. ویشمل ذلك إسراع وتیرة التقدم في جمیع غایات التغذیة العالمیة والفئا

التقزم، وفقر الدم، وانخفاض الوزن عند الوالدة،  –الست التي وضعتھا جمعیة الصحة العالمیة 
والغایات العالمیة لمنظمة الصحة  –ة والھزال والوزن الزائد، والرضاعة الطبیعیة الحصریّ 

 ة المتعلقة باألمراض غیر المعدیة.العالمی
 
وللقیام بذلك، نناشد الدول األعضاء اإلقرار بأن تغذیة األطفال الصغار والفتیات المراھقات  

غایة في األھمیة نظرا  –وال سیما خالل فترة األلف یوم األولى بین الحمل وسن الثانیة  –والنساء 
 ة. إلى أنھا تساعد على إرساء أساس التنمیة البشری

 
" كخط األساس ألي عدم إلحاق أي ضرر"كما ندعو الدول األعضاء إلى اعتماد مبدأ  

سیاسة، بما في ذلك الزراعة ومصاید األسماك والحراجة واألغذیة، وضمان أن ھذه السیاسات ال 
تؤدي على األقل إلى إلحاق الضرر بتغذیة األفراد بل تھدف إلى تحسین حالتھم التغذویة. وإضافة 

ما تسفر حاالت األزمات واألزمات الممتدة عن برامج معونة دولیة وإقلیمیة ال تلبي  ذلك، غالباً إلى 
 االحتیاجات التغذویة الفعلیة للمجتمعات المتضررة وتنفذ دون استشارة المجتمعات المحلیة.

 
وإن الغالبیة العظمى لحاالت وفاة األطفال دون سن الخامسة بسبب سوء التغذیة ال تحدث  
ي حاالت الطوارئ الحادة وإنما في البلدان المستقرة نسبیا. ومن الضروري أن تعالج عملیة ف

متابعة المؤتمر العوامل المحددة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة العمیقة لسوء التغذیة، وعلى 
 وجھ الخصوص، المستویات العالیة لسوء التغذیة الحاد. وفي ھذا السیاق، نحث الحكومات على

)، CMAM( معالجة سوء التغذیة الحاد على مستوى المجتمع المحليدعم نھج معالجة مناسبة، مثل 
والتدابیر الوقائیة التي تؤدي إلى تمكین المجتمعات المحلیة وتعزیز النظم الصحیة والغذائیة، 

ونظم اإلنتاج القادرة على الصمود. كما ندعو الدول األعضاء إلى  سبل كسب العیشإضافة إلى 
االلتزام بإدراج اإلجراءات الھادفة إلى تحسین التغذیة في كل القطاعات والبرامج، بما في ذلك تلك 
التي تركز على المیاه والصرف الصحي، والتعلیم، وتمكین المرأة، والزراعة. كما نحث الدول 

 ف بالمعارف التقلیدیة التي تضمن التغذیة، وإثباتھا واحترامھا وحمایتھا. األعضاء على االعترا
 
ونحث كذلك الدول األعضاء على معالجة األسباب الكامنة وراء سوء التغذیة على مستوى  

المجتمع المحلي ذات الصلة باألغذیة والرعایة والصحة حتى تقتصر النھج القائمة على المنتجات 
في ذلك معالجة سوء التغذیة الحاد، وال تتداخل مع نھج بناء القدرات  على ظروف معینة، بما
الھادفة إلى الوقایة من جمیع أشكال و قائمة على حقوق اإلنسان واألغذیةالتصاعدیة والمحلیة وال

 سوء التغذیة. 
 
اول وبأسعار ویتمتع المستھلكون بحق في خیارات غذائیة مناسبة ثقافیا وصحیة وفي المتن 

(ال سیما األطفال) من التسویق الشدید للمواد الغذائیة والمشروبات غر  ، وفي الحمایةمعقولة
واألمراض غیر المعدیة ذات الصلة بالنظام الغذائي.  البدانةالصحیة التي تعزز سوء التغذیة و

وندعو الدول األعضاء إلى وضع وتنفیذ السیاسات التي تشجع استھالك وجبات مغذیة بشكل 
ز النشاط البدني في ظروف بیئیة صحیة، وال تشجع االستھالك المفرط للملح طبیعي، وتعز

والسكر والدھون المشبعة. كما یجب تقنین األغذیة والمشروبات الفائقة التجھیز، وخاصة عندما 
 تكون بأسعار معقولة، من خالل تدابیر اقتصادیة وتشریعیة.

 
ھلة الفھم، المحتوى التغذوي ومن حق المستھلكین أن یعرفوا، من خالل مصطلحات س 

لألغذیة والمشروبات وأن یحصلوا على كامل المعلومات بشأن وجود المواد التي یحتمل أن تكون 
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أي مستوى من مستویات سلسلة  علىضارة إضافة إلى المكونات من المحاصیل المعدلة وراثیا 
 اإلنتاج.
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 ي العالميالحوكمة الدیمقراطیة لألغذیة والتغذیة واإلطار التنظیم
 
نا قلق بالغ ألن مجال السیاسات الحكومیة للنھوض بالتدابیر ذات الصلة بالصحة وریسا 

العامة واألغذیة والتغذیة محدود جدا، بموجب النظم الحالیة للتجارة واالستثمار (الثنائیة والمتعددة 
 سواء). األطراف على حدٍ 

 
السیاسات العامة المتعلقة باألغذیة والتغذیة لذلك، نحث الدول األعضاء على حمایة مجال  

ولیة القائمة فیما یخص والصحة من خالل ضمان امتثال اتفاقات التجارة واالستثمار لاللتزامات الد
كافیة، والحق في الصحة وحقوق اإلنسان األخرى. وعالوة على الحق في غذاء الكاف وتغذیة 

العامة الفعالة وضمان مراعاة آراء الفئات األشد ذلك، ندعو الدول األعضاء إلى ضمان المشاركة 
 تضررا فیما یتعلق بالمفاوضات الخاصة بالتجارة واالستثمار.

 
ویؤدي عدم المساواة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة إضافة إلى اختالل توازن القوى  

جة ملحة لضمان القائم إلى عرقلة إعمال الحق في الغذاء والتغذیة، والحق في الصحة. وثمة حا
، مثل الشركات عبر الوطنیة. وفي ھذا اً اقتصادیالقویة سالمة تقنین ومساءلة الجھات الفاعلة 

حدود الوالیة الصدد، ندعو الدول األعضاء إلى تقنین ممارسات ومبادرات قطاع الشركات، داخل 
غذاء الكافي والتغذیة وخارجھا، التي قد تتداخل بشكل سلبي مع التمتع بحق اإلنسان في ال اإلقلیمیة

الكافیة، وحقوق النساء والحق في الصحة. وقد تشمل ھذه األنشطة، ضمن جملة أمور أخرى، 
االستحواذ على األراضي والمیاه؛ تلوث التربة واألغذیة والمیاه والتلوث البشري بالمواد الكیمیائیة 

بدائل حلیب األم؛ إنتاج  الزراعیة؛ االستغالل التجاري للبذور والسالالت الحیوانیة؛ تسویق
وتسویق األغذیة فائقة التجھیز والمتدنیة الجودة على وجھ الخصوص ولیس الحصر بالنسبة إلى 
األطفال. ولذلك نرحب بإنشاء فریق عامل حكومي دولي مفتوح العضویة للعمل على صك ملزم 

بحقوق اإلنسان قانونا بشأن الشركات عبر الوطنیة وغیرھا من مؤسسات األعمال فیما یتعلق 
 ھبة االستعداد لدعم عمل الحكومات في ھذا المجال.وعلى أُ 

 
ویجب حمایة مجال سیاسات الحكومات، في جمیع المراحل وعلى جمیع المستویات، من  

، بما في ذلك اً القویة اقتصادیتضارب المصالح جراء العالقات غیر المناسبة مع الجھات الفاعلة 
ھذا الصدد، تُحث الدول األعضاء ووكاالت األمم المتحدة على الشركات عبر الوطنیة. وفي 

تصمیم وتنفیذ قواعد ولوائح فعالة بشأن تضارب المصالح، واستعراض وربما إنھاء أو إعادة 
تصمیم جمیع الشراكات بین القطاعین العام والخاص والترتیبات متعددة أصحاب المصلحة، وفقا 

 ألحكام ھذه القواعد واللوائح. 
 

 صةخال
 
على انعقاد المؤتمر الدولي األول للتغذیة. ومن غیر  -جیل كامل  -سنة  22لقد مضت  

المقبول أن مالیین األشخاص ال زالوا یعانون من أسباب سوء التغذیة بجمیع أشكالھ التي یمكن 
 اتقاء شرھا، ولقوا حتفھم جراءھا. وإن ھذا العنف یجب أن یتوقف على الفور.

 
ونحن نناشد الدول األعضاء التعھد بالتزامات واضحة وثابتة على المستویین الوطني  

كافیة والحقوق ذات الصلة. وتغذیة  كافاإلعمال الكامل لحق اإلنسان في غذاء والدولي لضمان 
 سنة أخرى. 22وإننا لن نقف مكتوفي األیدي ونشاھد مرور 

 
ونتحمل مسؤولیاتنا. ونطالب بأن ترقى الدول ھبة االستعداد لكي ندلو بدلونا ونحن على أُ  

 الملقاة على عاتقھا. االلتزاماتاألعضاء ومنظومة األمم المتحدة إلى مستوى 
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 وإننا من ھذا المنبر نعلن عقدا للعمل من أجل التغذیة على الصعید العالمي. 
 
 األوان اآلن للتحرك والعمل! آنوقد  
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 نتائج اجتماع ممثلي القطاع الخاص
 

 مقدمة
 
كان القطاع الخاص مسرورا لدعوتھ إلى المشاركة في المؤتمر الذي انعقد خالل الفترة من  

ممثال من  90. وقد حضر المؤتمر بصفة مراقب أكثر من 2014نوفمبر/تشرین الثاني  21إلى  19
ابعة الشركات وكیانات القطاع الخاص األخرى. وتم تحدید الشبكات التالیة لتنسیق لجنة توجیھیة ت

للقطاع الخاص من أجل وضع آلیات للدعوة إلى مشاركة مفتوحة وشفافة لممثلي القطاع الخاص 
 من جمیع األحجام وجمیع األقالیم:

 
 آلیة القطاع الخاص التابعة للجنة األمن الغذائي العالمي لألمم المتحدة -1
 لحركة تعزیز التغذیة التابعة شبكة األعمال -2
 .الدولي لأللبان نیابة عن قطاع الثروة الحیوانیة االتحاد -3
 
وفي حین مثل الوفد طائفة واسعة من المصالح، فإن ما وحد صفوفھا ھو اإلیمان بواجب  

إعطاء األولویة للتدخالت التغذویة، وال سیما تلك الموجھة نحو تلبیة احتیاجات النساء واألطفال، 
 -موجھة نحو مواجھة تحدیات مثل التقزم  -دریجیة والفئات األشد ضعفا. وھذا یقتضي برمجة ت

والرغبة في العمل معا. ویعتبر االبتكار والبحث والتعلیم والتجارة مسائل ضروریة لتحسین فرص 
الحصول على األغذیة ذات النوعیة الجیدة. وكل ھذه المسائل ترتكز على الدور األساسي الذي 

 تناولھا.یؤدیھ المزارعون في إنتاج األغذیة التي ن
 
وقد طلبت األجھزة الرئاسیة لكل من منظمة األغذیة والزراعة ومنظمة الصحة العالمیة  

من المنظمتین ضمان إجراء مشاورات مع جمیع أصحاب المصلحة المعنیین قبل انعقاد المؤتمر. 
اه . ویرد أدن2014نوفمبر/تشرین الثاني  18وفي ما یتعلق بالقطاع الخاص، انعقدت المشاورة في 

 التقریر المنبثق عن ھذه المشاورة.
 
 األولویات المحددة آللیة القطاع الخاص  -1
 
من  –یمكن رؤیة أنشطة وتأثیر القطاع الخاص عبر كامل سلسلة اإلمدادات الغذائیة  

المزرعة إلى مائدة الطعام. وإن ممثلي صناعة األغذیة في وضع فرید لتحدید مدى التعقید الكامل 
ة والمساعدة في معالجتھ. ویمكن لمبادراتنا المساعدة في إحداث تغییر مستمر لقضایا األغذی

 وإیجابي في حیاة الناس والمجتمعات التي نؤثر فیھا في مختلف أنحاء العالم.
 
وإننا نحث المؤتمر على دعم األعمال التجاریة والشراكات والمبادرات الجدیدة إلحداث  

 التي یمكن أن تساعد مئات المالیین من األشخاص.المزید من التغییرات اإلیجابیة 
 
وعلى وجھ التحدید، نحث المؤتمر على أن یطلب من األعمال التجاریة الغذائیة وأصحاب  

 المصلحة اآلخرین القیام بما یلي:
 
زیادة جمیع المزارعین لإلنتاج الزراعي المستدام، وال سیما المزارعون من أصحاب  -1

 ؛الصغیرة، ورجال األعمال، والمنشآت الصغیرة والمتوسطة الحجم الحیازات
 
وإتاحة إمكانیة الحصول على وجبات غذائیة آمنة ومغذیة ومتنوعة وبأسعار معقولة تعزز  -2

 النتائج الصحیة؛
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ودعم التدخالت التغذویة المستندة إلى األھداف بالنسبة إلى الفئات المستضعفة من السكان،  -3
یات المراھقات، والنساء الحوامل والمرضعات، واألطفال في فترة األلف یوم وخاصة الفت

 ؛األولى
 
وتشجیع األنشطة التي تدعم التغذیة والتعلیم، وغیرھا من المبادرات التي تمكن المرأة  -4

 .المحلیة وتطور المجتمعات
 
ي جھود التنمیة ویشكل التركیز على سالمة األغذیة إحدى المشاكل األكثر أھمیة وانتشارا ف 

المستدامة. كما أنھا تعتبر أحد الحواجز التي تعترض سبیل الفرضیة القائلة بأنھ یمكن القضاء على 
 .2030الجوع وسوء التغذیة بحلول عام 

 
وثمة أدلة دامغة تربط قضایا سالمة األغذیة بالتنمیة االقتصادیة والبشریة. ویبعث حجم  

 انتشارھا على الذعر حقا:مشاكل سالمة األغذیة ومدى 
 
تمثل سالمة األغذیة، حتى في البلدان المتقدمة، تحدیا كبیرا. ففي الوالیات المتحدة  •

األمریكیة، كان شخص واحد من أصل ستة أشخاص مصابا بأمراض متصلة باألغذیة في 
 حالة وفاة، وفي تكلفة قیمتھا 3 000ملیون حالة مرض، و 50، وھو ما تسبب في 2011عام 

شخص یومیا حتفھم جراء األمراض  2 000ملیار دوالر أمریكي. وفي أفریقیا، یلقى  80
 ذات الصلة بسالمة األغذیة؛

في المائة من المحاصیل الغذائیة األساسیة ملوثة بالسموم الفطریة، بما في ذلك  25وإن  •
قصیر أن األفالتوكسین. ویمكن للتعرض لمستویات عالیة من األفالتوكسین على المدى ال

یتسبب في الوفاة؛ ویمكن أن یسفر على المدى الطویل عن سرطانات الكبد، وھو یرتبط 
 ؛بشدة بالتقزم

األوروبي وحده  االتحادالناحیة االقتصادیة، تتكبد أفریقیا خسارة في الصادرات إلى  ومن •
ملیون دوالر  670و 450جراء عدم استفاء معاییر التصدیر بكل بساطة، تبلغ قیمتھا بین 

 أمریكي سنویا؛
 ملیار شخص سنویا لألغذیة الملوثة باألفالتوكسین. 4.5ویتعرض  •
 
وتتسم أسباب ھذه اإلخفاقات بالتعقید لكن یمكن تطبیق تجربة القطاع والدروس المستخلصة  

جاریة للتخفیف من حدة العدید من ھذه القضایا والمساعدة في إدارتھا. وغالبا ما تمتلك األعمال الت
األدوات والقدرات والخبرة الالزمة للتأثیر في سالمة األغذیة، وبالتالي في حلول األمن الغذائي. 
وإن القطاع الخاص لیس في وضع جید للمساعدة في رفع مستوى سالمة األغذیة على الصعید 

نظمات ، ولكن ھناك أیضا مسؤولیة التعاون مع الھیئات التنظیمیة والباحثین والمفحسب العالمي
غیر الحكومیة للقیام بذلك. وباالستعانة بھذه األشكال من التعاون، یمكننا ضمان اإلقرار بسالمة 

 األغذیة كحق أساسي من حقوق اإلنسان.
 
جمیع األوقات  يفشخاص تتاح الفرصة لجمیع األ" :عندما ي یتحققاألمن الغذائوإن  

األمن الغذائي ال یمكن أن یتحقق دون ". ومن الواضح أن للحصول على غذاء كاف وآمن ومغذ
 سالمة األغذیة.

 
 القطاع الخاصالتماسات 

 
ھذا حد أكبر تحدیات الصحة العامة في عصرنا ة یشكل أآمنیة غذأمن الواضح أن ضمان  
 .والبلدان والوكاالت لتعاون بین الشركاتستلزم إقامة ایو
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 :لقیادة وااللتزامات والتعاونإلى ابصوت عال وواضح المؤتمر الدعوة  نطلب منوإننا  
 
یسیرھا المبادرات المناسبة وتتنظیم ل ھاوكاالتاألمم المتحدة والقیادة من قبل منظمات  -1

 وتوفیر الموارد الالزمة؛ ھاوتحفیز
 
إیجابیة، والقضاء على الحواجز تمكینیة بیئة تھیئة تزامات من قبل الحكومات الوطنیة للاالو -2

 ؛العمل، وتوفیر الموارد الالزمةبیل التي تعترض سالسلبیة 
 
القطاع الخاص ومنظمات البحث والمؤسسات فیما بین التعاون والشراكات وإقامة  -3

، فنیةقدرات وخبرة تسخیر ما تتمتع بھ ھذه الجھات من ل ینخراآلأصحاب المصلحة و
 .وتوفیر الموارد الالزمة للتنفیذ

 
 في المستقبلوجمیع الجھود التعاونیة المؤتمر عضاء المتواصلة أل قیادةبالنرحب وإننا  

 . ھدفنا المشترك المتمثل في القضاء على الفقر والجوع وسوء التغذیة في العالمل ادعم
 
 لحركة تعزیز التغذیةالتابعة  األولویات المحددة لشبكة األعمال -2
 
وھي حاسمة األھمیة بالنسبة إلى مساھمة  –تكتسي المرأة أھمیة حاسمة بالنسبة للتغذیة  

أسواق المواد الغذائیة واألعمال  جمیع أنواع التغذیة. ولطالما أدت القطاع الخاص في تحقیق
التجاریة ذات الصلة دورا مھما في تحقیق نتائج التغذیة. ولكن التحدي الماثل، في ظل وجود 

من، یكمن في تحسین قدرات النھج مستویات مرتفعة بشكل غیر مقبول من نقص التغذیة المز
من  اً القائمة على األعمال التجاریة واألسواق لتوفیر المواد الغذائیة األساسیة للفئات األشد تضرر

 نقص التغذیة.
 
وتواجھ المرأة حواجز مالیة وفنیة جمة، على غرار العدید من األعمال التجاریة الصغیرة  

المشاركة مع الحكومات والمجتمع المدني ووكاالت  والمتوسطة الحجم. ویمكن لزیادة منتدیات
 التنمیة، وخاصة فیما یتعلق بالقوانین واللوائح 

 الوطنیة، أن یضمن مواءمتنا مع األولویات الوطنیة.
 
ونحن نحتاج إلى الجھات المانحة لتحدید مصادر التمویل واالستثمار المشترك لدعم  

غذیة الموجھة للفقراء. كما نحتاج إلى منظمات المجتمع تنمیتنا، والتقلیل من مخاطر المنتجات الم
 المدني لتوسیع نطاق أثرنا من خالل صالتھ داخل المجتمع.

 
متعددة الكما تحتاج المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم إلى دعم الشركات األكبر،  

سالسل القیمة الجنسیات، ونحتاج إلى نقل التكنولوجیا، والوصول إلى البیانات والدعم داخل 
الخاصة بھا. وإلى جانب قطاع األغذیة، ثمة دور للمزید من األعمال التجاریة. ونحن بحاجة إلى 
شركات الھاتف النقال للترویج لرسائل الرضاعة الطبیعیة ومساعدتنا على استرداد البیانات التي 

افة لإلقرار نحتاجھا من المجتمعات. ونحن نحتاج إلى شركات المیاه والصرف الصحي والنظ
 بأثرھا على التغذیة.

 
ونحتاج إلى أن تدرك كل شركة في العالم أنھا تحتاج، باعتبارھا صاحب العمل، إلى توفیر  

أفضل تغذیة ممكنة لموظفیھا والمجتمعات المحلیة التي تعمل فیھا. ولكننا نحتاج إلى دعم الجمیع 
ي یمكن أن تضطلع بھ. والتواصل معنا في القاعة للتحدث إلى األعمال التجاریة بشأن الدور الذ

، والمجاالت التي یمكن لنا فعل ل التجاریة بما تقوم بھ بشكٍل جیدٍ والتحدث إلینا، وإخبار األعما
 المزید فیھا. فإذا لم تتحدثوا إلینا، فكیف یمكننا المساعدة؟
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ذا واقعا تتیح لنا الحركة المعنیة بتعزیز التغذیة وسیلة للنظر في جعل نھج الشراكة ھ 

ملموسا. وإن شبكة األعمال التجاریة التابعة للحركة تدعم األعمال التجاریة، بما فیھا تلك التي ھي 
على غرار عملي، للعمل في شراكات مع جمیع الجھات الفاعلة في البلدان التي تشملھا الحركة 

 المعنیة بتعزیز التغذیة. 
 
 من ذلك، وبطریقة أسرع.، نستطیع فعل المزید، والذھاب إلى أبعد ومعاً  
 
إعالن روما وإطار العمل ذي الصلة، فلنقر بذلك ھنا في  وفي إطار الشراكة، یمكن تنفیذ 

 المؤتمر.
 
 أولویات محددة لقطاع الثروة الحیوانیة -3
 
أمر ال غنى عنھ بالنسبة للمجتمع، بما في ذلك األعمال التجاریة،  األمن الغذائي والتغذوي 

للعمل بطریقة فّعالة. لذلك، نلتزم بدعم الجھود الرامیة إلى استئصال الجوع ومنع جمیع أشكال 
 سوء التغذیة.

أھمیة بالنسبة لألمن الغذائي والتغذوي، نظرا إلى أنھ  الثروة الحیوانیةوتكتسي منتجات  
ویل المواد غیر الصالحة لألكل بالنسبة للبشر، مثل العشب واألوراق وبقایا المواد بإمكانھا تح

 الغذائیة والمواد الحیویة، إلى أغذیة ذات جودة عالیة وغنیة بالمغذیات.
 
 ونود أن نقترح خمس فرص للشراكات بین القطاعین العام والخاص. 
 
 ة.الفرصة األولى ھي تھیئة بیئات تمكینیّ  3-1
 
للقطاع الخاص أن یساھم في تحسین نظم المعلومات من خالل توفیر المعلومات عن یمكن  

 المكونات المغذیة، وإنتاج األغذیة واالستھالك، على سبیل المثال.
 
 الفرصة الثانیة ھي إنشاء نظم غذائیة مستدامة. 3-2
 
ول جدنحن نقر بضرورة تحسین استدامة إنتاج األغذیة، كما یتبین من مشاركتنا في  

. ونحن نرحب بتوصیة إطار العمل القاضیة األعمال العالمي بشأن الثروة الحیوانیة المستدامة
 بتحسین إنتاج األغذیة وتجھیزھا، إضافة إلى إقرارھا بالحاجة إلى التجارة.

 
ومن المفترض أن تعود االستثمارات في مجاالت البحث والتطویر واالبتكار بفوائد بالنسبة  

 لجمیع أصحاب المصلحة، بما في ذلك أصحاب الحیازات الصغیرة والمزارعون األسریون.
 
م، إضافة إلى فقر الدم لدى النساء في سن قزّ الفرصة الثالثة ھي معالجة الھزال والتّ  3-3

 اإلنجاب.
 
توجد أدلة دامغة على أن استراتیجیات التنویع الغذائي باستخدام األغذیة ذات المصدر  

 الحیواني
فعالة لمكافحة نقص المغذیات الدقیقة وتحسین النمو واإلدراك والسلوك، ال سیما في فترة األلف 
 یوم األولى

)Thompson et al 2011 ،Newmann et al 2007 ،Grillenberger et al. 2003 ،Du Plesis et al. 2013(. 
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 الفرصة الرابعة ھي تحسن إمكانیة الحصول على وجبات غذائیة صحیة ومتنوعة 3-4
 
یرتبط انخفاض المتناول من األغذیة ذات المصدر الحیواني بنقص الحدید والزنك  

واألمراض المرتبطة بھا، خاصة عند الرضع  12والكالسیوم والریبوفالفین وفیتامین (أ) و(ب) 
 واألطفال والنساء الحوامل والمرضعات

)Hambidge et al. 2011 ،Krebs et al. 2011( وال توجد بعض المغذیات إال في األغذیة الحیوانیة .
 ).2013المصدر وتوافرھا الحیوي أعلى قیاسا إلى أي مصادر أخرى (منظمة األغذیة والزراعة، 

 
ھالك، مثل للقطاع الخاص أن یساعد على تذلیل الحواجز التي تعترض سبیل االستویمكن  

ونحن ندرك أیضا المسؤولیات الملقاة على عاتقنا لمساعدة المستھلكین على  مھارات إعداد األغذیة.
منتجاتھا للحد  ضیرتحاختیار نظام غذائي صحي ومتنوع. وتشارك العدید من الشركات في إعادة 

 والسكریات والصودیوم. التقابلیة المصنعةمن كمیات الدھون المفرطة، خاصة الدھون 
 
 الفرصة الخامسة ھي التثقیف التغذوي. 3-5
 
من خالل نقاط معلومات البیع، وحمالت التسویق،  التغذويیدعم القطاع الخاص التثقیف  

ماكن العمل، والتسویق المسؤول بالنسبة وبرامج التغذیة المدرسیة، وعملیات الترویج في أ
للمنتجات التي تستھدف األطفال. وسیؤدي التوفیق بین الموارد والتمویل من خالل الشراكات بین 

 القطاعین العام والخاص إلى تحسین أثر الرسائل الخاصة بالتغذیة واتساقھا.
 
 خالصة: قطاع الثروة الحیوانیة 3-6
 
الغنیة بالمغذیات مھمة للحؤول دون حدوث جمیع أشكال سوء إن المنتجات الحیوانیة  

التغذیة. ویلتزم قطاع الثروة الحیوانیة بالمساھمة بشكل بناء في إطار العمل من خالل إقامة 
 شراكات بین القطاعین العام والخاص.
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 :1 بشأن المائدة المستدیرةملخص الرئیس 
 

 2015التغذیة في خطة التنمیة لما بعد عام 
 
" على أھمیة 2015خطة التنمیة لما بعد عام شددت المائدة المستدیرة المعنونة "التغذیة في  

التغذیة في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة وناقشت السبل العملیة الكفیلة بضمان إبراز التغذیة 
بشكل كاف في خطة التنمیة. وأشار المتحدثون إلى أھمیة اعتماد نھج شامل لمعالجة سوء التغذیة 

؛ وفھم أسبابھ الجذریة بجمیع أشكالھ: نقص التغذیة واإلفراط في التغذیة ونقص المغذیات الدقیقة
ونتائجھ الفوریة وعلى المدى الطویل. فاألمراض غیر المعدیة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتغذیة، 

تریلیون دوالر أمریكي. وإن تكلفة الوقایة أقل بكثیر من  7تؤدي إلى خسائر سنویة تبلغ قیمتھا 
تغذیة عن عائدات اقتصادیة عالیة تكلفة عالج سوء التغذیة وتبعاتھ، وتسفر االستثمارات في ال

 بالنسبة للبلدان، وتفید األفراد عبر األجیال.
 
وأحاطت المائدة المستدیرة المشاركین علما باالقتراحات الحالیة لترسیخ التغذیة في خطة  

: 2. فھي مدرجة حالیا من قبل الفریق العامل المفتوح العضویة في الھدف 2015التنمیة لما بعد عام 
". ء على الجوع، وتحقیق األمن الغذائي وتحسین التغذیة، وتشجیع الزراعة المستدامةالقضا"

واعتبر الخبراء المشاركون تحسین التغذیة بأنھ "عمل لم یكتمل" ینبغي أن یكون في صلب خطة 
 .2015التنمیة لما بعد عام 

 
ذیة ونظم وانصب تركیز المائدة المستدیرة بشكل خاص على الروابط القائمة بین التغ 

األغذیة والزراعة وتغیر المناخ، وبین التغذیة واألمراض غیر المعدیة. وأبرزت، على وجھ 
األجل. ولتعزیز التكامل  ةالخصوص، مساھمات التغذیة الجیدة في التنمیة االقتصادیة الطویل

واضحة ومؤشرات قابلة للقیاس. لكن  تعریفاتالحقیقي بین ھذه القطاعات، نحتاج إلى وضع 
رت من عدم حصر التغذیة في مكوناتھا الفنیة، نظرا إلى أنھ ینبغي ربط لمناقشة حذّ ا

 االستراتیجیات السلیمة بحقوق اإلنسان األساسیة، والنظر فیھا ضمن األبعاد السیاسیة لسوء التغذیة.
 
ودعت المائدة المستدیرة وكاالت األمم المتحدة وغیرھا إلى إعادة النظر في أھداف  

لتنمیة المستدامة المقترحة، والنظر في غایات أكثر طموحا من ذي قبل، وإنشاء نظم ومؤشرات ا
أكثر قوة لقیاس التقدم المحرز في تحقیق أھداف التغذیة على المستویات المحلیة والوطنیة 
والعالمیة. وینبغي للبیانات أن تتضمن مراقبة نقص المغذیات الدقیقة، ورسم الخرائط الجغرافیة 

ذیة من أجل استھداف االستثمارات الخاصة بالتغذیة بشكل أفضل. وینبغي لنا التركیز لسوء التغ
 على ما یمكن تحقیقھ، وینبغي لنا وضع معاییر صارمة لتحدید أولویات اإلجراءات.

 
قدرة األفراد على الحصول على  -الصحة أو الزراعة أو األسواق  -ویقوض ضعف النظم  

غذیة التي یحتاجونھا للنمو واالزدھار. وفي ظل ھذه النظم، تكون الرعایة الصحیة واألغذیة الم
رة؛ وحیثما تكون النظم ضعیفة، حاالت الطوارئ السیاسیة أو الصحیة، مثل فیروس اإلیبوال، مدمّ 

 یجب تعزیزھا.
 
 اختتمت المائدة المستدیرة أعمالھا بخمس رسائل أساسیة: 
 
یتعین على مجتمع التغذیة أن یحدد بوضوح ما المقصود بعبارة "التغذیة الكافیة" عبر  -1

المجتمعات والفئات العمریة والذكور واإلناث والظروف الصحیة حتى یتسنى تحدید 
 االحتیاجات التغذویة والتوقعات الخاصة باألمن الغذائي بشكل مناسب.
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أللف یوم"، وتشجیع الرضاعة الطبیعیة، والعمل ویجب علینا مواصلة التركیز على فترة "ا -2
أیضا على شمل المراھقات. ویجب علینا الترویج للتغذیة الجیدة والنشاط البدني، مع صحة 

 واألمراض غیر المعدیة. البدانةجیدة على المدى القریب، وحمایة طویلة األجل من 
 
لقیاس التقدم المحرز  األساسیةوینبغي تأمین توافق في اآلراء لتحدید أولویات المؤشرات  -3

واضحة ونظم رصد قویة تزود السیاسات والبرامج  تعریفاتفي مجال التغذیة، مع 
 بالمعلومات الالزمة على نحو فعال.

 
، 2015جمیعا فرصة للمساھمة بشكل كبیر في خطة التنمیة لما بعد عام لنا ویتیح المؤتمر  -4

 بشكل شامل في جمیع أھداف التنمیة المستدامة.وضمان معالجة سوء التغذیة بجمیع أشكالھ 
 
وھذا وقت فرید بالنسبة للتغذیة، إذ تحظى فیھ باھتمام عالمي غیر مسبوق، وبالنسبة  -5

لمستویات تاریخیة من االلتزام مع بیانات جدیدة تظھر ما ھو فعال وما ھو غیر فعال. وإن 
ھو فرصتنا لتحویل ما كان  2015 إدراج التغذیة بشكل راسخ في خطة التنمیة لما بعد عام

 یعتبر في السابق مشكلة مستعصیة إلى قصة نجاح عالمیة.
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 :2 ملخص الرئیس بشأن المائدة المستدیرة
 

 تحسین االتساق بین السیاسات من أجل التغذیة
 
اسمحوا لي، بادئ ذي بدء، أن أشكر المشرفین والمتحدثین الرئیسیین والخبراء  

المشاركین، إضافة إلى جمیع المندوبین الموقرین على المشاركة في المناقشات ضمن المائدة 
". وأتوجھ بالشكر تحسین االتساق بین السیاسات من أجل التغذیة التي تحمل عنوان " 2المستدیرة 

شعبة سیاسات الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة ، رئیس Tito Pizarroى السید على نحو خاص إل
 ، على ما قدمھ من مساعدة ال تقدر بثمن في رئاسة ھذه المائدة المستدیرة.في جمھوریة شیلي

 
 واسمحوا لي بتلخیص أھداف فرق الخبراء الثالثة: 
 
السیاسات االقتصادیة والتغییرات الصحیة االتساق بین بالمعني  1تمثل ھدف فریق الخبراء  

في تقییم التحدیات والفرص لتحقیق المزید من الترابط بین السیاسات العامة وفیما  في النظم الغذائیة
 بینھا من أجل تحسین التغذیة وتحقیق نظم غذائیة صحیة.

 
ة اتساق السیاسات من أجل زراعة مراعیبالمعني  2في حین كان ھدف فریق الخبراء  

ھو تقدیم أمثلة ملموسة حول كیفیة تصمیم المشاریع والبرامج والسیاسات الزراعیة لتراعي  للتغذیة
 بشكل أكبر االحتیاجات التغذویة.

 
في توضیح  التغذیة في جمیع القطاعاتبوأخیرا، تمثل ھدف فریق الخبراء األخیر المعني  

مختلف القطاعات، مثل الزراعة والصحة الطرق التي تقوم من خاللھا البلدان بإدماج التغذیة في 
 والتعلیم والتجارة والضمان االجتماعي.

 
وركزت المناقشات على الوضع الراھن، وحددت الفرص المتاحة وتقدمت بتوصیات. كما  

 نظرنا في السبل الممكنة الكفیلة بتفعیل االلتزامات وتحویلھا إلى إجراءات ملموسة.
 
امة خالل المناقشات بشأن اتساق السیاسات من أجل التغذیة وأثیرت العدید من القضایا الھ 

وتحقیق نظم غذائیة صحیة. وتبادل الكثیر من المتحدثین معنا تجاربھم الوطنیة، قصص النجاح 
سواء. وأعربوا عما یساورھم من قلق حیال التحدیات، وأحاطوا علما بالفرص  واإلخفاق على حدٍ 

المتاحة وأشاروا إلى سیاسات التغذیة الحالیة. وقد كانت جمیع األصوات المعبر عنھا في المناقشة 
 مثیرة لالھتمام ودقیقة جدا.

 
د ّعبر العدید . وقلیس ھناك أدنى شك في أن اتساق السیاسات من أجل التغذیة یشكل تحدیاً  

من المتحدثین عن ذلك بوضوح. وھذا النھج لیس مجانا، بل ھو استثمار یتطلب الكثیر من الموارد 
المال والوقت وااللتزام القوي وقدر كبیر من االھتمام. ولكنھ استثمار یعود بالمنفعة عندما یتم  -

 االنتھاء منھ، فھو یسفر عن إیرادات عالیة بالنسبة إلى األجیال.
 
والمفارقة تكمن في أننا نملك ما  -ونحن ال نفتقر إلى المعرفة بشأن كیفیة بلوغ ھذا الھدف  

یكفي من المعرفة في الوقت الراھن لكننا نفعل أقل مما ینبغي. وتبادل المشاركون معنا الحلول 
ط الوطنیة الخاصة بھم، منھا ما یتعلق بالسیاسات الضریبیة، أو برامج التعلیم والصحة، أو خط

. وھذه معرفة تعدیل تركیبة األغذیة أو توسیمھاالتغذیة المدرسیة، أو الترویج للرضاعة الطبیعیة، 
 یجب علینا استخدامھا واسمحوا لي أن أشیر بإیجاز إلى بعض األمثلة.
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لقد أصغینا إلى العدید من الخبرات الوطنیة في مجالي وضع وتنفیذ سیاسات واستراتیجیات  
اعات بشأن التغذیة بالتنسیق مع المنظمات والوزارات المعنیة، والمجتمع المدني وطنیة متعددة القط

والقطاع الخاص. وتركز ھذه السیاسات بشكل أساسي على الزراعة األسریة أو برامج التغذیة 
المدرسیة. وقد حظیت قصص نجاح الكثیر من البلدان، مثل البرازیل بفضل مبادرتھا للقضاء على 

ملیون برازیلي من الفقر)، وآیرلندا، بترحیب خاص وأصغي إلیھا بعنایة.  36لت الجوع التي انتش
كما كنا مسرورین لسماع أن العدید من البلدان تضع أطرا قانونیة وتدابیر خاصة بالسیاسة 
الضریبیة تتعلق بالضرائب على المنتجات الغذائیة غیر الصحیة، بعد تجارب الضرائب المفروضة 

 على التبغ.
 
ویمكننا، الیوم، أیضا تأكید أننا نمتلك األدوات الالزمة، مثل تحلیل سلسلة قیمة إمدادات  

األغذیة والطلب علیھا الذي یساعد على التركیز على مجمل األدلة واألنشطة والجھات الفاعلة 
 والحوافز في نظام األغذیة ویمكن أن یختبر فرضیة القیمة للتغذیة والقیمة لالقتصاد.

 
الحظ، یمكننا أیضا أن نالحظ أنھ رغم تطبیق أدوات مختلفة، فإنھ ما زال یُبلغ عن ولسوء  

واألمراض غیر المعدیة ذات الصلة بالنظام الغذائي في العدید  البدانةتنامي حاالت الوزن الزائد و
 من البلدان. وھذا یجبرنا على اتخاذ خطوات جذریة قدر المستطاع لقلب مسار االتجاھات. 

 
ضع سیاسات عامة جدیدة وتعزیز القائم منھا، ینبغي لنا زیادة توافر أغذیة غنیة ولدى و 

بالمغذیات ووجبات غذائیة متنوعة، وقدرة الحصول علیھا بأسعار معقولة. كما أن الحد من أوجھ 
على نفس القدر من األھمیة. وینبغي لنا أیضا اختیار  ماعدم المساواة وتشكیل طلب المستھلكین ھ

مة تراعي التغذیة بشكل أكبر، من خالل، مثال، تحسین المحتوى التغذوي، وإشراك سالسل قی
 الفاعلین من القائمین على تثقیف الناس، وتحفیز الطلب.

 
كما ینبغي لنا، عند رسم السیاسات، التركیز على الفئات األكثر ضعفا: الرضع والنساء.  

تكمیلیة لألطفال أن تكون مثال جیدا على ھذه ویمكن لبرامج التغذیة المدرسیة الوطنیة والتغذیة ال
 اإلجراءات المركزة.

 
ولكن ال یمكن أن یكون ھناك نھج "واحد یناسب الجمیع". فالسیاسات ینبغي أن تبرز أیضا  

 السیاقات الوطنیة والبیئة الثقافیة المحددة.
 
اھتمام خاص وعندما نتحدث عن الفئات الضعیفة، یجب علینا اإلشارة إلى أنھ تم إیالء  

خالل ھذا االجتماع للمرأة. فتمكین المرأة، بما في ذلك ملكیة األراضي، مسألة حاسمة األھمیة 
لتحسین نتائج التغذیة. ونظرا إلى أن المرأة غالبا ما تكون من مقدمي الرعایة األساسیین، فإنھا 

 .تھاأسرأفراد  ھا وجمیعأطفالھا التغذوي، في تغذیة تستطیع التأثیر مباشرة، من خالل وضع
 
وخالل مناقشتنا، تم التأكید على أنھ یتعین علینا اعتماد نُھج تشرك جمیع اإلدارات  

الحكومیة، وتضمن حصول قضایا التغذیة على استجابة مناسبة متعددة القطاعات. ونحن نرى 
 بوضوح ضرورة إدراج التغذیة في مبادرات التعاون اإلنمائي، وسیاسات التنمیة االقتصادیة

واستراتیجیات الحد من الفقر. وللحصول على أغذیة عالیة الجودة وتعزیز بناء القدرات في 
التجارة أمر واضح. والصحة والزراعة أواصر التعاون بین قطاعات  توطیدإنتاجھا، فإن ضمان 

ولالرتقاء بمستوى الوعي االجتماعي وتحسین معرفة المجتمع بمسائل الصحة، ال بد من المشاركة 
 ، مجددا، الفئات المستھدفة الحاسمة األھمیة.والوالدانالة لقطاع التعلیم. ویشكل األطفال الفع

 
 لكن الحكومات وحدھا لن تفعل كل شيء. 

52 



 
كما ساد، خالل المناقشة، اتفاق مشترك بأننا بحاجة إلى إشراك جمیع األطراف وقطاعات  

یام باستجابات فعالة لمعالجة سوء المجتمع، بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص، للق
شرط  األساسیةالتغذیة بجمیع أشكالھ. وینبغي أال ننسى أن الحوار البناء مع جمیع الجھات الفاعلة 

أساسي لتحقیق النجاح المشترك. ولكن ینبغي تكملة ھذا الحوار باللوائح التنظیمیة الالزمة، نظرا 
لربح االقتصادي. وكان وضع إطار وطني إلى أن الصحة العامة ال یمكن أن تكون رھینة ا

 للمساءلة للقطاع الخاص إحدى األفكار التي ناقشناھا كخیار محتمل.
 
وأخیرا، ال یمكننا أن ننسى التعاون الدولي. فبالنسبة للعدید من البلدان، غالبا ما یمثل السعي  

ة، وال سیما من منظمة إلى الحصول على الدعم من خالل المساعدة الفنیة من منظومة األمم المتحد
الصحة العالمیة ومنظمة األغذیة والزراعة، لتعزیز الجھود الوطنیة وتسریع وتیرتھا لمعالجة عدم 

 إلى جنب مع إدخال التغییرات القانونیة في الوقت نفسھ. اً اتساق السیاسات، الخیار األول جنب
 
وینبغي لجمیع السیاسات ذات الصلة أن تستند إلى التوصیات الواردة في الصكوك  

العالمیة، مثل االستراتیجیة العالمیة لمنظمة الصحة العالمیة بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني 
أو الوثیقة  2011والصحة، والوثیقة الختامیة لألمم المتحدة بشأن األمراض غیر المعدیة لعام 

أو بیان ھلسنكي المتعلق بالصحة  2014میة لألمم المتحدة بشأن األمراض غیر المعدیة لعام الختا
 في جمیع السیاسات.

 
وثمة أیضا حاجة ماسة إلى التعاون المتعدد األطراف في العدید من الصیغ المختلفة وقد  

 سمعنا الكثیر عن مدى المنفعة التي تعود بھا. 
 
أثناء المناقشات إلى النتائج المنشودة  تحلینا بھزم القوي الذي یحدونا األمل في أن یؤدي الع 

في المستقبل القریب في مختلف البلدان. ودعونا نأمل أننا، خالل المؤتمر القادم، سنتبادل جمیعنا 
 قصص النجاح ولیس أمثلة إخفاق السیاسات.

 
المستدیرة. وأعتقد حقا وأود أن أتوجھ بالشكر مرة أخرى إلى جمیع المشاركین في المائدة  

أن نتائج المناقشة ستشجعنا على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسین تغذیة السكان وصحتھم. وبعد 
عقود عدیدة من عدم االستثمار في التغذیة، تتاح لنا فرصة فریدة لطي صفحة الجوع وسوء 

 الفرصة.  هالتغذیة. فلنغتنم ھذ
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 :3 ملخص الرئیس بشأن المائدة المستدیرة
 

 من أجل التغذیةالحوكمة والمساءلة 
 
من فریقین من  الحوكمة والمساءلة من أجل التغذیةبشأن  3تألفت المائدة المستدیرة  

 الخبراء: ركز الفریق األول على الحوكمة بینما ركز الثاني على المساءلة.
 

 التغذیة في مجال حوكمةال: 1فریق الخبراء 
 
للحوكمة  األساسیةالمكونات  التغذیة في مجال حوكمةالبالمعني  1تناول فریق الخبراء  

 الفعالة للتغذیة على المستویین الوطني والدولي، وتبادل الخبرات في مختلف البلدان.
 
وشددت المائدة المستدیرة على الحوكمة الفعالة للتغذیة باعتبارھا مسألة أساسیة لمتابعة  

التغذیة. فإدراج التغذیة في جدول أعمال یتعلق بحقوق االلتزامات الواردة في إعالن روما عن 
 اإلنسان یجعل قضایا الحوكمة والمساءلة عنصرا محوریا بالنسبة إلى التنفیذ الفعال.

 
وأبرزت المائدة المستدیرة العراقیل التي یجب تذلیلھا من أجل ضمان حوكمة قویة في  

 مجال التغذیة:
 
 ؛یة غیر بارزة، وبالتالي تظل مشكلة خفیةغالبا ما تكون عالمات سوء التغذ )1(
 
 في كل بلد في العالم، یوجد أشخاص یعانون من سوء التغذیة؛ )2(
 
إن األشد تضررا من سوء التغذیة ھم عادة الذین یتمتعون بأقل صوت في المجتمع، لذلك ال  )3(

 تھم؛اصوأسمع ت
 
 غالبا ما یتم قیاس سوء التغذیة واإلبالغ عنھ بشكل سیئ؛  )4(
 
أصبحت التغذیة اختصاص الجمیع ومسؤولیة ال أحد، ومن ثم من غیر الواضح من یخضع  )5(

 القائمة؛  الحوكمةللمساءلة عن التغذیة في ھیاكل 
 
 مجموعة المنظورات القطریة التي تم تبادلھا خالل العروض. )6(
 
وسلطت جمیع المناقشات الضوء على أھمیة جعل قضایا التغذیة مرئیة وإنشاء آلیات  

حوكمة مناسبة في مختلف الوزارات واإلدارات الرئیسیة، وعلى أن آلیات الحوكمة لیس مھمة فقط 
 العالمي والوطني وإنما أیضا على المستویات المحلیة. المستویینعلى 

 
انت ھناك حاجة إلى إنشاء منظمة دولیة جدیدة تعنى كما نظرت المناقشات في ما إذا ك 

بالتغذیة. وعالوة على الموارد الكبیرة الضروریة إلنشاء منظمة جدیدة وتزویدھا بما یلزم، تم 
اإلقرار بوجود العناصر الضروریة بالفعل على المستویات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة والمحلیة. 

 القائمة وتقویتھا.  الحوكمة في تعزیز آلیات ویمكن استخدام الموارد بشكل أفضل
 
كما تم إثارة قضیة ما إذا كان ینبغي إشراك القطاع الخاص في وضع السیاسات والحوكمة  

 على السواء، وكیف ومتى ینبغي القیام بذلك. وجرى تبادل وجھات نظر وآراء وخبرات مختلفة.
 
 . سأشیر إلى بعضھا:1عن فریق الخبراء  أساسیةوقد انبثقت عدة استنتاجات  
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جعل سوء التغذیة بارز للعیان: إن الكثیر من آثار سوء التغذیة غیر مرئیة كما أن  -1
تضررا غیر مرئیین ویفتقرون إلى صوت على الدوام.  األكثر من األشخاصالعدید 

ین ومن ثم فإن تسلیط الضوء على التغذیة أمر حیوي. وفي ھذا الصدد، یشكل تحس
نوعیة وتواتر البیانات والمعلومات بشأن سوء التغذیة وأثر البرامج المنفذة، إضافة 
إلى تغییر الخطاب المتعلق بقضایا التغذیة خطوات مھمة. فعلى سبیل المثال، إذا 
استخدمنا عبارة "سوء التغذیة المزمن"، فإننا نقلل من حدة الحاجة الملحة لمعالجة 

 مشاكل التغذیة.
 

ي بالشمولیة والتمكین: یجب تمكین الذین ینبغي لھم التحرك لتمكینھم من فعل التحل -2
 قائمة على األدلة. حقائقذلك، بما في ذلك بتقدیم 

 
 التركیز على تلبیة احتیاجات السكان وضمان حقوق اإلنسان الخاصة بھم. -3

 
العمل في سیاق یتسم بتعدد أصحاب المصلحة وتخضع فیھ القطاعات وأصحاب  -4

 المصلحة للمساءلة عن تحقیق الغایات المتعلقة بالتغذیة.
 

اإلقرار بأن العمل بشأن تحسین التغذیة یجب أن یكون سیاسیا ولیس حزبیا، بحیث أن  -5
 ال تعیق الجھود الھادفة إلى تحسین التغذیة. الحكوميعملیات االنتقال 

 
بلورة تعریف لألمن  عالمیةالطلب من منظمة األغذیة والزراعة ومنظمة الصحة ال -6

 .التغذوي
 

التوجھ نحو النتائج. ینبغي أال تكون الحوكمة غایة في حد ذاتھا، بل وسیلة لوضع حد  -7
 لسوء التغذیة.

 
 القیادةوالتغذیة: الملكیة  في مجال حوكمةلاألھمیة ل احاسم انصرعنة والقیادة الملكی -8

 كمة الرشیدة.على جمیع المستویات أمر ضروري بالنسبة للحو الجیدة
 

ترسیخ غایات التغذیة في أھداف التنمیة المستدامة عنصر أساسي وثمة حاجة ماسة  -9
 لإلسھامات.

 
 : المساءلة في مجال التغذیة2فریق الخبراء 

 
المساءلة الحالیة.  التغذیة فعالیة آلیات في مجالالمعني بالمساءلة  2تناول فریق الخبراء  

تجارب وأمثلة بلدان مختارة. وجرى اإلقرار بأن المساءلة غالبا ما تكون صعبة وتمت مناقشة 
التغذیة غیر  سوء. لماذا؟ ألن العدید من مظاھر إن قیاسھا یكون أكثر صعوبة بل –التعریف 

فقط مع مرور الوقت. كما أن التحسینات التي تطرأ على التغذیة تبرز  مرئي، أو یصبح مرئیاً 
المنسقة التي یبذلھا العدید من القطاعات والجھات الفاعلة، وتعكس بعض الجھود المشتركة و

 .1التغذیة التي حددھا فریق الخبراء في مجال حوكمة الالعوائق التي تعترض 
 
وناقش الفریق أھمیة جمع آلیات المساءلة لمختلف القطاعات. وإضافة إلى ذلك، أكدت أمثلة  

بتخطیط الحكومات ومیزانیتھا ونفقاتھا ونتائجھا. وتم التشدید على البلدان على أھمیة ربط المساءلة 
 أھمیة ترسیخ آلیات الحوكمة على المستویات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة والمحلیة.

 
 یحدد خمس خطوات متمیزة: وعرض نموذج للمساءلة، 
 
حتى تتماشى النفقات  تحدید االلتزامات، بما في ذلك قیاس ما تنفقھ الحكومات على التغذیة، )1(

 مع استراتیجیات التغذیة.
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 ورصد التقدم المحرز وتعقبھ، بما في ذلك ملء فجوات البیانات وااللتزامات المالیة. )2(
 
 وتقییم االستجابة لاللتزامات. )3(
 
 االلتزامات، وتطبیق الغایات العالمیة على المستوى الوطني، إذا لزم األمر. وتعزیز )4(
 
على التقییمات، باالستعانة بالنتائج لرفع مستوى الوعي وااللتزامات والبحث عن والرد  )5(

 .مؤشرات لما ھو فعال وغیر فعال
 
وشددت المنظورات القطریة التي قدمت خالل العروض على أن المساءلة تشكل ركیزة  

التغذیة ونتائج أساسیة للحوكمة الرشیدة. كما أكدت المناقشات ذلك. ویجب تطبیق المساءلة على 
 التغذیة، ومن أجل ضمان ذلك، ال بد من المحاسبة العامة الشفافة.

 
أیضا ضرورة وضع مؤشرات لتتبع آلیات االلتزام والتنسیق الوطنیة  اتوأبرزت المناقش 

 داخل البلدان لتخطیط تغذیة أفضل والدعوة إلیھا والترویج لھا.
 
 عدة؛ سأشیر إلى بعضھا. یةأساساستنتاجات  2وانبثقت عن فریق الخبراء  
 
یتمثل أول ھذه االستنتاجات في أن المساءلة عامل حاسم في تحویل االلتزامات بتحسین  

التغذیة إلى نتائج. فإحراز التقدم في مجال التغذیة یتوقف إلى حد كبیر على نظم المساءلة القائمة. 
بالنتائج واإلجراءات موجودة فعال، ویكمن االستنتاج الثاني في أن بعض آلیات المساءلة المتعلقة 

لكن یجب تعزیزھا. لذلك من المھم االستثمار فیھا بشكل أكثر، من أجل إیجاد آلیات أكثر وأفضل. 
ثالثا، تقدم االتفاقات العالمیة وسیلة مفیدة لقیاس نتائج التغذیة على المستوى الوطني. رابعا، نحتاج 

والبیانات. ویجب تعزیز نظم المعلومات باإلبالغ عن إلى التوصل إلى اتفاق بشأن جمع المؤشرات 
النتائج ونشرھا بشكل منتظم وأكثر تفصیال. خامسا، تعتبر التغذیة قضیة شاملة. وھي تقتضي 
مشاركة متكاملة ومتعددة القطاعات، ویجب إشراك المجتمع المدني. سادسا، ینبغي أن یتماشى 

لتغذیة، بما یجمع عملیات وضع المیزانیة تخصیص الموارد مع األولویات الخاصة بتحسین ا
والتخطیط والتنفیذ معا. ویتمثل االستنتاج األخیر في أنھ ال بد من إدراج التغذیة بشكل أوسع في 

 أھداف التنمیة المستدامة.
 
كما زودتنا المائدة المستدیرة بأفكار مھمة عن الممارسات الجیدة والدروس المستخلصة،  

توصیات الملموسة بخصوص آفاق المستقبل بالنسبة للعمل بشأن الحوكمة وقدمت لنا أیضا بعض ال
 التغذیة. من أجلوالمساءلة 
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 الملحق الرابع: البلدان والمنظمات المشاركة
 

 األوروبي االتحادالبلدان و
 

 منظمة األغذیة والزراعة)ضو في األوروبي (منظمة ع االتحاد
 الروسي االتحاد
 إثیوبیا

 أذربیجان
 األرجنتین

 األردن
 أرمینیا
 إریتریا
 إسبانیا

 أسترالیا
 إستونیا

 إسرائیل
 أفغانستان
 إكوادور

 ألبانیا
 ألمانیا

 اإلمارات العربیة المتحدة
 إندونیسیا

 أنغوال
 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغندا
 أوكرانیا

 آیرلندا
 آیسلندا
 إیطالیا

 باراغواي
 باكستان
 البحرین
 البرازیل
 البرتغال

 بلجیكا
 بلغاریا

 بنغالدیش
 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا

 بوركینا فاسو
 بوروندي
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 بولندا
 )بولیفیا (دولة متعددة القومیات

 بیرو
 بیالروس

 تایلند
 تركیا

 ترینیداد وتوباغو
 تشاد

 توغو
 تونس
 تونغا

 لیشتى - تیمور
 الجبل األسود

 الجزائر
 سلیمانجزر 

 جمھوریة أفریقیا الوسطى
 الجمھوریة التشیكیة

 الجمھوریة الدومینیكیة
 جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

 جمھوریة إیران اإلسالمیة
 جمھوریة تنزانیا المتحدة

 جمھوریة فنزویال البولیفاریة
 جمھوریة كوریا

 جمھوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة
 جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

 جمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیة السابقة
 جمھوریة مولدوفا

 جنوب أفریقیا
 السودانجنوب 

 جورجیا
 جیبوتي

 الدانمرك
 رومانیا
 زامبیا

 زمبابوي
 ساموا

 سان مارینو
 سري النكا
 السلفادور
 سلوفاكیا
 سلوفینیا

 سنغافورة
 السنغال

 سوازیلند
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 السودان
 السوید

 سویسرا
 سیرالیون

 سیشیل
 شیلي

 الصومال
 الصین

 طاجیكستان
 العراق
 عمان

 غابون
 غامبیا

 غانا
 غواتیماال

 غینیا
 بیساو –غینیا 

 غینیا االستوائیة
 فرنسا
 الفلبین
 فنلندا

 فییت نام
 قبرص

 قطر
 قیرغیزستان
 كابو فیردي
 كازاخستان
 الكامیرون

 كرواتیا
 كمبودیا

 كندا
 كوبا

 كوت دیفوار
 كوستاریكا

 كولومبیا
 الكونغو
 الكویت
 تيكیریبا
 كینیا
 التفیا
 لبنان

 لكسمبرغ
 لیبریا
 لیبیا
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 لیتوانیا
 لیسوتو
 مالطة
 مالي

 مالیزیا
 مدغشقر

 مصر
 المغرب
 المكسیك

 مالوي
 ملدیف

 المملكة العربیة السعودیة
 المملكة المتحدة

 منغولیا
 موریتانیا
 موزامبیق

 موناكو
 میانمار
 نامیبیا

 النرویج
 النمسا
 نیبال

 النیجر
 نیجیریا

 نیكاراغوا
 نیوزیلندا

 ھایتي
 الھند

 ھندوراس
 ھنغاریا
 ھولندا

 الوالیات المتحدة األمریكیة
 الیابان
 الیمن

 الیونان
 

  عضو منتسب
 بورتوریكو (عضو منتسب في منظمة األغذیة والزراعة)
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 المراقبون
 

 الكرسي الرسولي
 مالطة السیادیةجماعة فرسان 

 فلسطین
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 منظومة األمم المتحدة 
 

 األمم المتحدة
 منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة 

 منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة 
 منظمة الصحة العالمیة 

 البنك الدولي 
 الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة

 منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة 
 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

 منظمة التجارة العالمیة 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 برنامج األمم المتحدة للبیئة
 صندوق األمم المتحدة للطفولة 

 برنامج األغذیة العالمي
 مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة

 األمن الغذائي في العالمالفرقة الرفیعة المستوى المعنیة بالتصدي ألزمة 
 للتغذیة الدائمة المتحدة األمم لجنة

 اتفاقیة التنوع البیولوجي 
 اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر 
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 المنظمات الحكومیة الدولیة األخرى
 

 األفریقي  االتحاد
 اتحاد المغرب العربي 

 المنظمة الدولیة للتنوع البیولوجي
 للمنطقة األوروبیة اآلسیویةاللجنة االقتصادیة 

 المنظمة الدولیة لقانون التنمیة
 الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر  االتحاد

  الغذائیةسیاسات الالمعھد الدولي لبحوث 
 المنظومة االقتصادیة ألمریكا الالتینیة

 الشراكة الجدیدة من أجل التنمیة في إفریقیا 
 مال األوروبيالمجلس الوزاري لبلدان الش

 منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي
 أمانة جماعة المحیط الھادئ 

 مركز الجنوب
 المنظمة العالمیة لصحة الحیوان
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 منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص
 
 جتمع المدنيمال
 

1,000 Days 
 الجوع مكافحةالعمل على 

Action pour la survie et le développement harmonieux de l'enfant 
 وكالة السبتیین للتنمیة واإلغاثة

Alianza Enfermedades no Transmisibles Chile 
 التحالف بشأن مكافحة استخدام التبغ والنھوض بالصحة

 الجمعیة األمریكیة للتغذیة
 مركز آسیا والمحیط الھادئ للموارد والبحوث المتعلقة بالمرأة

 الروحیة العالمیةجامعة براھما كوماریس 
 معھد القضاء على الجوع في العالم 
Breastfeeding Association of Zambia 

Brot für die Welt 
 مؤسسة كیر الدولیة

 خدمات اإلغاثة الكاثولیكیة ھیئة
Centre for Equity Studies 

Centre for Health, Education, Training and Nutrition Awareness 
Centro Internazionale Crocevia 

Chicago Council on Global Affairs 
 ھیئة الخدمات الكنسیة العالمیة

Civil Society Alliance for Nutrition Nepal 
 الوالیات المتحدة -منظمة العنایة العالمیة 

Consorcio por la Mar R.L. 
 المنظمة الدولیة للمستھلكین

Ecumenical Advocacy Alliance 
 ةیالمصریة للحقوق الشخص بادرةالم

Enlaces Continentales Mujeres Indígenas Americas 
 المركز األوروبي إلدارة سیاسات التنمیة

 الدولي لحركات البالغین الریفیین الكاثولیكیین االتحاد
Feed the Children 

 شبكة المعلومات والعمل الدولیة بشأن أولویة الغذاء
Food and Nutrition Society of Ethiopia 
  مجموعة العمل المعنیة باألمن الغذائي

Global Health Advocates France 
 منظمة الخیارات والروابط العالمیة

Gorta-Self Help Africa 
 التحالف الدولي للموئل 

Health Related Information Dissemination Amongst Youth 
Healthy Caribbean Coalition 

 ھیلین كیلر الدولیةمؤسسة 
Humana People to People 

Infant and Pediatric Nutrition Association of the Philippines 
 معھد دراسات التنمیة

 المجلس األمریكي للعمل الدولي التطوعي
 المنظمة الكنسیة للتعاون في مجال التنمیة

 بھاالجمعیة الدولیة لطلبة العلوم الزراعیة والعلوم المتصلة 
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 شبكة العمل الدولي من أجل أغذیة األطفال
 المجلس الدولي للمرأة

 السكرالدولي لمرضى  االتحاد
 الدولي لسیدات األعمال والمھنیات االتحاد
 الدولي لحركات الزراعة العضویة االتحاد

 المجلس الدولي لمعاھدات الھنود
 الھیئة الطبیة الدولیة

International Public Health  Agency 
الدولي لعمال األغذیة والزراعة والفنادق والمطاعم وخدمات تورید األغذیة الجاھزة والتبغ  االتحاد

 ورابطات العمال ذات الصلة
Kenya AIDS NGOs Consortium 

 )VIA CAMPESINAالحركة الدولیة للمزارعین الریفیین (
Max Planck Institute of Social Anthropology 

 الدقیقةمبادرة المغذیات 
 الحركات الدولیة للشباب الكاثولیك الزراعي الریفي

 حركة صغار المزارعین
Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe 

National Council for Food and Nutrition Security 
Nutritional Health Alliance 
 شبكة الباسیونیستس الدولیة

Peoples Health Movement 
 الخطة الدولیة

Plateforme des acteurs de la société civile au Bénin 
Plate-forme des organisations paysannes de l'Afrique centrale 

Prisma 
Proyecto AliMente México 

 معھد الصحة العامة
Réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l’Afrique de l'ouest 

 الصندوق التعلیمي
 منظمة الروتاري الدولیة

 منظمة إنقاذ الطفولة
Scaling Up Nutrition Civil Society Organization Kenya 

 الجمعیة الدولیة للوجبات المتأنیة
SNV Netherlands Development Organisation 

 جمعیة التنمیة الدولیة
 Terra Nuova Centro per il Volontariato ONLUS 

 مشروع مكافحة الجوع
The NCD Alliance 

Uganda Civil Society Coalition on Scaling up Nutrition 
Urbain-Rural: Générer des Echanges Nouveaux entre Citoyens 

 منظمة میاه ومساعدات
Welthungerhilfe e.V. 

 الطبیعیةالتحالف العالمي للعمل من أجل الرضاعة 
 التحالف العالمي للشعوب األصلیة المتنقلة 

 الصندوق الدولي لبحوث السرطان في العالم
World Chefs/Feeding Good 

 المنتدى العالمي للصیادین والعاملین في صید األسماك
 المنتدى العالمى للعاملین فى مصاید األسماك

 العالمي ألمراض القلب  االتحاد
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World March of Women in Mozambique 
World Obesity Federation 

World Public Health Nutrition Association 
 لرؤیة العالمیةاالمنظمة المعنیة ب

 المنظمة الدولیة للرؤیة العالمیة
Zambia Alliance of Women 

 
 القطاع الخاص

 
Agency for Research and Information on Fruit and Vegetables 

Ajinomoto Co. Inc. 
Amway Corporation 

Associação Brasileira da Indústria da Alimentação 
Badische Anilin- und Soda-Fabrik 

Bayerische Motoren Werke 
Cargill Inc. 

 شركة كوكا كوال
Deere & Company 

DSM 
Dutch Dairy Association 

Edesia Inc. 
Elanco 

Elanco Animal Health 
 الجمعیة األوروبیة لقانون الغذاء 

Ferrero Group 
Firmenich 

FoodDrinkEurope 
Fromageries Bel 

Gallup 
German Federation for Food Law and Food Science 

 التحالف العالمي لتحسین التغذیة
Global Dairy Platform Inc. 

Global Harvest Initiative 
Groupe Spéciale Mobile Association 

Grupo Bimbo 
 لشبكة الدولیة لألغذیة الزراعیة ا

 الرابطة الدولیة لمصنعي أغذیة الرضع 
 الحلف التعاوني الدولي 

 اتحاد األلبان الدولي 
 الدولیة للبیض  اللجنة

 الدولي للصحة الحیوانیة االتحاد
 الدولي لصناعة العلف االتحاد

 التحالف الدولي لألطعمة والمشروبات
 حوماألمانة الدولیة لل

 المجلس الدولي للدواجن
LB Bulgaricum PLC 

Mars Inc. 
McDonald's Corporation 

McGill Centre for the Convergence of Health and Economics 
Mead Johnson Nutrition 

Monsanto International Sarl 
National Fisheries Institute 

Nutriset 
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Protein Kissèe-La 
P.T. Indofood Sukses Makur Tbk 

Pulse Canada 
Results for Development Institute 

Royal DSM 
Royal FrieslandCampina 

 شبكة قطاع األعمال لتعزیز التغذیة
Sociedad Química y Minera Europe NV 

Unilever 
Unione Importatori Esportatori Industriali Commissionari Grossisti Ingrassatori Macellatori 

Spedizionieri Carni Bestiame e Prodotti Derivati 
 مجلس قطاع األعمال الدولي بالوالیات المتحدة

 لمزارعینل العالمیةمنظمة ال
Yara International ASA 
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 المؤسسات
 

Access to Nutrition Foundation  
 مؤسسة بیل ومیلیندا غیتس

 الصندوق االستثماري لألطفالمؤسسة 
HealthBridge Foundation of Canada 

 ولكوم االستئمانیة
Wemos Foundation  
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 الملحق الخامس: قائمة وثائق المؤتمر
 

  وثائق العمل
ICN2 2014/1 Rev.1 جدول األعمال المؤقت 

 
ICN2 2014/2 وثیقة نتائج المؤتمر: إعالن روما عن التغذیة 

 
ICN2 2014/3 Corr.1 وثیقة نتائج المؤتمر: إطار العمل 

 
  وثائق إعالمیة

ICN2 2014/INF/1 Rev.1 الجدول الزمني المؤقت 
 

ICN2 2014/INF/2 Rev.1 الترتیبات الخاصة بالمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذیة 
 

ICN2/2014/INF/3 Rev.1 قائمة مؤقتة بالوثائق 
 

ICN2 2014/INF/4  وثیقةمن دون 
 

ICN2 2014/INF/5 Corr. 1  مذكرة غالف وثیقتي نتائج المؤتمر التي أعّدتھا الرئیستان
 المشاركتان

 
   مستدیرةالمذكرات المفاھیمیة للموائد ال

ICN2 2014/RT/1  2015: التغذیة في خطة التنمیة لما بعد عام 1المائدة المستدیرة 
 

ICN2 2014/RT/2  بین السیاسات من أجل : تحسین االتساق 2المائدة المستدیرة
 التغذیة

 
ICN2 2014/RT/3  الحوكمة والمساءلة من أجل التغذیة3المائدة المستدیرة : 
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