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املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية
روما 19 -91 ،نوفمرب/تشرين الثاني 1192

مذكرة غالف وثيقيت نتائج املؤمتر اليت أعدّتها الرئيستان املشاركتان
وافقت جمموعة العمل املفتوحة العضوية ،بعد أن أكملت املفاوضات بشأن إعالن روما عن التغذية ،على إحالة
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النص النهائي ،الوارد باعتباره املرفق األول ،إىل املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية العتماده.
كما وافقت جمموعة العمل املفتوحة العضوية على إحالة إطار العمل الصادر عن املؤؤمتر الؤدولي الثؤاني املعؤين
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بالتغذيؤؤة ،الؤؤوارد باعتبؤؤاره املرفؤؤق الثؤؤاني ،وتؤؤو يتضؤؤمن جمموعؤؤة مؤؤن ااتؤؤارات واالعؤ املتعتات ال وعتؤؤة املتعلقؤؤة
بالستاعات لكي ملستعني بها احلكومات حسب املقتضى.
القرار املقرت ح ااخاه من اان املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية
يعتمد املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية إعالن روما عن التغذية وكذلك إطار العمل الذي يتضمن جمموعة من
ااتارات واالع املتعتات ال وعتة املتعلقة بالستاعات لكي ملستعني بها احلكومات حسب املقتضى .وملرد الوثتقتان
باعتبارتما املرفقني األول والثاني بتقرير املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية.

يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة
للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن االطالع على وثائق
أخرى على
موقع المنظمة www.fao.org

املرفق األول

إعالن روما عن التغذية
(النص املتفق عليه)

إذ نرحب مبشاركة رؤعاء الدول واحلكومات والضتوف اآلخرين الرفتعي املستوى،
حنن ،الوزراء وممثلي الدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) ومنظمؤة الصؤحة العاملتؤة
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اجملتمعني يف إطار املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية يف روما يف الف ة من  11إىل  21نوفمرب/ملشؤرين الثؤاني ،2112
الذي ملتشارك يف ملنظتمه الفاو ومنظمة الصحة العاملتة ،ملواجهة التحديات العديدة املرملب ة بسوء التغذية جبمتع أشؤكاله
ولتحديد الفرص املتاحة ملعاجلته يف العقود املقبلة،
إذ نؤكد من جديد على االلتزامات الؤ ملعهؤدنا بهؤا يف املؤؤمتر الؤدولي األول املعؤين بالتغذيؤة لعؤا ،1112
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ومؤمترات القمة العاملتة لألغذية لعامي  1111و ،2112ومؤمتر القمؤة العؤاملي لألمؤن الغؤذائي لعؤا  ،2111وكؤذلك يف
األتداف وخ ط العمل الدولتة ذات الصلة ،مبا يف ذلك أتداف التغذية العاملتة ملنظمة الصحة العاملتة لعا  2122وخ ؤة
العمل العاملتة ملنظمة الصحة العاملتة للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها للف ة .2121-2112
وإذ نؤكد من جديد على حق كل فرد يف احلصؤول علؤى أغذيؤة آمنؤة وكافتؤة ومغذيؤة مبؤا يتماشؤى واحلؤق يف
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احلصول على غذاء كافٍ ،واحلقوق األعاعتة لكل فرد يف التحرر من اجلؤو مبوجؤب العهؤد الؤدولي ااؤاص بؤاحلقوق
االقتصادية واالجتماعتة والثقافتة وغري ذلك من صكوك األمم املتحدة ذات الصلة.

التحديات العديدة اليت يطرحها سوء التغذية على التنمية الشاملة واملستدامة وعلى الصحة
نقر بأن عوء التغذية جبمتع أشكاله ،مبا يف ذلك نقص التغذيؤة ،ونقؤص املغؤذيات الدقتقؤة ،والؤوزن الزائؤد،
-2
والبدانة ،ال يؤثر على صحة األشخاص ورفاتهم فحسب من خالل التأثري علباً على التنمتة البشرية اجلسدية والعقلتة،
ويقوض جهاز املناعة ويزيد من ملعرض اإلنسان لألمؤراض السؤارية وغؤري السؤارية وحيؤد مؤن قؤدرة البشؤر علؤى حتقتؤق
إمكاناملهم وحيد من اإلنتاجتة ،بل له كلفة اجتماعتة واقتصادية عالتة وي رح غري ذلؤك مؤن أعبؤاء كؤثرية علؤى األفؤراد
واألعر ،واجملتمعات احمللتة والدول يف شكل ملداعتات اجتماعتة واقتصادية علبتة.
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نقر بأن األعباب اجلذرية لسوء التغذية معقّدة ومتعددة األبعاد وتي:
(أ) الفقر والتخلف والوضع االجتماعي واالقتصادي الرديء هلم دور كبري يف انتشار عوء التغذيؤة يف املنؤاطق
الريفتة واحلضرية؛
(ب) عد احلصول يف كل األوقات على غذاء كاف من النؤاحتتني الكمتؤة والنوعتؤة ومؤرا ملعتقؤدات األفؤراد
وثقافتهم وملقالتدتم وعاداملهم الغذائتة وملفضتالملهم مبا يتماشى مع القوانني والواجبات الوطنتة والدولتة؛
(ج) ملفاقم عوء التغذية غالباً بسؤبب ملغذيؤة الرضؤع واألطفؤال وممارعؤات الرعايؤة السؤتةة ،وعؤوء خؤدمات
الصرف الصحي والنظافة الصحتة ،وعد الوصول إىل التعلتم وإىل النظم الصؤحتة اجلتؤدة ومتؤاه الشؤرب
املأمونة ،واألمراض الناشةة عن األغذية واإلصابات ال فتلتة ،وابتال امللوثات مبستويات مضؤرة ،بفعؤل
األغذية غري املأمونة من اإلنتاج إىل االعتهالك؛
(د) األوبةة ،على غرار مرض فريوس إيبوال ،ال مل رح حتديات تائلة على األمن الغذائي والتغذية.

نقر بأن أشكال عوء التغذية املختلفة ملتزامن يف معظؤم البلؤدان؛ ففؤي حؤني ملتؤأثر مجتؤع الفةؤات االجتماعتؤة
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واالقتصادية مبخاطر النظم الغذائتة ،ملوجد فوارق شاععة ملتعلّق باحلالة التغذوية والتعرض لعوامل اا ر وكفاية ال اقؤة
الغذائتة واملتناول من املغذيات بني البلدان وداخلها.
نقر بأن بعض التغترات االقتصادية واالجتماعتة والبتةتة ميكن أن ملؤثر على أمنؤا النشؤا البؤدني والغؤذائي،
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مما يؤدي إىل ارملفا قابلتة التعرض للبدانة واإلصابة بؤاألمراض غؤري السؤارية مؤن خؤالل انتشؤار أمنؤا احلتؤاة القلتلؤة
احلركة ،واعتهالك األغذية ال حتتوي على نسب عالتة من الدتون ،ال عتما الدتون املشؤبعة والتقابلتؤة والسؤكريات
واألمالح/الصوديو .
نقر باحلاجة إىل معاجلة ملأثريات ملغري املناخ والعوامل البتةتة األخرى على األمؤن الغؤذائي والتغذيؤة وال عؤتما
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على كمتة األغذية املنتعة ونوعتتها وملنوعها مع أخذ اإلجراءات املناعبة ملعاجلة اآلثار السلبتة.
نقر بأن حاالت النزا وما بعد النزا  ،وحاالت ال وارئ يف اجملال اإلنساني واألزمات املمتدة مبا فتها ،ضؤمن
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مجلة أمور ،موجات اجلفاف والفتضانات والتصحر فضال عن األوبةة ،ملشكل عائقا أما األمن الغذائي والتغذية.
 -11نقر بأن النظم الغذائتة احلالتة ملواجه حتديات متزايدة من حتث ملؤوفري أغذيؤة كافتؤة وآمنؤة ومتنوعؤة وغنتؤة
باملغذيات للعمتع وملساتم يف وجبات غذائتة صحتة بسبب مجلة أمور منها القتود ال ملفرضؤها نؤدرة املؤوارد والتؤدتور
البتةي فضال عن أمنا اإلنتاج واالعتهالك غري املستدامة والفاقد واملهدر من األغذية والتوزيع غري املتوازن.
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 -11نقر بأن التعارة ملشكل عنصرا رئتستا يف حتقتق األمن الغذائي والتغذية وأن عتاعات التعارة جيؤب أن ملؤؤدي
إىل ملعزيز األمن الغذائي والتغذية للعمتع من خالل نظا عاملي للتعارة يكون منصفا وموجها حنو السؤوق ونعتؤد التأكتؤد
على ضرورة اإلحعا عن التدابري من طرف واحد ال ال ملراعي القانون الدولي مبا يف ذلك متثؤاق األمؤم املتحؤدة والؤ
ملعرض األمن الغذائي والتغذية للخ ر ،مبوجب ما ينص علته إعالن روما لعا .1111
 -12نالحظ بقلق شديد أن العقود األخرية شهدت ملقدماً متواضعاً وغري متساو يف جمال احلد من عوء التغذية ،علؤى
الرغم من اإلجنازات اهلامة يف العديد من البلدان ،وملظهر التقديرات أن:
(أ) معدل انتشار نقص التغذية قد اخنفض بشكل متواضع ،إال أن العدد امل لؤق يبقؤى مرملفعؤاً بدرجؤة غؤري
مقبولؤة ،فقؤؤد وصؤؤل عؤدد الؤؤذين يعؤؤانون مؤن اجلؤؤو املؤؤزمن إىل حؤوالي  812ماليؤؤني نسؤؤمة يف الفؤ ة
2112-2112؛
(ب) عوء التغذية املزمن املقاس مبستوى التقز قد اخنفض ،إال أنؤه ظؤل ي ؤال  111ملتؤون طفؤل دون عؤن
ااامسة يف عا  ،2112يف حني أن عوء التغذية احلاد (اهلزال) ظل ي ؤال  21ملتؤون طفؤل دون عؤن
ااامسة؛
(ج) نقص التغذية يشكّل أتم األعباب ال ملؤدي إىل وفاة األطفال دون عؤن ااامسؤة ،وقؤد ملسؤبب بنسؤبة
 22يف املائة من جممو وفتات األطفال يف العامل يف عا 2112؛
(د) أكثر من ملتاري شخص يعانون التو من نقص يف املغذيات الدقتقة مثل الفتتامني ألف ،والتود واحلديؤد
والزنك وغريتا؛
(تؤ) زيادة الوزن والبدانة قد شهدملا ارملفاعا عريعا بؤني األطفؤال والبؤالغني يف مجتؤع املنؤاطق ،إذ عؤانى
ملتون طفل دون عن ااامسة من زيادة الوزن يف عا  2112وأكثر من  211ملتون بؤال مؤن البدانؤة يف
عا 2111؛
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(و) عوامل اا ر املرملب ة بالنظم الغذائتة ،فضالً عن عد كفاية النشا البدني ،ملشكّل حوالي  11يف املائة
من عبء املرض والععز على املستوى العاملي.

رؤية مشرتكة للعمل على املستوى العاملي من أال وضع حد لسوء التغذية يف كل أشكاله
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نعتد التأكتد على ما يلي:
(أ) ميثل القضاء على عوء التغذية يف كل أشؤكاله واجبؤاً ألعؤباب صؤحتة وأخالقتؤة وعتاعؤتة واجتماعتؤة
واقتصادية ،مع ال كتؤز بشؤكل خؤاص علؤى االحتتاجؤات اااصؤة لألطفؤال والنسؤاء واملسؤنني وذوي
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االحتتاجؤؤات اااصؤؤة وغريتؤؤم مؤؤن الفةؤؤات الضؤؤعتفة إىل جانؤؤب األشؤؤخاص الؤؤذين يعتشؤؤون حؤؤاالت
إنسانتة طارئة؛
(ب) ينبغي أن ملعزز الستاعات التغذوية نظا غذائي صحي ومتوازن ومتنو يف مراحل احلتاة كافؤة .وبشؤكل
خاص ،جيب إيالء االتتما اااص إىل األيا األلف األوىل من بداية احلمل إىل عمؤر السؤنتني ،وكؤذلك
النساء احلوامل واملرضعات والنساء يف عن اإلجنؤاب واملراتقؤات عؤرب ملشؤعتع وملعزيؤز الرعايؤة الكافتؤة
وممارعات التغذية املناعبة مبا يف ذلك الرضاعة ال بتعتؤة بشؤكل حصؤري خؤالل األشؤهر السؤتة األوىل
ومواصلتها حتى عن السنتني وما بعدتا بواع ة التغذيؤة التكمتلتؤة املناعؤبة .وجيؤب ملعزيؤز الوجبؤات
الغذائتة الصحتة يف روضات األطفال واملدارس واملؤعسات العامة ومكان العمل واملنزل فضؤال عؤن ملنؤاول
األغذية الصحتة من جانب العائالت؛
(ج) ينبغي دعم العمل املنسق بؤني خمتلؤف اجلهؤات الفاعلؤة ،عؤرب مجتؤع الق اعؤات ذات الصؤلة ،علؤى
املستويات الدولتة واإلقلتمتة والوطنتؤة واحمللتؤة ،مؤن خؤالل اعتمؤاد الستاعؤات والؤربام واملبؤادرات
الشاملة مبا يف ذلك احلماية االجتماعتة ،من أجل التصدي لألعباء املتعددة لسؤوء التغذيؤة وملعزيؤز نظؤم
األغذية املستدامة؛
(د) ينبغي عد اعتخدا الغذاء كوعتلة للضغط الستاعي أو االقتصادي؛
(تؤ) ميكن للتقلب املفر ألععار السلع الغذائتة والتعارية أن يؤثر علبا على األمن الغذائي والتغذيؤة وينبغؤي
رصده بشكل أفضل ومعاجلته بسبب التحديات النامجة عنه؛
(و) يت لب حتسني النظم الغذائتة والتغذية أطرا ملشريعتة ذات صلة بسالمة األغذية وجودملها ،مبا يف ذلؤك
من أجل اعتخدا املواد الكتمتائتة الزراعتة بشكل مناعب عرب التشعتع على املشاركة يف أنشؤ ة تتةؤة
الدعتور الغؤذائي لوضؤع مواصؤفات دولتؤة لسؤالمة األغذيؤة وجودملهؤا ولتحسؤني املعلومؤات املقدمؤة إىل
املستهلكني مع جتنؤب التسؤويق والدعايؤة غؤري املناعؤبني للمؤواد الغذائتؤة واملشؤروبات غؤري الكحولتؤة
لألطفال ،حبسب ما يوصي به القرار WHA63.14؛
(ز) ينبغي حتسني البتانات واملؤشرات التغذوية باإلضافة إىل قدرات كل البلدان ودعمهؤا ،ال عؤتما البلؤدان
النامتة ،يف جمال مجع البتانؤات وحتلتلؤها ،وذلؤك للمسؤاتمة يف مراقبؤة أكثؤر فعالتؤة للتغذيؤة ووضؤع
الستاعات واملساءلة؛
(ح) ينبغي متكني املستهلكني من خالل حتسني املعلومات والتثقتف القائمني على األدلة فتما يتعلق بالصحة
والتغذية لتتمكنوا من اختاذ قرارات مستنرية بشأن اعتهالك املنتعؤات الغذائتؤة ،مؤن أجؤل ممارعؤات
غذائتة صحتة؛
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( ) ينبغي دم التغذية يف النظم الصحتة الوطنتة مع ملوفري الوصول إىل الرعايؤة الصؤحتة املتكاملؤة للعمتؤع
عن طريق علسلة متصلة من نه الرعاية ،مبا يف ذلك ملعزيز الصحة والوقايؤة مؤن األمؤراض ،واملعاجلؤة
وإعادة التأتتل واملساتمة يف احلد من عد املساواة عؤرب مللبتؤة االحتتاجؤات احملؤددة املتصؤلة بالتغذيؤة
ونقا الضعف لدى خمتلف الشرائح السكانتة؛
(ي) ينبغي أن ملولي الستاعات يف جمال التغذية وغريتا من الستاعات ذات الصلة اتتماما خاصا للنسؤاء وأن
متكّن النساء والفتتات لتساتم بالتالي يف وصؤول النسؤاء بشؤكل كامؤل ومتسؤاو إىل احلمايؤة االجتماعتؤة
واملوارد مبا يف ذلك ،من مجلؤة أمؤور ،الؤدخل واألراضؤي واملتؤاه والتمويؤل والتعلؤتم والتؤدريب والعلؤو
والتكنولوجتا واادمات الصحتة مما يعزز بالتالي األمن الغذائي والصحة.
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نقر مبا يلي:
(أ) ينبغي للتعاون الدولي واملساعدة اإلمنائتة الرمستة من أجؤل التغذيؤة دعؤم االعؤ املتعتات والستاعؤات
والربام الوطنتة اااصة بالتغذية ومبادرات املراقبة ذات الصلة واعتكماهلا ،حسب االقتضاء؛
(ب) يتعزز اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاف يف عتاق األمؤن الغؤذائي الؤوطين مؤن خؤالل نظؤم غذائتؤة
مستدامة ومنصفة ومرنة ومتنوعة وقابلة للوصول إلتها يف كل احلاالت؛
(ج) يض لع العمل اجلماعي بدور أعاعي يف حتسني التغذية ،وتو يت لب التعاون بؤني احلكومؤات والق ؤا
اااص واجملتمع املدني واجملتمعات احمللتة؛
(د) يُعترب الوصول غري التمتتزي واملضمون إىل املوارد واعتخدامها مبا يتماشؤى مؤع القؤانون الؤدولي ،أمؤرين
مهمني لألمن الغذائي والتغذية؛
(تؤ) ينبغي معاجلة النظم الغذائتة والزراعتة ،مبا يف ذلك احملاصؤتل والثؤروة احلتوانتؤة ،ومصؤايد األمسؤاك
وملربتة األحتاء املائتة بشكل شامل ،من خالل الستاعات العامة املنسقة ،مع األخذ يف احلسؤبان املؤوارد
واالعتثمار والبتةة واألشخاص واملؤعسات والعملتات الؤ ملُنؤتج مؤن خالهلؤا األغذيؤة وملُعهؤز وملُخؤزن
وملُوز وملُحضر وملُستهلك؛
(و) يض لع املزارعون األعريون وأصحاب احلتازات الصغرية ،ال عتما النسؤاء العؤامالت يف الزراعؤة ،بؤدور
مهم يف احلد من عوء التغذية وجيب أن يتلقوا دعؤم الستاعؤات العامؤة املتكاملؤة واملتعؤددة الق اعؤات،
حبسب املقتضى ،ال من شأنها زيادة قدرملهم اإلنتاجتة ومداختلهم وملعزيز قدرملهم على الصمود؛
(ز) أعفرت احلروب واالحتالالت واإلرتؤاب واالضؤ رابات األتلتؤة والكؤوار ال بتعتؤة وملفشؤي األمؤراض
واألوبةة ،فضال عن انتهاكات حقوق اإلنسان والستاعؤات االجتماعتؤة االقتصؤادية غؤري املناعؤبة ،عؤن
عشرات املاليني من الالجةني واملهعرين وملأثر السكان املدنتني غري املقامللني باحلروب والنازحني الؤذين
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تم من أكثر اجملموعات ملعرضاً من الناحتة التغذوية؛ ويف أحتان كثرية ملكؤون املؤوارد الرامتؤة إىل إعؤادة
ملأتتل مللك اجملموعات ورعايتها غري كافتة على اإلطالق كما ملكؤون حؤاالت الؤنقص التغؤذوي شؤائعة.
ويتعني على كل اجلهات املسؤولة التعاون لضمان عبور األغذية واإلمدادات ال بتة وملوزيعها بشكل آمؤن
ويف الوقت املناعب ملن حيتاج إلتها ،مبا يتماشى مؤع معتقؤدات األفؤراد وثقؤافتهم وملقالتؤدتم وعؤاداملهم
الغذائتة وملفضتالملهم مبوجب التشريعات الوطنتة والقوانني وااللتزامات الدولتة ومتثاق األمم املتحدة؛
(ح) يشكّل االعتثمار املسؤول يف الزراعة ،1مبا يشمل أصحاب احلتازات الصغرية والزراعة األعرية ،ويف نظم
األغذية أمرا ضروريا لتعاوز عوء التغذية؛
( ) يتعني على احلكومات محاية املسؤتهلكني ،وال عؤتما األطفؤال ،مؤن التسؤويق والدعايؤة غؤري املناعؤبني
لألغذية؛
(ي) يت لب حتسني التغذية أنظمة غذائتة صحتة ومتوازنة ومتنوعة مبا يف ذلك الوجبات التقلتديؤة حبسؤب
املقتضى ال ملليب االحتتاجؤات مؤن املغؤذيات جلمتؤع اجملموعؤات العمريؤة وكافؤة اجملموعؤات ذات
االحتتاجات التغذوية اااصة مع ملفادي االعتهالك املفر للدتون املشبعة والسكريات وامللؤح/الصؤوديو
وشبه القضاء على الدتون املتقابلة من بني أمور أخرى؛
(ك) ينبغي لنظم األغذية أن ملتتح الوصول إىل األغذية على مدار العا لتلبتة احتتاجات الناس مؤن املغؤذيات
وملعزيز املمارعات الغذائتة الصحتة؛
(ل) ينبغي لنظم األغذية أن ملساتم يف الوقاية من األمراض املعدية ومعاجلتها مبا يف ذلك األمراض احلتوانتؤة
املصدر والتصدي ملقاومة املتكروبات لألدوية؛
( ) ينبغي أن ملتسم النظم الغذائتة ،مبا فتها كافة مكونات اإلنتاج ،باالعؤتدامة واملرونؤة والكفؤاءة يف ملؤوفري
األغذية املتنوعة بشكل منصف مع إيالء االتتما الواجب لتقتتم آثارتا على البتةة والصحة؛
(ن) ال بد من احلد من الفاقد واملهدر من األغذية على امتداد السلسؤلة الغذائتؤة للمسؤاتمة يف حتقتؤق األمؤن
الغذائي والتغذية والتنمتة املستدامة؛
(س) ينبغي ملنظومة األمم املتحدة مبا يف ذلك جلنة األمن الغذائي العاملي واملؤعسات املالتة الدولتة واإلقلتمتؤة
أن ملعمل معاً بفعالتة أكرب من أجل دعم اجلهود الوطنتة واإلقلتمتة حبسؤب االقتضؤاء ،وملعزيؤز التعؤاون
الدولي واملساعدة اإلمنائتة لتسريع وملرية التقد احملرز يف جمال التصدي لسوء التغذية؛

1

ملشمل عبارة "الزراعة" يف تذه الوثتقة احملاصتل والثروة احلتوانتة واحلراجة ومصايد األمساك.
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( ) ميثل معرض "أكسبو متالنو  ،"2112املخصؤص ملوضؤو "ملغذيؤة الكوكؤب ،طاقؤة للحتؤاة" ،مؤن بؤني
فعالتات ومنتديات أخرى ذات صلة ،فرصةً قتمة للتشديد على أتمتة األمؤن الغؤذائي والتغذيؤة وعؤوف
يقو املعرض بتوعتة الرأي العا وملعزيز النقاش وإبراز نتائ املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية.

االلتزام بالعمل
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حنن نلتز بؤ:
(أ) القضاء على اجلو وعلى مجتع أشكال عوء التغذية علؤى مسؤتوى العؤامل ،ال عؤتما القضؤاء علؤى عؤوء
التغذية ،والتقز واهلزال ونقص الوزن وزيادة الوزن لدى األطفال دون عؤن ااامسؤة؛ وفقؤر الؤد لؤدى
النساء واألطفال ،ضمن غريتا مؤن أوجؤه الؤنقص يف املغؤذيات الدقتقؤة؛ إىل جانؤب عكؤ االجتاتؤات
املتنامتة يف زيادة الوزن والبدانة والتخفتف من عبء األمراض غري السارية املرملب ة بالنظم الغذائتة لؤدى
مجتع الفةات العمرية؛
(ب) زيادة االعتثمارات من أجل التدخالت واإلجراءات الفعالة لتحسني النظم الغذائتة للناس وملغؤذيتهم مبؤا
يف ذلك يف حاالت ال وارئ؛
(ج) ملعزيز نظم األغذيؤة املسؤتدامة عؤن طريؤق وضؤع عتاعؤات متسؤقة ،مؤن اإلنتؤاج إىل االعؤتهالك ،عؤرب
الق اعات ذات الصلة ومتكني الوصول على مؤدار العؤا إىل أغذيؤة مللؤيب االحتتاجؤات التغذويؤة للنؤاس
وملعزز النظم الغذائتة الصحتة املأمونة واملنوعة؛
(د) إبراز أتمتة التغذية ضمن االع املتعتات والستاعات وخ ط العمل والربام الوطنتة ذات الصلة ومواءمة
املوارد الوطنتة بناء على ذلك؛
(تؤ) حتسني التغذية من خالل ملعزيز القدرات البشرية واملؤعستة ملعاجلة مجتع أشكال عوء التغذية بواع ة
البحو العلمتة واالجتماعتة واالقتصادية ذات الصؤلة ،والتنمتؤة واالبتكؤار ونقؤل التكنولوجتؤا املالئمؤة
بشرو متفق علتها بشكل متبادل ،من مجلة أمور أخرى؛
(و) ملشعتع وملسهتل املساتمات واإلجراءات من قبل مجتع أصؤحاب املصؤلحة لتحسؤني التغذيؤة وملشؤعتع
التعاون بني البلدان وداخلها ،مبا يف ذلك بؤني بلؤدان الشؤمال واجلنؤوب وفتمؤا بؤني بلؤدان اجلنؤوب،
والتعاون الثالثي؛
(ز) وضع الستاعات والربام واملبادرات لضمان النظم الغذائتة الصحتة طوال احلتاة ،بدءا من املراحل األوىل
من احلتاة وحتى مرحلة البلوغ ،مبا يف ذلك لذوي االحتتاجات التغذوية اااصة ،قبل احلمل وخالله،
وال عتما خالل األيا األلف األوىل ،وملعزيز ومحاية ودعم الرضاعة ال بتعتة بشؤكل حصؤري خؤالل أول
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عتة أشهر ومواصلة الرضاعة ال بتعتة حتى عن السنتني ومؤا بعؤدتا مؤع التغذيؤة التكمتلتؤة املناعؤبة،
والتغذية العائلتة واملدرعتة الصحتة وخالل مرحلة ال فولة ،وكذلك أنوا التغذية املتخصصة األخرى؛
(ح) متكني األشخاص وملكوين بتةة مؤاملتة الختاذ قرارات مستنرية بشأن اختتار املنتعات الغذائتة من أجؤل
ممارعات غذائتة صحتة ومتنوعة ،واملمارعات املناعبة لتغذيؤة الرضؤع واألطفؤال ،مؤن خؤالل حتسؤني
املعلومات والتثقتف بشأن الصحة والتغذية؛
( ) ملنفتذ االلتزامات الواردة يف تذا اإلعالن من خالل إطؤار العمؤل الؤذي عتسؤهم أيضؤا يف ضؤمان املسؤاءلة
ورصد التقد احملرز يف أتداف التغذية العاملتة؛
(ي) إع اء االعتبار الواجب لدم الرؤية وااللتزامات الواردة يف تؤذا اإلعؤالن يف خ ّؤة التنمتؤة ملؤا بعؤد عؤا
 ،2112مبا يف ذلك تدف عاملي حمتمل ذي صلة؛
 -11ندعو الفاو ومنظمة الصحة العاملتؤة ،بالتعؤاون مؤع غريتمؤا مؤن الوكؤاالت والصؤناديق والؤربام التابعؤة لألمؤم
املتحدة ،وكذلك منظمات دولتة أخرى ،إىل دعم احلكومات الوطنتة ،وبناء على ال لب ،وضع وملعزيز وملنفتذ عتاعؤاملها
وبراجمها وخ ها من أجل التصدي للتحديات املتعددة النامجة عن عوء التغذية.
 -17ونوصي بأن ملقر اجلمعتة العامة لألمم املتحدة إعالن روما عن التغذية فضالً عن إطار العمل الذي يتتح جمموعة
من البدائل واالع املتعتات ال وعتة للستاعات لكي ملستخدمها احلكومات ،حبسؤب مؤا ملؤراه مناعؤبا ،وبؤأن ملنظؤر يف
إعالن "عقد العمل من أجل التغذية" من  2111إىل  ،2122من ضمن اهلتاكل القائمة واملوارد املتاحة.
===
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املرفق الثاني

إطار العمل
(النص املتفق عليه)

من االلتزامات إىل العمل
معلومات أساسية
عُعل حتسن ملحوظ يف خفض اجلو وعوء التغذية لسكان العامل منذ انعقاد املؤمتر الدولي املعؤين بالتغذيؤة يف
-1
عا  . 1112غري أن التقد على مسار خفض اجلؤو وخفؤض نقؤص التغذيؤة كؤان وال زال متفاوملؤا وب تةؤا بصؤورة غؤري
مقبولة .ويتمثل التحدي الرئتسي التو يف حتسني التغذية بصورة مستدامة عرب ملنفتذ عتاعات متسقة وإجؤراءات منسؤقة
ملنستق ًا أفضل يف خمتلف الق اعات ذات الصلة.
الغرض والغايات
طبتعة إطار العمل تذا طوعتة .ويتمثل اهلدف منه يف ملوجته عملتة ملنفتذ االلتزامؤات الؤواردة يف "إعؤالن رومؤا
-2
عن التغذية" الذي اعتمده املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية الذي انعقد يف روما ،إي التا ،يف  21-11نوفمرب/ملشؤرين
الثاني  .2112وبنؤاء علؤى االلتزامؤات واألتؤدا ف والغايؤات القائمؤة ،يؤوفر إطؤار العمؤل تؤذا جمموعؤة مؤن ااتؤارات
واالع املتعتات يف جمال الستاعؤة العامؤة الؤ ميكؤن للحكومؤات ،2بالتعؤاون مؤع أصؤحاب املصؤلحة اآلخؤرين ،أن
ملدرجها حسب االقتضاء يف خ ها الوطنتة للتغذية والصحة والزراعة 3والتنمتة واالعتثمار وأن ملأخذتا يف االعتبار لدى
التفاوض بشأن املفاقات دولتة لتحقتق ملغذية أفضل للعمتع.
و مبا أن احلكومات ملتحمل املسؤؤولتة الرئتسؤتة عؤن اختؤاذ اإلجؤراءات علؤى املسؤتوى الق ؤري بالتحؤاور مؤع
-2
جمموعة واععة من أصحاب املصلحة ،مبا يف ذلك اجملتمعؤات احمللتؤة املتؤأثرة ،ملتوجؤه التوصؤتات أعاعؤاً إىل القؤادة
احلكؤومتني .وعؤؤتنظر تؤؤؤالء يف مؤؤدى مالءمؤؤة الستاعؤؤات واإلجؤراءات املوصؤؤى بهؤؤا مؤؤن حتؤؤث العالقؤؤة باالحتتاجؤؤات
والظروف الوطنتة ،إىل جانب األولويات الوطنتة واإلقلتمتة ،مبا يف ذلك األطر القانونتؤة .ولغؤرض املسؤاءلة ،يعتمؤد تؤذا
اإلطار الغايات العاملتة احلالتة ال يتوخى حتقتقها حبلول عا  2122والرامتؤة إىل حتسؤني ملغذيؤة األمهؤات والرضؤع
وصغار األطفال 4واحلد من عامل اا ر املتمثل يف األمراض غري السارية.5

 2ملشمل عبارة "احلكومات" االحتاد األوروبي واملنظمات اإلقلتمتة األخرى بشأن املسائل ال من اختصاصها.
 3ملشمل عبارة "الزراعة" يف تذه الوثتقة احملاصتل والثروة احلتوانتة واحلراجة ومصايد األمساك.
 4تي ( )1خفض عدد األطفال دون عن ااامسة املصابني بالتقز على الصعتد العاملي بنسبة  21يف املائة؛ و( )2خفض فقر الد لدى النسؤاء يف عؤن
اإلجناب بنسبة  21يف املائة؛ و( )2خفض الوزن املتدني عند الوالدة بنسبة  21يف املائة؛ و( )2عد زيادة السمنة لدى األطفال؛ و( )2زيؤادة معؤدالت
الرضاعة ال بتعتة بشكل حصري خالل األشهر الستة األوىل إىل نسؤبة  21يف املائؤة علؤى األقؤل؛ و( )1خفؤض اهلؤزال لؤدى األطفؤال واحلفؤاظ علتؤه
ما دون نسبة  2يف املائة.
 5تي ( )1خفض ملناول امللح بنسبة  21يف املائة؛ ( )2وقف ملزايد انتشار السمنة لدى املراتقني والبالغني.
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جمموعة خيارات السياسة العامة والربامج املوصى بها
يوصى مبعموعة ااتارات التالتة يف جمال الستاعة العامة والربام لتهتةة بتةة متكتنتة وحتسؤني التغذيؤة يف
-2
مجتع الق اعات.

إاراءات موصى بها لتهيئة بيئة متكينية للعمل الفعّال











التوصية  :9ملعزيز االلتزا الستاعي واملشاركة االجتماعتة لتحسني التغذية على املسؤتوى الق ؤري مؤن خؤالل
احلوار الستاعي والدعوة.
التوصية  :1وضع خ ط وطنتة للتغذيؤة ،أو ملنقتحهؤا حسؤب االقتضؤاء ،واحتسؤاب كلفتهؤا ،والتوفتؤق بؤني
الستاعؤات الؤ ملؤؤؤثر علؤى التغذيؤؤة لؤؤدى خمتلؤف الؤؤوزارات والوكؤؤاالت وملعزيؤز األطؤؤر القانونتؤؤة والقؤؤدرات
االع املتعتة اااصة بالتغذية.
التوصية  :3القتا  ،حسب االقتضؤاء ،بتعزيؤز وو ضؤع آلتؤات وطنتؤة لألمؤن الغؤذائي والتغذيؤة عؤرب اإلدارات
احلكومتة وبني الق اعات ملضم أصحاب املصلحة املتعددين لإلشراف علؤى ملنفتؤذ الستاعؤات واالعؤ املتعتات
والربام واالعتثمارات األخرى يف التغذية .وقد ملؤدعو احلاجؤة إىل آلتؤات مماثلؤة علؤى مسؤتويات خمتلفؤة إىل
جانب ضوابط قوية ضد عوء االعتخدا وملضارب املصاحل.
التوصية  :2زيادة االعتثمار املسؤول واملستدا يف التغذيؤة ،ال عؤتما علؤى املسؤتوى الق ؤري بتمويؤل حملؤي؛
وملولتد موارد إضافتة من خالل أدوات متويل مبتكرة؛ واعتق اب شركاء يف التنمتؤة لزيؤادة املسؤاعدة اإلمنائتؤة
الرمستة يف جمال التغذية وملشعتع االعتثمارات اااصة حسب االقتضاء.
التوصية  :5حتسني ملوافر وجودة وكمتة وملغ تة وإدارة نظؤم املعلومؤات املتعؤددة الق اعؤات املتعلقؤة بالتغذيؤة
لتحسني وضع الستاعات واملساءلة.
التوصية  :6ملعزيز التعاون يف ما بني البلدان ،مثل التعاون بني الشمال واجلنوب ،ويف ما بني بلدان اجلنوب،
والتعاون الثالثي ،وملبادل املعلومات عن التغذية واألغذية والتكنولوجتا والبحو والستاعات والربام .
التوصية  :7ملعزيز حوكمة التغذية وملنستق عتاعات واعؤ املتعتات وبؤرام وكؤاالت منظومؤة األمؤم املتحؤدة
وبراجمها وصناديقها ،كل ضمن واليته.

إاراءات موصى بها من أال نظم غذائية مستدامة من شأنها تعزيز نظم غذائية صحية
 التوصية  :8اعتعراض الستاعات واالعتثمارات الوطنتة وإدراج أتداف التغذيؤة يف ملصؤمتم وملنفتؤذ الستاعؤات
والؤؤربام املتعلقؤؤة باألغذيؤؤة والزراعؤؤة لتعزيؤؤز الزراعؤؤة املراعتؤؤة للتغذيؤؤة لضؤؤمان األمؤؤن الغؤؤذائي ومتكؤؤني نظؤؤم
غذائتة صحتة.
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التوصية  :1ملدعتم اإلنتاج والتعهتز احمللتني لألغذيؤة ،ال عؤتما مؤن جانؤب أصؤحاب احلتؤازات الصؤغرية
واملزارعني األعريني ،وإيالء اتتما خاص لتمكني املرأة ،مع اإلقرار بأن التعؤارة الكفؤؤة والفعالؤة أمؤر رئتسؤي
لتحقتق أتداف التغذية.
التوصية  :91ملشعتع ملنويع احملاصتل ،مبا يف ذلك احملاصتل التقلتدية غري املستغلة اعتغالالً كافتا ،وزيادة
إنتاج الفواكه وااضراوات ،واإلنتاج املناعب للمنتعات ذات املصدر احلتؤواني حسؤب احلاجؤة ،مؤع مل بتؤق
املمارعات املستدامة لإلنتاج الغذائي وإدارة املوارد ال بتعتة.
التوصية  :99حتسني التكنولوجتات والبنى األعاعؤتة اااصؤة بؤالتخزين واحلفؤظ والنقؤل والتوزيؤع افؤض
االنعدا املومسي لألمن الغذائي والفاقد واملهدر من األغذية واملغذيات.
التوصية  :91إقامة وملدعتم املؤعسات والستاعات والربام واادمات لتعزيز قؤدرة اإلمؤدادات الغذائتؤة علؤى
الصمود يف املناطق املعرضة لألزمات ،مبا يف ذلك املناطق املتأثرة بتغري املناخ.
التوصية  :93وضع خ و ملوجتهتة دولتة بشأن النظم الغذائتة الصحتة واعتمادتا وملكتتفها حسب االقتضاء.
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 التوصية  :92ملشعتع احلد التدرجيي من الدتون املشؤبعة والسؤكريات وامللح/الصؤوديو والؤدتون التقابلتؤة يف
األغذية واملشروبات ،للحتلولة دون إفؤرا املسؤتهلكني يف ملناوهلؤا وحتسؤني احملتؤوى مؤن املغؤذيات ،حسؤب
االقتضاء.
 التوصية  :95اعتكشاف األدوات التنظتمتة وال وعتة  -مثل عتاعات التسويق والدعاية والتوعتم واحلوافز أو
املثب ات االقتصادية وفق ًا لقواعد تتةؤؤة الدعتور الغذائؤؤي ومنظمة التعارة العاملتؤة ،وذلؤك مؤن أجؤل ملشؤعتع
النظم الغذائتة الصحتة.
 التوصية :96وضع معايري قائمة على األغذية أو املغذيات جلعل النظم الغذائتة الصحتة ومتؤاه الشؤرب اآلمنؤة
متاحة يف املرافق العامة مثل املستشفتات ومرافق رعاية األطفال وأماكن العمؤل واجلامعؤات واملؤدارس وخؤدمات
ملقديم األطعمة واملكاملب احلكومتة والسعون وملشعتع إقامة مرافق للرضاعة ال بتعتة.

إاراءات موصى بها يف جمال التجارة واالستثمار الدوليني
 التوصية  :97ملشؤعتع احلكومؤات ووكؤاالت األمؤم املتحؤدة وبراجمهؤا وصؤناديقها ومنظمؤة التعؤارة العاملتؤة
ومنظمات دولتة أخرى ذات الصلة على حتديد فرص حتقتق األتداف الغذائتؤة والتغذويؤة العاملتؤة مؤن خؤالل
عتاعات االعتثمار والتعارة.
 التوصية  :98حتسني ملوافر اإلمدادات الغذائتؤة وإمكانتؤة احلصؤول علتهؤا عؤرب املفاقؤات وعتاعؤات جتاريؤة
مناعبة والعمل على ضمان أال يكون ملثل تذه االملفاقؤات وال ستاعؤات ملؤأثري عؤليب علؤى احلؤق يف غؤذاء كؤاف
يف بلدان أخرى.7
 6يشمل أصحاب احلتازات الصغرية العاملني يف جمالي الزراعة واألغذية والصؤتادين التقلتؤديني والرعؤاة والسؤكان األصؤلتني ومؤن ال ميلكؤون أراض
(جلنة األمن الغذائي العاملي ،اإلطار االع املتعي العاملي لألمن الغذائي والتغذية.)2112 ،
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إاراءات موصى بها للتثقيف التغذوي وتوفري املعلومات عن التغذية
 التوصية  :91ملنفتذ ملدخالت التثقتف التغذوي وملوفري معلومات بناء على اا و التوجتهتؤة الوطنتؤة للؤنظم
الغذائتة وملنفتذ عتاعات متسقة لألغذية والنظم الغذائتة من خالل حتسني املنات الدراعتة والتثقتف التغؤذوي
يف خدمات الصحة والزراعة واحلماية االجتماعتة وملدخالت جمتمعتة ومعلومات عند نقا البتع ،مبؤا يف ذلؤك
التوعتم.
 التوصية  :11بناء مهارات وقدرات التغذية لالض ال بأنش ة التثقتف التغذوي ال عتما للعؤاملني يف اا ؤو
األمامتة وللعاملني االجتماعتني وموظفي اإلرشاد الزراعي واملدرعني وأخصائتي الصحة.
 التوصية  :19القتا حبمالت ملسويق اجتماعي وبؤرام إعالمتؤة مناعؤبة حؤول ملغؤتري منؤط احلتؤاة مؤن أجؤل
ال وي للنشا البدني والتنو الغذائي واعتهالك األطعمة الغنتة باملغذيات الدقتقؤة ،كالفاكهؤة وااضؤروات،
مبا يف ذلك األغذية احمللتة التقلتدية ،وأخذ اجلوانب الثقافتة يف االعتبار ،وحتسني ملغذية األطفال واألمهؤات
وممارعات الرعاية املناعبة والرضاعة ال بتعتؤة الكافتؤة والتغذيؤة التكمتلتؤة ،حبتؤث ملكؤون مجتعهؤا موجهؤة
ومكتفة للعماتري وأصحاب املصلحة املختلفني يف نظا األغذية.

إاراءات موصى بها بشأن احلماية االاتماعية
 التوصييية  :11إدراج األتؤؤداف التغذويؤؤة يف بؤؤرام احلمايؤؤة االجتماعتؤؤة ويف بؤؤرام شؤؤبكة األمؤؤان اااصؤؤة
باملساعدة اإلنسانتة.
 التوصية  :13اعتخدا التحويالت النقدية والغذائتة ،مبا يف ذلك برام الوجبات املدرعؤتة وأشؤكال احلمايؤة
األخرى للسكان األكثر ملعرضاً للمخاطر ،لتحسني النظم الغذائتؤة مؤن خؤالل حتسؤني إمكانتؤة احلصؤول علؤى
أغذية ملتوافق مع املعتقدات والثقافة والتقالتد والعادات والتفضتالت الغذائتة لألفراد وفقا للقؤوانني وااللتزامؤات
الوطنتة والدولتة ،وملكون كافتة من الناحتة الغذائتة لتوفري نظم غذائتة صحتة.
 التوصية  :12زيادة دخل السكان األكثر ملعرضاً للمخاطر بتوفري وظائف الئقة للعمتع ،مبا يف ذلك مؤن خؤالل
ملشعتع العمل احلر.
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إاراءات موصى بها لنظم صحية قوية وقادرة على التكيف






التوصية  :15ملقوية النظم الصحتة ومل وير التغ تة الصحتة الشؤاملة ،8ال عؤتما مؤن خؤالل الرعايؤة الصؤحتة
األولتة ،لتمكني النظم الصحتة الوطنتة من معاجلة عوء التغذية جبمتع أشكاله.
التوصية  :16حتسني دم اإلجراءات املتعلقة بالتغذيؤة يف الؤنظم الصؤحتة مؤن خؤالل اعؤ املتعتات مالئمؤة
لتقوية املوارد البشرية والقتادة واحلوكمؤة ومتويؤل النظؤا الصؤحي وملقؤديم ااؤدمات ،وكؤذلك ملؤوفري األدويؤة
األعاعتة واملعلومات والرصد.
التوصية  :17ملوفري وضؤمان حصؤول اجلمتؤع علؤى كافؤة اإلجؤراءات التغذويؤة املباشؤرة الفعالؤة واإلجؤراءات
الصحتة ذات الصلة ال ملؤثر يف التغذية من خالل برام صحة.
التوصية  :18ملنفتذ االع املتعتة العاملتة لتغذية الرضع وصغار األطفال ال وضعتها منظمؤة الصؤحة العاملتؤة
وخ ة التنفتذ الشامل لتغذيؤة األمهؤات والرضؤع وصؤغار األطفؤال للفؤ ة  2122-2112الؤ أعؤدملها منظمؤة
الصحة العاملتة وخ ة العمل العاملتة للوقاية من األمراض غري السؤارية ومكافحتهؤا للفؤ ة  2121-2112الؤ
أعدملها منظمة الصحة العاملتة من خالل متويل متناعب وعتاعات كافتة.

إاراءات موصى بها لتشجيع ومحاية ودعم الرضاعة الطبيعية





التوصية  :11ملكتتف وإنفاذ املدونة الدولتة لتسويق بدائل حلتب األ وقؤرارات مجعتؤة الصؤحة العاملتؤة ذات
الصلة.
التوصية  :31ملنفتذ الستاعات واملمارعؤات ،مبؤا يف ذلؤك اإلصؤالحات يف جمؤال العمؤل ،حسؤب االقتضؤاء،
لتعزيز محاية األمهات العامالت.9
التوصية  :39ملنفتذ الستاعؤات والؤربام واإلجؤراءات لضؤمان أن ملؤؤدي ااؤدمات الصؤحتة دورا أعاعؤتا يف
محاية وملعزيز ودعم الرضاعة ال بتعتة ،مبا يف ذلك من خالل "مبادرة املستشفتات املالئمة لألطفال".
التوصية  :31ملشعتع وملعزيز ملهتةة بتةة متكتنتة يشارك فتها الرجال ،وال عتما اآلبؤاء ،بنشؤا ويتقؤامسون
املسؤولتات مع األمهات يف رعاية األطفال الرضع وصغار األطفؤال ،ويف الوقؤت نفسؤه متكؤني النسؤاء وحتسؤني
صحتهن وحالتهن التغذوية يف مجتع مراحل احلتاة ،وذلك من خالل الدعوة والتعلتم وبناء القدرات.

 8وفقاً لفقرة الديباجة رقم  1من القرار  ،WHA67.14ملعين التغ تة الصحتة الشاملة أن حيصل الناس مجتعاً دون متتتؤز علؤى جمموعؤات حمؤددة
وطنتاً من اادمات الصحتة األعاعتة التعزيزية والوقائتة والعالجتة واملل فة والتأتتلتة األعاعتة ،وأدوية أعاعتة آمنة متسورة فعالة ذات جودة ،مع
ضمان أال يعرض اعتخدا املستخدمني هلذه ا ادمات لضؤائقة مالتؤة ،مؤع ال كتؤز بشؤكل خؤاص علؤى الشؤرائح السؤكانتة الفقؤرية واملنكشؤفة علؤى
املخاطر واملهمشة.
 9كما حددملها املفاقتة منظمة العمل الدولتة بشأن األمومة رقم  182والتوصتة 111امل ابقة هلا.
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 التوصية  :33ضمان أن ملعزيؤز الرضؤاعة ال بتعتؤة يف الستاعؤات واملمارعؤات يف حؤاالت ال ؤوارئ واألزمؤات
اإلنسانتة ومحايتها ودعمها.

إاراءات موصى بها ملعاجلة اهلزال
 التوصية  :32اعتماد عتاعات وإجراءات وحشد التمويل لتحسني ملغ تة عالج اهلزال باعؤتخدا نهؤ اإلدارة
اجملتمعتة لسوء التغذية احلاد ،وكذلك ملوعتع ن اق معاجلؤة عؤوء التغذيؤة احلؤاد وحتسؤني اإلدارة املتكاملؤة
ألمراض األطفال.
 التوصية  :35إدراج التأتب للكوار وحاالت ال وارئ يف الستاعات والربام ذات الصلة.

إاراءات موصى بها ملعاجلة التقزم
 التوصية  :36وضع الستاعات وملعزيز التدخالت الرامتة إىل حتسني ملغذية األمهات وصحتهن ،بدءاً بالفتتات
املراتقات ووصو ًال إىل نهاية ف ات احلمل والرضاعة.
 التوصية  :37وضع عتاعات وبرام واع املتعتات لتعزيز اادمات الصحتة املثلى للرضع وصؤغار األطفؤال،
وخباصة الرضاعة ال بتعتة بشكل حصري ملدة ملصل إىل عتة أشهر ،ملتبعها ملغذيؤة ملكمتلتؤة كافتؤة (متتؤد مؤن
عتة أشهر إىل  22شهرا).

إاراءات موصى بها ملعاجلة زيادة الوزن والسمنة يف مرحلة الطفولة
 التوصية  :38ملقديم مشورة غذائتة للنساء أثناء احلمل لكسب الوزن الصحي والتغذية الكافتة.
 التوصية  :31حتسني الوضع التغذوي لألطفال ومنؤوتم ،خاصؤة مؤن خؤالل معاجلؤة ملعؤرض األمهؤات لتؤوفر
األغذية املكملّة وملسويقها ومن خالل حتسني برام التغذية التكمتلتة للرضع واألطفال الصغار.
 التوصية  :21ملنظتم ملسويق األغذية واملشروبات غري الكحولتة لألطفال وفقاً لتوصتات منظمة الصحة العاملتة.
 التوصية  :29إجياد بتةة مواملتة ملفضي إىل ملشعتع ممارعة النشا البدني ملعاجلة منط احلتاة غري النش ة منذ
املراحل املبكرة من احلتاة.
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إاراءات موصى بها ملعاجلة فقر الدم لدى النساء يف سن اإلجناب
 التوصية  :21حتسني املتناول من املغذيات الدقتقة من خالل أغذية غنتة باملغذيات ،وخاصة األغذيؤة الغنتؤة
باحلديد عند االقتضاء ،من خالل اع املتعتات التحصني والتكمتل ،وملشعتع نظم غذائتة متنوعة وصحتة.
 التوصية  :23ملوفري املتناول التومي من احلديد ومحض الفولتك وغريه من مكمالت املغذيات الدقتقة للحوامؤل
كعزء من العناية يف مرحلة ما قبل الوالدة وبني ف ة وأخرى للنساء احلائضؤات ،إذ يصؤل معؤدل انتشؤار فقؤر
الد إىل  21يف املائة أو أكثر ،وعالجات التخلص من الديدان عند االقتضاء.

إاراءات موصى بها يف جمال اخلدمات الصحية لتحسني التغذية








التوصية  :22ملنفتذ عتاعات وبرام لضمان حصول اجلمتع علؤى الناموعؤتات املعاجلؤة مببتؤدات احلشؤرات
واعتخدامهم هلا  .وملوفري عالج وقائي للمالريا للحوامل يف املناطق ال ملنتشر فتها املالريؤا مبعؤدالت متوعؤ ة
إىل مرملفعة.
التوصية  :25ملوفري عالجات دورية للتخلص من الديدان جلمتع األطفال يف عن االلتحاق باملدرعؤة يف املنؤاطق
املوبوءة.
التوصية  :26ملنفتذ عتاعات وبرام لتحسني القؤدرة علؤى ملقؤديم ااؤدمات الصؤحتة ملنؤع األمؤراض املعديؤة
األخرى ومعاجلتها.10
التوصية  :27ملؤوفري مكمؤالت الزنؤك افؤض مؤدة اإلعؤهال وحدملؤه لؤدى األطفؤال واحلتلولؤة دون إصؤابتهم
بنوبات الحقة.
التوصية  :28ملوفري احلديد ،من مجلة أشتاء أخرى منها مكمالت فتتامني (أ) لألطفال يف عن ما قبل املدرعة
افض خ ر اإلصابة بفقر الد .
التوصية  :21ملنفتذ عتاعات واع املتعتات لضمان أن حتصل النساء علؤى معلومؤات شؤاملة وعلؤى خؤدمات
رعاية صحتة متكاملة ملضمن الدعم الكايف حلمل آمن ووالدة آمنة.

إاراءات موصى بها يف جمال امليا والصرف الصحي والنظافة الصحية
 التوصية  :51ملنفتذ عتاعات وبرام ملستخد نُهع ًا ملشاركتة لتحسني إدارة املتاه يف الزراعة وإنتاج األغذية.11

 10مبا يف ذلك الوقاية من انتقال فريوس نقص املناعة البشرية من األ إىل طفلها والتلقتح ضد احلصبة والعالج باملضادات احلتوية للفتتؤات املصؤابات
بالتهاب يف اجملاري البولتة.
 11مبا يف ذلك من خالل خفض تدر املتاه يف الؤري واعؤ املتعتات لالعؤتعماالت املتعؤددة للمتؤاه (مبؤا يشؤمل املتؤاه العادمؤة) واالعؤتخدا األفضؤل
للتكنولوجتا املناعبة.
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 التوصية  :59االعتثمار يف حتسني إمكانتة حصول اجلمتع على متاه شرب آمنؤة ،مبشؤاركة اجملتمؤع املؤدني
وبدعم من الشركاء الدولتني ،عند االقتضاء ،وااللتزا بذلك.
 التوصية  :51ملنفتذ عتاعات واع املتعتات ملسؤتخد نُهعؤ ًا ملشؤاركتة لضؤمان حصؤول اجلمتؤع علؤى مرافؤق
صحتة كافتة 12وملعزيز ممارعات صحتة أكثر أماناً ،مبا يف ذلك غسل التدين بالصابون.

إاراءات موصى بها بشأن سالمة األغذية ومقاومة امليكروبات لألدوية








التوصية  :53القتا  ،حسب االقتضاء ،بوضع وإقامة وإنفاذ وملقوية نظم مراقبة وطنتؤة ،مبؤا يف ذلؤك مراجعؤة
وحتديث التشريعات واللوائح التنظتمتة اااصة بسالمة األغذية ،لتتحلى منتعو ومؤوردو الغؤذاء علؤى امتؤداد
علسلة األغذية يف عملهم باملسؤولتة.
التوصية  :52املشاركة بنشا يف عمل تتةة الدعتور الغذائي بشؤأن التغذيؤة وعؤالمة األغذيؤة وملنفتؤذ املعؤايري
املعتمدة دولت ًا على املستوى الوطين.
التوصية  :55املشاركة واملساتمة يف شبكات دولتة لتبادل املعلومات بشأن السالمة الغذائتة ،مبا يف ذلؤك إدارة
احلاالت ال ارئة.13
التوصية  :56رفؤع مسؤتوى الؤوعي بؤني أصؤحاب املصؤلحة املعنؤتني بشؤأن املشؤاكل الؤ مل رحهؤا مقاومؤة
املتكروبات لألدوية ،وملنفتذ ملدابري متعددة الق اعات مالئمة ملعاجلة مقاومة املتكروبات لألدويؤة ،مبؤا يف ذلؤك
االعتخدا الرشتد ملضادات املتكروبات يف ال ب البت ري وال ب البشري.
التوصية  :57وضع وملنفتذ خ و ملوجتهتؤة وطنتؤة لالعؤتخدا الرشؤتد ملضؤادات املتكروبؤات يف احلتوانؤات
املنتعة لألغذية وفقاً للمعايري املع ف بها دولتاً ال ملعتمدتا املنظمات الدولتة املختصة للحؤد مؤن االعؤتخدا
غري العالجي ملضادات املتكروبات والتخلص التدرجيي من اعتخدامها كمواد حمفؤزة للنمؤو يف ظؤل عؤد ملؤوفر
حتلتل للمخاطر على النحو املبني يف مدونة الدعتور الغذائي للممارعات .CAC/RCP61-2005

توصيات تتعلق باملساءلة
 التوصية  :58ملُشعع احلكومات الوطنتة على وضع أتداف ملغذوية ومعامل ملراحؤل وعؤت ة ملتسؤق مؤع اإلطؤار
الزمين للتنفتذ ( )2122-2111وكذلك مع األتداف العاملتؤة للتغذيؤة واألمؤراض غؤري السؤارية الؤ وضؤعتها
مجعتة الصحة العاملتة .وتي مدعوة إىل أن ملدرج يف أطرتا الوطنتة للرصد مؤشرات متفؤق علتهؤا دولتؤاً للنتؤائ
التغذوية (لتتبع التقؤد احملؤرز يف حتقتؤق األتؤداف الوطنتؤة) ،وملنفتؤذ بؤرام التغذيؤة (مبؤا يف ذلؤك ملغ تؤة
 12مبا يف ذلك من خالل إجراء ملقتتم فعال للمخاطر واملمارعات اإلدارية حول االعتخدا اآلمن للمتاه العادمة والصرف الصحي.
 13الشبكة الدولتة املش كة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملتة للسل ات املعنتة بسالمة األغذية
()http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/en
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التدخالت) ،وبتةة ل ستاعؤات التغذيؤة (مبؤا يف ذلؤك ال ملتبؤات املؤعسؤتة والقؤدرات واالعؤتثمارات يف جمؤال
التغذية)  .14وينبغي أن يتم الرصد إىل أقصى حد ممكن بواع ة اآللتات القائمة.
 التوصية  :51عتعمع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملتة معاً التقارير عن ملنفتذ التزامات "إعؤالن
روما بشأن التغذية" بتعاون وثتق مع وكاالت وصناديق وبؤرام األمؤم املتحؤدة األخؤرى وغريتؤا مؤن املنظمؤات
اإلقلتمتة والدولتة ذات الصلة ،حسب االقتضؤاء ،علؤى أعؤاس التقتتمؤات الذاملتؤة للبلؤدان وكؤذلك املعلومؤات
املتاحة من خالل آلتات الرصد واملساءلة (كتقارير التقتتم الذاملي حلركة "ملعزيز التغذية" ،والتقؤارير املقدمؤة إىل
مؤمتر منظمة األغذية والزراعة ومجعتة الصحة العاملتة وملقرير التغذية العاملي ،على عبتل املثال).
 التوصية  :61ي لب من األجهزة الرئاعتة ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملتة واملنظمؤات الدولتؤة
األخرى ذات الصلة النظر يف وضع ملقارير عن املتابعؤة الشؤاملة للمؤؤمتر الؤدولي الثؤاني املعؤين بالتغذيؤة علؤى
جداول أعمال الدورات العادية ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملتة ،مبا يف ذلك املؤمترات اإلقلتمتة
ملنظمة األغذية والزراعة واجتماعات اللعان اإلقلتمتة ملنظمة الصحة العاملتة ،رمبا على أعاس مرة كل عؤنتني.
وي لب أيضاً من املديرين العامني ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملتة إحالة مثؤل تؤذه التقؤارير إىل
اجلمعتة العامة لألمم املتحدة ،حسب االقتضاء.
===

 14ميكن وضع أطر للرصد بناء على إطار الرصد العاملي لتغذية األمهات والرضع وصغار األطفال ،وإطار رصد خ ة العمؤل العاملتؤة املتعلقؤة بؤاألمراض
غري السارية  ،فضال عن مؤشرات رصد األمن الغذائي (انتشار عوء التغذية للفاو ،واملقتاس التعرييب النعدا األمن الغذائي ،وغري ذلؤك مؤن املؤشؤرات
املستخدمة على ن اق واعع).
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