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المؤتمر
الدورة الحادية واألربعون
روما 29-22 ،يونيو/حزيران 2019

التقرير المرحلي بشأن تنفيذ عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية
ومتابعة أعمال المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية
موجز
وفقاً ملا أوصى به املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية يف عام  ،2014أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة
يف عام  2016عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية  2025-2016الذي يُشكل إطاراً متماسكاً حمدَّداً زمنياً
لتنفيذ التزامات املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية .وُكلِّفت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية باالشرتاك
كرس هلذا الغرض .ووضع برنامج العمل ضمن إطار من التعاون
يف اإلشراف على تنفيذ العقد من خالل برنامج عمل ُم َّ
يف عام  2017باالستناد إىل توصيات املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية ،ويتألف من ستة جماالت عمل شاملة ومرتابطة.
ويعرض هذا التقرير املرحلي الثاين لفرتة السنتني حتديثاً بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ العقد ويف متابعة التزامات
املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية منذ عام  ،2017مبا يشمل التطورات الرئيسية اليت حتققت خالل الفرتة املشمولة
بالتقرير .ويشمل ذلك ما حتقق من تقدم يف طيف واسع من األنشطة املتصلة بالتغذية على األصعدة العاملية واإلقليمية
والوطنية اليت تراوحت بني ما يلي )1( :الندوات واحللقات الدراسية واملؤمترات واالجتماعات والفعاليات األخرى
اليت عقدت على نطاق العامل؛ ( )2والتزامات البلدان بالعمل من أجل التغذية؛ ( )3وشبكات العمل اليت تقودها
البلدان؛ ( )4واملسامهات املقدمة من وكاالت األمم املتحدة.
وأخرياً ،يُربز التقرير اجلهود اإلضافية املطلوبة لتوسيع نطاق االلتزامات وحتقيق نتائج ملموسة .ويتناول التقرير
أيضاً استعراض العقد يف منتصف املدة.
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة املوجود على هذه الصفحة؛
وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على املوقعwww.fao.org :
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اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب المؤتمر
إن املؤمتر مدعو إىل القيام مبا يلي:


االعرتاف بالتقدم الذي حتقق يف املضي قدماً بتنفيذ العقد ويف متابعة التزامات املؤمتر الدويل الثاين املعين
املبني يف التقرير املرحلي الثاين لفرتة السنتني؛
بالتغذية على النحو َّ



تقدمي التوجيه بشأن اإلجراءات األخرى املطلوب اختاذها يف املستقبل ،مبا فيها اإلجراءات املتعلقة باستعراض
العقد يف منتصف املدة.

ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد

Máximo Torero Cullen

املدير العام املساعد
إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية
اهلاتف+39 06570 50869 :
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أول -معلومات أساسية
ً
 -1اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،يف  1أبريل/نيس ا ا ا ا ا ااان  ،2016القرار  1259/70الذي مبوجبه أعلنت الفرتة
 2025-2016عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ("العقد" .)2وطُرحت التوص ا ا ا ا ا ااية ب عالن العقد خالل املؤمتر
الدويل الثاين املعين بالتغذية الذي اشرتكت يف استضافته منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف نوفمرب/تشرين
الثاين  2014واعتُمدت خالله وثيقتان ختاميتان رئيس ا ا اايتان :إعالن روما عن التغذية 3الذي يض ا ا ااع عش ا ا اارة التزامات عامة
يف جمال السياسات ،وإطار العمل املرافق له 4الذي حيدِّد  60توصية حمددة للعمل.
 -2ويتيح العقد جلميع أصااحاب املصاالحة فرصااة فريدة حمددة زمنياً لتعزيز اجلهود املشاارتكة لتنفيذ التزامات املؤمتر الدويل
الثاين وتوصااياته إىل جانأ أهداف التنمية املسااتدامة املتصاالة بالتغذية ،مبا فيها على وجه اخلصااوا اهلدف  2من أهداف
احملسنة وتعزيز الزراعة املستدامة.
التنمية املستدامة املتعلق بالقضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية َّ
 -3وكلَّفت اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،من خالل القرار  ،259/70منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصا ااحة العاملية
مبا يلي )1( :االشرتاك يف اإلشراف على تنفيذ العقد ،بالتعاون مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة
للطفولة (اليونيس اايف) وبرنامج األغذية العاملي؛ ( )2والتعاون على وض ااع برنامج عمل للعقد باالس ااتعانة باليات التنس اايق،
مثل جلنة منظومة األمم املتحدة املعنية بالتغذية وجلنة األمن الغذائي العاملي ،وبالتش ا ا ا ا ا اااور مع املنظمات واملنتديات الدولية
واإلقليمية األخرى؛ ( )3وإصدار تقارير بشأن تنفيذ العقد كل سنتني.
 -4ومت تص ا ااميم برنامج عمل العقد يف عام  2017من خالل عملية مفتوحة وش ا اااملة وتعاونية .ويش ا اامل برنامج العمل
سا ا ا ااتة جماالت عمل شا ا ا اااملة ومرتابطة مرتبة على أسا ا ا اااس التوصا ا ا اايات السا ا ا ااتني املنبثقة عن إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين
5
املعين بالتغذية.
األويل للعقد اليت قدمت
 -5وتتضا ا ااح اخلطوط العريضا ا ااة لربنامج عمل العقد يف خمتلف التقارير املرحلية املتعلقة بالتنفيذ َّ
إىل مجعية الصحة العاملية يف مايو/أيار  6،2017ومؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف يوليو/متوز  7،2017وجلنة األمن الغذائي
العاملي يف أكتوبر/تشا ا ا ا ارين الثاين  8 .2017ويرد بيانه مبزيد من التفص ا ا ا اايل يف التقارير اليت قدمت الحقاً إىل اجلمعية العامة
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 - A/RES/70/259الوثيقة .https://undocs.org/ar/A/RES/70/259
.www.un.org/nutrition
.http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
.http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf

.https://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/mv131_rev1_undoa_wp_rev1_ar.pdf
.http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_30-ar.pdf
.http://www.fao.org/3/a-mt359a.pdf
.http://www.fao.org/3/a-mu302a.pdf
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لألمم املتحدة يف يوليو/متوز  9،2018وجلنة مص ا ا ا ا ا ااايد األ اك يف منظمة األغذية والزراعة يف يوليو/متوز  10،2018وجلنة
الزراعااة يف منظمااة األغااذيااة والزراعااة يف أكتوبر/تشا ا ا ا ا ا ارين األول  11،2018واجمللس التنفيااذي ملنظمااة الصا ا ا ا ا ا احااة العااامليااة
12
يف يناير/كانون الثاين .2019
 -6وعمالً بالقرار  ،259/70أعدت منظمة األغذية والزراعة هذا التقرير املرحلي الثاين باالشا ا ا ارتاك مع منظمة الص ا ا ااحة
العاملية .ويس ا ا ا ا ا االء التقرير الض ا ا ا ا ا ااوء على ما حتقق من تقدم يف تنفيذ العقد ويف متابعة التزامات املؤمتر الدويل الثاين املعين
بالتغذية خالل الفرتة  ،2018-2017ويغطي التطورات الرئيسية على الصعيدين الدويل والقطري.

ثانيًا -التطورات الرئيسية على المستوى الدولي
-7

مكرس للعقد بكل لغات األمم املتحدة الست.
أُطلق يف عام  2018موقع شبكي َّ

13

 -8ومشلت التطورات اليت ش ا ا ا ااهداا الس ا ا ا اااحة الدولية خالل الفرتة  2019-2017يف ما يتص ا ا ا اال بالعقد ومتابعة املؤمتر
الدويل الثاين املعين بالتغذية ما يلي:
(أ) عقدت منظمة األغذية والزراعة ،بالتعاون مع املنظمات الش اريكة ،يف عام  2017مخس ندوات إقليمية حتت
مظلة العقد يف إطار متابعة الندوة الدولية عن النُظم الغذائية املس ااتدامة ألغاط غذائية ص ااحية وتغذية حم َّسا انة
اليت عقدت يف روما يف ديس اامرب/كانون األول  14.2016وتناولت تلك الندوات بالتقييم األبعاد والتحديات
اإلقليمية للنُظم الغذائية املس ا ااتدامة من أجل أغاط غذائية ص ا ااحية وتغذية حم َّسا ا انة؛ وأهم الس ا اامات املش ا اارتكة
بني النُظم الغذائية يف األقاليم املعنية ،وكيفية تأثري ذلك على األغاط الغذائية؛ وعمليات السياسات اإلقليمية
احملددة وجتارب معاجلة التغذية من خالل هنج قائم على النُظم الغذائية؛ وأفض ا ا ا ا ا اات تلك الندوات إىل اختاذ
إجراءات سياساتية مبا يتماشى مع إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية وبرنامج عمل العقد.
(ب) وعقد يف الربازيل باس ا ا ا ااتض ا ا ا ااافة من منظمة الص ا ا ا ااحة للبلدان األمريكية يف مارس /ذار  2017اجتماع إلقليم
أمريكا الالتينية حول معاجلة الس ا ا ا ا ا اامنة لدى األطفال بعنوان "حنو تنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل
التغذية"؛
9
10

.https://undocs.org/A/72/829

.www.fao.org/3/MX097EN/mx097en.pdf

www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/COAG_Sessions/COAG_26/COAG26_INF/MX408_INF_6/MX408 COAG 11
._2018_INF_6_en.pdf

.http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB144/B144_50Rev1-AR.pdf 12
.www.un.org/nutrition 13
 14بالنسبة إىل أمريكا الالتينية والبحر الكارييب :سان سلفادور 7-5 ،سبتمرب/أيلول 2017؛ وبالنسبة إىل سيا واحمليء اهلادئ :بانكوك،
 11-10نوفمرب/تشرين الثاين 2017؛ وبالنسبة إىل أفريقيا :أبيدجان 17-16 ،نوفمرب/تشرين الثاين 2017؛ وبالنسبة إىل أوروبا و سيا الوسطى :بودابست،
 5-4ديسمرب/كانون األول 2017؛ وبالنسبة إىل لشرق األدىن ومشال أفريقيا :مسقء 12-11 ،ديسمرب/كانون األول 2017
(.)www.fao.org/about/meetings/sustainable-food-systems-nutrition-symposium/regional-symposia/en
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(ج) وعقد اجتماع إقليم فرعي اس ا ا ااتض ا ا ااافة األردن يف س ا ا اابتمرب/أيلول  2017بش ا ا ااأن معاجلة الس ا ا اامنة يف البلدان
املتوس ااطة الدخل يف إقليم ش اارق البحر األبيض املتوس ااء التابع ملنظمة الص ااحة العاملية ،وكان عنوانه "ص ااوب
التزام أكرب بعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية"؛
(د) واعتمدت اللجنة اإلقليمية لغرب احمليء اهلادئ التابعة ملنظمة الصحة العاملية يف أكتوبر/تشرين األول
قراراً 15يطلأ من منظمة الصااحة العاملية وضااع إطار عمل إقليمي حلماية األطفال من ا ثار الضااارة لتسااويق
األغذية .وعقدت مشاورة مع األعضاء بشأن مشروع إطار يف مارس /ذار 2019؛
2017

(ها) ودعت خريطة طريق مونتيفيديو  162030-2018بش ااأن األمراض غري الس ااارية بوص اافها من أولويات التنمية
املس ااتدامة ،منظمة الص ااحة العاملية إىل أن "تس ااتفيد بالكامل من عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية
ألغراض للحد من اإلص ا ا ااابة باألمراض غري الس ا ا ااارية النامجة عن النظام الغذائي واملس ا ا ااامهة يف ض ا ا اامان اتباع
اجلميع لنُظم غذائية صحية ومستدامة"؛
(و) وقدمت يف مؤمتر القمة العاملي للتغذية الذي عقد على هامش مؤمتر قمة وزراء الصحة جملموعة الدول السبع
(ميالنو ،نوفمرب/تشا ا ا ا ا ارين الثاين  )2017تعهدات مببلغ  3.6مليار دوالر أمريكي ملعاجلة أزمة س ا ا ا ا ااوء التغذية
العااامليااة ،مبااا يف ذلااك  640مليون دوالر أمريكي من التموياال اجلااديااد .وعقاادت التزامااات على ص ا ا ا ا ا ااعيااد
السااياسااات ،مبا فيها التزامات بشااأن التمويل احمللي ،من جانأ الربازيل ،وكوت ديفوار ،والساالفادور ،واهلند،
ومدغش ا ا ا ااقر والنيجر من بني بلدان أخرى 17.وأعرب بيان وزراء الص ا ا ا ااحة جملموعة الدول الس ا ا ا اابع عن تقديره
لاللتزامات املالية والسا ااياسا اااتية اجلديدة اليت تعهد ا مؤمتر القمة العاملي للتغذية ،ودعا إىل إقامة نُظم أغذية
لدعم أغاط غذائية صحية ومستدامة يف سياق العقد؛
(ز) واستضافت منظمة الصحة العاملية والتحالف العاملي لتحسني التغذية مشاورة للخرباء (جنيف ،يونيو/حزيران
 )2018حتت مظلة العقد ،دف مناقش ااة االس ا ارتاتيجيات الفعالة لتحس ااني احلالة التغذوية واألغاط الغذائية
18
للمراهقني على نطاق واسع؛
(ح) واعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف يوليو/متوز  ،2018بعد مناقش ا ا ا ا ا ااة التقرير املرحلي األول 19لألمني
العام بش ا ا ا ا ا ااأن تنفيذ العقد ،القرار  20306/72الذي أقرت فيه بالتقدم احملرز يف النهوض بتنفيذ العقد ،بينما
أعربت أيض ا ا ا ااً عن قلقها من أن العامل ال ميض ا ا ااي يف الطريق الص ا ا ااحيح حنو حتقيق األهداف العاملية للتغذية،

www.wpro.who.int/about/regional_committee/68/resolutions/wpr_rc68_r3_protecting_children_from_the_harmful_ 15
.impact_of_food_marketing.pdf

https://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/Roadmap.pdf 16
www.who.int/conferences/global-ncd-conference/montevideo-report.pdf
.https://nutritionforgrowth.org/update-global-nutrition-summit-2017 17
18
19
20

.www.who.int/nutrition/events/2018-consultation-adolescents-19to29jun/en/
.https://undocs.org/A/72/829
.www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/306
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وأهابت باحلكومات وش ا ا ا ا ااركائها تكثيف جهودها وتوس ا ا ا ا اايع نطاق التزامااا واس ا ا ا ا ااتثمارااا من أجل التغذية
ضمن إطار برنامج عمل العقد؛
(ط) ووافق رؤسا ا ا ا ا ا اااء الاادول واحلكومااات يف االجتماااع الرفيع املس ا ا ا ا ا ااتوى الثااالا للجمعيااة العااامااة لألمم املتحاادة
بشااأن الوقاية من األمراض غري السااارية ومكافحتها( 21نيويورك ،ساابتمرب/أيلول  )2018على حتمل املسااؤولية
عن جهود بلداهنم ملكافحة األمراض غري السا ا ااارية ومعاجلتها ،مبا يف ذلك تعزيز وتنفيذ التدابري السا ا ااياسا ا اااتية
والتشاريعية والتنظيمية اهلادفة إىل التقليل إىل أدىن حد من أثر املخاطر الرئيسااية لألمراض غري السااارية ،وتعزيز
األغاط الغذائية وأساليأ احلياة الصحية؛
(ي) وركز إعالن مار دل بالتا بشأن الصحة 22الذي اعتمده اجتماع وزراء الصحة جملموعة العشرين (األرجنتني،
أكتوبر/تشرين األول  )2018على مقاومة مضادات امليكروبات وزيادة الوزن والسمنة لدى األطفال ،وتعزيز
نُظم الص ا ااحة ،واس ا ااتجابة نُظم الص ا ااحة للكوار والنكبات واجلوائح اليت تدخل مجيعاً ض ا اامن جماالت إطار
عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية .وأكد إعالن اجتماع وزراء الزراعة جملموعة العشا ا ا ا ارين( 23األرجنتني،
يوليو/متوز  )2018احلاجة إىل مض ا ااافرة اجلهود والتعاون بني احلكومات واجملتمعات احمللية وخمتلف أص ا ااحاب
املص االحة يف س االس االة اإلمداد باألغذية ،من بني أمور أخرى ،من أجل مس ااتقبل مس ااتدام ومتكامل وش ااامل
للنُظم الغذائية؛
(ك) وعقااد املؤمتر الاادويل "عاادم ترك أحااد خلف الركااأ :إثبااات احلاااجااة إىل االهتمااام باااملراهقااات" الااذي نظمااه
الصا اندوق الدويل للتنمية الزراعية باالشا ارتاك مع منظمة إنقاذ الطفولة يف إيطاليا (روما ،أكتوبر/تشا ارين األول
 24)2018دف احلفاظ على الزخم اجلاري لتحديد حلول من أجل حتطيم حلقة س ا ا ا ا ا ااوء التغذية املتوار
بني األجيال ،واملسامهة يف حتقيق األهداف العاملية للتغذية وأهداف العقد؛
(ل) واعتماادت جلنااة األمن الغااذائي العاااملي يف دوراااا اخلااامس ا ا ا ا ا ا ااة واألربعني يف أكتوبر/تشا ا ا ا ا ا ارين األول
اختص ا اااص ا ااات إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بش ا ااأن النُظم الغذائية والتغذية
دعماً للعقد .وتقرتح االختص ا ا ا ا اااص ا ا ا ا ااات اتباع هنج ش ا ا ا ا ااامل ومنهجي يف النُظم الغذائية دف معاجلة تفتت
السياسات احلايل بني قطاعات األغذية والزراعة والصحة؛
2018

(م) ويرمي أحد أهدا ف القمة الربملانية العاملية ملكافحة اجلوع وس ا ا ا ا ا ااوء التغذية (مدريد ،أكتوبر/تشا ا ا ا ا ا ارين األول
 )2018اليت اشاارتك يف تنظيمها كل من منظمة األغذية والزراعة والربملان اإلسااباين والوكالة اإلساابانية للتعاون
اإلغااائي الاادويل واجلبهااة الربملااانيااة ملكااافحااة اجلوع يف أمريكااا الالتينيااة والبحر الكااارييب ،إىل بناااء ش ا ا ا ا ا اابكااة
من التحالفات الربملانية اليت تُساهم يف حتقيق اهلدف  2من أهداف التنمية املستدامة واملضي قدماً حنو تنفيذ

21
22
23
24

.www.who.int/ncds/governance/third-un-meeting/en
.www.g20.utoronto.ca/2018/2018-10-04-health.pdf

.www.g20.utoronto.ca/2018/2018-07-28-g20_agriculture_declaration_final.pdf
.https://www.ifad.org/ar/web/latest/event/asset/40767280
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التزامااات املؤمتر الاادويل الثاااين املعين بااالتغااذيااة والعقااد ،مع إيالء اهتمااام خااا للش ا ا ا ا ا ااعوب واألقاااليم األكثر
25
ضع ًفا؛
(ن) وعرضاات ندوة اخلرباء الرفيعي املسااتوى األوىل بشااأن النُظم الغذائية للشااعوب األصاالية (روما ،نوفمرب/تش ارين
الثاين  )2018اليت نُظمت حتت مظلة العقد ،األعمال امليدانية والبحو املتعلقة بنُظم أغذية الش ا ا ا ا ا ااعوب
األص ا ا ا ا ا االية من خمتلف أحناء العامل من أجل البح يف إثراء النقا العاملي بشا ا ا ا ا ا ااأن االس ا ا ا ا ا ااتدامة والقدرة
26
على الصمود يف مواجهة املناخ يف سياق خطة عام  2030والعقد؛
(س) وأقر جملس االحتاد األورويب يف دورته املنعقدة يف نوفمرب/تشا ارين الثاين  2018أمهية العقد ليس فقء من أجل
حتقيق اهلدف  2من أهداف التنمية املس ا ا ا ا ااتدامة ،بل وكذلك إلعمال خطة عام  2030برمتها ،واقرتح تنقيح
إطار سا ا ا ا ا ااياسا ا ا ا ا ااات األمن الغذائي لعام  2010وإطار سا ا ا ا ا ااياسا ا ا ا ا ااات التغذية لعام  2013وفاءً منه بالتزاماته
27
بشأن التغذية وسعياً إىل تنفيذ هنج شامل لالحتاد األورويب؛
(ع) واجتمع صانعي القرار واملمارسني وأصحاب املصلحة ا خرين يف مؤمتر عاملي (بانكوك ،نوفمرب/تشرين الثاين
 )2018نظمه املعهد الدويل لبحو سياسات األغذية ومنظمة األغذية والزراعة ،ملناقشة ُسبل تسريع التقدم
28
يف حتقيق عامل متحرر من اجلوع وسوء التغذية؛
(ف) وأكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة من جديد يف قرارها  132/73الص ا ا ا ا ا ااادر بعنوان "الص ا ا ا ا ا ااحة العاملية
والسااياسااة اخلارجية :عامل أوفر صااحة من خالل تغذية أفضاال" 29،الذي اعتمدته يف ديساامرب/كانون األول
 ،2018أمهية العقد ودعوته إىل توسيع نطاق االلتزامات الوطنية وزيادة االستثمارات يف جمال التغذية؛
(ا) ونظَّمت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واالحتاد األفريقي ،املؤمتر الدويل األول املعين بسالمة
األغذية يف أديس أبابا يف  13-12فرباير/ش ا ا ا ا ااباط  302019قبل انعقاد املنتدى الدويل املش ا ا ا ا اارتك بني منظمة
األغذية والزراعة ومنظمة الصا ا ااحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية بشا ا ااأن سا ا ااالمة األغذية والتجارة (جنيف،
أبريل/نيسان  )2019من أجل زيادة الوعي بأمهية سالمة األغذية وتعزيز االلتزامات املعقودة يف املؤمتر الدويل
الثاين املعين بالتغذية.

ثالثًا -التطورات الرئيسية على المستوى القطري
ألف -اللتزامات القطرية بالعمل من أجل التغذية
25
26
27
28
29
30

.http://www.fao.org/about/meetings/global-parliamentary-summit/ar
.http://www.fao.org/indigenous-peoples/ifs-seminar/ar

.http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14554-2018-INIT/en/pdf
.www.ifpri-faobangkokconference.org
.www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/132
.http://www.fao.org/about/meetings/future-food-safety/ar
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التزامات العمل القطرية هي الساابيل إىل دعم العقد يف تعزيز صااياغة السااياسااات احلكومية واالسااتثمارات واإلجراءات
على أرض الواقع .ولذلك جيري تش ا ا ا ا ا ااجيع البلدان على حتديد التزامات حمددة وقابلة للقياس وميكن بلوغها وواقعية
وحسنة التوقيت تساعد مجيع أصحاب املصلحة على فهم اإلجراءات املنشودة وحتسني تتبعها.

 -10وكانت الربازيل وإكوادور أول بلدين أثناء الدورة الس ا ا ا ا ا اابعني جلمعية الص ا ا ا ا ا ااحة العاملية يف مايو/أيار  2017يتعهدان
بالتزامات ر ية حمددة وقابلة للقياس وميكن بلوغها وواقعية وحس ا ا ا ا ا اانة التوقيت يف إطار العقد وتبعتها إيطاليا .وتعهدت
حكومة الربازيل مبجموعة من  38التزاماً يف إطار جماالت العمل الس ا ا ااتة احملددة يف برنامج عمل العقد ،وأوض ا ا ااحت تدابري
السااياسااات احملددة املتخذة لتحقيق األهداف احملددة .ومن خالل االلتزامات املقطوعة حتت مظلة العقد ،أكدت حكومة
إكوادور من جديد مس ااؤوليتها عن مكافحة مجيع أش ااكال س ااوء التغذية طوال دورة احلياة ،واختاذ إجراءات ملعاجلة العوامل
احملددة للصحة والتغذية .وشرعت إيطاليا يف عملها بشأن العقد من خالل إطالق " لية الفريق العامل الوطين لعقد إيطاليا
من أجل التغذية" يف يوليو/متوز  2017وأطلقت "منص ا ا ا ا ا ااة عقد التغذية" يف يوليو/متوز  2018يف املوقع الش ا ا ا ا ا اابكي لوزارة
الص ا ا ا ا ااحة من أجل تبادل املعلومات عن التغذية واألغاط الغذائية الص ا ا ا ا ااحية اليت تنتجها معاهد البحو الوطنية والوزرات
31
املشاركة يف هذا الفريق العامل.
 -11وجتري عملية لرتمجة االلتزامات اليت تعهد ا  60بلداً عضا ا ا ا ا ا اواً يف حركة تعزيز التغذية إىل التزامات حمددة وقابلة
للقياس وميكن بلوغها وواقعية وحساانة التوقيت .وعالوة على ذلك ،تعهد كثري من رؤساااء الدول من خالل بياناام العامة
اليت أدلوا ا يف االجتماع الرفيع املس ا ا ااتوى الثال للجمعية العامة لألمم املتحدة بش ا ا ااأن الوقاية من األمراض غري الس ا ا ااارية
ومكافحتها (نيويورك ،سا ا اابتمرب/أيلول  )2018بالتزامات لتعزيز األغاط الغذائية الصا ا ااحية من خالل خمتلف االسا ا ااتجابات
السياساتية.
 -12ووض ا ا ا ا ا ااعت قاعدة بيانات مفتوحة كي تس ا ا ا ا ا ااجل ر ياً التزامات البلدان احملددة والقابلة للقياس واليت ميكن بلوغها
32
والواقعية وحسنة التوقيت يف عام  2017بتيسري من األمانة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية.

باء-

شبكات العمل القطرية

 -13يشا ا ا ا ااجع العقد البلدان ويدعمها من أجل توطيد التعاون يف العمل من أجل التغذية عن طريق إنشا ا ا ا اااء شا ا ا ا اابكات
العمل ،وهي ائتالفات غري ر ية من البلدان ذات نطاقات عاملية أو إقليمية هدفها تسا ا ا ا ا ا اريع وترية اجلهود ومواءمتها حول
مواضا ا اايع حمددة مرتبطة مبجاالت عمل برنامج عمل العقد .وتتيح هذه الشا ا اابكات اليت يتوىل قياداا وتنسا ا اايقها بلد واحد
أو عدة بلدان ،تبادل املعارف واملمارسااات اجليدة ،وعرض النجاحات والتحديات ،وتوفري الدعم املتبادل من أجل تس اريع
 31عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية :الربازيل وإكوادور وإيطاليا تتعهد بالتزامات ،الصفحات [ 29-28النسخة اإلنكليزية]
(.)www.ennonline.net/attachments/3087/NEX-11_English_25Jan19_V3.pd
.www.un.org/nutrition/commitments 32
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وترية التقدم يف جماالت حمددة دف حتسا ا ا ا ااني نُظم األغذية واألغاط الغذائية والتغذية للجميع يف هناية املطاف من خالل
33
وضع السياسات والتشريعات.
 -14وأعلنت النرويج ،خالل مؤمتر احمليطات الذي انعقد يف يونيو/حزيران  ،2017إنش ا ا ا ا ا اااء ش ا ا ا ا ا اابكة عمل عاملية معنية
باألغذية املستدامة املتأتية من احمليطات واملياه الداخلية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ،حتت مظلة العقد وكمتابعة مباشرة
ألهداف التنمية املس ا ا ااتدامة .وعقد أول اجتماع لش ا ا اابكة العمل العاملية يف روما يوم  5يوليو/متوز  ،2018وعقد اجتماعها
34
الثاين يف روما يف  18أكتوبر/تشرين األول  ،2018واجتماعها الثال يف بريغن يف  6مارس /ذار .2019
 -15وأعلن عن شبكتني إقليميتني خالل املؤمتر العاملي املعين باألمراض غري السارية الذي انعقد يف أكتوبر/تشرين األول
 ،2017ومها :ش ا ا اابكة العمل يف األمريكي تني بش ا ا ااأن بيئات األغذية الص ا ا ااحية ،تقودها ش ا ا اايلي ،وش ا ا اابكة العمل للقض ا ا اااء
على السا اامنة لدى األطفال يف احمليء اهلادئ ،تسا ااتضا اايفها فيجي 35.وأنشا ااأت سا اابعة بلدان من إقليم األمريكيتني شا اابكة
عمل إقليمية لبيئات األغذية الص ا ااحية من أجل تقاس ا اام اخلربات وبناء الدعم الس ا ااياس ا ااي للعمل يف وض ا ااع تدابري تنظيمية
يف نظام األغذية ،مبا يش اامل مش اااركة اجملتمع املدين .وأنش اائت ش اابكة العمل اإلقليمية للقض اااء على الس اامنة لدى األطفال
يف منطقة احمليء اهلادئ عقأ اجتماع متهيدي جملموعة أس ا ا ا ا ا اااس ا ا ا ا ا ااية من س ا ا ا ا ا اابعة من بلدان جزر احمليء اهلادئ .وتعا
هذه الشا اابكة القيود املفروضا ااة على تسا ااويق األغذية الغنية بالدهون والسا ااكر و/أو امللح واملشا ااروبات غري الكحولية احملالة
بالسكر لألطفال؛ وفرض ضرائأ على املشروبات احملالة بالسكر؛ وتعزيز املشاركة يف النشاط البدين.
 -16واقرتحت الربازيل قيادة مخس شاابكات عمل )1( :شاابكة معنية بالرتويج للخطوط التوجيهية بشااأن األغاط الغذائية
القائمة على األغذية للوقاية من السمنة واحلد من األمراض غري السارية ،تكون فيها أوروغواي رئيساً مشاركاً؛ ( )2وشبكة
للحااد من اس ا ا ا ا ا ااتهالك الص ا ا ا ا ا ااوديوم من أجاال الوقااايااة من األمراض القلبيااة الوعااائيااة ومكااافحتهااا يشا ا ا ا ا ا ااارك يف رئاااس ا ا ا ا ا ااتهااا
كل من كوس ا ا ااتاريكا وكولومبيا؛ ( )3وش ا ا اابكة معنية ألوكمة األمن الغذائي والتغذوي؛ ( )4وش ا ا اابكة معنية بش ا ا اراء األغذية
اليت تُنتجها الزراعة األسرية؛ ( )5وشبكة معنية بالتغذية املدرسية املستدامة.
 -17ومجعت شاابكة عمل إقليمية معنية باملدارس الصااحية يف جنوب شاارق ساايا وزارات الصااحة والتعليم من بنغالديش
وملديف وس ااري النكا وتايلند باإلض ااافة إىل جهات شا اريكة غري حكومية من هذه البلدان األربعة .وحدَّدت هذه البلدان
خالل االجتماع التمهيدي الذي عقد يف بانكوك يف مارس /ذار  ،2017اجملاالت ذات األولوية لألغاط الغذائية والنشاط
البدين يف املدارس.
 -18وتقود أس ا ارتاليا وفرنسا ااا شا اابكة عمل عاملية ادف إىل التعجيل بالتوسا اايم التغذوي ومواءمة اجلهود يف هذا الصا اادد،
ِّ
سيمكن املواطنني من احلصول على معلومات شاملة عن حمتوى املنتجات الغذائية وتركيبتها ويساعدهم على اختاذ
وهو ما
33
34
35

.www.un.org/nutrition/action-networks

.https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean

.www.who.int/conferences/global-ncd-conference/montevideo-report.pdf
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خيارات مسااتنرية من أجل صااحة أفضاال وكذلك تشااجيع منتجي األغذية على حتسااني اجلودة التغذوية إلمدادات األغذية.
36
وعقد االجتماع االفتتاحي يف  6و 7فرباير/شباط  2019يف باريس.

رابعا -المساهمات المقدمة من وكالت األمم المتحدة
ً
 -19أعطت منظمة األغذية والزراعة األولوية ملعاجلة س ا ا ا ا ااوء التغذية ميع أش ا ا ا ا ااكاله ،مبا يف ذلك الوقاية من زيادة الوزن
والس ا ا ا ا ا اامنة من خالل تعزيز األغاط الغذائية الص ا ا ا ا ا ااحية وتقدمي الدعم إىل البلدان من أجل حتويل نظمها الغذائية وإدراج
أهداف التغذية يف سا ا ا ااياسا ا ا ااااا الغذائية والزراعيةَّ .
ومكن وضا ا ا ااع هنج مؤس ا ا ا اسا ا ا ااي لتعميم التغذية منظمة األغذية والزراعة
من تعزيز الرتكيز االسا ا ا ا ا ا ارتاتيجي ملنتجااا وخدمااا يف ليات التنفيذ حنو هنج قائم على نُظم األغذية أكثر مراعاة للتغذية
من خالل براجمها االسرتاتيجية.
 -20وقدَّمت منظمة األغذية والزراعة إىل مؤمترااا اإلقليمية يف عام  2018تقارير عن نتائج الندوات اإلقليمية اخلمس
37
بشأن النُظم الغذائية املستدامة من أجل أغاط غذائية صحية اليت نظمتها املنظمة واملنظمات الشريكة يف عام .2017
 -21وبالتزامن مع العقد ،اقرتح األعض ا ا اااء يف املؤمترات اإلقليمية واللجان الفنية اليت عقدت يف عام  2018إنش ا ا اااء س ا ا اانة
للدخن ،وسنة دولية للتوعية بالفاقد واملهدر من األغذية .ووافق
دولية للفاكهة واخلضر ،وسنة دولية للجاودار ،وسنة دولية ُ
جملس املنظمااة على هااذه االقرتاح اات يف ديس ا ا ا ا ا اامرب/كااانون األول  382018لتعرض على مؤمتر املنظمااة للموافقااة عليهااا
يف يونيو/حزيران  2019كي تنظر اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف إعالن املناسبات الدولية املوصى ا.
 -22ويف إطار الشا اراكة االسا ارتاتيجية بني منظمة األغذية والزراعة ومديرية التعاون الدويل والتنمية يف املفوض ااية األوروبية،
أص اادرت املنظمة يف عام  2018مذكرة 39تُقدِّم توجيهات س ااياس اااتية بش ااأن ُسا ابل إتاحة األغاط الغذائية الص ااحية للجميع
والتص اادي يف الوقت نفس ااه جلميع أش ااكال س ااوء التغذية ،مبا فيها الس اامنة ،وكذلك األمراض غري الس ااارية املرتبطة باألغاط
الغذائية .وباإلضافة إىل ذلك نشرت املنظمة ،باالشرتاك مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية واليونيسيف وبرنامج األغذية

36

.www.un.org/nutrition/france-and-australia-announced-establishment-global-action-network-nutrition-labelling

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/ARC_30/ARC_30_INF/MV683_INF_11/MV683_ARC_18_INF_11_ar.pdf 37؛
وwww.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_ 35/LARC35_INF/MV793_INF_9/MV793_LARC_18_INF_9_en.pdf؛
وwww.fao.org/3/mw246en/mw246en.pdf؛
و http://www.fao.org/fileadmin/user_upload /bodies/NERC_34/NERC_34_INF/MW126_INF_6/MW126_NERC_18_INF_6_ar.pdf؛
و.http://www.fao.org/3/mw166en/mw166en.pdf
.http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_160/CL160_Report/MY722_CL_160_REP_ar.pdf 38
.www.fao.org/3/CA2797EN/ca2797en.pdf 39
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العاملي ومنظمة الص ا ا ا ا ا ااحة العاملية حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل يف عام  402017وعام  412018ودعمت تقارير
43
التغذية العاملية للسنتني  422017و.2018
 -23وأطلقت منظمة األغذية والزراعة يف مارس /ذار  442019إطارها بش ا ا ا ا ااأن خطة األغذية احلضا ا ا ا ا ارية 45دف توجيه
عملها يف دعم ص ا ا ا ا ا ااانعي القرار على األص ا ا ا ا ا ااعدة العاملية والوطنية اإلقليمية واحلضا ا ا ا ا ا ارية لالعرتاف بدور املدن واحلكومات
على املس ا ا ا ا ااتوى دون الوطين كمواقع اسا ا ا ا ا ارتاتيجية وجهات فاعلة رئيس ا ا ا ا ااية يف معاجلة القض ا ا ا ا ااايا االجتماعية/االقتص ا ا ا ا ااادية
واإليكولوجية املعقدة اليت تُشكل عائقاً أمام األمن الغذائي والتغذية.
 -24وس ا ا ا ااعياً إىل دعم تنفيذ العقد ،وض ا ا ا ااعت منظمة األغذية والزراعة باالش ا ا ا ارتاك مع منظمة الص ا ا ا ااحة العاملية يف الفرتة
 2018-2016دليالً 46يكون رائداً للبلدان يف ترمجة السا ااياسا ااات واإلجراءات املوصا ااى ا يف إطار العمل الطوعي للمؤمتر
الدويل الثاين املعين بالتغذية إىل التزامات قطرية وموجز سياسايت 47بشأن الدفع بااللتزام بالتغذية أثناء العقد.
 -25ويف ما يتعلق بسااالمة األغذية ومقاومة مضااادات امليكروبات يف ساالساالة األغذية ،وضااعت منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصااحة العاملية أداة اختُربت ميدانياً ملراقبة األغذية يف مخسااة بلدان يف الفرتة  2018-2017بغرض إصاادارها ر ياً
يف أبريل/نيسااان  .2019واتسااعت عضااوية الشاابكة الدولية للساالطات املعنية بسااالمة األغذية املشاارتكة بني منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الص ا ا ا ا ا ااحة العاملية من  440عضا ا ا ا ا ا اواً يف  186دولة عضا ا ا ا ا ا اواً يف عام  2015إىل أكثر من  500عض ا ا ا ا ا ااو
يف  188دولة عض ا ا ا ا اواً يف عام  .2018واعتمدت هيئة الدس ا ا ا ا ااتور الغذائي املش ا ا ا ا اارتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العاملية أعماالً جديدة لفريق املهام احلكومي الدويل املخصص التابع هليئة الدستور الغذائي املعين مبقاومة مضادات
امليكروبات الذي من املقرر أن يتم أعماله أللول عام .2021
 -26وخالل الفرتة املشا اامولة بالتقرير ،واصا االت منظمة الصا ااحة العاملية تطوير منتجات معيارية لدعم تنفيذ املؤمتر الدويل
الثاين املعين بالتغذية ،مبا يف ذلك خطوط توجيهية مساارتشاادة باألدلة 48وأدلة تنفيذ بشااأن القضاااء على الرتويج غري املالئم
ألغذية الرضع واألطفال الصغار 49،وتتبع التقدم احملرز يف حتقيق األهداف العاملية للتغذية لعام  50.2025وأصدرت منظمة

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

.http://www.fao.org/3/a-I7695a.pdf

.www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf

.https://globalnutritionreport.org/documents/2/Report_2017.pdf

.https://globalnutritionreport.org/documents/352/2018_Global_Nutrition_Report.pdf
.www.fao.org/news/story/en/item/1184269/icode/
.www.fao.org/3/CA3151EN/ca3151en.pdf
.www.fao.org/3/ca1505en/CA1505EN.pdf
.www.fao.org/3/ca1340en/CA1340EN.pdf
.www.who.int/nutrition/publications/guidelines/en

.www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/manual-ending-inappropriate-promotion-food/en
.www.who.int/nutrition/publications/operational-guidance-GNMF-indicators/en
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الصا ا ااحة العاملية أيض ا ا ااً ملوظفيها يف عام  2018دورة إلكرتونية تفاعلية حول العقد ،وأطلقت مبادرة عاملية 51إلزالة الدهون
املهدرجة من اإلمدادات الغذائية أللول عام  ،2023وتعهد حىت ا ن يف إطار املبادرة املذكورة  24بلداً بالتزامات بالعمل.
 -27ويف يونيو/حزيران  ،2018أقامت منظمة الص ا ااحة العاملية ودار تش ا اااتام حواراً يف لندن مع اثلي ص ا ااناعات األغذية
واملشاروبات غري الكحولية .وتناولت منظمة الصاحة العاملية بالوصاف جمموعة من التوقعات بشاأن تقليل امللح والساكريات
احلرة والدهون غري املش ا اابعة يف األغذية واملش ا ااروبات وإزالة الدهون املهدرجة الص ا ااناعية من األغذية ،وهو ما أدى إىل عقد
التزامات عامة جديدة من جانأ صناعة األغذية واملشروبات.
 -28ونش ا اار برنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة ،باالش ا ا ارتاك مع املؤس ا ا اس ا ااة العاملية لتغذية الطفل والش ا ا اراكة
من أجل غاء الطفل ،والص ا ااندوق الدويل للتنمية الزراعية ،والش ا ا اراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ،ومركز برنامج األغذية
العاملي للتميُّز يف الربازيل ،إطاراً مرجعياً يف عام  2018من أجل تص ااميم برامج تغذية مدرس ااية قطرية باس ااتخدام املنتجات
52
احمللية وتنفيذها وتوسيع نطاقها.
 -29ويواصاال برنامج األغذية العاملي احلفاظ على هنجه املزدوج املسااار حيال االسااتجابة لالحتياجات الغذائية والتغذوية
العاجلة لألشا ا ااخاا املتأثرين بالنزاع وحاالت الطوارئ األخرى يف نفس الوقت الذي يدعم فيه البلدان يف حتقيق مقاصا ا ااد
التنمية املسا ااتدامة الوطنية ،ال سا اايما املقصا ااد  .2-2ويف عام  ،2017سا اااعد برنامج األغذية العاملي مباشا اارة  91.4مليون
شااخص يف  83بلداً نفَّذ منها  55بلداً برامج خاصااة بالتغذية وصاالت إىل  16.3مليون شااخص .وتساارتشااد برجمة التغذية
يف برنامج األغذية العاملي بسياسته بشأن التغذية ( )2021-2017وخبطة تنفيذها وحساب تكاليفها.
 -30ويوجه الص ا ااندوق الدويل للتنمية الزراعية اس ا ااتثماراته إىل األُس ا اار الزراعية الفقرية واألش ا ااد ض ا ااعفاً يف املناطق الريفية،
ويعتمد هنجاً حموره البشا اار دف وضا ااع نُظم غذائية من أجل أغاط غذائية صا ااحية والوصا ااول مبسا ااامهة الزراعة وتدخالت
التنميااة الريفيااة يف التغااذيااة إىل املس ا ا ا ا ا ااتوى األمثاال  ،والتااأكااد يف الوقاات نفسا ا ا ا ا ا ااه من أن االس ا ا ا ا ا ااتثمااارات يف الزراعااة املراعيااة
للتغذية مسا ا ا ااتدامة بيئياً أيض ا ا ا ااً .ويكفل الصا ا ا ااندوق الدويل للتنمية الزراعية تدرجيياً مراعاة التغذية يف املشا ا ا ااروعات املعتمدة
للفرتة  2018-2016ويتيح له ذلك بالتايل معاجلة مجيع أشكال سوء التغذية عن طريق حتسني جودة األغاط الغذائية.
 -31ودخلت اليونيساايف فرتة خطتها االس ارتاتيجية اجلديدة ( )2021-2018برؤية ادف إىل توحيد وتوساايع املكاسااأ
الرباجمية اليت حتققها معاجلة مجيع أش ا ا ا ا ا ااكال س ا ا ا ا ا ااوء التغذية لدى األطفال  -التقزم واهلزال ونقص املغذيات الدقيقة وزيادة
الوزن ،يف مجيع أحناء العامل .وتعتزم اليونيسيف حتقيق ثالثة أهداف سنوية أللول عام :2021


51
52

الوصا ا ااول خبدمات الوقاية من التقزم وسا ا ااائر أشا ا ااكال سا ا ااوء التغذية إىل ما ال يقل عن  250طفل دون سا ا اان
اخلامسة؛

.www.who.int/nutrition/topics/replace-transfat
.www.fao.org/3/ca0957en/CA0957EN.pdf
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الوصا ا ااول خبدمات الوقاية من فقر الدم وسا ا ااائر أشا ا ااكال سا ا ااوء التغذية إىل ما ال يقل عن  100مليون مراهق
ومراهقة؛



الوصا ااول خبدمات معاجلة اهلزال الشا ااديد وسا ااائر أشا ااكال سا ااوء التغذية احلاد الشا ااديد يف السا ااياقات اإلغائية
واإلنسانية إىل ما ال يقل عن  6ماليني طفل.

 -32وواصاالت جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية دعم متابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية والعقد عن طريق
املس ا اااعدة يف بلورة االلتزامات إزاء العقد ومجعها ونش ا اارها وتعزيزها من جمموعة من وكاالت األمم املتحدة وكذلك اجلهات
الفاعلة األخرى 53.وواص ا ا ا ا ا االت جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية يف الس ا ا ا ا ا اانتني  2017و 2018تعظيم اتس ا ا ا ا ا اااق
السا ا ااياسا ا ااات والدعوة إىل التغذية على نطاق منظومة األمم املتحدة من خالل مشانية مطبوعات مشلت "أض ا ا اواء على عقد
التغاذياة" 54وبااإلضا ا ا ا ا ا ااافاة إىل ذلاك ،سا ا ا ا ا ا ااامهات أمااناة جلناة األمم املتحادة الادائماة املعنياة باالتغاذياة يف املاذكرات التوجيهياة
اليت أص اادراا الوكاالت األعض اااء ،وأص اادرت مذكرات توجيهية لتعزيز التنفيذ املتس ااق على األرض .وي َّسا ارت اللجنة أيضا ااً
إجراء مشاااورات للمساااعدة على التوصاال إىل توافق يف ا راء حول القضااايا اجلديدة والناشاائة املؤثرة على التغذية ،وعملت
على إبراز دور التغذية يف الربء بني أهداف التنمية املس ا ااتدامة وحتفيز حتقيقها ،وس ا اااندت جهود التوعية بالعقد من خالل
وسائء التواصل االجتماعي ومقاطع الفيديو ومنتديات النقا على اإلنرتنت.

خامسا -آفاق المستقبل
ً
ألف -توسيع نطاق اللتزامات المحددة والقابلة للقياس
والتي يمكن بلوغها والواقعية وحسنة التوقيت
 -33بينما تش ا ااري التطورات الدولية إىل أن املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية أفض ا ااى إىل نقا دويل واس ا ااع حول العأء
املتعدد الناجم عن س ااوء التغذية ودور نُظم األغذية يف األغاط الغذائية الص ااحية ،مل يكن التقدم الذي حتقق على الص ااعيد
الوطين ميض ااي بوترية واحدة .ومن املتوقع أن تُش ااكل ش اابكات العمل قوة دافعة حنو توس اايع نطاق االلتزامات وحتقيق نتائج
ملموسة .وستحتاج اجملاالت التالية إىل إجراءات مكثفة:
(أ) الس ا ا ااياس ا ا ااات املش ا ا اارتكة بني القطاعات .ينبغي للبلدان حتدي وثائق س ا ا ااياس ا ا ااااا املش ا ا اارتكة بني القطاعات
ويتعني حتسا ا ااني
كي تشا ا اامل مجيع األهداف العاملية للتغذية ،وترمجتها إىل خطء تشا ا ااغيلية حمددة التكاليفَّ .
مساءلة مجيع أصحاب املصلحة ،ومتابعة االلتزامات اليت يتعهد ا صانعي القرار؛
 53حتققت التزامات ملموسة إزاء العقد من املنظمة الدولية للتنوع البيولوجي ومنظمة األغذية والزراعة والفريق العاملي املعين بالزراعة ونُظم األغذية
من أجل التغذية وشراكة تقوية احملاصيل ( )HarvestPlusوالصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومكتأ األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية واليونيسيف
وجلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية ومنظمة مياه ومساعدات وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية (www.unscn.org/en/topics/un-
.)decade-of-action-on-nutrition/action-and-commitments?pages=2
.www.unscn.org/uploads/web/news/UNSCN-News42-2017.pdf 54
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(ب) ونُظم األغذية .ينبغي أن تش اامل قطاعات األغذية والزراعة والتجارة والص ااناعة أهدافاً للتغذية وتعزيز األغاط
الغذائية الصحية .وينبغي زيادة الرتكيز على إجراءات تعزيز تنويع احملاصيل ،وزيادة إنتاج الفواكه واخلضروات،
وايئة بيئات أغذية صا ااحية ،مبا يشا اامل تسا ااويق األغذية واملشا ااروبات لألطفال ،والتوسا اايم التغذوي ،وش ا اراء
األغذية يف املؤسسات العامة وسياسات األسعار؛
(ج) والص ا ا ا ا ا ااحة .ينبغي أن تغطي اإلجراءات املتخذة لتعزيز األغاط الغذائية الص ا ا ا ا ا ااحية مجيع مراحل دورة احلياة،
خاصا ا ا ا ا ااة للنسا ا ا ا ا اااء قبل احلمل وأثناءه وللبنات املراهقات .وينبغي تعميم خدمات إدارة سا ا ا ا ا ااوء التغذية احلاد
يف اسرتاتيجيات للتغطية الصحية الشاملة وخدمات صحية لزيادة التغطية مبا يتجاوز النسبة احلالية اليت تبلغ
 20يف املائة .وس ا اايتطلأ تش ا ااجيع الرض ا اااعة الطبيعية ومايتها ودعمها تعميم مبادرة املس ا ااتش ا اافيات املالئمة
لألطفال وكذلك اختاذ إجراءات تش ا اريعية بش ا ااأن املدونة الدولية لقواعد تس ا ااويق بدائل حليأ األم والقرارات
الالحقة؛
(د) والتعليم .تُ ِّ
شكل املدرسة بيئات اتازة ملعاجلة العأء املزدوج الناجم عن سوء التغذية وغرس العادات الغذائية
السااليمة ،وزيادة القدرة االقتصااادية للسااوق املتنامية للشااباب والتأثري فيهم من أجل جتنأ اسااتهالك األغذية
واملشا ا ا ااروبات الغنية بالدهون والسا ا ا ااكر و/أو امللح .وينبغي للبلدان زيادة االسا ا ا ااتثمار يف الصا ا ا ااحة املدرسا ا ا ااية
وبرامج التغذية؛
(ها) واحلماية االجتماعية  .ينبغي التص ا ا ا ا ا اادي لزيادة الفقر وعدم املس ا ا ا ا ا اااواة من خالل برامج احلماية االجتماعية
الكافية اليت تشاامل دعم األغاط الغذائية الصااحية .وتُشا ِّاكل خمططات قسااائم األغذية وبنوك الطعام خيارات
ينبغي النظر فيها.

باء -استعراض منتصف المدة
 -34ينص قرار اجمللس االقتص ا ا ا ااادي واالجتماعي  551989/84بش ا ا ا ااأن العقود الدولية على أنه ينبغي تقييم تنفيذ برنامج
عمل العقد يف منتصف املدة ويف هناية العقد.
 -35ومتاش ا ا ا ااياً مع القرار  ،1989/84ينبغي اس ا ا ا ااتعراض حالة تنفيذ التزامات إعالن روما عن التغذية يف منتص ا ا ا ااف املدة
ويف هناية العقد من خالل عملية مفتوحة وتشاركية.
 -36ويف هذا الص اادد ،يتوخى برنامج عمل العقد إقامة حوار بني أص ااحاب املص االحة لتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ العقد
يف منتصف املدة ويف هناية العقد.
 -37وميكن أثناء إعداد التقرير املرحلي الثال لفرتة الساانتني ،مواءمة اسااتعراض منتصااف مدة العقد مع انعقاد االجتماع
املعين بالتغذية من أجل النمو لعام  2020يف اليابان.
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