
August 2019  CFS 2019/46/3  
 

  

 

 ؛(QR)السريعة  االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن
  للبيئة. مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدىن إىل للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه

 www.fao.org :املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن
 

NA753/A 

 

 لجنة األمن الغذائي العالمي
 الدورة السادسة واألربعون

 "والتغذية الغذائي األمن في فارق إحداث"

 2019أكتوبر/تشرين األول  18-14روما، إيطاليا، 

الثاني المعني بالتغذية، بما في ذلك تنفيذ عقد التقرير المرحلي لمتابعة المؤتمر الدولي 
 األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية

 

 موجز

، أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2014عام  على النحو الذي أوصى به املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية -1
مبهل زمنية  ومرتبط ا اا متماسك  يعرض إطار   ، الذي2025-2016عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية  2016عام 

ومت تكليف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة من أجل تنفيذ التزامات املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية. حمددة 
يف عام ضمن إطار من التعاون ضع برنامج العمل س. وو  العقد من خالل برنامج عمل مكر  هذا العاملية باالشرتاك يف تنفيذ 

 يتألف من ستة جماالت عمل شاملة ومرتابطة تستند إىل توصيات إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية.هو و  2017

لفرتة سنتني، الذي أعدته منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية،  الثاين ويعرض هذا التقرير املرحلي -2
ملؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية منذ اخلاصة بال املتابعة اعمأالعقد ويف هذا لة عن التقدم احملرز يف تنفيذ معلومات مستكم

وتشمل هذه التطورات  التطورات الرئيسية اليت حتققت خالل الفرتة املشمولة بالتقرير.، ويغطي 2017أكتوبر/تشرين األول 
أوجه التقدم احلاصلة يف األنشطة املتعلقة بالتغذية يف جماالت العمل املختارة لربنامج عمل العقد على خمتلف املستويات 

ا، يعاجل التقرير آفاق املستقبل مبا العقد. وأخي   املعنيني هبذاومواصلة إشراك أصحاب املصلحة العاملية واإلقليمية والقطرية، 
 العقد.اخلاص بدة امللك استعراض منتصف يف ذ

A 

http://www.fao.org/
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 ةمعلومات أساسي-ًل أو 
  

علنت الفرتة الذي مبوجبه أ   70/2591، القرار 2016نيسان أبريل/ 1، يف لألمم املتحدة اعتمدت اجلمعية العامة -3
العقد خالل املؤمتر هذا ور فعت التوصية بإعالن  .عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية )"العقد"( 2016-2025

ومنظمة الصحة العاملية يف  لألمم املتحدة ذي اشرتكت يف استضافته منظمة األغذية والزراعةال الدويل الثاين املعين بالتغذية
3وإطار العمل املصاحب له 2التغذية عنإعالن روما  اعتمد الذيو ، 2014 نوفمرب/تشرين الثاين

رؤية د إعالن روما وحيد   .
على اجلوع وعلى مجيع أشكال سوء التغذية، مبا يف ذلك النقص يف التغذية، والنقص  للقضاءمشرتكة لإلجراءات العاملية 

إجراء العمل  . ونص  عشرة التزامات واسعة النطاق يف جمال السياسات، ويضع السمنةو  الزائد الدقيقة، والوزنيف املغذيات 
 سة يف إعالن روما عن التغذية.لاللتزامات املكر  ال توصية إلرشاد التنفيذ الفع 60على 

اجلهود املشرتكة يف توثيق جلميع أصحاب املصلحة من أجل دة حمد  زمنية مبهل ر العقد فرصة فريدة ومرتبطة ويوف   -4
وتوصياته، إىل جانب أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالتغذية، املعين بالتغذية جمال تنفيذ التزامات املؤمتر الدويل الثاين 
 وتوفي األمن الغذائي والتغذية احملسَّنة وتعزيز الزراعةاجلوع املتعلق بالقضاء على  2ومن ضمنها على وجه اخلصوص اهلدف 

 .بضمان أمناط العيش الس ليم وتوفي الر فاه للجميعاملتعلق  3واهلدف  املستدامة

املعين بالتغذية التغذية يف تسريع وتية تنفيذ التزامات املؤمتر الدويل الثاين العمل من أجل يكمن هدف عقد و  -5
واملسامهة  2025حبلول عام  لسارية املتصلة بالنظام الغذائيباألمراض غي اوالغايات اخلاصة  التغذية العامليةوحتقيق غايات 

 .2030عام يف بلوغ أهداف التنمية املستدامة حبلول 

، منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية بالقيام 70/259قراراها يف  لألمم املتحدة، اجلمعية العامةفت وكل   -6
ومنظمة األمم املتحدة اإلشراف على تنفيذ العقد، بالتعاون مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية االشرتاك يف ( 1مبا يلي: )

وضع برنامج عمل للعقد باالستعانة بآليات التنسيق مثل التعاون يف ( و 2؛ )ة العامليبرنامج األغذيو  )اليونيسف( للطفولة
جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية وجلنة األمن الغذائي العاملي، وبالتشاور مع املنظمات واملنتديات الدولية واإلقليمية 

 .بشأن تنفيذ العقد( وإصدار تقارير فرتات السنتني 3األخرى؛ )

، ساهم فيها من خالل عملية مفتوحة وشاملة وتعاونية 2017العقد يف عام اخلاص بعمل الومت تصميم برنامج  -7
التوصيات الستني املنبثقة ا إىل ، استناد  برنامج العمل ستة جماالت عمل شاملة ومرتابطة تناولويأصحاب اللجنة بنشاط. 

 4.ةالثاين املعين بالتغذير الدويل عن إطار عمل املؤمت

 5باللغات الست لألمم املتحدة. 2018ومت إتاحة موقع إلكرتوين خمصص بشأن العقد يف عام  -8

حرز من تقدم يف تنفيذ العقد ومتابعة التزامات املؤمتر ط هذا التقرير الثاين لفرتة السنتني الضوء على ما أ  ويسل   -9
التطورات الرئيسية على املستويات الدولية ويغطي  للجنة نيواألربعالدورة الرابعة انعقاد منذ املعين بالتغذية الدويل الثاين 

                                                      
1  https://undocs.org/A/RES/70/259. 
2  ml542a.pdf-http://www.fao.org/3/a. 
3  mm215a.pdf-http://www.fao.org/3/a. 
4  www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work_programme_nutrition_decade.pdf. 
5  www.un.org/nutrition. 

https://undocs.org/A/RES/70/259
http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf
http://www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work_programme_nutrition_decade.pdf
http://www.un.org/nutrition
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آفاق أيض ا رد يف هذا التقرير تجماالت العمل بتطبيق وسائل التنفيذ الواردة يف برنامج عمل العقد. و يف  واإلقليمية والقطرية
 .2020العقد يف عام اخلاص بدة املمبا يف ذلك العملية التحضيية من أجل استعراض منتصف املستقبل، 

 مجالت عمل برنامج عمل العقدالتقدم المحرز في -اثانيً 

واليت تتعلق  الستةالسنتني األخيتني يف جماالت عمل العقد خالل والقطرية اإلقليمية و تتضمن التطورات الدولية  -10
  ما يلي: ،فيهايتصل بعمل اللجنة وأصحاب املصلحة  ما يفاملعين بالتغذية مبتابعة املؤمتر الدويل الثاين 

 غذائية صحيةللتوصل إلى أنماط قادرة على الصمود المستدامة و الغذائية النظم ال: 1مجال العمل 
من  –حيث  برنامج عمل العقد البلدان على اختاذ إجراءات متناسقة ومبتكرة تتناول النظام الغذائي مبجمله  (أ)

حرص ا على  –املدخالت واإلنتاج مرور ا بالتجهيز فالتخزين والنقل والبيع بالتجزئة وصوال  إىل االستهالك 
إمكانية احلصول على أمناط غذائية صحية ومستدامة للجميع وللحد من الفاقد واملهدر من األغذية 

 6واملغذيات؛

 غذائية صحي ة وتغذية حمس نةللتوصل إىل أمناط املستدامة الغذائية نظم المخس ندوات إقليمية بشأن خالل و  (ب)
للنظم ألبعاد والتحديات اإلقليمية ل اتقييم   البلدان وشركاؤها أجرت 7،العقدهذا حتت مظلة  د عي إىل عقدها

يف األقاليم النظم الغذائية أهم مسات عرضت غذائية صحية وتغذية حمسَّنة؛ و  أمناطاملستدامة من أجل الغذائية 
ذات الصلة تجارب العمليات السياسات اإلقليمية و حددت املعنية، وكيفية تأثي ذلك على األمناط الغذائية؛ و 

اختاذ إجراءات سياساتية مبا باشرت العمل على ؛ و النظم الغذائيةعاجلة التغذية من خالل هنج قائم على مل
 :نامج عمل العقديتماشى مع إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية وبر 

  بلد ا يف أفريقيا وخل ص  47من اخلرباء الفنيني من  200شارك يف الندوة اإلقليمية اخلاصة بأفريقيا أكثر من
إىل نقاط عمل أساسية ملختلف أصحاب املصلحة مع الرتكيز بشكل خاص على كيفية إعادة تصميم النظم 

 يف أفريقيا؛ الغذائية للمسامهة يف حتسني النتائج التغذوية

  سبق الندوة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب عقد مشاورات وطنية عن النظم الغذائية املستدامة يف
بلد ا الستعراض التجارب اإلجيابية. وخل صت الندوة إىل جمموعة من االستنتاجات اليت ترمي إىل املضي  12

وقد اتفق املشاركون على والشمولية والكفاءة واملراعاة للتغذية. قدم ا حنو نظم تتسم بقدر أكرب من االستدامة 
أمهية اختاذ تدابي مالية لتنظيم قطاع األغذية وسن  قوانني وأنظمة لتنظيم الدعاية اخلاصة باألغذية ذات 

 بوجه خاص األطفال واملراهقني؛ يستهدف مبااحملتوى العايل من الدهون و/أو السكر و/أو امللح، 

  رح بت الندوة اإلقليمية ألوروبا باملبادرة اليت أطلقتها البلدان للعمل بصورة مشرتكة على إقامة شبكة عملية
وذلك  من اليونيسف،لتنمية القدرات التغذوية ومنصة للشراكة يف آسيا الوسطى والقوقاز، بدعم أساسي 

                                                      
6   i7846e.pdf-www.fao.org/3/a 
 11-10(، وبالنسبة إىل آسيا واحمليط اهلادئ )بانكوك، 2017سبتمرب/أيلول  7-5بالنسبة إىل أمريكا الالتينية والبحر الكارييب )سان سلفادور،   7

(، وبالنسبة إىل أوروبا وآسيا الوسطى )بودابست، 2017نوفمرب/تشرين الثاين  17-16(، وبالنسبة إىل أفريقيا )أبيدجان، 2017نوفمرب/تشرين الثاين 
 (.2017 ديسمرب/كانون األول 12-11(، وبالنسبة إىل الشرق األدىن ومشال أفريقيا، )مسقط، 2017ديسمرب/كانون األول  4-5
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 األقاليم الفرعية بالتعاون الوثيق مع بغرض سد  الثغرات الراهنة يف القدرات يف جمال األغذية والتغذية يف
 شبكات أخرى متمر سة يف جمال تنمية القدرات اخلاصة بالتغذية يف اإلقليم؛

( احلاجة إىل مضافرة اجلهود 2018اجتماع وزراء الزراعة جملموعة العشرين )األرجنتني، يوليو/متوز  8د إعالنوأك   (ج)
، من بني ات الغذائيةلف أصحاب املصلحة يف سلسلة اإلمدادوالتعاون بني احلكومات واجملتمعات احمللية وخمت

 ؛الغذائيةظم للن  مستقبل مستدام ومتكامل وشامل أمور أخرى، من أجل 

على الروابط القائمة بني  2018لعام تقرير األمني العام عن التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية ويشدد  (د)
ملعاجلة التحديات الرئيسية وتسريع وتية التقدم، ويستعرض وسائل التنفيذ أهداف التنمية املستدامة كوسيلة 

 الزراعة املستدامة شجيعلقضاء على اجلوع وتوفي األمن الغذائي والتغذية احملس نة وتالرئيسية من أجل ا
 9(؛2018)أغسطس/آب 

، على 2017 أكتوبر/تشرين األول يفيف دورهتا الرابعة واألربعني التأكيد،  جلنة األمن الغذائي العامليأعادت و  (ه)
للتنسيق العاملي واالتساق والتقارب بني  امنرب  قرارها توسيع نطاق عملها يف جمال التغذية، متيحة  بذلك 

مع برنامج عمل العقد، وكل فت جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية  امتاشي  السياسات اخلاصة بالتغذية، 
 2017باالستناد إىل تقرير عام  10،والتغذيةالغذائية ظم ن  خاصة بالبالتغذية بإعداد خطوط توجيهية طوعية 

والتغذية التابع الصادر عن فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي ظم الغذائية بشأن التغذية والن  
 11؛للجنة )فريق اخلرباء الرفيع املستوى(

اختصاصات إعداد اخلطوط  2018لجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني يف أكتوبر/تشرين األول الواعتمدت  (و)
وتقرتح االختصاصات اتباع هنج شامل  12.ا للعقدظم الغذائية والتغذية دعم  ن  الالتوجيهية الطوعية للجنة بشأن 

 لسياسات بني قطاعات األغذية والزراعة والصحةاحلايل ل التشتتومنهجي يف الن ظم الغذائية هبدف معاجلة 
واالستثمارات والرتتيبات املؤسسية للمسامهة يف حتسني النظم الغذائية  هبدف إعطاء توجيهات بشأن السياسات

 ؛عمال املطرد للحق يف الغذاء الكايفوجعلها أكثر استدامة ودعم اإل

ن ظم الغذائية للشعوب األصلية )روما، نوفمرب/تشرين اللخرباء الرفيعي املستوى بشأن األوىل لندوة الوعرضت  (ز)
لشعوب بالن ظم الغذائية لالعقد، األعمال امليدانية والبحوث املتعلقة هذا ( اليت ن ظمت حتت مظلة 2018الثاين 

حناء العامل من أجل البحث يف إثراء النقاش العاملي بشأن االستدامة والقدرة على الصمود األصلية من خمتلف أ
 13والعقد؛ 2030يف مواجهة املناخ يف سياق خطة عام 

عمل العقد على ضرورة إدراج سالمة األغذية ضمن النظم الغذائية إلحراز التقدم الكايف برنامج كذلك   حيث  و  (ح)
الذي ( 2019فرباير/شباط  ،أديس أبابا)املؤمتر الدويل األول املعين بسالمة األغذية  باجتاه حتسني التغذية. وكان
                                                      

8   g20_agriculture_declaration_final.pdf-28-07-www.g20.utoronto.ca/2018/2018. 
9   https://undocs.org/A/73/293.  

 .CFS 2017/44 الوثيقة  10
 -2017 فريق اخلرباء الرفيع املستوى، التغذية والنظم الغذائية، روما،  11

 12_AR.pdf-Report-www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE. 
12  www.fao.org/3/mx516ar/mx516ar.pdf. 
13   /seminar/ar-peoples/ifs-http://www.fao.org/indigenous.  

http://www.g20.utoronto.ca/2018/2018-07-28-g20_agriculture_declaration_final.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/2018/2018-07-28-g20_agriculture_declaration_final.pdf
https://undocs.org/A/73/293
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-12_AR.pdf
http://www.fao.org/indigenous-peoples/ifs-seminar/ar/
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شارك فيه وزراء الصحة والزراعة وخرباء علميني مرموقني ووكاالت شريكة، إضافة إىل ممثلني عن املستهلكني 
اللتزامات املعقودة يف ا تعزيزبأمهية سالمة األغذية و ومنتجي األغذية والقطاع اخلاص، قد عمل على التوعية 

 14؛املعين بالتغذية املؤمتر الدويل الثاين

قد تطو ر مفهوم األمناط الغذائية املستدامة والصحية وبات من الواضح ضرورة التحو ل إىل أمناط ونظم غذائية و  (ط)
بشأن األمناط الغذائية الصحية واملستدامة استعرضت جمموعة من اخلرباء، خالل مشاورة دولية و  15.أكثر استدامة
اليت الغذائية  األمناطمفهوم ، 2019 يوليو/متوزمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية يف دعت إليها 

االستدامة االقتصادية مع األخذ بعني االعتبار كذلك األدلة حول تدعم حتقيق أهداف الصحة والرفاه 
ه العمل يف الغذائية الصحية واملستدامة ستوج   لألمناط. ووضعت املشاورة مبادئ توجيهية واالجتماعية والبيئية

 املستدامة؛ التنمية أهداف تحقيقل توجيهية ومبادئ، إطار العقد

 16 72/239 القرارمبوجب املعلن عنه  ،2028-2019عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية وتتضمن خطة  (ي)

مجلة أمور منها تعزيز استدامة الزراعة  17برنامج عمله العامليبناء على  ،2018يف يناير/كانون الثاين الصادر 
املناخ، وخلق أوجه تآزر مع عقد األمم  تغي   ة من أجل أنظمة غذائية قادرة على الصمود يف مواجهةاألسري  

 ؛املتبادلةمن أجل التغذية بغية مضاعفة اجلهود وتعزيز املنافع للعمل املتحدة 

 ر تغطية شاملة إلجراءات التغذية األساسية: نظم صحية متناسقة توف  2مجال العمل 

ل القطاع الصحي منصة هامة ملعاجلة سوء التغذية، مبا يف ذلك يف حاالت الطوارئ واألزمات اإلنسانية. يشك   (ك)
ية من سوء التغذية جبميع وعلى حنو ما جاء يف برنامج عمل العقد، من الضروري وجود نظم صحية قوية للوقا

، إضافة إىل رأشكاله ومعاجلته وذلك من خالل تدخالت وخدمات تغذوية قائمة على األدل ة ملختلف األعما
الوقاية من األمراض اليت قد تؤدي إىل تفاقم نقص التغذية ومعاجلتها. وجيدر أيض ا بالنظم الغذائية التعاطي مع 

رتبطة بالوزن الزائد والسمنة والوقاية من األمراض غي السارية املتصلة التداعيات الصحية الطويلة األجل امل
 الغذائي ومكافحتها؛ ظامبالن

ويكتسي تعميم حزمة من التدخالت التغذوية يف النظام الصحي أمهية حامسة لتحقيق أهداف التغطية الصحية  (ل)
البلدان تضع على ضرورة أن  73/13218الشاملة. فقد أكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها 

خارطة الطريق اخلاصة هبا للتغطية الصحية الشاملة ووضع سلم بأولوياهتا. ودعم ا هلذا، أصدرت مؤخر ا منظمة 
 19الصحة العاملية جمموعة حمد ثة من اإلجراءات التغذوية األساسية؛

جملموعة العشرين )األرجنتني، الذي اعتمده اجتماع وزراء الصحة  20ز إعالن مار دل بالتا بشأن الصحةرك   (م)
والسمنة لدى األطفال، وتعزيز الزائد ( على مقاومة مضادات امليكروبات والوزن 2018أكتوبر/تشرين األول 

                                                      
14 conference-safety-food-tionalsafety/interna-https://www.who.int/ar/food.  
15-6736(18)31788-www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140 

4/fulltext?utm_campaign=tleat19&utm_source=hub_page. 
16  .https://undocs.org/A/RES/72/239 
17 www.fao.org/3/ca4672en/ca4672en.pdf.     
18 .un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/132www. 
19  eng.pdf-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326261/9789241515856. 
20  health.pdf-04-10-www.g20.utoronto.ca/2018/2018.  

https://www.who.int/ar/food-safety/international-food-safety-conference
http://www.fao.org/3/ca4672en/ca4672en.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/2018/2018-10-04-health.pdf
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ت إطار عمل ضمن جماال ان ظم الصحة، واستجابة ن ظم الصحة للكوارث والنكبات واجلوائح اليت تدخل مجيع  
 ؛املعين بالتغذية املؤمتر الدويل الثاين

ومن األمهية مبكان  21مليون نسمة. 70بلغ عدد النازحني القسريني يف العامل أكثر من ، 2018ويف هناية عام  (ن)
أال يتم إمهال السكان الذين يعانون من أزمات إنسانية وأن تتم محاية الرضاعة الطبيعية وتوفي الرعاية الصحية 

انية احلصول على أمناط غذائية صحية. وقد تعه دت اجليدة )مبا يف ذلك الصحة العقلية( وأن جتري محاية إمك
اجلهات الرئيسية يف ست من وكاالت وبرامج وصناديق األمم املتحدة تسريع وتية العمل على وضع حد آلفة 
سوء التغذية لدى األطفال وهي ستطلق خطة عمل عاملية على مستوى األمم املتحدة بشأن اهل زال مع حلول 

  22؛2019هناية عام 

 لحماية الجتماعية والتثقيف التغذوي : ا3مجال العمل 
إن برامج احلماية االجتماعية والصحة املدرسية والتغذية قادرة على تنفيذ إجراءات مزدوجة املغزى للعمل بصورة  (س)

 من استخدام هنج مراٍع للتغذية وعليه، ال بد   23فعالة على معاجلة كل من نقص التغذية والوزن الزائد والسمنة.
 24لدى تصميم تلك الربامج وتنفيذها؛

على متكني األشخاص وجتهيزهم باملعلومات واملهارات الالزمة التباع عادات غذائية ويساعد التثقيف التغذوي  (ع)
ما تستخدم بالقدر الكايف كمنصة لتشجيع األمناط الغذائية الصحية والتغذية اجليدة. صحية. غي أن  املدارس قل  

بلد ا إىل وجود نوع من أنواع برامج الصحة املدرسية والتغذية لديها، تفيد  160يف املائة من  89ويف حني أشار 
وعلى وجه اخلصوص، يف ظل  انتشار الوزن الزائد  25التقارير عن تراجع تلك الربامج يف السنوات املاضية.

ة إىل جتديد االلتزام بتحسني مثة حاجة ملح   26والسمنة لدى األطفال يف اآلونة األخية يف مجيع أقاليم العامل،
 برامج الصحة املدرسية والتغذية؛

من البلدان يف إقليم أوروبا يف منظمة الصحة العاملية املبادرة األوروبية ملراقبة السمنة لدى  40وتدعم أكثر من  (ف)
سطة مقاييس األطفال اليت أطلقتها منظمة الصحة العاملية من أجل قياس الوزن الزائد والسمنة لدى األطفال بوا

وتصلح هذه املبادرة ألن تكون منوذج ا  27طفل كل ثالث سنوات. 300 000موح دة للطول والوزن ألكثر من 
ميكن للبلدان واألقاليم أن تقيم على أساسها مبادراهتا املدرسية اخلاصة هبا ملعاجلة مسألة سوء التغذية جبميع 

 أشكاله؛

  التغذية: التجارة والستثمار لتحسين 4مجال العمل 

                                                      
21  https://www.unhcr.org/5d08d7ee7.pdf 
22  -https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Joint%20statement%20

%20UN%20principals%20on%20malnutrition%2014July19%20Final.pdf. 
23  eng.pdf-17.2-NHD-NMH-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255414/WHO. 
24  i5021e.pdf-www.fao.org/3/a. 
25  eng.pdf-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275990/9789241514873. 
26  ca5162en.pdfwww.fao.org/3/ca5162en/. 
27  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/372426/WH14_COSI_factsheets_v2.pdf. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255414/WHO-NMH-NHD-17.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275990/9789241514873-eng.pdf
http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/372426/WH14_COSI_factsheets_v2.pdf
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تؤدي التجارة واالستثمارات أدوار ا حامسة لتحديد معامل توافر أغذية متنوعة ومأمونة ومغذية وإمكانية احلصول  (ص)
د برنامج عمل العقد على ضرورة أن تساند السياسات واالتفاقات التجارية عملية تطبيق سياسات عليها. ويشد  

 الغذاء الكايف يف بلدان أخرى؛ وبرامج تغذوية من دون أن تؤثر سلب ا على احلق يف

ز جمال العمل هذا على حتقيق املقاصد العاملية املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية من خالل الفرص املشار ويرك   (ق)
 28إليها يف السياسات التجارية واالستثمارية وتطبيق مبادئ االستثمارات املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية

ر الغذائي وخطوطه التوجيهية وحتسني فرص احلصول على إمدادات غذائية مأمونة وتطبيق مواصفات الدستو 
 ومغذية من خالل االتفاقات والسياسات التجارية املناسبة؛ 

 عتشج  ، "2018الذي اعتمدته يف ديسمرب/كانون األول  73/132اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها  إن  و  (ر)
مشاكل حتسني األمن الغذائي ومعاجلة بغرض يف املنتجات الزراعية التجارة  يمن أجل تيس يلعلى التعاون الدو 

 "؛رة هلااملستوردة لألغذية واملصد  البلدان 

 الفرص والتحديات 29(2019)جنيف، أبريل/نيسان  املنتدى الدويل بشأن سالمة األغذية والتجارة واستكشف (ش)
وحيصل املستهلكون على األغذية بكمية ة، وال سيما عن طريق التجارة. تعزيز نظم سالمة األغذييف جمال 

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة رؤساء د ع الكبي للتجارة العاملية. وشد  التوس  يف ظل  وتنوع كبيين 
أن تكون ق للمستهلكني أن يتوقعوا على أنه "حييف البيان املشرتك الصادر عنهم العاملية ومنظمة التجارة العاملية 

على حنو مواءمة اجلهود وتنسيقها  فإن   وبالتايل، 30".أغذية سليمة على السواءحملي ا األغذية املستوردة واملنتجة 
 ؛أمر بالغ األمهيةاحلدود وعرب بني القطاعات  من أجل تعزيز نظم سالمة األغذيةأفضل 

قد على هامش مؤمتر قمة وزراء الصحة جملموعة الدول السبع الذي ع  لتغذية بشأن ايف مؤمتر القمة العاملي و  (ت)
دوالر أمريكي ملعاجلة أزمة سوء  اتمليار  3.6تعهدات بلغ إعالن ال( 2017)ميالنو، نوفمرب/تشرين الثاين 
وأعرب بيان وزراء الصحة  .متويل جديديف شكل مليون دوالر أمريكي  640التغذية العاملية، مبا يف ذلك 

بشأن د هبا مؤمتر القمة العاملي جملموعة الدول السبع عن تقديره لاللتزامات املالية والسياساتية اجلديدة اليت تعه  
 ستدامة يف سياق العقد؛املصحية و الغذائية األمناط الدعم غذائية تن ظم  اتباعلتغذية، ودعا إىل ا

 اعمة للتغذية في كل األعمار: البيئات اآلمنة والد5مجال العمل 

كما جاء يف برنامج عمل العقد، يشدد جمال العمل هذا على أمهية احملددات البيئية لتحقيق النتائج التغذوية  (ث)
مبا يف ذلك املدرسة واملنزل واملستشفى وبيئات العمل وإنتاج األغذية واحمليطات احلضرية. ويشمل هذا أيض ا 

بيعية ومحايتها ودعمها يف خمتلف البيئات )على غرار املستشفيات ومقار الرتكيز على تشجيع الرضاعة الط
 العمل( واستخدام األدوات التنظيمية واملالية الالزمة للتوصل إىل بيئة غذائية صحية؛ 

                                                      
28  ml620a.pdf-http://www.fao.org/3/a. 
29  _e.htm19www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/faowhowtoapril.  
30  16_4c890b61statement.pdf?sfvrsn=-source/resources/joint-www.who.int/docs/default.  

http://www.fao.org/3/a-ml620a.pdf
http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/faowhowtoapril19_e.htm
http://www.who.int/docs/default-source/resources/joint-statement.pdf?sfvrsn=61b890c4_16
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على وضع خطة عمل إقليمية  2017واتفقت اللجنة اإلقليمية لغريب احمليط اهلادئ يف أكتوبر/تشرين األول  (خ)
  31الدول األعضاء بشأن محاية األطفال من اآلثار الضارة لتسويق األغذية؛بالتشاور مع 

يف االجتماع الثالث الرفيع املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن الوقاية واحلكومات د رؤساء الدول تعه   (ذ)
 32يلي:، جبملة أمور، منها ما (2018من األمراض غي السارية ومكافحتها )نيويورك، سبتمرب/ أيلول 

  تعزيز وتنفيذ تدابي سياساتية وتشريعية وتنظيمية، مبا يف ذلك التدابي املالية، حسب االقتضاء، هبدف التقليل
الغذائية وأمناط  األمناطإىل أدىن حد  من أثر عوامل اخلطر الرئيسية لإلصابة باألمراض غي السارية، وتعزيز 

 احلياة الصحية؛

  الغذائية الصحية، لألمناط ودعوة القطاع اخلاص إىل مواصلة اإلنتاج والرتويج للمنتجات الغذائية املالئمة
، واحلد  من اإلفراط يف أكثر صحة وتغذيةمن أجل توفي خيارات عادة حتضيها إلوبذل مزيد من اجلهود 

 هدرجة؛استعمال امللح والسكر والدهون، وال سيما الدهون املشبعة والدهون امل

  ودعوة القطاع اخلاص إىل إتاحة املعلومات الكافية عن حمتوى تلك العناصر الغذائية، مع مراعاة اخلطوط
 توسيم األغذية؛بشأن املعمول هبا التوجيهية الدولية 

   تسويق من خالل  فيهموالتأثي ض األطفال ودعوة القطاع اخلاص إىل االلتزام مبواصلة العمل على احلد  من تعر
من الدهون، وخباصة الدهون املشبعة والدهون املهدرجة والسكريات  العايلطعمة واملشروبات ذات احملتوى األ

 ؛وامللح، وفق ا للتشريعات الوطنية، عند االقتضاء

ا  91وقد اجتمع مشاركون من  (ض) منظمة يف إطار "الندوة الدولية لفهم العبء املزدوج لسوء التغذية من  21وبلد 
وهي ندوة شاركت يف تنظيمها الوكالة الدولية  2018أجل تدخالت فعالة" يف شهر ديسمرب/كانون األول 

حتت رعاية عقد العمل من أجل التغذية، وذلك بغرض  واليونيسفللطاقة الذرية ومنظمة الصحة العاملية 
السياسات والتدخالت على صعيد الربامج ملعاجلة مسألة العبء املزدوج لسوء التغذية مبوازاة احلفاظ استعراض 

 33على بيئة مشج عة للتغذية اجليدة يف كل مرحلة من مراحل احلياة؛

 : تعزيز الحوكمة والمساءلة في مجال التغذية6مجال العمل 

ب مسامهات من أصحاب املصلحة والقطاعات كافة ب التغذية اتباع هنج شامل للمجتمع ككل  وتستوجتتطل   (ظ)
د برنامج عمل العقد مسؤولية احلكومات املتمثلة يف تشجيع احلوار وااللتزام السياسي والتنسيق يف ما بينها. وحيد  

 وإعطاء معلومات باعتبارها سلعة عامة وكوسيلة لتحفيز التعل م واملساءلة وتشجيع التعاون بني البلدان؛

لألمني العام  34، بعد مناقشة التقرير املرحلي األول2018ية العامة لألمم املتحدة يف يوليو/متوز اعتمدت اجلمع (غ)
ولكنها العقد، هذا التقدم احملرز يف النهوض بتنفيذ ت فيه الذي أقر   72/30635بشأن تنفيذ العقد، القرار 

                                                      
31  

http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/68/resolutions/wpr_rc68_r3_protecting_children_from_the_harmful
_impact_of_food_marketing.pdf 

32  https://undocs.org/en/A/RES/73/2.  
33  10to13dec/en-doubleburdenmalnutrition-symposium-iaea-www.who.int/nutrition/events/2018/ 
34  https://undocs.org/A/72/829.       
35  www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/306. 

https://undocs.org/en/A/RES/73/2
https://undocs.org/A/72/829
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/306
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العاملية  املقاصدالعامل ال ميضي يف الطريق الصحيح حنو حتقيق  كونعن قلقها من  مبوازاة ذلك  اأيض   تأعرب
للتغذية، وأهابت باحلكومات وشركائها تكثيف جهودها وتوسيع نطاق التزاماهتا واستثماراهتا من أجل التغذية 

 ضمن إطار برنامج عمل العقد؛

التصدي للجوع وسوء التغذية جبميع بالدول األعضاء  73/132هتيب اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها و  (أأ)
االلتزامات الوطنية  توسيع نطاقإىل دعوهتا  تؤكد من جديد، و أشكاله باعتباره مسألة تؤثر على مجيع الدول

 يف إطار برنامج عمل العقد؛وزيادة االستثمارات يف جمال التغذية 

بناء ب (2018يد، أكتوبر/تشرين األول ملانية العاملية ملكافحة اجلوع وسوء التغذية )مدر الرب  القمة التزمتو  (بب)
حنو تنفيذ  اقدم  من أهداف التنمية املستدامة واملضي  2شبكة من التحالفات الربملانية تساهم يف حتقيق اهلدف 

 36والعقد، مع إيالء اهتمام خاص للشعوب واألقاليم األكثر ضعف ا؛املعين بالتغذية التزامات املؤمتر الدويل الثاين 

العقد ليس فقط من هذا أمهية ب 2018يف نوفمرب/تشرين الثاين املنعقدة جملس االحتاد األورويب يف دورته  وأقر   (جج)
ويف ضوء  .كذلك  برمتها 2030من أهداف التنمية املستدامة، بل إلعمال خطة عام  2أجل حتقيق اهلدف 

تنقيح إطار التحديات العاملية املستمرة واملستجدة، دعا جملس االحتاد األورويب اللجنة كذلك إىل اقرتاح 
وفاء  منه بالتزاماته بشأن التغذية  2013وإطار سياسات التغذية لعام  2010سياسات األمن الغذائي لعام 

 37هنج شامل لالحتاد األورويب؛ تطبيقإىل  اوسعي  

ن يف مؤمتر عاملي )بانكوك، و ن وأصحاب املصلحة اآلخر و القرار واملمارس واجتمع صانع العقد، يف وكمسامهة (دد)
من أجل مه املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية ومنظمة األغذية والزراعة، ( نظ  2018نوفمرب/تشرين الثاين 
 38؛اجلوع وسوء التغذيةمن خاٍل عامل  بناء باجتاهتقدم العمل املتكامل إلحراز مناقشة س بل تسريع 

ل نظم ومن الضروري وجود آليات رصد معززة لتعق ب التقدم احملرز باجتاه حتقيق الغايات الوطنية. وتشك   (هه)
البيانات واملعلومات عن التغذية األساس لعمل صائب على صعيد التغذية. أما على املستوى العاملي، فإن  

يقومان بانتظام باستخدام وحتليل  40والتقرير العاملي عن التغذية 39تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل
ومناقشة البيانات العاملية عن اجلوع وسوء التغذية جبميع أشكاله لالستفادة منها يف رصد مقاصد أهداف 

 التنمية املستدامة املتعلقة بالتغذية. 

                                                      
36  summit/en-parliamentary-www.fao.org/about/meetings/global.  
37  INIT/en/pdf-2018-14554-a.eu/doc/document/SThttp://data.consilium.europ.  
38  faobangkokconference.org-www.ifpri.  
39  http://www.fao.org/publications/sofi/ar/ 
40  https://globalnutritionreport.org/ 

http://www.fao.org/about/meetings/global-parliamentary-summit/en
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14554-2018-INIT/en/pdf
http://www.ifpri-faobangkokconference.org/
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 اإلشراك األكبر ألصحاب المصلحة الذي أحدثه العقد -اثالثً 

 ت الحكوماتالتزاما

السياسات احلكومية واالستثمارات واإلجراءات االستفادة من دعم العقد يف ل أساسيةالتزامات العمل القطرية  -11
التزامات حمددة وقابلة للقياس وميكن بلوغها وواقعية وحسنة  وضعولذلك جيري تشجيع البلدان على  .على أرض الواقع

 .اإلجراءات املنشودة وحتسني تتبعها تساعد مجيع أصحاب املصلحة على فهم التوقيت

حمددة وقابلة للقياس وميكن بلوغها ا بالتزامات اهتتعهدرمسي ا مت الربازيل وإكوادور وإيطاليا ، قد  2017ويف عام  -12
 التغذية.العمل من أجل إىل أمانة عقد  وواقعية وحسنة التوقيت

التزامات البلدان احملددة والقابلة للقياس واليت ميكن بلوغها  ارمسي  قاعدة بيانات مفتوحة كي تسجل  مت إنشاءو  -13
املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العقد بتيسي من أمانة  2017يف عام  والواقعية وحسنة التوقيت

 41.العاملية

حة العاملية يف الفرتة إىل دعم تنفيذ العقد، وضعت منظمة األغذية والزراعة باالشرتاك مع منظمة الص اوسعي   -14
ملؤمتر اعمل وصى هبا يف إطار ترمجة السياسات واإلجراءات املمن أجل لبلدان لكي تسرتشد به ا 42ال  دلي 2016-2018

 .االلتزام بالتغذية أثناء العقدإىل بشأن الدفع  43إىل التزامات قطرية وموجز سياسايتاملعين بالتغذية الدويل الثاين 

 شبكات العمل القطرية

لعمل، للعمل من أجل التغذية عن طريق إنشاء شبكات لع العقد البلدان ويدعمها من أجل توطيد التعاون يشج   -15
وهي ائتالفات غي رمسية من البلدان ذات نطاقات عاملية أو إقليمية هدفها تسريع وتية اجلهود ومواءمتها حول مواضيع 

وتتيح هذه الشبكات اليت يتوىل قيادهتا وتنسيقها بلد واحد أو عدة  العقد. حمددة مرتبطة مبجاالت عمل برنامج عمل
تبادل املعارف واملمارسات اجليدة، وعرض النجاحات والتحديات، وتوفي الدعم املتبادل من أجل قيام البلدان ببلدان، 

يف هناية املطاف من خالل  الغذائية والتغذية للجميعواألمناط ن ظم التسريع وتية التقدم يف جماالت حمددة هبدف حتسني 
 44وضع السياسات والتشريعات.

 وقد عقدت الدول األعضاء بالفعل شبكات العمل العاملية التالية حتت مظلة العقد: -16

عنية باألغذية املستدامة املتأتية من احمليطات واملياه الداخلية لتحقيق األمن الغذائي املعاملية العمل الشبكة  (أ)
 النرويج؛ :القائدالبلد  – والتغذية

 ؛: فرنسا وأسرتاليا وشيليةالقائدالبلدان  –شبكة العمل العاملية بشأن التوسيم الغذائي  (ب)

 .: إيطالياالقائدالبلد  – واملستدامةالصحية الغذائية التقليدية  األمناطشبكة العمل العاملية بشأن  (ج)

                                                      
41  www.un.org/nutrition/commitments.  
42  EN.pdf1505en/CA1505/ca3http://www.fao.org/.  
43  EN.pdf1340en/CA1340/ca3http://www.fao.org/.  
44  networks-www.un.org/nutrition/action.  

http://www.un.org/nutrition/commitments
http://www.fao.org/3/ca1505en/CA1505EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca1340en/CA1340EN.pdf
http://www.un.org/nutrition/action-networks
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 واحمليط اهلادئ، وهي:وإضافة إىل ما سبق، عقدت الدول األعضاء شبكات إقليمية عدة لألمريكيتني  -17

بشأن اسرتاتيجيات احلد من استهالك امللح من أجل الوقاية من أمراض شرايني القلب شبكة العمل اإلقليمية  (أ)
 : الربازيل وكوستاريكا وكولومبيا؛ةالقائدالبلدان  – ومكافحتها يف األمريكيتني

 : الربازيل وأوروغواي؛انالقائدلدان الب –شبكة العمل اإلقليمية بشأن الرتويج للخطوط التوجيهية للغذاء  (ب)

 : الربازيل؛القائدالبلد  – وكمة األمن الغذائي والتغذويحشبكة العمل اإلقليمية لألمريكيتني بشأن  (ج)

 : الربازيل؛القائدالبلد  –األسرشراء األغذية اليت ت نتجها شبكة العمل اإلقليمية لألمريكيتني بشأن  (د)

 : الربازيل؛القائدالبلد  – لتغذية املدرسية املستدامةبشأن اشبكة العمل اإلقليمية لألمريكيتني  (ه)

 : شيلي؛القائدالبلد  – بيئات األغذية الصحية شبكة العمل اإلقليمية لألمريكيتني بشأن (و)

 فيجي.: القائدالبلد  – لقضاء على السمنة لدى األطفال يف احمليط اهلادئاشبكة العمل اإلقليمية بشأن  (ز)

 من غير الدول مساهمات الجهات الفاعلة

مؤمترات فصلية عن ب عد  أمانة عقد التغذية املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليةعقدت  -18
 املعين بالتغذية لمؤمتر الدويل الثاينالتابعة ل يف منظمات اجملتمع املدين جنة وفريق االتصاللل  التابعة مع آلية اجملتمع املدين 

 هذا املعلومات عن العقد ومناقشة مسامهات آلية اجملتمع املدين يف تنفيذتبادل من أجل  2018منذ ديسمرب/كانون األول 
 العقد.

بتقدمي الدعم إىل العقد )الفريق العاملي(  من أجل التغذية الغذائيةنظم الالفريق العاملي املعين بالزراعة و د وتعه   -19
من أجل إشراكهم الن ظم الغذائية ( من خالل االستمرار يف مجع صانعي القرارات من خمتلف قطاعات 2019)فرباير/شباط 

بتقدمي األدوات بغية تشجيع احلكومات ودعمها يف  الفريق العامليد وتعه  يف حتدي معاجلة سوء التغذية جبميع أشكاله. 
ظم ن  التغييات يف بتحفيز الد تعه  كما التغذية وتنفذها،  البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل عندما تضع سياسات األغذية و 

دث حتو  الغذائية   45نة.التوجهات التغذوية حنو تغذية أفضل وصحة حمس  ال  يف حبيث حت 

يف لندن مع ممثلي صناعات األغذية ا حوار  ، أقامت منظمة الصحة العاملية ودار تشاتام 2018 حزيران/يونيو ويف -20
وتناولت منظمة الصحة العاملية بالوصف جمموعة من التوقعات بشأن تقليل امللح والسكريات  .واملشروبات غي الكحولية

الصناعية من األغذية، وهو ما أدى إىل عقد املهدرجة احلرة والدهون غي املشبعة يف األغذية واملشروبات وإزالة الدهون 
 .األغذية واملشروبات يتلتزامات عامة جديدة من جانب صناعا

باملواءمة مع هدف منظمة الصحة العاملية بإزالة  التحالف الدويل لألطعمة واملشروباتد ، تعه  2019ويف مايو/أيار  -21
 2023.46عام من سلسلة اإلمداد العاملية لألغذية حبلول  الصناعية املهدرجةلدهون ا

قريرها اخلاص عن تغي املناخ ، أصدرت اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغي املناخ ت2019ويف شهر أغسطس/آب  -22
من املتوقع احنسار استقرار اإلمدادات الغذائية يف ظل  اتساع حجم وتواتر األحداث أن ه الذي خل صت فيه إىل  47واألراضي

                                                      
45  Action.pdf-of-Decade-to-Commitment-Panel-www.unscn.org/uploads/web/news/Global. 
46  -fat-trans-global-with-align-to-action-industry-welcomes-who-2019-05-07room/detail/-https://www.who.int/news 

targets-ationelimin. 
47  SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf-www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/4.. 

http://www.unscn.org/uploads/web/news/Global-Panel-Commitment-to-Decade-of-Action.pdf
https://www.who.int/news-room/detail/07-05-2019-who-welcomes-industry-action-to-align-with-global-trans-fat-elimination-targets
https://www.who.int/news-room/detail/07-05-2019-who-welcomes-industry-action-to-align-with-global-trans-fat-elimination-targets
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دث اضطرابات يف السالسل الغذائية ويف ظل   تراجع جودة احملاصيل بفعل ارتفاع مستويات ثاين  املناخية املتطرفة اليت حت 
، مما يؤدي إىل مزيد من ارتفاع أسعار املواد الغذائية وازدياد خطر انعدام األمن الغذائي واجلوع،  أكسيد الكربون يف اجلو 

 وهي أمور تستدعي مجيع ا تعزيز اإلجراءات وااللتزامات املتخذة يف إطار العقد. 

 آفاق المستقبل-ارابعً 

 واقعية وحسنة التوقيتالكن بلوغها و تي يمالقابلة للقياس و المحددة و اللتزامات ال توسيع نطاق
أفضى إىل نقاش دويل واسع حول العبء  املعين بالتغذية نما تشي التطورات الدولية إىل أن املؤمتر الدويل الثاينبي -23

، مل يكن التقدم الذي حتقق واملستدامة الغذائية الصحيةاألمناط ية يف ائن ظم الغذالاملتعدد الناجم عن سوء التغذية ودور 
االلتزامات  توسيع نطاقومن املتوقع أن ت شكل شبكات العمل قوة دافعة حنو . على الصعيد الوطين ميضي بوتية واحدة

 :وستحتاج اجملاالت التالية إىل إجراءات مكثفة وحتقيق نتائج ملموسة.

ينبغي للبلدان حتديث وثائق سياساهتا املشرتكة بني القطاعات كي تشمل  .القطاعاتالسياسات املشرتكة بني  (أ)
ويتعنيَّ حتسني مساءلة مجيع  العاملية للتغذية، وترمجتها إىل خطط تشغيلية حمددة التكاليف. املقاصدمجيع 

 القرار؛ وأصحاب املصلحة ومتابعة االلتزامات اليت يتعهد هبا صانع

 األمناطللتغذية وتعزيز  اأهداف  ينبغي أن تشمل قطاعات األغذية والزراعة والتجارة والصناعة  .الغذائيةظم ن  ال (ب)
 ،الفاكهة واخلضاروينبغي زيادة الرتكيز على إجراءات تعزيز تنويع احملاصيل، وزيادة إنتاج  الغذائية الصحية.

حصر غذية، مبا يشمل صحية لأليئات وهتيئة ب وزيادة إنتاج الزيوت اليت تساهم يف األمناط الغذائية الصحية،
شراء األغذية يف املؤسسات العامة ضمان التوسيم التغذوي، و تشجيع تسويق األغذية واملشروبات لألطفال، و 

 ؛األغذية لدعم األمناط الغذائية الصحية أسعار حتديد وسياسات

مجيع مراحل دورة احلياة، خاصة  الغذائية الصحية األمناطينبغي أن تغطي اإلجراءات املتخذة لتعزيز  .والصحة (ج)
وينبغي تعميم خدمات إدارة سوء التغذية احلاد يف اسرتاتيجيات  املراهقات. فتياتوللللنساء قبل احلمل وأثناءه 

 يف املائة. 20للتغطية الصحية الشاملة وخدمات صحية لزيادة التغطية مبا يتجاوز النسبة احلالية اليت تبلغ 
الرضاعة الطبيعية ومحايتها ودعمها اختاذ إجراءات تشريعية بشأن املدونة الدولية لقواعد تشجيع أيض ا وسيتطلب 

 تسويق بدائل حليب األم والقرارات الالحقة؛

العادات الغذائية  تأص لو ممتازة ملعاجلة العبء املزدوج الناجم عن سوء التغذية  ةبيئت شكِّل املدرسة . التعليم (د)
االقتصادية للسوق املتنامية للشباب والتأثي فيهم من أجل جتنب استهالك األغذية السليمة وزيادة القدرة 

يف الصحة املدرسية  اتوينبغي للبلدان زيادة االستثمار  .السكر و/أو امللحأو /واملشروبات الغنية بالدهون و
 وبرامج التغذية؛

 املالئمةينبغي التصدي لزيادة الفقر وعدم املساواة من خالل برامج احلماية االجتماعية  واحلماية االجتماعية. (ه)
وبنوك الطعام خيارات ينبغي النظر  برامج القسائم الغذائيةوت شكِّل  الغذائية الصحية. األمناطاليت تشمل دعم 

 فيها.
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 استعراض منتصف المدة

بشأن العقود الدولية على أنه ينبغي تقييم تنفيذ برنامج  1989/8448ينص قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -24
 .نفسه عمل العقد يف منتصف املدة ويف هناية العقد

، ينبغي استعراض حالة تنفيذ التزامات إعالن روما عن التغذية يف منتصف املدة ويف 1989/84مع القرار  اومتاشي   -25
 .من خالل عملية مفتوحة وتشاركيةنفسه هناية العقد 

بني أصحاب املصلحة لتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ  اتهذا الصدد، يتوخى برنامج عمل العقد إقامة حوار ويف  -26
 .نفسه العقد يف منتصف املدة ويف هناية العقد

يف فرادى جماالت وتقييمها اإلجنازات احملق قة هو تقدير  49عراض منتصف املدة للعقدوسيكون اهلدف من است -27
، كما يظهر يف جماالت عمل برنامج عمل العقد، خالل الفرتة املعين بالتغذية املؤمتر الدويل الثاينسياسات إطار عمل 

دة تسليط الضوء على إجنازات ومبادرات وشراكات حمد   (1) ، من أجل القيام مبا يلي:2020و 2016املمتدة بني عامي 
اليت تتم مواجهتها واإلجراءات الالزم اختاذها للتغل ب  ( وحتديد القيود2يف جمال التغذية خالل النصف األول من العقد؛ )

األولوية  ذيلعمل لرتكيز الجماالت وعالوة على ذلك، سيحدد االستعراض كذلك  .عليها أثناء النصف الثاين من العقد
 .مؤقتةحدد الصيغة والطرق املمكنة بصورة سيستعراض هناية مدة العقد و الخطط وسي، الثاين من العقدالنصف خالل 

دة التقد م احملرز يف جماالت عمل حمد  ( 1) غي الستعراض منتصف املدة، من حيث احملتوى، أن يشمل ما يلي:وينب -28
احلاصلة على الصعيد العاملي خالل الفرتة  مندرجة حتت إطار العقد، مع األخذ بعني االعتبار التطورات املتعلقة بالتغذية

املعين  جماالت تركيز إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين اإلشارة بشكل خاص إىل، مع 2020و 2016املمتدة بني عامي 
والتقد م ( 3) (؛2020-2016وإقامة التعاون وإشراك اجلهات الفاعلة يف تنفيذ النصف األول من العقد )( 2) ؛بالتغذية

العمل،  زامات بالعمل، وشبكاتاحملرز يف طرق التنفيذ املعروضة يف برنامج عمل العقد خالل فرتة االستعراض: االلت
وسرد وقائع جتميعية تطل عي ة باالستناد إىل ( 4) واملنتديات، واملؤمترات، وأنشطة الدعوة واالتصاالت املستنية باألدلة؛

 .استعراض هذه العناصر املختلفة

جمموعة من املشاورات واحلوارات مع عقد العقد، ست  مدة وخالل العملية التحضيية من أجل استعراض منتصف  -29
  ، مبا يف ذلك حسبما ما هو ممكن:املستويات شىتخمتلف أصحاب املصلحة على 

شاورة عاملية غي رمسية مع الدول األعضاء، باتباع منوذج اجتماعات جمموعة العمل املفتوحة العضوية التابعة م (أ)
ماع ملندويب املمثليات املوجودة يف روما والبعثات الدائمة ميكن عقد اجتو  .املعين بالتغذية للمؤمتر الدويل الثاين

يف جنيف، وكذلك اجلهات الفاعلة غي احلكومية عن طريق املؤمترات بواسطة الفيديو ملناقشة التقدم احملرز يف 
 تنفيذ العقد وآفاق املستقبل؛

                                                      
48  pdf.AR-84_1989/files/E_RES_75597https://digitallibrary.un.org/record/.  
49  conceptnote_mtr_nutrition_decade.pdf/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/https://www.un.org/nutrition. 

https://digitallibrary.un.org/record/75597/files/E_RES_1989_84-AR.pdf
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، على سبيل الذكر ال سلسلة اإلجراءات إشراك اجملتمع املدين يف عملية استعراض منتصف املدة من خاللو  (ب)
احلوار الفصلي مع آلية اجملتمع املدين واجملموعة املعنية بالتغذية اخلاصة مبنظمات اجملتمع املدين التابعة كاحلصر،  

 ؛املعين بالتغذية للمؤمتر الدويل الثاين

املشرتكة العقد أمانة  اإشراك منظم للقطاع اخلاص يف عملية استعراض منتصف املدة من خالل طرق حتددهو  (ج)
 ؛بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية، من أجل  بتيسي مناحلوار مع وكاالت األمم املتحدة الشريكة، و  (د)
 التماس إسهاماهتا يف عملية استعراض منتصف املدة؛

أصحاب املصلحة على املستويات العاملية واإلقليمية مجيع حة اإلمكانية أمام واملشاورات اإللكرتونية من أجل إتا (ه)
 إىل جمموعة من األسئلة التوجيهية.استناد ا عملية استعراض منتصف املدة، يف تقدمي إسهامات ل والقطرية

حتق قت أثناء باالقرتان مع استعراض منتصف املدة، مؤمتر/حدث عاملي للتأكيد على اإلجنازات اليت سينظم، و  -30
. وميكن عقد هذا ( ومتهيد الطريق لألولويات خالل النصف الثاين من العقد2020-2016النصف األول من العقد )

 .2020يف نيويورك يف يوليو/متوز املنتدى السياسي الرفيع املستوى خالل انعقاد املؤمتر/احلدث 


