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برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي
الدورة الثالثة والسبعون
المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية ،جنيف ،سويسرا
 13-10يوليو/تموز 2017

الدستور الغذائي وأهداف التنمية المستدامة

(من إعداد منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية)

مقدمة

 -1أوصت اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي يف دورهتا الثانية والسبعني بإدراج بند على جدول األعماال يتنااول
الدساتور الغااذائي وأفادات التنميااة اةسااتدالة را ل الاادورا الثالثاة والساابعني للجنااة التنفيذياة هليئااة الدساتور الغااذائي وجااا
ذلاايف يف الو اات اةناس ا يا إن الدسااتور الغااذائيب بوصااف جهااااا يعم ا يف إطااار األلاات اةت ااداب سااي تاج إ إ بااا
1
وجود صلة واض ة بني أفدات التنمية اةستدالة واخلطة االسرتاتيجية اةقبلة للدستور الغذائي ()0202-0202

ولقااد وضااعت األفاادات ايةائيااة الثمانيااة ل لفيااة 2للفاارتا اةمتاادا لا  1992إ  0212ولا أن الصاالة اةوجااودا
-0
ب ااني الدس ااتور الغ ااذائي وأف اادات التنمي ااة اةس ااتدالة ت تن ااا ي أب اادا يف إط ااار الدس ااتور الغ ااذائيب ا ا أن ااة أف ا ادات
ل ا األفاادات ايةائيااة ل لفيااة علااى األ ا شاناات هلااا صاالة لبا ا ا بالعم ا الااذ يقااوه ب ا الدسااتور الغااذائي اهلاادت 1
ل األفدات ايةائية ل لفية القضا على الفق اةد واجلوعب واهلدت  4ل األفادات ايةائياة ل لفياة رفا لعادل
وفي ا ا ا ااا األطف ا ا ا ااالب واهل ا ا ا اادت  8لا ا ا ا ا األف ا ا ا اادات ايةائي ا ا ا ااة ل لفي ا ا ا ااة إ ال ا ا ا ااة ا ا ا ا ا اشة عاةي ا ا ا ااة لا ا ا ا ا أجا ا ا ا ا التنمي ا ا ا ااة
(الساايما اهلاادت ( 8أل ا ) إجياااد نماااه وااار ولااات يًااون لنفت ااا ولنصاافا و ائمااا علااى القواعااد وميً ا التنباان ب ا ن
وال يع ت التمييز)

1
2

تق ي الدورا الثانية والسبعني للجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي
http://www.un.org/millenniumgoals
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ويف عاه 0212ب انطلق العم ب فدات التنمية اةستدالة 3ل لت اةت دا اليت دعت البلدان إ اةبا ا ببذل
-3
اجلهود ل أج حتقيق أفدات التنمية اةستدالة وعددفا  17فدفا ر ل السنوا اخلمس ع ا اةقبلة ويقرتن ش
فدت ل أفدات التنمية اةستدالة بعدد ل اةقاصد اةلموسة 4وإن لنممة األ ذية والزراعة ولنممة الص ة العاةيةب
شما فو احلال يف مجي وشاال األلت اةت دا األر ىب لطالبة أشث ف شث ب بط عملها ب فدات التنمية اةستدالة
وبإب غ فذه الص بفعالية إ الدول األعضا وأص اب اةصل ة اآلر ي وإن الدستور الغذائيب باعتباره ب ناجما
ل رتشا بني لنممة األ ذية والزراعة ولنممة الص ة العاةيةب ال يستثىن ل فذه القاعدا
وتساالط فااذه الو يقااة الضااو وحتل ا أفاادات التنميااة اةسااتدالة ال ئيسااية واةقاصااد اةتصاالة ااا الاايت يعتاار الدسااتور
-4
الغذائي ادرا على ايسهاه يف حتقيقها أو على األ ا االضاط ع بادور يف فاذا الصادد يف لاا صامج مجيا جوانا ضامان
س لة األ ذية وحتسني التغذية (مبا يف ذليف الو اية ل األل اض اةعدية اةتصلة بالنماه الغذائي ا اةتاواان)ب وياياة
ص ة اةستهلًني واةمارسا اةنصفة يف وارا األ ذية
وميً ا النم ا إ الصاالة اةوجااودا لااا بااني الدسااتور الغااذائي وأفاادات التنميااة اةسااتدالة ل ا ر ا ل ا فئااا
-2
خمتلفة تبعا ةدى اتصاهلا الو يق بعم الدستور الغذائي ول ذليف تبقاى أفادات التنمياة اةساتدالة ولقاصادفا الايت تا د يف
لا يلي إر ادية ألن ليست فناك أفدات تنمية لستدالة لنفصلة متالا ع عم الدستور الغذائي
الفئة  :1أهداف التنمية المستدامة التي يسهم فيها الدستور الغذائي مباشرة
يسهت الدستور الغذائي إسهالا لبا ا ولهما يف األفدات التالية
-6
اهلدت  0ل أفدات التنمية اةستدالة القضا على اجلوع وتوف األل الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة اةستدالة

اةقصااد  1-0القضااا علااى اجلااوع وضاامان صااول اجلميا ب وال ساايما الفقا ا والفئااا الضااعيفةب مبا فاايهت ال ضا ب علااى
لا يًفيهت ل الغذا اة لون واةغذ طوال العاه حبلول عاه 0232
يساهت الدسااتور الغاذائي يف يايااة صا ة اةساتهليف واأللا الغاذائي علااى ااد ساوا لا را ل وضا لواصاافا
-7
ورط ااو توجيهي ااة ول اادونا ممارس ااا لتص االة بسا ا لة األ ذي ااة والتغذي ااة ال اايت ت ر ااذ أيض ااا يف االعتب ااار ضا ا ورا الو اي ااة
ل األل اض اةعدية اةتصالة بالنمااه الغاذائي و اد وضاعت نصاوا الدساتور الغاذائي بناا علاى تقيايت للمئااط اائت
علاى أساس علمياة وباالسرت ااد بااخلطو التوجيهياة اةعيارياة اةساتندا ل دلاة وايجا ا ا السياسااتية الايت وضاعتها لنممااة
األ ذيااة والزراعااة ولنممااة الص ا ة العاةيااة الاايت ت رااذ يف احلساابان الفئااا السااًانية الضااعيفة (ال ض ا واألطفااال لااث )

حتوي عاةنا رطة التنمية اةستدالة لعاه

 3ار األلت اةت دا  1/72الذ اعتمدت اجلمعية العالة يف  02سبتمر /أيلول 0212
.http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 4
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اةقصد  0-0وض هناية جلمي أ ًال سو التغذيةب حبلول عاه 0232ب مبا يف ذلايف حتقياق األفادات اةتفاق عليهاا دولياا
ب ا ن تو ا النمااو واهلازال لادى األطفااال دون سا اخلالساةب ولعاجلااة اال تياجاا التغذوياة للم افقااا والنساا احلوالا
واة ضعا وشبار الس حبلول عاه 0202
يض الدستور الغاذائي وياد خمتلا اةعااي واخلطاو التوجيهياة اةتعلقاة بالسال الغذائياة الايت يساتهلًها عالاة
-8
السااًان (مبا فاايهت اة افقااا والنسااا احلوالا واة ضااعا واةساانني) واةتعلقااة بتسااويق األ ذيااة اخلاصااة بال ض ا وبصااغار
األطفااال (لااث ب لست ض ا ا ال ض ا ب ولست ض ا ا اةتابعااةب واأل ذيااة التًميليااة اةشبااة واأل ذيااة اةصاانعة القائمااة علااى
احلبوب لل ض وصغار األطفال) وتسرت د فذه اةواصفا واخلطاو التوجيهياة بااخلطو التوجيهياة اةعيارياة اةساتندا إ
األدلااة وب ا ايج ا ا السياساااتية الاايت وضااعتها لنممااة األ ذيااة والزراعااة ولنممااة الص ا ة العاةيااة وتعااا لنممااة األ ذيااة
والزراعة ولنممة الص ة العاةية سو التغذية جبمي أ ًال لت قيق اةقاصد العاةية اةتعلقة بالتغذية واألل اض ا اةعدياة
اةتصلة بالنماه الغذائي اليت اعتمادهتا مجعياة الصا ة العاةياة والايت أ فاا يف و ات ال اق شا لا اةانمت الادوت الثاامل اةعا
بالتغذي ااة يف ع اااه  0214واجلمعي ااة العال ااة ل ل اات اةت ا ادا باعتبارف ااا لقاص ااد ألف اادات التنمي ااة اةس ااتدالة يف ع اااه 0212
ويف أب ي /نيسان 0216ب أعلنت اجلمعية العالة ل لت اةت دا ع عقد العم ب ن التغذية الذ سايمتد لا عااه 0216
ىت عاه  0202للتوس يف تنفيذ نتائج اةنمت الدوت الثامل اةع بالتغذية

اةقص ااد  3-0لض اااعفة اينتاجي ااة الزراعي ااة ودر ا ص ااغار لنتج ااي األ ذي ااةب وال س اايما النس ااا وأف ا اد ال ااعوب األص االية
واة ازارعني األس ا يني وال عاااا والصاايادي ب مبااا يف ذلاايف ل ا ر ا ل ضاامان اةساااواا يف ص اوهلت علااى األراضااي وعلااى ل اوارد
اينتاج األر ى واةدر واةعارت واخلدلا اةالية وإلًانية وصوهلت إ األسواق و صوهلت على الف ا لت قيق يمة
اراعيةب حبلول عاه 0232
لضافة و صوهلت على ف ا عم
يعتر االساتئداه الفعاال واةا لون ةبيادا اآلفاا واةاواد الًيميائياة األرا ى لهماا لزياادا اينتاجياة والتوصا إ
-9
اراعة لستدالة وتتمث لسااةة الدساتور الغاذائي يف وضا لواصافا ائماة علاى العلات ب ا ن اةبيادا واةاواد الًيميائياة
األر ى ويف رف توصيا التباع ممارسا اراعية ل لونة

اةقصااد ( 0ب) لن ا القيااود اةف وضااة علااى التجااارا وتص ا ي الت ااوفا يف األس اواق الزراعيااة العاةيااةب مبااا يف ذلاايف ع ا
ط يق ايلغا اةواا جلمي أ اًال إعاناا الصاادرا الزراعياةب ومجيا تاداب التصادي ذا األ ا اةما ا ب وفقاا لتًليا
جولة الدو ة ايةائية
 -12تعتر لنممة التجارا العاةية نصوا الدساتور الغاذائي ل جعاا دولياا يف جماال اةواصافا اخلاصاة بسا لة األ ذياة
والتغذيااة ويسااهت الدسااتور الغااذائي بصاافت جهااااا لعني اا بوض ا اةواصاافا الدوليااة ب ا ن س ا لة األ ذيااة الاايت تسااتعم
لضمان ممارسا عادلة يف وارا األ ذية ولتيس التجارا الدولية باأل ذية
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اهلدت  3ل أفدات التنمية اةستدالة ضمان متت اجلمي ب ةا عيي ص ية وبال فافية يف مجي األعمار

اةقصد  0-3وض هناية لوفيا اةواليد واألطفال دون سا اخلالساة الايت ميًا تفاديهاا حبلاول عااه 0232ب بساعي مجيا
البلدان إ بلاوغ فادت رفا وفياا اةوالياد علاى األ ا إ  10الاة وفااا يف شا  1 222لولاود ايب ورفا وفياا
األطفال دون س اخلالسة على األ إ  02الة وفاا يف ش  1 222لولود ي
 -11ت ا تقاادي ا لنممااة الص ا ة العاةيااة بالنس اابة إ األل ا اض 5النا اائة ع ا األ ذيااة إ أن األطفااال دون س ا
اخلالسااة ي ااًلون تق يبااا ل ا الوفيااا النامجااة ع ا األل ا اض النا اائة ع ا األ ذيااة ويسااهت الدسااتور الغااذائي يف حتقيااق
اةقصد  0-3ل ر ل وض لواصفا تقلا رطا الوفااا واةا ض بساب األ ذياة ا اة لوناةب مباا يف ذلايف بالنسابة إ
الفئااا الضااعيفة لث ا األطفااال دون س ا اخلالسااة ويااتت وض ا لواصاافا الدسااتور الغااذائي ورطوط ا التوجيهيااة اةتعلقااة
ب ذيااة ال ض ا وصااغار األطفااالب وحتااديثهاب بنااا علااى تقياايت للمئاااط ااائت علااى أسااس علمي اة وباالسرت اااد باااخلطو
التوجيهي ااة اةعياري ااة اةس ااتندا إ األدل ااة وايج ا ا ا السياس اااتية ال اايت وض ااعتها لنمم ااة األ ذي ااة والزراع ااة ولنمم ااة الص ا ة
العاةية وتنرذ الفئا السًانية الضعيفة (ال ض واألطفال لاث ) بصافة راصاة يف احلسابان را ل عملياة تقيايت اةئااط
القائمة على أسس علمية اليت تستند إليها فذه اةواصفا

اةقصااد  4-3ختفااي الوفيااا اةبًا ا النامجااة عا األلا اض ا اةعديااة مبقاادار الثلا لا را ل الو ايااة والعا ج وتعزيااز
الص ة والس لة العقليتني حبلول عاه 0232
 -10لا فتئ الدستور الغذائيب لنذ عاه 0227ب يعم على تنفيذ االسارتاتيجية العاةياة ب ا ن النمااه الغاذائي والن اا
الباادمل والص ا ةب وال ساايما ل ا جان ا جلنااة الدسااتور الغااذائي اةعنيااة بالتغذيااة واأل ذيااة ل سااتئدالا التغذويااة اخلاصااة
وجلن ااة الدس ااتور الغ ااذائي اةعني ااة بتوس اايت األ ذي ااةب لض اامان وضا ا لواص اافا ورط ااو توجيهي ااةب وحت ااديثهاب لا ا األر ااذ
يف االعتبار ايج ا ا اليت تسااعد علاى الو اياة لا األلا اض ا اةعدياة ذا الصالة بالنمااه الغاذائي وميًا ةواصافا
الدستور الغذائي ال الية إ احلد ل التع ض لبع اةلو ا اليت ميً أن تسب الس طان أو تساهت يف ايصاابة با ل اض
القل وال اينيب أن ت ً لساةة شرى يف الو اية ل األل اض اةعدية

اةقصد  9-3احلد بدرجة شب ا ل عدد الوفيا واألل اض النامجة ع التع ض للمواد الًيميائياة اخلطا ا وتلويا وتلاو
اهلوا واةا والرتبة حبلول عاه 0232
 -13يسهت الدستور الغذائيب ل ر ل وض لواصفا ائمة على أسس علميةب يف التصد للمئاط على ص ة
اينسااان بسااب التلااو الًيميااائي ل ذيااة و ا ذلاايف شمااا يسااهت عم ا الدسااتور الغااذائي يف جمااال لقاولااة لضااادا
اةيً وب ااا يف احل ااد ل ا ت ا اس ااتئداه لض ااادا اةيً وب ااا يف ط اااع إنت اااج األ ذي ااة وإن ل اادونا اةمارس ااا ال اايت
وضعها الدستور الغذائي ميً أن تسهت أيضا يف احلد ل استعمال اةواد الًيميائية اخلطا ا يف البيئاة ولا إدراهلاا إليهاا
5

/http://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodborne-diseases/ferg/en

5

CX/EXEC 17/73/8

اهلدت  10ل أفدات التنمية اةستدالة ضمان وجود أةا استه ك وإنتاج لستدالة

اةقصد  3-10ختفي نصي الف د ل النفايا الغذائية العاة ية على صعيد ألاش البي بالتجزئة واةستهلًني مبقدار
النص ب واحلد لا رساائ األ ذياة يف ل ا ا اينتااج وس سا ايلادادب مباا يف ذلايف رساائ لاا بعاد احلصاادب حبلاول
عاه 0232
 -14تعت اار اة اواد اةض ااافة إ األ ذي ااة لفي اادا حلف ااغأ األ ذي ااة ويس ااهت الدس ااتور الغ ااذائي يف ذل اايف ل ا ر ا ل وض ا
لواصاافا ائمااة علااى أسااس علميااة راصااة باااةواد اةضااافة إ األ ذيااة شمااا تسااهت لدونااة ممارسااا الدسااتور الغااذائي
يف إنتاااج أ ذيااة ص ا ية و ا للو ااة تقلاامج ل ا نفايااا األ ذيااة ا الض ا ورية ويوصااي الدسااتور الغااذائي أيضااا باتباااع
ممارسا توسيت لناسبة ويتناول لس لة إب اا تاريخ الص ية (لاث ب التااريخ األ صاى للبيا والتااريخ األ صاى ل ساتئداه)
على األ ذية اةعب ا لسبقا لل د ل اةهدر ل األ ذية

اةقصااد  4-10حتقيااق ايدارا السااليمة بيئيااا للم اواد الًيميائيااة ومجي ا النفايااا ط اوال دورا عم فاااب وفقااا ل ط ا الدوليااة
اةتفق عليهاب واحلد بدرجة شب ا ل إط ها يف اهلوا واةا والرتباة لا أجا التقليا إ أد اد لا ارفاا الضاارا علاى
ص ة اينسان والبيئةب حبلول عاه 2020
 -12يسهت الدستور الغذائي يف ايدارا السليمة للمواد الًيميائية ع ط يق وض لواصفا ائمة على أساس علمياة
يف لااا يتعلااق باةلو ااا الًيميائيااة ولضااادا اةيً وبااا حبي ا تعااا اةئاااط علااى ص ا ة اينسااان ل ا ر ا ل تلااو
األ ذية باةواد الًيميائية وتلو اجلو ولضادا اةيً وبا ب و ذليف
اهلدت  17ل أفدات التنمية اةستدالة تعزيز وسائ التنفيذ وتن يط ال اشة العاةية ل أج التنمية اةستدالة

اةقصااد  12-17تعزيااز نماااه وااار لتعاادد األط ا ات عاااةي و ااائت علااى القواعااد ولفتااوإ و ا متييااز ولنص ا يف إطااار
لنممة التجارا العاةيةب بوسائ لنها ارتتاه اةفاوضا اجلارية يف إطار رطة الدو ة ايةائية اليت وضعتها تليف اةنممة
 -16تعتر لنممة التجارا العاةية نصوا الدساتور الغاذائي ل جعاا دولياا يف جماال اةواصافا اخلاصاة بسا لة األ ذياة
والتغذية ويسهت الدستور الغذائي يف ذليف باعتباره جهااا لعنياا بوضا اةواصافا الدولياة وت تًاز لواصافات فاذه اخلاصاة
بس لة األ ذية إ أساس علمي
الفئة  :2أهداف التنمية المستدامة التي يسهم فيها الدستور الغذائي بطريقة غير مباشرة
-17

يسهت الدستور الغذائي بط يقة

لبا ا يف األفدات التالية
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اهلدت  1ل أفدات التنمية اةستدالة القضا على الفق جبمي أ ًال يف ش لًان
 -18يعم ا ا الدس ااتور الغ ااذائي عل ااى ض اامان س ا ا لة األ ذي ااة وممارس ااا عادل ااة يف و ااارا األ ذي ااة وحتس ااني التغذي ااة
(مبااا يف ذلاايف الو ايااة لا األلا اض ا اةعديااة اةتصاالة بالنماااه الغااذائي)ب ويايااة صا ة اةسااتهليفب وتااوف الاادعت للبلاادان
اةنفلة ع ط يق ساب ألانة الدساتور الغاذائي اة ارتك باني لنمماة األ ذياة والزراعاة ولنمماة الصا ة العاةياةب وايساهاه
يف احلد ل الفق ع ط يق متًني اةزارعني ل إنتاج أ ذية ل لونة وفقا للمعاي الدولية واة ارشة يف وارا األ ذية
اهلاادت  8ل ا أفاادات التنميااة اةسااتدالة تعزيااز النمااو اال تصاااد اةط ا د وال ااال للجمي ا واةسااتداهب والعمالااة الًاللااة
واةنتجةب وتوف العم ال ئق للجمي
 -19ي دعت الدستور الغذائي النمو اال تصاد ع ط يق وض لواصفا تعزا وصول لنتجي األ ذية إ األسواق
الوطنيااة والدوليااة علااى الساوا مبااا يعاازا النمااو اال تصاااد يف البلاادان والعمالااة يف القطاااع الزراعااي ويف طاعااا التجااارا
ذا الصلة
اهلدت  13ل أفدات التنمية اةستدالة اختاذ تداب طارئة ةًاف ة تغ اةناخ و اره
 -02يض الدستور الغذائي لواصفا ب ن اةئاط الايت ميًا أن تتفاا ت بساب تغا اةنااخ مباا يف ذلايف الساموه
الفط ياة وأناواع بًت يااا الضامة يف لنتجااا األ ذياة الب ياة و الساايغات ا وينما أيضاا يف ضاايا أوسا نطا ااا لثا إجياااد
تع ي ا ا أفض ا ا للمي اااه النميف ااة اعرتاف ا اا بالت ااديا اةط و ااة يف جم ااال الوص ااول إ اةي اااه الص اااحلة لل ا ا ب وتعط ااي
لواصفا الدستور الغذائي إر ادا للبلدان يف لا صمج إدارا اةئاط بغية تعزيز التًي ل ار تغ اةنااخ اةتصالة
بس لة األ ذية
الفئة  :3أهداف التنمية المستدامة التي يمكن أن يسهم فيها الدستور الغذائي بقدر أكبر
 -01تتعلااق األفاادات التاليااة باالسااتئداه اةسااتداه للمياااه واألراضااي ومبااا أن اةياااه اةسااتدالة والنميف اة واالسااتئداه
اةستداه ل راضي هلما أةية يف إنتاج أ ذية ل لونة ولغذيةب د يًون باستطاعة الدستور الغذائي االضط ع بدور لهت
فغأ احمليطا والب ار واةوارد الب ية واستئدالها على حنو لساتداه



اهلدت  14ل أفدات التنمية اةستدالة
ل أج التنمية اةستدالة



اهلدت  12ياية النمت اييًولوجية األرضاية واساتعادهتا وت اجي اساتئدالها اةساتداهب وإدارا الغاباا بط يقاة
لستدالةب ولًاف ة التص ب وو تدفور األراضي وعًس اواف ب وو فقدان التنوع البيولوجي
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التوصيات
 -00إن اللجنااة لاادعوا إ إباادا وجهااة نم فااا ب ا ن الط يقااة الاايت اتبعتهااا لنممااة األ ذيااة والزراعااة ولنممااة الص ا ة
العاةية لت لي الع ا القائمة بني أفدات التنمية اةستدالة وعم الدستور الغذائيب على الن و الوارد أع ه
-03

وإن اللجنة لدعوا إ تقدمي ا رتا ا للموسة إ اهليئة ب ن لا يلي
( )1شي ا ا ميً ا ا للدسا ااتور الغا ااذائي أن يسا ااافت علا ااى حنا ااو اسا ااتبا ي يف حتقيا ااق األفا اادات
(الفئة  )1ل أفدات التنمية اةستدالة؛
( )0لاا إذا شاان ميًا للدساتور الغاذائي أن يسااهت علاى حناو أفضا يف حتقياق األفاادات
(الفئتان  0و )3ل أفدات التنمية اةستدالة

-04

 0و 3و 10و17

 1و 8و 13و 14و12

وإن اللجنة لدعوا شذليف إ أن توصي فيئة الدستور الغذائي مبا يلي
( )3توضي اةساةا اليت ميً أن يقدلها الدستور الغذائي لت قيق أفادات التنمياة اةساتدالة ضام اخلطاة
االس ارتاتيجية اجلدياادا للدسااتور الغااذائي ( )0202-0202بغيااة تسااليط الضااو علااى ال ا وابط القائمااة بااني
الدستور الغذائي وخمتل أفدات التنمية اةستدالة؛
( )4ياه لواد االتصال وايع ه الصادرا ع لنممة األ ذية والزراعاة ولنمماة الصا ة العاةياة وألاناة الدساتور
الغذائي بتوضي ال وابط القائمة بني عم الدستور الغذائي وأفدات التنمية اةستدالة

