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الدستور الغذائي وأهداف التنمية المستدامة

1

(من إعداد منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية)

مقدمة
 -1أوصت اللجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي يف دورهتا الثانية والسبعني بإدراج بند على جدول األعمال يتناول
الدس ت تتتور الغذائي وأادان التنمية امس ت تتتداوة ال الدورو الثالثة والس ت تتبعني للجنة التنفيذية هليئة الدس ت تتتور الغذائي وجاء
جهازا يعمل يف إطار األوم امتحدو ،س ت تتيحتاج إ إ بات
ذلك يف الوقت امناست ت ت ي إن الدس ت تتتور الغذائي ،بوص ت تتف
ً
2
وجود صلة واضحة بني أادان التنمية امستداوة واخلطة االسرتاتيجية امقبلة للدستور الغذائي ()0202-0202
ولقد وضت ت ت تتعت األادان الثائية الثمانية ل لفية 3للفرتو اممتدو ون  1992إ  0212ووع أن الصت ت ت تتلة اموجودو
-0
بني الدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي وأادان التنمية امس ت ت ت ت ت تتتداوة ا تناقي أبدا يف إطار الدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي ،أن ا ة أادان
ون األادان الثائية ل لفية على األقل كانت هلا ص ت ت ت ت ت تتلة وباذ ت ت ت ت ت ت و بالعمل الذ يقوم ب الدس ت ت ت ت ت تتتور الغذائي اهلدن 1
ون األادان الثائية ل لفية القضت ت تتاء على الفق امدقع وا و  ،واهلدن  4ون األادان الثائية ل لفية فض وعدل
وفيات األطفال ،واهلدن  8ون األادان الثائية ل لفية إقاوة ذ اكة عامية ون أجل التنمية (السيما اهلدن ( 8ألف)
إجياد نظام جتار ووايل يكون ونفتحاً وونصفاً وقائماً على القواعد وميكن التنبؤ بشأن وال يع ن التمييز)

 1أدرجت اذه الو يقة يف جدول أعمال الدورو الثالثة والسبعني للجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي
 2تق ي الدورو الثانية والسبعني للجنة التنفيذية هليئة الدستور الغذائي
3
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ويف عام  ،0212انطلق العمل بأادان التنمية امستداوة 4ل وم امتحدو اليت دعت البلدان إ امباذ و ببذل
-3
ا هود ون أجل حتقيق أادان التنمية امستداوة وعدداا  17ادفًا ال السنوات اخلمس عش و امقبلة ويقرتن كل
ادن ون أادان التنمية امستداوة بعدد ون امقاصد املموسة 5وإن ونظمة األ ذية والزراعة وونظمة الصحة العامية،
كما او احلال يف مجيع وكاالت األوم امتحدو األ ى ،وطالبة أكث فأكث ب بط عملها بأادان التنمية امستداوة
وبإباغ اذه الصات بفعالية إ الدول األعضاء وأصحاب امصلحة اآل ين وإن الدستور الغذائي ،باعتباره ب ناجما
وشرتكا بني ونظمة األ ذية والزراعة وونظمة الصحة العامية ،ال يستثىن ون اذه القاعدو
وتس تتلط اذه الو يقة الض تتوء وحتلل أادان التنمية امس تتتداوة ال ئيس تتية وامقاص تتد امتص تتلة لا اليت يعت ر الدس تتتور
-4
الغذائي قادرا على الس تتهام يف حتقيقها أو على األقل االض تتطا بدور يف اذا الص تتدد يف وا خيص مجيع جوان ض تتمان
ستتاوة األ ذية وحتستتني التغذية ( ا يف ذلك الوقاية ون األو اض امعدية امتصتتلة بالنظام الغذائي امتوازن) ،واماية
صحة امستهلكني واممارسات امنصفة يف جتارو األ ذية
وميكن النظ إ الص ت ت ت تتلة اموجودو وا بني الدس ت ت ت تتتور الغذائي وأادان التنمية امس ت ت ت تتتداوة ون ال ا فئات
-2
خمتلفة تبعا مدى اتصتتاهلا الو يق بعمل الدستتتور الغذائي ووع ذلك تبقى أادان التنمية امستتتداوة ووقاصتتداا اليت ت د يف
وا يلي إرذادية ألن ليست اناك أادان تنمية وستداوة ونفصلة متاوا عن عمل الدستور الغذائي
الفئة  :1أهداف التنمية المستدامة التي يسهم فيها الدستور الغذائي مباشرة
يسهم الدستور الغذائي إسهاوا وباذ ا ووهما يف األادان التالية
-6
اهلدن  0ون أادان التنمية امستداوة القضاء على ا و وتوف األون الغذائي والتغذية احملسنة وتعزيز الزراعة امستداوة

امقص تتد  1-0القض تتاء على ا و وض تتمان ص تتول ا ميع ،وال س تتيما الفق اء والفئات الض تتعيفة ،ن فيهم ال ض تع ،على
وا يكفيهم ون الغذاء امأوون وامغذ طوال العام حبلول عام 0232
يستتهم الدستتتور الغذائي يف اماية صتتحة امستتتهلك واألون الغذائي على د س تواء ون ال وضتتع وواص تفات
-7
و طوط توجيهية وودونات ممارس ت ت ت تتات وتص ت ت ت تتلة بس ت ت ت تتاوة األ ذية والتغذية اليت تأ ذ أيض ت ت ت تتا يف االعتبار ضت ت ت ت ت ورو الوقاية
ون األو اض امعدية امتص تتلة بالنظام الغذائي وقد وض تتعت نص تتو الدس تتتور الغذائي بناء على تقييم للم اط قائم
على أستتس علمية وباالستترتذتتاد باخلطوط التوجيهية امعيارية امستتتندو ل دلة والج اءات الستتياستتاتية اليت وضتتعتها ونظمة
األ ذية والزراعة وونظمة الصحة العامية اليت تأ ذ يف احلسبان الفئات السكانية الضعيفة (ال ضع واألطفال وثا)

 4ق ار األوم امتحدو  1/72الذ اعتمدت ا معية العاوة يف  02سبتم ر /أيلول  0212حتويل عامنا طة التنمية امستداوة لعام 0232
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=https://www.google.it/url?sa=t&Lang=A
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 5
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امقصتتد  0-0وضتتع ياية ميع أذتتكال ستتوء التغذية ،حبلول عام  ،0232ا يف ذلك حتقيق األادان امتفق عليها دوليا
بش تتأن توقف النمو واهلزال لدى األطفال دون س تتن اخلاوس تتة ،ووعا ة اال تياجات التغذوية للم ااقات والنس تتاء احلواول
وام ضعات وكبار السن حبلول عام 0202
يض تتع الدس تتتور الغذائي وحيد خمتلف امعاي واخلطوط التوجيهية امتعلقة بالس تتلع الغذائية اليت يس تتتهلكها عاوة
-8
الس تتكان ( ن فيهم ام ااقات والنس تتاء احلواول وام ض تتعات وامس تتنني) وامتعلقة بتس تتويق األ ذية اخلاص تتة بال ض تتع وبص تتغار
األطفال (وثا ،وس تتتحض ت ت ات ال ض تتع ،ووس تتتحض ت ت ات امتابعة ،واأل ذية التكميلية امكبة واأل ذية امص تتنعة القائمة على
احلبوب لل ضتتع وصتتغار األطفال) وتستترتذتتد اذه امواصتتفات واخلطوط التوجيهية باخلطوط التوجيهية امعيارية امستتتندو إ
األدلة وبالج اءات الس ت ت تتياس ت ت تتاتية اليت وض ت ت تتعتها ونظمة األ ذية والزراعة وونظمة الص ت ت تتحة العامية وتعاا ونظمة األ ذية
والزراعة وونظمة الصحة العامية سوء التغذية جبميع أذكال لتحقيق امقاصد العامية امتعلقة بالتغذية واألو اض امعدية
امتص ت ت تتلة بالنظام الغذائي اليت اعتمدهتا مجعية الص ت ت تتحة العامية واليت أق اا يف وقت ال ق كل ون امؤمت الدويل الثاين امعين
بالتغذية يف عام  0214وا معية العاوة ل وم امتحدو باعتباراا وقاص ت ت ت ت ت تتد ألادان التنمية امس ت ت ت ت ت تتتداوة يف عام 0212
ويف أب يل/نيستتان  ،0216أعلنت ا معية العاوة ل وم امتحدو عن عقد العمل بشتتأن التغذية الذ ستتيمتد ون عام 0216
ىت عام  0202للتوسع يف تنفيذ نتائج امؤمت الدويل الثاين امعين بالتغذية

امقص ت تتد  3-0وض ت تتاعفة النتاجية الزراعية ود ل ص ت تتغار ونتجي األ ذية ،وال س ت تتيما النس ت تتاء وأف اد الش ت تتعوب األص ت تتلية
وامزارعني األس ت ت يني وال عاو والصت تتيادين ،ا يف ذلك ون ال ضت تتمان امست تتاواو يف ص ت توهلم على األراضت تتي وعلى ووارد
النتاج األ ى وامد ات وامعارن واخلدوات امالية وإوكانية وصوهلم إ األسواق و صوهلم على الف لتحقيق قيمة
زراعية ،حبلول عام 0232
وضافة و صوهلم على ف عمل
يعت ر االست ت تتت دام الفعال وامأوون مبيدات اآلفات وامواد الكيميائية األ ى وهما لزيادو النتاجية والتوصت ت تتل إ
-9
زراعة وستتتداوة وتتمثل وستتا ة الدستتتور الغذائي يف وضتتع وواصتتفات قائمة على العلم بشتتأن امبيدات وامواد الكيميائية
األ ى ويف رفع توصيات التبا ممارسات زراعية وأوونة

امقص ت تتد ( 0ب) ونع القيود امف وض ت تتة على التجارو وتص ت تتحي التش ت تتواات يف األست ت تواق الزراعية العامية ،ا يف ذلك عن
ط يق اللغاء امواز ميع أذ تتكال إعانات الصت تتادرات الزراعية ،ومجيع تداب التص تتدي ذات األ امما ل ،وفقا لتكليف
جولة الدو ة الثائية
 -12تعت ر ونظمة التجارو العامية نصتتو الدستتتور الغذائي و جعا دوليا يف جمال امواصتتفات اخلاصتتة بس تاوة األ ذية
جهازا وعنيًّا بوض تتع امواص تتفات الدولية بش تتأن س تتاوة األ ذية اليت تس تتتعمل
والتغذية ويس تتهم الدس تتتور الغذائي بص تتفت
ً
لضمان ممارسات عادلة يف جتارو األ ذية ولتيس التجارو الدولية باأل ذية
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اهلدن  3ون أادان التنمية امستداوة ضمان متتع ا ميع بأثاط عيي صحية وبال فااية يف مجيع األعمار

امقصتتد  0-3وضتتع ياية لوفيات امواليد واألطفال دون ستتن اخلاوستتة اليت ميكن تفاديها حبلول عام  ،0232بستتعي مجيع
البلتدان إ بلوغ اتدن فض وفيتات امواليتد على األقتل إ  10تالتة وفتاو يف كتل  1 222وولود ي ،و فض وفيتات
األطفال دون سن اخلاوسة على األقل إ  02الة وفاو يف كل  1 222وولود ي
 -11تش ت ت ت تقدي ات ونظمة الصت ت تتحة العامية بالنست ت تتبة إ األو اض 6الناذت ت تتئة عن األ ذية إ أن األطفال دون ست ت تتن
اخلاوست ت تتة يشت ت تتكلون تق يبا ل الوفيات النامجة عن األو اض الناذت ت تتئة عن األ ذية ويست ت تتهم الدست ت تتتور الغذائي يف حتقيق
امقص تتد  0-3ون ال وض تتع وواص تتفات تقلل ط الوفاو وام ض بس تتب األ ذية امأوونة ،ا يف ذلك بالنس تتبة إ
الفئات الضت تتعيفة وثل األطفال دون ست تتن اخلاوست تتة ويتم وضت تتع وواصت تتفات الدست تتتور الغذائي و طوط التوجيهية امتعلقة
بأ ذية ال ض ت ت تتع وص ت ت تتغار األطفال ،وحتديثها ،بناء على تقييم للم اط قائم على أس ت ت تتس علمية وباالس ت ت تترتذ ت ت تتاد باخلطوط
التوجيهية امعيارية امستندو إ األدلة والج اءات السياساتية اليت وضعتها ونظمة األ ذية والزراعة وونظمة الصحة العامية
وتؤ ذ الفئات الستتكانية الضتتعيفة (ال ضتتع واألطفال وثا) بصتتفة اصتتة يف احلستتبان ال عملية تقييم ام اط القائمة
على أسس علمية اليت تستند إليها اذه امواصفات

امقص ت ت ت ت ت تتد  4-3ختفيض الوفيات امبك و النامجة عن األو اض
الصحة والساوة العقليتني حبلول عام 0232

امعدية قدار الثل ون ال الوقاية والعاج وتعزيز

 -10وا فتئ الدستتتور الغذائي ،ونذ عام  ،0227يعمل على تنفيذ االس ترتاتيجية العامية بشتتأن النظام الغذائي والنشتتاط
البدين والصحة ،وال سيما ون جان نة الدستور الغذائي امعنية بالتغذية واأل ذية لاست داوات التغذوية اخلاصة و نة
الدست تتتور الغذائي امعنية بتوست تتيم األ ذية ،لضت تتمان وضت تتع وواصت تتفات و طوط توجيهية ،وحتديثها ،وع األ ذ يف االعتبار
الج اءات اليت تست ت تتاعد على الوقاية ون األو اض امعدية ذات الصت ت تتلة بالنظام الغذائي وميكن مواصت ت تتفات الدست ت تتتور
الغذائي ال اوية إ احلد ون التع ض لبعض املو ات اليت ميكن أن تس تتب الست ت طان أو تس تتهم يف الص تتابة بأو اض القل
والش ايني ،أن تشكل وسا ة ك رى يف الوقاية ون األو اض امعدية

امقص ت تتد  9-3احلد بدرجة كب و ون عدد الوفيات واألو اض النامجة عن التع ض للمواد الكيميائية اخلط و وتلوي وتلو
اهلواء واماء والرتبة حبلول عام 0232
 -13يسهم الدستور الغذائي ،ون ال وضع وواصفات قائمة على أسس علمية ،يف التصد للم اط على صحة
النس ت تتان بس ت تتب التلو الكيميائي ل ذية و ذلك كما يس ت تتهم عمل الدس ت تتتور الغذائي يف جمال وقاووة وضت ت تادات
اميك وبات يف احلد ون تأ است دام وضادات اميك وبات يف قطا إنتاج األ ذية وإن ودونات اممارسات اليت وضعها
الدستور الغذائي ميكن أن تسهم أيضا يف احلد ون استعمال امواد الكيميائية اخلط و يف البيئة وون إد اهلا إليها
6
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اهلدن  10ون أادان التنمية امستداوة ضمان وجود أثاط استهاك وإنتاج وستداوة

امقصد  3-10ختفيض نصي الف د ون النفايات الغذائية العامية على صعيد أواكن البيع بالتجزئة وامستهلكني قدار
النص تتف ،واحلد ون س تتائ األ ذية يف و ا ل النتاج وس تتاس تتل الوداد ،ا يف ذلك س تتائ وا بعد احلص تتاد ،حبلول
عام 0232
 -14تعت ر امواد امض ت ت ت تتافة إ األ ذية وفيدو حلف األ ذية ويس ت ت ت تتهم الدس ت ت ت تتتور الغذائي يف ذلك ون ال وض ت ت ت تتع
وواصت تتفات قائمة على أست تتس علمية اصت تتة بامواد امضت تتافة إ األ ذية كما تست تتهم ودونة ممارست تتات الدست تتتور الغذائي
ضت ت ت تا باتبا
يف إنتاج أ ذية ص ت ت تتحية و ولو ة تقلص ون نفايات األ ذية الضت ت ت ت ورية ويوص ت ت تتي الدس ت ت تتتور الغذائي أي ً
ممارستتات توستيم وناستتبة ويتناول وستتألة إب از تاريخ الصتتا ية (وثا ،التاريخ األقصتتى للبيع والتاريخ األقصتتى لاستتت دام)
على األ ذية امعبأو وسبقاً للحد ون امهدر ون األ ذية

امقص ت ت ت ت ت تتد  4-10حتقيق الدارو الس ت ت ت ت ت تتليمة بيئيا للمواد الكيميائية ومجيع النفايات طوال دورو عم اا ،وفقا ل ط الدولية
امتفق عليها ،واحلد بدرجة كب و ون إطاقها يف اهلواء واماء والرتبة ون أجل التقليل إ أدىن د ون آ اراا الضت ت ت ت تتارو على
صحة النسان والبيئة ،حبلول عام 2020
 -12ي سهم الدستور الغذائي يف الدارو السليمة للمواد الكيميائية عن ط يق وضع وواصفات قائمة على أسس علمية
يف وا يتعلق باملو ات الكيميائية ووض ت ت ت ت تتادات اميك وبات حبي تعاا ام اط على ص ت ت ت ت تتحة النس ت ت ت ت تتان ون ال تلو
األ ذية بامواد الكيميائية وتلو ا و ووضادات اميك وبات ،و ذلك
اهلدن  17ون أادان التنمية امستداوة تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الش اكة العامية ون أجل التنمية امستداوة

امقص ت ت ت ت ت تتد  12-17تعزيز نظام جتار وتعدد األط ان عامي وقائم على القواعد ووفتوح و متييز وونص ت ت ت ت ت تتف يف إطار
ونظمة التجارو العامية ،بوسائل ونها ا تتام امفاوضات ا ارية يف إطار طة الدو ة الثائية اليت وضعتها تلك امنظمة
 -16تعت ر ونظمة التجارو العامية نصتتو الدستتتور الغذائي و جعا دوليا يف جمال امواصتتفات اخلاصتتة بس تاوة األ ذية
جهازا وعنيًّا بوضتتع امواصتتفات الدولية وت تكز وواصتتفات اذه اخلاصتتة
والتغذية ويستتهم الدستتتور الغذائي يف ذلك باعتباره ً
بساوة األ ذية إ أساس علمي
الفئة  :2أهداف التنمية المستدامة التي يسهم فيها الدستور الغذائي بطريقة غير مباشرة
-17

يسهم الدستور الغذائي بط يقة

وباذ و يف األادان التالية
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اهلدن  1ون أادان التنمية امستداوة القضاء على الفق جبميع أذكال يف كل وكان
 -18ي عمل الدس ت ت ت تتتور الغذائي على ض ت ت ت تتمان س ت ت ت تتاوة األ ذية وممارس ت ت ت تتات عادلة يف جتارو األ ذية وحتس ت ت ت تتني التغذية
( ا يف ذلك الوقاية ون األو اض امعدية امتص ت ت تتلة بالنظام الغذائي) ،واماية ص ت ت تتحة امس ت ت تتتهلك ،وتوف الدعم للبلدان
امؤالة عن ط يق ستتاب أوانة الدستتتور الغذائي امشتترتك بني ونظمة األ ذية والزراعة وونظمة الصتتحة العامية ،والستتهام
يف احلد ون الفق عن ط يق متكني امزارعني ون إنتاج أ ذية وأوونة وف ًقا للمعاي الدولية وامشاركة يف جتارو األ ذية
اهلدن  8ون أادان التنمية امس ت ت تتتداوة تعزيز النمو االقتص ت ت تتاد امط د والش ت ت تتاول للجميع وامس ت ت تتتدام ،والعمالة الكاولة
وامنتجة ،وتوف العمل الائق للجميع
 -19ي دعم الدستور الغذائي النمو االقتصاد عن ط يق وضع وواصفات تعزز وصول ونتجي األ ذية إ األسواق
الوطنية والدولية على الست ت ت ت ت تواء ا يعزز النمو االقتص ت ت ت ت تتاد يف البلدان والعمالة يف القطا الزراعي ويف قطاعات التجارو
ذات الصلة
اهلدن  13ون أادان التنمية امستداوة اختاذ تداب طارئة مكافحة تغ امناخ وآ اره
 -02يضتتع الدستتتور الغذائي وواصتتفات بشتتأن ام اط اليت ميكن أن تتفاقم بستتب تغ امناخ ا يف ذلك الستتموم
الفط ية وأنوا بكت يا الضت تتمة يف ونتجات األ ذية البح ية و الست تتيغات ا وينظ أيض تًتا يف قضت تتايا أوست تتع نطاقا وثل إجياد
تع يف أفضل للمياه النظيفة اعرتافًا بالتحديات امط و ة يف جمال الوصول إ امياه الصاحلة للش ب وتعطي وواصفات
الدست تتتور الغذائي إرذت تتادات للبلدان يف وا خيص إدارو ام اط بغية تعزيز التكيف وع آ ار تغ امناخ امتصت تتلة بست تتاوة
األ ذية
الفئة  :3أهداف التنمية المستدامة التي يمكن أن يسهم فيها الدستور الغذائي بقدر أكبر
 -01تتعلق األادان التالية باالست ت تتت دام امست ت تتتدام للمياه واألراضت ت تتي و ا أن امياه امست ت تتتداوة والنظيفة واالست ت تتت دام
امستدام ل راضي هلما أ ية يف إنتاج أ ذية وأوونة ووغذية ،قد يكون باستطاعة الدستور الغذائي االضطا بدور وهم
ف احمليطات والبحار واموارد البح ية واست داوها على حنو وستدام



اهلدن  14ون أادان التنمية امستداوة
ون أجل التنمية امستداوة



اهلدن  12اماية النظم اليكولوجية األرضتتية واستتتعادهتا وتشتتجيع استتت داوها امستتتدام ،وإدارو الغابات بط يقة
وستداوة ،ووكافحة التصح  ،ووقف تداور األراضي وعكس اجتاا  ،ووقف فقدان التنو البيولوجي

CX/EXEC 17/74/2

7

التوصيات
 -00إن اللجنة ودعوو إ إبداء وجهة نظ اا بش ت ت ت ت ت تتأن الط يقة اليت اتبعتها ونظمة األ ذية والزراعة وونظمة الص ت ت ت ت ت تتحة
العامية لتحليل العاقات القائمة بني أادان التنمية امستداوة وعمل الدستور الغذائي ،على النحو الوارد أعاه
-03

وإن اللجنة ودعوو إ تقدمي اقرتا ات ولموسة إ اهليئة بشأن وا يلي
( )1كيف ميكن للدستور الغذائي أن يساام على حنو استباقي يف حتقيق األادان  0و 3و 10و( 17الفئة )1
ون أادان التنمية امستداوة؛
( )0وا إذا كان ميكن للدست تتتور الغذائي أن يست تتهم على حنو أفضت تتل يف حتقيق األادان
(الفئتان  0و )3ون أادان التنمية امستداوة

-04

 1و 8و 13و 14و12

وإن اللجنة ودعوو كذلك إ أن توصي ايئة الدستور الغذائي ا يلي
( )3توضتتي امستتا ات اليت ميكن أن يقدوها الدستتتور الغذائي لتحقيق أادان التنمية امستتتداوة ضتتمن اخلطة
االس ت ت ترتاتيجية ا ديدو للدست ت تتتور الغذائي ( )0202-0202بغية تست ت تتليط الضت ت تتوء على ال وابط القائمة بني
الدستور الغذائي وخمتلف أادان التنمية امستداوة؛
( )4قيام وواد االتصتتال والعام الصتتادرو عن ونظمة األ ذية والزراعة وونظمة الصتتحة العامية وأوانة الدستتتور
الغذائي بتوضي ال وابط القائمة بني عمل الدستور الغذائي وأادان التنمية امستداوة

