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 املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية

 1192 نوفمرب/تشرين الثاني 19 -91، روما

 : إعالن روما عن التغذيةنتائج املؤمتر وثيقة

 
 

 

 املستوى، الرفيعي اآلخرين والضيوف واحلكومات الدول رؤساء مبشاركة نرّحب إذ

 

 العامليةة  الصةحة  ومنظمةة ( الفاو) املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة يف األعضاء الدول يوممثل الوزراء حنن، -1

 ،1112 الثةاني  تشةرين /نوفمرب 11 إىل 11 من الفرتة يف روما يف بالتغذية املعين الثاني الدولي املؤمتر إطار يف نياجملتمع

 أشكاهلا جبميع التغذية بسوء املرتبطة العديدة التحديات ملواجهة العاملية، الصحة ومنظمة الفاو تنظيمه يف تتشارك الذي

 .املقبلة العقود يف ملعاجلتها املتاحة الفرص ولتحديد

 

 ،1111 لعةا   بالتغذيةة  املعةين  األول الةدولي  املةؤمتر  يف بهةا  تعّهةدنا  الة   االلتزامات على جديد من نؤكد إذ -1

 يف وكةذل   ،1111 لعةا   الغةذايي  لألمةن  العةاملي  القمةة  ومؤمتر ،1111و 1111 لعامي لألغذية العاملية القمة ومؤمترات

 1112 عةا   حبلول العاملية الصحة ملنظمة العاملية التغذية أهداف ذل  يف مبا الصلة، ذات الدولية العمل وخطط األهداف

 .1111-1112 للفرتة ومكافحتها السارية غري األمراض من للوقاية العاملية الصحة ملنظمة العاملية العمل وخطة

 

 يف واحلةق  يتماشةى  مبةا  ومغذيةة  وكافيةة  آمنةة  أغذيةة  علةى  احلصةول  يف فةرد  كل حق على جديد من نؤكد إذ -2

 بةاحلقوق  اخلةاص  الةدولي  العهةد  مبوجب اجلوع من التحرر يف فرد لكل األساسية واحلقوق الكايف، الغذاء على احلصول

   .الصلة ذات األمم املتحدة صكوك من ذل  وغري والثقافية واالجتماعية االقتصادية
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 الصحة وعلى املستدامةالشاملة و التنمية على التغذية سوء يطرحها اليت العديدة التحديات

 

 الزايةد،  والةوزن  الدقيقةة،  املغةذيات  ونقةص  التغذية، نقص ذل  يف مبا أشكاله، جبميع التغذية، سوء بأن نقّر -2

 والعقلية، اجلسدية البشرية التنمية على سلبًا التأثري خالل من فحسب ورفاههم األشخاص صحة على يؤثر ال والبدانة،

 حتقيةق  علةى  البشةر  قةدرة  مةن  وحيةد  السةارية  وغةري  السةارية  لألمةراض  اإلنسان تعّرض من ويزيد املناعة جهاز ويقوض

 األفةراد  علةى  كةثرية  أعبةاء  مةن  ذلة   غري ويطرح عالية واقتصادية اجتماعية كلفة له بل اإلنتاجّية، من وحيد إمكاناتهم

 .سلبية واقتصادية اجتماعية تداعيات بشكل والدول احمللية واجملتمعات واألسر،

 

 : األبعاد ومتعددة معّقدة التغذية لسوء اجلذرّية األسباب بأن نقّر -2
 

 املنةاطق  يف التغذيةة  سةوء  انتشةار  يف كةبري  دور املنخفض واالقتصادي االجتماعي والوضع والتخلف للفقر )أ(

 واحلضرية؛ الريفية
 

 األفةراد  ملعتقةدات  ومراٍع والنوعية الكمية الناحيتني من كاف غذاء على األوقات، كل يف احلصول، عد  )ب(

 ؛والدولية الوطنية والواجبات القوانني مع يتماشى مبا وتفضيالتهم الغذايية وعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم
 

 خةدمات  وسةوء  السةيةة،  الرعايةة  وممارسةات  واألطفال الرضع تغذية بسبب التغذية سوء يتفاقم ما غالبًا )ج(

 الشةرب  وميةا   اجليدة الصحية النظم وإىل التثقيف إىل الوصول وعد  الصحية، والنظافة الصحي الصرف

  مضرة، مبستويات امللوثات وابتالع الطفيلية، واإلصابات األغذية عن الناشةة األمراض وبسبب املأمونة،

 ؛االستهالك إىل اإلنتاج من املأمونة، غري األغذية بسبب
 

 .والتغذية الغذايي األمن على هايلة حتديات اإليبوال، فريوس مرض غرار على األوبةة، وتطرح )د(

 

 االجتماعيةة  الفةةات  مجيةع  تتةأثر  حةني  ففةي  البلةدان؛  معظةم  يف تتزامن املختلفة التغذية سوء أشكال بأن نقّر -1

 الطاقةة  وكفاية اخلطر لعوامل والتعرض التغذوية باحلالة تتعّلق شاسعة فوارق توجد الغذايية، النظم مبخاطر واالقتصادية

 .وداخلها البلدان بني املغذيات من واملتناول الغذايية

 

 والغذاييةة،  البدنية األنشطة أمناط على تؤّثر أن ميكن والبيةية واالجتماعية االقتصادية التغّيرات بعض بأن نقّر -7

 القليلةة  احليةاة  أمنةاط  انتشةار  خةالل  مةن  السةارية  غةري  بةاألمراض  واإلصةابة  للبدانةة  التعرض قابلية ارتفاع إىل يؤدي ما

 والسةكريات  واملتقابلةة  املشةبعة  الةدهون  سيما ال الدهون، من عالية نسب على حتتوي ال  األغذية واستهالك احلركة،

 .الصوديو /واألمالح

 

 سةيما  وال والتغذيةة  الغةذايي  األمةن  على األخرى البيةية والعوامل املناخ تغري تأثريات معاجلة إىل باحلاجة نقّر -8

 .السلبية اآلثار ملعاجلة املناسبة اإلجراءات أخذ مع وتنوعها ونوعيتها املنتجة األغذية كمية على
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 يف فيهةا،  مبةا  املمتةدة  واألزمةات  اإلنسةاني  اجملال يف الطوارئ وحاالت النزاع، بعد وما النزاع حاالت بأن نقّر -1

 .والتغذية الغذايي األمن أما  عايقا تشكل األوبةة، عن فضال والتصحر والفيضانات اجلفاف موجات أمور، مجلة

 

 وغنيةة  ومنوعةة  وآمنةة  كافيةة  أغذيةة  تةوفري  حية   من متزايدة حتديات تواجه احلالية الغذايية النظم بأن نقّر -11

 والتدهور املوارد ندرة تفرضها ال  القيود منها، أمور مجلة بسبب، وتساهم يف وجبات غذايية صحية للجميع باملغذيات

 .املتوازن غري والتوزيع األغذية من واملهدر والفاقد االستهالك وأمناط املستدا  غري اإلنتاج عن فضال البيةي

 

 جيةب  بالتجةارة  املتعلقة السياسات وأن والتغذية الغذايي األمن حتقيق يف رييسيا عامال تشكل التجارة بأّن نقر -11

 ونعيةد  للسةوق  وموجهةا  منصةفا  يكون للتجارة عاملي نظا  خالل من للجميع والتغذية الغذايي األمن تشجيع إىل تؤدي أن

 املتحةدة  األمةم  ميثةاق  ذل  يف مبا الدولي القانون تراعي ال ال  واحد طرف من التدابري عن اإلحجا  ضرورة على التأكيد

 .1111 روما إعالن عليه ينص ما مبوجب للخطر، والتغذية الغذايي األمن تعرض وال 

 

 علةى  التغذية، سوء من احلد جمال يف متساو وغري متواضعًا تقدمًا شهدت األخرية العقود أن شديد بقلق نالحظ -11

 :  أن التقديرات وتظهر البلدان، من العديد يف اهلامة اإلجنازات من الرغم
 

 غةري  بدرجةة  مرتفعةاً  يبقةى  املطلةق  العدد أن إال متواضع، بشكل اخنفض قد التغذية نقص انتشار معّدل )أ(

 الفةةرتة يف نسةةمة ماليةةني 812 حةوالي  إىل املةةزمن اجلةةوع مةن  يعةةانون الةةذين عةدد  وصةةل فقةةد مقبولةة، 

 ؛1111-1112
 

 سةن  دون طفةل  مليةون  111 يطةال  بقةي  أنةه  إال اخنفض، قد التقز  مبستوى املقاس املزمن التغذية سوء )ب(

 سةن  دون طفةل  مليةون  21 يطةال ( اهلةزال ) احلةاد  التغذيةة  سةوء  أن حةني  يف ،1112 عا  يف اخلامسة

 اخلامسة؛
 

 بنسةبة  تسةبب  وقةد  اخلامسةة،  سةن  دون األطفال وفاة إىل تؤدي ال  األسباب أهم التغذية نقص يشّكل )ج(

 ؛1112 عا  يف العامل يف األطفال وفيات جمموع من املاية يف 22
 

 واحلديةد  واليةود  ألف، الفيتامني مثل الدقيقة املغذيات يف نقص من اليو  شخص ملياري من أكثر يعاني )د(

 وغريها؛ والزن 
 

 21 عةانى  إذ املنةاطق،  مجيةع  يف والبةالغني  األطفال بني سريعا ارتفاعا والبدانة الوزن زيادة شهدت وقد )هة(

 يف البدانةة  مةن  بةال   مليون 211 من وأكثر 1112 عا  يف الوزن زيادة من اخلامسة سن دون طفل مليون

 ؛1111 عا 
 

 املايةة  يف 11 حةوالي  الغذايية بالنظم املرتبطة اخلطر عوامل تشّكل البدني، النشاط كفاية عد  عن فضاًل )و(

 .العاملي املستوى على والعجز املرض عبء من
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 أشكاله كل يف التغذية لسوء حد وضع أجل من العاملي املستوى على للعمل مشرتكة رؤية

 

 :  أن على التأكيد نعيد -12
 

 واجتماعيةة  وسياسةية  وأخالقيةة  صةحية  ألسةباب  واجبةاً  ميّثةل  أشكاله كل يف التغذية سوء على القضاء )أ(

 وذوي واملسةنني  والنسةاء  لألطفةال  اخلاصةة  االحتياجةات  علةى  خةاص  بشةكل  الرتكيةز  مع واقتصادية،

 حةةاالت يعيشةةون الةةذين األشةةخاص جانةةب إىل الضةةعيفة الفةةةات مةةن وغريهةةم اخلاصةةة االحتياجةةات

 طارية؛ إنسانية
 

. كافةة  احلياة مراحل يف ومتنوع ومتوازن صحي غذايي نظا  على تشجع أن التغذوية للسياسات وينبغي )ب(

 وكةذل   السةنتني،  عمر إىل احلمل بداية من األوىل األلف األيا  إىل اخلاص االهتما  إيالء جيب سيما وال

 الكافيةة  الرعايةة  وتعزيةز  تشةجيع  عةرب  واملراهقةات  اإلجنةاب  سن يف والنساء واملرضعات احلوامل النساء

 األوىل السةةتة األشةةهر خةةالل احلصةةرية الطبيعيةةة الرضةةاعة ذلةة  يف مبةةا املناسةةبة التغذيةةة وممارسةةات

 علةى  التشةجيع  جيةب . املناسةبة  التكميليةة  التغذيةة  بواسةطة  بعةدها  ومةا  السنتني سّن حتى ومواصلتها

 املنةزل  ويف العمةل  مكةان  ويف العامةة  واملؤسسات واملدارس األطفال روضات يف الصحية الغذايية الوجبات

 العايالت؛ جانب من الصحية األغذية تناول عن فضال
 

 علةى  الصةلة،  ذات القطاعةات  مجيةع  عةرب  الفاعلةة،  اجلهةات  خمتلةف  بني املنّسق العمل دعم وينبغي )ج(

 واملبةادرات  والةربام   السياسةات  اعتمةاد  خةالل  مةن  واحملليةة،  والوطنيةة  واإلقليمية الدولية املستويات

 نظةم  ولتشجيع التغذية لسوء املتعددة لألعباء التصدي أجل من االجتماعية، احلماية ذل  يف مبا الشاملة

 ؛املستدامة األغذية
 

 االقتصادي؛ أو السياسي للضغط كوسيلة الغذاء يستخد  أن ينبغي ال )د(
 

 وينبغةي  والتغذيةة  الغذايي األمن على سلبا يؤثر أن والتجارية الغذايية السلع ألسعار املفرط للتقلب ميكن )هة(

 عنه؛ النامجة التحديات بسبب ومعاجلته أفضل بشكل رصد 
 

 ذل  يف مبا وجودتها،  األغذية بسالمة صلة ذات تشريعية أطرا والتغذية الغذايية النظم حتسني يتطلب )و(

 الدسةتور  هيةةة  أنشةطة  يف املشةاركة  علةى  التشةجيع  عةرب  الزراعية الكيميايية للمواد املناسب لالستخدا 

 مةع  نيللمسةتهلك  املعلومةات  حتسني عن فضال وجودتها األغذية لسالمة دولية مواصفات لوضع الغذايي

 مةا  حبسةب  لألطفةال،  الكحولية غري واملشروبات الغذايية للمواد املناسبني غري والدعاية التسويق جتنب

 ؛WHA63.14 القرار به يوصي
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 البلةدان  سةيما  ال ودعمهةا،  البلدان كل قدرات إىل باإلضافة التغذوية واملؤشرات البيانات حتسني ينبغي )ز(

 ووضةع  للتغذيةة  فعاليةة  أكثةر  مراقبةة  يف للمسةاهمة  وذلة   وحتليلةها،  البيانةات  مجع جمال يف النامية،

 واملساءلة؛ السياسات
 

 يتعلةق  فيمةا  األدلةة  على القايمني والتثقيف املعلومات حتسني خالل من املستهلكني متكني يالضرور من )ح(

 أجةل  من الغذايية، املنتجات استهالك بشأن مستنرية قرارات اختاذ من يتمكنوا لكي والتغذية بالصحة

 صحية؛ غذايية ممارسات
 

 للجميةع  املتكاملةة  الصةحية  الرعاية إىل الوصول توفري مع التغذية الوطنية الصحية النظم تدم  أن ينبغي )ط(

 واملعاجلةة  األمةراض،  مةن  والوقايةة  الصحة تعزيز ذل  يف مبا الرعاية، نه  من متصلة سلسلة طريق عن

 بالتغذيةة  املتصةلة  احملةددة  االحتياجةات  تلبيةة  عةرب  املساواة عد  من احلد يف واملساهمة التأهيل وإعادة

 السكانية؛ الشرايح خمتلف لدى الضعف ونقاط
 

 للنسةاء  خاصةا  اهتمامةا  تةولي  أن الصةلة  ذات السياسات من وغريها التغذية جمال يف للسياسات وينبغي )ي(

 االجتماعيةة  احلمايةة  إىل للنسةاء  واملتساوي الكامل الوصول يف بالتالي فتساهم والفتيات النساء متّكن وأن

 والعلةو   والتةدريب  والتعلةيم  والتمويةل  وامليةا   واألراضةي  الةدخل  أمةور،  مجلةة  من ذل ، يف مبا واملوارد

 .والصحة الغذايي األمن بالتالي يعزز ما الصحية واخلدمات والتكنولوجيا

 

 :  يلي مبا ونقّر -12
 

 والسياسةات  االسةرتاتيجيات  دعةم  التغذيةة  أجةل  من الرمسية اإلمنايية واملساعدة الدولي للتعاون ينبغي )أ(

 االقتضاء؛ حسب واستكماهلا، الصلة ذات املراقبة ومبادرات بالتغذية اخلاصة الوطنية والربام 
 

 أغذيةة  نظةم  خةالل  مةن  الةوطين  الغةذايي  األمةن  سةياق  يف كاف غذاء يف للحق التدرجيي اإلعمال يتعزز )ب(

 ومتنوعة؛ ومرنة األحوال كل يف للوصول وقابلة ومنصفة مستدامة
 

 اخلةاص  والقطةاع  احلكومةات  بةني  التعاون يتطلب وهو التغذية، حتسني يف أساسي دور اجلماعي للعمل )ج(

 احمللية؛ واجملتمعات املدني واجملتمع
 

 لألمةن  مهمني الدولي القانون مع يتماشى مبا واستخدامها للموارد واملضمون التمييزي غري الوصول يعترب )د(

 والتغذية؛ الغذايي
 

 األمسةاك  ومصةايد  احليوانيةة،  والثةروة  احملاصةيل  ذلة   يف مبةا  والزراعية، الغذايية النظم تناول ينبغي )هة(

 املةوارد  احلسةبان  يف األخذ مع املنسقة، العامة السياسات خالل من شامل، بشكل املايية األحياء وتربية

 وُتخةّزن  وُتجّهةز  األغذيةة  خالهلةا  مةن  ُتنةتج   الة   والعمليات واملؤسسات واألشخاص والبيةة واالستثمار

 وُتستهل ؛ وُتحّضر وُتوّزع
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 بةدور  الزراعةة،  يف العةامالت  النسةاء  سيما ال الصغرية، احليازات وأصحاب األسريون املزارعون يضطلع )و(

 القطاعةات،  ومتعةددة  املتكاملةة  العامةة  السياسةات  دعةم  يتلقوا أن وجيب التغذية سوء من احلد يف مهم

 ؛قدرتهم على الصمود وتعزيز ومداخيلهم اإلنتاجية قدرتهم زيادة شأنها من ال  املقتضى، حبسب
 

 األمةراض  وتفشةي  الطبيعيةة  والكةوار   األهليةة  واالضةطرابات  واإلرهاب واالحتالالت احلروب أّدت قد )ز(

 إىل، املناسةبة  غةري  االقتصةادية  االجتماعيةة  والسياسةات  اإلنسةان  حقةوق  انتهاكات عن فضال، واألوبةة

 الةذين  والنازحني باحلروب املقاتلني غري املدنيني السكان وتأثر واملهجرين الالجةني من املاليني عشرات

 تلة   تأهيةل  إلعةادة  املةوارد  تكون كثرية أحيان ويف الغذايية؛ الناحية من ضعفًا اجملموعات أكثر من هم

 لكةل  ينبغةي  .شةايعة  التغةذوي  الةنقص  حاالت تكون كما اإلطالق على كافية غري ورعايتها اجملموعات

 واإلمةدادات  لألغذية املناسب الوقت ويف مناآل والتوزيع العبور ضمان أجل من التعاون املسؤولة اجلهات

 الغذاييةة  وعةاداتهم  وتقاليةدهم  وثقةافتهم  األفةراد  معتقةدات  مةع  تتماشى وال  إليها، حيتاج ملن الطبية

 املتحدة؛ األمم ميثاقو الدولية واملوجباتالوطنية والقوانني  التشريعات مبوجب وتفضيالتهم
 

 نظةم  ويف األسةرية  والزراعةة  الصةغرية  احليةازات  أصةحاب  يشةمل  مبا 1الزراعة يف املسؤول االستثمار أما )ح(

 التغذية؛ سوء لتجاوز فضروري األغذية
 

 لألغذية؛ املناسبني غري والدعاية التسويق من األطفال، سيما وال املستهلكني، محاية احلكومات على )ط(
 

 حبسةب  التقليديةة  الوجبات ذل  يف مبا ومتنوعة ومتوازنة صحية غذايية أنظمة التغذية حتسني يتطلب )ي(

 ذات اجملموعةات  وكافةة  العمريةة  اجملموعةات  جلميةع  املغةذيات  مةن  االحتياجةات  تليب ال  املقتضى

 والسةةكريات املشةةبعة للةةدهون املفةةرط االسةةتهالك تتفةةادى فيمةةا اخلاصةةة التغذويةةة االحتياجةةات

 أخرى؛ أمور بني من املتقابلة، الدهون مستثنية الصوديو /وامللح
 

 مةن  النةاس  احتياجات تغطية أجل من العا  مدار على األغذية إىل الوصول تتيح أن األغذية لنظم ينبغي )ك(

 الصحية؛ الغذايية املمارسات وتعزيز املغذيات
 

 احليوانيةة  األمراض ذل  يف مبا ومعاجلتها املعدية األمراض من الوقاية يف تساهم أن األغذية لنظم ينبغي )ل(

 لألدوية؛ امليكروبات ملقاومة والتصدي املصدر
 

 تةوفري  يف والكفةاءة  واملرونةة  باالسةتدامة  اإلنتاج، مكونات كافة فيها مبا الغذايية، النظم تتسم أن ينبغي ) (

 والصحة؛ البيةة على آثارها لتقييم الواجب االهتما  إيالء مع منصف بشكل املتنوعة األغذية
 

 األمةن  حتقيةق  يف للمسةاهمة  الغذاييةة  السلسةلة  امتداد على األغذية من واملهدر الفاقد من احلد من بد ال )ن(

 املستدامة؛ والتنمية والتغذية الغذايي
 

                                                           
 .يف هذ  الوثيقة احملاصيل والثروة احليوانية واحلراجة ومصايد األمساك "تشمل عبارة "الزراعة  1
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 واإلقليميةة  الدولية املالية واملؤسسات العاملي الغذايي األمن جلنة ذل  يف مبا املتحدة األمم ملنظومة ينبغي )س(

 التعةاون  وتعزيةز  االقتضاء، حبسب واإلقليمية، الوطنية اجلهود دعم أجل من أكرب بفعالية معًا تعمل أن

 التغذية؛ لسوء التصدي جمال يف احملرز التقد  وترية لتسريع اإلمنايية واملساعدة الدولي
 

 بةني  مةن ، "للحيةاة  طاقةة  الكوكةب،  تغذيةة " ملوضةوع  املخصةص  ،"1112 ميالنو أكسبو" معرض ميّثل )ع(

 وسةوف  والتغذيةة  الغةذايي  األمةن  أهمية على للتشديد قّيمة فرصًة صلة، ذات أخرى ومنتديات فعاليات

 .بالتغذية املعين الثاني الدولي املؤمتر نتاي  وإبراز النقاش وتعزيز العا  الرأي بتوعية يقو 

 

 بالعمل االلتزام

 

 :  بة  نلتز  حنن -12
 

 سةوء  علةى  القضةاء  سةيما  ال العةامل،  مسةتوى  علةى  التغذية سوء أشكال مجيع وعلى اجلوع على القضاء )أ(

 لةدى  الةد   وفقةر  اخلامسةة؛  سةن  دون األطفال لدى الوزن وزيادة الوزن ونقص واهلزال والتقّز  التغذية،

 املتناميةة  االجتاهةات  عكس وكذل  الدقيقة؛ املغذيات يف النقص أوجه من غريها ضمن واألطفال، النساء

 مجيةع  لةدى  الغذاييةة  بةالنظم  املرتبطةة  السةارية  غةري  األمةراض  عةبء  وختفيف والبدانة الوزن زيادة يف

 العمرية؛ الفةات
 

 مبةا  وتغةذيتهم  للناس الغذايية النظم لتحسني الفعالة واإلجراءات التدخالت أجل من االستثمارات زيادة (ب)

 الطوارئ؛ حاالت يف ذل  يف
 

 عةرب  االسةتهالك،  إىل اإلنتةاج  مةن  متسةقة،  عامة سياسات وضع طريق عن املستدامة األغذية نظم تعزيز (ج)

 للنةاس  التغذويةة  االحتياجةات  تلةيب  أغذيةة  إىل العةا   مةدار  على الوصول ومتكني الصلة ذات القطاعات

 واملنّوعة؛ املأمونة الصحية الغذايية النظم وتعزز
 

 ومواءمة الصلة ذات الوطنية والربام  العمل وخطط والسياسات االسرتاتيجيات ضمن التغذية أهمية إبراز (د)

 عليه؛ بناء الوطنية املوارد
 

 بواسطة التغذية سوء أشكال مجيع ملعاجلة واملؤسسية البشرية القدرات تعزيز خالل من التغذية حتسني (هة)

 املاليمةة  التكنولوجيةا  ونقةل  واالبتكةار  والتنميةة  الصةلة،  ذات واالقتصادية واالجتماعية العلمية البحو 

 أخرى؛ أمور مجلة يف متبادل، بشكل عليها متفق بشروط
 

 وتشةجيع  التغذيةة  لتحسةني  املصةلحة  أصةحاب  مجيع قبل من واإلجراءات املساهمات وتسهيل تشجيع (و)

 اجلنةوب،  بلةدان  بةني  وفيمةا  واجلنةوب  الشةمال  بلةدان  بةني  ذل  يف مبا وداخلها، البلدان بني التعاون

 الثالثي؛ والتعاون
 



8 ICN2 2014/2 

 األوىل املراحل من بدءا احلياة، طوال الصحية الغذايية النظم لضمان واملبادرات والربام  السياسات وضع (ز)

 وخالله، احلمل قبل اخلاصة، التغذوية االحتياجات لذوي ذل  يف مبا البلوغ، مرحلة وحتى احلياة من

 سةتة  أول خةالل  احلصةرية  الطبيعية الرضاعة ودعم ومحاية وتعزيز األوىل، األلف األيا  خالل سيما وال

 والتغذيةة  املناسةبة،  التكميلية التغذية مع بعدها وما السنتني سّن حتى الطبيعية الرضاعة ومواصلة أشهر

 األخرى؛ املتخصصة التغذية أنواع وكذل  الطفولة، مرحلة وخالل الصحية واملدرسية العايلية
 

 أجةل  من الغذايية املنتجاتاختيار  بشأن مستنرية قرارات الختاذ مؤاتية بيةة وتكوين األشخاص متكني (ح)

 حتسةني  خةالل  مةن  واألطفةال،  الرضةع  لتغذيةة  املناسبة واملمارسات ومتنوعة، صحية غذايية ممارسات

 والتغذية؛ الصحة بشأن والتثقيف املعلومات
 

 املسةاءلة  ضةمان  يف أيضةا  سيسةهم  الةذي  العمةل  إطةار  خالل من اإلعالنهذا  يف الواردة االلتزامات تنفيذ (ط)

 العاملية؛ التغذية أهداف يف احملرز التقد  ورصد
 

 عةا   بعةد  ملةا  التنميةة  خّطةة  يف اإلعةالن  هةذا  يف الواردة وااللتزامات الرؤية لدم  الواجب االعتبار إعطاء (ي)

 صلة؛ ذي حمتمل عاملي هدف ذل  يف مبا ،1112

 

 لألمةم  التابعةة  والةربام   والصةناديق  الوكةاالت  مةن  غريهمةا  مةع  بالتعةاون  العامليةة،  الصحة ومنظمة الفاو ندعو -11

 سياسةاتها  وتنفيذ وتعزيز وضع الطلب، على وبناء ة،يالوطن احلكومات دعم إىل أخرى، دولية منظمات وكذل  املتحدة،

 .التغذية سوء عن النامجة املتعددة للتحديات التصدي أجل من وخططها وبراجمها

 

 جمموعة يتيح الذي العمل إطار عن فضاًل التغذية عن روما إعالن املتحدة لألمم العامة اجلمعية تقّر بأن ونوصي -17

 يف تنظةر  وبةأن  مناسةبا،  تةرا   مةا  حبسةب  احلكومات، تستخدمها لكي للسياسات الطوعية واالسرتاتيجيات البدايل من

 .املتاحة واملوارد القايمة اهلياكل ضمن من ،1112 إىل 1111 من" التغذية أجل من العمل عقد" إعالن
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