
April 2015  C 2015/30  
 

 

 من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ. ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

 ويرجى من السادة املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.

  www.fao.org املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان التالي:ومعظم وثائق اجتماعات 

A 

 املؤمتر

 الدورة التاسعة والثالثون

 2015يونيو/حزيران  13-6روما 

 املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية

 منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية املشرتك بني

 (2014نوفمرب/تشرين الثاني  19-21)

 

 موجز

 

    منظمذة اغذذيذة والاراعذة     ذل مذن   تنظيمذ  عقد املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، الذذ  تاذار ت يف 

 .  2014نوفمرب/تارين الثاني  21إىل  19ومنظمة الصحة العاملية، بنجاح يف روما يف الفرتة من  )الفاو(

 إقليميذة   حتضذريية  الفرتة اليت سبقت املؤمتر الدولي الثاني املعذين بالتغذيذة، سذبعة اجتماعذات     يف عقدت

عذن اجتمذاف فذين حتضذري  عيفقذد يف       ، فضاًل2013وحتى مارس/آذار  2011من مايو/أيار فرعية وإقليمية 

 .2013نوفمرب/تارين الثاني  15إىل  13من  روما

  منظمذة الصذحة   أعضذا  مذن   عقدت جمموعة عمل مارت ة، مؤلفة من ممثلني من منظمة اغذذية والاراعذة و

وسيلة فعالذة مذن حيذل التكلفذة     ، ب2014العاملية، اجتماعات شهرية من مارس/آذار وحتى سبتمرب/أيلول 

 وثذيقيت النتذائا الصذادرتني عذن    الفيديو بني جنيف وروما، وذلذ  للتفذاوع علذى     مؤمترات عربمن خالل 

 ملؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية. ا

  أ توبر/تاذرين   –، أ  إعالن روما عن التغذية وإطار العمذل، يف سذبتمرب/أيلول   وثيقيت النتائامت استكمال

 مكونذة مذن عيذع   دام مخسة أيام جملموعذة عمذل مفتوحذة العضذوية      وجهًا لوج يف اجتماف  2014ل اغو

 أعضا  منظمة اغذذية والاراعة ومنظمة الصحة العاملية. 
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       مت التااور مع شر ا  من اغمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى، باإلضذافة إىل ممذثلني مذن اجملتمذع املذدني

ملذؤمتر الذدولي   ا وثيقيت نتذائا يق مااورات عامة على شبكة اإلنرتنت باأن والقطاف اخلاص، وذل  عن طر

 العضوية.  ةالعمل املفتوح جمموعةالثاني املعين بالتغذية،  ما أنهم شار وا يف اجتماف 

  عضذوا   164شذخ  يف املذؤمتر، مثلذوا     2 200إىل جانب الضيوف البارزين اخلاصني، شارك ما يربو على

أخرى  حكومية من اغمم املتحدة ومنظمات دولية 27من منظمة اغذذية والاراعة ومنظمة الصحة العاملية، و

 منظمة من اجملتمع املدني والقطاف اخلاص. 164إىل  إضافًة

 مخس جلسات عامة وثالث موائد مستديرة مواضيعية وتسعة أحداث جانبيذة. وسذبق املذؤمتر     تضمن املؤمتر

أحذداث خاصذة: اجتمذاف ملنظمذات اجملتمذع املذدنيم واجتمذاف ملمثلذي القطذاف اخلذاصم واجتمذاف             ثالثة

للربملانيني. ومت اإلبالغ عن نتائا اجتماعات املوائد املستديرة واغحداث اخلاصذة خذالل اسلسذة اخلتاميذة     

 للمؤمتر.

  ية وإطار العمل املرافق ل .  ، باإلعاف إعالن روما عن التغذيةاالفتتاحي اسلسةاعتمد املؤمتر، خالل 

   يقّر إعالن روما عن التغذية التحديات املتعددة لسو  التغذية أمام التنمية الااملة واملستدامة وأمام الصذحةم

وحيدد اإلعالن رؤية مارت ة للعمل العاملي لوضع حد سميع أشكال سو  التغذيةم ويضع يف النهاية عارة 

   التغذية يف العقود املقبلة.التاامات حمددة للعمل ملعاسة سو

   60يوفر إطار العمل جمموعة من اخليارات واالسرتاتيجيات الطوعية على مستوى السياسات، على شذكل 

 موصى ب ، لالسرتشاد بهذا يف تنفيذذ االلتاامذات الواسذعة النطذاص املنصذوص عليهذا يف إعذالن رومذا          إجراً 

 عن التغذية.

 ا اغمانة بعد املؤمتر، ما يلي: )أ( حتديد التغذيذة  موضذوف شذامل يف    مشلت إجرا ات املتابعة اليت اختذته

لإلطار االسرتاتيجي املراجع التابع للمنظمة، مذع بيذان حمذدد يف برنذاما العمذل واملياانيذة        6إطار اهلدف 

اإلطذار االسذرتاتيجي بهذدف حتسذني الذدعم      ضمن ، لتأمني املايد من التعميم للتغذية 2017-2016للفرتة 

حتويذل   سذعيها إىل  لحكومذات يف ل ًا)ب( إناا  حساب أمانة للعمل من أجل التغذية دعمذ  ماغعضا  للدول

)ج( تعايذا القذدرات يف شذعبة التغذيذة للحصذول علذى دعذم  صذ           مالتاامات املؤمتر إىل أفعال ملموسة

تنسذيق أناذطة    لتعبئة املوارد وتفعيل حساب اغمانة للعمذل مذن أجذل التغذيذة، باإلضذافة إىل املسذاعدة يف      

 )د( املبادرات لضمان الرصد واإلبالغ عن متابعة املؤمتر إىل اغجهاة الرئاسية يف املنظمة.  ممتابعة املؤمتر

  ،مشلذذت أناذذطة املتابعذذة الذذيت اضذذطلعت بهذذا املنظمذذة بالتعذذاون مذذع الاذذر ا ، وخاصذذة منظمذذة الصذذحة العامليذذة 

إعذالن رومذا عذن التغذيذة وإطذار       إقذرار ما يلي: )أ( خطوات مت اختاذها لتمكني اسمعية العامة لألمم املتحذدة مذن   

(م )ب( جهذود تهذدف إىل حتسذني    2025-2016العمل املرافق ل ، و ذل  إلعالن عقد عمل مذن أجذل التغذيذة )   

اسذهامات ذات  )ج(  آليذات للرصذد واإلبذالغم    التنسيق بني الو االت والتعاون يف جمال التغذية، مبا يف ذل  إناذا  

 تر يا االهتمام على اغمن الغذائي والتغذية.  بهدف  2015معرع إ سبو ميالنو يف املؤمتر صلة ب
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل املؤمتر

 إن املؤمتر مدعو إىل ما يلي:   

 عن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذيةم  ينإقرار إعالن روما باأن التغذية وإطار العمل الصادر أ()

حّل الدول اغعضا  يف املنظمة على تنفيذ االلتاامذات والتوصذيات الصذادرة عذن املذؤمتر الذدولي الثذاني         ب()

 املعين بالتغذيةم

 حلساب اغمانة للعمل من أجل التغذيةم املساهمات الطوعيةدعوة الار ا  يف املوارد إىل تقديم  ج()

 توفري التوجي  باأن املايد من إجرا ات املتابعة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، للمضي قدمًا.   د()

 

 ميكن توجي  أ  استفسارات باأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

Jomo Kwame Sundaram 
 منسق شؤون التنمية االقتصادية واالجتماعية

 0657053566 39+ اهلاتف: 
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 معلومات أساسية –أواًل 

 

عقد املؤمتر الدولي الثاني للتغذية، الذ  تاار ت منظمة اغذذية والاراعذة ومنظمذة الصذحة العامليذة يف استضذافت ،       - 1

املؤمتر، بوصذف  حذدث سياسذي رفيذع      لفاو يف روما. و انل الرئيسي قرامليف  2014نوفمرب/تارين الثاني  21إىل  19بنجاح من 

 املستوى، أول منتدى حكومي دولي عاملي مكرس ملعاسة ماا ل التغذية يف العامل يف القرن احلاد  والعارين.  

 

لمبادرة ل، 2013يف دورت  الثامنة والثالثني، اليت عقدت يف يونيو/حايران  عن دعم  التام، مؤمتر الفاو عربوأ - 2

اغذذية والاراعة ومنظمة الصحة العاملية لعقد املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية. ووافق على عقد  املارت ة بني منظمة

اجتماف فين حتضري  بهدف حتديد املواضيع اليت سيتمحور حوهلذا املذؤمتر الذدولي الثذاني املعذين بالتغذيذة، وشذجع        

 1عيع البلدان على ضمان حتضريات فعالة على املستوى القطر .

 

قدت سلسذلة مذن الذدورات التحضذريية للجمذع      ويف الفرتة اليت سبقت املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، عيف - 3

بني اخلربا  وأصحاب املصلحة يف جماالت الاراعة والتغذية والصحة. ومشلت هذه الذدورات سذبعة اجتماعذات إقليميذة     

الرئيسذي  قذّر  املقذد يف  عن اجتماف فين حتضذري  عيف  ، فضاًل2013وحتى مارس/آذار  2011من مايو/أيار فرعية وإقليمية 

علذى املعلومذات للتوصذل إىل توافذق واسذع يف ا را        مبنيذاً  ، وّفر أساسًا2013نوفمرب/تارين الثاني  15إىل  13لفاو من ل

 2املطلوبة على صعيد السياسات من أجل املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية. باأن اختاذ اإلجرا ات

 

( استعراع التقّدم احملرز منذ انعقاد 1ومتثل اهلدف من ورا  املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية فيما يلي: ) - 4

سديذدة، وحتديذد اخليذارات املتعلقذة     ، واالسذتجابة للتحذديات والفذرص ا   1992املؤمتر الدولي اغول للتغذيذة يف عذام   

وموا مة سياساتها  ( عع قطاعات اغذذية والاراعة والصحة وذريها من القطاعات معًا2بالسياسات لتحسني التغذيةم )

( اقرتاح خيارات سياسية وأطر مؤسسية قابلذة للتكّيذف ميكذن أن تعذا      3القطاعية لتحسني التغذية بطريقة مستدامةم )

( تاجيع زيادة تناسق السياسات والتماس  السياسي، 4ديات التغذية الرئيسية يف املستقبل املنظورم )باكل مناسب حت

( تعبئذة اإلرادة السياسذية   5واملوا مة والتنسيق والتعاون بني قطاعات اغذذية والاراعة والصحة وذريها من القطاعذاتم ) 

   للتعاون الدولي باأن التغذية يف اغجلني القريب واملتوسط.( حتديد اغولويات 6واملوارد الالزمة لتحسني التغذيةم )

                                                      
 . 81و 80، الفقرتني C 2013/REPالوثيقة   1
روما،  الصحة العاملية، االجتماف الفين التحضري  للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية املارتك بني منظمة اغذذية والاراعة ومنظمة –اإلجرا ات   2

 . 2013نوفمرب/تارين الثاني   15 -13إيطاليا، 
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 التحضريات للمؤمتر –ثانيًا 

 

ويف أعقاب االجتماف الفين التحضري ، طلب جملس الفاو، خالل دورت  الثامنة واغربعني بعذد املائذة املنعقذدة     - 5

طريق لعمليذة حكوميذة دوليذة وملاذاورات مذع       ، إىل اغمانة املارت ة للمؤمتر وضع خارطة2013يف ديسمرب/ انون اغول 

منظمات اجملتمع املدني والقطاف اخلذاص، وشذّجع اغمانذة املاذرت ة علذى إعذداد مسذودة صذفر لوثيقذة نتذائا املذؤمتر.            

 3 .طلب أيضًا إىل الرئيس املستقل للمجلس تيسري العملية  ما

 

الرابعة والثالثني بعد املائة املعقذودة يف يناير/ ذانون   وطلب اجمللس التنفيذ  ملنظمة الصحة العاملية، يف دورت   - 6

( إناذا  جمموعذة عمذل ماذرت ة     1، مذن املذديرين العذامني للمنظمذتني أن يتاذار ا يف القيذام مبذا يلذي: )        2014الثاني 

وضع ( والنظر يف إمكانية عقد اجتماف جملموعة عمل مفتوحة العضوية ل2)اجملموعة( إلعداد ماروعي وثيقيت النتائا، )

 4وثيقيت النتائا يف صيغتهما النهائية.

 

وتألفت اجملموعة من عضوين  حد أقصى ميثالن  ل جمموعة إقليمية من اجملموعات اإلقليميذة السذبع للفذاو     - 7

و ل إقليم من اغقاليم الستة ملنظمة الصحة العاملية، بقيادة رئيستني ماار تني ونائبني للرئيسذتني املاذار تني. وأنيطذت    

رس/آذار إىل موعة مهمة إعداد ماروف وثيقة نتائا سياسية وماروف إطار عمل بالتعاون مع اغمانة املارت ة. ومن ماباجمل

ال من حيل التكلفة، اجتماعات شهرية، من خالل عقذد مذؤمترات   عقدت اجملموعة، باكل فّع، 2014سبتمرب/أيلول 

 عرب الفيديو بني جنيف وروما.

 

وعقدت جمموعة العمل املفتوحة العضوية اجتماعا فعليذا يف جذاأين، متتذع فيذ  عيذع أعضذا  الفذاو ومنظمذة          - 8

إىل  10، والثذاني يف رومذا مذن    2014سبتمرب/أيلول  23إىل  22الصحة العاملية حبق تناول الكلمة: أّوهلما يف جنيف من 

. وخالل هذا االجتماف الذ  استغرص مخسة أّيذام، اسذتيفكملت املفاوضذات باذأن وثذيقيت      2014أ توبر/تارين اغول  12

 .5نتائا املؤمتر ومت التوصل إىل توافق يف ا را  حول الن  الكامل إلعالن روما عن التغذية وإطار العمل

 

يد السياسذات للعمليذة   وقدمت اللجنة التوجيهية للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية التوجيهذات علذى صذع    - 9

التحضريية اليت ضمت ممثلني من منظمة اغذذية والاراعة ومنظمة الصحة العاملية، و ذل  مذن الاذر ا  التذالني: فريذق     

لألمني العام لألمم املتحذدةم والصذندوص الذدولي للتنميذة      العمل الرفيع املستوى املعين بأزمة اغمن الغذائي العاملية التابع

عهد الدولي لبحوث السياسات الغذائيةم ومنظمة اغمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(م ومنظمذة  الاراعيةم وامل

 )اليونيسيف(م والبن  الدوليم وبرناما اغذذية العامليم ومنظمة التجارة العاملية.   اغمم املتحدة للطفولة

 

                                                      
 .11الفقرة  CL 148/REPالوثيقة   3
 .EB 134/DIV./3وEB 134(2) القرارين   4
 .ICN2 2014/INF/5 Coor.1مذ رة ذالف وثيقيت نتائا املؤمتر اليت أعدتها الرئيستان املاار تان، الوثيقة   5
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دوليذة أخذرى واجملتمذع املذدني وجمتمذع البحذوث        وجرى التااور مع الار ا  مذن اغمذم املتحذدة ومنظمذات     - 10

واملؤسسات اغ ادميية ومنظمات القطاف اخلاص باأن وثيقيت نتائا املؤمتر من خالل مااورات عامة متعددة عذرب شذبكة   

 اإلنرتنت. وقد شار ت هذه اسهات يف اجتماف جمموعة العمل املفتوحة العضوية املذ ور أعاله. 

 

للمؤمتر، ُقدمت مذ رة معلومذات عذن املذؤمتر الذدولي      وثيقيت النتائااإلقليمية يف  املنظورات ولتاجيع النظر يف - 11

، وهي: املؤمتر 2014الثاني املعين بالتغذية إىل املؤمترات اإلقليمية اخلمسة ملنظمة اغذذية والاراعة اليت عقدت يف عام 

الثذاني والثالثذون  سذيا واحملذيط اهلذادؤم املذؤمتر اإلقليمذي         اإلقليمي الثاني والثالثون للارص اغدنىم املؤمتر اإلقليمي

الثامن والعارون غفريقيام املؤمتر اإلقليمي التاسع والعارون غوروبام واملؤمتر اإلقليمي الثالل والثالثون غمريكا الالتينية 

 6ومنطقة البحر الكارييب.

 

 املؤمتر جمريات –ثالثًا 

 

دولذة عضذوا وعضذو     162عضوا من الفاو ومنظمة الصحة العاملية، مبا يف ذلذ    164وحضر املؤمتر ما جمموع   - 12

منتسب واحد واالحتاد اغوروبي، فضاًل عن ثالثة مراقبني. وإىل جانب الضيوف البارزين اخلاصني، شارك ما يربو على 

وميا آخر رفيع املسذتوى.  مسؤوال حك 114سفريا و 82نائب وزير و 23وزيرا و 85شخ  يف املؤمتر، مبا يف ذل   2200

منظمة من اجملتمذع املذدني    164إىل  مراقبا من اغمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى إضافًة 27ومشل املراقبون املعتمدون 

 7 وترد أمسا  البلدان واملنظمات املاار ة، يف تقرير املؤمتر. والقطاف اخلاص.

 

جلسات عامة وثالث موائد مستديرة مواضذيعية وتسذعة أحذداث    تضمن املؤمتر، بعد احلفل االفتتاحي، مخس  - 13

واعتمد املؤمتر باإلعاف إعالن روما عن التغذية وإطار العمل املرافق ل ،  ما هو وارد يف املرفقني اغول والثاني.  8جانبية.

 9هم.قفببيانات عن موا اغمريكية وأدىل  ل من اساائر و ندا والواليات املتحدة

 

بيانذا مذن رؤسذا      134بيانا من جانب الضيوف اخلاصني وشخصيات بارزة أخذرىم و  19النقاش العام ومشل  - 14

 اإللكرتونذي بيانا من املنظمات اليت حضرت بصفة مراقب. وقد نيفارت البيانات عيعهذا علذى املوقذع     21وفود البلدان و

فرانسذيس الذذ  صذّرح أن اسيذاف حباجذة إىل      . ومن بني الضيوف اخلاصني الذين حضروا املؤمتر قداسة البابا 10للمؤمتر

                                                      
ؤمتر اإلقليمي ملنظمة املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية املارتك بني منظمة اغذذية والاراعة ومنظمة الصحة العاملية، والدورة الثالثة والثالثون للم  6

دمت الوثيقذة نفسذها   . قذ LARC/14/INF/9، 2014مايو/أيذار   9-6اغذذية والاراعة غمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، سذانتياذو، شذيلي،   

 للمؤمترات اإلقليمية اغخرى للمنظمة. 
الرابذع. وتذرد وصذلة     امللحق، 2014تقرير اغمانة املارت ة بني منظمة اغذذية والاراعة ومنظمة الصحة العاملية باأن املؤمتر، ديسمرب/ انون اغول   7

 من التقرير. 3ملاار ني يف الفقرة باعلى شبكة اإلنرتنت حتتو  على قائمة  املة 
 ICN2 2014/INF/1 Rev.1وفقا للجدول الامين املتفق علي  يف الوثيقة   8
 اغول لتقرير اغمانة املارت ة بني منظمة اغذذية والاراعة ومنظمة الصحة العاملية باأن املؤمتر.  امللحقترد هذه البيانات يف   9

 لتقرير اغمانة املارت ة بني منظمة اغذذية والاراعة ومنظمة الصحة العاملية باأن املؤمتر.  16و 8ترد وصالت اإلنرتنت يف الفقرتني   10
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الثالل من ليسوتو الذ  سّلط الضو  علذى تكلفذة اسذوف يف أفريقيذام      Letsie رامة وليس إىل بر وإحسانم وجاللة املل  

ة ملكة إسبانيا اليت ذّ رت بأن اسوف يعترب من املسببات الرئيسية للمرع يف العاملم ومسو اغمري Letiziaوجاللة امللكة 

 هيا بنت احلسني اليت حّذرت من أن ذياب العمل حيّولنا إىل أداة للجوف.

 

حتسني  (2م )2015( التغذية يف جدول أعمال التنمية ملا بعد عام 1وذطت املوائد املستديرة املواضيع التالية: ) - 15

االقتصادية والذتغريات الصذحية يف   اتساص السياسات للتغذية، مع ثالث حلقات نقاش تتناول ما يلي: اتساص السياسات 

( احلو مة واملسا لة من 3الوجبات الغذائيةم اتساص السياسات للاراعة املراعية للتغذيةم والتغذية يف عيع القطاعاتم )

وعرضذت  . 11لة يف جمذال التغذيذة   أجل التغذية، مع حلقيت نقاش تتناول ما يلي: احلو مة يف جمذال التغذيذةم واملسذا   

 .12تني باأن مداوالت املوائد املستديرة خالل اسلسة اخلتامية للمؤمترملخصات الرئيس

 

( اغهداف واملسذا لة للتغذيذة وجذدول أعمذال التنميذة      1وتناولت مواضيع اغحداث اسانبية التسعة ما يلي: ) - 16

توى التغذيذة واملسذا لة   ( حر ة حتسني مس3( التقرير العاملي عن التغذية ومؤشر اسوف العامليم )2م )2015بعد عام  ملا

( اغطفذال اغصذحا  واجملتمعذات املتناميذة:     5) ( السياسات الاراعية ونظم اغذذية لتحسذني التغذيذةم  4عن التغذيةم )

االنتقال  (7( معاسة زيادة الوزن والسمنةم )6الدعم املقدم من شبكات اغمم املتحدة سهود البلدان يف احلد من التقامم )

( تعايذا حتذد    8اغمان إىل أنظمة احلماية االجتماعية الاذاملة: اغمذن الغذذائي ومنظذور التغذيذةم )     من براما شبكات 

، والتعاون فيما بني بلدان اسنذوب يف أمريكذا   2015القضا  على اسوف وحتقيق : اغمم املتحدة يف معرع إ سبو ميالنو 

امتياز؟ ملذاذا تاذكل سذالمة اغذذيذة عنصذرا أساسذيا يف اغمذن        ( سالمة اغذذية: حق أو 9الالتينية والبحر الكارييبم )

 13الغذائي والتغذو .

 

وباإلضافة إىل اغحداث الرئيسية، عيفقدت قبل املؤمتر ثالثة أحداث خاصة يف روما خذارج حذرم الفذاو، وهذي:      - 17

ماف ملمثلي القطذاف اخلذاص   ( واجت2م )2014نوفمرب/تارين الثاني  18و 17( اجتماف ملنظمات اجملتمع املدني يومي 1)

. وريففعت تقارير بنتذائا  2014نوفمرب/تارين الثاني  18( واجتماف للربملانيني يف 3م )2014نوفمرب/تارين الثاني  18يف 

. وقبيذل انعقذاد املذؤمتر، نظمذت احلر ذة املعنيذة بتعايذا        14هذه اغحداث اخلاصة الثالثة إىل املؤمتر يف جلست  اخلتامية

نوفمرب/تارين الثاني  18إىل  16ّمعها العاملي السنو  يف برناما اغذذية العاملي يف روما خالل الفرتة من التغذية أيضًا جت

 وقّدمت تقريرا بنتائج  أثنا  حدث جانيب خاص باملؤمتر. 2014
 

                                                      
من تقرير اغمانة املارت ة بني منظمة اغذذية والاراعة ومنظمذة الصذحة العامليذة     21ترد وصلة اإلنرتنت للرباما املفصلة للموائد املستديرة يف الفقرة   11

 باأن املؤمتر. 
ملية باذأن  ملخصات الرئيستني باأن املوائد املستديرة يف املرفق الثالل لتقرير اغمانة املارت ة بني منظمة اغذذية والاراعة ومنظمة الصحة العا ترد  12

 املؤمتر. 
ة والاراعة ومنظمة الصذحة العامليذة   من تقرير اغمانة املارت ة بني منظمة اغذذي 25ترد وصلة اإلنرتنت للرباما املفصلة للموائد املستديرة يف الفقرة   13

 باأن املؤمتر.
الثاني من تقرير اغمانذة املاذرت ة بذني منظمذة اغذذيذة والاراعذة        امللحقاليت سبقت املؤمتر يف  ةاغحداث الثالث واليت أدىل بها ممثل البياناترد ت  14

 ومنظمة الصحة العاملية باأن املؤمتر.
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مرب/ انون وقامت اغمانة املارت ة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية بتجميذع التقريذر النهذائي للمذؤمتر يف ديسذ      - 18

وتيفرجم بعد ذل  إىل عيع لغات اغمم املتحدة، ثم نيفار علذى املوقذع اإللكرتونذي للمذؤمتر يف يناير/ ذانون       ،2014اغول 

 15 2015الثاني 
 

 نتائج املؤمتر –بعًا ار
 

إلعالن روما عن التغذية وإلطار العمل املرافق ل ، جدد قادة العامل التاامهم بوضع وتنفيذذ سياسذات    باعتمادهم - 19

 نظم اغذذية، إلتاحة النظم الغذائية املغذية للجميع. تهدف إىل القضا  على سو  التغذية وحتويل 
 

 إعالن روما عن التغذية  
 
يذة يف  ونذ  إعالنذا سياسذيا، ويقذّر اإلعذالن أوال بالتحذديات        يتمثل اهلدف اغساسي من إعالن روما عن التغذ - 20

التنمية الااملة واملستدامة وأمام الصحةم وحيدد اإلعذالن بعذد ذلذ  الرؤيذة املاذرت ة للعمذل        ماملتعددة لسو  التغذية أما

التغذيذة يف العقذود   العاملي لوضع حد سميع أشكال سو  التغذيةم ويضع يف النهاية التاامات حمددة للعمل ملعاسة سو  

 املقبلة،  ما هو مبني أدناه:  
 

 القضا  على اسوف وعلى عيع أشكال سو  التغذية على مستوى العاملم أ()

 زيادة االستثمارات من أجل التدخالت واإلجرا ات الفعالة لتحسني النظم الغذائية للناس وتغذيتهمم ب()

سياسات عامة متسقة، من اإلنتاج إىل االستهالك، وعذرب  تعايا نظم اغذذية املستدامة عن طريق وضع  ج()

 القطاعات ذات الصلةم

إبراز أهمية التغذية ضذمن االسذرتاتيجيات والسياسذات وخطذط العمذل والذرباما الوطنيذة ذات الصذلة          د()

 وموا مة املوارد الوطنية بنا  علي م

سذطة البحذوث العلميذة واالجتماعيذة     حتسني التغذية من خالل تعايا القدرات البارية واملؤسسذية بوا  هذ(

 واالقتصادية ذات الصلة، والتنمية واالبتكار ونقل التكنولوجيا املالئمةم

تاجيع وتسهيل املساهمات واإلجرا ات مذن قبذل عيذع أصذحاب املصذلحة وتاذجيع التعذاون بذني          و()

 البلدان وداخلهام

 ة الصحية طوال احلياةموضع السياسات والرباما واملبادرات لضمان النظم الغذائي ز()

متكني اغشخاص وتكوين بيئة مواتية الختاذ قرارات مستنرية باذأن اختيذار املنتجذات الغذائيذة مذن       ح()

أجل ممارسات ذذائية صحية ومتنوعة، واملمارسذات املناسذبة لتغذيذة الرضذع واغطفذال، مذن خذالل        

 حتسني املعلومات والتثقيف باأن الصحة والتغذيةم

 لتاامات الواردة يف إعالن روما عن التغذية من خالل إطار العملمتنفيذ اال ط()

                                                      
 منظمذذة اغذذيذذة والاراعذذة ومنظمذذة الصذذحة العامليذذة باذذأن املذذؤمتر علذذى العنذذوان الاذذبكي التذذالي:        يذذرد تقريذذر اغمانذذة املاذذرت ة بذذني     15

 .e.pdf531mm-/a3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/3/a-mm531e.pdf
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إعطا  االعتبار الواجب لدما الرؤية وااللتاامات الواردة يف إعالن رومذا عذن التغذيذة يف خّطذة التنميذة        ()

 ، مبا يف ذل  هدف عاملي حمتمل ذ  صلةم2015بعد عام  ملا
 

 إطار العمل  
 
شذكل  علذى  ، علذى مسذتوى السياسذات    مذن اخليذارات واالسذرتاتيجيات الطوعيذة    يوفر إطار العمذل جمموعذة    - 21

موصى ب ، لالسرتشاد بها يف تنفيذ االلتاامات الواسعة النطاص املنصوص عليها يف إعذالن رومذا عذن التغذيذة.      إجراً  60

 وتتضمن الرسائل الرئيسية الواردة يف إطار العمل ما يلي: 
 

جوهرية للتنفيذ الفّعال للسياسات الرامية إىل حتسني التغذية. وهذذا   التمكينيةتعترب البيئة السياساتية  (أ)

يعين التاامًا سياسيًا صرحيًا، واستثمارًا أ رب، وسياسات وخطط حكومية مارت ة، إىل جانذب آليذات   

 محو مة ذات أصحاب مصلحة متعددين

الصحية، وال بد مذن تذوفري حلذول مبتكذرة     تعترب نظم اغذذية املستدامة أساسية لتعايا النظم الغذائية  ب()

 ملنظم اغذذية

ويتسم اإلعالم والتثقيف فيما خي  املمارسات الغذائية الصحية بأهمية حيوية، لكذن بذب أن يذتّم أيضذًا      ج()

 ممتكني املستهلكني من خالل متكني بيئات اغذذية اليت توّفر نظمًا ذذائية آمنة ومتنّوعة وصحية

اغذذية مهمًا، لكن ينبغي أيضًا اختاذ إجرا ات متسذقة يف قطاعذات أخذرى. وتاذمل     يعترب نها نظم  د()

هذذذه القطاعذذات التجذذارة الدوليذذة واالسذذتثمار، والتثقيذذف واإلعذذالم يف ميذذدان التغذيذذة، واحلمايذذة     

االجتماعية، وتقديم النظام الصحي لتدخالت تغذوية مباشرة وخدمات صحية أخرى من أجذل تعايذا   

 ماه واإلصحاح والنظافة، وسالمة اغذذيةالتغذية واملي

ولغرع املسا لة، يعتمد هذا اإلطار الغايات العاملية احلالية لتحسني تغذية اغمهذات والرضذع وصذغار     هذ()

 اغطفال وخلفض عامل املخاطرة لألمراع ذري املعدية. 

 

تتحمل احلكومات املسؤولية الرئيسية عن اختاذ اإلجرا ات على املستوى القطر ، باحلوار مع جمموعة واسعة  - 22

تتوج  التوصيات الواردة يف إطار العمل أساسًا إىل القادة احلكوميني، الذذين سذيقومون،   من أصحاب املصلحة. وبالتالي، 

ر يف مذدى مال مذة دمذا السياسذات واإلجذرا ات املوصذى بهذا يف        وفقًا الحتياجاتهم وظروفهم وأولوياتهم اخلاصة، بذالنظ 

خططهم للتغذية والصحة والاراعة والتعلذيم والتنميذة واالسذتثمار. وباإلضذافة إىل ذلذ ، تلعذب منظومذة اغمذم املتحذدة،          

مذا يف دعذم   وخاصة منظمة اغذذية والاراعة ومنظمة الصذحة العامليذة، واملنظمذات الدوليذة واإلقليميذة اغخذرى، دورا ها      

 .اسهود الوطنية واإلقليمية لتعايا التعاون الدولي يف جمال رصد ومتابعة املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية

 

وتدعو التوصيات الستني الذواردة يف إطذار العمذل إىل إجذرا ات متنوعذة ميكذن جتميعهذا باذكل عذام يف سذت            - 23

 جمموعات على النحو التالي: 
 

 (م7-1)التوصيات  متكينية للعمل الفعال تهيئة بيئة أ()
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 (م16-8)التوصيات زيادة اإلجرا ات لنظم ذذائية مستدامة تعاز نظم ذذا  صحية  ب()

 (م 18-17)التوصيات حتقيق اغهداف العاملية للغذا  والتغذية من خالل التجارة واالستثمار الدوليني  ج()

 (م24-19)التوصيات تعايا احلماية االجتماعية والتثقيف التغذو  واملعلومات لبنا  القدرات  د()

 (م27-25)التوصيات  إناا  نظم صحية قوية وقادرة على التكيف للتصد  سميع أشكال سو  التغذية هذ()

 (. 60-28)التوصيات حتسني آليات املسا لة املعنية بالتغذية  و()

 

 املؤمتر متابعة –رابعًا 
 

 اإلجراءات داخل الفاو –ألف 

 تعميم التغذية يف اإلطار االسرتاتيجي

 

ويف متابعة مباشرة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، مت إدراج التغذية، باعتبارها موضذوعًا شذاماًل، يف    - 24

، 16املتعلق باسودة التقنية واملعرفة واخلدمات 6، يف إطار اهلدف 2017-2014اخلطة املتوسطة اغجل املراجعة للفرتة 

وسيتم ضمان جذودة   .2015وقد شجع املؤمتر ذل  خالل دورت  احلادية واخلمسني بعد املائة اليت عقدت يف مارس/آذار 

(، توفر مؤشرات وموارد لتقذود الفذاو العمذل الفذين     5-6واتساص عمل املنظمة يف جمال التغذية من خالل نتيجة جديدة )

عالي املتعّلق بالتغذية لتوفري الدعم الفين إىل البلدان اغعضا ، مع تعايا تنفيذ حد أدنى من املعذايري ونهذا مؤسسذي    اإل

 ما أن النتيجة . 17لتعميم التغذية يف اغهداف االسرتاتيجية، بتوجي  من اسرتاتيجية ورؤية الفاو اللتني ختصان التغذية

رد والتواصل يف جمال التغذيذة، والتنسذيق علذى مسذتويي السياسذات واإلجذرا ات       ستغطي الدعم الفين لتعبئة املوا 6-5

التاغيلية يف منظومة اغمم املتحدة، مبا يف ذل  التعاون مع و االت اغمم املتحدة لتجميع التقارير عن تنفيذذ االلتاامذات   

 املنصوص عليها يف إعالن روما باأن التغذية.

 

اخلطوط التوجيهية لتعمذيم التنذّوف البيولذوجي يف السياسذات     وانعكست هذه اسهود مؤخرًا من خالل إقرار  - 25

من جانب هيئة املذوارد الوراثيذة لألذذيذة والاراعذة خذالل       18والرباما وخطط العمل الوطنية واإلقليمية يف جمال التغذية

اخلطوط التوجيهية تطذوير زراعذة مراعيذة للتغذيذة تأخذذ       (. وتؤّيد2015يناير/ انون الثاني  23-19دورتها اخلامسة )

 بعني االعتبار تر يبة املغذيات يف التنوف البيولوجي لألذذية والاراعة ملعاسة سو  التغذية جبميع أشكال .

 

وتنّسق شعبة التغذية عمل الفاو اخلاص بالتغذية وترفع التقارير عن  عن طريق فريق مؤلف من ممذثلني عذن    - 26

 اتب والفرص اغساسية املعنية باغهداف االسرتاتيجية اليت تتوىل تنفيذ اغناطة املرتبطة.املك
 

                                                      
 .C 2015/3الوثيقة   16
 .PC 112/2الوثيقة   17
 .CCGRFA-15/15/16الوثيقة  التنوف البيولوجي والتغذية،  18
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وفرتة السنتني اليت تليها أناطة دعمًا لنتائا املؤمتر، وال سيما ضذمن أقسذام    2015وستنّفذ الفاو خالل عام  - 27

، على بعض اغمثلة عن العمل اسار  الذ  ستسذتمر  إطار العمل املرتبطة مباشرة بوالية املنظمة. ويسّلط الضو  يف ما يلي

 الفاو يف تعاياه.
 

 استحداث بيئة مواتية للعمل بشكل فّعال
 
وسعيًا إىل تعايا اغثر التغذو  للسياسات والرباما الغذائية والاراعية ورصده، ستايد الفاو مساعدتها الفنيذة   - 28

ات لتعميم التغذية يف السياسات والرباما القطاعيذة املرتبطذة بذالنظم    إىل البلدان وستضاعف جهودها يف جمال تنمية القدر

توجيهية رئيسية لتيسري التدريب وتنمية القدرات.  ًاوأدوات وخطوط ًاالغذائية. وستنار الفاو على املستوى العاملي صكو 

وستواصل الفاو  ذل  العمل مع الار ا  على ذرار الصندوص الدولي للتنمية الاراعية والبن  الذدولي، لتعمذيم التغذيذة يف    

 براما االستثمار الاراعي.

 

ملاورة العلمية باذأن التغذيذة   وستواصل الفاو عملها ضمن شرا ة مع منظمة الصحة العاملية من أجل إسدا  ا - 29

إىل هيئة الدستور الغذائي من خالل سنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واغذذية لالسذتخدامات التغذويذة اخلاصذة،    

. وسذتقوم املنظمذة بتعايذا عملذها يف جمذال اغذذيذة والتوسذيم التغذذو          وسنة الدستور الغذائي املعنية بتوسيم اغذذيذة 

عن التوسيم التغذو  لبنا  قذدرات البلذدان علذى اعتمذاد وتنفيذذ السياسذات والذرباما اخلاصذة بالتوسذيم           وستضع دلياًل

 التغذو ، اليت تضمن حصول املستهلكني على معلومات واضحة عن النوعية التغذوية لألذذية.
 

 نظم األغذية املستدامة تعزز النظم الغذائية الصحية
 
الستعراع السياسات واالسرتاتيجيات وخطط االستثمار والرباما اخلاصذة بهذم   وستواصل الفاو دعم البلدان  - 30

 ليتم تعايا التغذية من خالل النظم الغذائية. 4وحتديثها بهدف حتسني دما أهداف التغذية يف اهلدف االسرتاتيجي 

 

خالل سالسل القيمذة  وسييفعاز التعاون بني إدارات الفاو وشيفعبها بهدف حتسني النتائا التغذوية، وذل  من  - 31

 اغنسب، ال سيما مع إشراك أصحاب احليازات الصغرية واملاارعني اغسريني.
 

 واالستثمار الدوليان التجارة
 
ستواصل الفاو توفري املعلومات والتحليالت إىل البلدان اغعضا  لتوجي  عمليات وضذع السياسذات واغنظمذة     - 32

. ويتضذّمن ذلذ  علذى    وتنفيذها حتسني أمناط استهالك اغذذية واحلالة التغذويةاخلاصة بالتجارة واالستثمار اليت تدعم 

سبيل املثال، دعم اغعضا  وذريهم من أصحاب املصلحة يف تنفيذ املبادؤ اخلاصة باالستثمارات الاراعية املسذؤولة ونظذم   

 2015أخذرى. وسذيوّفر إصذدار عذام     اغذذية اليت تعاز القيمة التغذوية لألذذية واملنتجات الاراعية، من ضمن توصيات 

 للتقرير عن حالة أسواص السلع الاراعية، بناره هذه املعارف، فهمًا أفضل للعالقة القائمة بني التجارة واحلالة التغذوية.
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وبهدف تعايا قدرات البلدان على املاار ة بفعالية أ رب يف املفاوضذات اإلقليميذة واملتعذددة اغطذراف باذأن       - 33

ستنّمي الفاو قدرات البلدان اغعضا  على دما التوجي  الدولي باأن االستثمار املسؤول من أجل التغذية واغمن التجارة، 

 الغذائي يف سياساتهم واسرتاتيجياتهم وقوانينهم الاراعية.

 

على  وستيّسر الفاو احلوار بني أصحاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص باأن وضع نظم اغسواص القائمة - 34

القواعد، والتدخالت على مستوى السياسات التجارية، لضمان بيئات أفضل من أجل االستثمار يف تنمية النظم الغذائيذة  

 اليت من شأنها حتسني اغمن التغذو .

 

وستواصل املنظمة دعمها احلالي التقين ويف جمال السياسات للارا ة اسديدة من أجل تنمية أفريقيذا، مذن    - 35

ما التنمية الاراعية الاامل يف أفريقيا، من أجل حتسني التخطيط االستثمار  الذ  يراعي التغذية، ويف نفس خالل برنا

 الوقت، رفع مستوى الدروس املستفادة وتكييفها لألقاليم اغخرى، مثل آسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب. 
 

 يف جمال التغذية التثقيف واملعلومات
 
نظمة عملها وتوسع نطاق  يف جمذال املعلومذات والتثقيذف التغذذو  عذن طريذق حتديذد خيذارات         وستوّطد امل - 36

لذنظم  إباد قدرات ومهارات مؤسسية للرتويا السياسات املناسبة وتعاياها فضاًل عن وضع رزمة من اغدوات الرامية إىل 

أجل وضع خطوط توجيهية تغذويذة وتنفيذذها،    توفري الدعم املباشر للبلدان منب.  ما ستقوم الفاو ومتنوعة ذذائية صحية

بالتعاون مع الار ا  مبا يف ذل  منظمة الصحة العاملية. وباإلضافة إىل ذل ، ستجر  الفاو استعراضًا للخطوط التوجيهية 

وذلذ  بهذدف مراجعذة    باأن النظم الغذائية الوطنية والدولية اليت تعذا  مفهذوم الذنظم الغذائيذة املسذتدامة والصذحية،       

 .لتوجيهات العلمية الدولية يف هذا الصددا

 

وستعاز الفاو عملها اسار  وتوسع نطاق  إلدراج التثقيف الغذائي يف املناها املدرسية والرتويا لعادات أ ل  - 37

صحية طوال احلياة. وسيتم الاروف بالعمل لدعم البلدان على حتديذد معذايري تغذويذة لوضذع بذراما مسذتدامة ومرتبطذة        

احمللية للتغذية املدرسية. وسيتم إناا  الروابط مع الرباما من املارعة إىل املدرسة لضذمان التذرزر والتكامذل مذن      بالاراعة

 أجل حتقيق نتائا أفضل لتغذية اغطفال.
 

 احلماية االجتماعية
 
وستعمل الفاو أيضًا على دعم البلدان والار ا  لتعميم التغذية على مستوى احلماية االجتماعيذة والسياسذات    - 38

، مذع الرت يذا علذى تنميذة قذدرات      5و 3والرباما اخلاصة ببنا  القدرة على الصمود عن طريق اهلذدفني االسذرتاتيجيني   

 لتعايا أثذر احلمايذة االجتماعيذة وبذراما الصذمود علذى       الار ا  على وضع خطط مراعية للتغذية، وتوفري التوجي  الفين

 التغذية ورصد هذا اغثر.
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وتعمل الفاو على تعايا االسرتاتيجيات والرباما اخلاصة باغذذية والتغذيذة يف املذدارس يف أفريقيذا وأمريكذا      - 39

غذذو  يف بذراما التغذيذة املدرسذية     الت التثقيفبهدف حتسني تغذية اغطفال من خالل إدراج  الكارييبمنطقة الالتينية و

املستدامة وربط  بالاراعة احمللية. وتعاز مبادرة "الارا  من اغفريقيني من أجل أفريقيا"، املاذرت ة بذني الفذاو وبرنذاما     

يف مخس بلدان أفريقية، اغمن الغذائي والتغذو ، وتدعم توليد الدخل على مستوى اغسرة من والربازيل  اغذذية العاملي

ل مّد بذراما التغذيذة املدرسذية باغذذيذة املاروعذة حمليذًا. ويسذاهم هذذا العمذل يف تنفيذذ املبذادرة اإلقليميذة باذأن              خال

 املتجددة للقضا  على اسوف يف أفريقيا". "الارا ة

 

 تشغيل حساب األمانة للعمل من أجل التغذية

 

دة االسذتثمارات املسذؤولة واملسذتدامة يف التغذيذة،     من إطار العمل اليت تدعو إىل زيذا  4واستنادًا إىل التوصية  - 40

لذدعم   حسذاب اغمانذة للعمذل مذن أجذل التغذيذة      وتوليد موارد إضافية من خالل أدوات متويذل مبتكذرة، أناذأت الفذاو     

 احلكومات يف حتويل التاامات املؤمتر إىل إجرا ات ملموسة. 

 

ومن شأن حساب اغمانة املتعدد اسهات املاحنة هذا أن يصبح القناة املفضلة يف املنظمة ملوا مة االشذرتا ات   - 41

ذري املخصصة أو تل  املخصصة بصورة حمدودة من الناحية التغذوية، وتعبئة املوارد اخلاصة بالرباما واملااريع القطرية 

( وتروج للنظم الغذائية املستدامة من أجل نظم ذذائيذة صذحيةم   2تغذيةم )( تعاز البيئات املاّجعة يف جمال ال1اليت: )

( وحتّسن 5( وتعاز الثقافة التغذوية واملعلومات ذات الصلةم )4( وتدعم االستثمار والتجارة يف سبيل تعايا التغذيةم )3)

( وتضذمن  7لتحسذني التغذيذةم )   ( وتوّطذد احلمايذة االجتماعيذة   6املياه واإلصحاح والنظافذةم )  وإمداداتسالمة اغذذية 

 املسا لة ملتابعة املؤمتر من خالل آليات الرصد احملّسنة.

 

وستوّفر سنة توجيهية تضم ممثلني من اسهذات املسذاهمة الرئيسذية واجملتمذع املذدني والقطذاف اخلذاص،         - 42

 اغمانة.التوجي  االسرتاتيجي، وسوف حتدد اغولويات بالنسبة إىل اغناطة املمولة من حساب 

 

 املسذاهمات الطوعيذة  شجع اجمللس يف دورت  احلادية واخلمسني بعد املائة الاذر ا  يف املذوارد علذى تقذديم      - 43

. ودعذا املذدير العذام مذن خذالل رسذالة       2015حلساب اغمانة. وهكذا، مت توجي  ندا  للتربعات يف أوائل أبريل/نيسان 

عذين بتعايذا التغذيذة مذن خذالل حسذاب اغمانذة، وخاصذة لتمويذل اغناذطة           الار ا  يف املوارد إىل دعم عمل املنظمة امل

والرباما واملااريع املتعلقة بالتغذية والناعة عن التاامات املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذيذة. وتسذتفيد املنظمذة  ذل     

وا   ذان مذن خذالل دورات    فرصة رمسية وذري رمسية لتاجيع الار ا  يف املذوارد علذى املسذاهمة يف حسذاب اغمانذة سذ      

 التمويل العادية أو باختاذ التدابري اخلاصة. 

  

http://www.fao.org/3/a-i4212a.pdf
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شعبة التغذية يف الفاو. وإىل جانب املساعدة على تنسيق أناطة متابعذة  خصصة يف تمت تعايا القدرات املوقد  - 44

دارتها واإلبذالغ عنهذا،   تنفيذ خطة عمل احلساب اخلاصة حبساب اغمانة لتعبئة املوارد وإ يهدف ذل  إىل دعماملؤمتر، 

مع  فالة التخطيط والتاغيل املالئمني للمااريع والرباما. ويف هذا السياص، سيتم إناذا  وظيفذتني فنييذتني جديذدتني يف     

 . 2017-2016شعبة التغذية لألعمال ذات اغولوية يف جمال التغذية، وذل  يف إطار برناما العمل واملياانية 

 

سيتم توزيع موظفني معنيني بالتغذية على املكاتب امليدانيذة بهذدف تعايذا القذدرة التاذغيلية      وباإلضافة إىل ذل ،  - 45

   .للمنظمة لتحقيق نتائا أفضل يف جمال حتسني التغذية يف امليدان، ومبا يتماشى مع سياسة الالمر اية والتنّقل
 

 ألجهزة الرئاسية للفاو التقارير عن متابعة أعمال املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية إىل ا
 
مع التوصيات اخلاصة باملسا لة الواردة يف إطار العمل، ييفطلب من اغجهاة الرئاسية النظر يف إمكانية  متاشيًا - 46

إدراج تقارير عن املتابعة اإلعالية للمؤمتر على جداول أعمال اجتماعاتها العادية. وقبل صذدور تقريذر املذؤمتر احلذالي،     

2015ومارس/آذار  2014اثلة إىل الدورات السابقة للمجلس يف ديسمرب/ انون اغول قدمت أوراص مم
. وينبغي أن يبقى 19

هذا النوف من التقارير مدرجًا، حسب االقتضا ، على جداول أعمال الدورات املقبلة للمجلس واملؤمتر لضمان االسذتمرارية  

 عين بالتغذية.يف اإلشراف على تنفيذ التاامات املؤمتر الدولي الثاني امل

 

ويتعّين أيضًا أن تيفرفع تقارير عن متابعة املؤمتر إىل املؤمترات اإلقليمية، املذذ ورة باذكل صذريح يف التوصذية      - 47

 ويف فرتات السنتني التالية حسب االقتضا . 2016من إطار العمل، عندما تعقد دوراتها يف عام  60

 

مناقاة املسائل املتعّلقة بالتغذية والنابعة من تنفيذ توصيات املؤمتر، وإسدا  وميكن باملثل للجان الفنية للفاو  - 48

 .املاورة باأنها حبسب والية  ل منها
 

 اإلجراءات خارج الفاو –باء 
 

 دعم اجلمعية العامة لألمم املتحدة لنتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية

 

إعالن روما باأن التغذية اسمعية العامة لألمم املتحدة إىل إقرار وثيقيت نتائا املؤمترم والنظذر يف إمكانيذة إعذالن     دعا - 49

(. وعلي ، توج  املديران العامذان لكذل مذن الفذاو ومنظمذة الصذحة       17)الفقرة  2025إىل  2016"عقد العمل من أجل التغذية" من 

برسالة إىل اغمني العام لألمم املتحدة طذالبني منذ  اختذاذ الرتتيبذات الالزمذة لتأخذذ        2014اني العاملية يف أواخر نوفمرب/تارين الث

 اخلمسني بعد املائة.و احلادية اسمعية العامة بهذه التوصية اليت أثنى عليها اجمللس يف دورت 
 

                                                      
 CL 150/10 (، الذوثيقتني  2014نوفمرب/تارين الثذاني   21-19الدولي الثاني املعين بالتغذية املارتك بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية ) املؤمتر  19

 .CL 151/9و
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يف ترعة االلتاامات املنصذوص عليهذا يف إعذالن     "عقد العمل من أجل التغذية"ويكمن اهلدف اغساسي من  - 50

روما عن التغذية وإطار العمل املصاحب ل  املتفق عليهذا بذني احلكومذات، إىل إجذرا ات مسذتدامة ومّتسذقة مذن جانذب         

. املاذرتك  احلكومات ومنظومة اغمم املتحدة، مبوازاة قيام الفاو ومنظمة الصحة العاملية جبهود التنسيق الدولي اإلعذالي 

سنوات لدعم البلدان علذى إحذراز تقذدم     10وسيوّفر عقد العمل من أجل التغذية فرصة اختاذ إجرا ات فّعالة خالل فرتة 

 ملحوظ يف جمال معاسة سو  التغذية، مع حتديد أهداف وذايات واضحة ينبغي حتقيقها.

 

. 2015فرباير/شذباط   10يذورك يف  أعّدت الفاو ومنظمذة الصذحة العامليذة مذذ رة مفاهيميذة وقذّدمتها إىل نيو       - 51

وسّلطت املذ رة الضو  على سذبل ضذمان إجذرا ات مسذتدامة ومّتسذقة مذن جانذب احلكومذات ومنظومذة اغمذم املتحذدة            

 وأصحاب مصلحة آخرين، وتوحيد املبادرات العديدة املتعّلقة بالتغذية من خالل عقد العمل من أجل التغذية.

 

بالتعاون مع منظمذة الصذحة العامليذة وبالتنسذيق مذع جهذات أخذرى معنيذة مذن          مت اختاذ خطوات  تلفة  - 52

منظومة اغمم املتحدة يف نيويورك، من أجل تيسري العملية اليت ستمّكن اسمعية العامة لألمذم املتحذدة القيذام مبذا يلذي:      

. ويف 2025إىل  2016يذة" مذن   ( إعالن "عقد العمل من أجل التغذ2( إقرار إعالن روما باأن التغذية وإطار العملم )1)

علذى   بالتااور مع و االت اغمذم املتحذدة وأصذحاب املصذلحة ا خذرين      هذا السياص، تعمل الفاو ومنظمة الصحة العاملية

اخلطذوط التوجيهيذة لألمذم املتحذدة اخلاصذة       من أجل التغذيذة. وتذدعو  إعداد احملتويات املوضوعية لعقد العمل املقرتح 

 ةالدوليذ  ياتعلذى املسذتو  حمددة بوضوح يتم االضطالف بها  ناطةأهداف وأ ل برناما عمل  بوضعة بإعالن العقود الدولي

 .ةوالوطني ةواإلقليمي
 

 التنسيق والتعاون يف جمال التغذيةجهود 
 
اجمللس، يف دورت  اخلمسني بعد املائة، إىل أن جهود حتسذني التنسذيق يف منظومذة اغمذم املتحذدة يف       أشار - 53

جمال التغذية بب أن تستند إىل تعايا ا ليات املوجودة. ورّحب باخلطوات اإلضافية اليت بر  النظر فيهذا لذتمكني   

مي الذدولي املتعذدد أصذحاب املصذلحة املناسذب املعذين       سنة اغمن الغذائي العاملي من أن تكون املنتذدى العذاملي احلكذو   

فرباير/شذباط   2االستاذارية يف   ةموعذ اجملبالتغذية. وخذالل االجتمذاف املاذرتك ملكتذب سنذة اغمذن الغذذائي العذاملي و        

، متت مناقاة ورقة باأن اللجنة ودورهذا للنهذوع بالتغذيذة. ورحذب االجتمذاف عمومذًا بضذرورة        2015مارس/آذار  2و

اللجنة بدور أبرز يف جمال التغذية، ووافق مكتب اللجنة على عدة خطوات علذى املذدى القصذري. وعلذى املذدى       اضطالف

 املتوسط إىل الطويل، سيتم النظر يف خيارات أخرى من خالل عملية برناما عمل اللجنة املتعدد السنوات. 

 

متسذقة لرصذد التقذدم احملذرز يف تنفيذذ      وشجع اجمللس أيضًا خالل الدورة نفسها، املنظمة على وضع آليذة   - 54

وستواصذل املنظمذة التعذاون مذع اغجهذاة املعنيذة يف اغمذم         .20نتائا املؤمتر، بالتعاون مع شر ا  آخرين يف اغمم املتحدة

 املتحدة ومنظمات دولية وشر ا  آخرين إلعداد التقرير العاملي السنو  عن التغذية.

 

                                                      
 .CL 150/REP)د( من الوثيقة  43الفقرة   20
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، ماذددًا علذى   2015لس إىل إدماج إطار العمل يف خطة التنمية ملا بعد عذام  وباإلضافة إىل ذل ، تطّلع اجمل - 55

وويف هذا الصدد، وضذعت سنذة اغمذم املتحذدة الدائمذة       .21ةأن التغذية تاّكل عنصرًا رئيسيًا من عناصر التنمية املستدام

الت أخرى تابعة لألمم املتحدة، وثيقة املعنية بالتغذية، يف ضو  املدخالت اليت قّدمتها الفاو ومنظمة الصحة العاملية وو ا

سياسات تاري إىل اجملاالت احملتملة اليت ميكن إدراج التغذية فيها ضمن أهداف التنميذة املسذتدامة املقرتحذة وعذددها     

 . 22هدفًا، مع وضع مؤشرات ذات صلة بالتغذية 17

 

لإلجذرا ات املذذ ورة أعذاله الذيت     وأعرب اجمللس خالل دورت  احلادية واخلمسني بعد املائة عذن ارتياحذ     - 56

 اختذتها املنظمة بالتعاون مع الار ا .

 

 الربط بني متابعة املؤمتر الدولي املعين بالتغذية ومعرض إكسبو ميالنو

 

)ف( من إعالن رومذا باذأن التغذيذة، سييفسذتخدم معذرع إ سذبو ميالنذو        14مع ما تن  علي  الفقرة  ومتايًا - 57

املعنون "تغذية الكو ب، طاقة من أجل احلياة"،  منصذة لناذر رسذائل املذؤمتر باذأن اغمذن الغذذائي والتغذيذة          2015

ويف هذذا   والنهوع بنتائج  على نطاص أوسع، وبالتالي تعايا االتساص والتذرزر واملوا مذة املتبادلذة بذني هذذين احلذدثني.      

 – 2015( "أفكذار إ سذبو   1تنظيمها يف معرع إ سبو ميالنو: ) الصدد، ستاارك املنظمة يف اغحداث التالية اليت سيتم

( "جذذدول أعمذذال التنميذذة ملذذا بعذذد 3( "التنذذوف احليذذو  الاراعذذي وحتسذذني التغذيذذة الباذذرية"م ) 2ميثذذاص ميالنذذو"م )

 : الاراعة املستدامة واغمن الغذائي والتغذيذة". وسذتتيح عيذع هذذه اغحذداث الفرصذة إلدراج الرسذائل مذن        2015 عام

 املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية.  

 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب املؤمتر –سادسًا 

 

 إن املؤمتر مدعو إىل ما يلي:   - 58
 

 إقرار إعالن روما باأن التغذية وإطار العمل الصادر عن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذيةم  أ()

اغعضا  يف املنظمة على تنفيذ االلتاامات والتوصيات الصذادرة عذن املذؤمتر الذدولي الثذاني       حّل الدول ب()

 املعين بالتغذيةم

 دعوة الار ا  يف املوارد إىل تقديم التربعات حلساب اغمانة للعمل من أجل التغذيةم ج()

 إجرا ات املتابعة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، للمضي قدمًا.  من توفري التوجي  باأن املايد  د()

                                                      
 .CL 150/REPمن الوثيقة  45الفقرة    21
22  /agenda-2015-post-and-http://unscn.org/en/publications/nutrition 

http://unscn.org/en/publications/nutrition-and-post-2015-agenda
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 املرفق األول

 

 إعالن روما عن التغذية

 

 إذ نرّحب مباار ة رؤسا  الدول واحلكومات والضيوف ا خرين الرفيعي املستوى،

 

حنن، الوزرا  وممثلي الدول اغعضا  يف منظمة اغذذية والاراعة لألمم املتحدة )الفاو( ومنظمذة الصذحة العامليذة     -1

، 2014نوفمرب/تاذرين الثذاني    21إىل  19اجملتمعني يف إطار املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية يف روما يف الفرتة من 

ة العاملية، ملواجهة التحديات العديدة املرتبطة بسو  التغذية جبميع أشكاهلا الذ  تتاارك يف تنظيم  الفاو ومنظمة الصح

 ولتحديد الفرص املتاحة ملعاستها يف العقود املقبلة.

 

، 1992إذ نؤ د من جديد على االلتاامات الذيت تعّهذدنا بهذا يف املذؤمتر الذدولي اغول املعذين بالتغذيذة لعذام          -2

، و ذذل  يف  2009، ومؤمتر القمذة العذاملي لألمذن الغذذائي لعذام      2002و 1996ية لعامي ومؤمترات القمة العاملية لألذذ

 2025اغهداف وخطط العمل الدولية ذات الصلة، مبا يف ذل  أهداف التغذية العاملية ملنظمة الصحة العاملية حبلول عذام  

 .2020-2013ة ومكافحتها للفرتة وخطة العمل العاملية ملنظمة الصحة العاملية للوقاية من اغمراع ذري الساري

 

إذ نؤ د من جديد على حق  ل فذرد يف احلصذول علذى أذذيذة آمنذة و افيذة ومغذيذة مبذا يتماشذى واحلذق يف            -3

احلصول على الغذا  الكايف، واحلقوص اغساسية لكل فرد يف التحرر من اسوف مبوجب العهذد الذدولي اخلذاص بذاحلقوص     

 ية وذري ذل  من صكوك اغمم املتحدة ذات الصلة. االقتصادية واالجتماعية والثقاف

 

 التحديات العديدة اليت يطرحها سوء التغذية على التنمية الشاملة واملستدامة وعلى الصحة

 

نقّر بأن سو  التغذية، جبميع أشكال ، مبا يف ذل  نق  التغذية، ونقذ  املغذذيات الدقيقذة، والذوزن الاائذد،       -4

صحة اغشخاص ورفاههم فحسب من خالل التأثري سلبًا على التنمية البارية اسسدية والعقلية، والبدانة، ال يؤثر على 

ويقوع جهاز املناعة ويايد من تعّرع اإلنسان لألمذراع السذارية وذذري السذارية وحيذد مذن قذدرة الباذر علذى حتقيذق           

ذري ذلذ  مذن أعبذا   ذثرية علذى اغفذراد        إمكاناتهم وحيد من اإلنتاجّية، بل ل   لفة اجتماعية واقتصادية عالية ويطرح

 واغسر، واجملتمعات احمللية والدول باكل تداعيات اجتماعية واقتصادية سلبية.

 

 نقّر بأن اغسباب اسذرّية لسو  التغذية معّقدة ومتعددة اغبعاد:  -5
 

للفقر والتخلف والوضع االجتماعي واالقتصاد  املنخفض دور  ذبري يف انتاذار سذو  التغذيذة يف املنذاطق       )أ(

 الريفية واحلضريةم
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عدم احلصول، يف  ل اغوقات، على ذذا   اف من الناحيتني الكمية والنوعية ومراٍف ملعتقذدات اغفذراد    )ب(

 مبا يتماشى مع القوانني والواجبات الوطنية والدوليةموثقافتهم وتقاليدهم وعاداتهم الغذائية وتفضيالتهم 
 

ذالبًا ما يتفاقم سو  التغذية بسبب تغذية الرضع واغطفال وممارسذات الرعايذة السذيئة، وسذو  خذدمات       )ج(

الصرف الصحي والنظافة الصحية، وعدم الوصول إىل التثقيف وإىل النظم الصحية اسيدة وميذاه الاذرب   

مراع الناشئة عن اغذذية واإلصابات الطفيلية، وابتالف امللوثات مبستويات مضرة، املأمونة، وبسبب اغ

 بسبب اغذذية ذري املأمونة، من اإلنتاج إىل االستهالكم
 

 وتطرح اغوبئة، على ذرار مرع فريوس اإليبوال، حتديات هائلة على اغمن الغذائي والتغذية. )د(

 

فة تتاامن يف معظذم البلذدانم ففذي حذني تتذأثر عيذع الفئذات االجتماعيذة         نقّر بأن أشكال سو  التغذية املختل -6

واالقتصادية مبخاطر النظم الغذائية، توجد فوارص شاسعة تتعّلق باحلالة التغذوية والتعرع لعوامل اخلطر و فاية الطاقذة  

 الغذائية واملتناول من املغذيات بني البلدان وداخلها.

 

قتصادية واالجتماعية والبيئية ميكن أن تؤّثر على أمناط اغناطة البدنية والغذائيذة،  نقّر بأن بعض التغّيرات اال -7

ما يؤد  إىل ارتفاف قابلية التعرع للبدانذة واإلصذابة بذاغمراع ذذري السذارية مذن خذالل انتاذار أمنذاط احليذاة القليلذة            

الذدهون املاذبعة واملتقابلذة والسذكريات      احلر ة، واستهالك اغذذية اليت حتتو  على نسب عالية من الدهون، ال سيما

 واغمالح/الصوديوم.

 

نقّر باحلاجة إىل معاسة تأثريات تغري املناخ والعوامل البيئية اغخرى على اغمذن الغذذائي والتغذيذة وال سذيما      -8

 على  مية اغذذية املنتجة ونوعيتها وتنوعها مع أخذ اإلجرا ات املناسبة ملعاسة ا ثار السلبية.

 

نقّر بأن حاالت النااف وما بعد النااف، وحاالت الطوارؤ يف اجملال اإلنسذاني واغزمذات املمتذدة مبذا فيهذا، يف       -9

 علة أمور، موجات اسفاف والفيضانات والتصحر فضال عن اغوبئة، تاكل عائقا أمام اغمن الغذائي والتغذية.

 

متاايدة من حيذل تذوفري أذذيذة  افيذة وآمنذة ومنوعذة وذنيذة        نقّر بأن النظم الغذائية احلالية تواج  حتديات  -10

باملغذيات للجميع وتساهم يف وجبات ذذائية صحية بسبب، علة أمور منها، القيود اليت تفرضها ندرة املوارد والتدهور 

 توازن.البيئي فضال عن اإلنتاج ذري املستدام وأمناط االستهالك والفاقد واملهدر من اغذذية والتوزيع ذري امل

 

نقر بأّن التجارة تاكل عامال رئيسيا يف حتقيق اغمن الغذائي والتغذية وأن السياسات املتعلقة بالتجذارة بذب    -11

أن تؤد  إىل تاجيع اغمن الغذائي والتغذية للجميع من خالل نظام عاملي للتجارة يكون منصذفا وموجهذا للسذوص ونعيذد     

من طرف واحد اليت ال تراعي القانون الدولي مبا يف ذل  ميثذاص اغمذم املتحذدة     التأ يد على ضرورة اإلحجام عن التدابري

 .1996واليت تعرع اغمن الغذائي والتغذية للخطر، مبوجب ما ين  علي  إعالن روما 
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نالحظ بقلق شديد أن العقود اغخرية شهدت تقدمًا متواضعًا وذذري متسذاو يف جمذال احلذد مذن سذو  التغذيذة،         -12

 الرذم من اإلجنازات اهلامة يف العديد من البلدان، وتظهر التقديرات أن:   على
 

معّدل انتاار نق  التغذية قد اخنفض باكل متواضع، إال أن العدد املطلذق يبقذى مرتفعذًا بدرجذة ذذري       )أ(

 ماليذذني نسذذمة يف الفذذرتة 805مقبولذة، فقذذد وصذذل عذدد الذذذين يعذذانون مذن اسذذوف املذذامن إىل حذوالي     

 م2012-2014
 

مليون طفل دون سن اخلامسذة   161سو  التغذية املامن املقاس مبستوى التقام قد اخنفض، إال أن  بقي يطال  )ب(

 مليون طفل دون سن اخلامسةم 51، يف حني أن سو  التغذية احلاد )اهلاال( يطال 2013يف عام 
 

ياّكل نق  التغذية أهم اغسباب اليت تؤد  إىل وفاة اغطفال دون سذن اخلامسذة، وقذد تسذبب بنسذبة       )ج(

 م2013يف املائة من جمموف وفيات اغطفال يف العامل يف عام  45
 

يعاني أ ثر من مليار  شخ  اليوم من نق  يف املغذيات الدقيقة مثل الفيتامني ألف، واليذود واحلديذد    )د(

 اموالان  وذريه
 

مليذون   42وقد شهدت زيادة الوزن والبدانة ارتفاعا سريعا بني اغطفال والبالغني يف عيع املنذاطق، إذ عذانى    )هذ(

 م2010مليون بالغ من البدانة يف عام  500وأ ثر من  2013طفل دون سن اخلامسة من زيادة الوزن يف عام 
 

يف املائذة   10طر املرتبطة بالنظم الغذائية حذوالي  فضاًل عن عدم  فاية النااط البدني، تاّكل عوامل اخل )و(

 من عب  املرع والعجا على املستوى العاملي.
 

 رؤية مشرتكة للعمل على املستوى العاملي من أجل وضع حد لسوء التغذية يف كل أشكاله
 
 نعيد التأ يد على أن:   -13
 

صحية وأخالقية وسياسذية واجتماعيذة واقتصذادية،    القضا  على سو  التغذية يف  ل أشكال  ميّثل واجبًا غسباب  )أ(

مع الرت يا باكل خاص علذى االحتياجذات اخلاصذة لألطفذال والنسذا  واملسذنني وذو  االحتياجذات اخلاصذة         

 إنسانية طارئةم وذريهم من الفئات الضعيفة إىل جانب اغشخاص الذين يعياون حاالت
 

ذذائي صحي ومتوازن ومتنوف يف مراحل احلياة  افذة.  وينبغي للسياسات التغذوية أن تاجع على نظام  )ب(

وال سيما بب إيال  االهتمام اخلاص إىل اغيام اغلف اغوىل من بداية احلمل إىل عمر السذنتني، و ذذل    

النسا  احلوامل واملرضعات والنسا  يف سن اإلجنذاب واملراهقذات عذرب تاذجيع وتعايذا الرعايذة الكافيذة        

سذذبة مبذذا يف ذلذذ  الرضذذاعة الطبيعيذذة احلصذذرية خذذالل اغشذذهر السذذتة اغوىل  وممارسذذات التغذيذذة املنا

ومواصلتها حتى سّن السنتني ومذا بعذدها بواسذطة التغذيذة التكميليذة املناسذبة. بذب التاذجيع علذى          

الوجبات الغذائية الصحية يف روضات اغطفال واملدارس واملؤسسات العامذة ويف مكذان العمذل ويف املنذال     

 ول اغذذية الصحية من جانب العائالتمفضال عن تنا
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وينبغي دعم العمل املنّسق بني  تلذف اسهذات الفاعلذة، عذرب عيذع القطاعذات ذات الصذلة، علذى          )ج(

املستويات الدولية واإلقليمية والوطنيذة واحملليذة، مذن خذالل اعتمذاد السياسذات والذرباما واملبذادرات         

من أجل التصد  لألعبا  املتعددة لسو  التغذية ولتاجيع نظذم  الااملة مبا يف ذل  احلماية االجتماعية، 

 اغذذية املستدامةم
 

 ال ينبغي أن يستخدم الغذا   وسيلة للضغط السياسي أو االقتصاد م )د(
 

ميكن للتقلب املفرط غسعار السلع الغذائية والتجارية أن يؤثر سلبا على اغمن الغذائي والتغذيذة وينبغذي    )هذ(

 أفضل ومعاست  بسبب التحديات الناعة عن مرصده باكل 
 

يتطلب حتسني النظم الغذائية والتغذية أطرا تاريعية ذات صلة بسالمة اغذذية وجودتها، مبا يف ذلذ    )و(

لالستخدام املناسب للمواد الكيميائية الاراعية عذرب التاذجيع علذى املاذار ة يف أناذطة هيئذة الدسذتور        

لسالمة اغذذية وجودتها فضال عن حتسني املعلومذات للمسذتهلكني مذع     الغذائي لوضع مواصفات دولية

جتنب التسويق والدعاية ذري املناسبني للمواد الغذائية واملاروبات ذري الكحولية لألطفذال، حبسذب مذا    

 مWHA63.14يوصي ب  القرار 
 

دعمهذا، ال سذيما البلذدان    ينبغي حتسني البيانات واملؤشرات التغذوية باإلضافة إىل قدرات  ل البلدان و )ز(

النامية، يف جمال عع البيانذات وحتليلذها، وذلذ  للمسذاهمة يف مراقبذة أ ثذر فعاليذة للتغذيذة ووضذع          

 السياسات واملسا لةم
 

من الضرور  متكني املستهلكني من خالل حتسني املعلومات والتثقيف القائمني على اغدلذة فيمذا يتعلذق     )ح(

من اختاذ قرارات مستنرية باأن استهالك املنتجات الغذائية، من أجذل   بالصحة والتغذية لكي يتمكنوا

 ممارسات ذذائية صحيةم
 

ينبغي أن تدما النظم الصحية الوطنية التغذية مع توفري الوصول إىل الرعاية الصذحية املتكاملذة للجميذع     )ط(

اغمذراع، واملعاسذة   عن طريق سلسلة متصلة من نها الرعاية، مبا يف ذل  تعايا الصحة والوقايذة مذن   

وإعادة التأهيل واملساهمة يف احلد من عدم املساواة عذرب تلبيذة االحتياجذات احملذددة املتصذلة بالتغذيذة       

 ونقاط الضعف لدى  تلف الارائح السكانيةم
 

وينبغي للسياسات يف جمال التغذية وذريها من السياسات ذات الصذلة أن تذولي اهتمامذا خاصذا للنسذا        ) (

متّكن النسا  والفتيات فتساهم بالتالي يف الوصول الكامل واملتساو  للنسذا  إىل احلمايذة االجتماعيذة    وأن 

واملوارد مبا يف ذل ، من علذة أمذور، الذدخل واغراضذي وامليذاه والتمويذل والتعلذيم والتذدريب والعلذوم          

 والتكنولوجيا واخلدمات الصحية ما يعاز بالتالي اغمن الغذائي والصحة.
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 ونقّر مبا يلي:   -14
 

ينبغي للتعاون الدولي واملساعدة اإلمنائية الرمسية من أجذل التغذيذة دعذم االسذرتاتيجيات والسياسذات       )أ(

 والرباما الوطنية اخلاصة بالتغذية ومبادرات املراقبة ذات الصلة واستكماهلا، حسب االقتضا م
 

اغمذن الغذذائي الذوطين مذن خذالل نظذم أذذيذة         يتعاز اإلعمال التدربي للحق يف ذذا   اف يف سذياص  )ب(

 مستدامة ومنصفة وقابلة للوصول يف  ل اغحوال ومرنة ومتنوعةم
 

للعمل اسماعي دور أساسي يف حتسني التغذية، وهو يتطلب التعاون بذني احلكومذات والقطذاف اخلذاص      )ج(

 واجملتمع املدني واجملتمعات احملليةم
 

واملضمون للموارد واستخدامها مبا يتماشى مع القانون الدولي مهمني لألمذن   يعترب الوصول ذري التمييا  )د(

 الغذائي والتغذيةم
 

ينبغي تناول النظم الغذائية والاراعية، مبذا يف ذلذ  احملاصذيل والثذروة احليوانيذة، ومصذايد اغمسذاك         )هذ(

اغخذ يف احلسذبان املذوارد   وتربية اغحيا  املائية باكل شامل، من خالل السياسات العامة املنسقة، مع 

واالستثمار والبيئة واغشخاص واملؤسسات والعمليات الذيت تيفنذت ا مذن خالهلذا اغذذيذة وتيفجّهذا وتيفخذّان        

 وتيفوّزف وتيفحّضر وتيفستهل م
 

يضطلع املاارعون اغسريون وأصحاب احليازات الصغرية، ال سيما النسذا  العذامالت يف الاراعذة، بذدور      )و(

سو  التغذية وبب أن يتلقوا دعذم السياسذات العامذة املتكاملذة ومتعذددة القطاعذات،       مهم يف احلد من 

 حبسب املقتضى، اليت من شأنها زيادة قدرتهم اإلنتاجية ومداخيلهم وتعايا قدرتهم على الصمودم
 

قد أّدت احلروب واالحتالالت واإلرهاب واالضذطرابات اغهليذة والكذوارث الطبيعيذة وتفاذي اغمذراع        )ز(

اغوبئة، فضال عن انتها ات حقذوص اإلنسذان والسياسذات االجتماعيذة االقتصذادية ذذري املناسذبة، إىل        و

عارات املاليني من الالجئني واملهجرين وتأثر السكان املدنيني ذري املقاتلني باحلروب والنازحني الذذين  

ملذوارد إلعذادة تأهيذل تلذ      هم من أ ثر اجملموعات ضعفًا من الناحية الغذائيةم ويف أحيان  ثرية تكون ا

اجملموعات ورعايتها ذري  افية على اإلطالص  ما تكون حاالت الذنق  التغذذو  شذائعة. ينبغذي لكذل      

اسهات املسؤولة التعاون من أجل ضمان العبور والتوزيع ا من ويف الوقت املناسب لألذذية واإلمذدادات  

فذراد وثقذافتهم وتقاليذدهم وعذاداتهم الغذائيذة      الطبية ملن حيتاج إليها، واليت تتماشى مذع معتقذدات اغ  

 وتفضيالتهم مبوجب التاريعات الوطنية والقوانني واملوجبات الدولية وميثاص اغمم املتحدةم
 

مبا ياذمل أصذحاب احليذازات الصذغرية والاراعذة اغسذرية ويف نظذم         1أما االستثمار املسؤول يف الاراعة )ح(

 ةماغذذية فضرور  لتجاوز سو  التغذي
 

                                                      
 تامل عبارة "الاراعة" يف هذه الوثيقة احملاصيل والثروة احليوانية واحلراجة ومصايد اغمساك.  1
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 على احلكومات محاية املستهلكني، وال سيما اغطفال، من التسويق والدعاية ذري املناسبني لألذذيةم )ط(
 

يتطلب حتسني التغذية أنظمة ذذائية صحية ومتوازنة ومتنوعة مبا يف ذل  الوجبات التقليديذة حبسذب    ) (

العمريذة و افذة اجملموعذات ذات    املقتضى اليت تليب االحتياجذات مذن املغذذيات سميذع اجملموعذات      

االحتياجذذات التغذويذذة اخلاصذذة فيمذذا تتفذذادى االسذذتهالك املفذذرط للذذدهون املاذذبعة والسذذكريات          

 وامللح/الصوديوم مستثنية الدهون املتقابلة، من بني أمور أخرىم
 

النذاس مذن    ينبغي لنظم اغذذية أن تتيح الوصول إىل اغذذية على مدار العام من أجل تغطية احتياجات )ك(

 املغذيات وتعايا املمارسات الغذائية الصحيةم
 

ينبغي لنظم اغذذية أن تساهم يف الوقاية من اغمراع املعدية ومعاستها مبا يف ذل  اغمراع احليوانيذة   )ل(

 املصدر والتصد  ملقاومة امليكروبات لألدويةم
 

نتاج، باالسذتدامة واملرونذة والكفذا ة يف تذوفري     ينبغي أن تتسم النظم الغذائية، مبا فيها  افة مكونات اإل )م(

 اغذذية املتنوعة باكل منصف مع إيال  االهتمام الواجب لتقييم آثارها على البيئة والصحةم
 

ال بد من احلد من الفاقد واملهدر من اغذذية على امتداد السلسذلة الغذائيذة للمسذاهمة يف حتقيذق اغمذن       )ن(

 املستدامةمالغذائي والتغذية والتنمية 
 

ينبغي ملنظومة اغمم املتحدة مبا يف ذل  سنة اغمن الغذائي العاملي واملؤسسات املالية الدولية واإلقليميذة   )س(

أن تعمل معًا بفعالية أ رب من أجل دعم اسهود الوطنية واإلقليمية، حبسب االقتضا ، وتعايذا التعذاون   

 قدم احملرز يف جمال التصد  لسو  التغذيةمالدولي واملساعدة اإلمنائية لتسريع وترية الت
 

"، املخصذ  ملوضذوف "تغذيذة الكو ذب، طاقذة للحيذاة"، مذن بذني         2015ميّثل معرع "أ سبو ميالنو  )ف(

فعاليات ومنتديات أخرى ذات صلة، فرصًة قّيمة للتاديد على أهمية اغمذن الغذذائي والتغذيذة وسذوف     

 براز نتائا املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية.يقوم بتوعية الرأ  العام وتعايا النقاش وإ

 

 االلتزام بالعمل

 

 حنن نلتام بذ:  -15
 

القضا  على اسوف وعلى عيع أشكال سو  التغذية علذى مسذتوى العذامل، ال سذيما القضذا  علذى سذو          )أ(

وفقذر الذدم لذدى    التغذية، والتقّام واهلاال ونق  الوزن وزيادة الوزن لدى اغطفال دون سذن اخلامسذةم   

النسا  واغطفال، ضمن ذريها من أوج  النق  يف املغذيات الدقيقةم و ذل  عكس االجتاهذات املتناميذة   

الفئات  يف زيادة الوزن والبدانة وختفيف عب  اغمراع ذري السارية املرتبطة بالنظم الغذائية لدى عيع

 العمريةم
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واإلجرا ات الفعالة لتحسني النظم الغذائية للناس وتغذذيتهم مبذا   زيادة االستثمارات من أجل التدخالت  )ب(

 يف ذل  يف حاالت الطوارؤم
 

تعايا نظم اغذذية املستدامة عن طريق وضع سياسات عامة متسذقة، مذن اإلنتذاج إىل االسذتهالك، عذرب       )ج(

غذويذة للنذاس   القطاعات ذات الصلة ومتكني الوصول على مذدار العذام إىل أذذيذة تلذيب االحتياجذات الت     

 وتعاز النظم الغذائية الصحية املأمونة واملنّوعةم
 

إبراز أهمية التغذية ضمن االسرتاتيجيات والسياسات وخطط العمل والرباما الوطنية ذات الصلة وموا مة  )د(

 املوارد الوطنية بنا  علي م
 

يع أشكال سو  التغذية بواسطة حتسني التغذية من خالل تعايا القدرات البارية واملؤسسية ملعاسة ع )هذ(

البحوث العلمية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصذلة، والتنميذة واالبتكذار ونقذل التكنولوجيذا املالئمذة       

 باروط متفق عليها باكل متبادل، يف علة أمور أخرىم
 

يع تاجيع وتسهيل املساهمات واإلجرا ات من قبل عيع أصذحاب املصذلحة لتحسذني التغذيذة وتاذج      )و(

التعاون بني البلدان وداخلها، مبا يف ذل  بذني بلذدان الاذمال واسنذوب وفيمذا بذني بلذدان اسنذوب،         

 والتعاون الثالثيم
 

وضع السياسات والرباما واملبادرات لضمان النظم الغذائية الصحية طوال احلياة، بد ا من املراحل اغوىل  )ز(

االحتياجات التغذوية اخلاصة، قبل احلمل وخالل ،  من احلياة وحتى مرحلة البلوغ، مبا يف ذل  لذو 

وال سيما خالل اغيام اغلف اغوىل، وتعايا ومحاية ودعم الرضاعة الطبيعية احلصذرية خذالل أول سذتة    

أشهر ومواصلة الرضاعة الطبيعية حتى سّن السنتني وما بعدها مع التغذية التكميلية املناسذبة، والتغذيذة   

 صحية وخالل مرحلة الطفولة، و ذل  أنواف التغذية املتخصصة اغخرىمالعائلية واملدرسية ال
 

متكني اغشخاص وتكوين بيئة مؤاتية الختاذ قرارات مستنرية باأن اختيار املنتجات الغذائية من أجذل   )ح(

ممارسات ذذائية صحية ومتنوعة، واملمارسات املناسبة لتغذيذة الرضذع واغطفذال، مذن خذالل حتسذني       

 والتثقيف باأن الصحة والتغذيةماملعلومات 
 

تنفيذ االلتاامات الواردة يف هذا اإلعالن من خالل إطذار العمذل الذذ  سيسذهم أيضذا يف ضذمان املسذا لة         )ط(

 ورصد التقدم احملرز يف أهداف التغذية العامليةم
 

لتنميذة ملذا بعذد عذام     إعطا  االعتبار الواجب لدما الرؤية وااللتاامات الواردة يف هذذا اإلعذالن يف خّطذة ا    ) (

 ، مبا يف ذل  هدف عاملي حمتمل ذ  صلةم2015
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ندعو الفاو ومنظمة الصحة العامليذة، بالتعذاون مذع ذريهمذا مذن الو ذاالت والصذناديق والذرباما التابعذة لألمذم            -16

ذ سياسذاتها  املتحدة، و ذل  منظمات دولية أخرى، إىل دعم احلكومات الوطنية، وبنا  على الطلب، وضع وتعايا وتنفي

 وبراجمها وخططها من أجل التصد  للتحديات املتعددة الناعة عن سو  التغذية.

 

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

حبسذب مذا تذراه مناسذبا، وبذأن تنظذر يف        من البدائل واالسرتاتيجيات الطوعية للسياسات لكي تستخدمها احلكومات،

 ، من ضمن اهليا ل القائمة واملوارد املتاحة.2025إىل  2016إعالن "عقد العمل من أجل التغذية" من 
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 املرفق الثاني

 

 إطار العمل
 

 من االلتزامات إىل العمل

 

 معلومات أساسية
 
سيفّجل حتسن ملحوظ يف خفض اسوف وسو  التغذية لسكان العامل منذ انعقاد املؤمتر الدولي املعذين بالتغذيذة يف    -1

أن التقدم على مسار خفض اسذوف وخفذض نقذ  التغذيذة  ذان وال زال متفاوتذا وبطيئذا بصذورة ذذري           . ذري1992عام 

مقبولة. ويتمّثل التحد  الرئيسي اليوم يف حتسني التغذية بصورة مستدامة عرب تنفيذ سياسات متسقة وإجذرا ات منسذقة   

 تنسيقًا أفضل يف  تلف القطاعات ذات الصلة.
 

 الغرض والغايات
 
ة إطار العمل هذا طوعية. وذرض  هو توجي  تنفيذ االلتاامات الواردة يف "إعالن روما عذن التغذيذة" الذذ     طبيع -2

. 2014نوفمرب/تاذرين الثذاني    21-19اعتمده املؤمتر الدولي الثاني باذأن التغذيذة الذذ  انعقذد يف رومذا، إيطاليذا، يف       

ر إطذار العمذل هذذا جمموعذة مذن اخليذارات واالسذرتاتيجيات        وبالبنا  على االلتاامات واغهداف والغايات القائمة، يذوف 

، بالتعاون مع أصحاب املصلحة ا خرين، أن تذدرجها حسذب االقتضذا  يف خططهذا     1السياساتية اليت ميكن للحكومات

ة والتنمية واالستثمار وأن تأخذذها يف االعتبذار لذدى التفذاوع باذأن اتفاقذات دوليذ         2الوطنية للتغذية والصحة والاراعة

 لتحقيق تغذية أفضل للجميع.
 
مبا أن احلكومات تتحمل املسؤولية الرئيسية عن اختاذ اإلجرا ات على املستوى القطر  يف حوار مع جمموعذة   -3

واسعة من أصحاب املصلحة، مبذا يف ذلذ  اجملتمعذات احملليذة املتذأثرة، تتوّجذ  التوصذيات العامذة أساسذًا إىل القذادة           

والظذروف   يف مدى مال مذة السياسذات واإلجذرا ات املوصذى بهذا بالعالقذة مذع االحتياجذات         احلكوميني. وسينظر هؤال 

الوطنية،  ما مع اغولويات الوطنية واإلقليمية، مبا يف ذل  اغطر القانونية. ولغرع املسا لة، يعتمد هذا اإلطار الغايذات  

 4قيق خفض عامل املخاطرة لألمراع ذذري املعديذة  ولتح 3العاملية احلالية لتحسني تغذية اغمهات والرضع وصغار اغطفال

 . 2025اليت يتوخى حتقيقها حبلول عام 
 

                                                      
 " االحتاد اغوروبي واملنظمات اإلقليمية اغخرى باأن املسائل اليت من اختصاصها.تامل عبارة "احلكومات  1
 تامل عبارة "الاراعة" يف هذه الوثيقة احملاصيل والثروة احليوانية واحلراجة ومصايد اغمساك.  2
( خفض فقر الدم لذدى النسذا    2يف املائةم و) 40( خفض عدد اغطفال دون سن اخلمس سنوات املصابني بالتقام على الصعيد العاملي بنسبة 1هي )  3

( زيذادة  5( عدم زيادة السذمنة لذدى اغطفذالم و)   4يف املائةم و) 30( خفض الوزن املتدني عند الوالدة بنسبة 3يف املائةم و) 50يف سن اإلجناب بنسبة 

 ( خفذض اهلذاال لذدى اغطفذال واحلفذاظ عليذ       6على اغقلم و)يف املائة  50معدالت الرضاعة الطبيعية احلصرية خالل اغشهر الستة اغوىل إىل نسبة 

 يف املائة. 5ما دون نسبة الذ 
 ( وقف تاايد انتاار السمنة لدى املراهقني والبالغني. 2يف املائةم ) 30( خفض تناول امللح بنسبة 1هي )  4
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 جمموعة اخليارات السياساتية والرباجمية املوصى بها
 
 يوصذذى مبجموعذذة اخليذذارات السياسذذاتية والرباجميذذة التاليذذة لتهيئذذة بيئذذة متكينيذذة ولتحسذذني التغذيذذة يف    -4

 القطاعات عيعها.

 

 ها لتهيئة بيئة متكينية للعمل الفّعالإجراءات موصى ب
 

  تعايا االلتاام السياسي واملاار ة االجتماعية لتحسذني التغذيذة علذى املسذتوى القطذر  مذن خذالل         :1التوصية

 احلوار السياسي والدعاوة.

  وضذع خطذط وطنيذة للتغذيذة، أو تنقيحهذا حسذب االقتضذا ، واحتسذاب  لفتهذا، والتوفيذق بذني             :2التوصية

السياسات اليت تؤثر يف التغذية لدى  تلف الوزارات والو االت وتعايا اغطر القانونية والقذدرات االسذرتاتيجية   

 للتغذية.

   غذذائي والتغذيذة عذذرب اإلدارات   القيذام، حسذب االقتضذا ، بتعايذا ووضذذع آليذات وطنيذة لألمذن ال        :3التوصيية

احلكومية وبني القطاعات تضم أصحاب املصذلحة املتعذددين لإلشذراف علذى تنفيذذ السياسذات واالسذرتاتيجيات        

والرباما واالستثمارات اغخرى يف التغذية. وقد تدعو احلاجة إىل آليات  هذه على مستويات  تلفة مذع ضذوابط   

 .قوية ضد سو  االستخدام وتضارب املصاحل

  زيادة االستثمار املسؤول واملستدام يف التغذية، وخاصة على املستوى القطر  بتمويل حملذيم وتوليذد    :4التوصية

موارد إضافية من خالل أدوات متويل مبتكرةم واستقطاب شر ا  يف التنميذة لايذادة املعونذة التنمويذة الرمسيذة يف      

 ا .جمال التغذية وتاجيع االستثمارات اخلاصة حسب االقتض

  حتسني تذوفر وجذودة و ميذة وتغطيذة وإدارة نظذم املعلومذات املتعذددة القطاعذات املتعلقذة بالتغذيذة            :5التوصية

 لتحسني وضع السياسات واملسا لة.

  تعايا التعاون فيما بذني البلذدان، مثذل التعذاون بذني الاذمال واسنذوب وبذني اسنذوب واسنذوب            :6التوصية

 لومات عن التغذية واغذذية والتكنولوجيا والبحوث والسياسات والرباما.والتعاون الثالثي، وتبادل املع

  تعايا حو مة التغذية وتنسيق سياسذات واسذرتاتيجيات بذراما وصذناديق وو ذاالت منظومذة اغمذم         :7التوصية

 املتحدة،  ل منها ضمن واليت . 

 

 إجراءات موصى بها إلمدادات غذائية مستدامة تعزز نظم غذاء صحية
 

 مراجعذة السياسذات واالسذتثمارات الوطنيذة وإدراج أهذداف التغذيذة يف تصذميم وتنفيذذ السياسذات           :8صية التو

 والذذرباما املتعلقذذة باغذذيذذة والاراعذذة لتعايذذا الاراعذذة املراعيذذة للتغذيذذة لضذذمان اغمذذن الغذذذائي ومتكذذني نظذذم   

 ذذائية صحية.
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  5سذيما مذن جانذب أصذحاب احليذازات الصذغرية       تدعيم اإلنتذاج والتجهيذا احمللذيني لألذذيذة، ال     :9التوصية 

واملاارعني اغسريني، وإيال  اهتمام خاص لتمكني املرأة، مع التسليم بأن للتجارة الكفؤة والفّعالة أهمية رئيسية يف 

 حتقيق أهداف التغذية.

  افيذا، واملايذد   تاجيع تنويع احملاصيل، مبا يف ذل  احملاصيل التقليدية ذري املستغلة اسذتغالاًل   :10التوصية 

من إنتاج الفوا   واخلضراوات، واإلنتاج املناسب للمنتجات ذات املصدر احليواني حسب احلاجذة، مذع تطبيذق    

 املمارسات املستدامة لإلنتاج الغذائي وإدارة املوارد الطبيعية.

  عذدام املذومسي   حتسني تكنولوجيات التخاين واحلفظ والنقل والتوزيع وبناها التحتيذة خلفذض االن   :11التوصية

 لألمن الغذائي وفقدان وهدر املغذيات.

  إقامة وتدعيم املؤسسات والسياسات والذرباما واخلذدمات لتعايذا قذدرة اإلمذدادات الغذائيذة علذى         :12التوصية

 التكيف يف املناطق املعرضة لألزمات، مبا يف ذل  املناطق املتأثرة بتغري املناخ.

  وتكييف خطوط توجيهية دولية باأن النظم الغذائية الصحية، حسب االقتضا . وضع واعتماد :13التوصية 

  والذدهون املهدرجذة يف    تاجيع اخلفض التذدربي للذدهون املاذبعة والسذكريات وامللح/الصذوديوم      :14التوصية

 تضا .املستهلكني يف تناوهلا وحتسني احملتوى الغذائي، حسب االق إفراطاغذذية واملاروبات، للحيلولة دون 

  مثل سياسات التسويق -لتاجيع النظم الغذائية الصحية، استكااف اغدوات التنظيمية والطوعية  :15التوصية

 والدعاية والتوسيم واحلوافا أو املثبطات االقتصادية وفقًا لقواعد هيئذذة الدستور الغذائذذي ومنظمة التجارة العاملية.

  ى املغذيات سعذل الذنظم الغذائيذة الصذحية وميذاه الاذرب ا منذة        وضع معايري أذذية أو قائمة عل :16التوصية

متاحة يف املرافق العامة مثل املستافيات ومرافق رعايذة اغطفذال وأمذا ن العمذل واسامعذات واملذدارس وخذدمات        

 إعداد اغطعمة واملكاتب احلكومية والسجون وتاجيع إقامة مرافق لإلرضاف الطبيعي. 

 

 للتجارة واالستثمار الدولينيإجراءات موصى بها 
 

  تاجيع احلكومات وو االت اغمم املتحدة وبراجمها وصناديقها ومنظمة التجارة العاملية واملنظمذات   :17التوصية

الدولية اغخرى ذات الصلة على حتديد فرص حتقيق اغهداف الغذائية والتغذويذة العامليذة مذن خذالل سياسذات      

 االستثمار والتجارة.

  حتسني توفر اإلمدادات الغذائية وإمكان احلصول عليها عذرب اتفاقيذات وسياسذات جتذارة مناسذبة       :18التوصية

 والعمذذل علذذى ضذذمان أال يكذذون ملثذذل هذذذه االتفاقيذذات والسياسذذات تذذأثري سذذليب علذذى احلذذق يف الغذذذا  الكذذايف   

 .6يف بلدان أخرى

  

                                                      
راع يامل أصحاب احليازات الصغرية العاملني يف جمالي الاراعة واغذذية والصذيادين التقليذديني والرعذاة والسذكان اغصذلّيني ومذن ال ميلكذون أ         5

 .(2013)سنة اغمن الغذائي العاملي، اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية، 
 .25 الفقرة، RES/A/177/68 املتحدة لألمم العامة اسمعية قرار  6
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 التغذيةإجراءات موصى بها للتثقيف التغذوي وتوفري املعلومات عن 
 

  تنفيذ تدخالت تثقيف تغذو  وتوفري معلومات بنذا  علذى اخلطذوط التوجيهيذة الوطنيذة للذنظم الغذائيذة         :19التوصية

وتنفيذ سياسات متسقة لألذذية والنظم الغذائية مذن خذالل حتسذني املنذاها الدراسذية والتثقيذف التغذذو  يف خذدمات         

 تمعية ومعلومات عند نقاط البيع، مبا يف ذل  التوسيم.الصحة والاراعة واحلماية االجتماعية وتدخالت جم

  بنا  مهارات وقدرات التغذية لالضطالف بأناطة التثقيذف التغذذو  ال سذيما للعذاملني يف اخلطذوط       :20التوصية

 اغمامية وللعاملني االجتماعيني وموظفي اإلرشاد الاراعي واملدرسني وأخصائيي الصحة.

  سويق اجتماعي وبراما إعالمية مناسبة حول تغيري منذط احليذاة للرتويذا للناذاط     القيام حبمالت ت :21التوصية

البدني والتنّوف الغذائي واستهالك اغطعمة الغنية باملغذيات الدقيقة،  الفا هة واخلضروات، مبا يف ذل  اغذذيذة  

هذات، وممارسذات الرعايذة    احمللية التقليدية وأخذ اسوانب الثقافية يف االعتبار، وحتسني تغذيذة اغطفذال واغم  

املناسبة، والرضاعة الطبيعية الكافية والتغذية التكميلية، حبيل تكون عيعها موجهة ومكّيفة للجماهري املختلفة 

 وغصحاب املصلحة املختلفني يف نظام اغذذية.

 

 إجراءات موصى بها بشأن احلماية االجتماعية
 

  احلمايذذة االجتماعيذذة ويف بذذراما شذذبكة اغمذذان اخلاصذذة    إدراج اغهذذداف التغذويذذة يف بذذراما  :22التوصييية 

 باملساعدة اإلنسانية.

  استخدام التحويالت النقدية والغذائية، مبا يف ذلذ  بذراما الوجبذات املدرسذية وأشذكال احلمايذة        :23التوصية

صذول علذى   اغخرى للسكان اغ ثر انكاافًا على املخاطر، لتحسني النظم الغذائية مذن خذالل حتسذني إمكذان احل    

أذذية تتوافق مع املعتقدات والثقافة والتقاليد والعذادات الغذائيذة وتفضذيالت اغفذراد وفقذا للقذوانني وااللتاامذات        

 الوطنية والدولية، وتكون ذذائيًا  افية لتوفري نظم ذذائية صحية.

  دخل السذكان اغ ثذر انكاذافًا علذى املخذاطر بتذوفري وظذائف الئقذة للجميذع، مبذا يف ذلذ              زيادة :24التوصية

 خالل تاجيع العمل احلر. من

 

 إجراءات موصى بها لنظم صحية قوية وقادرة على التكيف
 

  ال سذيما مذن خذالل الرعايذة الصذحية      7تقوية النظم الصحية وتطذوير التغطيذة الصذحية الاذاملة     :25التوصية ،

 اغولية، لتمكني النظم الصحية الوطنية من معاسة سو  التغذية جبميع أشكال .

                                                      
، تعين التغطية الصحية الااملة أن حيصل الناس عيعًا دون متييذا علذى جمموعذات حمذددة     WHA67.14من القرار  9وفقًا لفقرة الديباجة رقم   7

ة آمنة ميسورة فعالة ذات جذودة، مذع   وطنيًا من اخلدمات الصحية اغساسية التعاياية والوقائية والعالجية وامللطفة والتأهيلية اغساسية وأدوية أساسي

 ضمان أال يعرع استخدام هذه اخلدمات املسذتخدمني لضذائقة ماليذة، مذع الرت يذا باذكل خذاص علذى الاذرائح السذكانية الفقذرية واملنكاذفة علذى             

 املخاطر واملهماة.
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  حتسني دما اإلجرا ات املتعلقة بالتغذية يف النظم الصحية من خالل اسرتاتيجيات مالئمذة لتقويذة    :26التوصية

غدويذة اغساسذية   املوارد البارية والقيادة واحلو مة ومتويل النظذام الصذحي وتقذديم اخلذدمات، و ذذل  تذوفري ا      

 واملعلومات والرصد.

  توفري وضمان حصول اسميع على  افة اإلجرا ات التغذوية املباشرة الفّعالة واإلجذرا ات الصذحية    :27التوصية

 ذات الصلة اليت تؤثر يف التغذية من خالل براما صحة.

  وضذعتها منظمذة الصذحة العامليذة      تنفيذ االسرتاتيجية العاملية لتغذية الرضع وصغار اغطفذال الذيت   :28التوصية

اليت أعدتها منظمذة الصذحة    2025-2012وخطة التنفيذ الاامل لتغذية اغمهات والرضع وصغار اغطفال للفرتة 

الذيت أعذدتها    2020-2013العاملية وخطة العمل العاملية للوقاية مذن اغمذراع ذذري املعديذة ومكافحتهذا للفذرتة       

 ويل متناسب وسياسات  افية.منظمة الصحة العاملية من خالل مت

 

 إجراءات موصى بها لتشجيع ومحاية ودعم الرضاعة الطبيعية
 

  تكييف وإنفاذ املدونة الدولية لتسويق بدائل حليب اغم وقرارات ععية الصحة العاملية ذات الصلة. :29التوصية 

  تنفيذ السياسات واملمارسات، مبا يف ذل  اإلصالحات يف جمال العمل، حسذب االقتضذا ، لتعايذا     :30التوصية

 .8محاية اغمهات العامالت

  تنفيذ السياسات والرباما واإلجرا ات لضمان أن تؤد  اخلدمات الصذحية دورا أساسذيا يف محايذة     :31التوصية

 "مبادرة املستافيات املالئمة لألطفال".وتعايا ودعم الرضاعة الطبيعية، مبا يف ذل  من خالل 

  من خالل الدعوة والتعلذيم وبنذا  القذدرات، تاذجيع وتعايذا تهيئذة بيئذة متكينيذة ياذارك فيهذا            :32التوصية

الرجال، وال سيما ا با ، بنااط ويتقامسون املسؤوليات مع اغمهات يف رعاية اغطفذال الرضذع وصذغار اغطفذال،     

 احلياة.ويف الوقت نفس  متكني النسا  وحتسني صحتهن وحالتهن التغذوية يف عيع مراحل 

  ضمان أن تعاز السياسات واملمارسات يف حاالت الطوارؤ واغزمذات اإلنسذانية الرضذاعة الطبيعيذة      :33التوصية

 وحتميها وتدعمها.

 

 إجراءات موصى بها ملعاجلة اهلزال
 

  اعتماد سياسات وإجرا ات وحاد متويل لتحسذني تغطيذة عذالج اهلذاال باسذتخدام نهذا اإلدارة        :34التوصية

ية لسو  التغذية احلاد، و ذذل  توسذيع نطذاص معاسذة سذو  التغذيذة احلذاد وحتسذني اإلدارة املتكاملذة          اجملتمع

 غمراع اغطفال.

  إدراج التأهب للكوارث وحلاالت الطوارؤ يف السياسات والرباما ذات الصلة. :35التوصية 

  

                                                      
 املطابقة هلا. 191والتوصية  183 ما حددتها اتفاقية منظمة العمل الدولية باأن اغمومة رقم   8
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 إجراءات موصى بها ملعاجلة التقزم

 

  تدخالت الرامية إىل حتسني تغذية اغمهات وصذحتهن، بذد ًا بالفتيذات    وضع السياسات وتعايا ال :36التوصية

 املراهقات ووصواًل إىل نهاية فرتات احلمل والرضاعة.

  وضع سياسات وبراما واسرتاتيجيات لتعايا اخلدمات الصذحية املثلذى للرضذع وصذغار اغطفذال،       :37التوصية

تتبعها تغذية تكميلية  افية )متتد من ستة أشذهر إىل  وخباصة الرضاعة الطبيعية احلصرية ملدة تصل ستة أشهر، 

 شهرا(. 24

 

  إجراءات موصى بها ملعاجلة زيادة الوزن والسمنة يف مرحلة الطفولة
 

  تقديم ماورة ذذائية للنسا  أثنا  احلمل لكسب الوزن الصحي والتغذية الكافية. :38التوصية 

  حتسني الوضع التغذو  لألطفال ومنوهم، خاصة من خالل معاسة تعرع اغمهات لتوفر اغذذيذة   :39التوصية

 املكمّلة وتسويقها ومن خالل حتسني براما التغذية التكميلية للرضع واغطفال الصغار.

  عاملية.تنظيم تسويق اغذذية واملاروبات ذري الكحولية لألطفال وفقًا لتوصيات منظمة الصحة ال :40التوصية 

  خلق بيئة مواتية تفضي إىل تاجيع ممارسة النااط البدني ملعاسة منط احليذاة ذذري الناذطة منذذ      :41التوصية

 املراحل املبكرة من احلياة.

 

 إجراءات موصى بها ملعاجلة فقر الدم لدى النساء يف سن اإلجناب
 

  حتسني املتناول من املغذيات الدقيقة من خالل أذذية ذنيذة باملغذذيات، وخاصذة اغذذيذة الغنيذة       :42التوصية

 باحلديد عند االقتضا ، من خالل اسرتاتيجيات التحصني والتكميل، وتاجيع نظم ذذائية متنوعة صحية.

  يات الدقيقذة للحوامذل   توفري املتناول اليومي من احلديد ومحض الفولي  وذريه من مكمذالت املغذذ   :43التوصية

 20 جا  من العناية يف مرحلة ما قبل الوالدة وبني فرتة وأخرى للنسا  احلائضات، حيل معدل انتاار فقر الدم 

 يف املائة أو أ ثر، وعالجات التخل  من الديدان عند االقتضا .

 

 إجراءات موصى بها يف جمال اخلدمات الصحية لتحسني التغذية
 

   ياسذذات وبذذراما لضذذمان حصذول اسميذذع واسذذتخدامهم للناموسذذيات املعاسذذة مببيذذدات  تنفيذذذ س :44التوصيية

 احلارات. وتوفري عالج وقائي للمالريا للحوامل يف املناطق اليت تنتار فيها املالريا مبعدالت متوسطة إىل مرتفعة.

  املناطق املوبو ة.توفري معاسات دورية للتخل  من الديدان سميع اغطفال يف سن املدرسة يف :45التوصية  
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  تنفيذ سياسات وبراما لتحسني القدرة على تقديم اخلدمات الصحية ملنع اغمراع املعدية اغخرى  :46التوصية

 .9ومعاستها

  تذذوفري مكمذذالت الانذذ  خلفذذض مذذدة وحذذّدة اإلسذذهال لذذدى اغطفذذال واحليلولذذة دون إصذذابتهم    :47التوصييية 

 بنوبات الحقة.

  توفري احلديد، ومن بني أشذيا  أخذرى، مكمذالت فيتذامني )أ( لألطفذال يف سذن مذا قبذل املدرسذة           :48التوصية

 خلفض خطر اإلصابة بفقر الدم.

  تنفيذ سياسات واسرتاتيجيات لضمان أن حتصل النسا  على معلومات شاملة وعلى خدمات رعاية  :49التوصية

 .صحية متكاملة تضمن الدعم الكايف حلمل آمن ووالدة آمنة

 

 إجراءات موصى بها يف جمال املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
 

  10تنفيذ سياسات وبراما تستخدم نيفهجًا تاار ية لتحسني إدارة املياه يف الاراعة وإنتاج اغذذية :50التوصية. 

  االستثمار يف حتسني إمكانية حصول اسميع علذى ميذاه شذرب آمنذة، مباذار ة اجملتمذع املذدني         :51التوصية

 وبدعم من الار ا  الدوليني، عند االقتضا ، وااللتاام بذل .

  تنفيذ سياسات واسرتاتيجيات تستخدم نيفهجًا تاار ية لضمان حصول اسميع على مرافذق صذحية    :52التوصية

 ية أ ثر أمانًا، مبا يف ذل  ذسل اليدين بالصابون.وتعايا ممارسات صح 11 افية

 

 إجراءات موصى بها بشأن سالمة األغذية ومقاومة امليكروبات لألدوية
 

  حسب االقتضا ، وضع وإقامة وإنفاذ وتقوية نظم مراقبذة وطنيذة، مبذا يف ذلذ  مراجعذة وحتذديل        :53التوصية

ة، لضمان أن يعمل مبسذؤولية منتجذو ومذوردو الغذذا  علذى      التاريعات واللوائح التنظيمية اخلاصة بسالمة اغذذي

 امتداد سلسلة اغذذية.

  املاار ة بنااط يف عمل هيئذة الدسذتور الغذذائي باذأن التغذيذة وسذالمة اغذذيذة وتنفيذذ املعذايري           :54التوصية

 املعتمدة دوليًا على املستوى الوطين.

  ادل املعلومات باأن السذالمة الغذائيذة، مبذا يف ذلذ  إدارة     املاار ة واملساهمة يف شبكات دولية لتب: 55التوصية

 .12احلاالت الطارئة

                                                      
املصذابات   مبا يف ذل  الوقاية من انتقال فريوس نق  املناعة البارية من اغم إىل طفلها والتلقيح ضد احلصبة والعالج باملضادات احليويذة للفتيذات    9

 بالتهاب يف اجملار  البولية.
دة للميذاه )مبذا ياذمل امليذاه العادمذة( واالسذتخدام اغفضذل        مبا يف ذل  من خالل خفض هدر املياه يف الذر  واسذرتاتيجيات لالسذتعماالت املتعذد      10

 للتكنولوجيا املناسبة.
 مبا يف ذل  من خالل إجرا  تقييم فعال للمخاطر واملمارسات اإلدارية حول االستخدام ا من للمياه العادمة والصرف الصحي.  11
 حة العاملية للسلطات املعنية بسالمة اغذذية الابكة الدولية املارت ة بني منظمة اغذذية والاراعة ومنظمة الص  12

(http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/en)   

http://www.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/en/
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  رفع مستوى الوعي بني أصحاب املصلحة املعنيني باأن املاا ل اليت تطرحها مقاومذة امليكروبذات    :56التوصية

لألدوية، وتنفيذ تدابري متعددة القطاعات مالئمة ملعاسذة مقاومذة امليكروبذات لألدويذة، مبذا يف ذلذ  االسذتخدام        

 الرشيد ملضادات امليكروبات يف الطب البيطر  والطب البار .

  وضع وتنفيذ خطوط توجيهية وطنية لالستخدام الرشيد ملضادات امليكروبات يف احليوانات املنتجذة   :57التوصية

لألذذية وفقًا للمعايري املعرتف بها دوليذًا الذيت تعتمذدها املنظمذات الدوليذة املختصذة للحذّد مذن االسذتخدام ذذري           

فاة للنمذو يف ظذل عذدم تذوفر حتليذل      العالجي ملضادات امليكروبات والتخل  التدربي من استخدامها  مواد حم

 .CAC/RCP61-2005للمخاطر على النحو املبني يف مدونة الدستور الغذائي للممارسات 

 

 توصيات تتعلق باملساءلة
 

  تيفاّجع احلكومات الوطنية على وضع أهذداف تغذويذة ومعذامل ملراحذل وسذيطة تتسذق مذع اإلطذار          :58التوصية

مع اغهداف العاملية للتغذية واغمراع ذري املعدية اليت وضذعتها ععيذة    ( و ذل 2025-2016الامين للتنفيذ )

الصحة العاملية. وهي مدعوة إىل أن تدرج يف أطرها الوطنية للرصد مؤشذرات للنتذائا التغذويذة متفذق عليهذا دوليذًا       

ة التذدخالت( وبيئذة   )لتتبع التقدم احملرز يف حتقيق اغهداف الوطنية(، وتنفيذ براما التغذية )مبا يف ذل  تغطيذ 

.  وينبغذي أن يذتم   13سياسات التغذية )مبا يف ذل  الرتتيبات املؤسسية والقدرات واالستثمارات يف جمال التغذية(

 الرصد إىل أقصى حد ممكن بواسطة ا ليات القائمة.

  اامذات "إعذالن   ستجمع منظمة اغذذية والاراعة ومنظمة الصحة العاملية معًا التقارير عذن تنفيذذ الت   :59التوصية

روما باأن التغذية" بتعاون وثيق مذع و ذاالت وصذناديق وبذراما اغمذم املتحذدة اغخذرى وذريهذا مذن املنظمذات           

اإلقليمية والدولية ذات الصلة، حسب االقتضا ، على أساس التقييمات الذاتية للبلدان و ذل  املعلومذات املتاحذة   

ال، تقارير التقيذيم الذذاتي حلر ذة "تعايذا التغذيذة"، والتقذارير       من خالل آليات الرصد واملسا لة )على سبيل املث

 املقدمة إىل مؤمتر منظمة اغذذية والاراعة وععية الصحة العاملية وتقرير التغذية العاملي(.

  يطلب من اغجهاة الرئاسية ملنظمة اغذذية والاراعة ومنظمذة الصذحة العامليذة واملنظمذات الدوليذة       :60التوصية

ات الصلة النظر يف وضع تقارير عن املتابعة الااملة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية علذى جذداول   اغخرى ذ

أعمال الدورات العادية ملنظمة اغذذية والاراعة ومنظمة الصحة العاملية، مبا يف ذلذ  املذؤمترات اإلقليميذة ملنظمذة     

لصحة العاملية، رمبا على أساس مرة  ذل سذنتني. ويطلذب    اغذذية والاراعة واجتماعات اللجان اإلقليمية ملنظمة ا

أيضًا من املديرين العاّمني ملنظمة اغذذية والاراعة ومنظمة الصحة العاملية إحالذة مثذل هذذه التقذارير إىل اسمعيذة      

 العامة لألمم املتحدة، حسب االقتضا .

 

                                                      
إطار رصد خطة العمذل العامليذة املتعلقذة بذاغمراع     ميكن وضع أطر للرصد بنا  على إطار الرصد العاملي لتغذية اغمهات والرضع وصغار اغطفال، و  13

املؤشذرات   ذري املعدية، فضال عن مؤشرات رصد اغمن الغذائي )انتاار سو  التغذية للفاو، واملقياس التجرييب النعدام اغمن الغذائي، وذذري ذلذ  مذن   

 املستخدمة على نطاص واسع(.


