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A 

 المؤتمر
 األربعونالدورة 

 2017      تم وز/يوليو 8-3روما، 

 التغذويةالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ عقد األمم المتحدة للعمل من أجل 
  ومتابعة أعمال المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية

 

 موجز
 

       املؤمتر          العاملية،       الصحة       منظمة    مع         باالشرتاك          والزراعة        األغذية       منظمة         استضافت   ،    4102       الثاين       تشرين /     نوفمرب   يف 
    ويف  .   بددد       اخلدددا        العمدددل       وإطدددار         التغذيدددة    عدددن      رومدددا      إعدددال        اعتمدددد      الدددذ   (      الددددوي       املدددؤمتر )          بالتغذيدددة      املعدددي       الثددداين       الددددوي
      األمددد      عقدددد        وأعلندددت       الددددوي                     لنتدددائخل اخلابدددة بددداملؤمتر      ثيقددد  ا  و         املتحددددة      لألمددد         العامدددة        اجلمعيدددة      أيددددت      4102       نيسدددا  /     أبريل

     مبهددل           ومرتبطددا         بوضددو          وحمددددا           العنابددر        متماسدد          إطددارا         وعرضددت   ، (    4142-      4102 )         التغذيددة     أجددل    مددن       للعمددل        املتحدددة
          املستدامة.         التنمية       أهداف      جانب    إىل  الدوي       املؤمتر          التزامات       تنفيذ     أجل    من       زمنية
 

  :    يلدي    مدا        بتنفيدذ         العامليدة       الصدحة        ومنظمدة          والزراعدة        األغذية       منظمة        بتكليف        املتحدة      لألم         العامة        اجلمعية       وقامت 
          الزراعيدددة         للتنميدددة       الددددوي          والصدددندو         العددداملي        األغذيدددة        برندددامخل    مدددع          بالتعددداو         العقدددد،       أعمدددا        تنفيدددذ       قيدددادة   يف        االشدددرتاك  (  0 )

  .     العقد       تنفيذ      بشأ       سنتني    كل          تقارير        وإبدار  (  3 )        للعقد؛     عمل        برنامخل     وضع   يف          والتعاو   (  4 )             واليونيسيف؛
 

  .            املددؤمتر الدددوي          التزامددات        متابعددة    ويف       العقددد       تنفيددذ   يف        التقدددم    خدد     مددا   يف          املسددتجدات     آخددر         التقريددر     هددذا       ويعددر  
     فدد           للمددؤمتر،         الدوليددة           االلتزامددات       تنفيددذ     ألجددل      بددذلت     الدد         احلثيثددة       اجلهددود    مددن       الددرغ       وعلددى           املنصددرمتني،        السددنتني      وخددال 
      ليسدت         التغذيدة      أ       إال           بالتغذيدة،       متصدلة        سياسدات       تندتهخل          تقريبا           البلدا        فجميع  .    بعد       تتحقق   مل         للتغذية         العاملية        األهداف
         التنفيدذ      وترية       زيادة       ينبغي      ولذا  .      الوطي        املستوى     على         اإلمنائية       واخلطط          القطاعية          السياسات   يف        املعلنة        األهداف    من         دائما  
  .       التغذية     جما    يف          السياسات    بني        االتسا         وتعزيز         التغذية     أجل    من            االستثمارات       زيادة    مع
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 المؤتمر المقترح اتخاذها من جانباإلجراءات 
 

                                إ  املؤمتر مدعو إىل القيام مبا يلي: 
 

                       ( مددن قبددل اجلمعيددة العامددة     6162-    6102                                                   الرتحيددب بدد عال  عقددد األمدد  املتحدددة للعمددل مددن أجددل التغذيددة )  ( 0 )
             لألم  املتحدة؛

                                            ويف تنفيذ العقد، مبا يف ذل  تطوير برنامخل العمدل              املؤمتر الدوي                                       واإلقرار بالتقدم احملرز يف متابعة التزامات   ( 4 )
    ب ؛     اخلا 

                                                   وتقدمي التوجيهات بشأ  اإلجراءات اإلضافية للمضي قدما .  ( 3 )

 بشأ  مضمو  هذه الوثيقة إىل: استفساراتميكن توجي  أ  
 Kostas Stamoulis السيد

 املدير العام املساعد
  التنمية االقتصادية واالجتماعية دارةإ

 +39 12271 22492 اهلاتف:
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 أساسيةمعلومات  -   ل      أو  
 
                                                                     ، استضافت منظمة األغذيدة والزراعدة باالشدرتاك مدع منظمدة الصدحة العامليدة أعمدا      6102                    يف نوفمرب/تشرين الثاين  - 0

                                                               ( الذ  اعتمد إعال  روما عن التغذية وإطار العمل املصاحب ل . ويرسدي            املؤمتر الدوي                                 املؤمتر الدوي الثاين املعي بالتغذية )
                                      وع ووضع حدد لسدوء التغذيدة بأشدكال  كافدة،                                                                   إعال  روما رؤية  مشرتكة للعمل على املستوى العاملي الرامي إىل استئصا  اجل

  يف       ريضدة ع                                                                                               مبا يف ذل  نق  التغذية والنق  يف املغذيات الدقيقدة والدوز  الزائدد والسدمنة، وهدو يدن  علدى عشدرة التزامدات 
                                                            توبية إلرشاد التنفيذ الفعا  لاللتزامات ال  يكرس ها إعال  روما.    21                              جما  السياسات. وحيدد إطار العمل 

 
                                     الدددوي الثدداين املعددي بالتغذيددة وحدد  األعضدداء         بدداملؤمتر    بددة ا    خل اخل      النتددائ      يقدد ث  و                   ، أيددد مددؤمتر املنظمددة     6102       ويف عددام  - 4

                                كمددا شددجع املددؤمتر املنظمددة علددى موابددلة     1                                                                علددى تنفيددذ االلتزامددات املنصددو  عليهددا يف إعددال  رومددا وتوبدديات إطددار العمددل.
                                                      املدؤمتر الددوي الثداين املعدي بالتغذيدة، مبدا يشدمل العقدد املقدرت .               متابعة أعمدا          يف ما خ                               تعاوهنا مع منظمة الصحة العاملية 

  .                                                             وقد تقدمت مجعية الصحة العاملية بطلب مماثل إىل املدير العام للمنظمة
 
                                                                                                 سدل مت اجلمعيددة العامددة لألمد  املتحدددة بالتزامددات املددؤمتر الددوي الثدداين املعددي بالتغذيدة إذ أدرجددت يف خطددة التنميددة  - 3

                                                                   ( هددفا  حمدددا  يتمثدل يف وضدع حدد للجدوع وألقيدق األمدن الغدذائي وألسدني التغذيدة     6101         )خطدة عدام       6101  م             املستدامة لعا
                                                                     مددن أهددداف التنميددة املسددتدامة(، وأدرجددت كددذل  شددواغل متصددلة بالتغذيددة يف أهددداف    6                              وتعزيددز الزراعددة املسددتدامة )اهلدددف 

                        التنمية املستدامة األخرى.
 
                                                               باالشرتاك مع منظمة الصدحة العامليدة، حملدة عدن التقددم الدذ  أحدرز خدال  فدرتة                              وتعر  هذه الوثيقة، ال  بيغت - 2

                                                                                                 السنتني املاضية على مستوى املتابعة وتنفيذ العقد، مربزة  التطورات الرئيسية على املستويني الوطي والقطر .
 

 تنفيذ التزامات المؤتمر الدولي الثاني -      ثاني ا

 المعني بالتغذية على المستوى الدولي
 عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية وبرنامج العمل الخاص به -ألف 

 
                                                                           ، أيدددت اجلمعيددة العامددة لألمدد  املتحدددة إعددال  رومددا عددن التغذيددة وإطددار العمددل اخلددا  بدد ،     6102              يف أبريل/نيسددا   - 2

            حيددمت ت تفددوي    2   622 /  01                        ( )العقددد( عددرب القددرار رقدد      6162-    6102                                             وأعلنددت عقددد األمدد  املتحدددة للعمددل مددن أجددل التغذيددة )
                                                 ( االشددرتاك يف تنفيددذ العقددد بالتعدداو  مددع برنددامخل األغذيددة  0 )                                                           منظمددة األغذيددة والزراعددة ومنظمددة الصددحة العامليددة بالقيددام مبددا يلددي: 

                                                         ( ووضع إطار عمل للعقد عدرب االسدتعانة بيليدات للتنسديق مثدل جلندة  6 )                                                   العاملي والصندو  الدوي للتنمية الزراعية واليونيسيف؛ 
                                                                                                          املتحددة الدائمدة املعنيدة بالتغذيدة وجلندة األمدن الغدذائي العداملي، بالتشداور مدع منظمدات ومنتدديات دوليدة وإقليميدة أخدرى؛      األمد  

                                                                                         تقارير كل سنتني يستخدمها األمني العام لألم  املتحدة من أجل إبالغ اجلمعية العامة عن تنفيذ العقد.       إبدار  و   (  0 )
 

                                        
 mo153e.pdf-http://www.fao.org/3/a -C 2015/REPالوثيقة   1

 https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259 -A/RES/70/259 الوثيقة  2

http://www.fao.org/3/a-mo153e.pdf
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259
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                                                                         ، ت إطدددال  العقدددد يف نيويدددورك خدددال  اجتمددداع املنتددددى السياسدددي الرفيدددع املسدددتوى، وأقيمدددت     6102            يف يوليو/متدددوز  - 2
                                          خال  الدورة احلادية والسبعني للجمعية العامة.      6102                   لعقد يف سبتمرب/أيلو   ل                     فعالية إضافية للرتويخل 

 
               من البددا احلاليددة                                                                            ويرمددي العقددد إىل تددوفري إطددار متماسدد  العنابددر وحمدددد بوضددو  ومددرتبط مبهددل زمنيددة، يعمددل ضدد - 7

                              . أمدا القيمدة املضدافة للعقدد فهدي     6101         وخطدة عدام        الددوي                                                        واملوارد املتاحة من أجدل تنفيدذ االلتزامدات الد  قطعدت يف املدؤمتر
                                                                                                          تعيني فرتة للرتكيز من أجل ألديد األثر والنواتخل وتتبعها وألقيقها، وتوفري إطار سهل الوبو  وشفاف وعاملي لتتبع التقددم 

                   االلتزامات املقطوعة.         يف ما خ       بادلة                  وضما  املساءلة املت
 
                                                                                        وسدددوف يسدددتكمل العقدددد اجلهدددود احلاليدددة ويعدددزز االتسدددا  بدددني اجلهدددات الفاعلدددة والتددددابري، ويسدددرع عجلدددة تنفيدددذ  - 8

                                                                                                         االلتزامددات ويرعددى التزامددات إضددافية، بالتماشددي مددع املطددامم التحويليددة للمددؤمتر وأهددداف التنميددة املسددتدامة وأهددداف مجعيددة 
                                                                                           ة. وسدوف يشدمل العقدد األطدراف كلهدا ويدوفر بيئدة متكينيدة ألدرتم فيهدا السياسدات والدربامخل املوجبدات املتعلقدة             الصحة العامليد

                                                    حبقو  اإلنسا  وشروط املساواة بني اجلنسني، وألميها وتفي هبا.
 
                                                        مددن خددال  عمليددة ووليددة وتعاونيددة تضددمنت مناقشددات وجهددا  لوجدد  مددع   3                                وقددد بددين برنددامخل العمددل اخلددا  بالعقددد - 9
                                                                                                  ألعضاء، ومشاورتني مفتوحتني على اإلنرتنت من تنظي  اللجندة الدائمدة للتغذيدة. وهدو يشدمل سدتة جمداالت للعمدل شداملة  ا

                                              ومرتابطة، ومنبثقة عن توبيات إطار العمل أال وهي:
 

 نظ  غذائية مستدامة قادرة على الصمود والتكيف للتوبل إىل تغذية بحية؛ )أ(
 تغطية شاملة إلجراءات التغذية اجلوهرية؛ونظ  بحية متناسقة توفر  )ب(
 واحلماية االجتماعية والتثقيف التغذو ؛ )ج(
 والتجارة واالستثمار لتحسني التغذية؛ )د(
                                             والبيئات اآلمنة الداعمة للتغذية لألعمار مجيعا ؛ )ه(
 احلوكمة واملساءلة يف حقل التغذية. تعزيزو )و(

 
 أما وسائل تنفيذ العقد فتتضمن:  -01
 

، للعمل يف سيا  التغذية الوطنية والسياسات املتصلة املؤمتر الدويتقدمي األعضاء التزاماهت  اخلابة ب )أ(
 بالتغذية، وبالتحاور مع طائفة واسعة من أبحاب املصلحة من خال  قاعدة بيانات مفتوحة؛

وتشريعات تتيم وإقامة شبكات للعمل؛ أ  األادات غري رمسية للبلدا  ترمي إىل الدعوة لوضع سياسات  )ب(
 وتسلط الضوء على النجاحات وتوفر الدع  املتباد  من أجل تسريع التنفيذ. ،املمارسات تباد 

 بالنجا  والتعبري عن التحديات وتشجيع التعاو ؛  إلقرارمنتديات للتخطيط وتقاس  املعارف وا إقامة )ج(
 املوارد املالية لدع  تنفيذ السياسات والربامخل الوطنية.  وحشد )د(

 
                                        

3  2016to2025/en/-action/workprogramme-of-http://www.who.int/nutrition/decade 

http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/en/
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 الدولي الثاني لمتصلة بالمؤتمراالتطورات الدولية  -اءب
 المعني بالتغذية

 
   ة،                                                                          ، قررت جلنة األمن الغذائي العاملي تعزيز دورها يف االرتقاء بالتغذية. وهلدذه الغايد    6102                    يف أكتوبر/تشرين األو   -  00

            عدددي بالتغذيدددة   امل      عددداملي  ال     نتددددى   امل              مضدددطلعة  بددددور                  التغذيدددة يف العدددامل،                         فدددز مسدددامتها يف مكافحدددة سدددوء حل                   أقدددر ت إطدددارا  للعمدددل 
  .          حاب املصلحة ب      تعدد أ  امل                 شرتك بني احلكومات و   امل
 

                                                                ، اشدددرتكت منظمدددة األغذيدددة والزراعدددة مدددع منظمدددة الصدددحة العامليدددة يف استضدددافة    6102                    ويف ديسدددمرب/كانو  األو   -  04
            مسددارات ثالثددة      علدى                  يف رومددا مدع الرتكيددز                             اط غذائيدة بددحي ة وتغذيدة حمس ددنة                                             النددوة الدوليددة عدن الددنظ  الغذائيدة املسددتدامة ألمندد

                     ( والسياسدات والتددابري  6 )                                                                          ( السياسات والتدابري من جانب العر ، بغية زيادة الوبو  إىل أمناط غذائيدة بدحية؛  0 )    هي: 
                          ( والتددابري لتعزيدز املسداءلة  0 )                                                                           من جانب الطلب، بغية زيادة الوبو  ومتكني املستهلكني مدن اختيدار أمنداط غذائيدة بدحية؛ 

                                             دعمددت النددوة التعدداو  بدني احلكومددات وأبدحاب املصددلحة      وقدد                                               والقددرة علدى الصددمود واإلنصداف ضددمن النظدام الغددذائي. 
            تغذية أفضل. ل                      تقدمي أمناط غذائية بحية                                                   اآلخرين يف وضع حلو  مبتكرة لتمكني النظ  الغذائية من

 
   :       ما يلي          ، فتتضمن           املؤمتر الدوي                  خت  متابعة العقد و                                أما التطورات الدولية األخرى ال   -  03
 

الددوي  املدؤمتر مدن انطالقدا  رفع مستوى الوعي بتحدديات سدوء التغذيدة، وبنداء الددع  لتحسدني التغذيدة  بغية    )أ(
ملنظمددة األغذيددة والزراعددة مددا ليتيسدديا ملكددة  سددفريين خاب ددني للتغذيددة، جددرى تعيددني الثدداين املعددي بالتغذيددة

 ؛ 4102وليتسي مل  ليسوتو يف عام  ،4102يف عام  اإسباني
          ( خطددة عمددل     4102                       )أديددأ أبابددا، يوليو/متددوز                                             الدددورة الثالثددة للمددؤمتر الدددوي لتمويددل التنميددة       اعتمدددت      وقددد    )ب(

                                            الدد  تشددجع علددى زيددادة االسددتثمارات العامددة واخلابددة       4131                                      أديددأ أبابددا باعتبارهددا جددزءا  مددن خطددة عددام 
                 لغايات التغذية؛ 

                                                                     ، أيدددت هيئددة املددوارد الوراثيددة لألغذيددة والزراعددة ياخلطددوط التوجيهيددة الطوعيددة     4102             /كددانو  الثدداين         ويف يناير    )ج(
                                                                                        لتعمدددددي  مفهدددددوم التندددددو ع البيولدددددوجي يف السياسدددددات والدددددربامخل وخطدددددط العمدددددل الوطنيدددددة واإلقليميدددددة املتعل قدددددة 

                       م  فيها الشدواغل املتصدلة                                                 القطاعات واألهداف اإلمنائية ذات الصلة ال  ميكن أ  تع  ألدد               بالتغذيةي، ال  
                    على املستوى القطر ؛ الدوي                                                              بالتنوع البيولوجي من أجل التغذية، مبا فيها تدابري متابعة املؤمتر

على أميدة التزامدات املدؤمتر  4102و 4102 عامييف نسختي  الصادرتني يف  تقرير التغذية العامليد شد      يما  ف    )د(
 سألة النظ  الغذائية؛ مل األمية يتعلق مبنم ما يفسيما  وتوبيات  والالدوي 

الددوي ، الد  تشدري بدراحة إىل املدؤمتر توبيات ألسني التغذية من خال  الزراعة والدنظ  الغذائيدةوقد بيغت     )ه(
 ؛ 4102العاملي املعي بالزراعة ونظ  األغذية من أجل التغذية يف أغسطأ/آب  الفريقوإىل العقد من قبل 

( 4102و د  جددانريو، أغسددطأ/آب وشدددد البيددا  املشددرتك لالتفددا  العدداملي للتغذيددة مددن أجددل النمددو  )ريدد    )و(
 والعقد؛  املؤمتر الدويعلى أمية االلتزامات املالية واخلابة بالسياسات املتصلة بالتغذية يف سيا  
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  Panorama of Food and Nutrition Security in Latin America and the Caribbean            وأبلدن تقريدر     )ز(
                                                                                           )املشددهد العددام لألمددن الغدددذائي والتغددذو  يف أمريكددا الالتينيددة والبحدددر الكدداريا(، الصددادر يف يناير/كدددانو  

           يف املائة مدن     43                               املرتبطة بالعقد، أ  السمنة تصيب              املؤمتر الدوي       متابعة   أنشطة             باعتباره أحد       4107      الثاين 
                        ، ودعدا إىل سياسددات وتدددابري    وز                   يعددانو  مدن زيددادة الدد                  يف املائددة مددن السدكا      28                     سدكا  اإلقلددي  وأ  حدواي 

                                     منسقة من أجل التصد  للسمنة يف اإلقلي .
 

 الثاني المعني بالتغذية الدولي تنفيذ التزامات المؤتمر - اثالث  
 على المستوى القطري

 لمحة عامة - ألف
 

                                              مليددو  شددخ  حددو  العددامل مددن نقدد  التغذيددة، برتاجددع بلددن      793       : يعدداين                                 التصددد  لسددوء التغذيددة بكافددة أشددكال  -  02
                                                       ، بلغت املعدالت العاملية للتقدز م واهلدزا  والدوز  الزائدد لددى     4102                                  مليو  شخ  خال  العقد املاضي. ويف عام      027     عدده 

                                  مليونددا ( تباعددا . أمددا معددد  الرضدداعة     24         يف املائدة )   4 . 2          مليونددا ( و    21         يف املائددة )   2 . 7          مليونددا ( و     022         يف املائددة )   4 .  43       األطفدا  
                         بلدا  يف خف  معددالت التقدزم     29                يف املائة. وقد جنم     49                       فيما بلن معد  فقر الدم          يف املائة   3 2                        الطبيعية اخلالصة فقد بلن 

                                                                          بلدددا  عددن ارتفدداع يف معدددالت الرضدداعة الطبيعيددة اخلالصددة. ولكددن يف املقابددل، فدد   معدددالت     32          فيمددا أبلددن       4104        منددذ عددام 
                                السمنة لدى الكبار أ  تبلدن الضدعف                                                                       زيادة الوز  آخذة يف االرتفاع فيما مل يسجل فقر الدم أ  تراجع. وكادت معدالت 

                                    يف املائة من النساء يعانو  من السمنة.    02                   يف املائة من الرجا  و    00    كا          4102      ؛ ففي     4102 و      0981        بني عامي 
 

                  تشدددري تقدددديرات البنددد    و                                                       يرتكدددز متويدددل املددداةني للتغذيدددة يف املقدددام األو  علدددى نقددد  التغذيدددة.                    زيدددادة االسدددتثمارات: -  02
                                                                                                        الدوي إىل أ  اإلنفا  السنو  احلاي على التدخالت املتصلة بالتغذية من أجل تناو  التقدزم ونقد  التغذيدة احلداد الشدديد 

           مليدار دوالر    0                                     مليدار دوالر أمريكدي مدن املصدادر احلكوميدة و   9 . 4                                                    والرضاعة الطبيعية اخلالصة وفقر الدم لددى النسداء، يبلدن 
                  مليددار دوالر أمريكددي    7                                                            جددل التحقيددق الكامددل ألهددداف مجعيددة الصددحة العامليددة ينبغددي إنفددا  مبلددن  أل      ةني. و              أمريكددي مددن املددا

                                       إضايف يف السنة خال  السنوات العشر املقبلة.
 

                            بلددددا  يندددتهخل سياسدددات وطنيدددة ختددد       083                    يف الوقدددت الدددراهن هنددداك                              التغذيدددة يف السياسدددات الوطنيدددة:      موقدددع      تعزيدددز  -  02
                  بلددا  أهدداف تتعلدق     28                                                             ا  خطط قطاعية للصحة تنطو  على مكونات تتعلق بالتغذية فيما لددى    بلد     012              التغذية، ولدى 

                                                                                                     بالتغذية ضمن اخلطط اإلمنائية الوطنية. ومن األطر الستني للمساعدات اإلمنائية لألمد  املتحددة الد  جدرى ألليلهدا يشدتمل 
                           بلدا  حو  العدامل ببدذ  اجلهدود     71                                                                            يف املائة منها على أهداف التغذية العاملية جلمعية الصحة العاملية. وقد قام أكثر من     21
 4                                                                          من أجل تعمي  األمن الغذائي والتغذية يف السياسات القطاعية والربامخل االستثمارية.      4102 و      4102  يف 
 

                                        
 ms430e.pdf-http://www.fao.org/3/a( و6100-6102االستعرا  العاملي الثاين لسياسة التغذية الذ  جتري  منظمة الصحة العاملية ) املصادر:  4

http://www.fao.org/3/a-ms430e.pdf
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              بلدددددا  التدددددريب     23                                   بلدددددا  أخصددددائيو  يف التغذيددددة، كمددددا يددددوفر     73       يوجددددد يف                                  تعزيددددز القدددددرات البشددددرية واملؤسسددددية: -  07
                                                                                             لألخصددائيني الصددحيني بشددأ  تغذيددة األمهددات واألطفددا . وقددد جددرت تنميددة القدددرات يف جمددا  األمددن الغددذائي والدسدددتور 

        كروبات. ي                 ومقاومة مضادات امل         الغذائي
 

                        بلددا  يف أمريكدا الالتينيدة     41       بلددا  )    91       كثدر مدن                                       بوج  عام، قدمت املنظمدة الددع  التقدي إىل أ                   توفري الدع  التقي: -  08
      بلددا      41                                 بلددا  يف الشدر  األدىن/ودا  أفريقيدا؛ و   9                  بلددا  يف أفريقيدا؛ و    21                             بلدا  يف أوروبا/آسيا الوسدطى؛ و   2 و  ؛          والكاريا(

                                                               الددنهخل القائمددة علددى الغددذاء يف اسددرتاتيجيات التغذيددة متعددددة القطاعددات،        إدراج    علددى     هددا                            يف آسدديا/احمليط اهلددادع( مددع تركيز 
                                                                                                التغذيددددة يف السياسددددات الزراعيددددة واخلطددددط االسددددتثمارية، والغددددذاء والتغذيددددة يف املدددددار ، ونظدددد  املعلومددددات الغذائيددددة       إدراج   و 

         التغذو .         والتثقيف
 

ددل للدددو  اجلزريددة الصددغرية                        بندداء علددى مددا دعددت إليدد  يإ                                  دعدد  الدددو  الناميددة اجلزريددة الصددغرية: -  09                  ل                      جددراءات العمددل املعجل
                                                                                               فدد   املنظمةددد، بالتعدداو  مددع إدارة الشددؤو  االقتصددادية واالجتماعيددة لألمدد  املتحدددة ومكتددب املمثددل السددامي املعددي   5        الناميددةي

                 امخل العمددل العدداملي                                                                                                بأقدل البلدددا  مندوا  والبلدددا  الناميدة غددري السدداحلية والددو  اجلزريددة الصدغرية الناميددة، قددد ترأسدت بددياغة برند
                                                                                                        لألمددن الغددذائي والتغذيددة يف الدددو  اجلزريددة الصددغرية الناميددة، الددذ  سدديت  إطالقدد  لدددى انعقدداد مددؤمتر املنظمددة يف يوليو/متددوز 

                                                                                                  . وبرنددامخل العمددل هددذا مبثابددة وثيقددة توجيهيددة ترمددي إىل تشددجيع التدددابري املنسددقة للحكومددات والقطدداع اخلددا  وا تمددع     4107
                                                                                       الدوليددة والشددركاء اآلخددرين يف التنميددة، الدد  تعتددرب مطلوبددة لتعجيددل العمددل مددن أجددل وقددف تنددامي أزمددات                املدددين واملنظمددات

   ويف       4131                                          برنددامخل العمددل، الددذ  أدرج بالكامددل يف خطددة عددام     أمددا                                                 األمددن الغددذائي والتغذيددة وعكددأ مسددارها بطريقددة وافيددة. 
                                            ليدة والوطنيدة واإلقليميدة والعامليدة مدن أجدل ألقيدق                              يوبدي بد جراءات علدى املسدتويات احمل ف  ،            املؤمتر الددوي                 إطار العمل اخلا  ب

                                     ( وألسدني اسدتدامة الدنظ  الغذائيدة وقددرهتا  4 )                                                 ( تعزيز البيئات التمكينية لألمن الغذائي والتغذية؛  0 )         متكافلة:            ثالثة أهداف 
          وقد أطلقدت      ية.                       ألسني األمن الغذائي والتغذ        من أجل                       ( ومتكني األشخا  وا تمعات  3 )                             على الصمود ومراعاهتا للتغذية؛ 

                                                                                                           لدى املنظمة مبادرة أقاليمية بشأ  الدو  اجلزرية الصغرية النامية بوبفها وسديلة لددع  تنفيدذ برندامخل العمدل. وقدد بدممت 
                                                                                           املبادرة األقاليمية بشأ  الدو  اجلزرية الصغرية النامية لتعزيز دع  الربنامخل متعدد االسرتاتيجيات.

 
 مجالت العملاألنشطة الرئيسية لكل من  - باء

 
                                                                                         من أجل اإلبالغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ توبيات إطار العمل، ت تقسدي  هدذه التوبديات علدى سدتة جمداالت  -  41

      (. 9           نظر الفقرة  ا                                    للعمل ضمن برنامخل العمل اخلا  بالعقد )

                                        
 6102إجراءات العمل املعجلل للدو  اجلزرية الصغرية النامية،  A/CONF.233/10الوثيقة   5
(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.223/10&Lang=E.) 
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 6                                                                 نظم غذائية مستدامة قادرة على الصمود والتكيف للتوصل إلى تغذية صحية   : 1
 

                                                                       الضددوء علددى احلاجددة إىل سياسددات وطنيددة متسددقة ذات أهددداف بددرحية واسددرتاتيجيات تتعلددق              املددؤمتر الدددوي     سددل ط  -  40
                                                                                                       بالتغذيددة، مددن أجددل ألسددني الددنظ  الغذائيددة، مبددا يف ذلدد  كافددة مكونددات اإلنتدداج والتجهيددز والتوزيددع، مددن أجددل تددوفري أغذيددة  

      بحية.                                   بطريقة مستدامة من أجل أمناط غذائية   ،                                   كافية ومأمونة ومنوعة وغنية باملغذيات
 

                                                                          بلدا  من أجل خفد  الفاقدد واملهددر مدن الغدذاء بواسدطة تدالت للتوعيدة وبنداء القددرات     47               وقد جرت مساعدة  -  44
                                                                                                          والسياسات القائمة على األدلة. ويقوم عدد متزايد من البلدا  بالنظر يف إدراج االستدامة ضمن خطوط  التوجيهيدة بشدأ  

                                   النظ  الغذائية القائمة على األغذية.
 

      بلدددا      48               بلدددا ، كمدا قدام     27                                                                      وقدد نفدذت تددابري للوقايددة مدن خطدر انعدددام األمدن الغدذائي والتخفيددف مدن وطأتد  يف  -  43
                علدددى الصدددمود بوجددد           ا تمعدددات                                                                      بتنفيدددذ إجدددراءات اجتماعيدددة اقتصدددادية ختفدددف مدددن االنكشددداف علدددى املخددداطر وتعدددزز قددددرة 

                املخاطر واألزمات.
 

                             بلدددددا  بتعزيددددز الطحددددني باملغددددذيات،     27                                                                 وتبددددذ  حاليددددا  جهددددود لتحسددددني اجلددددودة التغذويددددة ل مدددددادات الغذائيددددة مددددع قيددددام  -  42
                                      بلددددا  ينفدددذ تددددابري لتغيدددري تركيبدددة املنتجدددات     21                                        بلددددا  بتعزيدددز الزيدددوت بالفيتدددامني أ. كمدددا أ     4 2                     بتعزيدددز امللدددم بددداليود، و       بلددددا     014 و

                                                           بلدا  إجراءات خلف  األتا  الدهنية املوجبة يف املنتجات الغذائية.    01            ما ال يقل عن                                   )بصورة إلزامية أو طوعية( وقد اختذ
 

      بلدددددا      31                                                                         بلدددددا  سياسددددات للتقليددددل مددددن تسددددويق األغذيددددة واملشددددروبات غددددري الكحوليددددة لألطفددددا ؛ ويطبددددق     20     ولدددددى  -  42
                                     ة مدن نظمد  الوطنيدة للرقابدة علدى األغذيدة                       بلددا  بتحسدني جواندب فتلفد    00                                               سياسات ضريبية لتوجي  اخليارات الغذائية؛ وقدد قدام 

                                                                                                                   مبا يشمل أطرا  قانونية ومؤسسية والقدرات التقنية والعلمية لتصمي  وتنفيذ برامخل إلدارة األمن الغذائي قائمة على املخاطر.
 
 7                                                          نظم صحية متناسقة توفر تغطية شاملة إلجراءات التغذية الجوهرية   : 2
 

           تدددد  الفوليدددد  -                    جندددداب باحلديددددد أو باحلديددددد  اإل                                                 متثلددددت التدددددخالت الرئيسددددية املنفددددذة يف تزويددددد النسدددداء يف سددددن  -  42
               بلددا ( وبالزند      37                بلددا ( وباحلديدد )    70                                                                 بلددا ( وتزويدد األطفدا  ألدت سدن اخلامسدة باملغدذيات الدقيقدة: بالفيتدامني أ )    000 )
        ت إدراج      كمدددا                                بلدددا  ينفدددذ بددرامخل لطددرد الديدددا .      23              بلدددا (. وهندداك     27                                         بلدددا ( وباملسدداحيق متعددددة املغددذيات الدقيقدددة )    33 )

          بلدا .    27                   بلدا  ومر  السل  يف     70                               ريو  نق  املناعة البشرية/اإليدز يف  ف                             موضوع التغذية يف برامخل تتناو  

                                        
 . 20و 22و 22و 22و 20و 21و 02و 06و 00و 01و 2 العملتوبيات إطار   6
 . 22و 28و 20و 22و 22و 22و 00و 02و 02و 02و 68و 60و 62و 62إطار العمل  توبيات  7
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 8                                    : الحماية الجتماعية والتثقيف التغذوي 3
 

                                    بلدددا  التحددويالت النقديددة املشددروطة. وإ      38                                                 بلدددا  التغذيددة مددن خدال  احلمايددة االجتماعيددة، فيمددا يطبدق     24       يتنداو   -  47
                                                                                               برنددامخل املنظمددة االسددرتاتيجي بشددأ  خفدد  الفقددر يف الريددف يسددتخدم اسددرتاتيجيات مقرتنددة بسددياقها احمللددي مددن أجددل دعدد  

                                               رة يف جمدا  السياسدات وتنميدة القددرات ونظد  املعلومدات                                                       البلدا  يف تعزيدز نظد  احلمايدة االجتماعيدة مدن خدال  تقددمي املشدو 
                                                                         من أجل ألسني سبل املعيشة الريفية وتعزيز قدرة فقراء األرياف على إدارة املخاطر.   ،                              وبكوك املعارف القائمة على األدلة

 
                                                     بلدددددا  بددددرامخل إلسددددداء املشددددورة بشددددأ  األمندددداط الغذائيددددة الصددددحية     018                     التثقيددددف التغددددذو ، لدددددى          يف مددددا خدددد   و  -  48
                                     برناجما  منها التثقيف التغدذو  مدع قيدام     20                                           بلدا  برامخل للصحة والتغذية يف املدار ، يتضمن     89                 تلة إعالمية، ولدى    91 و

                                                                                                        بلدا  بصياغة خطوط توجيهية بشأ  النظ  الغذائية القائمدة علدى األغذيدة. ويقدوم العديدد مدن البلددا  بتوسدي  األغذيدة     002
                                                                    هددة العبددوات. وقددد ت إدراج سددالمة األغذيددة يف بددرامخل التغذيددة مددن خددال  ياملفدداتيم                          بلدددا  فقددط يقددوم بتوسددي  واج   42     ولكددن 

                     اخلمسة لسالمة األغذيةي.
 
 9                                التجارة والستثمار لتحسين التغذية   : 4
 

                              اتفاقيدة جتاريدة دوليدة. وقدد روجدت     08                                                               دعمت املنظمة البلدا  وا موعات االقتصادية االقليمية يف بياغة وتنفيذ  -  49
                                                                                                      منظمة الصحة العاملية الستخدام املوابفات الدولية لسالمة األغذية من خال  جلنة تددابري الصدحة والصدحة النباتيدة. وقدد 

                                                                           فات علدى الدواردات مدن األغذيدة الغنيدة بالددهو  والسدكريات واألمدال ، فواجهدت أحياندا   ي                             فرضت بع  البلدا  قيودا  وتعر 
                                             من حيمت االمتثا  لالتفاقيات التجارية الدولية.      ألديات 

 
 10                                             البيئات اآلمنة والداعمة للتغذية لألعمار جميعا     : 5
 

                                    بلددا  بالتوبدية بالرضدداعة الطبيعيدة حدد      82             أشدهر، ويسددتمر    2                                    بلددا  بالرضدداعة الطبيعيدة اخلالصدة لفددرتة      002     يوبدي  -  31
                                                                      يف املائة فقط من جمموع الوالدات يت  يف مرافق مصدنفة علدى أهندا يمالئمدة لألطفدا .ي     04                          سن السنتني وما بعدها. ولكن 

          بلدددا  فقددط     39                                                                                   بلدددا  تدددابري قانونيددة تغطددي بعضددا  مددن أحكددام املدونددة الدوليددة لتسددويق بدددائل لدد  األم، بيددد أ       032        وقددد نفددذ 
                                           لددراهن بتقدددمي مزايددا نقديددة إلجددازة األمومددة تددواز                 بلدددا  يف الوقددت ا    77                                           يدددرج كافددة األحكددام أو معظمهددا يف تدددابريه. ويقددوم 

            أسبوعا .    02                                            ال يقل عن ثلثي قيمة الراتب السابق للوالدة ملدة    ما

                                        
 . 62و 60و 66و 60و 61و 02توبيات إطار العمل   8
 . 08و 00و 8و 2توبيات إطار العمل   9
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         فيمدا قدام                                                                         بلدا  يف خطط  أو سياسات  إجراءات الستحداث بيئات غذائية بحية يف مكا  العمل،     22         وقد أدرج  -  30
                           بلدددا  فقددط لديدد  معددايري واضددحة     21          ولكددن هندداك    ،        يف املدددار            هبددذه اخلطددوة        بلدددا      97    قددام               يف املستشددفيات و      بددذل        بلدددا      34

           بلدا  فقط.    43                                           تناو  نق  الوز  وفقر الدم لدى املراهقني إال يف     ت                                            بشأ  األغذية واملشروبات املتاحة يف املدار . ومل ي
 
 11                                      تعزيز الحوكمة والمساءلة في حقل التغذية   : 6
 

                                                                رتاتيجيات والسياسددات واخلطددط والددربامخل الوطنيددة ذات الصددلة، وبغيددة تنسدديق                         مددن أجددل ألقيددق االتسددا  يف االسدد -  34
                                                                                                  املددوارد الوطنيددة لتحقيددق أهددداف التغذيددة وغاياهتددا، ينبغددي وجددود آليددات مشددرتكة بددني القطاعددات مددن أجددل اإلشددراف علددى 

                                                                      بلدا  آلية واحدة أو أكثر للتنسيق بني القطاعات تشمل أبحاب مصلحة متعددين      022                             التنفيذ واملساءلة وربدما. لدى 
                  بلددا (. وتشدمل تلد     2 3                                       بلدا ( أو مكتب رئديأ الدوزراء أو الدرئيأ )     002                       بلدا ( أو وزارة الصحة )    47 )   ة                    وترأسها وزارة الزراع

         ب املصاحل.                                          بلدا  ما يربز احلاجة إىل ضوابط متينة ضد تضار     20                     اآلليات القطاع اخلا  يف 
 

                             بلددا  منتددى ناشدط متعددد أبدحاب     29                             بلددا  وثدالث واليدات هنديدة. ولددى     29                            ويشارك يف حركدة تعزيدز التغذيدة  -  33
              بلددا ، كمدا أ      32                                     منتددى. ويوجدد إطدار وطدي مشدرتك للنتدائخل يف     49                                مدع مشداركة ممثلدني عدن القطداع اخلدا  يف    ،      املصلحة
                             بلدا  خطة عمل تتصل بالتغذية.    34    لدى 
 

                                                                                  بلدددا  الدددع  إلرسدداء نظدد  مددن أجددل ربددد السياسددات الغذائيددة والزراعيددة وألليلهددا وإبددالحها. ومددن     00         وقددد تلقددى  -  32
                                                                                                  خال  برنامخل التعاو  بني بلدا  اجلندوب، شدجعت املنظمدة علدى التبداد  والدتعل  بدني احلكومدات وممثلدي ا تمدع املددين مدن 

                       صاد  للمرأة يف الريف.                                          بلدا  يف معر  تقاس  املعارف بشأ  التمكني االقت    01
 

 مساهمات وكالت األمم المتحدة - اع  راب
 

               املواضدديع األربعددة      أحددد                                                                           قامددت منظمددة األغذيددة والزراعددة بتعمددي  التغذيددة يف إطارهددا االسددرتاتيجي فجعلددت التغذيددة  -  32
                                                                                                            الشاملة للمنظمة مسلطة الضوء على ضرورة الرتكيز على الدنظ  الغذائيدة باعتبارهدا وسديلة مسدتدامة للتصدد  لسدوء التغذيدة 

                                                           بلددددا  يف أفريقيدددا جنددوب الصدددحراء الكدددربى إلدراج األهدددداف التغذويدددة يف     21                                   بكافددة أشدددكال . وقدددد دعمدددت املنظمددة حدددواي 
                                                                                       ة. وتدع  املنظمة حاليا  البلدا  يف بياغة اخلطوط التوجيهية بشأ  الدنظ  الغذائيدة القائمدة علدى                         السياسات والربامخل الزراعي

                                         اهلدوة علدى مسدتوى البياندات الغذائيدة العامليدة      ردم                                                     تتناو  كيف ينبغي للنا  تنداو  الغدذاء. وتسداه  املنظمدة يف      ال         األغذية
                                         تدددع  املنظمددة تنظددي  مددؤمترات إقليميددة يف الفددرتة     كمددا         لعدداملي.                                                  مددن خددال  تطددوير قاعدددة بيانددات اسددتهالك األغذيددة الفددرد  ا

                                                                      من أجل إدراج هنخل النظ  الغذائية بغية التصد  لسوء التغذية بكافة أشكال .      4108-    4107
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                                              وضعت منظمة الصحة العامليدة توجيهدات تسرتشدد باألدلدة       4142-    4102                                  إىل جانب االسرتاتيجية التغذوية للفرتة  -  32
                        بلددددا  مدددع الرتكيدددز علدددى نشدددر     71                                                        ي الصدددحي والتددددخالت التغذويدددة الفعالدددة، وقددددمت الددددع  التقدددي إىل                 حدددو  الدددنمط الغدددذائ

                                                                                                           اخلطوط التوجيهية وتكييفها، ومراقبة التغذية، وبناء القدرات وتطوير االسرتاتيجيات وخطط العمل والتشريعات الوطنية.
 

                  لفيتدددامني أ إىل حدددواي  ا             فقددددمت مكمدددالت   ،      لتغذيدددة            كبدددريا  لسدددوء ا          عبئدددا       تعددداين       بلددددا       047                   وقدددد دعمدددت اليونيسددديف  -  37
                                                                                               مليو  طفل ودعمت إدارة سوء التغذيدة احلداد الشدديد يف السديا  اإلمندائي والسديا  اإلنسداين علدى حدد سدواء فبلغدت     471

            وهدددي قدددد وضدددعت       4107-    4102                                                       ولليونيسددديف نتيجدددة حمدددددة للتغذيدددة يف خطتهدددا االسدددرتاتيجية للفدددرتة                     مليدددوين طفدددل تقريبدددا .
                        اسرتاتيجية تغذوية جديدة.

 
                                                     مليو  شخ  منكشف على املخداطر وعددمي األمدن الغدذائي كدل عدام،     71                                  يبلن برنامخل األغذية العاملي أكثر من  -  38

                                                                                        بددياغة اخلطددط والسياسددات الوطنيددة وتنفيددذها مددن أجددل إهندداء سددوء التغذيددة بكافددة أشددكال . وتتضددمن اخلطددة          وهددو يدددع  
                                                        هدفا  يتعلق بالتغذية، كما أقرت اسرتاتيجية جديدة للتغذية.  -      4140-    4107                                      االسرتاتيجية لربنامخل األغذية العاملي للفرتة 

 
                                         إىل تعزيددددز اإلنتددداج احمللددددي لألغذيددددة مدددن خددددال  أبددددحاب                                                 وترمدددي اسددددتثمارات الصدددندو  الدددددوي للتنميددددة الزراعيدددة -  39

        مدراع   ف      4108-    4102                             ثلدمت املشداريع الد  أقدرت يف الفدرتة     أمدا                                                       احليازات الصغرية واملزارعني األسريني، مع الرتكيز على النساء. 
  .                                                   للتغذية ويرمي على وج  اخلصو  إىل تنويع األمناط الغذائية

 
                                                              األمدد  املتحدددة، أطلقددت اللجنددة الدائمددة للتغذيددة خطددة اسددرتاتيجية جديدددة                              مددن أجددل تعزيددز االتسددا  يف منظومددة  -  21

                                                                           وثيقددة للمناقشددة بشددأ  ياحلوكمددة العامليددة للتغذيددةي تصددف اهليكددل احلدداي للتغذيددة مددع عددر        بدددرت أ  و       4141-    4102      للفددرتة 
                    علدى ثالثدة جمداالت حمدددة:                                                                                   مفصل للجهات الفاعلة الرئيسية يف جما  التغذية وواليتها، مبا يف ذل  دور اللجنة الذ  يركدز 

                                           أ  تعزيز االتسا ؛ واإلشراف؛ واألدلة واملساءلة.
 

 الخالصة - ا      خامس  
 

                    ولكدددن األهدددداف العامليدددة                             الددددوي الثددداين املعدددي بالتغذيدددة،                                                 بدددذلت جهدددود حثيثدددة لتنفيدددذ االلتزامدددات الدوليدددة للمدددؤمتر -  20
                             وجلميع البلددا  تقريبدا  سياسدات                             يف تنفيذ االلتزامات الوطنية.            بع  التقدم   ز ا   حر  إ              على الرغ  من                        للتغذية مل تنفذ بالكامل، 

                                                                                                           تتعلدق بالتغذيدة تغطدي يف أحيدا  كثدرية كافددة أشدكا  سدوء التغذيدة، مدع أ  التغذيددة ليسدت دائمدا  هددفا  معلندا  يف السياسددات 
                ت تشدددمل يف الغالدددب                                                                                القطاعيدددة أو يف اخلطدددط اإلمنائيدددة علدددى املسدددتوى الدددوطي. وقدددد أرسددديت آليدددات للتنسددديق بدددني القطاعدددا

                                                                                                أبحاب مصدلحة متعدددين. وبصدورة عامدة، عدب تعزيدز التنفيدذ، كمدا عدب زيدادة االسدتثمارات مدن أجدل التغذيدة وألسدني 
                                                                              االتسا  بني السياسات. ويوفر العقد فربة لدفع عجلة التقدم على تل  اجلبهات كافة.
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 المؤتمر اتخاذها على                     اإلجراءات التي ي قترح - ا      سادس  
 

               املؤمتر مدعو إىل:   إ   -  24
 

 الرتحيب ب عال  عقد األم  املتحدة للعمل من أجل التغذية من قبل اجلمعية العامة لألم  املتحدة؛ )أ(
ويف تنفيدذ العقدد، مبدا يف ذلد   الدوي الثداين املعدي بالتغذيدة واإلقرار بالتقدم احملرز يف متابعة التزامات املؤمتر )ب(

 ب ؛ تطوير برنامخل العمل اخلا 
 اإلضافية للمضي قدما . اإلجراءاتوتقدمي التوجيهات بشأ   )ج(

 


