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A 

 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 الدورة الرابعة واألربعون
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9روما، إيطاليا، 

  ،المعني بالتغذية المؤتمر الدولي الثاني متابعةالتقرير المرحلي بشأن 
 التغذيةتنفيذ عقد األمم المتحدة للعمل من أجل بما في ذلك 

 تقرير فترة السنتين
 

 موجز
 

 العاملية، الصتتتتتت ة منظمة مع باالشتتتتتت ا  2014 الثاين تشتتتتتترين/نو مرب يف ،والزراعة األغذية منظمة استتتتتتت تتتتتتا   
. به اخلاص العمل إطارو  التغذية عن روما إعالن اعتمد الذي( الثاين الدويل املؤمتر) بالتغذية املعين الثاين الدويل املؤمتر
 األمم عقد ن وأعل الدويل وثيقيت النتائج اخلاصتتتتة باملؤمتر املت دة لألمم العامة اجلمعية أيدت ،2016 نيستتتتان/أبريل ويف

 مبهل ومرتبطا   بوضتتتتتتو  وحمددا   العناصتتتتتتر متماستتتتتت  إطارا   وعرضتتتتتت  ،(2025- 2016) التغذية أجل من للعمل املت دة
 املستدامة. التنمية أهداف جانب إىل الدويل املؤمتر التزامات تنفيذ أجل من زمنية
 

: يلي ما نفيذبت العاملية الصتتتتتت ة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة بتكليف املت دة لألمم العامة اجلمعية وقام  
 الزراعية لتنميةل الدويل والصتتتتتتتتتتتتتتندو  العاملي األغذية برنامج مع بالتعاون العقد، أعمال تنفيذ قيادة يف االشتتتتتتتتتتتتتت ا ( 1)

 كل  تقارير وإصتتتتتتتتتتدار( 3) للعقد؛ عمل برنامج وضتتتتتتتتتتع يف والتعاون( 2) ؛(اليونيستتتتتتتتتتيف) للطفولةومنظمة األمم املت دة 
 .العقد تنفيذ بشأن سنتني
 

املؤمتر  التزامتات ةمتتابعت ويف العقتد تنفيتذ يفاحملرز  التقتدم صخي متا يف املستتتتتتتتتتتتتتتجتدات آخر التقرير هتذا ويعرض 
 الدولية االلتزامات نفيذت أجلمن  بذل  اليت احلثيثة اجلهود من الرغم وعلى املنصتتترمتني، الستتتنتني وخالل. الثاين الدويل
 ،اهب متصتتتلة ستتتياستتتات نتهجت تقريبا   البلدان مجيعالتغذية، رغم أن  . بعد تت قق ملغايات التغذية العاملية   إن للمؤمتر،
 التنفيذ وترية يادةز  ينبغي ل ،ولذ. ةالوطني اإلمنائية واخلطط القطاعية الستتتتياستتتتات يف املعلنة األهداف من دائما   ليستتتت 
 .التغذية جمال يف السياسات بني االتسا  وتعزيز التغذية أجل من االستثمارات زيادة مع
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 أساسيةمعلومات  -لا أو  
 
 2014يف نو مرب/تشتتتتتتترين الثاين  ،(منظمة األغذية والزراعةاملت دة )لألمم استتتتتتتت تتتتتتتا   منظمة األغذية والزراعة  -1

الذي اعتمد إعالن روما عن  (الثاين املؤمتر الدويلاملؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية ) ،باالش ا  مع منظمة الص ة العاملية
صتتتتال املستتتتتوى العاملي الرامي إىل استتتتتئالتغذية وإطار العمل املصتتتتاحب له. ويرستتتتي إعالن روما ركية  مشتتتت كة للعمل على 

اجلوع ووضتتتتتتتتتتتتع حد لستتتتتتتتتتتتومب التغذية بأشتتتتتتتتتتتتكاله كا ة، مبا يف قل  نقص التغذية والنقص يف املغذيات الدقيقة والوزن الزائد 
توصتتتية إلرشتتتاد التنفيذ  60يف جمال الستتتياستتتات. وادد إطار العمل  واستتتعة النطا عشتتترة التزامات عرض والستتتمنة، وهو ي
 زامات اليت يكرّسها إعالن روما.الفعال لاللت

 
لدويل ا وثيقيت النتائج اخلاصتتتتتتتتتتتتتة باملؤمترالصتتتتتتتتتتتتت ة العاملية  ومجعية منظمة األغذية والزراعةمؤمتر  قرّ ، أ2015ويف عام  -2
منظمة كما شتتتتتتجع املؤمتر   .1األع تتتتتتامب على تنفيذ االلتزامات املنصتتتتتتوص عليها يف إعالن روما وتوصتتتتتتيات إطار العمل ثوح

ا يشتتتتتتتمل متابعة أعمال املؤمتر الدويل الثاين، مبيف ما خيص على مواصتتتتتتتلة تعاونا مع منظمة الصتتتتتتت ة العاملية األغذية والزراعة 
 .لص ة العامليةا م  مجعية الص ة العاملية بطلب مماثل إىل املدير العام ملنظمةاملق  . وقد تقدّ العمل من أجل التغذية عقد 
 
العامة لألمم املت دة بالتزامات املؤمتر الدويل الثاين إق أدرج  يف خطة التنمية املستتتتتتتتتتتتتتتدامة  ستتتتتتتتتتتتتتّلم  اجلمعيةو  -3
نة وتعزيز ( هد ا  حمددا  يتمثل يف 2030)خطة عام  2030 لعام الق تتتتتتتتتتامب على اجلوع وتو ري األمن الغذائي والتغذية احملستتتتتتتتتتّ

من أهداف التنمية املستتتتتدامة(، وأدرج  كذل  شتتتتواغل متصتتتتلة بالتغذية يف أهداف التنمية  2)اهلدف الزراعة املستتتتتدامة 
 املستدامة األخرى.

 
ة، حملة عن منظمة الصتتتتتتت ة العامليكل من منظمة األغذية والزراعة و     يف مجميعهاوتعرض هذه الوثيقة، اليت اشتتتتتتت   -4

رئيستتتتتتتية على املستتتتتتتتويني التطورات الوتربز املتابعة وتنفيذ العقد،  يف جمايلم الذي أحرز خالل   ة الستتتتتتتنتني املاضتتتتتتتية التقدّ 
 والقطري. الدويل

 
 تنفيذ التزامات المؤتمر الدولي الثاني -ثانياا

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

 
إعالن روما عن التغذية وإطار العمل اخلاص به،  ،2016يف أبريل/نيستتتتتتتتتتتتتتان  ،اجلمعية العامة لألمم املت دة أقّرت -5

 الذي مت مبوجبه تكليف 70/2592القرار من خالل  (2025-2016عقد األمم املت دة للعمل من أجل التغذية )وأعلن  
األمم املت دة للعمل من أجل ذ عقد ياإلشراف على تنف( 1)منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الص ة العاملية بالقيام مبا يلي: 

؛ لتتتةة، ومنظمتتتة األمم املت تتتدة للطفو يتتتوالصتتتتتتتتتتتتتنتتتدو  التتتدويل للتنميتتتة الزراع برنتتتامج األغتتتذيتتتة العتتتاملي، عالتغتتتذيتتتة، بتتتالتعتتتاون م

                                        
 ؛C 2015/REP - mo153a.pdf-http://www.fao.org/3/a الوثيقة  1

WHA68.19- http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_R19-en.pdf 
 A/RES/70/259 - https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259 الوثيقة  2

http://www.fao.org/3/a-mo153a.pdf؛
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259
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تنستتتتتتتيق مثل جلنة األمم املت دة الدائمة املعنية بالتغذية وجلنة األمن الغذائي بواستتتتتتتطة آليات عمل للعقد  برنامج ووضتتتتتتتع (2)
مني األند إليها نتني يست  ات الستقارير  وإصدار( 3)خرى؛ األقليمية اإلدولية و النتديات املنظمات و امل، بالتشاور مع العاملي

 تنفيذ العقد. بشأنالعام لألمم املت دة من أجل إبالغ اجلمعية العامة 
 
 ةيملنظمة الصتتتتتتتتتت ة العاملدير العام إىل امل  وطلب 70/259القرار ب 2016مجعية الصتتتتتتتتتت ة العاملية يف عام ورّحب   -6
 وتعزيز وتنفيذ تطوير يف طلبها، على بنامب   األع تتتتتتتتتتتتتتامب، الدول"دعم  علىلعمل مع املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة ا

 طبيعة دورية قات اجتماعات وعقد التغذية، بستتتتتومب املتعلقة املتعددة الت ديات إىل للتصتتتتتدي وبراجمها وخططها ستتتتتياستتتتتا ا

 ومناسبة، للت قق، قابلةو  للقياس، وقابلة حمددة، تكون اليت االلتزامات يف النظر قل  يف مبا املمارسات، أ  ل لتبادل شاملة

يف عام  ،ب مؤمتر منظمة األغذية والزراعةرحّ . كما "(2025-2016التغذية ) أجل من العمل عقد إطار يف زمنيا  موقوتة و 
ائها مواصتتتتتتلة دعم أع تتتتتتعلى منظمة األغذية والزراعة ع وشتتتتتتجّ لعقد التغذية بإعالن اجلمعية العامة لألمم املت دة  ،2017
 .ة بشكل كاملالتغذية العامليغايات حتقيق  يف
 
التنمية املنتدى السياسي الر يع املستوى املعين ب، مت إطال  العقد يف نيويور  خالل اجتماع 2016يف يوليو/متوز و  -7

 خالل الدورة احلادية والسبعني للجمعية العامة. 2016لعقد يف سبتمرب/أيلول لإضايف لل ويج  حدث، وأقيم املستدامة
 
 واملوارد القائمة البىن ضتتتتتتمن زمنيا  يعمل وحمدد املعامل واضتتتتتت  تشتتتتتتغيلي إطار تو ري يف التغذية عقد هدف يكمنو  -8

أما القيمة امل تتا ة و . 2030وخطة عام  الثاين الدويل املؤمتر يف هبا التعهد جرى اليت الواستتعة النطا  االلتزامات املتاحة لتنفيذ
 ةوعاملي ةالوصتتتول وشتتتفا  ةستتتهلية آل  ة لل كيز من أجل حتديد األثر والنواتج وتتبعها وحتقيقها، وتو ري ديد  هي حت ،للعقد

 قطوعة.االلتزامات امليف ما خيص لتتبع التقدم وضمان املسامبلة املتبادلة 
 
وترية يستتترع ستتت، و جرامبات املتخذةيعزز االتستتتا  بني اجلهات الفاعلة واإلستتتو  ،اجلهود احلاليةإىل العقد يستتتتند وستتت -9

أهداف التنمية املستدامة و الدويل الثاين الت ويلية للمؤمتر الطموحات مع  امتاشي ريعى التزامات إضا يةستنفيذ االلتزامات و 
الربامج بيئة متكينية حت م  يها الستتتتتتتياستتتتتتتات و هيئ يستتتتتتتها و العاملية. وستتتتتتتيشتتتتتتتمل العقد األطراف كلّ مجعية الصتتتتتتت ة غايات و 

 .قوم بإعماهلااملساواة بني اجلنسني، وحتميها وتمتطلبات املتعلقة حبقو  اإلنسان و  ماتاااللتز 
 

مع  مباشتترةمناقشتتات وتعاونية ت تتمن   شتتاملةمن خالل عملية  3برنامج العمل اخلاص بالعقد ةغاصتتيمت  وقد  -10
األع تتتتامب، ومشتتتتاورتني مفتوحتني على اإلن ن  من تنظيم اللجنة الدائمة للتغذية. وهو يشتتتتمل ستتتتتة جماالت عمل شتتتتاملة 

 وهي: ،وم ابطة، ومنبثقة عن توصيات إطار العمل
 

 نظم غذائية مستدامة قادرة على الصمود والتكيف للتوصل إىل تغذية ص ية؛ )أ(

 متناسقة تو ر تغطية شاملة إلجرامبات التغذية اجلوهرية؛ونظم ص ية  )ب(

 واحلماية االجتماعية والتثقيف التغذوي؛ )ج(

 والتجارة واالستثمار لت سني التغذية؛ )د(

                                        
3  2016to2025/ar-action/workprogramme-of-http://www.who.int/nutrition/decade/؛ bs726e.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/ar/؛
http://www.fao.org/3/a-bs726e.pdf
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 والبيئات اآلمنة الداعمة للتغذية لألعمار مجيعا ؛ )ه(
 احلوكمة واملسامبلة يف حقل التغذية. عزيزوت )و(

 
مجعية الصتتتتتتتتتت ة إىل  وعنياملر املؤمتر الدويل الثاين املرحليني اخلاصتتتتتتتتتتني ب ينتقرير اللعقد يف ابرنامج عمل ومت عرض  -11
أي تتتا إىل اجلمعية العامة لألمم ستتتي ال ، و 2017متوز يوليو/ومؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف  2017 أيار/مايويف  ةالعاملي

 الزراعة.مجعية الص ة العاملية ومؤمتر منظمة األغذية و بإقرار ذا اإلجناز قد حظي هاملت دة خالل دور ا الثانية والسبعني. و 

 
 : ما يليوسائل تنفيذ العقد وتت من  -12
 

 ؤمتر الدويلاخلاصة بامل التزاما العة ومنظمة الص ة العاملية ااألع امب إىل منظمة األغذية والزر  الدول تقدمي )أ(
يف ستتتتيا  التغذية الوطنية للعمل  واملوقوتة زمنيا   واملناستتتتبة، للت قق، والقابلة للقياس، والقابلة ددة،احملالثاين 

من خالل قاعدة  ،وباحلوار مع طائفة واستتتتتتتعة من أصتتتتتتت اب املصتتتتتتتل ة ،والستتتتتتتياستتتتتتتات املتصتتتتتتتلة بالتغذية
 مفتوحة؛ بيانات

ريعات تتي  تشوإقامة شبكات للعمل؛ أي احتادات غري رمسية للبلدان ترمي إىل الدعوة لوضع سياسات و  )ب(
 ؛وتسلط ال ومب على النجاحات وتو ر الدعم املتبادل من أجل تسريع التنفيذ ،املمارسات تبادل

 ؛ بالنجا  والتعبري عن الت ديات وتشجيع التعاون إلقرارإقامة منتديات للتخطيط وتقاسم املعارف وا )ج(
 املوارد املالية لدعم تنفيذ السياسات والربامج الوطنية.  وحشد )د(

 
 الدولي الثاني المتصلة بالمؤتمرالتطورات الدولية  -اءب

 المعني بالتغذية
 

عزيز دورها يف االرتقامب بالتغذية. وهلذه الغاية، أقّرت ت، قررت جلنة األمن الغذائي 2016يف أكتوبر/تشتتتتتترين األول  -13
معين بالتغذية  دى عامليمنت م طلعة  بدور ،جبميع أشكاله مسامهتها يف مكا  ة سومب التغذية يف العامل لتعزيزإطارا  للعمل 
 قاة على عاتقها.ل، متاشيا مع الوالية امل اب املصل ةصومتعدد أ حكومي دويل

 
 استتتتتت تتتتتا ة ، اشتتتتت ك  منظمة األغذية والزراعة مع منظمة الصتتتتت ة العاملية يف2016ويف ديستتتتتمرب/كانون األول  -14

نة   ،مستتتتارات ثالثة لىع يف روما مع ال كيزالندوة الدولية عن النظم الغذائية املستتتتتدامة ألمناا غذائية صتتتت يّة وتغذية حمستتتتّ
( والسياسات والتدابري 2)( السياسات والتدابري من جانب العرض، بغية زيادة الوصول إىل أمناا غذائية ص ية؛ 1)هي: 

( والتدابري لتعزيز املستتامبلة 3)من جانب الطلب، بغية زيادة الوصتتول ومتكني املستتتهلكني من اختيار أمناا غذائية صتت ية؛ 
دعم  الندوة التعاون بني احلكومات وأصتتتت اب املصتتتتل ة  وقدوالقدرة على الصتتتتمود واإلنصتتتتاف ضتتتتمن النظام الغذائي. 

  تغذية أ  ل.لرة لتمكني النظم الغذائية من تقدمي أمناا غذائية ص ية اآلخرين يف وضع حلول مبتك
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 : ما يلي ،  تت مناملؤمتر الدويلأما التطورات الدولية األخرى اليت ختص متابعة العقد و  -15
 

 الدويل  املؤمتر نم انطالقا  ر ع مستتتتتتتتوى الوعي بت ديات ستتتتتتتومب التغذية، وبنامب الدعم لت ستتتتتتتني التغذية  بغية
ني للتغذية، جرى تعيني الثاين باني ستتتتتتتتتتتتتتفريين خاصتتتتتتتتتتتتتتّ يا ملكة إستتتتتتتتتتتتتت  املنظمة األغذية والزراعة مها ليتيستتتتتتتتتتتتتت
 ؛ 2016وليتسي مل  ليسوتو يف عام  ،2015 عام يف

 ( خطة عمل أديس 2015)أديس أبابا، يوليو/متوز  الدورة الثالثة للمؤمتر الدويل لتمويل التنميةاعتمدت  وقد
اليت تشتتتتتتتتتتتتتتجع على زيتتادة االستتتتتتتتتتتتتتتثمتتارات العتتامتتة واخلتتاصتتتتتتتتتتتتتتتة  2030عتتام أبتتابتتا بتتاعتبتتارهتتا جزمبا  من خطتتة 

 التغذية؛  لغايات
  أيتتدت هيئتتة املوارد الوراثيتتة لألغتتذيتتة والزراعتتة "اخلطوا التوجيهيتتة الطوعيتتة 2015ويف ينتتاير/كتتانون الثتتاين ،

لتعميم مفهوم التنوّع البيولوجي يف الستتتتياستتتتات والربامج وخطط العمل الوطنية واإلقليمية املتعّلقة بالتغذية"، 
ة بالتنوع تصتتتتتتتتتلالقطاعات واألهداف اإلمنائية قات الصتتتتتتتتتلة اليت ميكن أن تعمم  يها الشتتتتتتتتتواغل امل حتدداليت 

 على املستوى القطري؛ الدويل  البيولوجي من أجل التغذية، مبا  يها تدابري متابعة املؤمتر
  على أمهية التزامات املؤمتر  2016و 2015 عامييف نستتتختيه الصتتتادرتني يف  تقرير التغذية العامليد شتتتدّ  يما

 سألة النظم الغذائية؛ مل األمهية يتعلق مبن  ما يفسيما  وتوصياته والالدويل 
   الدويل متر ، اليت تشتتتري صتتتراحة إىل املؤ توصتتتيات حتستتتني التغذية من خالل الزراعة والنظم الغذائيةوقد صتتتيغ

 ؛ 2016العاملي املعين بالزراعة ونظم األغذية من أجل التغذية يف أغسطس/آب  الفريقوإىل العقد من قبل 
  ّ( على 2016د البيان املش   لالتفا  العاملي للتغذية من أجل النمّو )ريو دي جانريو، أغسطس/آب وشد

 العقد؛ و  املؤمتر الدويلأمهية االلتزامات املالية واخلاصة بالسياسات املتصلة بالتغذية يف سيا  
 تقرير شتار وأPanorama of Food and Nutrition Security in Latin America and the Caribbean 

)املشتتهد العام لألمن الغذائي والتغذوي يف أمريكا الالتينية والب ر الكاري،(، الصتتادر يف يناير/كانون الثاين 
ملؤمتر امتابعة  أنشتتتتتتتتطةباعتباره أحد منظمة الصتتتتتتتت ة للبلدان األمريكية و عن منظمة األغذية والزراعة  2017
يف املائة من  58يف املائة من ستتتتكان اإلقليم وأن حوايل  23أن الستتتتمنة تصتتتتيب إىل املرتبطة بالعقد،  الدويل

 ، ودعا إىل سياسات وتدابري منسقة من أجل التصدي للسمنة يف اإلقليم.يعانون من زيادة الوزنالسكان 

  عمل توجِّه ، 2017متوز يوليو/اعتمدت يف اليت ، 4تغري املناخيف جمال اس اتيجية منظمة األغذية والزراعة إن
 ملتعلقاجدول األعمال الدويل يف األمن الغذائي والتغذية إدراج ، حتستتتتتتتتتتتتتتني منها أمورمجلة ة لت قيق نظمامل

املعنية مبعاجلة لدولية ااملنتديات يف ة املناسبة ولوياظيان باألاألمن الغذائي والتغذية ن أن اضمو بتغري املناخ، 
لتمويل قات ا ألمن الغذائي والتغذية يف قراراتل ويج لالتمويل قات الصتتتتلة لأجهزة غري املناخ، والعمل مع ت

 الصلة بتغري املناخ؛

  والسمنة  زيادة الوزنبشأن  الت ديدالتغذية، وعلى وجه خبصوص  ابلدا سياسات وبرامج وخطط 11تشاطر
عاجلة مل ةمريكا الالتينيأل يف االجتماع اإلقليميمبا يف قل  التدابري اليت تعاجل البيئة الغذائية يف   ة الطفولة، 

، الذي االجتماعوقد متثل هدف . التغذيةمن أجل حنو تنفيذ عقد األمم املت دة للعمل - األطفالمسنة 
إلقليم اتشجيع بلدان  يف ،واست ا ته منظمة الص ة للبلدان األمريكية 2017آقار مارس/الربازيل يف  هعقد

                                        
4  i7175e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
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مجيع  وقّدم  .فالاألطمسنة خاص على شتتكل ملشتتاركة يف التنستتيق الفعال لتنفيذ العقد، مع ال كيز بعلى ا
باالستتتتتتتناد  ،حمددة، وقابلة للقياس، وقابلة للت قق، ومناستتتتتتبة، وموقوتة زمنيا  التزامات بلورة ل االبلدان أ كاره

البلدان املشتتتتتتتتتاركة آليات حمتملة للتعاون )مثل شتتتتتتتتتبكات ناقشتتتتتتتتت   ،خططها الوطنية. وخالل االجتماعإىل 
 قد؛العمل القطرية( مبوجب الع

  ّاألطفال، املتعلقة بالق تتتتتتتتتتتتتتامب على مسنة طة التنفيذ خب 2017 /أيارب  مجعية الصتتتتتتتتتتتتتت ة العاملية يف مايوورح
كيز على اللجنة املعنية بوضتتع ناية للستتمنة يف مرحلة الطفولة بال  صتتادرة عن املوضتتوعة لتنفيذ التوصتتيات الو 

 .املساعدة للسمنةمعاجلة البيئة الغذائية 
 

 من خالل اإلجرامبات التالية: 2030خطة عام العقد مع املبذولة حت  إطار جلهود العاملية مت  موامبمة او  -16
 

 ةجمموعة من التوصتتتتتتتيات بشتتتتتتتأن حتستتتتتتتني دور الزراعة يف ضتتتتتتتمان األمن الغذائي وحتستتتتتتتني التغذيإدراج  مت 
 ةامة لألمم املت دالعإىل اجلمعية املقدم تقرير األمني العام عن التنمية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية  يف

 ؛20165يف عام 
  د على أمهية مواصتتتتتتتتتتلة النظر يف مستتتتتتتتتتألة التنمية الزراعية يشتتتتتتتتتتدّ  ااعتمدت اجلمعية العامة لألمم املت دة قرار و

اجب االعتبار الو إيالمب لى عع الدول األع تتتتتامب ومجيع أصتتتتت اب املصتتتتتل ة شتتتتتجّ يواألمن الغذائي والتغذية، و 
 2030 امتدامة لعخطة التنمية املستنفيذ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا يف قل  عند هلذه املسألة 

 ؛6وأهداف التنمية املستدامة اخلاصة هبا
  ة العامة لألمم األمني العام إىل اجلمعيالذي أحاله يف تقريرها  ،باحلق يف الغذامب ةاملعني ةاخلاصت ةاملقرر  وقّدم

  ؛7هعمالإو  تهومحايكا يني ح ام احلق يف غذامب وتغذية  يات هبدف ا، توص2016يف عام  املت دة
  غذية والزراعة والصتتتتتتتتندو  الدويل األجتماعية ومنظمة قتصتتتتتتتتادية واالاملت دة للشتتتتتتتتؤون االاألمم نظم  إدارة و

من  2غتذيتة العتاملي اجتمتاعتا لفريق خربامب بشتتتتتتتتتتتتتتأن التقتدم احملرز يف حتقيق اهلتدف األللتنميتة الزراعيتة وبرنتامج 
هذا  قدم املت دة بنيويور . وقد ع  ألميف مقر ا 2017يونيو/حزيران  13و12يومي أهداف التنمية املستتتتتتتتتتتتدامة 

 الق ايا الرئيسية نإحت ريا ملنتدى األمم املت دة السياسي الر يع املستوى املعين بالتنمية املستدامة. و االجتماع 
من أهداف التنمية املستتتتتتتتدامة.  2اهلدف بلوغ لالزم ويلي الالتغيري الت  اليت انبثق  عن هذا االجتماع تناول 

وهذا يعين حتويل النظم الغذائية من خالل نج شامل، من اإلنتاج إىل االستهال ، حبيث تكون أكثر استدامة 
. هواستتتتتتتتتتتتتتهالك غذامب آمن ومغذ  إىل دعم اإلنتاج والوصتتتتتتتتتتتتتول تتغري املناخ و  قدرة على الصتتتتتتتتتتتتتمود أمامومشوال و 
 واملوقوتة زمنيا   واملناستتتتبة، للت قق، والقابلة للقياس، والقابلة ددة،احملاملالية الستتتتياستتتتاتية و لتزامات اال تتتتطلع وستتتتت

 من أهداف التنمية املستدامة. 2حتقيق اهلدف يف أساسي بدور طار العقد حت  إاليت مت التعهد هبا 
 

                                        
5  http://undocs.org/ar/A/71/283 
6  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/245 -A/RES/71/245 
7  http://undocs.org/ar/A/71/282 
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 الدولي الثاني المعني بالتغذية تنفيذ التزامات المؤتمر -اثالثا 
 المستوى القطريعلى 

 لمحة عامة -ألف
 

 من نقص التغذيةيعانون مليون شتتتتتتتتتتتتتخص حول العامل  815 كان:  كا ة    لستتتتتتتتتتتتتومب التغذية بأشتتتتتتتتتتتتتكالهالتصتتتتتتتتتتتتتدي  -71
مليون  900إىل  اخنفاضا قياسا  ولكن  2015عام يف مليون شخص  777 إىل ا قياسا  ارتفاعوهو ما يشكل ، 2016 عام يف

، بلغتت  املعتتدالت العتتامليتتة للتقّزم واهلزال والوزن الزائتتد لتتدى األطفتتال 2016ويف عتتام  .2000عتتام يف شتتتتتتتتتتتتتتخص املقتتدرة 
 نقصالزيتتادة يف ولكن مليونتتا ( تبتتاعتتا .  41يف املتتائتتة ) 6.0مليونتتا ( و 52يف املتتائتتة ) 7.7مليونتتا ( و 155يف املتتائتتة ) 22.9

عدل أبطأ يف بعض مبن كان قل  إخنفاض و تستتتتتتتتتتتمر يف االمستتتتتتتتتتتويات التقزم  تقزم األطفال. معدالت  تربز يفالتغذية ال 
يف املائة. وقد جن   29يف املائة  يما بل  معدل  قر الدم  43أما معدل الرضتتتتتتتتتتتتتتاعة الطبيعية اخلالصتتتتتتتتتتتتتتة  قد بل  . األقاليم

بلدا  عن ارتفاع يف معدالت الرضتتتاعة الطبيعية اخلالصتتتة.  36 يما أبل   2012بلدا  يف خفض معدالت التقزم منذ عام  49
لكن يف املقابل،  إن معدالت زيادة الوزن آخذة يف االرتفاع  يما مل يستتتتتتتتتتتتتتجل  قر الدم أي تراجع. وكادت معدالت و 

يف املائة  15يف املائة من الرجال و 11كان   2014؛  في 2014و 1980الستتتمنة لدى الكبار أن تبل  ال تتتعف بني عامي 
 من النسامب يعانون من السمنة.

 
 تقديرات البن  الدويل تشريو ي كز متويل املاحنني للتغذية يف املقام األول على نقص التغذية.  زيادة االستثمارات: -81

إىل أن اإلنفا  الستتتتتتتتتتتتتنوي احلايل على التدخالت املتصتتتتتتتتتتتتتلة بالتغذية من أجل تناول التقزم ونقص التغذية احلاد الشتتتتتتتتتتتتتديد 
مليار دوالر  1مليار دوالر أمريكي من املصتتتادر احلكومية و 2.9والرضتتتاعة الطبيعية اخلالصتتتة و قر الدم لدى النستتتامب، يبل  

دوالر أمريكي  اتمليار  7جل الت قيق الكامل ألهداف مجعية الصتتتتتتتت ة العاملية ينبغي إنفا  مبل  ألأمريكي من املاحنني. و 
 إضايف يف السنة خالل السنوات العشر املقبلة.

 
بلدا  ينتهج ستتتتتتتتياستتتتتتتتات وطنية ختص  183لوق  الراهن هنا  يف ا التغذية يف الستتتتتتتتياستتتتتتتتات الوطنية: موقعتعزيز  -91

بلدا  أهداف تتعلق  48بلدان خطط قطاعية للصتت ة تنطوي على مكونات تتعلق بالتغذية  يما لدى  105التغذية، ولدى 
ا يشتتتمل هبالتغذية ضتتمن اخلطط اإلمنائية الوطنية. ومن األطر الستتتني للمستتاعدات اإلمنائية لألمم املت دة اليت جرى حتليل

بلدا  حول العامل ببذل اجلهود  70العاملية جلمعية الصتتتتت ة العاملية. وقد قام أكثر من غايات التغذية يف املائة منها على  50
 8من أجل تعميم األمن الغذائي والتغذية يف السياسات القطاعية والربامج االستثمارية. 2015و 2014يف 
 

بلدا  التدريب  63بلدا  أخصتتتتتتتتتتتائيون يف التغذية، كما يو ر  73يوجد يف  تعزيز القدرات البشتتتتتتتتتتترية واملؤستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتية: -20
لألخصتتتتتتتتائيني الصتتتتتتتت يني بشتتتتتتتتأن تغذية األمهات واألطفال. وقد جرت تنمية القدرات يف جمال األمن الغذائي والدستتتتتتتتتور 

 كروبات.يومقاومة م ادات امل الغذائي
 

                                        
  ms430e.pdf-http://www.fao.org/3/a( و2017-2016االستعراض العاملي الثاين لسياسة التغذية الذي مجريه منظمة الص ة العاملية ) املصادر:  8
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إليه "إجرامبات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصتتتتتتتتتتتتتغرية  بنامب على ما دع  دعم الدول النامية اجلزرية الصتتتتتتتتتتتتتغرية: -12
، بالتعاون مع إدارة الشتتتتتتتؤون االقتصتتتتتتتادية واالجتماعية لألمم املت دة ومكتب املمثل األغذية والزراعة  إن منظمة 9النامية"

  صتتتتياغة برنامج ية، قد ترأستتتتالستتتتامي املعين بأقل البلدان منوا  والبلدان النامية غري الستتتتاحلية والدول اجلزرية الصتتتتغرية النام
نظمة يف يوليو/متوز مؤمتر امل أثنامبالعمل العاملي لألمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصتتتتتتتتتتتتغرية النامية، الذي مت إطالقه 

وبرنامج العمل هذا مبثابة وثيقة توجيهية ترمي إىل تشتتتجيع التدابري املنستتتقة لل كومات والقطاع اخلاص وا تمع  .201710
املدين واملنظمات الدولية والشتتتتتتتتتتتتتتركامب اآلخرين يف التنمية، اليت تعترب مطلوبة لتعجيل العمل من أجل وقف تنامي أزمات 

 ية. األمن الغذائي والتغذية وعكس مسارها بطريقة وا 
 

تعهد بالتزامات ي، أصتتتب   الربازيل أول بلد 2017أيار مايو/يف املنعقدة خالل مجعية الصتتت ة العاملية الستتتبعني و  -22
ثة علن وزير الصتت ة يف الربازيل عن ثالوقد أامجاه الستتمنة. مستتار ملموستتة طموحة كجزمب من العقد، مع تركيز على عكس 

، اتتدابري الستتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتدبريا من  41دعمها ي ،لت قق، ومناستتتتتتتتتتتبة، وموقوتة زمنيا  حمددة، وقابلة للقياس، وقابلة لالتزامات 
د أعلن ق لعقد. يف ما يتعلق باتعهد بالتزامات حمددة الذي إكوادور البلد الثاين   . وكان2019حبلول عام ستتتتتتتتتتتتتتتت قق 
ستتتني حتإىل طويل املدى ال دف على ، اتتدابري الستتتياستتتتدبريا من  15دعمها يلتزامات، ة عن مخستتتة اصتتت الزير نائب و 

 .همكوادور ور اهمواطين إومحاية ص ة مجيع 
 

ومات إىل احلكهلما، رستتتتتالة مشتتتتت كة ، يف ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصتتتتت ة العاملية انالعام اناملدير يدعو  -23
شتتتتتتتتتتتتتيا مع األولويات العقد، ومتمبوجب احمددة، وقابلة للقياس، وقابلة للت قق، ومناستتتتتتتتتتتتتبة، وموقوتة زمنيا ، تقدمي التزامات 

 ال ومب. إطار العملإعالن روما و العامة اليت سّلط عليها الوطنية والتوصيات الدولية، يف جماالت السياسة 
 

معنية باألغذية إنشتتتتتتتتتتتتتتامب شتتتتتتتتتتتتتتبكة عمل عاملية  2017أيار مايو/يف  ات املنعقدالنرويج، يف مؤمتر احمليط وأعلن  -24
الشتتتبكة  االن تتتمام إىل هذهإىل ألمن الغذائي والتغذية، ودع  البلدان األع تتتامب املهتمة اغراض أل اتاملستتتتدامة من احمليط

 العقد.إطار حت  
 

 الستة مجالت العملتحت إطار األنشطة الرئيسية  -باء
 

 على ضومب (10ة نظر الفقر اربنامج العمل اخلاص بالعقد )الستة للعمل اجماالت حت  إطار دم احملرز ن التقّ يبل  ع -25
   .توصيات إطار العمل

                                        
 2014، )مسار ساموا( إجرامبات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية A/CONF.233/10الوثيقة   9
(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.223/10&referer=/english/&Lang=A.) 

10  i7297e.pdf-http://www.fao.org/3/a 



9 CFS 2017/44/Inf.17 

 

 11نظم غذائية مستدامة قادرة على الصمود والتكيف للتوصل إلى تغذية صحية -1
 

ال تتتومب على احلاجة إىل ستتتياستتتات وطنية متستتتقة قات أهداف صتتتراة واستتت اتيجيات تتعلق  املؤمتر الدويلستتتّلط  -26
بالتغذية، من أجل حتستتتتتتتتتتتتتتني النظم الغذائية، مبا يف قل  كا ة مكونات اإلنتاج والتجهيز والتوزيع، من أجل تو ري أغذية  

 ص ية. بطريقة مستدامة من أجل أمناا غذائية ،كا ية ومأمونة ومنوعة وغنية باملغذيات
 

بلدا  من أجل خفض الفاقد واملهدر من الغذامب بواستتتتتطة محالت للتوعية وبنامب القدرات  27وقد جرت مستتتتتاعدة  -27
والسياسات القائمة على األدلة. ويقوم عدد متزايد من البلدان بالنظر يف إدراج االستدامة ضمن خطوطه التوجيهية بشأن 

 النظم الغذائية القائمة على األغذية.
 

بلدا   28بلدا ، كما قام  57وقد نفذت تدابري للوقاية من خطر انعدام األمن الغذائي والتخفيف من وطأته يف  -28
مود بوجه على الصتتتتتتتتتتتت ا تمعاتبتنفيذ إجرامبات اجتماعية اقتصتتتتتتتتتتتتادية ختفف من االنكشتتتتتتتتتتتتاف على املخاطر وتعزز قدرة 

 املخاطر واألزمات.
 

بلتتدا  بتعزيز الط ني بتتاملغتتذيتتات،  67وتبتتذل حتتاليتتا  جهود لت ستتتتتتتتتتتتتني اجلودة التغتتذويتتة لممتتدادات الغتتذائيتتة مع قيتتام  -29
بلتتدا  ينفتتذ تتتدابري لتغيري تركيبتتة املنتجتتات  50بلتتدا  بتعزيز الزيوت بتتالفيتتتامني أ. كمتتا أن  42بتعزيز املل  بتتاليود، و بلتتدان 102و

 بلدان إجرامبات خلفض األمحاض الدهنية املوجبة يف املنتجات الغذائية. 10ما ال يقل عن  )بصورة إلزامية أو طوعية( وقد اختذ
 

بلدا   30بلدا  ستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات للتقليل من تستتتتتتتتتتويق األغذية واملشتتتتتتتتتتروبات غري الك ولية لألطفال؛ ويطبق  51ولدى  -30
بلدا  بت ستتتني جوانب فتلفة من نظمه الوطنية للرقابة على األغذية  11ستتتياستتتات ضتتتريبية لتوجيه اخليارات الغذائية؛ وقد قام 

  مبا يشمل أطرا  قانونية ومؤسسية والقدرات التقنية والعلمية لتصميم وتنفيذ برامج إلدارة األمن الغذائي قائمة على املخاطر.
 

ئات أثر الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتات لدعم بي تقييمالذي نظمته جلنة األمن الغذائي بشتتتتتتتتتتأن ما بني الدورات وخالل حدث   ة  -31
ال تتتومب  ةطستتتلّ م ،الوطنيةوإجرامبا ا مخستتتة بلدان ستتتياستتتا ا ، عرضتتت  2017 /أيارمايو 26يف  وتغذية صتتت ية ةصتتت ي ئيةغذا

لى البيئات واألثر احملتمل للستتتتتياستتتتتات عالستتتتتائد ت ليل للوضتتتتتع بع القرار ا صتتتتتنأن تزود دوات تقييم األثر ألعلى كيف ميكن 
  .الغذائيةنظم الغذائية وال

 
 12نظم صحية متناسقة توفر تغطية شاملة إلجراءات التغذية الجوهرية -2
 

ض الفولي  مح-جناب باحلديد أو باحلديداإلمتثل  التدخالت الرئيستتتتتتتتتتتتتتية املنفذة يف تزويد النستتتتتتتتتتتتتتامب يف ستتتتتتتتتتتتتتن  -32
بلدا ( وبالزن   37بلدا ( وباحلديد ) 71بلدا ( وتزويد األطفال حت  ستتتتتن اخلامستتتتتة باملغذيات الدقيقة: بالفيتامني أ ) 111)

                                        
 . 57و 56و 55و 54و 53و 50و 14و 12و 11و 10و 9 توصيات إطار العمل  11
 . 49و 48و 47و 46و 45و 44و 37و 36و 35و 34و 28و 27و 26و 25إطار العمل  توصيات  12
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مت إدراج  كمابلدا  ينفذ برامج لطرد الديدان.   63بلدا (. وهنا   47بلدا ( وباملستتتتتتتتتتتتتتاحيق متعددة املغذيات الدقيقة ) 33)
  بلدا . 57بلدا  ومرض السّل يف  71ريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز يف  موضوع التغذية يف برامج تتناول 

 
 13ية الجتماعية والتثقيف التغذويالحما -3
 

بلدا  الت ويالت النقدية املشتتتتتتتتتتتتتروطة. وإن  38بلدا  التغذية من خالل احلماية االجتماعية،  يما يطبق  42يتناول  -33
برنامج املنظمة االستتتتت اتيجي بشتتتتتأن خفض الفقر يف الريف يستتتتتتخدم استتتتت اتيجيات مق نة بستتتتتياقها احمللي من أجل دعم 
البلدان يف تعزيز نظم احلماية االجتماعية من خالل تقدمي املشتتتتتورة يف جمال الستتتتتياستتتتتات وتنمية القدرات ونظم املعلومات 

 من أجل حتسني سبل املعيشة الريفية وتعزيز قدرة  قرامب األرياف على إدارة املخاطر. ،املعارف القائمة على األدلة وصكو 
 

بلدان برامج إلستتتتتتتتتتتدامب املشتتتتتتتتتتتورة بشتتتتتتتتتتتأن األمناا الغذائية الصتتتتتتتتتتت ية  108التثقيف التغذوي، لدى يف ما خيص و  -34
برناجما  منها التثقيف التغذوي مع قيام  61يف املدارس، يت من  بلدا  برامج للص ة والتغذية 89محلة إعالمية، ولدى  90و

بلدا  بصتتتياغة خطوا توجيهية بشتتتأن النظم الغذائية القائمة على األغذية. ويقوم العديد من البلدان بتوستتتيم األغذية  116
"املفاتي   ية من خاللبلدا   قط يقوم بتوستتتتتتتتتتتتيم واجهة العبوات. وقد مت إدراج ستتتتتتتتتتتتالمة األغذية يف برامج التغذ 25ولكن 

 اخلمسة لسالمة األغذية".
 
 14التجارة والستثمار لتحسين التغذية -4
 

اتفاقية مجارية دولية. وقد روج   18دعم  املنظمة البلدان وا موعات االقتصتتتادية االقليمية يف صتتتياغة وتنفيذ  -35
منظمة الصتت ة العاملية الستتتخدام املواصتتفات الدولية لستتالمة األغذية من خالل جلنة تدابري الصتت ة والصتت ة النباتية. وقد 

فات على الواردات من األغذية الغنية بالدهون والستتتتتتكريات واألمال ،  واجه  أحيانا  ي رضتتتتتت  بعض البلدان قيودا  وتعر 
  من حيث االمتثال لالتفاقيات التجارية الدولية.حتديات 

 
ما بني الدورات ة لف  تنظيم حدث يف جلنة األمم املت دة الدائمة املعنية بالتغذية و جلنة األمن الغذائي اشتتتتتتتتتتت ك   -36
تم إمهاهلا يغالبا  ما اليت الروابط هذا احلدث تناول و . التجارة والتغذية: الفرص واملخاطربشتتتتتتتتتتتتتتأن  2016حزيران يونيو/يف 
ط ال تتتومب على ستتتلّ و  .قيمةستتتالستتتل الالصتتت ية يف ستتتيا  التجارة و للنظم الغذائية الفهم املشتتت   مستتتتوى زيادة استتتتهدف و 

من  اأ كار ذل  وقّدم كالتغذية، اإلجرامبات اخلاصتتتتتتتة ببني الستتتتتتتياستتتتتتتات التجارية و  االتستتتتتتتا تعزيز جمال يف  والقيودالفرص 
وجد مقارها يف الوكاالت اليت توتبادل  بني التجارة والتغذية. القائمة لعالقات فتلف وجهات النظر واخلربات أظهرت ا

وابط والتوترات نوقشتتتتت  الر  ،عالوة على قل و لتغذية. املراعية لالتجارية لستتتتتالستتتتتل القيمة تبعات ه بشتتتتتأن التمتعلّ روما ما 
   زيد من االهتمام.املواملقاي ات اليت حتتاج إىل 

                                        
 . 24و 23و 22و 21و 20و 19توصيات إطار العمل   13
 . 18و 17و 8و 4توصيات إطار العمل   14
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 الستتتتتتثمارات يف النظم الغذائية لت ستتتتتني التغذية وصتتتتت ةالذي تعتمده يف جمال ا نهجالبلدان وعرضتتتتت  مخستتتتتة  -37
الطريقة بتقدمي أمثلة ملموستتتتتة عن  2017 /أيارمايو 9 يفلجنة ال تهعقدالذي ما بني الدورات   ة حدث خالل اإلنستتتتتان 

حمددة  ة من خالل استتتتتتثماراتكثر صتتتتت األمستتتتتألة النظم الغذائية مبعاجلة فتلف أصتتتتت اب املصتتتتتل ة اليت قام بواستتتتتطتها 
ثاين ويف خطة املؤمتر الدويل التنفيذ إطار عمل يف لعقد و يف الجنة الل هذا احلدث مستتتتتتتتتتتامهة من مثّ و ستتتتتتتتتتتياقات فتلفة.  يف

 .2030م التنمية املستدامة لعا
 

 الدويل لبن لة يالزراع اتاالستتتثمار من برامج  ااجمنبر  50وقد استتتعرضتت  منظمة األغذية والزراعة تصتتميم حوايل  -38
من هذا خلصة لدروس املستاوقد مت إدراج الزراعية.  ااج التغذية يف استثمارا ر التزامها بإديف  التقدم احملرزيف البلدان لتقييم 

م صتتتتتتتتتتتتمّ تنظم الزراعة واألغذية املراعية للتغذية اليت بشتتتتتتتتتتتتأن م القطري يف جمموعة أدوات ومناقج تعلّ  يستتتتتتتتتتتتتعراض الرباجمالا
 .مملواصلة تنمية قدرا  نية الوطنييالزراع اتمب االستثمار خصيصا خلربا

 
 15البيئات اآلمنة والداعمة للتغذية لألعمار جميعاا  -5
 

بلدا  بالتوصتتية بالرضتتاعة الطبيعية ح   85أشتتهر، ويستتتمر  6بلدا  بالرضتتاعة الطبيعية اخلالصتتة لف ة  114يوصتتي  -39
يف املائة  قط من جمموع الوالدات يتم يف مرا ق مصتتنفة على أنا "مالئمة لألطفال."  12ستتن الستتنتني وما بعدها. ولكن 

بلدا   قط  39بلدا  تدابري قانونية تغطي بع تتتتتتتتتا  من أحكام املدونة الدولية لتستتتتتتتتتويق بدائل ل  األم، بيد أن  135وقد نفذ 
بلتتدا  يف الوقتت  الراهن بتقتتدمي مزايتتا نقتتديتتة إلجتتازة األمومتتة توازي  77يتتدرج كتتا تتة األحكتتام أو معظمهتتا يف تتتدابريه. ويقوم 

  أسبوعا . 14يقل عن ثلثي قيمة الراتب السابق للوالدة ملدة  ال ما
 

يما قام  بلدا  يف خططه أو سياساته إجرامبات الست داث بيئات غذائية ص ية يف مكان العمل،  46وقد أدرج  -40
بلدا   قط لديه معايري واضتتتتتتت ة  40ولكن هنا   ،يف املدارس هبذه اخلطوة بلدا   97قام يف املستتتتتتتتشتتتتتتتفيات و بذل  بلدا   32

 بلدا   قط. 23تناول نقص الوزن و قر الدم لدى املراهقني إال يف  تمبشأن األغذية واملشروبات املتاحة يف املدارس. ومل ي
 
 16تعزيز الحوكمة والمساءلة في حقل التغذية -6
 

من أجل حتقيق االتستتتتا  يف االستتتت اتيجيات والستتتتياستتتتات واخلطط والربامج الوطنية قات الصتتتتلة، وبغية تنستتتتيق  -41
يذ وغايا ا، ينبغي وجود آليات مشتت كة بني القطاعات من أجل اإلشتتراف على التنفغايات التغذية املوارد الوطنية لت قيق 

ر للتنستتتتتيق بني القطاعات تشتتتتتمل أصتتتتت اب مصتتتتتل ة متعددين بلدا  آلية واحدة أو أكث 146واملستتتتتامبلة ورصتتتتتدمها. لدى 
بلدا (. وتشتمل تل   36بلدا ( أو مكتب رئيس الوزرامب أو الرئيس ) 115بلدا ( أو وزارة الصت ة ) 27) ةوترأستها وزارة الزراع

   بلدا  ما يربز احلاجة إىل ضوابط متينة ضد ت ارب املصاحل. 51اآلليات القطاع اخلاص يف 

                                        
 . 52و 51و 43و 42و 41و 40و 39و 38و 33و 32و 31و 30و 29و 16و 15و 13توصيات إطار العمل   15
 .60و 59و 58و 7و 6و 5و 3و 2و 1توصيات إطار العمل   16
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بلدا  منتدى ناشتتتتط متعدد أصتتتت اب  49بلدا  وثالث واليات هندية. ولدى  59ويشتتتتار  يف حركة تعزيز التغذية  -42
بلدا ، كما أن  35منتدى. ويوجد إطار وطين مشتتتتت   للنتائج يف  29مع مشتتتتتاركة ممثلني عن القطاع اخلاص يف  ،املصتتتتتل ة
 بلدا  خطة عمل تتصل بالتغذية. 32لدى 
 

ا  الدعم إلرستتتتتتتتامب نظم من أجل رصتتتتتتتتد الستتتتتتتتياستتتتتتتتات الغذائية والزراعية وحتليلها وإصتتتتتتتتالحها. بلد 11وقد تلقى  -43
خالل برنامج التعاون بني بلدان اجلنوب، شتتتتتتتتجع  املنظمة على التبادل والتعلم بني احلكومات وممثلي ا تمع املدين  ومن
 .لريفتمكني االقتصادي للمرأة يف ابلدان يف معرض تقاسم املعارف بشأن ال 10 من
 

 من غير الدولساهمات الجهات الفاعلة م –عااراب
 

لمساعدة ل  ونيةلكلجنة يف املشاورات اإلالا تمع املدين وآلية القطاع اخلاص للعالقات مع آلية بنشاا  شارك  -44
بلدا  48مشتتتتتتاركون من استتتتتتتجاب نص حمدد إلثرامب برنامج عمله. و قدمي تمن خالل ، مبا يف قل  عقدالمعامل يف تشتتتتتتكيل 
داث يف عدة أحمداخالت و  نيمت دث من قبلقيمتها امل تتتتتتا ة وشتتتتتتواغلها  عرضقد مت و  ردية.  ةمستتتتتتامه 189من خالل 

 جلنتتة األمم املت تتدة التتدائمتتة املعنيتتة بتتالتغتتذيتتةالصتتتتتتتتتتتتتتتادر عن املنشتتتتتتتتتتتتتتور الرئيستتتتتتتتتتتتتتي وإدراجهتتا يف  ،ن ظمتت  لل ويج للعقتتد
"UNSCN News 42 – A Spotlight on the Nutrition Decade". 
 

ياس، والقابلة احملددة، والقابلة للق مالتزاما عل جبدأ  رادى أع تتتتتتتتتتتتتتامب آلية ا تمع املدين وآلية القطاع اخلاص ويب -45
بالتغذية، املتعلقة ية ة الوطنيألولويات احلكومادعم هي لاللتزامات إىل أن انظرا  و . ةمسير للت قق، واملناستتتتتتتبة، واملوقوتة زمنيا  

كما أن منربا من   .باعتمادهاكأدوات إلقناع احلكومات الوطنية م  على استخدام التزاما  انمبلد أي ا  ر  إنم يشجعون 
لمؤمتر بنشتتتتتتتتتتاا يف العملية الت  تتتتتتتتتتريية ل  ملصتتتتتتتتتتل ة العامة اليت عملقات امنظمات ا تمع املدين واحلركات االجتماعية 

ئ اليت ينبغي أن وقف مجاعي "بيان" لتستتتتليط ال تتتتومب على املبادمب مقدّ ت ،تابعتهعملية مالنهوض بتستتتتتمر يف و الدويل الثاين 
 .الطريقة اليت ستشار  هباو  هذه املنظمات واحلركات وقعاتوعلى تالعقد يتم ور حوهلا 

 
 مساهمات وكالت األمم المتحدة -اخامسا 

 
يع األربعة املواضتتتتتتتتتتتتت أحدالتغذية  ةعلاج ،قام  منظمة األغذية والزراعة بتعميم التغذية يف إطارها االستتتتتتتتتتتتت اتيجي -46

طة ال ومب على ضرورة ال كيز على النظم الغذائية باعتبارها وسيلة مستدامة للتصدي لسومب التغذية مسلّ و  ،الشاملة للمنظمة
أمريكتتا الالتينيتتة والب ر الكتتاري،؛ بلتتدا يف  20بلتتدا ) 90 فين إىل أزيتتد مننظمتتة التتدعم الوقتتّدمتت  املأشتتتتتتتتتتتتتتكتتالتته. ميع جب
يا/ أوروبان يف بلدا 5و بلدا  20مشال أ ريقيا؛ و /الشتتتتتتتتتتتتتتر  األدىنبلدان يف  9وأ ريقيا؛ بلدا يف  40؛ والوستتتتتتتتتتتتتتطى آستتتتتتتتتتتتتت
تعددة القطاعات، امل التغذيةيف استتتتتت اتيجيات غذية اج النهج املستتتتتتتندة إىل األر احمليط اهلادئ( مع ال كيز على إد/آستتتتتتيا يف
لتثقيف ونظم معلومات التغذية واوالتغذية املدرستتتتتتتية  والغذامبمار، التغذية يف الستتتتتتتياستتتتتتتات الزراعية وخطط االستتتتتتتتثإدراج و 
استتتتهال  ة بيانات قاعدوضتتتع البيانات الغذائية العاملية من خالل يف جمال اهلوة  ردموتستتتاهم املنظمة يف  جمال التغذية. يف

من أجتتل إدراج نج النظم الغتتذائيتتة  2017 عتتامتتتدعم املنظمتتة تنظيم مؤمترات إقليميتتة يف كمتتا .  األغتتذيتتة الفردي العتتاملي
   أشكاله.ميع لتصدي لسومب التغذية جبل
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 اتبلدا مع ال كيز على صتتياغة ستتياستت 90 إىل قرابة ةبراجمياتية و ستتياستتتوجيهات م  منظمة الصتت ة العاملية قدّ و  -47
تعزز اليت  لقياس مؤشتتتتتتترات التغذيةفين الالزم ، والدعم ال تتتتتتتروريةبشتتتتتتتأن إجرامبات التغذية ال اتالتغذية الناج ة، والتوجيه

 ةالصتتتتتت ي ةيالغذائظم وضتتتتتتع  منظمة الصتتتتتت ة العاملية توجيهات تستتتتتت شتتتتتتد باألدلة حول النولمبالغ عنها. و نظم املراقبة 
مع ال كيز على نشر اخلطوا التوجيهية وتكييفها،  ،بلدا   70إىل فين م  الدعم ال، وقدّ يف جمال التغذية والتدخالت الفعالة

ل ، وضتتتتع  وعالوة على ق االستتتت اتيجيات وخطط العمل والتشتتتتريعات الوطنية.وضتتتتع و  ،التغذية، وبنامب القدرات ومراقبة
 .2025-2016 للف ة لتغذيةخاصة بامنظمة الص ة العاملية اس اتيجية جديدة 

 
وايل لفيتامني أ إىل حا  قدم  مكمالت ،كبريا  لستتتتتتتتتتتتتتومب التغذية  عبئا  تعاين بلدا   127وقد دعم  اليونيستتتتتتتتتتتتتتيف  -48

مليون طفل ودعم  إدارة ستتومب التغذية احلاد الشتتديد يف الستتيا  اإلمنائي والستتيا  اإلنستتاين على حد ستتوامب  بلغ   270
وهي قد وضتتتتتتتتتع   2017-2014ولليونيستتتتتتتتتيف نتيجة حمددة للتغذية يف خطتها االستتتتتتتتت اتيجية للف ة  مليوين طفل تقريبا .

 اس اتيجية تغذوية جديدة.
 

مليون شتتتخص منكشتتتف على املخاطر وعدمي األمن الغذائي كل عام،  70يبل  برنامج األغذية العاملي أكثر من  -49
صتتتتتتياغة اخلطط والستتتتتتياستتتتتتات الوطنية وتنفيذها من أجل إنامب ستتتتتتومب التغذية بكا ة أشتتتتتتكاله. وتت تتتتتتمن اخلطة وهو يدعم 

 ا  يتعلق بالتغذية، كما أقرت اس اتيجية جديدة للتغذية.هد  - 2021-2017االس اتيجية لربنامج األغذية العاملي للف ة 
 

وترمي استثمارات الصندو  الدويل للتنمية الزراعية إىل تعزيز اإلنتاج احمللي لألغذية من خالل أص اب احليازات  -50
للتغذية  مراع    2018-2016ثلث املشتتتاريع اليت أقرت يف الف ة أما الصتتتغرية واملزارعني األستتتريني، مع ال كيز على النستتتامب. 

 .الغذائية النظمويرمي على وجه اخلصوص إىل تنويع 
 

من أجل تعزيز االتستتتتتتتتتتتتتا  يف منظومة األمم املت دة، أطلق  اللجنة الدائمة للتغذية خطة استتتتتتتتتتتتت اتيجية جديدة  -51
وثيقة للمناقشتتتتة بشتتتتأن "احلوكمة العاملية للتغذية" تصتتتتف اهليكل احلايل للتغذية مع عرض  أصتتتتدرتو  2020-2016للف ة 

مفصتتتتل للجهات الفاعلة الرئيستتتتية يف جمال التغذية وواليتها، مبا يف قل  دور اللجنة الذي يركز على ثالثة جماالت حمددة: 
جمايل  لربط بني مجيع الشتتتتركامب الذين يعملون يفلة العقد الفرصتتتتتي  وي أي تعزيز االتستتتتا ؛ واإلشتتتتراف؛ واألدلة واملستتتتامبلة.

 لدان.الب كلمجيع أشكال سومب التغذية يف  لق امب على الوطنية لات والتغذية من أجل تغيري السياسغذية األ
 

 خالصة -اسادسا 
 

تت قق  ية ملالعامل ةغايات التغذيلكن ؛ و الدويل الثاين ذل  جهود حثيثة لتنفيذ االلتزامات الدولية للمؤمترب  لقد  -52
تعلق بالتغذية وجلميع البلدان تقريبا  ستتتتياستتتتات ت يف تنفيذ االلتزامات الوطنية. بعض التقدم زاحر إ على الرغم منبالكامل، 

 لتغذية ليستتتت  دائما  هد ا  معلنا  يف الستتتتياستتتتات القطاعية أو يف. إال أن اأشتتتتكال ستتتتومب التغذيةل تغطي يف أحيان كثرية ك
اخلطط اإلمنائية على املستتتتتوى الوطين. وقد أرستتتتي  آليات للتنستتتتيق بني القطاعات تشتتتتمل يف الغالب أصتتتت اب مصتتتتل ة 
ني بمتعددين. وبصتتتتتتتتتتورة عامة، لب تعزيز التنفيذ، كما لب زيادة االستتتتتتتتتتتثمارات من أجل التغذية وحتستتتتتتتتتتني االتستتتتتتتتتتا  

  .تل  اجلبهات يف كلالسياسات. ويو ر العقد  رصة لد ع عجلة التقدم 


