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 ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤتمر

 الثالثون الدورة

 2018 شباط/فبراير 23-19، السودان الخرطوم،

  نُظم األغذية المستدامة "نتائج الندوة اإلقليمية عن 
 "وتغذية محسَّنة صحّيةمن أجل نُظم غذائية 

  
  

  موجز
  

نةاألفريقية الندوة اإلقليمية عقدت     عن نُظم األغذية املســــــــــتدامة من أجل نُظم غذائية صــــــــــحّية وتغذية حمســــــــــَّ
الندوة يف ســـياق عقد األمم املتحدة للعمل ظِّمت نُ  ).2018تشـــرين الثاين  /نوفمرب 16-17يف أبيدجان، كوت ديفوار (

). وكــان اهلــدف من النــدوة هو تقييم التحــديــات اإلقليميــة املتعلقــة بــاألمن الغــذائي 2016-2025من أجــل التغــذيــة (
الغذائية، وحتديد ظم نإقليم أفريقيا، وكيفية تأثريها على البلدان والتغذية، وتقاســـــم الســـــمات الرئيســـــية لُنظم األغذية يف 

ج قوامه نظام األغذية.والعمليات الربناجمية ملعاجلة قضايا التغذي اإلقليمية السياسات َ    ة من خالل 
  

أهابت الندوة باحلكومات األفريقية أن تأخذ زمام املبادرة يف إصالح نُظم األغذية عن طريق وضع سياسات و  
واســــــــــتثمار املوارد يف التغذية من خالل بند واضــــــــــح يف امليزانية؛ ودعم املزارعني  صــــــــــحّيةوبرامج تدعم بيئات األغذية ال

م باألسواق لتيسري حصول اجلميع على أغذية مغذية؛ واختاذ إجراءات أصحاب احليازا ت الصغرية باملوارد وتيسري صال
 حلمـــايـــة األغـــذيـــة احملليـــة املغـــذيـــة ذات املنشــــــــــــــــــأ النبـــايت واحليواين من االختفـــاء. ودعـــت النـــدوة كـــذلـــك احلكومـــات 

 لعمل من أجلاته بشـــــــــــــــأن حتقيق األثر خالل عقد إىل تطبيق إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية وتوصـــــــــــــــيا
  حتقيق أهداف التنمية املستدامة. و  التغذية

  
ا، لتيسري َسن قوانني وتشريعات تدعم إصالح   ا، ال سيما برملانا ودعت احلكومات أيضاً إىل استخدام مؤسسا

  ا.جراءات حتسني سالمة األغذية وجود، وضمان توفري موارد حملية كافية إلصحّيةنُظم األغذية إلتاحة نُظم غذائية 
  

  وتستخلص هذه املذكرة اإلعالمية نتائج املداوالت وتوجزها. 
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  المسائل التي ينبغي لفت عناية المؤتمر اإلقليمي إليها
  

  الندوة:املنبثقة عن ن املؤمتر مدعو إىل اإلحاطة علما بالتوصيات التالية إ 
  

االبو لتغذية وإعالن ممن أجل ا عقد العملو  أهداف التنمية املستدامةشجع احلكومات على االستفادة من تُ  )1(
اســــــات قائمة التغذية من خالل ســــــياالســــــتثمار يف ال بد من و التغذية. يف جمال نتائج إجيابية  حتقيق لضــــــمان

األغذية من أجل  واإلقليمي يف جمال جتارة وتعزيز التكامل الوطين لزراعة املراعية للتغذيةالرتويج لو على األدلة 
  ؛توفري نُظم غذائية صحّية

غذية األ إصــــالح نظممن أجل صــــكوك تشــــريعية وضــــع  ريتيســــعلى املســــاواة من حث الربملانيني على قدم مت  )2(
  ختاذ إجراءات ملموسة؛الموارد ما يلزم من مع ختصيص 

االلتزامات شــــــأن بالتقارير كل ســــــنتني رفع االقتصــــــادية اإلقليمية تنســــــيق  واللجاناالحتاد األفريقي من طلب يُ  )3(
  اإلقليمية والتعاون على املستوى القاري ملكافحة مجيع أشكال سوء التغذية؛

  ؛واملايل لتنفيذ السياساتفين مواصلة تقدمي الدعم العلى جعت وكاالت األمم املتحدة شُ  )4(
ث  )5( ــا األغــذيــة  ضـــــــــــــــمــان ســـــــــــــــالمــةعلى القطــاع اخلــاص حيــُ المتثــال اجيــب عليــه و  التغــذيــة املثلى.تعزيز لوجود

  ؛صحية تغذيةن أجل أغذية و وّجه موالتسويق املاملتعلقة بالتوسيم متطلبات التنظيمية لل
وائح الللقواعد و ار ضــــــمان توافاإلقليم على يف اجلماهري قاطبة ينبغي تشــــــجيع املزارعني والرعاة واملســــــتهلكني و  )6(

لية ، مبا فيها األغذية احملصـــــــــــــــحيةالألغذية لســـــــــــــــتدام املنتاج من خالل اإلغذية حلماية نظم األواالمتثال هلا 
  يف أفريقيا، والرتويج هلا واستهالكها.
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  مةمقدّ   -ًال أوّ 
  
  ، أقرت البلدان األعضــــــــــــــاء 2014خالل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية الذي عقد يف نوفمرب/تشــــــــــــــرين الثاين   -1

ومنظمة الصــــــــــــحة العاملية بالتحديات اليت ينطوي عليها ضــــــــــــمان حتقيق نُظم غذائية  (املنظمة) يف منظمة األغذية والزراعة
من خالل نُظم األغذية احلالية من أجل حتســــني نتائج الصــــحة والتغذية يف بلدان العامل ذات االقتصــــادات النامية  صــــحّية

واملتقدمة النمو. ولذلك حدَّد إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية عدة توصــيات على صــعيد الســياســات إلعادة 
 تغذية املثلى.تصميم نُظم أغذية مستدامة ميكن أن تنهض بال

 
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــــحة العاملية يف تنظيم الندوة  اشـــــــــرتكت، 2016ويف ديســـــــــمرب/كانون األول   -2

نة اليت اســـــتكشـــــفت ســـــياســـــات وخيارات صـــــحّيةغذائية  نظممن أجل الدولية عن الُنظم الغذائية املســـــتدامة   وتغذية حمســـــَّ
د ندوات . وتطلب جناح الندوة العاملية عقصــــحّيةن أجل املســــامهة يف نُظم غذائية الربامج الالزمة لتشــــكيل نُظم األغذية م

بل حتديد الثغرات وحتســني نُظم األغذية  إقليمية حمدَّدة الســياق الســتكشــاف اخلربات اإلقليمية والوطنية امللموســة بشــأن ســُ
  لسكان.واملقبلة من أجل توفري نظام غذائي صحي ومأمون ومتوازٍن تغذوياً ل الراهنة

 
ص قادة العامل يف   -3  2016/نيســـــان أبريلواعرتافاً مبا يشـــــــكله تردي مســـــــتوى التغذية من عقبة أمام التنمية، خصـــــــَّ

اهلدف الثاين من أهداف التنمية املســــــــتدامة للتغذية، بينما يرتبط العديد من أهداف التنمية املســــــــتدامة األخرى بصــــــــالت 
بالتغذية  ة. وســــــــعياً إىل التعجيل بتنفيذ إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعينمباشــــــــرة وغري مباشــــــــرة بتحســــــــني نتائج التغذي

ا احلادية والســــــــــــــبعني    وإجنازات التغذية املرتبطة بأهداف التنمية املســــــــــــــتدامة، أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دور
عقداً للعمل من أجل التغذية لتعبئة الدعم من أجل القضـــاء على ســـوء التغذية بكل أشـــكاله ولتفعيل  2025-2016الفرتة 

  إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية يف البلدان كافة من خالل التنفيذ املتواصل واملتسق للسياسات والربامج. 
 
   2063، وخطـــة االحتـــاد األفريقي لعـــام 2014/حزيران ويف أفريقيـــا، يســـــــــــــــعى إعالن مـــاالبو الصـــــــــــــــــادر يف يونيو  -4

توقف  )، واالســـــــرتاتيجية اإلقليمية للتغذية يف أفريقيا، واملبادرة املتجددة للقضـــــــاء على"أفريقيا اليت نصـــــــبو إليها"(املســـــــماة 
شــــأن التغذية احملددة يف املؤمتر بالنمو يف أفريقيا، إىل معاجلة قضــــايا التغذية يف اإلقليم، وتتوافق مجيعاً مع االلتزامات العاملية 

  الدويل الثاين املعين بالتغذية، وأهداف التنمية املستدامة، والتغذية من أجل النمو، وأهداف التغذية جلمعية الصحة العاملية.
 
  ويف ضـــــــوء ما ســـــــبق، اشـــــــرتكت منظمة الصـــــــحة العاملية ومنظمة الصـــــــحة العاملية يف تنظيم هذه الندوة اإلقليمية   -5

دف مناقشـــة ســـياق التحديات والفرص احملددة  صـــحّيةظم األغذية املســـتدامة من أجل نُظم غذائية عن نُ  نة  وتغذية حمســـَّ
نظام  الختاذ إجراءات إقليمية ووطنية ملموســـــة ملعاجلة الثغرات احملتملة وحتســـــني نُظم األغذية الراهنة واملقبلة من أجل توفري

  . القارة األفريقيةن تغذوياً لسكا صحي ومأمون ومتوازنغذائي 
 
نة يف أف صـــــــــــحّيةوُعقدت الندوة اإلقليمية عن نُظم األغذية املســـــــــــتدامة من أجل نُظم غذائية   -6   ريقيا وتغذية حمســـــــــــَّ

، وســـــــــبقت االحتفال الســـــــــنوي الثامن بيوم أفريقيا لألمن الغذائي 2017نوفمرب/تشـــــــــرين الثاين  17و 16يف أبيدجان يومي 
، واليت عقـــدت مجيعـــًا يف كوت ديفوار. 2017واملعرض الـــدويل الرابع للزراعـــة واملوارد احليوانيـــة لعـــام  2017يف  والتغـــذوي
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نة وبأثرها وتغ صـــــــــــــحّيةواعرتفت الندوة بالفوائد الطويلة األجل لُنظم األغذية املســـــــــــــتدامة يف حتقيق نُظم غذائية    ذية حمســـــــــــــَّ
يذ ت منصــــة للحكومات وأصــــحاب املصــــلحة لتجديد االلتزامات بتنفعلى التنمية االجتماعية االقتصــــادية ألفريقيا، وأتاح

الســـــياســـــات والربامج ومبادرات االســـــتثمار من أجل حتقيق أثر على صـــــعيد التغذية والصـــــحة. واســـــتعرضـــــت الندوة األدلة 
ا لُنظم األغذية  بل اليت ميكن  ملســتدامة اوحبثت الســياســات وآثار الربامج، وطرحت بعض التوصــيات امللموســة بشــأن الســُ

يف أفريقيا.  حّيةصـــأن حتقق املســـتوى األمثل للتحســـني يف نتائج التغذية من خالل نُظم غذائية متوازنة تغذوياً وأمناط حياة 
وَعرضـــت أيضـــاً الســـياســـات والربامج القائمة على املســـتوى الوطين، واســـتكشـــفت أفضـــل املمارســـات والدروس اليت ميكن 

  داخل اإلقليم.  استخالصها
 
   يزال ســـــــــــــــوء التغــــذيــــة، مبــــا يف ذلــــك نقص التغــــذيــــة والتغــــذيــــة الزائــــدة ونقص املغــــذيــــات الــــدقيقــــة، أحــــد وال  -7

   2017واإلمنــائيــة وأكثرهــا إحلــاحــًا يف أفريقيــا. وتشـــــــــــــــري تقــديرات تقرير التغــذيــة يف العــامل لعــام  صـــــــــــــــحيـّـةأكرب التحــديــات ال
يف املائة  14يف املائة من اهلزال، ويولد  7بالتقزم، ويعاين  يف املائة من األطفال دون اخلامســة من العمر مصــابون 31إىل أن 

  يف املائة  38كيلوغرامات) يف أفريقيا. وتشـــــــــــــري التقديرات إىل أن   2.5من مجيع الُرضـــــــــــــع مصـــــــــــــابني بنقص الوزن (أقل من 
يف املائة من األطفال يف مرحلة ما قبل املدرســـــــة  42من النســـــــاء يف ســـــــن اإلجناب يف أفريقيا مصـــــــابات بفقر الدم، ويعاين 

 يف املــائــة  16زيــادة يف الوزن، و يعــاننييف املــائــة من النســــــــــــــــاء يف أفريقيــا  40. وإىل جــانــب ذلــك فــإن فيتــامني ألفنقص 
 شـــــهراً  23يف املائة من األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني ســـــتة أشـــــهر و 11منهن مصـــــابات بالبدانة. وال حيصـــــل ســـــوى 

 يف املائة على احلد األدىن من تنوع الُنظم الغذائية. ويف حني  23على النظام الغذائي األدىن املقبول، وال حيصـــــــــــــل ســـــــــــــوى 
ديداً ملا ي فإن التغذية الزائدة آخذة ،أن نقص التغذية ال يرتاجع إالّ خبطوات بطيئة تحقق من تقدم. يف الصـــعود وتشـــكِّل 

وفقر الدم  ميضـــــــــي يف الطريق الســـــــــليم حنو حتقيق اهلدف العاملي املتعلق ببدانة البالغني ريقيةالقارة األفوال يوجد أي بلد يف 
  لدى النساء يف سن اإلجناب.

 
أهداف  ص قادة العامل اهلدف الثاين منواعرتفاً مبا ُيشـــــــكله تردي مســـــــتوى التغذية من عقبة أمام التنمية، خصـــــــّ   -8

، بينما يرتبط عديد من أهداف التنمية املستدامة األخرى بصالت مباشرة وغري مباشرة بتحسني 1التنمية املستدامة للتغذية
  نتائج التغذية. وســـــــــــــــعياً إىل التعجيل بتنفيذ إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين للتغذية وإجنازات أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة 

ــا احلــاديــة والســـــــــــــــبعني الفرتة املرتبطــة بــالتغــذيــة، أعلنــت اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة يف    عقــداً للعمــل  2025-2016دور
ســـــــوء التغذية بكل أشـــــــكاله من خالل التنفيذ املتواصـــــــل واملتســـــــق  ومن أجل القضـــــــاء علىمن أجل التغذية لتعبئة الدعم 

  للسياسات والربامج.
 
مله، ونتائج الندوة ع بالتغذية وإطار ويشـــــــــهد اإلقليم بوادر إجيابية على متابعة التزامات املؤمتر الدويل الثاين املعين  -9

 2015وتغذية حمسَّنة. وركَّز تقرير االجتاهات والتوقعات السنوية لعام  صحّيةغذائية  نظممن أجل  األغذيةنُظم الدولية عن 
حتقيق ثورة يف التغذية من أجل "على موضـــــــــــــــوع  2016ومؤمتر نظام التحليل االســـــــــــــــرتاتيجي ودعم املعارف اإلقليمي لعام 

  .لقارة األفريقيةاوأوصى باألخذ بنهج قائم على نظم األغذية يف  "وتغذية ُمثلى صحّيةأفريقيا: الطريق إىل نُظم غذائية 
 

                                                      
  .2015سبتمرب/أيلول  25اجلمعية العامة يف  اعتمدته. قرار 2030. حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2015األمم املتحدة،   1
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نة وتغذية حم صــــــــحّيةولذلك اســــــــتعرضــــــــت الندوة اإلقليمية عن نُظم األغذية املســــــــتدامة من أجل نُظم غذائية   -10   ســــــــَّ
يف أفريقيا اليت شــــــــاركت يف اســــــــتضــــــــافتها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــــــحة العاملية بالشــــــــراكة مع مفوضــــــــية االحتاد 
األفريقي، ووكالة الشــــــــــــــراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، ومصــــــــــــــرف التنمية األفريقي، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

عهد الدويل لبحوث ســــياســــات األغذية، وســــائر أصــــحاب املصــــلحة اإلقليميني (اليونيســــيف)، وبرنامج األغذية العاملي، وامل
الرئيســــــــــيني، وأعضــــــــــاء اللجنة التوجيهية ليوم أفريقيا لألمن الغذائي والتغذوي، األدلة، وحبثت آثار الســــــــــياســــــــــات والربامج، 

ا لُنظم األغذية املســـــــتدامة أن ترتقي بنتائج ال بل اليت ميكن  أفريقيا إىل املســـــــتوى  تغذية يفوطرحت توصـــــــيات بشـــــــأن الســـــــُ
األمثل. وعرضـت الندوة بصـورة ملموسـة السـياسـات والربامج القائمة على املسـتويني الوطين واإلقليمي، واسـتكشـفت أفضـل 

  املمارسات والدروس اليت ميكن استخالصها داخل اإلقليم. 
 

  واألساس المنطقي المبرر  -ثانًيا
  

ُميثل تَرّدي النظام الغذائي أحد األســــــــــــباب الرئيســــــــــــية لســــــــــــوء التغذية. والُنظم الغذائية ال حتددها فقط معارف الناس   -11
م، ولكن حتددها أيضـــــــــاً األغذية املتاحة وامليســـــــــورة التكلفة واملرحية واملرغوبة لديهم، أي بيئتهم  م وأفضـــــــــليا ومواقفهم ومعتقدا

ورها حتددها نُظم األغذية (أي طريقة زراعة األغذية وتوزيعها وجتهيزها وتســـــــــويقها واســـــــــتهالكها). الغذائية. والبيئات الغذائية بد
وتشــــهد نُظم األغذية يف العامل ويف أفريقيا حتوُّالت ســــريعة. وتشــــمل العوامل احملرِّكة للتغيريات يف نُظم األغذية التصــــنيع الزراعي، 

وبيعها يف  ناخ، والعوملة، واالبتكارات التكنولوجية يف طريقة إنتاج األغذية وجتهيزهاوالنمو الســـكاين، والتوســـع احلضـــري، وتغريُّ امل
انتقال "متاجر التجزئة وتســــويقها. وبينما حققت هذه التغيريات يف نُظم األغذية بعض النتائج اإلجيابية، فقد أفضــــت أيضــــاً إىل 

اد الغـــذائيـــة ذوي بتحوالت يف الُنظم الغـــذائيـــة القـــائمـــة على املو يف كثري من بلـــدان أفريقيـــا. ويتميَّز هـــذا االنتقـــال التغـــ "تغـــذوي
األســـــاســـــية، والبقوليات والفواكه واخلضـــــروات حنو الُنظم الغذائية اليت تشـــــمل مســـــتويات عالية من اســـــتهالك اللحوم من جانب 

ون، وزيادة انتشـــــار لح والدهبعض فئات الســـــكان، وزيادة تناول األغذية املصـــــنَّعة اليت حتتوي على كميات كبرية من الســـــكر وامل
الوزن الزائد والبدانة يف العامل، باإلضافة إىل عبء نقص التغذية يف البلدان األفريقية. ويكمن السؤال اآلن يف أفضل ُسبل تعظيم 

 يب ملموس اُنظم األغذية يف التغذية والتقليل إىل أدىن حد من اآلثار الســــــــلبية. وال ميكن أن يتحقق حتول إجيلاإلســــــــهام اإلجيايب 
زدياد وأزمات التغذية اليت تشـــهدها كثري من أرجاء أفريقيا يف اال صـــحّية. وســـتســـتمر األزمات ال"بقاء األمور على حاهلا"يف ظل 

  إذا مل يتحقق حتول إجيايب جذري يف نُظم األغذية يف اإلقليم. 
 

  نتائج المداوالت   -ثالثًا
 

م فرصـــــــة إلصـــــــالح نُظ يتيحانعقد العمل من أجل التغذية وأهداف التنمية املســـــــتدامة  أشـــــــارت الندوة إىل أنو   
  وتقدمت بالتوصيات التالية:  .صحّيةاألغذية من أجل توفري نُظم غذائية 

  
خطط تغذية حمددة التكايل، فعلى الرغم من أمهية التمويل املقدَّم من املاحنني، فإن تنفيذ ينبغي للبلدان وضـــــــــــــــع   أ)(

  التغذية ينبغي أال يعتمد فقط على هذا التمويل.خطط 
 يف دعمهــا للبلــدان. ويقع على الربملــانيني دور هــام هــامــان التنســـــــــــــــيق والتعــاون بني وكــاالت األمم املتحــدة إن   ب)(

  يف إصالح نُظم األغذية عن طريق تيسري إصدار القوانني والتشريعات بشأن نُظم األغذية.
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املتعلقة بنظم األغذية، وجيب على املؤســـــســـــات البحثية واجلامعات أن تســـــعى إىل ســـــد هناك ثغرات يف البيانات   ج)(
تلك الثغرة؛ وجيب على اجلامعات حتديث مناهجها الدراسية كي تُعربِّ عن النهج احلايل القائم على نُظم األغذية 

  حيال التغذية. 
  إصالح تلك الُنظم. يؤثر القطاع اخلاص على نُظم األغذية وجيب بالتايل أن يشارك يف  د)(

بل وصــــــــوهلن إىل األراضــــــــي   (ه)   تقوم النســــــــاء بدور حموري يف نظام األغذية، وجيب متكينهن من خالل حتســــــــني ســــــــُ
  واالئتمانات والتعليم.

  خاتمة  -رابًعا
 

نتائج املداوالت ونقاط العمل الرئيســية اليت متخضــت عنها الندوة اليت اســتغرقت يومني خالل االحتفال  ُعرضــت  -16
 ط الضـــوء على نفس موضـــوع نُظم األغذية املســـتدامة من أجل نُظمبيوم أفريقيا الثامن لألمن الغذائي والتغذوي الذي ســـلّ 

بلداً يف أفريقيا إىل نقاط عمل  47من  خبري تقين 200ر من وتغذية حمسَّنة. وخلصت الندوة اليت ضمت أكث صحّيةغذائية 
رئيســية ملختلف أصــحاب املصــلحة كجزء من تنفيذ التزامات املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية وإطار عمله الذي يتضــمن 

ا إعادة تصـــميم نُظم األغذية كي تســـاهم يف حت 60 بل اليت ميكن    ني نتائج التغذية ســـتوصـــية تركِّز بصـــفة خاصـــة على الســـُ
ــا يف أفريقيــا على آثــار هــامــة على التغــذيــة والصـــــــــــــــحــة وتتطلــب  ة لُنظم األغــذيــة واجتــاهــا   يف أفريقيــا. وتنطوي احلــالــة املتغريِّ

  من احلكومات وأصحاب املصلحة يف أفريقيا ما يلي:
 

  بُنظم األغذية  ما يتصــــــــــــــل يفاإلملام بالســــــــــــــمات اإلقليمية املميزة لتحديات األمن الغذائي والتغذية يف أفريقيا
  وتوليد البيانات من أجل اختاذ قرارات على صعيد السياسات باالستناد إىل األدلة؛

 واصــلة االلتزام وتعبئة املوارد لدعم التدخالت اليت ســتحدث حتوًال إجيابياً يف نُظم األغذية يف اإلقليم. وينبغي م
  ة أقوى؛التغذية بكافة أشكاله على حنو مستدام بإرادة سياسيتعزيز رغبة أفريقيا يف القضاء على اجلوع وسوء 

  ج قائم على نُظم األغذية. وينبغي اســــــــتعراض عمليات الســــــــياســــــــات من أجل حتســــــــني التغذية من خالل 
  نة؛ وتغذية حمس صحّيةللحكومات إعطاء األولوية لُنظم األغذية املراعية للتغذية من أجل نُظم غذائية 

 الســــــــــياســــــــــات والربامج من أجل إحداث حتوُّل يف نُظم األغذية يف جراءات اخلاصــــــــــة بإلحتديد نقاط دخول ل
  أفريقيا من خالل الربامج واالستثمارات؛

  تكييف إجراءات الســــــــــــياســــــــــــات مبا يتفق مع إطار عمل املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية وتيســــــــــــري تنفيذها  
  ذية؛ بزمام ملكية عقد العمل من أجل التغ األخذمن خالل 

  .إخضاع احلكومات للمساءلة املتبادلة حيال الوفاء بااللتزامات اإلقليمية والعاملية بشأن التغذية  
  

  نقاط العمل المحددة للمتابعة من جانب المؤتمر اإلقليمي ألفريقيا والشركاء.  -17
 

  الحكومات  –أّوالً 
  

العمل من أجل التغذية، وااللتزامات اإلقليمية ضـــرورة اســـتفادة احلكومات من أهداف التنمية املســـتدامة، وعقد   أ)(
  (إعالن ماالبو وغريه) واختاذ إجراءات ملموسة للتأثري على التغذية.



7  ARC/18/INF/11 

 

  بند واضح يف امليزانية من أجل التغذية. وضعحّث احلكومات على استثمار املوارد يف التغذية من خالل   ب)(
  ئح وصكوك ملعاجلة حتديات األغذية والتغذية.احلاجة امللحة إىل سياسات قائمة على األدلة ولوا  ج)(
  ري احلصول عليها.وتيس صحّيةتعزيز التكامل التجاري الوطين واإلقليمي يف جمال األغذية لضمان إتاحة نظم غذائية   د)(

  
  البرلمانيون  –ثانًيا

  
  .صحّيةتيسري سن القوانني والتشريعات لدعم إصالح نُظم األغذية من أجل حتقيق نُظم غذائية   أ)(
ا.  ب)(   ضمان توفري موارد كافية من البلدان إلجراءات حتسني سالمة األغذية وجود

  
  االقتصادية اإلقليمية واللجانمفوضية االتحاد األفريقي   -ثالثًا

  
  تنسيق اإلبالغ كل سنتني عن االلتزامات اإلقليمية، مثل إعالن ماالبو.  أ)(
  بند يف امليزانية من أجل التغذية. وضعتشجيع البلدان على   ب)(
 مكافحة لضــمان تعاون مجيع أصــحاب املصــلحة يف القارة األفريقيةضــرورة تعزيز التعاون والتنســيق على مســتوى   ج)(

  سوء التغذية يف اإلقليم.
  

  وكاالت األمم المتحدة والشركاء  -رابًعا
  

  وتنفيذ السياسات. تقدمي الدعم التقين واملايل إىل البلدان من أجل الربامج  أ)(
  حث وكاالت األمم املتحدة والشـــــــركاء على دعم البلدان يف وضـــــــع ســـــــياســـــــات قائمة على األدلة للمســـــــاعدة   ب)(

  على مكافحة سوء التغذية بكافة أشكاله.
  

  القطاع الخاص  -خامًسا
  

 حّيةصــــــــــــــمأمونة و ينبغي للقطاع اخلاص أن يكون جاهزاً إلعادة تركيب األغذية من أجل ضــــــــــــــمان توفري أغذية   أ)(
  تساعد يف املعركة ضد األمراض غري السارية. 

  ضرورة استناد التسويق االجتماعي وتوسيم األغذية إىل لوائح تُعزز األكل الصحي والتغذية السليمة.  ب)(
  

  المزارعون/الرعاة والمستهلكون والجماهير قاطبة  -سادًسا
  

  قواعد ولوائح حلماية نُظم األغذية واملساءلة عن تطبيقها. إتاحةضمان   أ)(
  ضمان اإلنتاج املستدام لألغذية، مبا فيها األغذية احمللية، وتنويعها والرتويج هلا واستهالكها.  ب)(


