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 مذكرة إعالمیة حول إطار العمل
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 العالمیة

 
 2014شرین الثاني نوفمبر/ت 4

 
 
 
 

 موجز: الرسائل الرئیسیة الواردة في إطار العمل
 

جوھری�ة للتنفی�ذ الفّع�ال للسیاس�ات الرامی�ة إل�ى  البیئة السیاس�اتیة التمكینی�ةتعتبر  •
تحسین التغذیة. وھ�ذا یعن�ي التزام�اً سیاس�یاً ص�ریحاً، واس�تثماراً أكب�ر، وسیاس�ات 
وخط���ط حكومی���ة مش���تركة، إل���ى جان���ب آلی���ات حوكم���ة ذات أص���حاب مص���لحة 

 متعددین. 
ب�د م�ن  تعتبر نظم األغذیة المستدامة أساسیة لتعزیز ال�نظم الغذائی�ة الص�حیة، و ال •

 توفیر حلول مبتكرة لنظم األغذیة. 
ویتسم اإلعالم والتثقیف في ما یخص الممارسات الغذائیة الصحیة بأھمیة حیوی�ة،  •

الت�ي  بیئ�ات األغذی�ةلكن یجب أن ی�تّم أیض�اً تمك�ین المس�تھلكین م�ن خ�الل تمك�ین 
 توفّر نظماً غذائیة آمنة ومتنّوعة وصحیة. 

ف��ي  إج��راءات متس��قةیعتب��ر نھ��ج نظ��م األغذی��ة مھم��اً، لك��ن ینبغ��ي أیض��اً اتخ��اذ  •
قطاع��ات أخ��رى. وتش��مل ھ��ذه القطاع��ات التج��ارة الدولی��ة واالس��تثمار، والتثقی��ف 
واإلعالم في میدان التغذیة، والحمایة االجتماعیة، وتقدیم النظام الصحي لتدخالت 

التغذیة والمیاه واإلص�حاح  تغذویة مباشرة وخدمات صحیة أخرى من أجل تعزیز
  والنظافة، وسالمة األغذیة.

یعتم��د ھ��ذا اإلط��ار الغای��ات العالمی��ة الحالی��ة لتحس��ین تغذی��ة  ،المس��اءلةولغ��رض  •
األمھ��ات والرض��ع وص��غار األطف��ال ولخف��ض عام��ل المخ��اطرة لألم��راض غی��ر 

 المعدیة. 
 

 

)؛ وھذه ھي مبادرة من منظمة QRباستخدام رمز االستجابة السریعة (یمكن االطالع على ھذه الوثیقة 
 األغذیة والزراعة 

للتقلیل إلى أدنى حد من أثرھا البیئي وتشجیع اتصاالت أكثر مراعاة للبیئة. ویمكن االطالع على وثائق 
 أخرى على 
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 المقدمة -1
 
اإلعالن السیاسي للمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذیة الُمزمع عقده في روم�ا، إیطالی�ا م�ن  تناولی

التح��دیات العدی��دة الت��ي یطرحھ��ا س��وء التغذی��ة ف��ي جمی��ع  2014ن��وفمبر/ تش��رین الث��اني  21إل��ى  19
وما ع�ن أشكالھ على التنمیة الشاملة والمستدامة وعلى الصحة. وتحّدد االلتزامات العشرة إلعالن ر

التغذی��ة (انظ��ر اإلط��ار) رؤی��ة مش��تركة وت��وفّر والی��ة، وك��ذلك واجب��ات للحكوم��ات لمعالج��ة قض��یة 
 .التغذیة في العقود المقبلة

 
عل�ى  - مجموعة من الخیارات واالستراتیجیات الطوعیة عل�ى مس�توى السیاس�ات یوفّر إطار العمل

أص�حاب  من قبل لتُستخدم بالدرجة األولى من جانب الحكومات وكذلك - موصى بھ إجراءً  60شكل 
 المصلحة اآلخرین، بحسب مقتضى الحال، من أجل توجیھ تنفیذ اإلعالن السیاسي. 

 
ص�احب ھ�ذه الم�ذكرة اإلعالمی�ة، الت�ي أع�ّدتھا األمان�ة المش�تركة لمنظم�ة األغذی�ة ومن المقّرر أن تُ 

ل والزراعة ومنظمة الصحة العالمیة، إطار العمل وأن توفّر معلومات إضافیة ق�د تك�ون مفی�دة لل�دو
 صحاب المصلحة اآلخرین. وتتبع الوثیقة ھیكل إطار العمل لتسھیل الرجوع إلیھا. ألاألعضاء و

 معلومات أساسیة  1-1

التغذیة منذ انعقاد المؤتمر الدولي المعني بالتغذیة في  ونقصحرز تقّدم ملحوظ في الحّد من الجوع أُ 
، لكن التقّدم كان متفاوتاً وبطیئاً عل�ى نح�و غی�ر مقب�ول. وعل�ى ال�رغم م�ن تراج�ع انتش�ار 1992عام 

 موجز عن التزامات العمل العشرة في إعالن روما عن التغذیة
 التغذیة على مستوى العالم على الجوع وعلى جمیع أشكال سوء القضاء -1
 للن��اس الغذائی��ة ال��نظم لتحس��ین الفعال��ة واإلج��راءات أج��ل الت��دخالت نم�� االس��تثمارات زی��ادة -2

 وتغذیتھم
 إل��ى اإلنت��اج م��ن متس��قة، عام��ة سیاس��ات وض��ع طری��ق ع��ن المس��تدامة األغذی��ة نظ��م تعزی��ز -3

 االستھالك، وعلى مستوى القطاعات ذات الصلة
 ذات الوطنی�ة والب�رامج العم�ل وخط�ط والسیاسات االستراتیجیات ضمن التغذیة أھمیة إبراز -4

 على ذلك بناء الوطنیة الموارد ومواءمة الصلة
بواس��طة أعم��ال البح��وث  والمؤسس��یة البش��ریة الق��درات تعزی��ز خ��الل م��ن التغذی��ة تحس��ین -5

 بتكار ونقل التكنولوجیا المالئمةوالتطویر ذات الصلة، واال
 التع�اون وتش�جیع المص�لحة أص�حاب جمی�ع قبل من واإلجراءات المساھمات تعزیز وتسھیل -6

 وداخلھا البلدان بین
 الحیاة طوال الصحیة الغذائیة النظم لضمان والمبادرات والبرامج السیاسات وضع -7
 اختی��ار المنتج��ات بش��أن مس��تنیرة ق��رارات التخ��اذ مؤاتی��ة بیئ��ة وتك��وین األش��خاص تمك��ین -8

 الرض�ع لتغذی�ة المناس�بة والممارس�ات ومتنوع�ة، ص�حیة غذائی�ة ممارسات أجل من الغذائیة
 والتغذیة الصحة بشأن والتثقیف المعلومات تحسین خالل من واألطفال،

 العمل طارإ خالل عن التغذیة من الواردة في إعالن روما االلتزامات تنفیذ -9
 ف�ي إع�الن روم�ا ع�ن التغذی�ة ف�ي ال�واردة وااللتزام�ات الرؤی�ة ل�دمج الواجب إیالء االعتبار -10

 صلة ذي محتمل عالمي ھدف ذلك في بما ،2015 عام بعد لما التنمیة خطّة
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في الطاقة الغذائیة، إالّ أنّھ ال یزال مرتفع�اً بص�ورة غی�ر مقبول�ة، حی�ث یع�اني أكث�ر  الُمزمنالنقص 
، في جنوب آسیا وأفریقیا جنوب الصحراء في المقام الُمزمنملیون نسمة من نقص التغذیة  800من 

 األّول. 
 

ملیون طف�ل دون س�ن الخامس�ة، بینم�ا یط�ال  161(التقّزم) یؤثّر على  الُمزمنسوء التغذیة وال یزال 
الخامس�ة. إض�افة إل�ى ذل�ك، یع�اني أكث�ر م�ن  س�ن دون طف�ل ملی�ون 51سوء التغذیة الحاد (الھزال) 

 . و أكثر من المغذیات الدقیقةملیاري شخص من نقص واحد أ
 

(الج�وع) ونق�ص التغذی�ة وال�نقص ف�ي  الُمزمنمشكالت نقص التغذیة عالوة على ذلك، وإلى جانب 
"الجوع المستتر")، تواجھ معظم البلدان ف�ي الع�الم أیض�اً  المغذیات الدقیقة (التي یشار إلیھا أیضاً بـ

المعدی�ة المتص�لة بالنظ�ام الغ�ذائي. كم�ا یع�اني األمراض غی�ر ب�مشكالت متزایدة مرتبطة بالس�منة و
ملیون طفل دون سن الخامسة م�ن ال�وزن  42ویعاني  ،أكثر من نصف ملیار من البالغین من السمنة

عام�ة  ص�حیة بینم�ا بات�ت األم�راض غی�ر المعدی�ة المتص�لة بالنظ�ام الغ�ذائي تمثّ�ل مش�كالت ،الزائد
"أعباًء متعددة" لس�وء التغذی�ة وسطة الدخل، ما یولّد جدیة حتى في البلدان المنخفضة والمتوعالمیة 

(الجوع/نقص التغذیة؛ وال�نقص ف�ي المغ�ذیات الدقیق�ة؛ والس�منة واألم�راض غی�ر المعدی�ة المتص�لة 
 بالنظام الغذائي). 

 
اس��تمّر نظ��ام األغذی��ة بالتطّور،حی��ث تُّجھ��ز الی��وم نس��بة أكب��ر م��ن األغذی��ة وت��تّم ف��ي غض��ون ذل��ك، 

ستوى الدولي. وازداد توافر المنتجات الغذائیة التجاری�ة الغنی�ة بال�دھون والت�ي ی�تّم تجارتھا على الم
تجھیزھ�ا عل�ى مراح�ل عدی�دة، وك�ذلك الس�كریات والملح/الص�ودیوم، وھ�ي تح�ّل ع�ادة مح�ّل ال�نظم 
الغذائی��ة المحلی��ة الص��حیة واألغذی��ة الت��ي تحت��وي عل��ى المغ��ذیات الدقیق��ة الالزم��ة، م��ا ی��ؤدي إل��ى 

ویتمثّ��ل التح��دي الرئیس��ي الی��وم ف��ي تحس��ین ف��رط للطاق��ة وال��دھون والس��كریات والمل��ح. اس��تھالك م
التغذی��ة بص��ورة مس��تدامة عب��ر تنفی��ذ سیاس��ات متس��قة وإج��راءات منس��قة تنس��یقاً أفض��ل ف��ي مختل��ف 

 ، ما یعّزز نظم األغذیة الصحیة والمستدامة ویحافظ علیھا ویسمح باستعادتھا. القطاعات ذات الصلة

 الغرض والغایات  1-2
وغرض�ھ توجی��ھ تنفی�ذ االلتزام�ات ال�واردة ف��ي إع�الن روم�ا ع��ن طبیع�ة إط�ار العم�ل ھ��ذا طوعی�ة. 

 21-19التغذیة الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذیة الذي انعقد في روما، إیطالیا، في 
ات القائم�ة، ی�وفّر إط�ار العم�ل . وبناًء على االلتزامات واألھداف والغای2014نوفمبر/تشرین الثاني 

مجموع��ة م��ن الخی��ارات واالس��تراتیجیات السیاس��اتیة الت��ي یمك��ن للحكوم��ات (بم��ا ف��ي ذل��ك االتح��اد 
، بالتع�اون )بشأن المس�ائل الت�ي تن�درج ض�من اختصاص�ھااألوروبي والمنظمات اإلقلیمیة األخرى 

لوطنی�ة للتغذی�ة والص�حة مع أصحاب المصلحة اآلخرین، أن تدرجھا حسب االقتضاء في خططھ�ا ا
والتنمیة واالستثمار وأن تأخذھا في االعتبار لدى التفاوض بشأن اتفاقات دولی�ة والتعلیم  1والزراعة

 لتحقیق تغذیة أفضل للجمیع.
 بم��ا أّن الحكوم��ات تتحم��ل المس��ؤولیة الرئیس��یة ع��ن اتخ��اذ اإلج��راءات عل��ى المس��توى القط��ري،

المص��لحة، بم��ا ف��ي ذل��ك المجتمع��ات المحلی��ة المت��أثرة، ب��الحوار م��ع مجموع��ة واس��عة م��ن أص��حاب 
تتوّج��ھ التوص��یات أساس��اً إل��ى الق��ادة الحك��ومیین. وس��ینظر ھ��ؤالء ف��ي م��دى مالءم��ة السیاس��ات 

وك�ذلك بالنس�بة ، والمحلی�ة االحتیاجات والظ�روف الوطنی�ةفي ما یتعلق ب واإلجراءات الموصى بھا
ولغ�رض المس�اءلة، یعتم�د إط�ار . ذل�ك األط�ر القانونی�ةاألولویات الوطنی�ة واإلقلیمی�ة، بم�ا ف�ي  إلى

ولتحقی��ق  2الغای�ات العالمی��ة الحالی�ة لتحس��ین تغذی��ة األمھ�ات والرض��ع وص�غار األطف��الالعم�ل ھ��ذا 
  3خفض عامل المخاطرة لألمراض غیر المعدیة

 المحاصیل والثروة الحیوانیة والحراجة ومصاید األسماك. یشمل مصطلح "الزراعة"  1
) خفض 2في المائة؛ و( 40) خفض عدد األطفال دون سن الخمس سنوات المصابین بالتقزم على الصعید العالمي بنسبة 1( 2

) 4في المائة؛ و( 30) خفض الوزن المتدني عند الوالدة بنسبة 3في المائة؛ و( 50فقر الدم لدى النساء في سن اإلنجاب بنسبة 
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 .2025التي یتوخى تحقیقھا بحلول عام 
 

 تھیئة بیئة تمكینیة للعمل الفّعال  -2

وضعت بل�دان عدی�دة اس�تراتیجیات وخط�ط عم�ل  ،1992عقب المؤتمر الدولي المعني بالتغذیة لعام  
تغذوی��ة وطنی��ة ونفّ��ذتھا، م��ا عك��س أولویاتھ��ا واس��تراتیجیاتھا الخاص��ة للتخفی��ف م��ن الج��وع وس��وء 

حی�ان التغذیة في جمیع أشكالھما. غیر أّن التنفیذ والتقّدم كانا متفاوتین وغیر مرضیین ف�ي معظ�م األ
بفع��ل االلت��زام والقی��ادة غی��ر المالئم��ین، وغی��اب االس��تثمارات المالی��ة، وض��عف الق��درات البش��ریة 

 والمؤسسیة، وعدم وجود آلیة كافیة للمحاسبة. 
 

إلى التصدي لسوء التغذیة بجمی�ع أش�كالھ م�ن اإلج�راءات األكث�ر فعالی�ة  وتعتبر اإلجراءات الرامیة
ر عائ��دات اقتص��ادیة مرتفع���ة ج��داً. كم��ا أّن المكاس��ب البش���ریة للتنمی��ة م��ن حی��ث التكلف���ة، إذ ت��وفّ 

والمجتمعی��ة واالقتص��ادیة المحتمل��ة المتأتی��ة م��ن تحوی��ل التزام��ات إع��الن روم��ا ع��ن التغذی��ة إل��ى 
إجراءات، مكاسب جوھریة، بینما تكون تكالیف التقاعس عالی�ة. وینبغ�ي اس�تخدام الم�وارد المتاح�ة 

ئم��ة عل��ى األدلّ��ة واألكث��ر مالءم��ة وفعالی��ة م��ن حی��ث التكلف��ة وتوس��یع لتنفی��ذ الت��دخالت التغذوی��ة القا
نطاقھ��ا. وھ��ذا یقتض��ي ع��ادة اس��تثمارات تكمیلی��ة ف��ي قطاع��ات أخ��رى ذات ص��لة بم��ا فیھ��ا األغذی��ة 

 والزراعة، والصحة، والتعلیم، والمیاه، واإلصحاح والنظافة، وكذلك التجارة.
 

بحق اإلنسان في الغ�ذاء ومكافح�ة س�وء التغذی�ة بجمی�ع أش�كالھ إرس�اء بیئ�ة تمكینی�ة الوفاء  ویقتضي
دائمة للسیاسات وتحسین آلیات الحوكم�ة المتعلق�ة ب�النظم الغذائی�ة والص�حیة وال�نظم المرتبط�ة بھ�ا. 

 وتتمثل المتطلبات الرئیسیة إلرساء ھذه البیئة التمكینیة وتحسین آلیات الحوكمة في: 
عل��ى المس��توى السیاس��ي لتص��نیف ال��نُھُج الھیكلی��ة والمس��تدامة والمنص��فة وقی��ادة وج��ود الت��زام  •

 المعّززة للتغذیة تبعاً ألولویتھا إضافة إلى حوكمة وطنیة حازمة للتغذیة؛ 
سیاس��ات واس��تراتیجیات وب��رامج فّعال��ة ومتس��قة، وآلی��ات فّعال��ة للتع��اون المش��ترك ب��ین اعتم��اد  •

 ذیة والعوامل الھیكلیة المحّددة لھ وآثاره؛ القطاعات لمعالجة أسباب سوء التغ
دعم�اً ألھ�داف التغذی�ة  زیادة االس�تثمارات العام�ة والخاص�ة والمواءم�ة بینھ�ا عل�ى نح�و أفض�ل •

 المحّددة؛ 
وض��ع تعزی��ز الق��درات البش��ریة والمؤسس��یة للعم��ل الفّع��ال وض��مان اس��تدامتھا، بم��ا ف��ي ذل��ك  •

 ارات التغذویة ورصدھا وتقییمھا؛ السیاسات والبرامج وإدارة النتائج واالستثم
تخصیص م�وارد وطنی�ة ودولی�ة لض�مان نظ�م غذائی�ة ص�حیة للجمی�ع، م�ع تركی�ز خ�اص عل�ى  •

 مراحل الحیاة األكثر ضعفاً من الناحیة التغذویة وعلى احتیاجات غذائیة محددة؛ 
وض�مان  شاملرساء تفاعل إلشركاء موثوقین وداعمین مستعدین لمواءمة المصالح و استقطاب •

 استدامتھ؛ 
م عل��ى ص��عید تعزی��ز المس��اءلة والكف��اءة للتق��دّ  ومنھجی��ةإج��راء عملی��ات تقی��یم عام��ة منتظم��ة  •

 وتحسین استخدام الموارد؛ 
ت��وفیر دع��م دول��ي لتنفی��ذ السیاس��ات والب��رامج التغذوی��ة الوطنی��ة، بحس��ب المقتض��ى، وال��نُھُج  •

 المراعیة للتغذیة المتفق علیھا على المستوى الدولي. 
 

 حوكمة آلیات وضعو تمكینیة بیئة لتھیئة بھا موصى إجراءات سبعة من مجموعة العمل إطار یحّدد
 :االعتبار في أعاله الواردة المطلوبة الرئیسیة العوامل أخذ مع ،)7-1 التوصیات( الالفعّ  للعمل

 

 50) زیادة معدالت الرضاعة الطبیعیة الحصریة خالل األشھر الستة األول�ى إل�ى نس�بة 5عدم زیادة السمنة لدى األطفال؛ و(
 في المائة.  5) خفض الھزال لدى األطفال والحفاظ علیھ ما دون نسبة الـ 6في المائة على األقل؛ و(

 ) وقف تزاید انتشار السمنة لدى المراھقین والبالغین. 2ائة؛ و(في الم 30خفض تناول الملح بنسبة ) 1( 3
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المستوى القط�ري : تعزیز االلتزام السیاسي والمشاركة االجتماعیة لتحسین التغذیة على 1التوصیة  
 من خالل الحوار السیاسي والدعوة.

 
: وضع خطط وطنیة للتغذیة، أو تنقیحھ�ا حس�ب االقتض�اء، واحتس�اب كلفتھ�ا، والتوفی�ق 2التوصیة  

بین السیاسات التي تؤثر ف�ي التغذی�ة ل�دى مختل�ف ال�وزارات والوك�االت، وتعزی�ز األط�ر القانونی�ة 
 والقدرات االستراتیجیة للتغذیة.

 
: القی��ام، حس��ب االقتض��اء، بتعزی��ز ووض��ع آلی��ات وطنی��ة لألم��ن الغ��ذائي والتغذی��ة عب��ر 3التوص��یة  

اإلدارات الحكومی��ة وب��ین القطاع��ات تض��م أص���حاب المص��لحة المتع��ددین لإلش��راف عل��ى تنفی���ذ 
وق��د ت��دعو الحاج��ة إل��ى  السیاس��ات واالس��تراتیجیات والب��رامج واالس��تثمارات األخ��رى ف��ي التغذی��ة.

 ه على مستویات مختلفة مع ضوابط قویة ضد سوء االستخدام وتضارب المصالح.آلیات كھذ
 
: زی��ادة االس��تثمار المس��ؤول والمس��تدام ف��ي التغذی��ة، وخاص��ة عل��ى المس��توى القط��ري 4التوص��یة  

بتمویل محلي؛ وتولید موارد إضافیة من خالل أدوات تمویل مبتكرة؛ واستقطاب شركاء في التنمیة 
 تنمویة الرسمیة في مجال التغذیة وتشجیع االستثمارات الخاصة حسب االقتضاء.لزیادة المعونة ال

 
: تحس��ین ت��وافر وج��ودة وكمی��ة وتغطی��ة وإدارة نظ��م المعلوم��ات المتع��ددة القطاع��ات 5التوص��یة 

 المتعلقة باألغذیة والتغذیة لتحسین وضع السیاسات والمساءلة.
 
لتع�اون ب�ین الش�مال والجن�وب وب�ین بل�دان الجن�وب، : تعزیز التعاون بین البل�دان، مث�ل ا6التوصیة  

والتع��اون الثالث��ي، وتب��ادل المعلوم��ات ع��ن التغذی��ة واألغذی��ة والتكنولوجی��ا والبح��وث والسیاس��ات 
 والبرامج.

: تعزی��ز حوكم��ة التغذی��ة وتنس��یق سیاس��ات واس��تراتیجیات ب��رامج وص��نادیق ووك��االت 7التوص��یة  
 والیتھ.منظومة األمم المتحدة، كل منھا ضمن 

 
 خیارات السیاسات والبرامج لتحسین التغذیة في جمیع القطاعات  -3

 4تتعّزز معالجة سوء التغذیة بشتى أشكالھ عبر رؤیة مشتركة ونھج متعدد القطاعات یشمل تدخالت
والص��حة والحمای��ة االجتماعی��ة  5متناس��قة ومتس��قة ومنص��فة وتكمیلی��ة ف��ي نظ��م األغذی��ة والزراع��ة

ب�ل األعب�اء  ،، وعدم معالجة الج�وع ونق�ص التغذی�ة فحس�ب،من بین مسائل أخرىوالتعلیم والتجارة
 الة ومبتكرة. المتعددة لسوء التغذیة أیضاً بصورة فعّ 

  

ص�ممة لمعالج�ة العوام�ل الفوری�ة و/أو الرئیس�یة یشیر مصطلح "تدخالت" إل�ى تل�ك اإلج�راءات (السیاس�ات والب�رامج) المُ  4
 للتغذیة على مستوى األفراد واألسر. 

المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذیة، المحاصیل والثروة الحیوانیة یشمل مصطلح الزراعة،على النحو المحّدد في إعالن  5
 .والحراجة ومصاید األسماك
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 6صحیة غذاء نظم تعزز مستدامة غذائیة إمدادات  3-1
ن��تج وكیفی��ة تجھیزھ��ا وتجارتھ��ا وبیعھ��ا وتس��ویقھا م��ن خ��الل سلس��لة ت��نعكس أن��واع األغذی��ة الت��ي تُ 

على األطر الجماعیة والفرص والظ�روف الت�ي ت�ؤثّر عل�ى خی�ارات األغذی�ة والمش�روبات  التورید
وبالتالي على وضعھم التغذوي. ویتّسم اإلعالم والتثقیف في ما یتعلّق  ،والممارسات الغذائیة ،للناس

تمك�ین بیئ�ات ع�ن طری�ق ھمیة حیوی�ة، لك�ن یج�ب تمك�ین المس�تھلكین أیض�اً بالممارسات الغذائیة بأ
. وتحظ�ى بیئ�ات األغذی�ة الت�ي ت�وفّر نظم��اً غذائی�ة آمن�ة ومتنّوع�ة وص�حیة بأھمی�ة خاص��ة 7األغذی�ة

 بالنسبة إلى المجموعات األضعف التي تعاني أكثر من نقص في الموارد. 
 

 والتخزین والنقل والتسویق والبی�ع بالتجزئ�ةمن اإلنتاج إلى التجھیز  - لذلك یعتبر نھج نظام األغذیة
الت�أثیر المح��دود  ،في ض�وءأساس�یاً لتعزی�ز النظ��ام الغ�ذائي الص�حي وتحس�ین التغذی��ة - واالس�تھالك

 للتدخالت المعزولة. 
 

ونظراً إلى أّن نظم األغذیة تتحّول بصورة متزایدة إلى نظم معقّدة تؤثّر بقّوة على قدرة الن�اس عل�ى 
استھالك أغذیة صحیة، تبرز الحاجة إل�ى إج�راءات متس�قة وحل�ول مبتك�رة ل�نظم األغذی�ة م�ن أج�ل 
ض��مان الحص��ول عل��ى نظ��م غذائی��ة مس��تدامة ومتوازن��ة وص��حیة للجمی��ع. وینبغ��ي أن تتض��ّمن ھ��ذه 
الحل���ول إنت���اج مجموع���ة متنّوع���ة م���ن الحب���وب والبق���ول والخض���ر والفاكھ���ة واألغذی���ة الحیوانی���ة 
المصدر، بما فیھا السمك واللحوم والبیض ومنتجات األلب�ان، وإتاحتھ�ا والوص�ول إلیھ�ا والحص�ول 
علیھا بأسعار مقبولة؛ ونظماً غذائیة تحتوي على مغذیات دقیقة (كربوھیدرات ودھون وبروتین�ات) 

لیاف ومغذیات دقیقة أساس�یة (فیتامین�ات ومع�ادن) تماش�یاً م�ع توص�یات منظم�ة الص�حة العالمی�ة وأ
بشأن النظام الغذائي الصحي، یتّم إنتاجھا واستھالكھا على نحو مستدام. من جھة أخ�رى، ینبغ�ي أن 

وال�دھون  تشمل ھذه الحلول تدابیر للحّد من إنتاج األغذیة التي تؤدي إلى اإلفراط ف�ي تن�اول الطاق�ة
والس���كریات والملح/الص���ودیوم، وإتاحتھ���ا والوص���ول إلیھ���ا والحص���ول علیھ���ا بأس���عار مقبول���ة 

 وترویجھا. 
 

وعل��ى الص��عید الع��المي، یحت��وي نظ��ام األغذی��ة عل��ى م��زیج متن��ّوع م��ن سالس��ل التوری��د التقلیدی��ة 
ون ذوو ال�دخل والحدیثة. وتطرح كلتاھم�ا مخ�اطر عل�ى التغذی�ة وتق�ّدم فرص�اً لھ�ا. ویمی�ل المس�تھلك

المنخفض في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على نحو أكبر إل�ى ش�راء األغذی�ة عب�ر سالس�ل 
تورید تقلیدیة، حیث تكون الفواقد عالیة والسالمة ومراقبة الجودة مح�دودة. ویق�ّدم التجھی�ز الح�دیث 

خزین السالسل المبّردة، والبیع مزیداً من الفاكھة والخضر واألغذیة الحیوانیة المصدر عن طریق ت
ویساھمان في تحسین جودة األغذیة وسالمتھا، إالّ أّن األغذیة ذات القیمة التغذوی�ة المنخفض�ة الت�ي 

واألم��راض غی��ر المعدی��ة المتص��لة یم��ّر تجھیزھ��ا بمراح��ل عدی��دة تس��اھم ف��ي زی��ادة انتش��ار الس��منة 
 . بالنظام الغذائي

 

یشیر النظام الغذائي الصحي إلى مجموعة متوازنة ومتنّوعة وكافیة من األغذیة التي یتّم تناولھا خالل مّدة زمنیة. ویضمن  6
الدقیق��ة األساس��یة (البروتین��ات، ال��دھون والكربوھی��درات بم��ا فیھ��ا  النظ��ام الغ��ذائي الص��حي تلبی��ة االحتیاج��ات إل��ى المغ��ذیات

األلیاف الغذائیة) والمغذیات الدقیقة (الفیتامینات، والمعادن والعناصر النادرة) بحسب جنس الشخص وسنھ ومستوى نش�اطھ 
یة، (أ) یج�ب تلبی�ة االحتیاج�ات إلى أنّھ لكي تك�ون ال�نظم الغذائی�ة ص�حالبدني وحالتھ النفسیة. وتشیر منظمة الصحة العالمیة 

الیومیة من الطاقة والفیتامین�ات والمع�ادن، لك�ن ینبغ�ي أال یتج�اوز متن�اول الطاق�ة االحتیاج�ات منھ�ا؛ (ب) یتج�اوز اس�تھالك 
ف�ي المائ�ة م�ن إجم�الي متن�اول  10غرام في الیوم؛ (ج) یك�ون متن�اول الس�كریات الح�رة أق�ل م�ن  400الفواكھ والخضروات 

) یك�ون متن�اول الس�كریات ھ�ـف�ي المائ�ة م�ن إجم�الي متن�اول الطاق�ة؛ ( 1) یكون متناول الدھون المشبعة أق�ل م�ن الطاقة؛ (د
في المائة ف�ي أفض�ل األح�وال؛ (و) یك�ون متن�اول المل�ح  5في المائة من إجمالي متناول الطاقة أو أقل من  10الحّرة أقل من 

انظ��ر ص��حیفة وق��ائع منظم��ة الص��حة العالمی��ة بش��أن ال��نظم الغذائی��ة  غرام��ات ف��ي الی��وم. لمزی��د م��ن المعلوم��ات، 5أق��ل م��ن 
 /http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en( 2014 ،سبتمبر/ أیلول394الصحیة، (صحیفة الوقائع رقم 

تتمثّل بیئات األغذیة في األطر الجماعیة والفرص والظروف التي تؤثّر على خی�ارات األغذی�ة والمش�روبات للن�اس وعل�ى 7 
 وضعھم التغذوي. 
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الریفیة حیویاً للتنمیة البشریة المنصفة. ویمكن إشراك  یعتبر االستثمار على مستوى سكان المناطق
مزارعو الكف�اف والمزارع�ون األس�ریون، ال�ذین یتكون�ون بمعظمھ�م م�ن النس�اء، وال�ذین یعج�زون 

، بفعالی��ة أكث��ر م��ن أج��ل تلبی��ة وال��تحكم بھ��ا واألس��واق الھام��ة الم��دخالتالوص��ول إل��ى ع��ادة ع��ن 
لمنتجون التجاریون مھمین ج�داً ف�ي ض�مان اس�تقرار اإلم�داد احتیاجات التغذیة المحلیة، فیما یعتبر ا

 واألسعار على المستوى العالمي، وفي تطبیق الممارسات المستدامة على نطاق واسع. 
 

لزی��ادة دخ��ل النس��اء من��افع ص��حیة وتغذوی��ة كبی��رة حی��ث تت��ولّى النس��اء ع��ادة إدارة م��وارد األس��رة، 
ویؤثّرن كثیراً على اس�تھالك األغذی�ة ف�ي األس�رة، ال س�یّما ل�دى الرض�ع وص�غار األطف�ال. ویم�نح 
تحس���ین الزراع���ة والتكنولوجی���ا المرتبط���ة باألغذی���ة النس���اء مزی���داً م���ن الوق���ت، ویحّس���ن دخلھ���ّن 

تغذیتھّن، ویعّزز عموماً رفاھھّن وك�ذلك رف�اه الرض�ع وص�غار األطف�ال. وم�ن المھ�م أیض�اً زی�ادة و
 تحّكم النساء بالموارد من قبیل الدخل واألراضي والمدخالت الزراعیة والتكنولوجیا. 

 
وح�االت الط�وارئ والنزاع�ات والھ�ّزات  الكوارث الطبیعیة والكوارث من صنع اإلنس�انازدادت و

وات األخیرة من حیث الوتیرة والكثافة على السواء. وتعتبر القدرة على الصمود ض�روریة في السن
لمنع المزید من التدھور في الحال�ة التغذوی�ة للس�كان المتض�ررین م�ن األزم�ات، فیم�ا تتّس�م التغذی�ة 
بقدر من األھمیة في تعزی�ز مقاوم�ة المجتم�ع المحل�ي واألف�راد عل�ى ح�ّد س�واء. وتقتض�ي المقاوم�ة 
تنفی��ذ ت��ّدخالت وقائی��ة وعالجی��ة لمعالج��ة األس��باب الرئیس��یة لس��وء التغذی��ة قب��ل األزم��ات وخاللھ��ا 

 وبعدھا.
 

تغیّ�ر المن�اخ عل�ى اإلنت��اج واإلنتاجی�ة، وی�نعكس ھ�ذا مباش��رة عل�ى ال�نظم الغذائی�ة والتغذی��ة، وی�ؤثّر 
ل�نظم األغذی�ة بح�ّد ، وكذلك على تقلّبات أسعار األغذیة. و8وعلى دخل مزارعي الحیازات الصغیرة

. وتتمتّع بعض نظم اإلنتاج الغ�ذائي بالق�درة عل�ى خف�ض ح�ّدة االنبعاث�ات 9ذاتھا أثر كبیر على البیئة
بص��ورة ملحوظ��ة. وینبغ��ي خف��ض فاق��د األغذی��ة وھ��درھا م��ن أج��ل تحس��ین فعالی��ة نظ��م األغذی��ة 

ع�ن طری�ق تش�جیع واستدامتھا. وبالت�الي، ھن�اك حاج�ة ملّح�ة إل�ى وض�ع نظ�م أغذی�ة أكث�ر اس�تدامة 
ممارس��ات اإلنت��اج الغ��ذائي واالس��تھالك المس��تدامة. وال ب��د م��ن التوّص��ل إل��ى اتف��اق بش��أن المب��ادئ 
المشتركة لالستدامة في تعزیز النظم الغذائیة الصحیة، ویقتضي ھذا اتساق السیاسات على مس�توى 

 قطاعات البیئة والزراعة واألغذیة. 
 
إطار العمل اإلج�راءات التس�عة التالی�ة الموص�ى بھ�ا إلم�دادات أغذی�ة مس�تدامة تع�ّزز ال�نظم  ویحّدد 

 ): 16-8الغذائیة الصحیة (التوصیات 
 
: مراجع�ة السیاس�ات واالس�تثمارات الوطنی�ة وإدراج أھ�داف التغذی�ة ف�ي تص�میم وتنفی��ذ 8التوص�یة  

وض�مان األم�ن  لزراعة المراعی�ة للتغذی�ة،السیاسات والبرامج المتعلقة باألغذیة والزراعة لتعزیز ا
 الغذائي وتمكین نظم غذائیة صحیة. 

 
: ت��دعیم اإلنت��اج والتجھی��ز المحلی��ین لألغذی��ة، ال س��یّما م��ن جان��ب أص��حاب الحی��ازات 9التوص��یة  

الصغیرة والمزارعین األسریین، وإیالء اھتمام خاص لتمكین المرأة، مع التسلیم بأن للتجارة الكفؤة 
 والفّعالة أھمیة رئیسیة في تحقیق أھداف التغذیة. 

یش��یر مص��طلح مزارع��و الحی��ازات الص��غیرة إل��ى الع��املین ف��ي مج��الي الزراع��ة واألغذی��ة والص��یادین التقلی��دیین والرع��اة  8
، اإلط�ار االس�تراتیجي الع�المي لألم�ن الغ�ذائي انظر لجنة األمن الغذائي الع�المي ون أراض.والسكان األصلیّین ومن ال یملك

 والتغذیة. 
التي یش�ّكل  –تعود المساھتمان الرئیسیتان للزارعة في تكوین الغالف الجوي والمناخ إلى إزالة الغابات وتربیة الحیوانات  9

ر الحبس المحتمل للكربون الحیوي بفعل الحراثة. انظر إحصاءات منظم�ة إنتاج األغذیة واستھالكھا حصة كبیرة منھا. ویتأثّ 
 . 2014انبعاثات غازات االحتباس الحراري من الزراعة. أبریل/ نیسان األغذیة والزراعة. 
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ف�ي ذل�ك المحاص�یل التقلیدی�ة غی�ر المس�تغلة اس�تغالالً : تش�جیع تنوی�ع المحاص�یل، بم�ا 10التوصیة  

كافی��اً، والمزی��د م��ن إنت��اج الفاكھ��ة والخض��ر، واإلنت��اج المناس��ب للمنتج��ات ذات المص��در الحی��واني 
 حسب الحاجة، مع تطبیق الممارسات المستدامة لإلنتاج الغذائي وإدارة الموارد الطبیعیة.

 
 االنع�دام لخف�ض التحتی�ة وبناھ�ا والتوزیع والنقل والحفظ التخزین تكنولوجیات تحسین: 11 التوصیة 

 . والمغذیات األغذیة وھدر وفقدان الغذائي لألمن الموسمي
 
: إقام��ة وت��دعیم المؤسس��ات والسیاس��ات والب��رامج والخ��دمات لتعزی��ز ق��درة اإلم��دادات 12التوص��یة  

 الغذائیة على التكیف في المناطق المعرضة لألزمات، بما في ذلك المناطق المتأثرة بتغیّر المناخ. 
 
: وضع واعتماد وتكییف خطوط توجیھیة دولی�ة بش�أن ال�نظم الغذائی�ة الص�حیة، حس�ب 13التوصیة  

 االقتضاء.
 
: تش�جیع الخف�ض الت�دریجي لل�دھون المش�بعة والس�كریات والملح/الص�ودیوم وال�دھون 14التوصیة  

المھدرجة في األغذیة والمشروبات، للحؤول دون إفراط المستھلكین في تناولھ�ا وتحس�ین المحت�وى 
 الغذائي، حسب االقتضاء. 

 
مث��ل  -األدوات التنظیمی��ة والطوعی��ة : لتش��جیع ال��نظم الغذائی��ة الص��حیة، استكش��اف 15التوص��یة  

سیاسات التسویق والدعایة والتوسیم والحوافز أو المثبطات االقتصادیة وفقاً لقواعد ھیئـ�ـة الدس�تور 
 الغذائــي ومنظمة التجارة العالمیة. 

 
: وض��ع مع��اییر أغذی��ة أو قائم��ة عل��ى المغ��ذیات لجع��ل ال��نظم الغذائی��ة الص��حیة ومی��اه 16التوص��یة  

اآلمنة متاحة في المراف�ق العام�ة مث�ل المستش�فیات ومراف�ق رعای�ة األطف�ال وأم�اكن العم�ل الشرب 
والجامع��ات والم��دارس وخ��دمات إع��داد األطعم��ة والمكات��ب الحكومی��ة والس��جون، وتش��جیع إقام��ة 

 مرافق لإلرضاع الطبیعي.
 

 التجارة واالستثمار الدولیان  3-2
إلى نظم األغذیة. وتؤثّر اتفاق�ات التج�ارة واالس�تثمار عل�ى  تتزاید أھمیة التجارة واالستثمار بالنسبة

م��ا ی��نعكس عل��ى وال��وطني والمحل��ي، واإلقلیم��ي كیفی��ة عم��ل نظ��م األغذی��ة عل��ى المس��توى الع��المي 
وس�المة األغذی�ة  أسعار األغذیة وتوافرھا والوصول إلیھا واستھالكھا وكذلك على النتائج التغذوی�ة

 والخیارات الغذائیة. 
 

ویتّس��م االتس��اق ب��ین التج��ارة وسیاس��ات التغذی��ة بأھمی��ة حیوی��ة. وینبغ��ي أن ت��وفّر سیاس��ات التج��ارة 
 التج�ارة إل�ى ح�ّد كبی�ر س�اھمتالدعم والمرونة الكافیة لتنفیذ سیاسات وبرامج التغذیة الفّعالة. وفیما 

سیاس��ات واتفاق��ات  حص��ول الن��اس علیھ��ا، إالّ أنّ��ھ ینبغ��ي أالّ ت��ؤثّرف��ي ت��وافر األغذی��ة وأحیان��اً  ف��ي
تنفیذ اتفاق منظمة التجارة العالمیة بش�أن التجارة سلباً على حق اإلنسان في الغذاء. ویجب أن یكون 

داعماً لألمن الغذائي والتغذیة، وواج�ب ال�دول  الجوانب من حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة
وتعتب��ر أیض��اً توص��یات الدس��تور  األعض�اء ف��ي تعزی��ز ح��ق اإلنس��ان ف��ي الغ�ذاء وإعمال��ھ وحمایت��ھ.

 الغذائي أساسیة لضمان أن تحترم التجارة الدولیة الصحة والتغذیة وتعّززھا. 
 

-17للتجارة واالستثمار ال�دولیین (التوص�یتان   بھما الموصى التالیین اإلجراءین العمل إطار ویحّدد
18 :( 
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: تش��جیع الحكوم��ات ووك��االت األم��م المتح��دة وبرامجھ��ا وص��نادیقھا ومنظم��ة التج��ارة 17التوص��یة 

العالمیة ومنظمات دولیة أخرى على تحدید فرص تحقی�ق األھ�داف الغذائی�ة والتغذوی�ة العالمی�ة م�ن 
 خالل سیاسات االستثمار والتجارة. 

 
عب��ر اتفاقی��ات وسیاس��ات  : تحس��ین ت��وفر اإلم��دادات الغذائی��ة وإمك��ان الحص��ول علیھ��ا18التوص��یة  

تجارة مناسبة والعمل على ضمان أال یكون لمثل ھذه االتفاقیات والسیاسات تأثیر س�لبي عل�ى الح�ق 
 .10في الغذاء الكافي في بلدان أخرى

 
 في مجال التغذیة 11اإلعالم والتثقیف  3-3

یمّكن كّل م�ن المعرف�ة والتثقی�ف الن�اس م�ن القی�ام بخی�ارات مس�تنیرة ف�ي م�ا یتعلّ�ق ب�النظم الغذائی�ة 
الص��حیة وأنم��اط الحی��اة، م��ن أج��ل تحس��ین ممارس��ات تغذی��ة الرض��ع وص��غار األطف��ال ورع��ایتھم، 

ھم�اً وتحسین السلوكیات المعّززة للنظافة والصحة. ویشّكل تغیی�ر أنم�اط الحی�اة والس�لوكیات ھ�دفاً م
للتثقی��ف التغ��ذوي. ویمك��ن أن یس��اعد أیض��اً عل��ى الح��ّد م��ن فاق��د األغذی��ة وھ��درھا وعل��ى تحفی��ز 

 االستخدام المستدام للموارد. 
 

وینبغي أن تكون الحكومات والمنظم�ات غی�ر الحكومی�ة والقط�اع الخ�اص ومناص�رو التغذی�ة مث�االً 
توخاة في أنماط الحیاة الصحیة، بما ف�ي وبإمكانھم أن یساعدوا على تعزیز التغییرات الم ،حتذى بھیُ 

، وف��ي متن��اول الجمی��ع ذل��ك م��ن خ��الل م��دخالت وخ��دمات ص��حیة وزراعی��ة فاعل��ة وذات ج��ودة
دمج ف�ي المن�اھج الدراس�یة االبتدائی�ة والثانوی�ة (بم�ا ومعارف ومھارات متصلة باألغذیة والتغذیة تُ�

لمدارس)، ومعلومات عامة ع�ن التغذی�ة، فیھا تعلیم النظافة، وإعداد األغذیة وممارسات الطبخ في ا
 . المطالبات التغذویة والصحیةوحمالت التسویق االجتماعي، واألنظمة حول 

 
ویجب أن تكون الخدمات الصحیة أكث�ر نش�اطاً ف�ي مج�ال التثقی�ف عل�ى التغذی�ة؛ وینبغ�ي أن یك�ون 
اإلرشاد الغذائي جزءاً من الرعایة الصحیة األساسیة، واإلرشاد التغذوي جزءاً من الت�دریب المق�ّدم 

 ملحوظ�ةللعاملین في قطاع الصحة. ویمكن لإلرشاد الغذائي قبل الوالدة وبعدھا أن یحّس�ن بص�ورة 
تغذیة األمھات واألطفال. وتستفید الفتیات المراھقات والنساء على وجھ خاص م�ن تحس�ین التثقی�ف 

م�ن الحی�اة خ�الل األش�ھر الس�تة األول�ى  الحص�ریةالرضاعة الطبیعی�ة  تشجیععلى التغذیة من أجل 
اج واآلب��اء والتغذی��ة المالئم��ة للرض��ع وص��غار األطف��ال. وینبغ��ي أن تبل��غ التوعی��ة التثقیفی��ة األزو

 ومقّدمي الرعایة اآلخرین. 
 

ویجب أن یطّلع الناس على المحتوى التغذوي لألغذی�ة والوجب�ات وق�ت ش�رائھا م�ن خ�الل بطاق�ات 
توس���یم س���ھلة الفھ���م. كم���ا تعتب���ر األنظم���ة بش���أن المطالب���ات التغذوی���ة والص���حیة الزم���ة لص���ون 

 المستھلكین. 
 
التغ�ذوي وت�وفیر المعلوم�ات ع�ن  التالیة الموص�ى بھ�ا للتثقی�فیحّدد إطار العمل اإلجراءات الثالثة  

 ): 21-19(التوصیات  التغذیة
 

 .25الفقرة   A RES/68/177  قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 10
یش��یر مص��طلح "التثقی��ف ف��ي مج��ال التغذی��ة" إل��ى جھ��ود التثقی��ف ونش��ر المعلوم��ات بم��ا فیھ��ا الت��رویج وال��دعوة واإلع��الم 11 

والتواصل واإلرشاد والتمكین وتثقیف المستھلك والتواصل في ما یخ�ص تغیّ�ر الس�لوك والتس�ویق االجتم�اعي عل�ى مس�توى 
اعتماد خیارات غذائیة طوعیة وغیرھا من السلوكیات ن أجل تشجیع األفراد والمجتمع المحلي والمستوى الوطني والدولي م

 الغذائیة التغذویة المؤدیة إلى الصحة والرفاه. 
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عل��ى الخط��وط  : تنفی��ذ ت��دخالت تثقی��ف تغ��ذوي وت��وفیر معلوم��ات ع��ن التغذی��ة بن��اءً 19التوص��یة  
التوجیھیة الوطنیة للنظم الغذائیة وتنفیذ سیاسات متسقة لألغذی�ة وال�نظم الغذائی�ة م�ن خ�الل تحس�ین 
المناھج الدراسیة والتثقیف التغذوي في خدمات الص�حة والزراع�ة والحمای�ة االجتماعی�ة وت�دخالت 

 مجتمعیة ومعلومات عند نقاط البیع، بما في ذلك التوسیم.
 
بناء مھارات وقدرات التغذیة لالضطالع بأنشطة التثقیف التغذوي، ال س�یّما للع�املین : 20التوصیة  

في الخطوط األمامی�ة وللع�املین االجتم�اعیین وم�وظفي اإلرش�اد الزراع�ي والمدرس�ین وأخص�ائیي 
 الصحة.

 
: القی��ام بحم��الت تس��ویق اجتم��اعي وب��رامج إعالمی��ة مناس��بة ح��ول تغیی��ر نم��ط الحی��اة 21التوص��یة  

رویج للنش��اط الب��دني والتن��ّوع الغ��ذائي واس��تھالك األطعم��ة الغنی��ة بالمغ��ذیات الدقیق��ة، كالفاكھ��ة للت��
والخضر، بما في ذلك األغذیة المحلیة التقلیدیة وأخذ الجوانب الثقافیة في االعتبار، وتحس�ین تغذی�ة 

غذی�ة التكمیلی�ة، األطفال واألمھات، وممارسات الرعایة المناس�بة، والرض�اعة الطبیعی�ة الكافی�ة والت
بحیث تكون جمیعھا موجھ�ة ومكیّف�ة للجم�اھیر المختلف�ة وألص�حاب المص�لحة المختلف�ین ف�ي نظ�ام 

 األغذیة.
 

 الحمایة االجتماعیة  3-4

الح�دود ، أوصت الجمعیة العامة لألمم المتحدة بحمایة اجتماعیة عالمیة شاملة تبدأ من 2012في عام 
والمتفاوت المحرز في مجال الحّد  التقّدم المحدودوفي ضوء األساسیة أو الدنیا للحمایة االجتماعیة. 

حالیاً للنمو االقتصادي ونمو  من الفقر والجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذیة، واآلفاق القاتمة
الحمای��ة االجتماعی��ة  ، س��یكون م��ن الض��روري توس��یع رقع��ةف��ي معظ��م أنح��اء الع��المالعم��ل  ف��رص

 بشتى أشكالھ.التغذیة  وسوءالشاملة للقضاء على الفقر 
 

لتدابیر الحمایة االجتماعیة م�ن قبی�ل توزی�ع األغذی�ة والتح�ویالت النقدی�ة واس�تحداث ف�رص ویمكن 
العمل الالئق والتغذیة في الم�دارس أن ترف�ع مس�توى ال�دخل وتع�ّزز الق�درة عل�ى الص�مود. وت�ؤدي 

إل�ى تحس�ین  الحمایة االجتماعیة المصممة جیداً، حین تتالزم مع خ�دمات ص�حیة ذات ص�لة،برامج 
الطول وخفض فقر الدم، وزیادة التنّوع الغذائي، ورفع مستوى استھالك األغذیة الغنی�ة بالمغ�ذیات، 

 ال سیّما لدى األسر المنخفضة الدخل التي تضّم رضع وأطفال. 
 

بصورة جوھریة قدرة صغار المنتجین على الصمود م�ن خ�الل من�ع وبإمكان ھذه التدابیر أن تعّزز 
الع��وز ف��ي أوق��ات األزم��ات إل��ى جان��ب زی��ادة اإلنت��اج واإلنتاجی��ة، ف��ي القط��اع الزراع��ي وغی��ر 

 الزراعي، مع أخذ السیاقات المحلیة وقدرات السوق في الحسبان. 
 
-22یحّدد إطار العمل اإلجراءات الثالثة التالیة الموصى بھا بشأن الحمایة االجتماعیة (التوص�یات  

24 :( 
 
: إدراج األھ��داف التغذوی��ة ف��ي ب��رامج الحمای��ة االجتماعی��ة وف��ي ب��رامج ش��بكة األم��ان 22التوص��یة  

 الخاصة بالمساعدة اإلنسانیة.
 
: استخدام التحویالت النقدیة والغذائیة، بما في ذلك برامج الوجب�ات المدرس�یة وأش�كال 23التوصیة  

الحمایة األخرى للسكان األكثر عرضة للمخاطر، لتحسین النظم الغذائیة من خ�الل تحس�ین إمكانی�ة 
د الحصول على أغذیة تتوافق مع المعتقدات والثقاف�ة والتقالی�د والع�ادات الغذائی�ة وتفض�یالت األف�را

 وفقاً للقوانین وااللتزامات الوطنیة والدولیة، وتكون غذائیاً كافیة لتوفیر نظم غذائیة صحیة. 
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: زیادة دخل السكان األكثر عرضة للمخاطر بتوفیر وظائف الئقة للجمیع، بما في ذل�ك 24التوصیة  

 من خالل تشجیع العمل الحر.
 

 نظم صحیة قویة وقادرة على التكیّف  3-5
تواجھ النظم الصحیة بصورة متزایدة تحدیات ف�ي التعام�ل م�ع االحتیاج�ات المتغیّ�رة الت�ي تطرحھ�ا 
أشكال سوء التغذیة المتعددة وعواقبھا الصحیة. وال بد من وجود نظم صحیة قویة للوقایة من نقص 

ة م��ن التغذی��ة بجمی��ع أش��كالھ ومعالجت��ھ م��ن خ��الل ت��دخالت تغذوی��ة مبنی��ة عل��ى أدلّ��ة، وك��ذلك الوقای��
االلتھابات المتواترة التي یمكن أن تؤدي إلى تفاقم نقص التغذیة ومعالجتھا. إضافة إلى ذل�ك، ینبغ�ي 
أیض��اً أن تتعام��ل ال��نظم الص��حیة م��ع العواق��ب الص��حیة الطویل��ة األج��ل المرتبط��ة ب��الوزن الزائ��د 

 علیھا. والسمنة، والوقایة من األمراض غیر المعدیة المتصلة بالنظام الغذائي والسیطرة 
 

 أن یمك��ن الت��ي األم��راض م��ن الوقای��ة وك��ذلك المباش��رة التغذوی��ة للت��دخالت الفّع��ال التنفی��ذ یقتض��يو
 أن ویج�ب. التكیّ�ف عل�ى وقادرة قویة وطنیة صحیة نظماً  ومعالجتھا التغذیة مشاكل تفاقم إلى تؤدي
 اإلنصاف تحقیق باتجاه السعي إلى كالھما ویحتاج معھا، وتتسق األغذیة بنظم الصحیة النظم تُربط

 . الغذاء في والحق الممكنة والعقلیة الجسدیة الصحة معاییر بأعلى بالتمتّع للحق التام واإلعمال
 

إل�ى الخ�دمات الص�حیة  -بمن فیھم األكثر تھمیشاً وض�عفاً  -وال بد من إتاحة إمكانیة وصول الجمیع 
یحص�ل الن�اس  الت�ي تقتض�ي أنالتغطیة الص�حیة الش�املة  وھذا یعني والحمایة من المخاطر المالیة.

جمیعاً دون تمییز على مجموعات محددة وطنیاً من الخدمات الصحیة األساسیة التعزیزیة والوقائیة 
ذات ج��ودة، م��ع وفعال��ة ومیس��ورة ووالعالجی��ة والملطف��ة والتأھیلی��ة األساس��یة وأدوی��ة أساس��یة آمن��ة 

دمات المستخدمین لضائقة مالیة، مع التركیز بشكل خ�اص عل�ى ض استخدام ھذه الخعرّ ضمان أال یُ 
. وس�یؤدي تحقی�ق التغطی�ة الص�حیة 12الشرائح السكانیة الفقیرة والمنكشفة على المخ�اطر والمھمش�ة

 الشاملة إلى نظم صحیة أقوى وأكثر فعالیة وإنصاف. 
 

 فقوی�ة وق�ادرة عل�ى التكیّ�لموص�ى بھ�ا ل�نظم ص�حیة جراءات األربعة التالی�ة اإلا العمل إطار یحّدد
 ): 28-25(التوصیات 

 
، ال سیّما من خ�الل الرعای�ة 13: تقویة النظم الصحیة، وتعزیز التغطیة الصحیة الشاملة25التوصیة  

 الصحیة األولیة، لتمكین النظم الصحیة الوطنیة من معالجة سوء التغذیة بجمیع أشكالھ.
 
: تحسین دمج اإلجراءات المتعلقة بالتغذیة ف�ي ال�نظم الص�حیة م�ن خ�الل اس�تراتیجیات 26التوصیة  

مالئمة لتقویة الموارد البشریة والقیادة والحوكمة وتمویل النظام الص�حي وتق�دیم الخ�دمات، وك�ذلك 
 توفیر األدویة األساسیة والمعلومات والرصد. 

 
اإلج��راءات التغذوی��ة المباش��رة الفّعال��ة : ت��وفیر وض��مان حص��ول الجمی��ع عل��ى كاف��ة 27التوص��یة  

 واإلجراءات الصحیة ذات الصلة التي تؤثر في التغذیة من خالل برامج صحیة.
: تنفی��ذ االس��تراتیجیة العالمی��ة لتغذی��ة الرض��ع وص��غار األطف��ال الت��ي وض��عتھا منظم��ة 28التوص��یة  

-2012الص��حة العالمی��ة وخط��ة التنفی��ذ الش��املة لتغذی��ة األمھ��ات والرض��ع وص��غار األطف��ال للفت��رة 

 .http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R14-en.pdf. متاح على A67.14قرار جمعیة الصحة العالمیة 12 
، تعني التغطیة الصحیة الشاملة أن یحصل الناس جمیعاً دون تمیی�ز عل�ى  WHA67.14 من القرار 9وفقاً لفقرة الدیباجة رقم  13

مجموعات محددة وطنیاً من الخدمات الصحیة األساسیة التعزیزیة والوقائیة والعالجیة والملطفة والتأھیلیة األساسیة وأدوی�ة 
المستخدمین لضائقة مالی�ة، ال س�یّما  أساسیة آمنة ومیسورة وفعالة وذات جودة، مع ضمان أال یعرض استخدام ھذه الخدمات

 الشرائح السكانیة الفقیرة والمنكشفة على المخاطر والمھمشة. 
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التي أعّدتھا منظمة الصحة العالمیة وخطة العمل العالمیة للوقایة من األمراض غی�ر المعدی�ة  2025
الت��ي أع��دتھا منظم��ة الص��حة العالمی��ة م��ن خ��الل تموی��ل متناس��ب  2020-2013ھ��ا للفت��رة ومكافحت

 وسیاسات كافیة.
 

 تنفیذ تدّخالت تغذویة مباشرة  3-5-1

من الضرورة بمكان، عند وضع السیاسات والب�رامج الرامی�ة إل�ى معالج�ة التح�دیات الت�ي تواجھھ�ا 
ع وصغار األطفال. وعلى ال�رغم م�ن أّن الفئ�ات التغذیة، إیالء عنایة خاصة لتغذیة األمھات والرضّ 

العمریة المختلفة تحتاج إلى اھتمام مناسب، على النحو المحّدد في النھج الذي یمتد على مدار العمر 
، الفتیات المراھقات)، إالّ أّن ضمان التغذیة الكافی�ة خ�الل قبل سّن التحاقھم بالمدرسة(مثالً األطفال 

 . بقاء الفرد وصحتھ ونموهأّول ألف یوم مھم على نحو خاص، ولھ أثر مستمر على 
 

 –وبفعل التحّوالت السكانیة المعاصرة والتغیّرات المترتب�ة عل�ى ذل�ك ف�ي الھیاك�ل العمری�ة للس�كان 
ضاً اتخ�اذ إج�راءات لت�وفیر ال�دعم الك�افي للص�حة والتغذی�ة یجب أی -في ظّل تزاید نسب كبار السن 

ویجب إدم�اج ت�دخالت تغذوی�ة مباش�رة وتنفی�ذھا م�ع  من أجل معالجة االحتیاجات المحّددة للمسنین.
 تدخالت مراعیة للتغذیة. 

 تعزیز الرضاعة الطبیعیة وحمایتھا ودعمھا
سین بقاء األطفال ولتعزیز نموھم وتنمیتھم تشّكل الرضاعة الطبیعیة أحد األسالیب األكثر فعالیة لتح

من الناحیة الصحیة. وینبغ�ي تعزیزھ�ا وحمایتھ�ا ودعمھ�ا ف�ي جمی�ع الظ�روف. وتض�من الرض�اعة 
األم�ن الغ�ذائي والتغذی�ة ك�افیین ومقب�ولین  في األشھر الستة األولى م�ن الحی�اة أن یك�ون 14الحصریة

ومت��احین بأس��عار معقول��ة ومناس��بین ومت��وافرین بص��ورة ج��اھزة عل��ى أس��اس مس��تمر. وتس��اھم 
التمت��ع ب��أعلى مس��توى ص��حي یمك��ن بلوغ��ھ، عل��ى النح��و المعت��رف ب��ھ ف��ي   الرض��اعة الطبیعی��ة ف��ي
یق لب��دائل ل��بن األم م��ن خ��الل وینبغ��ي اعتم��اد المدون��ة الدولی��ة بش��أن التس��واتفاقی��ة حق��وق الطف��ل. 

األدوات التشریعیة لدى ك�ّل بل�د، م�ن أج�ل حمای�ة الرض�اعة الطبیعی�ة. ویعتم�د إط�ار العم�ل الھ�دف 
ف�ي المائ�ة عل�ى األق�ل  50العالمي لزیادة معّدل الرضاعة الحصریة في األشھر الستة األول�ى بنس�بة 

 .  2025بحلول عام 
 
لتالیة الموصى بھا لتشجیع وحمایة ودعم الرضاعة الطبیعی�ة یحّدد إطار العمل اإلجراءات الخمسة ا 

 ): 33-29(التوصیات 
 
: تكیی��ف وإنف��اذ المدون��ة الدولی��ة لتس��ویق ب��دائل حلی��ب األم وق��رارات جمعی��ة الص��حة 29التوص��یة  

 العالمیة الالحقة ذات الصلة.
 
العم��ل، حس��ب  : تنفی��ذ السیاس��ات والممارس��ات، بم��ا ف��ي ذل��ك اإلص��الحات ف��ي مج��ال30التوص��یة  

 .15االقتضاء، لتعزیز حمایة األمھات العامالت
 
: تنفی��ذ السیاس��ات والب��رامج واإلج��راءات لض��مان أن ت��ؤدي الخ��دمات الص��حیة دوراً 31التوص��یة  

أساسیاً في حمای�ة وتعزی�ز ودع�م الرض�اعة الطبیعی�ة، بم�ا ف�ي ذل�ك م�ن خ�الل مب�ادرة المستش�فیات 
 الموافِقة لألطفال.

وتوصي منظمة الصحة العالمیة بالبدء المبكر بالرضاعة (في الساعة األولى) وبالرضاعة الحصریة خالل األشھر الس�تة  14
تنمیة والصحة، تلیھا تغذی�ة تكمیلی�ة مالئم�ة وآمن�ة م�ن الناحی�ة األولى من حیاة الرضیع لتحقیق المستوى األمثل من النمو وال

 التغذویة مع استمرار الرضاعة حتى سن الثانیة أو ما بعد. 
 المطابقة لھا.  191والتوصیة  183كما حددتھا اتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن األمومة رقم  15
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: من خالل الدعوة والتعلیم وبناء القدرات، تشجیع وتعزی�ز تھیئ�ة بیئ�ة تمكینی�ة یش�ارك 32التوصیة  

فیھ��ا الرج��ال، وال س��یما اآلب��اء، بنش��اط ویتقاس��مون المس��ؤولیات م��ع األمھ��ات ف��ي رعای��ة األطف��ال 
الرضع وصغار األطفال، وفي الوقت نفسھ تمكین النساء وتحس�ین ص�حتھن وح�التھن التغذوی�ة ف�ي 

 الحیاة. جمیع مراحل
 

: ض�مان أن تع�زز السیاس�ات والممارس�ات ف�ي ح�االت الط�وارئ واألزم�ات اإلنس�انیة 33التوصیة 
 الرضاعة الطبیعیة وتحمیھا وتدعمھا.

 
 الھزال

. واعتمد إطار 16مرة أكثر من نظرائھم األصحاء 11 یقّدر احتمال وفاة األطفال المصابین بالھزال بـ 
في المائة بحلول  5العمل الھدف العالمي لخفض الھزال لدى األطفال والحفاظ علیھ ما دون نسبة الـ 

نھج سوء المجتمعیة لدارة اإل. ویمكن معالجة الھزال المعتدل والحاد على السواء بواسطة 2025عام 
رص�د المبك�ر والع�الج. وعل��ى لتیس�یر الات المحلی�ة التغذی�ة، والت�ي تش�مل الع�الج وتوعی�ة المجتمع��

في المائة فق�ط م�ن األطف�ال المص�ابین  14المستوى العالمي، تصل حالیاً خدمات العالج إلى حوالي 
 . بالھزال

 
 ): 35-34(التوصیتان  لمعالجة الھزال االثنتین التالیتین التوصیتینیحّدد إطار العمل 

 
: اعتماد سیاسات وإجراءات وحشد تمویل لتحسین تغطیة عالج الھزال، باستخدام نھج 34التوصیة 

اإلدارة المجتمعی�ة لس�وء التغذی�ة الح��اد، وك�ذلك توس�یع نط�اق معالج��ة س�وء التغذی�ة الح�اد وتحس��ین 
 اإلدارة المتكاملة ألمراض األطفال. 

 
 السیاسات والبرامج ذات الصلة.: إدراج التأھب للكوارث ولحاالت الطوارئ في 35التوصیة  
 

 التقّزم
ال یزال التقّزم لدى األطفال یشّكل أحد أھم التحدیات األساس�یة الت�ي تواج�ھ تحس�ین التنمی�ة البش�ریة 

خف�ض ع�دد األطف�ال دون س�ن الخم�س في العالم. واعتمد إطار العم�ل الھ�دف الع�المي المتمث�ل ف�ي 
الفردی�ة  م�ن ش�بكة معقّ�دة م�ن الت�أثیراتالتق�ّزم وینتج  في المائة. 40سنوات المصابین بالتقزم بنسبة 
. وینبغ�ي إدم�اج ت�دخالت تغذوی�ة االقتص�ادیة والسیاس�یة والثقافی�ة - واألسریة والبیئیة واالجتماعی�ة

مباشرة وتنفیذھا بالتالزم مع تدخالت مراعیة للتغذیة وإجراءات بشأن الحمایة االجتماعیة، وت�دعیم 
الطبیعی���ة، والوقای���ة م���ن اإلس���ھال وغی���ره م���ن األم���راض المعدی���ة النظ���ام الص���حي، والرض���اعة 

 وعالجھا، والمیاه واإلصحاح والنظافة، والصحة اإلنجابیة وسالمة األغذیة.
 

الرامیة إلى الوقایة من الھزال آثار مباشرة على التقّزم، مثالً من خالل الرصد المبك�ر  ولإلجراءات
للتقّزم وعالجھ. وبالتالي، ینبغ�ي تنس�یق إج�راءات معالج�ة الھ�زال والتق�ّزم وإدماجھ�ا لتحقی�ق نت�ائج 

 أفضل. 
 

 ): 37-36(التوصیتان  لمعالجة التقزمیحّدد إطار العمل التوصیتین االثنتین التالیتین 
 

 5خفض الھزال لدى األطفال والحف�اظ علی�ھ م�ا دون نس�بة ال�ـ : 2025أھداف التغذیة العالمیة لعام منظمة الصحة العالمیة.  16
 . 2014إیجاز سیاسات منظمة الصحة العالمیة، جنیف، في المائة. 
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: وض�ع السیاس�ات وتعزی�ز الت�دخالت الرامی�ة إل�ى تحس�ین تغذی�ة األمھ�ات وص�حتھّن، 36التوصیة  
 بدءاً بالفتیات المراھقات ووصوالً إلى فترات الحمل والرضاعة. 

 
: وض��ع سیاس��ات وب��رامج واس��تراتیجیات لتعزی��ز الخ��دمات الص��حیة المثل��ى للرض��ع 37التوص��یة  

وصغار األطفال، وبخاصة الرضاعة الطبیعیة الحصریة لمدة تص�ل إل�ى س�تة أش�ھر، تتبعھ�ا تغذی�ة 
 شھراً). 24تكمیلیة كافیة (تمتد من ستة أشھر إلى 

 
 زیادة الوزن والسمنة في مرحلة الطفولة

لخطر اإلصابة بمش�اكل ص�حیة  عرضة عانون من الوزن الزائد والسمنة أكثریكون األطفال الذین ی
، وارتف�اع ض�غط ال�دم، والرب�و، ومش�اكل الجھ�از 2جدیة، بم�ا ف�ي ذل�ك م�رض الس�كري م�ن الن�وع 

كما قد یع�انون م�ن آث�ار نفس�یة، م�ن قبی�ل قلّ�ة  التنفسي األخرى، واضطرابات النوم وأمراض الكبد.
والعزلة االجتماعیة. ویزی�د ال�وزن الزائ�د والس�منة ف�ي مرحل�ة الطفول�ة م�ن الثقة بالنفس واالكتئاب 

خطر السمنة عند البالغین، واألم�راض غی�ر المعدی�ة والوف�اة المبك�رة واإلعاق�ة ف�ي مرحل�ة البل�وغ. 
وینبغي أن تبدأ اإلجراءات الرامیة إل�ى الوقای�ة م�ن زی�ادة ال�وزن والس�منة عن�د األطف�ال ومعالجتھ�ا 

اعة الطبیعی��ة (نظ��راً إل��ى دورھ��ا ف��ي الح��ّد م��ن خط��ر الس��منة ف��ي مرحل��ة الطفول��ة)، بتعزی��ز الرض��
وبرامج التغذیة الصحیة في المدرسة (مع توفیر فاكھ�ة وخض�ر طازج�ة ف�ي الم�دارس وك�ذلك الح�ّد 
من استھالك المشروبات المحالة بالس�كر) وسیاس�ات وب�رامج تتن�اول العوام�ل المح�ّددة االجتماعی�ة 

تس�ویق األغذی�ة عل�ى خی�ارات الن�اس الغذائی�ة بق�ّوة. وق�د رّوج�ت ض�غوط التس�ویق للصحة. ویؤثّر 
المفرطة، ال سیّما عل�ى األطف�ال، الممارس�ات الغذائی�ة غی�ر الص�حیة. وبالت�الي یج�ب وض�ع ت�دابیر 
للحّد من ھ�ذه الت�أثیرات. ویعتب�ر اتخ�اذ إج�راءات أكث�ر حس�ماً عل�ى المس�توى الع�المي الزم لخف�ض 

بما یتماشى مع الھدف العالمي المتمثّ�ل ف�ي  -لسمنة في مرحلة الطفولة والوقایة منھا زیادة الوزن وا
إلى جانب إجراءات لمعالجة مش�اكل نق�ص  - 2025عدم زیادة الوزن في مرحلة الطفولة بحلول عام 

 التغذیة. 
والس���منة ف���ي مرحل���ة  الزائ���د لمعالج���ة ال���وزن یح���ّدد إط���ار العم���ل التوص���یات األربع���ة التالی���ة

 ):41-38 التوصیات)الطفولة
 
 : تقدیم مشورة غذائیة للنساء أثناء الحمل لكسب الوزن الصحي والتغذیة الكافیة.38التوصیة  
 
: تحسین الوضع التغذوي لألطفال ونمّوھم، خاصة من خالل معالجة تعرض األمھ�ات 39التوصیة  

تحس��ین ب��رامج التغذی��ة التكمیلی��ة للرض��ع واألطف��ال لت��وفر األغذی��ة المكملّ��ة وتس��ویقھا وم��ن خ��الل 
 الصغار.

 
: تنظ�یم تس�ویق األغذی�ة والمش�روبات غی�ر الكحولی�ة لألطف�ال وفق�اً لتوص�یات منظم�ة 40التوصیة  

 الصحة العالمیة.
 
: إرساء بیئة مواتیة تفضي إلى تشجیع ممارسة النشاط البدني لمعالجة نمط الحیاة غی�ر 41التوصیة  

 المراحل المبكرة من الحیاة. النشطة منذ
 

 فقر الدم لدى النساء في سن اإلنجاب
یطرح النقص في الفیتامینات والمعادن مشكلة صحیة عامة على المستوى العالمي. فحاالت ال�نقص 

تش��ّكل تھدی��داً رئیس��یاً عل��ى الص��حة والتنمی��ة. ووالحدی��د ھ��ي األھ��م عالمی��اً،  (A) فیت��امینالی��ود و ف��ي
ف�ي ویؤدي فقر الدم الناتج من النقص في الحدید والذي یعتب�ر االض�طراب التغ�ذوي األكث�ر ش�یوعاً 
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العالم، إلى إضعاف صحة النساء ورف�اھھّن عل�ى نح�و خ�اص. ویزی�د فق�ر ال�دم م�ن خط�ر اإلص�ابة 
تحس��ین األنیمی��ا مالی��ین النس��اء لمخ��اطر ب��أمراض ل��دى األمھ��ات واألجن��ة. ویع��ّرض اإلخف��اق ف��ي 

صحیة ویؤثّر على جودة الحیاة، ویعّرض أجیاالً من األطفال إلى مشاكل في النم�و وال�تعلّم، وك�ذلك 
تحقی�ق الھ�دف الع�المي المتمثّ�ل المجتمعات والدول إلى انخفاض في اإلنتاجیة االقتص�ادیة. وبھ�دف 

، ینبغ�ي تنفی�ذ 2025في المائة بحل�ول ع�ام  50نسبة في خفض فقر الدم لدى النساء في سن اإلنجاب ب
تدخالت تغذویة مباشرة إلى جانب وضع استراتیجیات لتعزی�ز ال�نظم الغذائی�ة الص�حیة والمتنوع�ة. 
ومن المھم أیض�اً تنفی�ذ التوص�یات بش�أن ت�وفیر نظ�م غذائی�ة ص�حیة ف�ي الم�دارس ودور الحض�انة، 

 عدیة والوقایة منھا، وتحسین النظافة واإلصحاح. والتثقیف على التغذیة، ومعالجة األمراض الم
 

لمعالج�ة فق�ر ال�دم ل�دى النس�اء ف�ي س�ن یحّدد إطار العمل اإلجراءین االثنین الت�الیین الموص�ى بھم�ا 
 ): 43-42(التوصیتان  اإلنجاب

 
: تحس��ین المتن��اول م��ن المغ��ذیات الدقیق��ة م��ن خ��الل اس��تھالك أغذی��ة غنی��ة بالمغ��ذیات، 42التوص��یة  

وخاصة األغذیة الغنیة بالحدید عند االقتضاء، من خالل استراتیجیات التحصین والتكمیل، وتشجیع 
 نظم غذائیة متنوعة صحیة.

 
: ت�وفیر المتن��اول الی�ومي م�ن الحدی��د وحم�ض الفولی�ك وغی��ره م�ن مكم�الت المغ��ذیات 43التوص�یة  

الدقیقة للحوامل كجزء من العنایة في مرحلة ما قبل الوالدة وب�ین فت�رة وأخ�رى للنس�اء الحائض�ات، 
ف��ي المائ��ة أو أكث��ر، وعالج��ات ال��تخلص م��ن الدی��دان عن��د  20حی��ث یبل��غ مع��دل انتش��ار فق��ر ال��دم 

 االقتضاء.
 التدخالت في الخدمات الصحیة لتحسین التغذیة  3-5-2

إل��ى جان��ب تنفی��ذ ت��دخالت تس��اھم مباش��رة ف��ي تحس��ین التغذی��ة، یج��ب أن تنفّ��ذ ال��نظم الص��حیة أیض��اً 
ت��دخالت أخ��رى لھ��ا أث��ر عل��ى التغذی��ة، بم��ا ف��ي  ذل��ك تعزی��ز الص��حة، والوقای��ة م��ن االلتھاب��ات 

 ومعالجتھا، وتحسین الصحة اإلنجابیة للنساء. 
 
وتش��ّكل النوب��ات المتك��ررة لألم��راض المعدی��ة، مث��ل االلتھاب��ات المعوی��ة الح��ادة، س��بباً مھم��اً ل��نقص  

التغذی��ة عن��د األطف��ال، م��ا یس��اعد عل��ى تفس��یر لم��اذا ال ت��زال ھن��اك ح��االت نق��ص ف��ي التغذی��ة عن��د 
مث�ل  - األطفال في صفوف السكان الذین ینعم�ون ع�ادة ب�األمن الغ�ذائي. وتس�اھم األم�راض المعدی�ة

المالری��ا، وفی��روس نق��ص المناع��ة البش��ریة/اإلیدز، والس��ل، وبع��ض أم��راض المن��اطق المداری��ة 
ن لإلصابة ویمك المھملة، في زیادة انتشار فقر الدم الناجم عن النقص في الحدید في بعض المناطق.

، أن تش�ّكل خط�راً عل�ى الحال�ة التغذوی�ة م�ن خ�الل التس�بب بن�زف داخل�ي بأمراض متصلة بالدیدان
فقدان الش�ھیة ال�ذي ق�د ی�ؤدي بویمكن أن تتسبب أیضاً  واإلسھال، واالمتصاص الضعیف للمغذیات.

وتعتب��ر الرض��اعة الطبیعی��ة أح��د الس��بل الت��ي تس��مح بت��وفیر  ب��دوره إل��ى تقل��یص متن��اول المغ��ذیات.
 الحمایة لألطفال من االلتھابات في حالة رداءة المرافق الصحیة. 

 
على خدمات رعایة صحیة متكامل�ة تض�من ال�دعم الك�افي لحم�ل آم�ن من األھمیة بمكان الحصول و

لتمك��ین تحس��ین ص��حة األمھ��ات واألطف��ال، وكس��ر حلق��ة س��وء التغذی��ة  ،ووالدة آمن��ة لجمی��ع النس��اء
ویتالزم الحمل في سن المراھقة مع مخ�اطر أكب�ر تتمثّ�ل ف�ي  بجمیع أشكالھا.  المتوارثة بین األجیال

ی���ات األمھ���ات ومرض���ھّن، ووالدة الجن���ین میت���اً ووفی���ات ح���دیثي ال���والدة وال���والدة قب���ل األوان وف
والرض��ع ناقص��ي ال��وزن عن��د ال��والدة. وتك��ون النس��اء الل��واتي یحمل��ن بص��ورة متقارب��ة ج��داً أكث��ر 
عرضة لفقر الدم لدى األمھات والوالدة قبل األوان والرض�ع ناقص�ي ال�وزن عن�د ال�والدة. وبالت�الي 

 غي بذل جھود الوقایة من الحمل في سن المراھقة وتشجیع تباعد فترات الحمل.ینب
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-44یشمل إطار العمل التوصیات الستة التالیة بشأن الخدمات الصحیة لتحسین التغذی�ة (التوص�یات 
49 :( 

 
: تنفی��ذ سیاس��ات وب��رامج لض��مان حص��ول الجمی��ع واس��تخدامھم للناموس��یات المعالج��ة 44التوص��یة  

الحش��رات، وت��وفیر ع��الج وق��ائي للمالری��ا للنس��اء الحوام��ل ف��ي المن��اطق الت��ي تنتش��ر فیھ��ا بمبی��دات 
 المالریا بمعدالت متوسطة إلى مرتفعة.

 
: ت��وفیر معالج��ات دوری��ة لل��تخلص م��ن الدی��دان لجمی��ع األطف��ال ف��ي س��ن المدرس��ة ف��ي 45التوص��یة  

 المناطق الموبوءة.
 
الق�درة عل�ى تق�دیم الخ�دمات الص�حیة لمن�ع األم�راض : تنفیذ سیاسات وبرامج لتحس�ین 46التوصیة  

 .17المعدیة األخرى ومعالجتھا
 
: ت��وفیر مكم��الت الزن��ك لخف��ض م��دة وح��ّدة اإلس��ھال ل��دى األطف��ال والح��ؤول دون 47التوص��یة  

 إصابتھم بنوبات الحقة.
قب�ل ) لألطف�ال ف�ي س�ن م�ا A: توفیر الحدید، ومن بین أمور أخرى، مكمالت فیت�امین (48التوصیة  

 المدرسة لخفض خطر اإلصابة بفقر الدم.
 
: تنفیذ سیاسات واستراتیجیات لضمان أن تحصل النس�اء عل�ى معلوم�ات ش�املة وعل�ى 49التوصیة  

 خدمات رعایة صحیة متكاملة تضمن الدعم الكافي لحمل آمن ووالدة آمنة.
 

 المیاه واإلصحاح والنظافة  3-6

م�ن اإلنت�اج إل�ى االس�تھالك.  - ف�ي جمی�ع مراح�ل نظ�ام األغذی�ةتعتبر المیاه م�ورداً مح�دوداً أساس�یاً 
. وال 18العذب�ة مجم�وع كمی�ات س�حب المی�اهویستحوذ اإلنتاج الزراعي والغذائي على أكثر من ثلثي 

بّد من استخدام المیاه بصورة رشیدة أكثر وإدخال تغییرات في أنماط االستھالك لتحقیق نظم غذائیة 
تتكیّف نظم اإلنتاج الغذائي، لمواجھة ھ�ذا التح�دي، م�ع مجموع�ة م�ن  صحیة ومستدامة. وینبغي أن

إلى جانب تدابیر أخرى ذات  التدابیر ذات الصلة. ویجب المحافظة بشكل أكبر على استخدام المیاه،
 من أجل تحقیق االستدامة.  -بما فیھا المیاه  -صلة للحّد من الفاقد والھدر في األغذیة 

 
أساس�ي  19ول على می�اه ش�رب آمن�ة وإص�حاح مالئ�م عل�ى أنّ�ھ ح�ق إنس�انيیُعترف بإمكانیة الحصو

الس�بب الرئیس�ي اإلس�ھال  ویعتب�ربالت�الي لتحس�ین التغذی�ة. ووالوقایة م�ن م�رض اإلس�ھال،  للصحة
إل�ى  -، فیما یشّكل عدم توافر می�اه الش�رب اآلمن�ة الثاني المؤدي إلى وفاة األطفال دون سن الخامسة
عوام�ل رئیس�یة للمخ�اطر. ویك�ون األطف�ال ال�ذین  -جانب مراف�ق غی�ر مالئم�ة لإلص�حاح والنظاف�ة 

یعانون من نقص التغذیة أكثر عرضة للوفاة بسبب اإلسھال. وبدوره، یق�ّوض اإلس�ھال التغذی�ة ع�ن 
 طریق خفض الشھیة وامتصاص األغذیة. 

 
. وتماش�یاً م�ع الن�داء الع�المي التخ�اذ الع�راء إلى التغّوط فيأون یلجأكثر من ملیار شخص ال یزال و

إج��راءات ف��ي مج��ال اإلص��حاح، ینبغ��ي أن ترّك��ز الجھ��ود عل��ى تحس��ین النظاف��ة، وتغیی��ر المع��اییر 
بما في ذلك الوقایة من انتقال فیروس نقص المناعة البشریة من األم إلى طفلھا والتلقیح ضد الحصبة والعالج بالمضادات  17

 بالتھاب في المجاري البولیة.الحیویة للفتیات المصابات 
. Earthscan/ المیاه تغیّ�ر الع�الم. تقری�ر تنمی�ة المی�اه العالمی�ة الثال�ث لألم�م المتح�دة. برن�امج تقی�یم المی�اه الع�المي. الیونس�كو 18

2009. 
القض�اء عل�ى جمی�ع أش�كال التمیی�ز ض�د تشمل المعاھدات الدولیة الرئیسیة التي تعترف صراحة ب�الحق ف�ي المی�اه اتفاقی�ة  19

. وأق�ّرت الجمعی�ة العام�ة لألم�م المتح�دة ومجل�س 24، الم�ادة 1989واتفاقیة حقوق الطفل لعام  2-14، المادة 1979المرأة لعام 
 .2010حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة اإلعالنات السیاسیة الرئیسیة في عام 
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االجتماعیة، واإلدارة األفضل لإلفرازات البشریة ومیاه الصرف الصحي، ما یس�مح بالقض�اء عل�ى 
 . 2025في العراء بالكامل بحلول عام التغّوط ممارسة 

 
واإلص���حاح والنظاف���ة المی���اه  بش���أن بھ���ا الموص���ى التالی���ة الثالث���ة اإلج���راءات العم���ل إط���ار یح���ّدد

 ):52-50(التوصیات 
 
: تنفیذ سیاسات وبرامج تستخدم نُھجاً تشاركیة لتحسین إدارة المیاه في الزراعة وإنت�اج 50التوصیة  

 .20األغذیة
 
: االس��تثمار ف��ي تحس��ین إمكانی��ة حص��ول الجمی��ع عل��ى می��اه ش��رب آمن��ة، بمش��اركة 51التوص��یة  

 المجتمع المدني وبدعم من الشركاء الدولیین، عند االقتضاء، وااللتزام بذلك. 
 
تنفی�ذ سیاس�ات واس�تراتیجیات تس�تخدم نُھج�اً تش�اركیة لض�مان حص�ول الجمی�ع عل�ى : 52التوصیة  

 ت صحیة أكثر أماناً، بما في ذلك غسل الیدین بالصابون.كافیة وتعزیز ممارسا 21مرافق صحیة
 

 سالمة األغذیة ومقاومة مضادات المیكروبات  3-7

ینبغي إدماج سالمة األغذیة في جدول أعمال األمن الغذائي والتغذیة على الصعید الع�المي إلح�راز 
التغ�ذوي للس�كان، ال س�یّما وتھ�ّدد مش�اكل س�المة األغذی�ة الوض�ع تقّدم ملحوظ ف�ي تحس�ین التغذی�ة. 

المجموعات األكثر ض�عفاً م�ن قبی�ل المس�نین والنس�اء الحوام�ل واألطف�ال. وتش�ّكل األغذی�ة الملّوث�ة 
بفعل مواد خطرة كیمیائیة أو بیولوجیة، بما في ذلك الملّوثات البیئیة، مصدراً للعدید من األمراض، 

ھم ورف�اھھم الغ�ذائي بش�كل مباش�ر أو من اإلسھال إلى السرطان، حیث تق�ّوض حی�اة الن�اس وص�حت
 . 22غیر مباشر

 
المتأتی�ة م�ن  -األمراض الناجمة عن اإلسھال والزحار أو غیرھ�ا م�ن األم�راض المعوی�ة ولم تشھد 

تراجع��اً كبی��راً خ��الل العق��ود  -األغذی��ة غی��ر المأمون��ة والمی��اه الملّوث��ة ورداءة المراف��ق الص��حیة 
یتعّرض األطفال على نحو مزمن، م�ن خ�الل نظمھ�م الغذائی�ة، األخیرة. وفي بعض البلدان النامیة، 

 إلى مادة األفالتوكسین التي لیست مسرطنة فحسب، بل یحتمل أنھا تؤدي أیضاً إلى التقّزم. 
 

وتعتبر مقاومة مضادات المیكروبات إحدى القضایا الناشئة المرتبطة بس�المة األغذی�ة الت�ي تحظ�ى 
 اإلنس�انص�حة لك�ّل م�ن العقاقیر المضادة للمیكروب�ات أساس�یة  باھتمام عالمي. وعلى الرغم من أنّ 

ورفاھھما، ومھمة لس�بل معیش�ة منتج�ي األغذی�ة، إالّ أّن س�وء اس�تخدامھا أّدى إل�ى  وصحة الحیوان
تن��امي تھدی��دات مقاوم��ة مض��ادات المیكروب��ات للبش��ر والبیئ��ات الزراعی��ة واإلیكولوجی��ة. وتتطلّ��ب 

لك�ن ال ی�زال ھن�اك ، و"نھجاً ص�حیاً واح�داً" متع�دد القطاع�اتالمیكروباتمضادات معالجة مقاومة 
والخط��وط التوجیھی��ة المقبول��ة دولی��اً إل��ى سیاس��ات وإج��راءات المع��اییر  تح��دیات كبی��رة ف��ي ترجم��ة

 .23مالئمة على المستوى الوطني

اه في الري واستراتیجیات لالس�تعماالت المتع�ددة للمی�اه (بم�ا یش�مل المی�اه العادم�ة) بما في ذلك من خالل خفض ھدر المی  20
 واالستخدام األفضل للتكنولوجیا المناسبة.

بما في ذلك من خالل إجراء تقییم فعال للمخ�اطر والممارس�ات اإلداری�ة ح�ول االس�تخدام اآلم�ن للمی�اه العادم�ة والص�رف  21
 الصحي. 

منظم��������ة الص��������حة العالمی��������ة لتق��������دیر األعب��������اء العالمی��������ة لألم��������راض الناش��������ئة ع��������ن األغذی��������ة. مب��������ادرة 22 
http://www.who.int/foodsafety/foodborne_disease/FERG2_report.pdf. 

ھناك العدید من المبادرات الت�ي قادتھ�ا منظم�ة األغذی�ة والزراع�ة، ومنظم�ة الص�حة العالمی�ة، والمنظم�ة العالمی�ة لص�حة  23
 وھیئة الدستور الغذائي.  الحیوان،

http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/2011_04_amr.html 
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/en/  
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ومقاوم���ة بش���أن س���المة األغذی���ة  بھ���ا الموص���ى التالی���ة الخمس���ة اإلج���راءات الع���ام اإلط���ار یح���ّدد

 ): 57-53(التوصیات  المیكروبات لألدویة
 

: حسب االقتضاء، وضع وإقامة وإنفاذ وتقویة نظم مراقبة وطنیة، بما في ذلك مراجعة 53التوصیة 
وتحدیث التشریعات واللوائح التنظیمیة الخاصة بسالمة األغذیة، لضمان أن یعمل بمسؤولیة منتجو 

 األغذیة.وموردو الغذاء على امتداد سلسلة 
 
: المشاركة بنشاط في عمل ھیئة الدستور الغذائي بشأن التغذیة وسالمة األغذی�ة وتنفی�ذ 54التوصیة  

 المعاییر المعتمدة دولیاً على المستوى الوطني.
 
المشاركة والمساھمة في شبكات دولیة لتبادل المعلومات بشأن الس�المة الغذائی�ة، بم�ا  :55التوصیة  

 .24ت الطارئةفي ذلك إدارة الحاال
 
: رفع مس�توى ال�وعي ب�ین أص�حاب المص�لحة المعنی�ین بش�أن المش�اكل الت�ي تطرحھ�ا 56التوصیة  

مقاومة المیكروبات لألدویة، وتنفیذ ت�دابیر متع�ددة القطاع�ات مالئم�ة لمعالج�ة مقاوم�ة المیكروب�ات 
 والطب البشري.  لألدویة، بما في ذلك االستخدام الرشید لمضادات المیكروبات في الطب البیطري

 
: وضع وتنفی�ذ خط�وط توجیھی�ة وطنی�ة لالس�تخدام الرش�ید لمض�ادات المیكروب�ات ف�ي 57التوصیة  

وفق��اً للمع��اییر المعت��رف بھ��ا دولی��اً الت��ي تعتم��دھا المنظم��ات الدولی��ة  25الحیوان��ات المنتج��ة لألغذی��ة
المختص��ة للح��ّد م��ن االس��تخدام غی��ر العالج��ي لمض��ادات المیكروب��ات وال��تخلص الت��دریجي م��ن 
اس�تخدامھا كم�واد محف��زة للنم�و ف��ي ظ�ل ع�دم ت��وفر تحلی�ل للمخ��اطر عل�ى النح�و المب��یّن ف�ي مدون��ة 

 . CAC/RCP61-2005 الدستور الغذائي للممارسات 
 

 المتابعة بعد المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذیة  -4

 اإلقرار من جانب الجمعیة العامة لألمم المتحدة
دور ھ�ام  - وال س�یّما منظم�ة األغذی�ة والزراع�ة ومنظم�ة الص�حة العالمی�ة - لمنظومة األمم المتح�دة

ورص��د المتابع��ة  ،وتعزی��ز التع��اون ال��دوليلالض��طالع ب��ھ ف��ي دع��م الجھ��ود الوطنی��ة واإلقلیمی��ة، 
  لمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذیة.ل
 

 ةإعالن روما عن التغذیة في أعقاب المؤتمر ال�دولي الث�اني المعن�ي بالتغذی�ة الجمعی�ة العام� يیوص
لألمم المتحدة بإقرار االلتزامات وكذلك خی�ارات السیاس�ات ال�واردة إط�ار العم�ل م�ن أج�ل تنفی�ذھا. 

رفی�ع المس�توى لمعالج�ة التح�دیات الت�ي  ویضمن إقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة التزاماً سیاسیاً 
وص�نادیق  تواجھھا التغذیة على مستوى القطاعات، وانخراط مجموعة واسعة من وكاالت وب�رامج

دولی�ة وإقلیمی�ة أخ�رى، ف�ي تحقی�ق التزام�ات إع�الن روم�ا ع�ن  اتاألمم المتحدة، إضافة إلى منظم�
ك�ّل ض�من نط�اق والیت�ھ. كم�ا تیّس�ر  ،التغذیة، ودعم تنفیذ اإلجراءات التي أوص�ى بھ�ا إط�ار العم�ل

http://www.oie.int/for-the-media/amr/  المس�تطاع واحتوائھ�ا مدونة الممارسات للحّد من مقاومة مضادات المیكروبات قدر، 
CAC/RCP 61-200 http://www.codexalimentarius.org/download/standards/10213/CXP_061e.pdf;  ، الخط���وط التوجیھی���ة

  CAC/GL 77-2011 المیكروبات التي تحملھا األغذیة، مضادات الخاصة بتحلیل مخاطر مقاومة
http://www.codexalimentarius.org/download/standards/11776/CXG_077e.pdf. 

 الش��بكة الدولی��ة المش��تركة ب��ین منظم��ة األغذی��ة والزراع��ة ومنظم��ة الص��حة العالمی��ة للس��لطات المعنی��ة بس��المة األغذی��ة24 
.who.int/foodsafety/areas_work/infosan/enhttp://www . 

 یشیر المصطلح إلى الحیوانات التي تستخدم ألغراض إنتاج األغذیة.  25
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وى وض�ع مشاركة الجمعیة العامة لألم�م المتح�دة مس�اھمات وأوج�ھ ت�رابط مباش�رة أكث�ر عل�ى مس�ت
 وتنفیذھا.  2015أھداف التنمیة المستدامة لما بعد عام 

 
 اإلطار الزمني لتنفیذ إطار العمل

)، 2025-2016اإلجراءات التي أوصى بھا إطار العمل ضمن إطار زمني من عش�ر س�نوات ( نفّذستُ 
 تماشیاً مع إعالن روما عن التغذیة. 

 آلیات المساءلة
تُعتبر اآللیات الفّعالة للمساءلة أساسیة لضمان متابعة التزامات إعالن روم�ا ع�ن التغذی�ة، م�ن أج�ل 

 تعقّب التقّدم المحرز، وتمكین الناس من مساءلة المسؤولین وصانعي السیاسات والمؤسسات. 
 

عل��ى إط��ار الرص��د الع��المي لتغذی��ة األمھ��ات والرض��ع وص��غار  ویمك��ن وض��ع أط��ر للرص��د بن��اءً 
طف�ال، وإط�ار رص�د خط��ة العم�ل العالمی�ة المتعلق��ة ب�األمراض غی�ر المعدی��ة، فض�الً ع�ن رص��د األ

ما في ذلك مؤشرات انتشار نقص التغذیة للفاو، والمقیاس التجریب�ي النع�دام األم�ن ب ،األمن الغذائي
 الغذائي، وغیر ذلك من المؤشرات المستخدمة على نطاق واسع.

 
 ): 60-58الثة التالیة الموصى بھا لضمان المساءلة (التوصیات اإلجراءات الثیحّدد إطار العمل 

 
: تُشّجع الحكومات الوطنیة على وض�ع أھ�داف تغذوی�ة ومع�الم لمراح�ل وس�یطة تتس�ق 58التوصیة 

) وك��ذلك م��ع األھ��داف العالمی��ة للتغذی��ة واألم��راض غی��ر 2025-2016م��ع اإلط��ار الزمن��ي للتنفی��ذ (
ف��ي أطرھ��ا الوطنی��ة  -المعدی��ة الت��ي وض��عتھا جمعی��ة الص��حة العالمی��ة. وھ��ي م��دعوة إل��ى أن ت��درج 

مؤش��رات للنت��ائج التغذوی��ة متف��ق علیھ��ا دولی��اً (لتتب��ع التق��دم المح��رز ف��ي تحقی��ق األھ��داف  -للرص��د 
في ذلك تغطیة التدخالت) وبیئة سیاسات التغذیة (بم�ا ف�ي ذل�ك الوطنیة)، وتنفیذ برامج التغذیة (بما 

الترتیبات المؤسسیة والقدرات واالستثمارات في مج�ال التغذی�ة).ویجب إج�راء الرص�د إل�ى أقص�ى 
 حد ممكن من خالل اآللیات القائمة. 

 
تنفی��ذ :س��تجمع منظم�ة األغذی��ة والزراع�ة ومنظم��ة الص��حة العالمی�ة مع��اً التق�اریر ع��ن 59التوص�یة  

التزام��ات إع��الن روم��ا ع��ن التغذی��ة بتع��اون وثی��ق م��ع وك��االت وص��نادیق وب��رامج األم��م المتح��دة 
األخ��رى وغیرھ��ا م��ن المنظم��ات اإلقلیمی��ة والدولی��ة ذات الص��لة، حس��ب االقتض��اء، عل��ى أس��اس 
 التقییمات الذاتیة للبلدان وكذلك المعلومات المتاحة من خ�الل آلی�ات الرص�د والمس�اءلة (عل�ى س�بیل
المثال، تقاریر التقییم الذاتي لحركة "تعزیز التغذیة"، والتقاریر المقدمة إلى مؤتمر منظم�ة األغذی�ة 

 والزراعة وجمعیة الصحة العالمیة وتقریر التغذیة العالمي).
 
: یُطلب م�ن األجھ�زة الرئاس�یة للمنظم�ة ومنظم�ة الص�حة العالمی�ة والمنظم�ات الدولی�ة 60التوصیة  

درس إمكانیة وضع تقاریر عن المتابعة الشاملة للمؤتمر الدولي الث�اني المعن�ي  األخرى ذات الصلة
بالتغذیة على جداول أعمال الدورات العادیة لمنظمة األغذی�ة والزراع�ة ومنظم�ة الص�حة العالمی�ة، 
بما في ذلك الم�ؤتمرات اإلقلیمی�ة لمنظم�ة األغذی�ة والزراع�ة واجتماع�ات اللج�ان اإلقلیمی�ة لمنظم�ة 

العالمی�ة، ربم�ا عل��ى أس�اس م�رة ك��ل س�نتین. ویطل�ب أیض�اً م��ن الم�دیرین الع�اّمین لمنظم��ة الص�حة 
األغذی��ة والزراع��ة ومنظم��ة الص��حة العالمی��ة إحال��ة مث��ل ھ��ذه التق��اریر إل��ى الجمعی��ة العام��ة لألم��م 

 المتحدة، حسب االقتضاء.
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