
    
    ٧٠/٣٠ج  السبعون جمعية الصحة العالمية

  ٢٠١٧ مايو/ أيار ١٨  من جدول األعمال المؤقت ٤-١٥البند 
  A70/30    

  
  
  

  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني 
 بشأن التغذية

  
  

  تقرير فترة السنتين
  
  

فــــي  ٢٠١٤منظمــــة األغذيــــة والزراعــــة ومنظمــــة الصــــحة العالميــــة فــــي تشــــرين الثــــاني/ نــــوفمبر  شــــاركت  -١
 ١استضافة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية الذي اعتمد إعالن روما عـن التغذيـة وٕاطـار العمـل المصـاحب لـه.

أيـدت فيـه وثيقتـي ذي الـ ١٩–٦٨ج ص عالقـرار  ٢٠١٥واعتمدت جمعية الصحة العالميـة الثامنـة والسـتون فـي عـام 
مــن المــدير العــام أن يعــد، بالتعــاون مــع المــدير العــام لمنظمــة األغذيــة والزراعــة المــؤتمر الختــاميتين وطلبــت فيــه 

وسـائر وكــاالت األمـم المتحــدة وصـناديقها وبرامجهــا والمنظمـات اإلقليميــة والدوليـة المعنيــة األخـرى، تقريــرًا يقـدم كــل 
منظمــة ة تنفيــذ االلتزامــات الــواردة فــي إعــالن رومــا عــن التغذيــة. وأقــر مــؤتمر ســنتين إلــى جمعيــة الصــحة عــن حالــ

 منظمــة األغذيــة والزراعــةوثيقتين الختــاميتين وحــث أعضــاء األغذيــة والزراعــة أيضــًا فــي دورتــه التاســعة والثالثــين الــ
  ٢على تنفيذ االلتزامات الواردة في إعالن روما والتوصيات الواردة في إطار العمل.

  
وجمعت منظمة األغذية والزراعة ومنظمـة الصـحة العالميـة هـذا التقريـر لفتـرة السـنتين لتقديمـه إلـى جمعيـة   -٢

سواء. ويعرض هذا التقريـر التقـدم المحـرز  دٍ الصحة ومؤتمر منظمة األغذية والزراعة (في دورته األربعين) على ح
، بما في ذلك التطورات الرئيسية ٢٠١٦-٢٠١٥في أعمال متابعة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية طوال الفترة 

  التي طرأت على الصعيدين الدولي والقطري.
  

  تنفيذ التزامات المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية على المستوى الدولي
  
إعـالن رومـا عـن التغذيـة وٕاطـار الـذي أيـدت فيـه  ٧٠/٢٥٩عتمدت الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة القـرار ا  -٣

هدفًا يرمي بالتحديد إلى القضاء على الجوع وتـوفير األمـن  ٢٠٣٠العمل وأدرجت في خطة التنمية المستدامة لعام 
، قــــــررت أيضــــــًا ٧٠/٢٥٩وفــــــي القــــــرار ). ٢ســــــتدامة (الهــــــدف مُ الغــــــذائي والتغذيــــــة المّحســــــنة وتعزيــــــز الزراعــــــة ال

منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة ودعت  عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية ٢٠٢٥-٢٠١٦ إعالن
العالميـــة إلـــى اإلشـــراف علـــى تنفيـــذ عقـــد العمـــل، بالتعـــاون مـــع برنـــامج األغذيـــة العـــالمي والصـــندوق الـــدولي للتنميـــة 

للطفولة، وٕالى وضع برنامج عمل إلـى جانـب وسـائل تنفيـذه، بواسـطة آليـات تنسـيق  ومنظمة األمم المتحدةالزراعية 
مثل لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية ومنتديات أصـحاب المصـلحة المتعـددين مثـل لجنـة األمـن الغـذائي 

                                                           
 http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdfمتاحــــــــــــــــان علــــــــــــــــى التــــــــــــــــوالي علــــــــــــــــى المــــــــــــــــوقعين اإللكتــــــــــــــــرونيين التــــــــــــــــاليين:    ١
  ).٢٠١٧  نيسان/ أبريل ٢١(تم االطالع في  http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdfو
) اإلنكليــــزيفــــي الــــنص ( ١٣، الصــــفحة http://www.fao.org/3/a-mo153e.pdfمتــــاح علــــى الموقــــع اإللكترونــــي التــــالي:    ٢
  ).٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢١االطالع في  (تم
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األخــرى. ودعــت أيضــًا األمــين العــالمي، تمشــيًا مــع واليتهــا، وبالتشــاور مــع المنظمــات والمنتــديات الدوليــة واإلقليميــة 
العــام إلــى إبــالغ الجمعيــة العامــة بشــأن تنفيــذ العقــد باالســتناد إلــى تقــارير فتــرات الســنتين التــي تشــترك فــي تجميعهــا 

  منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.
  
أن العـام  وطلبت مـن المـدير ٧٠/٢٥٩) رحبت جمعية الصحة بالقرار ٢٠١٦( ٨–٦٩ج ص عوفي القرار   -٤

يعمل مع المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة على دعم "الدول األعضـاء، بنـاًء علـى طلبهـا، فـي تطـوير وتعزيـز 
وتنفيذ سياساتها وبرامجها وخططها للتصدي إلى التحديات المتعددة المتعلقة بسوء التغذيـة، وعقـد اجتماعـات دوريـة 

ما في ذلك النظر في االلتزامات التـي تكـون محـددة، وقابلـة للقيـاس، ذات طبيعة شاملة لتبادل أفضل الممارسات، ب
  )".٢٠٢٥-٢٠١٦زمنيًا، في إطار عقد العمل من أجل التغذية ( محددةو وقابلة للتحقيق، ومناسبة، 

  
عبـر عمليـة شـاملة ومسـتمرة وتعاونيـة شـملت مناقشـات  ١وُوضع برنامج عمل عقد العمل من أجل التغذيـة  -٥

  إلكترونيتين مفتوحتين نظمتهما لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية.ول األعضاء ومشاورتين مباشرة مع الد
  
ضمن الهياكل القائمة والمـوارد والهدف من عقد العمل هو إتاحة إطار تشغيلي واضح ومحدد زمنيًا يطبَّق   -٦

لتنفيــــذ االلتزامــــات المقدمــــة خــــالل المــــؤتمر الــــدولي الثــــاني بشــــأن التغذيــــة وفــــي خطــــة التنميــــة المســــتدامة  المتاحــــة
 ،. والقيمــة المضــافة لعقــد العمــل هــي تحديــد فتــرة معينــة لوضــع حصــائل متفــق عليهــا وتتبعهــا وتحقيقهــا٢٠٣٠ لعــام

ءلة المتبادلـة بخصـوص االلتزامـات المقدمـة. رة لتتبع التقـدم المحـرز وضـمان المسـاسّ والتأثير وٕارساء آلية شفافة ومي
وسيســـتند العقـــد إلـــى الجهـــود الراهنـــة ويعـــزز المواءمـــة بـــين الجهـــات الفاعلـــة واإلجـــراءات ويعجـــل تنفيـــذ االلتزامـــات 

سـتدامة التـي تسـتهدف التحـول والـوثيقتين الختـاميتين مُ وينهض بالتزامات جديدة تمشيًا مـع مطـامح أهـداف التنميـة ال
. وســتكون ٦–٦٥ج ص عولي الثــاني بشــأن التغذيــة والغايــات التــي اعتمــدتها جمعيــة الصــحة فــي القــرار للمــؤتمر الــد

إجـــراءات عقـــد العمـــل شـــاملة ويتـــيح العقـــد إطـــارًا مواتيـــًا حتـــى تراعـــي السياســـات والبـــرامج التزامـــات حقـــوق اإلنســـان 
  واالعتبارات الخاصة بالجنسين وتحميها وتفي بها.

  
د العمــل ســتة مجــاالت عمــل شــاملة ومترابطــة مســتمدة مــن التوصــيات الــواردة فــي ويضــم برنــامج عمــل عقــ  -٧

  إطار العمل: 
  ؛ظم غذائية صحيةنُ ظم غذائية مستدامة ومرنة من أجل نُ   ) أ(
 ؛مواءمة النظم الصحية إلتاحة تغطية شاملة إلجراءات التغذية األساسية  ) ب(

 ؛والتثقيف التغذويالحماية االجتماعية   (ج)
  ؛واالستثمار لتحسين التغذيةالتجارة   (د)
  ؛بيئات مأمونة وداعمة للتغذية في جميع األعمار  (هـ)
  تعزيز تصريف الشؤون والمساءلة في مجال التغذية.  (و)

  
  وتشمل وسائل تنفيذ العقد ما يلي:  -٨
  

التزامات محددة وقابلة للقيـاس والتحقيـق ومناسـبة وموقوتـة زمنيـًا التخـاذ اإلجـراءات تقـدمها الـدول   ) أ(
منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصــحة العالميــة فــي ســياق التغذيــة الوطنيــة والسياســات عضــاء إلــى األ

الخاصة بالتغذية وبالحوار مع مجموعة واسـعة مـن الجهـات صـاحبة المصـلحة ويجـري تتبعهـا عبـر قاعـدة 
  ؛متاحة للعمومبيانات 

                                                           
  ./http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/workprogramme-2016to2025/enعلى الموقع اإللكتروني التالي:    ١
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ع السياســـات وســـن جمـــع شـــبكات للعمـــل أي تحالفـــات غيـــر رســـمية للبلـــدان بهـــدف الـــدعوة لوضـــ  ) ب(
التشريعات والسـماح بتبـادل الممارسـات وتسـليط األضـواء علـى اإلنجـازات وتقـديم الـدعم المتبـادل مـن أجـل 

 ؛تعجيل التنفيذ
والتعبيـــر عـــن التحـــديات عقـــد اجتماعـــات عامـــة للتخطـــيط وتبـــادل المعـــارف واالعتـــراف بالنجـــاح   (ج)

  ؛وتوطيد التعاون
  ذ السياسات والبرامج الوطنية.تعبئة الموارد المالية لدعم تنفي  (د)

  
لجنــة األمـن الغــذائي العـالمي فــي دورتهـا الثالثــة واألربعـين إطــارًا أيـدت  ٢٠١٦وفـي تشـرين األول/ أكتــوبر   -٩

إلعــداد مســاهمتها فــي مكافحــة ســوء التغذيــة علــى الصــعيد العــالمي والعمــل كمحفــل عــالمي حكــومي دولــي ومتعــدد 
  ١التغذية.الجهات صاحبة المصلحة بشأن 

  
  ٢تنفيذ التزامات المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية على المستوى القطري

  
مليــون شــخص مــن نقــص  ٧٩٣التقــديرات إلــى معانــاة  أشــارت ٣.الوقايــة مــن جميــع أشــكال ســوء التغذيــة  -١٠

مليـــــون شـــــخص منـــــذ  ٢١٦ممـــــا يمثـــــل انخفاضـــــًا قـــــدره  ٢٠١٦-٢٠١٤التغذيـــــة علـــــى مســـــتوى العـــــالم فـــــي الفتـــــرة 
والهزال وزيادة الوزن لـدى جميـع األطفـال دون سـن  التقّزمبلغت معدالت  ٢٠١٦وفي عام  ١٩٩٢.٤-١٩٩٠ الفترة

الرضاعة مليونًا). وبلغ معدل  ٤١( ٪٦مليونًا) و ٥٢( ٪٧,٧مليونًا) و ١٥٥( ٪٢٢,٩الخامسة على مستوى العالم 
ومعدل انتشار فقر الدم لدى النساء في سن  ٪٤٣أشهر  ٦الذين تقل أعمارهم عن  الرّضعالطبيعية الحصرية لدى 

بينمـــا ارتفـــع معـــدل الرضـــاعة الطبيعيـــة  ٢٠١٢٦بلـــدًا منـــذ عـــام  ٤٩فـــي  التقـــّزموانخفـــض معـــدل  ٥.٪٢٩اإلنجـــاب 
 ٦وعلى العكس، يرتفع معدل انتشار زيادة الوزن بينما ال ينخفض معدل انتشار فقـر الـدم. ٧بلدًا. ٣٦الحصرية في 

وبلغت نسـبة المعـانين مـن  ٢٠١٤و ١٩٧٥وارتفع معدل انتشار السمنة لدى البالغين أكثر من الضعف بين عامي 
  ٢٠١٤.٨في عام  ٪١٥لدى النساء و  ٪١١السمنة لدى الرجال 

                                                           
  .٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٦، تم االطالع في http://www.fao.org/3/a-ms023e.pdfعلى الموقع اإللكتروني التالي:    ١
اســتعراض المنظمــة الثــاني لسياســات التغذيــة تســتند البيانــات الوطنيــة إلــى التقــارير الذاتيــة المقدمــة مــن البلــدان مــن أجــل    ٢

المدونـــة الدوليـــة لقواعـــد تســـويق بـــدائل لـــبن األم علـــى الخـــاص بحالـــة تنفيـــذ  ٢٠١٦وتقريـــر عـــام )؛ ٢٠١٧-٢٠١٦العالميـــة (
المســـتوى الـــوطني؛ وقاعـــدة البيانـــات العالميـــة للمنظمـــة بشـــأن تنفيـــذ إجـــراءات التغذيـــة؛ واستقصـــاء المنظمـــة للقـــدرات القطريـــة 

  .٢٠١٥الخاصة باألمراض غير السارية في عام 
  لتغذية.االلتزام (أ) من إعالن روما عن ا   ٣
: الرســائل الرئيســية (انظــر الموقــع ٢٠١٥منظمــة األغذيــة والزراعــة، تقريــر حالــة انعــدام األمــن الغــذائي فــي العــالم لعــام    ٤

  ).٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢٨، تم االطالع في /http://www.fao.org/hunger/key-messages/enاإللكتروني التالي: 
  .٢٠١١البيانات لعام    ٥
(علـــــــــى الموقـــــــــع اإللكترونـــــــــي التـــــــــالي:  ٢٠١٦تتبـــــــــع الغايـــــــــات العالميـــــــــة للمنظمـــــــــة، تشـــــــــرين الثـــــــــاني/ نـــــــــوفمبر  أداة   ٦

http://www.who.int/nutrition/trackingtool/en/ ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢١، تم االطالع في.(  
٧           Global Nutrition Report 2016: From promise to impact: ending malnutrition by 2030. Washington, DC: 

International Food Policy Research Institute; 2016 (http://www.ifpri.org/publication/global-nutrition-report-2016-
promise-impact-ending-malnutrition-2030, accessed 21 April 2017).    

٨         NCD Risk Factor Collaboration. Trends in adult body-mass index in  200 countries from 1975 to 2014: a 
pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19·2 million participants. Lancet. 2016 Apr 

.2;387(10026):1377-96 
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يقـــــــدر البنـــــــك الـــــــدولي أن اإلنفـــــــاق العـــــــالمي الســـــــنوي الحـــــــالي علـــــــى التـــــــدخالت  ١.زيـــــــادة االســـــــتثمارات  -١١
وســــــوء التغذيـــــة الحـــــاد الـــــوخيم وفقـــــر الــــــدم لـــــدى النســـــاء وتعزيـــــز الرضــــــاعة  التقـــــّزمبالتغذيـــــة لمكافحـــــة  الخاصـــــة
مليــون دوالر أمريكــي  ١٠٠٠أمريكــي مــن مصــادر حكوميــة ومليــون دوالر  ٢٩٠٠الحصــرية تبلــغ قيمتــه  الطبيعيــة

مليــــون دوالر  ٧٠٠٠وتحقيقـــًا لغايــــات جمعيـــة الصـــحة ينبغـــي إنفــــاق مبلـــغ إضـــافي قـــدره  ٢الجهـــات المانحـــة. مـــن
ويركــــز تمويــــل التغذيــــة مــــن الجهــــات المانحــــة أساســــًا  ٣فــــي الســــنة علــــى مــــدى الســــنوات العشــــر القادمــــة. أمريكــــي
مليــون دوالر أمريكــي فــي  ٦١١منــه لألمــراض غيــر الســارية ( ٪٢نســبة تقــل عــن  نقــص التغذيــة وُتخصــص علــى
  ٣).٢٠١٤ عام
  

ــــة:  -١٢ ــــي السياســــات الوطني ــــة ف ــــة التغذي ــــراز أهمي ــــاك  ٤إب ــــه سياســــات  ١٨٣فــــي الوقــــت الحــــالي، هن ــــدًا لدي بل
بلـدًا أدمـج  ٤٨بلدان لديها خطط لقطاع الصحة مكونـة مـن عناصـر خاصـة بالتغذيـة و ١٠٥بشأن التغذية و وطنية

إطــارًا محلــًال مــن أطــر عمــل األمــم المتحــدة  ٦٠مــن  ٪٥٠أهــداف التغذيــة فــي خططــه اإلنمائيــة الوطنيــة. ويشــمل 
بلـدًا فـي العـالم  ٧٠للمساعدة اإلنمائيـة غايـات التغذيـة العالميـة التـي اعتمـدتها جمعيـة الصـحة. وبـذل مـا يزيـد علـى 

ئي والتغذيــــة فــــي صــــميم السياســــات القطاعيــــة والبــــرامج إلدمــــاج األمــــن الغــــذا ٢٠١٥و ٢٠١٤الجهــــود فــــي عــــامي 
  ٥االستثمارية.

  
 ةـــــــالعالمي ةــــــــالتغذي اتــــــــلسياس يـــــــالثان ةـــــــالمنظم عراضـــــــاست فـــــي ٦والمؤسســـــية: البشـــــرية القـــــدرات تعزيـــــز  -١٣

تـــدريب بلـــدًا بتـــوفير ال ٦٣بلـــدًا إلـــى تـــولي تـــدريب المهنيـــين فـــي مجـــال التغذيـــة ويفيـــد  ٧٣) أشـــار ٢٠١٧-٢٠١٦(
وهيئـة الدسـتور للعاملين الصحيين في مجال تغذية األم والطفـل. واضـُطلع ببنـاء القـدرات المتصـلة بسـالمة األغذيـة 

  الغذائي ومقاومة مضادات الميكروبات.
  

وللتبليـــغ عـــن التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة فـــي إطـــار العمـــل ُجمعـــت المعلومـــات فـــي ســـتة   -١٤
  ٧مجاالت للعمل:

  ٨غذائية صحية ُنظمغذائية مستدامة ومرنة من أجل  ُنظم  )١(
  ُوّثق اعتماد ممارسات محسنة متصلة بالحراجة الزراعية واإليكولوجيا الزراعية والتكيف مـع

 بلدًا. ٩٠تغير المناخ وزراعة الحدائق المحيطة بالمدن وحدائق المدارس في أكثر من 
                                                           

  االلتزام (ب) من إعالن روما عن التغذية.   ١
  على الموقع اإللكتروني التالي:    ٢

http://www.worldbank.org/en/topic/nutrition/publication/investing-in-nutrition-the-foundation-for-development  ـــــــــــــــــم (ت
 ).٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢١االطالع في 

٣           Global Nutrition Report 2016: From promise to impact: ending malnutrition by 2030. Washington, DC: 
International Food Policy Research Institute; 2016 (http://www.ifpri.org/publication/global-nutrition-report-2016-
promise-impact-ending-malnutrition-2030, accessed 21 April 2017).   

 االلتزام (د) من إعالن روما عن التغذية.   ٤

، متـاح علـى الموقـع اإللكترونـي التـالي: ٢٠١٦ –منظمة األغذية والزراعة، التقرير التـوليفي السـتعراض منتصـف المـدة    ٥
http://www.fao.org/3/a-ms430e.pdf  ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢١(تم االطالع في.(  

  االلتزام (هـ) من إعالن روما عن التغذية.   ٦
اســتعراض المنظمــة الثــاني لسياســات التغذيــة تســتند البيانــات الوطنيــة إلــى التقــارير الذاتيــة المقدمــة مــن البلــدان مــن أجــل    ٧

ن األم علـــى المدونـــة الدوليـــة لقواعـــد تســـويق بـــدائل لـــبالخـــاص بحالـــة تنفيـــذ  ٢٠١٦وتقريـــر عـــام )؛ ٢٠١٧-٢٠١٦العالميـــة (
المســـتوى الـــوطني؛ وقاعـــدة البيانـــات العالميـــة للمنظمـــة بشـــأن تنفيـــذ إجـــراءات التغذيـــة؛ واستقصـــاء المنظمـــة للقـــدرات القطريـــة 

 .٢٠١٥الخاصة باألمراض غير السارية في عام 

. انظـــــر أيضـــــًا ٥٧و ٥٦و ٥٥و ٥٤و ٥٣و ٥٠و ١٤و ١٢و ١١و ١٠و ٩التوصـــــيات المســـــتمدة مـــــن إطـــــار العمـــــل:    ٨
  االلتزام (ج) من إعالن روما عن التغذية.
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 ــدًا علــى إغنــاء  ٦٧لإلمــدادات الغذائيــة إذ يعمــل  تُبــذل الجهــود لتحســين النوعيــة التغذويــة بل
ـــــاليود و ١٠٢القمـــــح و ـــــح ب ـــــاء المل ـــــى إغن ـــــدان عل ـــــوت  ٤٢مـــــن البل ـــــاء الزي ـــــى إغن ـــــدًا عل بل
بلدًا تدابير إعادة تركيب المنتجـات (بصـورة إلزاميـة أو طوعيـة)  ٥٠. وينفذ "ألف" بالفيتامين

 المتحولـةاألحمـاض الدهنيـة بلدان تـدابير ترمـي إلـى الحـد مـن  ١٠ال يقل عن  وقد اتخذ ما
 في محتويات المنتجات الغذائية.

  
  بلدًا على الـدعم للحـد مـن الهـدر الغـذائي وفضـالت األغذيـة مـن خـالل حمـالت  ٢٧حصل

البلـدان التـي  إذكاء الـوعي وأنشـطة بنـاء القـدرات والسياسـات المسـندة بالبّينـات. ويتزايـد عـدد
 .وجيهية المتعلقة بالنظم الغذائيةتأخذ االستدامة في االعتبار في مبادئها الت

  
  بلــــدًا سياســــات ترمــــي إلــــى الحــــد مــــن تســــويق األغذيــــة والمشــــروبات غيــــر  ٥١تتــــوفر لــــدى

ـــ ـــال. وقـــد بّل ـــه  ٣٠غ حـــوالي الكحوليـــة لألطف ـــدًا عـــن اســـتخدام السياســـات الضـــريبية لتوجي بل
 بلدًا جوانب مختلفة من نظمه الوطنية لمراقبة األغذية. ١١وحّسن الخيارات الغذائية. 

  
  بلــــدًا  ٥٧ُنفــــذت تــــدابير الوقايــــة مــــن خطــــر انعــــدام األمــــن الغــــذائي وتخفيــــف وطأتــــه فــــي

بلدًا تدابير اجتماعية واقتصـادية تحـد مـن االستضـعاف وتعـزز قـدرة المجتمعـات  ٢٨ وطّبق
 المعرضة للتهديدات واألزمات على الصمود.

  
  ١مواءمة النظم الصحية إلتاحة تغطية شاملة إلجراءات التغذية األساسية  )٢(

  
  التدخالت الرئيسية المتاحة هي التكملة بالحديد أو بالحديد وحمض الفوليك لدى النساء فـي

ـــــة  ١١١ســـــن اإلنجـــــاب ( ـــــدًا) والتكمل ـــــامينبل ـــــف" بالفيت ـــــد ( ٧١( "أل ـــــدًا) والحدي بلـــــدًا)  ٣٧بل
ــدًا) ومســاحيق ال ٣٣( والزنــك ــدًا) لــدى األطفــال  ٤٧مغــذيات الزهيــدة المقــدار المتعــددة (بل بل

بلـدًا. وتُـدمج التغذيـة  ٦٣دون سن الخامسـة. ويجـري تنفيـذ بـرامج الـتخلص مـن الديـدان فـي 
بلــدًا والبــرامج المتعلقــة بالســل فــي  ٧١فــي البــرامج المتعلقــة باأليــدز والعــدوى بفيروســه فــي 

  بلدًا. ٥٧
  

  ٢والتثقيف التغذويالحماية االجتماعية   )٣(
  

  بلدًا تدابير التحويل النقـدي  ٣٨بلدًا بالتغذية من خالل الحماية االجتماعية وينفذ  ٤٢يعنى
 المشروط.

  
 ،بلدان المشورة بشأن النظم الغذائيـة الصـحية ويشـن  ١٠٨يقدم  ٣في إطار التثقيف التغذوي

بشـأن الصـحة والتغذيـة فـي بلـدًا عـن التـزود ببـرامج  ٨٩غ بلدًا حمالت إعالمية. وقـد بلّـ ٩٠
منها التثقيف التغذوي. وُوضعت مبادئ توجيهية متعلقة بالنظم الغذائية  ٦١المدارس وأدرج 

بلــدًا إلــى اعتمــاده  ٢٥بلــدًا وتنفــذ عــدة بلــدان تــدابير توســيم األغذيــة ولــم يشــر إال  ١١٦فــي 

                                                           
 ٤٨و ٤٧و ٤٦و ٤٥و ٤٤و ٣٧و ٣٦و ٣٥و ٣٤و ٢٨و ٢٧و ٢٦و ٢٥التوصــــــيات المســــــتمدة مــــــن إطــــــار العمــــــل:    ١
  .٤٩و
  .٢٤و ٢٣و ٢٢و ٢١و ٢٠و ١٩التوصيات المستمدة من إطار العمل:    ٢
  انظر أيضًا االلتزام (ح) من إعالن روما عن التغذية.   ٣
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يــة مــع بــرامج تــدابير التوســيم علــى غــالف العبــوات األمــامي. وتتكامــل تــدابير ســالمة األغذ
 التغذية من خالل وصايا المنظمة الخمس لضمان مأمونية الغذاء.

 
  ١التجارة واالستثمار لتحسين التغذية  )٤(

  
  ــــدان واألوســــاط االقتصــــادية اإلقليميــــة فــــي صــــياغة  األغذيــــة والزراعــــةدعمــــت منظمــــة البل

. وعـززت منظمـة الصـحة العالميـة اسـتخدام المعـايير الدوليـة اتفاقًا تجاريـًا دوليـًا وتنفيـذه ١٨
للســـالمة الغذائيـــة عبـــر اللجنـــة المعنيـــة بتـــدابير الصـــحة والصـــحة النباتيـــة. وفـــرض بعـــض 
البلـــدان القيـــود والتعريفـــات علـــى واردات األغذيـــة الغنيـــة بالـــدهون والســـكر والملـــح بمواجهـــة 

  ي بعض األحيان.تحديات االمتثال لالتفاقات التجارية الدولية ف
  

  ٢بيئات مأمونة وداعمة للتغذية في جميع األعمار  )٥(
  

  بلـــدًا  ٨٥بلـــدًا ويوصـــي  ١١٤يوصـــى بالرضـــاعة الطبيعيـــة الحصـــرية لمـــدة ســـتة أشـــهر فـــي
النســاء بمواصــلة الرضــاعة الطبيعيــة حتــى يبلــغ أطفــالهن ســنتين أو أكثــر مــن العمــر. ومــع 

مرافــق معينــة علــى أنهــا مرافــق "صـــديقة  مــن الــوالدات فــي ٪١١ذلــك، ال تســجل إال نســبة 
بلـــدًا تــدابير قانونيـــة تشـــمل بعـــض أحكــام المدونـــة الدوليـــة لقواعـــد  ١٣٥لألطفــال". وقـــد نفـــذ 

بلـــدًا جميـــع األحكـــام أو معظمهـــا. ومـــن أصـــل  ٣٩تســـويق بـــدائل لـــبن األم ولـــم يـــدمج إال 
مـة وال تقـل قيمتهـا عـن بلـدًا حاليـًا اسـتحقاقات نقديـة تتعلـق بإجـازة األمو  ٧٧بلدًا يوفر  ١٦٧

 ٣أسبوعًا. ١٤ثلثي قيمة الدخل السابق لمدة 
  

  بلـــدًا إجـــراءات ترمـــي إلـــى تهيئـــة بيئـــات غذائيـــة صـــحية فـــي مكـــان العمـــل ضـــمن  ٤٦أدرج
بلـــدًا فـــي  ٩٧بلـــدًا هـــذه اإلجـــراءات فـــي المستشـــفيات و ٣٢سياســـاته أو خططـــه بينمـــا أدرج 

بلــدًا فقــط يتــيح معــايير واضــحة بشــأن األغذيــة والمشــروبات فــي  ٤٠المــدارس إال أن هنــاك 
 ًا لنقص الوزن وفقر الدم لدى المراهقين.بلد ٢٣المدارس. ولم يتصد إال 

  
  ٤تعزيز تصريف الشؤون والمساءلة في مجال التغذية  )٦(

  
  بلــدًا. وتتــولى رئاســة هــذه  ١٤٦تتــوفر آليــة أو أكثــر مــن آليــات التنســيق بــين القطاعــات فــي

بلـدًا ومكتـب رئـيس الـوزراء أو  ٢٧بلدًا ووزارة الزراعة في  ١١٥اآلليات وزارات الصحة في 
بلدًا. ويكون معظم هذه اآلليات مشتركًا بين القطاعات وتشارك فيهـا  ٣٦مكتب الرئيس في 

بلــــدًا عــــن مشــــاركة القطــــاع الخــــاص  ٥١غ الجهــــات صــــاحبة المصــــلحة المتعــــددة. وقــــد بّلــــ
  يشدد على ضرورة اعتماد ضمانات متينة لمكافحة تضارب المصالح. مما

                                                           
 .١٨و ١٧و ٨و ٤يات المستمدة من إطار العمل: التوص   ١

 ٤٣و ٤٢و ٤١و ٤٠و ٣٩و ٣٨و ٣٣و ٣٢و ٣١و ٣٠و ٢٩و ١٦و ١٥و ١٣التوصيات المستمدة مـن إطـار العمـل:    ٢
  . وانظر أيضًا االلتزام (ز) من إعالن روما عن التغذية.٥٢و ٥١و
٣                                    ILO. Women at work: trends 2016. Geneva: International Labour Office; 2016 

(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_457317.pdf, 
accessed 21 April 2017).   

  .٦٠و ٥٩و ٥٨و ٧و ٦و ٥و ٣و ٢و ١التوصيات المستمدة من إطار العمل:    ٤
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  مساهمات المنظمات في منظومة األمم المتحدة
  

أعدت األمانة إرشادات مسندة بالبّينات بشأن النظم الغذائية الصحية والتدخالت الفعالة في مجـال التغذيـة   -١٥
بلـدان فـي  ٦بلـدان فـي إقلـيم األمـريكتين و ١٠بلدًا في اإلقليم األفريقي و ٢٢بلدًا ( ٧٠وقدمت المساعدة التقنية إلى 

بلـدان فـي إقلـيم غـرب  ٨بلدًا في إقليم شـرق المتوسـط و ١٣وروبي وبلدًا في اإلقليم األ ١١إقليم جنوب شرق آسيا و
ـــــدرات ووضـــــع  ـــــاء الق ـــــة وبن ـــــة وتكييفهـــــا وترصـــــد التغذي ـــــادئ التوجيهي ـــــى نشـــــر المب ـــــالتركيز عل المحـــــيط الهـــــادئ) ب

شــبكة الدوليــة للســلطات البلــدًا عضــوًا فــي  ١٥٤وهنــاك إجمــاًال . الوطنيــةاالســتراتيجيات وخطــط العمــل والتشــريعات 
  .٢٠٢٥-٢٠١٦المسؤولة عن سالمة األغذية. وقد وضعت المنظمة استراتيجية بشأن التغذية للفترة 

  
بلـــدًا فـــي آســـيا  ٢٠بلـــدًا فـــي أفريقيـــا و ٤٠بلـــدًا ( ٩٤وقـــدمت منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة الـــدعم التقنـــي إلـــى   -١٦

بلـدان فـي الشـرق  ٩الالتينيـة والكـاريبي وبلدًا في أمريكـا  ٢٠بلدان في أوروبا وآسيا الوسطى و ٥والمحيط الهادئ و
األدنــى وشــمال أفريقيــا) بــالتركيز علــى دمــج الــنهج الغذائيــة فــي اســتراتيجيات التغذيــة المتعــددة القطاعــات والتغذيــة 

سياســـات الزراعـــة وخطـــط االســـتثمار وعلـــى األغذيـــة والتغذيـــة فـــي المـــدارس ونظـــم المعلومـــات بشـــأن التغذيـــة  فـــي
  ١والتثقيف التغذوي.

  
بلـــدًا يرتفـــع فيـــه عـــبء ســـوء التغذيـــة وأتاحـــت  ١٢٧ودعمـــت منظمـــة األمـــم المتحـــدة للطفولـــة (اليونيســـف)   -١٧

مليون طفل ودعمت التدبير العالجي لحاالت سوء التغذية الحاد الـوخيم فـي  ٢٧٠لحوالي  "ألف" مكمالت الفيتامين
خطـــــة اليونيســـــف االســـــتراتيجية وتـــــرد فـــــي  ٢الســـــياقات اإلنمائيـــــة واإلنســـــانية بالوصـــــول إلـــــى نحـــــو مليـــــوني طفـــــل.

  ٣حصيلة محددة للتغذية وقد وضعت اليونيسف استراتيجية جديدة للتغذية. ٢٠١٧-٢٠١٤ للفترة
  

مليون شخص ضعيف يعاني من انعـدام األمـن الغـذائي  ٧٠ويصل برنامج األغذية العالمي إلى أكثر من   -١٨
القضــاء علــى جميــع أشــكال ســوء التغذيــة وتنفيــذها. كــل ســنة، بــدعم وضــع الخطــط والسياســات الوطنيــة الراميــة إلــى 

هـدفًا اسـتراتيجيًا فـي مجـال التغذيـة وقـد  ٤)٢٠٢١-٢٠١٧وتتضمن الخطة االسـتراتيجية لبرنـامج األغذيـة العـالمي (
  اعُتمدت استراتيجية جديدة للتغذية.

  
المحلـي عـن طريـق صـغار  وتهدف استثمارات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى تعزيز إنتـاج األغذيـة  -١٩

بمراعـاة  ٢٠١٨-٢٠١٦ المزارعين والمزارعين األسـريين بـالتركيز علـى المـرأة. ويتسـم ثلـث المشـاريع المعتمـدة للفتـرة
  التغذية ويستهدف بوجه خاص التنوع الغذائي.

  
لتغذيــة خطــة لجنــة األمــم المتحــدة الدائمــة المعنيــة باوتعزيــزًا لالتســاق فــي منظومــة األمــم المتحــدة، أصــدرت   -٢٠

  .٢٠١٦في عام  ٢٠٢٠-٢٠١٦ استراتيجية جديدة للفترة
  

                                                           
، متـاح علـى الموقـع اإللكترونـي التـالي: ٢٠١٦ –منظمة األغذية والزراعة، التقرير التـوليفي السـتعراض منتصـف المـدة    ١

http://www.fao.org/3/a-ms430e.pdf  ٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢١(تم االطالع في.(  
٢                                                                     UNICEF. Annual results report 2015: nutrition 

(https://www.unicef.org/publicpartnerships/files/2015ARR_Nutrition.pdf, accessed 21 April 2017).    
٣             UNICEF’s approach to scaling up nutrition: for mothers and their children. New York: UNICEF; 2015 

(https://www.unicef.org/nutrition/files/Unicef_Nutrition_Strategy.pdf, accessed 21 April 2017).    
(تـم االطـالع فـي  https://www.wfp.org/content/wfp-strategic-plan-2017-2021متاحة على الموقع اإللكتروني التـالي:    ٤
  ).٢٠١٧نيسان/ أبريل  ٢١
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  خالصة
  

زال تحقيــق الغايــات العالميــة بشــأن التغذيــة بعيــد ومــاالمــؤتمر الــدولي الثــاني بشــأن التغذيــة. ُنفــذت التزامــات   -٢١
ُأحرز بعض التقدم في تنفيذ االلتزامـات الوطنيـة. وتتـوفر فـي معظـم البلـدان سياسـات تتصـل بالتغذيـة  المنال إال أنه

وتشمل غالبًا جميع أشكال سوء التغذية على الرغم من أن التغذية ال تمثل علـى الـدوام هـدفًا مـن أهـداف السياسـات 
ين القطاعـــات تشـــمل فـــي الغالـــب الجهـــات القطاعيـــة أو الخطـــط اإلنمائيـــة الوطنيـــة. وقـــد ُوضـــعت آليـــات للتنســـيق بـــ

بـــد مـــن توســـيع نطـــاق التنفيـــذ ويجـــب زيـــادة االســـتثمارات وتعزيـــز اتســـاق ة المصـــلحة المتعـــددة. وعمومـــًا، الصـــاحب
  عقد العمل من أجل التغذية فرصة التخاذ هذه اإلجراءات وتسريع وتيرة التقدم.السياسات. ويتيح 

  
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  

 .بهذا التقريرجمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا   -٢٢
  
  

=     =     =  
  


