جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعون
البند  ٢-٢١من جدول اﻷعمال المؤقت
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حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية
تقرير من المدير العام
في تشـ ـ ـ ـ ـ ـرين الثاني /نوفمبر  ،٢٠١٤نظمت منظمة اﻷغذية والزراعة ومنظمة الص ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية المؤتمر
-١
الدولي الثاني بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن التغذية الذي اعتمد إعﻼن روما بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن التغذية ٕواطار العمل المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب له .وفي القرار
ج ص ع ،(٢٠١٥)١٩-٦٨اعتمدت جمعية الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية الثامنة والس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون الوثائق الختامية للمؤتمر الدولي
وطالبت المدير العام للمنظمة بالتعاون مع المدير العام لمنظمة اﻷغذية والزراعة وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائر وكاﻻت اﻷمم المتحدة
وصـ ـ ــناديقها وبرامجها والمنظمات اﻹقليمية والدولية اﻷخرى ،في إعداد تقرير ثنائي السـ ـ ــنوات لجمعية الصـ ـ ــحة عن
حالة تنفيذ اﻻلتزامات المقطوعة في إعﻼن روما.
وقد اش ـ ـ ـ ـ ـ ــتمل التقرير الثنائي الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات اﻷول الذي أحاطت به جمعية الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية علماً في أيار/
-٢
مــايو  ،٢٠١٧على برنــامج العمــل الخــاص بعقــد اﻷمم المتحــدة للعمــل من أجــل التغــذيــة ) ،(٢٠٢٥-٢٠١٦الــذي
أصـ ـ ـ ـ ـ ــدرته الجمعية العامة لﻸمم المتحدة في قرارها رقم  ٢٥٩/٧٠في كانون اﻷول /ديسـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  .٢٠١٦وقد أعدت
المحرز في تنفيذ
منظمة اﻷغذية والزراعة ومنظمة الصــحة العالمية التقرير الثنائي الســنوات الثاني هذا لبيان التقدم ُ
اﻻلتزامات المقطوعة في إعﻼن روما في الفترة  ،٢٠١٨-٢٠١٧كجزء من العقد ،بما في ذلك التطورات الرئيسـ ـ ـ ـ ــية
التي حدثت على الصعيدين الدولي والقُطري.
ويغطي هذا التقرير أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً اﻹجراءات التي اتُخذت للحد من س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمنة اﻷطفال ،عمﻼً بالمقرر اﻹجرائي
-٣
المحرز ص ـ ـ ـ ـ ــوب
ج ص ع (٢٠١٧) (١٩)٧٠الذي طالب المدير العام بتبليغ جمعية الص ـ ـ ـ ـ ــحة دورياً بش ـ ـ ـ ـ ــأن التقدم ُ
القض ـ ــاء على س ـ ــمنة اﻷطفال ،بما في ذلك فيما يتعلق بخطة التنفيذ التي ُيس ـ ــترش ـ ــد بها في مواص ـ ــلة العمل بش ـ ــأن
المدرجة في تقرير اللجنة المعنية بالقضــاء على ســمنة اﻷطفال ،كجزء من التقارير الحالية بشــأن التغذية
التوصــيات ُ
واﻷمراض غير السارية.
وفي كانون الثاني /يناير  ،٢٠١٩أحاط المجلس التنفيذي علماً ،في دورته الرابعة واﻷربعين بعد المائة،
-٤
١
بنس ـ ــخة س ـ ــابقة من التقرير .ويتض ـ ــمن هذه التقرير نصـ ـ ـاً إض ـ ــافياً )الفقرة  (١٣رداً على التعليقات التي وردت من
الدول اﻷعضاء.

 ١انظر الوثيقــة م ت ٥٠/١٤٤تنقيح  ،١والمحــاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الموجزة للمجلس التنفيــذي في دورتــه الرابعــة واﻷربعين بعــد المــائــة،
الجلسة الخامسة عشرة ،الفرع ) ٣باﻹنكليزية(.
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تنفيذ اﻻلتزامات المقطوعة في إعﻼن روما على الصعيد القُطري
لمحة عامة عن التطورات السياساتية الرئيسية
تشـ ــمل قاعدة البيانات العالمية عن تنفيذ اﻹجراءات التي تتعلق بالغذاء السـ ــياسـ ــات التي تسـ ــتهدف التغذية
-٥
في  ١٨٩بلداً ،فهناك هدف س ــياسـ ـاتي بشـ ـأن ﱡ
التقزم في  ١١١بلداً ،وبش ــأن فقر الدم في  ٨٧بلداً ،وبش ــأن انخفاض
الوزن عند الميﻼد في  ١٠٠بلد ،وبشأن فرط الوزن في اﻷطفال في  ١٣٩بلداً ،وبشأن الرضاعة الطبيعية الحصرية
في  ١٢٧بلداً ،وبشأن الهزال في  ١٢٧بلداً .وتوجد آلية للتنسيق في مجال التغذية تتضمن مشاركة رفيعة المستوى
لسـ ـ ـ ـ ـ ــائر القطاعات على نطاق القطاعات الحكومية والشـ ـ ـ ـ ـ ــركاء غير الحكوميين في  ١٤٧بلداً ،في حين توجد آلية
رفيعة المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى )في مكتب الرئيس أو رئيس الوزراء( في  ٣٨بلداً .ومن بين البلدان البالغ عددها  ١٤٩بلداً التي
يوجد بها فنيون مدربون في مجال التغذية ،توفر  ١٠٩بلدان التدريب بشـ ــأن تغذية اﻷم والطفل .وتقل نسـ ــبة الفنيين
في مجال التغذية في اﻹقليم اﻷفريقي على وجه الخصوص.
وفي جميع البلدان تقريباً يجري تقديم المشـ ـ ـ ــورة بشـ ـ ـ ــأن الرضـ ـ ـ ــاعة الطبيعية ) ١٥٩بلداً( والتغذية التكميلية
-٦
) ١٤٤بلداً( ورصـ ـ ـ ـ ــد النمو وتعزيزه .وأُحرز بعض التقدم منذ الفترة  ٢٠١٠-٢٠٠٩في تنفيذ اﻹجراءات الرامية إلى
النظم الغذائية الص ـ ــحية )توجد برامج ﻹس ـ ــداء المش ـ ــورة في  ١٥١بلداً( ،والوقاية من الس ـ ــمنة واﻷمراض غير
تعزيز ُ
الس ــارية المتعلقة بالنظام الغذائي ،والمش ــورة بش ــأن التغذية في الرعاية الص ــحية اﻷولية ،والحمﻼت اﻹعﻼمية بشــأن
النظم الغذائية الص ـ ـ ــحية والتغذية ) ١٤٨بلداً( .وفي العموم تس ـ ـ ــتهدف برامج التكميل بالفيتامينات والمعادن النس ـ ـ ــاء
ُ
غنى دقيق القمح بالحديد وحمض الفوليك في  ٧١بلداً.
وي
بلدان،
١٠٦
في
باليود
الملح
ى
غن
وي
اﻷطفال؛
و
امل
و
الح
ُ ّ
ُ ّ
وكانت برامج توزيع اﻷغذية وعﻼج ســوء التغذية الحاد المتوســط وســوء التغذية الحاد الوخيم أكثر شــيوعاً في اﻹقليم
اﻷفريقي ٕواقليم جنوب شرق آسيا التابعين للمنظمة.
وتت ﱠبع اســتقصــاء المنظمة للقدرات القُطرية في مجال اﻷمراض غير الســارية واﻻســتعراض الثاني لســياســات
-٧
التغذية العالمية والرصد المتواصل من خﻼل قاعدة البيانات العالمية عن تنفيذ اﻹجراءات التي تتعلق بالغذاء ،حالة
تنفيذ التوصـ ــيات الصـ ــادرة عن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية وخطة التنفيذ الخاصـ ــة بالقضـ ــاء على سـ ــمنة
المحﻼة بالسكر؛ ووضع  ٤٦بلداً لوائح إلزامية بشأن التسويق
اﻷطفال ،وقد فرض  ٥٩بلداً ضريبة على المشروبات
ّ
لﻸطفال؛ وفرض  ٥٥بلداً التوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم على واجهة علب المنتجات )وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعت  ٨بلدان منها لوائح إلزامية(؛ وفرض
 ٢٨بلداً لوائح بشـ ــأن التسـ ــويق غير المﻼئم لﻸغذية التكميلية؛ وحدد  ٨٧بلداً معايير لﻸغذية في المدارس؛ وحظر
 ٢٨بلداً آﻻت بيع اﻷغذية والمشروبات في المدارس؛ وهناك  ٢٧بلداً بصدد اتخاذ إجراءات لحظر استخدام الدهون
المنتجة صناعياً.
المتحولة ُ
ّ

اﻻلتزامات القُطرية الجديدة
في جمعية الصــحة العالمية الســبعين ،كانت الب ارزيل واﻹكوادور أولى الدول اﻷعضــاء التي تقطع التزامات
-٨
محددة وقابلة للقياس والتحقيق ومناس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة ومحددة المدة كجزء من عقد العمل من أجل التغذية ،وقطعت البرازيل
 ٣٨التزاماً في اﻹجمالي .وقد أُنش ـ ـئت قاعدة بيانات للتسـ ــجيل الرس ــمي لﻼلتزامات المحددة والقابلة للقياس والتحقيق
والمناس ــبة والمحددة المدة التي تقطعها البلدان ١.وقطعت  ١٢دولة عضـ ـواً أخرى التزامات معلنة في مجاﻻت زيادة
المنتجة صــناعياً ،بين جملة أمور.
التمويل المحلي
ّ
الموجه إلى العمل بشــأن التغذية والتخلص من الدهون المتحولة ُ
وتُجرى اﻵن عملية لترجمة اﻻلتزامات التي قطعها  ٦٠بلداً عضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواً في مبادرة تعزيز التغذية إلى التزامات محددة
وقابلة للقياس والتحقيق ومناس ــبة ومحددة المدة .وفضـ ـﻼً عن ذلك ،فقد قطع العديد من رؤس ــاء الدول التزامات عبر
١

https://extranet.who.int/nutrition/gina/en/commitments/summary.
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بياناتهم المعلنة في اﻻجتماع الرفيع المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى للجمعية العامة لﻸمم المتحدة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن الوقاية من اﻷمراض غير
النظم الغذائية
المعدية )غير الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارية( ومكافحتها )نيويورك ٢٧ ،أيلول /س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر  ،(٢٠١٨فيما يتعلق بتعزيز ُ
الصحية عن طريق اﻻستجابات السياسية المختلفة١.

شبكات العمل
شـ ــبكات العمل هي تحالفات غير رسـ ــمية بين البلدان عالمية أو إقليمية النطاق ،تسـ ــتهدف تس ـ ـريع الجهود
-٩
المبذولة ومواءمتها ،فيما يتعلق بموضـ ـ ــوعات محددة مشـ ـ ــمولة بأحد مجاﻻت برنامج العمل الخاص بعقد العمل من
المس ـ ــتمدة من المحيطات والمياه
أجل التغذية .وتتولى النرويج قيادة ش ـ ــبكة العمل العالمي بش ـ ــأن اس ـ ــتدامة اﻷغذية ُ
الداخلية من أجل اﻷمن الغذائي والتغذية ٢.وتتولى أستراليا وفرنسا قيادة شبكة العمل العالمي الذي يستهدف تسريع
ومواءمة الجهود الخاصة بتوسيم التغذية.
 -١٠وقد أُنش ـ ــئت ش ـ ــبكة للعمل اﻹقليمي بشــ ــأن القضـ ـ ــاء على ســ ــمنة اﻷطفال في منطقة المحيط الهادئ عقب
انعقاد اجتماع أولي لمجموعة أســاســية تتألف من ســبعة من بلدان جزر المحيط الهادئ .وتُعنى هذه الشــبكة بوضــع
قيود على تسـ ــويق اﻷطعمة غير الصـ ــحية والمشـ ــروبات غير الكحولية لﻸطفال؛ وفرض ض ـ ـريبة على المشـ ــروبات
المحﻼة بالسكر؛ وتعزيز المشاركة في النشاط البدني.
ّ
 -١١وأنش ـ ــأت س ـ ــبعة بلدان من إقليم اﻷمريكتين ش ـ ــبكة للعمل اﻹقليمي بش ـ ــأن البيئات الغذائية الصـ ــحية ،تتولى
ش ـ ـ ــيلي قيادتها ،من أجل تبادل الخبرات وبناء الدعم السـ ـ ـ ــياس ـ ـ ــي لﻺجراءات الخاصـ ـ ـ ــة بالتدابير التنظيمية في نظام
اﻷغذية ،بما في ذلك مشاركة المجتمع المدني.
 -١٢وض ــمت ش ــبكة للعمل اﻹقليمي بشـ ــأن المدارس الص ــحية في جنوب شـ ــرق آســـيا ،و ازرات الصـ ــحة والتعليم
فضـ ـ ـ ـ ـﻼً عن الش ـ ـ ـ ــركاء غير الحكوميين من أربعة بلدان ،من أجل تحديد المجاﻻت ذات اﻷولوية الخاص ـ ـ ـ ــة بالنظام
الغذائي والنشاط البدني في المدارس.
 -١٣وأعلنت الب ارزيل عن إنش ـ ـ ـ ــاء شـ ـ ـ ـ ــبكتي عمل في إقليم اﻷمريكتين :إحداهما معنية باسـ ـ ـ ـ ــتراتيجيات الحد من
اس ـ ــتهﻼك الملح من أجل الوقاية من أمراض القلب واﻷوعية الدموية ،واﻷخرى معنية بإعداد مبادئ توجيهية بش ـ ــأن
اﻷغذية ،بما في ذلك ما يتعلق باﻷغذية المح ﱠ
ضرة صناعﱠياً ،من أجل دعم عملية رسم السياسات العامة.

تنفيذ اﻻلتزامات المقطوعة في إعﻼن روما على الصعيدين الدولي واﻹقليمي
اﻻلتزامات المقطوعة في المؤتمرات الدولية
 -١٤في الفترة  ،٢٠١٨-٢٠١٧قُطع عدد من اﻻلتزامات في سلسلة من اﻻجتماعات المتعلقة بالتغذية ،بما في
ذلك ما يلي:
اجتماع إقليمي في أمريكا الﻼتينية بشــأن التصــدي لســمنة اﻷطفال كان موضــوعه "التقدم صــوب
)أ (
تنفيذ عقد اﻷمم المتحدة للعمل من أجل التغذية" ،عقدته الب ارزيل واس ـ ـ ـ ـ ــتض ـ ـ ـ ـ ــافته منظمة الص ـ ـ ـ ـ ــحة للبلدان
اﻷمريكية في آذار /مارس ٢٠١٧؛
 ١سوف ُيجرى تحليل عندما تتاح جميع البيانات من جانب اﻷمانة العامة لﻸمم المتحدة.
https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/. ٢
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)ب( اجتماع دون إقليمي بشـ ـ ــأن التصـ ـ ــدي للسـ ـ ــمنة في البلدان المتوسـ ـ ــطة الدخل التابعة ﻹقليم شـ ـ ــرق
المتوس ــط التابع للمنظمة ،تناول موض ــوعه "التقدم ص ــوب المزيد من اﻻلتزام بعقد اﻷمم المتحدة للعمل من
أجل التغذية" ،واستضافته اﻷردن في أيلول /سبتمبر ٢٠١٧؛
)ج (

وافقت اللجنة اﻹقليمية لغرب المحيط الهادئ في تشرين اﻷول /أكتوبر  ،٢٠١٧على وضع خطة

للعمل اﻹقليمي بالتش ــاور مع الدول اﻷعض ــاء بش ــأن حماية اﻷطفال من اﻷثر الض ــار لتس ــويق اﻷغذية١،

ُمسترشدة في ذلك بق اررات جمعية الصحة ذات الصلة؛
نادت خريطة طريق مونتيفيديو  ٢٠٣٠-٢٠١٨بشــ ـ ـ ـ ــأن اﻷمراض غير الســ ـ ـ ـ ــارية بوصـ ـ ـ ـ ـ ــفها من
)د(
٢
أولويات التنمية المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،التي اعتمدها مؤتمر المنظمة العالمي بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن اﻷمراض غير الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارية
)مونتيفيديو ،تش ـ ـ ـ ـ ـرين اﻷول /أكتوبر  ،(٢٠١٧باﻻسـ ـ ـ ـ ــتفادة الكاملة من عقد اﻷمم المتحدة للعمل من أجل
الحد من اﻹص ـ ــابة باﻷمراض غير الس ـ ــارية الناجمة عن النظام الغذائي واﻹس ـ ــهام في ض ـ ــمان
التغذية في ّ
اتّباع الجميع ُلنظم غذائية صحية؛

شـ ـ ـ ــهد مؤتمر القمة العالمي بشـ ـ ـ ــأن التغذية الذي انعقد على هامش مؤتمر القمة لوزراء الصـ ـ ـ ــحة
)ه(
لمجموعة الدول السـ ـ ــبع )ميﻼنو ،تش ـ ـ ـرين الثاني /نوفمبر  ،(٢٠١٧التعهد بتقديم  ٣,٤مليار دوﻻر أمريكي
للتصدي ﻷزمة سوء التغذية العالمية ،بما في ذلك  ٦٤٠مليون دوﻻر أمريكي من التمويل الجديد .وقُطعت
التزامات بش ــأن الس ــياس ــات من جانب كوت ديفوار والس ــلفادور والهند ومدغش ــقر والنيجر ونيجيريا وزامبيا.
وأقر بيان وزراء الصحة لمجموعة الدول السبع باﻻلتزامات الجديدة بشأن السياسات والتمويل التي قُطعت
النظم الغذائية المس ـ ـ ــتدامة
النظم المعنية باﻷغذية إلى دعم ُ
في مؤتمر القمة العالمي بش ـ ـ ــأن التغذية ،ودعا ُ
في سياق عقد العمل من أجل التغذية؛

عقب مناقشة تقرير اﻷمين العام بشأن تنفيذ عقد العمل من أجل التغذية اعتمدت الجمعية العامة
)و(
لﻸمم المتحدة القرار رقم  ٣٠٦/٧٢الذي أقرت فيه باﻻلتزامات المقطوعة وك ّررت تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيعها للحكومات
وشــركائها على قطع التزامات أشــد طموحاً من أجل تكثيف الجهود التي تبذلها والتو ّس ـع في اﻷنشــطة التي
تُنفذها في إطار برنامج العمل الخاص بالعقد؛
في اﻻجتماع الرفيع المسـ ـ ـ ــتوى الثالث للجمعية العامة لﻸمم المتحدة بشـ ـ ـ ــأن الوقاية من اﻷمراض
)ز(
غير المعدية )غير السارية( ومكافحتها )نيويورك ،أيلول /سبتمبر  ،(٢٠١٨اتفق رؤساء الدول والحكومات
على جملة أمور منها ما يلي:

١
٢

•

تقوية التزامهم ،بوص ـ ـ ـ ــفهم رؤس ـ ـ ـ ــاء دول وحكومات ،بتوفير القيادة اﻻس ـ ـ ـ ــتراتيجية للوقاية من
اﻷمراض غير المعدية )غير السارية( ومكافحتها؛٣

•

تعزيز وتنفيذ تدابير س ـ ـ ــياس ـ ـ ــاتية وتشـ ـ ـ ـريعية وتنظيمية ،بما في ذلك التدابير المالية ،حس ـ ـ ــب
اﻻقتضــاء ،بهدف التقليل إلى أدنى حد من أثر عوامل الخطر الرئيســية لﻺصــابة باﻷمراض
غير المعدية )غير السارية( ،وتعزيز النظم الغذائية وأنماط الحياة الصحية؛٤

http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/68/resolutions/
wpr_rc68_r3_protecting_children_from_the_harmful_impact_of_food_marketing.pdf?ua=1.
http://www.who.int/conferences/global-ncd-conference/montevideo-report.pdf?ua=1.

 ٣وفقًا للفقرة  ١٧من القرار .٢/٧٣
 ٤وفقاً للفقرة  ٢١من القرار .٢/٧٣
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•

دعوة القطاع الخاص إلى مواصـ ـ ـ ـ ـ ــلة دعم إنتاج وترويج المنتجات الغذائية المﻼئمة لﻸنماط
الغذائية الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية ،وبذل مزيد من الجهود في تنويعها من أجل توفير خيارات ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية
ومغذية ،والحد من اﻹفراط في استعمال الملح والسكريات والدهون ،وﻻسيما الدهون المشبعة
والدهون المهدرجة؛١

•

دعوة القطاع الخاص إلى إتاحة المعلومات الكافية عن المحتوى من تلك العناصر الغذائية،
مع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في وسم اﻷغذية؛١

•

دعوة القطاع الخاص إلى اﻻلتزام بمواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة العمل على الحد من تعرض اﻷطفـال ﻷعمــال
تس ـ ــويق اﻷطعمة والمش ـ ــروبات ذات المحتوى المرتفع من الدهون ،وبخاص ـ ــة الدهون المش ـ ــبعة
والدهون المهدرجة ،والس ـ ـ ـ ـ ــكريات والملح ،وكذا الحد من تأثير أعمال تس ـ ـ ـ ـ ــويق تلك المواد على
اﻷطفال ،بما يتفق مع التشريعات الوطنية ،عند اﻻقتضاء٢.

انصـ ـ ــب التركيز في إعﻼن مار دل بﻼتا بشـ ـ ــأن الصـ ـ ــحة ٣الذي اعتمده اجتماع وزراء الصـ ـ ــحة
)ح(
لمجموعة العش ـ ـرين )اﻷرجنتين ،تش ـ ـرين اﻷول /أكتوبر  (٢٠١٨على مقاومة مض ـ ــادات الميكروبات وفرط
النظم الصــحية للكوارث والمآس ــي واﻷوبئة ،التي تُعد
النظم الصــحية واســتجابة ُ
الوزن لدى اﻷطفال وتعزيز ُ
جميعها ضمن مجاﻻت إطار العمل الخاص بالمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية.
التزمت لجنة اﻷمن الغذائي العالمي بإعداد مبادئ توجيهية طوعية بشــأن النظام الغذائي والتغذية
)ط(
في سـ ـ ـ ـ ــياق عقد العمل من أجل التغذية .وتقترح اﻻختص ـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــات اعتماد نهج ش ـ ـ ـ ـ ــامل ومنظم إزاء ُنظم
اﻷغذية ،من أجل معالجة تشتت السياسات الحالية بين قطاعات اﻷغذية والزراعة والصحة.

مساهمات المنظمات داخل منظومة اﻷمم المتحدة
منظمة الصحة العالمية
 -١٥وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعت المنظمة منتجات القواعد والمعايير دعماً لتنفيذ المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية ،بما في
بالبينات بشــأن النشــاط البدني وقلة الحركة وســلوكيات النوم لدى اﻷطفال دون
ذلك المبادئ التوجيهية التي تســترشــد ّ
سن الخامسة؛ والتقييم والتدبير العﻼجي لﻸطفال في مرافق الرعاية الصحية اﻷولية من أجل الوقاية من فرط الوزن
٤
الفعالة لتحسـ ــين تغذية المراهقين؛ ٥والمبادئ التوجيهية
والسـ ــمنة؛ ٕواغناء اﻷرز بالفيتامينات والمعادن؛ واﻹجراءات ّ
بش ــأن منع امتص ــاص الغدة الدرقية لليود ﻻس ــتخدامها في التخطيط للطوارئ اﻹش ــعاعية والنووية واﻻس ــتجابة لها؛٦
وحماية الرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة الطبيعية وتعزيزها ودعمها في المرافق التي تقدم الخدمات الخاص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة باﻷمهات والمواليد؛٧
والمبادئ التوجيهية بشـ ـ ــأن التوسـ ـ ــيم التغذوي لﻸغذية؛ ودليل التنفيذ فيما يتعلق بالقضـ ـ ــاء على الترويج غير المﻼئم
 ١وفقًا للفقرة )٤٤د( من القرار .٢/٧٣
 ٢وفقاً للفقرة )٤٤هـ( من القرار .٢/٧٣
٣
٤

٥

٦

٧

http://www.g20.utoronto.ca/2018/2018-10-04-health.pdf.
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/rice-fortification/en/ .
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/effective-actions-improving-adolescent/en/ .
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/iodine-thyroid-blocking/en/ .
http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/breastfeeding-facilities-maternity-newborn/en/ .
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٢
١
المحرز ص ــوب بلوغ
ﻷغذية الرض ــع وص ــغار اﻷطفال؛ ومبادرات المس ــتشـ ـفيات الص ــديقة للر ّ
ضـ ـع؛ وتتبع التقدم ُ
الغايات المحددة لعام ٣.٢٠٢٥

 -١٦واشـ ــتركت منظمة اﻷغذية والزراعة ومنظمة الصـ ــحة العالمية في وضـ ــع أدوات لدعم تنفيذ عقد العمل من
أجل التغذية ،بما في ذلك دليل البلدان لترجمة س ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات إطار العمل الطوعي ٕواجراءاته إلى التزامات ذات طابع
قُطري خاص ،كما اش ـ ــتركتا في إعداد موجز للس ـ ــياس ـ ــات الخاص ـ ــة بتوجيه اﻻلتزامات بش ـ ــأن التغذية المقطوعة في
إطار العقد٤.
المتحولة في اﻹمدادات الغذائيـة
 -١٧واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهلت المنظمة مبادرة  REPLACEالعالمية للتخلص من الدهون
ّ
بحلول عام  ،٢٠٢٣وقُطعت التزامات حتى اﻵن من ِقبل  ٢٤بلداً٥.
 -١٨ودعمت المنظمة تنفيذ اﻹطار العالمي لرصـ ــد التغذية في  ٣٦بلداً )في اﻹقليم اﻷفريقي )ٕ ،(٣واقليم شـ ــرق
المتوسـ ـ ــط )ٕ ،(١٥واقليم اﻷمريكتين )ٕ ،(٨واقليم جنوب ش ـ ـ ــرق آس ـ ـ ــيا ) .((١٠وشـ ـ ــارك أكثر من  ٤٠بلداً في اﻹقليم
صـد سـمنة اﻷطفال .واشـتركت المنظمة مع اليونيسـيف والبنك الدولي في نشـر تقديرات لســوء
اﻷوروبي في مبادرة تر ّ
التغذية؛ ٦ومع شـ ـ ــبكة التعاون بشــ ــأن عوامل خطر اﻷمراض غير الس ـ ــارية ،في نش ـ ــر أول تقديرات عالمية لســ ــمنة
اﻷطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  ٥ســنوات و ١٩ســنة ٧.وقد ُنشــرت عدة تقارير بالتعاون مع المنظمات الشـريكة،
بمــا في ذلــك التقرير عن حــالــة اﻷمن الغــذائي والتغــذيــة في العــالم ٨،والتقرير العــالمي عن التغــذيــة لعــام ٩،٢٠١٧
وتقرير بعنوان "اتخاذ إجراء بشأن سمنة اﻷطفال"١٠.
 -١٩وفي حزيران /يونيو  ،٢٠١٨أجرت منظمة الصـ ــحة العالمية ودار تشـ ــاتام حوا اًر مع ممثلي دوائر صـ ــناعة
محددة
اﻷغذية والمشــ ـ ـ ـ ــروبات غير الكحولية من القطاع الخاص في دار تشــ ـ ـ ـ ــاتام بلندن .وقدمت المنظمة توقعات ّ
متحولة
بشــأن تقليل الملح والســكريات ّ
الحرة والدهون غير المشـ ّـبعة في اﻷغذية والمشــروبات والتخلص من الدهون ال ّ
ِ
الصناعية في اﻷغذية ،أدت إلى قطع التزامات جديدة ُمعلنة من قبل دوائر صناعة اﻷغذية والمشروبات.
 -٢٠وفيما يتعلق بالس ـ ـ ــﻼمة الغذائية ومقاومة مض ـ ـ ــادات الميكروبات في الس ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة الغذائية ،وض ـ ـ ــعت منظمة
اﻷغذية والزراعة ومنظمة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية أداة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبق اختبارها ميدانياً لتقييم مراقبة اﻷغذية في  ٥بلدان في
الفترة  ،٢٠١٨-٢٠١٧من أجل إصـ ـ ـ ــدارها رسـ ـ ـ ــمياً في عام  .٢٠١٨وبعد إعادة اسـ ـ ـ ــتهﻼل المشـ ـ ـ ــروع والصـ ـ ـ ــندوق
المشـ ـ ـ ــتركين بين منظمة اﻷغذية والزراعة ومنظمة الص ـ ـ ــحة العالمية لتعزيز المشـ ـ ـ ــاركة في هيئة الدس ـ ـ ــتور الغذائي
)الصــندوق اﻻئتماني لهيئة الدســتور الغذائي( في عام  ،٢٠١٦تُق ﱢدم هاتان المنظمتان الدعم إلى  ١٤بلداً من خﻼل
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/manual-ending-inappropriate-promotion-food/en/.

http://www.who.int/nutrition/publications/infantfeeding/bfhi-implementation/en/.
http://www.who.int/nutrition/publications/operational-guidance-GNMF-indicators/en/ .
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274375/WHO-NMH-NHD-17.11-eng.pdf?ua=1 .
http://www.who.int/nutrition/topics/replace-transfat/ .
http://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1&ua=1 .
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)32129-3.pdf.
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)32129-3.pdf .
http://www.who.int/nutrition/publications/foodsecurity/state-food-security-nutrition-2017-fullreport-en.pdf?ua=1.

https://globalnutritionreport.org/reports/2017-global-nutrition-report/.
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274792/WHO-NMH-PND-ECHO-18.1-eng.pdf?ua=1.
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مشـ ــروعات قُطرية متعددة السـ ــنوات .وزاد أعضـ ــاء الشـ ــبكة الدولية المشـ ــتركة بين منظمة اﻷغذية والزراعة ومنظمة
الصــحة العالمية للس ــلطات المســؤولة عن ســﻼمة اﻷغذية من  ٤٤٠عضـ ـواً في  ١٨٦دولة عض ـواً في عام ٢٠١٥
إلى أكثر من  ٥٠٠عضو في  ١٨٨دولة عضواً في عام  .٢٠١٨وفي عام  ٢٠١٧اعتمدت هيئة الدستور الغذائي
المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركة بين منظمة اﻷغذية والزراعة ومنظمة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية العمل الجديد لفرقة العمل الحكومية الدولية
المقرر اسـ ـ ــتكمالها لعملها بحلول عام  .٢٠٢١وأخي اًر ،فإن
المخ ّ
ص ـ ـ ـصـ ـ ــة والمعنية بمقاومة مضـ ـ ــادات الميكروبات و ّ
ُ
منظمة اﻷغذية والزراعة ومنظمة الصــ ـ ـ ــحة العالمية واﻻتحاد اﻷفريقي بصـ ـ ـ ـ ــدد تنظيم المؤتمر الدولي اﻷول المعني
بالسﻼمة الغذائية في أديس أبابا في شباط /فبراير  ،٢٠١٩قبل انعقاد المنتدى الدولي المشترك بين منظمة اﻷغذية
والزراعة ومنظمة الصـ ـ ـ ـ ــحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية المعني بالسـ ـ ـ ـ ــﻼمة الغذائية والتجارة الذي سـ ـ ـ ـ ـ ُـيعقد في
جنيف في نيس ـ ـ ـ ــان /أبريل  ،٢٠١٩من أجل إذكاء الوعي بشـ ـ ـ ـ ــأن أهمية السـ ـ ـ ـ ــﻼمة الغذائية وتعزيز اﻻلتزامات التي
قُطعت في المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية.

منظمة اﻷغذية والزراعة
النظم الغذائية الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية
 -٢١أعطت منظمة اﻷغذية والزراعة أولوية للوقاية من فرط الوزن والسـ ـ ـ ـ ـ ــمنة بتعزيز ُ
تحول في ُنظمها الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحية ٕوادراج أغراض تتعلق بالتغذية في
وتقديم الدعم إلى البلدان في س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيها إلى إحداث ّ
سياساتها الغذائية والزراعية .وفضﻼً عن ذلك ،فقد وافقت لجنة الزراعة التابعة لمنظمة اﻷغذية والزراعة على إقامة
المهدر من اﻷغذية.
سنة دولية للفاكهة والخضار ويوم دولي للتوعية بالفاقد و ُ

اليونيسيف

 -٢٢استهلت اليونيسيف الفترة المشمولة بخطتها اﻻستراتيجية الجديدة ) (٢٠٢١-٢٠١٨برؤية تستهدف تعزيز
التقزم والهزال وعوز المغذيات الدقيقة
المكاسـ ـ ــب البرمجية للتصـ ـ ــدي لسـ ـ ــوء التغذية لدى اﻷطفال بجميع أشـ ـ ــكاله ّ -
ســ ـ ـ ـ ـ ـ ـع فيها ،في جميع أنحاء العالم .وتعتزم اليونيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيف بلوغ ثﻼث غايات س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوية بحلول
وفرط الوزن  -والتو ّ
عام  ،٢٠٢١أﻻ وهي:
التقزم
 الوصـ ـ ـ ــول إلى  ٢٥٠مليون طفل على اﻷقل دون سـ ـ ـ ــن الخامسـ ـ ـ ــة بالخدمات الخاصـ ـ ـ ــة بالوقاية من ّ
وسائر أشكال سوء التغذية
 الوصـ ــول إلى  ١٠٠مليون مراهق ومراهقة بالخدمات الخاصـ ــة بالوقاية من فقر الدم وسـ ــائر أشـ ــكال سـ ــوء
التغذية
 الوصـ ــول إلى  ٦مﻼيين طفل بالخدمات الخاصـ ــة بعﻼج الهزال الوخيم وســـائر أشـ ــكال س ــوء التغذية الحاد
الوخيم في السياقين اﻹنمائي واﻹنساني

برنامج اﻷغذية العالمي
 -٢٣يواصـ ـ ــل برنامج اﻷغذية العالمي اتّباع النهج ذي المسـ ـ ــارين باﻻسـ ـ ــتجابة لﻼحتياجات الفورية لﻸشـ ـ ــخاص
المتضـ ــررين من النزاع وسـ ــائر الطوارئ ،مع دعم البلدان في الوقت ذاته في بلوغ الغايات الخاصـ ــة بأهداف التنمية
المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة ،وﻻس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيما الغاية  .٢-٢وفي عام  ،٢٠١٧قدم برنامج اﻷغذية العالمي المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة المباشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة إلى
ص ـ ـ ـصـ ـ ــة للتغذية اسـ ـ ــتفاد منها  ١٦,٣مليون شـ ـ ــخص.
 ٩١,٤مليون شـ ـ ــخص في  ٨٣بلداً ،نفّذ  ٥٥منها برامج مخ ّ
وتس ـ ــترش ـ ــد برامج التغذية لبرنامج اﻷغذية العالمي بس ـ ــياس ـ ــات التغذية التي يتبعها ) (٢٠٢١-٢٠١٧وبخطة التنفيذ
وحساب التكلفة التي وضعها.
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الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 -٢٤تســتهدف اســتثمارات الصــندوق الدولي للتنمية الزراعية اﻷســر المعيشــية الفقيرة واﻷســرع تأث اًر في المناطق
النظم الغذائية الصـ ـ ـ ــحية
الريفية ،ويتّبع الصـ ـ ـ ــندوق نهجاً يرّكز على الناس بهدف تشـ ـ ـ ــكيل ُنظم اﻷغذية التي تحقق ُ
وتعظيم مس ـ ـ ــاهمة التدخﻼت الزراعية والريفية اﻹنمائية في التغذية ،مع ض ـ ـ ــمان في الوقت ذاته أن اﻻسـ ـ ـ ــتثمار في
الزراعة المراعية للتغذية يحقق أيضاً اﻻستدامة البيئية .ويحرز الصندوق نجاحاً متزايداً في ضمان أن المشروعات
المعتمدة للفترة  ٢٠١٨-٢٠١٦مراعية للتغذية ،وأنها تســمح له بالتالي بالتصــدي لجميع أشــكال ســوء التغذية بفضــل
تحسين جودة النظام الغذائي.

اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لﻸمم المتحدة
 -٢٥واص ــلت اللجنة الدائمة دعمها لمتابعة المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية وعقد العمل من أجل التغذية
بتجميع اﻻلت ازمــات التي قُطعــت في العقــد من ِقبــل طيف من الوكــاﻻت التــابعــة لﻸمم المتحــدة وغيرهــا من الجهــات
الفاعلة ،ونشــرها .وفي عامي  ٢٠١٧و ،٢٠١٨واصــلت اللجنة الدائمة تحســين اتســاق الســياســات والدعوة الخاصــة
بالتغذية على نطاق منظومة اﻷمم المتحدة إلى أقصـ ــى حد ،بنش ـ ــر أربع ورقات مناقش ـ ــة وبتيس ـ ــير المناقش ـ ــات التي
ـتجدة التي تؤثر في التغذية؛ كما أصــدرت مذكرتين
تســهم في التوصــل إلى توافق آراء بشــأن المســائل الجديدة والمسـ ّ
إرش ــاديتين لتعزيز التنفيذ على أرض الواقع .وفضـ ـﻼً عن ذلك ،فقد أس ــهمت اللجنة الدائمة في المذكرات اﻹرشـ ــادية
الصادرة عن الوكاﻻت اﻷعضاء ،بما في ذلك دليل الموارد الخاصة بالعقد .وينصب التركيز الحالي للفريق العامل
المواضــيعي المعني بالتغذية والتابع لفرقة عمل اﻷمم المتحدة المشــتركة بين الوكاﻻت المعنية بالوقاية من اﻷمراض
غير المعدية )غير الســارية( ومكافحتها ،على البيئات المدرســية؛ وتعاون الفريق مع اللجنة الدائمة في وضــع موجز
النظم الغذائية والتغذية" ١وورقة مناقشة بعنوان "المدارس كنظام لتحسين
للمعلومات بعنوان "اﻷمراض غير السارية و ُ
التغذية"٢.

المضي قُدماً
ُ
سبل ُ
التوسع في اﻻلتزامات المحددة والقابلة للقياس والتحقيق والمناسبة والمحددة المدة ومتابعتها
ّ
 -٢٦تُشير أوجه التقدم التي تحققت على الصعيد الدولي إلى أن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية قد أدى
النظم الغذائية الص ـ ـ ــحية ،ومع
إلى نقاش دولي أو َسـ ـ ـ ـ ْع نطاقاً للعبء المزدوج لس ـ ـ ــوء التغذية ولدور ُنظم اﻷغذية في ُ
للتوسع في اﻻلتزامات وتحقيق
ذلك فإن التقدم على الصعيد الوطني كان متفاوتاً .وستكون شبكات العمل قوة دافعة
ّ
النتائج الملموسة .وستتطلب المجاﻻت التالية تكثيف الجهود:
الســياســات المشــتركة بين القطاعات .قد ترغب البلدان في تحديث وثائقها الخاصــة بالســياســات
)أ (
المشـ ـ ـ ـ ــتركة بين القطاعات ﻹدراج جميع غايات التغذية العالمية وترجمتها إلى خطط تشـ ـ ـ ـ ــغيلية محسـ ـ ـ ـ ــوبة
صناع القرار؛
التكلفة .ويلزم تحسين مساءلة جميع أصحاب المصلحة ومتابعة التزامات ّ
النظم الغذائية الص ـ ــحية إلى جميع
المتخذة في س ـ ــبيل تعزيز ُ
)ب( الصـــحة .ينبغي أن تمتد اﻹجراءات ُ
مراحل الحياة ،وﻻس ـ ـ ـ ــيما في النس ـ ـ ـ ــاء قبل الحمل وأثناءه وفي المراهقات .وينبغي زيادة التغطية بالمكمﻼت
١

٢

https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/NCDs-brief-EN-WEB.pdf.
https://www.unscn.org/uploads/web/news/document/School-Paper-EN-WEB-nov2017.pdf.

8

ج٥٨/٧٢

A72/58

من الفيتامينات والمعادن التي تســتهدف النســاء في ســن اﻹنجاب .وينبغي دمج الخدمات الخاصــة بالتدبير
العﻼجي لس ـ ـ ـ ــوء التغذية الحاد في الخدمات الص ـ ـ ـ ــحية من أجل زيادة التغطية بحيث تتجاوز نس ـ ـ ـ ــبة ٪٢٠
للرضع،
الحالية .وسيتطلب تعزيز الرضاعة الطبيعية وحمايتها ودعمها تعميم مبادرة المستشفيات الصديقة
ّ
المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن اﻷم والق اررات الﻼحقة لها .وينبغي
واتخاذ إجراءات تشريعية بشأن
ّ
وسع في القدرات الخاصة بالتغذية؛
الت ّ
ُنظم اﻷغذية .ينبغي لقطاعات الغذاء والزراعة والتجارة والص ـ ـ ـ ـ ــناعة إدراج غايات للتغذية وتعزيز
)ج(
النظم الغذائية الص ـ ـ ــحية .ويتعين زيادة التركيز على اﻹجراءات الﻼزمة لتهيئة بيئات غذائية ص ـ ـ ــحية ،بما
ُ
في ذلك فيما يتعلق بتس ـ ـ ـ ـ ــويق اﻷغذية والمش ـ ـ ـ ـ ــروبات لﻸطفال ،والتوس ـ ـ ـ ـ ــيم التغذوي ،وشـ ـ ـ ـ ـ ـراء اﻷغذية في
المؤسسات العامة ،وسياسات التسعير؛
التعليم .تُمثل المدارس بيئة ممتازة يمكن فيها التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي للعبء المزدوج لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء التغذية وغرس
)د(
العادات الغذائية الجيدة والوصــول إلى الســوق المتنامية للشــباب ذوي القدرات اﻻقتصــادية المتزايدة والتأثير
عليهم من أجل تﻼفي اسـ ـ ــتهﻼك اﻷغذية والمشـ ـ ــروبات ذات المحتوى العالي من السـ ـ ــكر والدهون والملح.
وينبغي للبلدان أن تنظر في زيادة اﻻستثمار في برامج الصحة والتغذية المدرسية؛
الحمــايــة اﻻجتمــاعيــة .يلزم التصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي لزي ــادة الفقر واﻹجح ــاف ــات عن طريق برامج الحم ــاي ــة
)ه(
النظم الغذائية الصحية .وتُعد البرامج الخاصة بقسائم اﻷغذية وبنوك
اﻻجتماعية المﻼئمة التي تشمل دعم ُ
الطعام من الخيارات التي ينبغي النظر فيها.

استعراض منتصف المدة
 -٢٧ســيجري اســتعراض حالة تنفيذ اﻻلتزامات المقطوعة في إعﻼن روما في منتصــف مدة عقد العمل من أجل
التغذية وأثناء إعداد التقرير الثنائي السنوات الثالث ،وستُجرى عميلة مواءمة اﻻستعراض مع انعقاد اﻻجتماع بشأن
التغذية من أجل النمو في عام .٢٠٢٠

اﻹجراء المطلوب من جمعية الصحة
-٢٨

جمعية الصحة مدعوة إلى اﻹحاطة علماً بهذا التقرير.
=

=
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