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 الستعراض منتصف المدة  ةاستشرافي وثيقة

( في تسريع وتيرة تنفيذ "عقد التغذية") 2025-2016يكمن هدف عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذية 
المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية وتحقيق الغايات المتعلقة باألمراض غير  االلتزامات المنبثقة عن

والمساهمة في بلوغ أهداف التنمية  2025،1السارية المتصلة بالنظام الغذائي والتغذية العالمية بحلول عام 
على أغذية الحترام حق كل فرد في الحصول  توفير بيئة مواتيةبموازاة  2030،2 المستدامة بحلول عام

ويصل عقد التغذية الذي أعلنته الجمعية العامة لألمم  3به. آمنة وكافية ومغذية وحماية هذا الحق والوفاء
 .2020إلى منتصف مدّته في عام  2016،4  عام المتحدة في

بشأن العقود الدولية، يجري تقييم عند  84/1989 5تماشيًا مع  قرار المجلس االقتصادي واالجتماعيو
في مجاالت العمل الستة  2020و 2016منتصف مدة عقد التغذية التقدم المحرز في الفترة الممتدة بين عامي 

 نظم أغذية مستدامة قادرة على الصمود من أجل نظم (1): فهيمجاالت العمل  أما 6.لبرنامج عمل العقد
الحماية و (3)؛ متناسقة توفر تغطية شاملة إلجراءات التغذية األساسيةنظم صحية و (2)؛ غذائية صحية

البيئات اآلمنة والداعمة و (5)؛ التجارة واالستثمار لتحسين التغذيةو (4)؛ االجتماعية والتثقيف التغذوي
. وباإلضافة إلى ذلك، يهدف التغذية مجال في والمساءلة الحوكمة تعزيزو (6)؛ ألعمارللتغذية في كل ا

لعقد التغذية إلى تحديد مجاالت التركيز للعمل ذي األولوية وفرص إحراز  7استعراض منتصف المدة
 في كل من مجاالت العمل الستة. 2025-2021التقدّم في المستقبل في الفترة 

 

 التقدم المحرز وفرص العمل في مجاالت العمل الستة المختلفة -1

 صحية من أجل نظم غذائيةمستدامة قادرة على الصمود  أغذيةنظم   :1مجال العمل 

خالل السنوات األولى من عقد التغذية، أبرز عدد متزايد من التقارير والقرارات الرفيعة المستوى الدور 
الحاسم الذي تضطلع به النظم الغذائية المستدامة والقادرة على الصمود في توفير أنماط غذائية صحية وفي 

 النظم بشأنمعارف في زيادة الالعلمية  طبوعاتعدد من االجتماعات الفنية والم ساهمو 8تحسين التغذية.
الغذائية المراعية للتغذية. وتم إنشاء تحالفات عديدة للجمع بين مختلف الجهات الفاعلة بشكل ال و الزراعية

 ستدامة.م غذائية ممن أجل توفير نظوذلك يقتصر فقط على الجهات الفاعلة التقليدية في مجال التغذية، 

                                                           

1  targets/en/-tools/definition-www.who.int/nmh/ncd; 2025/en/-target-www.who.int/nutrition/global. 
2  https://unstats.un.org/sdgs/. 
3  ml542a.pdf-www.fao.org/3/a. 
4  www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&Lang=A.  
5  https://digitallibrary.un.org/record/75597.  
6  www.un.org.nutrition/files/general/pdf/work_programme_nutrition_decade.pdf.  
7  term_review_nutrition_decade_ar.pdf-www.un.org/nutrition/sites/www.un.org.nutrition/files/general/pdf/concept_note_mid. 
www.g20.utoronto.ca/2018/2018; www.fao.org/documents/card/en/c/ca6640en-07-28-انظر على سبيل المثال   8

g20_agriculture_declaration_final.pdf; https://undocs.org/ar/A/RES/74/149; https://undocs.org/ar/A/RES/73/253; 
.https://undocs.org/ar/A/RES/74/242; https://undocs.org/ar/A/RES/73/132  

https://undocs.org/ar/A/RES/73/132
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اعتراف بأهمية الزراعة اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، وأخذ مسائل االستدامة في وجود  ولوحظ
الخطوط التوجيهية الوطنية الغذائية القائمة على األغذية، وتنفيذ التدابير الرامية  فيالحسبان على نحو أكبر 

إلى الحد من الفاقد والمهدر من األغذية على نحو أكبر، والعمل على تعزيز قدرة سلسلة اإلمدادات الغذائية 
 من األحماض على الصمود في المناطق المعرضة لألزمات. وتسارعت وتيرة التدابير الرامية إلى الحد

ة بصورة زتركيب المنتجات الغذائية المجهّ  وأعيدالتخلّص منها،  وأالدهنية غير المشبعة المنتجة صناعيًا 
 طوعية أو إلزامية للحد من محتواها من الملح.

تعزيز األمن الغذائي والتغذية للجميع، وأن تكون مستدامة اقتصاديًا وشاملة وأن من ال بد للنظم الغذائية و
ومن أجل دفع عجلة التقدم نحو تحقيق تلك الرؤية في النصف . 9ن لها تأثير إيجابي على المناخ والبيئةيكو

 ع البلدان على القيام بما يلي:الثاني من عقد التغذية، تُشجّ 

النظم الغذائية والزراعية التي توف ر أنماًطا غذائية مستدامة وآمنة وصحية هي في  اإلقرار بأن   -1
وسيعالج مؤتمر قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية  .2030صميم خطة التنمية المستدامة لعام 

مسائل التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية وتحديات تغير  2021في عام  هاألول المزمع عقد
 10 .2030 بأن النظم الغذائية أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام وسيقرّ ناخ، الم

 ينبغي أال .أخرى لتغذية في سياسات قطاعي األغذية والزراعة وقطاعاتمتعلقة باإدراج أهداف  -2
ركيز ينبغي التلذا لغذائية الصحية وتحسين التغذية. هدف تشجيع األنماط ا إلىيسيء أي قطاع 

 ،على إجراءات تشجيع تنويع المحاصيل، وزيادة إنتاج الفاكهة والخضار والبقولياتبقدر أكبر 
أنماط غذائية صحية، وتهيئة بيئات صحية لألغذية اتباع  وزيادة إنتاج الزيوت التي تساهم في

 11وتنفيذ سياسات لتحديد أسعار األغذية دعًما لألنماط الغذائية الصحية.

ضمان انتفاع الجميع بأنماط غذائية مأمونة وصحية يجري توفيرها على نحو  وضع ينبغي -3
من تحديد المقايضات بين االعتبارات البيئية  فال بدّ  .في صدارة األولويات العالميةمستدام، 

أنماط غذائية صحية مستدامة عبر النظام  األخرى لتوفيروالصحية واالقتصادية وسائر الفرص 
 12الغذائي.

 نظم صحية متناسقة توفر تغطية شاملة إلجراءات التغذية األساسية  :2مجال العمل 

إدراك واضح للتدخالت الفعالة التي يتعين على النظم الصحية  إلى النصف األول من عقد التغذية أفضى 
 تدخالتلولكن كان هناك نقص كبير في االستثمارات على صعيدي ضمان التغطية الكافية ل 13توفيرها،

ومن أجل تسريع وتيرة إحراز التقدم في  14.ة تلك التدخالتالتغذية وتحسين جود في مجالالشديدة التأثير 
الهزال لدى األطفال دون سن الخامسة، يجري إعداد خطة عمل عالمية لألمم المتحدة بشأن  مجال وقف

 التغذية، ويتيح الزخم السياسي المتزايد للعمل في مجالوثمة حاجة إلى نظم صحية متينة  15.هزال األطفال
فرًصا جديدة لتوسيع نطاق إجراءات التغذية األساسية لمنظمة الصحة  16لتحقيق التغطية الصحية الشاملة

  .13العالمية

التغذية بما يشمل إسداء المشورة بشأن الرضاعة الفعالة في مجال جراءات اإلويجري تنفيذ العديد من 
ة ة بواسطالت الغذائية الدقيقسوء التغذية الحاد وتوفير المكمّ مشكلة الطبيعية والتغذية التكميلية، وإدارة 

 ع البلدان على القيام بما يلي:النظم الصحية. وخالل النصف الثاني من عقد التغذية، تُشجّ 

                                                           

9  general/speeches/detail/en/c/1260815/-www.fao.org/director. 
10  ww.fao.org/webcast/home/en/item/5213/icode/.w 
11  ww.fao.org/3/na753ar/na753ar.pdf.w 
12  ww.fao.org/3/CA2797EN/ca2797en.pdf.w 
13  2019/en/-actions-nutrition-ww.who.int/nutrition/publications/essential.w 
14  2017/en/-ww.who.int/nutrition/publications/policies/global_nut_policyreview_2016.w 
15  wasting-child-on-(gap)-plan-action-global-the-of-draft---consultation-public-detail/online-room/articles-ww.who.int/news.w 
16  ttps://undocs.org/ar/A/RES/74/2.h  
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ال  .لمعالجة جميع أشكال سوء التغذيةفي مجال التغذية جراءات األساسية اإلتغطية نطاق زيادة  -1
بدّ من إدماج اإلجراءات المتعلقة بالتغذية في النظم الصحية الوطنية وخطط التغطية الصحية 

تي التغذية ال في مجال تدخالتالويمكن سد الثغرات القائمة عن طريق زيادة تغطية  17،18الشاملة،
لة ما حالفعل بالخدمات الصحية، وال سيما من خالل الرعاية في مرالسكان الذين ينتفعون بتطال 

ثمة حاجة إلى معالجة أوجه التفاوت في التغطية على المستوى اإلقليمي وقبل الوالدة وخاللها. 
 ويوصى باستهداف األطفال والمراهقات والنساء.

استخدام خطة العمل العالمية المقبلة لألمم المتحدة بشأن هزال األطفال لمعالجة الضعف  -2
وستُطلق هذه الخطة في مارس/  .الذين يعانون من الهزالالمتواصل للتغطية العالجية لألطفال 

 .2020وستصدر خارطة الطريق لتنفيذها في يوليو/ تموز  2020آذار 

التغطية الصحية الشاملة لتحسين تغطية برامج  ضمنزيادة االستثمارات في مجال التغذية  -3
من إدراج التغذية بصورة منهجية ومنصفة في ميزانيات القطاعات  بدّ  ال 17.التغذية وجودتها

من المهم أن تتضمن الحزمة األساسية لخدمات الرعاية الصحية األولية سلسلةً من والصحية. 
خدمات التغذية الفعالة من حيث التكلفة )بدًءا من الوقاية ووصوالً إلى العالج(. وثمة حاجة إلى 

جراءات إلامزيد من االستثمارات في نظم البيانات المتكاملة مع تتبع المؤشرات المتعلقة بتغطية 
وجودتها وتنمية القدرات المحلية في مجال استخدام هذه المعلومات في مجال التغذية ساسية األ

 على نحو فعّال.

 الحماية االجتماعية والتثقيف التغذوي  :3مجال العمل 

سوف تعتمد مساهمات الحماية االجتماعية في تحقيق األمن الغذائي والتغذية على تكامل هذه المساهمات 
على مستوى السياسات. ولضمان تصدّي سياسات الحماية االجتماعية على نحو شامل لجميع أشكال سوء 

وتنتشر في بعض  19وتنفيذها.نهج يراعي التغذية عند رسم هذه السياسات  إلىالتغذية، ال بد من اللجوء 
األقاليم تدابير سياساتية ترمي إلى تحسين فرص الحصول على الغذاء والحماية االجتماعية والمساعدات 

 21.اتاالستثمار فيفي حين ال يزال هذا المجال يعاني في أقاليم أخرى نقًصا  20،الغذائية

ثمة افتقار إلى السياسات الرامية إلى ضمان  لكنالتثقيف التغذوي على نطاق واسع في المدارس، ويتّم 
نوات ذية المدرسية في السخالل بيئات مدرسية صحية، وقد تدهورت برامج الصحة والتغ مندعم التثقيف 

ع تغذية األمهات والرضّ بشأن لعاملين في مجال الصحة وفّر التدريب لغالبية البلدان ت أنمع و 14.األخيرة
عام، ال يزال االفتقار إلى المهنيين  هواألطفال الصغار، غالبًا ما يكون مستوى التدريب غير كاف، وبوج

وقد تم االعتراف على نحو  .التغذية في مجال جراءاتاإلا أمام ل عائقً يشكّ  14في مجال التغذيةالمدّربين 
ا يً برامج متزايد بإمكانات البرامج المتعددة العناصر للتثقيف التغذوي والغذائي في المدارس بوصفها مجااًل 

  22.المستدامةا لتحقيق التنمية هامً 

والتثقيف من أجل معالجة جميع أشكال سوء التغذية خالل  لتحقيق كامل إمكانات الحماية االجتماعيةو
 وتُشّجع البلدان على القيام بما يلي:  ؛النصف الثاني من عقد التغذية، ينبغي اتخاذ مزيد من اإلجراءات

وضمان اتساقها مع سائر المجاالت لحماية االجتماعية مراعية للتغذية وتنفيذها، لرسم سياسات  -1
النسبة بمن التشديد على نحو أكبر على فوائد برامج الحماية االجتماعية  بدّ  ال .األخرى السياساتية

اإلنتاجية الزراعية وتنويع سبل العيش وتحقيق التنمية االقتصادية المحلية. ومن المهم إشراك  إلى
برامج محددة بحسب السياق تعود وضع ن منظمات المجتمع المدني ومؤسسات البحوث لضما

                                                           

17  19.24-NHD-NMH-detail/WHO-www.who.int/publications.   
18  www.bmj.com/content/368/bmj.m361.long.   
19  i7216e.pdf-www.fao.org/3/ai4819e.pdf; -www.fao.org/3/a  
20  www.fao.org/3/ca3817en/ca3817en.pdfwww.fao.org/3/CA2703EN/CA2703EN.pdf; .  
21  eng.pdf-17.2-NHD-NMH-ttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255414/WHO.h 
22  www.fao.org/3/ca4091en/ca4091en.pdf.  
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من توفير ما يكفي من الموارد المالية والبشرية ونظم المعلومات  . وال بدّ منها ملكيتها للمستفيدين
نمية بالقدرات الالزمة وت الموظفين الفنيين في الميدانتمتّع  والترتيبات اللوجستية لضمان

 19قدراتهم.

للتأثير على وعي المستهلكين  إدماج التثقيف الغذائي والتغذوي في الخطط والبرامج الوطنية -2
  وسلوكهم في ما يتعلق باختيار األغذية.

ة  بد من معالجال .الغذائي والتغذويتحسين االستفادة من المدارس باعتبارها منبًرا للتثقيف  -3
 ، ومنمن إحداث األثر المنشود منها النهج الغذائية والتغذوية في المدارستمنع التي  23الثغرات

 .Error! Bookmark not defined.الضروري زيادة االستثمارات في البحوث وتنمية القدرات

حة ن في مجال الصيالعامل ينبغي تدريب .زيادة عدد المهنيين في مجال التغذية وتعزيز مهاراتهم -4
 التدخالت المتعلقة بالتغذية على مدى الحياة. إجراءالمناسب ليتمكنوا من  على النحو

 فائدةلسياسات ترمي إلى ضمان وضع بطاقات التوسيم الغذائي على المنتجات الغذائية  تطبيق -5
 .نيالمستهلك

 :  التجارة واالستثمار لتحسين التغذية4مجال العمل 

د بالحاجة ثمة اعتراف متزاي لكن ا في تعزيز األمن الغذائي والتغذيةا رئيسيً يمكن للتجارة أن تكون عنصرً 
تلف لتعاون في ما بين مخإلى اتساق السياسات التجارية واإلجراءات في مجال التغذية وبأهمية الحوكمة وا

الحاجة إلى استثمارات مسؤولة ومستدامة في  في ظلوال تزال الفجوة المالية قائمة  24،25.القطاعات
ي الوقت ف مية والصناعات الغذائية الزراعيةل القيمة العالالسينتج عدد من سالزراعة والنظم الغذائية. إذ 

حية الص غيرا على مستويات عالية من الدهون ا تحتوي عمومً منتجات غذائية غير مستدامة بيئيً ، الراهن
كبر إلى مختلف تعّرض السكان بشكل أ إلمدادات الغذائيةاعولمة اتساع عني يو والسكر و/ أو الملح.
وتؤثر السياسات في مجال التجارة/ االستثمار في سوء التغذية بجميع أشكاله، بدالً من  المخاطر الغذائية.

دفع األنماط الغذائية إلى األمام. فقد ارتبطت زيادة االستثمارات األجنبية المباشرة مثالً بزيادة استهالك 
اسب االقتصادية المك عوًضا عنوقد ثبت أن إعطاء األولوية للصحة  26،27المشروبات المحالة بالسكر.

 28،29القصيرة األجل يؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية أكبر على المدى الطويل.

 :ةاألولوية التالي اتللعمل ذلسنوات المتبقية من عقد التغذية، تُقترح مجاالت التركيز خالل او

ا متعزيز سالسل القيمة الغذائية المحلية من خالل تكنولوجيا سلسلة التبريد وتحسين المناولة  -1
وقد يؤدي ذلك إلى  .سالسل اإلمدادات الجديدةب الصغيرة الحيازاتأصحاب  بعد الحصاد وربط

عن  فضالً  30،واألراضي ورأس المال واليد العاملةتقليص استخدام الموارد بما يشمل الطاقة 
 توفير أغذية مأمونة لالستهالك البشري.

مثل التعريفات  أدواتسياسات تجارية، بما يشمل إمكانية اللجوء إلى أن تنظر البلدان في  -2
 ا لفرض قيود علىر منظمة التجارة العالمية حيزً وتوفّ  .اإلمدادات الغذائية لتحسينوالحصص، 

الواردات بهدف حماية صحة السكان من خالل إجراء تغييرات في معدالت التعريفات المقيدة 

                                                           

على سبيل المثال، ال يستفاد من أوجه التآزر بين مختلف التدخالت؛ وتستند النتائج واآلثار المتعددة للبرامج الشاملة إلى أدلة   23
وغالبًا ما تبذل الجهود على نطاق صغيرة وتكون مجزأة؛ وتكون عمليات الرصد والتقييم نادرة؛ والفشل في إضفاء الطابع ضعيفة؛ 

 المؤسسي على المبادرات الفعالة.
24  ttps://undocs.org/ar/A/RES/73/132.h 
25  www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/faowhowtoapril19_e.htm. 
26  www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4890476/pdf/12992_2016_Article_161.pdf. 
27  7-0127-015-ttps://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992.h 
28  eng.pdf-01-tallinn-ww.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/380728/pb.w 
29  9-0064-013-ttps://link.springer.com/article/10.1007/s13679.h 
30  www.fao.org/3/ca1505en/CA1505EN.pdf.  
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 وعبر االستثناءات الصحية. ويمكن للجهات الفاعلة في مجال الصحة العامة أن تعمل مع المهنيين
لدعوة ن أجل ا)وليس فقط خبراء االقتصاد المختصين بالتجارة( م في مجالي االقتصاد والقانون

 .اتالتجارة واالستثمارالالزمة على صعيد  السياسات اعتماد بفعالية إلى

ما بين البلدان واالستفادة من المجموعات االقتصادية اإلقليمية  تعزيز الشراكات اإلقليمية في -3
 نظًرا إلى تعقيد السياسات التجارية، من .، وتحسين جمع البيانات وتطوير األدواتالموجودة
ويمكن للمؤسسات العالمية أن تواصل جمع  30.المستوى القطري علىإجراء تحليل  الضروري

لى نحو ع البيانات ودعم بلورة األساليب والمؤشرات لفهم آثار السياسات التجارية على التغذية
 .أفضل

المؤسسات الدولية والحكومات ة والغذائية من جانب يالزراعالنظم االستثمارات في ترشيد   -4
ثمة حاجة إلى زيادة االستثمارات لتعزيز األمن الغذائي والتغذية وتحفيز التنمية  .والقطاع الخاص

االقتصادية. وال بد للسياسات التجارية أن تستكمل االستثمارات في الزراعة المحلية وشبكات 
  30.األمان االجتماعي

 ألعمار في كل االبيئات اآلمنة والداعمة للتغذية   :5مجال العمل 

لجودة لعالية ااأصبحت تهيئة بيئات غذائية صحية تشمل توافر األغذية بأسعار ميسورة والترويج لألغذية 
الغذائية الصحية، أحد االعتبارات الرئيسية في وضع السياسات المتعلقة بالتغذية. وهناك  التي تدعم األنماط

 31.في هذا الصدد اا هامً تمثل البيئات الغذائية عنصرً ، فيما متزايد إليجاد بيئات حضرية صحية زخم

دعمها أو و، وحماية الرضاعة الطبيعية ئة بيئات غذائية صحية في المدارسفالسياسات الرامية إلى تهي
ي ف ، حتى ولو أّن تنفيذها غير كافات الدقيقة منتشرة على نطاق واسعتدعيم األغذية األساسية بالمغذي

ال الرامية إلى تعزيز األنماط الغذائية الصحية )و الضريبيةتسارع تنفيذ السياسات قد . واألحيانالبية غ
ضرائب على المشروبات المحالة بالسكر( خالل النصف األول من عقد التغذية. فرض سيما تلك المتعلقة ب

والمشروبات غير الكحولية  الخاصة بتسويق األغذية األنظمةولكن، ال يزال هناك مجال كبير لتعزيز 
وإدماج التغذية في برنامج المياه  32،على تغذية المراهقينبقدر أكبر والتركيز  هاوتحسين 14لألطفال

 33.والصرف الصحي والنظافة على نحو فعال

 وخالل النصف الثاني من عقد التغذية، تُشجع البلدان على القيام بما يلي:

االستفادة من الزخم الحالي والتعل م من توسيع نطاق تنفيذ السياسات التنظيمية عن طريق  -1
ضرائب على المشروبات المحالة بالسكر  فرضوتشمل األمثلة على ذلك  .التجارب القطرية

( وفرض قيود 1نظر مجال العمل أوالتخلّص من األحماض الدهنية غير المشبعة المنتجة صناعيًا )
جيهية ر الخطوط التووستوفّ يم الغذائية على واجهة العبوات. ووضع بطاقات التوس سويقعلى الت

المزيد  34الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية الصادرة عن لجنة األمن الغذائي العالمي
التوجيهات. ويمكن لرسم سياسات تنظيمية أخرى وتنفيذها، مثل أنظمة تصنيف المناطق  من

 هم فيتساصحاري الغذاء ومستنقعات األغذية، أن  والنظم الضريبية للتقليل إلى أقصى حد من
 تهيئة بيئات غذائية صحية.

وضع نهج تنظيمية أو طوعية أخرى وتنفيذها من أجل توسيع مجموعة الخيارات الصحية  -2
وتشمل هذه التدابير إعادة تركيب المنتجات التي تحتوي على كميات  .وتهيئة بيئة داعمة للتغذية

                                                           

على سبيل المثال، شدد االجتماع السنوي الرابع لميثاق ميالنو بشأن السياسات الغذائية في المدن ومؤتمر قمة رؤساء البلديات   31
 على أهمية األنماط الغذائية الصحية. 2019أكتوبر/ تشرين األول  فيالذي عقد في مونبلييه 

www.ifad.org/documents/38714174/40767203/Report+-+Conference+on+leaving+no+one+behind+-
32  48b55c0dae35-9957-69f4-f585-+making+the+case+for+adolescnt+girls.pdf/2d49457b 
33  20191125.pdf-studies-nutrition-and-wash-on-paper-position-unicef-events/who-.who.int/water_sanitation_health/news.www 
34  workstream/en/-www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition. 
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الملح، وإعادة صياغة سياسات المشتريات العامة  أو /الصحية والسكر وكبيرة من الدهون غير 
ة يالمستشفيات ومرافق الرعا فيلألغذية لتحسين جودة المواصفات الغذائية لألغذية المقدمة 

ا االستفادة من أوجه التآزر مع المبادرات الرامية إلى ويمكن أيضً  الصحية وسائر األماكن العامة.
 إنشاء مدن صحية.

 .ألخيرةا اآلونةا في ا أو تدهورً نشيط العمل في المجاالت السياساتية الرئيسية التي شهدت ركودً ت -3
ا التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية باعتبارها إجراء مزدوجً  (1)وتشمل الفرص المحددة ما يلي:

ة الرامية السياساتيتحسين اإلجراءات وذلك بغرض  ونقص التغذية السمنةالوزن الزائد/  للوقاية من
وإقامة تحالفات جديدة مع العاملين في مجال حماية األطفال  (2) 35إلى تعزيز الرضاعة الطبيعية؛

من سائر أشكال األذى )مثل الكحول والتبغ والمقامرة ووسائل التواصل االجتماعي( لحماية 
الجهود الرامية تكثيف و (3) 36األطفال من اآلثار السلبية لتسويق المنتجات الغذائية والمشروبات؛

البرمجة و (4)وتحسين تغذية المراهقات؛  37اإلنجاب إلى الوقاية من فقر الدم لدى النساء في سنّ 
 لتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة.في مجال ا الفعالة

 التغذية مجال في والمساءلة الحوكمة تعزيز:  6العمل  مجال

أوجه  ورغم 38لتغذية.االخاصة بإلجراءات ل وتوفير تمويل جديدتم إحراز تقدم كبير في وضع التزامات 
، يبيّن التقدّم غير الكافي والمتباين للغاية في ما يتعلق بتحقيق الغايات العالمية المتصلة التقدّم الملحوظة

عدم كفاية اإلجراءات الرامية إلى تعزيز  39دية والمرتبطة بالنظام الغذائيبالتغذية وباألمراض غير المع
نظم الحوكمة والسياسات العامة والمساءلة في مجال التغذية. ويشير ذلك أيًضا إلى استمرار الفجوة العالمية 

 ي مجالفالجهات المانحة  الذي قدّمتهفي تمويل اإلجراءات المتعلقة بالتغذية وتنفيذها. فقد زاد التمويل 
مليارات  7الحاجة إلى مبلغ إضافي قدره  إلىالعقد، ولكّن التقديرات تشير التغذية خالل النصف األول من 

 40.العالمية المتصلة بالتغذية على نحو تامالمقاصد دوالر أمريكي لتحقيق 

 لكنّ و والمتأخرة في تحقيق هذه الغايات،نة حاليًا األقاليم والبلدان المتقدمة وتظهر البيانات العالمية المحسّ 
ا واالفتقار إلى البيانات الكافية، وال سيما في ما يتعلق ضعف نظم المعلومات الخاصة بالتغذية أو غيابه

 ابالحالة التغذوية لمجموعات محددة وعلى مدى فترة طويلة بما يكفي لتتبع االتجاهات، ال يزال يمثّل تحديً 
 ا.كبيرً 

 وتُقترح مجاالت العمل ذات األولوية التالية للنصف الثاني من عقد التغذية:

 41.لحوكمة الرشيدةلالوطنية لضمان وجود آليات وشبه إعادة تشكيل الحوكمة العالمية والوطنية  -1
عارف عامة متصلة بالممنافع  ت متينة قائمة على األدلة لتوفيرال بد لهذه اآلليات أن تيّسر عمليا

أي  ن)أي الخطوط التوجيهية والمعايير والتحاليل والبحوث واالبتكارات(، وينبغي أن تنأى ع
ط مع وتكتسي الروابحو متسق جميع أشكال سوء التغذية. تضارب في المصالح وأن تعالج على ن

سائر النظم التي لها تأثير على التغذية )أي النظم الصحية والنظم اإليكولوجية ونظم حيازة 
 .في هذا المجال األراضي ونظم التجارة وغير ذلك( أهمية أيًضا

كات يمكن للشب .التغذية على جميع المستوياتالخاصة ب جراءاتاإلب المتصلةتعزيز الشبكات  -2
في  التغذية أن تعزز التعاونالخاصة بجراءات اإلالعالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية المعنية ب

                                                           
35 1.pdf -6736(19)32506-www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140. 
36  1/fulltext-6736(19)32540-www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140.  
37  https://undocs.org/ar/A/72/829.  
38  Galvanizing political commitment in the UN Decade of Action for Nutrition: AssessingFracassi, P., K. Siekmans, and P. Baker, 

commitment in member-countries of the Scaling Up Nutrition (SUN) Movement. Food Policy, 2020. 90 
39  2018/-report-nutrition-https://globalnutritionreport.org/reports/global.  
40  FINAL.pdf-Nutrition-in-Investing-REVISED-http://documents.worldbank.org/curated/en/963161467989517289/pdf/104865.    
 governance.pdf-ww.unescap.org/sites/default/files/good.wلالطالع على تعريف للحوكمة الرشيدة:   41
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من النهوض  وال بدّ  42.ما بين البلدان وفي ما بينها وأن تعزز االلتزام السياسي من أجل التغذية
ولكن الموجودة ضمن في المائة من البلدان،  80التي تم اإلبالغ عنها في  -ية بآليات تنسيق التغذ

يل تمثأن يتم ينبغي كذلك  و – من هذه البلدانفقط في المائة  30في وكالة حكومية رفيعة المستوى 
  14.المزيد من القطاعات

ق إلى -3 القطاع الخاص نقطة خالف تعرقل أحيانا  كيمثل إشرا .دور القطاع الخاص التطر 
أن تضطلع بدور قيادي  ويتوقّع من الحكومات 43.اإلجراءات الجماعية العالمية في مجال التغذية

ية للتغذية الجيدة على صعيد األغذية والصحة تفي مجال الصحة العامة من أجل تهيئة بيئات موا
 لألعمالوالتوجيهات عند االقتضاء. ويمكن  األنظمةوالرعاية، بما في ذلك عن طريق استخدام 
وتوفّر المعايير  44.والغذائيةة ينظم الزراعالهم في تحّول االتجارية عبر سلسلة القيمة الغذائية أن تس

المرجعية أداة أساسية لقياس أداء المؤسسات في ما يتعلق باألغذية والتغذية ومقارنة أوجه األداء، 
ّن المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات  لة.ءخضاع الشركات التجارية للمساوإ فهي تمك 

أولويات الشركات لحثّها على االستثمارات والحكومات والمجتمع المدني واألفراد من التأثير على 
 المسؤولة اجتماعيًا )أو التخلّي عن االستثمارات غير المسؤولة اجتماعيًا(.

زيادة االستثمارات في البحوث التي تركز على التنفيذ لدعم تنمية القدرات والنهوض بإجراءات  -4
 45.التغذية

 .إقامة التحالفات إلعطاء األولوية للتغذية من أجل تحسين تعبئة الموارد المحلية  -5

تؤدي البنى األساسية العالمية  .تبسيط البنى األساسية العالمية للمساءلة في مجال التغذية  -6
ة. اسيمن تبسيط هذه البنى األس ال بدّ كتظة إلى إجهاد عملية المساءلة، فللمساءلة في مجال التغذية الم

التأكد من أّن االلتزامات محددة وقابلة للقياس  (1)وال بدّ لإلجراءات الرئيسية أن تشمل ما يلي: 
وتعزيز منصات المساءلة االجتماعية والسياسية؛ ( 2)؛ ويمكن الوفاء بها وواقعية وحسنة التوقيت

عين تتصدر المداف اوتعزيز دور البرلمانيين ووسائط اإلعالم والمجتمعات المحلية باعتباره (3)
 46التغذية. عن

 

 اتالمسائل المشتركة والخالص -2

ف الستفادة من التقدم المحرز في النصمن أجل استعراض منتصف المدة السعت هذه الوثيقة االستشرافية 
باإلضافة عقد. والإلى تحديد اإلجراءات الرئيسية ذات األولوية للفترة المتبقية من األول من عقد التغذية، 

 .كالتالي مجاالت العمل الستة بينإلى ذلك، يمكن تحديد عدة مسائل مشتركة 

  وثمة حلفاء جدد في مجال التغذية )مثل المجموعات شراكات وتحالفات فعالةمن المهم إقامة ،
 .المرّوجة للنظم الغذائية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة وحماية األطفال من األذى(

  ّعامالً أساسيًا للتقدم، إال أّن قطاع الصحة ال يزال يضطلع  النهج الشامل لعدة قطاعاتل ويشك
بمعظم اإلجراءات المتعلقة بالتغذية على الصعيد القطري إلى جانب قطاعي الزراعة والتعليم. وال 

الصناعة و والشؤون المالية والتجارة ئة والرعاية االجتماعية والتخطيطبدّ لسائر القطاعات مثل البي
 أن تشارك في هذه اإلجراءات على نحو أكبر.

                                                           

42  https://gh.bmj.com/content/3/1/e000485.full.  
43.www.fao.org/3/I7846AR/i7846ar.pdf   
44  https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32383/211491ov.pdf?sequence=4&isAllowed=y.   
45  www.implementnutrition.org/.   
46  ww.bmj.com/content/368/bmj.l7010.w 
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  لتغذية وسائر المجاالت، مثل التجارة، والحماية االخاصة ب اتساق السياساتوثمة حاجة إلى
 االجتماعية، والزراعة، والتنمية االقتصادية، والشؤون المالية وحماية البيئة.

 عامالً بالغ األهمية، ويمكن القيام بذلك عن طريق بناء القدرات الوطنية في مجال التغذية  ويمثّل
تدريب وتوظيف المهنيين في مجال التغذية، وتدريب العاملين في مجال الصحة وسائر العاملين 

 في الخطوط األمامية، واإلشراف عليهم وتوجيههم.

  نية طتحسين عمليات جمع  البيانات الومن  ال بدّ ف لم تحصل بعد، "ثورة بيانات التغذية"إّن
ا إلى أدوات أفضل لقياس أثر السياسات على نواتج وثمة حاجة أيضً  المتعلقة بمؤشرات التغذية.

ل هذه األخيرة فة، إذ تشكّ التغذية، باإلضافة إلى تقديم المزيد من التقارير التي تتضمن بيانات مصنّ 
 عامالً أساسيًا لتحديد أوجه التفاوت.

  فينبغي زيادة .الفجوة العالمية في تمويل إجراءات التغذية وتنفيذها سد  ثمة حاجة ملحة إلى 
 توسيع قاعدة الجهات المانحة الدولية وتعبئة الموارد المحلية.من خالل التمويل 

   ينبغي نشر قاعدة األدلة وتبادل الممارسات توسيع نطاق التنفيذ وتسريع وتيرتهومن أجل ،
 رب القطرية، إلى جانب توفير مزيد من التوجيهات واألدوات.الجيدة والدروس المستفادة من التجا

التغذية تشّكل جزءا ال يتجزأ من متطلبات الخاصة ب جراءاتاإلاإلقرار بأن النظم الغذائية المستدامة و إنّ 
 الميةل مؤتمر القمة العيهيئ بيئة مواتية للتأثير في التغذية. ويمثّ  2030 لعامتحقيق خطة التنمية المستدامة 
امات من أجل فرصة رئيسية الستعراض االلتز 47الذي سيعقد في طوكي بشأن التغذية من أجل النموّ 

 ى من عقد التغذية يمثل فرصةالتطّرق إلى ما لم يتحقق بعد من أهداف هذه الخطة. وبالتالي، فإن ما تبقّ 
 سوء التغذية وتحقيق أهداف التام على الجوع وجميع أشكالحاسمة لتسريع وتيرة التقدم نحو القضاء 

 إهمال أحد.غير  التنمية المستدامة من

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

47 .https://nutritionforgrowth.org/events/   


