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 التغذية بشأنوما إعالن ر مسودة
 
مم أللن في منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة ينحن، الوزراء والمفّوض -1

ن في إطار المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية في روما في الفترة من يالمتحدة، المجتمع
، لمواجهة التهديدات العديدة المرتبطة بسوء التغذية 1112نوفمبر/تشرين الثاني  11إلى  11

 على التنمية المستدامة.
 
المؤتمر الدولي األول المعني بالتغذية  التي تعهّدنا بها في لتزاماتاالإذ نؤكد من جديد  -1

 1ومؤتمرات القمة العالمية لألغذية وفي األهداف وخطط العمل العالمية.
 
الحصول على األغذية اآلمنة والمغذية بما يتفق والحق  يإذ نؤكد من جديد حق كل فرد فو -3

 .لجوعالتحرر من ا يالحصول على الغذاء الكافي، والحقوق األساسية لكل فرد ف في
 

 للتنمية المستدامة ا رئيسيا  تهديدات سوء التغذية العديدة تشّكل تحدي  
 
ات الدقيقة، والوزن الزائد، ي، بما في ذلك قصور التغذية، ونقص المغذنقّر بأن سوء التغذية -2

نة، لها كلفة زوالسمنة، واألمراض غير المعدية الناجمة عن النظم الغذائية غير المتوا
واقتصادية وغيرها مرتفعة على األفراد واألسر، والمجتمعات المحلية والدول، اجتماعية 

كما تنمية البشرية الجسدية والعقلية تهدد الصحة والرفاه من خالل تأثيرها سلباً على الهي و
تشكل وية، لسارية وغير االسارتهدد جهاز المناعة؛ وتزيد من تعّرض اإلنسان لألمراض 

 تهم.انتاجيّ إتمعات إذ تحد من قدرة البشر على تحقيق إمكاناتهم ومن اً ثقيالً على المجئعب
 
 :التغذية معقّدة ومتعددة األبعاد سوءلنقّر بأّن األسباب الجذرية  -5

 لدى ول المعقول الكلفة والمقب، كماً ونوعاً ، على مدار السنة الحصول على الغذاء الكافي
في حلقة مفرغة  هذه المشكلة ما تتفاقمغالباً لمحددات الرئيسية؛ ومن ا، مختلف الثقافات

ات التي ببسبب المياه غير الصالحة للشرب، وسوء خدمات الصرف الصحي، وااللتها
، وتناول مستويات ضارة من الملوثات الكيميائية اتاألغذية والطفيليبواسطة تنتقل 

 بسبب اإلمدادات الغذائية غير المأمونة؛

  ء التغذية في المناطق الريفية والحضرية.سوللفقر دور كبير في انتشار 
 
جميع تتأثر في معظم البلدان؛ ففي حين  زامنسوء التغذية تتمن المختلفة  األنواعنقر بأن  -6

توجد فوارق شاسعة تتعلّق بالحالة ، المخاطر الغذائيةب الفئات االجتماعية واالقتصادية
الغذائية والعناصر المغذية بين البلدان كفاية الطاقة بو لعوامل الخطرالتعرض بالتغذوية، و

 وداخلها.
 
 يةنالبدبأن التغيّرات البيئية والمجتمعية غالباً ما يكون لها أثر على أنماط األنشطة  فنعتر -7

المعدية األمراض غير اإلصابة بنظم الغذائية، ما يؤدي إلى ارتفاع القابليّة للسمنة والو
التي تحتوي على  المصنّعةوازدياد استهالك األغذية  أقل حركةأنماط حياة  انتشاربسبب 

نسب عالية من الدهون، ال سيما الدهون المشبعة والتقابلية، والسكريات، 
 واألمالح/الصوديوم.

 

                                                           
1
المقدم من قبل الحاشية نص والفقرات األخرى إضافة إلى باللون األخضر وتظليلها القائمة  جميع االلتزامات ادراج  

 .مجموعة إقليم أوروبا في منظمة الصحة العالمية
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نعترف بأن تغيّر المناخ يؤثر سلباً على كميّة األغذية المزروعة ونوعيّتها وتنّوعها وهو إذاً  -8

 .الغذائي والتغذوي يشّكل خطراً كبيراً على األمن
 
نعترف بأن النظم الغذائية الحالية عاجزة عن توفير األطعمة المغذية واآلمنة للجميع بسبب  -1

القيود المرتبطة بالموارد واالستدامة اإليكولوجية، والخسائر الكبيرة  نهاتحديات متزايدة، م
هة للتجارة، في األغذية، والمخلفات، والتوزيع غير المتوازن، والتدابير االقتصادية المشوّ 

 بما في ذلك التدابير االقتصادية القسرية األحادية الجانب.
 

نالحظ، بقلق شديد، أن العقود األخيرة شهدت تقدماً متواضعاً وغير متساٍو في مجال الحد  -11

 من سوء التغذية، على الرغم من اإلنجازات الهامة في العديد من البلدان وأن: 

انخفض، إال أن العدد المطلق يبقى مرتفعاً بدرجة غير  قصور التغذية معّدل انتشار )أ(

 ؛1113 -1111مليون نسمة على األقل في الفترة  821مقبولة: فقد وصل إلى 

مليون طفل دون سن  161( انخفض، إال أنه طال التقزممعّدل سوء التغذية المزمن ) )ب(

مليون  51( طال الهزال، في حين أن سوء التغذية الحاد )1111عام في الخامسة 

 ؛1111طفل دون سن الخامسة عام 

مثل الفيتامين أ،  المغذيات الدقيقة نقص في أكثر من ملياري شخص يعانون من )ج(

 واليود والحديد والزنك؛
زيادة الوزن والسمنة في تزايد سريع بين األطفال والبالغين في جميع المناطق، إذ  )د(

مليون  511و 1111مليون طفل دون سن الخامسة من زيادة الوزن في عام  22 عانى

 بالغ يعاني من السمنة؛

فضالً عن عدم كفاية النشاط البدني، تشّكل عوامل الخطر الخاصة بالنظم الغذائية  (ـ)ه

وى العالمي. وتعتبر في المائة من عبء المرض والعجز على المست 11حوالي 

 األطفالشكال المختلفة من قصور التغذية من أهم األسباب التي تؤدي إلى وفاة األ

في  األطفالمجموع وفيات  منئة في الما 25بنسبة  وتتسببدون سن الخامسة، 

 العالم اليوم.
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 رؤية للعمل على وضع حد لسوء التغذية في كل أشكاله على المستوى العالمي
 

 :ما يلينعيد التأكيد على  -11
 

 القضاء على سوء التغذية بكل أشكاله يمثّل واجباً ألسباب أخالقية وسياسية أ()
االحتياجات الخاصة لألطفال واجتماعية واقتصادية، مع التركيز بشكل خاص على 

 والنساء والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة؛
الدولي  ىق بين مختلف الجهات الفاعلة، على المستومنسّ العمل الينبغي دعم  ب()

 رامج والمبادراتواإلقليمي والقطري والمحلي، من خالل اعتماد السياسات والب
والحماية االجتماعية، والتعليم، ، كما في الصحة، ةم الغذائيالشاملة في النظ

، والصرف الصحيالمياه، والتنمية في األرياف، و والتجارة،والبحوث، والطاقة، 
 والبيئة؛والنظافة الصحية، وحماية المستهلك، والنقل، والتخطيط الحضري، 

الحاجة إلى ضمان اتساق السياسات العالمية والقطرية بين القطاعات ذات الصلة،  ج()
ألغراض حوافز الو اتستثمارإلوفي ابما في ذلك اتفاقات التجارة واالستثمار، 
 ؛اإلنتاج الزراعي، وتجهيز األغذية وتوزيعها

لسلع ألسعار ا ينالمتزايد المخاطر المرتبطة باالرتفاع والتقلب ضرورة إدارة د()
 ؛ألمن الغذائي والتغذية في العالماألساسية الزراعية وعواقبهما على ا

نظم الغذائية والتغذية تعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي لسالمة تحسين ال يتطلّب (هـ)
القطري واإلقليمي والدولي، بما في ذلك  ىة الجودة على المستوبية ومراقذاألغ

تعزيز مشاركة لجنة الدستور الغذائي، وزيادة مشاركة الدول األعضاء، وااللتزام 
 بمعايير الدستور ومبادئه التوجيهيّة.

 
 ونقر بما يلي: -11

 

 ينبغي للتعاون الدولي والمساعدة اإلنمائية الرسمية من أجل التغذية، دعم مبادرات أ() 

 ؛حسب االقتضاء ،واستكمالها التغذية القطرية وتدابير

غذائية مرنة تتسم باالستدامة  اً نظممان حق الجميع في الغذاء الكافي يتطلب ض ب()

 سهل الوصول إليها؛يواإلنصاف و

ينبغي اعتماد سياسات عامة شاملة لمعالجة نظم الغذاء والزراعة )بما في ذلك  ج()

(، تتضّمن تربية األحياء المائيةمصايد األسماك و، والمحاصيل والثروة الحيوانية

واالستثمار والبيئة واألشخاص والمؤسسات والعمليات التي تُنتج من الموارد 

 خاللها األغذية وتُجهّز وتُخّزن وتُوّزع وتُحّضر وتُستهلك؛

في حين تستمر االستثمارات الخاصة واألسواق في دفع العرض والحصول على  د()

غذي، تبقى االستثمارات العامة المسؤولة وتنظيمات السوق المناسبة في الطعام الم

 على سوء التغذية؛ للقضاءقطاعات األغذية والزراعة وغيرها ضرورية 

يتطلب تحسين التغذية تأمين الوجبات الغذائية المتوازنة والمتنوعة، وتلبية  (ـه)

االحتياجات الخاصة، وتجنب تناول  ال سيما ذوياالحتياجات الغذائية لجميع الفئات 

جرعات زائدة من الدهون المشبعة، والسكريات، واألمالح/الصوديوم، وإزالة 

 الدهون غير المشبعة؛

ينبغي للنظم الغذائية أن تعزز أنماط غذائية صحيّة من خالل ضمان الحصول على  و()

، واتالخضربما في ذلك الفواكه، و على مدار السنة األغذية اآلمنة والمغذية
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والحد من  ،والبقول، والحبوب الكاملة، واألطعمة الحيوانية المصدر، مثل األسماك

  استهالك األغذية المصنعة التي تؤثر سلباً على التغذية والصحة؛

الوقاية تسهم في لألمراض المعدية والحيوانية وينبغي لألنظمة الغذائية أن تتصدى  ز()

 ؛منها وأن تكون مضادة للميكروبات

، وأن تتم إدارة جميع عناصر إنتاج باالستدامةالنظم الغذائية  تتسمينبغي أن  ح()

والبذور،  ،األراضي، والتربة ك، ومعالجتها وتوزيعها )بما في ذلاألغذية

واألسمدة، والمياه، والطاقة، والحصاد، والتخزين والنقل( على نحو مستدام، مع 

 على البيئة؛ هاهتمام الواجب آلثارإيالء اال

فضالت الطعام من ال بد من بذل الجهود الالزمة للحد من خسائر ما بعد الحصاد و ط()

على امتداد السلسلة الغذائية بما في ذلك في مرحلة االستهالك، نظراً إلى أّن هذه 

 االستدامة واألمن الغذائي؛من الخسائر تقّوض 

وثق وأكثر فعالية مع المؤسسات أو مة األمم المتحدة أن تعمل على نحوينبغي لمنظ ي()

المالية الدولية بطريقة متسقة من أجل تعزيز التعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية 

 وتسريع وتيرة التقدم في التصدي لسوء التغذية.
 

 االلتزام بالعمل
 

 نحن نلتزم بما يلي: -13
 

سوء التغذية، ال سيما القضاء على التقزم،  أنواعجميع على القضاء على الجوع و أ()
هزال وزيادة الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة وخفض مستوى فقر الدم الو

 لدى النساء؛ والقضاء على قصور التغذية وعكس االتجاهات المتزايدة للسمنة؛

 متسق للسياسات العامة وخطط االستثمار إنفاذإعادة تصميم نظم األغذية من خالل  ب()

على امتداد سالسل قيمة األغذية من أجل تلبية االحتياجات من حيث الصحة 

والتغذية لسكان يتزايد عددهم في العالم من خالل تأمين األغذية اآلمنة والمغذية 

 والصحية على نحو مستدام ومرن؛

غذية وتحسين التغذية من خالل ور قيادي في تصميم وإدارة نظم األطالع بدضاال ج()

 القدرات المؤسسية وضمان الموارد الكافية والتنسيق بفعالية بين القطاعات؛تعزيز 

تشجيع وتسهيل مساهمات جميع الجهات المعنية في المجتمع وتشجيع التنسيق بين  د()

، بلدان الجنوبفيما بين البلدان وداخلها، بما في ذلك بين بلدان الشمال والجنوب و

 ؛والتعاون الثالثي

ذوي االحتياجات الخاصة، من خالل السياسات  من فيهماألفراد ب تعزيز تغذية (ـه)

اً من لنظم الغذائية الصحية في مختلف مراحل الحياة، بدءا التي تعزز والمبادرات

ودعم الرضاعة والتغذية التكميلية  شجيعأولى المراحل، قبل الحمل وخالله، وت

 طفولة؛الالزمة، والغذاء الصحي للعائالت، وفي المدرسة خالل ال

 ؛رصد التقدم في تحقيق الغايات وااللتزاماتيهدف إلى إطار عمل  تطبيقاعتماد و و()

 كبما في ذل ،1115دمج أهداف إطار العمل في جدول أعمال التنمية لما بعد عام  ز()

 هدف عالمي محتمل بشأن األمن الغذائي والتغذية.
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م ة على التعاون المقدّ لمحافظإلى ا العالميةندعو منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة  -12

 لدعم الحكومات حسب االقتضاء، في تطوير البرامج والخطط القطرية المتعلقة بالتغذية
 .هاوتنفيذ

 
نوصي بأن تقّر الجمعية العامة لألمم المتحدة إعالن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية  -15

 عقد العمل من أجل التغذية. نوتعل


