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 الغذاء يف باحلق املعنية اخلاصة للمقرررة املؤقت قريرتال  
  

 موجز 
ــة لتأكيــد ،70/154 العامــة اجلمعيــة بقــرار عمــل املقــدم التقريــر، هــذا خيصــ    أمهي
 وهـو  للجميـع.  املغـذي  الغـذاء  أي ،‘‘الكايف الغذاء’’ توف، إزاء احلقوق على قائم بنهج األخذ
 األكـل  وبيئـات  الصناعية، الغذائية النظم فيها مبا التغذية، يف تؤثر اليت األساسية العوامل يناقش
 الضــارة اآلثــار وكــذلك املعديــة، غــ، األمــرا  تشــكل  الــذي املتنــام  والتهديــد الصــحية غــ،

 اخلاصـة  املقـررة  وتتنـاول  الغذائيـة.  للمنتجـات  املـنظم  غـ،  والتسويق التجارة حترير على املترتبة
ــ حوكمــة ازـبإيــ ــ علــى ةـالتغذي ـــف وتنظــر العــامل  دـالصعي ـــالقص  ـأوجــ  ـ ــيت ورـ  تعتورهــا، ال
 املسـتويني  كـل  علـى  التغذيـة  سـوء  مكافحة إزاء اإلنسان حقوق على قائم هنج باختاذ  ـوتوص
 والوطين. العامل 
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 مقدمة - أوال 
 حنـو  يعـا   زالــــ ي ال وم،ـــ والي عامليـا.  اـــ حتدي  ،ـــ أشكال عـــ جبمي ة،ــالتغذي وءــس أصبح - 1

 الـنق   حـاالت  مـن  شـخ   بليـو   مـن  وأكثر املزمن، التغذية نق  من شخ  مليون 800
 األشــكال هــذ  وتتعــايش الســمنة. مــن آخــرين شــخ  مليــون 600 و الدقيقــة، املغــذيات يف

 احلـق  ضـمان  ويتجـاوز  األفـراد.  وحـ   احمللية واجملتمعات البلدان معظم يف التغذية لسوء الثلثة
 ليشـمل  احليـاة  قيـد  على للبقاء اللزمة االحتياجات من األدىن احلد ضمان جمرد كاف غذاء يف

 الكافيـة  التغذية يف باحلق متزايد حنو على االعتراف ويري غذائيا. الكايف الغذاء على احلصول
 الصحة. يف واحلق الغذاء يف احلق عناصر من أساسيا عنصرا باعتبار 

ــة األســباب وتتســم - 2 ــة ســوء وراء الكامن  وتشــكل أبعــاد، ومتعــددة معقــدة بأهنــا التغذي
ــة ــان مــن كــث، يف املغــذي الغــذاء علــى احلصــول إمكاني  املســاواة لعــدم أساســيا مؤشــرا األحي

 حـني  يف التغذيـة،  سـوء  إزاء خاصـة  حساسـية  واألطفـال  النسـاء  ولدى االقتصادية. االجتماعية
 احلصـول  إمكانيـة  إىل واالفتقـار  اجلنسـني  بـني  املسـاواة  وعـدم  الفقـر  تشمل املشددة العوامل أن
 الغذائيـة  الـنظم  وتـؤدي  الكافيـة.  والتعليميـة  الصـحية  واخلـدمات  الصحية النظافة خدمات على

 التجــــارة حتريــــر وكــــذلك الصــــناعيان، والتحضــــ، اإلنتــــا  عليهــــا يهــــيمن الــــيت الراهنــــة،
 ةلألغذيـ  تبعيـة  وإيـاد  الصـحية  غـ،  األكـل  عـادات  تعزيـز  إىل النشطة، التسويق واستراتيجيات

 املسـاواة  عـدم  أيضـا  ويسـهم  املغـذيات.  فيهـا  تشـح  واليت عالية بدرجة فيها التصنيع يدخل اليت
 واالســتهل   اإلنتــا   أمنــا  وكــذلك  عليهــا، والســيطرة  املــوارد  علــى احلصــول  إمكانيــة يف
 .(1)الغذائية النظم أداء سوء يف املناخ، وتغ، البيئة تدهور إىل تؤدي اليت املستدامة غ،
 أشـكال   جبميـع  التغذيـة  سـوء  يشـكل   الـذي  املتنـام   التهديـد  الـدو   اجملتمع يدر  وإذ - 3

ــة يف الســلبية وتأث،اتــ  ــة واجلهــود العامــة والصــحة االقتصــادية التنمي  عــدم مــن احلــد إىل الرامي
 علـى  العامـة  السياسـات  جمـال  يف إجـراءات  اختـاذ  لضـمان  كـىى  مببـادرات  يقوم فهو املساواة،
ــامل . الصــعيد ــذا يف املشــجعة االســتجابات وتتضــمن الع ــة األهــداف الصــدد ه ــة العاملي  ملنظم
 وخطـة  ،2025 عـام  حبلول الصغار واألطفال والرضع األمهات تغذية لتحسني العاملية الصحة
ــل ــة العمـ ــة العامليـ ــن للوقايـ ــرا  مـ ــ، األمـ ــة غـ ــها املعديـ ــرة ومكافحتـ  ،2020-2013 للفتـ

ــات ــية وااللتزام ــيت السياس ــت ال ــؤمتر يف قطع ــدو  امل ــا  ال ــين الث ــة املع ــام يف بالتغذي  2014 ع
 التغذيـة  أن أيضـا  اآلن بـ   املعتـرف  ومـن  ومغـذ.  وكـاف  مـأمون  طعام يف فرد كل حق بضمان
 .2030 لعام املستدامة التنمية خطة إجناز يف حاسم بدور تضطلع

__________ 

 تعتزم املقررة اخلاصة ختصي  تقرير يف املستقبل آلثار تغ، املناخ يف التغذية. (1) 
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 حـان  وقـد  .(2)العامليـة  األهـداف  هـذ   لبلـو   الصـحيح  املسـار  علـى  لـي   العامل ولكن - 4
 أعلـن  الـذي  التغذية، أجل من للعمل املتحدة األمم عقد وميثل عمل. إىل االلتزام لترمجة الوقت

 لسـوء  وشـفافة  وشـاملة  متسـقة  بصورة التصدي لضمان فريدة فرصة ،2016 نيسان/أبريل يف
 سياسـات  إزاء اإلنسـان  حقـوق  علـى  قـائم  هنـج  تطبيـق  ويعـين  اإلنسان. حقوق إطار يف التغذية
 تـؤثر  إجـراءات  اختـاذ  عـن  باالمتنـا   احلكومـات  وبواجب احلقوق بأصحاب االعتراف التغذية
ــة يف احلــق يف ســلبا ــذ التغذي ــتراتيجيات وتنفي ــة لألســباب تتصــدى اس ــة. لســوء اجلذري  التغذي
ــأن ُيســل م وإذ ــة لســوء التصــدي يف اخلــا  القطــا  مشــاركة ب ــها، ميكــن ال التغذي  مــن جتاهل

ــع مناســبة ضــمانات وضــع الضــروري ــأث،ات ملن ــة. حوكمــة يف للشــركات الســلبية الت  التغذي
 للمسـاءلة،  وإخضـاعها  األغذية صناعة لتنظيم تبذهلا اليت اجلهود يف للدول الدعم تقدمي وينبغ 
 ذيـــ املغ امـالطعـ  علـى  ولـــ احلص ةـإمكاني وحتسني السكان دىـل ةــالسلوكي التغ،ات وتشجيع

 سـيظل  التغذيـة  سوء بأن االعتراف مبكان األمهية من وأخ،ا، ة.ــاالجتماعي ةــاحلماي خلل من
 نظـم  إىل املسـتدامة  غـ،  ةـــ الصناعي الغذائيـة  النظم من ولــللتح منسق دــجه ذلــيب مل ما قائما
 .“للتغذية مراعية”
 املقــرر املوضــو  هــذا يف قــدمها الــيت املســامهات بأمهيــة تقــر أن اخلاصــة املقــررة وتــود - 5

ــا  ــابق اخلـ ــين السـ ــاحلق املعـ ــذاء يف بـ ــر  يف الغـ ــأن تقريـ ــق بشـ ــام يف احلـ ــذائ  نظـ ــم غـ  ملئـ
(A/HRC/19/59) ممكـن  مسـتوى  بـأعلى  التمتـع  يف إنسان كل حبق املعين السابق اخلا  واملقرر 
 واحلـق  املعديـة  غ، واألمرا  الصحية غ، األغذية بشأن تقرير  يف والعقلية البدنية الصحة من
 (.A/HRC/26/31) الصحة يف
 

 أشكال  جبميع التغذية سوء - ألف 
 املرتبطـة  والظـروف  الدقيقـة،  املغـذيات  يف والـنق   التغذية، نق  التغذية سوء يشمل - 6

 كميــة اســتهل  نتيجــة التغذيــة نقــ  ويــأي غــذوي.الت واالخــتلل املفــر  الغــذائ  باملــدخول
 اإلصــابة أو الغــذائ  املــدخول كفايــة عــدم بســبب إمــا األساســية، املغــذيات مــن جــدا ضــئيلة
 نقـ   عـن  النـاجم  التغذيـة  سـوء  هو التغذية نق  من نو  وأبسط املعدية. باألمرا  املتكررة

 األطفـال  لـدى  اهلزال تعريف وميثل احلاد. شكل  يف اهلزال إىل يؤدي الذي والطاقة، الىوتينات
 املـزمن  شـكل   يف يـنجم  وهـو  املناسـب.  النحو على عوجلت ما إذا عكوسة احلالة ألن األمهية بالغ مراأ

 يـوم  1 000 أول أثنـاء  بـاملر   املتكـررة  اإلصـابة  أو الضـعيف  الغـذائ   املـدخول  استمرار عن

__________ 

 (2) International Food Policy Research Institute, Global Nutrition Report 2016: From Promise to Impact — 

Ending Malnutrition by 2030 (Washington, D.C., 2016), p. xviii. 
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 القامـة  قصـر  إىل يـؤدي  وهو عكوس غ، والتقزم التقزم. إىل يؤدي أن وميكن الطفل، حياة من
 .(3)اإلدراك  باألداء تتعلق مشاكل وإىل والوفاة، األجل والطويل الفوري واالعتلل

 واملعــادن  الفيتامينــات إىل باالفتقــار تتســم  حالــة هــو الدقيقــة  املغــذيات يف والــنق  - 7
 لإلصــابة التعــر  قابليــة يزيــد وهــو ،‘‘املســتتر اجلــو ’’ باســم أيضــا إليــ  ويشــار نقصــها. أو

 ســبيل فعلــى املبكــر. املــوت إىل يــؤدي أن وميكــن النمــو وضــعف اخَللقيــة، والعيــوب بــاملر ،
 املناعــة، جهــاز ألــف فيتــامني نقــ  وُيضــعف الــدم، فقــر إىل احلديــد نقــ  إىل يــؤدي املثــال،
 .(4)الدما  منو اليود نق  ويعوق

 مـن  أكثـر  الغذائيـة  الطاقـة  مـن  قـدر  إىل اجلسم تعر  عند ‘‘التغذية اختلل’’ وحيدث - 8
 أكـى  عـدد  أو كميـة  أكـل  عـن  ينـتج  أن وميكن والسمنة. الوزن زيادة إىل ويؤدي اللزم القدر
 يـؤدي  أن وميكـن  الرياضية، التمارين كفاية عدم إىل إضافة املناسبة، غ، األطعمة من ينبغ  مما
ــ إىل ـــخط ادـازدي ـــم رـ ــ ر ـ ــا  بـالقل ــ ضــغط وارتف ــ ريـوالسكــ دمـال  املتصــلة اتـوالسرطان

 .(5)الغذائ  بالنظام
 يف النــام ، للعــامل مميــزين يعتــىان ‘‘املســتتر اجلــو ’’ و التغذيــة نقــ  كــان وتقليــديا، - 9

 ومـن  األغلـب.  يف املتقدمـة  البلـدان  يف تـؤثر  باعتبارهـا  السـمنة  ُتـرى  أن الشـائع  مـن  كـان  حني
 معـدالت  وتأخـذ  البلـدان.  معظـم  يف تتعـايش  التغذيـة  سـوء  أشـكال  خمتلف أن اآلن ب  املعترف
ــمنة  االنتقــال مبرحلــة مرورهــا أثنــاء للعوملــة تتعــر  الــيت الناميــة الــدول يف االزديــاد يف الس

 الصـعيد  علـى  ‘‘التغـذوي  االنتقـال ’’ مـن  جـزء  وهذا احلضرية. املناطق إىل واهلجرة االقتصادي
 ذلـك،  مـع  باملغـذيات  والفقـ،ة  الطاقـة  الكثيفـة  األغذية استهل  يف زيادة يشهد الذي العامل ،
 بــنق  اآلن البلــدان مــن العديــد ُيواَجــ  ال لــذلك، ونتيجــة مخــوال. أكثــر عــيش بأمنــا  مقترنــة
 .(6)السمنة معدالت بارتفا  أيضا بل فحسب، التغذية

__________ 

 (3) World Food Programme (WFP), “Hunger glossary”، متـــاح علـــــى www.wfp.org/hunger/glossary؛  
 .www.wfp.org/hunger/malnutrition/types؛ متاح على ”WFP, “Types of malnutrition و

 (4) WFP, “Types of malnutrition”. 
 .2016يوني  /، صحيفة وقائع، حزيران“السمنة والوزن الزائد”منظمة الصحة العاملية،  (5) 
 (6) Bryan L. McDonald, “Food as a key resource for security and stability: implications of changes in the 

global food system 1950-2000”, Penn State Journal of Law and International Affairs, vol. 3, No. 2 

(2015), pp. 42-55. 

http://www.wfp.org/hunger/glossary؛
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 التغذية بنوعية بسهولة تتأثر اليت اجلماعات - باء 
 النساء - 1 

ــر النســاء - 10 ــة لســوء عرضــة أكث  الفســيولوجية االحتياجــات بســبب الرجــال مــن التغذي
 الرجـل  حيتاجـ   عمـا  املائة يف 35 بنسبة تقل غذائية طاقة إىل حتتا  املرأة كانت ولئن املختلفة.

 يتضــمن ذلــك، علــى وبنــاء األقــل. علــى املغــذيات مــن القــدر نفــ  إىل حتتــا  فهــ  اليــوم، يف
 للذكور. املناظر النظام يتضمن  مما املغذيات من بكث، أكى قدرا للمرأة املثا  الغذائ  النظام
 ذلـك.  مـن  باملغـذيات  غـ   أكثـر  غـذائ   نظـام  إىل واحلوامـل  املرضعات النساء وحتتا  - 11

 مـن  املائـة  يف 20 عـن  يقـل  ال ممـا  يتـألف  غـذائ   نظـام  اتبـا   من بد ال اجلنني، صحة ولضمان
 األمهــات تضــع أن يــرجحو والكالســيوم. والفــوالت احلديــد مــن أعلــى ومســتويات الــىوتني
ــة بســوء املصــابات ــوزن، نقــ  مــن يعــانون أطفــاال التغذي ــزداد هموربــد هــم ال  أن احتمــال ي
 الـنظم  وتـربط  .(7)بغ،هـم  مقارنـة  املائـة  يف 20 بنسـبة  اخلامسـة  سـن  بلـو   قبل للوفاة يتعرضوا
 ،عـوز ال أنـوا   مـن  بالعديـد  الـرحم  يف الـىوتني  مـن  املائـة  يف 6 مـن  أقل من تتألف اليت الغذائية

 .(8)الدماغ  التواصل وضعف والسمنة الدما  وزن نقصان ذلك يف مبا
 

 األطفال - 2 
 أن ذكرويـ  للشـخ .  والعقلـ   البـد   النمـو  الطفـل  حيـاة  من يوم 1 000 أول ددحي - 12

 الطفولـة  أمـرا   علـى  الفتـرة  هـذ   أثناء مناسبة تغذية يتلقون الذين األطفال يتغلب أن احتمال
 يكملـوا  أن املـرجح  ومـن  اآلخـرين  األطفـال  لـدى  يقابلـ   ما أمثال 10 يساوي احلياة هتدد اليت
 وتتســم .(9)أنفســهم هــم صــحة أوفــر أطفــاال ينشــئوا وأن التعلــيم مــن إضــافية مســتويات 4.6

 مبكــرة مرحلــة يف التغذيــة كفايــة عــدمل يكــون أن وميكــن تراكميــة، بأهنــا الطفــل منــوء مراحــل
 سـوء  خلطـر  التعـر   مسـارات  مـن  أعلـى  مسـار  على الطفل يضع يثح دائمة، سلبية تأث،ات
 مـن  بـد  ال  أنـ  إىل 15 رقـم  العـام  تعليقها يف الطفل حقوق جلنة وأشارت احلياة. طوال التغذية
 الطفولة. مراحل يف الصحية املشاكلب إمجاال العامة الصحة تأثر كيفية ملعرفة احلياة جمرى فهم

__________ 

 (7)  WFP, “Women and hunger: 10 facts”متاح على . www.wfp.org/our-work/preventing-hunger/focus-

women/women-hunger-facts. 
: ، اعدةماا انمةل الئة ا ا   2000حالةة اعدةماا انمةل الئة ا ا ع الدةا        منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحـدة،  (8) 

 .11، الصفحة (2000روما، ) عنمما يتدايش اإلعسان مع اجلوع وخيشى املوت جوعا
 (9) John Hoddinott and others, “Adult consequences of growth failure in early childhood”, The American 

Journal of Clinical Nutrition, vol. 98, No. 5 (November 2013) . 1,000 أيضاوانظر Days, “Why 1,000 

days” ، متاح علىhttp://thousanddays.org/the-issue/why-1000-days. 
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 يف األساسـ   املسـاهم  العامـل  هـو  التغذية سوء أن إىل العاملية الصحة منظمة وخلصت - 13
 التصــدي يف تقــدما رزحيــ العــامل كــان ولــئن .(10)األطفــال وفيــات مجيــع مــن املائــة يف 45 حنــو

 ،1990 عـام  منـذ  الثلـث  من بأكثر التقزم من احلد طريق عن املثال سبيل على التغذية، لنق 
 طفـل  مليـون  159 هنـا   كـان  ،2014 عـام  ويف الكفايـة.  فيـ   مبا سريعا لي  التقدم هذا فإن

 يتوقـع  ،2030 عـام  وحبلـول  ،(11)العـامل  يف باهلزال مصابني طفل مليون 50 و بالتقزم مصابني
 .(12)طفل مليون 129 التقزم يصيب أن
 زيـادة  مـن  يعـانون  اخلامسـة  سـن  دون طفـل  مليـون  41 هنا  كان نفس ، الوقت ويف - 14

 الـذين  األطفـال  وصـغار  الرضـع  من امليون 70 مثة سيكون االجتا ، هذا استمر وإذا .(11)الوزن
ــانون ــن يع ــادة م ــوزن زي ــول الســمنة أو ال ــام حبل ــل وتســهم .(13)2025 ع  االقتصــادية العوام
 وتسـويق  أيسـر  تكلفـة  ذات الطاقة الكثيفة األغذية تكون ما وكث،ا األطفال. مسنة يف والثقافية
 األطفـال  عنـد  الـوزن  زيادة ربطي أن ميكن الثقافات بعض أن حني يف لألطفال، استهدافا أكثر

 اجليدة. بالصحة
 كـان  2014 عـام  ويف البلـدان.  بـني  التغذية سوء معدالت يف كب،ة اختلفات وهنا  - 15
 يـؤثر  كـان  التقـزم  أن حـني  يف وأفريقيـا،  آسيا يف يعيشون تقريبا باهلزال املصابني األطفال مجيع
 قرابـة  أن إىل التقـديرات  أشـارت  ،2013 عـام  ويف أفريقيـا.  إىل باإلضـافة  آسـيا،  يف الغالب يف
 .(14)النامية البلدان يف يعيشون الوزن زيادة من يعانون الذين األطفال من طفل مليون 31
 

 الطبيعية الرضاعة أمهية - 3 
 تغذيـة  سـوء  مـن  والوقايـة  ومنائـ   الطفـل  بقـاء  يف قويـا  مـؤثرا  الطبيعيـة  الرضـاعة  تشكل - 16

 املعديـة  بـاألمرا   اإلصـابة  مـن  حتـد  حيـث  الرضـع،  لصـغار  املثلـى  التغذية توفر وه  األطفال.
 مـن  الطبيعيـة  بالرضـاعة  يغـذون  الـذين  الرضـع  يـوقى و السـمنة.  مـن  الوقاية يف وتساهم وحدهتا

__________ 

. متـاح  2016ينـاير  /صحيفة وقائع، كانون الثـا  ‘‘ ختفيض معدالت وفيات األطفال’’منظمة الصحة العاملية،  (10) 
 ./http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs178/arعلى 

 (11) United Nations Children’s Fund (UNICEF), WHO and World Bank Group, “Levels and trends in child 

malnutrition: key findings of the 2015 edition”, September 2015. 
  (12) Save the Children, Unequal Portions: Ending Malnutrition for Every Last Child (London, 2016), p. v.. 
، 2014أكتـوبر  /، تشـرين األول ‘‘السمنة يف مرحلة الطفولةاحلقائق واألرقام املتعلقة ب’’منظمة الصحة العاملية،  (13) 

السـمنة والـوزن   ’’منظمـة الصـحة العامليـة،    و ؛/http://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/arمتاح علـى  
 (.5 )انظر احلاشية‘‘ الزائد

فـر   : االستراتيجية العاملية ملنظمة الصحة العاملية بشأن النظام الغذائ  والنشـا  البـد   ’’منظمة الصحة العاملية،  (14) 
 ./http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/ar متاح على‘‘. الطفولة الوزن والسمنة يف مرحلة

http://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/ar/؛
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 لزيـادة  يتعرضـون  الرضـع  مـن  غ،هـم  أن حـني  يف لـألم،  املضـادة  األجسـام  طريق عن األمرا 
ــة، بســوء اإلصــابة احتمــاالت ــرا  التغذي ــة، غــ، واألم ــا  املعدي ــريف التطــور واخنف ــن املع  ع
 األم لـ   بـدائل  مـن  وغـ،   الرضـع  لـ   يتسبب أن ميكن ذلك، إىل وباإلضافة األمثل. املستوى

 الصحية. والنظافة امليا  نوعية معاي، تستوف مل إذا املر  أو النمو سوء يف
ــة وتوصــ  - 17 ــة الصــحة منظم ــة بالرضــاعة العاملي ــن ســاعة غضــون يف الطبيعي ــوالدة م  ال

 األغذيـــة إعطــاء  وينبغـــ  احليــاة.  مـــن األوىل الســتة  األشـــهر يف اخلالصــة  الطبيعيـــة والرضــاعة 
 مواصـلة  جانـب  إىل العمـر،  مـن  السـادس  الشـهر  بلـو   عنـد  غـذائيا  واملأمونـة  الكافية التكميلية
 الطبيعيـة  بالرضـاعة  يغـذى  ال ذلـك،  ومـع  بعـدها.  أو الثانيـة  سـن  بلـو   حـ   الطبيعية الرضاعة
 والسـتة  الـوالدة  حلظـة  بـني  أعمـارهم  تتـراوح  الـذين  الرضع من املائة يف 36 حوا  إال وحدها
 رضــعال مــن مخســة كــل مــن واحــد مــن أقــل غــذىي الــدخل، املرتفعــة البلــدان ويف .(15)أشــهر
 أعمـارهم  تتـراوح  أطفـال  ثلثة كل من اثنان إال صلحي وال شهرا، 12 ملدة طبيعيةال رضاعةبال

 الــدخل.  واملتوســطة  الــدخل  املنخفضــة  البلــدان  يف األم لــ   علــى  وســنتني  أشــهر  ســتة  بــني 
 مـن  قلـة  صـل حي ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .(16)الزمن من عقدين خلل املعدالت هذ  تتحسن ومل

 جمموعــ  مـا  اةـــــحي اذـــ إنق وميكــن ا.ـــ غذائي وملئمــة ةـــ مأمون تكميليــة ةـــ أغذي علــى الـــ األطف
 الـوالدة  حلظـة  بـني  أعمـارهم  حاوتتـر  الـذين  األطفـال  مجيـع  غـذي  إذا سنويا طفل 823 000

 الــيت الرئيســية العقبــات إحــدى وتتمثــل .(17)األمثــل بالشــكل الطبيعيــة بالرضــاعة شــهرا 23 و
 لـ   لبـدائل  األطفـال  أغذيـة  شركات ب  تقوم الذي املضلل التسويق يف الطبيعية الرضاعة تعوق
 التجاوزات. هلذ  السلبية العواقب عن الشركات مساءلة وانعدام األم
 

 التغذية سوء وراء الكامنة العوامل - اثاني 
 واالجتماعية االقتصادية احملددات - ألف 

 
 األسـباب  بـأن  الـدول  أقرت ،2014 عام يف اعتمد الذي التغذية، عن روما إعلن يف - 18

 االجتماعيـة  احملـددات  األسـباب  تلـك  وتشـمل  األبعـاد.  ومتعـددة  معقـدة  التغذية سوءل اجلذرية
 بــني املســاواة وعــدم االجتمــاع  واإلقصــاء الفقــر وعوامــل والثقافيــة. والسياســية واالقتصــادية

__________ 

 /ون الثـا  ــــ ، كان342رقــــم   عـــ ة وقائـــ ، صحيف‘‘ار األطفـال ــع وصغــة الرضــتغذي’’ة العاملية، ــمنظمة الصح (15) 
 .2016يناير 

 (16) WHO, “Maternal, newborn, child and adolescent health: increasing breastfeeding could save 800,000 

children and US$ 300 billion every year”, January 2016. Available from www.who.int/ 
maternal_child_adolescent/news_events/news/2016/exclusive-breastfeeding/en. 

 (17) “Breastfeeding: achieving the new normal”, The Lancet, vol. 387, No. 10017 (January 2016). 
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 مـن  اإلنتاجيـة،  املـوارد  علـى  السـيطرة  وانعـدام  االقتصـادي  االجتمـاع   الوضـع  وتـد   اجلنسني
 كلـها  هـ   ،املثـال  سـبيل  علـى  البـذور  اختـرا   بـراءات  وتسـجيل  األراض  على االستيلء قبيل

 املرافـق  رداءة جـراء  مـن  التغذيـة  سـوء  يتفـاقم  وباملثـل،  التغذيـة.  سوء يف رئيسية مسامهة عوامل
 خـدمات  إىل االفتقـار  عـن  فضـل  ،لئـم امل والسـكن  املأمونـة  الشرب ميا  وجود وعدم الصحية
 االجتماعية. واحلماية والصحة التعليم
 إىل باإلضـافة  الدقيقـة،  املغذيات ونق  السمنة مسببات من مها املساواة وعدم والفقر - 19

ــة. نقــ  ــدخل ذوو والســكان التغذي ــنخفض ال ــادة للســمنة. خــا  بشــكل معرضــون امل  وع
 أن دون طويلـة  لفتـرات  للتخـزين  قابلـة و نسـبيا  ورخيصة املنال سهلة املصنعة األغذية تكون ما

 املنخفضـة  األحيـاء  تفتقـر  مـا  كـث،ا  املثـال،  سـبيل  علـى  األمريكية املتحدة الواليات فف  تتلف.
 الكاملـة،  واحلبـوب  واخلضـروات،  الفواكـ ،  تبيـع  الـيت  بالتجزئـة  األغذية بيع لتحم إىل الدخل

 حتمـل  يسـتطيعون  ال الـذين  األفراد يصبح وقد .(18)الدهون منخفضة البديلة األغذية وخيارات
 األغذيـــة علـــى مفرطـــة بصـــورة مـــتكلني لصـــحةل فائـــدة ألكثـــرا األغذيـــة خيـــارات تكـــاليف

ــة ذات ــى أساســا جمــىين لكــوهنم نظــرا الســيئة، النوعي ــار عل ــني االختي  االقتصــادية اجلــدوى ب
 .(19)‘‘املزدو  التغذية سوء’’ لـ ومعرضني والتغذية

 لألســرة، الوجبــات وإعــداد الغذائيــة احملاصــيل زراعــة مــن الكــث، عــن مســؤولة واملــرأة - 20
ــها ــى تفتقــر لكن ــر وهــ  الكــايف الغــذاء إىل متناســب غــ، حنــو عل ــة. لســوء عرضــة أكث  التغذي

 أن إىل 34 رقــم العامــة توصــيتها يف املــرأة ضــد التمييــز علــى بالقضــاء املعنيــة اللجنــة وأشــارت
 عـدم  يف األبويـة  املعـاي،  وتسـهم  واجلـو .  التغذية لسوء عرضة األكثر الفئات من الريفية املرأة

ــزا املــرأة تواجــ  حيــث اجلنســني، بــني املســاواة  األراضــ  علــى احلصــول إمكانيــة يف عامــا متيي
 القـرارات،  اختـاذ  يف املشـاركة  وإمكانيـة  الصـحية  والرعايـة  التعلـيم  وخـدمات  الطبيعيـة  واملوارد
 قـدرهتا  العوامـل  هـذ   وتعوق واإلجنابية. اجلنسية حقوقها النتهاكات تعرضها زيادة من وتعا 
 التغذيـة  سـوء  دورات إىل يـؤدي  ممـا  وألسـرهتا،  لنفسـها  كـاف  بشـكل  مغذية أغذية توف، على

 .(20)األجيال عى املتوارثة
__________ 

 (18)  Lucy M. Candib, “Obesity and diabetes in vulnerable populations: reflection on proximal and distal 

causes”, Annals of Family Medicine, vol. 5, No. 6 (November 2007) ؛ وFood Research and Action Center, 

“Why low-income and food-insecure people are vulnerable to obesity” متـــــــــــاح علــــــــــــــــى ،
http://frac.org/initiatives/hunger-and-obesity/why-are-low-income-and-food-insecure-people-vulnerable-

to-obesity. 
 (19) Michael Via, “The malnutrition of obesity: micronutrient deficiencies that promote diabetes”, ISRN 

Endocrinology, vol. 2012 (2012). 
 (20) Mafalda Galdames Castro and Maria Daniela Nuñez Burbano de Lara, “Gender and food sovereignty: 

women as active subjects in the provision of food and nutrition”, in Right to Food and Nutrition Watch 
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 الغذائية النظم تأث، - باء 
 مـن  متزايـدة  حتـديات  تواجـ   احلاليـة  الغذائيـة  النظم بأن التغذية عن روما إعلن يف ُأقرر - 21
 غذائيـة  وجبـات  يف تسـاهم  للجميع باملغذيات وغنية ومنوعة مأمونةو كافية أغذية توف، حيث
 فضـل  البيئـ ،  والتـدهور  املـوارد  نـدرة  تفرضـها  الـيت  القيـود  بينـها  من أمور مجلة بسبب صحية
ــا  عـــن ــا  أمنـ ــتهل  اإلنتـ ــ، واالسـ ــتدامة غـ ــد املسـ ــدر والفاقـ ــن واملهـ ــة مـ ــع األغذيـ  والتوزيـ
 املتوازن. غ،
 بفعـل  لشـك  وُت واسـتهلكها  ونقلـها  تصـنيعها و ذيـة األغ إنتـا   الغذائيـة  الـنظم  وتشمل - 22

 العــامل الصــناع  الغــذائ  النظــام ويســود اقتصــادية. واجتماعيــة وثقافيــة وبيئيــة سياســية عوامــل
 ممكـن  قـدر  بأقـل  الكفـاءة  مـن  قـدر  أقصـى  وحتقيـق  األغذيـة  إنتا  زيادة على يركز وهو حاليا.
 الواحــد احملصــول زراعــة ذلــك يف مبــا املصــنعة، الزراعــة علــى ويعتمــد االقتصــادية التكلفــة مــن

 الواســع  والتســويق والتوزيــع لألغذيــة الصــناع  والتحضــ، التصــنيع ألغــرا  املــزار  وإدارة
ــة املنتجــات وتشــكل النطــاق. ــى القــدرة بســبب املصــنعة الغذائي ــها حتمــل عل  وتوافرهــا تكلفت

 .(21)العامل يف األغذية مبيعات من جدا كب،ة حصة النشطة تسويقها واستراتيجيات
ــنظم وتــأث، - 23  .القلــق علــى يبعــث أمــر العامــة والصــحة التغذيــة يف الصــناعية الغذائيــة ال

 ومبيـدات  األمسـدة  مثل الكيميائية املدخلت على كب،ا اعتمادا الواحد احملصول زراعة وتعتمد
 تعطـى  التصـنيع  ألغـرا   املـدارة  املـزار   يف تـر   الـيت  احليوانات أن حني يف التركيبية، اآلفات

 وامللونـات  احلافظـة  املواد األغذية حتض، صناعة وتستخدم احليوية. واملضادات النمو هرمونات
 املنتجـات  مظهـر  حتسـني  أجـل  مـن  الكيميائيـة  املـواد  مـن  ذلك وغ، املضافة واملواد االصطناعية

 أيضـا  بـإفرا   فيها التصنيع يدخل اليت األغذية حتتوي وقد التخزيين. وعمرها ونكهتها الغذائية
 حبيــث املشــبعة، والــدهون املهدرجــة والــدهون والســكر الصــوديوم مــن عاليــة مســتويات علــى
 .(22)الغذائية القيمة إىل ذلك مع وتفتقر الطاقة ةفكثي تكون

 

__________ 

2015: Peoples’ Nutrition is Not a Business (2015) ؛ وWFP, “Women and hunger”  (؛ 7)انظـــــر احلاشيـــــــة
 .Save the Children, State of the World’s Mothers 2012: Nutrition in the First 1,000 Days (2012), p. 11 و

 (21) A/HRC/26/31 ، 6و  5الفقرتان. 
 (22) Marion Nestle, Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health, revised ed. (Los 

Angeles, California, University of California Press, 2013) ؛ وRob Moodie and others, “Profits and 

pandemics: prevention of harmful effects of tobacco, alcohol, and ultraprocessed food and drink 

industries”, The Lancet, vol. 381, No. 9867 (February 2013). 

http://undocs.org/ar/A/HRC/26/31
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 املعدية غ، واألمرا  الصحية غ، األكل عادات - جيم 
 يــدخل الــيت ‘‘املعدلــة اخلصــائ  ذات’’ األغذيــة علــى القائمــة الغذائيــة الــنظم تســاهم - 24

 ووفقـا  اإلنسـان.  عمـر  تقصرـر  اليت املعدية، غ، باألمرا  اإلصابة يف عالية بدرجة فيها التصنيع
 مجيــع مــن املائـة  يف 70 يقــارب مبــا جمملـها  يف األمــرا  هــذ  تتسـبب  العامليــة، الصــحة ملنظمـة 

 حبلــول  املائــة  يف 75 إىل النســبة  هــذ   ترتفــع  أن املتوقــع  ومــن  العــامل،  نطــاق  علــى  الوفيــات 
 تزيـد  الـيت  اهلامـة  العوامل أحد يشكل الصحية غ، األغذية استهل  أن وتبني .(23)2020 عام
 واسـتهل   التبـغ  اسـتعمال  عـن  النامجـة  األضـرار  تعـزز  حيـث  املعديـة،  غـ،  األمـرا   خطر من

 .(24)البد  واخلمول الكحول
 عــادات يف الزيــادات وتــ،ة الصــحية غــ، األكــل عــادات يف الزيــادات وتــ،ة وتفــوق - 25

 هـ   الغـذائ   النظـام  نوعيـة  يف التحسـينات  كانـت  ولـئن  العـامل.  أحنـاء  معظم يف الصحية األكل
 البلـدان  أغـ   مـن  العديـد  يف يعيشـون  الـذين  األشـخا   فـإن  الدخل، املرتفعة الدول يف األكى

 معـدالت  أعلـى  بعـض  يسـجلون  ألهنـم  العـامل،  يف نوعيـة  الغذائيـة  الـنظم  أسوأ يتبعون يزالون ال
 فئـة  يف سابقا كانت اليت البلدان يف قلقلل مث، منط أيضا وينشأ الصحية. غ، األغذية استهل 
 .(25)ثراء أكثر تصبح عندما الدخل املنخفضة البلدان
 الــنظم جعــل يف والــدهون والســكر والصــوديوم اللحــوم اســتهل  زيــادة وتتســبب - 26

 الـدم،  ضـغط  ارتفـا   إىل الصـوديوم  اسـتهل   زيـادة  وتـؤدي  أقـل.  صـحية  فائـدة  ذات الغذائية
 اســتهل  يف اإلفــرا  أن حــني يف الدماغيــة، والســكتات القلــب أمــرا  خمــاطر مــن يزيــد ممــا

 الـىوتني  تـوفر  األخـرى  احليوانيـة  واملنتجـات  اللحـوم  أن حني ويف الوزن. بزيادة يرتبط السكر
 مـدخوالت  إىل اسـتهلكها  يف اإلفرا  يؤدي الدقيقة، للمغذيات مصادر وتشكل القيمة العا 
ــن مفرطــة ــدهون م ــت ويف والصــوديوم. ال ــود مبكــر وق ــام إىل يع  منظمــة أوصــت ،2000 ع
 القولــون ســرطان خطــر مــن للحــد املصــنعة اللحــوم اســتهل  مــن بــالتخفيف العامليــة الصــحة
 مشـرو   رويقـدر  (.1 )اجملموعـة  للبشـر  مسـرطنة  باعتبارهـا  املصـنعة  اللحـوم  وصنفت واملستقيم

__________ 

نوعية النظم الغذائية لدى الرجال ’’مقابلة مع فومياك  إمامورا، أحد الباحثني الرئيسني يف الدراسة املعنونة  (23) 
 (.2015‘‘ )تقييم منهج : 2000 و 1990بلدا يف عام   187والنساء يف 

 .2015يناير /، صحيفة وقائع، كانون الثا ‘‘األمرا  غ، السارية’’منظمة الصحة العاملية،  (24) 
 (25) Fumiaki Imamura and others, “Dietary quality among men and women in 187 countries in 1990 and 2010: 

a systematic assessment”, The Lancet Global Health, vol. 3, No. 3 (March 2015). 



 A/71/282 

 

12/34 16-13441 

 

 أحنــاء مجيــع يف ســنويا الســرطان بســبب وفــاة حالــة 34 000 حنــو أن للمــر  العــامل  العــبء
 .(26)املصنعة اللحوم استهل  مستوى فيها يرتفع اليت الغذائية النظم إىل تعزى العامل
ــات وتشــ، - 27 ــى البيان  والســكر الصــوديوم اســتهل  متوســط أن إىل العــامل  الصــعيد عل

 املصـنعة  األغذيـة  مسـتهلكو  ويسـتهلك  الفسـيولوجية.  للحتياجـات  األدىن احلـد  بكث، يتجاوز
 علـى  القلـق  إىل يـدعو  ما وهو اللزمة، الصوديوم كمية أمثال مخسة إىل ثلثة علمهم دون من
 دراسـة  استعرضـت  املثال، سبيل علىو األطفال. األغذية هذ  تستهدف عندما اخلصو  وج 
 مسـتويات  أن ووجـدت  ألطفـال ل شـعبية  وجبـة  387 عـدد   مـا  2015 عام يف أجريت عاملية
 املاضـية  اخلمسـني  واتـــ السن دىــم ىـــعل ازداد ل،ــوباملث .(27)خط، بشكل ةــعالي ومــالصودي
ـــاسته ـــعل الســكر ل ـ ـــالصعي ىـ ـــبأكث العــامل  دـ ـــم رـ ـــثلث نـ ــال، ةـ ـــف اـسيمــ ال أمث  شــكل  ـ

 .(28)حملة مشروبات
 حتتــوي قــد األغذيــة يف املضــافة واملــواد اآلفــات مبيــدات أن مــن شــواغل أيضــا وهنــا  - 28
 املزيـد  يتطلـب  األمـر  هـذا  أن حـني  ويف الصـماء.  الغدد الضطرابات مسببة كيميائية مواد على
 وحــاالت الســوية غــ، النمــو بأمنــا  تـرتبط  الكيميائيــة املــواد تلــك أن يف شــتب ي البحــوث، مـن 

 بـــاألمرا  لإلصـــابة االســـتعداد مـــن أيضـــا تزيـــد وقـــد األطفـــال عنـــد العصـــي النمـــو تـــأخر
 .(29)املعدية غ،
 

 األجني املباشر واالستثمار التجارة حترير - دال 
 يف الوطنيـة  عـى  الشـركات  قبـل  مـن  األجني املباشر واالستثمار التجارة حترير يضطلع - 29

 يف بـإفرا   فيهـا  التصـنيع  يـدخل  الـيت  األغذية توافر زيادة يف كب، بدور املصنعة األغذية صناعة
 إنتـا   زيـادة  يف شـديدا  تـأث،ا  احملليـة  األسـواق  محايـة  سياسـات  إلغـاء  ويؤثر .(30)العاملية السوق

__________ 

ء واللحوم املصنعة يف اإلصابة أسئلة وأجوبة حول مدى تسبب استهل  اللحوم احلمرا’’منظمة الصحة العاملية،  (26) 
 ./http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/ar. متاح على 2015أكتوبر /، تشرين األول‘‘بالسرطان

(27)World Action on Salt and Health, “New international study reveals dangerously high levels of salt in 

children’s meals and calls for global action now”, 18 August 2015 متـــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــى .
www.worldactiononsalt.com/less/surveys/2015/Children’s%20Meals%20Survey/160652.html. 

 (28) Dylan Neel, “The sugar dilemma”, Harvard College Global Health Review (October 2012). 
 (29) WHO, “Children's environmental health: endocrine disrupting chemicals” (2016). متــــــــــاح علـــــــــــى 

www.who.int/ceh/risks/cehemerging2/en. 
 (30) Eddy Lee, “Trade liberalization and employment”, DESA Working Paper No. 5 (New York, October 2005). 
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 سياسـية ب تأخذ اليت البلدان وتشهد وتكلفتها. توافرها يف وكذلك الصحية، غ، األغذية بعض
 .(31)الصحية غ، األغذية استهل  يف أسر  زيادة األسواق عن التنظيمية الضوابط رفع
 سلســلة علــى النفــوذ كســب الوطنيــة عــى للشــركات أيضــا التجــارة حتريــر ويتــيح - 30

ــدادات ــة اإلم ــة الغذائي ــذلك، ونتيجــة ،العاملي ــى ل ــنظم عل ــة. ال ــق الغذائي ــك وحتق  الشــركات تل
 وتصـدير  واسـت،اد  التجـاري  واإلعـلن  التجزئة وجتارة والتصنيع الزراع  اإلنتا  على السيطرة
 مثـل  املصـنعة،  األغذيـة  صـناعة  يف املسـتخدمة  التكنولوجيـا  يف االسـتثمار  خـلل  ومن األغذية.
ــة املــواد ــة الكيميائي ــذور الزراعي ــة، والب ــا اهلجين  تصــنيع يف املســتخدمة االســتخرا  وتكنولوجي

 الواسـع  األغذيـة  تا إن حيقق الغذائية، للمنتجات التخزيين العمر لزيادة املضافة واملواد األغذية،
 .الوقت نف  يف الربح هوامش ويزيد التكاليف يف كب،ا خفضا النطاق
 وصــناعة ‘‘.التغــذوي االنتقــال’’ يف هــام بــدور األجــني املباشــر االســتثمار ويضــطلع - 31

 الكثيفـة  لألغذيـة  دعمـا  سيما ال املباشر، األجني للستثمار متلق أكى اآلن ه  األغذية تصنيع
 وطنيـة  عـى  تصـبح  أن للشـركات  األجـني  املباشـر  االسـتثمار  ويتيح باملغذيات. والفق،ة الطاقة
 بإنتــا  عندئــذ تقــوم أخــرى بلــدان يف موجــودة ‘‘أجنبيــة فرعيــة شــركات’’ شــراء خــلل مــن

 ذلــك ويتــيح الفرعيــة. الشــركات تلــك يف االســتثمار خــلل مــن أو احملليــة، لألســواق األغذيــة
 الـواردات  علـى  اجلمركيـة  التعريفـات  علـى  االلتفـاف  أجـني  بلـد  يف مقرهـا  يوجد اليت للشركة
 قبيـل  مـن  رخيصـة  غذائيـة  مبـواد  األسواق إغراق خلل ومن واإلنتا . النقل تكاليف وختفيض
 املباشـر  االسـتثمار  يصـبح  النباتيـة،  والزيـوت  الذرة من املصنوعة التحلية ومواد املكررة احلبوب
 .(32)النامية البلدان يف السمنة معدالت ارتفا  وراء دافعة قوة األجني

 
 النشط التسويق - هاء 

 املنتجــات تســويق يف األغذيــة صــناعة بــ  تقــوم الــذي االســتثمار وأثــر مســتوى يبعــث - 32
 اخلصـم،  وعـرو   املسـتمرة،  اإلعلنيـة  فـاحلملت  الكـب،ة.  الدهشة على الصحية غ، الغذائية

__________ 

 (31) A/HRC/26/31 7، الفقرة. 
 ,Corinna Hawkes, Delia Grace and Anne Marie Thow, “Trade liberalization؛ و8-6املرجع نفس ، الفقرات  (32) 

food, nutrition and health”, in Trade and Health: Towards Building a National Strategy, Richard Smith and 

others, eds. (Geneva, WHO, 2015)و  ؛Anna K. Sims, “Obesity prevention: assessing the role of State and 

non-State actors under international law”, Chicago Journal of International Law, vol. 16, No. 1 (Summer 

 Anne Marie Thow and Benn McGrady, “Protecting policy space for public health nutrition in an و؛(2015

era of international investment agreements”, Bulletin of the World Health Organization, vol. 92, No. 2 

(February 2014)و ؛ Corinna Hawkes, “The role of foreign direct investment in the nutrition transition”, 

Public Health Nutrition, vol. 8, No. 4 (June 2005) و؛ FAO, “Globalization of food systems in developing 

countries: impact on food security and nutrition”, FAO Food and Nutrition Paper No. 83 (Rome, 2004). 

http://undocs.org/ar/A/HRC/26/31
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 مجيعهــا تســتخدم تغليــفالو تســع،ال واســتراتيجيات األغذيــة بيــع منافــذ مــع احلصــرية والعقــود
 الطلب. لزيادة
 الــيت لتلــك مماثلــة أســاليب اســتخدام إىل ‘‘الصــحية غــ، األطعمــة’’ شــركات وتنحــو - 33

 التـدخني  يـربط  العلـم  بـدأ  عنـدما  املاضـ ،  القـرن  مـن  الثمانينـات  يف التبغ شركات استخدمتها
 يف التلعـب  بقصـد  العلميـة،  البحـوث  لورميـ  الشـركات  بعض أن ح  خط،ة. صحية مبشاكل
 تقـدمي  مـن  لتمكين  الصحية املكونات من جدا ضئيلة كميات ضيفي أو ملنتجات ، دعما النتائج
 ‘‘.صحية’’ بوصفها منتجات 
 يف اجلديـدة  األسـواق  تسـتهدف  عنـدما  خـا   بشـكل  ضـارة  التسـويق  واستراتيجيات - 34

 أغذيـة  تسـويق  تـأث، و املتقدمة. البلدان يف األسواق ‘‘تشبع’’ عن ينجم ما وهو ،النامية البلدان
 عنـدما  خاصـة  بصـفة  خطـ،  السـكان  فئـات  ألفقـر  الغـذائ   النظـام  نوعيـة  يف السريعة الوجبات
 .(33)التلعبيـة  التسـويق  ملمارسـات  عرضـة  األشـخا   يكـون  وحيـث  وعيـة الت أو املعرفـة  تنعدم
 غــ، واألمــرا  الســمنة معــدالت تتفوقســ مــا فســرعان االســتراتيجيات تلــك كــبحت مل وإذا

 الصـني  يف بالفعـل  احلال هو كما الدخل، املتدنية البلدان يف التغذية نق  معدالت على املعدية
 .(23)الدخل املتوسطة البلدان من والعديد واهلند

 
 التغذية سوء إزاء املنتجات على القائمة هجالُن - واو 

 املنعزلـة  التدخلت تعزيز تتفادى وأن األبعاد متعددة التغذية سياسات تكون أن ينبغ  - 35
 الـيت  املنتجـات  علـى  القائمة والنهج ‘‘الطي الطابع ذات’’ النهج فيها مبا التغذية، سوء ملكافحة
ــى تركــز ــة عل ــة األغذي ــدو للســتعمال. اجلــاهزة العلجي ــذ  ُتنتق ــداب، ه ــا الت ــوال باعتباره  حل

 التكلفـة  باهظـة  املقـواة  األغذيـة  تكون ما وكث،ا االجتماعية. للمشاكل مستدامة غ، ‘‘تقنية’’
 أن وميكــن الدقيقــة. املغــذيات يف الــنق  حــاالت مــن تضــررا األكثــر للفئــات متاحــة غــ، أو

 الصـحية  األكـل  ممارسات يف سلبيا تأث،ا تؤثر وأن الغذائ ، التنو  أيضا املبادرات هذ  تقو 
 ثقافيــا لئمــةامل الغــذاء مصــادر عــن االبتعــاد جــراء مــن احمللــيني املنــتجني صــغار مبصــاح وتضــر

 قبيـل  مـن  املنتجـات،  على القائمة احللول على املفر  وللعتماد واملستدامة. التكلفة وامليسورة
 كـان  إذا خاصـة  أيضـا،  ضارة صحية آثار األغذية، تقوية أساليب من وغ،ها املغذيات حبوب
 مقـواة  أغذيـة  إنتا  إىل هتدف اليت البيولوجية، التقوية وح  عالية. بدرجة فيها يدخل التصنيع
 .(33)املستتر اجلو  ملشكلة آخر ‘‘تقين حل’’ أهنا الحقا يتضح أن ميكن طبيعيا،

__________ 

 (33) Judith Hodge, The Future of Global Relations: Food Fortification-- A “Techno-Fix” or a Sustainable 

Solution to Fight Hidden Hunger? (Bonn, Deutsche Welthungerhilfe and Terre des Hommes Deutschland, 

 .10، الفقرة A/HRC/26/31 و؛ (2014

http://undocs.org/ar/A/HRC/26/31
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 أن يســتطيع اخلــا  القطــا  ألن خــا  حنــو علــى القلــق إىل املبــادرات هــذ  وتــدعو - 36
 التجــاري االســتغلل فــإن املثــال، ســبيل وعلــى .(34)كــب،ة بفعاليــة الغذائيــة للمكمــلت يــرو 

 عـى  الشـركات  بشـعارات  متعل ـ  الـيت  للسـتعمال،  اجلـاهزة  العلجيـة  األغذية قبيل من ملنتجات
 الغازيـة  املشروبات لشركات تجاريةال لعلماتل املستهلكني والء أيضا يزيد أن ميكن الوطنية،
 املؤسســات مـن  الكـث،  فــإن ذلـك،  علـى  ةووعــل .(33)الصـحية  غـ،  اخلفيفــة الوجبـات  وأغذيـة 
 اجلنسـيات  املتعـددة  الشـركات  نفسـها  ه  املقواة املنتجات جمال يف العاملة والصناعية التجارية

 األم. ل  بدائل لتسويق الدولية املدونة تنتهك اليت
 إىل الراميــة اجلهــود يف هامــة مســامهة بالفعــل متقــدِّ التقويــة مبــادرات فــإن ذلــك، ومــع - 37

ــق ــن حتقي ــذائ  األم ــذوي، الغ ــن جــزءا تشــكل أن شــريطة والتغ ــاول شــاملة اســتراتيجية م  تتن
 احللـول  هـذ   متقـير  أن دائمـا  ويـب  الغذائيـة.  للنظم والثقافية واالقتصادية االجتماعية احملددات
 إغاثــة رـــــلتوفي إال لــــتستعم ال أهنــا مــن للتأكــد قــــضي اقــــنط علــى ذــــتنف وأن نقــديا اــــتقييم
 اإلنتـا   نظـم  مـع  تتعـار   أو الزراعـة،  تنويـع  مثـل  األجل، الطويلة احللول حمل حتل وال مؤقتة
 .(35)احمللية
  

 للتغذية العاملية احلوكمة - ثالثا 
 منسـقة  اسـتجابة  إىل حاجـة  مثـة  العـامل ،  الصـعيد  على التغذية سوء لتحديات للتصدي - 38

 حـوار  إجـراء  ذلك ويتطلب املستويات. كل على العامة السياسات جمال يف القطاعات متعددة
 الفاعلـة  واجلهـات  التغذيـة  أخصـائيو  ذلـك  يف مبـا  املعنيـة،  الفاعلة واجلهات القطاعات مجيع بني

 وعــلوة احلكوميــون. واملســؤولون اخلــا  والقطــا  املاحنــة واجلهــات املــد  واجملتمــع اإلمنائيــة
 التـدخلت  ونتـائج  وامليزنـة  التخطيط تقييم أجل من مساءلة آليات إنشاء املهم من ذلك، على

 .(36)بالتغذية املتصلة
 واحـدة  مسـألة  باعتبـار   أشـكال   جبميـع  التغذيـة  لسـوء  التصـدي  أيضا للغاية املهم ومن - 39

ــب ــز  لتجن ــة ويف السياســات. جت ــة دراس ــت حديث ــن 139 مشل ــدان م ــدخل املنخفضــة البل  ال
 سياسـات  منـها  املائـة  يف 39.6 سـوى  لـدى  يكـن  مل املثـال،  سـبيل  علـى  ل،ـــ الدخ ةــواملتوسط
__________ 

 (34) Flavio Luiz Schieck Valente, “The corporate capture of food and nutrition governance: a threat to human 

rights and peoples’ sovereignty”, in Right to Food and Nutrition Watch 2015: Peoples’ Nutrition is Not a 

Business (2015), pp. 17-18. 
 (35) Andrew Jones and Gebisa Ejeta, “A new global agenda for nutrition and health: the importance of 

agriculture and food systems”, Bulletin of the World Health Organization, vol. 94, No. 3 (March 2016). 
 (36) Second International Conference on Nutrition, Chairs’ summary of round table 3 (Governance and 

accountability for nutrition). 
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ـــتغذي ـــتتص ةـ ـــس أشــكال جلميــع دىـ ــة، وءـ ــالرغم التغذي ــاراآل تواجــ  أهنــا مــن ب  عــن نامجــةال ث
 .(37)‘‘تغذوي انتقال’’
ــة أســـعار أزمـــات ذروة ويف - 40 ــة احلوكمـــة أن إىل أشـــ، ،2008 عـــام يف األغذيـ  العامليـ

 وتشــمل العــامل . الصــعيد علــى هامــة مبــادرات تخــذُت احلــني، ذلــك ومنــذ .(38)قاصــرة للتغذيــة
 امـرأة،  كـل ’’ :مهـا  العـام،  لألمني رئيسيتني ومحلتني ‘‘التغذية تعزيز حركة’’ ذلك على األمثلة
 ‘‘.اجلو  على القضاء حتدي’’ و ‘‘طفل كل
 

 للتغذية العاملية احلوكمة خريطة رسم - ألف 
ــام يف - 41 ــة شــرعت ،2011 ع ــل خط ــة العم ــة العاملي ــة الصــحة ملنظم ــة العاملي ــن للوقاي  م

 شـاملة،  بصـورة  التغذيـة  لسـوء  التصـدي  أجـل  مـن  العمـل  يف ومكافحتـها  املعدية غ، األمرا 
 سـتة  العامليـة  الصـحة  مجعيـة  أقـرت  ،2012 عام ويف والسمنة. املتوازنة غ، التغذية ذلك يف مبا

 .2025 عـام  حبلـول  األطفـال  صـغار و والرضـع  األمهات تغذية لتحسني للتغذية عاملية أهداف
 بالتغذيـة،  املعين الثا  الدو  املؤمتر يف األهداف تلك ببلو  االلتزام على جمددا التأكيد وجرى
 .2014 عام يف روما يف عقد الذي
 فيــ  وجــرى التغذيــة، ملناقشــة العــامل  اجملتمــع أعضــاء مجــع بــارزا حــدثا املــؤمتر ويعتــى - 42

 عـن  رومـا  إعـلن  اخلتاميـة،  وثيقتـ   يف التعهـد  وجـرى  أشـكال .  جبميـع  التغذيـة  بسوء االعتراف
 منـع  إزاء احليـاة  دورة يراعـ   هنـج  اتبـا   بأمهيـة  التسـليم  مـع  بالعمـل،  التزامـات  بعشرة التغذية،
 بزيـادة  الـدول  والتزمت مستن،ة. غذائية خيارات اختاذ من الناس متكني وكذلك التغذية، سوء

 املـؤمتر  يف املعتمـد  العمـل  إطـار  ويقر املستدامة. الغذائية النظم حنو واملض  التغذية يف االستثمار
 وااللتـــزام الكـــافيني، واالســـتثمار التمويـــل تتطلـــب واملتســـقة الفعالـــة التغذيـــة سياســـات بـــأن

 مجيـع  بـني  التـززر  إىل أيضـا  يـدعو  وهـو  املنهجيـة.  العامـة  واملساءلة الرصد وعمليات السياس ،
 واحلمايـــة والتعلـــيم، واالســـتثمار، والتجـــارة، والصـــحة، الغـــذاء، نظـــم ذلـــك يف مبـــا الـــنظم،

 الصحية. والنظافة الصح  والصرف وامليا  االجتماعية،

__________ 

 (37) Bruno F. Sunguya and others, “Strong nutrition governance is a key to addressing nutrition transition in low- and 

middle-income countries: review of countries’ nutrition policies”, Nutrition Journal, vol. 13, June 2014. 
 (38) The Lancet Global Health, “The international nutrition system: fragmented, dysfunctional and desperately 

in need of reform”, press release, 16 January 2008. 
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 بعـد  ملـا  التنميـة  خطـة  مـع  السياسـية  التزامـاهتم  إدما  بأمهية أيضا املؤمتر يف القادة وأقر - 43
 بطـابع  األهـداف  وتتسـم  .(39)املسـتدامة  التنمية أهداف يف التغذية أهداف وإرساء 2015 عام

ــامل  ــا ميكــن وال ع ــلء دون حتقيقه ــام إي ــة. خــا  اهتم  يشــ، 2 اهلــدف أن حــني ويف للتغذي
 تـرتبط  التغذيـة  إن القـول  ميكـن  املعديـة،  غـ،  األمـرا   إىل 3 واهلـدف  ‘‘التغذيـة ’’ إىل صراحة
 .(40)اخلمسني املؤشرات عن فضل عشر، السبعة األهداف ميعجب وثيقا ارتباطا
 األغذيــة إىل االفتقــار التغذيــة لســوء اجلذريــة األســباب تتجــاوز ،إليــ  أشــ، ملــا ووفقــا - 44

 متنوعـة  جمموعة يف املتضمنة لتلك مماثلة إجراءات اختاذ هلا التصدي ويتطلب وامللئمة، الكافية
 املـوارد،  علـى  واحلصول بالصحة، املتعلقة األهداف ذلك يف مبا املترابطة، اإلمنائية األهداف من

 دون املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  حتقيـق  ميكـن  الو املـرأة.  ومتكني املناخ، وتغ، البيئ ، والتدهور
 بالعك . والعك  للتغذية، خا  اهتمام إيلء
ــل/نيســان 1 ويف - 45 ــة أعلنــت املــؤمتر، توصــيات صــدور أعقــاب يف ،2016 أبري  اجلمعي
 فريـدة  فرصـة  العقـد  ويتـيح  التغذيـة.  بشـأن  للعمـل  املتحـدة  األمـم  عقـد  2025-2016 العامة
 أوجــ  ومعاجلــة التنفيــذ حــول الفاعلــة اجلهــات وحشــد عامليــا عليهــا املتفــق األهــداف لتركيــز
 التغذية. حلوكمة احلا  النظام يف احملددة القصور

 
 العاملية احلوكمة نظام يف القصور أوج  - باء 

 حاجـة  هنا  للتغذية، العاملية احلوكمة لضمان طموحة أهداف وضعت قد كانت لئن - 46
ــام إىل ــد القي ــاء باملزي ــع االســتدامة حتــدي مواجهــة مســتوى إىل للرتق ــد م  شــخ  كــل تزوي
 التنميـة  أهـداف  تنشـد   الـذي  النحـو  علـى  ومنتجـة،  صـحية  حيـاة  ليعـيش  الغـذاء  مـن  يكف  مبا

 القائم. النظام يف القصور أوج  من عدد معاجلة وينبغ  املستدامة.
 مــن واحــدة غايـة  يف إال التغذيــة ذكرُتــ ال األهـداف،  جنــاح إمكانيــة مـن  الــرغم وعلـى  - 47

 املؤكـد  غـ،  مـن  يبـدو  ذلـك،  مـن  واألهـم  والسـمنة.  الوزن زيادة تذكر وال ،169 الـ الغايات
 حـدوث  لضـمان  اللزمـة  االبتكـار  روح حتمـل  املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  غايات كانت إذا ما

 واألغذيـة  للزراعـة  العامليـة  للحوكمـة  اإلطـار  وتـوف،  املسـتدامة  الغذائيـة  الـنظم  حنـو  ناجح حتول

__________ 

 (39) Second International Conference on Nutrition, Chairs’ summary of round table 1 (Nutrition in the post-

2015 development agenda). 
 (40) Standing Committee on Nutrition, “Nutrition and the post-2015 Sustainable Development Goals”, policy 

brief, Geneva, November 2014. 
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 لـتمكني  اللزمـة  التركيـز  إىل الغايـات  بعـض  تفتقر ذلك، إىل وباإلضافة .(41)والصحة والتغذية
 حمتملــة. تضــارب أوجـ   إيــاد إىل يــؤدي مـا  وهــو أهــداف، عـدة  يف تســهم أو الفعــال، التنفيـذ 
 غ،هـا  علـى  مقصـودة  غـ،  آثـارا  ختلف أن الغايات إحدى حتقيق إىل الرامية لإلجراءات وميكن

 آليـة  فـإن  ذلـك،  علـى  وعـلوة  حـدة.  علـى  الغايـات  مـن  كـل  حتقيق إىل املساع  اجتهت ما إذا
ــيت األهــداف رصــد ــوطين اإلبــل  إىل تســتند ال ــات الطــوع  ال ــق عــن االســتعرا ، وآلي  طري
 كـون ت ال قـد  العامـة،  للجمعيـة  التـابع  املسـتدامة  بالتنمية املعين املستوى الرفيع السياس  املنتدى
 القصـور  أوجـ   أحـد  يتمثـل  وأخـ،ا،  عليهـا.  املتفـق  الغايـات  إىل للوصـول  الكفايـة  فيـ   مبا فعالة

 األهداف. يف صراحة يرد مل كاف غذاء يف اإلنسان حق أن يف األساسية
 الوصـول  أجـل  مـن  املثـال،  سـبيل  فعلـى  أيضـا.  صعوبة الكايف التمويل ضمان ويشكل - 48
 مضـاعفة  الضـروري  مـن  ،2025 عـام  حبلـول  بـالتقزم  املتعلـق  العامليـة  الصـحة  مجعية هدف إىل

 التقنيـة  املعرفـة  مـن  بـد  وال .(42)أمثالـ   أربعة إىل املاحنة اجلهات إنفاق وزيادة احلكوم  التمويل
 بالتغذية. املتعلقة القائمة األهداف لبلو  ةؤالكف املساءلة ونظم السياسية واإلرادة

 وأن واضـح  غـ،  التغذيـة  عن روما بإعلن اخلا  املساءلة نظام أن من شواغل وهنا  - 49
ــد املســاءلة وتتســم جمــزأة. سياســات  ــالنظر بالتعقي ــها إىل ب  وكــذلك القطاعــات، املتعــددة طبيعت
 وعلـى  .آثـار   بعـض  واحتجـاب  البشـرية  التنميـة  يف التغذيـة  لسـوء  األجل الطويل التأث، بسبب
 فهمـا  الفعالـة  املسـاءلة  ضـمان  يتطلب املستدامة، التنمية أهداف من 17 اهلدف يف املبني النحو

 والعــامل . القطــري املســتويني كــل علــى منــهج  تتبــع نظــم وكــذلك البيانــات جلمــع واضــحا
 البيانـات  لتتبـع  نظـام  تـوف،  خـلل  مـن  الفجـوة  سـد  2016 لدةاا  الدةاملا  التئ ية تقرير وحياول
 االنتقـاد  تـث،  قـد  اآلليـة  هـذ   أن مـن  الـرغم  وعلى املتحدة. األمم وكاالت من البيانات يستق 
 اآلن. ح  مستقلة آلية أكثر إهنا القول ميكن التغذية، بصناعة صلتها بسبب

 
 املصاح وتضارب اخلا  القطا  مشاركة - جيم 

 يف اخلـا   القطـا   مشـاركة  لتنظـيم  فعالة آليات إىل أيضا اليوم التغذية حوكمة تفتقر - 50
 الصـعيدين  علـى  والتغذيـة  األغذيـة  سياسات أوسا  يف الشركات تأث، ويصبح التغذية. برامج
 أصــحاب بــني ترتيبــات وضــع إىل الــىامج ســع  مــع متزايــد بشــكل ملحوظــا والــدو  الــوطين

__________ 

 (41) Corinna Hawkes and Barry M. Popkin, “Can the Sustainable Development Goals reduce the burden of 

nutrition-related non-communicable diseases without truly addressing major food system reforms?”, BMC 

Medicine, vol. 13, June 2015. 
 (42) Lawrence Haddad, “The global governance of nutrition: why it matters”, 25 February 2016 متـــــاح علـــى .

www.developmenthorizons.com/2016/02/the-global-governance-of-nutrition-why.html. 
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 بالتغذيـة  عينامل الثا  الدو  واملؤمتر املستدامة التنمية أهداف من كل ويش، متعددين. مصلحة
 اخلا . القطا  مبشاركة ‘‘متعددين مصلحة أصحاب بني الشراكات’’ أمهية إىل
 خطـر  هنـا   التغذية، سوء مكافحة يف كب، بدور تضطلع الشركات بأن التسليم ومع - 51
 األمـر  السياسـات،  رسـم  عمليـات  إىل مسـبوق  غـ،  حنـو  على الوصول من الشركات متكني يف

 بطريقـة  يـنظم  مل مـا  مسـتويات  عـدة  علـى  مصـاح  تضـارب  حاالت نشوء يف يتسبب قد الذي
 واحــد آن يف حتقــق أن التغذيــة لسياســات ميكــن كــان إذا مــافي شــكيكالت وجــرى ســليمة.
 علـى  تسـاعد  األجـل  طويلـة  واجتماعيـة  صـحية  وفوائد للشركات األجل قص،ة مالية عائدات
 ضـمانات  وضـع  بالتـا   ويلزم .(33)العامل  الصعيد على التغذية سوء لتحديات يةفعالب التصدي
 ‘‘املصــلحة أصــحاب’’ مــن بوصــف  وضــع  يســتخدم ال اخلــا  القطــا  أن مــن للتأكــد كافيــة
 .(43)التجارية أهداف  تعزيز بغر  بالتغذية املتعلقة العامة السياسات رسم أوسا  يف للتأث،

 
 واخلا  العام القطاعني بني الشراكات - 1 

 خـــلل مـــن التغذيـــة حوكمـــة علـــى كـــب،ة بصـــورة نفـــوذ  اخلـــا  القطـــا  ميـــارس - 52
ــني الشــراكات ــام القطــاعني ب ــيت واخلــا ، الع ــع أن ميكــن ال ــز متن ــني التميي ــة املصــلحة ب  العام
 املباشـرة،  املاليـة  بالعائـدات  مدفوعـة  اخلا  القطا  مشاركة تكون أن وميكن املا . والكسب

 نفـوذ  زيـادة  وكذلك اإليابية، العامة والعلقات األسواق، واختراق الضريبية، اإلعفاءات مثل
 التغذوية. السياسات رسم يف الشركات

ــاد  إال توجــد وال - 53 ــة مب ــة بشــأن حمــدودة توجيهي ــك إدارة كيفي ــد الشــراكات. تل  وق
 متاحــة العــام القطــا  حلــول فيهــا تكــون ال الــيت احلــاالت يف مفيــدة الشــراكات تلــك تكــون

 ســوء مــن للحــد االبتكــار حتفيــز يف هــام بــدور اخلــا  القطــا  يضــطلع أن وميكــن فعالــة، أو
 اخلـا   القطـا   أنشـطة  كانـت  إذا مـا  تقيـيم  املهـم  مـن  املصـاح،  تضارب جتنب وبغية التغذية.
 الـربح  دوافـع  حتركهـا  الـيت  األعمـال  إعاقـة  وينبغـ   التغذيـة.  سـوء  مـن  احلـد  هـدف  مع متوافقة
 لتجنـب  حمـددة  أهـداف  فيهمـا  تـبني  قـانو   عقـد  أو تفـاهم  مـذكرة  وضـع  شـأن  مـن و .اوحده
ــها املصــاح تضــارب حــاالت ــال الرصــد وضــمان وحل ــى يســاعد أن والشــفاف الفع  إدارة عل

 .(44)الشراكات تلك

__________ 

 (43) Vivica I. Kraak and others, “Balancing the benefits and risks of public-private partnerships to address 

the global double burden of malnutrition”, Public Health Nutrition, vol. 15, No. 3 (March 2012). 
 (44) John Hoddinott, Stuart Gillespie and Sivan Yosef, “Public-private partnerships and the reduction of 

undernutrition in developing countries”, IFPRI Discussion Paper No. 01487 (Washington, D.C., 

International Food Policy Research Institute, 2015). 
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 جتاريـة  وأعمـال  ماحنـة  جهـات  مع جنب إىل جنبا العام األمني أطلق ،2010 عام ويف - 54
 مـن  جديـد  نـو   وهـ   التغذية، تعزيز حركة املد  اجملتمع من منظماتو وحكومات وباحثني
 مـن  57 إىل الـدعم  لتقـدمي  وذلـك  متعـددة،  وقطاعات متعددين مصلحة أصحاب بني الشراكة
 تغذيـة  مـن  يـوم  1 000 أول خـلل  املتبعـة  الغذائيـة  السياسـات  حتسـني  بغر  األعضاء الدول

 تغذيــة ســوء مــن احلــد يف جناحــا وتشــهد ترحيبــا تلقــى احلركــة أهــداف كانــت ولــئن .طفــلال
 وإنشـاء  والـدعوة،  القـدرات،  وبناء التمويل، زيادة جماالت يف وخاصة بلدان، عدة يف األطفال
 أيضـــا. للنتقـــاد تتعـــر  فاملبـــادرة املتحـــدة، األمـــم مـــع والتنســـيق ،املـــد  للمجتمـــع شـــبكة

 املتحـدة  األمـم  أمـام  للمسـاءلة  ختضع ال فه  نفسها، تصف ما حنو على ‘‘حركة’’ وباعتبارها
 التجاريــة، الشــراكات تعزيــز يــري وبينمــا أخــرى. دوليــة حكوميــة عمليــة أو هيئــة أي أو
 يف التـأث،  دون التنفيـذ،  علـى  تقتصر أهنا من للتأكد الشركات ملشاركة حصيفة إدارة توجد ال

 مصـاح  تضـارب  حاالت حتديد أيضا وجرى والتغذية. الصحة جما  يف العامة السياسات رسم
 مسـببة  أغذية بتسويق الوقت نف  يف تقومو املبادرة يف تشار  جتارية مؤسسات كانت عندما
 طريـق  عـن  األخـ،ة،  اآلونـة  يف بـذلت  قـد  اجلهـود  كانـت  ولئن املعدية. غ، واألمرا  للسمنة
 علـى  األم لـ   بدائل لتسويق الدولية املدونة تنتهك اليت الرضع لل  املصنعة الشركات استبعاد
ــال، ســبيل ــادرة متنــع كيــف الواضــح غــ، مــن يظــل املث ــة اكتســاب مــن الشــركات املب  إمكاني

 االنتــهاكات اكتشــاف يــري كيــف أو السياســات، ورســم األســواق إىل الزنيــ  غــ، الوصــول
 .(44)وتقييمها

 
 اخل،ية املنظمات - 2 

 مـن  كـان  لـئن و العامليـة.  التغذيـة  مبادرات يف متزايد بشكل اخل،ية املؤسسات تستثمر - 55
ــع الصــعب ــات، تتب ــادة التىع ــا ع ــك تكــون م ــن أكــى اخلاصــة املؤسســات تل ــد م ــن العدي  م

 مـن  يصـاحبها  مبـا  التعهـد  دون مـن  التغذيـة  سياسـات  يف التـأث،  علـى  القدرة ومتلك احلكومات
 مـن  العديـد  يواجهها اليت املالية لقيودبا يسل م إذو .(45)اإلنسان حقوق احترام بضمان التزامات
 ضـمن  تعمـل  اخلاصة املؤسسات أن من للتأكد واملساءلة للرصد نظام إنشاء من بد ال البلدان،
 طوع . أساس على املسؤولية هبذ  الوفاء من بدال اإلنسان، حقوق منظومة نطاق
 تركـز  الـيت  الرائـدة  اخلاصـة  الشـبكات  إحـدى  هـو  التغذيـة  لتحسـني  العـامل   التحالفو - 56
 رئيسـية  بصـورة  الدعم تلقىي هوو أساسية، بصفة قويةالت خلل من التغذية سوء من احلد على
 التحـالف.  ضـد  املصـاح  بتضـارب  ادعـاءات  عـدة  قـدمت  وقد غيت . ومليندا بيل مؤسسة من

__________ 

 (45) David McCoy, Sudeep Chand and Devi Sridhar, “Global health funding: how much, where it comes from 

and where it goes”, Health Policy and Planning, vol. 24, No. 6 (November 2009). 
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 كـان  إذا مـا ع الرضـع  تغذيـة  لسـوء  للتصـدي  تسـعى  منظمات تساءلت اخلصو ، وج  وعلى
 إىل حاجـة  ومثـة  ألعضائ . جديدة أسواق فتح إىل الرامية باجلهود األول املقام يف مدفوعا عمل 
 التغذية. سياسات يف اخلا  القطا  مشاركة يف التوازن لتحقيق فعالةو مستقلة تقييم آلية
  

 الدولة ومسؤولية اإلنسان حقوق على القائم النهج - رابعا 
 اإلنسان حلقوق املعياري األساس  

 مـن  الكـايف  القدر يف اإلنسان حلق وقانونيا معياريا أساسا الدو  القانون صكو  توفر - 57
 العهـد  مـن  11 واملـادة  اإلنسان حلقوق العامل  اإلعلن من 25 املادة وتعترف .ةوالتغذي الغذاء
 واحلــق  كــاف غــذاء يف بــاحلق  والثقافيــة واالجتماعيــة االقتصــادية  بــاحلقوق اخلــا  الــدو 
 خـلل  مـن  العـامل  يف التغذيـة  حتديات مع والتعامل اجلو . من التحرر يف إنسان لكل األساس 
 التغذيـة  أن إىل بـالنظر  أيضا، إلزاميا بل فحسب في  مرغوبا أمرا لي  احلقوق على قائم منظور
ــة فســرت قــدو الغــذاء. يف احلــق عناصــر مــن أصــيل عنصــر  االقتصــادية بــاحلقوق املعنيــة اللجن

 بـأن ’’ دولـة  كـل  يلـزم  باعتبـار   الغذاء يف احلق 12 رقم العام هاتعليق يف والثقافية واالجتماعية
 يكـون  األساسـ   الغـذاء  مـن  أدىن حـد  علـى  احلصول القضائية واليتها ظل يف فرد لكل تضمن
 ‘‘.اجلو  من الفرد حترر تضمن وأن ومأمونة، مناسبة بصورة مغذياو اكافي
 مـع  احلـق  هـذا  تـرابط  الغـذاء  يف حلـق ا يف بالتغذية يتعلق لبعد الواضح التضمني ويؤكد - 58
 يف واحلـق  الصـحة  يف احلـق  بـني  احليويـة  الصـلة  مبثابة التغذية تعتى الواقع، ويف الصحة. يف احلق
 املعنيـة  اللجنـة  أكـدت  وقـد  .(46)احلقـني  كـل  اإلنسـان  حقوق إطار يعزز أن تكفل وه  الغذاء

 يضـع  الصـحة  يف احلـق  أن 14 رقـم  العام هاتعليق يف والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق
 األغذيـة  مـن  األساسـ   األدىن احلـد  إىل الوصـول  كفالـة ’’ بــ  الـدول  عـاتق  علـى  أساسـيا  التزاما
 ‘‘.النـاس  لكـل  اجلو  من التحرر تأمني بغية التغذية، حيث من والسلمة الكفاية يضمن الذي
 التكلفـة،  ميسـورة  أو املنـال  سـهلة  أو بسـرعة  متـوفرة  املغذية األغذية تكن مل إذا أن  يعين وهذا
 .(47)والعقلية البدنية الصحة من ممكن مستوى بأعلى التمتع إىل الوصول ميكن ال
 كـاف  غـذاء  يف للحق التدري  اإلعمال لدعم الطوعية التوجيهية املباد  أيضا موتسل  - 59
 املسـؤوليات  تشـمل  الغذاء يف احلق بضمان الدول التزامات بأن الوطين الغذائ  األمن سياق يف
 الـدول  علـى  ينبغـ  ’’ أنـ   إىل التوجيهيـة  املبـاد   يف ويشار والصحة. التغذية معاي، ضمان جتا 

__________ 

 (46) Emilie K. Aguirre, “The importance of the right to food for achieving global health”, Global Health 

Governance, vol. IX, No. 1 (spring/fall 2015). 
 (47) Sims, “Obesity prevention”   (.32)انظر احلاشية 
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 وإعــداد الصــحية األكــل وعــادات الغــذائ  التنــو  تعــزز أو تعــدل أو تضــمن تــداب، تتخــذ أن
 الوقـت  نفـ   يف التأكـد  مـع  الطبيعيـة،  الرضـاعة  ذلـك  يف مبـا  التغذية، أمنا  عن فضل األغذية،

 علــى ســلبية بصــورة تــؤثر ال إليهــا واحلصــول الغذائيــة اإلمــدادات تــوافر يف التغــي،ات أن مــن
 .(48)‘‘الغذائية واملتحصلت الغذائ  النظام مكونات

 إىل العامليـة،  الصـحة  بشـأن  اإلطاريـة  االتفاقية مشرو  هو نسبيا، جديد مقترح ويش، - 60
 التغذويـة  النوعيـة  مـن  مسـتوى  يف احلـق  يعـين  أنـ   علـى  يفسـر  أن ينبغ  كاف غذاء يف احلق أن

 .(46)احلرارية السعرات من أدىن حد يف احلق جمرد ولي 
 القـانون  قواعـد  املتحدة األمم رعاية حتت تعقد اليت الدولية املؤمترات من عدد ويرسخ - 61

 وقــت ويف الغــذاء. يف اإلنســان حــق إطــار يف والصــحة بالتغذيــة االعتــراف طريــق عــن الــدو 
 الـدو   ملـؤمتر ا عـن  الصـادر  التغذيـة  بشـأن  العـامل   اإلعـلن  أشـار  ،1992 عـام  إىل يعـود  مبكر
 التزمــت حيــث الغــذاء، يف واحلــق اإلنســان حلقــوق العــامل  اإلعــلن إىل بالتغذيــة املعــين األول
 األمــن بشــأن رومــا إعــلُن كــررو .‘‘النــاس جلميــع املســتمر التغــذوي الرفــا ’’ بكفالــة الــدول
 علـى  احلصول يف إنسان كل حق’’ على التأكيد ،1996 عام يف اعتمد الذي العامل ، الغذائ 
 يف إنســان لكــل األساســ  واحلــق الكــايف الغــذاء يف احلــق مــع يتفــق مبــا ومغذيــة، ســليمة أغذيـة 

ــرر ــن التحـ ــو  مـ ــد ‘‘.اجلـ ــد وأعيـ ــك تأكيـ ــؤمتر يف ذلـ ــدو  املـ ــا  الـ ــين الثـ ــة، املعـ  يف بالتغذيـ
 .2014 معا
 فهـو  املاضـ ،  يف األحيـان  مـن  كـث،  يف خ،يـا  عمـل  يعتـى  التغـذوي  الـدعم  كان ولئن - 62
 عمومـا  عـزى ت اإلنسـان،  حقـوق  مـن  أساس  حق محاية لعدم نتيجة مبثابة متزايد حنو على يرى
 قـائم  هنـج  تطبيـق  وييسـر  التغذيـة.  جمـال  يف واملساءلة احلوكمة من الكايف القدر إىل االفتقار إىل

 وعــدم واملســاءلة املشــاركة مثــل اإلجرائيــة، احلقــوق تنفيــذ التغذيــة إزاء اإلنســان حقــوق علــى
 خطــة يف التغذيــة إدمــا  أن بالتغذيــة املعــين الثــا  الــدو  املــؤمتر أكــد وقــد والشــفافية. التمييــز
 الفعال. للتنفيذ حمورية واملساءلة احلوكمة مسائل يعل اإلنسان حلقوق
 للتفاوتـات  رئيسـيا  مؤشـرا  األحيـان  مـن  كـث،  يف املغذيـة  األغذيـة  علـى  احلصـول  عدروُي - 63

 لضـمان  األمهيـة  بـالغ  أمـر  احلقـوق  علـى  قـائم  إطـار  يف التغذية ومناقشة االقتصادية. االجتماعية
 التغذيــة ســوء مــن غ،هــا مــن أكثــر املتضــررة واملستضــعفة املهمشــة الســكان لفئــات لكَفــُي أن

 للبقـاء  اللزمـة  احلراريـة  السـعرات  مـن  أدىن عـدد  مـن  بدال والصحة، التغذية من معني مستوى

__________ 

 .1-10املبدأ التوجيه   (48) 
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 املسـاواة  عـدم  أوجـ   مـن  احلـد  أجـل  مـن  حامسـة  أمهية االعتراف هذا ويكتس  احلياة. قيد على
 .(46)العامل حول والصحية التغذوية

 احلمايـة.  أوجـ   مـن  ذلـك  من أكى بقدر واملرضعات احلوامل والنساء األطفال ويتمتع - 64
 التمتـع  يف الطفـل  حلـق  الكامل التنفيذ ضمان إىل سعيا الدول، أن الطفل حقوق اتفاقية وتؤكد
 وسـوء  األمـرا   ملكافحـة  املناسـبة  التـداب،  تتخـذ  أن يـب  بلوغ ، ميكن صح  مستوى بأعلى
 وأهنـا  )جـيم((  (2) 24 )املـادة  ‘‘الكافيـة  املغذيـة  األغذيـة  تـوف، ’’ منها أمور طريق عن التغذية
 بالتغذيـة  يتعلـق  فيمـا  ذلـك  يف مبـا  الـدعم،  وبـرامج  املادية املساعدة الضرورة عند تقدم أن يب
 للرضـع  اخلالصـة  الطبيعيـة  الرضـاعة  وتشجيع محاية إىل أيضا االتفاقية وتدعو ((.3) 27 )املادة
 األغذيــة جانــب إىل الطبيعيــة الرضــاعة مواصــلة تفضــيل وإىل العمــر، مــن أشــهر 6 يبلغــوا حــ 

 .(49)السنتني الطفل يبلغ أن إىل املناسبة التكميلية
 لـ   بـدائل  لتسـويق  الدوليـة  املدونـة  يف أيضا الطبيعية الرضاعة وتشجيع محاية سوتكرَّ - 65
 لتغذيـة  العامليـة  االسـتراتيجية  وحتـدد  .1981 عـام  يف العامليـة  الصـحة  مجعيـة  اعتمدهتا اليت األم،
 ورصـد  وتنفيـذ  بوضـع  الدول التزامات ،2002 عام يف اعتمدت اليت األطفال، وصغار الرضع
 طــة خب وتصــاَحب  األطفــال صــغار و الرضــع  تغذيــة تتنــاول  شــاملة  وطنيــة سياســات  وتقيــيم
 مفصلة. عمل
 بكفالـة  الـدولَ  املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية من 12 املادة وتلزم - 66

 الفــردي احلــق حتمــ  ال ألســفا مــع لكنــها واإلرضــا . احلمــل أثنــاء املناســبة اخلــدمات تقــدمي
 وبـالنظر  الطبيعيـة.  والرضـاعة  احلمـل  حـدود  خـار   والتغذية الغذاء من الكايف القدر يف للمرأة
 احلق. هذا ضمان مبكان األمهية من التغذية، بسوء املرأة تأثر زيادة إىل
 

 الشركات مسؤولية - باء 
 يف الشـركات  مسؤولية اإلنسان حقوق إطار ضمن التغذية حوكمة وضع أيضا يؤكد - 67

ــة صــناعة ــة األغذي ــن والتغذي ــرام ع ــوق احت  إىل املنصــف الوصــول يف واملســامهة اإلنســان حق
 يؤكـد  الـذي  اإلنسـان،  حلقـوق  العـامل   اإلعـلن  يف ضـمنا  املسؤولية هذ  وترد املغذية. األغذية

 أن يـب  واألشـخا   اجلماعـات  وأن (29 )املـادة  ‘‘اجملتمـع  حنـو  واجبـات  فرد كل على’’ أن
 (.30 )املادة اإلعلن يف املكرسة احلقوق على التعدي تسبب بأنشطة القيام عن ميتنعوا

__________ 

العاملية لتغذية الرضع وصغار االستراتيجية  وقد ُأدجمت للجنة حقوق الطفل. 15انظر التعليق العام رقم  (49) 
يف  إليهما من خلل اإلشارة األطفال واملدونة الدولية لتسويق بدائل ل  األم يف النظام الدو  حلقوق اإلنسان

 .التعليق العامذلك 
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ــاد  - 68 ــة واملب ــة األعمــال بشــأن التوجيهي ــيت اإلنســان، وحقــوق التجاري ــ  أقرهــا ال  جمل
 انتـها   جتنـب  عن التجارية املؤسسات مبسؤولية رمسيا تعترف ،2011 عام يف اإلنسان حقوق
 صــلة هلــا الــيت اإلنســان حبقــوق الضــارة التــأث،ات معاجلــةو بــاآلخرين اخلاصــة اإلنســان حقــوق
 األغذيـة  ةلصـناع  الضـارة  التـأث،ات  املسـؤولية  هـذ   تشـمل  املنطقية، الناحية ومن .(50)هبا وثيقة
 كاف. غذاء يف باحلق يتعلق فيما
 تنفيـــذ يف اإلنســـان حقـــوق علـــى قـــائم هنـــج تطبيـــق بشـــأن التقنيـــة اإلرشـــادات ويف - 69

 لــدى منــها الوقايــة ميكــن الــيت واألمــرا  الوفيــات مــن احلــد إىل الراميــة والــىامج السياســات
 علــى األعضــاء الــدول ُتَحــث  (،A/HRC/27/31) عليهــا والقضــاء اخلامســة ســن دون األطفــال
 ذلـك  يف مبـا  لسـيطرهتا،  ختضـع  الـيت  اخلـا   القطـا   مـن  الفاعلة للجهات تنظيمية قواعد وضع

 جلنـة  وتـدعو  )ز((. 70 )الفقـرة  الشركات من وغ،ها األم ل  بدائل وتسويق إنتا  شركات
 الدوليــة ملدونــةا امتثــال إىل اخلاصــة الشــركات 15 رقــم العــام تعليقهــا يف أيضــا الطفــل حقـوق 
 ودعــت العامليــة. الصــحة مجعيـة  عــن الصــادرة الصــلة ذات لقـرارات او األم لــ  بــدائل لتسـويق 
 الرضـع  ألغذيـة  امللئـم  غـ،  للتـرويج  حـد  وضـع  بشأن هلا قرار أحدث يف العاملية الصحة مجعية

 األطفــال  وصــغار  الرضــع  أغذيــة  مصــنع   ،2016 مــايو /أيــار  يف اعتمــد  األطفــال،  وصــغار 
 امللئم. غ، الترويج أشكال جلميع حد وضع إىل وموزعيها

 القـدر  يف احلـق  محايـة  عـن  مسـؤولية  تتحمـل  التجاريـة  األعمـال  أن اجلهود تلك وتبني -70
 حماسـبة  تكـون  أن ميكـن  ولكـن،  باألطفـال.  يتعلـق  فيمـا  سـيما  وال والتغذيـة،  الغذاء من الكايف

 علـى  تنطـوي  الـيت  للحـدود  العـابرة  القضايا يف سيما وال ،العملية املمارسة يف صعبة الشركات
ــدة. مؤسســية هياكــل ــوطن دول تتحمــل الصــدد، هــذا ويف معق ــات امل ــا خــار  التزام  إقليمه
 والياهتــا ضــمن املقيمــة الشــركات ترتكبــها الــيت اإلنســان حقــوق انتــهاكات منــع إىل بالســع 
 حتميــل يف مضــيف بلــد يرغــب مل إذا املثــال، ســبيل فعلــى هلــا. والتصــدي اخلــار  يف القضــائية
 ينبغـ   احلـوافز،  من غ،ها أو الضرائب من اإلعفاء حوافز قدم إذا ح  أو ما، لشركة املسؤولة

 القضائية. ت والي خار  املسؤولية ميارس أن باملؤسسة اخلا  املوطن لبلد
 قائمـة  اإلنسـان  حقـوق  احتـرام  عـن  الشـركات  مسـؤولية  أن التوجيهية املباد  وتؤكد - 71

ــا  اإلنســان حبقــوق املتعلقــة بااللتزامــات لوفــاءا علــى الــدول قــدرات عــن النظــر بغــض  وبالت
 .بـذلك  للقيـام  هااسـتعداد  أو/و ،التشـريعية  البيئـات  لضـعف  الشـركات  اسـتغلل  دون حليلولةا

__________ 

 .11املبدأ  (50) 
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 يشــــكل يــــزال ال للضــــحايا الفعالــــة االنتصــــاف ســــبل وإتاحــــة املســــاءلة ضــــمان أن رـغيــــ
 .(51)كب،ا حتديا
 املسـؤول  للسـلو   اللزمـة  األسـ   يضـع  اإلنسان حلقوق الدو  القانون أن حني ويف - 72

 ذلـك،  مـن  وبـدال  التسـويق.  تنظـيم  إىل الدعوات بشدة األغذية شركات عارضت للشركات،
 التجـاري  واإلعلن باملنتج التعريف بطاقة بوضع املتعلقة الطوعية لللتزامات منها العديد رو 
 االجتماعيـــة املســـؤولية’’ إطـــار يف والتغذيـــة الصـــحة جمـــا  يف التثقيـــف بـــرامج رعـــى أنـــ  أو

 اخلطـو   يطم  ألن  نظرا خا ، بشكل القلق على األخ، السلو  ويبعث .(52)‘‘للشركات
 .(53)مضللة معلومات نشر لشركاتل يتيح أن وميكن والتسويق، ثقيفالت بني الفاصلة
 األطفـال  مسنـة  إهنـاء  بشـأن  املسـتوى  الرفيعـة  اللجنة قبيل من األخ،ة، املبادرات وتش، -73
ــاد قـــدمها الـــيت والتوصـــيات 2014 لعـــام ــة واملنظمـــة الســـمنة ملكافحـــة العـــامل  االحتـ  الدوليـ

 وكـذلك  الصـحية،  الغذائيـة  الـنظم  وتعزيـز  حلمايـة  عامليـة  اتفاقيـة  وضـع  أجـل  مـن  للمستهلكني
 نظـرا  الـوطين،  الصـعيد  علـى  مسـاءلة أقـوى   آليـات  وضـع  إىل احلاجة إىل ،يةالدامل التئ ية تقارير
 للشركات. الطوعية املبادرات فعالية عدم لثبوت

 
 والشفافية واملساءلة الرصد ضمان عن الدولة مسؤولية - جيم 

 العـــام هـــاتعليق يف والثقافيـــة واالجتماعيـــة االقتصـــادية بـــاحلقوق املعنيـــة اللجنـــة تـــرى - 74
 الـذي  (،8 )الفقـرة  ‘‘الضـارة  املـواد  مـن  الغـذاء  خلـو ’’ يعـين  كـاف  غـذاء  يف احلق أن 12 رقم
 عامـة  بوسـائل  تتخـذ  الـيت  الوقائيـة  التـداب،  نـــ م ةـــ ومجل ةــالغذائي ةــللسلم اتــاشتراط حيدد’’

 التـأث،ات  إىل وبـالنظر  (.10 )الفقـرة  ‘‘ةـــ األغذي إنتـا   هبـا  ميـر  الـيت  املراحل خمتلف يف.وخاصة
 التغذويـــة القيمـــة تشـــمل أهنـــا علـــى ‘‘األغذيـــة ســـلمة’’ تفســـر أن ينبغـــ  الســـلبية، الصــحية 
 الغذائية. للمنتجات

 غــذاء يف للحــق التــدري  اإلعمــال لــدعم الطوعيــة التوجيهيــة املبــاد  أيضــا وتشــجع - 75
 االسـتهل   يف اإلفـرا   ملنـع  خطـوات  اختـاذ  علـى  الـدولَ  الوطين الغذائ  األمن سياق يف كاف

 واألمـــرا   والســـمنة التغذيـــة  ســـوء إىل تـــؤدي قـــد  الـــيت املتوازنـــة غـــ،  الغذائيـــة والـــنظم

__________ 

االنتصاف  انظر أيضا تقرير مفو  األمم املتحدة السام  حلقوق اإلنسان عن حتسني املساءلة وإتاحة سبل (51) 
 .(A/HRC/32/19) لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ذات الصلة مبؤسسات األعمال

 (52) Patti Rundall, “The ‘business of malnutrition’: the perfect public relations cover for Big Food”, in Right to 

Food and Nutrition Watch 2015: People’s Nutrition is Not a Business (2015), p. 23. 
 (53) Baby Milk Action, “Tackling obesity: how companies use education to build ‘trust”. 

http://undocs.org/ar/A/HRC/32/19
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 ،غذيـة األ صـناعة  لتنظيم الصحيح االجتا  يف خطوات الدول من العديد ويتخذ .(54)االنتكاسية
 اإلعــلن علــى قيــود ووضــع بــاملنتج التعريــف بطاقــة وضــع مبــادرات خــلل مــن ذلــك يف مبــا

 اقتصادية. تداب، واختاذ التجاري
 

 التنظيمية التداب، - 1 
 بشـأن  مسـتن،ة  قرارات اختاذ من لناسا للمنتج الغذائية بالقيمة التعريف بطاقات متك ن - 76

 املسـتهلكني  السـتهداف  منتجـاهتم  تصـميم  إعادة على األغذية مصنع  زوحتف  الغذائية خياراهتم
 علــى باملغــذيات إلزاميــة قــوائم وضــع البلــدان مــن العديــد ويعتمــد الصــح . الــوع  ذوي مــن

 لتنبيـ   إبداعيـة  خطـط  لتنفيـذ  ذلـك  من أبعد هو ما إىل بعضها  ضميو التغليف، املسبقة األغذية
 أسـتراليا  اعتمـدت  املثـال،  سبيل فعلى التغذوي. رفاههم تقو  اليت األغذية بشأن املستهلكني

 األكثـر  إىل األقـل  مـن  األغذيـة  مبوجبـ   تصـنف  طـوع   أسـاس  علـى  ‘‘بالنجوم صحيا تصنيفا’’
 علـى  حتذيريـة  رسـالة  حتمـل  الغذائيـة  باملنتجـات  تعريـف  بطاقـات  شـيل   وتعتمد للصحة؛ فائدة
ــة’’ شــكل ــف الفت ــد ‘‘ق ــة للســعرات الصــحية احلــدود جتــاوز عن ــدهون أو احلراري ــبرعة ال  املش

 شـكل  على تعريف بطاقة املغلفة األطعمة حتمل أن إكوادور وتشتر  الصوديوم؛ أو السكر أو
 أيســلندا  وتســتخدم وامللــح.  والســكر الــدهون  إىل لوانبــاأل تشــ،  ‘‘ضــوئية مــرور  إشــارة’’
 الــيت املنتجــات لتعلــيم املفتــاح ثقــب شــكل علــى طوعيــا شــعارا والنــرويج والســويد الــدامنر و

 شـكل  علـى  رمـزا  فنلنـدا  تسـتخدم  بينمـا  والسـكر،  وامللـح  الـدهون  من قليلة كمية على حتتوي
 الصوديوم. حمتوى حيث من أفضل خيارات تشكل املنتجات أي لبيان قلب
 سلســل املتحــدة، والواليــات كوريــا ومجهوريــة أســتراليا مثــل البلــدان، بعــض وتلــزم - 77

 بشــأن يــةحتذير تعريــف بطاقــات أو واملغــذيات الطاقــة حمتــوى عــن معلومــات بإرفــاق املطــاعم
 املتعلقــة االدعــاءات اســتخدام بشــأن واضــحة معــاي، إىل أيضــا حاجــة ومثــة الصــوديوم. حمتــوى
 مطالبـة  أدت املتحدة، الواليات ويف للتضليل. التعر  من املستهلكني لوقاية والصحة بالتغذية
 اإللزاميـة  التعريفيـة  البطاقـات  وضـع  خطـط  لتنفيـذ  حمـاوالت  عـدة  إىل الشـفافية  بزيادة اجلمهور

 وراثيا. املعدلة األغذية على
 التسـويق ’’ اخلـا   القطـا   يعتمـد  بـأن  توصـ   العامليـة  الصـحة  منظمة أن من وبالرغم - 78

 أعـل ،  املـبني  النحـو  علـى  اإليابيـة  املبـادرات  بعض من وبالرغم األدلة، على القائم ‘‘املسؤول

__________ 

 .2-10املبدأ التوجيه   (54) 
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 التغذيــة  قضــايا  ناصــري مل شــاقة  معركــة  يشــكل  التعريفيــة  البطاقــات  وضــع  ضــمان  يــزال  ال
 .(55)والصحة

 لتعــر  وإدراكــا الغذائيــة. النــاس وعــادات أفضــليات يف التجاريــة اإلعلنــات وتــؤثر - 79
 األغذيـة  شـركات  جانـب  مـن  النشـطة  والتـرويج  التسويق الستراتيجيات خا  بوج  طفالاأل

 عـن  اإلعـلم  وسـائط  يف األطفال إىل املوج  التجاري اإلعلن الدول بعض حيظر واملشروبات،
 حيـث  املثـال،  سـبيل  على شيل ، فف  ‘‘.بأنظمة املقيدة’’ واملشروبات األغذية منتجات بعض
 التجـاري  اإلعـلن  إلزاميـة  أنظمـة  تقيـد  اجلمهـور،  مـن  املائـة  يف 20 مـن  أكثـر  األطفـال  يشكل
ــالا إىل املوجــ  ــة دون ألطف ــايوان مقاطعــة حتظــر حــني يف العمــر، مــن عشــرة الرابع  الصــينية ت
 تفـر   حيـث  لألطفال، املخصصة القنوات على بأنظمة املقيدة األطعمة عن التجاري اإلعلن
 دعايـة ’’ أي مبوجبـها  حتظـر  صـارمة  أنظمـة  الىازيل وتفر  أنظمتها. انتهاكات على غرامات
 املمارسـة  أن يبـدو  ولكـن  مباشـرة.  بصـورة  واملـراهقني  األطفـال  جتذب واستراتيجيات ‘‘مؤذية
 القيود. تلك تنفيذ يف الصعوبات من العديد على تنطوي العملية
 اخلضـر  بـرامج  البلدان بعض ينفذ الصحية، لألغذية األطفال استهل  زيادة ولتشجيع - 80
 صـحية،  غـ،  باعتبارها املصنفة األغذية تقدمي على إلزاميا حظرا ويفر  املدارس، يف فواك وال

 مـن  املرتفـع  ىواحملتـ  ذات األغذيـة  بيـع  مـؤخرا  بولنـدا  حظـرت  وقـد  األغذية. بيع آالت وحيظر
ــكر ــح السـ ــدهون وامللـ ــع يف والـ ــدارس، مجيـ ــيك وأخـــذت املـ ــر بفـــر  املكسـ ــل حظـ  يف مماثـ

 بيـع  مبوجبـها  حيظـر  ‘‘خضـراء  غذائيـة  منـاطق ’’ تنفيـذ  األخرى املبادرات وتشمل .2010 عام
 والتـرويج  التجـاري  واإلعـلن  للمدارس مباشرة اجملاورة املناطق ضمن السريعة الوجبات أغذية

 معينة. تغذوية معاي، تستويف ال اليت لألغذية
 

 الرضع وأغذية األم ل  بدائل - 2 
 يرتفـع  أن ويتوقـع  دوالر بليـون  44.8 األم ل  بدائل من العاملية املبيعات جممو  يبلغ - 81
 األم لـ   بـدائل  لتسـويق  الدولية املدونة وتضع .(56)2019 عام حبلول دوالر بليون 70.6 إىل

 جمانيـة  عينـات  تـوف،  أو العـام  التجـاري  اإلعـلن  حظـر  طريـق  عـن  البدائل، هذ  بيع على قيودا
 املقدمـة  املعلومـات  مجيـع  تتضـمن  أن أيضـا  تشتر  وه  الصحية. الرعاية مرافق يف الترويج أو

__________ 

 (55) Sims, “Obesity prevention”  (؛ و32)انظـــــــر احلاشيـــــــــــة George Kimbrell and Aurora Paulson, “The 

constitutionality of State-mandated labelling for genetically engineered foods: a definitive defence”, 

Vermont Law Review, vol. 39, No. 2 (winter 2014). 
 (56) WHO, UNICEF and International Baby Food Action Network, Marketing of Breast-Milk Substitutes: 

National Implementation of the International Code -- Status Report 2016 (Geneva, 2016), p. 7. 
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ــاعة عـــن ــرحا االصـــطناعية الرضـ ــا شـ ــاعة ملزايـ ــة الرضـ ــاطر الطبيعيـ ــة واملخـ ــاعة املرتبطـ  بالرضـ
 واســع نطــاق علــى املدونــة انتــهاكات تنتشــر التقــدم، بعــض إحــراز مــن وبــالرغم االصـطناعية. 

 األحكام. مجيع تسن قوانني بلدا 39 سوى يضع ومل
ــذ - 82 ــا تعتمــد ،2011 عــام ومن ــا أرميني ــة وبوليفي ــات( املتعــددة - )دول ــوب القومي  وجن

 أهنـا  بـل  الدوليـة،  املدونة أحكام مجيع إلدما  شاملة تداب، وكينيا والكويت نام وفييت أفريقيا
 هـ   املدونـة  بشـأن  شـاملة  تشـريعات  لـديها  الـيت  البلـدان  ونسبة الدنيا. امعاي،ه أحيانا تتخطى
 املتوسـط،  األبـيض  البحر وشرق أفريقيا منطقتا تليها اليت آسيا، شرق جنوب منطقة يف األعلى

 النسب. أدىن تسجل وأوروبا اهلاد  احمليط وغرب األمريكيتني مناطق أن حني يف
 األم، لـ   لبـدائل  امللئـم  غـ،  التسـويق  إلهنـاء  بـ   القيام ينبغ  مما الكث، هنا  يزال وال - 83

 الدوليـة  املدونـة  مـع  يتماشـى  مبـا  القانونيـة  التـداب،  وتعزيـز  وتعديل اعتماد على البلدان وُتشجرع
 أن ضـمان  الضـروري  مـن  اخلصـو ،  وجـ   وعلى الصلة. ذات العاملية الصحة مجعية وقرارات
 تزيـد  الـذين  األطفـال  تسـتهدف  اليت البديلة املنتجات كاف حنو على الوطين التشريعات تغط 

 شهرا. 12 عن أعمارهم
 

 االقتصادية التداب، - 3 
ــن - 84 ــرائب لفـــر  ميكـ ــة علـــى الضـ ــال القيمـــة ذات األغذيـ  يـــثين أن الضـــعيفة ةتغذويـ

 منـذ  السـكرية  واملشـروبات  والشـوكوالتة  السـكر  علـى  ضـرائب  النرويج وتفر  املستهلكني.
 الـيت  األغذيـة  علـى  ضـرائب  الـدامنر   وتفـر   حذوها. البلدان من العديد وحيذو ،1981 عام

 خمتلفـة  فئـات  حمتـوى  علـى  ‘‘عامـة  صـحة  ضريبة’’ هنغاريا وتفر  مشبعة، دهون على حتتوي
 تفــر  املتحــدة، الواليــات ويف والكــافيني، والســكر امللــح مــن لألكــل اجلــاهزة األطعمــة مــن
 ســبيل علــى نافــاهو شــعب حمميــة ففــ  األغذيــة. علــى الضــريبة أشــكال مــن شــكل واليــة 33

 علـى  حتتـوي  ال الـيت  أو املتدنيـة  الغذائيـة  القيمـة  ذات الغذائيـة  املـواد  علـى  ضريبة فر ُت املثال،
 غذائية. قيمة
 عاليـة  مسـتويات  على تويحت اليت املشروبات على ضرائب أيضا خمتلفة بلدان وتفر  - 85
 إىل مباشـرة  البلـدان  بعـض  يف اإليـرادات  تـذهب  وبينمـا  األخـرى.  التحليـة  مـواد  أو السكر من

 حمـددة  مشـاريع  إلقامة األموال تلك أخرى بلدان تستخدم الصحة، قطا  إىل أو العامة امليزانية
 بـرامج  لتمويـل  اإليـرادات  املكسـيك  تسـتخدم  املثـال،  سبيل فعلى والصحة. بالتغذية صلة ذات

 نافـــاهو شـــعب حمميـــة وختصـــ  بالســـمنة، الصـــلة ذات واألمـــرا  التغذيـــة لســـوء تتصـــدى
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 املخصصـة  سرووالـد  الصـحية  التجزئـة  ومتـاجر  الزراعـة  قبيـل  مـن  ملشـاريع  الضريبية اإليرادات
   لصحة.ل

 املســتوردة واملشــروبات األغذيــة علــى املفروضــة اجلمركيــة التعريفــات زيــادة وتشــكل - 86
 الفرنسـية،  بولينيزيـا  املثـال  سـبيل  علـى  تسـتخدمها  أخـرى  أداة ‘‘صحية غ،’’ أهنا على املصنفة
 اجلمركيـة  التعريفـات  بتخفـيض  أخـرى  دول وقامـت  وناورو. ،وفيج  ،وساموا ،كو  وجزر

 لإلعانــات أيضــا وميكــن حمليــا. تشــترى ال الــيت ‘‘الصــحية’’ األغذيــة اســت،اد علــى املفروضــة
 حتمــل مــن املــنخفض الــدخل ذوي األشــخا  متكــن أن األســعار يف التخفيضــات أو املوجهــة
 وأيرلنـدا  العظمـى  لىيطانيـا  املتحـدة  اململكة ويف للصحة. فائدة األكثر الغذاء خيارات تكاليف

 علــى املــنخفض الــدخل ذوات واألســر احلوامــل النســاء حتصــل املثــال، ســبيل علــى الشــمالية،
 التغذويــة املســاعدة برنــامج يقــدم املتحــدة، الواليــات ويف واخلضــروات، األلبــان لشــراء قســائم

 واخلضروات. الفواك  على لإلنفاق حوافز التكميلية
ــ، - 87 ــادرات أن غ ــود الضــرائب، فــر  مب ــواردات، علــى والقي ــات، ال  ووضــع واإلعان

ــة البطاقــات ــها  يتعلــق فيمــا للتــدقيق ختضــع أن ميكــن املنتجــات علــى التعريفي  االتفاقــات بانت
ـــالتجاري ـــوميك ة.ـ  هــذ  احلوكمــة أدوات كانــت إذا مــا بشــأن مناقشــات تــث، أن اـأيضــ هلــا نـ
 املختلفـة  الثقافيـة  الفهـم  وأشـكال  والفرديـة  الشخصـية  احلريات على معقول غ، بشكل تتطفل

 .(57)‘‘التغذية’’ لـ
 

 التغذوية التوجيهية واملباد  ،توعيةوال السلوكية، التغ،ات - 4 
 املدرســية املنــاهج يف إلزاميــة جعلــها خــلل مــن التغذويــة التوعيــة بأمهيــة الــدول تســلم - 88
 يف بعضــها شــر يو الغــذاء. ومــوفري العمــل وأمــاكن املــدن تســتهدف وعيــةت بــرامج تــوف، أو

 املعرضــني لألفــراد تغذويـة  مشــورة وتقـدم  للصــحة فائــدة أكثـر  غذائيــة نظـم  إىل تــدعو محـلت 
 متـوازن.  غـذائ   بنظـام  وتوصـ   األغذيـة  علـى  رتكـز ت تغذويـة  توجيهية مباد  تنشر أو للخطر
 خيـارات  أيضـا  بـل  فحسـب،  املستهلكني خيارات التغذوية التوجيهية املباد  توج  أال وينبغ 
 األدلـة  علـى  ترتكـز  وأن الثقافيـة  االعتبـارات  تراعـ   أن املبـادرات  هلذ  وينبغ  العامة. السياسة
 إهنـا  إذ جيـدا،  مثـاال  2014 لعـام  للىازيـل  املنقحة التغذوية التوجيهية املباد  وتشكل العلمية.
 فيهـا  التصـنيع  يـدخل  اليت األغذية استهل  وتشجع االعتبار بعني الثقافية األبعاد وتأخذ شاملة
 املستدامة. الغذائية النظم اتبا  على نفس  الوقت يف وحتث درجة بأدىن

__________ 

 (57) David Adam Friedman, “Public health regulation and the limits of paternalism”, Connecticut Law Review, 

vol. 46, No. 5 (July 2014)و ؛ Katherine Pratt, “The limits of anti-obesity public heath paternalism: another 

view”, Connecticut Law Review, vol. 46, No. 5 (July 2014). 
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 الغذائية اإلمدادات على النفوذ ممارسة - 5 
 إىل الراميـة  البنيويـة  التغـي،ات  مـن  املزيـد  إدخـال  ضرورة فهم إىل البلدان بعض توصل - 89

 العامـة  التحسـينات  حتقيق وميكن السوق. يف املتاحة الغذائية للمنتجات التغذوية النوعية حتسني
 أهـداف  وضع خلل من الغذائية املنتجات تصميم إلعادة غذيةاأل صناعة مع احلوار خلل من

 وضـع  أو املنتجـات،  يف الطاقـة  كثافة تقليلو املهدرجة الدهون وإزالة والدهون امللح من للحد
ــة. حلجــم ســقف ــة مــوردي مــع للتعــاون خططــا اجليــدة األمثلــة وتشــمل الوجب ــوف، األغذي  لت

 نسـبة  توررد بأن اشتراطات أو األغذية، تقدم اليت العامة للكيانات للصحة فائدة أكثر مكونات
 أخـرى  مبـادرات  وتركـز  الزراعيـة.  اإليكولوجيـا  مـزار   مـن  الغذائية املنتجات من معينة مئوية
 املثـال  سـبيل  علـى  بالتجزئـة،  البيـع  منافذ من الصحية األغذية إىل احلصول إمكانية حتسني على
 وضــع أو احملرومـة  األحيـاء  يف ‘‘ صـحية ’’ غذائيـة  مؤسســات إلنشـاء  حـوافز  تـوف،  طريـق  عـن 
 السريعة. الوجبات أغذية منافذ على بالتخطيط تتعلق قيود
 السياسـات  تكـون  مـا  كث،ا إيابية، مؤشرات تشكل أعل  املذكورة األمثلة أن ورغم - 90

 تنفيـذ  علـى  الدول لتشجيع ذلك من أبعد هو ما إىل الذهاب مبكان األمهية ومن جمزأة، الوطنية
 أشكال . جبميع التغذية سوء ملكافحة شاملة خطط
 يف املسـاءلة  ضـمان  يف السياسـات  رامسـ   ملسـاعدة  املفيـدة  املبـادرات  مـن  عـدد  وهنا  - 91
 بشـأن  العامليـة  الصـحة  ملنظمـة  العامليـة  البيانـات  قاعـدة  حتـدد  املثـال،  سـبيل  فعلـى  التغذيـة.  جمال
ــذ  إطــار يف املعتمــدة واالســتراتيجيات املتخــذة اإلجــراءات التغذيــة جمــال يف اإلجــراءات تنفي

 الدوليــة الشــبكة فــإن وباملثــل، التغذيــة. ســوء أشــكال مجيــع علــى للقضــاء الوطنيــة السياســات
 تعـاون   وهـ  املعديـة،  غـ،  األمـرا  /والسمنة األغذية جمال يف األعمال ودعم والرصد للبحث
 ودعمهـا  وتقييمهـا  األعمـال  رصـد  إىل تسـعى  عامليـة،  حكوميـة  غـ،  ومنظمات جلامعات دو 
 وهـ   الغـذائ .  بالنظام املتصلة املعدية غ، األمرا  من واحلد صحية أغذية بيئات هتيئة بغر 

 كانــت لــئنو احلكوميـة.  األعمــال لرصــد الصـحية  لألغذيــة البيئيــة سياسـات ال مؤشــر تسـتخدم 
 زيـادة  يف املـد   اجملتمـع  ستسـاعد  فهـ   التجـريي،  االختبـار  مرحلـة  يف حاليـا  متـر  األدوات هذ 

 إطـار  ويعـد  .(58)للصـحة  فائـدة  أكثـر  أغذيـة  بيئـات  يـاد إل غذيةاأل ةوصناع احلكومات حماسبة
 يف الســـرطان لبحـــوث الـــدو  الصـــندوق أنشـــأ  الـــذي (،Nourishing Framework) نوريشـــن
ــة أداة العــامل، ــز تفاعلي ــنظم لتعزي ــة ال ــيح حيــث الصــحية، الغذائي ــار يت ــارات وتصــميم اختي  خي
ــات ختلــفمل العامــة السياســة ــة املكاتــب وضــعت وأخــ،ا، .(59)الســكانية الفئ  ملنظمــة اإلقليمي
__________ 

 .http://globalnutritionreport.org/files/2014/11/gnr14_pn4g_13swinburn.pdf انظر  (58) 
 .www.wcrf.org/int/policy/nourishing-frameworkانظر  (59) 
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 لتحسـني  السياسـات  رسـم  يف استخدامها ميكن املغذيات لتصنيف إقليمية مناذ  العاملية الصحة
 الغذائية. للنظم التغذوية النوعية جممل
 

 “للتغذية مراعية” الغذائية النظم جعل - 6 
 علـى  اإلجـراءات  توجيـ   أيضـا  يـب  حقيقـ ،  تغـي،  إجـراء  على لتشجيعا أجل من - 92

 الــنظم تبتعــد أن الضــروري ومــن .“للتغذيــة مراعــاة” أكثــر جلعلــ  الغــذائ  النظــام مســتوى
ــة الغذائيــة ــة اإلنتــا  أســاليب عــن العاملي ــة عــن املســؤولة الصــناعية الزراعي ــة الرتاب  التغذوي

 يــدعم نظــام حنــو بــإفرا  فيهــا التصــنيع يــدخل الــيت واملشــروبات األغذيــة علــى واالعتمــاد
ــة الســيادة ــة، واألســواق املنــتجني وصــغار الغذائي ــوازن أســاس علــى احمللي ــوج  الت  اإليكول
ــوج  والتنــو  ــة. واملمارســات الزراعــ  البيول ــيح التقليدي ــة الســيادة وتت  للشــعوب الغذائي
 واسـتهلكها  وتوزيعهـا  األغذيـة  بإنتـا   يتعلـق  فيمـا  اخلاصـة  واسـتراتيجياهتا  سياسـاهتا  حتديد
 ولـذلك،  الغـذاء.  معظـم  احملليـون  املزارعـون  يورد العامل ، الصعيد وعلى مستدامة. بصورة
 احليــازات أصــحاب املــزارعني التغذيــة ســوء مكافحــة إىل الراميــة اجلهــود تــدعم أن ينبغــ 

 الغـذائ   األمـن  الزراعيـة  اإليكولوجيا وتكفل للتغذية.  املراع اإلنتا  تشجع وأن الصغ،ة
 .(60)املقبلـة  لألجيـال  والبيئية واالجتماعية االقتصادية باالحتياجات املساس دون والتغذوي

ــى تركــز هــ و ــى احملافظــة عل ــيت املنتجــة الزراعــة عل ــم الغــلت اســتمرارية تكفــل ال  وُتعظِّ
ــة، املــوارد اســتخدام ــار مــن حــد أدىن إىل تقلــل أهنــا حــني يف احمللي ــة اآلث ــة البيئي  واالجتماعي
 البحثيــة املبــادرات دعــم الضــروري ومــن .(61)احلديثــة للتكنولوجيــات الســلبية االقتصــادية
 علـى  قـادرة  الزراعيـة  اإليكولوجيـا  بـأن  للقـول  العلميـة  القاعدة إرساء إىل الرامية الطموحة
 الوقت. نف  يف والبيئة احمللية العيش سبل تعزيز مع للتغذية املراع  اإلنتا 

  
 والتوصيات اخلامتة - خامسا 

 اآلثـار  ذلـك  يف مبا أشكال ، جبميع العامل  التغذية سوء مكافحة يف النجاح أجل من - 93
 عنصـرا  باعتبارهـا  بالتغذيـة  االعتراف يف األوىل اخلطوة تتمثل ،“التغذوي للنتقال” السلبية
 واملســـاءلة الرصــد  بزليـــات وتتعــزز  كــاف،  غـــذاء يف اإلنســان  حــق  عناصـــر مــن  أساســيا 

 والشفافية.

__________ 

 (60) High-level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, “Food losses and waste in the context of 

sustainable food systems”, June 2014 و؛ A/HRC/16/49. 
 ، الفر  تاسعا.A/70/287انظر  (61) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/16/49
http://undocs.org/ar/A/70/287
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ــة، أجــل مــن للعمــل املتحــدة األمــم عقــد يكــون أن وميكــن - 94 ــن الــذي التغذي  يف أعل
 أنـ   بيـد  بالتغذية. املتعلقة القائمة االلتزامات تنفيذ لتعزيز فعالة أداة ،2016 أبريل/نيسان
 احلوكمـة  نظـام  يف القائمـة  اخللـل  ألوجـ   التصدي الدو  واجملتمع املتحدة األمم على يتعني

 الصــحة منظمــة العامــة اجلمعيــة دعــت وقــد واملســاءلة. التنفيــذ ضــعف ســيما وال العامليــة،
 بـأن  أوصـت  حيـث  ،عقـد ال تنفيـذ  قيادة إىل املتحدة لألمم والزراعة األغذية ومنظمة العاملية
 واللجنـة  العـامل   الغـذائ   األمـن  جلنـة  قبيل من املتعددين املصلحة أصحاب منتديات تكلف
ــة ــة الدائم ــيق للتغذي ــراف. بتنس ــأث، إزاء املشــروعة لشــواغلبا يســل م إذو اإلش  املصــاح ت
 خاصـة.  أمهيـة  تشـاركية  بعملية األخذ يكتس  بالتغذية، املتعلقة السياسات رسم يف اخلاصة
 السياسـات  صـياغة  تكـون  أن لضـمان  املفتوحـة  األوسـا   محايـة  الضـروري  مـن  يعل وهذا
 املد . اجملتمع متكني يتطلب قد ما وهو العامة، املصلحة مع متسقة
ــذا يشــمل أن ويــب - 95 ــأث،ات ضــد ضــمانات النظــام ه لبية الت ــة الســ ــوى احملتمل  لق

 حبـق  يتعلـق  فيمـا  والتغذيـة  األغذية صناعات يف القوية االقتصادية الفاعلة واجلهات السوق
 يف التضـارب  حـاالت  إلدارة نظـام  وتعزيـز  والتغذيـة،  الغـذاء  مـن  الكـايف  القـدر  يف اإلنسان
 التغذية. مبادرات يف اخلا  القطا  مشاركة من تنشأ اليت املصاح
 ملكافحـة  الوطنيـة  النظم معظم فإن مشجعة، خطوات تخذي الدول بعض كان ولئن - 96
 أن بـد  وال الفعالة. واملساءلة والتقييم العمل آليات إىل يفتقرو بالتجزئة يتسم التغذية سوء
 سـوء  مكافحة إزاء “الطي الطابع ذات” والنهج املعزولة التدخلت عن االستجابات تبتعد

 أن اإلنسـان،  حلقـوق  الدو  النظام مبوجب التزاماهتا مع متشيا الدول، على ويب التغذية.
 لتنســيق القطاعــات متعــددة اهنجـ  تضــع وأن التغذيــة سـوء  وراء الكامنــة باألســباب تعتـرف 
 الصـح ،  والصـرف  وامليـا   ،واإلسـكان  الصحة، جماالت يف املبادرات مع التغذية سياسات
 االعتـراف  يـب  ذلك، على وعلوة املساواة. وعدم الفقر من واحلد االجتماعية، واحلماية

 املقدمة. يف املرأة حقوق توضع أن تتطلب التغذية لسوء الفعالة املكافحة بأن
 تفــر  أن للحكومـات  ينبغـ   فعــال، غـ،  للصـناعة  الــذاي التنظـيم  بـأن  ميسـل   وإذ - 97
 القـدر  يف للمـواطنني  اإلنسـان  حقـوق  األغذية صناعة تنتهك أال لضمان قوية تنظيمية انظم

 مقاومـة  تواجـ   أن ميكـن  اجلهـود  هـذ   أن بـ   املسلم من ،ولكن والتغذية. الغذاء من الكايف
 االقتصادية. مصاحلها محاية إىل تسعى أغذية صناعة من هائلة
 بتهيئـة  نوالوطنيـ  السياسـات  رامسـو  يقـوم  أن التغذيـة  إزاء كل  هنج اتبا  ويتطلب - 98
 التوجيهيـة  واملبـاد   وعيـة الت خـلل  من ذلك يف مبا وصحية، مغذية غذائية لنظم مؤاتية بيئة

 الغذائيـــة اإلمـــدادات يف صـــلحاتاإل شـــامل هنـــج يشـــجع أن ينبغـــ  وأخـــ،ا، التغذويـــة.
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 مسـتدامة  بأهنـا  تتسـم  للصـحة  ملءمة أكثر أغذية توافر لزيادة الغذائية النظم يف والتغ،ات
 .عليها احلصول وإمكانية السواء على للتغذية ومراعية

 توصــ  وإعمالــ ، ومحايتــ  والتغذيــة مــن الغــذاء كــاف قــدر يف احلــق احتــرام وبغيــة - 99
 يل : مبا اخلاصة املقررة

 التغذيـة  أجل من للعمل املتحدة األمم عقد من األعضاء الدول تستفيد أن )أ( 
 القـدر  يف فـرد  كل حق وضمان التغذية جمال يف الطموحة األهداف لتحقيق فرصة باعتبار 
 وحتقيقـا  إليـ .  احلاجـة  أمـ   يف هـم  الـذين  األشخا  سيما وال والتغذية، الغذاء من الكايف
 للرصـد  وفعالـة  منسـقة  آليـات  إنشـاء  وبراجمهـا  املتحـدة  األمـم  لوكـاالت  ينبغ  الغاية، هلذ 

 ومنسـجمة  متسـقة  بطـرق  القائمة التغذية أهداف من الكب، العدد تنفيذ أجل من واملساءلة
 والتمويـل،  الزمنيـة،  اجلـداول  حتديـد  جانـب  إىل الثغـرات،  تتخطىو خرىاأل منها كل عززي

 احملرز؛ التقدم لتقييم واضحة بصورة واملؤشرات
ــة تضــمن أن )ب(  ــن جلن ــذائ  األم ــامل ، الغ ــى الع ــذي النحــو عل ــ  أوصــت ال  ب
 وممثلـ   احلقـوق  أصـحاب  سـيما  وال العقـد،  خـلل  الشـركاء  مجيع مشاركة العامة، اجلمعية
 تـيح وت الفـر   تكـافؤ  تكفـل  أجـواء  لضـمان  إيابية تداب، اعتماد وينبغ  الضعيفة. الفئات

 واملفاوضات؛ املناقشات يف نشطة بأدوار القيام املد  للمجتمع
ــذ أن ) (  ــة األنظمــة ُتنف  ــة للجهــات اجلاحمــة األعمــال مــن للحــد الدولي  الفاعل

ــة االقتصــادية ــيت القوي ــا ال ــت م ــة يف فتئ ــرق األخــ،ة اآلون ــواق تغ ــة األس ــة العاملي  باألطعم
 جملـ   داخـل  جتـري  الـيت  باملفاوضـات  كب،ا ترحيبا برحَُّي الصدد، هذا ويف الصحية. غ،

 الوطنية؛ عى الشركات أنشطة لتنظيم قانونا ملزم صك لوضع اإلنسان حقوق
ــذ أن )د(  ــاد  تنف  ــة املب ــال بشــأن التوجيهي ــة األعم ــوق التجاري  اإلنســان وحق
 التعـويض  يف الضـحايا  حقـوق  وإنفـاذ  والتغذيـة  األغذيـة  صـناعة  شـركات  مسؤولية لضمان

 للحدود؛ العابرة القضايا يشمل مبا اإلنسان، حقوق انتهاكات عن
 الشراكة إدارة كيفية بشأن دوليا عليها املتفق التوجيهية املباد  توضَع أن )هـ( 

 مشـاركة  لتـأث،  مسـتقلة  تقييمـات  إىل اسـتنادا  املساءلة، ورصد واخلا  العام القطاعني بني
 التغذية؛ جمال يف التجاري القطا 
 تقـو   ال أهنـا  لضـمان  الدوليـة  واالسـتثمار  التجارة اتفاقات تقييم يعاَد أن )و( 

 علـى  ائبالضـر  تسـتث   أن ينبغ  املثال، سبيل علىو والتغذية. بالصحة املتعلقة السياسات
 تكـون  أن تسـتحق  اليت األخرى السوقية احلوافز أو والقيود اجلمركية والتعريفات األغذية
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 إىل تـؤدي  أال وينبغـ   العامليـة  التجـارة  منظمة قواعد من الوطنية التغذية سياسات من جزءا
 التجارية؛ االتفاقات انتها  بسبب عقوبات فر 

ــى الــدول تشــجَّع أن )ز(  ــة األدوات اســتخدام عل ــأهتا الــيت القائم  األمــم أنش
 األكادمييـة،  والشـبكات  احلكوميـة  غ، املنظمات أنشأتـها اليت دواتاأل إىل إضافة املتحدة،
 خصيصـا  تـها ميزاني وأهـداف  زمينالـ  هـا إطار يصـمم  “للتغذيـة  وطنيـة  رئيسـية  خطـة ” لوضع
 احمللية؛ االحتياجات لتلبية

 الـنظم  مـن  للتحـول  اللزمـة  واملاليـة  السياسية االلتزامات الدول تكفل أن )ح( 
 صـحية  بأهنـا  تتسم اليت للتغذية املراعية الزراعية اإليكولوجيا إىل الراهنة الصناعية الزراعية
 للكوكب؛ ومستدامة للناس

 اإلطاريــة العامليــة الصــحة منظمــة التفاقيــة مماثلــة مبــادرة الــدول تعتمــد أن ) ( 
 السـلبية  اآلثـار  مـن  األفـراد  ومحاية واملشروبات األغذية صناعة لتنظيم التبغ مكافحة بشأن

 والتغذية؛ الصحة يف عالية بدرجة فيها التصنيع يدخل اليت لألغذية
ــرارا )ي(  ــة، ســوء إزاء خاصــة بصــفة املــرأة بضــعف إق  اإلطــار حيمــَ  أن التغذي
 احلمـل  يفتـر  بعـد  والتغذيـة،  الغـذاء  مـن  الكـايف  القدر يف املرأة حق اإلنسان حلقوق الدو 

 واإلرضا ؛
 مـن  املثـال  سـبيل  علـى  التغذيـة،  استراتيجيات ضمن املرأة متكني رسَّخُي أن ) ( 
 املـدفو   غـ،  بالعمـل  االجتمـاع   االعتـراف و األجـر،  املدفوعـة  األمومة إجازة توف، خلل
 للمرأة؛ واإلجنابية اجلنسية احلقوق ومحاية القسري، والزوا  املبكر الزوا  ومنع األجر،
 يف بأكملـها  األم لـ   بـدائل  لتسـويق  الدوليـة  املدونة الدول مجيع جتدِم أن )ل( 
 التنفيذ؛ لكفالة الكايف الرصد تضمن أنو القانونية نظمها

ــة الصــحة منظمــة إرشــادات اإلنســان حقــوق جملــ  يقــر أن )م(   بشــأن العاملي
 مجعيــة يف قــدمت الــيت األطفــال، وصــغار الرضــع ألغذيــة امللئــم غــ، لتــرويجل حــد وضــع
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