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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية        

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

  تقرير مقدم من املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، أوليفييه دي شوتري    

  موجز    
يتناول املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، يف هذا التقرير املقدم إىل جملس حقـوق                 

لتقريـر  ويـبني يف ا  . ، الصالت بني الصحة وسوء التغذية     ١٣/٤ بقرار اجمللس    اإلنسان عمالً 
كيف أن نقص التغذية ونقص املغذيات الدقيقة والتخمة أبعاد خمتلفة لسوء التغذيـة جيـب               

النظم الغذائية القائمة   قّصرت  فقد  .  كله احلياةجمرى  التصدي هلا جمتمعة من خالل هنج يشمل        
 لفرط الـوزن     يعد مصدراً   غذائياً نفسه منطاً يف الوقت   يف التصدي للجوع، بينما هي تشجع       

. وفيات يف أحناء العامل أكرب مما يتسبب فيه نقص الـوزن          من ال منة اليت تتسبب يف عدد      والس
ولن ينجح االنتقال حنو منط غذائي مستدام إال بدعم نظم زراعية متنوعة تكفل إتاحة األمناط               

. عني وتكون مستدامة بيئياً  ارالغذائية املالئمة للجميع وتدعم مبوازاة ذلك سبل عيش فقراء املز         
ب متكني املرأة، مقدمة الرعاية الرئيسية لصغار األطفال، من اختـاذ قـرارات مـستنرية               وجي

ومستقلة بشأن الغذاء والتغذية لكي يتسىن لصغار األطفال التمتع باحلق يف مستوى غـذائي              
وميكن العتماد إطار حلقـوق اإلنـسان أن        . يدعم منوهم وصحتهم ومناءهم بصورة مالئمة     

  .الطويلة األجلالظفر باحللول األجوبة القصرية األجل تبعاد يكون أداة تضمن عدم اس
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  مقدمة  -أوالً  
حـّق شـامل    إنه  . حلق يف أال ميوت املرء جوعاً     ال ميكن اختزال احلق يف الغذاء يف ا         -١

 يف عافية ونـشاط،     اغذائي مالئم يوفر مجيع العناصر التغذوية اليت حيتاجها الفرد ليحي         لنمط  
      ويقع على عاتق الدول واجب محاية احلق يف منـط غـذائي مالئـم،              . وسبل الوصول إليها  

ق يف الغذاء الكايف عن طريق العمـل        وال سيما عن طريق تنظيم النظام الغذائي، وإعمال احل        
 غذائيـة  د تتيح هلم أمناطـاً   بصورة استباقية على تعزيز إمكانات الناس يف احلصول على موار         

 مع هذا الشرط، توصي املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطـرد            ومتاشياً. )١(مالئمة
 التوجيهية املتعلقـة بـاحلق يف   املبادئ(للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي القطري     

الدول بأن تكفل عدم تأثري التغيريات يف توافر اإلمدادات الغذائية وإمكانية احلـصول             ) الغذاء
مكونات النظام الغذائي واملتحصالت الغذائية، وبأن تعزز تنوع النظام         تأثرياً سلبياً على    عليها  

كما تقع على شركات الزراعة . )٢(يعيةالغذائي وعادات األكل الصحية، مبا فيها الرضاعة الطب   
وجيب عليها تفادي انتهاك هذا احلق والسعي       . الغذائية مسؤولية احترام احلق يف الغذاء الكايف      

وجيب على منظومـة    . )٣(إىل منع أي تأثري مناوئ قد يكون ألنشطتها على التمتع هبذا احلق           
  . االت السياسة العامة ذات الصلةاألمم املتحدة ذاهتا أن تضمن مراعاة التغذية يف مجيع جم

ويوضح املقرر اخلاص، يف هذا التقرير، مضمون هذه االلتزامات ويستكشف آثـار              -٢
. عنصر الكفاية يف احلق يف الغذاء على السياسات الزراعية وإعادة صياغة الـنظم الغذائيـة              

إهنا . عيشية فحسبفالتغذية ال تعين، بطبيعة احلال، احلصول على الطعام على صعيد األسرة امل        
 باحلالة الصحية لكل فرد من أفراد األسرة، وبعالقات الـسلطة داخـل              وثيقاً مرتبطة ارتباطاً 

بيد أن التركيز سينصب هنا على جمموعـة مـن          . األسرة املعيشية، وبالتثقيف بشأن التغذية    
لتجزئـة  حمددات النواتج التغذوية اليت هلا صلة بإنتاج الغذاء وحتويلـه وتـسويقه وبيعـه با              

  واحـداً  ومع أن هذا ال ميثل إال جزءاً      .  وبأنظمة الزراعة الغذائية باملعىن الواسع     - واستهالكه
  . من قضية التغذية األوسع، فإنه جزء أساسي وجزء خيضع حاليا لتحوالت عميقة

ويود املقـرر  . وقد أعد التقرير عن طريق جمموعة من اجتماعات ومشاورات اخلرباء     -٣
 عن امتنانه ملنظمة الصحة العاملية وكذلك للمشاركني يف اجتماع اخلـرباء            اخلاص أن يعرب  

    / أيـار  ٢٠ ويف احللقة الدراسية اليت نظمتـها يف         ٢٠١١مايو  / أيار ٩املعقود يف جنيف يف     
كما عقد اجتماعات مـع     .  شعبة الشؤون اجلنسانية والتغذية جبامعة هوهنهامي      ٢٠١١مايو  

 التحالف العاملي من أجل حتسني التغذية، مبـن         ة بالتغذية ومع ممثلي   ائمة املعني أمانة اللجنة الد  
__________ 

بشأن احلق يف الغذاء الكايف،     ) ٢٠٠٩(١٢قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم        جلنة احل  )١(
  . ١٥ و٩ و٦الفقرات 

  . ١-١٠التوجيهي املبدأ   )٢(
  .٢٤-١١، املبادئ التوجيهية )A/HRC/17/31(مبادئ توجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان   )٣(
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فيهم رئيسه وجملس إدارته، وتلقى بانتظام آخر املستجدات عن مبـادرة حتـسني مـستوى               
التغذية، مبا يف ذلك املشاركة يف االجتماع الرفيع املستوى بشأن التغذية املعقود يف نيويورك              

 إحاطات من خمتلف أصحاب املصلحة والعلماء مـن         وتلقى. ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٠يف  
مجيع املناطق، ومنهم مجعية القانون والتنمية الدولية التابعة جلامعة هارفارد وبروبونو بوبليكو            

وفيما يلي استنتاجاته الرئيسية بشأن الكيفية اليت ميكن هبا جعل الـنظم            . جبامعة أوكسفورد 
  . جلميع األفرادالغذائية تضمن احلق يف منط غذائي مالئم 

  التحدي الثالثي  -ثانياً  

  من زيادة اإلنتاج إىل ضمان أمناط غذائية مستدامة: دور نظم الزراعة الغذائية  -ألف  
األمن الغذائي إىل حد كبري، منذ الستينات، باإلنتاج، يف حني أُمهلت صالته            ارتبط    -٤

 يف الكمية املستهلكة من السعرات واعُترب اجلوع وسوء التغذية نقصاً. بالتغذية يف أحيان كثرية
لكـن  . تفشي اجلوع على الصعيد العاملي    مفهوماً يف سياق    هذا التركيز   كان  ورمبا  . احلرارية

هذا األمر أدى إىل اإلفراط يف التركيز على زيادة النواتج الزراعية وخفض أسعار الغذاء، بينما          
حلصول على جمموعـة واسـعة مـن    مل يول إال القليل من االهتمام لضمان توافر وإمكانية ا       

األغذية املتنوعة اليت حتتوي على املغذيات الدقيقة الالزمة للنماء البـدين والـذهين الكامـل          
وبعبارة أخرى، لقد أمهل شرط مالءمة النمط       . ومنتجةصحية  لألطفال، ولتمتع البالغني حبياة     

ية اعُتـرب هـو التحـدي       السعرات احلرار  - الغذائي ألن التصدي لسوء التغذية بالربوتينات     
وإضافة إىل ذلك، عدا إتاحة املواد الغذائية بأسعار خفيضة، مل تؤخذ يف االعتبـار              . الرئيسي

 أال وهي كفالة مداخيل الئقة ملنتجي األغذية واحلفـاظ علـى            - الوظائف األخرى للزراعة  
  . النظم اإليكولوجية

ال بّد هلا   النظم الغذائية   أن   على   يتفق اخلرباء حالياً  حيث  . وهذا األمر آخذ يف التغري      -٥
منط غـذائي خفـيض     "يعرف بأنه   " لنمط غذائي مستدام  "أن تضمن إمكانية اتباع اجلميع      

احلاليـة  احلياة الـصحية لألجيـال      التأثريات البيئية يساهم يف األمن الغذائي والتغذوي ويف         
ة وحيترمها،  ظم اإليكولوجي فالنمط الغذائي املستدام حيمي التنوع البيولوجي والن      . واملستقبلية

وآمـن  ومالئـم   ؛  ، وممكن الوصول إليه، وعادل ومقدور عليه اقتـصادياً         ثقافياً وهو مقبول 
   . )٤(" أمثـل  ؛ ويف الوقت نفسه يستخدم املوارد الطبيعية والبشرية اسـتخداماً         وصحي تغذوياً 

__________ 

آلراء املشاركون يف الندوة العلمية الدولية بشأن التنوع البيولوجي والـنمط           التعريف الذي اعتمده بتوافق ا     )٤(
انظر التقرير النـهائي    .  بروما ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٥ إىل   ٣الغذائي املستدام، املعقودة يف الفترة من       

 ، ميكن االطالع عليه يفixللندوة، الصفحة 
www.fao.org/ag/humannutrition/29186-021e012ff2db1b0eb6f6228e1d98c806a.pdf.  
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ز احلصري على زيادة     عن التركي  ويقر هذا التعريف بضرورة توجيه نظم الزراعة الغذائية بعيداً        
. اإلنتاج وحنو دمج متطلبات مالءمة النمط الغذائي واإلنصاف االجتماعي واالستدامة البيئية          

ومجيع هذه املكونات أساسية يف حتقيق جناح دائم يف مكافحة اجلوع وسوء التغذيـة، علـى     
  .قرر اخلاص يف تقاريره السابقةالنحو الذي شدد عليه امل

  قص املغذيات الدقيقةنقص التغذية ون  -باء  
 على زيادة اإلنتاج خالل      لتركيزه بشكل حصري تقريباً     باهظاً  مثناً يدفع العامل حالياً    -٦

، ويعود ذلك إىل حد كبري إىل عدم مسامهة         فنقص التغذية ال يزال هاماً    . نصف القرن األخري  
عة علـى   وال يزال شخص من كل سـب      . نظم الزراعة الغذائية يف التخفيف من فقر األرياف       

 ١٨٦ يف املائة من األطفال يف البلدان الناميـة،  ٣٤ويعترب وزن حوايل  . الصعيد العاملي جائعاً  
 لـسوء التغذيـة     مليون طفل يف اجملموع، دون مستوى سنهم، وهو أكثر األعراض شيوعاً          

وبالرغم من أن مؤشر أسعار األغذية لدى منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،            . )٥(املزمن
 ٢٠٠٢املعدَّل ملراعاة التضخم، يظهر أن تكاليف األغذية تراجعت من بداية الستينات حىت عام              

تعـاين مـن الفقـر    زال أفقر الفئات   ت، ال   )١٩٧٤-١٩٧٣باستثناء ارتفاع مفاجئ عامي     (
حيول دوهنا وحتصيل غذائها بنفسها بكرامة ألن الزراعة مل تصمم لدعم سـبل             الشديد الذي   

  .  وهتميشاً استضعافاًعيش أكثر الفئات
مع تأثر  (وإضافة إىل ذلك، يعاين عدد كبري من الناس من نقص يف املغذيات الدقيقة                -٧

 ١٠٠ويعاين من النقص يف فيتامني ألف ما ال يقل عن ). األطفال والنساء بصورة غري متناسبة
مليون طفل، حيث حيد من منوهم ويضعف مناعتهم ويؤدي، يف بعـض حـاالت الـنقص                

 ماليري شخص مـن نقـص       ٥ و ٤ويعاين ما بني    . ديد، إىل العمى وزيادة نسبة الوفيات     الش
احلديد، ويشمل هذا العدد نصف احلوامل واألطفال دون سن اخلامسة يف البلدان الناميـة،              

ويضعف نقص احلديد النمـو والتطـور       . ويقدر أن حوايل مليارين منهم مصابون بفقر الدم       
 ويؤدي باألطفال إىل أداء سيئ يف املدرسة وبالبـالغني إىل تـدين             املعريف والوظائف املناعية،  

. كما لنقص اليود والزنك آثار ضارة على الصحة وحيد من حظوظ بقاء الطفـل             . اإلنتاجية
 يف املائة من األسر املعيشية يف العامل النامي امللح املعـاجل بـاليود،              ٣٠وال تستهلك حوايل    

 يف اليود صعوبات يف التعلم       كبرياً  ألمهات يعانني نقصاً   ويرجح أن يعرف األطفال املولودون    
 على النماء البدين والعقلي وعلـى       ، قد يؤثر نقص بعض الفيتامينات أيضاً      وأخرياً. أو القماءة 

  . )٦(اجلهاز املناعي

__________ 

انظـر  .  يف املائة يف جنوب آسـيا      ٤٨ من األطفال يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى و        ٤٢يصيب التقزُّم    )٥(
www.unicef.org/nutrition/index_statistics.html .  

  . www.unicef.org/nutrition/index_bigpicture.htmlانظر  )٦(
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 حلـق   ، مثل نقص التغذية، انتـهاكاً     "اجلوع اخلفي "ويعترب نقص املغذيات الدقيقة أو        -٨
يشي مالئم لنمائه البدين والعقلي، ويف التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن          الطفل يف مستوى مع   

 مـن   ٢٤من املادة   ) ج(٢ والفقرة   ٦ من املادة    ٢الصحة البدنية والعقلية املعترف به يف الفقرة        
. ويفسر الوسط، وليس علم الوراثة، الفوارق يف مناء األطفال بني املناطق          . اتفاقية حقوق الطفل  

منـاطق   األطفال اليت حّددهتا منظمة الصحة العاملية أن الرضع واألطفال من         وتظهر معايري منو    
 عندما تلىب احتياجاهتم الصحية والغذائية،       يعرفون أمناط منو متشاهبة جداً     العامل املختلفة جغرافياً  

ولذلك يقع على الدول واجب     . )٧(ن جلميع األطفال نفس إمكانات النماء من حيث املبدأ        إإذ  
ار على الرضاعة الطبيعية لستة أشهر ومواصلة الرضاعة الطبيعية بعدها، إىل جانـب      دعم االقتص 

التغذية التكميلية الكافية، حىت عيد امليالد الثاين للطفل؛ وإنشاء نظم غذائية قادرة على ضـمان               
 على منـط    حصول كل شخص ليس فقط على كمية كافية من السعرات احلرارية، وإمنا أيضاً            

  . ل كاف، وتوفري اجملموعة الكاملة من املغذيات الدقيقة املطلوبةغذائي متنوع بشك

  فرط الوزن والسمنة  -جيم  
مثة حتد تغذوي إضايف يتعلق باألشخاص الذين يزيد ما يستهلكونه مـن سـعرات                -٩

 يف  ويعاين أكثر من مليار شخص يف العامل يف الوقت احلاضر فرطـاً           . حاجاهتمعلى  حرارية  
مؤشر كتلة ( مليون من السمنة ٣٠٠ وما ال يقل عن )(25< (BMI)سم مؤشر كتلة اجل(الوزن 
  مليون وفاة،٢,٨ع أحناء العامل يف ـويتسبب فرط الوزن والسمنة يف مجي). (BMI >30)اجلسم 
مجيع البلدان املرتفعة الدخل    ( يف بلد     يف املائة من سكان العامل تعيش حالياً       ٦٥ن نسبة   إحبيث  

يقتلهم من عدد من    أكرب   يقتل فيه فرط الوزن والسمنة عدداً     )  الدخل ومعظم البلدان املتوسطة  
ويعين هذا يف بلد مثل الواليات املتحدة األمريكية أن أطفال اليوم ميكـن أن              . )٨(نقص الوزن 

لكن السمنة واألمراض غري املعديـة      . )٩(يكون عمرهم املتوقع عند الوالدة أقل من والديهم       
انظر ( على البلدان الغنية     نمط الغذائي غري الصحي مل تعد حكراً      املرتبطة، على حنو خاص، بال    

، قبل  ٢٠٣٠، حبلول    ماليني شخص سنوياً   ٥,١ويقدر أن ميوت    ). ٢ و ١الشكلني البيانيني   
ويشكّل هذا ارتفاعاً مقارنة باملـستوى  سن الستني من مثل هذه األمراض يف البلدان الفقرية،  

 يف املائة أو أكثـر    ٥٠ويعاين من فرط الوزن والسمنة      . )١٠( ماليني شخص  ٣,٨احلايل البالغ   
__________ 

  . www.who.int/entity/childgrowth/2_why.pdfانظر  )٧(
 ؛٢  ص )٢٠١١جنيـف،   (،  ٢٠١٠تقرير الوضع العاملي اخلاص باألمراض غري املعدية        منظمة الصحة العاملية،     )٨(

 Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attributable toومنظمة الـصحة العامليـة،   

Selected Major Risks ،) ،١٧ و١٦ ، ص)٢٠٠٩جنيف .  
)٩( S.J. Olshansky and others, “A potential decline in life expectancy in the United States in the 21st 

century,” New England Journal of Medicine, vol. 352, No. 11 (2005), p. 1143 .  
)١٠( R. Beaglehole and others, “Priority actions for the non-communicable disease crisis”, Lancet, vol. 

377, No. 9775 (2011), pp. 1438-47.  
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، وقد  )١١(٣٤    ل ا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     بلداً من بلدان     ١٩من سكان   
). ٢انظر الـشكل البيـاين    (أصبحا من التحديات اليت تواجه الصحة العامة يف مجيع املناطق           

 بسبب األمراض املعديـة يف      ام أكثر منه  حالياًية  عتالل بسبب األمراض غري املعد    فالوفاة واال 
مجيع املناطق باستثناء أفريقيا، ويتوقع أن تزيد الوفيات نتيجة األمراض غـري املعديـة علـى                

 ٢٠ وبأكثر مـن  - ٢٠٢٠ و٢٠١٠ يف املائة يف الفترة املمتدة بني    ١٥الصعيد العاملي بنسبة    
وعالوة على ذلك، . )١٢(ر األبيض املتوسطيف املائة يف أفريقيا وجنوب شرق آسيا وشرق البح

ففي جنوب شرق آسـيا وأفريقيـا       .  يف البلدان األفقر   تعترب األمراض غري املعدية أكثر فتكاً     
 يف املائة من الوفيات بسبب ارتفاع مؤشر كتلة اجلسم يف صفوف الذين             ٤١كليهما، حتدث   

ويتحمل . )١٣(ن املرتفعة الدخل   يف املائة يف البلدا    ١٨تقل أعمارهم عن الستني مقارنة بنسبة       
اجملتمع تكاليف هائلة بصورة مباشرة يف شكل رعاية طبية وبصورة غري مباشـرة يف شـكل                

ويوجد فارق زمين هام بني بداية السمنة وزيـادة تكـاليف الرعايـة             . )١٤(فقدان لإلنتاجية 
لسمنة ميكـن   الصحية، لكن أشارت التقديرات مثالً إىل أن التكاليف املرتبطة بفرط الوزن وا           

 يف ٧٠ مبا ينـاهز  ٢٠١٥أن تزيد يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية عام           
ويف بلدان مثل   . )١٥(٢٠٢٥ مرة عام    ٢,٤    ب وميكن أن تكون أكثر      ٢٠٠٧املائة مقارنة بعام    

. )١٦(قبلـة الصني أو اهلند، يتوقع أن يرتفع تأثري السمنة وداء السكري يف السنوات القليلة امل             
 يف املائـة مـن      ٠,٥ يف املائة يف األمراض غري املعدية إىل فقدان          ١٠وتؤدي زيادة متوسطها    

  .)١٧(الناتج احمللي اإلمجايل

__________ 

)١١(  OECD, Health at a Glance 2011 (Paris, 2011), p. 54.  
)١٢( WHO, Global Status Report, p. 9.  
)١٣( WHO, Global Health Risks, p. 17.  
داء الـسكري عـام   يف الواليات املتحدة، قدرت النفقات الطبية املباشرة والنفقات غري املباشرة اليت تعزى إىل               ) ١٤(

 (American نةـر من ضعف إمجايل تكاليف الرعاية الصحية لتلك السـ مليار دوالر، أكث١٣٢ مببلغ ٢٠٠٢

Diabetes Association, “Economic costs of diabetes in the US in 2002,” Diabetes Care, vol. 26, No. 3 

(2003), p. 917  دوالر مليـار ١٧٤، بلـغ الـرقم   ٢٠٠٧؛ ويف عـام American Diabetes Association,) 

“Economic costs of diabetes in the US in 2007,” Diabetes Care, vol. 31, No. 3 (2008), p. 596 . ويف
 مليـار دوالر    ٦٥إىل  منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبـي، تصل تكاليف الرعاية الصحية لداء السكري            

  ).٢٨، الفقرة )A/66/83(تقرير األمني العام ( يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ٤و ٢يف السنة، أو ما بني 
)١٥ ( United Kingdom, Government Office for Science, Tackling Obesities: Future Choices (2007), p. 40.  
)١٦( B.M. Popkin, “Will China’s nutrition transition overwhelm its health care system and slow 

economic growth?” Health Affairs, vol. 27, No. 4 (2008), p. 1072)   يقدر أن اآلثار االقتصادية غـري
  ).٢٠٢٥ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل عام ٨,٧٣املباشرة لفرط الوزن والسمنة ميكن أن تصل إىل 

)١٧( WHO, Global Status Report, p. 3.  
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  ١الشكل البياين رقم 
إمجايل الوفيات حسب السبب العام ومنطقة منظمة الصحة العاملية وجمموعة الدخل للبنك            

  ٢٠٠٨الدويل واجلنس، 
منطقة شـرق   =  .م. ش. منطقة األمريكتني، م  =  .أم. منطقة أفريقيا، م  =  .أ. م: مالحظة(

منطقة جنوب شرق آسيا، =  .آ. ش. ج. منطقة أوروبا، م=  .أو. البحر األبيض املتوسط، م  
  ).منطقة غرب احمليط اهلادئ=  .ه. م. غ. م
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  .١٠، ص )٢٠١١جنيف، (، ٢٠١٠تقرير الوضع العاملي اخلاص باألمراض غري املعدية   :املصدر

  ٢الشكل البياين رقم     

  
  
  
  
  
  
  
  

 Euromonitor International, Cardiovascular Health: A Key Area of Functional Food and  :املصدر

Drinks Development (June 2010).  

 ذكور
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األمراض املعدية اليت تصيب األم
 واجلنني والناجتة عن سوء التغذية
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مط  ما يؤدي الـن   فكثرياً. )١٨(والتأثريات الصحية لألمناط الغذائية السيئة معروفة جداً        -١٠
، إىل ارتفاع ضغط الـدم      )١٩(الغذائي الغين بامللح والكحول، إضافة إىل قلة التمارين الرياضية        

 ٥١ويعزى حوايل   . الذي يزيد بدوره من خماطر السكتات وأمراض القلب والقصور الكلوي         
 يف املائة من أمراض القلـب اإلقفاريـة إىل          ٤٥يف املائة من السكتات يف مجيع أحناء العامل و        

. ع ضغط الدم الذي يصيب على حنو خاص البلدان املتوسطة الدخل يف أوروبا وأفريقيا             ارتفا
وميكن لألمناط الغذائية الكثرية الدهون املشبعة واخلمول البدين أن تزيـد مـن مـستويات               
   الكوليِْستريول، وهو بدوره عامل خطر على املصابني باألمراض القلبية الوعائيـة ومـسؤول             

وقد يتسبب تغري النمط الغذائي وقلة التمارين الرياضية يف        . )٢٠(ة كل سنة   مليون وفا  ٢,٦عن  
 يف املائة من الوفيـات علـى الـصعيد       ٦رفض األنسولني أو زيادة سكر الدم املسؤول عن         

وقد يكون  . العاملي، ألن هذا يعرض املصابني به لداء السكري أو أمراض القلب أو السكتات            
اء السكري هو احلليب الصناعي للرضع الذي حيتوي كميـة          أحد أسباب القابلية لإلصابة بد    

، يزيد النمط الغذائي غري الـصحي مـن         وأخرياً. )٢١(من سكر الدم املتقدم تزيد عن احلليب      
فاخنفاض الكميـة   . خماطر اإلصابة بسرطان الثدي والقولون والربوستاتة وغريها من األعضاء        

خماطر األمراض القلبيـة     سبيل املثال، من     ت ال يزيد، على   املستهلكة من الفواكه واخلضراوا   
  .  من خماطر السرطانات املعدية املعويةالوعائية فحسب، وإمنا أيضاً

__________ 

)١٨( WHO, Global Health Risks, pp. 16-18.  
سيناقش املقرر اخلاص يف هذا التقرير نقص التمارين الرياضية الناتج عن التحضر والتغريات اليت عرفتها أمناط              )١٩(

يف األمراض  فيتسبب  النقل، وهو عامل خطر هام يعمل باالقتران مع النمط الغذائي الغين بالسعرات احلرارية              
 يف املائـة مـن داء       ٢٧ يف املائة من سرطان الثدي والقولون، و       ٢٥-٢١ويقدر أنه يتسبب يف     . غري املعدية 

  . يف املائة من أمراض القلب اإلقفارية٣٠السكري، وحوايل 
)٢٠( WHO, Global Health Risks, p. 16 and Global Status Report, p. 2.  
)٢١( V. Mericq and others, “Maternally transmitted and food-derived glycotoxins,” Diabetes Care, vol. 

33, No. 10 (2010), pp. 2232-2237.  
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  ٣الشكل البياين رقم 
يف مجيع أحناء العـامل وحـسب       (اليت تتسبب يف الوفاة املبكرة      املخاطر التسعة عشر    أهم  

  )٢٠٠٤مستوى دخل البلد، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 WHO, Global Health Risks: Mortality and Burden of Disease Attributable to  :املصدر

Selected Major Risks (Geneva, 2009), p. 10.  

 يف التمويل، ويعود ذلك جزئيا إىل أهنا مل         تواجه مكافحة األمراض غري املعدية نقصاً       -١١
 املائة من املساعدة     يف ٣فأقل من   . ٢٠٠٠تدرج ضمن األهداف اإلمنائية لأللفية املعتمدة عام        

تتسبب يف أكثر   رغم أهنا   اإلمنائية املخصصة للصحة تتجه إىل مكافحة األمراض غري املعدية،          
وتتضرر الفئات األفقر من السكان علـى حنـو غـري           . )٢٢(املبكرةمن ثلث جمموع الوفيات     

جتة عـن   فقد يتعذر على األسر الفقرية حتمل زيادة نفقات الرعاية الصحية النا          . )٢٣(متناسب
 مليون شخص يف براثن الفقر سنويا ألهنم ال يـستطيعون           ١٠٠ويقع  . األمراض غري املعدية  

__________ 

)٢٢( R. Nugent and A. Feigl, “Where have all the donors gone? Scarce donor funding for non-

communicable diseases”, Center for Global Development Working Paper No. 228 (Washington 

DC, 2010), p. 17.  
)٢٣( Ala Din Alwan and others, “Development at risk: addressing non-communicable diseases at the 

United Nations high-level meeting,” Bulletin of the World Health Organization, vol. 89 (2011), 

pp. 546-546A.  

 ضغط الدم
  تعاطي التبغ

  ارتفاع سكر الدم
  اخلمول البدين

  فرط الوزن والسمنة
  ارتفاع الكوليسترول
  ملأموناالتصال اجلنسي غري ا

  تعاطي الكحول
  نقص وزن األطفال

  دخان الوقود الصلب يف األماكن املغلقة
  املياه غري املأمونة والصرف الصحي والنظافة الصحية

   من الفواكه واخلضراواتةكاملستهلَالكمية قلة 
  رضاعة طبيعية دون املستوى األمثل

  تلوث اجلو اخلارجي احلضري
  املخاطر املهنية

  نقص فيتامني ألف
  قص الزنكن

  حقن الرعاية الصحية غري املأمونة
  نقص احلديد

 ) مليون٥٨,٨:اجملموع(الوفيات باآلالف

 مرتفعة الدخل
 متوسطة الدخل
 منخفضة الدخل
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، يكلف عالج داء الـسكري      ففي اهلند مثالً  . )٢٤(حتمل نفقات اخلدمات الصحية الضرورية    
، وتـؤدي  )٢٥(عيـشية املسرة األ يف املائة من إيرادات    ٢٥-١٥الشخص املصاب ما متوسطه     

وتـودي   يف املائة من األسر اهلندية       ٢٥لوعائية إىل نفقات كارثية ملا نسبته       األمراض القلبية ا  
وعالوة على ذلك، قد يتعذر على املصابني العمل    . )٢٦( يف املائة من األسر إىل الفقر      ١٠بنسبة  

 وقد تكون   .وينتج عن ذلك فقدان للمداخيل    وقد يضطر أفراد أسرهم إىل توفري الرعاية هلم،         
 معرفة، يف املتوسط، مبخاطر النمط الغذائي غري الصحي، وتعوزها املـوارد            األسر الفقرية أقل  

  . لتحسني منطها الغذائي
وجيب إعادة تشكيل نظم الزراعة الغذائية من أجل التصدي لتحديات سوء التغذيـة       -١٢
 يف الوقت نفسه ولـيس      - نقص التغذية ونقص املغذيات الدقيقة والتخمة     املتمثلة يف    - هذه

كل أشكاله إال بنهج يعتمد على      بوال ميكن التصدي لسوء التغذية      .  بعضها البعض  مبعزل عن 
يقـع إثراؤهـا    " أطعمة صحية " عن طريق توفري أغذية عالجية جاهزة أو         علوم الغذاء، مثالً  

باملغذيات الدقيقة ملكافحة نقص املغذيات الدقيقة أو اآلثار الصحية السلبية لألغذية الكـثرية             
األغذية الكثرية الـدهون    (واألمحاض الدهنية املفروقة، والصوديوم والسكر      الدهون املشبعة   
ويتطلب ضمان توافر الفواكه واخلضراوات وإمكانيـة احلـصول عليهـا           ). والسكر وامللح 

بكميات كافية ومنٍط غذائي متنوعٍ ومتوازن بصورة كافية على نطاق خمتلف فئات األغذيـة              
 وهذا يعين إعطاء األمناط الغذائية املالئمة واملستدامة اجتماعياً         .إعادةَ بناء نظم الزراعة الغذائية    

وينبغي تقييم أي تدخل يسعى     .  أولوية على جمرد توفري السعرات احلرارية الزهيدة الثمن        وبيئياً
الشرط القائل بأن يساعد هـذا       على   أعاله بناءً املبينة  إىل التصدي لشىت أشكال سوء التغذية       

  . عقبات أمامهوال خيلق ويات هذا ترتيب األولالتقييم 

  التصدي لنقص املغذيات الدقيقة  -ثالثاً  

  املبادرات احلديثة اليت تركز على التغذية  -ألف  
 إىل التصدي لـنقص املغـذيات الدقيقـة،    سعت العديد من اجلهود املبذولة مؤخراً     -١٣

وقد أطلق  . حلراريةمتجاوزة التركيز التقليدي على اخنفاض الكمية املستهلكة من السعرات ا         

__________ 

 السبيل إىل التغطية الـشاملة    : صحيةمتويل النظم ال  : التقرير اخلاص بالصحة يف العامل    منظمة الصحة العاملية،     )٢٤(
  .٥. ، ص)٢٠١٠جنيف، (

)٢٥( A. Ramachandran and others, “Increasing expenditure on health care incurred by diabetic subjects 

in a developing country: a study from India,” Diabetes Care, vol. 30, No. 2 (2007), 252-256.  
)٢٦( A. Mahal and others, The Economic Implications of Non-Communicable Disease for India, Health, 

Nutrition and Population Discussion Paper (Washington DC, World Bank, 2010).  
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مبـادرة   "٢٠٠٦عام  ) اليونيسيف(برنامج األغذية العاملي ومنظمة األمم املتحدة للطفولـة        
، أطلقت منظمة األغذيـة     ٢٠٠٨ويف عام   . القضاء على اجلوع ونقص التغذية لدى األطفال      

 ونقص  ود املتجددة ملكافحة اجلوع   اجله‘والزراعة ومنظمة الصحة العاملية واليونيسيف مبادرة       
، اليت هتدف إىل زيادة التدخالت اليت تتناول نقـص التغذيـة لـدى              ‘التغذية لدى األطفال  

األطفال عن طريق عمل منسَّق لوكاالت األمم املتحدة، واجملتمع املدين، واملاحنني والقطـاع             
 ٢٢وقد قامت فرقة العمل الرفيعة املستوى البالغ عدد أعـضائها           . اخلاص، يف إطار خطط قطرية    

التابعة لألمني العام املعنية باألمن الغذائي يف الوقت احلاضر بتحديث إطـار العمـل              واً  عض
الشامل حبيث يتناول بشكل صريح األمن الغذائي والتغذوي مع التركيز على الروابط بـني              

وأخريا، تسعى مبادرة حتسني مـستوى التغذيـة        . الزراعة والنظم الغذائية والنواتج التغذوية    
 منذ تقدميها إلطار     واليت اكتسبت زمخاً   ٢٠٠٩حة املتعددين اليت أطلقت عام      ألصحاب املصل 

 إىل تـشجيع إجـراءات      ٢٠١٠أبريـل   /العمل الرامي إىل حتسني مستوى التغذية يف نيسان       
مارات حمددة اهلدف ترمي إىل حتسني تغذية األمهات واألطفال خالل فترة األلف يوم             ثواست

  . ة، عندما يكون للتغذية اجليدة أثر حاسم على مستقبل الطفلاملمتدة من احلمل إىل سن الثاني
وإضافة إىل تشجيع احلكومات على اعتماد خطط عمل وطنية لتحـسني التغذيـة يف                -١٤

خمتلف السياسات القطاعية، يشمل إطار العمل الرامي إىل حتسني مـستوى التغذيـة إنـشاء               
مة من أجل زيادة حتسني التغذيـة عـن         شراكات تربط جمتمع األعمال واجملتمع املدين واحلكو      

وتـشمل  . طريق تدخالت مراعية للتغذية على طول سلسلة القيمة على الـصعيد القطـري            
، وتـشجيع الـسلوكيات التغذويـة       املعززةغذائية  النتجات  املتدخالت القطاع اخلاص إنتاج     

اهلن، وضمان  الصحية، وترتيب بيئات العمل بطريقة تتيح للنساء ضمان تغذية جيدة هلن وألطف           
قدرة الفئات املنخفضة الدخل على احلصول على املنتجات ذات القيمة التغذوية اجليدة، وبنـاء              

وحتظى بعض هـذه الـشراكات بـدعم        . القدرات احمللية عن طريق نقل املعرفة والتكنولوجيا      
كة بني  وقد أُطلق التحالف العاملي لتحسني التغذية، وهو شرا       . التحالف العاملي لتحسني التغذية   

وقد . ٢٠٠٢القطاعني العام واخلاص، خالل دورة اجلمعية العامة االستثنائية املعنية بالطفل عام            
 ٢٥ يف أكثر من      كبرياً  مشروعاً ٣٦ شركة عرب    ٦٠٠أقام منذ ذلك احلني صالت مع أكثر من         

للمروجني  ووفقاً. النمط الغذائي الغائبة عن   املغذيات الدقيقة   احلصول على    من أجل حتسني     بلداً
 مليون شخص مبنتجات غذائية     ٤٠٠للتحالف العاملي لتحسني التغذية، فإنه يصل إىل ما يقارب          

  .معززة احملتويات التغذوية

  حتدي االستدامة  -باء  
خترج عن نطاق هذا التقرير تقييمات خمتلف مبادرات ومشاريع تشجيع التغذية اليت              -١٥

وينبغي أن يكون تزايد الطابع الدويل للتغذية       . ةمبادرة حتسني مستوى التغذي   حتت مظلة   جتري  
 أن مبادرة حتسني مستوى التغذية تقر بـضرورة أن تكـون   ومن اإلجيايب أيضاً. حمل ترحيب 
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السلطات الوطنية هي القوة الدافعة جلهود حتسني مستوى التغذية باعتماد هنج شامل لعـدة              
امية واملـاحنني واجملتمـع املـدين    قطاعات وأن حتصل على التزام ودعم حكومات البلدان الن  

لكن جيب على هؤالء الفاعلني أال يتغاضـوا، وهـم          . والوكاالت اإلمنائية والقطاع اخلاص   
يقدمون املساعدات، عن االستحقاقات املنصوص عليها يف القانون الدويل لفائـدة النـساء             

 قد تكون عرضـة      وغريهم من الفئات اليت    واألطفال واألقليات والالجئني واملشردين داخلياً    
يرحب املقرر اخلاص بالتقدم احملرز من خالل مبادرة حتسني التغذية،          وفيما  . للتهميش والتمييز 

وينبغـي  . فإنه يدعو إىل مواءمة صرحية ملبادراهتا مع حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف الغذاء             
  .تقدمي عدد من املالحظات يف هذا الصدد

 وما تالها   )٢٧(١٩٨١ة الدولية لتسويق بدائل لنب األم لعام        ، من املقلق أن املدون    أوالً  -١٦
من قرارات مجعية الصحة العاملية ال يزال إنفاذها دون املستوى، بالرغم من االعتراف الواسع              

 خالل الـستة أشـهر األوىل ومواصـلة         النطاق بأن االقتصار على الرضاعة الطبيعية حصراً      
لتكميلية اآلمنة والكافية، حىت إمتام سنتني أو ما بعدمها         الرضاعة الطبيعية، إضافة إىل األغذية ا     

هو الطريقة املثلى لتغذية الرضع وهو الطريقة اليت حتد من خطر السمنة واألمراض غري املعدية               
وينبغي للبلدان امللتزمة بتحسني التغذية البدء بتنظـيم تـسويق          . )٢٨(يف أطوار العمر الالحقة   

     بقـرار مجعيـة الـصحة       وغريه من بدائل لنب األم، عمالً     احلليب الصناعي التجاري للرضع     
، وتنفيذ اجملموعة الكاملة لتوصيات منظمة الصحة العاملية املتعلقـة بتـسويق       ٦٣/٢٣العاملية  

بدائل لنب األم واألغذية واملشروبات غري الكحولية املخصصة لألطفال، عمال بقرار مجعيـة             
  .٦٣/١٤الصحة العاملية 

 على احلوامل واملرضـعات  ن تركيز بعض مبادرات التغذية املطروحة مؤخراً   ، أ وثانياً  -١٧
، ينبغي أال يقلل من ضرورة تلبية االحتياجات الغذائية لآلخرين،          والرضع، وإن كان مفهوماً   

فاحلق يف الغـذاء    . ومنهم األطفال والنساء غري احلوامل أو غري املرضعات واملراهقني واملسنني         
يـدعو إىل وضـع     وهـذا   . تغذية الكافية حق عاملي مضمون للجميع     الكايف الذي يشمل ال   

استراتيجيات وطنية عريضة القاعدة إلعمال احلق يف الغذاء تتناول جمموع العوامل املـسببة              
لسوء التغذية، وليس املبادرات الضيقة التركيز اليت تليب االحتياجات اخلاصة لنمـاء الطفـل              

  .عيد ميالده الثاينإىل تكونه من حلظة خالل الفترة املمتدة 
، ال حتل التدخالت الرامية إىل حتسني التغذية واليت تـستهدف احلوامـل أو              وثالثاً  -١٨

وية لنقص ياملرضعات واألطفال دون سن الثانية، وإن كانت أساسية، حمل معاجلة األسباب البن
 من بـني هـذه       إىل أن  وقد أشار املقرر اخلاص سابقاً    . التغذية وعدم مالءمة النمط الغذائي    

__________ 

  .٣٤/٢٢ منظمة الصحة العاملية يف قرارها ااعتمدهت )٢٧(
املستوى املعين بالوقاية من األمـراض غـري املعديـة        انظر اإلعالن السياسي الجتماع اجلمعية العامة الرفيع         )٢٨(

  )).ط(٤٣، املرفق، الفقرة ٦٦/٢قرار اجلمعية العامة (ومكافحتها 
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األسباب البنيوية الرئيسية هناك النظم الغذائية غري املنصفة اليت ال تشمل أفقر املزارعني الـصغار               
؛ وإعطاء الزراعة األحادية احملـصول لـبعض        )٢٩(بصورة كافية واليت ال حتد من فقر األرياف       

شأهنا أن تساعد على     اليت من    األغذية األساسية أولوية على حساب النظم الزراعية األكثر تنوعاً        
وتعد انتهاكات حقوق املرأة وانعدام املساواة بني اجلنسني        . )٣٠(ضمان منط غذائي أكثر مالءمة    

ومن شأن حتسني إمكانيـة     .  آخر يفسر رداءة النواتج التغذوية      رئيسياً وعدم متكني املرأة عامالً   
 ميزانيـة األسـر      والسماح هلا باختاذ قـرارات بـشأن       )٣١(حصول املرأة على موارد اإلنتاج    

 ومحايتها من الضغوط، مبا يف ذلك الضغوط االقتصادية اليت تدفعها إىل التخلي عن              )٣٢(املعيشية
  . املمارسات املثلى للرضاعة الطبيعية، أن يساهم مسامهة كبرية يف حتقيق نتائج تغذوية إجيابية

لتـدخالت  وال ينبغي أن تكـون ا   . وجيب أن يتواصل بذل اجلهود على هذه اجلبهة         -١٩
فعلى سبيل  .  من استراتيجيات أعرض قاعدة إلعمال احلق يف الغذاء الكايف         التغذوية إال جزءاً  

 عنـدما   ضـرورياً ) لتحسني حمتواها التغذوي  املعززة  (املعززة  املثال، قد يكون توفري األغذية      
 يكون اإلنتاج احمللي غري متنوع بصورة كافية وغري قادر على اإلمـداد مبجمـوع األغذيـة          

وستكون إعادة بناء النظم الغذائية احمللية، عن طريق نظم زراعة          . الالزمة لنمط غذائي مالئم   
متنوعة ترمي إىل ضمان توافر األغذية الكافية وإمكانية احلصول عليها، أكثر استدامة علـى              

 وميكن للنظم الغذائية القائمة على املعارف والظروف احمللية، من مثل احلدائق          . املدى الطويل 
املرتلية واجملتمعية، أن تكون طريقة فعالة الكلفة يف مكافحة نقص املغذيات الدقيقـة، كمـا               

؛ وتوفر مثـل هـذه   )٣٣(أثبتت أمثلة من بنغالديش وجنوب أفريقيا وكمبوديا ونيبال والنيجر  

__________ 

)٢٩(  A/HRC/13/33 و A/66/262)  السالسل الغذائية (وA/65/281)      و) احلـصول علـى األراضـيA/64/170 
  ).السياسات املتعلقة بالبذور(

)٣٠(  A/HRC/16/49 ٢٧-٢٦، الفقرتان.  
سد الفجوة  : املرأة يف قطاع الزراعة   : ٢٠١١-٢٠١٠حالة األغذية والزراعة    نظمة األغذية والزراعة،    انظر م   )٣١(

؛ ومن شأن سد الفجوة بني اجلنسني من حيث الغلة الزراعية           )٢٠١١: روما (بني اجلنسني من أجل التنمية    
يث حتد بذلك مـن الفقـر        يف املائة، حب   ٤ و ٢,٥أن يؤدي إىل زيادة اإلنتاج الزراعي بنسبة تتراوح ما بني           

  ). و.ص(واجلوع 
)٣٢( M. Walsh, “Women in food aid interventions: impacts and issues”, in Time for Change: Food Aid 

and Development (World Food Programme, Rome, 2008) يف ٢٠؛ تزيد حظوظ الطفل يف البقاء بنسبة 
  .األسرة املعيشيةاملائة عندما تتحكم األم يف ميزانية 

)٣٣( See M. Faber and A.J.S. Benadé, “Integrated home-gardening and community-based growth 

monitoring activities to alleviate vitamin A deficiency in a rural village in South Africa,” Food, 

Nutrition and Agriculture, No. 32 (2003), pp. 24-32 .نظر أيـضاً ا A/HRC/19/59/Add.3  الفقـرات ،
وفيما يتعلق  ). ناتال - بشأن حدائق غذاء األسر املعيشية والزراعة احلضرية يف مقاطعة كوازولو          (٤٩-٤٧

 Helen Keller International, “Homestead Food Production for Improvingبأمثلة البلدان اآلسيوية، انظر 

Micronutrient Status of Women and Children, Poverty Reduction and Promotion of Gender 

Equality,” 2006, and World Bank, From Agriculture to Nutrition: Pathways, Synergies and 

Outcomes (Washington, 2007), pp. 39-42.  
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النظم الغذائية البديلة ميزة إضافية تتمثل يف زيادة املداخيل احمللية والقـدرة علـى مقاومـة                
  .  األسعار، وهو مسلك آخر ميكن من خالله حتصيل نتائج تغذوية إجيابيةصدمات

، توجد مصادر قلق حمتملة بشأن العالقة بني احللـول الـيت تقـوم علـى                ورابعاً  -٢٠
. التكنولوجيات واملنتجات املستوردة والسياقات احمللية اليت تطبـق فيهـا هـذه احللـول             

فعلى سبيل املثال، تعد معاجلة امللح باليود       . لتغذيةوللتكنولوجيا دور أساسي تلعبه يف حتسني ا      
 حتسني حمتوى بعـض  - وميكن للتدعيم البيولوجي. طريقة فعالة الكلفة للحد من نقص اليود   

 أن يقدم فوائد هامة لـسكان       - األغذية األساسية من املغذيات الدقيقة على مستوى الغالل       
يف  وبأسعار باملغذيات الدقيقة منتجة حملياًاألرياف، وحيسن إمكانية حصوهلم على أغذية غنية       

، على النحو الذي يوضحه اعتماد البطاطس احللوة الربتقالية اليت حتد من نقص فيتامني املتناول
لكن هذه التكنولوجيات ميكن أن تـؤدي إىل سـقوط          . )٣٤(ألف بشكل كبري يف موزامبيق    

حمميـة حبقـوق   تكنولوجيات  إذا كانت اجملتمعات احمللية املعنية يف التبعية على املدى الطويل       
وإضافة إىل ذلك، ميكن أن تتقلص فرص املـزارعني احمللـيني وإمكانيـات             . امللكية الفكرية 

دخوهلم السوق إذا أدت إىل إجياد أسواق جديدة يسيطر عليها الفاعلون االقتصاديون الـذين           
  . دخلون هذه التكنولوجياتُي

 التحالف العاملي لتحسني التغذية توضـيحاً     امهات  الدائرة حول مس  وتقدم املناقشات     -٢١
ولعل أحد أسباب عقد الشركات لشراكات مع التحالف العاملي لتحسني التغذية هـو             . لذلك

 ، أي املستهلكني احملتملني الذين يعتربون أفقر من أن يشكلوا سـوقاً           "قاعدة اهلرم "الوصول إىل   
       يدعمها التحالف العاملي لتحـسني التغذيـة        بيد أن املبادرات اليت   .  على املدى القصري   موسراً

ال ينبغي أن تسد الطريق أمام ظهور حلول مستدامة ومنصفة يتلقى يف إطارها الناس اخلدمات               
 ببناء قـدرات    وتقوم بعض مشاريع التحالف العاملي لتحسني التغذية فعالً       . من منتجني حمليني  

لكن ينبغي  . ى املدى الطويل دون دعم خارجي     الشركاء احملليني حبيث تتمكن من االستمرار عل      
متكن اجملتمعات احملليـة    للخروج  أن يتضمن أي تدخل من هذه التدخالت استراتيجية واضحة          

ويف هذا الصدد، ينبغي للماحنني أن جيعلوا دعمهم للتحالف العاملي لتحـسني    . من تغذية نفسها  
وخباصة، كما ورد   .  للخروج جية واضحة  مبتطلب التفريع هذا وباعتماد استراتي     التغذية مشروطاً 

عندما تكـون الـنظم     "يف مقترح مشروع قواعد السلوك املتعلقة باألمناط الغذائية املستدامة،          
اإليكولوجية قادرة على حتمل أمناط غذائية مستدامة، وبرامج تغذوية، وسياسات وتـدخالت            

ـ         دما يكـون احلليـب     داعمة الستخدام املكمالت، وأغذية عالجية جاهزة، ومقويات، وعن
تسويق هـذه   ...  الصناعي للرضع غري مالئم وميكن أن يؤدي إىل سوء التغذية، وعندما يكون           

  .)٣٥("مشاكل كربى للصحة العامةيسهم يف خلق األغذية البديلة وما يتصل هبا من منتجات 
__________ 

)٣٤( J. Low and others, “A food-based approach introducing orange-fleshed sweet potatoes increased 

vitamin A intake and serum retinol concentrations among young children in rural Mozambique,” 

Journal of Nutrition, vol. 137 (2007), pp. 1320-1327.  
)٣٥( Final report of the International Scientific Symposium on Biodiversity and Sustainable Diets 

(footnote 4 above), p. 16.  
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  حقوق اإلنسانقائم على أساس القيمة املضافة إلطار   -جيم  
التغذوية املذكورة أعاله باعتماد هنج يقوم على حقوق اإلنسان   ميكن تعزيز املبادرات      -٢٢

وبدجمه يف استراتيجيات وطنية أوسع إلعمـال احلـق يف          ) املساءلة واملشاركة وعدم التمييز   (
من الفعالية والقدرة على املسامهة يف حلول مستدامة        مزيداً   النهج   امثل هذ وسُيضفي  . الغذاء

  . وطويلة املدى
مبا يف ذلـك    فور تقدمي االلتزامات وحتديد األهداف، رصد التقدم        طلب   تت املساءلة  -٢٣

ولذلك . إعادة حتديد السبل املختارةوعدم حتقيق النتائج يوجب املوارد، توفري  التقدم احملرز يف    
من األساسي وضع مؤشرات لقياس املدخالت والنواتج والعمليـات، واختـاذ اإلجـراءات             

  .)٣٦(رد املخصصة أو عندما تكون النتائج دون التوقعاتاملواتوفر التصحيحية حيثما مل 
 من اخلطوط التوجيهية    ٣-١٠التوجيهي  املبدأ   مع   ، متاشياً املشاركةويكفل مقتضى     -٢٤

 أن يكون الدافع    ويعين أيضاً . املتعلقة باحلق يف الغذاء، مراعاة االعتبارات الزراعية والغذائية احمللية        
اإلجراءات القطريـة   يقع التمييز بني    د الشركاء احملليون وأن     وراء احللول هو الطلب وأن ُيحدَّ     

كما يتيح حتديد حلول بديلة قائمة على املعارف والظروف احمللية، من           . واإلجراءات احلكومية 
وتتطلب املشاركة تويل املستفيدين جلزء مـن عمليـة التقيـيم           . مثل احلدائق املرتلية واجملتمعية   
 وهذا ليس من قبيل التمكني فحسب، وإمنا يعزز أيضاً        .  األفيد هلم  واملشاركة يف تصميم احللول   

  .فعالية التدخالت ألنه ينشئ حلقة للتغذية االرجتاعية تيسر استمرار التعلم وحتسني السياسات
 أن تكون التدخالت حمددة اهلدف، حبيث تركز على أكثـر           عدم التمييز ويكفل مقتضى     -٢٥

، من شأن اعتماد احلكومـات   وأخرياً. تكون مراعية لنوع اجلنس   ، وأن    وهتميشاً الفئات استضعافاً 
 بأساليب تشاركية أن يكفل حتديد احتياجات مجيـع         استراتيجيات وطنية إلعمال احلق يف الغذاء     

وينبغي . الفئات، مبن فيها احلوامل واملرضعات والرضع، ووضع إجراءات لتلبية تلك االحتياجات          
أطوار ب اجلهود الرامية إىل حتسني التغذية خالل الطفولة املبكرة          اًهلذه االستراتيجيات أن تربط أيض    

 يشمل احلياة كلها على النحو الذي أوصت بـه منظمـة            احلياة اليت تليها، حبيث تعتمد منظوراً     
 للرضـاعة   ، وذلك من أجل مراعاة أمور من مثل أن احلليب الصناعي، خالفاً           )٣٧(الصحة العاملية 

للسمنة؛ وينبغي أن تيسر التنسيق بني اإلدارات، حبيث تعترف بأن احلـق             الطبيعية، قد يكون سبباً   
  قـاراً   يشمل احلكومة برمتها؛ وينبغي أن تضع إطـاراً         تعاونياً  يستلزم جهداً  ئميف منط غذائي مال   

  .متعدد السنوات يوفر الظروف الالزمة لالستثمار اخلاص وكذا الستمرار جهود احلكومة
__________ 

 واليت  ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٢قارن مع استراتيجية األمني العام العاملية لصحة املرأة والطفل اليت أطلقت يف              )٣٦(
والـيت تـرى أن     أعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغـه        تقوم بشكل صريح على حق اإلنسان يف التمتع ب        

  . أساسياًللمساءلة دوراً
، ١٧-٥٧ستراتيجية العاملية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدين، مجعية الصحة العامليـة، القـرار              انظر اال  )٣٧(

 R. Uauy and J. Kain, “The epidemiologicalوبشأن أمهية هـذا النـهج، انظـر    . ٢٨امللحق، الفقرة 

transition: need to incorporate obesity prevention into nutrition programmes,” Public Health 

Nutrition, vol. 5, No. (2002), pp. 223–229.  
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  زن والسمنةالتصدي لفرط الو  -رابعاً  

  ة الغذائيةنظم الزراعدور   -ألف  
املقرر اخلاص، يف اجلزء الثاين، الزيادة الكبرية اليت تعرفها األمراض غري املعدية      وصف    -٢٦

. وتفسر هذا التطور جمموعة كبرية من العوامـل       . والوفيات املمكن اتقاؤها يف مجيع املناطق     
الرياضية املرتبطة بالتحضر، ومن مث زيادة      وهي تشمل تعاطي التبغ والكحول، وقلة التمارين        
وكثريا ما تعزى هذه الوفيات املمكـن       . أساليب احلياة اآلبدة، واألمناط الغذائية غري املالئمة      

 اختيارات تقليل التمارين الرياضية واستهالك قـدر        - "اختيارات أسلوب احلياة  "اتقاؤها إىل   
لقد أنشأنا بيئات مسمِّنة    . مشكلة منظومية لكن املشكلة   . أكرب من األمالح والسكر والدهون    

ويلعـب  . )٣٨(اخليارات األسلم صحياً  وال تيسر   يف معظم األحيان    تنايف   غذائية   وطورنا نظماً 
  .  يف هذا االجتاه كبرياًتغري نظم الزراعة الغذائية دوراً

  السياسات الزراعية  -١  
 سنة املاضية، كنتيجة مركبة     لقد ارتفع اإلنتاج الزراعي بصورة مثرية خالل األربعني         -٢٧

الستيالد احملاصيل، واالستخدام الكثيف لألمسدة، ومْيكنة اإلنتاج يف املـزارع الكـربى يف             
ذلك، نتيجة اإلعانات املقدمة لـدعم   القادرة على   املناطق حديثة العهد بالزراعة، ويف البلدان       
فقد جرى  .  هذا التطور  لكن ليس هناك توازن يف    . املزارعني وكثافة جهود البحث والتطوير    

الترويج لبعض احلبوب األساسية وفول الصويا، وكانت اإلعانات اليت استفادت منها مسؤولة  
إال القليل لتحسني توافر    ينجز  وباملقابل، مل   . )٣٩( عن اإلفراط يف اإلنتاج ويف االستهالك      جزئياً

وذلـك،   واخلضراوات،   مثن بقوليات من مثل العدس أو البسلة اهلندية، أو الفواكه         ومعقولية  
عن طريق تقليل خسائر ما بعد احلصاد وحتسني التسويق من خالل بنيـة             على سبيل املثال،    

  . حتتية أفضل للنقل تربط املزارعني باملستهلكني
إنتـاج الفواكـه    فيمـا زاد    ،  ٢٠٠٩ و ١٩٦١بـني   الواقعة  ما هي النتيجة؟ يف الفترة        -٢٨

 املائة   يف ٦١٠زاد اإلنتاج العاملي من البذور الزيتية بنسبة         يف املائة، فقد     ٣٣٢واخلضراوات بنسبة   
. الغـذائي ارتبط هذا الوضع بتحول الـنمط       وقد  . )٤٠( يف املائة  ٣٧٢وإنتاج اللحوم بنسبة    

__________ 

)٣٨( See D. Stuckler and K. Siegel, eds., Sick Societies: Responding to the Global Challenge of Chronic 

Disease (New York, Oxford University Press, 2011).  
)٣٩( See L.S. Elinder, “Obesity, hunger and agriculture: the damaging role of subsidies,” British 

Medical Journal, vol. 331, No. 7528 (2005), pp. 1333-1336.  
)٤٠(  The Chicago Council on Global Affairs, Bringing Agriculture to the Table: How Agriculture and 

Food Can Play a Role in Preventing Chronic Disease, (2011) (study by a group of experts chaired 

by Rachel Nugent), p. 29.  
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، زادت البلدان النامية كمية السعرات احلرارية       )٢٠٠٣-١٩٦٣ (فخالل الفترة نفسها تقريباً   
 ١٩٩(والزيوت النباتية   )  يف املائة  ١٢٧(والسكر  ) ئة يف املا  ١١٩(اليت تستهلكها من اللحوم     

وعلى ).  يف املائة  ١٠٥(، كما زادت البلدان املصنعة استهالكها من الزيوت النباتية          )يف املائة 
الصعيد العاملي، أصبحت األمناط الغذائية على حنو متزايد كثرية السعرات احلراريـة وغنيـة              

االستعاضة عن العديد من األغذية الغنية باألليـاف        بالسكر وامللح والدهون املشبعة، بسبب      
  . )٤١(جمهزة بشكل مكثفبأغذية 

     . وأدت السياسات الزراعية إىل هذه التحوالت يف األمناط الغذائيـة عـرب قنـاتني               -٢٩
. وتربية املواشي يف قطاعي جتهيز األغذية      زهيد الثمن    ، أصبحت الذرة والفصوليا ُمدخالً    أوالً

متزايـدة  وتستخدم كميات .  وإىل زيت نبايت   ليا العامل إىل علف للحيوانات    حيول معظم فصو  
مستخلص الـذرة الغـين     (إلنتاج مواد التحلية املشتقة من النشا       )  الذرة أساساً(من احلبوب   
، وهو ما يفسر إىل حد كبري الزيادة العاملية يف استهالك مواد التحليـة الكـثرية                )بالفركتوز

 سعرات حراريـة يف     ٣٠٦، كان كل شخص يستهلك      ٢٠٠٠عام  ويف  . السعرات احلرارية 
، كما كانت مواد التحلية الكـثرية الـسعرات         ١٩٦٢اليوم، بزيادة حوايل الثلث عن عام       

الكربوهيـدرات   جمموع السعرات احلرارية وجمموع      احلرارية تستأثر وقَْتها حبصة األسد من     
، فقد ردت صـناعة      خطرياً  تدهوراً ومبا أن أسعار احملاصيل األساسية عرفت     . )٤٢(املستهلكة

، وهو ما أفـضى إىل      كثيفاًجتهيزاً  األغذية  جتهيز  عن طريق   " إضافة القيمة "    بالزراعة الغذائية   
وقد سرَّع هذا،   . منط غذائي أغىن بالدهون املشبعة واألمحاض الدهنية املفروقة وامللح والسكر         

، على الصعيد   لألغذية اجملهزة ار السريع   إضافة إىل التحضر وارتفاع نسب عمالة املرأة، االنتش       
  .احمللي وكذا عن طريق الصادرات اليت جيري إغراق األسواق األجنبية هبا

وكان مثة تأثري آخر على النمط الغذائي من خالل األسعار، عن طريق تغيري األسعار                -٣٠
موعة واسعة مـن    فاألمناط الغذائية الصحية اليت تتضمن جم     . النسبية لألغذية يف سلة املستهلك    

الفواكه واخلضراوات أغلى، يف البلدان املرتفعة الدخل، من األمناط الغذائية الغنية بـالزيوت             
زيادة فـرط الـوزن     يف  سبب  هو ال وبالرغم من أن هذا قد ال يكون        . )٤٣(والسكر والدهون 

ؤدي وهو ي. والسمنة مع مرور السنني، فمن املؤكد أنه أحد العوامل املسؤولة عن هذا الوضع           
 بـني    قوياً ويبني العلماء تالزماً  . إىل تباينات اجتماعية اقتصادية هامة يف جودة النمط الغذائي        

__________ 

)٤١(  J. Kearney, “Food consumption trends and drivers,” Philosophical Transactions of The Royal 

Society, vol. 365, No. 1554 (2010), p. 2795.  
)٤٢( B.M. Popkin and S.J. Nielsen, “The sweetening of the world’s diet,” Obesity Research, vol. 11 

(2003), pp. 1326 and 1328.  
)٤٣( P. Monsivais and others, “Following federal guidelines to increase nutrient consumption may lead 

to higher food costs for consumers”, Health Affairs, vol. 30, No. 8 (2011), pp. 1471-1477; C. 

Rehm and others, “The quality and monetary value of diets consumed by adults in the United 

States”, American Journal of Clinical Nutrition, vol. 94, No. 5 (2011), pp. 1333-1339.  
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تدين التعليم ومستويات الدخل وارتفاع نسب السمنة والنوع الثاين من داء السكري وَمَرض             
  . )٤٤(القَلْبِ التَّاجِّي

 الطعام الصحي فيه أغلى فكل جمتمع يكون . وال ينبغي السماح باستمرار هذا الوضع       -٣١
بل وتزداد حتمية هـذا     .  فيه نظام األسعار إصالح  من الطعام غري الصحي جمتمع يتحتم عليه        

  . األمر حني تكون أفقر الفئات أفقَر من أن تغذي نفسها بطريقة ال تضر بصحتها

  عوملة سالسل الغذاء  -٢  
ام أوالمها أن النمط الع   . قتنيتؤثر عوملة سالسل اإلمدادات الغذائية على التغذية بطري         -٣٢

هو تصدير األغذية العالية اجلودة والفواكه املدارية واخلـضراوات    كان بالنسبة للبلدان النامية     
وهذا يعين أنه بالرغم مـن      . بوجه خاص، إىل البلدان الغنية، ويف الوقت نفسه استرياد الدقيق         

وإن ( البلدان املنخفضة الـدخل      أن زيادة التجارة قد تكون خفضت مثن املغذيات الكبرية يف         
، فإن العكس هو الصحيح فيمـا يتعلـق         )تقلبات األسعار إزاء  كان ذلك مع زيادة اهلشاشة      

باملنتجات الغنية باملغذيات الدقيقة، وهو ما يدفع األسر الفقرية يف البلدان النامية إىل التحول              
 علـى املـواد     تمدة أساسـاً  إىل أمناط غذائية متكررة فقرية من حيث املغذيات الدقيقة، مع         

 مـن    قد تصبح متعذرة أو أعسر مناالً      األساسية النشوية مبا أن األمناط الغذائية األكثر تنوعاً       
" السعريثر  األ"هبذا  ولذلك قد تتأثر التغذية     . )٤٥(األمناط الغذائية القائمة على املواد األساسية     

  .ساسيةالناتج عن التحول يف األسعار النسبية للسلع الغذائية األ
ـ األمنـاط   ، تفضي عوملة السالسل الغذائية إىل التحول عن         وثانياً  -٣٣  املرتفعـة   ةالغذائي

. الكربوهيدرات املركبة واأللياف إىل أخرى حتتوي نسبة أعلى من الـدهون والـسكريات            
، تتحول أمناط اإلصابة باألمراض من األمراض املعدية والناجتة         "التحول التغذوي "ونتيجة هلذا   

لنقص التغذوي إىل ارتفاع معدالت اإلصابة مبرض القلب التاجي، وداء السكري غَـُري             عن ا 
ويبدو هذا االجتاه على حنـو      . )٤٦(املُْعَتِمِد على األْنُسولني، وبعض أنواع السرطان، والسمنة      

يف هذا  ، وقد درس املقرر اخلاص عن كثب اآلليات املؤثرة          )٤٧(خاص يف االقتصادات الناشئة   
__________ 

)٤٤( J. Banks and others, “Disease and disadvantage in the United States and in England”, Journal of 

the American Medical Association, vol. 295, No. 17 (2006), pp. 2037-2045; P. Monsivais and 

others, “Are socio-economic disparities in diet quality explained by diet cost?”, Journal of 

Epidemiology and Community Health (available online only), 2010.  
)٤٥( M.T. Ruel, “Operationalizing dietary diversity: a review of measurement issues and research 

priorities”, Journal of Nutrition, vol. 133, No. 11 (2003), pp. 3911S-3926S.  
)٤٦( C. Gopalan, Nutrition in Developmental Transition in South-East Asia, SEARO Regional Health 

Paper No. 21 (New Delhi, World Health Organization, 1992.(  
)٤٧( B.M. Popkin and P. Gordon-Larsen, “The nutrition transition: worldwide obesity dynamics and 

their determinants”, International Journal of Obesity, vol. 28 (2004), pp. S2-S9; A.M. Thow, 

“Trade liberalisation and the nutrition transition: mapping the pathways for public health 

nutritionists,” Public Health Nutrition, vol. 12 (2009), p. 2150.  
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 .)٥١( واملكـسيك  )٥٠( والـصني  )٤٩( وجنوب أفريقيـا   )٤٨(زياراته إىل الربازيل  خالل  الصدد  
توسع جتارة السلع األساسـية الغذائيـة وتـسارع         مبفعول  التحول التغذوي   ويتسارع نسق   

  .  اجملهزةالتكامل الرأسي للسالسل الغذائية، وكالمها يزيد من توافر األغذية
ن جمموعة متنوعة من األغذية متـوافرة       وبالرغم من أن عوملة سالسل الغذاء تعين أ         -٣٤

 سلبية على النظم الغذائية احمللية وإهنا تزيد مـن          ثاراًآطوال السنة لبعض املستهلكني، فإن هلا       
كما دفعت العديد من املستهلكني إىل التحول حنو زيـادة          . األثر اإليكولوجي للنظم الغذائية   

 والزيوت النباتية وامللـح والـسكر،       استهالك احلبوب األساسية واللحوم ومنتجات األلبان     
وعلى سبيل املثال، ميكن تفسري الزيادة السريعة يف استهالك         . وكمية أقل من األلياف الغذائية    

إىل حد كبري بالتوافر املفـاجئ للزيـوت   ) ومن مث الدهون يف النمط الغذائي(الزيوت النباتية   
وقد جعلت زيادة . )٥٢(لسوق العاملية بأسعار منخفضة يف ا   ) وخباصة زيت فول الصويا   (النباتية  

، اجملهزةاالستثمار األجنيب املباشر يف الصناعة التحويلية وتوسيع متاجر اخلدمة الذاتية األغذيةَ            
مبا فيها املشروبات غري الكحولية على وجه اخلصوص، يف متنـاول شـرحية واسـعة مـن                 

 التجارة  ، بعد دخول اتفاق   فعلى سبيل املثال  ). وإن كان ذلك ال يشمل أفقرهم     (املستهلكني  
 حيز النفاذ، زادت شركات الواليات املتحدة بشكل هائل استثماراهتا          احلرة ألمريكا الشمالية  

 ٥,٣ إىل   ١٩٨٧ ماليني دوالر عـام      ٢١٠من  (يف الصناعة التحويلية الغذائية يف املكسيك       
يك مبعدل سنوي يف املكساجملهزة وارتفعت مبيعات األغذية ) ١٩٩٩عام مليارات الدوالرات  

وما نتج عن ذلـك     . )٥٣(٢٠٠٣ إىل   ١٩٩٥ يف املائة خالل الفترة املمتدة من        ١٠ إىل   ٥من  
من ارتفاع يف استهالك األطفال املكسيكيني للمشروبات غري الكحولية والوجبات اخلفيفـة            

  . هو سبب الزيادة الشديدة لسمنة األطفال يف البلد

__________ 

)٤٨( A/HRC/13/33/Add.6 ٧-٥، الفقرات.  
)٤٩(  A/HRC/19/59/Add.3 ٥٦-٥٥، الفقرتان.  
)٥٠(  A/HRC/19/59/Add.1٢١-٢٠فقرتان ، ال.  
)٥١(  A/HRC/19/59/Add.2 ٥٠-٤٨، الفقرات.  
)٥٢ (  C. Hawkes, “Uneven dietary development: linking the policies and processes of globalization with 

the nutrition transition, obesity and diet-related chronic diseases”, Globalization and Health, vol. 2, 

No. 4 (2006).  
 آونـسات   ٨ جرعة سـعتها     ٢٧٥يشار إىل أن استهالك مشروبات كوكاكوال ارتفع من         . (املرجع نفسه   )٥٣(

، )، وهو أعلى حىت من الواليات املتحـدة نفـسها         ٢٠٠٢ عام   ٤٨٧ إىل   ١٩٩٢للشخص يف السنة عام     
 See also A. Jiménez-Cruz and others, “Consumption of fruit, vegetables, soft. الـصفحة الـسابعة  

drinks, and high-fat-containing snacks among Mexican children,” Archives of Medical Research, 

vol. 33, No. 1 (2002), pp. 74-80; T.L. Leatherman and A. Goodman, “Coca-Colonization of diets 

in the Yucatan,” Social Science and Medicine, vol. 61, No. 4 (2005), pp. 833-846.  
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سالسل الغذاء وتوحيد األمناط الغذائية على نطاق الكرة  وتتباين آثار العوملة املتزايدة ل      -٣٥
مستويات أعلى من الدخل، يتحـول      إىل  ومع انتقال بلد    . األرضية حسب الفئات السكانية   

فالفئة األفقر من السكان أقل عرضة خلطر الـسمنة يف البلـدان            . ثقل فرط الوزن والسمنة   
ثريات السلبية يف االقتصادات النامية لبلدان ، لكن الفئة األفقر هي األكثر عرضة للتأ  )٥٤(الفقرية

اليت تزيد فيها حصة الفرد من الناتج القومي اإلمجايل         (الشرحية العليا من فئة الدخل املتوسط       
ويف البلدان املرتفعة الدخل، بالرغم من      . )٥٥(ويف البلدان املرتفعة الدخل   )  دوالر ٢ ٥٠٠عن  

فرط الوزن والسمنة، فإن النساء معرضـات       ال  يف جم  غري متناسب    أن الفقراء يتحملون عبئاً   
للخطر على حنو خاص ألن مداخيلهن أقل يف املتوسط من مداخيل الرجال وألن الرجال من               

 وتتطلب استخدام كمية هائلة      مرهقة جسدياً   ما يعملون أعماالً   الفئة املنخفضة الدخل كثرياً   
لـسمنة إىل والدة أطفـال يرتعـون        وترتع النساء الالئي يعانني فرط الوزن أو ا       . من الطاقة 

. بدورهم إىل السقوط يف فرط الوزن أو السمنة، وهو ما يؤدي إىل تدين اإلنتاجية والتمييـز               
    وهكذا جيري تأبيد احلرمان االجتماعي واالقتصادي على مر األجيال مـن خـالل فـرط               

  .)٥٦(الوزن والسمنة

  تسويق األغذية واملشروبات  -٣  
ت التسويقية لصناعة الزراعة الغذائية،      الوقت احلاضر إزاء املمارسا    مثة قلق حقيقي يف     -٣٦

فهي تشمل اإلعالن   : ونطاق هذه املمارسات واسع   . وال سيما التسويق يف صفوف األطفال     
التلفزيوين، وموضعة املنتجات، والشراكات التروجيية، والترويج بالتخفيـضات، والتـسويق          

لصحية اليت حتتوي كمية    ويروج معظم اإلعالنات لألغذية غري ا     . املباشر يف املدارس، وغريها   
وخلصت دراسة حديثة   . كبرية من السعرات احلرارية والسكر والدهون، واملنخفضة املغذيات       

عن اإلعالن التلفزيوين يف أستراليا، وآسيا، وأوروبا الغربية، وأمريكا الشمالية واجلنوبية، إىل            
 مـن اإلعالنـات     أن األطفال معرضون يف مجيع البلدان اليت أخذت عينات منها لكم هائل           

التلفزيونية لألغذية غري الصحية اليت تستخدم تقنيات إقناع موجهة إىل الطفل، وهو ما دفـع             
األغذيـة خـالل فتـرات ذروة       وضع قواعد إلعالنات    من أجروا الدراسة إىل الدعوة إىل       

فقدرة هذه املمارسات التسويقية على تغيري سـلوك املـستهلك        . )٥٧(املشاهدة لدى األطفال  

__________ 

)٥٤( For the case of Brazil, see R.B. Levy-Costa and others, “Household food availability in Brazil: 

distribution and trends (1974-2003),” Revista de Saúde Pública, vol. 39, No. 4, (2005), pp. 530-540 
 كبرية يف   صتها من املداخيل مخسة أضعاف احلد األدىن لألجور تعرف زيادة         يشار إىل أن الفئة اليت تتجاوز ح      (

  ). يف كمية الكربوهيدراتاستهالك الدهون واخنفاضاً
)٥٥( Popkin and Gordon-Larsen, “The nutrition transition”, p. S6.  
)٥٦(  F. Sassi, Obesity and the Economics of Prevention: Fit Not Fat (OECD, 2010), pp. 83-84.  
)٥٧( B. Kelly and others, “Television food advertising to children: a global perspective,” American 

Journal of Public Health, vol. 100, No. 9 (2010), pp. 1730-1736.  
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 يف البلدان النامية، ويعود ذلك يف جزء منه إىل أن عالمات الشركات العامليـة               ظة جداً ملحو
  . )٥٨(إجيابيةبدالالت اليت توجد مقراهتا يف الشمال ترتبط يف األذهان 

  إعادة صياغة نظم الزراعة الغذائية  -باء  
 لقد أصبحت احلكومات تدرك اآلثار الضارة لتفشي األمراض غـري املعديـة الـيت        -٣٧

يتسبب فيها تراجع مستوى الرضاعة الطبيعية وتغذية صغار األطفال عن املـستوى األمثـل              
 ٢٠٠١ويف عامي . تقر باحلاجة امللحة إىل اختاذ إجراءاتهي واألمناط الغذائية غري الصحية، و 

 على التوايل، اعتمدت مجعية الصحة العاملية االستراتيجية العاملية لتغذيـة الرضـع             ٢٠٠٤و
وتوصي . طفال واالستراتيجية العاملية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدين والصحة        وصغار األ 

هذه األخرية من بني ما توصي به باحلد من الكمية املستهلكة من السعرات احلراريـة مـن                 
جمموع الدهون، والتحول يف استهالك الدهون من الدهون املشبعة إىل غري املشبعة، وتـرك              

فروقة؛ وزيادة استهالك الفواكه واخلضراوات والبقول واحلبوب الكاملـة  األمحاض الدهنية امل  
واملكسرات؛ واحلد من الكمية املستهلكة من السكر غري املعاجل؛ واحلد من استهالك امللـح؛              

وتشجع الدول على اعتماد استراتيجية وطنية بشأن       . )٥٩(وكفالة معاجلة مجيع األمالح باليود    
لبدنية؛ وتقدمي معلومات دقيقة ومتوازنة إىل املستهلكني؛ ومواءمـة         النمط الغذائي والتمارين ا   

السياسات الغذائية والزراعية مع متطلبات الصحة العامة؛ واستخدام الـسياسات والـربامج            
ويتوقع من صانعي أغذية الرضع أن ميتثلوا ألحكام        . املدرسية لتشجيع األمناط الغذائية الصحية    

ل لنب األم وما تالها من قرارات مجعية الصحة العاملية ذات الصلة            املدونة الدولية لتسويق بدائ   
ويتوقع من صناعة الزراعة الغذائية تقليص      .  ملعايري دستور األغذية   وأن يصنعوا منتجاهتم وفقاً   

ما حتتويه األغذية احملولة من الدهون واألمالح وتقليص حجم احلصص الغذائيـة، وزيـادة              
وتعهـدت احلكومـات    . وإعادة النظر يف ممارساهتا التسويقية    اخليارات التغذوية والصحية،    

، بالترويج للرضاعة الطبيعة ومحايتها ودعمها وتعزيز تنفيذ املدونة الدولية        ٢٠١١، عام   مؤخراً
، مبـا يف ذلـك      "احلد من أثر عوامل اخلطر الشائعة لإلصابة باألمراض غري املعدية         "من أجل   

من خالل إعمال االتفاقات واالستراتيجيات الدوليـة        "األمناط الغذائية غري الصحية، وذلك    
  . )٦٠("ذات الصلة واختاذ التدابري التربوية والتشريعية والتنظيمية واملالية

ويبقى التركيز إىل حد كبري علـى       .  أوجه التقدم هذه دون ما يتطلبه الوضع       ىوتبق  -٣٨
اجملموعة :  جانب العرضتدابري جانب الطلب، إذ يركز على اختيارات املستهلك، وليس على        

وتبقى االلتزامـات   . املختلفة من األغذية املتاحة للمستهلكني وأسعار خمتلف أنواع األغذية        
__________ 

)٥٨(  WHO, Marketing of Food and Non-Alcoholic Beverages to Children: Report of a WHO Forum 

and Technical Meeting, Oslo, 2-5 May 2006, p. 10.  
  .٢٢، املرفق، الفقرة ٥٧/١٧قرار مجعية الصحة العاملية   )٥٩(
  .٤٣، الفقرة )مرجعية أعاله ٢٢حاشية (اإلعالن السياسي لالجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة  )٦٠(
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وينبغي للدول أن حتمي احلق يف الغذاء الكايف باعتماد تدابري حتد من اآلثار الـسلبية               . طوعية
للدول أن تقوم بواجبها    وعالوة على ذلك، ينبغي     . للنظم الغذائية القائمة على الصحة العامة     

املتمثل يف إعمال احلق يف الغذاء الكايف عن طريق اختاذ تدابري فورية تؤمن االنتقال التـدرجيي       
  . إىل أمناط غذائية أكثر استدامة

  محاية األمناط الغذائية املالئمة وتشجيعها  -١  

  استخدام الضرائب لتشجيع األمناط الغذائية الصحية  )أ(  
تيجية العاملية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدين والـصحة ملنظمـة           تشري االسترا   -٣٩

الصحة العاملية إىل ضرورة إعادة التفكري يف السياسات اجلبائية والزراعية ملواءمتها مع ما يثري              
ويشكل فرض ضرائب على األغذية وتقدمي     ). ‘٤‘و‘ ٢‘٤١الفقرتان  (القلق يف الصحة العامة     
 فعال الكلفة ومنخفض التكلفـة يـشمل   مناط الغذائية الصحية تدخالًإعانات هلا لتشجيع األ 

وكما أُقر بذلك عندما أُخذ     ). ٤٢، الفقرة   A/66/83(مجيع السكان وميكنه إحداث أثر كبري       
، ميكن لفرض ضـرائب     )٦١( مبثل هذه الضرائب يف الدامنرك وفرنسا وفنلندا وهنغاريا        مؤخراً

فالسعر عامل حمدد هام يف     . وامللح أن يكون أداة فعالة    على األغذية الكثرية الدهون والسكر      
مستويات االستهالك، كما أن قابلية الطلب للتمدد مرتفعة على حنو خاص بالنسبة للوجبات             

 يف ١٠وتظهر البحوث أن فرض ضرائب بنسبة      . اخلفيفة واملشروبات املستهلكة خارج البيت    
 ميكن أن يؤدي )٦٢(ار سلبية خطرية على الصحة  املائة على املشروبات غري الكحولية اليت هلا آث       

والقلـق  . )٦٣( يف املائة من مشتريات هذه املـشروبات      ١٠ و ٨إىل تقليص بنسبة تتراوح بني      
عند نقاش هذه الضرائب هو أهنا ميكن أن تضر بأفقر قطاعات الـسكان             يثور  املشترك الذي   

__________ 

 ، اعتباراً )الدهونعلى  رسوم  القانون   (٢٠١١مارس  / آذار ٣٠ املؤرخ   ٢٤٧يف الدامنرك، فرض القانون رقم       )٦١(
 على الدهون املشبعة يف جمموعة من األغذية، اسـتنادا إىل       جديداً ، رمساً ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١من  

مـراض  األاألدلة اليت تشري إىل أن استبدال األمحاض الدهنية املتعددة التشبع بالدهون املشبعة يقلل من خماطر   
 A. Astrup and others, “The role of reducing intakes of saturated fat in the(القلبيـة الوعائيـة   

prevention of cardiovascular disease: where does the evidence stand in 2010?”, American Journal 

of Clinical Nutrition, vol. 93, No. 4 (2011), pp. 684-688 .   ً١مـن   ويف هنغاريـا، فرضـت اعتبـارا 
 -من امللح أو السكر أو الـدهون        " كمية مفرطة "، ضريبة على املنتجات اليت حتتوي       ٢٠١١سبتمرب  /أيلول

 يف  ١٠ ويف الوقت نفسه زيدت الضرائب على املشروبات غري الكحولية بنسبة            - يف الواقع " الغذاء البخس "
  .املائة؛ وستساهم هذه اإليرادات يف تغطية تكاليف الرعاية الصحية

)٦٢( L.R. Vartanian and others, “Effects of soft drink consumption on nutrition and health: a systematic 

review and meta-analysis,” American Journal of Public Health, vol. 97, No. 4 (2007), pp. 667–675; 

G. Woodword-Lopez and others, “To what extent have sweetened beverages contributed to the 

obesity epidemic?”, Public Health Nutrition, vol. 14, No. 3 (2011), pp. 599-609.  
)٦٣( T. Andreyeva and others, “The impact of food prices on consumption: a systematic review of 

research on the price elasticity of demand for food,” American Journal of Public Health, vol. 100, 

No. 2 (2010), p. 220.  
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إىل يكونون مدفوعني    ما   وكثرياً من مداخيلهم على األغذية      الذين ينفقون اجلزء األكرب نسبياً    
لكن ميكن تبديد هذا القلق باستخدام اإليرادات العامة مـن          . اعتماد أمناط غذائية غري صحية    

. أن تـتغري  األسعار ذات الصلة هي الواجب      هذه الضريبة جلعل األغذية الصحية متيسرة ألن        
ن والـسكر وامللـح     بسبب فقرهم، ألن األغذية الكثرية الـدهو      يناهلم اإلجحاف   فالفقراء  

  . )٦٤(واملشروبات غري الكحولية زهيدة الثمن يف حني أن األمناط الغذائية الصحية غالية

  مراجعة نظام اإلعانات القائم  )ب(  
حيثما وجدت اإلعانات كأداة للسياسية الزراعية، كثريا ما تكون منحازة لـصاحل              -٤٠

 املؤثرات اخلارجية   ومل تراع أبداً  . شياحلبوب وفول الصويا، أو قطاع تربية املوا      منتجي  كبار  
 وجيب حاليـاً  . )٦٥(السلبية احملتملة على الصحة العامة والبيئة يف حتديد شكل هذه اإلعانات          

إعادة النظر يف اإلعانات القائمة من أجل مواءمة السياسات الزراعية مع متطلبات األمنـاط               
  . الغذائية املالئمة

  تنظيم ممارسات التسويق  )ج(  
املدونة الدولية لتـسويق    تضّمن تشريعاهتا كافة األحكام الواردة يف       نبغي للدول أن    ي  -٤١

لكن املمارسـات التـسويقية   . تالها من قرارات مجعية الصحة العاملية   ويف ما   بدائل لنب األم    
 عدم فعالية التنظيم الذايت     وقد ثبت . ما يستلزم إجراءات أقوى   للصناعة الغذائية هلا من اآلثار      

وكما أشار إىل ذلك خرباء الفريق العامل التابع لفرقة العمل الدولية           .  الزراعة الغذائية  لصناعة
املعنية بالسمنة عند وضعهم ملبادئ سيدين الرامية إىل احلد من الترويج التجـاري لألغذيـة               

تقلـص  "الصناعة ال تـستطيع أن      املتعلقة ب دونات  املواملشروبات يف صفوف األطفال، فإن      
 من احلجم الكبري واألثر البالغ لتسويق األغذية واملشروبات املسمِّنة يف صفوف            بدرجة كبرية 

، لكن مراقبـة كميـة      شيء" األطفالسذاجة  يستغل  "فحظر اإلعالن الذي    . )٦٦("األطفال
اإلعالنات املبثوثة وما حتدثه من إغراء باملنتجات، وبالتايل التـأثري علـى الـنمط الغـذائي          

وحىت أفضل املمارسات يف هذا اجملال، من مثل تعهد االحتـاد           . )٦٧(آخر متاماً شيء  لألطفال،  
 عدد من شركات الزراعة الغذائيـة       ٢٠٠٧ديسمرب  /األورويب الذي أطلقه يف كانون األول     

__________ 

 ٢٠٠٨يف الواليات املتحدة، أظهرت دراسة جتريبية ممولة يف إطار قانون األغذية واحلفظ والطاقـة لعـام                  )٦٤(
  يف املائة يف أسعار الفواكه واخلضراوات أن يزيد املشتريات         ١٠أن من شأن خفض بنسبة      ") قانون املزارع ("

  . يف املائة على التوايل٥,٨ و٧منها بنسبة 
)٦٥( T. Lang and M. Heasman, Food Wars: The Global Battle for Mouths, Minds and Markets 

(London, Earthscan, 2004), pp. 171-175.  
)٦٦( “The ‘Sydney Principles’ for reducing the commercial promotion of foods and beverages to 

children”, Public Health Nutrition, vol. 11, No. 9 (2008), p. 883.  
)٦٧( C. Hawkes, “Self-regulation of food advertising: what it can, could and cannot do to discourage 

unhealthy eating habits among children”, Nutrition Bulletin, vol. 30, No. 4 (2005), p. 375.  
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ـ          ال تفي ب  الكربى،   تهالك املطلوب، وهو حظر مجيع اإلعالنات اليت تشجع األطفال على اس
  . )٦٨(امللح الدهون والسكر واملزيد من األغذية الكثرية

وأوصت مبواصلة تنفيذ جمموعة توصـيات      . وقد أقرت اجلمعية العامة هبذه املشكلة       -٤٢
منظمة الصحة العاملية بشأن تسويق األغذية واملـشروبات غـري الكحوليـة يف صـفوف               

أكثر السبل فعالية يف احلد مـن       يف اللوائح القانونية باعتبارها     ، وبأن تنظر الدول     )٦٩(األطفال
 مـن   ٢٢انظر الفقرة   ( غذية الكثرية الدهون والسكر وامللح يف صفوف األطفال         تسويق األ 
وبالفعل، ال تتطلب محاية حق اإلنـسان يف        ).  من توصيات منظمة الصحة العاملية     ٨التوصية  

فاألطفـال ليـسوا    .  عند هذا احلد   لكن ال ينبغي أن تتوقف اجلهود     . الغذاء الكايف غري ذلك   
تسويقية اليت تروج لألغذية الكثرية الدهون والـسكر وامللـح          وحدهم ضحايا املمارسات ال   

لقد ُوثقت قدرة صناعة الزراعة الغذائية على التأثري يف . وتطلق ادعاءات صحية مشكوكا فيها 
، وال تضاهي امليزانيات العامة املخصصة للتثقيف الغـذائي يف          )٧٠( جيداً النظم الغذائية توثيقاً  

وال يرى املقرر   . )٧١(الوجبات السريعة واملشروبات احللوة   شيء ميزانيات اإلعالن لشركات     
 دون  لألغذية اليت ُتعرف آثارها الصحية الضارة      لالستمرار يف السماح بالترويج      اخلاص سبباً 

أفقـر  عمر  العمر املتوقع عند الوالدة، وال سيما       حتد من   فهذه املنتجات   :  يوضع هلا مانع   أن
هـو  محاية األطفال   واالقتصار على    بالشؤون التغذوية،     األقل إملاماً  أيضاًوهم  فئات السكان   

 الـيت تتنـاول     ١٦حصر اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية ملكافحة التبغ يف مادهتا           نظري  
وإضافة إىل ذلك، رمبا يكون من املستحسن وضع إطار دويل،          . مبيعات منتجات التبغ للقصر   

 للجهـود  سويق األغذية واملـشروبات دعمـاً  يف شكل مدونة دولية لقواعد السلوك تنظم ت 
الوطنية، من أجل مراعاة الطبيعة الدولية للترويج التجاري لألغذيـة واملـشروبات الغنيـة              

  . بالسعرات احلرارية والفقرية من حيث املغذيات الدقيقة

__________ 

ديد األغذية الكثرية الدهون والسكر وامللح، انظر نظام تنميط املغذيات الذي طورته وكالـة معـايري                لتح )٦٨(
األغذية يف اململكة املتحدة، والذي استخدمه مكتب االتصاالت الربيطاين يف تنظيمه لإلعـالن يف الـربامج     

  /www.food.gov.uk/consultations/ukwideconsultsميكن االطالع عليـه يف  (التلفزيونية املوجهة لألطفال    
2008/nutrientprofiling.(  

  ).و(٤٣، الفقرة )مرجعية أعاله ٢٢حاشية (اإلعالن السياسي لالجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة  ) ٦٩(
)٧٠( See M. Nestle, Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition and Health, 2nd ed. 

(University of California Press, 2007).  
)٧١( M. Story and S. French, “Food Advertising and Marketing Directed at Children and Adolescents 

in the US,” International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, vol. 1, No. (3) 

، بلغت امليزانية اليت خصصتها وزارة الزراعة يف الواليـات املتحـدة            ٢٠٠١يف عام   . الصفحة الثانية ،  )2004)
 ٦٣٥ة لإلعـالن    ص مليون دوالر؛ ويف السنة نفسها، بلغت ميزانية ماكدونالدز املخص         ٣٣٣للتثقيف التغذوي   

يون دوالر، بينما كلف اإلعالن لكوكاكوال وكوكاكوال اخلالية مـن           مل ٢٩٨ دوالر، وبريغر كينغ     مليون
  . مليون دوالر٢٢٤السكر 
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  االنتقال إىل األمناط الغذائية املستدامة  -٢  
قليـل  لى إنتاج وتطوير أغذية أفضل للصحة،       بينما ُتَشجع صناعة الزراعة الغذائية ع       -٤٣

عن ضرورة تطوير نظم غذائية أفضل للصحة تستطيع إتاحة أمناط غذائية مستدامة            هو الكالم   
لكن آن األوان لالعتراف بالتنافر احلقيقـي القـائم بـني           . باملعىن الشامل املشار إليه أعاله    

األمناط الغذائية صـبغة  إكساب ىل درجة باملغذيات إاجملهزة املعززة استراتيجية تروج لألغذية    
جمهـزة  طبية، وبني استراتيجية تروج لنظم غذائية حملية وإقليمية، وكذا للتحول حنو أغذيـة              

ـ     وجيب أحياناً . )٧٢(بدرجة أقل ومن مث مغذية بدرجة أكثر       ستيات ، ألسباب متـصلة باللوج
تراتيجيتني، ألنه ال ميكن  تني االس ، اجلمع بني ها   حياتياً اًأسلوبباعتباره  تحضر  الواملومسية وكذا   

بيد أنه جيب مع .  على مجيع األغذية من مصدر حملي أو ابتياعها من أسواق املزارعني       احلصول
وال ميكن توسيع نطاق سوق املنتجات الغذائية       . ذلك حتديد األولويات يف السياسات العامة     

  . ية أن تروج لهإىل ما ال هناية وجيب البت يف خيارات ما ينبغي للنظم الغذائ
وكما أشارت إىل ذلك منظمة الصحة العاملية، للنظم الغذائية احمللية الرامية إىل حتسني               -٤٤

وصول املستهلكني احلضريني إىل األغذية الطازجة واملغذية، وخباصة الفواكه واخلضراوات، دور          
 هذا بتحـسني    ويبدأ). ٦٠، الفقرة   A/66/83(أساسي يف التحول حنو األغذية األفضل للصحة        

ـ            ة احلـضرية   الروابط بني املزارعني احملليني واملستهلكني احلضريني، بالرغم من أنه ميكن للزراع
احلواضـر   وميكن أن تكسب برامج   .  هاماً أن تسهما بدورمها إسهاماً   وزراعة احمليط احلضري    

ـ             ة صـحية   واألرياف كالمها من إعادة بناء نظم غذائية حملية تسمح للمستهلكني بأمناط غذائي
كما ميكن حتقيق هذه األمناط الغذائية بسهولة أكرب عـرب سالسـل            . ومستدامة بأسعار معقولة  

األغذيـة  جتهيز  ة أو شركات    ئإمداد أقصر ألن هذه السالسل ال يسيطر عليها كبار جتار التجز          
. )٧٣(وال ينبغي أن تكون متوقفة على السياسات الوطنية اليت تستجيب ملصاحل اقتصادية أوسـع             

إضافة إىل ذلك، ميكن للسالسل الغذائية األقصر أن حتسن إمكانية وصول صـغار املـزارعني    و
وهي . )٧٤(ن املنخفضة واملرتفعة الدخل كلتيهما    ااحملليني إىل األسواق وحتسن مداخيلهم، يف البلد      

أن تشجع على تعزيز التنوع البيولوجي الزراعي ألن احملاصيل الغذائية احمللية ميكن أن تتوسع ال               
كما أهنا حتد من اعتماد النظم الغذائية على        . تزامحها السلع األساسية املتجانسة لألسواق العاملية     

  .ونقلها من كميات هامة من الطاقةوجتهيزها األغذية تغليف ما يستلزمه 
__________ 

)٧٢( See Lang and Heasman, Food Wars.  
)٧٣( Food, Agriculture and Cities: Challenges of food and nutrition security, agriculture and 

ecosystem management in an urbanizing world, FAO Food for the Cities multi-disciplinary 

initiative position paper, 2011, pp. 29 and 41.  
)٧٤( See University of Washington Center for Public Health Nutrition, “How farmers markets can 

promote access to healthy food”, Public Health Research Brief, August 2010; M. Ostrom and 

others, Engines of The New Farm Economy: Assessing and Enhancing the Benefits of Farmers 

Markets for Small and Mid-sized Farms and Communities, Agriculture Food Research Initiative of 

the National Institute of Food and Agriculture, United States Department of Agriculture.  
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 الطرق ومرافق   - وميكن إحداث هذا التحول باالستثمارات املالئمة يف البنية التحتية          -٤٥
 وبتقدمي الـدعم ألسـواق      - ربط منتجي األغذية احملليني باملستهلكني احلضريني     النقل اليت ت  

.  بإجياد مصادر حملية لألغذية الصحية ملؤسسات عامة من مثل املدارس          املزارعني، ولكن أيضاً  
، أيدت احلكومات األفريقية عنصر التغذية املدرسية مبنتجات مرتلية ضـمن           ٢٠٠٣ويف عام   

توسـيع   "٢٠٠٥ية الزراعية ألفريقيا، وأدرج مؤمتر القمة العاملي لعام         الربنامج الشامل للتنم  
"  قـدر اإلمكـان    نطاق برامج التغذية يف املدارس احمللية، واستخدام األغذية املنتجة منـزلياً         

ويف . )٧٥(الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة       " املبادرات السريعة األثر  "كجزء من   
 من استراتيجية القـضاء      أساسياً الربنامج الوطين للتغذية املدرسية مكوناً    الربازيل حيث يعترب    

على اجلوع، ستراعي البلديات املكلفة بتنفيذ الربنامج بصورة متزايدة ضرورة مكافحة فـرط   
ويف الواليات املتحدة، يعهد قانون     . )٧٦(الوزن والسمنة يف سياساهتا لتحديد مصادر األغذية      

     إىل وزارة الزراعة بوضع مبادئ توجيهية تغذوية       ٢٠١٠ اجلوع لعام    الطفل السليم اآلمن من   
، قدمت منظمة ٢٠٠٨ويف عام ). ‘٢‘)ب(٩اجلزء " (املقدمة يف كل املدارسمجيع األغذية "  ل

الصحة العاملية إطارها للسياسات املدرسية الذي يقدم توجيهات مفيدة لوضع املعايري التغذوية          
  .  حلدائق املدارس بدورها أن ختدم هذا اهلدفوميكن. لألغذية املدرسية

  حقوق اإلنسانأساسه دور إطار   -٣  

الناجتة عن أمراض غري معدية هلا صلة باألمنـاط الغذائيـة الـسيئة    املبكرة  إن الوفياِت     -٤٦
وبتنفيذ االسـتراتيجية   . وفياٌت ميكن اتقاؤها، ويقع على الدول واجب احلماية يف هذا الصدد          

ية الرضع وصغار األطفال واالستراتيجية العاملية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدين           العاملية لتغذ 
والصحة، وكذا اإلعالن السياسي الجتماع اجلمعية العامة الرفيع املستوى املعين بالوقاية مـن             
األمراض غري املعدية ومكافحتها، ال تقطع الدول التزامات سياسية فحسب وإمنا تفي بواجـب            

  . ق يف الغذاء الكايف الذي يقع عليها مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسانضمان احل
محايـة  ) أ: ( ثنائي املسار   ملزمة وهي تتبع هنجاً    وهبذا، ينبغي للدول أن حتدد أهدافاً       -٤٧

وينبغي هلا  . أمناط غذائية أكثر استدامة   إىل  وضمان التحول   ) ب(احلق يف منط غذائي مالئم؛      
 لالستراتيجية العاملية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدين والـصحة          ، وفقاً أن تكفل املساءلة  

     ، عن طريق إنشاء آليات رصد مستقلة والسماح لفرادى الـضحايا          )٧٧(ملنظمة الصحة العاملية  
__________ 

  .٣٤، الفقرة ٢٠٠٥نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام  )٧٥(
)٧٦( K. Otsuki and A. Arce, Brazil: A Desk Review of the National School Feeding Program (World 

Food Programme, 2007), p. 4.  
لسياسات وتنفيذ الربامج اليت مـن     جيب أن تتسىن مساءلة مجيع الشركاء من أجل وضع ا          ("٣١انظر الفقرة    )٧٧(

ويعتـرب التقيـيم   . شأهنا أن حتد بشكل فعال من هذه املخاطر احملتملة اليت تتهدد الصحة وميكن الوقاية منها          
  ").والرصد والترصد من العناصر األساسية املكونة لالستراتيجيات واإلجراءات الوطنية
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يف اختاذ التدابري اليت تقتضيها االستراتيجية الوطنية       ضد أي تقصري    أو املنظمات برفع دعاوى     
.  الغذاء؛ وهذا ما مييز االلتزامات القانونية عن جمرد االلتزامـات الـسياسية            إلعمال احلق يف  

ولذلك ينبغي ملنظمة الصحة العاملية أن تدرج، ضمن املؤشرات اليت ينبغي استخدامها لرصد             
 يـوزع    ملزماً ، إطاراً قانونياً  )٧٨(تنفيذ االستراتيجيات الوطنية للوقاية من األمراض غري املعدية       

التـدابري  الواجبة التطبيق يف حالة عدم اعتمـاد         بوضوح، مبا يف ذلك اجلزاءات       املسؤوليات
شرطْي املشاركة وعدم التمييز حبيث يشكالن جزءاً من هنج         تشمل  املتعهد هبا، كما ينبغي أن      
  . يقوم على حقوق اإلنسان

  االستنتاجات والتوصيات  -خامسا  
.  شـديداً   اختالالً راهنة خمتلة وظيفياً  النظم الغذائية ال  أن  خيلص املقرر اخلاص إىل       -٤٨

مراعاة اآلثار الصحية يف تصميم الـنظم الغذائيـة،         لقاء عدم     باهظاً وإن العامل ليدفع مثناً   
ويف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان        . وجيب تغيري املسار على سبيل االستعجال     

فإن رعني مرتفعة املستوى،    االقتصادي على وجه اخلصوص، حيث ال تزال اإلعانات للمزا        
نظام مع أنه   ثالث  مرات  دافع الضرائب الثمن    عبارة عن نظام يؤدي يف إطاره       النظام احلايل   

فدافعو الضرائب يدفعون مثن معونات يف غري حملها تشجع         . يشكل وصفة حلياة غري صحية    
 الفواكـه    على حساب تـوفري    كثيفاًجمهزة جتهيزاً   صناعة الزراعة الغذائية على بيع أغذية       

واخلضراوات بأمثان منخفضة؛ ويدفعون مثن اجلهود التسويقية هلذه الصناعة ذاهتا لبيع أغذية            
من األرباح اخلاضعة للضرائب؛ ويدفعون مثن نظم رعاية صحية         علماً بأهنا ختصم    غري صحية   

ان ويف البلـد  . حتمله بصورة مـستدامة   ميكن  ال  فيها عبئاً   األمراض غري املعدية    اليوم  متثل  
النامية، تبقى األعباء األساسية هي نقص التغذية ونقص املغذيات الدقيقة، لكن هذه البلدان             

، اجملهـزة  حنـو األغذيـة       سريعاً فهي تشهد حتوالً  . بدورها ضحية هلذه السياسات الفاشلة    
وقـد  . املستوردة يف كثري من األحيان، وختلي السكان احملليني عن األمناط الغذائية التقليدية           

   .ص هذا التحول من فرص املزارعني احملليني يف أن حييوا حياة كرمية من الزراعةقل
احليـاة  جمـرى  وتتطلب مكافحة خمتلف أوجه سوء التغذية اعتماد هنج يـشمل          -٤٩

يضمن احلق يف أمناط غذائية مالئمة للجميع، وإصـالح الـسياسات الزراعيـة             بأكمله  
عادة صياغة النظم الغذائية لكي تروج لألمناط       والغذائية، مبا يف ذلك الضرائب، من أجل إ       

وتلزم هلذا االنتقال إرادة سياسية قوية وبذل جهد متواصـل علـى            . الغذائية املستدامة 
 يشمل خمتلف القطاعات، مبا فيها الزراعة واملالية والصحة      وتعاوناً امتداد عدد من السنوات   

  .دم املقرر اخلاص التوصيات التالية مع هذه االستنتاجات، يقومتاشياً. والتعليم والتجارة
__________ 

، الفقرتـان   ) مرجعية أعـاله   ٢٢ حاشية(لجمعية العامة   اإلعالن السياسي لالجتماع العام الرفيع املستوى ل       )٧٨(
  ).حتديد دور منظمة الصحة العاملية يف إنشاء إطار عاملي شامل للرصد (٦٢-٦١
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أن  بالتزامها باحترام احلق يف الغذاء الكايف ومحايته وإعماله،           عمالً ،ينبغي للدول   -٥٠
  :مبا يليتقوم 

ـ اعتماد استراتيجية وطنية إلعمال احلق يف الغذاء الكايف تـشمل             )أ(   دف اهل
  زمنية للعمل؛أطراً و خاصة افاًضمان احلق يف منط غذائي مالئم للجميع وحتدد أهداملتمثل يف 
إدراج املدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم وتوصيات منظمة الـصحة          )ب(  

العاملية املتعلقة بتسويق بدائل لنب األم واألغذية واملشروبات غري الكحوليـة املخصـصة             
  ؛ فعاالًلألطفال يف تشريعها الداخلي، وضمان إنفاذها إنفاذاً

قانونية بشأن تسويق املنتجات الغذائية، باعتبارهـا أكثـر   اعتماد لوائح     )ج(  
السبل فعالية للحد من تسويق األغذية الكثرية الدهون املشبعة واألمحاض الدهنية املفروقة            
والصوديوم والسكر يف صفوف األطفال، على النحو الذي أوصت به منظمـة الـصحة              

  العاملية، وتقييد تسويق هذه األغذية يف أوساط أخرى؛
، )املـشروبات الغازيـة   (فرض ضرائب على املشروبات غري الكحولية         )د(  

وعلى األغذية الكثرية الدهون والسكر وامللح، من أجل تقدمي إعانات للحصول علـى             
  باألمناط الغذائية الصحية؛املتعلقة احلمالت التثقيفية تنظيم الفواكه واخلضراوات و

أن تؤخـذ بعـني     مة من أجـل     استعراض نظم اإلعانات الزراعية القائ      )ه(  
آثار املخصصات احلالية على الصحة العامة، واستخدام خطط الـشراء العامـة            االعتبار  

لربامج التغذية املدرسية وغريها من املؤسسات العامة من أجل دعم توفري أغذية مغذية من              
  ؛  الفقراءلمستهلكنيلمصادر حملية، مع إيالء اهتمام خاص 

عاضة بشكل كامل عن األمحاض الدهنيـة املفروقـة         اعتماد خطة لالست    )و(  
  بدهون متعددة الالتشبع؛ 

زيادة الدعم ألسواق املزارعني والزراعـة احلـضرية وزراعـة املـدار              )ز(  
احلضري، وملخططات هتيئة األراضي، عن طريق حمفزات مالية وضمان بنية حتتية مالئمـة             

  تربط املنتجني احملليني باملستهلكني احلضريني؛
إمتام إصالح اللجنة الدائمة املعنية بالتغذية، من أجل كفالة إيالء االهتمام       )ح(  

توجيه متعدد األطراف من احلكومـات،  باملالئم للتغذية على نطاق منظومة األمم املتحدة    
  .ومبشاركة مالئمة من منظمات اجملتمع املدين، مبا فيها منظمات املزارعني

 مع مسؤوليته املتمثلة يف احترام احلق يف الغـذاء          ، متاشياً وينبغي للقطاع اخلاص    -٥١
  :مبا يليأن يقوم الكايف، 
االمتثال التام للمدونة الدولية لتسويق بدائل لنب األم، واإلحجام عـن             )أ(  

الترويج لبدائل لنب األم، واالمتثال لتوصيات منظمة الصحة العامليـة املتعلقـة بتـسويق          
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فيها يكون  يف احلاالت اليت    املخصصة لألطفال، حىت    األغذية واملشروبات غري الكحولية     
  ؛ أو منعدماًاإلنفاذ احمللي ضعيفاً

تكـون  يف املواطن اليت    اإلحجام عن فرض تدخالت قائمة على التغذية          )ب(  
النظم اإليكولوجية احمللية قادرة على إتاحة أمناط غذائية مستدامة، وضمان إعطـاء            فيها  

منهجية للحلول احمللية ومتاشيها مع هدف التحـول إىل         هذه التدخالت األولوية بصورة     
  أمناط غذائية مستدامة؛

العمل، يف حتديد مصادر سالسل األغذية املعززة والتـدخالت القائمـة           )ج(  
 منصفة مقابل على التغذية، على كفالة تلقي العمال أجور الكفاف وتلقي املزارعني أسعاراً      

   جلميع املتأثرين هبذه التدخالت؛منتجاهتم وضمان احلق يف الغذاء الكايف
األغذية وتوخي  غذية الكثرية الدهون والسكر وامللح      ألاإلمداد با النأي عن     )د(  

  .األغذيةجتهيز األفضل للصحة واإلهناء التدرجيي الستخدام األمحاض الدهنية املفروقة يف 
 اجلمعية العامـة    ، يف تنفيذها للوالية اليت عهدت هبا      وينبغي ملنظمة الصحة العاملية     -٥٢
   :مبا يليأن تقوم ، )٧٩(إليها

مراعاة دور األمناط الغذائية املالئمة يف إعمال احلق يف الغـذاء الكـايف               )أ(  
واحلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه، ودمج مبادئ حقوق اإلنـسان              

مل للرصد من أجل    املتمثلة يف املساءلة واملشاركة وعدم التمييز يف تصميم إطار عاملي شا          
  التصدي لألمراض غري املعدية، وكذلك يف أطر مؤشرات التغذية قيد اإلعداد؛

استنتاجات هذا التقريـر يف إعـداد توصـيات         أن تؤخذ بعني االعتبار       )ب(  
  . جملموعة من األهداف العاملية الطوعية للوقاية من األمراض غري املعدية ومكافحتها

تحسني مستوى التغذية وأصحاب املصلحة املـشاركني        ل االنتقايلوينبغي للفريق     -٥٣
  :فيه القيام مبا يلي

مجيع التدخالت  إرساء  إطار حتسني مستوى التغذية عن طريق       خطّة  حتسني    )أ(  
على مبادئ حقوق اإلنسان املتمثلة يف املساءلة واملشاركة وعدم التمييز وإجياد موقع هلا يف              

 احلياة كله جمرى  ل احلق يف الغذاء باعتماد هنج يشمل        االستراتيجيات الوطنية األوسع إلعما   
  من أجل حتسني فعاليتها وقدرهتا على املسامهة يف حلول مستدامة طويلة املدى؛

تعزيز الـنظم   هذه التدخالت   اليت تضمن كون    اختاذ اخلطوات الالزمة      )ب(  
  . إىل أمناط غذائية مستدامةوتيسر التحول الغذائية احمللية 

        

__________ 

  .٦٣-٦٠املرجع نفسه، الفقرات  )٧٩(


