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  تغذية األمهات والرّضع وصغار األطفال
  
 )٢٠٢٥- ٢٠١٦( تغذيةال من أجلعقد األمم المتحدة للعمل  
 
  
  األمانةتقرير من 

 
 
بعنـوان "عقـد األمـم  ٧٠/٢٥٩ ، اعتمدت الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة القـرار٢٠١٦أبريل  نيسان/ ١في  -١

 :في جملة أمور، ما يليوالذي يتضمن، )"، ٢٠٢٥-٢٠١٦التغذية (من أجل المتحدة للعمل 

تغذيـــة، ضـــمن الهياكـــل القائمـــة ال مـــن أجـــلعقـــد األمـــم المتحـــدة للعمـــل  ٢٠٢٥-٢٠١٦تقـــرر إعـــالن  •
 والموارد المتاحة؛

 ١؛إعالن روما بشأن التغذية وٕاطار العمل تؤيد •

، بمـا فـي ذلـك مـن دعمـًا فعـاالً  أن تـدعم تنفيـذ العقـدإلى تدعو الحكومات وغيرها من الجهات المعنية  •
 .حسب االقتضاء ،الطوعيةالمساهمات خالل 

ألمم المتحدة (الفـاو) منظومة الالتابعة كليف منظمة األغذية والزراعة ي تم تتمهام اليصف هذا التقرير الو   -٢
منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية تخطط في هذا القرار، ويحدد كيف بها ومنظمة الصحة العالمية 

 .مهام المسندة إليهماهذه ال تنفيذمشترك لستجابة على نحو لال

 منظمة األغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالميةإلى المهام المسندة 

 :يدعو القرار منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية الستكمال المهام التالية  -٣ 

برنـــامج األغذيـــة العـــالمي تغذيـــة بالتعـــاون مـــع مـــن أجـــل التنفيـــذ عقـــد العمـــل تســـنُّم موقـــع القيـــادة فـــي  •
، واســتخدام آليــات يونيســيف)ال( وصــندوق األمــم المتحــدة للطفولــة ،والصــندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة
متعــددة مثــل لجنــة األمــن التــي تضــم أطــراف معنيــة منصــات الو  ،التنســيق مثــل اللجنــة الدائمــة للتغذيــة

                                                           
وقــــد ؛ http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdfو، http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf انظــــر النصــــين التــــاليين بالترتيــــب   ١

. انظــــــــر )٢٠١٥( ١٩-٦٨ع  ص  ج كــــــــال النصــــــــين فــــــــي قرارهــــــــا الثامنــــــــة والســــــــتون جمعيــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــةاعتمــــــــدت 
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68-REC1/A68_2015_REC1-ar.pdf#page=114  تـــم االطـــالع علـــى جميـــع)

  ).٢٠١٦بريل أ نيسان/ ١٥المواقع في 
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مـع المنظمـات والمحافـل الدوليـة واإلقليميـة بالتشـاور ذلـك مـع واليتهـا، و  ىشـامبمـا يتالغذائي العالمي، 
 األخرى؛

إلــى جنــب مــع  اً جنبــالتــابع لــه،  عمــلالإلــى إعــالن رومــا وٕاطــار  اً برنــامج عمــل اســتنادٕانشــاء تحديــد و   •
 ؛٢٠٢٥-٢٠١٦العقد فيذ تنوسائل ورد فيه من  ما

 بشـأنبـالغ الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة إلكل سنتين مشتركة بين المنظمتين تصدر تجميع تقارير   •
 .التغذية من أجلتنفيذ عقد العمل 

 لتغذيةا لمن أجقيادة تنفيذ عقد العمل 

المستوى الوطني واإلقليمي تغذية هو زيادة األنشطة التي تجري على الل من أجإن الهدف من عقد العمل   -٤
العمـــل، الـــذي أقـــره المـــؤتمر الـــدولي الثـــاني للتغذيـــة وصـــى بهـــا إطـــار تـــي أمـــن أجـــل تنفيـــذ اإلجـــراءات ال والعـــالمي
األمهــات تغذيــة العالميــة القائمــة لتحســين  الغايــات)، وذلــك لتحقيــق ٢٠١٤نــوفمبر  تشــرين الثــاني/ ٢١-١٩ (رومــا

وتحقيـق  ٢٠٢٥١والحد من عوامل الخطر الخاصة باألمراض غير السارية بحلول عـام  ،والرضع وصغار األطفال
 ٢٠٣٠.٢بحلول عام  ٢٠٣٠لتنمية المستدامة خطة افي  لةصلت ااذ الغايات

دعوة الـدول لـملة الوضـع عمليـة مفتوحـة وشـ تعمل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية معاً و   -٥
منظومــة األمــم المتحــدة والمنظمــات والمنصــات الدوليــة األخــرى، والجهــات الفاعلــة مــن غيــر  ومنظمــاتاألعضــاء 

وينبغـي أن تكـون  .التزامـات ملموسـة ن خـاللالتغذيـة مـ من أجلتحقيق الهدف من عقد العمل  الدول للمساهمة في
تنفيــذها  صــدم تتبــع ور تيــأن ، و ومحــددة زمنيــاً  ،وذات صــلة ،قابلــة للتحقيــقو قابلــة للقيــاس، و ، نوعيــةهــذه االلتزامــات 

منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة ومنظمـــة الصـــحة العالميـــة، مـــع وتتعـــاون  .اً حاليـــموجـــودة وأثرهـــا مـــن خـــالل المؤشـــرات ال
 .ن االلتزاماتالذي يحتذى به ع لامثالن أجل تقديم مالمنظمات األخرى في منظومة األمم المتحدة، 

اللجنــة الدائمــة للتغذيــة ولجنــة األمــن الغــذائي العــالمي، والمنظمــات والمنصــات الدوليــة وســيكون لكــل مــن   -٦
أولوياتهــا، فــي مــع و  هــامــع والياتى شــامت، تأهميــة كبيــرة ،التغذيــةاالرتقــاء با فــي ذلــك حركــة واإلقليميــة األخــرى، بمــ

 .رصدهاالتي قطعتها، واالحتفاء بها، و لتزامات عوة إلى االالد

 تطوير برنامج العمل

منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة  ِقَبـلمن  تغذية رسمياً ال من أجلسيتم إطالق عقد األمم المتحدة للعمل    -٧
 .٢٠١٦يوليو  تموز/الصحة العالمية في 

األول بمناسبة بدء المناقشـة العامـة للـدورة الحاديـة والسـبعين للجمعيـة العامـة  اتسيتم عقد مؤتمر االلتزامو   -٨
منظمـة م و سـتقمر، فـي ذلـك المـؤتهـا قطعيـتم على االلتزامـات التـي  ءً وبنا .٢٠١٦سبتمبر  أيلول/لألمم المتحدة في 

التغذيـة، جنبـا مـن أجـل األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بإعداد برنـامج العمـل لعقـد األمـم المتحـدة للعمـل 
 .٧٠/٢٥٩للطرائــق المنصــوص عليهــا فــي القــرار  ، وفقــاً ٢٠٢٥-٢٠١٦ل الفتــرة الخــإلــى جنــب مــع وســائل تنفيــذه 

 .دوري على أساسسيتم تحديث برنامج العمل و 

                                                           
  من إعالن روما. ٢يتوافق مع الفقرة  بما   ١
  ".٢٠٣٠خطة التنمية المستدامة  :"تحويل عالمنا ٧٠/١قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٢
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 التي تصدر كل سنتينتجميع التقارير 

 ِقَبـلبشـكل مشـترك مـن  ٧٠/٢٥٩عـن التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ القـرار  كـل سـنتين تقـاريريـتم إعـداد سوف   -٩
المنظمـات األخـرى فـي منظومـة األمـم  تسـاهم بهـامنظمة الصـحة العالميـة ومنظمـة األغذيـة والزراعـة مـع مـدخالت 

والزراعـة  كـل مـن منظمـة األغذيـةالرئاسـية ل األجهزةمن خالل وذلك األعضاء،  المتحدة، للنظر فيها من قبل الدول
المحافــل الحكوميــة الدوليــة األخــرى ذات الصــلة، مثــل لجنــة األمــن الغــذائي إلــى جانــب ومنظمــة الصــحة العالميــة، 

 .العالمي

يـة تجمعهـا منظمـة لحالـة التغذو لوطنيـة مسـح مـن دراسـات ُتسـتمد ستند هـذه التقـارير علـى بيانـات وف توس  -١٠
منظمـة الصـحة  وتجـري .انالبلـدفـي  اتالتقييمـات الذاتيـة للسياسـ، ومـن الصحة العالمية واليونيسـيف والبنـك الـدولي

السـتبيانات التـي لرد تـالتـي  ستجاباتإلى اال اً التغذية، استناداستعراضات منتظمة للسياسات العالمية بشأن العالمية 
 عـنالمعلومـات  األغذيـة والزراعـة تجمـع منظمـةكمـا  .الفعلقيد الصدور بستعراض المقبل واال .إلى البلدان هاأرسلت

ف قواعــد البيانــات العالميــة يــتكيبســتقوم منظمــة الصــحة العالميــة و  .مجــاالت السياســات المتعلقــة باألغذيــة والزراعــة
سـتقوم كمـا  .لألمم المتحـدة ة العامةالتغذية من أجل تلبية متطلبات تقديم التقارير إلى الجمعيفي عمل التنفيذ بشأن 

 .التقـاريرفـي إعـداد هـذه االحتياجـات أيضـًا مـن أجـل تلبيـة يف قواعد بياناتها العالميـة يتكغذية والزراعة بمنظمة األ
المدرجة في إطار الستين  التوصيات ةا العالمية في ضوء تغطيممواءمة قواعد بياناتهمنظمتان من أجل ستعمل الو 

 .المعلومات إلىالبلدان العمل، وضمان سهولة وصول 

 :سوف تشمل التقارير العناصر التاليةو   -١١

غيــر الــدول ن والجهــات الفاعلــة و اإلجراءات التــي تلتــزم الــدول األعضــاء والشــركاء الــدوليبــســجل   (أ)
 هاتنفيذب

للوفــاء بااللتزامــات تــي هــي قيــد التنفيــذ ج التقــارير عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ السياســات والبــرام  (ب)
 الوطنية

مــن  لفــي كــعلــى أســاس المؤشــرات الدوليــة المتفــق عليهــا التــي تســتند يــة مجموعــة البيانــات الكمّ   (ج)
رصــد الالتغذيــة، وتنفيــذ برنــامج التغذيــة، بمــا فــي ذلــك إطــار  اتالتغذيــة، وبيئــة سياســ الحصــائل فــيتحقيــق 
 ١.جمعية الصحةي أقرته ذلتغذية اللالعالمي 

األمين العام التي يصدرها مذكرة البمثابة مساهمة في  اً أيضستكون إن المعلومات الواردة في هذه التقارير   -١٢
ومنظمـة الصـحة العالميـة عـن األغذيـة والزراعـة نظمـة ين لمالعـاممـديرين الالذي قدمه تقرير إلحالة اللألمم المتحدة 

 .٧٠/٢٥٩التقدم المحرز في تنفيذ القرار 

 اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

 .التقريرى النظر في لإ ةجمعية الصحة مدعو   -١٣

=     =     =  
                                                           

  .)٢٠١٥( )١٤(٦٨ج ص عو )٢٠١٤( )٩(٦٧ج ص عانظر المقررين اإلجرائيين    ١


