
    
    ٦٨/٨ج  والستون الثامنةجمعية الصحة العالمية 

  ٢٠١٥ أبريل/ نيسان ٢٤  من جدول األعمال المؤقت ١-١٣البند 
  A68/8    

  
  
  

  حصيلة المؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية
  
  

  العامة المديرة من تقرير
  
  
الموجه إلى المديرة العامة  )٢(١٣٤ت م اإلجرائي المقرر فييستجيب هذا التقرير لطلب المجلس التنفيذي   -١
 جمعيــة إلــى التغذيــة بشــأن الثــاني الــدولي المــؤتمر حصــيلة عــن بشــأن تقــديم تقريــر ٢٠١٤ ينــاير/ الثــاني كــانون فــي

 نظـــرو  .المائـــة بعـــد والثالثـــين السادســـةفـــي دورتـــه  التنفيـــذي المجلـــس خـــالل مـــن والســـتين الثامنـــة العالميـــة الصـــحة
واعتمـد المجلـس  ١.التقريـر هـذا مـن سـابقة نسـخة فـي المائـة، بعـد والثالثـين السادسـة دورته أثناء التنفيذي، المجلس

واستجابة للتعليقات التي أدلت بهـا الـدول األعضـاء أثنـاء المناقشـات ُأعطـي  ٢).٤(١٣٦م تأيضًا المقرر اإلجرائي 
كــي تراعــي العمليــة المســتمرة فــي  ٣٢. كمــا عــدلت األمانــة الفقــرة ٣٤و ٢٧د مــن التوضــيحات بشــأن الفقــرتين المزيــ

  الجمعية العامة لألمم المتحدة.
 
 عـدادإل )٢(١٣٤ت م اإلجرائـي لمقـرراسـتجابة ل العامـة المـديرة أنشـأته الـذيوعقد الفريق العامل المشـترك،   -٢

مـن الـدول األعضـاء، سـبق أن  العضوية مفتوحللمؤتمر، عدة  اجتماعات. وتولى فريق عامل  ختامية وثيقة مسودة
، وضــع الصــيغة النهائيــة للمخــرج الــذي ٢٠١٤أكتــوبر  /تشــرين األول ١٢إلــى  ١٠فــي الفتــرة مــن  فــي رومــااجتمــع 

 توصل إليه الفريق العامل المشترك، وهو مسودة اإلعالن السياسي وٕاطار العمل. 
 
. وكـــان مـــن بـــين ٢٠١٤نـــوفمبر  /تشـــرين الثـــاني ٢١إلـــى  ١٩د المـــؤتمر فـــي رومـــا خـــالل الفتـــرة مـــن وُعقـــ  -٣

ومنظمة الصحة العالميـة (المنظمـة)،  )الفاو( والزراعة األغذية منظمةعضوًا في  ١٦٤المشاركين فيه ممثلون عن 
حكوميـون  مسؤولونرى)، ووزراء و لألمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية األخ مؤسسات تابعةومراقبون (منهم 

وضــيوف مميــزون ومنظمــات المجتمــع المــدني والقطــاع الخــاص، بلــغ مجمــوعهم أكثــر مــن  المســتوى رفيعــو آخــرون
شخص. وُنظمت اجتماعات خاصة لمنظمات المجتمـع المـدني وممثلـي القطـاع الخـاص وأعضـاء البرلمـان  ٢٢٠٠

واجتماعــات  مواضــيعيةالــذي اشــتمل نفســه علــى عقــد موائــد مســتديرة  ،علــى مــدى اليــومين اللــذين ســبقا عقــد المــؤتمر
 جانبية.

 
)، ١جلسته األولـى، الـوثيقتين الختـاميتين، وهمـا إعـالن رومـا بشـأن التغذيـة (الملحـق  واعتمد المؤتمر، في  -٤

 ).٢به (الملحق  فقوٕاطار العمل المر 
  
  

                                                           
الثانيـة  الجلسـة المائـة، بعـد والثالثـين السادسـة دورته في التنفيذي للمجلس الموجزة والمحاضر ،١٣٦/٨ت م الوثيقة انظر   ١

 .٢ الفرع ،عشرة

 علـــى المترتبـــة واإلداريـــة الماليـــة واآلثـــار ،المقـــرر اإلجرائـــي علـــى لالطـــالع ١/ســـجالت/ ١٣٦/٢٠١٥ت م الوثيقـــة انظـــر   ٢
 .األمانة إلى بالنسبة المقرر اإلجرائي اعتماد
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  الوثيقتان الختاميتان
  السياق

  
 المرتبطـة السـارية غيـر واألمـراض، والبدانة والمعادن الفيتامينات وعوزالتغذية  يقر إعالن روما بأن نقص  -٥

معظــم البلــدان، وبــأن  فــي موجــودة معــاً   التغذيــة ســوء أشــكالتشــكل تحــديات عالميــة، وبــأن مختلــف  الغذائيــة بــالنظم
 بالُمغذِّيات الغنيةاآلمنة والمتنّوعة و  األغذيةمطردة الزيادة لتوفير ما يكفي من  تواجه تحديات الحالية الغذائية النظم

للجميع، وبأن على السياسات التجارية أن تساعد على تعزيز األمن الغذائي والتغذيـة للجميـع. ويقـر اإلعـالن كـذلك 
بــأن األســـباب الجذريـــة لســـوء التغذيـــة معقــدة ومتعـــددة األبعـــاد، كمـــا يعـــرب عــن قلقـــه البـــالغ حيـــال التقـــدم المتواضـــع 

، علـى الـرغم مـن اإلنجـازات األخيـرةحرز فـي الحـد مـن أشـكال سـوء التغذيـة كافـة الـذي شـهدته العقـود والمتفاوت الم
ينتهج سياسات متسقة لتعزيـز اتبـاع نظـام  عالماً الكبيرة التي حققتها بلدان عديدة. ويرسم اإلعالن رؤية يصّور فيها 
اج التغذية في الـنظم الصـحية الوطنيـة وتنسـيق غذائي صحي يتسم بالتنويع والتوازن في مراحل الحياة كافة، مع إدر 

والقطاعـــات، وتمكـــين المســـتهلكين، ووضـــع سياســـات تـــولي اهتمامـــًا خاصـــًا  الفاعلـــة األطـــراف مختلـــف العمـــل بـــين
  للنساء.

  
  االلتزامات الوطنية

  
 بالتغذيــة المعنــي األول الــدولي المــؤتمرفــي كــل مــن  مقطوعــةيعيــد إعــالن رومــا التأكيــد علــى االلتزامــات ال  -٦

، ومـــؤتمر القمـــة ٢٠٠٢و ١٩٩٦اللـــذين ُعقـــدا فـــي عـــامي  لألغذيـــة يينالعـــالم القمـــة يمـــؤتمر )، و ١٩٩٢ عـــام(فـــي 
). ويعيـــد اإلعـــالن المـــذكور التأكيـــد أيضـــًا علـــى التـــزام الـــدول األعضـــاء فـــي ٢٠٠٩العـــالمي حـــول األمـــن الغـــذائي (

 /تــــــي اعتمــــــدتها جمعيــــــة الصــــــحة فــــــي أيــــــار، ال٢٠٢٥المنظمــــــة  ببلــــــوغ غايــــــات التغذيــــــة العالميــــــة الســــــت لعــــــام 
التـي اعتمـدتها جمعيـة الصـحة  ٢٠٢٥والغايات التسع المحّددة  بشأن األمـراض غيـر السـارية لعـام  ٢٠١٢،١ مايو

 .٢٠١٣٢ مايو /في أيار
  
 بجملة أمور، من بينها ما يلي: من إعالن روما ١٥وقد التزم أعضاء الفاو والمنظمة في الفقرة   -٧

  زيــادة االســتثمارات لتنفيــذ تــدخالت واتخــاذ إجــراءات فعالــة ترمــي إلــى تحســين الــنظم الغذائيــة والتغذيــة
 في حاالت الطوارئلدى األشخاص، بما في ذلك تحسينها 

  وضــع سياســات عامــة متســقة ابتــداءًا مــن اإلنتــاج ووصــوًال إلــى االســتهالك، وعبــر القطاعــات المعنيــة
مــدار الســنة وتلبيــة احتياجــات األشــخاص التغذويــة، وتعزيــز اتبــاع كافــة، بهــدف تــوفير الغــذاء علــى 

 الغذائية المأمونة والمتنوعة النظم

  ،إبراز أهمية التغذية في إطـار االسـتراتيجيات والسياسـات وخطـط وبـرامج العمـل الوطنيـة ذات الصـلة
 وفقًا لذلكومواءمة الموارد الوطنية 

  جميع أشكال سوء التغذيةتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية لمعالجة 
                                                           

األطفــال. انظــر الوثيقــة  وصــغار والرّضــع األمهــات بتغذيــة الخاصــة الشــاملة التنفيــذ خطــة بشــأن ٦-٦٥ع ص ج القــرار    ١
 للغايات العالمية الست. ٢الملحق  ،١/سجالت/ ٦٥/٢٠١٢ع  ص  ج

 مــن الوقايــة بشــأن العامــة للجمعيــة المســتوى الرفيــع لالجتمــاع السياســي اإلعــالن متابعــة بشــأن ١٠-٦٦ع ص ج القــرار    ٢
 مـن الوقايـة بشـأن العالميـة العمـل خطـةجمعيـة الصـحة  فيـه اعتمدت ) ومكافحتها، الذيالسارية غيرغير المعدية ( األمراض
، ٢، التــذييل ٤الملحــق  ،١/ســجالت/ ٦٦/٢٠١٣ع ص ج. انظــر الوثيقــة ٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتهــا غيــر الســارية األمــراض

 للغايات التسع.
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  التعــاون  توثيــق عــرىتحســين التغذيــة و  غيــةإســهامات وعمــل أصــحاب المصــلحة كافــة ب وتيســيرتعزيــز
 بينهاداخل البلدان وفيما 

  طيلة العمروضع سياسات وبرامج وتقديم مبادرات لضمان توافر نظم غذائية صحية 

  مـن الغذائيـة  المنتجـاتات مسـتنيرة بشـأن لغرض التوصل إلـى اختيـار  مواتية بيئة تهيئةتمكين الناس و
 وصغار األطفال الرّضع تغذيةتناسب  أخرىو  صحية غذائية ممارسات أجل اتباع

 .تنفيذ االلتزامات الواردة في إطار العمل ككل 
  
 خيارًا سياساتيًا طوعيًا واسـتراتيجية سياسـاتية طوعيـة تشـمل ٦٠ويوصي إطار العمل بمجموعة مكونة من   -٨

ونظم غذائية مستدامة تعزز اتباع الـنظم الغذائيـة الصـحية؛ والتجـارة واالسـتثمار علـى الصـعيد  يئة مواتية؛ما يلي: ب
الـــنظم الصـــحية للتـــدخالت  تـــوفيرالمتعلقـــة بالتغذيـــة؛ والحمايـــة االجتماعيـــة؛  المعلومـــاتالـــدولي؛ والتثقيـــف وتـــوفير 

ن التغذيـة؛ والميـاه واإلصـحاح والنظافـة الشخصـية؛ المباشرة الخاصة بالتغذية والخدمات الصـحية الراميـة إلـى تحسـي
. وستســــتخدم التوصــــيات كأســــاس مرجعــــي لتقيــــيم مــــدى تنفيــــذ الميكروبــــات مضــــادات مقاومــــةوالســــالمة الغذائيــــة و 

 االلتزامات. 
  

  االلتزامات الدولية
 
الدول األعضاء إلى إيالء االهتمام الواجب إلدراج رؤياه والتزاماتـه  من إعالن روما ١٥تدعو أيضًا الفقرة   -٩

 .٢٠١٥ عام بعد لما التنمية خطةفي 
 
إعـالن رومـا بشـأن التغذيـة  المتحـدة لألمـم العامـة الجمعيـةمنـه بـأن تعتمـد  ١٧ويوصي اإلعالن في الفقرة   -١٠

فـي إطـار  ٢٠٢٥إلـى عـام  ٢٠١٦من عـام  وٕاطار العمل، وأن تنظر في اإلعالن عن عقد للعمل من أجل التغذية
 الهياكل القائمة وفي حدود الموارد المتاحة.

  
  دور المنظمة في متابعة المؤتمر

  المساعدة التقنية للدول األعضاء
  

مـن إعــالن رومـا منظمــة الفـاو والمنظمــة إلـى دعــم الحكومـات الوطنيــة، عنـد الطلــب، فــي  ١٦تـدعو الفقــرة   -١١
للتحديات المتعـددة المرتبطـة بسـوء التغذيـة،  التصدي سياساتها وبرامجها وخططها الرامية إلىتطوير وتعزيز وتنفيذ 

 األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. وكاالت سائروذلك بالتعاون مع 
 
اسـات فـي مختلـف مجـاالت إطـار وستوفر األمانة أشكاًال عديدة من الدعم، اعترافًا منهـا بعـدم تطـوير السي  -١٢

 يرًا متساويًا في مختلف البلدان.تطو  العمل
  

لتغطــــي مجــــاالت  ٢٠١٦-٢٠١٥وستوســــع المنظمــــة نطــــاق إرشــــاداتها المدعومــــة بالبينــــات فــــي الثنائيــــة   -١٣
السياسة المحددة في إطار العمل. واستجابة لتوصيات مختلفة، ستقوم المنظمة باستعراض المبادئ التوجيهية بشأن 

)، وبوضع تدابير للحد تدريجيًا من محتوى الدهون المشبعة والسـكر ١٣توصية النظم الغذائية الصحية وتحديثها (ال
ــــة فــــي األغذيــــة والمشــــروبات (التوصــــية  الصــــوديوم/ الملــــحو  )، وباســــتعراض الصــــكوك ١٤والــــدهون غيــــر المتحول

 الغــــــذائي الدســـــتور هيئــــــةالتنظيميـــــة والطوعيـــــة الراميــــــة إلـــــى تعزيـــــز الــــــنظم الغذائيـــــة الصـــــحية، بمــــــا فيهـــــا عمـــــل 
)، وبوضع المعايير المستندة إلى األغذية أو المغـذيات إلتاحـة الـنظم الغذائيـة الصـحية وميـاه الشـرب ١٥ (التوصية
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)، واتخــــاذ تــــدابير لتحســــين إتاحــــة األغذيــــة التكميليــــة وتســــويقها ١٦المأمونــــة فــــي مرافــــق القطــــاع العــــام (التوصــــية 
وفـــرط الــــوزن  التقـــزموهـــزال األطفـــال و  الطبيعيـــة الرضـــاعة)، وباســـتعراض التـــدخالت الفعالـــة بشـــأن ٣٩(التوصـــية 

)، وبوضـــع اإلرشـــادات والمعـــايير الدوليـــة المتعلقـــة بالســـالمة ٤٣إلـــى  ٢٩النســـاء (التوصـــيات مـــن  بـــين الـــدم وفقـــر
 ).٥٤و ٥٣(التوصيتان  الغذائي الدستور هيئةالغذائية أو تحديثها، بما في ذلك من خالل 

  
ورقـــات سياســـاتية تعـــرض األســـاس المنطقـــي والتفاصـــيل  اد سلســـلةإعـــد ٢٠١٥وبـــدأت األمانـــة فـــي عـــام   -١٤

الورقـات المـذكورة مـع  ناقشالتشغيلية والعناصـر الضـرورية لحسـاب تكـاليف السياسـات الموصـى بهـا وفوائـدها. وسـتُ 
بقصد استخدام تلك الورقات من جانـب الـدول  ،الدول األعضاء وشركاء التنمية كما ستكون موضع مشاورات عامة

 اء ألغراض الدعوة.األعض
  

تقـــديم مبـــادرات متعـــددة األطـــراف علـــى المســـتويين العـــالمي  ٢٠١٦-٢٠١٥وستيســـر األمانـــة فـــي الثنائيـــة   -١٥
تشــريعية مختلفــة، وذلــك باتبــاع نمــوذج  أدوات أو واإلقليمــي ترمــي إلــى تبــادل الخبــرات بشــأن تنفيــذ نهــوج سياســاتية

تلــك  وســيكون الهــدف مــناإلقلــيم األوروبــي التــابع للمنظمــة.  "شــبكات العمــل" الــذي اســتحدثته الــدول األعضــاء فــي
تسريع وتيرة تحقيق غايات التغذيـة العالميـة السـت التـي اعتمـدتها جمعيـة الجاري العمل عليها اآلن، هو  ،المبادرات

 تســـتند). وس١٤نظـــر الفقـــرة االـــواردة فـــي اإلطـــار ( ٤٣إلـــى  ٢٩الصـــحة، وقـــد تركـــز بالتـــالي علـــى التوصـــيات مـــن 
 /بادرات إلى ملخصات السياسات التي ُوضـعت ألجـل الغايـات السـت المـذكورة والتـي اسـُتِهلت فـي تشـرين الثـانيالم

 ٢٠١٤.١نوفمبر 
  

والصـــندوق ، باالشـــتراك مـــع الفـــاو، تقيـــيم نهايـــة المشـــروع ٢٠١٦-٢٠١٥ثنائيـــة ال فـــي وستســـتكمل األمانـــة  -١٦
لهيئة الدسـتور الغـذائي)، كمـا ستسـتهل إطـالق مبـادرة   االستئماني(الصندوق  الفاو والمنظمةالمشتركان بين منظمة 

). وستشــارك المنظمــة ٥٤تتــزامن مــع ذلــك لمواصــلة دعــم مشــاركة الــدول األعضــاء فــي أنشــطة الدســتور (التوصــية 
لسـلطات المعنيــة ل الدوليــة الشـبكة"فــي مواصـلة تشــجيع الـدول األعضــاء علـى المشــاركة فـي أنشــطة  أيضـًا مــع الفـاو

 ).٥٥(التوصية  "األغذية مةسالب
  

 مقاومـــةمكافحـــة  بشـــأن عمـــل عالميـــة خطـــةمســـودة  ٢٠١٥األمانـــة إلـــى جمعيـــة الصـــحة فـــي عـــام  وتقـــدم  -١٧
بفضـــل عمليـــة تشـــاورية وبالتعـــاون مـــع الوكـــاالت الشـــريكة، بمـــا فيهـــا الفـــاو  التـــي وضـــعت ٢،الميكروبـــات مضـــادات
 ).٥٦(التوصية 

  
إرشــادات المنظمــة بشــأن الرعايــة األوليــة لضــمان إدراج  ٢٠١٦-٢٠١٥ وستســتعرض األمانــة فــي الثنائيــة  -١٨

)، ٤٩إلــى  ٤٤التــدخالت المباشــرة والفعالــة الخاصــة بالتغذيــة أو الصــحة التــي تــوثر علــى التغذيــة (التوصــيات مــن 
 ٣.OneHealthفيها اإلرشادات التشغيلية وحساب التكاليف من خالل استخدام أداة وحدة التغذية  بما
  
  
  

                                                           
: سلســـــــلة ملخصـــــــات السياســـــــة. العالميـــــــة جمعيـــــــة الصـــــــحة وضـــــــعتهاالتـــــــي  ٢٠٢٥غايـــــــات التغذيـــــــة العالميـــــــة لعـــــــام    ١

http://www.who.int/nutrition/topics/nutrition_globaltargets2025/en/  كـــــــــــــانون األول ٣(تــــــــــــم االطـــــــــــــالع فــــــــــــي/ 
  ).٢٠١٤ ديسمبر

 .٦٨/٢٠جانظر الوثيقة    ٢

٣  WHO. Planning and costing nutrition actions: the OneHealth Tool. Geneva; World Health                  
Organization, 2014 (document WHO/NMH/NHD/NPU/14.1). 
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 خطط التغذية الخاصة بالبلدان  غير قطاع الصحة فيإشراك القطاعات األخرى  دعم
 
الراميــة إلــى دعــم تطــوير سياســات التغذيــة فــي البلــدان  ٢ســتتعاون األمانــة، فــي إطــار اســتجابتها للتوصــية   -١٩

علـى إنشـاء مسـتودع  المنظمـات الحكوميـة الدوليـةالمعنية، مع الهيئات التابعة لمنظومـة األمـم المتحـدة وسـواها مـن 
عــن خطــط فــي مجــاالت كــل مــن الزراعــة والتجــارة والحمايــة  كــذلكخطــط التغذيــة بالبلــدان و  عــنيحتــوي علــى أمثلــة 

. وسيســـاعد المســـتودع علـــى ٢٠١٦-٢٠١٥فـــي الفتـــرة  االجتماعيـــة والتعلـــيم والصـــحة والبيئـــة ذات الصـــلة بالتغذيـــة
صـة بالمنظمـة مـن أجـل تنفيـذ إجـراءات التغذيـة. وستضـع األمانـة توسيع نطاق قاعـدة البيانـات العالميـة القائمـة الخا

  سياسات القطاعات. أثر التغذية علىكذلك مبادئ توجيهية لتحليل 
  

 المتحدة لألمم المشتركة اآلليات في األمانة إسهام
 
ســاتها يــدعو إطــار العمــل الوكــاالت التابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة وبرامجهــا وصــناديقها إلــى تنســيق سيا  -٢٠

متكامل، السيما  دعم تقديم). وسعيًا إلى ٧الخاصة (التوصية  واليتها نطاق في تندرج التيوبرامجها  اواستراتيجياته
وكـاالت،  ةعـدشـتركة بـين ، ستعمل األمانة من خالل آليات التنسـيق القائمـة والمقطاعاتمتعددة ال خطط في وضع

ــًا   ونقــص الجــوع لمكافحــة المتجــددة الجهــودومبــادرة شــراكة بالتغذيــة  المعنيــة الدائمــة المتحــدة األمــم لجنــةوهــي حالي
 األمـم عمـل فرقـةو  المستوى المعنية بالتصدي ألزمـة األمـن الغـذائي فـي العـالم الرفيعةلفرقة ، وااألطفال لدى التغذية
األمانـة  وتعمل. ومكافحتها) السارية غير( المعدية غير األمراض من الوقاية بشأن الوكاالت بين المشتركة المتحدة

لزيــادة فعاليــة وكفــاءة التعــاون بــين الوكــاالت والــدعم القطــري  مــع جميــع المنظمــات التابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة
الواليـة الخاصـة بكـل مراعـاة المشترك من خالل وضع برنامج عمل عـالمي للتغذيـة وتعـديل الترتيبـات التعاونيـة مـع 

 منظمة.
  

  والعمل بين القطاعات كافة  المتعددين المصلحة صحابنشطة وٕاشراك أتيسير وتعزيز عملية تنسيق األ 
  

تشـمل العديـد مـن أصـحاب  القطاعـاتمشتركة بين الحكومات و  وطنيةيدعو إطار العمل إلى إنشاء آليات   -٢١
واالســتثمارات ات والبــرامج المصــلحة وتعنــى بــاألمن الغــذائي والتغذيــة لإلشــراف علــى تنفيــذ السياســات واالســتراتيجي

 منصـات بشـأنستعّد األمانـة ملخـص سياسـات  ٢٠١٦-٢٠١٥في الفترة ). و ٣المتعلقة بالتغذية (التوصية  األخرى
الالزمــة  ٕادارتهــاالســتكمال أدوات تقيــيم المخــاطر و  وذلــكمختلفــة، اســتنادًا إلــى الخبــرات والممارســات الجيــدة القائمــة، 

 لتدارك حاالت تضارب المصالح.
 
وتعنـى بمسـائل  أصـحاب المصـلحة تضـم العديـد مـن علـى المسـتوى العـالمي مـع منتـديات األمانـة وتتعاون  -٢٢

 التغذيــة تعزيــز حركــةالتغذيــة، بمــا فيهــا اللجنــة المعنيــة بــاألمن الغــذائي العــالمي (مــن خــالل فريقهــا االستشــاري)، و 
 األمـراض مـن بالوقايـة ةالمعنيـلعالميـة خالل شبكتها الخاصة بالتغذيـة التابعـة لألمـم المتحـدة)، وآليـة التنسـيق ا (من
 ومكافحتها (من خالل تزويد األفرقة العاملة بإسهامات تقنية). ١)السارية غير( المعدية غير

  
وستشـارك األمانـة مــع المجتمـع المــدني والقطـاع الخــاص، باتبـاع الممارســة التـي اســتهلت خـالل التحضــير   -٢٣

 .الدول غير الفاعلة الجهاتقدمها جمعية الصحة بشأن التفاعل مع للمؤتمر، بما يتماشى مع اإلرشادات التي ست
  
  

                                                           
 الصـــحة لجمعيـــة التابعـــة" أ" للجنـــة للجلســـة الســـابعة المـــوجز المحضـــر ،٣/ســـجالت/ ٦٧/٢٠١٤ع ص ج الوثيقـــة انظـــر   ١

 (باإلنكليزية). ٢ الفرع والستين، السابعة العالمية
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  تعبئة الموارد المالية الالزمة لتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالتغذية
 
يــدعو إطــار العمــل إلــى زيــادة فــي االســتثمار المســؤول والمســتدام فــي مجــال التغذيــة وٕالــى اســتحداث مــوارد   -٢٤

مــن أجــل تيســير تــوفير  عاون األمانــة مــع اآلليــات القائمــة). وســتت٤(التوصــية  التمويــل المبتكــرةأدوات باالســتعانة بــ
 الموارد الالزمة لبرامج التغذية، وستسهم في إنشاء مرافق تمويل جديدة، حسب االقتضاء.

 
ي االسـتثمارات فـ التغذيـةحـول إدراج تحليـل أثـر  مـع المؤسسـات الماليـة الدوليـة حواراً  أيضاً وستقيم األمانة   -٢٥

 الموظفة في مجال الزراعة.
  

  وضع إطار مساءلة
  

كـــل مـــن الفـــاو والمنظمـــة إلـــى إعـــداد تقـــارير مشـــتركة بشـــأن تنفيـــذ  مـــن إطـــار العمـــل ٥٩تـــدعو التوصـــية   -٢٦
االلتزامــات الــواردة فــي إعــالن رومــا، وذلــك بالتعــاون الوثيــق مــع ســائر الوكــاالت التابعــة لألمــم المتحــدة وصــناديقها 

 . ، باالستناد إلى أطر المساءلة القائمةجها، والمنظمات اإلقليمية والدولية األخرى ذات الصلةوبرام
 
ونظرًا إلى طبيعة إطار العمل الطوعية، سيتعّين على األمانة أن تعمل مع الدول األعضاء لضمان إرساء   -٢٧

إعـــداد ســـجّل يضـــم اإلجـــراءات التـــي تلتـــزم بتنفيـــذها الـــدول األعضـــاء فـــي كـــل واحـــد مـــن  ســـتتولىغايـــات التغذيـــة و 
المجــاالت التــي يبّينهــا إطــار العمــل. وألغــراض المســاءلة، اعتمــد إطــار العمــل الغايــات العالميــة القائمــة الراميــة إلــى 

مــراض غيــر المعديــة تحســين تغذيــة األمهــات والرضــع وصــغار األطفــال، وٕالــى بلــوغ غايــة الحــد مــن عامــل خطــر األ
الحقــًا  سُيوضــعو  وتــم إعــداد برنــامج حاســوبي لتســهيل تحديــد الغايــات وتتبعهــا. .٢٠٢٥(غيــر الســارية) بحلــول عــام 

 ات الذاتية التي تجريها البلدان.نظام إلجراء تقييم دوري لمدى االمتثال لاللتزامات استنادًا إلى التقييم
  

على الصعيد القطري وجمع المعلومات فـي قاعـدة بياناتهـا العالميـة  وستواصل األمانة رصد التقدم الُمحرز  -٢٨
باالســتعانة بســائر آليــات  المعلومــات األخــرى المتاحــةبشــأن تنفيــذ إجــراءات التغذيــة. وســُتدمج المعلومــات أيضــًا مــع 

 الرصد والمساءلة المتعلقة باإلجراءات القطرية.  
  

  المؤتمر إعداد تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ حصائل
  

تقــارير بشــأن المتابعــة الشــاملة لوقــائع  إدراجمــن إطــار العمــل، ينبغــي  ٦٠التوصــية بنــاًء علــى مــا تطلبــه   -٢٩
المؤتمر في جداول األعمال المؤقتة الخاصة باالجتماعات التي تعقدها بانتظام األجهزة الرئاسية للمنظمة، بما فيها 

. وُيطلب أيضًا من المدير العام لمنظمة السنوات تقارير على أساس ثنائيالُمحتمل أن ُتعّد ال ومناللجان اإلقليمية، 
علـــى الســـواء أن ُيحـــيال تلـــك التقـــارير إلـــى الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة، حســـب  لمنظمـــةالفـــاو والمـــديرة العامـــة ل

 االقتضاء.
 
ت الدوليـة وسـائر الشـركاء وستواصل األمانـة تعاونهـا مـع الهيئـات األخـرى التابعـة لألمـم المتحـدة والمنظمـا  -٣٠

 على إعداد تقرير عالمي بشأن التغذية.
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  اعتماد الوثيقة
  الجمعية العامة لألمم المتحدة

  
 والصـين ٧٧ الــ مجموعـة أعضـاء المتحـدة األمـم فـي األعضـاء الـدول باسـم ،القوميـات المتعددة بوليفيا دولة تقدمت

المتوقـع، ومـن  بعنوان "تحسين التغذية" كـي تنظـر فيـه الجمعيـة العامـة فـي دورتهـا التاسـعة والسـتين. ١بمشروع قرار
يقتين الختاميتين للمؤتمر الدولي الثاني بشـأن التغذيـة وأن طبقًا لمشروع القرار، أن تقرر الجمعية العامة اعتماد الوث

إلـــى  ٢٠١٦ن عـــام مـــعـــن عقـــد عمـــل مـــن أجـــل التغذيـــة  تعلـــن الجمعيـــة العامـــة فـــي دورتهـــا الســـبعين توصـــي بـــأن
ومــن أجــل التوصــل إلــى توافــق فــي اآلراء بشــأن مشــروع القــرار عقــدت بعثــة أيرلنــدا الدائمــة لــدى األمــم  .٢٠٢٥ عــام

المتحـــدة فـــي نيويـــورك سلســـلة مـــن المشـــاورات غيـــر الرســـمية بـــين الـــدول األعضـــاء، وطلبـــت مـــن منظمـــة األغذيـــة 
والزراعــة (الفــاو) ومنظمــة الصــحة العالميــة، بالتعــاون التــام مــع ســائر وكــاالت األمــم المتحــدة وصــناديقها وبرامجهــا 
وســائر المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ذات الصــلة، أن تقــدم مســودة مــذكرة مفــاهيم تحــدد نطــاق وغــرض عقــد العمــل. 

د ُيطلـب مـن قـ )١٠ الفقـرة انظـر( التغذيـة بشأن لعملا عقد في المتحدة لألمم العامة الجمعية نظر تيسير أجل منو 
خارطة طريق تشمل المعـالم الرئيسـية وأولويـات العمـل بالنسـبة إلـى الحكومـات والمنظمـات الدوليـة  األمانة أن تضع

ـــة األ  المنظمـــات وســـائر وبرامجهـــا وصـــناديقها المتحـــدة األمـــم وكـــاالتبالتشـــاور مـــع ســـائر  خـــرى،والجهـــات الفاعل
 .الصلة ذات والدولية اإلقليمية

  
 الدولي البرلماني االتحاد

 
) جمعيـــة االتحـــاد البرلمـــاني ٢٠١٤نـــوفمبر  /تشـــرين الثـــاني ١٨اللقـــاء الخـــاص بالبرلمـــانيين (رومـــا،  حـــثّ   -٣١

الــدولي الثانيــة والثالثــين بعــد المائــة، علــى إدراج موضــوع التغذيــة والمــؤتمر الــدولي الثــاني بشــأن التغذيــة فــي جــدول 
  أعمالها وعلى اعتماد الصادر من الوثائق الختامية. وستقدم األمانة دعمها في هذا الصدد.

  
  ٢٠١٥ عام بعد لماالمستدامة  التنمية خطةاإلسهام في 

 
. ٢٠٢٥المحــددة لعــام غايــات التغذيــة العالميــة ل ٢٠٣٠وثيقــة تــوفر اســتقراًء بشــأن عــام األمانــة  وصــاغت  -٣٢

مجاالت التغذية بّين التابعة لمنظومة األمم المتحدة ورقة سياساتية ت ؤسسات األخرىمع الم ، بالعملاألمانة وأعدت
 هـدفاً  ١٧والبـالغ عـددها  ٢٠١٥المقتـرح حاليـًا مـن أهـداف التنميـة المسـتدامة لمـا بعـد عـام  فـيالتي ُيحتمل إدراجها 

 باالقتران مع المؤشرات ذات الصلة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.50، المتاحــــــة فــــــي A/69/L.50انظــــــر الوثيقــــــة    ١
 ).٢٠١٥آذار/ مارس  ٣٠ االطالع في (تم
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  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
  
ن أ) فـإن جمعيـة الصـحة مـدعوة إلـى ٤(١٣٦م تالمجلس التنفيذي في المقرر اإلجرائـي  ناًء على توصيةب  -٣٣

  : تنظر في مشروع القرار التالي
  

  الصحة العالمية الثامنة والستون،جمعية   
  
 للسياســة طوعيــة خيــارات مجموعــة يقــدم والــذي العمــل، إطــار عــن فضــالً  التغذيــة بشــأن رومــا إعــالن تؤيــد  -١

  الحكومات؛ تستخدمها كي معدة واستراتيجيات العامة
 
 طوعيـة خيـارات مجموعـة خـالل مـن رومـا إعـالن فـي الواردة االلتزامات تنفيذ إلى ١األعضاء الدول تدعو  -٢

  العمل؛ إطار ضمن تندرج العامة للسياسة
  
 األمـم وكـاالت وسـائر والزراعـة األغذيـة لمنظمة العام المدير مع بالتعاون يعد، أن العام المدير من تطلب  -٣

 جمعيــة إلــى ســنتين كــل يقــدم تقريــراً  األخــرى، المعنيــة والدوليــة اإلقليميــة والمنظمــات وبرامجهــا وصــناديقها المتحــدة
  .التغذية بشأن روما إعالن في الواردة االلتزامات تنفيذ حالة عن العالمية الصحة

  
 
  
  
  

                                                           
  منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. ،وحسب االقتضاء   ١
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  ١الملحق 
  

  التغذيةإعالن روما بشأن 
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  ٢الملحق 
  

  إطار العمل
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