
  
  
  
  
  
 

  ٨-٦٩ع  ص  ج    والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨

  WHA69.8    من جدول األعمال ١-١٢البند 
  
  
  

  من أجل  األمم المتحدة عقد عمل
  )٢٠٢٥- ٢٠١٦التغذية (

  
  

  التاسعة والستون،جمعية الصحة العالمية 
  

  ١األمهات والرّضع وصغار األطفال؛ التقارير الخاصة بتغذيةفي  النظربعد 
  

 ) بشــــــأن حصــــــائل المــــــؤتمر الــــــدولي الثــــــاني بشــــــأن التغذيــــــة٢٠١٥( ١٩-٦٨ج ص عالقرار بــــــ تُــــــذّكروٕاذ 
  إعالن روما بشأن التغذية فضًال عن إطار العمل؛ أيدوالذي  )٢٠١٤تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢١-١٩ (روما،

  
فـــي ذلـــك غايـــات  وٕاذ تؤكـــد مجـــددًا علـــى االلتـــزام بتنفيـــذ الغايـــات وخطـــط العمـــل الدوليـــة ذات الصـــلة، بمـــا

، وخطــة العمــل العالميــة التــي وضــعتها المنظمــة بشــأن الوقايــة مــن األمــراض ٢٠٢٥المنظمــة للتغذيــة العالميــــة لعــام 
  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣فحتها للفترة غير السارية ومكا

  
 الشـــاملة التنفيـــذ خطـــة األعضـــاء الـــدول أيـــدت بمقتضـــاه ) والـــذي٢٠١٢( ٦-٦٥ج ص عوٕاذ تـــذّكر بـــالقرار 

 بلـــوغ نحـــو المحـــرز التقـــدم تقيـــيم وطلبـــت مـــن المـــدير العـــاماألطفـــال  وصـــغار والرّضـــع األمهـــات بتغذيـــة الخاصـــة
   األهداف؛

  
والمعنــون "تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة  )٢٠١٥( ٧٠/١قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بر كّ وٕاذ تــذ
"، والــذي يقــر بالبعــد المتكامــل لألهــداف ويعتــرف بأنــه حتــى يتثنــى وضــع حــد لجميــع أشــكال ٢٠٣٠المســتدامة لعــام 

 مغـذميـع علـى غـذاء آمـن و سوء التغذية وتلبية االحتياجات الغذائية طيلة العمر، فمن الضروري تيسير حصـول الج
  ؛يتم إنتاجه بشكل مستدام، وضمان التغطية الشاملة بتدابير التغذية األساسية

  
وٕاذ تذكر بأن أهـداف التنميـة المسـتدامة وغاياتهـا تعتبـر متكاملـة وغيـر قابلـة للتجزئـة، وتعمـل علـى تحقيـق 

من أهداف التنمية المستدامة، الـذي يهـدف  ٢الهدف التوازن بين أبعاد التنمية المستدامة الثالثة، وتفر بأهمية بلوغ 
عـن الغايـات  إلى القضاء علـى الجـوع، وتحقيـق األمـن الغـذائي وتحسـين التغذيـة وتعزيـز الزراعـة المسـتدامة، فضـالً 

  ؛المترابطة في سائر األهداف األخرى
  

ألمـم المتحـدة للعمـل والمعنـون "عقـد ا )،٢٠١٦( ٧٠/٢٥٩وٕاذ ترحب بقرار الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة 
)" الذي يدعو منظمة األغذية والزراعـة ومنظمـة الصـحة العالميـة إلـى قيـادة تنفيـذ ٢٠٢٥-٢٠١٦من أجل التغذية (

                                                           
 .٢إضافة  ٦٩/٧وج ١إضافة  ٦٩/٧وج ٦٩/٧الوثائق ج   ١
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)، وذلــــك بالتعــــاون مــــع برنــــامج األغذيــــة العــــالمي، ٢٠٢٥-٢٠١٦عقــــد األمــــم المتحــــدة للعمــــل مــــن أجــــل التغذيــــة (
وٕالـى تحديـد ووضـع برنـامج عمـل يعتمـد علـى إعـالن رومـا بشـأن  والصندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة، واليونيسـيف،

، باسـتخدام آليـات التنسـيق ٢٠٢٥-٢٠١٦به، جنبًا إلى جنب مع وسائل تنفيذه للفترة  التغذية وٕاطار العمل الخاص
 مـــن قبيـــل اللجنـــة الدائمـــة المعنيـــة بالتغذيـــة والمحافـــل المتعـــددة األطـــراف مـــن قبيـــل لجنـــة األمـــن الغـــذائي العـــالمي،

يتماشـــى مـــع واليتهـــا، وبالتشـــاور مـــع ســـائر المنظمـــات والمحافـــل الدوليـــة واإلقليميـــة وحركـــات مـــن قبيـــل حركـــة  بمـــا
  ؛االرتقاء بالتغذية

  
سيما تغذية في جميع أنحاء العالم، والؤكد مجددًا االلتزام بالقضاء على الجوع ومنع كل أشكال سوء التوٕاذ 

الوزن، وزيادة الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة، وفقـر الـدم لـدى النسـاء سوء التغذية، والتقزم، والهزال، ونقص 
االتجاهـــات المتصـــاعدة فـــي زيـــادة الـــوزن  إيقـــافعـــن  واألطفـــال مـــن بـــين نقـــص المغـــذيات الدقيقـــة األخـــرى؛ فضـــالً 

  والسمنة، وتقليص عبء األمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي لدى جميع الفئات العمرية؛
  
أشـهر ال يقتصـرون حصـرًا  ٦ ٕاذ تعرب عن قلقها من أن ما يقـرب رضـيعين مـن بـين كـل ثالثـة دون سـنو 

شهرًا في البلدان المرتفعـة  ١٢على الرضاعة من الثدي؛ وأن أقل من رضيع بين كل خمسة يرضع من الثدي لمدة 
سنتين يرضعون من الثـدي فـي و أشهر  ٦ممن تتراوح أعمارهم بين الدخل؛ وأن اثنين فقط من بين كل ثالثة أطفال 

  البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل؛
  

٪ فقــط مــن البلــدان لديــه مــا يكفــي مــن البيانــات عــن التغذيــة لتقيــيم التقــدم ٤٩وٕاذ تعــرب عــن قلقهــا مــن أن 
  صوب تحقيق غايات التغذية العالمية،

  
المتخصصـــة والمجتمـــع المـــدني وغيرهـــا مـــن  جميـــع صـــناديق األمـــم المتحـــدة وبرامجهـــا ووكاالتهـــا تطالـــب  -١

  الجهات المعنية بما يلي:
أن تعمـــــــــــل بشـــــــــــكل جمـــــــــــاعي فـــــــــــي مختلـــــــــــف القطاعـــــــــــات والـــــــــــدوائر علـــــــــــى توجيـــــــــــه ودعـــــــــــم  )١(

التغذيـــــة، وبرامجهـــــا، وخططهـــــا تحـــــت مظلـــــة عقـــــد األمـــــم المتحـــــدة للعمـــــل مـــــن أجـــــل  سياســـــات وتنفيـــــذ
 )؛٢٠٢٥-٢٠١٦( التغذية

 ؛االلتزاماتأن تدعم آليات الرصد واإلبالغ عن  )٢(
  
  الدول األعضاء على ما يلي:تحث   -٢

أن تعــد وتنفــذ االســتراتيجيات المعنيــة بتغذيــة األمهــات والرضــع وصــغار األطفــال والتــي تســتجيب  )١(
 بصـــورة شـــاملة للتحـــديات التـــي تجابـــه التغذيـــة، وتمتـــد عبـــر مختلـــف القطاعـــات وتشـــمل الرصـــد والتقيـــيم

 ؛الرصينين والمصنفين
، وقابلــة للقيــاس، محــددةسياســات والتزامــات ماليــة  بإعــداد عنــد االقتضــاء،، القيــامأن تنظــر فــي  )٢(

زمنيًا فيما يتعلق بإعالن روما بشأن التغذية والخيارات الطوعيـة الـواردة  وموقوتة ،ومناسبةوقابلة للتحقيق، 
بتغذية  في إطار العمل الخاص بالمؤتمر الدولي الثاني بشأن التغذية وكذلك خطة التنفيذ الشاملة الخاصة

 األمهات والرّضع وصغار األطفال؛
أن تنظـــر فــــي تعريـــف الغايــــات الوطنيــــة علـــى أســــاس الغايـــات العالميــــة التــــي تـــم مواءمتهــــا مــــع   )٣(

  األولويات الوطنية، وبارامترات محددة؛ 
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  أن تنظر في تخصيص تمويل كاف مع أخذ السياق المحلي بعين االعتبار؛  )٤(
بشأن أن تقدم المعلومات على أساس طوعي بشأن جهودهم المبذولة لتنفيذ التزامات إعالن روما   )٥(

بمـا فـي ذلـك سياسـتها خيارات السياسات الطوعية الـواردة فـي إطـار العمـل التغذية من خالل مجموعة من 
فــــي حــــاالت  واســــتثماراتها الالزمــــة للتــــدخالت الفعالــــة لتحســــين النظــــام الغــــذائي للســــكان وتغــــذيتهم، حتــــى

 الطوارئ؛
 

  المدير العام ما يلي: من تطلب  -٣

 أن يعمل مع المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة على ما يلي:  )١(

علــــى طلبهــــا، فــــي تطــــوير وتعزيــــز وتنفيــــذ سياســــاتها  ءً الــــدول األعضــــاء، بنــــا يــــدعمأن   ) أ(
وبرامجهـــا وخططهـــا للتصـــدي إلـــى التحـــديات المتعـــددة المتعلقـــة بســـوء التغذيـــة، وعقـــد اجتماعـــات 
دورية ذات طبيعة شاملة لتبادل أفضل الممارسات، بما في ذلك النظر في االلتزامات التي تكون 

، فـي إطـار عقـد العمـل مـن أجـل زمنيـاً  موقوتة، و ةومناسب، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقيق، محددة
 )؛٢٠٢٥-٢٠١٦( التغذية

أن يحـــافظ علـــى قاعـــدة بيانـــات متاحـــة للعمـــوم بشـــأن االلتـــزام بالمســـاءلة أمـــام الجميـــع،   ) ب(
 الوثيقـة الختاميـة للمـؤتمروٕادراج تحليل االلتزامـات التـي قطعـت فـي تقريـر الثنائيـة الخـاص بتنفيـذ 

 ة، وٕاطار العمل؛الدولي الثاني بشأن التغذي

من  األمم المتحدة للدول األعضاء لمساعدتها على تنفيذ عقد عملالتقني تقديم الدعم واصل يأن   )٢(
 ؛األطفالخطة التنفيذ الشاملة الخاصة بتغذية األمهات والرّضع وصغار و  أجل التغذية

واالســتثمار فــي  واصــل دعــم مبــادرة الــدعوة إلــى الرضــاعة مــن الثــدي لزيــادة االلتــزام السياســيي أن )٣(
 الرضاعة من الثدي باعتبارها حجر الزاوية في تغذية الطفل والصحة والنماء؛

بمـا فـي  التغذيـةيساعد الدول األعضاء فـي تعزيـز عنصـر نظـم المعلومـات الوطنيـة الخـاص بأن  )٤(
 .ذلك تجميع البيانات والتحليل بهدف اتخاذ القرار السياسي المسترشد بالبينات

 
  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨، الثامنة العامة الجلسة

 ٨/الحرفية/ المحاضر ٦٩ج
  
 

=     =     =  


