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 (2025-2016)التغذية  من أجلعقد األمم المتحدة للعمل تنفيذ  - 72/306
  

 ،إن الجمعية العامة 
، الــ أ  عتنــج ه جبــة ال  ة 2016نيســـــــــــــــان/  ر ــ   1املؤرخ  70/259إىل قرارهــا وإذ تشيييييييييييير  

التغ  ة وإطار العم   عنت إعالن روما و قر   ،التغ  ة من  ج عقد األمم املتحدة لتعم   2016-2025
 تشـــر ن الثاين/ 21إىل  19روما يف ال  ة من ال أ عقد يف يف املؤمتر الدويل الثاين املعين  التغ  ة،   ناملعتمد
 ،(1)منظمة األغ  ة والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية االش اك  ني  2014ن فمرب 

القضــــــــاو عتم اجل ي ومنك ليك  شــــــــيفال عــــــــ و التغ  ة يف ليك   او العا ،  ضــــــــرورة تؤكدوإذ  
وفقر  ،األط ال دون عـــــن ا امســـــةلدى عـــــيما نقغ التغ  ة والتقزز واوزال ونقغ ال ين وي ادة ال ين  وال

عيفس وك لك ضـــــــــرورة  ،املغ  ات الدقيقة ، من  ني حاالت نقغ  خرى يفالدز لدى النســـــــــاو واألط ال
املرتبطة  النظاز الغ ائي  سار ةيف ي ادة ال ين والسمنة وخت يف عبو األمراض غري ال صاعدةاملت االجتاهات

 ليك ال ئات العمر ة،لدى 
حت    عاملنا: خطة ”، املعن ن 2015  ت ل/عــــــــــــبتمرب  25املؤرخ  70/1قرارها  تعيد تأكيدوإذ  

العاملية الشـــــــــــــــامتة  األهداف والغا ات من جمم عةاعتمدت فية  ال أ “2030املســـــــــــــــتدامة لعاز التنمية 
 تأكيد التزامها، و وت ضـــــــــــــــي إىل التح ل والبعيدة املدى املتعتقة  التنمية املســـــــــــــــتدامة، الس تركز عتم النا 

القضـــــــــــــــاو عتم   ن  تأكيد إدراكها ، و 2030 اليفام  حبت ل عاز   العم  دون كت  من  ج  تن ي  ا طة
_________________ 

 ، املرفقان األول والثاين.EB 136/8منظمة الصحة العاملية، ال ثيقة  (1) 

https://undocs.org/ar/A/72/L.63
https://undocs.org/ar/A/72/L.63/Add.1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/259
https://undocs.org/ar/A/RES/70/259
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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يف ال غىن عنة  وشـــــــــر   ه   كرب حتٍد   اجهة العا  يف ذلك ال قر املدقك،  ال قر جبميك صـــــــــ ر، و  عاد،، ها
 االقتصـــــــــــــــادأ -أ عادها الثالثة  التزامها  تحقيق التنمية املســـــــــــــــتدامة تأكيد التنمية املســـــــــــــــتدامة، و  حتقيق

 و ــاالعـــــــــــــــت ــادة من اإلاــايات الس حتققــج يف إطــارعتم    مت اين ومتيفــامــ ،  - والبيئي واالجتمــاعي
 ،اعتيفمال ما    ُن َّ  من تتك األهدافاألهداف اإلمنائية لألل ية والسعي إىل 

من  ن  العا  ال ميضـــي حاليا يف الطر ق الصـــحيل    القضـــاو عتم اجل ي تعرب عن القلق وإذ  
من  هداف  2، لن  تســىن  ت غ غا ات اودف ، ومن  ن ة،  النســق الايل2030وعــ و التغ  ة حبت ل عاز 

التغيري إىل  ــ ل املز ــد من اجله د إلحــدا   تــدع  وإذالتنميــة املســـــــــــــــتــدامــة يف العــد ــد من منــاطق العــا ، 
 التح  تي الاليز، 

ظم اإلنتاج الغ ائي يف نُ  الس عتسهم، الزارعة واألعمال الزراعية املستدامة تشجيك  أمهيةتقر وإذ  
 ،القضاو عتم اجل ي وع و التغ  ة، وعتساعد يف التن ي البي ل جي والنظم اإل يف ل جية  ظوحاملستداز 
إياو عدد ناقصــــــــــــــي التغ  ة ال أ ما فتس  تزا د عتم مســــــــــــــت ى العا  من  تعرب عن القلق وإذ  

 ، 2016متي ن شخغ يف عاز  815 ما  قدر  ـ ، حيث  تغ2014 عاز
مة الزراعة األعـــر ة ويراعة اليايات الصـــغرية يف ت فري تقد    اإلعـــهاز املهم ال أ مييفن  ن وإذ تقر 

 ، هداف التنمية املستدامةحتقيق ويف  ،األمن الغ ائي والقضاو عتم ال قر
مناطق  ك   النســــــــــــاو  كثر عرضــــــــــــة النعداز األمن الغ ائي من الرجال يف    أن  مع القلق تقر وإذ  

، ال أ ه  من املشـــــاك  املســـــتمرة من فقر الدزعرب العا   لقادرات عتم اإلااب  عاننيثتث ا و ن  العا ، 
عتم الرغم من االخن اض اليفبري و أن ة طر، إىل ا    ضــــــا تغ  ة العد د من األط ال وصــــــحتهمالس تعر ض 

ون عــن متي ن ط   د 150.8، ال  زال 2017و  2005 ني عامي املســـج   ز يف االنتشـــار العاملي لتتقز  
والز ادة يف ال ين والســـمنة لدى األط ال هي اوزال ونقغ التغ  ة  أن   ا امســـة  عان ن من ت قف النم ، و 

 املشاك  املتيفررة يف العد د من البتدان، من
اجتماي اجلمعية العامة الرفيك عن  2011الصــــــــادر يف عاز  إىل اإلعالن الســــــــياعــــــــي وإذ تشييييييير 

 2014الصــــــــادرة يف ال ثيقة ا تامية إىل و  (2)مراض غري املعد ة وميفافحتهااملســــــــت ى املعين  ال قا ة من األ
اجتماي اجلمعية الرفيك املســـــــــــت ى املعين  االعـــــــــــتعراض والتقييم الشـــــــــــامتني لتتقدز ا ري يف ال قا ة من عن 

 شـــأن منك وميفافحة الرفيك املســـت ى الثالث إىل االجتماي  كوإذ تتطت  ، (3)األمراض غري املعد ة وميفافحتها
 ،2018، ال أ من املقرر ان تعقد، اجلمعية يف عاز األمراض غري املعد ة

 
 ؛(4) تقر ر األمني العاز تحيط علما - 1 
 التغــــــ  ــــــةمن  جــــــ  وضـــــــــــــــك  رنــــــام  عمــــــ  عقــــــد األمم املتحــــــدة لتعمــــــ   تالحظ - 2 

تشم  مرة وتعاونية خالل عمتية شامتة ومست جرى تط  رها من،   ص ة وثيقة حية (5)(2016-2025)

_________________ 

 ، املرفق.66/2القرار  (2) 

 .68/300 القرار (3) 

 (4) A/72/829. 

 .www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition?idnews=1791متاح عتم اإلن نج يف امل قك التايل:  (5) 

https://undocs.org/ar/A/RES/66/2
https://undocs.org/ar/A/RES/66/2
https://undocs.org/ar/A/RES/68/300
https://undocs.org/ar/A/RES/68/300
https://undocs.org/ar/A/72/829
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هنا تة ويف  (2020/2021) منتصـــــــــــــــف مدة العقدح ارات م ت حة وشـــــــــــــــامتة يف  عقد العزز عتم إجراو
  والر ط  ني ه ، املبادرات؛مبادرات اليف مات وشركائها العد د ن واالعت ادة من ، (2025)

األطراف املؤثرة وتع ف هســــــــــــــــامهــات ليك  ، ــااللتزامــات الس قطعتهــا اليف مــات تقر - 3 
عتم املســـــــت  ات ال طنية واإلقتيمية والدولية، ها يف ذلك مؤعـــــــســـــــات األمم املتحدة وا تمك املدين املعنية 

 والقطاي ا اص، يف النه ض  تن ي  العقد؛
الدولية واإلقتيمية  وعــــــــائر املنظماتاألمم املتحدة  ومؤعــــــــســــــــاتاليف مات  تشييييييجع - 4 

 من  ج التزامات طم حة  الدخ ل يفطاي ا اص واألوعـــــــــا  األكادميية عتم األخرى وا تمك املدين والق
 إطار  رنام  عم  العقد؛ املن  ة ضمنتيفثيف جه دها وت عيك نطاق  نشطتها 

إىل م اصـــتة   ل  األغ  ة والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة الصـــحة العامليةنظمة ه هيبت - 5 
 التعاون مك  رنام  األغ  ة العاملي والصــــــندوق وذلك  ،العقد تن ي جه دمها لالعــــــتمرار يف قيادة ورصــــــد 

التجنة الدائمة كتنســـــــــــيق  الآليات واالعـــــــــــت ادة من الدويل لتتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة لتط  لة، 
متشـــــــــيا مك وذلك جلنة األمن الغ ائي العاملي،  من قبي منتد ات  صـــــــــحاب املصـــــــــتحة املتعدد ن و لتتغ  ة 

 ؛الدولية واإلقتيمية األخرى نتد ات التشاور مك املنظمات واملوال تها، و 
تن يــ    اجلمعيــة العــامــة من  جــ   ن  ُبتغاألمني العــاز  الس وجهتهــا إىل بياليدعوة تيذكر - 6 

ومنظمة  غ  ة والزراعةمنظمة األ تشــــ ك يف جتميعها الس وذلك عتم  عــــا  تقار ر ف ات الســــنتني العقد،
 .الصحة العاملية

 
 

 108اجلتسة العامة 
 2018مت ي/  لية  24

 


