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 منظمة من مبادرة هي وهذه ؛(QR) السريعة االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع يمكن
 ويمكن. للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدنى إلى للتقليل والزراعة األغذية
 www.fao.org المنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع

 

A 

 جلنة الزراعة
 

 والعشرون الرابعةالدورة 

 9024 أكتوبر/تشرين األّول 3 – سبتمرب/ أيلول 92 روما،

  لمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذيةآخر املعلومات عن األعمال التحضريية ل

 

 استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:ميكن توجيه أي 

 
 Jomo Kwame Sundaramالسيد 

 املدير العام املساعد، إدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية

 53566 570 06-39+ات:: اهل

 

 

 معلومات أساسية -أوال

 

ومنظمة الصحة العاملية يف تنظييم املير ر اليدولل الييا ل     )الفاو( تشرتك منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحددة  - 1

، بالتعياون مي    1112 وفمرب/تشيرين الييا ل    11إىل  11مين  خالل الفرتة الذي سُيعقد يف روما )املر ر( املعين بالتغذية 

م املتحيدة، والصيندو    ألمي لعيام  المي   تابعية لأل الاملستوى املعنية بالتصدي ألزمة األمن الغذائل يف العيا    الرفيعةالفرقة 

الدولل للتنمية الزراعية، واملعهد الدولل لبحوث السياسيات الغذائيية، ومنظمية األميم املتحيدة للرتبيية والعليم واليقافية         

، والبني  اليدولل، وبر يامأل األغذيية العياملل، ومنظمية الت يارة        )اليو يسي:( )اليو سكو( ومنظمة األمم املتحدة للطفولة

رفيعيل املسيتوى مين    وطنيي   ملر ر شخصيات سياسية دولية رئيسيية إىل جا يص نيا عل سياسيات     وسي م  ا العاملية.

نظميات  املقادة وكاالت األميم املتحيدة و  ووزارات ووكاالت الزراعة والصحة وغريها من الوزارات والوكاالت ذات الصلة، 

مجعييات  ن والقطاع اخليا  و وباحيالومية وكاحلنظمات غري املخرى واتجمتم  املد ل، اما يف ذل  األدولية الكومية احل

 املستهلك .
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عوامل متعددة، فإّ ه ال بد مين وعي  حليول شياملة وعيمان املزييد مين تناسي            تاجو ظرًا إىل أّن التغذية هل  - 1

زراعية والصيحة وغريهيا مين     بي  قطاعيات األغذيية وال   فيميا  السياسات والتماس  السياسل واملواءمة والتنسي  والتعاون 

حتس  التغذية العاملية. وهناك طلص متزايد من البلدان علي  األدوات العمليية واخلطيول التوجيهيية     إذا أريَد  القطاعات

 وتبادل اخلربات، فضاًل عن الدروس املستخلصة بشأن كيفية مواءمة السياسات القطاعية لتحس  النتائأل التغذوية.   

 

يي  أشيكال سيوء التغذيية ) قيغ التغذيية، و قيغ املغيذيات الدقيقية،          سيعاجل املر ر القضيايا املتعلقية  م  و - 3

بهيا  ميكين  الطريقية الي    واألمراض غري املعدية ذات الصلة بالنظام الغيذائل واملرتبطية عيادة بالسيمنة(، وسيستكشي:      

ملير ر علي    هات العمل معًا بشكل أفضل ملعاجلة األعباء املتعددة لسيوء التغذيية. وسيسياعد ا   غريها من اجلللحكومات و

القطاعات ال  ميكن أن حتّسين النتيائأل التغذويية. كميا     يف خمتل: السياسات يف جمال ولويات واصإنالحات األحتديد 

سيساعد عل  تعميم مسألة التغذية من خالل عمان إدراج األهداف والشواغل واالعتبارات املتعّلقة بالتغذية يف السياسات 

 والدولية.والربامأل الوطنية واصإقليمية 

 

 آخر املعلومات عن األعمال التحضريية للمؤمتر  -ثانيا

 

 االجتماعات واملشاورات غري الرمسية

 

ميارس/ذذار   11فرباير/شبال و 11يناير/كا ون اليا ل و 11رمسية ب  األعضاء يف غري  : ُعقدت اجتماعاتالفاو -4

للمر ر، اما يف ذل  الرتتيبات اخلانة بياملر ر   يةالتحضرياألعمال ملناقشة  4104أبريل/ يسان  11مارس/ذذار و 12و

 املعنيية بياملر ر   ومسودة خارطة الطري  اصإشارية، والرب امأل املرقت للمر ر، فضاًل عن والية جمموعية العميل املشيرتكة   

 والرتتيبات اخلانة بها ومسوّدة وثيقة النتائأل السياسية.

 

 ظمت كما  .1112فرباير/شبال  11لدول األعضاء يف إحاطة إعالمية ل تمنظمة الصحة العاملية: ُعقد - 5

 مارس/ذذار ملناقشة الرتتيبات اخلانة باملر ر. 11و 11اجتماعات غري رمسية يف 

 

 ومنظمة الصحة العاملية: الفاواملر رات عرب الفيديو ب   - 1

 

موعة العمل املشرتكة املشرتك  تجم رئيس الُأجريت مشاورات متخصصة ب  الدورات برئاسة  (1)  

ملناقشة والية جمموعة العمل املشرتكة والرتتيبات اخلانة بها، ومسوّدة وثيقة النتائأل السياسية 

 وقضايا أخرى أثارها األعضاء.

عيرب  متيواترة  مير رات  تنظييم  األما ة املشرتكة للمر ر، مين خيالل   فيما ب  نسي  منتظم كان هناك ت (1)  

الفعليية   اصإلكرتو يل واالجتماعيات  الربييد  بواسيطة  توانيل  وال مجاعيية  هاتفيية  حمادثيات و، الفييديو 

 املتخصصة.
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 جمموعة العمل املشرتكة  أنشطة 

 
 

ميّيالن كّل جمموعة من عضوين اثن   ا يصل إىل، املرلفة ممر رجمموعة العمل املشرتكة املعين بامل يقود - 1

 نا ائبن وامشاركن اواتجمموعات اصإقليمية الست التابعة ملنظمة الصحة العاملية، رئيساتجمموعات اصإقليمية السب  للفاو 

 مكّلفة بإعداد مسوّدة وثيقة النتائأل السياسية وإطار العمل، بالتعاون م  األما ة املشرتكة للمر ر.هل و .هلما

 

 بواسطة املر رات عرب الفيديو.لفة ُتعقد اجتماعات جمموعة العمل املشرتكة بطريقة فعالة من حيث التكو - 1

 12مارس/ذذار و 2ُعقدت اجتماعات رمسية تجمموعة العمل املشرتكة يف  ،مسوّدة وثيقة النتائأل الرئيسية لغرض إعدادو

ميكن التخطيط لعقد اجتماعات أخرى إذا لزم األمر الستكمال . و1112رأياايو/م 11أبريل/ يسان و 31أبريل/ يسان و

يف سبتمرب/أيلول الستعراض مسودة إطار العمل؛ جمموعة العمل املشرتكة أيضا أن جتتم  ومن املقّرر ا. إعدادهعملية 

اجتماع تجمموعة العمل املفتوحة العضوية، م  منح ح  الكالم جلمي  أعضاء املنظمت ، وباصإعافة إىل ذل ، سيعقد 

 .ر رالستكمال وثيقة  تائأل املوذل  

 

 ملؤمترنتائج اوثيقة  

 

نتيائأل  لتنفيذ وثيقة الفنيا كون دليال يوثيقة  تائأل سياسية وإطار للعمل ستميل  تي ة املر ر يف من املتوق  أن ت - 1

ومنظمية الصيحة   بي  الفياو    ةالعمل املشيرتك أعضاء جمموعة السياسية من خالل نتائأل وثيقة الإعداد السياسية. وجيري 

 .الحقاجمموعة العمل نظر فيها لكل ت وز الستعراعها و /األعضاء يف يوليوعل  سودة إطار العمل مت تعميم مالعاملية. و

 

 الرتتيبات اخلاصة باملؤمتر 

 

  رى ست وبعد اعتماد وثيقة  تائأل املر ر، املر ر.أعمال راسم افتتاح يليها افتتاح من املقّرر أن يبدأ املر ر ام - 11

وسُيخصغ اليوم اليالث لعرض  تائأل  .ببيا اترؤساء الوفود يدلل فيها  للمر ر  األّول  خالل اليومعامة مناقشة 

عقد قرر ومن امل اختتام أعمال املر ر.بعد ذل  ائد املستديرة وواملبشأن وملخصات الرؤساء السابقة للمر ر  الفعاليات

 خالل املر ر. وتسعة أحداث جا بية موائد مستديرة  ثالث

 

املخصصية للربمليا ي  ومنظميات اتجمتمي      السابقة للمر ر الفعاليات اخلانة ب الالزمةات رتتيبجيري اختاذ ال - 11

. اتيل ه الفعالييات بتموييل ذ  وحتظي  هيذ    املد ل/املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا  بالتنسي  م  املر ر الرئيسل.

، 1112 وفمرب/تشرين اليا ل  11إىل  11خالل الفرتة من عقد اجتماعها السنوي  1(SUN)التغذية  تعزيزتعتزم مبادرة و

 مباشرة قبل ا عقاد املر ر.

                                                 
1

 (SUN) التغذية تعزيزمبادرة  
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 اإلنرتنتاملشاورات العامة على  

 

مّت التشاور مي  شيركاء األميم املتحيدة ومنظميات دوليية أخيرى واتجمتمي  امليد ل ودوائير البحيوث واألوسيال              - 11

مين  من خالل مشاورت  اثنت  عل  اصإ رت يت  وثيقة النتائأل السياسية مسودة األكادميية ومنظمات القطاع اخلا  بشأن 

مايو/أيار. ومن املزم  عقد مشاورة عل  اصإ رت ت بشأن مسودة إطيار   11إىل  12ومن مارس/ذذار  11فرباير/شبال إىل  11

 العمل خالل أغسطس/ذب.

 

 االتصاالت اسرتاتيجية 

 

، إعداد اسرتاتي ية لالتصاالت وخطة عمل ذات الصيلة، اميا يف ذلي     بالتعاون م  منظمة الصحة العاملية ،مّت - 13

لدعايية  بهيدف ا عيالم  وسيائل اصإ ب( وجمموعة من األ شيطة ذات الصيلة   www.fao.org/ICN2)ل شبكالوق  جتديد امل

  . ب  مجهور واس للمر ر فيما 

http://www.fao.org/ICN2

