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 املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية

 1192 نوفمرب/تشرين الثاني 19-91 روما،

 1192 التغذية يف خطة التنمية ملا بعد عام: 9 املائدة املستديرة

 

 مذكرة مفاهيمية
 

 مقدمة -أواًل
 
إىل التزام عاملي للتصدي لسوء التغذية.  1991دعا املؤمتر الدولي األول املعين بالتغذية الذي ُعقد يف روما سنة  - 1

خفض عدد األطفال الذين يعانون نقصًا يف الوزن باعتباره هدفًا من  1222ومشلت األهداف اإلمنائية لأللفية يف سنة 

عن التغذية يف سنة  Lancetعلى املستوى العاملي. وأظهرت سلسلة أهدافها وأرست لذلك آلية للمساءلة تكفل العمل 

اختاذ إجراءات فعالة حقًا للتصدي لسوء التغذية.  لكن الطريق ال تزال طويلة رغم التقدم املنتظم يف خفض اجلوع  1222

 الطاةة فيما يعاني ماليني نسمة يف العامل من نقص مزمن يف 228وحتقيق األهداف والغايات املتعلقة بالفقر.  ويعاني 

مليون طفل من اهُلزال، يف حني يعاني أكثر من ملياري نسمة من نقص يف نوع واحد أو  81ومليون طفل من التقّزم  161

 أكثر من املغذيات الدةيقة.  

 

د فرصة خللق بيئة مشّجعة أكثر للتطّرق إىل ما تبقى من بنو 1218يشكل النقاش حول خطة التنمية ما بعد عام  - 1

على جدول األعمال هذا، فضاًل عن إتاحة إطار دائم وأمشل ملعاجلة اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف العامل 

 .على حنو مستدام وعادل من خالل التصدي لألسباب البنيوية والفورية لسوء التغذية مبختلف أشكاله
 
دولي الثاني املعنى بالتغذية إىل التعاطي على نطاق أوسع مع يدعو إعالن روما عن التغذية الصادر عن املؤمتر ال - 3

 .1218مسألة التغذية يف إطار التنمية ما بعد عام 
 
ومن شأن حتسني التغذية  ة يف األهداف اإلمنائية لأللفية.ال يوجد يف الوةت الراهن مؤشر واحد خمصص للتغذي - 4

األهداف اإلمنائية لأللفية ويف طليعتها اهلدف األول املتمثل يف استئصال أن يؤدي دورًا هامًا يف سبيل حتقيق العديد من 

اجلوع والفقر املدةع، فضاًل عن حتسني التعليم االبتدائي )اهلدف الثاني( ومتكني املرأة )اهلدف الثالث( وخفض وفيات 
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وجيب أن سادس(. ف الاألطفال )اهلدف الرابع( وحتسني صحة األمهات )اهلدف اخلامس( ومكافحة األمراض )اهلد

يعطي هذا االعرتاف دفعًا إلبراز التغذية بقدر أكرب باعتبارها عاماًل من عوامل التنمية يف األهداف املوضوعة ملا بعد عام 

1218 . 
 
ؤشرات للُهزال والتقّزم لدى األطفال دون هناك اةرتاح حالي يتعلق بالزراعة واألمن الغذائي والتغذية مشفوعًا مب - 8

. ومثة نقاش أيضًا حول مراعاة 1211سة مع إشارة إىل الغايات اليت وافقت عليها مجعية الصحة العاملية سنة اخلام

وأيًا تكن حصيلة هذه املناةشات، من األهمية مبكان أن يعّول لة بالتغذية يف األهداف األخرى. املؤشرات والغايات املتص

ت وآليات ومبادرات احلوكمة العاملية اجلارية للمساهمة يف خطة التنمية ما املؤمتر الدوىل الثاني املعنى بالتغذيةعلى عمليا

، مبا يف ذلك حتديد اجملاالت ذات األولوية وأهداف التنمية الغذائية، فضاًل عن  السياسات الالزمة 1218بعد عام 

لتغذية يف النداء املوجه من أمني عام لتحقيقها وةياسها واملساءلة عنها. وسوف تساهم نتائج املؤمتر الدوىل الثاني املعنى با

األمم املتحدة للتوصل إىل درجة أعلى من االتساق بني السياسات على املستويات العاملية واإلةليمية والوطنية وشبه 

ًا وسوف يشّجع املؤمتر الدوىل الثاني املعنى بالتغذية أيضجل التنمية على املستويات كافة. الوطنية وإىل شراكة عاملية من أ

 " حتدي القضاء على اجلوع". لرفع 12ويدعم حتقيق النداء الذي وجهه األمني العام للقادة اجملتمعني يف مؤمتر ريو+
 
أشار أمني عام األمم املتحدة يف الكلمة اليت ألقاها أمام وفود الدول األعضاء املشاركة يف روما يف اجتماع عقدته  - 6

، إىل أّن املؤمتر الدولي الثاني املعنى بالتغذية يندرج يف إطار 1214مايو/أيار  جلنة األمن الغذائي العاملي مطلع شهر

 .وإىل أنه سيصبح ركيزة اللتزاماتنا املقبلة 1218العمليات اجلارية لتحديد خطة التنمية ما بعد عام 
 
عالن روما عن التغذية سوف تشكل هذه املائدة املستديرة مساحة ملناةشة الطرق العملية اليت ميكن من خالهلا إل - 7

وحتدي القضاء على اجلوع والغايات  1218الصادر عن املؤمتر الدولي الثاني املعنى بالتغذية وعملية التنمية ما بعد عام 

املتعلقة بالتغذية اليت حددتها مجعية الصحة العاملية واخلطة العاملية اخلاصة باألمراض غري املعدية وسواها من عمليات 

 دة لبعضها البعض وتساهم مجيعًا يف كفالة األمن الغذائي والتغذوي للجميع على حنو مستدام. متسقة ومسان
 

 أهداف املائدة املستديرة -ثانيًا 
 
اإلجابة على األسئلة  1218سوف حياول موضوع هذه املائدة املستديرة عن التغذية يف خطة التنمية ملا بعد عام  - 2

 التالية: 

كيف ميكن دمج التزامات إعالن روما عن التغذية الصادر عن املؤمتر الدولي الثاني املعنى بالتغذية دجمًا فعااًل  (1)

ويف غريها من العمليات العاملية اهلامة؟ كيف ميكن حتديدًا احلرص على مراعاة اخلطة  1218يف حقبة ما بعد 

 هلا يف خمتلف القطاعات؟ الشاملة املتعلقة مبختلف أشكال سوء التغذية واالستجابة

أن تتضّمن إجراءات لوضع حد نهائي ودائم للجوع والستئصال سوء  1218كيف ميكن خلطة التنمية ما بعد عام (1)

 التغذية بشتى أشكاله؟

وللمحافظة على الدفع الالزم  1218ما هي نظم الدعم الالزمة لكفالة انطالةة جيدة خلطة التنمية ما بعد عام  (3)

 وغ الغايات املرجوة يف الوةت احملدد هلا؟هلا ولبل

ما الذي ميكن أن تقدمه للتغذية أهداف التنمية املستدامة الصادرة عن جمموعة العمل املفتوحة العضوية واليت  (4)

 ؟  1214ُعرضت على اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف شهر سبتمرب/أيلول 

 أن تعاجل مسألة األمراض غري املعدية؟ 1218كيف ميكن خلطة التنمية ما بعد عام  (8)
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 شكل املائدة املستديرة -ثالثًا 

 

 تكون املائدة املستديرة على الشكل التالي:س - 9
 
 املالحظات الرتحيبية :الرئيسان املشاركان 

 ( 8ميّسر اجللسة: املالحظات االستهاللية )دةائق 

 ( 18املتحدث الرئيسي يقّدم موضوع املائدة املستديرة  )دةيقة 

 ( 7اخلرباء )دةائق لكّل منهم 

 ( 18نقاش عام مع احلضور )دةيقة 

 ( 8املالحظات اخلتامية )دةائق. 


