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 املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية

 1192 نوفمرب/تشرين الثاني 19-91 ،روما

 احلوكمة واملساءلة من أجل التنمية: 3 املائدة املستديرة  

 

 مذكرة مفاهيمية

 

 مقدمة -أواًل

 

إّن التغذية الكافية حق من حقوق اإلنسان وهي حتقق عائدات ممتازة مقابل االستثمارات باعتبارها واحدًا من  - 1

ورغم التقدم  حلفز التنمية والرتويج للصحة العامة واحلد من الفقر. كفاءة من حيث التكاليفأكثر جماالت التدخل 

مليون  161 نسمة يعانون نق  التغذية يوميًا، فيما يعاني ماليني 508امللحوظ املسجل يف السنوات األخرية، ال يزال 

مليون طفل من  81طفل دون اخلامسة من التقّزم وال يتسنى هلم بالتالي أن ينموا على أكمل وجه، يف حني يعاني 

اهلزال وأكثر من ملياري شخ  من نق  يف نوع واحد أو أكثر من املغذيات الدقيقة. وقد شهد العامل مبوازاة ذلك منوًا يف 

مليون نسمة يف سنة  800البدانة واألمراض غري املعدية املتصلة باحلمية الغذائية حيث بلغ عدد من يعانون البدانة 

مليونًا  11سنوات( من  8طفال الذين يعانون من وزن زائد أو من البدانة )منذ الوالدة وحتى ، بينما ازداد عدد األ1005

 .1011مليونًا يف سنة  44إىل  1990يف العامل يف سنة 

 
وال بد من تعزيز الرتتيبات املؤسسية على املستويني الدولي والوطين لتحسني التغذية وذلك من خالل حفز  - 1

على مزيد من االتساق بني السياسات واإلجراءات والرتويج للحوكمة اجليدة على مجيع االلتزامات والتشجيع 

 املستويات، باإلضافة إىل تشجيع املساءلة. 

 
على املستوى الوطين، فال بد من وجود تنسيق بني السياسات واإلجراءات القطاعية لتحسني التغذية، غري أّن و - 1

ارب مشّجعة خاصة يف جمال احلرص على جعل القطاع الزراعي وقطاع احلماية . ومثة جتجبب حتقيقه ًارهانيظل هذا 

، وعلى أرفع يف البلدان حاليًا إرساء آليات متعددة أصحاب املصلحة ويتماالجتماعية أكثر مراعاة لقضايا التغذية. 

تشجيع على التوفيق بني ، إلفساح املساحة السياسية الالزمة لعمليات التفاعل هذه وللأحيانًااملستويات السياسية 

خمتلف السياسات الوطنية املتصلة بالتغذية، فضاًل عن تنسيق اإلجراءات اخلاصة بتنفيذها. ومن الضروري مشاركة 
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مجيع األطراف الفاعلة يف اجملتمع شرط حتديد املشاركة واألدوار واملسؤوليات بشكل واضح حرصًا على محاية املصاحل 

 العامة . 

 
ستوى الدولي، فتشكل جلنة األمن الغذائي العاملي منتدى دوليًا شاماًل جلميع أصحاب املصلحة أما على امل - 4

للعمل معًا بصورة منّسقة مبا يكفل األمن الغذائي والتغذية للجميع. ويتمثل الدور الرئيسي للجنة األمن الغذائي العاملي يف 

الغذائي والتغذية ويف دعم البلدان واألقاليم وإسداء املشورة  االتساق والتنسيق بني السياسات واإلجراءات اخلاصة باألمن

 هلا، فضاًل عن الرصد واملساءلة. 

 
لمباحثات احلكومات حول ل نيحاضن نييتشكل مجعية الصحة العاملية ومؤمتر منظمة األغذية والزراعة منتدو - 8

بدورها وقد أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة  قضايا الصحة والزراعة وقد تناوال بصورة منتظمة قضايا التغذية أيضًا.

قرارات تتعلق باألمن الغذائي والتغذية. وأحريًا، ُيعنى عدد من املنظمات احلكومية الدولية مبناقشة السياسات 

 واالسرتاتيجيات اخلاصة بالتغذية.

 
مما ال شك فيه أّن النجاح يف مكافحة سوء التغذية بشتى أشكاله يتطّلب وجود إرادة سياسية قوية وقيادة و - 6

اليت من شأنها أن تعزز التغذية  واليت تتناول العناصر احملددة البنيوية  والُنهجحازمة إلسناد األولوية للسياسات 

ن تعزيز القدرات املؤسسية البشرية لتصميم هذا النوع من واألسباب املباشرة لسوء التغذية على حد سواء. وال بد م

ادة االستثمارات ياإلجراءات وتطبيقها، مبا فيها وضع السياسات والربامج واإلدارة والرصد والتقييم، باإلضافة إىل ز

كمة جّيدة لتنسيق فرتض هذا كّله وجود حويالعامة واخلاصة واملواءمة بينها على حنو أفضل للوفاء بااللتزامات القائمة. و

 التدخالت واالستثمار بالقدر الكايف يف التغذية وإرساء آليات للمساءلة من أجل مراقبة التأثريات. 

 
تشمل التدابري الرامية إىل حتسني التغذية بواسطة احلوكمة اجليدة واملساءلة حول األغذية والصحة والتغذية ما  - 7

تعاون  من أجلؤسسية املرتتيبات ال حتسني( 1غايات تغذوية واضحة؛ )( وجود سياسات وطنية متسقة وذات 1يلي: )

( املشاركة مع الشركاء خللق بيئة مشجعة 1فعال مشرتك بني القطاعات بغية التصدي للعوامل احملددة لسوء التغذية؛ )

تضافر اجلهود  (8)فيذ الفعلي على املستويات كافة؛ ن( تيسري الت4وشاملة واحلفاظ عليها من أجل حتسني التغذية؛ )

للتشجيع على تصميم اإلجراءات وتنفيذها ورصدها على حنو فعال ولتشجيع أصحاب املصلحة على خمتلف املستويات؛ 

 ( إجراء عمليات تقييم عامة منتظمة ودورية للتقدم على صعيد تعزيز املساءلة والكفاءة وحتسني استخدام املوارد؛6)

على املستوى الوطين مبا ميّكن السلطات الوطنية من وضع سياساتها واسرتاتيجياتها ( مواءمة الدعم الدولي للحوكمة 7و)

 اخلاصة وتطبيقها. 

 

والقطاع اخلاص  واجلهات املاحنةما هي اآلليات املوجودة أو اليت ميكن استحداثها لكي تكون احلكومات  - 5

واجملتمع املدني مسؤولني عن نوعية وكفاءة أي من السياسات واإلجراءات واالستثمارات اخلاصة بالتغذية، مبا يف ذلك 

 قياس تأثرياتها؟ وال بد من مناقشة االقتصاد السياسي الحتياجات النظم الغذائية وحوكمتها ومعاجلتها. 
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 أهداف املائدة املستديرة -ثانيًا 

 
سوف يكون موضوع املائدة املستديرة عن احلوكمة واملساءلة من أجل التغذية موضع نقاش من قبل فريقني من  - 9

 اخلرباء سيحاوالن اإلجابة على األسئلة التالية:

 

 حوكمة التغذية:: 1فريق اخلرباء 

 ما هي عناصر احلوكمة الفعالة للتغذية على املستويني الوطين والدولي؟  (1)

آليات احلوكمة املوجودة واالستفادة منها، على غرار  االستناد إىلكيف ميكننا على املستوى الدولي  (1)

 جلنة األمن الغذائي العاملي؟ 

يف جمال حوكمة التغذية؟ ما هو تأثري وجود احلوكمة اجليدة أو غيابها على ما هي التجارب الوطنية  (1)

 النتائج احملققة على صعيد التغذية؟

 التغذية على املستويني الوطين والدولي؟ حوكمةكيف ميكننا تعزيز  (4)

 

 :ةيالتغذ بشأناملساءلة : 1فريق اخلرباء 

 أي آليات للمساءلة حنن حباجة إليها؟وآلية املساءلة احلالية عن التغذية بشكل جّيد؟ تعمل هل  (1)

 كيف ميكننا مساءلة احلكومات عن األمن الغذائي ملواطنيها؟  (1)

كيف ميكننا رصد الوفاء بااللتزامات الواردة يف إعالن روما عن التغذية يف أعقاب املؤمتر الدولي الثاني  (1)

 للتغذية واإلجراءات املوصى  بها يف إطار العمل؟

 

 شكل املائدة املستديرة -ثالثًا 

 على الشكل التالي: ةستكون املائدة املستدير -10
 

 ترحيبيةمالحظات ن: ااملشارك الرئيسان 

 دقائق( 8الحظات استهاللية )ماجللسة:  منّسق 

 ( 18املتحدث الرئيسي يقّدم موضوع املائدة املستديرة  )دقيقة 

 ( واحد دقائق لكّل  7اخلرباء)منهم 

 ( 18نقاش عام مع احلضور )دقيقة 

  دقائق( 8ختامية )مالحظات. 

 

 


