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 األدنى للشرق اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر

 والثالثون الثالثة الدورة

 2016 أيار/مايو 13-9 ،إيطاليا ،روما

 بالتغذية املعين الثاني الدولي املؤمتر متابعة

 

 موجز

 

  الفددد ة يف رومدددا يف بنجدددا  ُعقدددد الدددذ  ،(املددد  ر) بالتغذيدددة املعدددي الثددداني الددددولي املددد  ر اعتمدددد 

 وإطدار  التغذيدة  عن روما إعالن أ  للم  ر، اخلتاميتني الوثيقتني بالتزكية ،2014 الثاني تشرين/نوفمرب 21 إىل 19 من

 له. املرافق العمل

 

 إجراءات على ونتائجه، امل  ر وقائع عن أساسية معلومات تقديم جانب إىل الضوء، الوثيقة هذه وتسّلط 

 األغذية ملنظمة االس اتيجي اإلطار يف التغذية تعميم( 1: )إىل الرامية اجلهود ذلك يف مبا امل  ر، منذ املتخذة املتابعة

 املتابعة أنشطة عن التقارير تقديم( 3) األغذية؛ ونظم التغذية جمال يف املنظمة قدرات تعزيز( 2) ؛(الفاو) والزراعة

 حتسني( 5)و امل  ر؛ لنتائج املتحدة لألمم العامة اجلمعية دعم ضمان( 4) للفاو؛ الرئاسية األجهزة إىل بامل  ر خلاصةا

 .التغذية جمال يف الوكاالت بني والتعاون التنسيق

 

 إليها اإلقليمي املؤمتر عناية لفت ينبغي اليت املسائل

 

 املتعّلق املنظمة عمل لدعم الطوعية املساهمات تقديم إىل املوارد يف الشركاء دعوة يف اإلقليمي امل  ر يرغب قد 

 .اإلقليم يف بالتغذية
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 أساسية معلومات   -أواًل

 

 يف العاملية الصحة ومنظمة( الفاو) والزراعة األغذية منظمة تشاركت الذ  للتغذية، الثاني الدولي امل  ر ُعقد -1

 بوصفه امل  ر، وكان. روما يف للفاو الرئيسي املقر يف 2014 الثاني تشرين/نوفمرب 21 إىل 19 من بنجا  استضافته،

 احلاد  القرن يف العامل يف التغذية مشاكل ملعاجلة مكرس عاملي دولي حكومي منتدى أول املستوى، رفيع سياسيًا حدثًا

 .والعشرين

 

 املعدي  الددولي  املد  ر  انعقداد  مندذ  احملدر   التقّدم استعراض( 1: )يلي ما أجل منالدولي الثاني  امل  ر وُعقد -2

 لتحسدني  بالسياسدات  املتعلقدة  اخليدارات  وحتديدد  اجلديددة،  والفدر   للتحديات واالستجابة ،1992 عام يف بالتغذية

 تحسدني ل القطاعية سياساتها ومواءمة القطاعات من وغريها والصحة والزراعة األغذية قطاعات بني اجلمع( 2) التغذية؛

 مناسدب  بشدكل  معاجلدة  ميكنهدا  للتكّيد   قابلدة  م سسدية  وأطر سياسية خيارات اق ا ( 3) مستدامة؛ بطريقة التغذية

  والتعداون  والتنسديق  واملواءمدة  االتسدا    يدادة  تشدجيع ( 4) املنظدور؛  املسدتقبل  يف بالتغذيدة  املرتبطة الرئيسية التحديات

 اإلرادة تعبئدة ( 5) القطاعدات؛  مدن  وغريهدا  والصدحة  والزراعدة  األغذيدة  قطاعدات  بدني  والسياساتي السياسي اجملال يف

  التغذيدددة بشددد ن الددددولي للتعددداون األولويدددات حتديدددد( 6)و التغذيدددة؛ لتحسدددني الال مدددة واملدددوارد السياسدددية

 .واملتوسط القريب األجلني يف

 

 لعملية طريق خارطة وضع للم  ر املش كة األمانة إىل ،2013 األول كانون/ديسمرب يف الفاو، جملس وطلب -3

 صفر مسودة إعداد على املش كة األمانة وشّجع اخلا ، والقطاع املدني اجملتمع منظمات مع وملشاورات دولية حكومية

 املديرين من ،2014 الثاني كانون/يناير يف العاملية، الصحة ملنظمة التنفيذ  اجمللس وطلب. اخلتامية امل  ر لوثيقة

 ومنظمة الفاو من أعضاء من م لفة مش كة عمل جمموعة إنشاء( 1: )يلي مبا القيام يف يتشاركا أن للمنظمتني العامني

 مفتوحة عمل جملموعة اجتماع عقد إمكانية يف النظر( 2)و اخلتاميتني، الوثيقتني مشروعي إلعداد العاملية الصحة

 .النهائية صيغتهما يف اخلتاميتني الوثيقتني لوضع العضوية

 

 األمانة مع بالتعاون عمل إطار ومشروع سياسية ختامية وثيقة مشروع إعداد مهمة باجملموعة أنيطت وبالتالي، -4

 جني  بني الفيديو عرب شهرية اجتماعات اجملموعة عقدت ،2014 أيلول/سبتمرب إىل آذار/مارس ومن. للم  ر املش كة

 ،2014 أيلول/سبتمرب يف جني  يف األّول جزأين، يف املشاركنيحبضور  اجتماعًا اجملموعة عقدت ذلك، وبعد. وروما

 االجتماع خالل للم  ر اخلتاميتني الوثيقتني بش ن املفاوضات واسُتكملت. 2014 األول تشرين/أكتوبر يف روما يف والثاني

 .العمل وإطار التغذية عن روما إلعالن الكامل النص حول اآلراء يف توافق إىل التوصل ومت األخري

 

 البحوث وجمتمع املدني واجملتمع أخرى دولية ومنظمات املتحدة األمم من الشركاء مع التشاور وجرى -5

 عرب عامة مشاورات عدة خالل من للم  ر اخلتاميتني الوثيقتني بش ن اخلا  القطاع ومنظمات األكادميية وامل سسات

 .العضوية املفتوحة العمل جمموعة اجتماع يف اجلهات هذه شاركت وقد. اإلن نت شبكة
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 امل  ر عن إعالمية مذكرة ُقدمت للم  ر، اخلتاميتني الوثيقتني يف اإلقليمية باملنظورات األخذ على وللتشجيع -6

 للشر  اإلقليمي لم  رالدورة الثانية والثالثون ل: وهي ،2014 عام يف عقدت اليت للفاو اخلمسة اإلقليمية امل  رات إىل

 اإلقليمي لم  رالدورة الثامنة والعشرون لو اهلادئ؛ واحمليط آلسيا اإلقليمي لم  رالثانية والثالثون لالدورة و األدنى؛

 الالتينية ألمريكا اإلقليمي لم  رالدورة الثالثة والثالثون لو ألوروبا؛ اإلقليمي لم  رالدورة التاسعة والعشرون لو ألفريقيا؛

 .الكارييب البحر ومنطقة

 

 املؤمتر وقائع   -ثانيًا

 

 وعضو ًاعضو دولة 162 ذلك يف مبا العاملية، الصحة ومنظمة الفاو من عضوًا 164 هموعا جمم امل  ر وحضر -7

 على يربو ما شارك ،اخلاصني البار ين الضيوف جانب وإىل. مراقبني ثالثة عن فضاًل األوروبي، واالحتاد واحد منتسب

. املستوى رفيع آخر حكوميا مس وال 114و سفريا 82و و ير نائب 23و و يرًا 85 ذلك يف مبا امل  ر، يف شخص 2200

 من منظمة 164 إىل إضافًة أخرى دولية حكومية ومنظمات املتحدة األمم من مراقبًا 27 املعتمدون املراقبون ومشل

امللك  وجاللة فرانسيس؛ البابا قداسة امل  ر حضروا الذين اخلاصني الضيوف بني ومن. اخلا  والقطاع املدني اجملتمع

 Letsie  ة امللك وجاللة ليسوتو؛ من الثالث Letizia  1.احلسني بنت هيا األمرية امللكي السمو وصاحبة إسبانيا؛ من 

 

 عامة جلسات مخس امل  ر وتضمن. له املرافق العمل وإطار التغذية عن روما إعالن باإلمجاع امل  ر واعتمد -8

 خطة يف التغذية( 1: )التالية املواضيع املستديرة املوائد وغطت. جانبية أحداث وتسعة مواضيعية مستديرة موائد وثالث

 تناولت نقاش حلقات ثالث عقد مع التغذية، جمال يف السياسات اتسا  حتسني(  2) ؛2015 عام بعد ملا التنمية

 لبلوغ السياسات واتسا  الغذائية؛ النظم يف الصحية والتغريات االقتصادية السياسات االتسا  بني: التالية املواضيع

 نقاش حلقيت عقد مع التغذية، أجل من واملساءلة احلوكمة( 3)و القطاعات؛ مجيع يف والتغذية للتغذية؛ مراعية  راعة

 .التغذية جمال يف واملساءلة التغذية؛ حوكمة: يلي ما حول

 

  التنمية وخطة التغذية أجل من واملساءلة الغايات( 1: )يلي ما التسعة اجلانبية األحداث مواضيع وتناولت -9

 أجل من واملساءلة التغذية تعزيز حركة( 3) العاملي؛ اجلوع وم شر التغذية عن العاملي التقرير( 2) ؛2015 عام بعد   ملا

 دعم: املتنامية واجملتمعات األصحاء األطفال( 5) التغذية؛ لتحسني األغذية ونظم الزراعية السياسات( 4) التغذية؛

 من االنتقال (  7) والبدانة؛ الو ن  يادة معاجلة( 6) التقزم؛ من للحد البلدان تبذهلا اليت للجهود املتحدة األمم شبكات

 القضاء لتحد  ال ويج( 8) والتغذية؛ الغذائي األمن منظور: الشاملة االجتماعية احلماية نظم إىل األمان شبكات برامج

 أمريكا يف اجلنوب بلدان بني ما يف والتعاون "،2015 ميالنو إكسبو معرض" يف املتحدة األمم: وحتقيقه اجلوع على

                                                           
  2014 األول كدددانون/ديسدددمرب املددد  ر، بشددد ن العامليدددة الصدددحة ومنظمدددة والزراعدددة األغذيدددة منظمدددة بدددني املشددد كة األماندددة تقريدددر  1

(http://www.fao.org/3/a-mm531a.pdf). 
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 لتحقيق أساسيًا عنصرًا األغذية سالمة تشكل ملاذا  امتيا ؟ أو حق أهو: األغذية سالمة( 9)و الكارييب؛ والبحر الالتينية

 .والتغذو  الغذائي األمن

 

  الفاو، مقر خارج روما يف خاصة أحداث ثالثة امل  ر قبل ُعقدت الرئيسية، األحداث إىل وباإلضافة -10

 القطاع ملمثلي اجتماع( 2) ؛2014 الثاني تشرين/نوفمرب 18و 17 يومي املدني اجملتمع ملنظمات اجتماع( 1: )وهي

 وُرفعت. 2014 الثاني تشرين/نوفمرب 18 يف للربملانيني اجتماع( 3)و ؛2014 الثاني تشرين/نوفمرب 18 يف اخلا 

 .اخلتامية جلسته يف امل  ر إىل الثالثة اخلاصة األحداث هذه بنتائج تقارير

 

 بالتغذية املعين الثاني الدولي املؤمتر نتائج   -ثالثًا

 

 سياسات وتنفيذ بوضع التزامهم له، املرافق العمل وإطار التغذية عن روما إعالن باعتمادهم العامل، قادة جدد -11

 .للجميع املغذية الغذائية النظم إلتاحة األغذية، نظم وحتويل التغذية سوء على القضاء إىل تهدف

 

 2التغذية عن روما إعالن

 

 وحيدد. والصحة واملستدامة الشاملة التنمية أمام املاثلة التغذية لسوء املتعددة بالتحديات أواًل روما إعالن يقّر -12

 يف ويضع التغذية؛ سوء أشكال جلميع حد لوضع عامليًا به القيام الواجب للعمل املش كة الرؤية ذلك بعد اإلعالن

 :أدناه مبني هو كما املقبلة، العقود يف التغذية سوء معاجلة على للعمل حمددة التزامات عشرة النهاية
 

 العامل؛ حول التغذية سوء أشكال مجيع من والوقاية اجلوع على القضاء )أ(

  وتغذيتهم؛ الغذائية الشعوب نظم لتحسني فعالة إجراءات واختاذ بتدخالت للقيام االستثمارات  يادة )ب(

 وعرب االستهالك إىل اإلنتاج من متسقة، عامة سياسات وضع طريق عن املستدامة األغذية نظم تعزيز )ج(

  الصلة؛ ذات القطاعات

 ومواءمة الصلة ذات الوطنية والربامج العمل وخطط والسياسات االس اتيجيات يف التغذية أهمية إبرا  )د(

  لذلك؛ وفقًا الوطنية املوارد

 ونقل واالبتكار والتنمية البحوث بواسطة وامل سسية البشرية القدرات تعزيز خالل من التغذية حتسني )هد(

  املالئمة؛ التكنولوجيا

  التعاون وتشجيع هاوتسهيل املصلحة أصحاب مجيع قبل من واإلجراءات املساهمات تعزيز )و(

  وداخلها؛ البلدان بني

  احلياة؛ طوال صحية غذائية نظم لضمان واملبادرات والربامج السياسات وضع ) (

                                                           
2  http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdf. 
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 أجل من الغذائية املنتجات بش ن مستنرية للقيام خبيارات اتيةوم بيئة واستحداث األشخا   كني ) (

 حتسني خالل من األطفال، وصغار الرضع لتغذية مناسبة وممارسات ومتنوعة، صحية غذائية ممارسات اتباع

  والصحة؛ التغذية بش ن والتثقي  املعلومات

  العمل؛ إطار خالل من التغذية عن روما إعالن يف الواردة االلتزامات تنفيذ )ط(

  بعد ملا التنمية خّطة يف روما إعالن يف الواردة وااللتزامات الرؤية لدمج الواجب االعتبار إيالء ) (

 الش ن؛ بهذا حمتمل عاملي هدف وضع طريق عن ذلك يف مبا ،2015 عام

 

 3العمل إطار

 

 إجدراء   60 شكل يف السياسات، مستوى على الطوعية واالس اتيجيات اخليارات من جمموعة العمل إطار يوفر -13

 وتتضدمن . التغذيدة  عدن  رومدا  إعدالن  يف عليهدا  املنصدو   النطا  الواسعة االلتزامات تنفيذ يف بها لالس شاد به، موصى

 :النقاط التالية العمل إطار يف الواردة الرئيسية الرسائل
 

 التغذية حتسني إىل الرامية السياسات لتنفيذ جوهريًا أمرًا السياسات جمال يف التمكينية البيئة تشّكل )أ(

  مشد كة،  حكوميدة  وخطدط  وسياسدات  أكدرب،  واسدتثماراً  صدرحيًا،  سياسدياً  التزامداً  هدذا  ويعدي . فّعال بشكل

 املصلحة؛ أصحاب متعددة حوكمة آليات جانب إىل

 مبتكدرة  حلول توفري من بد وال الصحية، الغذائية النظم لتعزيز أساسية املستدامة األغذية نظم وتعترب )ب(

 األغذية؛ لنظم

  أيضداً  جيدب  حيويدة،  ب هميدة  الصدحية  الغذائيدة  املمارسدات  عنواملعلومات  التثقي  يتسم حني ويف )ج(

 وصحية؛ ومتنّوعة آمنة غذائية نظمًا توّفر اليت املواتية الغذائية البيئات خالل من املستهلكني  كني يتم أن

 يف متسدقة  إجدراءات  اختداذ  أيضداً  ينبغدي  األغذيدة،  نظدم قدائم علدى    نهجاعتماد  من بد ال حني ويف )د(

 واحلمايدة  التغذيدة،  جمدال  يف واملعلومدات  والتثقيد   واالسدتثمار،  الدولية التجارة ذلك يف مبا أخرى، قطاعات

 تعزيدز  إىل الراميدة  الصحية اخلدمات من وغريها مباشرة تغذوية بتدخالت للقيام صحية نظم وتوفري االجتماعية

 األغذية؛ وسالمة والنظافة، واإلصحا  واملياه التغذية

 عامدل  مدن  وللحدد  األطفدال  وصدغار  والرضدع  األمهدات  تغذيدة  لتحسدني  احلالية العاملية الغايات وإن )هد(

 .املساءلة ألغراض مفيدة املعدية غري باألمراض اإلصابة

 

  

                                                           
3  http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf 
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 سدت  يف عدام  بشدكل  جتميعهدا  ميكدن  متنوعدة  إجدراءات  اختداذ  إىل العمدل  إطدار  يف الدواردة  التوصديات  وتدعو -14

 :التالي النحو على جمموعات
 

 ؛(7-1 التوصيات) الفعال للعمل  كينية بيئة تهيئة  )أ(

  ؛(16-8 التوصيات) صحية غذائية نظم تعز  مستدامة أغذية لنظم اإلجراءات  يادة )ب(

  الددددوليني واالسدددتثمار التجدددارة خدددالل مدددن والتغذيدددة لألغذيدددة العامليدددة األهدددداف حتقيدددق  )ج(

 ؛(18-17 التوصيتان)

 ؛(24-19 التوصيات) القدرات لبناء واملعلومات التغذو  والتثقي  االجتماعية احلماية تعزيز  )د(

  التغذيدددة سدددوء أشدددكال مجيدددع ملعاجلدددة الصدددمود علدددى وقدددادرة قويدددة صدددحية نظدددم إنشددداء )هد(

 ؛(57-25 التوصيات)

 (.60-58 التوصيات) بالتغذية اخلاصة املساءلة آليات حتسني )و(

 

 املصلحة أصحاب مع بالتشاور القطر ، املستوى على اإلجراءات الختاذ الرئيسية املس ولية احلكومات تتحمل -15

 واإلجراءات السياسات دمج مالءمة مدى يف احلكومات ستنظر اخلاصة، وأولوياتها وظروفها الحتياجاتها وفقًاو. املعنيني

 تلعدب  ذلدك،  علدى  وعدالوة . واالسدتثمار  والتنميدة  والتعلديم  والزراعدة  والصدحة  بالتغذية اخلاصة خططها يف بها املوصى

 لددعم  هامداً  دورًا األخدرى،  واإلقليميدة  الدوليدة  واملنظمدات  العاملية، الصحة ومنظمة الفاو سيما ال املتحدة، األمم منظومة

 املعدي  الثداني  الددولي  املد  ر  نتدائج  متابعدة  أنشدطة  ورصدد  الدولي التعاون تعزيز إىل الرامية واإلقليمية الوطنية اجلهود

 .بالتغذية

 

 بالتغذية املعين الثاني الدولي املؤمتر نتائج متابعة   -رابعًا
 

 الفاو ضمن املتخذة اإلجراءات   -ألف

 

 االسرتاتيجي اإلطار يف التغذية تعميم

 

  شداماًل،  موضدوعاً  باعتبارهدا  التغذيدة،  إدراج مت بالتغذيدة،  املعدي  الثداني  الددولي  للمد  ر  مباشرة متابعة ويف -16

. واخلددمات  واملعرفة الفنية باجلودة املتعلق 6 اهلدف إطار يف ،2017-2014 للف ة املراجعة األجل املتوسطة اخلطة يف

 ومدوارد  م شدرات  تدوفري  عرب التغذية جمال يف واتساقه املنظمة عمل جودة ضمان( 5-6) جديدة نتيجة ش ن من وسيكون 

 م سسي نهج خالل من األعضاء، البلدان إىل الفي الدعم وتقديم بالتغذية املتعّلق اإلمجالي الفي العمل قيادة الفاو لتتوىل

 التغذية شعبة وتتوىل. بالتغذية املتصلتني ورؤيتها الفاو اس اتيجية من بتوجيه االس اتيجية، األهداف يف التغذية لتعميم

 املكاتدب  عدن  ممدثلني  من ل م  فريق طريق عن بش نه التقارير وترفع بالتغذية اخلا  الفاو عمل تنسيق الغذائية والنظم

 .بالتغذية املرتبطة األنشطة تنّفذ اليت االس اتيجية باألهداف املعنية األساسية والفر 
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 السدنتني  فد ة  خدالل  تكثيفهدا  ويدتم  امل  ر، لنتائج دعمًا السيا ، هذا يف أنشطة عدة تنفيذ مت 2015يف عام و -17

 :التالية اجملاالت على خا  بشكل ال كيز مع احلالية
 

o  البلددان  إىل املقّدمدة  الفنيدة  املسداعدة  لزيدادة  اجلهدود  من املزيد بذل: فّعال بشكل للعمل مواتية بيئة استحداث 

 األغذية؛ نظم على ت ثر اليت القطاعية والربامج السياسات يف التغذية لتعميم القدرات تنمية وتعزيز

o  السياسدات  بتحدديث  لتقدوم  البلددان  إىل املقدم الدعم  يادة: الصحية الغذائية النظم تعز  املستدامة األغذية نظم 

 خدالل  مدن  التغذية تعز  أغذية نظم إجياد إىل والرامية بها اخلاصة االستثمار وبرامج وخطط واالس اتيجيات،

 بيئدات  اسدتحداث  علدى  البلددان  ملسداعدة  فدي  مدوجز  وضع يتم ذلك، إىل وباإلضافة. 4 االس اتيجي اهلدف

 الصحية؛ الغذائية للنظم داعمة

o السياسدات  وتنفيدذ  وضدع  عمليدات  لتوجيده  والتحلديالت  املعلومات توفري مواصلة: الدوليني واالستثمار التجارة 

 ؛التغذوية واحلالة األغذية استهالك أمناط حتسني دعم ش نها من اليت واالستثمار بالتجارة اخلاصة واألنظمة

o   جمال يف مناسبة خبيارات القيام خالل من اجملال هذا يف العمل توسيع: التغذية جمال يف واملعلومات التثقي 

 ذلك يف مبا واملتنّوعة، الصحية الغذائية النظم تعز  م سسية قدرات إلجياد األدوات من ر مة ووضع السياسات

 األغذية؛ على قائمة غذائية لنظم توجيهية خطوط وضع على البلدان دعم

o اخلاصدة  والدربامج  السياسدات  يف التغذية لتعميم والشركاء البلدان إىل املقّدم الدعم تكثي : االجتماعية احلماية 

 الفدي  التوجيه وتوفري ،5و 3 االس اتيجيني اهلدفني طريق عن الصمود على القدرة وبناء االجتماعية باحلماية

 .التغذية على االجتماعية احلماية برامج أثر لتعزيز

 

 األغذية ونظم التغذية جمالي يف املنظمة قدرات تعزيز

 

  احلكومدات  لددعم  الال مدة  اإلضدافية  املدوارد  اسدتقطاب  بهددف  التغذية أجل من للعمل أمانة حساب إنشاء مت -18

 مواءمدة  مدن  طريقه عن الفاو تتمكن ممر إىل احلساب هذا حتويل وُيزمع. ملموسة إجراءات إىل امل  ر التزامات حتويل يف

 الداعمدة  القطريدة  واملشداريع  للدربامج  املدوارد  وتعبئدة  التغذية جمال يف حمدودة بصورة املخصصة أو املخصصة املساهمات

  طوعيددة مسدداهمات تقددديم علددى املددوارد يف الشددركاء 2015 آذار/ مددارس يف اجمللددس وشددّجع. التغذيددة حتسددني جلهدود 

 املنظمدة  تغتنم كما. 2015 نيسان/أبريل يف الطوعية املساهمات تقديمل نداء العام املدير أطلق وهكذا، األمانة؛ حساب إىل

 دورات أثنداء  سدواء  األماندة  حسداب  يف املسداهمة  علدى  املدوارد  يف الشركاء لتشجيع الرمسية وغري الرمسية الفر  مجيع

 .خاصة تدابري خالل من أو العادية التمويل

 

 امل  ر، نتائج متابعة أنشطة تنسيق على للمساعدة األغذية ونظم التغذية شعبة يف املخصصة القدرات تعزيز ومت -19

 التخطديط  وضدمان  عنهدا،  واإلبدالغ  وإدارتهدا  املدوارد  تعبئدة  أجدل  مدن  األماندة  حسداب  عمل خطة تنفيذ دعم جانب إىل

 .والربامج للمشاريع املالئمني والتشغيل
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 ونظدم  التغذيدة  جمدالي  يف القيدادة  تدولي  مدن  املنظمة  كني إىل الرامية التغيريات تتضمن التحديد، وجه وعلى -20

 :يلي ما ،2015 عام يف املائة بعد واخلمسني الثالثة دورته يف اجمللس عليها وافق اليت األغذية
 

  أنشد   جهدا   وهدي  والزراعدة،  األغذيدة  منظمدة  مقدر  يف للتغذيدة  الدائمة املتحدة األمم جلنة استضافة )أ(

 الرباجميدة  املسائل بش ن املتحدة األمم منظومة ضمن للسياسات متجانسة توجيهات وضع لتيسري 1977 عام يف

 تسدت ن   سدوف و. اللجنة هذه استضافة العاملية الصحة ومنظمة الفاو من لكل وسبق. بالتغذية املتعّلقة األساسية

 ؛2016 عام أوائل يف املس ولية هذه الفاو

 االقتصدادية  الركدائز  معاجلدة  خدالل  مدن  للتغذيدة  أكدرب  اهتمامداً  تدولي  بطريقدة  املنظمدة  عمدل  مواءمة )ب(

  املسددتدامة الغذائيددة الددنظم مبفهددوم املتعّلقددة والتغذيددة الغددذائي لألمددن األجددل الطويلددة والبيئيددة واالجتماعيددة

 .القيمة وسالسل

 

 :التالية الستة اجملاالت على بامل  ر املتعلق العمل سريّكز ،2017-2016 السنتني ف ة وخالل -21
 

 التغذية؛ جمال يف التشغيلي والتنسيق املتحدة األمم منظومة سياسة دعم )أ(

 العمل؛ وإطار التغذية عن روما إعالن تنفيذ يف االس اتيجية األهداف طريق عن األعضاء البلدان دعم )ب(

 العمدل،  وإطار التغذية عن روما إعالن تنفيذ عن واإلبالغ الرصد يف العاملية الصحة منظمة مع التشارك )ج(

 أخرى؛ إقليمية ومنظمات وبرامج وصناديق املتحدة، األمم يف أخرى وكاالت مع الوثيق بالتعاون

 املدوارد  وتعبئدة  التغذيدة  بش ن امل سسي االتصال بتعزيز صلة ذات االس اتيجية األهداف مع التعاون )د(

 العمل؛ وإطار التغذية عن روما إعالن لتنفيذ

 اإلطدار  تنفيدذ  عمليدة  يف التغذية لتعميم م سسي ونهج الدنيا املعايري من جمموعة تنفيذ على التشجيع )هد(

 ؛املراجع االس اتيجي

 لتعزيدز  وتطدويره  والتغذيدة  الغدذائي  األمدن  سياسدات  بشد ن  م سسي معلومات نظام إنشاء يف املساهمة )و(

 .والوطي واإلقليمي العاملي املستوى على السياسات حول األدّلة على القائم للحوار الفاو توّفره الذ  الدعم

 

 بالتغذية املعين الثاني الدولي املؤمتر نتائج متابعة عن الرئاسية األجهزة إىل التقارير رفع

 

. 2015 حزيران/يونيو يف األخرية دورته خالل للم  ر اخلتاميتني الوثيقتني والزراعة األغذية منظمة م  ر أقّر -22

 اإلشدراف  لضمان املتابعة تقارير استالم مواصلة االقتضاء، حسب وم  رها، املنظمة جمللس املقبلة الدورات على ويتعّين

 وتسدد   تنداق   أن الفنيدة  الفاو للجان ميكن وباملثل،. بالتغذية املعي الثاني الدولي امل  ر التزامات تنفيذ على املستمر

 .منها كل والية حبسب بالتغذية ملعيا الثاني الدولي امل  ر توصيات تنفيذ عن الناشئة التغذية مسائل بش ن املشورة
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 تقدديم  يدتم  ولذلك،. العمل إطار من 60 التوصية يف صريح بشكل اإلقليمية امل  رات ذكر ورد السيا ، هذا ويف -23

  دوراتهدا  تعقدد  الديت  اإلقليميدة  املد  رات  إىل بالتغذيدة  املعدي  الثداني  الددولي  املد  ر  نتدائج  ملتابعدة  الش ن بهذا مذّكرة

 .االقتضاء حسب التالية السنتني ف ات خالل هذه اإلبالغ عمليات يف االستمرار وميكن ،2016 عام يف

 

 الفاو خارج اإلجراءات   -باء
 

 بالتغذية املعين الثاني الدولي املؤمتر لنتائج املتحدة لألمم العامة اجلمعية دعم 

 

  والنظدر  للمد  ر؛  اخلتداميتني  الدوثيقتني  إقدرار  إىل املتحددة  لألمدم  العامدة  اجلمعية التغذية عن روما إعالن دعا -24

 العامدة  اجلمعيدة  رّحبدت  ذلدك،  علدى  وبناء. 2025 إىل 2016 من( العمل عقد" )التغذية أجل من العمل عقد" إعالن يف

  الصدادر  69/310 رقدم  القدرار  مبوجدب  العمدل  وإطدار  التغذيدة  عن روما بإعالن والستني، التاسعة دورتها خالل رمسيًا،

 األمم ومنظومة احلكومات دعت كما. بالتغذية املعي الثاني الدولي امل  ر نتائج متابعة بعنوان ،2015  و /يوليو 6 يف

 .للجميع أفضل تغذية لتحقيق منسقة بطريقة العمل إطار تنفيذ إىل املصلحة أصحاب من وغريها املتحدة

 

 كافدة  تتخدذها  منسقة ومبادرات إجراءات إىل امل  ر التزامات ترمجة يف العمل عقد من الرئيسي الغرض ويكمن -25

  ندوع  أ   لدك  أو التغذيدة  سدوء  أشدكال  مدن  شدكل  أ  تشدهد  الديت  واملرتفدع  املنخفض الدخل ذات الوطنية احلكومات

 مجيدع  يف التغذيدة  سدوء  ملعاجلدة  واضدحة  وغايدات  أهدداف  حتديد مبوا اة املتحدة، األمم جانب إىل األغذية، النظم من

 عقدد  سيضمن كي  تظهر مفاهيمية مذكرة العاملية الصحة ومنظمة الفاو قدمت العملية، هذه تيسري وبهدف. العامل أرجاء

 املبدادرات  سديوّحد  وكيد   املصدلحة،  أصدحاب  جاندب  مدن  ومتجانسة مستدامة إجراءات اختاذ التغذية أجل من العمل

 مدن  املق   العمل لعقد املوضوعية احملتويات حول إضايف بعمل العاملية الصحة ومنظمة الفاو تقوم كما. بالتغذية املرتبطة

 .التغذية أجل

 

 املتوقدع  من لذلك، وحتقيقًا. املق   العمل عقد بش ن مناقشة عقد إىل السبعني دورتها يف العامة اجلمعية ودعت -26

 .العامة اجلمعية فيه لتنظر امل  ر نتائج متابعة بش ن ثان قرار تقديم

 

2030 لعدام  املستدامة التنمية خطة العامة اجلمعية واعتمدت -27
 عمدل  خطدة  وهدي  ،2015 أيلدول /سدبتمرب  يف ،4

  أهدداف  6 منهدا  غايدة،  169و املسدتدامة  للتنميدة  هددفاً  17 تتضدمن  وهدي  واال دهدار،  والكوكدب  الناس أجل من عاملية

 املسدتدامة  التنميدة  وخطدة  بالتغذية املعي الثاني الدولي امل  ر من كل وقام. التغذية بنتائج مباشرة صلة ذات غاية 18و

 املتحددة  األمدم  عمليدة  مدع  هدذا  العمدل  عقدد  ويتجانس. العاملي التنمية أعمال جدول صلب يف التغذية بوضع 2030 لعام

 .واستعراضها 2030 لعام املستدامة التنمية خطة نتائج ملتابعة

 

                                                           
 .2030 لعام املستدامة التنمية خطة: عاملنا حتويل  ،70/1 رقم القرار مبوجب  4
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 التغذية جمال يف والتعاون التنسيق جهود

 

 اآلليدات  تعزيدز  إىل التغذيدة  جمدال  يف املتحددة  األمدم  منظومدة  ضدمن  التنسديق  لتحسدني  املبذولة اجلهود تستند -28

 الددولي  احلكدومي  العداملي  املنتدى تكون أن من العاملي الغذائي األمن جلنة  كني مواصلة يف النظر جير  لذا، القائمة؛

 تشدرين /أكتدوبر  يف واألربعدني  الثانيدة  دورتهدا  خدالل  اللجنة وناقشت. بالتغذية املعي املناسب املصلحة أصحاب املتعدد

 هلذا دعمها عن العاملي الغذائي األمن جلنة مكّونات مجيع وأعربت. بالتغذية للنهوض ت ديه الذ  الدور ،2015 األول

 وإضدفاء  التدز ر  أوجده  تعزيدز  خدالل  مدن  واليتها، ضمن بالتغذية النهوض أجل من اللجنة به ستضطلع الذ  املهم الدور

 املسدتدامة  التنمية خطة مع  اشيًا للتغذية، املراعية والزراعة املستدامة الغذائية النظم مثل اجلارية، األعمال على القيمة

 لتعزيدز  بالتغذية معنية العضوية مفتوحة عمل جمموعة الغرض، هلذا العاملي، الغذائي األمن جلنة وشكلت. 2030 لعام

 .وعملها واليتها نطا  ضمن التغذية على اللجنة تركيز

 

 قّيمة منصة ،" احلياة أجل من طاقة الكوكب، تغذية"  ملوضوع املخصص ،2015 ميالنو إكسبو معرض وشّكل -29

 بنشاط الفاو وشاركت. لنتائجه وال ويج التغذيةاألمن الغذائي وب املتعّلقة الدولي امل  ر برسائل النهوض أجل من للدعوة

 لتعزيدز  مفيددة  فرصًا أتا  مما ،2015 ميالنو إكسبو معرض سيا  يف ُنّظمت اليت للتغذية املخصصة األحداث من عدد يف

 .امل  ر رسائل

 

 املتعّلدق  املنظمدة  عمدل  لدعم الطوعية املساهمات تقديم إىل املوارد يف الشركاء دعوة يف اإلقليمي امل  ر يرغب وقد -30

 .اإلقليم يف بالتغذية

 


