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 الزراعة جلنة

 الدورة اخلامسة والعشرون

 2016سبتمرب/أيلول  30-26روما، 

 متابعة املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية: التداعيات املتصلة بالتغذية

 لتنمية الزراعة والثروة احليوانية

  

 موجز

، جّدد قادة العامل، من خالل اعتماد إعالن روما وإطار العمل خالل املؤمتر 2014يف نوفمرب/تشرين الثاني  

الدولي الثاني املعين بالتغذية، التزامهم بوضع وتطبيق سياسات تهدف إىل القضاء على سوء التغذية جبميع أشكاله 

 .للجميعوحتويل النظام الغذائي من أجل توفري احلميات املغذية 

وتساهم الزراعة يف تلبية االحتياجات الغذائية للسكان من خالل إنتاج كميات كافية من األغذية اليت حتتوي  

على مجيع املغذيات األساسية. وتساهم الزراعة أيضًا يف توليد الدخل وسبل العيش، وستساهم إذا ما اقرتنت مع متكني 

 ية.املستهلك، يف استهالك النظم الغذائية الصح

وتسعى الزراعة املراعية للتغذية إىل ضمان إنتاج جمموعة متنوعة من األغذية بأسعار معقولة، وأغذية مالئمة  

 ثقافيًا وآمنة بكميات كافية وجودة تليب االحتياجات الغذائية للسكان بطريقة مستدامة.

النظام الغذائي: من املدخالت وحتى ويتطلب جعل الزراعة مراعية للتغذية نهجًا يستدعى االهتمام جبميع مراحل 

  والتجهيز، والبيع بالتجزئة واالستهالك.اإلنتاج، واملناولة بعد احلصاد، 

اليت تركز بشكل خاص على احملاصيل  -الضوء وتقدم اقرتاحات حول كيفية جعل الزراعة  الوثيقةوتسلط هذه  

 .العمل كمتابعة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذيةمراعية للتغذية، ملعاجلة توصيات إطار  -والثروة احليوانية 
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 بل اللجنةاملقرتح اختاذها من ِق اإلجراءات

 :يفاللجنة  قد ترغب 

تأييد جماالت العمل اليت مت حتديدها ملتابعة املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية يف قطاع الزراعةة   (1)

 والثروة احليوانية؛

 يف السياسات والربامج الزراعية؛  تغذيةعلى تعميم ال تشجيع البلدان (2)

ات احملليةة لةدمج   تشجيع منظمة األغذية والزراعة على تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية واجملتمعو (3)

 التغذية يف إدارة الزراعة وبرامج التدريب.

 : هذه الوثيقة إىل توىحمميكن توجيه أي استفسارات حول 

 Anna Larteyالسيدة 

 مديرة شعبة التغذية والنظم الغذائية

 0657055907-39+ اهلاتف: 
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 معلومات أساسية عن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية -أواًل 

 

ومنظمةة الصةحة    )الفةاو(  ُعقد املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، الذي تشةاركت منظمةة األغذيةة والزراعةة     -1

يف املقّر الرئيسي للفاو يف روما. وكةان املةؤمتر،    2014نوفمرب/تشرين الثاني  21إىل  19العاملية يف استضافته، بنجاح من 

 بوصةفه حةدثًا سياسةةيًا رفيةع املسةتوى، أول منتةةدى حكةومي دولةي عةةاملي مكةر  ملعاجلةة مشةةاكل التغذيةة يف العةةامل          

 يف القرن احلادي والعشرين.

 

( استعراض التقّدم احملةر  منةذ انعقةاد املةؤمتر     1من أجل ما يلي: )املعين بالتغذية وُعقد املؤمتر الدولي الثاني  -2

، واالستجابة للتحديات والفرص اجلديدة، وحتديد اخليارات املتعلقة بالسياسةات  1992الدولي املعين بالتغذية يف عام 

والزراعة والصحة وغريها من القطاعات ومواءمة سياساتها القطاعيةة   ( اجلمع بني قطاعات األغذية2لتحسني التغذية؛ )

( اقرتاح خيارات سياسية وأطر مؤسسةية قابلةة للتكّيةف ميكنهةا معاجلةة بشةكل       3لتحسني التغذية بطريقة مستدامة؛ )

ءمةة والتنسةيق   ( تشةجيع  يةادة االتسةاا واملوا   4مناسب التحديات الرئيسةية املرتبطةة بالتغذيةة يف املسةتقبل املنظةور؛ )     

( تعبئةة  5والتعاون يف اجملال السياسي والسياساتي بني قطاعات األغذية والزراعةة والصةحة وغريهةا مةن القطاعةات؛ )     

حتديد األولويةات للتعةاون الةدولي بشةأن التغذيةة يف األجلةني       و( 6اإلرادة السياسية واملوارد الال مة لتحسني التغذية؛ )

 القريب واملتوسط.

 

عضوًا من منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة  164مشاركًا، مبا يف ذلك  2 200ؤمتر ما جمموعه وحضر امل -3

ضةّم املشةاركون الرفيعةو املسةتوى     العاملية، ومنظمات حكومية دولية، وكذلك منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص. و

  و يرًا وضيفًا خاصًا. 85

 

وجّدد قادة العامل من خةالل الةوثيقتني    .2وإطار العمل املصاحب له 1التغذية واعتمد املؤمتر إعالن روما بشأن -4

 نظةم غذائيةة  التزامهم بوضع وتطبيق السياسات اهلادفة إىل القضاء على سوء التغذية وحتويل الةنظم الغذائيةة لتةوفري    

 .مغذية للجميع

 

حةول اإلعةالن    70/259املتحدة القرار رقةم  ، اعتمدت اجلمعّية العامة لألمم 2016ويف األّول من أبريل/نيسان  -5

(. ويفّوض القرار الفاو ومنظمة الصحة العامليةة العمةل مع ةا    2025-2016عن عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية )

على تطبيق عقد العمل من أجل التغذية بالتعاون مع املؤسسات واآلليات والربامج والشركاء وأصحاب املصلحة املعنةيني.  

عا القرار أيضًا احلكومات واملنظمات الدولية واإلقليمية واجملتمع املدني والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية إىل توفري ود

 الدعم الفاعل إىل عقد العمل املذكور، مبا يف ذلك من خالل املساهمات الطوعية.

 

                                                      
1  http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf 
2  http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf 

http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm215e.pdf
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 جدوى وثائق النتائج اخلاصة باملؤمتر الدولي الثاني   -ثانيًا

 جلنة الزراعةإىل املعين بالتغذية بالنسبة 
 

مليةون   795يتسم وضع التغذية يف العامل حالي ا بارتفاع مستوى انتشار نقص التغذية )يبلغ عدد ناقصي التغذية  -6

(، واالنتشار الواسع حلاالت النقص يف املغذيات الدقيقة وشيوع حاالت الو ن الزائد والسمنة 2015نسمة حبسب الفاو، 

مليار نسمة حول العامل. ويعاني حنو ملياري شةخص مةن نةوع أو أكثةر مةن أنةواع        1.9فرطة بصورة متزايدة مبا يطال امل

 القصور يف املغذيات الدقيقة.

 

املساهمة يف تلبية املستلزمات التغذويةة   للزراعةوطبًقا للوصف التفصيلي يف القسم الثالث من هذه الوثيقة، ميكن  -7

 نتاج كميات كافية من األغذية اليت حتتوي على مجيع املغةذيات األساسةية. وتسةاهم الزراعةة أيضةًا      إمن خالل  للسكان

يف توليد الدخل وسبل العيش، وستساهم إذا ما اقرتنت مةع متكةني املسةتهلك، يف اسةتهالك الةنظم الغذائيةة الصةحية.        

 ة العامل التزامهم بوضةع وتنفيةذ سياسةات تهةدف     وباعتمادهم إلعالن روما عن التغذية وإلطار العمل املرافق له، جدد قاد

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

 

 ويقّدم إطار العمل، بصورة خاصةة، جمموعةة مةن اخليةارات الطوعيةة واالسةرتاتيجيات يف جمةال السياسةات          -8

توجيه العمل على الوفاء بااللتزامات الواسعة النطةاا املكّرسةة يف إعةالن رومةا     موصى بها من أجل  إجراء  60على شكل 

 وميكن جتميع التوصيات بصورة عامة ضمن هذه الفئات الفرعية الثالث: .بشأن التغذية
 

 (.3و 1خلق بيئة مشّجعة للتطبيق الفعال )بوجه خاص التوصيتان  أ()

اختاذ مزيد من التدابري اخلاصة بالنظم الغذائية املستدامة اليت تروج للحميةات الصةحية )بوجةه خةاص      ب()

 (.9و 8التوصيتان 

 (.19حتسني التثقيف واملعلومات بشأن التغذية من أجل بناء القدرات )بوجه خاص التوصية  ج()

 

 النظم الغذائية والزراعية املراعية للتغذية   -ثالثًا
 

يدفع النمو السكاني وارتفاع الدخل والتحضةر، يف مجيةع أحنةاء العةامل،  يةادة الطلةب علةى املةواد الغذائيةة           -9

مع  يادة الدخل، وال سيما يف املناطق احلضرية. وجيةب أن تسةتجيب نظةم    النظام الغذائي  ويتغريواملنتجات الزراعية. 

كيز يراعةي التغذيةة موجةه حنةو احلةد مةن سةوء التغذيةة والفقةر،          اإلنتاج الزراعية هلذه املطالب املتنامية واملتغرية، برت

   خرى.ألاملياه، وتغري املناخ، ومصادر اإلجهاد ا وشحوالتصدي يف نفس الوقت للتهديدات النامجة عن تدهور األراضي، 
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الزراعة املراعية للتغذية هي نهج يسعى إىل ضةمان إنتةاج جمموعةة متنوعةة مةن األغذيةة بأسةعار معقولةة،         إن  -10

وأغذية مغذية ومالئمة ثقافيًا وآمنة بكميات كافية وجودة تليب االحتياجات الغذائية للسكان بطريقة مستدامة. وقةد أدى  

من اإلنتاج وحتى التجهيز،  -ع مراحل السلسلة الغذائية االعرتاف بأن معاجلة التغذية يتطلب اختاذ إجراءات يف مجي

 .إىل تركيز أوسع يشمل النظام الغذائي الكامل -والبيع بالتجزئة، واالستهالك 
 

ويتطلب جعل الزراعة والنظم الغذائية مراعية للتغذية، اختاذ اإلجراءات الال مةة ملعاجلةة جةودة املةدخالت،      -11

صاد، والتجهيز، والبيع بالتجزئة واالستهالك، من أجل توفري أغذية آمنة ومغذية للمستهلك واإلنتاج، واملناولة بعد احل

 على مدار السنة. 
 

وتساهم النظم الزراعية والغذائية املراعية للتغذية يف حتسني النتائج الصحية، علةى سةبيل املثةال، مةن خةالل       -12

غةذيات، وتوليةد الةدخل الةذي ميكةن أن يسةهل الوصةول إىل اخلةدمات         إنتاج املواد الغذائية املتنوعة واآلمنة والغنية بامل

 الصحية، واحلد من تلوث مصادر املياه، وتطبيق التكنولوجيات املوفرة لليد العاملة.
 

وتسعى الزراعة والنظم الغذائية املراعية للتغذيةة إىل تعظةيم االسةتفادة مةن األغذيةة )نةواتج احملاصةيل، والثةروة          -13

الغابات، ومصايد األمساك( اليت يتم إنتاجها من خالل احلّد من الفاقد واملهدر من األغذية قبل وبعد احلصةاد  احليوانية، و

 من خالل تطبيق أفضل املمارسات، ومن خالل تطبيق النهج والتكنولوجيات اليت حتد من الفاقد واملهدر من األغذية.

 

تدعم تطوير نظم  راعية وغذائية مراعية للتغذية وسياسات  كون هناك بيئة متكينية ومواتيةتومن الضروري أن  -14

غذائية وتغذوية توجه تطوير واعتماد مبادئ النظم الغذائية الصحية، لضمان أن الةنظم الزراعيةة والغذائيةة تةوفر الفوائةد      

نظم الغذائيةة  الغذائية للمستهلكني. وجيب تثقيف املستهلكني، خالل هذه العملية، وتوعيتهم بشأن فوائةد اسةتهالك الة   

 الصحية، لكي يتمكنوا من اختاذ قرارات مستنرية بشأن خياراتهم الغذائية. 
 

 عناصر بيئة سياساتية متكينية للنظم الزراعية والغذائية املراعية للتغذية

كون هناك بيئة متكينية مواتية وداعمة، لكةي تسةاهم االسةتثمارات الزراعيةة بفعاليةة يف حتسةني       تمن الضروري أن  

 التغذية. وهناك عدد من اآلليات والنهج القابلة للتطبيق لتعزيز أثر السياسات الزراعية على التغذية. 

ذيةة واآلمنةة، والوصةول إليهةا     وميكن لتوفري احلوافز أن يسةهم يف تعزيةز تةوافر جمموعةة متنوعةة مةن األغذيةة املغ        

بشةأن أسةعار األغذيةة     -واستهالكها، من خالل اإلنتاج والتجارة والتو يع املستدامة بيئيًا. وميكن أن يسهل مجةع البيانةات   

 رصد االستهالك الغذائي والوصول إىل أغذية مغذية آمنة ومتنوعة.  -وكذلك االستهالك الغذائي 

 وتعترب شبكات األمان اليت تسمح للمجموعات الضعيفة، وال سةيما النسةاء، بالوصةول إىل األغذيةة أثنةاء الصةدمات        

أو خالل الفرتات املومسية اليت ينخفض فيها الدخل، آليات أخرى ميكن تعزيز األثر من خالهلا. كما أن تيسري تنظةيم هةذه   

ووصوهلا إىل حقوا حيا ة األراضةي، واملةوارد اإلنتاجيةة واألسةواا، مةن       اجملموعات، واندماجها يف سالسل القيمة الغذائية،

 شأنه أيضًا أن يعز  متكينها مما يؤدي إىل حتسني التغذية. 

عةن تسةهيل الوصةول إىل التكنولوجيةات والسةلع العامةة        ة واملؤسسةية، فضةالً  تطوير قدرات املةوارد البشةري   ويعترب 

 ساسية لتحسةني التغذيةة عةرب النظةام الغةذائي.      األ( من األمور وغريها السالمة الغذائية، )البيانات، والبنية التحتية، ومعايري

كما أن دعم تطوير االسرتاتيجيات املتعددة القطاعات وتطوير الشراكات بني القطةاعني العةام واخلةاص، لتحسةني التغذيةة يف      

 ًا. هياكل احلوكمة الوطنية واإلقليمية واحمللية، من األمور احلامسة أيض
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 تعزيز اآلثار التغذوية من خالل الربامج الزراعية

 

، وضعت منظمة األغذية والزراعة توصيات بشأن تعزيز اآلثار التغذوية من خالل الربامج الزراعيةة.  2013يف عام  -15

 والتشةةاور وقةةد ُوضةةعت هةةذه التوصةةيات بعةةد اسةةتعراض شةةامل للتوجيهةةات املتاحةةة بشةةأن الربجمةةة الزراعيةةة للتغذيةةة،  

 احلكومات، واجلهات املاحنة، ووكاالت األمم املتحدة.  مع جمموعة متنوعة من الشركاء من اجملتمع املدني، وممثلي

 

 استهداف الضعفاء وحتسني املساواة

 

أصةحاب   -أن مجيع السكان، وال سيما اجملموعات الضعيفة  يكتسي االستهداف السليم أهمية حامسة لضمان -16

 -صغرية، والنساء، والشباب، والذين ال ميلكون األراضي، وسكان املناطق احلضرية، والعاطلني عةن العمةل   احليا ات ال

 يستفيدون بشكل منصف من خالل املشاركة، والوصول إىل املوارد، وفرص العمل الالئقة. 

 

والبقةول البسةتانية،   مثةل احملاصةيل    -وآمنة  اتتنويع نظم اإلنتاج حنو حماصيل كثيفة املغذي وينبغي تيسري -17

مةن   -واحملاصيل املدّعمة حيويًا غري املستغلة؛ والثروة احليوانية ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية صغرية النطةاا  

أجل تعزيز قدرة املنتجني على الصمود يف وجه صدمات املناخ واألسعار، والسماح هلم يف نفس الوقت بتنويع استهالكهم 

 غذائي واحلّد من التقلبات املومسية للغذاء والدخل. ال

 

 م الغذائية للتغلب على سوء التغذيةاالستثمار املسؤول يف الزراعة والنظ

 

مبادئ االستثمار املسؤول يف الزراعة والنظم الغذائية القيمة التغذويةة لألغذيةة واملنتجةات الزراعيةة، مةن      تعز   -18

، بشكل خاص، على أن االستثمارات املسؤولة يف الزراعة والةنظم الغذائيةة تسةاهم    1 ضمن توصيات أخرى. وينص املبدأ

يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، وخاصة للمجموعات الضعيفة، وأنها "تدعم التزامات الدول املتعّلقةة باإلعمةال املطةرد    

اإلنتاج واإلنتاجية املستدامني لألغذية اآلمنة واملغذيةة واملتنوعةة واملقبولةة    ويرتتب ذلك على  يادة  ."للحق يف غذاء كاٍف

من الناحية الثقافية، واحلّد من الفاقد واملهدر من األغذية، وحتسةني الةدخل واحلةّد مةن الفقةر، وتعزيةز كفةاءة السةوا         

  .مع مراعاة مصاحل أصحاب احليا ات الصغرية بشكل خاص -واملساواة 
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 تابعة نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذيةم   -رابعًا

 يف جمالي الزراعة والثروة احليوانية

 

 تهيئة بيئة متكينية للعمل الفعال

 

والزراعية ورصده، تقةوم منظمةة األغذيةة والزراعةة      وسعيًا إىل تعزيز األثر التغذوي للسياسات والربامج الغذائية -19

بزيادة مساعدتها الفنية إىل البلدان، وتعز  جهودهةا يف جمةال تنميةة القةدرات لتعمةيم التغذيةة يف السياسةات والةربامج         

 .القطاعية املرتبطة بالنظم الغذائية والتغذوية

 

أجةل التغذيةة علةى املسةتويات العامليةة واإلقليميةة       وتشارك املنظمة بنشاط يف آليةات احلوكمةة والتنسةيق مةن      -20

والقطرية، وستواصل دعمها، من خالل تعزيز املشاركة الفعالةة للمؤسسةات الغذائيةة والزراعيةة ذات الصةلة يف ختطةيط       

 .وتنفيذ اسرتاتيجيات التغذية املتعددة القطاعات

 

العاملية، مساعدة البلدان للمشاركة يف الدسةتور   وستواصل منظمة األغذية والزراعة، بالشراكة مع منظمة الصحة -21

الغذائي ولتنفيذ معايريه. وسيتم توفري الدعم املتواصل ملشاركة البلةدان ومسةاهمتها يف الشةبكة الدوليةة للسةلطات املعنيةة       

 بسالمة األغذية. 

 

األغذيةة مةن خةالل املبةادرة      وستواصل املنظمة التعاون والشراكة مع القطاع اخلاص للحّد من الفاقد واملهدر من -22

 .العاملية لتوفري األغذية

 

 النظم الغذائية املستدامة تعزز النظم الغذائية الصحية

 

خصوبة الرتبةة وبالتةالي اإلنتاجيةة الزراعيةة، ويزيةد يف الوقةت نفسةه مةن تنةوع           ييعز  تنويع اإلنتاج الزراع -23

األطعمة املتاحة من خالل التموين الذاتي، وعمليات التبادل احمللية ويف األسواا اليت تساهم بةدورها يف الةنظم الغذائيةة    

 ن أجةل الرتبةة والشةراكة العامليةة     ، يف إطةار السةنة الدوليةة مة    2015الصحية. وعز ت منظمة األغذية والزراعة يف عةام  

من أجل الرتبة، الوعي حول أهمية الرتبة ملعاجلة التغذية يف سياا غذاء صحي أكثر وكةذلك اجلةوع املسةترت. وسيسةتمر     

 العمل على تعزيز خصوبة الرتبة )املغذيات الكربى واملغذيات الدقيقة( كوسيلة لتحسني احملتوى الغذائي للمحاصيل.

 

تخدام املأمون للموارد املائية غري التقليدية، وال سيما اإلمدادات املستمدة من ميةاه الصةرف الصةحي    أصبح االس -24

املعاجلة، ضرورة حتمية، وليس خيارًا. وسيستمر العمل على  يادة توافر املياه اآلمنة وذات النوعية اجليةدة مةن املةوارد    

   .الغذائيةاملائية غري التقليدية الستخدامها يف النظم الزراعية و
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 وسيستمر تقديم الدعم لتعزيز دور وقدرات املةزارعني األسةريني ومعاجلةة الةنظم الغذائيةة والتغذويةة يف البلةدان         -25

 اليت تعاني من أ مات طال أمدها.  

 

ويشكل تنويع النظم احملصولية موضةوعا رئيسةيا لعمةل املنظمةة )علةى سةبيل املثةال، نهةج احلفة  والتوسةع            -26

للمنظمة(. وال يعّد النظام املتنوع قادرا على الصمود أمام تغري املناخ وغريه من الصدمات اخلارجية فحسب، بل إنه أيضًا 

 للمنةتجني واجملتمعةات. وتركةز مبةادرة إنتةاج اخلضةر والفاكهةة        أكثر استدامة وميكنه أن يوفر األغذية املغذية واآلمنةة  

أجل الصحة، املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، على  يادة إنتةاج واسةتهالك الفواكةه    من  

ظةروف  واخلضروات. وعالوة على ذلك، تركز علةى تعزيةز احملاصةيل غةري املستغلة/األصةلية الةيت يةتم تكييفهةا مةع ال         

 احمللية، واليت غالبًا ما تكون ذات قيمة غذائية أكرب نسبيًا. 

 

وسيسةةتمر العمةةل علةةى إدارة نظةةم مةةا بعةةد احلصةةاد، والقيمةةة املضةةافة، والتجهيةةز، والتعبئةةة، ومتديةةد فةةرتة  -27

تهلكني. ويف سياا هةذا  للمس وذا النوعية اجليدةالصالحية، وتطوير النظم الغذائية اليت تتيح الغذاء املعقول السعر واآلمن 

العمل، سيستمر الرتكيز على احلد من الفاقد من األغذية، وخاصة الفاقد واملهدر من األغذية مةا بعةد احلصةاد، وكةذلك     

 الغذائية الصحية. النظم تطبيق التكنولوجيات والنهج املبتكرة السرتداد األغذية كجزء من 

 

ت السياسةات والتشةريعات املوجهةة حنةو جعةل الةنظم الزراعيةة        وسيتم توسيع الدعم للبلدان الستعراض أدوا -28

اسةتدامة، ومراجعتهةا واعتمادهةا. وسةيتم تعزيةز التةدابري الراميةة إىل جعةل أطةر          أكثةر  والغذائية أكثر مراعاة للتغذيةة و 

 مع البلدان األعضاء. السياسات القطاعية وعرب القطاعية أكثر مراعاة للتغذية،

 

 ، خللةةق الةةوعي 2016تقنيةةة عةةن الةةنظم الغذائيةةة والتغذويةةة يف ديسةةمرب/كانون األول   وسةةيتم تنظةةيم نةةدوة   -29

 على مستوى السياسات، ودعم تبادل اخلربات واملعرفة بني البلدان، وتعزيز الشراكات بني القطاعات واجلهات املعنية.

 

 تعميم التغذية يف قطاع الزراعة

 

مةا يتعلةق بتنفيةذ مبةادئ االسةتثمار املسةؤول يف نظةم األغذيةة          تقديم الدعم للبلةدان األعضةاء يف   لفاوستواصل ا -30

 . 3والتوصيات الرئيسية لتحسني التغذية من خالل نظم األغذية والزراعةوالزراعة، 

 

 لتعمةيم التغذيةة   كما سيستمر العمل مع الشركاء على غرار الصندوا الدولي للتنميةة الزراعيةة والبنةك الةدولي،      - 31

 .يف برامج االستثمار الزراعي

 

                                                      
 تصميم استثمارات  راعية مراعية للتغذيةة  . 2015التوصيات الرئيسية لتحسني التغذية من خالل نظم األغذية والزراعة. منظمة األغذية والزراعة.   3

 /394d620e9f38-97ba-46d7-ab0c-http://www.fao.org/documents/card/ar/c/6cd87835متاح على العنوان التالي: 

file:///C:/Users/anbar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Y2NVGJ6P/تصميم%20استثمارات%20زراعية%20مراعية%20للتغذية
file:///C:/Users/anbar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Y2NVGJ6P/تصميم%20استثمارات%20زراعية%20مراعية%20للتغذية
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/6cd87835-ab0c-46d7-97ba-394d620e9f38/
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الشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا عن طريق الربنامج  2011دعمت منظمة األغذية والزراعة منذ عام  -32

الفةين   الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا بهدف تعميم التغذية يف اخلطط الوطنية لالستثمار الزراعي. وسيتم  يادة الدعم

 ويف جمال السياسات للتخطيط بشكل أفضل لالستثمارات املراعيةة للتغذيةة يف إطةار الربنةامج الشةامل للتنميةة الزراعيةة        

أخةرى مثةل آسةيا، وأمريكةا الالتينيةة       أقةاليم يف أفريقيا. ويتم تكييف الدرو  املستفادة يف العملية، إلبالغ التخطةيط يف  

 ومنطقة البحر الكارييب.  

 

عب التنوع البيولوجي دورًا أساسيًا يف نظم األغذية املراعية للتغذية. وقد وضعت املنظمة اخلطوط التوجيهيةة  ويل -33

. 4الطوعية لتعميم مفهوم التنوع البيولوجي يف السياسةات والةربامج وخطةط العمةل الوطنيةة واإلقليميةة املتعّلقةة بالتغذيةة        

 ، إىل دعةم البلةدان   2015املوارد الوراثية لألغذيةة والزراعةة يف عةام     وتهدف هذه اخلطوط التوجيهية، اليت أقّرتها هيئة

 .اليت تراعي اعتبارات التنوع البيولوجييف تطوير املمارسات الزراعية املراعية للتغذية 

 

 التثقيف واملعلومات يف جمال التغذية

 

املدار ، وتوسيعه ليشمل: دعم تصةميم  سيتم تعزيز العمل املوجه حنو حتسني التغذية واملمارسات الغذائية يف  -34

تعزيةز  و؛ وحتديد معايري تغذوية لوضع برامج مستدامة للتغذيةة املدرسةية؛   للتغذية املدرسية شاملةيذ اسرتاتيجيات وتنف

 الروابط مع نظم اإلنتاج الزراعي احمللية وتعزيز التثقيف الغذائي )مبا يف ذلك من خالل احلدائق املدرسية(.

 

 االجتماعيةاحلماية 

 

نظمة تقةديم الةدعم الةتقين لتفعيةل الةروابط بةني احلمايةة االجتماعيةة، والتغذيةة، والتةدخالت           املستواصل  -35

الزراعية عرب النظم الغذائية. وسيشمل ذلك الدعم التقين لالخنراط مع احلكومات الوطنية يف عمليةة حةوار سياسةاتية    

 .حول هذه القضايا

 

ما يتعلةق بةنظم    ما يتعلق بالسياسات والربامج املراعية للتغذية، وال سيما يف للحكومات يف سيستمر تقديم الدعم -36

   .اإلنتاج الزراعي، وسالسل اإلمدادات الغذائية املرتبطة باملدار ، والتوريدات الغذائية العامة، والنظم الغذائية

                                                      
 اخلطةةوط التوجيهيةةة الطوعيةةة لتعمةةيم مفهةةوم التنةةوع البيولةةوجي يف السياسةةات والةةربامج وخطةةط العمةةل الوطنيةةة واإلقليميةةة املتعّلقةةة بالتغذيةةة       4

 [http://www.fao.org/documents/card/en/c/68b200ba-928a-4db9-a6ac-6b8fdc3c464b/] 
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 الربط بني احلماية االجتماعية والتغذية والزراعة
 

إن برنامج الشراء من األفريقيني من أجل أفريقيا، هو شراكة مبتكرة بني منظمةة األغذيةة والزراعةة، وبرنةامج األغذيةة العةاملي،       

وحكومة الربا يل. ويشمل هذا الربنامج مخسة بلدان أفريقية )إثيوبيا، ومالوي، ومو امبيق، والنيجر، والسنغال(. ويسةتفيد مةن   

ون واملدار ، وهو يوفر الدرو  اهلامة واملساعدة التقنية للحكومات يف جمال دعم السياسةات والةربامج   الربنامج املزارعون األسري

بشأن شراء األغذية احمللية من املزارعني األسريني من أصحاب احليا ات الصغرية من أجل الوجبات املدرسية. وقةد مت تشةكيل   

إجنا ات الربا يل يف مكافحةة اجلةوع والفقةر، وهةو يسةاعد احلكومةات        على غرار برنامج الشراء من األفريقيني من أجل أفريقيا

األفريقية على تكييف وجتريب وتعزيز برنامج شامل للوجبات املدرسية من مصادر الغةذاء احملليةة، وتشةجيع اإلنتةاج الزراعةي      

 العيش والتغذية. احمللي ويف نفس الوقت حتسني سبل
 

 كيف للتصدي جلميع أشكال سوء التغذيةإنشاء نظم صحية قوية وقادرة على الت
 

سيستمر عمل منظمة األغذية والزراعة لتناول دور األغذية مةن املصةادر احليوانيةة يف معاجلةة مسةألة التغذيةة.        -37

 وينطوي مكون رئيسي هلذا العمل على دراسة مساهمة املنتجات احليوانية يف تغذية اإلنسان. 

 

بةةل مةةؤمتر املنظمةةة، ُوضةةعت خطةةة عمةةل بشةةأن مقاومةةة مضةةادات  مةةن ِق 4/2015ب اعتمةةاد القةةرار اعقةةأيف  -38

تنفيةذ خطةة العمةل العامليةة بشةأن مقاومةة مضةادات        امليكروبات. وستدعم املنظمة تنفيذ خطة العمل هذه باالتسةاا مةع   

 (.2015امليكروبات )منظمة الصحة العاملية، يونيو/حزيران 

 

بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية لصةحة احليةوان، يف إطةار    تستمر منظمة األغذية والزراعة و -39

 نهج الصحة الواحدة، برفع مستوى الةوعي حةول مقاومةة مضةادات امليكروبةات بةني أصةحاب املصةلحة ذوي الصةلة،          

ت امليكروبات أو التقليةل  ويف نفس الوقت يف دعم البلدان واألقاليم على تنفيذ تدابري متعددة القطاعات ملنع مقاومة مضادا

منها )على سبيل املثال، األطر التنظيمية، وأدوات املراقبة والتشخيص، وقواعد املعلومات، والبدائل الستخدام مضادات 

 امليكروبات كعوامل تعز  النمو، وتعزيز ممارسات اإلنتاج اجليدة، مبا يف ذلك األمن البيولوجي(.

 

 ةامللتمس اتالتوجيه   -خامسًا
 

نظرًا ألهمية الزراعة من أجل التغذية، قد ترغةب اللجنةة يف تشةجيع تعمةيم التغذيةة يف السياسةات والةربامج         -40

 الزراعية الوطنية، لضمان أن تصبح الزراعة أكثر مراعاة للتغذية. وعلى وجه اخلصوص، قد ترغب اللجنة يف:  
 

الثةاني املعةين بالتغذيةة يف قطةاع الزراعةة       تأييد جماالت العمل اليت مت حتديدها ملتابعةة املةؤمتر الةدولي    (1)

 والثروة احليوانية؛

 تشجيع البلدان على تعميم الزراعة يف السياسات والربامج الزراعية؛ و (2)

تشجيع منظمة األغذية والزراعةة علةى تعزيةز قةدرة املؤسسةات احلكوميةة واجملتمعةات احملليةة لةدمج          و (3)

 .التدريبالتغذية يف إدارة الزراعة وبرامج 


