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أوال  -معلومات أساسية
-0

تشرتك منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحددة ومنظمة الصحة العاملية ،يف تنظيم املؤمتر الدولي الثاني املعين

بالتغذية الذي سيُعقد يف روما من  06إىل  40نوفمرب/تشرين الثاني  ،4102بالتعاون مع فريق املهام الرفيع املستوى الذي
أنشأه أمني عام األمم املتحدة واملعين بأزمة األمن الغذائي العاملية ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،واملعهد الدولي
لبحوث السياسات الغذائية ،و منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة األمم املتحدة للطفولة،
والبنك الدولي ،وبرنامج األغذية العاملي ،ومنظمة التجارة العاملية .وسيجمع املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية
شخصيات سياسية دولية رئيسية إىل جانب صانعي سياسات قطريني رفيعي املستوى من وزارات ووكاالت الزراعة
والصحة وغريها من الوزارات والوكاالت ذات الصلة ،مع قادة من وكاالت األمم املتحدة ومنظمات حكومية دولية أخرى
واجملتمع املدني ،مبا يف ذلك منظمات غري حكومية وباحثني والقطاع اخلاص واملستهلكني.
-4

ويُ توقّع أن تتضمّن نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية وثيقة النتائج السياسية واإلطار الفين للعمل

لتوجيه تنفيذه .ونظراً إىل أنّ التغذية هي نتيجة لعوامل متعددة ،فإنّه ال بد من وضع حلول شاملة وضمان املزيد من
تناسق السياسات والتماسك السياسي واملواءمة والتنسيق والتعاون بني قطاعات األغذية والزراعة والصحة وغريها من
القطاعات ،سعياً لتحسني التغذية العاملية .وهناك طلب متزايد من البلدان على األدوات العملية واخلطو التوجيهية
وتبادل اخلربات ،فضالً عن الدروس املستخلصة بشأن كيفية مواءمة السياسات القطاعية لتحسني النتائج التغذوية.
-6

سيعاجل املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية القضايا املتعلقة جبميع أشكال سوء التغذية (النقص يف التغذية،

والنقص يف املغذيات الدقيقة ،واألمراض غري املعدية ذات الصلة بالنظام الغذائي واملرتبطة عادة بالسمنة) ،وسيستكشف
كيف ميكن للحكومات وجهات أخرى العمل معاً بشكل أفضل ملعاجلة األعباء املتعددة لسوء التغذية .وسيساعد املؤمتر
على حتديد أولويات السياسات واإلصالحات على مستوى مجيع القطاعات اليت ميكن أن حتسّن النتائج التغذوية .كما
سيساعد على تعميم مسألة التغذية من خالل ضمان إدراج األهداف والشواغل واالعتبارات املتعلّقة بالتغذية يف السياسات
والربامج الوطنية واإلقليمية والدولية.
التوجيهات الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة (الفاو) وجملسها
-2

أيّد مؤمتر الفاو ،يف دورته الثامنة والثالثني ،1املبادرة املشرتكة ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

بالكامل ،لتنظيم املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية .ونظر املؤمتر يف الرتكيز على التحديات املرتبطة بالتغذية اليت
تواجهها األسر األكثر فقراً وتعرضاً للمخاطر على املستوى التغذوي بالشكل األنسب ،ودعا املؤمتر الدولي الثاني املعين
بالتغذية إىل االخنرا أكثر مع املنظمات الدولية املعنية ،واالعتماد على املبادرات والعمليات الدولية ،وبناء الشراكات مع
منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص .ووافق املؤمتر على عقد االجتماع الفين التحضريي من
 1الفقرتان  01و 00من الوثيقة

(www.fao.org/docrep/meeting/028/mh093e.pdf). C 2013/REP
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تشرين الثاني  4106بهدف حتديد املواضيع اليت سيتمحور حوهلا املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية ،وشجّع مجيع
البلدان على ضمان حتضريات فعّالة على املستوى الوطين.
-0

طلب جملس منظمة األغذية والزراعة ،يف دورته الثامنة واألربعني بعد املائة ،2إىل األمانة املشرتكة وضع خارطة

طريق تسمح بإطالق عملية حكومية دولية وبإجراء مشاورات مع منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص .كما طلب من
الرئيس املستقل للمجلس تسهيل هذه العملية احلكومية الدولية ،وشجّع أمانة املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية على
إعداد وثيقة عن النتائج تشكّل املسودّة صفر على أساس االجتماع الفين التحضريي واملشاورات على املستويني اإلقليمي
والدولي.
التوجيهات الصادرة عن اجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية
-3

مع أخذ العلم بقرار جملس منظمة األغذية والزراعة ،طلب اجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية إىل األمانة

املشرتكة ،يف دورته الرابعة والثالثني بعد املائة ،3وضع خارطة طريق تسمح بإطالق عملية حكومية دولية وكذلك بإجراء
مشاورات مع منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص ،بهدف إعداد وثيقة عن النتائج للمؤمتر الدولي الثاني املعين
بالتغذية ،مع مراعاة قواعد ولوائح منظمة الصحة العاملية املتعلّقة باملشاركة مع اجلهات الفاعلة غري احلكومية.
-0

كما طلب اجمللس التنفيذي من املدير العام ملنظمة الصحة العاملية واملدير العام ملنظمة األغذية والزراعة أن

يتشاركا فيما يلي )0( :تشكيل جمموعة عمل مشرتكة ووضع مناذج لعملها ،حبيث يتمّ إعداد مشروع وثيقة عن النتائج
على أساس املسودة صفر اليت أعدّتها األمانة املشرتكة ،حبلول نهاية سبتمرب/أيلول 4102؛ ( )4النظر يف إمكانية عقد
اجتماع واحد جملموعة عمل مفتوحة العضوية من الدول األعضاء لوضع الصيغة النهائية لوثيقة النتائج؛ و( )6ضمان
إجراء مشاورات مع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني ،مبا يف ذلك منظمات األمم املتحدة األخرى العاملة يف جمال
التغذية ،واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص ،حبسب االقتضاء ،قبل تقديم مسودّة وثيقة النتائج إىل جمموعة
العمل املفتوحة العضوية .وطلب اجمللس التنفيذي أيضاً من املدير العام إعداد تقرير إىل الدورة السابعة والستني جلمعية
الصحة العاملية حول دور منظمة الصحة العاملية والتقدّم احملرز يف التحضري للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية.
ثانيا  -التقدّم احملرز
االجتماعات واملشاورات غري الرمسية
-0

منظمة األغذية والزراعة :عُقدت االجتماعات الرمسية بني األعضاء يف  03يناير/كانون الثاني و 00فرباير/شبا

و 06مارس/آذار و 42مارس/آذار و 01أبريل/نيسان

4102

ملناقشة التحضريات للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية،

 2الفقرة  00من الوثيقة (www.fao.org/docrep/meeting/029/MJ275E.pdf) ،CL 148/REP
 3القرار )(http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_DIV3-en.pdf) EB 134/DIV./3 ،EB 134(2
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مبا يف ذلك الرتتيبات اخلاصة باملؤمتر ومسودة خارطة الطريق اإلشارية ،والربنامج املؤقت للمؤمتر ،فضالً عن والية
جمموعة العمل املشرتكة والرتتيبات اخلاصة بها ومسودّة وثيقة النتائج السياسية.
-6

منظمة الصحة العاملية :عُقد اجتماع إلطالع الدول األعضاء على جمريات العمل يف  00فرباير/شبا  .4102كما

عُقدت اجتماعات غري رمسية يف  00و 40مارس/آذار ملناقشة الرتتيبات اخلاصة باملؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية.
 - 01املؤمترات عرب الفيديو بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية:
( )0أُجريت مشاورات متخصصة بني الدورات برئاسة رئيسي جمموعة العمل املشرتكة ملناقشة والية جمموعة
العمل املشرتكة والرتتيبات اخلاصة بها ،ومسودّة وثيقة النتائج السياسية وقضايا أخرى أثارها األعضاء.
( )4سلط الضوء على تنسيق منتظم ضمن األمانة املشرتكة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية ،من خالل
املؤمترات عرب الفيديو واهلاتف واالتصاالت بواسطة الرسائل اإللكرتونية واالجتماعات املتخصصة وجها
لوجه.
أنشطة جمموعة العمل املشرتكة
 - 00سيتشارك يف رئاسة جمموعة العمل املشرتكة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية ،املؤلفة من ممثلني قد يصل
عددهم إىل عضوين اثنني ميثّالن كلّ جمموعة من اجملموعات اإلقليمية السبعة للفاو ومن اجملموعات اإلقليمية الستة
التابعة ملنظمة الصحة العاملية ،رئيسني من املنظّمتني ،وسيتولّى شخصني منصب نائب الرئيس .واجملموعة مكلّفة بإعداد
مسودّة وثيقة النتائج السياسية و مشروع إطار العمل ،بالتعاون مع األمانة املشرتكة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية.
وتتولّى األمانة العامة للمؤمتر إطالع جمموعة العمل املشرتكة بانتظام على اجلوانب اجلوهرية يف عملية اإلعداد للمؤمتر.
وتُعقد اجتماعات جمموعة العمل املشرتكة بلغات األمم املتحدة الستة .وجيوز للمراقبني من بلدان أخرى أعضاء يف الفاو
ومنظمة الصحة العاملية أن حيضروا اجتماعات جمموعة العمل املشرتكة ،ولكنّ ال يتمتعون حبق الكالم.
 - 04تُعقد اجتماعات جمموعة العمل املشرتكة بطريقة فعالة من حيث التكاليف بواسطة املؤمترات عرب الفيديو .وقد
عُقدت اجتماعات رمسية جملموعة العمل املشرتكة يف  2مارس/آذار و 02أبريل/نيسان و 61أبريل/نيسان و 04مايو/أيّار
 4102بهدف وضع مسودّة وثيقة النتائج الرئيسية ،ومن املقرّر عقد اجتماع آخر يف أواخر يونيو/حزيران الستكمال إعداد
مسودّة وثيقة النتائج السياسية .كما جتتمع جمموعة العمل املشرتكة يف سبتمرب/أيلول ملراجعة مشروع إطار العمل.
وباإلضافة إىل ذلك ،ختطر جمموعة العمل املشرتكة املعنيني بعقد اجتماع جملموعة العمل املفتوحة العضوية ،مع منح
حق الكالم جلميع أعضاء املنظمتني ،الستكمال إعداد مسودّة وثيقة النتائج السياسية ومشروع اإلطار الفين للعمل.
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الوثيقة اخلتامية للمؤمتر
 - 06أُرسلت املسودّة صفر لوثيقة النتائج السياسية اليت أعدّتها األمانة املشرتكة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية
إىل األعضاء ملراجعتها يف  0فرباير/شبا  .4102ومتّ تقديم مساهمات حول املسودّة صفر لوثيقة النتائج السياسية من
جانب أعضاء جمموعة العمل املشرتكة وكذلك من خالل مشاورات عرب املوقع اإللكرتوني شارك فيها اجملتمع املدني
واألوسا األكادميية ودوائر البحوث والقطاع اخلاص ومنظمات دولية ،مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة وأعضاء من
اللجنة التوجيهية للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية.
 - 02أعدّت األمانة املشرتكة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية املسودّة صفر  0+لوثيقة النتائج السياسية،
وضمّنتها مساهمات اجملموعات اإلقليمية التابعة ملنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،بناء على توجيهات
الرئيسني املشاركني جملموعة العمل املشرتكة ونائبيهما .وتدعم األمانة املشرتكة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتنمية
بصورة استباقية وتعاونية جمموعة العمل املشرتكة يف أداء عملها.
الرتتيبات اخلاصة باملؤمتر
 - 00من املقرّر أن يبدأ املؤمتر باملراسم االفتتاحية يليها افتتاح دورة املؤمتر .وبعد اعتماد وثيقة نتائج املؤمتر،
ستجري مداوالت عامة مع بيانات من رؤساء الوفود خالل اليوم األوّل والثاني للمؤمتر .وسيُخصص اليوم الثالث من دورة
املؤمتر لعرض نتائج االجتماعات التمهيدية وملخصات الرؤساء حول اجتماعات املائدة املستديرة ومن ث ّم اختتام أعمال
املؤمتر .ومن املتوقّع أن تُعقد ثالثة موائد مستديرة حول مواضيع معيّنة مبوازاة اجللسة العامة ،واحدة بعد ظهر اليوم
األوّل

(06

نوفمرب/تشرين الثاني) واالثنتني املتبقيتني يف اليوم الثاني

(41

نوفمرب/تشرين الثاني) واحدة صباحاً وأخرى

بعض الظهر.
 - 03يُ توقّع ترتيب تسع فعاليات جانبية خالل املؤمتر .ولتفادي التداخل مع اجللسة الرئيسية ،ستحدد أوقات
الفعاليات اجلانبية يف املقام األوّل ،خالل اسرتاحات الغداء ورمبا عند املساء .ولن تُنظّم أكثر من ثالث فعاليات جانبية
يف الوقت نفسه لضمان حضور جيّد من جانب املندوبني .ومتّ إصدار الدعوة إىل الفعاليات اجلانبية وإىل تقديم االقرتاحات
حبلول  61أبريل/نيسان .4102
 - 00يُتوقّع ترتيب الفعاليات املخصصة للربملانيني ومنظمات اجملتمع املدني/املنظمات غري احلكومية والقطاع
اخلاص واليت تسبق املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية ،بالتنسيق مع املؤمتر الرئيسي .كما تعتزم مبادرة زيادة التغذية
عقد اجتماعها السنوي يف

 00و00

نوفمرب/تشرين الثاني  ،4102مباشرة قبل انعقاد املؤمتر الدولي الثاني املعين

بالتغذية .تكون هذه الفعاليات ذاتية التمويل وجتري خارج مقرّ الفاو .وسوف تتيح املشاورات مع منظمات اجملتمع
املدني والقطاع اخلاص ،مبوجب تكليف جملس منظمة األغذية والزراعة واجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية ،مع
إيالء االعتبار الواجب لسياسات منظمة الصحة العاملية اليت تقضي بعدم التشارك مباشرة مع اجلهات الفاعلة غري
احلكومية بشأن املسائل املتعلّقة بالسياسات.
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املؤمترات اإلقليمية
 - 00متّ إعداد مذكرة إعالمية عن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية للمؤمترات اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة،
وحتديداً :الدورة الثانية والثالثون للمؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى ،والدورة الثانية والثالثون للمؤمتر اإلقليمي آلسيا
واحمليط اهلادئ ،والدورة الثامنة والعشرون للمؤمتر اإلقليمي إلفريقيا ،والدورة التاسعة والعشرون للمؤمتر اإلقليمي
ألوروبا والدورة الثالثة والثالثون للمؤمتر اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكارييب .واسرتعت املذكرة اإلعالمية انتباه
احلكومات وأصحاب املصلحة إىل املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية ،وشجّعت على معاينة اآلراء اإلقليمية يف وثيقة
النتائج .و ّمت أيض ًا توزيع املواد الدعائية للرتويج للمؤمتر على نطاق أوسع على مستوى األقاليم والبلدان.
املشاورات العامة على املوقع اإللكرتوني
ّ - 06مت التشاور مع شركاء األمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى واجملتمع املدني ودوائر البحوث واألوسا األكادميية
ومنظمات من القطاع اخلاص بشأن وثيقة النتائج السياسية للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية .كما جرت مشاورات
عرب املوقع اإللكرتوني من  40فرباير/شبا إىل  40مارس/آذار بشأن املسودّة صفر لوثيقة النتائج السياسية ،حبيث تكون
مجيع املدخالت متاحةً علناً ومتوافرة لينظر فيها األعضاء .استضاف منتدى األمن الغذائي والتغذية املشاورات على
العنوان اإللكرتوني التالي .http://www.fao.org/fsnforum/forum/discussions/ICN2-political-outcome :وتولّت
األمانة املشرتكة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية مجع التعليقات اليت متّ تلقيها إلثراء أعمال جمموعة العمل
املشرتكة .وقد ّمت تلقي حنو  011مساهمة.
 - 41بناءً على طلب جمموعة العمل املشرتكة ،ميكن ترتيب مشاورات مشابهة عرب املوقع اإللكرتوني لالطالع على
مزيد من التعليقات حول نتائج املؤمتر من جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة.
االسرتاتيجية اإلعالمية
 - 40تتولّى حالياً األمانة املشرتكة للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية وضع االسرتاتيجية واخلطة اإلعالمية .كما
جيري إعداد أنشطة الدعوة واملوقع اإللكرتوني واألنشطة اإلعالمية والصحفية بهدف الرتويج للمؤمتر على مستوى مجهور
واسع.
ثالثا  -التوجيهات امللتمسة
 - 44اجمللس مدعو إىل اإلحاطة بالتقدّم احملرز يف التحضري للمؤمتر ،وتقديم التعليقات اليت يراها مناسبة .كما قد
يرغب اجمللس يف إعطاء التوجيهات بشأن معامل الطريق املقبلة بهدف ضمان نتائج ناجحة للمؤمتر الذي سيُعقد يف
نوفمرب/تشرين الثاني .4102

