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A 

 اجمللس

 الدورة اخلمسون بعد املائة

 4112ديسمرب/كانون األول  5-1روما، 

 نتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية

 املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

 

 موجز
 

منظمة األغذية والزراعة )الفاو( كل من الذي تشاركت يف تنظيمه  ،لثاني املعين بالتغذية )املؤمتر(الدولي ا املؤمترإن 

وضور أكثر من حب ،1192نوفمرب/تشرين الثاني  19إىل  91انعقد بنجاح خالل الفرتة من ومنظمة الصحة العاملية، 

 . إطار العملو التغذية عنإعالن روما ، وهما الصادرتني عنهمشارك. واعتمد املؤمتر وثيقيت النتائج  1111

 

الفورية وطو  اخل( 3) نفسه؛( جمريات احلدث 1) ( العملية التحوضريية للمؤمتر؛9) بإجياز:هذه الوثيقة تعرض و

وثيقيت لألمم املتحدة لاجلمعية العامة  إقرار اليت تتوضمن ما يلي: )أ( طلب  واملتابعة من جانب األمانة إلجراءات 

قيام و)ب( ؛ 1112 عام إىل 1192عام نظر يف إعالن عقد للعمل من أجل التغذية من الالنتائج الصادرتني عن املؤمتر و

دعمًا للحكومات يف سعيها إىل حتويل االلتزامات الناشئة عن املؤمتر  حساب أمانة للعمل من أجل التغذيةالفاو بإنشاء 

واختاذ ود ملواصلة تعميم التغذية يف اإلطار االسرتاتيجي املراجع للفاو؛ )د( هجلااألمانة بذل وإىل إجراءات ملموسة؛ )ج( 

الفاو ومنظمة  من قبل رفع التقارير املشرتكة  وطرائقمبادرات لتحسني تنسيق منظومة األمم املتحدة بشأن التغذية؛ )هـ( 

لتقارير املتعّلقة مبتابعة املؤمتر يف جداول إدراج اوإعالن روما؛ )و(  العاملية بشأن تنفيذ االلتزامات الواردة يف الصحة

لتسليط الوضوء على نتائج املؤمتر  1192االستفادة من معرض ميالنو ومنظمتني؛ )ز( مال دورات األجهزة الرئاسية للأع

 .لى أهمية األمن الغذائي والتغذيةعاهتمام العامل تركيز و
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 اجمللس اختاذها من جانب املقرتح  اتاإلجراء
 

حبسب ما يراه من جانب األمانة، مع توفري التعليقات بنتائج املؤمتر وإجراءات متابعته إىل اإلحاطة مدعو  اجمللس إن

 .  مناسبا

 ميكن توجيه أي استفسارات عن موضمون هذه الوثيقة إىل:

 Jomo Kwame Sundaramالسيد 

 منسق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 3566 5705 06 39+اهلاتف: 
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 مقدمة   -أوال

 

الفاو ومنظمة الصحة كل من الذي تشاركت يف تنظيمه  ،لثاني املعين بالتغذية )املؤمتر(املؤمتر الدولي ا قدُع -9

ل اهلدف من هذا ومتّث .يف املقر الرئيسي للفاو يف روما 1192نوفمرب/تشرين الثاني  19إىل  91من خالل الفرتة  ،العاملية

( استعراض التقّدم احملرز يف جمال حتسني التغذية 9الدولي الرفيع املستوى والشامل يف ما يلي: ) االجتماع احلكومي

التفكري يف املشاكل اليت ما زالت موجودة إىل جانب و( 1؛ )9111منذ انعقاد املؤمتر الدولي األول املعين بالتغذية عام 

حتديد اخليارات املؤسسية ويف جمال السياسات و( 3ة؛ )التغيريات العاملي بفعلالتحديات والفرص اجلديدة القائمة 

 لتحسني التغذية يف العامل أمجع. 

 

وعوضو  اعوضودولة  922مبا يف ذلك  ،من الفاو ومنظمة الصحة العاملية عوضوا 921 هجمموعاملؤمتر ما  حوضروقد  -1

مراقبني. وإىل جانب الوضيوف البارزين اخلاصني، شارك ما يربو على  ةواالحتاد األوروبي، فوضاًل عن ثالث واحد منتسب

املستوى.  رفيعمسؤوال حكوميا آخر  992سفريا و 51نائب وزير و 13وزيرا و 52مبا يف ذلك  ،شخص يف املؤمتر 1111

من اجملتمع املدني منظمة  922 إضافة إىل مراقبا من األمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى  11ومشل املراقبون املعتمدون 

 والقوطاع اخلاص. 

 

نوفمرب/تشرين الثاني وثيقيت النتائج، أي إعالن روما  91يوم األربعاء  املنعقدة اعتمد املؤمتر يف جلسته األوىل و -3

 املصاحب له. 2وإطار العمل 1التغذية عن

 

وطو   واخل( 3احلدث نفسه؛ )جمريات و( 1( العملية التحوضريية للمؤمتر؛ )9) بإجياز :هذه الوثيقة عرض وت -2

 من جانب األمانة. إلجراءات املتابعة  الفورية

 

 حتضريات املؤمتر    -ثانيا

 

1193خالل دورته الثامنة والثالثني املنعقدة يف يونيو/حزيران  ،دعم مؤمتر الفاو -2
، مبادرة تنظيم املؤمتر الدولي 3

 الثاني املعين بالتغذية.
 
خالل  ،(، طلب جملس الفاو1193نوفمرب/تشرين الثاني  92 – 93الفين التحوضريي )ويف أعقاب االجتماع  -2

1193 /كانون األولدورته الثامنة واألربعني بعد املائة املنعقدة يف ديسمرب
وضع خارطة  إىل األمانة املشرتكة للمؤمتر ،4

                                                 
 .ICN2 2014/2  (ml542a.pdf-http://www.fao.org/3/a) وثيقة نتائج املؤمتر: إعالن روما عن التغذية  1

 . ICN2 2014/3 Corr.1 (http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf) وثيقة نتائج املؤمتر: إطار العمل   2
 . C 2013/REP (http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mh093a.pdf) من الوثيقة 59و 51 الفقرتان  3
 . CL 148/REP (http://www.fao.org/docrep/meeting/029/MJ275A.pdf) من الوثيقة 99 الفقرة  4

file:///C:/Users/SONBLEF/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/XBQ2CYT5/(http:/www.fao.org/3/a-ml542a.pdf)
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وطلب أيوضًا إىل الرئيس املستقل  ص.شاورات مع منظمات اجملتمع املدني والقوطاع اخلاملطريق لعملية حكومية دولية و

 لوثيقة نتائج املؤمتر. مسودة صفر للمجلس تيسري العملية وشّجع األمانة املشرتكة على إعداد 

 

 إىل جانب إعادة التأكيد على طلب وضع خارطة طريق كهذه، ،اجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العامليةوإن  -1

1192يف يناير/كانون الثاني املعقودة ملائة يف دورته الرابعة والثالثني بعد ا طلب،
أن للمنظمتني  ني، من املديرين العام5

النظر و (1إلعداد مشروعي وثيقيت النتائج، ) )اجملموعة( ( إنشاء جمموعة عمل مشرتكة9يتشاركا يف القيام مبا يلي: )

 . يف صيغتهما النهائية وثيقيت النتائجلوضع يف إمكانية عقد اجتماع جملموعة عمل مفتوحة العوضوية 

 

من اجملموعات اإلقليمية السبع للفاو جمموعة إقليمية وتألفت اجملموعة من عوضوين كحد أقصى ميثالن كل  -5

وأنيوطت  ونائبني للرئيستني املشاركتني. رئيستني مشاركتني قيادةباألقاليم الستة ملنظمة الصحة العاملية، كل إقليم من و

ومن مارس/آذار إىل  عمل بالتعاون مع األمانة املشرتكة.ثيقة نتائج سياسية ومشروع إطار روع واجملموعة مهمة إعداد مشب

اجتماعات شهرية، من خالل عقد مؤمترات اجملموعة، بشكل فعال من حيث التكلفة،  عقدت  ،1192سبتمرب/أيلول 

 عرب الفيديو بني جنيف وروما.

 

مجيع أعوضاء الفاو ومنظمة متتع فيه  فعليا يف جزأين، ااعاجتموعقدت جمموعة العمل املفتوحة العوضوية  -1

إىل  91روما من  والثاني يف، 1192سبتمرب/أيلول  13إىل  11يف جنيف من  أّوهلما حبق تناول الكلمة: الصحة العاملية

مخسة أّيام، اسُتكملت املفاوضات بشأن وثيقيت  استغرق. وخالل هذا االجتماع الذي 1192أكتوبر/تشرين األول  91

 .6النص الكامل إلعالن روما عن التغذية وإطار العمل حوليف اآلراء نتائج املؤمتر ومت التوصل إىل توافق 
 

الشركاء من األمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى واجملتمع املدني وجمتمع البحوث التشاور مع جرى و -91

واملؤسسات األكادميية ومنظمات القوطاع اخلاص بشأن وثيقيت نتائج املؤمتر من خالل ثالث مشاورات عامة عرب شبكة 

 –يف سبتمرب/أيلول ، وقد شاركت هذه اجلهات يف اجتماع جمموعة العمل املفتوحة العوضوية املنعقد اإلنرتنت

 .1192أكتوبر/تشرين األول 

 

 جمريات املؤمتر   -ثالثا

 

وتسعة أحداث  7مخس جلسات عامة وثالث موائد مستديرة مواضيعية ،بعد احلفل االفتتاحيتوضّمن املؤمتر،  -99

أدلي  االفتتاحية للمؤمتر نقاش عام اعتماد وثيقيت النتائج يف اجللسة . وتال9حبسب اجلدول الزمين املوافق عليه 8جانبية

 بلدان من رؤساء وفود ال بيانا 932و ؛وشخصيات بارزة أخرى بيانا من جانب الوضيوف اخلاصني 91فيه مبا جمموعه 

وقد ُنشرت البيانات مجيعها على املوقع االلكرتوني للمؤمتر. . اليت حوضرت بصفة مراقببيانا من املنظمات  19و

                                                 
 .EB 134/DIV.3 (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_DIV3-ar.pdf)و  EB 134(2) القراران  5
  ICN2 2014/INF/5 Coor 1 ، الوثيقةمذكرة غالف وثيقيت نتائج املؤمتر اليت أعدتها الرئيستان املشاركتان  6

(http://www.fao.org/3/a-mm222a.pdf). 
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نشرت على املوقع  الرؤساء بشأن مداوالت املوائد املستديرة خالل اجللسة اخلتامية للمؤمتر ووُعرضت ملخصات 

 .  10االلكرتوني

 

( اجتماع 9باإلضافة إىل ذلك، ُعقدت قبل املؤمتر ثالثة أحداث خاصة يف روما خارج حرم الفاو، وهي: )و -91

 95اجتماع ملمثلي القوطاع اخلاص يف و( 1؛ )1192نوفمرب/تشرين الثاني  95و 91يومي ملنظمات اجملتمع املدني 

بنتائج هذه تقارير . وُرفعت 1192الثاني  نوفمرب/تشرين 95اجتماع للربملانيني يف و( 3؛ )1192نوفمرب/تشرين الثاني 

ظمت ناملؤمتر، انعقاد . وقبيل 11االلكرتوني هموقعوُنشرت على إىل املؤمتر يف جلسته اخلتامية األحداث اخلاصة الثالثة 

إىل  92من  خالل الفرتةيف برنامج األغذية العاملي يف روما  العاملي السنوي هاجتّمع املعنية بتعزيز التغذية أيوضًا احلركة

 وقّدمت تقريرا بنتائجه أثناء حدث جانيب خاص باملؤمتر.  1192نوفمرب/تشرين الثاني  95

  

الذي صّرح أن اجلياع حباجة إىل ومن بني الوضيوف اخلاصني الذين حوضروا املؤمتر قداسة البابا فرانسيس  -93

 اجلوع يف أفريقيا؛تكلفة الوضوء على  سّلطالثالث من ليسوتو الذي  eLsteL؛ وجاللة امللك وليس إىل بر وإحسانكرامة 

مسو من املسببات الرئيسية للمرض يف العامل؛ و يعترب اليت ذّكرت بأن اجلوع سبانياإ ملكة Letiziaوجاللة امللكة 

  ع.حيّولنا إىل أداة للجو غياب العملهيا بنت احلسني اليت حّذرت من أن  األمرية

 

 من جانب األمانة الفوريةخطوط املتابعة    -رابعا

 

ونوصي بأن تقّر اجلمعية العامة لألمم املتحدة إعالن من إعالن روما عن التغذية على ما يلي: " 91 قرةفتنص ال -92

روما عن التغذية فوضاًل عن إطار العمل الذي يتيح جمموعة من البدائل واالسرتاتيجيات الوطوعية للسياسات لكي 

إىل  1192تستخدمها احلكومات، حبسب ما تراه مناسبًا، وبأن تنظر يف إعالن "عقد العمل من أجل التغذية" من 

للفاو ومنظمة الصحة  بعث املديران العامان ،وعماًل بهذه التوصية ".ن ضمن اهلياكل القائمة واملوارد املتاحة، م1112

اختاذ الرتتيبات الالزمة برسالة إىل األمني العام لألمم املتحدة طالبني إليه  1192نوفمرب/تشرين الثاني  12العاملية يف 

النظر يف إعالن و( 1إقرار إعالن روما عن التغذية وإطار العمل؛ )ب( 9: )السبعني هايف دورتجلمعية العامة لكي تقوم ا

 .1112 عام إىل 1192 عام عقد العمل من أجل التغذية من

 

                                                                                                                           
 للمؤمتر على العنوان التالي: اإللكرتونيميكن االطالع على برامج املوائد املستديرة على املوقع    7

     http://www.fao.org/about/meetings/icn2/roundtables/ar .  
  للمؤمتر على العنوان التالي: اإللكرتونيث اجلانبية على املوقع ميكن االطالع على برامج األحدا   8

     events/ar-http://www.fao.org/about/meetings/icn2/side. 
 .ICN2 2014/INF/1 Rev.1،  (http://www.fao.org/3/a-ml067a.pdf) :الوثيقة   9

 .http://www.fao.org/about/meetings/icn2/friday-21-november/ar العنوان:  10
 ..http://www.fao.org/about/meetings/icn2/friday-21-november/ar العنوان:  11

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/roundtables/ar
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/side-events/ar
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تعزيز بروز التغذية يف الربامج الوطنية ذات من إعالن روما عن التغذية، تعّهد األعوضاء ب 92ويف إطار الفقرة  -92

زيادة االستثمارات من أجل التدخالت واإلجراءات الفّعالة لتحسني النظم " و"الوطنية بناًء عليه مواءمة املواردالصلة و"

من إطار العمل إىل زيادة االستثمار املسؤول واملستدام يف التغذية وتوليد  2تدعو التوصية كما ". الغذائية للناس وتغذيتهم

 موارد إضافية من خالل أدوات متويل مبتكرة.

 

احلكومات يف سعيها إىل  لدعم حساب أمانة للعمل من أجل التغذيةبصدد إنشاء إن الفاو فذا السياق، ويف ه -92

السبيل املتسم بتعدد اجلهات املاحنة ساب هذا احلحتويل االلتزامات الناشئة عن املؤمتر إىل إجراءات ملموسة. وسيكون 

إىل  ذلك ؤدي الناحية االسرتاتيجية. وسي املخصصة بشكل طفيف من تلكاملخصصة أو غري  اإلسهاماتاملفوّضل ملواءمة 

أغذية نظم تعزز و( 1التغذية؛ ) لتحقيقينية تعزز بيئات متك (9لربامج واملشاريع القوطرية اليت: )الالزمة لحشد املوارد 

تدّعم الرتبية التغذوية و (2؛ )عززة للتغذيةوالتجارة امُل اتتدعم االستثمارو( 3نظم غذائية صحّية؛ )دامة من أجل تمس

تعزز احلماية و( 2صحاح والنظافة؛ )مدادات املياه واإلإحتّسن سالمة األغذية وو( 2لصلة؛ )واملعلومات ذات ا

 تابعة املؤمتر من خالل آليات الرصد احملّسنة.مب فيما يتعلقاملساءلة  تكفلو( 1االجتماعية لتحسني التغذية؛ )

 

العمل ، مع واالتصالاملوارد واإلدارة  بتعبئة اخلاصةحساب األمانة وستدعم شعبة التغذية تنفيذ خوطة عمل  -91

 .وتشغيلها بشكل مالئم ملشاريع والربامجاختوطيط  على ضمان بشكل خاص

 

ا موضوعا أكرب لتعميم التغذية يف اإلطار االسرتاتيجي املراجع باعتباره جهودا يف هذا الصددتبذل األمانة و -95

عن بعض  وطية مجيع املكاتب اإلقليمية فوضالشامال. وسيتوضمن ذلك مجلة أمور منها توزيع املوظفني املعنيني بالتغذية لتغ

 .املكاتب اإلقليمية الفرعية املختارة للفاو
 
اجلهود مناقشات جارية حول املؤمتر  وثيقيت نتائج وتتوضمن إجراءات املتابعة الفورية األخرى الناشئة عن -91

ال سيما التنسيق املعياري والتشغيلي ويف جمال  ،يف جمال التغذيةمنظومة األمم املتحدة تحسني تنسيق كفيلة بال

س( ) 92 باإلضافة إىل ذلك، واستجابة للفقرة والسياسات لدعم البلدان بصورة فّعالة عن طريق تعزيز اآلليات القائمة. 

العاملي املنتدى يف اختاذ خوطوات إضافية جلعل جلنة األمن الغذائي العاملي من إعالن روما عن التغذية، جيري النظر 

يف ما بالتوازي مع ما ينبغي إدخاله من تعديالت ، احلكومي الدولي واملتعدد أصحاب املصلحة األول املعين بالتغذية

 .فيها خيّص عوضوية منظمة الصحة العاملية

 

 من إطار العمل  21و 21التوصيتني تنفيذ اليت ميكن من خالهلا  الكفؤةل ويتعّين إيالء االهتمام أيوضًا إىل السب -11

الفاو ومنظمة الصحة العاملية بشأن تنفيذ االلتزامات اليت ينص من قبل ( رفع التقارير املشرتكة 9: )فيما يتعلق مبا يلي

جداول أعمال دورات األجهزة الرئاسية ( إدراج التقارير املتعّلقة مبتابعة املؤمتر يف 1عليها إعالن روما عن التغذية؛ )

 للمنظمتني.
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املخصص ملوضوع  1192ع( من إعالن روما عن التغذية، سيمّثل معرض  ميالنو ) 92وكما تنص عليه الفقرة  -19

لى أهمية األمن الغذائي عاهتمام العامل تركيز "، فرصًة فريدة إلبراز نتائج املؤمتر وتغذية الكوكب، طاقة للحياة"

العاملي حيث ستتم دراسة األفكار  املنتدىإىل مشاركة الفاو بشكل فّعال يف هذا  بالتالي احلاجة تربز . ومن هناوالتغذية

 املبتكرة للقوضاء على اجلوع وسوء التغذية. 

 

 التوجيهات امللتمسة   -خامسا

 

حبسب مع توفري التعليقات  ،من جانب األمانة نتائج املؤمتر وإجراءات متابعتهحاطة باإل اجمللس مدعو إىل نإ -11

 . ما يراه مناسبا

 


