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 www.fao.org/fsnforum/ar والتغذیة الغذائي باألمن المعني العالمي المنتدى

 عقد عمل لبرنامج األولى المسودة حول عامة لمناقشة دعوة 
 التغذیة أجل من للعمل المتحدة األمم

 70/259، بموجب القرار رقم 2016أبریل/ نیسان  1أعلنت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في 
 (یشار عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذیةستكون  2025حتى  2016أن العشر سنوات من 

إلیھا فیما بعد باسم عقد التغذیة). یمثل عقد التغذیة، وفقاً إلطار العمل المعیاري المحدد في 
طموحاً واتجاھاً  2030خطة التنمیة المستدامة لعام و المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذیة

جدیدین في اإلجراءات العالمیة بشأن التغذیة بغرض القضاء على كافة أشكال الجوع وسوء 
 التغذیة والحد من األمراض غیر المعدیة المتصلة بالنظم الغذائیة في كافة الفئات العمریة.

منظمة األغذیة والزراعة التابعة لألمم داً عالمیاً تبذلھ الدول األعضاء في األمم المتحدة بدعوة من كل من یعتبر العقد بمثابة جھ
تحدة منظمة األمم الموالصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة و برنامج األغذیة العالمي ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة و المتحدة 
لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنیة و  لجنة األمن الغذائي العالمياألمم المتحدة األخرى مثل  ، عالوًة على بعض من ھیئاتللطفولة
 .بالتغذیة

العملیة بالشمول واالستمرار والتعاون، استناداً إلى جھود المبادرات المستقلة  ُعقدت العدید من جوالت المشاورات لضمان تحلي
األمن ى العالمي المعني بالمنتدالتي اتخذتھا الحكومات وشركائھا المتعددین وسعیاً إلى الربط بینھا، وتشمل قنوات ھذه المشاورات 

. تعتبر ھذه المناقشات بمثابة محاوالت نحو فھم أفضل لألنشطة المحوریة التي ینبغي إدراجھا في برنامج عمل عقد الغذائي والتغذیة
لدان باألمم المتحدة للعمل من أجل التغذیة. وھدفت ھذه المناقشات بصورة خاصة إلى تحدید األنشطة المطلوب تسریع وتیرتھا في ال

المختلفة، وسبل التعاون بین كافة الشركاء لتلبیة طموحاتھم وزیادة دقة التزاماتھم وجھود تنفیذ أھدافھم. وقد استندت منظمة األغذیة 
والزراعة ومنظمة الصحة العالمیة إلى تعقیبات كثیر من الجھات المعنیة في صیاغة المسودة األولى لبرنامج عمل عقد األمم المتحدة 

من أجل التغذیة، وھو عبارة عن وثیقة قابلة للتعدیل، تقوم على جھود المبادرات الحكومیة التي اتخذتھا الحكومات وشركائھا للعمل 
الكثیرین وتسعى إلى الربط بینھا، وسوف یجري تعدیلھا وفقاً لما یطرأ من حاجات وما ُیستخلص من دروس مستفادة. إننا ندعوكم 

 ولى عبر ھذا الرابط اآلن للتعلیق على المسودة األ

Decade.pdf-Nutrition-programme-Work-draft-https://www.unscn.org/uploads/web/news/First 

حول أفضل سبل تعزیز المسودة األولى لبرنامج العمل، ونتمنى أن تضعون في وفضال عما سبق، ندعوكم تحدیداً لمشاركة آرائكم 
 اعتباركم اإلجابة على األسئلة التالیة:
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ھل یقدم برنامج العمل رؤیة مقنعة لتمكین التفاعل االستراتیجي والدعم المشترك بین المبادرات والمنصات  .1
ینص على التنسیق بین العقد والمؤسسات القائمة  70/259والمنتدیات والبرامج القائمة؟ علماً بأن القرار رقم 

 والموارد المتاحة.
ما ھي مالحظاتك العامة التي من شأنھا أن تعزز العناصر الواردة في المسودة األولى لبرنامج عمل عقد األمم  .2

 المتحدة للعمل من أجل التغذیة؟
 مجاالت العمل المقترحة؟ ھل تشعر أن بوسعك اإلسھام في نجاح عقد التغذیة أو االنضمام إلى .3
كیف یمكن تحسین مسودة برنامج العمل ھذه بحیث تدعم اتخاذ إجراءات جماعیة تھدف لتحقیق التغییر الجذري  .4

والمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذیة؟ ما الذي ینقص  2030الذي تدعو إلیھ خطة التنمیة المستدامة لعام 
 المسودة؟

 لقسم الخاص بالمحاسبة والتعلم المشترك؟ھل لدیك تعلیقات محددة على ا .5
 

ستضاف تعلیقاتك إلى التعلیقات التي سیطرحھا أعضاء فریق العمل مفتوح العضویة المعني بالتغذیة التابع للجنة األمن الغذائي 
األغذیة والزراعة . ثم ستصیغ منظمة 2017فبرایر/ شباط  10العالمي خالل اجتماعھم القادم بمقر منظمة األغذیة والزراعة في 

ومنظمة الصحة العالمیة النسخة النھائیة لبرنامج عمل عقد األمم المتحدة للعمل من أجل التغذیة، ثم سُیطرح للنقاش بحضور الدول 
 ).2017) ومؤتمر منظمة األغذیة والزراعة (یونیو/ حزیران 2017األعضاء خالل انعقاد جمعیة الصحة العالمیة (مایو/ أیار 

 ى مساھمتكم القیمة في تبادل المعلومات والمعارف.نشكركم عل

 أمین لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنیة بالتغذیة، بالتعاون مع منظمة األغذیة والزراعة ومنظمة الصحة العالمیة. 
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