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 اجمللس
 الدورة احلادية واخلمسون بعد املائة

 2015مارس/آذار  27-23روما، 

 ر الدولي الثاني املعين بالتغذيةمتابعة املؤمت

 (2014ديسمرب/كانون األول  21-19)روما، 

 

  موجز

إىل عقده كل من منظمة األغذية والزراعة )الفاو(  تي دعذالدولي الثاني املعين بالتغذية )املؤمتر(، العقب اختتام املؤمتر 

 إىل الدورة اخلمسني بعد املائة للمجلس ، ُرفع تقرير بنتائج املؤمتر 2014ومنظمة الصحة العاملية يف نوفمرب/تشرين الثاني 

يقة اخلطوات املتخذة ملتابعة املؤمتر خالل الفرتة اليت تلي الدورة األخرية . وتشمل هذه الوث(2014ديسمرب/كانون األول  1-5)

 للمجلس. 

واإلجراءات الواردة يف إعالن روما عن التغذية وإطار العمل الصادرين عن املؤمتر موّجهة إىل احلكومات واملنظمات الدولية، مبا 

ع اخلاص. واستجابة إىل وثيقيت نتائج املؤمتر ومبا يتماشى مع فيها الفاو ومنظمة الصحة العاملية، واجملتمع املدني والقطا

مسألة شاملة التغذية  اعتبار( 1) تقرير الدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلس، تتضمن اإلجراءات املتخذة ما يلي:

حات املدير العام اخلاةة املراجع للفاو، مع ختصيص بيان نتائج بهذا الشأن يف مقرت اإلطار االسرتاتيجي من 6ضمن اهلدف 

بهدف حتسني الدع  املقّدم  ا يواةل تعمي  التغذية يف اإلطار االسرتاتيجيمب ،2017 -2016بربنامج العمل وامليزانية للفرتة 

 تشغيلها ودعمها.سا  األمانة للعمل من أجل التغذية وحل إنشاء عمليات مجع األموال( 2) إىل البلدان األعضاء؛

( جتميع التقرير 1منظمة الصحة العاملية ما يلي: ) وال سيما ،أنشطة املتابعة اليت أجريت بالتعاون مع الشركاء قد مشلتو

 ،( اخلطوات املتخذة لتقوم اجلمعية العامة لألم  املتحدة بإقرار وثيقيت نتائج املؤمتر2النهائي للمؤمتر وترمجته ونشره؛ )

 ؛ 2015يف خطة التنمية ملا بعد عام ، ولتعزيز وجود التغذية (2025-2016) "عقد العمل من أجل التغذية"وإعالن 

آليات الرةد واإلبالغ؛ إقامة وكاالت يف جمال التغذية، مبا يف ذلك ال( اجلهود الرامية إىل حتسني التنسيق والتعاون بني 3)

 نتباه على األمن الغذائي والتغذية.اال تركيز، بهدف 2015معرض إكسبو ميالنو  خاللمدخالت متعّلقة باملؤمتر  إتاحة( 4)

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اجمللس

 .وتقدي  التعليقات والتوجيهات حسبما يراه مناسبا إجراءات متابعة املؤمتر النظر يفإن اجمللس مدعو إىل 

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
Jomo Kwame Sundaram 

 التنمية االقتصادية واالجتماعيةشؤون منسق 

 +39 0657053566اهلاتف: 
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 مقدمة -أواًل

 

 الصحة ومنظمة الفاو من كل دعت ،الذي(املؤمتر) بالتغذية املعين الثاني الدولي املؤمتر أعمال اختتام ُبعيد -1

 بعد اخلمسني الدورة إىل املؤمتر بنتائج تقرير ُرفع روما، يف  2014 الثاني تشرين/نوفمرب 21 إىل 19 من عقده إىل العاملية

 املتابعة ومسارات وجمرياته للمؤمتر التحضريية العملية يشمل ،(2014 األول كانون/ديسمرب 5-1) للمجلس املائة

 1.األمانة جانب من الفورية

 

اليت حققها املؤمتر، مرّحبًا  اإلجيابيةاستعراض هذا التقرير، أعر  اجمللس عن ارتياحه إزاء النتائج  ولدى -2

باعتماد إعالن روما بشأن التغذية وإطار العمل. كما أعر  عن تقديره حيال إجراءات املتابعة األولية اليت اختذتها 

دعوة اجلمعية لاألمانة وهي: إنشاء حسا  أمانة للعمل من أجل التغذية؛ وتوجيه طلب إىل األمني العام لألم  املتحدة 

عقد العمل من أجل "إعالن إمكانية املتحدة إىل إقرار إعالن روما بشأن التغذية وإطار العمل، والنظر يف  العامة لألم 

(. ورحب اجمللس كذلك بالنظر يف اختاذ مزيد من اخلطوات لتمكني جلنة األمن الغذائي 2025-2016) "التغذية

لي املتعدد أةحا  املصلحة املناسب املعين بالتغذية. كما نتدى العاملي احلكومي الدوتأدية دورها باعتبارها املالعاملي من 

ووضع  ؛شاماًل باعتبارها موضوعًا للفاو شجع اللجنة على ما يلي: مواةلة تعمي  التغذية يف اإلطار االسرتاتيجي املراجع

 2آلية متسقة لرةد التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج املؤمتر.

 

ملتابعة املسائل اخلاةة باملؤمتر خالل الفرتة القصرية اليت تلت  املتخذة يةضافاإلطوات اخلوتعرض هذه الوثيقة  -3

، مبا يشمل اإلجراءات املتخذة داخل الفاو وخارجها على حد 2014الدورة األخرية للمجلس يف ديسمرب/كانون األول 

  3.سواء

 

 اإلجراءات داخل الفاو -ثانيًا
 

 تعميم التغذية يف اإلطار االسرتاتيجي 
 
شّجع اجمللس يف دورته اخلمسني بعد املائة على مواةلة تعمي  التغذية ضمن اإلطار االسرتاتيجي املراجع  -4

 باعتبارها موضوعًا شاماًل، يف اخلطة املتوسطة األجل املراجعة  ،هلذه التوةية، مت إدراج التغذية واستجابًة 4.للفاو

2017-2014للفرتة 
يف ُأدرجت نتيجة جديدة  عن طريقيف جمال التغذية  قهضمان جودة عمل الفاو واتساسيت  و. 5

                                        
 CL 150/10، الوثيقة املعين بالتغذية املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليةنتائج املؤمتر الدولي الثاني   1

 CL 150/REPالوثيقة  من 45 إىل 42 الفقرات، 2014 ديسمرب/كانون األول 5-1تقرير الدورة اخلمسني بعد املائة جمللس الفاو، روما،   2

   /http://www.fao.org/about/meetings/icn2/ar :الثاني املعين بالتغذية موجود على الرابط التالياملوقع اإللكرتوني للمؤمتر الدولي   3

  http://www.fao.org/nutrition/ar/ املوقع اإللكرتوني لشعبة التغذية موجود على الرابط التالي:و

 CL 150/REPالوثيقة  من)ج(  43الفقرة   4

  C2015/3 الوثيقة  5

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/ar/
http://www.fao.org/nutrition/ar/
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. وتوّفر هذه النتيجة مؤشرات وموارد لتقود الفاو العمل الفين عرفة واخلدماتاملتعّلق باجلودة التقنية وامل 6اهلدف  إطار

املعايري ونهج مؤسسي  حد أدنى مناإلمجالي املتعّلق بالتغذية لتوفري الدع  الفين إىل البلدان األعضاء؛ مع تعزيز تنفيذ 

الدع  وتوفري ؛ 6التغذيةاللتني ختصان األهداف االسرتاتيجية، بتوجيه من اسرتاتيجية ورؤية الفاو  يفلتعمي  التغذية 

يف منظومة  يةالتشغيلاإلجراءات والتنسيق على مستويي السياسات ووالتواةل يف جمال التغذية؛ الفين لتعبئة املوارد 

تنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف  عن ذلك التعاون مع وكاالت األم  املتحدة لتجميع التقارير األم  املتحدة، مبا يف

 إعالن روما بشأن التغذية. 

 

ممثلني عن  من عن طريق فريق مؤلف عنهرفع التقارير تعمل الفاو اخلاص بالتغذية وتنّسق شعبة التغذية و -5

 .يت تتوىل تنفيذ األنشطة املرتبطةاالسرتاتيجية ال والفرق األساسية املعنية باألهدافاملكاتب 

 

توجيهية لتعمي  التنّوع البيولوجي يف السياسات الطو  اخلإقرار  من خاللوانعكست هذه اجلهود مؤخرًا  -6

من جانب هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة خالل  7والربامج وخطط العمل الوطنية واإلقليمية يف جمال التغذية

اخلطو  التوجيهية تطوير زراعة مراعية للتغذية  ؤّيدوت. (2015يناير/كانون الثاني  23-19) عشرة دورتها اخلامسة

 شكاله. لتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة ملعاجلة سوء التغذية جبميع أا يفتأخذ بعني االعتبار تركيبة املغذيات 

 

ضمن أقسام إطار العمل  وال سيما ،دعمًا لنتائج املؤمترأنشطة  2017-2015خالل الفرتة وستنّفذ الفاو،  -7

على بعض األمثلة عن العمل اجلاري الذي ستستمر يف ما يلي، يسّلط الضوء واخلمسة املرتبطة مباشرة بوالية املنظمة. 

 الفاو يف تعزيزه.

 

 للعمل بشكل فّعالاتية واستحداث بيئة م (1)
 
، ستزيد الفاو مساعدتها الفنية إىل ورةده والزراعية الغذائية والربامج للسياسات التغذوي األثر تعزيزوسعيًا إىل  -8

 بالنظ  املرتبطة القطاعية والربامج السياسات يف التغذية لتعمي  القدرات تنمية جمال يف جهودها ضاعفستو البلدان

. وتنمية القدرات التدريب سرييلت رئيسية ةكوك وأدوات وخطو  توجيهية العاملي املستوى على الفاو وستنشر. الغذائية

 يف التغذية لتعمي  الدولي، والبنك الزراعية للتنمية الدولي الصندوق غرار على الشركاء مع العمل كذلك الفاو وستواةل

  .الزراعي االستثمار برامج

 

اإلقليميني يف جمال التغذية لتعزيز الزخ  املستدام لتنفيذ نتائج  قادةمع بعض الوباإلضافة إىل ذلك، تعمل الفاو  -9

التغذية،  يف جمالاالحتاد األفريقي  قائد ليسوتو،مملكة من   Letsie جهود الدعوة من جانب جاللة امللك مثلاملؤمتر )

ويتماشى ذلك مع النهج ية يف أفريقيا(. وما يصاحب ذلك من إجراءات بشأن التغذية يف الربنامج الشامل للتنمية الزراع

                                        
 PC 112/2 الوثيقة  6

 CCGRFA-15/15/16 الوثيقة التنوع البيولوجي والتغذية،  7
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من خالل تعزيز االلتزامات السياسية للقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء  1املعتمد ضمن اهلدف االسرتاتيجي

   التغذية.

 

ة إىل إسداء املشورة العلمية بشأن التغذيمن أجل شراكة مع منظمة الصحة العاملية عملها ضمن الفاو  واةلوست -10

هيئة الدستور الغذائي من خالل جلنة الدستور الغذائي املعنية بالتغذية واألغذية لالستخدامات التغذوية اخلاةة، 

لبناء قدرات البلدان على تنفيذ  ويتوسي  التغذالوجلنة الدستور الغذائي املعنية بتوسي  األغذية. وستضع الفاو دلياًل عن 

 . ي  التغذويالتوسبالسياسات والربامج اخلاةة 

 

 نظم األغذية املستدامة تعزز النظم الغذائية الصحية (2)
 
 الربامج اخلاةة به وخطط االستثمار و االسرتاتيجياتو سياساتالالستعراض دع  البلدان  الفاووستواةل  -11

 .النظ  الغذائيةالتغذية من خالل  ليت  تعزيز 4وحتديثها بهدف حتسني دمج أهداف التغذية يف اهلدف االسرتاتيجي 

 

من خالل سالسل القيمة  ، وذلكحتسني النتائج التغذوية بهدفعزز التعاون بني إدارات الفاو وُشعبها وسُي -12

ز استهالك املنتجات احمللية يعزاألسريني وت أةحا  احليازات الصغرية واملزارعني مع إشراكال سيما  ،األنسب

 الصحية والطازجة. 

 

 نواالستثمار الدولياالتجارة  (3)
 
والتحليالت إىل البلدان األعضاء لتوجيه عمليات وضع السياسات واألنظمة  ستواةل الفاو توفري املعلومات -13

اخلاةة بالتجارة واالستثمار اليت تدع  حتسني أمنا  استهالك األغذية واحلالة التغذوية. ويتضّمن ذلك على سبيل 

 املسؤولة ونظ  األغذيةراعية الزاخلاةة باالستثمارات املثال، دع  األعضاء وغريه  من أةحا  املصلحة يف تنفيذ املبادئ 

لتقرير عن ل 2015إةدار عام سيوّفر ومن ضمن توةيات أخرى.  ،اليت تعزز القيمة التغذوية لألغذية واملنتجات الزراعية

 فهمًا أفضل للعالقة القائمة بني التجارة واحلالة التغذوية.  ، بنشره هذه املعارف،حالة أسواق السلع الزراعية

 

وبهدف تعزيز قدرات البلدان على املشاركة بفعالية أكرب يف املفاوضات اإلقليمية واملتعددة األطراف بشأن  -14

التجارة، ستنّمي الفاو قدرات البلدان األعضاء على دمج التوجيه الدولي بشأن االستثمار املسؤول من أجل التغذية واألمن 

 لزراعية. الغذائي يف سياساته  واسرتاتيجياته  وقوانينه  ا

 

وضع نظ  األسواق القائمة على  بشأنوستيّسر الفاو احلوار بني أةحا  املصلحة يف القطاعني العام واخلاص  -15

لضمان بيئات أفضل من أجل االستثمار يف تنمية النظ  الغذائية  ،والتدخالت على مستوى السياسات التجارية ،القواعد

 اليت من شأنها حتسني األمن التغذوي.
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للتنمية عن طريق الربنامج الشامل  أفريقيايف تنمية المن أجل الشراكة اجلديدة  2011دعمت الفاو منذ عام  -16

من عملية  ونيستفيدما زالوا بلدًا  50و بهدف تعمي  التغذية يف اخلطط الوطنية لالستثمار الزراعي. الزراعية يف أفريقيا

تعزيز خططه  اخلاةة باالستثمار وحتسني وضع املشاريع إلتاحة ومن خالل املتابعة الفنية ل ،بناء القدرات هذه

درجت التغذية اآلن بشكل مناسب يف اخلطط خيارات أفضل على مستويي الربامج والسياسات. ونتيجة هلذا العمل، ُأ

شطة لألن أبوا  خمصصةمن البلدان األفريقية اليت أةبحت متلك اآلن  يف عددالوطنية لالستثمار الزراعي اخلاةة 

وتستمر الفاو يف توفري هذا الدع  الفين ويف جمال السياسات للتخطيط بشكل أفضل لالستثمارات . يف امليزانية التغذوية

يف  وتطبيقها، مبوازاة االرتقاء بالدروس املستفادة للتنمية الزراعية يف أفريقيااملراعية للتغذية يف إطار الربنامج الشامل 

 أقالي  أخرى مثل آسيا وأمريكا الالتينية والكارييب. 

 

 والتواصل يف جمال التغذيةالرتبية  (4)
 
التغذوي عن طريق حتديد خيارات  والتثقيفاملنظمة عملها وتوسيع نطاقه يف جمال املعلومات  توّطدوس -17

 الفاوالرتويج لنظ  غذائية ةحية. كما ستقوم  السياسات املناسبة وتعزيزها فضاًل عن وضع رزمة من األدوات الرامية إىل

وضع خطو  توجيهية تغذوية وتنفيذها، بالتعاون مع منظمة الصحة  من أجلببناء القدرات وتوفري الدع  املباشر للبلدان 

اليت الوطنية والدولية  بشأن النظ  الغذائيةالعاملية. وباإلضافة إىل ذلك، ستجري الفاو استعراضًا للخطو  التوجيهية 

 الدولية؛ بشأن النظ  الغذائيةاخلطو  التوجيهية  تنقيحتعاجل مفهوم النظ  الغذائية املستدامة والصحية، بهدف 

 

تحسني املمارسات اخلاةة بالتغذية والنظ  الغذائية يف املدارس، وستوّسع نطاقه. لوستعزز الفاو عملها اجلاري  -18

 الثقافةنهج شامل لألنشطة التغذوية يف املدارس، مبا يف ذلك الرتويج لعلى ويرّكز عمل الفاو اخلاص بالتغذية املدرسية 

. وسيت  الشروع بالعمل لبيئة املدرسية املراعية للتغذيةالصحية وتعزيز الصحة واحلدائق املدرسية وا ثقافةالتغذوية وال

 احمللية للتغذية املدرسية.لدع  البلدان على حتديد معايري تغذوية لوضع برامج مستدامة ومرتبطة بالزراعة 

 

 احلماية االجتماعية (5)
 
تعمي  التغذية على مستوى احلماية االجتماعية والسياسات لوستعمل الفاو أيضًا على دع  البلدان والشركاء  -19

مع الرتكيز على تنمية قدرات  ،5و 3والربامج اخلاةة ببناء القدرة على الصمود عن طريق اهلدفني االسرتاتيجيني 

الشركاء على وضع خطط مراعية للتغذية، وتوفري التوجيه الفين لتعزيز أثر احلماية االجتماعية وبرامج الصمود على 

 التغذية ورةد هذا األثر. 

 

أفريقيا وأمريكا يف دارس املج اخلاةة باألغذية والتغذية يف وتعمل الفاو على تعزيز االسرتاتيجيات والربام -20

ة بهدف حتسني تغذية األطفال من خالل إدراج الرتبية يوترمي املبادرة إىل تعزيز األنشطة املدرسالالتينية والكارييب. 

 التغذوية يف برامج التغذية املدرسية املستدامة وربطها بالزراعة احمللية.
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املشرتكة بني الفاو وبرنامج األغذية العاملي والربازيل   أفريقيا"، الشراء من األفريقيني من أجل" بادرةوتعزز م -21

برامج التغذية  وتدع  توليد الدخل على مستوى األسرة من خالل مّد ،يف مخس بلدان أفريقية، األمن الغذائي والتغذوي

املتجددة للقضاء على "الشراكة . ويساه  هذا العمل يف تنفيذ املبادرة اإلقليمية بشأن حمليًااملدرسية باألغذية املزروعة 

 اجلوع يف أفريقيا".

 

 حساب األمانة للعمل من أجل التغذية   تشغيل

 

يف التغذية، وتوليد موارد إضافية من  ةواملستدام ةاملسؤول اتمن إطار العمل إىل زيادة االستثمار 4التوةية  تدعو -22

لدع  احلكومات يف حتويل التزامات  حسا  األمانة للعمل من أجل التغذية أنشأت الفاو وخالل أدوات متويل مبتكرة، 

  8.ته اخلمسني بعد املائةيف دوربهذه اخلطوة اجمللس وقد رّحب املؤمتر إىل إجراءات ملموسة، 

 

ملواءمة االشرتاكات  يف املنظمة هذا أن يصبح القناة املفضلةاملتعدد اجلهات املاحنة حسا  األمانة شأن ومن  -23

لربامج واملشاريع القطرية اخلاةة با، وتعبئة املوارد من الناحية التغذوية حمدودةغري املخصصة أو تلك املخصصة بصورة 

لنظ  الغذائية املستدامة من أجل نظ  غذائية ةحية؛ ل تروج( و2يف جمال التغذية؛ ) املشّجعةالبيئات ( تعزز 1اليت: )

( وحتّسن 5واملعلومات ذات الصلة؛ ) الثقافة التغذوية عزز( وت4لتغذية؛ )يف سبيل تعزيز ا( وتدع  االستثمار والتجارة 3)

( وتضمن 7احلماية االجتماعية لتحسني التغذية؛ ) وّطد( وت6سالمة األغذية وامدادات املياه واإلةحاح والنظافة؛ )

 املساءلة ملتابعة املؤمتر من خالل آليات الرةد احملّسنة.

 

وستوّفر جلنة توجيهية تض  ممثلني من اجلهات املساهمة الرئيسية واجملتمع املدني والقطاع اخلاص، التوجيه  -24

  . األنشطة املمولة من حسا  األمانةاالسرتاتيجي، وسوف حتدد األولويات بالنسبة إىل

 

شعبة التغذية يف الفاو. وإىل جانب املساعدة على تنسيق أنشطة متابعة  ضمنتنسيق الربامج وحدة  توقد أنشئ -25

بالتعاون الوثيق مع اللجنة التوجيهية، تنفيذ خطة عمل احلسا  اخلاةة بتعبئة املوارد  املؤمتر، ستدع  الوحدة

 غ عنها، مع كفالة التخطيط والتشغيل املالئمني للمشاريع والربامج. وإدارتها واإلبال

 

بهدف تعزيز القدرة التشغيلية سيت  توزيع موظفني معنيني بالتغذية على املكاتب امليدانية وباإلضافة إىل ذلك،  -26

 .المركزية والتنّقلشى مع سياسة الحتسني التغذية يف امليدان، ومبا يتمالتحقيق نتائج أفضل يف جمال للمنظمة 
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 متابعة أعمال املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية إىل األجهزة الرئاسية للفاوعن تقارير ال

 

األجهزة الرئاسية النظر يف  طلب منُي مبا يتماشى مع التوةيات اخلاةة باملساءلة الواردة يف إطار العمل، -27

العادية. وإىل جانب التقارير املرفوعة  هالمؤمتر على جداول أعمال اجتماعاتلاإلمجالية تابعة املإدراج تقارير عن إمكانية 

إىل الدورات السابقة واحلالية للمجلس، أدرج تقرير مماثل على جدول أعمال الدورة املقبلة للمؤمتر يف يونيو /حزيران 

الدورات املقبلة للمجلس أعمال  على جداولهذا النوع من التقارير مدرجًا، حسب االقتضاء،  أن يبقى وينبغي 2015.9

 .الدولي الثاني املعين بالتغذية اإلشراف على تنفيذ التزامات املؤمترية يف ستمراراالواملؤمتر لضمان 

 

 60متابعة املؤمتر إىل املؤمترات اإلقليمية، املذكورة بشكل ةريح يف التوةية  عنرفع تقارير ويتعّين أيضًا أن ُت -28

للجان باملثل ميكن و. ات السنتني التالية حسب االقتضاءويف فرت 2016، عندما تعقد دوراتها يف عام من إطار العمل

والية  حبسبمناقشة املسائل املتعّلقة بالتغذية والنابعة من تنفيذ توةيات املؤمتر، وإسداء املشورة بشأنها للفاو الفنية 

 كل منها.

 

 اإلجراءات خارج الفاو -ثالثًا

 

 التقرير النهائي للمؤمتر الدولي املعين بالتغذية 
 
قامت األمانة املشرتكة بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية بتجميع التقرير النهائي للمؤمتر يف ديسمرب/كانون  -29

ر/كانون على املوقع اإللكرتوني  للمؤمتر يف يناي مجيع لغات األم  املتحدة، ث  ُنشر إىلُترج  بعد ذلك و ،2014األول 

  2015.10الثاني 

 

 دعم اجلمعية العامة لألمم املتحدة لنتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية  
 
إمكانية دعا إعالن روما بشأن التغذية اجلمعية العامة لألم  املتحدة إىل إقرار وثيقيت نتائج املؤمتر؛ والنظر يف  -30

وعليه، توجه املديران العامان لكل من الفاو  .(17 )الفقرة 2025إىل  2016من  "عقد العمل من أجل التغذية"إعالن 

برسالة إىل األمني العام لألم  املتحدة طالبني منه اختاذ  2014ومنظمة الصحة العاملية يف أواخر نوفمرب/تشرين الثاني 

 11دورته اخلمسني بعد املائة. يفاجمللس  أثنى عليهاالرتتيبات الالزمة لتأخذ اجلمعية العامة بهذه التوةية اليت 

 

                                        
 C 2015/30الوثيقة  ،(2014نوفمرب/تشرين الثاني  21-19)املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية املشرتك بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية   9

 64e.pdfat7-www.fao.org/3/a: على العنوان التالي ميكن االطالع على تقرير املؤمتر  10
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إعالن روما  املنصوص عليها يف لتزاماتاالن اهلدف األساسي من عقد العمل من أجل التغذية يف ترمجة ويكم -31

إىل إجراءات مستدامة ومّتسقة من جانب احلكومات  ،عليها بني احلكومات املتفقعن التغذية وإطار العمل املصاحب له 

. وسيوّفر عقد العمل اإلمجاليالتنسيق الدولي جبهود ، مبوازاة قيام الفاو ومنظمة الصحة العاملية ومنظومة األم  املتحدة

سنوات لدع  البلدان على إحراز تقدم ملحوظ يف جمال  10فّعالة خالل فرتة اختاذ إجراءات  ةفرةمن أجل التغذية 

  حتقيقها. معاجلة سوء التغذية، مع حتديد أهداف وغايات واضحة ينبغي

 

. وسّلطت 2015فرباير/شبا   10أعّدت الفاو ومنظمة الصحة العاملية مذكرة مفاهيمية وقّدمتها إىل نيويورك يف  -32

سبل ضمان إجراءات مستدامة ومّتسقة من جانب احلكومات ومنظومة األم  املتحدة وأةحا  مصلحة املذكرة الضوء على 

 .من خالل عقد العمل من أجل التغذية تغذيةاملبادرات العديدة املتعّلقة بال آخرين، وتوحيد

 

مع جهات أخرى معنية من منظومة  التنسيقبالتعاون مع منظمة الصحة العاملية وب خمتلفةمت اختاذ خطوات  -33

( إقرار 1اجلمعية العامة لألم  املتحدة القيام مبا يلي: )ستمّكن األم  املتحدة يف نيويورك، من أجل تيسري العملية اليت 

. ويف هذا 2025إىل  2016من  "عقد العمل من أجل التغذية"( إعالن 2) ؛ن روما بشأن التغذية وإطار العملإعال

احملتويات املوضوعية لعقد العمل املقرتح الذي ينبغي أن إعداد السياق، تعمل الفاو ومنظمة الصحة العاملية على 

مشروع برنامج عمل حيدد بوضوح  ،الن العقود الدوليةوفق اخلطو  التوجيهية لألم  املتحدة اخلاةة بإع ،يتضمن

 األهداف واألنشطة املزمع القيام بها على املستوى الدولي واإلقليمي والوطين.

 

 بني الوكاالت يف جمال التغذية  والتعاون التنسيق
 
األم  املتحدة يف جمال أن جهود حتسني التنسيق يف منظومة إىل أشار اجمللس، يف دورته اخلمسني بعد املائة،  -34

ب باخلطوات اإلضافية اليت جيري النظر فيها لتمكني جلنة التغذية جيب أن تستند إىل تعزيز اآلليات املوجودة. ورّح

 12.األمن الغذائي العاملي من أن تكون املنتدى العاملي احلكومي الدولي املتعدد أةحا  املصلحة املناسب املعين بالتغذية

، متت 2015فرباير/شبا   3وخالل االجتماع املشرتك ملكتب جلنة األمن الغذائي العاملي وجمموعتها االستشارية يف 

ورحب االجتماع عمومًا بضرورة اضطالع اللجنة بدور أبرز يف  13لنهوض بالتغذية.لمناقشة ورقة بشأن اللجنة ودورها 

 لتوةل إىل خيارات عملية للنظر فيها. بهدف ااملسألة  جمال التغذية. وسيستمر مكتب اللجنة يف مناقشة هذه

 

خالل الدورة نفسها، املنظمة على وضع آلية متسقة لرةد التقدم احملرز يف تنفيذ نتائج  وشجع اجمللس أيضًا -35

  املتحدة األماملعنية يف جهزة األوستواةل املنظمة التعاون مع  14املؤمتر، بالتعاون مع شركاء آخرين يف األم  املتحدة.

 التغذية.  عنالعاملي السنوي  ومنظمات دولية وشركاء آخرين إلعداد التقرير
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، مشددًا على أن 2015وباإلضافة إىل ذلك، تطّلع اجمللس إىل إدماج إطار العمل يف خطة التنمية ملا بعد عام  -36

، وضعت جلنة األم  املتحدة الدائمة املعنية ويف هذا الصدد 15التنمية املستدامة.عناةر عنصرًا رئيسيًا من  لالتغذية تشّك

 وثيقةألم  املتحدة، تابعة لالفاو ومنظمة الصحة العاملية ووكاالت أخرى  اليت قّدمتهادخالت يف ضوء املبالتغذية، 

وعددها  أهداف التنمية املستدامة املقرتحة ها ضمنالتغذية في اليت ميكن إدراجسياسات تشري إىل اجملاالت احملتملة 

 .  16التغذية ب، مع وضع مؤشرات ذات ةلة هدفًا 17

 

 الربط بني متابعة املؤمتر الدولي املعين بالتغذية ومعرض إكسبو ميالنو 
 
رسائل  لنشراملعنون "تغذية الكوكب، طاقة من أجل احلياة"، كمنصة   2015سُيستخدم معرض إكسبو ميالنو  -37

واملواءمة تعزيز االتساق والتآزر  ، وبالتاليعلى نطاق أوسع املؤمتر بشأن األمن الغذائي والتغذية والنهوض بنتائجه

 من إعالن روما بشأن التغذية.  (ع)14بني هذين احلدثني. ويتماشى ذلك مع ما تنص عليه الفقرة  املتبادلة

 

 التوجيهات املطلوبة   -رابعًا

 

تقدي  التعليقات واملعين بالتغذية،  الثاني مدعو إىل استعراض إجراءات متابعة املؤمتر الدولي إن اجمللس -38

 .والتوجيهات حسبما يراه مناسبًا

                                        
 CL 150/REPمن الوثيقة  45الفقرة    15
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