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 إجراءات املراسالت اخلطية - غاابتوالعشرون للجنة الامسة اخلالدورة 

 التغذية جمال يف واسرتاتيجيتها والزراعة األغذية منظمة رؤية: 2-9البند 
 

 اللجنةرد األمانة على األسئلة اخلطية املوجهة من 
 

 األغذية منظمة رؤية - األعمال جدول من 2-9 البند بشأن األعضاء منمن تعليقات  ا وردمل تقديرها عن األمانة تعرب
 التعليقات اليت وردت. وقد أخذت علًما جبميع. التغذية جمال يف واسرتاتيجيتها والزراعة

 
  واســـــــــــــــرتاتيجيتهــا والزراعــة األغــذيــة منظمــة حول رؤيــة األرجنتني منالواردة  مــةالقيّ  لتعليقــاتل تقــديرهــا عن نظمــةعرب املتو 

ط من يوجد ال أبنهالقائلة  األرجنتني لتعليقات تقديرها خذ علًما هبا. كما تعرب عنأُ  اليت ،)االســــــرتاتيجية( التغذية جمال يف
 أمهيةمدى  نظمةامل تدركو . الغذائية العادات على تؤثر فريدة ودميوغرافية جغرافية عوامل هناك نأبو واحد صـــــــــــحي غذائي

  أخرى أجزاءيف  جيد بشــــكل ذلكإبراز  ضــــمان على وســــتعمل ةالغذائي النظم وســــياســــات إجراءات يف املتنوعة الســــياقات
 .الوثيقة من
 

 والزراعة األغذية منظمة رؤية مســـــــــــــودةخبصـــــــــــــوص  بريوواردة من ال واألســـــــــــــئلة لتعليقاتل تقديرها عن كما تعرب املنظمة
تزويد ل التغذية جمال يف الرتكيز عملوضـع إطار لعلى  تسـاعد االسـرتاتيجية أن على دتشـدّ و . التغذية جمال يف واسـرتاتيجيتها

 . والفريدة املتنوعة الســـــــياقات مجيع يف هبا ضـــــــطلعســـــــي اليت احملددة األنشـــــــطة لدعمركيزة ب القطرية واملكاتب الفنيةشـــــــعب لا
 والقدرات والســـياســـات واألدلة البيا�ت بشـــأن االســـرتاتيجية يف حةاملوضّـــ  األعمال مجيعأن  املنظمةرى ت الصـــدد، هذا ويف

 الذي لعملالذي يتســــــم به ا املتنوعابع الط إىل ابلنظرو . املتعلقة ابحلراجة نشــــــطةابلنســــــبة إىل األهي ذات أمهية  والشــــــراكة
 لمنظمةل القطرية الربجمة أطرتســــتند إىل  عمل خططبوضــــع  املنظمة تقوم مكاتبســــ العامل، أحناءخمتلف  يف نظمةامل تدعمه

عرض وســـــــــــــــت تبعة يف املنظمة،امل للعمليات وفًقا املســـــــــــــــتدامة، التنمية أجل من للتعاون املتحدة األمم أطر من املســـــــــــــــتمدة
 األجل املتوســــطة اخلطة املتوائمة مع العمل خطط يف ســــيتم، ذلك،ابإلضــــافة إىل و . الســــياقحبســــب  العمل صــــوصــــياتخ

 جمال يف والفين املعياري العمل ذلك يف مبا العاملي،الصــــــــــــعيد  على املبذولة اجلهود وامليزانية للمنظمة، حتديد العمل وبر�مج
 .الصحية الغذائيةلألمناط  اعمً راجة داحل
 
 ذلك يكون عندما تنفذس ليتراجة احلاخلاصة اب نشطةاأل من جزًءا الزراعية احلراجة نظام عملاعتبار  ه ميكنأن نظمةامل تؤكدو 

 .معّني  سياق يف مناسًبا
 

 احليوانية والثروة احملاصيل إنتاج تشمل االسرتاتيجية يف إليها املشار الزراعية القطاعات أن) 12 الفقرة يف( نظمةامل تؤكدكما 
" زراعية قطاعات" أنه علىذلك  فعرَّ يُ  اإلجنليزية، ابللغة ةاألصليوثيقة ال يفو . املائية األحياء وتربية األمساك ومصايدراجة واحل
 الرتمجةأقسام  مع املنظمة ستعمل. و "Sectores agrícolas" بعبارة املصطلح هذا ترمجة متت ،اإلسبانيةابللغة  النسخة ويف

 .املرتمجة النهائية النسخة يف الصحيح املصطلح استخدام لضمان



 
 اخلاصةمعيات اجل جانب إىلاحلجم  وكبار واملتوسطي الصغار املنتجني إدراج يف النظر مت أنه) 16 الفقرة يف( نظمةامل تؤكدو 

 .منهم بكل
 

 واسرتاتيجيتها والزراعة األغذية منظمة رؤية مسودة بشأن املكسيكهبا  قدمتت اليت لتعليقاتل تقديرها عن وتعرب املنظمة
إمكانية الوصول إىل  تعزيزهبدف  املبذولة للجهود الكبرية ابألمهية يتعلق ما يف املكسيك مع نظمةامل تتفقالتغذية. و  جمال يف
 املستدامة والتنمية الصحية الغذائيةمناط األ يف لغاابتالذي تؤديه ا املهم لدوراب نظمةامل قرتو . صحية بيئةو  ةمغذيية غذأ

 ،COFO/2020/9.2 الوثيقة من 3 الصفحة الواردة يف 11 الفقرةيف  املدرجة الست النقاطإبراز  ضمان إىل وستهدف
 املنظمة  لدور املكسيكلتأييد  تقديرها عن كما تعرب املنظمة.  االسرتاتيجية يف ،الضوء املكسيكعليها  سّلطت واليت

 .االسرتاتيجية أهداف حتقيق يف
 

هذه االقرتاحات  ث. وسيجري حببعناية على تعليقاهتا القّيمة واليت ُأخذ العلم هبا سويسراوتتوجه املنظمة خبالص الشكر إىل 
االسرتاتيجية متهيًدا إلصدارها بصيغتها النهائية.  مشروعإىل جانب االقرتاحات الواردة من األعضاء اآلخرين، لدى حتديث 

 االسرتاتيجية. اركة سويسرا املستمرة يف العملية التشاورية ومسامهتها يف حتسني صياغة مشروع وإّن املنظمة متّثن للغاية مش
 
وستعمل املنظمة . بعناية خذ العلم هباأُ واليت  الوال�ت املتحدة األمريكية نالتعليقات القّيمة الصادرة عتثّمن املنظمة  إنّ و 

أمهية الظروف الوطنية والتكّيف مع  املنظمة تثّمنصيغتها النهائية. و على إبراز أمهية االبتكار لدى وضع االسرتاتيجية ب
ونظًرا إىل النطاق االسرتاتيجية.  رات يف عملية صياغةالسياقات احمللية وهي تواصل العمل بصورة شاملة لضمان إدراج املشاو 

تمكن املكاتب القطرية الواسع لعمل املنظمة يف جمال التغذية، تسعى االسرتاتيجية إىل وضع إطار هلذا العمل حبيث ت
 ارية لدى املنظمة. العمليات اجل ني مبا يتماشى معوالشعب الفنية على حنو فعال من وضع خطط عملها لفرتة السنت

 
 واليت ُأخذ العلم هبا وجرى تقديرها.  إندونيسياوتثّمن املنظمة التعقيبات الواردة من 

 
اتيجية مبا ميّكن من اتباع أمناط على تعقيباهتا واإلقرار ابلرؤية اليت تضمنها مشروع االسرت  الربازيلوتتوجه املنظمة ابلشكر إىل 

وقد تلقت املنظمة االقرتاحات احملددة بشأن حتديث الصياغة لى النظم الغذائية. ل �ج قائم عغذائية صحية من خال
 املستخدمة لالسرتاتيجية وسيجري حبثها لدى وضعها بصيغتها النهائية. 

 
صياغة إطار للمساءلة وخطة للتنفيذ منذ عرض مشروع االسرتاتيجية على الدورة  أبنه قد ّمتتويسّر املنظمة أيًضا أن تفيد 

وسيجري حبث مشروع االسرتاتيجية مبا يف ذلك هاذين املكونني خالل الدورة التاسعة اخلامسة والعشرين للجنة الغاابت. 
 . 2020نوفمرب/تشرين الثاين  13إىل  9عقدها خالل الفرتة املمتدة من  والعشرين بعد املائة للجنة الرب�مج املزمع

 
على ما أبدوه من تعقيبات إزاء رؤية املنظمة  االحتاد األورويب ودوله األعضاء السبع والعشرينوتتوجه املنظمة ابلشكر إىل 

مة على التجارب والرؤى القّيمة اليت تشاطرها االحتاد األورويب بشأن وتثين املنظيف جمال التغذية. للعمل واسرتاتيجيتها 
الروابط املتعددة األبعاد بني احلراجة املستدامة والتغذية، ال سيما الرتكيز يف عملية تنسيق السياسات على ضمان جودة 



لنظم اإليكولوجية احلرجية ودور الغاابت يف توفري املوارد املنتجات احلرجية من أجل التغذية والنظر يف املقايضات بني حفظ ا
صعيد التغذية  لغاابت علىوتشري املنظمة إىل االقرتاح الذي يفيد أبنه من شأن تعزيز دور االغذائية من أجل تغذية أفضل. 

وسوف تضع املنظمة هذه التعقيدات يف زراعية.  أن يدعم احملافظة عليها على حنو مستدام كبديل عن حتويلها إىل أراضٍ 
 يف جمال التغذية. للدى إعداد الصيغة النهائية لرؤية املنظمة واسرتاتيجيتها للعم حسبا�ا


