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  تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال
  
  بشأن التحضير للمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية تقرير  
  
  

  تقرير من األمانة
  
  

  معلومات أساسية
  
مــن  الرابعــة والثالثــين بعــد المائــةأثنــاء دورتــه  التنفيــذيالمجلــس  ، طلــب٢٠١٤فــي كــانون الثــاني/ ينــاير   -١

دور منظمـة الصـحة العالميـة والتقـدم عـن  رفع إلى جمعية الصحة العالميـة السـابعة والسـتين تقريـراً المدير العام أن ي
  ويتناول هذا التقرير التقدم المحرز منذ انعقاد الدورة. ١.المحرز في تحضير المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية

  
رفيــع المســتوى بشــأن التغذيــة تشــترك فــي  اجتمــاع حكــومي دولــيوالمــؤتمر الــدولي الثــاني المعنــي بالتغذيــة   -٢

، بالتعــاون مــع اليونيســيف، وبرنــامج (المنظمــة) ومنظمــة الصــحة العالميــة (الفــاو) يــة والزراعــةتنظيمــه منظمــة األغذ
فريـق ، و ، ومنظمـة التجـارة العالميـةاألغذية العالمي، واليونسكو، والبنـك الـدولي، والصـندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة
، واللجنـة الدائمـة المعنيـة بالتغذيـة ميـةاألمين العام لألمم المتحدة الرفيع المسـتوى المعنـي بأزمـة األمـن الغـذائي العال

. وسُيعقد المؤتمر بمقر الفاو في المعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية، إلى جانب التابعة لمنظومة األمم المتحدة
  .٢٠١٤تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢١إلى  ١٩روما من 

  
نقــص  ، أيمســائل تتعلــق بجميــع أشــكال ســوء التغذيــة وســيتناول المــؤتمر الــدولي الثــاني المعنــي بالتغذيــة  -٣

، وسيبحث ُسبل تحسين عمل الحكومات وغيرها من الجهات وزيادة الوزن والبدانة عوز المغذيات الدقيقة،التغذية، و 
فــإن  ولــذا، المتعــددة التــي يطرحهــا ســوء التغذيــة.األعبــاء  مــن أجــل التصــدي علــى نحــو مســتدام لتلــك الفاعلــة ســوياً 
 اســــتعراض التقــــدم المحــــرز منــــذ المــــؤتمر الــــدولي األول المعنــــي بالتغذيــــة )١( :مــــا يلــــيمــــؤتمر تتمثــــل فيأهــــداف ال

الجمــع بــين  )٢(؛ واالســتجابة للتحــديات والفــرص الجديــدة، وتحديــد خيــارات سياســية لتحســين التغذيــة ،١٩٩٢ عــام
لتحسين التغذية وغيرها من القطاعات وتحقيق االتساق بين سياساتها القطاعية قطاعات األغذية والزراعة والصحة 

خيـارات سياسـية وأطـر مؤسسـية قابلـة للتكييـف مـن شـأنها رفـع أبـرز التحـديات التـي اقتـراح  )٣(على نحـو مسـتدام؛ 
مــن الناحيــة  اونوالمواءمــة والتنســيق والتعــ االتســاقمزيــد مــن تشــجيع  )٤( ؛فــي المســتقبل المنظــورتطرحهــا التغذيــة 

تعبئـة  )٥( ؛والزراعـة والصـحة وغيرهـا مـن القطاعـاتبـين قطاعـات األغذيـة  ة ومن ناحية السياسات العامةالسياسي
فــي األجَلــين القريــب للتعــاون الــدولي بشــأن التغذيــة  تحديــد أولويــات )٦(؛ والمــوارد لتحســين التغذيــةاإلرادة السياســية 

  والمتوسط.
  

                                                           
  .)٢(١٣٤م تنظر المقرر اإلجرائي ا    ١
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  ٢٠١٤كانون الثاني/ يناير التقدم المحرز منذ 
  
للدول األعضاء في روما وجنيف على حد سواء لمناقشـة إعالمية واجتماعات غير رسمية  لساتجُعقدت   -٤

، ووضــع عمليــة حكوميــة دوليــة خريطــة طريــق وبرنــامج للمــؤتمر ســّودةمالتحضــيرات للمــؤتمر، بمــا فــي ذلــك إعــداد 
  فريق عامل مشترك للدول األعضاء، واستعراض مسودة وثيقة سياسية ختامية. وتكليف

  
كـــل مجموعـــة مـــن  يمـــثالن كحـــد أقصـــى عضـــوين مـــنيتـــألف هـــو وقـــد أنِشـــئ الفريـــق العامـــل المشـــترك، و   -٥

ائَبين ونـرئيَسـين مشـارَكين المجموعات اإلقليمية السبع التابعة للفاو وكل إقليم من أقاليم المنظمة الستة، إلـى جانـب 
والــدول األعضــاء فــي المنظمــة. وفــي إطــار العمليــة  للرئيَســين المشــارَكين، مــن المنظمتــين، يختارهمــا أعضــاء الفــاو

بإعـداد كلَّـف، بالتعـاون مـع األمانـة المشـتركة بـين الفـاو والمنظمـة، فإن الفريق العامـل المشـترك مُ الحكومية الدولية، 
لعامــل ا األمانــة المشــتركة الفريــقَ تحــيط و  إطــار تقنــي للعمــل. ســّودةمإلــى جانــب  مســودة الوثيقــة السياســية الختاميــة

اجتماعــات الفريــق العامــل  ب الموضــوعية للتحضــير للمــؤتمر. وُتعقــدالجوانــب المشــترك علمــًا، علــى أســاس منــتظم،
 سـت لألمـم المتحـدة.باللغـات الرسـمية ال شاور مع األمانة المشـتركة،المشترك، التي ينظمها الرئيسان المشاركان بالت
من الـدول األعضـاء فـي المنظمـة حضـور اجتماعـات الفريـق  أخرى ويجوز لممثلين عن أعضاء آخرين للفاو ودول

  العامل المشترك كمراقبين. 
  
 نيســان/ ١٤آذار/ مــارس، و ٤الفريــق العامــل المشــترك اجتماعــات رســمية عــن طريــق الفيــديو فــي وعقــد   -٦

إلعداد مسودة الوثيقة السياسية الختامية. ومن المزمع عقد اجتماعات أخرى في  ٢٠١٤نيسان/ أبريل  ٣٠أبريل، و
كمـا سـيجتمع الفريـق العامـل المشـترك فعليـًا فـي أيلـول/ سـبتمبر  .٢٠١٤وفي أواخر حزيران/ يونيـو  أيار/ مايو ١٢

لــــك، ســــُيخطر الفريــــق المــــديَرين العــــامين للفــــاو إضــــافة إلــــى ذ مشــــروع اإلطــــار التقنــــي للعمــــل.الســــتعراض  ٢٠١٤
التمتـع بحقـوق  يتـيح لعضـوية المنظمتَـين علـى حـد سـواء بمـا ،بعقـد اجتمـاع لفريـق عامـل مفتـوح العضـوية والمنظمة

اإلطـار التقنـي  مسـّودةو  علـى مسـودة الوثيقـة السياسـية الختاميـة التحدث والمشاركة الكاملة، لوضع اللمسات األخيرة
  .المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذيةللعمل قبل انعقاد 

  
 للوثيقة السياسـية الختاميـة وُترجمـت إلـى اللغـات الرسـمية السـت. دت األمانة المشتركة مسودة أوليةعَ وقد أَ   -٧

مشـاورة عامـة علـى ن خالل مضاء الفريق العامل المشترك، و المسودة األولية من جانب أعبشأن وُقدِّمت إسهامات 
المجتمـع المـدني، وأوسـاط البحـث، والـدوائر األكاديميـة، والقطـاع الخـاص،  عدة جهـات مـن جملتهـاشملت  اإلنترنت

أعضاء اللجنة التوجيهية للمـؤتمر  وكذلك من جانب، والمنظمات الدولية، بما فيها مؤسسات منظومة األمم المتحدة
الفــاو والمنظمــة والمنظمــات المتعاونــة المشــار إليهــا فــي  المؤلفــة مــن ممثلــين عــن ،الــدولي الثــاني المعنــي بالتغذيــة

تشمل  للوثيقة السياسية الختامية ١+ مساهمة. وَأَعدت األمانة المشتركة مسودة أولية ١٠٠وتم تلقي نحو  .٢ الفقرة
وتــدعم األمانــة  ونائَبيهمــا.ين المشــاركين بتوجيــه مــن الرئيَســ الفريــق العامــل المشــترك،مســاهمات وتعليقــات أعضــاء 

  في أداء عمله. الفريَق العامل المشترك على نحو استباقي وتعاوني المشتركة
  
مناقشـة ب ٢٠١٤فـي تشـرين الثـاني/ نـوفمبرالمـؤتمر الـدولي الثـاني المعنـي بالتغذيـة ومن المقتـرح أن ُيفتَـتح   -٨

مـن مناقشـات  مواضـيعية مناقشـات ة، سـُتعقد ثـالثالجلسة العامـ وموازاة مع عامة وبيانات يدلي بها رؤساء الوفود.
تســعة اجتماعــات جانبيــة بشــأن مواضــيع مختــارة مــن المقترحــات المقدمــة مــن الــدول كمــا ســتنظَّم  ،المائــدة المســتديرة

اإلطــار التقنــي  مســّودةو ومســودة الوثيقــة السياســية الختاميــة  والمؤسســات التابعــة لمنظومــة األمــم المتحــدة.األعضــاء 
ويجري إرسال الدعوات لحضور المـؤتمر بصـفة مشـتركة بـين  سُيعَرضان بدورهما على المؤتمر العتمادهما.للعمل 

  الفاو والمنظمة. والمشاركة متوقعة على المستوى الوزاري.
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المــؤتمر الــدولي الثــاني المعنــي بالتغذيــة مفتوحــًا أمــام الجهــات الفاعلــة غيــر وســيكون بــاب المشــاركة فــي   -٩
وثــائق خاصــة تظــاهرات ســابقة النعقــاد المــؤتمر ومشــاورات عامــة بشــأن  مس المســاهمات مــن خــاللالــدول. وســُتلت
  بالسياسات.

  
  الجهات المانحة المحتملة.من حيث التمويل، وتجري حاليًا مناقشات مع  وعقد المؤتمر مسألة غير كاملة  -١٠
  
 

  جمعية الصحةاإلجراء المطلوب من 
 
 بالتقرير. اً إلى اإلحاطة علم جمعية الصحة مدعوة  -١١
  
  
  

=     =     =  
  

  


