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 2018دورة عام 
 2018متوز/يوليه  26 - 2017متوز/يوليه  27
 من جدول األعمال 11البند 
 ومؤتمرات الرئيسيييييييية المؤتمرات نتائج ومتابعة تنفيذ
 المتحدة األمم تعقدها التي القمة

   
 المتحدة األمم لمنظومة التابعة للتغذية الدائمة اللجنة  

  
 مذكرة من األمين العام  

 لالتغذية الدائمة الالجنةيتشــــألم األمع البان حييل إي  جملل ااالق اادت ــــاما وااجتماع    أليأل  
 .2018/207امل دن عمال حي ألار ااالق املتحدة  األمم ملنظومة التاحيبة
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 تقرير اللجنة الدائمة للتغذية التابعة لمنظومة األمم المتحدة  
 والبألحيية اليزيةحياإلسبانية واإلنك: ]األص 

 والفألنسية وال ينية والألوسية[

 معلومات أساسية -أّوالً  
،  نشـــــــــي ااالق اادت ـــــــــاما وااجتماع  التاحين ل مم املتحدة الالجنة 1977 نيســـــــــال/ حيألي يف  - 1

نة األمم املتحدة الدائمة املبنية الفألعية املبنية حيالتغذية اليت  عيد  ســـــــــــــــميت ا يف حاية امل ام لت ـــــــــــــــب  ج
حيالتغذية )الالجنة الدائمة(. وا  زال واية ااالق اادت اما وااجتماع  األصالية صاحلة، و  ض  حيالرتكيز 
عالى ا ســاا الســياســاع والدعوة يف تال التغذية عالى املســتو. البامل . و تما  تااع املســيولية الألئيسـية 

ن اســتجاحية منظومة األمم املتحدة ملشــاك  التغذية، واجم ا، وا ســاد ا، و  أل ا ( جملحي اء ااجتاه البا1يف: )
( واختاذ 3( وجب  ااالق ن  ة الت اء ملواءمة ســــياســــاع األمم املتحدة و نشــــ ت ا  )2ديد ااســــتبألا   )

( 4ة  )املبامراع لت ويأل ومواءمة املفا يم والســـــياســـــاع وااســـــرتا يجياع والألام  يف منظومة األمم املتحد
و  ييم التجــارو والت ــدن ايفألز يف   يه األ ــدام حيغيــة التمكن من وتـــــــــــــــن   و   وجي يــة إلجألاءاع 

 الدعم املتبامل حيع وكااع األمم املتحدة وعالى املستو. ال  ألا.
  

 2010التطور واإلنجازات منذ عام  -ثانًيا  
( جملعدام الت أليأل السنوا 1الب د املات : ) شم  ااجنازاع امل مة اليت ا  ت ا الالجنة الدائمة يف  - 2

( ومعم   ورر األكة  بزيز التغذية 2عن التغذية يف البامل الذا  غّير امسه جملل الت أليأل البامل  عن التغذية  )
( وجملعدام الت اريأل املوجزة لالجنة الدائمة اول ال ضــايا املواتــيبية الألئيســية، لا يف ذل  3و عماهلا األول  )

( ومعم  نفيذ نتائ  امليمتأل الدويل الااين 4 ان اول ميشـــــــــــــألاع   دام التنمية املســـــــــــــتدامة  )  أليأل موجز 
( و نســيه البديد من األنشــ ة حيغية  بزيز البحول والتحســيناع يف تال التغذية. وحيناء  5املبين حيالتغذية  )

ة لفرتاع زمنية حمدمة من اليت ختدم ا،  نشــــيع الالجنة الدائمة تتمباع املمارســــ ايفاليةعالى طالب ااتمبا 
  ج  الن و  حيتحالي  مسائ  التغذية الألئيسية ومنادشت ا.

،  عيد ن    مانة الالجنة الدائمة من منظمة ال ــحة الباملية )جني ( جملل منظمة 2016ويف عان  - 3
 Michelاألغــذيــة والزراعــة )رومــا(، وانت رــب نــائــب رئيق ال ـــــــــــــــنــدوا الــدويل لالتنميــة الزراعيــة، الســـــــــــــــيــد 

Mordasini رئيســا  هلا. وشــ د البان  يضــا  جتدم الالجنة الدائمة كالجنة ميلفة   أل من األعضــاء يف األمم ،
اليت صــــام س الســــنواع ا مق األول  2020-2016املتحدة، واعتمام   ة اســــرتا يجية جديدة لالفرتة 
حيب د التغذية.  ( املشـــــــــــــار جملليه يف ما يال 2016-2025من ع د األمم املتحدة لالبم  من  ج  التغذية )

لتو ّي   م   ضـــــــــــ  ملشـــــــــــ د  احلوكمة الباملية لالتغذية، كالرفس الالجنة الدائمة حيإعدام و ي ة 2017ويف عان 
مة  يه. و  س و ي ة املنادشة ال امرة عن التغذية املت ورر حيشك  مالحوظ ولالدور الذا  يميه الالجنة الدائ

  وة  “2030جملحاء كا ة  شـــــــــــــكال ســـــــــــــوء التغذية وعدن جمل ال  اد  الول عان ”الالجنة الدائمة حيبنوال 
، وغاياع التغذية الباملية اليت وتــــــــــبت ا  بية 2030ان جملتــــــــــا ية جملل األمان وادمع الألواحيأل حيع   ة ع

 

 .رمس   أليأل حيدول صامر الت أليأل  ذا * 

https://www.unscn.org/en/resource-center/UNSCN-Publications?idnews=1653
https://www.unscn.org/en/resource-center/UNSCN-Publications?idnews=1674
https://www.unscn.org/en/resource-center/UNSCN-Publications?idnews=1674
https://www.unscn.org/en/resource-center/UNSCN-Publications?idnews=1674
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ال ــــــــــــحة الباملية، ومتاحيبة امليمتأل الدويل الااين املبين حيالتغذية، واإلجألاءاع واج اع الفاعالة املبنية حيالتغذية 
 اليت  بم  مبا  يف جملطار ع د التغذية.

طبيبة التغذية  (1)ليا  ومألادَبع(عضـــــــــوا  رمسيا  اا 13و ظ أل الزيامة املســـــــــتمألرة يف عدم األعضـــــــــاء ) - 4
املتبدمة التر  اع والبدم املتزايد لوكااع األمم املتحدة اليت  ألاع  التغذية يف سياساهتا وحيألات ا. و بين 

حا  بم  و  ا  ملبد  التفويض الالجنة الدائمة عالى واية  عضــــــــــــــــائ ا ون ا  ال وة اليت يتمتبول  ا، كما  
ي ّي ويســــــــــم  حيتجنب اازمواجية يف اج وم. و تيل  الالجنة التوجي ية لالجنة يضــــــــــمن  كأل ددر من الت ما

الدائمة من منظمة األغذية والزراعة وال ـــــــــــــــندوا الدويل لالتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة لال فولة 
 )اليونيسي ( وحيألنام  األغذية البامل  ومنظمة ال حة الباملية ورئيق الالجنة الدائمة و مانت ا.

و بم  الالجنة الدائمة و  ا  أل دا  ا ااســـــــــــــــرتا يجية األرحيبة الوارمة يف   ت ا ااســـــــــــــــرتا يجية  - 5
(2016-2020:) 

 بظيم اا ساا يف سياساع األمم املتحدة والدعوة يف تال  - 1اهلدم ااسرتا يج   ) ( 
 التغذية

 املتحدةمعم ا ساا ومساءلة عمالياع منظومة األمم  - 2اهلدم ااسرتا يج   )و( 
 است الع ال ضايا اجديدة واملستجدة املتبالر ة حيالتغذية - 3اهلدم ااسرتا يج   )ج( 
التشــــــجين عالى   اســــــم املبارم عأل منظومة األمم املتحدة  - 4اهلدم ااســــــرتا يج   )م( 

 و ارج ا
 الغذاء و  به الالجنة الدائمة حجا  مترســــ ا  يســــرتشــــد حيإطار ا وا اإلنســــال، وا ســــيما حياحله يف - 6

الكايف والتغذية، و  ألر حييل املســــــــــاواة حيع اجنســــــــــع وجملعمال ا وا املأل ة  ا  ســــــــــاســــــــــيال لتح يه   دام 
ومحايت ا و بزيز ا يف  ين األوداع، لا يف ذل  يف الســـــــــــــياداع التغذية. وينبغ  اارتان ا وا اإلنســـــــــــــال 

 اهلشرة وال ارئة.
  

 مشهد التغذية وحوكمتها -ثالثًا  
ن  ة  ول  ارخيية يف تال التغذية:   د زامع  زمة  ســــــــــــــبار  2007/2008الســــــــــــــنتال مارالس  - 7

األغذية اا تمان حياألمن الغذائ  والتغذية اول البامل. ومت  شــــــكي  ميدتا   أليه عم  ر ين املســــــتو. يبم  
عالى ن اا حيتوجيه من األمع البان ل مم املتحدة لضـــــــمال اختاذ اإلجألاءاع املالئمة ويف الودس املناســـــــب 

منظومة األمم املتحدة  الل األزمة وحيبد ا. ومت جملصـــــــــــــــالا جنة األمن الغذائ  البامل ، ما مس  اموعة 

__________ 

مم املتحدة ا اص منظمة األغذية والزراعة، والوكالة الدولية لال ادة الذرية، وال ـــــــــــــــندوا الدويل لالتنمية الزراعية، وم ألر األ (1) 
املبين حياحله يف الغذاء، وتالق الألؤســاء التنفيذيع يف منظومة األمم املتحدة املبين حيالتنســيه، ومكتب األمم املتحدة لتنســيه 
الشـــيول اإلنســـانية، وحيألنام  األمم املتحدة لالبينة، ومنظمة األمم املتحدة لال فولة )اليونيســـي (، وجملمارة الشـــيول اادت ـــامية 

اعية التاحيبة ل مم املتحدة، ومفو  األمم املتحدة الســـــــام  لشـــــــيول الالجنع، و ينة األمم املتحدة لالمســـــــاواة حيع وااجتم
اجنسع ومتكع املأل ة، وحيألنام  األغذية البامل ، ومنظمة ال حة الباملية، واملنظمة الدولية لالتنوع البيولوج  كبضو منتسب. 

ئ  البامل  و مانة شـــــــبكة األمم املتحدة حلألكة  بزيز التغذية/مبامرة ال ضـــــــاء عالى اجوع ويتمتن ك  من  مانة جنة األمن الغذا
 ( لألكز مألادب.REACHون ص التغذية لد. األطفال )
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 كاأل  نوعا  من  صـــحاو امل ـــالحة حيالبم  واملشـــاركة حيفبالية. واكتســـبس األكة  بزيز التغذية الز م حيفضـــ  
 الدعم الكبّي الذا ا الس عاليه من ما   األمم املتحدة و ارج ا.

ويف  ذا الســــــــــــياا التغذوا املزمام حيبض الشــــــــــــ ء، اا ظس الالجنة الدائمة عالى ميزهتا امل ارنة  - 8
 الفأليدة حيوصف ا الالجنة املشرتكة حيع الوكااع الوايدة اليت:

  تسم حين اا عامل  وا   ت أل عالى تموعاع  و  ناع حمدمة من البالدال  ) (
 ال التغذية  دعو جملل ح  دائم عالى ا وا اإلنسال يف ت )و(
 عالى منظومة األمم املتحدة   ألكرز )ج(
  بم  عالى  ين  شكال سوء التغذية  )م(
  بزز التحالي  والبم  حيع ال  اعاع  )ه(
  ألكرز عالى ال ضايا الباملية املتر الة حيالوادن واااتياجاع ايفالية. )و(
ة الدائمة يف تال التغذية، وينبكق البم  املكا  الذا  ض الن حيه الوكااع األعضاء يف الالجن - 9

حيشــــــــــك  مالئم يف الت أليأل املألاال  لفرتة الســــــــــنتع جملل اجمبية البامة ل مم املتحدة عن  نفيذ ع د التغذية 
والذا ددرمته املنظمتال الداعيتال جملل ااجتماعاع،  ا منظمة ال ـــــــحة الباملية ومنظمة األغذية والزراعة. 

 لت أليأل عالى الدور التنظيم  لالجنة الدائمة املدعون من  مانت ا.و ألكرز املبالوماع الوارمة يف  ذا ا
  

 في إطار عقد التغذية -رابًعا  
مل مة التنســــــــــــيه اليت  ضــــــــــــ الن  ا الالجنة  70/259دألار اجمبية البامة ل مم املتحدة ردم  امع - 10

الدائمة جملل معم ع د التغذية. وحيوصــــــــــــف ا جزءا  من األمانة غّي الألمسية لب د التغذية،  مرع الالجنة الدائمة 
ومنظمة ال ـــــــــــحة  ايث معمس منظمة األغذية والزراعة 2017مورا   ســـــــــــاســـــــــــيا  يف الت دن ايفألز يف عان 

( املشـــــــــــــاوراع اليت جألع عالى شـــــــــــــبكة 1الباملية يف مور ا ال ياما والتنظيم . و  ه ذل  من  الل: )
( واملنتجـاع ذاع ال ـــــــــــــــالـة حيب ـد التغـذيـة، ما  2اإلنرتنـس لت ويأل حيألنـام  البمـ  ا ـاص حيب ـد التغـذيـة  )

عن  نفيذ ع د التغذية وملي  موارم امليمتأل  الت أليأل املألاال  لفرتة الســـــــــــــنتع جملل اجمبية البامة ل مم املتحدة
الدويل الااين املبين حيالتغذية الذا ي دن املشــــــــــــــورة جملل البالدال اول كيفية  ديد االتزاماع ايفدمة وال احيالة 

، و  دمي ا واإلحيالغ عن ا من  ج   يســــّي عمالية د ن لال ياس واليت ميكن حيالوغ ا والوادبية واســــنة التوديس
ا ـــــــالس الالجنة الدائمة عالى التزاماع مالموســـــــة من  عضـــــــائ ا  ألاع    ـــــــائ ـــــــ م ايفدمة االتزاماع. و 

ال فحاع اإللكرتونية املر  ة وميزاهتم امل ارنة، كما سالر س الضوء عالى  ادل االتزاماع من  الل 
 UNSCN News 42 – A Spotlight on the Nutrition” 2017. ومت خت يص منشور عان ةلب د التغذي

Decade“  لبأل   ماالة عن كي  يبدو ع د التغذية يف الت بيه البمال . ومت  مي   ذا املنشـــــور  كاأل من
 ة، استكماا  لتوزين عدم دالي  من النسخ امل بوعة  الل األادال امل مة.مألر  46 000
ويت الرب ال احين البامل  ملشــــكالة ســــوء التغذية نظألة شــــامالة إل ام احلالول من  ج  املضــــ  ددما .  - 11

ولنجاا ع د التغذية، ا حيد من رحيأل اج اع الفاعالة الت اليدية وغّي الت اليدية يف تال التغذية ووصـــــــــــــــ  
 ن اشاع احلاصالة يف خمتال  ال  اعاع.ال

https://www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition
https://www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition
https://www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition
https://www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition
https://www.unscn.org/en/resource-center/Unscn-news?idnews=1682
https://www.unscn.org/en/resource-center/Unscn-news?idnews=1682
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تعظيم االتسييييييياا في سيييييييياسيييييييات األمم المتحدة  - 1الهدف االسيييييييتراتيجي  -خامًسا  
 والدعوة بشأن التغذية

 بزيز احلوكمة واملساءلة من  ج  ” دعم اإلجألاءاع املترذة لوجب  ذا املوتوع تال عم  ع د التغذية 
 .(2)“ةالتغذي
، والغاياع 2012جملل غاياع التغذية الباملية اليت متر اا فاا عالي ا يف  بية ال ـــــحة الباملية عان  - 12

الباملية املتبالر ة حياألمألا  غّي املبدية، والتوصــــــياع ال ــــــامرة عن امليمتأل الدويل الااين املبين حيالتغذية يف عان 
ل ســـــــــوء التغذية. ودد مت مم   ذه  و رأل كال ا  وجي ا  واتـــــــــحا  لالبم  عالى مكا حة  ين  شـــــــــكا 2014

الغاياع والتوصــــــــــياع يف   دام التنمية املســــــــــتدامة ايث ينبغ  النظأل جمللي ا عالى  حا شــــــــــامالة وتــــــــــألورية 
ــــة البــــامــــة ل مم املتحــــدة يف 2030لتح يه   ــــة عــــان  ــــه اجمبي ــــذا  عالنت ــــة ال . ويب   ع ــــد التغــــذي

ل الدعوة جملل اختاذ جملجألاءاع عاملية مســـــــألرعة ، املزيد من الز م هلذه الألســـــــالة من  ال2016 نيســـــــال/ حيألي 
ومتناس ة يف تال التغذية عالى مد. عشأل سنواع ليكول من املمكن   يه الغاياع املذكورة  عاله. ودد 

  م.  ذا اإلجألاء جملل وتن التغذية يف صدارة جدول األعمال السياس  يف منظومة األمم املتحدة.
امال  يف خمتال  البمالياع واملن ـــــــــــاع احلكومية الدولية،    ولضـــــــــــمال جملمماج التغذية جملمماجا  ك - 13

 نشــ ة من األج زة التالية و نظيم  نشــ ة رامية جملل  بزيز اا ســاا يف  2017عم  الالجنة الدائمة يف عان 
 السياساع والدعوة حيشيل التغذية يف منظومة األمم املتحدة.

األغذية والزراعة لألحيأل الزراعة وال حة املشـاركة يف  بية ال ـحة الباملية وتالق منظمة  ) ( 
 من  ج  التي ّي عالى البيناع الغذائية لتحسع النتائ  التغذوية.

البم  يف ااموعة ااستشارية املنبا ة عن جنة األمن الغذائ  البامل  وكبضو يف مبظم  )و( 
ية. و ذه ال ــــــــــفة، شــــــــــاركس الالجنة  ألا امل ان الفنية التاحيبة هلا، وا ســــــــــيما  أليه امل ان الفين املبين حيالتغذ

من آ ار عالى  األغذيةالدائمة يف  نظيم تموعة من األادال اليت سالر س الضوء عالى ما يرت ب عن نظم 
 الس  ماالة د ألية عن الفألص والتحدياع. وســا س  ذه األادال  يضــا  يف رحيأل  نشــ ة الالجنة و التغذية 

ألادال اجارية  ارج روما، حياألرتـــــــية اليت  و رأل ا جنة المنادشـــــــة وال و ائهالدائمة األ أل.، ما  جملصـــــــدار 
 األمن الغذائ  البامل .

ر املسائ  املت الة حيالتمكع اادت اما لالمأل ة البم  عالى حيالورة   م مشرتك لكيفية   ور  )ج( 
جنة يف ســـــياا األمن الغذائ  والتغذية، واحلألص عالى مألاعاة النتائ  يف التحضـــــّي لالدورة الاانية والســـــتع لال

 وتن املأل ة.
)املنتد.  لتنمية املســـــــتدامة  أليأل جملل املنتد. الســـــــياســـــــ  الأل ين املســـــــتو. املبين حيا  دمي  )م( 

حيشـــيل الدور الألئيســـ  الذا  يميه التغذية حيوصـــف ا عامال  حمفزا  لالتنمية ووســـيالة الســـياســـ  الأل ين املســـتو.( 
عالى ااااع اليت  ت الب ا تماما   مت التشديدو   ساسية لإلسألاع يف   يه  ين   دام التنمية املستدامة.

__________ 

يشــم  حيألنام  البم  ا اص حيب د التغذية ســتة تااع عم  شــامالة ومرتاحي ة ومنبا ة عن  وصــياع جملطار البم ،  ا و  :  (2) 
( ونظم صــحية متناســ ة  و أل  غ ية شــامالة 2  )مســتدامة دامرة عالى ال ــموم من  ج  نظم غذائية صــحيةنظم  غذية ( 1)

( والتجارة وااســـــــــــــــتامار لتحســـــــــــــــع التغذية  4( واحلماية ااجتماعية والتا ي  التغذوا  )3إلجألاءاع التغذية اجو ألية  )
 يز احلوكمة واملساءلة من  ج  التغذية. بز ( و6  )البيناع اآلمنة والداعمة لالتغذية لك  األعمارو  (5)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10224United%20Nations%20System%20Standing%20Cmtt%20on%20Nutrition%20recd%202016-May-16%20(unsolicited).pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10224United%20Nations%20System%20Standing%20Cmtt%20on%20Nutrition%20recd%202016-May-16%20(unsolicited).pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10224United%20Nations%20System%20Standing%20Cmtt%20on%20Nutrition%20recd%202016-May-16%20(unsolicited).pdf
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، جدول األعمالطارئا  وعالى التوجي اع اليت ي الب ا املنتد. الســــياســــ  الأل ين املســــتو. لالمضــــ  ددما  يف 
  وصــياع يف تال الســياســاع لإلســألاع يف جملاألاز   دن يف ال ضــاء عالى الف أل ان الدا  من ح  دائم مي د و 

اجتماع  أليه ا ألاء املبين حيالتغذية الألام  جملل اســتبألا  اهلدم  عالى ا وا اإلنســال. وحيوصــف ا عضــوا  يف
(، 2017 متوز/يوليهمن   دام التنمية املستدامة واملنب د  س رعاية ااالق اادت اما وااجتماع  ) 2

، 2018. ويف عان 2الدور ايفورا الذا  يميه التغذية يف   يه اهلدم  محايةســــــــبس الالجنة الدائمة جملل 
املنتد. الســـياســـ  الأل ين املســـتو. إلحيألاز   ية التغذية يف   دام  املســـا ة يف عم  الالجنة الدائمة  واصـــ 

 التنمية املستدامة.
يف جملعامة جملم ال  2017متاالس جملاد. ا  واع امل مة اليت اختذهتا الالجنة الدائمة عان  )ه( 

ماع ، ما يبيد  يكيد التزان الالجنة   و  ر ن الت اريأل الســـــــــــــــنوية الألمسية جملل ااالق اادت ـــــــــــــــاما وااجت
 الدائمة الكام  حيتحم  املسيولية جملزاء الدول األعضاء. 

  
دعم اتسييييييييياا ومسييييييييياالة عمليات منظومة األمم  - 2الهدف االسيييييييييتراتيجي  -سادًسا  

 المتحدة
نظم  غذية مســــــــتدامة دامرة ” دعم اإلجألاءاع املترذة لوجب  ذا املوتــــــــوع تااع عم  ع د التغذية 

 “ألعمـاراالبينـاع اآلمنـة والـداعمـة لالتغـذيـة لكـ  ” و “عالى ال ـــــــــــــــموم من  جـ  نظم غـذائيـة صـــــــــــــــحيـة
ودد متس  غ ية تااع عم    أل. وســــــيتم  غ يت ا يف . “واملســــــاءلة من  ج  التغذية بزيز احلوكمة ” و

 السنواع ال اممة.
لتح يه غاياع التغذية الباملية.  ينبغ  متاحيبة السياساع املترس ة حيتنفيذ مترسه عالى األر  الوادن - 14

جملج ام ا كبّي ا، وينبغ  مألاعاة ذل  عند  و تســـــــــبب الضـــــــــغو  ا ارجية حيإج ام كبّي الفناع األكاأل تـــــــــبفا  
   ميم السياساع و نفيذ ا.

التوجي يــة لالجنــة  املــذكألةيف جملصــــــــــــــــدار  2017ومتاالــس جملاــد.   م اإلجنــازاع اليت    ــس عــان  - 15
الدائمة حيشـــــــــــــــيل جملمراج التغذية يف جملطار عم  األمم املتحدة لالمســـــــــــــــاعدة اإل ائية. و ألص  ذه املذكألة 
التوجي ية عالى  ل  كول  ألا األمم املتحدة ال  ألية  ددر عالى جملمراج التغذية يف التر يأل والألتة الالذين 

ملراطأل والفألص املت الة حيالتغذية يف التحالي  ال  ألا املشرتك. كما  حا  بأل   ادل جتألي ما وعالى جملحيألاز ا
األملة الباملية، واالتزاماع، وا  و  التوجي ية يف تال الســياســاع، والت وراع ذاع ال ــالة، و ســتند جملل 

 ضـــــــ  البم  الدروس املســـــــتفامة من املذكألاع التوجي ية الســـــــاحي ة وجملل  ألاع األكة  بزيز التغذية. وســـــــي
حيســبب اإلصــالااع  2018اجارا حينشــأل املبالوماع عالى ن اا واســن، ما ســيت الب ا تماما  جملتــا يا  عان 

احلاصـــــالة يف األمم املتحدة. وحيد ع الالجنة الدائمة  يضـــــا  حيألســـــم  ألائأل الدروس املســـــتفامة من التد الع 
ية عالى املســــــــتو. ال  ألا، ويســــــــتمأل ال  ألية يف تال التغذية من  ج   الي  كيفية   بيه التوجي اع البامل

 .2018 ذا البم  يف عان 
و بم  الالجنة الدائمة عالى  بزيز اجانب اإلنســــــــــــاين جدول  عمال التغذية من  الل  شــــــــــــجين  - 16

املذكألة التوجي ية ملنســــ   الشــــيول اإلنســــانية التاحيبع األعضــــاء عالى  نفيذ التوصــــياع الألئيســــية الوارمة يف 
اإلجألاءاع املتكامالة واملتبدمة ال  اعاع يف تال التغذية من  ج    يه امل اصد الباملية  - ل مم املتحدة

https://www.unscn.org/en/resource-center?idnews=1756
https://www.unscn.org/en/topics/nutrition_in_emergencies?idnews=1759
https://www.unscn.org/en/topics/nutrition_in_emergencies?idnews=1759
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 (3)نزاعاعوالوطنية أل دام التنمية املســــــــــتدامة املتر ــــــــــالة حيالتغذية، ا ســــــــــيما يف الدول اهلشــــــــــة واملتي ألة حيال
واليت مت جملرســـاهلا جملل منســـه الشـــيول اإلنســـانية التاحين ل مم املتحدة. ويف جملطار  2017ال ـــامرة يف صـــي  

متــاحيبــة الو ي ــة، حيــاع امليــدال اإلنســــــــــــــــاين يشـــــــــــــــمــ  اآلل  اليال  ااتيــاجــاع التغــذيــة و ولويــاهتــا يف   أل 
لا يف ذل  من حينشــــــأل املبالوماع عالى ن اا واســــــن،  2018ااســــــتجاحية. وســــــي ضــــــ  البم  اجارا عان 

 الل رسالة مشرتكة حيع منسه عمالياع اإلغا ة يف اااع ال وارئ ومديأل حيألنام  األمم املتحدة اإل ائ  
 جملل املنس ع امل يمع لتبزيز   يه النتائ  التغذوية اجماعية.

زاماع عم  و بم  الالجنة الدائمة عالى  أل ة ا ياراع الســياســية وااســرتا يجياع املرتارة جملل الت - 17
واألطأل ااســــرتا يجية اإلداليمية املرتالفة. وينبغ   ل  وجره املبامئ  2030د ألية لا يتماشــــى من   ة عان 

املشـــــرتكة الواتـــــحة عمالية   ويأل و نفيذ ااســـــرتا يجياع ايفالية اليت ميكن   بي  ا  يما حيبد عالى ســـــياداع 
 . وي ضـــ الن حيبم  الالجنة الدائمة يف  ذا حمدمة  دم وتـــن اســـرتا يجياع عمالية و اصـــة حيالســـياا ايفالر 

ااال حيالتباول الو يه من  مانة شبكة األمم املتحدة حلألكة  بزيز التغذية اليت  شد جملجألاءاع األمم املتحدة 
 يف البالدال املبنية  ألكة  بزيز التغذية.

  
 استكشاف مسائل جديدة وناشئة متصلة بالتغذية - 3الهدف االستراتيجي  -سابًعا  

 ضـــــــال  عن تااع عم   2 و 1 دعم اإلجألاءاع املترذة لوجب  ذا املوتـــــــوع اهلد ع ااســـــــرتا يجيع 
 ع د التغذية.

ليتمكن ع ــد التغــذيــة من   يه نتــائ  طويالــة األجــ ، إتــاج ااتمن البــامل  جملل  ل يتب   فكّيا   - 18
حياســـــــــــــــتمألار. وجتمن الالجنة الدائمة   كارا    دميا  ويكول دامرا  عالى التكير  من مشـــــــــــــــ د التغذية املت ورر 

جديدة وناشــنة من م ــامر متبدمة لتحفيز الن اشــاع اليت  ســا م يف   ارو وا ســاا الســياســاع املتبالر ة 
ماال  حيتغّي املناخ والتغذية. و دعو الالجنة الدائمة  عضـــــاء ا جملل ااجتماع جمن  ادل التوجي اع واآلراء 

ر حيياناع مشــــــــرتكة  وجه اإلجألاءاع ال  ألية، ماال  يف ما يتبالره حيســـــــوء حيشــــــــيل عمال م ما ييما جملل جملصــــــــدا
 التغذية احلام الو يم/سوء التغذية احلام املتوسأل.

 
  غّير املناخ وااستدامة  

نظم  غذية مســتدامة دامرة عالى ” دعم اإلجألاءاع املترذة لوجب  ذا املوتــوع تال عم  ع د التغذية 
 .“حيةال موم من  ج  نظم غذائية ص

يبجز نظان األغذية البامل ،  و لب  آ أل  نواع األغذية اليت   نت  وكي  يتم جت يز ا واإلجتار  ا  - 19
وحييب ا و ســوي  ا، عن  و ّي األغذية الكا ية وامليمونة واملنوعة والغنية حياملغذياع لالجمين حي ألي ة مســتدامة. 

األغذية لتتســـم حيااســـتدامة و بزز النظم الغذائية ال ـــحية،  مألا  ايويا  لتحســـع التغذية. نظم ويبتأل  وي  
وا ميكن   يه ذل  جملا عندما   ـــــــــــــــب  جومة اإلنتاج دامرة عالى مباجة الن ص يف املغذياع الددي ة، 

ودائمة حي ألي ة وموج ة حنو احلد من اســــــــت الك األغذية الفائ ة التج يز والغنية حيالســــــــكأل واملال  والد ول، 
األغـــذيـــة نظم  بزيز ” بزز التنوع البيولوج  و رتن البينـــة. ومعـــا امليمتأل الـــدويل الاـــاين املبين حيـــالتغـــذيـــة جملل 

__________ 

مت جملعدام املذكألة التوجي ية ملنســـــــ   الشـــــــيول اإلنســـــــانية التاحيبع ل مم املتحدة من جانب الالجنة الدائمة، ومكتب  نســـــــيه  (3) 
 الشيول اإلنسانية، وتموعة التغذية الباملية، واألكة  بزيز التغذية.

https://www.unscn.org/en/topics/nutrition_in_emergencies?idnews=1759
https://www.unscn.org/en/topics/nutrition_in_emergencies?idnews=1759
https://www.unscn.org/en/topics/nutrition_in_emergencies?idnews=1759
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وخي و ع د التغذية  ذه ا  وة اإلتـــا ية جملل األمان من  الل وتـــن معمه لتحســـع جومة . “املســـتدامة
 ميم اإلجألاءاع الباملية.األغذية املستدامة يف صنظم النظم الغذائية عن طأليه 

 ، دامس الالجنة الدائمة:2017ويف عان  - 20
ودد مت  .الغذائية املستدامة لشبوو وكوكب حي حة جيدة النظمحيإصدار املنشور املبنول  ) ( 

ـــائجـــه عالى  ـــاحين لالمجالق  يف اجتمـــاع التنســـــــــــــــيه واإلمارة املبنيـــة حيتغّي املنـــاخ والتغـــذيـــة ةهلينـــاعأل  نت الت
(، متوز/يوليه) الدورة األرحيبع مليمتأل منظمة األغذية والزراعة(، و نيســــــــــــــال/ حيألي ) اادت ــــــــــــــاما وااجتماع 

الندوة (، و متوز/يوليه) ســياا نظم األغذية املســتدامةالغذائية املســتدامة يف  النظم حيشــيلواال ة البم  الفنية 
الدويل احلاما والبشألين  يمتألامل(، و  يالول/سبتمأل) الدولية اول األمن الغذائ  والتغذية يف ع أل  غّي املناخ

ميمتأل األمم املتحدة لتغّي (، و  شــألين األول/ كتوحيأل) اا ام الدويل لبالون التغذية املبين حيالتغذية الذا نظمه
ال ضـــــاء عالى اجوع املنب د يف شـــــيل حي ل(، واحلدنو مأل/) شـــــألين الااين املنب د يف حيول 2017املناخ لبان 

 (.نو مأل/ شألين الااينالألملال اإلي ايل )
لالألام   اإلطار البشــــــــأل لحيألنام  نظم األغذية املســــــــتدامة التاحين لواصــــــــالة نشــــــــاط ا يف  )و( 
ألوع حيغية جملمراج التغذية واألمألا  غّي املبدية يف ادرتاااع مش حيي ا  ااست الك واإلنتاج املستدامة املتبال ة
حيذل  الألاحيأل حيع اإلنتاج املســــــــتدان وااســــــــت الك ال ــــــــح  امل ب ، م يمة  املســــــــتدامة نظم األغذيةحيألنام  

 واملستدان.
يف سـياا جنة األمن الغذائ  البامل ، البديد من األادال س الالجنة الدائمة، اسـتضـا  )ج( 

اليت  ســــــــالرأل الضــــــــوء عالى ددرة نظم األغذية عالى  دمة التغذية حي ــــــــورة   ضــــــــ  وعالى احلاجة جملل  وجيه 
  .ااستاماراع حيناء  عالى ذل

عالى املسـا ة األنواع امل مالة وغّي املسـتغالة حيالكام   حي درة املتبالر ةحياسـتبألا  األمحيياع  )م( 
 ول مول ااســتفامة من ا. ودد اســت بع حينتائ   ذا البحث يف عم   أليه ا ألاء  اليتيف التغذية والب باع 

ا ســـــــاا الســـــــياســـــــاع يف تال الأل ين املســـــــتو. املبين حياألمن الغذائ  والتغذية وجنة األمن الغذائ  البامل  
 املتبالر ة حياحلألاجة املستدامة من  ج  األمن الغذائ  والتغذية.

الببء املزموج لســــــــــــــوء التغذية:  ديف  واج ه املدل يف  ين ” ملبنونع ا احيناء  عالى حيياني )ه( 
(، واصالس الالجنة الدائمة 2012) “األمن التغذوا لسكال املناطه احلضألية” ( و2006) “ حناء البامل

عمال ا من الرتكيز عالى ا  ـــــــــــائص الفأليدة لالبيناع احلضـــــــــــألية وشـــــــــــبه احلضـــــــــــألية والتحدياع البديدة اليت 
عضـــــــاء جملل رحيأل خمتال  الن اشـــــــاع اليت جألع يف  واج  ا يف   يه األمن الغذائ  والتغذوا. وســـــــبى األ

األمن  احلـدل حيشــــــــــــــــيل ( جملل2016)كـانول الاـاين/ينـايأل  املنتـد. البـامل  ل غـذيـة والزراعـةاألاـدال من 
 EAT Stockholm Food Forum)ازيألال/يونيه( ومنتد.  الغذائ  والتغذية يف عامل آ ذ يف التحضـــــــــــــــأل

 اجتماع  أليه ا ألاء اول الت دن ايفألز يف   يه   دام التنمية املســــــــــــتدامة)ازيألال/يونيه(، مألورا  حي 2017
يون عالى )ازيألال/يونيه( و  التنمية املســــــــتدامة   دام من 2اهلدم  الذا ركرز حي ــــــــورة  اصــــــــة عالى  نفيذ

 .“ النغّي مست ب  اهلجألة: نستامأل يف األمن الغذائ  والتنمية الأليفية”عه و وموت 2017األغذية البامل  
 

http://unscn.us14.list-manage.com/track/click?u=29563f1fe06cff1ab8137ee56&id=a39d14ec33&e=356bad92fc
https://www.unscn.org/en/news-events/past-events?idnews=1660
https://www.unscn.org/en/news-events/past-events?idnews=1660
file:///C:/Users/CAMPEAU/Downloads/Side-event_Nutrition_and_Climate_change_EN_final.pdf
https://www.unscn.org/en/news-events/past-events?idnews=1693
http://unscn.us14.list-manage.com/track/click?u=29563f1fe06cff1ab8137ee56&id=a0fa5bae27&e=356bad92fc
http://unscn.us14.list-manage.com/track/click?u=29563f1fe06cff1ab8137ee56&id=a0fa5bae27&e=356bad92fc
https://www.unscn.org/en/news-events/past-events?idnews=1436
https://www.unscn.org/en/news-events/past-events?idnews=1436
http://unscn.us14.list-manage.com/track/click?u=29563f1fe06cff1ab8137ee56&id=ff8c2d31d3&e=356bad92fc
http://unscn.us14.list-manage.com/track/click?u=29563f1fe06cff1ab8137ee56&id=ff8c2d31d3&e=356bad92fc
http://www.scpclearinghouse.org/sustainable-food-system/about
http://www.scpclearinghouse.org/sustainable-food-system/about
https://www.unscn.org/uploads/web/news/The-Double-Burden-of-Malnutrition-A-Challenge-for-cities-Worldwide.pdf
https://www.unscn.org/uploads/web/news/The-Double-Burden-of-Malnutrition-A-Challenge-for-cities-Worldwide.pdf
https://www.unscn.org/uploads/web/news/UNSCN-World-Urban-Forum-6-Statement.pdf
http://www.gffa-berlin.de/en/
http://www.ifpri.org/event/food-security-and-nutrition-urbanizing-world
http://www.ifpri.org/event/food-security-and-nutrition-urbanizing-world
http://eatforum.org/event/eat-stockholm-food-forum-2017/
http://eatforum.org/event/eat-stockholm-food-forum-2017/
http://habitat3.org/the-conference/programme/all/implementing-the-new-urban-agenda-at-all-levels-and-with-all-actors/
http://www.fao.org/world-food-day/en/
http://www.fao.org/world-food-day/en/
http://www.fao.org/world-food-day/en/
http://www.fao.org/world-food-day/en/
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 األمألا  غّي املبدية  
نظم  غذية مستدامة دامرة عالى ” دعم اإلجألاءاع املترذة لوجب  ذا املوتوع تايل عم  ع د التغذية 

نظم صـــــحية متناســـــ ة  و أل  غ ية شـــــامالة إلجألاءاع التغذية ” و “ ج  نظم غذائية صـــــحيةمن  ال ـــــموم
 .“األساسية

 بد النظم الغذائية غّي ال ـــــحية من  حيألز عوام  ا  أل اليت  ســـــا م يف الببء البامل  ل مألا ،  - 21
الألئيســــ  يف البامل ايث . و بتأل األمألا  غّي املبدية ســــبب الو اة (4)و تســــبب  وايل رحين تموع الو ياع

. ويف اع (5)ماليول شــــــــــرص 40يف املائة من الو ياع اول البامل، ما يســــــــــاوا  70   مســــــــــيولة عن 
 شـــك  األمألا  غّي املبدية عبنا  كبّيا  عالى  ين البالدال، جملا  حا  نتشـــأل حيشـــك  غّي متناســـب يف البالدال 

. و ناك (6) وايل ن ـــــ  الو ياع املبكألةاملنرفضـــــة واملتوســـــ ة الد   من الشـــــألإة الدنيا ايث  تســـــبب 
رواحيأل دوية حيع التغذية وعوام  ا  أل املت ــــــــــالة حياألمألا  غّي املبدية، لا يف ذل  النشــــــــــا  البدين والبينة 
الغذائية، األمأل الذا يي أل االيا  حيشـــك  حيالل عالى اجتا اع الوزل الزائد والســـمنة املت ـــاعدة. وميكن النظأل 

 حا احليرز الذا ي ون  يه املســـــــــــــت الكول ئياراهتم الغذائية والذا يتي أل حيشـــــــــــــك  كبّي جملل حيينة األغذية عالى 
 ذل (. لجموعة واسبة من اج اع الفاعالة والبوام  )التجارة والتوسيم واألسبار والتج يز وغّي

احيبة ولالت ـــــــــــــــدا هلذا ااجتاه، ع دع الالجنة الدائمة اجتماعا  اموعة البم  املبنية حيالتغذية الت - 22
لفأليه امل ان املشــــــرتك حيع الوكااع املبين حياألمألا  غّي املبدية ووتــــــبس   ة عمال ا وادمع املنجزاع 

، وتبس ااموعة ا ت اصاع  ألكرز عالى  سع اا ساا يف السياساع، 2017املتودبة من ا. ويف عان 
يف ســن االتحاا حياملدرســة  و كألرســس لالرتكيز يف امل ان األول عالى دضــايا الســمنة لد. األطفال الذين  م

. و نوا ااموعة  يضا  جملمراج ااعتباراع التغذوية (7)معما    ة التنفيذ املتبالر ة حيال ضاء عالى مسنة األطفال
يف تااع   أل. من عم   أليه امل ان املشــــــــــــرتك حيع الوكااع ) ا البينة والنشــــــــــــا  البدين(. و ســــــــــــا م 

( و بمـــ  و  ـــا  2013-2020بالر ـــة حيـــاألمألا  غّي املبـــديـــة )تموعـــة البمـــ  يف  نفيـــذ   ـــة البمـــ  املت
لالمبامئ ايفدمة  ي ا. ولالمضـــــــــ  ددما ، ســـــــــتضـــــــــم  مانة  أليه امل ان املشـــــــــرتك حيع الوكااع و مانة الالجنة 

  ــي ــا  لدعم ااجتماع الاالث الأل ين املســتو. حيشــيل الوداية من األمألا   2018الدائمة دوا ا يف عان 
 .2018حت ا الذا  نظمه اجمبية البامة ل مم املتحدة يف عان غّي املبدية ومكا 

 بظيم  -1ومسحس األنش ة املبألوتة  عاله ) ضال  عن احلدل املذكور يف اهلدم ااسرتا يج   - 23
( ألعضاء الالجنة الدائمة حيالتكالرم حي وع وااد اا ساا يف سياساع األمم املتحدة والدعوة حيشيل التغذية

ســـــــ ة حيشـــــــيل التغذية. كما  حا ســـــــاعدع عالى  ن وج اع النظأل اول الت وراع البحاية وحيت دمي آراء متر 
اجديدة يف تال التغذية واول ال ضـــــــــــــــايا اليت ميكن  ل  ي ذ ا األوســـــــــــــــا  األكامميية املرتالفة  و مألاكز 

 املبأل ة  و اىت الالجنة الدائمة يف ااعتبار.

__________ 

 (4) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1. 
 (5) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/ar. 
 .2017  أليأل رصد انتشار األمألا  غّي املبدية ملنظمة ال حة الباملية لبان  (6) 
واتــب  الســياســاع يف تال اإلجألاءاع    ون   ة  نفيذ منظمة ال ــحة الباملية املتبال ة حيال ضــاء عالى مسنة األطفال حيتوجيه (7) 

 .http://www.who.int/end-childhood-obesity/ar/املوصى  ا لالوداية من مسنة األطفال ومباجت ا. 
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  غذية األطفال  
نظم  غذية مستدامة دامرة عالى ” ذا املوتوع تايل عم  ع د التغذية   دعم اإلجألاءاع املترذة لوجب

 .“ألعماراالبيناع اآلمنة والداعمة لالتغذية لك  ” و “من  ج  نظم غذائية صحية ال موم
ل د ســــــــــــــالر س البحول الضــــــــــــــوء عالى   ية البوام  املشــــــــــــــرتكة حيع األجيال واليت  دم ا احلالة  - 24

األيان األل  األول من احلم  وال فولة املبكألة من  ج  ال ـــــــــــحة والنمو يف  ين التغذوية األن   ا   ية 
. و تي أل صحة األن و غذية الألترن مبا جملل اد كبّي حيإمكانية الوصول جملل النظم ال حية، (11)مألاا  احلياة

توليد اآلمنة يف  دماع ال وا ســـيما حيتو ّي الألعاية املناســـبة واملشـــورة مباشـــألة  ما   ااتمن، واحل ـــول عالى
املنشـــــطع ال بية. و تســـــم  ألوم ال ـــــألم ال ـــــح  حيي ية ايوية من ايث تـــــمال عدن ا تالل الوتـــــن 

 املناع  واستيباو املغذياع حيسبب البدو. واألمألا  وغّي ذل  من املشاك  املبوية املزمنة.
 ، دامس الالجنة الدائمة:2017ويف عان  - 25

حيااســــــتنام جملل ددراع املو فع  املدارس كنظان لتحســــــع التغذية مبنونة و ي ةحيإصــــــدار  ) ( 
)منظمة األغذية والزراعة، والوكالة الدولية لال ادة الذرية، وال ـــــندوا الدويل  ا الفنيع من مثانية  عضـــــاء  ي

لالتنمية الزراعية، واليونيســــــــي ، وحيألنام  األغذية البامل ، ومنظمة ال ــــــــحة الباملية، واملنظمة الدولية لالتنوع 
حدة، لا يف ذل  البيولوج /املب د الدويل لبحول السياساع الغذائية( ولسا ة من  ارج  سألة األمم املت

من ميسسة حيي  ومياليندا غيتق، وامليسسة الباليمة لتغذية ال ف ، والشألاكة لنماء ال ف ، والبن  الدويل، 
البــامل  لتغــذيــة ال فــ  لبــان املنتــد.  يفلالمألة األول  الو ي ــةو ــدمــاع اإلغــا ــة الكــا وليكيــة. وعألتــــــــــــــــس 

املنب د  املدرســـــــة واألغذية والتغذية: الدروس املســـــــتفامة واآل اا اجديدة لالألازي  ، ويف امليمتأل اول2017
 الندوة الدولية اول التنوع البيولوج  من  ج  األغذية والتغذية(، ويف نو مأل/ شألين الااينيف جو انسألغ )

 التغذيةلااحية مسا ة لت ويأل األطأل الفنية لألام   الو ي ة(. وكانس نو مأل/اين شألين الااملنب دة يف الألازي  )
املدرســــــــــــــية حي يامة الوكااع اليت يوجد م أل ا يف روما، و   منظمة األغذية والزراعة، وال ــــــــــــــندوا الدويل 

 لالتنمية الزراعية، وحيألنام  األغذية البامل .
امليمتأل الدويل الاالث اول اجوع ر  الل حيتنظيم الن اشــــــــــــــاع واألادال لتبامل األ كا )و( 
 (.آذار/مارس) ا ف 

اال ة عم   ألاواس حيع اال ة البم  األ ّية اليت  ناولس  مواع  15حيتنظيم  كاأل من  )ج( 
ا جمين  شـــــكال ســـــوء التغذية يف  ين مألاا  احلياة التتبن والألصـــــد، واال ة البم  حيشـــــيل ســـــب  الت ـــــد

 اا ام الدويل لبالون التغذية الدويل احلاما والبشـــــــــــــــألين املبين حيالتغذية الذا نظمه متألاملي املنب دة  الل 
:(. ونظرمس الالجنة الدائمة كذل  الندوة اول  شـــــــألين األول/ كتوحيأل) اآل ار املرت بة  مشـــــــ د التغذية املتغّير

البحاية ال اممة اليت ســـــــت ـــــــدر عن الالجنة الدائمة حيشـــــــيل  لالو ي ة. ومت عأل  النتائ  األولية عالى البحول
، عالى الندوة املشــــرتكة حيع منظمة ال ــــحة مباجة ســــوء التغذية احلام الو يم وســــوء التغذية احلام املتوســــأل

 الباملية واليونيسي .
 

  ةمتكع املأل   
 اإلجألاءاع املترذة لوجب  ذا املوتوع  شم  عدرة د اعاع معما  لكا ة تااع عم  ع د التغذية.

https://www.unscn.org/en/resource-center/UNSCN-Publications?idnews=1748
https://www.unscn.org/en/news-events/recent-news?idnews=1696
https://www.unscn.org/en/news-events/recent-news?idnews=1696
https://www.unscn.org/en/news-events/recent-news?idnews=1696
https://www.unscn.org/en/news-events/recent-news?idnews=1696
https://www.unscn.org/en/news-events/past-events?idnews=1443
https://www.unscn.org/en/news-events/past-events?idnews=1443
https://www.unscn.org/en/news-events/past-events?idnews=1436
http://www.icn2017.com/index.php?seccion=scientificArea&subSeccion=detailProgram&id=182
http://www.icn2017.com/index.php?seccion=scientificArea&subSeccion=detailProgram&id=182
http://www.icn2017.com/index.php?seccion=scientificArea&subSeccion=detailProgram&id=182
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ا ميكن جملطالا ال دراع الكامالة لشــــبوو حييكمال ا جملا عندما   ــــ  املأل ة، و   األكاأل عألتـــة  - 26
 ســـــا م املأل ة اليت لســـــوء التغذية، عالى  غذية جيدة وعندما  ظى حيالدعم الكام  من تتمب ا. وميكن  ل 

مت متكين ا وال امرة عالى الوصـــــــــول جملل املوارم والتحكم  ا، يف حيناء تتمباع ســـــــــاليمة و ل  ي أل عالى مد. 
خت يص املوارم، ا سيما األغذية، يف األسألة ما يبوم حيالفائدة عالى النتائ  اليت     ا األسألة حيكامال ا يف 

 وا املأل ة ومشـــــــــــاركت ا الكامالة يف ااتمن، يف صـــــــــــميم تال ال ـــــــــــحة والتغذية. وينبغ   ل ي ن جملعمال ا
 ااسرتا يجياع كا ة.

 ولالمساعدة عالى   يه  ذه ال دراع، شاركس الالجنة الدائمة يف األنش ة التالية: - 27
البم  عالى مباجة حمألركاع اإلن ــام وعدن التمييز ا اصــة حيالتغذية اجيردة، وا ســيما  ) ( 

اليون البامل  لالمأل ة لبان . وركرزع  ادال التوعية ونشـــأل الألســـائ  عالى عالنســـاء والفتيا ال  اليت  ي أل عالى 
املنتد. عن متكع املأل ة يف ( و آذار/مارس) ورة احلامية والستع لالجنة وتن املأل ةالد( و آذار/مارس) 2017

التوصــ  جملل   م مشــرتك لكيفية   ور ال ضــايا املتبال ة  حيغية(  يالول/ســبتمأل) ســياا األمن الغذائ  والتغذية
 ع املأل ة ادت امي ا يف سياا األمن الغذائ  والتغذية.حيتمك

البم  حينشـــــــــا  من  ينة األمم املتحدة لالمســـــــــاواة حيع اجنســـــــــع ومتكع املأل ة اليت     )و( 
 لدورة الاانية والستع لالجنة وتن املأل ة.اعضو يف الالجنة الدائمة، لتحضّي 

 
المعارف عبر منظومة األمم التشييييجيى علا تقاسييييم  - 4الهدف االسييييتراتيجي  - ثامًنا 

 وخارجها المتحدة
 .2 و 1يتم  غ ية اإلجألاءاع املتررذة لوجب  ذا املوتوع معما  لال د ع ااسرتا يجيع 

، 2016 نو مأل/ شـــــــــــــــألين الاــاينملواكبــة  ــذا الت ور، مسحــس جملعــامة  يكالــة جمللكرتونيــة جألع يف  - 28
حيتو ّي مألكز جامن اديث وســــــ   ااســــــتبمال لالح ــــــول عالى املبالوماع املتبالر ة حيالتغذية. و ضــــــن نظان 

من  ج  تـــــــــمال ســـــــــ ولة الوصـــــــــول جملل  2017احلفظ اإللكرتوين الغين حيايفتو. إلصـــــــــالا شـــــــــام  عان 
ائمة. ودد مت الكمياع الكبّية من الن ــــــــوص اليت مت  ب ا  الل الســــــــنواع األرحيبع من عم  الالجنة الد

 بزيز  بامل األ بار واملبالوماع املتبالر ة حيالتغذية من  الل التنبي اع اإللكرتونية والتحديااع رحين الســـنوية 
 املألسالة جملل املشرتكع يف الالجنة الدائمة وجملل اجم ور األوسن عن طأليه وسائ  التواص  ااجتماع .

ة الدائمة حيرت ة و ائه املنادشـــــة جملل الالغاع ولضـــــمال  عالى مســـــتو. من ااســـــتيباو،   ون الالجن - 29
الســس الألئيســية ل مم املتحدة. كما يتم التشــجين عالى املســا ة يف الن اشــاع اإللكرتونية ويف نداء الالجنة 

 الدائمة لت دمي املسا اع حيك  لغاع األمم املتحدة.
مة  يضـــــــــــــا حيتيســـــــــــــّي تتمباع ويف جملطار الدور الذا  يميه يف  بامل املبارم، دامس الالجنة الدائ - 30

( 2  )2017( تتمن ممارســة اهلينة البامة لالبحول واإلرشــام الزراع  لبان 1املمارســة اإللكرتونية التالية: )
( ومنتد. 4( والفأليه اإللكرتوين املبين حيالتغذية و غّي املناخ  )3وتتمن املمارســـة املبين حيالزراعة والتغذية  )

 التغذية واألمألا  املزمنة غّي املبدية.املنادشاع اإللكرتونية حيشيل 
 

https://www.unscn.org/en/news-events/past-events?idnews=1656
https://www.unscn.org/en/news-events/past-events?idnews=1656
https://www.unscn.org/en/news-events/past-events?idnews=1555
https://www.unscn.org/en/news-events/past-events?idnews=1555
https://www.unscn.org/en/news-events/past-events?idnews=1555
https://www.unscn.org/en/news-events/past-events?idnews=1731
https://www.unscn.org/en/news-events/past-events?idnews=1731
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 االستنتاجات -تاسًعا  
عمالس الالجنة الدائمة عالى زيامة ا ســــــــاا الســــــــياســــــــاع حيع وكااع األمم املتحدة واســــــــت الل  - 31

  و   وجي ية عاملية لســـــياســـــاع التغذية وحيألات ا، حيالتماشـــــ  من األطأل الباملية و  دا  ا ااســـــرتا يجية. 
  ســـياســـاع  عضـــائ ا يف  ديد ن ا  التطزر وســـب   ألشـــيد املوارم املتااة. ومن  الل ودد ســـاعد اســـتبألا

املشـــاركة يف البمالياع واملنتدياع املرتالفة، ار  س الالجنة الدائمة حيي ية مباجة  دا التغذية جملل م ـــام 
مة انمية املسـتدلالتنمية املسـتدامة، وا سـيما رواحي ه حيي دام الت 2030البوام  الألئيسـية لتح يه   ة عان 

األ أل.. وددمس جملرشـــاماع حيشـــيل جملمراج التغذية يف جملطار عم  األمم املتحدة لالمســـاعدة اإل ائية لضـــمال 
 التنفيذ عالى املستو. ال  ألا.

و ســـــــبى الالجنة الدائمة جملل  بزيز اا ســـــــاا يف الســـــــياســـــــاع و نســـــــيه  نفيذ ا يف منظومة األمم  - 32
ين داعدة عضــــــــويت ا لالســــــــماا حياعتمام ح      جملزاء التغذية. املتحدة. و  ي ا  لذل ، ســــــــتواصــــــــ   وســــــــ

اخنألاط ا من األج زة الألئاســـية ألعضـــائ ا. وســـتواصـــ   ســـاليأل الضـــوء  تبزيزوســـت ون الالجنة الدائمة  يضـــا  حي
 املبين املســـــــــتو. الأل ين الســـــــــياســـــــــ  املنتد.و ســـــــــا م يف عم   2030عان  اليت  برتا   ةعالى الألواحيأل 

  شــم  متينة أليه امل ان املشــرتك حيع الوكااع لتشــجين   يه نتائ  املســتدامة. وســوم  بم  من  حيالتنمية
يف ااجتماع الاالث الأل ين املستو. حيشيل الوداية من األمألا  غّي املبدية ومكا حت ا الذا  ،التغذية  حيبام

 .2018 نظمه اجمبية البامة ل مم املتحدة عان 
 


