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  األعمال جدول من 11 البند
 المؤتمرات عن المنبثقة النصوص ومتابعة تطبيق

 المتحدة لألمم الرئيسية القمة ومؤتمرات
   
  بالتغذية المعنية الدائمة المتحدة األمم منظومة لجنة  

  
 العام األمين من مقدمة مذكرة  

 
 األمم منظومة جلنة تق ي  واالجتماعي االقتصـــــــــــــا   اجمللس إىل حييل بأن العام األمني يتشـــــــــــــ    
  .2018/207 اجمللس بق ار عملا  وذلك بالتغذية املعنية الدائمة املتحدة
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 *بالتغذية المعنية الدائمة المتحدة األمم لجنة تقرير  
 [والف نسية والع بية والصينية وال وسية واإلنكليزية باإلسبانية :األصل]

 
 أساسية معلومات - أّوالا  

 اللجنة املتحدة لألمم التابع واالجتماعي االقتصـــــــــا   اجمللس أنشـــــــــأ ،1977 أب يل/نيســـــــــان يف - 1
 املعنية الدائمة املتحدة األمم جلنة لتصـــــــــــــــب  املطا  هناية يف تســـــــــــــــميت ا أعيد اليت بالتغذية املعنية الف عية
 وهي صاحلة، (1977) األصلية واالجتماعي االقتصا   اجمللس والية تزال وال الدائمة(. )اللجنة بالتغذية
 املســـــ ولية جماال  وتتمثل التغذية. أجل من املتحدة األمم ســـــياســـــا  يف والتنســـــي  االتســـــا  على الرتكيز

 وحجم ا، التغذية، ملشـــــــــــــــاكل املتحدة األمم منظومة الســـــــــــــــتجابة العام االجتاه إبقاء (1) يف: ال ئيســـــــــــــــية
 املتحدة األمم ســــــــــياســــــــــا  ملواءمة التقاء نقطة اجمللس وجعل (2) االســــــــــتع ا   قيد وأث ها، واتســــــــــاق ا،
 منظومة يف والربامج واالسرتاتيجيا  والسياسا  املفاهيم ومواءمة لتطوي  املبا را  واختاذ (3) وأنشطت ا 

 خطوط وضـــــــــــــــع من التمكن غيةب األهدا  حتقي  يف احمل ز والتقدم التجارب وتقييم (4) املتحدة  األمم
 القط  . املستوى وعلى املتحدة األمم وكاال  بني املتبا ل الدعم إلج اءا  توجي ية

  
 التطور - ثانياا  

 باالحرتام وحيظى مســمو  صــو  ف ي ،قوية مسعة م ة أول ظ ورها منذ الدائمة اللجنة اكتســب  - 2
 تابع رئاســـــــــــي ج از من رمسية بوالية املكلَّف الوحيد املتحدة األمم كيان  وهي العاملية، التغذية ســـــــــــاحة يف

 األمم عقد أجل من الط ي  مت يد على الدائمة اللجنة وتســاعد التغذية. على حصــ اا  للرتكيز املتحدة لألمم
 للم مت  كمتابعة  التغذية(، عقدب يلي ما يف إليه املشــــار ،2025-2016) التغذية أجل من للعمل املتحدة
 اللجنة تزال وال .2030 لعام املســــــتدامة التنمية خطة حتقي  حنو  افعة وكقوة بالتغذية، املعين الثاين الدويل
 التغذية جمال يف األوسع النطا  على التغذية وأوساط املتحدة األمم “أ اء توحيد” بضمان ملتزمة الدائمة

 املع فة، وتبا ل احلوار وتعزيز املشـــرتكة، العاملية اإلج اءا  وتشـــجيع الســـياســـا ، اتســـا  تدعيم ط ي  عن
 اإلنســان، حقو  بإطار يســرت ــد متســقاا  هنجاا  الدائمة اللجنة وُتطبِّ  بالتغذية. والتوعية للمســاءلة والرتويج

 أســـاســـيان امل أة حقو  وإعمال اجلنســـني بني املســـاواة بأن وتُق  والتغذية، الكايف الغذاء يف احل  ســـيما وال
 التغذية. أهدا  لتحقي 

 املتحدة، األمم وكاال  الدائمة: اللجنة  اخل أساسية  وائ  ثلث التاريخ م  على هناك وكان  - 3
 واملنظمــا  الثنــائيــة، الشـــــــــــــــ يكــة واجل ــا  الــدوليــة، احلكوميــة واهليئــا  التمويــل م ســـــــــــــــســــــــــــــــا  في ــا مبــا
 يف 2016 عام منذ الدائمة اللجنة عضـــــــوية وتنحصـــــــ  البحثية. املدين/امل ســـــــســـــــا  احلكومية/اجملتمع غري

 االنضـــــــمام إىل املتحدة لألمم التابعة غري املنظما  من خمتارة طائفة  ع  ولكن ا املتحدة، األمم منظومة
 من العديد تضــم منصــا  مع وســا  قدم على أيضــاا  الدائمة اللجنة وتعمل وكم اقبني. منتســبني كأعضــاء
 جمموعة إىل باحلاجة من ا اعرتافاا  ذية،التغ تعزيز وح كة العاملي الغذائي األمن جلنة مثل املصـــلحة، أصـــحاب
 اللجنة أمانة وت تبط أ ــــكاله. جبميع التغذية ســــوء على القضــــاء يف للمســــا ة الفاعلة العناصــــ  من متنوعة
  املاحنني. وف ا ى التمويل، ووكاال  البحوث، ووكاال  احلكوما ، مع وطيدة بأواص  الدائمة

 

 .رمسي حت ي   ون التق ي  هذا يصدر * 
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 الزراعيــة للتنميــة الــدويل الصـــــــــــــــنــدو  رئيس نــائــ  ،Cornelia Richter الســـــــــــــــيــدة وأصـــــــــــــــبحــ  - 4
 اهليئة أصـــــــوا  بإمجا  الدائمة للجنة عشـــــــ ة الثالثة ةال ئيســـــــ ،2018 الثاين يناي /كانون يف ،)الصـــــــندو (

 نائ  ،Michel Mordasini الســــيد عمل ،2018 إىل 2016 من الفرتة وخلل الدائمة. للجنة التنفيذية
 اللجنة أمانة إنشــــاء إعا ة على املســــاعدة يف حيو   ور له وكان الدائمة، للجنة رئيســــاا  الصــــندو ، رئيس

  )روما(. والزراعة األغذية منظمة إىل )جنيف( العاملية الصحة منظمة من عو هتا بعد الدائمة
 يف عضــــــــــــــويت ا إىل الصــــــــــــــناعية للتنمية املتحدة األمم منظمة بانضــــــــــــــمام الدائمة اللجنة ورحَّب  - 5

 التغــذيــة واليــاهتــا تتجــاوز اليت الوكــاال  من األعضــــــــــــــــاء عــد  يف املســـــــــــــــتم ة الزيــا ة وُتظ   .2018 عــام
 املتعد ة التغذية طبيعة (1)م اق ( بصـــــــــــفة وعضـــــــــــوان واحد منتســـــــــــ  وعضـــــــــــو حالياا  رمسياا  عضـــــــــــواا  14)

 اللجنة وتبين وب اجم ا. سياساهتا يف التغذية ت اعي اليت املتحدة األمم لوكاال  املتنامي والعد  التخصصا 
 از واجية جتن  الوق  نفس ويف أث  أقصـــــــــــى حتقي  يكفل مبا قوهتم، ونقاط أعضـــــــــــائ ا والية على الدائمة
 للتنمية الدويل والصـــــــــــــــندو  والزراعة، األغذية منظمة من الدائمة للجنة التوجي ية اللجنة وتتألف اجل و .
 اللجنة ورئيس العاملية، الصـــحة ومنظمة ي،العامل األغذية وب نامج للطفولة، املتحدة األمم ومنظمة الزراعية،
 وأمانت ا. الدائمة

 االســـــــــــــــرتاتيجية خطت ا يف الوار ة األربعة االســـــــــــــــرتاتيجية ألهداف ا وفقاا  الدائمة اللجنة وتعمل - 6
(2016-2020:) 

 بشـــأن والدعوة املتحدة األمم ســـياســـا  يف االتســـا  تعظيم - 1 االســـرتاتيجي اهلد  أ() 
 التغذية

 املتحدة األمم منظومة عمليا  ومساءلة اتسا   عم - 2 االسرتاتيجي اهلد  ب() 
 بالتغذية املتعل قة النا ئةو  اجلديدة القضايا استطل  - 3 االسرتاتيجي اهلد  ج() 
 املتحدة األمم منظومة مســـــــــــتوى على املعار  تبا ل تعزيز - 4 االســـــــــــرتاتيجي اهلد   () 
 وخارج ا

 املتغرية التغذية لتحديا  اســـــــــــــــتجابة الســـــــــــــــنني م  على الدائمة اللجنة اســـــــــــــــرتاتيجيا  وُعدِّل  - 7
 أفضل. تغذية أجل من السليمة واحلوكمة املساءلة على ت كيزها على نفسه الوق  يف احلفاظ مع باستم ار،
 احلالة وتقييم النا ـــــــئة، بالقضـــــــايا املتعل  اخلطاب حفز ط ي  عن ذلك حتقي  إىل الدائمة اللجنة وتســـــــعى
 الصلة. ذا  احلوكمة وت تيبا  العاملية التغذية مش د يف ال اهنة
  

__________ 

 صاخلا املتحدة األمم ومق ر الزراعية، للتنمية الدويل والصـــــــــــــــندو  الذرية، للطاقة الدولية والوكالة والزراعة، األغذية منظمة (1) 
 لتنســي  املتحدة األمم ومكت  بالتنســي ، املعين املتحدة األمم منظومة يف التنفيذيني ال ؤســاء وجملس الغذاء، يف باحل  املعين

 واالجتماعية االقتصـــــا ية الشـــــ ون وإ ارة للطفولة، املتحدة األمم ومنظمة للبيئة، املتحدة األمم وب نامج اإلنســـــانية، الشـــــ ون
 امل أة، ومتكني اجلنســني بني للمســاواة املتحدة األمم وهيئة اللجئني، لشــ ون املتحدة األمم يةومفوضــ املتحدة، لألمم التابعة

 الزراعية البحوث م اكز وجتمع الصــــــناعية، للتنمية املتحدة األمم ومنظمة العاملية، الصــــــحة ومنظمة العاملي، األغذية وب نامج
 منتســ . كعضـــو  البيولوجي للتنو  الدولية املنظمة خلل من الدولية( الزراعية للبحوث االســـتشـــارية اجلماعة )ســـابقا الدولية

 التغذية/مبا رة تعزيز حل كة املتحدة األمم  ــــبكة وأمانة العاملي الغذائي األمن جلنة أمانة من كل  م اق  بصــــفة في ا وتشــــارك
 .األطفال لدى التغذية ونقص اجلو  على القضاء
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 وحوكمتها التغذية مشهد - ثالثاا  
 األربعة، االســـــــــــــــرتاتيجية أهداف ا خلل من للتغذية العاملية احلوكمة يف الدائمة اللجنة ُتســـــــــــــــاهم - 8

 جلنة و ور للتغذية العاملية احلوكمة بعنوان صـــــــدر  اليت املناقشـــــــة وثيقة تناولته الذ  بالتقييم ومســـــــرت ـــــــدة
 بشـــــــــــــــــأن التغــذيــة عقــد عمــل جملــال  عمــاا  اجل و  تلــك وتُبــذل .بــالتغــذيــة املعنيــة الــدائمــة املتحــدة األمم

 .“التغذية أجل من واملساءلة احلوكمة تعزيز”
 احلكوما  عات  على األول املقام يف التغذية ســــــــــوء أ ــــــــــكال مجيع معاجلة عن املســــــــــ ولية وتقع - 9

 القطاعني من األخ ى الفاعلة اجل ا  وفق ا تعمل اليت الوطنية السياسا  أُط  احلكوما  وحُتدِّ  الوطنية.
 الدعم وحُتفِّز رئيســــــية عامة منافع توفِّ  فإهنا الســــــليم الوجه على اأُلط  هذه توضــــــع وعندما واخلاص. العام
 ولكن ســـــــــــــــليمة. خيارا  اختاذ حنو املســـــــــــــــت لكني وتوجه إجيابية، إســـــــــــــــ اما  لتقدمي اخلاص القطا  من

 التحول إج اءا  لتنفيذ  قي  وإ ـــــــــــــــ ا   ـــــــــــــــاملة حوكمة من البد ولذلك بالتأثري، تنف   ال احلكوما 
  .واحمللية والوطنية العاملية املستويا  على الض ورية

 إىل بـــالـــدعوة املعنيـــة وآليـــاهتـــا ال ئـــاســـــــــــــــيـــة أج زهتـــا خلل من - املتحـــدة األمم وكـــاال  وتـــدعم - 10
 التغذية ســــوء على القضــــاء أجل من ســــياســــاهتا صــــياغة يف احلكوما  - القط ية ومنصــــاهتا االجتماعا ،

بل زيا ة هو الدعم هذا من واهلد  أ ــــــــــــــكاله. جبميع  وبناء التغذية، موار  إىل احلكوما  وصــــــــــــــول ســــــــــــــُ
 آليــا  خلل من الوكــاال  هــذه يف التغــذيــة وظــائف بني ال بط ويتم وتعزيزهــا. والوظيفيــة الفنيــة القــدرا 

  الدائمة. اللجنة مثل املتحدة، األمم نطا  على
 مبا ـــ  غري أو مبا ـــ اا  ارتباطاا  امل تبطة الكثرية األعمال وجداول املتطور التغذية مشـــ د ضـــوء ويف - 11

 املســـــــــــتويا  على احلكومية وغري احلكومية الفاعلة اجل ا  من متنوعة جمموعة إلي ا تســـــــــــعى اليت بالتغذية
 احلوكمــة وت تيبــا  ال اهنــة احلــالــة تقييم على الــدائمــة اللجنــة ُتســــــــــــــــاعــد الف عيــة، والوطنيــة والوطنيــة الــدوليــة
 من حمدَّ ة زمنية لفرتا  املمارســني جلماعا  انتقائية اجتماعا  عقد الدائمة اللجنة وتُنســِّ  الصــلة. ذا 
 وُتشـارك وخربهتم. أعضـائ ا كفاءة  من واالسـتفا ة ومناقشـت ا، الصـلة ذا  املواضـيع بتحليل الن و  أجل

 األخ ى، ال ئيسية املعنية اجل ا  مع املتحدة األمم منظومة خارج أوسع تفاعل  يف أيضاا  الدائمة اللجنة
 املنصـــــا  خلل من اخلاص، والقطا  املدين، واجملتمع البحثية، واالحتا ا  الثنائية، الشـــــ يكة اجل ا  مثل

 اجلماعا  هذه توحيد على الدائمة اللجنة هبا تضـــــــــطلع اليت التواصـــــــــل أعمال وتســـــــــاعد القائمة. الوطنية
  املشاركة. على غريها وحفز
 مع التعاون تكثيف البلدان يف التعميم وتنسي  عنه واملساءلة التنفيذ اتسا   عم ج و  وتتطل  - 12

 حنو على البلدان احتياجا  حتديد املنســــــــــــ  الن ج هذا ويتي  التغذية. تعزيز حل كة املتحدة األمم  ــــــــــــبكة
 احمللية. االحتياجا  يُليب الذ  الفعال الســـــياســـــاي التوجيه الدائمة اللجنة تقدمي ضـــــمان أجل من أفضـــــل

 من املقصــــو ين املســــتعملني إىل الوصــــول على اهلامة األ وا  قدرة التحالف أواصــــ  توثي  أيضــــاا  ويضــــمن
 يف ال غبة من وانطلقاا  املتحدة، األمم يف إصـــــــلحا  تشـــــــ د فرتة وخلل الربامج. تصـــــــميم حتســـــــني أجل

 من مبزيد املوار  استخدام خلل من أكرب أث اا  حيق  معاا  العمل أن الدائمة اللجنة تثب  املتواصل، التحسني
  والفعالية. الكفاءة

  

https://www.unscn.org/en/resource-center/UNSCN-Publications?idnews=1653
https://www.unscn.org/en/resource-center/UNSCN-Publications?idnews=1653
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 التغذية عقد إطار في - رابعاا  
  اخل الســـــياســـــي األعمال جدول رأس على التغذية وضـــــع يف التغذية عقد عن اإلعلن ســـــاهم - 13

 اللجنة يف التنســـــــــــــــي  آلية 70/259 رقم املتحدة لألمم العامة اجلمعية ق ار و عا املتحدة. األمم منظومة
  وراا  التغذية، لعقد ال مسية غري األمانة من جزءاا  بوصـــــــــف ا الدائمة، اللجنة وأ    الدعم. تقدمي إىل الدائمة
 يف العاملية الصـــحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة ســـاعد  إذ ،2018 عام يف احمل ز التقدم يف أســـاســـياا 
 من التغذية عقد إزاء التزاما  صـــــــــــــــياغة (1) يلي: ما خلل من ذلك وحتق  والتنظيمي. القيا    ور ا
 هلا  والرتويج ونشـــــــــــ ها االلتزاما  تلك ومجع األخ ى الفاعلة واجل ا  املتحدة األمم وكاال  من جمموعة

 الوثيقة. هذه حتديث هبا ميكن اليت الســـــــبل وحتديد التغذية عقد عمل ب نامج إصـــــــدار يف واملســـــــاعدة (2)
 األمم منظومة مســــتوى على املعار  تبا ل تعزيز - 4 االســــرتاتيجي اهلد  إطار يف إضــــافية أنشــــطة وت  

  .وخارج ا املتحدة
 قدماا. املضــي أجل من احللول لتحديد  ــاملة نظ ة التغذية ســوء ملشــكلة العاملي الطابع ويتطل  - 14

 والقطاعا  الفاعلة اجل ا  بني أكرب تآزر أوجه بناء إىل الدائمة اللجنة تســـــــــــــــعى التغذية، عقد ولنجاح
 اجلارية. املتحدة األمم عقو  خمتلف وكذلك التغذية على امل ث ة

 يف التغذية بعقد تلتزم املتحدة لألمم تابعة وكالة أول باعتباره الزراعية، للتنمية الدويل والصـــــــندو  - 15
 بني بدوره الصـــــــــــــــندو  وينف   .اآلن حىت إجنازا  من حققه عما اإلبلغ على األقدر هو ،2017 عام

 زراعة يف متخصـــــــــصـــــــــة املتحدة لألمم تابعة وكالةك  مييزه الذ  املز وج للطابع نظ اا  اإلمنائية الفاعلة اجل ا 
 ســــــتثمارا ال اللزم التمويل للحكوما  توف   ولية مالية م ســــــســــــةكو  ال يفية، والتنمية الصــــــغرية احليازا 

 ال يفية، املناط  يف هشــا ــة واألكث  الفقرية األســ  حتديداا  عمله يســت د و  التغذية. جمال يف وفعالة  ائمة
 تشـــــ ين ويف األصـــــلية. والشـــــعوب - امل اهقا  البنا  وخاصـــــة - والشـــــباب واألطفال النســـــاء يشـــــمل مبا

 إج اءا  اختاذ (2)بامل اهقا  املعين الثالث الدويل امل مت  أثناء الصـــــــــــــندو   ـــــــــــــجع ،2018 أكتوب /األول
 ســـن يف واحلمل الزواج ملنع الشـــاملة الن ج على أوســـع بصـــورة الرتكيز لتشـــمل الصـــحية التدخل  تتجاوز
 تنشــئة ضــمان أجل من األصــلية الشــعوب ومتكني الشــباب متكني ملبا را  خاص اهتمام إيلء ومت .مبك ة

 .ومأمونة صحية بيئة يف وتعليم ن الفتيا 
 اجمللس علي ا واف  اليت القط ية االســـــــــــــــرتاتيجية الف ص ب امج من املائة يف 100 نســـــــــــــــبة وكان  - 16

 للتغذية امل اعية واملن ( )الق و  املشاريع عد  وبلغ .(3)للتغذية م اعية 2018 عام يف للصندو  التنفيذ 
 أثناء املشاريع من املائة يف 48 يعا ل ما أ  مش وعاا، 27 أصل من 13 متويل ا على املوافقة صدر  اليت

 الصـــندو  نظمو  املشـــاريع. من املائة يف 33 بنســـبة احملد  األصـــلي املســـت د  املســـتوى يتخطى ومبا الســـنة

__________ 

 أحد ت ك عدم كندا.  حكومة من وبدعم إيطاليا يف الطفولة إنقاذ منظمة مع الوثي  بالتعاون الزراعية للتنمية الدويل الصـــــــــندو  (2) 
 (.Leaving no one behind: Making the case for adolescent girl) بامل اهقا  االهتمام إىل احلاجة إثبا  ال ك : خلف
 .2018 أكتوب /األول تش ين 23-22 روما،

 الصــــندو ( يف األعضــــاء الدول )من نامياا  بلداا  13 يف للصــــندو  التنفيذ  اجمللس علي ا واف  اليت للتغذية امل اعية املشــــاريع (3) 
 وموزامبي ، ،وهندوراس وهاييت، وغينيا، وتشــــــــا ، الوســــــــطى، أف يقيا ومج ورية والربازيل، وبوروند ،وبنن،  بنغل يش، :وهي

 .وسرياليون والنيج ، وميامنار،

https://www.unscn.org/uploads/web/news/Work-Programme_UN-Decade-of-Action-on-Nutrition-20170517.pdf
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 للتغــذيــة م اعيــة ب امج تصــــــــــــــميم جمــال يف القــدرا  تعزيز أجــل من (4)القــدرا  لبنــاء إقليميتني عمــل حلقيت
 اللتينيــة أم يكــا إقليمي يف املختلفــة الصــــــــــــــنــدو  اســــــــــــــتثمــارا  ميثلون (5)م نيــاا  117 وتــدريــ  ،وتنفيــذهــا

 الف ص ب امج لوضـــــــــع تقنية مســـــــــاعدة قدم  ذلك، إىل باإلضـــــــــافةو  .واجلنوبية الشـــــــــ قية وأف يقيا ،الكارييبو 
 الذ  (6)للتغذية امل اعية القيمة ســلســل  ليل أيضــاا  شــ ونُ  وتنفيذها. املشــاريع وتصــميم القط ية االســرتاتيجية

 التغذية بشـــــــــــــأن جديدة عمل خطة الصـــــــــــــندو  وضـــــــــــــعو  .املشـــــــــــــاريع تصـــــــــــــميم خطوا  بالتفصـــــــــــــيل يبني
 املشــــــاريع نســــــبة وزيا ة 2021 عام حبلول  ــــــخص مليون 12 تغذية بتحســــــني ويلتزم (2019-2025)

  .(7)2021 عام حبلول عام حبلول املائة يف 50 إىل التصميم م حلة يف للتغذية امل اعية
  

 المتحدة األمم ستتتتتتتياستتتتتتتات في االتستتتتتتتا  تعظيم - 1 االستتتتتتتتراتيجي الهدف - خامساا 
 التغذية بشأن والدعوة

 واملســــاءلة احلوكمة تعزيز” بشــــأن التغذية عقد عمل جمال املوضــــو  هذا إطار يف املتخذة اإلج اءا  تدعم  
 .“صحية غذائية نُظم أجل من الصمو  على القا رة املستدامة األغذية نُظم” و (8)“التغذية أجل من
 والغايا  ،2012 عام يف العاملية الصـــــــــــــحة مجعية علي ا اتفق  اليت العاملية التغذية غايا  توفِّ  - 17

 يف بالتغذية املعين الثاين الدويل امل مت  عن الصــــــــــا رة والتوصــــــــــيا  الســــــــــارية، غري باألم ا  املتعلقة العاملية
 الغايا  تلك وُتشكِّل أ كاله. جبميع التغذية سوء مكافحة أجل من للعمل واضحاا  توجي اا  ،2014 عام
 لتحقي  وض ورية  املة باعتبارها إلي ا النظ  ينبغي اليت املستدامة التنمية أهدا  نسيج من يتجزأ ال جزءاا 
 العاملي العمل من سـنوا  عشـ  إىل الدعوة خلل من ال سـالة هذه التغذية عقد ويُعزز .2030 عام خطة

  أعله. املذكورة الغايا  بلوغ أجل من التغذية بشأن واملنس  املعجل
 جزءا التغذية تشـــــــكل أن التغذية، بشـــــــأن والدعوة الســـــــياســـــــا  اتســـــــا  لتعظيم الضـــــــ ور  ومن - 18
 الدائمة اللجنة مشــــــــــــاركة مشل  ولذلك الدولية. احلكومية واملنصــــــــــــا  العمليا  من جمموعة من يتجزأ ال

 األج زة خمتلف بني التغذية رســـــائل اتســـــا  تعزيز أجل من التالية األج زة مع أنشـــــطة 2018 عام خلل
 اجلنســـــــــــــــني، بني واملســـــــــــــــــاواة ،2030 وعـــام بـــالصـــــــــــــــحـــة، املتعلقـــة األعمـــال جـــداول بني ي بط حنو على

 الغذائي. واألمن
 التنمية وأهدا  التغذية بني لل بط خرباء ف ي  اجتما  عقد إىل الدائمة اللجنة  ع  أ() 
 من املســتفا ة الدروس إىل احلدث هذا واســتند .2018 عام يف (هيوني/)حزي ان االســتع ا  قيد املســتدامة

__________ 

 ،1 التغذية عقد جماال  يف واملسا ة ،للتغذية امل اعية الزراعة جمال يف القدرا  تعزيز يف املسا ة للصندو ، 2 العمل جمال (4) 
 .5 و ،4 و ،3 و

 بنما. يف وأربعون وستة بوتسوانا يف  خصاا  وسبعون واحد (5) 
 (6) https://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/40805038. 
 للتغذية. وم   ا  وأنشطة أهدا  للتغذية امل اعي املش و  يف ص احة حتد  (7) 
 وهي: العمل، إطار توصــــــــيا  عن منبثقة ومرتابطة  ــــــــاملة عمل جماال  ســــــــتة التغذية بعقد اخلاص العمل ب نامج يشــــــــمل (8) 

  ــاملة تغطية توفِّ  متناســقة صــحية ونُظم (2) صــحية  غذائية نُظم أجل من الصــمو  على قا رة مســتدامة أغذية نُظم (1)
 التغذية  لتحســـــــــــــــني واالســـــــــــــــتثمار جارةوالت (4) التغذو   والتثقيف االجتماعية واحلماية (3) اجلوه ية  التغذية إلج اءا 

 التغذية. أجل من واملساءلة احلوكمة وتعزيز (6) األعمار  لكل للتغذية والداعمة اآلمنة والبيئا  (5)

https://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/40805038
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 منذ انبثق  اليت والنتائج (2017 هيوني/)حزي ان 2 املســـــــــتدامة التنمية هد  بشـــــــــأن اخلرباء ف ي  اجتما 
 حت  الدائمة واللجنة العاملية الصـــحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة بني املشـــرتك احلدث عن أق ب ع د
 يف EAT منتدى يف أســابيع بضــعة قبل عقد الذ  2030 عام خبطة الدفع أجل من التغذية معاجلة عنوان

 التخصــــــــــــصــــــــــــا  من واســــــــــــع طيف من خرباء احلدث يف و ــــــــــــارك (.2018 )يونيو/حزي ان ســــــــــــتوك وم
 حيث املدين( واجملتمع املتحدة، واألمم اخلاص، والقطا  البحثية، وامل ســـســـا  األكا ميية، األوســـاط )مثل

 على الضـــــــوء مســـــــلطني الزوايا، خمتلف من املســـــــتدامة التنمية أهدا  حبث يف اليوم ونصـــــــف يوما أمضـــــــوا
 وعق  لتحقيق ا. وحمفزاا  املســــــتدامة التنمية أهدا  بني ربط قوة التغذية هبا ُتشــــــكِّل أن ميكن اليت الط يقة

 الدائمة. اللجنة منس  عقدها إعلمية جلسة خلل األعضاء الدول إىل رئيسية رسائل ُقدِّم  املداوال ،
 يف إســ اماهتم نشــ وا األســاســية املعلوما  وثيقة يف ســا وا الذين امل لفني من العديد أن بامللحظة وجدي 
 الدائمة. اللجنة عملية على املصــــــــــداقية من مزيداا  أضــــــــــفى ما وهو بذاهتا، قائمة كمطبوعا   املطا  هناية

 التنمية عن العام األمني تق ي  يف لإلســـــــــــــــ ام الدائمة اللجنة أمانة إىل الدعوة وجِّ   ذلك، على وعلوة
 املتحـــدة لألمم العـــامـــة للجمعيـــة والســـــــــــــــبعني الثـــالثـــة الـــدورة إىل املقـــدَّم والتغـــذيـــة الغـــذائي واألمن الزراعيـــة

(A/73/293، /2018 أغسطسآب.) 
 في ا، و ـــــــارك  ألعضـــــــائ ا الدولية احلكومية العمليا  إعدا  الدائمة اللجنة و عم  ب() 

 لربنامج العامة واجلمعية امل أة، وضع وجلنة والزراعة، األغذية منظمة وجملس العاملية، الصحة مجعية قبيل من
 وصحية. مستدامة غذائية نُظم تعزيز على املساعدة أجل من للبيئة املتحدة األمم

 أمانت ا، وقام  التغذية، سوء أ كال جلميع التصد  ج و  الدائمة اللجنة و جع  ج() 
 يلي: مبا في ا، وعضــــــــوا املعدية غري باألم ا  املعنية الوكاال  بني املشــــــــرتكة العمل ف قة منســــــــ  بوصــــــــف ا

 صياغة عملية وقيا ة القط ية البعثا  و عم (2) املتوخاة  ونواجت ا العمل ف قة عمل خطة وضع  عم (1)
 من األول ال بع يف إيفــا هــا املزمع - املقبلــة القط يــة البعثــا  أجــل من التغــذيــة بشــــــــــــــــأن توجي يــة مــذك ة
 يف والتغذية الغذائية والُنظم املعدية غري األم ا  بشــــــــأن الدائمة اللجنة نشــــــــ ة ووضــــــــع (3)  2019 عام
 ومكافحت ا، املعدية غري األم ا  من بالوقاية املعين املســــتوى ال فيع الثالث االجتما  لعقد التحضــــري إطار
 تنظيم يف واملســــــــــــــاعدة (4)  2018 عام يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية رعاية حت  تنظيمه ج ى الذ 

 بني املشــــــرتك املتحدة األمم عمل ف قة مع باال ــــــرتاك الدائمة اللجنة نظمته الذ  اجلانيب احلدث وحضــــــور
 األمم عمل ف قة فعالية أصـــــــــــــــدقاء عنوان حت  ومكافحت ا املعدية األم ا  من بالوقاية املعنية الوكاال 
 يف األعضـــــــاء الدول  عم ومكافحت ا: املعدية األم ا  من بالوقاية املعنية الوكاال  بني املشـــــــرتكة املتحدة
 املق  ،2018 ســــــــــــبتمربأيلول/) املعدية غري باألم ا  املتصــــــــــــلة املســــــــــــتدامة التنمية أهدا  غايا  حتقي 

 املتحدة(. لألمم ال ئيسي
 وكعضـــو العاملي الغذائي األمن للجنة االســـتشـــارية اجملموعة يف الدائمة اللجنة و ـــارك   () 

 نشط بدور حتديداا  واملشاركة العاملي( الغذائي األمن للجنة التقين العمل )ف ي  التقنية عمل ا ف   معظم يف
 الدائمة اللجنة أمانة وســــــــــــــع  العاملي. الغذائي األمن جلنة عن املنبث  بالتغذية املعين التقين العمل ف ي  يف

 وأ ل  املشـــــرتكة، والُن ج املواقف بشـــــأن األعضـــــاء بني اآلراء يف تواف  إىل التوصـــــل إىل العملية هذه طوال
 التماس على أيضــــــاا  الدائمة اللجنة وتعكف احلضــــــور. من يتمكنوا م الذين األعضــــــاء عن بالنيابة ببيانا 
 جلنة مع باال ـرتاك تسـتضـيفه الذ  احلدث خلل من املثال سـبيل على وذلك بالعمل، ُقدماا  للدفع أفكار
 التوجي ية اخلطوط إعدا  حنو أفضل: تغذية أجل من األغذية نُظم تقييم عنوان حت  العاملي الغذائي األمن
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 الســــــياســــــا  لبحوث الدويل واملع د املنظمة بني املشــــــرتك احلدث يف العاملي الغذائي األمن للجنة الطوعية
 سـائ  ربط على أيضـاا  األحداث هذه وتسـاعد .التغذية وسـوء اجلو  على بالقضـاء التعجيل بعنوان الغذائية
 من العامة، املناقشــــا  يف وتصــــ  العاملي، الغذائي األمن جلنة توف ها اليت باملنصــــة الدائمة اللجنة أنشــــطة

 املمارســــــــا  التغذية: عنوان حت  أقيم  اليت العاملي الغذائي األمن للجنة واألربعني اخلامســــــــة الدورة قبيل
  الدروس. وتشاط  اجليدة

 قدم  األعضـــــــــاء، الدول أمام باملســـــــــاءلة كاملا   التزاماا  الدائمة اللجنة التزام ضـــــــــوء ويف ه() 
 واالجتمـــاعي االقتصــــــــــــــــــا   للمجلس واإل ارة التنســـــــــــــــي  اجتمـــا  إىل رمسيـــاا  ع ضــــــــــــــــــاا  الـــدائمـــة اللجنـــة

 والدعوة الســـياســـا  اتســـا  تعظيم يف أنشـــطت ا مســـا ة كيفية  فيه بين  نيويورك( ،2018 أب يلنيســـان/)
 آخ  يشمل مبا ال اهنة، العاملية التغذية حتديا  وكذلك املتحدة األمم منظومة نطا  على التغذية أجل من
 واالجتماعي االقتصا   اجمللس إىل 2018 عام تق ي  أيضاا  وُقدم التغذية. عقد يف تطورا  من استجد ما

  .2018/207 لق اره استجابة
 التواصـــــــــــــــل ج و  خلل من رســـــــــــــــائل لتعميم مبا را  عدة عاتق ا على الدائمة اللجنة وتأخذ - 19

 (وخارج ا املتحدة األمم منظومة مســـــــــــــــتوى على املعار  تبا ل تعزيز - 4 االســـــــــــــــرتاتيجي اهلد  )انظ 
 من أوســـــع  ـــــ ائ  وتوعية املناقشـــــا ، هذه يف اهلا فة املشـــــاركة على في ا واملشـــــرتكني أعضـــــائ ا ملســـــاعدة
  املواضيعية. اجملاال  هبذه املتعلقة األعمال جداول بني ال بط بأ ية اجلماهري

  
 منظومتتتة عمليتتتات ومستتتتتتتتتتتتا لتتتة اتستتتتتتتتتتتتا  دعم - 2 االستتتتتتتتتتتراتيجي الهتتتدف - سادساا 

  المتحدة األمم
 املستدامة األغذية نُظم” بشأن التغذية عقد عمل جماال  املوضو  هذا إطار يف املتخذة اإلج اءا  تدعم  

 “األعمار لكل للتغذية والداعمة اآلمنة البيئا ” و “صــــحية غذائية نُظم أجل من الصــــمو  على القا رة
 .املقبلة السنوا  يف العمل جماال  سائ  تناول وسيج   .“التغذية أجل من واملساءلة احلوكمة تعزيز” و

 لغايا  حتقيقاا  الواقع أر  على املتســـــــ  األ اء خلل من متماســـــــكة بســـــــياســـــــا  األخذ ينبغي - 20
 وميكن للقياس وقابلة حمد ة التزاما  بلورة كيفية  حول البلدان إىل املشورة إسداء إطار ويف العاملية. التغذية
 إصــــــــدار على الدائمة اللجنة ســــــــاعد  االلتزاما ، عقد عملية لتيســــــــري التوقي  وحســــــــنة وواقعية بلوغ ا
 الدويل امل مت  عن املنبثقة السياسا  توصيا  على قائم للبلدان  ليل التغذية: جمال يف العمل تعزيز مطبو 
 .بالتغذية املعين الثاين
 الســــــــياســــــــا  خيارا  من خمتارة جمموعة بشــــــــأن عاملي توجيه توفري إىل الدائمة اللجنة وتســــــــعى - 21

 اأُلط  وخمتلف 2030 عام خطة مع يتف  مبا القط   الصــــــــــعيد على العمل لتحســــــــــني واالســــــــــرتاتيجيا 
 االســــرتاتيجيا  وتنفيذ صــــياغة عملية الواضــــحة املشــــرتكة املبا ئ توجه أن وينبغي اإلقليمية. االســــرتاتيجية

 بالسيا  وخاصة عملية اسرتاتيجيا  وضع هبد  حمدَّ ة سياقا  على ذلك بعد تطبيق ا ميكن اليت احمللية
 تعزيز حل كة املتحدة األمم  ـــــــــــــــبكة أمانة مع وثي  تعاون يف اجملال هذا يف الدائمة اللجنة وتعمل احمللي.

 على العمل حنو املتحدة األمم تعبئة أجل من تغذيت م ونقص األطفال جو  على القضــــــــــاء التغذية/مبا رة
 اليت الدائمة اللجنة مطبوعا  نشــــــ  مواصــــــلة 2018 عام يف ال ئيســــــية األهدا  ومن القط  . املســــــتوى
  اخل األ اء يف واملســــــــاءلة االتســــــــا  وحتقي  النقاش، حلفز 2017 و 2016 عامي بني ما يف أصــــــــدرهتا
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 إطار يف التغذية إ راج بشـــــــــــــأن التوجي ية املذك ة أن املثال ســـــــــــــبيل على ذلك ومن املتحدة. األمم منظومة
 املتحدة األمم  بكة خلل من وزِّع  الدائمة اللجنة أصدرهتا اليت اإلمنائية للمساعدة املتحدة األمم عمل
 اللجنة وســـــــتواصـــــــل اللجنة. ألعضـــــــاء القط ية املكات  وكذلك القط   املســـــــتوى على التغذية تعزيز حل كة

 إلعدا  اإلمنائية املتحدة األمم وجمموعة اإلمنائية العمليا  لتنســي  املتحدة األمم مكت  مع العمل الدائمة
 املستفا ة الدروس حتديد يف أيضاا  الدائمة اللجنة و  ع  العمل. هذا مسرية على للحفاظ متسقة رسائل

  القط  . املستوى على العاملي التوجيه تنفيذ كيفية  لتحليل القط   املستوى على التغذية تدخل  من
 ســــــــوء معاجلة بشــــــــأن الدائمة للجنة املشــــــــرتك البيان حتديث يف كبرياا   تقدماا  2018 عام و ــــــــ د - 22

 أحدث احلسبان يف ت خذ أن على من ا ح صاا  (2007) املعتدل احلا  التغذية وسوء الشديد احلا  التغذية
 بالتعاون العمل هذا بزمام الدائمة اللجنة أمانة ســكومتُ  الســياســا . صــعيد على التوجي ية واخلطوط ال ؤى
 اليونيســـف، ومنظمة العاملية، الصـــحة ومنظمة اللجئني، لشـــ ون املتحدة األمم مفوضـــية من أعضـــائ ا مع

 القمة م مت  يف وســـــيصـــــ  2019 عام مطلع يف املشـــــرتك البيان هذا وســـــيصـــــدر العاملي. األغذية وب نامج
 نفس ا. السنة أواخ  يف سيعقد الذ  باهلزال املعين

  
 المتعلقة والمستتتتتجدة الجديدة القضتتتتايا استتتتتط   - 3 االستتتتتراتيجي الهدف - سابعا 

 بالتغذية
 جماال  تدعم كما  والثاين، األول االســــــرتاتيجيني اهلدفني املوضــــــو  هذا إطار يف املتخذة اإلج اءا  تدعم  

 .التغذية عقد عمل
 يف اســــــــــــتشــــــــــــ افياا  يكون أن العاملي للمجتمع بد ال األجل، طويلة نتائج التغذية عقد حيق  لكي - 23

 عدة من ونا ئة جديدة أفكاراا  الدائمة اللجنة وجتمع باستم ار. املتطور التغذية مش د مع ومتكيفاا  تفكريه
 إىل أعضــائ ا الدائمة اللجنة وتدعو واتســاق ا. الســياســا  تقارب يف تســاهم اليت النقا ــا  حلفز مصــا ر

 مشـــــــرتكة بيانا  إصـــــــدار إىل يفضـــــــي ما وهو بعمل م، املتعلقة واآلراء التوجي ا  أحدث جلمع االجتما 
  والقط  . العاملي املستويني على املتخذة اإلج اءا  توجه

 
 أفضل تغذية أجل من مستدامة أغذية ُنظم  
 املســــتدامة األغذية نُظم” بشــــأن التغذية عقد عمل جمال املوضــــو  هذا إطار يف املتخذة اإلج اءا  تدعم  

  .“صحية غذائية نُظم أجل من الصمو  على القا رة
 هبا واإلجتار جت يزها وط يقة إنتاج ا يتم اليت األغذية أنوا  أخ ى بعبارة أو األغذية، نُظم تعجز - 24

 حنو على للجميع باملغذيا  وغنية ومتنوعة ومأمونة كافية  أغذية توفري عن وتســـــــــــــــويق ا، بالتجزئة وبيع ا
 الُنظم وتُعزز مســــتدامة تغدو حبيث األغذية نُظم يف حتول إحداث التغذية لتحســــني احليو  ومن مســــتدام.
 حاال  معاجلة على قا رة اإلنتاج جو ة تصـــــــب  عندما إال   ذلك حتقي  إىل ســـــــبيل وال الصـــــــحية. الغذائية
 كميا   على احملتوية التج يز الفائقة األغذية اســـــــــــــــت لك من احلد حنو وموجَّ ة الدقيقة، املغذيا  نقص
 البيئــة. وت اعي البيولوجي التنو  تُعزز بط يقــة األغــذيــة تُنتج وعنــدمــا والــدهون، واملل  الســـــــــــــــك  من كبرية
 بتلك التغذية عقد وميضــــــي .“املســــــتدامة األغذية نُظم تعزيز” إىل بالتغذية املعين الثاين الدويل امل مت  و عا

 املستدامة. األغذية نُظم خلل من الغذائية الُنظم جو ة حتسني  عم ط ي  عن ُقدماا  اخلطوة

https://www.unscn.org/en/resource-center?idnews=1756
https://www.unscn.org/en/resource-center?idnews=1756
https://www.unscn.org/en/resource-center/archive/malnutrition?idnews=1546
https://www.unscn.org/en/resource-center/archive/malnutrition?idnews=1546
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  األهدا : هذه لدعم الدائمة اللجنة اختذهتا اليت اإلج اءا  يلي ما ويف - 25
 وب اجم ا. التغذية ســـياســـا  عن منفصـــلة األغذية نُظم يف االســـتثمارا  تكون ما غالباا  أ() 
 بدالا  القطاعا  يف االقتصــــا   العائد معدال  زيا ة إىل والغذائي الزراعي االســــتثمار ســــياســــا  وهتد 

 وثيقة إلي ا توصـــــل  اليت باالســـــتنتاجا  الدائمة اللجنة تســـــتعني ولذلك املنتجة. األغذية جو ة زيا ة من
 أجل من صـــــــحة األكث  الغذائية النظم لتقدمي اللزمة االســـــــتثمارا  اختيار بعنوان صـــــــدر  اليت املناقشـــــــة
 مع بالتعاون الدائمة اللجنة اســتضــاف  ،2018 فرباي  ــباط/ ويف الدولية. املالية امل ســســا  إىل الوصــول
 .التغذية أجل من االســـــتثمار ســـــياســـــا  حول مشـــــرتكة ندوة الغذائية الســـــياســـــا  لبحوث الدويل املع د

 حول النقاش وتواصــــل  ــــخص. 200 من أكث  اإلنرتن  ط ي  عن أو  ــــخصــــياا احلدث هذا يف و ــــارك
 حوار بشأن 2018 أب يلنيسان/ يف أقيم الذ  احلدث خلل أفضل وتغذية صحة أجل من االستثمارا 

 املعدية األم ا  من الوقاية بشــــــــــأن املســــــــــتوى ال فيع الثالث  للجتما  التحضــــــــــري إطار يف العاملي التمويل
 يف حتول إحــداث إىل احلــاجــة تــأكيــد على العمليــة هــذه يف الــدائمــة اللجنــة  ور وانصــــــــــــــــ  .ومكــافحت ــا
 التقين والدعم النطا  الواســـــعة التحتية البنية حتســـــينا  بني ترتاوح اليت اجملاال  من جمموعة يف االســـــتثمار

 ذلك تكميل وينبغي التغذية، جمال يف والتطوي  والبحث والتكنولوجيا الصـــــــــــــغري النطا  على والتســـــــــــــويقي
  وحوافز. للمست لكني، وتثقيفاا  وطوعية، تنظيمية بتدابري

 باإلنصــــــــــا  الن و  - بالتغذية املعنية الدائمة اللجنة أخبار من 43 العد  وإصــــــــــدار ب() 
 ،Olivier de Schutter من بدعم (2018) اإلصــلح مســارا  األغذية: نُظم يف التمييز وعدم واملســاواة

 بعض املطبو  هذا ويبحث (.2008-2014) الغذاء يف باحل  املعين الســاب  اخلاص املتحدة األمم مق ر
 معيَّنة فئا  إقصاء تكثيف يف ذلك مسا ة وكيفية وتداخل ا، تقاطع ا وكيفية التغذية لسوء احمل ِّكة العوامل

  آخ . إىل جيل من واملتوارثني املستم ين والفق  التغذية سوء على التغل  من ومنع م األ خاص من
 املشـــــــــــــــ وعا  مقرتحا  يف املعدية غري األم ا  ومكافحة التغذية  مج يف املســـــــــــــــا ة ج() 

 واإلنتاج االســـت لك بأمناط املتعلقة للربامج العشـــ   لإلطار املســـتدامة األغذية نُظم ب نامج إطار يف املقبلة
 ال بط حتقي  وبالتايل ورســــائله، الشــــاملة واتصــــاالته الواحد( الكوك   ــــبكة إىل امسه تغيري )منذ املســــتدامة

 والصحي. املستدام واالست لك املستدام اإلنتاج بني
 خلل (2017) جيدة بصـــــحة وكوك  لشـــــعوب املســـــتدامة الغذائية الُنظم نتائج وع    () 

 (.2019 يناي /الثاين )كانون EAT-Lancet جلنة تق ي  يف إلي ا واإل ارة ،2018 عام يف  ولية أحداث عدة
م   أغذية نُظم أجل من الواحد الكوك  إطار بشــــــــــــــــأن توجي ـاا  2018 عام طوال الدائمـة اللجنـة وقدَّ
 خلل من للمشاركة األوسع النطا  على األعضاء أمام ف صة وأتاح  حتول إحداث على قا رة مستدامة

 بالتواز  وع   .2018 نوفمرب/الثاين تشـــ ين يف عقد الذ  األعضـــاء حبضـــور اجتماع ا أثناء ُقدِّم ع  
  .األغذية نُظم بشأن املنظمة إطار ذلك مع

 سلط  أحداث عدة الدائمة اللجنة استضاف  العاملي، الغذائي األمن جلنة سيا  ويف ه() 
 يف مبا التغذية، أجل من أفضــل بصــورة للعمل إمكانا  من األغذية نُظم عليه تنطو  ما على الضــوء في ا
  .قط ية ممارسا  إىل السياسا  ت مجة إىل واحلاجة ،الدقيقة باملغذيا  الغنية الصغرية األمساك أنوا  ذلك
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 المدرسية التغذية لتحسين كنظام  المدارس  
 املســــتدامة األغذية نُظم” بشــــأن التغذية عقد عمل جمال املوضــــو  هذا إطار يف املتخذة اإلج اءا  تدعم  

  .“األعمار لكل للتغذية والداعمة اآلمنة البيئا ” و “صحية غذائية نُظم أجل من الصمو  على القا رة
 املواظبة على وتشـــــجيع م املدرســـــة إىل األطفال الجتذاب وســـــيلة بأهنا املدرســـــية الوجبا  تُع   - 26
 تط أ اليت التحســــــينا  الســــــليمة التغذية وتُعا ل تعليم م. حتســــــني املطا  هناية يف مث إلي ا احلضــــــور على
 يف اســــــــتثماراا  املدرســــــــية الوجبا  تشــــــــكل ولذلك اإل راكية، واالختبارا  واللغا  ال ياضــــــــيا  موا  على

 يعو  اليت ال سائل خلل من أو مبا  ة بط يقة سواءا  - لألس  خصبة أرضية أيضاا  املدارس ومُتثِّل املستقبل.
 البدنية. اللياقة وأ ية وممارست ا، الصحية األكل عا ا  على للتع   - املنزل إىل أطفاهلا هبا
 األهدا : هذه لدعم الدائمة اللجنة اختذهتا اليت اإلج اءا  يلي ما ويف - 27

 املدرســـــــــــــــية التغذية لتحســـــــــــــــني كنظام  املدارس بعنوان وثيقة الدائمة اللجنة أصـــــــــــــــدر  أ() 
 في ا أعضاء مثانية من الفنيني املوظفني قدرا  إىل باالستنا  الدائمة، اللجنة أمانة إ  ا  حت  (2018)

 واليونيســــــف، الزراعية، للتنمية الدويل والصــــــندو  الذرية، للطاقة الدولية والوكالة والزراعة، األغذية )منظمة
 لبحوث الدويل البيولوجي/املع د للتنو  الدولية واملنظمة العاملية، الصـــحة ومنظمة العاملي، األغذية وب نامج

 بيل م ســـســـة ذلك يف مبا املتحدة، األمم أســـ ة خارج من إســـ اما  أيضـــاا  وُقدِّم  الغذائية(. الســـياســـا 
 وع ضــ  الدويل. والبنك الطفل، مناء أجل من والشـــ اكة الطفل، لتغذية العاملية وامل ســـســـة غيتس، وميلندا
 ،2018 أب يلنيســـــــــــــان/) املدرســـــــــــــية للحدائ  الدويل امل مت  على الوثيقة هذه إلي ا خلصـــــــــــــ  اليت النتائج
 املدرســـــــــــــــة ســـــــــــــــن يف األطفال تغذية حول يوم نصـــــــــــــــف اســـــــــــــــتغ ق  ندوة خلل أخ ى م ة مث الفلبني(

 املنتجة املدرســـية التغذية موار  إطار صـــياغة عملية األعمال تلك و عم  وا ـــنطن(. ،2018 مايوأيار/)
 القائمة، واأل وا  الُن ج بني يوف   روما يف مقارها توجد اليت الوكاال  أصـــــــــــــــدرته مع يف منتج وهو حملياا 

 وســــــُيشــــــكل حملياا، املنتجة املدرســــــية التغذية بنماذج املتعلقة والتجارب الفنية اخلربا  ذخرية من ويســــــتفيد
 البيولوجي التنو  تعزيز الزراعي: البيولوجي والتنو  واحلدائ  املدارس كتاب  يف فصـــــــــــــــلا  املع يف املنتج ذلك

  .2019 عام يف نش ه املق ر من الذ  فقط( عمل )عنوان الصحية الغذائية والنُظم والتغذية واألغذية
 

 التغذية نتائج تعظيم أجل من الخاص القطا  مشاركة  
 .التغذية عقد عمل جماال  مجيع املوضو  هذا إطار يف املتخذة اإلج اءا  تدعم  

 يف عقدا اللذين األعضــــــــــاء حبضــــــــــور االجتماعني أثناء الدائمة اللجنة أعضــــــــــاء إىل الدعوة وجِّ   - 28
 وكاال  بني الشــــــــ اكا  يف اخن اط م وقواعد جتارهبم ع   إىل 2018 نوفمرب/الثاين تشــــــــ ين و مارسآذار/
 يواج  ا اليت والتحديا  احملتملة للف ص أفضل ف م بلورة على ذلك وساعد اخلاص. والقطا  املتحدة األمم
 ،2019 عام ويف املشــــــــاركة. مســــــــألة يف حاليا تنظ  اليت الوكاال  يف خاصــــــــة العلقا ، من النوعان هذان
 واأُلط  التوجي ية واخلطوط والســـــــياســـــــا  واالســـــــرتاتيجيا  التجارب حلصـــــــ  قائمة إنشـــــــاء إىل النية اجت  
 يف النظ  وجي   أفضـــــــــــــــل. تغذية أجل من اخلاص القطا  مع املتحدة األمم وكاال  اخن اط بكيفية املتعلقة
 إىل النتائج تفضـــي أن ميكن مفيدة، اإلســـ اما  تلك أن تبنيَّ  وإذا اإلســـ اما . أعما  لســـرب اجتما  عقد
 بالتغذية. املتصلة املسائل يف اخلاصة الفاعلة اجل ا  مع األساسية االخن اط مبا ئ من جمموعة وضع
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 األمم منظومة مستتتتتتتتو  على المعارف تبادل تعزيز - 4 االستتتتتتتتراتيجي الهدف - ثامناا 
 وخارجها المتحدة

 وكذلك والثاين، األول االســــــرتاتيجيني لل دفني  عماا  املوضــــــو  هذا إطار يف املتخذة اإلج اءا  تناول يتم  
  .التغذية عقد عمل جماال  مجيع
 الذ  املنتدى من وااللتزاما  املناقشـــــا  لنقل هامة وســـــيلة االتصـــــال ومنتجا  أ وا  ُتشـــــكِّل - 29
 يف التغذية مســـاعدة كيفية  وتوضـــي  الصـــوامع حتطيم على ذلك وُيســـاعد كثرياا.  أوســـع مج ور إىل فيه تدور
 يف االتصـــــــــــــــاال  منتجا  تطور  ،2018 عام ويف اإلمنائية. األهدا  من متنوعة جمموعة حتقي  حفز

 األوســــــــع النطا  على اإلنســــــــاين والعمل والبيئة والتغذية والزراعة الصــــــــحة أوســــــــاط إلعلم الدائمة اللجنة
 األول االسـرتاتيجيني اهلدفني خلل من أعضـاؤها يعاجل ا اليت بالقضـايا يتصـل ما يف أفضـل بط يقة وربط ا
 الدائمة اللجنة ربط بكيفية املتعلقة التحديثا  يف خاصــة بصــفة املواضــيع هذه بني الصــلة وتتضــ  والثاين.

 التغذية. حتسني أجل من الفاعلة واجل ا  القطاعا  خمتلف هبا تضطلع اليت والبحوث احملا ثا  بني
 من مدخل  الدائمة اللجنة أمانة مجع  التغذية، بعقد التوعية ج و   عم إطار يف أ() 
 بشأن املتحدة لألمم العامة اجلمعية إىل املقدَّم السنتني لفرتة امل حلي التق ي  إصدار يف للمساعدة أعضائ ا

 بث يف ال ئيسي الدور أيضاا  الدائمة اللجنة أمانة وتتوىل .التغذية أجل من للعمل املتحدة األمم عقد تنفيذ
 على الضـوء تسـليط ذلك يف مبا بإمكاناته، الوعي إذكاء وتواصـل التغذية، عقد عن تويرت موقع عرب رسـائل
 يف واســــــتم  اإلخبارية. والنشــــــ ا  التغذية لعقد املك َّســــــة اإللكرتونية الصــــــفحا  خلل من األخبار آخ 
 يف التغذية عقد على أضـــواء - بالتغذية املعنية الدائمة اللجنة أخبار من 42 العد  اســـتخدام 2017 عام
 أثناء ذلـك يف مبـا العملي، الواقع يف التغـذيـة عقـد عليـه يبـدو ملـا أمثلـة تع   م جعيـة كوثيقـة  2018 عـام

 الدائمة. اللجنة نظمت ا اليت والقط ية اإلقليمية التدريبية الدورا 
 املوجزا  يف 2018 عــام طوال بــانتظــام وأخبــارهــا الــدائمــة اللجنــة منتجــا  وظ    ب() 
 الغذائية، الســــياســــا  لبحوث الدويل املع د اتفا  ذلك يف مبا األخ ى، للمنظما  اإللكرتونية واملكتبا 
 التنمية أهدا  معار  وم كز املســــــــــتدامة، واإلنتاج االســــــــــت لك بأمناط املتعلقة للربامج العشــــــــــ   واإلطار

 الدعوة وم كز املتحدة، لألمم اخلاص املق ر ونشـــــــــــ ة املســـــــــــتدامة، للتنمية الدويل للمع د التابع املســـــــــــتدامة
 أعضـــــــــــاء وكذلك إبســـــــــــكو، بيانا  وقاعدة التغذية، تعزيز وح كة ،2 املســـــــــــتدامة التنمية هد  تنفيذ إىل

  الدائمة. اللجنة
 اإللكرتونيــــة اإلخطــــارا  خلل من التغــــذيــــة عن واملعلومــــا  األخبــــار تبــــا ل وتعزيز ج() 

 وســـائط خلل من اجلم ور من أوســـع  ـــ حية وإىل الدائمة، اللجنة يف املشـــرتكني إىل الفصـــلية والتحديثا 
  االجتماعي. التواصل

 وثائ  الدائمة اللجنة ترتجم االســــــــــــــتيعاب، من مســــــــــــــتوى أعلى حتقي  على وح صــــــــــــــاا   () 
  املتحدة. لألمم ال مسية الس  اللغا  مجيع إىل مناقشاهتا
  ارسي مجاعة (1) التالية: اإللكرتونية املمارسني مجاعا  أيضاا  الدائمة اللجنة ويس   ه() 

 والتغذية، بالزراعة املعنيني املمارســـــــــــني ومجاعة (2) ،2017 لعام الزراعي واإلر ـــــــــــا  للبحوث العامة اهليئة
 التغذية بشـــــــــــــأن اإللكرتونية املناقشـــــــــــــا  ومنتدى (4) املناخ، وتغرُي  بالتغذية املعين اإللكرتوين والف ي  (3)
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 واألم ا  والقانون اإلنسان حقو  حول جديد منتدى عقد يف النظ  وجي   املعدية. غري املزمنة واألم ا 
 .2019 عام يف املعدية غري

 املطبوعا  إصـــــــدار يف إلي ا، وجِّ   طلبا  على بناءا  الدائمة، اللجنة أمانة ســـــــا   و() 
 متـاحة الربيطـانيـة، الطبيـة )اجمللـة املعـديـة غري  ا األم ملكـافحـة األغـذيـة نظـام حتويـل بعنوان مقـالـة التـاليـة:
 للعمل املتحدة األمم عقد حتويلي: تغيري لتحقي  سنوا  عش  عن وفصل (،2019 عام مطلع من اعتباراا 

 ونُظم التغــذيــة ربط املســـــــــــــــتــدامــة: الغــذائيــة النُظم بعنوان املطبو  يف (2016-2025) التغــذيــة أجــل من
 وتوجي ـــا  ( 2019 عـــام مطلع من اعتبـــاراا  متـــاحـــة البيولوجيـــة، والعلوم للزراعـــة الـــدويل )امل كز األغـــذيـــة

 اعتباراا  متاحة والزراعة، األغذية )منظمة صــــحية غذائية نُظم أجل من األغذية نُظم :12 رقم للســــياســــا 
 لبنــة ُتشـــــــــــــــكــل التغــذيــة بــأن العــاملي االعرتا  زيــا ة هو ذلــك من اهلــد  وكــان (.2019 عــام مطلع من

 املستدامة. التنمية يف أساسية
  

 االستنتاجات - تاسعاا 
 بوضع وبا ر  املتحدة، األمم وكاال  بني السـياسـا  اتسـا  زيا ة على الدائمة اللجنة عمل  - 30

 االســــرتاتيجية. وأهداف ا العاملية اأُلط  مع يتما ــــى مبا وب اجم ا، التغذية لســــياســــا  عاملية توجي ية خطوط
 املثلى. مستوياهتا إىل املتاحة باملوار  الوصول وُسبل التآزر جوان  حتديد على األعضاء مع العمل وساعد

 وحتدياهتا التغذية معاجلة أ ية الدائمة اللجنة عزَّز  املختلفة، واملنصــا  العمليا  يف املشــاركة خلل ومن
 التنمية خطة لتحقي  أســــــــاســــــــية ركيزة ُيشــــــــكِّل ما وهو املتحدة، األمم منظومة نطا  على متســــــــقة معاجلة

 للمســـــاعدة املتحدة األمم عمل إطار يف التغذية إ راج بشـــــأن توجي ا  وقدَّم  .2030 لعام املســـــتدامة
 املتحدة األمم أف قة بني اإلر ــــا ا  هذه تعميم وتواصــــل القط  ، املســــتوى على التنفيذ ضــــمانل اإلمنائية
 أعضائ ا. خلل ومن مبا  ة القط ية

 األمم منظومة يف تنفيذها وتنســــــي  الســــــياســــــا  اتســــــا  تعزيز زيا ة إىل الدائمة اللجنة وتســــــعى - 31
 إزاء أمشل بن ج األخذ من للتمكني عضــــــــــويت ا قاعدة توســــــــــيع ســــــــــتواصــــــــــل الغاية، هلذه وحتقيقاا  املتحدة.
 الرتابطا  على الضوء تسليط وستواصل ألعضائ ا. ال ئاسية األج زة مع اخن اط ا أيضاا  وستعم  التغذية.

 .املستدامة التنمية أهدا  وحتقي  التغذية عقد إجناح يف وستساهم ،2030 عام خطة يف
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