
لجنة األمن الغذايئ 
العاملي

إّن لجنة األمن الغذايئ العاملي )اللجنة( هي 
املنتدى الحكومي الدويل واملتعدد أصحاب 

املصلحة الوحيد ضمن منظومة األمم املتحدة 
املخصص لألمن الغذايئ والتغذية. وتساند اللجنة 
العمليات التي تقودها البلدان من أجل القضاء 

عىل الجوع وضامن األمن الغذايئ والتغذية 
للجميع. وهي تشكل منتدى للتنسيق الدويل يف 

قضايا األمن الغذايئ والتغذية وتشّجع املواءمة 
بني السياسات وتقوم بتشاطر الدروس والتجارب 

وتجري استعراضات عاملية للتقدم املحرز يف سبيل 
تحقيق األمن الغذايئ يف العامل.

وهي تتميّز مبشاركتها الشاملة وبالتفاعل بني 
العلوم والسياسات. وتكفل العمليات التي تقوم 

عليها اللجنة إسامع صوت جميع املعنيني من 
أصحاب املصلحة، خاصة األشّد تأثرًا بانعدام 

األمن الغذايئ وسوء التغذية.

وتقدم اللجنة الدعم من خالل عملها إىل البلدان 
من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

دعم أهداف التنمية املستدامة

ودورها معرتف به يف خطة التنمية املستدامة 
لعام 2030:

ونحن مصممون أيًضا عىل القضاء عىل 
الجوع وتحقيق األمن الغذايئ عىل 

سبيل األولوية، وعىل وضع حّد لجميع 
أشكال سوء التغذية. ويف هذا الصدد، 
نؤكد من جديد الدور املهم والطابع 
الشامل للجنة األمن الغذايئ العاملي...

تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة 
لعام 2030، الفقرة 24.

وإّن اللجنة مدعوة أيًضا إىل تأدية دور نشط 
خالل عقد العمل من أجل التغذية )2016-

2025( الذي أعلنت عنه الجمعية العامة لألمم 
املتحدة يف سنة 2016.



 من هم األعضاء يف
 لجنة األمن الغذايئ

العاملي؟

تتألف اللجنة من البلدان األعضاء يف األمم املتحدة 
ووكاالت األمم املتحدة وأجهزتها التي تُعنى واليتها 
باألمن الغذايئ والتغذية، واملجتمع املدين واتحادات 

القطاع الخاص والجمعيات الخريية، واملؤسسات 
املالية الدولية واإلقليمية والنظم الدولية للبحوث 

الزراعية. وتحظى اللجنة بدعم مشرتك من الوكاالت 
الثالث التي توجد مقارها يف روما، أال وهي 

منظمة األغذية والزراعة )الفاو( والصندوق الدويل 
للتنمية الزراعية )اإليفاد( وبرنامج األغذية العاملي 

)الربنامج(. وتوفّر هذه الوكاالت الثالث التمويل 
األسايس والخربات الفنية للجنة وتشّكل مًعا 

األمانة املشرتكة للجنة. ويعتمد أيًضا متويل أنشطة 
اللجنة عىل املساهامت الطوعية. وقد أنشأت 

اللجنة فريًقا للخرباء رفيع املستوى معني باألمن 
الغذايئ والتغذية ليك يزّود اللجنة بتحليالت علمية 

مستقلة وقامئة عىل الرباهني، يُستفاد منها عند رسم 
السياسات.

وترفع اللجنة تقاريرها إىل الجمعية العامة لألمم 
املتحدة من خالل املجلس االقتصادي واالجتامعي 

ومؤمتر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. 
وغالبًا ما يشار إىل الطابع املتعدد أصحاب املصلحة 
للجنة كنموذج ملستقبل الحوكمة العاملية الحديثة. 

يتحقق األمن الغذايئ عندما يستطيع كل 
الناس يف جميع األوقات الحصول عىل 
ما يكفي من الغذاء املأمون واملغذي 
للمحافظة عىل حياة صحية ونشطة.



HOW CFS 
WORKS

 طريقة عمل
اللجنة

تستند اللجنة يف عملها إىل القرائن والتحليالت العلمية 
الصادرة عن الخرباء يف سالمة األغذية والتغذية 

واألكادمييني من مختلف أنحاء العامل. وتكفل املجموعة 
الواسعة من أصحاب املصلحة يف اللجنة وجود تبادل 
فّعال لآلراء والتجارب مبا يفيض يف نهاية املطاف إىل 
توافق عاملي يف اآلراء حول التوصيات والتوجيهات 

السياساتية القطاعية لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية. 
وتحظى التوجيهات السياساتية الصادرة عن اللجنة 
مبرشوعية واسعة نظرًا إىل الطابع املتعدد أصحاب 

املصلحة واإلصغاء إىل صوت منعدمي األمن الغذايئ.

تعقد عادة لجنة األمن الغذايئ العاملي اجتامًعا سنويًا لها يف شهر 
أكتوبر/ترشين األول يف املقّر الرئييس ملنظمة األغذية والزراعة 

يف روما. ويستقطب هذا االجتامع أكرث من ألف مندوب ويتيح 
فرصة ألصحاب املصلحة املعنيني باألمن الغذايئ والتغذية من 
مختلف أنحاء العامل إلقامة شبكات واستعراض التقدم العاملي 

وتشاطر التجارب واالتفاق عىل التوجيهات السياساتية.

 مزيد من
املعلومات

الشمولية

القرائن

 منصة لجنة األمن 
 الغذايئ العاملي 

 الحكومية الدولية 
 واملتعددة أصحاب 

املصلحة

املواءمة بني السياسات 
العاملية لألمن الغذايئ 

والتغذية

 استعراض 
التقدم املحرز

 التعلم 
واملامرسات الجيدة



مزيـــد مـــن املعلومـــات
لجنة األمن الغذايئ العاملي

أعّدت اللجنة اإلطار االسرتاتيجي العاملي 
لألمن الغذايئ والتغذية الذي يتضّمن جميع 
الخطوط التوجيهية والتوصيات السياساتية 

الصادرة عن اللجنة واألطر الشاملة التي 
تسرتشد بها يف عملها ومعلومات عن األسباب 

الكامنة وراء الجوع. 

   لالطالع عىل النسخة اإللكرتونية من
اإلطار االسرتاتيجي

لالطالع

عىل ملحة عن لجنة األمن الغذايئ العاملي عىل 
املوقع اإللكرتوين للجنة ملزيد من املعلومات عن 

طريقة عمل اللجنة.
تابعونا عىل لجنة األمن الغذايئ العاملي 

عىل تويرت:
UN_CFS@

لجنة األمن الغذايئ العاملي عىل فيسبوك 
UN_CFS

cfs@fao.org :الربيد اإللكرتوين
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