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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 الدورة الثانية واألربعون
 

 األمن الغذائي والتغذية" يفإحداث فارق "

 2015أكتوبر/تشرين األول  15-12روما، إيطاليا، 

 يف تعزيز التغذية اودوره جلنة األمن الغذائي العاملي

 أساسيةوثيقة معلومات 

 

 أساسيةمعلومات  -أوال

 

 جمال  يفيف العقود األخرية احملرز يف العديد من البلدان، كان التقدم اليت حتققت همة رغم بعض اإلجنازات امل -1

إىل لد أشخاص خيتسعة فشخص واحد من أصل بشكل غري مقبول.  اوبطيئ اسوء التغذية متفاوتالتقليل من مستويات 

أكثر أن من سوء التغذية املزمن، يف حني ي مليون طفل دون سن اخلامسة يعان 160وأكثر من نوم وهو يتضور جوعا ال

 التغذيةنقص ميع أشكال،، اما يف لل  جب، اآلن سوء التغذيةوأصبح ن السمنة. يعانون ملبالغني امن نصف مليار من 

كما أن . احمللية نفسها اخل اجملتمعاتيف السكان دتؤثر  ةمشكلميثل  ،والسمنة زيادة الوزنو ةونقص املغذيات الدقيق

عواقب اجتماعية واقتصادية يؤدي إىل ويقلل من اإلنتاجية و قدرة البشر على حتقيق إمكاناتهمسوء التغذية حيد من 

 .وخيمة

 

أنصار ، اجتمع قادة العامل وذيةبالتغ الثاني املعين ياملؤمتر الدولخالل ، 2014 /تشرين الثانييف نوفمربو •

همة وااللتزام بالقضاء على اجلوع ومنع مجيع أشكال سوء التغذية يف هذه القضايا املقرار بلإل التغذية معا

يف املتناول ومتنوعة لى وجبات غذائية عصول احليتمكن في، اجلميع من لعامل رؤية وضعوا وقد العامل. 

 عن إعالن روماوينص . مكامل إمكاناته ونققحيبصحة جيدة واألطفال يتمتع في، آمنة وصحية، وو

لتوجي، تنفيذ هذه االلتزامات، اعتمد ولعمل. باالتزامات حمددة  10على املؤمتر،  هالتغذية، الذي اعتمد
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السياسات، بشأن اخليارات الطوعية واالسرتاتيجيات من  60جموعة من اموصي ياملؤمتر أيضا إطار عمل 

والتعليم واحلماية االجتماعية،  يةغذلشاملة للتغذية: الصحة والصرف الصحي ونظم األاكونات املعاجل ت

السياسات لات الصلة و ،غذيةحتسني التغذية عن طريق نظم األرامية إىل اإلجراءات التشكل ووغري لل . 

املتعدد العمل تعزيز االلتزام السياسي وإىل الذي يدعو العمل من إطار ال يتجزأ غذية، جزءا ألاالزراعة وب

منظومة األمم املتحدة، اما يف لل  القطري. ويدعو اإلعالن "على املستوى تنفيذ الأصحاب املصلحة لدعم 

دعم اجلهود الوطنية واإلقليمية، أكرب من أجل معا بفعالية أن تعمل "، إىل "جلنة األمن الغذائي العاملي

جمال يف احملرز التقدم وترية لتسريع اإلمنائية سب االقتضاء، وتعزيز التعاون الدولي واملساعدة حب

 ".سوء التغذيةالتصدي ل

املاضي  /أيلولقمة األمم املتحدة يف سبتمربها مؤمتر اليت اعتمد 2030خطة التنمية املستدامة لعام وتضع  •

القضاء على اجلوع، وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية اهلدف الثاني، "وينطوي  طموحة.ا أهداف

على وج، ، 2030ميع أشكال سوء التغذية حبلول عام على وضع حد جل "،وتعزيز الزراعة املستدامة

األطفال بني لتقزم واهلزال املتعلقة با املتفق عليها دوليا الغاياتحتقيق العمل على "اخلصوص من خالل 

ات واحلوامل ، وتلبية االحتياجات الغذائية للمراهق2025حبلول عام  عمرالدون سن اخلامسة من 

العمل من دعم وال، بقيادة البلدان، 2030عام خطة التنمية لتنفيذ وسيقتضي  واملرضعات وكبار السن".

 .مجيع أصحاب املصلحة، على املستويات الوطنية واإلقليمية والعامليةجانب 

 

بالتغذية،  الثاني املعين يالسياق احلالي، عقب اعتماد أهداف التنمية املستدامة والتزامات املؤمتر الدولويتيح  -2

ما فرتة خالل  ةاالستشاري موعةواجملاللجنة يف هذا الصدد، بدأ مكتب وعملها يف جمال التغذية. للجنة لتعزيز فرصة 

خيارات وضع حتى اآلن، وحتقق ما واستعراض التغذية، النهوض بلجنة يف الدور ات عملية تفكري بشأن بني الدور

املتعدد السنوات عمل اللجنة برنامج فإن باإلضافة إىل لل ، و. اللجنةقيمة املضافة لنمولج اليف لنظر للمضي قدما يف ا

فيها حتديد مت  يةبعد عملية تشاوريف دورتها الثانية واألربعني إلقراره لجنة املعروض على ال، 2017-2016للفرتة 

معامل عمل اللجنة التغذية لتشكيل نية بمععمل مفتوح العضوية جمموعة أولوية، ينص على إنشاء على أنها التغذية 

 .اهما لتوجي، عملهم الدورة الثانية واألربعني إسهامااملناقشة العامة يف ستوفر . ويف املستقبل بشأن هذا املوضوع

 

 األهداف -ثانيا

 

 التغذيةيف النهوض بلجنة الدور طلعاتهم بشأن لتوضيح تيف اللجنة صحاب املصلحة إتاحة فضاء سياسي أل أ()

 

كومية الدولية األخرى ألجهزة احلاالحرتام الواجب لوالية اضمان التغذية مع جمال يف  اللجنةينبغي النظر يف دور 

 يدولرب النباعتبارها املاملضافة، تها وقيم اإصالحهاللجنة بعد  ، ومع النظر بعناية يف أدوارهاوعمل ووكاالت األمم املتحدة

األمن بطريقة منسقة من أجل ضمان لكي يعملوا معًا ملصلحة أصحاب انسبة إىل مجيع األمشل بالدولي الكومي احلو

 .الغذائي والتغذية للجميع
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 التغذية.املعنية بالعضوية  ةفتوحقادم جملموعة العمل املالعمل الاللجنة كإسهام يف ب( حتديد األولويات األولية لعمل )

 

يف جمال املوصى بها واإلجراءات يارات اخلجمموعة من ؤمتر الثاني املعين بالتغذية املاملتفق علي، يف إطار العمل يقدم 

وتتمتع ، حسب االقتضاء، يف خططها الوطنية. إدراجها لحكوماتميكن لإىل حتسني التغذية، وات تهدف السياس

املساهمة بإمكانية  ،ملستقبلوعملها يف ااضية يف السنوات املات سياسيف جمال ال نتجاتا قدمت، من ممن خالل ماللجنة، 

 عدد من اجلوانب.بشأن يف تنفيذ هذه التوصيات 

 

هذه املناقشة نبثقة عن الرسائل الرئيسية املبيف عملها  ةالتغذية املقبلاملعنية بالعضوية  ةفتوحجمموعة العمل املسرتشد تسو

 اللجنة عملياتل ميكن ، و/أو كيفة فيهااللجنومساهمة معينة عية يضاموبلورة مسائل شمل يأن لعملها العامة. وميكن 

 عملها.إطار العامة السنوية أن تتطور ملعاجلة التغذية بصورة أكثر انتظاما يف  هاوجلساتشكيلها وت

 

 الدورةشكل  -ثالثا

 

 شكل على النحو التالي:سيكون ال. ووىل رئيس اللجنة تيسري الدورةسيت -3

 

 دقائق( 5) يسرمن قبل امل استهالليةومالحظات كلمات ترحيب  • 

 دقيقة( 60( )حدثدقائق كحد أقصى لكل مت 3) ع احلضورمناقشة مفتوحة م • 

 (ائقدق 10) مالحظات ختامية من جانب امليسرملخص و • 

 

 جنة.دورة الثانية واألربعني للوسيحال ملخص املناقشات إىل جلنة الصياغة إلدراج، يف التقرير النهائي لل -4
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 امللحق

 صلةذات اللجنة األمن الغذائي العاملي ارية لاألعمال السابقة واجل

 الثاني املعنى بالتغذية  ياملؤمتر الدولبنتائج 

 

 املشرتك بنيجتماع العلى ا( اليت عرضت BurAG2015 / 03/02/03 ) ورقة عمل األمانةلحق مستخلص من )م

 (2015 /شباطفرباير 3 يف ةاالستشاريموعة واجمل املكتب

 

رؤية وتوصيات  لو الصلة التغذية وإطار العمل عنإعالن روما واملعين بالتغذية الثاني ملؤمتر الدولي دم وثيقة نتائج اتق

ألمن تتعلق با، قضايا رئيسية هاصالحإمنذ وقد عاجلت اللجنة، . وتوصياتها اللجنةرؤية تتماشى إىل حد كبري مع 

. هاواعتماد توجيهية ملموسة يف جمال السياساتخطوط توصيات و بشأنما أدى إىل التفاوض وهو الغذائي والتغذية، 

على أصحاب املصلحة املتعددين بالنسبة إىل ثابة أدوات مفيدة امتوجيهية اخلطوط التوصيات وهذه ال أن تكون وميكن 

مل"(، واستعراض سياسات وبرامج )"من االلتزام إىل العإىل توصية من إطار العمل  60 قرابةلتحويل املستوى الوطين 

نعدام األمن الغذائي وسوء اجلذرية السباب باعتبارها األالتقدم احملرز يف خمتلف اجملاالت املرتابطة اليت مت حتديدها 

 لوطين واإلقليمي.ني االتغذية على املستوي

 

لتغذية اليت انعدام األمن الغذائي وسوء اوالعوامل الكامنة وراء فهم مشرتك لبعض أبرز األسباب اجلذرية  - 1

 مت حتديدها يف إعالن روما

سوء التغذية معّقدة ومتعددة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف العامل وأن األسباب اجلذرّية قرار باإلتتشاطر اللجنة 

 ف،كامناسب يف كل األوقات على غذاء  ،أمور أخرى، الفقر، وعدم احلصولضمن مجلة  ،)اما يف لل األبعاد: 

)إعالن روما، الصلة  لاتوالعوامل  ،والنظافة والصرف الصحي السيئة، الرعايةممارسات الرضع واألطفال وذية وتغ

 ،حاالت النزاع وما بعد النزاعو(، "8تغري املناخ والعوامل البيئية األخرى" )إعالن روما، الفقرة وتأثريات (، "5الفقرة 

(، والتحديات النامجة عن النظم 9دة" )إعالن روما، الفقرة. اإلنساني واألزمات املمتيف اجملال الطوارئ حاالت و

واجهة التحدي بطريقة أصحاب املصلحة اممجيع أن يقوم بضرورة قر تكما (. 10الغذائية احلالية )إعالن روما، الفقرة 

 شاملة.
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بعد  اللجنة عملصلب  يف، 1يف إعالن روماعرب عنها شيا مع الرؤية املا، متأصحاب املصلحةاملتعدد اللجنة  نهجويكمن 

جلميع أصحاب املصلحة مشل الدولي األالدولي واحلكومي  املنتدىعتبارها "، با2009منذ عام  تهاوأنشطإصالحها 

 ".شكل منسقللعمل معا ب

بزمامها وحتقق بنتيجتها األمن  2من أجل دعم العمليات اليت تأخذ البلدان" امع إعالن روما نهجوتتشاطر اللجنة 

 ".والتغذية للجميع الغذائي

العاملي ؤية مشرتكة للعمل باللجنة إىل بلورة ر نعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةتعدد الفهم البعد املعقد واملقد دفع و

 املتعدد القطاعات.

 

 مجيع أشكال انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية:لقضاء على عاملي لالرؤية مشرتكة للعمل  -2

يف ات السياسيف جمال  بعملاللجنة إىل أن تضطلع  دفعت، اللجنة املنصوص عليها يف وثيقة إصالحهذه الرؤية، إن 

توجيهية خطوط اسرتاتيجي عاملي، وعمل إطار و ات،السياسبشأن توصيات  علىوالتفاوض  ة،مستقلتقارير علمية شكل 

. ومت حتديد العديد من لبعض، واعتمادهالبعضها ا كملةامل نتميزة ولكاملعدد من القضايا صوص خبيف جمال السياسات 

 توصيات إطار العمل.يف شرتكة إلعالن روما واملرؤية الهذه القضايا يف 

 اليت سبق تناوهلا ما يلي:وتشمل اجملاالت 

 )د( 14الفقرة يف هو مشار إلي، )كما  3حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاباتسؤولة امل ةكمواحل •

 إعالن روما(من 

 24-22إعالن روما، والتوصيات )ج( من 13يف الفقرة هو مشار إلي، احلماية االجتماعية )كما  •

 من إطار العمل(

 4إعالن روما(( من هـ) 13يف الفقرة هو مشار إلي، تقلب األسعار )كما  •

 

                                        
1
عمل اجلماعي دور أساسي يف حتسني التغذية، وهو يتطلب التعاون بني احلكومات والقطاع اخلاص واجملتمع املدني واجملتمعات )...( "لل ونقّر 

 .)ج( من إعالن روما( 14)الفقرة  ،"احمللية
2
ومبادرات ينبغي للتعاون الدولي واملساعدة اإلمنائية الرمسية من أجل التغذية دعم االسرتاتيجيات والسياسات والربامج الوطنية اخلاصة بالتغذية " 

 .( من إعالن روما(أ) 14)الفقرة  ،"املراقبة لات الصلة واستكماهلا، حسب االقتضاء
3
من  خلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطينعلى امت التفاوض 

بلدا  18بلدا، وأعرب  12للجنة( وهي تنفذ حاليا يف  )اخلاصة( الثامنة والثالثون)الدورة  2012 أيار/مايوقبل الدوائر اليت تتألف منها اللجنة يف 

 م، بدعم تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية. آخر عن اهتما
أن يؤثر سلبا على األمن الغذائي والتغذية وينبغي رصده بشكل  والزراعيةميكن للتقلب املفرط ألسعار السلع الغذائية )...(  نعيد التأكيد على أن"  4

 " أفضل ومعاجلت، بسبب التحديات النامجة عن،
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 5وما(إعالن رمن  8يف الفقرة هو مشار إلي، غري املناخ على األمن الغذائي والتغذية )كما تأثريات ت •

هو مشار احليازات الصغرية لتحقيق األمن الغذائي )كما أصحاب زراعة يني والدور احلاسم للمزارعني األسر •

 6عالن روما()و( من إ 14يف الفقرة إلي، 

من ( ي)  13الفقرة ورد يف دور احلاسم للمرأة ومتكني املرأة من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية )كما  •

 إطار العمل من 9إعالن روما والتوصية 

 (8إعالن رومامن  (ح) 14يف الفقرة هو مشار إلي، )كما  7غذيةيف الزراعة ونظم األ ةاملسؤول اتاالستثمار •

إعالن ( من ن) 14يف الفقرة هو مشار إلي، األغذية يف سياق النظم الغذائية املستدامة )كما الفاقد واملهدر من  •

 (9روما

من  10(ز) 14يف الفقرة هو مشار إلي، انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف األزمات املمتدة )كما  جار() •

 (11من إطار العمل 12إعالن روما والتوصية 

 .(12من إطار العمل 50يف التوصية هو مشار إلي، )جار( دور املياه لتحقيق األمن الغذائي والتغذية )كما  •

 القطريعلى املستوى تنفيذ التوصيات لتيسري التزامات ولاال -3

إعالن روما، مثل "تعزيز الواردة يف عمل بالمن خالل عملها، يف تنفيذ بعض االلتزامات تساهم اللجنة بشكل طبيعي، 

 الصلة لات القطاعات عرب االستهالك، إىل اإلنتاج من متسقة، عامة سياسات وضع ريقط عنغذية املستدامة النظم األ

 املأمونة الصحية الغذائية النظم وتعزز للناس التغذوية االحتياجات تليب أغذية إىل العام مدار على الوصول ومتكني

والسياسات وخطط العمل والربامج  التغذية ضمن االسرتاتيجياتأهمية  إبراز، "()ج( 15")روما إعالن الفقرة  واملنّوعة

                                        
تأثريات تغري املناخ والعوامل البيئية األخرى على األمن الغذائي والتغذية وال سيما على كمية األغذية املنتجة نقّر باحلاجة إىل معاجلة "حنن )...(  5

 .ة"املناسبة ملعاجلة اآلثار السلبي ونوعيتها وتنوعها مع أخذ اإلجراءات
6
الصغرية، ال سيما النساء العامالت يف الزراعة، بدور مهم يف احلد من سوء التغذية  يضطلع املزارعون األسريون وأصحاب احليازات" نقر )...(

تعزيز وجيب أن يتلقوا دعم السياسات العامة املتكاملة ومتعددة القطاعات، حبسب املقتضى، اليت من شأنها زيادة قدرتهم اإلنتاجية ومداخيلهم و
 ".قدرتهم على الصمود

الت تتألف األمن الغذائي العاملي اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية باإلمجاع من قبل الدوائر  مت التفاوض على مبادئ جلنة 7

 (.الدورة احلادية واألربعون للجنة) 2014 /تشرين األوليف أكتوبرمنها اللجنة 
8
 ."والزراعة األسرية ويف نظم األغذية فضروري لتجاوز سوء التغذيةاالستثمار املسؤول يف الزراعة اما يشمل أصحاب احليازات الصغرية "نقر )...(
 ".واملهدر من األغذية على امتداد السلسلة الغذائية للمساهمة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية والتنمية املستدامة الفاقدال بد من احلد من "نقر )...(   9

واالضطرابات األهلية والكوارث الطبيعية وتفشي األمراض واألوبئة، فضال عن انتهاكات حقوق  قد أّدت احلروب واالحتالالت واإلرهاب"نقر )...(  10
اتلني باحلروب اإلنسان والسياسات االجتماعية االقتصادية غري املناسبة، إىل عشرات املاليني من الالجئني واملهجرين وتأثر السكان املدنيني غري املق

 )...(" وعات ضعفًا من الناحية الغذائيةوالنازحني الذين هم من أكثر اجملم
 لل  إقامة وتدعيم املؤسسات والسياسات والربامج واخلدمات لتعزيز قدرة اإلمدادات الغذائية على التكيف يف املناطق املعرضة لألزمات، اما يف" 11

 ."املناطق املتأثرة بتغري املناخ
 ".إدارة املياه يف الزراعة وإنتاج األغذيةتنفيذ سياسات وبرامج تستخدم ُنهجًا تشاركية لتحسني " 12
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 قبل من واإلجراءات املساهمات وتسهيل تشجيع "تها إىل واليبطبيعة احلال حسب تهدف و"، 13الوطنية لات الصلة

 )و(.15 الفقرة )...(" وداخلها البلدان بني التعاون وتشجيع التغذية لتحسني املصلحة أصحاب مجيع

 بشأن لجنة أرستها المن األسس اليت إجيابي ستفيد بشكل ييف إعالن روما أن  ةرداوالالتزامات البلدان وميكن لتنفيذ 

البلدان وأصحاب املنبثقة عن املؤمتر الثاني املعين بالتغذية، ستجد توصيات التنفيذ االلتزامات وولدى القضايا.  هذه

واخلطوط التوجيهية يف جمال توصيات ال، أوال وقبل كل شيء اللجنة املصلحة املتعددين أدوات مفيدة يف منتجات

 ع.يضاذه املوبشأنها خبصوص هالتفاوض اليت مت  اتسياسال

وجهة إىل مجيع ها واملداواعتمخبصوصها التفاوض اليت مت  بشأن السياساتفصلة امل التوصياتتشمل جمموعة من هي و

 :خبصوصأصحاب املصلحة 

 حيازة األراضي واالستثمارات الدولية يف جمال الزراعة •

 (0112)الدورة السابعة والثالثون للجنة:واألمن الغذائي والتغذية سائل اجلنسانية امل •

)الدورة الزراعة قطاع ألمن الغذائي وأصحاب احليازات الصغرية يف املراعية لكيفية زيادة االستثمارات  •

 (2011السابعة والثالثون للجنة:

 (2011)الدورة السابعة والثالثون للجنة:تقلب األسعار واألمن الغذائي  •

 (2012ة والثالثون للجنة:)الدورة التاسعألمن الغذائي تحقيق ااحلماية االجتماعية ل •

 (2012)الدورة التاسعة والثالثون للجنة:األمن الغذائي وتغري املناخ  •

 (2013)الدورة األربعون للجنة:االستثمار يف زراعة احليازات الصغرية لتحقيق األمن الغذائي  •

)الدورة احلادية واألربعون  ةمصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذي •

 (2014للجنة:

 (2014)الدورة احلادية واألربعون للجنة: ةالغذائية املستدام "الفاقد واملهدر من األغذية يف سياق النظم •

 املياه واألمن الغذائي )قريبا(  •

  

                                        
13والشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف  ، التنسيق والروابط، "جهود الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقياللدورة احلادية واألربعني للجنةالتقرير النهائي  يرجى الرجوع إىل

 ".الزراعةأفريقيا )نيباد( الرامية إىل تعميم التغذية يف 
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ع:اإقرارها باالمجوبشأنها التفاوض ات اليت مت السياسيف جمال الطوعية أو املبادئ التوجيهية اخلطوط باإلضافة إىل 

  

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق  •

 األمن الغذائي الوطين

 14اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذيةاملبادئ  •

على املستوى القطري، عملية جارية  ملذكورة أعالهية بشأن السياسات اواخلطوط التوجيه تنفيذ التوصياتوإن عملية 

 بدعم خمتلف وكاالت األمم املتحدة.حتظى و

اليت تشكل  طلب من الدوائر بعقالتغذية، وحمدد إضافية تستهدف بشكل مسألة هذه القضايا وأي وخبصوص 

، 15ومنظمة الصحة العامليةعرض التقارير املرحلية للفاو لمنربا طبيعيا ومناسبا  لسنويةاللجنة، تتيح اجللسة العامة ا

 .قادمةالوطين واإلقليمي يف السنوات ال ينعلى الصعيد ، باستعراض التقدم احملرزطوعيونتظم للقيام، بشكل موكذل  

                                        
 .14ال سيما املبدأ  14

 15.من إطار العمل 60التوصية 


