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جلنة األمن الغذائي العاملي
الدولة الثالثة واألربعون
"إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"
روما ،إيطاليا 21-17 ،أكتوبر/تشرين األوّل 2016

مشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض بالتغذية (مبا يف ذلك مشروع القرار)
املسائل اليت ينبغي لفت عناية اللجنة إليها
حبثت اللجنة الوثيقة  " CFS 2016/43/9مشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض بالتغذية" ،اليت قدّمها السيّد
خالد الطويل (مصر) ،رئيس جمموعة العمل املفتوحة العضوية بشأن التغذية.
إ ّن اللجنة:
(أ)

تعرب عن تقديرها لعمل جمموعة العمل املفتوحة العضوية بشأن التغذية.

(ب) تؤيّد الوثيقة ( )CFS 2016/43/9اليت تقرتح إطاراً للجنة األمن الغذائي العاملي لزيادة مساهمتها يف
اجلهود العاملية ملكافحة سوء التغذية جبميع أشكاله .وقد أُعدّت الوثيقة متاشياً مع قرار اللجنة يف دورتها
الثانية واألربعني (التقرير النهائي  )CFS 2015/42لتحديد الفرص الناشئة عن إعالن روما عن التغذية ،وإطار
العمل الذي اعتمد خالل املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية ،وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة ،ولتوفري
رؤية واضحة لدور اللجنة يف جمال التغذية ،مع خطة عمل تفضي إىل نتائج ملموسة لعام  2017وما بعده.
(ج) تدعو جمموعة العمل املفتوحة العضوية بشأن التغذية إىل مواصلة عملها يف الفرتة  2017-2016لدعم
األنشطة املرتقبة خالل فرتة ما بني الدورات إىل حني انعقاد الدورة الرابعة واألربعني ،ال سيّما:

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()RQ؛
والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. 

وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةwww.fao.org
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مناقشة مسودة مشروع تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية بشأن
التغذية والنظم الغذائية؛ وسريفع املشاركون يف جمموعة العمل املفتوحة العضوية التعليقات إىل فريق
اخلرباء الرفيع املستوى على أساس فردي وطوعي؛
مناقشة برنامج العمل لعقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ( 2016حتى  ،)2025وحتديد
املساهمات احملتملة للجنة األمن الغذائي العاملي متاشياً مع واليتها ورفعها إىل اجللسة العامة للجنة
يف دورتها الرابعة واألربعني.

الطلب من أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي ،أن تنظّم ،رهن ًا باملوارد املتاحة ،عدّة فعاليات لبناء فهم
(د)
مشرتك للقضايا ،وإرساء أسس للتقارب بني السياسات اليت تستنري بها اللجنة وعملها التنسيقي.
تقرتح هذه الورقة إطارًا للجنة األمن الغذائي العاملي لزيادة مساهمتها يف اجلهود العاملية ملكافحة سوء التغذية
-1
جبميع أشكاله ،مبا يتسق مع واليتها.

أ ّوالً -املعلومات األساسية والسياق
أسهم االعرتاف املتزايد باألهمية البالغة للتغذية بالنسبة إىل اإلنسان ،والتغيّرات العميقة يف احلالة التغذوية
-2
مؤخراً ،نتيجة عوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية سريعة التطوّر ،1يف بروز التغذية يف اخلطط السياسية
واإلمنائية العاملية .وتعترب التغذية اليوم حمرّكاً قوياً للتنمية املستدامة وأساسياً لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 2خلطة
.2030
 -3وال ينعكس سوء التغذية جبميع أشكاله ،مبا يف ذلك نقص التغذية ،والنقص يف املغذيات الدقيقة ،والوزن
الزائد والسمنة 3على فرص حياة األفراد فحسب من خالل تأثريه على صحة السكان ورفاههم ،بل له أيضاً تداعيات
اجتماعية واقتصادية سلبية على اجملتمعات احمللية والبلدان .وتتسم األسباب املرتبطة بسوء التغذية بالتعقيد وهي
متعددة األبعاد ،وتشمل الفقر والتخلّف وتدني الوضع االجتماعي واالقتصادي ،ما يشكّل غالباً السبب لعدم احلصول
بصورة مستقرة على الغذاء الصحي واملتوازن واملتنوّع ،وعلى مياه الشرب اآلمنة ،ولعدم مالءمة ممارسات رعاية الرضع
وصغار األطفال وتغذيتهم ،وسوء خدمات اإلصحاح والنظافة ،وعدم كفاية فرص النفاذ إىل خدمات التعليم والصحة.
 1يستمر نقص التغذية بالرتاجع إمنا ال يزال يسجّل مستويات عالية على حنو غري مقبول ،فيما تتزايد األشكال األخرى لسوء التغذية ال سيّما الوزن
الزائد ،والسمنة ،واألمراض غري املعدية املتصلة بالنظام الغذائي بصورة مطردة :تشري أحدث التقديرات املتوفّرة إىل أنّ حنو  800مليون نسمة عانوا من
نقص التغذية املزمن يف الفرتة ( 2016-2014منظمة األغذية والزراعة ،حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل)2015 ،؛ وأنّ أكثر من ملياري نسمة عانوا
من نقص يف املغذيات الدقيقة؛ و 1.9مليار من البالغني من الوزن الزائد ،ومن بينهم  600مليون من السمنة (منظمة الصحة العاملية.)2015 ،
 2تعاجل مسألة التغذية صراحةً يف اهلدف  2من أهدف التنمية املستدامة خلطة التنمية املستدامة لعاام " :2030القضااء علاى اجلاوع وحتقياق األمان
الغذائي وحتسني التغذية ،وتشجيع الزراعة املستدامة " ،الذي يشمل الغاية الطموحة املتمثلة بالقضااء علاى ساوء التغذياة جبمياع أشاكاله .وتضاطلع
التغذية أيضاً بدور أساسي يف حتقيق أهداف أخرى من خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030ال سايّما األهاداف املتصالة باالفقر ،والصاحة ،والتعلايم،
واجلنسانية ،والعمل ،والنمو ،وانعدام املساواة ،وتغيّر املناخ.
 3يشري سوء التغذية يف هذه الوثيقة دائماً إىل "سوء التغذية جبميع أشكاله ،مبا يف ذلك نقص التغذية ،والنقص يف املغذيات الدقيقاة ،والاوزن الزائاد
والسمنة".
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 -4وقد تنامى الزخم ملعاجلة سوء التغذية يف صفوف طائفة واسعة ومتنوّعة من اجلهات الفاعلة ،يف قطاعات
خمتلفة وعلى سائر املستويات .ويف نوفمرب/تشرين الثاني  ،2014التزم األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العاملية بالقضاء على اجلوع وسوء التغذية جبميع أشكاله ،خالل املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية "جمددين
التأكيد على حق كل فرد يف احلصول على أغذية آمنة وكافية ومغذية ،مبا يتماشى واحلق يف احلصول على الغذاء
الكايف ،واحلق األساسي لكل فرد يف التحرر من اجلوع" .4واتفقوا كذلك على جمموعة من اخليارات واالسرتاتيجيات
السياساتية الطوعية لتبحثها احلكومات ،بالتعاون مع أصحاب مصلحة آخرين ،من أجل تنفيذ التزامات املؤمتر الدولي
الثاني املعين بالتغذية.5
والبعد التغذوي جزء ال يتجزأ من مفهوم األمن الغذائي وعمل جلنة األمن الغذائي العاملي ،كما أنّ اللجنة
-5
ملتزمة مبواصلة دعم اجلهود املستمرة للحكومات وغريها من أصحاب املصلحة ملعاجلة سوء التغذية ،مبا يف ذلك يف سياق
عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ( ،)2025-2016الذي أعلنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف
 1أبريل/نيسان  62016وإىل جانب تأييدها لنتائج املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية.7
 -6وبالنظر إىل والية جلنة األمن الغذائي العاملي كمنتدى عاملي ومتعدد أصحاب املصلحة ،فإنّها يف موقع يتيح هلا
تقديم مساهمة فريدة من خالل حتسني اتساق السياسات على الصعيد العاملي ،وتعزيز العمل املنسّق لطائفة واسعة من
اجلهات الفاعلة ،مبا يسهم بالتالي يف حتقيق الرفاه التغذوي للجميع بصورة مجاعية عن طريق نهج متكامل حقاً.
8
وتقتضي اجلهود القطرية دعماً منسّقاً من وكاالت األمم املتحدة وأجهزتها اليت تتمتّع بوالية يف جمال التغذية
وشراكات متعددة القطاعات وواسعة النطاق بني جهات فاعلة خمتلفة ،مبا فيها اجملتمع املدني والقطاع اخلاص ،على
سائر املستويات.9

 4املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية ،وثيقة نتائج املؤمتر :إعالن روما عن التغذية ،نوفمرب/تشرين الثاني .2014
 5املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية ،وثيقة نتائج املؤمتر :إطار العمل ،نوفمرب/تشرين الثاني .2014
 6قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة.A/70/L.42 ،
 7دعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية إىل قيادة جهود التنفيذ ،بالتعاون مع برنامج األغذية العااملي،
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،وإىل وضع برنامج عمل ،باستخدام آليات تنسيق من قبيل جلنة األمم
املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية ،ومنتديات متعددة أصحاب املصلحة على غرار جلنة األمن الغذائي العااملي .ودعيات كاذلك احلكوماات وغريهاا مان
أصحاب املصلحة ذوي الصلة ،مبا يف ذلك املنظمات الدولية واإلقليمية ،واجملتمع املدني ،والقطاع اخلاص واألوساط األكادميياة إىل دعام تنفياذ عقاد
العمل من أجل التغذية بصورة نشطة.
 8تضطلع جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية ،بوصفها منتدى أممياً متخصصاً ،بدور هام يف تنسيق سياسات األمم املتحدة ،مبا يتماشاى ماع
أهدافها االسرتاتيجية األربعة :تعظيم اتساق سياسات األمم املتحدة والدعوة يف جمال التغذية؛ دعم جهود التنفيذ املتساقة واخلاضاعة للمسااءلة الايت
تبذهلا منظومة األمم املتحدة؛ استطالع قضايا جديدة ومستجدة متصلة بالتغذية؛ وتعزيز تبادل املعارف على مساتوى منظوماة األمام املتحادة (اخلطاة
االسرتاتيجية للجنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية للفرتة .)2020-2016
 9إعالن روما الصادر عن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية ،الفقرة  14س) "يتعيّن على منظومة األمم املتحدة ،مبا يف ذلك جلناة األمان الغاذائي
العاملي ،واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية أن تعمل معاً بفعالية أكرب من أجل دعم اجلهود الوطنية واإلقليمية ،حبسب االقتضااء ،وتعزياز التعااون
الدولي واملساعدة اإلمنائية لتسريع وترية التقدم احملرز يف جمال التصدي لسوء التغذية".
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ثانياً  -الرؤية
 -7تقرّ جلنة األمن الغذائي العاملي باحلاجة إىل نهج كلي وشامل بني خمتلف التخصصات ملعاجلة التغذية يربط
بني مجيع القطاعات ذات الصلة – ال سيّما قطاعات األغذية/الزراعة 10والصحة – يف سياق اإلعمال التدرجيي للحق يف
غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين .وتتمثّل الرؤية اخلاصة بعمل جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال النهوض
بالتغذية ،واليت تتسق مع رؤيتها11الشاملة ،مبا يلي:
عامل خال من سوء التغذية جبميع أشكاله ،حيث حيظى مجيع السكان يف سائر مراحل احلياة
ويف كلّ األوّقات بإمكانية احلصول على غذاء كاف ،ويتمتّعون بنظم غذائية متنوّعة
ومتوازنة وصحية حلياة نشطة تتسم بالعافية.
 -8سوف تسهم جلنة األمن الغذائي العاملي ،من خالل تعزيز السياسات الفعّالة القائمة على األدلة ،يف احلدّ من
سوء التغذية ،عن طريق عمليات شاملة متعددة أصحاب املصلحة والقطاعات.

ثالث ًا – الرتكيز املبكر على نظم األغذية
 -9تتيح والية جلنة األمن الغذائي العاملي وطبيعتها املتعددة أصحاب املصلحة جماالً ملعاجلة نظم األغذية
كأولوية طليعية ،ميكن أن متتد إىل جماالت أخرى يف مرحلة الحقة ،كجزء من الرؤية الطويلة األجل ،بناء على موافقة
جلنة األمن الغذائي العاملي .وستبين اللجنة ،من خالل االلتزام بنظم األغذية وسالسل القيمة الغذائية يف البداية ،على
عملها السابق يف جمموعة من اجملاالت ذات الصلة ،مبا يف ذلك عمل فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن
الغذائي والتغذية .وسوف تستند إىل اخلربات الفنية املقدّمة من الوكاالت الثالث اليت تتخذ من روما مقراً هلا ،ومنظمة
الصحة العاملية ،وغريها من أجهزة األمم املتحدة اليت تتمتّع بوالية يف جمال التغذية ،وكذلك إىل العالقة بني النظم
الغذائية والتغذية ،وهو جمال حيظى باهتمام وأهمية عامليني.
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 10يشمل مصطلح "الزراعة" احملاصيل ،والثروة احليوانية ،والغابات ،ومصايد األمساك ،وتربية األحياء املائية.
 11تهدف جلنة األمن الغذائي العاملي ،منذ إصالحها يف عام  ،2009إىل أن تكون "املنتدى الدولي واحلكومي الدولي الشاامل األول لطائفاة واساعة

من أصحاب الشأن امللتزمني بالعمل مع ًا بصورة متناسقة دعم ًا للعمليات اليت تقودها البلدان باجتاه القضاء على اجلوع ،وضمان األمن الغذائي والتغذية
للبشرية مجعاء .وستسعى اللجنة جاهدة إىل إرساء عامل متحرر من اجلوع تتولّى فيه البلدان تنفياذ اخلطاوط التوجيهياة الطوعياة للعماال التادرجيي
للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين" (وثيقة اإلصالح  ،CFS:2009/2 Rev.2الفقرة  .)4ويف "إدماج احلق يف غذاء كاف يف سياق األمن
الغذائي والتغذوي الوطين – ُنهج عملية لتحليل السياسات والربامج" ،منظمة األغذية والزراعة  ،2014حيدّد مصطلح "كاف" بأنّه )1(" :كااف مان
حيث الكمية واحملتوى التغذوي اجليّد املتصل حبياة نشطة وصحية؛ ( )2خال من مواد ضارّة؛ و( )3مقبول لدى املستهلك من الناحية الثقافية".
 12يُعرِّف فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية النظام الغذائي يف تقريره بشأن "الفاقاد واملهادر مان األغذياة يف ساياق الانظم
الغذائية املستدامة" على النحو التالي" :جيمع النظام الغذائي مجيع العناصر (البيئة ،السكان ،املدخالت ،العمليات ،البناى التحتياة ،املؤسساات،

إخل ) .واألنشطة ذات الصلة باإلنتاج ،والتجهيز والتوزيع ،واإلعداد واستهالك األغذية وخمرجات هذه األنشطة ،مبا يف ذلاك املخرجاات االجتماعياة
االقتصادية والبيئية".
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 -10وتضطلع النظم الغذائية بدور أساسي يف حتديد النظم الغذائية والصحية املالئمة .وتتأثّر نظم األغذية بعوامل
سياسية وبيئية وثقافية واجتماعية واقتصادية من قبيل الفقر ،وانعدام املساواة ،وسبل املعيشة ،وتغيّر املناخ ،وإدارة
املوارد الطبيعية ،وتُحدَّد معاملها من خالل أهداف العديد من اجلهات الفاعلة وإجراءاتها ،حيث يؤدي القطاع اخلاص
دوراً مهماً ،من بني مجلة أمور أخرى .ويعترب حتسني الصحة والتغذية هدفاً واحداً فقط من األهداف اليت رمستها
جهات فاعلة عديدة معنية بنظم األغذية ،من صغار املنتجني واجملهّزين إىل الشركات الكربى اليت تعمل على مستوى
متعدد اجلنسيات ،مع احتمال نشوء توتر بني األهداف املتضاربة يف بعض األحيان على غرار التغذية والرحبية.
 -11ومتّ التشديد على أهمية النظم الغذائية املستدامة بالنسبة إىل التغذية ،وعلى التحديات الراهنة أمام نظم
األغذية لتوفري غذاء آمن وكافٍ ،واملساهمة يف نظم غذائية متنوّعة ومتوازنة وصحية يف إعالن روما عن التغذية 13الصادر
عن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية .وتسهم جمموعة من العوامل يف جعل النظم الغذائية احلالية غري مستدامة على
الصعيد العاملي ،مبا يف ذلك النسبة املرتفعة للفاقد واملهدر من األغذية ،اليت تتالزم غالباً مع عواقب سلبية وخيمة
تتجاوز الشواغل بشأن الصحة العامة ،إىل جانب تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
 -12وسوف تبين جلنة األمن الغذائي العاملي على العمل القائم للربط بني التغذية والنظم الغذائية .وستضيف قيمة
من خالل توفري فرص لطائفة واسعة من أصحاب املصلحة يف جمال األمن الغذائي والتغذية ،مبا يف ذلك صغار منتجي
األغذية ،وأولئك املتضررين من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ،من أجل العمل معاً على قضايا سياساتية ذات
اهتمام عاملي واالتفاق على توصيات ،وتنسيق عملهم .وسوف تضطلع تقارير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن
الغذائي والتغذية ،مبا فيها التقرير املرتقب بشأن التغذية والنظم الغذائية ،بدور رئيسي عرب توفري معلومات مرتكزة على
أدلة تستند إىل حبوث ،وبيانات ،ودراسات فنية ،ومعارف اختبارية قائمة وعالية اجلودة.

رابع ًا – الوظائف املنوطة بعمل جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال التغذية
 -13متاشياً مع دور جلنة األمن الغذائي العاملي على النحو احملدّد يف وثيقة إصالح اللجنة ()CFS:2009/2 Rev.2
واملتمثّل بتوفري منتدى للنقاش والتنسيق على املستوى العاملي ،من أجل توطيد العمل التعاوني بني أصحاب املصلحة يف
جمال األمن الغذائي والتغذية ،14فإنّ عمل اللجنة سينفّذ من خالل ثالث وظائف مرتابطة تعزّز بعضها بعضاً :التقارب
بني السياسات؛ تقاسم الدروس املستفادة واملمارسات اجليّدة؛ واستخدام منتدى جلنة األمن الغذائي العاملي لتعقّب
التقدّم احملرز (انظر الرسم البياني أدناه).

" 13نقرّ بأن النظم الغذائية احلالية تواجه حتديات متزايدة من حيث توفري أغذية كافية وآمنة ومنوعة وغنية باملغذيات للجميع وتسااهم يف وجباات
غذائية صحية بسبب مجلة أمور منها ،القيود اليت تفرضها ندرة املوارد والتدهور البيئي فضالً عان اإلنتااج غاري املساتدام وأمنااط االساتهالك والفاقاد
واملهدر من األغذية والتوزيع غري املتوازن" ،إعالن روما عن التغذية الصادر عن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية.
 14يشمل أصحاب املصلحة يف جمال األمن الغذائي والتغذية "احلكوماات ،واملنظماات اإلقليمياة ،واملنظماات والوكااالت الدولياة ،واملنظماات غاري
احلكومية ،ومنظمات اجملتمع املدني ،ومنظمات منتجي األغذية ،ومنظمات القطاع اخلاص ،واملنظمات اخلريية ،وغريهم من أصحاب املصلحة ذوي
الصلة ،بصورة تتواءم مع السياق احملدّد لكلّ بلد ومع احتياجاته" (وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي .)CFS:2009 Rev.2
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 -14وسيوفّر عمل جلنة األمن الغذائي العاملي على تقارب السياسات ،توجيهات سياساتية للبلدان ضمن القطاعات
الرئيسية ذات الصلة ويف ما بينها .وسوف يستفيد من العمل الذي نفّذ يف إطار الوظيفتني األخريني ،ما يضمن فعالية
التوجيهاات بشأن السياساات وصلتهاا بالبلدان – مع مراعااة األبعاد السياسية ،واملؤسسياة ،والفنياة واخلاصاة
بالقدرات – ويكفل أنّ هذه التوجيهات ستفضي إىل سياسات تؤثّر إجياباً على التغذية .وسيسمح تعقّب التقدّم احملرز
باطالع اللجنة على اإلجنازات احملققة يف التصدّي لسوء التغذية ،وتنفيذ االلتزامات الوطنية ،وتسليط الضوء على
السياسات املرتبطة بالنجاح واإلخفاق ،والثغرات والتناقضات.
 -15وسوف تساهم الوظائف واألنشطة املعدّة يف األقسام التالية لعمل جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال التغذية،
يف اجلهود اليت تقودها منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،وذلك ضمن واليتها ،وبالتعاون مع برنامج
األغذية العاملي ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ،لتنفيذ برنامج عمل لعقد األمم
املتحدة للعمل من أجل التغذية (.)2025-2016

ألف  -التقارب بني السياسات
 -16سيكون العمل على تقارب السياسات حمورياً ملشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض بالتغذية.
وسيهدف إىل حتسني تنسيق السياسات واتساقها ضمن نهج مشرتك بني القطاعات يشمل من بني مجلة أمور ،الزراعة،
والصحة واإلصحاح ،واحلماية االجتماعية ،والتجارة ،والتعليم .وسيبين على املعارف املستقلة القائمة على األدلة وعلى
العمل يف جمال السياسات .وقد يؤدّي إىل صياغة توصيات سياساتية ،واسرتاتيجيات دولية ،وخطوط توجيهية طوعية،
ومبادئ أو غريها من األطر السياساتية ،حسب االقتضاء .وسيستفيد من املدخالت من املستويني الوطين واإلقليمي ،ومن
مشورة اخلرباء ،وآراء جمموعة كاملة من أصحاب املصلحة يف كنف جلنة األمن الغذائي العاملي.
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 -17وسيتيح عمل جلنة األمن الغذائي العاملي على تقارب السياسات ،يف معرض تركيزه بدايةً على نظم األغذية،
حتديد التغيريات السياساتية الالزمة إلعادة رسم معامل النظم الغذائية من أجل حتسني التغذية ،ومتكني النظم الغذائية
الصحية ،استناداً إىل تفعيل التوصيات السياساتية 15للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية واملساهمة يف ذلك ،من بني
مجلة أمور أخرى ،مع ضمانات قوية ضد سوء االستخدام وتضارب املصاحل .16ويتوقّع أن يعاجل األسباب الرئيسية
للتعرّض ملخاطر مجيع أشكال سوء التغذية يف أنواع خمتلفة من النظم الغذائية يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء،
على مستوى دورة احلياة ،ووفقاً حملدّدات اجتماعية واقتصادية ،مع إيالء عناية خاصة للمجموعات األكثر فقرًا
وضعفاً.
 -18وتعترب املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء أساسيني لتحقيق األهداف التغذوية .وسيقرّ عمل اللجنة على
تقارب السياسات باألدوار اجلوهرية اليت تؤديها النساء يف تغذية وصحة أسرهنّ ،مبا يف ذلك من خالل مساهمتهنّ
اهلامة يف إنتاج األغذية ،وجتهيزها ،وتسويقها ،وبيعها بالتجزئة ،وإعدادها ،واستهالكها ،ويف غريها من أنشطة النظم
الغذائية .وسيعزّز كذلك إرساء بيئة مواتية للرجال والنساء على حدّ سواء للمشاركة واملساهمة بصورة نشطة يف حتسني
التغذية على املستوى األسري والفردي .وهذا يعين إيالء عناية خاصة ملا يلي ،يف معرض تصميم وتوجيه السياسات
اليت ترسم معامل تدخّالت النظم الغذائية املوجّهة حنو العرض والطلب على السواء من أجل تغذية جيّدة:
( )1تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء على امتداد النظم الغذائية املستدامة؛
( )2صون وزيادة فرص وصول النساء إىل املداخيل ،واملوارد الطبيعية ،ومواد اإلنتاج الزراعي ،والتحكّم بها؛
( )3االعرتاف بأهمية تغذية األم والطفل ،مع تركيز خاص على نقص التغذية؛
( )4تعزيز التدخّالت الفعّالة اليت تأخذ يف احلسبان األدوار الفعلية للرجال والنساء ،مبا يف ذلك التثقيف
التغذوي.
 -19ستحدّد أولويات للعمل املستقبلي على تقارب السياسات بشأن التغذية والنظم الغذائية وطبيعة النتائج
السياساتية (التوصيات ،اخلطوط التوجيهية ،املبادئ ،إخل ).على أساس األدلة الواردة يف التقرير املرتقب لفريق اخلرباء
الرفيع املستوى بشأن التغذية والنظم الغذائية ،الذي سيصدر يف أكتوبر/تشرين األوّل  ،2017من بني مجلة أمور أخرى.
وستأخذ األولويات أيضاً يف االعتبار التجارب والنهج الفعلية يف تنفيذ السياسات العامة الناجحة ،وتعقّب التقدّم احملرز
يف حتقيق التغذية (على أساس تقارير األمم املتحدة بشأن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة – وإعادة حتديد معامل حالة
انعدام األمن الغذائي يف العامل – واملؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية) ،وكالهما ميكن أن يبدأ يف اجللسة العامة يف
أكتوبر/تشرين األوّل  .2017وسيربز مقرتح جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالتغذية بشأن عمل جلنة األمن
الغذائي العاملي يف برنامج عمل اللجنة املتعدد السنوات للفرتة .2019-2018
 15تعالَج عناصر خمتلفة لنظم األغذية يف جمموعة "اإلجراءات املوصى بها لنظم أغذية مستدامة تعزّز النظم الغذائياة الصاحية" اخلاصاة باخلياارات
السياساتية والرباجمية إلطار عمل املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية (التوصيات  )16-8ويف أقسام أخرى ذات صلة يف الوثيقة من قبيل القسم بشأن
"اإلجراءات املوصى بها للتثقيف التغذوي وتوفري معلومات عن التغذية".
 16التوصية  ،3الفقرة  ،4إطار العمل للمؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية
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اجلدول  : -1أنشطة جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال التغذية  -التقارب بني السياسات
النشاط
 1-1إعداد تقرير فريق اخلرباء الرفياع
املستوى بشأن التغذياة والانظم الغذائياة
إلرساااء أسااس عمليااة توافقيااة متعااددة
أصحاب املصلحة

من
فريااق اخلاارباء
الرفيع املستوى
املعااين باااألمن
الغااااااااااذائي
والتغذية

 2-1تنظاايم عادّة فعاليااات لبناااء فهاام
مشرتك للقضايا وإرساء أسس يستنري بها
17
عمل اللجنة على تقارب السياسات

أماناااة جلناااة
األمن الغاذائي
العاملي

متى
إطااالق التقرياار
خاااالل الااادورة
الرابعااااااااااااة
واألربعني للجنة
األماان الغااذائي
العااااااااااملي يف
أكتوبر/تشاااارين
األوّل 2017
فااارتة ماااا باااني
الااااااااااادورات
2017-2016

 3-1مناقشة مسودة مشروع تقرير فريق
اخلرباء الرفياع املساتوى بشاأن التغذياة
والنظم الغذائية

جمموعة العمل
املفتوحاااااااااة
العضاااااااااوية
املعنياااااااااااة
بالتغذية

فااارتة ماااا باااني
الااااااااااادورات
2017-2016

 4-1مناقشة برناامج عمال عقاد األمام
املتحدة للعمل من أجل التغذية وحتدياد
املساهمة احملتملة للجنة األمان الغاذائي
العاملي مبا يتماشى مع واليتها

جمموعة العمل
املفتوحاااااااااة
العضاااااااااوية
املعنياااااااااااة
بالتغذية

 5-1حتديااااد األولويااااات والنتااااائج
السياساااااتية للعماااال علااااى تقااااارب

جمموعة العمل
املفتوحاااااااااة

فااارتة ماااا باااني
الااااااااااادورات
2017 -2016
مااااع موافقااااة
خاااالل الااادورة
الرابعااااااااااااة
واألربعني للجنة
األماان الغااذائي
العااااملي يف
أكتوبر/تشاااارين
األوّل 2017
فااارتة ماااا باااني
الااااااااااادورات

النتيجة
قاعاادة معلومااات وأدلااة
لتحديد األولويات وطبيعة
نتائج السياسات

تقاسم فهم القضايا املتصلة
بالتغذية والنظم الغذائية،
كخطوة حتضاريية للعمال
على تقارب السياسات
رفاع التعليقااات إىل فريااق
اخلاارباء الرفيااع املسااتوى
على أساس فردي وطوعي
ماان جانااب املشاااركني يف
جمموعة العمال املفتوحاة
العضوية
املساااهمة يف تنفيااذ عقااد
العمل مان أجال التغذياة
الذي اتفقت عليه اجللسة
العامة

موافقااة اجللسااة العامااة
على االختصاصاات (ماع

 17قد ترتكز هذه الفعاليات على إحاطات فنية ونقاشية للجنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية اليت حيتمل أن تتضمّن قضايا متصلة
باالستثمارات من أجل نظام غذائي صحي ،والنبذة الوصفية والبنية العاملية للتغذية ،وتغيّر املناخ والتغذية.
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السياسااات علااى أساااس تقرياار فريااق
اخلرباء الرفياع املساتوى بشاأن التغذياة
والاانظم الغذائيااة ،والاادروس املسااتفادة
واملمارسات اجليّدة ،والتقادّم احملارز يف
حتقيق النتائج التغذوية

العضاااااااااوية
املعنياااااااااااة
بالتغذية

 6-1إعاااداد منتجاااات سياسااااتية يف
اجملاالت ذات األولوية

جمموعة العمل
املفتوحاااااااااة
العضاااااااااوية
املعنياااااااااااة
بالتغذية

2018-2017

مااااع موافقااااة
خاااالل الااادورة
اخلامسااااااااااة
واألربعني للجنة
األماان الغااذائي
العااااااااااملي يف
أكتوبر/تشاااارين
األوّل 2018
البدء بعد انتهاء
الدورة اخلامساة
واألربعني للجنة
األماان الغااذائي
العااااااااااملي يف
أكتوبر/تشاااارين
األوّل 2018

الشروط اخلاصة بالنطاق،
واإلطااار الاازمين ،وتااوفري
املوارد)

توافااق عاااملي يف اجللسااة
العامااة علااى التوجيهااات
السياساتية ،ما ياؤدي إىل
زيااااادة التقااااارب بااااني
السياساااااات وتناساااااق
اإلجراءات

باء – تقاسم الدروس املستفادة واملمارسات اجليّدة
 -20يشكّل تقاسم الدروس واملمارسات الناجحة يف ما يتعلّق باجلهود الرامية إىل حتسني النتائج التغذوية يف سياق
عمل جلنة األمن الغذائي العاملي ،سبيالً مؤثّراً لتحفيز أصحاب املصلحة يف اللجنة على اعتماد ممارسات مثبتة وفعّالة
تتصل بالتحديد بالبلد والسياق ،وعلى التكيّف معها ،وتوسيع نطاقها .ويتيح ذلك فهماً أفضل للمعوّقات الفعلية والطرق
الناجحة ملعاجلتها .ويتمثّل اهلدف بإشراك سائر البلدان ،بصرف النظر عن مستوى دخلها ،وطبيعة مشاكل سوء
التغذية لديها ،ومسات نظمها الغذائية .وستصقل النتائج عمل اللجنة على تقارب السياسات ،مبا يضمن مواءمة هذا
العمل مع االحتياجات القطرية.
 -21وستتقاسم مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف البلدان الدروس املستفادة واملمارسات اجليّدة بشأن مواضيع
خمتارة على أساس طوعي  ،مبا يف ذلك من خالل املبادالت بني بلدان اجلنوب واملبادالت الثالثية ،وعن طريق فعاليات
تنظّم إبان فرتات ما بني الدورات ،وأثناء أسبوع اجللسات العامة بدءاً من أكتوبر/تشرين األوّل  .2017وستتولّى البلدان
قيادة هذه اجلهود اليت سرتكّز على جتارب البلدان يف مواضيع حمدّدة ،ما سيتيح حتديد ما جنح من أعمال وما مل
ينجح ،إىل جانب الثغرات يف املعارف بصورة أكثر منهجية.
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 -22وستكون املمارسات اجليّدة متّسقة مع القيم اليت تروّج هلا جلنة األمن الغذائي العاملي ،واملشار إليها يف
االختصاصات اليت وضعتها جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد لتقاسم اخلربات واملمارسات اجليّدة.18
وسرتد توليفة بالدروس املستفادة واملمارسات اجليدّة يف وثيقة نتائج جلنة األمن الغذائي العاملي وتتاح ألصحاب املصلحة
يف اللجنة.
اجلدول  -2أنشطة جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال التغذية – تقاسم الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة
النشاط
 1-2تبادل البلدان للدروس
املساااااتفادة واملمارساااااات
اجليّااادة بشاااأن مواضااايع
حمااددة ،مبااا يف ذلااك ماان
خالل املبادالت باني بلادان
اجلنوب واملبادالت الثالثية

جيم -

من
البلاادان ،بالتعااااون
ماااااع املباااااادرات
واملنتديات 19القائمة

متى
املبااااادالت خااااالل
فاااارتات مااااا بااااني
الاااادورات وخااااالل
أساااابوع اجللسااااات
العامة بدءاً من الادورة
الرابعااااة واألربعااااني
للجنة األمان الغاذائي
العاملااااااااي فاااااااي
أكتوبر/تشااارين األوّل
 ،2017والاااااااادورة
اخلامساااة واألربعاااني
للجناااااااااااااااااة يف
أكتوبر/تشااارين األول
 2018وماان ثاامّ كاا ّل
سنتني

النتيجة
حتسني فهام ماا جناح مان
أعمااااال علااااى املسااااتوى
القطااري ،لتحفيااز العماال
والتنساايق ،وتوجيااه نطاااق
وطبيعة العمل علاى تقاارب
السياسات

منتدى جلنة األمن الغذائي العاملي لتعقّب التقدّم احملرز

 -23يف إطار هذه الوظيفة ،ستوفّر جلنة األمن الغذائي العاملي منرباً لتسليط الضوء على السياسات والنهج
والتدخالت املرتبطة بالنجاحات واإلخفاقات ،والثغرات والتناقضات ،وتعزيز االستجابة املتناسقة للجنة بني مجيع
اجلهات الفاعلة على املستويات العاملية ،واإلقليمية ،والوطنية لتحسني التغذية.

 18يف ما يلي القيم املشار إليها يف "االختصاصات لتقاسم اخلربات واملمارسات اجليّدة يف تطبيق قرارات جلنة األمن الغذائي العااملي وتوصاياتها مان
خالل تنظيم فعاليات على املستويات الوطنية ،واإلقليمية ،والعاملية" :الشمول واملشاركة؛ التحليل القائم على األدلّة؛ االستدامة البيئياة واالقتصاادية
واالجتماعية؛ املساواة بني اجلنسني؛ الرتكيز على اجملموعات املهمّشة واألكثر ضعفاً؛ النهج املتعدد القطاعات؛ وقدرة السبل املعيشية على الصمود.
 19مبا يف ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر ،حركة تعزيز التغذية.
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 -24ويف ما يتعلّق باملؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية ،ستدعو جلنة األمن الغذائي العاملي منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ،خالل اجللسة العامة للجنة ،إىل تبادل التقرير املشرتك بشأن التقدّم الشامل احملرز
باجتاه تنفيذ املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية على أساس ك ّل سنتني.
 -25وستجري اتصاالت بني جلنة األمن الغذائي العاملي ومنظمة الصحة العاملية/منظمة األغذية والزراعة ،حيث
سيوفّر رئيس اللجنة حتديثات إىل األجهزة الرئاسية لكال الوكالتني األمميتني (مجعية الصحة العاملية ملنظمة الصحة
العاملية؛ مؤمتر منظمة األغذية والزراعة) بشأن تقدّم عمل اللجنة يف جمال التغذية ،كمساهمة يف جهود متابعة املؤمتر
الدولي الثاني املعين بالتغذية .وسيثبت ذلك املشاركة النشطة يف التعاون املتعدد القطاعات يف ميدان التغذية ،من خالل
اجلمع بني الزراعة ،واألمن الغذائي ،والصحة ،لتحسني النتائج التغذوية .وسيعطي هذا إشارة قوية إىل البلدان ويدعم
جهودها يف العمل على مستوى القطاعات من أجل حتسني التغذية والصحة للجميع .ويتوقّع أيضاً أن يكون عمل
اللجنة على تعقّب التقدّم احملرز يف جمال التغذية جزءًا من مساهمتها يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى.20
اجلدول  -3أنشطة جلنة األمن الغذائي العاملي يف جمال التغذية – منتدى لتعقّب التقدّم احملرز
النشاط
 1-3إتاحة جمال وإطار آللياات
تعقّب التقدّم املرتقب بغية مناقشة
التقدّم احملرز يف تنفيذ السياساات
واإلجراءات املتصلة بعمال اللجناة
يف جمال التغذية

من
منظماااة الصاااحة
العاملية/منظماااااة
األغذية والزراعاة
بشااااأن املااااؤمتر
الااادولي الثااااني
املعين بالتغذية
إعاااادة حتدياااد
معامل حالة انعدام
األمن الغاذائي يف
العاااامل يف ضاااوء
أهااداف التنميااة
املستدامة

 2-3إطااالع األجهاازة الرئاسااية
على عمل اللجنة يف جمال التغذية
كمساهمة يف جهود متابعاة املاؤمتر
الاادولي الثاااني املعااين بالتغذيااة

رئيس اللجنة

متى
رفااع تقاااارير عاان املاااؤمتر
الاااادولي الثاااااني املعااااين
بالتغذيااة باادءًا ماان اجللسااة
العاماااة للجناااة يف دورتهاااا
الرابعااااااة واألربعااااااني يف
أكتوبر/تشاارين األوّل 2017
ومن ثامّ كالّ سانتني خاالل
عقد العمل من أجل التغذية
( ،)2025-2016مااااااااع
الااااااادروس املستفااااا ااادة
واملمارسااات اجلياادّة علااى
حنو متناوب
بدء التقارير السانوية بشاأن
حالة انعدام األمان الغاذائي
يف العامل يف عام 2017
مااااؤمتر منظمااااة األغذيااااة
والزراعااة ومجعيااة الصااحة
العاملية ،كلّ سانتني ،بادءًا
من عام 2017

النتيجة
حتاط اللجناة علمااً بالتقادّم
احملرز يف جمال احلادّ مان
سااوء التغذيااة واإلجااراءات
املرتبطاااااة بالنجاحاااااات
واإلخفاقاااات ،والثغااارات
والتناقضاااات ،ماااا يصاااقل
العماااال علااااى تقااااارب
السياسات ويعزّز التنسيق

حتسااني التنساايق املتعاادد
القطاعاااات ماااع األجهااازة
احلكومية الدولية الرئيسية

 20انظر مشاركة جلنة األمن الغذائي العاملي يف النهوض خبطة التنمية املستدامة لعام ( 2030الوثيقة  )CFS 2016/43/6اليت ستقدّم للموافقة عليهاا
يف الدورة الثالثة واألربعني للجنة.
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(على أساس تقارير اجللسة العامة
للجنة)
 3-3تااوفري ماادخالت للمنتاادى
السياسااي الرفيااع املسااتوى بشااأن
التقادّم احملاارز يف جمااال التغذيااة
كجاازء ماان عماال اللجنااة علااى
أهداف التنمية املستدامة
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األماناااة ،هيئاااة
املكتب/اجلماعاااة
االستشاااااااارية،
اجللسة العامة

حيااادّد الحقااااً ،حساااب
اجلاادول الاازمين للمنتاادى
السياسي الرفيع املستوى

مسااااهمة اللجناااة لناحياااة
التغذيااااة يف االسااااتعراض
املواضاايعي العاااملي حتاات
إشااراف املنتاادى السياسااي
الرفيع املستوى

