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 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة الرابعة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية "

 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9روما، إيطاليا، 

 ملخصاتذية خالل فترة ما بين الدورات: اللجنة المتعلقة بالتغ أنشطة
 

 ل التغذيةمساهمة اللجنة في عقد األمم المتحدة للعمل من أج -ًل أو  
 مناقشة لمجموعة العمل المفتوحة -(2016-2025)

 العضوية المعنية بالتغذية التابعة للجنة
 
د ثة واألربعني، إدراكا منها بأن األسببباا املرتب ة بسببوت الت ذية معقدة ومتعددة األبعالاللجنة يف دورهتا الثا قامت -1

سببببببةاتيجية ابإقرار يف ذلك من منظومة األمم املتصدة،  وتت لب تكثيف اجلهود من جانب مجيع أصببببببصاا املصببببببلصة،  ا
 مقةحة بشبببببأن كمشببببباركة اللجنة يف النهو" بالت ذيةك. وقد عررتبببببت هذه االسبببببةاتيجية ريية للجنة من أجل تعزيز عملها 

تنفذ على سغذية؛ وحّددت، دعما هلذا االلتزام، سلسلة من األنش ة يف جمال الت ذية، مع اقةاح تركيز مبكر على نظم األ
( وكجزت من اجلهود العاملية 2025-2016مدى السببببببببنوات املقبلة، عت إطار عقد األمم املتصدة للعمل من أجل الت ذية  

اقشوا، أعضات اللجنة وأصصاا املصلصة فيها إىل كأن ينكذلك دعت الوثيقة  و الرامية إىل عقيق أهداف التنمية املستدامة. 
، برنببامع عمببل عقببد األمم املتصببدة للعمببل من أجببل الت ببذيببةك، كوأن  ببّددوا 2017-2016خالل فةة مببا بني الببدورات 

 .كمسامهة اللجنة احملتملة  ا يتماشى مع واليتها
 
(، الببذأ أعلنببت عنببي اجلمعيببة العببامببة ل مم 2025-2016وإن عقببد األمم املتصببدة للعمببل من أجببل الت ببذيببة   -2

ختاذ اإلجراتات الالزمة، وللعمل الهو فرصبببة جلميع أصبببصاا املصبببلصة و . ، هو للجميع2016أبريل/نيسبببان  1املتصدة يف 
لسببوت الت ذية يميع أشببكالي، ولبنات الزخم للجهود املبذولة وا فاي عليي طوال العقد من أجل عقيق  معا على ورتببع حد  

االشبببببببةاظ بني منظمة . ويقةح برنامع عمل عقد الت ذية، الذأ ورتبببببببع ب2025األهداف واملقاصبببببببد املنشبببببببودة  لول عام 
، برنامع األغذية العاملي والصبببببببببندو  أخرى وهي جهات شبببببببببريكةبالتعاون مع و األغذية والزراعة ومنظمة الصبببببببببصة العاملية 
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جماالت ا لتوجيي اجلهود اجلماعية، مشببببببببببببفوعا  باد  توجيهية و الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتصدة لل فولة، إطار  
 تنفيذ وأقسام خاصة با وكمة واملساتلة.  عمل مقةحة ووسائل

 
 وناقشببببببببببببببت كال  2017فرباير/شبببببببببببببببا   10وقد اجتمعت جمموعة العمل املفتوحة العضببببببببببببببوية املعنية بالت ذية يف  -3

 كمشبببببببببببببباركةبعنوان من مسببببببببببببببودة برنامع عمل عقد األمم املتصدة للعمل من أجل الت ذية ووثيقة معلومات أسبببببببببببببباسببببببببببببببية 
 ك 2025-2016يبببببة ومسببببببببببببببببببامهتهبببببا يف عقبببببد األمم املتصبببببدة للعمبببببل من أجبببببل الت بببببذيبببببة اللجنبببببة يف النهو" ببببببالت بببببذ

املناقشببببببببببببببة بعر" مشببببببببببببببةظ ملنظمة األغذية والزراعة  باا (. وافتتحCFS OEWG-Nutrition 2017/02/10/02 الوثيقة 
االقةاح  عملي. وعر"ومنظمة الصبببصة العاملية بشبببأن عقد األمم املتصدة للعمل من أجل الت ذية واملسبببودة األوىل لربنامع 

 ( عقد حوار بشبببببببببببببأن املسببببببببببببباتلة 1مقةحة للجنة لدعم تنفيذ برنامع العمل من خالل:   اأدوار تني نظمهاتني املاملقدم من 
 ( وإتاحة منرب للنقاش بشببببببببببأن السببببببببببياسببببببببببات ولتصقيق املزيد من التقارا 2مع أعضببببببببببائها وأصببببببببببصاا املصببببببببببلصة فيها؛  

 ( ودعم إنشات شبكات العمل.4إجراتات؛  ( وورتع التزامات و 3بني السياسات؛  
 
وقّدم أعضببات اللجنة وأصببصاا املصببلصة فيها تعقيبات بشببأن مسببودة برنامع العمل املشببةظ بني منظمة الصببصة  -4

 العاملية ومنظمة األغذية والزراعة، والتمسببببببببببببببوا بعص اإليضبببببببببببببباحات  صببببببببببببببو  بعص األدوار املقةحة للجنة وال  ميكن
صببياغة النسببخة التالية. وأعاد أعضببات اللجنة وأصببصاا املصببلصة فيها تأكيد التزاماهتم بدعم اجلهود  سببةشببد نا عندأن ي   

أقّرهتا أن الت ذية ال  ة اللجنة بشببياجلماعية الرامية إىل القضببات على مجيع أشببكال سببوت الت ذية، وال  سببتسببةشببد باسببةاتيج
ة الصبببادرة وسبببة األوىل للجنة يف عقد العمل، باالسبببتناد إىل االسبببةاتيجيالثالثة واألربعني. وكانت املسبببامهات امللمهتا يف دور 

 عنها، على النصو التايل:
 

  ابع للجنة فريق اخلربات الرفيع املستوى املعين باألمن ال ذائي والت ذية التصادر عن تقرير مستقل مستند إىل األدلة
 (؛2017 أكتوبر/تشرين األول 

 املي لتعزيز التقارا بني السببببياسببببات على الصببببعيد العغذية لت ذية ونظم األتوجيهات سببببياسبببباتية شبببباملة بشببببأن ا
 (؛2019 أكتوبر/تشرين األول 

  وأكتوبر/تشببرين األول  2017تبادل الدروس املسببتخلصببة واخلربات املكتسبببة بشببأن الت ذية  أكتوبر/تشببرين األول
 ، وكل سنتني(؛2018

 2017ل سنتني من أكتوبر/تشرين األول تقارير مرحلية عن اإلجراتات يف جمال الت ذية  ك.) 
 
سبببيتمثل دور اللجنة يف تعزيز االتسبببا  والتقارا بني السبببياسبببات على املسبببتوى العاملي يف توجيهات سبببياسببباتية و  -5

نظيم تغذية، وهو ما يتوقع أن يشببببببكل املسببببببامهة الرئيسببببببية يف عقد العمل، إرتببببببافة إىل شبببببباملة تركز على الت ذية ونظم األ
بادل الدروس املستخلصة واخلربات املكتسبة كل سنتني. وسيتم ختصيص حيز للشركات، مثل منظمة األغذية لت اجتماعات

والزراعة ومنظمة الصصة العاملية وجهات أخرى، لتتبع التقدم احملرز بشأن الت ذية ومتابعة املؤمتر الدويل الثاين املعين بالت ذية 
 وأأ ث رات حمتملة يف جمال السياسات.
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امات مع االلتز ن برنامع عمل عقد العمل الذأ جيد أقّرت جمموعة العمل املفتوحة العضببببببببببببببوية بأن القسببببببببببببببم موق -6
م عام، قدّ تعرزه من عمل و ما تقوم بي من نتظم، ميكن أن يتيح فرصبببببببة للجنة السبببببببتعرا" موالذأ سبببببببيخضبببببببع لتصدي  

 ، 2019د عام جية اللجنة بشببببببببببأن الت ذية بعوللنظر يف الفر  املتاحة ملواصببببببببببلة تكثيف جهودها. وميكن عدي  اسببببببببببةاتي
 إذا دعت ا اجة إىل ذلك.

 

 حدث فترة ما بين الدورات األول المتعلق بالتغذية:  -اثانيً 
 غذية صحيةأالستثمارات من أجل نظم 

 (2017ار مايو/أي   9)
 
س ايا وإرسببات األسببالقد شببّكل هذا ا دج جزتا من سببلسببلة من األحداج اهلادفة إىل كبلورة فهم مشببةظ للقضبب -7

ة حول ، الذأ دعت إليي االسبببببببةاتيجيغذيةاألونظم لعمل اللجنة املسبببببببتن  يف جمال تقارا السبببببببياسببببببباتك بشبببببببأن الت ذية 
 كمشاركة اللجنة يف النهو" بالت ذيةك ال  أقرهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني.

 
 تناد فتوحة العضببببببببوية املعنية بالت ذية التابعة للجنة، باالسببببببببجمموعة العمل امل بنات على اقةاحهذا املورتببببببببوع جات و  -8

لعديدة هذا ا دج أحد أنشبببب ة اللجنة اعر" اللجنة الدائمة للت ذية. و  عن هذا املورتببببوع ال  أعدهتا ناقشببببةاملإىل وثيقة 
 متر الدويل الثاين املعينويف تنفيذ إطار عمل املؤ  1(2025-2016ال  تسهم يف عقد األمم املتصدة للعمل من أجل الت ذية  

الذأ التزمت فيي الدول األعضببببببببببببات بزيادة االسببببببببببببتثمارات للتدخالت الفعالة الرامية إىل عسببببببببببببني النظم ال ذائية  2بالت ذية
 .2030والت ذية للسكان، ويف خ ة التنمية املستدامة لعام 

 
عسني الت ذية  ة للتدخالت اهلادفة إىلغذيالفر  ال  تتيصها خمتلف نظم األو وسّلط ا دج الضوت على القيود  -9

وصببببببصة اإلنسببببببان من خالل توف  إطار عليلي نظرأ فضببببببال عن أمثلة ملموسببببببة لل ريقة ال  عا  نا خمتلف أصببببببصاا 
  الصصية بصورة أكرب من خالل استثمارات حمددة يف سياقات خمتلفة.نظم األغذية املصلصة مسألة 

 
 فهم أكرب للمجاالت احملتملة للعمل ذأ األولوية لتعزيز اجلهود املبذولة جلعل وساهم هذا ا دج يف التوصل إىل -10

خرى نتائع الت ذية، وأيضبببا بالتشبببديد على تبعاهتا بالنسببببة إىل الق اعات األعقيق موجهة بشبببكل أكرب  و نظم األغذية 
 من خالل مناقشة الروابط والتوترات واملقايضات.

 
عررتبببببببببت،  ا يف ذلك التصديات والقيود، والرسبببببببببائل األسببببببببباسبببببببببية ال    تبادهلا،  وميكن تلخيص الدروس ال  -11

 يف النقا  التالية: خالل ا دج ّدمتوالتعليقات ال  ق  
 

                                                      
 ./L.70A/42قرار اجلمعية العامة ل مم املتصدة،   1
 .1Corr. 3/2014 2ICNالوثيقة   2
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 إن النظم ال ذائية معقدة ومتنوعة. فهي تت   بصبببببببببورة مسبببببببببتمرة وسبببببببببريعة أل ا ختضبببببببببع لتأث ات خارجية هامة،   أ(
ة ذيغظم األينب ي أن تؤخذ مجيعها بعني االعتبار عند عليل ن أ.والتوسع ا ضر  مثل النمو السكاين وت   املناخ

 على املستويني الوطين واحمللي وعديد املسارات لزيادة أثرها اإلجيايب على الت ذية.
 يف هذا السببببببببببببببيا  الديناميكي، ينب ي أخذ مواقف املرأة وأدوارها  املت  ة( يف ا سبببببببببببببببان لدى التخ يط لنتائع  ا(

 أفضل. ت ذية
غذية أمر مهم نظرا إىل أن هذه النظم تعترب نق ة اتصببببببببببببال إن اعتماد  ع متعدد الق اعات لتصسببببببببببببني نظم األ  ج(

 د بني العديد من السبببببببياسبببببببات العامة إرتبببببببافة اسبببببببةاتيجية وتشبببببببكل كعدسببببببباتك صبببببببا ة لتصليل التفاعل املعقّ 
دمات اللوجستية يم والنقل واخلوالتعل  ضرأ والريفيشمل أيضا التخ يط اإىل الزراعة، بدتا بالصصة ولكن  ا ي

 والنمو االقتصادأ. والبيئة
 ة ليسببببببببببببت يف حد ذاهتا جيدة أو سببببببببببببيئة، صببببببببببببصية أو غ  صببببببببببببصية. فهي متثل ذيغ  التأكيد على أن نظم األ  د(

إىل حد ما  اها تسبباهم فعال يف عقيق نتائع مرغوا فيهرتببمن عوامل كث ة، عامال لتصسببني نتائع الت ذية. ولكنّ 
 . لكن نظم األغذية يف الوقت ا ارتببببببببببببببر، رغم كذلك  ت ذية ويف بلوغ أهداف اجتماعية أخرىبالنسبببببببببببببببة إىل ال

ما عّقق من إجنازات هامة،  ا يف ذلك يف جمال مكافصة اجلوع، ال تؤدأ  ا يكفي إىل نظم غذائية صصية نظرا 
 قل من أشكال سوت الت ذية. إىل أن مجيع بلدان العامل يعاين من شكل واحد على األ

تؤدأ السببببياسببببات ا كومية دورا رئيسببببيا يف التأث  يف ما إذا كانت نظم الزراعة واألغذية تسبببباهم يف عقيق نظم   ه(
لصبببببببعيدين على ا ،غذائية صبببببببصية وعسبببببببني الت ذية. وكما أّكدت على ذلك حالة الربازيل، فإن النهع ا كومية

ة أوجي تعقيد نظم األغذية وتلك اخلاصببببببببببببة باالسببببببببببببتثمار فيها من أجل عقيق الوطين ودون الوطين، مهمة ملعاجل
نتائع ت ذية أفضببل. وباإلرتببافة إىل ذلك، ميكن لربط برامع الت ذية املدرسببية بصبب ار املنتجني الزراعيني أن يسببفر 

ر الزراعي وتعزيز اعن أوجي تآزر إجيابية. كما ميكن لإلنفا  ا كومي يف البنية التصتية أن يدعم عسبببني االسبببتثم
 نتائع الت ذية.

كان هناظ تأكيد على أن الق اع اخلا  واملزارعني شبببببببريكان رئيسبببببببيان يف هذا املسبببببببعى. وميكن للسبببببببياسبببببببات   و(
ا كومية ال  يتم صياغتها بصورة اسةاتيجية عفيز الدعم من الق اع اخلا  لتقدمي مسامهات إجيابية، على  و 

  .أغببذيببة صببببببببببببببصيببة أكثرإنتبباج ،  ببا يف ذلببك يف اسببببببببببببببتخببدام التكنولوجيببا من أجببل مببا أبرزتببي حببالببة كوت ديفوار
كما سبببببّل ت هذه ا الة الضبببببوت على أمهية التعامل مع العادات املت  ة للمسبببببتهلكني وكيفية اسبببببتخدام األغذية 

 املقواة من أجل عسني الت ذية.
  جوهريا يف عديد املمارسببببببببببات املسببببببببببتدامة، على كيف ميكن لدور اجملتمع املدين أن يكونأيضببببببببببا   التشببببببببببديد   ز(

املمارسبببببببات الثقافية التقليدية القائمة على قيم األجداد والزراعة اإليكولوجية على  و ما أبرزتي حالة  يشبببببببمل ا 
 ت جيدة.ي املستهلكني من أجل القيام  ياراغواتيماال والرسائل القائمة على ا ق يف أغذية صصية، ال  توجّ 

مواتمة االسببببببببببببببتثمارات العامة يف نظم األغذية مع األهداف االجتماعية األخرى. ففي كث  من األحيان، ينب ي   ح(
تتجاهل السبببببياسبببببات الزراعية والصبببببناعية تبعاهتا االجتماعية والصبببببصية. وتتصمل ا كومة مسبببببؤولية زيادة الرفاه 

 االجتماعي، وينب ي هلا مواتمة سياسات االستثمار عقيقا هلذه ال اية.
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أمهية  ،داخل نظام أغذية معنيكافة يكتسببي اعتماد  ع يتسببم بتعدد أصببصاا املصببلصة وجيمع اجلهات الفاعلة     (
 حامسة لتصديد االستثمارات املفيدة وتعظيم فعاليتها لتصسني الت ذية.

 دورا هاما ، ليةإشبببببببببببببراظ اجملتمعات احملإرتبببببببببببببافة إىل  ،يؤدأ تثقيف اجلهات الفاعلة يف نظام األغذية وبنات قدراهتا  أ(
ن الت ذية وأسبببببببببببببببانا وكذلك عناصببببببببببببببر النظام ال  ميكاخلاصببببببببببببببة بفجوات اليف فهم نظم األغذية احمللية وعديد 

م صببب ار من املهم، كما تبنّي من جتربة مدينة تورينو، دعو اسبببتهدافها ل ر" االسبببتثمارات عقيقا لنتائع صبببصية. 
على أ م  املمتدة بني املنتجني واملسبببببببتهلكني، الذين يشبببببببار إليهم املنتجني احمللني، باإلرتبببببببافة إىل تقصببببببب  ا لقة

 كاملنتجون املشاركونك يف هذا املثال.
كل نظام ل غذية القدرة على إنتاج األغذية الصببببصية الالزمة لمن املمكن الوصببببول إىل نظم غذائية أفضببببل ألن   ظ(

تناسب ستثمارات اخلاصة بنظم األغذية  ا يينب ي ورتع االو بشرية. الصصة الت ذية و ضمان مستوى جيد من الل
 مع السببببببببببببببيبباقببات احملببددة. كمببا ينب ي للقرارات االسببببببببببببببتثمبباريببة أن تببأخببذ بعني االعتبببار اختالفببات نظم األغببذيبة 

 م من التجارا األخرى.وأن تتعلّ 
بعضبببببببببببببها  تتن وأ االسببببببببببببببتثمارات على فائدة أكرب عندما تكون الظروف املواتية مهيأة، وحينما تعزز التدخال  ل(

 أنواع متعددة من رأس املال  البشرأ واملايل واملادأ(. خلقالبعص من خالل 
 ية االختيار املعارف املتاحة للبلدان واملسبببببببببببتثمرين عن كيفجمال ال تزال هناظ فجوات كب ة، ينب ي تضبببببببببببييقها يف   م(

وميكن  ذية وت ذية.يا  معني لنظام أغبني اخليارات االستثمارية وتلك ال  ينب ي إع ايها األولوية بالنسبة إىل س
دا م معلومات مالية سببببياقية أن تؤدأ دورا حمدللمصببببارف اإلةائية واملؤسببببسببببات املالية األخرى ال  ميكن أن تقدّ 

 عسن الت ذية والصصة.ال  لتصسني عديد االستثمارات الواعدة 
 راألغذية ونتائع الت ذية، خاصة حيثما ين وأ األمهناظ حاجة إىل املزيد من األدلة عن الصلة القائمة بني نظم   ن(

 على عدة مسائل: الصصة واإلنتاجية والر ية واالستدامة. يف الوقت ذاتي
انبثقت ا اجة إىل حمور تركيز بيئي لالسببببببببتثمارات يف نظم األغذية،  ،ا دج أثناترت ااملناقشببببببببات ال  دخالل   س(

 لنظم األغذية أن تليب احتياجات سكان عامل آخذين يف التزايد.الشاغل الذأ مفاده أني ينب ي إرتافة إىل 
 
و  تذك  املشبببببباركني بأن هذا ا دج هو خ وة من عملية ميكن االسببببببتفادة منها يف عمل تقارا السببببببياسببببببات  -12

 وم للت ذيةككي ، تنظيمأكتوبر/تشرين األول 10يف ، بأن الدورة الرابعة واألربعني للجنة ستشهد همكما جرى تذك    املمكن.
 سببببببببيمثل مسببببببببامهة إرتببببببببافية يف هذه العملية، وبأن دعوة ملنتدى األمن ال ذائي والت ذية إىل تقدمي أمثلة و ارسببببببببات جيدة 

 باتت مفتوحة اآلن. ،عن االستثمارات من أجل نظم أغذية صصية
 
  ببذيببة الببدائمببة للتواختتم رئيس جمموعببة العمببل املفتوحببة العضببببببببببببببويببة هببذا ا ببدج بتوجيببي الشببببببببببببببكر إىل اللجنببة  -13

من املعهد الدويل للتنمية املستدامة،  Carin Smallerعلى شراكتها يف تنظيم هذا ا دج، واملشرفة على املنتدى، السيدة 
 Marie Konaté ، واخلربات املشبببببببببببببببباركني األربعبببة،Rachel Nugentومؤلفبببة وثيقبببة املعلومبببات األسبببببببببببببببباسببببببببببببببيبببة، البببدكتورة 

، ومجيع املشببببببببببباركني الذين قاموا  داخالت خالل ا دج، Andrea Pezzanaو Antonio Gonzalesو Lilian Rahalو
 باإلرتافة إىل أمانة اللجنة ال  نظمت ا دج. 
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 :حدث فترة ما بين الدورات الثاني المتعلق بالتغذية -اثالثً 
 تقييم أثر السياسات من أجل دعم بيئات أغذية صحية

 (2017مايو/أيار  26ونظم غذائية صحية )
 
يعترب هذا ا دج ا دج الثاين من سلسلة من األحداج اهلادفة إىل كبلورة فهم مشةظ للقضايا وإرسات األساس  -14

حول  غذية، الذأ دعت إليي االسبببببببةاتيجيةاأل ونظملعمل اللجنة املسبببببببتن  يف جمال تقارا السبببببببياسببببببباتك بشبببببببأن الت ذية 
   كمشاركة اللجنة يف النهو" بالت ذيةك.

 
(، ويف تنفيذ إطار عمل املؤمتر 2025-2016ل مسبببببببببامهة يف عقد األمم املتصدة للعمل من أجل الت ذية  ميثكما  -15

 ت املناقشة ال  جرت الضوت على كيف ميكن . وسلّ 2030الدويل الثاين املعين بالت ذية، ويف خ ة التنمية املستدامة لعام 
تأث  احملتمل والالسببببببببائدة زود صببببببببانعي القرارات بتصليل ا الة ألدوات تقييم األثر، السببببببببابقة والالحقة على السببببببببوات، أن ت

للسبببببياسبببببات املتعلقة ببيئات األغذية والنظم ال ذائية. ويف هذا اجملال، ينب ي للقرارات املتخذة أن تسبببببةشبببببد بكل البيانات 
لومات عن بيئات واملع املتاحة، ولكن هناظ حاجة إىل الت وير على املسببببببببببببببتويني الوطين والدويل لتصسببببببببببببببني توافر البيانات

رتببببببببببببمن مجلة أمور أخرى. وينب ي للمقاييس أن تت ابق مع ريية متفق عليها بالنسبببببببببببببة إىل نظام  ،األغذية والنظم ال ذائية
 األغذية، تأخذ يف االعتبار النظم ال ذائية وأةا  االستهالظ املت  ة.

 
 ويف العديد من ا االت، ميكن عسبببببببببببببني املعلومات باسبببببببببببببتخدام نظم مجع البيانات املوجودة. ومن بني الدروس  -16

ال  عررتببببت خالل املناقشببببة ما يتمثل يف أمهية مراقبة أسببببعار طائفة عريضببببة من األغذية امل ذية، ما من شببببأني أن يسببببمح 
ات واإلنتاج علومات الالزمة الختاذ القرارات املتعلقة بالسبببببببببياسببببببببببإجرات تقييم منتظم للقدرة على عمل تكاليفها، وتوف  امل

حتياجات تليب اال -والربامع من أجل عسببببببني إمكانية الوصببببببول إىل نظم غذائية صببببببصية، ونظم غذائية متنوعة ومناسبببببببة 
يتعلق  صدودية  اوالدهون املضبببببببافة. ويف م واألمالحالت ذوية وتتسبببببببم باالعتدال يف األغذية الفائقة التجهيز والسبببببببكريات 

توافر البيانات األولية، فإن البيانات الثانوية ميكن أن تؤدأ دورا مهما يف تشببببكيل معامل السببببياسببببات وتقييمها. وكما تبنّي 
إلنفا  ات االسببببتقصببببائية عن ارصببببد أسببببعار األغذية والدراسببببليف ا الة ال  عررتببببها  ثال كل من إندونيسببببيا وغانا، ميكن 

را جيدا للبيانات لتقدير تكاليف النظم ال ذائية الصبببببببببببصية وامل ذية، وتقييم القدرة على عمل كون مصبببببببببببديأن  أاألسبببببببببببر 
 تكاليفها، واقةاح خيارات للتقليل من تكاليف النظم ال ذائية امل ذية و/أو زيادة القدرة الشبببببببرائية. وتسبببببببتفيد نظم الرصبببببببد 

ة، صبول على أغذية مناسببة لتلبية االحتياجات ال ذائيمن ورتبع مؤشبرات حمددة لضبمان أن نظم األغذية تتيح إمكانية ا 
 مثل تكلفة التنوع ال ذائي، وتكلفة كفاية امل ذيات، وتكلفة النظم ال ذائية املوصى نا.

 
 وشبببببببببببّدد هذا ا دج على أن هناظ حاجة إىل اعتماد  ع متعدد األبعاد لرصبببببببببببد السبببببببببببياسبببببببببببات، ال يقتصبببببببببببر  -17

صقيق نتائع تلن أجل التعامل بشبببببببببكل فعال مع التعقيدات املقةنة بصبببببببببنع القرار موذلك على ق اعي الزراعة والصبببببببببصة، 
 حالة املكسببببببيك، ينب ي فهم السببببببياقات األسببببببرية واالجتماعية واالقتصببببببادية،  ا يف ذلك من ت ذية إجيابية. وكما اتضببببببح 
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تصديات هة العديد من العلى سببببيل املثال، فر  ا صبببول على التعليم أو لروف العيي ا ضبببرية، وذلك من أجل مواج
 والقيود ال  تعة" سبيل الت ذية اجليدة.

 
دراية  على جمموعة سبببكانية أن تكونرتبببمان ئي صبببصي على خ وات عدة: يتعني وين وأ دعم اتباع نظام غذا -18
  أن األغذية هي مصبببببببببادر أسببببببببباسبببببببببية للم ذيات الالزمة، ال سبببببببببيما بالنسببببببببببة إىل الفئات الضبببببببببعيفة ت ذويا مثل األطفالب

 دون السببببببببببببببنتني والنسببببببببببببببات ا وامل واملررتببببببببببببببعات. وميكن ل غذية التكميلية املقواة واألغذية التقليدية أن تؤدأ دورا هاما 
ملعرفة ندونيسببببببببببببيا. وأما اخل وة األخرى فتتمثل يف رتببببببببببببمان توافر اإيف معاجلة احتياجات هذه الفئات، كما تبنّي من جتربة 

 ن أجل دفع السببببببكان باجتاه نظم غذائية صببببببصية. وهذا يت لب توافر معلومات بشببببببأن النظام ال ذائي جملموعة سببببببكانية م
 عن االستهالظ ال ذائي، وهو أمر أكثر صعوبة للقياس من استهالظ كم ذيات وحيدةك مثل امللح.

 
 اجلهاتجنبا إىل جنب كال من شبببببببببّدد ا دج على أمهية اعتماد  ع متعدد أصبببببببببصاا املصبببببببببلصة، جيمع كما  -19

تخصبببصبببة واجملتمعات احمللية والق اع اخلا  واجملتمع املدين وخمتلف الق اعات ا كومية على خمتلف املسبببتويات الفاعلة امل
اإلدارية من أجل تصبببببببببميم ومجع وعليل املعلومات الالزمة للتصقق بشبببببببببكل منتظم من أثر السبببببببببياسبببببببببات املتعلقة بالت ذية 

 على السياسات.ورتمان املساتلة، إرتافة إىل إدخال التعديالت احملتملة 
 
 وتضمنت املوارتيع والقضايا الرئيسية ال  أث ت خالل املناقشة ال  جرت ما يلي: -20
 

 .ناقشات بشأن آثار خمتلف السياساتجزتا من امل ةصر صورة لت ذية أن تشكل بلينب ي   أ(
من حي  صببببصة  أوسببببع ينب ي تقييم السببببياسببببات ليس فقط من حي  اآلثار املتعلقة بالت ذية ولكن على ن ا   ا(

اإلنسان واآلثار البيئية وكذلك التأث ات  املقصودة أو غ  املقصودة( على الق اعات األخرى. وقد تكون هناظ 
 حاجة إىل ورتع جمموعة شاملة من املؤشرات املتنوعة. 

ة. واقةح بعص املشاركني وليالوطنية والدولية وعديثها إلبراز أهداف الت ذية الوطنية والد باملقاييسينب ي االرتقات   ج(
 نهو" بالت ذيةك. كمشاركة اللجنة يف الالوثيقة املعنونة أني ينب ي للمقايس أن تت ابق مع ريية اللجنة الواردة يف 

اسببعة لبلدان مفيد لتشببجيع إدراج أهداف الت ذية يف طائفة و يف ما بني اإن تبادل اخلربات والدروس املسببتخلصببة   د(
 من السياسات.

ينب ي معاجلة تضبببارا املصبببام عند مناقشبببة السبببياسبببات من أجل عقيق نتائع ت ذية جيدة. وميكن  وار مبكر   ه(
 بني خمتلف الق اعات وأصصاا املصلصة أن يساعد يف التخفيف من حدة هذه املشكلة.

  ذية.ميكن لسياسات تقييم األثر، يف بعص ا االت، أن تساعد على مواجهة تقلب أسعار األغذية امل  و(
 ميكن تصبببببببميم نظم الرصبببببببد بصبببببببورة مرنة للسبببببببماح بإجرات تعديالت والتكيف مع خمتلف ا االت والسبببببببياقات   ز(

 على املستويني اإلقليمي والوطين.
تتيح جلنة األمن ال ذائي العاملي، رتبببببببمن إطار عقد الت ذية، منربا ملناقشبببببببة توجيهات شببببببباملة متعددة الق اعات   ح(

  تشهدها نظم األغذية والبيئة، على املستوى العاملي، من أجل عسني الت ذية يف البلدان.ملرافقة التصوالت ال 
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 واختتم رئيس جمموعة العمل املفتوحة العضبببببببببببوية ا دج بتوجيي الشبببببببببببكر إىل اللجنة الدائمة للت ذية لشبببببببببببراكتها  -21

التصالف العاملي لتصسني الت ذية؛ ومؤلفة من  Lynnette Neufeldيف تنظيم هذا ا دج، واملشرفة على املنتدى، السيدة 
، نائب مدير البصوج John Nortey؛ واخلربات املشبباركني اخلمسببة، Anna Herforth وثيقة املعلومات األسبباسببية، الدكتورة

 ، نائب املدير العام للهيئة االعاديةAldo Verver Y Vargas Duarteواملعلومات يف وزارة األغذية والزراعة يف غانا؛ و
إدارة ا د من الفقر والرعاية االجتماعية يف وزارة  ة، مدير Vivi Yulaswatiللصماية من املخاطر الصبببببببصية، املكسبببببببيك؛ و

 ، مدير السبببببببببياسبببببببببات ال ذائية، اعاد صبببببببببناعة األغذية واملشبببببببببروبات Nick Deschuyffeleerإندونيسبببببببببيا؛ و يف التخ يط
ازيل؛ ومجيع الرب  يف نامع النظم ال ذائية الصصية  ماية املستهلكني، رئيسة معهد بر Ana Paula Bortolettoيف بلجيكا؛ و

 املشاركني الذين قاموا  داخالت خالل ا دج باإلرتافة إىل أمانة اللجنة ال  نظمت ا دج.
 

 - 2025 لعام بالتقز م الخاص العالمي المقصد تحقيق -رابعاً 
 التقز م من للوقاية الغذائية النظم في الستثمار

 (2017 أيلول/سبتمبر 22)
 
 األساس إرساتو  للقضايا مشةظ فهم بلورةك إىل اهلادفة ألحداج ا من سلسلة بني من الثال  ا دج هذا يعترب -22
 حول ةاتيجيةاالسبببببب إليي دعت الذأ ال ذائية، والنظم الت ذية بشببببببأنك السببببببياسببببببات تقارا جمال يف املسببببببتن  اللجنة لعمل
 تنفيذ ويف( 2025-2016  للت ذية املتصدة األمم عقد يف مسببببببامهة يشببببببّكل وهوك. بالت ذية النهو" يف اللجنة مشبببببباركةك

 .2030 لعام املستدامة التنمية وخ ة بالت ذية املعىن الثاين الدويل املؤمتر عمل إطار
 
 أني حي  شببرية،الب التنمية دون عول ال  املعوقات أبرز وأحد حّدة الت ذية نقص أشببكال أشببدّ  أحد التقّزم وي عدّ  -23
  ا تمعاتواجمل األفراد على األجل طويلة تأث ات تقّزملول .العمر من اخلامسبة دون طفل مليون 155 يقارا ما عاملي ا ي ال
 .تنكسية أمرا"ب اإلصابة خ ر وازدياد وتراجع الصصة اإلنتاجيةواخنفا  القدرة  واجلسدأ الذهين النمو تراجع: ذلك يف
 
 تتضببّمن ارالصبب  واألوالد وال فل األم ت ذية عن ملةشببا تنفيذ خ ة العاملية الصببصة مجعية أقّرت ،2012 عام ويف -24

 خلامسبببةا دون األطفال عدد خفص إىل وتدعو. بالتقّزم األوىل ال اية وتتعلق. 2025 عام حىت للت ذية سبببتّ  عاملية غايات
 توقعاتال تش  اليوم، عليي هي ما على االجتاهات استمّرت ما وإذا .املائة يف 40 بنسبة التقّزم من يعانون الذين العمر من
  التقّزم من يعبببانون سببببببببببببببيظلون العمر من اخلبببامسببببببببببببببببة دون طفبببل مليون 127 أنّ  حيببب  تتصقق لن ال بببايبببة هبببذه أنّ  إىل
  العاملية الصبببببببببببصة مجعية ورتبببببببببببعتها ال  ال اية لبلوغ واإلجراتات االسبببببببببببتثمارات من مزيد من بدّ  ال وعليي، .2025 عام يف
 .طفل مليون 100 إىل العدد هذا  فص تقضي وال  2025 لعام
 
 امنك  هو ما ومنها( واألمرا" ال ذائية املتصصببببببببالت كفاية  عدم  مباشببببببببر هو ما منها متعددة، التقّزم وأسببببببببباا -25

 بصبببورة ةالكامن األسبببباا بعص وتتصبببل (.والسبببياسبببي واالقتصبببادأ االجتماعي والسبببيا  الدخل إىل االفتقار  وأسببباسبببي
 .مستدامة بصورة صصية غذائية أةا  لتوف  فشلها، أو ها،وأدائ ال ذائية النظم عمل ب ريقة مباشرة
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 قّزمالت غرار على آخر، إىل الت ذية سببببببببوت أشببببببببكال من شببببببببكل من ختتلف قد املباشببببببببرة األسببببببببباا أنّ  حني ويف -26

 حي  من رالفقأو  املداخيل، تدين :تتضببببمن وهي .واألسبببباسببببية الكامنة األسببببباا من العديد بني تشببببابي هناظ والسببببمنة،
 الجتماعيا السبببببببببببيا  أو ال بيعية، املوارد على ا صبببببببببببول فر  إىل االفتقار وأ واملادأ، واالجتماعي البشبببببببببببرأ ملالا رأس

  أكثرف أكثر تتعايي الت ذية سببببببببببوت من املختلفة األشببببببببببكال هذه أنّ  حاليا ويالحظ .األمشل والسببببببببببياسببببببببببي واالقتصببببببببببادأ
 .الواحدة املعيشية األسرة رتمن وأحيان ا البعص بعضها مع
 
ي ا بببببدج خالل ع ررتببببببببببببببببببت ال  املتصبببببدة األمم وكببببباالت وعمبببببل الوطنيبببببة التجبببببارا ألهرت وقبببببد -27   يتعني أنبببببّ
  نفسببببي الوقت يف يفضببببي  ا اجملزأة املقاربة تتجّنب وأن معا   الت ذية سببببوت أشببببكال مجيع تعا  أن الوطنية السببببياسببببات على
 .السمنة وارتفاع التقّزم اخنفا" إىل
 
 توافر وعدم فقروال التعليم ورتعف اجلنسني بني املساواة عدم إىل الصصي الصرف من  ااألسبا تعدد إىل ونظرا   -28
ك ال ذائية لنظمل متكامل  عك اعتماد األخرى الت ذية سبببوت وأشبببكال التقّزم معاجلة تت ّلب ،(املنّوعة األغذية من يكفي ما

 .متعددة ق اعات مستوى على واستجابة
 
 لصببببببببصةا ومنظمة العاملي األغذية وبرنامع الزراعية للتنمية الدويل والصببببببببندو  عةوالزرا األغذية منظمة وشببببببببددت -29

 الصبببببببببببصة ظمةمن وإنّ  .انتشببببببببببباره معدل من وا د التقّزم من الوقاية بإمكانية الراسبببببببببببخة قناعتها على مداخالهتا يف العاملية
 غذائي ا ة  ا ي عترب ا  يتعلق ما يف رباهنيال إىل ةاملسببببببتند توصببببببياهتا أمهية على شببببببددت قد شببببببار عة، وكالة بوصببببببفها العاملية،
  بي يقومان ما الزراعية للتنمية الدويل والصببببببببببببندو  والزراعة األغذية منظمة من كل  وعررتببببببببببببت .مثال   كالررتبببببببببببباعة  صببببببببببببصي ا

 الدويل  الصندو  أنّ  علم ا الت ذية، سوت أشكال مجيع ملعاجلة فعالة سياسات خالل من ال ذائية النظم إلصالح عمل من
  بي ي سبببببببببةشبببببببببد الذأ عملي على العاملي األغذية برنامع وشبببببببببدد. الريفية املناطق على خا  بشبببببببببكل يرّكز الزراعية لتنميةل
 .ال وار  حاالت يف ذلك يف  ا هلا، واملراعية بالت ذية اخلاصة الق رية التدخالت يف
 
 اجملتمعاتو  متخصبببصبببة فاعلة جهات بني جيمع املصبببلصة أصبببصاا متعدد  ع وجود أمهية على التشبببديد وجرى -30
 املتصدة األمم نظماتم وعررتببببت .خمتلفة حكومية وزارات ويف كافة  املسببببتويات على املدين واجملتمع اخلا  والق اع احمللية
  ملعرورتببببببببببببببةا الوطنية ا االت وشببببببببببببببددت .الت ذية على كربى  إجيابية تأث ات ذات متكاملة وإجراتات لنهع  تازة أمثلة
 .الت ذية سنيع سبيل يف جهودها ملؤازرة املختلفة الفاعلة اجلهات وتدعم تشّجع تشاركية ساتسيا إىل ا اجة على
 
 أصبببببصااو  الق اعات املتعددة النهع لضبببببمان أسببببباسبببببي ا املسبببببتويات أرفع على الراسببببب  السبببببياسبببببي االلتزام وي عدّ  -31

 تكون أن وال فل األمّ  من كلّ   على تركز ل ا بالت ذية اخلاصببببة للتدخالت وميكن .الت ذية سببببوت ملكافصة الالزمة املصببببلصة
 .الوالدة تلي ال  يوم ألف أول خالل خاصة األطفال، لدى التقّزم من للوقاية فعالة
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 للت ذية مراعية تاتإجرا مع تةافق أن الضرورأ ومن .التقّزم على للقضات كافية  غ  بالت ذية اخلاصة والتدخالت -32
 يشببببببببمل ا ياة مدى على متكامال    ج ا يشببببببببمل  ا الت ذية لسببببببببوت الكامنة األسببببببببباا إىل الت ّر  خالل من تكّملها وأن

 .املستقبل أمهات باعتبارهنّ  املراهقات للفتيات احملددة االحتياجات
 
 ذلك يف السبب يعودو  .الت ذية لتصسني كربى  فرص ا الزراعي الق اع إىل املوجهة والسياسات االستجابات وتتيح -33
 اإلنتاج بني والعالقات الدخل توليد خالل من ذلك يف  ا والت ذية، الزراعية العيي سبببببببببببببببل بني املتعددة اتالعالق إىل

 تضبب لع الذأ يالرئيسبب والدور م ذية غذائية أةا  إىل االقتصببادأ النفاذ فر  على العامة السببياسببات وتأث  واالسببتهالظ
 .الزراعة يف املرأة بي
 
 باعتبارها حامسة املرأة فمسببببامهة .الت ذية سببببوت مكافصة يف للمرأة املركزأ الدور على بشببببدة ا دج هذا رّكز وقد -34
 .هلا وموزّعة ذيةل غ وجمهزة ومزارعة وكعاملة ل طفال األوىل والراعية الررتاعة خالل من ل غذية األوىل واملنتجة األطفال عمل
 
  تايلند ةحال شببببببببببببددت وقد .هلا واملراعية بالت ذية ةاخلاصبببببببببببب لإلجراتات خمتلفة  ج ا الوطنية ا االت توعررتبببببببببببب -35
 أمهية على السببن ال ةحال وأكدت .املدرسببية ال عام وجبات برامع عن فضببال   احمللي، اجملتمع على القائمة التعبئة أمهية على

 ملصببببلصةا أصببببصاا من واسببببعة جمموعة تتخذها ال  اإلجراتات وتكييف تعديل العمل بصببببورة دائمة على ب ر" الرصببببد
 والسبببياسبببات التشبببريعات ت وير إىل ا اجة على اهلند جتربة وشبببددت .بالت ذية اخلاصبببة الوطنية اسببباهتمسبببي بتنفيذ املعنيني
 نقدية مبالغ قدمت ال  إثيوبيا، يف اإلنتاجية السببببببببببببببالمة وشبببببببببببببببكة .للمرأة ال ذائي األمن جمال يف حامسة لتدخالت الوطنية

 للتدخالت ةخمصببببببببصبببببببب مبادرة هي مزمن، بشببببببببكل ال ذائي أمنها انعدام من تعاين ال  احمللية للمجتمعات عينية وعويالت
 .للت ذية املراعية اهلامة
 
 جمموعة عن وتنبثق بالسيا  وثيقا   اتصاال   األطفال، لدى التقّزم أسباا ذلك يف  ا الت ذية، سوت أسباا وتتصل -36
 اجملتمع يقودها ل ا النهع وت عترب .بعناية ومعّدة السببيا  حمددة حملية تدخالت إىل املداخالت تدعو لذا .العوامل من فريدة
 واملسببببببببببببببتدامة الفعالة اتاتلإلجر   تازة أمثلة والثقافية االجتماعية املعاي  مراعاة مع احمللي اجملتمع على تعتمد وال  احمللي

 .األجل ال ويلة والتشاركية واملوجهة
 
  حيوأ دخلت جمال األغذية بيئات اعتبار م،التقزّ  ذلك يف  ا الت ذية، سبببببببوت مسبببببببائل سبببببببيا  خصبببببببوصبببببببية وتربر -37

 واإلجراتات ماراتواالسببتث للسببياسببات ال ذائي النظام يف رئيسببية دخول نق ة األغذية بيئات وت عدّ  .ال ذائية النظم رتببمن
  تقاراال لتصقيق امليالع ال ذائي األمن جلنة عمل عليي يةكز هاما   وجماال   ال ذائي للنمط اإلجيايب الت ي  تشببببببببببببببجيع ب ية
 التابع والت ذية ال ذائي األمنب املعين املسببتوى الرفيع اخلربات فريق توصببيات مع يتماشببى  ا بالت ذية اخلاصببة السببياسببات بني

 .ال ذائية والنظم الت ذية عن تقريره يف للجنة
 
 والزراعة األغذية مةنظم من كل  إىل بالشكر بالتوجي بالت ذية املعنية العضوية املفتوحة العمل جمموعة رئيس وختم -38

 مالية امهاتمسبببببببببب من قدمتي ما على العاملية الصببببببببببصة ومنظمة العاملي األغذية وبرنامع الزراعية للتنمية الدويل والصببببببببببندو 
رة إىل بالشببببببكر وتوجي .اخلربات فريق رتببببببمن مداخالهتا عن فضببببببال   ا دج، هذا إقامة من مّكنت  لسببببببيدةا اجللسببببببة، ميسببببببّ
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