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 املقد مة -اًل أو  
 

مثة حاجة ملح ة إىل تسأأأأأأأأأأأأأأريع  ت ة  2019،2مؤمتر القمة بشأأأأأأأأأأأأأأأن أهداد التنمية املسأأأأأأأأأأأأأأتدامة ل ا  ه على النحو الذي أقر  
  أهدافها. 2030اإلجراءات املتخذة من جانب مجيع أصأأأأأأحاح امللأأأأأألحة على املسأأأأأأتوايت كافة لتحقيق ر ية خ ة عا  

ا لتقرير حأأالأأة األمن الوأأذائي  التوأأذيأأة يف ال أأا  ل أأا    مليون شأأأأأأأأأأأأأأخو يف ال أأا  ي أأانون ا وع،  690مثأأة  2020،3  فقأأ 
 ماليني نسأأأأأأمة يف نضأأأأأأون سأأأأأأنة  احدة   د د 10ابرتفاع قدره  –يف املائة من سأأأأأأكان ال ا   8.9)أي ما ي ادل نسأأأأأأبة 

  إذا ما اسأأأأأأأتمرت االألاهات األخ ة على حاخا، سأأأأأأأيتخ ى عدد ا ياع عتبة مليون نسأأأأأأأمة خالل ت( سأأأأأأأنوات . 60
  .2030مليون نسمة  لول  840

يف آسيا، ي يش  ي يشون مليون نسمة 381قو التوذ ي  عددهم م ظم األشخاص الذين ي انون من النما زال  يف حني 
مليون من هؤالء يف أفريقيا حيث يتنامى عدد األشأأأأأأأخاص الذين ي انون من النقو التوذ ي بوت ة أسأأأأأأأرع  250أكثر من 

 أطفال ملأأأأأأأأأأأأأأابني ابلتق    ي يشأأأأأأأأأأأأأأون  10من أصأأأأأأأأأأأأأأ   9، كان أكثر من 2019منها يف أي إقليم آخر يف ال ا .  يف عا  
يف املائة من إمجايل األطفال امللابني ابلتق    يف ال ا . كما حيذ ز تقرير حالة األمن الوذائي  التوذية  40يف أفريقيا، ما ميث  

ا مت ايد ا على صأأأأأأأأأأأأحة األطفال  البالوني، ما يضأأأأأأأأأأأأاع  التحدايت   يف ال ا  من الوزن ال ائد  السأأأأأأأأأأأأمنة بوصأأأأأأأأأأأأفهما اديد 
  وذ ي  نقو املوذايت الدقيقة على ن اق  اسع.اليت ي رحها انتشار النقو الت

 سُت اجل اخل وط التوجيهية ال وعية بشأن النظم الوذائية  التوذية اللادرة عن  نة األمن الوذائي ال املي اللالت امل قدة 
سأأأأأات يف أهم السأأأأأيا بنيبني النقو التوذ ي  السأأأأأمنة  االسأأأأأتدامة البياية يف نظمنا الوذائية اوالية،  سأأأأأتوصأأأأأي ابلتقارح 

 متث  إقامة الشأأأأراكات ال ابرة للحد د  املشأأأأرتكة بني الق اعات،  اجملاالت املرتب ة ابألنذية  اللأأأأحة، شا يشأأأأم  ا وائ .
  مع الق اع اخلاص  اجملتمع املدين، عامال  أساسي ا لتحقيق هذا التقارح  حتقيق نتائج ف الة.

 النواتج املتوق عة -اثنًيا
سود تسل ط جلسة  نة األمن الوذائي ال املي الضوء على أمهية عملها الشام   هنجها الشام  على مستوى السياسات 
لالرتقاء شسأأأأتوى األمن الوذائي  التوذية.  سأأأأرتك   هذه ا لسأأأأة بوجه خاص على التأث  على املسأأأأتوى الق ري للخ وط 

 األراضأأأأأي  ملأأأأأايد األتايف  الواابت يف سأأأأأياق األمن الوذائي الوط ،  التوجيهية ال وعية بشأأأأأأن اووكمة املسأأأأأؤ لة ويازة
 ،  اخل وط التوجيهيأأأة ال وعيأأأة للجنأأأة األمن الوأأأذائي ال أأأاملي 2012اليت اعتمأأأداأأأا  نأأأة األمن الوأأأذائي ال أأأاملي يف عأأأا  

 سأأأود  .2021ة يف فرباير/ شأأأباط بشأأأأن النظم الوذائية  التوذية اليت من املتوقع إقرارها يف الد رة السأأأاب ة  األرب ني للجن
يكتسأأب املشأأاركون فهم ا  اضأأح ا عن  نة األمن الوذائي ال املي  منتجااا األسأأاسأأية على مسأأتوى السأأياسأأات،  اواجة 
إىل اتباع هُنج مت ددة أصأأأأأأأأحاح امللأأأأأأأألحة  شأأأأأأأأاملة ل دة ق اعات  اوكومات مسأأأأأأأأرها، من أج  حتوي  النظا  الوذائي 

  ستوى األمن الوذائي  التوذية على الل يد ال املي.ال املي  االرتقاء ش
  ا اري  سأأأأأأأأأينضأأأأأأأأأم  إىل رئي(  نة األمن الوذائي ال املي يارسأأأأأأأأأون  خرباء إقليميون يف  ال السأأأأأأأأأياسأأأأأأأأأات مل ا ة ال م 

لتوجيهية  سأأي ا ون على  جه التحديد، ا وانب الرئيسأأية ملشأأر ع اخل وط ا الذي تضأأ لع به  نة األمن الوذائي ال املي.
                                                           

  /1L./2019A/HLPFالبيان السياسي للمنتدى السياسي الرفيع املستوى امل   ابلتنمية املستدامة الذي ي قد حتت رعاية ا م ية ال امة )الوثيقة   2
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ال وعية بشأأأأأأأأأأأأأأأن النظم الوذائية  التوذية اللأأأأأأأأأأأأأأادرة عن  نة األمن الوذائي ال املي، مع الرتكي  بوجه خاص على جد اها 
ابلنسأأأأأأبة إىل اوكومات اإلقليمية،  أمهية تنسأأأأأأيق السأأأأأأياسأأأأأأات عرب الق اعات  ت بيق هذه اخل وط التوجيهية من جانب 

 لد رة الساب ة  األرب ني للجنة. القادة اإلقليميني ب د اعتمادها خالل ا
  من خالل حضور اودث اخلاص الذي تنظمه اللجنة، سود يتمك ن املشاركون من القيا  شا يلي:

 الت ر د على  نة األمن الوذائي ال املي  حتديد أد ارها  جد ى منتجااا ابلنسبة إىل إقليم أفريقيا؛ 
  اللأأأأأادرة عن  نة األمن الوذائي فهم كيفية مسأأأأأامهة اخل وط التوجيهية ال وعية بشأأأأأأن النظم الوذائية  التوذية

 يف اسرتاتيجيات األمن الوذائي اإلقليمية  الوطنية  احمللية؛ال املي 
  اللأأأأأأادرة إدرايف ضأأأأأأر رة ال م  ا ماعي السأأأأأأتخدا  اخل وط التوجيهية ال وعية بشأأأأأأأن النظم الوذائية  التوذية 

 على حنو ف أ ال لتحقيق مقأاصأأأأأأأأأأأأأأد  ، للجنأة الرئيسأأأأأأأأأأأأأأيأةنتجأات امل ن ها من ) عن  نأة األمن الوأذائي ال أاملي
 من أهداد التنمية املستدامة. 2اخدد 

 

رة ا لسأأأأأأأأة، السأأأأأأأأي دة   ، انئب املمث  اإلقليمي، Jocelyn Brown Hallميسأأأأأأأأ 
 املكتب اإلقليمي ملنظمة األنذية  ال راعة يف أفريقيا

بتوقيت  11:15 -11:00السأأأأأأأأأأأأاعة 
 التوقيت ال املي املنسق/نرينتش

 )املنظمة  الدكتور شو د نيو املدير ال ا  ملنظمة األنذية  ال راعة

  ، رئي(  نة األمن الوذائي ال امليThanawat Tiensinالسي د  11:25 -11:15الساعة 
  زيرة الثر ة السأأأأأأأمكية  املوارد البحرية  Emma Kowa Jallohم ايل السأأأأأأأيدة  11:30-11:25الساعة 

رئيسأأأأأأأأة فريق املها  املشأأأأأأأأرتيف بني الوزارات امل   بتنفيذ اخل وط  -سأأأأأأأأ اليونيف 
التوجيهية ال وعية بشأأأأأأأن اووكمة املسأأأأأأؤ لة ويازة األراضأأأأأأي  ملأأأأأأايد األتايف 

  الواابت يف سياق األمن الوذائي الوط 
 نة األمن الوذائي ال املي يف آلية اجملتمع املدين جهة نظر يث    11:35 -11:30الساعة 
  جهة نظر اللند ق الد يل للتنمية ال راعية 11:40 -11:35الساعة 
 Palmhouseرئيسأأأأأأأأأأأأة شأأأأأأأأأأأأركة  Margaret Munene جهة نظر السأأأأأأأأأأأأيدة  11:45 -11:40الساعة 

Dairies 
 أسالة  مداخالت األعضاء 12:00 -11:45الساعة 

 


