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NA153/A 

 

 المعلومات األساسية واألساس المنطقي
 

 –دقيقة والوزن الزائد والســـمنة أي نقص التغذية والنقص يف املغذيات ال -مكافحة ســـوء التغذية جبميع أشـــكاله  ّثلمت 
اليت تواجهها البلدان يف يومنا هذا. ومثّة حاجة إىل اختاذ إجراءات عاجلة لرفع هذه التحديات  إحلاًحا التحديات د أكثرأح

 واآلثار السلبية املرتبطة بسوء التغذية.
 
ومن األمهية مبكان تعزيز النقاش واحلوار بشأن اإلصالح يف جمال السياسات واملؤسسات ألجل النهوض بنظم غذائية  

 مستدامة تؤدي إىل حتسني التغذية ومتكني أمناط غذائية صحية.
 
ســــياســــات ســــتفضــــي إىل وضــــع اخلطوط التوجيهية الطوعية الغذائي العاملي (اللجنة) بعملية صــــياغة جلنة األمن  قومتو  

بشــــأن النظم الغذائية والتغذية. وتســــرتشــــد عملية إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية باألدلة العلمية اليت قّدمها تقرير فريق اخلرباء 
 .2017الصادر يف عام الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية (فريق اخلرباء) عن التغذية والنظم الغذائية 

 
وإىل املؤســــــــســــــــات  م توجيهات إىل احلكوماتوترمي هذه اخلطوط التوجيهية الطوعية إىل أن تكون وثيقة مرجعية تقدّ  

عاجلة مل الالزمةاملؤســســية املناســبة  خبصــوص الســياســات واالســتثمارات والرتتيبات اصــصــة وأصــحاب املصــلحة اآلخرين أيضًــ املتخ
تفعيل إطار عمل املؤمتر  على صــــعيد ر جهود البلدانالتغذية بأشــــكاله كافًة. ومن املتوقع هلا أن تيســــّ األســــباب الرئيســــية لســــوء 

الثاين املعىن بالتغذية املشــرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــحة العاملية، حتت مظلة عقد األمم املتحدة للعمل  الدويل
 ). 2025-2016من أجل التغذية (

 
مع الرتكيز بوجه  الســـــياســـــات بني القطاعات ذات الصـــــلةوســـــيتم اتباع �ج شـــــامل ونظامي من أجل معاجلة تشـــــتت  

 . نفسه لوقتشة واالستدامة يف احتديات سبل املعي إىل جانب رفع اعات األغذية والزراعة والصحةخاص على قط

 

 

 

عامل خال من سوء التغذية بأشكاله كافة ميكن فيه للبشر يف مجيع مراحل حياهتم "
والتمتع بأمناط غذائية منّوعة ومتزنة  كافٍ   ىويف مجيع األوقات احلصول على غذ

الرؤية اخلاصة بعمل جلنة األمن  حة".لصية ألجل حياة مفعمة بالنشاط واوصح
 .2016 بالتغذية االرتقاءما خص  الغذائي العاملي يف
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 يا الرئيسية اليت على عملية صياغة السياساتاالختصاصات اليت تشمل املواضيع والقضا 2018أقّرت اللجنة يف عام و  
واليت هي نتيجة عملية شــــــــــاملة  ،الطوعية انطالق إلعداد املســــــــــودة صــــــــــفر للخطوط التوجيهيةباعتبارها نقطة  غطيهاهذه أن ت

 اشرتكت فيها طائفة واسعة من أصحاب املصلحة. 
 

واألهداف والغاية فضـًال عن مؤشـرات إىل طبيعة يقّدم الفصـل األول السـياق : ألف املسـودة صـفر من أربعة فصـولوتت 
ة والتغذية واملبادئ التوجيهية. ، فيما يتناول الفصــــــــــــــل الثاين مفاهيم رئيســــــــــــــية تتعلق بالنظم الغذائيالطوعية اخلطوط التوجيهية

وال تشكل صياغة  الطوعية.لخطوط التوجيهية لعملية إعداد املسودة األوىل  ويتضمن الفصل الثالث نًصا وصفًيا يرمي إىل إرشاد
ا مقترًحا للخطوط التوجيهيةهذا الفصــل   قضــايا والمواضــيع الواجب تناولها.وإنما تطرح أفكارًا أولية تخص ال الطوعية نصــً
خالل  الثالثصــــــــــل توقع من أصــــــــــحاب المصــــــــــلحة في اللجنة أن يقترحوا تعديالت على النص الحالي للفيُ  وبالتالي، ال

في النســــــخة المقبلة للخطوط ســــــيتغيران ومضــــــمونه  الثالثمن الهيكل الحالي للفصــــــل  كالً   فإنّ  المشــــــاورات اإلقليمية.
وســـيتيح ذلك فرصـــة ألصـــحاب املصـــلحة يف  بناًء على المســـاهمات الواردة خالل المشـــاورات اإلقليمية.الطوعية التوجيهية 

حتّسن التغذية،  من شأ�ا أن الغذائية املستدامة اليتاللجنة ليقرتحوا جماالت السياسات والتدخالت األنسب إلعادة تشكيل النظم 
 ويتضمن الفصل الرابع واألخري أحكاًما تتعلق بتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية ورصد استخدامها وتطبيقها.  زها.وتعز 

 

ســــتتم مناقشــــة املســــودة صــــفر خالل املشــــاورات اإلقليمية اليت ســــتعقد بني يوليو/متوز و 
مته الدعم الســـــــــخي الذي قد منواملمولة بنســـــــــبة كبرية  2019ول وأكتوبر/تشـــــــــرين األ

وســــــتســــــاهم نتائج هذه املشــــــاورات يف إعداد املســــــودة األوىل  مجهوريّة أملانيا االحتادية.
. وستعرض 2020للخطوط التوجيهية الطوعية اليت سيتم التفاوض بشأ�ا يف ربيع عام 

النســـــخة النهائية من اخلطوط التوجيهية الطوعية على اجللســـــة العامة للجنة إلقرارها يف 
 .2020رين األول دورهتا السابعة واألربعني اليت ستعقد يف أكتوبر/تش

 

 الهدف والنواتج
 
ملية إعداد تصــــب يف عجمموعة واســــعة من أصــــحاب املصــــلحة  ي مســــامهات منهتدف املشــــاورات اإلقليمية إىل تلقّ  

 يف اللجنة أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة حس غذائية والتغذية بغية تعزيزطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــــــأن النظم الللخاملســـــــــــودة األوىل 
 . العملية مبسؤوليتهم عن

ملواءمة بني اخلطوط ات وتعليقات واقرتاحات حول أفضـــــل ســـــبل ل املشـــــاورات اإلقليمية فرصـــــًة لتلقي مســـــامهاوتشـــــكّ  
ينتج عن كل مشــــــاورة إقليمية موجز صــــــادر عن رئيس حتياجات الوطنية واإلقليمية. وســــــالتوجيهية الطوعية وبني األولويات واال

  العضوية.جمموعة العمل مفتوحة 

 المشاورات اإلقليمية: 
  أفريقيا 
آسيا واحمليط اهلادئ 
أوروبا وآسيا الوسطى 
 والبحر الكارييبأمريكا الالتينية 
الشرق األدىن 
أمريكا الشمالية 
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  المشاركون والشركاء

ســــــتجمع املشــــــاورات اإلقليمية بني  ،بناء على منوذج اللجنة املتعدد أصــــــحاب املصــــــلحة 
ومنظمات  احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين ومجعيات القطاع اخلاصمشــــــــــــــاركني من قبل 

البحوث الزراعية وهيئات األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية واملؤسسات اخلريية اخلاصة. 
وســـــــــــتنظم املشـــــــــــاورات اإلقليمية من قبل أمانة اللجنة بالتعاون مع املكاتب امليدانية لكل من 

عاملي ومنظمة منظمة األغذية والزراعة والصــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية ال
 وغريها من الشركاء املعنيني.ة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة الصحة العاملي

مع مشاركة جهات  متعددة، قطاعاتشاورات اإلقليمية امل شملباإلضافة إىل ذلك، ست 
 فاعلة ال سيما من قطاعات األغذية والزراعة والصحة.

 تدابير العمل
 

من جلسات عامة وجمموعات مصّغرة إلرشاد املشاركني  فقليمية أن تستغرق يومني وأن تتألمن املتوقع لكل مشاورة إ 
مة ألجل حتســـني املراحل القادمة للعملية. وخالل اجللســـات العامة منظّ  معلوماتواحلصـــول على  ،يف ما يتعلق باملســـودة صـــفر

 .املعين ذات الصلة باإلقليمستتاح خدمات الرتمجة الفورية إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة 

 
 المجموعات المصّغرة

من التفاعل بني أصـــحاب املصـــلحة.  طلب إىل املشـــاركني تشـــكيل جمموعات مصـــّغرة من أجل ضـــمان احلد األدىنســـيُ  
 وســتتوىل أمانة امة.اجللســة الع علىره موجزًا عن مناقشــة اجملموعة ر ســيعرض بدو تقوم كل جمموعة مصــغرة بتعيني رئيس ومقرّ وســ

 اللجنة تيسري اجملموعات املصّغرة. 
 
نظر وطنية/إقليمية  وينبغي للمناقشـــات ضـــمن اجملموعات املصـــّغرة أن تركز على حتديد متطلبات ومقرتحات ووجهات 

 نظر الوثائق األساسية أدناه).االيت ستنشأ عن حبث املسودة صفر للخطوط التوجيهية الطوعية ( باإلضافة إىل الثغراتحمددة، 

 
 الجلسات العامــة

ضـي ملابشـأن  اجملموعات املصـغرة بغية اسـتخالص اسـتنتاجات أنشـطةوسـتنظر املناقشـات خالل اجللسـة العامة يف نواتج  
 نظر مشروع جدول األعمال) للمساعدة يف حتديد مسار املناقشات واخلالصات.اباألسئلة اإلرشادية ( باالستعانة، اقدمً 
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 المعلومات األساسيةوثائق 
 
تشكل الوثائق التالية معلومات أساسية للمشاورات اإلقليمية وهي متاحة على الصفحة اإللكرتونية املعنية بالنظم  

 الغذائية والتغذية التابعة للجنة باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية والروسية والصينية: 

 
 workstream/reg/ar-http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/nutrition/  الرابط:

 
 يهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملياملسودة صفر للخطوط التوج  الوثائق:

 تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى عن التغذية والنظم الغذائية

االختصاصات املتعلقة بإعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية الصادرة عن جلنة األمن 
 الغذائي العاملي

 

 األولاليوم  لساعةا
 

 تسجيل احلضور  9:30 - 8:30

كلمــات الرتحيــب وتقــدمي عمليــة جلنــة األمن الغــذائي العــاملي  10:00 - 9:30
 لصياغة السياسات بشأن النظم الغذائية والتغذية

النظم تقدمي املســودة صــفر للخطوط التوجيهية الطوعية بشــأن  10:30 - 10:00
 والتغذية الغذائية

 2و 1مناقشة عامة بشأن الفصلني  12:30 - 10:30
 ) 2و 1اإلرشاديان  السؤاالنو  عامةيانات ب(

 اسرتاحة الغداء 14:30 - 12:30

 4و 3مناقشة عامة بشأن الفصلني  17:15 - 14:30
 )5و 3 اإلرشاديانالسؤاالن (

 العمل اخلاصة باجملموعات املصغرة  رتيباتت 17:30 - 17:15

 

 

 

 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1819/Nutrition/CFS_Zero_Draft_Voluntary_Guidelines_Food_Systems_and_Nutrition.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7846e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_sessions/CFS_45/MX516_6/MX516_CFS_2018_45_6_ar.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_sessions/CFS_45/MX516_6/MX516_CFS_2018_45_6_ar.pdf
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 اليوم الثاني لساعةا
 

 3 الفصل ناملصغرة بشأ اجملموعاتجلسات  12:30 - 09:00
 )4اإلرشادي  (السؤال

 اسرتاحة الغداء 14:30 - 12:30
 اجللسة العامة: تقرير اجملموعات املصغرة  16:30 - 14:30
 الرئيس ومناقشته  لخصمتقدمي اجللسة العامة:  17:15 - 16:30
 اختتام الدورة واملالحظات اخلتاميةاجللسة العامة:  17:30 - 17:15

 

 األسئلة اإلرشادية

 
املشــــــــــــــاكل الكامنة اليت تواجهها النظم الغذائية الراهنة اليوم، وال ســــــــــــــيما  وجه كافٍ ب 1الفصــــــــــــــل  يعكسهل  -1

هل تعكس هذه املشــــــــاكل الكامنة و ؟ مقاصــــــــدهاو  2030ية املســــــــتدامة لعام يتماشــــــــى مع أهداف خطة التنم مبا
 التحديات اليت تسعى االسرتاتيجيات واخلطط اإلقليمية والوطنية والعاملية إىل معاجلتها؟ 

متكني األمناط جيب أن تعزز النظم الغذائية املســـــــــــتدامة الكفيلة بتحســـــــــــني التغذية و اليت املبادئ التوجيهية  ما هي -2
األنســــــب بالنســــــبة إىل ســــــياقك ؟ هل هي 2كورة يف الفصــــــل ادئ املذ ما تعليقك بشــــــأن املبو الغذائية الصــــــحية؟ 

 الوطين/احمللي؟ 

للمســـودة صـــفر،  41والعوامل التمكينية املقرتحة يف الفقرة  3جماالت الســـياســـات اليت حددها الفصـــل  بالنظر إىل -3
االتســــــــــاق بني ، مع مراعاة ضــــــــــرورة تعزيز 3لســــــــــياســــــــــات اليت جيب أن يتناوهلا الفصــــــــــل لدخول الما هي نقاط 

  ؟اإلقليمي والوطين ودون اإلقليمي السياسات ومعاجلة تشتت السياسات على املستوى

عن و  ،الســــــــياســــــــات والتدخالت والتدابري املؤســــــــســــــــية الفعالة عنأمثلة حمددة قائمة على أدلة  هل ميكنك تقدمي -4
برأيك، و ؟ 3م الغذائية الواردة يف الفصل التحديات والقيود واملقايضات ذات الصلة بالعناصر املكونة الثالثة للنظ

عايري اليت تســــتطيع املســــاعدة املهي األهداف/ وأي ؟قليمكإو ما هي مقّومات النظام الغذائي "املثايل" يف بلدك أ
 السياسات؟  عملية وضع يف إرشاد

املصــــلحة املختلفني أصــــحاب بالنســــبة إىل ة الطوعية أن حتقق أقصــــى فائدهتا كيف ميكن لتلك اخلطوط التوجيهي -5
 سيما على املستويني الوطين واإلقليمي بعد إقرارها من قبل اللجنة؟  ال

 

 

 

 


