
الكتّيب املحّدث للجنة 

األمن الغذايئ العاملي

أُنشئت لجنة األمن الغذايئ العاملي يف عام 1974 وتم 

إصالحها يف عام 2009 لتصبح املنتدى الدويل والحكومي 

الدويل األكرث شموًل لطائفة واسعة من أصحاب املصلحة 

امللتزمني من أجل العمل مًعا بصورة منسقة لدعم 

العمليات القطرية بغرض القضاء عىل الجوع وضامن األمن 

الغذايئ والتغذية للجميع واإلعامل املطّرد للحق يف غذاء 

كاٍف يف سياق األمن الغذايئ الوطني.

وتشّجع اللجنة التقارب بني السياسات والتّساق يف القضايا 

العاملية املرتبطة باألمن الغذايئ والتغذية. وتكفل عمليات 

اللجنة إسامع صوت جميع املعنيني من أصحاب املصلحة، 

خاصة األشّد تأثرًا بانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية.

وتدعم اللجنة التنفيذ القطري لخطة التنمية املستدامة 

لعام 2030، مع الرتكيز بوجه خاص عىل الهدف 2 من 

أهداف التنمية املستدامة: القضاء عىل الجوع، وصالته 

بسائر األهداف واملقاصد واملؤرشات ذات الصلة باألمن 

الغذايئ والتغذية.

لجنة األمن الغذايئ العاملي

وتشّكل اللجنة جزًءا ل يتجزأ من الحوكمة العاملية 

يف مجال األمن الغذايئ وترفع تقاريرها إىل الجمعية 

العامة لألمم املتحدة عن طريق املجلس القتصادي 

والجتامعي. وتتألف اللجنة من بلدان أعضاء يف األمم 

املتحدة ووكالت األمم املتحدة وأجهزتها التي تُعنى 

وليتها باألمن الغذايئ والتغذية، وسائر أجهزة منظومة 

األمم املتحدة األخرى ذات الصلة التي يرتبط عملها 

بوجه عام بتحقيق األمن الغذايئ؛ واملجتمع املدين 

واملنظامت غري الحكومية وشبكاتها؛ ونظم البحوث 

الزراعية الدولية؛ واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية؛ 

ورابطات القطاع الخاص واملؤسسات الخريية الخاصة 

ذات الصلة.

وتحظى اللجنة بدعم مشرتك من الوكالت الثالث 

التي توجد مقارها يف روما، أل وهي منظمة األغذية 

والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج 

األغذية العاملي، وتوفّر هذه الوكالت الثالث التمويل 

األسايس والخربات الفنية للجنة وتشّكل مًعا األمانة 

املشرتكة للجنة التي تستضيفها منظمة األغذية 

والزراعة. ويعتمد أيًضا تنفيذ أنشطة اللجنة عىل 

املساهامت الطوعية.

»نحن مصممون أيًضا عىل القضاء عىل الجوع 

وتحقيق األمن الغذايئ عىل سبيل األولوية، 

وعىل وضع حّد لجميع أشكال سوء التغذية. 

ويف هذا الصدد، نؤكد من جديد الدور املهم 

والطابع الشامل للجنة األمن ال

غذايئ العاملي...« خطة التنمية املستدامة لعام 2030



الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي، وسائر 

الخرباء املرموقني واملؤسسات املعرتف بها من جميع أنحاء 

العامل.

  اإلنجازات املحققة

قادت اللجنة عملية وضع املنتجات املعتمدة عامليًا الخاصة 

بالتقارب بني السياسات يف مجال األمن الغذايئ والتغذية عىل 

املستوى العاملي وتشمل ما ييل:

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة 	 

لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن 

الغذايئ الوطني.

مبادئ لجنة األمن الغذايئ العاملي الخاصة باالستثامرات 	 

املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية.

إطار العمل بشأن األمن الغذايئ والتغذية يف ظل األزمات 	 

املمتدة.

ويف عام 2017، وضعت اللجنة أيًضا اإلطار السرتاتيجي العاملي 

لألمن الغذايئ والتغذية الذي يشمل جميع الخطوط التوجيهية 

والتوصيات السياساتية التي أعّدتها اللجنة حتى ذلك التاريخ.

1/www.fao.org/cfs/home/products/onlinegsf زوروا

إّن الجوع يف العامل آخذ يف التزايد منذ عام 2015. وبحسب 

ما جاء يف تقرير حالة األمن الغذايئ والتغذية يف العامل لعام 

2019، يعاين أكرث من 820 مليون شخص، أي حوايل 11 يف 

املائة من سكان العامل من الجوع. وتؤّدي املشكالت مثل 

تغري املناخ، وتدهور البيئة، واآلفات واألمراض، والنزاعات، 

وحالت التباطؤ القتصادي، ومختلف جوانب النظم الغذائية 

غري الصحية، وسائر األزمات الصحية مثل جائحة كوفيد-19 

إىل تفاقم مشكلة الجوع.

  ما الذي تقوم به لجنة األمن الغذايئ العاملي؟

تشّجع اللجنة التقارب بني السياسات والتطبيق املتّسق 	 

للتوصيات بشأن السياسات من أجل ضامن األمن 

الغذايئ والتغذية عىل نحو مستدام.

وهي توفّر منتدى للتنسيق العاملي يف قضايا األمن 	 

الغذايئ والتغذية وتشاطر الدروس والتجارب.

وتجري استعراضات عاملية للتقدم املحرز يف سبيل 	 

تحقيق األمن الغذايئ يف العامل.

 	

ما الذي يجعل لجنة األمن الغذايئ العاملي فريدة من نوعها؟

تتّسم توصيات لجنة األمن الغذايئ العاملي مبستوى ل 

يُضاهى من الرشعية والسلطة عىل الصعيد الدويل؛

إذ يتم التفاوض بشأنها والتفاق عليها من جانب الدول 	 

األعضاء مبشاركة شاملة من جميع الجهات الفاعلة 

الرئيسية املعنية باألمن الغذايئ والتغذية.

وتستند إىل املعلومات والتحليالت العلمية التي يقّدمها 	 

فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ 

والتغذية التابع للجنة.

وتستفيد من القدرات الفنية للوكالت الثالث التي توجد 	 

مقارها يف روما، أي منظمة األغذية والزراعة، والصندوق 

عاملنا اليوم:

ملَ لجنة األمن الغذايئ 
العاملي مهّمة؟=



األمن الغذايئ العاملي لعام 2017. ويف عام 2020، تركز اللجنة 

عىل عمليّتي تقارب بني السياسات قبل انعقاد مؤمتر القمة 

بشأن النظم الغذائية وسائر الفعاليات مثل مؤمتر القمة بشأن 

التغذية من أجل النمو:

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية: 	 

توفري التوجيهات بشأن اإلجراءات الشاملة لعدة قطاعات والالزمة 

ملعالجة األسباب الرئيسية لسوء التغذية بجميع أشكاله.

توصيات اللجنة الخاصة بالسياسات بشأن نُهج الزراعة اإليكولوجية 	 

وغريها من النهج املبتكرة: توجيه عملية وضع سياسات فعالة 

لضامن نظم زراعية وغذائية مستدامة.

العامة للجنة( يف شهر أكتوبر/ترشين األول يف املقّر الرئييس 

ملنظمة األغذية والزراعة يف روما. ومتثل الجلسة العامة للجنة 

منربًا عامليًا فريًدا حيث يتفق أصحاب املصلحة املعنيون باألمن 

الغذايئ والتغذية من جميع أنحاء العامل عىل التوجيهات بشأن 

السياسات، ويستعرضون التقدم العاملي، ويقيمون الشبكات 

ويتشاركون التجارب.

التابع للجنة األمن الغذايئ العاملي

أنشأت اللجنة فريًقا للخرباء رفيع املستوى معنيًا باألمن الغذايئ 

والتغذية ليك يزّود اللجنة بتحليالت علمية مستقلة مبنيّة عىل 

األدلة، يُسرتشد بها يف عمليات رسم السياسات.

واعتباًرا من عام 2021، سرتكّز اللجنة عىل وضع ما ييل:

أولّويات لجنة األمن الغذايئ العاملي: 

برنامج العمل للفرتة 2020-2023

االجتامع العاملي السنوي للجنة األمن 
الغذايئ العاملي

تعقد عادة لجنة األمن الغذايئ العاملي 

فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني 
باألمن الغذايئ والتغذية

الخطوط التوجيهية الطوعية 

بشأن املساواة بني الجنسني 

ومتكني املرأة من أجل تحقيق 

األمن الغذايئ والتغذية، وتهدف 

إىل التصدي لجميع أشكال 

التمييز ضد املرأة )من املزمع 

إقرارها يف عام 2022(.

التوصيات الخاصة بالسياسات 

بشأن تشجيع الشباب عىل 

املشاركة والعمل يف الزراعة 

والنظم الغذائية، وتقرتح هذه 

التوصيات إجراءات إلرشاك 

الشباب يف الزراعة وتوظيفهم 

وإبقائهم يف هذا لقطاع )2022(.

التوصيات الخاصة بالسياسات 

بشأن الحد من أوجه الالمساواة 

لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية، 

مع الرتكيز عىل أوجه عدم 

الالمساواة يف النظم الغذائية 

الزراعية )2024(. 

التوصيات الخاصة بالسياسات 

واملتعلقة بجمع البيانات 

وتحليلها، من شأنها تعزيز قدرة 

البلدان عىل جمع البيانات 

الجيدة وتحليلها واستخدامها 

لتحسني عمليات صنع القرارات 

.)2023(

اعتمدت اللجنة برنامج عمل اسرتاتيجي طموح 

للفرتة 2020-2023 يتامىش مع التوصيات املنبثقة 

عن التقييم املستقل للجنة
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مع املساهامت الطوعية السخيّة من:

تحظى أمانة لجنة األمن الغذايئ العاملي بدعم:

FAO
Food and Agriculture 
Organization

International Fund For 
Agricultural Development

IFAD
World Food 
Programme

WFP

Germany Switzerland United Arab 
Emirates

FranceEuropean 
Commission

مزيد من املعلومات

زوروا 

زوروا املوقع اإللكرتوين عىل العنوان التايل: 
www.fao.org/cfs

تابعوا لجنة األمن الغذايئ العاملي 
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