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  لجنة األمن الغذائي العالمي
  واألربعون الخامسةالدورة 

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

2018أكتوبر/تشرين األول  19-15روما، إيطاليا، 

مجريات الجلسة –وتشاطر الدروس النظم الغذائية والتغذية: الممارسات الجيدة 

شـــرعت جلنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة) يف عملية لتحقيق التقارب بني الســـياســـات ترمي إىل وضـــع الصـــيغة   -1
ذا العمل يف 2020النهائية للخطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــــــــــأن النظم الغذائية والتغذية وإقرارها يف عام  . وتقوم اللجنة 

املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية وبوصـــــــفه جزءاً من مســـــــامهتها يف تنفيذ عقد األمم املتحدة للعمل من أجل  إطار متابعة
  .التغذية. إذ سيسهم جناح عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية يف تسريع وترية حتقيق أهداف التنمية املستدامة

ارها رفاه اإلنســــــــان وهي مّتصــــــــلة بأهداف التنمية املســــــــتدامة كافة، باعتب وتُعترب التغذية اجليدة جزءاً ال يتجزأ من  -2
ا على حد ســــواء. فيحتاج معظم أهداف التنمية املســــتدامة ومقاصــــدها على الســــواء  نتيجًة هلا ومدخًال هاماً من مدخال

ا تســـتفيد منها يف الوقت عينه. وقد خُلص التقرير بشـــأن حالة ا ي والتغذية يف العامل ألمن الغذائإىل التغذية اجليدة، كما أ
الذي صــدر مؤخراً إىل أن حوايل شــخص واحد من أصــل كّل ثالثة أشــخاص يعانون من شــكل من أشــكال ســوء التغذية، 

  مسّلطاً الضوء على تزايد اجلوع والُسمنة.

دف اخلطوط التوجيهية الطوعية إىل املســــــامهة يف حتســــــني النظم الغذائية جلعلها أكثر   -3 دامًة وضــــــمان توافر اســــــتو
األمناط الغذائية املطلوبة للتغذية املثلى وإتاحتها بتكلفة ميسورة وبصورة مقبولة وآمنة وبالكمية والنوعية املناسبة، مع مراعاة 
ج نظامي من أجل مواجهة التشــتُّت القائم يف جمال الســياســات بني  معتقدات األشــخاص وثقافتهم وتقاليدهم. وســيُّتبع 

 األغذية والزراعة والصحة، ومواجهة التحديات املرتبطة بسبل العيش واالستدامة يف الوقت نفسه.قطاعات 
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ج شـــامل ينظر يف األســـباب املتعددة األبعاد لســـوء التغذية مبا يشـــمل   -4 ويف هذا الســـياق، من األســـاســـي اعتماد 
ســــــات منة وعلى املياه الصــــــاحلة للشــــــرب، وممار االفتقار إىل فرص احلصــــــول على أمناط غذائية صــــــحية ومتوازنة ومتنّوعة وآ

ع وصـــــغار األطفال غري املالئمة، وســـــوء خدمات الصـــــرف الصـــــحي والنظافة، وعدم احلصـــــول على  الرعاية والتغذية للرضـــــّ
اخلدمات الرتبوية والصــحية الكافية، واالفتقار إىل الدخل، واملمارســات الزراعية الســيئة وأوجه الالمســاواة يف احلصــول على 

  وارد بسبب نوع اجلنس وعوامل أخرى، والتباين يف عالقات القوة والفرص االقتصادية احملدودة.امل

  الغرض من هذه الجلسة-أوالً 

دف هذه اجللســــــة إىل تشــــــاطر التجارب يف جمال الســــــياســــــات والربامج املتعددة القطاعات اليت تدرج شــــــواغل   -5
  ية.ك امللموسة لبناء االتساق بني السياسات وعرب السياسات القطاعالتغذية يف التدخالت ذات الصلة وكذلك يف الصكو 

بعنوان  2018وســـــــتســـــــتفيد هذه اجللســـــــة من نتائج اجتماع فريق اخلرباء الذي انعقد يف نيويورك يف يونيو/حزيران   -6
"الربط بني التغذية وأهداف التنمية املستدامة" وستتيح فرصة للوقوف على نقاط الدخول احملتملة وعالقة التغذية بأهداف 

  .حمددة من أهداف التنمية املستدامة

ا إدارة  6 اهلدف• من أهداف التنمية املستدامة: ضمان توفر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدار
  مستدامة؛

من أهداف التنمية املســـــــــتدامة: ضـــــــــمان حصـــــــــول اجلميع بتكلفة ميســـــــــورة على خدمات الطاقة  7اهلدف •
  احلديثة املوثوقة واملستدامة؛

من أهداف التنمية املســـــتدامة: جعل املدن واملســـــتوطنات البشـــــرية شـــــاملة للجميع وآمنة وقادرة  11اهلدف •
  على الصمود ومستدامة؛

  من أهداف التنمية املستدامة: ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة؛ 12اهلدف •
محاية النظم اإليكولوجية الربية وترميمها وتعزيز - 15اهلدف من أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة:  15اهلدف •

اســــــتخدامها على حنو مســــــتدام وإدارة الغابات إدارة مســــــتدامة ومكافحة التصــــــحر ووقف تدهور األراضــــــي 
  وعكس مساره ووقف خسارة التنوع البيولوجي.

مجريات الجلسة  -ثانًيا

، مديرة شـــعبة التغذية Anna Larteyيها الســـيدة ســـيّتخذ هذا احلدث شـــكل مناقشـــة تفاعلية للخرباء ســـتشـــرف عل  -7
ا حالياً  والنظم الغذائية يف منظمة األغذية والزراعة. وســيندرج النقاش يف ســياق عملية التقارب بني الســياســات اليت تضــطلع 

دف توفري مدخالت لتطوير جماالت السياسات ذات الصلة اليت مت حتديدها يف  الختصاصات اجلنة األمن الغذائي العاملي 
  املتعلقة بإعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي.
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وســـــــــــتقّدم جلنة األمم املتحدة الدائمة للتغذية املالحظات االفتتاحية لعرض النتائج اليت مت التوصـــــــــــل إليها خالل   -8
ك. وبعد ذلك، ســــــــُتســــــــتهّل مناقشــــــــة شــــــــاملة لفريق اخلرباء، يشــــــــارك فيها ممثلون عن البلدان اجتماع فريق اخلرباء يف نيويور 

األعضاء واجملتمع املدين والقطاع اخلاص. وسُيطلب من اخلرباء املشاركني عرض أمثلة ودروس عن أوجه الرتابط القائمة بني 
  .2018م التغذية وأهداف التنمية املستدامة اخلمسة اليت جيري استعراضها يف عا

  
  وبعد تقدمي العروض، سُيفتح باب التحاور أمام املشاركني.  -9


