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جلنة األمن الغذائي العاملي
الدورة احلادية واألربعون

"إحداث أثر فارق يف األمن الغذائي والتغذية"
روما ،إيطاليا 38 - 31 ،أكتوبر/تشرين األول 1034

احلق يف الغذاء – منظور العشر سنوات
إن اللجنة:
ترحّب باملساهمة القيّمة ل لخطوط التوجيهية الطوعيةة لةدعا امعمةامل املطةرد لل ةق ء غةذايف كةا ء
()1
سياق األمن الغذائي الوط ين ء توجية اككومةات الوطنيةة لةدى ولةع السياسةات والةألام واألطةر القانونيةة
اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية وتنفيذها خالمل السنوات العشر املالية ،وتعيد التأكيد علةى التزامهةا بت قيةق
امعمامل املطرد لل ق ء الغذايف ء السنوات القادمة؛
وتشجّع مجيع أعضايف جلنة األمن الغذائي العاملي على تعزيز االتساق السياسي مبا يتماشى واخلطةوط
()2
التوجيهية الطوعية لدعا امعمامل املطرد لل ق ء غذايف كا ء سياق األمن الغذائي الةوطين ،وتعيةد التأكيةد ء
هذا السياق على أهمية التغذية باعتبارها عنصرًا أساسياً من األمن الغذائي؛
وتؤكد جمدداً على أهمية احرتام حقوق امنسان ومحايتها وتعزيزها وتيسريها لةدى ولةع السياسةات
()3
والألام املتعلّقة باألمن الغذائي والتغذية وتنفيذها؛
وتدعو إىل النظر ء نه قائا على حقوق امنسةان ء األمةن الغةذائي والتغذيةة وتشةجّع علةى تةدعيا
()4
اآلليات اليت تيسّر اختاذ القرارات املستنرية والتشاركية والشفافة ء العمليات السياسية اخلاصة باألمن الغةذائي
والتغذية ،مبا ء ذلك الرصد واملسايفلة بصورة فعّالة؛

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل
أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
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وحتث مجيع أص ا املصل ة ء اللجنة على إياليف األولويةة القصةوى إىل األشةخال وااموعةات
()5
األكثر لعفاً وتعرّلاً النعدام األمن الغذائي وسويف التغذية لدى ولع السياسات والألام املتعلّقة بةاألمن الغةذائي
والتغذية وتنفيذها؛
وحتثّ مجيع أص ا املصل ة ء اللجنة على إدراج املساواة ب ن اجلنس ن وكمك ن املرأة ء عمليةات
()6
ولع السياسات والألام املتعلّقة باألمن الغذائي والتغذية وتنفيذها؛
وتشدد على أهمية مشاركة أص ا املصل ة غري اككةومي ن ء ولةع السياسةات والةألام املتعلّقةة
()7
باألمن الغذائي والتغذية وتنفيذها ورصدها وتقييمها على مجيع املستويات.

