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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 واألربعونتاسعة الدورة ال
 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021تشرين األول /أكتوبر 11-14

بشأن النظم  العامليمنتدى حول اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي 
 مذكرة مفاهيمية –الغذائية والتغذية 

 

 –�ت الدقيقة والوزن الزائد والسمنة أي نقص التغذية والنقص يف املغذّ  -سوء التغذية جبميع أشكاله ل شكّ يُ  -1
. وقد عاىن من اجلوع يف عام آخذ يف االزد�د �قصي التغذية يف العاملعدد  كما أن  بلد حمّصن منه.ما من  حتّدً� رئيسًيا

اجلوع على مستوى العامل  أنّ إىل  19-مليون شخص، ويشري األثر احملتمل جلائحة كوفيد 821و 720ما يرتاوح بني  2020
عن اآلاثر الدائمة للجائحة على األمن الغذائي العاملي.  الستار ، وما هو ما يكشف2030سينخفض ببطء حبلول عام 

. وما فتئ الوزن الزائد أو السمنة يرتفعان ويزيدان �ت الدقيقةنقص يف املغذّ شخص من  )2( مليارااين ، يعويف الوقت احلايل
حتّمل كلفة منط غذائي صحي، شخص مليارات  3ألمراض غري املعدية. وإضافة إىل ذلك، يتعّذر على إلصابة ابمن خطر ا

يف املائة من سكان العامل) عن احلصول على ما يكفي من األغذية على  30شخص (أو  اتمليار  2.3 أكثر من ويعجز
 ).2021لعام  حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل(تقرير  السنةمدار 

 على البلدان وضع سياسات واختاذ إجراءات هتدف إىل حتويل النظم ومن أجل عكس هذه االجتاهات، يتعّني  -2
األمناط الغذائية الصحية وحتسني التغذية، مع القيام يف الوقت ذاته حبماية التنوع البيولوجي الزراعية والغذائية من أجل حتقيق 

 والتصدي لتغري املناخ.

األمم  هيئة، بصفتها دورهتا العامة السابعة واألربعني، يف قد أقّرت (اللجنة) جلنة األمن الغذائي العامليانت كو  -3
اخلطوط التوجيهية الطوعية ، السياسات اخلاصة مبسائل األمن الغذائي والتغذيةبني ابلتقارب املتحدة الشاملة األوىل املعنية 
ن، واسرتشدت ابألدلة وتفاوض شاملة ألصحاب املصلحة املتعدديعملية تشاور وهي مثرة  بشأن النظم الغذائية والتغذية

 (فريق اخلرباء الرفيع املستوى).التابع للجنة املعين ابألمن الغذائي والتغذية فريق اخلرباء الرفيع املستوى العلمية اليت أاتحها 

ضع السياسات والقوانني والربامج و لملعنية اوهتدف هذه اخلطوط التوجيهية إىل دعم البلدان وغريها من اجلهات  -4
من أجل حتقيق أمناط غذائية صحية من خالل النظم الغذائية املستدامة.  الوطنية واملتعددة القطاعات رخطط االستثماو 
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عاجلة سوء التغذية أبشكاله كافة من خالل م اخلطوط التوجيهية توجيهات بشأن السياسات والتدخالت من أجل موتقدّ 
 .نظر يف األسباب املتعددة األبعاد لسوء التغذيةيبرمتها و يتناول النظم الغذائية الذي " ةلنظم الغذائيل" الشاملنظور امل

ذات الصلة  تها بني القطاعاتواحلد من تشتّ  العامةتعزيز االتساق بني السياسات اخلطوط التوجيهية إىل  عىسوت -5
 .ية االجتماعية والتجارة والعمالةالصحة والزراعة والتعليم والبيئة والقضا� اجلنسانية واحلماابلنظم الغذائية والتغذية، مثل 

 وتدعو بني النظم الغذائية املستدامة واألمناط الغذائية الصحية. لوثيق القائمالرتابط وتعرتف اخلطوط التوجيهية اب -6
أي سالسل اإلمدادات الغذائية والبيئات الغذائية  –التدخالت داخل وعرب النظم الغذائية والعناصر املكونة هلا إىل إجراء 

واالستهالك  نتاج املستدام لألغذية، وتشجيع اإلان وصحتهم ورفاههمكعيش السحتسني سبل  هبدف – املستهلك وسلوك
محاية املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والنظم ، و ية من أجل متكني أمناط غذائية صحيةاملسؤول لألغذية املنوعة واملغذّ 

 .لتكّيف مع تغّري املناخ والتخفيف من آاثرهاإليكولوجية وتعزيز استخدامها املستدام، ودعم ا

 بشأن النظم الغذائية والتغذية نتدى حول اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعيةامل -ًال أوّ 

لجنة ال يف عضاءاألقع على عاتق تو . الصادرة عنها اتالسياس تأدواابملوافقة على ال ينتهي لجنة العمل إن  -7
على املستوى العاملي إىل إجراءات اليت أُقّرت  هذه لصكوك السياساتيةاترمجة د من مسؤولية التأكّ فيها وأصحاب املصلحة 

 .ملموسة على املستو�ت اإلقليمية والوطنية واحمللية

، من 2023-2020للفرتة  للجنة األمن الغذائي العاملي املتعدد السنواتالعمل بر�مج ى يف وعلى النحو املتوخّ  -8
" يوم للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن النظم الغذائية والتغذية اخلطوط التوجيهية الطوعيةمنتدى حول اعتماد "عقد املزمع 
 أكتوبر/تشرين األول خالل الدورة العامة التاسعة واألربعني للجنة. 12 ،الثالاثء

احلكومات واجلهات املاحنة واجملتمع املدين من قبل  الفرصة لبحث وحشد االلتزامات السياسيةاملنتدى هذا وسيتيح  -9
، بشأن النظم الغذائية والتغذية لخطوط التوجيهية الطوعيةمن أجل مواصلة الرتويج ل والقطاع اخلاص ومنظومة األمم املتحدة

يف سياق  إعالن روما عن التغذيةد هبا يف االلتزامات ابلعمل املتعهّ  تنفيذوتنفيذها. وميكن هلذا املنتدى أيًضا أن يساعد يف 
 .والتغذية الغذائينظام لالسياسات الوطنية املتعلقة اب

 خمتلف اجلهات الفاعلة على مستوى النظم الغذائية والتغذية من أجل:وسيجمع املنتدى بني  -10

 التوجيهية الطوعية؛عتماد اخلطوط املتعلقة ابتبادل اخلطط واألفكار  •
 التنمية؛يف شركاء الالتوجيهية أداة مفيدة يف أيدي صانعي السياسات و اخلطوط شكيل تكيفية الرتكيز على  و  •
 التوجيهية على املستو�ت اإلقليمية والقطرية واحمللية؛اخلطوط استكشاف كيف ميكن استخدام و  •
 ؛اعتماد اخلطوط التوجيهيةمناقشة دور خمتلف أصحاب املصلحة وآليات التنسيق يف تعزيز و  •
 يفالتوجيهية الطوعية وتفعيلها اخلطوط اعتماد دفع من أجل أصحاب املصلحة  اتالتزام حشدطريقة  ومناقشة •

  .ات حمّددةسياق

 دليل الدورة التاسعة واألربعني للجنة"يف  وفعالياتهوميكن االطالع على مزيد من املعلومات بشأن نسق املنتدى  -11
 ).CFS 2021/49/Inf.2(الوثيقة األمن الغذائي العاملي" 
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