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رسائل رئيسية
 تطوير وتنفيذ استجابات سياسات 

 وبرامج مصممة ألغراض معينة يف 
مختلف القطاعات للقضاء عىل الفقر 

وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية يف 
أشكالها.  كافة 

 وضع وتعزيز آليات تنسيق 
وحوكمة شاملة خاصة باألمن الغذايئ 

لضامن االتساق بني السياسات والربامج

 تحسني املعلومات وبناء القدرات 
من أجل اتخاذ قرارات أفضل بشأن األمن 

والتغذية  الغذايئ 

 تعزيز قدرات الربامج عىل متويل 
وتنفيذ السياسات والربامج من أجل 

 القضاء عىل انعدام األمن الغذايئ 
التغذية. وسوء 

"هدفنا هو القضاء 
على اجلوع يف 
العامل. ويعترب 

هذا األمر ضروريا 
لتحقيق كافة 

أهداف التنمية 
العاملية. وال 

ميكننا ببساطة أن 
نقول أن التنمية 

مستدامة بينما 
نرتك ماليني 

األشخاص خلف 
الركب".

جوزيه غرازيانو دا سيلفا، 
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة



4

العمل اإلسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للمساعدة يف القضاء على اجلوع وسوء التغذية

القضاء على الجوع وانعدام 
األمن الغذائي وسوء التغذية 

في حياتنا 

 شهد العامل تحسنا كبريا 
 يف الحرب عىل الجوع 

وسوء التغذية عىل مدى 
املاضيني.  العقدين 

التقدم، الزال  وبالرغم من إحراز هذا 
التغذية  ونقص  املزمن  الجوع  انتشار 
نطاق  عىل  الدقيقة  املغذيات  ونقص 
مليون   793 منها  يعاين  واسع، حيث 

يعانون من  اليوم  الناس  شخص. والزال 
املزمن ويتأثر واحد من بني كل  الجوع 

الدقيقة.  املغذيات  بنقص  أشخاص  أربعة 
إىل  التقديرات  تشري  نفسه،  الوقت  ويف 

يعانون من  تقريبا  مليار شخص   1.9 أن 
600 مليون  زيادة الوزن وأن هناك 

مبا  املفرطة  السمنة  من  يعانون  شخص 
باألمراض غري  اإلصابة  يزيد من مخاطر 

التغذية.   بنظم  املرتبطة  املعدية 

وميثل انتشار نقص التغذية ونقص 
املغذيات الدقيقة إىل جانب السمنة 

املفرطة عبئا ثالثيا يتعلق بسوء التغذية 
ويتسبب يف عدد من التحديات الصحية 

واالجتامعية واالقتصادية الكربى.

تضيف  التي  العاملية  التحديات  وتتضمن 
الزيادة  للمشكلة:  التعقيد  من  مزيدا 

يف  والتغريات  للمدن  والهجرة  السكانية 
عيش  أمناط  وانتشار  االستهالك  أمناط 

الجودة  متدنية  والعاملة  خموال  أكرث 
والكوارث  املناخ  وتغري  والنزاعات 

املوارد  عىل  والتنافس  الطبيعية 
تواجهها  التي  والعقبات  الطبيعية 

يتعلق  فيام  الريفية  املناطق  يف  املرأة 
والخدمات. املوارد  عىل  بالحصول 

واالجتامعية  البرشية  التكلفة  وتعد 
األمن  وانعدام  للجوع  واالقتصادية 

املجتمع  عىل  التغذية  وسوء  الغذايئ 
وتتمثل  بعيد  أثر  وذات  ضخمة  تكلفة 
متعلقة  ومشكالت  اإلنتاجية  فقدان  يف 

الرفاه،  معدل  وانخفاض  بالصحة 
وانخفاض  التعلم  عىل  القدرة  وانخفاض 
البرشية  اإلمكانات  تحقيق  عىل  القدرة 

والسياسية  االجتامعية  القالقل  وحدوث 
التنمية.  جهود  تقوض  التي 

 ويف ظل سيناريو "بقاء األمور عىل 
التنمية  أهداف  تتحقق  لن  حالها" 

بحلول  الجوع  عىل  للقضاء  املستدامة 
2030. ويف الواقع أنه إذا مل يتم  عام 

عىل  تركز  وجعلها  الغذاء  أنظمة  تحسني 
قطاعات  فإن  أكرب  بصورة  التغذية  عنرص 
الدول  العامل وخاصة يف  كبرية من سكان 

إذا مل نغري 
من طريقة 

زراعة غذائنا 
وإدارة مواردنا 

الطبيعية، سيظل 
اخلطر يواجه 

األمن الغذائي 
والتغذية. 
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يعاين 793 مليون 
شخص اليوم من النقص 

املزمن يف التغذية

يعاين أكرث من 2 مليار شخص 
 من "الجوع الخفي" 

بينام يعاين 600 مليون شخص 
من السمنة املفرطة

من املتوقع أن يزيد الطلب عىل الغذاء 
 بنسبة 60% بسبب زيادة تعداد

 سكان العامل إىل 9.7 مليار نسمة 
بحلول عام 2050 

 يتطلب القضاء عىل الجوع 
 بحلول عام 2030 استثامرات 

 عاملية إضافية تبلغ 
267 مليار دوالر أمرييك سنويا

 يتواجد %98 
ممن يعانون من نقص 
التغذية يف الدول النامية

 ميكن أن يُْعزى ثُلْث 
 عدد وفيات األطفال
إىل نقص التغذية 

 اجلوع وانعدام األمن الغذائي
و سوء التغذية

الصحراء  جنوب  الواقعة  األفريقية 
تعاين  تظل  آسيا سوف  الكربى وجنوب 

بل   2030 التغذية بحلول عام  من سوء 
.2050 عام  بحلول  تعاين  ستظل 

اتخاذ  الجوع  عىل  القضاء  ويتطلب 
متعددة  بسياسات  تتعلق  إجراءات 

السياق  عىل  وبناء  منهجها.  يف  األبعاد 
تتنوع  أن  ميكن  للدولة،  املحدد 

الزراعية  اإلنتاجية  زيادة  من  املتطلبات 
الزراعة  االستثامر يف  إىل  لألسواق  والنفاذ 

والغابات  السمكية  واملصايد  األرسية 
الحيازة  حوكمة  وتعزيز  النطاق  صغرية 

لتعزيز  الطبيعية  واملوارد  الزراعية 

تركز  التي  االجتامعية  الحامية  آليات 
مسألة  مع  والتعامل  التغذية  عنرص  عىل 

وتحسني  الجنسني  بني  املساواة  عدم 
الغذايئ  لألمن  والتنسيق  املتابعة  آليات 

والصحة  التعليم  يف  واالستثامر  والتغذية 
أو كل ما سبق.  الصحي  واملياه والرصف 

وإذا مل نعمل عىل تغيري كيفية زراعتنا 
وتعزيز  الطبيعية  مواردنا  وإدارة  لغذائنا 

واألمن  املستدامة  العيش  سبل كسب 
بالنسبة ألكرث  والتغذية – وخاصة  الغذايئ 

رشائح السكان فقرا يف العامل – فسوف 
للخطر.  معرضني  نبقى 

النجاح  إحراز  من  الدول  تتمكن  وحتى 
السياسية  تعهداتها  تحول  أن  عليها  فإن 

األنظمة  تكون  فعندما  ملموس.  عمل  إىل 
ومراعية  ومستدامة  كفاءة  أكرث  الغذائية 

وفت  قد  الدول  ستكون  للتغذية، 
أثناء  الفقر  عىل  بالقضاء  املتعلق  بوعدها 

 . تنا حيا
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تحريك كل شيء: 
االلتزام السياسي 

والبيئة المواتية

يتزايد إدراك الدول لقدرة 
الثقافية والغذائية  األنظمة 

املستدامة عىل التعامل 
مع الحلقة املفرغة للجوع 

 وانعدام األمن الغذايئ 
التغذية.  وسوء 

ارتفعت  املاضيني،  العقدين  ويف خالل 
ودوت يف املحافل الدولية أصوات الدول 

وبعدم  بذلك  بالقيام  بااللتزام  تتعهد  التي 
الركب.  ترك أحد يتخلف عن 

إعادة   2030 ويقرتح جدول أعامل 
كيفية  يف  العاملي  املستوى  عىل  التفكري 

الطبيعية  مواردنا  وإدارة  لغذائنا  إنتاجنا 
يعد  مل  العامل  بأن  يقر  كام  املتضائلة. 

واملوارد  الغذاء  إنتاج  إدارة  ميكنه 
عىل  وأنه  منفصلة  بصورة  الطبيعية 

أردنا  إذا  وخاصة  سويا  العمل  الجميع 
ومن  الجوع  من  خال  عاملنا  يصبح  أن 
عام  بحلول  التغذية  سوء  أشكال  كل 
 .)2 املستدامة  التنمية  )هدف   2030

تضمني  الدول  من  العديد  وتتوىل 

والرشكات  الحكومية  غري  املنظامت 
جهودهم  ومتهد  الحوار،  يف  واألكادمييني 
إقليمية  بإجراءات  للقيام  الطريق  معا 

فاعلية. أكرث  ووطنية 

املتحدة  األمم  وبوصفها إحدى وكاالت 
الدول  مبساعدة  واملفوضة  املتخصصة 
الفقر وانعدام األمن  القضاء عىل  عىل 

املنظمة  أصبحت  التغذية،  وسوء  الغذايئ 
تقديم  يف مكانة فريدة متكنها من 

السياسات  بيئة  لتعزيز  للدول  اإلرشاد 
ترجمة  بحيث ميكن  بها  واملؤسسات 

ملموسة.  إجراءات  إىل  التزاماتها 

املنظمة عىل دعم  تركيز عمل  ويقوم 
تلك اإلجراءات عىل أساس أربعة محاور 

هي:  رئيسية 

واألطر . 1 والربامج  السياسات 
القانونية: 

تسهم  التي  املواتية  البيئة  دعم 
أمن غذايئ  بصورة حقيقية يف تحقيق 

أفضل وتغذية 

والتنسيق:. 2 الحوكمة 
أقوى  التشجيع عىل وجود تنسيق   

القطاعات  مختلف  بني  وأشمل 
املصلحة وأصحاب 

املبنية عىل . 3 القرارات  اتخاذ 
الرباهني:

واستثامرات  سياسات  صياغة  ضامن 
براهني سليمة  بناء عىل  وخطط عمل 

سليم.  وتحليل 

تحويل االلتزام إىل إجراء . 4
ملموس: 

الدعوة إىل وجود التزام سيايس 
الكافية من  املوارد  أقوى وتخصيص 

والربامج  السياسات  ترجمة  أجل 
ملموسة. إجراءات  إىل  والترشيعات 

منظمة األغذية 
والزراعة حتتل 

موقعا فريدا 
إلرشاد الدول 

لتحويل تعهداتها 
السياسية 

إىل إجراءات 
ملموسة. 



هاييتي

أرز يباع يف سوق 
بونتسوند عىل ضفاف 
نهر أرتيبونايت
©FAO/Walter Astrada
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نونية  لقا ا واألطر  مج  لربا وا لسياسات  ا

زيادة تركيز السياسات الرامية إىل 
تحقيق األمن الغذايئ والتغذية

سريعة  حقائق 

السياسات < � عمليات  تتولى 
 2030 برنامج عمل  العاملية وضع 
جلنة  خالل  من  املستدامة  للتنمية 

 األمن 
بشأن  الثاني  الدولي  واملؤمتر  الغذائي 
اللجان  مختلف  خالل  ومن  التغذية 
األسماك  ومصايد  بالزراعة  املتعلقة 

مصايد  جلنة  الزراعة،  )جلنة  والغابات 
تركز  التي  الغابات(  جلنة  األسماك، 

األمن  وانعدام  اجلوع  القضاء على  على 
التغذية.  وسوء  الغذائي 

70 دولة إدراج < � تتولى أكثر من 
أطر  والتغذية يف  الغذائي  األمن 

يف  االستثمارات  وبرامج  السياسات 
العالم.  أرجاء  شتى 

وتطبيق < � بتطوير  دولة   16  قامت 
على  احلصول  تضمن حق  قانونية  أطر 

أكثر  نفاذ  وتضمن  للجميع   الغذاء 
واألصول  للموارد  إنصافا  وأكثر  أمنا 

الغذاء.  إلنتاج 

اإلقليمية < � املنظمات   أصبحت 
املوجود بني  لالرتباط  إدراكا   أكثر 

باألمن  املتعلقة  اإلقليمية  أهدافها 
املماثلة  واألهداف  والتغذية   الغذائي 

الوطني.  املستوى  على 

2014 عام  منذ  والزراعة  األغذية  منظمة  نتائج دعم 

ينعكس التزام الحكومات مبكافحة الفقر وانعدام األمن 
الغذايئ وسوء التغذية يف شكل سياسات واستثامرات 

وترشيعات تقوم بصياغتها. 

وتتوىل املنظمة دعم الدول عىل تبني 
وإعادة تصميم سياساتها واسرتاتيجياتها 

وقوانينها وخطط استثامرها داخل 
القطاعات وبينها لزيادة فاعليتها يف التعامل 

مع انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية. 

ويف العامني املاضيني، قامت منظمة 
بالتعاون مع مختلف الرشكاء، بتقديم 
إرشادات إىل الدول فيام يتعلق برسم 
الخطوط العريضة للحاجة إىل تركيز 

السياسات بصورة أكرب والتناسق بينها يف 

مختلف القطاعات ذات الصلة لتحقيق أمن 
غذايئ وتغذية أفضل. 

املقدمة  املنظمة  إرشادات  أدت   وقد 
وكينيا  وغانا  إثيوبيا  حكومات  إىل 

2014-2015، عىل  وزامبيا يف  وليسوتو 
سياسات  أثر  تحسني  إىل  املثال،  سبيل 

األمن  عىل  واالجتامعية  الزراعية  الحامية 
والتغذية.  الغذايئ 

كام تُعترب املنظمة أيضا رشيكا فعاال عىل 
املستوى اإلقليمي. ففي دول أمريكا 

الالتينية والكاريبي تتوىل املنظمة دعم 
مبادرة القضاء عىل الجوع إىل جانب 

جامعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي لتعزيز ودعم التزام املنطقة 

بحربها عىل الجوع. 

تبنيه  تم  الذي  ماالبو  إعالن  إصدار  ومنذ 
املنظمة  تتوىل   ،2014 أفريقيا يف عام  يف 
االتحاد  األفريقية من خالل  الدول  دعم 

أجل  من  الجديدة  والرشاكة  األفريقي 
خارطة  وتطبيق  إعداد  يف  أفريقيا  تنمية 

املنطقة  يف  الفقر  عىل  للقضاء  طريق 
املنظمة  كان دعم  آسيا،  بأرسها. ويف 

التغذية  مسائل  تضمني  خالل  من  فعاال 
لألغذية  املتكاملة  االسرتاتيجية  يف 

آسيا.  أمم جنوب رشق  برابطة  الخاصة 
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ماالوي

تعزيز األمن الغذايئ يف أنظمة 
الزراعة التي تعتمد عىل الكسافا

©FAO/Giulio Napolitano

 الطريقة اليت نتحرر بها:
 تأثري األمن الغذائي والتغذوي واملرونة واالستدامة 

والتحول، مرفق املساعدة اجلديد يف جمال السياسات
2015، تم إنشاء مرفق  يف عام 

لخلق  السياسات  وضع  يف  للمساعدة 
التزام سيايس أكرث رصاحة من أجل 

وزراعة  وأمن غذايئ  غذاء محسن  تحقيق 
34 دولة. وقد أطلق اسم  مستدامة يف 

واملرونة  والتغذوي  الغذايئ  األمن  )تأثري 
مرفق  عىل  والتحول(  واالستدامة 

تم  والذي  السياسات  املساعدة يف وضع 
األورويب  االتحاد  مع  بالتعاون  إنشاؤه 

والذي كان رشيكا منذ وقت طويل يف 
رؤيتها  يف  املنظمة  يشارك  وكان  التنمية 
وانعدام  الجوع  من  خايل  بعامل  املتعلقة 

ويوفر  التغذية.  وسوء  الغذايئ  األمن 
لتطوير  ودعام  للسياسات  دعام  الربنامج 
الوطنية  الحكومية  للمؤسسات  القدرات 

املشاركة  اإلقليمية  دون  واملنظامت 
وسياسات  والتغذية  الغذايئ  األمن  يف 

املستدامة.  الزراعة  وحوكمة 
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سريعة  حقائق 

لتنسيق   وا لحوكمة  ا

تحسني املشاركة بني القطاعات 
وأصحاب املصلحة 

يتطلب تخليص العامل من الجوع وانعدام األمن الغذايئ 
وسوء التغذية القيام بإجراءات عىل كل مستويات املجتمع: 
املستهلكني واملنتجني والحكومات ومنظامت املجتمع املدين 

والقطاع الخاص واملنظامت الدولية.

أصحاب  العديد من  وتعترب مشاركة 
أمر رضوري  العملية  املصلحة خالل 

لديهم واملواءمة بني  القوة  نقاط  لزيادة 
القومية  األولويات  مع  التنافسية  ميزاتهم 

الغذايئ والتغذية يف  أثر األمن  وتعظيم 
والربامج  للسياسات  الشاملة  املحفظة 

االستثامر.  وخطط 

ومع وضع ذلك يف الحسبان، تعمل 
املصلحة عىل  أصحاب  مع  املنظمة 

آليات  لتعزيز  والدويل  الوطني  املستوى 
تحدي  وهناك  بينها.  والتنسيق  الحوكمة 

تحقيق  أجل  من  التنسيق  بتحسني  يتعلق 
تقدم حقيقي. وال ميكن أن يتحقق تقدم 

لكافة  بيئة توفر حوافز  بدون وجود 

بالجلوس  لهم  وتسمح  املصلحة  أصحاب 
والقيام  القرارات  اتخاذ  عىل مائدة 

وتطبيق  السياسات  بدورهم يف صياغة 
القرارات.  تلك 

من  رشكاء  مع  حاليا  املنظمة  وتعمل 
املمتد.  والتنسيق  الحوار  آليات  خالل 

املثال،  سبيل  عىل  غواتيامال  ففي 
والرثوة  الزراعة  وزارة  مع  وبالتنسيق 

املنظمة  قامت  والغذاء  الحيوانية 
لصياغة  تشاركية  عملية  إنشاء  بتيسري 

الزراعة  لوزارة  املؤسسية  السياسة 
املتعلقة  والغذاء  الحيوانية  والرثوة 

التنفيذ  وإطار  الجنسني  بني  باملساواة 

مت تعزيز التنسيق داخل وبني < �
 املنتديات العاملية مثل جلنة األمن 

الغذائي وحركة تعزيز التغذية و املؤمتر 
 الدولي الثاني للتغذية وجدول 

 أعمال 2030 ومختلف املبادرات 
واإلقليمية. العاملية 

 مت إنشاء 5 جبهات إقليمية < �
ودون اإلقليمية و17 جبهة برملانية يف 

 أمريكا الالتينية والكاريبي. وهي 
 تعمل كمنتديات للحوار والنقاش 

 للتقدم على طريق القضاء على اجلوع 
يف دولهم ومناطقهم. 

بشأن < � ميالنو  ميثاق  من خالل 
قامت  املدن،  يف  الغذائية  السياسات 

الغذاء بني  بوضع سياسات  مدينة   130
مع  السياسي  أعمالها  أولوياتها يف جدول 
مختلفني  مصلحة  أصحاب  مع  املشاركة 

ومنظمات  اجلامعات  مثل  احلضر  يف 
للحد  األعمال  وقطاعات  املدني  املجتمع 
الطعام  إلى  النفاذ  وزيادة  الغذاء  فاقد  من 

احمللي.  اإلنتاج  ودعم  الصحي 

العديد من الدول مثل < � أنشأت 
ومنغوليا  ومالوي  وليبريا  غواتيماال 

وسيراليون  والسنغال  ونيبال  وميامنار 

أصحاب  متعددة  منتديات  وأوغندا 
التي روجت  املبادئ  املصلحة إلدراج 
بشأن  الطوعية  التوجيهية  اخلطوط  لها 

األراضي ومصايد  املسؤولة حليازة  احلوكمة 
األسماك والغابات يف سياق األمن 

سياساتها. الوطني يف  الغذائي 

قامت 13 دولة بإدراج االعتراف بحق < �
الغذاء يف دساتيرها يف أعقاب تبني اخلطوط 

التوجيهية للحق يف الغذاء يف عام 2004

نتائج دعم منظمة األغذية والزراعة منذ عام 2014
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إيطاليا

الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر 
منظمة األغذية والزراعة، قاعة 
الجلسات العامة يف مقر املنظمة 
)2015(. الحوكمة والتنسيق.
©FAO/Giulio Napolitano

وميثل   .2023 عام  نحو  االسرتاتيجي 
حيث  لغواتيامال  كبريا  انجازا  ذلك 

أصوات  بأخذ  السياسات  صياغة  تقوم 
الحسبان  يف  املدين  املجتمع  مجموعات 

هناك.  الريفيات  النساء  ذلك  يف  مبا 

مبادرات  مع  أيضا  املنظمة  تعمل  كام 
تعزيز  حركة  مثل  متنوعة  عاملية 

املتجددة  الجهود  ومبادرة  التغذية 
والتحالف  األطفال  جوع  ملحاربة 
الذكية  الزراعة  أجل  من  العاملي 

الثاين  الدويل  املؤمتر  ومتابعة  مناخيا، 
الوراثية  املوارد  ولجنة  التغذية  بشأن 

لتحسني  األسامك  مصايد  ولجنة 
مبادرات  بني  االتساق  وتعزيز  التنسيق 

املستوى  عىل  تتم  التي  السياسات 
وخطط  والربامج  والسياسات  العاملي 

باألمن  املتعلقة  املحلية  االستثامر 
والتغذية.  الغذايئ 

 الطريقة اليت نتحرر بها: 
جلنة األمن الغذائي العامل

منربا  العاملي  الغذايئ  األمن  لجنة  تعترب 
يك  املصلحة  ألصحاب  حكوميا  عامليا 

عىل  للقضاء  متضافرة  بصورة  معا  يعملوا 
السنوية  العامة  الجلسة  ومتثل  الجوع. 

للحوار  منربا  العاملي  الغذايئ  األمن  للجنة 
املتعلقة  األساسية  القضايا  حول  الحرصي 

نتائج  وتؤدي  والتغذية.  الغذايئ  باألمن 
لتوصيات  التوصل  إىل  املناقشات  تلك 
الرأي  يف  التوافق  تعتمد عىل  سياسات 
توجيهية  مبادئ  أحيانا يف صورة  وتأيت 

تساعد  إرشادية  مبادئ  أو  طوعية 
أهداف  تحقيق  عىل  املصلحة  أصحاب 
بهم.  الخاصة  والتغذية  الغذايئ  األمن 
عىل  املبنية  الحرصية  العملية  وهذه 

سياسات  تطوير  يتم  التي  الرباهني 
خاللها  من  العاملي  الغذايئ  األمن  لجنة 

رسمية  بصورة  إقرارها  إىل  باإلضافة 
األمم  قبل هيئة رشعية من هيئات  من 

للتطبيق  القانوين  األساس  توفر  املتحدة، 
الفعال من قبل عدد من األطراف عىل 
والوطني.  واإلقليمي  العاملي  املستوى 

ومن أمثلة نتائج لجنة األمن الغذايئ 
العاملي: الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن 
الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد 
األسامك والغابات والتي أقرتها لجنة األمن 
الغذايئ العاملي يف عام 2012. وكان الغرض 

من تلك الخطوط التوجيهية هو ان متثل 
مرجعية ودليل لتحسني حوكمة حيازة 

األرايض ومصايد األسامك والغابات يف ظل 
الهدف األسمى الذي يتعلق بتحقيق األمن 

الغذايئ الوطني.

ومن األمثلة األخرى عىل عمليات 
السياسات العاملية: الخطوط التوجيهية 
الطوعية لدعم اإلعامل املطرد للحق يف 

غذاء كاف يف سياق األمن الغذايئ الوطني 
والذي تبناه مجلس املنظمة يف نوفمرب/
ترشين الثاين 2004. ومنذ ذلك الحني 

تتوىل العديد من الحكومات ومنظامت 
املجتمع املدين استخدام الخطوط 

التوجيهية للحق يف الغذاء يف بناء " بيئة 
مواتية لقيام الناس بإطعام أنفسهم 

بكرامة وإقامة شباك حامية مالمئة من 
أجل من ال يستطيعون القيام بذلك"* مع 

إعطاء أولوية ألكرث الناس ضعفا يف تصميم 
وتطبيق السياسات ومن خالل تبني 

مبادئ مثل املشاركة واملحاسبة وعدم 
اإلنسانية  التمييز والشفافية والكرامة 

والتمكني وحكم القانون. 

.)3 صفحة  الغذاء،  يف  للحق  التوجيهية  )الخطوط 
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تنبع عملية اختاذ 
قرارات بصورة 

سليمة من الرباهني 
الراسخة اليت 

تقوم على أساس 
بيانات يعتمد 

عليها، وإحصاءات، 
وحتليل سليم. 

لرباهني  ا عىل  ملبنية  ا رات  لقرا ا ذ  تخا ا

معلومات أفضل من أجل اتخاذ 
قرارات أفضل بشأن األمن 

الغذايئ والتغذية 
تتطلب اإلجراءات املستهدفة للقضاء عىل الجوع، وانعدام 

األمن الغذايئ وسوء التغذية توافر فهم مشرتك لألسباب 
الرئيسية ملثل هذا الحرمان. 

عليها  يعتمد  وكان وجود معلومات ال 
أو املجزأة أو غياب املعلومات أو 

باملساهامت  املتعلقة  املعلومات  نقص 
بها مختلف  تقوم  التي  واإلجراءات 

األمن  املصلحة يف  القطاعات وأصحاب 
التوصل إىل  الغذايئ والتغذية مينع من 

مشرتك.  فهم 

وتنبع عملية اتخاذ قرارات بصورة سليمة 
من الرباهني الراسخة التي تقوم عىل 

أساس بيانات يعتمد عليها، وإحصاءات 
ومعلومات، وتحليل سليم. ويتطلب 

التحليل السليم من ناحية أخرى القدرة 
عىل تحليل املعلومات املتاحة إىل جانب 

توافر مهارات تواصل جيدة إليصال 
املعلومة إىل صناع القرار. ويف نفس الوقت 
فإن فهم السياسات والربامج والترشيعات 
واالستثامرات الحالية املطبقة يعترب مهام 

بالنسبة ملتابعة وتقييم أثرها عىل تخفيض 
معدالت الجوع واألمن الغذايئ والتغذية 

يف الدولة. 

وال تعترب عملية تحديد نطاق حالة 
الغذاء والتغذية يف دولة ما مهمة سهلة. 
حيث تعترب البيانات واملعلومات الدقيقة 

املتعلقة بإسهام القطاعات ذات الصلة 
يف التغذية واستهالك الغذاء وإنتاجه، 

والتجارة ونظم التوزيع ودخل األرس، من 
بني أمور أخرى، عنارص مهمة لفهم األبعاد 

املتعددة للجوع وانعدام األمن الغذايئ 
التغذية.  وسوء 

وتساعد املنظمة الحكومات عىل إعداد 
بيانات وإحصاءات موثوق فيها لتعزيز 

القدرات اإلحصائية للمؤسسات ذات 

الصلة. ويهدف الكثري من هذا العمل إىل 
ضامن اعتامد صياغة السياسات وخطط 

االستثامر وبرامج العمل عىل التحليل 
وإعدادها وفقا لرباهني. 

تعزيز قدرات  أيضا يف  املنظمة  وتساعد 
اآلثار  وتقييم  التقدم  متابعة  الدول عىل 

والدروس املستفادة مع ضامن أن 
تقربها  الدول  تتخذها  التي  اإلجراءات 

األمن  الجوع وانعدام  استئصال  من 
مواطنيهم.  لصالح  التغذية  وسوء  الغذايئ 

إثيوبيا مؤخرا  أمثلة ذلك، نرشت  ومن 
أول رصد لها للتقدم الذي تم إحرازه 

والتغذية  الغذايئ  األمن  بخصوص 
واالستثامرات  السياسات  ومراجعة 

التنسيق.  وآليات 

املنظمة يف  أهمية عمل  تتزايد  وسوف 
هذا املجال يف سياق دعم الدول عىل 

أعامل  تطبيق جدول  تقدمها يف  متابعة 
التفاهم  2030. وسوف تستمر يف تعزيز 
والتغذية  الغذايئ  األمن  لحلول  املشرتك 
اتخاذ  بعملية  القيام  من  الدول  لتمكني 
إىل  يؤدي  بالشفافية مبا  تتميز  قرارات 

التي  واإلجراءات  السياسات  تحسني 
مواطنيها.  لكافة  الغذايئ  األمن  تحقق 
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تنزانيا

جمع بيانات حول الرتبة
©FAO/Marco Longari

سريعة  حقائق 

املتكامل < � التصنيف  دولة   25 تبنت 
اإلنسانية  واحلالة  الغذائي  األمن  ملراحل 

له شراكة عاملية ألثني  والذي روجت 
أيضا  تدعم  أمن غذائي  هيئة  عشر 

املتكامل  التصنيف  بروتوكوالت  تطوير 
اإلنسانية  واحلالة  الغذائي  األمن  ملراحل 

انعدام  وحجم  ِحدة  درجة  لتصنيف 
مبا يف ذلك تصنيف  الغذائي  األمن 

املزمن. الغذائي  األمن  إنعدام 

مت تطبيق مقياس جتربة انعدام < �
األمن الغذائي، وهو مقياس يعتمد 

على التجربة ويقيس حدة إنعدام األمن 
الغذائي الذي يعتمد على االستجابة 

املباشرة لألشخاص يف أكثر من 145 دولة 

وتتولى احلكومات تبني املنهج يف دراساتها 
الوطنية لألسر. االستقصائية 

املؤشرات < � إعداد مجموعة من  مت 
استخدام  لدعم  واملناهج  واألدوات 
القرارات  اتخاذ  عملية  البراهني يف 

واإلقليم  الدولة  مستوى  على  العليمة 
بيانات  أداة  يلي:  ما  تضمنت  والعالم، 

العاملي  الفردي  األغذية   استهالك 
والزراعة  األغذية  منظمة  بني  املشترك 
بيانات  أداة  و  العاملية  الصحة  ومنظمة 

اخلاصة  الغذائية  املواد  أسعار  وحتليل 
واإلنذار  لإلعالم  العاملي  بالنظام 

برنامج  الغذائي يف  األمن  املبكر، وحدة 
تركيبة  بيانات  قاعدة  و   ،ADePT

باألسماك  اخلاصة  العاملي  الغذاء 
للشبكة  التابعة  الصدفية  واألسماك 

اخلاصة  البيانات  لنظم  الدولية 
الدراسة  الغابات يف  ووحدة  باألغذية 
املعيشة. مستوى  لقياس  االستقصائية 

دعمت املنظمة أكثر من 50 دولة < �
يف تطوير قدراتها الوطنية على متابعة 
وحتليل وتوصيل واالستخدام األمثل 

لبيانات ومعلومات األمن الغذائي 
والتغذية ذات الصلة لتحسني عملية 

اتخاذ القرارات.

نتائج دعم منظمة األغذية والزراعة منذ عام 2014
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فييت نام  

مريب أسامك يتعامل مع 
صناديق األسامك
©FAO/Pham Cu

ملموسة   ءات  إجرا إىل  م  اللتزا ا تحويل 

تحويل االلتزام إىل 
إجراءات ملموسة 

سريعة  حقائق 

قامت 12 جامعة من بينها 6 < �
مبادرة  أفريقيا بدمج   جامعات يف 

وهو  بالتغذية  يتعلق  الذي   التعليم 
فعالة يف  تغذية  التعليم من أجل حتقيق 

التواصل وجها لوجه يف  أفريقيا ودورة 
اجلامعية.  برامجها 

دولة < �  20 من  أكثر  دعم  مت 
لالستثمارات  التخطيط  مجال  يف 

)أنظر  التغذية  تراعي  التي  الزراعية 
النصي(.  املربع 

تلقت أكثر من 16 دولة دعما من < �
السياسات  وحتليل  متابعة  برنامج  خالل 

والزراعية. الغذائية 

نتائج دعم منظمة األغذية والزراعة منذ عام 2014

حتى يتسنى للدول أن ترتجم سياساتها وخطط استثامرها إىل 
إجراءات ملموسة فإنها تحتاج إىل حشد املزيد من املوارد 

املالية بصورة فاعلة من أجل تحقيق األمن الغذايئ والتغذية. 

ويكمن دور املنظمة يف توفري الدعم للحكومات لتقييم متطلبات التمويل التي متتلكها 
لتطبيق السياسات والخطط. ومبجرد توضيحها، تساعد املنظمة الحكومات عىل عمل 

خريطة باملوارد املتاحة واملساعدة عىل زيادة حشد املوارد. ويتم تقديم الدعم املستمر 
للحكومات يف شكل تتبع لتدفقات املوارد لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية. 

ويتطلب التنفيذ الفعال تعزيز القدرات البرشية والتنظيمية للمؤسسات التي تعمل يف 
مجال تحقيق األمن الغذايئ والتغذية. وتدعم املنظمة الدول يف القيام بتقييم الحتياجات 

القدرات وتطوير القدرات املؤسسية لتحويل السياسات والخطط إىل إجراءات فعالة. 
وتقوم املنظمة بذلك أيضا من خالل تطوير أدوات تعلم لخلق كتلة حرجة من املتخصصني 

واملنظامت عىل مستوى الدولة. 
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االستثمارات اليت تراعي التغذية 

الدول يف مجال  املنظمة دعم  تتوىل 
القطاعات  من  العديد  يف  االستثامر 

ومصايد  الحيوانية  والرثوة  الزراعة  وهي: 
سالسل  وتطوير  والغابات  األسامك 
والخدمات  التحتية  والبنية  القيمة 
وبرامج  الفقر  والحد من  الريف  يف 

تضمني  ويجعل  االجتامعية.  الحامية 
يف  والتغذية  الغذايئ  األمن  اعتبارات 
أكرث  االستثامر  برامج  وتنفيذ  تصميم 

العديد  ومن  الفقر  من  الحد  يف  فاعلية 
ذلك  ويعنى  التغذية.  سوء  أشكال  من 
للمستهلك  الغذائية  االحتياجات  وضع 
نقاط  االستثامر وصنع  اهتامم  بؤرة  يف 

االستثامرات  لتلك  ميكن  متعددة  دخول 
وتعمل  غذائية.  مزايا  توفري  خاللها  من 

الدولية  التمويل  مؤسسات  مع  املنظمة 

الغرض  نفس  متتلك  والتي  لها  الرشيكة 
أكرث  استثامراتها  يف جعل  يتمثل  الذي 

بتطوير  املنظمة  وقامت  للتغذية.  مراعاة 
وتتضمن  الدول.  قدرات  لتعزيز  أدوات 

إرشادية  مرجعية  قامئة  األدوات  تلك 
االستثامر  لربامج  الغذايئ  التأثري  لتعزيز 

الزراعة وهي عبارة عن  يف مجال 
تراعي  التي  الزراعة  مزيج من مؤرشات 

االلكرتوين.  التعليم  ومواد  التغذية 
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مبادرة إقليمية "تحدي 
 القضاء ع� الجوع 
آسيا وا�حيط الهادي"

بوليفيا

نيبال

غواتي��

ما�وي

الرأس ا�خ�

مدغشقر 

س�اليون 

منغوليا

ميا�ار
ما�

الجمهورية الدومينيكية

السلفادور

تأث� متعدد البلدان
ا�رفق ا�ش�ك ب� ا�تحاد ا�ورو� ومنظمة ا�غذية والزراعة ا�ساعدة 

 مجال السياسات ا�ول (الغذاء والتغذية ا�من ا�ثر، وا�رونة 
وا�ستدامة والتحويل). موجودة  34 بلدا  جميع أنحاء العا©.

مبادرة إقليمية "التزام 
أفريقيا بالقضاء ع� 

الجوع بحلول عام 2025"

مبادرة إقليمية 
"مبادرة تحرير أمريكا 

ال±تينية والبحر 
الكاريبي من الجوع"

تحقيق نتائج وتبيان األثر 

العمل اإلسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للمساعدة يف القضاء على اجلوع وسوء التغذية
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مبادرة إقليمية "تحدي 
 القضاء ع� الجوع 
آسيا وا�حيط الهادي"

بوليفيا

نيبال

غواتي��

ما�وي

الرأس ا�خ�

مدغشقر 

س�اليون 

منغوليا

ميا�ار
ما�

الجمهورية الدومينيكية

السلفادور

تأث� متعدد البلدان
ا�رفق ا�ش�ك ب� ا�تحاد ا�ورو� ومنظمة ا�غذية والزراعة ا�ساعدة 

 مجال السياسات ا�ول (الغذاء والتغذية ا�من ا�ثر، وا�رونة 
وا�ستدامة والتحويل). موجودة  34 بلدا  جميع أنحاء العا©.

مبادرة إقليمية "التزام 
أفريقيا بالقضاء ع� 

الجوع بحلول عام 2025"

مبادرة إقليمية 
"مبادرة تحرير أمريكا 

ال±تينية والبحر 
الكاريبي من الجوع"

 تعمل املنظمة من خالل التعاون الوثيق مع رشكائها 
عىل املساعدة يف استئصال الجوع وانعدام األمن الغذايئ 
 وسوء التغذية يف دول ومناطق حول العامل كام هو مبني 

يف األمثلة التالية
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العمل اإلسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للمساعدة يف القضاء على اجلوع وسوء التغذية

مبادرات 
إقليمية 

تلعب املنظمة دور العامل املساعد عىل األرض من 
خالل تحويل النظريات إىل عمل، حيث تسعى إىل 

تعزيز وضع الربامج واآلليات والقدرات والتنفيذ 
للمناطق التي تحتاج إىل القضاء عىل الفقر بحلول 

عام 2030.

وتسعى ثالثة مبادرات إقليمية للمنظمة يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية 
إىل تعزيز اإلجراءات التي قامت بها الدول يف تلك املناطق للقضاء عىل الجوع 

خالل عقدين من الزمان. وتعمل املنظمة يف كل منطقة من تلك املناطق 
عن كثب مع عدد متنوع من أصحاب املصلحة من بينها املنظامت اإلقليمية 

واملنظامت غري الحكومية والجمعيات واملنظامت الشعبية والتي تشارك 
بالفعل يف الحرب عىل الجوع. 

الجوع القضاء عىل   تحدي 
الهادي يف آسيا واملحيط 

تم إطالق تحدي القضاء عىل الجوع يف آسيا واملحيط الهادي يف عام 
2013 حيث أعدت منظمة األغذية والزراعة ورشكاء األمم املتحدة 

"اإلطار اإلرشادي اإلقليمي للقضاء عىل الجوع يف آسيا واملحيط 
الهادي" داعيا الجميع إىل االستمرار يف هذا الزخم. وتقوم املنظمة 
لدعم تلك الدول بالعمل يف مركز صدارة املبادرة اإلقليمية لدعم 

تحدي القضاء عىل الجوع يف آسيا واملحيط الهادي. 

وتتوىل املبادرة، يف بنغالديش عىل سبيل املثال، وضع الخطوط 
العريضة لخطة قطرية تسري خطوة بخطوة لتحقيق األمن الغذايئ 

والتغذية واالستفادة من التقدم الناجح لربنامج تعزيز قدرات 
السياسات الغذائية.

ومن النقاط املهمة بالنسبة للمنظمة كذلك تحسني قدرات قياس 
وحساب نسبة نقص التغذية يف املنطقة مع الرتكيز عىل تحسني 

تغذية األطفال بحيث يتم القضاء عىل مرض التقزم.

تسعى ثالثة 
مبادرات إقليمية 
ملنظمة األغذية 

والزراعة إىل 
تعزيز اإلجراءات 
اليت قامت الدول 
باختاذها من أجل 

القضاء على 
اجلوع.
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الجوع بالقضاء عىل  أفريقيا   التزام 
بحلول عام 2025

تتوىل املنظمة يف أفريقيا دعم الحكومات بالخربة التقنية املتعلقة 
بسياسات وبرامج األمن الغذايئ والتغذية من خالل مبادرة الربنامج 

الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا. 

ويتم دعم الدول يف مجال تعزيز القدرات والتنسيق بني القطاعات 
حول املحاسبة بشأن االستثامرات والتنفيذ األكرث اتساقا للربنامج. 

والهدف من ذلك هو ترسيع وإضافة قيمة للجهود اإلقليمية 
والقطرية الحالية. وتتوىل عرشات الدول األفريقية اليوم تطبيق 
إعالن ماالبو بشأن التعجيل بالنمو والتحول الزراعيني من أجل 

تحقيق الرخاء املشرتك وتحسني سبل كسب العيش وتطبيق رؤيته 
بشأن القضاء عىل الجوع بحلول عام 2025. 

ويتم توجيه املزيد من الجهود نحو إقامة مركز أفريقي يقوم بتيسري 
التعليم واالبتكار بني واضعي السياسات األفريقية واملامرسني يف 

عملهم بشأن قضايا األمن الغذايئ.

تعهدت دول أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي بأن الجيل الحايل 
من الرجال والنساء واألطفال سيكون أول جيل يشهد القضاء عىل 
الجوع. ويف عام 2005، تعهدت املنطقة بالقضاء عىل الجوع متاما 
بحلول عام 2025. وأصبحت أول منطقة بل املنطقة الوحيدة يف 

العامل التي تحقق الهدف اإلمنايئ للتنمية املتعلق بخفض معدالت 
الجوع إىل النصف والهدف األكرث طموحا ملؤمتر القمة العاملي 

لألغذية التي عقدت يف عام 1996 واملتعلق بخفض العدد املطلق 
لألفراد الذين يعانون من نقص التغذية مبقدار النصف.

وقد حققت الخطط عالية املستوى مثل خطة تجمع دول أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي لألمن الغذايئ والتغذية والقضاء 

عىل الفقر بحلول عام 2025 نجاحا وشجعت املناطق األخرى عىل 
االعتقاد بأن القضاء عىل الفقر أمر ميكن تحقيقه.

الالتينية  أمريكا  تحرير  مبادرة 
الجوع من  الكاريبي  والبحر 
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العمل اإلسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للمساعدة يف القضاء على اجلوع وسوء التغذية

من امليدان
بوليفيا: تأمني احلق يف الغذاء 

لألطفال واملزارعني 

يف العديد من الدول مينع التقزم وسوء 
التغذية األطفال من الذهاب للمدرسة 
ويحرمهم من مستقبل أفضل. ويعترب 

مستوى نقص التغذية يف بوليفيا من أعىل 
املعدالت يف أمريكا الجنوبية فيصل إىل 

15.9 يف املائة حيث يعاين طفل من بني 
كل ثالثة أطفال من مرض التقزم – وقد 

تحسن هذا الرقم فقط بصورة طفيفة يف 
السنوات العرش األخرية. ودعمت املنظمة 
مؤخرا الحكومة البوليفية يف تطوير قانون 

جديد للغذاء املدريس. ويضمن القانون 
تقديم وجبات مدرسية لألطفال ويوفر 

تعريفا واضحا للمسؤوليات ووضع إطار 
لربنامج التغذية املستدامة يف املدارس. 

ويسهم القانون أيضا يف التعامل مع 
األسباب الجذرية للفقر وسوء التغذية من 

خالل توفري فرص للفالحني. ومن خالل 

دعم املنظمة للجبهة الربملانية ضد الجوع 
وجامعة سان أندريه يف بوليفيا قامت 

املنظمة بتيسري مشاركة أطراف إقليمية 
ووطنية يف العملية الترشيعية وقدمت 
دعام تقنيا مستهدفا وطورت القدرات 
املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية. ويف 

الوقت نفسه، خلقت املنتديات الوطنية 
مجاال للحوار لضامن فهم وقبول القانون 
الجديد. وتم تبني القانون رسميا يف عام 

2014 ويعترب حاليا أحد دعائم التزام 
بوليفيا مبحاربة الجوع. 

اجلمهورية الدومينيكية: خطوة 
لألمام يف احلرب على اجلوع 

تعترب الجمهورية الدومينيكية إحدى 
الدول التي حققت أهداف تقليل عدد 

األشخاص الذين يعانون من الجوع مبقدار 
النصف. وبالرغم من ذلك، ال يزال 1.3 

مليون دومينييك يعانون من الجوع املزمن. 
ولتحسني االستجابة الوطنية، تم تطوير 

قانون حول السيادة الغذائية واألمن 
الغذايئ والتغذية بدعم من املنظمة. وتم 

إقرار الترشيع يف يونيو/حزيران 2016 من 
قبل غرفة نواب الجمهورية الدومينيكية 
وكان مبثابة خطوة أساسية نحو القضاء 

عىل الجوع وسوء التغذية يف الجمهورية 
الدومينيكية. ويعترب هذا القانون الجديد 

مبثابة نتيجة جهد جامعي استمر ملدة 
خمس سنوات من قبل مرشعني وتقنيني 

ومسؤولني حكوميني ومنظامت إجتامعية 
ومجتمعية ومزارعني وأعضاء آخرين يف 

قطاعات إدارة الغذاء واإلنتاج والتحكم. 
وقد أدى القانون إىل متويل النظام 

الوطني لسيادة الغذاء واألمن الغذايئ 
والتغذية والذي أدى إىل تيسري وتنفيذ 
كافة السياسات والربامج واملرشوعات 

املتعلقة بسيادة الغذاء واألمن الغذايئ يف 
البالد مع إتباع منهج متعلق بالحقوق. 
ومن خالل هذا الترشيع الجديد، تنضم 

الجمهورية الدومينيكية إىل مجموعة 
من الدول يف أمريكا الالتينية ومنطقة 
الكاريبي قامت بتطبيق قوانني وطنية 

لسالمة الغذاء مبا فيها: األرجنتني وبوليفيا 
والربازيل واإلكوادور وغواتيامال وهندوراس 

ونيكاراغوا واملكسيك. 
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جواتيامال

حديقة أرسة يف سان مارتني 
جيلوتيبيك

©FAO/Marvin Urizar

غواتيماال : تعزيز املساواة بني 
اجلنسني 

يف يونيو/حزيران 2015، أصبحت وزارة 
الزراعة والرثوة الحيوانية والغذاء أول 

وزارة يف غواتيامال تكرس سياسة للمساواة 
بني الجنسني. وقد أقرت سياسة مؤسسية 

تستمر ملدة 10 أعوام حول املساواة بني 
الجنسني وإطارها االسرتاتيجي لألمن 
الغذايئ الوطني، والتغذية والتنمية 

الريفية. ومن خالل الرتكيز عىل املساواة 
بني الجنسني، شهدت مجموعة عمل 
متعددة أصحاب املصالح، بتيسري من 

منظمة األغذية والزراعة ووكاالت األمم 
املتحدة، رشاكات بني الحكومة واملجتمع 

املدين يف مجال التنمية الريفية والذي 
سلط الضوء عىل أساليب التخفيف من 

محنة النساء الريفيات والشعوب األصلية. 
وتضمن السياسة الجديدة االستامع ألصوات 

النساء والرجال يف عمليات التنمية الريفية 
وتضمنت برامج تضمن وصولهم  إىل الدعم 

الفني الزراعي واملوارد اإلنتاجية األخرى. 
وميثل ذلك أحد العالمات األساسية عىل 
طريق تنفيذ اتفاقية القضاء عىل جميع 

أشكال التمييز ضد املرأة والتي تعترب 
غواتيامال أحد أعضائها الـ 189. ومن خالل 

الدعم التقني الذي قدمته املنظمة قام 
واضعو السياسات يف غواتيامال بخلق بيئة 

مواتية لكافة املواطنني من أجل ضامن 
املشاركة العادلة للنساء والرجال يف حل 

مسائل األمن الغذايئ يف غواتيامال. 
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مايل: سياسة وطنية جديدة لألمن 
الغذائي والتغذية 

من خالل مرفق دعم سياسات تأثري األمن 
الغذايئ والتغذوي واملرونة واالستدامة 

والتحول، كانت املنظمة تدعم حكومة 
مايل وخاصة املفوضية املسؤولة عن األمن 

الغذايئ يف صياغة السياسة الوطنية الجديدة 
املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية. ويعكس 

ذلك رغبة الحكومة يف ضامن األمن الغذايئ 
والتغذية لجميع شعب مايل مع تعزيز 
االستخدام املستدام للموارد الطبيعية 
والتوصل إىل أوجه تعاون مع الدول 

األخرى دون اإلقليمية وما وراءها. وقد بدأ 
العمل يف عام 2016 من خالل مشاورات 

شاملة تتضمن أصحاب املصلحة الرئيسيني 
والرشكاء التقنيني مثل الفريق املواضيعي 

املختص "باالقتصاد الزراعي والريفي" 
باإلضافة إىل الوزارات املعنية العاملة 

تحت مظلة املفوضية املسؤولة عن األمن 
الغذايئ والتغذية. ونتيجة لتلك املشاورات 

وإسهامات أصحاب املصلحة الرئيسيني، عىل 
املستويني الوطني ودون الوطني، تم إعداد 

مسودة سياسة حول األمن الغذايئ والتغذية 
وخطة عمل وسوف يتم تقدميها للحكومة 
وأصحاب املصلحة الرئيسيني للتحقق منها. 

مايل

فصل ميداين مع جمعية بينكادي 
التعاونية للنساء

©FAO/Swiatoslaw Wojtkowiak
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حتقيق نتائج وتبيان األثر

ماالوي: استخدام الرباهني يف بناء 
قضية األمن الغذائي والتغذية 

يظهر تغري املناخ بأشكال متنوعة: تغيري 
أمناط األمطار، الفيضانات وموجات الجفاف 

القصرية والطويلة والتي تؤثر جميعها 

بصورة سلبية عىل موقف األمن الغذايئ 
يف ماالوي. وتعترب عملية الصمود املتعلقة 

بالتنمية املستدامة منذ فرتة طويلة أحد 
أولويات التنمية األساسية يف ماالوي ألن 
ُخمس تعداد سكان ماالوي كانوا يعانون 
من انعدام األمن الغذايئ يف عام 2015. 

وتتوىل منظمة األغذية والزراعة دعم 
ماالوي يف قياس أثر برنامجني وطنيني يف 
ماالوي هام برنامج التحويالت النقدية 

االجتامعية وبرنامج دعم املدخالت 
الزراعية. وقد أظهر تقييم برنامج دعم 

املدخالت الزراعية براهني حول األثر الضخم 
لتدابري الحامية االجتامعية عىل سبل كسب 
العيش األرس، وخاصة فيام يتعلق باألنشطة 
الزراعية. كام حلل أيضا كيف يكون التخاذ 
القرار داخل األرسة أثرا عىل اإلنتاج الزراعي 

وتوفري العاملة وسلوكيات مواكبة املخاطر 
وتراكم األصول الخاصة وأنشطة إدرار 

الدخل األخرى. وقد حدت نتائج تقييم 
برنامج دعم املدخالت الزراعية بوزارة 

الزراعة والري وتنمية املياه إىل تحسني تأثري 
الربنامج من خالل الرتكيز عىل احتياجات 

املزارعني لتعزيز الكفاءة وتعظيم اإلنتاجية. 

الرأس األخضر: حتسني احلوكمة 

يف أثناء العقد األخري، كان األمن الغذايئ 
والتغذية، يف صدارة جدول أعامل الحكومة. 
وقد يرست مساعدات املنظمة التنسيق عرب 

القطاعات وعززت األطر املتعلقة باألمن 

الغذايئ والتغذية. وتضمنت العملية بكاملها 
مراجعة السياسات الحالية لتحديد أي 

ثغرات مع التعاون مع أصحاب مصلحة 
متعددين وإطالق حمالت توعية وطنية 

حول أهمية األمن الغذايئ والتنمية والحق 
يف الغذاء. ونتيجة لذلك، تم اعتامد 

االسرتاتيجية وخطة العمل الوطنية لألمن 
الغذايئ والتغذية باإلضافة إىل القانون 

الوطني حول التغذية والصحة يف املدارس 
يف عام 2015. وتم وضع أسس الربنامج 

الوطني للتغذية املدرسية. ويف نفس العام 
قام مجلس األمن الغذايئ والتغذية املُنشأ 

حديثا بتبني خطة عمل تتضمن صياغة 
قانون الحق يف الغذاء. 

حتتاج الدول إىل 
التوصل إىل طرق 

خاصة بها للقضاء 
على اجلوع وانعدام 
األمن الغذائي وسؤ 

التغذية. وحنتاج 
إىل دعمها على 
ترمجة تعهداتها 

السياسية إىل 
إجراءات.
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مدغشقر: تربية األسماك يف حقول 
األرز: أحد دوافع التنمية 

تلعب تربية األسامك يف حقول األرز يف 
مدغشقر دورا هاما يف األمن الغذايئ 

والتغذية لسكان الريف يف األرايض املرتفعة 
ألنها تتطلب قليل من االستثامرات وتعيد 

خصوبة الرتبة والحصول عىل الربوتني 
الحيواين. ويعترب تطوير تربية األسامك 

يف حقول األرز جزء من برنامج مدغشقر 
القطاعي للزراعة والصيد /الخطة الوطنية 

للزراعة والصيد. ومن خالل مزايا تربية 
األسامك يف حقول األرز العديدة وتكلفة 

الدخول املنخفضة تتوافر إمكانات ضخمة 
ملشاركة مئات اآلالف من األرس فيها. وبذلك 

تتوىل املنظمة دعم منظامت العمل املدين 
يف رفع الوعي لدى الشباب الريفي يف 

الكليات فيام يتعلق بهذا النوع من الزراعة. 
وبالرغم من املوارد املحدودة والتحديدات 

العديدة التي تعترب جزء جوهري من عملية 
التدريس يف املناطق الريفية، فقد كانت 

استجابة املؤسسات قوية، وأظهرت مهنية 
ودعم. وقد تم تضمني وحدات التدريب 
يف أنشطة خارجية وتبع ذلك نقل فعال 

للمعرفة املتعلقة مبامرسات تربية األسامك 
يف حقول األرز. واعتامدا عىل هذا النجاح 

قامت املنظمة بالبدء يف املرحلة الثانية 
للمرشوع من خالل برنامج الصيد الذيك 

الذي يغطي 88 مدرسة ريفية تقع بالقرب 
من منتجي الزريعة. ويقوم 280 مدرسا 

بتقديم الدعم إىل 12 ألف طالب يتدربون 
يف مجال زراعة األسامك يف حقول األرز كام 
يستمرون يف تقديم الدعم ملن يصبح منهم 

مربيا لألسامك يف حقول األرز. 

سرياليون: من السياسات إىل 
النتائج 

بعد قيام لجنة األمن الغذايئ العاملي بإقرار 
الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة 

املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك 
والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني، 

بدأت املنظمة يف دعم الدول يف التنفيذ. 
كام ساعدت املنظمة الحكومة عىل إجراء 

تقييم للسياسات واالسرتاتيجيات والقوانني 
الوطنية املتعلقة بحيازة األرايض واملصايد 

والغابات يف مقابل مبادئ وأحكام الخطوط 
التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة 

لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات 
يف سياق األمن الغذايئ الوطني مع الرتكيز 

بصفة خاصة عىل املساواة بني الجنسني. 
ويف عام 2015 تم تبني السياسة الوطنية 
لألرايض واسرتاتيجيات املصايد السمكية 

يف البالد، والتي تضمنت مبادئ الخطوط 
التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة 

لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات 

يف سياق األمن الغذايئ الوطني. وقد شارك 
كافة أصحاب املصلحة املعنيني من مختلف 
القطاعات يف العملية. وكان الدعم التقني 

للمنظمة مهام بالنسبة إلنشاء إطار مؤسيس 
لدعم الحوار بني كافة األطراف املشاركة. 

ويقوم هذا اإلطار اآلن بتوفري منصة 
ميكن للمنظمة ورشكاء التنمية من خاللها 

حشد دعمهم التقني لوضع السياسات 
واالسرتاتيجيات القوانني املتعلقة بحوكمة 

الحيازة يف سياق األمن الغذايئ. ومن خالل 
الرتويج املعتاد للحوار بني أصحاب املصلحة 
املعنيني، فإن آلية اإلطار املؤسيس ينتج عنها 
تحسني لتناسق السياسات من أجل تحقيق 

نتائج أفضل تتعلق باألمن الغذايئ والتغذية. 
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ميامنار: إصالح نظام حيازة 
األراضي 

عمل مرفق دعم سياسات تأثري األمن 
الغذايئ والتغذوي واملرونة واالستدامة 
والتحول يف ميامنار عىل تقييم الروابط 

بني السياسات الزراعية وسياسات األرايض 
وأثرها عىل األغذية وأمن التغذية. وقد أىت 

هذا اإلجراء يف الوقت املناسب بالنسبة 
للحكومة التي كانت قد تم انتخابها 

مؤخرا والتي كانت عملية النفاذ لألرايض 
وأمن الحيازات من أولوياتها الرئيسية. 

ويف بداية برنامج تأثري األمن الغذايئ 
والتغذوي واملرونة واالستدامة والتحول 
يف عام 2015، كان املسؤولون منشغلني 

بعملية تطوير سياسة جديدة وإطار 
قانوين حول األرايض. ومن خالل برنامج 

تأثري األمن الغذايئ والتغذوي واملرونة 

واالستدامة والتحول قامت املنظمة بتقديم 
دعام تقنيا وإرشادات يف مجال تطبيق 

السياسة الوطنية الستخدام األرايض التي تم 
اعتامدها حديثا ويف مجال محتوى األحكام 

القانونية والربامج الجديدة. وتم تقديم 
عدد من التوصيات إىل صانعي السياسات 

ومتخذي القرارات للتعامل مع الحيازة 
العرفية يف البالد وحقوق حيازة املرأة مبا 
يتامىش مع املبادئ املوضحة يف الخطوط 

التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة 
لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات 

يف سياق األمن الغذايئ الوطني. 

ميامنار

مزارع يحصد األرز يف وارشا.
©FAO/Hkun Lat
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نيبال: قوانني أفضل لألمن الغذائي

ويف العقود األخرية، ساعدت املنظمة 
نيبال عىل وضع سياسات وبرامج أمن 

غذايئ وتغذية. يف اإلصالحات يف أعقاب 

سنوات الرصاع والزلزال الذي رضبها يف 
إبريل 2015. وتولت املنظمة توعية 

أصحاب املصلحة الرئيسيني حول فهم 
وتعزيز ومتابعة الحق يف الغذاء يف الوثائق 
الترشيعية ووثائق السياسات. وتركز جهود 
التعاون الحالية عىل تطبيق مناهج مبتكرة 
يف مجال التنمية الزراعية إىل جانب تأهيل 

األنشطة الزراعية التي توقفت بسبب 
الزلزال. وتضمنت نتائج تلك الجهود 

املشرتكة ما ييل: الحق يف الغذاء كأحد 
حقوق اإلنسان األساسية يف الدستور الذي 
تم تبنيه مؤخرا )2015( والتزام الحكومة 

بتنفيذ تحدي القضاء عىل الجوع بحلول 
عام 2025 وصياغة أول سياسة أمن غذايئ 

يف نيبال وتبني اسرتاتيجية تنمية زراعية 
يف عام 2014 وتستمر ملدة 20 عاما لتعزز 

الرتكيز عىل الحق يف الغذاء والسيادة 
الغذائية يف الوثائق الترشيعية باإلضافة 

إىل صياغة خطة عمل الغذاء والتغذية يف 
نيبال. 

منغوليا: حقوق حيازة األراضي 
واألمن الغذائي 

ساعدت املنظمُة الحكومَة املنغولية يف 
إنشاء إطار مؤسيس متعدد أصحاب 

املصلحة قام بتوفري منصة قومية ملجموعات 
أصحاب املصلحة املعنيني للمشاركة يف 
السياسة القطرية والعمليات القانونية. 

ونتيجة لذلك، متكنت املنصة الوطنية من 
دفع التنسيق القائم بني وزارة األغذية 

والزراعة ومنظمة غري حكومية تختص 
بالحفظ الذي يركز عىل الشعب يف منغوليا. 

وناقش املشاركون املوضوعات املتعلقة 
بحوكمة املوارد الطبيعية يف منغوليا مثل 

الرعي واألسواق وحل النزاعات. وينارصون 
حاليا تطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية 

بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض 
ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن 
الغذايئ الوطني يف منغوليا. وأدت النتائج 
الكربى للتنسيق إىل صياغة مسودة قانون 

جديد حول املراعي ومراجعة سياسات 
وقوانني حيازة الغابات واملؤسسات واإلدارة 

باملقارنة مببادئ الخطوط التوجيهية 
الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة 

األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق 
األمن الغذايئ الوطني.

ميكن جعل هذا 
العامل أكثر سالما 

إذا استطاع الناس 
يف كافة ربوع هذا 

الكوكب ممارسة 
حقهم يف احلصول 

على غذاء كايف. 
ولكن ميكن القيام 

بذلك فقط من 
خالل التزام واسع 

النطاق. 
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نيبال 

أم وابنها مع ماعز األرسة 
©FAO

املُسميات املستخدمة يف هذه املادة 
اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعني 
التعبري عن أي رأي مهام كان من 

جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة )الفاو( فيام يتعلق بالوضع 

القانوين أو التنموي ألي بلد أو إقليم 
أو مدينة أو منطقة، أو رأي أي من 

السلطات التابعة لها، أو ترسيم 
حدودها أو تخومها. كذلك ال تعني 

اإلشارة إىل رشكات بعينها أو منتجات 
بعض املصنعني، سواء كانت مسجلة 

أم ال، أن املنظمة تويص بها أو تؤيدها 
عىل حساب منتجات أخرى مل يتم 

ذكرها وذات طبيعة مشابهة.  

© منظمة األغذية والزراعة، 2016 

تشجع منظمة األغذية والزراعة 
استخدام واستنساخ ونرش املواد 

الواردة يف هذه املادة اإلعالمية. ما 
مل يشار إىل غري ذلك، ال يجوز نسخ 
املواد أو تنزيلها وطباعتها ألغراض 

إعداد دراسة أو بحث خاص أو 
ألغراض التدريس، أو الستخدامها يف 
املنتجات أو الخدمات غري التجارية، 

رشيطة أن يتم اعتامدها من قبل 
املنظمة باعتبارها صاحب املصدر 

واملؤلف، وليس هناك ما يشري ضمناً 
إىل تأييد املنظمة لوجهات نظر 

املستخدمني أو املنتجات أو الخدمات 
بأي شكل من األشكال. 

يجب توجيه جميع طلبات الرتجمة 
وحقوق االقتباس وحقوق إعادة 

البيع وغريها من الحقوق املتعلقة 
باالستخدام التجاري إىل العنوان التايل:  

.copyright@fao.org

املنتجات اإلعالمية الخاصة باملنظمة 
متاحة عىل املوقع اإلليكرتوين 

للمنظمة
(www.fao.org/publications)

وميكن رشاؤها عرب
.publications-sales@fao.org

صورة الغالف: 
©FAO/Olivier Asselin

متت الطباعة عىل ورق صديق للبيئة. 
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أولوياتنا 
تواجه الدول األعضاء اليوم طلبا متزايدا إىل جانب العديد من 

التحديات يف مجال التنمية الزراعية. ومن أجل دعم تلك الدول، 
حددت منظمة األغذية والزراعة خمسة أولويات رئيسة حيث ميكنها 

التدخل بطريقة كفأة. ومتثل هذه األولويات أو األهداف االسرتاتيجية، 
املجاالت الرئيسة لعملنا والذي يرمي إىل تحقيق عامل خايل من الجوع 

وسؤ تغذية والفقر، وتحقيق ذلك بطريقة مستدامة – مبا يسهم يف 
تطبيق جدول أعامل 2030 للتنمية املستدامة. 

وللمساعدة عىل تحقيق األهداف االسرتاتيجية، تعمل املنظمة من 
خالل خمسة برامج اسرتاتيجية، وتستفيد يف ذلك عىل وظائفها 
األساسية لتحقيق نتائج ملموسة. وتشكل املعرفة التقنية أساس 
كل ما نقوم به، إىل جانب إدراج الجنسانية والحوكمة والتغذية 

والتغريات املناخية يف كافة جوانب عملنا. 

املساعدة يف القضاء عىل الجوع وانعدام األمن الغذايئ 
وسوء التغذية

تدعم املنظمة الحكومات يف القضاء عىل الجوع وانعدام األمن 
الغذايئ وكافة صور سوء التغذية. ويتم ذلك من خالل تقديم الدعم 

الدائم إىل الدول يف مجال تطوير سياسات وبرامج متسقة ومبنية 
عىل الرباهني مع الرتكيز بصورة أقوى عىل األمن الغذايئ والتغذية. 

ويتم تقديم الدعم أيضا لتحقيق التزام أكرب وحوكمة أفضل 
وتخصيص ملوارد كافية لتنفيذ الربامج. 

جعل الزراعة والغابات ومصايد األسامك مستدامة 
وأكرث إنتاجية

تحتاج أنظمة إنتاج الزراعة والغابات ومصايد األسامك يف الدول 
املتقدمة والنامية إىل التأقلم مع الطلب املتزايد وأساليب الحياة 
املتغرية بصورة مستدامة. وتدعم املنظمة الدول من خالل تعزيز 
مناهج متكاملة تهدف إىل وجود زراعة وغابات ومصايد أسامك 

مستدامة وأكرث إنتاجية، مع أخذ األبعاد االجتامعية واالقتصادية 
والبيئية لالستدامة يف الحسبان.

خفض الفقر يف املناطق الريفية

تساعد املنظمة الدول يف جهودها الرامية إىل القضاء عىل الفقر 
والجوع من خالل دعم تطوير وتطبيق سياسات واسرتاتيجيات 

وبرامج موالية للفقراء وتعتمد عىل الرباهني وتدعم النمو املستدام 
وتنويع الدخل والعمل الالئق والنفاذ للحامية االجتامعية ومتكني 

املرأة والرجل يف مجال الزراعة ويف املناطق الريفية. 

بناء أنظمة زراعية وغذائية شاملة وفعالة

تساعد املنظمة يف بناء أنظمة غذاء شاملة وتتميز بالكفاءة 
ومستدامة تدعم كافة أصحاب املصلحة مبا يف ذلك املزارعني 

واملرشوعات الزراعية واملستهلكني. وحتى تستطيع الدول النامية 
االستفادة من العوملة والتسويق، تساعد املنظمة يف بناء القدرات 

للتمكن من النفاذ إىل األسواق العاملية واإلقليمية وتطوير األسواق 
املحلية والوفاء باملعايري الدولية لسالمة الغذاء وتحسني عمليات 

كافة مراحل سالسل القيمة. 

زيادة صمود سبل كسب العيش يف مواجهة 
التهديدات واألزمات

وتعمل املنظمة مع رشكائها عىل زيادة قدرة سبل كسب العيش 
املعرضة لخطر الكوارث واألزمات عىل الصمود. ويستطيع األشخاص 

الذين ميتلكون سبل كسب عيش قادرة عىل الصمود مواجهة 
األرضار واالنتعاش والتأقلم عندما ال يكون من املمكن تجنب 

ة الكوارث التي يتسبب فيها تغري  الكوارث. إن تزايد تكرار وِحدَّ
املناخ تؤكد عىل وجوب رسعة خلق القدرة عىل الصمود يف سبل 

كسب العيش الزراعية للمجتمعات الضعيفة. 

الغذاء والزراعة يف جدول أعمال 2030
من بني أهداف جدول أعامل 2030 التي تتضمن القضاء عىل الفقر والجوع وسوء التغذية واستدامة مواردنا الطبيعية واالستجابة لتغري 

املناخ، فإن الغذاء والزراعة تأيت يف موضع الصدارة يف هذا الجدول. ويتواءم اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة مع أهداف 
التنمية املستدامة، واملوجهة نحو التعامل مع األسباب الجذرية وبناء مجتمع أكرث إنصافا. 


