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 مقدمة ومعلومات أساسية: األولالفصل 

 
أي ملا يعلادل شخصلا     –شخص  ماليني 805أشا   التقديرا  نىل أن ما جمموعه ، 2014-2012 الفرت ب يتعلقيف ما 

صلون على ملا ينفلي ملن    أّتهم ال حيقهو ما يعين يعاتون من اجلوع املزمن،  –العامل أشخاص يف  تسعةقاحدا من أص  

، قملا أعقبهلا ملن أزملة ماليلة      2008-2007. قاد أد  األزمة الغذائية يف الفلرت   1النطا فعمة بلعيش حيا  ماألغذية ل

، نىل اسرتعا  االهتمام البالغ للتحديا  اليوميلة الليت تواجههلا ماليلني     2012يف   ستمرا، قاليت 2009قااتصادية يف 

معيطة مستقر  تنف  هلا حيلا    أحنا  العامل يف حماقلتها التغلب على اجلوع قالفقر، قالبحث عن سب  خمتلفاألسر يف 

قبرغم اجلهود اليت بذهلا كثريقن، قالتزام اجملتمع الدقلي يف نعالن األلفيلة ففلن تسلبة األشلخاص       2عادلة قكرمية

، ال يزال اجلوع قسو  التغذية املستمران ميثالن القاسم املطلرت  للماليلني   2015املتضر ين من اجلوع نىل النصف حبلول 

 من البطر. 

 إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي، ورؤيتها، واألدوار املنوطة بها -ألف

 
قيف مواجهة تصاعد معدال  اجلوع  قجتّزؤ حوكملة األملن الغلذائي قالتغذيلة، اتفقلو اللدقل األعضلا  يف جلنلة األملن          

للى الطلرقع يف عمليلة نصلالح     ع 2008أثنا  الدق   الرابعلة قاللثالثني يف أكتوبرشتطلرين األقل     )اللجنة( الغذائي العاملي

2009طموحة.  قهذا اكصالح الذي صاداو عليه مجيع الدقل األعضا  يف جلنلة األملن الغلذائي علام     
، يعيلد دديلد   3

لجنة قاألدقا  املنوطة بها، بهدف تطني  "املنتدى الدقلي قاحلنومي الدقلي الطلمولي األقل لاائفلة قاسلعة ملن     ال ؤية 

من أج  العم  معًا بصو   منسقة لدعم العمليا  القارية بغيلة القضلا  عللى اجللوع ق لمان      أصحاب املصلحة امللتزمني 

 عا ".األمن الغذائي قالتغذية لإلتساتية مج

 

قعضوية جلنة األمن الغذائي مفتوحة جلميع الدقل األعضا  يف منظملة األغذيلة قالز اعلة، قبرتلامغ األغذيلة العلاملي أق       

اعية، أق الدقل غري األعضا  يف املنظمة املند جة يف عداد اللدقل األعضلا  يف األملم املتحلد ،     الصندقق الدقلي للتنمية الز 

قيطم  املطا كون فيهات ممثلني عن قكاال  قأجهز  األمم املتحد  ذا  قالية حمّدد  يف جمال األمن الغذائي قالتغذيلة   

الز اعيلة الدقليلة  قاملسسسلا  املاليلة الدقليلة       قاجملتمع املدتي قاملنظما  غلري احلنوميلة قشلبناتها  قتظلم البحلو      

لجنة عللى أسلاس   القاكاليمية  قممثلني عن ادادا  القااع اخلاص قاملسسسا  اخلريية اخلاصة. قيتّم اعتماد ارا ا  

 توافق بني الدقل األعضا  اليت تتمتع قحدها حبقوق التصويو.

 

ىل بنا  عامل متحّر  ملن اجللوع تقلوم فيله البللدان بتنفيلذ اخلالو         لجنة بعد عملية اكصالح يف "السعي نالقتتمث   ؤية 

قاد مّت تعريف األدقا  الرئيسلية   4التوجيهية الاوعية لإلعمال املّارد للحق يف غذا  كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين"

ضل  عللى املسلتوى العلاملي،     ، قاملقرَّ  تنفيذها بصو   تد جيية، بتوفري منل  للتطلجيع عللى تنسليق أف    اللجنةاملنوطة ب
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قاكاليمي، قالوطين  قتعزيز التقا ب بني السياسا   قتيسري الدعم قتقديم املطو   نىل البلدان قاألااليم  قتعزيز املسا لة 

 .5قتقاسم املما سا  الفضلى على خمتلف األصعد 

 

املنااطا  قعملية اختاذ القرا ا  يف جلنة األمن الغذائي خ ٌ  منظمة من خالل نتطا  فريق خ ا   فيع املسلتوى   قتدعم

حبيث تنون ارا ا  اللجنة قتوصياتها مبنّية على أدّللة متينلة قعللى أحلد  املعلا ف. قأتطل  ملسةر منظملة األغذيلة          

ا املنظمة، مع أماتة مطرتكة تت ّلف من املنظمة، قالصندقق اللدقلي  قالز اعة جلنة األمن الغذائي العاملي كلجنة تستضيفه

 للتنمية الز اعية، قبرتامغ األغذية العاملي.  

 

قاد دعيو اجلها  الفاعلة غري احلنومية نىل تنظيم تفسها بصو   مستقلة من أج  تسهي  تفاعلها قعملها مع اللجنة، 

قآلية القااع اخلاص. قيف الواو ذاته، جتري بلدان، قمنظملا  ناليميلة،    قهذا ما أّدى نىل نتطا  آلية اجملتمع املدتي،

 لجنة قمداقالتها. القآليا  عديد  منااطا  تطاة بط ن سب  تعميق التزامها قا تباطها مبباد ا  

 طبيعة اإلطار االسرتاتيجي العاملي وغرضه وعملية بلورته -باء

 
جللسلة العاملة للجنلة.    تصادق عليها سلنويا ا ي قالتغذية قثيقة قاحد  حية، نن اكطا  االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائ

قيتمث  غر ها يف دسني التنسيق، قتوجيه العم  املنّسق الذي تقوم به جمموعة قاسعة من أصحاب املصلحة. قسيّتسلم  

املضلافة الرئيسلية لإلطلا      اكطا  االسرتاتيجي العاملي باملرقتة حبيلث يتنّيلف ملع األقلويلا  املتغّيلر . قتتمثل  القيملة       

االسرتاتيجي العاملي يف نتاحة نطا  شام  ققثيقة مرجعية مفلرد  تتضلمن توجيهلا  عمليلة حلول التوصليا  األساسلية        

بط ن االسرتاتيجيا  قالسياسا  قاكجرا ا  املتعلقة باألمن الغذائي قالتغذية، قاليت ةو املصلاداة عليهلا ملن خلالل     

 لجنة.ال كة قاملطاق ا  بط تها اليت أتاحتها امللنية الواسعة، قاملطا

 

قاكطا  االسرتاتيجي العاملي صك غري ملزم ااتوتًا. قهو يوّفر خاوطلًا توجيهيلة قتوصليا  لتحفيلز العمل  املتسلق عللى        

املستويا  العاملية قاكاليمية قالقارية من جاتب طائفة كاملة من أصحاب املصلحة، ملع الت كيلد يف تفلل الوالو عللى      

ملسسقلية األقلية اليت تقع على كاه  احلنوما ، قالدق  املركزي للملنية القارية ل امغ منافحة اتعدام األملن الغلذائي   ا

 قسو  التغذية. 

 

اكطا  االسرتاتيجي العاملي على اتساق السياسا ، قهو موجه نىل صاتعي القرا ا  ققا عي السياسا  املسسقلني يطّدد ق

عن جماال  السياسا  اليت هلا ت ثري مباشر أق غري مباشر على األمن الغذائي قالتغذية، مث  التجا   قالصلحة قامللوا د   

نبغي تفسري قتابيق هذه اخلاو  التوجيهية قالتوصيا  مبا يّتفلق ملع   الابيعية قالسياسا  االاتصادية قاالستثما ية. قي

كطا  االسرتاتيجي العاملي أدا  مهمة لتزقيلد التلدابري الليت    كما يعت  االسياسا  قالنظم القاتوتية، قاملسسسا  الوطنية. 

اكتسلاتية، قاملنظملا  الدقليلة    يتخذها صاتعو السياسا  قالقرا ا ، قالطركا  يف املوا د، ققكاال  التنميلة قالوكلاال    
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قاكاليمية، قاملسسسا  املالية، قمسسسا  البحلو ، قمنظملا  اجملتملع امللدتي، قالقالاع اخللاص، قاملنظملا  غلري         

احلنومية، قمجيع أصحاب املصلحة اآلخلرين املعنليني العلاملني يف جملالي األملن الغلذائي قالتغذيلة عللى املسلتويا           

 ارية.   العاملية، قاكاليمية قالق

 

، قي خلذ يف االعتبلا    ها يف اجللسة العامة للجنةقيوّحد اكطا  االسرتاتيجي العاملي التوصيا  ذا  الصلة اليت مّت اعتماد

أطرًا، قخاوطًا توجيهية، قعمليا  تنسليق أخلرى اائملة عللى مجيلع املسلتويا   قاخلل ا  قاجللرد عللى الصلعيد           

على حنو  -ضلى، قالد قس املستفاد ، قاملعا ف املبنية على نثباتا . قهو يهدف نىل أن يعنل القاري  قاملما سا  الُف

حالة التوافق القائمة بني احلنوما ، مع مدخال  من جاتلب الاائفلة النامللة ملن أصلحاب املصللحة يف        -غري شام  

ادمييلة، قمصلا ف التنميلة، قاملسسسلا ،     لجنة، مبا يف ذلك الطركا  يف امللوا د، قاملنظملا  الدقليلة، قاألقسلا  األك    ال

كلّ   للتحديث اكطا  االسرتاتيجي العاملي، بصفته صّنا دينامينيا، خيضع قمنظما  اجملتمع املدتي قالقااع اخلاص. ق

 ، حسب االاتضا .ليت تعتمدها اجللسة العامة للجنةسنة كد اج القرا ا  قالتوصيا  ا

 

، فإن اكطا  االسرتاتيجي العاملي يستفيد من علدد ملن األطلر السلابقة     العامة للجنةية املمنوحة للجلسة قةاشيًا مع الوال

لغرض استنماهلا ق مان االتساق فيما بينها. قهو يستفيد بصفة خاصة من خالة عمل  ملسةر القملة العلاملي لألغذيلة،       

2009الغذائي  ، قاكعالن اخلتامي للقمة العاملية لألمن6قنعالن  قما بط ن األمن الغذائي العاملي
، قاخلاو  التوجيهيلة  7

قاخلاو  التوجيهية الاوعية للحوكملة   8الاوعية لدعم اكعمال املارد للحق يف غذا  كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين

 . 9املسسقلة حلياز  األ ا ي، قمصايد األمسا ، قالغابا  يف سياق األمن الغذائي الوطين

 

مو يف نعداد اكطا  االسرتاتيجي العاملي ملا يللي، دقن أن تقتصلر عليلهت نطلا  األملم       قتطم  الوثائق األخرى اليت أسه

، 11( بطل ن األملن الغلذائي العلاملي    G–8، قبيان الكويال املطرت  جملموعلة الثماتيلة )  10املتحد  للعم  الطام  احملّد 

، قنطلا  قخا طلة طريلق دسلني     12يلة قالتقييم الدقلي للمعرفة قالعلم قالتننولوجيلا يف اجمللال الز اعلي ملن أجل  التنم     

. قباك لافة نىل  14قاكعالن اخلتامي للمسةر الدقلي املعلين باكصلالح الز اعلي قالتنميلة الريفيلة      13االستفاد  من التغذية

  أيضا يف نعداد اكطا 15األطر العاملية، فقد أسهم عدد من األطر اكاليمية مث  ال تامغ الطام  للتنمية الز اعية يف أفريقيا

 االسرتاتيجي العاملي.
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 iالتعريفات -جيم

 

 iiاألمن الغذائي
 

يتحقق األمن الغذائي عنلدما تتلوافر جلميلع النلاس، يف كل  األقالا ، اكمناتلا  املاديلة قاالجتماعيلة قاالاتصلادية،           

قتناسب أذقااهم الغذائيلة للتمتلع حبيلا  موفلو        للحصول على أغذية كافية قسليمة قمغذية تليب احتياجاتهم التغذقية

النطا  قالصحة. قتتمث  الركائز األ بع لألمن الغذائي يفت تلوافر األغذيلة، قنمناتلا  احلصلول عليهلا، قاسلتخدامها،       

قاستقرا   اكمدادا  منها. قالبعد التغذقي جز  ال يتجزأ ملن مفهلوم األملن الغلذائي قملن عمل  جلنلة األملن الغلذائي          

 . 16عامليال

 

 احلصول على غذاء كافيف ق احل
 

 ت1966لعام   17أار  الدقل األطراف يف العهد الدقلي اخلاص باحلقوق االاتصادية قاالجتماعية قالثقافية
 

يف  "... حبق ك  شخص يف مستوى معيطي كاٍف له قألسرته، يوفر ما يفي حباجاتهم من الغذا  )...( قحبقه

أساسي يف التحر   حق"مبا لن  نتسان من (، قكذلك 11من املاد   1دسني متواص  لظرقفه املعيطية" )الفقر  

 (.11من املاد   2من اجلوع" )الفقر  
 

للحلق يف غلذا  كلاٍف عللى      تعريفلاً  18قاد أعاو جلنة األمم املتحد  املعنية باحلقوق االاتصادية قاالجتماعيلة قالثقافيلة  

 النحو التاليت
 

"يتحقق احلق يف غذا  كاٍف عندما يتمنن ك   ج  قامرأ  قطف ، مبفردهم أق مع آخرين، من احلصلول امللادي   

 قاالاتصادي يف مجيع األقاا  على غذا  كاٍف أق على قسائ  شلرائه. قفحلوى احللق يف الغلذا  النلايف يقتضلي      

)...( توافر األغذية كّمًا قتوعًا بد جة تنفي لتلبية احلاجا  التغذقية لألفراد، على أن تنون خاليلة ملن امللواد    

الضا  ، قمقبولة من الناحية الثقافية، قنمناتية احلصلول عللى تللك األغذيلة بالرق مسلتدامة ال تتعلا ض ملع         

ل عليله اكمناتيلة االاتصلادية قاملاديلة عللى      التمتع حبقوق اكتسان األخلرى )...(.  قتطلم  نمناتيلة احلصلو    

 السوا ."

                                                      

i  هذه الوثيقة، يتمث  اهلدف من اكشا   نىل صغا  منتجي األغذية أق صغا  املزا عني يف مش  صغا  املزا عني، قصائدي السلمك احللرفيني،    ألغراض

 ( ملن قثيقلة نصلالح األملن الغلذائي العلاملي      2)11قالرعا ، قالطعوب األصللية، قاملعلدمني. قينبغلي نيلالم اهتملام خلاص للنسلا  قالطلباب )الفقلر           
 CFS: 2009/2 Rev.2 
ii  ق"األمن الغذائي قالتغذية"، فإن هذه النسخة من اكطا  ستستخدم  "األمن الغذائي" ق"األمن التغذقي" عبا ا استخدام  تنسيق يف اتتظا  ارا  بط ن

 باستمرا  يف خمتلف أجزا  الوثيقة يف النسخ القادمة يف حال كان ذلك  رق يا. ه"األمن الغذائي قالتغذية"، على أن يتم دديثعبا   
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 الفصل الثاني: األسباب اجلذرية للجوع، والدروس املستفادة، والتحديات املقبلة

 األسباب اهليكلية للجوع وسوء التغذية -ألف

 
قق لع أقلويلا    من الضرق ي فهم األسباب اهلينلية قاألساسية التعدام األمن الغذائي قسو  التغذيلة ملن أجل  دديلد     

التدابري الالزمة لتعزيز األمن الغذائي قالتغذية قاحلق يف غذا  كاف جلميلع النلاس.  قتلرد أدتلاه اائملة دالليلة، قغلري        

 ت19شاملة، للعوام  اليت اد تساهم يف اجلوع قسو  التغذية قاليت مت مجعها من جمموعة قاسعة من املصاد 
 

 احلوكمة )أ(
 

غياب هينليا  احلوكمة املالئمة لضمان االستقرا  املسسسي، قالطفافية، قاملسا لة، قحنم القاتون، قعدم  (1)

التمييز، ما يسدي نىل اختاذ ارا ا  فاعلة قيدعم احلصول على األغذيلة قالوصلول نىل مسلتويا  معيطلة     

 أعلى  

يف تعميلق اجللوع قاتعلدام األملن      احلرقب، قالنزاعا ، قغياب األملن قهلي عوامل  تلسدي دق ًا  ئيسلياً      (2)

الغذائي  قيف الدقل اهلطة، تعم  النزاعا ، قعدم االستقرا  السياسي، ق لعف املسسسلا  عللى تفلاام     

 اتعدام األمن الغذائي 

عدم قجود التزام سياسي  فيع املستوى على حنو مالئم، قعلدم ترتيلب أقلويلا  منافحلة اجللوع قسلو         (3)

مبلا يف ذللك الفطل  يف تنفيلذ التعهلدا  قااللتزاملا  السلابقة، قمسلا لة غلري          التغذية على حنو مالئم، 

 كافية   

اتساق غري مالئلم يف جملال ق لع السياسلا  قترتيلب األقلويلا  يف السياسلا ، قاخلالم، قالل امغ،           (4)

ان قالتموي  ملواجهة اجلوع، قسو  التغذية، قاتعدام األمن الغذائي، مع الرتكيز بصو   خاصة عللى السلن  

 األ عف قالذين يعاتون من اتعدام األمن الغذائي  

خدما  حنومية غري مالئمة يف املناطق الريفيلة، قمطلا كة غلري كافيلة ملن جاتلب ممثللي اجملتمعلا           (5)

 احمللية يف عمليا  اختاذ القرا ا  اليت تسثر على سب  املعيطة فيها 

كبري من املطا يع اليت تفتقلر نىل احلجلم لتلسثر بطلن      جتّزؤ التعاقن قالتموي ، قتطّتو املساعد  يف عدد  (6)

 ملحوظ، قتثق  تناليف اكدا   املرتفعة.
 

 املسائل االقتصادية وقضايا اإلنتاج )ب(
 

الفقر قعدم نمناتية الوصول نىل الغذا ، غالبا تتيجة ا تفاع الباالة قاالفتقا  نىل العم  الالئق  قغياب تظم  (1)

لتوزيع غري املنصف للموا د اكتتاجيلة كلاأل ض، قامليلاه، قاالئتملان، قاملعرفلة       احلماية االجتماعية  قا

قالقو  الطرائية غري النافية لدى العمال ذقي األجو  املنخفضة قفقرا  الريف قاحلضر  قاخنفاض نتتاجية 

 املوا د 
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 منو غري كاف يف اكتتاج الز اعي  (2)

عدم قجود تظام جتا ي متعّدد األطلراف منفلت ، قغلري ةييلزي، قمنصلف، قخلالي ملن املما سلا           نن (3)

املخالفة، قشفاف يطّجع الز اعة قالتنمية الريفية يف البلدان النامية، اد يساهم يف اتعلدام األملن الغلذائي    

 يف العامل   

امليلاه، قغريهلا ملن امللوا د الابيعيلة،      اتعدام األمن املستمر حلياز  األ ا ي قاحلصول عللى األ ا لي، ق   (4)

 خاصة بالنسبة للنسا  املزا عا   

عدم كفاية االستثما ا  الدقلية قالوطنية يف القااع الز اعي قالبنيلة التحتيلة الريفيلة، ال سليما بالنسلبة       (5)

 لصغا  منتجي األغذية  

 سسسا  ذا  الصلة عدم كفاية فرص قصول املنتجني نىل التننولوجيا ، قاملدخال ، قامل (6)

 عدم كفاية الرتكيز على اكتتاج احليواتي يف النظم الز اعية  (7)

 عدم قجود بنية دتية مالئمة لتقليص خسائر ما بعد احلصاد، قتوفري النفاذ نىل األسواق    (8)

 مستويا  عالية من هد  األغذية   (9)

 غذية.غياب املساعد  الفنية الطاملة املوجهة نىل منتجي األ (10)
 

 املسائل الدميوغرافية واالجتماعية )ج(
 

عدم نيال  اهتمام كاٍف نىل دق  املرأ  قمسلاهمتها، قتقلا   لعفها اخلاصلة يف ملا يتعّللق بسلو  التغذيلة،          (1)

للنسلا    قخمتلف أشنال التمييز القاتوتي قالثقايف اليت تعاتي منها  قهي تطم  أقجله الضلعف التغلذقي   

 قاألطفال، قاليت اّلما ُتعاَلغ بصو   مالئمة 

التغريا  الدميوغرافيةت النمو السناتي، قالتوسع العمراتي، قاهلجلر  ملن الريلف نىل احلضلر، قالعماللة       (2)

 الريفية، قغياب الفرص لتنويع سب  املعيطة  قتزايد عدم التنافس بني فئا  السنان داخ  البلدان 

 تظم محاية اجتماعية فعالة، مبا يف ذلك شبنا  األمان االفتقا  نىل  (3)

التهميش قالتمييز  د الفئا  الضعيفة مث  السنان األصليني، قاملطّردين داخليًا أق الالجئني، قاالستبعاد  (4)

 االجتماعي قالثقايف الذي يتعّرض له معظم  حايا اتعدام األمن الغذائي قسو  التغذية 

ية لسو  التغذية، مبا يف ذلك احلصلول عللى امليلاه اآلمنلة قالتصلحاح، ق عايلة األم       احملّددا  االجتماع (5)

 قالاف ، قالرعاية الصحية اجليد  

الوااية ملن األملراض املتعلقلة باتعلدام األملن الغلذائي قالتغلذقي قعالجهلات االسلتهال  غلري املناسلب             (6)

غذيا  الدايقلة األساسلية، مينلن أن يسلبب     قاالستهال  املفر  لألغذية الذي غالبًا ما يصاحبه غياب امل

 مطاك  خاري  للصحة، مبا يف ذلك سو  التغذية قالبداتة   

اخنفاض مستويا  التعليم قاكملام بالنتابة قالقرا   قت ثريه على سو  التغذية، مبا يف ذلك طريقلة التغذيلة    (7)

 الضا  شاملما سا  السلوكية 

 املما سا  الفضلى املتصلة بتغذية الرّ ع قالافولة املبنر .  عدم كفاية الدعم املنرس حلماية (8)
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 املناخ/البيئة )د(
 

نن عدم الت هب على حنو مالئم ملواجهة النوا   قاالستجابة نليها هو عام  يساهم يف اجللوع، ملا يلسثر     (1)

الغلذائي، قكلثري ملنهم    على مجيع أبعاد األمن الغذائي.  قيتعرض أقلئك الذين يعاتون من اتعدام األملن  

 يعيطون يف مناطق مهمطة، لألخاا  الابيعية بصو   غري متناسبة، قهم األا  اد   على مواجهة آثا ها 

 تدهو  النظم اكينولوجية قاستنفاد املوا د الابيعية، قفاصة التنّوع البيولوجي  (2)

تزايد عدم اليقني بطل ن غلاّل  احملاصلي ،    آثا  تغّير املناخ على الز اعة، مبا يف ذلك تدهو  األ ا ي، ق (3)

 قاشتداد الفيضاتا  قحاال  اجلفاف  قت ثرياته أيضًا على الفئا  السناتية األ عف 

 استخدام املوا د الابيعية على حنو غري مستدام   (4)

عدم نيال  اتتباه كاٍف نىل ندا   مصايد األمسا  املستدامة، قندا   الغابا  قصوتها، كعام  للحفلاظ عللى    (5)

 مساهمتها يف األمن الغذائي. 

 التجارب السابقة والدروس املستفادة -باء

 
ن منهلا الد   التغذية قعلدد األشلخاص اللذين يعلاتو     اصو عقود أن اتتطا  عد  يتض  من النتائغ اليت دققو على مدى 

يف  11.3نىل  1992-1990يف املائلة يف الفلرت     18.7ملن  على الصعيد العلاملي  التغذية  اصو اتتطا  . فقد اخنفن تدتيا

املائلة خلالل الفلرت  تفسلها.      يف 13.5يف املائة نىل  23.4فيما تدتى يف البلدان النامية من  2014-2012املائة يف الفرت  

 اصلو  ، فلإن اتتطلا    2015املنصرمة حتى علام   21قيف حال استمر متوسم الرتاجع السنوي الذي سج  يف السنوا  الل

 . 1املتعلق باجلوع يف نطا  اهلدف اكمنائي لأللفية غاية جيم التغذية سيبلغ مستوى اريبا من ال

 

 . فلإن علدد األشلخاص    التغذيلة  اصلو  التغذية أال  ملن معلدل اتتطلا       صو انال أّن معدل خفن عدد الذين يعاتون من 

  1992-1990يف الفلرت   شلخص  مليلون   994.1يف البللدان الناميلة الد تراجلع ملن       التغذيلة  اصلو  الذين يعلاتون ملن   

قهذا معدل بعيد عن اهلدف الذي حدده مسةر القمة العاملي لألغذية  2014-2012يف الفرت  يني شخص مال 790.7نىل 

2015حبلول عام شخص مليون  498خفن العدد نىل يف قاملتمث  
قهلذا ُيل ز احلاجلة نىل تركيلز أكثلر فاعليلة ملن         .20

لعلاملي للدعمها.   عملية اد ُصمم اكطا  االسلرتاتيجي ا  يجاتب كافة األطراف الفاعلة على التحديا  األكثر نحلاحًا  قه

قحيتاج مجيع أصحاب املصلحة نىل االستعاتة بالد قس املسلتفاد ، قاسلتخالص الَعب لر العميقلة الليت مينلن ق لعها يف        

 االعتبا  عند ق ع اسرتاتيجيا  أكثلر فاعليلة لألملن الغلذائي قالتغذيلة. قتطلم  هلذه اللد قس ملا يللي، ملن دقن أن            

 تقتصر عليهت
 

 اكمنائية مملوكة للبلد قخا عة لتوجيهه  جيب أن تنون ال امغ  )أ(
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النظم الفعالة للحوكمة  رق ية على املستوى القاري، على أن يطا   فيها أصحاب املصلحة على مجيع  )ب(

املستويا ، قأن تضّم مسسسا  قهينليا ، قعمليا  الختاذ القرا ا  تنلون فعاللة، قمسلسقلة، قشلفافة     

 اصر أساسية يف بيئة مساتية لألعمال لضمان السالم قحنم القاتون، قهي عن

جيب ت كيد مطا كة النسا  كعناصر فاعلة  ئيسية يف الز اعة، تظرا ملساهمتها احملتملة يف نتتاج األغذيلة   )ج(

اليت تستهلنها البلدان النامية، مع اكتهلا  يف تفلل الوالو للتمييلز اللذي يعلاتني منله حبرملاتهن ملن          

على املعرفة عن طريق خدما  اك شاد الز اعي، قاخلدما  املالية اليت احلصول على األصول اكتتاجية ق

 تسفر عن اخنفاض اكتتاجية قتوسيع تااق الفقر 

 رق   احلسقل دقن اتتقال اجلوع قسو  التغذية من جي  نىل جي ، مبا يف ذلك من خالل التعليم  )د(

 قتطجيع تعّلم القرا   قالنتابة يف صفوف النسا  قالفتيا  

 رق   تنثيف منافحة الصيد غري القاتوتي دقن نبالغ قدقن تنظيم، على املستويا  الوطنية، قاكاليمية،  )هل(

 قالعاملية 

 رق   تقليص املستويا  العالية من خسائر ما بعد احلصاد قهد  األغذية من خالل االستثما  يف دسلني   )ق(

ق ، قالتخزين، قكفاية الاااة، قنعاد  تدقير النفايلا   البنية التحتية الريفية، مبا فيها االتصاال ، قالن

 على امتداد سلسلة القيمة  قتقليص هد  األغذية من جاتب املستهلك   

نن جود  األغذية املستهلنة، قسالمتها، قتنّوعهلا هلي عناصلر مهملة، قكلذلك حمتواهلا ملن السلعرا           )ز(

 احلرا ية 

عللى الغلذا  يف كل  األقالا  أملر حيتلاج نىل بلرامغ محايلة         نن  مان حصول الفقرا  قالفئلا  الضلعيفة    )ح(

 اجتماعية موجهة قجيد  الصياغة، قنىل شبنا  أمان.

 رق   نشرا  املزا عني من أصحاب احليازا  الصلغري  قاجملتمعلا  احملليلة بصلو   قثيقلة يف تصلميم        ) (

 قختايم قتنفيذ ال امغ قاملطا يع مبا يف ذلك برامغ البحو  

اكارا  ب همية زياد  االستثما ا  املسسقلة من جاتب القااع اخلاص يف الز اعة كنطا  ااتصلادي،    رق   )ي(

 قفاصة دق  صغا  منتجي األغذية كمستثمرين، قتعزيزها 

من أج  عنل الرتاجع يف منو اكتتاجية الز اعية، قيف الواو تفسله تفلادي االتعناسلا  السللبية عللى       ) (

ة  للرق   لتاللوير التننولوجيللا قتقلللها  قللبحللو  قالتاللوير يف القاللاعني العللام االسللتدامة البيئيللة،  لل

 قاخلاص  قخلدما  اك شاد 

أثبتو اكدا   السليمة للنظم اكينولوجية قاملوا د الابيعية قكذلك املما سا  الز اعيلة اكينولوجيلة أتهلا     )ل(

  21ية، قصمودهم يف مواجهة تغري املناخمهمة يف دسني االستدامة الز اعية، قزياد  دخول منتجي األغذ

أهمية املعا ف احمللية يف الرتقيغ لألمن الغذائي، قفاصة أن األخري يتل ثر بالقلد   عللى ندا   األصلول      )م(

 الابيعية قالتنوع البيولوجي قيتنيف مع الت ثريا  احمللية لتغري املناخ.
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 إىل املستقبلالتحديات الناشئة والتطلع  -جيم

 

خالل التالع نىل املستقب ، سينون من الضرق ي مواجهلة علدد ملن التحلديا  الناشلئة يف جملالي األملن الغلذائي         من 

 قالتغذية. قتطم  هذه التحديا  بصو   خاصةت
 

      تلبية احلاجا  الغذائية قالتغذقية لدى سنان احلضر قالريف الذين تتزايد أعلدادهم، قللديهم أفضلليا

 غذائية متغري   

     زياد  اكتتاج الز اعي املستدام قاكتتاجية 

   تعزيز القد   على مواجهة تغّير املناخ 

   .نجياد حلول مستدامة للتنافل املتنامي على املوا د الابيعية 
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 الفصل الثالث: األسس واألطر الشاملة

 
قالتغذيلة.  قهلي تطلم  خالة عمل        يقّدم عدد من األطر الطاملة مبادئ قاسرتاتيجيا   ئيسية لتحقيق األملن الغلذائي  

، قاكعالن اخلتامي للقمة العامليلة لألملن الغلذائي    22مسةر القمة العاملي لألغذية قنعالن  قما بط ن األمن الغذائي العاملي

2009
، قاخلاو  التوجيهية الاوعية لدعم اكعملال املالرد للحلق يف غلذا  كلاٍف يف سلياق األملن الغلذائي اللوطين،          23

وجيهية بط ن احلوكمة املسسقلة حلياز  األ ا ي، قكذلك نطا  العم  الطام  التابع لألمم املتحلد ، قالعهلد   قاخلاو  الت

الدقلي اخلاص باحلقوق االاتصادية قاالجتماعية قالثقافية الذي أالّر احللق اكتسلاتي يف غلذا  كلاف، قمجيلع القلواتني        

قوق اكتسان.  قتتمتع أطر العم  التالية ب همية خاصة التصلاهلا  الدقلية السا ية ذا  الصلة باألمن الغذائي قالتغذية قح

 بصفة خاصة باألمن الغذائي قالتغذيةت

 24األهداف اإلمنائية لأللفية -ألف

 
توفر األهداف اكمنائية لأللفية التابعة لألمم املتحد  نطا ًا يطم   اتية أهداف نمنائية شاملة قحمدد  يتوجلب تنفيلذها   

للتصدي للفقر املداع قاحلرمان. قتطم  األهداف اكمنائية لأللفية غايا  قأهدافًا للقضا  على الفقر امللداع   2015حبلول 

قاجلوع  قتعميم التعليم االبتدائي  قتعزيز املساقا  بني اجلنسني قةنني املرأ   قخفن معّدل قفيا  األطفال  قدسني 

ص املناعة البطرية، قاملال يا، قأملراض أخلرى  قكفاللة االسلتدامة     الصحة النفاسية  قمنافحة مرض اكيدزش فريقس تق

البيئية، قتاوير شراكا  دقلية من أج  التنمية. قاألهداف اكمنائية لأللفية مرتاباة. ذلك أن خفلن تسلبة األشلخاص    

 األخرى لأللفية. هداف اكمنائية( يساهم بصو    ئيسية يف دقيق األ1اهلدف الغاية جيم من الذين يعاتون من اجلوع )

 اخلطـــوط التوجيهيـــة الطوعيـــة بشـــأن دعـــم اإلعمـــال املطـــرد للحـــق يف غـــذاء كـــاٍف -باء

 يف سياق األمن الغذائي الوطين

 
توفر اخلاو  التوجيهية الاوعية نطا ًا شاماًل لتحقيق أهداف األمن الغذائي قالتغذية. فهي تدعو نىل أن ينلون احللق يف   

لسياسا  األمن الغلذائي، قبراجمله، قاسلرتاتيجياته، قتطلريعاته  قأن مبلادئ حقلوق       غذا  كاٍف هو اهلدف الرئيسي 

اكتسان )املطا كة، قاملسا لة، قعدم التمييز، قالطفافية، قالنرامة اكتساتية، قالتمنني، قسياد  القاتون( هي اليت توجه 

قالل امغ، قاالسلرتاتيجيا ، قالتطلريعا     األتطاة اللُمصم مة لتحسني األمن الغذائي  قأته يلزم أن تعمل  السياسلا ،   

على تعزيز ةنني أصحاب احلقوق قمسا لة من تقع عليهم مسسقلية أدا  الواجب، مبا يعزز مبادئ احلقوق قااللتزاملا   

 قليل اكحسان قالصداا .
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 مبادئ روما اخلمسة بشأن األمن الغذائي العاملي املستدام -جيم

 
من الغذائي العاملي املستدام، اليت اعتمدتها القملة العامليلة لألملن الغلذائي يف  قملا يف      توفر مبادئ  قما اخلمسة بط ن األ

، دعامة اسرتاتيجية اوية للعم  املنسق من جاتب مجيع أصحاب املصلحة على املسلتويا   2009توفم شتطرين الثاتي 

 ا بة اجلوعت العاملية قاكاليمية قالقارية، بينما تتبنى النهغ املزدقج املسا  جتاه حم
 

االستثما  يف اخلام ذا  امللنية القارية، قالرامية نىل توجيه املوا د نىل بلرامغ قشلراكا  جيلد  التصلميم      :1املبدأ 

 قمستند  نىل النتائغ.

تعزيز التنسيق االسرتاتيجي على املسلتويا  الوطنيلة قاكاليميلة قالعامليلة لتحسلني احلوكملة، قتطلجيع         :2املبدأ 

 توزيع املوا د على حنو أفض ، قتاليف االزدقاجية يف اجلهود، قدديد الثغرا  على صعيد االستجابة.

( نجرا ا  مباشر  1ت لف مما يليت )بذل اصا ى اجلهد كتباع تهغ مزدقج املسا  قشام  لألمن الغذائي ي :3املبدأ 

( قبلرامغ متوسلاة قطويللة األجل  يف ميلادين      2للمنافحة الفو ية للجوع يف صفوف الفئلا  السلناتية األ لعف  )   

الز اعة املستدامة، قاألمن الغذائي، قالتغذية، قبرامغ التنمية الريفية الستئصال األسباب اجلذ يلة للجلوع قالفقلر،    

 ملارد للحق يف غذا  كاٍف.مبا يف ذلك اكعمال ا

 مان أن يسدي النظام املتعدد األطراف دق ًا اويًا من خالل ندخال دسينا  مستدامة على صلعيد كفلا      :4املبدأ 

 املسسسا  املتعدد  األطراف، قاد تها على االستجابة قالتنسيق، قفعاليتها.

 مان التزام مجيع الطركا  التزامًا مستدامًا قكبريًا باالستثما  يف الز اعلة قاألملن الغلذائي قالتغذيلة، ملع       :5املبدأ 

 توفري املوا د الالزمة يف التوايو املناسب قبصو   موثواة، قاملوجهة للخام قال امغ املتعدد  السنوا .

زة األراضي ومصـايد األمسـاك   اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليا -دال

 والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين

 
بطل ن  عللى اخلالو  التوجيهيلة الاوعيلة      ،2012يف دق تها اخلاصة الثامنلة قاللثالثني يف مايوشأيلا      ،اللجنةصاداو 

قمصلايد األمسلا     . قهي توّفر مرجعًا قتوجيهلا  لتحسلني حوكملة حيلاز  األ ا لي     احلوكمة املسسقلة حلياز  األ ا ي

  قالغابا  لتحقيق األمن الغذائي للجميع، قدعم اكعمال املارد للحق يف غذاٍ  كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين

 (.28)ز(، ص 4تظر اجلز  ا)

 اخلاصة باالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية املبادئ -هاء

 
، املبادئ اخلاصلة باالسلتثما ا    2014أار  اللجنة، يف دق تها احلادية قاأل بعني اليت عقد  يف أكتوبرشتطرين األقل 

 املسسقلة يف الز اعة قتظم األغذية.
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قعللى   –العاملة قاخلاصلة قالنلبري  قالصلغري       -قتعاجل هذه املبادئ مجيع أتواع االستثما ا  يف الز اعة قتظم األغذيلة 

تظم األغذية من نتتاج السلع قجتهيزها قتسويقها قبيعهلا بالتجزئلة قاسلتهالكها قاللتخلص منهلا. قتتلي  نطلا ا        امتداد 

مينن جلميع أصحاب املصلحة استخدامها عند تطجيع االستثما  يف الز اعة قتظم األغذيلة ملن خلالل ق لع سياسلا       

 ا ، قاتفااا  أق عقود فردية.قبرامغ قأطر تنظيمية قطنية، قبرامغ للمسسقلية االجتماعية للطرك

 املنتديات رفيعة املستوى املعنية بفعالية املعونة -واو

 
نىل سلسلة من مخسة مبادئ أساسية، قهلي تنابلق عللى     25قبرتامغ عم  أكرا بط ن فعالية املعنوتة يستند نعالن با يل

 البلدان اليت التزمو بهات

 :جيب أن تضع البلدان النامية سياساتها قاسرتاتيجياتها التنموية اخلاصة بها، قأن تدير عمللها   امللكية

 اخلاص يف جمال التنمية يف امليدان.  

 معوتتها مع األقلويا  احملدَّد  يف اسلرتاتيجيا  التنميلة   أن توائم اجلها  املاحنة على جيب  :املواءمة

 الوطنية يف البلدان النامية.

 أن تقوم بتنسليق عمللها التنملوي فيملا بينهلا للتاليف االزدقاجيلة        على اجلها  املاحنة جيب  :التنسيق

 قالتناليف املرتفعة بالنسبة نىل البلدان الفقري .

 :جيب أن ُيرّكز مجيع األطراف املعنيني باملعوتلة عللى حنلو أكل  عللى تتلائغ        اإلدارة لتحقيق النتائج

 يف حيا  الفقرا .  املعوتة، قالفرق امللموس الذي ددثه

 :جيب أن تنون اجلها  املاحنة قالبلدان الناميلة مسلسقلة بصلو   أكثلر شلفافية أملام        املساءلة املتبادلة

 بعضها البعن بالنسبة نىل استخدام أموال املعوتة، قأمام مواطنيها قبرملاتاتها بالنسبة نىل ت ثريا  املعوتة. 

 

اكمنلائي  املبادئ اليت ةث  األساس للتعلاقن  ، بالنسبة نىل الذين التزموا بها، 26شراكة بوسان لتعاقن نمنائي فعالدّدد 

ملنية أقلويلا  التنميلة ملن جاتلب البللدان الناميلة،        املبادئالفعال بني اجلها  املاحنة قالبلدان النامية. قتطم  هذه 

 لة أمام بعضها البعن. قتتضلمن جملاال    قالرتكيز على النتائغ، قالطراكا  الطاملة من أج  التنمية، قالطفافية قاملسا

العم  الفو ي تطجيع التنمية املستدامة يف حاال  النزاع قاهلطاشة، قالطراكا  لتعزيز املقاقمة، قخفن اابلية الت ثر يف 

قجه األزما ، قالتعاقن بني بلدان اجلنوب قالتعاقن الثالثي من أج  التنميلة املسلتدامة، قمنافحلة الفسلاد قالتلدفقا       

 ري الطرعية، قالقااع اخلاص قالتنمية، قةوي  تغّير املناخ.  غ
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 إطار العمل الشامل الـُمحدَّث لألمم املتحدة -زاي 

 
نن نطا  العم  الطام  احملد  هو تهغ منّسق على مستوى منظومة األمم املتحد  لدعم التدابري القاريلة الليت تلسدى نىل    

أمن غذائي قتغذقي. قبهذه الصفة، ليل صنًا متعدد األطراف أق صنًا حنوميلًا  سب  معيطة  يفية مستدامة قصامد  قنىل 

دقليًا. قاد ق ع فريق املهام الرفيع املستوى التابع ملنظومة األمم املتحد  قاملعين باألمن الغلذائي العلاملي أقل نطلا  عمل      

امللوجز  كطلا  العمل  الطلام  لألملم       بالنسخة 2011، قاسُتنَم  عام 2010، مت دديثه يف 2008شام  يف يوليوشةوز 

 املتحد .

 

قيقدم موجز نطا  العم  الطلام  احمللدَّ  عطلر  مبلادئ  ئيسلية للعمل  هليت مسلا ا  مزدقجلة نزا  األملن الغلذائي            

قالتغذقي  احلاجة نىل تهغ شام   قجود أصحاب احليازا  الصغري  قفاصة النسا  يف صلميم هلذه التلدابري  قزيلاد      

اد   تنيف سب  املعيطة األسرية  قمزيد من االسلتثما ا  األفضل  يف األملن الغلذائي قالتغلذقي  قأهميلة        الرتكيز على

قجود أسواق قجتا   مفتوحة قحسنة األدا   قايمة الطراكا  املتعدد  أصحاب املصلحة قاملتعلدد  القااعلا   قااللتلزام    

 ة املتمتعة بدعم ناليمي  قاملسا لة عن النتائغ. السياسي املستدام قاحلوكمة اجليد   قاالسرتاتيجيا  القاري

 أطر ووثائق أخرى -حاء

 
ذا  صلة  قاسرتاتيجيا  اد تنون مبادئنن عددًا من الوثائق، قالصنو ، قاخلاو  التوجيهية، قال امغ األخرى توّفر 

 قهي تطم تبتحقيق األمن الغذائي. 
 

  1989اتفااية حقوق الاف  لعام 

  1981املدّقتة الدقلية بط ن تسويق بدائ  لنب األم لعام 

   1979اتفااية القضا  على مجيع أشنال التمييز  د املرأ  لعام 

   1993نعالن القضا  على العنف  د املرأ  لعام 

   1995خاة عم  بيجني لضمان حقوق املرأ  لعام 

   169، ق98، ق87اتفاايا  منظمة العم  الدقلية 

 ي للمعرفة قالعلم قالتننولوجيا يف اجملال الز اعي من أج  التنمية التقييم الدقل 

 اكعالن اخلتامي الصاد  عن املسةر الدقلي لإلصالح الز اعي قالتنمية الريفية 

   نعالن األمم املتحد  بط ن حقوق الطعوب األصلية 

    التغذية. تعزيزنطا  قخا طة طريق مباد 
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 والربامج وتوصيات أخرىالفصل الرابع: توصيات للسياسات 

 
مع مراعا  اكعمال املارد للحق يف غذاٍ  كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين، قيف سياق األطر الطاملة الليت ق د قصلفها   

يف الفص  الثالث،  ة توافق دقلي قاسع بطل ن اسلتجابة السياسلا  املناسلبة نىل األسلباب النامنلة ق ا  اجللوع قسلو          

، باسلتثنا   اللجنلة ا  يف هذا الفص  نىل القرا ا  اليت مّت التوصل  نليهلا  يف   التغذية يف عدد من املناطق. قتستند التوصي

اجلزأين )ها ( ق)قاق(، حيث تت تى التوصيا  عن مصاد  أخرى. لنن هذه القائمة ليسو شاملة قسوف تتاو  مع ملرق   

. أملا التوصليا    نلة اللجالواو نذ جيري دديث اكطا  االسرتاتيجي العلاملي بصلو   منتظملة حبيلث يراعلي الرا ا        

لجنة فسوف ُتد ج يف النسخ املسلتقبلية ملن اكطلا  االسلرتاتيجي العلاملي.      الالناجتة عن املنااطا  قاليت صاداو عليها 

 قٌيدِ ج الفص  السادس عددًا من اجملاال  حيث توجد ثغرا  معرتف بها يف توافق اآل ا  يف مسائ  السياسا .  

 27النهج املزدوج املسار -ألف

 
قحيتاج النهغ املزدقج املسا ، املوحد يف مما سا  منظومة األمم املتحلد  قاللذي ةلو املصلاداة عليله كجلز  ملن أحلد         

مبادئ  قما لألمن الغذائي العاملي املستدام، نىل نيال  اهتمام حمّدد قعاج  لن  من التدخال  القصلري  األجل  قاألطلول    

تغذية. قمن املهم، يف هذا النهغ، التطديد على أن "األج  الاوي " ال يعين أجاًل للتصدي التعدام األمن الغذائي قسو  ال

التدابري اليت جيب أن تبدأ يف املستقب ، أق بعد االتتها  من اكجرا  القصري األج .  نمنا جيب أن ينالق هذان النوعان 

ة الفقر قاكعمال املارد للحق يف غذاٍ  من التدخال  أق "املسا ا " يف آن قاحد قباريقة مّتسقة من أج  النجاح يف حما ب

 كاٍف.

 

 العمل املباشر من أجل املعاجلة الفورية للجوع وسوء التغذية بالنسبة للفئات األضعف )أ(
 

جيب توجيه االهتمام نىل االحتياجا  الفو ية ألقلئك العاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية قالتغذقية، قذلك ةاشليًا  

يف التحر  من اجلوع. قمينن أن تطم  اكجرا ا  الفو ية طائفًة من التدخال ، ملن بينهلا املسلاعد     مع احلق األساسي 

الغذائية الاا ئة، قدفع أجلو  املعيطلة للعملال اللز اعيني، قتلدخال  التغذيلة قالتحلويال  النقديلة قأدقا  احلمايلة          

 سا  أسعا  األغذية.االجتماعية األخرى، قاحلصول على املدخال ، قالتدخال  اخلاصة بسيا

 

قجيب نيال  اهتمام خاص لتلبية االحتياجلا  التغذقيلة للنسلا ، قال سليما احلوامل  قاملر لعا ، قاألطفلال دقن َسلن         

األطفال من بني الفئا  األكثر ت ثرًا باتعدام األمن الغذائي قسو  التغذية، قيف حاال   السنتني قفاصة ملنع التقّزم. قُيعّد

 األزما  قالاوا ئ. 
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 التدابري املتوسطة/الطويلة األجل لبناء القدرة على املواجهة ومعاجلة األسباب اجلذرية للجوع )ب(
 

 تالبا  الرئيسية هيت، فإن امل28قعلى النحو الذي ق د قصفه يف برتامغ منافحة اجلوع 
 

      دسني اكتتاجية الز اعية قالنهوض بسب  املعيطة قاألمن الغذائي قالتغذيلة داخل  اجملتمعلا  الريفيلة

 الفقري   قتعزيز األتطاة اكتتاجية قالعمالة الالئقة  

  تنمية قصون املوا د الابيعية  ق مان احلصول على املوا د اكتتاجية 

 ة الريفية، مبا يف ذلك املرافق الالزمة لضمان األملان الغلذائي قصلحة احليلوان     توسيع تااق البنية التحتي

 قالنبا   قتوسيع سب  قلوج األسواق 

  ) تعزيز القد ا  يف جمال توليد املعلوما  قتطرها )البحو ، اك شاد، قالتعليم قاالتصاال 

 

 ربط املسارين )ج(
 

من الضرق ي ناامة  قابم مالئمة بني مسا ي التدخال  املباشر  أق الفو ية قالتدخال  املتوساةشقالاويلة األج . قمينن 

 -قاليت تتوافر أساسًا على شن  دويال  تقدية أق غذائيلة   -أن تنون أدقا  احلماية االجتماعية مث  شبنا  األمان 

تقال من املساعد  اكتساتية لالحتياجا  املزمنة نىل ُتُهلغ نمنائيلة متواعلة،    مبثابة جسر يربم بني املسا ين، فتجع  االت

طويلة األج  مبا يف ذلك االستثما ا  العامة يف البنيلة التحتيلة. قمينلن أن ترفلع هلذه األدقا  ملن مسلتويا  تغذيلة         

لك تزيلد القلد   عللى النسلب     الاف ، قدسِّن التنمية املعرفية، قالتحصي  املد سي، قنتتاجية العمل  املسلتقبلي، قبلذ   

قتطّجع التنمية. قمينن لنظم احلماية االجتماعية أن تسهم أيضًا يف اعتماد اخليا ا  املعيطية اليت تناوي على خماطر  

أعلى قدخ  أعلى، قختّفف من بعن نخفااا  األسواق. قأخريًا، ميننها أن ُتنفَّذ بارق تسهم هي األخرى يف تطلجيع  

 حمللية.اكتتاج قاألسواق ا
 

 قمللع ذلللك، فللإن عناصللر احلمايللة االجتماعيللة تتسللم غالبللًا بعللدم التنسلليق، قَاص للر األجلل ، قالتمويلل  مللن اخلللا ج، 

قال تنعنل بصو   مالئمة يف اسلرتاتيجيا  األملن الغلذائي قاحللد ملن الفقلر. قيعلاتي النلثري ملن العملال اللز اعيني،            

قسلو  التغذيلة، ألن الواتني العمل  األساسلية قسياسلا  احللد األدتلى         قالعاملني يف نتتاج األغذية، قُأس رهم من اجلوع 

لألجو  قتظم الضمان االجتماعي ال تطم  العمال الريفيني.  كما أن العمالة الرمسية، ق مان احللّد األدتلى للعليش هملا     

ل ملن اللدعم القصلري    . قجيب كسر حلقة التوكل ، قالتحلو  29عامالن أساسيان بالنسبة نىل األمن الغذائي قالتغذية للعّمال

األج  نىل الدعم األطول أجاًل. قينبغلي أن تلرد الل امغ االجتماعيلة كجلز  ال يتجلزأ ملن التطلريعا  الوطنيلة لتنفل            

االستدامة الاويلة األج ، قالقد   على التنبس. قينبغي ند اج اآلليا  احمللية القائمة لطلبنا  األملان بهلدف تعزيزهلا     

الثغرا  حني جتد اجملتمعا  احمللية تفسها يف حالة ملن اجللوع قاتعلدام األملن الغلذائي.       كتدابري كتقاذ احليا  قسّد

 )اتظر القسم األقل(.
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قتفرض البلدان اليت ةر ب زما  ممتد  أق متنر   دلديا  أكل  بالنسلبة لتنفيلذ اللن هغ امللزدقج املسلا ، قالد تتاّللب          

 تظر القسم حا (.اعتبا ا  خاصة مبا يف ذلك تهغ خاصة بالسياق. )ُأ

 

 لجنة اجلارية بشأن التقريب بني السياسات ذات الصلة بهذه املسألة:العمال أ
 

يف أعقاب منتدى اخل ا  الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي يف ظ  األزما  املمتد ، قالذي مت تنظيمله دلو  عايلة    

بإطلا  العمل  ملعاجللة األملن الغلذائي       ةالعضلوية املعنيل   ةالعم  املفتوح جمموعة( مت نتطا  2012لجنة )سبتم شأيلول ال

ملع مراعلا  أهميلة معاجللة لليل فقلم        30عاجل القضايا املتعلقة بالربم بني املسا ينتقاد  يف ظ  األزما  املمتد قالتغذية 

 االحتياجا  القصري  األمد فحسب، ب  قأيضا تعزيز التنمية يف األج  الاوي . 

 املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذيةتعزيز االستثمارات  -باء

 

نن االستثما ا  املسسقلة يف الز اعة قتظم األغذية أمر ال غنى عنه لتعزيز األمن الغذائي قالتغذية قدعم اكعمال املارد 

للحق يف غذا  كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين. قتطم  الز اعة قتظم األغذية جمموعة كاملة من األتطاة اليت 

عليها نتتاج السلع اليت مصد ها الز اعة، مبا يف ذلك املنتجا  الغذائية قغري الغذائية قاملاشية قالرعي قصيد يناوي 

األمسا ، مبا يف ذلك تربية األحيا  املائية قاحلراجة، قجتهيزها قتسويقها قبيعها بالتجزئة قاستهالكها قالتخلص 

خاو  من هذه اخلاوا . كما تطم  تظم األغذية جمموعة قاسعة منها  قاملدخال  الالزمة قاملخرجا  احملققة يف ك  

قاملسسسا ، ن افة نىل البيئة االجتماعية قالسياسية، قاالاتصادية، قالتننولوجية،  قاألشخاصمن أصحاب املصلحة 

 قالابيعية اليت تتم فيها هذه األتطاة.

 

اعفة بالنسبة نىل القااعا  التنميلية، مث  اااع قمينن لالستثما ا  يف الز اعة قتظم األغذية أن تسفر عن آثا  مض

اخلدما  أق الصناعا  التحويلية، مما يسهم كذلك يف دقيق األمن الغذائي قالتغذية قالتنمية االاتصادية عموما. قبدقن 

قديم مصاحبة االستثما ا  يف السلع قاخلدما  العامة، مث  البنية التحتية أق تعزيز اد ا  احلنومة احمللية على ت

اخلدما  العامة، فإن العديد من االستثما ا  يف الز اعة قتظم األغذية لن ينون ممننا. نال أن اد   االستثما ا  يف 

تظم بيئية تعم  بطن  جيد قعلى االستخدام املستدام للموا د على الز اعة قتظم األغذية على االستمرا  تتواف أيضا 

 بالتالي فإنمهمة قمس لة أغذية منتجة تظم الواو ذاته، فإن ايمة السالمة قالصحة يف نجياد ز اعة ق الابيعية. قيف

. عموماالصحة العامة سالمة البيئة قكتسان قاحليوان قام  يف ما يتعلق بصحة اتهغ شاعتماد عين ياالستثما  بنجاح 

 ة قلوائ  موثوانياتوتالب اتق ،ني، قالعمر، قعدم التمييزاحرتام املساقا  بني اجلنس ة علىاملسسقل ا االستثما قتناوي 

 قشفافة.قمتناسقة 
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قنن تطجيع االستثما ا  املسسقلة يف الز اعة قتظم األغذية اليت تسهم يف دقيق األمن الغذائي قالتغذية قتدعم اكعمال 

 على عاتق مجيع أصحاب املصلحة. املارد للحق يف غذا  كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين مسسقلية مجاعية ملقا 

 

 قتتحم  الدقل املسسقلية الرئيسية عن دقيق األمن الغذائي قالتغذية، قالوفا  بالتزاماتها مبوجب الصنو  الدقلية ذا 

الصلة باكعمال املارد للحق يف غذا  كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين  قعن احرتام حقوق اكتسان جلميع األفراد 

قمحايتها قنعماهلا. قينبغي للدقل أن ددد بو وح تواعها احرتام املستثمرين املقيمني يف أ ا يها قش أق اخلا عني 

 عمليا  اليت يقومون بها.لواليتها القضائية حلقوق اكتسان يف خمتلف ال

 

 هاغذية، قفقا السرتاتيجياتاألتظم يف الز اعة ق ةاملسسقل ا بيئة مواتية لالستثما فيز قتسدي الدقل دق ا فريدا يف د

، العامة قالسياسة ،دد  يف جماال  التطريعتها احملقظيفبالنظر نىل الوطنية قاكاليمية، حسب االاتضا ، اكمنائية 

، ةنينية ااتوتية قتنظيمية قمسسسيةقة يسياستهوض بيئة ع الدقل على . قتطج السلع العامةقاكدا   العامة، قتوفري 

عام  مجيع املستثمرين باريقة اليت ت ةاملسسقل ا الضماتا  املناسبة عند االاتضا ، لتعزيز االستثما توفري مبا يف ذلك 

أساس قينمن صحاب احليازا  الصغري . أل  دداحملصاح املحتياجا  قالا عادلة قمنصفة، مع األخذ بعني االعتبا 

ما بني السياسا  قالقواتني قاللوائ  يف جمموعة من  قاالتساق قالقد   على التنبس يفناسق التةنينية يف تهيئة بيئة 

ختايم عمليا  من خالل بطن  أك   قاالتساقناسق التقمينن تعزيز األغذية. تظم الز اعة قذا  الصلة باجملاال  

اتساق السياسا ، املتعلقة باملعامال  الداخلية قاخلا جية قمينن معاجلة . قفيما بينها القااعا   متعدد قتنسيق

 تما يلي من خالل ،قمجيع أتواع أصحاب املصلحة
 

ع  ق ع أق تنييف سياسا  قاواتني قلوائ  شفافة قمستقر ، مبا يف ذلك من خالل  املبادئتابيق  (1)

 قاملسا لة، حسب االاتضا   الرصدآليا  

النهوض باملطا كة اجملدية ألصحاب املصلحة املعنيني يف السياسا  املتعلقة باالستثما ا  يف الز اعة  (2)

طريق ناامة منصا  متعدد  القااعا  قمتعدد  قش أق صنع السياسا ، مبا يف ذلك عن قتظم األغذية 

 أصحاب املصلحة شاملة قمنصفة 

 يف خمتلف مستويا  احلنومة  قالدعمتعزيز التنسيق  (3)

غري التمييزي نىل املعلوما  قاخلدما  قاحلوافز قاملوا د قاهليئا  احلنومية ذا   الوصولتعزيز  (4)

 الصلة 

غري اخلاصة بتسوية املنازعا  بارق لزمة ااتوتا املليا  اآلقيد  ااحمل قاكدا يةاهليئا  القضائية  (5)

قب سعا  معقولة، يف املتناقل، ق ،قفعالة ،قمنصفة ،قعادلة ،قتراعي الفوا ق بني اجلنسني ،ةييزية

  ، قشفافةاملناسبيف الواو ق

 الوالية الوطنية.داخ  تااق  ةواجبالالعناية التعهد ب (6)
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على التخفيف من حلد  املخلاطر قندا تهلا لتعظليم      الرتكيزع ممسسقلية تابيق املبادئ  املصلحة أصحابقيتحم  مجيع 

كما يتحم  قظرقفهم.  همسياابعلى األمن الغذائي قالتغذية، قذا  الصلة املرتتبة اآلثا  السلبية  قجتنباآلثا  اكجيابية 

بذل العنايلة   ية قأي ااتون دقلي معمول به، قالعم  معمجيع أصحاب املصلحة مسسقلية االمتثال للقواتني قاللوائ  الوطن

 الواجبة لتجنب اتتها  حقوق اكتسان.
 

 31زيادة االستثمارات اليت تراعي أحوال أصحاب احليازات الصغرية يف الزراعة -جيم

 
الصلغري  أتفسلهم،    من املعرقف أن اجلز  األك  من االسلتثما ا  يف الز اعلة يقلوم بله املزا علون قأصلحاب احليلازا        

قمجعياتهم التعاقتية، قاملطرقعا  الريفية األخرى، يف حني أن بقية االسلتثما ا  يقلوم بهلا علدد كلبري ملن اجلهلا         

الفاعلة اخلاصة، النبري  قالصغري ، على امتداد سلسلة القيمة، قكذلك جها  من جاتب احلنوما . قيسدي املزا علون  

منهم من النسا ، دق ًا  ئيسيًا يف نتتاج معظلم األغذيلة الليت ُتسلتهلك حمليلًا يف       من أصحاب احليازا  الصغري ، قكثري

 .32العديد من األااليم النامية، قهم املستثمرقن الرئيسيون يف اااع الز اعة يف كثري من البلدان النامية

 

 :33يلي ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني مبا واملنظمات الدولية واإلقليمية ُتوصى الدول
 

 مان أن ُتعَاى االستثما ا  العامة قاخلدما  قالسياسا  املتعلقة بالز اعة األقلوية الواجبة لتعزيز  )أ(

قدعم قاستنمال استثما ا  أصحاب احليازا  الصغري ، مع نيال  اهتمام خاص للمرأ  املنتجة 

 عم لألغذية اليت تواجه صعوبا  معينة، قدتاج نىل سياسا  توعية، قنىل الد

 مان أن ُتعاي السياسا  الز اعية قاالستثما  العام األقلوية كتتاج األغذية قدسني مستويا   )ب(

التغذية، خاصة للسنان األ عف، قزياد  صمود تظم األغذية احمللية قالتقليدية، قالتنوع البيولوجي.  

اب احليازا  الصغري ، قيلزم توجيه االهتمام نىل تعزيز اكتتاج املستدام لألغذية من جاتب أصح

قختفين خسائر ما بعد احلصاد، قزياد  القيمة املضافة بعد احلصاد، قتطجيع أسواق األغذية 

احمللية قالوطنية قاكاليمية لصاح أصحاب احليازا  الصغري ، مبا يف ذلك قسائ  النق ، 

 قالتخزين، قالتجهيز 

حمّفز يف صياغة شراكا  بني املستثمرين   مان أن تقوم السياسا  قاالستثما ا  العامة بدق  )ج(

الز اعيني، مبا يف ذلك شراكا  بني القااعني العام قاخلاص، قشراكا  بني تعاقتيا  املزا عني 

اخلاصة، قشراكا  داخ  القااع اخلاص، لضمان أن تتلقى مصاح أصحاب احليازا  الصغري  

 اخلدما ، قأن ُتصان بواساة تلك الطراكا    

قتنفيذ السياسا  اليت تّيسر حصول أصحاب احليازا  الصغري  على االئتمان، قاملوا د، تطجيع  )د(

 قاخلدما  التقنية قخدما  اك شاد الز اعي، قالت مني قاألسواق  
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 توجيه االهتمام الالئق نىل األسواق اجلديد ، قاملخاطر البيئية اليت تواجه ز اعة أصحاب احليازا  )هل(

الصغري ، قتصميم اخلدما  قالسياسا  االستثما ية للتخفيف من هذه املخاطر، قتعزيز اد   أصحاب 

احليازا  الصغري  من النسا  قالرجال على ندا تها )مثال، ةنني أصحاب احليازا  الصغري  من 

ا   خماطر احلصول على األدقا  املالية قأدقا  ندا   املخاطر مث  الضمان احملصولي التجديدي، قند

 األحوال اجلوية، ق مان األسعا  قتواتغ االئتمان التجديدي( 

نشرا  املنظما  اليت ةث  أصحاب احليازا  الصغري  من الرجال قالنسا  قالعمال الز اعيني بصو    )ق(

تاشاة يف صياغة، قتنفيذ، قتقييم السياسا  اخلاصة باالستثما  يف الز اعة، قيف تصميم برامغ 

 يف الز اعة، قسالس  القيمة الغذائية.  االستثما 

 

قاد ُأدِ جو توصيا  أخرى مهمة مينن أن ُتسهم يف زيلاد  االسلتثما ا  الليت تراعلي اعتبلا ا  أصلحاب احليلازا         

الصغري  يف الز اعة دلو عنلوان "تلدابري لزيلاد  نتتلاج األغذيلة قتوافرهلا"، يف القسلم جليم )"مواجهلة تقللب أسلعا              

 يف القسم ها  )"زياد  اكتتاجية قاكتتاج الز اعي ب سلوب اجتماعي قااتصادي مستدام بيئيًا"(. األغذية"(، قكذلك

 

احلوكمة اجليد  للحياز  أمر حاسم لتطجيع االستثما  الذي يراعي اعتبا ا  أصحاب احليلازا  الصلغري  يف الز اعلة،    

الة صغا  منتجي األغذية، الذين غالبًا ملا تنلون حقلوق    تظرًا نىل أن احلياز  غري املستقر  تثبم االستثما ، قفاصة يف ح

احلياز  لديهم غري مضموتة نىل أبعد حد. لذا، يوصى بطد  بتنفيذ اخلاو  التوجيهية بط ن احلوكملة املسلسقلة حليلاز     

 األ ا لللي يف سلللياق زيلللاد  االسلللتثما ا  الللليت تراعلللي اعتبلللا ا  أصلللحاب احليلللازا  الصلللغري  يف الز اعلللة     

 زاي(. تظر القسم ا)

 

تقر مبادئ االستثما ا  املسسقلة يف الز اعة قتظم األغذية بالدق  احليلوي ألصلحاب احليلازا  الصلغري  قأهميلة تعزيلز       

اد تهم على االسلتثما . قتل ز هلذه املبلادئ أن االسلتثما ا  املسلسقلة تطلم  االسلتثما ا  ذا  األقلويلة يف أصلحاب           

فيهم صغا  املنتجني قاجملهزين قالرعا  قاحلرفيون قصيادق األمسا  قأفلراد  احليازا  الصغري  قمن جاتبهم قمعهم، مبا 

اجملتمعا  احمللية الذين يعتمدقن بطن  قثيق على الغابا  قالطعوب األصلية قالعمال الز اعيون. قلتعزيلز اسلتثما ا    

زيلز االسلتثما ا    أصحاب احليازا  الصغري  قت مينهلا، ملن الضلرق ي أيضلا نشلرا  أصلحاب املصللحة اآلخلرين قتع        

املسسقلة من جاتبهم قفقا هلذه املبادئ. قتضالع الدقل بدق   ئيسي يف ةنني اسلتثما ا  أصلحاب احليلازا  الصلغري      

 تمن خالل ةمسسقلباريقة  ستثما القدعمها قتنملتها قةنينهم من ا
 

الصغري  قمعوااتهم باريقة تراعي الفوا ق بني اجلنسني يف  معاجلة احتياجا  أصحاب احليازا  (1)

السياسا  قالقواتني قاللوائ ، قق ع االسرتاتيجيا  ملعاجلة مس لة تنمية القد ا  من خالل دسني 

نمناتية احلصول على اخلدما  االستطا ية قاملالية، مبا يف ذلك الت مني قالتعليم قاك شاد قالتد يب 

  ةقالبنية التحتي
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اليت دسن سالمة نتتاج أصحاب احليازا   قالتننولوجيا تعزيز نمناتية احلصول على املدخال   (2)

 الصغري  قجودته قاستدامته قتنوعه 

تيسري حصول أصحاب احليازا  الصغري  على اخلدما  العامة قالفوائد املت تية من السياسا   (3)

يازا  الصغري  على املستويني الوطين أق قال امغ العامة، من خالل نتطا  سجال  ألصحاب احل

 اكاليمي 

تطجيع الوصول نىل األسواق قمطا كة أصحاب احليازا  الصغري  من خالل تبسيم اكجرا ا   (4)

 اكدا ية قالسعي نىل منع املما سا  اجملحفة 

 دعم تنمية األسواق بالنسبة نىل االاتصادا  الريفية. (5)

 

يع املستوى د اسة مقا تة للمعواا  اليت تواجله اسلتثما  أصلحاب احليلازا  الصلغري  يف      قاد أجرى فريق اخل ا  الرف

، ما سيقدم املزيد من املعلوما  ملداقال  34املعواا عاجلة هذه الز اعة يف سيااا  خمتلفة مستعينًا فيا ا  سياساتية مل

 .للجنةقتوجيها  حمدد  

 

 35ملساعدة املزارعني موازمبيق: وكاالت األمم املتحدة تضافر جهودها

 

جنحو حنومة موزامبيق يف تنفيذ برتامغ مطرت  بعنوان "بنا  سالس  ايمة للسللع األساسلية ق قابلم السلوق لرابالا       

املزا عني"، قذلك بدعم من برتامغ األغذية العاملي، قمنظملة األغذيلة قالز اعلة، قالصلندقق اللدقلي للتنميلة الز اعيلة،        

أسلر  ملن أسلر امللزا عني حتلى تهايلة علام         11 000د  منه أكثلر ملن   قتظام اضايا املرأ  يف األمم املتحد ، قاد استفا

حنومة موزامبيق بدعم من برتامغ األغذية العاملي، يف حني جيري تنفيذه ملن  من اب  هذا ال تامغ يتم تنسيق . ق2011

  ملن أجل  التقلّدم"    جاتب منظمة األغذية قالز اعة قالصندقق الدقلي للتنمية الز اعية. قال تامغ مرتبم مببلاد   "الطلرا  

بلدًا، قتوّفق بني طلب برتامغ األغذية العاملي على األغذية األساسلية   21التابعة ل تامغ األغذية العاملي، قاليت تنفَّذ يف 

قدعم الطركا  من جهة اكمدادا  ملساعد  أصحاب احليازا  الصغري  على اكتتاج، ققلوج األسواق، قكسب املزيد. قيف 

عو مسسسا  حنومية من ابي  قزا   الز اعة، ققزا   الصلناعة قالتجلا  ، ققزا   التخاليم قالتنميلة،     موزامبيق، ا ال

بدق   ئيسي يف جمال التنسيق على املستويني الوطين قاحمللي، يف حني قّفر  خلدما  املقاطعلة لألتطلاة االاتصلادية     

 اك شاد الز اعي للعّمال.   

 

، ت تو فوائد عديد  عن هذا ال تامغ. قنتالفينلا، الليت هلي ملن     (Etalvinha) الفيناقبالنسبة نىل صغا  املزا عني مث  نت

مقاطعة زامبزيا الطمالية، عضو  يف نحدى منظما  املزا عني األ بعة عطر  يف مولوكلوي املطلا كة يف ال تلامغ املطلرت .     

خالل تقنيا  تنظيف خاصة متلوّفر  يف  قاد مّت تد يب املزا عني لتحسني أساليب نتتاجهم، قزياد  جود  منتجاتهم من 

. قعلّمنا ذلك التد يب كيف تلز ع  2010منازهلم. "حضر  دق   تد يبية أاامتها منظمة األغذية قالز اعة يف ما سشآذا  

بذق تا بارق خمتلفة، قكيف ترقي حماصيلنا، قكيف تضمن جود  البذق "، تصرح نتالفينا. "يف املا ي، كنلو أحصل    
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ة مقاب  الذ   اليت أبيعها  أّما اآلن، فبا  بإمناتي أن أفص  احلبوب قأن أحص  على أسعا  أفض  على أسعا  منخفض

 مقاب  توعية أفض  من الذ  ".   

 

يف املز علة يف اجملتمعلا  احملليلة، ملسلاعد       ققّفر برتامغ األغذية العاملي التموي  كاامة مسلتودعا  جديلد  قسللوا    

املزا عني على دسني عملية ختزين حماصيلهم، قةنينهم من بيع منتجاتهم ب سعا  أعلى. قكذلك، قّفر  املستودعا  

 مواعًا لعمليا  البيع املختلاة، قبالتالي لتحديد أسعا  أكثر مال ملة. قةثل  دق  الصلندقق اللدقلي للتنميلة الز اعيلة يف      

العم  على نتطا  صندقق  ماتا  تتوّلى ندا ته مسسسة حملية للتموي  الصغري ُتسلتخد م لتغايلة خملاطر أي ختّللف يف     

تسديد القرقض. قيدعم كّ  ملن احلنوملة قالصلندقق اللدقلي للتنميلة الز اعيلة امللزا عني قالطلركا  املخلوَّلني يف نجلرا            

ق  املمننة، يف العقود اليت ُت  م بني منظما  املزا عني على أن يطّن  مفاق ا  مع املسسسا  املالية لتحديد أفض  الطر

برتامغ األغذية العاملي توعًا من النفالة. قتتذّكر نتالفينا بن  فرح اائلةت "نن الدخ  الذي جنيته من زياد  مبيعلاتي ملن   

 ".   ألسرتياألخرى الذ   قالفاصوليا  يسم  لي بتوسيع نتتاجي، قتعليم أقالدي، قتلبية االحتياجا  

 

 

 36مواجهة التقلب املفرط يف أسعار األغذية -دال

 
يتل ثر   يعاتي السنان األكثر فقرًا بصفة خاصة من تقلبا  أسعا  األغذية، قكلذلك ملن تنلاليف امللدخال  قالنقل . كملا      

صغا  منتجي األغذية أيضًا بفع  اد  أك  من عدم اليقني اد ينعنل سلبًا على اكتتاج قعلى دخلول األسلواق. قيفلرض    

التقلب الطديد لألسعا ، الذي اد ي تي تتيجة للتنوع يف جاتب اكملدادا ، دلدّيا  اجتماعيلة قسياسلية بالنسلبة نىل      

ملث  هذه التحديا  يف بعن األحيان تدخال  يف ك  حاللة عللى حلد ،     السلاا  الوطنية. قاد استتبعو االستجابا 

قغري منسقة يف أسواق األغذية قالز اعة، األمر الذي اد يفاام تقّلب األسعا  قالو ع العاملي لألسواق. قت ز  لرق   بلذل   

 تقلّوض ت ثرياتهلا احللق يف    جهود دقلية مّتسقة للتصدي لألسباب اهلينلية للتقلب املفر  يف أسعا  األغذية، قلضمان أال

 . 37الغذا  الذي يتمتع به املستهلنون قاملنتجون الصغا  اهلامطيون
 

قبإمنان التدفقا  التجا ية املفتوحة داخ  البلدان قبينها، قاألسواق الطفافة قالفاعلة، أن تسدي دق ًا نجيابيلًا يف تعزيلز   

ص يف األسواق الدقلية قذلك من خالل مفاق ا  جتا يلة متعلدد    األمن الغذائي قالتغذية.  قينبغي السعي نىل تعزيز الفر

 األطراف. 
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لذلك ُتوصى الدول واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة وأصـحاب املصـلحة اآلخـرون املعنيـون بتطـوير وتنفيـذ التـدابري           

 :38التالية، من بني غريها من التدابري
 

 رة على مواجهة الصدمات:تدابري لزيادة إنتاج األغذية وتوافرها، ولتعزيز القد
 

زياد  االستثما  العام قاخلاص املستقر قاملستدام لتعزيز تظم نتتاج أصلحاب احليلازا  الصلغري ، قتطلجيع      )أ(

اكتتاجية الز اعية، قدعم التنمية الريفية، قزياد  القد   على الصمود، مع نيال  اهتمام خلاص نىل ز اعلا    

 أصحاب احليازا  الصغري  

التوسع بد جة كبري  يف البحو  الز اعية قالتنمية قةويلها، مبا يف ذلك علن طريلق تعزيلز أعملال     تطجيع  )ب(

، قدعللم تظللم البحللو  الوطنيللة، 39اجلماعللة االستطللا ية للبحللو  الز اعيللة الدقليللة اللليت مت نصللالحها 

 ، مبلا يف  قاجلامعا  العامة، قمسسسا  البحو ، قتطجيع تق  التننولوجيا، قتقاسلم املعرفلة قاملما سلا   

ذلك الز اعة األسلرية، قتنميلة القلد   علن طريلق التعلاقن بلني الطلمال قاجلنلوب، قالتعلاقن بلني بللدان             

 اجلنوب  

دعم ايام البلدان األعضا  بو ع أق باستعراض اسرتاتيجيا  قطنية شلاملة لألملن الغلذائي قالتغذيلة تنلون       )ج(

لة، قتطلم  كافلة الطلركا  الرئيسليني عللى املسلتوى       مملوكة للبلدان قخا عة لتوجيهاتها، قتستند نىل األد

الوطين، قخاصة اجملتمع املدتي، قاملنظما  النسائية قمنظملا  امللزا عني، قتسكلد ةاسلك السياسلا  يف      

القااعا  املعنية، مبا يف ذللك السياسلا  االاتصلادية الوطنيلة، قذللك ملواجهلة التقللب املفلر  يف أسلعا           

 األغذية  

 ا  قاحلللوافز لتقليلل  اهلللد  قاخلسللائر يف النظللام الغللذائي، مبللا يف ذلللك مواجهللة خسللائرحبللث اكجللرا  )د(

 ما بعد احلصاد.

 

 إجراءات للحد من تقلب األسعار
 

املعلوملا  املتعلقلة ب سلواق األغذيلة قزيلاد  شلفافيتها،        لتحسلني  40دعم تظام معلوما  األسلواق الز اعيلة   )هل(

قنشرا  املنظما  الدقلية، قاجلها  الفاعلة يف القالاع اخللاص، قاحلنوملا  قذللك لضلمان النطلر العلام        

 ملنتجا  املعلوما  الرفيعة اجلود  قاخلاصة باألسواق الغذائية يف الواو املالئم 

استجاباتها بطن  أفض  يف أقاا  أزما  أسعا  األغذية، مبا يف ذلك علن  اكارا  حباجة البلدان نىل تنسيق  )ق(

 طريق منتدى االستجابة السريعة التابع لنظام معلوما  األسواق الز اعية 

 دسني شفافية أسواق املطتقا  الز اعية قتنظيمها قاكشراف عليها  )ز(

ن متسلما بالطلفافية قالابال للتوالع ملن أجل        مع اكشا   نىل أهمية قجود تظام جتا ي دقلي لألغذيلة ينلو   )ح(

التخفيف من التقلبا  املفرطة يف األسعا ، ينبغي مواصلة الرتكيز على ناامة تظام جتا ي متعدد األطلراف،  

خا ع للمسا لة، قاائم على القواعد، يراعي الطواغ  املتصلة بلاألمن الغلذائي قالتغذيلة، قخاصلة شلواغ       
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النامية املستو د  الصلافية لألغذيلة.  قيف هلذا السلياق، دعلم االختتلام الاملوح         أا  البلدان منوًا، قالبلدان

 قاملتوازن قالطام  جلولة الدقحة للتنمية، طبقًا لواليتها 

قذللك اسلتنادا نىل تقييملا      –حيثما يتناسب قنذا ااتضو الضلرق     –استعراض سياسا  الواود احليوي  ) (

الفلرص قالتحلديا  الليت الد ةثللها هلذه السياسلا  بالنسلبة لألملن          متوازتة اائمة على الَعللم، لتحديلد   

الغذائي، حتى يتسنى نتتاج الوالود احليلوي حيثملا ينلون جملديًا ملن الناحيلة االجتماعيلة قاالاتصلادية          

 قالبيئية. 

 

 تدابري للتخفيف من التأثريات السلبية لتقلب األسعار
 

الت ثريا  السلبية لتقلب األسلعا ، مبلا يف ذللك علن طريلق       زياد  دق  الدقلة، حيثما يتناسب، يف ختفيف )ى(

ق ع اسرتاتيجيا  قشبنا  أمان قطنية مستقر  قطويلة األج  للحماية االجتماعية، تعنلى بطلن  خلاص    

 يف أقاا  األزما   بفئا  السنان املستضعفة مث  النسا  قاألطفال، قمينن مضاعفتها قتوسيعها

تماعي الوطنية قاحمللية، قآليا  التو يد احمللية، كّلما تناسب ذلك، لتقلديم  استخدام شبنا  األمان االج ) (

املعوتة الغذائية، مع األخذ يف االعتبا  لعامل  الوالو، قالسلوق، قاكتتلاج، قالعوامل  املسسسلية، قعوامل         

 أخرى ذا  الصلة قفقًا لقواعد النظام التجا ي املتعدد األطراف  

طر، مبا يف ذلك للتخفيف من ت ثري صدما  األسعا ، كد اجها يف االسلرتاتيجيا   تاوير أدقا  ندا   املخا )ل(

األغذيلة بالنسلبة للفئلا     الوطنية املتصلة باألمن الغذائي، قتركيزها على التخفيف من خماطر تقلب أسعا  

ة لصغا  منتجي قينبغي نيال  االهتمام أيضًا نىل ند اج املما سا  الفضلى قالد قس املستفاد  بالنسباأل عف. 

 األغذية امُلعر َ ني للصدما    

نزالة القيود أق الضرائب غري العادية على األغذية اليت مّت شراؤها ألغراض نتساتية غري جتا ية ملن جاتلب    )م(

 برتامغ األغذية العاملي قعدم فر ها يف املستقب   

 أقالا  ا تفلاع أسلعا  األغذيلة قتقلبهلا      الرتحيب مبزيد من الدعم اللدقلي للمسلاعد  الغذائيلة، ال سليما يف     )ن(

 استنادًا نىل احلاجة، مبا يف ذلك يف نطا  اتفااية املعوتة الغذائية. 

 

 لجنة اجلارية بشأن التقريب بني  السياسات ذات الصلة بهذه املسألة:الأعمال 
 

املزيلد ملن املعلوملا      والدم  ،عم  فريق اخل ا   فيع املستوى على د اسة تتعلق بالواود احليوي قاألملن الغلذائي   قدل

 .(كاف)اتظر القسم  لجنةحمدد  لملداقال  قتوجيها  
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 لجنة على صعيد تقريب أكرب بني السياسات بشأن هذه القضيةالتوصيات 
 

لجنة ب ن تقوم املنظما  الدقلية املعنية، من خالل التطاق  ملع مجيلع أصلحاب املصللحة املعنليني، مبواصللة       الأقصو 

تقييم العقبا  قمدى فعالية نتطا  احتياطيا  غذائية، حملية ققطنيلة قناليميلة، قاحلفلاظ عليهلا. قطلبلو كلذلك ملن        

يني، بلو   نطا  عم  ملسود  مدقتة سلو  طوعية خاصلة  املنظما  الدقلية، قبالتطاق  مع أصحاب املصلحة اآلخرين املعن

 بإدا   احتياطيا  أغذية الاوا ئ اكتساتية.  

 

 41ما هو نظام معلومات األسواق الزراعية؟

 

نن النظام العاملي ملعلوما  األسواق الز اعية، الذي أطلقته جمموعة العطرين، يهدف نىل تعزيز املعلوملا  علن تواعلا     

األسواق بط ن القم ، قالذ  ، قاأل ز قفول الصويا من خلالل توثيلق التعلاقن قاحللوا  بلني البللدان الرئيسلية املنتجلة،         

ىل دسني املعلوما  املتعلقة باألسواق الز اعية، قالتحالي ، قالتوّاعا  عللى  قاملصّد  ، قاملستو د . قيهدف هذا النظام ن

املستويني الوطين قالدقلي  قتقديم التقا ير عن ظرقف السوق الدقلية، مبا فيها أقجه الضعف البنيوي، عنلد االاتضلا ،   

وملا  علن السياسلا  قدليللها،     قتعزيز القد   العاملية من حيلث اكتلذا  املبنلر بطل ن هلذه التحّركلا   قمجلع املعل       

قتطجيع احلوا  قاالستجابا ، قتنسيق السياسا  الدقلية  قبنا  القد ا  جلمع البياتا  يف البللدان املطلا كة.  قيضلم    

املطا كون يف جمموعة تظام معلوما  األسواق الز اعية بلدان جمموعة العطرين، قنسباتيا، قبللدان ملن خلا ج جمموعلة     

ملحوظة من اكتتاج العاملي قجتا   السلع اليت يغّايها هذا النظام. قيت لف تظام معلوما  األسلواق  العطرين ةتلك حصة 

الز اعية من أماتة، تضم تسع منظما  دقلية قحنومية دقلية، ااد   على مجلع املعلوملا  قدليللها، قتطلرها بصلو        

ملعلوما  اخلاصة بسوق األغذية مع ممثلني تقنيني من منتظمة فيما خيص حالة األغذية قتواعاتها  قفريقا عامليا معنيا با

مجيع البلدان األعضا   قمنتدى االستجابة السريعة، يتل لف ملن كبلا  املسلسقلني يف عواصلم البللدان األعضلا  يف تظلام         

ا يطلم   لجنلة أساسلية جلدًا. قهلذ    المعلوما  األسواق الز اعية.  قالرقابم القائمة بني تظام معلوما  األسواق الز اعية ق

لجنة كمرااب دائلم يف تظلام   اللجنة، قفاصة من خالل ةثي   ئيل الحوا ًا بني منتدى االستجابة السريعة يف النظام ق

 معلوما  األسواق الز اعية.

 

 42التصدي لقضايا املساواة بني اجلنسني يف جمالي األمن الغذائي والتغذية -هاء

 
غذائي قالتغذية يف البلدان النامية، قلننها تتمتع دائما بإمناتية أال  حجملا   تساهم املرأ  بطن  حيوي يف دقيق األمن ال

من الرج  يف احلصول على املوا د قالفرص باعتبا ها من املزا عني األكثر نتتاجية. قغالبًا ما تفتقر امللرأ  نىل أملن حيلاز     

ة، قاملعلدا  امليناتينيلة، قالتعلليم    أ ا يها، قنىل احلصول عللى امللدخال  مثل  األمسلد ، قسلالال  البلذق  احملّسلن       

األساسي املّتص  باألتطاة الز اعية، قاحلصول املناسب على االئتمان قخدما  اك شلاد الز اعلي. قعلالقً  عللى ذللك،      
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، فإن سد الثغر  بني الرجل  قامللرأ    43 2011غالبًا ما تتعّرض للعنف اهلينلي. قطبقًا لتقرير حالة األغذية قالز اعة عام 

يف املائلة، قهلذا مينلن     30نىل  20صول على املدخال  مينن أن يزيد من غال  مزا ع املرأ  بنسلبة تلرتاقح ملن    يف احل

التغذيلة   اصلو  يف املائة، قأن يقّل  من اتتطلا    4نىل  2.5بدق ه أن يزيد من اكتتاج يف البلدان النامية بنسبة ترتاقح بني 

 يف املائة. 17نىل  12بنسبة ترتاقح من 

 

 ُتوصى الدول، واملنظمات الدولية واإلقليمية، ومجيع أصحاب املصـلحة اآلخـرين املعنـيني، بالقيـام مبـا يلـي،       لذلك

 :44من بني أمور أخرى
 

 تطجيع اياد  املرأ  بصو   نجيابية، قتعزيز اد   املرأ  على التنظيم اجلماعي، قخاصة يف القااع الريفي  )أ(

 ا  يف ما يتعلق باالستجابا  الوطنية قالدقلية للتحديا  الوطنية قالعاملية نشرا  املرأ  يف عملية صنع القرا )ب(

 اليت تواجه األمن الغذائي قالتغذية قالبحو  الز اعية 

ق ع نطا  سياساتي قااتوتي يناوي على  صلد االمتثلال عللى حنلو مناسلب، بغيلة  لمان حصلول امللرأ            )ج(

ا ، مبلا يف ذللك ملنيلة األ ض قتوا ثهلا، قاحلصلول عللى       قالرج  على املوا د اكتتاجية عللى الدم املسلاق   

اخلدما  املالية، قالتننولوجيا قاملعلوما  الز اعية، قتسجي  تطلا  األعملال التجا يلة قندا تهلا، قفلرص      

العمالة، قس ّن القواتني اليت دمي امللرأ  ملن مجيلع أشلنال العنلف، قنتفاذهلا. قينبغلي للبللدان، حيثملا          

 ع القواتني القائمة اليت تناوي على التمييز، قتعدي  القواتني التمييزية يتناسب، مراجعة مجي

اعتماد قتنفيذ تطريعا  حلماية األمومة قاألبّو ، قما يتص  بذلك من نجرا ا  تسم  للنسا  قالرجلال بل دا     )د(

يلام يف تفلل   أدقا  مقّدمي الرعاية، قمن ثم توفري االحتياجا  التغذقية ألطفاهلم قمحاية صلحتهم، ملع الق  

 الواو حبماية أمنهم الوظيفي 

تصميم خام قسياسا  قبلرامغ اسلتثما  ز اعلي تلوّفر للنسلا  قالرجلال فرصلًا متسلاقية يف احلصلول عللى            )هل(

اخلدما  قالعمليا  ال تاجمية، قذلك اتاالاًا من ند ا  التزاما  النسلا  قالرجلال باالاتصلادا  املنزليلة     

 احتياجاتهم املختلفة  قتربية األطفال قاالعرتاف ب

ند اج دسني الو ع التغذقي للنسا ، قاملراهقا ، قالرّ لع، قاألطفلال، مبلا يف ذللك اجللوع املسلترت، أق        )ق(

حاال  تقص املغذيا  الدايقة، قالبداتة، باعتبا ها مظهرًا جديدًا من مظاهر سو  التغذية، كغاية قا لحة،  

قاألمن الغذائي قالتغذية، قاالستجابا  الاا ئة، قاالسلرتاتيجيا    قتتيجة متواعة لل امغ املتعلقة بالز اعة

 قالسياسا ، بد ا من التصميم حتى التنفيذ 

القيام بتحلي  يف جمال اضايا اجلنسني، قنجرا  عمليا  تقييم بط ن أثر التغذية لتلوفري املعلوملا  الالزملة     )ز(

قاملطرقعا  قتنفيلذها ق صلدها قتقييمهلا، مبلا يف     لو ع سياسا  األمن الغذائي قالتغذية، قتصميم ال امغ 

ذلك استخدام املسشرا  قاألهداف قالتمويال  املالئمة من حيث املسلاقا  بلني اجلنسلني. أملا اكحصلا ا       

 املتعلقة باألمن الغذائي قالتغذية فينبغي جتزئتها على أساس اجلنل قالفئة العمرية 
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ذية امُلنت ج ة داخ  املنازل قحدائق املدا س، قالليت تطلجع حضلو     دعم اعتماد برامغ شبنة أمان تطم  التغ )ح(

الفتيا  يف املدا س، قتربم بني التمنني االاتصادي اخلاص باملرأ  صاحبة احليلاز  الصلغري ، قبلني األملن     

 الغذائي قتغذية الفتيا  يف املدا س قدسني تتائغ التعليم 

 45مم املتحد  بط ن القضا  عللى مجيلع أشلنال التمييلز  لد امللرأ       االعتداد بالتوصيا  الوا د  يف اتفااية األ ) (

، قبطن  خاص تلك التلدابري الراميلة نىل النهلوض بلاألمن الغلذائي للملرأ  يف نطلا         46قمنهاج عم  بيجينغ

، قالتلد يب املهلين قالتعلليم املسلتمر     (1-األهداف االسرتاتيجية لسياسا  االاتصاد النلي قالتنميلة )أللف  

( قالتنميلة  2-، قاحلصلول عللى امللوا د، قالعماللة، قاألسلواق قالتجلا   )قاق      (1-لصحة )جليم ، قا(3-)با 

 (. 2-املستدامة )كاف

 

 لجنة اجلارية بشأن التقريب بني السياسات ذات الصلة بهذه املسألة:الأعمال 
 

ق ع مسشرا  حمدد ، قغايا  قجداقل زمنيلة   يف 47لجنة قالية لالشرتا  مع تسا  األمم املتحد الُمن  منتب  

 .48لقياس التقدم احملرز حنو النهوض باألمن الغذائي للمرأ 

 

 49حتسني حصول املرأة على التمويل يف اليمن
 

نن مطرقع دهاما  للتنمية الريفية التطلا كية هلو مطلرقع ةّولله حنوملة الليمن بالتعلاقن ملع الصلندقق اللدقلي للتنميلة            

تنسيق املطرقع قندا ته من جاتب قزا   الز اعة قالرّي من خالل منتب ميلداتي كدا   املطلا يع عللى     الز اعية. قجيري

مستوى احملافظة.  قاضى أحد األهداف األساسية يف هذا املطرقع بتعبئلة أعضلا  اجملتملع احملللي، قفاصلة النسلا        

عظلم النسلا  يف دهاملا  أمّيلا ، قبالتلالي فلإن       قالطباب، للمطا كة يف أتطاة التخايم قالتنفيلذ اخلاصلة باملطلرقع. قم   

مطا كتهن يف الطسقن االجتماعية قاملدتية مقّيد ، قملنيتهن لأل ا ي أق األمال  حمدقد .  قةّث  أحد نجنازا  املطرقع 

 النبري  يف تعليم النسا  الطابا  قالبالغا  النتابة قالقرا  ، قةنينهّن من ندا   أمواهلن.
 

منهن تقريبًا سلنتهّن   3 000امرأ  التد يب األساسي على النتابة قالقرا  ، يف حني بدأ   6 500من  قاد أجنز  أكثر

جمموعة للملّدخرا  قالقلرقض قمعظمهلا جمموعلا  تسلائية أتطل تها        140الثاتية. قاستنادًا نىل هذا اكجناز، مّت نتطا  

الطابا  مها ا  جديد  مهمة، ملا مسل  هللّن بزيلاد       تسا  شا كن يف صفوف تعليم النتابة قالقرا  .  قاكتسبو النسا 

دخلهن، قتعزيز أمن سب  معيطتهن قاد تهن على مقاقمة اتعلدام األملن الغلذائي، قكسلب احلرتام جرياتهلن، قشلغ         

مناصب مسسقلة يف جمتمعاتهن احمللية. قمت تّق  منوذج جمموعة امّلدخرا  قالقرقض اليت أتط تها النسلا  نىل مقاطعلا    

 أخرى.
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ــة         -واو ــواحي االجتماعي ــن الن ــتدامة م ــة مس ــي بطريق ــاج الزراع ــة واإلنت ــادة اإلنتاجي زي

 50واالقتصادية والبيئية

 
يتمث  أحد التحديا  الن ى اليت تواجه احلنوما  يف تلبية الالب املتزايد عللى أغذيلة كافيلة قمغذيلة، قذللك تظلرًا       

للنمو السناتي، قتزايد الدخ ، قاللتغريا  يف اللنظم الغذائيلة، يف مواجهلة اخنفلاض تلوافر قتوعيلة امللوا د الابيعيلة.          

البلدان ذا  الدخ  املتوسم. ق ة اعتبا  آخر هو تل ثري تغلري املنلاخ     قيطم  هذا التحدي تزايد الفقر احلضري قالفقر يف

على اكتتاج الز اعي قعلى تظم األغذية قالتغذية، قالذي يزيد من خماطر اتعلدام األملن الغلذائي، قالسليما بالنسلبة نىل      

 املنتجني الذين يعيطون يف بيئا  هامطية، قبالنسبة نىل أسر صغا  منتجي األغذية.

 

عي مواجهة التحدي نحدا  زيادا  يف الغلة، قمناسب يف اكتتاجيلة النليلة لألغذيلة قالز اعلة قذللك يف سلياق       قتستد

ز اعٍة أكثر استدامة من الناحية االجتماعية قاالاتصادية قالبيئية. قهلى تتاّللب أيضلًا الرتكيلز عللى النوعيلة التغذقيلة        

 ظم الغذائية. لألغذية قتوسيع سلة األغذية عن طريق زياد  تنوع الن
 

قال تزال نتتاجية معظم أصحاب احليازا  الصغري  يف العامل دقن ما مينن دقيقله بنلثري. قهلذه "الثغلر  احملصلولية"      

ت تي عاد  تتيجة لعدم اد   املزا عني على احلصول على املدخال  قالتننولوجيا  اليت تعّزز اكتتاجية، ققجود فرصلة  

 حلصلللوهلم عللللى األ ا لللي قاحليلللاز ، قاالفتقلللا  نىل فلللرص املعرفلللة قالتلللد يب    غلللري آمنلللة أق غلللري مناسلللبة   

)خاصة بالنسبة للطباب الذين يدخلون أسواق العم  الريفية(، سيما أتهم يتّلقون اخلدما  من بنية دتية جتا ية غلري  

ال ، قيفتقلرقن نىل  كافية، مبا يف ذلك شبنا  اائمة بلني األالاليم، قيواجهلون تنلاليف سلواية مرتفعلة مقابل  امللدخ        

. قكذلك، تت ثر اكتتاجية سلبًا بفعل  علب  امللرض اللذي غالبلًا ملا يتل تى علن         51املعلوما  بط ن خيا ا  أسعا  البيع

 أمراض مث  املال يا، قمرض اكيدزش فريقس تقص املناعة البطرية، قالسّ . 
 

 لحة اآلخـرين املعنـيني، بالقيـام مبـا يلـي،     لذلك ُتوصى الدول، واملنظمات الدولية واإلقليمية، ومجيع أصحاب املصـ 

 تمن بني أمور أخرى
 

تعزيز القد   املسسسلية للدى البللدان الناميلة عللى تنفيلذ سياسلا  فعاللة تسلم  لصلغا  منتجلي األغذيلة              )أ(

  52باحلصول على التننولوجيا ، قاملدخال ، قالسلع الرأمسالية، قاالئتمان قاألسواق

حلصول املرأ  قالرج  دقن ةييز على االستخدام املسلتدام للملوا د الابيعيلة،     تطجيع فرص آمنة قمتنافئة )ب(

   53مبا يف ذلك األ ض قاملياه قالتنوع البيولوجي

دعم عملية صون التقاسم العادل قاملنصف للمزايا النامجة عن اسلتخدام امللوا د الو اثيلة، قالوصلول نليهلا،       )ج(

  54الدقليةقذلك طبقًا للقاتون الوطين قاالتفااا  

عنل االجتاه الرتاجعي يف التموي  احمللى قالدقلي للز اعة، قاألمن الغذائي، قالتنميلة الريفيلة يف البللدان     )د(

  55النامية، قتطجيع استثما ا  جديد  لزياد  اكتتاج الز اعي قاكتتاجية على حنو مستدام
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اخلاصة يف خام ياو ها البلد من أجل  البنيلة   العم  على زياد  االستثما ا  العامة قتطجيع االستثما ا   )هل(

الاللرق، قالتخللزين، قالللري،   –قلنللن ال تقتصللر علللى   –التحتيللة الريفيللة قخللدما  الللدعم، قتطللم    

  56قاملواصال ، قالاااة، قالتعليم، قالدعم التقين قالصحة

القالاعني العلام    تطجيع االستثما  يف ز اعا  احليلازا  الصلغري ، ملع التنسليق الوثيلق بلني اسلتثما ا         )ق(

 "زياد  استثما ا  أصحاب احليازا  الصغري  يف الز اعة"(  —قاخلاص )أتظر القسم با  

تعزيز قصول صلغا  منتجلي األغذيلة قغريهلم يف سلسللة القيملة الغذائيلة نىل أدقا  اكدا   املاليلة، قندا            )ز(

  57قآليا  التموي املخاطر، مث  الت مني االبتنا ي، قندا   خماطر األحوال اجلوية، 

تطجيع نحدا  توسع كبري يف البحو  الز اعية قالتنمية، قةويلها، مبلا يف ذللك علن طريلق تعزيلز عمل         )ح(

اجلماعة االستطا ية للبحو  الز اعية الدقلية بعد نصلالحها، قدعلم تظلم البحلو  الوطنيلة، قاجلامعلا        

  58املعا ف قاملما سا العامة، قمسسسا  البحو ، قتطجيع تق  التننولوجيا قتقاسم 

البحث عن سب  للنهوض بنق  تتائغ البحو  قالتننولوجيا  نىل املزا عني، ق لمان أن تسلتجيب أتطلاة     ) (

البحو  الحتياجاتهم قشواغلهم، قنشرا  املزا عني يف تلك العملية.  قتطجيع تقل  التننولوجيلا، قتقاسلم    

الطلمال قاجلنلوب، قبللدان اجلنلوب فيملا بينهلا،       املعا ف قبنا  القد ا  عن طريلق التعلاقن بلني بللدان     

  59قالتعاقن الثالثي

دسني خلدما  اك شلاد للدعم تطلر املعلوملا  قاملعلا ف، ملع  لمان اكالرا  التلام باحتياجلا  النسلا               )ى(

 املزا عا  قتلبيتها 

دعم تنمية قتعزيلز الد ا  التعاقتيلا  القائملة، قمنظملا  املنلتجني، قمنظملا  سلسللة القيملة، حسلبما            ) (

يتناسب، مع الرتكيز بصفة خاصة على صغا  منتجي األغذية، ق لمان مطلا كة النسلا  املزاِ علا  بصلو        

  60كاملة

ن اابلة لالسلتمرا  ملن الناحيلة    تطجيع ز اعة أكثر استدامة دّسن األمن الغذائي، قتست ص  اجلوع، قتنو )ل(

االاتصادية، مع احلفاظ يف الواو ذاته على األ ض، قاملياه، قاملوا د الو اثية قالنباتية، قالتنّوع البيوللوجي  

  61قالنظم اكينولوجية، قتعزيز القد   على مواجهة تغّير املناخ قالنوا   الابيعية

وجي يف اكدا   الز اعية من أج  دقيق الز اعة املستدامة، مبا يف النظر يف نمناتية اتباع تهغ النظام اكينول )م(

ذلللك، علللى سللبي  املثللال قللليل احلصللر، اكدا   املتناملللة ل فللا ، قالز اعللة العضللوية، قغريهللا مللن    

اسرتاتيجيا  التنيف التقليدية قاخلاصة بالسنان األصليني اليت تطجع تنويع النظم اكينولوجية الز اعيلة  

  62نربون يف الرتبةقَأْسر ال

  63دسني خدما  اكتتاج احليواتي، مبا يف ذلك اخلدما  البيارية )ن(

 تعزيز التعليم األساسي قالعالي يف جمال الز اعة، من خالل تاوير املناهغ املهنية أيضًا  )س(

  العم  على صون الغابا  قدسينها كنظم نينولوجية اّيمة تساهم يف دسني اكتتاج الز اعي )ع(

 استخدام املعايري املّتفق عليها دقليًا قاليت ق عتها قكاال  دقلية حنومية معنية بو ع املعايري. )ف(
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 لجنة اجلارية بشأن التقريب بني السياسات املتعلقة بهذه القضية:الأعمال 
 

 الصللغري   تبللا ا  أصللحاب احليللازا للجنللة بطلل ن االسللتثما ا  اللليت تراعللي اعاتتللائغ أعمللال هنللا أيضللًا  قتنابللق

، فالعديد من املباد ا  اليت ترتأسها منظمة األغذية قالز اعلة، قاجلماعلة   اللجنةتظر القسم با (. قباك افة نىل أعمال )ا

( 64االستطا ية للبحو  الز اعية الدقلية، قغريهما من اهليئا  مث  )املسةر العاملي للبحو  الز اعية من أجل  التنميلة  

، داقل التصدي للثغلرا  القائملة يف السياسلا  قالبحلو  علن طريلق فهلم أفضل          65الرتبة قالطراكة العاملية من أج 

لنيفية زياد  اكتتاجية قاكتتاج الز اعيني بصو   مستدامة من الناحية االجتماعية قاالاتصلادية قالبيئيلة. قتظلر التقيليم     

املعا ف الز اعية قالعللوم قالتننولوجيلا. قكملا هلو     الدقلي للمعرفة الز اعية قالعلوم قالتننولوجيا من أج  التنمية يف دق  

 لجنة يف املستقب  أن ُتجمِّع قُتوَفق بني النتائغ املناسبة ذا  الصلة. المناسب، مينن ألعمال 

 

 التغذية -زاي

 
تطم  التدابري احملدد  لتحسني التغذية االستثما  يف اسرتاتيجيا  التنمية الليت سلوف تسلهم يف تلوفري تغذيلة أفضل        

لنافة اجملتمعا ، مقرتتة بتعميم احلصول على طائفة من التدخال  املعتمد  قاجملّربة اليت تساهم مباشلر  يف ختفلين   

 ، قاألطفال دقن سلن السلنتني، قاألشلخاص اللذين يعلاتون ملن       التغذية، خاصة بني احلوام  قاملر عا اصو معدال  

األمراض أق الَنْرب. قينبغي تناقل الطواغ  التغذقية من خالل تدخال  مباشر ، قكلذلك علن طريلق ندملاج التغذيلة يف      

السلالمة  االسرتاتيجيا  الوطنية، قالسياسا  قال امغ اخلاصة بالز اعة، قاألمن الغذائي، قالصحة، قتوعيلة األغذيلة ق  

. قتطم  هذه التدخال  توسيع تالاق جهلود   66قاحلماية االجتماعية قشبنا  األمان، قالتنمية الريفية قالتنمية الطاملة

الدقلة ملنافحة النقص يف التغذية، قاعتماد تهغ متعّدد القااعا . قت ز  رق   ااتصادية كبري  لالستثما  يف التغذية من 

 وع املسترت قالتقّزم.أج  خفن التناليف املصاحبة للج
 

وكما هو وارد يف اخلطوط التوجيهية لإلعمال املّطرد للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين، توَصى الدول 

 :67بالقيام مبا يلي، من بني أمور أخرى
 

قالعادا  الصحية لتناقل الاعام قنعلداده،   اختاذ التدابري، نذا دعو الضرق  ، للحفاظ على التنوع التغذقي )أ(

قالتنّيف معها قكذلك األمنا  التغذقية، مبا يف ذلك الر اعة الابيعية، مع  لمان أال تلسدى التغليريا  يف    

 توافر نمدادا  األغذية قاحلصول عليها نىل ت ثريا  سلبية على تركيبة األغذية أق على املتحص  منها 

خاوا ، السيما ملن خلالل التوعيلة قاملعلوملا  قاواعلد التوسليم، للواايلة ملن         تطجع الدقل على اختاذ  )ب(

االستهال  املفر  لألغذية قالنظم الغذائية غري املتوازتة اليت اد تسدي نىل سلو  التغذيلة قالبداتلة قاألملراض     

 التننسية 
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حمللية، يف تصلميم  نشرا  مجيع أصحاب املصلحة ذقي الصلة، قفاصة اجملتمعا  احمللية قاحلنوما  ا )ج(

قتنفيذ قندا   ق صد قتقييم برامغ زياد  نتتاج قاستهال  األغذية الصحية قاملغذية، قفاصلة تللك األغذيلة    

 الغنية باملغذيا  الدايقة   

مواجهة االحتياجا  الغذائية قالتغذقية النوعية للسلنان اللذين يعلاتون ملن ملرض اكيلدزش فلريقس تقلص          )د(

 ن أقبئة أخرى   املناعة البطرية، أق م

اختاذ التدابري املناسبة للرتقيغ للر اعة الابيعية قالتطجيع عليها، ةاشيا ملع الثقافلا ، قطبقلًا للمدقتلة      )هل(

قالقلرا ا  التاليلة الصلاد   علن مجعيلة الصلحة العامليلة، قذللك طبقلًا           68الدقلية لتسويق بلدائ  للنب األم  

 مة األمم املتحد  للافولة للتوصيا  املطرتكة ملنظمة الصحة العامليةشمنظ

تطر املعلوما  عن تغذية الر ع قاألطفال الصلغا  مبلا يتسلق قيتفلق ملع املعلا ف العلميلة املتلوافر  حاليلًا           )ق(

قاملما سا  املقبولة دقليا  فضاًل عن اختلاذ اخلالوا  النفيللة مبواجهلة املعلوملا  املضلللة بطل ن تغذيلة         

العناية القضايا املتعلقة بالر اعة الابيعية قاكصابة مبرض اكيدزش الر ع. قينبغي للدقل أن تبحث مبنتهى 

فريقس تقص املناعة البطرية، قذلك على أساس أحد  املطو ا  العلمية الرمسية، قمع اكشا   نىل أحلد   

 اخلاو  التوجيهية املطرتكة الصاد   عن منظمة الصحة العامليةشمنظمة األمم املتحد  للافولة )اليوتيسيف( 

اختاذ تدابري موازية يف ميادين الز اعة، قاحلماية االجتماعية، قاملياه، قالصحة، قالتعليم قالبنيلة التحتيلة    )ز(

الصحية، قالرتقيغ للتعاقن املطرت  بني القااعلا ، حبيلث تتلوافر اخللدما  قالسللع الضلرق ية للسلنان        

لليت يتناقلوتهلا قملن ثلم حيققلون الرفلاه       ملساعدتهم على االسلتخدام النامل  للقيملة الغذائيلة يف األغذيلة ا     

 التغذقي 

اعتماد تدابري الستئصال أي توع من املما سا  التمييزية، قفاصة يف ما يتعلق بالعالاة بني اجلنسني، ملن   )ح(

 أج  دقيق مستويا  كافية من التغذية داخ  األسر  

راد عللى مراعلا  املما سلا  الفرديلة قالعلادا       اكارا  ب ن الغذا  جز  حيوي من ثقافة الفرد، قُيط جُع األفل  ) (

 قالتقاليد بط ن املسائ  املتعلقة باألغذية 

قمع مراعا  الَقي م الثقافية للعادا  التغذقية قعادا  تناقل الاعام يف الثقافا  املختلفة، من الضرق ي نتطلا    )ى(

 ذلك التوزيع العلادل لألغذيلة داخل     طرائق للرتقيغ للسالمة الغذائية، قاملتحّص  التغذقي اكجيابي مبا يف

اجملتمعا  احمللية قاألسر مع الرتكيز بصفة خاصة على احتياجا  قحقلوق كل  ملن الفتيلا  قالفتيلان،      

 قكذلك احلوام  قاألمها  اللُمر عا  يف مجيع الثقافا .  
 

 لجنة اجلارية بشأن التقريب بني السياسات املتعلقة بهذه القضية:الأعمال 
 

بلدمغ اللجنلة الدائملة املعنيلة بالتغذيلة التابعلة لألملم املتحلد  يف فريقهلا           ،نيالسادسة قالستاللجنة، يف دق تها اامو 

االستطا ي، بغرض اكدماج بصو   أفضل  لسياسلا  األملن الغلذائي قالتغذيلة.  قعللى اللرغم ملن علدم اتصلال بعلن            

التغذية بني األطفلال   اصو هود املتجدد  ملنافحة اجلوع قلجنة، فإن مباد ا  من ابي  شراكة )"اجلالاملباد ا  مباشر  ب

قحركة دسني االستفاد  ملن التغذيلة ترملى نىل توحيلد الطلراكا  بلني البللدان، قاجلهلا           69التابعة لألمم املتحد "(
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الد صلاداو   املاحنة، قأصحاب املصلحة على املستويا  الوطنية قاكاليمية قالعاملية من أج  دسني النواتغ التغذقية. ق

قالليت تلدعو نىل نتبلاع     70مجعية الصحة العاملية على خالة تنفيلذ بطل ن تغذيلة األمهلا ، قالر لع قاألطفلال الصلغا         

لجنة يف املستقب  أن ُتَفعِّ  تلك املباد ا  قغريها لالتفلاق عللى   السياسا  شاملة بط ن األغذية قالتغذية. قمينن ألعمال 

ق بلني الز اعلة، قالصلحة قالقااعلا  األخلرى ملصللحة االسلرتاتيجيا         سب  تطلجيع تنامل  السياسلا  بصلو   أقثل     

 )ُأتظر الفص  السادس(.  قالعمليا  الطاملة لألمن الغذائي قالتغذية على املستوى الوطين
 

 شراكة األمم املتحدة للقضاء على اجلوع ونقص التغذية لدى األطفال )ريتش(: حالة بنغالديش
 

نن شراكة " يتش" للقضا  على اجلوع قتقص التغذية لدى األطفال هي عملية تقودها البلدان للنهوض برزملة منيَّفلة ملن    

األتطاة التغذقية موجهة لألمها  قاألطفال.  قمباد    يتش هي جتّمع بني الوكاال  يضلّم منظملة األغذيلة قالز اعلة،     

للافولة، قبرتامغ األغذية العاملي، قشركا  من منظملا  غلري حنوميلة،    قمنظمة الصحة العاملية، قصندقق األمم املتحد  

قأقسا  أكادميية، قالقااع اخلاص. قاستنادًا نىل منهجية توجههلا البللدان، تعلّزز مبلاد    يلتش القلد   للدى صلاتعي         

تنفيذ تلدابري   القرا ا  قأصحاب املصلحة احملليني من حيث أدقا  التطخيص قالتحلي ، قتقاسم املعا ف بط ن كيفية

التغذية قبط ن خيا ا  فعالة لتخصيص املوا د. قمن خالل العم  ع  احلنوما  مع أصحاب مصلحة غري حنلوميني،  

ققكاال  األمم املتحد ، قشركا  تنفيذ قغريهم، تستفيد مباد    يتش من قاليتها الفريد  لربم السياسا  املعنيلة بلاألمن   

يف امليدان. قتهغ مباد    يلتش منيَّلف لتلبيلة االحتياجلا  احملليلة قهلو يسلتند نىل        الغذائي قالتغذقي بتدابري ملموسة 

 املباد ا  قاخل ا  املوجود  يف كّ  بلد. 
 

قُتجري مباد    يتش د اسة قدلياًل معّمقني حلالة التغذية يف كّ  بلد، كما تطّجع دسلني اختلاذ القلرا ا  قالتنسليق     

ققكاال  األمم املتحد ، قأصحاب املصلحة من منظما  غلري حنوميلة أدقا  مبلاد       بني الطركا .  قتاّبق احلنوما ،

 يتش، من ابي   سم خرائم أصحاب املصلحة، قدلي  اكطا  املسسسي، ق صد مسشرا  خمتللف القااعلا ، قأدقا    

بنلا  القلد ا    أخرى للرصد قالتقييم، على احلالة احمللية، كملا تضلافر جهودهلا لتحقيلق غايلا  مطلرتكة.  قيطلن         

املستدامة مع الطركا  احلنوميني تطاطًا  ئيسيًا ق كيز  جوهرية لتحسني حوكمة التغذية قندا تها. قيقضي النهغ املتعدد 

القااعا  الذي تعتمده مباد    يتش بإشرا  مجيلع اللوزا ا  عل  القااعلا  ذا  الصللة يف تلدابري خاصلة بالتغذيلة         

 غرا  ق مان أن ُتست خد م املوا د على النحو األكثر فعالية. قتراعي التغذية قذلك، لتحديد الث
 

قيف بنغالديش، تساعد مباد    يتش احلنومة على ترتيب أقلويا  النهوض بسبع عطر  مباد   للتغذية قمراعية للتغذية 

 مقاطعلة  على املستوى الوطين. قاد أجنلز امليّسلرقن يف مبلاد    يلتش يف بلنغالديش  سلم خلرائم أصلحاب املصللحة يف         

ساختريا، قهم يستعدقن لتابيق التحلي  يف مقاطعة غايبندا أيضًا.  قتطّن  عملية  سم خرائم أصلحاب املصللحة جلز ًا    

مهمًا من مرحلة دلي  احلالة يف تهغ  يتش. كذلك، تدعم مباد    يتش احلنومة، ققكاال  األمم املتحلد ، قاجملتملع   

شام  "ملن يفع  ملاذا، قأيلن". قيف بلنغالديش، سلوف تطلري النتلائغ الليت مّت        املدتي الدقلي قاحمللي يف عملية دديد 

التوص  نليها نىل الثغرا  يف التدخال  السبعة عطر  بط ن التغذية على مسلتوى املقاطعلة. قملن جهلة أخلرى، سلوف       

اد    يلتش، قمبلاد     تسهم النتائغ املت تية عن  سم خرائم أصحاب املصلحة يف بنغالديش يف مطرقع أقسع تاااًا بني مب

األمن الغذائي قالتغذقي يف جنوب أفريقيا، قالبنك الدقلي. قسوف يرتافق دلي  النتلائغ بتقلديرا  للتنلاليف اجمللزَّأ      

لنّ  تدخ  على مستوى املقاطعة، قببياتا  عن التغذية على املستوى األسري. قبذلك، سوف توّفر هذه النتائغ لصاتعي 

 عية عن التناليف قالت ثريا  املرتتبة على النهوض بتدخال  خاصة بالتغذية. القرا ا  صو   أكثر قاا
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 حيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات -حاء

 
يرتهن استئصال اجلوع قالفقر، قاالستخدام املستدام للموا د قاخلدما  البيئية نىل حد كبري بالنيفيلة الليت حيصل  بهلا     

السنان، قاجملتمعا  احمللية قغريهم، على األ ا ي، قعلى مصايد األمسا  قالغابا . قتنبين سب  معيطة النثريين، 

على هذه امللوا د، قالسليار  عليهلا. فهلي مصلد  الغلذا  قاملل قى،         قفاصة فقرا  الريف، على احلصول اآلمن قالعادل

 قأساس املما سا  االجتماعية، قالثقافية قالدينية، قعام   ئيسي يف النمو االاتصادي.  

 

قُتع ّرف النيفية اليت حيص  بها السنان، قاجملتمعا  احمللية قغريهم، على األ ا لي، قمصلايد األمسلا  قالغابلا ،     

اة اجملتمعا  عن طريق تظم احلياز . قدّدد تظم احلياز  من يستخدم أي موا د قألي مد ، قب يلة شلرق .    قُتنظم بواس

قمينن للنظم أن تنهن على سياسا  قاواتني منتوبلة، قكلذلك عللى علادا  قمما سلا  غلري منتوبلة. قتواجله تظلم          

نىل األملن الغلذائي ذللك أن التلدهو  البيئلي      احلياز  بصو   متزايد  النرب حيث أن سنان العامل املتزايلدين حيتلاجون   

قالتغري املناخي ُيقّلالن من توافر األ ا ي، قمصايد األمسا  قالغابا . كما أن االفتقلا  نىل حقلوق حيلاز  مالئملة قآمنلة      

ع يزيد من مستوى اهلطاشة، قمن اجلوع قالفقر، قمينن أن يفضي نىل حدق  النزاعا  قنىل التدهو  البيئي عندما يتصا 

 املستخدمون املتنافسون من أج  السيار  على تلك املوا د.

 

تطن  حوكمة احلياز  عنصرا حامسا يف دديد مدى قكيفية ةنن األشخاص قاجملتمعا  احمللية قغريهلم ملن حيلاز     

احلقوق، قالواجبا  املرتبالة بهلا السلتخدام األ ا لي، قمصلايد األمسلا  قالغابلا  قالسليار  عليهلا قكيفيلة ذللك.            

فاحلوكمة الضعيفة تنال من االستقرا  االجتماعي، قمن االستخدام املستدام للبيئة، قمن االستثما  قمن النمو االاتصادي. 

فقد ُينتب على الناس أن يعيطوا بني براثن اجلوع قالفقر طوال حيلاتهم يف حلال فقلدقا حقلواهم يف حيلاز  مسلاكنهم،       

يطهم بسلبب املما سلا  الفاسلد  يف احليلاز ، أق نذا أخفقلو قكلاال        قأ ا يهم، قمصايد األمسا  قالغابا ، قسب  ع

التنفيذ يف محاية حقوق حيازتهم. ب  قاد يفقلد النلاس حيلاتهم عنلدما تلسدى احلوكملة الضلعيفة للحيلاز  نىل تزاعلا           

اعد عللى القضلا  عللى    عنيفة. أما احلوكمة املسسقلة للحياز  فُتعزز التنمية االجتماعية قاالاتصادية املستدامة اليت اد تس

 الفقر قاتعدام األمن الغذائي، قتطّجع على االستثما  املسسقل.

 

قتوصي اخلاو  التوجيهية لدعم اكعمال املّارد للحق يف الغذا  ب ته يتعّين على اللدقل تيسلري احلصلول املسلتدام قغلري      

التمييزي قاآلمن على املوا د قاستخدامها مبا يتماشى مع ااتوتها الوطين قملع القلاتون اللدقلي قمحايلة األصلول املهملة       

ام حقلوق األفلراد قمحايتهلا فيملا يتعّلللق بلاملوا د مثلل  األ ا لي قامليلاه          لسب  معيطة الناس. قيتعّين على الدقل احرت

قالغابا  قمصايد األمسا  قالثرق  احليواتية دقن أي ةييز. قحيثما كان األمر  رق يا قمالئما، ينبغي على الدقل نجرا  

اكتسلان ققفقلا لسلياد      نصالحا  لأل ا ي قأية نصالحا  أخرى يف السياسا ، مبا يتسق مع قاجباتها بطل ن حقلوق  

القاتون، لضمان احلصول الفعال قاملنصف على األ ا ي قلتعزيز النملو لصلاح الفقلرا .  قينبغلي توجيله اهتملام خلاص        

 . 71لبعن اجملموعا  مث  الرعا  قالطعوب األصلية قعالااتها باملوا د الابيعية
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حياز  األ ا ي، قمصايد األمسا ، قالغابا . قهي  قتسعى اخلاو  التوجيهية بط ن حياز  األ ا ي نىل دسني حوكمة

تسعى نىل القيام بذلك ملصلحة اجلميع، مع التطديد على السنان املستضعفني قاملهمطني لتحقيق األمن الغذائي قاكعملال  

ين، املارد للحق يف غذا  كاٍف، قاستئصال الفقر، قتوفري سب  معيطة مستدامة، قاالسلتقرا  االجتملاعي، قاألملن السلن    

 قالتنمية الريفية، قمحاية البيئة، قالتنمية االجتماعية قاالاتصادية املستدامة.
 

لذلك ُتوصى الدقل بتنفيذ اخلاو  التوجيهية بط ن احلوكمة املسسقلة حليلاز  األ ا لي، قتقضلي خاوطهلا التوجيهيلة      

 ت72العامة مبا يلي
 

، قاحرتامهم. قينبغي هلا اختاذ تدابري  شيد  االعرتاف جبميع أصحاب حقوق احلياز  املطرقعة قحبقواهم )أ(

لتحديد قتسجي  قاحرتام أصحاب حقوق احلياز  املطرقعة قحقواهم، سوا  كاتو احلقوق مسلجلة أق غلري   

 مسجلة  مسيًا  قاالمتناع عن اتتها  حقوق احلياز  ل خرين  قالوفا  بالواجبا  املرتباة حبقوق احلياز  

وتية من التهديدا  قاالتتهاكا . قيتعني على الدقل محاية أصحاب حق احليلاز   صون حقوق احلياز  القات )ب(

من فقدان حقواهم يف احلياز  بصو   تعسلفية، مبلا يف ذللك حلاال  اكخلال  القسلري الليت تتعلا ض ملع          

 موجباتها املرعية مبوجب القاتون الوطين قالدقلي  

يتعلّين عللى اللدقل اختلاذ تلدابري تطلاة للدعم قتسلهي          تعزيز قتيسري التمتع حبقوق احلياز  املطلرقعة. ق  )ج(

اكعمال النام  حبقلوق احليلاز ، أق نجلرا  املعلامال  الليت تطلم  هلذه احلقلوق، مثل   لمان أن تنلون            

 اخلدما  متاحة للجميع 

 توفري نمناتية الوصول نىل العدالة ملعاجلة اتتهاكا  حقلوق احليلاز  املطلرقعة. قيتعلّين عللى اللدقل تلوفري        )د(

أساليب فعالة قمتاحة للجميع، من خلالل السللاا  القضلائية أق ُتهلغ أخلرى، لتسلوية املنازعلا  حلول         

حقوق احلياز   قتوفري اكتفاذ السريع قامليسو  لألحنام القضائية. قينبغي للدقل أن تلوفر تعويضلًا تلاجزًا،    

 قعاداًل يف حالة االستيال  على حقوق احلياز  ألغراض عامة 

ية من تطوب املنازعا  على احلياز  قالنزاعا  العنيفة قالفساد. قيتعّين على الدقل اختاذ تدابري فعالة الواا )هل(

للحيلولة دقن تطوب تزاعا  حول احلياز  أق تصعيدها نىل مواجها  عنيفة. قعليها أن تعم  جاهد  عللى  

 منافحة الفساد جبميع أشناله، قعلى مجيع املستويا ، قيف مجيع األحوال. 

 

ُيطجَّع مجيع أصحاب املصلحة القاتوتيني على الرتقيغ للخاو  التوجيهية بط ن احلوكملة املسلسقلة حليلاز  األ ا لي،     

قاستخدامها، قدعمها عند ق ع االسرتاتيجيا ، قالسياسلا  قالل امغ بطل ن األملن الغلذائي، قالتغذيلة، قالز اعلة،        

 .73قحياز  األ ا ي، قمصايد األمسا  قالغابا 

 

قتقع على كاه  اجلها  الفاعلة غري احلنومية، مبا يف ذلك شركا  األعمال، مسسقلية احرتام حقوق اكتسلان قحقلوق   

احلياز  املطرقعة. قيتعني على هذه الطركا  التجا ية التصرف بالعناية الواجبة لتفادي اتتها  حقوق اكتسلان قحقلوق   
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تماد تظم مالئمة كدا   املخاطر من أج  احلّد من اآلثا  السللبية عللى   احلياز  املطرقعة اخلاصة باآلخرين. كما عليها اع

 .74حقوق اكتسان قحقوق احلياز  املطرقعة قمعاجلتها

 

 حوكمة حيازة األراضي، ومصايد األمساك، والغابات
 

نسلبة لفقلرا    نن الوصول نىل األ ا ي، قمصايد األمسا ، قالغابا  أمر حيوي بالنسبة نىل األملن الغلذائي، قفاصلة بال   

الريف. قتت تى عنه أيضلًا اتعناسلا  مهملة عللى صلعيد املسلاقا  بلني اجلنسلني تظلرًا نىل دق  امللرأ  يف القلو  العامللة             

الز اعية، قيف العمالة يف جمال الصليد، قاألتطلاة ذا  الصللة  قنىل أتهلا مسلتخدمة أساسلية للغابلا . قلنلن حقلوق          

العرتاف بها قمحايتها على الصعيد القاتوتي، تطّن  عبئًا خاصًا على الفقرا  اللذين  احلياز  غري اآلمنة، أق اليت ال يتّم ا

يواجهون خار خسا   نمناتية حصوهلم على املوا د اليت تعتمد عليها سب  معيطتهم. قتتفلاام املطلنلة بفعل  احلوكملة     

 املالية من أج  محاية حقواهم يف احلياز .   الضعيفة نذ يفتقر الفقرا  نىل القو  السياسية للت ثري على القرا ا  قاملوا د 
 

قاخلاو  التوجيهية الاوعية بط ن حوكمة حياز  األ ا ي، قمصايد األمسا ، قالغابا  يف سياق األمن الغذائي اللوطين  

 مبلادئ هي مبثابة استجابة ملطاك  احلياز  قللحوكمة الضعيفة اليت تواجهها البلدان. قتلوفر هلذه اخلالو  التوجيهيلة     

قمما سا  معرتف بها دقليًا لتحسني حوكمة احلياز . قتضّم أمثلة عن مما سا  مسسقلة يف جملال احليلاز  جتلا ب يف    

 موزامبيق قتيبال.
 

ففي موزامبيق، ق دًا على زياد  التنافل على األ ا ي، ُأجريلو نصلالحا  لتعزيلز احليلاز  العرفيلة قمّت تلوفري فلرص        

، كملا صلد  الاتون    1995  سياسة قطنيلة لأل ا لي ملن خلالل عمليلة تطلا كية علام        لالستثما  يف الواو ذاته. قأعدَّ

لتل مني حقلوق الطلعب امللوزامبيقي يف األ ا لي قملوا د طبيعيلة أخلرى، قلتطلجيع االسلتثما ا             1997األ ا ي عام 

األ ا ي املنتسبة ملن خلالل   قاالستخدام املستدام قاملنصف للموا د. قيوّفر ااتون األ ا ي نارا ًا ااتوتيًا حبقوق استخدام 

الطغ  العريف لأل ا ي  قُينطى  "جمتمعا  حملية" معرَّفة ااتوتًا ُتدا  حقوق حيازتها قفقًا ملعلايري قمما سلا  حمليلة     

 قيتوّلى نجرا  مطاق ا  بني اجملتمعا  احمللية قاملستثمرين الذين يريدقن احلصول على أ اٍض.  
 

ملواجهة التحدي املتنامي بفع  نزالة الغابا ، قفاصلة الغابلا  اخلا لعة     1993م قيف تيبال، صد  ااتون للغابا  عا

ملراابة الدقلة. قاد منحو الدقلة حقواًا ااتوتيلة يف جملال ندا   الغابلا  نىل مسسسلا  حمليلة خا لعة كدا   ذاتيلة،        

ية الغابا ، تتمتع اجملتمعا  معرقفة مبجموعا  مستخدمي الغابا  يف اجملتمع احمللي. قيف حني دتفظ الدقلة مبلن

احمللية حبقوق احلياز  الستخدام الغابلا ، قبيلع املنتجلا ، قاختلاذ الرا ا  متصللة بلاكدا  ، مبلا يف ذللك اواعلد           

يف املائة من مساحا  الغابا  يف تيبلال نىل أكثلر ملن     25، كان اد مّت تسليم أكثر من 2009العضوية قاكاصا . قيف عام 

جمموعة مستخدمي الغابا  يف اجملتمع احمللي لغاية ندا تها، قهذا ما يسم  للمجتمعا  احمللية باحلصلول   14 500

 على منافع ااتصادية من الغابا  ق مان ندا   مستدامة ملوا د الغابا  يف الواو ذاته. 
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 75يف ظل األزمات املمتدة األمن الغذائي والتغذية معاجلة -طاء

 
يف البلدان اليت تعاتي من أزما  ممتلد . قتتسلم هلذه البللدان بتنلرا  حلدق  النلوا          حنما قمستينون اجلوع شديدًا 

الابيعية أق النزاعا ، قبالقد   غري النافية ملسسساتها على التصدي هلذه األزما . أما البلدان اليت تعاتي من األزملا   

را  ب ن هذه البلدان غالبًا ما اد تواجله دق ا  ملن النلوا      املمتد  فإتها غالبًا ال تتعافى من ظواهر الساعة. قينبغي اكا

تنون مستمر  أق متنر   قممتد ، قةث  تهديدا  ليل فقم على حيا  الناس قنمنا أيضًا على سب  معيطتهم. قمل تتمنن 

حتى اآلن ملن كسلر   مساعدا  الاوا ئ قاكغاثة اصري  األج  اليت ُتقدَّم عاد  نىل تلك البلدان من جاتب األسر  الدقلية 

دق   األزما  تلك. قتستوجب األزما  املمتد  مساعدا  موّجهة قمصمَّمة خصيصًا لتلبيلة االحتياجلا  الفو يلة كتقلاذ     

األ قاح  قكذلك ملواجهة املسببا  النامنة ق ا  اتعدام األمن الغذائي، قخام التقلليص ملن خملاطر النلوا  . قكلذلك،      

ت ثريا  اخلاصة على النسلا  قاألطفلال، قنىل أهميلة املنظلو  اجلنسلاتي يف االسلتجابا        ينبغي نيال  اهتمام خاص نىل ال

 لألزما .
 

لذلك، ُتوصى الدول واملنظمات اإلقليمية والدوليـة، ومجيـع أصـحاب املصـلحة اآلخـرين املعنـيني، بالقيـام بـاألمور         

 :76التالية، من بني أمور أخرى
 

األعمق لسب  معيطلة األشلخاص، قآليلا  التنيلف أثنلا  األزملا  املمتلد ،        دعم املزيد من التحلي  قالفهم  )أ(

 قذلك من أج  تعزيز صمودهم قتعزيز فعالية برامغ املساعد  

دعم محاية، قتعزيز قنعاد  بنا  سب  املعيطة قاملسسسا  اليت تدعم سب  املعيطلة قُتتلي  توفريهلا، داخل       )ب(

 البلدان اليت تعاتي من أزما  ممتد  

حبث نجرا ا  احلصول على املساعد  اخلا جية بالنسبة للبلدان اليت تعاتي من أزما  ممتد  قذلك لضمان  )ج(

 تناسبها مع االحتياجا ، قالتحديا  قاملعواا  املسسسية على امليدان مع مراعا  أفض  املما سا  

ملن االسلتجابة للالوا ئ قدعلم سلب       اعتماد تهغ شام  نزا  األمن الغذائي أثنا  األزما  املمتد  يضم كلاًل   )د(

 املعيطة املستدامة 

توجيه منظومة األمم املتحد  لتطجيع املطا كة األفض  تنسيقًا قاملتعدد  أصحاب املصللحة يف ق لع قتنفيلذ     )هل(

 خام عم  شاملة موجهة ااريًا يف عدد صغري من البلدان املتضر   من األزما  املمتد  

املنظما  احمللية من أج  تعزيلز املسسسلا  الرئيسلية )مثل  األسلواق، قصلال        تاوير آليا  للتعام  مع  )ق(

 الُقربى  االجتماعية( 

 نتطا  آليا  لبنا  شراكا  أاوى قتعاقن قتضافر مع املسسسا  اكاليمية  )ز(

ن دعم آليا  املطاق ا  قاحلوا  السياساتي من أجل  زيلاد  الفهلم، قاجلهلود املتضلافر  للتعامل  ملع األمل         )ح(

 الغذائي قالتغذقي يف ظ  األزما  املمتد .
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 لجنة اجلارية بشأن التقارب بني السياسات املتعلقة بهذه املسألة:الأعمال 
 

يف األزما  املمتد ،  ةةاشيًا مع التوصية الوا د  أعاله لزياد  الفهم قاجلهود املتضافر  للتعام  مع األمن الغذائي قالتغذي

لجنة )سلبتم شأيلول  الاألزما  املمتد  دو  عاية اتعدام االمن الغذائي يف يع املستوى معين بمت تنظيم منتدى خ ا   ف

يف ظل    قالتغذيلة  ملعاجللة األملن الغلذائي    معنية بإطلا  العمل   (، أسفر عن نتطا  جمموعة عم  مفتوحة العضوية 2012

 .املقبلة االسرتاتيجي العامليكطا  ايف تسخ ه قسُتد ج التوصيا  الصاد   عناألزما  املمتد . 
 

 احلماية االجتماعية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية -ياء

 
االجتماعية عبا   عن اائمة تضم أدقا  السياسا  اليت تتصدى للفقر قألقجله الضلعف ملن خلالل املسلاعدا        احلماية

االجتماعية قالضمان االجتماعي قاجلهود الرامية نىل اكدماج االجتملاعي. قاألشلخاص اللذين يعلاتون بالفعل  ملن الفقلر        

بيلة احتياجلاتهم األساسلية عللى أسلاس يلومي. كملا أتهلم         ينوتون عر ة للجوع تظرا الفتقا هم نىل امللوا د الالزملة لتل  

معر ون بد جة كبري   نىل مواجهة الصدما ، حتى الصغري  منها، فهي سلتدفع بهلم نىل شلفري الفاالة قاجللوع، بل        

قحتى نىل املو  املبنر. قعن طريق منع استنفاد األصلول قتقليل  املخلاطر الطخصلية لالسلتثما  لصلاح الفقلرا ، مينلن         

  احلماية االجتماعية احلسنة التصميم أن ةث  اسرتاتيجية تاجحة يف مجيع األحوالت لصاح الفقلرا  قلصلاح   لتدخال

 (CFS 2012/39/2 Add.1النمو. )املصد ت 
 

 :77لذلك، توصى الدول مبا يلي
 

قق ع قتعزيز تظم للحماية االجتماعية تنون شاملة ققطنية قمتماشلية ملع حمياهلا لألملن الغلذائي       تصميم )أ(

 قالتغذية، آخذ  بعني االعتبا  ما يليت

 ما بني الوزا ا  قالقااعا ، مبا يف ذلك اااع الز اعة لضمان دمغ احلماية االجتماعية مع  التنسيق

 ق ع ال امغ اخلاصة باألمن الغذائي قالتغذية بطن  عام 

    التاوير التد جيي حلافظا  قطنية شاملة للحماية االجتماعية، قخام عم  تضمن مطلا كة شلاملة

عتبللا  الفرقاللا  بللني الللدقل مللن حيللث السياسللا  قهادفللة ألصللحاب املصلللحة قت خللذ بعللني اال

 قاملسسسا  قالقد ا  املالية 

        عمليا  التقييم الوطنية املناسبة مبا يف ذلك عمليا  تقيليم األملن الغلذائي قالتغذيلة قاملسلاقا  بلني

اجلنسني، لضمان ند اج أسلاليب االسلتهداف املراعيلة لقضلايا اتعلدام األملن الغلذائي قالتغلذقي،         

التسجي  الفعالة قق ع ال امغ املراعية للمساقا  بلني اجلنسلني، قالرتتيبلا  املسسسلية،     قأساليب 

 قآليا  التنفيذ، قالرصد الفّعال، قاملسا لة، قالتقييم 

        التحديا  اخلاصة اليت تواجهها البلدان األا  منوا قالدقل الضلعيفة قالبللدان الليت تطلهد أزملا

بلني التحلويال  االجتماعيلة القصلري  األجل  قبلرامغ احلمايلة        ممتد ، مبا يف ذلك الرقابم القائمة 
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االجتماعية الاويلة األج ، مع مراعا  دق  التعاقن الدقلي يف تعزيز اكجرا ا  الوطنية لتنفيلذ تظلم   

 قبرامغ احلماية االجتماعية املستدامة  

       االجتماعيلة ملن دقن   املنوتا  املختلفة للحماية االجتماعية الفعالة مبلا يف ذللك عمليلا  التحويل

مساهما  أق شبنا  األمان قآليا  التل مني قاحلصلول عللى اخللدما  االجتماعيلة، مبلا يف ذللك        

 االعرتاف بآليا  الرعاية االجتماعية غري الرمسيةشالتقليدية قتعزيزها.
 

 ُتوصى الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية، ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني، مبا يلي:
 

 مان اعتماد تظم احلماية االجتماعية كسرتاتيجية "مزدقجة املسا " لتعزيز األثر على القد   على املواجهلة   )أ(

 قعلى األمن الغذائي قالتغذقي، قذلك من خاللت
 

     توفري املساعد  األساسية يف األج  القصري مع محاية أق بنا  أصول منتجة قبنية دتية للدعم سلب

 البطرية يف األج  الاوي  املعيطة قالتنمية 

  تعزيز ال امغ املتناملة اليت تدعم مباشر  سب  املعيطة قاكتتاجية الز اعية للفقرا  ال سيما املزا عني

من أصحاب احليازا  الصلغري  قصلغا  منتجلي األغذيلة مبلا يف ذللك ملن خلالل دعلم ملدخال            

 منظملا  امللزا عني قالتعاقتيلا     اكتتاج، قالت مني  د خماطر الاقل قاحملاصي  قاملاشلية، قعل   

للنفاذ نىل األسواق، قت مني قظائف الئقة، قاألشغال العاملة الليت تلوفر األصلول الز اعيلة، قتلوفري       

الغذا  املز قع حمليًا للملدا س عل  شلرائه ملن صلغا  امللزا عني احمللليني، قالتحلويال  العينيلة          

دي، قحزم سلب  املعيطلة الز اعيلة، قخلدما      )األغذية قالبذق (، قالقسائم قعمليا  التحوي  النق

 اك شاد الز اعي 

      ناامة  قابم متينة يف ما بني القااعا  مث  التعليم قالصحة قالز اعة لضلمان العمل  الالئلق قالرفلاه

االجتماعي يف املناطق الريفية قاحلضرية، مبا يف ذلك النهوض بفلرص قصلول األشلخاص، ال سليما     

 ما  املالية الالزمة لضمان احلماية االجتماعية الفعالة النسا ، نىل األسواق قاخلد

        مان توفري الدعم الفين قاملالي قيف جمال بنا  القلد ا ، قكلذلك نجلرا  حبلو  قتبلادل تتائجهلا 

 بط ن احلماية االجتماعية، مبا يف ذلك من خالل توطيد أقاصر التعاقن يف ما بني بلدان اجلنوب.

 
تدخال  يف جمال احلماية االجتماعية للتصلدي مللدى التعلّرض ملخلاطر اتعلدام      دسني تصميم قاستخدام ال )ب(

 األمن الغذائي املزمن قاحلاد، مع مراعا  ما يليت
 

         أهمية توفري النفاذ للحماية االجتماعية على أن ينلون الاباًل للتوالع قمينلن التعويل  عليله جلميلع

 ا يف مراح  احليا  احلرجة  أقلئك الذين حيتاجون نليها يف أي قاو من السنة ال سيم
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         احلاجة احملتملة لألفراد الذين يعاتون من  عف ملزمن، قغلري القلاد ين عللى االخنلرا  يف القلو

العاملة، نىل املساعد  الدائمة، مع االعرتاف ب ّته ال مينن للجميلع اخللرقج ملن الفقلر قملن اتعلدام       

 األمن الغذائي 

 التغذية، ينبغي نعاا  األقلوية للحماية االجتماعية الليت   قفقا للنهغ اخلاص بدق   احليا  يف جمال

تتصدى "لأليام األلف األقىل" احلرجة من احلم  قحتى بلوغ سنتني من العمر، مبلا يف ذللك ق لع    

 السياسا  اليت تطجع قتدعم الر اعة الابيعية، قع  توفري احلصول على اخلدما  االجتماعيلة، 

كتساب املعرفة النافية جلميع أقجه العناية بالافل ، قاحلصلول   ال سيما الرعاية الصحية، ق مان ا

على املنتجا  الغذائية املغذية ب سعا  معقولة قمقبولة من خلالل األسلواق حيثملا كلان ذللك ممننلًا       

 قمناسبًا قمستدامًا 

   قجود آليا  مرتة لرصد السما  قاكجرا ا  املعتمد  قتصحيحها حسب االاتضا 

 ماية االجتماعية على حنو يتي  هلا االستجابة بسلرعة للصلدما  كموجلا      رق   تصميم تظم احل

 اجلفاف قالفيضاتا  قاال تفاع احلاد يف أسعا  األغذية.
 

 رق   أن تستند برامغ احلماية االجتماعية لألمن الغذائي قالتغذية نىل معايري حقوق اكتسلان قمواصلفاتها،    )ج(

هية املناسبة، مبا يف ذلك التطريعا  لدعم اكعملال املالرد للحلق    قأن ُتستنم  بالسياسا  قاخلاو  التوجي

يف الغذا  النايف يف نطا  األمن الغذائي الوطين، هذا باك افة نىل الضمان االجتماعي قاملساقا  بلني اجلنسلني   

 قالتمنني من خالل مجلة أمو  منهات
 

      األدتلى للحمايلة االجتماعيلة.    النظر يف األحنام اليت أقصى بها مسةر العمل  اللدقلي حلول احللد

 قمينن للحماية االجتماعية أن تنون احملر  كعمال احلقوق الدقلية األخرى ذا  الصلة 

          توفري األسل للحماية االجتماعية يف األطلر املسسسلية قالتطلريعا  الوطنيلة، عنلد االاتضلا ، عل

 ة دديد األهداف قاملعايري القياسية قاملسشرا  قاملسسقليا  املسسسي

          اعتماد سياسا  قاسلرتاتيجيا  متنامللة يلدعم بعضلها اللبعن يف جملاال  احلمايلة االجتماعيلة

قاألمن الغذائي قاالسرتاتيجيا  قالسياسا  اخلاصة بالتغذية باالستناد نىل معلايري قمبلادئ حقلوق    

اهلاَدفلة   اكتسان، مبا فيها عدم التمييز قاملساقا  )مبلا يف ذللك املسلاقا  بلني اجلنسلني( قاملطلا كة      

 قالطفافية قاملسا لة.
 

 لجنة اجلارية بشأن التقريب بني السياسات ذات الصلة بهذه املسألة:الأعمال 
 

، قفقلا للتوصليا  اللوا د  أعلاله، قتظلرا نىل جلدقل األعملال احلافل  أصلال بلالبنود قنىل امللوا د            اللجنةاارتح أن تقوم 

 ألغراض األمن الغذائي قالتغذية، قذلك من خالل مجلة أمو  منهاتاحملدقد ، بتقديم الدعم للحماية االجتماعية 
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      تسهي  تنظيم فعاليا  لتقاسم الد قس املستقا  حول احلماية االجتماعيلة ألغلراض األملن الغلذائي

 قالتغذية، مبا يف ذلك استنمال ال امغ العاملية قاكاليمية القائمة 

 ا األمن الغذائي قالتغذيلة يف احللد األدتلى للحمايلة     مواصلة تدا س آفاق املستقب  بط ن ند اج اضاي

االجتماعية بالتطاق  مع الوكاال  اليت تتخذ من  قما مقلرا هللا قاملنظملا  قاهليئلا  ذا  الصللة      

 كفريق املهام الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي، قمنظمة العم  الدقلية، قالبنك الدقلي 

 ضوية املعنية بالرصد قالتابعة للجنة العمل  عللى نيضلاح اللدعم     مواصلة جمموعة العم  املفتوحة الع

الذي مينن أن تقدمه اللجنة نىل أصحاب املصلحة يف جمال  صد برامغ احلمايلة االجتماعيلة ق فلع    

التقا ير عنها قتقييمها ألغلراض األملن الغلذائي قالتغذيلة، ملع األخلذ بعلني االعتبلا  أدقا  سلائر          

 آليا  الرصد القائمة.أصحاب املصلحة ذقي الصلة ق

 78األمن الغذائي وتغري املناخ -كاف

 
نن الت ثريا  املعاكسة لتغري املناخ مينن أن تطن  تهديدا  خالري  عللى األملن الغلذائي، ال سليما عللى حيلا  صلغا          

منتجللي األغذيللة قسللب  معيطللتهم، قعلللى اكعمللال التللد جيي للحللق يف الغللذا  يف سيللللللاق األمللن الغذائللللللي         

 طنللي،قبالتالي فإن اختاذ نجرا ا  يف هللذا الط ن ألمر مل .الو
 

 لجنة مبا يليتالقيف هذا اكطا ، اعرتفو 
 

    مسسقلية الدقل األعضا  املتمثلة يف  مان أن تنون سياساتها قبراجمها قنجرا اتهلا قاسلرتاتيجياتها

 االلتزاما  املتعلقة باألمن الغذائي متسقة اتسااًا تامًا مع االلتزاما  الدقلية احلالية، مبا يف ذلك 

     دق  اتفااية األمم املتحد  اكطا ية بط ن تغري املناخ باعتبا ها املنتدى الرئيسي للتعلاطي ملع مسل لة

تغري املناخ قصندقق القرا ا  هذا ال يقّوض اجلهود املبذقللة يف االتفاايلة اكطا يلة للتصلدي ملسل لة      

 تغري املناخ 

  ( قعللى  20صد   علن ملسةر األملم املتحلد  املعلين بالتنميلة املسلتدامة ) يلو         تتائغ الوثيقة اليت

 األخص يف ما يتعلق باألمن الغذائي قالتغذية قالز اعة املستدامة.

 
قمع مراعا  احلاجة املاسة نىل التصدي لت ثريا  تغري املناخ عللى األملن الغلذائي، باك لافة نىل األسلباب النامنلة ق ا        

غذائي بصو   متسقة مع اكعمال التد جيي للحق يف الغذا  يف سياق األمن الغذائي الوطين، دعلو اللجنلة   اتعدام األمن ال

، حسلب االاتضلا ، قملع اكالرا  بلدق  اتفاايلة       اللجنةالدقل األعضا  قاملنظما  الدقلية قأصحاب املصلحة اآلخرين يف 

 األمم املتحد  اكطا ية بط ن تغري املناخ، نىلت
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الطواغ  املتعلقة بتغري املناخ يف سياسا  قبرامغ األمن الغذائي، قزياد  اد   اجملموعا  املستضلعفة   مراعا  )أ(

قالنظم الغذائية على مواجهة تغري املناخ، مع الرتكيز على التنّيف مع تغّير املناخ كطلاغ   ئيسلي قهلدف    

 من خاللت  جلميع املزا عني قمنتجي األغذية، ال سيما صغا  املنتجني، مبا يف ذلك
 

  زياد  االستثما ا  اخلاصة قالعامة قالتعاقن الدقلي للنهوض باألمن الغذائي ملواجهة تهديدا  تغري

املناخ، ال سيما من أج  التنيلف ملع اآلثلا  السللبية للتغري املنلاخ، قاالسلتخدام املسلتدام للملوا د          

 الابيعية، قندا   املياه، قصون الرتبة 

 لية للتصدي للتحديا  املرتباة بلاألمن الغلذائي قبلتغري املنلاخ، مبلا يف      بنا  القد ا  الوطنية قاحمل

ذلك دسني خدما  اك شاد قجعلها متوافر  قيف متناقل اجلميلع، قتلوفري أدقا  لتوّالع األحلوال     

 اجلوية قاملناخ قندا   املخاطر املتصلة بها لدعم شبنا  قمنظما  املزا عني قصغا  منتجلي األغذيلة  

 ضا  قاملنظما  الدقلية( )الدقل األع

    نجرا  عمليا  تقييم للمخاطر قأقجه الضعف قالقد ا ، مع مراعا  املساقا  بني اجلنسلني قاألبعلاد

 التغذقيللة، قدسللني تظللم اكتللذا  املبنللر قتنفيللذها، ال سلليما باريقللٍة منسللقة )الللدقل األعضللا     

 قاملنظما  الدقلية( 

  ،ق ع سياسا  متناملة الستخدام األ ا ي من أج  دقيق األمن الغذائي قالتنيف مع تغري املناخ

قاكسهام يف احلد من ت ثريا  املناخ عندما ينلون ذللك مناسلبًا، ملع مراعلا  "اخلالو  التوجيهيلة        

الغلذائي  الاوعية بط ن احلوكمة الرشيد  حلياز  األ ا ي قمصايد األمسا  قالغابا  يف سياق األمن 

 الوطين" قفقا لألقلويا  احملدد  على املستوى الوطين  )الدقل األعضا (  

     دمللغ التنّيللف مللع تغللري املنللاخ قندا   خمللاطر النللوا   يف سياسللا  األمللن الغللذائي قبراجملله 

 )الدقل األعضا  قاملنظما  الدقلية( 

 ( "تنفيللذ املبللاد ا  ذا  الصلللة، مثلل  "التنيللف داخلل  املنظمللةFAO-Adapt)  حبسللب مقتضللى

احلال، تعزيزًا للدعم املقدم للجهود اليت تبذهلا البلدان يف سبي  التنيف مع تغري املناخ )املنظملا   

 الدقلية(.

 
توفري الظرقف املناسبة لتيسري احلصول على املوا د الو اثية لألغذية قالز اعة قتقاسلم الفوائلد النامجلة علن      )ب(

 ن طريق ما يلي على سبي  املثالت استخدامها بصو ٍ  عادلة قمتساقية، ع
 

       اكارا  ب همية املعاهد  الدقلية بط ن املوا د الو اثية النباتيلة لألغذيلة قالز اعلة قبرقتوكلول تاغويلا

 الذي اعتمدته الدق   العاشر  ملسةر األطراف يف اتفااية التنوع البيولوجي 

 نىل مواصلة قتعزيز عملها يف جمال تغري املناخ  دعو  هيئة املوا د الو اثية لألغذية قالز اعة يف املنظمة

 قاملوا د الو اثية لصون املوا د الو اثية قاستخدامها بغرض التنّيف مع تغري املناخ )الدقل األعضا (.
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 ق ع اسرتاتيجيا  ز اعية ت خذ بعني االعتبا  ما يليت  )ج(
 

  رق   االستجابة نىل تغري املناخ قصون األمن الغذائي   (1)

 تنوع الظرقف قالنظم الز اعية   (2)

 قتفاق  مستويا  التنمية قاالحتياجا  قالظرقف قاألقلويا  اخلاصة بنل  ملن البللدان قاألالاليم،     (3)

 مبا يف ذلك عن طريقت 
 
             مراعا  املنظو  اجلنساتي قالُنهغ التطلا كية الليت تسلم  لنلٍ  ملن الرجل  قامللرأ  عللى حلد سلوا

ة الستخدام األ ا ي، قاحلصول على املعلوما  قامللوا د عنلد معاجللة    باحلصول على فرص متساقي

 اضايا األمن الغذائي يف سياق تغري املناخ 

    تطجيع املزا عني على األخذ باملما سا  اجليد ، مبا فيها مما سا  الز اعة قالرعلي للحلسقل دقن

قزيلاد  نتتاجيلة الثلرق     تدهو  الرتبة قفقلدان النربلون منهلا، قزيلاد  كفلا   اسلتخدام اللنرتقجني        

 احليواتية، قاستخدام الرق ، قدسني ندا   املياه، قتنثيف استخدام الز اعة املختلاة بالغابا    

   القيام بعمليا  تقييم اارية ألصحاب املصلحة املتعددين قنجرا  حبو  حول اسرتاتيجيا  التنميلة

راعلا  االختالفلا  بلني تظلم الز اعلة،      الز اعية بغرض مواجهة اآلثا  املعاكسة لتغري املناخ، ملع م 

 قاملما سا  الز اعية، قالظرقف اكاليمية قالوطنية قاحمللية 

     تطجيع النفا ا  يف سلسلة األغذية قاحلد من خسائر ما بعد احلصاد قالفااد ملن األغذيلة باريقلة

 مستدامة )البلدان األعضا  مبطا كة القااع اخلاص قاجملتمع املدتي(.
 

 األحبا ، مبا فيها األحبا  اليت جيريها املزا عون، قدسني عملية مجع املعلوما  قتقامسهلا، النهوض ب )د(

 من خاللت 
 

       توطيد التعاقن الدقلي، قاالستثما ا  اخلاصة قالعامة يف جمال األحبلا  بطل ن التنيلف ملع تغلري

التغلذقي، مبلا يف ذللك    املناخ قاحلد من ت ثريه بغية التوافق مع التنمية املستدامة قاألملن الغلذائي ق  

 احتياجا  التنيف لدى صغا  املنتجني 

       تطجيع تبادل املعلوما  بني برامغ األحبا  املتعلقة بتغري املناخ قاألملن الغلذائي )اللدقل األعضلا

 قاملنظما  الدقلية(.
 

مطا كة مجيع أصحاب املصلحة يف سياسا  قبلرامغ األملن الغلذائي، حسلب االاتضلا ، ملن أجل          تيسري )هل(

التصدي للتغري املنلاخ، ملع االعلرتاف بإسلهام امللزا عني قمنتجلي األغذيلة كافلة، قعللى األخلص صلغا              

 املنتجني، يف دقيق األمن الغذائي، من خاللت 
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 على املستويا  احمللية قالوطنية قاكاليميلة   تطجيع ناامة منتديا  تضّم أصحاب مصلحة متعددين

تطجيعًا لتوسيع مطا كة اجملتمعا  احمللية قاجملموعا  األ عف، قكلذلك القالاع اخللاص، يف    

 عمليا  صنع القرا ا   

       دعم منظما  اجملتمع املدتي، ال سيما تلك اليت ةث  أكثر السنان معاتلا  ملن اجللوع، قمنظملا

املزاِ عا  من أج  املطا كة يف صنع القرا ا  قتنفيلذ سياسلا  قبلرامغ    صغا  املنتجني، قمنظما  

 األمن الغذائي للتصدي لتغري املناخ.

 

دعم مزيد من االعرتاف باألمن الغذائي يف أتطاة اتفاايلة األملم املتحلد  اكطا يلة بطل ن تغلري املنلاخ طبقلًا          )ق(

 للوالية املوكلة نليها قيف سياق أهداف االتفااية قمبادئها قأحنامها، قذلك من خاللت 
 

     م معلوملا  فنيلة   دعو  املنظمة نىل مواصلة التعاقن مع أماتة االتفااية، مبا يف ذللك ملن خلالل تقلدي

 سليمة عن اضايا األمن الغذائي  

  لجنة نىل  فع تقرير فريق اخل ا  الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي قتغلري املنلاخ،   الدعو  أماتة

قكذلك الوثيقة احلالية للجنة، نىل الفريق احلنومي الدقلي املعين بتغري املناخ قنىل أماتلة االتفاايلة،   

 لإلحاطة.
 

 79لوقود البيولوجي واألمن الغذائيا –الم 

 
 ت2013نن اللجنة يف دق تها األ بعني املنعقد  يف عام 

 
الغذائي مسل لتان مرتاباتلان قأالّر  بالتحلديا  املتصللة بتحقيلق األملن         سّلاو الضو  على أن الاااة قاألمن )أ(

الغذائي قأمن الاااة على حد سوا ، مع مراعا  األبعاد األ بعة لألملن الغلذائي )التلوافر قاحلصلول قاالسلتقرا       

 قاالستخدام( 

لتنّيلف ملع تغلري املنلاخ     أخذ  علمًا مبختلف حمركا  تنمية الواود البيولوجي، مبلا يف ذللك أملن الااالة قا     )ب(

 قتاوير أسواق التصدير قالتنمية الريفية 

اعرتفو ب ّن تنمية الواود البيولوجي تناوي عللى فلرص قخملاطر عللى حلد سلوا  ملن النلواحي االاتصلادية           )ج(

 قاالجتماعية قالبيئية، تبعًا للسياق قاملما سا  احملياة بها 

ال املالرد للحلق يف غلذا  كلاف يف سلياق األملن الغلذائي اللوطين         شّدد  على أن يطن  األمن الغذائي قاكعم )د(

شواغ  ذا  أقلوية بالنسبة نىل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف جملال تالوير الوالود البيوللوجي اللذي ال      

ينبغي أن يقوض األمن الغذائي قينبغي أن ي خلذ بعلني االعتبلا  بطلن  خلاص النسلا  قأصلحاب احليلازا          

  أهميتهم النبري  يف دقيق األمن الغذائي قالتغذية مع مراعا  خمتلف السيااا  الوطنية الصغري  تظرا نىل
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 قأار  مبا يليت )هل(

 ة  قابم كثري  قمعّقد  بني الواود البيولوجي قاألمن الغذائي قمينن أن تارأ ب شنال خمتلفة قعلى مسلتويا    (1)

يًا( قيف أزمنة خمتلفة. قعليه، فإّن تقييمها ال بد أن ينون متعلدد  جغرافية خمتلفة )حمليًا ققطنيًا قناليميًا قعامل

اجلواتب قأن يد ج يف سيااه الصحي ، قينبغي اعتماد مقا بة متناملة اائمة عللى الل اهني قمراعيلة للمسلائ      

 اجلنساتية قللبيئة عند ق ع سياسا  الواود البيولوجي قاالستثما ا  يف هذا اجملال 

لواود البيولوجي يف بعن احللاال  نىل املنافسلة بلني احملاصلي  الغذائيلة قاحملاصلي  املوجهلة        يسدي نتتاج ا (2)

كتتاج الواود البيولوجي. قهنا  توجيها  قافية ق ة حاجة ماسلة نىل مزيلد منهلا لضلمان ةاشلي سياسلا        

  على النحو األمثل  ملن   الواود البيولوجي مع األمن الغذائي من أج  احلد اد  املستااع من املخاطر قلالستفاد

الفرص اليت يتيحها الواود البيولوجي بالنسبة نىل األملن الغلذائي. قهلذا يطلم  اكطلا  االسلرتاتيجي العلاملي        

، قاخلالو  التوجيهيلة الاوعيلة بطل ن احلوكملة املسلسقلة حليلاز         اللجنةلألمن الغذائي قالتغذية الصاد  عن 

األمن الغذائي الوطين، اخلاو  التوجيهية الاوعية لدعم اكعملال   األ ا ي قمصايد األمسا  قالغابا  يف سياق

املارد للحق يف غذا  كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين، قمسشرا  الواود البيولوجي املسلتدام الصلاد   علن    

قاألملن   اخللاص بلالواود البيوللوجي    منظملة األغذيلة قالز اعلة   الطراكة العاملية بط ن الااالة احليويلة قتهلغ    

 الغذائي.

أكد  على أهمية اختاذ نجرا ا  دقلية ققطنية منّسقة لتطجيع ةاشي تنمية الواود البيولوجي قسياساته ملع   (3)

هدف القضا  على اجلوع قاتعدام األمن الغذائي قسو  التغذية قاملسلاهمة يف التنميلة الريفيلة املسلتدامة، مبلا يف      

 د من الفقر، مع مراعا  خمتلف السيااا  الوطنية.ذلك احرتام حقوق حياز  األ ا ي املطرقعة، قاحل

قشّجعو احلنوما  على تنسيق اسلرتاتيجياتها اخلاصلة بلاألمن الغلذائي قأملن الااالة، ملع نيلال  االعتبلا            (4)

 الواجب لإلدا   املستدامة للموا د الابيعية.

 املصلحة املعنيني.قأقصو باختاذ اكجرا ا  التالية قببلو تها قتابيقها من اب  أصحاب  (5)

 

 اإلجراءات الرامية إىل تعزيز  تناسق السياسات يف جمالي األمن الغذائي والوقود البيولوجي

 

قتظام املعلوما  املتعلقة باألسواق الز اعيلة قالطلراكة العامليلة بطل ن الااالة      منظمة األغذية قالز اعة ُتطجَّع احلنوما  ق

احليوية، قاملعهد الدقلي لبحو  السياسا  الغذائية قاملنظما  الدقليلة األخلرى عللى أن تتطلاطر بصلو   منتظملة ملع        

 لجنة تتائغ عملها يف جمال الرقابم القائمة بني الواود البيولوجي قاألمن الغذائي.ال

 

قمجيع أصحاب املصلحة املعنيني اآلخرين على الرتقيغ لتبلادل املعلوملا     قمنظمة األغذية قالز اعةقُتطجَّع احلنوما  

قالتعاقن بط ن العالاا  بني الواود البيولوجي قاألمن الغذائي. قيطم  هلذا التحلليال  قعمليلا  التقيليم قاكسلقاطا       

 قالارق قاألدقا  قالبياتا  املوزعة حبسب توع اجلنل. فضاًل عن نعاا  معلوما  شفافة عن الفر يا 
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قُتطجَّع احلنوما  قأصحاب املصلحة اآلخرقن على تابيق سياسلا  قاسلتثما ا  كتتلاج الوالود البيوللوجي قاألغذيلة       

ي نيلال   تتماشى مع االسرتاتيجيا  اكمنائية الوطنية قاالتفااا  املتعدد  األطراف املابقلة عللى األملن الغلذائي. قينبغل     

 اهتمام خاص لو ع الفئا  املستضعفة قصغا  منتجي األغذية.

 

حيثما ينابلق ذللك    –قُتطّجع احلنوما  قأصحاب املصلحة املعنيون اآلخرقن على مراجعة سياسا  الواود البيولوجي 

ا بالنسلبة نىل  قفق عمليا  تقييم متوازتة قمستند  نىل العلم للفرص قاملخلاطر الليت الد تنالوي عليهل      –قحسب املقتضى 

 األمن الغذائي، قلني يتسنى نتتاج الواود البيولوجي قفقًا لركائز التنمية املستدامة الثال .

 

مدعّو  نىل نطالع اللجنة على التقدم احملرز يف جمال بنا  القد ا  يف اللدقل األعضلا  يف ملا     منظمة األغذية قالز اعةقنّن 

ع األملن الغلذائي قمبلاد ا  الوالود البيوللوجي عللى خمتللف املسلتويا .         يتعلق بسياسا  الواود البيولوجي ةاشيا م

قسوف يستند هذا نىل األعمال قاملواد املتاحة مث  مسشرا  الواود البيولوجي املستدام الصاد   عن الطراكة العاملية بطل ن  

األمن الغذائي ن لافة نىل اخلالو    اخلاصة مبطرقع الاااة البيولوجية ق منظمة األغذية قالز اعةالاااة احليوية، قمقا بة 

التوجيهية بط ن احلوكمة املسسقلة حلياز  األ ا ي، اليت تطجع احلنوما  قمجيع أصحاب املصلحة على الرتقيغ هللا  

 دعم تنفيذها. قاستخدامها قعلى

 

عضلا  حسلب   مدعّو ، بالتعلاقن ملع أصلحاب املصللحة املعنليني قبالتطلاق  ملع اللدقل األ         منظمة األغذية قالز اعةقنّن 

االاتضا ، نىل اارتاح برتامغ عم  لتعزيز اد   البللدان قاملطلغلني املهلتمني عللى تقيليم أق لاعهم يف ملا يتعللق بلالواود          

البيولوجي، مع مراعا  الطواغ  املتصلة باألمن الغذائي على املستويا  العاملية قاكاليمية قالوطنية قعلى مستوى احلقوق 

من أج  ندا   املخاطر قالفلرص املتصللة بهلا قمراابلة ت ثرياتهلا. قمينلن هللذا ال تلامغ أن          املطرقعة حلياز  األ ا ي،

 يستفيد من برتامغ بنا  القد ا  يف الطراكة العامليللللة بطلللل ن الااالللة احليوية.

 

 إجراءات لتشجيع البحوث والتطوير يف جمالي الوقود البيولوجي واألمن الغذائي

 

ينبغي ند اج الطواغ  املتعلقة باألمن الغذائي قأصحاب احليازا  الصغري  قباملساقا  بني اجلنسني حسب االاتضا  عنلد  

تصميم ق صد قتقييم البحث قالتالوير يف جملال الوالود البيوللوجي. فالبحلث قالتالوير مهملان لتحسلني كفلا   الوالود           

سوا  قالستنطاف تننولوجيا  جديد  مبا يف ذللك الوالود البيوللوجي    البيولوجي بالنسبة نىل املوا د قالعمليا  على حد 

من اجليلني الثاتي قالثالث. قُيطجَّع الطركا  يف البحلو  عللى نجيلاد حللول منّيفلة ملع احتياجلا  مجيلع أصلحاب          

شد حاجلة نىل  املصلحة، ال سيما املوجودقن يف البلدان األاّ  منوًا قمع احتياجا  النسا  قأصحاب احليازا  الصغري  األ

 احلصول على خدما  الاااة احلديثة. 
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قيضالع التعاقن الدقلي )مبا يف ذلك التعاقن بني بلدان اجلنوب( قالقااع العام قالطراكا  بني القااعني العام قاخللاص  

بدق  مهم يف دعم هذه املوا يع البحثية. قمن املهم  مان نبراز اللد قس املستخلصلة ملن هلذه الطلراكا  يف التعلاقن يف       

 املستقب . 

 

الاتضا ، تعزيز القلد ا  قتنييلف قحلدا  نتتلاج الوالود البيوللوجي قجتهيلزه مبلا         قينبغي للبحث قالتاوير، حسب ا

 ميّننها من تنييف سلسلة العرض لديها مع األغذية قالعلف قالاااة.  

 

 إجراءات تتعلق بالروابط بني الطاقة واألمن الغذائي

 

 د األخرى قالتوسلع يف اسلتخدام مصلاد     ُيطجَّع أصحاب املصلحة اآلخرقن على دعم تعزيز كفا   الاااة قاستخدام املوا

الاااة املتجدد  قزياد  فرص احلصول على خدما  الاااة املستدامة، مبا يف ذلك  من مجلة أملو  أخلرى، يف سالسل     

 الز اعة الغذائية حبسب خصائص ك  بلد.
 

  قالنسا ، يف بلرامغ األملن   قيتعّين على احلنوما  قاملطّغلني دعم مطا كة املزا عني، ال سيما أصحاب احليازا  الصغري

 الغذائي قأمن الاااة )مبا يف ذلك نتتاج الواود البيولوجي قاستهالكه(، عند االاتضا  استنادًا نىل شرق  عادلة قمنصفة.
 

لجنة القااعني العام قاخلاص على دعلم ند اج اكتتلاج املسلتدام للااالة البيولوجيلة يف السياسلا  الز اعيلة        القشّجعو 

 سب خصائص ك  بلد.قاحلرجية حب

 

 80االستثمار يف زراعة أصحاب احليازات الصغرية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية -ميم

 

الصغري ، قالعديد منهم من النسا ، يسدقن دق ًا مركزيًا بالنسبة نىل األمن الغذائي حمليًا  نّن املزا عني أصحاب احليازا 

قيف العامل كنّ . قهم املستثمرقن الرئيسيون يف ز اعلتهم. قتسلاهم ز اعلة أصلحاب احليلازا  الصلغري  يف جمموعلة ملن         

 فقر قتعزيز اكدا   املستدامة للموا د الابيعية.الفوائد األخرى مث  املساعد  على احملافظة على فرص العم  قاحلد من ال

 

قنّن اللجنة، حرصًا منها على مواجهة القيود املفرق ة على االستثما ا  الز اعية ألصحاب احليلازا  الصلغري  بطلن     

ئي عام، مع الرتكيز بطن  خاص على القيود اليت تواجهها النسا  قالطباب، قبالتالي حرصًا على النهوض باألمن الغذا

قالتغذية، شّجعو احلنوما  قمنظما  أصحاب احليازا  الصغري  قأصحاب املصلحة اآلخرين على املستويني اللوطين  

قالدقلي )منظما  اجملتمع املدتي قاملنظما  احمللية قالقااع اخلاص قمسسسا  األحبا  قالطركا  الدقليني يف التنمية( 

 على ما يليت

 



 

50 

 اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية

 

 واحلوكمة الزراعية والرباهني اليت تستند إليهاالتشجيع على وضع سياسات وطنية 

 

تنوين  ؤية اارية لز اعة أصحاب احليازا  الصغري  تند ج يف نطا  التنمية قالنملو الز اعلي عللى تالاق قطلين قاسلع       

قتضع ز اعة أصحاب احليازا  الصغري  بصو    اسخة  من سياسا  قاسرتاتيجيا  متناملة تضّم قتربم بني أصحاب 

الصغري  قاألسواق قددد معاملها بالتعاقن مع مجيع أصحاب املصلحة على املستوى الوطين ال سيما امللزا عني   احليازا 

من أصحاب احليازا  الصغري ، علمًا أن غالبيتهم من النسا  يف العديد من البلدان، قاملنظما  التابعني هللا قممثلليهم،   

 ة شفافة قاائمة على احلقوق.  يف سياق التنمية املستدامة قعمليا  قخاو  توجيهي

 

لدعم اكعمال املارد للحق يف غذا  كاف يف سياق األمن الغذائي  قاتاالاًا من هذه الرؤية قمن اخلاو  التوجيهية الاوعية

الوطين، النظر يف نمناتية مراجعة السياسا  القااعية الز اعية قاحلضرية قالريفيلة قاالسلرتاتيجيا  قامليزاتيلا ، ملع     

ملن النفلاذ نىل أصلول اكتتلاج قنىل      –ال سليما النسلا  ملنهم     –ناية خاصة لتمنني أصحاب احليلازا  الصلغري    نيال  ع

 األسواق احمللية قالوطنية قاكاليمية قحصوهلم على التد يب النايف قالبحو  قالتننولوجيا قخدما  الدعم يف املزا ع. 

 

دعم استعراض السياسا  قاالسلرتاتيجيا  املراعيلة للمسلاقا  بلني اجلنسلني قاملتعلدد  القااعلا  قالطلاملة ألصلحاب          

احليازا  الصغري ، قةويلها قتابيقها، على أن تنون مرتباة بالتنمية الز اعية املستدامة قأن يلسدي الطلركا  اللدقليون    

ق الدقلي للتنمية الز اعية قمنظمة األغذية قالز اعة قبرتامغ األغذية العاملي يف التنمية دق ًا داعمًا خاصًا، ال سيما الصندق

 قالبنك الدقلي ققكاال  التموي  الثنائية قمصا ف التنمية اكاليمية. 

 

ند اج مس لة املساقا  بني اجلنسني قةنني املرأ  يف الرؤية القارية قيف اكسرتاتيجية اخلاصة بالتنمية الز اعيلة. قن لافة   

نىل ذلك، تطجيع خدما  الدعم املراعية للفئا  اجلنساتية تظرًا نىل الدق  احليوي للنسا  قتلبية االحتياجلا  احمللدد    

 قالتصدي للقيود اليت تعرتض النسا  قاملزا عني من أصحاب احليازا  الصغري  على حد سوا . 

 

أصلحاب احليلازا  الصلغري  قيف القااعلا       التصدي للقيود اليت ةنع الطباب من  جال قتسا  من اخللوض يف ز اعلة  

الريفية غري الز اعية املتصلة بها، قذلك من خالل التدخال  اهلاَدفة على مستوى السياسا . قيطم  هلذا تعزيلز تظلم    

 التثقيف قالتد يب قكفالة فرص متساقية للنفاذ نليها.

 

ال لالسلتثما ا  العاملة قاخلاصلة املطلرتكة بلني      استنطاف التنميلة امليداتيلة الطلاملة جغرافيلًا كمقا بلة للتنسليق الفعل       

 القااعا ، ال سيما ز اعة أصحاب احليازا  الصغري ، فضاًل عن االاتصاد خا ج املز عة. 

 

دسني احلوكمة الز اعية من خالل مقا بة منسقة متعدد  القااعا  تركز بصو   خاصة على ز اعة أصحاب احليلازا   

املنظما  املعنية ال سيما تلك اليت ةث  املزا عني أصحاب احليازا  الصغري . قيقوم الصغري ، مبا ينف  مطا كة مجيع 
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هذا على ابتنا  حلول مناسبة لن  سياق ملن السليااا  بالنسلبة نىل االسلتثما ا  العاملة قاخلاصلة املراعيلة ألصلحاب         

يف أفريقيلا قال تلامغ العلاملي للز اعلة      احليازا  الصغري . قد اسة التجا ب على غرا  ال تامغ الطام  للتنمية الز اعية

 قاألمن الغذائي قغريهما من برامغ.

 

ق ع عمليا  تطا كية شاملة ألصحاب احليازا  الصغري  قالنسا  قالطباب قالقااع اخلاص قاملنظما  املعنية األخلرى.  

مبلا يف ذللك حلق     –قلوق  قتطجيع االعرتاف القاتوتي حبقوق املزا عني أصحاب احليلازا  الصلغري  قاحلرتام تللك احل    

التنظيم الدميقراطي قنمساع صوتهم يف احللوا ا  بطل ن السياسلا ، ملع تل مني التمثيل  اجلنسلاتي قالعملري املتلوازن          

 قاحلاجة نىل تعزيز منظما  املزا عني من أج  دقيق ذلك. 

 

ليها، مبا يطم  البياتا  املوزعلة  دسني عملية ندا   املعلوما  )مجع البياتا  قشفافيتها قاكبالغ عنها قفرص النفاذ ن

حبسب اجلنسني(. قنجرا  عمليا  دلي  اائمة على ال اهني لتوثيق حالة ز اعة أصحاب احليازا  الصغري  مبختلف 

 أمناطهلللا قاحللللوافز قالقيلللود املتصللللة بهلللا، قمسلللا ا  تاّو هلللا قمسلللاهماتها يف دقيلللق خمتللللف النتلللائغ         

 ال سيما األمن الغذائي قالتغذية. 

 

 احلصول على األصول والسلع العامة واخلدمات االجتماعية والبحوث واإلرشاد والتكنولوجيا

 

اكحاطة علمًا مبساهمة املزا عني قاملربني يف صون املوا د الو اثية النباتية لألغذية قالز اعلة قتاويرهلا. قالتطلجيع عللى     

اليت حيتاجون نليها، مبا يف ذلك األتواع احملليلة   حصول أصحاب احليازا  الصغري ، ال سيما املزاِ عا ، على البذق 

األصلية قاألتواع احلديثة، قتعزيز اد تهم على احلصول عليها قتربيتهلا قنتتاجهلا قصلوتها قشلرائها قتبادهللا قبيعهلا       

للي.  قاستخدامها. قتعزيز عملية تبادل املعلوما  قاملعا ف بغرض تابيقها العملي داخ  املز علة قدفيلز االبتنلا  احمل   

قدعم عملية صون املوا د البيولوجية الز اعية من اب  أصحاب احليازا  الصغري  نىل جاتب تظم البحو  قاك شاد، مبا 

يتسق مع التنمية الز اعية املستدامة قأفض  املما سا ، مبا يف ذلك ملن خلالل مقا بلا  ز اعيلة نينولوجيلة قالتنثيلف       

   يف هذه الفقر  أن تنون متماشية مع القواتني الوطنية قالدقلية املرعّية.  املستدام. قينبغي جلميع التدابري املذكو 

 

السعي بطن  حثيث نىل تطجيع احلوكمة املسسقلة لأل ا لي قامللوا د الابيعيلة ملع الرتكيلز عللى كفاللة فلرص النفلاذ          

وعية بط ن احلوكمة املسلسقلة  قاحلياز  ألصحاب احليازا  الصغري ، ال سيما النسا  منهم، طبقًا للخاو  التوجيهية الا

حلياز  األ ا ي قمصايد األمسا  قالغابا  يف سياق األمن الغذائي الوطين فضاًل عن تدابري أخرى تقودها البلدان قتسعى 

نىل األهداف تفسها. قينبغي أن تنون احللول خاصة بن  بلد قبن  سياق قمتسقة مع االلتزاما  املوجلود  الليت تصلو    

لدقلية قالوطنية. قيتص  بهذا أيضًا احلاجة نىل تعزيز املسسسا  احمللية املعنية بتنظيم النفاذ نىل امللوا د  عليها القواتني ا

 الابيعية قاستخدامها، ال سيما من اب  أصحاب احليازا  قالنسا . 
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 احلصول على السلع العامة واخلدمات االجتماعية والبحوث واإلرشاد والتكنولوجيا

 

ق للع سللّلم باألقلويللا  بالنسللبة نىل االسللتثما ا  العامللة قتطللجيع االسللتثما ا  اخلاصللة، ال سلليما مللن أجلل  دعللم   

االستثما ا  اليت يقوم بها أصحاب احليازا  الصلغري  أتفسلهم يف ميلادين علّد  منهلات ندا   امليلاه، اكدا   املسلتدامة        

ابا ، النق  قالبنى التحتية مث  الاراا  الفرعيلة قالااالة قالبنلى    للموا د الو اثية لألغذية قالز اعة، صون الرتبة، الغ

 التحتية للمناقلة ما بعد احلصاد  قاكمدادا  النهربائية قشبنا  االتصاال  الالسلنية يف املناطق الريفية.

 

لصلحية ق عايلة   توفري استثما ا  عامة مراعية للمساقا  بني اجلنسني قتطجيع االستثما ا  اخلاصة يف جمال الرعايلة ا 

الاف  قالتغذية قالتعليم قتنمية القد ا  قاحلماية االجتماعية قاملياه قالصرف الصلحي لتعزيلز األملن الغلذائي قالتغذيلة      

 قاحلد من الفقر يف أقسا  أصحاب احليازا  الصغري .

 

اجلا  اخلاصلة ألصلحاب    تعزيز النظم التطا كية للبحو  قاك شاد قاخلدما  الز اعية ال سيما تلك الليت تلليب االحتي  

احليازا  الصغري  قاملزا عا  من أج  زياد  نتتاجيتهم قتنويع نتتلاجهم قتعزيلز القيملة التغذقيلة قبنلا  الد تهم عللى        

املقاقمة، مبا يف ذلك ملواجهة تغّير املناخ، طبقلًا ألسلل التنميلة املسلتدامة. قتتمثل  املقا بلة املثاليلة يف التوفيلق حسلب          

  ف التقليدية للمزا عني قللطعوب األصلية قتتائغ البحو  العلمية.االاتضا  بني املعا

 

تطجيع احلصول على التننولوجيا املتاحة للمساعد  يف النهلوض جبلود  نتتلاج أصلحاب احليلازا  الصلغري . قمراعلا         

ةنيلنهم ملن   القيود احملدد  املفرق ة على أصحاب احليازا  الصغري  يف ما يتعلق ب تظمة الصلحة قالصلحة النباتيلة ق   

 النفاذ نىل ال امغ قاكمدادا  الالزمة لالمتثال هلا. 

 

 تشجيع االستثمارات والنفاذ إىل األسواق واخلدمات واملوارد اإلنتاجية

 

دسلني السياسلا  قاألسلواق قاملسسسلا      تشجيع االستثمارات من جانب أصحاب احليـازات الصـغرية ولصـاحلهم.    

احليازا  الصغري . قاحلد من ت ثريا  التقّلب املفر  يف األسعا  قاملخاطر على أصلحاب  خللق فرص ااتصادية ألصحاب 

احليازا  الصغري  غري القابلة للنق  باستخدام صنو  السياسلا  العاملة طبقلًا لاللتزاملا  الدقليلة. قةنلني أصلحاب        

قاحلرص على قجود مما سلا  جتا يلة    احليازا  الصغري  من املطا كة بصو   كاملة يف سالس  القيمة اليت خيتا قتها.

عادلة قااتوتية بني األطراف كافة قتعزيز اد   أصحاب احليازا  الصغري  على التفاقض. قيتاّلب هذا العمل  باسلتمرا    

ق ع تدابري على مستوى السياسا  قخاو  توجيهية تقنية قأدقا ، مبلا يف ذللك للز اعلة التعااديلة قالطلراكا  بلني       

اخلاص بالتطاق  مع منظما  أصلحاب احليلازا  الصلغري  قخل   املنظملا  املعنيلة يف األملم املتحلد          القااعني العام ق

 قمراكز اخل   األخرى. 
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. اتاالاًا من االلتزاملا  الدقليلة، دعلم تالوير األسلواق قتظلم التوزيلع قاآلليلا  املرحبلة ألصلحاب           النفاذ إىل األسواق

زيز القد   على النفاذ نليها. قاكالرا  ب هميلة عمليلا  التبلادل غلري النقديلة       احليازا  الصغري  قااتصادا  الريف، قتع

للسلع قاخلدما  قأهمية النظم الغذائية احمللية ألصحاب احليازا  الصلغري  مبلا يف ذللك الد تهم عللى تلوفري بلرامغ        

حليلازا  الصلغري ، تسلا     للتغذية داخ  املدا س قاملسسسا . قناامة العالالا  املناسلبة قنشلرا  امللزا عني أصلحاب ا     

ق جااًل، على امتداد سلسلة القيملة خاصلة يف األسلواق احملليلة قالوطنيلة قاكاليميلة. قتطلجيع قدفيلز التعلاقن بلني           

أصحاب احليازا  الصغري  مثاًل من خالل التعاقتيا  أق غريها من املقا بلا  لتنظليم األسلواق مبلا يعلود بلالنفع عللى        

 مراعا  االلتزاما  الدقلية.  أصحاب احليازا  الصغري  مع

 

دسني الطرق  التنظيميلة قالبنلى التحتيلة املاليلة لنلي حيصل  أصلحاب احليلازا  الصلغري  عللى            .اخلدمات املالية

جمموعة كاملة من اخلدما  املالية اليت تناسب احتياجاتهم مع نيلال  عنايلة خاصلة للتحلديا  الليت تعلرتض النسلا         

اخلدما  املالية املعنية الودائلع امل موتلة، التحلويال  النقديلة قالتحلويال  املاليلة،        قالطباب بهذا اخلصوص. قتطم 

اخلدما  املالية اجلوالة، االئتماتا  املستدامة قالصغري  يف األجلني القصري قالاوي ، )منتجا  الت مني(، تبادل السللع  

ن تناليف املعامال  قتيسلري االسلتثما ا  الاويللة    قتظم نيصاال  اكيداع يف املستودعا . احلد من املخاطر املالية قخف

األج ، على غرا  التجهيزا  للعمليا  احلقلية قجتهيز األغذية قغريها ملن أتطلاة زيلاد  القيملة يف ملزا ع أصلحاب       

احليازا  الصغري . قينبغي حسب االاتضا ، ختفيف القيود على السيولة بالنسبة نىل تفقا   أس املال العام  فضاًل عن 

االستثما ا  املتوساة قالاويلة األج  مبوازا  جتنب نثقال عب  اللدين بالنسلبة نىل امللزا عني ملن أصلحاب احليلازا        

الصغري . قدعم هذه التدابري من خالل اختاذ نجلرا ا   لريبية حسلنة التصلميم قحملدد  زمنيلًا قموجهلة حنلو هلدف          

   طبقًا لاللتزاما  الدقلية.حمدد. قينبغي تابيق مجيع التدابري الوا د  يف هذه الفقر

 

تطجيع االستثما ا  من أجل  بنلا  ااتصلاد  يفلي ال مركلزي قغلري ز اعلي للدعم          .االستثمارات اليت تتخطى املزرعة

حصول أصحاب احليازا  الصغري  على مصاد  دخ  بديللة، مملا يعلزز أكثلر االاتصلاد الز اعلي قيسلاهم يف النهلوض         

هذا االستثما  يف بنا  القد ا  قتطجيع املباد ا  الفردية، حيثما ينون ذللك مناسلبًا،   باألمن الغذائي قالتغذية. قيطم  

على أن تنون موجهة بطن  خاص نىل الطباب من  جال قتسا ، قخلق فرص عم  يف ز اعة حديثة قيف أتطلاة أخلرى   

 ة جديد . ذا  الصلة قيف أسواق العم . قيقتضي هذا أيضًا تطجيع االستثما ا  لتاوير أعمال جتا ي

 

   81من األغذية يف سياق نظم األغذية املستدامة واملهدر الفاقد -نون

 
يسثر الفااد قاملهد  من األغذية على استدامة تظم الز اعة قاألغذيلة قالد تها عللى الصلمود قالد تها عللى  لمان األملن         

كملا أن الفاالد   . (82)أ(2014رفيلع املسلتوى،   الفريلق اخلل ا    الغذائي قالتغذية للجميع هلذا اجلي  قلألجيلال املقبللة )  

 .ملوا د الابيعيةااستخدام دسني دعم قاملهد  من األغذية ي
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تدعو نىل أن يقلر مجيلع   هي قسّلمو اللجنة ب ن مس لة الفااد قاملهد  من األغذية هي تتيجة لنيفية عم  تظم األغذية. ق

الدقل، مبا يف ذلك مستويا  احلوكمة األخرى ذا  الصلة، قاملنظما  الدقليلة، قالقالاع اخللاص،     -أصحاب املصلحة

فلردي  أن تقوم بطلن   نىل غذية املستدامة قأهداف مركزية لنظم األعلى أتهما األمن الغذائي قالتغذية ب -قاجملتمع املدتي

قمينلن   األملن الغلذائي قالتغذيلة.   قنمناتلا   لتحسلني اسلتدامتها،   ااد قاملهد  من األغذيلة  مس لة الفعاجلة مبقمجاعي 

تقريلر فريلق اخلل ا      )حملدد  يف خمتلفلة  عللى مسلتويا    للفااد قاملهد  من األغذية قحلوهلما األسباب النامنة دديد 

هلذه املسلتويا  الثالثلة مفيلد  يف دديلد      ق "(.النللي "، ق"املتوسلم "، ق"اجلزئي" اأتهعلى ( )أ(2014الرفيع املستوى )

 .أصحاب املصلحةاألدقا  احملتملة ملختلف 

 

قأقصو اللجنة ب ن يقوم مجيع أصحاب املصلحة، قفقا ألقلوياتهم ققسائلهم، باختاذ نجرا ا  فعالة من حيث التنلفة 

باريقة شاملة قمتناملة قذلك ، عناليت يدعم بعضها الب التاليةاأل بعة قعملية قمراعية للبيئة دو نطا  املسا ا  

 قتطا كيةت

 

 حتسني مجع البيانات وتبادل املعرفة بشان الفاقد واملهدر من األغذية

 

 مجيع أصحاب املصلحة: أ()
 
تعريف مطرت  بلو   النهوض بفهم مطرت  لابيعة الفااد قاملهد  من األغذية قتاااهما، قهو ما اد يسدي نىل  •

 األغذية.للفااد قاملهد  من 

يف مجيع مراح  السلسلة  االاتضا ، بط ن الفااد قاملهد  من األغذية دالبياتا ، املفصلة عندسني مجع  •

الفااد قاملهد  من فضال عن تبادل اخل ا  قأفض  املما سا  املتعلقة ففن قشفافيتها قتبادهلا الغذائية، 

 غذية.يف تظم األاألغذية 

 

 األخرى:املعنية املنظمات إضافة إىل  منظمة األغذية والزراعة ب()
 
النظر يف ق ع برقتوكوال  قمنهجيا  مطرتكة، قدسني التماسك بني القائم منها، لقياس الفااد قاملهد  من  •

األغذية قدلي  األسباب النامنة ق ا  ذلك. قينبغي أن يتم ذلك من خالل عملية شاملة قتطا كية، مع أخذ  

منظمة األغذية بادا ا  أصحاب املصلحة بعني االعتبا ، قاالستفاد  من جتا ب املنتغ قالبلد، قخصوصيا  قم

 قالصندقق الدقلي للتنمية الز اعية قبرتامغ األغذية العاملي قمنظما  أخرى حسب االاتضا . قالز اعة
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 وضع اسرتاتيجيات فعالة للتقليل من الفاقد واملهدر من األغذية

 

 الدول: أ()
 
تنظيم عملية شاملة، حسب االاتضا ، ةّنن أصحاب املصلحة من املطا كة مطا كة قاسعة، مث  القااع اخلاص  •

قاجملتمع املدتي قالسلاا  احمللية قدقن الوطنية، لتمنينهم من دديد أسباب الفااد قاملهد  من األغذية، 

دديد أصحاب قتضي دي قاجلماعي. قهذا يالفرالعم  قاحللول املمننة، قاجلها  الفاعلة الرئيسية، قأقلويا  

على امتداد دقن الوطين قاحمللي قيني احللول، مبا يف ذلك على املستو قتنفيذ يف دديد همكارينبغي نشمصلحة 

دديد املعواا   قتضيالفوائد احملتملة. كما ين افة نىل  تحملها،تسهة اليت تناليف قاجلالآثا  غذية، قتظم األ

 عاجلتها.قالتحديا  قق ع اسرتاتيجيا  مل

 

 إضافة إىل املنظمات املعنية األخرى: منظمة األغذية والزراعة ب()
 
مع خصوصيا   ةنيفممنهجية مقا با  دعم هذه العمليا  الوطنية بالتعاقن مع الطركا  من خالل تطجيع  •

بعني  القااعا  ألخذ التنام  احملتم  بني السالس  الغذائيةىل تهغ منتظمة قمطرتكة بني مستند  نق انالبلد

 .االعتبا 
 

 اختاذ خطوات فعالة للتقليل من الفاقد واملهدر من األغذية

 

اسللتنادا نىل األقلويللا  قاالسللرتاتيجيا  احملللدد ، تطللجع الللدقل، حسللب االاتضللا ، قالسلللاا  دقن الوطنيللة   أ()

املراعية للفوا ق بني للتقلي  من الفااد قاملهد  من األغذية من خالل السياسا   قاحمللية، على تهيئة بيئة ةنينية

ملن  الدقلية ذا  الصللة، مبلا يف ذللك    لاللتزاما  امتثال  قتبادل اخل ا ، قاحلوافز يف ،قاالستثما ا اجلنسني، 

صحة اكتسان قاحليوان، اصة باخلدقلية لاوطنية قال، قفقا للوائ  املستدامة الستهال  قاكتتاجاتطجيع أمنا  خالل 

 مع الرتكيز بطن  خاص علىت
 
تطجيع االستثما ا  قاالبتنا ا  القائمة على املعا ف التقليدية قالعلمية للتقلي  من الفااد قاملهد  من األغذية،  •

مع النظر يف خمتلف تهغ الز اعة املستدامة اليت تذكر باملبادئ اخلاصة باالستثما ا  املسسقلة يف الز اعة قتظم 

 سادسا. -6األغذية قعلى قجه اخلصوص املبدأ 

تثما  يف البنية التحتية قالسلع قاخلدما  العامة األخرى للتقلي  من الفااد قاملهد  من األغذية قتعزيز تظم االس •

قالنق  قالتننولوجيا  املالئمة( املوثواة، األغذية املستدامة )مث  مرافق التخزين قالتجهيز، قنمدادا  الاااة 

 )مث  دسني معلوما  السوق قمعرفة املنتغ(.قدسني قصول منتجي األغذية قاملستهلنني نىل األسواق 
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لتقلي  من اتنفيذ سياسة مالئمة قنطا  تنظيمي لتطجيع القااع اخلاص قاملستهلنني على اختاذ خاوا  حنو  •

قتعزيز تنوع السالس  قتنفيذها مناسبة  صنو الفااد قاملهد  من األغذية، على سبي  املثال من خالل تصميم 

 الغذائية.

قاخلدما   قاألسواقىل املعرفة قاالبتنا  نصول واألغذية قمنظماتهم لتحسني فرص القجمهزي دعم صغا  منتجي  •

مة للتقلي  مهاملالية قاخلدما  اللوجستية )مث  التخزين قالتجهيز قالتعبئة قالنق ( قاخلدما  األخرى اليت تعت  

 من الفااد قاملهد  من األغذية.

يف مجيع مراح  صيد ما بعد القمهد  قخسائر املصيد املرجتع من لرامية نىل التقلي  ادعم قتطجيع املباد ا   •

 سلسلة القيمة السمنية.

ذا  التوزيع الغذائية العامة قسياسا  قمما سا  املطرتيا  ، ندا   حيثما كان ذلك مناسباتقييم قدسني،  •

غذية قجودتها، قمحاية البيئة، قدسني النفا   الصلة للتقلي  من الفااد قاملهد  من األغذية مع  مان سالمة األ

، يةغذغا  منتجي األنمناتية الوصول بالنسبة نىل صتيسري كاملنافع االجتماعية، دقيق قالسعي نىل  ،االاتصادية

 .ا، على سبي  املثالمناسبما ينون ذلك حيث

قاألسواق احمللية، يف احمللي قالز اعة املدعومة من اجملتمع  ،قصري مداد السالس  اكأثر مواصلة استنطاف  •

حماقلة للتقلي  من الفااد قاملهد  من األغذية على امتداد السلسلة الغذائية ب كملها، خاصة بالنسبة للمنتجا  

 القابلة للتلف.

 

 مجيع أصحاب املصلحة، حسب االقتضاء: ب()
 
التد يب قبنا  القد ا  لتعزيز استخدام املما سا  قالتننولوجيا  املالئمة قأفض  املما سا  للتقلي  من  نجرا  •

 الفااد قاملهد  من األغذية.

تطجيع االبتنا  قتبادل أفض  املما سا  قاملعرفة قالنق  الاوعي للتننولوجيا بطرق  متفق عليها بطن  متبادل من  •

 ملهد  من األغذية.من أج  التقلي  من الفااد قا

النهوض بالتنسيق بني أصحاب املصلحة لتحسني حوكمة السلسلة الغذائية قكفا تها قتنظيم الفهم قالعم   •

 اجلماعيني للتقلي  من الفااد قاملهد  من األغذية.

وما  تطجيع املستهلنني على التقلي  من مستوى املهد  من األغذية يف األسر من خالل تقديم املطو   قتطر املعل •

 القائمة على األدلة قاملعرفة العلمية قالتقليدية.

تطجيع مطا كة مجيع اجلها  الفاعلة، قال سيما النسا ، يف احلمال  العامة، قتثقيف الطباب قزياد  قعي  •

 املستهلنني ب همية التقلي  من الفااد قاملهد  من األغذية قطرائق القيام بذلك.

املتخذ  على ة للتقلي  من الفااد قاملهد  من األغذية، قاكارا  بآثا  اكجرا ا  تطجيع تعزيز تنظيم السلسلة الغذائي •

 .غذيةتظم األامتداد 
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 القطاع اخلاص: ج()
 
اال االع بدق  ايادي يف القااعا  التابعة له يف احلسقل دقن حدق  الفااد قاملهد  من األغذية قالتقلي  منهما،  •

التننولوجية، قمن أج  التقلي  من الفااد قاملهد  من األغذية، يف نطا  من خالل البحث قالتاوير قاالبتنا ا  

 تظم اكتتاج قالتوزيع التابعة له ققفقا للوائ  الوطنية.

مجع قتبادل البياتا  بط ن الفااد قاملهد  من األغذية قاجلهود املبذقلة للتقلي  منهما، قتغيري املما سا  لتعزيز  •

األغذية لدى الطركا  يف األعمال قاألسر، قند اج هذه اكجرا ا  يف املما سا   التقلي  من الفااد قاملهد  من

 التجا ية قالسياسا  املتعلقة مبسسقلية الطركا .

قدسني مما سا  قمعايري القااع املتعلقة مبصاد  املنتجا  قبيعها بالتجزئة للتقلي  من الفاالد قامُلهلد  ملن     ق ع •

األغذية، قخاصة املعايري املستخدمة لقبول منتجا  األغذية أق  فضها )مث  املعايري اجلماليلة للفاكهلة قاخلضلا ،    

أسلعا  متباينلة ملنلع    اعتملاد  قمينن القيام بذلك، على سبي  املثلال، ملن خلالل     قاملنتجا  احليواتية قالسمنية(.

  .التغذقيةالقيمة اخلسائر يف اخلسائر االاتصادية ق

 

 الدول واملنظمات الوطنية والدولية املعنية بالبحث والتطوير: )د( 
 
االهتمام الواجب الحتياجا  قمعرفة  زياد  االستثما  يف البحو  قاالبتنا ا  التننولوجية قاالجتماعية، مع نيال   •

صغا  منتجي األغذية، يف مجيع مراح  السلسلة الغذائية، للتقلي  بطن  فعال من الفااد قامُلهد  من األغذية 

ةديد مد  الصالحية مع محاية  قلزياد  ايمة املنتجا  الز اعية يف سلسلة القيمة الغذائية كنّ ، مثاًل من خالل

 يمة التغذقية يف الواو ذاته.سالمة األغذية قالق

املساهمة يف تقديم خدما  اك شاد املناسبة قالتد يب املناسب، بالرتكيز بطن  خاص على تظم النق  قالتخزين   •

 قالتجهيز قالتعبئة قالتوزيع الصغري  النااق، للتقلي  من الفااد قامُلهد  من األغذية.

ن أج  ق ع نطا  دلي  منهجي أق منهجية لتحديد كمية الفااد نجرا  البحو  عن الفااد قامُلهد  من األغذية م  •

قامُلهد  من األغذية قختفيضهما، قلتقييم ت ثري االستخداما  البديلة للفااد قامُلهد  من األغذية، مث  العلف 

 قالاااة قاالستخداما  الصناعية، قغريها.

ًا نىل جنب مع صغا  منتجي األغذية للتقلي  من التعاقن قدعم اختاذ اكجرا ا  لتطجيع البحو  التطا كية، جبن  •

  الفااد قامُلهد  من األغذية.

 

 من الفاقد وامُلهدر من األغذيةتقليل حتسني تنسيق السياسات واالسرتاتيجيات واإلجراءات من أجل ال

 

 الدقل، قحسب االاتضا ، السلاا  دقن الوطنية قاحمللية قكذلك اآلليا  احلنومية الدقليةت )أ( 
 
ند اج الطواغ  قاحللول املتعلقة بالفااد قامُلهد  من األغذية، قتهغ للنظم الغذائية، حسب االاتضا ، يف السياسا    •

 قغريها من السياسا  ذا  الصلة قبرامغ التنمية. ةالز اعية قالغذائي
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من ةنينية يئة تهيئة بقغايا  حسب االاتضا ، استخدام آليا  لقياس التحسن مع مرق  الواو، قدديد ال  •

الفااد قاملهد  من األغذية، قفقا لألقلويا  الوطنية، قاستنادا نىل التسلس  من لتقلي  لخالل السياسا  قاحلوافز 

قنعاد  توزيع أغذية سليمة قمغذية على  يةغذ" )أي الوااية، اسرتداد األاقليل هد ه يةغذاهلرمي "الستخدام األ

 الناس(.

ن الفااد قامُلهد  من األغذية، قالبحث تقلي  ماالستخدام األمث  للموا د، قال تطجيع مجيع أصحاب املصلحة على  •

 يف منبا  القمامة.خلفا  ن املتقلي  معن احللول لفرز امُلهد  من األغذية قال

قاستخدامه، مع  مان سالمة  ه،قتنسيق هقتو يح هقاتساامعنى توسيم األغذية تبسيم  دعم اجلهود الرامية نىل  •

 الدقلي مع مراعا  مبادئ الدستو  الغذائي قعمله اجلا ي.يني الوطين قاألغذية على املستو

أصحاب املصلحة على التقلي  من الفااد قامُلهد  من األغذية املتعدد  دعم تنسيق اجلهود من خالل دعم مباد ا    •

 مجيع املستويا .

أصحاب املصلحة املتعدد  لاا  الوطنية قدقن الوطنية قاحمللية ذا  الصلة قاهليئا  ة للسهماألدقا  املبارا  اك  •

  من الفااد قامُلهد  من األغذية.تقلي  لل اقمباد اته

 

 وأخريًا شجعت اللجنة:
 
من تقلي  منظمة األغذية قالز اعة، بالطراكة مع املنظما  الدقلية األخرى ذا  الصلة، على دعم احلنوما  يف ال  •

الفااد قاملهد  من األغذية يف سياق النظم الغذائية املستدامة، مبا يف ذلك من خالل مساعدتها يف تقييم النظم 

الغذائية اخلاصة بها قتطجيع تبادل اخل ا  الناجحة، قالتحديا  اليت ةو مواجهتها، قالد قس املستفاد  من 

 من الفااد قامُلهد  من األغذية.تقلي  مباد ا  ال

من الفااد تقلي  اللجنة قاملطا كني فيها، نىل جاتب أصحاب املصلحة، على  فع مستوى الوعي ب همية ال أعضا   •

قامُلهد  من األغذية من خالل تطر تقرير فريق اخل ا  الرفيع املستوى عن "الفااد قامُلهد  من األغذية يف سياق 

   قاهليئا  الدقلية.هذه التوصيا  مع املنظمابادل النظم الغذائية املستدامة"، قت
 

 83وتربية األحياء املائية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية األمساكمصايد  -سني

 
أار  اللجنة مبساهمة مصايد األمسا  قتربية األحيا  املائية يف دقيق األمن الغذائي قالتغذية كمصد   ئيسي لل قتني 

 العيش.قاملغذيا  األساسية قكموفر للدخ  قسب  كسب 

 

 قأار  ب ن استدامة مصايد األمسا  قتربية األحيا  املائية تطن  شرطًا أساسيًا لتحقيق األمن الغذائي قالتغذية.
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قسّلمو اللجنة بالنتائغ اليت توص  نليها تقرير فريق اخل ا  الرفيع املستوى بط ن "مصايد األمسا  قتربية األحيا  

 مهمة( باعتبا ها مساهمة 84(ب)2014املائية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي قالتغذية" )فريق اخل ا  الرفيع املستوى، 

 الصاد   عن اللجنة.  لتوصيا  التاليةيف ا

 

كما أقصو ب ن يتخذ أصحاب املصلحة اكجرا ا  التالية ملعاجلة التحديا  املتعلقة بالتنمية قالسياسا  قاكدا   

قاكتفاذ من أج  احلفاظ على مساهمة مصايد األمسا  قتربية األحيا  املائية املستدامة يف دقيق األمن الغذائي قالتغذية 

  مةتقتعزيز هذه املساه

 

 إعطاء األمساك املكانة اليت تستحقها يف االسرتاتيجيات والسياسات 

 والربامج املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية

 

جع  األمسا  جز ًا با زًا قال يتجزأ من االسرتاتيجيا  قالسياسا  قال امغ املتعلقة باألمن الغذائي قالتغذية، مع   •

 كمصد  لل قتينا  قاملغذيا  الدايقة اجليد .نيال  اهتمام خاص للنهوض باألمسا  

النسا  احلوام  قاملر عا  قاألطفال، مبا يف ذلك من خالل التغذية  من اب ال سيما  ،تطجيع استهال  األمسا   •

 املسنني.قمن اب  املد سية، 

 تعزيز سالمة األغذية باعتبا ها عنصرًا مهمًا من عناصر األمن الغذائي قالتغذية.  •

 ،قالصيد املفر  يف سياق األمن الغذائي قالتغذيةاملفرطة اااة املسائ  املتعلقة بالاجلهود الرامية نىل معاجلة دعم ك    •

 .املعنوتة "املستقب  الذي تصبو نليه" 20  مبا يتماشى مع الوثيقة اخلتامية ملسةر  يو

قالفااد قاملهد  منها يف مرحلة ما  ،مسا األصيد املرجتع من من املحد نىل أاصى تقلي  الادفة نىل دعم املباد ا  اهل  •

 .سمنيةبعد املصيد يف مجيع مراح  سلسلة القيمة ال

دسني املعرفة بط ن أثر نتتاج األمسا  قاستهالكها على الرامية نىل تعزيز اكحصا ا  الدقلية قدعم البحو    •

 التغذية.

  ألمن الغذائي قالتغذية.دقيق اخدامها يف قتعزيز استة ألصليااحمللية قجمتمعا  الصيد اكارا  مبعا ف   •

 

 تعزيز السياسات بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة وإدارتها 

 وتصميم اسرتاتيجيات للتكيف مع تغري املناخ لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

 

زياد  مساهمة مصايد لمنظمة األغذية قالز اعة الصاد   عن تعزيز تنفيذ "مدقتة السلو  بط ن الصيد الرشيد"   •

 األمسا  يف األمن الغذائي.

ق صد أثر تغري يدها، مجع املعلوما  قالبياتا  لتحسني املعرفة بط ن آثا  تغري املناخ على استز اع األمسا  قص  •

 املناخ على املوا د السمنية.
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مبصايد األمسا  قتربية األحيا  املائية، قند اج  اجه يف السياسا  اخلاصة تعميم التنيف مع تغري املناخ قند  •

 تغري املناخ، حسب االاتضا .ب املتعلقةاالعتبا ا  املرتباة مبصايد األمسا  قتربية األحيا  املائية يف السياسا  

ذلك الز اعة القائمة على األ ا ي قتعزيزها، مبا يف  أثردديد السياسا  قال امغ قاألتطاة الرامية نىل معاجلة   •

   املياه الساحلية قالداخلية.يف  امللوثا  قالرقاسب قاملغذيا طرح ندا   من خالل 

 

 اغتنام الفرص اليت تتيحها تنمية تربية األحياء املائية ومعاجلة التحديات املرتبطة بها

 

املستدامة يف األمن  النهوض بالبحث قاالبتنا ، قمباد ا  التنمية الرامية نىل تعزيز مساهمة تربية األحيا  املائية  •

 الغذائي قالتغذية، مع نيال  العناية الواجبة نىل دسني كفا   األعالف قمنافحة األمراض.

تطجيع ناامة التعاقن يف ما بني بلدان اجلنوب نىل جاتب التعاقن بني بلدان الطمال قاجلنوب قتنفيذ هذا التعاقن،   •

  ة األحيا  املائية.لتطجيع تبادل التجا ب قالتعلم منها يف جمال تربي

 

 اإلقرار مبساهمة مصايد األمساك الصغرية احلجم

 

 اكارا  مبساهمة مصايد األمسا  الصغري  احلجم يف دقيق األمن الغذائي قالتغذية.  •

تعزيز تنفيذ "اخلاو  التوجيهية الاوعية لضمان استدامة مصايد األمسا  الصغري  احلجم يف سياق األمن الغذائي   •

 على الفقر" قدعمها، يف ما يتعلق باألمن الغذائي قالتغذية.قالقضا  

مراعا  احتياجا  مصايد األمسا  الصغري  احلجم عند تصميم السياسا  قال امغ الوطنية قالدقلية املتعلقة   •

 مبصايد األمسا  قتنفيذها، مبا يف ذلك خام االستثما ، حسب االاتضا .

  مصايد األمسا  الصغري  احلجم يف عمليا  صنع القرا . دعم املنظما  احمللية يف تعزيز ند اج  •

 

 يف حتقيق األمن الغذائي والتغذيةاألمساك والتجارة بها أسواق مساهمة تعزيز 

 

 ج األمن الغذائي قالتغذية يف أهداف السياسا  قاآلليا  املتعّلقة بتجا   األمسا . ادنتعزيز   •

السعي نىل تنمية التجا   باألمسا  قتعزيزها قتيسريها دعمًا لألمن الغذائي قالتغذية، مع جتنب نتطا  احلواجز   •

 اجلمركية قغري اجلمركية.

 .جمتربية األحيا  املائية الصغري  احلقالتدابري التجا ية اليت اد تضر مبصايد األمسا  فادي السعي نىل ت  •

 نتجنيامل، قتطجيع الرقابم التجا ية املباشر  بني سمنيةى امتداد سلسلة القيمة التعزيز دقيق عائدا  عادلة عل  •

 ناية الواجبة نىل سالمة األغذية.مع نيال  الع قاملستهلنني
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 حتسني احلماية االجتماعية وحقوق العمل

 

ذلك السالمة يف البحر، السعي نىل دسني ظرقف العم  يف اااعي مصايد األمسا  قتربية األحيا  املائية، مبا يف   •

 قالنهوض بالعم  الالئق، قالقضا  على العم  القسري قعمالة األطفال، قتاوير أتظمة احلماية االجتماعية.

 استنطاف طرق ندماج نتفاذ اللوائ  اخلاصة بالصيد قالعم .   •

 

 البعد املتعّلق باملساواة بني اجلنسني بشكل كامل يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية معاجلة

 

نسناد أقلوية اصوى نىل دعم النسا  العامال  يف جمالي مصايد األمسا  قتربية األحيا  املائية من خالل التخايم   •

 تعزيز مساهمتهن يف دقيق األمن الغذائي قالتغذية.قالتطريع قاكارا  أق ختصيص احلقوق قاملوا د بطن  مالئم، ق

يف  نيف جمالي مصايد األمسا  قتربية األحيا  املائية، قتعزيز مطا كته النسا تعزيز املساقا  بني اجلنسني قةنني   •

 نليها. نالسياسا  قاالستثما ا  قاملطا يع قالنظم املتعلقة حبقوق الصيد، ققصوهل

 ب املراعي لنوع اجلنل قمجع البياتا  املناسبة قاملصنفة حبسب توع اجلنل.تعزيز احلصول على التد ي  •

 قمبساهمنت، د الساحلية قالداخليةياكارا  بعم  النسا  العامال  يف جمال صيد األمسا  قاملعنيا  بعمليا  الص  •

 محاية حقواهن يف هذا السياق.ت مني ق

 

 والربامج املرتبطة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائيةإدراج شواغل األمن الغذائي والتغذية يف السياسات 

 

تعزيز تنفيذ "اخلاو  التوجيهية الاوعية بط ن احلوكمة املسسقلة حلياز  األ ا ي قمصايد األمسا  قالغابا  يف   •

 سياق األمن الغذائي الوطين" )اخلاو  التوجيهية الاوعية(، مع اكارا  باألهمية اخلاصة اليت تّتسم بها 

 عام قتستخدم قتدا  بطن  مجاعي". بط ن "أ اض، قمصايد أمسا ، قغابا  مملوكة بطن  3-8املاد  

تعزيز مطا كة اجملتمعا  القائمة على صيد األمسا  قالعاملني يف اااع صيد األمسا  يف مجيع القرا ا  اليت   •

 تسّثر على سب  كسب عيطهم قةّتعهم باحلق يف الغذا  حبسب التعريف الذي تنص عليه القواتني الوطنية.

حلياز  اجلا ية للموااع اخلاصة باألشخاص الذين يعاتون من اتعدام األمن الغذائي تعزيز محاية احلقوق القائمة قا  •

قاجملتمعا  القائمة على صيد األمسا  قالطعوب األصلية قالقبلية، مع األخذ بعني االعتبا  اخلاو  التوجيهية 

 الاوعية.

اااعي مصايد األمسا  قتربية األحيا  املائية اليت تسثر يف  النظر يف آثا  السياسا  قالتدخال  قاالستثما ا   •

 ذا  الصلة، على األمن الغذائي قالتغذية.احمللية قاجملتمعا  

 تعزيز التعاقن الدقلي لبنا  اد ا  البلدان النامية على القيام مبا يليت •
 

o   ندا   املوا د املائية احلية اخلاصة بها بصو   مستدامة 
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o  الغ قدقن تنظيم ق دعه قالقضا  عليه منع الصيد غري القاتوتي دقن نب 

o   تعزيز قدعم تنفيذ اخلاو  التوجيهية الاوعية لضمان استدامة مصايد األمسا  الصغري  احلجم 

o    تسهي  الوصول نىل التموي  قاألسواق، خاصة بالنسبة نىل مصايد األمسا ، قتربية األحيا  املائية الصغري

 النااق 

o  مبا يزيد من مساهمة األمسا  يف دقيق األمن الغذائي قالتغذية. األمسا . تعزيز مجعيا  الصيادين قمربي 
 
اختاذ اكجرا ا  املالئمة ملنع الصيد غري القاتوتي دقن نبالغ قدقن تنظيم ق دعه قالقضا  عليه مبا يتماشى مع   •

ة للصيد غري القاتوتي القاتون الوطين قالصنو  الدقلية ذا  الصلة، حسب االاتضا ، مع اكارا  باآلثا  السلبي

  دقن نبالغ قدقن تنظيم على األمن الغذائي قالتغذية على املستويني احمللي قالعاملي.

 

 وعالوة على ذلك، دعت اللجنة منظمة األغذية والزراعة إىل القيام مبا يلي:
 
 املستدامة مصايد األمسا دسني أدقا  تقييم األ صد  السمنية، قتعزيز تهغ ندا    جماليف  القياد  األخذ بزمام  •

 قتنمية تربية األحيا  املائية لتحسني مساهمة األمسا  يف األمن الغذائي قالتغذية.

الطفافية  مبصايد األمسا ، من خالل تعزيز ذا  الصلةاملساعد  يف تسهي  دسني السياسا  قاالسرتاتيجيا    •

مبصايد األمسا  علقة اج القضايا املت قند جمري  احلقالطمولية، قال سيما املطا كة الفعالة ملصايد األمسا  الصغ

ألمن الغذائي قالتغذية لقتربية األحيا  املائية يف ال امغ قاملباد ا  الدقلية الرئيسية، مع نيال  العناية الواجبة 

 قالتخفيف من قط   الفقر.

نىل أن املوا د السمنية بطن  صري  يف مجيع الوثائق ذا  الصلة املتعلقة بالز اعة قاألمن الغذائي قالتغذية اكشا     •

 .منافحة اجلوع قت مني األغذية املغذية للجميعيف حيوية تنتسي أهمية قمصايد األمسا  قتربية األحيا  املائية 

 

 مبا يلي: 85إىل القيام جلنة مصايد األمساكدعت اللجنة أعضاءها واملشاركني وأصحاب املصلحة فيها و
 
 همية مصايد األمسا  قتربية األحيا  املائية يف دقيق األمن الغذائي قالتغذية، ال سيما باال تقا  مبستوى الوعي   •

، قتطر تقرير فريق 2015نعداد خاة التنمية ملا بعد عام لغرض خالل املسةر الدقلي الثاتي املعين بالتغذية، ق

"مصايد األمسا  قتربية األحيا  املائية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي قالتغذية"  اخل ا  الرفيع املستوى بط ن

 الدقلية.يئا  لجنة نىل املنظما  قاهلالقالتوصيا  اليت  فعتها 
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 86االحتاد والتنظيم حملاربة اجلوع: اخلامسالفصل 

 
العامليلة، قاكاليميلة، قالوطنيلة عللى قجله       -ُتعت ب ر  احلوكمة اجليد  لألمن الغلذائي قالتغذيلة عللى كافلة املسلتويا       

مالبًا أساسيًا كحراز تقدم يف حما بة اجلوع قسو  التغذية. قتتالب احلوكمة اجليد  من احلنوما  دديد  -اخلصوص 

قالتموي  ملن أجل  التصلدي للجلوع قسلو  التغذيلة. كملا تتاللب ملن           أقلويا  االسرتاتيجيا  قالسياسا ، قال امغ،

اجملتمع الدقلي أن ينسق قحيطد دعمًا جمديا، سوا  عن طريق املساعدا  اكتساتية أق اكمنائية، الوطنية أق الثنائية أق 

 املتعدد  األطراف، قاليت تتماشى مع األقلويا  القارية. 

 

اسع، قظهو  األزمة االاتصادية قالتقلب املفر  يف أسلعا  األغذيلة خلالل السلنوا      نن استمرا  تفطي اجلوع على تااق ق

كملا أن التنسليق بلني اجلهلا  الفاعللة عللى       . األخري  اد أظهر مدى هطاشة اآلليا  العاملية لألمن الغلذائي قالتغذيلة  

األسباب اهلينلية للجوع قسو  التغذيلة  املستويا  الوطنية قاكاليمية قالعاملية مل ينن كافيًا. قسوف يتالب التغّلب على 

الرتقيغ التساق مجيع السياسا  الوطنية قالدقلية املعنية باحلق يف الغذا ، قالسياسا  املتقا بة، قاسرتاتيجيا  قبلرامغ  

تعاي األقلوية العاجلة لتلبية كٍ  من االحتياجلا  الاويللة األجل ، قمتالبلا  الالوا ئ ذا  الصللة بلاألمن الغلذائي         

غذية. قيتالب جناح املساعي لتحقيق هذه األهداف دعمًا متطعب القااعا  من جاتب احلنومة، كما يتاللب ن اد   قالت

قينبغي ةوي  التدخال  بصو   مالئمة، قاالستفاد  من اد ا  مالئمة لتنفيلذها  . سياسية، قتدابري منسقة طويلة األج 

 .87ق صد ت ثريها

 القطري اإلجراءات األساسية على املستوى -ألف

للى كاهل  اللدقل لضلمان األملن الغلذائي       عمت الت كيد جمددًا يف العديد من املناسبا  على املسسقلية الرئيسية اليت تقلع  

ملواطنيها، مبا يف ذلك ت كيد مبدأ  قما األقل لألملن الغلذائي املسلتدام، قالرتكيلز عللى اخلالم الليت ةلنهلا قتوجههلا          

 البلدان، قاليت تنّص على ما يليت   

"حنن تسكد من جديد أن األمن الغذائي مسسقلية قطنية قأن أية خام ملواجهة دديا  األمن الغلذائي ينبغلي أن   

تصاغ قطنيًا، قُتصمم قُتمتلك قُتدا  قُتبنى على التطاق  مع مجيلع أصلحاب املصللحة الرئيسليني. قسلوف جنعل        

 .88الوطنية" األمن الغذائي أقلوية عليا قسنعنل ذلك يف براجمنا قميزاتياتنا

 

  والتوصيات التالية توطد أهم الدروس للتدابري على املستوى القطري، وهي تشمل من بني غريها:
 

 اللوطين  الغلذائي ينبغي للدقل أن تنطئ قتعزز آليا  مطلرتكة بلني اللوزا ا  مسلسقلة علن األملن        )أ(

 قاسرتاتيجيا ، قسياسا  قبرامغ التغذية  

أن ُتطنَّ  قُتنسَّق تلك اآلليا ، بطن  مثالي، عللى مسلتوى حنلومي  فيلع، قأن ُتوحَّلد يف       ينبغي )ب(

الوزا ا  أق الوكلاال  الوطنيلة ملن مجيلع اجمللاال  ذا  الصللة        ممثليااتون قطين، قأن تطر  
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 قالتغذية، مبا يف ذلك الز اعة، قاحلماية االجتماعيلة، قالتنميلة قالصلحة، قالبنيلة     الغذائيباألمن 

 التحتية، قالتعليم، قاملالية، قالصناعة قالتننولوجيا  

قالتغذية، سوا  كاتو قا د  يف اسرتاتيجيا  نمنائيلة   الغذائيينبغي لالسرتاتيجيا  الوطنية لألمن  )ج(

احلد من الفقر، أن تنون شاملة قأن تعزز اللنظم الغذائيلة احملليلة     اسرتاتيجيا أقسع تاااًا أق يف 

قالتغذية، مبلا يف ذللك توافرهلا، قسلب  الوصلول       الغذائيناقل مجيع  كائز األمن قالوطنية، قأن تت

 نليها، قاستخدامها، قاستقرا ها 

ينبغي ل ليا  أن ُتنط  أق ُتعزز من أج  تنسيق االسرتاتيجيا  قالتلدابري ملع املسلتويا  احملليلة      )د(

طلراف عللى املسلتويني احملللي     احلنومية  قجيب أن تنظر الدقل يف ناامة منلابر قأطلر متعلدد  األ   

قالوطين من أج  تصميم، قتنفيذ، ق صلد اسلرتاتيجيا  األملن الغلذائي قالتغذيلة، قالتطلريعا ،       

قالسياسا  قال امغ ذا  الصلة،  مبا من خالل دمغ اآلليا  املتعدد  األطراف ملع آليلا  تنسليق    

حملليلة، قاجملتملع   قجيلب أن يضلم أصلحاب املصللحة، كيفملا هلو مالئلم، احلنوملا  ا        . قطنية

املدتي، قالقااع اخلاص، قمنظما  املزا عني، قصغا  منتجي األغذية التقليديني، قمنظما  النسا  

قالطباب، قممثلني عن اجملموعا  األكثر تضر ا من اتعدام األمن الغذائي، قحينما ينلون مالئملًا،   

 اجلها  املاحنة قالطركا  يف التنمية 

ية  سم اخلرائم، قآليا  الرصد من أج  زياد  تنسيق التدابري الليت يتخلذها   تاوير قشأق تعزيز عمل )هل(

 خمتلف أصحاب املصلحة، قتطجيع املسا لة 

قلدى تصميم االسرتاتيجيا  قال امغ الوطنية لألمن الغذائي قالتغذية، جيب أن تسلعى اللدقل نىل    )ق(

د تتل تى عنهلا عللى األملن الغلذائي      متواعلة أق السللبية الليت ال     النظر يف الت ثريا  احملتملة اللال 

 قالتغذية يف دقل أخرى.
 

 لجنة اجلارية بشأن التنسيق ذي الصلة بهذه املسألة:الأعمال 
 

لجنة اآلن يف عملية مستمر  لتعزيز عملية  سم خرائم األمن الغذائي قالتدابري التغذقية على املستوى القاري من التنخر  

أج  دسني تنسيق قتوفيق السياسا  قال امغ، قاستنطاف ا تباطا  هذه التدابري بتدفقا  املوا د، قك  من اجلها  

 عوب املستفيد  من ذلك. املاحنة قاحمللية قاملسسسا  املنفذ  قاملوااع قالط
 

 تنفيذ اخلطوط التوجيهية للحق يف الغذاء 1 -ألف
 

قباك افة نىل التوصيا  الوا د  يف القسم السابق، فإن اخلاو  التوجيهية الاوعية لدعم اكعمال املالرد للحلق يف الغلذا     

قااتوتية فعالة قمالئمة، قنتطا  آليلا   يف سياق األمن الغذائي الوطين تقّدم للبلدان توجيها  عملية لو ع أطر مسسسية 

  صد مستقلة، قتنفيذ هذه األطر.
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قُيوصى باخلاوا  السبع التالية لتنفيذ اخلاو  التوجيهية الاوعية لدعم اكعمال املارد للحق يف الغذا  يف سلياق األملن   

 ت 89الغذائي الوطين
 

ت دديد من هم الذين يعلاتون ملن اتعلدام األملن الغلذائي، قأيلن يعيطلون، قمللاذا يعلاتون ملن اجللوع.             اخلطوة األوىل

قاستخدام بياتا  جمّزأ ، قدلي  األسباب النامنة ق ا  اتعدام أمنهم الغذائي لتمنني احلنوملا  ملن توجيله جهودهلا     

 بطن  أفض . 
 

حاب املصلحة الرئيسيني، للسياسا ، قاملسسسا ، قالتطريعا ، ت نجرا  تقييم دايق، بالتطاق  مع أصاخلطوة الثانية

قال امغ، قخمصصا  امليزاتية القائمة قذللك لتحديلد املعوالا  قالفلرص بطلن  أفضل  ملن أجل  تلبيلة االحتياجلا            

 قاحلقوق املتعلقة باتعدام األمن الغذائي. 
 

ية لألمن الغذائي قالتغذية اائمة على حقوق اكتسلان  ت قعلى أساس هذا التقييم، اعتماد اسرتاتيجية قطناخلطوة الثالثة

باعتبا ها خا طة طريق للعم  احلنومي املنسق من أج  اكعمال املالرد للحلق يف غلذا  كلاٍف. قينبغلي أن تطلم  هلذه        

االسرتاتيجية غايا ، قأطلرًا زمنيلة، قمسلسقليا ، قمسشلرا  للتقيليم معرقفلة للجميلع، قينبغلي أن تطلن  األسلاس           

 موا د امليزاتية. لتخصيص 
 

ت دديد أدقا  قمسلسقليا  املسسسلا  العاملة ذا  الصللة عللى مجيلع املسلتويا  لضلمان الطلفافية،          اخلطوة الرابعة

 قاملسا لة، قالتنسيق الفعال، قنذا ااتضو الضرق   ذلك، نتطا  قنصالح أق دسني تنظيم هذه املسسسا  العامة قهينلها.  
 

ناتية ندماج احلق يف الغذا   من التطريعا  الوطنية، مث  الدسلتو ، أق الاتون نطلا ي،    ت النظر يف نماخلطوة اخلامسة

 أق ااتون اااعي، قبذلك يو ع معيا  ملزم قطوي  األج  للحنومة قأصحاب املصلحة.
 

ت  صد ت ثري قتتائغ السياسا ، قالتطريعا ، قال امغ، قاملطا يع، بغيلة ايلاس نجنلازا  األهلداف     اخلطوة السادسة

املعلنة، قسّد الثغلرا  احملتمللة، قدسلني العمل  احلنلومي بصلفة مسلتمر . قمينلن أن يطلم  هلذا تقييملا  تل ثري             

نىل  صلد حاللة األملن الغلذائي للفئلا       السياسا  قال امغ يف ما يتعللق بلاحلق يف الغلذا . قيللزم نيلال  اهتملام خلاص        

 املستضعفة، قخاصة النسا  قاألطفال قاملسنني، قق عهم التغذقي، مبا يف ذلك اتتطا  حاال  تقص املغذيا  الدايقة.
 

ت نتطا  آليا  للمسا لة قاملاالبا ، اد تنلون اضلائية، أق خلا ج تالاق القضلا ، أق ندا يلة، للتمنني        اخلطوة السابعة

من مسا لة احلنوما ، ق مان اختاذ اكجلرا  التصلحيحي دقن تل خري عنلدما ال ُتنفَّلذ السياسلا  أق        أصحاب احلقوق

 ال امغ، أق ال ُتقدَّم اخلدما  املتواعة
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ــل  ــدني     -الربازي ــع امل ــددة ومشــاركة اجملتم ــني وزارات متع ــابع املؤسســي للتنســيق ب ــاء الط  قصــة جنــاح يف إعط

   90عزيز احلق يف الغذاءملواجهة انعدام األمن الغذائي، وت

 
على خلفية استمرا  اتعدام األمن الغذائي، قسو  التغذية قاجلوع،  غم حيوية اااع تصدير األغذية، أطلق ال ازي  علام  

ذللك احللني، علّزز  اللبالد األملن الغلذائي        قمنلذ . ، برعاية الرئيل لوال، اسرتاتيجية القضا  التام على اجلوع2003

قاحلق يف الغذا  على عد  جبها ، من خالل اواتني فعالة، قمسسسا  اوية، قسياسا  سليمة، قع  ةنني اجملتملع  

 املدتي. 
 

كهيئلة استطلا ية لللرئيل. قتل لف يف ثلثيله ملن ممثللي         2003قمّت نتطا  جملل قطين لألمن الغذائي قالتغلذقي علام   

قق د هذا اجملللل يف  . ع املدتي يف حني شّن  الثلث األخري ممثلون حنوميون، قترّأسه ممث  عن اجملتمع املدتياجملتم

القاتون كجز  من نطا  مسسسي قطين لألمن الغذائي قالتغذقي  ّم أيضًا جمالل مماثلة متعدد  أصحاب املصللحة لألملن   

اجمللل الوطين املطو   نىل غرفلة مطلرتكة بلني اللوزا ا  لألملن       قيقّدم. الغذائي قالتغذقي على مستوى الدقلة قالبلدية

قيلرتّأس هلذه الغرفلة    . الغذائي قالتغذقي، قهي آلية تنسيق حنومية منّلفة بتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية لألمن الغلذائي 

اليلة، قالتخاليم،   قزا   ققكاللة مبلا فيهلا قزا ا  امل    19قزير التنمية االجتماعية قمنافحة اجلوع، يف حلني اعتملدتها   

 قالز اعة، قالعم ، قالرتبية.
 

قشّن  التنسيق العميق بني الوزا ا ، قاحلوا  الوثيق مع اجملتمع املدتي على كافة املستويا  عوام  أساسية ملن أجل    

ا نجناح عملية تصميم جمموعة قاسعة من ال امغ احلنومية اليت تطم  اسرتاتيجية القضا  التلام عللى اجللوع، قتنفيلذه    

لتحوي  املال النقلدي املطلرق ،    Bolsa Famíliaقاكشراف عليها.  قاألهم من بني هذه ال امغ هو برتامغ بولسا فاميليا 

الذي يستند نىل ااعد  بياتا  شاملة عن األسر قاملستفيدين، تنّفذه احلنوما  احمللية قيطلرف عليله اجملتملع امللدتي.     

ن، قاملدخال ، قالت مني، قبرامغ الدعم الفين لصغا  منتجي األغذيلة  قبرتلامغ   قاملنّوتا  الرئيسية األخرى هي االئتما

لطرا  األغذية ياال منتجا  الز اعة العائلية  قال تامغ الوطين للتغذية املد سية اللذي يطلم  مجيلع تالملذ  امللدا س      

 الصغري . االبتدائية، قيوفر التنوع يف النظم الغذائية قااتنا  منتجا  حملية من احليازا  
 

، تنلّرس احللق يف الغلذا  يف    2010قيف علام  . قاد ُأطلقو اسرتاتيجية القضا  التام على اجلوع من منظو  حقوق اكتسلان 

الدستو  كحق أساسي. قبناً  عليه، تقوم اهليئة الدائمة املعنية باحلق اكتساتي يف غلذا  كلاف، الليت أتطل ها اجملللل      

سا  العامة. قأثبتو اسرتاتيجية القضا  التام على اجلوع فعاليتهلا يف احللد ملن الفقلر     الوطين، بالنظر يف ال امغ قالسيا

قاتعدام األمن الغذائي، مبا يساعد ال ازي  يف دقيق غايا  األهداف اكمنائيلة لأللفيلة جلهلة احللّد ملن الفقلر امللداع        

اج ماليني األشخاص ملن حاللة الفقلر امللداع.      ، قنخر2015قاجلوع ققفيا  األطفال، اب  املد  الزمنية احملّدد  يف عام 

قتطّن  النماذج املسسسية قال امغ اليت أتط تها اسلرتاتيجية القضلا  التلام عللى اجللوع مصلد  نهللام ملبلاد ا  مماثللة          

 تتخذها عد  بلدان يف أفريقيا، قآسيا، قأمرينا الالتينية.
 



 

67 

 اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية

 

 حتسني الدعم اإلقليمي للتدابري الوطنية واحمللية -باء

 
على الرغم من أن املستوى القاري هو املستوى األكثر حيوية، فإن معظم البللدان أمامهلا فرصلة االسلتفاد  ملن دسلني       

بعن أدقا  املنظما  احلنومية الدقلية اكاليميلة، قفقلًا لوالياتهلا، يف     قتتمث . التنسيق قالتعاقن على املستوى اكاليمي

تقديم حوافز سياسية قتوجيها  تقنية لتعزيز االستجابة على املستوى القاري، قاملساعد  يف بنا  أسلواق ناليميلة، ملع    

ية توفر أساسًا مفاهيميلًا لو لع   جتميع خماطر قاستجابا  أعضائها. قاد طّو  النثري من املنظما  اكاليمية أطرًا سياسات

سياسا  قطنية، قتقديم توجيها  عملية بط ن عمليا  التخايم الطام .  قُتعت   هذه العمليا  أساسية لتطجيع قدعم 

 الطراكا  الالزمة على املستوى القاري من أج  دسني األمن الغذائي قالتغذية.  

 

ن تسدي دق ًا مهمًا يف ق ع السياسا  اكاليمية للتعامل  ملع أبعلاد األملن     قبإمنان اهليئا  اكاليمية، قفقًا لوالياتها، أ

قتسلتند مثل  هلذه السياسلا  نىل عوامل  التنامل  األااليميلة        . الغذائي قالتغذية ع  احلدقد، قبنا  أسواق ناليمية اوية

وا د العابر  للحدقد مثل  األتهلا ،   قهي تليب احلاجة نىل ندا   مطرتكة للم. القوية بني اكينولوجيا قاكتتاج قاالستهال 

قأحواض األتها ، قطبقا  املياه اجلوفيلة، قاأل ا لي الرعويلة، قامللوا د البحريلة، قاكدا   املطلرتكة ل فلا  العلابر          

قتطم  مث  هذه السياسا  استثما ًا ناليميًا لتعزيز اجلهود الوطنية، قمعاجلة اضايا معينة مث  نزالة احللواجز  . للحدقد

ا ية بني األااليم، قتعزيز سالس  القيمة اكاليمية، قموا مة تظم املعلوما ، قتنسيق تظم الرصلد حللاال  الالوا ئ    التج

 الغذائية، قتعبئة املوا د.

 

املنابر اكاليمية، قفقًا لوالياتها، حّيزًا للحوا  بني التجمعا  اكاليمية، قاحلنوما ، قاجلها  املاحنة ققكلاال    قتوفر

قهى تيّسر االتفاق املطرت  على املبادئ املطرتكة قالتدابري املقرتحة، قةهد الاريق لتحسني التوافلق بلني   . األمم املتحد 

  الفرص أمام  صد األدا  قتقييمه، قمتابعة املصلرقفا  احلنوميلة قتلدفقا  املعوتلة،     السياسا . قبإمناتها أيضًا أن تتي

مّما يطجع على تنسيق أفض  بني اجلهلا  املاحنلة، قمصلا ف التنميلة اكاليميلة املتعلدد  األطلراف، ققكلاال  األملم          

تستخدمها البلدان اللنظري  أق املتماثللة    قعلى الرغم من كوتها غري ناليمية باملعنى الصا م، فإن تلك املنابر اليت. املتحد 

 قجمموعة العطرين، تقوم بالعديد من األدقا  ذاتها.  91التفنري مث  منظمة التعاقن قالتنمية يف امليدان االاتصادي

 

ل قيف النهاية، مينن للمنظما  قاملنابر اكاليمية أن توفر ساحًا بينيًا مفيدًا بلني املسلتويني العلاملي قاللوطين، ملن خلال      

اكسهام يف تطر قتنييف املما سا  قالد قس املقبولة دقليًا يف سياق ناليمي مناسلب، قعلن طريلق مسسسلا  أالوى هلي       

 .أارب نىل احلنوما  الوطنية
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ومن أجل التحقيق الكامل للمزايا الواردة أعاله وحتسني الدعم من جانب األجهزة اإلقليميـة إىل التـدابري الوطنيـة،    

 ُيوصى باتباع اإلجراءات التالية، من مجلة إجراءات أخرى:حيثما هو مناسب، 
 

تاوير أق تعزيز آليا  التنسيق اكاليمية اليت تطلر  مجيلع أصلحاب املصللحة ذقي الصللة، لتالوير أق        )أ(

دديث اسرتاتيجيا  أق أطر ناليمية لألمن الغذائي قالتغذية، قاليت سوف تستفيد من خصلائص اكالليم   

 قتفعِّ  جواتب القو  قاملزايا املقا تة لدى املسسسا  اكاليمية احلالية   

لتقريب بني خمتلف اجلهود اكاليمية قاكاليمية الفرعية، قتوحيدها أق تنسيقها لو لع اسلرتاتيجيا ،   ا )ب(

 قسياسا  قملنية ناليمية قا حة لألمن الغذائي قالتغذية 

لجنة، قذلك بعد  طرق ملن بينهلا تطلجيع االتصلال     التطجيع اال تباطا  بني اآلليا  قاألطر اكاليمية ق )ج(

 نىل دسني التقا ب بني السياسا  قاّتسااها    املتبادل الرامي

تعزيز التوافق قالتماسك بني املساهما  التقنية قاملالية اليت تقدمها املعوتة الدقليلة، قاملصلا ف اكاليميلة     )د(

قالوكاال  اكاليمية التقنية قاملنابر اكاليمية للمزا عني، قالقااع اخلاص قمنظما  اجملتمع امللدتي للدعم   

 اتيجيا  الوطنية قاكاليمية  االسرت

زياد  الدعم الذي تقدمه اجلها  املاحنة لعمليلا  التنامل  االاتصلادي اكاليملي، قاسلتخدام النياتلا         )هل(

 كطلللركا  فعلللالني للللدعم تالللوير قتنفيلللذ اسلللرتاتيجيا  قسياسلللا  قبلللرامغ قطنيلللة       اكاليميلللة

 لألمن الغذائي قالتغذية 

اتساق السياسا  اكاليمية بط ن التجا   يف املدخال  قاملنتجا  الز اعية، قمراعا  املعايري املّتفلق عليهلا    )ق(

 ناليميًا قدقليا من أج  تيسري التجا   األااليمية   

اكتساتية،  الاوا ئالنظر يف احلاجة، من بني أمو  أخرى، الحتياطيا  اسرتاتيجية من األغذية لغايا   )ز(

أمان اجتماعي، أق أدقا  أخرى كدا   املخاطر تطّجع األمن الغذائي قتفيد النسلا  قالرجلال يف   قشبنا  

 اجملتمعا  الفقري  قاملهمطة 

تعزيز سالس  القيمة اكاليمية، قفاصة من أج  تاوير البنية التحتية، حيث أن لتلك السالسل    ينبغي )ح(

ز للمستثمرين احمللليني قاألجاتلب يف القالاع اخللاص     القد   على توسيع األسواق عن طريق تقديم احلواف

 يقومللوا باسللتثما ا  طويلللة األجلل  يف عمليللا  التجهيللز الز اعللي قاألعمللال التجا يللة الز اعيللة، لنللي

 مع مراعا  التطريعا  الوطنية.
 

 لجنة اجلارية بشأن التنسيق ذي الصلة بهذه املسألة:الأعمال 
 

، بصو   منتظمة، مس لة تعزيز الرقابم مع املباد ا  قالعمليا  اكاليمية، قاد تااطو هلذه  تنااش اجللسة العامة للجنة

. قّةلو متابعلة األاسلام    92اجللسة حتى اآلن أكثر من عطر مباد ا  ناليمية، أق تلّقو معلوما  عن تاّو اتهلا األخلري   

، قأقصلو هلذه امللسةرا  بضلرق       2010منلذ   لجنة يف مجيع املسةرا  اكاليمية ملنظمة األغذيلة قالز اعلة  الاخلاصة ب

 مواصلة استنطاف جواتب هذه الرقابم قالتآز ا . 
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 الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا 
 

(.  NEPADال تامغ الطام  للتنمية الز اعية يف أفريقيا هو برتامغ ز اعي تابع للطراكة اجلديد  من أج  تنمية أفريقيا )

، نىل نطا  على تااق القا    كّز االهتمام يف  ؤيته قخاوطه التوجيهية على 2003قدّول هذا ال تامغ، منذ نتطائه عام 

احلاجة املاسة نىل استثما ا  مستدامة من أج  تسريع عجلة النمو الز اعي قالتقّدم باجتاه احلّد من الفقر قدقيق األمن 

قيتمث  هدف ال تامغ الطام  للتنمية الز اعية يف أفريقيا يف القضلا  عللى   . نوب الصحرا الغذائي قالتغذقي يف أفريقيا ج

( توسليع تالاق املسلاحة اخلا لعة للإلدا   املسلتدامة       1اجلوع قاحلّد من الفقر، قهو يقوم على أ بلع  كلائز  ئيسليةت )   

( زيلاد  اكملدادا    3وصلول نىل السلوق  )  ( دسني البنية التحتية الريفية قالقلد ا  املتصللة بالتجلا   لل   2لأل ا ي  )

 ( البحو  الز اعية، قتق  التننولوجيا قاعتمادها.  4الغذائية قاحلد من اجلوع  ق)
 

عللى املسلتوى القلا ي،     -قيقضي ال تامغ الطلام  للتنميلة الز اعيلة يف أفريقيلا بلاجلمع بلني علد  أطلراف  ئيسليني          

، قتقاسلم املعلا ف، قتعزيلز اجلهلود املطلرتكة قاملنفصللة الراميلة نىل        من أج  دسلني التنسليق   -قاكاليمي، قالوطين 

دقيق أهداف ال تامغ.  قاد أفضو جهود التعاقن نىل اتساق ملحوظ لدعم اجلها  املاحنة ألتطلاة ال تلامغ قبراجمله    

ة، قاالدلاد األفريقلي،   االستثما ية، مع الطراكة اجلديد  من أج  التنمية يف أفريقيا، قاجلماعا  االاتصلادية اكاليميل  

قمع عدد من اجلها  املاحنة قاحلنوما  األفريقية، للعم  على اتساق أك  للدعم املوّجله نىل التنميلة الز اعيلة قاحللّد     

من الفقر. قكذلك، مّت حطد شركا  يف التنمية قمسسسا  متعلدد  األطلراف حلول ال تلامغ الطلام  للتنميلة الز اعيلة يف        

ّ  ملن منظملة األغذيلة قالز اعلة، قالصلندقق اللدقلي للتنميلة الز اعيلة، قالبنلك اللدقلي، قالوكاللة            أفريقيا.  قاد اام ك

 األمرينية للتنمية الدقلية، قبرتامغ األغذية العاملي بتوفري دعم ملحوظ لتقدم ال تامغ الطام  للتنمية الز اعية يف أفريقيا.
 

مية قاحد  )اجلماعة االاتصادية للدقل غلرب أفريقيلا( يف نجنلاز     بلدًا قمجاعة ااتصادية نالي 29، جن  2009قمنذ عام 

بلدًا من ق ع خالم قطنيلة لالسلتثما  الز اعلي      22مواثيق ال تامغ الطام  للتنمية الز اعية يف أفريقيا، يف حني اتتهى 

لنلي يظل  ال تلامغ    ق. مليون دقال  أمريني من ال تامغ العلاملي للز اعلة قاألملن الغلذائي     270قتلّقو ستة بلدان مبلغ 

الطام  للتنمية الز اعية يف أفريقيا منالقًا مرجعيًا قنطا ًا منسقًا لتنمية الُنظم الز اعية قالغذائية يف اكالليم، يلتّم الرتكيلز    

على حنو أك  على تعزيز القد ا  الوطنية قاكاليمية لربم املواثيلق قخالم االسلتثما  بعمليلا  السياسلا  قامليزاتيلا        

 التموي .قآليا  
 

 حتسني الدعم العاملي للتدابري اإلقليمية والوطنية، واالستجابة للتحديات العاملية -جيم

قيتوجب على اجملتمع الدقلي أن يضالع بدق ين  ئيسيني . سيتاّلب التغلب على آفة اجلوع تضافر جهود العامل ب سره

قالوطنيلة  قالثلاتي هلو تنسليق االسلتجابا  للتحلديا        يف هذا الصددت الدق  األقل هو دسني دعمه للجهود اكاليمية 

 .العاملية ذا  الصلة باتعدام األمن الغذائي قسو  التغذية
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قيطلم   . قاد أّكد اجملتمع الدقلي مرا ًا قتنرا ًا التزامه بدعم احلنوما  الوطنية يف جهودها الرامية نىل منافحلة اجللوع  

العلاملي املسلتدام التزاملًا "بتنثيلف اللدعم اللدقلي لتعزيلز االسلرتاتيجيا           الت كيد على مبدأ  قما األقل لألملن الغلذائي  

أملا  . اكاليمية املوجهة ااريًا، قلو ع خام استثما  موجهة ااريًا، قلتطجيع املسسقلية املتبادللة قالطلفافية قاملسلا لة"   

ناقل هذه القضية أيضلًا بيلان "الكلويال"    . قيت93فيّتصالن مباشر  بتحسني الدعم الدقلي الذي ُيقدم للبلدان 4ق  2املبد ان 

 قنعالن با يل بط ن فاعلية املعوتة، قجدقل أعمال أكرا.  2009املطرت  بط ن األمن الغذائي العاملي لعام 

 

قهلي تلرتاقح بلني بللدان ماحنلة فرديلة، ققكلاال  دقليلة         . قاجلها  املقدمة للمساعد  اكمنائية الدقلية كثري  قمتنوعة

، قمسسسا  ةوي  دقلية قناليمية، قمنظما  دقلية غري حنومية، قمسسسا  للقااع اخلاص. قيتمثل   متعدد  األطراف

التحدي بالنسبة للحوكمة العاملية يف  مان أال تقوم هذه اجلها  الفاعلة املختلفة ب تطاة مزدقجة، قأال ُتلقي متالباتها 

 عللين التجللزؤ الطللديد أن النللثري مللن البلللدان الناميللة اكدا يللة أعبللا  غللري معقولللة علللى عللاتق البلللدان املسللتفيد . قي 

ال تزال تعم  جاهد  للتوفيق بلني احتياجاتهلا االسلرتاتيجية قأقلوياتهلا اخلاصلة ملع اكجلرا ا ، قالطلرق ، قاألطلر          

، قتزداد هذه املطنلة حلّد  للدى أالّ  البللدان منلواً     . الزمنية، قاحلدقد القصوى، قملفا  طائفة قاسعة جدًا من الطركا 

 قاليت تفتقر عاد  نىل املوا د قنىل القد ا  كدا   عدد كبري من الطراكا  قتعتمد على املساعدا  الدقلية بد جة أك .

 

قتبذل منظما  ققكاال  منظومة األمم املتحد  جهودًا كبري  لتبسيم قتنسيق مساعداتها من خلالل ملا تقلوم بله األفرالة      

خالل ال جمة املطرتكة، قعن طريق بعلن األتطلاة ملن ابيل  األهلداف اكمنائيلة       القارية التابعة لألمم املتحد ، قمن 

قاد طّو   أيضًا نطا  العم  الطام  احملدَّ  التابع لألملم املتحلد     94لأللفية، قاملفهوم التجرييب اخلاص بتوحيد األدا 

 لتوجيه قتنسيق تدابريها. 

 

باألمن الغلذائي قالتغذيلة، فقلد مت نحلراز بعلن التقلدم يف تنلاقل         قيف ما يتعلق بالتصدي للتحديا  العاملية ذا  الصلة

القضايا اليت تتالب جهودًا عاملية من ابيل  تغلري املنلاخ، قالتنلوع البيوللوجي، قامللوا د الو اثيلة، قتقلبلا  األسلعا ،          

قلويا  اد تسا عو منلذ  قالصيد الدقلي، قالتجا  ، قمعايري األغذية، قغريها. قعلى الرغم من أن االهتمام السياسي قاأل

، فسوف يتاّلب دقيق مزيٍد من التقدم، يف كثري من احلاال ، نجيلاد توافلق يف اآل ا  قالتغللب    2008أزمة الغذا  عام 

 على بعن االختالفا  السياسية قاالاتصادية الصعبة )ُأتظر الفص  السادس(.

 

حتقيـق دعـم عـاملي نسَّـن  للجهـود القطريـة        ومع ذلك، يقوم توافق واسع يف اآلراء حول اسـرتاتيجية تهـدف إىل  

 تواإلقليمية، وللتصدي بصورة أفضل للتحديات العاملية، وهي تشمل العناصر الرئيسية التالية، من بني غريها: 
 

 حتسني الدعم العاملي للمستويني اإلقليمي والقطري
 

للمنظملا  الدقليلة، قاملنظملا  اكاليميلة، ققكلاال        ينبغلي  اعتماد الَنهج االسرتاتيجي والرباجمـي:  )أ(

يطلتم  عللى    قبراجملي  اسلرتاتيجي التنمية قغريها أن تن ى عن املطرقعا  املنعزللة قتتجله حنلو تهلغ     
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اسرتاتيجيا  موجهة ااريًا كركيز  أساسية هلا، قُيفضَّل  أن يلتم ذللك ملن خلالل شلراكة ملع جهلا          

 اد ا   ماحنة أخرى ترمى نىل توسيع تااق املب

للبلدان املتقدمة، قالبلدان النامية، قالوكاال  املتعلدد  األطلراف أن تتعلاقن ملن      ينبغي التعاون التقين: )ب(

أج  زياد  التآز  يف جهودها الرامية نىل تعزيز األمن الغذائي قالتغذية قذلك عن طريلق التعلاقن اللتقين،    

ا، قزياد  اكتتاجية الز اعية املتصلة باألمن الغذائي مبا يف ذلك تاوير القد ا  املسسسية قتق  التننولوجي

 قالتغذية  

هلذا التعلاقن أن حيظلى باللدعم حيلث أتله       ينبغي 95التعاون بني اجلنوب واجلنوب والتعاون الثالثي )ج(

يوّفر فرصًا حقيقية لنق  اخل ا  السياسية قالتننولوجيا  الالزمة لدعم اكتتاجية الز اعية لدى البللدان  

قهو يفت  أيضًا آفاق االستثما  قفرص السوق يف ميدان تطا  أكثر يسرًا مما هو اائم حاليًا بالنسبة . اميةالن

 لنثري من املنتجني 

ينبغي للبلدان، قاملنظما  الدقلية، قاجملتمع املدتي، قالقالاع اخللاص، قمجيلع املنظملا       الشراكات: )د(

غري احلنومية ذا  الصلة، قأصحاب املصلحة اآلخلرين تطلجيع تعزيلز الطلراكا ، قالعمل  املنسلق يف       

 امليدان، مبا يف ذلك برامغ مطرتكة قبذل اجلهود لتنميلة القلد ا   كملا يتوّجلب عللى منظملا  دقليلة       

أخرى، قفاصة قكاال  األغذية التابعة لألمم املتحد  قمقّرهلا  قملا، أن تعلّزز أكثلر شلراكاتها يف نطلا        

 "التسليم كمنظمة قاحد " قمباد   توحيد األدا  يف األمم املتحد    مبادئ

تسلهم يف   دعم التدابري على املستوى القاري اليت رسم خرائط األمن الغذائي والتغذية وتدفقات املوارد: (هل)

 سم خرائم شاملة لتدابري األمن الغذائي قالتغذية قتدفقا  امللوا د، دلو نشلراف البللد املسلتفيد، ملن       

  96أج  تطجيع زياد  املوا مة قالتقا ب

ينبغي أن تبذل البلدان املاحنة جهلودًا ملموسلة ملن أجل  بللوغ األ الام        :97املساعدة اإلمنائية الرمسية (ق)

، نىل البللدان  98يف املائة من الدخ  القلومي اكمجلالي   0.7منائية الرمسية قمعدهلا املستهدفة للمساعد  اك

 يف املائة نىل أا  البلدان منوًا، حسب االاتضا .  0.2نىل  0.15النامية كن ، قمن 

ينبغلي للبللدان الليت تقلدم املسلاعد  الغذائيلة أن تضلعها عللى أسلاس تقيليم سلليم             املساعدة الغذائية: )ز(

جا ، تطا   فيه اجلها  املستفيد  قأصحاب ش ن آخرقن، حيثما أمنن، قأن تستهدف بطن  لالحتيا

خاص الفئا  احملتاجة قاملستضعفة. قجيب أن ُتقدَّم املساعد  الغذائية فقم حني تطلّن  الوسليلة األكثلر    

قمينن أن تلسدي املسلاعد    . فعالية قمال مة لتلبية االحتياجا  الغذائية قالتغذقية لدى الطعوب األ عف

الغذائية دق ًا حيويًا يف نتقاذ األ قاح، قمحاية سب  املعيطة، قبنا  اد   الناس على الصمود. قعلى غلرا   

كافة أشنال املساعد ، ينبغي للمسلاعد  الغذائيلة أن تتالفلى خللق حاللة تبعيلة قاتنلال للدى امللتلقني.          

الئمًا، عللى أسلاس حمللي قناليملي، أق أن ُتلوفَّر عللى       قينبغي شرا  األغذية، حيثما كان ذلك ممننا قم

 شن  مال تقدي أق اسائم دوي .
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ينبغي للبلدان قاملنظما  الدقليلة أن تنظلر يف نمناتيلة مواصللة تلدابري ختفيلف أعبلا          الدْين اخلارجي: )ح(

يلف قاحلضلر،   الديون اخلا جية من أج  درير املوا د ملنافحة اجلوع، قالتخفيف من قط   الفقلر يف الر 

 .99قتعزيز التنمية املستدامة
 

 التصدي للتحديات العاملية
 

ت مينن أن تسدي التجا   احمللية، قالوطنية، قاكاليمية، قالدقلية دق ًا  ئيسيًا يف تعزيز التنميلة  التجارة (1)

االاتصادية قالتخفيف من قط   الفقر، قكذلك يف دسني األمن الغذائي قالتغذية عللى املسلتوى اللوطين     

دقا  الفعاللة الالزملة للتنميلة     قينبغي للبلدان أن تطّجع التجا   اكاليمية قالدقلية باعتبا ها نحلدى األ 

قمن املهم  مان اّتسلاق السياسلا  التجا يلة قاكمنائيلة قالبيئيلة، قالوظلائف االجتماعيلة قاالاتصلادية         

 قالسياسية اليت تسثر على تتائغ اسرتاتيجيا  منافحة الفقر قاتعدام األمن الغذائي   

نامية، قتعزيز التعاقن الدقلي قتق  التننولوجيا اآليللة  ت زياد  القد ا  الوطنية لدى البلدان التغري املناخ (2)

 نىل دسني التنّيف مع الت ثريا  السلبية لتغّير املناخ، قكفا   تظم اكتتاج   

 ت تطجيع الطراكا  بني القااعني العام قاخلاص قكذلك البحلو  الز اعيلة الوطنيلة قالدقليلة،    البحوث (3)

د األطللراف يف جمللال البحللو ، قفاصللة دللو مظّلللة اجلماعللة مبللا يف ذلللك التعللاقن الثنللائي قاملتعللد

االستطا ية للبحو  الز اعية الدقلية، قبالتنسيق مع املسةر العاملي املعين بلالبحو  الز اعيلة ملن أجل      

 . 100التنمية

 لكي حيدث ذلك: ربط السياسات والربامج باملوارد -دال

قيف . ذائي قالتغذية للجميع يف املقام األقل على اكتفاق العلام للبللدان  تتواف استدامة اجلهود الرامية نىل دقيق األمن الغ

ما يتعلق بالتموي  القااعي يف البلدان النامية، هنا  توافق يف اآل ا  بط ن احلاجة نىل زياد  حصلة اكتفلاق العلام املركلز     

تقديرا  املتالبا  التمويلية العاملية، على الز اعة، قاألمن الغذائي قالتغذية.  قعلى الرغم من قجود تفاق  ملحوظ بني 

فإن هنا  اتفااًا عامًا على  رق   عنلل الرتاجلع يف االسلتثما  يف جملال الز اعلة قاألملن الغذائلللي قالتغلللذية خلالل          

 السنوا  اخلمل قالعطرين املا ية قالتعوين عنه، قتنفيذ االلتزاما  اليت مت التعهد بها يف املا ي.  

 

واجلهات الفاعلة األخرى أن تأخذ يف االعتبار العناصر التالية، من بني غريها، عند اختـاذ قـرار   ينبغي للحكومات 

 بشأن وضع اسرتاتيجيات التمويل:
 

للميزاتيا  الوطنية أن ُتخصص بو لوح ملوا د مسلتقر  قجمديلة لتنفيلذ االسلرتاتيجيا  الوطنيلة         ينبغي )أ(

قينبغلي  . أن ُيخ ص ص استخدامها بصو   شفافة قاابلة للمسا لة قينبغياخلاصة باألمن الغذائي قالتغذية، 

للدقل أن تسعى جاهد  لضمان أال تسثر التخفيضا  يف امليزاتية سلبًا على حصول الفئلا  األشلد فقلرا يف    

  101اجملتمع على غذا  كاٍف
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ر اسلتدامة قشلبنا    جيب أن تطم  التقديرا  العاملية تنلفة تاوير قتنفيذ برامغ اجتماعية حمّسنة قأكث )ب(

  102قالتغذية الغذائيأمان، كعنصر مالزم جلدقل أعمال األمن 

يف الز اعة قالسيما استثما ا  املزا عني، ق رق   نجياد طرق  ياألهمية الرئيسية لالستثما  اخلاص احملل )ج(

صلول  ، قذلك عن طريلق زيلاد  نمناتيلا  احل   يحلطد قدرير اد ا  ن افية من اد ا  االستثما  احملل

على اخلدما  املالية قالوصول نىل األسواق  فقد يتاّلب ذلك ُتهلغ ةويل  ابتنا يلة ملن أجل ت تقلليص       

خماطر اكاراض للز اعة  قتاوير النواتغ املاليلة املناسلبة للملزا عني  قدسلني أدا  األسلواق الز اعيلة        

  103قزياد  نملام املزا عني باملسائ  املالية

منائية الرمسية تسدي دق ًا مهمًا يف تنسيق قتسلريع ختاليم قتنفيلذ خالم االسلتثما       ال تزال املساعد  اك )د(

اخلاصة باألمن الغذائي قالتغذية  قال جيب أن تتقّيد منافحة تقلص التغذيلة قاجللوع باللدخول احلاليلة      

سلتثما ا   املتوافر  لدى البلدان النامية. كما أن املساعد  اكمنائية الرمسية ذا  أهميلة حامسلة للدعم اال   

الرئيسية العامة مبا يف ذلك ال امغ االجتماعية، قشبنا  األمان، قالبنية التحتيلة، قالبحلو  قاك شلاد    

الز اعي، قتاوير القد ا   قينبغي دسني الطلفافية قاملسلا لة يف الوفلا  بالتزاملا  املسلاعد  اكمنائيلة       

 الرمسية من أج  دقيق األمن الغذائي قالتغذية  

ب ر االستثما  اخلاص مصد ًا مهمًا لتموي  االستثما ، قُيعلّد منملاًل لالسلتثما  العلام اللذي يركلز عللى        ُيعت  )هل(

املساعد  اكمنائية الرمسية، قلنن جيب أن يلتم هلذا االسلتثما  يف سلياق يضلمن االتسلاق ملع األهلداف         

 الوطنية لألمن الغذائي قالتغذية  

قجيلب أن  . النامية ي  التنمية قالنمو االاتصادي يف العديد من البلدانتطّن  التحويال  مصد ًا مهمًا لتمو )ق(

 ُتبذ ل جهود لتيسري تعبئة موا د التحويال  لغاية التنمية، قاألمن الغذائي قالتغذية  

قُيعّد  سم خرائم تدابري األمن الغذائي قالتغذية، قا تباطها بتدفقا  امللوا د مهملا لتعزيلز زيلاد  موا ملة       )ز(

  د دعمًا لالسرتاتيجيا  قال امغ الوطنية قاكاليمية. املوا
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 الربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي
 

تتمث  نحدى التحديا  الرئيسية اليت تواجهها البلدان يف احلصول على أموال لدعم اخلام الوطنية لالستثما  يف األملن  

، يف مواجهلة هلذا   2012قاد ساهم ال تامغ العلاملي للز اعلة قاألملن الغلذائي، اللذي ُأطللق يف أبري شتيسلان        . الغذائي

 2009التحدي من خالل تيسري عملية تنفيذ التعهدا  اليت اامو بها بلدان جمموعة الثماتية يف بيتس غ قالكويال عام 

فعاليلة املعوتلة، قينّسلق دعلم اجلهلا  املاحنلة للخالم         مبادئ جتاه الز اعة قاألمن الغذائي.  قيستند هذا ال تامغ نىل

االسرتاتيجية اليت توجهها البلدان يف جمالي الز اعة قاألمن الغذائي. قميّول ال تلامغ العلاملي للز اعلة قاألملن الغلذائي      

ني بالسوق  قخفن املخلاطر  االستثما ا  الضرق ية يف األج  املتوسم نىل الاوي  لزياد  اكتتاجية الز اعية  ق بم املزا ع

قأقجه اهلطاشة  قدسني سب  املعيطة الريفية خا ج املزا ع  قالنهلوض بتلوفري املسلاعد  الفنيلة، قبنلا  املسسسلا ،       

 قتاوير القد ا . 
 

 قيتم تنفيذ ال تامغ العاملي للز اعة قاألمن الغذائي كصندقق مالي قسيم، مع ايام البنك الدقلي بدق  الوصي قباستضلافة 

قيت لف ال تامغ العاملي للز اعة قاألمن الغذائي من تافلذ   . قحد  تنسيق صغري  توّفر الدعم لّلجنة التوجيهية يف ال تامغ

ممثلني علن  م، اليت تديرها جلنة توجيهية تت لف من  تافذ  القااع العاقنن . ةوي  للقااعني العام قاخلاص على السوا 

اجلها  املاحنة قعن املتلّقني، قممثلني آخرين ليل هلم حق التصلويو، تسلاعد الل امغ االسلرتاتيجية الليت يوجههلا       

ابيل   البلد، أق ال امغ اكاليمية اليت تت تى عن مطاق ا  قةا ين ختايم على تااق القااع، أق اارية، أق ناليمية ملن  

تافذ  القااع اخلاص، اليت جتري ندا تها بطلن  منفصل  ملن جاتلب      ال تامغ الطام  للتنمية الز اعية يف أفريقيا. قأّما

ألجل ، ق لماتا  ائتماتيلة، قأسلهم للدعم أتطلاة       فهي مصمَّمة لتوفري ارقض طويلة قاصلري  ا املسسسة املالية الدقلية، 

 القااع اخلاص من أج  دسني التنمية الز اعية قاألمن الغذائي. 
 

مليلا    1.2، بلغو األموال اليت مّت التعهد بها لل تامغ العاملي للز اعلة قاألملن الغلذائي    2012قبد ًا من يوتيوشحزيران 

مليلون دقال    702مليلون دقال  أمرينلي، منهلا     752دقال  أمريني.  قتبلغ التمويال  اليت تلّقتهلا البللدان حتلى اآلن    

مليون دقال  أمريني لنافذ  القااع اخللاص. قيف نطلا  النلدا  األقل لتقلديم املقرتحلا        50أمريني لنافذ  القااع العام، ق

عطر بلدًا، مبا فيها بنغالديش، قكمبوديا، قنثيوبيلا،   الثينمليون دقال  أمريني  481لنافذ  القااع العام، مّت ختصيص 

نيجر، ق قاتدا، قسرياليون، قطاجينستان، قتوغو.  قأّما النلدا  الثلاتي لتقلديم    القهاييت، قلي يا، قمنغوليا، قتيبال، ق

مليون دقال  أمريني لسلتة   177 ايف اد ه فقد أّدى نىل ختصيص مبلغ ن 2012ما سشآذا   31املقرتحا  الذي ُأغَلق يف 

 .بلدان

 الرصد واملتابعة -هاء

لجنة على أن أحلد أدقا  هلذه اللجنلة يقضلي "بتعزيلز املسلا لة قتقاسلم املما سلا  الفضللى عللى           التنص قثيقة نصالح 

لجنة أن تساعد البلدان قاألااليم، حسلب االاتضلا ، عللى النظلر يف ملا نذا      القبهذا املعنى، "من ش ن . املستويا  كافة"

كان يتّم دقيق األهداف، قيف سب  احللد ملن سلو  التغذيلة قاتعلدام األملن الغلذائي عللى حنلو أسلرع قأكثلر فعاليلة.             

http://www.gafspfund.org/gafsp/content/public-sector-window
http://www.gafspfund.org/gafsp/content/private-sector-window
http://www.gafspfund.org/gafsp/content/private-sector-window
http://www.gafspfund.org/gafsp/content/private-sector-window
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هلداف قالتلدابري   قسيتالب ذلك ق ع آلية مبتنر ، مبا يف ذلك دديد مسشرا  مطرتكة، لرصد التقلدم امُلحلر ز حنلو األ   

قدقيقلًا  . لجنة ذاتهلا قحملاقال  الرصلد األخلرى"    الاملتفق عليها، مع األخذ يف االعتبا  للد قس املستخلصة من عملية 

العضوية لو ع مقرتحا  ألج  الرصد الفعال، سلوف ُتلْد  ج يف    ةعم  مفتوحجمموعة لجنة الهلذه الغاية، أتط  منتب 

 لجنة.الاتيجي العاملي فو  اعتمادها من جاتب النسخ الالحقة من اكطا  االسرت

 

قيتالب ق ع اسرتاتيجية شاملة قاابلة للمسا لة لألمن الغذائي قالتغذية العديد من املنوتلا  املسلتقلة، قالليت تتفلاق      

  قتلرد يف ملا يللي املواصلفا  األساسلية قاخلالو      . من حيث أهدافها، قالن ْهغ الذي تّتبعله، قاملسلتوى املفضل  للتنفيلذ    

 .التوجيهية لبعن أهم هذه العناصر
 

 املساءلة بشأن االلتزامات والنتائج )أ(
 

 نن املسا لة بط ن االلتزاما  قالنتائغ جوهرية، قفاصة للمضي الدما يف اكعملال املالرد للحلق يف غلذاٍ  كلاٍف. قجتلد        

اكشا   نىل أن البلدان اليت درز التقّدم األكل  يف جملالي األملن الغلذائي قالتغذيلة هلي البللدان الليت أظهلر  اك اد           

السياسية األك ، ن افة نىل التزام سياسي قمالي اوي قمفتوح قشفاف بالنسبة نىل مجيع أصحاب املصلحة.  قجيلب أن  

ة، قاحلق يف مسشرا  غذائيلة، قأدا  القالاع الز اعلي، قالتقلدم باجتلاه      تطم  األهداف الواجب  صدها النواتغ التغذقي

 ، قالغايا  امُلتَّفق عليها ناليميًا.  1دقيق األهداف اكمنائية لأللفية، قفاصة اهلدف 
 

 اخلمسة اليت ينبغي تطبيقها على نظم الرصد واملساءلة هي كالتالي: املبادئ
 

 أن تستند نىل حقوق اكتسان، مع نشا   خاصة نىل اكعمال املارد للحق يف غذاٍ  كاٍف    جيب (1)

 جيب أن تسم  مبسا لة صاتعي القرا ا   (2)

جيب أن تنون تطا كية، قأن تطم  عمليا  تقييم يطا   فيها مجيع أصلحاب املصللحة قاملسلتفيدين،     (3)

 مبا فيهم األكثر عر ة 

، نمنا مفهومة، قدايقة، قجيّد  التوايو، قمفهوملة ملن اجلميلع، عللى أن تضلّم      جيب أن تنون مبّساة (4)

 مسشرا  جمّزأ  حسب اجلنل، قالفئة العمرية، قاكاليم، نخل، تبّين األثر، قالعملية، قالنواتغ املتوّاعة 

أاّل تنون تسخة عن النظم القائمة، بل  أن تسلتفيد ملن القلد ا  اكحصلائية قالتحليليلة الوطنيلة         ينبغي (5)

 قتعززها.

 

قجيري حاليًا  صد التقّدم امُلحر ز باجتاه دقيق غايا  األمن الغذائي قالتغذيلة يف العديلد ملن املنتلديا ، مبلا يف ذللك       

تواص  األجهز  الدقلية عملها يف جمال الرصلد العلاملي للجلوع    قيف حني  (2)األجهز  الدقلية قاكاليمية قالوطنية

قسو  التغذية، قالتقدم امُلحر ز باجتاه دقيق األهداف اكمنائية لأللفية، جيب أن تضع البلدان آلياتها اخلاصلة كشلرا    

ا ير بطل تها،  أصحاب ش ن متعّددين يف  صد التقدم احملرز باجتاه دقيق األهلداف الليت ق لعتها لنفسلها، ق فلع تقل      

 قالنظر يف خيا ا  من أج  حوكمة فعالة قشاملة لألمن الغذائي قالتغذية على الصعيد الوطين.
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 رصد انعدام األمن الغذائي واجلوع ونقص التغذية )ب(
 

يتعلق هذا املنّون برصد اجلوع الفعلي، أكان اصري األج  أق طوي  األج .  قينبغي أن ميثل  ذللك املسلسقلية الرئيسلية     

للبلدان، بدعم من املنظما  اكاليمية قالدقلية. قينبغي ملنظملة األغذيلة قالز اعلة قبرتلامغ األغذيلة العلاملي أن يضلالعا        

ب دقا  مهمة يف هذا الصدد، تطم  نىل جاتب أملو  أخلرى، تطلر تقريلر حاللة اتعلدام األملن الغلذائي يف العلامل بطلن            

يلية الوا د  من البلدان األعضا   لدعم تظلم املعلوملا  الوطنيلة  قتلوفري     سنوي، قهو التقرير الذي يوّحد البياتا  التحل

قعمليا  تقييم احتياجا  األمن الغذائي املهمة ملساعد  البلدان على احليلوللة   104دلي  أقجه التعرض، قنعداد خرائم

 يلة حاليلًا يف نطلا     قيرد قصف لرصد املعلوملا  قأعملال التحليل  اجلا    (2)دقن حدق  أزما  غذائية قعلى مواجهتها

 .105العم  الطام  احملدَّ  التابع لألمم املتحد 

 

نن قجود تظم معلوماتية جيد  األدا ، قتظم  صد قمسا لة مزّقد  مبعلوما  جمّزأ  حسب اجلنل قالفئلة العمريلة، ُمهلم    

ا  يف بلد معني  قدديد تالاق  لتحديد احلالة الراهنة للتنمية الز اعية، قاألمن الغذائي قالتغذية، قمما سة احلق يف الغذ

االحتياجا  قتوزيعها فيما بني جمموعا  سب  املعيطة املختلفة  قتطلجيع مزيلد ملن الفعاليلة، قاملسلا لة، قالطلفافية       

 .قتنسيق االستجابا  هلذه االحتياجا 

 

قمجلع البياتلا ، قاتسلاق     قيبقى النثري للقيام به على املستويا  القارية قاكاليمية قالعاملية لتحسني تظلم املعلوملا ،  

 املنهجيا  قاملسشرا  لتقدير معدال  اجلوع قتقص التغذية. 
 

 :106لجنة على التوصيات التاليةالويف هذا الصدد، وافقت 
 

على املقرتح الذي ينص بإتطا  جمموعة من املسشرا  األساسية لألمن الغذائي، مبا يف ذلك ق ع  صاداو )أ(

 معايري مقبولة دقليًا، قاعتمادها، قالرتقيغ هلا    

أقصو بطد  ب ن تقوم منظمة األغذية قالز اعة بتحسني اياسها لنقص التغذية مع الرتكيلز بصلفة خاصلة     )ب(

 ياتا  قالبا امرتا  القياسية األساسية املد جة يف املنهجية   على دسني التوايو قداة الب

شجعو بقو  منظمة األغذية قالز اعة قالوكاال  األخرى ذا  الصلة على تعزيز جهودها يف جمال تنميلة   )ج(

اد اتها من أج  النهوض بن  من نحصا ا  األغذية األساسية قاكحصا ا  الز اعيلة، قاللنظم اخلاصلة    

 لغذائي  برصد األمن ا

 حثو البلدان على تعزيز تظمها اخلاصة باملعلوما  الوطنية بط ن األمن الغذائي قالتغذية   )د(

شدد  على  رق   ندماج مجيع التدابري املتعلقة مبعلوما  األمن الغذائي قالتغذية على مجيع املستويا   )هل(

     على حنو أفض ، قشجعو على حطد املوا د من أج  دقيق هذه الغاية
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أقصو بتنثيف احلوا  بني صلاتعي السياسلا ، قالوكلاال  اكحصلائية، قملزّقدي البياتلا  ملن أجل           )ق(

دسني عملية دديد ق بم االحتياجا  من املعلوما  ألج  تصلميم سياسلا  األملن الغلذائي قتنفيلذها      

 ق صدها لتوفري هذه املعلوما 
 

 رسم خارطة تدابري األمن الغذائي والتغذية )ج(
 
تمّث  منّون آخر يف اسرتاتيجية الرصد يف  سم خا طة التدابري قاملباد ا  ذا  الصللة بلاألمن الغلذائي قالتغذيلة عللى      قي

لجنة حاليًا برياد  تهغ ملساعد  البلدان على موا مة األهداف الوطنية لألملن الغلذائي قالتغذيلة    القتقوم . املستويا  كافة

 جيا ، قال امغ، قاملوا د املتاحة.على حنو أفض  مع السياسا ، قاالسرتاتي
 

   :107لجنة على التوصيات التاليةالويف هذا الصدد، صادقت 
 

حثو أصحاب املصلحة املعنيني قالقااعا  ذا  الصلة على املطا كة يف مساعد  البللدان يف عمليلة  سلم     )أ(

خرائم لتدابري األمن الغذائي قالتغذية قتنفيذها، قعلى ناامة شراكا  مناسبة متعدد  القااعا  قمتعلدد   

 أصحاب املصلحة قالعم  على اتساق األساليب   

لتموي  أتطاة املتابعة قذلك كمداد البلدان املهتمة بدعم تقلين ملن أجل  ق لع      ينبغي توفري موا د كافية )ب(

 قتنفيذ تظم  سم خرائم لألمن الغذائي قالتغذية كجز  من جهودها الوطنية لرصد التنمية   

جيب أن تطّن  عملية  سم خرائم لتدابري األمن الغلذائي قالتغذيلة جلز ًا ال يتجلزأ ملن تظلم املعلوملا          )ج(

 ية اليت تطم  اااع األغذية قالز اعة، كما ينبغي استخدام منهجية معيا ية على املستوى القاري.الوطن
 

 لجنة الرصد ومتابعة حالة تنفيذ توصيات  )د(
 
، ينبغي نجياد سبي  ما لرصد حاللة تنفيلذ القلرا ا  قالتوصليا  الصلاد   علن هلذه        اشيًا مع الوالية املمنوحة للجنةة

قدقيقًا هلذه الغاية، ُأقكل  نىل األماتلة   . لجنةالتعزيز دق ي التنسيق قالتقا ب بني السياسا  لدى اللجنة، مبا يسم  ب

، اللجنلة نعداد تقا ير، بالتعاقن مع اجلماعة االستطا ية، بط ن حالة تنفيذ القرا ا  قالتوصيا  املتعدد  الصلاد   علن   

 . 108ز  األ ا يمبا يف ذلك اخلاو  التوجيهية بط ن احلوكمة املسسقلة حليا
 

، أن يركلز جهلوده األقىل عللى هلذا     اللجنلة قار  الفريق العام  املفتوح العضوية املعلين بالرصلد، قاللذي أتطل ه منتلب      

لجنلة ملن   الاملنّون، قسوف يواص  منااطة اخليا ا  احملتملة قاألساليب قاملوا د املالوبة ملتابعة حالة تنفيلذ توصليا    

قمن خالل توفري جمموعة موحد  ملن  . اللجنة يف تعزيز املسا لة كما تنّص عليه قثيقة اكصالحجاتب األماتة، قفقًا لدق  

، جنبًا نىل جنب مع اخلاو  التوجيهية بط ن احلوكمة املسسقلة حلياز  األ ا لي قملع الصلنو  املطلابهة     اللجنةتتائغ 

 .وصيا  الواجب  صدهااملستقبلية، سوف يساهم اكطا  االسرتاتيجي العاملي يف مهمة دديد الت
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 املسائل اليت قد تستوجب مزيدًا من االهتمام: السادسالفصل 

تظرًا نىل تنّوع قجها  النظر، اد تتاّلب بعن القضايا مزيدًا من االهتمام من جاتب األسلر  الدقليلة سليما حلني تنلون      

أدتاه اائمة غري شاملة بهذه املسائ ، نال أن  قترد. هذه املسائ  ذا  الصلة بالنقاش الدقلي حول األمن الغذائي قالتغذية

 لجنة أن تتاّرق نليهات  الهذا ال يعين بالضرق   أته يتوّجب على 
 

 السب  لتحسني اتدماج صغا  املنتجني، قال سيما النسا  منهم، يف األسواق ققصوهلم نليها  )أ(

نىل  لتغذية يف سياق اهلجر  من الريلف الغذائي قاالسب  للدفع ادمًا بالتنمية الريفية من أج  تعزيز األمن  )ب(

 احلضر 

 الالب على املياه لإلتتاج الز اعي، قالستخداما  أخرى، قسب  دسني ندا   املياه  (ج)

 رق   أن يعرتف النظام التجا ي اللدقلي قالسياسلا  التجا يلة عللى حنلو أفضل ، بالطلواغ  املتصللة          (د)

 باألمن الغذائي  

ة األغذية قت ثرياتها على األمن الغذائي قالتغذية، مبا يف ذلك سب  تطجيع املما سا  العادلة ندا   سلسل (هل)

 قالتنافسية، قللتخفيف من خسائر ما بعد احلصاد قمن اهلد  يف األغذية 

ية، ت ثريا  املعايري الغذائية، مبا فيها املعايري اخلاصة، املتصلة باكتتاج، قاالستهال ، قالنماذج التجا  (ق)

 قفاصة يف ما يتعّلق باألمن الغذائي قالتغذية 

استخدام التننولوجيا  املالئمة قتقلها يف جمال الز اعة، قمصايد األمسا ، قالغابا ، مبا يف ذلك األخذ  (ز)

 يف االعتبا  لت ثريا  تظم امللنية الفنرية على الز اعة قاألمن الغذائي قالتغذية  

من الغلذائي قالز اعلة   جز ًا ال يتجّزأ من ق ع اخلام قال امغ اخلاصلة بلاأل   تهغ تراعي التغذية قتطن  (ح)

 املستدامة 

تعزيز حوا  السياسا  قتطجيع القرا ا  املستند  نىل العلم حلول التننولوجيلا احليويلة، باريقلة تلرّقج       ( )

 للز اعة املستدامة قدّسن األمن الغذائي قالتغذية.
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 حواشي ختامية

 

1
 ة قالصلندقق اللدقلي للتنميلة الز اعيلة قبرتلامغ األغذيلة العلاملي       لذي تنطره منظمة األغذية قالز اعل ، ااتعدام األمن الغذائي يف العامل تقرير حالة نن 

 – 2014قيعللرض تقريللر عللام    سللنويًا، يعمللق الللوعي بطلل ن اضللايا اجلللوع العامليللة، قينللااش األسللباب األساسللية للجللوع قسللو  التغذيللة.         

ww.fao.org/publications/sofi/en/://whttp -    دم احمللرز يف دقيلق األهلداف اكمنائيلة لأللفيلة      آخر التقديرا  املتعلقة بقصلو  التغذيلة قالتقل

 يف التقلدم  أن نحلراز  التغذيلة  قسلو   اجلوع من احلدقالغايا  املتعلقة باجلوع اليت حددها مسةر القمة العاملي لألغذية. قيبني استعراض ملا حققناه يف 

 . أخرى بلدان يف كبري  ن افية جهود بذلهنا  حاجة نىل  قلنن ،اد استمر البلدان منالعديد  قيف العاملي الصعيد على اجلوع من احلد جمال

على خمتلف البلدان، قاليت حلق أسوأ ت ثري هلا بالفئا   2008-2007 الت ثريا  املتفاقتة اليت أحدثتها أزمة الغذا  العاملية يف 2011يصف تقرير    2

ان الصلغري   األكثر تضر ًا من الفقر. قبينما ةننو بعن البلدان النبري  من التعام  مع اجلاتب األسوأ من األزمة، فلإن السلنان يف النلثري ملن البللد     

ن كاتو مساتة فقم، مينن أن ترتتب عليها آثلا  مسلتدمية عللى الد تهم     املعتمد  على الوا دا  شهدقا زيادا  كبري  يف األسعا  ، قهي زيادا ، قن

غذيلة، قعللى   املستقبلية على النسب قعلى استااعتهم اكفال  من براثن الفقر. قيركز تقرير هذا العام على التنلفة امُلت نبد  تتيجلة لتقللب أسلعا  األ   

 األخاا  قالفرص املتمثلة يف ا تفاع أسعا  األغذية.

 ت لجنةالنصالح  قثيقة 3

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf 
 . 4، الفقر  لجنةالقثيقة نصالح  4

 لجنة.المن قثيقة نصالح  6ق 5الرجوع نىل الفقرتني يرجى لتو ي  قاف هلذه األدقا ،  5

6 .htm00e3613e/w3613/w003http://www.fao.org/docrep/ 
7  _Declaration.pdf09in/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS/www.fao.org/fileadm:/http 
8 _en.htm01http://www.fao.org/righttofood/publi_ 
9 .pdf2012/VG/VG_Final_EN_May_1112http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 

10 http://www.un.org/en/issues/food/taskforce/cfa.shtml 
 . اتظرت2009نعالن الكويال املطرت  بط ن األمن الغذائي العاملي لعام  11

.pdf0D,5%1B5_Allegato/LAquila_Joint_Statement_on_Global_Food_Security%8.it/static/G2009italia8http://www.g 
12 /http://www.agassessment.org  السياسا  التابع للتقييم الدقلي للمعرفلة قالعللوم   ينص القسم اخلاص باملعلوما  األساسية يف موجز صناع

العللوم قاألدللة   قالتننولوجيا الز اعية ألغراض التنمية على أن يتناقل التقييم القضايا احلامسة املتعلقة بصياغة السياسا  قيقدم معلوما  مسلتند  نىل  

فية ملن ابيل  العواالب البيئيلة للزيلادا  اكتتاجيلة، قآثلا  احملاصلي          لصاتعي القرا  الذين يتولون تقييم قجها  النظر املتضا بة بط ن اضايا خال

كذلك تداعيا  املهّجنة على صحة اكتسان قعلى البيئة، قعوااب تنمية الاااة احليوية بالنسبة للبيئة قلتوافر األغذية قأسعا ها على األمد الاوي ، ق

ى أن التقييم الدقلي للمعرفة قالعلوم قالتننولوجيا الز اعية ألغلراض التنميلة ال ينحلاز نىل    تغري املناخ على اكتتاج الز اعي. قينص هذا القسم كذلك عل

تقييمًا للقضايا الرئيسية اليت تواجه املعرفة الز اعية قالعلم قالتننولوجيا، قيطلري نىل طائفلة ملن خيلا ا       يسياسا  أق مما سا  بعينها، قنمنا ُيجر

 الستدامة.  قالتقييم الدقلي قثيق الصلة بالسياسا ، قلننه ال يقرتح سياسا .العم  اليت تفي ب هداف التنمية قا

13 /http://www.scalingupnutrition.org 

للتطجيع على زياد  االلتزام السياسي باكسراع يف احلد ملن اجللوع قتقلص التغذيلة يف      2010ُأطلقو حركة دسني مستوى التغذية يف سبتم شأيلول 

بلدًا تسج  فيها معدال  عالية ملن   27قتطهد هذه احلركة منوًا سريعًات فقد التزمو حنوما  . العامل يف سياق احلق يف األمن الغذائي النايف للجميع

بدعم جمموعة قاسعة من أصحاب املصلحة احملليني من شتى القااعا  قمن شبنا  عامليلة ملن    تقص التغذية بتحسني مستوى التغذية. قهي دظى

http://www.fao.org/publications/sofi/en/
http://www.fao.org/publications/sofi/en/
http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS09_Declaration.pdf
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امللوا د   املاحنني قاجملتمع املدتي قشركا  األعمال قأجهز  البحو  قمنظومة األمم املتحد .  قتعمد احلنوملا  قشلركاؤها يف هلذه احلركلة نىل زيلاد      

قهي تساعد البلدان يف تنفيلذ براجمهلا الغذائيلة اخلاصلة     . ملالي قالتقين الذي تقدمه قبني أقلوياتها الوطنيةاملخصصة للتغذية قنىل املوا مة بني الدعم ا

كما أتها تعم  مع البلدان املعنية حبركة دسني مستوى التغذية  من تهغ حنومي جامع يسعى نىل . قاسرتاتيجياتها اكمنائية املراعية للُبعد التغذقي

الغذائية يف اااعا  خمتلفة كالز اعة قالصحة قالرعاية االجتماعية قالتعليم قالبيئة.  قتعم  األطراف املطا كة يف هلذه احلركلة    مان دسني النتائغ 

الالزم  قتقديم الدعم يدًا بيد للحد من التطتو على املستويا  الوطنية قاكاليمية قالعاملية قلتحفيز االتساق قاملوا مة يف سياسا  األمن الغذائي قالتغذية

 لتحقيق النتائغ املنطود . 

14 _en.htm060701_1/in1http://www.fao.org/sd/dim_in 
15 http://www.nepad.org/foodsecurity/agriculture/about 

 حسب التعريف الوا د يف الوثيقة نصالح اللجنةت 16

.pdf7197_E_K2_Rev_2_2009/ReformDoc/CFS_0910http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 

17 .ohchr.org/english/law/cescr.htm2http://www 

اذ الدقل األطراف يف العهد الدقلي اخلاص باحلقوق االاتصادية قاالجتماعية قالثقافية بلاحرتام قتطلجيع قمحايلة احللق يف الغلذا  النلايف قاختل        تلتزم

ختلاذ  ا اخلاوا  املالئمة كعماله على حنو كام  قمارد. قيطم  ذلك احرتام السب  احلالية للحصول على الغذا  النايف قذلك عن طريق االمتنلاع علن  

 أي نجرا ا  تسفر عن نعااة هذا احلصول، قمحاية حق ك  فرد يف الغذا  النايف عن طريق اختاذ اخلاوا  ملنع املطرقعا  قاألشلخاص ملن حرملان   

د حللق  قينص العهد الدقلي على أن البلدان ينبغي هلا أن تطلجع السياسلا ، قأن تسلهم يف التحقيلق امُلالرِ     . األفراد من حصوهلم على الغذا  النايف

 -قاالسلتفاد  ملن   -الطعوب يف احلصول على الغذا  النايف عن طريق املسا عة باملطا كة الفعالة يف األتطاة الرامية نىل تعزيز حصول األشلخاص عللى   

ااملة شلبنا  أملان أق     املوا د قالوسائ  اليت تنف  هلم سب  معيطتهم، مبا يف ذلك األمن الغذائي. قينبغي للبلدان أيضا، بقد  ما تسم  به موا دها، ن

 أقجه مساعد  أخرى قاحلفاظ عليها،  حلماية أقلئك غري القاد ين على توفري الغذا  ألتفسهم. 

 .13، ق8، 6، ص 12تعليقا  عامة  -E/C.12/1999/5الوثيقة  18

 الفصل الثاني

   العامليلة  مت جتميع هذه القائمة، قالقائمة التالية يف القسم با ، من طائفة قاسعة من املصاد  من بينها ُمدخال  من أصحاب املصلحة أثنا  املطلاق  19

 جر  مباشر  على اكترتتو قمنااطا  املسةر اكاليمي. اليت

20
 علام  تقريلر  يف  تطلر  الليت  التغذيلة  اصلو   حلسلاب  املنقحة املنهجية على بنا  التغذية اصو  من يعاتون الذين لألشخاص املئوية قالنسب األعداد 

  ت2012

 

1990-1992 2000-2002 2005-2007 2008-2010 20121-2014 

 العامل

1014.5 929.9 946.2 840.5 805.3 

18.7% 14.9% 14.3% 12.1% 11.3% 

 األااليم املتقدمة

20.4 21.1 15.4 15.7 14.6 

<5% <5% <5% <5% <5% 

 األااليم النامية

994.1 908.7 930.8 824.9 790.7 

23.4% 18.2% 17.3% 14.5% 13.5% 

 
 . 2001مثال. ااتصاديا  حفظ الز اعة، منظمة األغذية قالز اعة لألمم املتحد ،  21
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 الفصل الثالث

22 .htm00e3613e/w3613/w003http://www.fao.org/docrep/ 
23 _Declaration.pdf09http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS 
منظملة   23بللدًا ق  193األمم املتحد  قالبالغ عددها  األهداف اكمنائية لأللفية هي  اتية أهداف نمنائية دقلية اتفقو مجيع البلدان األعضا  يف نن 24

على الفقر املداع قاجلوع  دقيلق تعمليم التعلليم االبتلدائي  تعزيلز       . قهذه األهداف هيت القضا 2015دقلية على األا  على دقيقها حبلول عام 

املناعلة البطلرية   قفيا  األطفال  دسني الصحة النفاسية  منافحة مرض اكيدزش فريقس تقلص   املساقا  بني اجلنسني قةنني املرأ   ختفين معدل

 قاملال يا قغريهما من األمراض  كفالة االستدامة البيئية  قتاوير شراكة عاملية من أج  التنمية.

25 .pdf34428351/41/11http://www.oecd.org/dataoecd/ 
26 .pdf49650173/15/54http://www.oecd.org/dataoecd/ 

 الفصل الرابع

 .  2009 الغذائيطا  العم  الطام  املستنم  التابع لألمم املتحد  قنعالن القمة العاملية املعنية باألمن يستفيد هذا القسم بصو    ئيسية من ن 27

  htmm00e0563e/j0563/j006http://www.fao.org/docrep/. 2003FAO.. تهغ مزدقج املسا  نزا  تقلي  اجلوع –برتامغ منافحة اجلوع  28

يلع  نن  مان احلّد األدتى لألجو  منّرس يف دستو  منظمة العم  الدقلية "لضمان حّصة عادلة من  ا  التقلّدم للجميلع، قحلّد أدتلى لألجلو  جلم      29

لدقليلة،    ااملوّظفني قاحملتاجني نىل هذه احلماية".  قيرد احرتام حقوق العملال األساسليني للعملال اللز اعيني يف االتفاايلا  الرئيسلية ملنظملة العمل        

 151) 87مصلاداة(، قاحللق يف حريلة التجملع يف اتفاايلة العمل  الدقليلة         161) 98اتفااية منظمة العم  الدقلية  قفاصة حق التفاقض اجلماعي يف

من العهد الدقلي اخلاص باحلقوق االاتصلادية قاالجتماعيلة    7 قفقًا للماد  مصاداة(. ش ن تعويضا  العمال أن توّفر "سب  معيطة الئقة هلم قألسرهم"

 قالثقافية.

 37، قالتقريلر النهلائي لللدق      5،  البنلد  25، الفقلر   للجنة 36، قالتقرير النهائي للدق   2، البند 27، الفقر  للجنة 36التقرير النهائي للدق    30

 .64للجنة الفقر  

31 _Final_Report_FINAL.pdf37/documents/CFS_37/CFS1011tes/cfs/Docshttp://www.fao.org/fileadmin/templa 
 .26-25الفقرتان  ،للجنة 37تقرير الدق    32

 .5-1البنود  29الفقر   ،للجنة 37للدق    النهائيالتقرير  33

 .10، 9، 7البنود  29، الفقر  للجنة 37للدق    النهائيالتقرير  34

 املصد ت برتامغ األغذية العاملي 35

36 _Final_Report_FINAL.pdf37/documents/CFS_37/CFS1011http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 
 .45الفقر   ،للجنة 37للدق    النهائيالتقرير  37

 البندان )ي( ق)ن(. 50للجنة الفقر   37للدق    النهائيالتقرير  38

39 www.cgiar.org 
40 goutlook.or-http://www.amis 
41 outlook.org-http://www.amis 
42 _Final_Report_FINAL.pdf37/documents/CFS_37/CFS1011http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 
43 http://www.fao.org/publications/sofa/en/ 
 . 41ق 40، 36-34، الفقرا  للجنة 37للدق    النهائيالتقرير 44
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45 .ohchr.org/english/law/cedaw.htm2http://www 
46 .htm1http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat 
47 /http://www.unwomen.org 
 .38، الفقر  للجنة 37للدق    النهائيالتقرير  48

 .2012سياسة الصندقق الدقلي للتنمية الز اعية بط ن املساقا  بني اجلنسني قةنني املرأ ،  49

قاخلاو   2009يستمد هذا القسم مضموته من عدد من األطر قالوثائق الدقلية قفاصة نعالن مسةر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي لعام 50

التلابع لألملم املتحلد ،    الوطنللي، قنطلا  العمل  الطامل  احملّد   الغذائيالتوجيهية الاوعية لدعم اكعملال املالرد للحلق يف الغلذا  يف سياق األمن 

 .3-2ق 2-2قفاصة النتيجة 

 .59نطا  العم  الطام  امُلحّد  التابع لألمم املتحد ، الفقر   51

 19نعالن مسةر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي، الفقر   52

 .65  نطا  العم  الطام  احملّد  التابع لألمم املتحد ، الفقر  25نعالن مسةر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي، الفقر   53

 .25نعالن مسةر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي، الفقر   54

 .3-7نعالن مسةر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي، الفقر   55

 .17ائي، الفقر  نعالن مسةر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذ 56

 2-2)س(  نطا  العم  الطام  احملّد  التابع لألمم املتحد ، النتيجة  50قالفقر   6، 4، البند 29، الفقر  للجنة 37للدق    النهائيالتقرير  57

 با (. -50للجنة الفقر   37للدق    النهائيالتقرير  58

 .14بط ن تّقلب أسعا  األغذية قالز اعة، الفقر   2011خاة عم  جمموعة العطرين لعام  59

)د(، نطلا  العمل     19ق 17الفقرتلان،   2010للجنة الز اعة  النهائي  التقرير 19نعالن مسةر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي، الفقر   60

 .63الطام  احملّد  التابع لألمم املتحد ، الفقر  

 111، الفقر   20 قثيقة تتائغ مسةر  يو 61

 .3-2  نطا  العم  الطام  احملد  التابع لألمم املتحد ، النتيجة 27، الفقر  (2009للجنة الز اعة ) 21لالجتماع  النهائيالتقرير  62

 .2-2نطا  العم  الطام  امُلحّد  التابع لألمم املتحد ، الفقر   63

64 2012-http://www.egfar.org/gcard 
65 http://www.fao.org/nr/water/landandwater_gsp.html 
مت تاويره يف نطا  زياد  االستفاد  من التغذية قأيضًا نطا  العم  الطلام  احمللّد  التلابع لألملم      الذياستنادًا، نىل جاتب أمو  أخرى، نىل النهغ  66

 (.5،)10-2املتحد ، الفص  

 من اخلاو  التوجيهية الاوعية لدعم اكعمال املارد للحق يف الغذا  يف سياق األمن الغذائي الوطين. 10 التوجيهياخلم  67

68 http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf 
طلرت  يف ايادتهلا منظملة األغذيلة     يستضليفها برتلامغ األغذيلة العلاملي قي     اليتشبنة اجلهود املتجدد  ملنافحة اجلوع قتقص التغذية عند األطفال  69

شبنة شراكا  تقودها احلنوملا  قترتكلز جهودهلا     هيقالز اعة، قصندقق األمم املتحد  للافولة، قبرتامغ األغذية العاملي، قمنظمة الصحة العاملية، 

درزه البللدان   الذية، قذلك لإلسراع بالتقدم ، قالقااعا  اخلاصاملدتيعلى نجياد احللول يف ما بني احلنوما  الوطنية، قاألمم املتحد ، قاجملتمع 
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. قترمى هذه الطراكة نىل نتطا  منتدى ملسسقلي األغذية قالتغذية من احلنوملا  الوطنيلة للتطلا   بلرؤاهم     2، الغاية 1بط ن اهلدف اكمنائي لأللفية 

 قطلباتهم قالد قس املستفاد  كلبنا  بنا  للنظام التغذقي الدقلي. 
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لتنميلة  ُعر و على جلنة األمن الغذائي حتى اآلن تطم  برتامغ التنمية الز اعية الطام  يف أفريقياشالطلراكة اجلديلد     اليتاملباد ا  قالتنظيما   92

ة البللدان  أفريقيا  قاسرتاتيجية األمن الغذائي قالتغذية التابعة ملطرقع تطجيع املساقا  بني اجلنسلني قاحلصلول عللى األ ض قامليلاه التلابع جملموعل      
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بلاألمن  يلة  العمل  املعن  جمموعلة دئ تيابلة علن   قمباد    اباة جنوب شرق آسيا بط ن األمن الغذائي، قالقمة املعنية باألغذية يف مناقلة احملليم اهللا   

، قاالجتماع املخصص بطل ن الز اعلة   "2025الغذائي يف مناقة احمليم اهلادئ  ق"مباد   أمرينا الالتينية قالبحر النا ييب للتحر  من اجلوع حبلول 
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امللزا عني   منتلدى ق ،(ROPPA) أفريقيلا  غلرب  يفالز اعني  قاملنتجني املزا عني منظما  قشبنة أفريقيا، غرب يف اجلوع على القضا اجلوع قمباد   ق

ا  السادسلة قاللثالثني قالسلابعة قاللثالثني قالتاسلعة قاللثالثني قاأل بعلني        للدق ة  ير النهائياالتق(، قGrow Africa) أفريقيا منومباد   ق األفريقي 

  قاحلاديةقاأل بعني للجنة. 
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 ينا  مستدامة على صعيد كفا   املسسسا  املتعدد  األطراف، قاد تها على االستجابة قالتنسيق، قفعاليتها.دس
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1table-20743866oda_-assistance-development-official-net-aid-lopmentilibrary.org/development/deve-http://www.oecd 

املائة للمساعد  اكمنائية الرمسيلةشنمجالي اللدخ  اللوطين قةلو املصلاداة عليله        يف 0.7، مت االتفاق ألقل مر  على الرام املستهدف 1970يف عام  98

 مرا  عد  على أعلى مستوى أثنا  املسةرا  الدقلية للمعوتة قالتنميةت 

 .2015، على بلوغ هذا اهلدف حبلول 2004، اليت كاتو أعضا  يف االداد األق قبي يف عام  15 ل، اتفقو البلدان ال2005قيف 

لزياد  املساعد  اكمنائية الرمسية من االداد األق قبي، قاملة   2005يف املائة كمرجع بالنسبة لاللتزاما  السياسية لعام  0.7استخدم الرام املستهدف 

 جلينجلز للثماتية النبا  قالقمة العاملية التابعة لألمم املتحد . 

 قالتنمية االاتصادياملصد ت منظمة التعاقن 
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كذلك تسعري تناليف التلدخال  الليت تسلتجيب    توجد فجو  ةويلية اد ها عطر  مليا ا  دقال  أمريني للتدخال  التغذقية النوعية  قمن املهم  102

 العتبا ا  التغذية.
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