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 يةلألمن الغذائي والتغذ اإلطار االسرتاتيجي العاملي

 

 األوىلسودة امل

 

يعاني اليوم قرابة بليون شخص من اجلوع، أي ما يعادل شخصا واحدا بني كل ستة أشخاص، كما يعاني -  0

وقد أدى االرتفاع األخري يف أسعار األغذية يف الفرتة . مليون طفل دون سن اخلامسة من سوء التغذية 011من  أكثر

إىل  ،0100و 0101بآثارها على مدى عامي و 0119وما أعقبه من أزمة مالية واقتصادية يف عام  ،0111-0111

لتحديات اليومية اليت تواجهها ماليني األسر يف مجيع أحناء العامل وهي حتاول التغلب على اسرتعاء االهتمام البالغ ل

وبرغم اجلهود اليت بذهلا كثريون، ال . رميةوتبحث عن سبل معيشة مستقرة تكفل هلا حياة عادلة وك ،اجلوع والفقر

واستجابة هلذه احلالة، يعد هذا . واطننيامليزال اجلوع وسوء التغذية املستمران ميثالن القاسم املشرتك للماليني من 

اإلطار االسرتاتيجي العاملي أداة لرسم طريق جديد أمام اجملتمع الدولي عن طريق وضع أولويات للمبادئ والسياسات 

للقيام بعمل مجاعي من أجل التغلب على مآسي اجلوع والفقر  أصحاب الشأناألساسية، وحشد مجيع  اإلجراءاتو

 .من األمل والكرامة ملاليني الرجال والنساء واألطفال يف مجيع أحناء العامل بصيصوإتاحة 

 

 هيكل الوثيقة

 

األسباب اجلذرية الرئيسية للجوع والتحديات تتناول هذه الوثيقة، بعد قسم املقدمة واملعلومات األساسية، -  0

مثل اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن  ،ويلي ذلك قسم عن األطر الشاملة لألمن الغذائي والتغذية. اليت تواجه البلدان

وترد  .، ومبادئ روما اخلمسة ملؤمتر القمة العاملي لألغذية، والنهج املزدوج(اخلطوط التوجيهية الطوعية)احلق يف الغذاء 

بشأن األمن  األخرىوجماالت التوافق  ،العاملي ية الرئيسية الجتماعات جلنة األمن الغذائياتبعد ذلك القرارات السياس

الغذائي والتغذية، وكذلك اجملاالت اليت تظهر فيها ثغرات يف التقارب بني السياسات ويلزم تناوهلا يف صياغات مقبلة 

ول القسم األخري من الوثيقة تنظيم اجلهات الفاعلة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية ويتنا. لإلطار االسرتاتيجي العاملي

 .والوطنية، مبا يف ذلك املساءلة والرصد واإلقليميةبشكل أفضل على املستويات العاملية 

 

 مقدمة ومعلومات أساسية- أوال 

 

قيمة لعملية التنمية عن طريق توفري مرجع واحد لألولويات  إضافةالغرض من اإلطار االسرتاتيجي العاملي هو -  3

، واألهم من ذلك، العاملي وقرارات جلنة األمن الغذائي ،األساسية لألمن الغذائي والتغذية باالعتماد على األطر القائمة

ومن  ،العاملي ائييف جلنة األمن الغذ أصحاب الشأناملتعددين من بني الطائفة الكاملة من  أصحاب الشأنضمان توافق 

واملؤسسات، ومنظمات اجملتمع املدني، والقطاع بينهم الشركاء من أهل اخلربة، واملنظمات الدولية، ومصارف التنمية، 

 .اخلاص
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القرار ومقررو السياسات يف  االسرتاتيجي العاملي هم صانعو لإلطارومن املتوقع أن يكون املستخدمون الرئيسيون -  1

. للحق يف غذاء كاٍف املطردعن وضع وتنفيذ سياسات وبرامج لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، واإلعمال  البلدان املسؤولة

 ،وسيكون اإلطار االسرتاتيجي العاملي أيضًا مبثابة أداة هامة لدى مقرري السياسات وصانعي القرار يف البلدان املاحنة

ية اتوهذا سيشمل أولئك األشخاص املسؤولني عن جماالت سياس. والوكاالت اإلمنائية املسؤولة عن وضع برامج للتعاون

 .أخرى هلا تأثري مباشر أو غري مباشر على األمن الغذائي والتغذية يف البلدان النامية

 

 واإلقليميةوتوصيات للعمل املتسق على املستويات العاملية  ةتوجيهي ويقدم اإلطار االسرتاتيجي العاملي خطوطًا-  2

القطرية لربامج  ة، مع الرتكيز على الدور احملوري للملكيأصحاب الشأنانب الطائفة الكاملة من والقطرية من ج

 .مكافحة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

 

 إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي  -ألف 

 

اللجنة لكي تصبح  أمامطريقا جديدا  0111تشرين األول /أكتوبرجلنة األمن الغذائي العاملي يف  إصالححدد -  2

أول منتدى شامل للحوكمة العاملية لألمن الغذائي والتغذية عن طريق تعزيز التنسيق والرتابط الدوليني يف جمال األمن 

 .الغذائي والتغذية

 

يف توفري منتدى دولي وحكومي دولي شامل لطائفة  إصالحهاوتتمثل رؤية جلنة األمن الغذائي العاملي بعد -  1

القضاء على اجلوع بغية لعمل معا بطريقة منسقة لدعم العمليات القطرية ني من أجل اامللتزم اب الشأنأصحواسعة من 

 . وضمان األمن الغذائي والتغذية لبين البشر مجيعا

 

 :فيما يليأدوار جلنة األمن الغذائي العاملي تتمثل و-  1

 

  للمناقشة والتنسيق من أجل تعزيز العمل التعاوني فيما بني احلكومات، واملنظمات  منربتوفري

، واملنظمات والوكاالت الدولية، واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدني، اإلقليمية

 اآلخرين أصحاب الشأنومنظمات منتجي األغذية، ومنظمات القطاع اخلاص، واملنظمات اخلريية، و

 لة، مع مراعاة السياق اخلاص للبلدان واحتياجاتها؛ذوي الص

  تشجيع قدر أكرب من التقارب والتنسيق على صعيد السياسات، مبا يف ذلك من خالل استحداث

اسرتاتيجيات وخطوط توجيهية طوعية دولية بشان األمن الغذائي والتغذية، وأفضل املمارسات، 

، ومشورة واإلقليميمن املستويني الوطين  هاماتواإلسوالدروس املستخلصة من التجربة احمللية، 

 اخلرباء، وآراء خمتلف أصحاب الشأن؛
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 لتنفيذ ورصد وتقييم خطط العمل إقليميأو /أو املشورة، بناء على طلب قطري و/تسهيل تقديم الدعم و ،

وط القضاء على اجلوع، وحتقيق األمن الغذائي، والتطبيق العملي للخط أجلمن  واإلقليميةالوطنية 

 .التوجيهية الطوعية

 

جلنة األمن الغذائي العاملي رفع مستوى مشاركة طائفة من أصحاب الشأن  إلصالحوكان من بني النتائج اهلامة -  9

وقد ُطلب من . غري احلكوميني، مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدني، وهيئات القطاع اخلاص، واملؤسسات اخلريية

 إنشاءبصورة تلقائية من أجل تسهيل تفاعلها وعملها مع اللجنة، وهو ما أدى إىل  نفسهامنظمات اجملتمع املدني تنظيم 

 .آلية اجملتمع املدني، وتقديم اقرتاح من القطاع اخلاص بوضع ترتيب مماثل

 

 طبيعة اإلطار االسرتاتيجي العاملي وغرضه  -باء 

 

ة دينامية لتعزيز دور جلنة األمن الغذائي العاملي الغرض العام من اإلطار االسرتاتيجي العاملي هو توفري أدا-  01

شراكات فعالة ومتآزرة دعما للخطط  إلقامةكمنهاج لتحسني التعاون، وحتفيز العمل املنسق، وتقديم التوجيهات 

ن املصممة لتاليف حدوث أزمات غذائية يف املستقبل، والقضاء على اجلوع، وضما والقطرية واإلقليميةوالعمليات العاملية 

 . األمن الغذائي والتغذية لبين البشر مجيعا

 

. ويستعني اإلطار االسرتاتيجي العاملي بعدد من األطر السابقة لغرض استكماهلا وضمان االتساق فيما بينها-  00

رد إطار العمل الشامل املستكمل التابع لألمم املتحدة، واخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املط األطروتشمل هذه 

روما بشان األمن  وإعالن ،للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين، وخطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية

لعلوم والتكنولوجيا للمعرفة واتقييم الدولي مبادرة الالغذائي العاملي، وبيان الكويال املشرتك بشأن األمن الغذائي العاملي، و

 .الزراعي والتنمية الريفية باإلصالحاخلتامي للمؤمتر الدولي املعين  واإلعالنالتنمية،  املوجهة ألغراضالزراعية 

 .اإلقليمية مثل الربنامج الشامل لتنمية الزراعة يف أفريقيا وغريه األطرالعاملية، هناك عدد من  األطروباإلضافة إىل 

 

التصدي ألزمات األمن الغذائي  أجلشامال ملنظومة األمم املتحدة من  إطارامل الشامل املستكمل ويوفر إطار الع-  00

ويقدم إطار العمل الشامل . وحتقيق الصمود على املدى الطويل ،تلبية االحتياجات الفورية للسكان املعرضنيعن طريق 

التصدي للجوع،  جلأاملستكمل مبادئ اسرتاتيجية، ومفاهيم، ونتائج لتعميمها يف الربامج على املستوى القطري من 

شامال، العناصر  إطارايف اعتباره، بوصفه  امليلعاالسرتاتيجي ا اإلطارويضع . وانعدام األمن الغذائي، ونقص التغذية

 .العمل الشامل املستكمل إلطارالرئيسية 

 

التنمية قضايا حامسة  املهوجة ألغراضعلوم والتكنولوجيا الزراعية معرفة والالتقييم الدولي للمبادرة تناول تو-  03

مون وجهات النظر ويقدم معلومات قائمة على العلوم والرباهني لصانعي القرار الذين يقّي ،تتعلق بصياغة السياسات

 اإلنسان، وآثار احملاصيل املهجنة على صحة اإلنتاجيةاملتضاربة عن قضايا خالفية من قبيل العواقب البيئية لزيادة 
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طاقة احليوية بالنسبة للبيئة وتوافر األغذية وأسعارها على املدى الطويل، وآثار تغري املناخ والبيئة، وعواقب تنمية ال

م القضايا الرئيسية اليت تواجه ممارسات بعينها؛ وإمنا يقّي أوالتقييم لسياسات  هذا وال ينحاز. الزراعي اإلنتاجعلى 

. خيارات العمل اليت حتقق أهداف التنمية واالستدامةطائفة من  إىلم والتكنولوجيا، ويشري الزراعية، والعل املعرفة

 .والتقييم الدولي وثيق الصلة بالسياسات، ولكنه ال يقرتح سياسات

 

 التعاريف  -جيم 

 

 األمن الغذائي

 

احلصول املادي واالجتماعي  بإمكانيةيتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع مجيع الناس يف مجيع األوقات 

واالقتصادي على أغذية كافية وآمنة ومغذية تليب احتياجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم لكي يعيشوا حياة 

توافر األغذية، وإمكانات احلصول عليها،  :والركائز األربع لألمن الغذائي هي. موفورة النشاط والصحة

بعد التغذوي جزء ال يتجزأ من مفهوم األمن الغذائي ومن عمل وال. منها اإلمداداتواستخدامها، واستقرار 

 .جلنة األمن الغذائي العاملي

 

 احلق يف غذاء كاٍف

 

 :0922لعام  يف العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأقرت الدول األطراف -  01

 

وحبقه يف )...( حبق كل شخص يف مستوى معيشي كاٍف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجاتهم من الغذاء  ..."

يف التحرر من  إنسانلكل  األساسياحلق "وكذلك  ،(00من املادة  0الفقرة " )املعيشية هحتسني متواصل لظروف

 (.00من املادة  0الفقرة " )اجلوع

 

املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعريفا للحق يف غذاء كاٍف وقد أعطت جلنة األمم املتحدة -  02

 :على النحو التالي

 

وطفل، مبفردهم أو مع آخرين، من احلصول املادي  وامرأةيتحقق  احلق يف غذاء كاٍف عندما يتمكن كل رجل 

)...( يف الغذاء الكايف يقتضي وفحوى احلق . واالقتصادي يف مجيع األوقات على غذاء كاٍف أو وسائل شرائه

ودون احتوائها على مواد ضارة،  ،ونوعا على حنو كاٍف لتلبية احلاجات التغذوية لألفراد ًاتوافر األغذية كّم

احلصول على تلك األغذية بطرق مستدامة ال تتعارض مع  وإمكانيةوأن تكون مقبولة من الناحية الثقافية، 

 .التمتع حبقوق اإلنسان األخرى
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وتلتزم الدول األطراف يف العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باحرتام احلق يف -  02

وهذا يشمل احرتام . مطردةغذاء كاٍف، وتعزيزه ومحايته، واختاذ اخلطوات املالئمة لتحقيق إعماله الكامل وبصورة 

منع حصوله على هذا النحو، ومحاية حق كل فرد يف  إىلؤدي احلصول على غذاء كاٍف عن طريق عدم اختاذ تدابري ت

على غذاء  محصوهلإمكانية من  آخرين أفرادواألفراد من حرمان  املشروعاتنع غذاء كاٍف عن طريق اختاذ خطوات مل

حلق الشعوب يف غذاء  املطردتسهم يف اإلعمال  اليتوينص العهد على أنه ينبغي للبلدان تشجيع السياسات . كاٍف

اليت تكفل على املوارد واستخدامها، والوسائل  األشخاصتعزيز حصول  إىلواملشاركة الفعالة يف أنشطة تهدف  ،كاٍف

 أوشبكات أمان  إقامةوينبغي للبلدان أيضا، بقدر ما تسمح به مواردها، . األمن الغذائي، مبا يف ذلك مسبل معيشته

 .نفسهمأل توفري الغذاءغري القادرين على حلماية أولئك  أوجه مساعدة أخرى، وأن حتافظ عليها

 

 املزارعون من أصحاب احليازات الصغرية

 

أنها  يف هذا اإلطار االسرتاتيجي العاملي احليازات الصغرية أصحابإىل املزارعني من  اإلشارة عينينبغي أن ت-  01

 .وسكان الغابات، والعمال الزراعيون تشمل مجيع صغار منتجي األغذية، ومن بينهم الصيادون، والرعويون

 

 األسباب اجلذرية للجوع والتحديات املقبلة  -ثانيا 

 

 األسباب اهليكلية للجوع وسوء التغذية  –ألف 

 

حتليل منهجي لألسباب اهليكلية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية من أجل حتديد التحديات  إجراءيلزم -  01

وتتطلب . اليت تؤثر يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية جلميع الناس على مجيع املستويات، وترتيبها من حيث األولوية

 .رتاتيجيات وبرامج متقاربةاهليكلية للجوع وسوء التغذية سياسات واس األسبابجهود التغلب على 

 

 :وتشمل األسباب اهليكلية للجوع وسوء التغذية ما يلي-  09

 

 وعدم احلصول على الغذاء يف بلدان كثرية، غالبا بسبب االفتقار إىل  ،استمرار مستويات الفقر املرتفعة

 الئق ونظم احلماية االجتماعية؛العمل ال

  عدم االتساق يف تقرير السياسات احلكومية وحتديد أولويات السياسات واخلطط والربامج، والتمويل

والذين  األضعفاألولوية للسكان  إعطاءالالزم ملعاجلة اجلوع وسوء التغذية وانعدام األمن الغذائي، مع 

 يعانون من انعدام األمن الغذائي؛

 طاع الزراعة والبنية األساسية الريفية، وخاصة لصغار عدم كفاية االستثمار الدولي والوطين يف ق

 املزارعني؛
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  األخرى، خاصة  املستمر حليازة األراضي واحلصول على األراضي واملوارد الطبيعية األمنانعدام

اجليد على  اإلشرافوكذلك لتشجيع  اإلنتاجيةأساسيا الستمرار ويعد أمن حيازة األراضي  ،للمزارعات

 ملزارعني والرعويني؛ااألراضي من جانب 

 األشكال الكثرية و فيما يتعلق بسوء التغذية، عدم كفاية االهتمام املوجه لدور املرأة ومواطن ضعفها

اليت و ،اليت تعاني منها؛ وهذا يشمل أوجه الضعف التغذوي للنساء واألطفال القانوني والثقايفلتمييز ل

 قلما تعاجل بصورة مالئمة؛

  ،الالجئني،  أواملشردين داخليا،  أوالتهميش والتمييز ضد اجلماعات املعرضة مثل السكان األصليني

 يتعرض له معظم ضحايا انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية؛ الذيواالستبعاد االجتماعي والثقايف 

 وفقراء الريف  املتدنية واالفتقار إىل القدرة الشرائية لدى العمال ذوي األجور ،عدم توافر العمل الالئق

 واحلضر؛

 ؛ ويف الذي تقوم به احلرب والنزاع وانعدام األمن يف تعميق اجلوع وانعدام األمن الغذائي يالدور الرئيس

الدول اهلشة، يعمل النزاع، وعدم االستقرار السياسي وضعف املؤسسات على تفاقم انعدام األمن 

 الغذائي وآثار الكوارث؛

 أحد األسباب الرئيسية للجوع الذي يؤثر على  اإلنسانة والكوارث اليت من صنع تعد الكوارث الطبيعي

يعيشون يف الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي، وكثري منهم  أولئكويتعرض . أبعاد األمن الغذائي

كما ترتك . مناطق مهمشة، لألخطار الطبيعية بصورة غري متناسبة وهم األقل قدرة على مواجهة آثارها

الكوارث أثرا كبريا على التغذية من خالل تأثرياتها القصرية واملتوسطة والطويل األجل على حد 

 سواء؛

  يعمل تغري املناخ وزيادة التعرض للكوارث الطبيعية، وتدهور النظام األيكولوجي على مضاعفة آثار

سبل معيشة األسر  الكوارث الطبيعية، مثل حاالت اجلفاف والفيضانات، اليت تؤثر بدرجة كبرية على

 األشد معاناة من انعدام األمن الغذائي؛

 اإليدز يف جعل حتقيق األمن الغذائي أكثر صعوبة نظرا ألنه يؤثر /تسبب فريوس نقص املناعة البشرية

ختصيص عمالة األسر، ويزيد من  إعادةالغذاء واستخدامه، ويتطلب  إنتاجعلى قدرة األفراد على 

 رأة؛عبء العمل الواقع على امل

  وهي الدعامات اليت يستند  ،واملساءلة، وسيادة القانونالرشيدة لضمان الشفافية،  اإلدارةاالفتقار إىل

 .احلصول على الغذاء وحتقيق مستويات معيشة أعلى إليها

 

 التحديات الناشئة  -باء 

 

املدى الطويل واليت يلزم التصدي تشمل القضايا اليت تؤثر على اجتاهات األمن الغذائي الزراعي والتغذية على -  01

 :هلا
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 النمو السكاني، والتوسع العمراني، واهلجرة من الريف إىل احلضر، والعمالة : التغيريات الدميوغرافية

 الريفية، واحلاجة إىل تنويع أكرب لسبل املعيشة؛

 تزايد عدم التكافؤ بني فئات السكان داخل البلدان؛ 

 ومنع انتقال اجلوع وسوء التغذية عرب األجيال، مبا يف ذلك عن طريق  ،ضرورة التصدي لسوء التغذية

 التعليم وتشجيع حمو األمية بني النساء والفتيات؛

  اهلجرة من  إغراءاتضرورة جعل إنتاج األغذية والعيش يف املناطق الريفية جذابة للشباب، يف مواجهة

 الريف إىل احلضر؛

 والتغذية؛ اإلنتاجا يرتبط بها من تأثريات على األمناط املتغرية الستهالك األغذية وم 

  األغذية وسالمتها، والتأثريات بالنسبة لألمن الغذائي والتغذية؛جودة 

  احلاجة إىل نظم منصفة ومفتوحة وشفافة لتجارة األغذية والسلع الزراعية لضمان احلصول على غذاء

بصورة  تنيمنظم أسواق وجتارة أهمية وصول املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية إىلو كاٍف؛

 والوطنية؛ واإلقليميةجيدة؛ واحلاجة إىل سياسات اقتصادية وجتارية مالئمة على املستويات العاملية 

 ومعاجلتها؛ وعدم كفاية استهالك األغذية  الوقاية من األمراض املتعلقة بانعدام األمن الغذائي والتغذوي

اليت كثريا ما تفتقر إىل املغذيات الدقيقة األساسية ميكن أن يسبب مشاكل صحية خطرية، مبا يف ذلك 

 ؛البدانةسوء التغذية و

  لوقف -واخلاص-اإلمنائي على مستوى القطاعني العاماحلاجة إىل تطوير التكنولوجيا ونقلها؛ والبحث

 ؛منو اإلنتاجية الزراعية مع تفادي اآلثار السلبية على االستدامة البيئيةالتدهور يف 

  عن طريق االستثمار يف  من األغذيةختفيض املستويات العالية من خسائر ما بعد احلصاد وخسائر

حتسني البنية األساسية الريفية، مبا يف ذلك وسائل االتصال، والنقل، والتخزين، وكفاءة الطاقة، 

 ير النفايات على امتداد سلسلة القيمة؛ وختفيض الفاقد من األغذية االستهالكية؛تدو وإعادة

 والذي ينبغي معاجلته عن طريق التكيف األضعفعلى الفئات  اتهتغري املناخ وتأثرياألثر املتزايد ل ،

 والتحكم يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف الزراعة عن طريق حوافز سياسية ومالية؛

  الطلب على الطاقة، وخاصة أنواع الوقود احليوي واألثر املرتتب على األمن الغذائي من تنظيم

 الطاقة؛ إلنتاجاستخدام احملاصيل الغذائية 

 توفري سلع عامة واستثمارات تكميلية لزيادة استثمارات املزارعني يف الزراعة. 

 

 التجارب السابقة والدروس املستفادة  -جيم 

 

النتائج اليت حتققت على مدى العقود العديدة املاضية أنه على الرغم من أن انتشار اجلوع وسوء يتضح من -  00

التغذية قد اخنفض، إال أن ذلك حدث مبعدل ال يتناسب مع النمو السكاني، وهلذا فقد ازدادت األعداد الفعلية للسكان 

لتجارب اليت متت حتى اآلن عددا من الدروس حتليل ايوفر و. الذين يعانون من اجلوع وسوء التغذية بصورة مزمنة

 :اهلامة اليت جيب أن توضع يف االعتبار عند صياغة اسرتاتيجيات لألمن الغذائي والتغذية
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  مملوكة للبلد وخاضعة لتوجيهه؛ اإلمنائيةجيب أن تكون الربامج 

 ألغذية اليت تستهلكها جيب أن تكون املرأة حمور اجلهود اإلمنائية، نظرا ألنها تنتج نصيبا كبريا من ا

البلدان النامية على الرغم من حرمانها يف أغلب األحيان من احلصول على األصول اإلنتاجية، واملعرفة 

 ، واخلدمات املالية؛اإلرشادعن طريق خدمات 

 وجتنب انتقال اجلوع  ،تعد نوعية وكمية األغذية املستهلكة من األمور املهمة لتوفري التغذية السليمة

 جيال؛عرب األ

  جيب إشراك املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية واجملتمعات احمللية بصورة أوثق يف تصميم

 وختطيط وتنفيذ الربامج واملشاريع، مبا يف ذلك برامج البحوث؛

  أثبتت املمارسات االيكولوجية الزراعية أنها أساسية لتحسني االستدامة البيئية وكذلك دخول منتجي

 م يف مواجهة تغري املناخ؛األغذية، وصموده

 ويعد السالم وسيادة القانون أساسيان لتوفري حيازة  ؛الرشيدة مطلوبة على املستوى القطري اإلدارة

 وتهيئة بيئة تشجع على ممارسة العمل التجاري؛ ،األصول

 عدالذي ُي االستثمار يف البنية األساسية الريفية م دراسة نهج خاص بسلسلة القيمة، مبا يف ذلكيلز 

 . ضروريا

 

 املؤسسات واألطر الشاملة  -ثالثا 

 

 :وهذه تشمل. الشاملة مبادئ واسرتاتيجيات رئيسية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية األطريقدم عدد من -  00

 

يف سياق األمن  غذاء كاٍفاخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلق يف الغذاء لدعم اإلعمال املطرد للحق يف  -ألف 

 (اخلطوط التوجيهية الطوعية)الوطين الغذائي 

 

فهي تطالب بأن يكون احلق يف غذاء . توفر اخلطوط التوجيهية الطوعية إطارا شامال لألمن الغذائي والتغذية-  03

كاٍف هو اهلدف الرئيسي لسياسات األمن الغذائي، وبراجمه، واسرتاتيجياته، وتشريعاته؛ وأن مبادئ حقوق اإلنسان 

ينبغي أن توجه ( ، والتمكني، وسيادة القانوناإلنسانيةكة، واملساءلة، وعدم التمييز، والشفافية، والكرامة املشار)

األنشطة املصممة لتحسني األمن الغذائي؛ وأنه يلزم أن تعمل السياسات، والربامج، واالسرتاتيجيات، والتشريعات على 

ولية أداء الواجب، مبا يعزز مبادئ احلقوق وااللتزامات تعزيز متكني أصحاب احلقوق ومساءلة من تقع عليهم مسؤ

 .والصدقات اإلحسانوليس 

 

وإمنا  ،ويعين احلق يف الغذاء أن تعمل السياسات وبرامج األمن الغذائي ليس فقط على زيادة توافر األغذية-  01

مج حتسني فرص احلصول على وهذا يعين أنه ينبغي للسياسات والربا. توفري الغذاء الكايف وإمكانية احلصول عليه
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واحلصول على  ،الغذاء وكذلك على وسائل شرائه، مبا يف ذلك احلصول على املوارد اإلنتاجية بالنسبة لألسر الريفية

 . أجر كاٍف بالنسبة للعمال

 

ها ومن املهم يف مجيع مراحل تصميم وتنفيذ ورصد اسرتاتيجيات األمن الغذائي والتغذية وتشريعاتها وسياسات-  02

وبراجمها، ضمان املشاركة الكاملة واجملدية ملنظمات اجملتمع املدني اليت متثل الفئات اليت تعاني من انعدام األمن 

، مبا يف ذلك صغار املزارعني واملزارعني واإلقليميمن أصحاب الشأن الرئيسيني على املستويني الوطين  موغريه ،الغذائي

 .ت النسائية والشبابية بهدف زيادة كفاءة العمل احلكوميالتقليديني، والقطاع اخلاص، والرابطا

 

 مبادئ روما اخلمسة بشأن األمن الغذائي العاملي املستدام -باء 

 

توفر مبادئ روما اخلمسة بشأن األمن الغذائي العاملي املستدام، اليت اعتمدها مؤمتر القمة العاملي لألغذية يف -  02

اسرتاتيجية قوية للعمل املنسق من جانب مجيع أصحاب الشأن على املستويات ، دعامة 0119 لثانيتشرين ا/نوفمرب

 :والقطرية، بينما تتبين النهج املزدوج جتاه حماربة اجلوع واإلقليميةالعاملية 

 

  توجيه املوارد إىل برامج وشراكات حسنة اخلطط ذات امللكية القطرية والرامية إىل االستثمار يف  :7املبدأ

 .ومستندة إىل النتائجالتصميم 

  لتحسني احلوكمة ةوالعاملي ةواإلقليمي ةالوطني اتتعزيز التنسيق االسرتاتيجي على املستوي:  1املبدأ، 

ودعم توزيع املوارد على حنو أفضل، وجتنب االزدواجية يف اجلهود، وحتديد الثغرات على صعيد 

 .االستجابة

  إجراءات ( 0: )وشامل لألمن الغذائي يتألف مما يلي بذل قصارى اجلهد التباع نهج مزدوج  :3املبدأ

وبرامج متوسطة ( 0)مباشرة للمعاجلة الفورية حلدة اجلوع يف صفوف الفئات السكانية األضعف؛ 

وطويلة األجل يف ميادين الزراعة املستدامة، واألمن الغذائي، والتغذية، والتنمية الريفية الستئصال 

 .اجلذرية للجوع والفقر، مبا يف ذلك من خالل اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف األسباب

  حتسينات مستدامة على  إدخالضمان أن يؤدي النظام املتعدد األطراف دورا أقوى من خالل   :1املبدأ

 .وفعاليتها ،والتنسيق االستجابةصعيد كفاءة املؤسسات املتعددة األطراف، وقدرتها على 

  ضمان التزام مجيع الشركاء التزاما مستداما وكبريا باالستثمار يف الزراعة واألمن الغذائي :  3املبدأ

والتغذوي، مع توفري املوارد الالزمة يف التوقيت املناسب وبصورة موثوقة، واملوجهة للخطط والربامج 

 .املتعددة السنوات
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األساسية اخلمسة واملبادئ . باريس بشأن فعالية املعونات وبرنامج عمل أكرا إعالنوتستند مبادئ روما إىل -  01

 :باريس هي إعالناليت تضمنها 

 

 تضع البلدان النامية اسرتاتيجياتها لتخفيض الفقر، وحتسني مؤسساتها، وحماربة الفساد: امللكية. 

 م نظمها احملليةتنسق البلدان املاحنة سياساتها على أساس هذه األهداف وتستخد: التنسيق. 

 وتتقاسم املعلومات لتاليف االزدواجيةإجراءاتهاتقوم البلدان املاحنة بتنسيق وتبسيط : املواءمة ،. 

 ا إىل حتقيق نتائج التنمية وقياس ما حتقق حتول البلدان النامية واجلهات املاحنة اهتمامه: حتقيق النتائج

 .ئجمن نتا

 تعد اجلهات املاحنة والشركاء مسؤولني عن نتائج التنمية: املساءلة املشرتكة. 

 

 :التالية للتحسني ويقرتح برنامج عمل أكرا اجملاالت الرئيسية الثالثة-  01

 

 يكون للبلدان صوت أقوى يف عملياتها اإلمنائية عن طريق املشاركة األوسع يف صياغة السياسات : امللكية

 .املعونة، وزيادة استخدام النظم القطرية لتقديم املعونةاإلمنائية، والقيادة األقوى لتنسيق 

 يف جلنة املساعدة  ،مبا يف ذلك البلدان املاحنة -يشارك مجيع الشركاء بصورة كاملة: الشراكات الشاملة

وكذلك اجلهات املاحنة  ،والتنمية يف امليدان االقتصادي، والبلدان النامية اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون

 .األخرى، واملؤسسات، واجملتمع املدني

 تركز املعونة على األثر احلقيقي القابل للقياس بالنسبة للتنمية :حتقيق النتائج. 

 

 النهج املزدوج  -جيم 

 

يتطلب النهج املزدوج توجيه اهتمام خاص للتدخالت القصرية والطويلة األجل على حد سواء من أجل -  09

 .التصدي النعدام األمن الغذائي واجلوع

 

 ضعفاملباشر من أجل املعاجلة الفورية للجوع وسوء التغذية بالنسبة للفئات األ اإلجراء

 

 جيب توجيه االهتمام إىل االحتياجات الفورية ألولئك العاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية-  31

من بينها  ،الفورية طائفة من التدخالت اإلجراءاتوميكن أن تشمل . متشيا مع احلق األساسي يف التحرر من اجلوع
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األغذية، وتعديل  إنتاجيةاملساعدة الغذائية الطارئة، والتغذية وتدخالت شبكة األمان، والزيادات السريعة يف 

 .ية الكلية لألزمات الغذائية واالقتصاديةاآلثار االقتصاد وإدارةالسياسات التجارية والضريبية، 

 

ويعد . وجيب توجيه اهتمام خاص لتلبية االحتياجات التغذوية للحوامل واملرضعات واألطفال دون السنتني-  30

 .فيما يتعلق بانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية األضعفاألطفال من بني الفئات 

 

 املتوسطة والطويلة األجل ملعاجلة األسباب اجلذرية للجوع اإلجراءات

 

االهتمام إىل معاجلة األسباب اجلذرية للجوع عن طريق تدخالت من قبيل زيادة توافر األغذية جيب توجيه -  30

نظم زراعية منتجة ومستدامة ألصحاب احليازات الصغرية، وضمان الوصول إىل نظم احلماية االجتماعية،  بواسطة

 .وحتسني أداء أسواق األغذية ،حتسني إدارة النظم األيكولوجيةو

 

الناس يعانون من التهميش، وأن تكون  علوميكن للحيازة غري اآلمنة لألراضي واملوارد الطبيعية األخرى أن جت-  33

وميكن أن تؤدي نظم احليازة . عليها، مما يزيد من ضعفها ن املوارد اليت حتصلوحترم األسر م ،لالستثمار عامال مثبطًا

ويف مجيع هذه احلاالت، يتعرض األمن الغذائي . وعدم تشجيع املمارسات املستدامة ،غري اآلمنة إىل االستغالل املفرط

عية األخرى ويعد احلصول األوسع نطاقا واآلمن واملستدام على األراضي، واملياه، واملوارد الطبي. والتغذية للتهديد

لنساء، والسكان األصليني، واجلماعات املهمشة والضعيفة، من األمور ، وخاصة االريفينياملرتبطة بسبل معيشة السكان 

الضرورية للقضاء على اجلوع والفقر، واملساهمة يف التنمية املستدامة، وهلذا ينبغي أن يشكل جزًءا ال يتجزأ من 

توجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي واملوارد الطبيعية وستوفر اخلطوط ال. السياسات الوطنية

للحوكمة املسؤولة حليازة األراضي  إطارااآلن يف جلنة األمن الغذائي العاملي،  ااألخرى، واليت جيري التفاوض بشأنه

 .ومحاية البيئة اليت تدعم األمن الغذائي، والتخفيف من وطأة الفقر، واالستخدام املستدام للموارد،

 

 ربط املسارين

 

. ورية والتدخالت املتوسطة والطويلة األجللزم عوامل ربط مالئمة بني مساري التدخالت املباشرة أو الفت-  31

واليت تتوفر أساسا على شكل حتويالت نقدية أو  –وميكن أن تكون أدوات احلماية االجتماعية مثل شبكات األمان 

من أجل تلبية االحتياجات املزمنة إىل نهج  اإلنسانيةبني املسارين، فتحول املساعدة  يربطمبثابة جسر  –غذائية 

وحتسن التنمية  ،وميكن أن ترفع هذه األدوات من مستويات تغذية الطفل. ميكن التنبؤ بهاوطويلة األجل  إمنائية

كما ميكن لشبكات األمان . درة على الكسبالعمل يف املستقبل، وبذلك تزيد الق وإمكانيةاملعرفية، والتحصيل املدرسي، 

أكرب ودخل أعلى، وختفف من بعض إخفاقات  ةأن تسهم يف اعتماد اخليارات املعيشية اليت تنطوي على خماطر

 .األسواق
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غري أن عناصر احلماية االجتماعية تتسم يف الكثري من األحيان بعدم التنسيق، وتكون قصرية األجل، ومتول -  32

ويعاني الكثري من العمال الزراعيني . جيات األمن الغذائي وختفيض الفقرتعرب بصورة كافية عن اسرتاتي خارجيا، وال

ال  لألجور األدنىألن قوانني العمل األساسية وسياسات احلد  ،األغذية وأسرهم من اجلوع وسوء التغذية إنتاجوعمال 

ويلزم . وجيب كسر حلقة االعتماد والتحول من الدعم القصري األجل إىل الدعم األطول أجال. تشمل العمال الريفيني

شبكات األمان االجتماعي بطريقة شفافة باعتبارها من االستحقاقات، عن طريق وضع معايري واضحة لألهلية  تطوير

ص عليها يف التشريعات الوطنية االستدامة الطويلة األجل والقدرة املنصو االجتماعيةوتكفل الربامج . وآليات للمساءلة

 .على التنبؤ

 

 توصيات للسياسات والربامج وتوصيات أخرى  -رابعا 

 

، تقدم توصيات أعالهيف غذاء كاٍف، ويف سياق األطر الشاملة املوصوفة استنادا إىل األساس اخلاص باحلق -  32

وتعكس البنود من ألف إىل هاء القرارات . ومتثل هذه التوصيات توافقا يف اآلراء. للسياسات يف عدد من اجملاالت

كما ذكر يف القسم ثانيا  ،طر أخرىأ منوتستمد التوصيات الباقية . الجتماعات جلنة األمن الغذائي العاملي السياساتية

. االسرتاتيجي العاملي بصورة منتظمة اإلطاروسوف تتطور مبرور الوقت مع حتديث  ، وهذه القائمة ليست شاملة. أعاله

املوجهة  لعلوم والتكنولوجيا الزراعيةوا للمعرفة التقييم الدوليمبادرة وينبغي حبث التوصيات على ضوء نتائج تقرير 

 .ألغراض التنمية

 

 الغذائي والتغذية دراسات عن احلماية االجتماعية وقد أجرى فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن-  31

تشرين األول /أكتوبرالغذائي، ستناقش يف اجتماع جلنة األمن الغذائي العاملي يف  واألمن ،، وتغري املناخواألمن الغذائي

 .االسرتاتيجي العاملي لإلطارعن املناقشات يف الصيغة القادمة  ةاملنبثقوستدرج التوصيات . 0100

 

 تنفيذ اخلطوط التوجيهية للحق يف الغذاء  -ألف 

 

 لعملية لوضع اطر مؤسسية وقانونية فعالة ومالئمة إلعما إرشاداتتقدم اخلطوط التوجيهية الطوعية للبلدان -  31

باخلطوات السبع التالية لتنفيذ  ويوصى. وتنفذ هذه األطر ، وبذلك تنشئ آليات رصد مستقلة،احلق يف غذاء كاٍف

 :اخلطوط التوجيهية الطوعية

 

 وملاذا يعانون من اجلوع ،حتديد من هم الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي، وأين يعيشون: اخلطوة األوىل .

لتمكني احلكومات من توجيه  وراء انعدام أمنهم الغذائي باستخدام بيانات مصنفةوحتليل األسباب الكامنة 

 .بشكل أفضل جهودها
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  تقييم دقيق، بالتشاور مع أصحاب الشأن الرئيسيني، للسياسات، واملؤسسات،  إجراء: الثانيةاخلطوة

والتشريعات، والربامج القائمة، وخمصصات امليزانية لتحديد املعوقات والفرص بشكل أفضل من أجل تلبية 

 .االحتياجات واحلقوق املتعلقة بانعدام األمن الغذائي

 اعتماد اسرتاتيجية وطنية لألمن الغذائي والتغذوي قائمة على حقوق اإلنسان باعتبارها: طوة الثالثةاخل 

وينبغي أن تشمل هذه . خارطة طريق للعمل احلكومي املنسق من أجل اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف

 للجميع، وينبغي أن تشكليم معروفة االسرتاتيجية أهدافا، وأطرا زمنية، ومسؤوليات، ومؤشرات للتقي

 .األساس لتخصيص موارد امليزانية

 حتديد أدوار ومسؤوليات املؤسسات العامة ذات الصلة على مجيع املستويات لضمان : اخلطوة الرابعة

 إذاذه املؤسسات هل العام يكلاهلحتسني تنظيم  إصالح، أو ، أووإنشاءالشفافية، واملساءلة، والتنسيق الفعال، 

 .أو تعزيز مثل هذه املؤسسات ،إنشاء وألزم األمر، 

 أو إطارياحلق يف الغذاء ضمن التشريعات الوطنية، مثل الدستور، أو قانون  إدراجحبث : اخلطوة اخلامسة ،

 .قانون قطاعي، وبذلك يوضع معيار ملزم وطويل األجل للحكومة وأصحاب الشأن

 األهدافالربامج واملشاريع بغية قياس اجنازات رصد تأثري ونتائج السياسات والتشريعات و: اخلطوة السادسة 

وميكن أن يشمل هذا تقييمات تأثري . املعلنة، وسد الثغرات احملتملة، وحتسني العمل احلكومي بصفة مستمرة

ويلزم توجيه اهتمام خاص إىل رصد حالة األمن الغذائي . السياسات والربامج فيما يتعلق باحلق يف الغذاء

صة النساء واألطفال واملسنني، ووضعهم التغذوي، مبا يف ذلك انتشار حاالت نقص للفئات الضعيفة، وخا

 .املغذيات الدقيقة

 آليات للمساءلة واملطالبات، ميكن أن تكون قضائية، أو خارج نطاق القانون، أو  إنشاء: اخلطوة السابعة

التصحيحي دون تأخري عندما  اإلجراء، لتمكني أصحاب احلقوق من مساءلة احلكومات، وضمان اختاذ إدارية

 .أو ال تقدم اخلدمات املتوقعة ،جال تنفذ السياسات أو الربام

 

 زيادة االستثمارات اخلاصة بأصحاب احليازات الصغرية يف الزراعة  - باء

 

االستثمارات يف الزراعة تأتي من املزارعني وأصحاب احليازات الصغرية أنفسهم،  من املعروف أن غالبية- 39

من اجلهات الفاعلة ومجعياتهم التعاونية، واملؤسسات الريفية األخرى، أما بقية االستثمارات فتأتي من جمموعة 

ملزارعون من أصحاب ويقوم ا. اتالكبرية والصغرية، إىل جانب سلسلة القيمة، وكذلك من جانب احلكوماخلاصة، 

احليازات الصغرية، ومعظمهم من النساء، بدور رئيسي يف إنتاج معظم األغذية اليت تستهلك حمليا يف كثري من األقاليم 

 :وهلذا، توصى احلكومات مبا يلي. النامية، وهم املستثمرون الرئيسيون يف قطاع الزراعة يف كثري من البلدان النامية

 

 رات العامة، واخلدمات، والسياسات املتعلقة بالزراعة األولوية الالئقة لتعزيز ودعم ضمان أن تعطى االستثما

احليازات الصغرية، مع توجيه اهتمام خاص للمرأة املنتجة لألغذية اليت تواجه  أصحابواستكمال استثمارات 

بأن التقدم الكبري  ويف الوقت نفسه، ينبغي التوصية. وإىل الدعم ،وحتتاج إىل سياسات حمددة ،صعوبات معينة
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املزارعني ذوي  بشكل واضح وتنظيم املشاريع اليت تستهدف ،الفرص لالبتكار إتاحةاملناصر للفقراء يتطلب 

 والعمال الزراعيني؛ ،املوارد الضئيلة

  األغذية وحتسني مستويات التغذية،  إلنتاجضمان أن تعطي السياسات الزراعية واالستثمار العام األولوية

ويلزم توجيه . والتنوع البيولوجي ،، وزيادة صمود نظم األغذية احمللية والتقليديةاألضعفان خاصة للسك

املستدام لألغذية من جانب أصحاب احليازات الصغرية، وختفيض خسائر ما بعد  اإلنتاجاالهتمام إىل تعزيز 

لصاحل  واإلقليميةوالوطنية  احلصاد، وزيادة القيمة املضافة بعد احلصاد، وإىل تشجيع أسواق األغذية احمللية

 أصحاب احليازات الصغرية، مبا يف ذلك وسائل النقل، والتخزين، والتجهيز؛

 ،مبا يف  ضمان قيام السياسات واالستثمارات العامة بدور حفاز يف صياغة شراكات بني املستثمرين الزراعيني

الزراعية والقطاعني العام واخلاص، ذلك شراكات بني القطاعني العام واخلاص، وشراكات بني التعاونيات 

وينبغي أن تعرتف الدولة . وصونها عن طريق هذه الشراكاتولضمان خدمة مصاحل أصحاب احليازات الصغرية 

بأن عليها، يف حاالت كثرية، القيام بدور حاسم لتسهيل وصول أصحاب احليازات الصغرية إىل القروض، 

 ، والتأمني، واألسواق؛شاداإلرواملوارد، واخلدمات التقنية، وخدمات 

 أصحاب احليازات الصغرية،  وخماطر البيئة اليت تواجه زراعة ،توجيه االهتمام الالئق إىل األسواق اجلديدة

دمات والسياسات االستثمارية للتخفيف من هذه املخاطر، وتعزيز قدرة أصحاب احليازات الصغرية اخلوتصميم 

 ومواءمة االستثمار يف الزراعة مع اعتبارات االستدامة البيئية؛من النساء والرجال على إدارتها؛ 

  اليت متثل أصحاب احليازات الصغرية من الرجال والنساء والعمال الزراعيني بصورة إجيابية  املنظماتإشراك

 ،يف صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات اخلاصة باالستثمار يف الزراعة، ويف تصميم برامج االستثمار يف الزراعة

 وسالسل القيمة الغذائية؛

  حبث تدابري وحوافز لتخفيض الفاقد واخلسائر يف النظام الغذائي، مبا يف ذلك التصدي خلسائر ما بعد احلصاد

 وفاقد االستهالك؛

 وخاصة البحوث اليت تركز على حتقيق فوائد ملموسة لفقراء  ،تشجيع االستثمار األكرب يف البحوث الزراعية

معظمهم مزارعون من أصحاب احليازات الصغرية، واليت تضع احتياجات املرأة يف العامل، و يف ريفال

 .اعتبارها

 

 :وينبغي للمجتمع الدولي-  11

 

  أصحاب احليازات الصغرية، وتشجيع  إنتاجزيادة االستثمار العام واخلاص املستقر واملستدام لتعزيز نظم

الصالبة، مع توجيه اهتمام خاص إىل زراعة أصحاب اإلنتاجية الزراعية، ودعم التنمية الريفية، وزيادة 

 احليازات الصغرية؛

  إصالح تشجيع التوسع يف البحث اإلمنائي الزراعي بدرجة كبرية ومتويله، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز عمل

للبحوث الزراعية الدولية، ودعم نظم البحوث الوطنية، واجلامعات العامة ومؤسسات  ةاالستشاري اجلماعة
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وث وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتقاسم املعرفة واملمارسات، مبا يف ذلك الزراعة األسرية، وتنمية القدرة البح

 عن طريق التعاون بني الشمال واجلنوب، والتعاون فيما بني بلدن اجلنوب؛

  ا استعراض اسرتاتيجيات وطنية شاملة لألمن الغذائي تتوىل البلدان مسؤوليته وأدعم قيام البلدان بوضع

وتشمل مجيع الشركاء الرئيسيني على املستوى الوطين، وخاصة اجملتمع  ،وتوجيهها، وتقوم على األدلة

املدني، واملنظمات النسائية ومنظمات املزارعني، وتؤكد ترابط السياسات يف القطاعات املعنية، مبا يف ذلك 

 .الوطنية ملواجهة تقلب أسعار األغذية السياسات االقتصادية

 

 مواجهة تقلب أسعار األغذية  - جيم

 

. تكاليف املستلزمات والنقلباألغذية وكذلك  أسعاريتأثر السكان األكثر فقرا على حنو خاص بالتقلبات يف -  10

. وعلى عمل األسواق اإلنتاجنظرا لتزايد حالة عدم اليقني اليت قد تؤثر بصورة سلبية على  أيضاويتأثر صغار املزارعني 

وقد انطوت الردود على مثل هذه التحديات . وميثل تقلب األسعار أيضا حتديات اجتماعية وسياسية للسلطات الوطنية

نسقة يف أسواق األغذية واألسواق الزراعية، مما قد يزيد من امليف بعض األحيان على التدخالت حسب احلاجة وغري 

وهناك حاجة ملحة إىل ردود سياسية منسقة من جانب البلدان على تقلب . مليةتقلب األسعار وحالة األسواق العا

ملعاجلة  إجراءاتواختاذ  ،وتوفري معلومات أفضل ،األسعار، مبا يف ذلك الشفافية يف املعامالت يف مجيع األسواق

 .األسباب اهليكلية الكامنة وراء تقلب األسعار

 

وميكن أن تسهم التدفقات التجارية املفتوحة داخل البلدان وفيما بينها واألسواق اليت تتسم بالكفاءة بصورة -  10

 إجراءعن طريق  - حمسنة وإقليميةدولية  أسواقوينبغي البحث عن فرص . اجيابية يف تعزيز األمن الغذائي والتغذية

عن طريق مفاوضات جتارية  –للتجارة بالنسبة للزراعة  هاملشووالقضاء على الدعم  ،ختفيضات يف احلواجز التجارية

 :اإلجراءاتويوصى بعدد من . متعددة األطراف، مع توجيه االهتمام الالئق إىل ضرورة حتقيق العدالة يف التجارة الدولية

 

 األسعار تقلبللحد من  إجراءات

 

  والشفافية، ومشاركة املنظمات  ،الغذائيةدعم نظام معلومات األسواق الزراعية لتحسني معلومات األسواق

 موقوتةالدولية، واجلهات الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص، واحلكومات لضمان نشر منتجات معلومات 

 ؛األسواق الغذائية عن جيدةو

  االعرتاف حباجة البلدان إىل ردود منسقة بشكل أفضل يف أوقات أزمات أسعار األغذية، عن طريق مؤسسات

 ية ودولية، مبا يف ذلك املنتدى اإلقليمي لالستجابة السريعة التابع لنظام معلومات األسواق الزراعية؛إقليم

 حتسينات على الشفافية، وتنظيم ومراقبة أسواق املشتقات الزراعية؛ إدخال 

 خفيض مالحظة أن التجارة الدولية يف األغذية اليت تتسم بالشفافية واليت ميكن التنبؤ بها تعد ضرورية لت

وقائم  ،خاضع للمساءلة ،التقلبات املفرطة يف األسعار، ومواصلة االهتمام ببناء نظام جتاري متعدد األطراف
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والبلدان النامية املستوردة على القواعد، يراعي شواغل األمن الغذائي، وخاصة شواغل أقل البلدان منوا 

 ؛اإلمنائيةوالنزيه والشامل جلولة الدوحة  ملتوازنويف هذا السياق، دعم االختتام الطموح وا. والصافية لألغذية

 لفرص والتحديات تحديد ال ،استعراض سياسات الوقود احليوي استنادا إىل تقييمات متوازنة قائمة على العلم

الوقود احليوي حيثما يكون جمديا  إنتاجحتى يتسنى  ،بالنسبة لألمن الغذائي هذه السياسات اليت قد متثلها

 من الناحية االجتماعية واالقتصادية والبيئية؛

  قيام املنظمات الدولية ذات الصلة، بالتشاور مع مجيع أصحاب الشأن املعنيني، مبواصلة تقييم قيود وفعالية

 .وصونها وإقليميةووطنية  ةخمزونات غذائية حملي إنشاء

 

 السلبية لتقلب األسعارللتخفيف من التأثريات  إجراءات

 

  زيادة دور الدولة يف ختفيف التأثريات السلبية لتقلب األسعار، مبا يف ذلك عن طريق وضع اسرتاتيجيات

وطنية مستقرة وطويلة األجل للحماية االجتماعية وشبكات لألمان، وتوجيه اهتمام خاص لفئات السكان 

 مثل النساء واألطفال، واليت ميكن دعمها والنهوض بها يف أوقات األزمة؛ ،الضعيفة

  استخدام شبكات األمان االجتماعي الوطنية واحمللية وآليات التوريد احمللية لتقديم املعونة الغذائية، مع

وفقا ر ، والعوامل املؤسسية، والعوامل األخرى ذات الصلة يف االعتباواإلنتاجالوقت، والسوق،  عامل وضع

 لقواعد النظام التجاري املتعدد األطراف؛

 ومنظمات دولية وشركاء  ،إقرار اجلهود اليت طلبتها جمموعة البلدان العشرين بالنسبة لربنامج األغذية العاملي

وبلدان غرب أفريقيا، لدعم وضع مشروع جترييب يف  ،(مثل اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا)آخرين 

 موجه لألغذية اإلنسانية يف حاالت الطوارئ؛ إقليمياحتياطي  نشاءإلغرب أفريقيا 

 ،مبا يف ذلك للتخفيف من تأثري صدمات األسعار، لتعميمها يف االسرتاتيجيات  تطوير أدوات إدارة املخاطر

 .األغذية بالنسبة للفئات األضعف أسعارالوطنية لألمن الغذائي، وتركيزها على احلد من خماطر تقلب 

 

 التصدي للقضايا اجلنسانية يف األمن الغذائي والتغذية  - دال

 

بشكل حاسم يف حتقيق األمن الغذائي يف البلدان النامية، ولكنها تتمتع دائما بإمكانية أقل من  املرأةتساهم -  13

ن حيازة أراضيها، وتفتقر املرأة إىل أم. إنتاجيةالرجل يف احلصول على املوارد والفرص باعتبارها من املزارعني األكثر 

واملعدات امليكانيكية، واحلصول املناسب على  ،وأنواع البذور احملسنة ،وإىل احلصول على املستلزمات مثل األمسدة

، فإن سد الثغرة بني الرجل 0100 حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل عاملتقرير وطبقا . اإلرشاداالئتمان وخدمات 

يف املائة، وهذا  31إىل  01واملرأة يف احلصول على املستلزمات ميكن أن يزيد من غالت مزارع املرأة بنسبة ترتاوح من 

 انتشار سوء التغذيةيف املائة، ويقلل من  1إىل  0.2ميكن بدوره أن يزيد من اإلنتاج يف البلدان النامية بنسبة ترتاوح بني 

 .يف املائة 01إىل  00ترتاوح من بنسبة 
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تأمني األمن الغذائي والتغذية،  من حيث( وأوجه الضعف)وتتحمل املرأة أيضا جمموعة فريدة من املسؤوليات -  11

ويتسم . األمهاتعلى دخل، ومن مقدمي الرعاية األولية، وبوصفها من  حيصلنبوصفها من منتجي األغذية، وممن 

بأهمية حامسة، ليس بالنسبة لصحتها فحسب، ولكن أيضا بالنسبة لقدرتها على احملافظة على  للمرأةالوضع التغذوي 

أثناء احلمل وبعد الوالدة على حد  ، ومتتعهم بالصحةسبل عيش آمنة، وضمان حصول أطفاهلا على التغذية السليمة

يف ذلك االستثمار يف اسرتاتيجيات  ويلزم توجيه مزيد من االهتمام إىل إجراءات معينة لتحسني التغذية، مبا. سواء

 .التنمية اليت ستسهم يف حتسني التغذية جلميع أفراد اجملتمع، مع الرتكيز بشكل خاص على النساء واألطفال

 

وميكن أن يكون للحكومات واجلهات املاحنة واجملتمع املدني تأثري كبري من خالل القضاء على التمييز ضد -  12

مان مراعاة مجيع السياسات والربامج واملشاريع ملختلف أدوار ومسؤوليات الرجل واملرأة، املرأة طبقا للقانون، وض

 املرأةومن شأن مشاركة . يف الزراعة والعمالة الريفية، وكذلك املشاكل اليت تواجه الشباب املرأةواملعوقات اليت تواجهها 

فع عجلة التقدم حنو حتقيق أهداف رباتها أن تدبدرجة أكرب وبصورة أكثر فعالية، واستخدام معارفها ومهاراتها وخ

 .األجيالاالستدامة والتنمية، كما أن االهتمام بتغذية األطفال سيساعد على مكافحة انتقال اجلوع عرب 

 

 :ويوصى بأنه ينبغي للبلدان-  12

 

  والرجل  املرأةبغية ضمان حصول  رصد االمتثال على حنو مناسب،ي وقانوني ينطوي على اتسياس إطاروضع

على املوارد اإلنتاجية على قدم املساواة، مبا يف ذلك ملكية األرض وتوارثها، واحلصول على اخلدمات املالية، 

، وفرص العمالة، وسن القوانني وإدارتهاوالتكنولوجيا واملعلومات الزراعية، وتسجيل نشاط األعمال التجارية 

وينبغي للبلدان مراجعة مجيع القوانني القائمة . القوانني اليت حتمي املرأة من مجيع أشكال العنف وإنفاذ هذه

 اليت تنطوي على التمييز، وتعديل القوانني التمييزية؛

 يف القطاع الريفي؛ وتعزيز قدرة املرأة على التنظيم اجلماعي، وخاصة ،تشجيع قيادة املرأة بصورة اجيابية 

 بات الوطنية والدولية للتحديات الوطنية والعاملية اليت إشراك املرأة يف عملية صنع القرار فيما يتعلق باالستجا

 تواجه األمن الغذائي والتغذية والبحوث الزراعية؛

 أو  ،حتسني الوضع التغذوي للنساء، والفتيات البالغات، والرضع، واألطفال، مبا يف ذلك اجلوع املسترت إدراج

ونتيجة متوقعة  ،سوء التغذية، كهدف واضح ، باعتبارها من مظاهرالبدانةو ة،حاالت نقص املغذيات الدقيق

للربامج املتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي والتغذية، واالستجابات الطارئة، واالسرتاتيجيات والسياسات، بدًءا 

 ؛من التصميم حتى التنفيذ

  بأداء أدوار اعتماد وتنفيذ تشريعات حلماية األمومة واألبوة، وما يتصل بذلك من تدابري تسمح للمرأة والرجل

 مقدمي الرعاية، ومن ثم توفري االحتياجات التغذوية ألطفاهلم ومحاية صحتهم، مع محاية أمنهم الوظيفي؛

 حتليل يف جمال القضايا اجلنسانية، وتقييمات ألثر التغذية من أجل توفري املعلومات الالزمة لسياسات  إجراء

وتقييمها، مبا يف ذلك استخدام  وتنفيذها ورصدها واملشروعات األمن الغذائي والتغذية، وتصميم الربامج

 .املؤشرات املالئمة، واألهداف اجلنسانية، والتمويل
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 :اليت قد تتخذها احلكومات األخرىالعملية  اإلجراءاتوتشمل -  11

 

 املالئمة، مع الرتكيز بشكل خاص على التغذية يف  توفري إمكانيات حصول املرأة على خدمات الصحة النفاسية

 األلف يوم األوىل من عمر الطفل؛

  ،تشجيع املستثمرين، واجلهات املاحنة، واحلكومات على االهتمام بدعم املزارعات ذوات احليازات الصغرية

حلبوب، الزراعي، وختزين ا اإلرشادمبا يف ذلك ضمان احلصول على املوارد مثل املستلزمات، وخدمات 

 واملعلومات؛

  وهناك حاجة . الريفية املرأة، مبا يف ذلك املرأةضمان استجابة الربامج التعليمية بشكل خاص الحتياجات

وقد . واكتساب املهارات احلسابية األساسية، وتوفري التعليم العام للمرأة يف البلدان النامية ،األميةملحة حملو 

 األطفالبالنسبة لتعليم  األهدافيقوم بدور اجيابي يف حتقيق  املرأةتبني أيضا من دراسات عديدة أن تعليم 

 وتغذيتهم؛

  ويلزم . الزراعي اإلرشاداتباع نهج مراعية لالعتبارات اجلنسانية جتاه زيادة فرص احلصول على خدمات

ضي، للقضاء على التحيزات القائمة على نوع اجلنس فيما يتعلق باحلصول على األرا تدريب خاص مع آليات

وتاليف استمرار أوجه عدم  ،واخلدمات املصرفية، وفرص التسويق من أجل سد الثغرات بالنسبة للمرأة الريفية

 التكافؤ بني اجلنسني؛

 لى اخلدمات املصرفية اليت متكن املرأة من احلصول على األموال بشكل مباشر لتمويل ضمان احلصول ع

اعتبارها من القروض الصغرى امليسرة، واحلصول على فرص ويلزم فتح حسابات ادخارية ب. الزراعي إنتاجها

 يف سلسلة القيمة؛

 تجميع لمزارعات ذوات احليازات الصغرية بل تسمح دعم اجلمعيات التعاونية واملشاريع األخرى اليت

 .عملية التجهيز اليت حتقق قيمة مضافة وإدخالحماصيلهن، والتفاوض من أجل احلصول على أسعار أفضل، 

 

 مواجهة األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة  - هاء

 

بتكرار وتتسم هذه البلدان . ممتدة أزماتيصل اجلوع إىل مداه ويستمر بشكل خاص يف البلدان اليت تعاني من -  11

املمتدة وتتطلب األزمات . ، وبعدم قدرة مؤسساتها على التصدي هلذه األزماتاألزماتحدوث الكوارث الطبيعية أو 

األرواح؛ وكذلك ملواجهة مسببات انعدام  وإلنقاذ ،وموجهة لتلبية االحتياجات الفورية ،مساعدات مصممة خصيصا

وقد تشمل هذه املسببات النزاعات، وتفكك املؤسسات، واستنزاف املوارد، وفقدان سبل املعيشة، ونزوح . األمن الغذائي

ل باالعتماد على املؤسسات احمللية اليت ُأعيد تشغيلها من بني ويعد توفري املساعدات الطويلة األج. السكان

فإن الرتكيز  ،قويف هذا السيا. اإلمنائياالسرتاتيجيات الواعدة اليت ال حتظى حاليا باالهتمام الكايف من جانب اجملتمع 

 .السالم، وحتقيق التنميةعلى املساءلة، والشفافية، وعدم التمييز، وحقوق اإلنسان من شأنه أن يسهم يف بناء الثقة، و
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يف القدرة  األجلوينبغي السعي من خالل زيادة االستثمارات يف الزراعة إىل حتقيق حتسن مطرد وطويل -  19

 .اإلنتاجية للبلدان الضعيفة، مع تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات

 

فغالبا ما . املمتدة قد انتعشت من أزمة سابقةويف أغلب األحيان، رمبا ال تكون البلدان اليت تعاني من األزمات -  21

تواجه هذه البلدان سلسلة ممتدة من الكوارث املستمرة أو املتكررة اليت تشكل تهديدا، ليس فقط حلياة السكان، وإمنا 

 .لسبل معيشتها أيضا

 

. األجل يف األزمات املمتدةالقصرية األجل ونهج التنمية الطويلة  اإلغاثةويلزم االهتمام بسد الثغرة بني تدابري -  20

األغذية والتغذية اخلاصة للفئات املعرضة،  منفآليات احلماية االجتماعية، وزيادة الدعم التغذوي لتلبية االحتياجات 

النقدية، ميكن أن حتدث فرقا  القسائمومثل الوجبات املدرسية، وبرامج النقد مقابل العمل والغذاء مقابل العمل، 

وميكن دعم هذا النوع من اآلليات عن طريق املساعدة الغذائية، مثال بتوفري الغذاء ضمن برامج . ددجوهريا يف هذا الص

الالزمة للمعونة الغذائية من األسواق احمللية، أو ضمن خطط  اإلمداداتشبكات األمان، وحتفيز األسواق عن طريق شراء 

 .مدرة للنقد

 

 :املمتدة األزماتوتشمل التوصيات اخلاصة مبواجهة انعدام األمن الغذائي يف -  20

 

 مفيدا لتقديم مساعدات أكثر فعالية وأطول  ، وهذا سيكونحتليل احتياجات البلدان وفهمها على حنو أفضل

 أمدا؛

 رها؛ينبغي للحكومات، واجلهات املاحنة، والوكاالت دعم محاية سبل املعيشة، واملؤسسات اليت توف 

 النظر يف إجراءات تقديم املساعدة اخلارجية للبلدان اليت متر بأزمات ممتدة لتلبية االحتياجات،  إعادة

 ومواجهة التحديات واملعوقات املؤسسية على أرض الواقع، مع وضع أفضل املمارسات يف االعتبار؛

 ضع األساس لتحقيق السالم تعزيز حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف الغذاء، للتغلب على األزمة، وو

 .والتنمية املستدامة

 

بطريقة منسقة  األزمة، تواجه معظم االستجابات معوقات عند التصدي ملختلف مسببات اإلنسانيويف السياق -  23

ويتضح من األدلة أن ربط االستجابات القصرية األجل والطويلة األجل يف األزمات املمتدة، واختاذ . وشاملة بدرجة أكرب

يف الزراعة، وسبل املعيشة  اشاإلنعتعزيز استجابات تتصدى لألسباب اهليكلية لألزمة، ميكن أن يدعم عملية  أو

 :وتشمل االستجابات املالئمة. الريفية، واألمن الغذائي على املدى الطويل

 

 استعادة األسواق احمللية وتنظيم التوريد حمللي؛ 

 تشجيع فالحة احلدائق احلضرية؛ 

  اإلدارة احملسة لألراضي واملوارد الطبيعية؛تشجيع 
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 زيادة توافر األغذية وفرص احلصول عليها، مثال عن طريق الزراعة اليت تراعي حفظ املوارد؛ 

 تقديم املستلزمات الزراعية لتعزيز إنتاج البذور. 

 

 املمتدة األزماتالقضايا اجلنسانية يف 

 

اجلنسانية يف املداوالت اليت دارت بشأن األمن الغذائي يف حاالت كان هناك جتاهل إىل حد كبري للقضايا -  21

، ال يعرف سوى النزر اليسري عن الدينامية اجلنسانية قبل األزماتففي كثري من   .واألزمات املمتدة اإلنسانيةالطوارئ 

ويتزايد . األجلوالطويلة  األجل القصرية د عليه يف حتليل التأثرياتاعتمكن االالذي مي األساسمما حيد من  األزمة

 أوضاعرات يف املعرفة نتيجة لندرة البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس بشأن الفقر وأوجه الضعف يف تفاقم هذه الثغ

 .املمتدة األزمات

 

ويف النزاعات املسلحة، تسفر االختالفات املتعلقة بأدوار اجلنسني عن عدم التساوي بني الرجل واملرأة يف -  22

وتتأثر حالة األمن . ، وصنع القراراألزمة أثناءواملعونات  ،واخلدمات ،والفرص االقتصادية ،األصولعلى  احلصول

، وخاصة يف ثالثة سواءاحلادة أو املمتدة على حد  األزماتالغذائي للرجل واملرأة بصورة خمتلفة بدرجة كبرية يف حالة 

 :جماالت رئيسية

 

 قائم على نوع اجلنس؛عن طريق االستغالل اجلنسي والعنف ال 

  على اخلدمات االجتماعية، مثل الرعاية الصحية والتعليم؛( أو عدم احلصول)احلصول 

 التشديد على اسرتاتيجيات سبل املعيشة وآليات البقاء أو املواجهة. 

 

لدى معاجلة انعدام األمن الغذائي يف األزمات املمتدة، هناك  للقضايا اجلنسانية اإلهمالوللتغلب على هذا -  22

 :أربعة جماالت رئيسية ينبغي معاجلتها

 

 ريات الناشئة عن األزمات؛يل أفضل ملختلف جوانب الضعف والتأثإجراء حتل 

  حاالت عدم املساواة  إلصالحزيادة الربجمة على أساس يراعي االعتبارات اجلنسانية، ويسعى ليس فقط

 األصول وبنائها بطرق متكن ضحايا األزمات، مثال من خالل احلصول اآلمن أيضا لتأمني القائمة، وإمنا

 واملضمون على األراضي والنقد واملوارد اإلنتاجية للنساء والشباب؛

  االعرتاف االستجابات اإلنسانية اليت تكفل عن قصد إدراج بعد جنساني يف املؤسسات يتم يف إطاره

 والرجل؛ املرأةباحتياجات 

  مما حيقق تأثريات إجيابية طويلة للمرأةحتسني فرص احلصول على الرعاية الصحية والتعليم، وخاصة ،

 .لتنمية االجتماعية واالقتصادية يف اجملتمعات احمللية املتضررة من األزمات املمتدةبالنسبة لاألجل 
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 وبيئيًا واقتصاديًا راعي بطريقة مستدامة اجتماعيًازيادة اإلنتاجية واإلنتاج الز  - واو

 

يتمثل أحد التحديات الكربى اليت تواجه احلكومات يف تلبية الطلب العاملي املتزايد على أغذية كافية ومغذية -  21

املوارد بشكل مناسب، وذلك نتيجة للنمو السكاني، وتزايد الدخل، والتغريات يف النظام الغذائي، مع اخنفاض توافر 

وتقتضي مواجهة هذا التحدي زيادة احملاصيل، وحتقيق مكاسب تتعلق باإلنتاجية اإلمجالية يف . الطبيعية وجودتها

إجراء ختفيضات كبرية يف خسائر ما  إنتاج األغذية واإلنتاج الزراعي يف سياق زراعة مالئمة للبيئة بدرجة أكرب، وكذلك

فقرا ويف أفقر البلدان، وهذا يؤدي إىل  األكثرلسكاني أقوى بني فئات اجملتمع وسيكون النمو ا. بعد احلصاد ويف الفاقد

وهذا يتطلب  . تفاقم انعدام األمن الغذائي اهليكلي القائم الذي مينع ماليني السكان من فرص احلصول على غذاء كاٍف

ومثة اعتبار آخر . التنوع يف املأكوالتأيضا االهتمام باجلودة التغذوية لألغذية، وتوسيع السلة الغذائية عن طريق زيادة 

وهو تأثري تغري املناخ على اإلنتاج الزراعي وعلى نظم األغذية، والذي يزيد من خماطر انعدام األمن الغذائي، والسيما 

أولوية  إعطاءوجيب . احليازات الصغرية أصحاب ألسربالنسبة للمنتجني الذين يعيشون يف بيئات هامشية، وبالنسبة 

 .حلول لضرورة زيادة اإلنتاجية الزراعية ومواجهة تغري املناخ إجيادمؤسسات البحوث الزراعية العامة يف  ار لدوراالعتب

 

والسبيل اهلام . ويرتبط األمن الغذائي ارتباطا وثيقا بالتنمية االقتصادية، ومحاية البيئة، والعدالة االجتماعية-  21

الكفاف ليصبحوا من  اقتصاد احليازات الصغرية من كسر حلقة أصحابمن  لتحقيق األمن الغذائي هو متكني املزارعني

وتعد معاجلة . وتعد األنشطة غري الزراعية من مصادر الدخل اهلامة أيضا يف املناطق الريفية. املشاريع الصغرية أصحاب

احليوية  األمورمن  ،ز على العمالةاملتعددة األوجه للتنمية الريفية، وزيادة منو االقتصاد الريفي الشامل الذي يرك األبعاد

غري أن هذا يتطلب بيئة تشغيلية متكينية تشجع االستثمار العام . اجلذرية النعدام األمن الغذائي األسبابملعاجلة 

املشاريع حتتاج إىل السالم، واالستقرار، وسيادة القانون،  أشكالولتحقيق النجاح،  فإن مجيع . واخلاص على حد سواء

لرشيدة، مع املساءلة والشفافية، واختفاء الفساد، ووجود بنية أساسية مالئمة، وقوة عمل متعلمة، وحقوق واإلدارة ا

 .وتعد تهيئة ومحاية هذه البيئة التمكينية املسؤولية األولي للحكومة. واضحة للملكية، وعقود قابلة لإلنفاذ

 

احليازات الصغرية يعد أساسيا لتحقيق زيادات مستدامة يف إنتاج األغذية  أصحابواعرتافا بأن إنتاج -  29

 :واإلنتاجية، توصي البلدان مبا يلي

 

 ية متكينية توفر حوافز لزيادة اإلنتاج وتطوير أسواق فعالة للمستلزمات واملنتجات؛اتتهيئة بيئة سياس 

  بصورة وثيقة بني استثمارات القطاعني العام تشجيع االستثمار يف زراعة احليازات الصغرية، مع التنسيق

 واخلاص، لكي يسهم القطاع يف النمو االقتصادي الوطين، ومنو العمالة الريفية؛

  ،ضمان فرص آمنة ومتكافئة حلصول املرأة والرجل دون متييز على املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك األراضي

 واملياه، والتنوع البيولوجي؛
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 عن طريق تنمية القدرات، واملعلومات، والدعم املؤسسي، ووسائل أخرى، للمشاركة متكني صغار املزارعني ،

بصورة كاملة ومفيدة يف صنع القرار املتعلق بوضع السياسات، والربامج، والتشريعات، واالسرتاتيجيات اليت 

 الزراعي؛ إنتاجهممتسهم ومتس كافة جوانب 

 ،الداخلية،  األمساكواإلنتاج احليواني، والزراعة، ومصايد  االستثمار يف حبوث زراعية عن حماصيل األغذية

 وتعاجل مشكلة حتسني التغذية، وتشرك املزارعني يف هذه العملية؛ ،بطرق تعرب عن مصاحل املرأة والرجل

  ،الطاقة،  وإمدادات، والتخزين، والريحتسني البنية األساسية الريفية، مع توجيه اهتمام خاص للطرق

 بغية إجراء ختفيضات كبرية يف خسائر ما بعد احلصاد؛ سواقواألواالتصاالت، 

  الزراعيةقطاعية تنافسية وشفافة ومنصفة للمنتجات  أسواقضمان استمرار وصول صغار املزارعني إىل 

 واملستلزمات اجليدة؛

 القائمة وتعزيز قدراتها لضمان املشاركة الكاملة للمزارعات؛ دعم تطوير منظمات املنتجني 

 اإلدارة املالية وإدارة  أدواتاحليازات الصغرية وغريهم يف سلسلة القيمة الغذائية إىل  أصحابول تعزيز حص

 خماطر الطقس، وآليات التمويل؛ وإدارةاملخاطر، مثل التأمني املبتكر، 

 حتسني خدمات اإلنتاج احليواني، مبا يف ذلك اخلدمات البيطرية؛ 

  لضمان نشر املعلومات واملعرفة بطريقة تكفل تلبية احتياجات املزارعات بصورة  اإلرشادحتسني خدمات

 .كاملة

 

 التغذية  - زاي

 

، أو تعدل، أو تعزز التنوع يف النظام الغذائي ة البلدان إىل اختاذ تدابري تصونتدعو اخلطوط التوجيهية الطوعي-  21

وعادات األكل الصحية، وكذلك أمناط التغذية، مبا يف ذلك الرضاعة الطبيعية، مع التأكد يف نفس الوقت من أن 

الغذائية واحلصول عليها ال تؤثر بصورة سلبية على مكونات النظام الغذائي واملتناول من  اإلمداداتالتغيريات يف توافر 

 .ألغذيةا

 

وتشجع البلدان أيضا على اختاذ خطوات، خاصة عن طريق التثقيف، واملعلومات، ولوائح التوسيم، ملنع -  20

واألمراض  البدانةواليت قد تؤدي إىل سوء التغذية  ويف النظم الغذائية غري املتوازنة ،اإلفراط يف استهالك األغذية

 . االنتكاسية

 

مجيع أصحاب الشأن ذوي الصلة، والسيما اجملتمعات احمللية واحلكومات  إشراكوتشجع البلدان على -  20

احمللية، يف تصميم الربامج وتنفيذها وإدارتها ورصدها وتقييمها بهدف زيادة إنتاج األغذية الصحية واملغذية 

 .واستهالكها، خاصة تلك الغنية باملغذيات الدقيقة
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اليت ستسهم يف  اإلمنائيةالتغذوي االستثمار يف االسرتاتيجيات احملددة لتحسني األمن  اإلجراءاتوتشمل -  23

ة بتعميم احلصول على طائفة من التدخالت املعتمدة واجملربة اليت تسهم أفضل لكافة اجملتمعات، مقرتنتوفري تغذية 

الذين يعانون من األمراض  واألشخاص، دون السنتني، واألطفال لخاصة بني احلواممباشرة يف ختفيض نقص التغذية، 

 .احملنأو 

 

وكذلك عن طريق اعتماد نهج خاصة  ،وينبغي التصدي للشواغل التغذوية عن طريق التدخالت املباشرة-  21

التغذية يف السياسات والربامج لضمان أقصى تأثري تغذوي للزراعة، واألمن الغذائي، وجودة األغذية  وإدماجبالتغذية، 

 .، والتنمية الريفية، والتنمية العامةاألماناالجتماعية وشبكات وسالمتها، واحلماية 

 

 :وُتوصى احلكومات على املستوى القطري مبا يلي-  22

 

 شبكات ألصحاب الشأن من اجملتمع املدني، وقطاع األعمال التجارية، واملنظمات املهنية، ومجاعات  إنشاء

 ة، وحتفيزها، وتقاسم مسؤوليتها؛البحوث للمساهمة يف العملية الوطنية للنهوض بالتغذي

 تطوير حركات جمتمعية ووطنية للتغذية، تضم خمتلف أصحاب الشأن وتنسق جهودهم؛ 

 األولوية ألنشطة الدعوة املنسقة واالتصاالت الفعالة لزيادة التوعية وفهم أهمية التصدي للتغذية من  إعطاء

أكرب يف االسرتاتيجيات األوسع لتخفيض  التغذية دورًاإعطاء بعد ى لعجانب صانعي القرار، وتشجيع البلدان 

 ؛اإلمنائيةالفقر واالسرتاتيجيات 

 افها، وضمان التنسيق املتعدد كيان مالئم وخاضع للمساءلة لتحمل املسؤولية عن التزامات التغذية وأهد إنشاء

 القطاعات داخل احلكومة؛

 وضع نظم للرصد، واإلبالغ عن التقدم، وتقييم النتائج؛ 

 تشجيع تقاسم اخلربات والنتائج للمساهمة يف التنمية الفعالة للقدرات؛ 

  تشجيع البحوث التطبيقية لزيادة فرص الوصول إىل املعرفة، واملعايري، والسياسات املنسقة من أجل حتسني

 التغذية؛

 ن الغذائي؛تعزيز الثقافة التغذوية واملعلومات املوجهة بشكل خاص للسكان الذين يعانون من انعدام األم 

 مصممة خصيصا لتحسني الوضع التغذوي ملن يعانون من انعدام األمن الغذائي، مبا يف ذلك برامج  وضع برامج

غذاء للتغذية املدرسية واملعونة الغذائية، واليت تسهم يف إعمال احلق يف الغذاء ملن يتعذر عليهم احلصول على 

 ؛إرادتهمألسباب خارجة عن  كاٍف

  الصلة بني التنوع البيولوجي الزراعي وخمتلف النظم الغذائية، والصلة بني خمتلف النظم تكثيف البحوث عن

 .الغذائية والنتائج التغذوية االجيابية

 

وستكون احلكومات الوطنية نفسها هي املستثمرة الرئيسية يف برامج التغذية، ولكن من املتوقع أيضا أن تطلب -  22

ومن املتوقع أن يأتي التمويل اخلارجي يف املقام األول من الربامج القائمة . مساعدة مالية خارجية ألغراض خمتلفة
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ليون دوالر على ب 01.3ملقدر أن ُيطلب سنويا ما ال يقل عن ومن ا. للجهات املاحنة على املستويني الوطين والعاملي

 .1ة عالية من حيث التكلفةتدخال مباشرا تعترب جمدية بدرج 03النطاق العاملي من أجل التنفيذ الكامل لنحو 

 

 . وهناك أيضا حاجة ملحة لتقدير تكلفة متويل نهج التنمية اليت تستجيب العتبارات التغذية-  21

 

 د األمساك، والغاباتزة األراضي، ومصايحيا  - حاء

 

تقول اخلطوط التوجيهية الطوعية أنه ينبغي للبلدان تسهيل احلصول على املوارد واستخدامها بصورة مستدامة -  21

وينبغي للبلدان احرتام حقوق األفراد . وغري متييزية وآمنة، ومحاية األصول اهلامة بالنسبة لسبل معيشة السكان

. د األمساك، والثروة احليوانية دون أي متييزألراضي، واملياه، والغابات، ومصايا يتعلق باملوارد، مثل اومحايتها فيم

وينبغي للبلدان، حسب مقتضى احلال، إجراء إصالحات لألراضي وإصالحات أخرى للسياسات من أجل ضمان 

وينبغي توجيه اهتمام خاص لبعض الفئات . ءاحلصول على األراضي بصورة فعالة ومتكافئة، وتعزيز النمو املناصر للفقرا

 . مثل الرعاة، والسكان األصليني وعالقتهم باملوارد الطبيعية

 

وقد اقرتح املؤمتر الدولي املعين باإلصالح الزراعي والتنمية الريفية أن تكون سياسات التنمية الريفية، مبا يف -  29

اجتماعية تشاركية تراعي التوازن بني  دوافعذلك اإلصالح الزراعي، أكثر تركيزا على الفقراء ومنظماتهم، وذات 

وتشمل مبادئ هذا املؤمتر إقامة إصالح . جتماعية والسليمة بيئيااجلنسني يف سياق التنمية املستدامة االقتصادية واال

زراعي مالئم، وبشكل أساسي يف املناطق اليت تعاني من تناقضات اجتماعية قوية، ومن الفقر، وانعدام األمن الغذائي، 

وينبغي أن . هالتشجيع احلصول بصورة أوسع ومستدامة على األراضي واملياه واملوارد الطبيعية والتحكم في كوسيلة

يتحقق ذلك عن طريق برنامج قائم على سياسات مرتابطة، وأخالقية، وتشاركية، ومتكاملة، وعلى أساس عدة أمور من 

التعليمية، والبنية األساسية، وة يتدابري الصحالبينها املساعدة التقنية، والتمويل، وتقديم اخلدمات، وبناء القدرات، و

ىل زيادة الكفاءة العامة للنظم اإلنتاجية، وزيادة اإلنتاجية الزراعية إىل أقصى درجة والدعم املؤسسي، والذي يهدف إ

 .ممكنة، وفرص العمل، ورفاه السكان، جلعل التنمية الريفية فعالة ومتوازنة بصورة حقيقية

 

 : وتوصى البلدان مبا يلي-  11

 

  اختاذ التدابري الالزمة لتشجيع ومحاية حيازة األراضي، خاصة فيما يتعلق باملرأة، وفئات اجملتمع الفقرية

واحملرومة، عن طريق التشريعات اليت حتمي احلق الكامل واملتساوي يف ملكية األراضي وغريها من 

 املمتلكات، مبا يف ذلك احلق يف املرياث؛ 

  لة وعلى قدم املساواة يف االقتصاد، ووضع وتنفيذ تشريعات هلذا الغرض حتقق بصورة كامتشجيع مشاركة املرأة

وتعطي النساء احلق يف املرياث وامتالك األراضي، يف حالة عدم وجود مثل هذه  ،املساواة بني اجلنسني

 التشريعات؛ 



 27 

 االنتفاع بها، مبا يف إتاحة فرص متساوية ومضمونة أمام املرأة للحصول على املوارد اإلنتاجية والتحكم فيها و

 ذلك االئتمان، واألراضي، واملياه، والتكنولوجيات املالئمة؛ 

  النظر يف إمكانية وضع آليات قانونية وغريها من اآلليات لإلسراع بإصالح األراضي، وزيادة فرص حصول

على األراضي وينبغي أن تعمل مثل هذه اآلليات أيضا على تشجيع احملافظة . الفقراء والنساء على األراضي

 وينبغي إيالء اعتبار خاص حلالة اجملتمعات األصلية؛ . واستخدامها املستدام

  حتسني فرص احلصول على موارد املياه وتشجيع استخدامها املستدام وختصيصها فيما بني املستخدمني، مع

ئة توازن بني متطلبات وتلبية االحتياجات اإلنسانية األساسية بطريقة متكاف ،إيالء االعتبار الواجب للكفاءة

احلفاظ على النظم األيكولوجية أو استعادة تشغيلها وبني االحتياجات احمللية والصناعية والزراعية، مبا يف 

 ذلك ضمان جودة مياه الشرب؛ 

  حبث وضع سياسات وطنية نوعية، وصكوك قانونية، وآليات مساندة حتمي االستدامة األيكولوجية وقدرة

على ضمان إمكانية إنتاج األغذية على حنو متزايد ومستدام لألجيال احلاضرة والقادمة، النظم األيكولوجية 

 . وحتول دون تلوث املياه، وحتمي خصوبة الرتبة، وتعزز اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك والغابات

 

 الثغرات الرئيسية القائمة يف التوافق على قضايا السياسات  - طاء

 

يف حني مت التوصل إىل  توافق بشأن كثري من اجملاالت املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية، من الواضح أنه ال -  10

ية يف عدة جماالت بغية حتقيق التقارب بني القطاعات على املستويني اتتزال هناك حاجة إىل مزيد من القرارات السياس

  .العاملي والوطين، وبني املستويني العاملي والوطين

 

وتعزيز احلق يف غذاء كاف  ،وهناك اتفاق عام على ضرورة حتسني حوكمة األمن الغذائي على كافة املستويات-  10

 والربامج   واخلطط تعطي احلكومات األولوية للسياساتويلزم أن  .عن طريق تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية

 . األضعفوالتمويل ملعاجلة اجلوع، وسوء التغذية، واألمن الغذائي بالنسبة للسكان 

 

 : غري أن النظام القائم قد فضح هشاشة آليات احلوكمة، وخاصة فيما يلي-  13

 

  ال تستجيب نظم تعبئة املوارد وختصيصها بصورة سريعة، وبطريقة ميكن التنبؤ بها، أو بطريقة مالئمة مبا

 ية االحتياجات الغذائية والتغذوية للفقراء، خاصة عندما يتعرضون لصدمات خارجية قوية؛يكفي لتلب

 مل يوجه اهتمام كاف لتهيئة بيئة تفضي إىل أمن غذائي قوي، ولذلك : 

o  زادت حاالت عدم التكافؤ يف احلصول على املوارد اإلنتاجية والتحكم فيها مثل األراضي، واملياه؛ 

o  استمرت السياسات اليت تهدد أمن احليازة بالنسبة ألصحاب احليازات الصغرية؛ 

o  استمرت عقود من االستثمار الضئيل يف الزراعة، خاصة يف نظم اإلنتاج والتجهيز القائمة على

 أصحاب احليازات الصغرية، ويف التنمية الريفية، والبنية األساسية؛ 
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o ي ألسواق األغذية اإلقليمية والوطنية والنظم التجارية؛ مل يوجه اهتمام متناسق للتشغيل الفعل 

o مل يكن هناك دعم كاف لنظم احلماية االجتماعية وبرامج شبكة األمان . 

 
 االستثناءات الواضحة واليت قوبلت بالرتحيب، كان هناك قصور يف تنفيذ اخلطوط  على الرغم من بعض

 فعالة لألمن الغذائي والتغذية قائمة على حقوق اإلنسان؛ التوجيهية الطوعية، ووضع اسرتاتيجيات 

  ال يزال التمييز ضد املرأة منتشرا على نطاق واسع، مع استمرار عدم حصوهلا على املوارد اإلنتاجية، مبا يف

مع االعرتاف بشكل عام بأن هذا الوضع ميثل عقبة خطرية  ،ذلك األراضي، واالئتمانات، وخدمات اإلرشاد

 . ق األمن الغذائي والتغذيةأمام حتقي

 

 : وعلى املستوى الدولي، فيما يلي تلك اجملاالت اليت ال تزال تتطلب اتفاقا وتقاربا يف السياسات-  11

 

 من احملادثات التجارية الدولية اإلمنائية الدوحة  جولةعدم التوصل إىل اتفاق يف : النظم التجارية الدولية

 ، واحلاجة إىل اتفاقات جتارية إلدراج شواغل األمن الغذائي بصورة أفضل؛ بالتنميةاملعنية 

  ومدلوالتهما بالنسبة ألصحاب " االقتصاد األخضر"و" السيادة الغذائية"السعي للتوافق على تعريف مفهوم

 الشأن؛ 

 يث الكمية زيادة إنتاج األغذية واإلنتاجية الغذائية من ح داحلاجة إىل نهج لسلسلة القيمة جتاه حتدي

اص، على امتداد والنوعية، مع وضع أدوار كافة اجلهات الفاعلة يف االعتبار، مبا يف ذلك القطاع اخل

 السلسلة؛ 

  تصميم اسرتاتيجيات خروج لصغار املزارعني الذين ال تسمح ظروفهم باالنتقال من اقتصاد الكفاف إىل االقتصاد

 النقدي؛ 

 يف العمل الالئق لوقف اجتاه اهلجرة من الريف إىل احلضر؛  زيادة العمالة الريفية ومعاجلة العجز 

  تعزيز آليات حوكمة األمن الغذائي والتغذية للقضاء على ازدواجية اجلهود بني الدولة واجلهات األخرى من

 غري الدول، مع مراعاة ظهور جهات فاعلة جديدة مثل مؤسسات القطاع اخلاص؛ 

 الغذائي والزراعة، واليت تراعي اعتبارات التغذية؛  سد ثغرة األدلة يف النهج جتاه األمن 

 األمساك، والغابات؛  مصايدحل القضايا املتعلقة باستخدام ونقل التكنولوجيا احليوية يف الزراعة، و 

 غرض الغذاء والطاقة؛ بني الطلب على اإلنتاج الزراعي ل احملتمل تضاربحل ال 

 لة احلكومات وأصحاب الشأن اآلخرين املعنيني باألمن الغذائي والتغذية؛ وضع مبادئ لرصد ومساء 

 إجياد سبل لتحسني فعالية املنظمات اإلقليمية . 
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 االحتاد والتنظيم حملاربة اجلوع  -خامسا 

 

العاملية، واإلقليمية، والوطنية  –تعد احلاجة إىل اإلدارة الرشيدة لألمن الغذائي والتغذية على كافة املستويات -  12

وتتطلب اإلدارة الرشيدة من . مطلبا أساسيا إلحراز تقدم يف احلرب على اجلوع وسوء التغذية –على وجه اخلصوص 

احلكومة حتديد أولويات السياسات، واخلطط، والربامج، والتمويل من أجل التصدي للجوع، وسوء التغذية، وانعدام 

، سواء عن طريق املساعدات اإلنسانية أو اإلمنائية، على املستوى الوطين أو الثنائي األضعفكان األمن الغذائي بني الس

 . أو املتعدد األطراف

 

وعلى وجه . وقد فضحت أزمة أسعار األغذية واألزمة االقتصادية هشاشة اآلليات العاملية لألمن الغذائي-  12

يب بصورة سريعة، أو بطريقة ميكن التنبؤ بها، أو مبا يكفي اخلصوص، فإن نظم تعبئة املوارد وختصيصها ال تستج

وتتطلب اجلهود من أجل . لتلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية للفقراء عندما يعانون من صدمات خارجية قوية

ي التغلب على األسباب اهليكلية للجوع وسوء التغذية وجود سياسات، واسرتاتيجيات، وبرامج تتسم بالتقارب، وتعط

. ومتطلبات الطوارئ فيما يتعلق باألمن الغذائي وسوء التغذية ،األولوية العاجلة لتلبية االحتياجات الطويلة األجل

ويتطلب السعي الناجح لتحقيق هذه األهداف دعما على نطاق احلكومة، واإلرادة السياسية، وإجراءات منسقة طويلة 

 . ستفادة من قدرات كافية لتنفيذها ورصد تأثريهاويلزم متويل التدخالت بصورة مالئمة واال. األجل

 

اه احلوكمة على املستوى القطري أن يستند إىل منوذج التحالفات الوطنية وميكن لنهج متعدد القطاعات جت-  11

وتضم التحالفات الوطنية طائفة واسعة من املؤسسات . اليت أنشئت يف إطار التحالف الدولي ضد اجلوع وسوء التغذية

لضمان تعبئة قوية لألنشطة على أرض  –بدءا من املؤسسات الشعبية إىل املؤسسات احلكومية  –تعمل داخل البلد اليت 

واحمللي، والذي يعرتف باحلاجة إىل جهود  اإلصالح السياسي على املستويني الوطين وهي تعمل أيضا من أجل. الواقع

بلدا بإنشاء هذه الشراكات الطوعية اهلامة داخل حدودها  10وحتى اآلن، قام . اجلوع من وطأة لتخفيفلمتضافرة 

وميكن أن تشمل عضوية التحالفات . اجلوع من أجل ختفيضالوطنية لضمان مساع مجيع األصوات وإدراجها يف خطط 

 احلكومات وممثلي الوزارات؛ ووكاالت األمم املتحدة؛ واملنظمات غري احلكومية؛ ومنظمات اجملتمع املدني،: الوطنية

مبا يف ذلك تلك املنظمات اليت متثل املزارعني، والعاملني يف مصايد األمساك، واجملتمعات األصلية والعرقية، واملرأة، 

والشباب، واملنظمات الدينية؛ والقطاع اخلاص ومجاعات رجال األعمال؛ وممثلي البحوث واألوساط األكادميية؛ 

 . وجمموعات املاحنني

 

 ة على املستوى القطرياإلجراءات األساسي  -ألف 

 

ينبغي للحكومات تعزيز اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف، استنادا إىل اخلطوط التوجيهية الطوعية، باعتبار -  11

وتوصى احلكومات . ذلك عامال أساسيا لتحقيق النمو االقتصادي املستدام، والتنمية املستدامة، والقضاء على الفقر واجلوع

 : يلي على وجه اخلصوص مبا
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  تشجيع وضمان قيام جمتمع حر ودميقراطي وعادل من أجل تهيئة ظروف سلمية ومستقرة واجتماعية

 ألسرته حبرية وكرامة؛ و لهواقتصادية وسياسية وثقافية متكن كل فرد من تأمني الغذاء 

 االقتصادية واالجتماعية، بالتشاور مع أصحاب الشأن الرئيسيني، مبا يف ذلك درجة انعدام األمن  تقييم احلالة

الغذائي وأسبابه، وحالة التغذية وسالمة األغذية، وتشجيع التنمية العامة اليت تدعم سياساتها اخلاصة باألمن 

 الغذائي؛ 

  الفقر؛  للحد منإدراج األمن الغذائي والتغذية ضمن االسرتاتيجيات الوطنية 

  النظر يف اعتماد اسرتاتيجية وطنية قائمة على حقوق اإلنسان من أجل اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف، بدءا

والتحديد بإجراء تقييم دقيق للتشريعات الوطنية القائمة، والسياسات، والتدابري اإلدارية، والربامج احلالية، 

 رد؛ املنهجي للقيود القائمة، وتوافر املوا

 والغايات، هدافمبا يف ذلك احلق يف غذاء كاف، واأل ،إدراج األمن الغذائي والتغذية يف اسرتاتيجياتها ،

واألسس القياسية، واألطر الزمنية، وكذلك إجراءات لصياغة السياسات، وحصر املوارد وتعبئتها، وحتديد 

 ت الفاعلة، ووضع آليات للرصد؛ اآلليات املؤسسية، وتوزيع املسؤوليات، وتنسيق أنشطة خمتلف اجلها

  ،القطاع اخلاص، والتشاور، عند وضع اسرتاتيجيات قطرية لألمن الغذائي، مع منظمات اجملتمع املدني

مع  ،وسائر أصحاب الشأن الرئيسيني على املستويني الوطين واإلقليمي، بهدف تعزيز نهج لسلسلة اإلمداد

  املشاركة النشطة جلميع أصحاب الشأن ودعمهم؛

  ت واملكاتب وضمان تنسيق جهود الوزارات والوكاال ،وأداء املؤسسات العامة ذات الصلة تفويضتقييم

وضمان قيام املؤسسات ذات الصلة بتسهيل املشاركة الكاملة والشفافة للقطاع اخلاص، احلكومية ذات الصلة؛ 

 ومنظمات املزارعني، واجملتمع املدني، وخاصة ممثلي الفئات األكثر تضررا من انعدام األمن الغذائي؛ 

  اجتذاب أعمال متكينية والعمل مع منظمات القطاع اخلاص لتصميم وتنفيذ سياسات تفضي إىل تهيئة بيئة

 االستثمار؛ 

  دعم االستثمار يف تنمية رأس املال البشري مثل الصحة، والتعليم، وحمو األمية، والتدريب على املهارات

األخرى، واليت تعد ضرورية للتنمية املستدامة، مبا يف ذلك تنمية الزراعة، ومصايد األمساك، والغابات، 

بتدائي والتدريب على املهارات الزراعية، والتوسع يف هذه والتنمية الريفية؛ وينبغي تعزيز فرص التعليم اال

 وخاصة بالنسبة للفتيات، والنساء وفئات السكان األخرى اليت تفتقر إىل هذه اخلدمات؛  ،الفرص

  تشجيع السلطات اإلقليمية والالمركزية واحمللية على ختصيص موارد لربامج مكافحة اجلوع، واألمن الغذائي

لة عند استخدام املوارد العامة، وخاصة يف جمال األمن ياتها، وضمان الشفافية واملساءزانوالتغذية يف مي

 الغذائي؛ 

 دعم إجراء تدخالت وقائية وإنتاجية مالئمة عن طريق شبكات األمان ملساندة فئات السكان األكثر  حرمانا . 
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 حتسني الدعم اإلقليمي لإلجراءات الوطنية واحمللية   -باء 

 

دوران حامسان للمنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية وهما تقديم حوافز سياسية وتوجيهات تقنية لتعزيز هناك -  19

وميكن . خماطر واستجابات أعضائها اعدة يف بناء أسواق إقليمية مع حتديداالستجابة على املستوى القطري، واملس

أطرا للسياسات توفر أساسا مفاهيميا لوضع سياسات  مواصلة حتسني فعالية املنظمات اإلقليمية، ولكن كثريا منها وضع

وتعد هذه العمليات أساسية لبناء الشراكات املطلوبة على . الشامل إرشادات عملية عن عمليات التخطيط وتقديم ،وطنية

 . املستوى القطري من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية

 

ة يف أفريقيا، جماال للحوار يلتنمية الزراعلالتابع للربنامج الشامل  وتوفر الربامج اإلقليمية، مثل برنامج الشراكة-  11

وهي تسهل التوصل إىل اتفاق . فيما بني التجمعات اإلقليمية، واحلكومات، واجلهات املاحنة، ووكاالت األمم املتحدة

اسات، وتتيح أيضا فرصا موحد على املبادئ املشرتكة واإلجراءات املقرتحة، ومتهد الطريق أمام التنسيق احملسن للسي

بع إنفاق احلكومات وتدفقات املعونة، وبذلك تشجع التنسيق األفضل فيما بني اجلهات الرصد وتقييم األداء، وتت

 . املاحنة، ومصارف التنمية اإلقليمية واملتعددة األطراف، ووكاالت األمم املتحدة

 

اإلقليمية للتعامل مع أبعاد األمن الغذائي والتغذية ت وللهيئات اإلقليمية دور حيوي تقوم به يف وضع السياسا-  10

وتستند مثل هذه السياسات إىل عوامل التكامل القوية واألقاليمية بني . عرب احلدود، وبناء أسواق إقليمية قوية

ر، وهي تليب احلاجة إىل إدارة مشرتكة للموارد العابرة للحدود مثل األنها. األيكولوجيا، واإلنتاج، واالستهالك

وتشمل مثل هذه السياسات استثمارا . وأحواض األنهار، وطبقات املياه اجلوفية، واألراضي الرعوية، واملوارد البحرية

إقليميا لتعزيز اجلهود الوطنية، ومعاجلة قضايا معينة مثل إزالة احلواجز التجارية بني األقاليم، وتعزيز سالسل القيمة 

 .وتعبئة املوارد ،وتنسيق نظم الرصد حلاالت الطوارئ الغذائيةومواءمة نظم املعلومات،  ،اإلقليمية

 

وقد وجدت عدة حتالفات وطنية أنها تواجه حتديات مماثلة يف جهودها من أجل حتسني أمنها الغذائي -  10

لفات وإقامة حتا. الوطين، واعرتفت مبزايا تأكيد وجودها داخل كيانات إقليمية حتى تتمكن من التحرك معها إىل األمام

 . إقليمية يتيح هلا العمل من أجل بلدانها، وكذلك من أجل أقاليمها

 

وتساعد هذه التحالفات املتعددة البلدان على تعزيز أصوات املشاركني، وقد اجتذبت بالفعل اهتمام أقاليم -  13

ومتثل التحالفات . أخرى، خاصة يف أفريقيا، حيث تفكر حتالفات وطنية أخرى يف إقامة جتمعات إقليمية يف مناطقها

ولكنها توسع جمال تأثريها عن طريق إقامة  ،اإلقليمية بطرق كثرية أفضل تصور للتحالفات الوطنية اليت تدعم بلدانها

 . شراكات مع جريانها والعمل معا عرب احلدود الوطنية

 

 : يتطلب حتسني كفاءة ومستوى الدعم املقدم من اهليئات اإلقليمية لإلجراءات الوطنية ما يليو-  11
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  استحداث آليات تنسيق مع مجيع أصحاب الشأن تكفل مواءمة واتساق املساهمات التقنية واملالية عن طريق

زارعني اإلقليمية، والقطاع املعونة الدولية، واملصارف اإلقليمية، والوكاالت التقنية اإلقليمية، وبرامج امل

 اخلاص، ومنظمات اجملتمع املدني؛ 

  القطرية، واإلقليمية الفرعية، واإلقليمية، والعاملية؛  –تعزيز أوجه التآزر على خمتلف مستويات املشاركة 

  تالقي اجلهود اإلقليمية واإلقليمية الفرعية املختلفة لوضع سياسات واضحة لألمن الغذائي والتنمية وتولي

 زمامها؛ 

  املزيد من دعم اجلهات املاحنة لعمليات التكامل االقتصادي اإلقليمي، واستخدام الكيانات اإلقليمية كوسطاء

 ائي والتغذية؛ فعالني لوضع سياسات وخطط ملواجهة حتديات األمن الغذ

  اتفاق السياسات اإلقليمية فيما يتعلق بتجارة املستلزمات الزراعية لتسهيل التجارة فيما بني األقاليم، مثل

 . البذور، واألمسدة، وإنتاج احملاصيل

 

 حتسني الدعم العاملي لإلجراءات اإلقليمية والوطنية، واالستجابة للتحديات العاملية  -جيم 

 

 الوطنية يف جهودها من أجل حماربةدأب اجملتمع الدولي على تأكيد التزامه واستعداده لدعم احلكومات -  12

 . ية تتحمل املسؤولية األوىل عن تنميتها االقتصادية واالجتماعيةاجلوع، معرتفا بأن البلدان الفرد

 

واإلقليمية لضمان األمن الغذائي والتغذية وتشمل العناصر الرئيسية السرتاتيجية الدعم العاملي للجهود القطرية -  12

 : للسكان الضعفاء يف البلدان النامية

 

 ينبغي أن تعمل البلدان املتقدمة والنامية ضمن شراكة لدعم جهودها من أجل حتسني األمن  :التعاون التقين

 الغذائي والتغذية عن طريق التعاون التقين، مبا يف ذلك تنمية القدرة املؤسسية ونقل التكنولوجيا؛ 

 صادية والتخفيف من التجارة اإلقليمية والدولية بدور رئيسي يف تعزيز التنمية االقت ميكن أن تقوم: التجارة

وطأة الفقر، وكذلك حتسني األمن الغذائي على املستوى الوطين؛ وينبغي للبلدان تشجيع التجارة اإلقليمية 

والدولية باعتبارها من بني األدوات الفعالة الالزمة للتنمية؛ ومن املهم ضمان تناسق السياسات التجارية 

القتصادية والسياسية اليت تؤثر على نتائج اسرتاتيجيات مكافحة واإلمنائية والبيئية، والوظائف االجتماعية وا

 الفقر وانعدام األمن الغذائي؛ 

 ينبغي للبلدان واملنظمات الدولية مواصلة تدابري ختفيف أعباء الديون اخلارجية بنشاط : الديون اخلارجية

يف الريف واحلضر، وتعزيز  الفقر وعلى حنو عاجل من أجل توفري موارد ملكافحة اجلوع، والتخفيف من وطأة

وجيب أن يتقاسم الدائنون واملدينون مسؤولية جتنب حاالت  الديون اليت يصعب حتملها . لتنمية املستدامةا

 وإجياد حل هلا؛ 

 ينبغي أن تبذل البلدان املاحنة جهودا ملموسة من أجل بلوغ نسبة املساعدة : املساعدة اإلمنائية الرمسية

إىل  1.02يف املائة من الناتج احمللي اإلمجالي، ومن  1.1 تقدمها للبلدان النامية وهي اإلمنائية الرمسية اليت
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هذه  عبء وينبغي اختاذ خطوات تكفل عدم خصم املوارد املقدمة لتخفيف. يف املائة ألقل البلدان منوا 1.0

 الديون من موارد املساعدة اإلمنائية الرمسية؛ 

 اليت تقدم مساعدة دولية على شكل معونة غذائية مراجعة سياساتها بصورة  ينبغي للبلدان: املساعدة الغذائية

تشارك فيها اجلهات املتلقية  ،ووضع هذه السياسات على أساس تقديرات سليمة لالحتياجات ،منتظمة

 للفئات احملتاجة والضعيفة؛ واملاحنة على حد سواء، وتوجه بشكل خاص 

 ينبغي للبلدان، واملنظمات الدولية، واجملتمع املدني، والقطاع اخلاص، ومجيع املنظمات غري : الشراكات

احلكومية ذات الصلة، وأصحاب الشأن اآلخرين تعزيز الشراكات، والقيام بعمل منسق يشمل برامج مشرتكة 

 وجهودا لتنمية القدرات؛ 

 بالنسبة لتنمية البنية األساسية، نظرا ألنها ينبغي تعزيز هذه السالسل، خاصة  :سالسل القيمة اإلقليمية

تقديم استثمارات طويلة األجل من أجل لقادرة على توسيع األسواق عن طريق تقديم حوافز للمستثمرين األفراد 

 التجهيز الزراعي واألعمال التجارية الزراعية؛ 

 رصا حقيقية لنقل اخلربة يف جمال ينبغي دعم هذا التعاون نظرا ألنه يتيح ف: التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

وهو يتيح أيضا فرصا . السياسيات والتكنولوجيات املطلوبة لزيادة اإلنتاجية الزراعية يف البلدان النامية

 وسوقية يف جماالت أكثر مما هو قائم حاليا بالنسبة لكثري من املنتجني؛  استثمارية

 شورة صحيحة وقائمة على العلوم بشأن التدابري اليت ينبغي حتتاج البلدان النامية إىل معلومات وم: تغري املناخ

اختاذها للتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها؛ وستحتاج إىل دعم دولي لوضع اسرتاتيجيات إلدارة 

 التخفيف؛ وأخطار الكوارث وحتسني هذه االسرتاتيجيات، وتنفيذ تدابري التكيف 

 وخاصة العام واخلاص وكذلك البحوث الزراعية الوطنية والدولية تشجيع الشراكات بني القطاعني: البحوث ،

 . للبحوث الزراعية الدولية اجلماعة اإلستشاريةيف إطار 

 

 ربط السياسات والربامج باملوارد : لكي حيدث ذلك  -دال 

 

للبلدان النامية يف تتوقف استدامة اجلهود العامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع على اإلنفاق العام -  11

وفيما يتعلق بالتمويل القطاعي من البلدان النامية، هناك توافق يف اآلراء بشأن زيادة حصة اإلنفاق العام اليت . املقام األول

تنمية ال، ويف إطار الشراكة اجلديدة من أجل 0113يف عام  مابوتوففي اتفاق . يلزم ختصيصها للزراعة واألمن الغذائي

ون ــي غضـة فــاق العام للزراعـة من اإلنفـيف املائ 01ا وهو ختصيص ـة هدفـدان األفريقيــحددت البلأفريقيا، يف 

 . غري أن األداء كان خمتلطا، إذ أن أقلية من البلدان هي اليت حققت هذا اهلدف –سنوات  2

 

ية نفسها من جانب القطاع وسيكون أهم مصدر للتمويل اآلن ويف املستقبل هو االستثمار يف البلدان النام-  11

املزارعني من أصحاب احليازات ، وانتهاًء باخلاص، بدءا من الشركات الكبرية والكثيفة رأس املال، والشركات املتوسطة

غري أنه بينما أدى سحب الدعم الرمسي جلوانب كثرية من اخلدمات الزراعية إىل زيادة دور القطاع اخلاص . الصغرية

ته ال تزال غري كافية بسبب عدم وجود خدمات عامة تكميلية، والدراية الفنية املطلوبة، ويف احمللي، إال أن مشارك
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وبالنسبة للقطاع اخلاص، فإن احلصول على التمويل كثريا ما ميثل . عدم وجود بيئة سياسية  متكينية ،بعض احلاالت

 . عقبة رئيسية أمام االستثمار يف القطاع الزراعي

 

بينما يتطلب إحراز تقدم حنو حتقيق األمن الغذائي والتغذية اجليدة توليفة من التعديالت السياسية، وهكذا، -  19

والربامج ذات الكفاءة، والتمويل الداخلي من القطاعني العام واخلاص على حد سواء، إال أن بعض البلدان ستحتاج 

ويف حني أن املبلغ اإلمجالي . جل على حد سواءمساعدة دولية من أجل حتقيق النتائج العاجلة والطويلة األوستطلب 

مصادر حملية ودولية ال يزال يثري قلق الكثري من أصحاب الشأن، إال أن هناك اعرتافا متزايدا  من للتمويل العام املتاح

م بها والطرق اليت تستخد ،بأن مصادر هذه األموال، والظروف اليت تتاح فيها، واملبالغ امللتزم بها فعال، واتساقها

. ها، تعد كلها قضايا هامة عند حتديد النتائج اليت حتققت بالنسبة لألمن الغذائي والتغذية على املدى الطويلبعوتت

بالتمويل احمللي والدولي على حد سواء ذات أهمية حيوية بالنسبة لبناء  ةوتعد الشفافية يف مجيع هذه العناصر اخلاص

 . ذين يدعمون االستثمارات يف جمال األمن الغذائي والتغذيةثقة بني الشركاء الالعالقات تقوم على 

 

التالية يف االعتبار عند البت يف وضع وينبغي للحكومات واجلهات الفاعلة األخرى وضع العناصر -  91

 : اسرتاتيجيات للتمويل

 

  قا عاما على تتفاوت بدرجة كبرية، إال أن هناك اتفا من التمويل العاملي حتياجاتاالتقديرات يف حني أن

خنفاض االستثمارات يف الزراعة واألمن الغذائي والتغذية على مدى اخلمسة وعشرين عاما ال وضع نهايةضرورة 

 وتعويض هذا االخنفاض؛  ،املاضية

 وشبكات أمان،  ،ال تشمل كثري من التقديرات تكلفة وضع وتنفيذ برامج اجتماعية حمسنة وأكثر استدامة

 ؛ 2باعتبارها عنصرا أساسيا يف جدول أعمال األمن الغذائي والتغذية

 االستثمار  ، وتنفيذ خططوالتعجيل به ،ال تزال املعونة اإلمنائية الرمسية تقوم بدور هام يف التنسيق والتخطيط

بسبب العائدات احلالية  اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية؛ وينبغي أال تتأثر احلرب ضد نقص التغذية واجلوع

مبا  ،املتاحة للبلدان النامية، كما أن املساعدة اإلمنائية الرمسية تعد حامسة لدعم االستثمارات العامة الرئيسية

 االجتماعية، وشبكات األمان، والبنية األساسية، والبحوث، واإلرشاد، وتنمية القدرات؛ يف ذلك الربامج 

 ويعد مكمال لالستثمار العام الذي يركز على  ،مصدرا هاما لتمويل االستثمارعد االستثمار األجنيب املباشر ي

املعونة اإلمنائية الرمسية، ولكن يلزم أن يقدم يف سياق يضمن االتساق مع األهداف الوطنية لألمن الغذائي 

اخلاص، فإن  من أنشطة شبكات األمان ترتكز يف القطاع اوكثري ،والتغذية؛ ونظرا ألن معظم األنشطة الزراعية

 . تدفقات االستثمار األجنيب املباشر ميكن أن تكون مصدرا هاما لنقل الدراية الفنية وكذلك للتمويل

 

ية إىل وكاالت دولية ذ ميتد نطاقهم من بلدان ماحنة فردإ. ومقدمو املساعدة اإلمنائية الدولية كثريون ومتنوعون-  90

ويتمثل . دولية غري حكومية، ومؤسسات للقطاع اخلاصمتويل دولية وإقليمية، ومنظمات متعددة األطراف، ومؤسسات 

التحدي بالنسبة للحوكمة العاملية يف ضمان أال تقوم هذه اجلهات الفاعلة املختلفة بأنشطة مزدوجة، وأال تلقي متطلباتها 



 35 

ت والوكاالت يف منظومة األمم املتحدة جهدا كبريا وتبذل املنظما. اإلدارية أعباء غري معقولة على عاتق البلدان املستفيدة

لتوحيد مساعداتها عن طريق عمل الفرق القطرية التابعة لألمم املتحدة، ومن خالل الربامج املشرتكة، وعن طريق أنشطة 

 .م املتحدةو مبادرة وحدة العمل يف األم ،واملفهوم التجرييب اخلاص بتوحيد األداء ،من قبيل األهداف اإلمنائية لأللفية

 

صارف التنمية اإلقليمية، دور هام بشكل خاص، فهي تقدم ويوجد للمؤسسات املالية الدولية، مبا يف ذلك م-  90

تنفيذ وتقدم املساعدة التقنية إلعداد والقروض واالستثمارات للتنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان األعضاء يف اإلقليم؛ 

ع استثمار رأس املال العام واخلاص ألغراض إمنائية؛ وتساعد يف تنسيق السياسات وبرامج إمنائية؛ وتشج مشروعات

 . واخلطط اإلمنائية للبلدان األعضاء

 

 احيث أنه ،وميكن إشراك املصارف الزراعية احمللية والوطنية بصورة مفيدة يف اسرتاتيجيات األمن الغذائي-  93

أخرى يف القطاع اخلاص ديم اخلدمات املالية للمزارعني، وجلهات تقصبح من اجلهات الفاعلة الرئيسية لميكن أن ت

 . على امتداد السلسلة الغذائية

 

 الرصد واملتابعة  -هاء 

 

من الواجب أن تساعد اللجنة البلدان واألقاليم، "تنص وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي على أنه -  91

كانت األهداف تتحقق، وسبل احلد من سوء التغذية وانعدام األمن  حسب االقتضاء، بغية العناية مبسائل ما إذا

وسيتطلب ذلك استحداث آلية مبتكرة، مبا يف ذلك حتديد مؤشرات مشرتكة، . الغذائي على حنو أسرع وأشد فعالية

غذائي العاملي املعتمدة، مع مراعاة الدروس املستخلصة من اللجنة السابقة لألمن اللرصد التقدم حنو األهداف والتدابري 

 ."وحماوالت الرصد األخرى

 

وتعد املساءلة عن النتائج حامسة، ومن املالحظ أن تلك البلدان اليت أحرزت أكرب قدر من التقدم يف جمال -  92

األمن الغذائي والتغذية هي تلك اليت أظهرت أكرب قدر من اإلرادة السياسية، مع التزام سياسي ومالي قوي مفتوح 

املراد رصدها النتائج التغذوية، ومؤشرات احلق يف وينبغي أن تشمل األهداف . يع أصحاب الشأنوشفاف أمام مج

 . ، والغايات املتفق عليها إقليميا0الغذاء، وكذلك التقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وخاصة اهلدف 

 

 ،مع بيانات مصنفة حسب اجلنس والعمروتعد نظم املعلومات والرصد واملساءلة اليت تعمل بصورة جيدة، -  92

 : مهمة من أجل

 

  حتديد الوضع احلالي للتنمية الزراعية، واألمن الغذائي والتغذية، والتمتع باحلق يف الغذاء يف بلد ما؛ 

  حتديد حجم وتوزيع االحتياجات فيما بني فئات سبل املعيشة املختلفة؛ 

 افية، والتنسيق فيما يتعلق بتلبية هذه االحتياجاتتشجيع قدر أكرب من الفعالية، واملساءلة، والشف . 
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 : مبادئ ينبغي تطبيقها على نظم الرصد واملساءلة، وهي 1وهناك -  91

 

  ينبغي هلذه النظم أن تتيح مساءلة صانعي القرار؛ 

  ينبغي أن تكون تشاركية وتشمل تقييما يشارك فيه مجيع أصحاب الشأن، مبا يف ذلك الفئات األضعف؛ 

  ينبغي أن تكون بسيطة، ودقيقة، وموقوتة، ومفهومة للجميع، مع مؤشرات حتدد التأثري، والعملية، والنتائج

 املتوقعة؛ 

  متثل ازدواجا مع النظم القائمة، بل تستفيد منها وتعززهاينبغي أال . 

 

بينها هيئات دولية  وجيري بالفعل رصد التقدم حنو بلوغ األمن الغذائي والتغذية يف منتديات كثرية، من-  91

وبينما ستواصل اهليئات الدولية عملها يف جمال الرصد العاملي للجوع وسوء التغذية، والتقدم حنو . وإقليمية ووطنية

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، فإنه يلزم أن تنشئ البلدان آليات إلشراك أصحاب الشأن املتعددين يف الرصد واإلبالغ 

ق أهدافها املعلنة، وحبث اخليارات بالنسبة للحوكمة الفعالة والشاملة لألمن الغذائي والتغذية على عن التقدم حنو حتقي

اسرتاتيجياتها وهذا من شأنه مساعدة الدول على وضع . املستوى الوطين، مع إشراك الطائفة الكاملة من أصحاب الشأن

سم املمارسات اجليدة واخلربات الناجحة لتحسني فهم ل تقايسهتألمن الغذائي والرتكيز عليها، ووسياساتها اخلاصة با

 . ما الذي يعمل بصورة جيدة وما الذي يعمل بدرجة أقل على أرض الواقع

 

 املستندة إىلومتثل اإلدارة . النتائج عنصرا هاما يف النهج العام لضمان املساءلة املستندة إىلوتعد مبادئ اإلدارة -  99

ستطيع بواسطتها كافة اجلهات الفاعلة، واليت تساهم بصورة مباشرة وغري مباشرة يف النتائج اسرتاتيجية لإلدارة ت

حتقيق جمموعة من النتائج، ضمان مساهمة عملياتها ومنتجاتها وخدماتها يف حتقيق النتائج املطلوبة، واستخدام 

لتزويد عملية صنع القرار باملعلومات من أجل تصميم الربامج  املطلوبة النتائج الفعلية واملستندة إىلاألدلة املعلومات و

وهناك ثالثة مبادئ تنطوي عليها اإلدارة . واألنشطة، وتوفري املوارد هلا، وتنفيذها، وكذلك من أجل املساءلة واإلبالغ

 (. صحاب الشأنإشراك أ)املساءلة عن النتائج، وامللكية الوطنية للنتائج، والشمول : النتائج وهي املستندة إىل

 

النتائج نهجا خاصا بدورة احلياة ينبغي استخدامه يف كافة التدخالت اخلاصة باألمن  املستندة إىلوتعد اإلدارة -  011

 : الغذائي والتغذية

 

 وبة استنادا إىل حتليل دقيق، وحتديد غايات حتديدا واضحا وشرحا للنتائج املطل، وتتطلب مرحلة التخطيط

 قدم؛ ومؤشرات لقياس الت

  ،وبة؛ الزمة لتحقيق النتائج املطلوتشمل وضع االسرتاتيجيات العملية الربجمة 

  ،وبة؛ مواءمة املوارد مع النتائج املطل وتتطلبعملية امليزنة 
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  وبة، تركز نشطة التفصيلية حسب النتائج املطلخطط التنفيذ أو خطط العمل اليت تنظم فيها األوبعد وضع

 النتائج؛  هذه أنشطة التنفيذ لتحقيقعلى تنظيم عملية التنفيذ 

 إذا كان جيري حتقيق النتائج تتابع التقدم على أساس مؤشرات متفق عليها لتحديد ما و ،عملية الرصد

 وبة؛ املطل

  ،النتائج؛ هذه وبة قد حتققت، وتشري إىل القضايا املتعلقة بوتبحث ما إذا كانت النتائج املطلعملية التقييم 

  ،وبة، وتطرح أفكارا واستنتاجات بشأن الدروس و النتائج املطلقدم تعليقات على التقدم حنوتعملية اإلبالغ

 . املستفادة واملساءلة عن النتائج

 

وق الدولي للتنمية الزراعية، والوكاالت العاملي، والصند ة، وبرنامج األغذيةألغذية والزراعوستحتاج منظمة ا-  010

األخرى ذات الصلة إىل تعزيز براجمها اخلاصة بتنمية القدرات من أجل حتسني اإلحصاءات الغذائية والزراعية 

وسيحتاج األمر إىل مواصلة تكثيف احلوار بني مقرري السياسات، . األساسية، والنظم اخلاصة برصد األمن الغذائي

ية، ومقدمي البيانات إلجراء حتديد وربط أفضل لالحتياجات من املعلومات من أجل تصميم، والوكاالت اإلحصائ

 . وتنفيذ، ورصد سياسات األمن الغذائي لتقديم مثل هذه املعلومات

 

من الغذائي على املستوى وتبحث جلنة األمن الغذائي العاملي يف الوقت احلاضر نهجا لرسم خرائط إجراءات األ-  010

على إجراء مواءمة أفضل لألهداف الوطنية لألمن الغذائي والتنمية مع السياسات مساعدة البلدان ن أجل القطري م

 . واالسرتاتيجيات والربامج واملوارد املتاحة

 

 اخلطوات التالية

 

جيري حث أصحاب الشأن املهتمني والقطاعات ذات الصلة على املشاركة يف مساعدة البلدان لوضع وتنفيذ -  013

خرائط إلجراءات األمن الغذائي والتغذية، وتشكيل شراكات مالئمة متعددة القطاعات وألصحاب الشأن العديدين، 

شطة املتابعة، وتزويد البلدان املهتمة بالدعم وسيلزم إتاحة موارد كافية لتمويل أن. والعمل من أجل تنسيق األساليب

وميكن لعملية رسم خرائط . التقين من أجل وضع وتنفيذ نظم لرسم اخلرائط كجزء من جهودها الوطنية لرصد التنمية

إلجراءات األمن الغذائي والتغذية أن تصبح أيضا جزءا ال يتجزأ من نظم املعلومات الوطنية اليت تشمل قطاع األغذية 

زراعة، واستخدام منهجية موحدة على املستوى القطري يف عملية رسم خرائط اإلجراءات اخلاصة باألمن الغذائي وال

 . والتغذية

 

وضمان دقة تقديرات أعداد اجلياع والذين يعانون من سوء التغذية ميكن أن يكون مبثابة إسهام كبري يف فعالية -  011

ويف هذا الصدد، أقرت الدورة السابعة والثالثون للجنة األمن . تصميم وتنفيذ أنشطة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

يف روما،  0100أيلول /ستديرة لرصد األمن الغذائي، املعقود يف سبتمربائدة املمن اجتماع املصدر الغذائي العاملي اقرتاحا 

لوضع سلسلة من مؤشرات األمن الغذائي األساسية، وأيدت وضع واعتماد وتعزيز معايري مقبولة دوليا، وسيكون تأمني 
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 الغذائي العاملي، وهو ضروريألمن االتفاق على أسس قياس ومؤشرات لرصد األمن الغذائي والتغذية أحد أولويات جلنة ا

  .لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي العاملي
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