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 مقدمة ومعلومات أساسية: األولالفصل 

 
مليأو  طفأل  311مليو  شخص من الجوع، كما يعأاني أكثأر مأن  933يعاني اليوم ما يقارب  

، ومأا أعقبهأا مأن 3111-3117دو  سن الخامسة من سوء التغذية. وقد أدت األزمة الغذائية اي الفترة 
، إلأى اسأترعاء االهتمأام البأال  3103، والتأي ال تأزال مسأتمرة اأي 3119أزمة ماليأة واقتاأادية اأي 

للتحديات اليومية التي تواجهها ماليين األسر اي جميع أنحاء العالم اي محاولتها التغلب على الجوع 
وبأرغم الجهأود التأي بأذلها   1والفقر، والبحث عن سبل معيشة مستقرة تكفل لها حيأاة عادلأة وكريمأة

مأن الجأوع  كثيرو ، والتزام المجتمع الدولي اي إعال  األلفية بخفض نسبة األشخاص المتضررين
، ال يزال الجوع وسوء التغذية المستمرا  يمثال  القاسم المشتر  للماليين 3103إلى الناف بحلول 

 من البشر. 

 إصالح لجنة األمن الغذائي العالمي، ورؤيتها، واألدوار المنوطة بها -ألف
 

الأدول واي مواجهة تااعد معدالت الجوع  وتجّزؤ حوكمة األمن الغذائي والتغذيأة، اتفقأ   
األعضاء اي لجنة األمن الغأذائي العأالمي أثنأاء الأدورة الرابعأة والثالثأين اأي أكتوبر/تشأرين األول 

على الشروع اأي عمليأة إصأالح طموحأة.  وهأذا اإلصأالح الأذي صأادق  عليأه جميأع الأدول  3111
3119األعضاء اي لجنة األمن الغذائي عام 

لمي واألدوار ، يعيد تحديد رؤية لجنة األمن الغذائي العا2
المنوطة بها، بهدف تشكيل "المنتأدى الأدولي والحكأومي الأدولي الشأمولي األول لطائفأة واسأعة مأن 
أصحاب المالحة الملتزمين من أجل العمل معاً باورة منسقة لدعم العمليات القطرية بغية القضاء 

 على الجوع وضما  األمن الغذائي والتغذية لإلنسانية جمعاء".   
 

وعضوية لجنة األمن الغذائي مفتوحة لجميع الدول األعضاء اي منظمة األغذية والزراعأة،  
وبرنأأامج األغذيأأة العأأالمي أو الاأأندو  الأأدولي للتنميأأة الزراعيأأة، أو الأأدول غيأأر األعضأأاء اأأي 
المنظمة المندرجة اي عداد الدول األعضاء اي األمم المتحدة، ويشمل المشاركو  ايها: ممثلين عأن 

الت وأجهأأزة األمأأم المتحأأدة  ات واليأأة محأأّددة اأأي مجأأال األمأأن الغأأذائي والتغذيأأة  والمجتمأأع وكأأا
المدني والمنظمات غير الحكومية وشبكاتها  ونظم البحأوث الزراعيأة الدوليأة  والمؤسسأات الماليأة 

عتمأاد الدولية واإلقليمية  وممثلين عن اتحادات القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية الخاصة. ويتّم ا
قأأرارات لجنأأة األمأأن الغأأذائي العأأالمي علأأى أسأأاس توااأأغ بأأين الأأدول األعضأأاء التأأي تتمتأأع وحأأدها 

 بحقو  التاوي .
 

وتتمثل رؤية لجنة األمن الغأذائي العأالمي بعأد عمليأة اإلصأالح اأي "السأعي إلأى بنأاء عأالم  
لإلعمأال المطّأرد للحأغ اأي متحّرر من الجوع تقوم ايه البلأدا  بتنفيأذ الخطأوط التوجيهيأة الطوعيأة 

وقد تّم تعريف األدوار الرئيسية المنوطة بلجنأة األمأن  3غذاء كافق اي سيا  األمن الغذائي الوطني"
ر تنفيذها باورة تدريجية، بتواير منبأر للتشأجيع علأى تنسأيغ أاضأل علأى  الغذائي العالمي، والمقرَّ

بأأين السياسأأات  وتيسأأير الأأدعم وتقأأديم  المسأأتوى العأأالمي، واإلقليمأأي، والأأوطني  وتعزيأأز التقأأارب
 .4المشورة إلى البلدا  واألقاليم  وتعزيز المساءلة وتقاسم الممارسات الفضلى على مختلف األصعدة

 
وتدعم المناقشات وعملية اتخا  القأرارات اأي لجنأة األمأن الغأذائي خبأرةة منظمأة مأن خأالل  

للجنأة وتوصأياتها مبنيّأة علأى أدلّأة متينأة إنشاء اريغ خبراء رايأع المسأتوى بحيأث تكأو  قأرارات ا
وأنشن مؤتمر منظمة األغذية والزراعأة لجنأة األمأن الغأذائي العأالمي كلجنأة . وعلى أحدث المعارف

تستضيفها المنظمة، مأع أمانأة مشأتركة تتأنلّف مأن المنظمأة، والاأندو  الأدولي للتنميأة الزراعيأة، 
 وبرنامج األغذية العالمي.  
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ت الفاعلة غير الحكومية إلى تنظيم نفسها باأورة مسأتقلة مأن أجأل تسأهيل وقد دعي  الجها 

واأي . تفاعلها وعملها مع اللجنة، وهذا ما أّدى إلى إنشاء آلية المجتمع المدني، وآلية القطاع الخأاص
الوقأأ   اتأأه، تجأأري بلأأدا ، ومنظمأأات إقليميأأة، وآليأأات عديأأدة مناقشأأات نشأأطة بشأأن  سأأبل تعميأأغ 

 طها بمبادرات لجنة األمن الغذائي العالمي ومداوالتها. التزامها وارتبا

 طبيعة اإلطار االستراتيجي العالمي وغرضه وعملية بلورته -باء
 

إ  اإلطأأار االسأأتراتيجي العأأالمي لألمأأن الغأأذائي والتغذيأأة وثيقأأة واحأأدة حيأأة، مأأن المقأأرر  
ويتمثأأل غرضأأها اأأي تحسأأين . اعتمادهأأا مأأن جانأأب الجلسأأة العامأأة للجنأأة األمأأن الغأأذائي العأأالمي

التنسيغ، وتوجيه العمل المنّسغ الذي تقوم به مجموعة واسعة من أصحاب الماألحة. وسأوف يتّسأم 
اإلطار االستراتيجي العالمي بالمرونة بحيث يتكيّف مع األولويات المتغيّرة. وتتمثل القيمة المضأااة 

ووثيقأأة مرجعيأأة مفأأردة تتضأأمن الرئيسأأية لإلطأأار االسأأتراتيجي العأأالمي اأأي إتاحأأة إطأأار شأأامل 
توجيهات عملية حول التوصيات األساسأية بشأن  االسأتراتيجيات والسياسأات واإلجأراءات المتعلقأة 
بأأاألمن الغأأذائي والتغذيأأة، والتأأي تمأأ  الماأأادقة عليهأأا مأأن خأأالل الملكيأأة الواسأأعة، والمشأأاركة 

 والمشاورات بشننها التي أتاحتها لجنة األمن الغذائي العالمي.
 

واإلطأأأار االسأأأتراتيجي العأأأالمي صأأأك غيأأأر ملأأأزم قانونأأأاً. وهأأأو يأأأواّر خطوطأأأاً توجيهيأأأة  
وتوصأأيات لتحفيأأز العمأأل المتسأأغ علأأى المسأأتويات العالميأأة واإلقليميأأة والقطريأأة مأأن جانأأب طائفأأة 
كاملة من أصحاب المالحة، مع التنكيد اي نفس الوق  على المسؤولية األولية التي تقع على كاهأل 

 ، والدور المركزي للملكية القطرية لبرامج مكااحة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. الحكومات
 

واإلطأأار االسأأتراتيجي العأأالمي يشأأّدد علأأى اتسأأا  السياسأأات، وهأأو موجأأه إلأأى صأأانعي  
القأأرارات وواضأأعي السياسأأات المسأأؤولين عأأن مجأأاالت السياسأأات التأأي لهأأا تأأنثير مباشأأر أو غيأأر 

الغأأأذائي والتغذيأأأة، مثأأأل التجأأأارة والاأأأحة والمأأأوارد الطبيعيأأأة والسياسأأأات مباشأأأر علأأأى األمأأأن 
وينبغي تفسير وتطبيغ هذه الخطوط التوجيهية والتوصأيات بمأا يتّفأغ مأع . االقتاادية واالستثمارية

السياسات والنظم القانونية، والمؤسسأات الوطنيأة. وكأذلك، ينبغأي لإلطأار االسأتراتيجي العأالمي أ  
ة لتزويد التدابير التي يتخذها صانعو السياسأات والقأرارات، والشأركاء اأي المأوارد، يكو  أداة مهم

ووكأأأاالت التنميأأأة والوكأأأاالت اإلنسأأأانية، والمنظمأأأات الدوليأأأة واإلقليميأأأة، والمؤسسأأأات الماليأأأة، 
ومؤسسأأات البحأأوث، ومنظمأأات المجتمأأع المأأدني، والقطأأاع الخأأاص، والمنظمأأات غيأأر الحكوميأأة، 

ماأألحة ارخأأرين المعنيأأين العأأاملين اأأي مجأأالي األمأأن الغأأذائي والتغذيأأة علأأى وجميأأع أصأأحاب ال
 المستويات العالمية، واإلقليمية والقطرية.  

 
ويوّحد اإلطأار االسأتراتيجي العأالمي التوصأيات  ات الاألة التأي تأّم اعتمادهأا اأي الجلسأة  

خطوطاً توجيهية، وعمليأات تنسأيغ العامة للجنة األمن الغذائي العالمي، وينخذ اي االعتبار أطراً، و
أخأأرى قائمأأة علأأى جميأأع المسأأتويات  والخبأأرات والجأأرد علأأى الاأأعيد القطأأري  والممارسأأات 

علأى  -وهأو يهأدف إلأى أ  يعكأس . الفضلى، والدروس المسأتفادة، والمعأارف المبنيأة علأى إثباتأات
نأب الطائفأة الكاملأة مأن حالة التوااغ القائمة بين الحكومأات، مأع مأدخالت مأن جا -نحو غير شامل 

أصحاب المالحة اي لجنة األمن الغذائي العالمي، بما اأي  لأك الشأركاء اأي المأوارد، والمنظمأات 
الدولية، واألوساط األكاديمية، وماارف التنمية، والمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع 

ف يُحأأدَّث كأأّل سأأنة إلدراج الخأأاص. واإلطأأار االسأأتراتيجي العأأالمي، باأأفته صأأّكا ديناميكيأأا، سأأو
 القرارات والتوصيات التي تعتمدها الجلسة العامة للجنة األمن الغذائي العالمي، حسب االقتضاء.
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وتماشأأياً مأأع الواليأأة الممنوحأأة للجلسأأة العامأأة للجنأأة األمأأن الغأأذائي العأأالمي، اأأ   اإلطأأار  

سأتكمالها وضأما  االتسأا  ايمأا االستراتيجي العالمي يسأتفيد مأن عأدد مأن األطأر السأابقة لغأر  ا
بينها.  وهو يستفيد بافة خاصة من خطة عمل مؤتمر القمة العالمي لألغذيأة، وإعأال  رومأا بشأن  

3119، واإلعأأأال  الختأأأامي للقمأأأة العالميأأأة لألمأأأن الغأأأذائي 5األمأأأن الغأأأذائي العأأأالمي
، والخطأأأوط 6

 7ي سأيا  األمأن الغأذائي الأوطنيالتوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال المطأرد للحأغ اأي غأذاء كأافق اأ
والخطوط التوجيهية الطوعيأة للحوكمأة المسأؤولة لحيأازة األراضأي، وماأايد األسأما ، والغابأات 

 . 8اي سيا  األمن الغذائي الوطني
 

وتشمل الوثائغ األخرى التي أسهم  اي إعأداد اإلطأار االسأتراتيجي العأالمي مأا يلأي، دو   
، وبيأا  الكأويال المشأتر  لمجموعأة 9المتحأدة للعمأل الشأامل المحأّدثأ  تقتار عليأه: إطأار األمأم 

، والتقيأأيم الأأدولي للمعراأأة والعلأأم والتكنولوجيأأا اأأي 10( بشأأن  األمأأن الغأأذائي العأأالميG–8الثمانيأأة )
واإلعال   12، وإطار وخارطة طريغ تحسين االستفادة من التغذية11المجال الزراعي من أجل التنمية

. وباإلضأأااة إلأأى األطأأر 13باإلصأأالح الزراعأأي والتنميأأة الريفيأأة يلأأدولي المعنأأالختأأامي للمأأؤتمر ا
أيضا  14العالمية، اقد أسهم عدد من األطر اإلقليمية مثل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية اي أاريقيا

 اي إعداد اإلطار االستراتيجي العالمي.
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 iالتعريفات -جيم

 
 iiاألمن الغذائي

 
الغأأذائي عنأأدما تتأأواار لجميأأع النأأاس، اأأي كأأل األوقأأات، اإلمكانأأات الماديأأة يتحقأأغ األمأأن  

واالجتماعية واالقتاأادية، للحاأول علأى أغذيأة كاايأة وسأليمة ومغذيأة تلبأي احتياجأاتهم التغذويأة 
وتناسأأب أ واقهأأم الغذائيأأة للتمتأأع بحيأأاة مواأأورة النشأأاط والاأأحة. وتتمثأأل الركأأائز األربأأع لألمأأن 

ار األغذيأة، وإمكانأات الحاأول عليهأا، واسأتخدامها، واسأتقرار  اإلمأدادات منهأا. الغذائي اأي: تأوا
 . 15والبعد التغذوي جزء ال يتجزأ من مفهوم األمن الغذائي ومن عمل لجنة األمن الغذائي العالمي

 
 حق الحصول على غذاء كاف

 
واالجتماعيأأأة أقأأأرت الأأأدول األطأأأراف اأأأي العهأأأد الأأأدولي الخأأأاص بأأأالحقو  االقتاأأأادية  
 :0966لعام   16والثقااية

 
"... بحغ كل شأخص اأي مسأتوى معيشأي كأافق لأه وألسأرته، يأوار مأا يفأي بحاجأاتهم مأن  

(، 00، مأأن المأأادة 0الغأأذاء )...( وبحقأأه اأأي تحسأأين متواصأأل لظرواأأه المعيشأأية" )الفقأأرة 
 (.00،  من المادة 3وكذلك "الحغ األساسي لكل إنسا  اي التحرر من الجوع" )الفقرة 

 
تعريفأاً  17وقد أعط  لجنة األمم المتحدة المعنية بأالحقو  االقتاأادية واالجتماعيأة والثقاايأة 

 للحغ اي غذاء كافق على النحو التالي:
 

"يتحقغ الحغ اي غذاء كافق عندما يتمكن كل رجل وامأرأة وطفأل، بمفأردهم أو مأع آخأرين، 
. على وسأائل شأرائه األوقات على غذاء كافق أو من الحاول المادي واالقتاادي اي جميع

واحوى الحغ اي الغذاء الكااي يقتضأي )...( تأواار األغذيأة كّمأًا ونوعأًا بدرجأة تكفأي لتلبيأة 
الحاجأأات التغذويأأة لألاأأراد، علأأى أ  تكأأو  خاليأأة مأأن المأأواد الضأأارة، ومقبولأأة مأأن الناحيأأة 

مستدامة ال تتعأار  مأع التمتأع بحقأو  الثقااية، وإمكانية الحاول على تلك األغذية بطر  
اإلنسا  األخرى )...(.  وتشمل إمكانيأة الحاأول عليأه اإلمكانيأة االقتاأادية والماديأة علأى 

  السواء." 

                                                      

i   لغايأة هأأذه الوثيقأأة، تشأأمل اإلشأأارة إلأأى صأأغار منتجأي األغذيأأة أو إلأأى أصأأحاب الحيأأازات الاأأغيرة، أصأأحاب الحيأأازات
الاغيرة والعاملين اي مجأالي الزراعأة واألغذيأة، والاأيادين التقليأديين، والرعأاة، والسأكا  األصأليّين، والأذين ال يملكأو  

 (.CFS:2009/2 Rev.2, p. 11, iiوالشباب )وثيقة إصالح لجنة األمن الغذائي، أرا ق.  وينبغي إيالء أهمية خاصة إلى النساء 
ii   سأأوف تنظأأر الجلسأأة العامأأة للجنأأة األمأأن الغأأذائي العأأالمي اأأي خيأأارات لتوحيأأد واتسأأا  الماأأطلحات المتاأألة باسأأتخدام

 "األمأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن الغأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأذائي"،
وبانتظأار قأرار بشأن  هأذا التوحيأد مأن جانأب . لتغذوي"و"األمن التغذوي"، و"األمن الغذائي والتغذية"، و"األمن الغذائي وا

الجلسة العامة للجنة األمن الغذائي العالمي، ا   المسأودة األولأى مأن اإلطأار االسأتراتيجي العأالمي سأوف تسأتخدم ماأطل  
 المقبلة عند الضرورة. النسخ"األمن الغذائي والتغذية"، على أ  يُحدَّث باستمرار على مدار الوثيقة اي 
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األسباب الجذرية للجوع، والدروس المستفادة، : الثانيالفصل 
 والتحديات المقبلة

 األسباب الهيكلية للجوع وسوء التغذية -ألف
 

من الضروري اهأم األسأباب الهيكليأة واألساسأية النعأدام األمأن الغأذائي وسأوء التغذيأة مأن  
أجل تحديد ووضع أولويات التدابير الالزمة لتعزيز األمن الغأذائي والتغذيأة والحأغ اأي غأذاء كأاف 
لجميأأع النأأاس.  وتأأرد أدنأأاه قائمأأة دالليأأة، وغيأأر شأأاملة، للعوامأأل التأأي قأأد تسأأاهم اأأي الجأأوع وسأأوء 

 :18لتغذية والتي تم جمعها من مجموعة واسعة من الماادرا
 

 الحوكمة )أ(
 

غياب هيكليات الحوكمة المالئمة لضما  االسأتقرار المؤسسأي، والشأفااية، والمسأاءلة،  (0)
يؤدي إلى اتخا  قرارات ااعلأة ويأدعم الحاأول علأى  ماوحكم القانو ، وعدم التمييز، 

 األغذية والوصول إلى مستويات معيشة أعلى  
الحروب، والنزاعات، وغياب األمن وهي عوامل تؤدي دوراً رئيسياً اي تعميغ الجأوع  (3)

الدول الهشة، تعمل النزاعات، وعأدم االسأتقرار السياسأي،  وايوانعدام األمن الغذائي  
 ات على تفاقم انعدام األمن الغذائي وضعف المؤسس

عأأدم وجأأود التأأزام سياسأأي رايأأع المسأأتوى علأأى نحأأو مالئأأم، وعأأدم ترتيأأب أولويأأات  (2)
نحأو مالئأم، بمأا اأي  لأك الفشأل اأي تنفيأذ التعهأدات  علأىمكااحة الجوع وسوء التغذية 

 وااللتزامات السابقة، ومساءلة غير كااية  
اتسأأا  غيأأر مالئأأم اأأي مجأأال وضأأع السياسأأات وترتيأأب األولويأأات اأأي السياسأأات،  (4)

الجوع، وسوء التغذية، وانعأدام األمأن الغأذائي،  لمواجهةوالخطط، والبرامج، والتمويل 
مأأع التركيأأز باأأورة خاصأأة علأأى السأأكا  األضأأعف والأأذين يعأأانو  مأأن انعأأدام األمأأن 

 الغذائي  
المنأأاطغ الريفيأأة، ومشأأاركة غيأأر كاايأأة مأأن جانأأب  خأأدمات حكوميأأة غيأأر مالئمأأة اأأي (3)

اتخأا  القأرارات التأي تأؤثر علأى سأبل المعيشأة  عمليأاتممثلي المجتمعات المحلية اأي 
 ايها 

تجّزؤ التعاو  والتمويل، وتشتّ  المساعدة اي عدد كبيأر مأن المشأاريع التأي تفتقأر إلأى  (6)
 المرتفعة.الحجم لتؤثر بشكل ملحوظ، وتثقل تكاليف اإلدارة 

 
 المسائل االقتصادية وقضايا اإلنتاج )ب(

 
الفقر وعدم إمكانية الوصول إلى الغذاء، غالبا نتيجة ارتفاع البطالة واالاتقار إلى العمل  (0)

االجتماعيأأة  والتوزيأأع غيأأر المناأأف للمأأوارد اإلنتاجيأأة  الحمايأأةالالئأغ  وغيأأاب نظأأم 
قوة الشرائية غير الكااية لأدى العمأال  وي كاألر ، والمياه، واالئتما ، والمعراة  وال

 األجور المنخفضة واقراء الريف والحضر  وانخفا  إنتاجية الموارد 
 اإلنتاج الزراعي  اينمو غير كاف  (3)
إ  عدم وجود نظام تجاري متعّدد األطراف منفأت ، وغيأر تمييأزي، ومناأف، وخأالي  (2)

يشّجع الزراعة والتنمية الريفية اي البلدا  النامية، قأد  وشفافمن الممارسات المخالفة، 
 يساهم اي انعدام األمن الغذائي اي العالم  

انعدام األمن المسأتمر لحيأازة األراضأي والحاأول علأى األراضأي، والميأاه، وغيرهأا  (4)
 المزارعات   للنساءمن الموارد الطبيعية، خاصة بالنسبة 
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ولية والوطنية اي القطأاع الزراعأي والبنيأة التحتيأة الريفيأة، عدم كفاية االستثمارات الد (3)
 األغذية   منتجيال سيما بالنسبة لاغار 

المنتجأين إلأى التكنولوجيأات، والمأدخالت، والمؤسسأات  ات  وصولعدم كفاية ارص  (6)
 الالة 

 عدم كفاية التركيز على اإلنتاج الحيواني اي النظم الزراعية  (7)
تحتيأأة مالئمأأة لتقلأأيص خسأأائر مأأا بعأأد الحاأأاد، وتأأواير النفأأا  إلأأى  عأأدم وجأأود بنيأأة (1)

 األسوا   
 مستويات عالية من هدر األغذية   (9)
 غياب المساعدة الفنية الشاملة الموجهة إلى منتجي األغذية. (01)

 
 المسائل الديموغرافية واالجتماعية )ج(

 
ونقاط ضعفها الخاصة اي ما يتعلّأغ  عدم إيالء اهتمام كافق إلى دور المرأة ومساهمتها، (0)

بسوء التغذية، ومختلف أشكال التمييز القانوني والثقااي التأي تعأاني منهأا  وهأي تشأمل 
 أوجه الضعف التغذوي للنساء واألطفال، والتي قلّما تُعالَج باورة مالئمة 

يأف إلأى : النمأو السأكاني، والتوسأع العمرانأي، والهجأرة مأن الرالديموغراايةالتغيرات  (3)
الحضر، والعمالة الريفيأة، وغيأاب الفأرص لتنويأع سأبل المعيشأة  وتزايأد عأدم التكأااؤ 

 بين ائات السكا  داخل البلدا  
 اجتماعية اعالة، بما اي  لك شبكات األما   حمايةاالاتقار إلى نظم  (2)
يأاً أو التهميش والتمييأز ضأد الفئأات الضأعيفة مثأل السأكا  األصأليين، والمشأّردين داخل (4)

الالجئين، واالستبعاد االجتماعي والثقااي الذي يتعّر  له معظأم ضأحايا انعأدام األمأن 
 الغذائي وسوء التغذية 

لسأأأوء التغذيأأأة، بمأأأا اأأأي  لأأأك الحاأأأول علأأأى الميأأأاه ارمنأأأة  االجتماعيأأأةالمحأأأّددات  (3)
 والتاحاح، ورعاية األم والطفل، والرعاية الاحية الجيدة 

را  المتعلقأة بانعأدام األمأن الغأذائي والتغأذوي وعالجهأا: االسأتهال  الوقاية مأن األمأ (6)
غيأأر المناسأأب واالسأأتهال  المفأأرط لألغذيأأة الأأذي غالبأأاً مأأا ياأأاحبه غيأأاب المغأأذيات 
الدقيقأأة األساسأأية، يمكأأن أ  يسأأبب مشأأاكل خطيأأرة للاأأحة، بمأأا اأأي  لأأك سأأوء التغذيأأة 

 والبدانة   
واإللمام بالكتابة والقراءة وتنثيره على سأوء التغذيأة، بمأا اأي انخفا  مستويات التعليم  (7)

   لك طريقة التغذية الضارة/الممارسات السلوكية
المكرس لحماية الممارسات الفضلى المتالة بتغذية الرّضع والطفولأة  الدعمعدم كفاية  (1)

 المبكرة. 
 

 المناخ/البيئة )د(
 

الكوارث واالستجابة إليها هو عامل يساهم اأي إ  عدم التنهب على نحو مالئم لمواجهة  (0)
الجوع، ما يؤثر علأى جميأع أبعأاد األمأن الغأذائي.  ويتعأر  أولئأك الأذين يعأانو  مأن 
انعأأدام األمأأن الغأأذائي، وكثيأأر مأأنهم يعيشأأو  اأأي منأأاطغ مهمشأأة، لألخطأأار الطبيعيأأة 

 باورة غير متناسبة، وهم األقل قدرة على مواجهة آثارها 
 ظم اإليكولوجية واستنفاد الموارد الطبيعية، وبخاصة التنّوع البيولوجي الن تدهور (3)
تغيّر المناخ على الزراعة، بما اي  لك تدهور األراضي، وتزايد عدم اليقين بشأن   آثار (2)

وحأاالت الجفأاف  وتنثيراتأه أيضأاً علأى الفئأات  الفيضأاناتغالّت المحاصيل، واشتداد 
 السكانية األضعف 

 الموارد الطبيعية على نحو غير مستدام   استخدام (4)
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إيالء انتباه كافق إلأى إدارة ماأايد األسأما  المسأتدامة، وإدارة الغابأات وصأونها،  عدم (3)
 كعامل للحفاظ على مساهمتها اي األمن الغذائي. 

 التجارب السابقة والدروس المستفادة -باء
 

العديأدة الماضأية أنأه علأى الأرغم مأن أ  يتض  مأن النتأائج التأي تحققأ  علأى مأدى العقأود  
، ولهذا 19انتشار الجوع وسوء التغذية قد انخفض، ا    لك حدث بمعدل ال يتناسب مع النمو السكاني

اقد ازدادت األعأداد الفعليأة للسأكا  الأذين يعأانو  مأن الجأوع وسأوء التغذيأة باأورة مزمنأة. وهأذا 
يُبرز الحاجة إلى تركيز أكثر ااعلية من جانب كااة األطراف الفاعلة على التحديات األكثر إلحاحأاً  

اب الماألحة إلأى وهى عملية قد ُصمم اإلطأار االسأتراتيجي العأالمي لأدعمها. ويحتأاج جميأع أصأح
االستعانة بالدروس المستفادة، واستخالص الِعبَر العميقة التي يمكن وضعها اي االعتبار عند وضع 
استراتيجيات أكثر ااعلية لألمن الغذائي والتغذية. وتشمل هذه الدروس ما يلي، مأن دو  أ  تقتاأر 

 عليه:
 

 توجيهه  أ  تكو  البرامج اإلنمائية مملوكة للبلد وخاضعة ل يجب (أ)
النظم الفعالة للحوكمة ضرورية على المستوى القطري، على أ  يشار  ايهأا أصأحاب  (ب)

المسأأتويات، وأ  تضأأّم مؤسسأأات وهيكليأأات، وعمليأأات التخأأا   جميأأعالماأألحة علأأى 
القرارات تكو  اعالة، ومسؤولة، وشفااة لضما  السالم وحكأم القأانو ، وهأي عناصأر 

 ال أساسية اي بيئة مؤاتية لألعم
يجأأب تنكيأأد مشأأاركة النسأأاء كعناصأأر ااعلأأة رئيسأأية اأأي الزراعأأة، نظأأرا لمسأأاهمتها  (ج)

المحتملة اي إنتاج األغذيأة التأي تسأتهلكها البلأدا  الناميأة، مأع اإلنهأاء اأي نفأس الوقأ  
للتمييز الذي يعانين منه بحرمانهن من الحاول على األصول اإلنتاجية وعلى المعراة 

اد الزراعأأي، والخأأدمات الماليأأة التأأي تسأأفر عأأن انخفأأا  عأأن طريأأغ خأأدمات اإلرشأأ
 اإلنتاجية وتوسيع نطا  الفقر 

الحؤول دو  انتقال الجوع وسوء التغذية من جيل إلأى جيأل، بمأا اأي  لأك مأن  ضرورة )د(
 والكتابة اي صفوف النساء والفتيات  ل التعليم وتشجيع تعلّم القراءةخال

القانوني دو  إبالغ ودو  تنظأيم، علأى المسأتويات  تكثيف مكااحة الايد غير ضرورة (هـ)
 الوطنية، واإلقليمية، والعالمية 

ضرورة تقليص المستويات العالية من خسائر ما بعد الحااد وهدر األغذيأة مأن خأالل  )و(
االستثمار اي تحسين البنيأة التحتيأة الريفيأة، بمأا ايهأا االتاأاالت، والنقأل، والتخأزين، 

دة تدوير النفايات على امتداد سلسلة القيمأة  وتقلأيص هأدر األغذيأة الطاقة، وإعا وكفاية
 من جانب المستهلك   

إ  جودة األغذية المستهلكة، وسالمتها، وتنّوعهأا هأي عناصأر مهمأة، وكأذلك محتواهأا  )ز(
 من السعرات الحرارية 

ضما  حاول الفقراء والفئات الضعيفة على الغذاء اي كل األوقات أمر يحتاج إلأى  إ  )ح(
 برامج حماية اجتماعية موجهة وجيدة الاياغة، وإلى شبكات أما .

ضأأرورة إشأأرا  المأأزارعين مأأن أصأأحاب الحيأأازات الاأأغيرة والمجتمعأأات المحليأأة  )ط(
بمأأا اأأي  لأأك بأأرامج  باأأورة وثيقأأة اأأي تاأأميم وتخطأأيط وتنفيأأذ البأأرامج والمشأأاريع

 البحوث 
بنهميأة زيأادة االسأتثمارات المسأؤولة مأن جانأب القطأاع الخأاص اأي  اإلقأرارضرورة  )ي(

الزراعأأأة كنشأأأاط اقتاأأأادي، وبخاصأأأة دور صأأأغار منتجأأأي األغذيأأأة كمسأأأتثمرين، 
 وتعزيزها 
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عكأأأس التراجأأأع اأأأي نمأأأو اإلنتاجيأأأة الزراعيأأأة، واأأأي الوقأأأ  نفسأأأه تفأأأادي  أجأأألمأأأن  ) (
ضأرورة لتطأوير التكنولوجيأا ونقلهأا   ت السألبية علأى االسأتدامة البيئيأة، ثمأةاالنعكاسا

 وللبحوث والتطوير اي القطاعين العام والخاص  ولخدمات اإلرشاد 
السأأأليمة للأأأنظم اإليكولوجيأأأة والمأأأوارد الطبيعيأأأة وكأأأذلك الممارسأأأات  اإلدارةأثبتأأأ   )ل(

ة الزراعية، وزيادة دخأول منتجأي االستدام تحسينالزراعية اإليكولوجية أنها مهمة اي 
  20األغذية، وصمودهم اي مواجهة تغير المناخ

المحلية اي الترويج لألمأن الغأذائي، وبخاصأة أ  األخيأر يتأنثر بالقأدرة  المعارفأهمية  )م(
على إدارة األصول الطبيعية والتنأوع البيولأوجي ويتكيأف مأع التأنثيرات المحليأة لتغيأر 

  المناخ. 
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 الناشئة والتطلع نحو األمامالتحديات  -جيم

 
من خالل التطلع إلى المستقبل، سيكو  مأن الضأروري مواجهأة عأدد مأن التحأديات الناشأئة  

 وتشمل هذه التحديات باورة خاصة: اي مجالي األمن الغذائي والتغذية.
 

 لأدى سأكا  الحضأر والريأف الأذين تتزايأد أعأدادهم،  تلبية الحاجأات الغذائيأة والتغذويأة
 ولديهم أاضليات غذائية متغيرة  

     زيادة اإلنتاج الزراعي المستدام واإلنتاجية 
   تعزيز القدرة على مواجهة تغيّر المناخ 
   .إيجاد حلول مستدامة للتنااس المتنامي على الموارد الطبيعية 
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 الشاملةاألسس واألطر : الثالثالفصل 

 
يقّدم عدد من األطر الشاملة مبادئ واسأتراتيجيات رئيسأية لتحقيأغ األمأن الغأذائي والتغذيأة.   

 ،21وهي تشمل خطة عمل مؤتمر القمة العالمي لألغذية وإعال  رومأا بشأن  األمأن الغأذائي العأالمي
3119 واإلعأأال  الختأأامي للقمأأة العالميأأة لألمأأن الغأأذائي

الطوعيأأة لأأدعم ، والخطأأوط التوجيهيأأة 22
اإلعمال المطرد للحغ اي غذاء كافق اي سيا  األمأن الغأذائي الأوطني، والخطأوط التوجيهيأة بشأن  
الحوكمأأة المسأأؤولة لحيأأازة األراضأأي، وكأأذلك إطأأار العمأأل الشأأامل التأأابع لألمأأم المتحأأدة، والعهأأد 

نساني اأي غأذاء كأاف، الدولي الخاص بالحقو  االقتاادية واالجتماعية والثقااية الذي أقّر الحغ اإل
وجميع القوانين الدولية السارية  ات الالة باألمن الغذائي والتغذية وحقأو  اإلنسأا .  وتتمتأع أطأر 

 العمل التالية بنهمية خاصة التاالها بافة خاصة باألمن الغذائي والتغذية:

 23األهداف اإلنمائية لأللفية -ألف
 

ألمم المتحدة إطاراً يشمل ثمانية أهداف إنمائية شاملة توار األهداف اإلنمائية لأللفية التابعة ل 
للتاأدي للفقأر المأدقع والحرمأا .  وتشأمل األهأداف اإلنمائيأة  3103ومحددة يتوجب تنفيذها بحلأول 

لأللفية غايات وأهداااً للقضاء على الفقر المدقع والجوع  وتعميم التعليم االبتدائي  وتعزيز المسأاواة 
لمأرأة  وخفأض معأّدل وايأات األطفأال  وتحسأين الاأحة النفاسأية  ومكااحأة بين الجنسين وتمكين ا

مأأر  اإليأأدز/ ايأأروس نقأأص المناعأأة البشأأرية، والمالريأأا، وأمأأرا  أخأأرى  وكفالأأة االسأأتدامة 
البيئيأأة، وتطأأوير شأأراكات دوليأأة مأأن أجأأل التنميأأة.  واألهأأداف اإلنمائيأأة لأللفيأأة مترابطأأة.  لأأك أ  

أ( يسأاهم باأورة رئيسأية اأي تحقيأغ  -0يعانو  مأن الجأوع  )الهأدف خفض نسبة األشخاص الذين 
 األهداف اإلنمائية األخرى لأللفية.  

الخطوووط التوجيهيووة الطوعيووة بشووإلن دعووم اإلعمووال المطوورد للحووق فووي غووذاء  -باء
 كووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواف  

 في سياق األمن الغذائي الوطني
 

توار الخطوط التوجيهية الطوعية إطاراً شامالً لتحقيغ أهداف األمن الغذائي والتغذيأة. اهأي  
تدعو إلى أ  يكو  الحغ اأي غأذاء كأافق هأو الهأدف الرئيسأي لسياسأات األمأن الغأذائي، وبرامجأه، 
واسأأتراتيجياته، وتشأأريعاته  وأ  مبأأادئ حقأأو  اإلنسأأا  )المشأأاركة، والمسأأاءلة، وعأأدم التمييأأز، 

لشأأفااية، والكرامأأة اإلنسأأانية، والتمكأأين، وسأأيادة القأأانو ( هأأي التأأي توجأأه األنشأأطة الأأـُماَممة وا
لتحسأين األمأأن الغأأذائي  وأنأه يلأأزم أ  تعمأأل السياسأات، والبأأرامج، واالسأأتراتيجيات، والتشأأريعات 

ادئ على تعزيز تمكين أصحاب الحقو  ومساءلة من تقع عليهم مسؤولية أداء الواجب، بما يعزز مب
  الحقو  وااللتزامات وليس اإلحسا  والادقات. 
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 مبادئ روما الخمسة بشإلن األمن الغذائي العالمي المستدام -جيم
 

تأأوار مبأأادئ رومأأا الخمسأأة بشأأن  األمأأن الغأأذائي العأأالمي المسأأتدام، التأأي اعتمأأدتها القمأأة  
، دعامأة اسأتراتيجية قويأة للعمأأل 3119العالميأة لألمأن الغأذائي اأأي رومأا اأي نوامبر/تشأرين الثأأاني 

المنسأغ مأن جانأأب جميأع أصأأحاب الماألحة علأى المسأأتويات العالميأة واإلقليميأأة والقطريأة، بينمأأا 
 تتبنى النهج المزدوج المسار تجاه محاربة الجوع: 

 
االستثمار اي الخطط  ات الملكية القطريأة، والراميأة إلأى توجيأه المأوارد إلأى بأرامج  :1المبدأ 

 جيدة التاميم ومستندة إلى النتائج. وشراكات
تعزيأأز التنسأأيغ االسأأتراتيجي علأأى المسأأتويات الوطنيأأة واإلقليميأأة والعالميأأة لتحسأأين  :2المبوودأ 

الحوكمة، وتشجيع توزيأع المأوارد علأى نحأو أاضأل، وتالاأي االزدواجيأة اأي الجهأود، وتحديأد 
 الثغرات على صعيد االستجابة.

بذل قاارى الجهد إلتباع نهج مزدوج المسار وشامل لألمن الغأذائي يتأنلف ممأا يلأي:  :3المبدأ 
( 3( إجأأراءات مباشأأرة للمكااحأأة الفوريأأة للجأأوع اأأي صأأفوف الفئأأات السأأكانية األضأأعف  )0)

وبأأرامج متوسأأطة وطويلأأة األجأأل اأأي ميأأادين الزراعأأة المسأأتدامة، واألمأأن الغأأذائي، والتغذيأأة، 
ية الستئاال األسباب الجذرية للجوع والفقر، بما اي  لك اإلعمال المطأرد وبرامج التنمية الريف
.  للحغ اي غذاء كافق

ضأأما  أ  يأأؤدي النظأأام المتعأأدد األطأأراف دوراً قويأأاً مأأن خأأالل إدخأأال تحسأأينات  :4المبوودأ 
مستدامة على صعيد كفاءة المؤسسأات المتعأددة األطأراف، وقأدرتها علأى االسأتجابة والتنسأيغ، 

 ها.واعاليت
ضما  التزام جميع الشركاء التزاماً مسأتداماً وكبيأراً باالسأتثمار اأي الزراعأة واألمأن  :5المبدأ 

الغذائي والتغذية، مع تواير الموارد الالزمة اي التوقي  المناسب وباأورة موثوقأة، والموجهأة 
 للخطط والبرامج المتعددة السنوات.

المسوولولة لحيوواألة األراضووي الخطوووط التوجيهيووة الطوعيووة بشووإلن الحوكمووة  -دال
 ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني

 
صأأادق  لجنأأة األمأأن الغأأذائي العأأالمي اأأي دورتهأأا الخاصأأة الثامنأأة والثالثأأين اأأي مايو/أيأأار  
علأأى الخطأأوط التوجيهيأأة الطوعيأأة بشأأن  الحيأأازة. وهأأي تأأواّر مرجعأأاً وتوجيهأأات لتحسأأين   3103

راضي، وماايد األسما ، والغابات لتحقيغ األمن الغذائي للجميع، ودعم اإلعمال حوكمة حيازة األ
 المطأأأأأأأأأأرد للحأأأأأأأأأأغ اأأأأأأأأأأي غأأأأأأأأأأذاءق كأأأأأأأأأأافق اأأأأأأأأأأي سأأأأأأأأأأيا  األمأأأأأأأأأأن الغأأأأأأأأأأذائي الأأأأأأأأأأوطني

 (.61)ز(، ص  4)أُنظر الجزء 

 المنتديات رفيعة المستوى المعنية بفعالية المعونة:  -هاء
 

سلسلة من خمسة مبادئ أساسية، وهي تنطبغ  إلى 24يستند إعال  باريس وبرنامج عمل أكرا 
 على البلدا  التي التزم  بها:

 :يجب أ  تضع البلدا  الناميأة سياسأاتها واسأتراتيجياتها التنمويأة الخاصأة بهأا،  الملكية
 وأ  تدير عملها الخاص اي مجال التنمية اي الميدا .  

 :المحأأأدَّدة اأأأي  يجأأأب أ  تنسأأأغ الجهأأأات المانحأأأة معونتهأأأا مأأأع األولويأأأات التنسووويق
 استراتيجيات التنمية الوطنية اي البلدا  النامية.
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 :يجأأب أ  تقأأوم الجهأأات المانحأأة بتنسأأيغ عملهأأا التنمأأوي ايمأأا بينهأأا لتالاأأي  المواءمووة
 االزدواجية والتكاليف المرتفعة بالنسبة إلى البلدا  الفقيرة.

 ::بالمعونأة علأى نحأو  يجأب أ  يُرّكأز جميأع األطأراف المعنيأين اإلدارة لتحقيق النتوائ
 أكبر على نتائج المعونة، والفر  الملموس الذي تحدثه اي حياة الفقراء. 

 :يجب أ  تكأو  الجهأات المانحأة والبلأدا  الناميأة مسأؤولة باأورة  المساءلة المتبادلة
أكثر شفااية أمام بعضها البعض بالنسأبة إلأى اسأتخدام أمأوال المعونأة، وأمأام مواطنيهأا 

 لنسبة إلى تنثيرات المعونة. وبرلماناتها با
 

المبأادئ التأي تمثأل األسأاس للتعأاو   25تحّدد شراكة بوسأا ، بالنسأبة إلأى الأذين التزمأوا بهأا 
الفعال من أجل التنمية بين الجهات المانحأة والبلأدا  الناميأة. وتشأمل هأذه المبأادىء ملكيأة أولويأات 

ئج، والشأأراكات الشأأاملة مأأن أجأأل التنميأأة، التنميأأة مأأن جانأأب البلأأدا  الناميأأة، والتركيأأز علأأى النتأأا
والشفااية والمساءلة أمام بعضها البعض. وتتضمن مجاالت العمل الفوري تشجيع التنمية المسأتدامة 
اي حاالت النزاع والهشاشة، والشراكات لتعزيز المقاومة، وخفض قابلية التنثر اي وجأه األزمأات، 

ي من أجل التنمية المستدامة، ومكااحة الفسأاد والتأداقات والتعاو  بين بلدا  الجنوب والتعاو  الثالث
 غير الشرعية، والقطاع الخاص والتنمية، وتمويل تغيّر المناخ.  

ث لألمم المتحدة -واو حدَّ  إطار العمل الشامل الـُم
 

إ  إطار العمل الشامل المحأدث هأو نهأج منّسأغ علأى مسأتوى منظومأة األمأم المتحأدة لأدعم  
. التدابير القطرية التي تأؤدى إلأى سأبل معيشأة ريفيأة مسأتدامة وصأامدة وإلأى أمأن غأذائي وتغأذوي
وبهذه الافة، ليس صكاً متعدد األطراف أو صأكاً حكوميأاً دوليأاً.   وقأد وضأع اريأغ المهأام الرايأع 

وى التابع لمنظومة األمم المتحدة والمعني بأاألمن الغأذائي العأالمي أول إطأار عمأل شأامل اأي المست
الموجزة إلطأار العمأل الشأامل  بالنسخة 3100، واستُكِمل عام 3101، تم تحديثه اي 3111يوليو/تموز 

 لألمم المتحدة.
 

مسأأارات  ويقأأدم مأأوجز إطأأار العمأأل الشأأامل المحأأدَّث عشأأرة مبأأادئ رئيسأأية للعمأأل هأأي: 
مزدوجة إزاء األمن الغذائي والتغذوي  الحاجة إلى نهج شامل  وجود أصحاب الحيأازات الاأغيرة 
وبخاصة النساء اي صميم هذه التأدابير  وزيأادة التركيأز علأى قأدرة تكيأف سأبل المعيشأة األسأرية  

رة مفتوحة ومزيد من االستثمارات األاضل اي األمن الغذائي والتغذوي  وأهمية وجود أسوا  وتجا
وحسأأأنة األداء  وقيمأأأة الشأأأراكات المتعأأأددة أصأأأحاب الماأأألحة والمتعأأأددة القطاعأأأات  وااللتأأأزام 
السياسي المستدام والحوكمة الجيدة  واالستراتيجيات القطرية المتمتعة بدعم إقليمي  والمساءلة عأن 

 النتائج. 

 أطر ووثائق أخرى -ألاي
 

إ  عأأدداً مأأن الوثأأائغ، والاأأكو ، والخطأأوط التوجيهيأأة، والبأأرامج األخأأرى تأأواّر مبأأادىء  
 واستراتيجيات قد تكو   ات صلة بتحقيغ األمن الغذائي.  وهي تشمل:

 
  0919اتفاقية حقو  الطفل لعام 
  0910المدّونة الدولية بشن  تسويغ بدائل لبن األم لعام 
  0979تمييز ضد المرأة لعام اتفاقية القضاء على جميع أشكال ال 
   0992إعال  القضاء على العنف ضد المرأة لعام 
   0993خطة عمل بيجين لضما  حقو  المرأة لعام 
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   069، و91، و17اتفاقيات منظمة العمل الدولية 
  التقييم الدولي للمعراة والعلم والتكنولوجيا اي المجال الزراعي من أجل التنمية 
 عن المؤتمر الدولي لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية اإلعال  الختامي الاادر 
  إعال  األمم المتحدة بشن  حقو  الشعوب األصلية 
 .إطار وخارطة طريغ مبادرة تحسين مستوى التغذية 

 

  



 

06 

اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي 
 والتغذية

 

 توصيات للسياسات والبرام: وتوصيات أخرى: الرابعالفصل 

 
مع مراعاة اإلعمأال المطأرد للحأغ اأي غأذاءق كأافق اأي سأيا  األمأن الغأذائي الأوطني، واأي  

سيا  األطر الشأاملة التأي ورد وصأفها اأي الفاأل الثالأث، ثمأة توااأغ دولأي واسأع بشأن  اسأتجابة 
السياسات المناسبة إلى األسباب الكامنة وراء الجوع وسوء التغذيأة اأي عأدد مأن المنأاطغ.  وتسأتند 

يات اي هذا الفال إلأى القأرارات التأي تأّم التوصأل إليهأا  اأي لجنأة األمأن الغأذائي العأالمي، التوص
باستثناء الجزأين )هاء( و)واو(، حيث تتنتى التوصيات عن ماادر أخرى. لكن هأذه القائمأة ليسأ  
شأأاملة وسأأوف تتطأأور مأأع مأأرور الوقأأ  إ  يجأأري تحأأديث اإلطأأار االسأأتراتيجي العأأالمي باأأورة 

حيث يراعي قرارات لجنة األمأن الغأذائي العأالمي. أمأا التوصأيات الناتجأة عأن المناقشأات منتظمة ب
والتي صأادق  عليهأا لجنأة األمأن الغأذائي العأالمي اسأوف تُأدرج اأي النسأخ المسأتقبلية مأن اإلطأار 
االستراتيجي العالمي. ويةدِرج الفال السادس عأدداً مأن المجأاالت حيأث توجأد ثغأرات معتأرف بهأا 

 اغ ارراء اي مسائل السياسات. اي توا

 26النه: المزدوج المسار -ألف
 

ويحتاج النهج المزدوج المسار، الموحأد اأي ممارسأات منظومأة األمأم المتحأدة والأذي تمأ   
الماادقة عليه كجزء من أحد مبادئ روما لألمن الغذائي العالمي المستدام، إلى إيأالء اهتمأام محأّدد 

رة األجأل واألطأول أجأالً للتاأدي النعأدام األمأن الغأذائي وسأوء وعاجل لكأل مأن التأدخالت القاأي
التأدابير التأي يجأب أ   يالتغذية. ومن المهم، اي هذا النهج، التشديد على أ  "األجل الطويل" ال يعن

تبدأ اي المستقبل، أو بعد االنتهاء من اإلجراء القاير األجأل.  إنمأا يجأب أ  ينطلأغ هأذا  النوعأا  
"المسأأارات" اأأي آ  واحأأد وبطريقأأة متّسأأقة مأأن أجأأل النجأأاح اأأي محاربأأة الفقأأر مأأن التأأدخالت أو 

 .واإلعمال المطرد للحغ اي غذاءق كافق 
 

 العمل المباشر من أجل المعالجة الفورية للجوع وسوء التغذية بالنسبة للفئات األضعف )أ(
 

يجب توجيه االهتمام إلى االحتياجات الفورية ألولئك العاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية  
والتغذوية، و لك تماشأياً مأع الحأغ األساسأي اأي التحأرر مأن الجأوع. ويمكأن أ  تشأمل اإلجأراءات 

مأأال الفوريأأة طائفأأةً مأأن التأأدخالت، مأأن بينهأأا المسأأاعدة الغذائيأأة الطارئأأة، وداأأع أجأأور المعيشأأة للع
الزراعيين، وتدخالت التغذية والتحويالت النقدية وأدوات الحماية االجتماعيأة األخأرى، والحاأول 

 على المدخالت، والتدخالت الخاصة بسياسات أسعار األغذية.
 

ويجأأأب إيأأأالء اهتمأأأام خأأأاص لتلبيأأأة االحتياجأأأات التغذويأأأة للنسأأأاء، وال سأأأيما الحوامأأأل  
ن وبخاصأأة لمنأأع التقأأّزم.  ويُعأأّد األطفأأال مأأن بأأين الفئأأات والمرضأأعات، واألطفأأال دو  ِسأأن السأأنتي

 األكثر تنثراً بانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، واي حاالت األزمات والطوارئ. 
 

التدابير المتوسطة/الطويلة األجل لبناء القدرة على المواجهة ومعالجة األسوباب الجذريوة  )ب(
 للجوع

 
 ، ا   المتطلبات الرئيسية هي:27وعلى النحو الذي ورد وصفه اي برنامج مكااحة الجوع 

 
  تحسأأين اإلنتاجيأأة الزراعيأأة والنهأأو  بسأأبل المعيشأأة واألمأأن الغأأذائي والتغذيأأة داخأأل

 المجتمعات الريفية الفقيرة  وتعزيز األنشطة اإلنتاجية والعمالة الالئقة  
 ا  الحاول على الموارد اإلنتاجية تنمية وصو  الموارد الطبيعية  وضم 
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  توسيع نطا  البنية التحتية الريفية، بما اي  لك المرااغ الالزمة لضما  األما  الغأذائي
 وصحة الحيوا  والنبات  وتوسيع سبل ولوج األسوا  

  تعزيأأز القأأدرات اأأي مجأأال توليأأد المعلومأأات ونشأأرها )البحأأوث، اإلرشأأاد، والتعلأأيم
 واالتااالت( 

 
 المسارين ربط )ج(

 
من الضروري إقامة روابط مالئمة بين مساري التأدخالت المباشأرة أو الفوريأة والتأدخالت  

والتأي  -المتوسطة/والطويلة األجل. ويمكن أ  تكو  أدوات الحماية االجتماعية مثل شبكات األمأا  
، اتجعأأل بمثابأأة جسأأر يأأربط بأأين المسأأارين -تتأأواار أساسأأاً علأأى شأأكل تحأأويالت نقديأأة أو غذائيأأة 

االنتقال من المساعدة اإلنسانية لالحتياجات المزمنة إلى نُهُج إنمائية متوقعأة، طويلأة األجأل بمأا اأي 
ويمكن أ  تراع هذه األدوات من مستويات تغذية الطفأل، .  لك االستثمارات العامة اي البنية التحتية

مستقبلي، وبذلك تزيأد القأدرة علأى وتحسِّن التنمية المعراية، والتحايل المدرسي، وإنتاجية العمل ال
ويمكأأن لأأنظم الحمايأأة االجتماعيأأة أ  تسأأهم أيضأأاً اأأي اعتمأأاد الخيأأارات . الكسأأب وتشأأّجع التنميأأة

. المعيشأأية التأأي تنطأأوي علأأى مخأأاطرة أعلأأى ودخأأل أعلأأى، وتخفّأأف مأأن بعأأض إخفاقأأات األسأأوا 
 ج واألسوا  المحلية.وأخيراً، يمكنها أ  تُنفَّذ بطر  تسهم هي األخرى اي تشجيع اإلنتا

 
ومأأع  لأأك، اأأ   عناصأأر الحمايأأة االجتماعيأأة تتسأأم غالبأأاً بعأأدم التنسأأيغ، وقَِاأأر األجأأل،  

 والتمويأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن الخأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأارج،
الكثيأأر مأأن  ويعأأاني. وال تأأنعكس باأأورة مالئمأأة اأأي اسأأتراتيجيات األمأأن الغأأذائي والحأأد مأأن الفقأأر

العمأأال الأأزراعيين، والعأأاملين اأأي إنتأأاج األغذيأأة، وأَُسأأرهم مأأن الجأأوع وسأأوء التغذيأأة، أل  قأأوانين 
العمل األساسية وسياسات الحد األدنى لألجور ونظم الضما  االجتماعي ال تشأمل العمأال الأريفيين.  

  بالنسأأبة إلأأى األمأأن كمأأا أ  العمالأأة الرسأأمية، وضأأما  الحأأّد األدنأأى للعأأيش همأأا عأأامال  أساسأأيا
. ويجب كسر حلقة التوكل، والتحول مأن الأدعم القاأير األجأل إلأى الأدعم 28الغذائي والتغذية للعّمال

األطول أجأالً. وينبغأي أ  تأرد البأرامج االجتماعيأة كجأزء ال يتجأزأ مأن التشأريعات الوطنيأة لتكفأل 
ارليات المحلية القائمة لشبكات األما  االستدامة الطويلة األجل، والقدرة على التنبؤ.  وينبغي إدراج 

بهدف تعزيزها كتدابير إلنقا  الحياة وسّد الثغرات حين تجد المجتمعات المحلية نفسأها اأي حالأة مأن 
 .الجوع وانعدام األمن الغذائي. )انظر القسم األول(

 
الأأنَهج وتفأأر  البلأأدا  التأأي تمأأر بنزمأأات ممتأأدة أو متكأأررة تحأأديات أكبأأر بالنسأأبة لتنفيأأذ  

  )أُنظر القسم حاء(. . المزدوج المسار، وقد تتطلّب اعتبارات خاصة بما اي  لك نهج خاصة بالسيا 
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أعمووال لجنووة األموون الغووذائي العووالمي الجاريووة بشووإلن التقريووا بووين السياسووات  ات الصوولة بهووذ  
 المسإللة:

 
األزمأات الممتأدة،  اي أعقاب منتدى الخبراء الرايع المستوى المعني باألمن الغذائي اي ظل 

تأم إنشأاء اريأغ  (3103)سأبتمبر/أيلول  العأالمي الغأذائيوالذي تأم تنظيمأه تحأ  رعايأة لجنأة األمأن 
األزمأأات  العمأأل المفتأأوح العضأأوية المعنأأي ببرنأأامج العمأأل لمعالجأأة انعأأدام األمأأن الغأأذائي اأأي ظأأل

أهميأأة معالجأأة لأأيس اقأأط  مأأع مراعأأاة 29الممتأأدة وقأأد يعأأالج القضأأايا المتعلقأأة بأأالربط بأأين المسأأارين
 االحتياجات القايرة األمد احسب، بل وأيضا تعزيز التنمية اي األجل الطويل. 

أليووادة االسووتثمارات التووي تراعووي أحوووال أصووحاب الحيوواألات الصووغيرة فووي  -باء
 30الزراعة

 
من المعروف أ  الجزء األكبر من االستثمارات اي الزراعة يقوم به المزارعو  وأصأحاب  

الحيازات الاغيرة أنفسهم، وجمعياتهم التعاونية، والمشروعات الريفية األخأرى، اأي حأين أ  بقيأة 
االستثمارات يقوم بها عدد كبير من الجهات الفاعلة الخاصة، الكبيرة والاغيرة، على امتداد سلسألة 
ة، القيمة، وكذلك جهات من جانب الحكومات. ويأؤدي المزارعأو  مأن أصأحاب الحيأازات الاأغير

وكثيأر مأنهم مأن النسأاء، دوراً رئيسأياً اأي إنتأاج معظأم األغذيأة التأي تُسأتهلك محليأاً اأي العديأد مأن 
 .31األقاليم النامية، وهم المستثمرو  الرئيسيو  اي قطاع الزراعة اي كثير من البلدا  النامية

 
تُوصوى الودول، والمناموات الدوليوة واإلقليميوة، وجميووع أصوحاب المصولحة اعخورين المعنيوين بمووا 

 :32يلي
 

ضأأأما  أ  تُعطَأأأى االسأأأتثمارات العامأأأة، والخأأأدمات، والسياسأأأات المتعلقأأأة بالزراعأأأة  (أ)
األولوية الواجبة لتعزيز ودعم واستكمال استثمارات أصحاب الحيأازات الاأغيرة، مأع 

خاص للمرأة المنتجأة لألغذيأة التأي تواجأه صأعوبات معينأة، وتحتأاج إلأى إيالء اهتمام 
 سياسات نوعية، وإلى الدعم 

ضما  أ  تُعطي السياسات الزراعية واالستثمار العام األولوية إلنتاج األغذية وتحسين  )ب(
، خاصأأة للسأأكا  األضأأعف، وزيأأادة صأأمود نظأأم األغذيأأة المحليأأة التغذيأأةمسأأتويات 

لتنأأوع البيولأأوجي.  ويلأأزم توجيأأه االهتمأأام إلأأى تعزيأأز اإلنتأأاج المسأأتدام والتقليديأأة، وا
لألغذيأأة مأأن جانأأب أصأأحاب الحيأأازات الاأأغيرة، وتخفأأيض خسأأائر مأأا بعأأد الحاأأاد، 
وزيأأأادة القيمأأأة المضأأأااة بعأأأد الحاأأأاد، وتشأأأجيع أسأأأوا  األغذيأأأة المحليأأأة والوطنيأأأة 

ك وسأائل النقأل، والتخأزين، واإلقليمية لاال  أصحاب الحيازات الاأغيرة، بمأا اأي  لأ
 والتجهيز 

ضما  أ  تقوم السياسات واالستثمارات العامأة بأدور محفّأز اأي صأياغة شأراكات بأين  )ج(
المستثمرين الزراعيين، بما اي  لك شراكات بين القطاعين العام والخأاص، وشأراكات 

لقأى بين تعاونيات المزارعين الخاصة، وشراكات داخل القطاع الخأاص، لضأما  أ  تت
 ماال  أصحاب الحيازات الاغيرة الخدمات، وأ  تُاا  بواسطة تلك الشراكات   

تشجيع وتنفيذ السياسات التي تيّسر حاول أصحاب الحيازات الاغيرة على االئتمأا ،  (د)
 والموارد، والخدمات التقنية وخدمات اإلرشاد الزراعي، والتنمين واألسوا   

األسأأوا  الجديأأدة، والمخأأاطر البيئيأأة التأأي تواجأأه زراعأأة توجيأأه االهتمأأام الالئأأغ إلأأى  (هـ)
أصحاب الحيازات الاغيرة، وتاميم الخأدمات والسياسأات االسأتثمارية للتخفيأف مأن 
هأأذه المخأأاطر، وتعزيأأز قأأدرة أصأأحاب الحيأأازات الاأأغيرة مأأن النسأأاء والرجأأال علأأى 

ات الماليأة إدارتها )مثال، تمكين أصحاب الحيأازات الاأغيرة مأن الحاأول علأى األدو
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وأدوات إدارة المخأأاطر مثأأل الضأأما  المحاأأولي التجديأأدي، وإدارة مخأأاطر األحأأوال 
 الجوية، وضما  األسعار ونواتج االئتما  التجديدي( 

إشرا  المنظمات التي تمثل أصحاب الحيازات الاغيرة مأن الرجأال والنسأاء والعمأال  (و)
السياسات الخاصة باالستثمار اي  الزراعيين باورة ناشطة اي صياغة، وتنفيذ، وتقييم

 الزراعة، واي تاميم برامج االستثمار اي الزراعة، وسالسل القيمة الغذائية. 
 

وقأأد أُدِرجأأ  توصأأيات أخأأرى مهمأأة يمكأأن أ  تُسأأهم اأأي زيأأادة االسأأتثمارات التأأي تراعأأي  
غذيأأة اعتبأأارات أصأأحاب الحيأأازات الاأأغيرة اأأي الزراعأأة تحأأ  عنأأوا  "تأأدابير لزيأأادة إنتأأاج األ

وتواارهأأا"، اأأي القسأأم جأأيم )"مواجهأأة تقلأأب أسأأعار األغذيأأة"(، وكأأذلك اأأي القسأأم هأأاء )"زيأأادة 
 اإلنتاجية واإلنتاج الزراعي بنسلوب اجتماعي واقتاادي مستدام بيئياً"(.

 
الحوكمأأة الجيأأدة للحيأأازة أمأأر حاسأأم لتشأأجيع االسأأتثمار الأأذي يراعأأي اعتبأأارات أصأأحاب  

راعة، نظراً إلى أ  الحيازة غير المستقرة تثبط االسأتثمار، وبخاصأة اأي الحيازات الاغيرة اي الز
حالة صغار منتجي األغذية، الذين غالباً ما تكو  حقو  الحيازة لديهم غيأر مضأمونة إلأى أبعأد حأد. 
لذا، يوصى بشأدة بتنفيأذ الخطأوط التوجيهيأة بشأن  الحوكمأة المسأؤولة لحيأازة األراضأي اأي سأيا  

 التأأأأي تراعأأأأي اعتبأأأأارات أصأأأأحاب الحيأأأأازات الاأأأأغيرة اأأأأي الزراعأأأأة زيأأأأادة االسأأأأتثمارات
 )أُنظر القسم زاي(. 

 
أعمووال لجنووة األموون الغووذائي العووالمي الجاريووة بشووإلن التقووارب بووين السياسووات  ات الصوولة بهووذ  

 المسإللة:
 

الأأذي  تعمأل لجنأأة األمأن الغأأذائي العأالمي علأأى بلأورة مبأأادئ االسأتثمار الزراعأأي المسأؤول 
يراعأأي  الأأذييأأنهض بأأاألمن الغأأذائي وبالتغذيأأة، وأثبتأأ  أ  تلأأك المبأأادئ سأأوف تَعتأأُد باالسأأتثمار 

اعتبارات أصحاب الحيازات الاأغيرة كنحأد المعأايير لتوصأيف االسأتثمارات المؤسسأية المسأؤولة 
 ةمي دراسأاي الزراعة. وقد أجرى اريغ الخبراء الرايع المسأتوى التأابع للجنأة األمأن الغأذائي العأال

مقارنة للمعوقات التي تواجه استثمار أصحاب الحيازات الاغيرة اأي الزراعأة، و لأك اأي سأياقات 
، مأأا سأأيقدم المزيأأد مأأن المعلومأأات 33مختلفأأة مسأأتعيناً بخيأأارات سياسأأاتية لمواجهأأة تلأأك المعوقأأات

   .العالمي الغذائيللمداوالت والتوجيهات المحددة داخل لجنة األمن 
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 34الت األمم المتحدة تضافر جهودها لمساعدة المزارعينمواألمبيق: وكا
 

نجحأأ  حكومأأة موزامبيأأغ اأأي تنفيأأذ برنأأامج مشأأتر  بعنأأوا  "بنأأاء سالسأأل قيمأأة للسأألع األساسأأية 
وروابط السو  لرابطات المزارعين"، و لك بأدعم مأن برنأامج األغذيأة العأالمي، ومنظمأة األغذيأة 

عيأأة، ونظأأام قضأأايا المأأرأة اأأي األمأأم المتحأأدة، وقأأد والزراعأأة، والاأأندو  الأأدولي للتنميأأة الزرا
.  وهذا البرنأامج تقأوم 3100أسرة من أسر المزارعين حتى نهاية عام  00 111استفادت منه أكثر من 

بتنسأأيقه حكومأأة موزامبيأأغ بأأدعم مأأن برنأأامج األغذيأأة العأأالمي، اأأي حأأين يجأأري تنفيأأذه مأأن جانأأب 
منظمة األغذية والزراعة والاندو  الدولي للتنمية الزراعية.  والبرنامج مأرتبط بمبأادرة "الشأراء 

بلأداً، وتواّأغ بأين طلأب برنأامج  30اأي من أجل التقّدم" التابعة لبرنامج األغذية العالمي، والتي تنفَّأذ 
األغذيأأة العأأالمي علأأى األغذيأأة األساسأأية ودعأأم الشأأركاء مأأن جهأأة اإلمأأدادات لمسأأاعدة أصأأحاب 
الحيأأازات الاأأغيرة علأأى اإلنتأأاج، وولأأوج األسأأوا ، وكسأأب المزيأأد. واأأي موزامبيأأغ، اضأأطلع  

ووزارة التخطأأأيط  مؤسسأأأات حكوميأأأة مأأأن قبيأأأل وزارة الزراعأأأة، ووزارة الاأأأناعة والتجأأأارة،
والتنمية، بدور رئيسي اي مجال التنسيغ على المستويين الوطني والمحلي، اي حين واّرت خأدمات 

 المقاطعة لألنشطة االقتاادية اإلرشاد الزراعي للعّمال.  
 

وبالنسبة إلى صغار المزارعين مثل إتالفينا، تنت  اوائد عديدة عن هذا البرنامج. وإتالفينا، التي هأي 
مقاطعة زامبزيا الشمالية، عضوة اي إحدى منظمات المأزارعين األربعأة عشأرة اأي مولوكأوي من 

المشاركة اي البرنامج المشتر . وقد تّم تدريب المزارعين لتحسين أسأاليب إنتأاجهم، وزيأادة جأودة 
منتجأأاتهم مأأن خأأالل تقنيأأات تنظيأأف خاصأأة متأأواّرة اأأي منأأازلهم. "حضأأرت دورة تدريبيأأة أقامتهأأا 

. وعلّمنأا  لأك التأدريب كيأف نأزرع بأذورنا بطأر  3101األغذية والزراعة اأي مأارس/آ ار منظمة 
مختلفة، وكيف نروي محاصيلنا، وكيف نضمن جودة البذور"، تارح إتالفينا. "اي الماضي، كنأ  
أحال على أسعار منخفضة مقابأل الأذرة التأي أبيعهأا  أّمأا ار ، ابأات ب مكأاني أ  أااأل الحبأوب 

 لى أسعار أاضل مقابل نوعية أاضل من الذرة".  وأ  أحال ع
 

وواّأأأر برنأأأامج األغذيأأأة العأأأالمي التمويأأأل إلقامأأأة مسأأأتودعات جديأأأدة وسأأألوات اأأأي المزرعأأأة اأأأي 
المجتمعات المحلية، لمساعدة المزارعين على تحسين عملية تخأزين محاصأيلهم، وتمكيأنهم مأن بيأع 

موقعاً لعمليات البيع المختلطة، وبالتالي لتحديأد وكذلك، واّرت المستودعات . منتجاتهم بنسعار أعلى
أسعار أكثر مالءمة. وتمثل دور الاندو  الدولي للتنمية الزراعيأة اأي العمأل علأى إنشأاء صأندو  
ضمانات تتولّى إدارته مؤسسة محلية للتمويل الاغير تُستخَدم لتغطية مخاطر أي تخلّأف اأي تسأديد 

و  الأأدولي للتنميأأة الزراعيأأة المأأزارعين والشأأركاء القأأرو . ويأأدعم كأأّل مأأن الحكومأأة والاأأند
لين اي إجراء مفاوضأات مأع المؤسسأات الماليأة لتحديأد أاضأل الشأروط الممكنأة، اأي العقأود  المخوَّ

وتتأذّكر . التي تُبَرم بين منظمات المزارعين على أ  يشّكل برنامج األغذية العالمي نوعاً من الكفالأة
لدخل الذي جنيته مأن زيأادة مبيعأاتي مأن الأذرة والفاصأولياء يسأم  لأي إتالفينا بكل ارح قائلة: "إ  ا

 بتوسيع إنتاجي، وتعليم أوالدي، وتلبية االحتياجات األخرى اي عائلتي".   
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 35مواجهة التقلا المفرط في أسعار األغذية -جيم
 

يعأأاني السأأكا  األكثأأر اقأأراً باأأفة خاصأأة مأأن تقلبأأات أسأأعار األغذيأأة، وكأأذلك مأأن تكأأاليف  
كما يتنثر صغار منتجي األغذية أيضاً بفعل قدر أكبأر مأن عأدم اليقأين قأد يأنعكس . المدخالت والنقل

ع ويفر  التقلب الشديد لألسعار، الذي قد ينتي نتيجة للتنو. سلباً على اإلنتاج وعلى دخول األسوا 
اأأي جانأأب اإلمأأدادات، تحأأديّات اجتماعيأأة وسياسأأية بالنسأأبة إلأأى السأألطات الوطنيأأة. وقأأد اسأأتتبع  
االستجابات لمثل هذه التحديات اي بعض األحيا  تدخالت اي كل حالة على حدة، وغير منسأقة اأي 

بأرز أسوا  األغذية والزراعأة، األمأر الأذي قأد يفأاقم تقلّأب األسأعار والوضأع العأالمي لألسأوا . وت
ضأأرورة بأأذل جهأأود دوليأأة متّسأأقة للتاأأدي لألسأأباب الهيكليأأة للتقلأأب المفأأرط اأأي أسأأعار األغذيأأة، 
ولضأأما  أال تقأأّو  تنثيراتهأأا الحأأغ اأأي الغأأذاء الأأذي يتمتأأع بأأه المسأأتهلكو  والمنتجأأو  الاأأغار 

 . 36الهامشيو 
 

ااة والفاعلأة، أ  وب مكا  التداقات التجاريأة المفتوحأة داخأل البلأدا  وبينهأا، واألسأوا  الشأف 
تأأؤدي دوراً إيجابيأأاً اأأي تعزيأأز األمأأن الغأأذائي والتغذيأأة.  وينبغأأي السأأعي إلأأى تعزيأأز الفأأرص اأأي 

 األسوا  الدولية و لك من خالل مفاوضات تجارية متعددة األطراف. 
 

لذلك تُوصى الدول والمنامات الدولية واإلقليمية وأصوحاب المصولحة اعخورون المعنيوون بتطووير 
 :37التدابير التالية، من بين غيرها من التدابير وتنفيذ

 
 تدابير لزيادة إنتاج األغذية وتوافرها، ولتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات:

 
زيادة االستثمار العام والخاص المستقر والمستدام لتعزيز نظم إنتاج أصحاب الحيازات  (أ)

الاأأغيرة، وتشأأجيع اإلنتاجيأأة الزراعيأأة، ودعأأم التنميأأة الريفيأأة، وزيأأادة القأأدرة علأأى 
 إلى زراعات أصحاب الحيازات الاغيرة  خاصالامود، مع إيالء اهتمام 

الزراعية والتنمية وتمويلهأا، بمأا اأي  لأك عأن  التوسع بدرجة كبيرة اي البحوث تشجيع (ب)
طريأأأغ تعزيأأأز أعمأأأال الجماعأأأة االستشأأأارية للبحأأأوث الزراعيأأأة الدوليأأأة التأأأي تأأأم 

، ودعأأم نظأأم البحأأوث الوطنيأأة، والجامعأأات العامأأة، ومؤسسأأات البحأأوث، 38إصأأالحها
ة، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتقاسم المعراة والممارسات، بما اي  لك الزراعة األسأري
 وتنمية القدرة عن طريغ التعاو  بين الشمال والجنوب، والتعاو  بين بلدا  الجنوب  

دعأأم قيأأام البلأأدا  األعضأأاء بوضأأع أو باسأأتعرا  اسأأتراتيجيات وطنيأأة شأأاملة لألمأأن  (ج)
الغذائي والتغذية تكو  مملوكة للبلدا  وخاضعة لتوجيهاتها، وتستند إلى األدلة، وتشأمل 

سيين على المستوى الوطني، وخاصة المجتمأع المأدني، والمنظمأات كااة الشركاء الرئي
النسائية ومنظمات المزارعين، وتؤكد تماسك السياسات اي القطاعات المعنيأة، بمأا اأي 
  لك السياسات االقتاادية الوطنية، و لك لمواجهة التقلب المفرط اي أسعار األغذية  

خسأأائر اأأي النظأأام الغأأذائي، بمأأا اأأي  لأأك بحأأث اإلجأأراءات والحأأوااز لتقليأأل الهأأدر وال (د)
 مواجهأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة خسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأائر

 ما بعد الحااد.
 

 إجراءات للحد من تقلا األسعار
 

المعلومأات المتعلقأة بنسأوا  األغذيأة  لتحسأين 39دعم نظام معلومات األسوا  الزراعيأة (هـ)
وزيأأادة شأأفاايتها، وإشأأرا  المنظمأأات الدوليأأة، والجهأأات الفاعلأأة اأأي القطأأاع الخأأاص، 
والحكومات و لك لضأما  النشأر العأام لمنتجأات المعلومأات الرايعأة الجأودة والخاصأة 

 باألسوا  الغذائية اي الوق  المالئم 
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اسأأتجاباتها بشأأكل أاضأأل اأأي أوقأأات أزمأأات أسأأعار بحاجأأة البلأأدا  إلأأى تنسأأيغ  اإلقأأرار (و)
األغذيأأة، بمأأا اأأي  لأأك عأأن طريأأغ منتأأدى االسأأتجابة السأأريعة التأأابع لنظأأام معلومأأات 

 األسوا  الزراعية 
 تحسين شفااية أسوا  المشتقات الزراعية وتنظيمها واإلشراف عليها  (ز)
  متسأما بالشأفااية وقأابال مع اإلشارة إلى أهمية وجود نظام تجاري دولأي لألغذيأة يكأو (ح)

للتوقع مأن أجأل التخفيأف مأن التقلبأات المفرطأة اأي األسأعار، ينبغأي مواصألة التركيأز 
على إقامة نظام تجاري متعدد األطراف، خاضع للمساءلة، وقائم على القواعد، يراعأي 
 الشواغل المتالة باألمن الغذائي والتغذية، وخاصة شواغل أقل البلأدا  نمأواً، والبلأدا 
النامية المستوردة الاااية لألغذية.  واي هذا السيا ، دعم االختتام الطموح والمتواز  

 والشامل لجولة الدوحة للتنمية، طبقاً لواليتها 
و لأك  –حيثمأا يتناسأب وإ ا اقتضأ  الضأرورة  –استعرا  سياسأات الوقأود الحيأوي  (ط)

الفرص والتحديات التي قأد تمثلهأا استنادا إلى تقييمات متوازنة قائمة على الِعلم، لتحديد 
هذه السياسات بالنسأبة لألمأن الغأذائي، حتأى يتسأنى إنتأاج الوقأود الحيأوي حيثمأا يكأو  

 مجدياً من الناحية االجتماعية واالقتاادية والبيئية. 
 

 تدابير للتخفيف من التإلثيرات السلبية لتقلا األسعار
 

التنثيرات السلبية لتقلأب األسأعار، بمأا اأي  زيادة دور الدولة، حيثما يتناسب، اي تخفيف (ى)
 لأأك عأأن طريأأغ وضأأع اسأأتراتيجيات وشأأبكات أمأأا  وطنيأأة مسأأتقرة وطويلأأة األجأأل 
للحمايأأأة االجتماعيأأأة، تعنأأأى بشأأأكل خأأأاص بفئأأأات السأأأكا  المستضأأأعفة مثأأأل النسأأأاء 
 واألطفأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال، ويمكأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن مضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاعفتها وتوسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيعها

 اي أوقات األزمات 
اسأأتخدام شأأبكات األمأأا  االجتمأأاعي الوطنيأأة والمحليأأة، وآليأأات التوريأأد المحليأأة، كلّمأأا  ( )

تناسب  لأك، لتقأديم المعونأة الغذائيأة، مأع األخأذ اأي االعتبأار لعامأل الوقأ ، والسأو ، 
واإلنتاج، والعوامل المؤسسية، وعوامل أخرى  ات الالة واقاً لقواعد النظام التجأاري 

 المتعدد األطراف  
تطأأوير أدوات إدارة المخأأاطر، بمأأا اأأي  لأأك للتخفيأأف مأأن تأأنثير صأأدمات األسأأعار،  (ل)

إلدراجها اي االستراتيجيات الوطنية المتالة باألمن الغذائي، وتركيزها على التخفيأف 
من مخاطر تقلب أسعار األغذية بالنسبة للفئات األضعف.  وينبغي إيالء االهتمام أيضأاً 

ى والأأدروس المسأأتفادة بالنسأأبة لاأأغار منتجأأي األغذيأأة إلأأى إدراج الممارسأأات الفضأأل
 الُمعَرِضين للادمات  

إزالة القيود أو الضرائب غير العادية على األغذيأة التأي تأّم شأراؤها ألغأرا  إنسأانية  (م)
 غير تجارية من جانب برنامج األغذية العالمي وعدم ارضها اي المستقبل  

مساعدة الغذائيأة، ال سأيما اأي أوقأات ارتفأاع أسأعار الترحيب بمزيد من الدعم الدولي لل ( )
 األغذية وتقلبها استناداً إلى الحاجة، بما اي  لك اي إطار اتفاقية المعونة الغذائية. 

 
أعمووال لجنووة األموون الغووذائي العووالمي الجاريووة بشووإلن التقريووا بووين  السياسووات  ات الصوولة بهووذ  

 المسإللة:
 

وى المعني بأاألمن الغأذائي والتغذيأة علأى دراسأة تتعلأغ وقد عمل اريغ الخبراء رايع المست 
بالوقود الحيوي واألمن الغذائي سوف تقدم المزيد من المعلومات للمداوالت والتوجيهات داخل لجنة 

 .العالمي الغذائياألمن 
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 توصيات لجنة األمن الغذائي العالمي على صعيد تقريا أكبر بين السياسات بشإلن هذ  القضية
 

لجنة األمن الغذائي العالمي بن  تقوم المنظمات الدولية المعنيأة، مأن خأالل التشأاور أوص   
مأأع جميأأع أصأأحاب الماأألحة المعنيأأين، بمواصأألة تقيأأيم العقبأأات ومأأدى اعاليأأة إنشأأاء احتياطيأأات 

وطلب  كذلك من المنظمات الدولية، وبالتشاور مع . غذائية، محلية ووطنية وإقليمية، والحفاظ عليها
المالحة ارخرين المعنيين، بلورة إطار عمل لمسودة مدونة سلو  طوعية خاصأة بأ دارة  أصحاب

 احتياطيات أغذية الطوارئ اإلنسانية.  
 

 40ما هو ناام معلومات األسواق الزراعية؟
 

إ  النظام العالمي لمعلومات األسوا  الزراعية، الذي أطلقته مجموعة العشرين، يهأدف إلأى تعزيأز 
توقعأأات األسأأوا  بشأأن  القمأأ ، والأأذرة، واألرز واأأول الاأأويا مأأن خأأالل توثيأأغ المعلومأأات عأأن 

ويهأدف هأذا النظأام إلأى . التعاو  والحوار بأين البلأدا  الرئيسأية المنتجأة، والماأّدرة، والمسأتوردة
تحسأأين المعلومأأات المتعلقأأة باألسأأوا  الزراعيأأة، والتحاليأأل، والتوقّعأأات علأأى المسأأتويين الأأوطني 

قأأديم التقأأارير عأأن ظأأروف السأأو  الدوليأأة، بمأأا ايهأأا أوجأأه الضأأعف البنيأأوي، عنأأد والأأدولي  وت
االقتضاء، وتعزيز القدرة العالمية من حيث اإلنذار المبكر بشن  هأذه التحّركأات  وجمأع المعلومأات 
عن السياسات وتحليلها، وتشجيع الحوار واالستجابات، وتنسأيغ السياسأات الدوليأة  وبنأاء القأدرات 

يانأأات اأأي البلأأدا  المشأأاركة.  ويضأأم المشأأاركو  اأأي مجموعأأة نظأأام معلومأأات األسأأوا  لجمأأع الب
الزراعيأة بلأأدا  مجموعأة العشأأرين، وإسأبانيا، وبلأأدا  مأن خأأارج مجموعأة العشأأرين تمتلأك حاأأة 

ويتنلف نظام معلومأات األسأوا  . ملحوظة من اإلنتاج العالمي وتجارة السلع التي يغطّيها هذا النظام
الزراعيأأة مأأن أمانأأة، تضأأم تسأأع منظمأأات دوليأأة وحكوميأأة دوليأأة، قأأادرة علأأى جمأأع المعلومأأات 

يخأأص حالأأة األغذيأأة وتوقعاتهأأا  واريقأأا عالميأأا معنيأأا  ايمأأاوتحليلهأأا، ونشأأرها باأأورة منتظمأأة 
عضاء  ومنتدى االستجابة بالمعلومات الخاصة بسو  األغذية مع ممثلين تقنيين من جميع البلدا  األ

السأأريعة، يتأأنلف مأأن كبأأار المسأأؤولين اأأي عواصأأم البلأأدا  األعضأأاء اأأي نظأأام معلومأأات األسأأوا  
الزراعية.  والروابط القائمة بأين نظأام معلومأات األسأوا  الزراعيأة ولجنأة األمأن الغأذائي العأالمي 

النظأأام ولجنأأة األمأأن الغأأذائي  أساسأأية جأأداً. وهأأذا يشأأمل حأأواراً بأأين منتأأدى االسأأتجابة السأأريعة اأأي
العأأالمي، وبخاصأأة مأأن خأأالل تمثيأأل رئأأيس لجنأأة األمأأن الغأأذائي العأأالمي كمراقأأب دائأأم اأأي نظأأام 

 .معلومات األسوا  الزراعية
 

التصوووودي لقضووووايا المسوووواواة بووووين الجنسووووين فووووي مجووووالي األموووون الغووووذائي  -دال
 41والتغذية

 
المأأرأة بشأأكل حيأأوي اأأي تحقيأأغ األمأأن الغأأذائي والتغذيأأة اأأي البلأأدا  الناميأأة، ولكنهأأا  تسأأاهم 

تتمتأأع دائمأأا ب مكانيأأة أقأأل حجمأأا مأأن الرجأأل اأأي الحاأأول علأأى المأأوارد والفأأرص باعتبارهأأا مأأن 
وغالباً مأا تفتقأر المأرأة إلأى أمأن حيأازة أراضأيها، وإلأى الحاأول علأى . المزارعين األكثر إنتاجية

مثأأل األسأأمدة، وسأأالالت البأأذور المحّسأأنة، والمعأأدات الميكانيكيأأة، والتعلأأيم األساسأأي المأأدخالت 
. المتّاأأل باألنشأأطة الزراعيأأة، والحاأأول المناسأأب علأأى االئتمأأا  وخأأدمات اإلرشأأاد الزراعأأي
 وعالوةً علأى  لأك، غالبأاً مأا تتعأّر  للعنأف الهيكلأي. وطبقأاً لتقريأر حالأة األغذيأة والزراعأة عأام

، ا   سد الثغرة بين الرجل والمرأة اي الحاول على المأدخالت يمكأن أ  يزيأد مأن غأالت 42 3100
اأي المائأة، وهأذا يمكأن بأدوره أ  يزيأد مأن اإلنتأاج اأي  21إلى  31مزارع المرأة بنسبة تتراوح من 
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ة اأأي المائأة، وأ  يقلّأل مأن انتشأأار نقأص التغذيأة بنسأأب 4إلأى  3.3البلأدا  الناميأة بنسأبة تتأأراوح بأين 
   اي المائة. 07إلى  03تتراوح من 
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لذلك تُوصى الدول، والمنامات الدولية واإلقليمية، وجميوع أصوحاب المصولحة اعخورين المعنيوين، 
 بالقيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووام بموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا يلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي،

 :43من بين أمور أخرى
 

تشأأجيع قيأأادة المأأرأة باأأورة إيجابيأأة، وتعزيأأز قأأدرة المأأرأة علأأى التنظأأيم الجمأأاعي،  (أ)
 الريفي وخاصة اي القطاع 

إشرا  المرأة اأي عمليأة صأنع القأرارات اأي مأا يتعلأغ باالسأتجابات الوطنيأة والدوليأة  (ب)
 للتحديات الوطنية والعالمية التي تواجه األمن الغذائي والتغذية والبحوث الزراعية 

وضأأع إطأأار سياسأأاتي وقأأانوني ينطأأوي علأأى رصأأد االمتثأأال علأأى نحأأو مناسأأب، بغيأأة  (ج)
والرجل على الموارد اإلنتاجية علأى قأدم المسأاواة، بمأا اأي  لأك ضما  حاول المرأة 

ملكية األر  وتوارثها، والحاأول علأى الخأدمات الماليأة، والتكنولوجيأا والمعلومأات 
الزراعية، وتسجيل نشاط األعمال التجاريأة وإدارتهأا، واأرص العمالأة، وَسأّن القأوانين 

ا.  وينبغأي للبلأدا ، حيثمأا يتناسأب، التي تحمي المرأة من جميع أشكال العنأف، وإنفا هأ
 مراجعة جميع القوانين القائمة التي تنطوي على التمييز، وتعديل القوانين التمييزية 

اعتماد وتنفيذ تشريعات لحماية األمومة واألبّوة، وما يتاأل بأذلك مأن إجأراءات تسأم   (د)
ياجأأات التغذويأأة للنسأأاء والرجأأال بأأنداء أدوار مقأأّدمي الرعايأأة، ومأأن ثأأم تأأواير االحت

 ألطفالهم وحماية صحتهم، مع القيام اي نفس الوق  بحماية أمنهم الوظيفي 
تاميم خطط وسياسات وبرامج استثمار زراعي تواّر للنساء والرجال ارصاً متسأاوية  (هـ)

اي الحاول على الخدمات والعمليات البرنامجيأة، و لأك انطالقأاً مأن إدرا  التزامأات 
قتاأأأادات المنزليأأأة وتربيأأأة األطفأأأال واالعتأأأراف باحتياجأأأاتهم النسأأأاء والرجأأأال باال

 المختلفة  
إدراج تحسين الوضع التغذوي للنساء، والمراهقات، والرّضع، واألطفال، بمأا اأي  لأك  (و)

الجوع المستتر، أو حاالت نقأص المغأذيات الدقيقأة، والبدانأة، باعتبارهأا مظهأراً جديأداً 
ضأحة، ونتيجأة متوقعأة للبأرامج المتعلقأة بالزراعأة من مظأاهر سأوء التغذيأة، كغايأة وا

واألمن الغذائي والتغذية، واالستجابات الطارئة، واالستراتيجيات والسياسات، بدءا مأن 
 التاميم حتى التنفيذ 

القيام بتحليل اي مجال قضايا الجنسين، وإجراء عمليات تقييم بشأن  أثأر التغذيأة لتأواير  (ز)
اسأأأات األمأأأن الغأأأذائي والتغذيأأأة، وتاأأأميم البأأأرامج المعلومأأأات الالزمأأأة لوضأأأع سي

والمشروعات وتنفيذها ورصدها وتقييمها، بما اأي  لأك اسأتخدام المؤشأرات واألهأداف 
والتمويالت المالئمة من حيث المساواة بين الجنسأين. أمأا اإلحاأاءات المتعلقأة بأاألمن 

 ية الغذائي والتغذية اينبغي تجزئتها على أساس الجنس والفئة العمر
دعم اعتماد برامج شبكة أما  تشمل التغذية الُمنتََجأة داخأل المنأازل وحأدائغ المأدارس،  (ح)

والتأي تشأجع حضأأور الفتيأات اأأي المأدارس، وتأأربط بأين التمكأأين االقتاأادي الخأأاص 
بأأالمرأة صأأاحبة الحيأأازة الاأأغيرة، وبأأين األمأأن الغأأذائي وتغذيأأة الفتيأأات اأأي المأأدارس 

 وتحسين نتائج التعليم 
االعتداد بالتوصيات الواردة اي اتفاقية األمم المتحأدة بشأن  القضأاء علأى جميأع أشأكال  (ط)

، وبشأكل خأاص تلأك التأدابير الراميأة إلأى 45ومنهأاج عمأل بيجينأ  44التمييز ضد المأرأة
النهأأو  بأأاألمن الغأأذائي للمأأرأة اأأي إطأأار األهأأداف االسأأتراتيجية لسياسأأات االقتاأأاد 

-، والاأحة )جأيم(2-، والتدريب المهنأي والتعلأيم المسأتمر )بأاء(0-الكلي والتنمية )ألف
( والتنمية المستدامة 3-، والحاول على الموارد، والعمالة، واألسوا  والتجارة )واو(0

 (. 3-)كاف
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أعمووال لجنووة األموون الغووذائي العووالمي الجاريووة بشووإلن التقريووا بووين السياسووات  ات الصوولة بهووذ  
 المسإللة:

 
اأي وضأع  46ألمن الغذائي العالمي والية لالشترا  مع نسأاء األمأم المتحأدةُمن  مكتب لجنة ا 

مؤشأأرات محأأددة، وغايأأات وجأأداول زمنيأأة لقيأأاس التقأأدم المحأأرز نحأأو النهأأو  بأأاألمن الغأأذائي 
 .47للمرأة

 

 48تحسين حصول المرأة على التمويل في اليمن
 

حكومة اليمن بالتعاو  مع الاندو   إ  مشروع دهامار للتنمية الريفية التشاركية هو مشروع تمّوله
ويجري تنسأيغ المشأروع وإدارتأه مأن جانأب وزارة الزراعأة والأرّي مأن . الدولي للتنمية الزراعية

خالل مكتب ميداني إلدارة المشاريع علأى مسأتوى المحااظأة.  وقضأى أحأد األهأداف األساسأية اأي 
والشأأباب، للمشأأاركة اأأي أنشأأطة هأأذا المشأأروع بتعبئأأة أعضأأاء المجتمأأع المحلأأي، وبخاصأأة النسأأاء 

التخطيط والتنفيذ الخاصة بالمشروع. ومعظم النساء اي دهامار أميّات، وبالتالي ا   مشاركتهن اأي 
الشؤو  االجتماعية والمدنية مقيّدة، وملكيتهن لألراضي أو األمال  محدودة.  وتمثّأل أحأد إنجأازات 

 .ت الكتابة والقراءة، وتمكينهّن من إدارة أموالهنالمشروع الكبيرة اي تعليم النساء الشابات والبالغا
 

 2 111امأرأة التأدريب األساسأي علأى الكتابأة والقأراءة، اأي حأين بأدأت  6 311وقد أنجزت أكثر مأن 
مجموعأة للمأّدخرات والقأرو   041منهن تقريباً سنتهّن الثانية. واستناداً إلى هذا اإلنجاز، تّم إنشاء 

ومعظمهأا مجموعأأات نسأأائية أنشأأنتها نسأأاء شأأاركن اأي صأأفوف تعلأأيم الكتابأأة والقأأراءة.  واكتسأأب  
النسأأاء الشأأابات مهأأارات جديأأدة مهمأأة، مأأا سأأم  لهأأّن بزيأأادة دخلهأأن، وتعزيأأز أمأأن سأأبل معيشأأتهن 

غل مناصأب مسأؤولة اأي وقدرتهن على مقاومة انعدام األمن الغذائي، وكسب احترام جيأرانهن، وشأ
مجتمعأأاتهن المحليأأة. وتأأم نقّأأل نمأأو ج مجموعأأة الّمأأدخرات والقأأرو  التأأي أنشأأنتها النسأأاء إلأأى 

 .مقاطعات أخرى
 

أليووووادة اإلنتاجيووووة واإلنتوووواج الزراعووووي بطريقووووة مسووووتدامة موووون النووووواحي  -هاء
 49االجتماعية واالقتصادية والبيئية

 
الحكومأات اأي تلبيأة الطلأب المتزايأد علأى أغذيأة يتمثل أحأد التحأديات الكبأرى التأي تواجأه  

كااية ومغذية، و لك نظراً للنمو السكاني، وتزايد الدخل، والتغيرات اي النظم الغذائية، اأي مواجهأة 
ويشأأمل هأأذا التحأأدي تزايأأد الفقأأر الحضأأري والفقأأر اأأي . انخفأأا  تأأواار ونوعيأأة المأأوارد الطبيعيأأة

ار آخر هو تنثير تغيأر المنأاخ علأى اإلنتأاج الزراعأي وعلأى البلدا   ات الدخل المتوسط. وثمة اعتب
نظم األغذية والتغذية، والذي يزيد من مخاطر انعدام األمن الغذائي، والسأيما بالنسأبة إلأى المنتجأين 

 الذين يعيشو  اي بيئات هامشية، وبالنسبة إلى أسر صغار منتجي األغذية.
 

وتستدعي مواجهة التحدي إحداث زيادات اي الغلأة، ومكاسأب اأي اإلنتاجيأة الكليأة لألغذيأة  
والزراعة و لك اي سيا  زراعةق أكثر استدامة من الناحية االجتماعيأة واالقتاأادية والبيئيأة. وهأى 
ع تتطلّب أيضاً التركيز على النوعية التغذويأة لألغذيأة وتوسأيع سألة األغذيأة عأن طريأغ زيأادة تنأو

 النظم الغذائية. 
 

. وال تزال إنتاجية معظم أصحاب الحيازات الاغيرة اي العأالم دو  مأا يمكأن تحقيقأه بكثيأر 
وهذه "الثغرة المحاولية" تنتي عادة نتيجأة لعأدم قأدرة المأزارعين علأى الحاأول علأى المأدخالت 

لحاأأولهم علأأى والتكنولوجيأأات التأأي تعأأّزز اإلنتاجيأأة، ووجأأود ارصأأة غيأأر آمنأأة أو غيأأر مناسأأبة 
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 األراضأأأأأأأأأأأأأأي والحيأأأأأأأأأأأأأأازة، واالاتقأأأأأأأأأأأأأأار إلأأأأأأأأأأأأأأى اأأأأأأأأأأأأأأرص المعراأأأأأأأأأأأأأأة والتأأأأأأأأأأأأأأدريب
)خاصة بالنسبة للشباب الذين يدخلو  أسوا  العمأل الريفيأة(، سأيما أنهأم يتلّقأو  الخأدمات مأن بنيأة 
تحتية تجارية غير كااية، بما اي  لك شبكات قائمة بين األقأاليم، ويواجهأو  تكأاليف سأوقية مرتفعأة 

. وكأذلك، تتأنثر اإلنتاجيأة 50الت، ويفتقرو  إلى المعلومأات بشأن  خيأارات أسأعار البيأعمقابل المدخ
سلباً بفعل عبء المر  الذي غالباً ما يتنتى عأن أمأرا  مثأل المالريأا، ومأر  اإليأدز/ ايأروس 

 نقص المناعة البشرية، والسّل. 
 

لحة اعخورين المعنيوين، لذلك تُوصى الدول، والمنامات الدولية واإلقليمية، وجميوع أصوحاب المصو
 بالقيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووام بموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا يلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي،

 :من بين أمور أخرى
 

تعزيأأز القأأدرة المؤسسأأية لأأدى البلأأدا  الناميأأة علأأى تنفيأأذ سياسأأات اعالأأة تسأأم  لاأأغار  (أ)
منتجأأأي األغذيأأأة بالحاأأأول علأأأى التكنولوجيأأأات، والمأأأدخالت، والسأأألع الرأسأأأمالية، 

  51واالئتما  واألسوا 
لحاأأول المأأرأة والرجأأل دو  تمييأأز علأأى االسأأتخدام  تشأأجيع اأأرص آمنأأة ومتكاائأأة (ب)

   52المستدام للموارد الطبيعية، بما اي  لك األر  والمياه والتنوع البيولوجي
دعأأم عمليأأة صأأو  التقاسأأم العأأادل والمناأأف للمزايأأا الناجمأأة عأأن اسأأتخدام المأأوارد  (ج)

  53الدوليةالوراثية، والوصول إليها، و لك طبقاً للقانو  الوطني واالتفاقات 
عكأأس االتجأأاه التراجعأأي اأأي التمويأأل المحلأأى والأأدولي للزراعأأة، واألمأأن الغأأذائي،  (د)

والتنمية الريفية اي البلدا  النامية، وتشجيع استثمارات جديأدة لزيأادة اإلنتأاج الزراعأي 
  54واإلنتاجية على نحو مستدام

الخاصة اي خطط يطورها العمل على زيادة االستثمارات العامة وتشجيع االستثمارات  (هـ)
 –ولكأن ال تقتاأر علأى  –البلد من أجل البنية التحتية الريفية وخأدمات الأدعم، وتشأمل 

الطأأأأر ، والتخأأأأزين، والأأأأري، والمواصأأأأالت، والطاقأأأأة، والتعلأأأأيم، والأأأأدعم التقنأأأأي 
  55والاحة

 تشجيع االستثمار اي زراعات الحيازات الاغيرة، مع التنسيغ الوثيأغ بأين اسأتثمارات (و)
"زيأادة اسأتثمارات أصأحاب الحيأازات  —القطاعين العأام والخأاص )أنظأر القسأم بأاء 

 الاغيرة اي الزراعة"( 
تعزيأز وصأول صأأغار منتجأي األغذيأة وغيأأرهم اأي سلسألة القيمأأة الغذائيأة إلأأى أدوات  (ز)

اإلدارة الماليأأأة، وإدارة المخأأأاطر، مثأأأل التأأأنمين االبتكأأأاري، وإدارة مخأأأاطر األحأأأوال 
  56وآليات التمويلالجوية، 

تشجيع إحداث توسع كبير اي البحوث الزراعيأة والتنميأة، وتمويلهأا، بمأا اأي  لأك عأن  (ح)
طريغ تعزيز عمل الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية بعد إصالحها، ودعم 
نظأأأأم البحأأأأوث الوطنيأأأأة، والجامعأأأأات العامأأأأة، ومؤسسأأأأات البحأأأأوث، وتشأأأأجيع نقأأأأل 

  57المعارف والممارساتالتكنولوجيا وتقاسم 
البحث عن سبل للنهو  بنقل نتائج البحوث والتكنولوجيات إلأى المأزارعين، وضأما   (ط)

أ  تسأأتجيب أنشأأطة البحأأوث الحتياجأأاتهم وشأأواغلهم، وإشأأرا  المأأزارعين اأأي تلأأك 
العملية.  وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتقاسم المعارف وبناء القدرات عن طريأغ التعأاو  

  58الشمال والجنوب، وبلدا  الجنوب ايما بينها، والتعاو  الثالثيبين بلدا  
تحسأأين خأأدمات اإلرشأأاد لأأدعم نشأأر المعلومأأات والمعأأارف، مأأع ضأأما  اإلقأأرار التأأام  (ى)

 باحتياجات النساء المزارعات وتلبيتها 
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دعم تنمية وتعزيأز قأدرات التعاونيأات القائمأة، ومنظمأات المنتجأين، ومنظمأات سلسألة  ( )
القيمة، حسبما يتناسب، مع التركيز بافة خاصة على صغار منتجي األغذية، وضما  

  59مشاركة النساء المزاِرعات باورة كاملة
  قابلأأة تشأأجيع زراعأأة أكثأأر اسأأتدامة تحّسأأن األمأأن الغأأذائي، وتستنصأأل الجأأوع، وتكأأو (ل)

لالستمرار من الناحية االقتاادية، مأع الحفأاظ اأي الوقأ   اتأه علأى األر ، والميأاه، 
والموارد الوراثيأة والنباتيأة، والتنأّوع البيولأوجي والأنظم اإليكولوجيأة، وتعزيأز القأدرة 

  60على مواجهة تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية
وجي اأي اإلدارة الزراعيأة مأن أجأل تحقيأغ النظر اي إمكانية اتباع نهأج النظأام اإليكولأ )م(

الزراعة المستدامة، بما اأي  لأك، علأى سأبيل المثأال ولأيس الحاأر، اإلدارة المتكاملأة 
لآلاأأات، والزراعأأة العضأأوية، وغيرهأأا مأأن اسأأتراتيجيات التكيأأف التقليديأأة والخاصأأة 

أر ال كربأو  اأي بالسكا  األصليين التأي تشأجع تنويأع الأنظم اإليكولوجيأة الزراعيأة وأَس 
  61التربة

  62تحسين خدمات اإلنتاج الحيواني، بما اي  لك الخدمات البيطرية ( )
تعزيأأز التعلأأيم األساسأأي والعأأالي اأأي مجأأال الزراعأأة، مأأن خأأالل تطأأوير المنأأاهج  (س)

 المهنية أيضاً 
العمل على صو  الغابات وتحسأينها كأنظم إيكولوجيأة قيّمأة تسأاهم اأي تحسأين اإلنتأاج  (ع)

  الزراعي
استخدام المعايير المتّفغ عليها دوليأاً والتأي وضأعتها وكأاالت دوليأة حكوميأة معنيأة  (ف)

 بوضع المعايير.
 

 أعمال لجنة األمن الغذائي العالمي الجارية بشإلن التقريا بين السياسات المتعلقة بهذ  القضية:
 

ينبغي لبعض نتائج األعمال الجارية للجنأة األمأن الغأذائي العأالمي بشأن  االسأتثمارات التأي  
تراعي اعتبارات أصحاب الحيازات الاغيرة )أنظر القسأم بأاء( أ  تنطبأغ هنأا أيضأاً.  وباإلضأااة 
إلأأى أعمأأال لجنأأة األمأأن الغأأذائي العأأالمي، االعديأأد مأأن المبأأادرات التأأي تترأسأأها منظمأأة األغذيأأة 

المأؤتمر )الزراعة، والجماعة االستشارية للبحوث الزراعيأة الدوليأة، وغيرهمأا مأن الهيئأات مثأل و
، تحأاول التاأدي 64والشراكة العالمية من أجأل التربأة( 63العالمي للبحوث الزراعية من أجل التنمية

اج للثغأأرات القائمأأة اأأي السياسأأات والبحأأوث عأأن طريأأغ اهأأم أاضأأل لكيفيأأة زيأأادة اإلنتاجيأأة واإلنتأأ
الأأزراعيين باأأورة مسأأتدامة مأأن الناحيأأة االجتماعيأأة واالقتاأأادية والبيئيأأة. ونظأأر التقيأأيم الأأدولي 
للمعراأأة الزراعيأأة والعلأأوم والتكنولوجيأأا مأأن أجأأل التنميأأة اأأي دور المعأأارف الزراعيأأة والعلأأوم 

أع وكما هو مناسب، يمكأن ألعمأال لجنأة األمأن الغأذائي العأالمي اأي المسأتقبل . والتكنولوجيا أ  تُجمِّ
 وتُواِغ بين النتائج المناسبة  ات الالة. 

 التغذية -واو
 

تشمل التدابير المحددة لتحسين التغذية االستثمار اي استراتيجيات التنميأة التأي سأوف تسأهم  
اي تواير تغذية أاضل لكااة المجتمعات، مقترنة بتعميم الحاول على طائفة من التدخالت المعتمدة 

سأأأاهم مباشأأأرة اأأأي تخفأأأيض معأأأدالت نقأأأص التغذيأأأة، خاصأأأة بأأأين الحوامأأأل والمجّربأأأة التأأأي ت
ب . والمرضأأعات، واألطفأأال دو  سأأن السأأنتين، واألشأأخاص الأأذين يعأأانو  مأأن األمأأرا  أو الَكأأر 
وينبغي تناول الشواغل التغذوية من خالل تأدخالت مباشأرة، وكأذلك عأن طريأغ إدمأاج التغذيأة اأي 

والبأأرامج الخاصأأة بالزراعأأة، واألمأأن الغأأذائي، والاأأحة، االسأأتراتيجيات الوطنيأأة، والسياسأأات 
. 65ونوعية األغذية والسالمة والحماية االجتماعية وشبكات األما ، والتنمية الريفية والتنمية الشاملة

وتشمل هذه التدخالت توسيع نطا  جهود الدولأة لمكااحأة الأنقص اأي التغذيأة، واعتمأاد نهأج متعأّدد 
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تاأأادية كبيأأرة لالسأأتثمار اأأي التغذيأأة مأأن أجأأل خفأأض التكأأاليف وتبأأرز ضأأرورة اق. القطاعأأات
 المااحبة للجوع المستتر والتقّزم.

 
وكمووا هووو وارد فووي الخطوووط التوجيهيووة لّعمووال المطغوورد للحووق فووي غووذاء كوواف  فووي سووياق األموون 

 :66الغذائي الوطني، توَصى الدول بالقيام بما يلي، من بين أمور أخرى
 

إ ا دعأأ  الضأأرورة، للحفأأاظ علأأى التنأأوع التغأأذوي والعأأادات الاأأحية اتخأأا  التأأدابير،  (أ)
لتناول الطعام وإعداده، والتكيّف معها وكذلك األنماط التغذوية، بمأا اأي  لأك الرضأاعة 
الطبيعية، مع ضما  أال تؤدى التغييرات اأي تأواار إمأدادات األغذيأة والحاأول عليهأا 

 لى المتحال منها إلى تنثيرات سلبية على تركيبة األغذية أو ع
تشأأجع الأأدول علأأى اتخأأا  خطأأوات، السأأيما مأأن خأأالل التوعيأأة والمعلومأأات وقواعأأد  (ب)

التوسيم، للوقاية من االستهال  المفرط لألغذية والنظم الغذائية غيأر المتوازنأة التأي قأد 
 تؤدي إلى سوء التغذية والبدانة واألمرا  التنكسية 

لالة، وبخاصة المجتمعات المحلية والحكومات إشرا  جميع أصحاب المالحة  وي ا (ج)
المحلية، اي تاميم وتنفيذ وإدارة ورصد وتقييم برامج زيأادة إنتأاج واسأتهال  األغذيأة 

 الاحية والمغذية، وبخاصة تلك األغذية الغنية بالمغذيات الدقيقة  
ر  اإليدز/ االحتياجات الغذائية والتغذوية النوعية للسكا  الذين يعانو  من م مواجهة (د)

 ايروس نقص المناعة البشرية، أو من أوبئة أخرى  
اتخأأأا  التأأأدابير المناسأأأبة للتأأأرويج للرضأأأاعة الطبيعيأأأة والتشأأأجيع عليهأأأا، تماشأأأيا مأأأع  (هـ)

والقرارات التالية الاادرة عن  67الثقااات، وطبقاً للمدونة الدولية لتسويغ بدائل لبن األم
لتوصأأأأيات المشأأأأتركة لمنظمأأأأة الاأأأأحة جمعيأأأأة الاأأأأحة العالميأأأأة، و لأأأأك طبقأأأأاً ل

 العالمية/منظمة األمم المتحدة للطفولة 
المعلومأات عأن تغذيأة الرضأع واألطفأال الاأغار بمأا يتسأغ ويتفأغ مأع المعأارف  نشر (و)

العلمية المتواارة حالياً والممارسات المقبولة دوليا  اضأالً عأن اتخأا  الخطأوات الكفيلأة 
بمواجهأأة المعلومأأات المضأأللة بشأأن  تغذيأأة الرضأأع. وينبغأأي للأأدول أ  تبحأأث بمنتهأأى 

الطبيعيأة واإلصأابة بمأر  اإليأدز/ ايأروس نقأص  العناية القضايا المتعلقأة بالرضأاعة
المناعة البشرية، و لأك علأى أسأاس أحأدث المشأورات العلميأة الرسأمية، ومأع اإلشأارة 
إلى أحدث الخطوط التوجيهية المشأتركة الاأادرة عأن منظمأة الاأحة العالمية/منظمأة 

 األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( 
ن الزراعأأة، والحمايأأة االجتماعيأأة، والميأأاه، والاأأحة، اتخأأا  تأأدابير موازيأأة اأأي ميأأادي (ز)

والتعلأأيم والبنيأأة التحتيأأة الاأأحية، والتأأرويج للتعأأاو  المشأأتر  بأأين القطاعأأات، بحيأأث 
تتواار الخأدمات والسألع الضأرورية للسأكا  لمسأاعدتهم علأى االسأتخدام الكامأل للقيمأة 

 اه التغذوي الغذائية اي األغذية التي يتناولونها ومن ثم يحققو  الرا
تأأدابير الستئاأأال أي نأأوع مأأن الممارسأأات التمييزيأأة، وبخاصأأة اأأي مأأا يتعلأأغ  اعتمأأاد (ح)

 بالعالقة بين الجنسين، من أجل تحقيغ مستويات كااية من التغذية داخل األسرة 
بن  الغذاء جزء حيوي من ثقااة الفرد، ويَُشجُع األاراد على مراعاة الممارسات  اإلقرار (ط)

 الفردية والعادات والتقاليد بشن  المسائل المتعلقة باألغذية 
ومع مراعاة القِيَم الثقااية للعادات التغذوية وعادات تناول الطعام اي الثقااات المختلفأة،  (ى)

للسالمة الغذائيأة، والمتحّاأل التغأذوي اإليجأابي من الضروري إنشاء طرائغ للترويج 
بمأأا اأأي  لأأك التوزيأأع العأأادل لألغذيأأة داخأأل المجتمعأأات المحليأأة واألسأأر مأأع التركيأأز 
باأأفة خاصأأة علأأى احتياجأأات وحقأأو  كأأل مأأن الفتيأأات والفتيأأا ، وكأأذلك الحوامأأل 

 واألمهات الـُمرضعات اي جميع الثقااات. 
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 لمي الجارية بشإلن التقريا بين السياسات المتعلقة بهذ  القضية:أعمال لجنة األمن الغذائي العا
 

قامأ  الأدورة السادسأأة والسأتو  للجنأة األمأأن الغأذائي العأالمي بأأدمج اللجنأة الدائمأة المعنيأأة  
بالتغذيأأة التابعأأة لألمأأم المتحأأدة اأأي اريقهأأا االستشأأاري، بغأأر  اإلدمأأاج باأأورة أاضأأل لسياسأأات 

على الرغم من عدم اتاال بعض المبادرات مباشرة بلجنة األمن الغذائي األمن الغذائي والتغذية.  و
العأأالمي، اأأ   مبأأادرات مأأن قبيأأل شأأراكة )"الجهأأود المتجأأددة لمكااحأأة الجأأوع ونقأأص التغذيأأة بأأين 

وحركة تحسين االستفادة من التغذية ترمأى إلأى توحيأد الشأراكات  68األطفال التابعة لألمم المتحدة"(
ات المانحأة، وأصأحاب الماألحة علأى المسأتويات الوطنيأة واإلقليميأة والعالميأة بين البلدا ، والجه

من أجل تحسين النواتج التغذوية. وقد صادق  جمعية الاحة العالمية علأى خطأة تنفيأذ بشأن  تغذيأة 
تأأدعو إلأأى إتبأأاع سياسأأات شأأاملة بشأأن  األغذيأأة  والتأأي 69األمهأأات، والرضأأع واألطفأأال الاأأغار

أل تلأك المبأادرات وغيرهأا  والتغذية. ويمكن ألعمال لجنة األمن الغذائي العالمي اي المستقبل أ  تُفَعِّ
لالتفأأا  علأأى سأأبل تشأأجيع تكامأأل السياسأأات باأأورة أوثأأغ بأأين الزراعأأة، والاأأحة والقطاعأأات 

 املة لألمن الغذائي والتغذيأة علأى المسأتوى الأوطنياألخرى لمالحة االستراتيجيات والعمليات الش
 السادس(.  )أُنظر الفال

 
 حالة بنغالديش: شراكة األمم المتحدة للقضاء على الجوع ونقص التغذية لدى األطفال )ريتش(

 
" للقضأأاء علأأى الجأأوع ونقأأص التغذيأأة لأأدى األطفأأال هأأي عمليأأة تقودهأأا البلأأدا  إ  شأأراكة "ريأأتش

للنهو  برزمة مكيَّفة من األنشطة التغذوية موجهة لألمهات واألطفال.  ومبادرة ريتش هأي تجّمأع 
بين الوكاالت يضّم منظمة األغذيأة والزراعأة، ومنظمأة الاأحة العالميأة، وصأندو  األمأم المتحأدة 

مج األغذية العالمي، وشركاء من منظمات غير حكومية، وأوساط أكاديمية، والقطاع للطفولة، وبرنا
الخاص. واستناداً إلى منهجية توجههأا البلأدا ، تعأّزز مبأادرة ريأتش القأدرة لأدى صأانعي القأرارات 
وأصحاب المالحة المحليين مأن حيأث أدوات التشأخيص والتحليأل، وتقاسأم المعأارف بشأن  كيفيأة 

ومن خالل العمل عبأر الحكومأات مأع . التغذية وبشن  خيارات اعالة لتخايص المواردتنفيذ تدابير 
أصحاب مالحة غير حكوميين، ووكأاالت األمأم المتحأدة، وشأركاء تنفيأذ وغيأرهم، تسأتفيد مبأادرة 
ريأتش مأن واليتهأا الفريأدة لأربط السياسأات المعنيأة بأاألمن الغأذائي والتغأذوي بتأدابير ملموسأة اأأي 

هج مبادرة ريتش مكيَّف لتلبية االحتياجات المحلية وهو يستند إلأى المبأادرات والخبأرات الميدا . ون
 الموجودة اي كّل بلد. 

 
دراسة وتحليالً معّمقأين لحالأة التغذيأة اأي كأّل بلأد، كمأا تشأّجع تحسأين اتخأا   وتُجري مبادرة ريتش

القرارات والتنسيغ بين الشركاء.  وتطبّغ الحكومات، ووكاالت األمم المتحدة، وأصأحاب الماألحة 
من منظمات غير حكومية أدوات مبادرة ريتش، من قبيل رسم خأرائط أصأحاب الماألحة، وتحليأل 

رصد مؤشرات مختلف القطاعات، وأدوات أخرى للرصد والتقييم، على الحالة اإلطار المؤسسي، و
المحلية، كما تضاار جهودها لتحقيغ غايات مشتركة.  ويشكل بناء القدرات المسأتدامة مأع الشأركاء 

ويقضي الأنهج المتعأدد . الحكوميين نشاطاً رئيسياً وركيزة جوهرية لتحسين حوكمة التغذية وإدارتها
ي تعتمده مبادرة ريتش ب شرا  جميع الوزارات عبر القطاعات  ات الالة اي تأدابير القطاعات الذ

خاصأة بالتغذيأأة وتراعأأي التغذيأة و لأأك، لتحديأأد الثغأرات وضأأما  أ  تُسأأتَخَدم المأوارد علأأى النحأأو 
 األكثر اعالية. 

 
ادرة مبأ ةواي بنغالديش، تساعد مبادرة ريتش الحكومة علأى ترتيأب أولويأات النهأو  بسأبع عشأر

وقأأد أنجأأز الميّسأأرو  اأأي مبأأادرة ريأأتش اأأي . للتغذيأأة ومراعيأأة للتغذيأأة علأأى المسأأتوى الأأوطني
بنغالديش رسم خرائط أصحاب المالحة اي مقاطعة ساتخيرا، وهأم يسأتعدو  لتطبيأغ التحليأل اأي 
مقاطعة غايبندا أيضاً.  وتشّكل عملية رسم خرائط أصحاب المالحة جزءاً مهماً مأن مرحلأة تحليأل 

لحالأأة اأأي نهأأج ريأأتش. كأأذلك، تأأدعم مبأأادرة ريأأتش الحكومأأة، ووكأأاالت األمأأم المتحأأدة، والمجتمأأع ا
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واي بنغالديش، سوف تشير . المدني الدولي والمحلي اي عملية تحديد شامل "لمن يفعل ما ا، وأين"
توى النتائج التي تّم التوصل إليها إلى الثغأرات اأي التأدخالت السأبعة عشأرة بشأن  التغذيأة علأى مسأ

ومن جهة أخرى، سأوف تسأهم النتأائج المتنتيأة عأن رسأم خأرائط أصأحاب الماألحة اأي . المقاطعة
بنغالديش اي مشروع أوسع نطاقاً بين مبادرة ريتش، ومبادرة األمن الغأذائي والتغأذوي اأي جنأوب 

أة لكأّل تأدخ. أاريقيا، والبنك الدولي ل علأى وسأوف يترااأغ تحليأل النتأائج بتقأديرات للتكأاليف المجأزَّ
وبأذلك، سأوف تأواّر هأذه النتأائج . مستوى المقاطعة، وببيانأات عأن التغذيأة علأى المسأتوى األسأري

لاانعي القرارات صورة أكثر واقعيأة عأن التكأاليف والتأنثيرات المترتبأة علأى النهأو  بتأدخالت 
 خاصة بالتغذية. 

  



 

32 

اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي 
 والتغذية

 

 حياألة األراضي ومصايد األسماك والغابات -ألاي
 

الجوع والفقر، واالستخدام المستدام للموارد والخدمات البيئية إلى حد كبير يرتهن استئاال  
بالكيفيأة التأي يحاأل بهأأا السأكا ، والمجتمعأات المحليأة وغيأأرهم، علأى األراضأي، وعلأى ماأأايد 

وتنبنأأي سأأبل معيشأأة الكثيأأرين، وبخاصأأة اقأأراء الريأأف، علأأى الحاأأول ارمأأن . األسأأما  والغابأأات
اهأأي ماأأدر الغأأذاء والمأأنوى، وأسأأاس الممارسأأات . رد، والسأأيطرة عليهأأاوالعأأادل علأأى هأأذه المأأوا

 االجتماعية، والثقااية والدينية، وعامل رئيسي اي النمو االقتاادي. 
 

الكيفية التي يحاأل بهأا السأكا ، والمجتمعأات المحليأة وغيأرهم، علأى األراضأي،  وتَُعّرف 
وتحأأّدد نظأأم . وماأأايد األسأأما  والغابأأات، وتُأأنظم بواسأأطة المجتمعأأات عأأن طريأأغ نظأأم الحيأأازة

الحيأازة مأأن يسأأتخدم أي مأأوارد وألي مأأدة، وبنيأأة شأروط.  ويمكأأن للأأنظم أ  تأأنهض علأأى سياسأأات 
وتواجه نظم الحيازة باورة متزايدة . لى عادات وممارسات غير مكتوبةوقوانين مكتوبة، وكذلك ع

الكرب حيث أ  سكا  العالم المتزايدين يحتاجو  إلى األمن الغذائي  لك أ  التدهور البيئأي والتغيأر 
المناخي يُقلاّل  من تواار األراضي، وماايد األسما  والغابات. كما أ  االاتقار إلأى حقأو  حيأازة 

نأأة يزيأأد مأأن مسأأتوى الهشاشأأة، ومأأن الجأأوع والفقأأر، ويمكأأن أ  يفضأأي إلأأى حأأدوث مالئمأأة وآم
النزاعات وإلى التدهور البيئي عندما يتاارع المستخدمو  المتنااسو  من أجل السيطرة علأى تلأك 

 الموارد.
 

تشكل حوكمة الحيازة عنارا حاسما اي تحديد مدى وكيفيأة تمكأن األشأخاص والمجتمعأات  
ن حيأأازة الحقأأو ، والواجبأأات المرتبطأأة بهأأا السأأتخدام األراضأأي، وماأأايد المحليأأة وغيأأرهم مأأ

االحوكمة الضعيفة تنال من االسأتقرار االجتمأاعي، . األسما  والغابات والسيطرة عليها وكيفية  لك
اقأد يُكتأب علأى النأاس أ  . ومن االستخدام المسأتدام للبيئأة، ومأن االسأتثمار ومأن النمأو االقتاأادي

اثن الجأأوع والفقأأر طأأوال حيأأاتهم اأأي حأأال اقأأدوا حقأأوقهم اأأي حيأأازة مسأأاكنهم، يعيشأأوا بأأين بأأر
وأراضيهم، وماايد األسما  والغابات، وسبل عيشهم بسبب الممارسات الفاسدة اي الحيازة، أو إ ا 
أخفق  وكاالت التنفيذ اي حماية حقو  حيازتهم. بأل وقأد يفقأد النأاس حيأاتهم عنأدما تأؤدى الحوكمأة 

زة إلأأى نزاعأأات عنيفأأة. أمأأا الحوكمأأة المسأأؤولة للحيأأازة اتُعأأزز التنميأأة االجتماعيأأة الضأأعيفة للحيأأا
واالقتاادية المستدامة التي قد تساعد على القضاء على الفقر وانعدام األمأن الغأذائي، وتشأّجع علأى 

 .االستثمار المسؤول
 

ن علأى الأدول وتوصي الخطوط التوجيهية لدعم اإلعمال المطّرد للحأغ اأي الغأذاء بننأه يتعأيّ  
تيسير الحاول المستدام وغير التمييزي وارمن على الموارد واسأتخدامها بمأا يتماشأى مأع قانونهأا 
الوطني ومع القانو  الدولي وحماية األصول المهمة لسبل معيشة الناس. ويتعيّن على الدول احتأرام 

والغابأات وماأايد األسأما  حقو  األاأراد وحمايتهأا ايمأا يتعلّأـغ بأالموارد مثأـل األراضأي والميأاه 
والثروة الحيوانية دو  أي تمييز. وحيثمأا كأا  األمأر ضأروريا ومالئمأا، ينبغأي علأى الأدول إجأراء 
إصأالحات لألراضأي وأيأة إصأالحات أخأرى اأي السياسأأات، بمأا يتسأغ مأع واجباتهأا بشأن  حقأأو  

ضأي ولتعزيأز النمأو اإلنسا  وواقا لسيادة القأانو ، لضأما  الحاأول الفعأال والمناأف علأى األرا
 لاال  الفقراء.  وينبغي توجيأه اهتمأام خأاص لأبعض المجموعأات مثأل الرعأاة والشأعوب األصألية

 . 70وعالقاتها بالموارد الطبيعية
 

وتسعى الخطأوط التوجيهيأة بشأن  حيأازة األراضأي إلأى تحسأين حوكمأة حيأازة األراضأي،  
لمالحة الجميع، مع التشديد علأى السأكا  وهي تسعى إلى القيام بذلك . وماايد األسما ، والغابات

، واستئاأال  المستضعفين والمهمشين لتحقيغ األمن الغذائي واإلعمال المطرد للحغ اي غأذاء كأافق
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الفقأأر، وتأأواير سأأبل معيشأأة مسأأتدامة، واالسأأتقرار االجتمأأاعي، واألمأأن السأأكني، والتنميأأة الريفيأأة، 
 ة المستدامة.وحماية البيئة، والتنمية االجتماعية واالقتاادي

 
لذلك تُوصى الدول بتنفيأذ الخطأوط التوجيهيأة بشأن  الحوكمأة المسأؤولة لحيأازة األراضأي،  

 :71وتقضي خطوطها التوجيهية العامة بما يلي
 

 وينبغأي. االعتراف بجميأع أصأحاب حقأو  الحيأازة المشأروعة وبحقأوقهم، واحتأرامهم (أ)
لهأا اتخأا  تأدابير رشأيدة لتحديأد وتسأجيل واحتأرام أصأحاب حقأو  الحيأازة المشأأروعة 
وحقوقهم، سأواء كانأ  الحقأو  مسأجلة أو غيأر مسأجلة رسأمياً  واالمتنأاع عأن انتهأا  

 حقو  الحيازة لآلخرين  والوااء بالواجبات المرتبطة بحقو  الحيازة 
االنتهاكأات. ويتعأين علأى الأدول حمايأة صو  حقو  الحيازة القانونيأة مأن التهديأدات و (ب)

أصحاب حغ الحيازة من اقدا  حقوقهم اي الحيازة باورة تعسفية، بما اي  لك حاالت 
المرعيأأأة بموجأأأب القأأأانو  الأأأوطني  موجباتهأأأااإلخأأأالء القسأأأري التأأأي تتعأأأار  مأأأع 

 والدولي  
خا  تدابير نشطة التمتع بحقو  الحيازة المشروعة. ويتعيّن على الدول ات وتيسيرتعزيز  (ج)

لأدعم وتسأهيل اإلعمأأال الكامأل بحقأأو  الحيأازة، أو إجأأراء المعأامالت التأأي تشأمل هأأذه 
 الحقو ، مثل ضما  أ  تكو  الخدمات متاحة للجميع 

ويتعيّن . تواير إمكانية الوصول إلى العدالة لمعالجة انتهاكات حقو  الحيازة المشروعة (د)
حأة للجميأع، مأن خأالل السألطات القضأائية أو نُهأج على الدول تواير أساليب اعالة ومتا

أخأأرى، لتسأأوية المنازعأأات حأأول حقأأو  الحيأأازة  وتأأواير اإلنفأأا  السأأريع والميسأأور 
وينبغي للأدول أ  تأوار تعويضأاً نأاجزاً، وعأادالً اأي حالأة االسأتيالء . لألحكام القضائية

 على حقو  الحيازة ألغرا  عامة 
ويتعأيّن علأى . ت علأى الحيأازة والنزاعأات العنيفأة والفسأادالوقاية مأن نشأوب المنازعأا (هـ)

الدول اتخا  تدابير اعالة للحيلولة دو  نشأوب نزاعأات حأول الحيأازة أو تاأعيدها إلأى 
وعليهأأا أ  تعمأأل جاهأأدة علأأى مكااحأأة الفسأأاد بجميأأع أشأأكاله، وعلأأى . مواجهأأات عنيفأأة

 جميع المستويات، واي جميع األحوال. 
 

ع جميع أصح  اب المالحة القانونيين على الترويج للخطأوط التوجيهيأة بشأن  الحوكمأة يُشجَّ
المسؤولة لحيازة األراضي، واستخدامها، ودعمها عند وضع االستراتيجيات، والسياسات والبأرامج 

  .72بشن  األمن الغذائي، والتغذية، والزراعة، وحيازة األراضي، وماايد األسما  والغابات
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الفاعلأة غيأر الحكوميأة، بمأا اأي  لأك شأركات األعمأال، مسأؤولية وتقع على كاهل الجهأات  
ويتعأين علأى هأذه الشأركات التجاريأة التاأرف . احترام حقو  اإلنسا  وحقو  الحيازة المشأروعة

كمأا . بالعناية الواجبة لتفادي انتها  حقأو  اإلنسأا  وحقأو  الحيأازة المشأروعة الخاصأة بأارخرين
ة المخأأاطر مأأن أجأأل الحأأّد مأأن ارثأأار السأألبية علأأى حقأأو  اإلنسأأا  عليهأأا اعتمأأاد نظأأم مالئمأأة إلدار

 .   73وحقو  الحيازة المشروعة ومعالجتها
 

 حوكمة حياألة األراضي، ومصايد األسماك، والغابات
 

إ  الوصول إلأى األراضأي، وماأايد األسأما ، والغابأات أمأر حيأوي بالنسأبة إلأى األمأن الغأذائي، 
وتتأأنتى عنأأه أيضأأاً انعكاسأأات مهمأأة علأأى صأأعيد المسأأاواة بأأين . وبخاصأأة بالنسأأبة لفقأأراء الريأأف

الجنسين نظراً إلى دور المرأة اي القوة العاملة الزراعية، واي العمالة اي مجأال الاأيد، واألنشأطة 
ولكأن حقأو  الحيأازة غيأر ارمنأة، أو التأي ال يأتّم .  ات الالة  وإلى أنها مستخدمة أساسية للغابات

ا على الاعيد القانوني، تشّكل عبئاً خاصاً على الفقراء الذين يواجهو  خطر االعتراف بها وحمايته
وتتفأأاقم المشأأكلة بفعأأل . خسأأارة إمكانيأأة حاأأولهم علأأى المأأوارد التأأي تعتمأأد عليهأأا سأأبل معيشأأتهم

الحوكمة الضعيفة إ  يفتقر الفقأراء إلأى القأوة السياسأية للتأنثير علأى القأرارات والمأوارد الماليأة مأن 
 ة حقوقهم اي الحيازة.  أجل حماي

 
والخطوط التوجيهية الطوعية بشن  حوكمة حيازة األراضي، وماايد األسما ، والغابات اي سيا  
األمن الغذائي الوطني هي بمثابة استجابة لمشاكل الحيازة وللحوكمة الضعيفة التي تواجهها البلأدا . 

وممارسأأات معتأأرف بهأأا دوليأأاً لتحسأأين حوكمأأة الحيأأازة.  وتأأوار هأأذه الخطأأوط التوجيهيأأة مبأأادىء
 .وتضّم أمثلة عن ممارسات مسؤولة اي مجال الحيازة تجارب اي موزامبيغ ونيبال

 
افأأي موزامبيأأغ، ورداً علأأى زيأأادة التنأأااس علأأى األراضأأي، أُجريأأ  إصأأالحات لتعزيأأز الحيأأازة 

ت سياسأة وطنيأة لألراضأي مأن خأالل وأعأدَّ . العراية وتأّم تأواير اأرص لالسأتثمار اأي الوقأ   اتأه
لتنمين حقو  الشأعب المأوزامبيقي  0997، كما صدر قانو  األراضي عام 0993عملية تشاركية عام 

اأأي األراضأأي ومأأوارد طبيعيأأة أخأأرى، ولتشأأجيع االسأأتثمارات واالسأأتخدام المسأأتدام والمناأأف 
األراضي المكتسبة من خالل الشأغل للموارد. ويواّر قانو  األراضي إقراراً قانونياً بحقو  استخدام 

اأأة قانونأأاً تُأأدار حقأأو  حيازتهأأا واقأأاً لمعأأايير  العراأأي لألراضأأي  ويُنشأأىء "مجتمعأأات محليأأة" معرَّ
وممارسات محلية  ويتولّى إجأراء مشأاورات بأين المجتمعأات المحليأة والمسأتثمرين الأذين يريأدو  

 الحاول على أرا ق. 
 

لمواجهة التحدي المتنامي بفعل إزالة الغابأات، وبخاصأة  0992م واي نيبال، صدر قانو  للغابات عا
وقأأد منحأأ  الدولأأة حقوقأأاً قانونيأأة اأأي مجأأال إدارة الغابأأات إلأأى . الغابأأات الخاضأأعة لمراقبأأة الدولأأة

. مؤسسات محلية خاضعة إلدارة  اتية، معرواة بمجموعات مستخدمي الغابات اي المجتمع المحلأي
ية الغابات، تتمتع المجتمعات المحلية بحقو  الحيازة الستخدام الغابات، واي حين تحتفظ الدولة بملك

واأي عأام . وبيع المنتجات، واتخا  قرارات متالة باإلدارة، بما اي  لك قواعد العضأوية واإلقاأاء
 04 311اي المائة من مساحات الغابات اأي نيبأال إلأى أكثأر مأن  33، كا  قد تّم تسليم أكثر من 3119

خدمي الغابات اي المجتمع المحلي لغاية إدارتهأا، وهأذا مأا يسأم  للمجتمعأات المحليأة مجموعة مست
 بالحاول على منااع اقتاادية من الغابات وضما  إدارة مستدامة لموارد الغابات اي الوق   اته. 

 74التصدي لألألمات الممتدة بشإلن األمن الغذائي والتغذية -حاء
 

وتتسأم هأذه البلأدا  . البلأدا  التأي تعأاني مأن أزمأات ممتأدةيكو  الجوع شديداً ومستمراً اأي  
بتكرار حدوث الكوارث الطبيعية أو النزاعات، وبالقدرة غير الكااية لمؤسساتها على التاأدي لهأذه 
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األزمأات. أمأأا البلأأدا  التأأي تعأأاني مأأن األزمأأات الممتأأدة ا نهأأا غالبأأاً ال تتعأأااى مأأن ظأأواهر السأأاعة. 
البلدا  غالباً مأا قأد تواجأه دورات مأن الكأوارث تكأو  مسأتمرة أو متكأررة وينبغي اإلقرار بن  هذه 

وممتأأدة، وتمثأأل تهديأأدات لأأيس اقأأط علأأى حيأأاة النأأاس وإنمأأا أيضأأاً علأأى سأأبل معيشأأتهم. ولأأم تأأتمكن 
مساعدات الطوارئ واإلغاثة قايرة األجل التي تُقدَّم عادة إلى تلك البلدا  من جانب األسرة الدولية 

كسأر دورة األزمأات تلأك. وتسأتوجب األزمأات الممتأدة مسأاعدات موّجهأة وماأمَّمة حتى ار  من 
خايااً لتلبية االحتياجات الفورية إلنقا  األرواح  وكذلك لمواجهأة المسأببات الكامنأة وراء انعأدام 
األمأأن الغأأذائي، وخطأأط التقلأأيص مأأن مخأأاطر الكأأوارث. وكأأذلك، ينبغأأي إيأأالء اهتمأأام خأأاص إلأأى 

 صة على النساء واألطفال، وإلى أهمية المنظور الجنساني اي االستجابات لألزمات.التنثيرات الخا
 

لذلك، تُوصى الدول والمنامات اإلقليمية والدولية، وجميوع أصوحاب المصولحة اعخورين المعنيوين، 
 :75بالقيام باألمور التالية، من بين أمور أخرى

 
معيشأة األشأخاص، وآليأات التكيأف أثنأاء دعم المزيد من التحليل والفهأم األعمأغ لسأبل  (أ)

 األزمات الممتدة، و لك من أجل تعزيز صمودهم وتعزيز اعالية برامج المساعدة 
وإعأادة بنأاء سأبل المعيشأة والمؤسسأات التأي تأدعم سأبل المعيشأة  وتعزيأزدعم حماية،  (ب)

 وتُتي  توايرها، داخل البلدا  التي تعاني من أزمات ممتدة 
بحأأث إجأأراءات الحاأأول علأأى المسأأاعدة الخارجيأأة بالنسأأبة للبلأأدا  التأأي تعأأاني مأأن  (ج)

مأع االحتياجأات، والتحأديات والمعوقأات المؤسسأية  تناسبهاأزمات ممتدة و لك لضما  
 على الميدا  مع مراعاة أاضل الممارسات 

االسأتجابة  إزاء األمأن الغأذائي أثنأاء األزمأات الممتأدة يضأم كأالً مأن شأاملاعتماد نهج  )د(
 للطوارئ ودعم سبل المعيشة المستدامة 

توجيأأه منظومأأة األمأأم المتحأأدة لتشأأجيع المشأأاركة األاضأأل تنسأأيقاً والمتعأأددة أصأأحاب  (هـ)
عمل شاملة موجهة قطرياً اي عدد صأغير مأن البلأدا   خططالمالحة اي وضع وتنفيذ 

 المتضررة من األزمات الممتدة 
منظمات المحلية من أجأل تعزيأز المؤسسأات الرئيسأية )مثأل للتعامل مع ال آلياتتطوير  (و)

 األسوا ، وصالت القُربَى االجتماعية( 
 إنشاء آليات لبناء شراكات أقوى وتعاو  وتضاار مع المؤسسات اإلقليمية  )ز(
دعم آليات المشاورات والحأوار السياسأاتي مأن أجأل زيأادة الفهأم، والجهأود المتضأاارة  (ح)

 الغذائي والتغذوي اي ظل األزمات الممتدة.للتعامل مع األمن 
 

 أعمال لجنة األمن الغذائي العالمي الجارية بشإلن التقارب بين السياسات المتعلقة بهذ  المسإللة:
 

وتماشأأياً مأأع التوصأأية الأأواردة أعأأاله لزيأأادة الفهأأم والجهأأود المتضأأاارة للتعامأأل مأأع األمأأن  
الغأأذائي والتغأأذوي اأأي األزمأأات الممتأأدة، تأأم تنظأأيم منتأأدى خبأأراء رايأأع المسأأتوى معنأأي باألزمأأات 

، أسأفر عأن إنشأاء مجموعأة (3103الممتدة، تح  رعاية لجنة األمن الغذائي العالمي )سبتمبر/أيلول 
مل مفتوحة العضوية لاياغة جدول أعمال بشن  التدابير المتعلقة بالتادي النعدام األمن الغذائي ع

اي البلدا  التي تعاني من أزمات ممتدة. وسوف تُدرج التوصأيات الاأادرة عأن هأذا المنتأدى وعأن 
 جي العالمي.المداوالت الالحقة داخل لجنة األمن الغذائي العالمي اي نسخ ُمحدَّثة لإلطار االستراتي

 الحماية االجتماعية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية -طاء
 

عبأأارة عأأن قائمأأة تضأأم أدوات السياسأأات التأأي تتاأأدى للفقأأر وألوجأأه  الحمايأأة االجتماعيأأة 
الضأأعف مأأن خأأالل المسأأاعدات االجتماعيأأة والضأأما  االجتمأأاعي والجهأأود الراميأأة إلأأى اإلدمأأاج 
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يكونو  عرضة للجأوع نظأرا الاتقأارهم إلأى  و  بالفعل من الفقراالجتماعي. واألشخاص الذين يعان
الموارد الالزمة لتلبية احتياجأاتهم األساسأية علأى أسأاس يأومي. كمأا أنهأم معرضأو  بدرجأة كبيأرة  

والجأوع، بأل وحتأى  إلى مواجهة الادمات، حتى الاغيرة منها، اهأي سأتداع بهأم إلأى شأفير الفاقأة
ع استنفاد األصول وتقليل المخأاطر الشخاأية لالسأتثمار لاأال  إلى الموت المبكر. وعن طريغ من

الفقراء، يمكن لتدخالت الحماية االجتماعية الحسنة التاأميم أ  تمثأل اسأتراتيجية ناجحأة اأي جميأع 
 (CFS 2012/39/2 Add.1األحوال: لاال  الفقراء ولاال  النمو. )المادر: 

 
 :76لذلك، توصى الدول بما يلي

 
تكأأو  شأاملة ووطنيأأة ومتماشأية مأأع  نظأم للحمايأأة االجتماعيأة وتعزيأأزتاأميم ووضأع  )أ(

 محيطها لألمن الغذائي والتغذية، آخذة بعين االعتبار ما يلي:
 

 ما بين الأوزارات والقطاعأات، بمأا اأي  لأك قطأاع الزراعأة لضأما  دمأج  التنسيغ
 الحماية االجتماعية مع وضع البرامج الخاصة باألمن الغذائي والتغذية بشكل عام 

  التطأأوير التأأدريجي لحااظأأات وطنيأأة شأأاملة للحمايأأة االجتماعيأأة، وخطأأط عمأأل
عتبأار الفروقأات تضمن مشاركة شاملة وهاداة ألصحاب المالحة وتنخذ بعأين اال

 بين الدول من حيث السياسات والمؤسسات والقدرات المالية 

  عمليات التقييم الوطنية المناسبة بما اي  لك عمليأات تقيأيم األمأن الغأذائي والتغذيأة
والمساواة بين الجنسين، لضما  إدراج أساليب االستهداف المراعية لقضايا انعأدام 

التسأأجيل الفعالأأة ووضأأع البأأرامج المراعيأأة األمأأن الغأأذائي والتغأأذوي، وأسأأاليب 
للمسأأاواة بأأين الجنسأأين، والترتيبأأات المؤسسأأية، وآليأأات التنفيأأذ، والرصأأد الفّعأأال، 

 والمساءلة، والتقييم 

  التحديات الخاصة التي تواجهها البلدا  األقل نمأوا والأدول الضأعيفة والبلأدا  التأي
بأأين التحأأويالت االجتماعيأأة تشأأهد أزمأأات ممتأأدة، بمأأا اأأي  لأأك الأأروابط القائمأأة 

القاأأيرة األجأأل وبأأرامج الحمايأأة االجتماعيأأة الطويلأأة األجأأل، مأأع مراعأأاة دور 
التعأأأاو  الأأأدولي اأأأي تعزيأأأز اإلجأأأراءات الوطنيأأأة لتنفيأأأذ نظأأأم وبأأأرامج الحمايأأأة 

 االجتماعية المستدامة  

  المكونأأات المختلفأأأة للحمايأأة االجتماعيأأأة الفعالأأأة بمأأا اأأأي  لأأك عمليأأأات التحويأأأل
االجتماعية من دو  مساهمات أو شأبكات األمأا  وآليأات التأنمين والحاأول علأى 
الخأأدمات االجتماعيأأة، بمأأا اأأي  لأأك االعتأأراف بةليأأات الرعايأأة االجتماعيأأة غيأأر 

 الرسمية/التقليدية وتعزيزها.
 

تُوصوى الودول والمناموات اإلقليميوة والدوليوة، وجميووع أصوحاب المصولحة اعخورين المعنيوين، بمووا 
 يلي:
 

ضما  اعتماد نظم الحمايأة االجتماعيأة إلسأتراتيجية "مزدوجأة المسأار" لتعزيأز األثأر  (أ)
 على القدرة على المواجهة وعلى األمن الغذائي والتغذوي، و لك من خالل:

 
  تواير المساعدة األساسية اي األجل القاير مع حماية أو بناء أصول منتجأة وبنيأة

 البشرية اي األجل الطويل تحتية لدعم سبل المعيشة والتنمية 
  تعزيأأز البأأرامج المتكاملأأة التأأي تأأدعم مباشأأرة سأأبل المعيشأأة واإلنتاجيأأة الزراعيأأة

للفقأأراء ال سأأيما المأأزارعين مأأن أصأأحاب الحيأأازات الاأأغيرة وصأأغار منتجأأي 
األغذية بما اي  لك من خالل دعم مدخالت اإلنتاج، والتنمين ضد مخأاطر الطقأس 

ر منظمات المزارعين والتعاونيات للنفا  إلى األسوا ، والمحاصيل والماشية، وعب
وتأأنمين وظأأائف الئقأأة، واألشأأغال العامأأة التأأي تأأوار األصأأول الزراعيأأة، وتأأواير 
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الغأأذاء المأأزروع محليأأاً للمأأدارس عبأأر شأأرائه مأأن صأأغار المأأزارعين المحليأأين، 
دي، وحأزم والتحويالت العينية )األغذية والبذور(، والقسائم وعمليات التحويل النقأ

 سبل المعيشة الزراعية، وخدمات اإلرشاد الزراعي 
   إقامة روابط متينة اأي مأا بأين القطاعأات مثأل التعلأيم والاأحة والزراعأة لضأما

العمأأل الالئأأغ والراأأاه االجتمأأاعي اأأي المنأأاطغ الريفيأأة والحضأأرية، بمأأا اأأي  لأأك 
مات النهأأو  بفأأرص وصأأول األشأأخاص، ال سأأيما النسأأاء، إلأأى األسأأوا  والخأأد

 المالية الالزمة لضما  الحماية االجتماعية الفعالة 
  ضما  تواير الدعم الفني والمالي واي مجال بنأاء القأدرات، وكأذلك إجأراء بحأوث

وتبادل نتائجها بشأن  الحمايأة االجتماعيأة، بمأا اأي  لأك مأن خأالل توطيأد أواصأر 
 التعاو  اي ما بين بلدا  الجنوب.

 
تأأدخالت اأأي مجأأال الحمايأأة االجتماعيأأة للتاأأدي لمأأدى تحسأأين تاأأميم واسأأتخدام ال (ب)

 التعّر  لمخاطر انعدام األمن الغذائي المزمن والحاد، مع مراعاة ما يلي:
 

  أهمية تواير النفا  للحماية االجتماعيأة علأى أ  يكأو  قأابالً للتوقأع ويمكأن التعويأل
ا اأي مراحأل عليه لجميع أولئك الذين يحتاجو  إليها اي أي وق  من السأنة ال سأيم

 الحياة الحرجة  

  الحاجأأة المحتملأأة لألاأأراد الأأذين يعأأانو  مأأن ضأأعف مأأزمن، وغيأأر القأأادرين علأأى
االنخأأراط اأأي القأأوة العاملأأة، إلأأى المسأأاعدة الدائمأأة، مأأع االعتأأراف بننّأأه ال يمكأأن 

 للجميع الخروج من الفقر ومن انعدام األمن الغذائي 

 التغذية، ينبغأي إعطأاء األولويأة للحمايأة  واقا للنهج الخاص بدورة الحياة اي مجال
االجتماعية التي تتاأدى "لأليأام األلأف األولأى" الحرجأة مأن الحمأل وحتأى بلأوغ 
سأأنتين مأأن العمأأر، بمأأا اأأي  لأأك وضأأع السياسأأات التأأي تشأأجع وتأأدعم الرضأأاعة 
 الطبيعيأأأأأأأأة، وعبأأأأأأأأر تأأأأأأأأواير الحاأأأأأأأأول علأأأأأأأأى الخأأأأأأأأدمات االجتماعيأأأأأأأأة،

كتسأأاب المعراأة الكاايأة لجميأأع أوجأه العنايأأة ال سأيما الرعايأة الاأأحية، وضأما  ا
بالطفأل، والحاأأول علأأى المنتجأأات الغذائيأأة المغذيأأة بنسأأعار معقولأأة ومقبولأأة مأأن 

 خالل األسوا  حيثما كا   لك ممكناً ومناسباً ومستداماً 
  وجأأأود آليأأأات مرنأأأة لرصأأأد السأأأمات واإلجأأأراءات المعتمأأأدة وتاأأأحيحها حسأأأب

 االقتضاء 
 مايأأة االجتماعيأأة علأأى نحأأو يتأأي  لهأأا االسأأتجابة بسأأرعة ضأأرورة تاأأميم نظأأم الح

 للادمات كموجات الجفاف والفيضانات واالرتفاع الحاد اي أسعار األغذية.
 

ضرورة أ  تستند برامج الحماية االجتماعية لألمن الغذائي والتغذية إلى معأايير حقأو   (ج)
التوجيهيأة المناسأبة، بمأا اأي اإلنسا  ومواصفاتها، وأ  تُسأتكمل بالسياسأات والخطأوط 

 لك التشريعات لدعم اإلعمال المطرد للحغ اي الغذاء الكأااي اأي إطأار األمأن الغأذائي 
الوطني، هذا باإلضااة إلى الضأما  االجتمأاعي والمسأاواة بأين الجنسأين والتمكأين مأن 

 خالل جملة أمور منها:
 

 الحأد األدنأى للحمايأة  النظر اي األحكام التي أوصى بها مؤتمر العمل الدولي حأول
االجتماعية. ويمكن للحماية االجتماعية أ  تكو  المحأر  إلعمأال الحقأو  الدوليأة 

 األخرى  ات الالة 
  تواير األسس للحماية االجتماعية اي األطر المؤسسية والتشأريعات الوطنيأة، عنأد

االقتضأأاء، عبأأر تحديأأد األهأأداف والمعأأايير القياسأأية والمؤشأأرات والمسأأؤوليات 
 لمؤسسية ا
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  اعتماد سياسات واستراتيجيات متكاملة يدعم بعضأها الأبعض اأي مجأاالت الحمايأة
االجتماعية واألمن الغذائي واالستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتغذية باالسأتناد 
إلى معايير ومبادئ حقو  اإلنسا ، بما ايهأا عأدم التمييأز والمسأاواة )بمأا اأي  لأك 

 مشاركة الهاِداة والشفااية والمساءلة.المساواة بين الجنسين( وال
 

أعمووال لجنووة األموون الغووذائي العووالمي الجاريووة بشووإلن التقريووا بووين السياسووات  ات الصوولة بهووذ  
 المسإللة:

 
أ  تقأأوم لجنأأة األمأأن الغأأذائي العأأالمي، واقأأا للتوصأأيات الأأواردة أعأأاله، ونظأأرا إلأأى  اقتأأرح 

جأأدول األعمأأال الحااأأل أصأأال بأأالبنود وإلأأى المأأوارد المحأأدودة، بتقأأديم الأأدعم للحمايأأة االجتماعيأأة 
 ألغرا  األمن الغذائي والتغذية، و لك من خالل جملة أمور منها:

 
 وس المسأأتقاة حأأول الحمايأأة االجتماعيأأة ألغأأرا  تسأأهيل تنظأأيم اعاليأأات لتقاسأأم الأأدر

 األمن الغذائي والتغذية، بما اي  لك استكمال البرامج العالمية واإلقليمية القائمة 
  مواصأألة تأأدارس آاأأا  المسأأتقبل بشأأن  إدراج قضأأايا األمأأن الغأأذائي والتغذيأأة اأأي الحأأد

رومأأا مقأأرا لهأأا  األدنأأى للحمايأأة االجتماعيأأة بالتشأأاور مأأع الوكأأاالت التأأي تتخأأذ مأأن
والمنظمات والهيئات  ات الالة كفريغ المهام الرايع المستوى المعني باألمن الغذائي، 

 ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي 
  مواصأألة مجموعأأة العمأأل المفتوحأأة العضأأوية المعنيأأة بالرصأأد والتابعأأة للجنأأة األمأأن

تقدمأأه اللجنأأة إلأأى أصأأحاب الغأأذائي العأأالمي العمأأل علأأى إيضأأاح الأأدعم الأأذي يمكأأن أ  
الماأألحة اأأي مجأأال رصأأد بأأرامج الحمايأأة االجتماعيأأة وراأأع التقأأارير عنهأأا وتقييمهأأا 
ألغأأرا  األمأأن الغأأذائي والتغذيأأة، مأأع األخأأذ بعأأين االعتبأأار أدوار سأأائر أصأأحاب 

 المالحة  وي الالة وآليات الرصد القائمة.

 77األمن الغذائي وتغير المناخ -ياء
 

لمعاكسة لتغير المناخ يمكن أ  تشكل تهديدات خطيرة على األمأن الغأذائي، ال إ  التنثيرات ا 
سيما على حياة صغار منتجي األغذية وسأبل معيشأتهم، وعلأى اإلعمأال التأدريجي للحأغ اأي الغأذاء 

 اي سيــــا  األمن الغذائــــي الوطنــي،وبالتالي ا   اتخا  إجراءات اي هــذا الشن  ألمر مل .
 

 بما يلي: العالمي الغذائيواي هذا اإلطار، اعترا  لجنة األمن  
 

  مسؤولية الدول األعضاء المتمثلة اي ضما  أ  تكو  سياسأاتها وبرامجهأا وإجراءاتهأا
واستراتيجياتها متسقة اتساقاً تاماً مع االلتزامات الدولية الحالية، بما اي  لك االلتزامات 

  المتعلقة باألمن الغذائي
  اتفاقيأأة األمأأم المتحأأدة اإلطاريأأة بشأأن  تغيأأر المنأأاخ باعتبارهأأا المنتأأدى الرئيسأأي دور

للتعاطي مع مسنلة تغير المناخ وصندو  القرارات هذا ال يقأّو  الجهأود المبذولأة اأي 
  االتفاقية اإلطارية للتادي لمسنلة تغير المناخ

 ميأأأة المسأأأتدامة نتأأأائج الوثيقأأأة التأأأي صأأأدرت عأأأن مأأأؤتمر األمأأأم المتحأأأدة المعنأأأي بالتن
 ( وعلى األخص اي ما يتعلغ باألمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة.31)ريو+

 
ومأأع مراعأأاة الحاجأأة الماسأأة إلأأى التاأأدي لتأأنثيرات تغيأأر المنأأاخ علأأى األمأأن الغأأذائي،  

باإلضأأااة إلأأى األسأأباب الكامنأأة وراء انعأأدام األمأأن الغأأذائي باأأورة متسأأقة مأأع اإلعمأأال التأأدريجي 
لحغ اي الغذاء اي سيا  األمن الغذائي الوطني، دع  اللجنأة الأدول األعضأاء والمنظمأات الدوليأة ل
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وأصحاب المالحة ارخرين اي لجنة األمن الغذائي العالمي، حسب االقتضأاء، ومأع اإلقأرار بأدور 
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشن  تغير المناخ، إلى:

 
مراعاة الشواغل المتعلقة بتغير المناخ اي سياسات وبرامج األمن الغذائي، وزيادة قدرة  (أ)

المجموعات المستضعفة والنظم الغذائية علأى مواجهأة تغيأر المنأاخ، مأع التركيأز علأى 
التكيّف مع تغيّر المناخ كشاغل رئيسي وهدف لجميأع المأزارعين ومنتجأي األغذيأة، ال 

 اي  لك من خالل: سيما صغار المنتجين، بما 
 

  زيأأادة االسأأتثمارات الخاصأأة والعامأأة والتعأأاو  الأأدولي للنهأأو  بأأاألمن الغأأذائي
لمواجهة تهديدات تغير المناخ، ال سأيما مأن أجأل التكيأف مأع ارثأار السألبية لتغيأر 

 المناخ، واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وإدارة المياه، وصو  التربة 
  الوطنية والمحلية للتادي للتحديات المرتبطة باألمن الغذائي وبتغيأر بناء القدرات

المناخ، بما اي  لك تحسين خدمات اإلرشاد وجعلها متواارة واأي متنأاول الجميأع، 
وتواير أدوات لتوقّع األحوال الجويأة والمنأاخ وإدارة المخأاطر المتاألة بهأا لأدعم 
 شأأأأأأأأأأأأبكات ومنظمأأأأأأأأأأأأات المأأأأأأأأأأأأزارعين وصأأأأأأأأأأأأغار منتجأأأأأأأأأأأأي األغذيأأأأأأأأأأأأة

 )الدول األعضاء والمنظمات الدولية( 
  إجراء عمليات تقييم للمخاطر وأوجه الضعف والقدرات، مع مراعاة المسأاواة بأين

الجنسين واألبعاد التغذوية، وتحسين نظم اإلنذار المبكر وتنفيذها، ال سأيما بطريقأةق 
 منسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأقة )الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدول األعضأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء

  والمنظمات الدولية(
 ألراضي من أجل تحقيغ األمن الغذائي والتكيف وضع سياسات متكاملة الستخدام ا

مع تغير المناخ، واإلسهام اي الحأد مأن تأنثيرات المنأاخ عنأدما يكأو   لأك مناسأباً، 
مع مراعاة "الخطوط التوجيهية الطوعية بشن  الحوكمة الرشيدة لحيازة األراضأي 
ت وماأأايد األسأأما  والغابأأات اأأي سأأيا  األمأأن الغأأذائي الأأوطني" واقأأا لألولويأأا

 المحددة على المستوى الوطني  )الدول األعضاء(  
  دمج التكيّف مع تغير المناخ وإدارة مخأاطر الكأوارث اأي سياسأات األمأن الغأذائي

 وبرامجأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه
 )الدول األعضاء والمنظمات الدولية( 

 ( "تنفيذ المبادرات  ات الاألة، مثأل "التكيأف داخأل المنظمأةFAO-Adapt بحسأب )
دعم المقدم للجهود التي تبذلها البلدا  اي سبيل التكيف مع مقتضى الحال، تعزيزاً لل

 تغير المناخ )المنظمات الدولية(.
 

تأأواير الظأأروف المناسأأبة لتيسأأير الحاأأول علأأى المأأوارد الوراثيأأة لألغذيأأة والزراعأأة  (ب)
وتقاسم الفوائد الناجمة عن استخدامها باورةق عادلة ومتساوية، عن طريغ ما يلي على 

 سبيل المثال: 
 

  اإلقرار بنهمية المعاهدة الدولية بشن  المأوارد الوراثيأة النباتيأة لألغذيأة والزراعأة
ناغويأأا الأأذي اعتمدتأأه الأأدورة العاشأأرة لمأأؤتمر األطأأراف اأأي اتفاقيأأة  وبروتوكأأول

 التنوع البيولوجي 
  دعوة هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة اأي المنظمأة إلأى مواصألة وتعزيأز

عملهأأأا اأأأي مجأأأال تغيأأأر المنأأأاخ والمأأأوارد الوراثيأأأة لاأأأو  المأأأوارد الوراثيأأأة 
 .خ )الدول األعضاء(واستخدامها بغر  التكيّف مع تغير المنا

 
 وضع استراتيجيات زراعية تنخذ بعين االعتبار ما يلي:  (ج)
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 ضرورة االستجابة إلى تغير المناخ وصو  األمن الغذائي   (0)
 تنوع الظروف والنظم الزراعية   (3)
وتفاوت مسأتويات التنميأة واالحتياجأات والظأروف واألولويأات الخاصأة بكأل مأن  (2)

 واألقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاليم،البلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدا  
 بما اي  لك عن طريغ: 

 
  مراعاة المنظور الجنساني والنُهج التشأاركية التأي تسأم  لكألق مأن الرجأل والمأرأة

علأى حأد سأأواء بالحاأول علأأى اأرص متسأاوية السأأتخدام األراضأي، والحاأأول 
 على المعلومات والموارد عند معالجة قضايا األمن الغذائي اي سيا  تغير المناخ 

 عين علأى األخأذ بالممارسأأات الجيأدة، بمأا ايهأا ممارسأات الزراعأأة تشأجيع المأزار
والرعي للحؤول دو  تدهور التربة واقدا  الكربأو  منهأا، وزيأادة كفأاءة اسأتخدام 
النتأأروجين وزيأأادة إنتاجيأأة الثأأروة الحيوانيأأة، واسأأتخدام الأأروث، وتحسأأين إدارة 

 المياه، وتكثيف استخدام الزراعة المختلطة بالغابات  
 قيأأام بعمليأأات تقيأأيم قطريأأة ألصأأحاب الماأألحة المتعأأددين وإجأأراء بحأأوث حأأول ال

استراتيجيات التنمية الزراعية بغر  مواجهة ارثأار المعاكسأة لتغيأر المنأاخ، مأع 
مراعاة االختالاات بين نظم الزراعة، والممارسات الزراعية، والظروف اإلقليمية 

 والوطنية والمحلية 
 األغذية والحد مأن خسأائر مأا بعأد الحاأاد والفاقأد مأن  تشجيع الكفاءات اي سلسلة

األغذيأأة بطريقأأة مسأأتدامة )البلأأدا  األعضأأاء بمشأأاركة القطأأاع الخأأاص والمجتمأأع 
 المدني(.

 
النهأأو  باألبحأأاث، بمأأا ايهأأا األبحأأاث التأأي يجريهأأا المزارعأأو ، وتحسأأين عمليأأة جمأأع  (د)

 المعلومأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأات وتقاسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمها،
 من خالل: 

 
   الدولي، واالستثمارات الخاصة والعامة اي مجال األبحاث بشن  التكيف توطيد التعاو

مأع تغيأر المنأاخ والحأد مأن تأنثيره بغيأة التوااأغ مأع التنميأة المسأتدامة واألمأن الغأأذائي 
 والتغذوي، بما اي  لك احتياجات التكيف لدى صغار المنتجين 

 لمنأأاخ واألمأأن الغأأذائي تشأأجيع تبأأادل المعلومأأات بأأين بأأرامج األبحأأاث المتعلقأأة بتغيأأر ا
 .)الدول األعضاء والمنظمات الدولية(

 
تيسأأير مشأأاركة جميأأع أصأأحاب الماأألحة اأأي سياسأأات وبأأرامج األمأأن الغأأذائي، حسأأب  (هـ)

االقتضأأاء، مأأن أجأأل التاأأدي لتغيأأر المنأأاخ، مأأع االعتأأراف ب سأأهام المأأزارعين ومنتجأأي 
 من الغذائي، من خالل: األغذية كااة، وعلى األخص صغار المنتجين، اي تحقيغ األ

 
  تشأأأجيع إقامأأأة منتأأأديات تضأأأّم أصأأأحاب ماأأألحة متعأأأددين علأأأى المسأأأتويات المحليأأأة

والوطنيأأأة واإلقليميأأأة تشأأأجيعاً لتوسأأأيع مشأأأاركة المجتمعأأأات المحليأأأة والمجموعأأأات 
  األضعف، وكذلك القطاع الخاص، اي عمليات صنع القرارات 

 ي تمثل أكثأر السأكا  معانأاة مأن الجأوع، دعم منظمات المجتمع المدني، ال سيما تلك الت
ومنظمأأات صأأغار المنتجأأين، ومنظمأأات المزاِرعأأات مأأن أجأأل المشأأاركة اأأي صأأنع 

 القرارات وتنفيذ سياسات وبرامج األمن الغذائي للتادي لتغير المناخ.
  



 

40 

اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي 
 والتغذية

 

دعم مزيد من االعتراف باألمن الغذائي اي أنشطة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشن  تغير  (و)
المناخ طبقاً للوالية الموكلة إليها واي سيا  أهأداف االتفاقيأة ومبادئهأا وأحكامهأا، و لأك مأن 

 خالل: 
 

 م دعوة المنظمأة إلأى مواصألة التعأاو  مأع أمانأة االتفاقيأة، بمأا اأي  لأك مأن خأالل تقأدي
 معلومات انية سليمة عن قضايا األمن الغذائي  

  دعوة أمانة لجنة األمن الغذائي العالمي إلى راع تقريأر اريأغ الخبأراء الرايأع المسأتوى
المعنأأي بأأاألمن الغأأذائي وتغيأأر المنأأاخ، وكأأذلك الوثيقأأة الحاليأأة للجنأأة األمأأن الغأأذائي 

اخ وإلأأى أمانأأة االتفاقيأأة، العأأالمي، إلأأى الفريأأغ الحكأأومي الأأدولي المعنأأي بتغيأأر المنأأ
 لإلحاطة.
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 78االتحاد والتنايم لمحاربة الجوع: الخامسالفصل 

 
العالميأة، واإلقليميأة،  -تُعتَبَر  الحوكمة الجيدة لألمن الغذائي والتغذية على كااأة المسأتويات  

مطلبأأاً أساسأأياً إلحأأراز تقأأدم اأأي محاربأأة الجأأوع وسأأوء التغذيأأة.  -والوطنيأأة علأأى وجأأه الخاأأوص 
وتتطلأأب الحوكمأأة الجيأأدة مأأن الحكومأأات تحديأأد أولويأأات االسأأتراتيجيات والسياسأأات، والبأأرامج، 
والتمويل من أجل التادي للجوع وسوء التغذية. كما تتطلب مأن المجتمأع الأدولي أ  ينسأغ ويحشأد 

اعدات اإلنسأأانية أو اإلنمائيأأة، الوطنيأأة أو الثنائيأأة أو المتعأأددة دعمأاً مجأأديا، سأأواء عأأن طريأأغ المسأأ
 األطراف، والتي تتماشى مع األولويات القطرية. 

 
إ  استمرار تفشي الجوع على نطا  واسع، وظهور األزمة االقتاادية والتقلب المفرط اأي  

العالميأأة لألمأأن الغأأذائي أسأأعار األغذيأأة خأأالل السأأنوات األخيأأرة قأأد أظهأأر مأأدى هشاشأأة ارليأأات 
كما أ  التنسيغ بين الجهات الفاعلة على المسأتويات الوطنيأة واإلقليميأة والعالميأة لأم يكأن . والتغذية

كااياً. وسأوف يتطلأب التغلّأب علأى األسأباب الهيكليأة للجأوع وسأوء التغذيأة التأرويج التسأا  جميأع 
السياسات المتقاربة، واسأتراتيجيات وبأرامج السياسات الوطنية والدولية المعنية بالحغ اي الغذاء، و

تعطي األولوية العاجلة لتلبية كلق من االحتياجات الطويلأة األجأل، ومتطلبأات الطأوارئ  ات الاألة 
باألمن الغذائي والتغذية. ويتطلب نجاح المساعي لتحقيغ هذه األهداف دعماً متشأعب القطاعأات مأن 

وينبغأي تمويأل التأدخالت . تأدابير منسأقة طويلأة األجألجانب الحكومة، كما يتطلب إرادة سياسية، و
باورة مالئمة، واالستفادة من قدرات مالئمة لتنفيذها ورصد تنثيرها

79
. 

 اإلجراءات األساسية على المستوى القطري -ألف

لأى كاهأأل عتأم التنكيأد مجأدداً اأي العديأأد مأن المناسأبات علأى المسأؤولية الرئيسأأية التأي تقأع  
الدول لضما  األمن الغذائي لمواطنيها، بما اي  لك تنكيد مبدأ روما األول لألمن الغأذائي المسأتدام، 

 والتركيز على الخطط التي تملكها وتوجهها البلدا ، والتي تنّص على ما يلي:  
 "نحن نؤكد من جديد أ  األمن الغذائي مسؤولية وطنية وأ  أية خطط لمواجهة تحأديات األمأن
الغذائي ينبغي أ  تااغ وطنيًا، وُتامم وُتمتلك وُتدار وُتبنى على التشاور مع جميأع أصأحاب 
الماأألحة الرئيسأأيين. وسأأوف نجعأأل األمأأن الغأأذائي أولويأأة عليأأا وسأأنعكس  لأأك اأأي برامجنأأا 

 .80وميزانياتنا الوطنية"
 

مل موون بووين والتوصوويات التاليووة توطوود أهووم الوودروس للتوودابير علووى المسووتوى القطووري، وهووي تشوو
  :غيرها

 
ينبغي للأدول أ  تنشأو وتعأزز آليأات مشأتركة بأين الأوزارات مسأؤولة عأن األمأن  (أ)

 واستراتيجيات، وسياسات وبرامج التغذية   الوطني الغذائي
أ  تُشكَّل وتُنسَّأغ تلأك ارليأات، بشأكل مثأالي، علأى مسأتوى حكأومي رايأع،  ينبغي (ب)

د اي قانو  وطني، وأ  تشر   الوزارات أو الوكاالت الوطنية مأن  ممثليوأ  تُوحَّ
والتغذيأأة، بمأأا اأأي  لأأك الزراعأأة،  الغأأذائيجميأأع المجأأاالت  ات الاأألة بأأاألمن 

التحتيأأأة، والتعلأأأيم، والماليأأأة،  والحمايأأأة االجتماعيأأأة، والتنميأأأة والاأأأحة، والبنيأأأة
 والاناعة والتكنولوجيا  

والتغذيأأة، سأأواء كانأأ  واردة اأأي  الغأأذائيينبغأأي لالسأأتراتيجيات الوطنيأأة لألمأأن  (ج)
الحأأد مأأن الفقأأر، أ  تكأأو   اسأأتراتيجياتاسأأتراتيجيات إنمائيأأة أوسأأع نطاقأأاً أو اأأي 

نأاول جميأع ركأائز األمأن شاملة وأ  تعزز النظم الغذائية المحلية والوطنية، وأ  تت
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والتغذيأأة، بمأأا اأأي  لأأك تواارهأأا، وسأأبل الوصأأول إليهأأا، واسأأتخدامها،  الغأأذائي
 واستقرارها 

ينبغأأي لآلليأأات أ  تُنشأأن أو تُعأأزز مأأن أجأأل تنسأأيغ االسأأتراتيجيات والتأأدابير مأأع  )د(
المستويات المحلية الحكومية  ويجب أ  تنظر الدول اي إقامة منابر وأطأر متعأددة 
األطأأراف علأأى المسأأتويين المحلأأي والأأوطني مأأن أجأأل تاأأميم، وتنفيأأذ، ورصأأد 
اسأأتراتيجيات األمأأن الغأأذائي والتغذيأأة، والتشأأريعات، والسياسأأات والبأأرامج  ات 
. الالة، ربما من خأالل دمأج ارليأات المتعأددة األطأراف مأع آليأات تنسأيغ وطنيأة

ت المحلية، والمجتمع ويجب أ  يضم أصحاب المالحة، كيفما هو مالئم، الحكوما
المأأأدني، والقطأأأاع الخأأأاص، ومنظمأأأات المأأأزارعين، وصأأأغار منتجأأأي األغذيأأأة 
التقليديين، ومنظمات النسأاء والشأباب، وممثلأين عأن المجموعأات األكثأر تضأررا 
مأأن انعأأدام األمأأن الغأأذائي، وحينمأأا يكأأو  مالئمأأاً، الجهأأات المانحأأة والشأأركاء اأأي 

 التنمية 
عمليأأة رسأم الخأأرائط، وآليأأات الرصأأد مأن أجأأل زيأأادة تنسأأيغ تطأوير و/أو تعزيأأز  (هـ)

 التدابير التي يتخذها مختلف أصحاب المالحة، وتشجيع المساءلة 
ولدى تاميم االستراتيجيات والبرامج الوطنيأة لألمأن الغأذائي والتغذيأة، يجأب أ   (و)

ي قد تتأنتى متوقعة أو السلبية الت تسعى الدول إلى النظر اي التنثيرات المحتملة الال
 عنها على األمن الغذائي والتغذية اي دول أخرى.

 
 أعمال لجنة األمن الغذائي العالمي الجارية بشإلن التنسيق  ي الصلة بهذ  المسإللة:

 
تنخأأرط لجنأأة األمأأن الغأأذائي العأأالمي ار  اأأي عمليأأة مسأأتمرة لتعزيأأز عمليأأة رسأأم خأأرائط  

ى القطري من أجأل تحسأين تنسأيغ وتوايأغ السياسأات األمن الغذائي والتدابير التغذوية على المستو
والبرامج، واستكشاف ارتباطات هذه التدابير بتداقات الموارد، وكأل مأن الجهأات المانحأة والمحليأة 

 والمؤسسات المنفذة والمواقع والشعوب المستفيدة من  لك. 
 

 تنفيذ الخطوط التوجيهية للحق في الغذاء 1 -ألف
 

التوصيات الواردة اي القسم السابغ، ا   الخطوط التوجيهيأة الطوعيأة لأدعم وباإلضااة إلى  
اإلعمأأال المطأأرد للحأأغ اأأي الغأأذاء اأأي سأأيا  األمأأن الغأأذائي الأأوطني تقأأّدم للبلأأدا  توجيهأأات عمليأأة 

 لوضع أطر مؤسسية وقانونية اعالة ومالئمة، وإنشاء آليات رصد مستقلة، وتنفيذ هذه األطر.
 

السبع التالية لتنفيذ الخطوط التوجيهيأة الطوعيأة لأدعم اإلعمأال المطأرد ويُوصى بالخطوات  
 : 81للحغ اي الغذاء اي سيا  األمن الغذائي الوطني

 
: تحديد من هم الذين يعانو  من انعدام األمن الغذائي، وأين يعيشأو ، ولمأا ا يعأانو  الخطوة األولى

الكامنأة وراء انعأدام أمأنهم الغأذائي لتمكأين من الجوع.  واستخدام بيانأات مجأّزأة، وتحليأل األسأباب 
 الحكومات من توجيه جهودها بشكل أاضل. 

 
: إجأأأراء تقيأأأيم دقيأأأغ، بالتشأأأاور مأأأع أصأأأحاب الماأأألحة الرئيسأأأيين، للسياسأأأات، الخطووووة الثانيوووة

والمؤسسأأات، والتشأأأريعات، والبأأأرامج، ومخااأأات الميزانيأأأة القائمأأأة و لأأك لتحديأأأد المعوقأأأات 
 والفرص بشكل أاضل من أجل تلبية االحتياجات والحقو  المتعلقة بانعدام األمن الغذائي. 

 
هأذا التقيأيم، اعتمأاد اسأتراتيجية وطنيأة لألمأن الغأذائي والتغذيأة قائمأة : وعلى أساس الخطوة الثالثة

على حقو  اإلنسأا  باعتبارهأا خارطأة طريأغ للعمأل الحكأومي المنسأغ مأن أجأل اإلعمأال المطأرد 
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. وينبغأأي أ  تشأأمل هأأذه االسأأتراتيجية غايأأات، وأطأأراً زمنيأأة، ومسأأؤوليات،  للحأأغ اأأي غأأذاء كأأافق
 ميع، وينبغي أ  تشكل األساس لتخايص موارد الميزانية. ومؤشرات للتقييم معرواة للج

 
: تحديأأد أدوار ومسأأؤوليات المؤسسأأات العامأأة  ات الاأألة علأأى جميأأع المسأأتويات الخطوووة الرابعووة

لضأأما  الشأأفااية، والمسأأاءلة، والتنسأأيغ الفعأأال، وإ ا اقتضأأ  الضأأرورة  لأأك، إنشأأاء وإصأأالح أو 
 لها. تحسين تنظيم هذه المؤسسات العامة وهيك

 
: النظأأر اأأي إمكانيأأة إدمأأاج الحأأغ اأأي الغأأذاء ضأأمن التشأأريعات الوطنيأأة، مثأأل الخطوووة الخامسووة

الدستور، أو قانو  إطاري، أو قانو  قطأاعي، وبأذلك يوضأع معيأار ملأزم وطويأل األجأل للحكومأة 
 وأصحاب المالحة.

 
مشأاريع، بغيأة قيأاس : رصد تنثير ونتائج السياسأات، والتشأريعات، والبأرامج، والالخطوة السادسة

إنجازات األهداف المعلنة، وسّد الثغرات المحتملة، وتحسين العمل الحكومي بافة مستمرة. ويمكن 
أ  يشمل هذا تقييمات تنثير السياسات والبرامج اي ما يتعلغ بأالحغ اأي الغأذاء. ويلأزم إيأالء اهتمأام 

سأأاء واألطفأأال والمسأأنين، خأأاص إلأأى رصأأد حالأأة األمأأن الغأأذائي للفئأأات المستضأأعفة، وخاصأأة الن
 ووضعهم التغذوي، بما اي  لك انتشار حاالت نقص المغذيات الدقيقة.

 
: إنشاء آليات للمساءلة والمطالبات، قد تكو  قضأائية، أو خأارج نطأا  القضأاء، أو الخطوة السابعة

إدارية، لتمكين أصحاب الحقو  مأن مسأاءلة الحكومأات، وضأما  اتخأا  اإلجأراء التاأحيحي دو  
  تنخير عندما ال تُنفَّذ السياسات أو البرامج، أو ال تُقدَّم الخدمات المتوقعة. 
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قصووة نجوواح فووي إعطوواء الطووابع الملسسووي للتنسوويق بووين وألارات متعووددة ومشوواركة  -البراأليوول 
 المجتمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع الموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودني

  82لمواجهة انعدام األمن الغذائي، وتعزيز الحق في الغذاء

 
علأأى خلفيأأة اسأأتمرار انعأأدام األمأأن الغأأذائي، وسأأوء التغذيأأة والجأأوع، رغأأم حيويأأة قطأأاع تاأأدير 

. ، برعايأة الأرئيس لأوال، اسأتراتيجية القضأاء التأام علأى الجأوع3112األغذية، أطلأغ البرازيأل عأام 
ين ومنذ  لك الحين، عّززت البالد األمن الغذائي والحغ اي الغذاء على عدة جبهات، من خأالل قأوان

 اعالة، ومؤسسات قوية، وسياسات سليمة، وعبر تمكين المجتمع المدني. 
 

كهيئأة استشأارية للأرئيس. وتأنلف اأي  3112وتّم إنشاء مجلس وطنأي لألمأن الغأذائي والتغأذوي عأام 
ثلثيه من ممثلي المجتمع المدني اي حين شّكل الثلث األخير ممثلأو  حكوميأو ، وترأّسأه ممثأل عأن 

وورد هأأذا المجلأأس اأأي القأأانو  كجأأزء مأأن إطأأار مؤسسأأي وطنأأي لألمأأن الغأأذائي . المجتمأأع المأأدني
والتغأأذوي ضأأّم أيضأأاً مجأأالس مماثلأأة متعأأددة أصأأحاب الماأألحة لألمأأن الغأأذائي والتغأأذوي علأأى 

ويقّدم المجلأس الأوطني المشأورة إلأى غراأة مشأتركة بأين الأوزارات لألمأن . مستوى الدولة والبلدية
. يأأة تنسأأيغ حكوميأأة مكلّفأأة بتنفيأأذ االسأأتراتيجية الوطنيأأة لألمأأن الغأأذائيالغأأذائي والتغأأذوي، وهأأي آل

وزارة ووكالأة  09ويترأّس هذه الغراة وزير التنمية االجتماعية ومكااحة الجوع، اي حين اعتمأدتها 
 بما ايها وزارات المالية، والتخطيط، والزراعة، والعمل، والتربية.

 
الحأوار الوثيأغ مأع المجتمأع المأدني علأى كااأة المسأتويات وشّكل التنسيغ العميغ بأين الأوزارات، و

عوامل أساسية مأن أجأل إنجأاح عمليأة تاأميم مجموعأة واسأعة مأن البأرامج الحكوميأة التأي تشأمل 
استراتيجية القضاء التام على الجوع، وتنفيذها واإلشراف عليها.  واألهأم مأن بأين هأذه البأرامج هأو 

لتحويأل المأال النقأدي المشأروط، الأذي يسأتند إلأى قاعأدة بيانأات  Bolsa Famíliaبرنامج بولسا ااميليا 
شاملة عن األسر والمستفيدين، تنفّذه الحكومات المحلية ويشرف عليأه المجتمأع المأدني. والمكّونأات 
الرئيسية األخرى هي االئتما ، والمدخالت، والتنمين، وبرامج الدعم الفني لاغار منتجي األغذية  

ذية يطال منتجات الزراعة العائلية  والبرنامج الأوطني للتغذيأة المدرسأية الأذي وبرنامج لشراء األغ
يشمل جميع تالمذة المدارس االبتدائية، ويوار التنوع اي النظم الغذائيأة واقتنأاء منتجأات محليأة مأن 

 الحيازات الاغيرة. 
 

، تكّرس 3101عام  واي. وقد أُطلق  استراتيجية القضاء التام على الجوع من منظور حقو  اإلنسا 
الحغ اي الغذاء اي الدستور كحغ أساسي. وبناًء عليه، تقأوم الهيئأة الدائمأة المعنيأة بأالحغ اإلنسأاني 
اأأي غأأذاء كأأاف، التأأي أنشأأنها المجلأأس الأأوطني، بأأالنظر اأأي البأأرامج والسياسأأات العامأأة. وأثبتأأ  

عأدام األمأن الغأذائي، بمأا يسأاعد استراتيجية القضاء التام على الجوع اعاليتها اي الحد مأن الفقأر وان
البرازيل اي تحقيغ غايات األهداف اإلنمائية لأللفيأة لجهأة الحأّد مأن الفقأر المأدقع والجأوع ووايأات 

، وإخأأراج ماليأأين األشأأخاص مأأن حالأأة الفقأأر 3103األطفأأال، قبأأل المأأدة الزمنيأأة المحأأّددة اأأي عأأام 
نتها اسأأتراتيجية القضأأاء التأأام علأأى الجأأوع المأأدقع.  وتشأأّكل النمأأا ج المؤسسأأية والبأأرامج التأأي أنشأأ

 مادر إلهام لمبادرات مماثلة تتخذها عدة بلدا  اي أاريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية.
 
 

 تحسين الدعم اإلقليمي للتدابير الوطنية والمحلية -باء
 

أمامهأا على الرغم من أ  المستوى القطري هو المستوى األكثر حيويأة، اأ   معظأم البلأدا   
وتتمثأأل بعأأض أدوار . ارصأأة االسأأتفادة مأأن تحسأأين التنسأأيغ والتعأأاو  علأأى المسأأتوى اإلقليمأأي

المنظمأأات الحكوميأأة الدوليأأة اإلقليميأأة، واقأأاً لوالياتهأأا، اأأي تقأأديم حأأوااز سياسأأية وتوجيهأأات تقنيأأة 



 

46 

اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي 
 والتغذية

 

مخأاطر  لتعزيز االستجابة على المسأتوى القطأري، والمسأاعدة اأي بنأاء أسأوا  إقليميأة، مأع تجميأع
واستجابات أعضائها. وقد طّور الكثير من المنظمات اإلقليمية أطراً سياساتية تأوار أساسأاً مفاهيميأاً 
لوضأأع سياسأأات وطنيأأة، وتقأأديم توجيهأأات عمليأأة بشأأن  عمليأأات التخطأأيط الشأأامل.  وتُعتَبأأر هأأذه 

سأين األمأن العمليات أساسية لتشجيع ودعم الشأراكات الالزمأة علأى المسأتوى القطأري مأن أجأل تح
 الغذائي والتغذية.  

 
وب مكا  الهيئات اإلقليمية، واقاً لوالياتها، أ  تؤدي دوراً مهماً اي وضع السياسات اإلقليمية  

وتسأتند مثأل هأذه . للتعامل مع أبعاد األمن الغذائي والتغذية عبر الحأدود، وبنأاء أسأوا  إقليميأة قويأة
وهأي تلبأي . ويأة بأين اإليكولوجيأا واإلنتأاج واالسأتهال السياسات إلى عوامأل التكامأل األقاليميأة الق

الحاجة إلى إدارة مشتركة للموارد العابرة للحأدود مثأل األنهأار، وأحأوا  األنهأار، وطبقأات الميأاه 
. الجوايأأة، واألراضأأي الرعويأأة، والمأأوارد البحريأأة، واإلدارة المشأأتركة لآلاأأات العأأابرة للحأأدود

اً إقليميأأاً لتعزيأز الجهأأود الوطنيأة، ومعالجأأة قضأايا معينأأة مثأأل وتشأمل مثأأل هأذه السياسأأات اسأتثمار
إزالة الحواجز التجارية بأين األقأاليم، وتعزيأز سالسأل القيمأة اإلقليميأة، ومواءمأة نظأم المعلومأات، 

 وتنسيغ نظم الرصد لحاالت الطوارئ الغذائية، وتعبئة الموارد.
 

اً للحوار بين التجمعأات اإلقليميأة، والحكومأات، وتوار المنابر اإلقليمية، واقاً لوالياتها، حيّز 
وهأأى تيّسأأر االتفأأا  المشأأتر  علأأى المبأأادئ المشأأتركة . والجهأأات المانحأأة ووكأأاالت األمأأم المتحأأدة

والتدابير المقترحة، وتمهد الطريغ لتحسين التوااغ بين السياسات. وب مكانها أيضاً أ  تتأي  الفأرص 
المارواات الحكومية وتداقات المعونة، مّما يشجع علأى تنسأيغ أمام رصد األداء وتقييمه، ومتابعة 

. أاضل بين الجهات المانحة، وماارف التنمية اإلقليمية المتعددة األطراف، ووكاالت األمم المتحدة
وعلى الرغم من كونها غير إقليمية بالمعنى الاارم، ا   تلك المنابر التي تستخدمها البلدا  النظيرة 

ومجموعة العشرين، تقأوم  83تفكير مثل منظمة التعاو  والتنمية اي الميدا  االقتااديأو المتماثلة ال
 بالعديد من األدوار  اتها. 

 
النهاية، يمكن للمنظمات والمنأابر اإلقليميأة أ  تأوار سأطحاً بينيأاً مفيأداً بأين المسأتويين  واي 

العأأالمي والأأوطني، مأأن خأأالل اإلسأأهام اأأي نشأأر وتكييأأف الممارسأأات والأأدروس المقبولأأة دوليأأاً اأأي 
  سيا  إقليمي مناسب، وعن طريغ مؤسسات أقوى هي أقرب إلى الحكومات الوطنية.  
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ق الكامل للمزايا الواردة أعوال  وتحسوين الودعم مون جانوا األجهوزة اإلقليميوة إلوى ومن أجل التحقي
 التدابير الوطنية، حيثما هو مناسا، يُوصى باتباع اإلجراءات التالية، من جملة إجراءات أخرى:

 
تطأأوير أو تعزيأأز آليأأات التنسأأيغ اإلقليميأأة التأأي تشأأر  جميأأع أصأأحاب الماأألحة  وي  (أ)

الالة، لتطوير أو تحديث استراتيجيات أو أطر إقليمية لألمن الغأذائي والتغذيأة، والتأي 
أأأل جوانأأأب القأأأوة والمزايأأأا المقارنأأأة لأأأدى  سأأأوف تسأأأتفيد مأأأن خاأأأائص اإلقلأأأيم وتفعِّ

 المؤسسات اإلقليمية الحالية  
لتقريب بين مختلف الجهود اإلقليمية واإلقليمية الفرعيأة، وتوحيأدها أو تنسأيقها لوضأع ا (ب)

 استراتيجيات، وسياسات وملكية إقليمية واضحة لألمن الغذائي والتغذية 
تشجيع االرتباطات بين ارليات واألطر اإلقليميأة ولجنأة األمأن الغأذائي العأالمي، و لأك  (ج)

تاأأال المتبأأادل الرامأأي إلأأى تحسأأين التقأأارب بأأين بعأأدة طأأر  مأأن بينهأأا تشأأجيع اال
 السياسات واتّساقها  

تعزيز التوااغ والتماسك بين المسأاهمات التقنيأة والماليأة التأي تقأدمها المعونأة الدوليأة،  )د(
والماأأأارف اإلقليميأأأة والوكأأأاالت اإلقليميأأأة التقنيأأأة والمنأأأابر اإلقليميأأأة للمأأأزارعين، 

 ع المدني لدعم االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية  والقطاع الخاص ومنظمات المجتم
زيأأأادة الأأأدعم الأأأذي تقدمأأأه الجهأأأات المانحأأأة لعمليأأأات التكامأأأل االقتاأأأادي اإلقليمأأأي،  (هـ)

كشركاء اعالين لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات وسياسات  واستخدام الكيانات اإلقليمية
 وبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأرامج وطنيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة

 لألمن الغذائي والتغذية 
اتسا  السياسات اإلقليمية بشن  التجارة اي المأدخالت والمنتجأات الزراعيأة، ومراعأاة  (و)

 المعايير المتّفغ عليها إقليمياً ودوليا من أجل تيسير التجارة األقاليمية  
النظر اي الحاجة، من بين أمأور أخأرى، الحتياطيأات اسأتراتيجية مأن األغذيأة لغايأات  (ز)

أما  اجتماعي، أو أدوات أخرى إلدارة المخاطر تشأّجع  الطوارىء اإلنسانية، وشبكات
 األمن الغذائي وتفيد النساء والرجال اي المجتمعات الفقيرة والمهمشة 

تعزيز سالسل القيمة اإلقليمية، وبخاصة من أجل تطوير البنية التحتيأة، حيأث أ   ينبغي (ح)
از للمسأأتثمرين لتلأأك السالسأأل القأأدرة علأأى توسأأيع األسأأوا  عأأن طريأأغ تقأأديم الحأأوا

يقومأأوا باسأأتثمارات طويلأأة األجأأل اأأي  لكأأيالمحليأأين واألجانأأب اأأي القطأأاع الخأأاص 
 عمليأأأأأأأأأأأأأات التجهيأأأأأأأأأأأأأز الزراعأأأأأأأأأأأأأي واألعمأأأأأأأأأأأأأال التجاريأأأأأأأأأأأأأة الزراعيأأأأأأأأأأأأأة،

 مع مراعاة التشريعات الوطنية.
 

 أعمال لجنة األمن الغذائي العالمي الجارية بشإلن التنسيق  ي الصلة بهذ  المسإللة:
 

تناقش الجلسة العامة للجنة األمن الغذائي العالمي، باورة منتظمأة، مسأنلة تعزيأز الأروابط  
مأأع المبأأادرات والعمليأأات اإلقليميأأة، وقأأد ناقشأأ  هأأذه الجلسأأة حتأأى ار  أكثأأر مأأن عشأأر مبأأادرات 

. وتّمأأ  متابعأأة األقسأأام الخاصأأة بلجنأأة األمأأن 84إقليميأأة، أو تلقّأأ  معلومأأات عأأن تطّوراتهأأا األخيأأرة
، وأوصأ  هأذه 3101الغذائي العالمي اي جميع المؤتمرات اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعأة منأذ 

 المؤتمرات بضرورة مواصلة استكشاف جوانب هذه الروابط والتةزرات. 
 

 البرنام: الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا 
 

تأابع للشأراكة الجديأدة مأن أجأل  البرنامج الشأامل للتنميأة الزراعيأة اأي أاريقيأا هأو برنأامج زراعأي
، إلأى إطأار علأى نطأا  القأارة 3112(.  وتحّول هذا البرنامج، منذ إنشائه عام NEPADتنمية أاريقيا )

ركّز االهتمام اي رؤيته وخطوطه التوجيهية على الحاجة الماسة إلى استثمارات مسأتدامة مأن أجأل 
الفقأأر وتحقيأغ األمأأن الغأذائي والتغأأذوي اأأي  تسأريع عجلأأة النمأو الزراعأأي والتقأّدم باتجأأاه الحأأّد مأن
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ويتمثأل هأدف البرنأامج الشأامل للتنميأة الزراعيأة اأي أاريقيأا اأي القضأاء . أاريقيا جنوب الاأحراء
( توسأأيع نطأأا  المسأأاحة 0علأأى الجأأوع والحأأّد مأأن الفقأأر، وهأأو يقأأوم علأأى أربأأع ركأأائز رئيسأأية: )

البنيأأة التحتيأأة الريفيأأة والقأأدرات المتاأألة ( تحسأأين 3الخاضأأعة لأأإلدارة المسأأتدامة لألراضأأي  )
( البحأأوث 4( زيأأادة اإلمأأدادات الغذائيأأة والحأأد مأأن الجأأوع  و)2بالتجأأارة للوصأأول إلأأى السأأو   )

 الزراعية، ونقل التكنولوجيا واعتمادها.  
 

علأأى  -ويقضأأي البرنأأامج الشأأامل للتنميأأة الزراعيأأة اأأي أاريقيأأا بأأالجمع بأأين عأأدة أطأأراف رئيسأأيين 
مأأن أجأأل تحسأأين التنسأأيغ، وتقاسأأم المعأأارف، وتعزيأأز  -ى القأأاري، واإلقليمأأي، والأأوطني المسأأتو

الجهود المشتركة والمنفالة الرامية إلى تحقيأغ أهأداف البرنأامج.  وقأد أاضأ  جهأود التعأاو  إلأى 
اتسا  ملحوظ لدعم الجهات المانحة ألنشأطة البرنأامج وبرامجأه االسأتثمارية، مأع الشأراكة الجديأدة 

ل التنميأة اأي أاريقيأا، والجماعأات االقتاأادية اإلقليميأة، واالتحأاد األاريقأي، ومأع عأدد مأن من أجأ
الجهات المانحة والحكومات األاريقية، للعمل على اتسا  أكبر للأدعم الموّجأه إلأى التنميأة الزراعيأة 

نأامج والحّد من الفقر. وكأذلك، تأّم حشأد شأركاء اأي التنميأة ومؤسسأات متعأددة األطأراف حأول البر
الشامل للتنمية الزراعية اي أاريقيا.  وقد قام كّل من منظمة األغذية والزراعأة، والاأندو  الأدولي 
للتنميأأة الزراعيأأة، والبنأأك الأأدولي، والوكالأأة األمريكيأأة للتنميأأة الدوليأأة، وبرنأأامج األغذيأأة العأأالمي 

 .بتواير دعم ملحوظ لتقدم البرنامج الشامل للتنمية الزراعية اي أاريقيا
 

بلأداً وجماعأة اقتاأادية إقليميأة واحأدة )الجماعأة االقتاأادية لأدول غأرب  39، نج  3119ومنذ عام 
بلأداً مأن  33أاريقيا( اي إنجاز مواثيغ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية اي أاريقيا، اي حأين انتهأى 

مريكأأي مأأن مليأأو  دوالر أ 371وضأأع خطأأط وطنيأأة لالسأأتثمار الزراعأأي وتلقّأأ  سأأتة بلأأدا  مبلأأ  
ولكي يظل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية اأي أاريقيأا . البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي

منطلقاً مرجعياً وإطاراً منسقاً لتنمية النُظم الزراعية والغذائية اي اإلقليم، يتّم التركيز على نحو أكبر 
وخطأأط االسأأتثمار بعمليأأات السياسأأات علأأى تعزيأأز القأأدرات الوطنيأأة واإلقليميأأة لأأربط المواثيأأغ 

 والميزانيات وآليات التمويل.
 

تحسين الودعم العوالمي للتودابير اإلقليميوة والوطنيوة، واالسوتجابة للتحوديات  -جيم
 العالمية

ويتوجأب علأى المجتمأع الأدولي . سيتطلّب التغلب على آاة الجوع تضاار جهود العالم بنسره 
الاأأدد: الأأدور األول هأأو تحسأأين دعمأأه للجهأأود اإلقليميأأة  أ  يضأأطلع بأأدورين رئيسأأيين اأأي هأأذا

والوطنية  والثاني هو تنسيغ االستجابات للتحديات العالمية  ات الالة بانعدام األمن الغذائي وسوء 
 .التغذية

 
وقأأد أّكأأد المجتمأأع الأأدولي مأأراراً وتكأأراراً التزامأأه بأأدعم الحكومأأات الوطنيأأة اأأي جهودهأأا  

ويشأمل التنكيأد علأى مبأدأ رومأا األول لألمأن الغأذائي العأالمي المسأتدام . جوعالرامية إلى مكااحة ال
التزامأأاً "بتكثيأأف الأأدعم الأأدولي لتعزيأأز االسأأتراتيجيات اإلقليميأأة الموجهأأة قطريأأاً، ولوضأأع خطأأط 

 4و  3أمأأا المبأأدءا  . اسأأتثمار موجهأأة قطريأأاً، ولتشأأجيع المسأأؤولية المتبادلأأة والشأأفااية والمسأأاءلة"
. ويتنأأاول هأأذه القضأأية أيضأأاً بيأأا  85مباشأأرة بتحسأأين الأأدعم الأأدولي الأأذي يُقأأدم للبلأأدا  ايتّاأأال 

وإعأال  بأاريس بشأن  ااعليأة المعونأة،  3119"الكويال" المشتر  بشن  األمن الغذائي العالمي لعأام 
 وجدول أعمال أكرا. 

 
ح بأين بلأدا  مانحأة وهي تتراو. والجهات المقدمة للمساعدة اإلنمائية الدولية كثيرة ومتنوعة 

اردية، ووكاالت دولية متعددة األطراف، ومؤسسات تمويأل دوليأة وإقليميأة، ومنظمأات دوليأة غيأر 
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حكومية، ومؤسسات للقطاع الخاص. ويتمثل التحدي بالنسبة للحوكمأة العالميأة اأي ضأما  أال تقأوم 
دارية أعباء غير معقولة علأى هذه الجهات الفاعلة المختلفة بننشطة مزدوجة، وأال تُلقي متطلباتها اإل

 عأأأأأأأاتغ البلأأأأأأأدا  المسأأأأأأأتفيدة. ويعنأأأأأأأي التجأأأأأأأزؤ الشأأأأأأأديد أ  الكثيأأأأأأأر مأأأأأأأن البلأأأأأأأدا  الناميأأأأأأأة
ال تأأزال تعمأأل جاهأأدة للتوايأأغ بأأين احتياجاتهأأا االسأأتراتيجية وأولوياتهأأا الخاصأأة مأأع اإلجأأراءات، 

وتزداد هأذه . لشركاءوالشروط، واألطر الزمنية، والحدود القاوى، وملفات طائفة واسعة جداً من ا
المشكلة حّدة لدى أقّل البلدا  نمواً، والتي تفتقر عادة إلى الموارد وإلى القدرات إلدارة عدد كبير من 

 الشراكات وتعتمد على المساعدات الدولية بدرجة أكبر.
 

وتبذل منظمات ووكاالت منظومة األمم المتحدة جهوداً كبيرة لتبسيط وتنسيغ مساعداتها من  
ما تقوم به األارقة القطرية التابعة لألمم المتحدة، ومن خالل البرمجة المشتركة، وعن طريأغ خالل 

وقأد  86بعض األنشطة من قبيل األهداف اإلنمائية لأللفية، والمفهوم التجريبي الخأاص بتوحيأد األداء
 ها. طّورت أيضاً إطار العمل الشامل المحدَّث التابع لألمم المتحدة لتوجيه وتنسيغ تدابير

 
واأأي مأأا يتعلأأغ بالتاأأدي للتحأأديات العالميأأة  ات الاأألة بأأاألمن الغأأذائي والتغذيأأة، اقأأد تأأم  

إحراز بعض التقدم اأي تنأاول القضأايا التأي تتطلأب جهأوداً عالميأة مأن قبيأل تغيأر المنأاخ، والتنأوع 
األغذيأأة، البيولأأوجي، والمأأوارد الوراثيأأة، وتقلبأأات األسأأعار، والاأأيد الأأدولي، والتجأأارة، ومعأأايير 

، 3111وغيرها. وعلى الرغم من أ  االهتمام السياسي واألولويات قد تسارع  منذ أزمة الغذاء عام 
اسوف يتطلّب تحقيغ مزيدق من التقدم، اي كثير من الحاالت، إيجأاد توااأغ اأي ارراء والتغلأب علأى 

 بعض االختالاات السياسية واالقتاادية الاعبة )أُنظر الفال السادس(.
 

 لك، يقوم توافق واسع في اعراء حوول اسوتراتيجية تهودف إلوى تحقيوق دعوم عوالمي محسَّون   ومع
للجهووود القطريووة واإلقليميووة، وللتصوودي بصووورة أفضوول للتحووديات العالميووة، وهووي تشوومل العناصوور 

 :الرئيسية التالية، من بين غيرها: 
 

 تحسين الدعم العالمي للمستويين اإلقليمي والقطري
 

للمنظمأأأات الدوليأأأة، والمنظمأأأات  ينبغأأأي اعتمووواد الووونَه: االسوووتراتيجي والبرامجوووي: (أ)
اإلقليمية، ووكاالت التنمية وغيرها أ  تننى عن المشروعات المنعزلة وتتجه نحأو نهأج 

يشأأتمل علأأى اسأأتراتيجيات موجهأأة قطريأأاً كركيأأزة أساسأأية لهأأا،  وبرامجأأي اسأأتراتيجي
ل أ  يتم  لك من خالل شراكة م ع جهات مانحأة أخأرى ترمأى إلأى توسأيع نطأا  ويُفضَّ

 المبادرات  
للبلدا  المتقدمة، والبلدا  النامية، والوكاالت المتعأددة األطأراف  ينبغي التعاون التقني: (ب)

أ  تتعاو  من أجل زيادة التةزر اي جهودها الرامية إلى تعزيز األمن الغأذائي والتغذيأة 
 لأأأك تطأأأوير القأأأدرات المؤسسأأأية ونقأأأل و لأأأك عأأأن طريأأأغ التعأأأاو  التقنأأأي، بمأأأا اأأأي 

 التكنولوجيا، وزيادة اإلنتاجية الزراعية المتالة باألمن الغذائي والتغذية  
لهذا التعاو  أ  يحظى بالدعم  ينبغي 87التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثالثي (ج)

حيأأث أنأأه يأأواّر ارصأأاً حقيقيأأة لنقأأل الخبأأرات السياسأأية والتكنولوجيأأات الالزمأأة لأأدعم 
وهو يفت  أيضاً آاا  االسأتثمار واأرص السأو  . اإلنتاجية الزراعية لدى البلدا  النامية

 اي ميدا  نشاط أكثر يسراً مما هو قائم حالياً بالنسبة لكثير من المنتجين 
ينبغأأي للبلأأدا ، والمنظمأأات الدوليأأة، والمجتمأأع المأأدني، والقطأأاع الخأأاص،  الشووراكات: )د(

وجميأأع المنظمأأات غيأأر الحكوميأأة  ات الاأألة، وأصأأحاب الماأألحة ارخأأرين تشأأجيع 
تعزيأأز الشأأراكات، والعمأأل المنسأأغ اأأي الميأأدا ، بمأأا اأأي  لأأك بأأرامج مشأأتركة وبأأذل 

ى منظمأأات دوليأأة أخأأرى، وبخاصأأة وكأأاالت الجهأأود لتنميأأة القأأدرات  كمأأا يتوّجأأب علأأ
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األغذية التابعة لألمم المتحدة ومقّرها روما، أ  تعّزز أكثر شراكاتها اأي إطأار مبأادىء 
 "التسليم كمنظمة واحدة" ومبادرة توحيد األداء اي األمم المتحدة  

توى دعأأم التأأدابير علأأى المسأأ رسووم خوورائط األموون الغووذائي والتغذيووة وتوودفقات الموووارد: (هـ)
القطأأري التأأي تسأأهم اأأي رسأأم خأأرائط شأأاملة لتأأدابير األمأأن الغأأذائي والتغذيأأة وتأأداقات 

  88الموارد، تح  إشراف البلد المستفيد، من أجل تشجيع زيادة المواءمة والتقارب
ينبغي أ  تبذل البلدا  المانحة جهوداً ملموسأة مأن أجأل  :89المساعدة اإلنمائية الرسمية (و)

اأي المائأة مأن الأدخل  1.7بلوغ األرقام المستهداة للمسأاعدة اإلنمائيأة الرسأمية ومعأدلها 
اأأي المائأأة إلأأى أقأأل  1.3إلأأى  1.03، إلأأى البلأأدا  الناميأأة ككأأل، ومأأن 90القأأومي اإلجمأأالي

 البلدا  نمواً، حسب االقتضاء. 
ينبغي للبلأدا  التأي تقأدم المسأاعدة الغذائيأة أ  تضأعها علأى أسأاس  ذائية:المساعدة الغ (ز)

تقييم سليم لالحتياجات، تشأار  ايأه الجهأات المسأتفيدة وأصأحاب شأن  آخأرو ، حيثمأا 
أمكأأن، وأ  تسأأتهدف بشأأأكل خأأاص الفئأأات المحتاجأأأة والمستضأأعفة. ويجأأب أ  تُقأأأدَّم 

يأأة ومالءمأأة لتلبيأأة االحتياجأأات المسأأاعدة الغذائيأأة اقأأط حأأين تشأأّكل الوسأأيلة األكثأأر اعال
ويمكأأن أ  تأأؤدي المسأأاعدة الغذائيأأة دوراً . الغذائيأأة والتغذويأأة لأأدى الشأأعوب األضأأعف

حيوياً اي إنقا  األرواح، وحماية سبل المعيشة، وبناء قدرة الناس على الاأمود. وعلأى 
ية واتكال غرار كااة أشكال المساعدة، ينبغي للمساعدة الغذائية أ  تتالاى خلغ حالة تبع

لدى المتلقين. وينبغي شراء األغذية، حيثما كا   لك ممكنا ومالئماً، على أسأاس محلأي 
 وإقليمي، أو أ  تُواَّر على شكل مال نقدي أو قسائم تحويل.

ينبغي للبلدا  والمنظمات الدولية أ  تنظر اي إمكانيأة مواصألة تأدابير  الدْين الخارجي: (ح)
ة من أجل تحرير الموارد لمكااحة الجوع، والتخفيأف مأن تخفيف أعباء الديو  الخارجي

 .91وطنة الفقر اي الريف والحضر، وتعزيز التنمية المستدامة
 

 التصدي للتحديات العالمية
 

: يمكن أ  تؤدي التجارة المحلية، والوطنيأة، واإلقليميأة، والدوليأة دوراً رئيسأياً التجارة (0)
اأأي تعزيأأز التنميأأة االقتاأأادية والتخفيأأف مأأن وطأأنة الفقأأر، وكأأذلك اأأي تحسأأين األمأأن 
الغأأذائي والتغذيأأة علأأى المسأأتوى الأأوطني  وينبغأأي للبلأأدا  أ  تشأأّجع التجأأارة اإلقليميأأة 

دوات الفعالأأة الالزمأأة للتنميأأة  ومأأن المهأأم ضأأما  اتّسأأا  والدوليأأة باعتبارهأأا إحأأدى األ
السياسات التجارية واإلنمائية والبيئيأة، والوظأائف االجتماعيأة واالقتاأادية والسياسأية 

 التي تؤثر على نتائج استراتيجيات مكااحة الفقر وانعدام األمن الغذائي   
نامية، وتعزيأز التعأاو  الأدولي ونقأل : زيادة القدرات الوطنية لدى البلدا  التغير المناخ (3)

لتغيّأر المنأاخ، وكفأاءة نظأم  السألبيةالتكنولوجيا اريلة إلى تحسين التكيّف مأع التأنثيرات 
 اإلنتاج   

: تشأأجيع الشأأراكات بأأين القطأأاعين العأأام والخأأاص وكأأذلك البحأأوث الزراعيأأة البحوووث (2)
 الوطنيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة والدوليأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة،

د األطراف اي مجال البحوث، وبخاصة تح  مظلّة بما اي  لك التعاو  الثنائي والمتعد
الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وبالتنسيغ مع المأؤتمر العأالمي المعنأي 

 . 92بالبحوث الزراعية من أجل التنمية

 لكي يحدث  لك: ربط السياسات والبرام: بالموارد -دال

الغأذائي والتغذيأة للجميأع اأي المقأام األول تتوقف استدامة الجهود الرامية إلى تحقيأغ األمأن  
واأي مأا يتعلأغ بالتمويأل القطأاعي اأي البلأدا  الناميأة، هنأا  توااأغ اأي . علأى اإلنفأا  العأام للبلأدا 
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ارراء بشن  الحاجة إلى زيادة حاة اإلنفا  العام المركز على الزراعة، واألمأن الغأذائي والتغذيأة.  
ين تقأديرات المتطلبأات التمويليأة العالميأة، اأ   هنأا  اتفاقأاً وعلى الرغم من وجود تفاوت ملحوظ بأ

عاماً علأى ضأرورة عكأس التراجأع اأي االسأتثمار اأي مجأال الزراعأة واألمأن الغذائـأـي والتغـأـذية 
خالل السنوات الخمس والعشرين الماضية والتعويض عنه، وتنفيذ االلتزامات التي تم التعهد بها اي 

 الماضي.  
 

ات والجهات الفاعلة األخرى أن تإلخذ في االعتبار العناصر التالية، مون بوين غيرهوا، ينبغي للحكوم
 :عند اتخا  قرار بشإلن وضع استراتيجيات التمويل

 
للميزانيأأأات الوطنيأأأة أ  تُخاأأأص بوضأأأوح مأأأوارد مسأأأتقرة ومجديأأأة لتنفيأأأذ  ينبغأأأي (أ)

أ  يَُخَاأأأص  وينبغأأأياالسأأأتراتيجيات الوطنيأأأة الخاصأأأة بأأأاألمن الغأأأذائي والتغذيأأأة، 
وينبغأي للأدول أ  تسأعى جاهأدة لضأما  أال . استخدامها باورة شفااة وقابلأة للمسأاءلة

تؤثر التخفيضات اي الميزانية سلباً على حاأول الفئأات األشأد اقأرا اأي المجتمأع علأى 
  93غذاء كافق 

يجب أ  تشمل التقديرات العالمية تكلفأة تطأوير وتنفيأذ بأرامج اجتماعيأة محّسأنة وأكثأر  (ب)
  94والتغذية الغذائياستدامة وشبكات أما ، كعنار مالزم لجدول أعمال األمن 

اأأأي الزراعأأأة والسأأأيما اسأأأتثمارات  ياألهميأأأة الرئيسأأأية لالسأأأتثمار الخأأأاص المحلأأأ (ج)
حرير قدرات إضااية من قدرات االسأتثمار المزارعين، وضرورة إيجاد طر  لحشد وت

، و لك عن طريأغ زيأادة إمكانيأات الحاأول علأى الخأدمات الماليأة والوصأول يالمحل
إلى األسوا   اقد يتطلّب  لك نُهج تمويل ابتكارية مأن أجأل: تقلأيص مخأاطر اإلقأرا  
للزراعأأأة  وتطأأأوير النأأأواتج الماليأأأة المناسأأأبة للمأأأزارعين  وتحسأأأين أداء األسأأأوا  

  95الزراعية  وزيادة إلمام المزارعين بالمسائل المالية
ال تزال المساعدة اإلنمائية الرسمية تؤدي دوراً مهماً اي تنسيغ وتسريع تخطيط وتنفيأذ  )د(

خطأأط االسأأتثمار الخاصأأة بأأاألمن الغأأذائي والتغذيأأة  وال يجأأب أ  تتقيّأأد مكااحأأة نقأأص 
البلأأأدا  الناميأأأة. كمأأأا أ  المسأأأاعدة  التغذيأأأة والجأأأوع بالأأأدخول الحاليأأأة المتأأأواارة لأأأدى

اإلنمائية الرسأمية  ات أهميأة حاسأمة لأدعم االسأتثمارات الرئيسأية العامأة بمأا اأي  لأك 
البرامج االجتماعية، وشبكات األمأا ، والبنيأة التحتيأة، والبحأوث واإلرشأاد الزراعأي، 

ت المسأاعدة وتطوير القأدرات  وينبغأي تحسأين الشأفااية والمسأاءلة اأي الواأاء بالتزامأا
 اإلنمائية الرسمية من أجل تحقيغ األمن الغذائي والتغذية  

يُعتَبَر االستثمار الخاص مادراً مهماً لتمويأل االسأتثمار، ويُعأّد مكمأالً لالسأتثمار العأام  (هـ)
الأأذي يركأأز علأأى المسأأاعدة اإلنمائيأأة الرسأأمية، ولكأأن يجأأب أ  يأأتم هأأذا االسأأتثمار اأأي 

 هداف الوطنية لألمن الغذائي والتغذية  سيا  يضمن االتسا  مع األ
 تشّكل التحويالت مادراً مهماً لتمويل التنمية والنمو االقتاادي اأي العديأد مأن البلأدا  (و)

ويجأأب أ  تُبأأَذل جهأأود لتيسأأير تعبئأأة مأأوارد التحأأويالت لغايأأة التنميأأة، واألمأأن . الناميأأة
 الغذائي والتغذية  

ن الغأأذائي والتغذيأأة، وارتباطهأأا بتأأداقات المأأوارد مهمأأا ويُعأأّد رسأأم خأأرائط تأأدابير األمأأ (ز)
 لتعزيز زيادة مواءمة الموارد دعماً لالستراتيجيات والبرامج الوطنية واإلقليمية. 
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 البرنام: العالمي للزراعة واألمن الغذائي
 

الوطنيأة تتمثل إحدى التحديات الرئيسية التي تواجهها البلدا  اي الحاول على أموال لدعم الخطأط 
وقد ساهم البرنامج العالمي للزراعأة واألمأن الغأذائي، الأذي أُطلأغ اأي . لالستثمار اي األمن الغذائي

، اي مواجهة هذا التحدي من خالل تيسأير عمليأة تنفيأذ التعهأدات التأي قامأ  بهأا 3103أبريل/نيسا  
من الغذائي.  ويسأتند هأذا تجاه الزراعة واأل 3119بلدا  مجموعة الثمانية اي بيتسبرغ والكويال عام 

البرنامج إلى مبادىء اعالية المعونة، وينّسغ دعم الجهات المانحة للخطط االستراتيجية التي توجهها 
البلأأدا  اأأي مجأأالي الزراعأأة واألمأأن الغأأذائي. ويمأأّول البرنأأامج العأأالمي للزراعأأة واألمأأن الغأأذائي 

يأأأادة اإلنتاجيأأأة الزراعيأأأة  وربأأأط االسأأأتثمارات الضأأأرورية اأأأي األجأأأل المتوسأأأط إلأأأى الطويأأأل لز
المأأزارعين بالسأأو   وخفأأض المخأأاطر وأوجأأه الهشاشأأة  وتحسأأين سأأبل المعيشأأة الريفيأأة خأأارج 

 المزارع  والنهو  بتواير المساعدة الفنية، وبناء المؤسسات، وتطوير القدرات. 
 

يأام البنأك الأدولي ويتم تنفيذ البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغأذائي كاأندو  مأالي وسأيط، مأع ق
ويتأنلف . بدور الوصي وباستضااة وحدة تنسيغ صأغيرة تأواّر الأدعم للّجنأة التوجيهيأة اأي البرنأامج

. البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي مأن نااأذة تمويأل للقطأاعين العأام والخأاص علأى السأواء
ممثلأين عأن الجهأات المانحأة وعأن نااذة القطاع العام، التأي تأديرها لجنأة توجيهيأة تتأنلف مأن  وإ  

المتلقّين، وممثلين آخرين ليس لهم حغ التاوي ، تساعد البرامج االسأتراتيجية التأي يوجههأا البلأد، 
نطأا  القطأاع، أو قطريأة، أو أو البرامج اإلقليمية التي تتنتى عن مشاورات وتمأارين تخطأيط علأى 
نااأأذة القطأأاع الخأأاص، التأأي  إقليميأأة مأأن قبيأأل البرنأأامج الشأأامل للتنميأأة الزراعيأأة اأأي أاريقيأأا. وأّمأأا
هأأي ماأأمَّمة لتأأواير قأأرو  اتجأأري إدارتهأأا بشأأكل منفاأأل مأأن جانأأب المؤسسأأة الماليأأة الدوليأأة، 

طويلة وقايرة األجل، وضأمانات ائتمانيأة، وأسأهم لأدعم أنشأطة القطأاع الخأاص مأن أجأل تحسأين 
 التنمية الزراعية واألمن الغذائي. 

 
، بلغ  األموال التي تّم التعهد بها للبرنامج العأالمي للزراعأة واألمأن 3103وبدءاً من يونيو/حزيرا  

مليأو  دوالر  733مليار دوالر أمريكي.  وتبل  التمويالت التي تلقّتها البلأدا  حتأى ار   0.3الغذائي 
مليأأو  دوالر أمريكأأي لنااأأذة  31مليأأو  دوالر أمريكأأي لنااأأذة القطأأاع العأأام، و 713أمريكأأي، منهأأا 

 410القطاع الخاص. واأي إطأار النأداء األول لتقأديم المقترحأات لنااأذة القطأاع العأام، تأّم تخاأيص 
عشر بلداً، بمأا ايهأا بأنغالديش، وكمبوديأا، وإثيوبيأا، وهأايتي، وليبريأا،  ينالثمليو  دوالر أمريكي 
نيجر، ورواندا، وسيراليو ، وطاجيكستا ، وتوغو.  وأّمأا النأداء الثأاني لتقأديم الومنغوليا، ونيبال، و

 077ضأأااي قأأدره اقأأد أّدى إلأأى تخاأأيص مبلأأ  إ 3103مأأارس/آ ار  20المقترحأأات الأأذي أُغلِأأغ اأأي 
 .مليو  دوالر أمريكي لستة بلدا 

 الرصد والمتابعة -هاء

تأأنص وثيقأأة إصأأالح لجنأأة األمأأن الغأأذائي العأأالمي علأأى أ  أحأأد أدوار هأأذه اللجنأأة يقضأأي  
المعنى، "من شن  لجنة  وبهذا. "بتعزيز المساءلة وتقاسم الممارسات الفضلى على المستويات كااة"

األمن الغذائي العالمي أ  تساعد البلدا  واألقاليم، حسب االقتضأاء، علأى النظأر اأي مأا إ ا كأا  يأتّم 
تحقيغ األهداف، واأي سأبل الحأد مأن سأوء التغذيأة وانعأدام األمأن الغأذائي علأى نحأو أسأرع وأكثأر 

رات مشأأتركة، لرصأأد التقأأدم اعاليأأة. وسأأيتطلب  لأأك وضأأع آليأأة مبتكأأرة، بمأأا اأأي  لأأك تحديأأد مؤشأأ
الُمحَرز نحو األهداف والتدابير المتفغ عليها، مع األخذ اي االعتبار للدروس المستخلاة من عملية 

وتحقيقأاً لهأذه الغايأة، أنشأن مكتأب . لجنة األمأن الغأذائي العأالمي  اتهأا ومحأاوالت الرصأد األخأرى"
وضأع مقترحأات ألجأل الرصأد الفعأال، لجنة األمأن الغأذائي العأالمي اريأغ عمأل مفتأوح العضأوية ل

َرج اي النسخ الالحقة من اإلطار االستراتيجي العالمي اور اعتمادها من جانب لجنة األمن  سوف تُد 
 الغذائي العالمي.

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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ويتطلأأب وضأأع اسأأتراتيجية شأأاملة وقابلأأة للمسأأاءلة لألمأأن الغأأذائي والتغذيأأة العديأأد مأأن  

. أهدااها، والنَه ج الذي تتّبعه، والمستوى المفضأل للتنفيأذ المكونات المستقلة، والتي تتفاوت من حيث
 .وترد اي ما يلي المواصفات األساسية والخطوط التوجيهية لبعض أهم هذه العناصر

 
 المساءلة بشإلن االلتزامات والنتائ: )أ(
 

المساءلة بشن  االلتزامات والنتائج جوهرية، وبخاصة للمضي قدما اي اإلعمال المطأرد  إ  
. وتجأأدر اإلشأارة إلأأى أ  البلأأدا  التأأي تحأأرز التقأّدم األكبأأر اأأي مجأأالي األمأأن  للحأغ اأأي غأأذاءق كأأافق

مأالي الغذائي والتغذية هي البلدا  التي أظهرت اإلرادة السياسية األكبر، إضااة إلى التزام سياسأي و
قأأوي ومفتأأوح وشأأفاف بالنسأأبة إلأأى جميأأع أصأأحاب الماأألحة.  ويجأأب أ  تشأأمل األهأأداف الواجأأب 
رصأأدها النأأواتج التغذويأأة، والحأأغ اأأي مؤشأأرات غذائيأأة، وأداء القطأأاع الزراعأأي، والتقأأدم باتجأأاه 

 ، والغايات الُمتَّفغ عليها إقليمياً. 0تحقيغ األهداف اإلنمائية لأللفية، وبخاصة الهدف 
 
 مبادىء الخمسة التي ينبغي تطبيقها على نام الرصد والمساءلة هي كالتالي:ال
 

يجب أ  تستند إلى حقأو  اإلنسأا ، مأع إشأارة خاصأة إلأى اإلعمأال المطأرد للحأغ اأي  (0)
 غذاءق كافق  

 يجب أ  تسم  بمساءلة صانعي القرارات  (3)
جميع أصحاب الماألحة  يجب أ  تكو  تشاركية، وأ  تشمل عمليات تقييم يشار  ايها (2)

 والمستفيدين، بما ايهم األكثر عرضة 
يجب أ  تكو  مبّسأطة، إنمأا مفهومأة، ودقيقأة، وجيأّدة التوقيأ ، ومفهومأة مأن الجميأع،  (4)

علأأى أ  تضأأّم مؤشأأرات مجأأّزأة حسأأب الجأأنس، والفئأأة العمريأأة، واإلقلأأيم، إلأأخ، تبأأيّن 
 األثر، والعملية، والنواتج المتوقّعة 

أالّ تكأأأو  نسأأأخة عأأأن الأأأنظم القائمأأأة، بأأأل أ  تسأأأتفيد مأأأن القأأأدرات اإلحاأأأائية  ينبغأأأي (3)
 والتحليلية الوطنية وتعززها.

 
ويجري حالياً رصد التقّدم الُمحَرز باتجاه تحقيأغ غايأات األمأن الغأذائي والتغذيأة اأي العديأد  

تواصأأل األجهأأزة واأأي حأأين  (3)من المنتديات، بما اي  لك األجهزة الدولية واإلقليمية والوطنية
الدوليأأة عملهأأا اأأي مجأأال الرصأأد العأأالمي للجأأوع وسأأوء التغذيأأة، والتقأأدم الُمحأأَرز باتجأأاه تحقيأأغ 
األهداف اإلنمائية لأللفية، يجب أ  تضع البلدا  آلياتها الخاصة إلشرا  أصحاب شن  متعأّددين اأي 

ارير بشأننها، والنظأر اأي رصد التقدم المحرز باتجاه تحقيغ األهداف التي وضعتها لنفسها، وراع تق
 خيارات من أجل حوكمة اعالة وشاملة لألمن الغذائي والتغذية على الاعيد الوطني.

 
 رصد انعدام األمن الغذائي والجوع ونقص التغذية )ب(
 

قاأير األجأل أو طويأل األجأل.  وينبغأي أ   يتعلغ هذا المكّو  برصأد الجأوع الفعلأي، أكأا  
يمثأأل  لأأك المسأأؤولية الرئيسأأية للبلأأدا ، بأأدعم مأأن المنظمأأات اإلقليميأأة والدوليأأة. وينبغأأي لمنظمأأة 
األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العأالمي أ  يضأطلعا بأندوار مهمأة اأي هأذا الاأدد، تشأمل إلأى 

الغذائي اي العالم بشكل سنوي، وهو التقرير الذي جانب أمور أخرى، نشر تقرير حالة انعدام األمن 
يوّحد البيانات التحليلية الواردة من البلدا  األعضاء  لدعم نظم المعلومأات الوطنيأة  وتأواير تحليأل 

وعمليأات تقيأيم احتياجأات األمأن الغأذائي المهمأة لمسأاعدة البلأدا   96أوجه التعر ، وإعداد خرائط
ويأأأأرد وصأأأأف لرصأأأأد المعلومأأأأات  (3)ذائية وعلى مواجهتهاعلى الحيلولة دو  حدوث أزمات غ

 .97وأعمال التحليل الجارية حالياً اي إطار العمل الشامل المحدَّث التابع لألمم المتحدة
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إ  وجود نظم معلوماتية جيدة األداء، ونظم رصد ومساءلة مزّودة بمعلومأات مجأّزأة حسأب  
هنأأة للتنميأأة الزراعيأأة، واألمأأن الغأأذائي والتغذيأأة، الجأأنس والفئأأة العمريأأة، ُمهأأم لتحديأأد الحالأأة الرا

وممارسة الحغ اي الغذاء اي بلد معين  وتحديأد نطأا  االحتياجأات وتوزيعهأا ايمأا بأين مجموعأات 
سبل المعيشة المختلفة  وتشجيع مزيد من الفعاليأة، والمسأاءلة، والشأفااية وتنسأيغ االسأتجابات لهأذه 

 .االحتياجات
 

بأأأه علأأأى المسأأأتويات القطريأأأة واإلقليميأأأة والعالميأأأة لتحسأأأين نظأأأم  ويبقأأأى الكثيأأأر للقيأأأام 
 المعلومات، وجمع البيانات، واتسا  المنهجيات والمؤشرات لتقدير معدالت الجوع ونقص التغذية. 

 
 :98وفي هذا الصدد، وافقت لجنة األمن الغذائي العالمي على التوصيات التالية

 
علأأى المقتأأرح الأأذي يأأنص ب نشأأاء مجموعأأة مأأن المؤشأأرات األساسأأية لألمأأن  صأأادق  (أ)

 الغذائي، بما اي  لك وضع معايير مقبولة دولياً، واعتمادها، والترويج لها   
أوصأأ  بشأأدة بأأن  تقأأوم منظمأأة األغذيأأة والزراعأأة بتحسأأين قياسأأها لأأنقص التغذيأأة مأأع  (ب)

يانأأات والبأأارامترات القياسأأية التركيأأز باأأفة خاصأأة علأأى تحسأأين التوقيأأ  ودقأأة الب
 األساسية المدرجة اي المنهجية   

شأأجع  بقأأوة منظمأأة األغذيأأة والزراعأأة والوكأأاالت األخأأرى  ات الاأألة علأأى تعزيأأز  (ج)
جهودها اي مجال تنمية قدراتها من أجل النهو  بكل من إحااءات األغذية األساسية 

 لغذائي  واإلحااءات الزراعية، والنظم الخاصة برصد األمن ا
حثأأ  البلأأدا  علأأى تعزيأأز نظمهأأا الخاصأأة بالمعلومأأات الوطنيأأة بشأأن  األمأأن الغأأذائي  (د)

 والتغذية  
شددت على ضرورة إدمأاج جميأع التأدابير المتعلقأة بمعلومأات األمأن الغأذائي والتغذيأة  (هـ)

على جميع المستويات على نحو أاضأل، وشأجع  علأى حشأد المأوارد مأن أجأل تحقيأغ 
    هذه الغاية

أوصأأ  بتكثيأأف الحأأوار بأأين صأأانعي السياسأأات، والوكأأاالت اإلحاأأائية، ومأأزّودي  (و)
البيانات من أجل تحسين عملية تحديد وربط االحتياجأات مأن المعلومأات ألجأل تاأميم 

 سياسات األمن الغذائي وتنفيذها ورصدها لتواير هذه المعلومات
 

 رسم خارطة تدابير األمن الغذائي والتغذية )ج(
 

يتمثّل مكّو  آخر اي استراتيجية الرصد اي رسم خارطة التدابير والمبأادرات  ات الاألة و 
وتقوم لجنة األمن الغأذائي العأالمي حاليأاً بريأادة نهأج . باألمن الغذائي والتغذية على المستويات كااة

 لمسأأاعدة البلأأدا  علأأى مواءمأأة األهأأداف الوطنيأأة لألمأأن الغأأذائي والتغذيأأة علأأى نحأأو أاضأأل مأأع
 السياسات، واالستراتيجيات، والبرامج، والموارد المتاحة.

 
   :99وفي هذا الصدد، صادقت لجنة األمن الغذائي العالمي على التوصيات التالية

 
حث  أصحاب المالحة المعنيأين والقطاعأات  ات الاألة علأى المشأاركة اأي مسأاعدة  (أ)

البلدا  اأي عمليأة رسأم خأرائط لتأدابير األمأن الغأذائي والتغذيأة وتنفيأذها، وعلأى إقامأة 
شأأراكات مناسأأبة متعأأددة القطاعأأات ومتعأأددة أصأأحاب الماأألحة والعمأأل علأأى اتسأأا  

 األساليب  
لتمويل أنشطة المتابعة و لك إلمداد البلدا  المهتمة بدعم تقني  ينبغي تواير موارد كااية (ب)

مأأن أجأأل وضأأع وتنفيأأذ نظأأم رسأأم خأأرائط لألمأأن الغأأذائي والتغذيأأة كجأأزء مأأن جهودهأأا 
 الوطنية لرصد التنمية   
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يجب أ  تشّكل عملية رسم خأرائط لتأدابير األمأن الغأذائي والتغذيأة جأزءاً ال يتجأزأ مأن  (ج)
يأأة التأأي تشأأمل قطأأاع األغذيأأة والزراعأأة، كمأأا ينبغأأي اسأأتخدام نظأأم المعلومأأات الوطن

 منهجية معيارية على المستوى القطري.
 

 رصد ومتابعة حالة تنفيذ توصيات لجنة األمن الغذائي العالمي  )د(
 

مع الوالية الممنوحة للجنة األمن الغذائي العالمي، ينبغي إيجاد سبيل مأا لرصأد حالأة  تماشياً  
تنفيذ القرارات والتوصيات الاادرة عأن هأذه اللجنأة، بمأا يسأم  بتعزيأز دوري التنسأيغ والتقأارب 

تقارير،  وتحقيقاً لهذه الغاية، أُوكل إلى األمانة إعداد. بين السياسات لدى لجنة األمن الغذائي العالمي
بالتعاو  مع الجماعأة االستشأارية، بشأن  حالأة تنفيأذ القأرارات والتوصأيات المتعأددة الاأادرة عأن 
لجنأأة األمأأن الغأأذائي العأأالمي، بمأأا اأأي  لأأك الخطأأوط التوجيهيأأة بشأأن  الحوكمأأة المسأأؤولة لحيأأازة 

 . 100األراضي
 

مكتأأب لجنأأة األمأأن وقأأرر الفريأأغ العامأأل المفتأأوح العضأأوية المعنأأي بالرصأأد، والأأذي أنشأأنه  
الغأأذائي العأأالمي، أ  يركأأز جهأأوده األولأأى علأأى هأأذا المكأأّو ، وسأأوف يواصأأل مناقشأأة الخيأأارات 
المحتملة واألساليب والموارد المطلوبة لمتابعة حالة تنفيذ توصيات لجنة األمن الغذائي العأالمي مأن 

ومأن خأالل . ثيقأة اإلصأالحجانب األمانة، واقاً لدور اللجنأة اأي تعزيأز المسأاءلة كمأا تأنّص عليأه و
تواير مجموعة موحدة من نتائج لجنة األمن الغذائي العالمي، جنباً إلى جنب مع الخطوط التوجيهيأة 
بشن  الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومع الاكو  المشابهة المستقبلية، سأوف يسأاهم اإلطأار 

  االستراتيجي العالمي اي مهمة تحديد التوصيات الواجب رصدها. 
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ً من االهتمام: السادسالفصل   المسائل التي قد تستوجا مزيدا

نظأأراً إلأأى تنأأّوع وجهأأات النظأأر، قأأد تتطلّأأب بعأأض القضأأايا مزيأأداً مأأن االهتمأأام مأأن جانأأب  
األسأأرة الدوليأأة سأأيما حأأين تكأأو  هأأذه المسأأائل  ات الاأألة بالنقأأاا الأأدولي حأأول األمأأن الغأأذائي 

ة بهذه المسائل، إال أ  هذا ال يعني بالضرورة أنه يتوّجأب علأى وترد أدناه قائمة غير شامل. والتغذية
 لجنة األمن الغذائي العالمي أ  تتطّر  إليها: 

 
السبل لتحسين اندماج صغار المنتجين، وال سيما النساء مأنهم، اأي األسأوا  ووصأولهم  (أ)

 إليها 
لتغذيأأة اأأي سأأيا  الغأأذائي واالسأأبل للأأداع قأأدماً بالتنميأأة الريفيأأة مأأن أجأأل تعزيأأز األمأأن  )ب(

 إلى الحضر  الهجرة من الريف
 الطلب على المياه لإلنتاج الزراعي، والستخدامات أخرى، وسبل تحسين إدارة المياه  (ج)
ضأأرورة أ  يعتأأرف النظأأام التجأأاري الأأدولي والسياسأأات التجاريأأة علأأى نحأأو أاضأأل،  (د)

 بالشواغل المتالة باألمن الغذائي  
ة األغذية وتنثيراتها على األمن الغذائي والتغذيأة، بمأا اأي  لأك سأبل تشأجيع إدارة سلسل (هـ)

الممارسات العادلة والتنااسأية، وللتخفيأف مأن خسأائر مأا بعأد الحاأاد ومأن الهأدر اأي 
 األغذية 

تنثيرات المعايير الغذائية، بما ايها المعأايير الخاصأة، المتاألة باإلنتأاج، واالسأتهال ،  (و)
 ية، وبخاصة اي ما يتعلّغ باألمن الغذائي والتغذية والنما ج التجار

اسأأأتخدام التكنولوجيأأأات المالئمأأأة ونقلهأأأا اأأأي مجأأأال الزراعأأأة، وماأأأايد األسأأأما ،  (ز)
والغابات، بما اي  لك األخذ اي االعتبار لتأنثيرات نظأم الملكيأة الفكريأة علأى الزراعأة 

 واألمن الغذائي والتغذية  
من جزءاً ال يتجّزأ من وضع الخطط والبأرامج الخاصأة بأاأل نهج تراعي التغذية وتشكل (ح)

 الغذائي والزراعة المستدامة 
تعزيز حوار السياسات وتشجيع القرارات المستندة إلى العلم حول التكنولوجيا الحيوية،  (ط)

 بطريقة ترّوج للزراعة المستدامة وتحّسن األمن الغذائي والتغذية.
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، الذي تنشأره منظمأة األغذيأة والزراعأة سأنوياً، يعمأغ الأوعي بشأن  قضأايا تقرير حالة انعدام األمن الغذائي اي العالم  إ   1
 3100وياأأأأأأأأأأف تقريأأأأأأأأأأر الجأأأأأأأأأأوع العالميأأأأأأأأأأة، وينأأأأأأأأأأاقش األسأأأأأأأأأأباب األساسأأأأأأأأأأية للجأأأأأأأأأأوع وسأأأأأأأأأأوء التغذيأأأأأأأأأأة. 

http://www.fao.org/publications/sofi/en/ علأى مختلأف  3111-3117 التنثيرات المتفاوتة التي أحأدثتها أزمأة الغأذاء العالميأة اأي
البلدا ، والتي لحغ أسأوأ تأنثير لهأا بالفئأات األكثأر تضأرراً مأن الفقأر. وبينمأا تمكنأ  بعأض البلأدا  الكبيأرة مأن التعامأل مأع 

المعتمأدة علأى الأواردات شأهدوا زيأادات كبيأرة اأي الجانب األسوأ من األزمة، ا   السأكا  اأي الكثيأر مأن البلأدا  الاأغيرة 
األسعار ، وهي زيادات، وإ  كان  مؤقتة اقأط، يمكأن أ  تترتأب عليهأا آثأار مسأتديمة علأى قأدرتهم المسأتقبلية علأى الكسأب 

غذيأة، وعلأى وعلى استطاعتهم اإلاالت من براثن الفقر. ويركز تقرير هذا العام على التكلفة الُمتَكبدة نتيجأة لتقلأب أسأعار األ
 األخطار والفرص المتمثلة اي ارتفاع أسعار األغذية.

 : العالمي الغذائيوثيقة إصالح لجنة األمن  2

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf 
 . 4، الفقرة العالمي الغذائيوثيقة إصالح لجنة األمن  3

 .العالمي الغذائيمن وثيقة إصالح لجنة األمن  6و 3لتوضي  واف لهذه األدوار، الرجوع إلى الفقرتين  4
5 .htm00e3613e/w3613/w003http://www.fao.org/docrep/ 
6  _Declaration.pdf09/www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS:/http 
7 _en.htm01http://www.fao.org/righttofood/publi_ 
8 .pdf2012/VG/VG_Final_EN_May_1112http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 
9 http://www.un.org/en/issues/food/taskforce/cfa.shtml 

 . انظر:3119إعال  الكويال المشتر  بشن  األمن الغذائي العالمي لعام  10

.pdf0D,5%1B5_Allegato/LAquila_Joint_Statement_on_Global_Food_Security%8.it/static/G2009italia8http://www.g 
11 /http://www.agassessment.org  يأأنص القسأأم الخأأاص بالمعلومأأات األساسأأية اأأي مأأوجز صأأناع السياسأأات التأأابع للتقيأأيم

القضأايا الحاسأمة المتعلقأة باأياغة  الدولي للمعراة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية ألغأرا  التنميأة علأى أ  يتنأاول التقيأيم
السياسات ويقدم معلومات مسأتندة إلأى العلأوم واألدلأة لاأانعي القأرار الأذين يتولأو  تقيأيم وجهأات النظأر المتضأاربة بشأن  
قضأايا خالايأأة مأن قبيأأل العواقأأب البيئيأة للزيأأادات اإلنتاجيأأة، وآثأار المحاصأأيل المهّجنأة علأأى صأأحة اإلنسأا  وعلأأى البيئأأة، 

قب تنمية الطاقة الحيوية بالنسبة للبيئة ولتواار األغذية وأسعارها على األمد الطويل، وكذلك تداعيات تغير المناخ علأى وعوا
اإلنتاج الزراعي. وينص هذا القسم كذلك على أ  التقييم الدولي للمعراة والعلوم والتكنولوجيا الزراعيأة ألغأرا  التنميأة ال 

تقييمأأاً للقضأأايا الرئيسأأية التأأي تواجأأه المعراأأة الزراعيأأة والعلأأم  يعينهأأا، وإنمأأا يُجأأرينحأأاز إلأأى سياسأأات أو ممارسأأات ب
والتكنولوجيأأا، ويشأأير إلأأى طائفأأة مأأن خيأأارات العمأأل التأأي تفأأي بنهأأداف التنميأأة واالسأأتدامة.  والتقيأأيم الأأدولي وثيأأغ الاأألة 

 بالسياسات، ولكنه ال يقترح سياسات.
12 /orghttp://www.scalingupnutrition. 

للتشأجيع علأى زيأادة االلتأزام السياسأي باإلسأراع اأي الحأد مأن  3101أُطلق  حركة تحسين مستوى التغذية اي سأبتمبر/أيلول 
وتشهد هذه الحركة نمواً سريعاً: اقد التزم  . الجوع ونقص التغذية اي العالم اي سيا  الحغ اي األمن الغذائي الكااي للجميع

دالت عالية من نقص التغذية بتحسين مستوى التغذية. وهي تحظى بدعم مجموعة واسعة مأن بلداً تسجل ايها مع 37حكومات 
أصأأحاب الماأألحة المحليأأين مأأن شأأتى القطاعأأات ومأأن شأأبكات عالميأأة مأأن المأأانحين والمجتمأأع المأأدني وشأأركات األعمأأال 

زيأأادة المأأوارد المخااأأة  وأجهأأزة البحأأوث ومنظومأأة األمأأم المتحأأدة.  وتعمأأد الحكومأأات وشأأركاؤها اأأي هأأذه الحركأأة إلأأى
وهأي تسأاعد البلأدا  اأي تنفيأذ برامجهأا . للتغذية وإلى المواءمة بين الدعم المالي والتقني الذي تقدمه وبأين أولوياتهأا الوطنيأة

 كما أنها تعمأل مأع البلأدا  المعنيأة بحركأة تحسأين مسأتوى. الغذائية الخاصة واستراتيجياتها اإلنمائية المراعية للبُعد التغذوي
التغذية ضمن نهج حكومي جامع يسعى إلى ضما  تحسين النتائج الغذائية اي قطاعات مختلفة كالزراعة والاأحة والرعايأة 
االجتماعية والتعليم والبيئة.  وتعمل األطراف المشاركة اي هذه الحركأة يأداً بيأد للحأد مأن التشأت  علأى المسأتويات الوطنيأة 

والمواءمأة اأي سياسأات األمأأن الغأذائي والتغذيأة وتقأديم الأأدعم الأالزم لتحقيأغ النتأأائج  واإلقليميأة والعالميأة ولتحفيأز االتسأأا 
 المنشودة. 

13 _en.htm060701_1/in1http://www.fao.org/sd/dim_in 
14 http://www.nepad.org/foodsecurity/agriculture/about 

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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 حسب التعريف الوارد اي الوثيقة إصالح لجنة األمن الغذائي العالمي:  15

.pdf7197_E_K2_Rev_2_2009/ReformDoc/CFS_0910http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 

16 .ohchr.org/english/law/cescr.htm2http://www 

تاادية واالجتماعية والثقااية باحترام وتشجيع وحماية الحغ اي تلتزم الدول األطراف اي العهد الدولي الخاص بالحقو  االق
الغذاء الكااي واتخا  الخطوات المالئمة إلعماله على نحو كامل ومطرد. ويشأمل  لأك احتأرام السأبل الحاليأة للحاأول علأى 

حأغ كأل اأرد اأي الغذاء الكااي و لك عن طريغ االمتناع عأن اتخأا  أي إجأراءات تسأفر عأن إعاقأة هأذا الحاأول، وحمايأة 
. الغذاء الكااي عن طريغ اتخا  الخطوات لمنع المشروعات واألشخاص من حرما  األاراد من حاولهم على الغذاء الكااي
ويأأنص العهأأد الأأدولي علأأى أ  البلأأدا  ينبغأأي لهأأا أ  تشأأجع السياسأأات، وأ  تسأأهم اأأي التحقيأأغ الُمطأأِرد لحأأغ الشأأعوب اأأي 

المسارعة بالمشاركة الفعالة اي األنشطة الرامية إلى تعزيز حاول األشخاص على الحاول على الغذاء الكااي عن طريغ 
الموارد والوسائل التي تكفل لهم سبل معيشتهم، بما اي  لك األمن الغذائي. وينبغأي للبلأدا  أيضأا، بقأدر مأا  -واالستفادة من -

ا،  لحمايأة أولئأك غيأر القأادرين علأى تأواير تسم  به مواردها، إقامة شأبكات أمأا  أو  أوجأه مسأاعدة أخأرى والحفأاظ عليهأ
 الغذاء ألنفسهم. 

 .02، و1، 6، ص 03تعليقات عامة  -E/C.12/1999/5الوثيقة  17

 الفصل الثاني
مأأن أصأأحاب  تأم تجميأأع هأأذه القائمأأة، والقائمأة التاليأأة اأأي القسأأم بأأاء، مأن طائفأأة واسأأعة مأأن الماأأادر مأن بينهأأا ُمأأدخالت 18

 جرت مباشرة على اإلنترن  ومناقشات المؤتمر اإلقليمي. التيالمالحة أثناء المشاورة العالمية 

  التغذية: ناقايعدد ونسبة األشخاص  19

 %(02)مليونا  131 3116-3111

 %(02) مليونا 126 3111-3113

 %(04) مليونا 793 0993-0997

 %(06) مليونا 141 0991-0993

 %(30) مليونا 132 0979-0910

 %(36) مليونا 171 0969-0997

 المادر: منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.
 . 3110مثال. اقتااديات حفظ الزراعة، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  20

 الفصل الثالث
21 .htm00e3613e/w3613/w003http://www.fao.org/docrep/ 
22 _Declaration.pdf09http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS 
األمم المتحدة والبأال  عأددها  األهداف اإلنمائية لأللفية هي ثمانية أهداف إنمائية دولية اتفق  جميع البلدا  األعضاء اي إ  23

علأأى الفقأأر المأأدقع  . وهأأذه األهأأداف هأأي: القضأأاء3103تحقيقهأأا بحلأأول عأأام منظمأأة دوليأأة علأأى األقأأل علأأى  32بلأأداً و 092
وايات األطفأال  تحسأين  والجوع  تحقيغ تعميم التعليم االبتدائي  تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  تخفيض معدل

وغيرهمأا مأن األمأرا   كفالأة االسأتدامة  الاحة النفاسية  مكااحة مر  اإليدز/ ايروس نقص المناعة البشرية والمالريأا
 البيئية  وتطوير شراكة عالمية من أجل التنمية.

24 .pdf34428351/41/11http://www.oecd.org/dataoecd/ 
25 .pdf49650173/15/54http://www.oecd.org/dataoecd/ 

 الفصل الرابع
يستفيد هذا القسم باورة رئيسية مأن إطأار العمأل الشأامل المسأتكمل التأابع لألمأم المتحأدة وإعأال  القمأة العالميأة المعنيأة  26

 .  3119 الغذائيباألمن 

 .FAO 2003. نهأأأأأأأأأأج مأأأأأأأأأأزدوج المسأأأأأأأأأأار إزاء تقليأأأأأأأأأأل الجأأأأأأأأأأوع –برنأأأأأأأأأأامج مكااحأأأأأأأأأأة الجأأأأأأأأأأوع  27
.htmm00e0563e/j0563/j006http://www.fao.org/docrep/ 
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إ  ضما  الحّد األدنى لألجور مكّرس اي دستور منظمة العمل الدولية "لضما  حّاة عادلة من ثمار التقّدم للجميع، وحّد  28
أدنى لألجور لجميع الموظّفين والمحتاجين إلى هذه الحماية".  ويرد احترام حقو  العمأال األساسأيين للعمأال الأزراعيين اأي 

 060) 91اتفاقيأأة منظمأأة العمأأل الدوليأأة  الدوليأأة، وبخاصأأة حأأغ التفأأاو  الجمأأاعي اأأياالتفاقيأأات الرئيسأأية لمنظمأأة العمأأل 

ماادقة(. شن  تعويضات العمال أ  تواّر "سبل معيشة  030) 17ماادقة(، والحغ اي حرية التجمع اي اتفاقية العمل الدولية 
 من العهد الدولي الخاص بالحقو  االقتاادية واالجتماعية والثقااية. 7 واقاً للمادة الئقة لهم وألسرهم"

 الغذائيللجنة األمن  26، والتقرير النهائي للدورة 3، البند 37العالمي، الفقرة  الغذائيللجنة األمن  26التقرير النهائي للدورة  29
 .64العالمي الفقرة  الغذائين للجنة األم 27، والتقرير النهائي للدورة 3،  البند 33العالمي، الفقرة 

30 _Final_Report_FINAL.pdf37/documents/CFS_37/CFS1011http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 
 .36-33العالمي الفقرتا   الغذائيللجنة األمن  27تقرير الدورة  31
 .3-0البنود  39العالمي الفقرة  الغذائيللجنة األمن  27للدورة  النهائيالتقرير  32
 .01، 9، 7البنود  39العالمي، الفقرة  الغذائيللجنة األمن  27للدورة  النهائيالتقرير  33

 المادر: برنامج األغذية العالمي 34
35 _Final_Report_FINAL.pdf37/documents/CFS_37/CFS1011http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 
 .43العالمي الفقرة  الغذائيللجنة األمن  27للدورة  النهائيالتقرير  36
 البندا  )ي( و) (. 31العالمي الفقرة  الغذائيللجنة األمن  27للدورة  النهائيالتقرير  37
38 www.cgiar.org 

39 goutlook.or-http://www.amis 
40 outlook.org-http://www.amis 
41 _Final_Report_FINAL.pdf37/documents/CFS_37/CFS1011http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 
42 http://www.fao.org/publications/sofa/en/ 
 . 40و 41، 26-24العالمي، الفقرات  الغذائيللجنة األمن  27للدورة  النهائيالتقرير 43
44 .ohchr.org/english/law/cedaw.htm2http://www 
45 .htm1ng/platform/plathttp://www.un.org/womenwatch/daw/beiji 
46 /http://www.unwomen.org 
 .21العالمي، الفقرة  الغذائيللجنة األمن  27للدورة  النهائيالتقرير  47

 .3103سياسة الاندو  الدولي للتنمية الزراعية بشن  المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،  48
يستمد هذا القسم مضمونه من عدد من األطر والوثائغ الدولية وبخاصة إعال  مؤتمر القمة العالمي لألغذية المعني باألمن 49

الوطنـأـي،  الغذائيوالخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمـال المطـرد للحـغ اي الغـذاء اي سيا  األمن  3119الغذائي لعام 
 .2-3و 3-3التابع لألمم المتحدة، وبخاصة النتيجة وإطـار العمـل الشامـل المحّدث 

 .39إطار العمل الشامل الُمحّدث التابع لألمم المتحدة، الفقرة  50
 09إعال  مؤتمر القمة العالمي لألغذية المعني باألمن الغذائي، الفقرة  51
  إطار العمل الشامل المحأّدث التأابع لألمأم المتحأدة، 33إعال  مؤتمر القمة العالمي لألغذية المعني باألمن الغذائي، الفقرة  52

 .63الفقرة 
 .33إعال  مؤتمر القمة العالمي لألغذية المعني باألمن الغذائي، الفقرة  53

 .2-7إعال  مؤتمر القمة العالمي لألغذية المعني باألمن الغذائي، الفقرة  54
 .07ائي، الفقرة إعال  مؤتمر القمة العالمي لألغذية المعني باألمن الغذ 55
)س(  إطأأار العمأأل الشأأامل  31والفقأأرة  6، 4، البنأأد 39، الفقأأرة العأأالمي الغأأذائي األمأأنللجنأأة  27للأأدورة  النهأأائيالتقريأأر  56

 3-3المحّدث التابع لألمم المتحدة، النتيجة 
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 باء(. -31العالمي الفقرة  الغذائيللجنة األمن  27للدورة  النهائيالتقرير  57
 .04بشن  تقّلب أسعار األغذية والزراعة، الفقرة  3100موعة العشرين لعام خطة عمل مج 58
 07الفقرتأا ،  3101للجنأة الزراعأة  النهأائي  التقرير 09إعال  مؤتمر القمة العالمي لألغذية المعني باألمن الغذائي، الفقرة  59
 .62)د(، إطار العمل الشامل المحّدث التابع لألمم المتحدة، الفقرة  09و

 000، الفقرة  31وثيقة نتائج مؤتمر ريو+ 60
  إطار العمل الشامل المحدث التابع لألمأم المتحأدة، النتيجأة 37، الفقرة (3119للجنة الزراعة ) 30لالجتماع  النهائيالتقرير  61
3-2. 

 .3-3إطار العمل الشامل الُمحّدث التابع لألمم المتحدة، الفقرة  62
63 2012-http://www.egfar.org/gcard 
64 http://www.fao.org/nr/water/landandwater_gsp.html 
تأم تطأويره اأي إطأار زيأادة االسأتفادة مأن التغذيأة وأيضأاً إطأار العمأل  الأذياستناداً، إلى جانب أمأور أخأرى، إلأى الأنهج  65

 (.3،)01-3الشامل المحّدث التابع لألمم المتحدة، الفال 
يأأة الطوعيأأة لأأدعم اإلعمأأال المطأأرد للحأأغ اأأي الغأأذاء اأأي سأأيا  األمأأن الغأأذائي مأأن الخطأأوط التوجيه 01 التأأوجيهيالخأأط  66

 الوطني.
67 http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf 
يستضأيفها برنأامج األغذيأة العأالمي ويشأتر  اأي  التأيشبكة الجهود المتجددة لمكااحة الجوع ونقص التغذية عند األطفأال  68

 هأيقيادتها منظمة األغذية والزراعة، وصندو  األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة الاحة العالمية، 
ة، شأأبكة شأأراكات تقودهأأا الحكومأأات وتتركأأز جهودهأأا علأأى إيجأأاد الحلأأول اأأي مأأا بأأين الحكومأأات الوطنيأأة، واألمأأم المتحأأد

. 3، الغايأة 0تحرزه البلدا  بشن  الهدف اإلنمائي لأللفيأة  الذي، والقطاعات الخاصة، و لك لإلسراع بالتقدم المدنيوالمجتمع 
وترمأأى هأأذه الشأأراكة إلأأى إنشأأاء منتأأدى لمسأأؤولي األغذيأأة والتغذيأأة مأأن الحكومأأات الوطنيأأة للتشأأار  بأأرؤاهم وطلبأأاتهم 

 ام التغذوي الدولي. والدروس المستفادة كلبنات بناء للنظ
69 en.pdf-11_65/A65http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA 
 الخطوط التوجيهية بشن  الحغ اي الغذاء(. 0-1)أُنظر الخط التوجيهي  70

 )"المبادئ العامة"(.  0-2الخطوط التوجيهية بشن  الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي، الفقرة  71

 التقرير النهائي للدورة التاسعة والثالثين للجنة األمن الغذائي العالمي، المقرر )رابعا(.   72

 .3-2الخطوط التوجيهية بشن  الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي، مقتطف من الفقرة  73
74 /en2010-http://www.fao.org/publications/sofi 

_E.pdf9551_Final_Report_K36Docs/Final_Report/CFS36/CFS0910http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 
 .33-34العالمي، الفقرتا   الغذائيللجنة األمن  26للدورة  النهائيالتقرير  75
 .1العالمي، الفقرة  الغذائيللجنة األمن  29للدورة  النهائيالتقرير  76
 9العالمي، الفقرة  الغذائيللجنة األمن  29للدورة  النهائيالتقرير  77

، والخطوط التوجيهيأة الطوعيأة 3119العالمي لعام  الغذائييستند هذا القسم  بدرجة كبيرة إلى إعال  قمة روما بشن  األمن  78
لدعم اإلعمال المطأرد للحأغ اأي الغأذاء اأي سأيا  األمأن الغأذائي الأوطني، وإلأى إطأار العمأل الشأامل المحأّدث التأابع لألمأم 

تعكأس توااقأا اأي ارراء واسأع النطأا  ومتنأامق بشأن  أاضأل السأبل  التيالمتحدة، وإلى العديد من الوثائغ والاكو  األخرى 
 تنسيغ، وتنفيذ، ودعم وتمويل ورصد استراتيجيات وبرامج األمن الغذائي والتغذية.لتاميم، و

 1إطار العمل الشامل المحدث التابع لألمم المتحدة، الفقرة  79

 .9إعال  مؤتمر القمة العالمي لألغذية المعني باألمن الغذائي، الفقرة  80

 والزراعة.قام  باياغتها وحدة الحغ اي الغذاء لدى منظمة األغذية  81

 33ص. 3100لكي يحدث  لك. منظمة األغذية والزراعة  –الحغ اي الغذاء  82
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83 http://www.oecd.org 
ُعرضأأ  علأأى لجنأأة األمأأن الغأأذائي حتأأى ار  تشأأمل برنأأامج التنميأأة الزراعيأأة الشأأامل اأأي  التأأيالمبأأادرات والتنظيمأأات  84

ألمأن الغأذائي والتغذيأة التابعأة لمشأروع تشأجيع المسأاواة بأين الجنسأين أاريقيا/الشراكة الجديدة لتنمية أاريقيا  واستراتيجية ا
والحاول على األر  والمياه التابع لمجموعة البلأدا  الناطقأة بالبرتغاليأة  "وميثأا  غأرب أاريقيأا لمنأع األزمأات الغذائيأة 

القأر   –لطة الحكوميأة الدوليأة للتنميأة وإدارتها" التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكااحة الجفاف اي الساحل  والسأ
اي منطقة آسأيا والمحأيط الهأادئ، ومبأادرة رابطأة  االقتااديالمعنى باألمن الغذائي للتعاو   الوزاري  واالجتماع األاريقي

جنوب شر  آسيا بشن  األمن الغذائي، والقمة المعنيأة باألغذيأة اأي منطقأة المحأيط الهأادئ نيابأة عأن الفريأغ العامأل المعنأى 
، "3133لأول باألمن الغذائي اي منطقة المحأيط الهأادئ  و "مبأادرة أمريكأا الالتينيأة والبحأر الكأاريبي للتحأرر مأن الجأوع بح

واالجتماع المخاأص بشأن  الزراعأة األسأرية لأدى السأو  المشأتركة ألمريكأا الجنوبيأة، ومبأادرة المنظمأة العربيأة للتنميأة 
 للجنة األمن الغذائي العالمي.  27و 26الزراعية المعنية باألمن الغذائي.  التقريرا  النهائيا  للدورتين 

علأى المسأتويات الوطنيأة واإلقليميأة والعالميأة لتحسأين الحوكمأة، وتحسأين عمليأة  : "تعزيز التنسأيغ االسأتراتيجي3المبدأ  85
: ضأما  أ  يأؤدي 4تخايص الموارد، وتجنّأب االزدواجيأة اأي الجهأود، وتحديأد الثغأرات علأى صأعيد االسأتجابة" والمبأدأ 

المؤسسأات المتعأددة األطأراف، النظام المتعدد األطراف دوراً قويأاً مأن خأالل إدخأال تحسأينات مسأتدامة علأى صأعيد كفأاءة 
 وقدرتها على االستجابة والتنسيغ، واعاليتها.

86 7http://www.undg.org/?P= 
87 -conditions-and-risks-opportunties-cooperation-/triangular531ldbank.org/wbi/devoutreach/article/http://wbi.wor

effectiveness 
/E_Book.pdf10/2009content/uploads/-http://southsouthconference.org/wp 

 .34العالمي، الفقرة  الغذائيللجنة األمن  27للدورة  النهائيالتقرير  88

تحديث اإلحااءات الخاصة بالمعونأة اإلنمائيأة الرسأمية باأورة منتظمأة مأن جانأب منظمأة التعأاو  والتنميأة اأي  ييجر 89
assistance-development-official-net-aid-ilibrary.org/development/development-http://www.oecd-الميأأأأأأأأأدا  االقتاأأأأأأأأأادي:  

1table-20743866oda_ 
المائة للمساعدة اإلنمائية الرسمية/إجمالي الدخل الأوطني  اي 1.7، تم االتفا  ألول مرة على الرقم المستهدف 0971اي عام  90

 وتم  الماادقة عليه مرات عدة على أعلى مستوى أثناء المؤتمرات الدولية للمعونة والتنمية: 

 .3103، على بلوغ هذا الهدف بحلول 3114، التي كان  أعضاء اي االتحاد األوروبي اي عام  03 ـ، اتفق  البلدا  ال3113واي 

لزيادة المساعدة اإلنمائية الرسأمية مأن  3113اي المائة كمرجع بالنسبة لاللتزامات السياسية لعام  1.7تخدم الرقم المستهدف اس
 االتحاد األوروبي، وقمة جلينجلز للثمانية الكبار والقمة العالمية التابعة لألمم المتحدة. 

 والتنمية االقتااديالمادر: منظمة التعاو  

، البنأأأدا  )م( و ) (  والخطأأأوط 32، والفقأأأرة 3-6، الهأأأدف 32، الفقأأأرة 0996مر القمأأأة العأأأالمي لألغذيأأأة خطأأأة عمأأأل مأأأؤت 91
 .00التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال المطرد للحغ اي الغذاء اي سيا  األمن الغذائي الوطني، الفال الثالث، الفقرة 

92 Map.pdf20Road%20/GCARD%294891http://www.fao.org/docs/eims/upload/ . أدت إسهامات آالف أصحاب المالحة من
جميع القطاعات والتفاعالت الدينامية بينهم  إلى إنشاء خارطة الطريغ للمؤتمر العالمي المعنى بأالبحوث الزراعيأة مأن أجأل 

لعاجلأة الأالزم إدخالهأا التنمية، موارة مساراً واضحاً إلى األمام بالنسبة لجميأع المعنيأين. وتُبأرز خارطأة الطريأغ التغيأرات ا
عالمياً على نظم البحوث الزراعية من أجل التنمية، لتناول األهداف العالمية لتخفيض معأدالت الجأوع والفقأر، وخلأغ اأرص 
زيادة الدخل مع ضما  االستدامة البيئية اي نفأس الوقأ ، والواأاء باأفة خاصأة باحتياجأات المأزارعين والمسأتهلكين الأذين 

 وارد.يعانو  من اقر الم

باالستناد إلى الخطوط التوجيهيــة الطوعيـة لدعم اإلعمأـال المطأرد للحأغ اأي الغأـذاء اأي سيأـا  األمأن الغأذائي الأوطني،  93
 ،  0-03الخطأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأوط التوجيهيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة 

  2-03و 3-03و

تكأاليف توجد اجوة تمويليأة قأدرها عشأرة مليأارات دوالر أمريكأي للتأدخالت التغذويأة النوعيأة  ومأن المهأم كأذلك تسأعير  94
 التدخالت التي تستجيب العتبارات التغذية.

95 alliance.org/section/work/finance-http://www.agra 
96 /http://vam.wfp.org 
97 Topic Box 16 

http://wbi.worldbank.org/wbi/devoutreach/article/531/triangular-cooperation-opportunties-risks-and-conditions-effectiveness
http://wbi.worldbank.org/wbi/devoutreach/article/531/triangular-cooperation-opportunties-risks-and-conditions-effectiveness
http://wbi.worldbank.org/wbi/devoutreach/article/531/triangular-cooperation-opportunties-risks-and-conditions-effectiveness
http://southsouthconference.org/wp-content/uploads/2009/10/E_Book.pdf
http://southsouthconference.org/wp-content/uploads/2009/10/E_Book.pdf
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. صأادق  اللجنأة كأذلك علأى عأدد مأن التوصأيات 33-34العأالمي، الفقرتأا   الغأذائيللجنة األمن  27للدورة  النهائيالتقرير  99
 يمكن االطالع عليها اي الملحغ ياء من  لك التقرير.  التيالبرامجية والتقنية المحددة  ات الالة برسم الخرائط 

. والخطأوط التوجيهيأة الطوعيأة بشأن  33و 44( و00) 39العالمي، الفقأرات  الغذائيللجنة األمن  27للدورة  النهائيالتقرير  100
 .4-36الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي، الفقرة 


