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 مقدمة ومعلومات أساسية: األولالفصل 

 
أي مما يعمادا  –مليون شخصما  141أشارت التقديرات إلى أن ما مجموعه ، 1213-1211 خالا الفترة

يعانون ممن الجموع الممزمن، بمعنمى أنالهمم ال ينمالون مما  –شخصا واحدا من أصل ثمانية حوا العالم 
هم ممن الغمذاء لعميش حيماة ممن النشمماطيكفمي

1
وممما ، 1221-1227. وقمد أدت األزممة الغذائيمة ذمي الفتمرة 

، إلممى اسممترعاء 1211، والتممي ال تممزاا مسممتمرة ذممي 1229أعقبهمما مممن أزمممة ماليممة واقتصممادية ذممي 
االهتما  البالغ للتحديات اليومية التمي تواجههما ماليمين األسمر ذمي جميمع أنحماء العمالم ذمي محاولتهما 

وبمرغم   2التغلب على الجوع والفقر، والبحث عن سبل معيشة مستقرة تكفل لها حياة عادلة ويريممة
الجهممود التممي بممذلها يثيممرون، والتممزا  المجتمممع الممدولي ذممي إعممالن األلفيممة بخفمم  نسممبة األشممخا  

، ال يزاا الجوع وسوء التغذية المسمتمران يممثالن 1212المتضررين من الجوع إلى النصف بحلوا 
 القاسم المشتر  للماليين من البشر. 

 تها، واألدوار المنوطة بهاإصالح لجنة األمن الغذائي العالمي، ورؤي -ألف
 

ؤ حويمممة األمممن الغممذائي والتغذيممة، اتفقمم  الممدوا  وذممي مواجهممة تصمماعد معممدالت الجمموع  وتجممزال
األعضاء ذي لجنة األمن الغذائي العمالمي أثنماء المدورة الرابعمة والثالثمين ذمي أيتوبر تشمرين األوا 

ادق  عليمه جميمع المدوا على الشروع ذي عملية إصمالح طموحمة.  وهمذا اإلصمالح المذي صم 1221
1229األعضمماء ذممي لجنممة األمممن الغممذائي عمما  

، يعيممد تحديممد رؤيممة لجنممة األمممن الغممذائي العممالمي 3
واألدوار المنوطممة بهمما، بهممدف تشممكيل  المنتممدى الممدولي والحكممومي الممدولي الشمممولي األوا لطائفممة 

عم العمليمات القطريمة واسعة من أصحاب المصلحة الملتزمين من أجل العمل معاً بصورة منسقة لمد
 بغية القضاء على الجوع وضمان األمن الغذائي والتغذية لإلنسانية جمعاء .   

 
وعضمموية لجنممة األمممن الغممذائي مفتوحممة لجميممع الممدوا األعضمماء ذممي منظمممة األغذيممة والزراعممة، 
 وبرنممامج األغذيممة العممالمي أو الصممندو  الممدولي للتنميممة الزراعيممة، أو الممدوا غيممر األعضمماء ذممي
المنظمة المندرجة ذي عداد الدوا األعضاء ذي األمم المتحدة، ويشمل المشاريون ذيها: ممثلين عن 
ويمماالت وأجهممزة األمممم المتحممدة ذات واليممة محممدالدة ذممي مجمماا األمممن الغممذائي والتغذيممة  والمجتمممع 

الماليمة المدني والمنظمات غير الحكومية وشبكاتها  ونظم البحوث الزراعيمة الدوليمة  والمؤسسمات 
الدولية واإلقليمية  وممثلين عن اتحادات القطاع الخا  والمؤسسات الخيرية الخاصة. ويتمال اعتماد 
قمرارات لجنممة األمممن الغممذائي العمالمي علممى أسمماس تواذمم  بممين المدوا األعضمماء التممي تتمتممع وحممدها 

 بحقو  التصوي .
 

ر من وتتمثل رؤية لجنة األمن الغذائي العالمي بعد عملية اإلصالح  ذي  السعي إلى بناء عالم متحرال
الجوع تقو  ذيه البلدان بتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لإلعماا المطالرد للح  ذي غذاء يافا ذمي 

وقممد تمممال تعريممف األدوار الرئيسممية المنوطممة بلجنممة األمممن الغممذائي  4سمميا  األمممن الغممذائي المموطني 
ر تنفيذها بصورة تدريجية، ب توذير منبر للتشجيع على تنسي  أذضل على المسمتوى العالمي، والمقرَّ

العالمي، واإلقليمي، والوطني  وتعزيز التقارب بين السياسات  وتيسير الدعم وتقمديم المشمورة إلمى 
 .5البلدان واألقاليم  وتعزيز المساءلة وتقاسم الممارسات الفضلى على مختلف األصعدة

 
لجنمة األممن الغمذائي خبمرةظ منظممة ممن خمالا إنشماء  وتدعم المناقشات وعمليمة اتخماذ القمرارات ذمي

ذري  خبراء رذيع المستوى بحيث تكمون قمرارات اللجنمة وتوصمياتها مبنيالمة علمى أدلالمة متينمة وعلمى 
وأنشممأ مممؤتمر منظمممة األغذيممة والزراعممة لجنممة األمممن الغممذائي العممالمي يلجنممة . أحممدث المعممارف
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ن المنظممة، والصمندو  المدولي للتنميمة الزراعيمة، تستضيفها المنظمة، مع أمانمة مشمترية تتمألالف مم
 وبرنامج األغذية العالمي.  

 
وقد دعي  الجهات الفاعلة غير الحكومية إلى تنظيم نفسها بصورة مستقلة ممن أجمل تسمهيل تفاعلهما 

وذمي الوقم  . وعملها مع اللجنة، وهذا ما أدالى إلى إنشاء آلية المجتمع المدني، وآلية القطاع الخما 
، تجري بلمدان، ومنظممات إقليميمة، وآليمات عديمدة مناقشمات نشمطة بشمأن سمبل تعميم  التزامهما ذاته

 وارتباطها بمبادرات لجنة األمن الغذائي العالمي ومداوالتها. 

 طبيعة اإلطار االستراتيجي العالمي وغرضه وعملية بلورته -باء
 

ة واحدة حية، من المقرر اعتمادهما ممن إن اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية وثيق
ويتمثمل غرضمها ذمي تحسمين التنسمي ، وتوجيمه . جانب الجلسة العامة للجنة األممن الغمذائي العمالمي

مم  الممذي تقممو  بممه مجموعممة واسممعة مممن أصممحاب المصمملحة. وسمموف يتالسممم اإلطممار  العمممل المنسال
يالممرة. وتتمثممل القيمممة المضمماذة االسممتراتيجي العممالمي بالمرونممة بحيممث يتكيالممف مممع األولويممات المتغ

الرئيسممية لإلطممار االسممتراتيجي العممالمي ذممي إتاحممة إطممار شممامل ووثيقممة مرجعيممة مفممردة تتضمممن 
توجيهات عملية حوا التوصيات األساسية بشمأن االسمتراتيجيات والسياسمات واإلجمراءات المتعلقمة 

كيممة الواسممعة، والمشممارية بمماألمن الغممذائي والتغذيممة، والتممي تممم  المصممادقة عليهمما مممن خممالا المل
 والمشاورات بشأنها التي أتاحتها لجنة األمن الغذائي العالمي.

 
واإلطممار االسممتراتيجي العممالمي صممك غيممر ملممز  قانونمماً. وهممو يمموذالر خطوطمماً توجيهيممة وتوصمميات 
لتحفيممز العمممل المتسمم  علممى المسممتويات العالميممة واإلقليميممة والقطريممة مممن جانممب طائفممة ياملممة مممن 

المصمملحة، مممع التأييممد ذممي نفممى الوقمم  علممى المسممؤولية األوليممة التممي تقممع علممى ياهممل  أصممحاب
 الحكومات، والدور المريزي للملكية القطرية لبرامج مكاذحة انعدا  األمن الغذائي وسوء التغذية. 

 
واإلطممار االسممتراتيجي العممالمي يشممدالد علممى اتسمما  السياسممات، وهممو موجممه إلممى صممانعي القممرارات 

لسياسات المسؤولين عن مجاالت السياسات التمي لهما تمأثير مباشمر أو غيمر مباشمر علمى وواضعي ا
األممممن الغمممذائي والتغذيمممة، مثمممل التجمممارة والصمممحة والمممموارد الطبيعيمممة والسياسمممات االقتصمممادية 

وينبغي تفسير وتطبي  هذه الخطوط التوجيهيمة والتوصميات بمما يتالفم  ممع السياسمات . واالستثمارية
ونية، والمؤسسات الوطنية. ويذلك، ينبغمي لإلطمار االسمتراتيجي العمالمي أن يكمون أداة والنظم القان

مهمة لتزويد التدابير التي يتخذها صانعو السياسات والقمرارات، والشمرياء ذمي المموارد، وويماالت 
التنميممة والويمماالت اإلنسممانية، والمنظمممات الدوليممة واإلقليميممة، والمؤسسممات الماليممة، ومؤسسممات 

وث، ومنظمممات المجتممممع المممدني، والقطممماع الخمما ، والمنظمممات غيمممر الحكوميممة، وجميمممع البحمم
أصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين العاملين ذمي مجمالي األممن الغمذائي والتغذيمة علمى المسمتويات 

 العالمية، واإلقليمية والقطرية.  
 

مد اإلطممار االسمتراتيجي العممالمي التوصميات ذات الصمملة التمي تمممال ا عتمادهما ذممي الجلسمة العامممة ويوحال
للجنة األمن الغذائي العالمي، ويأخذ ذي االعتبار أطراً، وخطوطاً توجيهية، وعمليات تنسي  أخمرى 

ضمملى، قائمممة علممى جميممع المسممتويات  والخبممرات والجممرد علممى الصممعيد القطممري  والممارسممات الفُ 
علمى نحمو غيمر  -ى أن يعكمى وهمو يهمدف إلم. والدروس المستفادة، والمعارف المبنية على إثباتمات

حالة التواذ  القائمة بين الحكومات، ممع ممدخالت ممن جانمب الطائفمة الكاملمة ممن أصمحاب  -شامل 
المصلحة ذي لجنة األمن الغذائي العالمي، بما ذمي ذلمك الشمرياء ذمي المموارد، والمنظممات الدوليمة، 

مجتممممع الممممدني والقطممماع واألوسممماط األياديميمممة، ومصمممارف التنميمممة، والمؤسسمممات، ومنظممممات ال
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ا ديناميكيمما، سمموف يُحممدَّث يمملال سممنة إلدراج  الخمما . واإلطممار االسممتراتيجي العممالمي، بصممفته صممكال
 القرارات والتوصيات التي تعتمدها الجلسة العامة للجنة األمن الغذائي العالمي، حسب االقتضاء.

 
ئي العالمي، ذمنن اإلطمار االسمتراتيجي وتماشياً مع الوالية الممنوحة للجلسة العامة للجنة األمن الغذا

العالمي يسمتفيد ممن عمدد ممن األطمر السمابقة لغمرا اسمتكمالها وضممان االتسما  ذيمما بينهما.  وهمو 
يسممتفيد بصممفة خاصممة مممن خطممة عمممل مممؤتمر القمممة العممالمي لألغذيممة، وإعممالن روممما بشممأن األمممن 

1229الغممذائي ، واإلعممالن الختممامي للقمممة العالميممة لألمممن 6الغممذائي العممالمي
، والخطمموط التوجيهيممة 7

والخطموط  8الطوعية لدعم اإلعماا المطرد للح  ذي غمذاء يمافا ذمي سميا  األممن الغمذائي الموطني
التوجيهية الطوعية للحويممة المسمؤولة لحيمازة األراضمي، ومصمايد األسمما ، والغابمات ذمي سميا  

 . 9األمن الغذائي الوطني
 

  ذممي إعممداد اإلطممار االسممتراتيجي العممالمي ممما يلممي، دون أن وتشمممل الوثممائ  األخممرى التممي أسممهم
، وبيممان اليممويال المشممتر  لمجموعممة 10تقتصممر عليممه: إطممار األمممم المتحممدة للعمممل الشممامل المحممدالث

، والتقيمميم الممدولي للمعرذممة والعلممم والتكنولوجيمما ذممي 11( بشممأن األمممن الغممذائي العممالميG–8الثمانيممة )
 13، وإطممار وخارطممة طريمم  تحسممين االسممتفادة مممن التغذيممة12ةالمجمماا الزراعممي مممن أجممل التنميمم

. وباإلضماذة إلمى 14باإلصمالح الزراعمي والتنميمة الريفيمة يواإلعالن الختامي للمؤتمر الدولي المعن
األطممر العالميممة، ذقممد أسممهم عممدد مممن األطممر اإلقليميممة مثممل البرنممامج الشممامل للتنميممة الزراعيممة ذممي 

 االستراتيجي العالمي. أيضا ذي إعداد اإلطار 15أذريقيا
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التعريفات -جيم
i

 

 
iiاألمن الغذائي

 
 

يتحق  األمن الغذائي عندما تتواذر لجميع الناس، ذي يمل األوقمات، اإلمكانمات الماديمة واالجتماعيمة 
واالقتصادية، للحصوا على أغذية ياذية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهمم 

يماة موذمورة النشماط والصمحة. وتتمثمل الريمائز األربمع لألممن الغمذائي ذمي: تمواذر الغذائية للتمتع بح
األغذية، وإمكانات الحصوا عليها، واستخدامها، واستقرار  اإلمدادات منها. والبعمد التغمذوي جمزء 

 . 16ال يتجزأ من مفهو  األمن الغذائي ومن عمل لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 حق الحصول على غذاء كاف
 

لعما    17أقرت الدوا األطراف ذي العهد الدولي الخا  بمالحقو  االقتصمادية واالجتماعيمة والثقاذيمة
1966: 

 
 ... بح  يل شخص ذي مسمتوى معيشمي يمافا لمه وألسمرته، يموذر مما يفمي بحاجماتهم ممن  

(، 11، مممن المممادة 1الغممذاء )...( وبحقممه ذممي تحسممين متواصممل لظروذممه المعيشممية  )الفقممرة 
 (.11،  من المادة 1ح  األساسي لكل إنسان ذي التحرر من الجوع  )الفقرة ويذلك  ال

 
تعريفاً للح  ذي  18وقد أعط  لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقو  االقتصادية واالجتماعية والثقاذية

 غذاء يافا على النحو التالي:
 

أو ممع آخمرين،   يتحق  الح  ذي غذاء يافا عندما يتمكن يل رجل وامرأة وطفمل، بمفمردهم
. على وسائل شمرائه من الحصوا المادي واالقتصادي ذي جميع األوقات على غذاء يافا أو

مًا ونوعمًا بدرجمة تكفمي لتلبيمة  وذحوى الح  ذي الغذاء الكاذي يقتضي )...( تمواذر األغذيمة يمال
ة الحاجمات التغذويممة لألذمراد، علممى أن تكمون خاليممة مممن الممواد الضممارة، ومقبولمة مممن الناحيمم

الثقاذية، وإمكانية الحصوا على تلك األغذية بطر  مستدامة ال تتعارا ممع التمتمع بحقمو  
اإلنسان األخرى )...(.  وتشمل إمكانية الحصموا عليمه اإلمكانيمة االقتصمادية والماديمة علمى 

 السواء. 

                                                      

i
ألغممراا هممذه الوثيقممة، يتمثممل الهممدف مممن اإلشممارة إلممى صممغار منتجممي األغذيممة أو صممغار المممزارعين ذممي شمممل صممغار  

، والرعمماة، والشممعوب األصمملية، والمعممدمين. وينبغممي إيممال  اهتممما  خمما  للنسمماء المممزارعين، وصممائدي السمممك الحممرذيين

 ( مممممممممممممممممممن وثيقممممممممممممممممممة إصممممممممممممممممممالح األمممممممممممممممممممن الغممممممممممممممممممذائي العممممممممممممممممممالمي2)11والشممممممممممممممممممباب )الفقممممممممممممممممممرة 
 CFS: 2009/2 Rev.2 

ii
سممتنظر الجلسممة العامممة للجنممة ذممي الخيممارات المتاحممة لتنسممي  وتوحيممد المصممطلحات المتعلقممة باسممتخدا   األمممن الغممذائي ،  

، و األمن الغذائي والتغذية، على أن يتم تحديثه باستمرار ذي مختلف أجزاء الوثيقة ذي النسخ القادمة ذمي  األمن التغذوي و

 حاا يان ذلك ضروريا.
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األسباب الجذرية للجوع، والدروس المستفادة، : الثانيالفصل 

 والتحديات المقبلة

 ألسباب الهيكلية للجوع وسوء التغذيةا -ألف
 

من الضروري ذهم األسباب الهيكلية واألساسية النعدا  األمن الغذائي وسوء التغذية من أجل تحديمد 
ووضممع أولويممات التممدابير الالزمممة لتعزيممز األمممن الغممذائي والتغذيممة والحمم  ذممي غممذاء يمماف لجميممع 

لعواممل التمي قمد تسماهم ذمي الجموع وسموء التغذيمة الناس.  وترد أدنماه قائممة دالليمة، وغيمر شماملة، ل
 :19والتي تم جمعها من مجموعة واسعة من المصادر

 
 الحوكمة )أ(
 

غياب هيكليات الحويمة المالئمة لضمان االستقرار المؤسسي، والشمفاذية، والمسماءلة،  (1)
ى يؤدي إلى اتخاذ قرارات ذاعلة ويمدعم الحصموا علم ماوحكم القانون، وعد  التمييز، 

 األغذية والوصوا إلى مستويات معيشة أعلى  
الحروب، والنزاعات، وغياب األمن وهي عوامل تؤدي دوراً رئيسياً ذي تعمي  الجوع  (1)

الدوا الهشة، تعمل النزاعات، وعد  االسمتقرار السياسمي،  وذيوانعدا  األمن الغذائي  
 وضعف المؤسسات على تفاقم انعدا  األمن الغذائي 

جممود التممزا  سياسممي رذيممع المسممتوى علممى نحممو مالئممم، وعممد  ترتيممب أولويممات عممد  و (3)
نحمو مالئمم، بمما ذمي ذلمك الفشمل ذمي تنفيمذ التعهمدات  علىمكاذحة الجوع وسوء التغذية 

 وااللتزامات السابقة، ومساءلة غير ياذية  
اتسمما  غيممر مالئممم ذممي مجمماا وضممع السياسممات وترتيممب األولويممات ذممي السياسممات،  (4)

الجوع، وسوء التغذية، وانعدا  األمن الغمذائي،  لمواجهةطط، والبرامج، والتمويل والخ
ممع الترييممز بصممورة خاصممة علممى السممكان األضمعف والممذين يعممانون مممن انعممدا  األمممن 

 الغذائي  
خممدمات حكوميممة غيممر مالئمممة ذممي المنمماط  الريفيممة، ومشممارية غيممر ياذيممة مممن جانممب  (2)

اتخماذ القمرارات التمي تمؤثر علمى سمبل المعيشمة  عمليماتممثلي المجتمعات المحلية ذي 
 ذيها 

ؤ التعاون والتمويل، وتشتال  المساعدة ذي عدد يبير من المشماريع التمي تفتقمر إلمى  (6) تجزال
 الحجم لتؤثر بشكل ملحوظ، وتثقل تكاليف اإلدارة المرتفعة.

 
 المسائل االقتصادية وقضايا اإلنتاج )ب(

 
لوصمموا إلممى الغممذاء، غالبمما نتيجممة ارتفمماع البطالممة واالذتقممار إلممى الفقممر وعممد  إمكانيممة ا (1)

االجتماعيممة  والتوزيممع غيممر المنصممف للممموارد  الحمايممةالعمممل الالئمم   وغيمماب نظممم 
اإلنتاجية ياألرا، والميماه، واالئتممان، والمعرذمة  والقموة الشمرائية غيمر الكاذيمة لمدى 

 ر  وانخفاا إنتاجية الموارد العماا ذوي األجور المنخفضة وذقراء الريف والحض
 اإلنتاج الزراعي  ذينمو غير ياف  (1)
إن عد  وجود نظا  تجاري متعدالد األطراف منفتح، وغيمر تمييمزي، ومنصمف، وخمالي  (3)

ع الزراعة والتنمية الريفية ذي البلدان النامية، قد  وشفافمن الممارسات المخالفة،  يشجال
 لعالم  يساهم ذي انعدا  األمن الغذائي ذي ا
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انعدا  األمن المستمر لحيمازة األراضمي والحصموا علمى األراضمي، والميماه، وغيرهما  (4)
 المزارعات   للنساءمن الموارد الطبيعية، خاصة بالنسبة 

عد  يفاية االستثمارات الدولية والوطنية ذي القطاع الزراعمي والبنيمة التحتيمة الريفيمة،  (2)
 ذية  األغ منتجيال سيما بالنسبة لصغار 

المنتجين إلمى التكنولوجيمات، والممدخالت، والمؤسسمات ذات  وصواعد  يفاية ذر   (6)
 الصلة 

 عد  يفاية الترييز على اإلنتاج الحيواني ذي النظم الزراعية  (7)
عممد  وجممود بنيممة تحتيممة مالئمممة لتقلمميص خسممائر ممما بعممد الحصمماد، وتمموذير النفمماذ إلممى  (1)

 األسوا   
 ن هدر األغذية  مستويات عالية م (9)
 غياب المساعدة الفنية الشاملة الموجهة إلى منتجي األغذية. (12)

 
 المسائل الديموغرافية واالجتماعية )ج(

 
عد  إيالء اهتما  يافا إلى دور المرأة ومساهمتها، ونقاط ضعفها الخاصة ذي ما يتعلال   (1)

ي تعماني منهما  وهمي تشممل بسوء التغذية، ومختلف أشكاا التمييز القانوني والثقاذي الت
 أوجه الضعف التغذوي للنساء واألطفاا، والتي قلالما تُعالَج بصورة مالئمة 

: النمو السمكاني، والتوسمع العمرانمي، والهجمرة ممن الريمف إلمى الديموغراذيةالتغيرات  (1)
الحضر، والعمالة الريفية، وغيماب الفمر  لتنويمع سمبل المعيشمة  وتزايمد عمد  التكماذؤ 

 ات السكان داخل البلدان بين ذئ
 اجتماعية ذعالة، بما ذي ذلك شبكات األمان  حمايةاالذتقار إلى نظم  (3)
دين داخليماً أو  (4) التهميش والتمييز ضمد الفئمات الضمعيفة مثمل السمكان األصمليين، والمشمرال

الالجئين، واالستبعاد االجتماعي والثقاذي الذي يتعرالا له معظم ضمحايا انعمدا  األممن 
 ذائي وسوء التغذية الغ

لسممموء التغذيمممة، بمممما ذمممي ذلمممك الحصممموا علمممى الميممماه اآلمنمممة  االجتماعيمممةالمحمممدالدات  (2)
 والتصحاح، ورعاية األ  والطفل، والرعاية الصحية الجيدة 

الوقاية من األممراا المتعلقمة بانعمدا  األممن الغمذائي والتغمذوي وعالجهما: االسمتهال   (6)
فممرط لألغذيممة الممذي غالبمماً ممما يصمماحبه غيمماب المغممذيات غيممر المناسممب واالسممتهال  الم

الدقيقة األساسمية، يمكمن أن يسمبب مشمايل خطيمرة للصمحة، بمما ذمي ذلمك سموء التغذيمة 
 والبدانة   

انخفاا مستويات التعليم واإللما  بالكتابة والقراءة وتأثيره على سوء التغذية، بمما ذمي  (7)
  سلوييةذلك طريقة التغذية الضارة الممارسات ال

ع والطفولة  الدعمعد  يفاية  (1) المكرس لحماية الممارسات الفضلى المتصلة بتغذية الرضال
 المبكرة. 

 
 المناخ/البيئة )د(

 
إن عد  التأهب على نحو مالئمم لمواجهمة الكموارث واالسمتجابة إليهما همو عاممل يسماهم  (1)

ولئك الذين يعانون من ذي الجوع، ما يؤثر على جميع أبعاد األمن الغذائي.  ويتعرا أ
انعممدا  األمممن الغممذائي، ويثيممر مممنهم يعيشممون ذممي منمماط  مهمشممة، لألخطممار الطبيعيممة 

 بصورة غير متناسبة، وهم األقل قدرة على مواجهة آثارها 
ع البيولوجي  تدهور (1)  النظم اإليكولوجية واستنفاد الموارد الطبيعية، وبخاصة التنوال
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زراعة، بما ذي ذلك تدهور األراضي، وتزايد عد  اليقين بشأن تغيالر المناخ على ال آثار (3)
وحماالت الجفماف  وتأثيراتمه أيضماً علمى الفئمات  الفيضاناتغالالت المحاصيل، واشتداد 

 السكانية األضعف 
 الموارد الطبيعية على نحو غير مستدا    استخدا  (4)
مة، وإدارة الغابمات وصمونها، إيالء انتباه يافا إلى إدارة مصايد األسمما  المسمتدا عد  (2)

 يعامل للحفاظ على مساهمتها ذي األمن الغذائي. 

 التجارب السابقة والدروس المستفادة -باء
 

الماضممية أن انتشممار قلممة التغذيممة وعممدد  يتضممح مممن النتممائج التممي تحققمم  علممى مممدى العقممود العديممدة
انتشمار قلمة التغذيمة قمد تمدنى ممن  األشخا  الذين يعانون منها قد تدنيا على المسمتوى العمالمي: ذمنن

ذيما تدنى ذمي البلمدان  2113-2111ذي المائة ذي الفترة  12إلى  92-1991ذي المائة ذي الفترة  18.9
ذممي المائممة خممالا الفتممرة نفسممها. وذممي حمماا اسممتمر متوسممط  15.3ذممي المائممة إلممى  23.6الناميممة مممن 

، ذمنن انتشمار قلمة التغذيمة 2114حتى عا  المنصرمة  21التراجع السنوي الذي سجل ذي السنوات الـ
 . . 1سيبلغ مستوى قريبا من الهدف المتعل  بالجوع ذي إطار الهدف اإلنمائي لأللفية 

 
إال أنال معدا خف  عدد الذين يعانون ممن قلمة التغذيمة أقمل ممن معمدا انتشمار قلمة التغذيمة. ذمنن عمدد 

مليونما ذمي الفتمرة  944.4اميمة قمد تراجمع ممن األشخا  الذين يعانون من قلة التغذيمة ذمي البلمدان الن
وهذا معدا بعيد عن الهدف الذي حمدده ممؤتمر  2113-2111مليونا ذي الفترة  826.2إلى  1991-92

2114مليونمما بحلمموا عمما   598القمممة العممالمي لألغذيممة والمتمثممل بخفمم  العممدد إلممى 
20
وهممذا يُبممرز  .

راف الفاعلة على التحديات األيثر إلحاحاً  وهى الحاجة إلى ترييز أيثر ذاعلية من جانب ياذة األط
عمليممة قممد ُصمممم اإلطممار االسممتراتيجي العممالمي لممدعمها. ويحتمماج جميممع أصممحاب المصمملحة إلممى 
االستعانة بالدروس المستفادة، واستخال  الِعبَر العميقة التي يمكن وضعها ذي االعتبار عند وضع 

غذية. وتشمل هذه الدروس ما يلي، من دون أن تقتصمر استراتيجيات أيثر ذاعلية لألمن الغذائي والت
 عليه:

 
 أن تكون البرامج اإلنمائية مملوية للبلد وخاضعة لتوجيهه   يجب (أ)
النظم الفعالة للحويمة ضرورية على المستوى القطري، على أن يشار  ذيها أصمحاب  (ب)

التخمماذ  المسممتويات، وأن تضمممال مؤسسممات وهيكليممات، وعمليممات جميممعالمصمملحة علممى 
القرارات تكون ذعالة، ومسؤولة، وشفاذة لضمان السال  وحكم القمانون، وهمي عناصمر 

 أساسية ذي بيئة مؤاتية لألعماا 
يجممب تأييممد مشممارية النسمماء يعناصممر ذاعلممة رئيسممية ذممي الزراعممة، نظممرا لمسمماهمتها  (ج)

ذمي نفمى الوقم  المحتملة ذي إنتاج األغذية التمي تسمتهلكها البلمدان الناميمة، ممع اإلنهماء 
للتمييممز الممذي يعممانين منممه بحرمممانهن مممن الحصمموا علممى األصمموا اإلنتاجيممة وعلممى 
المعرذممة عممن طريمم  خممدمات اإلرشمماد الزراعممي، والخممدمات الماليممة التممي تسممفر عممن 

 انخفاا اإلنتاجية وتوسيع نطا  الفقر 
ذلك من  الحؤوا دون انتقاا الجوع وسوء التغذية من جيل إلى جيل، بما ذي ضرورة )د(

 والكتابة ذي صفوف النساء والفتيات  خالا التعليم وتشجيع تعلالم القراءة
تكثيف مكاذحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم، على المسمتويات  ضرورة (هـ)

 الوطنية، واإلقليمية، والعالمية 
من خمالا  ضرورة تقليص المستويات العالية من خسائر ما بعد الحصاد وهدر األغذية )و(

االستثمار ذي تحسين البنية التحتيمة الريفيمة، بمما ذيهما االتصماالت، والنقمل، والتخمزين، 
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الطاقة، وإعادة تدوير النفايات على امتداد سلسلة القيمة  وتقلميص همدر األغذيمة  ويفاية
 من جانب المستهلك   

عها هي عناصمر مهممة،  )ز( ويمذلك محتواهما إن جودة األغذية المستهلكة، وسالمتها، وتنوال
 من السعرات الحرارية 

ضمان حصوا الفقراء والفئات الضعيفة على الغذاء ذي يل األوقات أمر يحتاج إلى  إن )ح(
 برامج حماية اجتماعية موجهة وجيدة الصياغة، وإلى شبكات أمان.

ضممرورة إشممرا  المممزارعين مممن أصممحاب الحيممازات الصممغيرة والمجتمعممات المحليممة  )ط(
ذممي تصممميم وتخطمميط وتنفيممذ البممرامج والمشمماريع بممما ذممي ذلممك بممرامج  بصممورة وثيقممة

 البحوث 
بأهميمة زيمادة االسمتثمارات المسمؤولة ممن جانمب القطماع الخما  ذمي  اإلقرارضرورة  )ي(

الزراعمممة ينشممماط اقتصمممادي، وبخاصمممة دور صمممغار منتجمممي األغذيمممة يمسمممتثمرين، 
 وتعزيزها 

الزراعيمممة، وذمممي الوقممم  نفسمممه تفمممادي  عكمممى التراجمممع ذمممي نممممو اإلنتاجيمممة أجممملممممن  ) (
ضمرورة لتطموير التكنولوجيما ونقلهما   االنعكاسات السلبية علمى االسمتدامة البيئيمة، ثممة

 وللبحوث والتطوير ذي القطاعين العا  والخا   ولخدمات اإلرشاد 
السمممليمة للمممنظم اإليكولوجيمممة والمممموارد الطبيعيمممة ويمممذلك الممارسمممات  اإلدارةأثبتممم   )ا(

االستدامة الزراعية، وزيادة دخوا منتجمي  تحسينة اإليكولوجية أنها مهمة ذي الزراعي
  21األغذية، وصمودهم ذي مواجهة تغير المناخ

المحلية ذي الترويج لألمن الغذائي، وبخاصمة أن األخيمر يتمأثر بالقمدرة  المعارفأهمية  ) (
ات المحليمة لتغيمر على إدارة األصوا الطبيعية والتنوع البيولوجي ويتكيمف ممع التمأثير

 المناخ.
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 التحديات الناشئة والتطلع نحو األمام -جيم

 
مممن خممالا التطلممع إلممى المسممتقبل، سمميكون مممن الضممروري مواجهممة عممدد مممن التحممديات الناشممئة ذممي 

 وتشمل هذه التحديات بصورة خاصة: مجالي األمن الغذائي والتغذية.
 

 ر والريمف المذين تتزايمد أعمدادهم، تلبية الحاجات الغذائيمة والتغذويمة لمدى سمكان الحضم
 ولديهم أذضليات غذائية متغيرة  

     زيادة اإلنتاج الزراعي المستدا  واإلنتاجية 
   تعزيز القدرة على مواجهة تغيالر المناخ 
   .إيجاد حلوا مستدامة للتناذى المتنامي على الموارد الطبيعية 
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 األسس واألطر الشاملة: الثالثالفصل 

 
ن األطر الشماملة مبمادئ واسمتراتيجيات رئيسمية لتحقيم  األممن الغمذائي والتغذيمة.  وهمي يقدال  عدد م

 ،22تشمممل خطممة عمممل مممؤتمر القمممة العممالمي لألغذيممة وإعممالن روممما بشممأن األمممن الغممذائي العممالمي
1229 واإلعممالن الختممامي للقمممة العالميممة لألمممن الغممذائي

، والخطمموط التوجيهيممة الطوعيممة لممدعم 23
رد للح  ذي غذاء يافا ذي سيا  األمن الغمذائي الموطني، والخطموط التوجيهيمة بشمأن اإلعماا المط

الحويمممة المسممؤولة لحيممازة األراضممي، ويممذلك إطممار العمممل الشممامل التممابع لألمممم المتحممدة، والعهممد 
الدولي الخا  بالحقو  االقتصادية واالجتماعية والثقاذية الذي أقرال الح  اإلنساني ذي غمذاء يماف، 

القوانين الدولية السارية ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية وحقو  اإلنسمان.  وتتمتمع أطمر  وجميع
 العمل التالية بأهمية خاصة التصالها بصفة خاصة باألمن الغذائي والتغذية:

 24األهداف اإلنمائية لأللفية -ألف
 

مانيممة أهممداف إنمائيممة شمماملة تمموذر األهممداف اإلنمائيممة لأللفيممة التابعممة لألمممم المتحممدة إطمماراً يشمممل ث
للتصمدي للفقمر الممدقع والحرممان.  وتشممل األهمداف اإلنمائيمة  1212ومحددة يتوجب تنفيذها بحلوا 

لأللفية غايات وأهداذاً للقضاء على الفقر المدقع والجوع  وتعميم التعليم االبتدائي  وتعزيز المساواة 
طفماا  وتحسمين الصمحة النفاسمية  ومكاذحمة بين الجنسين وتمكين المرأة  وخفم  معمدالا وذيمات األ

مممرا اإليممدز  ذيممروس نقممص المناعممة البشممرية، والمالريمما، وأمممراا أخممرى  ويفالممة االسممتدامة 
البيئيممة، وتطمموير شممرايات دوليممة مممن أجممل التنميممة.  واألهممداف اإلنمائيممة لأللفيممة مترابطممة. ذلممك أن 

أ( يسماهم بصمورة رئيسمية ذمي تحقيم   -1خف  نسبة األشخا  الذين يعانون من الجموع  )الهمدف 
 األهداف اإلنمائية األخرى لأللفية.  

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

 في سياق األمن الغذائي الوطني
 

دعو توذر الخطوط التوجيهية الطوعية إطاراً شامالً لتحقي  أهداف األممن الغمذائي والتغذيمة. ذهمي تم
إلممى أن يكممون الحمم  ذممي غممذاء يممافا هممو الهممدف الرئيسممي لسياسممات األمممن الغممذائي، وبرامجممه، 
واسممتراتيجياته، وتشممريعاته  وأن مبممادئ حقممو  اإلنسممان )المشممارية، والمسمماءلة، وعممد  التمييممز، 
 والشممفاذية، والكرامممة اإلنسممانية، والتمكممين، وسمميادة القممانون( هممي التممي توجممه األنشممطة الممـُمصَممة
لتحسين األممن الغمذائي  وأنمه يلمز  أن تعممل السياسمات، والبمرامج، واالسمتراتيجيات، والتشمريعات 
علممى تعزيممز تمكممين أصممحاب الحقممو  ومسمماءلة مممن تقممع علمميهم مسممؤولية أداء الواجممب، بممما يعممزز 

 مبادئ الحقو  وااللتزامات وليى اإلحسان والصدقات.
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 ئي العالمي المستداممبادئ روما الخمسة بشإلن األمن الغذا -جيم
 

توذر مبادئ روما الخمسة بشأن األمن الغذائي العالمي المستدا ، التي اعتمدتها القمة العالمية لألمن 
، دعامة استراتيجية قوية للعمل المنس  ممن جانمب 1229الغذائي ذي روما ذي نوذمبر تشرين الثاني 

والقطرية، بينما تتبنمى المنهج الممزدوج  جميع أصحاب المصلحة على المستويات العالمية واإلقليمية
 المسار تجاه محاربة الجوع: 

 
االستثمار ذي الخطط ذات الملكية القطرية، والراميمة إلمى توجيمه المموارد إلمى بمرامج  :2المبدأ 

 وشرايات جيدة التصميم ومستندة إلى النتائج.
قليميمة والعالميمة لتحسمين تعزيمز التنسمي  االسمتراتيجي علمى المسمتويات الوطنيمة واإل :1المبدأ 

الحويمة، وتشجيع توزيع الموارد علمى نحمو أذضمل، وتالذمي االزدواجيمة ذمي الجهمود، وتحديمد 
 الثغرات على صعيد االستجابة.

بذا قصارى الجهد إلتباع نهج مزدوج المسار وشامل لألمن الغذائي يتمألف ممما يلمي:  :3المبدأ 
( 1وع ذممي صممفوف الفئممات السممكانية األضممعف  )( إجممراءات مباشممرة للمكاذحممة الفوريممة للجمم1)

وبممرامج متوسممطة وطويلممة األجممل ذممي ميممادين الزراعممة المسممتدامة، واألمممن الغممذائي، والتغذيممة، 
وبرامج التنمية الريفية الستئصاا األسباب الجذرية للجوع والفقر، بما ذي ذلك اإلعماا المطرد 

.  للح  ذي غذاء يافا
  المتعممدد األطممراف دوراً قويمماً مممن خممالا إدخمماا تحسممينات ضمممان أن يممؤدي النظمما :4المبوودأ 

مستدامة على صعيد يفاءة المؤسسات المتعددة األطمراف، وقمدرتها علمى االسمتجابة والتنسمي ، 
 وذعاليتها.
ضمان التزا  جميع الشرياء التزاماً مستداماً ويبيمراً باالسمتثمار ذمي الزراعمة واألممن  :5المبدأ 

توذير الموارد الالزمة ذي التوقي  المناسب وبصورة موثوقمة، والموجهمة الغذائي والتغذية، مع 
 للخطط والبرامج المتعددة السنوات.

الخطوووط التوجيهيووة الطوعيووة بشووإلن الحوكمووة المسوواولة لحيووا ة األراضووي  -دال
 ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني

 
علمى   1211ورتها الخاصة الثامنة والثالثين ذي مايو أيار صادق  لجنة األمن الغذائي العالمي ذي د

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحيازة. وهمي تموذالر مرجعماً وتوجيهمات لتحسمين حويممة حيمازة 
األراضي، ومصايد األسما ، والغابات لتحقي  األمن الغذائي للجميع، ودعم اإلعماا المطرد للح  

 غممممممممممممممممذائي المممممممممممممممموطنيذممممممممممممممممي غممممممممممممممممذاءا يممممممممممممممممافا ذممممممممممممممممي سمممممممممممممممميا  األمممممممممممممممممن ال
 (.62)ز(،    4)أُنظر الجزء 

 المنتديات رفيعة المستوى المعنية بفعالية المعونة:  -هاء
 

إلى سلسلة من خمسة مبمادئ أساسمية، وهمي تنطبم  علمى  25يستند إعالن باريى وبرنامج عمل أيرا
 البلدان التي التزم  بها:

 :جياتها التنمويمة الخاصمة بهما، يجب أن تضع البلدان النامية سياسماتها واسمتراتي الملكية
 وأن تدير عملها الخا  ذي مجاا التنمية ذي الميدان.  

 :يجمممب أن تنسممم  الجهمممات المانحمممة معونتهممما ممممع األولويمممات المحمممدَّدة ذمممي  التنسووويق
 استراتيجيات التنمية الوطنية ذي البلدان النامية.
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 :يممما بينهمما لتالذممي يجممب أن تقممو  الجهممات المانحممة بتنسممي  عملهمما التنممموي ذ المواءمووة
 االزدواجية والتكاليف المرتفعة بالنسبة إلى البلدان الفقيرة.

 :مز جميمع األطمراف المعنيمين بالمعونمة علمى نحمو  اإلدارة لتحقيق النتائج يجمب أن يُريال
 أيبر على نتائج المعونة، والفر  الملموس الذي تحدثه ذي حياة الفقراء. 

 :همات المانحمة والبلمدان الناميمة مسمؤولة بصمورة يجب أن تكون الج المساءلة المتبادلة
أيثر شفاذية أما  بعضها البع  بالنسبة إلى اسمتخدا  أممواا المعونمة، وأمما  مواطنيهما 

 وبرلماناتها بالنسبة إلى تأثيرات المعونة. 
 

 المبادئ التي تمثل األساس للتعماون الفعماا ممن 26تحدالد شراية بوسان، بالنسبة إلى الذين التزموا بها
ملكيمة أولويمات التنميمة ممن  المبمادئأجل التنمية بين الجهات المانحمة والبلمدان الناميمة. وتشممل همذه 

جانممب البلممدان الناميممة، والترييممز علممى النتممائج، والشممرايات الشمماملة مممن أجممل التنميممة، والشممفاذية 
امة ذممي والمسمماءلة أممما  بعضممها الممبع . وتتضمممن مجمماالت العمممل الفمموري تشممجيع التنميممة المسممتد

حاالت النزاع والهشاشمة، والشمرايات لتعزيمز المقاوممة، وخفم  قابليمة التمأثر ذمي وجمه األزممات، 
والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من أجل التنمية المستدامة، ومكاذحة الفساد والتمدذقات 

 غير الشرعية، والقطاع الخا  والتنمية، وتمويل تغيالر المناخ.  

ث لألمم المتحدةإطار  -واو حدَّ  العمل الشامل الـُم
 

إن إطار العمل الشامل المحدث هو نهج منسالم  علمى مسمتوى منظوممة األممم المتحمدة لمدعم التمدابير 
وبهممذه . القطريمة التمي تممؤدى إلمى سمبل معيشممة ريفيمة مسمتدامة وصممامدة وإلمى أممن غممذائي وتغمذوي

يمماً.   وقممد وضممع ذريمم  المهمما  الرذيممع الصممفة، لمميى صممكاً متعممدد األطممراف أو صممكاً حكوميمماً دول
المستوى التابع لمنظومة األمم المتحدة والمعني باألمن الغمذائي العمالمي أوا إطمار عممل شمامل ذمي 

الموجزة إلطار العممل الشمامل  بالنسخة 1211، واستُكِمل عا  1212، تم تحديثه ذي 1221يوليو تموز 
 لألمم المتحدة.

 
ل المحدَّث عشرة مبادئ رئيسية للعمل همي: مسمارات مزدوجمة إزاء ويقد  موجز إطار العمل الشام

األممن الغممذائي والتغممذوي  الحاجممة إلممى نهممج شممامل  وجممود أصممحاب الحيممازات الصممغيرة وبخاصممة 
النساء ذي صميم هذه التدابير  وزيادة الترييز على قدرة تكيف سمبل المعيشمة األسمرية  ومزيمد ممن 

غذائي والتغذوي  وأهميمة وجمود أسموا  وتجمارة مفتوحمة وحسمنة االستثمارات األذضل ذي األمن ال
األداء  وقيمممة الشممرايات المتعممددة أصممحاب المصمملحة والمتعممددة القطاعممات  وااللتممزا  السياسممي 
 المستدا  والحويمة الجيدة  واالستراتيجيات القطرية المتمتعة بدعم إقليمي  والمساءلة عن النتائج. 

 أطر ووثائق أخرى - اي
 
 مبممممادئعممممدداً مممممن الوثممممائ ، والصممممكو ، والخطمممموط التوجيهيممممة، والبممممرامج األخممممرى تمممموذالر  إن

 واستراتيجيات قد تكون ذات صلة بتحقي  األمن الغذائي.  وهي تشمل:
 

   1919اتفاقية حقو  الطفل لعا 
   نة الدولية بشأن تسوي  بدائل لبن األ  لعا  1911المدوال
  1979يز ضد المرأة لعا  اتفاقية القضاء على جميع أشكاا التمي 
    1993إعالن القضاء على العنف ضد المرأة لعا 
    1992خطة عمل بيجين لضمان حقو  المرأة لعا 
   169، و91، و17اتفاقيات منظمة العمل الدولية 
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  التقييم الدولي للمعرذة والعلم والتكنولوجيا ذي المجاا الزراعي من أجل التنمية 
 المؤتمر الدولي لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية اإلعالن الختامي الصادر عن 
  إعالن األمم المتحدة بشأن حقو  الشعوب األصلية 
 .إطار وخارطة طري  مبادرة تحسين مستوى التغذية 
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 توصيات للسياسات والبرامج وتوصيات أخرى: الرابعالفصل 

 
غممذائي الموطني، وذمي سمميا  ممع مراعماة اإلعمماا المطممرد للحم  ذمي غمذاءا يممافا ذمي سميا  األممن ال

األطر الشاملة التي ورد وصفها ذي الفصل الثالث، ثمة تواذ  دولي واسع بشأن استجابة السياسمات 
المناسبة إلى األسباب الكامنة وراء الجوع وسوء التغذية ذي عدد من المنماط .  وتسمتند التوصميات 

األمممن الغممذائي العممالمي، باسممتثناء  ذممي هممذا الفصممل إلممى القممرارات التممي تمممال التوصممل إليهمما  ذممي لجنممة
الجزأين )هاء( و)واو(، حيث تتأتى التوصيات عن مصمادر أخمرى. لكمن همذه القائممة ليسم  شماملة 
وسوف تتطور مع ممرور الوقم  إذ يجمري تحمديث اإلطمار االسمتراتيجي العمالمي بصمورة منتظممة 

ناتجمة عمن المناقشمات والتمي بحيث يراعي قمرارات لجنمة األممن الغمذائي العمالمي. أمما التوصميات ال
صمممادق  عليهممما لجنمممة األممممن الغمممذائي العمممالمي ذسممموف تُمممدرج ذمممي النسمممخ المسمممتقبلية ممممن اإلطمممار 
االستراتيجي العالمي. ويظدِرج الفصل السادس عدداً ممن المجماالت حيمث توجمد ثغمرات معتمرف بهما 

 ذي تواذ  اآلراء ذي مسائل السياسات. 

 27النهج المزدوج المسار -ألف
 
حتاج النهج المزدوج المسار، الموحد ذي ممارسات منظومة األمم المتحدة والذي تم  المصمادقة وي

عليه يجزء من أحد مبادئ روما لألمن الغذائي العمالمي المسمتدا ، إلمى إيمالء اهتمما  محمدالد وعاجمل 
ذيمة. لكل من التدخالت القصميرة األجمل واألطموا أجمالً للتصمدي النعمدا  األممن الغمذائي وسموء التغ

التدابير التي يجب أن تبمدأ ذمي  يومن المهم، ذي هذا النهج، التشديد على أن  األجل الطويل  ال يعن
المسممتقبل، أو بعممد االنتهمماء مممن اإلجممراء القصممير األجممل.  إنممما يجممب أن ينطلمم  هممذان النوعممان مممن 

الفقمر واإلعمماا التدخالت أو  المسارات  ذي آن واحد وبطريقة متالسقة من أجل النجاح ذي محاربة 
 .المطرد للح  ذي غذاءا يافا 

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

 
يجممب توجيممه االهتممما  إلممى االحتياجممات الفوريممة ألولئممك العمماجزين عممن تلبيممة احتياجمماتهم الغذائيممة 

التحمرر ممن الجموع. ويمكمن أن تشممل اإلجمراءات  والتغذوية، وذلك تماشياً ممع الحم  األساسمي ذمي
الفوريممة طائفممةً مممن التممدخالت، مممن بينهمما المسمماعدة الغذائيممة الطارئممة، ودذممع أجممور المعيشممة للعممماا 
الزراعيين، وتدخالت التغذية والتحويالت النقدية وأدوات الحماية االجتماعية األخمرى، والحصموا 

 ت أسعار األغذية.على المدخالت، والتدخالت الخاصة بسياسا
 

ويجممب إيممالء اهتممما  خمما  لتلبيممة االحتياجممات التغذويممة للنسمماء، وال سمميما الحوامممل والمرضممعات، 
واألطفاا دون ِسن السنتين وبخاصة لمنع التقزال .  ويُعدال األطفاا من بين الفئات األيثر تأثراً بانعمدا  

  األمن الغذائي وسوء التغذية، وذي حاالت األزمات والطوارئ.
 

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

 
 ، ذنن المتطلبات الرئيسية هي:28وعلى النحو الذي ورد وصفه ذي برنامج مكاذحة الجوع 
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  تحسممين اإلنتاجيممة الزراعيممة والنهمموا بسممبل المعيشممة واألمممن الغممذائي والتغذيممة داخممل
 عات الريفية الفقيرة  وتعزيز األنشطة اإلنتاجية والعمالة الالئقة  المجتم

  تنمية وصون الموارد الطبيعية  وضمان الحصوا على الموارد اإلنتاجية 
  توسيع نطا  البنية التحتية الريفية، بما ذي ذلك المراذ  الالزمة لضمان األمان الغذائي

 ا  وصحة الحيوان والنبات  وتوسيع سبل ولوج األسو
  تعزيممز القممدرات ذممي مجمماا توليممد المعلومممات ونشممرها )البحمموث، اإلرشمماد، والتعلمميم

 واالتصاالت( 
 

 ربط المسارين )ج(
 

مممن الضممروري إقامممة روابممط مالئمممة بممين مسمماري التممدخالت المباشممرة أو الفوريممة والتمممدخالت 
والتمي  -بكات األمان المتوسطة والطويلة األجل. ويمكن أن تكون أدوات الحماية االجتماعية مثل ش

بمثابممة جسممر يممربط بممين المسممارين، ذتجعممل  -تتممواذر أساسمماً علممى شممكل تحممويالت نقديممة أو غذائيممة 
االنتقاا من المساعدة اإلنسانية لالحتياجات المزمنة إلى نُهُج إنمائية متوقعة، طويلمة األجمل بمما ذمي 

ذه األدوات من مستويات تغذية الطفل، ويمكن أن ترذع ه. ذلك االستثمارات العامة ذي البنية التحتية
وتحسِّن التنمية المعرذية، والتحصيل المدرسي، وإنتاجية العمل المستقبلي، وبذلك تزيد القمدرة علمى 

ع التنميممة ويمكممن لممنظم الحمايممة االجتماعيممة أن تسممهم أيضمماً ذممي اعتممماد الخيممارات . الكسممب وتشممجال
. ى، وتخفالممف مممن بعمم  إخفاقممات األسمموا المعيشممية التممي تنطمموي علممى مخمماطرة أعلممى ودخممل أعلمم

 وأخيراً، يمكنها أن تُنفَّذ بطر  تسهم هي األخرى ذي تشجيع اإلنتاج واألسوا  المحلية.
 

ومع ذلك، ذنن عناصر الحماية االجتماعية تتسم غالباً بعمد  التنسمي ، وقَِصمر األجمل، والتمويمل ممن 
 الخممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممارج،

ويعماني الكثيمر مممن . ممن الغممذائي والحمد ممن الفقممروال تمنعكى بصمورة مالئممة ذممي اسمتراتيجيات األ
العماا المزراعيين، والعماملين ذمي إنتماج األغذيمة، وأَُسمرهم ممن الجموع وسموء التغذيمة، ألن قموانين 
العمل األساسية وسياسات الحد األدنى لألجور ونظم الضمان االجتماعي ال تشمل العماا المريفيين.  

دال األدنممى للعمميش هممما عممامالن أساسمميان بالنسممبة إلممى األمممن يممما أن العمالممة الرسمممية، وضمممان الحمم
اا . ويجب يسر حلقة التويل، والتحوا من المدعم القصمير األجمل إلمى المدعم 29الغذائي والتغذية للعمال

األطوا أجالً. وينبغي أن تمرد البمرامج االجتماعيمة يجمزء ال يتجمزأ ممن التشمريعات الوطنيمة لتكفمل 
القممدرة علممى التنبممؤ.  وينبغممي إدراج اآلليممات المحليممة القائمممة لشممبكات االسممتدامة الطويلممة األجممل، و

األمان بهدف تعزيزها يتدابير إلنقاذ الحياة وسدال الثغمرات حمين تجمد المجتمعمات المحليمة نفسمها ذمي 
 .حالة من الجوع وانعدا  األمن الغذائي. )انظر القسم األوا(

 
ة تحمديات أيبمر بالنسمبة لتنفيمذ المنَهج الممزدوج وتفرا البلمدان التمي تممر بأزممات ممتمدة أو متكمرر

 )أُنظر القسم حاء(.. المسار، وقد تتطلالب اعتبارات خاصة بما ذي ذلك نهج خاصة بالسيا 
 
عمووال لجنووة األموون الغووذائي العووالمي الجاريووة بشووإلن التقريووب بووين السياسووات  ات الصوولة بهووذ  أ

 المسإللة:
 

المعني باألمن الغذائي ذي ظل األزممات الممتمدة، والمذي ذي أعقاب منتدى الخبراء الرذيع المستوى 
تمم إنشماء ذريم  العممل  (1211)سمبتمبر أيلوا  العمالمي الغمذائيتم تنظيممه تحم  رعايمة لجنمة األممن 

األزمات الممتدة وقمد  المفتوح العضوية المعني ببرنامج العمل لمعالجة انعدا  األمن الغذائي ذي ظل
مممع مراعمماة أهميممة معالجممة لمميى ذقممط االحتياجممات  30ربط بممين المسممارينيعممالج القضممايا المتعلقممة بممال

 القصيرة األمد ذحسب، بل وأيضا تعزيز التنمية ذي األجل الطويل. 
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 يووادة االسووتثمارات التووي تراعووي أحوووال أصووحاب الحيووا ات الصووغيرة فووي  -باء
 31الزراعة

 
ه المزارعممون وأصممحاب مممن المعممروف أن الجممزء األيبممر مممن االسممتثمارات ذممي الزراعممة يقممو  بمم

الحيازات الصغيرة أنفسهم، وجمعياتهم التعاونية، والمشروعات الريفية األخرى، ذمي حمين أن بقيمة 
االستثمارات يقو  بها عدد يبير من الجهات الفاعلة الخاصة، الكبيرة والصغيرة، على امتداد سلسلة 

حاب الحيمازات الصمغيرة، القيمة، ويذلك جهات من جانب الحكومات. ويؤدي المزارعمون ممن أصم
ويثير منهم ممن النسماء، دوراً رئيسمياً ذمي إنتماج معظمم األغذيمة التمي تُسمتهلك محليماً ذمي العديمد ممن 

 .32األقاليم النامية، وهم المستثمرون الرئيسيون ذي قطاع الزراعة ذي يثير من البلدان النامية
 

المصولحة اخخورين المعنيوين بموا  تُوصى الدول، والمنظموات الدوليوة واإلقليميوة، وجميوع أصوحاب
 :33يلي
 

ضمممان أن تُعطَممى االسمممتثمارات العامممة، والخممدمات، والسياسمممات المتعلقممة بالزراعمممة  (أ)
األولوية الواجبة لتعزيز ودعم واستكماا استثمارات أصحاب الحيازات الصمغيرة، ممع 

حتماج إلمى إيالء اهتما  خا  للمرأة المنتجة لألغذيمة التمي تواجمه صمعوبات معينمة، وت
 سياسات نوعية، وإلى الدعم 

ضممممان أن تُعطمممي السياسمممات الزراعيمممة واالسمممتثمار العممما  األولويمممة إلنتممماج األغذيمممة  )ب(
، خاصممة للسممكان األضممعف، وزيممادة صمممود نظممم األغذيممة التغذيممةوتحسممين مسممتويات 

اج المحليممة والتقليديممة، والتنمموع البيولمموجي.  ويلممز  توجيممه االهتممما  إلممى تعزيممز اإلنتمم
المسممتدا  لألغذيممة مممن جانممب أصممحاب الحيممازات الصممغيرة، وتخفممي  خسممائر ممما بعممد 
الحصممماد، وزيمممادة القيممممة المضممماذة بعمممد الحصممماد، وتشمممجيع أسممموا  األغذيمممة المحليمممة 
والوطنية واإلقليمية لصمالح أصمحاب الحيمازات الصمغيرة، بمما ذمي ذلمك وسمائل النقمل، 

 والتخزين، والتجهيز 
سياسات واالستثمارات العامة بمدور محفالمز ذمي صمياغة شمرايات بمين ضمان أن تقو  ال )ج(

المستثمرين الزراعيين، بما ذي ذلك شرايات بين القطاعين العا  والخا ، وشمرايات 
بين تعاونيات المزارعين الخاصة، وشرايات داخل القطاع الخا ، لضممان أن تتلقمى 

 اسطة تلك الشرايات   مصالح أصحاب الحيازات الصغيرة الخدمات، وأن تُصان بو
تشجيع وتنفيذ السياسات التي تيالسر حصوا أصحاب الحيازات الصغيرة على االئتمان،  (د)

 والموارد، والخدمات التقنية وخدمات اإلرشاد الزراعي، والتأمين واألسوا   
توجيممه االهتممما  الالئمم  إلممى األسمموا  الجديممدة، والمخمماطر البيئيممة التممي تواجممه زراعممة  (هـ)

اب الحيازات الصغيرة، وتصميم الخدمات والسياسمات االسمتثمارية للتخفيمف ممن أصح
همذه المخماطر، وتعزيمز قمدرة أصمحاب الحيممازات الصمغيرة ممن النسماء والرجماا علممى 
إدارتها )مثال، تمكين أصحاب الحيازات الصمغيرة ممن الحصموا علمى األدوات الماليمة 

تجديممدي، وإدارة مخمماطر األحممواا وأدوات إدارة المخماطر مثممل الضمممان المحصممولي ال
 الجوية، وضمان األسعار ونواتج االئتمان التجديدي( 

إشرا  المنظمات التي تمثل أصحاب الحيازات الصغيرة من الرجماا والنسماء والعمماا  (و)
الزراعيين بصورة ناشطة ذمي صمياغة، وتنفيمذ، وتقيميم السياسمات الخاصمة باالسمتثمار 

 ج االستثمار ذي الزراعة، وسالسل القيمة الغذائية. ذي الزراعة، وذي تصميم برام
 

وقد أُدِرج  توصيات أخرى مهممة يمكمن أن تُسمهم ذمي زيمادة االسمتثمارات التمي تراعمي اعتبمارات 
أصحاب الحيازات الصغيرة ذي الزراعة تح  عنوان  تدابير لزيادة إنتاج األغذية وتواذرها ، ذمي 
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يممة (، ويممذلك ذممي القسممم همماء ) زيممادة اإلنتاجيممة واإلنتمماج القسممم جمميم ) مواجهممة تقلممب أسممعار األغذ
 الزراعي بأسلوب اجتماعي واقتصادي مستدا  بيئياً (.

 
الحويمة الجيدة للحيمازة أممر حاسمم لتشمجيع االسمتثمار المذي يراعمي اعتبمارات أصمحاب الحيمازات 

وبخاصممة ذممي حالممة الصممغيرة ذممي الزراعممة، نظممراً إلممى أن الحيممازة غيممر المسممتقرة تثممبط االسممتثمار، 
صغار منتجي األغذية، الذين غالباً ما تكون حقو  الحيازة لديهم غيمر مضممونة إلمى أبعمد حمد. لمذا، 
يوصى بشدة بتنفيذ الخطوط التوجيهية بشأن الحويمة المسمؤولة لحيمازة األراضمي ذمي سميا  زيمادة 
 االسممممممتثمارات التممممممي تراعممممممي اعتبممممممارات أصممممممحاب الحيممممممازات الصممممممغيرة ذممممممي الزراعممممممة

 أُنظر القسم زاي(. )
 

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

 
تعمل لجنمة األممن الغمذائي العمالمي علمى بلمورة مبمادئ االسمتثمار الزراعمي المسمؤوا المذي يمنه  

يراعمي اعتبمارات  المذياالسمتثمار باألمن الغذائي وبالتغذيمة، وأثبتم  أن تلمك المبمادئ سموف تَعتمُد ب
أصمممحاب الحيمممازات الصمممغيرة يأحمممد المعمممايير لتوصممميف االسمممتثمارات المؤسسمممية المسمممؤولة ذمممي 
 ةالزراعممة. وقممد أجممرى ذريمم  الخبممراء الرذيممع المسممتوى التممابع للجنممة األمممن الغممذائي العممالمي دراسمم

لزراعمة، وذلمك ذمي سمياقات مقارنة للمعوقات التي تواجه استثمار أصحاب الحيازات الصغيرة ذي ا
، ممما سمميقد  المزيممد مممن المعلومممات 34مختلفممة مسممتعيناً بخيممارات سياسمماتية لمواجهممة تلممك المعوقممات

 .العالمي الغذائيللمداوالت والتوجيهات المحددة داخل لجنة األمن 



 

21 

اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي 
 والتغذية

 

 

 35موا مبيق: وكاالت األمم المتحدة تضافر جهودها لمساعدة المزارعين
 

ذممي تنفيممذ برنممامج مشممتر  بعنمموان  بنمماء سالسممل قيمممة للسمملع األساسممية نجحمم  حكومممة موزامبيمم  
وروابط السو  لرابطات المزارعين ، وذلك بدعم من برنمامج األغذيمة العمالمي، ومنظممة األغذيمة 
والزراعممة، والصممندو  الممدولي للتنميممة الزراعيممة، ونظمما  قضممايا المممرأة ذممي األمممم المتحممدة، وقممد 

.  وهذا البرنامج تقو  1211أسرة من أسر المزارعين حتى نهاية عا   11 222استفادت منه أيثر من 
بتنسمميقه حكومممة موزامبيمم  بممدعم مممن برنممامج األغذيممة العممالمي، ذممي حممين يجممري تنفيممذه مممن جانممب 
منظمة األغذية والزراعة والصندو  الدولي للتنمية الزراعية.  والبرنامج مرتبط بمبمادرة  الشمراء 

بلمداً، وتوذالم  بمين طلمب برنمامج  11بعة لبرنامج األغذية العالمي، والتي تنفَّذ ذي من أجل التقدال   التا
األغذيممة العممالمي علممى األغذيممة األساسممية ودعممم الشممرياء مممن جهممة اإلمممدادات لمسمماعدة أصممحاب 
الحيممازات الصممغيرة علممى اإلنتمماج، وولمموج األسمموا ، ويسممب المزيممد. وذممي موزامبيمم ، اضممطلع  

يمممل وزارة الزراعمممة، ووزارة الصمممناعة والتجمممارة، ووزارة التخطممميط مؤسسمممات حكوميمممة ممممن قب
والتنمية، بدور رئيسي ذي مجاا التنسي  على المستويين الوطني والمحلي، ذي حين وذالرت خدمات 

اا.    المقاطعة لألنشطة االقتصادية اإلرشاد الزراعي للعمال
 

دة عن هذا البرنامج. وإتالفينا، التي هي وبالنسبة إلى صغار المزارعين مثل إتالفينا، تأت  ذوائد عدي
من مقاطعة زامبزيا الشمالية، عضوة ذي إحدى منظمات المزارعين األربعمة عشمرة ذمي مولويموي 
المشارية ذي البرنامج المشتر . وقد تمال تدريب المزارعين لتحسين أساليب إنتماجهم، وزيمادة جمودة 

منممازلهم.  حضممرت دورة تدريبيممة أقامتهمما منتجمماتهم مممن خممالا تقنيممات تنظيممف خاصممة متمموذالرة ذممي 
نما ذلمك التمدريب ييمف نمزرع بمذورنا بطمر  1212منظمة األغذية والزراعة ذي ممارس آذار  . وعلمال

مختلفة، وييف نروي محاصيلنا، وييف نضمن جودة البذور ، تصرح إتالفينا.  ذي الماضي، ين  
ما اآل ن، ذبمات بنمكماني أن أذصمل الحبموب أحصل على أسعار منخفضة مقابل المذرة التمي أبيعهما  أمال

 وأن أحصل على أسعار أذضل مقابل نوعية أذضل من الذرة .  
 

ووذالممر برنممامج األغذيممة العممالمي التمويممل إلقامممة مسممتودعات جديممدة وسمملوات ذممي المزرعممة ذممي 
المجتمعات المحلية، لمساعدة المزارعين على تحسين عملية تخزين محاصيلهم، وتمكيمنهم ممن بيمع 

ويذلك، وذالرت المستودعات موقعاً لعمليات البيع المختلطة، وبالتالي لتحديد . اتهم بأسعار أعلىمنتج
أسعار أيثر مالءمة. وتمثل دور الصندو  الدولي للتنمية الزراعية ذمي العممل علمى إنشماء صمندو  

تسمديد  ضمانات تتولالى إدارته مؤسسة محلية للتمويل الصغير تُستخَد  لتغطية مخاطر أي تخلالف ذمي
القممروا. ويممدعم يمملال مممن الحكومممة والصممندو  الممدولي للتنميممة الزراعيممة المممزارعين والشممرياء 
لين ذي إجراء مفاوضات ممع المؤسسمات الماليمة لتحديمد أذضمل الشمروط الممكنمة، ذمي العقمود  المخوَّ

وتتمذيالر . الةالتي تُبَر  بين منظمات المزارعين على أن يشكالل برنامج األغذية العالمي نوعاً من الكف
إتالفينا بكل ذرح قائلة:  إن الدخل الذي جنيته من زيمادة مبيعماتي ممن المذرة والفاصمولياء يسممح لمي 

 بتوسيع إنتاجي، وتعليم أوالدي، وتلبية االحتياجات األخرى ذي عائلتي .   
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 36مواجهة التقلب المفرط في أسعار األغذية -جيم
 

صة من تقلبمات أسمعار األغذيمة، ويمذلك ممن تكماليف الممدخالت يعاني السكان األيثر ذقراً بصفة خا
يما يتأثر صغار منتجي األغذية أيضاً بفعل قدر أيبر من عمد  اليقمين قمد يمنعكى سملباً علمى . والنقل

ويفمرا التقلمب الشمديد لألسمعار، المذي قمد يمأتي نتيجمة للتنموع ذممي . اإلنتماج وعلمى دخموا األسموا 
اعيمممة وسياسمممية بالنسمممبة إلمممى السممملطات الوطنيمممة. وقمممد اسمممتتبع  جانمممب اإلممممدادات، تحمممديالات اجتم

االستجابات لمثل هذه التحديات ذي بع  األحيان تدخالت ذي يل حالة على حدة، وغير منسقة ذمي 
أسوا  األغذية والزراعة، األممر المذي قمد يفماقم تقلالمب األسمعار والوضمع العمالمي لألسموا . وتبمرز 

لتصممدي لألسممباب الهيكليممة للتقلممب المفممرط ذممي أسممعار األغذيممة، ضممرورة بممذا جهممود دوليممة متالسممقة ل
ولضمممان أال تقمموالا تأثيراتهمما الحمم  ذممي الغممذاء الممذي يتمتممع بممه المسممتهلكون والمنتجممون الصممغار 

 . 37الهامشيون
 

وبنمكمان التمدذقات التجاريمة المفتوحمة داخمل البلمدان وبينهما، واألسموا  الشمفاذة والفاعلمة، أن تممؤدي 
اً ذي تعزيز األممن الغمذائي والتغذيمة.  وينبغمي السمعي إلمى تعزيمز الفمر  ذمي األسموا  دوراً إيجابي

 الدولية وذلك من خالا مفاوضات تجارية متعددة األطراف. 
 

لذلك تُوصى الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية وأصحاب المصولحة اخخورون المعنيوون بتطووير 
 :38التدابير وتنفيذ التدابير التالية، من بين غيرها من

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

 
زيمممادة االسمممتثمار العممما  والخممما  المسمممتقر والمسمممتدا  لتعزيمممز نظمممم إنتممماج أصمممحاب  (أ)

الحيازات الصغيرة، وتشجيع اإلنتاجية الزراعية، ودعم التنمية الريفيمة، وزيمادة القمدرة 
 إلى زراعات أصحاب الحيازات الصغيرة  خا إيالء اهتما   على الصمود، مع

التوسع بدرجة يبيرة ذي البحوث الزراعية والتنمية وتمويلها، بما ذمي ذلمك عمن  تشجيع (ب)
طريممم  تعزيمممز أعمممماا الجماعمممة االستشمممارية للبحممموث الزراعيمممة الدوليمممة التمممي تمممم 

مؤسسممات البحمموث، ، ودعممم نظممم البحمموث الوطنيممة، والجامعممات العامممة، و39إصممالحها
وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتقاسم المعرذة والممارسات، بما ذي ذلك الزراعة األسرية، 
 وتنمية القدرة عن طري  التعاون بين الشماا والجنوب، والتعاون بين بلدان الجنوب  

دعممم قيمما  البلممدان األعضمماء بوضممع أو باسممتعراا اسممتراتيجيات وطنيممة شمماملة لألمممن  (ج)
والتغذية تكون مملوية للبلدان وخاضعة لتوجيهاتها، وتستند إلى األدلة، وتشمل الغذائي 

ياذة الشرياء الرئيسيين على المستوى الوطني، وخاصة المجتمع الممدني، والمنظممات 
النسائية ومنظمات المزارعين، وتؤيد تماسك السياسات ذي القطاعات المعنية، بما ذمي 

 ، وذلك لمواجهة التقلب المفرط ذي أسعار األغذية  ذلك السياسات االقتصادية الوطنية
بحممث اإلجممراءات والحممواذز لتقليممل الهممدر والخسممائر ذممي النظمما  الغممذائي، بممما ذممي ذلممك  (د)

 مواجهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة خسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممائر
 ما بعد الحصاد.

 
 إجراءات للحد من تقلب األسعار

 
ا  األغذيمة لتحسمين المعلوممات المتعلقمة بأسمو 40دعم نظا  معلومات األسوا  الزراعية (هـ)

وزيمادة شممفاذيتها، وإشممرا  المنظممات الدوليممة، والجهممات الفاعلمة ذممي القطمماع الخمما ، 
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والحكومات وذلك لضمان النشمر العما  لمنتجمات المعلوممات الرذيعمة الجمودة والخاصمة 
 باألسوا  الغذائية ذي الوق  المالئم 

أوقمات أزممات أسمعار بحاجمة البلمدان إلمى تنسمي  اسمتجاباتها بشمكل أذضمل ذمي  اإلقرار (و)
األغذيممة، بممما ذممي ذلممك عممن طريمم  منتممدى االسممتجابة السممريعة التممابع لنظمما  معلومممات 

 األسوا  الزراعية 
 تحسين شفاذية أسوا  المشتقات الزراعية وتنظيمها واإلشراف عليها  (ز)
 مع اإلشارة إلى أهمية وجود نظا  تجاري دولي لألغذية يكمون متسمما بالشمفاذية وقمابال (ح)

للتوقع من أجمل التخفيمف ممن التقلبمات المفرطمة ذمي األسمعار، ينبغمي مواصملة الترييمز 
على إقامة نظا  تجاري متعدد األطراف، خاضع للمساءلة، وقائم على القواعد، يراعي 
الشواغل المتصلة باألمن الغذائي والتغذية، وخاصة شواغل أقل البلدان نممواً، والبلمدان 

ية لألغذيمممة.  وذمممي همممذا السممميا ، دعمممم االختتممما  الطمممموح الناميمممة المسمممتوردة الصممماذ
 والمتوازن والشامل لجولة الدوحة للتنمية، طبقاً لواليتها 

وذلمك  –حيثمما يتناسمب وإذا اقتضم  الضمرورة  –استعراا سياسات الوقمود الحيموي  (ط)
تمثلهما استنادا إلى تقييمات متوازنة قائمة على الِعلم، لتحديد الفر  والتحديات التي قد 

هذه السياسات بالنسبة لألممن الغمذائي، حتمى يتسمنى إنتماج الوقمود الحيموي حيثمما يكمون 
 مجدياً من الناحية االجتماعية واالقتصادية والبيئية. 

 
 تدابير للتخفيف من التإلثيرات السلبية لتقلب األسعار

 
األسعار، بمما ذمي  زيادة دور الدولة، حيثما يتناسب، ذي تخفيف التأثيرات السلبية لتقلب (ى)

ذلممك عممن طريمم  وضممع اسممتراتيجيات وشممبكات أمممان وطنيممة مسممتقرة وطويلممة األجممل 
للحمايمممة االجتماعيمممة، تعنمممى بشمممكل خممما  بفئمممات السمممكان المستضمممعفة مثمممل النسممماء 
 واألطفممممممممممممممممممممممممممممماا، ويمكمممممممممممممممممممممممممممممن مضممممممممممممممممممممممممممممماعفتها وتوسممممممممممممممممممممممممممممميعها

 ذي أوقات األزمات 
وآليمات التوريمد المحليمة، يلالمما استخدا  شمبكات األممان االجتمماعي الوطنيمة والمحليمة،  ( )

تناسب ذلك، لتقمديم المعونمة الغذائيمة، ممع األخمذ ذمي االعتبمار لعاممل الوقم ، والسمو ، 
واإلنتاج، والعوامل المؤسسية، وعوامل أخرى ذات الصلة وذقاً لقواعد النظا  التجاري 

 المتعدد األطراف  
ن تممأثير صممدمات األسممعار، تطمموير أدوات إدارة المخمماطر، بممما ذممي ذلممك للتخفيممف ممم (ا)

إلدراجها ذي االستراتيجيات الوطنية المتصلة باألمن الغذائي، وترييزها على التخفيف 
من مخاطر تقلب أسعار األغذية بالنسبة للفئات األضعف.  وينبغي إيالء االهتما  أيضاً 
إلممى إدراج الممارسممات الفضمملى والممدروس المسممتفادة بالنسممبة لصممغار منتجممي األغذيممة 

 لُمعَرِضين للصدمات  ا
إزالة القيود أو الضرائب غير العادية على األغذية التي تممال شمراؤها ألغمراا إنسمانية  ( )

 غير تجارية من جانب برنامج األغذية العالمي وعد  ذرضها ذي المستقبل  
الترحيب بمزيد من الدعم الدولي للمساعدة الغذائية، ال سميما ذمي أوقمات ارتفماع أسمعار  (ن)

 غذية وتقلبها استناداً إلى الحاجة، بما ذي ذلك ذي إطار اتفاقية المعونة الغذائية. األ
 

أعمووال لجنووة األموون الغووذائي العووالمي الجاريووة بشووإلن التقريووب بووين  السياسووات  ات الصوولة بهووذ  
 المسإللة:
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بمالوقود وقد عمل ذري  الخبراء رذيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذيمة علمى دراسمة تتعلم  
الحيوي واألمن الغذائي سوف تقد  المزيد من المعلومات للمداوالت والتوجيهات داخل لجنمة األممن 

 .العالمي الغذائي
 

 توصيات لجنة األمن الغذائي العالمي على صعيد تقريب أكبر بين السياسات بشإلن هذ  القضية
 

المعنيمة، ممن خمالا التشماور مممع أوصم  لجنمة األممن الغمذائي العمالمي بمأن تقمو  المنظممات الدوليمة 
جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمواصلة تقييم العقبات وممدى ذعاليمة إنشماء احتياطيمات غذائيمة، 

وطلبمم  يممذلك مممن المنظمممات الدوليممة، وبالتشمماور مممع . محليممة ووطنيممة وإقليميممة، والحفمماظ عليهمما
ة سلو  طوعية خاصة بمندارة أصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين، بلورة إطار عمل لمسودة مدون

 احتياطيات أغذية الطوارئ اإلنسانية.  
 

 41ما هو نظام معلومات األسواق الزراعية؟
 

إن النظا  العالمي لمعلومات األسوا  الزراعية، الذي أطلقته مجموعة العشرين، يهدف إلمى تعزيمز 
مممن خممالا توثيمم   المعلومممات عممن توقعممات األسمموا  بشممأن القمممح، والممذرة، واألرز وذمموا الصممويا

ويهمدف همذا النظما  إلمى . التعاون والحوار بين البلمدان الرئيسمية المنتجمة، والمصمدالرة، والمسمتوردة
تحسممين المعلومممات المتعلقممة باألسمموا  الزراعيممة، والتحاليممل، والتوقالعممات علممى المسممتويين المموطني 

ضممعف البنيمموي، عنممد والممدولي  وتقممديم التقممارير عممن ظممروف السممو  الدوليممة، بممما ذيهمما أوجممه ال
يمات  وجممع المعلوممات  االقتضاء، وتعزيز القدرة العالمية من حيث اإلنذار المبكر بشأن هذه التحرال
عن السياسات وتحليلها، وتشجيع الحوار واالستجابات، وتنسي  السياسمات الدوليمة  وبنماء القمدرات 

نظمما  معلومممات األسمموا  لجمممع البيانممات ذممي البلممدان المشممارية.  ويضممم المشمماريون ذممي مجموعممة 
الزراعية بلمدان مجموعمة العشمرين، وإسمبانيا، وبلمدان ممن خمارج مجموعمة العشمرين تمتلمك حصمة 

ويتألف نظا  معلومات األسوا  . ملحوظة من اإلنتاج العالمي وتجارة السلع التي يغطاليها هذا النظا 
لممى جمممع المعلومممات الزراعيممة مممن أمانممة، تضممم تسممع منظمممات دوليممة وحكوميممة دوليممة، قممادرة ع

يخممص حالممة األغذيممة وتوقعاتهمما  وذريقمما عالميمما معنيمما  ذيممماوتحليلهمما، ونشممرها بصممورة منتظمممة 
بالمعلومممات الخاصممة بسممو  األغذيممة مممع ممثلممين تقنيممين مممن جميممع البلممدان األعضمماء  ومنتممدى 

معلوممات االستجابة السريعة، يتألف ممن يبمار المسمؤولين ذمي عواصمم البلمدان األعضماء ذمي نظما  
األسوا  الزراعية.  والروابط القائمة بين نظا  معلوممات األسموا  الزراعيمة ولجنمة األممن الغمذائي 
العمالمي أساسممية جمداً. وهممذا يشممل حممواراً بمين منتممدى االسمتجابة السممريعة ذمي النظمما  ولجنمة األمممن 

يمراقمب دائمم ذمي الغذائي العالمي، وبخاصمة ممن خمالا تمثيمل رئميى لجنمة األممن الغمذائي العمالمي 
 .نظا  معلومات األسوا  الزراعية

 

التصوووودي لقضووووايا المسوووواواة بووووين الجنسووووين فووووي مجووووالي األموووون الغووووذائي  -دال
 42والتغذية

 
تساهم المرأة بشكل حيوي ذي تحقي  األمن الغذائي والتغذية ذي البلدان الناميمة، ولكنهما تتمتمع دائمما 

الموارد والفر  باعتبارها من المزارعين األيثر  بنمكانية أقل حجما من الرجل ذي الحصوا على
وغالبمماً ممما تفتقممر المممرأة إلممى أمممن حيممازة أراضمميها، وإلممى الحصمموا علممى المممدخالت مثممل . إنتاجيممة

منة، والمعمدات الميكانيكيمة، والتعلميم األساسمي المتالصمل باألنشمطة  األسمدة، وسمالالت البمذور المحسال
وعالوةً علمى ذلمك، غالبماً . مان وخدمات اإلرشاد الزراعيالزراعية، والحصوا المناسب على االئت
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، ذنن سمد الثغمرة بمين 43 1211ما تتعرالا للعنف الهيكلي. وطبقاً لتقرير حالة األغذية والزراعة عا  
الرجل والمرأة ذي الحصوا على المدخالت يمكن أن يزيد من غالت مزارع الممرأة بنسمبة تتمراوح 

يمكن بمدوره أن يزيمد ممن اإلنتماج ذمي البلمدان الناميمة بنسمبة تتمراوح ذي المائة، وهذا  32إلى  12من 
 ذي المائة. 17إلى  11ذي المائة، وأن يقلالل من انتشار نقص التغذية بنسبة تتراوح من  4إلى  1.2بين 

 
لذلك تُوصى الدول، والمنظمات الدولية واإلقليمية، وجميع أصوحاب المصولحة اخخورين المعنيوين، 

 لووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي،بالقيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووام بمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ي
 :44من بين أمور أخرى

تشممجيع قيممادة المممرأة بصممورة إيجابيممة، وتعزيممز قممدرة المممرأة علممى التنظمميم الجممماعي،  (أ)
 وخاصة ذي القطاع الريفي 

إشرا  المرأة ذي عمليمة صمنع القمرارات ذمي مما يتعلم  باالسمتجابات الوطنيمة والدوليمة  (ب)
 والتغذية والبحوث الزراعية  للتحديات الوطنية والعالمية التي تواجه األمن الغذائي

وضع إطمار سياسماتي وقمانوني ينطموي علمى رصمد االمتثماا علمى نحمو مناسمب، بغيمة  (ج)
ضمان حصوا المرأة والرجل على الموارد اإلنتاجية على قمد  المسماواة، بمما ذمي ذلمك 
ملكية األرا وتوارثها، والحصوا علمى الخمدمات الماليمة، والتكنولوجيما والمعلوممات 

ية، وتسجيل نشاط األعماا التجارية وإدارتهما، وذمر  العمالمة، وَسمنال القموانين الزراع
التي تحمي المرأة من جميع أشكاا العنف، وإنفاذهما.  وينبغمي للبلمدان، حيثمما يتناسمب، 

 مراجعة جميع القوانين القائمة التي تنطوي على التمييز، وتعديل القوانين التمييزية 
ة، وما يتصل بمذلك ممن إجمراءات تسممح  اعتماد وتنفيذ تشريعات (د) لحماية األمومة واألبوال

للنسمماء والرجمماا بممأداء أدوار مقممدالمي الرعايممة، ومممن ثممم تمموذير االحتياجممات التغذويممة 
 ألطفالهم وحماية صحتهم، مع القيا  ذي نفى الوق  بحماية أمنهم الوظيفي 

والرجاا ذرصاً متساوية  تصميم خطط وسياسات وبرامج استثمار زراعي توذالر للنساء (هـ)
ذي الحصوا على الخدمات والعمليات البرنامجية، وذلمك انطالقماً ممن إدرا  التزاممات 
النسممماء والرجممماا باالقتصمممادات المنزليمممة وتربيمممة األطفممماا واالعتمممراف باحتياجممماتهم 

 المختلفة  
ع، واألطفاا، بما  (و) ذمي ذلمك إدراج تحسين الوضع التغذوي للنساء، والمراهقات، والرضال

الجوع المستتر، أو حاالت نقص المغمذيات الدقيقمة، والبدانمة، باعتبارهما مظهمراً جديمداً 
من مظاهر سموء التغذيمة، يغايمة واضمحة، ونتيجمة متوقعمة للبمرامج المتعلقمة بالزراعمة 
واألمن الغذائي والتغذية، واالستجابات الطارئة، واالستراتيجيات والسياسات، بدءا من 

 تنفيذ التصميم حتى ال
القيا  بتحليل ذي مجاا قضايا الجنسين، وإجراء عمليات تقييم بشأن أثر التغذيمة لتموذير  (ز)

المعلوممممات الالزممممة لوضمممع سياسمممات األممممن الغمممذائي والتغذيمممة، وتصمممميم البمممرامج 
والمشروعات وتنفيذها ورصدها وتقييمها، بما ذي ذلك اسمتخدا  المؤشمرات واألهمداف 

ن حيث المساواة بين الجنسين. أما اإلحصماءات المتعلقمة بماألمن والتمويالت المالئمة م
 الغذائي والتغذية ذينبغي تجزئتها على أساس الجنى والفئة العمرية 

دعم اعتماد برامج شبكة أمان تشمل التغذية الُمنتََجة داخمل المنمازا وحمدائ  الممدارس،  (ح)
ين االقتصمادي الخما  والتي تشمجع حضمور الفتيمات ذمي الممدارس، وتمربط بمين التمكم

بالمرأة صماحبة الحيمازة الصمغيرة، وبمين األممن الغمذائي وتغذيمة الفتيمات ذمي الممدارس 
 وتحسين نتائج التعليم 

االعتداد بالتوصيات الواردة ذي اتفاقية األمم المتحدة بشمأن القضماء علمى جميمع أشمكاا  (ط)
دابير الراميمة إلمى ، وبشمكل خما  تلمك التم46ومنهماج عممل بيجينمغ 45التمييز ضد المرأة

النهمموا بمماألمن الغممذائي للمممرأة ذممي إطممار األهممداف االسممتراتيجية لسياسممات االقتصمماد 
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-، والصمحة )جميم(3-، والتدريب المهني والتعلميم المسمتمر )بماء(1-الكلي والتنمية )ألف
( والتنميممممة 1-، والحصمممموا علممممى الممممموارد، والعمالممممة، واألسمممموا  والتجممممارة )واو(1

 (. 1-المستدامة )ياف
أعمووال لجنووة األموون الغووذائي العووالمي الجاريووة بشووإلن التقريووب بووين السياسووات  ات الصوولة بهووذ  

 المسإللة:
 

ذمي وضمع  47ُمنح مكتب لجنة األمن الغذائي العالمي والية لالشترا  مع نساء األممم المتحمدة 
ائي مؤشممرات محممددة، وغايممات وجممداوا زمنيممة لقيمماس التقممد  المحممرز نحممو النهمموا بمماألمن الغممذ

 .48للمرأة
 

 49تحسين حصول المرأة على التمويل في اليمن
 

لممه حكومممة المميمن بالتعمماون مممع  إن مشممروع دهامممار للتنميممة الريفيممة التشمماريية هممو مشممروع تموال
ويجمري تنسمي  المشمروع وإدارتمه ممن جانمب وزارة الزراعمة . الصندو  الدولي للتنميمة الزراعيمة

مشمماريع علممى مسممتوى المحاذظمة.  وقضممى أحممد األهممداف والمريال مممن خممالا مكتممب ميمداني إلدارة ال
األساسية ذي هذا المشروع بتعبئة أعضماء المجتممع المحلمي، وبخاصمة النسماء والشمباب، للمشمارية 
ذي أنشطة التخطيط والتنفيمذ الخاصمة بالمشمروع. ومعظمم النسماء ذمي دهاممار أميالمات، وبالتمالي ذمنن 

مقيالممدة، وملكيممتهن لألراضممي أو األمممال  محممدودة.  مشمماريتهن ذممي الشممؤون االجتماعيممة والمدنيممة 
وتمثالممل أحممد إنجممازات المشممروع الكبيممرة ذممي تعلمميم النسمماء الشممابات والبالغممات الكتابممة والقممراءة، 

 .وتمكينهنال من إدارة أموالهن
 

 3 222اممرأة التمدريب األساسمي علمى الكتابمة والقمراءة، ذمي حمين بمدأت  6 222وقد أنجزت أيثر من 
مجموعة للممدالخرات والقمروا  142باً سنتهنال الثانية. واستناداً إلى هذا اإلنجاز، تمال إنشاء منهن تقري

ومعظمها مجموعمات نسمائية أنشمأتها نسماء شمارين ذمي صمفوف تعلميم الكتابمة والقمراءة.  وايتسمب  
النسماء الشممابات مهمارات جديممدة مهممة، ممما سمممح لهمنال بزيممادة دخلهمن، وتعزيممز أممن سممبل معيشممتهن 

تهن على مقاومة انعدا  األمن الغذائي، ويسب احترا  جيرانهن، وشمغل مناصمب مسمؤولة ذمي وقدر
ممدخرات والقممروا التممي أنشممأتها النسمماء إلممى  مجتمعمماتهن المحليممة. وتممم نقالممل نممموذج مجموعممة المال

 .مقاطعات أخرى
 

 يووووادة اإلنتاجيووووة واإلنتوووواج الزراعووووي بطريقووووة مسووووتدامة موووون النووووواحي  -هاء
 50قتصادية والبيئيةاالجتماعية واال

 
يتمثممل أحممد التحممديات الكبممرى التممي تواجممه الحكومممات ذممي تلبيممة الطلممب المتزايممد علممى أغذيممة ياذيممة 
ومغذيممة، وذلممك نظممراً للنمممو السممكاني، وتزايممد الممدخل، والتغيممرات ذممي الممنظم الغذائيممة، ذممي مواجهممة 

فقمر الحضممري والفقممر ذممي ويشمممل همذا التحممدي تزايممد ال. انخفماا تممواذر ونوعيممة المموارد الطبيعيممة
البلدان ذات الدخل المتوسط. وثمة اعتبار آخر هو تأثير تغير المنماخ علمى اإلنتماج الزراعمي وعلمى 
نظم األغذية والتغذية، والذي يزيد من مخاطر انعدا  األمن الغذائي، والسيما بالنسمبة إلمى المنتجمين 

 نتجي األغذية.الذين يعيشون ذي بيئات هامشية، وبالنسبة إلى أسر صغار م
 

وتسممتدعي مواجهممة التحممدي إحممداث زيممادات ذممي الغلممة، ومكاسممب ذممي اإلنتاجيممة الكليممة لألغذيممة 
والزراعة وذلك ذي سيا  زراعةا أيثر استدامة من الناحية االجتماعية واالقتصمادية والبيئيمة. وهمى 
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طريم  زيمادة تنموع  تتطلالب أيضاً الترييز على النوعية التغذوية لألغذية وتوسميع سملة األغذيمة عمن
 النظم الغذائية. 

 
وهمذه . وال تزاا إنتاجية معظم أصحاب الحيازات الصمغيرة ذمي العمالم دون مما يمكمن تحقيقمه بكثيمر

 الثغممرة المحصممولية  تممأتي عممادة نتيجممة لعممد  قممدرة المممزارعين علممى الحصمموا علممى المممدخالت 
ز اإلنتاجيممة، ووجممود ذرصممة غيممر آمنممة  أو غيممر مناسممبة لحصممولهم علممى والتكنولوجيممات التممي تعممزال

 األراضممممممممممممممي والحيممممممممممممممازة، واالذتقممممممممممممممار إلممممممممممممممى ذممممممممممممممر  المعرذممممممممممممممة والتممممممممممممممدريب
)خاصة بالنسبة للشباب الذين يدخلون أسوا  العمل الريفيمة(، سميما أنهمم يتلالقمون الخمدمات ممن بنيمة 

عمة تحتية تجارية غير ياذية، بما ذي ذلك شبكات قائمة بين األقاليم، ويواجهمون تكماليف سموقية مرتف
. ويمذلك، تتمأثر اإلنتاجيمة 51مقابل المدخالت، ويفتقرون إلى المعلومات بشمأن خيمارات أسمعار البيمع

سلباً بفعل عبء المرا الذي غالباً ما يتأتى عن أممراا مثمل المالريما، وممرا اإليمدز  ذيمروس 
 .  نقص المناعة البشرية، والسلال

 
ميع أصوحاب المصولحة اخخورين المعنيوين، لذلك تُوصى الدول، والمنظمات الدولية واإلقليمية، وج

 بالقيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووام بمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا يلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي،
 :من بين أمور أخرى

 
تعزيز القمدرة المؤسسمية لمدى البلمدان الناميمة علمى تنفيمذ سياسمات ذعالمة تسممح لصمغار  (أ)

منتجمممي األغذيمممة بالحصممموا علمممى التكنولوجيمممات، والممممدخالت، والسممملع الرأسممممالية، 
  52واالئتمان واألسوا 

آمنممة ومتكاذئممة لحصمموا المممرأة والرجممل دون تمييممز علممى االسممتخدا   تشممجيع ذممر  (ب)
   53المستدا  للموارد الطبيعية، بما ذي ذلك األرا والمياه والتنوع البيولوجي

دعممم عمليممة صممون التقاسممم العممادا والمنصممف للمزايمما الناجمممة عممن اسممتخدا  الممموارد  (ج)
  54ني واالتفاقات الدوليةالوراثية، والوصوا إليها، وذلك طبقاً للقانون الوط

عكممى االتجمماه التراجعممي ذممي التمويممل المحلممى والممدولي للزراعممة، واألمممن الغممذائي،  (د)
والتنمية الريفية ذي البلدان النامية، وتشجيع استثمارات جديدة لزيمادة اإلنتماج الزراعمي 

  55واإلنتاجية على نحو مستدا 
ع االسمممتثمارات الخاصمممة ذمممي خطمممط العممممل علمممى زيمممادة االسمممتثمارات العاممممة وتشمممجي (هـ)

ولكمن ال تقتصمر  –يطورها البلد من أجل البنية التحتية الريفية وخدمات الدعم، وتشمل 
الطر ، والتخمزين، والمري، والمواصمالت، والطاقمة، والتعلميم، والمدعم التقنمي  –على 

  56والصحة
بمين اسمتثمارات  تشجيع االستثمار ذي زراعات الحيازات الصغيرة، مع التنسي  الوثي  (و)

 زيمادة اسمتثمارات أصمحاب الحيمازات  —القطاعين العا  والخما  )أنظمر القسمم بماء 
 الصغيرة ذي الزراعة ( 

تعزيز وصموا صمغار منتجمي األغذيمة وغيمرهم ذمي سلسملة القيممة الغذائيمة إلمى أدوات  (ز)
حممواا اإلدارة الماليممة، وإدارة المخمماطر، مثممل التممأمين االبتكمماري، وإدارة مخمماطر األ

  57الجوية، وآليات التمويل
تشجيع إحداث توسع يبير ذي البحوث الزراعية والتنميمة، وتمويلهما، بمما ذمي ذلمك عمن  (ح)

طريمم  تعزيممز عمممل الجماعممة االستشممارية للبحمموث الزراعيممة الدوليممة بعممد إصممالحها، 
ودعممم نظممم البحمموث الوطنيممة، والجامعممات العامممة، ومؤسسممات البحمموث، وتشممجيع نقممل 

  58ولوجيا وتقاسم المعارف والممارساتالتكن
البحث عن سبل للنهوا بنقل نتائج البحوث والتكنولوجيات إلى الممزارعين، وضممان  (ط)

أن تسممتجيب أنشممطة البحمموث الحتياجمماتهم وشممواغلهم، وإشممرا  المممزارعين ذممي تلممك 



 

27 

اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي 
 والتغذية

 

اون العملية.  وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتقاسم المعارف وبناء القدرات عن طري  التعم
  59بين بلدان الشماا والجنوب، وبلدان الجنوب ذيما بينها، والتعاون الثالثي

تحسممين خممدمات اإلرشمماد لممدعم نشممر المعلومممات والمعممارف، مممع ضمممان اإلقممرار التمما   (ى)
 باحتياجات النساء المزارعات وتلبيتها 

ممات سلسملة دعم تنمية وتعزيز قدرات التعاونيمات القائممة، ومنظممات المنتجمين، ومنظ ( )
القيمة، حسبما يتناسب، مع الترييز بصفة خاصة على صغار منتجي األغذية، وضمان 

  60مشارية النساء المزاِرعات بصورة ياملة
من األمممن الغمذائي، وتستأصممل الجموع، وتكممون قابلممة  (ا) تشمجيع زراعممة أيثمر اسممتدامة تحسال

علمى األرا، والميماه، لالستمرار من الناحية االقتصادية، مع الحفماظ ذمي الوقم  ذاتمه 
ع البيولموجي والمنظم اإليكولوجيمة، وتعزيمز القمدرة  والموارد الوراثية والنباتيمة، والتنموال

  61على مواجهة تغيالر المناخ والكوارث الطبيعية
النظر ذي إمكانية اتباع نهج النظا  اإليكولموجي ذمي اإلدارة الزراعيمة ممن أجمل تحقيم   ) (

ك، علمى سمبيل المثماا ولميى الحصمر، اإلدارة المتكاملمة الزراعة المستدامة، بما ذي ذلم
لآلذممات، والزراعممة العضمموية، وغيرهمما مممن اسممتراتيجيات التكيممف التقليديممة والخاصممة 
مر الكربمون ذمي  بالسكان األصليين التي تشمجع تنويمع المنظم اإليكولوجيمة الزراعيمة وأَسك

  62التربة
  63خدمات البيطريةتحسين خدمات اإلنتاج الحيواني، بما ذي ذلك ال (ن)
تعزيممز التعلمميم األساسممي والعممالي ذممي مجمماا الزراعممة، مممن خممالا تطمموير المنمماهج  (س)

 المهنية أيضاً 
العمل على صون الغابات وتحسينها يمنظم إيكولوجيمة قيالممة تسماهم ذمي تحسمين اإلنتماج  (ع)

 الزراعي 
وليمة حكوميمة معنيمة استخدا  المعايير المتالف  عليها دولياً والتمي وضمعتها ويماالت د (ف)

 بوضع المعايير.
 

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

ينبغي لبع  نتائج األعماا الجارية للجنة األممن الغمذائي العمالمي بشمأن االسمتثمارات التمي تراعمي 
بمماء( أن تنطبمم  هنمما أيضمماً.  وباإلضمماذة إلممى  اعتبممارات أصممحاب الحيممازات الصممغيرة )أنظممر القسممم

أعماا لجنة األمن الغذائي العالمي، ذالعديد من المبادرات التي تترأسها منظممة األغذيمة والزراعمة، 
المممؤتمر العممالمي )والجماعممة االستشممارية للبحمموث الزراعيممة الدوليممة، وغيرهممما مممن الهيئممات مثممل 

، تحاوا التصدي للثغمرات 65اية العالمية من أجل التربةوالشر( 64للبحوث الزراعية من أجل التنمية
القائمة ذي السياسات والبحموث عمن طريم  ذهمم أذضمل لكيفيمة زيمادة اإلنتاجيمة واإلنتماج المزراعيين 
بصممورة مسممتدامة مممن الناحيممة االجتماعيممة واالقتصممادية والبيئيممة. ونظممر التقيمميم الممدولي للمعرذممة 

. أجل التنمية ذي دور المعمارف الزراعيمة والعلمو  والتكنولوجيماالزراعية والعلو  والتكنولوجيا من 
ممع وتُوذِم  بممين  ويمما هممو مناسمب، يمكممن ألعمماا لجنممة األممن الغممذائي العمالمي ذممي المسمتقبل أن تُجمِّ

 النتائج المناسبة ذات الصلة. 

 التغذية -واو
 

ميمة التممي سموف تسممهم ذممي تشممل التممدابير المحمددة لتحسممين التغذيمة االسممتثمار ذمي اسممتراتيجيات التن
توذير تغذية أذضل لكاذة المجتمعات، مقترنمة بتعمميم الحصموا علمى طائفمة ممن التمدخالت المعتممدة 
بمممة التمممي تسممماهم مباشمممرة ذمممي تخفمممي  معمممدالت نقمممص التغذيمممة، خاصمممة بمممين الحواممممل  والمجرال

بوالمرضممعات، واألطفمماا دون سممن السممنتين، واألشممخا  الممذين يعممانون مممن األمممراا أو الَكمم . رك
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وينبغي تناوا الشواغل التغذوية من خالا تدخالت مباشمرة، ويمذلك عمن طريم  إدمماج التغذيمة ذمي 
االسممتراتيجيات الوطنيممة، والسياسممات والبممرامج الخاصممة بالزراعممة، واألمممن الغممذائي، والصممحة، 

. 66ة الشاملةونوعية األغذية والسالمة والحماية االجتماعية وشبكات األمان، والتنمية الريفية والتنمي
وتشمل هذه التدخالت توسيع نطا  جهود الدولة لمكاذحمة المنقص ذمي التغذيمة، واعتمماد نهمج متعمدالد 

وتبممرز ضممرورة اقتصممادية يبيممرة لالسممتثمار ذممي التغذيممة مممن أجممل خفمم  التكمماليف . القطاعممات
 المصاحبة للجوع المستتر والتقزال .

 
رد للحووق فووي غووذاء كوواف  فووي سووياق األموون وكمووا هووو وارد فووي الخطوووط التوجيهيووة ل عمووال المط وو

 :67الغذائي الوطني، توَصى الدول بالقيام بما يلي، من بين أمور أخرى
 

اتخماذ التممدابير، إذا دعم  الضممرورة، للحفماظ علممى التنموع التغممذوي والعمادات الصممحية  (أ)
اعة لتناوا الطعا  وإعداده، والتكيالف معها ويذلك األنماط التغذوية، بما ذمي ذلمك الرضم

الطبيعية، مع ضمان أال تؤدى التغييرات ذي تواذر إممدادات األغذيمة والحصموا عليهما 
 إلى تأثيرات سلبية على ترييبة األغذية أو على المتحصل منها 

تشممجع الممدوا علممى اتخمماذ خطمموات، السمميما مممن خممالا التوعيممة والمعلومممات وقواعممد  (ب)
والنظم الغذائية غير المتوازنمة التمي قمد التوسيم، للوقاية من االستهال  المفرط لألغذية 

 تؤدي إلى سوء التغذية والبدانة واألمراا التنكسية 
إشممممرا  جميممممع أصممممحاب المصمممملحة ذوي الصمممملة، وبخاصممممة المجتمعممممات المحليممممة  (ج)

والحكومممات المحليممة، ذممي تصممميم وتنفيممذ وإدارة ورصممد وتقيمميم بممرامج زيممادة إنتمماج 
 ، وبخاصة تلك األغذية الغنية بالمغذيات الدقيقة  واستهال  األغذية الصحية والمغذية

االحتياجات الغذائية والتغذوية النوعية للسكان الذين يعانون من مرا اإليدز   مواجهة (د)
 ذيروس نقص المناعة البشرية، أو من أوبئة أخرى  

ع اتخممماذ التمممدابير المناسمممبة للتمممرويج للرضممماعة الطبيعيمممة والتشمممجيع عليهممما، تماشممميا مممم (هـ)
والقمرارات التاليمة الصمادرة  68الثقاذات، وطبقماً للمدونمة الدوليمة لتسموي  بمدائل لمبن األ 

عمممن جمعيمممة الصمممحة العالميمممة، وذلمممك طبقممماً للتوصممميات المشمممترية لمنظممممة الصمممحة 
 العالمية منظمة األمم المتحدة للطفولة 

المعمارف نشر المعلومات عمن تغذيمة الرضمع واألطفماا الصمغار بمما يتسم  ويتفم  ممع  (و)
العلمية المتواذرة حالياً والممارسات المقبولة دوليا  ذضالً عمن اتخماذ الخطموات الكفيلمة 
بمواجهممة المعلومممات المضممللة بشممأن تغذيممة الرضممع. وينبغممي للممدوا أن تبحممث بمنتهممى 
العناية القضايا المتعلقة بالرضاعة الطبيعيمة واإلصمابة بممرا اإليمدز  ذيمروس نقمص 

ذلك على أسماس أحمدث المشمورات العلميمة الرسممية، وممع اإلشمارة المناعة البشرية، و
إلى أحدث الخطوط التوجيهية المشترية الصمادرة عمن منظممة الصمحة العالمية منظممة 

 األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( 
اتخمماذ تممدابير موازيممة ذممي ميممادين الزراعممة، والحمايممة االجتماعيممة، والميمماه، والصممحة،  (ز)

لبنيمة التحتيمة الصمحية، والتمرويج للتعماون المشمتر  بمين القطاعمات، بحيمث والتعليم وا
تتواذر الخدمات والسملع الضمرورية للسمكان لمسماعدتهم علمى االسمتخدا  الكاممل للقيممة 

 الغذائية ذي األغذية التي يتناولونها ومن ثم يحققون الرذاه التغذوي 
لتمييزيممة، وبخاصممة ذممي ممما يتعلمم  تممدابير الستئصمماا أي نمموع مممن الممارسممات ا اعتممماد (ح)

 بالعالقة بين الجنسين، من أجل تحقي  مستويات ياذية من التغذية داخل األسرة 
اإلقمممرار بمممأن الغمممذاء جمممزء حيممموي ممممن ثقاذمممة الفمممرد، ويَُشمممجُع األذمممراد علمممى مراعممماة  (ط)

 الممارسات الفردية والعادات والتقاليد بشأن المسائل المتعلقة باألغذية 
راعاة القِيَم الثقاذية للعادات التغذوية وعادات تناوا الطعا  ذي الثقاذات المختلفة، ومع م (ى)

مل التغمذوي اإليجمابي  من الضروري إنشاء طرائ  للترويج للسالمة الغذائية، والمتحصال
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بممما ذممي ذلممك التوزيممع العممادا لألغذيممة داخممل المجتمعممات المحليممة واألسممر مممع الترييممز 
وحقممو  يممل مممن الفتيممات والفتيممان، ويممذلك الحوامممل بصممفة خاصممة علممى احتياجممات 

 واألمهات الـُمرضعات ذي جميع الثقاذات. 
 

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

ة بالتغذيمة قام  الدورة السادسة والستون للجنمة األممن الغمذائي العمالمي بمدمج اللجنمة الدائممة المعنيم
التابعممة لألمممم المتحممدة ذممي ذريقهمما االستشمماري، بغممرا اإلدممماج بصممورة أذضممل لسياسممات األمممن 
الغممذائي والتغذيممة.  وعلممى الممرغم مممن عممد  اتصمماا بعمم  المبممادرات مباشممرة بلجنممة األمممن الغممذائي 

بممين العممالمي، ذممنن مبممادرات مممن قبيممل شممراية ) الجهممود المتجممددة لمكاذحممة الجمموع ونقممص التغذيممة 
وحرية تحسين االستفادة من التغذية ترمى إلمى توحيمد الشمرايات  69األطفاا التابعة لألمم المتحدة (

بين البلدان، والجهات المانحة، وأصمحاب المصملحة علمى المسمتويات الوطنيمة واإلقليميمة والعالميمة 
ذ بشمأن تغذيمة من أجل تحسين النواتج التغذوية. وقد صادق  جمعية الصحة العالمية على خطة تنفيم

والتممي تممدعو إلممى إتبمماع سياسممات شمماملة بشممأن األغذيممة  70األمهممات، والرضممع واألطفمماا الصممغار
ل تلمك المبمادرات وغيرهما  والتغذية. ويمكن ألعماا لجنة األمن الغذائي العالمي ذي المستقبل أن تُفَعِّ

والقطاعممات لالتفمما  علممى سممبل تشممجيع تكامممل السياسممات بصممورة أوثمم  بممين الزراعممة، والصممحة 
 األخرى لمصلحة االستراتيجيات والعمليات الشاملة لألمن الغذائي والتغذية علمى المسمتوى الموطني

 السادس(.  )أُنظر الفصل
 

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

األطفمماا هممي عمليممة تقودهمما البلممدان  إن شممراية  ريممتش  للقضمماء علممى الجمموع ونقممص التغذيممة لممدى
مع  للنهوا برزمة مكيَّفة من األنشطة التغذوية موجهة لألمهات واألطفاا.  ومبادرة ريتش هي تجمال
بين الوياالت يضمال منظمة األغذية والزراعمة، ومنظممة الصمحة العالميمة، وصمندو  األممم المتحمدة 

ت غيممر حكوميممة، وأوسمماط أياديميممة، للطفولممة، وبرنممامج األغذيممة العممالمي، وشممرياء مممن منظممما
ز مبمادرة ريمتش القمدرة لمدى صمانعي  والقطاع الخا . واستناداً إلمى منهجيمة توجههما البلمدان، تعمزال
القممرارات وأصممحاب المصمملحة المحليممين مممن حيممث أدوات التشممخيص والتحليممل، وتقاسممم المعممارف 

وممن خمالا العممل عبمر . لممواردبشأن ييفية تنفيذ تدابير التغذية وبشمأن خيمارات ذعالمة لتخصميص ا
الحكومات مع أصحاب مصلحة غير حكوميين، وويماالت األممم المتحمدة، وشمرياء تنفيمذ وغيمرهم، 
تستفيد مبادرة ريتش من واليتها الفريدة لربط السياسمات المعنيمة بماألمن الغمذائي والتغمذوي بتمدابير 

اجممات المحليممة وهممو يسممتند إلممى ملموسممة ذممي الميممدان. ونهممج مبممادرة ريممتش مكيَّممف لتلبيممة االحتي
 المبادرات والخبرات الموجودة ذي يلال بلد. 

 
ع تحسمين اتخماذ  قين لحالمة التغذيمة ذمي يملال بلمد، يمما تشمجال وتُجري مبادرة ريتش دراسة وتحليالً معمال
القرارات والتنسي  بين الشرياء.  وتطبال  الحكومات، ووياالت األمم المتحدة، وأصحاب المصملحة 

غير حكومية أدوات مبادرة ريتش، من قبيل رسم خرائط أصحاب المصملحة، وتحليمل من منظمات 
اإلطممار المؤسسممي، ورصممد مؤشممرات مختلممف القطاعممات، وأدوات أخممرى للرصممد والتقيمميم، علممى 
الحالة المحلية، يما تضاذر جهودها لتحقيم  غايمات مشمترية.  ويشمكل بنماء القمدرات المسمتدامة ممع 

ويقضممي . رئيسممياً ورييممزة جوهريممة لتحسممين حويمممة التغذيممة وإدارتهمما الشممرياء الحكمموميين نشمماطاً 
النهج المتعدد القطاعات الذي تعتمده مبمادرة ريمتش بنشمرا  جميمع الموزارات عبمر القطاعمات ذات 
الصمملة ذممي تممدابير خاصممة بالتغذيممة وتراعممي التغذيممة وذلممك، لتحديممد الثغممرات وضمممان أن تُسممتَخَد  

 ذعالية. الموارد على النحو األيثر 
 

مبمادرة  ةوذي بنغالديش، تساعد مبادرة ريتش الحكومة على ترتيمب أولويمات النهموا بسمبع عشمر
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ممرون ذممي مبممادرة ريممتش ذممي . للتغذيممة ومراعيممة للتغذيممة علممى المسممتوى المموطني وقممد أنجممز الميسال
بنغالديش رسم خرائط أصحاب المصلحة ذي مقاطعة ساتخيرا، وهم يسمتعدون لتطبيم  التحليمل ذمي 

قاطعة غايبندا أيضاً.  وتشكالل عملية رسم خرائط أصحاب المصلحة جزءاً مهماً من مرحلمة تحليمل م
الحالمة ذممي نهمج ريممتش. يممذلك، تمدعم مبممادرة ريمتش الحكومممة، وويمماالت األممم المتحممدة، والمجتمممع 

وذمي بمنغالديش، سموف . المدني الدولي والمحلمي ذمي عمليمة تحديمد شمامل  لممن يفعمل مماذا، وأيمن 
ر النتائج التمي تممال التوصمل إليهما إلمى الثغمرات ذمي التمدخالت السمبعة عشمرة بشمأن التغذيمة علمى تشي

ومممن جهممة أخممرى، سمموف تسممهم النتممائج المتأتيممة عممن رسممم خممرائط أصممحاب . مسممتوى المقاطعممة
المصمملحة ذممي بممنغالديش ذممي مشممروع أوسممع نطاقمماً بممين مبممادرة ريممتش، ومبممادرة األمممن الغممذائي 

وسمموف يتراذمم  تحليممل النتممائج بتقممديرات للتكمماليف . أذريقيمما، والبنممك الممدولي والتغممذوي ذممي جنمموب
أة لكلال تدخل على مستوى المقاطعمة، وببيانمات عمن التغذيمة علمى المسمتوى األسمري وبمذلك، . المجزَّ

سوف توذالر هذه النتائج لصانعي القمرارات صمورة أيثمر واقعيمة عمن التكماليف والتمأثيرات المترتبمة 
 دخالت خاصة بالتغذية. على النهوا بت
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 حيا ة األراضي ومصايد األسماك والغابات - اي
 

يممرتهن استئصمماا الجمموع والفقممر، واالسممتخدا  المسممتدا  للممموارد والخممدمات البيئيممة إلممى حممد يبيممر 
بالكيفية التي يحصمل بهما السمكان، والمجتمعمات المحليمة وغيمرهم، علمى األراضمي، وعلمى مصمايد 

نبنمي سمبل معيشمة الكثيمرين، وبخاصمة ذقمراء الريمف، علمى الحصموا اآلممن وت. األسما  والغابمات
ذهممي مصممدر الغممذاء والمممأوى، وأسمماس الممارسممات . والعممادا علممى هممذه الممموارد، والسمميطرة عليهمما

 االجتماعية، والثقاذية والدينية، وعامل رئيسي ذي النمو االقتصادي. 
 

ف الكيفية التي يحصل بها السكان، والمجتم عات المحليمة وغيمرهم، علمى األراضمي، ومصمايد وتَُعرال
وتحمدالد نظمم الحيمازة ممن . األسما  والغابات، وتُنظم بواسمطة المجتمعمات عمن طريم  نظمم الحيمازة

يسممتخد  أي ممموارد وألي مممدة، وبأيممة شممروط.  ويمكممن للممنظم أن تممنه  علممى سياسممات وقمموانين 
ظم الحيازة بصورة متزايمدة الكمرب وتواجه ن. مكتوبة، ويذلك على عادات وممارسات غير مكتوبة

حيممث أن سممكان العممالم المتزايممدين يحتمماجون إلممى األمممن الغممذائي ذلممك أن التممدهور البيئممي والتغيممر 
المناخي يُقلالالن من تواذر األراضي، ومصايد األسما  والغابات. يما أن االذتقار إلى حقمو  حيمازة 

لفقممر، ويمكممن أن يفضممي إلممى حممدوث مالئمممة وآمنممة يزيممد مممن مسممتوى الهشاشممة، ومممن الجمموع وا
النزاعات وإلى التدهور البيئي عندما يتصارع المستخدمون المتناذسون من أجل السيطرة على تلمك 

 الموارد.
 

تشكل حويمة الحيازة عنصرا حاسما ذي تحديد مدى وييفية تمكن األشمخا  والمجتمعمات المحليمة 
السممتخدا  األراضممي، ومصممايد األسممما  وغيممرهم مممن حيممازة الحقممو ، والواجبممات المرتبطممة بهمما 

ذالحويممة الضمعيفة تنماا ممن االسمتقرار االجتمماعي، وممن . والغابات والسيطرة عليهما وييفيمة ذلمك
ذقمد يُكتمب علمى النماس أن يعيشموا . االستخدا  المستدا  للبيئة، ومن االستثمار ومن النمو االقتصادي

وا حقموقهم ذمي حيممازة مسماينهم، وأراضمميهم، بمين بمراثن الجمموع والفقمر طمواا حيمماتهم ذمي حماا ذقممد
ومصمايد األسممما  والغابممات، وسمبل عيشممهم بسممبب الممارسممات الفاسمدة ذممي الحيممازة، أو إذا أخفقمم  
وياالت التنفيذ ذي حماية حقو  حيازتهم. بل وقد يفقد الناس حياتهم عندما تؤدى الحويممة الضمعيفة 

لة للحيازة ذتُعمزز التنميمة االجتماعيمة واالقتصمادية للحيازة إلى نزاعات عنيفة. أما الحويمة المسؤو
ع علمى االسمتثمار  المستدامة التي قد تساعد على القضماء علمى الفقمر وانعمدا  األممن الغمذائي، وتشمجال

 .المسؤوا
 

وتوصي الخطوط التوجيهية لدعم اإلعماا المطالرد للحم  ذمي الغمذاء بأنمه يتعميالن علمى المدوا تيسمير 
التمييزي واآلمن على الموارد واستخدامها بما يتماشى مع قانونها الوطني الحصوا المستدا  وغير 

ومع القانون الدولي وحماية األصوا المهمة لسبل معيشة الناس. ويتعيالن على المدوا احتمرا  حقمو  
األذراد وحمايتها ذيما يتعلاـل  بالموارد مثـل األراضمي والميماه والغابمات ومصمايد األسمما  والثمروة 

ة دون أي تمييز. وحيثما يان األمر ضروريا ومالئما، ينبغي على الدوا إجراء إصمالحات الحيواني
لألراضي وأية إصالحات أخرى ذي السياسات، بما يتس  مع واجباتها بشأن حقمو  اإلنسمان ووذقما 
لسيادة القانون، لضمان الحصوا الفعاا والمنصف على األراضمي ولتعزيمز النممو لصمالح الفقمراء.  

وعالقاتها بمالموارد  توجيه اهتما  خا  لبع  المجموعات مثل الرعاة والشعوب األصليةوينبغي 
 . 71الطبيعية

 
وتسعى الخطوط التوجيهية بشأن حيازة األراضي إلمى تحسمين حويممة حيمازة األراضمي، ومصمايد 

وهممي تسممعى إلممى القيمما  بممذلك لمصمملحة الجميممع، مممع التشممديد علممى السممكان . األسممما ، والغابممات
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، واستئصماا المس تضعفين والمهمشين لتحقي  األمن الغذائي واإلعماا المطرد للح  ذي غذاء يمافا
الفقمر، وتموذير سمبل معيشمة مسمتدامة، واالسمتقرار االجتمماعي، واألممن السمكني، والتنميمة الريفيمة، 

 وحماية البيئة، والتنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة.
 

طوط التوجيهية بشأن الحويممة المسمؤولة لحيمازة األراضمي، وتقضمي لذلك تُوصى الدوا بتنفيذ الخ
 :72خطوطها التوجيهية العامة بما يلي

 
وينبغمي . االعتراف بجميع أصمحاب حقمو  الحيمازة المشمروعة وبحقموقهم، واحتمرامهم (أ)

لها اتخاذ تمدابير رشميدة لتحديمد وتسمجيل واحتمرا  أصمحاب حقمو  الحيمازة المشمروعة 
انم  الحقمو  مسمجلة أو غيمر مسمجلة رسممياً  واالمتنماع عمن انتهما  وحقوقهم، سواء ي

 حقو  الحيازة لآلخرين  والوذاء بالواجبات المرتبطة بحقو  الحيازة 
صون حقو  الحيازة القانونية ممن التهديمدات واالنتهايمات. ويتعمين علمى المدوا حمايمة  (ب)

ية، بممما ذممي ذلممك أصممحاب حمم  الحيممازة مممن ذقممدان حقمموقهم ذممي الحيممازة بصممورة تعسممف
المرعيمة بموجمب القمانون الموطني  موجباتهاحاالت اإلخالء القسري التي تتعارا مع 

 والدولي  
التمتممع بحقممو  الحيممازة المشممروعة. ويتعمميالن علممى الممدوا اتخمماذ تممدابير  وتيسمميرتعزيممز  (ج)

نشطة لدعم وتسهيل اإلعماا الكامل بحقو  الحيازة، أو إجمراء المعمامالت التمي تشممل 
 ه الحقو ، مثل ضمان أن تكون الخدمات متاحة للجميع هذ

. تمموذير إمكانيممة الوصمموا إلممى العدالممة لمعالجممة انتهايممات حقممو  الحيممازة المشممروعة (د)
ويتعيالن على الدوا توذير أساليب ذعالة ومتاحة للجميمع، ممن خمالا السملطات القضمائية 

ير اإلنفممماذ السمممريع أو نُهمممج أخمممرى، لتسممموية المنازعمممات حممموا حقمممو  الحيمممازة  وتممموذ
وينبغي للدوا أن توذر تعويضماً نماجزاً، وعمادالً ذمي حالمة . والميسور لألحكا  القضائية

 االستيالء على حقو  الحيازة ألغراا عامة 
ويتعميالن علمى . الوقاية من نشموب المنازعمات علمى الحيمازة والنزاعمات العنيفمة والفسماد (هـ)

ن نشوب نزاعمات حموا الحيمازة أو تصمعيدها إلمى الدوا اتخاذ تدابير ذعالة للحيلولة دو
وعليهما أن تعمممل جاهممدة علمى مكاذحممة الفسمماد بجميمع أشممكاله، وعلممى . مواجهمات عنيفممة

 جميع المستويات، وذي جميع األحواا. 
 

ع جميمممع أصمممحاب المصممملحة القمممانونيين علممى التمممرويج للخطممموط التوجيهيمممة بشمممأن الحويممممة  يُشممجَّ
استخدامها، ودعمها عند وضع االستراتيجيات، والسياسات والبرامج المسؤولة لحيازة األراضي، و

 .73بشأن األمن الغذائي، والتغذية، والزراعة، وحيازة األراضي، ومصايد األسما  والغابات
وتقع على ياهل الجهات الفاعلمة غيمر الحكوميمة، بمما ذمي ذلمك شمريات األعمماا، مسمؤولية احتمرا  

ويتعين على همذه الشمريات التجاريمة التصمرف بالعنايمة . شروعةحقو  اإلنسان وحقو  الحيازة الم
يمما عليهما . الواجبة لتفمادي انتهما  حقمو  اإلنسمان وحقمو  الحيمازة المشمروعة الخاصمة بماآلخرين

اعتماد نظم مالئمة إلدارة المخاطر من أجمل الحمدال ممن اآلثمار السملبية علمى حقمو  اإلنسمان وحقمو  
   . 74الحيازة المشروعة ومعالجتها

 

 حوكمة حيا ة األراضي، ومصايد األسماك، والغابات
 

إن الوصوا إلى األراضمي، ومصمايد األسمما ، والغابمات أممر حيموي بالنسمبة إلمى األممن الغمذائي، 
وتتممأتى عنممه أيضمماً انعكاسممات مهمممة علممى صممعيد المسمماواة بممين . وبخاصممة بالنسممبة لفقممراء الريممف

عاملة الزراعية، وذي العمالة ذي مجاا الصميد، واألنشمطة الجنسين نظراً إلى دور المرأة ذي القوة ال
ولكن حقمو  الحيمازة غيمر اآلمنمة، أو التمي ال يمتمال . ذات الصلة  وإلى أنها مستخدمة أساسية للغابات
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االعتمراف بهمما وحمايتهمما علممى الصممعيد القممانوني، تشمكالل عبئمماً خاصمماً علممى الفقممراء الممذين يواجهممون 
وتتفماقم المشمكلة بفعمل . لى الموارد التي تعتمد عليها سبل معيشتهمخطر خسارة إمكانية حصولهم ع

الحويمة الضعيفة إذ يفتقر الفقراء إلمى القموة السياسمية للتمأثير علمى القمرارات والمموارد الماليمة ممن 
 أجل حماية حقوقهم ذي الحيازة.  

 
الغابممات ذممي والخطمموط التوجيهيممة الطوعيممة بشممأن حويمممة حيممازة األراضممي، ومصممايد األسممما ، و

سيا  األمن الغذائي الوطني هي بمثابة استجابة لمشايل الحيازة وللحويممة الضمعيفة التمي تواجههما 
وممارسممات معتممرف بهمما دوليمماً لتحسممين حويمممة  مبممادئالبلممدان. وتمموذر هممذه الخطمموط التوجيهيممة 

 .يبااالحيازة. وتضمال أمثلة عن ممارسات مسؤولة ذي مجاا الحيازة تجارب ذي موزامبي  ون
 

ذفممي موزامبيمم ، ورداً علممى زيممادة التنمماذى علممى األراضممي، أُجريمم  إصممالحات لتعزيممز الحيممازة 
وأعمدَّت سياسمة وطنيمة لألراضمي ممن خمالا . العرذية وتمال تموذير ذمر  لالسمتثمار ذمي الوقم  ذاتمه

 لتأمين حقو  الشعب المموزامبيقي 1997، يما صدر قانون األراضي عا  1992عملية تشاريية عا  
ذممي األراضممي وممموارد طبيعيممة أخممرى، ولتشممجيع االسممتثمارات واالسممتخدا  المسممتدا  والمنصممف 
للموارد. ويوذالر قانون األراضي إقراراً قانونياً بحقو  استخدا  األراضي المكتسبة من خالا الشغل 

ذممة قانونمماً تُمدار حقممو  حيازتهما وذقمماً لمعمم ايير العرذمي لألراضممي  ويُنشمىء  مجتمعممات محليمة  معرَّ
وممارسات محلية  ويتولالى إجراء مشاورات بمين المجتمعمات المحليمة والمسمتثمرين المذين يريمدون 

 الحصوا على أرااا. 
 

لمواجهة التحدي المتنامي بفعل إزالة الغابات، وبخاصمة  1993وذي نيباا، صدر قانون للغابات عا  
نونيممة ذممي مجمماا إدارة الغابممات إلممى وقممد منحمم  الدولممة حقوقمماً قا. الغابممات الخاضممعة لمراقبممة الدولممة

. مؤسسات محلية خاضعة إلدارة ذاتية، معروذة بمجموعات مستخدمي الغابات ذي المجتمع المحلي
وذممي حممين تحممتفل الدولممة بملكيممة الغابممات، تتمتممع المجتمعممات المحليممة بحقممو  الحيممازة السممتخدا  

. ا ذي ذلك قواعمد العضموية واإلقصماءالغابات، وبيع المنتجات، واتخاذ قرارات متصلة باإلدارة، بم
ذي المائة من مساحات الغابات ذي نيباا إلى أيثر ممن  12، يان قد تمال تسليم أيثر من 1229وذي عا  

مجموعة مستخدمي الغابات ذي المجتمع المحلي لغاية إدارتها، وهمذا مما يسممح للمجتمعمات  14 222
وضممان إدارة مسمتدامة لمموارد الغابمات ذمي المحليمة بالحصموا علمى منماذع اقتصمادية ممن الغابمات 

 الوق  ذاته. 

 75التصدي لأل مات الممتدة بشإلن األمن الغذائي والتغذية -حاء
 

وتتسمم همذه البلمدان بتكمرار . يكون الجوع شديداً ومستمراً ذي البلدان التمي تعماني ممن أزممات ممتمدة
لمؤسسمماتها علممى التصممدي لهممذه حممدوث الكمموارث الطبيعيممة أو النزاعممات، وبالقممدرة غيممر الكاذيممة 

األزمات. أمما البلمدان التمي تعماني ممن األزممات الممتمدة ذننهما غالبماً ال تتعماذى ممن ظمواهر السماعة. 
وينبغي اإلقرار بأن هذه البلدان غالباً ما قمد تواجمه دورات ممن الكموارث تكمون مسمتمرة أو متكمررة 

أيضماً علمى سممبل معيشمتهم. ولمم تممتمكن  وممتمدة، وتمثمل تهديممدات لميى ذقمط علممى حيماة النماس وإنممما
مسمماعدات الطمموارئ واإلغاثممة قصمميرة األجممل التممي تُقممدَّ  عممادة إلممى تلممك البلممدان مممن جانممب األسممرة 
هممة  الدوليممة حتممى اآلن مممن يسممر دورة األزمممات تلممك. وتسممتوجب األزمممات الممتممدة مسمماعدات موجال

ح  ويمذلك لمواجهمة المسمببات الكامنمة ومصمَّمة خصيصاً لتلبيمة االحتياجمات الفوريمة إلنقماذ األروا
وراء انعممدا  األمممن الغممذائي، وخطممط التقلمميص مممن مخمماطر الكمموارث. ويممذلك، ينبغممي إيممالء اهتممما  
خا  إلى التأثيرات الخاصة على النساء واألطفاا، وإلى أهمية المنظور الجنساني ذي االستجابات 

 لألزمات.
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لدولية، وجميع أصوحاب المصولحة اخخورين المعنيوين، لذلك، تُوصى الدول والمنظمات اإلقليمية وا
 :76بالقيام باألمور التالية، من بين أمور أخرى

 
دعم المزيد من التحليل والفهم األعمم  لسمبل معيشمة األشمخا ، وآليمات التكيمف أثنماء  (أ)

 األزمات الممتدة، وذلك من أجل تعزيز صمودهم وتعزيز ذعالية برامج المساعدة 
وإعمادة بنماء سمبل المعيشمة والمؤسسمات التمي تمدعم سمبل المعيشمة  وتعزيز، دعم حماية (ب)

 وتُتيح توذيرها، داخل البلدان التي تعاني من أزمات ممتدة 
بحممث إجممراءات الحصمموا علممى المسمماعدة الخارجيممة بالنسممبة للبلممدان التممي تعمماني مممن  (ج)

عوقمات المؤسسمية مع االحتياجات، والتحمديات والم تناسبهاأزمات ممتدة وذلك لضمان 
 على الميدان مع مراعاة أذضل الممارسات 

إزاء األمن الغمذائي أثنماء األزممات الممتمدة يضمم يمالً ممن االسمتجابة  شاملاعتماد نهج  )د(
 للطوارئ ودعم سبل المعيشة المستدامة 

توجيممه منظومممة األمممم المتحممدة لتشممجيع المشممارية األذضممل تنسمميقاً والمتعممددة أصممحاب  (هـ)
عمل شاملة موجهة قطرياً ذي عدد صغير ممن البلمدان  خططحة ذي وضع وتنفيذ المصل

 المتضررة من األزمات الممتدة 
للتعامل مع المنظمات المحلية من أجل تعزيز المؤسسمات الرئيسمية )مثمل  آلياتتطوير  (و)

 األسوا ، وصالت القُربَى االجتماعية( 
 ضاذر مع المؤسسات اإلقليمية إنشاء آليات لبناء شرايات أقوى وتعاون وت )ز(

دعم آليات المشاورات والحوار السياسماتي ممن أجمل زيمادة الفهمم، والجهمود المتضماذرة  (ح)
 للتعامل مع األمن الغذائي والتغذوي ذي ظل األزمات الممتدة.

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

 
وتماشممياً مممع التوصممية الممواردة أعمماله لزيممادة الفهممم والجهممود المتضمماذرة للتعامممل مممع األمممن الغممذائي 
والتغذوي ذي األزممات الممتمدة، تمم تنظميم منتمدى خبمراء رذيمع المسمتوى معنمي باألزممات الممتمدة، 

عممل ، أسمفر عمن إنشماء مجموعمة (1211تح  رعايمة لجنمة األممن الغمذائي العمالمي )سمبتمبر أيلوا 
مفتوحة العضوية لصياغة جدوا أعماا بشأن التدابير المتعلقة بالتصدي النعدا  األممن الغمذائي ذمي 
البلدان التمي تعماني ممن أزممات ممتمدة. وسموف تُمدرج التوصميات الصمادرة عمن همذا المنتمدى وعمن 

 يجي العالمي.المداوالت الالحقة داخل لجنة األمن الغذائي العالمي ذي نسخ ُمحدَّثة لإلطار االسترات

 الحماية االجتماعية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية -طاء
 

عبارة عن قائمة تضم أدوات السياسات التي تتصدى للفقر وألوجه الضعف من  الحماية االجتماعية
خممالا المسمماعدات االجتماعيممة والضمممان االجتممماعي والجهممود الراميممة إلممى اإلدممماج االجتممماعي. 

يكونمون عرضمة للجموع نظمرا الذتقمارهم إلمى المموارد  ون بالفعمل ممن الفقمرواألشمخا  المذين يعمان
الالزمممة لتلبيممة احتياجمماتهم األساسممية علممى أسمماس يممومي. يممما أنهممم معرضممون بدرجممة يبيممرة  إلممى 

والجموع، بمل وحتمى إلمى  مواجهة الصدمات، حتى الصغيرة منها، ذهي ستدذع بهمم إلمى شمفير الفاقمة
ع اسممتنفاد األصمموا وتقليممل المخمماطر الشخصممية لالسممتثمار لصممالح الممموت المبكممر. وعممن طريمم  منمم

الفقراء، يمكن لتدخالت الحماية االجتماعية الحسنة التصميم أن تمثل اسمتراتيجية ناجحمة ذمي جميمع 
 (CFS 2012/39/2 Add.1األحواا: لصالح الفقراء ولصالح النمو. )المصدر: 

 
 :77لذلك، توصى الدول بما يلي
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تكمون شماملة ووطنيمة ومتماشمية ممع  نظمم للحمايمة االجتماعيمة وتعزيمزتصميم ووضمع  )أ(
 محيطها لألمن الغذائي والتغذية، آخذة بعين االعتبار ما يلي:

 
  التنسي  مما بمين الموزارات والقطاعمات، بمما ذمي ذلمك قطماع الزراعمة لضممان دممج

 ل عا  الحماية االجتماعية مع وضع البرامج الخاصة باألمن الغذائي والتغذية بشك
  التطوير التدريجي لحاذظات وطنية شاملة للحماية االجتماعية، وخطط عمل تضمن

مشمارية شماملة وهادذمة ألصمحاب المصملحة وتأخمذ بعمين االعتبمار الفروقمات بمين 
 الدوا من حيث السياسات والمؤسسات والقدرات المالية 

 ن الغمذائي والتغذيمة عمليات التقييم الوطنية المناسبة بما ذي ذلمك عمليمات تقيميم األمم
والمساواة بين الجنسين، لضمان إدراج أساليب االستهداف المراعية لقضايا انعدا  
األمممن الغممذائي والتغممذوي، وأسمماليب التسممجيل الفعالممة ووضممع البممرامج المراعيممة 
مماا،  للمسمماواة بممين الجنسممين، والترتيبممات المؤسسممية، وآليممات التنفيممذ، والرصممد الفعال

 يم والمساءلة، والتقي

  التحديات الخاصة التي تواجهها البلمدان األقمل نمموا والمدوا الضمعيفة والبلمدان التمي
تشممهد أزمممات ممتممدة، بممما ذممي ذلممك الممروابط القائمممة بممين التحممويالت االجتماعيممة 
القصمميرة األجممل وبممرامج الحمايممة االجتماعيممة الطويلممة األجممل، مممع مراعمماة دور 

وطنيمممة لتنفيمممذ نظمممم وبمممرامج الحمايمممة التعممماون المممدولي ذمممي تعزيمممز اإلجمممراءات ال
 االجتماعية المستدامة  

  المكونمممات المختلفمممة للحمايمممة االجتماعيمممة الفعالمممة بمممما ذمممي ذلمممك عمليمممات التحويمممل
االجتماعية من دون مساهمات أو شبكات األممان وآليمات التمأمين والحصموا علمى 

اعيممة غيممر الخممدمات االجتماعيممة، بممما ذممي ذلممك االعتممراف بةليممات الرعايممة االجتم
 الرسمية التقليدية وتعزيزها.

 
تُوصى الدول والمنظموات اإلقليميوة والدوليوة، وجميوع أصوحاب المصولحة اخخورين المعنيوين، بموا 

 يلي:
 

ضمان اعتماد نظم الحماية االجتماعيمة إلسمتراتيجية  مزدوجمة المسمار  لتعزيمز األثمر  (أ)
 ذوي، وذلك من خالا:على القدرة على المواجهة وعلى األمن الغذائي والتغ

 
  توذير المساعدة األساسية ذي األجل القصير مع حماية أو بنماء أصموا منتجمة وبنيمة

 تحتية لدعم سبل المعيشة والتنمية البشرية ذي األجل الطويل 
  تعزيممز البممرامج المتكاملممة التممي تممدعم مباشممرة سممبل المعيشممة واإلنتاجيممة الزراعيممة

اب الحيممازات الصممغيرة وصممغار منتجممي للفقممراء ال سمميما المممزارعين مممن أصممح
األغذية بما ذي ذلك من خالا دعم مدخالت اإلنتاج، والتأمين ضد مخاطر الطقمى 
والمحاصممميل والماشمممية، وعبمممر منظممممات الممممزارعين والتعاونيمممات للنفممماذ إلمممى 
األسوا ، وتأمين وظائف الئقة، واألشمغاا العاممة التمي تموذر األصموا الزراعيمة، 

مممزروع محليمماً للمممدارس عبممر شممرائه مممن صممغار المممزارعين وتمموذير الغممذاء ال
المحليممين، والتحممويالت العينيممة )األغذيممة والبممذور(، والقسممائم وعمليممات التحويممل 

 النقدي، وحز  سبل المعيشة الزراعية، وخدمات اإلرشاد الزراعي 
  إقامة روابط متينمة ذمي مما بمين القطاعمات مثمل التعلميم والصمحة والزراعمة لضممان

ل الالئمم  والرذمماه االجتممماعي ذممي المنمماط  الريفيممة والحضممرية، بممما ذممي ذلممك العممم
النهمموا بفممر  وصمموا األشممخا ، ال سمميما النسمماء، إلممى األسمموا  والخممدمات 

 المالية الالزمة لضمان الحماية االجتماعية الفعالة 
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  ضمان توذير الدعم الفني والمالي وذمي مجماا بنماء القمدرات، ويمذلك إجمراء بحموث
ا نتائجها بشأن الحمايمة االجتماعيمة، بمما ذمي ذلمك ممن خمالا توطيمد أواصمر وتباد

 التعاون ذي ما بين بلدان الجنوب.
 

تحسممين تصممميم واسممتخدا  التممدخالت ذممي مجمماا الحمايممة االجتماعيممة للتصممدي لمممدى  (ب)
 التعرالا لمخاطر انعدا  األمن الغذائي المزمن والحاد، مع مراعاة ما يلي:

 
 نفماذ للحمايمة االجتماعيمة علمى أن يكمون قمابالً للتوقمع ويمكمن التعويمل أهمية توذير ال

عليه لجميع أولئك الذين يحتاجون إليها ذي أي وق  من السنة ال سميما ذمي مراحمل 
 الحياة الحرجة  

  الحاجممة المحتملممة لألذممراد الممذين يعممانون مممن ضممعف مممزمن، وغيممر القممادرين علممى
اعدة الدائمممة، مممع االعتممراف بأنالممه ال يمكممن االنخممراط ذممي القمموة العاملممة، إلممى المسمم

 للجميع الخروج من الفقر ومن انعدا  األمن الغذائي 

  وذقا للنهج الخا  بدورة الحياة ذي مجماا التغذيمة، ينبغمي إعطماء األولويمة للحمايمة
ية التي تتصدى  لأليما  األلمف األولمى  الحرجمة ممن الحممل وحتمى بلموغ االجتماع

سممنتين مممن العمممر، بممما ذممي ذلممك وضممع السياسممات التممي تشممجع وتممدعم الرضمماعة 
 الطبيعيممممممممة، وعبممممممممر تمممممممموذير الحصمممممممموا علممممممممى الخممممممممدمات االجتماعيممممممممة،
ال سيما الرعايمة الصمحية، وضممان ايتسماب المعرذمة الكاذيمة لجميمع أوجمه العنايمة 

، والحصموا علمى المنتجمات الغذائيمة المغذيمة بأسمعار معقولمة ومقبولمة ممن بالطفل
 خالا األسوا  حيثما يان ذلك ممكناً ومناسباً ومستداماً 

  وجمممود آليمممات مرنمممة لرصمممد السممممات واإلجمممراءات المعتممممدة وتصمممحيحها حسمممب
 االقتضاء 

 ة ضممرورة تصممميم نظممم الحمايممة االجتماعيممة علممى نحممو يتمميح لهمما االسممتجابة بسممرع
 للصدمات يموجات الجفاف والفيضانات واالرتفاع الحاد ذي أسعار األغذية.

 
ضرورة أن تستند برامج الحماية االجتماعية لألمن الغذائي والتغذية إلى معايير حقمو   (ج)

اإلنسان ومواصفاتها، وأن تُستكمل بالسياسمات والخطموط التوجيهيمة المناسمبة، بمما ذمي 
المطرد للح  ذي الغذاء الكاذي ذمي إطمار األممن الغمذائي  ذلك التشريعات لدعم اإلعماا

الوطني، هذا باإلضاذة إلى الضمان االجتمماعي والمسماواة بمين الجنسمين والتمكمين ممن 
 خالا جملة أمور منها:

 
  النظر ذي األحكا  التي أوصى بها مؤتمر العمل المدولي حموا الحمد األدنمى للحمايمة

اعية أن تكون المحر  إلعمماا الحقمو  الدوليمة االجتماعية. ويمكن للحماية االجتم
 األخرى ذات الصلة 

  توذير األسى للحماية االجتماعية ذي األطمر المؤسسمية والتشمريعات الوطنيمة، عنمد
االقتضمماء، عبممر تحديممد األهممداف والمعممايير القياسممية والمؤشممرات والمسممؤوليات 

 المؤسسية 
 ا المبع  ذمي مجماالت الحمايمة اعتماد سياسات واستراتيجيات متكاملة يمدعم بعضمه

االجتماعية واألمن الغذائي واالستراتيجيات والسياسات الخاصة بالتغذية باالستناد 
إلى معايير ومبادئ حقو  اإلنسان، بما ذيها عمد  التمييمز والمسماواة )بمما ذمي ذلمك 

 المساواة بين الجنسين( والمشارية الهاِدذة والشفاذية والمساءلة.
 

ن الغووذائي العووالمي الجاريووة بشووإلن التقريووب بووين السياسووات  ات الصوولة بهووذ  أعمووال لجنووة األموو
 المسإللة:
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اقتممرح أن تقممو  لجنممة األمممن الغممذائي العممالمي، وذقمما للتوصمميات الممواردة أعمماله، ونظممرا إلممى جممدوا 
األعماا الحاذل أصال بالبنود وإلى المموارد المحمدودة، بتقمديم المدعم للحمايمة االجتماعيمة ألغمراا 

 من الغذائي والتغذية، وذلك من خالا جملة أمور منها:األ
 

  تسممهيل تنظمميم ذعاليممات لتقاسممم الممدروس المسممتقاة حمموا الحمايممة االجتماعيممة ألغممراا
 األمن الغذائي والتغذية، بما ذي ذلك استكماا البرامج العالمية واإلقليمية القائمة 

 غممذائي والتغذيممة ذممي الحممد مواصمملة تممدارس آذمما  المسممتقبل بشممأن إدراج قضممايا األمممن ال
األدنممى للحمايممة االجتماعيممة بالتشمماور مممع الويمماالت التممي تتخممذ مممن روممما مقممرا لهمما 
والمنظممممات والهيئمممات ذات الصممملة يفريممم  المهممما  الرذيمممع المسمممتوى المعنمممي بممماألمن 

 الغذائي، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي 
 يممة بالرصممد والتابعممة للجنممة األمممن مواصمملة مجموعممة العمممل المفتوحممة العضمموية المعن

الغمذائي العمالمي العممل علمى إيضماح الممدعم المذي يمكمن أن تقدممه اللجنمة إلمى أصممحاب 
المصمملحة ذممي مجمماا رصممد بممرامج الحمايممة االجتماعيممة ورذممع التقممارير عنهمما وتقييمهمما 
ألغممراا األمممن الغممذائي والتغذيممة، مممع األخممذ بعممين االعتبممار أدوار سممائر أصممحاب 

 ذوي الصلة وآليات الرصد القائمة. المصلحة

 78األمن الغذائي وتغير المناخ -ياء
 

إن التأثيرات المعايسة لتغير المناخ يمكن أن تشكل تهديمدات خطيمرة علمى األممن الغمذائي، ال سميما 
على حياة صغار منتجمي األغذيمة وسمبل معيشمتهم، وعلمى اإلعمماا التمدريجي للحم  ذمي الغمذاء ذمي 

 ذائــــي الوطنــي،وبالتالي ذنن اتخاذ إجراءات ذي هــذا الشأن ألمر ملح.سيــــا  األمن الغ
 

 بما يلي: العالمي الغذائيوذي هذا اإلطار، اعترذ  لجنة األمن 
 

  مسؤولية الدوا األعضاء المتمثلة ذي ضمان أن تكون سياساتها وبرامجهما وإجراءاتهما
الدوليمممة الحاليمممة، بمممما ذمممي ذلمممك واسمممتراتيجياتها متسمممقة اتسممماقاً تامممماً ممممع االلتزاممممات 

  االلتزامات المتعلقة باألمن الغذائي
  دور اتفاقيممة األمممم المتحممدة اإلطاريممة بشممأن تغيممر المنمماخ باعتبارهمما المنتممدى الرئيسممي

للتعاطي مع مسألة تغير المناخ وصندو  القرارات هذا ال يقوالا الجهمود المبذولمة ذمي 
  المناخ االتفاقية اإلطارية للتصدي لمسألة تغير

  نتممائج الوثيقمممة التمممي صممدرت عمممن ممممؤتمر األممممم المتحممدة المعنمممي بالتنميمممة المسمممتدامة
 ( وعلى األخص ذي ما يتعل  باألمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة.12)ريو+

 
ومع مراعاة الحاجة الماسة إلى التصدي لتأثيرات تغير المنماخ علمى األممن الغمذائي، باإلضماذة إلمى 

الكامنة وراء انعدا  األمن الغذائي بصورة متسقة ممع اإلعمماا التمدريجي للحم  ذمي الغمذاء األسباب 
ذممي سمميا  األمممن الغممذائي المموطني، دعمم  اللجنممة الممدوا األعضمماء والمنظمممات الدوليممة وأصممحاب 
المصلحة اآلخرين ذمي لجنمة األممن الغمذائي العمالمي، حسمب االقتضماء، وممع اإلقمرار بمدور اتفاقيمة 

 تحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، إلى:األمم الم
 

مراعماة الشممواغل المتعلقممة بتغيممر المنمماخ ذممي سياسممات وبممرامج األمممن الغممذائي، وزيممادة  (أ)
قدرة المجموعات المستضعفة والنظم الغذائية علمى مواجهمة تغيمر المنماخ، ممع الترييمز 

منتجممي علممى التكيالممف مممع تغيالممر المنمماخ يشمماغل رئيسممي وهممدف لجميممع المممزارعين و
 األغذية، ال سيما صغار المنتجين، بما ذي ذلك من خالا: 
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  زيممادة االسممتثمارات الخاصممة والعامممة والتعمماون الممدولي للنهمموا بمماألمن الغممذائي
لمواجهة تهديدات تغير المناخ، ال سيما ممن أجمل التكيمف ممع اآلثمار السملبية لتغيمر 

 رة المياه، وصون التربة المناخ، واالستخدا  المستدا  للموارد الطبيعية، وإدا
  بناء القدرات الوطنية والمحلية للتصدي للتحديات المرتبطة بماألمن الغمذائي وبتغيمر

المناخ، بما ذي ذلك تحسين خدمات اإلرشاد وجعلها متواذرة وذي متنماوا الجميمع، 
وتوذير أدوات لتوقالع األحواا الجوية والمنماخ وإدارة المخماطر المتصملة بهما لمدعم 

 منظمممممممممممممات المممممممممممممزارعين وصممممممممممممغار منتجممممممممممممي األغذيممممممممممممةشممممممممممممبكات و
 )الدوا األعضاء والمنظمات الدولية( 

  إجراء عمليات تقييم للمخاطر وأوجه الضعف والقدرات، ممع مراعماة المسماواة بمين
الجنسين واألبعاد التغذوية، وتحسين نظم اإلنذار المبكر وتنفيذها، ال سيما بطريقمةا 
 منسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممقة )المممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدوا األعضممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماء

  دولية(والمنظمات ال
  وضع سياسات متكاملة الستخدا  األراضي من أجل تحقي  األمن الغمذائي والتكيمف

مع تغير المناخ، واإلسها  ذي الحد من تمأثيرات المنماخ عنمدما يكمون ذلمك مناسمباً، 
مع مراعاة  الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحويمة الرشيدة لحيازة األراضي 

  األمممن الغممذائي المموطني  وذقمما لألولويممات ومصممايد األسممما  والغابممات ذممي سمميا
 المحددة على المستوى الوطني  )الدوا األعضاء(  

  دمج التكيالف مع تغيمر المنماخ وإدارة مخماطر الكموارث ذمي سياسمات األممن الغمذائي
 وبرامجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه

 )الدوا األعضاء والمنظمات الدولية( 
 (  تنفيمذ المبمادرات ذات الصملة، مثمل  التكيمف داخمل المنظممةFAO-Adapt بحسممب )

مقتضى الحاا، تعزيزاً للدعم المقد  للجهمود التمي تبمذلها البلمدان ذمي سمبيل التكيمف 
 مع تغير المناخ )المنظمات الدولية(.

 
تموذير الظمروف المناسمبة لتيسممير الحصموا علمى الممموارد الوراثيمة لألغذيمة والزراعممة  (ب)

سماوية، عمن طريم  مما يلمي وتقاسم الفوائمد الناجممة عمن اسمتخدامها بصمورةا عادلمة ومت
 على سبيل المثاا: 

 
  اإلقرار بأهمية المعاهدة الدوليمة بشمأن المموارد الوراثيمة النباتيمة لألغذيمة والزراعمة

وبروتويمموا ناغويمما الممذي اعتمدتممه الممدورة العاشممرة لمممؤتمر األطممراف ذممي اتفاقيممة 
 التنوع البيولوجي 

 المنظممة إلمى مواصملة وتعزيمز  دعوة هيئة الموارد الوراثية لألغذيمة والزراعمة ذمي
عملهممما ذمممي مجممماا تغيمممر المنممماخ والمممموارد الوراثيمممة لصمممون المممموارد الوراثيمممة 

 .واستخدامها بغرا التكيالف مع تغير المناخ )الدوا األعضاء(
 

 وضع استراتيجيات زراعية تأخذ بعين االعتبار ما يلي:  (ج)
 

 ذائي  ضرورة االستجابة إلى تغير المناخ وصون األمن الغ (1)
 تنوع الظروف والنظم الزراعية   (1)
وتفاوت مستويات التنميمة واالحتياجمات والظمروف واألولويمات الخاصمة بكمل ممن  (3)

 البلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدان واألقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماليم،
 بما ذي ذلك عن طري : 
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  مراعاة المنظور الجنسماني والمنُهج التشماريية التمي تسممح لكملا ممن الرجمل والممرأة
متسماوية السمتخدا  األراضمي، والحصموا على حمد سمواء بالحصموا علمى ذمر  

 على المعلومات والموارد عند معالجة قضايا األمن الغذائي ذي سيا  تغير المناخ 
  تشممجيع المممزارعين علممى األخممذ بالممارسممات الجيممدة، بممما ذيهمما ممارسممات الزراعممة

والرعي للحؤوا دون تدهور التربة وذقدان الكربون منها، وزيمادة يفماءة اسمتخدا  
روجين وزيممادة إنتاجيممة الثممروة الحيوانيممة، واسممتخدا  الممروث، وتحسممين إدارة النتمم

 المياه، وتكثيف استخدا  الزراعة المختلطة بالغابات  
  القيمما  بعمليممات تقيمميم قطريممة ألصممحاب المصمملحة المتعممددين وإجممراء بحمموث حمموا

، ممع استراتيجيات التنمية الزراعية بغرا مواجهة اآلثار المعايسة لتغيمر المنماخ
مراعممماة االختالذمممات بمممين نظمممم الزراعمممة، والممارسمممات الزراعيمممة، والظمممروف 

 اإلقليمية والوطنية والمحلية 
  تشجيع الكفاءات ذي سلسلة األغذيمة والحمد ممن خسمائر مما بعمد الحصماد والفاقمد ممن

األغذية بطريقمة مسمتدامة )البلمدان األعضماء بمشمارية القطماع الخما  والمجتممع 
 المدني(.

 
نهمموا باألبحمماث، بممما ذيهمما األبحمماث التممي يجريهمما المزارعممون، وتحسممين عمليممة جمممع ال (د)

 المعلومممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات وتقاسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممها،
 من خالا: 

 
  توطيممد التعمماون الممدولي، واالسممتثمارات الخاصممة والعامممة ذممي مجمماا األبحمماث بشممأن

التكيف ممع تغيمر المنماخ والحمد ممن تمأثيره بغيمة التواذم  ممع التنميمة المسمتدامة واألممن 
 ذائي والتغذوي، بما ذي ذلك احتياجات التكيف لدى صغار المنتجين الغ

  تشممجيع تبممادا المعلومممات بممين بممرامج األبحمماث المتعلقممة بتغيممر المنمماخ واألمممن الغممذائي
 .)الدوا األعضاء والمنظمات الدولية(

 
تيسممير مشممارية جميممع أصممحاب المصمملحة ذممي سياسممات وبممرامج األمممن الغممذائي، حسممب  (هـ)

مممن أجممل التصممدي لتغيممر المنمماخ، مممع االعتممراف بنسممها  المممزارعين ومنتجممي  االقتضمماء،
 األغذية ياذة، وعلى األخص صغار المنتجين، ذي تحقي  األمن الغذائي، من خالا: 

 
  تشمممجيع إقاممممة منتمممديات تضممممال أصمممحاب مصممملحة متعمممددين علمممى المسمممتويات المحليمممة

ات المحليمممة والمجموعمممات والوطنيمممة واإلقليميمممة تشمممجيعاً لتوسممميع مشمممارية المجتمعممم
  األضعف، ويذلك القطاع الخا ، ذي عمليات صنع القرارات 

  ،دعم منظمات المجتمع المدني، ال سيما تلك التي تمثل أيثر السمكان معانماة ممن الجموع
ومنظمممات صممغار المنتجممين، ومنظمممات المزاِرعممات مممن أجممل المشممارية ذممي صممنع 

 غذائي للتصدي لتغير المناخ.القرارات وتنفيذ سياسات وبرامج األمن ال
دعم مزيد ممن االعتمراف بماألمن الغمذائي ذمي أنشمطة اتفاقيمة األممم المتحمدة اإلطاريمة بشمأن  (و) 

تغير المناخ طبقاً للوالية المويلة إليها وذي سيا  أهداف االتفاقية ومبادئها وأحكامها، وذلمك 
 من خالا: 

 
 تفاقيمة، بمما ذمي ذلمك ممن خمالا تقمديم دعوة المنظمة إلى مواصملة التعماون ممع أمانمة اال

 معلومات ذنية سليمة عن قضايا األمن الغذائي  
  دعوة أمانة لجنة األمن الغذائي العالمي إلى رذع تقرير ذري  الخبمراء الرذيمع المسمتوى

المعنممي بمماألمن الغممذائي وتغيممر المنمماخ، ويممذلك الوثيقممة الحاليممة للجنممة األمممن الغممذائي 
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الحكممومي الممدولي المعنممي بتغيممر المنمماخ وإلممى أمانممة االتفاقيممة، العممالمي، إلممى الفريمم  
 لإلحاطة.

 
 

الوقود البيولوجي واألمن الغذائي –ياف 
79

 
 : 1213إن اللجنة ذي دورتها األربعين المنعقدة ذي عا  

تالغممذائي مسممألتان مترابطتممان  الضمموء علممى أن الطاقممة واألمممن سمملالط  )أ( بالتحممديات  وأقممرال
ألممن الغمذائي وأممن الطاقمة علمى حمد سمواء، ممع مراعماة األبعماد األربعمة المتصلة بتحقي  ا

  واالستقرار واالستخدا ( لألمن الغذائي )التواذر والحصوا
علماً بمختلف محريات تنمية الوقود البيولوجي، بما ذي ذلك أمن الطاقة والتكيالف مع  أخذت )ب(

  تغير المناخ وتطوير أسوا  التصدير والتنمية الريفية
بممأنال تنميممة الوقممود البيولمموجي تنطمموي علممى ذممر  ومخمماطر علممى حممد سممواء مممن  اعترذمم  )ج(

  النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية، تبعاً للسيا  والممارسات المحيطة بها
على أن يشكل األمن الغذائي واإلعماا المطرد للح  ذي غذاء ياف ذي سيا  األممن  شدالدت )د(

ل ذات أولويممة بالنسممبة إلممى جميممع أصممحاب المصمملحة المعنيممين ذممي الغممذائي المموطني شممواغ
مجاا تطوير الوقمود البيولموجي المذي ال ينبغمي أن يقموا األممن الغمذائي وينبغمي أن يأخمذ 
بعين االعتبار بشكل خا  النساء وأصحاب الحيازات الصغيرة نظرا إلى أهميمتهم الكبيمرة 

  السياقات الوطنية مختلفذي تحقي  األمن الغذائي والتغذية مع مراعاة 
 وأقرت بما يلي: )هـ(

ثمة روابط يثيمرة ومعقالمدة بمين الوقمود البيولموجي واألممن الغمذائي ويمكمن أن تطمرأ بأشمكاا  (1)
مختلفممة وعلممى مسممتويات جغراذيممة مختلفممة )محليمماً ووطنيمماً وإقليميمماً وعالميمماً( وذممي أزمنممة 

د الجوانمب وأن يمدرج ذمي سمياقه الصمحيح، تقييمها ال بد أن يكون متعمد مختلفة. وعليه، ذننال 
وينبغي اعتماد مقاربة متكاملة قائمة على البراهين ومراعية للمسائل الجنسانية وللبيئمة عنمد 

 وضع سياسات الوقود البيولوجي واالستثمارات ذي هذا المجاا 
ئيممة يممؤدي إنتمماج الوقممود البيولمموجي ذممي بعمم  الحمماالت إلممى المناذسممة بممين المحاصمميل الغذا (1)

والمحاصيل الموجهة إلنتاج الوقمود البيولموجي. وهنما  توجيهمات واذيمة وثممة حاجمة ماسمة 
لضمان تماشي سياسات الوقود البيولموجي ممع األممن الغمذائي ممن أجمل الحمد إلى مزيد منها 

قدر المستطاع من المخاطر ولالستفادة على النحمو األمثمل ممن الفمر  التمي يتيحهما الوقمود 
اإلطممار االسممتراتيجي العممالمي لألمممن  بة إلممى األمممن الغممذائي. وهممذا يشممملالبيولمموجي بالنسمم

الغذائي والتغذية الصادر عن لجنمة األممن الغمذائي العمالمي، والخطموط التوجيهيمة الطوعيمة 
بشممأن الحويمممة المسممؤولة لحيممازة األراضممي ومصممايد األسممما  والغابممات ذممي سمميا  األمممن 

طوعية لدعم اإلعمماا المطمرد للحم  ذمي غمذاء يماف الغذائي الوطني، الخطوط التوجيهية ال
ذممي سمميا  األمممن الغممذائي المموطني، ومؤشممرات الوقممود البيولمموجي المسممتدا  الصممادرة عممن 

 بممممالوقود البيولمممموجي الفمممماو الخمممما  نهممممجلطاقممممة الحيويممممة وا نالشممممراية العالميممممة بشممممأ
 واألمن الغذائي.

ممعلممى أهميممة اتخمماذ إجممراءات دوليممة ووطنيممة م أيممدت (3) لتشممجيع تماشممي تنميممة الوقممود  قةنسال
وسموء التغذيمة  يالبيولوجي وسياساته ممع همدف القضماء علمى الجموع وانعمدا  األممن الغمذائ

والمسمماهمة ذممي التنميممة الريفيممة المسممتدامة، بممما ذممي ذلممك احتممرا  حقممو  حيممازة األراضممي 
 المشروعة، والحد من الفقر، مع مراعاة مختلف السياقات الوطنية.

ع  (4) لحكومات على تنسمي  اسمتراتيجياتها الخاصمة بماألمن الغمذائي وأممن الطاقمة، ممع ا وشجال
 لإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية. الواجب إيالء االعتبار

 باتخاذ اإلجراءات التالية وببلورتها وتطبيقها من قبل أصحاب المصلحة المعنيين. وأوص  (2)
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ت في مجالي األمن الغذائي والوقود تناسق السياسا اإلجراءات الرامية إلى تعزيز 

 البيولوجي
 

ع الحكومممات والفمماو ونظمما  المعلومممات المتعلقممة باألسمموا  الزراعيممة والشممراية العالميممة بشممأن تُشممجَّ 
الطاقمة الحيويمة، والمعهمد الممدولي لبحموث السياسمات الغذائيمة والمنظمممات الدوليمة األخمرى علممى أن 

لغذائي العالمي نتائج عملها ذي مجاا الروابط القائممة بمين تتشاطر بصورة منتظمة مع لجنة األمن ا
 الوقود البيولوجي واألمن الغذائي.

 
ع الحكومممات والفمماو وجميممع أصممحاب المصمملحة المعنيممين اآلخممرين علممى التممرويج لتبممادا تُشممجَّ و

الت المعلومات والتعاون بشأن العالقات بين الوقود البيولوجي واألممن الغمذائي. ويشممل همذا التحلمي
وعمليات التقييم واإلسقاطات ذضالً عن إعطاء معلومات شفاذة عن الفرضميات والطمر  واألدوات 

 والبيانات الموزعة بحسب نوع الجنى.
 
ع الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرون على تطبيم  سياسمات واسمتثمارات إلنتماج الوقمود و تُشجَّ

يممة الوطنيممة واالتفاقممات المتعممددة األطممراف البيولمموجي واألغذيممة تتماشممى مممع االسممتراتيجيات اإلنمائ
المطبقة على األمن الغذائي. وينبغي إيالء اهتما  خا  لوضع الفئات المستضعفة وصمغار منتجمي 

 األغذية.
 
ع الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيون اآلخرون على مراجعة سياسات الوقود البيولوجي و تُشجال
مليمات تقيميم متوازنمة ومسمتندة إلمى العلمم للفمر  وذم  ع –حيثما ينطب  ذلمك وحسمب المقتضمى  –

والمخاطر التي قد تنطوي عليها بالنسبة إلى األممن الغمذائي، ولكمي يتسمنى إنتماج الوقمود البيولموجي 
 لريائز التنمية المستدامة الثالث. وذقاً 

 
ة إلى إو األعضماء  التقد  المحرز ذي مجاا بناء القمدرات ذمي المدواعلى اللجنة  طالعإنال الفاو مدعوال

ما يتعل  بسياسات الوقود البيولوجي تماشيا مع األمن الغذائي ومبادرات الوقود البيولوجي على  ذي
مؤشمممرات الوقمممود مثمممل وسممموف يسمممتند همممذا إلمممى األعمممماا والممممواد المتاحمممة  .مختلمممف المسمممتويات

فماو الخاصمة البيولوجي المستدا  الصمادرة عمن الشمراية العالميمة بشمأن الطاقمة الحيويمة، ومقاربمة ال
بمشروع الطاقة البيولوجية واألمن الغذائي إضاذة إلى الخطوط التوجيهية بشأن الحويمة المسمؤولة 
لحيازة األراضي، التي تشجع الحكومات وجميع أصحاب المصملحة علمى التمرويج لهما واسمتخدامها 
 وعلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى

 دعم تنفيذها.
 
ة، بالتعاون مع أصمحاب المصملحة المعنيمين وو بالتشماور ممع المدوا األعضماء حسمب إنال الفاو مدعوال

االقتضاء، إلى اقتراح برنامج عمل لتعزيز قدرة البلدان والمشمغلين المهتممين علمى تقيميم أوضماعهم 
مما يتعلم  بمالوقود البيولموجي، ممع مراعماة الشمواغل المتصملة بماألمن الغمذائي علمى المسمتويات  ذي

حيمازة األراضمي، ممن أجمل إدارة روعة لالمشمحقمو  الالعالمية واإلقليمية والوطنيمة وعلمى مسمتوى 
المخاطر والفر  المتصلة بها ومراقبة تأثيراتها. ويمكن لهذا البرنامج أن يستفيد ممن برنمامج بنماء 

 القدرات ذي الشراية العالميــــة بشــــأن الطاقـــة الحيوية.
 

 يإجراءات لتشجيع البحوث والتطوير في مجالي الوقود البيولوجي واألمن الغذائ
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ينبغممي إدراج الشممواغل المتعلقممة بمماألمن الغممذائي وأصممحاب الحيممازات الصممغيرة وبالمسمماواة بممين 
الجنسين حسب االقتضاء عند تصميم ورصد وتقييم البحث والتطوير ذمي مجماا الوقمود البيولموجي. 

حمد لتحسين يفاءة الوقود البيولوجي بالنسبة إلمى المموارد والعمليمات علمى  ذالبحث والتطوير مهمان
الثماني والثالمث.  ينستكشاف تكنولوجيات جديدة بمما ذمي ذلمك الوقمود البيولموجي ممن الجيلمالسواء و

 ع الشرياء ذي البحوث علمى إيجماد حلموا مكيالفمة ممع احتياجمات جميمع أصمحاب المصملحة، الشجَّ ويُ 
األشمد  سيما الموجودون ذي البلدان األقلال نمواً ومع احتياجات النساء وأصحاب الحيمازات الصمغيرة

 حاجة إلى الحصوا على خدمات الطاقة الحديثة. 
 
والشمرايات بمين  العما )بما ذي ذلك التعاون بمين بلمدان الجنموب( والقطماع  يضطلع التعاون الدوليو

القطمماعين العمما  والخمما  بممدور مهممم ذممي دعممم هممذه المواضمميع البحثيممة. ومممن المهممم ضمممان إبممراز 
 التعاون ذي المستقبل. الدروس المستخلصة من هذه الشرايات ذي 

 
لبحمممث والتطممموير، حسمممب االقتضممماء، تعزيمممز القمممدرات وتكييمممف وحمممدات إنتممماج الوقمممود لينبغمممي و

نها من تكييف سلسلة العرا لديها مع األغذية والعلف والطاقة.   البيولوجي وتجهيزه بما يمكال
 

 إجراءات تتعلق بالروابط بين الطاقة واألمن الغذائي
 
علممى دعممم تعزيممز يفمماءة الطاقممة واسممتخدا  الممموارد األخممرى  ة اآلخممرونالمصمملح بع أصممحاشممجَّ يُ 

والتوسممع ذممي اسممتخدا  مصممادر الطاقممة المتجممددة وزيممادة ذممر  الحصمموا علممى خممدمات الطاقممة 
المستدامة، بما ذي ذلك ضمن جملة أممور أخمرى، ذمي سالسمل الزراعمة الغذائيمة بحسمب خصمائص 

 يل بلد.
 
لينو دعم مشارية المزارعين، ال سيما أصمحاب الحيمازات الصمغيرة  يتعيالن على الحكومات والمشغال

والنساء، ذي برامج األمن الغذائي وأمن الطاقة )بما ذي ذلمك إنتماج الوقمود البيولموجي واسمتهاليه(، 
 .عند االقتضاء استناداً إلى شروط عادلة ومنصفة

 

ع  دراج اإلنتماج المسمتدا  لجنة األممن الغمذائي العمالمي القطماعين العما  والخما  علمى دعمم إ وشجال
 للطاقة البيولوجية ذي السياسات الزراعية والحرجية بحسب خصائص يل بلد.

 
االستثمار في  راعة أصحاب الحيا ات الصغيرة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية -الم

80
 

ة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، والعديد منهم من النساء، يؤدون دوراً مريزيماً بالنسمب إنال 
. وهممم المسممتثمرون الرئيسمميون ذممي زراعممتهم. وتسمماهم  إلممى األمممن الغممذائي محليمماً وذممي العممالم يكمملال
زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة ذي مجموعة من الفوائد األخرى مثل المساعدة علمى المحاذظمة 

 على ذر  العمل والحد من الفقر وتعزيز اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
 

حرصماً منهما علمى مواجهمة القيمود المفروضمة علمى االسمتثمارات الزراعيمة ألصممحاب  وإنال اللجنمة،
الحيازات الصغيرة بشكل عا ، مع الترييز بشكل خا  على القيود التي تواجهها النساء والشمباب، 
ع  الحكومممات ومنظمممات أصممحاب  وبالتممالي حرصمماً علممى النهمموا بمماألمن الغممذائي والتغذيممة، شممجال

أصممحاب المصمملحة اآلخممرين علممى المسممتويين المموطني والممدولي )منظمممات الحيممازات الصممغيرة و
المجتمع المدني والمنظمات المحلية والقطماع الخما  ومؤسسمات األبحماث والشمرياء المدوليين ذمي 

 التنمية( على ما يلي:
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 التشجيع على وضع سياسات وطنية والحوكمة الزراعية والبراهين التي تستند إليها

 
ية لزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة تندرج ذي إطمار التنميمة والنممو الزراعمي تكوين رؤية قطر

علممى نطمما  وطنممي واسممع وتضممع زراعممة أصممحاب الحيممازات الصممغيرة بصممورة راسممخة ضمممن 
سياسات واستراتيجيات متكاملمة تضممال وتمربط بمين أصمحاب الحيمازات الصمغيرة واألسموا  وتحمدد 

حة علممى المسممتوى المموطني ال سمميما المممزارعين مممن معالمهمما بالتعمماون مممع جميممع أصممحاب المصممل
أصممحاب الحيممازات الصممغيرة، علممماً أن غممالبيتهم مممن النسمماء ذممي العديممد مممن البلممدان، والمنظمممات 
التابعين لها وممثليهم، ذي سيا  التنمية المسمتدامة وعمليمات وخطموط توجيهيمة شمفاذة وقائممة علمى 

 الحقو . 
 

لمدعم اإلعمماا المطمرد للحم  ذمي غمذاء  طوط التوجيهيمة الطوعيمةوانطالقاً من هذه الرؤية ومن الخ
، النظمر ذمي إمكانيمة مراجعمة السياسمات القطاعيمة الزراعيمة ياف ذي سميا  األممن الغمذائي الموطني

والحضمممرية والريفيمممة واالسمممتراتيجيات والميزانيمممات، ممممع إيمممالء عنايمممة خاصمممة لتمكمممين أصمممحاب 
ممن النفماذ إلمى أصموا اإلنتماج وإلمى األسموا  المحليمة  –م ال سيما النساء منه –الحيازات الصغيرة 

والوطنيمة واإلقليميمة وحصمولهم علمى التمدريب الكماذي والبحموث والتكنولوجيما وخمدمات المدعم ذممي 
 المزارع. 

 
دعم اسمتعراا السياسمات واالسمتراتيجيات المراعيمة للمسماواة بمين الجنسمين والمتعمددة القطاعمات 

الصمممغيرة، وتمويلهمما وتطبيقهمما، علمممى أن تكممون مرتبطممة بالتنميمممة  والشمماملة ألصممحاب الحيممازات
الزراعية المستدامة وأن يؤدي الشرياء الدوليون ذي التنمية دوراً داعماً خاصماً، ال سميما الصمندو  
الممدولي للتنميممة الزراعيممة ومنظمممة األغذيممة والزراعممة وبرنممامج األغذيممة العممالمي والبنممك الممدولي 

 ئية ومصارف التنمية اإلقليمية. ووياالت التمويل الثنا
 

إدراج مسألة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ذمي الرؤيمة القطريمة وذمي اإلسمتراتيجية الخاصمة 
بالتنمية الزراعية. وإضاذة إلمى ذلمك، تشمجيع خمدمات المدعم المراعيمة للفئمات الجنسمانية نظمراً إلمى 

والتصدي للقيود التي تعترا النساء والممزارعين الدور الحيوي للنساء وتلبية االحتياجات المحددة 
 من أصحاب الحيازات الصغيرة على حد سواء. 

 
التصدي للقيمود التمي تمنمع الشمباب ممن رجماا ونسماء ممن الخموا ذمي زراعمة أصمحاب الحيمازات 
الصغيرة وذي القطاعمات الريفيمة غيمر الزراعيمة المتصملة بهما، وذلمك ممن خمالا التمدخالت الهاِدذمة 

وى السياسمات. ويشممل همذا تعزيمز نظمم التثقيمف والتمدريب ويفالمة ذمر  متسماوية للنفماذ على مست
 إليها.

 
استكشاف التنمية الميدانية الشاملة جغراذياً يمقاربمة للتنسمي  الفعماا لالسمتثمارات العاممة والخاصمة 

خمارج المشترية بين القطاعات، ال سيما زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، ذضالً عن االقتصماد 
 المزرعة. 

 
تحسين الحويمة الزراعية من خمالا مقاربمة منسمقة متعمددة القطاعمات تريمز بصمورة خاصمة علمى 
زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة، بما يكفل مشارية جميمع المنظممات المعنيمة ال سميما تلمك التمي 

سميا  ممن  تمثل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. ويقو  هذا على ابتكار حلموا مناسمبة لكمل
السممياقات بالنسممبة إلممى االسممتثمارات العامممة والخاصممة المراعيممة ألصممحاب الحيممازات الصممغيرة. 
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البرنممامج العممالمي ودراسممة التجممارب علممى غممرار البرنممامج الشممامل للتنميممة الزراعيممة ذممي أذريقيمما و
 الغذائي وغيرهما من برامج.للزراعة واألمن 

 
زات الصمغيرة والنسماء والشمباب والقطماع الخما  وضع عمليمات تشماريية شماملة ألصمحاب الحيما

والمنظمات المعنية األخمرى. وتشمجيع االعتمراف القمانوني بحقمو  الممزارعين أصمحاب الحيمازات 
بممما ذممي ذلممك حمم  التنظمميم الممديمقراطي وإسممماع صمموتهم ذممي  –الصممغيرة واحتممرا  تلممك الحقممو  

ممري المتموازن والحاجمة إلمى تعزيمز الحوارات بشمأن السياسمات، ممع تمأمين التمثيمل الجنسماني والع
 منظمات المزارعين من أجل تحقي  ذلك. 

 
تحسين عمليمة إدارة المعلوممات )جممع البيانمات وشمفاذيتها واإلبمالغ عنهما وذمر  النفماذ إليهما، بمما 
يشمل البيانات الموزعة بحسب الجنسين(. وإجراء عمليات تحليل قائمة على البراهين لتوثيم  حالمة 

الحيمازات الصمغيرة بمختلمف أنماطهما والحمواذز والقيمود المتصملة بهما، ومسمارات  زراعة أصحاب
رهممممممممممممممممممممما ومسممممممممممممممممممممماهماتها ذمممممممممممممممممممممي تحقيممممممممممممممممممممم  مختلمممممممممممممممممممممف النتمممممممممممممممممممممائج  تطوال

 ال سيما األمن الغذائي والتغذية. 
 

 
 الحصول على األصول والسلع العامة والخدمات االجتماعية والبحوث واإلرشاد والتكنولوجيا

 
 الحصول على األصول

 
ة علماً بمساهمة المزارعين والمربين ذي صون الموارد الوراثية النباتية لألغذيمة والزراعمة اإلحاط

وتطويرها. والتشجيع على حصوا أصحاب الحيازات الصغيرة، ال سيما المزاِرعات، على البمذور 
لمى التي يحتاجون إليها، بما ذي ذلك األنواع المحلية األصملية واألنمواع الحديثمة، وتعزيمز قمدرتهم ع

الحصوا عليها وتربيتها وإنتاجهما وصمونها وشمرائها وتبادلهما وبيعهما واسمتخدامها. وتعزيمز عمليمة 
تبادا المعلومات والمعارف بغرا تطبيقها العملي داخل المزرعة وتحفيز االبتكار المحلي. ودعمم 
م عملية صون المموارد البيولوجيمة الزراعيمة ممن قبمل أصمحاب الحيمازات الصمغيرة إلمى جانمب نظم

البحوث واإلرشاد، بما يتس  مع التنمية الزراعية المستدامة وأذضمل الممارسمات، بمما ذمي ذلمك ممن 
خالا مقاربمات زراعيمة إيكولوجيمة والتكثيمف المسمتدا . وينبغمي لجميمع التمدابير الممذيورة ذمي همذه 

 الفقرة أن تكون متماشية مع القوانين الوطنية والدولية المرعيالة.  
 

إلى تشجيع الحويمة المسؤولة لألراضمي والمموارد الطبيعيمة ممع الترييمز علمى  السعي بشكل حثيث
لخطمموط يفالممة ذممر  النفمماذ والحيممازة ألصممحاب الحيممازات الصممغيرة، ال سمميما النسمماء مممنهم، طبقمماً ل
ذي سيا  التوجيهية الطوعية بشأن الحويمة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسما  والغابات 

لوطني ذضالً عن تدابير أخرى تقودها البلدان وتسعى إلمى األهمداف نفسمها. وينبغمي األمن الغذائي ا
أن تكون الحلوا خاصة بكل بلمد وبكمل سميا  ومتسمقة ممع االلتزاممات الموجمودة التمي نصم  عليهما 
القوانين الدولية والوطنية. ويتصل بهذا أيضاً الحاجة إلى تعزيز المؤسسات المحليمة المعنيمة بتنظميم 

 إلى الموارد الطبيعية واستخدامها، ال سيما من قبل أصحاب الحيازات والنساء.  النفاذ
 

 الحصول على السلع العامة والخدمات االجتماعية والبحوث واإلرشاد والتكنولوجيا
 

وضع سلالم باألولويات بالنسبة إلى االستثمارات العامة وتشجيع االستثمارات الخاصمة، ال سميما ممن 
ات التمي يقمو  بهما أصمحاب الحيمازات الصمغيرة أنفسمهم ذمي ميمادين عمدالة منهما: أجل دعمم االسمتثمار

إدارة المياه، اإلدارة المستدامة للموارد الوراثية لألغذيمة والزراعمة، صمون التربمة، الغابمات، النقمل 
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والبنى التحتية مثل الطرقات الفرعية والطاقة والبنى التحتية للمناولمة مما بعمد الحصماد  واإلممدادات 
 لكهربائية وشبكات االتصاالت الالسلكية ذي المناط  الريفية.ا
 

توذير اسمتثمارات عاممة مراعيمة للمسماواة بمين الجنسمين وتشمجيع االسمتثمارات الخاصمة ذمي مجماا 
الرعايممة الصممحية ورعايممة الطفممل والتغذيممة والتعلمميم وتنميممة القممدرات والحمايممة االجتماعيممة والميمماه 

الغذائي والتغذيمة والحمد ممن الفقمر ذمي أوسماط أصمحاب الحيمازات والصرف الصحي لتعزيز األمن 
 الصغيرة.

 
تعزيز النظم التشاريية للبحوث واإلرشاد والخدمات الزراعيمة ال سميما تلمك التمي تلبمي االحتياجمات 
الخاصممة ألصممحاب الحيممازات الصممغيرة والمزارعممات مممن أجممل زيممادة إنتمماجيتهم وتنويممع إنتمماجهم 

ة وبناء قدرتهم على المقاومة، بما ذي ذلك لمواجهة تغيالر المناخ، طبقاً ألسمى وتعزيز القيمة التغذوي
التنميممة المسممتدامة. وتتمثممل المقاربممة المثاليممة ذممي التوذيمم  حسممب االقتضمماء بممين المعممارف التقليديممة 

 للمزارعين وللشعوب األصلية ونتائج البحوث العلمية.
 

دة ذمي النهموا بجمودة إنتماج أصمحاب الحيمازات تشجيع الحصوا على التكنولوجيا المتاحة للمساع
الصممغيرة. ومراعمماة القيممود المحممددة المفروضممة علممى أصممحاب الحيممازات الصممغيرة ذممي ممما يتعلمم  

 بأنظمة الصحة والصحة النباتية وتمكينهم من النفاذ إلى البرامج واإلمدادات الالزمة لالمتثاا لها. 
 

 خدمات والموارد اإلنتاجيةتشجيع االستثمارات والنفا  إلى األسواق وال
 

تحسمممين السياسمممات تشوووجيع االسوووتثمارات مووون جانوووب أصوووحاب الحيوووا ات الصوووغيرة ولصوووالحهم. 
واألسوا  والمؤسسات لخلم  ذمر  اقتصمادية ألصمحاب الحيمازات الصمغيرة. والحمد ممن تمأثيرات 

قمل باسمتخدا  التقلالب المفرط ذي األسعار والمخاطر على أصحاب الحيازات الصغيرة غير القابلة للن
صممكو  السياسممات العامممة طبقمماً لاللتزامممات الدوليممة. وتمكممين أصممحاب الحيممازات الصممغيرة مممن 
المشارية بصورة ياملة ذي سالسل القيمة التي يختارونها. والحر  على وجود ممارسات تجارية 
عادلممة وقانونيممة بممين األطممراف ياذممة وتعزيممز قممدرة أصممحاب الحيممازات الصممغيرة علممى التفمماوا. 
ويتطلالب هذا العمل باستمرار وضع تدابير على مستوى السياسات وخطوط توجيهية تقنية وأدوات، 
بممما ذممي ذلممك للزراعممة التعاقديممة والشممرايات بممين القطمماعين العمما  والخمما  بالتشمماور مممع منظمممات 

 أصحاب الحيازات الصغيرة وخبرة المنظمات المعنية ذي األمم المتحدة ومرايز الخبرة األخرى. 
 

. انطالقاً من االلتزامات الدولية، دعمم تطموير األسموا  ونظمم التوزيمع واآلليمات النفا  إلى األسواق
المربحممة ألصممحاب الحيممازات الصممغيرة واقتصممادات الريممف، وتعزيممز القممدرة علممى النفمماذ إليهمما. 

حليممة واإلقممرار بأهميممة عمليممات التبممادا غيممر النقديممة للسمملع والخممدمات وأهميممة الممنظم الغذائيممة الم
ألصممحاب الحيممازات الصممغيرة بممما ذممي ذلممك قممدرتهم علممى تمموذير بممرامج للتغذيممة داخممل المممدارس 
والمؤسسممات. وإقامممة العالقممات المناسممبة وإشممرا  المممزارعين أصممحاب الحيممازات الصممغيرة، نسمماء 
ورجمماالً، علممى امتممداد سلسمملة القيمممة خاصممة ذممي األسمموا  المحليممة والوطنيممة واإلقليميممة. وتشممجيع 

ز التعممماون بمممين أصمممحاب الحيممازات الصمممغيرة ممممثالً ممممن خممالا التعاونيمممات أو غيرهممما ممممن وتحفيمم
المقاربات لتنظيم األسوا  بما يعود بالنفع على أصحاب الحيازات الصغيرة مع مراعاة االلتزاممات 

 الدولية. 
 

ازات تحسين الشروط التنظيمية والبنى التحتية الماليمة لكمي يحصمل أصمحاب الحيم .الخدمات المالية
الصغيرة على مجموعة ياملة من الخدمات المالية التي تناسمب احتياجماتهم ممع إيمالء عنايمة خاصمة 
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للتحديات التي تعترا النساء والشباب بهمذا الخصمو . وتشممل الخمدمات الماليمة المعنيمة الودائمع 
المسمتدامة  تانماالمأمونة، التحمويالت النقديمة والتحمويالت الماليمة، الخمدمات الماليمة الجوالمة، االئتم

والصغيرة ذي األجلين القصير والطويل، )منتجات التمأمين(، تبمادا السملع ونظمم إيصماالت اإليمداع 
ذممي المسممتودعات. الحممد مممن المخمماطر الماليممة وخفمم  تكمماليف المعممامالت وتيسممير االسممتثمارات 

ن أنشمطة زيمادة الطويلة األجل، على غرار التجهيزات للعمليات الحقلية وتجهيز األغذية وغيرها مم
القيمممة ذممي مممزارع أصممحاب الحيممازات الصممغيرة. وينبغممي حسممب االقتضمماء، تخفيممف القيممود علممى 
السيولة بالنسبة إلى نفقات رأس المماا العاممل ذضمالً عمن االسمتثمارات المتوسمطة والطويلمة األجمل 

. ودعمم بموازاة تجنب إثقاا عبء المدين بالنسمبة إلمى الممزارعين ممن أصمحاب الحيمازات الصمغيرة
هذه التدابير من خالا اتخاذ إجراءات ضريبية حسنة التصمميم ومحمددة زمنيماً وموجهمة نحمو همدف 

 محدد. وينبغي تطبي  جميع التدابير الواردة ذي هذه الفقرة طبقاً لاللتزامات الدولية.
 

تشمجيع االسمتثمارات ممن أجمل بنماء اقتصماد ريفمي ال مريمزي  .االستثمارات التي تتخطى المزرعوة
وغير زراعي لدعم حصوا أصحاب الحيازات الصغيرة على مصادر دخل بديلة، ممما يعمزز أيثمر 
االقتصاد الزراعي ويساهم ذي النهموا بماألمن الغمذائي والتغذيمة. ويشممل همذا االسمتثمار ذمي بنماء 
القدرات وتشجيع المبادرات الفردية، حيثما يكون ذلك مناسباً، على أن تكمون موجهمة بشمكل خما  

لشباب من رجاا ونساء، وخل  ذر  عمل ذي زراعة حديثة وذي أنشمطة أخمرى ذات الصملة إلى ا
  وذي أسوا  العمل. ويقتضي هذا أيضاً تشجيع االستثمارات لتطوير أعماا تجارية جديدة.
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 81االتحاد والتنظيم لمحاربة الجوع: الخامسالفصل 

 
العالميممة، واإلقليميممة،  -ياذممة المسممتويات تُعتَبَممر  الحويمممة الجيممدة لألمممن الغممذائي والتغذيممة علممى 

مطلبماً أساسمياً إلحمراز تقمد  ذمي محاربمة الجموع وسموء التغذيمة.  -والوطنية علمى وجمه الخصمو  
وتتطلممب الحويمممة الجيممدة مممن الحكومممات تحديممد أولويممات االسممتراتيجيات والسياسممات، والبممرامج، 

ب من المجتممع المدولي أن ينسم  ويحشمد والتمويل من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية. يما تتطل
دعماً مجمديا، سمواء عمن طريم  المسماعدات اإلنسمانية أو اإلنمائيمة، الوطنيمة أو الثنائيمة أو المتعمددة 

 األطراف، والتي تتماشى مع األولويات القطرية. 
 

 إن استمرار تفشي الجوع على نطا  واسع، وظهور األزمة االقتصادية والتقلب المفرط ذمي أسمعار
يمما . األغذية خالا السنوات األخيرة قد أظهر مدى هشاشة اآلليات العالمية لألمن الغذائي والتغذيمة

أن التنسي  بين الجهات الفاعلة على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية لمم يكمن ياذيماً. وسموف 
ميع السياسات الوطنية يتطلب التغلالب على األسباب الهيكلية للجوع وسوء التغذية الترويج التسا  ج

والدولية المعنية بالح  ذمي الغمذاء، والسياسمات المتقاربمة، واسمتراتيجيات وبمرامج تعطمي األولويمة 
العاجلة لتلبية يلا من االحتياجات الطويلة األجل، ومتطلبمات الطموارئ ذات الصملة بماألمن الغمذائي 

تشممعب القطاعممات مممن جانممب والتغذيممة. ويتطلممب نجمماح المسمماعي لتحقيمم  هممذه األهممداف دعممماً م
وينبغي تمويل التدخالت بصمورة . الحكومة، يما يتطلب إرادة سياسية، وتدابير منسقة طويلة األجل

مالئمة، واالستفادة من قدرات مالئمة لتنفيذها ورصد تأثيرها
82
. 

 اإلجراءات األساسية على المستوى القطري -ألف

لممى ياهممل الممدوا عالمسممؤولية الرئيسممية التممي تقممع  تممم التأييممد مجممدداً ذممي العديممد مممن المناسممبات علممى
لضمممان األمممن الغممذائي لمواطنيهمما، بممما ذممي ذلممك تأييممد مبممدأ روممما األوا لألمممن الغممذائي المسممتدا ، 

 والترييز على الخطط التي تملكها وتوجهها البلدان، والتي تنصال على ما يلي:  
ن أية خطط لمواجهة تحديات األممن  نحن نؤيد من جديد أن األمن الغذائي مسؤولية وطنية وأ

الغذائي ينبغي أن تصاغ وطنيًا، وُتصمم وُتمتلك وُتدار وُتبنى على التشاور مع جميع أصمحاب 
المصمملحة الرئيسمميين. وسمموف نجعممل األمممن الغممذائي أولويممة عليمما وسممنعكى ذلممك ذممي برامجنمما 

 .83وميزانياتنا الوطنية 
 

بير علووى المسووتوى القطووري، وهووي تشوومل موون بووين والتوصوويات التاليووة توطوود أهووم الوودروس للتوودا
  :غيرها

 
ينبغي للدوا أن تنشم  وتعمزز آليمات مشمترية بمين الموزارات مسمؤولة عمن األممن  (أ)

 واستراتيجيات، وسياسات وبرامج التغذية   الوطني الغذائي
أن تُشكَّل وتُنسَّ  تلمك اآلليمات، بشمكل مثمالي، علمى مسمتوى حكمومي رذيمع،  ينبغي (ب)

د ذي قانون وطني، وأن تشر  وأن  الوزارات أو الوياالت الوطنية من  ممثليتُوحَّ
والتغذيممة، بممما ذممي ذلممك الزراعممة،  الغممذائيجميممع المجمماالت ذات الصمملة بمماألمن 

والحمايممة االجتماعيممة، والتنميممة والصممحة، والبنيممة التحتيممة، والتعلمميم، والماليممة، 
 والصناعة والتكنولوجيا  

والتغذيممة، سممواء يانمم  واردة ذممي  الغممذائييجيات الوطنيممة لألمممن ينبغممي لالسممترات (ج)
الحممد مممن الفقممر، أن تكممون  اسممتراتيجياتاسممتراتيجيات إنمائيممة أوسممع نطاقمماً أو ذممي 
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شاملة وأن تعزز النظم الغذائية المحلية والوطنية، وأن تتناوا جميمع ريمائز األممن 
إليهمما، واسممتخدامها، والتغذيممة، بممما ذممي ذلممك تواذرهمما، وسممبل الوصمموا  الغممذائي

 واستقرارها 
ينبغممي لآلليممات أن تُنشممأ أو تُعممزز مممن أجممل تنسممي  االسممتراتيجيات والتممدابير مممع  )د(

المستويات المحلية الحكومية  ويجب أن تنظر الدوا ذي إقامة منابر وأطر متعمددة 
األطممراف علممى المسممتويين المحلممي والمموطني مممن أجممل تصممميم، وتنفيممذ، ورصممد 

األمممن الغممذائي والتغذيممة، والتشممريعات، والسياسممات والبممرامج ذات  اسممتراتيجيات
. الصلة، ربما من خالا دمج اآلليمات المتعمددة األطمراف ممع آليمات تنسمي  وطنيمة

ويجمممب أن يضمممم أصمممحاب المصممملحة، ييفمممما همممو مالئمممم، الحكوممممات المحليمممة، 
والمجتمممع المممدني، والقطمماع الخمما ، ومنظمممات المممزارعين، وصممغار منتجممي 

ألغذية التقليديين، ومنظمات النسماء والشمباب، وممثلمين عمن المجموعمات األيثمر ا
تضررا من انعدا  األمن الغذائي، وحينما يكون مالئماً، الجهات المانحة والشرياء 

 ذي التنمية 
تطوير و أو تعزيمز عمليمة رسمم الخمرائط، وآليمات الرصمد ممن أجمل زيمادة تنسمي   (هـ)

 لف أصحاب المصلحة، وتشجيع المساءلة التدابير التي يتخذها مخت
ولدى تصميم االستراتيجيات والبرامج الوطنية لألممن الغمذائي والتغذيمة، يجمب أن  (و)

متوقعة أو السلبية التي قد تتأتى  تسعى الدوا إلى النظر ذي التأثيرات المحتملة الال
 عنها على األمن الغذائي والتغذية ذي دوا أخرى.

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

 
تنخممرط لجنممة األمممن الغممذائي العممالمي اآلن ذممي عمليممة مسممتمرة لتعزيممز عمليممة رسممم خممرائط األمممن 
الغممذائي والتممدابير التغذويممة علممى المسممتوى القطممري مممن أجممل تحسممين تنسممي  وتوذيمم  السياسممات 

التدابير بتدذقات الموارد، ويل ممن الجهمات المانحمة والمحليمة والبرامج، واستكشاف ارتباطات هذه 
 والمؤسسات المنفذة والمواقع والشعوب المستفيدة من ذلك. 

 
 تنفيذ الخطوط التوجيهية للحق في الغذاء 2 -ألف

 
وباإلضاذة إلى التوصيات الواردة ذي القسم الساب ، ذنن الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعماا 

لح  ذي الغذاء ذي سيا  األمن الغذائي الوطني تقمدال  للبلمدان توجيهمات عمليمة لوضمع أطمر المطرد ل
 مؤسسية وقانونية ذعالة ومالئمة، وإنشاء آليات رصد مستقلة، وتنفيذ هذه األطر.

 
ويُوصى بالخطوات السبع التالية لتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعماا المطرد للح  ذي 

 : 84يا  األمن الغذائي الوطنيالغذاء ذي س
 

: تحديد من هم الذين يعانون من انعدا  األمن الغذائي، وأين يعيشون، ولمماذا يعمانون الخطوة األولى
أة، وتحليمل األسمباب الكامنمة وراء انعمدا  أممنهم الغمذائي لتمكمين  من الجوع.  واستخدا  بيانات مجمزال

 الحكومات من توجيه جهودها بشكل أذضل. 
 

: إجمممراء تقيممميم دقيممم ، بالتشممماور ممممع أصمممحاب المصممملحة الرئيسممميين، للسياسمممات، الثانيوووة الخطووووة
والمؤسسممات، والتشممريعات، والبممرامج، ومخصصممات الميزانيممة القائمممة وذلممك لتحديممد المعوقممات 

 والفر  بشكل أذضل من أجل تلبية االحتياجات والحقو  المتعلقة بانعدا  األمن الغذائي. 
 

لى أساس هذا التقييم، اعتمماد اسمتراتيجية وطنيمة لألممن الغمذائي والتغذيمة قائممة : وعالخطوة الثالثة
على حقو  اإلنسان باعتبارها خارطمة طريم  للعممل الحكمومي المنسم  ممن أجمل اإلعمماا المطمرد 
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. وينبغممي أن تشمممل هممذه االسممتراتيجية غايممات، وأطممراً زمنيممة، ومسممؤوليات،  للحمم  ذممي غممذاء يممافا
 روذة للجميع، وينبغي أن تشكل األساس لتخصيص موارد الميزانية. ومؤشرات للتقييم مع

 
: تحديممد أدوار ومسممؤوليات المؤسسممات العامممة ذات الصمملة علممى جميممع المسممتويات الخطوووة الرابعووة

لضمممان الشممفاذية، والمسمماءلة، والتنسممي  الفعمماا، وإذا اقتضمم  الضممرورة ذلممك، إنشمماء وإصممالح أو 
 امة وهيكلها. تحسين تنظيم هذه المؤسسات الع

 
: النظممر ذممي إمكانيممة إدممماج الحمم  ذممي الغممذاء ضمممن التشممريعات الوطنيممة، مثممل الخطوووة الخامسووة

الدستور، أو قانون إطاري، أو قانون قطاعي، وبمذلك يوضمع معيمار ملمز  وطويمل األجمل للحكوممة 
 وأصحاب المصلحة.

 
امج، والمشماريع، بغيمة قيماس : رصد تأثير ونتائج السياسات، والتشمريعات، والبمرالخطوة السادسة

إنجممازات األهممداف المعلنممة، وسممدال الثغممرات المحتملممة، وتحسممين العمممل الحكممومي بصممفة مسممتمرة. 
ويمكن أن يشمل هذا تقييمات تأثير السياسات والبرامج ذي ما يتعل  بالح  ذمي الغمذاء. ويلمز  إيمالء 

خاصممة النسمماء واألطفمماا اهتممما  خمما  إلممى رصممد حالممة األمممن الغممذائي للفئممات المستضممعفة، و
 والمسنين، ووضعهم التغذوي، بما ذي ذلك انتشار حاالت نقص المغذيات الدقيقة.

 
: إنشاء آليات للمساءلة والمطالبات، قد تكون قضائية، أو خمارج نطما  القضماء، أو الخطوة السابعة

يحي دون إدارية، لتمكين أصحاب الحقو  من مسماءلة الحكوممات، وضممان اتخماذ اإلجمراء التصمح
 تأخير عندما ال تُنفَّذ السياسات أو البرامج، أو ال تُقدَّ  الخدمات المتوقعة



 

41 

اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي 
 والتغذية

 

 

قصووة نجوواح فووي إعطوواء الطووابع الماسسووي للتنسوويق بووين و ارات متعووددة ومشوواركة  -البرا يوول 
 المجتموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووع المووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودني

  85لمواجهة انعدام األمن الغذائي، وتعزيز الحق في الغذاء

 
  األمممن الغممذائي، وسمموء التغذيممة والجمموع، رغممم حيويممة قطمماع تصممدير علممى خلفيممة اسممتمرار انعممدا

. ، برعايمة المرئيى لموال، اسمتراتيجية القضماء التما  علمى الجموع1223األغذية، أطل  البرازيل عما  
زت البالد األمن الغذائي والح  ذي الغذاء على عدة جبهات، من خالا قوانين  ومنذ ذلك الحين، عزال

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

يهيئمة استشمارية للمرئيى. وتمألف ذمي  1223وتمال إنشاء مجلى وطني لألمن الغمذائي والتغمذوي عما  
ثلثيه من ممثلي المجتمع المدني ذي حين شكالل الثلث األخير ممثلون حكوميمون، وترأالسمه ممثمل عمن 

نون يجممزء ممن إطمار مؤسسمي وطنمي لألممن الغممذائي وورد همذا المجلمى ذمي القما. المجتممع الممدني
والتغممذوي ضمممال أيضمماً مجممالى مماثلممة متعممددة أصممحاب المصمملحة لألمممن الغممذائي والتغممذوي علممى 

ويقدال  المجلى الوطني المشمورة إلمى غرذمة مشمترية بمين الموزارات لألممن . مستوى الدولة والبلدية
. بتنفيممذ االسممتراتيجية الوطنيممة لألمممن الغممذائيالغممذائي والتغممذوي، وهممي آليممة تنسممي  حكوميممة مكلالفممة 

وزارة وويالمة  19ويترأالس هذه الغرذة وزير التنمية االجتماعية ومكاذحة الجوع، ذي حين اعتمدتها 
 بما ذيها وزارات المالية، والتخطيط، والزراعة، والعمل، والتربية.

 
ع الممدني علمى ياذمة المسمتويات وشكالل التنسي  العمي  بين الموزارات، والحموار الوثيم  ممع المجتمم

عوامل أساسية من أجمل إنجماح عمليمة تصمميم مجموعمة واسمعة ممن البمرامج الحكوميمة التمي تشممل 
استراتيجية القضاء التا  على الجوع، وتنفيذها واإلشراف عليها.  واألهم ممن بمين همذه البمرامج همو 

مشمروط، المذي يسمتند إلمى قاعمدة بيانمات لتحويل المماا النقمدي ال Bolsa Famíliaبرنامج بولسا ذاميليا 
نمات  شاملة عن األسر والمستفيدين، تنفالذه الحكومات المحلية ويشرف عليه المجتممع الممدني. والمكوال
الرئيسممية األخممرى هممي االئتمممان، والمممدخالت، والتممأمين، وبممرامج الممدعم الفنممي لصممغار منتجممي 

العائليممة  والبرنممامج المموطني للتغذيممة  األغذيممة  وبرنممامج لشممراء األغذيممة يطمماا منتجممات الزراعممة
المدرسمية المذي يشممل جميمع تالممذة الممدارس االبتدائيممة، ويموذر التنموع ذمي المنظم الغذائيمة واقتنمماء 

 منتجات محلية من الحيازات الصغيرة. 
 

، 1212وذممي عمما  . وقممد أُطلقمم  اسممتراتيجية القضمماء التمما  علممى الجمموع مممن منظممور حقممو  اإلنسممان
س الح  ذ ي الغذاء ذي الدسمتور يحم  أساسمي. وبنماًء عليمه، تقمو  الهيئمة الدائممة المعنيمة بمالح  تكرال

اإلنسمماني ذممي غممذاء يمماف، التممي أنشممأها المجلممى المموطني، بممالنظر ذممي البممرامج والسياسممات العامممة. 
 وأثبت  استراتيجية القضاء التا  على الجوع ذعاليتها ذي الحد من الفقر وانعمدا  األممن الغمذائي، بمما
يساعد البرازيل ذي تحقيم  غايمات األهمداف اإلنمائيمة لأللفيمة لجهمة الحمدال ممن الفقمر الممدقع والجموع 

، وإخمراج ماليمين األشمخا  ممن حالمة 1212ووذيات األطفاا، قبل المدة الزمنيمة المحمدالدة ذمي عما  
التا  على الجوع الفقر المدقع.  وتشكالل النماذج المؤسسية والبرامج التي أنشأتها استراتيجية القضاء 

 مصدر إلها  لمبادرات مماثلة تتخذها عدة بلدان ذي أذريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية.
 

 تحسين الدعم اإلقليمي للتدابير الوطنية والمحلية -باء
 

على الرغم من أن المستوى القطري هو المستوى األيثر حيوية، ذمنن معظمم البلمدان أمامهما ذرصمة 
وتتمثممل بعمم  أدوار المنظمممات . التنسممي  والتعمماون علممى المسممتوى اإلقليمممي االسممتفادة مممن تحسممين

الحكوميممة الدوليممة اإلقليميممة، وذقمماً لوالياتهمما، ذممي تقممديم حممواذز سياسممية وتوجيهممات تقنيممة لتعزيممز 
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االسمممتجابة علمممى المسمممتوى القطمممري، والمسممماعدة ذمممي بنممماء أسممموا  إقليميمممة، ممممع تجميمممع مخممماطر 
ر الكثير من المنظمات اإلقليمية أطراً سياساتية توذر أساسماً مفاهيميماً واستجابات أعضائها. وقد  طوال

لوضممع سياسممات وطنيممة، وتقممديم توجيهممات عمليممة بشممأن عمليممات التخطمميط الشممامل.  وتُعتَبممر هممذه 
العمليات أساسية لتشجيع ودعم الشرايات الالزمة علمى المسمتوى القطمري ممن أجمل تحسمين األممن 

 الغذائي والتغذية.  
 

وبنمكممان الهيئممات اإلقليميممة، وذقمماً لوالياتهمما، أن تممؤدي دوراً مهممماً ذممي وضممع السياسممات اإلقليميممة 
وتسمتند مثمل همذه . للتعامل مع أبعاد األمن الغذائي والتغذية عبر الحدود، وبنماء أسموا  إقليميمة قويمة

وهمي تلبمي . السمتهال السياسات إلى عوامل التكاممل األقاليميمة القويمة بمين اإليكولوجيما واإلنتماج وا
الحاجة إلى إدارة مشترية للموارد العابرة للحدود مثل األنهمار، وأحمواا األنهمار، وطبقمات الميماه 
. الجوذيممة، واألراضممي الرعويممة، والممموارد البحريممة، واإلدارة المشممترية لآلذممات العممابرة للحممدود

يمة، ومعالجمة قضمايا معينمة مثمل وتشمل مثمل همذه السياسمات اسمتثماراً إقليميماً لتعزيمز الجهمود الوطن
إزالة الحواجز التجارية بين األقماليم، وتعزيمز سالسمل القيممة اإلقليميمة، ومواءممة نظمم المعلوممات، 

 وتنسي  نظم الرصد لحاالت الطوارئ الغذائية، وتعبئة الموارد.
 

، والحكومممات، وتمموذر المنممابر اإلقليميممة، وذقمماً لوالياتهمما، حيالممزاً للحمموار بممين التجمعممات اإلقليميممة
مر االتفمما  المشممتر  علممى المبممادئ المشممترية . والجهمات المانحممة وويمماالت األمممم المتحممدة وهممى تيسال

والتدابير المقترحة، وتمهد الطري  لتحسين التواذ  بين السياسات. وبنمكانها أيضاً أن تتيح الفر  
ا يشجع على تنسي  أما  رصد األداء وتقييمه، ومتابعة المصروذات الحكومية وتدذقات المعو نة، ممال

أذضممل بممين الجهممات المانحممة، ومصممارف التنميممة اإلقليميممة المتعممددة األطممراف، وويمماالت األمممم 
وعلممى المرغم مممن يونهما غيممر إقليميمة بممالمعنى الصمار ، ذممنن تلمك المنممابر التمي تسممتخدمها . المتحمدة

ومجموعة  86ذي الميدان االقتصادي البلدان النظيرة أو المتماثلة التفكير مثل منظمة التعاون والتنمية
 العشرين، تقو  بالعديد من األدوار ذاتها. 

 
وذي النهاية، يمكن للمنظمات والمنابر اإلقليمية أن توذر سمطحاً بينيماً مفيمداً بمين المسمتويين العمالمي 
 والوطني، من خالا اإلسها  ذي نشر وتكييف الممارسات والدروس المقبولة دولياً ذي سيا  إقليمي

 .مناسب، وعن طري  مؤسسات أقوى هي أقرب إلى الحكومات الوطنية
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ومن أجل التحقيق الكامل للمزايا الواردة أعال  وتحسوين الودعم مون جانوب األجهوزة اإلقليميوة إلوى 
 التدابير الوطنية، حيثما هو مناسب، يُوصى باتباع اإلجراءات التالية، من جملة إجراءات أخرى:

 
آليمات التنسمي  اإلقليميمة التمي تشمر  جميمع أصمحاب المصملحة ذوي  تطوير أو تعزيمز (أ)

الصلة، لتطوير أو تحديث استراتيجيات أو أطر إقليمية لألمن الغذائي والتغذيمة، والتمي 
مممل جوانمممب القممموة والمزايممما المقارنمممة لمممدى  سممموف تسمممتفيد ممممن خصمممائص اإلقلممميم وتفعِّ

 المؤسسات اإلقليمية الحالية  
لف الجهود اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، وتوحيمدها أو تنسميقها لوضمع التقريب بين مخت (ب)

 استراتيجيات، وسياسات وملكية إقليمية واضحة لألمن الغذائي والتغذية 
تشجيع االرتباطات بين اآلليات واألطر اإلقليمية ولجنة األممن الغمذائي العمالمي، وذلمك  (ج)

الرامممي إلممى تحسممين التقممارب بممين بعممدة طممر  مممن بينهمما تشممجيع االتصمماا المتبممادا 
 السياسات واتالساقها  

تعزيز التواذ  والتماسك بين المساهمات التقنيمة والماليمة التمي تقمدمها المعونمة الدوليمة،  )د(
والمصمممارف اإلقليميمممة والويممماالت اإلقليميمممة التقنيمممة والمنمممابر اإلقليميمممة للممممزارعين، 

 االستراتيجيات الوطنية واإلقليمية  والقطاع الخا  ومنظمات المجتمع المدني لدعم 
زيمممادة المممدعم المممذي تقدممممه الجهمممات المانحمممة لعمليمممات التكاممممل االقتصمممادي اإلقليممممي،  (هـ)

يشرياء ذعالين لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات وسياسات  واستخدا  الكيانات اإلقليمية
 وبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرامج وطنيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 لألمن الغذائي والتغذية 
مية بشأن التجارة ذي المدخالت والمنتجمات الزراعيمة، ومراعماة اتسا  السياسات اإلقلي (و)

 المعايير المتالف  عليها إقليمياً ودوليا من أجل تيسير التجارة األقاليمية  
النظر ذي الحاجة، من بين أمور أخمرى، الحتياطيمات اسمتراتيجية ممن األغذيمة لغايمات  (ز)

ع اإلنسانية، وشبكات أمان اجتماعي، أو أدوا الطوارئ ت أخمرى إلدارة المخماطر تشمجال
 األمن الغذائي وتفيد النساء والرجاا ذي المجتمعات الفقيرة والمهمشة 

تعزيز سالسل القيمة اإلقليمية، وبخاصة من أجل تطوير البنية التحتية، حيث أن  ينبغي (ح)
لتلممك السالسممل القممدرة علممى توسمميع األسمموا  عممن طريمم  تقممديم الحممواذز للمسممتثمرين 

يقوممموا باسممتثمارات طويلممة األجممل ذممي  لكمميواألجانممب ذممي القطمماع الخمما   المحليممين
 عمليمممممممممممممات التجهيمممممممممممممز الزراعمممممممممممممي واألعمممممممممممممماا التجاريمممممممممممممة الزراعيمممممممممممممة،

 مع مراعاة التشريعات الوطنية.
 

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

غممذائي العممالمي، بصممورة منتظمممة، مسممألة تعزيممز الممروابط مممع تنمماقش الجلسممة العامممة للجنممة األمممن ال
المبادرات والعمليات اإلقليمية، وقد ناقش  هذه الجلسة حتى اآلن أيثر ممن عشمر مبمادرات إقليميمة، 

راتهمما األخيممرة مم  متابعممة األقسمما  الخاصممة بلجنممة األمممن الغممذائي 87أو تلقالمم  معلومممات عممن تطوال . وتمال
، وأوصممم  همممذه 1212اإلقليميمممة لمنظممممة األغذيمممة والزراعمممة منمممذ العمممالمي ذمممي جميمممع الممممؤتمرات 

 المؤتمرات بضرورة مواصلة استكشاف جوانب هذه الروابط والتةزرات. 
 

 البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا 
 

البرنامج الشامل للتنميمة الزراعيمة ذمي أذريقيما همو برنمامج زراعمي تمابع للشمراية الجديمدة ممن أجمل 
ا هذا البرنامج، منذ إنشائه عا  NEPADأذريقيا ) تنمية ، إلى إطمار علمى نطما  القمارة 1223(.  وتحوال

ريزال االهتما  ذي رؤيته وخطوطه التوجيهية على الحاجة الماسة إلى استثمارات مستدامة ممن أجمل 
وي ذمي تسريع عجلمة النممو الزراعمي والتقمدال  باتجماه الحمدال ممن الفقمر وتحقيم  األممن الغمذائي والتغمذ
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ويتمثمل همدف البرنمامج الشمامل للتنميمة الزراعيمة ذمي أذريقيما ذمي القضماء . أذريقيا جنوب الصحراء
( توسمميع نطمما  المسمماحة 1علممى الجمموع والحممدال مممن الفقممر، وهممو يقممو  علممى أربممع ريممائز رئيسممية: )

صمملة ( تحسممين البنيممة التحتيممة الريفيممة والقممدرات المت1الخاضممعة لممإلدارة المسممتدامة لألراضممي  )
( البحمموث 4( زيممادة اإلمممدادات الغذائيممة والحممد مممن الجمموع  و)3بالتجممارة للوصمموا إلممى السممو   )

 الزراعية، ونقل التكنولوجيا واعتمادها.  
 

علمى  -ويقضمي البرنمامج الشمامل للتنميمة الزراعيمة ذمي أذريقيما بمالجمع بمين عمدة أطمراف رئيسميين 
ل تحسممين التنسممي ، وتقاسممم المعممارف، وتعزيممز مممن أجمم -المسممتوى القمماري، واإلقليمممي، والمموطني 

الجهود المشترية والمنفصلة الرامية إلى تحقي  أهمداف البرنمامج.  وقمد أذضم  جهمود التعماون إلمى 
اتسا  ملحوظ لدعم الجهات المانحة ألنشطة البرنمامج وبرامجمه االسمتثمارية، ممع الشمراية الجديمدة 

تصمادية اإلقليميمة، واالتحماد األذريقمي، وممع عمدد ممن من أجل التنميمة ذمي أذريقيما، والجماعمات االق
مه إلمى التنميمة الزراعيمة  الجهات المانحة والحكومات األذريقية، للعمل على اتسا  أيبر للدعم الموجال
والحدال من الفقر. ويذلك، تممال حشمد شمرياء ذمي التنميمة ومؤسسمات متعمددة األطمراف حموا البرنمامج 

قيا.  وقد قا  يلال من منظمة األغذية والزراعة، والصمندو  المدولي الشامل للتنمية الزراعية ذي أذري
للتنميممة الزراعيممة، والبنممك الممدولي، والويالممة األمريكيممة للتنميممة الدوليممة، وبرنممامج األغذيممة العممالمي 

 بتوذير دعم ملحوظ لتقد  البرنامج الشامل للتنمية الزراعية ذي أذريقيا.
 

ة اقتصمادية إقليميمة واحمدة )الجماعمة االقتصمادية لمدوا غمرب بلداً وجماعم 19، نجح 1229ومنذ عا  
بلمداً ممن  11أذريقيا( ذي إنجاز مواثي  البرنامج الشامل للتنمية الزراعية ذي أذريقيا، ذي حين انتهمى 

مليممون دوالر أمريكممي مممن  172وضممع خطممط وطنيممة لالسممتثمار الزراعممي وتلقالمم  سممتة بلممدان مبلممغ 
ولكي يظل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية ذي أذريقيما . ألمن الغذائيالبرنامج العالمي للزراعة وا

منطلقاً مرجعياً وإطاراً منسمقاً لتنميمة المنُظم الزراعيمة والغذائيمة ذمي اإلقلميم، يمتمال الترييمز علمى نحمو 
أيبر على تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية لمربط المواثيم  وخطمط االسمتثمار بعمليمات السياسمات 

 يزانيات وآليات التمويل.والم
 

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

ويتوجممب علممى المجتمممع الممدولي أن . سمميتطلالب التغلممب علممى آذممة الجمموع تضمماذر جهممود العممالم بأسممره
هود اإلقليمية والوطنية  يضطلع بدورين رئيسيين ذي هذا الصدد: الدور األوا هو تحسين دعمه للج

 .والثاني هو تنسي  االستجابات للتحديات العالمية ذات الصلة بانعدا  األمن الغذائي وسوء التغذية
 

وقد أيالد المجتمع الدولي مراراً وتكراراً التزامه بدعم الحكوممات الوطنيمة ذمي جهودهما الراميمة إلمى 
لألمممن الغممذائي العممالمي المسممتدا  التزاممماً  ويشمممل التأييممد علممى مبممدأ روممما األوا. مكاذحممة الجمموع

 بتكثيف المدعم المدولي لتعزيمز االسمتراتيجيات اإلقليميمة الموجهمة قطريماً، ولوضمع خطمط اسمتثمار 
ذيتالصمالن  4و  1أمما المبمدءان . موجهة قطرياً، ولتشجيع المسمؤولية المتبادلمة والشمفاذية والمسماءلة 

. ويتنمماوا هممذه القضممية أيضمماً بيممان  اليممويال  88للبلممدان مباشممرة بتحسممين الممدعم الممدولي الممذي يُقممد 
وإعمالن بماريى بشمأن ذاعليمة المعونمة، وجمدوا  1229المشتر  بشمأن األممن الغمذائي العمالمي لعما  

 أعماا أيرا. 
 

وهي تتراوح بين بلمدان مانحمة ذرديمة، . والجهات المقدمة للمساعدة اإلنمائية الدولية يثيرة ومتنوعة
متعمممددة األطمممراف، ومؤسسمممات تمويمممل دوليمممة وإقليميمممة، ومنظممممات دوليمممة غيمممر وويممماالت دوليمممة 

حكومية، ومؤسسات للقطاع الخا . ويتمثل التحدي بالنسبة للحويمة العالميمة ذمي ضممان أال تقمو  
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هذه الجهات الفاعلة المختلفة بأنشطة مزدوجة، وأال تُلقي متطلباتها اإلدارية أعباء غير معقولة على 
 المسمممممممتفيدة. ويعنمممممممي التجمممممممزؤ الشمممممممديد أن الكثيمممممممر ممممممممن البلمممممممدان الناميمممممممة عمممممممات  البلمممممممدان

ال تممزاا تعمممل جاهممدة للتوذيمم  بممين احتياجاتهمما االسممتراتيجية وأولوياتهمما الخاصممة مممع اإلجممراءات، 
وتزداد هذه . والشروط، واألطر الزمنية، والحدود القصوى، وملفات طائفة واسعة جداً من الشرياء

البلدان نمواً، والتي تفتقمر عمادة إلمى المموارد وإلمى القمدرات إلدارة عمدد يبيمر  المشكلة حدالة لدى أقلال 
 من الشرايات وتعتمد على المساعدات الدولية بدرجة أيبر.

 
وتبذا منظمات ووياالت منظومة األمم المتحدة جهوداً يبيرة لتبسيط وتنسي  مساعداتها ممن خمالا 

المتحممدة، وممن خممالا البرمجممة المشمترية، وعممن طريمم   مما تقممو  بمه األذرقممة القطريممة التابعمة لألمممم
وقمد  89بع  األنشطة من قبيل األهداف اإلنمائية لأللفية، والمفهو  التجريبي الخا  بتوحيد األداء

رت أيضاً إطار العمل الشامل المحدَّث التابع لألمم المتحدة لتوجيه وتنسي  تدابيرها.   طوال
 

لمية ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية، ذقد تم إحراز بعم  وذي ما يتعل  بالتصدي للتحديات العا
التقمد  ذممي تنمماوا القضممايا التممي تتطلممب جهمموداً عالميممة مممن قبيممل تغيممر المنمماخ، والتنمموع البيولمموجي، 
والموارد الوراثية، وتقلبات األسعار، والصيد الدولي، والتجارة، ومعايير األغذية، وغيرها. وعلمى 

، ذسوف يتطلالمب 1221  السياسي واألولويات قد تسارع  منذ أزمة الغذاء عا  الرغم من أن االهتما
تحقيمم  مزيممدا مممن التقممد ، ذممي يثيممر مممن الحمماالت، إيجمماد تواذمم  ذممي اآلراء والتغلممب علممى بعمم  

 االختالذات السياسية واالقتصادية الصعبة )أُنظر الفصل السادس(.
 

تيجية تهودف إلوى تحقيوق دعوم عوالمي محسَّون  ومع  لك، يقوم توافق واسع في اخراء حول اسوترا
للجهوود القطريوة واإلقليميووة، وللتصودي بصوورة أفضوول للتحوديات العالميوة، وهووي تشومل العناصوور 

 :الرئيسية التالية، من بين غيرها: 
 

 تحسين الدعم العالمي للمستويين اإلقليمي والقطري
 

ممممات الدوليمممة، والمنظممممات للمنظ ينبغمممي اعتمووواد الووونَهج االسوووتراتيجي والبرامجوووي: (أ)
اإلقليمية، ووياالت التنمية وغيرها أن تنأى عن المشروعات المنعزلة وتتجه نحو نهج 

يشمتمل علمى اسمتراتيجيات موجهمة قطريماً يرييمزة أساسمية لهما،  وبرامجمي استراتيجي
ل أن يتم ذلك من خالا شراية مع جهات مانحة أخمرى ترممى إلمى توسميع نطما   ويُفضَّ

  المبادرات 
للبلدان المتقدمة، والبلدان النامية، والوياالت المتعددة األطمراف  ينبغي التعاون التقني: (ب)

أن تتعاون من أجل زيادة التةزر ذي جهودها الرامية إلى تعزيز األمن الغذائي والتغذية 
وذلممك عممن طريمم  التعمماون التقنممي، بممما ذممي ذلممك تطمموير القممدرات المؤسسممية ونقممل 

 ادة اإلنتاجية الزراعية المتصلة باألمن الغذائي والتغذية  التكنولوجيا، وزي
لهممذا التعمماون أن يحظممى  ينبغممي 90التعوواون بووين الجنوووب والجنوووب والتعوواون الثالثووي (ج)

بالدعم حيث أنمه يموذالر ذرصماً حقيقيمة لنقمل الخبمرات السياسمية والتكنولوجيمات الالزممة 
وهمو يفمتح أيضماً آذما  االسمتثمار وذمر  . لدعم اإلنتاجية الزراعية لدى البلدان الناميمة

 السو  ذي ميدان نشاط أيثر يسراً مما هو قائم حالياً بالنسبة لكثير من المنتجين 
ينبغمي للبلمدان، والمنظممات الدوليمة، والمجتممع الممدني، والقطماع الخما ،  الشراكات: )د(

جيع وجميممع المنظمممات غيممر الحكوميممة ذات الصمملة، وأصممحاب المصمملحة اآلخممرين تشمم
تعزيممز الشممرايات، والعمممل المنسمم  ذممي الميممدان، بممما ذممي ذلممك بممرامج مشممترية وبممذا 
مب علمى منظممات دوليممة أخمرى، وبخاصمة ويمماالت  الجهمود لتنميمة القمدرات  يممما يتوجال
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ز أيثمر شمراياتها ذمي إطمار  ها روما، أن تعزال  مبمادئاألغذية التابعة لألمم المتحدة ومقرال
 ة توحيد األداء ذي األمم المتحدة   التسليم يمنظمة واحدة  ومبادر

دعمم التممدابير علمى المسممتوى  رسوم خورائط األموون الغوذائي والتغذيوة وتوودفقات المووارد: (هـ)
القطممري التممي تسممهم ذممي رسممم خممرائط شمماملة لتممدابير األمممن الغممذائي والتغذيممة وتممدذقات 

  91قاربالموارد، تح  إشراف البلد المستفيد، من أجل تشجيع زيادة المواءمة والت
ينبغي أن تبذا البلدان المانحة جهوداً ملموسة ممن أجمل  :92المساعدة اإلنمائية الرسمية (و)

ذمي المائمة ممن المدخل  2.7بلوغ األرقا  المستهدذة للمساعدة اإلنمائيمة الرسممية ومعمدلها 
ذممي المائممة إلممى أقممل  2.1إلممى  2.12، إلممى البلممدان الناميممة يكممل، ومممن 93القممومي اإلجمممالي

 ن نمواً، حسب االقتضاء. البلدا
ينبغي للبلدان التمي تقمد  المسماعدة الغذائيمة أن تضمعها علمى أسماس  المساعدة الغذائية: (ز)

تقييم سليم لالحتياجات، تشار  ذيمه الجهمات المسمتفيدة وأصمحاب شمأن آخمرون، حيثمما 
أمكممن، وأن تسممتهدف بشممكل خمما  الفئممات المحتاجممة والمستضممعفة. ويجممب أن تُقممدَّ  

عدة الغذائيمة ذقمط حمين تشمكالل الوسميلة األيثمر ذعاليمة ومالءممة لتلبيمة االحتياجمات المسا
ويمكممن أن تممؤدي المسمماعدة الغذائيممة دوراً . الغذائيممة والتغذويممة لممدى الشممعوب األضممعف

حيوياً ذي إنقاذ األرواح، وحماية سبل المعيشة، وبناء قدرة الناس على الصمود. وعلمى 
ينبغممي للمسمماعدة الغذائيممة أن تتالذممى خلمم  حالممة تبعيممة غممرار ياذممة أشممكاا المسمماعدة، 

واتكمماا لممدى المتلقممين. وينبغممي شممراء األغذيممة، حيثممما يممان ذلممك ممكنمما ومالئممماً، علممى 
 أساس محلي وإقليمي، أو أن تُوذَّر على شكل ماا نقدي أو قسائم تحويل.

كانية مواصملة تمدابير ينبغي للبلدان والمنظمات الدولية أن تنظر ذي إم الدْين الخارجي: (ح)
تخفيف أعباء الديون الخارجية من أجل تحرير الموارد لمكاذحة الجوع، والتخفيف ممن 

 .94وطأة الفقر ذي الريف والحضر، وتعزيز التنمية المستدامة
 

 التصدي للتحديات العالمية
 

رئيسمياً  : يمكن أن تؤدي التجارة المحلية، والوطنية، واإلقليميمة، والدوليمة دوراً التجارة (1)
ذممي تعزيممز التنميممة االقتصممادية والتخفيممف مممن وطممأة الفقممر، ويممذلك ذممي تحسممين األمممن 
ع التجممارة اإلقليميممة  الغمذائي والتغذيممة علممى المسممتوى المموطني  وينبغمي للبلممدان أن تشممجال
والدولية باعتبارهما إحمدى األدوات الفعالمة الالزممة للتنميمة  وممن المهمم ضممان اتالسما  

ية واإلنمائية والبيئية، والوظائف االجتماعيمة واالقتصمادية والسياسمية السياسات التجار
 التي تؤثر على نتائج استراتيجيات مكاذحة الفقر وانعدا  األمن الغذائي   

: زيادة القدرات الوطنية لدى البلدان النامية، وتعزيز التعاون المدولي ونقمل تغير المناخ (1)
لتغيالمر المنماخ، ويفماءة نظمم  السملبيةيالف مع التمأثيرات التكنولوجيا اآليلة إلى تحسين التك

 اإلنتاج   
: تشممجيع الشممرايات بممين القطمماعين العمما  والخمما  ويممذلك البحمموث الزراعيممة البحوووث (3)

 الوطنيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة والدوليممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة،
بما ذي ذلك التعاون الثنائي والمتعدد األطراف ذي مجاا البحوث، وبخاصة تح  مظلالة 

ث الزراعية الدولية، وبالتنسي  مع المؤتمر العمالمي المعنمي الجماعة االستشارية للبحو
 . 95بالبحوث الزراعية من أجل التنمية

 لكي يحدث  لك: ربط السياسات والبرامج بالموارد -دال

تتوقف اسمتدامة الجهمود الراميمة إلمى تحقيم  األممن الغمذائي والتغذيمة للجميمع ذمي المقما  األوا علمى 
ما يتعلم  بالتمويمل القطماعي ذمي البلمدان الناميمة، هنما  تواذم  ذمي اآلراء  وذي. اإلنفا  العا  للبلدان
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بشأن الحاجة إلى زيادة حصة اإلنفا  العا  المريز على الزراعة، واألمن الغذائي والتغذية.  وعلى 
الرغم من وجود تفاوت ملحموظ بمين تقمديرات المتطلبمات التمويليمة العالميمة، ذمنن هنما  اتفاقماً عامماً 

ورة عكى التراجع ذمي االسمتثمار ذمي مجماا الزراعمة واألممن الغذائـمـي والتغـمـذية خمالا على ضر
السمنوات الخمممى والعشممرين الماضممية والتعمموي  عنممه، وتنفيممذ االلتزامممات التممي تممم التعهممد بهمما ذممي 

 الماضي.  
 

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

 
للميزانيمممات الوطنيمممة أن تُخصمممص بوضممموح مممموارد مسمممتقرة ومجديمممة لتنفيمممذ  ينبغمممي (أ)

أن يَُخَصمممص  وينبغمممياالسمممتراتيجيات الوطنيمممة الخاصمممة بممماألمن الغمممذائي والتغذيمممة، 
جاهمدة لضممان أال وينبغمي للمدوا أن تسمعى . استخدامها بصورة شفاذة وقابلة للمسماءلة

تؤثر التخفيضات ذي الميزانية سلباً على حصوا الفئات األشمد ذقمرا ذمي المجتممع علمى 
  96غذاء يافا 

منة وأيثمر  (ب) يجب أن تشمل التقديرات العالمية تكلفة تطموير وتنفيمذ بمرامج اجتماعيمة محسال
  97والتغذية الغذائياستدامة وشبكات أمان، يعنصر مالز  لجدوا أعماا األمن 

ذمممي الزراعمممة والسممميما اسمممتثمارات  ياألهميمممة الرئيسمممية لالسمممتثمار الخممما  المحلممم (ج)
المزارعين، وضرورة إيجاد طر  لحشد وتحرير قدرات إضاذية من قدرات االستثمار 

، وذلك عن طري  زيمادة إمكانيمات الحصموا علمى الخمدمات الماليمة والوصموا يالمحل
بتكارية من أجمل: تقلميص مخماطر اإلقمراا إلى األسوا   ذقد يتطلالب ذلك نُهج تمويل ا

للزراعمممة  وتطممموير النمممواتج الماليمممة المناسمممبة للممممزارعين  وتحسمممين أداء األسممموا  
  98الزراعية  وزيادة إلما  المزارعين بالمسائل المالية

ال تزاا المساعدة اإلنمائية الرسمية تؤدي دوراً مهماً ذي تنسي  وتسريع تخطيط وتنفيذ  )د(
ار الخاصممة بمماألمن الغممذائي والتغذيممة  وال يجممب أن تتقيالممد مكاذحممة نقممص خطممط االسممتثم

التغذيممة والجمموع بالممدخوا الحاليممة المتممواذرة لممدى البلممدان الناميممة. يممما أن المسمماعدة 
اإلنمائية الرسمية ذات أهميمة حاسممة لمدعم االسمتثمارات الرئيسمية العاممة بمما ذمي ذلمك 

البنيمة التحتيمة، والبحموث واإلرشماد الزراعمي، البرامج االجتماعية، وشبكات األمان، و
وتطوير القدرات  وينبغمي تحسمين الشمفاذية والمسماءلة ذمي الوذماء بالتزاممات المسماعدة 

 اإلنمائية الرسمية من أجل تحقي  األمن الغذائي والتغذية  
مار العما  يُعتَبَر االستثمار الخا  مصدراً مهماً لتمويل االستثمار، ويُعمدال مكممالً لالسمتث (هـ)

الممذي يريممز علممى المسمماعدة اإلنمائيممة الرسمممية، ولكممن يجممب أن يممتم هممذا االسممتثمار ذممي 
 سيا  يضمن االتسا  مع األهداف الوطنية لألمن الغذائي والتغذية  

 تشكالل التحويالت مصدراً مهماً لتمويل التنمية والنمو االقتصادي ذي العديمد ممن البلمدان (و)
جهمود لتيسمير تعبئمة مموارد التحمويالت لغايمة التنميمة، واألمممن  ويجمب أن تُبمَذا. الناميمة

 الغذائي والتغذية  
ويُعممدال رسممم خممرائط تممدابير األمممن الغممذائي والتغذيممة، وارتباطهمما بتممدذقات الممموارد مهممما  (ز)

 لتعزيز زيادة مواءمة الموارد دعماً لالستراتيجيات والبرامج الوطنية واإلقليمية. 
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 زراعة واألمن الغذائيالبرنامج العالمي لل
 

تتمثل إحدى التحديات الرئيسية التي تواجهها البلدان ذي الحصوا على أمواا لدعم الخطط الوطنية 
وقد ساهم البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغمذائي، المذي أُطلم  ذمي . لالستثمار ذي األمن الغذائي

عملية تنفيمذ التعهمدات التمي قامم  بهما ، ذي مواجهة هذا التحدي من خالا تيسير 1211أبريل نيسان 
تجاه الزراعة واألمن الغذائي.  ويستند همذا  1229بلدان مجموعة الثمانية ذي بيتسبرغ واليويال عا  

ذعالية المعونة، وينسال  دعم الجهات المانحة للخطط االستراتيجية التي توجههما  مبادئالبرنامج إلى 
ا البرنممامج العممالمي للزراعممة واألمممن الغممذائي البلممدان ذممي مجممالي الزراعممة واألمممن الغممذا ئي. ويممموال

االسممتثمارات الضممرورية ذممي األجممل المتوسممط إلممى الطويممل لزيممادة اإلنتاجيممة الزراعيممة  وربمممط 
المممزارعين بالسممو   وخفمم  المخمماطر وأوجممه الهشاشممة  وتحسممين سممبل المعيشممة الريفيممة خممارج 

 المؤسسات، وتطوير القدرات.  المزارع  والنهوا بتوذير المساعدة الفنية، وبناء
 

ويتم تنفيذ البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي يصندو  ممالي وسميط، ممع قيما  البنمك المدولي 
ويتمألف . بدور الوصي وباستضاذة وحدة تنسي  صغيرة تموذالر المدعم للالجنمة التوجيهيمة ذمي البرنمامج

. مويمل للقطماعين العما  والخما  علمى السمواءالبرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي من ناذمذة ت
ممثلمين عمن الجهمات المانحمة وعمن ناذذة القطاع العا ، التي تمديرها لجنمة توجيهيمة تتمألف ممن  وإن 

لبرامج االستراتيجية التمي يوجههما البلمد، المتلقالين، وممثلين آخرين ليى لهم ح  التصوي ، تساعد ا
أو البرامج اإلقليمية التي تتأتى عن مشاورات وتمارين تخطميط علمى نطما  القطماع، أو قطريمة، أو 

مما ناذممذة القطماع الخمما ، التممي  إقليميمة مممن قبيمل البرنممامج الشممامل للتنميمة الزراعيممة ذممي أذريقيما. وأمال
ذهممي مصمممَّمة لتمموذير قممروا تجممري إدارتهمما بشممكل منفصممل مممن جانممب المؤسسممة الماليممة الدوليممة، 

طويلة وقصيرة األجل، وضمانات ائتمانيمة، وأسمهم لمدعم أنشمطة القطماع الخما  ممن أجمل تحسمين 
 التنمية الزراعية واألمن الغذائي. 

 
، بلغ  األمواا التي تمال التعهد بها للبرنامج العالمي للزراعمة واألممن 1211ران وبدءاً من يونيو حزي

مليمون دوالر  721مليار دوالر أمريكي.  وتبلغ التمويالت التي تلقالتها البلدان حتمى اآلن  1.1الغذائي 
 مليممون دوالر أمريكممي لناذممذة 22مليممون دوالر أمريكممي لناذممذة القطمماع العمما ، و 721أمريكممي، منهمما 

 411القطاع الخا . وذي إطمار النمداء األوا لتقمديم المقترحمات لناذمذة القطماع العما ، تممال تخصميص 
عشر بلداً، بما ذيهما بمنغالديش، ويمبوديما، وإثيوبيما، وهمايتي، وليبريما،  الثنيمليون دوالر أمريكي 
ا الالومنغوليا، ونيباا، و نداء الثماني لتقمديم نيجر، ورواندا، وسيراليون، وطاجيكستان، وتوغو.  وأمال

 177ذقممد أدالى إلممى تخصمميص مبلممغ إضمماذي قممدره  1211مممارس آذار  31المقترحممات الممذي أُغلِمم  ذممي 
 .مليون دوالر أمريكي لستة بلدان

 الرصد والمتابعة -هاء

تمنص وثيقمة إصمالح لجنمة األممن الغمذائي العمالمي علمى أن أحمد أدوار همذه اللجنمة يقضمي  بتعزيمز 
وبهذا المعنمى،  ممن شمأن لجنمة األممن . ممارسات الفضلى على المستويات ياذة المساءلة وتقاسم ال

الغذائي العالمي أن تساعد البلدان واألقاليم، حسب االقتضاء، على النظر ذي مما إذا يمان يمتمال تحقيم  
األهداف، وذي سبل الحد ممن سموء التغذيمة وانعمدا  األممن الغمذائي علمى نحمو أسمرع وأيثمر ذعاليمة. 

ذلك وضع آلية مبتكرة، بما ذي ذلك تحديد مؤشرات مشترية، لرصد التقد  الُمحمَرز نحمو وسيتطلب 
األهداف والتدابير المتف  عليها، مع األخذ ذي االعتبار للدروس المستخلصة من عملية لجنمة األممن 

 وتحقيقماً لهمذه الغايمة، أنشمأ مكتمب لجنمة األممن. الغذائي العالمي ذاتهما ومحماوالت الرصمد األخمرى 
َرج  الغذائي العالمي ذري  عمل مفتوح العضموية لوضمع مقترحمات ألجمل الرصمد الفعماا، سموف تُمدك
ذي النسخ الالحقة من اإلطمار االسمتراتيجي العمالمي ذمور اعتمادهما ممن جانمب لجنمة األممن الغمذائي 

 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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ن المكونممات ويتطلممب وضممع اسممتراتيجية شمماملة وقابلممة للمسمماءلة لألمممن الغممذائي والتغذيممة العديممد ممم

وتمرد ذمي . المستقلة، والتي تتفاوت من حيث أهداذها، والنَهكج الذي تتالبعه، والمستوى المفضل للتنفيذ
 .ما يلي المواصفات األساسية والخطوط التوجيهية لبع  أهم هذه العناصر

 
 المساءلة بشإلن االلتزامات والنتائج )أ(
 

وبخاصة للمضي قمدما ذمي اإلعمماا المطمرد للحم  إن المساءلة بشأن االلتزامات والنتائج جوهرية، 
. وتجدر اإلشارة إلى أن البلمدان التمي تحمرز التقمدال  األيبمر ذمي مجمالي األممن الغمذائي  ذي غذاءا يافا
والتغذية هي البلدان التي أظهرت اإلرادة السياسية األيبمر، إضماذة إلمى التمزا  سياسمي وممالي قموي 

ب المصلحة.  ويجب أن تشممل األهمداف الواجمب رصمدها ومفتوح وشفاف بالنسبة إلى جميع أصحا
النممواتج التغذويممة، والحمم  ذممي مؤشممرات غذائيممة، وأداء القطمماع الزراعممي، والتقممد  باتجمماه تحقيمم  

 ، والغايات الُمتَّف  عليها إقليمياً. 1األهداف اإلنمائية لأللفية، وبخاصة الهدف 
 

 صد والمساءلة هي كالتالي:الخمسة التي ينبغي تطبيقها على نظم الر المبادئ
 

يجب أن تستند إلى حقو  اإلنسمان، ممع إشمارة خاصمة إلمى اإلعمماا المطمرد للحم  ذمي  (1)
 غذاءا يافا  

 يجب أن تسمح بمساءلة صانعي القرارات  (1)
يجب أن تكون تشاريية، وأن تشمل عمليات تقييم يشار  ذيها جميع أصحاب المصلحة  (3)

 يثر عرضة والمستفيدين، بما ذيهم األ
يجب أن تكون مبسالطة، إنما مفهوممة، ودقيقمة، وجيمدالة التوقيم ، ومفهوممة ممن الجميمع،  (4)

أة حسممب الجممنى، والفئممة العمريممة، واإلقلمميم، إلممخ، تبمميالن  علممى أن تضمممال مؤشممرات مجممزال
 األثر، والعملية، والنواتج المتوقالعة 

د مممن القممدرات اإلحصممائية ينبغممي أالال تكممون نسممخة عممن الممنظم القائمممة، بممل أن تسممتفي (2)
 والتحليلية الوطنية وتعززها.

 
ويجممري حاليمماً رصممد التقممدال  الُمحممَرز باتجمماه تحقيمم  غايممات األمممن الغممذائي والتغذيممة ذممي العديممد مممن 

وذي حمين تواصمل األجهمزة الدوليمة  (1)المنتديات، بما ذي ذلك األجهزة الدولية واإلقليمية والوطنية
لمي للجمموع وسمموء التغذيممة، والتقممد  الُمحممَرز باتجمماه تحقيمم  األهممداف عملهمما ذممي مجمماا الرصممد العمما

اإلنمائية لأللفية، يجب أن تضع البلدان آلياتهما الخاصمة إلشمرا  أصمحاب شمأن متعمدالدين ذمي رصمد 
التقممد  المحممرز باتجمماه تحقيمم  األهممداف التممي وضممعتها لنفسممها، ورذممع تقممارير بشممأنها، والنظممر ذممي 

 لة وشاملة لألمن الغذائي والتغذية على الصعيد الوطني.خيارات من أجل حويمة ذعا
 

 رصد انعدام األمن الغذائي والجوع ونقص التغذية )ب(
 

ن برصد الجوع الفعلي، أيان قصير األجل أو طويل األجل.  وينبغمي أن يمثمل ذلمك  يتعل  هذا المكوال
وينبغممي لمنظمممة األغذيممة المسممؤولية الرئيسممية للبلممدان، بممدعم مممن المنظمممات اإلقليميممة والدوليممة. 

والزراعة وبرنمامج األغذيمة العمالمي أن يضمطلعا بمأدوار مهممة ذمي همذا الصمدد، تشممل إلمى جانمب 
د  أمور أخرى، نشر تقرير حالة انعدا  األمن الغذائي ذي العالم بشكل سنوي، وهو التقرير الذي يوحال

لومات الوطنية  وتموذير تحليمل أوجمه البيانات التحليلية الواردة من البلدان األعضاء  لدعم نظم المع
وعمليات تقيميم احتياجمات األممن الغمذائي المهممة لمسماعدة البلمدان علمى  99التعرا، وإعداد خرائط

ويمممرد وصمممف لرصمممد المعلوممممات  (1)الحيلولة دون حدوث أزمات غذائية وعلى مواجهتها
 .100ع لألمم المتحدةوأعماا التحليل الجارية حالياً ذي إطار العمل الشامل المحدَّث التاب
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أة حسمب الجمنى  دة بمعلومات مجمزال إن وجود نظم معلوماتية جيدة األداء، ونظم رصد ومساءلة مزوال
والفئة العمرية، ُمهم لتحديد الحالمة الراهنمة للتنميمة الزراعيمة، واألممن الغمذائي والتغذيمة، وممارسمة 

ا ذيممما بممين مجموعممات سممبل الحمم  ذممي الغممذاء ذممي بلممد معممين  وتحديممد نطمما  االحتياجممات وتوزيعهمم
المعيشممة المختلفممة  وتشممجيع مزيممد مممن الفعاليممة، والمسمماءلة، والشممفاذية وتنسممي  االسممتجابات لهممذه 

 .االحتياجات
 

ويبقى الكثير للقيا  به على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية لتحسين نظم المعلومات، وجممع 
 دير معدالت الجوع ونقص التغذية. البيانات، واتسا  المنهجيات والمؤشرات لتق

 
 :101وفي هذا الصدد، وافقت لجنة األمن الغذائي العالمي على التوصيات التالية

 
صممادق  علممى المقتممرح الممذي يممنص بننشمماء مجموعممة مممن المؤشممرات األساسممية لألمممن  (أ)

 الغذائي، بما ذي ذلك وضع معايير مقبولة دولياً، واعتمادها، والترويج لها   
صمم  بشممدة بممأن تقممو  منظمممة األغذيممة والزراعممة بتحسممين قياسممها لممنقص التغذيممة مممع أو (ب)

الترييممز بصممفة خاصممة علممى تحسممين التوقيمم  ودقممة البيانممات والبممارامترات القياسممية 
 األساسية المدرجة ذي المنهجية   

شممجع  بقمموة منظمممة األغذيممة والزراعممة والويمماالت األخممرى ذات الصمملة علممى تعزيممز  (ج)
ي مجمماا تنميممة قممدراتها مممن أجممل النهمموا بكممل مممن إحصمماءات األغذيممة جهودهمما ذمم

 األساسية واإلحصاءات الزراعية، والنظم الخاصة برصد األمن الغذائي  
حثمم  البلممدان علممى تعزيممز نظمهمما الخاصممة بالمعلومممات الوطنيممة بشممأن األمممن الغممذائي  (د)

 والتغذية  
لقمة بمعلوممات األممن الغمذائي والتغذيمة شددت على ضرورة إدماج جميمع التمدابير المتع (هـ)

على جميع المستويات على نحو أذضل، وشجع  علمى حشمد المموارد ممن أجمل تحقيم  
 هذه الغاية   

دي  (و) أوصمم  بتكثيممف الحمموار بممين صممانعي السياسممات، والويمماالت اإلحصممائية، ومممزوال
ل تصمميم البيانات من أجل تحسين عملية تحديد وربط االحتياجات ممن المعلوممات ألجم

 سياسات األمن الغذائي وتنفيذها ورصدها لتوذير هذه المعلومات
 

 رسم خارطة تدابير األمن الغذائي والتغذية )ج(
 

ن آخر ذي استراتيجية الرصد ذي رسم خارطة التدابير والمبمادرات ذات الصملة بماألمن  ويتمثالل مكوال
غذائي العالمي حالياً بريادة نهج لمساعدة وتقو  لجنة األمن ال. الغذائي والتغذية على المستويات ياذة

البلممدان علممى مواءمممة األهممداف الوطنيممة لألمممن الغممذائي والتغذيممة علممى نحممو أذضممل مممع السياسممات، 
 واالستراتيجيات، والبرامج، والموارد المتاحة.

 
   :102وفي هذا الصدد، صادقت لجنة األمن الغذائي العالمي على التوصيات التالية

 
المصلحة المعنيين والقطاعات ذات الصملة علمى المشمارية ذمي مسماعدة حث  أصحاب  (أ)

البلدان ذي عمليمة رسمم خمرائط لتمدابير األممن الغمذائي والتغذيمة وتنفيمذها، وعلمى إقاممة 
شممرايات مناسممبة متعممددة القطاعممات ومتعممددة أصممحاب المصمملحة والعمممل علممى اتسمما  

 األساليب  
شمطة المتابعمة وذلمك إلممداد البلمدان المهتممة بمدعم ينبغي تموذير مموارد ياذيمة لتمويمل أن (ب)

تقني من أجل وضع وتنفيذ نظم رسم خرائط لألمن الغذائي والتغذية يجزء من جهودها 
 الوطنية لرصد التنمية   
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يجب أن تشكالل عملية رسم خرائط لتمدابير األممن الغمذائي والتغذيمة جمزءاً ال يتجمزأ ممن  (ج)
مل قطمماع األغذيممة والزراعممة، يممما ينبغممي اسممتخدا  نظممم المعلومممات الوطنيممة التممي تشمم

 منهجية معيارية على المستوى القطري.
 

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

تماشياً مع الوالية الممنوحة للجنة األمن الغذائي العمالمي، ينبغمي إيجماد سمبيل مما لرصمد حالمة تنفيمذ 
لصادرة عمن همذه اللجنمة، بمما يسممح بتعزيمز دوري التنسمي  والتقمارب بمين القرارات والتوصيات ا

وتحقيقماً لهمذه الغايمة، أُويمل إلمى األمانمة إعمداد تقمارير، . السياسات لدى لجنة األمن الغذائي العمالمي
بالتعاون مع الجماعة االستشمارية، بشمأن حالمة تنفيمذ القمرارات والتوصميات المتعمددة الصمادرة عمن 

الغممذائي العممالمي، بممما ذممي ذلممك الخطمموط التوجيهيممة بشممأن الحويمممة المسممؤولة لحيممازة  لجنممة األمممن
 . 103األراضي

 
وقرر الفري  العاممل المفتموح العضموية المعنمي بالرصمد، والمذي أنشمأه مكتمب لجنمة األممن الغمذائي 
ن، وسمموف يواصممل مناقشمة الخيممارات المحتملممة  العمالمي، أن يريممز جهمموده األولمى علممى هممذا المكموال
واألساليب والموارد المطلوبة لمتابعة حالة تنفيمذ توصميات لجنمة األممن الغمذائي العمالمي ممن جانمب 

وممن خمالا تموذير . األمانة، وذقاً لدور اللجنة ذي تعزيمز المسماءلة يمما تمنصال عليمه وثيقمة اإلصمالح
جيهية بشمأن مجموعة موحدة من نتائج لجنة األمن الغذائي العالمي، جنباً إلى جنب مع الخطوط التو

الحويمممة المسممؤولة لحيممازة األراضممي ومممع الصممكو  المشممابهة المسممتقبلية، سمموف يسمماهم اإلطممار 
 .االستراتيجي العالمي ذي مهمة تحديد التوصيات الواجب رصدها

ً من االهتمام: السادسالفصل   المسائل التي قد تستوجب مزيدا

ع وجهممات النظممر، قمد تتطلالممب بعم  القضممايا  مزيممداً ممن االهتممما  ممن جانممب األسممرة نظمراً إلممى تنموال
وترد . الدولية سيما حين تكون هذه المسائل ذات الصلة بالنقاش الدولي حوا األمن الغذائي والتغذية

مب علمى لجنمة األممن  أدناه قائمة غير شاملة بهمذه المسمائل، إال أن همذا ال يعنمي بالضمرورة أنمه يتوجال
 الغذائي العالمي أن تتطرال  إليها: 

 
لسبل لتحسين اندماج صغار المنتجين، وال سيما النساء منهم، ذمي األسموا  ووصمولهم ا (أ)

 إليها 
لتغذيممة ذممي سمميا  السممبل للممدذع قممدماً بالتنميممة الريفيممة مممن أجممل تعزيممز األمممن الغممذائي وا )ب(

 إلى الحضر  الهجرة من الريف
 ين إدارة المياه الطلب على المياه لإلنتاج الزراعي، والستخدامات أخرى، وسبل تحس (ج)
ضممرورة أن يعتممرف النظمما  التجمماري الممدولي والسياسممات التجاريممة علممى نحممو أذضممل،  (د)

 بالشواغل المتصلة باألمن الغذائي  
إدارة سلسلة األغذية وتأثيراتها على األمن الغذائي والتغذية، بما ذمي ذلمك سمبل تشمجيع  (هـ)

ر مما بعمد الحصماد وممن الهمدر ذمي الممارسات العادلة والتناذسية، وللتخفيمف ممن خسمائ
 األغذية 

تأثيرات المعايير الغذائية، بما ذيها المعايير الخاصمة، المتصملة باإلنتماج، واالسمتهال ،  (و)
 والنماذج التجارية، وبخاصة ذي ما يتعلال  باألمن الغذائي والتغذية 

سمممما ، اسمممتخدا  التكنولوجيمممات المالئممممة ونقلهممما ذمممي مجممماا الزراعمممة، ومصمممايد األ (ز)
والغابات، بما ذي ذلك األخذ ذي االعتبار لتأثيرات نظمم الملكيمة الفكريمة علمى الزراعمة 

 واألمن الغذائي والتغذية  
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أ من وضع الخطط والبرامج الخاصمة بماأل (ح) من نهج تراعي التغذية وتشكل جزءاً ال يتجزال
 الغذائي والزراعة المستدامة 

ارات المسمممتندة إلمممى العلمممم حممموا التكنولوجيممما تعزيمممز حممموار السياسمممات وتشمممجيع القمممر (ط)
ج للزراعة المستدامة وتحسالن األمن الغذائي والتغذية.  الحيوية، بطريقة تروال
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 حواشي ختامية

 

1
ة والصندو  الدولي للتنميمة الزراعيمة لذي تنشره منظمة األغذية والزراع، ا  األمن الغذائي ذي العالم تقرير حالة انعدا إن 

 سنوياً، يعم  الوعي بشأن قضايا الجوع العالمية، ويناقش األسباب األساسية للجوع وسوء التغذية. وبرنامج األغذية العالمي

آخممر التقممديرات المتعلقممة بقلممة  - /http://www.fao.org/publications/sofi/en – 2113ويعممرا تقريممر عمما  

التغذية والتقد  نحو تحقي  األهداف اإلنمائية لأللفية واألهداف المتعلقمة بمالجوع التمي حمددها ممؤتمر القممة العمالمي لألغذيمة. 

بالنسمبة الذي يبقى قمابال للتحقيم   5102قد  على صعيد الهدف اإلنمائي لأللفية لعا  ويبين آخر التقييمات إحراز مزيد من الت

إلى األقاليم النامية يكل على الرغم من استمرار الفوار  الملحوظة عبر األقاليم وضرورة بذا الكثير من الجهمود اإلضماذية 

 بصورة ذورية.

 التممأثيرات المتفاوتممة التممي أحممدثتها أزمممة الغممذاء العالميممة ذممي /http://www.fao.org/publications/sofi/en 1211يصممف تقريممر    2
على مختلف البلدان، والتي لح  أسوأ تأثير لها بالفئمات األيثمر تضمرراً ممن الفقمر. وبينمما تمكنم  بعم  البلمدان  1227-1221

لصغيرة المعتمدة على الواردات شهدوا الكبيرة من التعامل مع الجانب األسوأ من األزمة، ذنن السكان ذي الكثير من البلدان ا
زيممادات يبيممرة ذممي األسممعار ، وهممي زيممادات، وإن يانمم  مؤقتممة ذقممط، يمكممن أن تترتممب عليهمما آثممار مسممتديمة علممى قممدرتهم 
المستقبلية على الكسب وعلى استطاعتهم اإلذالت من براثن الفقر. ويريز تقرير هذا العا  على التكلفة الُمتَكبمدة نتيجمة لتقلمب 

 عار األغذية، وعلى األخطار والفر  المتمثلة ذي ارتفاع أسعار األغذية.أس

 : العالمي الغذائيوثيقة إصالح لجنة األمن  3

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

 .العالمي الغذائيمن وثيقة إصالح لجنة األمن  6و 2لتوضيح واف لهذه األدوار، الرجوع إلى الفقرتين  5
6 .htm00e3613e/w3613/w003http://www.fao.org/docrep/ 
7  _Declaration.pdf09/www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS:/http 
8 _en.htm01http://www.fao.org/righttofood/publi_ 
9 .pdf2012/VG/VG_Final_EN_May_1112s/Docshttp://www.fao.org/fileadmin/templates/cf 

10 http://www.un.org/en/issues/food/taskforce/cfa.shtml 
 . انظر:1229إعالن اليويال المشتر  بشأن األمن الغذائي العالمي لعا   11

.pdf0D,5%1B5_Allegato/LAquila_Joint_Statement_on_Global_Food_Security%8.it/static/G2009italia8http://www.g 
12  http://www.agassessment.org  يممنص القسممم الخمما  بالمعلومممات األساسممية ذممي ممموجز صممناع السياسممات التممابع للتقيمميم

الدولي للمعرذة والعلو  والتكنولوجيا الزراعية ألغراا التنميمة علمى أن يتنماوا التقيميم القضمايا الحاسممة المتعلقمة بصمياغة 
تندة إلمى العلمو  واألدلمة لصمانعي القمرار المذين يتولمون تقيميم وجهمات النظمر المتضماربة بشمأن السياسات ويقد  معلومات مس

نمة علمى صمحة اإلنسمان وعلمى البيئمة،  قضايا خالذيمة ممن قبيمل العواقمب البيئيمة للزيمادات اإلنتاجيمة، وآثمار المحاصميل المهجال
عارها على األمد الطويل، ويذلك تداعيات تغير المناخ على وعواقب تنمية الطاقة الحيوية بالنسبة للبيئة ولتواذر األغذية وأس

اإلنتاج الزراعي. وينص هذا القسم يذلك على أن التقييم الدولي للمعرذة والعلو  والتكنولوجيا الزراعية ألغمراا التنميمة ال 
عرذممة الزراعيممة والعلممم تقييممماً للقضممايا الرئيسممية التممي تواجممه الم يينحمماز إلممى سياسممات أو ممارسممات بعينهمما، وإنممما يُجممر

والتكنولوجيمما، ويشممير إلممى طائفممة مممن خيممارات العمممل التممي تفممي بأهممداف التنميممة واالسممتدامة.  والتقيمميم الممدولي وثيمم  الصمملة 
 بالسياسات، ولكنه ال يقترح سياسات.

13  http://www.scalingupnutrition.org 

لتشمجيع علمى زيمادة االلتمزا  السياسمي باإلسمراع ذمي الحمد ممن ل 1212أُطلق  حرية تحسين مستوى التغذية ذي سبتمبر أيلوا 
وتشمهد همذه الحريمة نممواً سمريعاً: ذقمد . الجوع ونقص التغذيمة ذمي العمالم ذمي سميا  الحم  ذمي األممن الغمذائي الكماذي للجميمع

دعم مجموعمة بلداً تسجل ذيها معدالت عالية من نقص التغذية بتحسمين مسمتوى التغذيمة. وهمي تحظمى بم 17التزم  حكومات 
واسعة من أصحاب المصلحة المحليين من شمتى القطاعمات وممن شمبكات عالميمة ممن الممانحين والمجتممع الممدني وشمريات 
األعممماا وأجهممزة البحمموث ومنظومممة األمممم المتحممدة.  وتعمممد الحكومممات وشممرياؤها ذممي هممذه الحريممة إلممى زيممادة الممموارد 

http://www.fao.org/publications/sofi/en/
http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS09_Declaration.pdf
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وهي تساعد البلدان ذي تنفيذ . الي والتقني الذي تقدمه وبين أولوياتها الوطنيةالمخصصة للتغذية وإلى المواءمة بين الدعم الم
يما أنها تعمل مع البلدان المعنيمة بحريمة تحسمين . برامجها الغذائية الخاصة واستراتيجياتها اإلنمائية المراعية للبُعد التغذوي

غذائية ذي قطاعمات مختلفمة يالزراعمة والصمحة مستوى التغذية ضمن نهج حكومي جامع يسعى إلى ضمان تحسين النتائج ال
والرعاية االجتماعية والتعليم والبيئة.  وتعمل األطراف المشارية ذي هذه الحرية يداً بيد للحد ممن التشمت  علمى المسمتويات 

لمالز  لتحقيم  الوطنية واإلقليمية والعالمية ولتحفيز االتسا  والمواءممة ذمي سياسمات األممن الغمذائي والتغذيمة وتقمديم المدعم ا
 النتائج المنشودة. 

14 _en.htm060701_1/in1http://www.fao.org/sd/dim_in 
15 http://www.nepad.org/foodsecurity/agriculture/about 
 حسب التعريف الوارد ذي الوثيقة إصالح لجنة األمن الغذائي العالمي: 16

.pdf7197_E_K2_Rev_2_2009formDoc/CFS_/Re0910http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 

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

تلتز  الدوا األطراف ذي العهد الدولي الخا  بالحقو  االقتصمادية واالجتماعيمة والثقاذيمة بماحترا  وتشمجيع وحمايمة الحم  
مطمرد. ويشممل ذلمك احتمرا  السمبل الحاليمة للحصموا ذي الغذاء الكاذي واتخاذ الخطوات المالئمة إلعماله على نحمو ياممل و

على الغذاء الكاذي وذلك عن طري  االمتناع عن اتخاذ أي إجراءات تسفر عن إعاقة هذا الحصوا، وحماية ح  يل ذرد ذي 
الغممذاء الكمماذي عممن طريمم  اتخمماذ الخطمموات لمنممع المشممروعات واألشممخا  مممن حرمممان األذممراد مممن حصممولهم علممى الغممذاء 

وينص العهد الدولي على أن البلدان ينبغي لها أن تشجع السياسات، وأن تسهم ذي التحقي  الُمطِرد لح  الشعوب ذمي . الكاذي
الحصوا على الغذاء الكاذي عن طري  المسمارعة بالمشمارية الفعالمة ذمي األنشمطة الراميمة إلمى تعزيمز حصموا األشمخا  

م سمبل معيشمتهم، بمما ذمي ذلمك األممن الغمذائي. وينبغمي للبلمدان أيضما، الموارد والوسائل التي تكفل لهم -واالستفادة من -على 
بقدر ما تسمح به مواردها، إقامة شبكات أمان أو  أوجه مساعدة أخمرى والحفماظ عليهما،  لحمايمة أولئمك غيمر القمادرين علمى 

 توذير الغذاء ألنفسهم. 
 .13، و1، 6،   11تعليقات عامة  -E/C.12/1999/5الوثيقة  18

 لثانيالفصل ا
تم تجميمع همذه القائممة، والقائممة التاليمة ذمي القسمم بماء، ممن طائفمة واسمعة ممن المصمادر ممن بينهما ُممدخالت ممن أصمحاب  19

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

20
 نشمرة التي التغذية قلة لحساب المنقحة المنهجية على بناء تغذيةال قلة من يعانون الذين لألشخا  المئوية والنسب األعداد 

   2112 عا  تقرير ذي

 92-1991 12-2111 17-2114 11-2118 13-2111 

 العالم
111403 94703 91606 87802 85203 

%18091 %14041 %13081 %12091 %12011 

 األقاليم المتقدمة
1908 1805 1306 1402 1407 

%4< %4< %4< %4< %4< 

 األقاليم النامية
99404 93809 89209 863 82606 

%23061 %18081 %16071 %14041 %15031 
 

 . 1221مثاا. اقتصاديات حفل الزراعة، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  21

 الفصل الثالث
22 .htm00e3613e/w3613/w003http://www.fao.org/docrep/ 
23 _Declaration.pdf09eadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFShttp://www.fao.org/fil 
األمم المتحدة والبالغ عمددها  األهداف اإلنمائية لأللفية هي ثمانية أهداف إنمائية دولية اتفق  جميع البلدان األعضاء ذي إن 24

علممى الفقممر المممدقع  . وهممذه األهممداف هممي: القضمماء1212منظمممة دوليممة علممى األقممل علممى تحقيقهمما بحلمموا عمما   13بلممداً و 193
وذيات األطفاا  تحسمين  والجوع  تحقي  تعميم التعليم االبتدائي  تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  تخفي  معدا

سمتدامة الصحة النفاسية  مكاذحة مرا اإليدز  ذيروس نقص المناعة البشرية والمالريا وغيرهما ممن األممراا  يفالمة اال
 البيئية  وتطوير شراية عالمية من أجل التنمية.
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25 .pdf34428351/41/11http://www.oecd.org/dataoecd/ 
26 .pdf49650173/15/54http://www.oecd.org/dataoecd/ 

 الفصل الرابع
لقممة العالميمة المعنيمة يستفيد هذا القسم بصورة رئيسية من إطمار العممل الشمامل المسمتكمل التمابع لألممم المتحمدة وإعمالن ا 27

 .  1229 الغذائيباألمن 

 .FAO 2003. نهممممممممممج مممممممممممزدوج المسممممممممممار إزاء تقليممممممممممل الجمممممممممموع –برنممممممممممامج مكاذحممممممممممة الجمممممممممموع  28
.htmm00e0563e/j0563/j006http://www.fao.org/docrep/ 

مة عادلمة ممن ثممار  29 س ذي دستور منظممة العممل الدوليمة  لضممان حصال التقمدال  للجميمع، إن ضمان الحدال األدنى لألجور مكرال
وحدال أدنى لألجور لجميع الموظالفين والمحتاجين إلى هذه الحماية .  ويرد احترا  حقو  العماا األساسيين للعماا المزراعيين 

 161) 91اتفاقيمة منظممة العممل الدوليمة  ذي االتفاقيات الرئيسية لمنظمة العمل الدوليمة، وبخاصمة حم  التفماوا الجمماعي ذمي

مصمادقة(. شممأن تعويضمات العممماا أن تموذالر  سممبل  121) 17ي حريمة التجمممع ذمي اتفاقيممة العممل الدوليممة مصمادقة(، والحم  ذمم
 من العهد الدولي الخا  بالحقو  االقتصادية واالجتماعية والثقاذية. 7 وذقاً للمادة معيشة الئقة لهم وألسرهم 

للجنممة األمممن  36، والتقريممر النهممائي للممدورة 1، البنممد 17 العممالمي، الفقممرة الغممذائيللجنممة األمممن  36التقريممر النهممائي للممدورة  30
 .64العالمي الفقرة  الغذائيللجنة األمن  37، والتقرير النهائي للدورة 2،  البند 12العالمي، الفقرة  الغذائي

31 _Final_Report_FINAL.pdf37/documents/CFS_37/CFS1011http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 
 .16-12العالمي الفقرتان  الغذائيللجنة األمن  37تقرير الدورة  32
 .2-1البنود  19العالمي الفقرة  الغذائيللجنة األمن  37للدورة  النهائيالتقرير  33
 .12، 9، 7البنود  19العالمي، الفقرة  الغذائيللجنة األمن  37للدورة  النهائيالتقرير  34

 يالمصدر: برنامج األغذية العالم 35
36 _Final_Report_FINAL.pdf37/documents/CFS_37/CFS1011http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 
 .42العالمي الفقرة  الغذائيللجنة األمن  37للدورة  النهائيالتقرير  37
 البندان )ي( و)ن(. 22العالمي الفقرة  الغذائيللجنة األمن  37للدورة  النهائيالتقرير  38
39 ww.cgiar.orgw 

40 goutlook.or-http://www.amis 
41 outlook.org-http://www.amis 
42 _Final_Report_FINAL.pdf37/documents/CFS_37/CFS1011http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 
43 http://www.fao.org/publications/sofa/en  
 . 41و 42، 36-34العالمي، الفقرات  لغذائياللجنة األمن  37للدورة  النهائيالتقرير 44
45 .ohchr.org/english/law/cedaw.htm2http://www 
46 .htm1http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat 
47  http://www.unwomen.org 
 .31العالمي، الفقرة  الغذائيللجنة األمن  37للدورة  النهائيالتقرير  48

 .1211  الدولي للتنمية الزراعية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، سياسة الصندو 49
يستمد همذا القسمم مضممونه ممن عمدد ممن األطمر والوثمائ  الدوليمة وبخاصمة إعمالن ممؤتمر القممة العمالمي لألغذيمة المعنمي 50

 الغمذائيذمي الغمـذاء ذمي سميا  األممن  والخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمـاا المطـرد للحمـ  1229باألمن الغذائي لعا  
 .3-1و 1-1الوطنــي، وإطـار العمـل الشامـل المحدالث التابع لألمم المتحدة، وبخاصة النتيجة 
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80
  

81 
، والخطوط التوجيهية الطوعية 1229العالمي لعا   الغذائييستند هذا القسم  بدرجة يبيرة إلى إعالن قمة روما بشأن األمن 

لدعم اإلعماا المطرد للحم  ذمي الغمذاء ذمي سميا  األممن الغمذائي الموطني، وإلمى إطمار العممل الشمامل المحمدالث التمابع لألممم 
تعكى تواذقا ذمي اآلراء واسمع النطما  ومتنما ا بشمأن أذضمل السمبل  التيالوثائ  والصكو  األخرى  المتحدة، وإلى العديد من

 لتصميم، وتنسي ، وتنفيذ، ودعم وتمويل ورصد استراتيجيات وبرامج األمن الغذائي والتغذية.

 1إطار العمل الشامل المحدث التابع لألمم المتحدة، الفقرة  82

 .9لألغذية المعني باألمن الغذائي، الفقرة  إعالن مؤتمر القمة العالمي 83

84 
 قام  بصياغتها وحدة الح  ذي الغذاء لدى منظمة األغذية والزراعة.

85 
 22 . 1211لكي يحدث ذلك. منظمة األغذية والزراعة  –الح  ذي الغذاء 

86 http://www.oecd.org 
آلن تشمممل برنممامج التنميممة الزراعيممة الشممامل ذممي ُعرضمم  علممى لجنممة األمممن الغممذائي حتممى ا التمميالمبممادرات والتنظيمممات  87

أذريقيا الشراية الجديدة لتنمية أذريقيا  واستراتيجية األمن الغمذائي والتغذيمة التابعمة لمشمروع تشمجيع المسماواة بمين الجنسمين 
ألزممات الغذائيمة والحصوا على األرا والمياه التابع لمجموعة البلدان الناطقمة بالبرتغاليمة   وميثما  غمرب أذريقيما لمنمع ا

القمرن  –وإدارتها  التابع للجنة الدائمة المشترية بين الدوا لمكاذحة الجفاف ذي الساحل  والسلطة الحكومية الدوليمة للتنميمة 
ذي منطقة آسيا والمحميط الهمادئ، ومبمادرة رابطمة  االقتصاديالمعنى باألمن الغذائي للتعاون  الوزاري  واالجتماع األذريقي

يا بشأن األمن الغذائي، والقمة المعنية باألغذية ذمي منطقمة المحميط الهمادئ نيابمة عمن الفريم  العاممل المعنمى جنوب شر  آس
، "1212باألمن الغذائي ذي منطقة المحيط الهادئ  و  مبمادرة أمريكما الالتينيمة والبحمر الكماريبي للتحمرر ممن الجموع بحلموا 

و  المشمترية ألمريكما الجنوبيمة، ومبمادرة المنظممة العربيمة للتنميمة واالجتماع المخصص بشمأن الزراعمة األسمرية لمدى السم
 للجنة األمن الغذائي العالمي.  37و 36الزراعية المعنية باألمن الغذائي.  التقريران النهائيان للدورتين 

88 
ممة، وتحسمين عمليمة :  تعزيز التنسي  االستراتيجي علمى المسمتويات الوطنيمة واإلقليميمة والعالميمة لتحسمين الحوي1المبدأ 

: ضممان أن يمؤدي 4تخصيص الموارد، وتجنالب االزدواجية ذمي الجهمود، وتحديمد الثغمرات علمى صمعيد االسمتجابة  والمبمدأ 
النظا  المتعدد األطراف دوراً قوياً من خمالا إدخماا تحسمينات مسمتدامة علمى صمعيد يفماءة المؤسسمات المتعمددة األطمراف، 

  ، وذعاليتها.وقدرتها على االستجابة والتنسي
89 7http://www.undg.org/?P= 
90 -conditions-and-risks-opportunties-oncooperati-/triangular531http://wbi.worldbank.org/wbi/devoutreach/article/

effectiveness 
/E_Book.pdf10/2009content/uploads/-http://southsouthconference.org/wp 

91 
 .24العالمي، الفقرة  الغذائيللجنة األمن  37للدورة  النهائيالتقرير 

92 
تحديث اإلحصاءات الخاصة بالمعونة اإلنمائيمة الرسممية بصمورة منتظممة ممن جانمب منظممة التعماون والتنميمة ذمي  ييجر

assistance-development-official-net-aid-ilibrary.org/development/development-http://www.oecd-الميممممممممدان االقتصممممممممادي:  
1table-20743866oda_ 

93 
ذي المائة للمساعدة اإلنمائية الرسمية إجمالي الدخل الوطني  2.7، تم االتفا  ألوا مرة على الرقم المستهدف 1972ذي عا  

 وتم  المصادقة عليه مرات عدة على أعلى مستوى أثناء المؤتمرات الدولية للمعونة والتنمية: 

، علمى بلموغ همذا الهمدف بحلموا 1224التحماد األوروبمي ذمي عما  ، التمي يانم  أعضماء ذمي ا 12 ـ، اتفق  البلدان ال1222وذي 
1212. 

لزيادة المساعدة اإلنمائية الرسمية من  1222ذي المائة يمرجع بالنسبة لاللتزامات السياسية لعا   2.7استخد  الرقم المستهدف 
 متحدة. االتحاد األوروبي، وقمة جلينجلز للثمانية الكبار والقمة العالمية التابعة لألمم ال

 والتنمية االقتصاديالمصدر: منظمة التعاون 

94 
، البنممدان ) ( و )ن(  والخطمموط 23، والفقممرة 1-6، الهممدف 23، الفقممرة 1996خطممة عمممل مممؤتمر القمممة العممالمي لألغذيممة 

 .11ة التوجيهية الطوعية لدعم اإلعماا المطرد للح  ذي الغذاء ذي سيا  األمن الغذائي الوطني، الفصل الثالث، الفقر

95 Map.pdf20Road%20/GCARD%294891http://www.fao.org/docs/eims/upload/ . أدت إسمممهامات آالف أصمممحاب المصممملحة
من جميع القطاعات والتفاعالت الدينامية بينهم  إلى إنشاء خارطة الطري  للمؤتمر العمالمي المعنمى بمالبحوث الزراعيمة ممن 

مما  بالنسمبة لجميمع المعنيمين. وتُبمرز خارطمة الطريم  التغيمرات العاجلمة المالز  أجل التنميمة، مموذرة مسماراً واضمحاً إلمى األ

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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إدخالها عالمياً على نظم البحوث الزراعية من أجل التنمية، لتناوا األهداف العالمية لتخفي  معدالت الجوع والفقر، وخلم  
اصمة باحتياجمات الممزارعين والمسمتهلكين ذر  زيادة الدخل مع ضمان االستدامة البيئية ذي نفى الوق ، والوذاء بصمفة خ

 الذين يعانون من ذقر الموارد.

96 
باالستناد إلى الخطوط التوجيهيــة الطوعيـة لدعم اإلعمـاا المطمرد للحم  ذمي الغمـذاء ذمي سيمـا  األممن الغمذائي الموطني، 

 ،  1-11الخطمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموط التوجيهيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة 
  3-11و 1-11و

97 
الر أمريكمي للتمدخالت التغذويمة النوعيمة  وممن المهمم يمذلك تسمعير تكماليف توجد ذجوة تمويلية قدرها عشمرة مليمارات دو

 التدخالت التي تستجيب العتبارات التغذية.
98 alliance.org/section/work/finance-http://www.agra 
99  http://vam.wfp.org 

100 Topic Box 16 
 .27رة العالمي، الفق الغذائيللجنة األمن  37للدورة  النهائيالتقرير  101

. صادق  اللجنمة يمذلك علمى عمدد ممن التوصميات 22-24العالمي، الفقرتان  الغذائيللجنة األمن  37للدورة  النهائيالتقرير  102
 يمكن االطالع عليها ذي الملح  ياء من ذلك التقرير.  التيالبرامجية والتقنية المحددة ذات الصلة برسم الخرائط 

. والخطموط التوجيهيمة الطوعيمة بشمأن 21و 44( و11) 19العالمي، الفقرات  الغذائياألمن  للجنة 37للدورة  النهائيالتقرير  103
 .4-16الحويمة المسؤولة لحيازة األراضي، الفقرة 


