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الأ�صدقاء الأعزاء،

�شدر �لعدد �لأول من ن�رشة �حلق يف �لغذ�ء على �خلط �ل�شبكى�ملبا�رش مبنا�شبة يوم �لأغذية �لعاملي، 16 �أكتوبر/ت�رشين �لأول — �لذي يو�فق ذكرى �إن�شاء 

منظمة �لأغذية و�لزر�عة. ولذ� �أود �أن �أبد�أ، يف هذ� �لعدد �لثاين، باأن �أتقا�شم معكم �نطباعاتنا عن هذ� �حلدث �لبارز.

�إن �لتعبئة غري �مل�شبوقة يف كافة �أنحاء �لعامل لالحتفال بيوم �لأغذية �لعاملي لعام 2007 ب�شاأن مو�شوع »�حلق يف 

�لغذ�ء«، توؤكد تز�يد �لإدر�ك يف كافة �أنحاء �لعامل بالدور �لهام �لذي ت�شطلع به حقوق �لإن�شان يف مكافحة �جلوع. �إنها 

فر�شتنا وفر�شتكم للت�شديد على �أهمية هذ� �حلق �لإن�شاين وبيان �لكثري من حالت �لنجاح، ويف نف�س �لوقت تقدير �لعمل 

�لكبري �لذي ماز�ل ينتظرنا لتحقيق هذ� �لهدف.

لقد نظمت وحدة �حلق يف �لغذ�ء مبنا�شبة يوم �لأغذية �لعاملي �أ�شبوعا للحق يف �لغذ�ء، �أ�شبوعا كامال من �ملنا�شبات 

و�لأن�شطة ب�شاأن خمتلف ق�شايا ومو��شيع �حلق يف �لغذ�ء. وقد �شارك �رشكاوؤنا، �ملعونة من �أجل �لعمل، �شبكة �ملعلومات 

و�لعمل من �أجل �لغذ�ء �أول، و�إقامة حملة �حلق يف �لغذ�ء يف �لهند، بن�شاط يف هذه �ملنا�شبات. وقد �أجرينا �لعديد من 

�ملناق�شات �ملفيدة. فعلى �شبيل �ملثال، طرح �أحد �لعرو�س �شوؤ�ل عما �إذ� كانت �لت�رشيعات �ملتعلقة باحلق يف �لغذ�ء �شوف 

ت�شاعد �لفقر�ء، يف حني �أجرى عر�س �آخر حتليال لبع�س �ملو��شيع �ل�شاملة مثل �مل�شاو�ة بني �جلن�شني و�حلق يف �لغذ�ء 

�أو �لطاقة �حليوية و�حلق يف �لغذ�ء.

وكان يوم �لأغذية �لعاملي منا�شبة كبرية ل�شتثارة �لوعي بنجاح ب�شاأن �حلق يف �لغذ�ء على �مل�شتويات �لدولية و�لوطنية 

و�شبه �لوطنية. ون�رشت �ملئات من �ل�شحف و�لدوريات يف كافة �أنحاء �لعامل تقارير عن �حلق يف �لغذ�ء. وحرك ذلك يف 

عدد من �لبلد�ن مبادر�ت �شيا�شية وت�رشيعية وبر�جمية للعمل يف �لأجل �لطويل يف جمال �حلق يف �لغذ�ء.

�ل�شموع  �أ�شو�ء  على  �أم�شية  �لبارزة  �ملنا�شبات  وت�شمنت  بلد�.   150 من  �أكرث  �لعاملي  �لأغذية  بيوم  �حتفل  وقد 

�ملو�شيقية  و�حلفالت  و�ل�شور  �لفن  معار�س  و�إقامة  �لعامل؛  عرب  وحتركت  �شامو�  من  بد�أت  �لعامل  �أنحاء  كافة  يف 

طهر�ن،  يف  بيث�شد�  جامعة  يف  �لغذ�ء  يف  للحق  كر�شي  و�إن�شاء  �ملدن،  من  وغريها  وكويتو  وروما  �لقاهرة  يف 

من  �لبارزة  �ل�شخ�شيات  بع�س  و�أ�شدرت  وتورينو.  روما  يف  �لغذ�ء  �أجل  من  �لعدو  �شباق  مثل  ريا�شية  ومنا�شبات 

يوم  مبنا�شبة  بيانات   ،Jean Ziegler،Roberto Baggioو  ،Louise Arbourو  ،Kofi Annan بينهم 

�لبيانات على �لعامل. وميكن �لطالع على جميع هذه  �إىل م�شكلة �جلوع يف  �لعاملي ل�شرتعاء �لهتمام   �لأغذية 
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وكان يوم �لأغذية �لعاملي لعام 2007 منا�شبة �أي�شا ملنظمة �لأغذية و�لزر�عة، وقد �عتربنا نحن، يف وحدة �حلق يف 

�لغذ�ء، �لطاقة �لإيجابية �لتي ح�شلنا عليها من م�شاركتكم، مبثابة حافز قوي على مو��شلة عملنا، و�لإبالغ، و�لتدريب 

ب�شاأن نهج �لأمن �لغذ�ئي �ملعتمد على حقوق �لإن�شان و�نعكا�شاته �لعملية على �ل�شيا�شات و�ل�شرت�تيجيات و�لرب�مج. 

و�شوف نقدم، ب�شورة �أقوى مما كان يف �ل�شابق، �لدعم و�مل�شورة للبلد�ن يف جهودها من �أجل حتقيق �حلق يف �لغذ�ء.

�ملخل�شة

Barbara Ekwall
من�شقة وحدة �حلق يف �لغذ�ء

“ع�شية �لحتفال على �شوء �ل�شموع يف �لكولو�شيوم يف روما”

التغذية،  و�سوء  اجلوع  يوجد  “حيثما 
الذي  فالعامل  الأمن.  اأو  العدالة  تغيب 

الذي ميكن  العامل  هو  العدالة  ت�سوده 

اأن تعي�ش فيه كل اإمراأة ورجل – وكل 

الت�ساوؤل  دون  بكرامة   – وفتى  فتاة 

الوجبة  منها  �ستاأتي  التي  اجلهة  عن 

التالية.«

Louise Arbour، مفو�ش الأمم املتحدة 

ال�سامي حلقوق الإن�سان، بيان مبنا�سبة يوم 

الأغذية العاملي لعام 2007.
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حـق الإن�سـان فـي الغـذاء

اأن�سطة البلدان

اأوغندا

  2003 لعام  �أوغند�  يف  و�لزر�عة  �لأغذية  �شيا�شة  تقرتن 

و�لإطار  �لتنفيذ  �إىل  وتدعو  �لغذ�ء،  يف  �لإن�شان  بحق 

وحدة  وعقدت  �لإن�شان.  حقوق  على  �ملعتمدين  �لقانوين 

�حلق يف �لغذ�ء لدى منظمة �لأغذية و�لزر�عة موؤخر� حلقة 

�لت�رشيعات  �شن  كيفية  ب�شاأن  كمبال  يف  �إقليمية  عمل 

�ملتعلقة باحلق يف �لغذ�ء مع �لرتكيز على �لقانون �لإطاري 

للحق يف �لغذ�ء، و كانت حلقة �لعمل  هذه �أي�شا تهدف �ىل 

�إ�شد�ره  �ملقرر  �لدليل  على  �مل�شادقة 

ب�شاأن و�شع �لت�رشيعات من �أجل �حلق 

يف �لغذ�ء. و�أن�شاأت �ل�شلطات �لأوغندية 

�لإن�شان  بحقوق  معنية  �شياغة  جلنة 

و�لتغذية،  �لأغذية  قانون  �إىل  ت�شتند 

يف حني �شتوفر وحدة �حلق يف �لغذ�ء 

�لدعم �لفني وم�شورة �خلرب�ء مل�شاعدة 

ملكية  يف  و�لإ�شهام  �ل�شياغة  جلنة 

وتدور  �لبلد.  نطاق  على  �لقانون 

بها  ��شطلعت  �لتي  �لأخرى  �لأن�شطة 

�مليز�نية  حتليل  حول  �أوغند�  يف  �لغذ�ء  يف  �حلق  وحدة 

عن  ف�شال  �ملناطق  م�شتوى  على  �لغذ�ء  يف  �حلق  وتقييم 

�لدر��شية  �ملناهج  �لتعاون مع جامعة ماكارير يف و�شع 

و�إ�شد�ر �لدوريات.

نيبال

يف  �عتمد  �لذي  نيبال  يف  �ملوؤقت  �لد�شتور   يت�شمن 

يناير/كانون �لثاين 2007 �حلق يف �لغذ�ء وبع�س جو�نبه 

يف �لعديد من �أحكامه. ويف دي�شمرب/كانون �لأول 2007، 

عن  در��شيتني  حلقتني  يف  �لغذ�ء  يف  �حلق  وحدة  �شاركت 

نيبال«  يف  و�لثقافية  و�لجتماعية  �لقت�شادية  »�حلقوق 

منظمة  مع  بالتعاون  للق�شاة  �لدولية  �لهيئة  نظمتهما 

�ملعونة من �أجل �لعمل يف نيبال، ومنظمة تعمري �لريف يف 

نيبال، ور�بطة �ملحامني يف نيبال، 

�لتي  �لطريقة  ��شتك�شاف  بهدف 

�لأف�شل  �لتنفيذ  حتقيق  بها  ميكن 

�ملعايري  �إىل  �لإ�شارة  مع  �لبلد  يف 

�أخرى  �أنحاء  يف  �لدولية  و�خلرب�ت 

�لتي  �لعرو�س  و�أطلقت  �لعامل.  من 

قدمت عن �حلق يف �لغذ�ء مناق�شات 

عن عدة مو�شوعات من بينها �لدور 

حقوق  به  ت�شطلع  �أن  ميكن  �لذي 

على  �حل�شول  تي�شري  يف  �لإن�شان 

و�لتكامل  �لختالف  وجو�نب  و�لأر��شي  و�لبذور  �لأغذية 

�لغذ�ء  يف  �لإن�شان  وحق  �لأغذية  �شيادة  مفهوم  بني 

)وكالهما يعرتف به د�شتوريا(.

الربازيل

ملنظمة �لأغذية و�لزر�عة �شجل للتعاون مع �لرب�زيل قائم منذ 

�لغذ�ء.  فرتة طويلة فيما يتعلق بالرتويج لتحقيق �حلق يف 

و�أجرت موؤخر� �ملنظمة غري �حلكومية �ملدعومة، وهي منظمة 

)Abrandh( تدريبا على �خلط �ملبا�رش ب�شاأن �حلق يف �لغذ�ء 

ملوظفي وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية، و�أع�شاء �ملجل�س �لوطني 

لالأمن �لغذ�ئي – كون�شيا، وموظفي �ملدعني �لعامني. وجرى 

جتاوز �حلد �لأق�شى للم�شاركني �لبالغ 000 3، وتعني رف�س 

م�شاركة بع�س �ملر�شحني. وقررت وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية 

و�لتاأثري�ت  �لكبري  و�لهتمام  �لدورة  بجودة  منها  �عرت�فا 

�ملحتملة، متويل دور�ت مماثلة يف 2009/2008.

�لرب�زيل: ملنظمة �لأغذية و�لزر�عة �شجل للتعاون مع �لرب�زيل 

�حلق  لتحقيق  بالرتويج  يتعلق  فيما  طويلة  فرتة  منذ  قائم 

يف �لغذ�ء. و�أجرت موؤخر� �ملنظمة غري �حلكومية �ملدعومة، 

وهي منظمة )Abrandh( تدريبا على �خلط �ملبا�رش ب�شاأن 

�حلق يف �لغذ�ء ملوظفي وز�رة �ل�شوؤون �لجتماعية، و�أع�شاء 

�ملجل�س �لوطني لالأمن �لغذ�ئي – كون�شيا، وموظفي �ملدعني 

�لبالغ للم�شاركني  �لأق�شى  �حلد  جتاوز  وجرى   �لعامني. 

وقررت  �ملر�شحني.  بع�س  م�شاركة  رف�س  وتعني   ،3  000

�لدورة  بجودة  منها  �عرت�فا  �لجتماعية  �ل�شوؤون  وز�رة 

و�لهتمام �لكبري و�لتاأثري�ت �ملحتملة، متويل دور�ت مماثلة 

يف 2009/2008.

وحكومة �لرب�زيل هي �أول حكومة تخ�ش�س مو�رد مالية 

عامة لإجر�ء �أن�شطة ملمو�شة، يف �رش�كة مع �ملنظمة، لتنفيذ 

�حلق يف �لغذ�ء. وتت�شل هذه �لأن�شطة ببناء �لقدر�ت يف جمال 

�حلق يف �لغذ�ء.

�أجل  من  �لرب�زيلي  �لعمل   Abrandh منظمة  وتعني 

�لتغذية وحقوق �لإن�شان، وهي �ل�رشيك �لرئي�شي لوحدة �حلق 

�لغذ�ء يف  �لغذ�ء يف �لرب�زيل، ومتثل قوة دفع للحق يف  يف 

 )CONSEA( كون�شيا  جمل�س  يف  كع�شو  �نتخبت  وقد  �لبلد، 

�جلديد يف 2009/2008 على �مل�شتوى �لحتادي. ولكون�شيا 

دور حا�شم يف تقدمي �مل�شورة لرئي�س جمهورية �لرب�زيل ب�شاأن 

�شيا�شات �لأمن �لغذ�ئي و�لتغذية �ملعتمدة على �حلقوق. وتعتز 

وحدة �حلق يف �لغذ�ء بهذ� �لنتخاب، وللثقة �لتي منحت لتلك 

.)Abrandh( ملنظمة�

املعلومات

امل�ستنريين  بالواجب،  املوؤمنني  �سوى  ي�ستطيع  لن 

الذين  احلقوق  هذه  اأ�سحاب  يحددوا  اأن  باملعلومات، 

يف م�سي�ش احلاجة وتلبية طلباتهم يف التمتع بالأمن 

الغذائي. 

العملي:  الواقع  يف  الغذاء  يف  »احلق  املطبوع  ويوفر 

التنفيذ على امل�ستوى الوطني« توجيهات عملية ب�ساأن 

الوطني.  امل�ستوى  الغذاء على  طريقة حتقيق احلق يف 

وميكنك حتميله من موقعنا ال�سبكى:
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 التعاون 

مـع اإدارة الـغابـات

 

نهج  �إدر�ج  يف  �لغذ�ء  يف  �حلق  وحدة  �أهد�ف  �حد  يتمثل 

�لعادى  �لربنامج  �أن�شطة  جميع  يف  �لغذ�ء  يف  �حلق 

�إد�رة  وتقوم  للمنظمة.  �لقطاعية  �ملجالت  وجميع 

�لغابات ووحدة �حلق يف �لغذ�ء حاليا با�شتك�شاف �لطرق 

�لأن�شطة  تخطيط  خالل  من  للتعاون  �لعملية  و�لو�شائل 

ويتمثل  �حلرجية.  و�لأن�شطة  �لغذ�ء  يف  للحق  �مل�شرتكة 

من  �لأع�شاء  للبلد�ن  �لدعم  تقدمي  يف  �لرئي�شي  �لهدف 

خالل �لغابات لتحقيق �لأمن �لغذ�ئي �ملعتمد على حقوق 

�لإن�شان. 

وقد قمنا، كخطوة �أوىل، بتحديد �ملجموعات �ملو��شيعية 

و�ملعايري  �ملو�شوعات  �إىل  ��شتناد�  �لتالية،  �لأربع 

�جلغر�فية و�لفر�س - ل�شتك�شاف وتي�شري �إدر�ج مبادىء 

�حلق يف �لغذ�ء يف عمل �إد�رة �لغابات:

 )�أ(  �ل�شالت �مل�شرتكة بني �لقطاعات،

)ب(  �لإطار �لقانوين، 

)ج(  �ملنتجات �حلرجية غري �خل�شبية، 

�ل�شيا�شات و�ملوؤ�ش�شات. )د(  

حقوق الإن�سان يف كافة اأنحاء الأمم املتحدة

اإدراج احلق يف الغذاء يف اأعمال املنظمة

 اإ�سهام املنظمة يف حتقيق احلق يف الغذاء 

ويف ال�ستخدام امل�ستدام للغابات يف نيكاراغوا

تتز�يد �لدلئل على جناح م�شاريع �ملنظمة يف حتقيق نتائج ملمو�شة لالأمن �لغذ�ئي من خالل �لتطبيق �لعملي لنهج �حلق 

يف �لغذ�ء. فعلى �شبيل �ملثال، ��شتخدم نهج �حلق يف �لغذ�ء يف نيكار�غو� من خالل م�رشوع �رش�كة بني �ملنظمة وهولند� 

يف �أمريكا �لو�شطى، يف �شياغة �ل�شيا�شات وتعديلها ويف و�شع �لقو�نني �ملتعلقة بالتنوع �لبيولوجي �حلرجي و�لزر�عي 

لدعم �لأمن �لغذ�ئي مع مر�عاة �ل�شياق �لوطني �لتي تنفذ فيه.

و�بتد�ء من هذ� �لإ�شد�ر، ت�شع �حلكومة �حلالية خطوطا توجيهية لوز�رة �لزر�عة و�لغابات ووز�رة �ملو�رد �لطبيعية 

و�لبيئة. وتقوم �لوز�رتان، ��شتناد� �إىل هذه �خلطوط �لتوجيهية، برتتيب �أولويات �لعمليات �لتي �شتنفذ يتحديث و�إ�شالح 

�ل�شيا�شات من حيث �لتنمية �مل�شتد�مة للغابات، و�لتغذية و�لأمن �لغذ�ئي و�شيا�شات �لتنوع �لبيولوجي. و�أ�شهمت �ملنظمة 

يف عملية �شياغة م�رشوع قانون �أمن و�شيادة �لأغذية و�لتغذية �لذي يهدف �إىل �أن ميثل، �إعمال لأحدث ن�شخة من �شيا�شة 

�لتنمية �مل�شتد�مة للغابات و�لتغذية و�لأمن �لغذ�ئي، �لإجر�ء�ت �مللمو�شة لتحقيق �حلق يف �لغذ�ء.

ويف هذ� �ل�شياق، يجدر �إبر�ز �إ�شهام قطاع �لغابات و�لدور �حلا�شم �لذي ��شطلعت به جلنة حوكمة �لغابات �لتي هي 

منرب للتعاون يف جمال �لغابات و�لتي مت من خاللها حتديث �لتنمية �مل�شتد�مة للغابات. ويتمثل هدف �ل�شيا�شات �أي�شا 

�لوقت و�شع  �لغذ�ء �لكايف ويف نف�س  �لفر�شة لهم للح�شول على  �إتاحة  �ل�شكان، ومن ثم  يف حت�شني م�شتويات معي�شة 

�لتنمية �مل�شتد�مة للمو�رد �حلرجية. وعالوة على ذلك، يتعني تنفيذ جميع هذه �ملبادر�ت مع  عملية ت�شاركية لتحقيق 

مر�عاة �آليات �لتمويل �لتي تتيح تقييم �ملو�رد �مل�شتمدة من �لغابات. وينبغي �أن تتو�فق هذه �لآليات مع حماية �ملو�رد 

�حلرجية و�شمان مكافحة �إز�لة �لغابات وزحف �حلدود �لزر�عية و�ملمار�شات غري �مل�رشوعة.

Francesca Felicani Robles، �مل�شت�شارة �لقانونية وم�شاعد �ملن�شق يف م�رشوع �ل�رش�كة بني �ملنظمة وهولند�  م�شاهمة 

يف �أمريكا �لو�شطى، �ملنظمة.

تعمل منظمة الأغذية والزراعة يف اإعداد عدد من املطبوعات للرتويج لفهم احلق 

يف الغذاء وانعكا�ساته العملية وتعزيز هذا الفهم. 

وت�ستك�سف الدرا�سات التالية القادمة احلق يف الغذاء واملو�سوعات ال�ساملة، مبا يف ذلك امل�ساواة 

بني اجلن�سني واحل�سول على املوارد الطبيعية وال�سعوب الأ�سلية.

الن�ساء واحلق يف الغذاء: القانون الدويل واملمار�سة احلكومية  •
احلق يف الغذاء واحل�سول على املوارد الطبيعية  •

احلق يف الغذاء وال�سعوب الأ�سلية  •

مي�شيل جوتيه، م�شوؤول �لغابات )�لغابات 

�ملختلطة بالزر�عة و��شتخد�م �لأر��شي«. 

�لغابات هي جهة �لت�شال  د�ئرة �شون 

ب�شاأن �حلق يف �لغذ�ء يف �إد�رة �لغابات.
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حملة املعونة من اأجل العمل ب�ساأن احلق يف الغذاء 

ActionAid

�لغذ�ء  يف  �حلق  لتحقيق  �لعمل  �أجل  من  �ملعونة  حملة   2007 عام  يف   �أطلقت 

»عامل خال من اجلوع« على �ل�شعيد �لوطني يف �أكرث من ع�رشين بلد�، وعلى �مل�شتوى 

هذه  يف  �لنا�س  من  �لآلف  و�شارك  جنيف.  ويف  نيويورك  يف  �ملتحدة  �لأمم  يف  �لدويل 

�لعمليات على �مل�شتوى �لوطني بتنظيم �مل�شري�ت و�ملظاهر�ت و�حلفالت �ملو�شيقية من 

ونيجرييا،  ونيبال،  وموز�مبيق،  و�لهند،  و�لرب�زيل،  بنغالدي�س،  يف  �لغذ�ء  يف  �حلق  �أجل 

�لدويل،  �ل�شعيد  وعلى  �لبلد�ن.  من  وغريها  وتايلند  و�شري�ليون،  و�ل�شنغال،  وباك�شتان، 

قدمت حملة عامل خال من �جلوع 

لال�شتعر��س   2007 عام  يف 

�ملجل�س  يف  �ل�شنوي  �لوز�ري 

يف  و�لجتماعي  �لقت�شادي 

�لعامة  �جلمعية  ويف  جنيف، 

نيويورك  يف  �ملتحدة  لالأمم 

من  �ملعونة  منظمة  دعت  حيث 

�أجل �لعمل �إىل �إ�شد�ر قر�ر معزز 

ويتمثل  �لغذ�ء.  يف  �حلق  عن 

�لعاملي  �لفهم  هدفنا يف زيادة 

تعبئة  ويف  �لغذ�ء  يف  للحق 

بالوفاء  �لدول  ملطالبة  �لنا�س 

ت�شميم  خالل  من  بالتز�ماتها 

�ل�شيا�شات و�لرب�مج �ملالئمة لالأمن �لغذ�ئي.

وحلملة عامل خال من �جلوع �لتي هي عبارة عن حملة ت�شتغرق خم�س �شنو�ت �أطلقتها 

�لغذ�ء من خالل  �لعمل، هدف طموح يتمثل يف تعزيز �حلق يف  �أجل  منظمة �ملعونة من 

�خلا�شة  �لتوجيهية  �خلطوط  لتنفيذ  �لرتويج   )1( �لتالية:  �لثالثة  �ملجالت  على  �لرتكيز 

باحلق يف �لغذ�ء بالدعوة �إىل �إ�شالح بر�مج �ل�شيا�شات �حلكومية �ملعنية بالأغذية، و�لعمل 

�لقت�شادية  للحقوق  �لدوىل  بالعهد  ملحق  �ختياري  بروتوكول  �عتماد  �أجل  من  للتاأثري 

و�لجتماعية و�لثقافية؛ )2( زيادة فر�س ح�شول �لن�شاء على �لأر��شي و�ل�شيطرة عليها 

للتمييز �ملعتمد على  �لتي ت�شع نهاية  �لوطني  �لإ�شالح على �مل�شتوى  من خالل بر�مج 

عدم  �شمان   )3( �لأر��شي؛  من  �أكرب  م�شاحات  على  �لن�شاء  �شيطرة  و�شمان  �جلن�س  نوع 

�ملتعلقة  �مل�شاءلة  زيادة  خالل  من  �ملوؤ�ش�شية  بالإ�شاءة  �لغذ�ء  يف  �لإن�شان  حق  �نتهاك 

بال�رشوط و�لظروف يف �إطار �لنظام �لدويل حلقوق �لإن�شان.

و�شوف ت�شطلع منظمة �ملعونة من �أجل �لعمل يف 2008 باأعمال تاأثري ��شرت�تيجية 

و�شتنظم منا�شبات يف �إطار حملة تهدف �إىل زيادة �لوعي باحلق يف �لغذ�ء على �مل�شتويني 

�لوطني و�لدويل مثل ح�شورها قمة �لدول �ل�شناعية �لثمان يف �ليابان و��شتهد�ف �أعمال 

�حلملة �لوطنية.

http://www. ملزيد من �ملعلومات، يرجى �لطالع على

 /hungerfreeplanetorg

 من �إعد�د Magdalena A. Kropiwnicka م�شت�شارة �شيا�شات �لأغذية و�جلوع،

 Magdalena.Kropwinicka@actionaid.org 

ا�ستثارة الوعي واملعلومات

اأنباء من �رشكائنا

�سبكة املعلومات والعمل من اأجل الغذاء اأول

FIAN 

�شيو�فق عام 2008 �لذكرى �ل�شتني لالإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�شان. و�شوف تعبئ �شبكة 

�ملعلومات و�لعمل من �أجل �لغذ�ء �أول �لدولية FIAN و�لكثري من عنا�رش �ملجتمع �ملدين 

قوى وجهود �شخمة لتحقيق �أق�شى ��شتفادة من هذه �ملنا�شبة �لتاريخية، وقوة �لدفع �لتي 

�شتتو�فر للرتويج حلق �لإن�شان يف �لغذ�ء، و�لنهج �لقائم على �حلقوق ملكافحة �جلوع و�شوء 

�لغذ�ء  يف  للحق  و��شع  دعم  لكت�شاب  �شعيها  �لدولية  �ل�شبكة  هذه  تتابع  و�شوف  �لتغذية. 

www.face-it- )�نظر  الآن!«  بالعمل  املوقف وقم  �إطار حملتها �ملعنونة »واجه  يف 

act-now.org/Campaign/home(  وتبني هذه �ل�شبكة FIAN مع �لن�شطاء �لعاملني 

�لقر�ر على معاجلة  “�أوجه” �جلوع وت�شجع �جلمهور و�شانعي  �لغذ�ء  يف جمال �حلق يف 

�لعامل.  �أنحاء  كافة  يف  �لتغذية  و�شوء  للجوع  م�شتد�مة  حلول  و�إيجاد  �حلقيقية  �لأو�شاع 

�ملجتمع  مع  �لقدر�ت  بناء  جمال  يف  عملها  وتعزز  �أي�شا   FIAN �ل�شبكة  تو��شل  و�شوف 

�ملدين يف �أنحاء �لعامل. وعلى وجه �خل�شو�س، �شرتكز هذه �ملنظمة على �ل�شتخد�م �لعملي 

 FIAN لل�شكوك و�ملعايري �خلا�شة بحماية وتنفيذ هذ� �حلق من حقوق �لإن�شان. و�شتنظم

تدريب  �لبلد�ن، عمليات  و�أوغند� وكولومبيا وغو�تيمال وغريها من  �لهند  2008 يف  يف 

 FIAN �ملنظمة  هذه  �بتكرتها  �لتي  �جلديدة  �لأدو�ت  �إىل  ت�شتند  وطنية  ومبادر�ت  دولية 

بالتعاون مع �ملجتمع �ملدين و�لأكادمييات )مثال، �نظر مطبوع فح�س �لإجر�ء�ت �حلكومية 

http://www.fian.org/resources/documents/others/screen-( شد �جلوع�

.)state-action-against-hunger

�لأفريقية  �ل�شبكة  �إطالق  يف  بن�شاط  �لدولية   FIAN �شت�شارك   ،2008 يوليو/متوز  ويف 

�ملعلومات،  من  )ملزيد  كوتونو  يف  �شتنظم  �لتي  �لدولية  �ملنا�شبة  �أثناء  �لغذ�ء  يف  للحق 

�لتايل  �لعنو�ن  على   Huguette Akplogan-Dossa بال�شيد  �لت�شال  يرجى 

�لتايل  �لعنو�ن  على   Sandra Ratjen �ل�شيدة  �أو   hugsena2002a@yahoo.fr

�شي�شدر �لعدد �لقادم من ن�رشة �حلق يف �لغذ�ء �لتي تعدها منظمة �لأغذية و�لزر�عة يف مايو/�أيار 2008 و�شريكز على جمال �لعمل »بناء �لقدر�ت و�لتدريب« .

�لتعليقات و�لآر�ء �ملكتوبة لن�رشة �حلق يف �لغذ�ء تلقى كل ترحيب )يرجى �لت�شال بالعنو�ن �لتايل: Lidija.Knuth@fao.org، كما ميكن طلب ن�شخ من هذه �لن�رشة. 

./http://www.fao.org/righttofood وللح�شول على ن�رشتنا و�أية مو�د �إعالمية �أخرى، يرجى �ل�شرت�ك يف

 Mauricio.Rosales@fao.org :ملزيد من �ملعلومات �أو ملناق�شة كيفية م�شاركتك �أو منظمتك يف ن�رشة �حلق يف �لغذ�ء لدى �ملنظمة، يرجى �لت�شال بالعنو�ن �لتايل

.Lidija.Knuth@fao.org أو�

املـائـة  بعد  واخلم�سـون  ال�سابع  البـلـد  هـي   البحرين 

و�لجتماعية  �لقت�شادية  للحقوق  �لدويل  باملعهد  يرتبط  �لذي 

�لغذ�ء �لذي جرى �لعرت�ف  و�لثقافية. ويعالج هذ� �ملعهد �حلق يف 

�أ�شمل  ب�شورة  �لإن�شان  حقوق  �شكوك  من  عري�شة  طائفة  يف  به 

بان�شمامها  �لبحرين،  حكومة  �لتزمت  وقد  �أخرى.  معاهدة  �أي  من 

�حلقوق  ب�شمان   ،2007 �شبتمرب/�أيلول   27 يف  �لدويل  �ملعهد  �إىل 

يف  �شعبها  حق  ذلك  يف  مبا  و�لثقافية،  و�لجتماعية  �لقت�شادية 

�لغذ�ء.

�أجل  من  �ملعونة  ملنظمة  �جلوع  من  خال  عامل  حملة  “�إطالق 
يف  نيويورك  يف  �ملتحدة  �لأمم  �أمانة  �أمام  �لدولية  �لعمل 

�شبتمرب/�أيلول 2007«.
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