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 املوجز والعناصر األساسية

 
من أصححححاب املصحححلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي ليسحححدشحححد ضا احلدث املوا حححيعي  يًراتقر  56تلقي  مت أ()

بشحححححححححأن اسحححححححححتخدام اخلطوط التوجيهية  2018العاملي خالل الدورة اخلامسحححححححححة واألربعر يف أكتوبر/تشحححححححححرين األول 
وتطبيقهحححا )اخلطوط  الوطينالطوعيحححة لحححدعم اإلعمحححال املطرد للحق يف غحححذاء كحححاف يف سححححححححححححححيحححاق األمن الغحححذائي 

يوثق التجارب الفردية اليت أبلغت  تقريًرا 38اسححححححححتخدم يف هذا التقرير، كان هنا   تقريًرا 53التوجيهية(. ومن بر 
و األوسحححححححححححححححاط أمم املتحححدة، أو امتمع املححدو، أو املنظمححات غم احلكوميححة، عنهححا احلكومححات، أو منظمححات األ

 ينطو النتائج فعاليات أصحححححححاب املصححححححلحة املتعددين اليت مت تنظيمها على املسححححححتوى  تقريًرا 15وثق ياألكادميية. و 
ر التجارب اإلقليمي أو العاملي لتبادل التجارب واملمارسحححححات اجليدة مبا يتماشحححححى مع االختصحححححاصحححححات لتشحححححاط أو

واملمارسححححححات اجليدة يف جمال تطبيق قرارات جلنة األمن الغذائي العاملي وتوصححححححياظا من خالل تنظيم أحداث على 
 .1ات الوطنية واإلقليمية والعاملية )االختصاصات(املستوي

 
أن أقرظا جلنة األمن الغذائي  وتوثق التقارير اليت مت تلقيها كيفية اسححححححححححتخدام اخلطوط التوجيهية وتطبيقها منذ ب()

. وتشححححححححححححححمل التقارير 2004عام  العاملي واعتمادها بعد ذلك بتوافق اآلراء من قبل جملس منظمة األغذية والزراعة يف
عم التجارب من قبل أصحححححححححححححححاب دة والبحر الكارييب(. وقد مت عدة أقاليم )أفريقيا وآسححححححححححححححيا وأوروبا وأمريكا الالتيني

م احلكومية واألوسححححححححححححححاط املصححححححححححححححلحة املختلفر )احلكومات ومنظمات األمم املتحدة وامتمع املدو واملنظمات غ
دّل ذلك على أنه األكادميية، مت تنظيمهم يف بعض األحيان من خالل منصححححححات متعددة أصحححححححاب املصححححححلحة(. وي

ن أصحححاب مفإن العديد  لدول األعضححاء تتحمل املسححةولية األسححاسححية عن تنفيذ اخلطوط التوجيهية،حىت لو كانت ا
 .أيًضاللغاية يف املسامهة يف تنفيذها  ناشطركانوا املصلحة اآلخرين  

  

                                                      
الختصححححححاصححححححات لتشححححححاطر التجارب واملمارسححححححات اجليدة يف جمال تطبيق قرارات جلنة األمن الغذائي العاملي وتوصححححححياظا من ، اCFS 2016/43/7الوثيقة   1

 .mr182a.pdf-http://www.fao.org/3/a، 2016خالل تنظيم أحداث على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، 

http://www.fao.org/3/a-mr182a.pdf
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 نشطة املوثقة يف التقارير، وهي:، بناًء على األهداف واألجهنُ وقد مت تصنيف التجارب يف ستة  ج()
 

  أصحاب املصلحة بوجود اخلطوط التوجيهية و/أو تنفيذها؛ لتوعية ،التوعيةأنشطة 

  تنمية القدرات لتعزيز قدرة أصحاب املصلحة على تنفيذ اخلطوط التوجيهية؛و 

  يز أوجه التآزر بر شححححححراكات أصحححححححاب املصححححححلحة إنشححححححاء آليات ألصحححححححاب املصححححححلحة املتعددين لتعز و
 املتعددين؛ 

 سححياسححاتية من أجل املسححامهة بشححكل أفضححل وأكثر اسححتدامة يف إعمال احلق وإصححالا األطر القانونية وال
 يف الغذاء الكايف؛

  عامة ملعاجلتها؛احلق يف الغذاء مبا يف ذلك من خالل إنشاء آليات  انتهاكاتمعاجلة و 

  مبادرات لرصد احلق يف الغذاء من خالل التقييم والرصد.إطالق و 

 
توثيقها متكر أصحححححححاب املصححححححلحة من خالل زيادة الوعي بشححححححأن تشححححححمل املمارسححححححات اجليدة اليت يتم  د()

حقهم يف الغذاء وبناء القدرات من بر نشاطات أخرى؛ وتسهيل و ع آليات أصحاب املصلحة املتعددين اليت 
من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، يف احلوار وعملية  ب املصلحة، ال سيما األكثر تضررًايشار  فيها أصحا

لقرار؛ وإقامة شححراكات مع املةسححسححات الرئيسححية، وتشححجيع إنشححاء منتديات للحوار بر أصحححاب املصححلحة صححنع ا
املتعددين، ورصحححححححححد العناصحححححححححر ذات الصحححححححححلة بتحقيق احلق يف الغذاء الكايف؛ وتعزيز برامج األمن الغذائي والتغذية 

توفم املعلومححات الكححافيححة كلفححة، مع توفم الغححذاء الصحححححححححححححححي واملغححذي واملنخفض الالقححائمححة على امتمع احمللي؛ و 
 للسكان.

 
ويسحححححححححتند جهد جلنة األمن الغذائي العاملي هذا لتوثيق اسحححححححححتخدام اخلطوط التوجيهية وتطبيقها يف  يع  ه()

، عندما دعت اللجنة دوائرها إىل تقدمي مدخالت لدعم تبادل 2014أحناء العامل إىل العمل السححححححححححححححابق يف عام 
 –اخلربات الوطنية يف جمال تنفيذ اخلطوط التوجيهية. وقد أدى ذلك إىل اعتماد إطار القرارات "احلق يف الغذاء 
قة التوقعات لعشحححححححححححححر سحححححححححححححنوات" يف الدورة احلادية واألربعر للجنة األمن الغذائي العاملي. ويف حر أن هذه الوثي

تشحححكل خس أسحححاد للرصحححد املسحححتقبلي ألنه من غم احملتمل أن تظهر امموعة الكاملة من األنشحححطة اليت تنفذ  ال
اخلطوط التوجيهية، فإهنا تتماشحححححححححى مع دور جلنة األمن الغذائي العاملي يف تعزيز املسحححححححححاءلة واملمارسحححححححححات اجليدة، 

 وميكن استخدامها كمرجع لتمارين مماثلة يف املستقبل.
 

 معلومات أساسية –اًل أو 
وبعد سحححححححنوات من املناقشحححححححات  1996صحححححححياغته خالل مةمتر القمة العاملي ل غذية يف عام  تإىل طلب مت ًدااسحححححححتنا -1

احلكومية الدولية، أقّرت جلنة األمن الغذائي العاملي اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف 
، واليت 2004)اخلطوط التوجيهية(، خالل دورظا الثالثر املعقودة يف أكتوبر/تشحححححححححححححرين األول  ينطو السحححححححححححححياق األمن الغذائي 

 .2004اعتمدها يف ما بعد جملس منظمة األغذية والزراعة خالل دورته السابعة والعشرين بعد املائة يف نوفمرب/تشرين الثاو 
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جتماعي وثقايف بشحححححكل احلكومات لتفسحححححم حق اقتصحححححادي وا ومتثل اخلطوط التوجيهية احملاولة األوىل من جانب -2
ط التوجيهية التسححححححعة عشححححححرة تدرجيي. وتوفر اخلطو  على حنوعات لتحقيقه الي، والتوصححححححية باراذ إجراءات متعددة القطمع

م موعة واسححعة من التداب( إرشححادات عملية للدول وغمها من أصحححاب املصححلحة الرئيسححير يف و ححع واعتماد جم2)اجلدول 
املوارد واألصححول والتغذية واملوارد  مبا يف ذلك االسححداتيجيات الوطنية واملةسححسححات واألطر القانونية وإمكانية الوصححول إىل –

 لكايف.اليت تسهم بشكل إجيايب يف اإلعمال املطرد للحق يف الغذاء ا – صداملالية الوطنية والر 

 
من االعتبارات واملبادئ اهلامة، مبا يف ذلك املسحححححاواة وعدم  طائفة واسحححححعةوتأخذ اخلطوط التوجيهية يف احلسحححححبان  -3

 يع حقوق اإلنسان عاملية وغم قابلة وكرامة اإلنسان، وتذكر أصحاب املصلحة بأن  إلدماج واملساءلةالتمييز واملشاركة وا
ة، مبا يف ذلك اجلهود الالحقة كما أهنا تدعم اجلهود العاملية للقضحححاء على اجلوع وسحححوء التغذي.  2للتجزئة ومدابطة ومتكافلة

"القضححاء على  2، وخاصححة هدف التنمية املسححتدامة 2030يف سححياق أهداف التنمية املسححتدامة خلطة التنمية املسححتدامة لعام 
 اجلوع وحتقيق األمن الغذائي وحتسر التغذية".

 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسحححححان  أصحححححب  احلق يف الغذاء الكايف، الذي مت تقدميه أصحححححاًل على املسحححححتوى العاملي يف -4

ي صححححححححححادقت ذال للدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصححححححححححادية واالجتماعية والثقافية، ، ملزًما1948لعام 
. ومن ذلححك 1976ودخولححه بعححد ذلححك حيز التنفيححذ يف عححام  1966، مع اعتمححاده يف عححام 3دولححة طرفححاً  168عليححه حىت اآلن 

الصحححححححححكو  الدولية واإلقليمية اإل حححححححححافية نافذة لضحححححححححمان توفم املزيد من احلماية للحق يف الغذاء الكايف احلر، أصحححححححححبحت 
  .6واألشخاص ذوي اإلعاقة 5واألطفال 4جلماعات معينة، مثل النساء

 
، التفسحححم 1999لعام  12وقدمت جلنة احلقوق االقتصحححادية واالجتماعية والثقافية، من خالل التعليق العام رقم  -5

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصحححححححححححححححادية  11على النحو الذي تكفله املادة  –الرمسي للحق يف الغذاء الكايف 
 واقتصحححححححححاديًا اواالجتماعية والثقافية اليت تشحححححححححمل، يف  لة أمور، أن "يتم إعمال احلق يف الغذاء الكايف عندما يتاا ماديً 

ع غمه من األشححححححححخاص، يف كافة األوقات، سححححححححبيل احلصححححححححول على الغذاء الكايف أو لكل رجل وامرأة وطفل مبفرده أو م
وعالوة على ذلك، فإن التزام الدول األطراف بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصحححادية واالجتماعية . 7وسحححائل شحححرائه"

                                                      
 rg/3/ahttp://www.fao.o-، 2004، ينطو اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف الغذاء الكايف يف سحححححححححححححححياق األمن الغذائي ال  2

y7937a.pdf  
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-. 2018مايو/أيار  23اعتباراً من   3

3&chapter=4&clang=_en  
-2018مايو/أيار  23طرفاً اعتباراً من  189املرأة،  داتفاقية القضاء على  يع أشكل التمييز    4

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en  
 - 2018من مايو/أيار  اعتبارًا اطرفً  196اتفاقية حقوق الطفل،   5

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en  
 - 2018مايو/أيار  23من  طرفًا اعتبارًا 177اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،   6

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en  
، وهي متاحة جبميع 2018مايو/أيار  23. مت الرجوع إليها يف 6. الفقرة 12التعليق العام رقم . 1999جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.   7

اللغات الرمسية ل مم املتحدة على العنوان التايل: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f5&Lang=en  

http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&clang=_en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1999%2f5&Lang=en
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 ]الذي[ يشححححححححححححححمل باملقابلوالوفاء به  احلق يف الغذاء الكايف ومحايتهوالثقافية يتطلب ثالثة أنواع من االلتزامات؛ "احدام 
  .8واجيب التيسم والتوفم"

 
من أجل االسححححتجابة ، أنشححححر دور املقرر اخلاص ل مم املتحدة املعين باحلق يف الغذاء "2000وبعد ذلك، يف عام  -6

ذلك، شحححهدت السحححنوات األخمة  على . وعالوة9"الغذاءالكاملة لضحححرورة اتباع هنج متكامل ومنسحححق لتعزيز ومحاية احلق يف 
أو  10ا من البلدان اليت أجرت تعديالت دسحححححححتورية أو اعتمدت دسحححححححاتم جديدة تضحححححححمن احلق يف الغذاء الكايف،كبمً   عدًدا

وأقّرت جلنة  و ححححعت قوانر واسححححداتيجيات وسححححياسححححات وبرامج لتعزيز إعمال احلق يف الغذاء الكايف على املسححححتوى الوطين.
على جتديد التزام  يع أصحاب  أهنا شجعت أيًضا، يف حر 2014املي ضذه اجلهود ورحبت ضا يف عام األمن الغذائي الع

املصححححححححححححححلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي من أجل اإلعمال املطرد للحق يف الغذاء الكايف ]التقرير النهائي للدورة احلادية 
 [.14واألربعر للجنة األمن الغذائي العاملي، الصفحة 

 
 جلنة األمن الغذائي العاملي واحلق يف الغذاء –ثانًيا

بعد   يف رؤية جلنة األمن الغذائي العامليينطو تنعكس أمهية احلق يف الغذاء الكايف يف سححححححححححححححياق األمن الغذائي ال -7
اخلطوط التوجيهية املتمثلة يف أن "تسححححعى اللجنة جاهدة إىل قيام عامل متحرر من اجلوع تقوم فيه البلدان بتنفيذ  إصححححالحها

[. وقد كان CFS 2009/2.Rev2الوثيقة " ]ينطو الطوعية لإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سححححححياق األمن الغذائي ال
، ألن االعداف حبق اإلنسان يف الغذاء الكايف أمر أساسي لتحقيق األمن الغذائي. إن إعمال هذا احلق، ذلك تطورًا مهمًّا
ا الصححححححلة، هوومعايمه ذات  جزء من األسححححححاسححححححات واألطر اجلامعة للجنة األمن الغذائي العاملي، على النحو املبر يف  أيضححححححً

( واخلطوط التوجيهية للسحححححححححححياسحححححححححححات العاملي اإلطار االسحححححححححححداتيجي العاملي ل من الغذائي والتغذية )اإلطار االسحححححححححححداتيجي
والتوصحححيات اليت أقرظا جلنة األمن الغذائي العاملي مثل اخلطوط التوجيهية الطوعية بشحححأن احلوكمة املسحححةولة حليازة األرا حححي 

                                                      
قيام أفراد أو شحححححححركات حبرمان األفراد من  يسحححححححتلزم أن تتخذ الدولة تدابم لضحححححححمان عدم االلتزام باحلمايةعلى ما يلي: " 15املرجع نفسحححححححه. تنة الفقرة   8

نشحطة املقصحود منها أن تعزز وصحول الناد ( يعين أنه جيب أن تشحار  الدولة بصحورة نشحطة يف األتسهيل) وااللتزام بالوفاءاحلصحول على الغذاء املناسحب. 
اً، وكلما عجز فرد أو  اعة، ألسحححباب ذلك األمن الغذائي، واسحححتخدام تلك املوارد والوسحححائل. وأخم  إىل موارد ووسحححائل  حححمان مقومات عيشحححهم، مبا يف

تفي ق الدول االلتزام بأن يقع على عات خارجة عن نطاق إرادة هذه وذا ، عن التمتع باحلق يف الغذاء املناسحححححححححححححححب بالوسحححححححححححححححائل املتاحة للفرد أو اجلماعة،
 ".كوارثهذا االلتزام أيضا على األشخاص  حايا الكوارث الطبيعية أو غمها من ال بذلك احلق مباشرة. ويسري )توفر(

 وهي متاحة على العنوان التايل: 2018مايو/أيار  23مفو حححححححححححححية األمم املتحدة السحححححححححححححامية حلقوق اإلنسحححححححححححححان. نظرة عامة على الوالية. مت مراجعتها يف   9

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Overview.aspx :يقوم املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء، من بر واجباته الرئيسحححية، مبا يلي .
والتواصل مع الدول بشأن االدعاءات ذات الصلة؛ رصد حالة احلق يف الغذاء يف  يع أحناء العامل؛ وحتديد االجتاهات العامة؛ والقيام بالزيارات القطرية؛ 

تنفيذ  وتعزيز اإلعمال من خالل احلوار مع اجلهات الفاعلة ذات الصحححححححححلة؛ وتقدمي تقارير سحححححححححنوية إىل جملس حقوق اإلنسحححححححححان وإىل اجلمعية العامة بشحححححححححأن
  .(http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx)واليته

ا أحد العناصحححر التالية يف أكرب من الدول لديها أيضحححً  دًدادولة تتمتع حبماية دسحححتورية وا ححححة للحق يف الغذاء الكايف، يف حر أن ع 30هنا  حوايل   10
، أو مبدأ توجيهي لسياسة الدولة بشأن احلق يف الغذاء الكايف، خالل حقوق اإلنسان األوسع نطاقًا دستورها: محاية  منية للحق يف الغذاء الكايف من

أو إدراج دسحححححححححححححححتوري لاللتزامحححححات الحححححدوليحححححة املصححححححححححححححححححححدق عليهحححححا املتعلقحححححة بحححححاحلق يف الغحححححذاء الكحححححايف. وللمزيحححححد من املعلومحححححات، يرجى مراجعحححححة العنوان 
   .http://www.fao.org/faolex/collections/en/?search=adv&subj_coll=Constitutionsالتايل:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Overview.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/FoodIndex.aspx
http://www.fao.org/faolex/collections/en/?search=adv&subj_coll=Constitutions
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ومبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصححححححة باالسححححححتثمارات  ،ومصححححححايد األمسا  والغابات يف سححححححياق األمن الغذائي الوطين
  .11ةولة يف الزراعة ونظم األغذية )املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسةولة(املس

 

تمر بسبب الفقر وعدم املساواة عدم توفر الغذاء الكايف للجميع. بل إن اجلوع مس "ال يكمن السبب وراء استمرار اجلوع يف
ر للقواعد التجارية يف البلدان النامية األثر الضااالجتماعية واالقتصادية وعدم إمكانية الوصول إىل املوارد احليوية، فضالً عن 

ة للجوع يف العامل دون إجياد مبادئ وال ميكن التغلب على العديد من األسحححباب اجلذري والطبيعة املفدسحححة للعوملة االقتصحححادية.
 معيارية حلقوق اإلنسان وتنفيذها. 

ملدو فيه بقوة بعد إعادة اهليكلة الثورية يف ايتم متثيل امتمع  فريًدانة األمن الغذائي العاملي إطاًرا مةسحححححسحححححًيا دولًيا  جلربوتعت
ل وثيقة تصححدرها جلنة األمن . ]...[ ويتطلب تكرار االلتزام بتطبيق هنج قائم على حقوق اإلنسححان تقدميه يف ك2009عام 

 ".الغذائي العاملي
Hilal Elver ،12 2017، املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء 

 
ححححدث ، على عقحححد 2017وافقحححت جلنحححة األمن الغحححذائي العحححاملي، يف دورظحححا الرابعحححة واألربعر املعقودة يف عحححام  -8

لتبادل اخلربات وتقييم اسحححتخدام اخلطوط التوجيهية وتطبيقها خالل دورظا اخلامسحححة واألربعر يف عام  موا حححيعي عاملي ثان
تدعو الدول إىل "تقدمي تقارير على أسححححححححححححححاد طوعي إىل جلنة األمن  . ويتفق هذا القرار مع اخلطوط التوجيهية اليت2018

إلجراءات تقدمي التقارير املعمول ضا"، بشحححححأن األنشحححححطة ذات الصحححححلة  مة األغذية والزراعة، وفًقاالغذائي العاملي التابعة ملنظ
يف سححححححححححححححيححاق األمن  اء كححافاإلعمححال املطرد للحق يف غححذومححا أحرز من تقححدم يف تنفيححذ اخلطوط التوجيهيححة الطوعيححة لححدعم 

  .13"ينطو الغذائي ال
 
لعاملي األول لتبادل اخلربات ويسححتند هذا احلدث املوا ححيعي العاملي إىل الدرود املسححتفادة من احلدث املوا ححيعي ا -9

ية  ححححححححححححححمان التمثيل الفعال وتقييم مدى اسححححححححححححححتخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية وتطبيقها، مبا يف ذلك يف  لة أمور، أمه
عداد ل حداث املوا ححححيعية سححححتفيدين الرئيسححححير يف حوار أصحححححاب املصححححلحة املتعددين، واحلاجة إىل الوقت الكايف ل للم

النهج املوصحححى به يف تماشحححى مع املصحححلحة على املسحححتوير الوطين واإلقليمي مبا ي العاملية، مما يسحححم  بالتفاعل مع أصححححاب
 . 2016يف أكتوبر/تشرين األول  ا متت املوافقة عليهيتاالختصاصات ال

                                                      
ن م 1هي توجياخلس الامل ما يلي: شححححححححتتضححححححححمن األحكام الرئيسححححححححية للوثائق املذكورة أعاله اليت حتدد بو ححححححححوا إعمال احلق يف الغذاء الكايف كهدف   11
الذي يةكد على أن هذه  ن الغذائي الوطينخلطوط التوجيهية الطوعية بشحححأن احلوكمة املسحححةولة حليازة األرا حححي ومصحححايد األمسا  والغابات يف سحححياق األما

كيز على امموعات الضححعيفة واملهمةشححة لصححاا اجلميع، مع الد اخلطوط التوجيهية "تسححعى إىل حتسححر حوكمة األرا ححي ومصححايد األمسا  والغابات ]...[ 
الذي يفسححححر   ة باالسححححتثمارات املسححححةولةمن املبادئ اخلاصحححح 1واملبدأ "؛ للحق يف غذاء كافواإلعمال املطرد من األشححححخاص، ضدف حتقيق األمن الغذائي 

، ومسححححححةولية  يع املسححححححتخدمر ينطو ائي اللحق يف الغذاء يف سححححححياق األمن الغذكيف تدعم هذه املبادئ "التزامات الدول يف ما يتعلق باإلعمال املطرد ل
تسححاهم يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية،  من أجل احدام حقوق اإلنسححان"، يف أهنا ظدف إىل "تشححجيع االسححتثمار الرشححيد يف نظم الزراعة واألغذية اليت

احلق يف الغححذاء وتححدعم تنفيححذهححا، يف حر أن بحح". وتستند كل وثيقة إىل اخلطوط التوجيهية املعنية وتححدعم بححالتححايل اإلعمححال املطرد للحق يف الغححذاء الكححايف
 العديد من األحكام األخرى يتعلق بشكل مباشر وغم مباشر بإعمال احلق يف الغذاء الكايف.

12  Hilal Elver،  نة خطي لرسحححححححححالة فيديو من قبل  –املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء واحلق يف الغذاء الكايفHilal Elver املقرر اخلاص املعين ،
  http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Food/Event24Jan2017.pdf ،  2017يناير/كانون الثاو  24باحلق يف الغذاء، روما، 

 ،2004، ينطحححو اخلحححطحححوط الحححتحححوجحححيحححهحححيححححححححة الحححطحححوعحححيححححححححة لححححححححدعحححم اإلعحححمححححححححال املحححطحححرد لحححلحححححححق يف غححححححححذاء كححححححححاف يف سححححححححححححححححححيححححححححاق األمحححن الحححغححححححححذائحححي الححح  13
 a.pdf7937y-a/3http://www.fao.org/  

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Food/Event24Jan2017.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937a.pdf
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كما يسححتند احلدث املوا ححيعي العاملي إىل العمل السححابق بشححأن تبادل اخلربات حول اسححتخدام اخلطوط التوجيهية  -10

وتطبيقها املضحححطلع به خالل الدورة احلادية واألربعر للجنة األمن الغذائي العاملي، الذي أتاا الفرصحححة لثالث دول أعضحححاء 
طنية. وخالل الدورة نفسحححححها، أعاد  يع أعضحححححاء جلنة األمن الغذائي تأكيد )السحححححلفادور واهلند واألردن( لتبادل اخلربات الو 

التزامهم بتنفيذ اخلطوط التوجيهية والسححعي من أجل إعمال احلق يف الغذاء الكايف للجميع يف السححنوات القادمة من خالل 
[. ومت CFS 2014/41/7وثيقة التوقعات لعشححححححر سححححححنوات ]ال –احلق يف الغذاء الذي مت اعتماده بالدا ححححححي:  إطار القرارات

و ححع اسححتعراخ للخطوط التوجيهية على مدى السححنوات العشححر املا ححية ضدف متكر أصحححاب املصححلحة من تقييم وفهم 
وأين تكمن العقبات، وكيف ميكن للحكومات وشححححححححركائها أن يكونوا أكثر فعالية يف مكافحة وملاذا ما جن  وما مل ينج ، 
  14اجلوع وسوء التغذية.

 
لتعزيز اآلليحات اليت  ئي العحامليمع القرارات اليت ارحذت يف الحدورة احلحاديحة واألربعر للجنحة األمن الغحذا ومتشححححححححححححححيًحا -11
ر اراذ القرارات املسححتنمة والتشححاركية والشححفافة يف العمليات السححياسحح" األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك بية اخلاصححة اتتيسححّ

د أصححححححاب املصحححححلحة لتبادل يوفر احلدث املوا حححححيعي العاملي فرصحححححة حلوار شحححححامل ومتعد "،الرصحححححد واملسحححححاءلة بصحححححورة فّعالة
 ة وتطبيقها.اخلربات واملمارسات اجليدة العاملية واإلقليمية والوطنية يف استخدام اخلطوط التوجيهي

 
 ويهدف احلدث املوا يعي العاملي إىل حتقيق ما يلي:

 
  لتجارب يف تطبيق والنهوخ ضا واسححتخالص الدرود من اتشححجيع اعتماد املمارسححات اجليدة وتكييفها

 اخلطوط التوجيهية يف جمال السياسات للجنة األمن الغذائي العاملي؛

  هية يف جمال السححححححياسححححححات اخلطوط التوجيرصححححححد التقدم احملرز )من الناحيتر الكمية والنوعية( يف تطبيق
 قليمية والعاملية؛على املستويات الوطنية واإل األمن الغذائي العاملي جنةلل

 ألهداف الوطنية ل من اسحححتخالص الدرود لالرتقاء بأمهية عمل اللجنة وفعاليته، مبا يف ذلك لتحقيق ا
 الغذائي والتغذية؛

  سات اليت أقرظا اللجنة.األمن الغذائي العاملي واخلطوط التوجيهية يف جمال السيا بلجنة الوعيزيادة 
 

ألصحححاب املصححلحة يف جمال األمن الغذائي والتغذية للمسححامهة يف األحداث  وتوصححي االختصححاصححات باتباع هنج -12
املوا ححححححيعية العاملية اخلاصححححححة باللجنة، واملقرر تنظيمها كل سححححححنتر خالل اجللسححححححات العامة للجنة األمن الغذائي العاملي من 

احملددة يف هذا النهج املبادئ  ويعزز يف جمال السححححححياسححححححات للجنة وتطبيقها. أجل تقييم مدى اسححححححتخدام اخلطوط التوجيهية
، مبا يف ذلك تنظيم األحداث 15اإلطار االسححححححححداتيجي العاملي ل من الغذائي والتغذية يف ما لة نظم الرصححححححححد واملسححححححححاءلة

اخلاصححححة بالدول، والتشححححاركية والشححححاملة )اليت تشححححمل النطاق الكامل ألصحححححاب املصححححلحة املعنير باألمن الغذائي والتغذية 
التعاون مع املنصات القائمة وآليات  يًضااحمللية الضعيفة اليت تعاو من انعدام األمن الغذائي(. ويتوخى النهج أوامتمعات 

 التنسيق املوجودة يف جلنة األمن الغذائي العاملي، وتوثيق نتائج احلدث بالتشاور مع  يع جمموعات أصحاب املصلحة.
                                                      

ن اخلطوط احلق يف الغذاء: االلتزامات السححححابقة، وااللتزامات احلالية، واراذ املزيد من اإلجراءات للمسححححتقبل: اسححححتعراخ العشححححر سححححنوات املا ححححية بشححححأ  14
  http://www.fao.org/3/a-i4145e.pdf ، 2014التوجيهية للحق يف الغذاء، 

، 2017إلطار االسداتيجي العاملي ل من الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن الغذائي العاملي، ا  15
http://www.fao.org/3/MR173EN/mr173en.pdf  

http://www.fao.org/3/a-i4145e.pdf
http://www.fao.org/3/MR173EN/mr173en.pdf
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مطلوبة للتصحححححححححححححدي  سحححححححححححححقة اليت تتخذها الدول واجلهات الفاعلة من غم الدولبأن اإلجراءات والتدابم املن اواعدافً  -13

للجوع وسححوء التغذية، أصححدرت جلنة األمن الغذائي العاملي نداءين لتقدمي املدخالت جلميع أصحححاب املصححلحة يف جلنة األمن 
ورة اخلامسحححة واألربعر للجنة األمن للمسحححامهة يف احلدث املوا حححيعي العاملي بشحححأن اخلطوط التوجيهية يف الد 16الغذائي العاملي

. وأتاا فت  االتصحححححححححاالت عرب اإلندنت جلميع أصححححححححححاب املصحححححححححلحة يف اللجنة فرصحححححححححة لتبادل 2018الغذائي العاملي يف عام 
ومناقشحححة خرباظم وممارسحححاظم اجليدة من خالل منصحححة شحححاملة ومتعددة أصححححاب املصحححلحة، و حححمان مراجعة شحححاملة وشحححفافة 

املتعلقة بتنفيذ اخلطوط التوجيهية. ومل يشحححححححححمل أصححححححححححاب املصحححححححححلحة هةالء الدول اليت تتحمل املسحححححححححةولية جلميع اإلجراءات 
ا منظمات األمم املتحدة وامتمع املدو األسحححححححححححاسحححححححححححية عن الوفاء بالتزاماظا املتعلقة باخلطوط التوجيهية فحسحححححححححححب، بل أيضحححححححححححً 

 واجلهات املاحنة وغمهم من أصحاب املصلحة. واملنظمات غم احلكومية والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية
 

صححححححححححححححلة باخلطوط ودعا الطلب األول لتقدمي املدخالت أصحححححححححححححححاب املصححححححححححححححلحة إىل اإلبال  عن خرباظم ذات ال -14
نوفمرب/تشرين الثاو  30الزراعة يف و والتغذية التابع ملنظمة األغذية الغذائي التوجيهية، ومت إصداره من خالل منتدى األمن 

وذج( من أجل هذا التقرير. ودعا )مع  يع املعلومات املطلوبة املقدمة يف من كاماًل   اتقريرً  38ومت اسححححححححححححححتالم وحتليل  .2017
حة املتعددين املنظمة الطلب الثاو للمدخالت أصححححاب املصحححلحة إىل تبادل خرباظم من خالل فعاليات أصححححاب املصحححل

ختصححححاصححححات. ومت اسححححتالم وحتليل وثيقها بشححححكل  اعي مبا يتماشححححى مع االعلى املسححححتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية، وت
 تسعة تقارير من أجل هذا التقرير.

 
هلا جلنة األمن الغذائي  وتو حح  االختصححاصححات أنه ينبغي أن تكون املمارسححات اجليدة متسححقة مع القيم اليت تروج -15

 ، مبا يف ذلك: حبسب املقتضىالعاملي، 
 

  :لقرار املتصححلة باملمارسحة، شححاركت األطراف املعنية الرئيسححية كافة يف عمليات صححنع االشحمولية واملشاركة
 ؛القراراتمبن فيها كل األطراف اليت تأثرت أو كان من املمكن أن تتأثر جراء 

  قيق أهداف منتجات حتحتليل فعالية املمارسححححححححححة من حي  املسححححححححححامهة يف مت : األدلةالتحليل القائم على
 ؛مستقلة أدلةاللجنة بناء على 

 :ددة من دون احمل هافسحححححححححامهت املمارسحححححححححة يف حتقيق أهدا االسححححححححتدامة البيئية واالقتصحححححححادية واالجتماعية
 املستقبلية؛ االحتياجاتاملساد بالقدرة على تلبية 

  :اء والرجال وتصححدت شححجعت املمارسححة على املسححاواة يف احلقوق ومشححاركة النسححاملسححاواة بر اجلنسححر
 ؛اجلنسر لعدم املساواة بر

  ًلى أكثر ع ععادت املمارسححححححححححححة بالنف ا:ا وظميشحححححححححححً الدكيز على أكثر األشحححححححححححخاص وامموعات  حححححححححححعف
 ؛وظميًشا األشخاص وامموعات  عًفا

 :شراكها يف التنفيذ؛إجرت استشارة اجلهات املعنية الرئيسية  يعها ومت  النهج املتعدد القطاعات 

                                                      
اللجنة، واملشحححححححاركر )وكاالت األمم املتحدة وهيئاظا، وامتمع املدو،  يشحححححححمل أصححححححححاب املصحححححححلحة للجنة األمن الغذائي العاملي الدول األعضحححححححاء يف  16

ملةسححححححححسححححححححات واملنظمات والشححححححححبكات غم احلكومية، ونظم البحوث الزراعية الدولية، واملةسححححححححسححححححححات املالية الدولية واإلقليمية، ورابطات القطاع اخلاص، وا
 اخلمية( واملراقبر.
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 :لية القادرة على سحححححححامهت املمارسحححححححة يف بناء األسحححححححر وامتمعات احمل قدرة سحححححححبل العيل على الصحححححححمود
 الصمود يف وجه الصدمات واألزمات، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بتغم املناخ. 

 
، توثق إما بشكل ائي العامليللجنة األمن الغذأصحاب املصلحة  قدمها اريرً تق 47إىل  يستند هذا التقرير حصريًا -16

م بشحححححأن اسحححححتخدام اخلطوط توى الوطين واإلقليمي والعاملي( جتارضن خالل تنظيم األحداث على املسحححححفردي أو  اعي )م
 التوجيهية الطوعية وتطبيقها.

 

 التقارير املقدمة اليت توثق استخدام اخلطوط التوجيهية وتطبيقها –ثالثًا
 اواليت مت تقدميها فرديً 

 
 التقارير املقدمة –ألف

منها لبلدان  28 كانت،  38 الححححححمت حتليلها. ومن بر هذه التقارير و منها كاملة  38ا كان هنا  تقريرً  41مت استالم  -17
ة عامة حملكانت تقارير عاملية تغطي مناطق جغرافية واسححححعة. وترد قائمة بالتقارير و   3إقليمية ومتعددة األقطار، و 7معينة، و

على التوايل. وتتوفر التقارير الكاملة على صحححححفحة اإلندنت للدورة اخلامسحححححة  2و 1قر لحعن املعلومات املقدمة فيها يف امل
 .17واألربعر للجنة األمن الغذائي العاملي باللغة األصلية

 
لبلدان  16) 19لتقارير إىل اكان اإلقليم األكثر متثياًل أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، حي  وصححححححححححححححل جمموع و  -18

تقارير من إقليم  3نه مت تلقي أاألفريقية، يف حر  التجاربتقارير أفادت عن  9ددة األقطار(، وإقليمية ومتع 3معينة، و
 وروبا، و يعها كانت من إسبانيا.تقارير من أ 4آسيا واحمليس اهلادئ. ومت استالم 

 
 : التقارير حبسب اإلقليم1اجلدول 

 امموع األقطاراملستوى اإلقليمي واملتعدد  املستوى القطري ااإلقليم/عامليً 
 9 3 6 أفريقيا

 3 1 2 آسيا واحمليس اهلادئ
 4 - 4 أوروبا

 19 3 16 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 6   اعامليً 

 41 7 28 امموع
 

من منظمات  7تقريرا من احلكومات، و 17 تلقيتقارير من جمموعة واسححححححعة من أصحححححححاب املصححححححلحة. ومت  تلقيمت  -19
تقارير من  7األمم املتحدة، ويشحححححححمل ذلك منصحححححححات وشحححححححراكات تتكون من احلكومات ومنظمات األمم املتحدة. ومت تلقي 

التقرير من منتدى ألصحححححاب املصححححلحة املتعددين ) 1من األوسححححاط األكادميية، و 6امتمع املدو واملنظمات غم احلكومية، و

                                                      
  45http://www.fao.org/cfs/cfs األربعر للجنة األمن الغذائي العامليصفحة اإلندنت للدورة اخلامسة و   17

http://www.fao.org/cfs/cfs45
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كون من أكثر من فئة واحدة من أصحاب املصلحة(. وأشارت معظم التقارير املقدمة الذي مت تقدميه من خالل منصة تت 25
إىل مشححححححححاركة جمموعات متعددة من أصحححححححححاب املصححححححححلحة يف تنفيذ األنشححححححححطة )مثل احلكومات، واجلهات املاحنة، ومنظمات 

 هات املاحنة.القطاع اخلاص أو اجلرد أي تقرير بشكل حصري من املدو، واحلركات الشعبية(. ومل يامتمع 
 

ومن  التجارب. واسحححتمرت بقية 2018سحححبتمرب/أيلول  30حبلول  التجاربمن  املائةيف  63ومت االنتهاء من حوايل  -20
انعدام األمن الغذائي،  من تضححححححررًا كثرأمن هم  التجاربمن  املائةيف  85 ن تكتمل على املدى الطويل. وتضححححححمناملتوقع أ

 .للتجاربمن التقارير إىل أن آليات الرصد مت إنشاؤها كنتيجة  املائةيف  55وأشارت حوايل 
 

 تصنيف التجارب –باء

للخطوط التوجيهية احملددة املستخدمة، وقد وثقت معظم التجارب استخدام أكثر من  مت تصنيف التجارب وفًقا -21
)اإلطار القانوو(،  7)أصححححححححححححححاب املصحححححححححححححلحة( و 6)املةسحححححححححححححسحححححححححححححات( و 5خس توجيهي واحد. وكانت اخلطوط التوجيهية 

جتربة  يع  13. واستخدمت والتوعية( األكثر استخداًما التعلم) 11)التغذية( و 10املوارد واألصول(، و احلصول على) 8و
 )املعونة الغذائية الدولية(. 15ة موثقة اخلس التوجيهي جترباخلطوط التوجيهية يف حر أنه مل تستخدم أي 

 
 حبسب اخلطوط التوجيهية املستخدمة تجاربجتميع ال -2اجلدول 

خلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء من ااخلس التوجيهي 
 ينطو كاف يف سياق األمن الغذائي ال

عدد التجارب اليت استخدمت 
 هذا اخلس التوجيهي

 5 وحقوق اإلنسان وسيادة القانون ةالرشيد ةكمو احلالدميقراطية و  1
 7 التنمية االقتصادية سياسات 2
 9 االسداتيجيات 3
 6 نظم السوق 4
 12 املةسسات 5
 16 أصحاب املصلحة 6
 18 اإلطار القانوو 7
 11 احلصول على املوارد واألصول 8
 5 سالمة األغذية ومحاية املستهلك 9

 14 التغذية 10
 17 التعلم والتوعية 11
 6 يةنطو املوارد املالية ال 12
 10 امموعات الضعيفة دعم 13
 8 شبكات األمان 14
 0 املعونة الغذائية الدولية 15
 4 الكوارث الطبيعية ومن فعل اإلنسان 16
 11 الرصد واملةشرات والعالمات املرجعية 17
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 3 ية حلقوق اإلنساننطو املةسسات ال 18
 3 البعد الدويل 19

 13  يع اخلطوط التوجيهية 
 

 هج الستة املذكورة أعاله. وتوثق معظم التقارير اتباع أكثر من هنج واحد.للخربات املصنفة يف النُ  يرد أدناه خملة -22

 :ركز النهج على توعية أصححححاب املصحححلحة بوجود اخلطوط التوجيهية و/أو تنفيذها، واحلق يف الغذاء  التوعية
ب املصححححلحة، ال سححححيما والقضححححايا الرئيسححححية املتعلقة به. واسححححتهدفت هذه اجلهود جمموعة واسححححعة من أصحححححا

ألمثلة على األنشحطة، املدو واحلكومات. وتشحمل امن انعدام األمن الغذائي، وكذلك امتمع  األكثر تضحررًا
: محالت التواصححححححل؛ الدعوة؛ املةمترات؛ مناقشححححححات املائدة املسححححححتديرة؛ ، ما يليعلى سححححححبيل املثال ال احلصححححححر

 احلوارات والفعاليات؛ وإنتاج مواد النشر واإلعالم. 

 :ركز النهج على تعزيز قدرة أصححححححاب املصحححححلحة على تنفيذ اخلطوط التوجيهية. وكانت هذه تنمية القدرات 
ومكّملة ألنشحححطة زيادة الوعي، واسحححتهدفت جمموعة واسحححعة ا قويً  يف معظم احلاالت، مرتبطة ارتباطًااجلهود، 

ا احملامر ونشحححطاء حقوق اإلنسحححان من أصححححاب املصحححلحة، ال سحححيما امتمع املدو واحلكومات ولكن أيضحححً 
ورش و : التدريب؛ ، ما يليووسحححححائل اإلعالم. وتشحححححمل األمثلة على األنشحححححطة، على سحححححبيل املثال ال احلصحححححر

والحححدعم الفين والعروخ؛ وتوفم الكتيبحححات وأدوات الحححدعوة؛ وتبحححادل اخلربات ؛ العمحححل والحححدورات التعليميحححة
 والتعلم من أفضل املمارسات. 

 :يشححمل النهج جمموعة واسححعة من الشححراكات، من خالل تعزيز  إنشححاء آليات ألصحححاب املصححلحة املتعددين
التآزر بر منصحححححات أصححححححاب املصحححححلحة املتعددين. وتشحححححمل األمثلة على املبادرات اليت  عت بر جمموعة 
واسحححححعة من أصححححححاب املصحححححلحة ضدف العمل املشحححححد  على تنفيذ اخلطوط التوجيهية، على سحححححبيل املثال ال 

ملةسسية ألصحاب املصلحة املتعددين، وغم ذلك من الطرائق غم املةسسية مثل : امالس ا، ما يلياحلصر
 .رامنتديات احلو 

 :ركز النهج على التدخالت الرامية إىل جعل احلق يف الغذاء الكايف  إصححححححالا األطر القانونية والسححححححياسححححححاتية
ة لتعزيز مسحححامهتها اإلجيابية يف أو صحححياغة أطر قانونية وسحححياسحححاتييف األطر القانونية والسحححياسحححاتية،  أكثر بروزًا

: صياغة ، ما يلي، على سبيل املثال ال احلصراملبادراتإعمال احلق يف الغذاء الكايف. وتشمل األمثلة على 
تشحححريع يتضحححمن أو يشحححم إىل احلق يف الغذاء؛ وصحححياغة القوانر والسحححياسحححات والربامج واإلجراءات التشحححغيلية 

و/أو تنفيذها؛ والدويج للقوانر اإلطارية املتعلقة باحلق يف الغذاء واألمن املتعلقة بقضححححححححححححححايا احلق يف الغذاء 
الغذائي والتغذية و/أو السحححيادة الغذائية؛ وو حححع خطوط توجيهية تشحححريعية لإلعمال املطرد للحق يف الغذاء؛ 

 وإجراء تقييمات للتشريعات املتعددة القطاعات بشأن احلق يف الغذاء.

 ركز النهج على اخلربات اليت تنشححححححححححر أو تسححححححححححعى إلنشححححححححححاء آليات   الغذاء الكايف:معاجلة انتهاكات احلق يف
والدراسات  : البحوثما يلي االنتصاف النتهاكات احلق يف الغذاء الكايف. وتشمل األمثلة على املبادرات،

والتقديرات والتوثيق وحتليل قضححايا أو حاالت انتها  احلق يف الغذاء ومبادرات التيسححم للمجتمعات املطالبة 
 حبقها يف الغذاء. 



CFS 2018/45/Inf.19 12 

 

 :يركز النهج على تقييم ورصححححححححد اخلربات املتعلقة بتنفيذ اخلطوط التوجيهية،  املبادرات لرصحححححححد احلق يف الغذاء
ء، وأثره على األمن الغذائي والتغذية على املسححححححححححححححتويات احمللية أو الوطنية أو واإلعمال املطرد للحق يف الغذا

تصحححححححححميم أسحححححححححاليب حب  كمية ونوعية لتقييم اإلقليمية أو العاملية. وتشحححححححححمل األمثلة على املبادرات ما يلي: 
عي؛ يشر تال حوكمة األغذية وحتديد الفئات الضعيفة؛ واملقابالت واملسوا والتحاليل؛ وتقييم األثر؛ والتحليل

 واعتماد أطر رصد منسقة متعددة القطاعات بشأن احلق يف الغذاء. والدراسات والتقارير؛

 والنهج: اانتمائهويف ما يلي توزيع التقارير حبسب  -23
 

  أكثر من نصف اخلربات املوثقة حبسب : كان هذا النهج أحد النهج الرئيسية اليت مت اراذها مبا أن الوعيزيادة
؛ منظمات األمم املائةيف  76)احلكومات:  الوعيكل فئة من فئات أصحححححححححححاب املصححححححححححلحة ركزت على زيادة 

؛ األوسحححححححححححححاط األكادميية: املائةيف  71؛ منظمات امتمع املدو/املنظمات غم احلكومية: املائةيف  71املتحدة: 
 (.املائةيف  100ن لديهم أكثر من انتماء واحد: ؛ وأصحاب املصلحة الذياملائةيف  67

  ًركز ا أحد النهج الرئيسحية اليت اتبعتها أغلبية أصححاب املصحلحة، حي  تنمية القدرات: كان هذا النهج أيضح
 املوثقة حبسححححححححححب كل فئة من فئات أصحححححححححححاب املصححححححححححلحة على تنمية القدرات تجاربأكثر من نصححححححححححف ال

منظمات األمم  ؛املائةيف  86امتمع املدو/املنظمات غم احلكومية:  منظمات؛ املائةيف  94)احلكومات: 
 (.املائةيف  17؛ األوساط األكادميية: املائةيف  57املتحدة: 

  :ومنظمات األمم (، املائةيف  47) ذ هذا النهج احلكوماتنفّ إنشحاء آليات ألصححاب املصحلحة املتعددين
وهو مسة (، املائةيف  14) وامتمع املدو(، املائةيف  17) األكادمييةواألوسححححححححححححاط (، املائةيف  43)املتحدة 

 املصلحة املتعددين هلذه اآلليات املشدكة. أصحابوطابع للتعاون بر أصحاب املصلحة هةالء 

 املصحححلحة، حي   أصححححاب: مت اال حححطالع ضذا النهج من قبل غالبية ايتإصحححالا اإلطار القانوو والسحححياسححح
ًيا(، 19من أصححححححححححححححل  11) بتوثيق أكثر من نصححححححححححححف التقاريراحلكومات قامت  مع دورها يف تنفيذ  متشحححححححححححح

 .اإلصالحات ذات الطبيعة القانونية والسياسية

  امتمع املدو/واملنظمات غم  مت اال ححححححححححححطالع ضذا النهج فقس من قبل: الغذاءمعاجلة انتهاكات احلق يف
 )تقرير واحد(. واألوساط األكادميية)تقريران(  احلكومية

 ( 17تقارير من أصحححححل  5املبادرات لرصحححححد احلق يف الغذاء: مت اال حححححطالع ضذا النهج من قبل احلكومات ،)
تقارير من  4(، وامتمع املدو/املنظمات غم احلكومية )7تقارير من أصححححححححححححححل  3ومنظمات األمم املتحدة )

 (. 6تقارير من أصل  5(، واألوساط األكادميية )7أصل 
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 : التقارير حبسب االنتماء والنهج3اجلدول 
 

 احلكومات النهج
 ا(تقريرً  17)

منظمات األمم 
 املتحدة

 تقارير( 7)

املدو/  امتمع
املنظمات غم 

 احلكومية 
 تقارير( 7)

األوساط 
  األكادميية

 تقارير( 6)

أكثر من انتماء 
 تقرير واحد() واحد

 امموع امموع
)٪( 

 %28 30 1 4 7 5 13 زيادة الوعي
تنمية 

 %25 27 0 1 6 4 16 القدرات

إنشاء آليات 
ألصحاب 
املصلحة 
 املتعددين

8 3 1 1 0 13 12% 

إصالا األطر 
القانونية 

 والسياساتية
11 2 5 1 0 19 18% 

معاجلة 
انتهاكات 
احلق يف 
 الغذاء

0 0 2 1 0 3 1% 

املبادرات 
لرصد احلق يف 

 الغذاء
5 3 4 5 0 17 16% 

 توثق معظم التقارير اتباع أكثر من هنج واحدمالحظة: 
 

 النتائج اليت مت احلصول عليها يف إطار كل هنج من النهج الستة –جيم

طُلب من أصححححححححححاب املصحححححححححلحة تقدمي معلومات نوعية وكمية عن أهم النتائج احملققة و/أو املتوقعة على املدى  -24
الواردة عن نتائج وأفادت  يع التقارير الطويل، باإل ححححافة إىل أهم التغيمات الناجتة عن جتارضم. إىل القصححححم واملتوسححححس 
( أفادت عن نتائج كمية سحواء على املدى القصحم أو اتقرير  38من أصحل  26منها )أي  املائةيف  68نوعية، يف حر أن 

. وعلى الرغم من التوجيهات حنو قياد مشحححححححححححد  للمدخالت الكمية لكال اإلطارين الزمنيراملتوسحححححححححححس إىل الطويل، أو 
 همتأثر )عدد األشحححححخاص املتوقع على املدى القصحححححم )عدد األشحححححخاص املعنير بشحححححكل مباشحححححر( واملتوسحححححس إىل الطويل 

د ال متثل بشححححححكل غم مباشححححححر باألنشححححححطة(، فإن املعلومات اليت مت تلقيها مل تكن موحدة، وبالتايل فإن النتائج تقريبية وق
 .تجاربالتأثم الكامل لل
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  :18ويف ما يلي ترد النتائج حبسب النهج واإلطار الزمين -25
 

  :املعرفة بشحححححأن تنفيذ اخلطوط  مت تنفيذ عدد كبم من األنشحححححطة اليت ظدف إىل زيادة الوعي وتعزيززيادة الوعي
دى ذلك يف بعض أ، بشححححححححححححححأن اإلعمال املطرد للحق يف الغذاء الكايف. وقد أوسحححححححححححححعالتوجيهية، وعلى نطاق 

شحححمل اجلمهور املسحححتهدف احلاالت إىل زيادة االلتزام وكذلك صحححياغة وو حححع قوانر بشحححأن احلق يف الغذاء. وي
مت . وأفادت التقارير بأنه املشحححرعر والصححححفير ومنظمات امتمع املدو وقادة امتمعات وأعضحححاءها والطالب

، مع وجود تأثم شححخة ومتت توعيتهم باحلق يف الغذاء على املدى القصححم 800 000التواصححل مع أكثر من 
ى املتوسححححححس إىل مليون شححححححخة يتوقع على املد 50 000 000حمتمل غم مباشححححححر لزيادة الوعي عند أكثر من 

احملتمل "يعتمد على النشر الذي  أثمللنتائج املتوسطة إىل الطويلة األجل مبا أن التومت تقدمي تقديرات  الطويل.
 (.S30" )امنه جهةتقوم به كل جهة فاعلة باإل افة إىل الشبكة احمليطة بكل 

 :سحححححححححححنوا من حألف شحححححححححححخة قد  39 000على املدى القصحححححححححححم، أفادت التقارير أن حوايل  تنمية القدرات
ل، والدورات، والدعم قدرظم على فهم اخلطوط التوجيهية وتنفيذها كنتيجة مباشحححححححححححححرة للتدريب، وورش العم

من أفضححححححححححححل املمارسححححححححححححات.  الدعوة، وتبادل اخلربات، و/أو التعلم وأدواتالفين والعروخ، وتوفم الكتيبات 
ةسسات حقوق اإلنسان، نظمات امتمع املدو، ومويشمل هةالء املشاركر من احلكومات والربملانات، وم

ع اخلححاص. أمححا على املححدى و عيحححات احملححامر، واإلعالم، واجلمعيحححات الححدينيحححة، وامتمعحححات احملليحححة، والقطحححا 
نتاج الغذائي، وحتسحححر دخل املتوسحححس إىل الطويل، فقد تراوحت النتائج غم املباشحححرة بر زيادة التمكر واإل

انب صحححححانعي القرار، مما ة سحححححوء التغذية والوفيات بر األطفال، وزيادة االلتزام من جاألسحححححر، ورفيض نسحححححب
 أدى إىل صياغة القوانر واألطر القانونية الوطنية، وكذلك اخلطس والربامج. 

 :ء منصحححححات ( عن إنشحححححا13أفادت سحححححبعة تقارير )من أصحححححل  إنشححححاء آليات ألصحححححاب املصححححلحة املتعددين
 والتغذوي، ومشحححححححححدكة بر القطاعات، مثل جمالس األمن الغذائي صحححححححححااامل أصححححححححححابمةسحححححححححسحححححححححية متعددة 

ة بقضحححايا الغذاء. وتفيد التقارير ، إلدارة املوارد و/أو السحححياسحححات العامة املتعلقواجلبهات الربملانية  حححد اجلوع
مبا  منتديات احلوار،و ، ملالسححتة األخرى عن التحالفات غم املةسححسححية، والشححراكات، والعمليات، وفرق الع
اإلعمال املطرد للحق  ا علىيف ذلك االلتزام احملتمل بإنشاء شبكات مةلفة من أصحاب املصلحة للعمل معً 

من  شححححححححرا  األكثر تضححححححححررًاود املسححححححححتمرة إليف الغذاء الكايف وتنفيذ اخلطوط التوجيهية. وعلى الرغم من اجله
العداف بأن األكثر اينبغي انعدام األمن الغذائي وسحححححححححوء التغذية يف املناقشحححححححححات وعمليات صحححححححححنع القرار، "

يرجع ذلك إىل القيود و القانونية.  هاال يشحححححححاركون عادًة يف النقاش بشحححححححأن السحححححححياسحححححححات العامة وأطر  تضحححححححررًا
بلغ عنها إىل صححححححححياغة التجارب امل وأدت معظم (.S28واحلواجز االجتماعية واالقتصححححححححادية اليت يواجهوهنا" )

ى املتوسححححس إىل الطويل إىل ر على املداخلطس والسححححياسححححات والقوانر الوطنية، وسححححيةدي التأثم احملتمل املقدّ 
 شخة. 250 000 000احلّد من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية لنحو 

 :اخلطوط التوجيهية يف اجلهود الرامية إىل تشححححم التقارير إىل اسححححتخدام  إصححححالا األطر القانونية والسحححياسحححاتية
: يلي ، ماإدماج احلق يف الغذاء يف األطر القانونية والسياساتية. وتشمل النتائج، على سبيل املثال ال احلصر

سححبيل املثال، وإدماج احلق يف الغذاء كحق أسححاسححي يف الدسححتور النيبايل  علىصححياغة قانون احلق يف الغذاء، 
                                                      

 .38الح، وتستند هذه األرقام املستخدمة إىل  ع النتائج الكمية املبلغ عنها من التقارير S3، وS2و، S1يشار إىل التقارير ذات الصلة بح   18



15 CFS 2018/45/Inf.19 

 

صححححححححححححححياغة و/أو تنفيذ القوانر و  (؛S16( ويف قانون التغذية واألمن الغذائي يف الربازيل )S8) مد حديًثااملعت
لربامج واإلجراءات التشححغيلية املتعلقة بقضححايا احلق يف الغذاء، على سححبيل املثال، مت تضححمر إنفاذ اخلطوط وا

(؛ والدويج لقانون S9التوجيهية يف سححححياسححححات التعاون للحكومة اإلسححححبانية وعدة حكومات إقليمية وحملية )
إطاري بشحححححححححأن احلق يف الغذاء واألمن الغذائي والتغذية و/أو السحححححححححيادة الغذائية؛ وبرامج التغذية املدرسحححححححححية؛ 
وو ححححححححححححححع خطوط توجيهية تشححححححححححححححريعية لإلعمال املطرد للحق يف الغذاء؛ وااللتزام باملبادرات الدولية املتعلقة 

(. S10ق ميالنو بشحححححححححححححأن السحححححححححححححياسحححححححححححححات الغذائية يف املدن )باإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء، مثل ميثا
وتناولت التقديرات املقدمة حول النتائج على املدى املتوسححححححححححححححس إىل الطويل إىل حد كبم سححححححححححححححكان البالد 

 بأكملهم، ويُعزى بذلك إىل التأثم الواسع النطاق نتيجة إصالا األطر القانونية والسياساتية.

 :الغذاء واإلبال  عنها النتائج قصححححححمة األجل حتديد وتوثيق انتهاكات احلق يفتتضححححححمن  معاجلة االنتهاكات 
(S2 و .)علقة بامتمعات املعر حححححححححححة املت املفاهيم تغم النتائج غم املباشحححححححححححرة على املدى املتوسحححححححححححس إىل الطويل

املطالبة ت وتدعمها يف لالنتهاكات حلقها يف الغذائي الكايف وتزيد الوعي بشححححححححححححححأهنا، ومتكن هذه امتمعا
وة من أجل السحححياسحححات؛ من قبل احلكومات؛ وعمل الدع ومطالبهاحبقها يف الغذاء؛ واالعداف بامتمعات 

 (.S7وتعميم احلق يف الغذاء يف القوانر واخلطس )

 :لبحوث واملراصححححححد؛ اتشححححححمل النتائج إنشححححححاء آليات الرصححححححد؛ وإنشححححححاء مراكز  مبادرات رصحححححد احلق يف الغذاء
د اخلطوط التوجيهية وشحححححححرعية والتقارير واملنشحححححححورات؛ وتطوير البيئات التمكينية لفهم فوائوأدوات املعلومات 

يت توفر احلماية واحلوافز حنو طلب تنفيذها؛ وفهم أكرب ل حكام الدسححححححتورية املوجودة يف  يع أحناء العامل ال
ة "احلق يف احلصححول على وعلى سححبيل املثال، و ححعت منظمة األغذية والزراعة مبادر  إعمال احلق يف الغذاء.

إىل معلومات عن  الغذاء يف  يع أحناء العامل"، اليت توفر منصححححححححححححححة ميكن من خالهلا الوصححححححححححححححول بسححححححححححححححهولة
 (.S36 )ينطو االلتزامات الدستورية باحلق يف الغذاء الكايف على املستوى ال

 
 احملفزات األساسية –دال

ناصححححححر لتحليل احملفزات ع، ويتضححححححمن يقدم هذا القسححححححم حملة عامة عن احملفزات األسححححححاسححححححية جلميع التقارير الواردة -26
( فقس، يف ما يتعلق بدكيز S28و S1القطري )األسحححححححححاسحححححححححية املتكررة اليت تأخذ يف االعتبار التقارير الفردية على املسحححححححححتوى 

 .ينطو اخلطوط التوجيهية على املستوى ال
 

وتسححححححلس التقارير الضححححححوء على عدة عوامل حمفزة أسححححححاسححححححية متكررة، مثل العوامل اخلارجية اليت تفضححححححي إىل نتيجة  -27
إجيابية ل نشحححححطة املنفذة. وتتماشحححححى هذه احملفزات األسحححححاسحححححية مع إعادة التأكيد من جانب جملس حقوق اإلنسحححححان التابع 

قتصححادية املواتية اليت يسححودها السححالم واالسححتقرار، على الصححعيدين ل مم املتحدة على أن "البيئة السححياسححية واالجتماعية واال
الوطين والدويل على حد سحححواء، هي الركيزة األسحححاسحححية اليت سحححتمكن الدول من إيالء أولوية كافية ل من الغذائي وللقضحححاء 

 .19على الفقر"
  

                                                      
 /21L./37A/HRC من جدول األعمال، الوثيقة  3اجلمعية العامة ل مم املتحدة، الدورة السابعة والثالثون ملس حقوق اإلنسان، البند   19
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  ووجود قوانر الغذاء الكايف؛ مثل التشححححححريعات املتعلقة باحلق يف  واإلصحححححالحاتاألطر املةسحححححسحححححية والقانونية
؛ وإنشحححححححاء آليات النفاذ إليها ميكن  من الغذائي والتغذية وبرامج وخطس عمل؛ ومتكر مةسحححححححسحححححححات حمليةل

على املسححتوى  تقدم اتقرير  28من أصححل  14 ومشل(. S17املثال  سححبيلمةسححسححات )على  ووجودتشححاركية؛ 
 وقانونية كمحفز يةدي إىل نتائج إجيابية.( وجود أطر وإصالحات مةسسية املائةيف  50) القطري

 ئة التمكينيحة مبححا يف ذلححك العالقححات التعححاونيححة والححداعمححة بر اجلهححات الفححاعلححة املعنيححة، ووعي أصحححححححححححححححححاب  البي
املصححححححلحة بشححححححأن احلق يف الغذاء الكايف وأمهية اخلطوط التوجيهية؛ العالقات التعاونية والداعمة بر اجلهات 

ا مثل مبادرة أمريكدولية ومشححححححححححححححاركة امتمع احمللي؛ الدعم اإلعالمي؛ وجود مبادرات  الفاعلة املعنية؛ اخنراط
، S1، ويوم األغذية العاملي )على سحححححبيل املثال 2025الالتينية والبحر الكارييب للتحرر من اجلوع حبلول عام 

S7 ،S9، S10، S12، S28، S32 .) يف  86) على املسحححتوى القطري تقدم اتقرير  28من أصحححل  24ومشل
 ، وجود بيئة مواتية كمحفز يةدي إىل نتيجة إجيابية.(املائة

 لتنفيذ اخلطوط التوجيهية واملسامهة يف القضاء  ن، مبا يف ذلك ميزانية عامة خمصصةااإلرادة وااللتزام السياسي
 تقدم اتقرير  28من أصححححححححل  23(. ومشل S3، S4، S8، S27، S35، S36على اجلوع )على سححححححححبيل املثال 

وجود اإلرادة وااللتزام السححياسححير، مبا يف ذلك ميزانية عامة خمصححصححة،  (املائةيف  82القطري ) املسححتوىعلى 
 كمحفز يةدي إىل نتيجة إجيابية.

 من منظمات األمم املتحدة لتسححححححححححححهيل العمليات )مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج  الدعم التقين
األغذية العاملي، ومنظمة الصحححححححححححححة العاملية، وفريق احلق يف الغذاء التابع ملنظمة األغذية والزراعة( والوكاالت 
املتخصححححححححححصححححححححححة. كما دعا املقرر اخلاص ل مم املتحدة املعين باحلق يف الغذاء البلدان إىل اراذ إجراءات حنو 

على املسححححححتوى  تقدم اتقرير  28من أصححححححل  16(. ومشل S5 ،S6)على سححححححبيل املثال  الغذاءإعمال احلق يف 
 ( وجود دعم تقين كمحفز يةدي إىل نتيجة إجيابية.املائةيف  57القطري )

 لتقييم أثر النتائج احملققة وآليات االنتصحححححححححححاف )على  التحليل القائم على األدلة، ونظم املعلومات والرصححححححححححد
( وجود املائةيف  43على املستوى القطري ) تقدم اتقرير  28من أصل  12 ومشل(. S15، S21سبيل املثال 

 التحليل القائم على األدلة ونظم املعلومات والرصد كمحفز يةدي إىل نتيجة إجيابية.

 مثل األزمات املالية واالقتصححححادية إىل و ححححع سححححياسححححات خمصححححصححححة بشححححأن احلق يف  األحداث التخمينية أدت
قدم على املسحححححتوى القطري  اتقرير  28تقرير واحد من أصحححححل  ومشل(. S29، S33الغذاء )على سحححححبيل املثال 

 (، األحداث التخمينية كمحفز يةدي إىل نتيجة إجيابية.املائةيف  4)أقل من 

 
 القيود والتحديات –هاء

واجهت  يع التقارير املقدمة، ويتضححححمن عناصححححر لتحليل يقدم هذا القسححححم حملة عامة عن القيود والتحديات اليت  -28
(، يف ما S1 ،S28والتحديات املتكررة اليت تأخذ يف احلسحححححبان التقارير الفردية املقدمة على املسحححححتوى القطري فقس )القيود 

 .ينطو يتعلق بدكيز اخلطوط التوجيهية على املستوى ال
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ا -29 بكل بلد. ية إىل قيود خاصححة نطو . وتشححم معظم التقارير الالرئيسححية بعض القيود والتحديات أبرزت التقارير أيضححً
 ومع ذلك، فإهنا تبلغ عن صعوبات متكررة ميكن أن تكون صاحلة يف سياقات أخرى.

 
 مثل إطار مةسححححسححححي وقانوو يكفل احلق يف الغذاء )على سححححبيل املثال  األسحححاسحححية غياب العوامل احملفزةS7 ،

S8اب املصحححححلحة (؛ وبيئة متكينية مثل غياب تبادل/تشحححححاطر املعلومات، والتعاون وتنسحححححيق العمل بر أصحححححح
( للقضححححاء على اجلوع S3(؛ واإلرادة وااللتزام السححححياسححححير )على سححححبيل املثال S15، S29)على سححححبيل املثال 
غياب العوامل  (املائةيف  54على املسحححححتوى القطري ) تقدما تقرير  28من أصحححححل  15ومشل  وسحححححوء التغذية.
 .وحتد كقيداحملفزة األساسية  

 والنمو السححححححححكاو والتحضححححححححر؛ واملمارسححححححححات  ؛النا ة عن أثر تغم املناخ؛ واألزمات الغذائية أوجه الضحححححححعف
(. ومشلت S6 ،S25يف سحححححححالمة وصححححححححة األغذية )على سحححححححبيل املثال  القصحححححححورالزراعية غم الكافية؛ وأوجه 

 وحتد.( أوجه الضعف كقيد املائةيف  18على املستوى القطري ) تقدم اتقرير  28تقارير من أصل  5

 مثل الدعم املايل لتنفيذ اخلطوط التوجيهية بشكل فعال  متويل عام خمصة/عدم وجود ميزانية عامة خمصصة
، S5 ،S9 ،S12 ،S21 ،S25 ،S28املتعلقة باألمن الغذائي )على سحححححححححبيل املثال،  والربامجوللسحححححححححياسحححححححححات 

S32 ( عدم وجود املائةيف  36على املسححححححححححححتوى القطري ) تقدم اتقرير  28تقارير من أصححححححححححححل  10(. ومشلت
 ميزانية عامة خمصصة/متويل عام خمصة كقيد وحتد.

 لصححغار منتجي األغذية والشححعوب  أو غم املتكافر إىل األسححواق واألرا ححي واملوارد الطبيعية الوصححول احملدود
على املسحححتوى القطري  تقدم اتقرير  28تقارير من أصحححل  4(. ومشلت S1 ،S7األصحححلية )على سحححبيل املثال 

 ( الوصول احملدود أو غم املتكافر إىل األسواق واألرا ي واملوارد الطبيعية كقيد وحتد.املائةيف  14)

  ؛ االفتقار إىل القدرات واخلربة الفنيةو يف ما يتعلق باحلق يف الغذاء الكايف،  التعليمنقة الوعي واحلاجة إىل
 13(. ومشل S2 ،S10 ،S11 ،S27 ،S30سحححححححوء فهم مفهوم احلق يف الغذاء الكايف؛ )على سحححححححبيل املثال، و 

( نقة الوعي واحلاجة إىل التعليم واالفتقار املائةيف  46على املسحححتوى القطري ) تقدم اتقرير  28من أصحححل 
 إىل القدرات واخلربة الفنية كقيد وحتد.

  تضمنت  والفقر.بسبب اجلنس أو العرق أو االنتماء االثين أو الدين أو الطبقة وكذلك عدم املساواة التمييز
تشم بشكل  ( يف حر أن أغلبية التقارير املقدمة الS4 ،S17 ،S31 ،S34تقارير فقس املنظور اجلنساو ) 4

حمدد إىل عدم املساواة بر اجلنسر على الرغم من الصلة األساسية بر املساواة بر اجلنسر وإعمال احلق 
التمييز كقيد  (املائةيف  11على املسحححححتوى القطري ) تقدم اتقرير  28تقارير من أصحححححل  3يف الغذاء. ومشلت 

 وحتد.

 يةثر بشححكل مباشححر على تنفيذ وإعمال احلق يف الغذاء الكايف، كما  نقة املسححاءلة و/أو آليات االنتصححاف
)"النقة يف البيانات واملعلومات لتحديد مسححححححححححححتوى إعمال احلق يف S24 و S17هو مو حححححححححححح  يف التقريرين 

)"كما هو  S38الغذاء بشحححححححححححكل وا ححححححححححح  ]...[ ويف نفس الوقت، لتعزيز طبيعتها القابلة للتنفيذ"( والتقرير 
لعملية  ع البيانات والتقدم  وا حًحا ا، يتطلب  حمان املسحاءلة فهمً 17مو ح  يف هدف التنمية املسحتدامة 
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 28 من أصححححل 12القطري والعاملي"(. ومشل  يرافة إىل نظم التتبع املنتظمة على كل من املسححححتو فيها باإل حححح
 ( نقة املساءلة و/أو آليات االنتصاف كقيد وحتد.املائةيف  43على املستوى القطري ) تقدم اتقرير 

 املمارسات اجليدة –واو

يقدم هذا القسححم حملة عامة عن املمارسححات اجليدة يف  يع التقارير الواردة، ويتضححمن عناصححر لتحليل املمارسححات  -30
( فقس، يف ما يتعلق S28إىل  S1اجليدة املتكررة اليت تأخذ يف االعتبار التقارير الفردية على املسححححححححححححححتوى القطري )التقارير 

 .ينطو بدكيز اخلطوط التوجيهية على املستوى ال
 

من املمارسات اجليدة اليت سامهت يف جناا التجارب. ومشلت هذه املمارسات، على سبيل  عدًداوأبرزت التقارير  -31
 املثال ال احلصر، ما يلي:

 
 على سبيل املثال  متكر أصحاب املصلحة( من خالل زيادة الوعي حبقهم يف الغذاءS3 ،S4 ،S7 ،S32 ،)

(، وتوليد املعرفة وتبادل املعلومات، والتدريب بشححأن الصحححة والتغذية، S5)على سححبيل املثال  وبناء القدرات
(، وتعزيز حوكمة األغذية اليت تةدي إىل حتسحححححححححححححر S7والدويج للدعوة الذاتية وتعزيرها )على سحححححححححححححبيل املثال 

 28من أصححححححل  25(. ومشل S11العدالة االجتماعية، وتقليل عدم املسححححححاواة االجتماعية )على سححححححبيل املثال 
 ( متكر أصحاب املصلحة كممارسة جيدة.املائةيف  89على املستوى القطري ) تقدم اتقرير 

  من انعدام  ملصححححلحة، مبا يف ذلك األكثر تضححححررًاحي  يشححححار  أصحححححاب اتسححححهيل تطوير آليات املشححححاركة
األمن الغذائي وسححححححححوء التغذية، وامتمع املدو، ووسححححححححائل اإلعالم واألوسححححححححاط األكادميية، يف احلوار )على 

( ويف إدارة املوارد S3 ،S17 التقريرين ( وعملية صحححححححنع القرار )على سحححححححبيل املثالS36 التقرير سحححححححبيل املثال
(. ومشلت S25 التقرير وشفافة )على سبيل املثال ( بطريقة متساوية وتعاونيةS1 التقرير )على سبيل املثال

( تسحححهيل تطوير آليات املشحححاركة املائةيف  32مقدمة على املسحححتوى القطري ) اتقرير  28تقارير من أصحححل  9
 كممارسة جيدة.

 م تنمية القدرات والدعم الفين بشأن احلق يف الغذاء، القادرة على دعشراكات مع املةسسات الرئيسية  إقامة
(، باإل ححافة إىل وكاالت األمم املتحدة S28 ،S35 التقريرين منظمة األغذية والزراعة )على سححبيل املثالمثل 

على  تقدم اتقرير  28من أصححل  14األخرى اليت تدعم احلق يف صححنع السححياسححات الغذائية وتنفيذها. ومشل 
 كممارسة جيدة.( إقامة شراكات مع املةسسات الرئيسية  املائةيف  50املستوى القطري )

 عارخ وجهات النظر تو لتوجيه االختالفات  تشجيع إنشاء منتديات حوار بر أصحاب املصلحة املتعددين
البحوث األكادميية والتنشححححئة (، ودعم S23 ،S26التقريرين املثال  والوصححححول إىل توافق يف اآلراء )على سححححبيل

على املسححححتوى  تقدم ارير تق 28من أصححححل  15ومشل  (.S15 ،S21 التقريرين االجتماعية )على سححححبيل املثال
( تشحححححجيع إنشحححححاء منتديات حوار بر أصححححححاب املصحححححلحة املتعددين كممارسحححححة جيدة املائةيف  54القطري )

 سامهت يف جناا التجربة.

 هيئات خمصحصحة /رصححدمبا يف ذلك إنشححاء مةسححسححات  العناصحر املتعلقة بتحقيق احلق يف الغذاء الكايف، رصحد
 28من أصحححححل  13(. ومشل S12 ،S22 ،S30أخرى، والوصحححححول إىل آليات االنتصحححححاف )على سحححححبيل املثال 
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العناصحححححححر املتعلقة بتحقيق احلق يف الغذاء الكايف  رصحححححححد( املائةيف  46على املسحححححححتوى القطري ) تقدم اتقرير 
 كممارسة جيدة.

  على سحححححبيل املثال تعزيز الربامج امتمعية(S5 ،S34 للتصحححححدي لسحححححوء التغذية وتشحححححجيع الزراعة املسحححححتدامة )
والزراعة اإليكولوجية وتنويع احملاصحححيل من خالل اسحححتخدام البذور األصحححلية وإدارة الثروة احليوانية على نطاق 

يف  21على املسححححتوى القطري ) تقدم اتقرير  28من أصححححل  6(. ومشل S6 ،S17صححححغم )على سححححبيل املثال 
 كممارسة جيدة.  تمعيةام تعزيز الربامج( املائة

  ( مع توفم املعلومات الكافية للسححححححححكان )على )ماديًا واقتصححححححححاديًاإتاحة الغذاء الصححححححححي ومنخفض التكلفة
( إتاحة املائةيف  4مقدمة على املسححتوى القطري ) اتقرير  28(. ومشل تقرير واحد من أصححل S27سححبيل املثال 

 الغذاء الصحي ومنخفض التكلفة كممارسة جيدة.

 
 مالحظات -زاي

بعض املالحظات املسحححححححححتندة إىل االفدا حححححححححات  (S1 - S28يربز حتليل التقارير املقدمة على املسحححححححححتوى القطري ) -32
األسححححححححاسححححححححية والعملية والنتائج املوصححححححححوفة يف جتربة كل من البلدان اليت تذكر يف أكثر من حالة واحدة أمهية اإلعمال املطرد 

ل . وتظهر هحذه التقحارير أمهيحة جهود التوعيحة على املحدى الطويحينطو للحق يف الغحذاء الكحايف يف سححححححححححححححيحاق األمن الغحذائي ال
اوتنمية القدرات لتعزيز االلتزام ال إجراء إصححالحات قانونية وسححياسححاتية مناسححبة وإنشححاء  سححياسححي واملسححاءلة. ومن املهم أيضححً

كبم يف إعمال حق اإلنسححان يف الغذاء الكايف. وتتضححمن هذه املالحظات، على   ل. ويسححهم كل ذلك بشححكللرصححدآليات 
 سبيل املثال ال احلصر، ما يلي:

 
 ا األطر القانونية والسياساتيةعمليات إصال

 
ا )بوليفيا والربازيل وكوستاريكا واجلمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيماال ومالوي ونيبال أشار أحد عشر بلدً  -33

 .القانونية والسياساتية ستجري/جاريةصالا األطر وإسبانيا وتوغو وزامبيا( إىل أن عمليات إ

  رالنهج أو على حدةإما ، عشححححححححر حدألايف هذه البلدان زيادة الوعي وتنمية القدرات مت اسححححححححتخدام هنجي 
ا بإنشحححاء وعالوة على ذلك، كانت اإلصحححالحات املتعلقة باألطر القانونية والسحححياسحححاتية مصححححوبة دائمً . امعً 

انيا، يف حر أن بلدان يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، باإل حححححافة إىل إسحححححب 6آليات تشحححححاركية يف 
يا )نيبال( حي  متت هذه  ذلك ال ينطبق )حىت اآلن( يف البلدان األفريقية )توغو ومالوي وزامبيا( وآسحححححححححححححح

 ا على زيادة التوعية وتنمية القدرات. ا، وهي تنطوي حصرً اإلصالحات/أو أهنا جتري حاليً 

  نب عمليات اا/قد متت، إىل ججتري حاليً  املبادرات اجلارية لرصححححد احلق يف الغذاءبلدان إىل أن  6وأشحححححارت
 إصالا األطر القانونية والسياساتية. 

  للنجاا، تليهما البيئة املواتية،  اإلرادة وااللتزام السياسير يشكالن احلافز الرئيسين أبلدان إىل  9وأشحارت
 والدعم الفين، والتحليالت القائمة على األدلة، ونظم املعلومات والرصد.
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مت وصححف النقة لدان مل تدرج عمليات إصحححالا األطر القانونية والسحححياسحححاتية على أهنا مسحححتمرة/جارية، ب 7ويف  -34
، يليححه انعححدام املسحححححححححححححححاءلححة و/أو آليححات أمححام النجححاايف الوعي/القححدرات/اخلربة التقنيححة على أنححه القيححد/التحححدي الرئيسححححححححححححي 

 الضعف. ، وأوجهخمصة متويل عام/خمصصة االنتصاف، وعدم وجود ميزانية عامة
 

 مبادرات رصد احلق يف الغذاء
 

أشحححححححارت تسحححححححعة بلدان )بوليفيا والربازيل وكولومبيا وكوسحححححححتاريكا واجلمهورية الدومينيكية ومالوي ونيبال وإسحححححححبانيا  -35
 وتنزانيا( إىل أن مبادرات رصد احلق يف الغذاء ستجري/جارية.

  الوعي وتطوير القدرات، إما على منهجي زيادة بلدان من أصحححححححل هذه البلدان التسحححححححعة  8وقد اسحححححححتخدمت
 . ر مًعاحدة أو النهج

  املةسححسححية للنجاا، تليها اإلرادة السححياسححية وااللتزام والدعم التقين واألطر وكانت البيئة املواتية احملر  الرئيسحي
 . واإلصالحاتالقانونية و 

  أمام النجاا، يليه مت وصححححف النقة يف الوعي/القدرات/اخلربة التقنية على أنه القيد/التحدي الرئيسححححي كما
 ، وغياب احملفزات الرئيسححححححححية، وعدم وجود ميزانية عامة/متويل عاماالنتصححححححححافانعدام املسححححححححاءلة و/أو آليات 

 .خمصة
 

املصلحة املنظمة بشأن استخدام اخلطوط توثق األحداث املتعددة أصحاب التقارير املقدمة اليت  –رابًعا
 التوجيهية وتطبيقها، مبا يتماشى مع االختصاصات

 
 التقارير الواردة بشأن األحداث -ألف

. ورتلف 1ق لحلتوثيق هذه األحداث املتعددة أصححححاب املصحححلحة. وترد قائمة بالتقارير يف امل تقريرا 15مت تلقي  -36
أحداث على املسححححححححححححتوى الوطين،  4)حدث واحد على املسححححححححححححتوى الوطين الفرعي، واألحداث من حي  التغطية اجلغرافية 

ن على املسححححححححتوى العاملي(، والنطاق واملشححححححححاركة. وحضححححححححرت  يع األحداث عدة ان على املسححححححححتوى اإلقليمي، وحدثاوحدث
دو واألوسححححححاط جمموعات من أصحححححححاب املصححححححلحة يف األمن الغذائي والتغذية مبا يف ذلك احلكومات ومنظمات امتمع امل

امتمعات املتضحححححححررة من انعدام األمن الغذائي وسحححححححوء التغذية  كانتاألكادميية ومنظمات األمم املتحدة والقطاع اخلاص. و 
 فيها بشكل مباشر. ةشاركميف  يع األحداث الوطنية والوطنية الفرعية، أو إما ممثلة 

 
بعد املوعد النهائي ومل يكن  N1 – N6مي التقارير ويتم عرخ األحداث باختصححححححححححححححار يف ما يلي أدناه. ومت تقد -37

 من التقرير. فقس هاء، وهي ترد يف هذا القسم  4باء إىل  4إلدراج املعلومات املقدمة يف األقسام  االوقت كافيً 
 

E1 –  منتدى والون بشحححححأن النظم الغذائية املسحححححتدامة )يونيو/حزيران  –بلجيكا )إقليم والون(  –فرعي الوطين الاملسحححححتوى
 (2018ديسمرب/كانون األول  – 2017
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مايو/أيار  – 2017من أصححححححححححاب املصحححححححححلحة الرئيسحححححححححير يف املرحلة األوىل )يونيو/حزيران  80شحححححححححار  أكثر من  -38
(، مبا يف ذلك نقابات املزارعر، ومنظمات املسحححححتهلكر، ومنظمات امتمع املدو، والسحححححلطات احمللية، واألوسحححححاط 2018

األكادميية، والقطاع الزراعي اخلاص، يف عملية تشاركية لو ع إطار شامل بشأن نظام غذائي مستدام يف والون. ومت تقدمي 
للتشحححاور مع املواطنر ضدف التوصحححل  2018أ مرحلة ثانية يف مايو/أيار . وسحححتبد2018النتائج يف حدث عام يف مايو/أيار 

 يف النهاية إىل سياسات جديدة لتتبناها حكومة والون.
 

E2 –  (2018أبريل/نيسان  29) 2018مةمتر احلق يف الغذاء لعام  –بنغالديل  –وطين الاملستوى 
 

شححححححخة من امتمع املدو واألوسححححححاط األكادميية والربملان الوطين يف احلدث الذي نظمته  300شححححححار  أكثر من  -39
من الغذائي والتغذية، أن ثالث قضححححححححايا مهمة هي: حالة األ(. وتفاعل املشححححححححاركون بشححححححححKHANIشححححححححبكة األمن الغذائي )

 اخلطوط التوجيهية يف بنغالديل.وتطبيق  مةخرًا، تهصياغالذي مت  2017سمى قانون احلق يف الغذاء لعام املتشريع الو 
E3 –  (2018أبريل/نيسان  28-27حلقة عمل بشأن احلق يف الغذاء ) –بوركينا فاسو  –املستوى الوطين 
 

ا من احلكومة ومنظمات امتمع املدو ومنظمات املزارعر ميثلون األكثر تضحححرراً شحححخصحححً  39حضحححر حلقة العمل  -40
اهلدف تقييم إعمال احلق يف الغذاء يف بوركينا فاسححححو يف  ححححوء اخلطوط التوجيهية. وركزت من انعدام األمن الغذائي. وكان 

 املناقشات على عملية و ع سياسات األغذية والزراعة يف البالد وبرامج املساعدات الغذائية.
 

E4 –  مل على مكافحة الع مم املتحدة و ل منظمة األغذية والزراعةحدث منظم من قبل  –كولومبيا   –املسحححححتوى الوطين
 (2018أبريل/نيسان  10اجلوع )

 
للتحضحححححححححححححم  2018وتا على املسححححححححححححححتوى الوطين الفرعي خالل الربع األول من عام غمت تنظيم أربعة أحداث يف بو  -41

مشححححححححححححححار  من احلكومة ومنظمحات األمم املتححدة ومنظمحات امتمع املدو  200للححدث النهحائي الذي حضححححححححححححححره حوايل 
واألوسحححححاط األكادميية والقطاع اخلاص. ومتثل اهلدف يف مناقشحححححة وحتليل حالة احلق يف الغذاء يف البلد والفرص والتحديات 

خمتلف قطاعات  شححححححححححححححخة من 300اليت تواجه النهوخ ضا. وربطت العملية املةدية إىل احلدث واحلدث نفسححححححححححححححه حوايل 
امتمع املدو باملنصححححححات/اآلليات للمناقشححححححة وحتليل و ححححححع احلق يف الغذاء والفرص والتحديات أمام تعزيزه. كما مت تعريف 
املةسححسححات احلكومية وصححانعي السححياسححات بتوصححيات منظمة األغذية والزراعة بشححأن هذه املسححألة، حىت يكونوا على دراية 

 ص الكامنة يف دفع  مان احلق.بسياق الظروف والتحديات والفر 
 

E5 –  (2018مايو/أيار  8-7حدث الرصد الوطين ) –مالوي  –املستوى الوطين 
 

شححار  فيه خمتلف أصحححاب املصححلحة للتحضححم للحدث الذي  2018مع البيانات يف أبريل/نيسححان مترين جل عقد -42
حضححححححححححححححرته احلكومة ومنظمات األمم املتحدة ومنظمات امتمع املدو واألوسححححححححححححححاط األكادميية واجلهات املاحنة. ومس  هذا 

لغذاء، احلدث بإجراء تقييم متعدد األطراف للجهود السحححححححابقة واجلارية، مبا يف ذلك عملية تطوير مشحححححححروع قانون احلق يف ا
(، وكذلك يف تنفيذ تدخالت األمن S2نظر التقرير ا) 2018وسححيختتم يف ديسححمرب/كانون األول  2003الذي بدأ يف عام 

 الغذائي واسعة النطاق باستخدام اخلطوط التوجيهية كمعيار.
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E6 –  املعين بالنظم الغذائية املسححححححتدامة اجتماع عقده فريق الدراسححححححات الدائمة  –االحتاد األورويب  –املسححححححتوى اإلقليمي
وآلية امتمع املدو التابعة للجنة األمن الغذائي العاملي، جهة االتصحححححححححال ة االقتصحححححححححادية واالجتماعية، التابع للجنة األوروبي
 (2018أبريل/نيسان  12ألوروبا الغربية )

 
املسحححتدامة التابع للجنة األوروبية االقتصحححادية  حضحححر االجتماع ممثلو فريق الدراسحححات الدائمة املعين بالنظم الغذائية -43

واالجتماعية، وآلية امتمع املدو التابعة للجنة األمن الغذائي العاملي، واألوسححححححححححححححاط األكادميية والقطاع اخلاص. وركزت 
على أنه ال ميكن املناقشحححة على الدور احملتمل للجنة يف تنفيذ سحححياسحححات احلق يف الغذاء يف االحتاد األورويب. وأعيد التأكيد 

هج الوطنية واإلقليمية املتماسحححححكة القائمة على حقوق اإلنسحححححان للحق يف الغذاء على وجه احلصحححححر من منظور النظر إىل النُ 
االجتماعي، ولكن جيب تناول اإلقصححححاء  ف اكالسححححياسححححة الزراعية املشححححدكة أو من منظور سححححياسححححات االحتاد األورويب اليت ت

االجتماعي والصحة والبيئة والسياسات اليت  اإلقصاء وقت واحد: الزراعة ومكافحة الفقر و جماالت متعددة للسياسات يف
 حتدد الوصول إىل األرا ي والبذور واملوارد األخرى.

 
E7 –  اجلولة السححححححححادسححححححححة من دورات بروتوكول السححححححححلفادور )مايو/أيار  –منظمة الدول األمريكية  –املسححححححححتوى اإلقليمي

2018) 
 

بروتوكول السححححححححححححححلفححادور احلق يف الغححذاء الكححايف من خالل تعزيز التقييمححات اليت تسححححححححححححححتنححد إىل أدلححة جتريبيححة يححدعم  -44
لقرارات اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية. وقدمت البلدان التقارير عن  وعية ومن خالل توصححححححيات حمددة وفًقامو حححححح

. وسححيتم إجراء دورات الحقة للرصححد كل ثالث سححنوات، 2016احلق يف الغذاء الكايف ألول مرة يف ديسححمرب/كانون األول 
اعتبارا من فرباير/شحححباط  16دقت على الربوتوكول )اتقدم الدول األعضحححاء اليت صحححسحححعندما  2019ابتداء من يونيو/حزيران 

 مةشراظا جلميع احلقوق املبينة يف الربوتوكول، وسيتم تقييم التقدم احملرز بشأن متابعتها. (2018
 

E8 –  27األكادميية )األوساط احلكومية )الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون( و  تاجلهحدث نظمته ا –املستوى العاملي 
 (2018مارد/آذار 

 
حضحححر هذا احلدث األوسحححاط احلكومية ومنظمات األمم املتحدة ومنظمات امتمع املدو واألوسحححاط األكادميية.  -45

ةسححححسححححات الدولية يف جنيف يف دعم اسححححتخدام اخلطوط التوجيهية على الصححححعيدين ومتثل اهلدف يف اسححححتعراخ مسححححامهة امل
الوطين والعاملي. وقدمت املةسحححسحححات الدولية يف جنيف توصحححيات وتوجيهات مقدحة للدول وأصححححاب املصحححلحة اآلخرين 

يححة للمنظمححات غم لححدعم تنفيححذ اخلطوط التوجيهيححة، بححاإل حححححححححححححححافححة إىل العححديححد من تقححارير األمم املتحححدة واخلطوط التوجيه
ا الزيارات القطرية اليت قام ضا املقرر اخلاص ل مم . وناقل احلدث أيضحححححً 2014و 2004احلكومية اليت مت و حححححعها بر عام 

املتحدة املعين باحلق يف الغذاء، مبا يف ذلك توصحححححححححححححياته بشحححححححححححححأن كيفية تقدمي دعم أفضحححححححححححححل لتطبيق اخلطوط التوجيهية على 
 ظمة األغذية والزراعة.املستوى القطري ويف عمل من

 
E9 –  23آلية امتمع املدو )حدث نظمته "جمموعة أصحححححححدقاء احلق يف الغذاء" غم الرمسية يف روما و  –املسحححححححتوى العاملي 

 (2018مارد/آذار 
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 ويف ينطو ت حلقة العمل يف كيفية اسححححححححححتخدام اخلطوط التوجيهية يف إعمال احلق يف الغذاء على املسححححححححححتوى الحبث -46
هم بشححأن نوع الدعم الفعال والالزم لتعزيز تنفيذ احلق الفاعلة والوسححائل لتشححجيع اسححتخدامها. وسححامهت يف بناء ف اجلهات

توجد ميثلون احلكومات ومنظمات امتمع املدو والوكاالت اليت  مشححححححححححارًكا 90يف األطر الغذائية. وحضححححححححححر ورشححححححححححة العمل 
وق اإلنسحححححان وجلنة األمم املتحدة للحقوق االقتصحححححادية واالجتماعية حلقالسحححححامية روما ومفو حححححية األمم املتحدة  مقارها يف

 والثقافية، واملقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء.
 

N1 –  اجتماع عقدته جمموعة العمل العاملية ل غذية  –أملانيا  –املسحححتوى الوطينArbeitskreis Welternahrung – 
 2018يونيو/حزيران  6
 

عملية لتبادل املعرفة واخلربات بشححححححححححححححأن تنفيذ اخلطوط التوجيهية على برنامج متعدد أصحححححححححححححححاب بدأت أملانيا  -47
قد جمموعة العمل العاملية ل غذية(  – Arbeitskreis Welternahrungآلية التنسححيق )كانت املصححلحة والتخصححصححات. و 

، وهي تضححححححححححم ممثلر عن امتمع املدو وأوسححححححححححاط العلوم والقطاع اخلاص واحلكومة. وتضححححححححححمن 2001يف عام أنشححححححححححئت 
ممثلر عن احلكومححة األملححانيححة وامتمع املححدو واملنظمححات غم احلكوميححة  2018يونيو/حزيران  6االجتمححاع الححذي عقححد يف 

والتحديات أمام تنفيذ اخلطوط  والقطاع اخلاص واألوسححححححححاط األكادميية. ونوقشححححححححت جتارب أصحححححححححاب املصححححححححلحة األملان
ما  جمال التعاون الدويل. وألقي الضحححوء على احلاجة إىل تعزيز الوعي باسحححتمرار بشحححأن اخلطوط التوجيهية يف التوجيهية يف

 .كافة  بر جمموعات أصحاب املصلحة
 

N2 –  وعية لدعم اإلعمال املطرد مشاورة وطنية بشأن الشروع يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية الط –نيبال  –املستوى الوطين
 2018يونيو/حزيران  4 يف نيبال، ينطو للحق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي ال

 
والوكاالت احلكومية املسحححةولة وأعضحححاء الربملانات  تضحححمنت املشحححاورة الوطنية مشحححاركر من منظمات امتمع املدو -48

واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسحححححححححححان واحملامر ووسحححححححححححائل اإلعالم واملمثلر عن امتمعات املنتهكة حقوقها يف الغذاء. ومتثلت 
طوط التوجيهية ( تطوير التآزر بر الوكاالت احلكومية املعنية ومنظمات امتمع املدو لتنفيذ اخل1)األهداف يف ما يلي: 

تقييم املشحححححححححاكل الرئيسحححححححححية والدرود و ( 2بفعالية وتقييم املبادرات احلكومية يف ما يتعلق باألمن الغذائي واحلق يف الغذاء؛ )
دعم عملية التعلم بنشحححححاط من أجل تنفيذ اخلطوط التوجيهية على و ( 3اخلطوط التوجيهية؛ ) ذاملسحححححتفادة والتوصحححححيات لتنفي

الشححروع يف عملية رصححد تنفيذ احلق يف الغذاء يف نيبال. وتضححمنت نتائج املشححاورة الوطنية، يف  لة و  (4املسححتوى العاملي؛ )
توفم املعلومات احملدثة هلم بشحححأن التزام احلكومة يف احلق يف الغذاء والتغذية، أصححححاب املصحححلحة الرئيسحححير و  عالطأمور، إ

املشححححححد  للشححححححروع يف رصححححححد تنفيذ احلق يف الغذاء من قبل منظمات مبا يف ذلك القوانر واملتطلبات السححححححياسححححححية، والتفاهم 
 امتمع املدو يف نيبال.

 
N3 –  يونيو/حزيران  26 –حلقة عمل نظمتها شححححبكة سححححماليون املعنية باحلق يف الغذاء  –سححححماليون  –املسححححتوى الوطين

2018 
 

تضحححححمنت حلقة العمل مشحححححاركر من الوزارات واإلدارات والوكاالت واملةسحححححسحححححات شحححححبه املسحححححتقلة التابعة حلكومة  -49
سحححححماليون وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة ورابطات املزارعر ومالكي األرا حححححي واملسحححححتخدمر املتضحححححررين 

أصحححاب املصححلحة والفاعلر الرئيسححير ملناقشححة حالة تنفيذ احلق  إلشححرا  منصححةواملزارعر وجمموعات الشححباب. ومت إنشححاء 
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يف الغذاء يف سماليون. ومشل ذلك فت  باب النقاش حول احلق يف الغذاء يف سماليون، وإشرا  املزيد من اجلهات الفاعلة، 
طار رصد إل  وتشاركي مشد سماليون، وو ع حق وو ع اسداتيجية للدعوة واملشاركة من أجل تنفيذ احلق يف الغذاء يف 

اخلطوط ى تشححححكيل منتدى ألصحححححاب املصححححلحة املتعددين وو ححححع خطة عمل لرصححححد تنفيذ األغذية. ووافق املشححححاركون عل
 التوجيهية بطريقة مستمرة.

 
N4 –  حزيرانيونيو/ 11 –رصد احلق يف الغذاء الكايف والتغذية يف البلدان الناطقة باللغة الربتغالية  –املستوى اإلقليمي  

2018  
 

يف جمتمع البلدان جيري رصححد احلق يف الغذاء الكايف والتغذية يف سححياق املس اإلقليمي ل من الغذائي والتغذوي  -50
الناطقة باللغة الربتغالية، وييسححححححره امتمع املدو. وسححححححيسححححححهم يف رصححححححد تنفيذ اسححححححداتيجية األمن الغذائي والتغذية يف جمتمع 

غة الربتغالية. ومت تنظيم مترينات رصححححححححد على املسححححححححتوى الوطين حلشححححححححد منظمات امتمع املدو وإشححححححححرا  البلدان الناطقة بالل
ابو فمدي وغينيا كخمتلف اجلهات الفاعلة على أسحححححاد منهجيات خمتلفة. ومتت مناقشحححححة النتائج اخلاصحححححة بأنغوال والربازيل و 

ملس اإلقليمي ل من الغذائي والتغذوي يف جمتمع البلدان وموزمبيق والربتغال وسححححان تومي وبرينسححححييب خالل دورة ا سححححاوبي
. ومت التشحححديد على الدور األسحححاسحححي الذي يلعبه امتمع املدو 2018الناطقة باللغة الربتغالية اليت عقدت يف يونيو/حزيران 

 يف تعزيز األمن الغذائي والتغذية واحلق يف الغذاء الكايف والتغذية.
 

N5 –  أبريل/نيسححان  27-26 –ندوة وحلقة عمل نظمتها شححبكة الغذاء وحقوق اإلنسححان والشححركات  –املسححتوى العاملي
2018 

 
متثل هدف الندوة يف اسححتكشححاف كيفية اسححتخدام خمتلف آليات وأدوات حقوق اإلنسححان لتعزيز احدام الشححركات  -51

ذاء الكايف والصحة لتعزيز التزامات احلماية من قبل احلكومات إزاء احلقوق يف الغ أيضاحلقوق اإلنسان يف قطاع األغذية، و 
مع مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشحححححأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسحححححان. وشحححححار  يف الندوة وحلقة  للجميع، متشحححححًيا

و واملنظمححات غم احلكوميححة واألوسحححححححححححححححاط ممثال من احلكومححة النروجييححة ومنظمححات األمم املتحححدة وامتمع املححد 132العمححل 
األكادميية. ومت تبادل ومناقشحححححة التجارب حول كيفية اسحححححتخدام نظام حقوق اإلنسحححححان لتشحححححجيع التغذية احملسحححححنة، وكذلك 
الطريق إىل األمام لتحسحححححححر العمل. ومشل ذلك إنشحححححححاء شحححححححبكة من األشحححححححخاص من األوسحححححححاط األكادميية واملنظمات غم 

ألمم املتحدة مهتمر بتقاسم املعارف واملعلومات حول كيفية استخدام هنج قائم على حقوق اإلنسان احلكومية ومنظومة ا
 لتشجيع التغذية الكافية ومكافحة سوء التغذية جبميع أشكاله.

 
N6 –  املةمتر العاملي للعلماء املعاصرين الذي نظمه علماء  –املستوى العامليNuffield 2018، مارد/آذار 
 

يف مراحل مبكرة من مهنهم من  يع أحناء العامل يف مةمتر العلماء املعاصحححرين، وناقشحححوا  زارًعاا ومشحححابً  75اجتمع  -52
عناصححححححر اخلطوط التوجيهية يف كل حلقة دراسححححححية، وزيارة إىل املزارع، وجلسححححححة مناقشححححححة، مع أمثلة تتضححححححمن أنظمة السححححححوق 

علقة بالتوزيع، وآليات التنسحححححيق بر القطاعات. وناقل املشحححححاركون التمويل واالبتكارات يف جمال التكنولوجيا يف املزرعة واملت
سحححححلطوا الضحححححوء على ( و 12و 2واالئتمان املناسحححححبر للمزارعر وأصححححححاب املشحححححاريع الزراعية الشحححححباب )اخلطر التوجيهير 

 3-2ا ، وحتديدً 2التوجيهي ألف(. وباإل ححححافة إىل ذلك، كان اخلس  8النقة الوا حححح  يف العمالة املاهرة )اخلس التوجيهي 
، أسحححاد العديد من اجللسحححات واملناقشحححات يف هذا احلدث، كما كان األمر بالنسحححبة لسحححالمة األغذية ومحاية 6-2و 5-2و
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ا إىل مو ححححححححححححوعات اخلطوط التوجيهية وجتارضم (. واسححححححححححححتنادً 8-9و 7-9و 3-9ا ، وحتديدً 9املسححححححححححححتهلك )اخلس التوجيهي 
ن اآلن بشحححكل أفضحححل لتنفيذ جوانب من اخلطوط التوجيهية بطرق تشحححكل و الشحححباب جمهز  الشحححخصحححية، فإن هةالء املزارعر

 األساد لدراسات احلاالت والنماذج القوية والقابلة للتكرار.
 

 النهج املتبعة يف التجارب والنتائج اليت متت مناقشتها خالل األحداث –باء

املقدمة بشححححححححكل ا مماثلة لتلك املوثقة يف التجارب هنجً  E1-E9تعكس التجارب اليت نوقشححححححححت خالل األحداث  -53
 ما يلي بعض األمثلة املستندة إىل التقارير املقدمة: باء وجيم(. وترد يف 3فردي )القسمان 

 
   لتحسححححححححححححححر املعرفة  2017يف عام  كولومبياقدمت منظمة األغذية والزراعة الدعم بناء على طلب حكومة

لدى املةسحححسحححات احلكومية  الفهم والتوعية حتسحححربشحححأن احلق يف الغذاء، مما أدى إىل  وتطوير القدرة التقنية
وتشححمل النتائج املتوقعة،  وصححانعي السححياسححات بشححأن التحديات والفرص الكامنة للنهوخ باحلق يف الغذاء.

( "حتسححححر فهم أصحححححاب الواجبات )احلكومة( وأصحححححاب احلقوق )املواطنرعلى املدى املتوسححححس والطويل، 
 .اللتزامات الدولة يف ما يتعلق باحلق يف الغذاء والدور األساسي للمجتمع املدو"

  2016يف عحام  بنغالديليف  شححححححححححححريع اخلاص باحلق يف الغذاءالتيف بحدأت اللجنحة القحانونيحة يف بنغالديل .
 امليداوعلى املسحححححتوى  2017( سحححححلسحححححلة من املشحححححاورات يف عام KHANIونظمت شحححححبكة األمن الغذائي )

من انعدام األمن الغذائي ومنظمات امتمع املدو  يعانونالذي لضححححححححمان املشححححححححاركة الواسححححححححعة ل شححححححححخاص 
 مع  يع جمموعات أصححححححححححححاب ينوطواملنظمات غم احلكومية. كما أجريت مشحححححححححححاورات على املسحححححححححححتوى ال

وع التشريع اآلن شروع التشريع من منظور اخلطوط التوجيهية. وحيتوي مشر مل ت املراجعة النقديةاملصلحة ومت
ا. كما مت تنظيم حلقة عمل خاصة لزيادة فهم اخلطوط التوجيهية الطوعية بندً  54مع  فصالً خمتلًفا 12على 
"وجدت املنظمات الشححححححححححححححعبية اليت يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية. ومت اإلبال  عن اإلجنازات احملددة:  أملوالت

ا فرصحححة للتفاعل مع صحححانعي السحححياسحححات على املسحححتوى تكاف  من أجل احلق يف الغذاء يف مناطقها/أقاليمه
الوطين" و"جنححححت املنظمحححات غم احلكوميحححة ومنظمحححات امتمع املحححدو يف حتحححديحححد أدوارهحححا وأدركحححت أمهيحححة 

 مشاركتها يف عملية صياغة السياسات القائمة على احلقوق ورصد أنشطة احلكومات".

  يف مالوي  سياسة األمن الغذائي، استخدمت اخلطوط التوجيهية لتعميم احلق يف الغذاء يف ديباجة مالويويف
يف بلورة  . وقد كان ذلك حامسًاعلى مستوى أكثر حتديًدا والتغذية مشروع قانون األغذيةعلى املستوى العام و

دولة من حي  التزاماظا. وتشححححححمل مسححححححةولية ال حتديداحملتوى املعياري حلق اإلنسححححححان يف الغذاء الكايف وكذلك 
من قبل  "اعتماد اإلطار التشححححححححريعي بشححححححححأن احلق يف الغذاء النتائج املتوقعة، على املدى املتوسححححححححس إىل الطويل،

 مليون نسمة". 17الربملان، الذي من شأنه أن يةثر على  يع السكان البالغ عددهم حوايل 

  للدول بشححأن تنفيذ  عدًدا من التوصححيات وتوجيًها مقدًحا هلا املةسححسححات اليت تتخذ من جنيف مقرًاوقدمت
بشحححأن أولوية الغذاء أدلة  والعمللمعلومات الدولية لشحححبكة الاحلق يف الغذاء واخلطوط التوجيهية. وأصحححدرت 

ا الدول ومنظمات امتمع املدو يف عملية تنفيذ اخلطوط التوجيهية. كما أصححححححدرت الشححححححبكة أيضححححححً  إلرشححححححاد
 اخلطوط التوجيهية يف الدول األعضححححاء يف األمم املتحدة مبا يف ذلك الربازيل وغواتيماال. فيذلرصححححد تنتقارير 
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وحددت مفو ححية األمم املتحدة السححامية حلقوق اإلنسححان مةشححرات حقوق اإلنسححان، مبا يف ذلك مةشححرات 
 .2010احلق يف الغذاء على  يع املستويات لعام 

 فريق الدراسححححححححححات الدائمة املعين بالنظم الغذائية املسححححححححححتدامة  هي عقدماع اإلقليمي األورويب الذوناقل االجت
، الدور احملتمل للمةسحححححححسحححححححات يف تنفيذ املدوالتابع للجنة األوروبية االقتصحححححححادية واالجتماعية، وآلية امتمع 

تزال  ، اليت المعاجلة مشحححححححححححكلة العزل املوا حححححححححححيعي ملختلف مكونات احلق يف الغذاءاحلق يف الغذاء، وكيفية 
. ومت التشححححححديد على احلاجة إىل التنسححححححيق وكفالة تطوير سحححححياسحححححات أكثر متاسحححححًكاتشححححححكل عقبة مهمة أمام 

ما بينها، وأمهية ربس امموعات املتضررة بشكل مفيد  االتساق داخل خمتلف جماالت صنع السياسات ويف
 باملداوالت املتعلقة بالسياسات.

  مسحححاحة للحوار حول  ق يف الغذاء يف روما وآلية امتمع املدوحلقة العمل املشحححدكة بر أصحححدقاء احلقدمت
كيفية اسحححتخدام اخلطوط التوجيهية يف إعمال احلق   حب اسحححتخدام اخلطوط التوجيهية وتطبيقها. ومشل ذلك 

اليت ينطوي عليها الدويج السححتخدامها؛  والوسححائل، واجلهات الفاعلة ينطو يف الغذاء الكايف على املسححتوى ال
روما، يف  وجد مقارها يفالوكاالت اليت تود املسحححححتفادة بشحححححأن دور وكاالت األمم املتحدة، وال سحححححيما والدر 

للمشححاركة يف صححنع السححياسححات ورصححدها؛ وكيف اسححتخدام اخلطوط التوجيهية وتطبيقها؛ ومنهجيات خمتلفة 
لناد تضحححححررا من سحححححامهت اخلطوط التوجيهية يف تعزيز مسحححححاءلة احلكومات والسحححححياسحححححات املوجهة حنو أكثر ا

بناء فهم لنوع الدعم الفعال والالزم يف املسححححححححتقبل انعدام األمن الغذائي وسحححححححححوء التغذية. وأسحححححححححفر ذلك عن 
 لتعزيز تنفيذ أطر احلق يف الغذاء.

  يف و ححع اسححداتيجية وطنية فرعية بشححأن احلق يف الغذاء ونظم األغذية املسححتدامة من  منتدى والونمتثل هدف
خالل تنظيم حلقحات عمحل موا حححححححححححححيعيحة، ومنحابر اتصححححححححححححححال عرب اإلندنحت، وتنظيم منتحديحات حمليحة للمواطنر 

وأكثر  منظمة يف العملية 80مشحححححاركة أكثر من  املنتدىومنظمات امتمع احمللي. وشحححححهدت املرحلة األوىل من 
سحححححححححبتمرب/أيلول  –منظمة ومواطن يف احلدث العام. وسحححححححححتةدي املرحلة الثانية من املنتدى )مايو/أيار  100من 

 مليون شخة". 3.5"سياسات جديدة تعتمدها حكومة والون، ستةثر على أكثر من ( إىل 2018

  املةشححرات برصححد ان سححلفادوربروتوكول سححسححيقوم الفريق العامل املعين بتحليل التقارير الوطنية املنشححأ مبوجب 
 املتعلقة جبميع احلقوق املبينة يف الربوتوكول، مبا يف ذلك احلق يف الغذاء الكايف.

 
 احملفزات األساسية للتجارب اليت نوقشت خالل األحداث –جيم

العديد من احملفزات املتكررة، مبا يتماشحححححححححى مع تلك املشحححححححححار  E1-E9تربز التجارب املوثقة يف األحداث املقدمة  -54
 دال(. 3إليها يف التجارب املقدمة بشكل فردي )القسم 

 
 :اخلربات يف  ا هلااملةسحححححسحححححات اليت تتخذ من جنيف مقرً تبادلت  األطر املةسححححسححححية والقانونية واإلصححححالحات

، وهو حيدد احلق 2005مت اعتماد قانون النظام الوطين ل من الغذائي والتغذوي يف عام "، حي  غواتيماال
يف الغذاء والتزامات الدول املتالزمة. ]...[ وقد بدأ القضححححححححححححاة، يف نفس البلد، يف محاية احلق يف الغذاء بعد 

 ء".تلقيهم للتدريب الذي أجرته الشبكة الدولية للمعلومات والعمل بشأن أولوية الغذا
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  إنشححححححاء عملية تشححححححاركية حقيقية، ، وال سححححححيما احلاجة إىل بيئة متكينيةومت تسححححححليس الضححححححوء على أمهية وجود"
و ححححححححححمان إشححححححححححرا  األشححححححححححخاص األكثر تضححححححححححررا من انعدام األمن الغذائي، وأن بإمكاهنم التفاعل مع ممثلي 

ا يف حتليل الو ححححححع ا رئيسححححححيً "كان ذلك عنصححححححرً ، كولومبيا(. وعلى سححححححبيل املثال، يف  بوركينا فاسححححححو)احلكومة" 
ا أكثر تكحامالً لإلجنحازات والحدرود املسححححححححححححححتفحادة والتححديحات واملقدححات من أجحل احلحايل للحق وأتحاا فهمحً 

اعدفحححت املنظمحححات غم احلكوميحححة وامتمع " بنغالديلويف اإلعمحححال الكحححامحححل للحق يف الغحححذاء يف البالد"، 
قد وفرت مثاال رعت يف عملية صحححححححياغة قانون احلق يف الغذاء بنغالديل اليت شحححححححالقانونية للجنة الاملدو بأن 

عن  ححححححمان مشححححححاركة امتمع املدو يف عملية الصححححححياغة ]...[ اليت كانت منوذجية على وجه اخلصححححححوص يف 
سحححححياق بنغالديل ]...[ حي  يتم االعداف بصحححححياغة السحححححياسحححححات والتشحححححريعات باعتبارها امال احلصحححححري 

"أثر خلق فضحححاء للمجموعات الضحححعيفة وال سحححيما النسحححاء مالوي ويف سحححتشحححارير"، للبموقراطير واخلرباء اال
، كانت الربازيلويف  وربطه بالفهم على مسححححتوى القرية واسححححتيعاب اخلطوط التوجيهية الطوعية على النتائج".

من أجل  البيئة التمكينية أسححححاسححححية للتوصححححل إىل توافق يف اآلراء بشححححأن أمهية حق اإلنسححححان يف الغذاء الكايف
للربازيل اليت أصححححبحت واحدة  ب  االلتزام حبقوق اإلنسححححان حافزًا قويًاالتنمية الشححححاملة للبلد. ويف الواقع، أصحححح

نقة  خفض معدلمن أوائل البلدان اليت وصحححححححلت إىل أول هدف من األهداف اإلمنائية ل لفية املتمثل يف 
 التغذية مبقدار النصف.

 لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية واملسامهة يف  يف ذلك ميزانية عامة خمصصة اإلرادة وااللتزام السياسيان، مبا
هلا أمهية وجود "اإلرادة السياسية وااللتزام  املةسسات اليت تتخذ من جنيف مقرًااجلوع. أبرزت  علىالقضاء 

على أعلى مسححتوى والتعاون النشححس بر احلكومات ومةسححسححات األمم املتحدة ومنظمات امتمع املدو من 
ا وطنًياطو أجل تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية على املسححححححتوى ال ل من  ين. وأنشححححححأت بوركينا فاسححححححو جملسححححححً

يف تنسحححيق تعبئة املوارد لنظام األمن الغذائي. وتتمثل أداة متويل املس الوطين الغذائي، تتمثل إحدى مهامه 
 "الدعم ل من الغذائي.ل من الغذائي يف صندوق 

  املايلمن منظمات األمم املتحدة والوكاالت املتخصحححصحححة، فضحححال عن الدعم  الدعم التقينمت التأكيد على 
"أنشأت الدولة وشركاؤها التقنيون واملاليون يف ، ركينا فاسوبو لتيسم العمليات على املستوى الوطين. ويف 

جمال األمن الغذائي، ومنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األغذية العاملي، واملنظمات غم احلكومية مثل 
أوكسحححفام، خطة اسحححتجابة ودعم سحححنوية للسحححكان املعر حححر النعدام األمن الغذائي وسحححوء التغذية، يف عام 

"زاد مشروع امتمع املدو املشد  بشأن احلق يف الغذاء املمول من حكومة فالندرز  مالويويف ". 2011
دعم  الكولومبية، طلبت احلكومة 2017الزخم لتسححريع إصححدار مشححروع قانون الغذاء والتغذية". "ويف عام 

 ."ببناء القدرات التقنيةاملنظمة يف توليد املعرفة يف ما يتعلق حبق اإلنسان يف الغذاء واالحتياجات املتعلقة 

  االنتصاف.  وآليات ةمهمة لتقييم أثر النتائج احملققنظم التحليل واملعلومات والرصد القائمة على األدلة تعد
"إنشحححححححححححاء خلية معلومات مركزية للحق يف الغذاء وإنشحححححححححححاء روابس مع وسحححححححححححائل اإلعالم  يعترببنغالديل ويف 

بأوجه الضححححححعف وانعدام األمن الغذائي لتوجيه انتباه احلكومة إليها" الوطنية واحمللية لنشححححححر املعلومات املتعلقة 
 ا"،كثر ظميشً "يف بعثات تقصي احلقائق كمنهجية لرصد حقوق الفئات األواخنراط منظمات امتمع املدو 

للرصحححد الوطين".  قوة دافعة وإطارًا"الذي سحححيكون له مكونات رلق ا من مشحححروع قانون احلق يف الغذاء جزءً 
"مةسححسححة قضححائية إ ححافية خمولة بإعطاء نتائج بشححأن  بوركينا فاسححووتعترب اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسححان يف 
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ويف  لثقافية لتقدمي التوصححيات إىل دولة بوركينا فاسححو".انتهاكات مزعومة للحقوق االقتصححادية واالجتماعية وا
"سحححححححححيكون إنشحححححححححاء جمموعة العمل الوطنية املعنية برصحححححححححد احلق يف الغذاء واملكونة من املنظمات غم مالوي 

احلكوميححة احملليححة، وجمموعححات العمححل امتمعيححة، والتحححالفححات النسحححححححححححححححائيححة، والشححححححححححححححركححاء يف التنميححة، والوزارات 
املةسححححسححححات اليت تتخذ من وقد أشححححارت يف رصححححد احلق يف الغذاء يف مالوي".  اعية مركزيةاحلكومية، مسة  

"املفو حححححححية السحححححححامية حلقوق اإلنسحححححححان حددت مةشحححححححرات حقوق اإلنسحححححححان، مبا يف ذلك أن  ا هلاجنيف مقرً 
وعلى املسححححححححححتوير اإلقليمي والوطين منذ عام  2010مةشححححححححححرات احلق يف الغذاء على املسححححححححححتوى العاملي لعام 

، مبححححا يف ذلححححك التعححححاون مع احلكومححححات ومنظمححححات امتمع املححححدو يف الربازيححححل وبوليفيححححا واإلكوادور 2010
واملكسيك وباراغواي ونيبال وكينيا. وتلعب آليات حقوق اإلنسان التابعة ل مم املتحدة، مبا يف ذلك املقرر 

عين باحلق يف الغذاء ومعاهدة األمم املتحدة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية اخلاص ل مم املتحدة امل
 ".ينطو يف رصد احلق يف الغذاء واستخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية على املستوى ال ارئيسيً  اوالثقافية، دورً 

 
 لتجارب اليت متت مناقشتها خالل األحداثا يف القيود والتحديات –دال

عحدة قيود وحتحديحات متكررة تتسححححححححححححححق مع تلحك املوجودة يف  E1-E9يف تقحارير األححداث تةكحد التجحارب املوثقحة  -55
 .20هاء( 3التجارب املقدمة بشكل فردي )القسم 

 
 األطر السياساتية والقانونية:

  عليهاحلق يف الغذاء غم منصوص ( يف التشريعات الوطنيةE1 وE3.) 

  ر احلكومة االحتادية بالغذائية والزراعية )على سححححححححبيل املثال،  للسححححححححياسححححححححاتالتجزئة املةسححححححححسححححححححية والقطاعية
 .(E1واحلكومات اإلقليمية، 

  والوالياتاألطر القانونية والسياساتية ( التنظيميةE3 وE8) 

 القضائيةحل الصراعات واهلياكل  هياكل النقة يف ( للتصدي لالنتهاكات املزعومةE3.) 

  آلياتالنقة يف ( املساءلةE5.) 

  ملثال عندما يكون هنا  اعلى سبيل  –عدم وجود استمرارية يف التزامات احلكومة بتنفيذ اخلطوط التوجيهية
 (.E8يف احلكومة ) تغيم

 
 ارتفاع مستويات الفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية:

  املزيد من الطلبات على املعونة الغذائية( ) الفقرارتفاع مستوى(E1 وE4) 

 ارتفاع (  مستوى سوء التغذية واإلفراط يف االستهالE1) 

 اإلرهاق االجتماعي واملديونية واإلرهاق واال( وما إىل ذلكنتحار الصعوبات اليت تواجه املزارعر( )E1) 

  

                                                      
 .1ق لح، وميكن االطالع على قائمة التقارير يف املE3و E2و E1حيشار إىل األمثلة على التقارير املقدمة ب  20
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 النقة يف الوعي واملعلومات والتعليم:
  رفعتال عام  بشكلالناد ( احلق يف الغذاء كحق من حقون اإلنسانE2) 

  يفإساءة فهم مفهوم احلق ( الغذاء من جانب العاملر يف املناطق اليت تعاو من انعدام األمن الغذائيE2) 

  املشاريعتعزيز النهج القائمة على ( ملعاجلة مشكلة انعدام األمن الغذائي بدالً من منظور احلق يف الغذاءE2) 

  ن الغذائي على املشحححاركة يف عمليات و حححع أكثر تضحححرراً من انعدام األممن هم  منظماتالنقة يف قدرات
 (E2السياسات )

 
 النقة يف الدعم التقين والتمويل الكايف:

ا يتم تسححليس الضححوء على ذلك  -56 ا يف احملفزات )القسححمأيضححً كعائق/حتد رئيسححي مت   دال أعاله(، ولكن مت ذكره أيضححً
حتديده يف العديد من التقارير املقدمة، خاصححححححححححة مع اإلشححححححححححارة إىل الدعم الفين من وكاالت األمم املتحدة املتخصححححححححححصححححححححححة، 

 (.E9و E8سيما منظمة األغذية والزراعة ) وال
 

 اليت متت مناقشتها خالل األحداث يف التجارباملمارسات اجليدة  –هاء
اليت سحححححححححححامهت يف جناا  اجليدةمن املمارسحححححححححححات  عدًدا E1-E9أبرزت التجارب املوثقة يف التقارير عن األحداث  -57

واو(. وهي تشحححححمل، على  3بشحححححكل فردي )القسحححححم  املقدمةالتجارب املوجودة يف مارسحححححات املالتجارب، مبا يتماشحححححى مع 
 سبيل املثال ال احلصر، ما يلي:

 
  تعزيز حوكمة األغذية اليت تةدي إىل حتسححححححححر العدالة االجتماعية يف  خاللمن متكر أصححححححححاب املصحححححححلحة

أل عف الفئات، بالتخطيس آللية تقودها األمانة  ادعمً "تقوم دولة بوركينا فاسو، ، حي  بوركينا فاسوحالة 
ة يعترب التشححححححححححديد على تأني  احلق يف الغذاء كاسححححححححححداتيجي"مالوي ويف التنفيذية ل غذية واألمن الغذائي". 

مالوي وإدماج املنظور اجلنسححححححاو يف جمال احلق يف  النسححححححاء كمنتجات رئيسححححححيات ل غذية يفلرعاية صححححححوت 
 يف تغيم النموذج". جوهريًا اأمرً الغذاء يف تصميم وتنفيذ تدخل األمن الغذائي 

 من انعدام  من هم أكثر تضحححررًاحي  يشحححار  أصححححاب املصحححلحة، مبا يف ذلك آليات املشحححاركة  رتسحححهيل تطوي
ووسححائل اإلعالم واألوسححاط األكادميية، يف احلوار بطريقة متكافئة  املدووامتمع  ،األمن الغذائي وسححوء التغذية
وتضححححححححمنت التجربة يف  "،"من خالل عملية شححححححححفافة وتشححححححححاركية، متت التجربة بلجيكاوتعاونية وشححححححححفافة. ويف 

 السياسات والتشريعات املتعلقة باألغذية والتغذية"."مشاركة فعالة للمجتمع املدو يف صياغة بنغالديل 

 مع املةسححسححات الرئيسححية القادرة على دعم تنمية القدرات وتقدمي الدعم الفين بشححأن احلق يف امة شحراكات إق
عن وكاالت األمم املتحدة املتخصصة األخرى اليت تدعم احلق  فضالالغذاء، مثل منظمة األغذية والزراعة، 

ومتت اإلشحححححححارة إىل الربازيل وغواتيماال كمثالر  ألغذية وحقوق اإلنسحححححححان وتنفيذها.يف صحححححححنع سحححححححياسحححححححات ا
"التعاون الناج  بر احلكومات ومةسحححسحححات األمم املتحدة ومنظمات امتمع املدو من أجل إجيابير على 

ذ من جانب املةسححححححححسححححححححات اليت تتخ" 2014و 2004تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية ]...[ ما بر عامي 
ومت املشحححححححاركة يف اجتماع مائدة مسحححححححتديرة عقده أصحححححححدقاء احلق يف الغذاء يف روما وآلية . ا هلامن جنيف مقرً 

يف تقدمي الدعم لعمليات السحياسحات  دورًا هامًا"املفو حية السحامية حلقوق اإلنسحان تلعب امتمع املدو بأن 
 الوطنية ودعم أطر الرصد الوطنية".
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  ،يف ذلك إعداد مةسححححححححسححححححححات الرصححححححححد/اهليئات  مبارصححححححححد العناصحححححححر املتعلقة بتحقيق احلق يف الغذاء الكايف
"إنشحححححاء خلية معلومات مركزية يعترب بنغالديل املخصحححححصحححححة األخرى، والوصحححححول إىل آليات االنتصحححححاف. يف 

ملتعلقة بأوجه الضححححعف للحق يف الغذاء وإنشححححاء روابس مع وسححححائل اإلعالم الوطنية واحمللية لنشححححر املعلومات ا
"يف بعثححات تقصحححححححححححححي واخنراط منظمححات امتمع املححدو وانعححدام األمن الغححذائي لتوجيححه انتبححاه احلكومححة إليهححا" 

"الذي ا من مشحححححححروع قانون احلق يف الغذاء جزءً  ا"،احلقائق كمنهجية لرصحححححححد حقوق الفئات األكثر ظميشحححححححً 
بوركينا وتعترب اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف طين". للرصد الو  له مكونات رلق قوة دافعة وإطارًاسيكون 
"مةسححححححححسححححححححة قضححححححححائية إ ححححححححافية خمولة بإعطاء نتائج بشححححححححأن انتهاكات مزعومة للحقوق االقتصححححححححادية  فاسححححححححو

"سححيكون إنشححاء جمموعة العمل مالوي ويف  واالجتماعية والثقافية لتقدمي التوصححيات إىل دولة بوركينا فاسححو".
احلق يف الغححذاء واملكونححة من املنظمححات غم احلكوميححة احملليححة، وجمموعححات العمححل الوطنيححة املعنيححة برصحححححححححححححححد 

امتمعية، والتحالفات النسحححائية، والشحححركاء يف التنمية، والوزارات احلكومية، مسة  اعية مركزية يف رصحححد احلق 
"بدأ ، 2005عام ، يف ويف غواتيماال، أيضححاً بفضححل متكر أصحححاب املصححلحة املعنير يف الغذاء يف مالوي".

أمر املظامل الوطين ومنظمات امتمع املدو يف رصححححححد احلق يف الغذاء بعد زيارة املقرر اخلاص ل مم املتحدة 
املعين بحاحلق يف الغحذاء واعتمحاد قحانون النظحام الوطين ل من الغحذائي والتغحذوي، الحذي حيحدد احلق يف الغحذاء 

ضححححححححححححححاة يف محاية احلق يف الغذاء بعد تلقيهم للتدريب الذي أجرته ة. كما بدأ القابطوالتزامات الدولة املد 
 ومات والعمل بشأن أولوية الغذاء"الشبكة الدولية للمعل

 .تبر التجربة يف  العمليات التشحححححاركية اليت تةدي إىل إدماج احلق يف الغذاء يف أطر السحححححياسحححححات والعمليات
ما إذا كانت السحححياسحححة العامة قائمة على أسحححاد  على أن تعزيز احلق يف الغذاء يعتمد إىل حد كبم كولومبيا

عملية تشاركية تضم  امين وأصحاب احلق، مع وجود أساد ثابت يف النهج القائم على حقوق اإلنسان. 
"وينبغي دمج التجارب والدرود املسححححححححححححتفادة من  يع القطاعات )امتمع املدو، ومةسححححححححححححسححححححححححححات الدولة، 
واألوسحححححححاط األكادميية( اليت متثل مصحححححححاا خمتلفة إزاء احلق يف الغذاء، يف دورة السحححححححياسحححححححة العامة بأكملها." 

"يهدف بالتحديد  الغذاء( واسحححع النطاق )فريق العمل املعين برصحححد احلق يف اوطنيً  منتدىً مالوي  وسحححتتطلق
ة وا ححة، وربطها على نطاق واسع يمشحاركة سحياسح/إىل املشحاركة يف عملية/بيئة السحياسحات، و حمان مسحار

  بالعملية على املستوى الدويل )جلنة األمن الغذائي العاملي(".
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 : قائمة التقارير املقدمة1ق حلامل
املصححلحة املنظمة بشححأن اسححتخدام اخلطوط التوجيهية وتطبيقها، مبا يتماشححى التقارير اليت توثق األحداث املتعددة أصحححاب 

 مع االختصاصات
 

 األحداث على املستوى الوطين الفرعي

E1  :بلجيكا"Assises wallonnes de l’alimentation durable"- منتدى والون املعين بالنظم الغذائية املستدامة 
 األحداث على املستوى القطري

E2 
بنغالديل: حالة تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن اإلعمال املطرد للحق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن 

 الغذائي القطري ودور امتمع املدو يف بنغالديل

E3  عمال احلق يف الغذاء يف بوركينا فاسو يف  وء اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال إبوركينا فاسو: تقييم
 ينطو للحق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي الاملطرد 

E4 كولومبيا: جتربة كولومبيا يف تطبيق اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلق يف الغذاء 
E5  مالوي –مالوي: حدث الرصد الوطين 

 تعددة األقطاراألحداث اإلقليمية وامل

E6 
على املستوى اإلقليمي: االجتماع اإلقليمي األورويب الذي عقدته اللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية وآلية 

 امتمع املدو

E7  تقارير قطرية –على املستوى اإلقليمي: بروتوكول سان سلفادور 

 العاملياألحداث على املستوى 

E8 هلا يف دعم استخدام اخلطوط  الدولية اليت تتخذ من جنيف مقرًا على املستوى العاملي: مسامهات املةسسات
 التوجيهية بشأن احلق يف الغذاء على املستوير الوطين والعاملي

E9 
التابعة للجنة األمن على املستوى العاملي: حلقة عمل مشدكة بر أصدقاء احلق يف الغذاء وآلية امتمع املدو 

 الغذائي العاملي

 
التقارير اليت توثق األحداث املتعددة أصحححاب املصححلحة املنظمة بشححأن اسححتخدام اخلطوط التوجيهية وتطبيقها، مبا يتماشححى 

 2018يونيو/حزيران  1مع االختصاصات، اليت مت استالمها بعد 
 

 القطري املستوىاألحداث على 
N1 املعرفة واخلربات بشأن تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلق يف الغذاء أملانيا: عملية لتبادل 
N2  نيبال: املشحححححححححاورة الوطنية بشحححححححححأن اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف الغذاء الكايف يف

 البدء والتنفيذ يف نيبال – ينطو سياق األمن الغذائي ال
N3  أصحححححححاب املصححححححلحة بشححححححأن تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية ملنظمة األغذية  ةمتعددسححححححماليون: حلقة عمل

 والزراعة بشأن احلق يف الغذاء والتغذية ورصدها يف سماليون
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 األقطار تعددةوامل اإلقليميةاألحداث 
N4  جمموعة على املسححتوى اإلقليمي: الرصححد على املسححتوى اإلقليمي حلق اإلنسححان يف الغذاء والتغذية الكافير يف

تنفيذ االسححححححححححححححداتيجية اإلقليمية ل من الغذائي والتغذوي مموعة البلدان  –البلدان الناطقة باللغة الربتغالية 
 الناطقة باللغة الربتغالية

 يالعامل املستوىاألحداث على 
N5 على املستوى العاملي: هل ميكن أن يسرع النهج القائم على حقوق اإلنسان احلد من نقة التغذية والسمنة؟ 
N6   على املستوى العاملي: منNuffield الزراعية الدولية 

 

 التقارير الفردية اليت توثق استخدام اخلطوط التوجيهية وتطبيقها
 

 القطري املستوى علىالتقارير املقدمة 

 أفريقيا
S1 انيقاغبوروندي: اإلدارة التشاركية ملوارد صيد األمسا ، حالة حبمة تن 
S2 مالوي: استخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلق يف الغذائي وتطبيقها يف مالوي 

S3 "توغو: تنفيذ مشروع "تعزيز احلق يف الغذاء واحلوكمة الرشيدة يف ما يتعلق باألمن الغذائي 
S4 توغو: تعزيز معرفة أعضاء الربملان بشأن اخلطوط التوجيهية الطوعية 
S5  الطفل من خالل آليات تشحححححححححاركية  حياةمن األوىل لف يوم األ هورية تنزانيا املتحدة: تشحححححححححجيع التغذية اجليدة يف- 

 "Mwanzo Boraبرنامج "البداية اجليدة" للتغذية "
S6  وظميًشا اوامموعات األكثر  عفً زامبيا: الدكيز على الفئات 

 آسيا واحمليس اهلادئ

S7 نيبال: تيسم عملية حنو تعزيز حق اإلنسان يف الغذاء يف نيبال 
S8  نيبال: اإلعمال املطرد حلق اإلنسان يف الغذاء الكايف يف  هورية نيبال الدميقراطية 

 أوروبا
S9  "إسبانيا: محلة "احلق يف الغذاء. عاجلة 

S10 إسبانيا: القاعدة الشعبية يف مبادرة تشريعية بلدية لصاا احلق يف الغذاء 

S11 إسبانيا: التجارب واملمارسات اجليدة جلامعة أوفييدو بشأن احلوكمة العاملية للغذاء 
S12 إسبانيا: تنفيذ ميثاق ميالنو بشأن السياسات الغذائية يف املدن يف مدينة فالنسيا 

 والبحر الكارييب الالتينيةأمريكا 

S13  بوليفيا: تنفيذ مشحححححححروع "تعزيز وبناء قدرات الشحححححححبكات الصححححححححية/تقدمي املشحححححححورة إىل جملس إدارة األغذية والتغذية يف
 مدينة الباز.

S14  بوليفيا: جتربةCT CONAN  يف تطوير السحححححححياسحححححححات العامة املةسحححححححسحححححححية واملتعددة القطاعات بشحححححححأن األمن الغذائي
 والسيادة

S15  بشأن التغذية املدرسية يف إطار السيادة الغذائية واالقتصاد اجلماعي 622بوليفيا: القانون رقم 
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S16  الطوعية للحق يف الغذاء الكايف يف سححياق األمن الربازيل: التجربة الربازيلية وممارسححاظا اجليدة بشححأن اخلطوط التوجيهية
 ينطو الغذائي ال

S17  الربازيححل: حححدائق امتمعححات احملليححة حنو الححدميقراطيححة يف جمححال األغححذيححة: احلق يف الغححذاء الكححايف والتعليم العححايل وزيححادة
 الوعي من خالل هنج النظم الغذائية املستدامة يف مشال شرق الربازيل

S18 وم الدعم التقين بشأن حق اإلنسان يف الغذاءكولومبيا: ي 
S19  منطقة الكارييب وإدارة شوكو –كولومبيا: اإلدارة اإلقليمية ل من الغذائي والتغذوي يف إطار احلق يف الغذاء 
S20 :السياسات والنهج من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية يف أمريكا  –دورة تدريبية افدا ية ذاتية التوجيه  كولومبيا

 الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وتوقعاظا يف كولومبيا
S21 كولومبيا: نظام األغذية املدرسية املستدامة يف مانيزالس 
S22  بشأن احلق يف الغذاء يف السياسات العامة لنارينيو 8كولومبيا: اخلس التوجيهي الطوعي رقم 
S23  كوسحححتاريكا: إنشحححاء اتفاقات للموافقة على القانون اإلطاري بشحححأن حق اإلنسحححان يف الغذاء واألمن الغذائي والتغذوي

 20076امللف رقم  –
S24 ن الغذائي والتغذوي )امللف كوستاريكا: صياغة وعرخ مشروع القانون اإلطاري بشأن حق اإلنسان يف الغذاء واألم

 (20 076التشريعي رقم 
S25  الذي مبوجبه يُنشححححححححححححأ النظام الوطين للسححححححححححححيادة الغذائية والتغذوية واألمن  16-589اجلمهورية الدومينيكية: القانون رقم

 الغذائي والتغذوي يف اجلمهورية الدومينيكية
S26  السححلفادور: إجراءات لتشححجيع املناقشححة واملوافقة على القانون املقدا بشححأن السححيادة الغذائية والتغذوية واألمن الغذائي

 والتغذوي يف السلفادور 

S27 السلفادور: تعزيز التعليم الغذائي والتغذوي على املستوى احمللي 
S28  ن التغذية املدرسية يف غواتيماالغواتيماال: مرافقة لعملية إعداد ومناقشة وإقرار قانو 
 واملتعددة األقطار اإلقليميةالتقارير 

S29 أفريقيا: مشروع العمل واالتصاالت من أجل األمن الغذائي والتغذية يف غرب أفريقيا 
S30  ومبححادرة أفريقيححا: حلقححة عمححل إقليميححة حول الوعي وتعزيز القححدرات ملنظمححات امتمع املححدو بشححححححححححححححححأن احلق يف الغححذاء

 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا للقضاء على اجلوع
S31  أفريقيا: دعم تنفيذ املكون الوطين للمشححروع اإلقليمي "إدماج احلق يف الغذاء الكايف واحلوكمة الرشححيدة يف السححياسححات

 والتشريعات واملةسسات الوطنية"
S32 آسيا: حوار جنوب آسيا بشأن احلق يف الغذاء 
S33 أمريكا الالتينية: حتليل أداء املةسسات اليت تنسق األمن الغذائي والتغذوي يف أمريكا الالتينية 
S34 أمريكا الالتينية: إعمال احلق يف الغذاء على املستوى احمللي يف مناطق األنديز الريفية يف بمو وبوليفيا 
S35 عية لإلعمال املطرد للحق يف الغذاء يف أمريكا الالتينية أمريكا الالتينية والبحر الكارييب: و حححححع خطوط توجيهية تشحححححري

 والبحر الكارييب: القوانر النموذجية لبارالتينو

 العاملي املستوىالتقارير على 

S36 على املستوى العاملي: احلق يف الغذاء حول العامل 
S37  الغذاء يف توفم املنتديات اإلقليمية للحوار على املسحححححححححححححححتوى العاملي: دور املقرر اخلاص ل مم املتحدة املعين باحلق يف

 بشأن احلق يف الغذاء
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S38  فرصححة سححاحنة إلعمال احلق يف الغذاء الكايف يف  –على املسححتوى العاملي: عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية
 سياق األمن الغذائي والتغذية

 التوجيهية وتطبيقهاالتقارير الفردية األخرى اليت توثق استخدام اخلطوط 
 

 العاملي املستوىالتقارير على 
O35  :التقدم احملرز والعقبات  –سححححححححنوات من اخلطوط التوجيهية املتعلقة باحلق يف الغذاء الكايف  10على املسححححححححتوى العاملي

 والطريق إىل األمام
O36  :عشحححر سحححنوات من اخلطوط التوجيهية املتعلقة باحلق يف الغذاء: املكاسحححب والشحححواغل  – 2014على املسحححتوى العاملي

 والنضال
O37 على املستوى العاملي: التغذية السليمة حق من حقوق اإلنسان وأساد الرفاه 

 


