مشروع 52 ،يناير/كانون الثاني

5102

اجلوع ،واألمن الغذائي ،والتغذية يف خطة التنمية ملا بعد عام 5102
ورقة قضايا للمشاورة غري الرمسية مع أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي ،واملزمع انعقادها يف
 00فرباير/شباط .5102
احملتويات
الئريسية 5 ..........................................................................................

موجز للرسائل
باجتاه خطة التنمية ملا بعد عام 2 .......................................................................... 5102
اهليكليات والعمليات 2 ......................................................................................
املشاورات املواضيعية اليت تقودها األمم املتحدة 4 .....................................................................................
الدروس املستمدة من العملية احلالية لألهداف اإلمنائية لأللفية 6 ..................................................
االجتاهات والتحديات8 ...........................................................................................
السياسات ،واالسرتاتيجيات ،والعمليات اجلارية9 ................................................................
الدعائم األساسية خلطة التنمية ملا بعد عام 00 .............................................................. 5102
نطاق خطة التنمية ملا بعد عام 00 ................................................................................................ 5102
تركيز أكرب على التغذية 05..................................................................................
ضمان نهج شامل لألمن الغذائي 02..........................................................................
حتسني احلوكمة وحقوق اإلنسان 04 ......................................................................................................
العناصر األوّلية للرصد 02 ..........................................................................................
الغايات واملؤشرات 02 .........................................................................................................................

املشروع املنقح األول
5102/ 10/ 52

1

مشروع 52 ،يناير/كانون الثاني

5102

موجز للرسائل الرئيسية
 -0يف خصائص إطار التنمية ملا بعد عام :5102


احلرص على أن يكون اإلطار اجلديد للتنمية خمتصراً وسهل الفهم :جيب أن يكون إطار التنمية ملا بعد
عام  5102مبسّطاً ،وشفافاً ،وقابالً للقياس ،ويسهل التعريف به .ويتوفّر دعم واسع النطاق ملواصلة اعتماد
عدد حمدود من األهداف ،والغايات امللموسة ،والكميّة ،واحملدّدة زمنياً ،واملؤشرات املصاحبة هلا كتلك
الواردة يف حتدّي األمني العام "للقضاء على اجلوع".



جيب أن يكون اإلطار شامالً وأن ترتبط أهدافه بإجراءات عملية .مع البناء على اإلطار القائم لألهداف
اإلمنائية لأللفية ،جيب أن ينطبق إطار التنمية ملا بعد عام  5102على مجيع البلدان ،على أن يسمح لبلدان
خمتلفة (أو جمموعات من البلدان) بتحديد أهدافها استناداً إىل ظروفها اخلاصة .وينبغي أن يكون حتديد
األهداف مرتبط ًا باسرتاتيجيات تنفيذ تعاجل األسباب املعقدة والكامنة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.



ينبغي وضع نهج شامل الستئصال انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية .إن اإلجراءات اإلجيابية يف
جماالت الزراعة ،واألغذية ،والتغذية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقضايا الفقر ،والصحة ،واملياه واملرافق الصحية،
ورعاية األم والطفل ،واالستدامة البيئية ،وتغيّر املناخ ،والقدرة على التحمّل ،واإلنصاف ،كما تسهم مساهمةً
مباشرة يف كلّ هذه القضايا .لذا ،فإن األهداف املستقبلية يف اإلطار اجلديد للتنمية جيب أن تعكس الطبيعة
املتداخلة واملتعدّدة التخصصات اليت تتسّم بها القضايا الكامنة واحللول الرامية إىل حتقيق األمن الغذائي
والتغذية اجليدة للجميع.

 -5معامل اإلطار اجلديد للتنمية:


االلتزام السياسي واحلوكمة اجليدة على املستويات كافة يشكّالن عنصرين رئيسيني للحدّ من انعدام األمن
الغذائي ،واجلوع ،وسوء التغذية .وجيب أن يتعزّز ذلك من خالل توطيد امللكية الوطنية ،واعتماد مزيد من
النُهج الصرحية القائمة على احلقوق ،وتعزيز أُطر املساءلة احملدَّدة زمنياً.



أهمية التغذية .ينبغي تعزيز األهداف واإلجراءات الالزمة ملعاجلة شواغل التغذية ،مع التشديد على أهمية
النظام الغذائي املتوازن إضافةً إىل استهال الطاقة الغذائية (وهو أحد املقاييس املعت َمدَة يف اهلدف احلالي
للحدّ من اجلوع) ،وخباصة للنساء يف العمر اإلجنابي ،والرضّع واألطفال .كذلك ،ينبغي التصدّي للتحدي
املزدوج املتمثّل يف معاجلة النقص يف التغذية من جهة ،والزيادة يف الوزن والسمنة من جهة أخرى .وجماالت
العمل الرئيسية تشمل معاجلة النظم الغذائية غري املستدامة ،والنقص يف احلصول على مياه شرب آمنة ،وقلّة
النظافة والصرف الصحي ،ودعم النساء يف مجيع السياقات إلرضاع أطفاهلن خالل األشهر الستة األوىل.
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زيادات مستدامة يف إنتاج األغذية .إن التنامي السريع والوافر لعدد سكان العامل يفضي إىل زيادة الطلب على
السلع الغذائية .لذا ،من الضروري حتقيق النمو املستدام والتنويع يف إنتاج األغذية ،مع إيالء أهمية خاصة إىل
إنتاجية أصحاب احليازات الصغرية يف سياق التوسّع احلضري السريع ،وتغيّر املناخ ،وتضاؤل املوارد
الطبيعية ،وازدياد التنافس على هذه املوارد.



بناء نُظم غذائية مستدامة .جيب أن يتوافق إنتاج األغذية مع اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية والنظم
اإليكولوجية .فثلث األغذية املُنتَجَة يف العامل يُهدَر أو يُفقَد بسبب تلفه ،وتضرّره وألسباب أخرى .بالتالي،
إن االستفادة القصوى ممّا هو متاح – وخباصة التنوّع البيولوجي احمللي واستخدام املدخالت من قبيل املياه
على حنو أكثر فعالية -وما حنصده وننتجه أصالً ،سوف يسهّل أكثر عملية توفري األغذية وتوظيف عدد أكرب
من السكان ،والتقليل من اآلثار على النظم اإليكولوجية.



االستثمار حلماية األشد ضعفاً .إن االستثمارات يف احلماية االجتماعية رئيسية لضمان توفري الدعم لألش ّد
ضعفاً  ،مبا يف ذلك من خالل حتويالت مستهدفة وتدخّالت أخرى ،مع تعزيز التنمية البشرية يف الوقت ذاته
وإرساء أسس النمو يف األجل الطويل.

باجتاه خطة للتنمية ما بعد عام 5102

اهليكليات والعمليات
يف عام  ،5111حدّد قادة اجملتمع العاملي رؤيةً مشرتكة للتنمية بشكل إعالن األلفية الذي اعتمدته اجلمعية
العامة لألمم املتحدة .واألهداف اإلمنائية لأللفية اليت استتبعت اإلعالن وفّرت معامل هامة جلهود التنمية على الصعيدين
العاملي والوطين .ونظراً إىل اقرتاب مدّة انتهاء األهداف اإلمنائية لأللفية عام  ،5102يتزايد االهتمام مبا جيب أن
حيصل بعد هذا التاريخ ،وهو ما يُشار إليه يف هذه الوثيقة "خبطة التنمية ملا بعد عام ."5102
وبناءً على طلب الدول األعضاء ،ومن خالل اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،أنشأ األمني العام هيكليات
وعمليات لدعم التوصيات املتصلة خبطة التنمية ملا بعد عام  .5102والعناصر اهلامة تشمل فريق عمل منظومة األمم
يف رئاستها كلّ من
املتحدة ،وفريق رفيع املستوى من الشخصيات املرموقة يتشار
الرئيس  Susilo Bambang Yudhoyonoمن إندونيسيا؛ والرئيس  Ellen Johnson Sirleafمن ليربيا؛ ورئيس
الوزراء  David Cameronمن اململكة املتحدة.
وتقضي مهمة فريق عمل منظومة األمم املتحدة بتنسيق التحضريات على نطاق املنظومة ،واقرتاح صيغة موحّدة
وخارطة طريق لتحديد خطة األمم املتحدة للتنمية ،وذلك بالتشاور الوثيق مع البلدان األعضاء ما بعد عام .15102
وطُلب إىل الفريق الرفيع املستوى ،املؤلّف من ممثلني عن البلدان األعضاء ،واجملتمع املدني ،والقطاع اخلاص ،تقديم
1

تقرير فريق عمل منظومة األمم املتحدة" :املستقبل الذي نريد للجميع" يشكّل مرجعاً رئيسياً للعملية كلّها.
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املشورة والتوصيات ورفع تقرير إىل األمني العام يف مايو/أيار  .5102وبالتالي ،سوف تتوفّر املعلومات للتقرير الالحق
الذي سوف يرفعه األمني العام إىل اجلمعية العامة يف دورتها الثامنة والستني يف سبتمرب/أيلول .5102
املشاورات املواضيعية اليت تقودها األمم املتحدة
دعماً إلعداد خطة التنمية ملا بعد عام  ،5102جرى تنظيم عدد من املشاورات الوطنية ،واإلقليمية ،والعاملية.
وهي تتضمن أحد عشر حواراً مواضيعياً عاملياً .وتوفّر هذه املشاورات حيّزاً لطائفة واسعة من أصحاب املصلحة
(احلكوميني وغري احلكوميني) للتعبري عن آرائهم كخرباء ،ومقرتحاتهم ،وحتليالتهم ،وتطلّعاتهم يف ما خيصّ خطة
التنمية ملا بعد عام  .5102ومن شأن نواتج هذه املشاورات املواضيعية أن تكون ذات فائدة وتأثري يف املناقشات اليت
ستجري قبل انعقاد دورة اجلمعية العامة لألمم املتحدة حول خطة التنمية ملا بعد عام  5102يف سبتمرب/أيلول .5102
وتتشار منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي يف قيادة املشاورات املواضيعية العاملية حول
"اجلوع ،واألمن الغذائي ،والتغذية" ،2بالتعاون الوثيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،واملنظمة الدولية للتنوّع
البيولوجي ،واملمثل اخلاص لألمني العام لألمن الغذائي والتغذية .ومتاشياً مع املشاورات املواضيعية األخرى ،تقضي
األهداف بتحديد الدعائم الرئيسية احملتملة خلطة التنمية ملا بعد عام  ،5102وذلك باالستناد إىل :الدروس املستمدّة من
تصميم أهداف التنمية ذات الصلة وتنفيذها (مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية)؛ واالجتاهات والتحديات الناشئة؛
والنواتج املتأتية عن عمليات جارية أخرى؛ والسياسات واالسرتاتيجيات املتَّفَق عليها على الصعيد العاملي؛ والنُهج
األوّلية لرصد التنفيذ.
املشاورات املواضيعية العاملية حول اجلوع ،واألمن الغذائي ،والتغذية ،تُنظَّم يف ثالث مراحل:
-0
-5
-2

مشاورات عرب اإلنرتنت على نطاق عاملي ،تنشّطها الفاو بالشراكة مع برنامج األغذية العاملي،
ويستضيفها املنتدى العاملي لألمن الغذائي والتغذية3؛
مشاورات غري رمسية من املزمَع أن تعقدها الفاو بالشراكة مع برنامج األغذية العاملي مع أصحاب
املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي يف  00فرباير/شباط 5102؛
مشاورات رفيعة املستوى تستضيفها حكومتا إسبانيا وكولومبيا ،من املزمع عقدها يف مدريد يف أوائل
أبريل/نيسان .5102

 2املشاورات املواضيعية األخرى تتمحور حول عدم امل ساواة ،والصحة ،والرتبية ،والنمو والعمالة ،واالستدامة البيئية ،واحلوكمة ،والنزاع واهلشاشة،
وديناميكية السكان ،والطاقة ،واملياه واملرافق الصحية .ملزيد من املعلومات ،أُنظر www.worldwewant2015.org
 3جرت املشاورات املواضيعية عرب اإلنرتنت بقيادة منظمة الفاو وبرنامج األغذية العاملي بني  09نوفمرب/تشرين الثاني  5105و 01يناير/كاانون الثااني
 .5102وأثارت هذه املشاورات أكثر من  571مساهمة من جمموعة متنوّعاة مان اجمليابني مباا يف ذلاك آراء وردت مان احلكوماات ،واملنظماات غاري
احلكومية ،ومنظمات اجملتمع املدني ،واألوساط األكادميية ،واهليئات املهنية ،وجمموعات ذات املصلحة ،والقطاع اخلاص ،واألفراد .وكاان النطااق
اجلغرايف هلذه املشاورات واسع ًا إذ مشل مجيع البلدان يف معظم األقاليم ،مشا ًال وجنوباً ،املتقدّمة والنامية منها.
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وقد وُضعت وثيقة القضايا هذه لتيسري املرحلة الثانية :أي املشاورة اليت تستضيفها الفاو بالشراكة مع برنامج األغذية
العاملي مع أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي .ومن شأن هذه املشاورة الثانية أن تصقل القضايا الناشئة،
وأن تقرتح رسائل أوّلية بشأن اجلوع ،واألمن الغذائي ،والتغذية مُستَنبطة من جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة لدعم
اإلطار اجلديد ملا بعد عام .5102
وتولّف هذه الوثيقة املساهمات الواردة من عدد من املصادر .وهي تستند إىل العديد من التصرحيات العاملية اليت
توفّر توصيات للحدّ من اجلوع ،وضمان األمن الغذائي والتغذوي .وتشمل ،من بني غريها ،بيان الكويال املشرت بشأن
األمن الغذائي العاملي عام  ،5119واإلعالن الصادر عن القمة العاملية حول األمن الغذائي عام  ،5119واإلطار الشامل
للعمل الذي وضعه فريق املهام الرفيع املستوى لألمم املتحدة املعين بأزمة األمن الغذائي العاملي ( ،)5101واإلطار
االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية الذي أقرّته جلنة األمن الغذائي العاملي عام  ،5105وتصرحيات متنوّعة يف
سياق قمة ريو  ،51 +مبا يف ذلك التحدّي الذي أطلقه األمني العام "للقضاء على اجلوع" .كما تستند إىل املشاورة عرب
اإلنرتنت اليت يسّرتها الفاو بالشراكة مع برنامج األغذية العاملي ،4واليت ورد من خالهلا املزيد من اآلراء واألدلّة من
الباحثني ،واألوساط األكادميية ،واملفكّرين ،ووثائق مواقف أعدّها اجملتمع املدني ،وهيئات مهنية ،ووكاالت األمم
املتحدة ،والقطاع اخلاص ،وقد أتى البعض منها يف السياق اخلاص باخلطة الناشئة ملا بعد عام  .5102وكلّ ما تقدّم
يطرح شواغل معاصرة وأفكاراً حمدّدة مفيدة لصياغة خطة التنمية ملا بعد عام .5102
ويتبع التقرير يف تنظيمه اهليكلية والتوجيهات اليت وفّرتها جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية ملختلف املشاورات
املواضيعية العاملية ،وخباصة من أجل:








جتميع الدروس املستمدّة من األهداف اإلمنائية لأللفية املصممة وتنفيذها
حتديد االجتاهات ،والتحديّات ،وسيناريوهات املستقبل اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار لدى صياغة
اإلطار ملا بعد عام 5102
النظر يف النواتج النامجة عن عمليات أخرى جارية أو مُنجزة حديثاً ،مبا يف ذلك الدروس املستمدة من
األهداف ،والسياسات ،واالسرتاتيجيات القطاعية
حتديد الدعائم األساسية املمكنة خلطة ما بعد عام 5102
النظر يف العناصر األوّلية لرصد التنفيذ

ويسلّط هذا التقرير الضوء على القضايا الرئيسية ،اليت قد يرتكّز عليها اهتمام اجلمهور والسياسات ،من بني
اجلوانب العديدة لقضايا اجلوع ،واألمن الغذائي ،والتغذية .كما أنه مت إبراز جماالت التوافق يف اآلراء ،وأشري إىل
اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيد من النقاشات .ويشكّل هذا املوجز الدقيق مساهمة أصحاب املصلحة يف جلنة األمن
الغذائي العاملي يف املناقشة غري الرمسية.
4

ميكن إجياد املداوالت الكاملة للمشاورة عرب اإلنرتنت (أكثر من  411صفحة) على املوقع
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فيما ننظر يف ما قد يكون عليه إطار اخلطة ملا بعد عام  ،5102قد تشكّل األهداف اإلمنائية لأللفية والدور
الذي اضطّلعت به نقطةَ انطالق مفيدة .كما أن األدبيات املتوافرة واملشاورات عرب اإلنرتنت بشأن اجلوع ،واألمن
الغذائي ،والتغذية تكرّر عناصر عديدة وردت يف النقاش األوسع نطاق ًا حول األهداف اإلمنائية لأللفية ،وتسلّط الضوء
على الدروس اخلاصة بك ّل قطاع.
وتتفق خمتلف املصادر واآلراء على ما تتّسم به األهداف اإلمنائية لأللفية من قيمة وأهمية إمجالية .فقد شكّلت
هذه األهداف حمركاً هاماً لتشجيع احلكومات واجلهات العاملة يف جمال التنمية بالتنمية على تركيز دعمهم على إجراء
حتسينات يف جمالي التنمية البشرية واحلدّ من الفقر ،وليس فقط على النمو االقتصادي ،مبا يف ذلك إيالء االهتمام
الالزم واملرحَّب به للجوع وسوء التغذية.
وقد رفعت األهداف اإلمنائية لأللفية مستوى الوعي يف صفوف السياسيني ،واجلمهور ،واإلعالم ،ومؤسسات
األعمال ،وعبّأت اإلجراءات حول العامل دعماً للحدّ من الفقر وحتقيق التنمية البشرية .كما أنها وسّعت احملادثات
العاملية بشأن التنمية ،وحدّدت أحكامها ،وولّدت رؤيةً مشرتكة .ومثة دليل على أنها جنحت يف دفع البلدان املتقدمة
اقتصادياً إىل إيالء اهتمام أكرب إىل الدول الفقرية .ومن املقبول عام ًة أن هذا أفضى إىل التزامات أكرب بتوفري موارد للتنمية،
وإىل تركيز دفق املساعدات يف البلدان يف أمسّ احلاجة إليها .عالوةً على ذلك ،متّ الرتكيز على حنو أكثر وضوحاً على
استئصال الفقر املدقع واجلوع كهدف شامل يف السياسات اخلاصة باملساعدة يف التنمية.
ويُعتَبَر أن العنصر األكثر جاذبيةً يف األهداف اإلمنائية لأللفية يكمن يف خطّتها الدقيقة والواضحة ،وهيكليّتها
املبسّطة ،وإطارها لرصد التقدّم ،وجماالت اإلجناز اليت تسلّط عليها الضوء .وال تقتصر األهداف اإلمنائية لأللفية على
حتديد األهداف العامة بل تتعداها لتحديد غايات كميّة وحمدّدة زمنياً ،مبا يتيح قياس التقدّم املُحرَز والتعرّف إىل
الثغرات .ويتوفّر دعم واسع لنقل مواطن القوة هذه إىل أي جمموعة تالية من أهداف التنمية .بالتالي ،جيب أن يكون

اإلطار اجلديد للتنمية مبسّطاً ،وشفافاً ،وقاب ًال للقياس ،وسهل التعريّف به.

ومقابل مواطن القوة هذه املعتَرَف بها ،تلقى هذه األهداف انتقادات قائمة منذ وقت طويل تتعلّق بعدد من
العيوب والثغرات الظاهرة يف التصميم .فاملالحظات األكثر اتساقاً اليت وردت يف خمتلف البحوث ،ووثائق املواقف،
واملشاورات عرب اإلنرتنت تشري إىل ما يلي:
( )0إن الفصل بني غايات قائمة حبدّ ذاتها ختصّ اجلوع ،والتغذية ،والصحة ،واملياه ،والرتبية -ما يعكس
عمل خمتلف وكاالت األمم املتحدة -ساهم إىل حدّ بعيد يف التنفيذ اجملزّأ للغايات ،وهذا ما أثبط النُهج املتسقة واملتعددة
 5جتدر اإلشارة إىل أن هذه الدروس املستمدة تنطبق على نطاق واسع على اإلطار العام لألهداف اإلمنائية لأللفية ،والعملية املرتبطة بها ،وليس بشكل
خاص على األهداف األكثر اتصاال باجلوع ،واألمن الغذائي ،والتغذية.
6
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القطاعات الضرورية لتحقيق حتسينات أكرب وأكثر استدامةً يف جمالي األمن الغذائي والتغذية .وإن استخدام إطار متكامل
رفيع املستوى يُظهر أدوار خمتلف القطاعات قد يسهّل اإلجراءات املتّسقة واملتعددة القطاعات ،وهي مجيعها ضرورية
إمنا أي إجراء وحده ال يكفي لتحقيق غايات األمن الغذائي والتغذية.

( )5مثة شاغل بأن األهداف اإلمنائية لأللفية حتدّد الغايات إمنا ليس الوسائل .لكان أداؤنا أفضل لو رُبطت
خطة التنمية باسرتاتيجيات التنفيذ منذ البداية .ووفقاً للتصميم احلالي هلذه األهداف ،فإنها تتطرّق إىل أعراض الفقر

ونقص التنمية ،إمنا تتجاهل مبعظمها األسباب األعمق .وهذا قد يؤدي إىل تركيز مفرَط على التخفيف من هذه أعراض
باالستناد إىل املعونة عوضاً عن إجياد حلول مستدامة وطويلة األجل للتنمية.
( )2ومن املسلّم به أنه ألمكن أن تالقي عملية األهداف اإلمنائية لأللفية جناحاً أكرب لو ترافقت مبستوى أعلى
من امللكية الوطنية واملساءلة ،مع ترسيخ األهداف والغايات يف نهج قائم على احلقوق .ولطاملا كان اجملتمع املدني
صرحياً يف نداءاته العتماد نهج قائم على احلقوق إزاء أهداف التنمية املستقبلية ،حيث يتعيّن على احلكومات أن تعتمد
إطاراً تشريعي ًا يتماشى مع حتقيق احلقوق االقتصادية واالجتماعية ،مبا يف ذلك احلق يف الغذاء.

( )4وال جيب أن يقتصر اإلطار اجلديد للتنمية على البلدان النامية .ومثة توافق يف اآلراء ناشئ بأننا حباجة
إىل خطة عاملية للتنمية تنطبق على اجلميع ،إمنا تسمح لبلدان خمتلفة (أو جمموعات من البلدان) أن تكيّف
اسرتاتيجياتها حسب ظروفها اخلاصة .وإن نهجاً عاملياً يشكّل شرطاً أساسياً إلحراز تقدّم ملحوظ على صعيد التحديات

العاملية من قبيل التنمية املستدامة وتغيّر املناخ.

( )2ومتّ انتقاد األهداف اإلمنائية لأللفية ،وخباصة خالل املشاورة عرب اإلنرتنت ،لرتكيزها على النواتج يف
حني مل تتطرّق على حنو مالئم إىل القضايا االجتماعية الكامنة .فاملساواة اجلنسني ،مبا يف ذلك حتسني استهداف النساء
ومتكينهنّ ،وخباصة يف جمال الزراعة ومبادرات التنمية االقتصادية ذات الصلة ،تُعتَبَر ضروريةً لتسريع التقدّم يف احلدّ
من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية .وينبغي أيضاً إيالء انتباه خاص إىل اجملموعات السكانية املهمَّشة .وقد أجرى
"منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية" استعراضاً مكتبياً حول التقارير الوطنية لألهداف اإلمنائية
لأللفية يف  52بلداً (أفريقيا ،وأمريكا الالتينية ،وآسيا ،واحمليط اهلادئ) من أجل حتديد مدى األخذ يف االعتبار قضايا
الشعوب األصلية .ومع بعض االستثناءات القليلة ،مل يتم إشرا الشعوب األصلية/أو أخذها يف االعتبار بصورة خاصة يف
6
تصميم ،وتنفيذ ،ورصد سياسات موضوعة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
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االجتاهات والتحديات
وجيب أن يقرّ اإلطار اجلديد بالتغيّرات اليت شهدها العامل منذ وضع األهداف اإلمنائية لأللفية عام .5111
وينبغي أن يعرتف اإلطار ملا بعد عام  5112بهذه االجتاهات املهمة ،وأن يستجيب هلا .واستناداً إىل املشاورة عرب
اإلنرتنت ومراجعة األدبيات على السواء ،فإن االجتاهات والتحديات الرئيسية التالية مهمة لتحديد سياق إطار
مستقبلي للتنمية:
ما زال اجلوع وسوء التغذية يشكّالن حتديني رئيسيني .ويبقى مستوى انتشار سوء التغذية واجلوع يف العامل
مرتفعاً على حنو غري مقبول .وتشري تقديرات الفاو إىل أن حوالي  871مليون شخص ( 05.2يف املائة من سكان العامل أو
شخص من كل مثانية أشخاص) ما زالوا يعانون نقصاً يف التغذية يف الفرتة  5105-5101مقارنةً مع أكثر من مليار
شخص يف الفرتة  .0995-0991ويعاني طفل من بني كلّ ثالثة أطفال دون اخلامسة من العمر يف البلدان النامية
( 070مليون طفل) من توقّف منوّه بسبب نقص التغذية املزمن .ويؤثر سوء التغذية املتّسم بنقص املغذّيات الدقيقة أو
"اجلوع املسترت" على حوالي ملياري شخص (أكثر من  21يف املائة من سكان العامل) مع ما ينطوي على ذلك من
انعكاسات خطرية على الصحة.
ورغم التحسينات اليت طرأت يف عدد من البلدان املنفردة ،تباطأ التقدّم اإلمجالي للحدّ من اجلوع وسوء التغذية
على حنو ملحوظ منذ الفرتة  .5118-5117إمنا يف ظلّ إرادة سياسية كافية ،فإن غاية اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثلة
يف خفض عدد انتشار نقص التغذية يف العامل النامي إىل النصف حبلول سنة  5102إمنا هي غاية يف متناول اليد.
ويف الوقت ذاته ،تضاعفت معدّالت السمنة خالل السنوات الثالثني املاضية .ويُعدّ  42مليون طفل دون
اخلامسة من العمر من ذوي الوزن الزائد ،يف حني متسّ السمنة حوالي  211مليون شخص بالغ ،وبشكل متزايد يف
البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط ،حيث ترتاوح عواقبها ما بني ازدياد خطر الوفاة املبكرة ووجود ظروف صحية
مزمنة وخطرية منها ازدياد نسبة انتشار األمراض غري السارية .وهذا العبء املزدوج املتمثّل بنقص التغذية والتغذية
الزائدة على السواء يسلّط الضوء على التحديات الرئيسية اليت يواجهها حتقيق األمن الغذائي والتغذوي.
إن التنامي السريع والوافر لسكان العامل يزيد الطلب على األغذية .من املتوقّع أن يزداد عدد سكان العامل من
 7مليارات اليوم إىل  9مليارات حبلول عام  ،5121ويُتوقّع أن حتصل كل هذه الزيادة تقريباً يف أقل البلدان منواً .ويف
ظ ّل ارتفاع املداخيل ،والعوملة والتوسّع املدني ،تتغيّر النظم الغذائية؛ ويتنامى الطلب بصورة خاصة على املنتجات
احليوانية اليت يستوجب إنتاجها موارد كثيفة .وحسب تقديرات الفاو ،فإن هذه العوامل تعين أن اإلنتاج العاملي
لألغذية جيب أن يزداد بنسبة  61يف املائة ليتمكن من تلبية الطلب على األغذية والوقود احليوي حبلول عام .5121
النُظم الغذائية والزراعية تشهد تغيّرات كبرية ،مبا يف ذلك يف تنظيم األسواق الزراعية وأسواق األغذية مبا أن
تكامل سلسالت اإلمداد وتنظيمها يولّد فرصاً جديدة ملنتجي األغذية .وتنشأ خطة هامة للبحوث والتنمية لنمو
اإلنتاجية ،مع التشديد على قدرة أكرب على التحمّل .وعالوةً على ذلك ،تزداد االستثمارات اخلاصة يف الزراعة يف
البلدان النامية ،كما تظهر مناذج شراكات ابتكارية بني القطاعني العام واخلاص ،ومناذج أعمال تؤثر على توافر األغذية
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والوصول إىل املنتجني واملستهلكني على السواء .وتتحوّل أجزاء ملحوظة من األراضي الزراعية من إنتاج األغذية إىل إنتاج
الوقود احليوي يف حني ترتفع احملاصيل النقدية يف ظلّ تغيّر هيكليات السوق .وتستدعي هذه التطوّرات إجياد توازن
مالئم بني األغذية واحملاصيل النقدية ،على الصعيد احمللي أيضاً ،حتى ال يتقوّض مستقبل األمن الغذائي.
ومبوازاة ذلك ،تقوم حتديات عديدة يف وجه استقرار واستدامة النظام الغذائي العاملي ،وحتقيق األمن الغذائي
والتغذوي كنتيجة للضغوط على املوارد الطبيعية .فالنظم اإليكولوجية يف العامل والتنوع البيولوجي يتعرّضون لضغوطات
كبرية بفعل االستغالل املفرط والتدهور .كما أن األراضي املنتجة وغريها من املوارد الطبيعية املنتجة تشهد تدهوراً بيئيًا
متزايداً .وخالل السنوات األربعني املاضية ،أصبح حوالي  21يف املائة من األراضي احملصولية يف العامل ( 0.2مليار
هكتار) غري منتج .وكذلك ،تنخفض مستويات املياه اجلوفية بسبب استخدامها املفرط .فمن دون إدارة جيدة للموارد
الطبيعية ،سوف نضرّ كثرياً بالتقدّم املُحرَز حتى اآلن ونُؤدي إىل إفقار األجيال القادمة.
وتظهر تأثريات تغيّر املناخ يف كافة أحناء العامل .ووفقاً ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة،
فإن حوالي  71يف املائة من الكوارث باتت متصلة اليوم باملناخ ،بعد أن كانت بنسبة  21يف املائة منذ عقدين من الزمن.
وتتفاقم تأثريات هذه الكوارث بفعل اإلدارة غري املستدامة للموارد الطبيعية .وتؤدي أمناط الطقس املتقلبة هذه إىل تقلّبات
سنوية يف مستويات اإلنتاج بصفة متزايدة ،وتساهم يف ارتفاع أسعار األغذية وتقلّبها؛ وغالباً ما تفضي األحداث املناخية
القصوى إىل أزمات غذائية حادة .ومن املرجّح أن تتفاقم األحداث املتصلة بتغيّر املناخ يف السنوات القادمة ،يف حني من
املتوقَّع أن يؤدي ارتفاع درجات احلرارة إىل خفض مستويات اإلنتاجية الزراعية يف مناطق كبرية من العامل النامي.
وقد ظهرت عوامل خطر مهمة أخرى .وارتبطت األزمتان املالية واالقتصادية يف الفرتة  5119-5118بازدياد
انعدام األمن الغذائي ،وارتفاع مستوى اجلوع وسوء التغذية .كما أن التوسّع املدني السريع (والذي جنم يف جزء كبري منه
عن اهلجرة من الريف إىل املدن ،وغالباً ما ارتبط بتقلّص الفرص االقتصادية يف سبل العيش التقليدية يف األرياف) ولّد
طبقة واسعة وجديدة من مشرتي األغذية الفقرية ،الذين يتأثرون إىل حدّ كبري بارتفاع األسعار وخماطر أخرى .ويف ظ ّل
هذا السياق السريع التطوّر ،ال جيب أن تعتمد خطة التنمية اجلديدة ملا بعد عام  5102نهج "األعمال كالعادة" ،بل
يطلب أصحاب املصلحة يف كافة أحناء العامل وضع نهج ابتكاري.
السياسات ،واالسرتاتيجيات ،والعمليات اجلارية
وعلى الصعيد العاملي ،طرأت تطورات سياسية أخرية دعماً لإلجراءات الرامية إىل حتقيق مستوى أعلى من
األمن الغذائي والتغذوي .وتسعى هذه التطوّرات إىل تعزيز التماسك السياسي والسياساتي ،والتطابق ،والتنسيق،
والتعاون بني قطاعات األغذية ،والزراعة ،والصحة وقطاعات أخرى .ويتمّ اإلقرار بأن جلنة األمن الغذائي العاملي وجلنة
األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية تشكّالن منتديني رئيسيني على الصعيد الدولي ،تُناقش فيهما تدابري السياسات
املتصلة بشواغل األمن الغذائي والتغذية .ويُقرّ بأن اإلعالنات املتأتية عن هذين املنتديني متثّل مصاحل جمموعة واسعة من
أصحاب املصلحة .وإن التحدي الذي أطلقه األمني العام خالل مؤمتر ريو 51+للقضاء على الفقر يعزّز احلاجة إىل اختاذ
إجراءات مشرتكة.
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وبصورة خاصة ،أقرّ اإلعالن الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف ريو دي جانريو (ريو )51+
عام " 5105بأهمية وفائدة وجود جمموعة من أهداف التنمية املستدامة" اليت "جيب أن تتّسق مع خطة األمم املتحدة
اإلمنائية ملا بعد عام  5102وأن تُدمج فيها" .وقد تشكلت جمموعة عمل مفتوحة لوضع مقرتحات من أجل صياغة
أهداف التنمية املستدامة واالتّفاق عليها.
ومتّت مراجعة األطر العاملية القائمة اليت تعاجل شواغل األمن الغذائي والتغذية كمدخالت لورقة القضايا هذه.
وتشمل هذه األطر إطار العمل احملدَّث الشامل الصادر عن فريق املهام لألمم املتحدة الرفيع املستوى املعين بأزمة األمن
الغذائي العاملي ،واإلطار االسرتاتيجي العاملي الصادر عن جلنة األمن الغذائي العاملي وفريق اخلرباء الرفيع املستوى
املنبثق عنها واملعين باألمن الغذائي والتغذية .وجتري أدناه مناقشة مضمون بعض التوصيات املختارة يف السياسات.
وقد وجّهت مبادرات رئيسية أخرى االنتباه الدولي ملعاجلة شواغل التغذية على حنو أفضل ،وضمان التعاون
بني التخصّصات ،مبا يف ذلك حركة االرتقاء مبستوى التغذية ،ومبادرة األمم املتحدة للشراكة (اجلهود املتجددة ملكافحة
اجلوع ونقص التغذية لدى األطفال) ،وخطة التنفيذ الشاملة الصادرة عن منظمة الصحة العاملية بشأن تغذية األم،
والرضّع ،وصغار األطفال .وقد اخنرطت مؤخراً منظومة اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية يف برنامج حبوث
حول الزراعة للتغذية والصحة 7.وعقب املؤمتر الدولي املشرت بني الفاو ومنظمة الصحة العاملية حول التغذية عام
 ،0995ينعقد مؤمتر متابعة حول التغذية يف روما .ومن املتوقَّع أن تدعم نواتج هذا املؤمتر حتديد أهداف التغذية بدقة
أكرب يف خطة التنمية ملا بعد عام .5102
واخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة الرشيدة حليازة األراضي ،ومصائد األمسا  ،والغابات يف سياق
األمن الغذائي الوطين ،واخلط وط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطّرد للحق يف غذاء كافٍ يف سياق األمن الغذائي
الوطين و اليت متّ التفاوض بشأنها بني البلدان األعضاء يف كافة أحناء العامل تُعتَبَر وثائق مرجعية هامة بالنسبة إىل
سياسات وبرامج أكثر إنصافاً ،وقائمة على احلقوق ،وتتّسم باملساءلة توضع لتحقيق األمن الغذائي للجميع.
إضافةً إىل ذلك ،اتّخذ ماحنون دوليون سلسلةً من االلتزامات لتعزيز دعمهم لألمن الغذائي ،ولتحسني
اإلنتاجية الزراعية والتغذية .وهي تشمل االلتزامات املقطوعة يف إطار مبادرة الكويال لألمن الغذائي عام  ،5119والحقاً
يف إطار التحالف اجلديد لألمن الغذائي والتغذية عام  .5105ويوصى بأن تعكس الوثائق النهائية اخلاصة خبطة ملا بعد
عام  5102هذه االلتزامات اجلوهرية والبناء عليها.
كذلك ،فإن االستنتاجات الواردة يف البحوث ووثائق املواقف اليت متّ النظر فيها ،بدعم من املعلومات
املسرتجعة من املشاورة عرب اإلنرتنت حول الصحة ،واألمن الغذائي ،والتغذية ،تركّز على أهمية وضع االستدامة البيئية
وقيود املوارد يف قلب خطة التنمية ملا بعد عام  .5102ومثة دعوة قوية لتوحيد عمليات متابعة حتقيق األهداف اإلمنائية
7
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لأللفية ،مع حتديد أهداف التنمية املستدامة اليت دعا إليها مؤمتر ريو  .51+وبصورة عامة ،تأكدت أهمية العمل
باجتاه التماسك السياسي والسياساتي ،والتوافق ،والتنسيق ،والتعاون لدى صياغة خطة التنمية ملا بعد عام  5102يف
مراجعة لألحداث واملطبوعات األخرية ،ويف املساهمات يف املشاورة عرب اإلنرتنت .وقد متّ تشديد خاص على حتديد
اإلجراءات اليت ترت التأثري األكرب على احلدّ من اجلوع ،وانعدام األمن الغذائي ،وسوء التغذية ،وخباصة على الصعيد
احمللي.
الدعائم األساسية خلطة التنمية ملا بعد عام 5102

تهدف سلسالت املشاورات بشأن الصحة واألمن الغذائي والتغذية اليت يسّرتها الفاو ،وبرنامج األغذية العاملي
وشركاء رئيسيون إىل الوصول إىل توافق يف اآلراء بشأن مالمح خطة حتدّد على حنو مالئم حاجات التنمية لدى األجيال
احلاضرة واملقبلة ،وتكون قادرة على بلورة هذه األولويات بشكل أهداف تنمية واضحة يسهل التعريف بها ،وتسمح
بتوجيه إجراءات سياساتية متماسكة على الصعيد العاملي ،واإلقليمي ،والوطين.
ويرد أدناه توليف لآلراء ووجهات النظر اليت عبّرت عنها جمموعة من أصحاب املصلحة حول ما جيب أن
تتضمنه خطة التنمية ملا بعد عام  ،5102فيما يرمي العامل إىل استئصال اجلوع وحتقيق األمن الغذائي والتغذوي .وكلّ
هذا يعكس معرفة وموقفاً راسخني يف صفوف األطراف املطّلعني على ما يلزم لتحقيق هذه األهداف .ومن األهمية مبكان
استكمال هذه اخلطوة مبوقف استشرايف جيمع بني االستمرارية وعناصر ابتكارية.
ما مل يُذكَر خالف ذلك ،فإن املقرتحات الواردة أدناه تعكس اآلراء الغالبة الورود من املدخالت املتنوّعة .وقد
دُعمت بعض املقرتحات بأدلّة جتريبية ،فيما ارتكز البعض اآلخر منها على حجج منطقية.
نطاق خطة التنمية ملا بعد عام

5102

قدّمت اجملتمعات املعنية باألمن الغذائي والتغذية من مجيع أحناء العامل جمموعة من التعليقات حول وضع
اخلطة واإلطار ملا بعد عام  .5102ووردت املالحظات عرب طائفة من القنوات .واستناداً إىل املواد اليت جرت مراجعتها،
واملشاورات عرب اإلنرتنت ،يُقتَرَح عدد من القضايا الرئيسية الشاملة لعدة قطاعات من أجل صقل عملية صياغة جمموعة
تالية من األهداف املتصلة باألمن الغذائي والتغذية ،مبا يف ذلك تلك اجملمّعة حتت حتدي القضاء على اجلوع:8




ضمان االستدامة -من حيث نُظم استهال األغذية وإنتاجها اليت حتقق األمن الغذائي وتغذية جيّدة ،فيما
حتافظ يف الوقت عينه على رفاه األجيال املقبلة؛
زيادة القدرة على التحمّل يف النظم الزراعية والغذائية ،ويف سبل العيش ،وخباصة إزاء تأثريات تغيّر املناخ
والصدمات السياسية واالقتصادية املستقبلية املمكنة؛

 8بصورة عامة ،قال املشاركون يف املشاورة عرب اإلنرتنت إنهم دعموا حتدي القضاء على اجلوع ،وإن مستوى التطلّعات كان مالئماً .بيد أنهم طلبوا أن
توضع غايات حمدّدة زمنياً ،مبا أن عام  5121اعتُبِر مهلة زمنية غري معقولة لتحقيق "أهداف القضاء على اجلوع".
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التشديد على حنو أكرب على النُهج القائمة على احلقوق ،مبا يف ذلك احلق يف الغذاء ،واحلق يف حيازة
األراضي ،والغابات ،ومصائد األمسا  ،واملوارد الطبيعية على حنو مأمون ومستدام؛
حتسني احلوكمة ،مع الرتكيز بصورة خاصة على تقليص عدم املساواة وضمان الشفافية وإدراجها يف
العملية التشريعية وعمليات أخرى لوضع القواعد؛
إدماج نُظم احلماية االجتماعية يف املعونة الغذائية من أجل حتسني الكفاءة والشمولية؛
تعزيز املساواة بني اجلنسني ،وهو شرط رئيسي هام لتسريع التقدّم من أجل احلدّ من انعدام األمن الغذائي،
واجلوع ،وسوء التغذية؛
مواءمة االستجابات القائمة على األغذية مع تدخالت الصحة العامة على املستويات كافة.

وإضافة إىل القضايا أعاله الشاملة لعدة القطاعات ،نتطرّق بالتفصيل يف ما يلي إىل اجملاالت الثالثة اليت
تستحق اهتماماً خاصاً يف سياق هذه املشاورة املواضيعية )0( :احلاجة إىل تركيز أكرب على التغذية؛ ( )5الدعوة إىل وضع
نهج أكثر مشولية لألمن الغذائي؛ و( )2دعوات لتحسني احلوكمة والنُهج القائمة على احلقوق يف معاجلة الشواغل
املتصلة باألمن الغذائي والتغذية.
تركيز أكرب على التغذية
مثة توافق كبري يف اآلراء على أن التغذية أُغفِلت إمجاالً يف عملية األهداف اإلمنائية لأللفية ،وأن خطة التنمية
ملا بعد عام  5102جيب أن تركّز على التغذية .كما جيب أن تعاجل هذه اخلطة الشاغلني املتوازيني املتمثّلني يف نقص
التغذية واالستهال املفرط ،نظراً لالنعكاسات امللحوظة النامجة عن االمتناع عن العمل ،وكلفتها على احلكومات
واجملتمع .فنقص التغذية يؤدي إىل منو جسدي وفكري دون املستوى األمثل ،وإىل نتائج تربوية سيئة ،ومقاومة أقل
لألمراض ،وازدياد خطر اإلصابة بأمراض مزمنة يف سنّ الرشد ،وإعاقة اإلنتاجية -وهي مجيعها عوامل ختفض الطاقة
االقتصادية لدى األفراد واجملتمعات ،وتديم الفقر .وكذلك االستهال املفرط يزيد من خطر اإلصابة بأمراض مزمنة وما
يصاحبها من تكاليف الرعاية الصحية .ويف إطار اهلدف الواسع النطاق ،يظهر عدد من القضايا الفرعية املهمة من
املشاورة عرب اإلنرتنت واألدبيات ذات الصلة:
( -)0ميثل انعدام األمن الغذائي أحد أسباب نقص التغذية .إمنا ال يتحقق األمن الغذائي إالّ حني يرتافق الوصول
إىل نظام تغذوي مالئم ببيئة صحية ،مبا فيها احلصول على مياه آمنة وخدمات صحية ورعاية مالئمة .ومن
شأن األهداف املقبلة أن تعكس الرتابط بني هذه القضايا التنموية ،وأن توفّر استجابات مستدامة.
( -)5إن األيام األلف األوىل من احلياة ،أي الفرتة بني التكوين وعمر السنتني هي فرتة حامسة يف بقاء صغار
األطفال ،ومنوّهم ،وتنميتهم كما أنها حتدّد احلالة الصحية والتغذوية املقبلة ألي فرد .وينبغي دمج هذا
االعتبار يف مجيع السياسات ،والربامج ،واملشاريع ذات الصلة .ففي األسر اليت تعاني انعدام األمن الغذائي
ويف اجملتمعات املستضعفة ،جيب إيالء اهتمام خاص لألفراد ذوي حاجات تغذوية خاصة .ومن شأن الدعم
السياساتي واالجتماعي أن يسمحا للمرأة بإرضاع أطفاهلا خالل األشهر الستة األوىل.
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( -)2وتفضي األمراض ذات الصلة بالنُظم الغذائية واملرتبطة بالسمنة إىل تكلفة ضريبية أو اقتصادية أو بشرية
واسعة ومتنامية .فالنُظم الغذائية املتوازنة واآلمنة حتول دون مجيع أشكال سوء التغذية .كما أن املغذّيات
الدقيقة ضرورية للصحة ،وللنمو اجلسدي والفكري .لذا ،جيب أن ترمي السياسات إىل حتسني استهال
األغذية ،وأ ّال تقتصر على توافر السلع الغذائية الرئيسية والسعرات احلريرية.
( -)4ويتم اإلقرار بأن ممارسات الرعاية املالئمة ضرورية للتغذية اجليدة .فاملمارسات األكثر فعالية راسخة إمنا قد
حتتاج ملزيد من التعزيز .وينبغي إرضاع الرضّع وصغار األطفال بصورة فورية وحصرية إىل حدّ ستة أشهر.
ثم ينبغي إدخال أغذية مكمّلة آمنة ومالئمة من الناحية التغذوية للرضّع على أن يتواصل اإلرضاع إىل حدّ
عمر السنتني.
( -)2كما أن الصحة الوقائية والنظافة أساسيتان؛ لذا ،جيب أن تدعم الربامج واملشاريع نُظم رعاية مالئمة لألسر
واجملتمعات.
ضمان نهج شامل لألمن الغذائي
إن العديد من الوثائق النامجة عن املشاورة الواسعة النطاق اليت جرت عقب أزمة ارتفاع أسعار األغذية يف
الفرتة  5119-5118دعا إىل اختاذ إجراءات خاصة ملعاجلة الشواغل املتصلة باألمن الغذائي والتغذية .وتشمل هذه
الوثائق بيان الكويال املشرت بشأن األمن الغذائي العاملي عام  ،5119وإطار العمل الشامل الصادر عن فريق املهام الرفيع
املستوى التابع لألمم املتحدة املعين بأزمة األمن الغذائي العاملية ،ما يعزّز احلاجة إىل نهج "ذي اجتاهني" ،واإلطار
العاملي املستدام لألمن الغذائي والتغذية الذي اعتمدته مؤخراً جلنة األمن الغذائي العاملي ،وخمتلف البيانات الصادرة يف
سياق قمة ريو  ،51+مبا يف ذلك حتدي القضاء على اجلوع .وقد شكّلت هذه الوثائق مراجع رئيسية للمشاورة عرب
اإلنرتنت ،كما متّت املصادقة بطريقة أو بأخرى على احلجج الواردة يف هذه الوثائق .وبصورة عامة ،من احملبَّذ جداً
وضع نهج موسّع ملعاجلة شواغل األمن الغذائي.
ومتّ التشديد بصورة خاصة على احلاجة إىل توافر األغذية ملواكبة النمو السريع املتوقَّع يف الطلب العاملي على
األغذية .وجزءٌ من االستجابة يستوجب زيادات يف اإلنتاجية -بطرق مستدامة ،ومنصفة ،وقادرة على التحمّل .ومن
املسلّم به أيضاً أن إنتاج األغذية جيب أن يتزايد يف وجه تضاؤل املوارد وتنامي املنافسة على هذه املوارد .كذلك ،جيب
أن يزداد اإلنتاج يف كلّ وحدة من األراضي ،مع استخدام قدر أقلّ من املياه واألمسدة واملبيدات .وميكن رفع اإلمدادات
الغذائية اإلمجالية على حنو ملحوظ من خالل خفض نسبة الفاقد واخلسارة من األغذية املنتجة ،واملقدّرة با  21يف
املائة .وكان البعض قد دعا إىل التقليل من حتويل املوارد الغذائية احملدودة إىل الوقود احليوي واألعالف احليوانية.
واالستثمارات ضرورية أيض ًا حبيث يكون اإلنتاج الزراعي أكثر قدرة على حتمّل تأثريات تغيّر املناخ وغريها من
الصدمات االقتصادية والسياسية ،على أن يشمل دعم القطاع الزراعي دعماً يستهدف أصحاب احليازات الصغرية،
وخباصة النساء منهم .كذلك ،فإن نُظم احليازة املسؤولة ضرورية لضمان حقوق احلصول على أراضٍ ،ومصائد أمسا ،
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وغابات بالنسبة إىل األشخاص الذين يعتمدون على هذه املوارد .وقد متّت اإلشارة إىل أن الزراعة اليت ميارسها أصحاب
احليازات الصغرية تُعتَبَر أساسية لتحقيق أهداف عديدة يف العديد من سياقات البلدان النامية.
ال شكّ يف أن ضمان احلصول االقتصادي واملادي على األغذية ال يزال يشكّل إحدى الركائز الرئيسية لألمن
الغذائي .ونظراً إىل أن إمكان حتمّل تكاليف األغذية يتّصل إىل حدّ بعيد مبسألة الدخل ،فهو يرتبط باخلطة األوسع
نطاقاً والرامية إىل مكافحة الفقر .وإىل جانب اإلقرار بالتحدي املتنامي لتلبية حاجات عدد متزايد من سكان املدن ،متّ
تسليط الضوء على ضرورة تعزيز دخل أصحاب احليازات الصغرية وسكان األرياف ،ووضع نُظم للحماية االجتماعية،
مبا يف ذلك املعونة ا لغذائية ،وتوسيع نطاق شبكات األمان باعتبارها جماالت ذات أولوية بالنسبة إىل خطة التنمية ملا
بعد عام  .5102وردّ اً على بعض األسئلة املتصلة بسياسة أسعار األغذية ،دعا بعض املشاركني يف املشاورة عرب اإلنرتنت
إىل زيادة حترير األسواق فيما دعا البعض اآلخر إىل تدخالت حكومية يف أسواق األغذية.
حتسني احلوكمة وحقوق اإلنسان
من املتفق عليه بصورة عامة أنه ميكن الوقاية من سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي إىل حدّ كبري ،نظراً إىل أن
األسباب واحللول معروفة عامةً .لذا ،يتأثر معدل التقدم يف احلدّ من انعدام األمن الغذائي واجلوع وسوء التغذية بصورة
ملحوظة مبستوى االلتزام والدعم السياسيني .لذا ،مثة دعم كبري لتعزيز التزام سياسي أقوى من أجل ضمان أن تُعاجل
الشواغل املتصلة باألمن الغذائي والتغذية على حنو مالئم يف خطة التنمية ملا بعد عام .5102
وتقدّم اقرتاح رئيسي بأالّ تقتصر خطة التنمية ملا بعد عام  5102على حتديد النتائج ،بل أن حتدّد أيض ًا
اإلجراءات امللموسة اليت يتوجب على احلكومات اختاذها .وجيب أن يتعزّز االلتزام السياسي من خالل توطيد املشاركة
الوطنية يف حتديد عناصر األهداف والغايات .كذلك ،جيب أن يتوفّر حيّز واسع لصياغة سياسة وطنية وتكييفها مع
الظروف احمللية ،بتوجيه من رؤية عامة واملبادئ الكامنة فيها .ما من خمططات إلسرتاتيجية األمن الغذائي والتغذية،
كما أنه مثة توافق واضح بأنه ال يوجد منط واحد يناسب اجلميع.
وهنا دعوة قوية ،وخباصة من مناصري اجملتمع املدني ،إىل وجوب أن توجّه املعايري واملبادئ اليت تقوم
عليها حقوق اإلنسان صياغة أهداف التنمية ملا بعد عام  .5102فبالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية ،هذا يقضي بوضع
إطار تشريعي ،وسياساتي واسرتاتيجي مع اإلشارة إىل املبادئ التوجيهية الطوعية لكل منها .9والشرط املكمّل يقضي
بوضع آليات مساءلة قوية لضمان مساءلة احلكومات يف ما خيصّ حتقيق حقوق اإلنسان.

 9اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم إجناز احلق يف الغذاء الكايف ب التدريج يف سياق األمن الغذائي على املستوى الوطين ،واخلطوط التوجيهية الطوعية
بشأن احلوكمة الرشيدة حليازة األراضي ،ومصايد األمسا والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين.
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العناصر األوّلية للرصد
وإىل حني تبدأ هيكلية خطة التنمية ملا بعد عام  5102وحمتواها بالبلورة ،من السابق ألوانه حتديد غايات
ومؤشرات ملموسة .إمنا ُقدّمت بعض املساهمات األوىل بشأن مبادئ نظام الرصد ومضمونه .وقد تشكّل هذه املساهمات
مدخالت تأخذها يف االعتبار على حنو أكرب جمموعات مفوّضة تفويضاً مالئماً مبا فيها ،جمموعة العمل املعنية بالرصد
وحتديد الغايات التابعة لفريق عمل منظومة األمم املتحدة.
ومثة دعم واسع لالستمرار يف العمل على عدد حمدود من الغايات امللموسة ،والكميّة ،واحملدّدة زمني ًا
(من  01إىل  52عاماً) ،واملؤشرات املصاحبة هلا .وتُعتبَر شفافية الغايات جزءاً ال يتجزأ من قيمة األهداف اإلمنائية
لأللفية ،كما أنها ترتبط بوضع أطر للمساءلة .ويُعتقَد بشدة أنه جيب أن يظهر تقدّم قابل للقياس للحفاظ على
االستثمارات وااللتزامات الضرورية لتحقيق األهداف ،أو جلذبها.
وينبغي على اإلطار اجلديد أن يشمل مؤشرات وغايات متصلة باملدخالت ،والعمليات ،والتأثريات .وهذا
سوف يعزّز إطار املساءلة .فمن الصعب مساءلة احلكومات فقط بشأن النواتج اليت قد تُعزى إىل أسباب خمتلفة ودولية.
وبالتالي ،من األسهل مساءلتها بشأن التزاماتها يف ما خيصّ اإلنفاق ،وإصالح السياسات ،واملصادقة على مواثيق
وحقوق.
وينبغي جتزئة املؤشرات قدر اإلمكان لتسليط الضوء على عدم املساواة أو التمييز بني جمموعات السكان وفق ًا
ملواقع تواجدها (املناطق الريفية/احلضرية) ،وعمرها ،وجنسها .وميكن أن يُتاح للبلدان املرافق لتقديم غاياتها الطوعية
احملدّدة واخلاصة بها .وجيب أن تسعى الغايات الوطنية إىل إجراء حتسينات واقعية يف احلالة األساسية ،مع األخذ يف
س بامللكية الوطنية.
االعتبار االجتاهات الكامنة .وهذا من شأنه أن يساهم يف تعزيز احل ّ
والرصد الفعال يعتمد على القدرة على حتسني حسن توقيت اإلحصائيات األساسية وموثوقيّتها .وبالتالي،
جيب أن تلقى االستثما رات قي النظم اإلحصائية ونظم معلومات أخرى الدعم من خالل خطة التنمية ملا بعد عام
.5102
الغايات واملؤشرات
سيتمّ اختيار املؤشرات احملدّدة بناءً على التحديد النهائي ملا حناول إجنازه (حتديد األهداف والغايات)،
وعلى املقياس الفين األفضل ،وما ميكن مجعه .ومثة توافق عام يف اآلراء على احلاجة إىل حتسني املؤشرات املستخدمة
يف األهداف اإلمنائية لأللفية لقياس اجلوع وسوء التغذية .وعالوةً على ذلك ،فإن إطاراً أكثر تطوراً قد يستوجب جمموعة
أكثر عصريةً من املؤشرات.
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وحتدّي القضاء على اجلوع حيدّد مخس غايات متصلة باحلصول على األغذية ،والتوقّف عن النمو ،واستدامة
النُظم الغذائية ،وإنتاجية أصحاب احليازات الصغرية ،وهدر األغذية .وقد ولّد هذا املقرتح تعليقات كثرية يف املناقشات
عرب اإلنرتنت .وظهر دعم عام لعدد حمدود من الغايات واألولويات املقتَرَحة ،إمنا ال يزال حتديد مستويات مالئمة
للغايات واملؤشرات املتصلة بها يشكل نقطة جدال .وعالوةً على ذلك ،ومن أجل تاليف انتقادات مماثلة لتلك اليت متّ
توجيهها لإلطار احلالي لألهداف اإلمنائية لأللفية ،من شأن إطار مستقبلي أن يتيح األخذ يف االعتبار خطوط األساس
بالنسبة إىل ك ّل بلد ،واليت سيت ّم االستناد إليها لقياس التقدّم.
لقد بُذلت جهود منذ وقت طويل لتحديد املؤشرات واملعايري من أجل قياس جوانب األمن الغذائي والتغذية.
وتشمل هذه اجلهود معايري النمو الصادرة عن منظمة الصحة العاملية عام  ،5116ومعايري  ،SPHEREإضافةً إىل العمل
اجلاري الذي تقوم به جمموعة العمل املفتوحة العضويّة املعنية بالرصد والتابعة للجنة األمن الغذائي العاملي .وميكن
االستناد إىل مداوالت هذه اجملموعات وخربتها لوضع قائمة دقيقة من املؤشرات ألهداف وغايات خمتارة.
ويظهر دعم قوي أيضاً الستبدال نقص الوزن بالتوقف عن النمو 10كمؤشر أوّلي لسوء التغذية .وهذا يتماشى مع
ضرورة إجياد حلول تنموية مستدامة مع تركيز خاص على الفرصة اليت توفّرها األيام األلف األوىل من احلياة .وإن إدراج
مقياس يستند إىل تنوّع النظم الغذائية يلقى دعماً واسعاً كبديل متني الستهال األغذية على املستوى الفردي ،وكمؤشر
مباشر لنوعية النظام الغذائي .وتتواجد مؤشرات يف كلّ من منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية من قبيل "النظام
الغذائي األدنى املقبول" بالنسبة إىل األطفال ،واحتسابات سلّة األغذية يف التحاليل على مستوى األسرة .ومن األفضل أن
تُجزَّأ املؤشرات أيضاً حسب الفرتات الزمنية حبيث تبيّن الطابع الدوري الذي تتّسم به ظروف األمن الغذائي والتغذية.
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