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 مقدمة ومعلومات أساسية: 1 القسم
 

 ال يزال اجلوع وسوء التغذية املستمران ميثالن القاسم املشرتك للمالينيرغم اجلهود املبذولة من جانب العديد من اجلهات، 
، واليت 2009مالية واقتصــــــــــــــادية يف ، وما أعقبها من أزمة 2008-2007وقد أدت األزمة الغذائية يف الفرتة  .من البشــــــــــــــر

أحناء العامل يف  خمتلف، إىل اســــرتعاء االهتمام البالغ للتحديات اليومية اليت تواجهها ماليني األســــر يف 2012يف  تســــتمر ا
 .iحماولتها التغلب على اجلوع والفقر، والبحث عن سبل معيشة مستقرة تكفل هلا حياة عادلة وكرمية

 غذائي العالمي، ورؤيتها، واألدوار المنوطة بهالجنة األمن الإصالح  1-1
 

ويف مواجهة تصـــاعد معدالت اجلوع وجتّزؤ حوكمة األمن الغذائي والتغذية، اتفقت الدول األعضـــاء يف جلنة األمن الغذائي 
طموحة.  على الشـــــــــروع يف عملية إصـــــــــالح  2008العاملي (اللجنة) أثناء الدورة الرابعة والثالثني يف أكتوبر/تشـــــــــرين األول 

، يعيد حتديد رؤية اللجنة 2009iiوهذا اإلصــــــالح الذي صــــــادقت عليه مجيع الدول األعضــــــاء يف جلنة األمن الغذائي عام 
واألدوار املنوطة هبا، هبدف تشكيل "املنتدى الدويل واحلكومي الدويل الشمويل األول لطائفة واسعة من أصحاب املصلحة 

نســــــــقة لدعم العمليات القطرية بغية القضــــــــاء على اجلوع وضــــــــمان األمن الغذائي امللتزمني من أجل العمل معاً بصــــــــورة م
 والتغذية لإلنسانية مجعاء".

 
وعضــــــــــــــوية جلنة األمن الغذائي مفتوحة جلميع الدول األعضــــــــــــــاء يف منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األغذية العاملي أو 

 ء يف املنظمة املندرجة يف عداد الدول األعضـــاء يف األمم املتحدة،الصـــندوق الدويل للتنمية الزراعية، أو الدول غري األعضـــا
ويشــــــــــــمل املشــــــــــــاركون فيها: ممثلني عن وكاالت وأجهزة األمم املتحدة ذات والية حمّددة يف جمال األمن الغذائي والتغذية؛ 

دولية واإلقليمية؛ ســـات املالية الواجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية وشـــبكاهتا؛ ونظم البحوث الزراعية الدولية؛ واملؤســـ
وممثلني عن احتادات القطاع اخلاص واملؤســـســـات اخلريية اخلاصـــة. ويتّم اعتماد قرارات اللجنة على أســـاس توافق بني الدول 

 األعضاء اليت تتمتع وحدها حبقوق التصويت.
 

                                                      

i    ِنامج بل املنظمة والصــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر متثل اهلدف من إعداد تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل، الذي نشــــــــــــر ســــــــــــنويا من ق
، يف رفع مســـتوى الوعي بقضـــايا اجلوع يف العامل ومناقشـــة األســـباب الكامنة وراء اجلوع وســـوء التغذية. ويصـــف 2015و 1999األغذية العاملي بني عامي 

على خمتلف البلدان، واليت كان األشــــــــــد فقرا األكثر تأثرا هبا. ويف  2008-2007ة اآلثار املتباينة ألزمة الغذاء العاملية اليت شــــــــــهدهتا الفرت  2011تقرير عام 
من زيادات   دحني أن بعض البلدان الكربى متّكنت من التعامل مع أسوأ األزمات، عاىن السكان يف العديد من البلدان الصغرية اليت تعتمد على االستريا

لى فحســب، ميكن أن يكون هلا تأثريات دائمة على قدرهتم على كســب عيشــهم يف املســتقبل وقدرهتم عكبرية يف األســعار اليت، حىت عندما تكون مؤقتة 
من أهداف التنمية املســــتدامة وغريها من  2، يتم تقدمي رصــــد متكامل للتقدم احملرز يف حتقيق مقاصــــد اهلدف 2017اإلفالت من الفقر. واعتبارا من عام 

زراعية يف العامل، تنشــر باالشــرتاك مع املنظمة والصــندوق الدويل للتنمية ال والتغذية نوية عن حالة األمن الغذائياملقاصــد ذات الصــلة، من خالل تقارير ســ
 وبرنامج األغذية العاملي، بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية واليونيسيف والبنك الدويل.

ii   :وثيقة إصالح اللجنة.pdf7197_A_K2_Rev_2_2009/ReformDoc/CFS_0910http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_A_K7197.pdf
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نفيذ اخلطوط وع تقوم فيه البلدان بتوتتمثل رؤية اللجنة بعد عملية اإلصــــــــــــــالح يف "الســــــــــــــعي إىل بناء عامل متحّرر من اجل
وقد ّمت تعريف األدوار الرئيســـية  iiiالتوجيهية الطوعية لإلعمال املطّرد للحق يف غذاء كاٍف يف ســـياق األمن الغذائي الوطين"

إلقليمي، ااملنوطة باللجنة، واملقرَّر تنفيذها بصورة تدرجيية، بتوفري منرب للتشجيع على تنسيق أفضل على املستوى العاملي، و 
والوطين؛ وتعزيز التقارب بني الســـــياســـــات؛ وتيســـــري الدعم وتقدمي املشـــــورة إىل البلدان واألقاليم؛ وتعزيز املســـــاءلة وتقاســـــم 

 .ivاملمارسات الفضلى على خمتلف األصعدة
 

فيع املســــــتوى ر  وتدعم املناقشــــــات وعملية اختاذ القرارات يف جلنة األمن الغذائي خربٌة منظمة من خالل إنشــــــاء فريق خرباء
حبيث تكون قرارات اللجنة وتوصــــــــياهتا مبنّية على أدلّة متينة وعلى أحدث املعارف. وأنشــــــــأ مؤمتر منظمة األغذية والزراعة 
جلنة األمن الغذائي العاملي كلجنة تســــــتضــــــيفها املنظمة، مع أمانة مشــــــرتكة تتأّلف من املنظمة، والصــــــندوق الدويل للتنمية 

 غذية العاملي.  الزراعية، وبرنامج األ
 

وقد دعيت اجلهات الفاعلة غري احلكومية إىل تنظيم نفســها بصــورة مســتقلة من أجل تســهيل تفاعلها وعملها مع اللجنة، 
وهذا ما أّدى إىل إنشــــــــــــــاء آلية اجملتمع املدين، وآلية القطاع اخلاص. ويف الوقت ذاته، جتري بلدان، ومنظمات إقليمية، 

 بشأن سبل تعميق التزامها وارتباطها مببادرات اللجنة ومداوالهتا.  وآليات عديدة مناقشات نشطة

 طبيعة اإلطار االستراتيجي العالمي وغرضه وعملية بلورته 1-2
 

إن اإلطار االســـــــرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية وثيقة واحدة حية، تصـــــــادق عليها ســـــــنويا اجللســـــــة العامة للجنة. 
ق الذي تقوم به جمموعة واســعة من أصــحاب املصــلحة. وســيّتســم ويتمثل غرضــها يف حتســني الت نســيق، وتوجيه العمل املنســّ

اإلطار االســــــــــــــرتاتيجي العاملي باملرونة حبيث يتكّيف مع األولويات املتغّرية. وتتمثل القيمة املضــــــــــــــافة الرئيســــــــــــــية لإلطار 
ساسية بشأن جيهات عملية حول التوصيات األاالسرتاتيجي العاملي يف إتاحة إطار شامل ووثيقة مرجعية مفردة تتضمن تو 

االســــــرتاتيجيات والســــــياســــــات واإلجراءات املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية، واليت متت املصــــــادقة عليها من خالل امللكية 
 الواسعة، واملشاركة واملشاورات بشأ�ا اليت أتاحتها اللجنة.

 
لى وهو يوفّر خطوطاً توجيهية وتوصـــــــيات لتحفيز العمل املتســـــــق ع واإلطار االســـــــرتاتيجي العاملي صـــــــك غري ملزم قانوناً.

املســــــتويات العاملية واإلقليمية والقطرية من جانب طائفة كاملة من أصــــــحاب املصــــــلحة، مع التأكيد يف نفس الوقت على 
م األمن الغذائي عدااملســــــــــــــؤولية األولية اليت تقع على كاهل احلكومات، والدور املركزي للملكية القطرية لربامج مكافحة ان

 وسوء التغذية. 
 

                                                      

iii   من وثيقة إصالح اللجنة.  4الفقرة 
iv   ٍمن وثيقة إصالح اللجنة. 6و 5هلذه األدوار، يرجى الرجوع إىل الفقرتني  لالطالع على توضيح واف 
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ويشّدد اإلطار االسرتاتيجي العاملي على اتساق السياسات، وهو موجه إىل صانعي القرارات وواضعي السياسات املسؤولني 
عية يعن جماالت السياسات اليت هلا تأثري مباشر أو غري مباشر على األمن الغذائي والتغذية، مثل التجارة والصحة واملوارد الطب

والســـياســـات االقتصـــادية واالســـتثمارية. وينبغي تفســـري وتطبيق هذه اخلطوط التوجيهية والتوصـــيات مبا يّتفق مع الســـياســـات 
والنظم القانونية، واملؤســــســــات الوطنية. كما يعترب اإلطار االســــرتاتيجي العاملي أداة مهمة لتزويد التدابري اليت يتخذها صــــانعو 

كاء يف املوارد، ووكاالت التنمية والوكاالت اإلنســانية، واملنظمات الدولية واإلقليمية، واملؤســســات الســياســات والقرارات، والشــر 
املالية، ومؤسسات البحوث، ومنظمات اجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، واملنظمات غري احلكومية، ومجيع أصحاب املصلحة 

 ية على املستويات العاملية، واإلقليمية والقطرية.اآلخرين املعنيني العاملني يف جمايل األمن الغذائي والتغذ
 

ويوّحد اإلطار االســــرتاتيجي العاملي التوصــــيات ذات الصــــلة اليت ّمت اعتمادها يف اجللســــة العامة للجنة، ويأخذ يف االعتبار 
القطري؛  دأطراً، وخطوطاً توجيهية، وعمليات تنســــــــيق أخرى قائمة على مجيع املســــــــتويات؛ واخلربات واجلرد على الصــــــــعي
لى حنو ع -واملمارســــــــــــــات الُفضــــــــــــــلى، والدروس املســــــــــــــتفادة، واملعارف املبنية على إثباتات. وهو يهدف إىل أن يعكس 

حالة التوافق القائمة بني احلكومات، مع مدخالت من جانب الطائفة الكاملة من أصـــــحاب املصـــــلحة يف  -شـــــامل  غري
ات الدولية، واألوســــــــاط األكادميية، ومصــــــــارف التنمية، واملؤســــــــســــــــات، اللجنة، مبا يف ذلك الشــــــــركاء يف املوارد، واملنظم

ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص. وخيضع اإلطار االسرتاتيجي العاملي، بصفته صّكا ديناميكيا، للتحديث كّل سنة 
 إلدراج القرارات والتوصيات اليت تعتمدها اجللسة العامة للجنة، حسب االقتضاء.

 
الوالية املمنوحة للجلســــة العامة للجنة، فإن اإلطار االســــرتاتيجي العاملي يســــتفيد من عدد من األطر الســــابقة  ومتاشــــياً مع

لغرض اســـتكماهلا وضـــمان االتســـاق فيما بينها. وهو يســـتفيد بصـــفة خاصـــة من خطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية، 
، واخلطوط التوجيهية 2009viتامي للقمة العاملية لألمن الغذائي ، واإلعالن اخلvوإعالن روما بشــــــــــأن األمن الغذائي العاملي

واخلطوط التوجيهيــة الطوعيــة  viiالطوعيــة لــدعم اإلعمــال املطرد للحق يف غــذاء كــاٍف يف ســــــــــــــيــاق األمن الغــذائي الوطين
دئ اخلاصـــــــة ، واملباviiiللحوكمة املســـــــؤولة حليازة األراضـــــــي، ومصـــــــايد األمساك، والغابات يف ســـــــياق األمن الغذائي الوطين

، x، وإطار العمل بشـــأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدةixباالســـتثمارات املســـؤولة يف الزراعة ونظم األغذية
  ونتائج املؤمتر الدويل الثاين املعين التغذية.

                                                      
v  .HTM00A3613A/W3613/W003http://www.fao.org/docrep/  

vi  18/k6050a.pdfftp://ftp.fao.org/docrep/fao/Meeting/0 
vii  _en.htm01http://www.fao.org/righttofood/publi_  

viii   a.pdf7937y-/a3http://www.fao.org/ 
ix  a.pdf866au-/a3http://www.fao.org/  
x  a.pdf852bc-/a3ao.org/http://www.f 

http://www.fao.org/docrep/003/W3613A/W3613A00.HTM
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/Meeting/018/k6050a.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
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طار األمم عليه: إ وتشــــــــمل الوثائق األخرى اليت أســــــــهمت يف إعداد اإلطار االســــــــرتاتيجي العاملي ما يلي، دون أن تقتصــــــــر
، والتقييم xii) بشـــــأن األمن الغذائي العامليG–8، وبيان الكويال املشـــــرتك جملموعة الثمانية (xiاملتحدة للعمل الشـــــامل احملّدث

: 2020-2016اســرتاجتية مبادرة تعزيز التغذية للفرتة ، و xiiiالدويل للمعرفة والعلم والتكنولوجيا يف اجملال الزراعي من أجل التنمية
. وباإلضـــــــــافة إىل األطر xvواإلعالن اخلتامي للمؤمتر الدويل املعين باإلصـــــــــالح الزراعي والتنمية الريفية xivإلهلام إىل التأثريمن ا

أيضـــــــــــــا يف إعداد اإلطار  xviالعاملية، فقد أســـــــــــــهم عدد من األطر اإلقليمية مثل الربنامج الشـــــــــــــامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا
   االسرتاتيجي العاملي.

                                                      
xi  .pdf160708/letters/cfa62http://www.un.org/ga/president/ 

xii   انظر:2009إعالن الكويال املشرتك بشأن األمن الغذائي العاملي لعام . 
f.pd0D,5%1B5_Allegato/LAquila_Joint_Statement_on_Global_Food_Security%8.it/static/G2009italia8http://www.g 

xiii   لتنمية على اينص القسم اخلاص باملعلومات األساسية يف موجز صناع السياسات التابع للتقييم الدويل للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية ألغراض
يتولون تقييم وجهات  لذينأن يتناول التقييم القضـــــايا احلامسة املتعلقة بصـــــياغة الســـــياســـــات ويقدم معلومات مســـــتندة إىل العلوم واألدلة لصـــــانعي القرار ا

يئة، وعواقب تنمية بالنظر املتضاربة بشأن قضايا خالفية من قبيل العواقب البيئية للزيادات اإلنتاجية، وآثار احملاصيل املهّجنة على صحة اإلنسان وعلى ال
ذا القســـــم كذلك غري املناخ على اإلنتاج الزراعي. وينص هالطاقة احليوية بالنســـــبة للبيئة ولتوافر األغذية وأســـــعارها على األمد الطويل، وكذلك تداعيات ت

قييماً للقضـــــــــايا ت على أن التقييم الدويل للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية ألغراض التنمية ال ينحاز إىل ســـــــــياســـــــــات أو ممارســـــــــات بعينها، وإمنا ُجيري
ييم الدويل وثيق  إىل طائفة من خيارات العمل اليت تفي بأهداف التنمية واالســتدامة.  والتقالرئيســية اليت تواجه املعرفة الزراعية والعلم والتكنولوجيا، ويشــري

 الصلة بالسياسات، ولكنه ال يقرتح سياسات.
xiv  /http://www.scalingupnutrition.org 

ياق  احلد من اجلوع ونقص التغذية يف العامل يف سـللتشـجيع على زيادة االلتزام السـياسـي باإلسـراع يف 2010أُطلقت حركة تعزيز التغذية يف سـبتمرب/أيلول 
ات كاحلق يف األمن الغذائي الكايف للجميع. وحتظى البلدان األعضــاء بدعم جمموعة واســعة من أصــحاب املصــلحة احملليني من شــىت القطاعات ومن شــب

تحدة.  وتعمد احلكومات وشـــــــــــــــركاؤها يف هذه احلركة إىل زيادة عاملية من املاحنني واجملتمع املدين وشـــــــــــــــركات األعمال وأجهزة البحوث ومنظومة األمم امل
راجمها الغذائية اخلاصـــة باملوارد املخصـــصـــة للتغذية وإىل املواءمة بني الدعم املايل والتقين الذي تقدمه وبني أولوياهتا الوطنية. وهي تســـاعد البلدان يف تنفيذ 

إىل  ما أ�ا تعمل مع البلدان املعنية حبركة حتســـــــني مســـــــتوى التغذية ضـــــــمن �ج حكومي جامع يســـــــعىواســـــــرتاتيجياهتا اإلمنائية املراعية للُبعد التغذوي. ك
ذه احلركة يداً بيد ه ضمان حتسني النتائج الغذائية يف قطاعات خمتلفة كالزراعة والصحة والرعاية االجتماعية والتعليم والبيئة.  وتعمل األطراف املشاركة يف

ويات الوطنية واإلقليمية والعاملية ولتحفيز االتســــــــاق واملواءمة يف ســــــــياســــــــات األمن الغذائي والتغذية وتقدمي الدعم الالزم للحد من التشــــــــتت على املســــــــت
 لتحقيق النتائج املنشودة. 

xv  a.pdf8160/j011ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/ 
xvi  .htm00e6831E/y6831/Y005http://www.fao.org/docrep/ 
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 xviiتعريفاتال 1-3
 

 األمن الغذائي
 

يتحقق األمن الغذائي عندما تتوافر جلميع الناس، يف كل األوقات، اإلمكانات املادية واالجتماعية واالقتصـادية، للحصـول 
على أغذية كافية وســــــــــــــليمة ومغذية تليب احتياجاهتم التغذوية وتناســــــــــــــب أذواقهم الغذائية للتمتع حبياة موفورة النشــــــــــــــاط 

 الركائز األربع لألمن الغذائي يف: توافر األغذية، وإمكانات احلصـــــــول عليها، واســـــــتخدامها، واســـــــتقرار والصـــــــحة. وتتمثل
 . xviiiاإلمدادات منها. والبعد التغذوي جزء ال يتجزأ من مفهوم األمن الغذائي ومن عمل جلنة األمن الغذائي العاملي

 
 الحق في الحصول على غذاء كاف

 
 :1966لعام  xixالدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةأقرت الدول األطراف يف العهد 

"... حبق كل شــــخص يف مســــتوى معيشــــي كاٍف له وألســــرته، يوفر ما يفي حباجاهتم من الغذاء (...) وحبقه يف 
ر )، وكذلك "مبا لكل إنسان من حق أساسي يف التحر 11من املادة  1حتسني متواصل لظروفه املعيشية" (الفقرة 

 ).11من املادة  2من اجلوع" (الفقرة 
 

تعريفاً للحق يف غذاء كاٍف على  xxوقد أعطت جلنة األمم املتحدة املعنية باحلقوق االقتصـــــــادية واالجتماعية والثقافية
 النحو التايل:

"يتحقق احلق يف غذاء كاٍف عندما يتمكن كل رجل وامرأة وطفل، مبفردهم أو مع آخرين، من احلصــــــــــــول املادي 
االقتصـــــادي يف مجيع األوقات على غذاء كاٍف أو على وســـــائل شـــــرائه. وفحوى احلق يف الغذاء الكايف يقتضـــــي و 

ًا ونوعــاً بــدرجــة تكفي لتلبيــة احلــاجــات التغــذويــة لألفراد، على أن تكون خــاليــة من املواد  (...) توافر األغــذيــة كمــّ
متع تلك األغذية بطرق مســتدامة ال تتعارض مع التالضــارة، ومقبولة من الناحية الثقافية، وإمكانية احلصــول على 

  حبقوق اإلنسان األخرى (...).  وتشمل إمكانية احلصول عليه اإلمكانية االقتصادية واملادية على السواء."

                                                      

xvii  هذه الوثيقة، يتمثل اهلدف من اإلشارة إىل صغار منتجي األغذية أو صغار املزارعني يف مشل صغار املزارعني، وصائدي السمك احلرفيني،  ألغراض
  ) من وثيقة إصـــــــــــــالح األمن الغذائي العاملي2(11والرعاة، والشـــــــــــــعوب األصـــــــــــــلية، واملعدمني. وينبغي إيالم اهتمام خاص للنســـــــــــــاء والشـــــــــــــباب (الفقرة 

CFS: 2009/2 Rev.2 
xviii :حسب التعريف الوارد يف الوثيقة إصالح اللجنة 

.pdf7197_A_K2_Rev_2_2009/ReformDoc/CFS_0910http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 
xix http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

وات باحلقوق االقتصـــــادية واالجتماعية والثقافية باحرتام وتشـــــجيع ومحاية احلق يف الغذاء الكايف واختاذ اخلط تلتزم الدول األطراف يف العهد الدويل اخلاص
إجراءات  ياملالئمة إلعماله على حنو كامل ومطرد. ويشمل ذلك احرتام السبل احلالية للحصول على الغذاء الكايف وذلك عن طريق االمتناع عن اختاذ أ

صــــــــــول، ومحاية حق كل فرد يف الغذاء الكايف عن طريق اختاذ اخلطوات ملنع املشــــــــــروعات واألشــــــــــخاص من حرمان األفراد من تســــــــــفر عن إعاقة هذا احل
طرِد حلق الشـــــعو 

ُ
يف  بحصـــــوهلم على الغذاء الكايف. وينص العهد الدويل على أن البلدان ينبغي هلا أن تشـــــجع الســـــياســـــات، وأن تســـــهم يف التحقيق امل

املوارد  - ة منواالســــــتفاد -كايف عن طريق املســــــارعة باملشــــــاركة الفعالة يف األنشــــــطة الرامية إىل تعزيز حصــــــول األشــــــخاص على احلصــــــول على الغذاء ال
و أوجه أوالوســــائل اليت تكفل هلم ســــبل معيشــــتهم، مبا يف ذلك األمن الغذائي. وينبغي للبلدان أيضــــا، بقدر ما تســــمح به مواردها، إقامة شــــبكات أمان 

 واحلفاظ عليها، حلماية أولئك غري القادرين على توفري الغذاء ألنفسهم.  مساعدة أخرى
xx   5/1999/12الوثيقةE/C. -  13، و8، 6، ص 12تعليقات عامة. 

x.aspxhttp://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRInde 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIndex.aspx
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 : األسباب الجذرية للجوع، والدروس المستفادة، والتحديات المقبلة2القسم 

 األسباب الهيكلية للجوع وسوء التغذية 2-1
 

الضـــــروري فهم األســـــباب اهليكلية واألســـــاســـــية النعدام األمن الغذائي وســـــوء التغذية من أجل حتديد ووضـــــع أولويات  من
التدابري الالزمة لتعزيز األمن الغذائي والتغذية واحلق يف غذاء كاف جلميع الناس. وترد أدناه قائمة داللية، وغري شــــــــــــــاملة، 

 :xxiذية واليت مت مجعها من جمموعة واسعة من املصادرللعوامل اليت قد تساهم يف اجلوع وسوء التغ
 

 الحوكمة (أ)
 

غياب هيكليات احلوكمة املالئمة لضـــــمان االســـــتقرار املؤســـــســـــي، والشـــــفافية، واملســـــاءلة، وحكم القانون،  )1(
وعدم التمييز، ما يؤدي إىل اختاذ قرارات فاعلة ويدعم احلصـــــــــول على األغذية والوصـــــــــول إىل مســـــــــتويات 

 ى؛ معيشة أعل
احلروب، والنزاعـــات، وغيـــاب األمن وهي عوامـــل تؤدي دورًا رئيســــــــــــــيـــًا يف تعميق اجلوع وانعـــدام األمن  )2(

الغذائي؛ ويف الدول اهلشـة، تعمل النزاعات، وعدم االسـتقرار السـياسـي، وضـعف املؤسـسـات على تفاقم 
 انعدام األمن الغذائي؛

الئم، وعدم ترتيب أولويات مكافحة اجلوع وســــــــوء عدم وجود التزام ســــــــياســــــــي رفيع املســــــــتوى على حنو م )3(
 التغذية على حنو مالئم، مبا يف ذلك الفشل يف تنفيذ التعهدات وااللتزامات السابقة، ومساءلة غري كافية؛ 

اتساق غري مالئم يف جمال وضع السياسات وترتيب األولويات يف السياسات، واخلطط، والربامج، والتمويل  )4(
ســــوء التغذية، وانعدام األمن الغذائي، مع الرتكيز بصــــورة خاصــــة على الســــكان األضــــعف ملواجهة اجلوع، و 

 والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي؛ 
خدمات حكومية غري مالئمة يف املناطق الريفية، ومشــــــاركة غري كافية من جانب ممثلي اجملتمعات احمللية يف  )5(

 املعيشة فيها؛ عمليات اختاذ القرارات اليت تؤثر على سبل
جتّزؤ التعاون والتمويل، وتشــــــّتت املســــــاعدة يف عدد كبري من املشــــــاريع اليت تفتقر إىل احلجم لتؤثر بشــــــكل  )6(

 ملحوظ، وتثقل تكاليف اإلدارة املرتفعة.
 

 المسائل االقتصادية وقضايا اإلنتاج (ب)
 

اب نظم بطالة واالفتقار إىل العمل الالئق؛ وغيالفقر وعدم إمكانية الوصــــــــول إىل الغذاء، غالبا نتيجة ارتفاع ال )1(
احلمـايـة االجتمـاعيـة؛ والتوزيع غري املنصـــــــــــــف للموارد اإلنتـاجيـة كـاألرض، وامليـاه، واالئتمـان، واملعرفـة؛ والقوة 

 الشرائية غري الكافية لدى العمال ذوي األجور املنخفضة وفقراء الريف واحلضر؛ واخنفاض إنتاجية املوارد؛
 كاف يف اإلنتاج الزراعي؛  منو غري )2(

                                                      

xxi   من طائفة واســعة من املصــادر من بينها ُمدخالت من أصــحاب املصــلحة أثناء املشــاورة العاملية 2مت جتميع هذه القائمة، والقائمة التالية يف القســم ،
 اليت جرت مباشرة على اإلنرتنت ومناقشات املؤمتر اإلقليمي.
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إن عدم وجود نظام جتاري متعّدد األطراف منفتح، وغري متييزي، ومنصف، وخايل من املمارسات املخالفة،  )3(
 وشفاف يشّجع الزراعة والتنمية الريفية يف البلدان النامية، قد يساهم يف انعدام األمن الغذائي يف العامل؛ 

األراضـــي واحلصـــول على األراضـــي، واملياه، وغريها من املوارد الطبيعية، خاصـــة  انعدام األمن املســـتمر حليازة )4(
 بالنسبة للنساء املزارعات؛ 

عدم كفاية االستثمارات الدولية والوطنية يف القطاع الزراعي والبنية التحتية الريفية، ال سيما بالنسبة لصغار  )5(
 منتجي األغذية؛ 

 ىل التكنولوجيات، واملدخالت، واملؤسسات ذات الصلة؛عدم كفاية فرص وصول املنتجني إ )6(
 عدم كفاية الرتكيز على اإلنتاج احليواين يف النظم الزراعية؛ )7(
 عدم وجود بنية حتتية مالئمة لتقليص خسائر ما بعد احلصاد، وتوفري النفاذ إىل األسواق؛  )8(
 مستويات عالية من هدر األغذية؛  )9(
 ية الشاملة املوجهة إىل منتجي األغذية.غياب املساعدة الفن )10(

 
 المسائل الديموغرافية واالجتماعية (ج)

 
عدم إيالء اهتمام كاٍف إىل دور املرأة ومســــــــامهتها، ونقاط ضــــــــعفها اخلاصــــــــة يف ما يتعّلق بســــــــوء التغذية،  )1(

ي للنســــــــاء و وخمتلف أشــــــــكال التمييز القانوين والثقايف اليت تعاين منها؛ وهي تشــــــــمل أوجه الضــــــــعف التغذ
 واألطفال، واليت قّلما تُعاَجل بصورة مالئمة؛

التغريات الدميوغرافية: النمو الســـــكاين، والتوســـــع العمراين، واهلجرة من الريف إىل احلضـــــر، والعمالة الريفية،  )2(
 وغياب الفرص لتنويع سبل املعيشة؛ وتزايد عدم التكافؤ بني فئات السكان داخل البلدان؛

  نظم محاية اجتماعية فعالة، مبا يف ذلك شبكات األمان؛االفتقار إىل )3(
التهميش والتمييز ضد الفئات الضعيفة مثل السكان األصليني، واملشّردين داخلياً أو الالجئني، واالستبعاد  )4(

 االجتماعي والثقايف الذي يتعّرض له معظم ضحايا انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية؛
اعية لسوء التغذية، مبا يف ذلك احلصول على املياه اآلمنة والتصحاح، ورعاية األم والطفل، احملّددات االجتم )5(

 والرعاية الصحية اجليدة؛
األمراض املتعلقة بانعدام األمن الغذائي والتغذوي وعالجها: االســــتهالك غري املناســــب اآلفات و الوقاية من  )6(

به غياب املغذيات الدقيقة األســـاســـية، ميكن أن يســـبب واالســـتهالك املفرط لألغذية الذي غالباً ما يصـــاح
 مشاكل خطرية للصحة، مبا يف ذلك سوء التغذية والبدانة؛ 

اخنفاض مســــــــــتويات التعليم واإلملام بالكتابة والقراءة وتأثريه على ســــــــــوء التغذية، مبا يف ذلك طريقة التغذية  )7(
 الضارة/املمارسات السلوكية؛

 رس حلماية املمارسات الفضلى املتصلة بتغذية الرّضع والطفولة املبكرة. عدم كفاية الدعم املك )8(
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 المناخ/البيئة (د)
 

إن عدم التأهب على حنو مالئم ملواجهة الكوارث واالســـــــتجابة إليها هو عامل يســـــــاهم يف اجلوع، ما يؤثر  )1(
م من الغـــذائي، وكثري منهعلى مجيع أبعـــاد األمن الغـــذائي.  ويتعرض أولئـــك الـــذين يعـــانون من انعـــدام األ

 يعيشون يف مناطق مهمشة، لألخطار الطبيعية بصورة غري متناسبة، وهم األقل قدرة على مواجهة آثارها؛
 تدهور النظم اإليكولوجية واستنفاد املوارد الطبيعية، وخباصة التنوّع البيولوجي؛ )2(
ل، ، وتزايد عدم اليقني بشـــــــــأن غّالت احملاصـــــــــيآثار تغّري املناخ على الزراعة، مبا يف ذلك تدهور األراضـــــــــي )3(

 واشتداد الفيضانات وحاالت اجلفاف؛ وتأثرياته أيضاً على الفئات السكانية األضعف؛
 استخدام املوارد الطبيعية على حنو غري مستدام؛  )4(
لى ل للحفاظ ععدم إيالء انتباه كاٍف إىل إدارة مصــــايد األمساك املســــتدامة، وإدارة الغابات وصــــو�ا، كعام )5(

 مسامهتها يف األمن الغذائي. 

 التجارب السابقة والدروس المستفادة 2-2
 

يتضـــــح من النتائج اليت حتققت على مدى عدة عقود أن انتشـــــار قصـــــور التغذية وعدد األشـــــخاص الذين يعانون منها قد 
يف  10.9إىل  1992-1990 الفرتة يف املائة يف 18.6تدنيا. فقد اخنفض انتشـــــار قصـــــور التغذية على الصـــــعيد العاملي من 

يف املائة خالل الفرتة نفســــــــــــــها،  12.9يف املائة إىل  23.3فيما تدىن يف البلدان النامية من  2016-2014املائة يف الفرتة 
من األهداف  1جيم املتعلقة باجلوع من غايات اهلدف  -1وهذا يعين أن األقاليم النامية ككل قد حققت تقريبا الغاية 

 ئية لأللفية. اإلمنا
 

 إال أّن معدل خفض عدد الذين يعانون من قصــــــور التغذية أقل من معدل انتشــــــار قصــــــور التغذية. فإن عدد األشــــــخاص 
  1992-1990مليون شــــــــــــــخص يف الفرتة  990.7الــذين يعــانون من قصــــــــــــــور التغــذيــة يف البلــدان النــاميــة قــد تراجع من 

ا معدل بعيد عن اهلدف الذي حدده مؤمتر القمة العاملي لألغذية وهذ 2016-2014ماليني شخص يف الفرتة  779.9إىل 
. وهذا ُيربز احلاجة إىل تركيز أكثر فاعلية من 2015xxiiمليون شــــــــــــــخص حبلول عام  515واملتمثل يف خفض العدد إىل 

مم اإلطار االســـرتاتيجي العامل ي لدعمها. جانب كافة األطراف الفاعلة على التحديات األكثر إحلاحاً؛ وهي عملية قد صـــُ
وحيتاج مجيع أصحاب املصلحة إىل االستعانة بالدروس املستفادة، واستخالص الِعَرب العميقة اليت ميكن وضعها يف االعتبار 

 عند وضع اسرتاتيجيات أكثر فاعلية لألمن الغذائي والتغذية. وتشمل هذه الدروس ما يلي، من دون أن تقتصر عليه:
 

                                                      

xxii  ة التغذية بناء على املنهجية املنقحة حلســــاب قصــــور التغذية اليت نشــــرت يف تقرير حال األعداد والنســــب املئوية لألشــــخاص الذين يعانون من قصــــور
  :2015انعدام األمن الغذائي يف العامل لعام 

 1990-1992 2000-2002 2005-2007 2010-2012 2014-2016 
 794.6 820.7 942.3 929.6 1010.6 العالم

18.6%  14.9% 14.3% 11.8% 10.9% 

 14.7 15.7 15.4 21.2 20.0 تقدمةاألقاليم الم
>5%  <5% <5% <5% <5% 

 779.9 805.0 926.9 908.4 990.7 األقاليم النامية
23.3%  18.2% 17.3% 

14.1%  12.9%  
 .2015تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل لعام املصدر: 
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 ائية مملوكة للبلد وخاضعة لتوجيهه؛ جيب أن تكون الربامج اإلمن (أ)
النظم الفعالة للحوكمة ضرورية على املستوى القطري، على أن يشارك فيها أصحاب املصلحة على مجيع  (ب)

املســتويات، وأن تضــّم مؤســســات وهيكليات، وعمليات الختاذ القرارات تكون فعالة، ومســؤولة، وشــفافة 
 ساسية يف بيئة مؤاتية لألعمال؛لضمان السالم وحكم القانون، وهي عناصر أ

جيب تأكيد مشاركة النساء كعناصر فاعلة رئيسية يف الزراعة، نظرا ملسامهتها احملتملة يف إنتاج األغذية اليت  (ج)
تسـتهلكها البلدان النامية، مع اإل�اء يف نفس الوقت للتمييز الذي يعانني منه حبرما�ن من احلصـول على 

ملعرفة عن طريق خدمات اإلرشـــــــــاد الزراعي، واخلدمات املالية اليت تســـــــــفر عن األصـــــــــول اإلنتاجية وعلى ا
 اخنفاض اإلنتاجية وتوسيع نطاق الفقر؛

ضرورة احلؤول دون انتقال اجلوع وسوء التغذية من جيل إىل جيل، مبا يف ذلك من خالل التعليم وتشجيع  (د)
 تعّلم القراءة والكتابة يف صفوف النساء والفتيات؛

ورة تكثيف مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، على املستويات الوطنية، واإلقليمية، ضر  (هـ)
 والعاملية؛

ضــــــرورة تقليص املســــــتويات العالية من خســــــائر ما بعد احلصــــــاد وهدر األغذية من خالل االســــــتثمار يف  (و)
إعادة تدوير تخزين، وكفاية الطاقة، و حتســــــــــــــني البنية التحتية الريفية، مبا فيها االتصــــــــــــــاالت، والنقل، وال

 النفايات على امتداد سلسلة القيمة؛ وتقليص هدر األغذية من جانب املستهلك؛  
إن جودة األغذية املســــــــتهلكة، وســــــــالمتها، وتنّوعها هي عناصــــــــر مهمة، وكذلك حمتواها من الســــــــعرات  (ز)

 احلرارية؛
ذاء يف كل األوقات أمر حيتاج إىل برامج محاية إن ضـــــــــــمان حصـــــــــــول الفقراء والفئات الضـــــــــــعيفة على الغ (ح)

 اجتماعية موجهة وجيدة الصياغة، وإىل شبكات أمان.
ضرورة إشراك املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية واجملتمعات احمللية بصورة وثيقة يف تصميم وختطيط  (ط)

 وتنفيذ الربامج واملشاريع مبا يف ذلك برامج البحوث؛
ر بأمهية زيادة االســتثمارات املســؤولة من جانب القطاع اخلاص يف الزراعة كنشــاط اقتصــادي، ضــرورة اإلقرا (ي)

 وخباصة دور صغار منتجي األغذية كمستثمرين، وتعزيزها؛
من أجل عكس الرتاجع يف منو اإلنتاجية الزراعية، ويف الوقت نفســـــــه تفادي االنعكاســـــــات الســـــــلبية على  (ك)

اص؛ لتطوير التكنولوجيا ونقلها؛ وللبحوث والتطوير يف القطاعني العام واخل االســـــتدامة البيئية، مثة ضـــــرورة
 وخلدمات اإلرشاد؛

أثبتت اإلدارة الســـــــــليمة للنظم اإليكولوجية واملوارد الطبيعية وكذلك املمارســـــــــات الزراعية اإليكولوجية أ�ا  (ل)
ودهم يف مواجهة تغري مهمة يف حتســــــــــــــني االســــــــــــــتدامة الزراعية، وزيادة دخول منتجي األغذية، وصــــــــــــــم

 ؛xxiiiاملناخ
أمهية املعارف احمللية يف الرتويج لألمن الغذائي، وخباصــــــــــــــة أن األخري يتأثر بالقدرة على إدارة األصــــــــــــــول  (م)

 الطبيعية والتنوع البيولوجي ويتكيف مع التأثريات احمللية لتغري املناخ.
                                                      

xxiii   ،2001مثال. اقتصاديات حفظ الزراعة، منظمة األغذية والزراعة.  
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 التحديات الناشئة والتطلع إلى المستقبل 2-3
 

إىل املســـــــــتقبل، ســـــــــيكون من الضـــــــــروري مواجهة عدد من التحديات الناشـــــــــئة يف جمايل األمن الغذائي  من خالل التطلع
 والتغذية. وتشمل هذه التحديات بصورة خاصة:

 
تلبية احلاجات الغذائية والتغذوية لدى ســـــكان احلضـــــر والريف الذين تتزايد أعدادهم، ولديهم أفضـــــليات  (أ)

 غذائية متغرية؛ 
 ج الزراعي املستدام واإلنتاجية؛ زيادة اإلنتا  (ب)
 تعزيز القدرة على مواجهة تغّري املناخ؛  (ج)
 إجياد حلول مستدامة للتنافس املتنامي على املوارد الطبيعية.   (د)
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 : األسس واألطر الشاملة3القسم 

 
طة عمل وهي تشــــــمل خ يقّدم عدد من األطر الشــــــاملة مبادئ واســــــرتاتيجيات رئيســــــية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. 

، واإلعالن اخلتامي للقمة العاملية لألمن الغذائي xxivمؤمتر القمة العاملي لألغذية وإعالن روما بشـــــــأن األمن الغذائي العاملي
2009xxv ،واخلطوط التوجيهيــة الطوعيــة لــدعم اإلعمــال املطرد للحق يف غــذاء كــاٍف يف ســــــــــــــيــاق األمن الغــذائي الوطين ،

احلوكمة املســـــؤولة حليازة األراضـــــي، واملبادئ اخلاصـــــة باالســـــتثمارات املســـــؤولة يف الزراعة ونظم  واخلطوط التوجيهية بشـــــأن
األغذية، وإطار العمل بشـــــــأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة، وكذلك إطار العمل الشـــــــامل التابع لألمم 

، ومجيع افٍ ك  والثقافية الذي أقّر احلق اإلنســــاين يف غذاءٍ  املتحدة، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصــــادية واالجتماعية
القوانني الدولية الســـــارية ذات الصـــــلة باألمن الغذائي والتغذية وحقوق اإلنســـــان.  وتتمتع أطر العمل التالية بأمهية خاصـــــة 

 التصاهلا بصفة خاصة باألمن الغذائي والتغذية:

 2030خطة التنمية المستدامة لعام  3-1

 
 مســــــــــــار إىل العاملبذلك بنقل  ملتزمةً ، 2030لعام  املســــــــــــتدامة لتنميةبلدا خطة ا 193 اعتمد ،2015 /أيلولربســــــــــــبتم يف

 تنطبقو  عاملي،تتســم بطابع  2030وخطة التنمية لعام . الركب خلف أحد أيلن يرتك فيها  ،قادر على الصــمودو  مســتدام
. هققحت مل ما تكمالواس لأللفية اإلمنائية هدافتفادة من األإىل االس سعىتو  التنمية، مستويات عند كل البلدان مجيع على

" كةالشــــــــرا و " ،"الســــــــالمو " ،"االزدهارو " ،"كوكبوال" ،"الناس" على زيرتكأصــــــــحاب املصــــــــلحة بالو بلدان الل ك  تلزمهي و 
ازن واليت تو  لتجزئةل قابلةال وغري تكاملةامل )،169مقاصدها املائة والتسعة والستني (و  )17أهدافها السبعة عشرة ( قيحقبتو 

قاصــــــــد إىل وامل هدافاألوتســــــــعى . والبيئية واالجتماعية االقتصــــــــاديةاألبعاد : ، وهياملســــــــتدامة للتنمية الثالثة األبعاد بني
من  2اهلدف  ةخاصــ الغذائي، األمن جلنة يف مناقشــتها متت قضــاياعلق بتالعديد منها يو  للجميع، اإلنســان حقوقإعمال 

وخطة عام ". ملستدامةا الزراعة وتعزيز احملّسنة والتغذية الغذائي األمن وتوفري اجلوع على القضاء" ،امةأهداف التنمية املستد
 مجيع عمد حشـــــــــــــد على البلدان قدرة على يتوقفســـــــــــــ تنفيذها يف النجاح ولكن ،هي خطة تأخذ بزمامها البلدان 2030

 الدويل ؤمترامل عن الصادرة أبابا أديس عمل خطة تقر الصدد، هذا ويف. هاتنفيذ ووسائل األهداف وحن املصلحة أصحاب
 على لقضــــــــاءادفة إىل ااهل اجلهوديف تعزيز  اوتوصــــــــياهت الغذائي األمن جلنة قراراتاملهمة ل ســــــــامهةبامل التنمية لتمويل الثالث
 األمن لجنةل شـــــــاملابع الطالو  اهلام الدور على حيصـــــــر جمددا وبشـــــــكل  2030 خطة عام ؤكدت كما.  التغذية وســـــــوء اجلوع

ة امللقاة واليال إطارضــمن  اإلســهام،إضــافة إىل  عملهاور حم يف 2030خبطة عام  نهوضال وضــع قررت اليت العاملي الغذائي
 .2030االستعراضي خلطة عام  طاراإلو  ةملواضيعييف عملية املتابعة ا ،على عاتقها

                                                      
xxiv  .HTM00A3613A/W3613/W003http://www.fao.org/docrep/ 
xxv  a.pdf6050/k018ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/Meeting/ 
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 كــــــافٍ   الــخــطــوط الــتــوجــيــهــيــــــة الــطــوعــيــــــة بشــــــــــــــــأن دعــم اإلعــمــــــال الــمــطــرد لــلــحــق فــي غــــــذاء 3-2
 في سياق األمن الغذائي الوطني

 
توفر اخلطوط التوجيهية الطوعية إطاراً شـــــــــــــامالً لتحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية. فهي تدعو إىل أن يكون احلق يف 
غذاء كاٍف هو اهلدف الرئيسي لسياسات األمن الغذائي، وبراجمه، واسرتاتيجياته، وتشريعاته؛ وأن مبادئ حقوق اإلنسان 

ملشـــاركة، واملســـاءلة، وعدم التمييز، والشـــفافية، والكرامة اإلنســـانية، والتمكني، وســـيادة القانون) هي اليت توجه األنشـــطة (ا
ـــــــــــــــُمصــَممة لتحســني األمن الغذائي؛ وأنه يلزم أن تعمل الســياســات، والربامج، واالســرتاتيجيات، والتشــريعات على تعزيز  الـ

يهم مســــــــــــؤولية أداء الواجب، مبا يعزز مبادئ احلقوق وااللتزامات وليس متكني أصــــــــــــحاب احلقوق ومســــــــــــاءلة من تقع عل
 اإلحسان والصدقات.

 مبادئ روما الخمسة بشأن األمن الغذائي العالمي المستدام 3-3

 
توفر مبادئ روما اخلمســــــــة بشــــــــأن األمن الغذائي العاملي املســــــــتدام، اليت اعتمدهتا القمة العاملية لألمن الغذائي يف روما يف 

، دعامة اســــرتاتيجية قوية للعمل املنســــق من جانب مجيع أصــــحاب املصــــلحة على املســــتويات 2009وفمرب/تشــــرين الثاين ن
 العاملية واإلقليمية والقطرية، بينما تتبىن النهج املزدوج املسار جتاه حماربة اجلوع: 

 
صــــميم وارد إىل برامج وشــــراكات جيدة التاالســــتثمار يف اخلطط ذات امللكية القطرية، والرامية إىل توجيه امل :1المبدأ 

 ومستندة إىل النتائج.
تعزيز التنســـيق االســـرتاتيجي على املســـتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية لتحســـني احلوكمة، وتشـــجيع توزيع  :2المبدأ 

 املوارد على حنو أفضل، وتاليف االزدواجية يف اجلهود، وحتديد الثغرات على صعيد االستجابة.
) إجراءات مباشـرة 1بذل قصـارى اجلهد إلتباع �ج مزدوج املسـار وشـامل لألمن الغذائي يتألف مما يلي: ( :3دأ المب

) وبرامج متوســــــطة وطويلة األجل يف ميادين 2للمكافحة الفورية للجوع يف صــــــفوف الفئات الســــــكانية األضــــــعف؛ (
قر، مبا يف الريفية الستئصال األسباب اجلذرية للجوع والفالزراعة املستدامة، واألمن الغذائي، والتغذية، وبرامج التنمية 

 ذلك اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف.
ضمان أن يؤدي النظام املتعدد األطراف دوراً قوياً من خالل إدخال حتسينات مستدامة على صعيد كفاءة  :4المبدأ 

 عاليتها.املؤسسات املتعددة األطراف، وقدرهتا على االستجابة والتنسيق، وف
ضــمان التزام مجيع الشــركاء التزاماً مســتداماً وكبرياً باالســتثمار يف الزراعة واألمن الغذائي والتغذية، مع توفري  :5المبدأ 

   املوارد الالزمة يف التوقيت املناسب وبصورة موثوقة، واملوجهة للخطط والربامج املتعددة السنوات.
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ايد الخطوط التوجيهية الطوعية بشـــــــــأن ال 3-4 حوكمة المســـــــــؤولة لحيازة األراضـــــــــي ومصـــــــــ
 األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني

 
على اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــأن احلوكمة  ،2012صــــادقت اللجنة، يف دورهتا اخلاصــــة الثامنة والثالثني يف مايو/أيار 

تحقيق ة حيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات لاملسؤولة حليازة األراضي. وهي توفّر مرجعاً وتوجيهات لتحسني حوكم
 األمن الغذائي للجميع، ودعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاٍء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين 

 ).8-4(انظر 

 المبادئ الخاصة باالستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم األغذية 3-5

 
، املبادئ اخلاصـــــــــة باالســـــــــتثمارات 2014اليت عقدت يف أكتوبر/تشـــــــــرين األول  أقرت اللجنة، يف دورهتا احلادية واألربعني

 املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية.
 

وعلى امتداد  –العامة واخلاصة والكبرية والصغرية  - وتعاجل هذه املبادئ مجيع أنواع االستثمارات يف الزراعة ونظم األغذية
ميع ويقها وبيعها بالتجزئة واســـــتهالكها والتخلص منها. وتتيح إطارا ميكن جلنظم األغذية من إنتاج الســـــلع وجتهيزها وتســـــ

أصــحاب املصــلحة اســتخدامها عند تشــجيع االســتثمار يف الزراعة ونظم األغذية من خالل وضــع ســياســات وبرامج وأطر 
 ).2-4 (انظر القسم تنظيمية وطنية، وبرامج للمسؤولية االجتماعية للشركات، واتفاقات أو عقود فردية

 

 إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظل األزمات الممتدة 3-6

 
متت املصادقة على إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة خالل الدورة الثانية واألربعني للجنة 

 .2015األمن الغذائي العاملي يف أكتوبر/تشرين األول 
 

يفية معاجلة التجليات احلرجة النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية، وبناء القدرة على الصــــــــــــمود يف ويعرض هذا اإلطار ك
األزمات املمتدة بطريقة تتناســــــــــــب مع التحديات احملددة هلذه احلاالت وتتفادى تفاقم األســــــــــــباب اجلذرية، وحيثما توجد 

لســـــياســـــات واإلجراءات الرامية إىل حتســـــني األمن فرص، تســـــاهم يف حّلها. ويهدف إطار العمل إىل توجيه عملية وضـــــع ا
  الغذائي والتغذية يف حاالت األزمات املمتدة، وتنفيذها ورصدها. 
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 الفعال اإلنمائي لتعاونمن أجل ا عالميةال شراكةال 3-7
 

على  إىل ســلســلة من مخســة مبادئ أســاســية، وهي تنطبق xxviيســتند إعالن باريس بشــأن فعالية املعنونة وبرنامج عمل أكرا
 البلدان اليت التزمت هبا:

جيب أن تضـــــــع البلدان النامية ســـــــياســـــــاهتا واســـــــرتاتيجياهتا التنموية اخلاصـــــــة هبا، وأن تدير عملها  الملكية: •
 اخلاص يف جمال التنمية يف امليدان.  

الوطنية  ةجيب على اجلهات املاحنة أن توائم معونتها مع األولويات احملدَّدة يف اســرتاتيجيات التنمي المواءمة: •
 يف البلدان النامية.

 جيب على اجلهات املاحنة أن تقوم بتنسيق عملها التنموي فيما بينها لتاليف االزدواجية والتكاليف التنسيق: •
 املرتفعة بالنسبة إىل البلدان الفقرية.

ئج املعونــة، اجيــب أن يُرّكز مجيع األطراف املعنيني بــاملعونــة على حنو أكرب على نتــ اإلدارة لتحقيق النتــائج: •
 والفرق امللموس الذي حتدثه يف حياة الفقراء. 

جيب أن تكون اجلهات املاحنة والبلدان النامية مســــــــؤولة بصــــــــورة أكثر شــــــــفافية أمام  المســــــاءلة المتبادلة: •
 بعضها البعض بالنسبة إىل استخدام أموال املعونة، وأمام مواطنيها وبرملاناهتا بالنسبة إىل تأثريات املعونة. 

 
املبادئ اليت متثل األساس للتعاون اإلمنائي الفعال بني اجلهات املاحنة والبلدان  xxviiحتّدد شراكة بوسان لتعاون إمنائي فعالو 

النامية. وتشــمل هذه املبادئ ملكية أولويات التنمية من جانب البلدان النامية، والرتكيز على النتائج، والشــراكات الشــاملة 
واملســـاءلة أمام بعضـــها البعض. وتتضـــمن جماالت العمل الفوري تشـــجيع التنمية املســـتدامة يف من أجل التنمية، والشـــفافية 

حاالت النزاع واهلشـــــاشـــــة، والشـــــراكات لتعزيز املقاومة، وخفض قابلية التأثر يف وجه األزمات، والتعاون بني بلدان اجلنوب 
، ومتويل فقات غري الشــــرعية، والقطاع اخلاص والتنميةوالتعاون الثالثي من أجل التنمية املســــتدامة، ومكافحة الفســــاد والتد

 تغّري املناخ.
 

 إطار العمل الشامل الـُمحدَّث لألمم المتحدة 3-8
 

ق على مســــتوى منظومة األمم املتحدة لدعم التدابري القطرية اليت تؤدى إىل  إن إطار العمل الشــــامل احملدث هو �ج منســــّ
أمن غذائي وتغذوي. وهبذه الصـــــفة، ليس صـــــكاً متعدد األطراف أو صـــــكاً ســـــبل معيشـــــة ريفية مســـــتدامة وصـــــامدة وإىل 

حكومياً دولياً. وقد وضــــع فريق املهام الرفيع املســــتوى التابع ملنظومة األمم املتحدة واملعين باألمن الغذائي العاملي أول إطار 
املوجزة إلطار العمل الشـــــــامل  بالنســـــــخة 2011، واســـــــُتكِمل عام 2010، مت حتديثه يف 2008عمل شـــــــامل يف يوليو/متوز 

 لألمم املتحدة.
 

                                                      
xxvi  .pdf34428351/41/11http://www.oecd.org/dataoecd/ 

xxvii  .pdf49650173http://www.oecd.org/dac/effectiveness/ 
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ويقدم موجز إطار العمل الشامل احملدَّث عشرة مبادئ رئيسية للعمل هي: مسارات مزدوجة إزاء األمن الغذائي والتغذوي؛ 
درة ق احلاجة إىل �ج شامل؛ وجود أصحاب احليازات الصغرية وخباصة النساء يف صميم هذه التدابري؛ وزيادة الرتكيز على

تكيف ســــبل املعيشــــة األســــرية؛ ومزيد من االســــتثمارات األفضــــل يف األمن الغذائي والتغذوي؛ وأمهية وجود أســــواق وجتارة 
مفتوحة وحســــنة األداء؛ وقيمة الشــــراكات املتعددة أصــــحاب املصــــلحة واملتعددة القطاعات؛ وااللتزام الســــياســــي املســــتدام 

 ة املتمتعة بدعم إقليمي؛ واملساءلة عن النتائج. واحلوكمة اجليدة؛ واالسرتاتيجيات القطري
 

 بالتغذية المعني الثاني الدولي المؤتمر نتائج 3-9
 

 ســـــوءو  اجلوع على لقضـــــاءبا العاملية الصـــــحة ومنظمة املنظمة يف األعضـــــاء الدولالتزمت  ،2014 /تشـــــرين الثايننوفمرب يف
 أغذية على احلصـــول يف فرد كل  حق علىمؤكدة "من جديد  لتغذية،بااملعين  الثاين الدويل املؤمتر يف أشـــكاله ميعجب التغذية

 ".اجلوع من لتحررا يف فرد لكل ةاألســـاســـي وقواحلق الكايف الغذاء على احلصـــول يف واحلق يتماشـــى مبا ومغذية وكافية آمنة
 معاجلة أن اروم إعالن ربزالعمل ذو الصـــــلة بإقرار احلكومات املشـــــاركة يف املؤمتر. وي وإطار التغذية عن روما إعالنحظي و 

 خمتلف بني نســــقامل والعمل القطاعات بني مشــــرتكةشــــاملة  ســــياســــاتيقتضــــي وضــــع  فعاليةب أشــــكاله ميعجب التغذية ســــوء
 اجلهودكثيف ت الغذائي، األمن جلنة ذلك يف مبا املتحدة، األمم منظومةناشـــــــــد وي املســـــــــتويات، مجيع على الفاعلة اجلهات

ســــــياســــــاتية ال اخليارات من جمموعةشــــــمل ي عمل إطارهذا اإلعالن ب لويكمَّ . الشــــــأن ذاالتعاون هبو  لدويلا لتعاونتعزيز او 
املؤمتر  التزامات ذتنفيمن أجل  اآلخرين، املصـــلحة أصـــحاب مع بالتعاون احلكومات، فيها نظرتل االســـرتاتيجياتو  الطوعية
علن أ، كلتا الوثيقتني. و 70/259xxviii القرارمبوجب  ،تحدةامل لألمم العامة اجلمعيةأقّرت و . احملرز التقدم عن ريراتق وتقدمي
إىل اإلشـــــــــراف  العاملية الصـــــــــحة ومنظمة نظمةامل دعاو  ،xxixتغذيةمن أجل ال العمل عقد 2025-2016 الفرتة القرارنفس 
منظمة و  ،ةلزراعيالدويل للتنمية ا الصـــــندوقو  العاملي، األغذية برنامج مع بالتعاون ،عقد العمل من أجل التغذية تنفيذعلى 

 أصـــــــــــحابديات تومن املتحدة ألممالتابعة ل للتغذية لدائمةا لجنةال مثل تنســـــــــــيق آلياتبواســـــــــــطة  ،األمم املتحدة للطفولة
 .األخرى ميةواإلقلي الدوليةاملنتديات و  املنظمات مع بالتشاورو  العاملي، الغذائي األمن جلنة مثلاملتعددين  املصلحة

 

اريس تفــاقا 3-10 اديــة الــدورة خالل بــ اقيــة في األطراف لمؤتمر والعشـــــــــــــرين الحــ  مماأل اتفــ
 المناخ تغير بشأن اإلطارية المتحدة

 
، ووقع عليه األطراف ملؤمتر والعشــــــرين احلادية الدورة خالل 2015 /كانون األولديســــــمرب يف باريس اتفاق إىل التوصــــــل مت

 من احلد شـــــــــــــأنبلآلراء  اعاملي اتوافقذلك  وميثل. خاملنا  تغري بشـــــــــــــأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية يفمن األطراف  193
 هــدف لتحقيق يــةعــامل عمــل خطــة وحيــددوالتخفيف من آثــاره،  املنــاخ تغري مع لتكيفا وتــدابري الــدفيئــة غــازات انبعــاثــات

 ديةاحلا لدورةا يف إليه التوصـــــل مت الذي ،االتفاقويقر . )2تني (مئويتني درج دون ما إىل العاملية احلرارة درجة ارتفاع احتواء
 والقضـــاء الغذائي األمنلصـــون  ســـاســـيةاأل ولويةباأل ،2020 عام يفنفاذ ال حيز ســـيدخل والذي األطراف ملؤمتر والعشـــرين

 .املناخ تغريالنامجة عن  السلبية ثارأمام اآل الغذائي اإلنتاج نظمب اخلاصة الضعف نمواطو  اجلوع على
                                                      

xxviii  &referer=/english/&Lang=A259/70http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/ 
xxix   action/en/-of-adehttp://www.who.int/nutrition/decوnutrition-on-action-of-decade-https://www.unscn.org/en/topics/un  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&referer=/english/&Lang=A
http://www.who.int/nutrition/decade-of-action/en/
https://www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition
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 أطر ووثائق أخرى 3-11
 

، والصـــــكوك، واخلطوط التوجيهية، والربامج األخرى توفّر مبادئ واســـــرتاتيجيات قد تكون ذات صـــــلة إن عدداً من الوثائق
 بتحقيق األمن الغذائي. وهي تشمل:

 
 1989اتفاقية حقوق الطفل لعام  •
 1981املدّونة الدولية بشأن تسويق بدائل لنب األم لعام  •
 1979اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام  •
 1993إعالن القضاء على العنف ضد املرأة لعام  •
 1995خطة عمل بيجني لضمان حقوق املرأة لعام  •
 169، و98، و87اتفاقيات منظمة العمل الدولية  •
 التقييم الدويل للمعرفة والعلم والتكنولوجيا يف اجملال الزراعي من أجل التنمية  •
 ح الزراعي والتنمية الريفيةاإلعالن اخلتامي الصادر عن املؤمتر الدويل لإلصال •
 إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية  •
 : من اإلهلام إىل التأثري2020-2016تعزيز التغذية للفرتة مبادرة  اسرتاتيجية •

 والقضـــاء الغذائي األمن ســـياق يف احلجم الصـــغرية األمساك مصـــايد اســـتدامة لضـــمان الطوعية التوجيهيةاخلطوط  •
 الفقر على

 2030-2015 للفرتة الكوارث خماطر من للحد ِسنداي رإطا •
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 : توصيات للسياسات والبرامج وتوصيات أخرى4 القسم
 

مع مراعاة اإلعمال املطرد للحق يف غذاٍء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين، ويف سياق األطر الشاملة اليت ورد وصفها 
لســياســات املناســبة إىل األســباب الكامنة وراء اجلوع وســوء التغذية يف ، مثة توافق دويل واســع بشــأن اســتجابة ا3القســم يف 

 حاالتة عد ويف إىل القرارات اليت ّمت التوصـــــــــــل إليها يف اللجنة القســـــــــــمعدد من املناطق. وتســـــــــــتند التوصـــــــــــيات يف هذا 
. جنةالتابع للالتغذية و  ائيالغذ باألمن املعين املســــتوى الرفيع اخلرباء فريقصــــادرة عن  األدلةقائمة على  بتقاريراســــرتشــــدت 

لكن هذه القائمة ليســـــــت شـــــــاملة وســـــــوف تتطور مع مرور الوقت إذ جيري حتديث اإلطار االســـــــرتاتيجي العاملي بصـــــــورة 
عدداً من اجملاالت حيث توجد ثغرات معرتف هبا يف توافق اآلراء  6عرض القســـــــــــم ويمنتظمة حبيث يراعي قرارات اللجنة. 

 يف مسائل السياسات. 

 النهج المزدوج المسار 4-1

 :السياسات بشأن توصياتما يلي من ال للجنةقرت اأ
 " 2012 - " (النسخة األوىل من اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذيةاملزدوج املسارالنهج ( 

 

 راعة ونظم األغذيةتعزيز االستثمارات المسؤولة في الز  4-2

 :أقرت اللجنة
 " 2014( األغذية ونظم الزراعة يف املسؤولة باالستثمارات اخلاصةاملبادئ"( 

 

 الصغيرة الحيازات أصحاب في االستثمار 4-3

 :السياسات بشأن توصياتما يلي من ال للجنةقرت اأ
 "2011" (ةالزراع قطاع يف الصغرية احليازات وأصحاب الغذائي لألمن املراعية االستثمارات زيادة كيفية( 
 "2013( "والتغذية الغذائي األمن لتحقيق الصغرية احليازات أصحاب زراعة يف االستثمار( 
 " 2016" (األسواقب الصغرية احليازات أصحابربط( 

 

 مواجهة التقلب المفرط في أسعار األغذية 4-4

 
 :السياسات بشأن توصياتما يلي من ال للجنةقرت اأ

 " 2011( "الغذائي واألمن األسعارتقلب( 
  

http://www.fao.org/3/a-br644a.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av039a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av034a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av038a.pdf
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 التصدي لقضايا المساواة بين الجنسين في مجالي األمن الغذائي والتغذية 4-5
 
 :السياسات بشأن توصياتما يلي من ال للجنةقرت اأ

 "2011( "والتغذية الغذائي واألمن اجلنسني بني ملساواةا( 
 

ــــ 4-6 اعيــــة زي ــــة من النواحي االجتمــــ ــــدام ت ــــة مســـــــــــــ ــــاج الزراعي بطريق ــــة واإلنت ــــاجي ادة اإلنت
 والبيئية واالقتصادية

 
 :السياسات بشأن توصياتما يلي من ال للجنةقرت اأ

 "ئيــةوالبي واالقتصـــــــــــــــاديــة االجتمــاعيــة النواحي من مســــــــــــــتــدامــة بطريقــة الزراعي واإلنتــاج اإلنتــاجيــة زيــادة" 
 )2012 - والتغذية الغذائي لألمن العاملي سرتاتيجياال اإلطار من األوىل النسخة(

 

 التغذية 4-7
 
 :السياسات بشأن توصياتما يلي من ال للجنةقرت اأ

 "2012 - والتغذية الغذائي لألمن العاملي االسرتاتيجي اإلطار من األوىل النسخة( "التغذية( 
 

 وأقرت االقرتاح التايل: 
 "2016" (بالتغذية النهوض يف العاملي الغذائي األمن جلنة مشاركة( 

 

 حيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات 4-8
 
 :للجنةقرت اأ

 "ســــياق يف والغابات األمساك ومصــــايد األراضــــي حليازة املســــؤولة احلوكمة بشــــأن الطوعية التوجيهية اخلطوط 
 )2012" (لوطينا الغذائي األمن

 

 معالجة األمن الغذائي والتغذية في ظل األزمات الممتدة 4-9
 
 :للجنةقرت اأ

 "2015( "املمتدة األزمات ظل يف والتغذية الغذائي األمن بشأن العمل إطار( 
 

 تغذيةالحماية االجتماعية لتحقيق األمن الغذائي وال 4-10

http://www.fao.org/3/a-av040a.pdf
http://www.fao.org/3/a-br643a.pdf
http://www.fao.org/3/a-br642a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr186a.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
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 :السياسات بشأن توصياتما يلي من ال للجنةقرت اأ
 "2012( " والتغذية الغذائي األمن لتحقيق االجتماعية احلماية( 

 

 المناخ وتغير الغذائي األمن 4-11

 :السياسات بشأن توصياتما يلي من ال للجنةقرت اأ
 "2012" (األمن الغذائي وتغري املناخ( 

 

 الوقود البيولوجي واألمن الغذائي 4-12

 :السياسات بشأن توصياتما يلي من ال للجنةقرت اأ
 "2013" (الغذائي واألمن البيولوجي الوقود ( 

 

  من األغذية في سياق نظم األغذية المستدامة والمهدر لفاقدا 4-13

 :السياسات بشأن توصياتما يلي من ال للجنةقرت اأ
 "2014" (املستدامة األغذية نظم سياق يف األغذية من واملهدر الفاقد( 

 

 ائية المستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةوتربية األحياء الم األسماكمصايد  4-14

 :السياسات بشأن توصياتما يلي من ال للجنةقرت اأ
 "2014" (والتغذية الغذائي األمن لتحقيق املستدامة املائية األحياء وتربية األمساك مصايد( 

 

 غذائي والتغذيةالمياه لتحقيق األمن ال 4-15

 :السياسات بشأن توصياتما يلي من ال للجنةقرت اأ
 "2015" (والتغذية الغذائي األمن لتحقيق املياه( 

 

 لحيوانية؟ا للثروة أدوار أي: والتغذية الغذائي األمن لتحقيق المستدامة الزراعية التنمية 4-16

 :السياسات بشأن توصياتما يلي من ال للجنةقرت اأ
 " 2016" (احليوانية؟ للثروة أدوار أي: والتغذية الغذائي األمن لتحقيق املستدامة الزراعية التنمية( 

 
 
 

http://www.fao.org/3/a-av036a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av035a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av033a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av037a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av032a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046a.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046a.pdf
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 والتغذية الغذائي األمن أجل من المستدامة بالحراجة 4-17

 :السياسات بشأن توصياتا يلي من الم للجنةقرت اأ
 "7201" (والتغذية الغذائي األمن أجل من املستدامة باحلراجة( 

  

http://www.fao.org/3/I8877AR/i8877ar.pdf
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 xxx: االتحاد والتنظيم لمحاربة الجوع5القسم 
 

 -وجه اخلصــــوص  العاملية، واإلقليمية، والوطنية على -ات تُعَتَرب احلوكمة اجليدة لألمن الغذائي والتغذية على كافة املســــتوي
مطلباً أســـــــــــــاســـــــــــــياً إلحراز تقدم يف حماربة اجلوع وســـــــــــــوء التغذية. وتتطلب احلوكمة اجليدة من احلكومات حتديد أولويات 

لدويل ا االســـرتاتيجيات والســـياســـات، والربامج، والتمويل من أجل التصـــدي للجوع وســـوء التغذية. كما تتطلب من اجملتمع
أن ينســق وحيشــد دعماً جمديا، ســواء عن طريق املســاعدات اإلنســانية أو اإلمنائية، الوطنية أو الثنائية أو املتعددة األطراف، 

 واليت تتماشى مع األولويات القطرية. 
 

الســنوات  لإن اســتمرار تفشــي اجلوع على نطاق واســع، وظهور األزمة االقتصــادية والتقلب املفرط يف أســعار األغذية خال
األخرية قد أظهر مدى هشــــــــــــاشــــــــــــة اآلليات العاملية لألمن الغذائي والتغذية. كما أن التنســــــــــــيق بني اجلهات الفاعلة على 
املســتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية مل يكن كافياً. وســوف يتطلب التغّلب على األســباب اهليكلية للجوع وســوء التغذية 

ج الوطنية والدولية املعنية باحلق يف الغذاء، والســــياســــات املتقاربة، واســــرتاتيجيات وبرام الرتويج التســــاق مجيع الســــياســــات
تعطي األولويــة العــاجلــة لتلبيــة كــٍل من االحتيــاجــات الطويلــة األجــل، ومتطلبــات الطوارئ ذات الصــــــــــــــلــة بــاألمن الغــذائي 

إرادة  ت من جانب احلكومة، كما يتطلبوالتغذية. ويتطلب جناح املساعي لتحقيق هذه األهداف دعماً متشعب القطاعا
ســـياســـية، وتدابري منســـقة طويلة األجل. وينبغي متويل التدخالت بصـــورة مالئمة، واالســـتفادة من قدرات مالئمة لتنفيذها 

 .xxxiورصد تأثريها
 

 اإلجراءات األساسية على المستوى القطري 5-1

مت التأكيد جمدداً يف العديد من املناســــــــبات على املســــــــؤولية الرئيســــــــية اليت تقع على كاهل الدول لضــــــــمان األمن الغذائي 
ملواطنيها، مبا يف ذلك تأكيد مبدأ روما األول لألمن الغذائي املســـــتدام، والرتكيز على اخلطط اليت متلكها وتوجهها البلدان، 

 واليت تنّص على ما يلي: 
د من جديد أن األمن الغذائي مســــــــــــــؤولية وطنية وأن أية خطط ملواجهة حتديات األمن الغذائي ينبغي أن "حنن نؤك

تصاغ وطنياً، وُتصمم وُمتتلك وُتدار وتُبىن على التشاور مع مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني. وسوف جنعل األمن 
  .xxxiiالغذائي أولوية عليا وسنعكس ذلك يف براجمنا وميزانياتنا الوطنية"

                                                      

xxx   اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق ، و 2009يســــتند هذا القســــم بدرجة كبرية إىل إعالن قمة روما بشــــأن األمن الغذائي العاملي لعام
خرى اليت تعكس أليف الغذاء يف ســـــــياق األمن الغذائي الوطين، وإىل إطار العمل الشـــــــامل احملّدث التابع لألمم املتحدة، وإىل العديد من الوثائق والصـــــــكوك ا

 تغذية.يق، وتنفيذ، ودعم ومتويل ورصد اسرتاتيجيات وبرامج األمن الغذائي والتوافقا يف اآلراء واسع النطاق ومتناٍم بشأن أفضل السبل لتصميم، وتنس
xxxi   من إطار العمل الشامل احملدث التابع لألمم املتحدة.  8الفقرة 

xxxii   من إعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي. 9الفقرة 
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  والتوصيات التالية توطد أهم الدروس للتدابير على المستوى القطري، وهي تشمل من بين غيرها:
 

ينبغي للـــدول أن تنشــــــــــــــئ وتعزز آليـــات مشــــــــــــــرتكـــة بني الوزارات مســــــــــــــؤولـــة عن األمن الغـــذائي الوطين  (أ)
 واسرتاتيجيات، وسياسات وبرامج التغذية؛ 

ق تلك اآللتُ ينبغي أن  (ب) ون يات، بشـــكل مثايل، على مســـتوى حكومي رفيع، وأن ُتوحَّد يف قانشـــكَّل وتُنســـَّ
وطين، وأن تشـــــــــــــرك ممثلي الوزارات أو الوكاالت الوطنية من مجيع اجملاالت ذات الصـــــــــــــلة باألمن الغذائي 
 والتغذية، مبا يف ذلك الزراعة، واحلماية االجتماعية، والتنمية والصــــــــــــحة، والبنية التحتية، والتعليم، واملالية،

 والتكنولوجيا؛ والصناعة 
ينبغي لالســـــرتاتيجيات الوطنية لألمن الغذائي والتغذية، ســـــواء كانت واردة يف اســـــرتاتيجيات إمنائية أوســــع  (ج)

نطاقاً أو يف اســــــرتاتيجيات احلد من الفقر، أن تكون شــــــاملة وأن تعزز النظم الغذائية احمللية والوطنية، وأن 
والتغذية، مبا يف ذلك توافرها، وســـــــــــبل الوصـــــــــــول إليها، واســـــــــــتخدامها،  تتناول مجيع ركائز األمن الغذائي

 واستقرارها؛
ينبغي لآلليات أن تُنشــأ أو تُعزز من أجل تنســيق االســرتاتيجيات والتدابري مع املســتويات احمللية احلكومية؛  (د)

ن أجــل وطين موجيــب أن تنظر الــدول يف إقــامــة منــابر وأطر متعــددة األطراف على املســــــــــــــتويني احمللي وال
تصـــميم، وتنفيذ، ورصـــد اســـرتاتيجيات األمن الغذائي والتغذية، والتشـــريعات، والســـياســـات والربامج ذات 
الصلة، رمبا من خالل دمج اآلليات املتعددة األطراف مع آليات تنسيق وطنية. وجيب أن يضم أصحاب 

، طاع اخلاص، ومنظمات املزارعنياملصــــــــــــــلحة، كيفما هو مالئم، احلكومات احمللية، واجملتمع املدين، والق
وصغار منتجي األغذية التقليديني، ومنظمات النساء والشباب، وممثلني عن اجملموعات األكثر تضررا من 

 انعدام األمن الغذائي، وحينما يكون مالئماً، اجلهات املاحنة والشركاء يف التنمية؛
تلف من أجل زيادة تنســـيق التدابري اليت يتخذها خمتطوير و/أو تعزيز عملية رســـم اخلرائط، وآليات الرصـــد  (هـ)

 أصحاب املصلحة، وتشجيع املساءلة؛
ولدى تصـــميم االســـرتاتيجيات والربامج الوطنية لألمن الغذائي والتغذية، جيب أن تســـعى الدول إىل النظر  (و)

والتغــذيــة يف دول  ييف التــأثريات احملتملــة الال متوقعــة أو الســــــــــــــلبيــة اليت قــد تتــأتى عنهــا على األمن الغــذائ
 أخرى.

 
 

 تنفيذ الخطوط التوجيهية للحق في الغذاء
 

وباإلضــافة إىل التوصــيات الواردة يف القســم الســابق، فإن اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف الغذاء 
ة، وإنشاء آليات ية فعالة ومالئميف سياق األمن الغذائي الوطين تقّدم للبلدان توجيهات عملية لوضع أطر مؤسسية وقانون

 رصد مستقلة، وتنفيذ هذه األطر.
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ويُوصــــى باخلطوات الســــبع التالية لتنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف الغذاء يف ســــياق األمن 
 : xxxiiiالغذائي الوطين

 
وأين يعيشــــــــــــــون، وملـــاذا يعـــانون من اجلوع.   : حتـــديـــد من هم الـــذين يعـــانون من انعـــدام األمن الغـــذائي،الخطوة األولى

واســــــــــــــتخدام بيانات جمزّأة، وحتليل األســــــــــــــباب الكامنة وراء انعدام أمنهم الغذائي لتمكني احلكومات من توجيه جهودها 
 بشكل أفضل. 

 
ات، ع: إجراء تقييم دقيق، بالتشــاور مع أصــحاب املصــلحة الرئيســيني، للســياســات، واملؤســســات، والتشــريالخطوة الثانية

والربامج، وخمصصات امليزانية القائمة وذلك لتحديد املعوقات والفرص بشكل أفضل من أجل تلبية االحتياجات واحلقوق 
 املتعلقة بانعدام األمن الغذائي. 

 
: وعلى أســـــاس هذا التقييم، اعتماد اســـــرتاتيجية وطنية لألمن الغذائي والتغذية قائمة على حقوق اإلنســـــان الخطوة الثالثة

عتبارها خارطة طريق للعمل احلكومي املنســـــــــــق من أجل اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف. وينبغي أن تشـــــــــــمل هذه با
االسرتاتيجية غايات، وأطراً زمنية، ومسؤوليات، ومؤشرات للتقييم معروفة للجميع، وينبغي أن تشكل األساس لتخصيص 

 موارد امليزانية. 
 

وليات املؤسسات العامة ذات الصلة على مجيع املستويات لضمان الشفافية، واملساءلة، : حتديد أدوار ومسؤ الخطوة الرابعة
 والتنسيق الفعال، وإذا اقتضت الضرورة ذلك، إنشاء وإصالح أو حتسني تنظيم هذه املؤسسات العامة وهيكلها. 

 
اري، ثل الدســــتور، أو قانون إط: النظر يف إمكانية إدماج احلق يف الغذاء ضــــمن التشــــريعات الوطنية، مالخطوة الخامســـة

 قانون قطاعي، وبذلك يوضع معيار ملزم وطويل األجل للحكومة وأصحاب املصلحة. أو
 

: رصد تأثري ونتائج السياسات، والتشريعات، والربامج، واملشاريع، بغية قياس إجنازات األهداف املعلنة، الخطوة السادسة
امج ي بصـفة مسـتمرة. وميكن أن يشـمل هذا تقييمات تأثري السـياسـات والرب وسـّد الثغرات احملتملة، وحتسـني العمل احلكوم

يف ما يتعلق باحلق يف الغذاء. ويلزم إيالء اهتمام خاص إىل رصـد حالة األمن الغذائي للفئات املسـتضـعفة، وخاصـة النسـاء 
 واألطفال واملسنني، ووضعهم التغذوي، مبا يف ذلك انتشار حاالت نقص املغذيات الدقيقة.

 
: إنشـــــاء آليات للمســـــاءلة واملطالبات، قد تكون قضـــــائية، أو خارج نطاق القضـــــاء، أو إدارية، لتمكني الخطوة الســــابعة

أصــــحاب احلقوق من مســــاءلة احلكومات، وضــــمان اختاذ اإلجراء التصــــحيحي دون تأخري عندما ال تُنفَّذ الســــياســــات أو 
 الربامج، أو ال تُقدَّم اخلدمات املتوقعة

  

                                                      

xxxiii  غذية والزراعة.قامت بصياغتها وحدة احلق يف الغذاء لدى منظمة األ 
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 ن الدعم اإلقليمي للتدابير الوطنية والمحليةتحسي 5-2
 

على الرغم من أن املســـــتوى القطري هو املســـــتوى األكثر حيوية، فإن معظم البلدان أمامها فرصـــــة االســـــتفادة من حتســـــني 
يف  ،التنســــــــــــيق والتعاون على املســــــــــــتوى اإلقليمي. وتتمثل بعض أدوار املنظمات احلكومية الدولية اإلقليمية، وفقاً لوالياهتا

تقدمي حوافز ســــياســــية وتوجيهات تقنية لتعزيز االســــتجابة على املســــتوى القطري، واملســــاعدة يف بناء أســــواق إقليمية، مع 
جتميع خماطر واســتجابات أعضــائها. وقد طّور الكثري من املنظمات اإلقليمية أطراً ســياســاتية توفر أســاســاً مفاهيمياً لوضــع 

ة بشــــأن عمليات التخطيط الشــــامل.  وتُعَترب هذه العمليات أســــاســــية لتشــــجيع ســــياســــات وطنية، وتقدمي توجيهات عملي
 ودعم الشراكات الالزمة على املستوى القطري من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية.  

 
من ألوبإمكان اهليئات اإلقليمية، وفقاً لوالياهتا، أن تؤدي دوراً مهماً يف وضــــــــع الســــــــياســــــــات اإلقليمية للتعامل مع أبعاد ا

الغذائي والتغذية عرب احلدود، وبناء أسواق إقليمية قوية. وتستند مثل هذه السياسات إىل عوامل التكامل األقاليمية القوية 
بني اإليكولوجيا واإلنتاج واالســــــتهالك. وهي تليب احلاجة إىل إدارة مشــــــرتكة للموارد العابرة للحدود مثل األ�ار، وأحواض 

اجلوفية، واألراضــي الرعوية، واملوارد البحرية، واإلدارة املشــرتكة لآلفات العابرة للحدود. وتشــمل مثل األ�ار، وطبقات املياه 
هذه الســـــــياســـــــات اســـــــتثماراً إقليمياً لتعزيز اجلهود الوطنية، ومعاجلة قضـــــــايا معينة مثل إزالة احلواجز التجارية بني األقاليم، 

 ملعلومات، وتنسيق نظم الرصد حلاالت الطوارئ الغذائية، وتعبئة املوارد.وتعزيز سالسل القيمة اإلقليمية، ومواءمة نظم ا
 

وتوفر املنابر اإلقليمية، وفقاً لوالياهتا، حّيزاً للحوار بني التجمعات اإلقليمية، واحلكومات، واجلهات املاحنة ووكاالت األمم 
ر االتفاق املشـــــــــــــرتك على املبادئ املشـــــــــــــرتكة والتدابري  وهياملتحدة.  لتوافق بني املقرتحة، ومتهد الطريق لتحســـــــــــــني اتيســـــــــــــّ

السياسات. وبإمكا�ا أيضاً أن تتيح الفرص أمام رصد األداء وتقييمه، ومتابعة املصروفات احلكومية وتدفقات املعونة، ممّا 
حدة. تيشـــــجع على تنســـــيق أفضـــــل بني اجلهات املاحنة، ومصـــــارف التنمية اإلقليمية املتعددة األطراف، ووكاالت األمم امل

وعلى الرغم من كو�ا غري إقليمية باملعىن الصــــارم، فإن تلك املنابر اليت تســــتخدمها البلدان النظرية أو املتماثلة التفكري مثل 
 وجمموعة العشرين، تقوم بالعديد من األدوار ذاهتا.  xxxivمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 
ل اإلقليمية أن توفر ســــــــــــــطحاً بينياً مفيداً بني املســــــــــــــتويني العاملي والوطين، من خالويف النهاية، ميكن للمنظمات واملنابر 

اإلســهام يف نشــر وتكييف املمارســات والدروس املقبولة دولياً يف ســياق إقليمي مناســب، وعن طريق مؤســســات أقوى هي 
 أقرب إىل احلكومات الوطنية.

                                                      
xxxiv  http://www.oecd.org 
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ين الدعم من جانب األجهزة اإلقليمية إلى التدابير الوطنية، ومن أجل التحقيق الكامل للمزايا الواردة أعاله وتحســـ
 حيثما هو مناسب، يُوصى باتباع اإلجراءات التالية، من جملة إجراءات أخرى:

 
تطوير أو تعزيز آليات التنســــــيق اإلقليمية اليت تشــــــرك مجيع أصــــــحاب املصــــــلحة ذوي الصــــــلة، لتطوير أو  (أ)

م من الغذائي والتغذية، واليت ســـوف تســـتفيد من خصـــائص اإلقليحتديث اســـرتاتيجيات أو أطر إقليمية لأل
 وتفعِّل جوانب القوة واملزايا املقارنة لدى املؤسسات اإلقليمية احلالية؛ 

التقريب بني خمتلف اجلهود اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، وتوحيدها أو تنســــــــــيقها لوضــــــــــع اســــــــــرتاتيجيات،  (ب)
 من الغذائي والتغذية؛وسياسات وملكية إقليمية واضحة لأل

تشــــجيع االرتباطات بني اآلليات واألطر اإلقليمية واللجنة، وذلك بعدة طرق من بينها تشــــجيع االتصــــال  (ج)
 املتبادل الرامي إىل حتسني التقارب بني السياسات واّتساقها؛ 

املصــــــــارف اإلقليمية دولية، و تعزيز التوافق والتماســــــــك بني املســــــــامهات التقنية واملالية اليت تقدمها املعونة ال (د)
والوكــاالت اإلقليميــة التقنيــة واملنــابر اإلقليميــة للمزارعني، والقطــاع اخلــاص ومنظمــات اجملتمع املــدين لــدعم 

 االسرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية؛ 
 تزيادة الدعم الذي تقدمه اجلهات املاحنة لعمليات التكامل االقتصـــــــــادي اإلقليمي، واســـــــــتخدام الكيانا (هـ)

 اإلقليميــــة كشــــــــــــــركــــاء فعــــالني لــــدعم تطوير وتنفيــــذ اســــــــــــــرتاتيجيــــات وســــــــــــــيــــاســـــــــــــــــات وبرامج وطنيــــة
 لألمن الغذائي والتغذية؛

اتســاق الســياســات اإلقليمية بشــأن التجارة يف املدخالت واملنتجات الزراعية، ومراعاة املعايري املّتفق عليها  (و)
 إقليمياً ودوليا من أجل تيسري التجارة األقاليمية؛ 

النظر يف احلاجة، من بني أمور أخرى، الحتياطيات اســــــرتاتيجية من األغذية لغايات الطوارئ اإلنســــــانية،  (ز)
وشــــبكات أمان اجتماعي، أو أدوات أخرى إلدارة املخاطر تشــــّجع األمن الغذائي وتفيد النســــاء والرجال 

 يف اجملتمعات الفقرية واملهمشة؛
ل ية، وخباصـــة من أجل تطوير البنية التحتية، حيث أن لتلك الســـالســـينبغي تعزيز ســـالســـل القيمة اإلقليم (ح)

القدرة على توســـــــيع األســـــــواق عن طريق تقدمي احلوافز للمســـــــتثمرين احملليني واألجانب يف القطاع اخلاص 
ع م لكي يقوموا بــاســــــــــــــتثمــارات طويلــة األجــل يف عمليــات التجهيز الزراعي واألعمــال التجــاريــة الزراعيــة،

 عات الوطنية.مراعاة التشري
 
 

 تحسين الدعم العالمي للتدابير اإلقليمية والوطنية، واالستجابة للتحديات العالمية 5-3

ســيتطّلب التغلب على آفة اجلوع تضــافر جهود العامل بأســره. ويتوجب على اجملتمع الدويل أن يضــطلع بدورين رئيســيني يف 
ية ة والوطنية؛ والثاين هو تنســيق االســتجابات للتحديات العاملهذا الصــدد: الدور األول هو حتســني دعمه للجهود اإلقليمي

 ذات الصلة بانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.
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وقد أّكد اجملتمع الدويل مراراً وتكراراً التزامه بدعم احلكومات الوطنية يف جهودها الرامية إىل مكافحة اجلوع. ويشــــــــــــــمل 
ليمية ئي العاملي املستدام التزاماً "بتكثيف الدعم الدويل لتعزيز االسرتاتيجيات اإلقالتأكيد على مبدأ روما األول لألمن الغذا

 4و 2املوجهة قطرياً، ولوضع خطط استثمار موجهة قطرياً، ولتشجيع املسؤولية املتبادلة والشفافية واملساءلة". أما املبدءان 
تناول هذه القضية أيضاً بيان "الكويال" املشرتك بشأن . ويxxxvفيّتصالن مباشرة بتحسني الدعم الدويل الذي يُقدم للبلدان

 وإعالن باريس بشأن فاعلية املعونة، وجدول أعمال أكرا.  2009األمن الغذائي العاملي لعام 
 

واجلهات املقدمة للمســــــــــــــاعدة اإلمنائية الدولية كثرية ومتنوعة. وهي ترتاوح بني بلدان ماحنة فردية، ووكاالت دولية متعددة 
ف، ومؤســســات متويل دولية وإقليمية، ومنظمات دولية غري حكومية، ومؤســســات للقطاع اخلاص. ويتمثل التحدي األطرا

بالنســـــبة للحوكمة العاملية يف ضـــــمان أال تقوم هذه اجلهات الفاعلة املختلفة بأنشـــــطة مزدوجة، وأال تُلقي متطلباهتا اإلدارية 
ــــــة على عــــــاتق البلــــــدان املســــــــــــــتفيــــــدة. و   يعين التجزؤ الشـــــــــــــــــــديــــــد أن الكثري من البلــــــدان النــــــاميــــــةأعبــــــاء غري معقول

ال تزال تعمل جاهدة للتوفيق بني احتياجاهتا االســـــــرتاتيجية وأولوياهتا اخلاصـــــــة مع اإلجراءات، والشـــــــروط، واألطر الزمنية، 
ليت تفتقر اً، واواحلدود القصـــوى، وملفات طائفة واســـعة جداً من الشـــركاء. وتزداد هذه املشـــكلة حّدة لدى أقّل البلدان منو 
 عادة إىل املوارد وإىل القدرات إلدارة عدد كبري من الشراكات وتعتمد على املساعدات الدولية بدرجة أكرب.

 
وتبذل منظمات ووكاالت منظومة األمم املتحدة جهوداً كبرية لتبســــــيط وتنســــــيق مســــــاعداهتا من خالل ما تقوم به األفرقة 

خالل الربجمة املشــــــــــرتكة، وعن طريق بعض األنشــــــــــطة من قبيل املفهوم اخلاص بتوحيد  القطرية التابعة لألمم املتحدة، ومن
 وقد طّورت أيضاً إطار العمل الشامل احملدَّث التابع لألمم املتحدة لتوجيه وتنسيق تدابريها.  xxxviاألداء

 
التقدم يف تناول  از بعضويف ما يتعلق بالتصــــــــــــــدي للتحديات العاملية ذات الصــــــــــــــلة باألمن الغذائي والتغذية، فقد مت إحر 

القضــــــــايا اليت تتطلب جهوداً عاملية من قبيل تغري املناخ، والتنوع البيولوجي، واملوارد الوراثية، وتقلبات األســــــــعار، والصــــــــيد 
الدويل، والتجارة، ومعايري األغذية، وغريها. وعلى الرغم من أن االهتمام الســــــــياســــــــي واألولويات قد تســــــــارعت منذ أزمة 

، فســــــــــــــوف يتطّلب حتقيق مزيٍد من التقدم، يف كثري من احلاالت، إجياد توافق يف اآلراء والتغلب على 2008 الغذاء عام
 ).6القسم بعض االختالفات السياسية واالقتصادية الصعبة (انظر 

 
ن للجهود القطرية  ومع ذلك، يقوم توافق واســــع في اآلراء حول اســــتراتيجية تهدف إلى تحقيق دعم عالمي محســــَّ

  قليمية، وللتصدي بصورة أفضل للتحديات العالمية، وهي تشمل العناصر الرئيسية التالية، من بين غيرها: واإل

                                                      

xxxv   تعزيز التنســـــــيق االســـــــرتاتيجي على املســـــــتويات الوطنية واإلقليمية والعاملية لتحســـــــني احلوكمة، وحتســـــــني عملية ختصـــــــيص املوارد، وجتّنب 2املبدأ" :
نظام املتعدد األطراف دوراً قوياً من خالل إدخال حتسـينات : ضـمان أن يؤدي ال4االزدواجية يف اجلهود، وحتديد الثغرات على صـعيد االسـتجابة" واملبدأ 

 مستدامة على صعيد كفاءة املؤسسات املتعددة األطراف، وقدرهتا على االستجابة والتنسيق، وفعاليتها.
xxxvi  7http://www.undg.org/?P= 
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 تحسين الدعم العالمي للمستويين اإلقليمي والقطري
 

ينبغي للمنظمــات الــدوليــة، واملنظمــات اإلقليميــة، ووكــاالت  اعتمــاد الَنهج االســـــــــــتراتيجي والبرامجي: (أ)
ن تنأى عن املشــــــــــــــروعات املنعزلة وتتجه حنو �ج اســــــــــــــرتاتيجي وبراجمي يشــــــــــــــتمل على التنمية وغريها أ

ل أن يتم ذلك من خالل شـــراكة مع جهات ماحنة  اســـرتاتيجيات موجهة قطرياً كركيزة أســـاســـية هلا، ويُفضـــَّ
 أخرى ترمى إىل توسيع نطاق املبادرات؛ 

ــ التعــاون التقني: (ب) ون من اميــة، والوكــاالت املتعــددة األطراف أن تتعــاينبغي للبلــدان املتقــدمــة، والبلــدان الن
أجل زيادة التآزر يف جهودها الرامية إىل تعزيز األمن الغذائي والتغذية وذلك عن طريق التعاون التقين، مبا 
يف ذلك تطوير القدرات املؤســـــــســـــــية ونقل التكنولوجيا، وزيادة اإلنتاجية الزراعية املتصـــــــلة باألمن الغذائي 

 والتغذية؛ 
ينبغي هلـذا التعـاون أن حيظى بـالـدعم حيـث أنـه  xxxviiالتعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثالثي ج)(

يوفّر فرصـــــاً حقيقية لنقل اخلربات الســـــياســـــية والتكنولوجيات الالزمة لدعم اإلنتاجية الزراعية لدى البلدان 
حالياً  ر يســـــراً مما هو قائمالنامية. وهو يفتح أيضـــــاً آفاق االســـــتثمار وفرص الســـــوق يف ميدان نشـــــاط أكث

 بالنسبة لكثري من املنتجني؛
ينبغي للبلدان، واملنظمات الدولية، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، ومجيع املنظمات غري  الشـــــــــــراكات: (د)

احلكومية ذات الصــلة، وأصــحاب املصــلحة اآلخرين تشــجيع تعزيز الشــراكات، والعمل املنســق يف امليدان، 
ب على منظمــات دوليــة أخرى، مبــا يف ذلــك ب رامج مشــــــــــــــرتكــة وبــذل اجلهود لتنميــة القــدرات؛ كمــا يتوجــّ

وخباصــــــــــــــة وكاالت األغذية التابعة لألمم املتحدة ومقّرها روما، أن تعّزز أكثر شــــــــــــــراكاهتا يف إطار مبادئ 
 "التسليم كمنظمة واحدة" ومبادرة توحيد األداء يف األمم املتحدة؛ 

ســهم دعم التدابري على املســتوى القطري اليت ت ذائي والتغذية وتدفقات الموارد:رســم خرائط األمن الغ (هـ)
يف رســـم خرائط شـــاملة لتدابري األمن الغذائي والتغذية وتدفقات املوارد، حتت إشـــراف البلد املســـتفيد، من 

 ؛xxxviiiأجل تشجيع زيادة املواءمة والتقارب
دان املاحنة جهوداً ملموســـة من أجل بلوغ األرقام ينبغي أن تبذل البل :xxxixالمســـاعدة اإلنمائية الرســـمية (و)

، إىل البلدان xlيف املائة من الدخل القومي اإلمجايل 0.7املســــــــــــتهدفة للمســــــــــــاعدة اإلمنائية الرمسية ومعدهلا 
 يف املائة إىل أقل البلدان منواً، حسب االقتضاء.  0.2إىل  0.15النامية ككل، ومن 

                                                      
xxxvii  content/uploads/2009/10/E_Book.pdf-http://southsouthconference.org/wp 

xxxviii  من التقرير النهائي للدورة السابعة والثالثني للجنة. 54رة الفق 
xxxix  :جيري حتديث اإلحصــــــــــــــــاءات اخلاصــــــــــــــــة باملعونة اإلمنائية الرمسية بصـــــــــــــــورة منتظمة من جانب منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــــــــــــادي 

1table-20743866oda_-assistance-opmentdevel-official-net-aid-ilibrary.org/development/development-http://www.oecd 
xl   يف املائة للمســــاعدة اإلمنائية الرمسية/إمجايل الدخل الوطين ومتت املصــــادقة عليه مرات  7.0، مت االتفاق ألول مرة على الرقم املســــتهدف 1970يف عام

ـــــ ، اتفقت ال2005عدة على أعلى مستوى أثناء املؤمترات الدولية للمعونة والتنمية: يف  ، 2004، اليت كانت أعضاء يف االحتاد األورويب يف عام 15بلدان الـ
لزيادة املســاعدة اإلمنائية  2005يف املائة كمرجع بالنســبة لاللتزامات الســياســية لعام  0.7اســتخدم الرقم املســتهدف . و 2015على بلوغ هذا اهلدف حبلول 

 ار والقمة العاملية التابعة لألمم املتحدة. الرمسية من االحتاد األورويب، وقمة جلينجلز للثمانية الكب
 يف امليدان االقتصادي. املصدر: منظمة التعاون والتنمية
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ان اليت تقدم املســـــــاعدة الغذائية أن تضـــــــعها على أســـــــاس تقييم ســـــــليم ينبغي للبلد المســـــاعدة الغذائية: (ز)
لالحتياجات، تشــــــارك فيه اجلهات املســــــتفيدة وأصــــــحاب شــــــأن آخرون، حيثما أمكن، وأن تســــــتهدف 
بشــكل خاص الفئات احملتاجة واملســتضــعفة. وجيب أن تُقدَّم املســاعدة الغذائية فقط حني تشــّكل الوســيلة 

تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية لدى الشـــــــعوب األضـــــــعف. وميكن أن تؤدي األكثر فعالية ومالءمة ل
املســــــاعدة الغذائية دوراً حيوياً يف إنقاذ األرواح، ومحاية ســــــبل املعيشــــــة، وبناء قدرة الناس على الصــــــمود. 

 ىوعلى غرار كافة أشـــــــكال املســـــــاعدة، ينبغي للمســـــــاعدة الغذائية أن تتالىف خلق حالة تبعية واتكال لد
املتلقني. وينبغي شـــــراء األغذية، حيثما كان ذلك ممكنا ومالئماً، على أســـــاس حملي وإقليمي، أو أن ُتوفَّر 

 على شكل مال نقدي أو قسائم حتويل.
ينبغي للبلـدان واملنظمـات الـدوليـة أن تنظر يف إمكـانيـة مواصــــــــــــــلـة تـدابري ختفيف أعبـاء  الدْين الخارجي: (ح)

ير املوارد ملكـافحـة اجلوع، والتخفيف من وطـأة الفقر يف الريف واحلضـــــــــــــر، الـديون اخلـارجيـة من أجـل حتر 
 .xliوتعزيز التنمية املستدامة

 
 التصدي للتحديات العالمية

 
: ميكن أن تؤدي التجــارة احملليــة، والوطنيــة، واإلقليميــة، والــدوليــة دورًا رئيســــــــــــــيــًا يف تعزيز التنميــة التجــارة (أ)

 قر، وكذلك يف حتســــني األمن الغذائي والتغذية على املســــتوى الوطين؛االقتصــــادية والتخفيف من وطأة الف
وينبغي للبلدان أن تشــــــــــــــّجع التجارة اإلقليمية والدولية باعتبارها إحدى األدوات الفعالة الالزمة للتنمية؛ 
ومن املهم ضـــــــمان اّتســـــــاق الســـــــياســـــــات التجارية واإلمنائية والبيئية، والوظائف االجتماعية واالقتصـــــــادية 

 لسياسية اليت تؤثر على نتائج اسرتاتيجيات مكافحة الفقر وانعدام األمن الغذائي؛  وا
: زيادة القدرات الوطنية لدى البلدان النامية، وتعزيز التعاون الدويل ونقل التكنولوجيا اآليلة تغير المناخ )ب(

 ؛  إىل حتسني التكّيف مع التأثريات السلبية لتغّري املناخ، وكفاءة نظم اإلنتاج
 : تشــــــــــــجيع الشــــــــــــراكات بني القطاعني العام واخلاص وكذلك البحوث الزراعية الوطنية والدولية،البحوث )ج(

ذلك التعاون الثنائي واملتعدد األطراف يف جمال البحوث، وخباصـــة حتت مظّلة اجلماعة االســـتشـــارية  يف امب
 . xliiنميةلبحوث الزراعية من أجل التللبحوث الزراعية الدولية، وبالتنسيق مع املؤمتر العاملي املعين با

 

 لكي يحدث ذلك: ربط السياسات والبرامج بالموارد 5-4
                                                      

xli   البنــدان (م) و (ن)؛ واخلطوط التوجيهيــة الطوعيــة لــدعم 53، والفقرة 2-6، اهلــدف 53، الفقرة 1996خطــة عمــل مؤمتر القمــة العــاملي لألغــذيــة ،
 .11 سياق األمن الغذائي الوطين، الفصل الثالث، الفقرة اإلعمال املطرد للحق يف الغذاء يف

xlii  Map.pdf20Road%20/GCARD%294891http://www.fao.org/docs/eims/upload/ . أدت إسهامات آالف أصحاب املصلحة من مجيع
واضــحاً إىل األمام  راعية من أجل التنمية، موفرة مســاراً القطاعات والتفاعالت الدينامية بينهم إىل إنشــاء خارطة الطريق للمؤمتر العاملي املعىن بالبحوث الز 

ناول األهداف العاملية تبالنســـــــــبة جلميع املعنيني. وُتربز خارطة الطريق التغريات العاجلة الالزم إدخاهلا عاملياً على نظم البحوث الزراعية من أجل التنمية، ل
 ن االســـــــتدامة البيئية يف نفس الوقت، والوفاء بصـــــــفة خاصـــــــة باحتياجات املزارعنيلتخفيض معدالت اجلوع والفقر، وخلق فرص زيادة الدخل مع ضـــــــما

 واملستهلكني الذين يعانون من فقر املوارد.
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تتوقف اســــــــــــــتـدامـة اجلهود الراميـة إىل حتقيق األمن الغـذائي والتغـذيـة للجميع يف املقـام األول على اإلنفـاق العـام للبلـدان. 
اق العام املركز يف اآلراء بشــأن احلاجة إىل زيادة حصــة اإلنفما يتعلق بالتمويل القطاعي يف البلدان النامية، هناك توافق  ويف

على الزراعة، واألمن الغذائي والتغذية.  وعلى الرغم من وجود تفاوت ملحوظ بني تقديرات املتطلبات التمويلية العاملية، 
الل السنوات ــــــــي والتغــــــــذية خفإن هناك اتفاقاً عاماً على ضرورة عكس الرتاجع يف االستثمار يف جمال الزراعة واألمن الغذائ
 اخلمس والعشرين املاضية والتعويض عنه، وتنفيذ االلتزامات اليت مت التعهد هبا يف املاضي.  

 
ينبغي للحكومات والجهات الفاعلة األخرى أن تأخذ في االعتبار العناصـــــر التالية، من بين غيرها، عند اتخاذ قرار 

 بشأن وضع استراتيجيات التمويل:
 

نبغي للميزانيات الوطنية أن ُختصــص بوضــوح موارد مســتقرة وجمدية لتنفيذ االســرتاتيجيات الوطنية اخلاصــة ي (أ)
ص اســـتخدامها بصـــورة شـــفافة وقابلة للمســـاءلة. وينبغي للدول  باألمن الغذائي والتغذية، وينبغي أن ُخيَصـــَ

فقرا يف  الفئات األشـــــد أن تســـــعى جاهدة لضـــــمان أال تؤثر التخفيضـــــات يف امليزانية ســـــلباً على حصـــــول
 ؛xliiiاجملتمع على غذاء كافٍ 

نة وأكثر اســـتدامة وشـــبكات  (ب) جيب أن تشـــمل التقديرات العاملية تكلفة تطوير وتنفيذ برامج اجتماعية حمســـّ
 أمان، كعنصر مالزم جلدول أعمال األمن الغذائي والتغذية؛

طرق  يما اســـــتثمارات املزارعني، وضـــــرورة إجياداألمهية الرئيســـــية لالســـــتثمار اخلاص احمللي يف الزراعة والســـــ (ج)
حلشد وحترير قدرات إضافية من قدرات االستثمار احمللي، وذلك عن طريق زيادة إمكانيات احلصول على 
اخلدمات املالية والوصـــــــــول إىل األســـــــــواق؛ فقد يتطّلب ذلك ُ�ج متويل ابتكارية من أجل: تقليص خماطر 

املالية املناســــــــبة للمزارعني؛ وحتســــــــني أداء األســــــــواق الزراعية؛ وزيادة إملام  اإلقراض للزراعة؛ وتطوير النواتج
 املزارعني باملسائل املالية؛

ال تزال املســــــاعدة اإلمنائية الرمسية تؤدي دوراً مهماً يف تنســــــيق وتســــــريع ختطيط وتنفيذ خطط االســــــتثمار  (د)
ية نقص التغذية واجلوع بالدخول احلالاخلاصــــــــــــــة باألمن الغذائي والتغذية؛ وال جيب أن تتقّيد مكافحة 

املتوافرة لدى البلدان النامية. كما أن املســــــــــــــاعدة اإلمنائية الرمسية ذات أمهية حامسة لدعم االســــــــــــــتثمارات 
الرئيســـــــية العامة مبا يف ذلك الربامج االجتماعية، وشـــــــبكات األمان، والبنية التحتية، والبحوث واإلرشـــــــاد 

مسية نبغي حتسني الشفافية واملساءلة يف الوفاء بالتزامات املساعدة اإلمنائية الر الزراعي، وتطوير القدرات؛ وي
 من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية؛ 

يُعَتَرب االســــتثمار اخلاص مصــــدراً مهماً لتمويل االســــتثمار، ويُعّد مكمالً لالســــتثمار العام الذي يركز على  (هـ)
أن يتم هذا االســـــتثمار يف ســـــياق يضـــــمن االتســـــاق مع األهداف  املســـــاعدة اإلمنائية الرمسية، ولكن جيب

 الوطنية لألمن الغذائي والتغذية؛ 

                                                      

xliii  ــــــاق األمن الغذائي الوطين، اخلطوط التوجيهي ــــــذاء يف سيـ ــــــال املطرد للحق يف الغـ ــــــة لدعم اإلعمـ ــــــة الطوعيـ ـــــــ  ، 1-12 ةباالستناد إىل اخلطوط التوجيهيـ
  3-12و 2-12و



 

33 

 

تشــــّكل التحويالت مصــــدراً مهماً لتمويل التنمية والنمو االقتصــــادي يف العديد من البلدان النامية. وجيب  (و)
 ذائي والتغذية؛ أن تُبَذل جهود لتيسري تعبئة موارد التحويالت لغاية التنمية، واألمن الغ

وُيعّد رســــــــــــــم خرائط تدابري األمن الغذائي والتغذية، وارتباطها بتدفقات املوارد مهما لتعزيز زيادة مواءمة  (ز)
 املوارد دعماً لالسرتاتيجيات والربامج الوطنية واإلقليمية. 

 

 الرصد والمتابعة 5-5

 تعزيز املســـــاءلة وتقاســـــم املمارســـــات الفضـــــلى علىتنص وثيقة إصـــــالح اللجنة على أن أحد أدوار هذه اللجنة يقضـــــي "ب
املستويات كافة". وهبذا املعىن، "من شأن اللجنة أن تساعد البلدان واألقاليم، حسب االقتضاء، على النظر يف ما إذا كان 

لب ذلك طيتّم حتقيق األهداف، ويف سبل احلد من سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي على حنو أسرع وأكثر فعالية. وسيت
حَرز حنو األهداف والتدابري املتفق عليها، مع 

ُ
وضــــــع آلية مبتكرة، مبا يف ذلك حتديد مؤشــــــرات مشــــــرتكة، لرصــــــد التقدم امل

األخذ يف االعتبار للدروس املســـــــتخلصـــــــة من عملية اللجنة ذاهتا وحماوالت الرصـــــــد األخرى". وحتقيقاً هلذه الغاية، أنشـــــــأ 
لعضــوية لوضــع مقرتحات ألجل الرصــد الفعال، ســوف ُتْدرَج يف النســخ الالحقة من مكتب اللجنة جمموعة عمل مفتوحة ا

 اإلطار االسرتاتيجي العاملي فور اعتمادها من جانب اللجنة.
 

ويتطلب وضع اسرتاتيجية شاملة وقابلة للمساءلة لألمن الغذائي والتغذية العديد من املكونات املستقلة، واليت تتفاوت من 
 نَـْهج الذي تّتبعه، واملســـتوى املفضـــل للتنفيذ. وترد يف ما يلي املواصـــفات األســـاســـية واخلطوط التوجيهيةحيث أهدافها، وال

 لبعض أهم هذه العناصر.
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 المساءلة بشأن االلتزامات والنتائج (أ)
 

. وجتدر فٍ إن املســــــاءلة بشــــــأن االلتزامات والنتائج جوهرية، وخباصــــــة للمضــــــي قدما يف اإلعمال املطرد للحق يف غذاٍء كا
اإلشـــارة إىل أن البلدان اليت حترز التقّدم األكرب يف جمايل األمن الغذائي والتغذية هي البلدان اليت أظهرت اإلرادة الســـياســـية 
األكرب، إضــــافة إىل التزام ســــياســــي ومايل قوي ومفتوح وشــــفاف بالنســــبة إىل مجيع أصــــحاب املصــــلحة. وجيب أن تشــــمل 

التغذوية، واحلق يف مؤشــــــــــــــرات غذائية، وأداء القطاع الزراعي، والتقدم باجتاه حتقيق  األهداف الواجب رصــــــــــــــدها النواتج
تَّفق عليها إقليمياً. 2، وخباصة اهلدف التنمية املستدامةأهداف 

ُ
 ، والغايات امل

 
 المبادئ الخمسة التي ينبغي تطبيقها على نظم الرصد والمساءلة هي كالتالي:

 
 نسان، مع إشارة خاصة إىل اإلعمال املطرد للحق يف غذاٍء كاٍف؛ جيب أن تستند إىل حقوق اإل )1(
 جيب أن تسمح مبساءلة صانعي القرارات؛ )2(
جيب أن تكون تشــاركية، وأن تشــمل عمليات تقييم يشــارك فيها مجيع أصــحاب املصــلحة واملســتفيدين، مبا  )3(

 فيهم األكثر عرضة؛
طة، إمنا مفهومة، ودقيقة، )4( وجيّدة التوقيت، ومفهومة من اجلميع، على أن تضـــــــــــــّم  جيب أن تكون مبســــــــــــــّ

 مؤشرات جمزّأة حسب اجلنس، والفئة العمرية، واإلقليم، إخل، تبّني األثر، والعملية، والنواتج املتوقّعة؛
 ينبغي أالّ تكون نسخة عن النظم القائمة، بل أن تستفيد من القدرات اإلحصائية والتحليلية الوطنية وتعززها. )5(

 
حَرز باجتاه حتقيق غايات األمن الغذائي والتغذية يف العديد من املنتديات، مبا يف ذلك األجهزة وجي

ُ
ري حالياً رصد التقّدم امل

الدولية واإلقليمية والوطنية. ويف حني تواصــل األجهزة الدولية عملها يف جمال الرصــد العاملي للجوع وســوء التغذية، والتقدم 
حَرز باجتاه حتقيق 

ُ
 ، جيب أن تضـــع البلدان آلياهتا اخلاصـــة إلشـــراك أصـــحاب شـــأن متعّددين يفاملســـتدامة التنمية افأهدامل

رصـــد التقدم احملرز باجتاه حتقيق األهداف اليت وضـــعتها لنفســـها، ورفع تقارير بشـــأ�ا، والنظر يف خيارات من أجل حوكمة 
 فعالة وشاملة لألمن الغذائي والتغذية على الصعيد الوطين.

 
 بجميع أشكاله التغذيةسوء د انعدام األمن الغذائي والجوع و رص (ب)

 
يتعلق هذا املكّون برصــــــد اجلوع الفعلي، أكان قصــــــري األجل أو طويل األجل.  وينبغي أن ميثل ذلك املســــــؤولية الرئيســــــية 

وبرنامج مية الزراعية للتن والصــندوق الدويلللبلدان، بدعم من املنظمات اإلقليمية والدولية. وينبغي ملنظمة األغذية والزراعة 
 ةالصــــح منظمة معجنبا إىل جنب  أمور أخرى،ضــــمن بأدوار مهمة يف هذا الصــــدد، تشــــمل الع ضــــطاالاألغذية العاملي 

لتقرير الذي يف العامل بشـــــكل ســـــنوي، وهو اوالتغذية نشـــــر تقرير حالة األمن الغذائي  ،الدويل والبنك واليونيســـــيف العاملية
 واطن الضــــــــــــــعفميلية الواردة من البلدان األعضــــــــــــــاء؛ لدعم نظم املعلومات الوطنية؛ وتوفري حتليل يوّحد البيانات التحل

وعمليات تقييم احتياجات األمن الغذائي املهمة ملســــــاعدة البلدان على احليلولة دون حدوث  xlivرائطرســــــم اخلالتعرض، و 

                                                      

xliv  /http://vam.wfp.org 
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اجلارية حالياً يف إطار العمل الشـــــــــــامل  ويرد وصـــــــــــف لرصـــــــــــد املعلومات وأعمال التحليل. أزمات غذائية وعلى مواجهتها
 احملدَّث التابع لألمم املتحدة.

 
إن وجود نظم معلوماتية جيدة األداء، ونظم رصــــــــد ومســــــــاءلة مزّودة مبعلومات جمزّأة حســــــــب اجلنس والفئة العمرية، ُمهم 

ديد نطاق الغذاء يف بلد معني؛ وحتلتحديد احلالة الراهنة للتنمية الزراعية، واألمن الغذائي والتغذية، وممارســــــــــــــة احلق يف 
االحتياجات وتوزيعها فيما بني جمموعات سبل املعيشة املختلفة؛ وتشجيع مزيد من الفعالية، واملساءلة، والشفافية وتنسيق 

 االستجابات هلذه االحتياجات.
 
ظم املعلومات، ومجع ية لتحســـــني نلقيام به على املســـــتويات القطرية واإلقليمية والعاملمن العمل الذي ينبغي االكثري هناك و 

 . أشكاله جبميع التغذية وسوءاجلوع  مستوياتالبيانات، واتساق املنهجيات واملؤشرات لتقدير 
 

 :xlvوفي هذا الصدد، وافقت اللجنة على التوصيات التالية
 

لك وضع ذ صادقت على املقرتح الذي ينص بإنشاء جمموعة من املؤشرات األساسية لألمن الغذائي، مبا يف )1(
 معايري مقبولة دولياً، واعتمادها، والرتويج هلا؛  

أوصـــت بشـــدة بأن تقوم منظمة األغذية والزراعة بتحســـني قياســـها لنقص التغذية مع الرتكيز بصـــفة خاصـــة  )2(
 على حتسني التوقيت ودقة البيانات والبارامرتات القياسية األساسية املدرجة يف املنهجية؛  

ة األغذية والزراعة والوكاالت األخرى ذات الصـــــــلة على تعزيز جهودها يف جمال تنمية شـــــــجعت بقوة منظم )3(
قدراهتا من أجل النهوض بكل من إحصــــاءات األغذية األســــاســــية واإلحصــــاءات الزراعية، والنظم اخلاصــــة 

 برصد األمن الغذائي؛ 
 الغذائي والتغذية؛ حثت البلدان على تعزيز نظمها اخلاصة باملعلومات الوطنية بشأن األمن  )4(
شـــــددت على ضـــــرورة إدماج مجيع التدابري املتعلقة مبعلومات األمن الغذائي والتغذية على مجيع املســـــتويات  )5(

 على حنو أفضل، وشجعت على حشد املوارد من أجل حتقيق هذه الغاية؛  
ل حتسني يانات من أجأوصت بتكثيف احلوار بني صانعي السياسات، والوكاالت اإلحصائية، ومزّودي الب )6(

عملية حتديد وربط االحتياجات من املعلومات ألجل تصـــميم ســـياســـات األمن الغذائي وتنفيذها ورصـــدها 
 لتوفري هذه املعلومات

 
 تدابير األمن الغذائي والتغذية ائطرسم خر  (ج)

 
 والتغذية باألمن الغذائيويتمّثل مكّون آخر يف اســــــــــــرتاتيجية الرصــــــــــــد يف رســــــــــــم خارطة التدابري واملبادرات ذات الصــــــــــــلة 

  على املستويات كافة. 

                                                      

xlv   من التقرير النهائي للدورة السابعة والثالثني للجنة. 57الفقرة 
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  :xlviوفي هذا الصدد، صادقت اللجنة على التوصيات التالية
 

حثت أصحاب املصلحة املعنيني والقطاعات ذات الصلة على املشاركة يف مساعدة البلدان يف عملية رسم  )1(
تعددة ات مناســـبة متعددة القطاعات ومخرائط لتدابري األمن الغذائي والتغذية وتنفيذها، وعلى إقامة شـــراك

 أصحاب املصلحة والعمل على اتساق األساليب؛ 
ينبغي توفري موارد كافية لتمويل أنشـــــــــــطة املتابعة وذلك إلمداد البلدان املهتمة بدعم تقين من أجل وضـــــــــــع  )2(

  وتنفيذ نظم رسم خرائط لألمن الغذائي والتغذية كجزء من جهودها الوطنية لرصد التنمية؛ 
جيب أن تشــــــــــــــّكل عملية رســــــــــــــم خرائط لتدابري األمن الغذائي والتغذية جزءاً ال يتجزأ من نظم املعلومات  )3(

 الوطنية اليت تشمل قطاع األغذية والزراعة، كما ينبغي استخدام منهجية معيارية على املستوى القطري.
 

 لجنة الرصد ومتابعة حالة تنفيذ توصيات  (د)
 
لجنة، مبا سبل لرصد حالة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن البعض ال، ينبغي إجياد ملمنوحة للجنةاشياً مع الوالية امت

 وضع حنو أوىل خطوةك منهجيا اوأقرت اللجنة �ج .التنسيق والتقارب بني السياساتأدوار اللجنة يف جمايل يسمح بتعزيز 
 واملشــاركة؛امل الشــبع والطا ؛جدوى اللجنة: التالية التقييم معايري إىلالنهج  يســتندا. و وتوصــياهتاللجنة قرارات  رصــدل إطار

نة اخلاصـــــــــة اللج اســـــــــرتاتيجيةو  األدلة؛باالســـــــــتناد إىل  اتالقرار  صـــــــــنعو  الســـــــــياســـــــــات؛ تقارب تعزيزو  ؛والعمل التنســـــــــيقو 
 .االستيعاب على والقدرة لجنة؛ال تأثريو  لدى اللجنة؛ ستجابةوقابلية اال ت؛االتصاالب
 
 خالل من اتوصــــــياهتو  لجنةال قرارات تطبيق يف اجليدة واملمارســــــات اخلربات تبادلاملتعلقة ب االختصــــــاصــــــات نةاللجقرت وأ

 املصـــلحة أصـــحاب إىل اتتوجيه االختصـــاصـــاتوتقدم هذه . والعاملية واإلقليمية الوطنية املســـتويات علىفعاليات  تنظيم
 كما  نظيم فعاليات.ت خالل من اوتوصــياهت لجنةال راتاقر  تطبيق يف طوعي،بشــكل  ،خلصــةاملســت والدروس اخلربات لتبادل

 اهلدفيتمثل وس. العامة لساتاجل أثناء ستعقد عاملية مواضيعية أحداث يف للمسامهة املصلحة ألصحاب عمل إطار توفر
   .اوتوصياهت لجنةال قرارات وتطبيق استخدامفعاليات يف استعراض ال ذهمن وراء ه

                                                      

xlvi   من التقرير النهائي للدورة الســابعة والثالثني للجنة، صــادقت اللجنة كذلك على عدد من التوصــيات الرباجمية والتقنية احملددة ذات  55-54الفقرتان
 ميكن االطالع عليها يف امللحق ياء من ذلك التقرير. الصلة برسم اخلرائط اليت 
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 تستوجب مزيدًا من االهتمامالمسائل التي قد : 6القسم 

نظراً إىل تنوّع وجهات النظر، قد تتطّلب بعض القضـــــايا مزيداً من االهتمام من جانب األســـــرة الدولية ســـــيما حني تكون 
 أن وترد أدناه قائمة غري شـــاملة هبذه املســـائل، إال. هذه املســـائل ذات الصـــلة بالنقاش الدويل حول األمن الغذائي والتغذية

 : xlviiلجنة أن تتطّرق إليهاال بالضرورة أنه يتوّجب على هذا ال يعين
 

 السبل لتحسني اندماج صغار املنتجني، وال سيما النساء منهم، يف األسواق ووصوهلم إليها؛ (أ)
 جرة من الريفلتغذية يف ســـياق اهلالســـبل للدفع قدماً بالتنمية الريفية من أجل تعزيز األمن الغذائي وا (ب)

 إىل احلضر؛
 طلب على املياه لإلنتاج الزراعي، والستخدامات أخرى، وسبل حتسني إدارة املياه؛ال )ج(
ضـــرورة أن يعرتف النظام التجاري الدويل والســـياســـات التجارية على حنو أفضـــل، بالشـــواغل املتصـــلة  )د(

 باألمن الغذائي؛ 
ات العادلة ك ســبل تشــجيع املمارســإدارة ســلســلة األغذية وتأثرياهتا على األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذل )هـ(

 والتنافسية، وللتخفيف من خسائر ما بعد احلصاد ومن اهلدر يف األغذية؛
تأثريات املعايري الغذائية، مبا فيها املعايري اخلاصــــــــــة، املتصــــــــــلة باإلنتاج، واالســــــــــتهالك، والنماذج التجارية،  )و(

 وخباصة يف ما يتعّلق باألمن الغذائي والتغذية؛
ام التكنولوجيات املالئمة ونقلها يف جمال الزراعة، ومصـــايد األمساك، والغابات، مبا يف ذلك األخذ اســـتخد )ز(

 يف االعتبار لتأثريات نظم امللكية الفكرية على الزراعة واألمن الغذائي والتغذية؛ 
والزراعة  ئيمن الغذا�ج تراعي التغذية وتشـــــــــكل جزءاً ال يتجزّأ من وضـــــــــع اخلطط والربامج اخلاصـــــــــة باأل )ح(

 املستدامة؛
تعزيز حوار الســــــــياســــــــات وتشــــــــجيع القرارات املســــــــتندة إىل العلم حول التكنولوجيا احليوية، بطريقة ترّوج  )ط(

 للزراعة املستدامة وحتّسن األمن الغذائي والتغذية.
 

                                                      

xlvii   عاجلت االلجنة بعض املســـــــائل الواردة يف هذا 2012بعد اعتماد النســـــــخة األوىل من اإلطار االســـــــرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية يف عام ،
 .4املسائل يف القسم  القسم. وميكن االطالع على التوصيات الناجتة عن ذلك واملتفق عليها بشأن هذه
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