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 اإ�صتخدم دليل الم�صادر والاأن�صطة لم�صاعدة ال�صغار 

على تعلم عن الحق في  الغذاء والعمل على مكافحة الفقر 

في العالم

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Nutrition and Consumer Protection Division

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
E-mail: RTF-Youth@fao.org   Web: www.fao.org

World Association of Girl Guides and Girls Scouts (WAGGGS)
World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Road,

London NW3 5PQ, England
E-mail: wagggs@wagggsworld.org Web: www.wagggsworld.org 

 اعرف 

 اأن لنا جميعا نف�س احلقوق 

والبد اأن نت�صاوى يف الفر�س 

والفوائد

اكت�صف الو�صائل 

التي متكننا من اختيار 

غذائنا ب�صكل اأف�صل

 تعلم معنى 

اأن للنا�س احلق  يف التعبري عن 

اأنف�صهم يف القرارات  واالإجراءات 

 التي توؤثر على حقهم 

يف الغذاء

 �صارك 

 يف العمل لت�صاعد يف الق�صاء 

على اجلوع

 فكر 

يف ما ميكنك عمله لت�صاعد 

الذين ال ي�صتطيعون تدبري 

غذائهم باأنف�صهم

 اأنظر بع�س 

االإجراءات التي حترمنا  من 

احل�صول  على  الغذاء

 اعرف 

ملاذا يعاين النا�س اجلوع 

و�صوء التغذية

 تعلم اأن 

 املاء النظيف  مطلوب 

 للغذاء اجليد 

وال�صحة

ملزيد من املعلومات:

احلق يف الغذاء:

نافذة على العامل

دليل الم�صادر والاأن�صطة
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ال  عر�صها  وطريقة  االإعالمية  المواد  هذه  في  الم�صتخدمة  االأو�صاف 

فيما  المتحدة  لالأمم  والزراعة  االأغذية  لمنظمة  خا�س  راأي  اأي  عن  تعبر 

اأو  مدينة  اأو  اإقليم  اأو  بلد  الأي  التنموي  اأو  القانوني  بالو�صع  يتعلق 

منطقة، اأو فيما يتعلق ب�صلطاتها اأو بتعيين حدودها وتخومها.

االأو�صاع واالآراء الواردة في هذا الكتاب ال تمثل بال�صرورة راأي منظمة االأغذية والزراعة.

ون�صر  ا�صتن�صاخ  ويجوز  المتحدة.  لالأمم  والزراعة  االأغذية  لمنظمة  محفوظة  الطبع  حقوق 

من  ذلك  غير  اأو  التعليمية،  لالأغرا�س  المنظمة  مطبوعات  في  الواردة  االإعالمية  المواد 

االأغرا�س غير التجارية، دون اأي ترخي�س مكتوب من جانب �صاحب حقوق الطبع، ب�صرط 

مطبوعات  في  الواردة  االإعالمية  المواد  ا�صتن�صاخ  ويحظر  بالم�صدر.  كاملة  ب�صورة  التنويه 

مكتوب  ترخي�س  دون  التجارية،  االأغرا�س  من  ذلك  غير  اأو  البيع،  اإعادة  الأغرا�س  المنظمة 

الغر�س  بيان  مع  الترخي�س  هذا  على  الح�صول  طلبات  وتقدم  الطبع.  حقوق  �صاحب  من 

 Chief, Electronic Publishing Policy and Support Branch, :منه وحدود ا�صتعماله اإلى

 Information Division, FAO - Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
copyright@fao.org :اأو بوا�صطة البريد االإلكتروني

©FAO 2007 الطبعة الثانية

ح�صد الطاقات لمواجهة الجوع

الك�صافة  وفتيات  للمر�صدات  الدولية  والجمعية  والزراعة  االأغذية  منظمة   تعاونت 

العالم  اأنحاء  في  ال�صغار  لتعليم  الجوع” وذلك  لمكافحة  العقول  “تغذية  العالمية  المبادرة  في 

الجوع،  مكافحة  في  بن�صاط  يندمجوا  اأن  على  وت�صجيعهم  التغذية  و�صوء  الجوع   معنى 

ال�صباب”  “تغذية العقول لمكافحة الجوع” و“نافذة  اأدوات عملية مثل درو�س  وذلك من خالل 

العالم”  على  نافذة  الغذاء:  في  “الحق  العملي  والدليل  الكرتونية  الر�صوم   وكتاب 

العالمي  الكفاح  في  معنا  العمل  على  وال�صباب  االأطفال  نعد   وبذلك 

التغذية. و�صوء  الجوع  �صد 

الم�صتقبل.  والأجيال  لهم  اأف�صل  العالم  تجعل  ا�صتغلت  اإذا  وطاقات  واأفكار  خا�س  خيال  لل�صباب 

المبادرات. اتخاذ  الراأي والم�صوؤولية في  اإبداء  الحق في  ولل�صباب 

معهم  والمعارف  المعلومات  تبادل  خالل  من  الكثير  تقديم  يمكنك  لهم  ومعلما  قائدا  وبو�صفك 

الجوع. من  متحرر  عالم  تحقيق  في  المهم  بدورهم  وتوعيتهم  الم�صاركة  على  وت�صجيعهم 

اأمران ال يمكن القبول بهما   واإذا كنت ترى مثلنا اأن الجوع و�صوء التغذية 

الماأ�صاة عندئذ �صاركنا  للق�صاء على هذه  المعارف والموارد ما يكفي   في عالم يملك من 

الجوع. مكافحة  حملة  في 

التوجيه الفني 

Valeria Menza

التن�صيق

Maria Volodina

اإعداد املادة 

Margie Clay, Valeria Menza, Lydia Mutare, Maria Volodina

املواد الفنية والتحرير

Giovanna Cavarocchi, William Clay, Francesca Gianfelici, Frank Mischler,  
Anna Rappazzo, Julian Thomas, Margret Vidar

ت�صميم الغرافيك والت�صحيف

Dominique Ozturk

الر�صوم التو�صيحية

Roberta Mistretta, Micaela Paciotti, Hyatt Al Sayegh

ت�صميم الغالف

Jo Moore

الدعم االإداري ومراجعة الن�س االإجنليزي

Jayne Beaney, Joanna Lyons, Hyatt Al Sayegh

الرتجمة

العربية: اأحمد تواب؛ الفرن�صية، االيطالية، اال�صبانية: Alessandra Silvi؛

Maria Candida Alves da Costa :الربتغالية

كـم �صــكـر اأ

      ⁄É©dG  ∫ƒM  øjôNBG  øjÒãc  ¤EG  ∂dòc  ôµ°ûdÉH  Ωó≤àfh

¬≤«bóJh  ´ƒÑ£ŸG  Gòg  ôjƒ£J  ‘  GƒªgÉ°S   ø‡

 �صدر هذا الكتاب ذو الطابع المرح بدعم من 

الوكالة ال�صوي�صرية للتنمية والتعاون وبم�صاهمة من محافظة روما.
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2........... حول هذا الدليل....................................

8...................... جنبا اإلى جنب في عالم منف�صل - البرازيل 

�2....................... العثور على روؤو�س ال�صهام القديمة  - كندا 

�6......................................... با�صم القانون - الهند.

20............................. اأ�صجار واأ�صماك وقردة - اإندوني�صيا 

24................................. وجبة غذائية متكاملة - اإيطاليا 

28.............................. الماء..  الماء في كل مكان - الأردن.

32.......................................... البداية - �صيراليون 

36....................................... لن نن�صى اأحدا - اأوغندا.

40.................................... المزيد عن الحق في الغذاء..

48............................................ مرجع الم�صطلحات..

50................................................. م�صادر مفيدة..

5�..................................... تنظيم الفعاليات والأن�صطة..
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الغذاء: نافذة على  الكرتونية »الحق في  الر�صوم  الدليل ليكون مر�صدا لكتاب  �صمم هذا 

العمل  على  وت�صجيعهم  الغذاء«  في  »الحق  ال�صغار  تعليم  على  لم�صاعدتك  وذلك  العالم« 

العالم. في  الجوع  لمكافحة 

فرد  لكل  اأن  حقيقة  فهم  على  ال�صغار  �صت�صاعد  الدليل،  وهذا  الر�صوم  كتاب  وبا�صتخدام 

الحق في اأن يتحرر من الجوع واأن كل فرد في المجتمع يتحمل م�صوؤولية احترام واإعالء 

وحمايته. الحق  هذا 

و�صليمة،  م�صوقة  التعليمية  العملية  ليجعل  ب�صيطة  تعليمية  اأدوات  الدليل  ويقدم 

تعليم  عند  ت�صتخدمها  اأن  يمكن  اإ�صافية  ومعلومات  للتنفيذ  قابلة  اأن�صطة  ويقترح 

الآخرين مفهوم الجوع والحق في الغذاء.

تبويب محتويات الدليل

الكتاب. في  ق�صة  الدليل  في  ف�صل  كل  يتناول  اإذ  الر�صوم،  كتاب  ت�صل�صل  بنف�س  الدليل  محتويات  ق�صمت 

و�صتجد في كل ف�صل في الدليل ما يلي:

الحكاية:

الحكاية. م�صمون  تذكر  على  لم�صاعدتك  �صريع  ملخ�س 

اأهداف الحكاية

حكاية. كل  قراءة  بعد  القارئ  ي�صتوعبها  اأن  ينبغي  جملة 

مغزى الحكاية

الواردة في كل حكاية. الأ�صا�صية عن الحق في الغذاء  �صرح للر�صائل 
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حقائق:

الآخرين  لم�صاعدة  ا�صتخدامها  يمكن  اإ�صافية  معلومات 

الحكاية. م�صمون  فهم  على 

المناق�صة:

نقاط من ق�صم »والآن ما راأيك« في الكتاب ؟ لك ل�صتخدامها في ادارة 

العالم. حول  الق�صايا  هذه  بخ�صو�س  النقا�س 

الأن�صطة:

والتمرينات  الألعاب  من  .مختارات 

الأخرى والو�صائل 

الم�صادر:

لمعرفة  ا�صتخدامها  يمكن  المفيدة  بالم�صادر  قائمة  �صترد 

المزيد.

الدليل: هذا  في  �صتجد 

الغذاء. الكثير عن الحق في   G
الر�صوم. كتاب  في  الواردة  للم�صطلحات  �صرح   G

مفيدة. م�صادر   G
والأن�صطة.  الم�صابقات  تنظيم   G

الأدوات الوقت الهدف
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خطوات ال�صتخدام

اقراأ كتاب الر�صوم الكرتونية واختر حكاية. وة �  الخط

الحق  عن  مختلفا  مو�صوعا  يغطي  منها  وكل  ووقائعها.  �صخ�صياتها  بذاتها،  منف�صلة  حكاية  كل 

الأف�صل قراوؤتها جميعا بما في ذلك  اأي منها ب�صكل منف�صل، فمن  الغذاء. وبينما يمكن قراءة  في 

اأكثر اكتمال عن  الإ�صافية في بداية كل حكاية ونهايتها. وذلك لكي تح�صل على �صورة  المعلومات 

الغذاء. الحق في 

اقراأ ف�صل »دليل الن�صاط« للحكاية واأختر الن�صاط ثم �صع خطة لتنفيذه مع مجموعتك. وة 2  الخط

اإليه ما يلي: الأغنيات، الألعاب، العرو�س  اأنه الأف�صل لك ثم عدله واأ�صف  اختر الن�صاط الذي ترى 

في  للم�صاركة  المجتمع  باأع�صاء  الت�صال  كاأفراد،  اأو  كمجموعة  العمل  والمل�صقات،  ال�صور  الم�صرحية، 

الحوار.

اقراأ المو�صوع مع مجموعتك ثم ناق�س الأق�صام التالية في كتاب الر�صوم: »هل  وة 3  الخط

تعلم اأن ..«، »بع�س الحقائق عن بلدي« »اقراأ حكايتي لتعرف«.

الحكاية. عليها  تنطوي  التي  الر�صالة  وم�صمون  بلد،  كل  معرفة  على  القارئ  �صت�صاعد  الأق�صام  هذه 

المجموعة تقراأ الحكاية وة 4   الخط

اأو في مجموعات �صغيرة،  بالقراءة، �صواء ب�صكل منفرد  المجموعة  اإلمام  .هذا يتوقف على مدى 

اأو اقراأ اأنت الحكاية ب�صوت عال وهم يتابعونك. اأو الواحد تلو الآخر، 

ناق�س النقاط الواردة في �صفحة »والآن، ما راأيك؟« وة 5  الخط

الحكاية  من  مهمة  معلومات  معرفة  على  القراء  لم�صاعدة  �صممت  للمتابعة  اأفكارا  ال�صفحة  هذه  تقدم 

اأفكار  ومعظم  المحلية.  مجتمعاتهم  وفي  الخا�صة  حياتهم  في  تنفيذها  واإمكانية  فيها  والتفكير 

اأكثر من الأن�صطة الواردة في الدليل. اأو  اإلى واحد  المتابعة هذه �صتقود 

تنفيذ الأن�صطة وة 6.  الخط

مناق�صة  وعلى  اأعمق  فهم  على  �صي�صاعدك  فالتفكير  الن�صاط.  في  التفكير  على  المجموعة  �صجع 

حكاية. لكل  الأ�صا�صية  والر�صالة  الن�صاط  بين  العالقة 

ونية اأخرى وما كرت ص م ر� م ص �

الحكاية. اأكتب حوارا يتما�صى مع  اأو  المحلية  اللغة  اإلى  ترجم   t

حكاية لكل  تو�صيحية  �صورا  اأر�صم   t

الغذاء في بلدك  اأكتب حكاية تتعلق بالحق في   t	
بالر�صوم. وو�صحها 

ك اركنا مع ص �

منظمة  اإلى  عليها  وتعليقك  ور�صوماتك  وحكاياتك  الخا�س  ن�صاطك  .اأر�صل 

والزراعة. الأغذية  منظمة  في  والمر�صدات  للك�صافة  الدولية  الجمعية  واإلى  المتحدة  لالأمم  والزراعة  الأغذية 

اإرجع اإلى الموقع www.feedingminds.org من اأجل تنزيل 

الر�صوم التو�صيحية ور�صوم الكرتون فارغة من الن�س.
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�صيء  تذكر  عن  الفرد  هذا  ت�صاأل  وعندما  للتعلم.  »اأف�صل«  طريقة  هناك  لي�صت  الخا�صة.  بطريقته  يتعلم  فرد  كل 

المتنوعة وفر�صا  الأن�صطة  اأو �صورة فوتوغرافية. وكلما وفرت مجموعة من  اأو ر�صم  اأغنية  مهم قد يتذكره في �صكل 

�صيوؤدي  وهذا  للمو�صوع.  اأف�صل  فهم  على  القارئ  ت�صاعد  التي  التفكير  مهارات  زادت  كلما  والحوار،  لالأ�صئلة  عديدة 

الغذاء. في  الحق  مبداأ  لتاأكيد  مجتمعه  وحياة  حياته  في  ي�صلكها  التي  الطرق  في  التفكير  اإلى 

يتجاوزوا  اأن  عليهم  يجب  الخا�صة،  حياتهم  في  حكاية  كل  عليها  تنطوي  التي  الر�صالة  م�صمون  القراء  يفهم  ولكي 

المناق�صة  اأثناء  تطرح  التي  الأ�صئلة  وت�صاعد  ب�صيطا.  لي�س  وهذا  ومفرداتها.  للحكاية  الب�صيط  الم�صمون  ذلك 

اأهم  اأحداث الحكاية، كما ت�صاعدهم على فهم  اأبعد مما ينطوي عليه تف�صير  اأن يفكروا في  القراء  على م�صاعدة 

درو�صها.

طرح الأ�صئلة الجيدة

اأو »ل«. الإجابة عليها »بنعم«  التي يمكن  الأ�صئلة  تجنب   t

الأ�صئلة. طرح  في  م�صاركته  تريد  باأنك  ي�صعر  القارئ  اجعل   t

اإلى حلول نهائية. المحتملة والو�صول  الإجابات  القراء يناق�صون  اأجعل  الإجابات.  اأنك ل تعرف كل  تذكر   t

اإلى نتيجة. اأخرى للو�صول  اآخر. هذا يجعل القارئ يفكر مرة  ال�صوؤال ب�صوؤال  اأجب عن   t

نماذج لالأ�صئلة

وا�صح؟ غير  �صيئا  الحكاية  هذه  تت�صمن  هل 

ما الذي لحظته عن ...؟

لـ ..؟ ما هو تف�صيرك الخا�س 

ما الذي يمكن اأن يحدث لو ..؟

ما هو دور ..؟

ما هو، في راأيك، �صعور �صخ�صيات الحكاية نحو ...؟

لو كنت مكان )�صخ�س في الحكاية( ماذا تفعل؟

ماذا كان يعني )�صخ�س من الحكاية( عندما قال/قالت ...؟

هل كنت �صتفعل غير ذلك؟

ما هي مزايا وعيوب..؟

الحكاية؟ هذه  تعلمنا  ماذا 

�صنف عددا من الأ�صياء التي تقوم بها لكي ...؟

هل يوافق كل واحد على ...؟ لماذا؟

...؟ عن  المنا�صبة  الأمثلة  بع�س  اأذكر 

واأفراد  ال�صغار  ت�صارك  اأن  ن�صاطك  لتن�صيق  الدليل  وهذا  الكرتونية  الر�صوم  كتاب  ا�صتخدام  عند  نو�صيك 

المزيد. لمعرفة  الدليل  هذا  نهاية  في  والأن�صطة  الم�صابقات  تنظيم  اأنظر  مجتمعك. 
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.الر�صائل الأ�صا�صية للحق في الغذاء، في كتاب الر�صوم الكرتونية 

وفي هذا الدليل

الغذاء والتمتع به ب�صورة كريمة: لكل فرد الحق في الح�صول على 

اإنه حق اأ�صا�صي لكل اإن�صان.

الحق في الغذاء معناه ح�صول كل فرد على طعام كاف مغذ وماأمون:

التحرر من الجوع و�صوء التغذية معناه تمكين كل النا�س من الح�صول على 

غذاء كاف وبكميات متنوعة وجيدة ل�صد احتياجات اأج�صامهم.

به: والعمل  الغذاء  في  الحق  وحماية  باحترام  ملزمة  الوطنية  الحكومات 

ينبغي للحكومات اأن تعمل ما في و�صعها لت�صمن تحرر كل النا�س من �صبح الجوع وتوفير 

غذاء كاف لهم. وعليها اأن ت�صاعد النا�س الذين ل ي�صتطيعون توفير الغذاء لأنف�صهم واأل 

تتخذ اأي خطوات تمنع فر�س الح�صول على الغذاء اأو تنتهك حق الح�صول عليه.

فرد: لكل  الكافي  الغذاء  حق  �صمان  م�صوؤولية  يتحملون  المجتمع  اأع�صاء  كل 

كل فرد اأو اأ�صرة اأو مجتمع محلي اأو منظمات غير حكومية، اأو منظمات المجتمع المدني اأو قطاع الأعمال 

الخا�س، كل هوؤلء يتحملون م�صوؤولية �صمان وحماية حق الغذاء للمجتمع المحلي والعالمي.

ما هو الحق في الغذاء؟

النا�س ما يكفيهم من الأغذية  العالم ل تملك ما يكفيها من الغذاء. وعندما ل يملك  .هناك ماليين كثيرة في 

التغذية  و�صوء  للجوع  فري�صة  يقعون  فاإنهم  الغذائية،  احتياجاتهم  ل�صد  ال�صليمة  المتنوعة  عنا�صرها  من  اأو 

م�صكلتان  التغذية  و�صوء  والجوع  حياته.  يفقد  منهم  وكثير  ون�صاط.  ب�صحة  الحياة  ي�صتطيعون  ول 

والعالم. والأمم  لالأفراد  المدى  طويل  تهديدا  تمثالن  خطيرتان 

اأن يتمكنوا  النا�س في الح�صول على الغذاء لأنف�صهم واأ�صرهم بكرامة. ولبد  والحق في الغذاء معناه حق كل 

اأو بالح�صول على دخل  اأو ب�صيد الأ�صماك،  اأو ال�صيد  اإليها �صواء بالزراعة  اإنتاج الأغذية التي يحتاجون  من 

والفر�س  والموارد  والمهارات  المعرفة  النا�س  لكل  يتوافر  اأن  �صمان  معناه  ذلك  وتحقيق  �صرائها.  من  يمكنهم 

اأ�صباب خارج  الحق لهم عندما تطراأ  اأي�صا �صمان هذا  الغذاء. ومعناه  اإليها للح�صول على  التي يحتاجون 

لأنف�صهم. الغذاء  توفير  من  تمكنهم  ل  اإرادتهم 

الأ�صا�صي في التحرر من الجوع. وهناك  القانون الدولي بالحق في الغذاء الكامل وبالحق  وقد اعترف 

عالمية  توجيهية  خطوط  اعتمدت  وقد  الغذاء.  في  بالحق  تتعلق  ن�صو�صا  د�صاتيرها  في  اأدرجت  كثيرة  بلدان 

�صعوبها.  لم�صلحة  وتطبيقه  وحمايته  الحق  هذا  لحترام  المنا�صبة  الإجراءات  اتخاذ  على  البلدان  لم�صاعدة 

للمواطنين. التزمت الحكومات ببذل كل ما في و�صعها ل�صمان غذاء كاف  وبناء على ذلك، 

“المزيد عن الحق في الغذاء” في نهاية هذا الدليل  انظر 
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الدليل هذا  حول 

�

خطوط توجيهية طوعية عن الحق في الغذاء

ينبغي  التي  الخطوات  تو�صح  الغذاء  في  الحق  عن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  من  مجموعة  الحكومات  اعتمدت 

الأ�ص�س  الدليل على  الكرتونية وفي هذا  الر�صوم  الواردة في كتاب  المعلومات  الهدف. وتعتمد  اتخاذها لهذا 

يلي: ما  في  الموجزة  ع�صر  الت�صعة  والتو�صيات 

“المزيد عن الحق في الغذاء” في نهاية هذا الدليل  انظر 

تعزيز مجتمع حر ديمقراطي ي�صمن بيئة �صيا�صية واجتماعية تت�صم بال�صلم وال�صتقرار. اخلط التوجيهي � 

توفير اإمدادات كافية ودائمة من اأطعمة مغذية وماأمونة وتحقيق تنمية اقت�صادية م�صتدامة  اخلط التوجيهي 2 

لدعم الأمن الغذائي.

تطبيق ا�صتراتيجية وطنية للحق في الغذاء تت�صمن احتياجات الفقراء والمجموعات  اخلط التوجيهي 3 

ال�صعيفة والمعوقين.

تح�صين الأ�صواق الزراعية والغذائية وتي�صير و�صول النا�س اإلى تلك الأ�صواق. اخلط التوجيهي 4 

اإ�صراك الموؤ�ص�صات العامة بجميع م�صتوياتها وو�صع اآليات للتن�صيق. اخلط التوجيهي 5 

ت�صجيع الم�صاركة الكاملة لكل اأع�صاء المجتمع. اخلط التوجيهي 6 

و�صع قواعد قانونية لدعم الحق في الغذاء، بما في ذلك الو�صائل التي ت�صمن عدم انتهاك  اخلط التوجيهي � 

هذا الحق، وتعريف النا�س بحقوقهم.

احترام وحماية حق النا�س في الو�صول اإلى الموارد الطبيعية والأ�صول الثابتة. اخلط التوجيهي 8 

اتخاذ الجراءات التي ت�صمن �صالمة كل الأغذية، بما في ذلك تطبيق وتعزيز قواعد �صالمة  اخلط التوجيهي 9 

الأغذية وحماية الم�صتهلك وتعريفه بها.

دعم وتح�صين العادات الغذائية والوجبات ال�صحية المتنوعة، مع الأخذ في العتبار الأعراف  اخلط التوجيهي �0 

والقيم الثقافية.

دعم فر�س التدريب والتعليم، خا�صة بين الفتيات والن�صاء. اخلط التوجيهي �� 

تخ�صي�س موارد مالية وطنية لبرامج مكافحة الجوع والفقر. اخلط التوجيهي �2 

و�صع قواعد لتحديد الذين يعانون �صوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي وم�صاعدتهم. اخلط التوجيهي �3 

و�صع قواعد ت�صمل تقديم المعونة الغذائية لحماية من ل ي�صتطيعون توفير الأغذية  اخلط التوجيهي �4 

لأنف�صهم.

�صمان �صالمة المعونة الغذائية الطارئة وكفايتها تغذويا وتقبلها ثقافيا واحترام الحقوق  اخلط التوجيهي �5 

الإن�صانية المعترف بها.

�صمان توافر الأغذية والإمدادات الأخرى في حالت النزاع الم�صلح والحتالل والكوارث  اخلط التوجيهي �6 

الطبيعية.

و�صع نظم لر�صد وتقييم التقدم، خا�صة الأمن الغذائي والحالة التغذوية للن�صاء والأطفال  اخلط التوجيهي �� 

وباقي المجموعات ال�صعيفة.

دمج مفاهيم الحق في الغذاء �صمن القانون وال�صيا�صات الوطنية وت�صجيع اإن�صاء منظمات  اخلط التوجيهي �8 

وطنية لحقوق الإن�صان.

تحقيق الوعود والأهداف التي و�صعها المجتمع الدولي للتاأكد من ح�صول كل النا�س على  اخلط التوجيهي �9 

غذاء يكفيهم.
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8

منف�صل عالم  في  جنب  اإلى  جنبا 

“المزيد عن الحق في الغذاء” في نهاية هذا الدليل  انظر 

الحكاية

�صاهدوا  ا�صبران�صا،  فيال  اإلى  الف�صل  وزمالء  ومدر�صتهما  ودافي  باول  ذهبت  عندما 

من  القليل  اإل  يملكون  ول  �صيئة  بيوت  في  الفقراء  يعي�صها  التي  ال�صعبة  الحياة  باأعينهم 

م�صاعدتهم.  ي�صتطيعون  كيف  وعرفوا  حكايتهم  �صمعوا  وقد  يومهم.  .قوت 

وقابلوا دونا ماريا التي توؤمن باأن من حق كل مواطن اأن يعمل مع الحكومة لتاأمين 

وكونوا  المنطقة  �صكان  من  مجموعة  اإلى  ان�صمت  وقد  للحياة.  الأ�صا�صية  الحتياجات 

ا�صبران�صا. فيال  في  تغييرا  اأحدثت  جمعية 

اأهداف الحكاية

اأن... القارئ  ي�صتطيع  الق�صة،  قراءة  بعد 

التغذية. و�صوء  للجوع  مختلفة  اأ�صابا  يحدد   u
الأمن  على  الأ�صا�صية  الخدمات  وتوافر  المعي�صية  الظروف  تاأثير  ي�صف   u

والتغذية. وال�صحة  الغذائي 

والحكومة  المحلي  والمجتمع  والأ�صر  الأفراد  يتخذها  معينة  اإجراءات  يحدد   u
الفقيرة. المناطق  في  وال�صحي  الغذائي  الو�صع  لتح�صين 

مغزى الحكاية

للجوع  الرئي�صي  ال�صبب  وهما  كاف،  غذاء  على  الح�صول  يعوقان  والتمييز  الفقر   v
التغذية. و�صوء 

والمدار�س،  الم�صاكن  وحالة  النظيفة  والبيئية  النظيف  ال�صرب  وماء  المعي�صة  وظروف  الأ�صا�صية  الخدمات   v
الغذائية. حالتهم  وعلى  الغذاء  على  النا�س  ح�صول  فر�س  على  توؤثر  كلها  الطبية،  والمراكز  ال�صحية  والخدمات 

النا�س بمن فيهم الفقراء. لبد من توافر هذه الخدمات لكل   v

النا�س، وبدون تمييز،  اأن تفي بالتزاماتها ل�صمان ح�صول كل  على كل حكومة وطنية، في حدود قدراتها،   v
على غذاء كاف و�صحي.

FAO_RTF-Activity Booklet.indb   8 16-10-2007   9:05:05



9

علينا اأن نفكر في عالمنا

 عار علينا اأن يظل اأخ اأو اأخت لنا جائعا في البرازيل  

البرازيل رئي�س  دا�صيلفا،  لول  لويز 

حقائق عن المدن

والنا�س  المدن.  في  العالم  �صكان  ن�صف  يعي�س  .3
اأف�صل. وتعرف هذه  اإلى المدن بحثا عن وظائف وظروف حياة  ينزحون 

واأمريكا  واآ�صيا  اأفريقيا  في  تقع  نموا  المدن  واأ�صرع  بالتح�صر.  العملية 

الالتينية.

في  تقريبا(  ن�صمة  )مليار  المدن  �صكان  ثلث  يعي�س   3
النامية. البلدان  في  ومعظمهم  فقيرة،  اإحياء 

والوظائف. الآمنة  والبيوت  ال�صحي  وال�صرف  كالمياه  الأ�صا�صية  الخدمات  اإلى  الفقيرة  الأحياء  تفتقر   3

80 في المائة من دخلها على الغذاء. اإلى   60 تنفق الأ�صر الفقيرة في المدن نحو   3

ن�صمة(  )مليار  الفقراء  ن�صبة  بخف�س  الفقر  على  بالق�صاء  الدولي  المجتمع  التزم  الألفية«  »بيان  في   3
.20�5 اإلى الن�صف بحلول عام  الذين يعي�صون باأقل من دولر واحد في اليوم 

�00 مليون على  �( على تح�صين حياة  اآخر من »اأهداف الأمم المتحدة لالألفية« )رقم  ين�س هدف   3
.2020 الأقل من �صاكني الأحياء الفقيرة بحلول عام 

المناق�صة

النقاط  على  مناق�صتك  وركز  لمناق�صتها.  الحكاية  في  يفكروا  اأن  القراء  من  اطلب 

�5 ثم »بع�س الحقائق عن بلدي« في  الواردة في »والآن ماذا ترى؟« في �صفحة 

الكرتونية. الر�صوم  كتاب  من   6 �صفحة 

 هل فكرت في ....

اأراد ال�صيد فرنانديز اأن تزور باول ودافي وزمالء الدرا�صة »فيال  لماذا   G
ا�صبيران�صا«؟

كيف تختلف حياة رونالدو عن حياة دافي؟  G

هل ي�صح اأن .....

منه؟ فائ�صا  يملك  الآخر  البع�س  بينما  غذاء  من  يكفيهم  ما  لديهم  لي�س  النا�س  بع�س   G

كريمة؟ حياة  لهم  ت�صمن  التي  الأ�صا�صية  اأ�صيائهم  على  يح�صلون  ل  النا�س  فقراء   G

المدر�صة؟ اإلى  الذهاب  ال�صوارع بدل من  الأطفال يعملون ويعي�صون في  بع�س   G

كل فرد ي�صتطيع اأن يقدم �صيئا

ا�صبيران�صا«.  الأو�صاع في »فيال   الأن�صطة لتح�صين  دونا ماريا قامت بعدد من   G

المحلي؟ مجتمعك  في  عمله  يمكن  الذي  ما   G
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ن�صطة الأ

�0

طريقة العمل

اطلب من القراء اختيار لعبة يف�صلونها )ال�صباق، المناوبة الغم�صية، الكرا�صي المو�صيقية، �صد الحبل(.  - �

ق�صمهم اإلى ثالث مجموعات: »الغنية«، »الفقيرة«، »ال�صلطة«.  - 2

اأعط المجموعة الغنية 6 حبات لكل �صخ�س والفقيرة 3 حبات لكل �صخ�س وال�صلطة �0 حبات لكل �صخ�س.  - 3

الآن، قل لهم اأن الذين �صيلعبون هم من يملكون 6 حبات على الأقل.  - 4

ابداأ اللعب بالأ�صخا�س الموؤهلين والباقي كمتفرجين.  - 5

اأ�صئلة للمناق�صة

كيف �صعر الم�صاركون بعدم الم�صاواة؟ وهل ي�صح ذلك؟

هل �صعر اأحدهم اأن »ال�صلطة« لديها من الحبوب ما يكفي الجميع للم�صاركة في اللعب؟

ما الذي كان ينبغي »لل�صلطة« عمله لكي تمكن الجميع من اللعب؟

ما الذي كان مطلوبا من المجموعة »الغنية«.

ما الذي كان مطلوبا من المجموعة »الفقيرة«.

هل ي�صتطيع الالعبون تحديد مواقف م�صابهة في الحياة؟

ما الذي ينبغي عمله لكي ي�صود الإن�صاف؟

عدد من الحبوب )كالفول اأو 30 دقيقةمعرفة �صعور الفرد بالظلم

الفا�صوليا( اأو الح�صى اأو اأي مواد 

�صغيرة.

لدينا جميعا نف�س الحقوق

الطريقة

اطلب من الم�صاركين ر�صم �صورة ولد اأو بنت في منت�صف ال�صفحة  - �

ير�صم الم�صاركون في الجانب الأي�صر من ال�صفحة �صكل حياة الطفل في ع�صر �صنوات اإذا توافر لديه الماء   - 2

النظيف والغذاء المتنوع والبيت المنا�صب والمدر�صة والرعاية ال�صحية وفي الجانب الأيمن ر�صم ما �صتكون 

عليه ال�صور بدون كل هذه الخدمات

اعر�س كل ال�صور واترك لهم بع�س الوقت لدرا�صتها  - 3

اأ�صئلة للمناق�صة

كيف تكون الحياة بدون غذاء وماء نظيف و�صقف يحميك؟

كيف تكون الحياة اإذا حرمت من الذهاب اإلى المدر�صة؟

ما هو المطلوب ل�صخ�س ولد في اأ�صرة فقيرة لكي يتخل�س من الفقر؟

اإ�صافات للتو�صيح

من المفيد اأي�صا اأن تطلب من الم�صاركين العمل في مجموعات �صغيرة، فيقدمون اأغنية اأو يكتبون حكاية عن 

تغير حياة الطفل اإذا ح�صل على الغذاء والخدمات الأ�صا�صية.

لمعرفة كيف توؤثر الخدمات 

الأ�صا�صية في حياتنا

ورق، اأقالم ر�صا�س 20 دقيقة

اأو حبر ملونة

م�صتقبلنا
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ن�صطة الأ

��

الطريقة

ا�صرح للمجموعة اأن هذه لعبة دورية. اأطلب من 8-�0 متطوعين اأن يلعبوا واأن يظل الباقون   - �

متفرجين.

وزع البطاقات على الالعبين واترك لهم ع�صر دقائق ليدونوا بيانات اأ�صرهم في البطاقات  - 2

ا�صرح للمتفرجين اأنهم �صي�صاهدون مناق�صة عائلية. واطلب منهم اأن يدونوا ما ي�صاهدون ثم اأبداأ اللعب.  - 3

اأ�صئلة للمناق�صة

الفقر في الغالب يرتبط بالجوع. لماذا؟

تتزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في العالم. ما الذي يمكن عمله لت�صييق هذه الفجوة؟

ما هي الجراءات التي يمكن اتخاذها لتح�صين الأمن الغذائي والأو�صاع ال�صحية والمعي�صية في الأماكن التي ت�صبه 

فيال ا�صبران�صا؟

ما هو الحال في بلدك؟

الأ�صرة )اأ(: الأم الأب ابنتان ثالثة اأولد

اأ�صرتك تعي�س في منطقة فقيرة بالمدينة. ل يوجد في بيتك ماء اأو كهرباء، ول طعام يكفيك اأو اأر�س تزرعها. 

الأطفال نحفاء ودائما عر�صة للمر�س. الأب والأم يتحمالن وحدهما م�صوؤولية الأ�صرة. تركت الأ�صرة القرية الفقيرة 

ونزحت اإلى المدينة بحثا عن عمل. الأب كان حار�صا لل�صيارات ولكنه فقد عمله. المبالغ التي تح�صل عليها 

الأم من اأعمال هام�صية ل تكفي الأ�صرة. بعد المدر�صة، الأطفال يعملون في ال�صارع، يبيعون الحلوى ويغ�صلون 

ال�صيارات. البنت الكبرى تريد اأن تعود اإلى المدر�صة، ولكن والديها يريدان اأن ت�صاعدهما في اأعمال الأ�صرة.

والآن، اأنت تريد اأن تغير هذا الو�صع لك ولأ�صرتك. اعقد اجتماعا لمناق�صة ما ينبغي عمله لتح�صين   t
الأو�صاع.

الأ�صرة )ب(: الأم الأب بنت ولد

اأ�صرتك تعي�س في بيت كبير مريح ونظيف، به تليفزيون وتليفون ولديكم �صيارة. طعامكم �صحي وماء ال�صرب 

نظيف. واإذا مر�صت تذهب اإلى طبيب الأ�صرة. اأنت واأختك تذهبان اإلى المدر�صة ولديكم كومبيوتر وتمار�صان 

الريا�صة. الأب والأم يعمالن في وظائف جيدة توفر لالأ�صرة دخال ثابتا يجعل حياتها �صهلة ومريحة. بعد العمل 

هناك وقت للراحة وممار�صة الهوايات. لأ�صرتك اأ�صدقاء واأقارب كثيرون يمكن العتماد عليهم.

t		عاد الولد من رحلة مدر�صية اإلى منطقة فقيرة في المدينة وحكى لكم عن حياة النا�س الذين يعي�صون 
هناك. اإنهم ي�صكنون بيوتا فقيرة لي�س بها ماء اأو مراحي�س وغذاوؤهم قليل. ولقد فكرت في م�صاعدة 

هوؤلء الفقراء بطريقة ما. اعقد اجتماعا مع اأ�صرتك وناق�س ما يمكن عمله لتح�صين حياة هوؤلء الفقراء.

الم�صادر

UNFPA-Brazil Youth Portalwww.unfpa.org.br/jovem.htm
UNICEF Child Friendly Citieswww.childfriendlycities.org

Ação Brasileira Pela Nutrição e Direitos Humanoswww.abrandh.org.br

مناق�صة ما يمكن عمله لتح�صين 

الأمن الغذائي والحالة ال�صحية 

والغذائية في المناطق الفقيرة

بطاقات معلومات )ا�صتخدم 30 دقيقة

البطاقات المتاحة اأو اأكتبها 

بنف�صك(

حكاية اأ�صرتين
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القديمة ال�صهام  روؤو�س  على  العثور 

�2

“المزيد عن الحق في الغذاء” في نهاية هذا الدليل  انظر 

الحكاية

ال�صبب  اإلى اكت�صاف  روؤو�س �صهام قديمة قادتهم  عثر تومي و�صارة و�صام على 

ال�صنين.  عبر  الغذاء  على  الح�صول  في  اأ�صلوبهم  تغيير  اإلى  ال�صكان  ا�صطر  الذي 

حديقة  بزراعة  تقوم  المحلي  المجتمع  من  مجموعة  قابلوا  جدهم،  وبم�صاعدة 

الغذاء. من  المزيد  توفير  على  جيرانهم  لم�صاعدة  للخ�صروات 

اأهداف الحكاية

اأن..... القارئ  ي�صتطيع  الحكاية،  قراءة  بعد 

الغذائي. بالأمن  يتمتع  اأن  معنى  وي�صرح  يفهم   u
المجتمع  ح�صول  اإمكانية  يح�صن  وكيف  الأغذية  ميثاق  مفهوم  يحدد   u

غذائه. على  المحلي 

الأمن  اأن�صطة  �صياغة  في  معا  المحلية  الحكومات  تعمل  وكيف  لماذا  ي�صرح   u
وتنفيذها. الغذائي 

المحلي  والمجتمع  والأ�صر  الأفراد  يتخذها  التي  الالزمة  الإجراءات  يحدد   u
المجاورة. المناطق  في  الغذائي  الأمن  لتح�صين  والحكومة 

مغزى الحكاية

الحكومات  مع  والم�صاركة  براأيهم  الإدلء  في  الحق  المحلي  والمجتمع  لالأفراد 

اأمنهم  الغذاء وعلى  توؤثر على حقهم في  التي  المناق�صات والإجراءات  الملحية في 

الغذائي.

لجميع النا�س الحق في اأن تحترم اآراوؤهم في المناق�صات التي توؤثر على اأمنهم   v
الغذائي.

الغذائي  الأمن  تعزز  التي  الأن�صطة  وت�صميم  تخطيط  في  معا  المحلية  والحكومات  المجتمعات  تعمل  اأن  ينبغي   v
والحق في الغذاء واأن تنفذ هذه الأن�صطة وتديرها.
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علينا اأن نفكر في عالمنا

�3

المناق�صة

مناق�صتك  وركز  لمناق�صتها.  الحكاية  في  يفكروا  اأن  القراء  من  اطلب 

25 ثم »بع�س  على النقاط الواردة في »والآن ماذا ترى؟« في �صفحة 

الكرتونية. الر�صوم  �6 من كتاب  الحقائق عن بلدي« في �صفحة 

 هل فكرت في ....

ال�صنين؟ بمرور  العجوز  حياة  تغيرت  كيف  .G

�صارة  حياة  تح�صين  اإلى  الغذائية  المواثيق  توؤدي  كيف  .G
مجتمعهم؟ في  واآخرين  وتومي 

هل ي�صح اأن ....

اأرا�صيهم ول يعترف بحقوقهم؟ العالم، من  بلدان  ال�صكان في  يطرد  .G

ل يعبر النا�س عن راأيهم في كل اأمر يوؤثر على حقهم في الغذاء؟ .G

ل يتلقى ال�صكان الأ�صليون وغيرهم حماية خا�صة؟ .G

 كل فرد ي�صتطيع اأن يقدم �صيئا 

اأو �صارك الآخرين الذين يقومون بهذا العمل. اأو مدر�صية،  اأبداأ في عمل حديقة عامة  .G

حقائق حول الح�صول على الأر�س

من ال�صروري لالأ�صر الريفية امتالك الأر�س اأو القدرة  .3
على تاأجيرها اأو ا�صتخدامها كو�صيلة م�صتدامة لإنتاج الغذاء وتوليد الدخل.

�صعوبة امتالك الأر�س اأو تاأجيرها غالبا ما ي�صاهم في  .3
انعدام الأمن الغذائي وفر�س توليد الدخل، ومن ثم يوؤدي اإلى الفقر.

الن�صاء وال�صكان الأ�صليون والمعاقون هم المجموعات  .3
المعدمة في الغالب اأو التي ل تملك حق المطالبة بالأر�س.

تملك الن�صاء � في المائة من الأرا�صي الزراعية في العالم، ومع ذلك ي�صاهمن باأكثر من 50 في المائة في  .3
الأعمال الزراعية.

قد تفقد الن�صاء حق الح�صول على الأر�س بحكم القانون اإذا لم يتمكن من ميراث اأزواجهن، وقد يفقدن  .3
هذا الحق عمليا اإذا ا�صطرهن الأقارب الرجال اإلى ترك الأر�س.

الح�صول على الأر�س في المجتمعات الأ�صلية يعتمد في العادة على التقاليد والعرف، وعلى الطريقة  .3
التي يخ�ص�س بها قادة المجتمع المحلي ا�صتخدام الأر�س بين اأع�صاء هذا المجتمع.

 هل ي�صبح الجوع غ�صبا، والغ�صب عنفا، قبل اأن ننجز اأي �صيء؟  

اأمريكي كاتب  �صتاينبك،  جون 
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ن�صطة الأ

�4

طريقة العمل

في الجتماع الأول، اأ�صرح للم�صاركين اأهمية جمع معلومات من اأ�صدقاء الأ�صرة ومن الأقارب كبار ال�صن كالأعمام   - �

والخالت والجدود، عن نوع الطعام الذي كانوا يتناولونه وهم �صغار وكيف كانوا يح�صلون عليه ويطهونه.

اأطلب من الم�صاركين اإعداد ا�صتبيان با�صتخدام نماذج اأ�صئلة كالواردة اأدناه. و�صجعهم على ملء ا�صتمارات   - 2

اأكثر اإذا كان اأع�صاء الأ�صرة يعي�صون في اأكثر من منطقة بالبالد، اأو لديهم عادات وثقافات مختلفة.

خ�ص�س وقتا كافيا للمقابالت.  - 3

في الجتماع الثاني، يح�صر الم�صاركون ا�صتماراتهم الكاملة ويتبادلونها فيما بينهم كمجموعات �صغيرة اأو      - 4

بين فرد واآخر.

ير�صم كل فرد ال�صجرة الغذائية لأ�صرته/اأ�صرتها، ويكتب على فروع ال�صجرة الأغذية التي كان اأفراد اأ�صرته   - 5

يتناولونها في الما�صي. ويمكن ا�صتخدام الر�صم اأدناه اأو ت�صميم �صجرة اأخرى.

اأ�صئلة للمناق�صة

ما نوع الأغذية والوجبات التي كنت تاأكلها واأنت �صغير؟

ما الفرق بين هذه الأغذية وما تاأكله اليوم؟

كيف تح�صل على غذائك؟ )تزرعه؟ ت�صتريه؟ تجمعه؟ ت�صيده؟(

كيف تخزن غذاءك وتحفظه؟

كيف تعد الغذاء؟

هل لديك ما يكفي من الغذاء؟

هل هناك اأوقات في ال�صنة يقل فيها الغذاء بوجه عام اأو يحدث عجز في بع�صه بوجه خا�س؟

هل تعتقد باأن غذاءك اليوم اأف�صل من ذي قبل؟ لماذا؟

مقارنة الأمن الغذائي لأ�صرتك 

مع نظيره عند اأ�صالفك

اأوراق واأقالم حبر اأو ر�صا�ساجتماعات

ال�صجرة الغذائية لالأ�صرة

اأ�صدقاء الأ�صرة

اأولد العم

الأعمام والعمات

اآباء الجدود

الجدود

الوالدان

ال�صجرة 

الغذائية 

لالأ�صرة
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ن�صطة الأ

�5

الم�صادر

www.toronto.ca/food_hungerميثاق تورنتو الغذائي
http://food.cimnet.caميثاق مانيتوبا الغذائي

www.fooddemocracy.org/docs/SaskatoonFoodCharter.pdfميثاق �صا�صكاتون الغذائي
www.fao.org/sd/LTdirect/LTan0025.htm منظمة الأغذية والزراعة:المراأة والأر�س

www.iwgia.org/sw231.asp ال�صكان الأ�صليون وحقوق الأر�س
www.unhchr.ch/indigenous/main.html ال�صكان الأ�صليون

معرفة دور الميثاق الغذائي في 

تح�صين طرق الح�صول على 

الغذاء.

فرخ كبير من الورق واأقالم ملونة 45 دقيقة

من الحبر اأو الر�صا�س

طريقة العمل

ناق�س الم�صاكل المحددة عن الجوع والأمن الغذائي في مجتمعك المحلي. حدد اأكثر الفئات تاأثرا بهذه الم�صاكل   –.�

واأعرف اأ�صبابها.

ا�صاأل عن كيفية تغيير هذا الو�صع وتح�صينه اإذا تعاون ال�صكان والموؤ�ص�صات المحلية والجهات الم�صوؤولة.   –.2

)»لبد اأن ي�صل راأينا اإلى الذين يتخذون قرارات توؤثر على اأمننا الغذائي. وكل اأع�صاء المجتمع م�صوؤولون عن 

�صمان وحماية الحق في الغذاء لل�صكان. والحكومات المحلية هي ممثلنا وعليها اأن تعبر عن اهتمامتنا.«(

اأ�صرح معنى الميثاق الغذائي م�صتخدما المعلومات الواردة في ما بعد.  –.3

ا�صتخدم النموذج التالي كدليل لإعداد ميثاق غذائي لمجتمعك المحلي بحيث يعك�س م�صاكل المجتمع.  –.4

�صجع الآخرين على الم�صاركة في و�صع هذا الميثاق، مثل الأ�صر والأ�صدقاء والجيران والمدار�س وال�صلطات   –.5

المحلية وباقي اأع�صاء المجتمع.

ما هو الميثاق الغذائي؟

هو وثيقة ي�صنعها المجتمع المحلي للم�صاعدة في تح�صين الأمن الغذائي للمواطنين. ويو�صع هذا الميثاق 

بالتعاون الوثيق والم�صاركة الفعالة من فئات عري�صة من اأع�صاء المجتمع )الأ�صر والمزارعون وال�صيادون ومديرو 

الحدائق العامة والمعلمون والطلبة وال�صيا�صيون ومنتجو الأغذية وبائعو التجزئة والعاملون في مجال ال�صحة 

العامة ووكالت الأغذية وال�صلطات المحلية(.ويحدد الميثاق اأولويات العمل وي�صع الخطوط التوجيهية للتنفيذ 

من اأجل الأمن الغذائي. وي�صتخدم الميثاق كاأداة للتوعية وو�صيلة للتركيز على جهود المجتمع المحلي نحو توفير 

غذاء كاف وماأمون للجميع.

الميثاق الغذائي للمدن

نحن �صكان )المدينة( نعترف بحق كل فرد من مواطنينا في التحرر من الجوع. ونعلن عن التزامنا بالعمل معا 

لحماية هذا الحق وترويجه والوفاء به.

في مدينتنا ..... .... .. ...... )اأ�صرح باإيجاز الحتياجات الغذائية وم�صكالت الح�صول على الأغذية(

نوؤمن باأن كل فرد في مدينتنا من حقه اأن يكون قادرا على .... .... .... .... .... .... ....

نعترف باأننا جميعا م�صوؤولون عن الم�صاعدة على تحقيق ذلك ونوافق على:

نتبنى .... ....  نرعى .... ....  نبلغ .... ....  ندافع .... .... 

نحفز .... ....  ن�صاعد .... ....  ندعم .... ....  ن�صارك .... .... 

ننجز .... .... نوفر .... ....  نن�صيء .... ....  نتعاون ........ 

ن�صجع .........

ميثاقنا الغذائي
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القانون با�صم 

�6

“المزيد عن الحق في الغذاء” في نهاية هذا الدليل  انظر 

الحكاية

في  الفقراء  حقو،ق  عن  للدفاع  المحكمة  اإلى  المواطنين  من  مجموعة  ذهبت 

المدار�س.  اإلى توفير وجبة غذاء مجانية لتالميذ  الح�صول على الغذاء. واأدى ذلك 

بعد  اأف�صل  ب�صكل  درو�صهما  على  يركزا  اأن  وجياتري  كاو�صيك  ا�صتطاع  وبذلك 

اأن زال عنهما الجوع.

اأهداف الحكاية

يلي: ما  معرفة  القراء  ي�صتطيع  الحكاية،  قراءة  بعد 

الحكومة  تحميل  �صاأنه  من  بعمل  القيام  ي�صتطيعون  المواطنون   u
اأجل �صمان الحق  اأو ل يقومون به من  وال�صيا�صيين م�صوؤولية ما يقومون 

لالأفراد. الغذائي 

غذائي. دعم  على  النا�س  ح�صول  تقت�صي  التي  الأو�صاع  تحديد   u
توفير  على  النا�س  م�صاعدة  ال�صلطات  ت�صتطيع  بموجبها  التي  الطرق   u

باأنف�صهم. اأغذيتهم 

والحكومة  المحلي  والمجتمع  والأ�صر  الأفراد  يتخذها  معينة  اإجراءات  تحديد   u
ل�صمان الحق في الغذاء لكل فرد.

مغزى الحكاية

يحتاجون  باأنف�صهم  غذاءهم  توفير  ي�صتطيعون  ل  الذين  .النا�س 

اإلى دعم غذائي

به  يقومون  اأول  يقومون  ما  كل  عن  الم�صوؤولية  تحمل  المدني  والمجتمع  وال�صيا�صيين  الحكومة  بو�صع   v
للجميع. الغذاء  في  الحق  �صمان  نحو  بالتزاماتهم  للوفاء 

من�صيا. اأو  مهمال  الغذاء  في  حقهم  ي�صبح  عندما  الت�صرف  المجتمع  لأع�صاء  ينبغي   v

عليه  الح�صول  في  وم�صاعدتهم  لهم  توفيره  من  لبد  باأنف�صهم،  غذاءهم  توفير  النا�س  ي�صتطيع  ل  عندما   v
ذلك. لهم  يت�صنى  حتى 
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علينا اأن نفكر في عالمنا
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حقائق عن التغذية المدر�صية

العالم.  300 مليون طفل جائع في  هناك ما يقرب من   3
البنات. من  هوؤلء  وثلثا  المدر�صة،  اإلى  يذهبون  ل  مليون   �00 منهم 

اأثناء  يوميا  متوازنة  غذائية  بوجبة  الطفل  يزود  عندما   3
اأف�صل. ب�صكل  الدرو�س  على  التركيز  ي�صتطيع  الدرا�صة 

الأهل  ي�صاعد  المدر�صية  الغذائية  الوجبة  توفير   3
البنات. خ�صو�صا  المدر�صة،  اإلى  الذهاب  على  والأطفال 

طفل. لكل  مدر�صية  وجبة  توفير  يمكن  يوميا  قليلة  بقرو�س   3

وذويهم. لالأطفال  والدرا�صية  الغذائية  الحالة  لتح�صين  جيد  اأ�صلوب  المدر�صية  الحدائق   3

المناق�صة

النقاط  على  مناق�صتك  ركز  معهم.  وناق�صها  الحكاية  في  التمعن  القراء  من  اأطلب 

35 وعلى »بع�س الحقائق عن بلدي«  الواردة في »والآن، ماذا ترى؟« في �صفحة 

الكرتونية. الر�صوم  26 من كتاب  في �صفحة 

هل فكرت في ....

بعد  اأف�صل  ب�صكل  درو�صهما  وجاتيري  كاو�صيك  من  كل  يذاكر  لماذا   G
المدر�صة؟ في  غذائية  وجبة  على  ح�صولهما 

الجائعين؟ لم�صاعدة  عمله  الحكومة  ت�صتطيع  الذي  ما   G

ما الذي ت�صتطيع المحاكم والراأي العام وال�صحافة عمله ل�صمان حق كل فرد في الغذاء؟  G

هل ي�صح اأن ....

غذاءهم؟ الجائعون  يت�صول   G

جائعين؟ مدار�صهم  اإلى  الأطفال  يذهب   G

الأ�صل؟ اأو  الجن�س  اأو  الدين  المواطنون ب�صبب  يعامل   G

كل فرد ي�صتطيع اأن يقدم �صيئا 

تغييرها. وحاول  مقبولة  غير  اأنها  ترى  المحلي  مجتمعك  من  ق�صية  اأختر   G

اإلى روؤيته العالم عليها    يجب اأن تتغير بالكيفية التي تطمح 

للهند والروحي  ال�صيا�صي  الزعيم  غاندي،  مهاتما 
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ن�صطة الأ
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.تو�صيح �صعوبة الخروج 

من دائرة الفقر والجوع

.قطعة من الطبا�صير 20 دقيقة

.اأو ع�صا لر�صم دائرة 

ح�صب طبيعة الأر�س

مناق�صة الطرق التي تمكن 

ال�صلطات من م�صاعدة النا�س 

على توفير غذائهم.

اأوراق واأفالم ر�صا�س45 دقيقة

طريقة العمل

ق�صم المجموعة اإلى فريقين مت�صاويين، فريق يمثل الفقراء والآخر يمثل الجوع والفقر.  .�

ار�صم دائرة على الأر�س. اأطلب من “الفقراء” الدخول في الدائرة، ليبقى “الجوع والفقر” خارجها.  .2

عند اإ�صارتك )�صيحة اأو �صفارة( يبداأ الفريق داخل الدائرة في الخروج بينما يمنعه الفريق خارج   .3

الدائرة بالقوة.

عندما يخرج اأحد الالعبين من الدائرة ي�صبح “م�صاعدا” في�صاعد اأع�صاء فريقه على الخروج. واإذا لم   .4

ي�صتطع اأحد الخروج، اأختر اأنت “م�صاعد” اأو اأثنين.

وا�صل اللعبة لعدة دقائق ثم غير موقعي الفريقين وابداأ جولة ثانية.  .5

اأ�صئلة للمناق�صة

هل من ال�صهل على ال�صخ�س الفقير والجائع اأن يخرج من دائرة الفقر والجوع؟

ما هي الطرق التي يمكن بها دعم النا�س للخروج  دائرة الفقر والجوع؟

هل يمكن للم�صاركين اأن يحددوا مواقف مماثلة في الحياة العملية؟

ك�صر حلقة الجوع

عمل التما�س

طريقة العمل

ق�صم الم�صاركين اإلى مجموعات �صغيرة. اأعط كل مجموعة ن�صخة من “المزيد عن الحق في الغذاء”   .�.

في نهاية الدليل واطلب منهم مراجعة هذه المعلومات.

اطلب من المجموعات اأعداد ن�س مخت�صر عن راأيهم في الجوع و�صوء التغذية في قراهم اأو مدنهم   .2.

وماذا يطلبون من ال�صكان وال�صيا�صيين عمله لإ�صالح هذا الو�صع.

اأرفق هذا الن�س في اأعلى فرخ كبير من الورق واطلب من النا�س في الخارج التوقيع على هذا اللتما�س.   .3

.اأبداأ بالأ�صر والأ�صدقاء والجيران. اأترك ن�صخة من اللتما�س في المكتبات والمدار�س والمحال العامة 

وفي ال�صارع.

عندما تجمع توقيعات كافية، حدد موعدا مع الم�صوؤولين المحليين و�صلمهم اللتما�س. وجه الدعوة اإلى   .4

ال�صحف المحلية، لإعداد تحقيق �صحفي م�صور عن هذا الحدث واأعمل على ترويجه.
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ن�صطة الأ
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الم�صادر

www.righttofoodindia.orgحملة الحق في الغذاء في الهند
www.fao.org/ag/agn/nutrition زراعة الحدائق المدر�صية، منظمة الأغذية والزراعة

www.wfp.org/food_aid/school_feeding التغذية المدر�صية، برنامج الأغذية العالمي

فهم العنا�صر الأ�صا�صية لالأمن 

الغذائي والحق في الغذاء

.فرخ ورق كبير 45 دقيقة

.واأقالم حبر

 اأو اأقالم ملونة

لقاء مع غريب

طريقة العمل

“المزيد عن الحق في الغذاء” في نهاية هذا الدليل واأطلب منهم  الن�صخ عن  الم�صاركين بع�س  اأعط   .�

المعلومات. هذه  مراجعة 

راأ�صيا. ترتيبا  مرتبة  الأبجدية  الحروف  عليه  واكتب  الورق  فرخ  جهز  المعلومات،  لهذه  مراجعتهم  عند   .2

اأمام كل حرف اأول كلمة ترد على  اأطلب من الم�صاركين اأن يفكروا في اأهمية الحق في الغذاء واكتب   .3

الغذاء. خاطرهم عندما يفكرون في ق�صية الحق في 

�صعف�ساأر�ساأ

لةب طرقطبطا

وتدريبت ظرف طارئظتعليم 

حيوانيةث عدالةعثروة 

غذاءغجوعج

الغذاءح على  فقرفح�صول 

�صحيةخ المواردقخدمات  قلة 

كرامةكدخلد

النباتذ لجئلذبول 

وليةمريا�صةر م�صوؤ

اأنزراعةز فيتامين  نق�س 

الأغذية�س هواءهـ�صالمة 

الأغذية�س وجبةو�صجرة 

عملى�صحة�س يوم 

اآخر بمركبة ف�صائية ولم  لتوه من كوكب  المكان و�صل  اأحدهما غريب عن  اإلى زوجين  الم�صاركين  ق�صم   .4

اإلى الغذاء لأنه ي�صتمد الطاقة  اأبدا عن حق الإن�صان في الغذاء. وهذا المخلوق الغريب ل يحتاج  ي�صمع 

“الحق في الغذاء من  اأن ي�صرح للغريب معنى الحق في الغذاء م�صتخدما  من ال�صوء. والآخر يحاول 

اإلى الياء”. الألف 

اأ�صئلة للمناق�صة

ماذا يعني الحق في الغذاء بالن�صبة لك عمليا؟

هل �صعرت مرة اأن حقك في الغذاء اعتدى عليه؟

اإ�صافات

لكي يكون المو�صوع اأكثر ت�صويقا، يمكنك اإظهار الكائن الغريب بزي خا�س.
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وقردة واأ�صماك  اأ�صجار 
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“المزيد عن الحق في الغذاء” في نهاية هذا الدليل  انظر 

الحكاية

تغيرا  قد  المجتمع  وحياة  غذاء  اأن  ليكت�صف  عمه  اأبن  قرية  يو�صف  زار 

الطبيعة  قيمة  الجميع  عرف  وقد  النهر.  وتلوث  الأ�صجار  قطع  .ب�صبب 

اإلى  الحياة  اإعادة  في  ي�صاعدون  وكيف  المحلي  مجتمعهم  .في 

اأرا�صيهم.

اأهداف الحكاية

يلي: ما  معرفة  القراء  ي�صتطيع  الحكاية  قراءة  بعد 

اأو ك�صب المال ل�صرائه. اإنتاج غذائهم  الدفاع عن حق النا�س في   u

اأو  الأعمال  واأ�صحاب  المحلية  الحكومات  ت�صرفات  بع�س  باأن  العتراف   u
اأو �صراء غذائهم. اإنتاج  الأفراد قد يحد من قدرة النا�س على 

اأنف�صهم في القرارات التي توؤثر على  اأن يعبر الأفراد عن  لماذا ينبغي   u
وغذائهم. ودخلهم  بيئتهم 

الأفراد والأ�صر والمجتمع  التي يمكن اتخاذها من قبل  تحديد الجراءات   u
اأي فرد من الغذاء. المحلي والحكومات ل�صمان عدم حرمان 

مغزى الحكاية

اأو الأفراد التاأكد من اآت ما يقومون به  اأ�صحاب الأعمال  اأو  على الحكومات المحلية 

المحلية لبد واأن ت�صارك في الخطط  الغذاء. والمجتمعات  النا�س حقهم في  ل يحرم 

الغذائي. اأمنها  التي توؤثر على  والإجراءات 

اإلى  لبد من اتخاذ الجراءات التي ت�صمن عدم قيام الحكومات المحلية وال�صركات والأفراد باأي عمل يوؤدي   v
حرمان الآخرين من الغذاء.

والدخل  الغذاء  في  المحلية  المجتمعات  حق  على  توؤثر  التي  وال�صتراتيجيات  لالأعمال  التخطيط  ينبغي   v
المخالفين. محا�صبة  ت�صمن  وبطريقة  المجتمعات  هذه  اأع�صاء  من  بم�صاركة 
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علينا اأن نفكر في عالمنا

2�

المناق�صة

النقاط  على  مناق�صتك  ركز  فيها.  وناق�صهم  الحكاية  مراجعة  القراء  من  اأطلب 

“بع�س الحقائق عن بلدي” في  35 واأي�صا  “والآن ماذا ترى؟” في �صفحة  الواردة في 

.36 .�صفحة 

الكرتونية. الر�صوم  كتاب  من 

هل فكرت في ....

الغابة؟ اأزيلت  القرية عندما  اأهل  اأ�صياء كثيرة في حياة  كيف تغيرت   G

الغذاء؟ من  احتياجاتهم  على  معي�صتهم  �صبل  فقدوا  الذين  النا�س  يح�صل  كيف   G

هل ي�صح اأن ....

ال�صكان؟ ا�صتراك  دون  مهمة  قرارات  المحليون  القادة  يتخذ   G

غذائهم؟ م�صدر  فقدوا  الذين  النا�س  ت�صاعد  ل  الحكومة   G

كل فرد ي�صتطيع اأن يقدم �صيئا 

ومدر�صتك  وجيرانك  واأ�صدقائك  عائلتك  من  واطلب  المحلي  مجتمعك  قادة  يعّدها  التي  المهمة  القرارات  تابع   G
اأن ت�صارك في �صنع هذه القرارات.

حقائق عن الطبيعة

والبرمائيات  والزواحف  والطيور  الثديية  الحيوانات  من  مئات  موئل  هي  الغابات   3
الح�صرات. واآلف 

الغابات  في  يعي�صون  �صخ�س  مليون   500 لحياة  مهمة  تعتبر  الغابات  منتجات   3
منها. بالقرب  اأو  ال�صتوائية 

اأخرى. وهي ت�صاعد على اعتدال  اأغذية قيمة كثيرة ومنتجات  الغابات  توفر   3
الحيوي. والتنوع  والتربة  المياه  حفظ  وت�صمن  الأوك�صجين  وتنتج  المناخ 

باملمار�صات ال�صليمة والإدارة ميكنا جمع املنتجات احلرجية دون ا�صتنزاف مواردها اأو الإ�صرار بالنظام البيئي.  3

200 مليون �صخ�س في العالم. وهي بالغة الأهمية  ت�صاعد م�صايد الأ�صماك على توفير العي�س لنحو   3
لالأمن الغذائي، ل �صيما بالن�صبة للمجتمعات الفقيرة حول ال�صواطئ.

الأ�صماك م�صدر جيد للبروتين والمعادن والأحما�س الدهنية الأ�صا�صية، وهي عن�صر مهم في الوجبات.  3

الأ�صماك �صديدة الح�صا�صية للتلوث وتدمير موائلها واأي مظهر اآخر من الخ�صائر البيئية له تاأثير خطير.  3

الأورانتانز )القرود الحمراء( اعتادت العي�س باأعداد كبيرة في جنوب �صرق اآ�صيا. وهي اليوم معر�صة للخطر   3
وتوجد فقط في اإندوني�صيا. وكلمة اأورانتان تعني “رجل الغابة” في اإندوني�صيا.

البيئي. ال�صتقرار  �صمان  يعني  المتحدة  الأمم  في  لالألفية  الإنمائي  الهدف   3

 لكل فرد الحق في م�صتوى من المعي�صة ي�صمن له ولأ�صرته ال�صحة والرفاه، بما في ذلك الغذاء ...   

25 الفقرة  الإن�صان،  لحقوق  العالمي  الإعالن 
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طريقة العمل

اللوحة طريقا من خم�صين وحدة  الالعبون على  اللعب. ير�صم  اأعداد لوحة  الالعبين  اأطلب من   .�

“النهاية” اأر�صم  الأخير  “البداية” وعلى  الأول  المكعب  اأحجام مت�صاوية(.يكتب على  )مكعبات ذات 

اآخرين بلون  المكعبات. لون ع�صرة مكعبات ع�صوائيا بلون واحد وع�صرة  اأو حيوانا من عدد من  نباتا 

اللوحة. على  الألوان  جميع  واخلط  ثالث  بلون  وخم�صة  مختلف 

اإيجابية  وقائع  ع�صر  منها  ع�صرة  على  يكتب  المكعبات.  األوان  بنف�س  كروت  اأعداد  الالعبين  من  اأطلب   .2

مثل: المحيطة  البيئة  في  تنفيذها  يمكن 

بعد جفاف طويل، نزل المطر هذا العالم وح�صد الفالحون مح�صول جيدا. حرك ثالثة مكعبات اإلى   G
الأمام.

اأوقفت الحكومة قطع الأ�صجار غير القانوني. حرك اأربعة مكعبات اإلى الأمام.  G

اأ�صبح النهر خاليا من التلوث. حرك مكعبين اإلى الأمام.  G

مثل: �صلبية  وقائع  ع�صر  اأكتب  اأخرى  مكعبات  ع�صرة  على   .3

هناك م�صنع يلوث النهر. ل ت�صجل هدفا.  G

ق�صت النار على جانب من الغابة. حرك مكعبين اإلى الخلف.  G

اأكل الجراد جميع المحا�صيل. ل ت�صجل هدفا.  G

الأخيرة، مثل: اقفز حول الحجرة على �صاق  الكروت الخم�صة  اأربع مهام طريفة واأكتبها على  ابتكر   .4

واحدة.

اإلى �صت مكعبات  اإلى فريقين واأبداأ اللعب. كل فريق يرمي الزهرة ويحرك من واحد  ق�صم المجموعة   .5

اإلى الأمام. وفي كل مرة يتوقف الفريق عند مهمة طريفة مثل القفز على �صاق واحدة، وعلى جميع 

اأو حيوان مر�صوم على اللوحة يمكنه رمي  اأفراد الفريق اأن ي�صاركوا فيها، واإذا توقف فريق عند نبات 

الزهر مرة اأخرى. واإذا توقف عند مكعب ملون عليه اأن ي�صحب كرتا، وينفذ ما هو مكتوب في الكرت. 

“النهاية” مثل الآخر هو الذي يك�صب. اإلى مكعب  والفريق الذي ي�صل 

اإ�صافات

اللعبة. يمكن ر�صم لوحة  الخا�صة واأن يتناف�صا على  اأن ت�صكال لوحتهما  اأطلب من مجموعتين  بدل من ذلك، 

اأدوات  اأنف�صهم  الالعبون  الورقية بقطع من الحجارة، وي�صبح  الكروت  الأر�س مع تثبيت  لعب كبيرة على 

المكعبات. من  بدل  اللعبة 

اأداء جديد. الالعبين تح�صير كروت جديدة، وبالتالي  اأطلب من  اللعبة،  وعند ما تنتهي 

من اأجل البقاء

فهم مدى توقف الأمن الغذائي 

على البيئة

ورق مقوى اأو كرتون لعمل 90: دقيقة

لوحة للعب، كروت ملونة واأوراق 

واأقالم ر�صا�س اأو ملونة وفي�صة 

لعب كالنرد اأو زهر الطاولة.
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الم�صادر

UNEP Tunza Initiative for Children and Youth www.unep.org/Tunza
Orangutan Foundation International www.orangutan.org

WWF Heart of Borneo Initiativewww.wwf.org.uk/heartofborneo
www.fao.org/fi م�صلحة م�صايد الأ�صماك، منظمة الأغذية والزراعة

Fisheries and Food Securitywww.fao.org/focus/e/fisheries/intro.htm
www.fao.org/forestry م�صلحة الغابات، منظمة الأغذية والزراعة

World Wildlife Fund www.panda.org

مناق�صة ما يمكن عمله للتاأكد 

من اأن اأحدا لي�س ممنوعا من 

الح�صول على الغذاء

ورق مقوى ملون اأو كروت، 30 دقيقة

.اأقالم، �صجرة، كتلة خ�صبية 

اأو اأي مادة قوية )حجر كبير، 

مقعد اأو طاولة(

قرويون وخ�صابون

طريقة العمل

الورق  اأعط كل لعب قطعة من  “قرويون” “وخ�صابون”.  اإلى فريقين مت�صاويين،  الالعبين  ق�صم   .�

اأو كارت ملون يميز الفريق عن الآخر. المقوى 

عن  �صببا  يكتب  اأن  عليه  “قروي”  وكل  الأ�صجار.  لقطع  مقبول  �صببا  يكتب  اأن  عليه  “خ�صاب”  كل   .2

الغابة. حماية  �صرورة 

اأن يقفا في  الالعبين واأطلب منهما  اأع�صب عيني هذين  اأطلب من كل فريق اختيار �صخ�س يمثله.   .3

اأو طاولة. اأو مقعدا  اأمامهما حجرا كبيرا  اللعب. �صع  منت�صف حلقة 

للعبة. وقتا  حدد   .4

المقعد.  اأو  اأوراقهم على الحجر  الآخر لي�صعوا  الواحد تلو  اللعب، يتحرك الالعبون  اإ�صارة بداأ  عند   .5

ويقول  ال�صوت  اتجاه  في  ي�صير  يقترب  الالعبين  اأحد  �صوت  العينين  مع�صوبا  الالعبان  ي�صمع  عندما 

الكرة. ويعيد   .. يم�صكه  ثم  “اأورانجتان” 

لكل فريق. الكروت و�صجل نقطة  عدد  اح�صب  اللعبة،  نهاية  عند   .6

الكروت..  على  مدون  هو  كما  الأ�صجار  قطع  يمنع  اأو  يوؤدي  �صبب  كل  قراءة  في  الفريقين  “ممثال”  يبداأ   .�

اأن يت�صم الجميع بالإن�صاف �صواء  الراأي عما ينبغي عمله. ولبد  اإلى اتفاق في  الو�صول  عندئذ حاول 

“الخ�صابين”. “القرويين” اأو  نحو 

اأ�صئلة للمناق�صة

“القرويين” في مورد  الفريقين ل�صمان احترام حق  “الخ�صابين” وممثلي  ي�صتطيع عمله كل من  الذي  ما 

غذائهم؟

الغذاء؟ على  ح�صولهم  وفر�س  ودخولهم  بيئتهم  على  توؤثر  التي  القرارات  في  الم�صاركة  للقرويين  يمكن  كيف 
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“المزيد عن الحق في الغذاء” في نهاية هذا الدليل  انظر 

الحكاية

الغذائية  الختيارات  عن  �صحفيا  تحقيقا  واأ�صدقاوؤها  اأَنا  اأجرت  الواجب،  من  كجزء 

العامة. وقد تعلموا من هذه  البقالة وال�صوق  ال�صوبر ماركت ومحال  الم�صترين في  مع 

تعلمته  ما  اأَنا  جربت  بعد  ما  وفي  ال�صحية.  والأغذية  للحياة  ال�صليم  الأ�صلوب  التجربة 

الع�صاء. مائدة  على 

اأهداف الحكاية

القراء: ي�صتطيع  الحكاية  قراءة  بعد 

معرفة و�صرح اأهمية تناول الغذاء بكميات كافية جيدة ومتنوعة لنكون اأ�صحاء.  u

احتياجاتنا  معرفة  على  م�صاعدتنا  في  والمعلومات  التعليم  اأهمية  مناق�صة   u
ال�صحي. للغذاء  واختياراتنا  الغذائية 

المحلي  والمجتمع  والأ�صر  الأفراد  جانب  من  عمله  ينبغي  ما  تحديد   u
عام. ب�صكل  حياتنا  ونمط  وتنويعه  غذائنا  لتح�صين  والحكومات 

مغزى الحكاية

اأ�صحاء ، لبد واأن نح�صل على كميات كافية ومتنوعة وماأمونة من الغذاء  لكي نكون 

�صحيحا. للغذاء  اختيارنا  يكون  اأن  اأي�صا  ولبد  الع�صوية،  احتياجاتنا  ن�صد  لكي  الجيد 

ل�صد  الغذاء بكميات كافية ونوعية جيدة ومتنوعة  الكافي هو �صرورة توافر هذا  الغذاء  معنى الحق في   v
اأي مادة �صارة ومقبول للجميع  اأن يكون هذا الغذاء ماأمونا وخاليا من  الحتياجات الغذائية لكل �صخ�س. ولبد 

وثقافته. عاداته  ح�صب  كل 

اإليه من غذاء لكي يكون اختيارهم  المعرفة والمهارة لفهم ما ياأكلون وما يحتاجون  اإلى  النا�س  يحتاج   v
والعافية. بال�صحة  وليتمتعوا  �صحيحا 

الغذائية  العبوات  الغذائية والمعلومات وتو�صيم  التوعية  الالزمة من خالل برامج  ل بد من اتخاذ الخطوات   v
جيد  واإعداد  �صحية،  غذائية  وعادات  القيمة،  حيث  من  متوازنة  وجبات  ن�صمن  لكي  عليها(  البيانات  )كتابة 

نتناوله. الذي  للغذاء 
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المناق�صة

اأطلب من القراء التمعن في الحكاية ومناق�صتها. ركز مناق�صتك على النقاط الواردة في 

»والآن ماذا ترى؟« في �صفحة 55 و »بع�س الحقائق عن بلدي« في �صفحة 46 من كتاب 

الر�صوم الكرتونية.

هل فكرت في ....

لماذا ي�صتطيع بع�س النا�س اختيار اأغذية �صليمة وجيدة بينما البع�س الآخر   G 
ل ي�صتطيع ذلك؟

لماذا غيرت اأنا راأيها في الأغذية التي تاأكلها؟  G

ما هي الوجبة ال�صليمة وال�صحية لك؟  G

هل ي�صح اأن ....

و�صحية؟ �صليمة  الأغذية  هذه  توفير  م�صوؤولية  الأغذية  منتجو  يتحمل  ل   G

ال�صحية. والوجبات  الأغذية  عن  ال�صحيحة  المعلومات  على  نح�صل  اأن  الحكومة  ت�صمن  ل   G

حقائق عن التغذية

تنمو  لكي  عنا�صر  من  اإليه  تحتاج  بما  اأج�صامنا  ويغذي  بالطاقة  الغذاء  يمدنا   3
الأمرا�س. البدني والوقاية من  الن�صاط  اأجل  وتتجدد، من 

المغذيات:  من  المنا�صبة  بالكمية  المتوازنة  ال�صحية  الوجبة  تمدنا  اأن  يجب   3
والماء. والمعادن  والفيتامينات  والدهون  والبروتينات  الكربوهيدرات 

والأغذية  العالم.  كل  في  للنا�س  الأ�صا�صي  الطاقة  م�صدر  هي  الكربوهيدرات   3
واليام  والبطاط�س  اأخرى،  الأرز والذرة والقمح وحبوب  هي  بالكربوهيدرات  الغنية 

وال�صكر. والخ�صروات  والفواكه  والبقول  والكا�صافا 

الجيدة  الم�صادر  ومن  الأخرى.  الج�صم  واأع�صاء  والعظام  والب�صرة  والدم  الع�صالت  لبناء  لزمة  الدهون   3
والبي�س. والزبادي  والجبن  واللبن  ال�صوداني  والفول  والبقول  وال�صمك  والدجاج  اللحم  للبروتين 

عنا�صر  اأي�صا  الدهون  وتوفر  الفيتامينات  بع�س  لمت�صا�س  لزمة  وهي  للطاقة،  م�صدرا  الدهون  تعتبر   3
وبع�س  باأنواعه  والزبد  الزيوت  هي:  بالدهون  الغنية  والأغذية  والهرمونات.  الخاليا  لبناء  اأ�صا�صية 

اللحوم. وبع�س  وال�صمك  وغيره(  )البندق  والجوزيات  الد�صم  كاملة  الألبان  منتجات 

على  الج�صم  لم�صاعدة  �صرورية  ولكنها  قليلة  بكميات  مطلوبة  فهي  المعدنية  والأمالح  الفيتامينات  اأما   3
�صليما. والبقاء  العمل 

يحمل  الذي  البول  واإدرار  الكيميائية،  وعملياته  وخالياه،  الج�صم  مرونة  على  للحفاظ  �صروري  الماء   3
الج�صم. من  ال�صوائب 

اأكثر من الكبار، قدرة على النغما�س في العمل ولعب دور محوري   ...يملك ال�صغار، 

التغذية(.    الموؤلمة )الجوع و�صوء  للق�صاء على تلك الحقيقة 

الطب في  نوبل  جائزة  على  الحا�صلة  مونتالت�صيني،  ليفي  ريتا 
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طريقة العمل

ي�صكل الالعبون دائرة. واحد منهم يذهب اإلى المنت�صف وي�صير اإلى اأحد الالعبين قائال »اأحمر« وعلى الالعب   .�

اأن يذكر اأ�صم غذاء لونه اأحمر )طماطم مثال( قبل اأن يعد الآخر حتى رقم �0. واإذا ف�صل الالعب في ذكر ا�صم 

الغذاء ين�صرف الثنان.

اأطلب من الالعبين اأن يدونوا اأ�صماء الأغذية ذات اللون الذي ذكره الالعب. اأوقف اللعب عندما ي�صل عدد   .2

الأغذية اإلى 20 اأو 30 نوعا.

اأر�صم قو�س قزح )األوان غذائية( على فرخ كبير من الورق اأو على �صبورة. واأطلب الم�صاركين اأن يراجعوا   .3

قائمة الطعام وي�صعوا كل �صنف في مكانه )ح�صب 

اللون( في قو�س قزح.

اأ�صرح لهم اأن قو�س قزح يمثل الوجبات ال�صحيحة   .4

واأن علينا اأن ننوع في غذائنا لكي ننمو ونكون 

اأ�صحاء. يجب اأن ي�صبه طبق الطعام �صكل قو�س 

قزح.

�صجع الم�صاركين على معرفة ما اإذا كان بلدك   .5

يطبق خطوطا توجيهية غذائية، وما هي هذه 

الخطوط.

طريقة العمل

اكتب »الر�صائل الغذائية« المدونة في ال�صفحة التالية على ورقة م�صتقلة م�صتخدما لونا مختلفا لكل ر�صالة   .�

واترك م�صاحة كبيرة بين الكلمات.

اقطع كلمات كل ر�صالة وطبقها كل على حدة ثم اأخفها حول منطقة اللعب، عد هذه الأوراق واخبر اأفراد   .2

المجموعة بعددها ثم اأطلب منهم العثور عليها.

ق�صم المجموعة اإلى فرق مت�صاوية، وعلى كل فريق اأن يجد الأوراق المخفية، ويعيد ترتيبها ح�صب اللون   .3

ليعيد �صياغة الر�صالة كما كانت. �صوف تتبادل الفرق الكلمات الناق�صة فيما بينها لكي تعيد الر�صالة ح�صب 

لونها الأ�صلي.

على كل فريق اأن يقراأ ب�صوت عال محتوى ر�صالته الغذائية.  .4

اأ�صئلة للمناق�صة

هل من ال�صهل اأن تفهم الر�صالة عندما ينق�س بع�س كلماتها؟

هل من الممكن اأن تختار غذاءك ال�صحي بدون معلومات كاملة؟

من اأين تح�صل على معلومات جيدة حول الغذاء والتغذية؟

   
 

  
     

  

معرفة الوجبة ال�صحية 

المتوازنة

.فرخان كبيران من الورق 45 دقيقة

واأقالم ملونة

معرفة اأهمية المعلومات في 

اختيار الغذاء ال�صحي

ورق واأفالم ر�صا�س ملونة 45 دقيقة

ومق�صات

األوان غذائية

لعبة الكلمات

 وجبة 
صحية متوازنة
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ن�صطة الأ

2�

ر�صائل غذائية

طريقة العمل

ابداأ بتجربة ق�صيرة وذلك بعمل ميزان ارتجالي: �صع م�صطرة اأو لوح م�صتطيل من الخ�صب اأو البال�صتيك اأو   .�

الكرتون على الحجر. اأطلب من المجموعة اأن تراقبك باهتمام. �صع قطع من الح�صى )اأو حبات الفول اأو الماء 

اأو الرمل( بالت�صاوي عند حافتي اللوح بحيث ي�صبح متوازنا. الآن خذ بع�س القطع من اأحدى الحافتين. �صوف 

يختل الميزان. ثم �صع القطع مرة اأخرى ليعود الميزان اإلى حالته الأولى.

ا�صرح للمجموعة اأن هذه التجربة تو�صح اأهمية التوازن ال�صحيح بين الكمية التي ناأكلها والمجهود الذي   .2

نبذله.

والآن ا�صرح لهم اأن الأن�صطة المختلفة تحتاج اإلى طاقة مختلفة، فنحن نحتاج اإلى طاقة اأكثر للقيام   .3

بالأن�صطة البدنية ال�صاقة وطاقة اأقل لالأن�صطة الخفيفة والطاقة التي نحتاج اإليها تعتمد اأي�صا على المدة التي 

نمار�س خاللها الن�صاط.

اأعط لكل م�صارك ورقة مطوية مكتوبا فيها اأحد الأن�صطة الواردة فيما بعد. وعلى كل م�صترك اأن يقف في   .4

منت�صف دائرة اللعب ويعبر بالإ�صارة دون الكالم )البانتومايم( عن الن�صاط. وعلى الآخرين اأن يكت�صفوا هذا 

الن�صاط وطبيعته اإن كان �صاقا اأو معتدل اأو خفيفا.

ا�صرح لهم اأن من ال�صروري اأن نوازن بين ما ناأكله وما نفعله.  .5

اأن�صطة خفيفة: الم�صي البطيء، الطهي، تنظيف المنزل، زراعة الورد، الت�صوق، الكن�س وجمع الأوراق   

بالجارف.

اأن�صطة معتدلة: الم�صي ب�صرعة، غ�صل ال�صيارات، تنظيف الأر�صيات، جمع الح�صائ�س، لعب الكرة، الرق�س، نط   

الحبل وركوب الخيل.

اأن�صطة �صاقة: حمل الماء، حمل خ�صب الوقود، زراعة الحقل والعزق، الجري، ال�صباحة الطويلة، ركوب الدراجة   

لم�صافة طويلة اأو في طريق �صاعد، تحريك الأثاث اأو دفعه، المناف�صات الريا�صية.

الم�صادر

المنظمة في  الم�صتهلك  وحماية  الأغذية  www.fao.org/ag/agnق�صم 
Cool Foodwww.coolfoodplanet.org

الأغذية لمعلومات  الأوروبي  www.eufic.orgالمجل�س 

كفاية الغذاء مهمة لحياة ملوؤها الن�صاط وال�صحة.

نحتاج اإىل اأغذية كثرية متنوعة لكي ننمو ونكون اأ�صحاء.

الوجبة ال�صحية المتوازنة تحتوي على اأغذية متنوعة.

الوجبة املتوازنة متدنا بالطاقة الالزمة والعنا�صر 

املغذية.

الأطفال الذين يتغذون جيدا ينمون جيدا.

 الغذاء الجيد ي�صاعد على مقاومة الأمرا�س المعدية.

عندما تتغذى الأم جيدا تلد اأطفال اأ�صحاء.

تخزين الأغذية واإعدادها وطهيها يوؤثر على قيمتها 

الغذائية.

التغذية الجيدة تعتمد اأي�صا على حفظ الأغذية نظيفة 

وماأمونة.

ينبغي موازنة ما ناأكله مع الطاقة التي نبذلها.

اأكثر من  العادة  ياأكلون في  الن�صيطون  الأفراد 

الك�صالى.

على  ت�صاعد  المتوازنة  والوجبات  المنتظمة  التمارين 

واللياقة. ال�صحة 

فهم اأهمية التوازن بين ما 

ناأكله وما نفعله

ح�صى، حبات فول اأو ما �صابه، 45 دقيقة

.قطعة حجر، لوح م�صتطيل، 

ورق واأفالم.

لعبة التوازن
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الماء..  الماء في كل مكان

“المزيد عن الحق في الغذاء” في نهاية هذا الدليل  انظر 

الحكاية

الماء  اأهمية  عن  الكثير  تعلمت  ا�صتراليا،  من  اإيملي  و�صلت  عندما 

ومزرعة  مع�صكرا  فاطمة  �صديقتها  ب�صحبة  زارت  وقد  والحياة.  لالأغذية 

وال�صناعة  للزراعة  بالن�صبة  النقي  الماء  اأهمية  وعرفت  لالجئين 

والب�صر.

اأهداف الحكاية

القراء: ي�صتطيع  الحكاية  قراءة  بعد 

المحلي. مجتمعهم  على  وتاأثيرها  النظيفة  ال�صرب  مياه  نق�س  �صبب  ي�صفوا   u

نحمي  اأن  ينبغي  ولماذا  �صروريا،  والماأمون  النقي  الماء  يعد  لماذا  ي�صرحوا   u
وم�صتدام. من�صف  ب�صكل  النا�س  لي�صتخدمه  الماء  منابع 

والمنازل  وال�صناعة  الزراعة  في  الماء  ا�صتخدام  بين  الموازنة  ب�صرورة  ي�صلموا   u
البيئة. حماية  وبين 

الأفراد والأ�صر والمجتمع  التي ينبغي اتخاذها من قبل  الإجراءات  يحددوا   u
داخل  والنظيف  الماأمون  الماء  على  الح�صول  �صبل  لتح�صين  والحكومة  الملحي 

المحلي. المجتمع 

مغزى الحكاية

واإتاحتها  المياه  منابع  حماية  ينبغي  وال�صحة.  للحياة  �صروري  والنظيف  الماأمون  الماء 

وم�صتدام. من�صف  ب�صكل  النا�س  لكل 

البيئة وبين متطلبات  اإلى حماية  الحاجة  اأن ت�صتخدم بطريقة عادية ودائمة توازن بين  المياه لبد  منابع   v
وال�صناعة. وللزراعة  الب�صري  لال�صتخدام  المياه 

المياه. التي ت�صمن عدم تلوث منابع  الإجراءات  اتخاذ  ينبغي   v

FAO_RTF-Activity Booklet.indb   28 16-10-2007   9:05:43



29

علينا اأن نفكر في عالمنا

المناق�صة

النقاط  على  مناق�صتك  ركز  معهم.  وناق�صها  الحكاية  في  التمعن  القراء  من  اطلب 

65 وعلى »بع�س الحقائق عن بلدي« في  الواردة في »والآن ماذا ترى؟« �صفحة 

الكرتونية. الر�صوم  كتاب  من   56 �صفحة 

هل فكرت في ....

اليومية عندما تقل  كيف تتغير الحياة   G 
النظيف؟ الماء  كميات 

اإيملي وفاطمة؟ G كيف تختلف حياة محمود عن حياة 

G ماذا كان يق�صد والد محمود حين قال: عندما ي�صتخدم كل فرد الماء بحكمة 
الكثير. نغير  اأن  ن�صتطيع 

هل ي�صح اأن ....

النظيف؟ ال�صحي  الماء  اإليها  الفقيرة ل ي�صل  المجتمعات   G

بحكمة؟ الماء  ي�صتخدمون  ل  والم�صانع  الأ�صخا�س  بع�س   G

كل فرد ي�صتطيع اأن يقدم �صيئا 

اأ�صرتك ومدر�صتك واأعمل على تنفيذها.الأن�صطة الماء في  �صع خطة ل�صتخدام   G

 حق الإن�صان في الماء يخول لكل فرد الحق في ماء كاف وماأمون ويمكن الح�صول عليه دون 

والمنزلية    ال�صخ�صية  ل�صتخداماته  م�صقة 

والثقافية والجتماعية  القت�صادية  الحقوق  ب�صاأن  المتحدة  الأمم  لجنة 

حقائق عن الماء

ل حياة لأي كائن على الأر�س بدون الماء. ويغطي الماء �0 في المائة من الأر�س،   3
ولكن ن�صبة الماء العذب ل تزيد عن 2.5 في المائة. والباقي مياه مالحة.

تبلغ ن�صبة ا�صتخدام المياه العذبة في الزراعة �0 في المائة، وال�صناعة   3 
22 في المائة وال�صتخدام المنزلي 8 في المائة.

يحتاج الفرد من 2 اإلى 4  لترات ماء لل�صرب يوميا. ومع ذلك، يبلغ حجم الماء   3
الم�صتخدم لإنتاج غذاء الفرد يوميا من 2.000 اإلى 5.000 لتر.

يعي�س �صد�س �صكان العالم )2.� مليار ن�صمة( بدون مياه �صرب نظيفة وخم�صا �صكان العالم   3 
)2.4 مليار ن�صمة( بدون دورات مياه.

يموت مليونا طفل كل عام من العدوى الناتجة عن المياه غير النظيفة اأو نق�س دورات المياه.  3

في العديد من المناطق الريفية، تق�صي الن�صاء والفتيات �صاعات طويلة كل يوم لجلب المياه.  3

يق�صي هدف الأمم المتحدة الإنمائي لالألفية رقم � بخف�س اأعداد الذين يعي�صون بدون مياه �صرب نظيفة   3
اإلى الن�صف بحلول عام 20�5.
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ن�صطة الأ
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طريقة العمل

ق�صم الأفراد اإلى مجموعات �صغيرة واأعط كل مجموعة ن�صخة من الر�صم البياني )انظر ال�صفحة التالية(.   .�

وبا�صتخدام الر�صم البياني عليهم اأن يناق�صوا من اأين ياأتي الماء والى اأين ينتهي. وعليهم اأي�صا اأن يمالأوا 

الفراغات الم�صتطيلة بالكلمات المنا�صبة في الهام�س.

عندما ينتهي كل فرد من العمل في الر�صم اطلب من المجموعات اأن تناق�س النتائج في ما بينها. �صحح   .2

النتائج طبقا لالإجابات الواردة بعد.

والآن يمكنك اإعداد حكاية عن »مغامرة قطرة مطر«. يجل�س الأفراد في دائرة. خذ كرة اأو ع�صا. اأبداأ بالقول   .3

»هذه حكاية قطرة ماء« اإعط الكرة لل�صخ�س الذي �صي�صيف الجملة التالية. دع فر�صة لكل فرد كي ي�صيف 

جملة حتى تكتمل الحكاية.

اطلب من الأفراد العودة اإىل جمموعاتهم ال�صغرية واأعطهم القائمة التالية. بعد مراجعة الر�صم البياين،   .4.

تبداأ املجموعات يف مناق�صة حمتواه للتعرف على اأهمية هذه الإجراءات يف حت�صني منابع املياه من خالل 

الدورة املائية.

الإجابات:  اأ – محيط    ب – تبخر    ج – تكثف    د – �ُصحب    هـ - نتح    و – �صم�س    ز – مطر    ح – ثلج    ط – ندى 

ي – ر�صح    ك – مياه اأر�صية    ل – مياه �صطحية    م – ت�صرب.

العنا�صر الأ�صا�صية للدورة المائية

التبخر: ت�صخن ال�صم�س مياه النهار والمحيطات فيت�صاعد منها البخار.

النتح: تفقد النباتات الماء من اأوراقها فيعود اإلى الجو.

التكثف: يبرد البخار المت�صاعد في الهواء فيتحول اإلى قطرات �صغيرة ت�صكل ال�صحب.

املطر: تت�صبع ال�صحب بالمياه فينزل منها ثانية اإلى الأر�س في �صكل مطر اأو برد.

الر�صح: عندما ينزل المطر يت�صرب اإلى باطن الأر�س مكونا المياه الجوفية، وت�صقى به الحيوانات والنباتات.

عندما يفي�س الماء في التربة على المحيطات والأنهار والبحيرات ت�صمى هذه العملية بالتدفق. وعندما يعود الماء 

اإلى المحيطات والأنهار والبحيرات ي�صبح ماء �صطحيا وتبداأ الدورة من جديد.

معرفة طرق ا�صتخدام الماء 

بحكمة عن طريق الدورة 

المائية

ن�صخ من الر�صم البياني للدورة 60 دقيقة

المائية، اأقالم، كرة، ع�صا اأو 

قطعة حجر.

قطرة تلو قطرة

ا�صتخدام الماء بحكمة

ري المحا�صيل اأو الحدائق في ال�صباح اأو الم�صاء.

اأقامة حواجز ترابية لتحويل مياه المطر اإلى النبات.

زرع النباتات التي تحتاج اإلى ماء قليل.

توجيه الماء مبا�صرة اإلى جذور النبات.

المحافظة على التربة حول جذور النبات وحماية 

الأ�صجار من ال�صم�س.

جمع مياه المطر والثلج الذائب

اإعادة ا�صتخدام الماء

حفظ ماء المطر حول الأ�صجار

اإقامة م�صاطب للمحا�صيل والحقول

مراقبة الآبار والعيون

المحافظة على نظافة الماء

تغطية الآبار

اأن�صاء دورات المياه والمغا�صل بعيدا عن منابع المياه.

اإبعاد مخلفات الحيوان والإن�صان بعيدا عن م�صادر 

الماء العذب.

المحافظة على نظافة الأنهار والقنوات من التلوث.

حفظ اأوعية و�صهاريج المياه نظيفة.

منع المواد الملوثة والمخلفات من الو�صول اإلى المياه 

الأر�صية.
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لمحيط ا

طريقة العمل

ق�صم الأفراد اإلى ثالث مجموعات. مجموعة الأن�صطة المحلية، جمعية المزارعين، وجمعية الأعمال. اأ�صرح لهم   .�

اأن م�صكلة نق�س المياه الحادة تواجههم جميعا في حياتهم. كل مجموعة قررت اأن تكتب ر�صالة اإلى رئي�س 

المدينة ت�صرح فيها و�صعها.

اأعط كل جمموعة ن�صختني من م�صودة الر�صالة واطلب منهم ا�صتكمالها �صارحني فيها م�صكلتهم واحتياجاتهم.  .2

اأقراأ الر�صائل وقارنها ثم ناق�صها معهم. حاول اأن تحل اأي تعار�س بين الحتياجات والمطالب.  .3

الم�صادر

FAO Water Tourwww.fao.org/ag/agl/aglw/WaterTour
UN-Waterwww.unwater.org
WaterAidwww.wateraid.org

Water Quizwww.un.org/cyberschoolbus/waterquiz

.معرفة التناف�س على 

ا�صتخدام المياه.

.3 ن�صخ من الر�صالة، 45 دقيقة.

اأوراق واأقالم

التناف�س على المياه

الدورة المائية

د 

ج 

هـ 

ب 

م

�أ 

ل 

ك 

ي 

ط 

ح ز 

و 

المدينة، رئي�س  عزيزي 

ما يكفي حاجتنا من  لنا  ي�ضمن  بعمل  تبادر  �أن  �إليك طالبين  نكتب 

تو�جه مدينتنا  �لأمطار،  و�نعد�م  �لجفاف  �ضهور من  ثالثة  فبعد  �لماء. 

�أي منا ماء يكفيه مما دفع  �لمياه، ولي�س لدى  م�ضكلة حادة في نق�س 

بحوزتنا  �لتي  �لقليلة  و�لكمية  ��ضتخد�مه.  على  �لتنازع  �إلى  �لنا�س 

�لتي  �لحالة  �أن نطلعك على  �أردنا  لذ�،  �ضليم.  ل ت�ضتخدم على نحو 

نو�جهها.
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“المزيد عن الحق في الغذاء” في نهاية هذا الدليل  انظر 

البداية

32

الحكاية

�صاقه.  فقد  اآدما  وزوج  ماريام  زوج  مات  الحرب.  بعد  �صهلة  لي�صت  الحياة 

قطعتي  زراعة  توا�صال  اأن  المراأتان  ا�صتطاعت  والتدريب،  وبالم�صاعدة 

الأولى. �صيرتها  اإلى  حياتهما  واإعادة  لأبنائهما  الغذاء  لتوفير  .الأر�س 

اأهداف الحكاية

القراء: ي�صتطيع  الحكاية  قراءة  بعد 

لغذائهم. النا�س  توفير  على  وانعكا�صاتها  الحرب  تاأثير  و�صف   u

للنا�س،  الغذائية  المعونة  تقديم  تتطلب  التي  الخا�صة  الحالت  تحديد   u
اإليها. التي يحتاجون  اأوجه الدعم الأخرى  و�صرح 

الأفراد والأ�صر والمجتمع  التي ينبغي اتخاذها من قبل  الإجراءات  تحديد   u
الطوارئ. حالت  بعد  حياتهم  بناء  على  النا�س  لم�صاعدة  والحكومة  المحلي 

مغزى الحكاية

– ل يح�صلون  – مثل الحروب والكوارث الطبيعية  اأو بعدها  اأثناء حالت الطوارئ  النا�س 

اإلى الدعم والرعاية  اأي�صا يحتاجون  على غذاء كاف ولبد من م�صاعدتهم. وهم 

حياتهم. بناء  واإعادة  القت�صادية  مواردهم  لتح�صين  والتدريب 

لبد من م�صاعد الذين يمرون بحالت طارئة لكي يتخل�صوا منها، وذلك من خالل دعم جهودهم لتوفير الغذاء   v
الأ�صرية. واأو�صاعهم  القت�صادية  مواردهم  لتح�صين  فر�س  وخلق  باأنف�صهم 

وتدريب  ورعاية  اإ�صافية  معونة  اإلى  والمعوقين،  والم�صنين  والمر�صى  كاليتامى  حظا،  الأ�صواأ  النا�س  يحتاج   v
اأخرى. النف�س مرة  – وقد ل ي�صتطيع بع�صهم العتماد على  تاأهيلهم  لإعادة 
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علينا اأن نفكر في عالمنا

33

المناق�صة

النقاط  على  مناق�صتك  ركز  معهم.  وناق�صها  الحكاية  في  التمعن  القراء  من  اأطلب 

�5 وعلى »بع�س الحقائق عن بلدي«  الواردة في »والآن، ماذا ترى؟« في �صفحة 

�صفحة  .في 

الكرتونية. الر�صوم  66 من كتاب 

هل فكرت في ....

الحرب؟ اأثناء  واأ�صرهم  للمزارعين  حدث  ماذا   G

القرية فكرة جيدة؟ في  للمزارعين  مدر�صة  افتتاح  كانت فكرة  لماذا   G

النا�س بعد الحروب؟ اإليه  ما الذي يحتاج   G

هل ي�صح اأن ....

الطوارئ؟ حالة  في  مجانية  اأغذية  على  النا�س  يح�صل   G

يبداأوا  لكي  وتدريبا  خا�صة  ورعاية  اإ�صافة  معونة  الحرب  اأ�صابتهم  الذين  النا�س  يتلقى   G 
جديد؟ من  حياتهم 

كل فرد ي�صتطيع اأن يقدم �صيئا 

وجيرانك  واأ�صدقائك  اأ�صرتك  مع  ومناق�صتها  الطوارئ  م�صكالت  عن  المعلومات  جمع  يمكنك   G 
لها. مدر�صتك وو�صع حلول  وفي 

 لقد عقدت العزم اأن بذل ق�صارى جهدي، واأ�صتنفد كل طاقتي لكي اأ�صمن اأن ل اأحد من 

اإلى فرا�صه جائعا    �صيراليون يذهب 

�صيراليون رئي�س  كاباه،  تيجان  اأحمد 

حقائق عن حالت الطوارئ

فيها  يت�صبب  التي  والكوارث  الطبيعية  بالكوارث  النا�س  من  الماليين  يتاأثر   3
والحروب. الآفات  الحرائق،  البراكين،  الزلزل،  الفي�صانات،  الجفاف،  الإن�صان: 

اأزمات تقت�صي م�صاعدات خارجية لمواجهة  40 بلدا  اإلى   30 في كل عام ي�صهد   3
الأزمات الحادة لنعدام الأمن الغذائي.

األف  األف قتيل و�0   50 خَلفت الحرب في �صيراليون التي امتدت لع�صر �صنوات   3
اأو �صاق يعني اأن المرء لم يعد قادرا  اأعيد تاأهيلهم واآلف المعوقين. وفقد يد 

لأ�صرته. اأو  لنف�صه  الغذاء  توفير  على 

ولم  زراعتها  فاأهملت  بالحروب  بليت  التي  البلدان  كباقي  و�صيراليون  الغذاء.  في  الحق  تنتهك  الحرب   3
منها  يترك  ولم  المحاربين  لتغذية  الحيوانات  و�صرقت  �صكانها،  اإ�صباع  القليل  الغذائي  الإنتاج  يكف 

وتبدد  والياب�س،  الأخ�صر  على  فق�صت  المحا�صيل  النار  اأحرقت  وقد  القطعان.  تكوين  لإعادة  القليل  اإل 

التالي. للمو�صم  البذور  وفقد  التربة  تدمير  ب�صبب  الزراعة  في  الأمل 
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طريقة العمل

ق�صم الم�صاركين اإلى مجموعتين. اأطلب من المجموعة الأولى اأن تمثل دور منظمة اإن�صانية.«ت�صور اأنه قد   .�

حدث زلزال مدمر في مكان ما وعليها اأن تقدم معونات لالإغاثة ل�صكان المكان. وبعد جمع مزيد من المواد 

.المفيدة لهذا الغر�س اكت�صفت اأن الطائرة �صغيرة ل ت�صتوعب كل هذه المواد. وعلى المجموعة اأن تختار 

ع�صر مواد من القائمة التالية ل�صحنها في الطائرة«.

اأطلب من المجموعة الثانية »اأن تمثل دور النا�س المت�صررين من الزلزال في قريتك ومدينتك. ولديك   .2.

الفر�صة لطلب معونات خارجية ل�صد احتياجاتك الأ�صا�صية. والطائرة معدة لحمل هذه المعونات ولكنها �صغيرة 

ل ت�صتوعب كل �صيء. وعلى هذه المجموعة اأي�صا اأن تختار ع�صر مواد من القائمة لتحميلها في الطائرة«.

اإمدادات الإغاثة

�صكركتب مدر�صيةاأدويةاأدوات زراعيةبطاطين

خيامبذوراأقالمدقيقاأغذية معلبة

معجون اأ�صناناأحذيةاأرزوقودماء نقي

لعب اأطفالملحلمبات كيرو�صين�صابونمالب�س

حدد وقتا من �0 اإلى �5 دقيقة لعمل القائمة ثم قارن بين قائمتي الفريقين وناق�صهما.  .3

اأ�صئلة للتفكير

ما هي الأ�صياء المطلوبة فورا للنا�س في حالت الطوارئ؟

ما هي الأ�صياء المطلوبة بعد حالت الطوارئ لم�صاعدة النا�س على بداية حياتهم مرة اأخرى؟

طريقة العمل

ق�صم الم�صاركين اإلى مجموعات. اطلب منهم اأن يقوموا بدور مرا�صلي الراديو اأو التليفزيون – وعليهم اأن   .�

ينتجوا برنامجا عن اأثر الكوارث الطبيعية والحروب وذلك بجمع معلومات عن بلد واحد اأو اإقليم على الأقل 

تعر�س موؤخرا لكارثة طبيعية )اإع�صار، ت�صونامي، زلزال، جفاف ..الخ(. يمكنهم التحدث اإلى ال�صلطات 

المحلية وممثلي الحكومة ومنظمات الطوارئ والإغاثة، وممثلي الأمم المتحد وال�صحف والمجالت.

على كل مجموعة اإعداد تقرير موجز بالمعلومات التي جمعتها. وهذا التقرير يف�صر للم�صاهدين اأو   .2

الم�صتمعين تاأثير الحرب اأو الكارثة الطبيعية على اإمكانية توفير النا�س لغذائهم.

تختار كل مجموعة متحدثا با�صمها لتقديم التقرير وتلخي�صه في النهاية ثم التعليق على ال�صوؤالين التاليين:  .3

هل هناك مناطق تتعر�س اأكثر من غيرها دائما لهذه الكوارث؟  u
ما هو تاأثير الحروب والكوارث الطبيعية على الإمدادات الغذائية لل�صكان؟  u

على باقي المجموعة اأن تقدم التقرير م�صحوبا بموؤثرات مختلفة، كا�صتخدام الو�صائل ال�صمعية والمو�صيقى   .4

والأغاني. وعليك اأن ت�صجعهم على ذلك، فهذا برنامج للراديو اأو التليفزيون.

التعريف باأن النا�س في حالت 

الطوارئ يحتاجون اإلى م�صاعدات 

مبا�صرة لموا�صلة الحياة ومزيد من 

الدعم لإعادة بناء حياتهم.

اأوراق، ن�صختان من قائمة 30 دقيقة

»اإمدادات الإغاثة«، اأقالم ر�صا�س 

اأو حبر

خطة الطوارئ

تقرير خا�س

�صرح اآثار الحروب والكوارث 

الطبيعية على الإمدادات 

الغذائية لل�صكان

فرخ ورق كبير واأفالم ملونة، 45 دقيقة

معلومات عن الحرب اأو الكوارث 

الطبيعية
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طريقة العمل

ا�صتخدام الر�صم التالي في عمل مخطط لحالة الطوارئ. في منت�صف الورقة الكبيرة اأكتب: »وقعت حالة   .�

طوارئ في قريتنا اأو مدينتنا«.

اطلب من المجموعة اأن تختار حالة طارئة محددة: الحرب، الجفاف، الفي�صان، الزلزال .. الخ.  .2

اطلب من المجموعة اأن تكتب في ال�صكل اأهم عواقب هذه الحالة. يمكن اأن ت�صتعين بالأمثلة التالية ولكن   .3

ي�صتح�صن اأن ت�صجع الأفراد على ابتكار اأمثلة جديدة من عندهم مثل: تحطم منزلنا، حرقت مزرعتنا، 

�صرقت حيواناتنا، لي�س هناك طبيب اأو ممر�صة، اأغلقت المدار�س والأ�صواق، دمرت الطرق، اإمدادات المياه 

اأ�صبحت �صحيحة وغير اآمنة. وهكذا يمكنهم اإ�صافة كل ما ي�صتطيعون تخيله.

�صجل هذه الوقائع وناق�س معهم تاأثيرها على حياة الأ�صرة. مثل: ل ن�صتطيع اإنتاج الغذاء في حقولنا، لي�س   .4

لدينا قدرة على البيع اأو ال�صراء. لي�س لدينا اأدوات اأو حيوانات نفلح بها الأر�س. لي�س لدينا بذور. يداهمنا 

�صبح الجوع ول ن�صتطيع ك�صب نقود. بداأ النا�س يعانون المر�س ب�صبب المياه. اأ�صبح النا�س في غاية ال�صعف 

نتيجة �صحة الماء والغذاء.

الآن اطلب من المجموعة اأن تختار نوعا اأو اثنين من المعونة ل�صتعادة حياتها. اطلب من الأفراد كتابة ذلك   .5

في ال�صكل في خانة »العمل« وبين الأثر الإيجابي له على الأ�صر في القرية.

اإ�صافات تو�صيحية:

بعد النتهاء من ال�صكل ي�صتطيع الأفراد ت�صميم وتمثيل عر�س م�صرحي يبين محاولت الأ�صر لإعادة حياتها بعد 

حالت الطوارئ.

الم�صادر

العالمي الأغذية  www.wfp.orgبرنامج 
Food Forcewww.food-force.com

Sierra Leonewww.sierra-leone.org
Darfur is Dyingwww.darfurisdying.com

The Right to Live in Peacewww.wagggsworld.org

بداية قرية

معرفة اأثر معونات الطوارئ في 

حياة النا�س

.فرخ ورق كبير، اأقالم ملونة 30 دقيقة

لكل مجموعة
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“المزيد عن الحق في الغذاء” في نهاية هذا الدليل  انظر 

اأحدا نترك  لن 

36

الحكاية

المنزل  المدر�صة كاأخيهما يو�صف، ولكن عملهما في  اإلى  الذهاب  اأرادت تينا وجان 

للماء قرب  الأم لعدد من الدجاج وافتتاح م�صدر جديد  مطلوب. وبف�صل تربية 

كغيرهما  الدرو�س  بع�س  تعلما  حيث  المدر�صة  اإلى  الذهاب  بو�صعهما  اأ�صبح  المنزل 

التالميذ. من 

اأهداف الحكاية

القراء: ي�صتطيع  الحكاية  قراءة  بعد 

الأولد والرجال بما في ذلك  اأن للفتيات والن�صاء نف�س حقوق  مناق�صة كيف   u
والفر�س. الفوائد 

نق�س  مر�س  يعانون  الذين  للنا�س  والتغذية  ال�صحية  الرعاية  اأهمية  �صرح   u
المكت�صب/الإيدز. المناعة 

المحلي  الأفراد والأ�صر والمجتمع  التي تتخذ من قبل  الإجراءات  تحديد   u
والفئات  والفتيات  الن�صاء  تواجه  التي  الم�صكالت  في  للم�صاعدة  والحكومة 

غذائية. م�صكالت  تواجه  التي  ال�صعيفة  الأخرى 

مغزى الحكاية

والفر�س.  المزايا  بنف�س  يتمتعن  اأن  ولبد  والرجال،  الأولد  حقوق  نف�س  والفتيات  للن�صاء 

ال�صعيفة  والفئات  والفتيات  الن�صاء  تواجه  التي  للم�صكالت  خا�صة  اأهمية  اإعطاء  ويجب 

المكت�صب/الإيدز  المناعة  نق�س  بمر�س  الم�صابة  المجموعات  ذلك  في  بما  الأخرى، 

الغذاء. على  الح�صول  في  وم�صاعدتها 

اأخرى. اأمرا�س معدية  اأو  الإيدز  للذين يعانون مر�س  الغذائية  ينبغي تركيز الهتمام على الحتياجات   v

التعليم  ذلك  في  بما  الرجال،  مثل  والن�صاء  للفتيات  المت�صاوية  والفوائد  والفر�س  الكامل  الحق  ت�صجيع  يجب   v
الممتلكات. من  وغيرها  الأر�س  وميراث  امتالك  وحق  والتكنولوجيا،  والمياه  والأر�س  كالقرو�س  الإنتاج  وموارد 
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VAi 

علينا اأن نفكر في عالمنا

3�

المناق�صة

النقاط  على  مناق�صتك  ركز  معهم.  وناق�صها  الحكاية  في  التمعن  القراء  من  اأطلب 

85 وعلى »بع�س الحقائق عن بلدي«  الواردة في »والآن ماذا ترى؟« في �صفحة 

الكرتونية. الر�صوم  �6 من كتاب  في �صفحة 

هل فكرت في ....

اأ�صرة تينا وجين؟ كيف غير م�صروع الأم حياة   G

وجين؟ تينا  م�صتقبل  تح�صين  في  المدر�صة  اإلى  الذهاب  ي�صاعد  كيف   G

هل ي�صح اأن ....

القرو�س ؟ الأر�س والميراث والح�صول على  التعليم وامتالك  الرجال في  لي�صت لهن نف�س فر�س  الن�صاء   G

؟ العي�س  اأجل  من  لالإيدز  ويتعر�صن  اأج�صادهن  يبعن  الفتيات  بع�س   G

؟ �صدهم  التمييز  من  حالة  بالإيدز  الم�صابون  يعاني   G

 كل فرد ي�صتطيع اأن يقدم �صيئا 

ت�صتطيع. ما  بقدر  م�صاعدته  وحاول  والدعم  الم�صاعدة  اإلى  يحتاج  منك  قريب  �صخ�س  عن  ابحث   G

الف�صاء والت�صالت عبر اأ�صالفنا يحلمون به: اكت�صاف  اأن نقوم بما كان  اليوم ا�صتطعنا   .. 

العالم ل يح�صلون على كفايتهم من  الماليين حول  القلب، ولكن مازال  ال�صناعية وزراعات  الأقمار   

الغذاء ول ينبغي اأن ي�صير الأمر على هذا النحو   

اأفريقية مغنية  مكيبا،  ماريام 

حقائق عن المراأة

من بين كل ع�صرة جائعين في العالم �صبعة من الفتيات والن�صاء.  3

تنتج المراأة الكثير من الأغذية على م�صتوى العالم. وفي اأفريقيا تبلغ ن�صبة الن�صاء   3
بين المزارعين80 في المائة ، وفي اآ�صيا 60 في المائة. والمراأة تبذر الحبوب وترعى 

النبات وتح�صده وتعد الطعام.

ن�صبة الأمية بين الن�صاء تبلغ ثلثي العدد الإجمالي لالأميين في العالم وهو 880.  3
مليون ن�صمة.

وظائف المراأة تمثل ثلثي الوظائف التي ي�صغلها الرجال.  3

ن�صف عدد الم�صابين بفيرو�س الإيدز في العالم من الن�صاء. وفي اأفريقيا، حيث ينت�صر الوباء ب�صدة، يبلغ   3
معدل اإ�صابة الن�صوة ال�صغار ثالثة اأ�صعاف الرجال.

هناك �� مليون من اليتامى ب�صبب الإيدز يف اأفريقيا، معظمهم ل يعرف كيف تنتج اأمهاتهم الغذاء وتعد الطعام.  3

حق المراأة في الغذاء اأمر اأ�صا�صي نظرا لدورها الحيوي وم�صوؤوليتها في توفير الغذاء لأ�صرتها وتوفير الرعاية   3
لها.

ين�س الهدف الإنمائي الثالث لالأمم المتحدة على الم�صاواة بين الجن�صين ودعم دور المراأة.  3
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ن�صطة الأ

38

طريقة العمل

ق�صم المجموعات اإلى ثالثة فرق مت�صاوية: »اأ�صرتي« و«مدر�صتي« و«ال�صلطات المحلية« اأعط كل فريق   .�

عددا مت�صاويا من الأوراق والأقالم.

اأر�صم ثالث دوائر كبيرة على الأر�س با�صتخدام الع�صا اأو الطبا�صير – دائرة لكل فريق. حدد نقطة البداية   .2

على بعد 20 خطوة من الدوائر.

اأطلب من كل فريق اأن يتجمع عند نقطة البداية ليناق�س الخطوات التي ت�صاعد الن�صاء والفتيات على حل   .3

م�صكلة الح�صول على الغذاء.

اأعط اأ�صارة البدء )�صيحة اأو �صفارة(، تبداأ الفرق في كتابة ت�صوراتها عن حل الم�صكلة ح�صب دور كل منها،   .4

بحيث تكون كل فكرة في ورقة م�صتقلة. عندئذن يهرول اأحد الأفراد لي�صع الورقة في دائرته. يك�صب 

الفريق الذي ي�صجل اأح�صن الأفكار.

اأ�صئلة للتفكير

هل يمكن لأ�صرتك اأو مدر�صتك اأو ال�صلطات المحلية تنفيذ هذه الأفكار؟

كيف تتعاون هذه الجهات في تنفيذ ذلك؟

طريقة العمل

اجمع بع�س المعلومات عن الإيدز في بلدك اأو في البلدان الأخرى.  .�

ا�صتعر�س هذه المعلومات وناق�صها مع المجموعة لالإعداد للحدث عن “اليوم العالمي لالإيدز” . ويمكن تنظيم   .2

دورة عن تعبئة الراأي العام ب�صاأن مر�س نق�س المناعة المكت�صبة/الإيدز في �صكل حفل مو�صيقي اأو معر�س 

لل�صور اأو عمل م�صرحي اأو �صيء من هذا القبيل.

خطط لهذا الحدث واأعد له الإجراءات المطلوبة.  .3

اأعلن عنه جيدا قبل بدايته واأطلب من اأكبر عدد من الن�صاء الم�صاركة فيه اأو ح�صوره.  .4

مالحظة

ينظم اليوم العالمي لالإيدز في � دي�صمبر/كانون الأول من كل عام. لمزيد من المعلومات عن تنظيم فعاليات هذا 

اليوم، اقراأ �صفحة �5 من هذا الدليل.

حتديد اخلطوات التي ت�صاعد على 

حل م�صكالت الفتيات والن�صاء الالئي 

يواجهن م�صكلة احل�صول على الغذاء

.ورق واأقالم، طبا�صير 20 دقيقة

اأو ع�صا للر�صم على الأر�س

المبادرة بالعمل

اليوم العالمي لالإيدز

.التوعية بخطورة

 مر�س الإيدز

.مل�صقات لالإعالن 3 اجتماعات

عن الحدث
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ن�صطة الأ

39

طريقة العمل

اأخبر المجموعة اأنها �صت�صتمع اإلى الحكاية التي �صتمثلها ال�صخ�صيات التالية:  .�

بيتي، فتاة عمرها �5 عاما  u
روز، اأم بيتي  u
اأعمام بيتي  u

اأطلب من الأفراد الجلو�س. يغم�س كل منهم عينية ويت�صور ما تقوله. ثم اقراأ هذا الن�س: “هذه ق�صة الفتاة   .2

بيتي ، عمرها خم�صة ع�صر عاما. ذات يوم مات والدها المري�س في م�صت�صفى عام. عندما علمت بيتي 

بالخبر اأ�صرعت اإلى المرعى لإنقاذ المعز المملوكة لها ولأمها روز قبل اأن ياأتي اأعمامها وي�صتولون على 

الأر�س والحيوانات، فالتقاليد في بلدها تعطي الأقارب الذكور الحق في امتالك ميراث الأيتام والأرامل. 

وعندما و�صل اأقارب الزوج اأخبرتهم روز باأن زوجها اأو�صى لها ولبنتها بالأر�س والحيوانات لكي ي�صتطيعا 

العي�س. لكن الأقارب هددوا الأم بحرق البيت اإذا اأ�صرت على راأيها. فما الذي ت�صتطيع بيتي وروز عمله 

للحفاظ على حقوقهما؟ قالت اأم روز: لبد اأن نطلب الم�صاعدة، ولكن ما الذي ي�صتطيع الآخرون في 

دائرتنا عمله؟”

ق�صم الم�صاركين اإلى مجموعات، كل منها تتكون من 6 اإلى 8 اأفراد. وكل مجموعة عليها اأن تناق�س   .3

الخطوات التي ينبغي اأن تتخذها بيتي وروز لحماية حقوقهما، و�صع نهاية معقولة للعر�س.

ا�صنع العرائ�س، واأقم م�صرحا �صكليا ثم ق�صم الأدوار. يمكنك ر�صم الوجوه على اأ�صابع اليد وا�صتخدام   .4

الأيدي كعرائ�س.

قدم هذا العر�س الم�صرحي للفرق الم�صاركة اأو لالأطفال الآخرين اأو حتى الكبار.  .5

نق�س المناعة المكت�صبة/الإيدز، التغذية والأمن الغذائي

يوؤثر نق�س المناعة المكت�صبة/الإيدز على التغذية والأمن الغذائي ويقلل قدرة الأفراد والأ�صر على توفير 

الأغذية والرعاية الالزمة، كما يجعل من ال�صعب على المجتمعات المحلية توفير الخدمات الأ�صا�صية والدعم لمن 

يحتاجون. وي�صيب هذا المر�س اأول ما ي�صيب الأفراد المنتجين في الأ�صرة فيعجزون عن توفير الغذاء والرعاية 

لأ�صرهم. وهذا يوؤدي اإلى �صوء تغذية الآخرين وي�صاعف من احتمال اإ�صابتهم بالفيرو�س. والمر�س نف�صه ي�صاعد 

على �صوء التغذية لأنه يقلل �صهية الفرد للطعام ويوؤثر على امت�صا�س المواد المغذية في الج�صم. ومن المفرو�س 

اأن يكون غذاء الم�صابين بالإيدز غذاء جيدا بوجه خا�س، واأن تكون وجباتهم �صحية ومتوازنة العنا�صر وكاملة. 

فالوجبة الجيدة تمنع نق�س الوزن وت�صاعد المري�س على البقاء ب�صحة فترة اأطول.

الم�صادر

HIV/AIDS and Food Securitywww.fao.org/hivaids
Living Well with HIV/AIDSwww.fao.org/docrep

Joint United Nations Programme on AIDS www.unaids.org
Youth AIDS Coalitionwww.youthaidscoalition.org 

UN WomenWatch           www.un.org/womenwatch 
Food for Women          www.wfp.org/food_aid/food_for_women 

UN and Status of Women www.un.org/Conferences/Women/

هذه اأر�صنا

.لبيان اأهمية حماية الحق 

في الغذاء بالن�صبة لالأيتام 

والأرامل

اأدوات لعمل دمي اأو عرائ�س 90 دقيقة

»م�صرح للعرائ�س«: جوارب قدمية، 

قما�س، اأكيا�س ورقية، اأوراق ملونة، 

ع�صى، �صمغ، اأقالم ملونة.
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الغذاء في  الحق  المزيد عن 
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°٠

°٠°٠

°١٨٠°-٩٠°-٤٥- °٤٥°١٣٥°١٨٠

°٤٥°٤٥

°١٣٥°٩٠-

°٤٥°٠-

°٤٥°-٤٥-

°١٨٠°-٩٠- °٤٥°١٣٥°١٨٠ °١٣٥°٩٠-

852 مليون �صخ�س ل يح�صلون على ما يكفيهم من غذاء كل يوم. .3

المزمن. اأو  الحاد  التغذية  الخام�صة يعانون �صوء  200 مليون طفل تحت �صن  .3

المعدنية  والأمالح  الفيتامينات  نق�س  اأو  التغذية  نق�س  ب�صبب  عام  كل  يموتون  طفل  ماليين   5 .3
الأ�صا�صية.

ال�صحة  �صعف  اإلى  ويوؤديان  الأ�صر  لماليين  �صديدة  معاناة  في  التغذية  و�صوء  الجوع  يت�صبب   3
الدواء والرعاية على  ارتفاع تكاليف  اإلى  التعليم والإنتاج والدخل، كما يوؤديان  وفقدان فر�س 

الأ�صر.

بين  للموت  التعر�س  مخاطر  ويزيدا  والج�صمي  العقلي  النمو  على  الغذاء  ونق�س  التغذية  فقر  يوؤثر   3
والتخلف  الج�صدية  الإعاقة  عن  ف�صال  والمالريا،  والح�صبة  كالإ�صهال  اأمرا�س  عدة  ب�صبب  الأطفال، 

العقلي.

مقاومة  ن�صبة  وانخفا�س  النمو  �صعف  اإلى  ذلك  يوؤدي  التغذية:  ب�صوء  وعالقتهما  والطاقة  الربوتني  .3
الأخرى. الطاقة والبروتين والمغذيات  الغذاء ل يكفي احتياجات الج�صم من  الأمرا�س، لأن 

النمو  الأطفال، وي�صاعد على نق�س  الب�صر والعمى والموت بين  اإلى �صعف  األف يوؤدي  نق�س فيتامني  .3
العدوى ب�صبب  والوفاة  المر�س  احتمالت  يزيد  كما  الج�صدي 

الأمرا�س  النمو و�صعف مقاومة  الدم، وم�صاكل مرتبطة بالحمل، وتوقف  اإلى فقر  نق�س احلديد يوؤدي  .3
الحديد  بنق�س  الم�صابين  عدد  ويقدر  العقلي.  والن�صاط  النمو  في  المدى  طويل  و�صعف  المعدية 

�صخ�س. مليار   �.� بنحو 

الغدة  وت�صخم  الإنجاب  وف�صل  العقلي  والتخلف  للمخ  دائم  تلف  في  يت�صبب  قد  اليود  نق�س  .3
�صخ�س. ملياري  اليود  بنق�س  لالإ�صابة  المعر�صين  عدد  ويبلغ  الدرقية. 

العـالم في  ع  الجو  خريطة 

حقائق عن الجوع

°٠

°٠°٠

°١٨٠°-٩٠°-٤٥- °٤٥°١٣٥°١٨٠

°٤٥°٤٥

°١٣٥°٩٠-

°٤٥°٠-

°٤٥°-٤٥-

°١٨٠°-٩٠- °٤٥°١٣٥°١٨٠ °١٣٥°٩٠-

آسيا

أوسيانيا

أفريقيا

أوروبا

احمليط الهادي

أنترانتيقا

احمليط املتجمد الشمالي

احمليط الهندي

ال�سكان التغذية بين  لنق�ص  المئوية  الن�سبة 

2004-2002

%50-35

%5<

 بيانات <%50

غير متاحة

%24-15%34-25 %14-5
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°٠

°٠°٠

°١٨٠°-٩٠°-٤٥- °٤٥°١٣٥°١٨٠

°٤٥°٤٥

°١٣٥°٩٠-

°٤٥°٠-

°٤٥°-٤٥-

°١٨٠°-٩٠- °٤٥°١٣٥°١٨٠ °١٣٥°٩٠-

852 مليون �صخ�س ل يح�صلون على ما يكفيهم من غذاء كل يوم. .3

المزمن. اأو  الحاد  التغذية  الخام�صة يعانون �صوء  200 مليون طفل تحت �صن  .3

المعدنية  والأمالح  الفيتامينات  نق�س  اأو  التغذية  نق�س  ب�صبب  عام  كل  يموتون  طفل  ماليين   5 .3
الأ�صا�صية.

ال�صحة  �صعف  اإلى  ويوؤديان  الأ�صر  لماليين  �صديدة  معاناة  في  التغذية  و�صوء  الجوع  يت�صبب   3
الدواء والرعاية على  ارتفاع تكاليف  اإلى  التعليم والإنتاج والدخل، كما يوؤديان  وفقدان فر�س 

الأ�صر.

بين  للموت  التعر�س  مخاطر  ويزيدا  والج�صمي  العقلي  النمو  على  الغذاء  ونق�س  التغذية  فقر  يوؤثر   3
والتخلف  الج�صدية  الإعاقة  عن  ف�صال  والمالريا،  والح�صبة  كالإ�صهال  اأمرا�س  عدة  ب�صبب  الأطفال، 

العقلي.

مقاومة  ن�صبة  وانخفا�س  النمو  �صعف  اإلى  ذلك  يوؤدي  التغذية:  ب�صوء  وعالقتهما  والطاقة  الربوتني  .3
الأخرى. الطاقة والبروتين والمغذيات  الغذاء ل يكفي احتياجات الج�صم من  الأمرا�س، لأن 

النمو  الأطفال، وي�صاعد على نق�س  الب�صر والعمى والموت بين  اإلى �صعف  األف يوؤدي  نق�س فيتامني  .3
العدوى ب�صبب  والوفاة  المر�س  احتمالت  يزيد  كما  الج�صدي 

الأمرا�س  النمو و�صعف مقاومة  الدم، وم�صاكل مرتبطة بالحمل، وتوقف  اإلى فقر  نق�س احلديد يوؤدي  .3
الحديد  بنق�س  الم�صابين  عدد  ويقدر  العقلي.  والن�صاط  النمو  في  المدى  طويل  و�صعف  المعدية 

�صخ�س. مليار   �.� بنحو 

الغدة  وت�صخم  الإنجاب  وف�صل  العقلي  والتخلف  للمخ  دائم  تلف  في  يت�صبب  قد  اليود  نق�س  .3
�صخ�س. ملياري  اليود  بنق�س  لالإ�صابة  المعر�صين  عدد  ويبلغ  الدرقية. 

العـالم في  ع  الجو  خريطة 

أمريكا الالتينية

أمريكا الشمالية
احمليط الهادي

احمليط الهادي

احمليط األطلسي

احمليط األطلسي

خط الإ�ستواء
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نحو عالم اأف�صل

اأو حكومة على »اإعالن الألفية«  �89 رئي�س دولة  2000، وقع  في موؤتمر قمة الأمم المتحدة لالألفية عام 

اأهداف  20�5. وقد اعتمدت ثمانية  الب�صر بحلول عام  اأف�صل لكل  وتعهدوا بالعمل �صويا لخلق عالم 

عالمية. �صراكة  �صمن  �صويا  بالعمل  والفقيرة  الغنية  الدول  بموجبها  تتعهد  لالألفية  اإنمائية 

الأهداف الإنمائية لالألفيةالحلقة المفرغةحقائق عالمية 

اجلوع والفقر

اأكثر من مليار �صخ�س يعي�صون   v
باأقل من دولر في اليوم. منهم 238.

مليون من ال�صباب.

852 مليون �صخ�س ل يح�صلون  .v
على ما يكفيهم من الغذاء كل يوم

الجوع يقلل الإنتاج ويوؤدي اإلى   u
الفقر.

الفقر يمنع النا�س من اإنتاج اأو   u
�صراء ما يحتاجون اإليه من 

الغذاء.

�.– الق�صاء على الفقر المدقع 

والجوع

خف�س ن�صبة الذين يعي�صون   G
باأقل من دولر في اليوم اإلى 

الن�صف وكذلك اأعداد الذين 

يعانون الجوع.

التعليم

��5 مليون طفل ل يذهبون  .v
اإلى المدر�صة البتدائية. ثالثة 

اأخما�صهم من البنات.

ن�صف الأطفال الذين يبداأون   v
الدرا�صة ل يكملونها.

الأطفال الجوعى يبداأون   u
.المدر�صة متاأخرين، وقد 

ل يذهبون اأ�صا�صا وتح�صيلهم 

اأقل ول ي�صتمرون في الدار�صة.

نق�س التعليم يقلل فر�س   u
الك�صب ويزيد مخاطر الجوع.

2.– حتقيق تعليم اأويل عاملي

�صمان اأن يكمل كل الأولد   G
والبنات تعليمهم في المدار�س 

البتدائية.

متكني الن�صاء

ثلثا الأميين في العالم من الن�صاء.  v

في 2003، �صغلت المراأة �0% فقط   v
.من المقاعد البرلمانية في بالدها 

و 6 % من المنا�صب الوزارية.

الجوع يقلل النتظام في   u
الدرا�صة للبنات اأكثر من الأولد.

انكار حق المراأة في الموارد   u
والخدمات بالقيا�س اإلى الرجل.

3.– ت�صجيع امل�صاواة بني اجلن�صني 

ومتكني املراأة

الق�صاء على التمييز بين   G
الجن�صين في جميع مراحل 

التعليم.

�صحة الأطفال

يموت �� مليون طفل كل عام من   v
اأمرا�س وبائية، اأي 30 األف طفل كل 

يوم.

اأكثر من ن�صف حالت الوفاة   u
بين الأطفال �صببه الجوع و�صوء 

التغذية.

4.– خف�س معدل الوفاة بني الأطفال

خف�س معدل الوفاة بمقدار   G
الثلثين لالأطفال تحت �صن 

الخام�صة.

�صحة الأمهات

يموت كل عام 500  األف امراأة   v
ب�صبب م�صاكل الحمل والولدة

يوؤدي �صوء التغذية اإلى زيادة   u
مخاطر الموت بالن�صبة للحوامل 

والى مواليد ناق�صي الوزن.

5.– حت�صني �صحة الأمهات

خف�س معدل موت الأمهات   G
بمقدار ثالثة اأرباع معدله 

الحالي.
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الأهداف الإنمائية لالألفيةالحلقة المفرغةحقائق عالمية 

نق�س املناعة املكت�صبة/الإيدز، 

املالريا والأمرا�س الأخرى

8 اآلف �صخ�س يموتون كل يوم  .v
ب�صبب الإيدز و�5 مليون طفل 

يفقدون الأب اأو الأم اأو كليهما 

ب�صبب هذا المر�س.

ت�صيب المالريا 500 مليون �صخ�س   v
وتقتل اأكثر من مليون �صخ�س كل 

عام.

الم�صابون ب�صوء التغذية اأقل   u
قدرة

على مقاومة المر�س، بما في ذلك 

الإيدز والمالريا.

الأطفال الجائعون �صعف عدد   u
الذين يموتون ب�صبب المالريا.

الجوع يوؤدي اإلى ت�صرفات تزيد   u
مخاطر انت�صار الإيدز.

6.– مكافحة نق�س املناعة 

املكت�صب/الإيدز والأمرا�س 

الأخرى.

وقف انت�صار الإيدز والبدء في   G
عك�س م�صاره، وكذلك المالريا 

والأمرا�س الخطيرة الأخرى.

البيئة

2.� مليار �صخ�س يعانون نق�س  .v
مياه ال�صرب الماأمونة.

2.4 مليار يعي�صون بدون دورات  .v
مياه.

�00 مليون �صخ�س على الأقل  .v
يعي�صون في اأكواخ.

الجوع يدفع الفقراء اإلى   u
ا�صتخدام الموارد بطريقة غير 

م�صتدامة.

الحفاظ على النظام البيئي   u
وتح�صينه ربما يخف�س معدلت 

الجوع بين فقراء الريف.

�.– �صمان ال�صتدامة البيئية

الحد من خ�صارة الموارد البيئية  G

تخفي�س عدد الذين يعي�صون   G
بدون مياه ماأمونة وخدمات 

اإ�صحاح اأ�صا�صية اإلى الن�صف.

تح�صين حياة �صاكني الأكواخ.  G

امل�صاركة

البلدان الأكثر فقرا ل ت�صتطيع   v
تحقيق الأهداف من � اإلى � بدون 

م�صاعدة وبدون فر�س تجارية 

وقرو�س من الدول الغنية.

التعريفات الجمركية على الواردات   v
اأكثر باأربعة اأمثال للدول النامية 

عن نظيرتها في الدول المتقدمة.

الدعم الزراعي في الدول الغنية   v
اأعلى بكثير من حجم م�صاعدتها 

للدول الفقيرة.

التنمية الزراعية والريفية   u
تخف�س معدل الجوع. والدعم 

المالي والقت�صادي وال�صيا�صي 

�صروري لدفع عجلة هذه 

التنمية.

على حكومات البلدان   u
الفقيرة اأن تزيد ا�صتثماراتها 

في مجالي التنمية الريفية 

والزراعية.

8.– تطوير �صراكة عاملية

خف�س التعريفات والديون   G
وزيادة المعونة للبلدان 

الفقيرة.
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الغذاء حق اأ�صا�صي من حقوق الإن�صان

اأحرارا ل فرق بينهم في الكرامة والحقوق، ومنها حق الغذاء. ولد النا�س 

كل فرد له الحق في الغذاء، يت�صاوى في ذلك جميع الب�صر.

اإح�صانا. اأو  اإنه حق ولي�س تف�صال 

اأو »ال�صتحقاق«. هذا الحق طبيعي ل يقوم على الأهلية 

اأداة لل�صراع. اأو  اأو ك�صالح  ل يمكن ا�صتخدام هذا الحق كو�صيلة لالبتزاز 

التمتع بهذا الحق بعزة وكرامة الغذاء  ي�صمن الحق في 

اإطعامهم. مجرد  ولي�س  ولأ�صرهم،  لأنف�صهم  الغذاء  توفير  في  الحق  لهم  النا�س  كل 

م�صرفا. لي�س  اأمر  ا�صتجدائه  اأو  الغذاء  ت�صول 

الخزي. اأو  لالإذلل  كو�صيلة  تف�صيره  ينبغي  ل  الغذائية  المعونة  اأو  الم�صاعدة  تلقى 

اأخرى. اإن�صانية  بحقوق  مرتبط  الغذاء  في  الحق 

ال�صحة من  م�صتوى  باأعلى  التمتع  في  اأ�صا�صيان الحق  عامالن  المنا�صبة  والتغذية  الكافي  الغذاء 

الجيدة. لل�صحة 

العمل في  ل�صراء الحق  كاف  دخل  ك�صب  يعني  وظيفة  على  الح�صول 

للحياة. الأ�صا�صية  والحتياجات  الأغذية 

الجتماعي ال�صمان  في  والم�صنون الحق  )المر�صى  يكفيهم  دخال  يملكون  ل  الذين  هوؤلء 

المجتمع  من  المعونة  في  الحق  لهم  والأيتام(  والعجزة 

والحكومة. المحلي 

التعليم في  الجوع.الحق  مخاطر  لتقلي�س  واأداة  للك�صب  و�صيلة  التعليم 

�صروري  ال�صحية  والوجبات  ال�صليمة  التغذية  تعليم 

الغذائية. اختياراتنا  لتحديد 

الراأي والتعبير اأبداء  لكل فرد الحق في اإبداء راأيه، واأن يحترم هذا الراأي في حق الحرية في 

اأمنه الغذائي. دور الإعالم  �صنع القرارات التي توؤثر على 

المبادرة. على  والت�صجيع  التوعية  هو  الحر 

ال�صلمي  التظاهر  في  الحرية  حق 

والتجمعات

ال�صيا�صات  وا�صعي  على  لل�صغط  و�صيلة  الجمعيات  تكوين 

الغذائي. بالأمن  الخا�صة  القرارات  و�صانعي 
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لكل فرد الحق في غذاء كاف ومغذ وماأمون

معنى تفعيل احلق يف الغذاء و�صمان التحرر من اجلوع و�صوء التغذية هو ح�صول النا�س في جميع الأوقات 

لما يلي: الغذاء طبقا  على 

غذاء كاف من حيث القيمة والكمية والتنوع ل�صد الحتياجات الغذائية؛  u

غذاء خال من اأي مواد موؤذية؛  u

غذاء يتنا�صب وثقافة كل فرد.  u

نحو  على  وا�صتخدامه  دائما  لتوفيره  والقت�صادية  البدنية  القدرة  توافر  هو  الغذاء  على  الح�صول  معنى 

�صليم

القدرة البدنية، توافر الغذاء لكل فرد في كل مكان وكل ظرف، بما في ذلك النا�س   u
الذين يعي�صون في مناطق نائية وال�صعفاء والمعوقون؛

القدرة القت�صادية: اأ�صعار منا�صبة ودخل كاف ل�صراء الأغذية، ول ينبغي اأن تمثل   u
تكاليف الغذاء تهديدا لقدرة الفرد ال�صرائية اأو عائقا يحول دون توفير احتياجاته 

الأ�صا�صية؛

التوافر الدائم: لليوم والغد وبعد الغد بطريقة م�صتدامة؛  u

ال�صتخدام ال�صليم: الماء النظيف، التداول الماأمون لالأغذية، الجوانب ال�صحية، الوقاية   u
من الأمرا�س وعالجها )الإ�صهال، والطفيليات، والمالريا، والإيدز(، المعارف والمهارات في 

اأعداد الأغذية، العادات الغذائية وتوزيع الأغذية بين اأفراد الأ�صرة طبقا لحتياجات كل 

فرد، ج�صمية اأو نف�صية.

الخا�س. بمجهوده  لنف�صه  الغذاء  توفير  من  واأ�صرته  فرد  كل  تمكين  ينبغي 

المنا�صبة لكل فرد بحيث يكون قادرا  لكي ن�صمن الح�صول على غذاء كاف، لبد من خلق الظروف 

اأو يكون قادرا على ك�صب دخل يكفي ل�صراء  اإليه من غذاء لنف�صه ولأ�صرته،  اإنتاج ما يحتاج  على 

والطاقة. المغذيات  من  احتياجاته  ل�صد  غذائه 
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.تبذل الحكومات اأق�صى ما في و�صعها لت�صمن الحق 

في الغذاء للجميع

الغذاء لأنف�صهم بحرية وكرامة، بما في ذلك  النا�س من توفير  التي تمكن  المنا�صبة  البيئة  الحكومات  اأن توفر  لبد 

والثقافية. وال�صيا�صية  الجتماعية  والأو�صاع  الم�صتقر  القت�صاد 

يلي: بما  الوطنية  الحكومات  تلتزم 

ت�صمن بال متييز اأن كل فرد يملك القدرة المادية والقت�صادية للح�صول على غذاء كاف وماأمون  .u
ومغذ لكي يتحرر من ربقة الجوع، واأل تتخذ اأي اإجراء من �صاأه الحيلولة دون ذلك.

المنا�صبة لهم بحيث ي�صبحوا قادرين على توفير الغذاء  ت�صجع النا�س ومتكنهم وتخلق الفر�س  .u
ولأ�صرهم. لأنف�صهم 

الوفاء به اأن تحترم وتحمي الحق في الغذاء وتعمل على  على الحكومات الوطنية 

اإجراء يمنع هذا الحق. اأي  حترتم الفر�س المتاحة للح�صول على الغذاء ول تتخذ  .u

حتمي الحق في الغذاء من خالل قواعد ت�صمن األ تحول �صركات اأو اأفراد دون ح�صول الآخرين على  .u
الغذاء. في  حقهم 

المحتاجة  للفئات  وتوفيره  عليه  الح�صول  ت�صهيل  خالل  من  الغذاء  في  الحق  نحو  بالتزاماتها  تفي  .u
الغذائي: اأمنهم  انعدام  يعانون  والذين 

وا�صتخدام  الغذاء  على  ح�صولهم  ت�صمن  التي  الأن�صطة  في  النا�س  اإدماج  و�صائل  ت�صهل   G
الغذائي. ويت�صمن ذلك  الأمن  التي تح�صن حياتهم، بما في ذلك  الموارد والو�صائل 

ال�صحية  الغذائية  والعادات  الأغذية  تنويع  على  الحفاظ  تكفل  التي  الجراءات  اتخاذ 

الطبيعية(،  الر�صاعة  )ومنها  التغذية  اأنماط  وكذلك  الجيدة  الطعام  اأعداد  واأ�صاليب 

تاأثير �صلبي على مكونات  اأي  اإلى  واأل يوؤدي تغيير و�صائل الح�صول على الغذاء وتوفيره 

الم�صتمدة منه. الطاقة  اأو محتوى  ال�صحة  اأو على  الغذاء  هذا 

عن  خارجة  لأ�صباب  عليه  الح�صول  ي�صتطيعون  ل  الذين  للنا�س  مبا�صرة  الغذاء  توفير   G
يتطلب  وهذا  اإمكانياتهم.  عن  النظر  ب�صرف  الغذاء  في  بحقهم  يتمتعوا  لكي  اإرادتهم 

ما  لخطر  المعر�صين  اأو  النا�س  من  ال�صعيفة  للمجموعات  الغذائية  الحتياجات  معرفة 

غذائية  اأمان  �صبكات  خالل  من  بالغذاء  واإمدادهم  التغذية  ب�صوء  والم�صابين  والجوعى 

المبا�صر. بالتدخل  ت�صمح 
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التالية: الأ�صا�صية  المبادئ  الوطنية  ال�صيا�صات  تحترم  واأن  لبد 

عدم التميز 	v 
النظر عن عرقه ولونه وجن�صيته ولغته وطائفته وعمره  الغذاء ب�صرف  له الحق في  كل �صخ�س 

ل�صمان  �صروريان  اأمران  والعادلة  الكاملة  م�صاركتها  وت�صجيع  المراأة  اأو�صاع  تح�صين  ونوعه. 

الغذاء. الحق في 

ال�صفافية 	v 
الم�صتفيدون من تدخالت  المبالغ تنفق ومن هم  ال�صيا�صات وكم من  النا�س �صير  لبد واأن يعرف 

الحكومة.

امل�صاركة 	v 
اإبداء راأيه في القرارات التي توؤثر عليه. وبوجه خا�س، للفقراء حق  لكل فرد الحق في 

لم�صاعدتهم. �صممت  التي  الم�صروعات  وتقييم  تنفيذ  وفي  القرارات  في  الم�صاركة 

املحا�صبة 	v 
اأن  يفعلونه  اأول  يفعلونه  ما  على  العامة  بالخدمة  والقائمين  ال�صيا�صيين  محا�صبة  من  لبد 

اأو  اأو المحاكم  كان في ذلك �صرر. ولبد اأن تتاح للنا�س فر�صة محا�صبتهم، من خالل النتخابات 

الو�صائل. من  غيرها 

.كل فرد في المجتمع م�صوؤول عن حماية الحق في الغذاء 

والعمل من اأجله

املدين  املجتمع  ومنظمات  احلكومية  غري  واملنظمات  املحلية  واملجتمعات  والأ�صر  الأفراد 

وقطاع الأعمال اخلا�س، كل هوؤلء م�صوؤولون عن �صمان الحق في الغذاء الكافي. وعلى 

الم�صوؤولية. هذه  ممار�صة  من  النا�س  لتمكين  المطلوبة  الظروف  تهيئة  الوطنية  الحكومات 

الأفراد م�صوؤولون عن اأنف�صهم وعن توفري احتياجاتهم اخلا�صة، ولبد اأن تتوافر لهم الأدوات 

من  وغيرها  ال�صحية  والرعاية  الأر�س  وامتالك  العمل  وفر�س  )التعليم  لذلك  المنا�صبة 

الجتماعية(. الخدمات 

كل فرد م�صوؤول عن �صمان وحماية احلق يف الغذاء لمجتمعه المحلي والعالمي. فالحق 

تفعيله  على  ونعمل  به  نتم�صك  اأن  وعلينا  �صخ�س،  لكل  دائما  مكفول  لي�س  الغذاء  في 

�صاأنه. من  يقللون  اأو  الآخرون  يتجاهله  عندما  عليه  والمحافظة 
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اأو �صرائه ح�صول على الغذاء اإنتاج الغذاء  القدرة على 

دائم. ب�صكل 

مجموعة اإيدز المكت�صب،  المناعة  نق�س 

الإيدز. فيرو�س  ي�صببها  الأمرا�س  من 

ج�صم ح�صا�صية على  يظهر  مبا�صر  عر�س 

منها  اأ�صباب  عدة  نتيجة  الإن�صان 

الغذاء.

لل�صخ�س مخ�ص�صات مالية تدفع  النقود  من  مبالغ 

منتظمة. ب�صفة 

اأو ا�صتئ�صال قطع جزء من الج�صم كاليد 

ال�صاق.

الآباء اأ�صالف اأ�صولهم  الذين ينحدر من 

والأجداد..الخ.

الحديد راأ�س ال�صهم من  وي�صنع  المدبب،  طرفه 

الحجر. اأو 

بالعين بكتيريا كائنات دقيقة ل ترى 

اأو موؤذية. المجردة مفيدة 

اأفريقية.باري قرية  في  لالجتماع  مكان 

للريا�صة.قو�س و�صهم اأو  لل�صيد  ي�صتخدم  �صالح 

مادة في الغذاء ت�صاعد على نمو كال�صيوم

والأ�صنان العظام 

من �صعرة الم�صتمدة  الطاقة  لقيا�س  وحدة 

الغذاء.

الهندكا�صت في  اجتماعية  طبقة 

المحتاج، اإغاثة لل�صخ�س  يعطي  �صيء 

نقود اأو غذاء

مياه �صهريج وتخزين  لجمع  �صخم  وعاء 

الأمطار

وغير تلويث نظيف  غير  ال�صيء  جعل 

ماأمون

في داليت الدنيا  ال�صرائح  من  طبقة  اأ�صم 

الهند.

المياه�صد تدفق  لمنع  يبنى  حاجز 

منظمة.دين اأو  اآخر  ل�صخ�س  يقر�س  مال 

واحترام كرامة والعزة  بالقيمة  �صعور 

الذات.

اأو تمييز العرق  ب�صبب  ظلما  النا�س  معاملة 

اأو الجن�س. اأو الأ�صل  اأو اللون  الدين 

على تطهير للق�صاء  المياه  معاملة 

ال�صارة. البكتيريا 

الحرارة.تبخر بفعل  المياه  ت�صاعد 

اأ�صاليب مدر�صة المزارعين البالغين  المزارعين  تعليم 

الحقل. في  الزراعة 

الج�صم دهن يمد  غذائي  محتوى 

بالطاقة.

�صحيخ�صوبة نبات  لإنتاج  �صالحة  اأر�س 

التربة لتكون �صماد اإلى  ت�صاف  مادة 

النبات لنمو  �صالحة 

والمجتمع ميثاق غذائي ال�صكان  ي�صعها  وثيقة 

ح�صول  لتح�صين  والحكومة  المحلي 

الغذاء. على  النا�س 

على بيانات غذائية تكتب  الغذاء  عن  معلومات 

العبوة.

على اأمن غذائي النا�س  كل  يح�صل  عندما 

لممار�صة  دائما  الغذاء  من  حاجتهم 

بن�صاط حياتهم 

هو الحق الذي يتمتع به كل النا�سحق اأ�صا�صي

كافية وجبه متوازنة كميات  على  تحتوي 

النمو  على  الج�صم  ت�صاعد  ومتنوعة 

وال�صحة.

تلقائيا حقوق الإن�صان الفرد  بها  يتمتع  التي  المزايا 

ال�صحية  والرعاية  كالتعليم 

والغذاء. والم�صكن 

احتياجات جوع ل�صد  الغذاء  كفاية  عدم 

الج�صم.

الجافة ري لالأر�س  المياه  تو�صيل 

والم�صخات. القنوات  با�صتخدام 

الأطفال مدر�صة الحياة لتعليم  مدر�صة  هي 

وال�صحة  والتغذية  الغذاء  وال�صبية 

الإيدز. ومر�س 

من تنازع على الأر�س قطعة  ملكية  على  الختالف 

الأر�س

للمياهمرحا�س كدورة  يخ�ص�س  مكان 

حياتنانمط الحياة بها  نعي�س  التي  الطريقة 

وي�صدد قر�س ك�صلفة  يقدم  المال  من  مبلغ 

بفوائد. عادة 

مرجع الم�صطلحات الم�صتخدمة في كتاب الر�صوم الكرتونية
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للح�صول قطع الأ�صجار الغابة  من  الأ�صجار  اإزالة 

الخ�صب. على 

م�صابون ب�صوء 

التغذية

نق�س  ب�صبب  الأ�صحاء  غير  النا�س 

اأو عدم تنوعها. اأو زيادتها  الوجبات 

بمقت�صى واجب قانوني  تنفيذه  يجب  �صيء 

القانون.

غذاء اأو اأي مادة ت�صتخدم كدواء.طبي

الهند.ناما�صات في  ت�صتخدم  تحية 

معينة �صكان اأ�صليون منطقة  في  عا�صوا  الذين 

اأ�صليين. ك�صكان  ال�صنين  لآلف 

مادة في الغذاء تخزن في الج�صم مغذيات

والنمو  بالطاقة  لمده  وت�صتخدم 

الأمرا�س. ومقاومة 

البقاء والنمو تغذية اأجل  الطعام من  تناول 

وال�صحة.

اأو التزام اأن يقوم  لل�صخ�س  واجب ينبغي 

ل يقوم به.

اأحمر موطنه اأورانتان قرد �صخم قوي 

اإندوني�صيا.

والحيوان.مواد ع�صوية النباتات  مخلفات 

للق�صاء مبيد ت�صتخدم  كيماوية  مادة 

النبات. ت�صيب  التي  الآفات  على 

اإلى �صلل الأطفال مر�س ي�صببه فيرو�س قد يوؤدي 

والإعاقة ال�صلل 

اإطالق مادة �صارة تعمل على تلويث تلويث

لبيئة ا

لتوفير فقر المال  كفاية  عدم 

كالم�صكن  الأ�صا�صية  الحتياجات 

والغذاء والملب�س 

والمحافظة بروتين الع�صالت  لبناء  لزمة  مادة 

والعظام. والجلد  الدم  على 

اأو الماء ح�صة غذائية كمية محددة من الغذاء 

ال�صرورة. عند  توزع 

لتوزيع محل توزيع الح�ص�س الحكومة  من  مرخ�س  محل 

للفقراء. مخف�صة  باأ�صعار  ال�صلع 

ال�صرعيةمتمرد ال�صلطة  يقاوم  �صخ�س 

لإعادة تدوير وتعبئتها  الف�صالت  جمع 

وا�صتخدامها. ت�صنيعها 

طلبا لجئ بلده  ترك  اإلى  ي�صطر  �صخ�س 

اآخر. لالأمن والحماية في بلد 

�صكل برنامج اإغاثة في  تمنح  موؤقتة  معونة 

وظيفة اأو مال اأو غذاء اأو م�صكن اأو 

�صحية. رعاية 

اأو ترعة لخزن الماءخزان بحيرة 

�صيء م�صوؤولية تجاه  ال�صخ�س  به  يلتزم  واجب 

اأو �صخ�س ما

حق كل فرد رجل اأو امراأة اأو طفل حق في الغذاء

الكافي  الغذاء  على  الح�صول  في 

للعي�س. دائما 

الف�صالت مجاري تحمل  كبيرة  اأنابيب 

الم�صتعملة. والمياه 

بالمال مت�صابي الفتيات  يغري  ثري  عجوز 

ال�صداقة  اأجل  من  والهدايا 

والجن�س.

البلد.محكمة عليا في  ق�صائية  �صلطة  اأعلى 

اآ�صن.م�صتنقع اأر�س رطبة بها ماء 

للحيوان �صياد �صركي ال�صراك  ين�صب  �صخ�س 

اأو  اللحم  على  الح�صول  بغر�س 

الفراء.

وظيفة.بطالة  على  الح�صول  عدم 

القواعد انتهاك وك�صر  القانون  مخالفة 

والتقاليد.

في فيتامين �صغيرة  بكميات  توجد  مادة 

ون�صاط  لل�صحة  مهمة  الغذاء 

الج�صم.

لتطهيره اأقرا�س نقية المياه الماء  اإلى  ت�صاف  اأقرا�س 

لل�صرب. �صالحا  فيكون 

المح�صول.غلة  من  الح�صاد  كمية 
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مفيدة م�صادر 

www.who.org   منظمة ال�صحة العالمية

الغذائي القطري   الأمن  الغذاء في �سياق   خطوط توجيهية طوعية لدعم الحق في 

 www.fao.org/righttofood

www.righttofood.org   مقرر الأمم المتحدة الخا�ص عن الحق في الغذاء

www.feedingminds.org   تغذية العقول لمكافحة الجوع

www.feedingminds.org/yw/index_en.htm   نافذة ال�سباب

www.fao.org   منظمة الأغذية والزراعة

www.fian.org   سبكة العمل ومعلومات الغذاء�

www.iearn.org   ال�سبكة العالمية للتعليم والموارد

www.cyberschoolbus.un.org   التابع للأمم المتحدة cyberschoolbus

www.unicef.org/voy   سوت ال�سباب التابع ل�سندوق الأمم المتحدة للطفولة�

www.millenniumcampaign.org   حملة الأمم المتحدة للألفية

www.un.org/works  اأعمال الأمم المتحدة

www.wagggsworld.org   الجمعية الدولية للمر�سدات وفتيات الك�سافة

www.wfp.org   برنامج الأغذية العالمي

40-56.indd   50 31-10-2007   10:24:02



5�

يوم الأغذية العاملي: يحتفل به في يوم �6 اأكتوبر/ت�صرين الأول من كل عام، وهو اليوم الذي اأن�صئت فيه 

منظمة الأغذية والزراعة �صنة �945. في هذا اليوم ي�صارك ال�صغار والكبار في اأكثر من �50 دولة في حملة 

مكافحة الجوع. ويمكنك اأنت ومجموعتك تنظيم حفل بمنا�صبة يوم الأغذية العالمي في قريتك اأو مدينتك.

وفي �صهر اأكتوبر/ت�صرين الأول من كل عام تقدم الجمعية الدولية للمر�صدات وفتيات الك�صافة في منظمة 

الأغذية والزراعة، ميدالية التغذية للمر�صدات وفتيات الك�صافة العامالت على مكافحة الجوع و�صوء التغذية 

في العالم. يمكنك ا�صتخدام كتاب الر�صوم الكرتونية »الحق في الغذاء: نافذة على العالم« وكذلك هذا الدليل 

لتعليم ال�صغار معنى الحق في الغذاء، وتنظيم اأن�صطة واإقامة م�صروعات للق�صاء على الجوع و�صوء التغذية في 

مجتمعك المحلي. وربما يكون من ن�صيب مجموعتك ميدالية التغذية للعام القادم والتي تقدمها الجمعية 

الدولية للمر�صدات وفتيات الك�صافة في منظمة الأغذية والزراعة.

البداية. الأفكار لت�صاعدك على  اإليك بع�س  اأين تبداأ؟  الم�صاركة ول تعرف من  هل تريد 

تعلم

اأن تعرف الكثير عن الحق في الغذاء والأمن الغذائي بالت�صال مع العاملين في هذا المجال في بلدك.  ت�صتطيع 

التي ينفذونها. اأن يزودوك بما يعرفون من خبرات وتجارب ثم التحق بالأن�صطة  اأطلب منهم 

الأمم  منظمة  الإنمائي،  المتحدة  الأمم  برنامج  والزراعة،  الأغذية  منظمة  المتحدة:  الأمم  وكالت  ممثلو 

الأغذية  برنامج  للطفولة،  المتحدة  الأمم  �صندوق  )اليون�صكو(،  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة 

العالمية. ال�صحة  منظمة  العالمي، 

وزارة الزراعة

التعليم وزارة 

ال�صحة وزارة 

الغذاء في  الحق  مجموعات 

والمعاهد الجامعات 

والدولية القطرية  الحكومية  غير  المنظمات 

المحلي المجتمع  مجموعات 

الدينية الجمعيات 

كن مبدعا

مل�صقات،  فوتوغرافية،  �صور  ر�صوم،  م�صرحي،  عر�س  مو�صيقي،  حفل  مثل:  متعددة  حية  اأن�صطة  تنظيم  يمكنك 

م�صتديرة،  موائد  موؤتمرات،  اأ�صواق،  ريا�صية،  مباريات  مجالت،  تهنئة،  كروت  ق�ص�س،   ، �صعارات  ق�صائد،  اأغاني، 

عمل. وور�س 

بلغ �صوتك

الإعالم على م�صاعدتك في ن�صر ما تقوم به  الأن�صطة و�صجع و�صائل  المحلي والأ�صر في  المجتمع  اعمل على م�صاركة 

الأن�صطة وكذلك  المحلية لكي تكتب مو�صوعات عن هذه  العام. بلغ ما تقوم به لل�صحف  الراأي  من ن�صاط لتوعية 

بن�صاطك. المتعلقة  والر�صائل  المعلومات  لبث  بك  المحيطة  الإذاعية  المحطات 

والأن�صطة الفعاليات  تنظيم 
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مواعيد اليوم العالمي للمنظمات

اأنحاء العالم كل عام بعدد من »الأيام العالمية« تحت �صعار خا�س لكل يوم، بهدف زيادة الوعي  يحتفل النا�س في 

هذه  ببع�س  قائمة  بعد  فيما  ويرد  العالم.  في  الخطيرة  بالم�صكالت  المتعلقة  الجراءات  واتخاذ  العام  الراأي  وتعريف 

اأو بلدك لالحتفال بهذه  المحلي  القيام به في مجتمعك  ما يمكن  المعترف بها. وبو�صعك تحديد  العالمية«  »الأيام 

تفكيرك. وحي  من  خا�صة  اأن�صطة  ابتكار  اأو  بها  المتعلقة  الأن�صطة  اإلى  والن�صمام  الأيام 

وفتيات 22 فرباير/�صباط للمر�صدات  الدولية  للجمعية  العالمي  الفكر  يوم 

الك�صافة

للمراأة8 مار�س/اآزار العالمي  اليوم 

للمياه22 مار�س/اآزار العالمي  اليوم 

العالمي� اأبريل/ني�صان ال�صحة  يوم 

لالأ�صرة�5 مايو/اأيار العالمي  اليوم 

للبيئة5 يونيو/حزيران العالمي  اليوم 

لالجئين20 يونيو/حزيران العالمي  اليوم 

الأ�صليين9 اأغ�صط�س/اآب لل�صكان  العالمي  اليوم 

لل�صباب�2 اأغ�صط�س/اآب العالمي  اليوم 

الأمية8 �صبتمرب/اأيلول لمحو  العالمي  اليوم 

العالمي�2 �صبتمرب/اأيلول ال�صالم  يوم 

العالمي�6 اأكتوبر/ت�صرين الأول الأغذية  يوم 

الفقر�� اأكتوبر/ت�صرين الأول على  للق�صاء  العالمي  اليوم 

المتحدة24 اأكتوبر/ت�صرين الأول الأمم  يوم 

لالأطفال20 نوفمرب/ت�صرين الثاين العالمي  اليوم 

المراأة25 نوفمرب/ت�صرين الثاين ا�صطهاد  على  للق�صاء  العالمي  اليوم 

العالمي� دي�صمرب/كانون الأول الإيدز  يوم 

الإن�صان�0 دي�صمرب/كانون الأول  لحقوق  العالمي  اليوم 

والأن�صطة الفعاليات  تنظيم 
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منوذج لال�صرتاك يف م�صابقة ميدالية التغذية التي تقدمها اجلمعية 

الدويل للمر�صدات وفتيات الك�صافة يف منظمة الأغذية والزراعة

اإلى:   ير�صل 

World Association of Girl Guides and Girl Scouts, World Bureau, Olave Centre
12c Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, England   
Email: wagggs@wagggsworld.org Telephone: +44 (0)20 7794 1181 Fax: +44 (0)20 7431 3764

البلد ......................................................................................................................................................................................

اأ�صم الجمعية  .......................................................................................................................................................................

ا�صم الم�صروع  .........................................................................................................................................................................

تاريخ البداية:  ....................................................................   تاريخ النهاية: ......................................................................

رجاء الإ�صارة اإلى المو�صوع الخا�س بم�صروعك في القائمة التالية:

والتغذية❏الزراعة ❏               الالجئون❏الأغذية 
لبيئة ل�صحة❏ا الخا�صة❏ا ❏الحتياجات 

لتعليم الدخل❏ا وال�صحة❏توليد  ❏المياه 
اأخرى ❏مو�صوعات 

لماذا اختارت جمعيتك اأو مجموعتك تنفيذ هذا الم�صروع؟  –.�

اإلى اأي مدى كانت م�صاركة الفتيات والن�صاء الع�صوات في جمعيتك اأو مجموعتك في التخطيط و�صناعة القرار؟   –.2

برجاء �صرح التفا�صيل.

هل الم�صروع ممول؟ رجاء ذكر م�صادر التمويل )اإن وجدت( واأي خطط للتمويل في الم�صتقبل؟  –.3

✂

....................................................................................................

.......

...................................................................................................

..................................................................................................

 ......................................تاريخ النهاية ..............................................

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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رجاء و�صف م�صروعك بما في ذلك اأهدافه والغر�س منه والم�صتهدفون والأن�صطة والفعاليات ونتائج الم�صروع.  - 4

اإلى اأي مدى حقق الم�صروع اإغرا�صه؟  –.5

ما هي العقبات التي واجهتك؟ وكيف تغلبت عليها؟  –.6

كيف ا�صتفادت جمعيتك اأو جماعتك من هذا الم�صروع؟  –.�

كيف تقيم الم�صروع في النهاية؟  –.8

من الذي يمكننا الت�صال به للح�صول على مزيد من المعلومات عن هذا الم�صروع )ال�صم، العنوان، رقم الهاتف،   –.9

البريد الإلكتروني(؟
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ال  عر�صها  وطريقة  االإعالمية  المواد  هذه  في  الم�صتخدمة  االأو�صاف 

فيما  المتحدة  لالأمم  والزراعة  االأغذية  لمنظمة  خا�س  راأي  اأي  عن  تعبر 

اأو  مدينة  اأو  اإقليم  اأو  بلد  الأي  التنموي  اأو  القانوني  بالو�صع  يتعلق 

منطقة، اأو فيما يتعلق ب�صلطاتها اأو بتعيين حدودها وتخومها.

االأو�صاع واالآراء الواردة في هذا الكتاب ال تمثل بال�صرورة راأي منظمة االأغذية والزراعة.

ون�صر  ا�صتن�صاخ  ويجوز  المتحدة.  لالأمم  والزراعة  االأغذية  لمنظمة  محفوظة  الطبع  حقوق 

من  ذلك  غير  اأو  التعليمية،  لالأغرا�س  المنظمة  مطبوعات  في  الواردة  االإعالمية  المواد 

االأغرا�س غير التجارية، دون اأي ترخي�س مكتوب من جانب �صاحب حقوق الطبع، ب�صرط 

مطبوعات  في  الواردة  االإعالمية  المواد  ا�صتن�صاخ  ويحظر  بالم�صدر.  كاملة  ب�صورة  التنويه 

مكتوب  ترخي�س  دون  التجارية،  االأغرا�س  من  ذلك  غير  اأو  البيع،  اإعادة  الأغرا�س  المنظمة 

الغر�س  بيان  مع  الترخي�س  هذا  على  الح�صول  طلبات  وتقدم  الطبع.  حقوق  �صاحب  من 

 Chief, Electronic Publishing Policy and Support Branch, :منه وحدود ا�صتعماله اإلى

 Information Division, FAO - Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
copyright@fao.org :اأو بوا�صطة البريد االإلكتروني
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ح�صد الطاقات لمواجهة الجوع

الك�صافة  وفتيات  للمر�صدات  الدولية  والجمعية  والزراعة  االأغذية  منظمة   تعاونت 

العالم  اأنحاء  في  ال�صغار  لتعليم  الجوع” وذلك  لمكافحة  العقول  “تغذية  العالمية  المبادرة  في 

الجوع،  مكافحة  في  بن�صاط  يندمجوا  اأن  على  وت�صجيعهم  التغذية  و�صوء  الجوع   معنى 

ال�صباب”  “تغذية العقول لمكافحة الجوع” و“نافذة  اأدوات عملية مثل درو�س  وذلك من خالل 

العالم”  على  نافذة  الغذاء:  في  “الحق  العملي  والدليل  الكرتونية  الر�صوم   وكتاب 

العالمي  الكفاح  في  معنا  العمل  على  وال�صباب  االأطفال  نعد   وبذلك 

التغذية. و�صوء  الجوع  �صد 

الم�صتقبل.  والأجيال  لهم  اأف�صل  العالم  تجعل  ا�صتغلت  اإذا  وطاقات  واأفكار  خا�س  خيال  لل�صباب 

المبادرات. اتخاذ  الراأي والم�صوؤولية في  اإبداء  الحق في  ولل�صباب 

معهم  والمعارف  المعلومات  تبادل  خالل  من  الكثير  تقديم  يمكنك  لهم  ومعلما  قائدا  وبو�صفك 

الجوع. من  متحرر  عالم  تحقيق  في  المهم  بدورهم  وتوعيتهم  الم�صاركة  على  وت�صجيعهم 

اأمران ال يمكن القبول بهما   واإذا كنت ترى مثلنا اأن الجوع و�صوء التغذية 

الماأ�صاة عندئذ �صاركنا  للق�صاء على هذه  المعارف والموارد ما يكفي   في عالم يملك من 

الجوع. مكافحة  حملة  في 

التوجيه الفني 

Valeria Menza

التن�صيق

Maria Volodina

اإعداد املادة 

Margie Clay, Valeria Menza, Lydia Mutare, Maria Volodina

املواد الفنية والتحرير

Giovanna Cavarocchi, William Clay, Francesca Gianfelici, Frank Mischler,  
Anna Rappazzo, Julian Thomas, Margret Vidar

ت�صميم الغرافيك والت�صحيف

Dominique Ozturk

الر�صوم التو�صيحية

Roberta Mistretta, Micaela Paciotti, Hyatt Al Sayegh

ت�صميم الغالف

Jo Moore

الدعم االإداري ومراجعة الن�س االإجنليزي

Jayne Beaney, Joanna Lyons, Hyatt Al Sayegh

الرتجمة

العربية: اأحمد تواب؛ الفرن�صية، االيطالية، اال�صبانية: Alessandra Silvi؛

Maria Candida Alves da Costa :الربتغالية

كـم �صــكـر اأ

      ⁄É©dG  ∫ƒM  øjôNBG  øjÒãc  ¤EG  ∂dòc  ôµ°ûdÉH  Ωó≤àfh

¬≤«bóJh  ´ƒÑ£ŸG  Gòg  ôjƒ£J  ‘  GƒªgÉ°S   ø‡

 �صدر هذا الكتاب ذو الطابع المرح بدعم من 

الوكالة ال�صوي�صرية للتنمية والتعاون وبم�صاهمة من محافظة روما.
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 اإ�صتخدم دليل الم�صادر والاأن�صطة لم�صاعدة ال�صغار 

على تعلم عن الحق في  الغذاء والعمل على مكافحة الفقر 

في العالم

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Nutrition and Consumer Protection Division

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
E-mail: RTF-Youth@fao.org   Web: www.fao.org

World Association of Girl Guides and Girls Scouts (WAGGGS)
World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Road,

London NW3 5PQ, England
E-mail: wagggs@wagggsworld.org Web: www.wagggsworld.org 

 اعرف 

 اأن لنا جميعا نف�س احلقوق 

والبد اأن نت�صاوى يف الفر�س 

والفوائد

اكت�صف الو�صائل 

التي متكننا من اختيار 

غذائنا ب�صكل اأف�صل

 تعلم معنى 

اأن للنا�س احلق  يف التعبري عن 

اأنف�صهم يف القرارات  واالإجراءات 

 التي توؤثر على حقهم 

يف الغذاء

 �صارك 

 يف العمل لت�صاعد يف الق�صاء 

على اجلوع

 فكر 

يف ما ميكنك عمله لت�صاعد 

الذين ال ي�صتطيعون تدبري 

غذائهم باأنف�صهم

 اأنظر بع�س 

االإجراءات التي حترمنا  من 

احل�صول  على  الغذاء

 اعرف 

ملاذا يعاين النا�س اجلوع 

و�صوء التغذية

 تعلم اأن 

 املاء النظيف  مطلوب 

 للغذاء اجليد 

وال�صحة

ملزيد من املعلومات:

احلق يف الغذاء:

نافذة على العامل

دليل الم�صادر والاأن�صطة
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