
القضاء عىل الجوع
وسوء التغذية 

‘‘

تعاون المنظمة مع البرلمانيين بشأن األمن الغذائي والتغذية
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مقدمة
من بني أهم أهداف التنمية 

املستدامة السبعة عرش، هناك 
القضاء عىل الفقر، والقضاء التام عىل 

الجوع، والصحة الجيدة والرفاه.

ويعطي إعالن روما عن التغذية وإطار 
العمل ذو الصلة األولوية أيضا للقضاء 

عىل الجوع والفقر ومنعهام بجميع 
أشكالهام. وهذه االلتزامات العاملية 

رضورية نظرا إىل استمرار أكرث من
790 مليون شخص يف املعاناة من الجوع 

واستمرار تفيش مستويات عالية من 
سوء التغذية، رغم التقدم املحرز.

ولذلك، فإن القضاء عىل الجوع 
وسوء التغذية يكمن يف صلب 

الجهود التي تبذلها املنظمة. وتحقيقا 
لذلك، يجب إرشاك جميع أصحاب 

املصلحة، مبا يف ذلك الربملانيون 
والجهات الفاعلة من غري الحكومات 

كاملجتمع املدين والقطاع الخاص.

أهمية التحالفات البرلمانية 
في القضاء على الجوع

وسوء التغذية

أظهرت األدلة أن تحسن األمن 
الغذائي والتغذوي يعزى بالدرجة 

األولى إلى السياسات والبرامج 
واألطر المرتكزة على التشريعات. 

ويعتبر البرلمانيون الجهات الرئيسية 
القّيمة على االلتزامات السياسية 

المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية؛ 
ومن ثم فُهم شركاء أساسيون في 
تحقيق األمن الغذائي والتغذوي.

وتسعى املنظمة، من خالل شعبة 
الرشاكات والدعوة وتنمية القدرات، 
إىل إقامة رشاكات وتعاون أوثق مع 

الربملانيني، ونحن نعمل من أجل الوفاء 
بالتزاماتنا املتبادلة بخصوص األمن 

الغذايئ والتغذوي، مبا يف ذلك الحق 
يف غذاء كاف. وتؤدي جهود الربملانيني 

دورا رئيسيا يف وضع هذه القضايا 
عىل أعىل مستوى الربامج املتعلقة 

بالسياسة العامة والترشيعات.

نؤكد من جديد أن لكل 

شخص الحق يف الحصول 

عىل غذاء مناسب وآمن 

وكاف ومغذ، ويف التحرر 

من الجوع، ونقر بالحاجة 

إىل وضع أحكام دستورية 

وترشيعية محددة لضامن 

التمتع بهذه الحقوق.

)مقتطف من بيان الربملانيني 

الذين اجتمعوا مبناسبة املؤمتر 

الدويل الثاين املعني بالتغذية، 

نوفمرب/ترشين الثاين 2014(



دور البرلمانيين في مكافحة الجوع وسوء التغذية

يوجد الربملانيون يف وضع أفضل يسمح لهم بوضع مسألة األمن الغذايئ 
والتغذية عىل أعىل مستوى الربنامج املتعلق بالسياسة العامة والترشيعات، 

نظراً إىل املسؤوليات الترشيعية واملتعلقة بامليزانية والرقابة امللقاة عىل 
عاتقهم، ضمن جملة أمور أخرى. فعىل سبيل املثال، ميكن للربملانيني:

�تعزيز و/أو سنّ، حسب االقتضاء، تدابري ترشيعية وغريها،  �•
ملعالجة قضايا محددة ذات صلة باألمن الغذايئ والتغذية؛

  رفع مستوى الوعي باملسائل املذكورة أعاله، 
مبا يف ذلك مع دوائرهم االنتخابية؛ 

  إتاحة فضاء مخصص للحوار والنقاش وتبادل وجهات النظر 
بشأن القضايا املتصلة باألمن الغذايئ فيام بينهم؛

  الحوار وتبادل الخربات مع غريهم من الربملانيني والهيئات 
الربملانية األخرى يف مختلف أرجاء العامل.

وميكنهم فعل ذلك باالستعانة باآلليات املناسبة وطنيا، مبا يشمل تلك 
القامئة منها، مثل اللجان الربملانية الدامئة أو لجان االختيار الخاصة أو 

إنشاء جبهة/شبكة/ تحالف برملاين. وميكن لآللية املختارة أن تكون 
مبثابة جهة االتصال الربملانية املعنية باألمن الغذايئ والتغذية.

تعاون المنظمة المستمر مع البرلمانيين

ستستمر املنظمة يف توسيع نطاق تعاونها وتعميقه مع الربملانيني 
للقضاء عىل الجوع وسوء التغذية. وسيتم ذلك باستخدام اآلليات 

الربملانية املحددة عىل الصعيدين اإلقليمي والوطني، ووفقا لألولويات 
التي حددها اإلقليم/البلد املعني. وستواصل املنظمة:

   تيسري تبادل املعلومات، مثل املامرسات الجيدة بشأن األطر 
القانونية والسياسات العامة، ضمن جملة أمور أخرى؛ 

تقديم الدعم إىل أعضاء الربملانات بشأن وضع الترشيعات والسياسات العامة؛   
  تقديم املعلومات الفنية، مبا يف ذلك اإلحصاءات، بخصوص املسائل ذات 
الصلة باألمن الغذايئ لدعم التدابري التي تتخذها الهيئة الربملانية املعنية؛

  توفري خدمات بناء القدرات للربملانيني بشأن القضايا 
الرئيسية لألمن الغذايئ والتغذوي؛

  تيسري الروابط يف ما بني الربملانيني والهيئات الربملانية من خالل تبادل 
املعلومات )مثل التعاون يف ما بني بلدان الجنوب( حسب االقتضاء.

‘‘

للمزيد من املعلومات يرجى االتصال بــــــــــــــــــ

التنسيق الخاص للتحالفات الربملانية شعبة الرشاكات والدعوة وتنمية القدرات – منظمة األغذية والزراعة  
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أمثلة على التعاون 
الجاري مع البرلمانيين

الجبهة البرلمانية لمكافحة 
الجوع في أمريكا الالتينية

والبحر الكاريبي(
تعترب الجبهة الربملانية ملكافحة الجوع 

يف أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، 
التي أنشئت يف عام 2009، منتدى 

متعدد األحزاب يجمع املرشعني من 
برملانات إقليم أمريكا الالتينية والبحر 

الكاريبي، وهي تهدف باألساس إىل 
تعزيز األطر الترشيعية واملؤسسية 
يف برملانات اإلقليم لتيسري اإلعامل 

املطرد للحق يف غذاء كاف.
ومنذ إنشاء هذه الجبهة، صدرت

 4 قوانني إطارية لتسرتشد بها 
البلدان، وتم عىل املستوى الوطني 

سّن أكرث من 20 قانونا بشأن األغذية 
واألمن الغذايئ. وقد ساهمت هذه 

التدابري، جزئيا، يف جعل إقليم أمريكا 
الالتينية والبحر الكاريبي الرائد يف 

مجال الحد من الفقر يف العامل.

أعضاء البرلمان األوروبي 
أسفرت مشاركة املنظمة وأعضاء 
الربملان األورويب عن اتخاذ عدة 

أعضاء يف الربملان األورويب لقرار إقامة 
تحالف ملناقشة القضايا املتعلقة 

مبكافحة الجوع وانعدام األمن الغذايئ 
وسوء التغذية. وقد انعقد االجتامع 

األول يف 26 أبريل/نيسان 2016.  

برلمان البلدان األفريقية
قرر برملانيون من الربملانات الـ

 250 األعضاء يف برملان البلدان األفريقية 
إقامة تحالف البلدان األفريقية لألمن 

الغذايئ والتغذوي بحلول نهاية عام 
2016. وبناء عىل طلب برملان البلدان 

األفريقة، ستيرس املنظمة هذه العملية، 
مبا يف ذلك من خالل التعاون فيام بني 

بلدان الجنوب، حيث سيتبادل برملانيون 
من الجبهة الربملانية ملكافحة الجوع يف 

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي خرباتهم 
مع نظرائهم األفارقة. كام ستعمل 

املنظمة مع برملان البلدان األفريقية عىل 
الصعيدين اإلقليمي الفرعي والوطني.

إن تحسني التغذية يقتيض بذل جهد جامعي. فهو 

يتطلب قوانني جيدة التصميم تحسن النظم الغذائية 

وتضمن نظام غذائية صحية وتعزز الوجبات املدرسية.كام 

يستلزم توافر ميزانيات عامة كافية ويتطلب أطرا قانونية 

قوية تعزز التقدم املحرز وتسمح لنا بامليض قدما. 

جوزيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام للمنظمة 

)املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2014(


