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 مقدمة ومعلومات أساسية: األولالفصل 

 
أي ما يعادء شخيا واحدا من  –مليو  شخيا  241أشارت التقديرات إىل أ  ما جمموعه ، 1323-1322 خالء الفرتة

هم مون الغوذاء لعويش حيواة مون      يعانو  من اجلوع املزمن، مبعنوى أنههوم ال ينوالو  موا يكفوي      –أصل مثانية حوء العامل 

، والويت ال  1339وما أعقبها من أةمة مالية واقتيوادية    ، 1332-1337. وقد أدت األةمة الغذائية   الفرتة 1النإلال

، إىل اسرتعاء االهتما  البالغ للتحديات اليوميوة الويت تواجههوا ماليوني األسور   حنيوع أحنواء        1321تزاء مستمرة   

وبورغم    2العامل   حماولتها التغلب على اجلوع والفقر، والبحث عن سبل معيإلة مستقرة تكفل هلا حياة عادلة و رميوة 

اجلهود اليت بذهلا  ثريو ، والتزا  امتمع الدولي   إعال  األلفية خبفض نسبة األشخاص املتضررين مون اجلووع إىل   

 ، ال يزاء اجلوع وسوء التغذية املستمرا  ميثال  القاسم املإلرتل للماليني من البإلر. 1321النيف يلوء 

 تها، واألدوار املنوطة بهاإصالح جلنة األمن الغذائي العاملي، ورؤي -ألف

 
و  مواجهة تياعد معدالت اجلوع  وجتزهؤ حو موة األمون الغوذائي والتغذيوة، اتفقوو الودوء األعضواء   جلنوة األمون          

على الإلروع   عملية إصالح طموحة.  وهذا  1332الغذائي العاملي أثناء الدورة الرابعة والثالثني   أ توبر/تإلرين األوء 

1339ادقو عليه حنيع الدوء األعضاء   جلنة األمن الغذائي عا  اإلصالح الذي ص
، يعيد حتديود رؤيوة جلنوة األمون     3

الغذائي العاملي واألدوار املنوطة بها، بهدف تإلكيل "املنتدى الدولي واحلكومي الدولي الإلمولي األوء لطائفة واسعة مون  

عم العمليات القطرية بغيوة القضواء علوى اجلووع وضوما       أصحاب امليلحة امللتزمني من أجل العمل معًا بيورة منسقة لد

 األمن الغذائي والتغذية لإلنسانية حنعاء".   

 

وعضوية جلنة األمن الغذائي مفتوحة جلميع الدوء األعضاء   منظموة األغذيوة والزراعوة، وبرنوامج األغذيوة العواملي أو       

املنظمة املندرجة   عداد الودوء األعضواء   األموم املتحودة،      اليندو  الدولي للتنمية الزراعية، أو الدوء غري األعضاء  

ويإلمل املإلار و  فيها: ممثلني عن و االت وأجهزة األمم املتحدة ذات والية حمدهدة   جماء األمن الغذائي والتغذيوة   

املاليوة الدوليوة   وامتمع املدني واملنظمات غوري احلكوميوة وشوبكاتها  ونظوم البحووث الزراعيوة الدوليوة  واملؤسسوات         

واإلقليمية  وممثلني عن احتادات القطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية اخلاصة. ويتمه اعتماد قرارات جلنة األمن الغوذائي  

 العاملي على أساس تواف  بني الدوء األعضاء اليت تتمتع وحدها يقو  التيويو.

 

  "السعي إىل بناء عامل متحرهر من اجلوع تقو  فيوه البلودا    وتتمثل رؤية جلنة األمن الغذائي العاملي بعد عملية اإلصالح 

ّه تعريوف    4بتنفيذ اخلطول التوجيهية الطوعية لإلعماء املّطرد للح    غذاء  اف    سيا  األمن الغذائي الوطين" وقود 

تووفري منورب للتإلوجيع علوى     األدوار الرئيسية املنوطة بلجنة األمن الغذائي العاملي، واملقورَّر تنفيوذها بيوورة تدر،يوة، ب    
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تنسي  أفضل على املستوى العاملي، واإلقليمي، والوطين  وتعزيز التقارب بني السياسات  وتيسري الدعم وتقديم املإلوورة  

 .5إىل البلدا  واألقاليم  وتعزيز املساءلة وتقاسم املمارسات الفضلى على خمتلف األصعدة
 

جلنة األمن الغذائي خربٌة منظمة من خالء إنإلاء فري  خرباء رفيع املسوتوى   وتدعم املناقإلات وعملية اختاذ القرارات  

وأنإلول موؤ ر منظموة األغذيوة     . ييث تكو  قرارات اللجنة وتوصياتها مبنيهة على أدّلوة متينوة وعلوى أحودث املعوارف     

ن املنظمة، واليندو  الودولي  والزراعة جلنة األمن الغذائي العاملي  لجنة تستضيفها املنظمة، مع أمانة مإلرت ة تتلّلف م

 للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي.  

 

وقد دعيو اجلهات الفاعلة غري احلكومية إىل تنظيم نفسها بيورة مستقلة من أجل تسهيل تفاعلها وعملها مع اللجنة، 

، جتري بلدا ، ومنظموات إقليميوة،   و  الوقو ذاته. وهذا ما أدهى إىل إنإلاء آلية امتمع املدني، وآلية القطاع اخلاص

 وآليات عديدة مناقإلات نإلطة بإلل  سبل تعمي  التزامها وارتباطها مببادرات جلنة األمن الغذائي العاملي ومداوالتها. 

 طبيعة اإلطار االسرتاتيجي العاملي وغرضه وعملية بلورته -باء

 
ة واحدة حية، من املقرر اعتمادها من جانب اجللسوة العاموة   إ  اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية وثيق

ويتمثل غرضها   حتسني التنسي ، وتوجيه العمل املنسه  الذي تقو  بوه جمموعوة واسوعة    . للجنة األمن الغذائي العاملي

يهورة. وتتمثول   من أصحاب امليلحة. وسوف يتهسم اإلطار االسرتاتيجي العاملي باملرونة ييث يتكيهف موع األولويوات املتغ  

القيمة املضافة الرئيسية لإلطار االسرتاتيجي العاملي   إتاحة إطار شامل ووثيقة مرجعية مفردة تتضمن توجيهات عمليوة  

حوء التوصيات األساسية بإلل  االسرتاتيجيات والسياسات واإلجراءات املتعلقة باألمن الغذائي والتغذيوة، والويت  وو    

 كية الواسعة، واملإلار ة واملإلاورات بإللنها اليت أتاحتها جلنة األمن الغذائي العاملي.امليادقة عليها من خالء املل

 

واإلطار االسرتاتيجي العاملي صك غري ملز  قانونًا. وهو يوّفر خطوطوًا توجيهيوة وتوصويات لتحفيوز العمول املتسو  علوى        

امليلحة، موع التل يود   نفول الوقوو علوى       املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية من جانب طائفة  املة من أصحاب

املسؤولية األولية اليت تقع على  اهل احلكومات، والدور املر زي للملكية القطرية لربامج مكافحة انعدا  األمون الغوذائي   

 وسوء التغذية. 

 

لسياسات املسؤولني واإلطار االسرتاتيجي العاملي يإلدهد على اتسا  السياسات، وهو موجه إىل صانعي القرارات وواضعي ا

عن جماالت السياسات اليت هلا تلثري مباشر أو غري مباشر على األمن الغذائي والتغذية، مثل التجارة واليوحة واملووارد   

وينبغي تفسري وتطبي  هذه اخلطول التوجيهية والتوصيات مبا يتهفو  موع   . الطبيعية والسياسات االقتيادية واالستثمارية

ونية، واملؤسسات الوطنية. و ذلك، ينبغي لإلطار االسرتاتيجي العاملي أ  يكو  أداة مهمة لتزويود  السياسات والنظم القان

التدابري الويت يتخوذها صوانعو السياسوات والقورارات، والإلور اء   املووارد، وو واالت التنميوة والو واالت اإلنسوانية،            

وث، ومنظمات امتموع املودني، والقطواع اخلواص،     واملنظمات الدولية واإلقليمية، واملؤسسات املالية، ومؤسسات البح
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واملنظمات غري احلكومية، وحنيع أصحاب امليلحة اآلخرين املعنيني العاملني   جمالي األمون الغوذائي والتغذيوة علوى     

 املستويات العاملية، واإلقليمية والقطرية.  

 

ّه ا    عتمادهوا   اجللسوة العاموة للجنوة األمون الغوذائي       ويوحهد اإلطار االسرتاتيجي العاملي التوصويات ذات اليولة الويت 

العاملي، ويلخذ   االعتبار أطرًا، وخطوطًا توجيهية، وعمليات تنسي  أخرى قائمة على حنيوع املسوتويات  واخلوربات    

 وهوو يهودف إىل  . ضلى، والدروس املستفادة، واملعارف املبنية على إثباتوات واجلرد على اليعيد القطري  واملمارسات الُف

حالة التواف  القائمة بني احلكومات، مع مدخالت من جانب الطائفوة الكاملوة مون     -على حنو غري شامل  -أ  يعكل 

أصوحاب امليولحة   جلنووة األمون الغوذائي العوواملي، مبوا   ذلووك الإلور اء   املووارد، واملنظمووات الدوليوة، واألوسووال         

تمع املدني والقطاع اخلاص. واإلطوار االسورتاتيجي العواملي،    األ ادميية، وميارف التنمية، واملؤسسات، ومنظمات ام

بيفته صّكا ديناميكيا، سوف ُيحدَّث  له سنة إلدراج القرارات والتوصيات اليت تعتمودها اجللسوة العاموة للجنوة األمون      

 الغذائي العاملي، حسب االقتضاء.

 

ئي العاملي، فإ  اإلطوار االسورتاتيجي العواملي يسوتفيد مون      و اشيًا مع الوالية املمنوحة للجلسة العامة للجنة األمن الغذا

عدد من األطر السابقة لغرض استكماهلا وضما  االتسا  فيما بينها.  وهو يستفيد بيوفة خاصوة مون خطوة عمول موؤ ر       

الغوذائي  ، واإلعوال  اخلتوامي للقموة العامليوة لألمون      6القمة العاملي لألغذية، وإعال  روما بإلول  األمون الغوذائي العواملي    

1339
 8، واخلطول التوجيهية الطوعيوة لودعم اإلعمواء املطورد للحو    غوذاء  واف    سويا  األمون الغوذائي الووطين           7

واخلطول التوجيهية الطوعية للحو مة املسؤولة حلياةة األراضي، وميايد األ ال، والغابوات   سويا  األمون الغوذائي     

 . 9الوطين

 

و   إعداد اإلطار االسرتاتيجي العاملي موا يلوي، دو  أ  تقتيور عليوه: إطوار األموم       وتإلمل الوثائ  األخرى اليت أسهم

، 11( بإلول  األمون الغوذائي العواملي    G–8، وبيا  ال ويال املإلرتل مموعوة الثمانيوة )  10املتحدة للعمل الإلامل احملدهث

، وإطوار وخارطوة طريو  حتسوني     12ةوالتقييم الدولي للمعرفة والعلم والتكنولوجيوا   امواء الزراعوي مون أجول التنميو      

. وباإلضوافة إىل  14باإلصوالح الزراعوي والتنميوة الريفيوة     واإلعال  اخلتامي للمؤ ر الدولي املعوين  13االستفادة من التغذية

 أيضا   إعداد اإلطار 15األطر العاملية، فقد أسهم عدد من األطر اإلقليمية مثل الربنامج الإلامل للتنمية الزراعية   أفريقيا

 االسرتاتيجي العاملي.
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 iالتعريفات -جيم

 

 iiاألمن الغذائي
 

يتحق  األمن الغذائي عنودما تتووافر جلميوع النواس،    ول األوقوات، اإلمكانوات املاديوة واالجتماعيوة واالقتيوادية،           

يواة موفوورة   للحيوء على أغذية  افية وسليمة ومغذية تليب احتياجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائيوة للتمتوع ي  

النإلال واليحة. وتتمثل الر ائز األربع لألمن الغذائي  : تووافر األغذيوة، وإمكانوات احليووء عليهوا، واسوتخدامها،       

واستقرار  اإلمدادات منها. والبعد التغذوي جزء ال يتجزأ مون مفهوو  األمون الغوذائي ومون عمول جلنوة األمون الغوذائي          

 . 16العاملي

 

 حق احلصول على غذاء كاف
 

 :2966لعا    17أقرت الدوء األطراف   العهد الدولي اخلاص باحلقو  االقتيادية واالجتماعية والثقافية
 

"... ي   ل شخص   مستوى معيإلي  اف  له وألسرته، يوفر ما يفي ياجاتهم مون الغوذاء )...( ويقوه     

  األساسي لكل إنسا    التحرر (، و ذلك "احل22، من املادة 2  حتسني متواصل لظروفه املعيإلية" )الفقرة 

 (.22،  من املادة 1من اجلوع" )الفقرة 
 

تعريفوًا للحو    غوذاء  واف  علوى       18وقد أعطو جلنة األمم املتحدة املعنية باحلقو  االقتيادية واالجتماعيوة والثقافيوة  

 النحو التالي:
 

أو مع آخرين، من احليووء املوادي    "يتحق  احل    غذاء  اف  عندما يتمكن  ل رجل وامرأة وطفل، مبفردهم

وفحووى احلو    الغوذاء الكوا  يقتضوي      . على وسائل شورائه  واالقتيادي   حنيع األوقات على غذاء  اف  أو

)...( توافر األغذية  مهًا ونوعًا بدرجة تكفي لتلبية احلاجات التغذوية لألفراد، على أ  تكو  خاليوة مون املوواد    

                                                      

i
، ينيألغراض هذه الوثيقة، يتمثل اهلدف من اإلشارة إىل صغار منتجي األغذية أو صغار املزارعني   مشل صغار املزارعني، وصوائدي السومك احلورف    

 ( مون وثيقوة إصوالح األمون الغوذائي العواملي      2)11والرعاة، والإلعوب األصلية، واملعدمني. وينبغوي إيوال  اهتموا  خواص للنسواء والإلوباب )الفقورة        

 CFS: 2009/2 Rev.2 

ii
، و"األمون  "األمون التغوذوي"  ستنظر اجللسة العامة للجنة   اخليارات املتاحة لتنسي  وتوحيد امليطلحات املتعلقة باسوتخدا  "األمون الغوذائي"، و    

 الغذائي والتغذية، على أ  يتم حتديثه باستمرار   خمتلف أجزاء الوثيقة   النسخ القادمة   حاء  ا  ذلك ضروريا.
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ة الثقافية، وإمكانية احليووء علوى تلوك األغذيوة بطور  مسوتدامة ال تتعوارض موع         الضارة، ومقبولة من الناحي

التمتع يقو  اإلنسا  األخورى )...(.  وتإلومل إمكانيوة احليووء عليوه اإلمكانيوة االقتيوادية واملاديوة علوى          

 السواء."

 

 األسباب اجلذرية للجوع، والدروس املستفادة، والتحديات املقبلة: الثانيالفصل 

 ألسباب اهليكلية للجوع وسوء التغذيةا -ألف

 
من الضروري فهم األسباب اهليكلية واألساسية النعدا  األمن الغذائي وسوء التغذيوة مون أجول حتديود ووضوع أولويوات       

التدابري الالةمة لتعزيز األمن الغذائي والتغذية واحل    غذاء  اف جلميوع النواس.  وتورد أدنواه قائموة دالليوة، وغوري        

 :19لعوامل اليت قد تساهم   اجلوع وسوء التغذية واليت ّ حنعها من جمموعة واسعة من امليادرشاملة، ل
 

 احلوكمة )أ(
 

غياب هيكليات احلو مة املالئمة لضما  االستقرار املؤسسي، والإلفافية، واملساءلة، وحكم القانو ، وعد   (2)

ى األغذيوة والوصووء إىل مسوتويات معيإلوة     يؤدي إىل اختاذ قرارات فاعلة ويدعم احليوء عل ماالتمييز، 

 أعلى  

احلروب، والنزاعات، وغياب األمون وهوي عوامول توؤدي دورًا رئيسويًا   تعميو  اجلووع وانعودا  األمون           (1)

الدوء اهلإلة، تعمل النزاعات، وعد  االستقرار السياسي، وضوعف املؤسسوات علوى تفواقم      و الغذائي  

 انعدا  األمن الغذائي 

جود التزا  سياسي رفيع املستوى على حنو مالئم، وعود  ترتيوب أولويوات مكافحوة اجلووع وسووء       عد  و (3)

حنو مالئم، مبوا   ذلوك الفإلول   تنفيوذ التعهودات وااللتزاموات السوابقة، ومسواءلة غوري           علىالتغذية 

  افية   

طوط، والوربامج،   اتسا  غري مالئوم   جمواء وضوع السياسوات وترتيوب األولويوات   السياسوات، واخل        (4)

اجلوع، وسوء التغذية، وانعدا  األمن الغذائي، مع الرت يز بيورة خاصة علوى السوكا     ملواجهةوالتمويل 

 األضعف والذين يعانو  من انعدا  األمن الغذائي  

خدمات حكومية غري مالئمة   املناط  الريفيوة، ومإلوار ة غوري  افيوة مون جانوب ممثلوي امتمعوات          (1)

 اختاذ القرارات اليت تؤثر على سبل املعيإلة فيها  عملياتاحمللية   

جتزهؤ التعاو  والتمويل، وتإلتهو املساعدة   عدد  بري من املإلاريع اليت تفتقور إىل احلجوم لتوؤثر بإلوكل      (6)

 ملحوظ، وتثقل تكاليف اإلدارة املرتفعة.
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 املسائل االقتصادية وقضايا اإلنتاج )ب(
 

لوصوء إىل الغذاء، غالبا نتيجة ارتفاع البطالة واالفتقار إىل العمل الالئ   وغياب نظم الفقر وعد  إمكانية ا (2)

االجتماعية  والتوةيع غري املنيف للموارد اإلنتاجيوة  واألرض، وامليواه، واالئتموا ، واملعرفوة        احلماية

ر  واخنفاض إنتاجية والقوة الإلرائية غري الكافية لدى العماء ذوي األجور املنخفضة وفقراء الريف واحلض

 املوارد 

 اإلنتاج الزراعي   منو غري  اف  (1)

إ  عد  وجود نظا  جتاري متعدهد األطوراف منفوت ، وغوري  ييوزي، ومنيوف، وخوالي مون املمارسوات          (3)

يإلجهع الزراعة والتنمية الريفية   البلدا  النامية، قد يساهم   انعودا  األمون الغوذائي     وشفافاملخالفة، 

 لعامل     ا

انعدا  األمن املستمر حلياةة األراضي واحليوء علوى األراضوي، وامليواه، وغريهوا مون املووارد الطبيعيوة،         (4)

 املزارعات   للنساءخاصة بالنسبة 

عد   فاية االستثمارات الدولية والوطنية   القطاع الزراعي والبنيوة التحتيوة الريفيوة، ال سويما بالنسوبة       (1)

 ذية  األغ منتجيليغار 

 املنتجني إىل التكنولوجيات، واملدخالت، واملؤسسات ذات اليلة  وصوءعد   فاية فرص  (6)

 عد   فاية الرت يز على اإلنتاج احليواني   النظم الزراعية  (7)

 عد  وجود بنية حتتية مالئمة لتقليص خسائر ما بعد احلياد، وتوفري النفاذ إىل األسوا     (2)

 ن هدر األغذية  مستويات عالية م (9)

 غياب املساعدة الفنية الإلاملة املوجهة إىل منتجي األغذية. (23)
 

 املسائل الدميوغرافية واالجتماعية )ج(
 

عد  إيالء اهتما   اف  إىل دور املرأة ومسواهمتها، ونقوال ضوعفها اخلاصوة   موا يتعّلو  بسووء التغذيوة،          (2)

 تعاني منها  وهي تإلمل أوجوه الضوعف التغوذوي للنسواء     وخمتلف أشكاء التمييز القانوني والثقا  اليت

 واألطفاء، واليت قّلما ُتعاَلج بيورة مالئمة 

: النمو السكاني، والتوسع العمراني، واهلجورة مون الريوف إىل احلضور، والعمالوة      الدميوغرافيةالتغريات  (1)

 ات السكا  داخل البلدا  الريفية، وغياب الفرص لتنويع سبل املعيإلة  وتزايد عد  التكافؤ بني فئ

 اجتماعية فعالة، مبا   ذلك شبكات األما   محايةاالفتقار إىل نظم  (3)

التهميش والتمييز ضد الفئات الضعيفة مثل السكا  األصليني، واملإلرهدين داخليًا أو الالجئني، واالستبعاد  (4)

 ذائي وسوء التغذية االجتماعي والثقا  الذي يتعرهض له معظم ضحايا انعدا  األمن الغ

لسوء التغذية، مبا   ذلك احليووء علوى امليواه اآلمنوة والتيوحاح، ورعايوة األ         االجتماعيةاحملدهدات  (1)

 والطفل، والرعاية اليحية اجليدة 
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الوقاية مون األموراض املتعلقوة بانعودا  األمون الغوذائي والتغوذوي وعالجهوا: االسوتهالل غوري املناسوب             (6)

فرل لألغذية الذي غالبًا ما يياحبه غياب املغذيات الدقيقوة األساسوية، ميكون أ  يسوبب     واالستهالل امل

 مإلا ل خطرية لليحة، مبا   ذلك سوء التغذية والبدانة   

اخنفاض مستويات التعليم واإلملا  بالكتابة والقراءة وتلثريه على سوء التغذية، مبا   ذلك طريقوة التغذيوة    (7)

  سلو يةالضارة/املمارسات ال

 املكرس حلماية املمارسات الفضلى املتيلة بتغذية الرضهع والطفولة املبكرة.  الدعمعد   فاية  (2)
 

 املناخ/البيئة )د(
 

إ  عد  التلهب على حنو مالئم ملواجهة الكوارث واالستجابة إليها هو عامل يساهم   اجلووع، موا يوؤثر     (2)

ولئك الذين يعانو  من انعدا  األمون الغوذائي، و وثري مونهم     على حنيع أبعاد األمن الغذائي.  ويتعرض أ

 يعيإلو    مناط  مهمإلة، لألخطار الطبيعية بيورة غري متناسبة، وهم األقل قدرة على مواجهة آثارها 

 النظم اإليكولوجية واستنفاد املوارد الطبيعية، وخباصة التنوهع البيولوجي  تدهور (1)

زراعة، مبا   ذلك تدهور األراضي، وتزايد عد  اليقني بإلول  غواّلت احملاصويل،    تغيهر املناخ على ال آثار (3)

 وحاالت اجلفاف  وتلثرياته أيضًا على الفئات السكانية األضعف  الفيضاناتواشتداد 

 املوارد الطبيعية على حنو غري مستدا    استخدا  (4)

مة، وإدارة الغابات وصونها،  عامل للحفواظ علوى   إيالء انتباه  اف  إىل إدارة ميايد األ ال املستدا عد  (1)

 مساهمتها   األمن الغذائي. 

 التجارب السابقة والدروس املستفادة -باء

 
املاضية أ  انتإلار قلة التغذية وعودد األشوخاص الوذين يعوانو       يتض  من النتائج اليت حتققو على مدى العقود العديدة

 12إىل  92-1991  املائوة   الفورتة    18.9انتإلار قلة التغذية قد تدنى من  منها قد تدنيا على املستوى العاملي: فإ 

  املائوة خوالء الفورتة     15.3  املائوة إىل   23.6فيما تودنى   البلودا  الناميوة مون      2113-2111  املائة   الفرتة 

، فإ  انتإلوار  2114حتى عا  املنيرمة  21نفسها. و  حاء استمر متوسط الرتاجع السنوي الذي سجل   السنوات الو

 . . 1قلة التغذية سيبلغ مستوى قريبا من اهلدف املتعل  باجلوع   إطار اهلدف اإلمنائي لأللفية 

 

إال أ ه معدء خفض عدد الذين يعانو  من قلة التغذية أقل من معدء انتإلوار قلوة التغذيوة. فوإ  عودد األشوخاص الوذين        

مليونوا     826.2إىل  92-1991مليونوا   الفورتة    944.4اميوة قود تراجوع مون     يعانو  من قلة التغذية   البلدا  الن

وهذا معدء بعيد عن اهلدف الذي حدده مؤ ر القمة العاملي لألغذية واملتمثول خبفوض العودد إىل     2113-2111الفرتة 

راف الفاعلوة علوى   وهذا ُيربة احلاجة إىل تر يز أ ثر فاعلية مون جانوب  افوة األطو     .211420مليونا يلوء عا   598

التحديات األ ثر إحلاحًا  وهى عملية قد ُصمم اإلطار االسرتاتيجي العاملي لدعمها. وحيتاج حنيع أصحاب امليولحة إىل  
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االستعانة بالدروس املستفادة، واستخالص الِعَبر العميقة اليت ميكن وضعها   االعتبوار عنود وضوع اسورتاتيجيات أ ثور      

 غذية. وتإلمل هذه الدروس ما يلي، من دو  أ  تقتير عليه:فاعلية لألمن الغذائي والت
 

 أ  تكو  الربامج اإلمنائية مملو ة للبلد وخاضعة لتوجيهه   ،ب (أ)

 حنيعالنظم الفعالة للحو مة ضرورية على املستوى القطري، على أ  يإلارل فيها أصحاب امليلحة على  (ب)

الختاذ القرارات تكوو  فعالوة، ومسوؤولة، وشوفافة      املستويات، وأ  تضمه مؤسسات وهيكليات، وعمليات

 لضما  السال  وحكم القانو ، وهي عناصر أساسية   بيئة مؤاتية لألعماء 

،ب تل يد مإلار ة النساء  عناصر فاعلة رئيسية   الزراعة، نظرا ملساهمتها احملتملة   إنتاج األغذيوة   (ج)

  نفول الوقوو للتمييوز الوذي يعوانني منوه يرموانهن مون         اليت تستهلكها البلدا  النامية، مع اإلنهواء  

احليوء على األصوء اإلنتاجية وعلى املعرفة عن طري  خدمات اإلرشاد الزراعي، واخلدمات املالية اليت 

 تسفر عن اخنفاض اإلنتاجية وتوسيع نطا  الفقر 

ذلك من خالء التعليم  احلؤوء دو  انتقاء اجلوع وسوء التغذية من جيل إىل جيل، مبا   ضرورة )د(

 والكتابة   صفوف النساء والفتيات  وتإلجيع تعّلم القراءة

تكثيف مكافحة الييد غري القانوني دو  إبالغ ودو  تنظيم، على املستويات الوطنية، واإلقليمية،  ضرورة (هو)

 والعاملية 

من خالء االستثمار   حتسوني   ضرورة تقليص املستويات العالية من خسائر ما بعد احلياد وهدر األغذية )و(

الطاقة، وإعادة تدوير النفايوات   و فايةالبنية التحتية الريفية، مبا فيها االتياالت، والنقل، والتخزين، 

 على امتداد سلسلة القيمة  وتقليص هدر األغذية من جانب املستهلك   

و وذلك حمتواهوا مون السوعرات     إ  جودة األغذية املستهلكة، وسالمتها، وتنوهعهوا هوي عناصور مهموة،      )ة(

 احلرارية 

ضما  حيوء الفقراء والفئوات الضوعيفة علوى الغوذاء    ول األوقوات أمور حيتواج إىل بورامج محايوة            إ  )ح(

 اجتماعية موجهة وجيدة اليياغة، وإىل شبكات أما .

  تيوميم   ضرورة إشرال املزارعني من أصحاب احلياةات اليوغرية وامتمعوات احملليوة بيوورة وثيقوة      )ل(

 وختطيط وتنفيذ الربامج واملإلاريع مبا   ذلك برامج البحوث 

بلهمية ةيادة االستثمارات املسؤولة من جانب القطاع اخلاص   الزراعة  نإلال اقتيوادي،   اإلقرارضرورة  )ي(

 وخباصة دور صغار منتجي األغذية  مستثمرين، وتعزيزها 

الزراعية، و  الوقو نفسوه تفوادي االنعكاسوات السولبية علوى       عكل الرتاجع   منو اإلنتاجية أجلمن  )ل(

ضوورورة لتطوووير التكنولوجيووا ونقلووها  وللبحوووث والتطوووير   القطوواعني العووا   االسووتدامة البيئيووة، مثووة

 واخلاص  وخلدمات اإلرشاد 

ة اإليكولوجيوة أنهوا   السليمة للنظم اإليكولوجية واملوارد الطبيعية و ذلك املمارسات الزراعيو  اإلدارةأثبتو  )ء(

  21االستدامة الزراعية، وةيادة دخوء منتجي األغذية، وصمودهم   مواجهة تغري املناخ حتسنيمهمة   
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احمللية   الرتويج لألمن الغذائي، وخباصة أ  األخري يتولثر بالقودرة علوى إدارة األصووء      املعارفأهمية  ) (

 ات احمللية لتغري املناخ.الطبيعية والتنوع البيولوجي ويتكيف مع التلثري
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 التحديات الناشئة والتطلع حنو األمام -جيم

 

من خالء التطلع إىل املستقبل، سيكو  من الضروري مواجهوة عودد مون التحوديات الناشوئة   جموالي األمون الغوذائي         

 وتإلمل هذه التحديات بيورة خاصة: والتغذية.
 

 ر والريف الذين تتزايد أعودادهم، ولوديهم أفضوليات    تلبية احلاجات الغذائية والتغذوية لدى سكا  احلض

 غذائية متغرية  

     ةيادة اإلنتاج الزراعي املستدا  واإلنتاجية 

   تعزيز القدرة على مواجهة تغيهر املناخ 

   .إ،اد حلوء مستدامة للتنافل املتنامي على املوارد الطبيعية 
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 األسس واألطر الشاملة: الثالثالفصل 

 
ن األطر الإلاملة مبادئ واسرتاتيجيات رئيسية لتحقي  األمون الغوذائي والتغذيوة.  وهوي تإلومل خطوة عمول        يقده  عدد م

 واإلعال  اخلتامي للقمة العامليوة لألمون الغوذائي    ،22مؤ ر القمة العاملي لألغذية وإعال  روما بإلل  األمن الغذائي العاملي

1339
رد للحو    غوذاء  واف    سويا  األمون الغوذائي الووطين،        ، واخلطول التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمواء املطو  23

واخلطول التوجيهية بإلل  احلو مة املسؤولة حلياةة األراضي، و ذلك إطار العمل الإلامل التابع لألمم املتحودة، والعهود   

القووانني   الدولي اخلاص باحلقو  االقتيادية واالجتماعية والثقافية الذي أقوره احلو  اإلنسواني   غوذاء  واف، وحنيوع      

الدولية السارية ذات اليلة باألمن الغذائي والتغذية وحقو  اإلنسا .  وتتمتع أطر العمل التالية بلهمية خاصة التيواهلا  

 بيفة خاصة باألمن الغذائي والتغذية:

 24األهداف اإلمنائية لأللفية -ألف

 
انية أهداف إمنائية شاملة وحمددة يتوجوب تنفيوذها   توفر األهداف اإلمنائية لأللفية التابعة لألمم املتحدة إطارًا يإلمل مث

للتيدي للفقر املدقع واحلرما .  وتإلمل األهوداف اإلمنائيوة لأللفيوة غايوات وأهودافًا للقضواء علوى الفقور          1321يلوء 

طفواء   املدقع واجلوع  وتعميم التعليم االبتدائي  وتعزيز املساواة بني اجلنسني و كني املرأة  وخفض معودهء وفيوات األ  

وحتسني اليحة النفاسية  ومكافحة مرض اإليدة/ فريوس نقص املناعة البإلورية، واملالريوا، وأموراض أخورى  و فالوة      

االستدامة البيئية، وتطوير شرا ات دولية من أجل التنمية.  واألهداف اإلمنائية لأللفية مرتابطة. ذلك أ  خفوض نسوبة   

 أ( يساهم بيورة رئيسية   حتقي  األهداف اإلمنائية األخرى لأللفية.   -2األشخاص الذين يعانو  من اجلوع  )اهلدف 

 اخلطوووول التوجيهيوووة الطوعيوووة بشووولن دعوووم اإلعموووال املطووورد للحوووق   غوووذاء كووواٍف -باء

   سياق األمن الغذائي الوطين

 
دعو إىل أ  يكوو  احلو      توفر اخلطول التوجيهية الطوعية إطارًا شاماًل لتحقي  أهداف األمن الغذائي والتغذية. فهي ت

غذاء  اف  هو اهلدف الرئيسي لسياسات األمن الغوذائي، وبراجموه، واسورتاتيجياته، وتإلوريعاته  وأ  مبوادئ حقوو        

اإلنسا  )املإلار ة، واملساءلة، وعد  التمييز، والإلفافية، والكرامة اإلنسانية، والتمكني، وسيادة القانو ( هي اليت توجه 

لتحسني األمن الغذائي  وأنه يلز  أ  تعمول السياسوات، والوربامج، واالسورتاتيجيات، والتإلوريعات       األنإلطة الوُميَممة

على تعزيز  كني أصحاب احلقو  ومساءلة من تقع عليهم مسؤولية أداء الواجب، مبا يعزة مبادئ احلقو  وااللتزاموات  

 وليل اإلحسا  واليدقات.
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 ئي العاملي املستداممبادئ روما اخلمسة بشلن األمن الغذا -جيم

 
توفر مبادئ روما اخلمسة بإلل  األمن الغذائي العاملي املستدا ، اليت اعتمدتها القموة العامليوة لألمون الغوذائي   روموا        

، دعامة اسرتاتيجية قوية للعمل املنس  من جانب حنيع أصحاب امليلحة على املسوتويات  1339نوفمرب/تإلرين الثاني 

 والقطرية، بينما تتبنى النهج املزدوج املسار جتاه حماربة اجلوع:  العاملية واإلقليمية
 

االستثمار   اخلطط ذات امللكية القطرية، والرامية إىل توجيه املوارد إىل بورامج وشورا ات جيودة التيوميم      :2املبدأ 

 ومستندة إىل النتائج.

قليميوة والعامليوة لتحسوني احلو موة، وتإلوجيع      تعزيز التنسي  االسرتاتيجي على املسوتويات الوطنيوة واإل   :1املبدأ 

 توةيع املوارد على حنو أفضل، وتال  االةدواجية   اجلهود، وحتديد الثغرات على صعيد االستجابة.

( إجراءات مباشرة 2بذء قيارى اجلهد إلتباع نهج مزدوج املسار وشامل لألمن الغذائي يتللف مما يلي: ) :3املبدأ 

( وبورامج متوسوطة وطويلوة األجول   ميوادين      1وع   صفوف الفئوات السوكانية األضوعف  )   للمكافحة الفورية للج

الزراعة املستدامة، واألمن الغذائي، والتغذية، وبرامج التنمية الريفية الستئياء األسباب اجلذريوة للجووع والفقور،    

 مبا   ذلك اإلعماء املطرد للح    غذاء  اف .

  املتعدد األطراف دورًا قويًا من خالء إدخاء حتسينات مستدامة على صوعيد  فواءة   ضما  أ  يؤدي النظا :4املبدأ 

 املؤسسات املتعددة األطراف، وقدرتها على االستجابة والتنسي ، وفعاليتها.

ضما  التزا  حنيع الإلر اء التزامًا مستدامًا و بريًا باالستثمار   الزراعوة واألمون الغوذائي والتغذيوة، موع       :1املبدأ 

 توفري املوارد الالةمة   التوقيو املناسب وبيورة موثوقة، واملوجهة للخطط والربامج املتعددة السنوات.

اخلطول التوجيهية الطوعية بشلن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصوايد األاوا     -دال

 والغابات   سياق األمن الغذائي الوطين

 
علوى اخلطوول التوجيهيوة      1321ورتها اخلاصة الثامنة والثالثني   مايو/أيوار  صادقو جلنة األمن الغذائي العاملي   د

الطوعية بإلل  احلياةة. وهي توّفر مرجعًا وتوجيهات لتحسني حو موة حيواةة األراضوي، وميوايد األ وال، والغابوات       

 غووذائي الوووطين لتحقيوو  األموون الغووذائي للجميووع، ودعووم اإلعموواء املطوورد للحوو    غووذاء   وواف    سوويا  األموون ال     

 (.63)ة(، ص  4)ُأنظر اجلزء 

 املنتديات رفيعة املستوى املعنية بفعالية املعونة:   -هاء

 
إىل سلسلة من مخسة مبادئ أساسية، وهي تنطب  على البلودا  الويت التزموو     25يستند إعال  باريل وبرنامج عمل أ را

 بها:
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 :جياتها التنموية اخلاصة بها، وأ  تدير عملوها  ،ب أ  تضع البلدا  النامية سياساتها واسرتاتي امللكية

 اخلاص   جماء التنمية   امليدا .  

 :ب أ  تنس  اجلهات املاحنوة معونتهوا موع األولويوات احملودَّدة   اسورتاتيجيات التنميوة         التنسيق،

 الوطنية   البلدا  النامية.

 :يما بينها لتال  االةدواجية والتكواليف  ،ب أ  تقو  اجلهات املاحنة بتنسي  عملها التنموي ف املواءمة

 املرتفعة بالنسبة إىل البلدا  الفقرية.

 :ب أ  ُيرّ ز حنيع األطراف املعنيني باملعونوة علوى حنوو أ ورب علوى نتوائج        اإلدارة لتحقيق النتائج،

 املعونة، والفر  امللموس الذي حتدثه   حياة الفقراء. 

 :هات املاحنة والبلدا  الناميوة مسوؤولة بيوورة أ ثور شوفافية أموا        ،ب أ  تكو  اجل املساءلة املتبادلة

 بعضها البعض بالنسبة إىل استخدا  أمواء املعونة، وأما  مواطنيها وبرملاناتها بالنسبة إىل تلثريات املعونة. 

 

أجول التنميوة بوني     املبادئ اليت  ثل األساس للتعاو  الفعواء مون   26حتدهد شرا ة بوسا ، بالنسبة إىل الذين التزموا بها

ملكية أولويات التنمية من جانب البلدا  الناميوة، والرت يوز علوى     املبادئاجلهات املاحنة والبلدا  النامية. وتإلمل هذه 

النتائج، والإلرا ات الإلاملة من أجل التنمية، والإلفافية واملساءلة أما  بعضها البعض. وتتضمن جماالت العمول الفووري   

امة   حواالت النوزاع واهلإلاشوة، والإلورا ات لتعزيوز املقاوموة، وخفوض قابليوة التولثر   وجوه           تإلجيع التنمية املستد

األةمات، والتعاو  بني بلدا  اجلنوب والتعاو  الثالثي من أجل التنميوة املسوتدامة، ومكافحوة الفسواد والتودفقات غوري       

 الإلرعية، والقطاع اخلاص والتنمية، و ويل تغيهر املناخ.  

 العمل الشامل الوُمحدَّث لألمم املتحدةإطار  -واو

 
إ  إطار العمل الإلامل احملدث هو نهج منسه  على مستوى منظومة األمم املتحدة لدعم التدابري القطريوة الويت توؤدى إىل    

وبهذه اليفة، ليل صكًا متعدد األطراف أو صكًا حكوميوًا  . سبل معيإلة ريفية مستدامة وصامدة وإىل أمن غذائي وتغذوي

يًا.   وقد وضع فري  املها  الرفيع املستوى التابع ملنظومة األمم املتحدة واملعين باألمن الغذائي العاملي أوء إطار عمول  دول

املووجزة إلطوار العمول الإلوامل لألموم       بالنسخة 1322، واسُتكِمل عا  1323، ّ حتديثه   1332شامل   يوليو/ وة 

 املتحدة.

 

ل احملودَّث عإلورة مبوادئ رئيسوية للعمول هوي: مسوارات مزدوجوة إةاء األمون الغوذائي           ويقد  موجز إطار العمل الإلوام 

والتغذوي  احلاجة إىل نهج شامل  وجود أصحاب احلياةات اليغرية وخباصة النساء   صوميم هوذه التودابري  وةيوادة     

غوذائي والتغوذوي  وأهميوة    الرت يز على قدرة تكيف سبل املعيإلة األسرية  ومزيد من االسوتثمارات األفضول   األمون ال   

وجود أسوا  وجتارة مفتوحة وحسنة األداء  وقيمة الإلرا ات املتعددة أصحاب امليلحة واملتعوددة القطاعوات  وااللتوزا     

 السياسي املستدا  واحلو مة اجليدة  واالسرتاتيجيات القطرية املتمتعة بدعم إقليمي  واملساءلة عن النتائج. 
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 أطر ووثائق أخرى -زاي

 
واسرتاتيجيات قد تكو  ذات صلة  مبادئعددًا من الوثائ ، واليكول، واخلطول التوجيهية، والربامج األخرى توّفر  إ 

 بتحقي  األمن الغذائي.  وهي تإلمل:
 

   2929اتفاقية حقو  الطفل لعا 

   2922املدوهنة الدولية بإلل  تسوي  بدائل لنب األ  لعا 

  2979يز ضد املرأة لعا  اتفاقية القضاء على حنيع أشكاء التمي 

    2993إعال  القضاء على العنف ضد املرأة لعا 

    2991خطة عمل بيجني لضما  حقو  املرأة لعا 

   269، و92، و27اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

  التقييم الدولي للمعرفة والعلم والتكنولوجيا   اماء الزراعي من أجل التنمية 

 املؤ ر الدولي لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية اإلعال  اخلتامي اليادر عن 

   إعال  األمم املتحدة بإلل  حقو  الإلعوب األصلية 

 .إطار وخارطة طري  مبادرة حتسني مستوى التغذية 
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 توصيات للسياسات والربامج وتوصيات أخرى: الرابعالفصل 

 
غذائي الوطين، و  سيا  األطر الإلاملة الويت ورد وصوفها   مع مراعاة اإلعماء املطرد للح    غذاء   اف    سيا  األمن ال

  الفيل الثالث، مثة تواف  دولي واسع بإلول  اسوتجابة السياسوات املناسوبة إىل األسوباب الكامنوة وراء اجلووع وسووء         

ّه التوصل إليها    جلنة األمن الغذائي  التغذية   عدد من املناط .  وتستند التوصيات   هذا الفيل إىل القرارات اليت 

العاملي، باستثناء اجلزأين )هاء( و)واو(، حيث تتلتى التوصيات عن ميوادر أخورى. لكون هوذه القائموة ليسوو شواملة        

وسوف تتطور مع مرور الوقو إذ ،ري حتديث اإلطار االسرتاتيجي العاملي بيورة منتظمة ييث يراعي قرارات جلنوة  

ناجتة عن املناقإلات واليت صادقو عليهوا جلنوة األمون الغوذائي العواملي فسووف       األمن الغذائي العاملي. أما التوصيات ال

ُتدرج   النسخ املستقبلية من اإلطار االسرتاتيجي العاملي. وٌيدِرج الفيل السادس عددًا من اماالت حيث توجد ثغرات 

 معرتف بها   تواف  اآلراء   مسائل السياسات.  

 27النهج املزدوج املسار -ألف

 
تاج النهج املزدوج املسار، املوحد   ممارسات منظومة األمم املتحودة والوذي  وو امليوادقة عليوه  جوزء مون أحود         وحي

مبادئ روما لألمن الغذائي العاملي املستدا ، إىل إيالء اهتما  حمدهد وعاجل لكل من التدخالت القيورية األجول واألطووء    

 ذية. ومن املهم،   هذا النهج، التإلديد على أ  "األجل الطويل" ال يعينأجاًل للتيدي النعدا  األمن الغذائي وسوء التغ

التدابري اليت ،ب أ  تبدأ   املستقبل، أو بعد االنتهاء من اإلجراء القيري األجل.  إمنا ،ب أ  ينطل  هذا  النوعا  

الفقر واإلعماء املطرد للح    غذاء  من التدخالت أو "املسارات"   آ  واحد وبطريقة متهسقة من أجل النجاح   حماربة 

 . اف 

 

 العمل املباشر من أجل املعاجلة الفورية للجوع وسوء التغذية بالنسبة للفئات األضعف )أ(
 

،ب توجيه االهتما  إىل االحتياجات الفورية ألولئك العاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية، وذلك  اشويًا  

التحرر من اجلوع. وميكن أ  تإلمل اإلجراءات الفورية طائفًة من التدخالت، مون بينهوا املسواعدة     مع احل  األساسي  

الغذائية الطارئة، ودفع أجوور املعيإلوة للعمواء الوزراعيني، وتودخالت التغذيوة والتحوويالت النقديوة وأدوات احلمايوة          

 ت أسعار األغذية.االجتماعية األخرى، واحليوء على املدخالت، والتدخالت اخلاصة بسياسا

 

و،ب إيالء اهتما  خاص لتلبية االحتياجوات التغذويوة للنسواء، وال سويما احلوامول واملرضوعات، واألطفواء دو  ِسون         

السنتني وخباصة ملنع التقزه .  وُيعده األطفاء من بوني الفئوات األ ثور تولثرًا بانعودا  األمون الغوذائي وسووء التغذيوة، و           

  حاالت األةمات والطوارئ.
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 التدابري املتوسطة/الطويلة األجل لبناء القدرة على املواجهة ومعاجلة األسباب اجلذرية للجوع )ب(
 

 ، فإ  املتطلبات الرئيسية هي:28وعلى النحو الذي ورد وصفه   برنامج مكافحة اجلوع 
 

   عوات الريفيوة   حتسني اإلنتاجية الزراعية والنهوض بسبل املعيإلة واألمن الغذائي والتغذيوة داخول امتم

 الفقرية  وتعزيز األنإلطة اإلنتاجية والعمالة الالئقة  

  تنمية وصو  املوارد الطبيعية  وضما  احليوء على املوارد اإلنتاجية 

       توسيع نطا  البنية التحتية الريفية، مبا   ذلك املراف  الالةمة لضما  األموا  الغوذائي وصوحة احليووا

 ا  والنبات  وتوسيع سبل ولوج األسو

  )تعزيز القدرات   جماء توليد املعلومات ونإلرها )البحوث، اإلرشاد، والتعليم واالتياالت 

 

 ربط املسارين )ج(
 

من الضروري إقامة روابط مالئمة بني مساري التدخالت املباشرة أو الفورية والتدخالت املتوسطة/والطويلة األجل. وميكن 

 -واليت تتوافر أساسًا على شكل حتويالت نقدية أو غذائيوة   -بكات األما  أ  تكو  أدوات احلماية االجتماعية مثل ش

مبثابة جسر يربط بني املسارين، فتجعل االنتقاء من املساعدة اإلنسانية لالحتياجات املزمنة إىل ُنُهوج إمنائيوة متوقعوة،    

ذه األدوات مون مسوتويات تغذيوة    وميكون أ  ترفوع هو   . طويلة األجل مبا   ذلك االستثمارات العامة   البنيوة التحتيوة  

الطفل، وحتسِّن التنمية املعرفية، والتحييل املدرسي، وإنتاجية العمول املسوتقبلي، وبوذلك تزيود القودرة علوى الكسوب        

وميكن لنظم احلماية االجتماعية أ  تسهم أيضًا   اعتماد اخليارات املعيإلية اليت تنطوي على خماطرة . وتإلجهع التنمية

وأخريًا، ميكنها أ  ُتنفَّذ بطر  تسهم هي األخرى   تإلوجيع  . ى، وختّفف من بعض إخفاقات األسوا أعلى ودخل أعل

 اإلنتاج واألسوا  احمللية.
 

 ومووع ذلووك، فووإ  عناصوور احلمايووة االجتماعيووة تتسووم غالبووًا بعوود  التنسووي ، وِقَيوور األجوول، والتمويوول موون اخلووارج، 

ويعواني الكوثري مون العمواء الوزراعيني،      . مون الغوذائي واحلود مون الفقور     وال تنعكل بيورة مالئمة   اسورتاتيجيات األ 

والعاملني   إنتاج األغذية، وُأَسرهم من اجلوع وسووء التغذيوة، أل  قووانني العمول األساسوية وسياسوات احلود األدنوى         

ده األدنوى للعويش هموا    لألجور ونظم الضما  االجتماعي ال تإلمل العماء الريفيني.   ما أ  العمالة الر ية، وضما  احلو 

. و،ب  سر حلقة التو ول، والتحووء مون الودعم القيوري      29عامال  أساسيا  بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية للعمهاء

األجل إىل الدعم األطوء أجاًل. وينبغوي أ  تورد الوربامج االجتماعيوة  جوزء ال يتجوزأ مون التإلوريعات الوطنيوة لتكفول           

القدرة على التنبؤ.  وينبغي إدراج اآلليات احمللية القائمة لإلبكات األموا  بهودف تعزيزهوا    االستدامة الطويلة األجل، و

 تدابري إلنقاذ احلياة وسده الثغرات حني جتد امتمعات احمللية نفسها   حالة مون اجلووع وانعودا  األمون الغوذائي.      

 .)انظر القسم األوء(
 



 

19 

 اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية

 

ة حتوديات أ ورب بالنسوبة لتنفيوذ الوَنهج املوزدوج املسوار، وقود تتطّلوب          وتفرض البلدا  اليت  ر بلةمات ممتدة أو متكرر

 )ُأنظر القسم حاء(.. اعتبارات خاصة مبا   ذلك نهج خاصة بالسيا 

 

 عمال جلنة األمن الغذائي العاملي اجلارية بشلن التقريب بني السياسات ذات الصلة بهذه املسللة:أ
 

املعين باألمن الغذائي   ظل األةمات املمتدة، والذي ّ تنظيموه حتوو رعايوة      أعقاب منتدى اخلرباء الرفيع املستوى 

ّ إنإلاء فري  العمل املفتوح العضوية املعين بربنوامج العمول ملعاجلوة     (1321)سبتمرب/أيلوء  العاملي الغذائيجلنة األمن 

مع مراعواة أهميوة معاجلوة     30ربط بني املساريناألةمات املمتدة وقد يعاجل القضايا املتعلقة بال انعدا  األمن الغذائي   ظل

 ليل فقط االحتياجات القيرية األمد فحسب، بل وأيضا تعزيز التنمية   األجل الطويل. 

 31زيادة االستثمارات اليت تراعي أحوال أصحاب احليازات الصغرية   الزراعة -باء

 
ه املزارعوو  وأصوحاب احليواةات اليوغرية أنفسوهم،      من املعروف أ  اجلزء األ رب من االسوتثمارات   الزراعوة يقوو  بو    

وحنعياتهم التعاونية، واملإلروعات الريفية األخرى،   حني أ  بقية االسوتثمارات يقوو  بهوا عودد  وبري مون اجلهوات        

الفاعلة اخلاصة، الكبرية واليغرية، على امتداد سلسلة القيمة، و ذلك جهات من جانب احلكومات. ويؤدي املزارعوو   

حاب احلياةات اليغرية، و ثري منهم من النساء، دورًا رئيسيًا   إنتاج معظوم األغذيوة الويت ُتسوتهلك حمليوًا        من أص

 .32العديد من األقاليم النامية، وهم املستثمرو  الرئيسيو    قطاع الزراعة    ثري من البلدا  النامية

 

 :33املصلحة اآلخرين املعنيني مبا يلي ُتوصى الدول، واملنظمات الدولية واإلقليمية، ومجيع أصحاب
 

ضما  أ  ُتعَطى االستثمارات العامة، واخلدمات، والسياسات املتعلقة بالزراعة األولويوة الواجبوة لتعزيوز     (أ)

ودعم واستكماء استثمارات أصحاب احلياةات اليغرية، مع إيالء اهتما  خاص للمورأة املنتجوة لألغذيوة    

 تاج إىل سياسات نوعية، وإىل الدعم اليت تواجه صعوبات معينة، وحت

، التغذيوة ضما  أ  ُتعطي السياسات الزراعية واالستثمار العا  األولوية إلنتاج األغذية وحتسني مستويات  )ب(

خاصة للسكا  األضعف، وةيادة صمود نظوم األغذيوة احملليوة والتقليديوة، والتنووع البيولووجي.  ويلوز         

اج املستدا  لألغذية مون جانوب أصوحاب احليواةات اليوغرية، وختفويض       توجيه االهتما  إىل تعزيز اإلنت

خسائر ما بعد احلياد، وةيادة القيمة املضافة بعد احلياد، وتإلجيع أسوا  األغذيوة احملليوة والوطنيوة    

 واإلقليمية لياحل أصحاب احلياةات اليغرية، مبا   ذلك وسائل النقل، والتخزين، والتجهيز 

سياسات واالستثمارات العامة بدور حمّفز   صياغة شرا ات بني املستثمرين الوزراعيني،  ضما  أ  تقو  ال )ج(

مبا   ذلك شرا ات بني القطاعني العا  واخلاص، وشرا ات بني تعاونيات املزارعني اخلاصة، وشرا ات 

داخل القطاع اخلواص، لضوما  أ  تتلقوى ميواحل أصوحاب احليواةات اليوغرية اخلودمات، وأ  ُتيوا           

 اسطة تلك الإلرا ات    بو
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تإلجيع وتنفيذ السياسات الويت تيهسور حيووء أصوحاب احليواةات اليوغرية علوى االئتموا ، واملووارد،           (د)

 واخلدمات التقنية وخدمات اإلرشاد الزراعي، والتلمني واألسوا   

اب احليواةات  توجيه االهتما  الالئ  إىل األسوا  اجلديدة، واملخواطر البيئيوة الويت تواجوه ةراعوة أصوح       (هو)

اليغرية، وتيميم اخلدمات والسياسات االستثمارية للتخفيف من هذه املخواطر، وتعزيوز قودرة أصوحاب     

احلياةات اليغرية من النساء والرجواء علوى إدارتهوا )موثال،  كوني أصوحاب احليواةات اليوغرية مون          

تجديودي، وإدارة خمواطر   احليوء على األدوات املالية وأدوات إدارة املخاطر مثل الضوما  احمليوولي ال  

 األحواء اجلوية، وضما  األسعار ونواتج االئتما  التجديدي( 

إشرال املنظمات اليت  ثل أصحاب احلياةات اليغرية مون الرجواء والنسواء والعمواء الوزراعيني بيوورة        (و)

ج االسوتثمار  ناشطة   صياغة، وتنفيذ، وتقييم السياسات اخلاصة باالستثمار   الزراعة، و  تيميم برام

   الزراعة، وسالسل القيمة الغذائية. 

 

وقد ُأدِرجو توصيات أخرى مهمة ميكن أ  ُتسهم   ةيوادة االسوتثمارات الويت تراعوي اعتبوارات أصوحاب احليواةات        

اليغرية   الزراعة حتوو عنووا  "تودابري لزيوادة إنتواج األغذيوة وتوافرهوا"،   القسوم جويم )"مواجهوة تقلوب أسوعار             

 ية"(، و ذلك   القسم هاء )"ةيادة اإلنتاجية واإلنتاج الزراعي بلسلوب اجتماعي واقتيادي مستدا  بيئيًا"(.األغذ

 

احلو مة اجليدة للحياةة أمر حاسم لتإلجيع االستثمار الذي يراعي اعتبارات أصحاب احليواةات اليوغرية   الزراعوة،    

وخباصة   حالة صغار منتجي األغذية، الذين غالبًا موا تكوو  حقوو     نظرًا إىل أ  احلياةة غري املستقرة تثبط االستثمار، 

احلياةة لديهم غري مضمونة إىل أبعد حد. لذا، يوصى بإلدة بتنفيذ اخلطول التوجيهية بإلل  احلو موة املسوؤولة حليواةة    

 األراضوووي   سووويا  ةيوووادة االسوووتثمارات الووويت تراعوووي اعتبوووارات أصوووحاب احليووواةات اليوووغرية   الزراعوووة     

 ُأنظر القسم ةاي(. )

 

 أعمال جلنة األمن الغذائي العاملي اجلارية بشلن التقارب بني السياسات ذات الصلة بهذه املسللة:

 

تعمل جلنة األمن الغذائي العاملي على بلورة مبادئ االستثمار الزراعي املسؤوء الذي ينهض بواألمن الغوذائي وبالتغذيوة،    

يراعي اعتبارات أصحاب احلياةات اليغرية  لحد املعايري لتوصيف  الذياالستثمار وأثبتو أ  تلك املبادئ سوف َتعتُد ب

االستثمارات املؤسسية املسؤولة   الزراعة. وقد أجرى فري  اخلرباء الرفيع املستوى التابع للجنة األمن الغوذائي العواملي   

لزراعة، وذلك   سياقات خمتلفوة مسوتعينًا   مقارنة للمعوقات اليت تواجه استثمار أصحاب احلياةات اليغرية   ا ةدراس

، ما سيقد  املزيد مون املعلوموات للموداوالت والتوجيهوات احملوددة داخول       34خبيارات سياساتية ملواجهة تلك املعوقات

 .العاملي الغذائيجلنة األمن 
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 35موازمبيق: وكاالت األمم املتحدة تضافر جهودها ملساعدة املزارعني

 

  تنفيذ برنامج مإلرتل بعنوا  "بناء سالسل قيمة للسولع األساسوية وروابوط السوو  لرابطوات      جنحو حكومة موةامبي  

املزارعني"، وذلك بدعم من برنامج األغذية العاملي، ومنظموة األغذيوة والزراعوة، واليوندو  الودولي للتنميوة الزراعيوة،        

أسورة مون أسور املوزارعني حتوى نهايوة عوا          22 333ونظا  قضايا املرأة   األمم املتحدة، وقد استفادت منه أ ثور مون   

.  وهذا الربنامج تقو  بتنسيقه حكومة موةامبي  بدعم من برنوامج األغذيوة العواملي،   حوني ،وري تنفيوذه مون        1322

جانب منظمة األغذية والزراعة واليندو  الدولي للتنمية الزراعية.  والربنامج مرتبط مببادرة "الإلوراء مون أجول التقوده "     

بلدًا، وتوّف  بني طلب برنامج األغذية العاملي على األغذية األساسوية   12بعة لربنامج األغذية العاملي، واليت تنفَّذ   التا

ودعم الإلر اء من جهة اإلمدادات ملساعدة أصحاب احلياةات اليغرية على اإلنتاج، وولوج األسوا ، و سب املزيد. و  

يل وةارة الزراعة، ووةارة اليوناعة والتجوارة، ووةارة التخطويط والتنميوة،     موةامبي ، اضطلعو مؤسسات حكومية من قب

بدور رئيسي   جماء التنسي  على املستويني الوطين واحمللي،   حني وّفرت خودمات املقاطعوة لألنإلوطة االقتيوادية     

 اإلرشاد الزراعي للعمهاء.   

 

دة عن هذا الربنامج. وإتالفينا، اليت هي مون مقاطعوة ةامبزيوا    وبالنسبة إىل صغار املزارعني مثل إتالفينا، تلتو فوائد عدي

ّه تودريب      الإلمالية، عضوة   إحدى منظمات املزارعني األربعة عإلرة   مولو وي املإلار ة   الربنوامج املإلورتل. وقود 

منواةهلم.  املزارعني لتحسني أساليب إنتاجهم، وةيادة جودة منتجواتهم مون خوالء تقنيوات تنظيوف خاصوة متووّفرة          

. وعلمهنا ذلك التدريب  يوف نوزرع بوذورنا    1323"حضرت دورة تدريبية أقامتها منظمة األغذية والزراعة   مارس/آذار 

بطر  خمتلفة، و يف نروي حماصيلنا، و يف نضمن جودة البذور"، تيرح إتالفينا. "  املاضوي،  نوو أحيول علوى     

 ، فبات بإمكاني أ  أفيول احلبووب وأ  أحيول علوى أسوعار أفضول       أسعار منخفضة مقابل الذرة اليت أبيعها  أمها اآل

 مقابل نوعية أفضل من الذرة".   

 

ووّفر برنامج األغذية العاملي التمويل إلقامة مسوتودعات جديودة وسولوات   املزرعوة   امتمعوات احملليوة، ملسواعدة        

و ذلك، وّفرت املستودعات . اتهم بلسعار أعلىاملزارعني على حتسني عملية ختزين حماصيلهم، و كينهم من بيع منتج

موقعًا لعمليات البيع املختلطة، وبالتالي لتحديد أسعار أ ثر مالءموة. و ثول دور اليوندو  الودولي للتنميوة الزراعيوة         

 العمل على إنإلاء صندو  ضمانات تتوّلى إدارته مؤسسة حملية للتمويل اليغري ُتسوتخَد  لتغطيوة خمواطر أي ختّلوف      

تسديد القروض. ويدعم  له مون احلكوموة واليوندو  الودولي للتنميوة الزراعيوة املوزارعني والإلور اء املخووَّلني   إجوراء           

مفاوضات مع املؤسسات املالية لتحديد أفضل الإلرول املمكنة،   العقود اليت ُترَب  بني منظمات املزارعني على أ  يإلّكل 

وتتذّ ر إتالفينا بكل فرح قائلة: "إ  الدخل الذي جنيته من ةيادة مبيعواتي مون   . الةبرنامج األغذية العاملي نوعًا من الكف

 الذرة والفاصولياء يسم  لي بتوسيع إنتاجي، وتعليم أوالدي، وتلبية االحتياجات األخرى   عائليت".    
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 36مواجهة التقلب املفرل   أسعار األغذية -جيم

 
 موا يتولثر   . صة من تقلبات أسعار األغذية، و وذلك مون تكواليف املودخالت والنقول     يعاني السكا  األ ثر فقرًا بيفة خا

ويفورض  . صغار منتجي األغذية أيضًا بفعل قدر أ رب من عد  اليقني قد ينعكل سلبًا على اإلنتاج وعلى دخووء األسووا   

اعيوة وسياسوية بالنسوبة إىل    التقلب الإلديد لألسعار، الذي قد يلتي نتيجة للتنوع   جانب اإلمودادات، حتوديهات اجتم  

السلطات الوطنية. وقد استتبعو االستجابات ملثل هذه التحديات   بعض األحيا  تدخالت    ل حالوة علوى حودة،    

وغري منسقة   أسوا  األغذية والزراعة، األمر الذي قد يفاقم تقّلب األسعار والوضع العاملي لألسوا . وتربة ضورورة بوذء   

لتيدي لألسباب اهليكلية للتقلب املفرل   أسعار األغذية، ولضما  أال تقووهض تلثرياتهوا احلو       جهود دولية متهسقة ل

 . 37الغذاء الذي يتمتع به املستهلكو  واملنتجو  اليغار اهلامإليو 
 

ًا   تعزيوز  وبإمكا  التدفقات التجارية املفتوحة داخل البلدا  وبينها، واألسوا  الإلفافة والفاعلة، أ  تؤدي دورًا إ،ابيو 

األمن الغذائي والتغذية.  وينبغي السعي إىل تعزيز الفرص   األسوا  الدولية وذلك من خالء مفاوضات جتاريوة متعوددة   

 األطراف. 
 

لذلك ُتوصى الدول واملنظموات الدوليوة واإلقليميوة وأصوحاب املصولحة اآلخورون املعنيوون بتطووير وتنفيوذ التودابري           

 :38التدابري التالية، من بني غريها من
 

 تدابري لزيادة إنتاج األغذية وتوافرها، ولتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات:
 

ةيادة االستثمار العا  واخلاص املستقر واملستدا  لتعزيز نظم إنتاج أصحاب احلياةات اليغرية، وتإلوجيع   (أ)

إىل  خواص إيوالء اهتموا     اإلنتاجية الزراعية، ودعم التنمية الريفيوة، وةيوادة القودرة علوى اليومود، موع      

 ةراعات أصحاب احلياةات اليغرية 

التوسع بدرجة  برية   البحوث الزراعية والتنمية و ويلها، مبا   ذلك عن طري  تعزيز أعمواء   تإلجيع (ب)

، ودعوم نظوم البحووث الوطنيوة،     39اجلماعة االستإلوارية للبحووث الزراعيوة الدوليوة الويت ّ إصوالحها      

مؤسسات البحوث، وتإلجيع نقل التكنولوجيا، وتقاسم املعرفة واملمارسات، مبوا    واجلامعات العامة، و

ذلك الزراعة األسرية، وتنمية القدرة عون طريو  التعواو  بوني الإلوماء واجلنووب، والتعواو  بوني بلودا           

 اجلنوب  

والتغذيوة تكوو    دعم قيا  البلدا  األعضاء بوضع أو باستعراض اسرتاتيجيات وطنية شاملة لألمن الغذائي  (ج)

مملو ة للبلدا  وخاضعة لتوجيهاتها، وتستند إىل األدلة، وتإلمل  افة الإلر اء الرئيسويني علوى املسوتوى    

الوطين، وخاصة امتمع املدني، واملنظمات النسائية ومنظمات املزارعني، وتؤ د  اسوك السياسوات     



 

23 

 اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية

 

، وذلوك ملواجهوة التقلوب املفورل   أسوعار      القطاعات املعنية، مبا   ذلك السياسات االقتيادية الوطنيوة 

 األغذية  

 يث اإلجراءات واحلووافز لتقليول اهلودر واخلسوائر   النظوا  الغوذائي، مبوا   ذلوك مواجهوة خسوائر           (د)

 ما بعد احلياد.

 

 إجراءات للحد من تقلب األسعار
 

ا  األغذيوة وةيوادة شوفافيتها،    لتحسني املعلوموات املتعلقوة بلسوو    40دعم نظا  معلومات األسوا  الزراعية (هو)

وإشرال املنظمات الدولية، واجلهات الفاعلة   القطاع اخلاص، واحلكومات وذلوك لضوما  النإلور العوا      

 ملنتجات املعلومات الرفيعة اجلودة واخلاصة باألسوا  الغذائية   الوقو املالئم 

أوقات أةمات أسعار األغذية، مبوا   ذلوك   ياجة البلدا  إىل تنسي  استجاباتها بإلكل أفضل    اإلقرار (و)

 عن طري  منتدى االستجابة السريعة التابع لنظا  معلومات األسوا  الزراعية 

 حتسني شفافية أسوا  املإلتقات الزراعية وتنظيمها واإلشراف عليها  (ة)

للتوقوع مون أجول     مع اإلشارة إىل أهمية وجود نظا  جتاري دولي لألغذية يكو  متسما بالإلوفافية وقوابال   (ح)

التخفيف من التقلبوات املفرطوة   األسوعار، ينبغوي مواصولة الرت يوز علوى إقاموة نظوا  جتواري متعودد            

األطراف، خاضع للمساءلة، وقائم علوى القواعود، يراعوي الإلوواغل املتيولة بواألمن الغوذائي والتغذيوة،         

ية لألغذيوة.  و  هوذا السويا ، دعوم     وخاصة شواغل أقل البلدا  منوًا، والبلدا  النامية املسوتوردة اليواف  

 االختتا  الطموح واملتواة  والإلامل جلولة الدوحة للتنمية، طبقًا لواليتها 

وذلك استنادا إىل تقييموات   –حيثما يتناسب وإذا اقتضو الضرورة  –استعراض سياسات الوقود احليوي  (ل)

 ثلوها هوذه السياسوات بالنسوبة لألمون      متواةنة قائمة على الِعلم، لتحديد الفرص والتحوديات الويت قود    

الغذائي، حتى يتسنى إنتاج الوقود احليوي حيثما يكوو  جموديًا مون الناحيوة االجتماعيوة واالقتيوادية       

 والبيئية. 

 

 تدابري للتخفيف من التلثريات السلبية لتقلب األسعار
 

األسعار، مبا   ذلك عون طريو     ةيادة دور الدولة، حيثما يتناسب،   ختفيف التلثريات السلبية لتقلب (ى)

وضع اسرتاتيجيات وشبكات أما  وطنية مستقرة وطويلة األجل للحماية االجتماعية، تعنى بإلكل خاص 

 بفئووووات السووووكا  املستضووووعفة مثوووول النسوووواء واألطفوووواء، وميكوووون مضوووواعفتها وتوسوووويعها        

   أوقات األةمات 

وآليوات التوريود احملليوة،  ّلموا تناسوب ذلوك،       استخدا  شبكات األما  االجتماعي الوطنية واحملليوة،   (ل)

لتقديم املعونة الغذائية، مع األخذ   االعتبار لعامول الوقوو، والسوو ، واإلنتواج، والعوامول املؤسسوية،       

 وعوامل أخرى ذات اليلة وفقًا لقواعد النظا  التجاري املتعدد األطراف  
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ن توولثري صوودمات األسووعار، إلدراجهووا      تطوووير أدوات إدارة املخوواطر، مبووا   ذلووك للتخفيووف موو     (ء)

االسرتاتيجيات الوطنية املتيلة باألمن الغذائي، وتر يزها على التخفيف من خماطر تقلب أسعار األغذية 

بالنسبة للفئات األضعف.  وينبغي إيالء االهتما  أيضًا إىل إدراج املمارسوات الفضولى والودروس املسوتفادة     

 مُلعَرِضني لليدمات   بالنسبة ليغار منتجي األغذية ا

ّه شوراؤها ألغوراض إنسوانية غوري جتاريوة مون         ( ) إةالة القيود أو الضرائب غري العادية على األغذية الويت 

 جانب برنامج األغذية العاملي وعد  فرضها   املستقبل  

غذيوة وتقلبهوا   الرتحيب مبزيد من الدعم الدولي للمساعدة الغذائية، ال سويما   أوقوات ارتفواع أسوعار األ     ( )

 استنادًا إىل احلاجة، مبا   ذلك   إطار اتفاقية املعونة الغذائية. 

 

 أعمال جلنة األمن الغذائي العاملي اجلارية بشلن التقريب بني  السياسات ذات الصلة بهذه املسللة:
 

بالوقود احليوي واألمون الغوذائي   وقد عمل فري  اخلرباء رفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية على دراسة تتعل  

 .العاملي الغذائيسوف تقد  املزيد من املعلومات للمداوالت والتوجيهات داخل جلنة األمن 

 

 توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي على صعيد تقريب أكرب بني السياسات بشلن هذه القضية
 

املعنية، من خالء التإلواور موع حنيوع أصوحاب امليولحة      أوصو جلنة األمن الغذائي العاملي بل  تقو  املنظمات الدولية 

. املعنيني، مبواصلة تقييم العقبات ومدى فعالية إنإلاء احتياطيات غذائيوة، حمليوة ووطنيوة وإقليميوة، واحلفواظ عليهوا      

ة وطلبو  ذلك من املنظمات الدولية، وبالتإلاور مع أصحاب امليلحة اآلخرين املعنيني، بلورة إطوار عمول ملسوودة مدونو    

 سلول طوعية خاصة بإدارة احتياطيات أغذية الطوارئ اإلنسانية.  
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 41ما هو نظام معلومات األسواق الزراعية؟

 

إ  النظا  العاملي ملعلومات األسوا  الزراعية، الذي أطلقته جمموعة العإلرين، يهدف إىل تعزيز املعلوموات عون توقعوات    

من خوالء توثيو  التعواو  واحلووار بوني البلودا  الرئيسوية املنتجوة،          األسوا  بإلل  القم ، والذرة، واألرة وفوء اليويا

ويهدف هذا النظا  إىل حتسني املعلومات املتعلقة باألسوا  الزراعية، والتحاليل، والتوّقعات علوى  . وامليدهرة، واملستوردة

ضعف البنيوي، عنود االقتضواء،   املستويني الوطين والدولي  وتقديم التقارير عن ظروف السو  الدولية، مبا فيها أوجه ال

وتعزيز القدرة العاملية من حيوث اإلنوذار املبكور بإلول  هوذه التحره وات  وحنوع املعلوموات عون السياسوات وحتليلوها،            

وتإلجيع احلوار واالستجابات، وتنسي  السياسات الدولية  وبناء القدرات جلمع البيانات   البلودا  املإلوار ة.  ويضوم    

نظا  معلومات األسوا  الزراعية بلدا  جمموعة العإلرين، وإسبانيا، وبلودا  مون خوارج جمموعوة     املإلار و    جمموعة 

ويتللف نظا  معلومات األسووا   . العإلرين  تلك حية ملحوظة من اإلنتاج العاملي وجتارة السلع اليت يغّطيها هذا النظا 

لى حنوع املعلوموات وحتليلوها، ونإلورها بيوورة      الزراعية من أمانة، تضم تسع منظمات دولية وحكومية دولية، قادرة ع

خيص حالة األغذية وتوقعاتها  وفريقا عامليا معنيا باملعلومات اخلاصة بسو  األغذية مع ممثلني تقنيني من  فيمامنتظمة 

حنيع البلدا  األعضاء  ومنتدى االستجابة السريعة، يتوللف مون  بوار املسوؤولني   عواصوم البلودا  األعضواء   نظوا          

معلومات األسوا  الزراعية.  والروابط القائمة بني نظا  معلومات األسوا  الزراعية وجلنة األمن الغوذائي العواملي أساسوية    

جدًا. وهذا يإلمل حوارًا بني منتدى االستجابة السريعة   النظا  وجلنوة األمون الغوذائي العواملي، وخباصوة مون خوالء        

 . مراقب دائم   نظا  معلومات األسوا  الزراعية ثيل رئيل جلنة األمن الغذائي العاملي 

 

 42التصدي لقضايا املساواة بني اجلنسني   جمالي األمن الغذائي والتغذية -دال

 
تساهم املرأة بإلكل حيوي   حتقي  األمن الغذائي والتغذية   البلدا  النامية، ولكنها تتمتع دائما بإمكانية أقول حجموا   

وغالبًا ما تفتقر املورأة إىل أمون حيواةة    . املوارد والفرص باعتبارها من املزارعني األ ثر إنتاجية من الرجل   احليوء على

أراضيها، وإىل احليوء علوى املودخالت مثول األ ودة، وسوالالت البوذور احملسهونة، واملعودات امليكانيكيوة، والتعلويم           

وعوالوًة علوى ذلوك،    . ما  وخدمات اإلرشواد الزراعوي  األساسي املتهيل باألنإلطة الزراعية، واحليوء املناسب على االئت

، فإ  سد الثغرة بني الرجول واملورأة   43 1322غالبًا ما تتعرهض للعنف اهليكلي. وطبقًا لتقرير حالة األغذية والزراعة عا  

ميكون    املائوة، وهوذا    33إىل  13  احليوء على املدخالت ميكن أ  يزيد من غالت مزارع املرأة بنسوبة تورتاوح مون    

  املائة، وأ  يقّلل مون انتإلوار نقوص التغذيوة      4إىل  1.1بدوره أ  يزيد من اإلنتاج   البلدا  النامية بنسبة ترتاوح بني 

   املائة. 27إىل  21بنسبة ترتاوح من 

 

 لوي، لذلك ُتوصى الدول، واملنظمات الدولية واإلقليمية، ومجيع أصحاب املصولحة اآلخورين املعنويني، بالقيوام مبوا ي     

 :44من بني أمور أخرى
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تإلجيع قيادة املرأة بيوورة إ،ابيوة، وتعزيوز قودرة املورأة علوى التنظويم اجلمواعي، وخاصوة   القطواع            (أ)

 الريفي 

إشرال املرأة   عملية صنع القورارات   موا يتعلو  باالسوتجابات الوطنيوة والدوليوة للتحوديات الوطنيوة          (ب)

 والتغذية والبحوث الزراعية  والعاملية اليت تواجه األمن الغذائي

وضع إطار سياساتي وقانوني ينطوي على رصد االمتثاء على حنوو مناسوب، بغيوة ضوما  حيووء املورأة        (ج)

والرجل على املوارد اإلنتاجية على قد  املساواة، مبوا   ذلوك ملكيوة األرض وتوارثهوا، واحليووء علوى       

ية، وتسجيل نإلال األعماء التجارية وإدارتهوا، وفورص   اخلدمات املالية، والتكنولوجيا واملعلومات الزراع

العمالة، وَسنه القوانني اليت حتمي املرأة من حنيع أشكاء العنوف، وإنفاذهوا.  وينبغوي للبلودا ، حيثموا      

 يتناسب، مراجعة حنيع القوانني القائمة اليت تنطوي على التمييز، وتعديل القوانني التمييزية 

حلماية األمومة واألبوهة، وما يتيل بذلك مون إجوراءات تسوم  للنسواء والرجواء       اعتماد وتنفيذ تإلريعات (د)

بلداء أدوار مقدهمي الرعاية، ومن ثم توفري االحتياجات التغذوية ألطفاهلم ومحاية صحتهم، مع القيوا     

 نفل الوقو يماية أمنهم الوظيفي 

والرجواء فرصوًا متسواوية   احليووء علوى       تيميم خطط وسياسات وبرامج استثمار ةراعي تووّفر للنسواء   (هو)

اخلدمات والعمليات الربناجمية، وذلك انطالقًا من إدرال التزامات النساء والرجاء باالقتيادات املنزليوة  

 وتربية األطفاء واالعرتاف باحتياجاتهم املختلفة  

  ذلوك اجلووع املسوترت، أو    إدراج حتسني الوضع التغذوي للنساء، واملراهقات، والرضهع، واألطفاء، مبا  (و)

حاالت نقص املغذيات الدقيقة، والبدانوة، باعتبارهوا مظهورًا جديودًا مون مظواهر سووء التغذيوة،  غايوة          

واضحة، ونتيجة متوقعة للربامج املتعلقوة بالزراعوة واألمون الغوذائي والتغذيوة، واالسوتجابات الطارئوة،        

 تنفيذ واالسرتاتيجيات والسياسات، بدءا من التيميم حتى ال

القيا  بتحليل   جماء قضايا اجلنسوني، وإجوراء عمليوات تقيويم بإلول  أثور التغذيوة لتووفري املعلوموات           (ة)

الالةمة لوضع سياسات األمن الغذائي والتغذية، وتيميم الربامج واملإلروعات وتنفيذها ورصدها وتقييمها، 

ن حيوث املسواواة بوني اجلنسوني. أموا      مبا   ذلك استخدا  املؤشرات واألهوداف والتموويالت املالئموة مو    

 اإلحياءات املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية فينبغي جتزئتها على أساس اجلنل والفئة العمرية 

دعم اعتماد برامج شبكة أما  تإلمل التغذية امُلنَتَجة داخل املناةء وحدائ  املدارس، واليت تإلجع حضور  (ح)

ني االقتيادي اخلاص باملرأة صاحبة احلياةة اليغرية، وبني األمون  الفتيات   املدارس، وتربط بني التمك

 الغذائي وتغذية الفتيات   املدارس وحتسني نتائج التعليم 

 45االعتداد بالتوصيات الواردة   اتفاقية األمم املتحدة بإلل  القضاء على حنيع أشكاء التمييوز ضود املورأة    (ل)

دابري الرامية إىل النهوض بواألمن الغوذائي للمورأة   إطوار     ، وبإلكل خاص تلك الت46ومنهاج عمل بيجينغ

، والتدريب املهوين والتعلويم املسوتمر    (2-األهداف االسرتاتيجية لسياسات االقتياد الكلي والتنمية )ألف

( والتنميوة  1-، واحليوء على املووارد، والعمالوة، واألسووا  والتجوارة )واو    (2-، واليحة )جيم(3-)باء

 (. 1-املستدامة ) اف
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 أعمال جلنة األمن الغذائي العاملي اجلارية بشلن التقريب بني السياسات ذات الصلة بهذه املسللة:
 

  وضوع مؤشورات حموددة،     47ُمن  مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي والية لالشرتال مع نساء األموم املتحودة   

 .48ائي للمرأةوغايات وجداوء ةمنية لقياس التقد  احملرة حنو النهوض باألمن الغذ

 

 49حتسني حصول املرأة على التمويل   اليمن
 

إ  مإلروع دهامار للتنمية الريفية التإلوار ية هوو مإلوروع  وهلوه حكوموة الويمن بالتعواو  موع اليوندو  الودولي للتنميوة            

إلواريع علوى   و،ري تنسي  املإلروع وإدارته من جانب وةارة الزراعة والريه من خالء مكتب ميوداني إلدارة امل . الزراعية

مستوى احملافظة.  وقضى أحد األهداف األساسية   هذا املإلروع بتعبئوة أعضواء امتموع احمللوي، وخباصوة النسواء       

والإلباب، للمإلار ة   أنإلطة التخطيط والتنفيوذ اخلاصوة باملإلوروع. ومعظوم النسواء   دهاموار أميهوات، وبالتوالي فوإ           

مقيهدة، وملكيتهن لألراضي أو األمالل حمدودة.  و ثهل أحد إجناةات املإلروع مإلار تهن   الإلؤو  االجتماعية واملدنية 

 .الكبرية   تعليم النساء الإلابات والبالغات الكتابة والقراءة، و كينهنه من إدارة أمواهلن
 

بًا سونتهنه  منهن تقري 3 333امرأة التدريب األساسي على الكتابة والقراءة،   حني بدأت  6 133وقد أجنزت أ ثر من 

ّه إنإلاء  جمموعة للمودهخرات والقوروض ومعظمهوا جمموعوات نسوائية أنإلولتها        243الثانية. واستنادًا إىل هذا اإلجناة، 

نساء شار ن   صفوف تعليم الكتابة والقراءة.  وا تسبو النساء الإلابات مهارات جديدة مهمة، موا  و  هلونه بزيوادة     

تهن على مقاومة انعودا  األمون الغوذائي، و سوب احورتا  جريانهون، وشوغل        دخلهن، وتعزيز أمن سبل معيإلتهن وقدر

مناصب مسؤولة   جمتمعاتهن احمللية. وّ نّقل منوذج جمموعة امّلدخرات والقروض اليت أنإللتها النسواء إىل مقاطعوات   

 .أخرى
 

زيووادة اإلنتاجيووة واإلنتوواج الزراعووي بطريقووة مسووتدامة موون النووواحي االجتماعيووة         -هاء

 50قتصادية والبيئيةواال

 
يتمثل أحد التحديات الكربى اليت تواجه احلكومات   تلبية الطلب املتزايد علوى أغذيوة  افيوة ومغذيوة، وذلوك نظورًا       

. للنمو السكاني، وتزايد الدخل، والوتغريات   الونظم الغذائيوة،   مواجهوة اخنفواض تووافر ونوعيوة املووارد الطبيعيوة         

فقر احلضري والفقر   البلدا  ذات الدخل املتوسط. ومثة اعتبار آخر هو تولثري تغوري املنواخ    ويإلمل هذا التحدي تزايد ال

على اإلنتاج الزراعي وعلى نظم األغذية والتغذية، والذي يزيد من خماطر انعودا  األمون الغوذائي، والسويما بالنسوبة إىل      

 نتجي األغذية.املنتجني الذين يعيإلو    بيئات هامإلية، وبالنسبة إىل أسر صغار م

 



 

28 

 اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية

 

وتستدعي مواجهة التحدي إحداث ةيادات   الغلة، ومكاسب   اإلنتاجيوة الكليوة لألغذيوة والزراعوة وذلوك   سويا        

ةراعة  أ ثر استدامة من الناحية االجتماعية واالقتيادية والبيئية. وهوى تتطّلوب أيضوًا الرت يوز علوى النوعيوة التغذويوة        

 طري  ةيادة تنوع النظم الغذائية.  لألغذية وتوسيع سلة األغذية عن
 

وهوذه "الثغورة احمليوولية"    . وال تزاء إنتاجية معظم أصحاب احلياةات اليغرية   العامل دو  ما ميكن حتقيقوه بكوثري  

تلتي عادة نتيجة لعد  قدرة املزارعني على احليوء على املدخالت والتكنولوجيات اليت تعزهة اإلنتاجية، ووجود فرصوة  

 أو غوووري مناسوووبة حليووووهلم علوووى األراضوووي واحليووواةة، واالفتقوووار إىل فووورص املعرفوووة والتووودريب     غوووري آمنوووة  

)خاصة بالنسبة للإلباب الذين يدخلو  أسوا  العمل الريفية(، سيما أنهم يتّلقو  اخلدمات من بنية حتتية جتارية غوري  

عوة مقابول املودخالت، ويفتقورو  إىل      افية، مبا   ذلك شبكات قائمة بوني األقواليم، ويواجهوو  تكواليف سووقية مرتف     

. و ذلك، تتلثر اإلنتاجية سلبًا بفعول عوبء املورض الوذي غالبوًا موا يتولتى عون         51املعلومات بإلل  خيارات أسعار البيع

 أمراض مثل املالريا، ومرض اإليدة/ فريوس نقص املناعة البإلرية، والسله. 
 

 يع أصحاب املصولحة اآلخورين املعنويني، بالقيوام مبوا يلوي،      لذلك ُتوصى الدول، واملنظمات الدولية واإلقليمية، ومج

 :من بني أمور أخرى
 

تعزيز القدرة املؤسسية لدى البلدا  الناميوة علوى تنفيوذ سياسوات فعالوة تسوم  ليوغار منتجوي األغذيوة           (أ)

  52باحليوء على التكنولوجيات، واملدخالت، والسلع الرأ الية، واالئتما  واألسوا 

آمنة ومتكافئة حليوء املرأة والرجل دو   ييز على االستخدا  املستدا  للموارد الطبيعية،  تإلجيع فرص (ب)

   53مبا   ذلك األرض واملياه والتنوع البيولوجي

دعم عملية صو  التقاسم العادء واملنيف للمزايا الناحنة عن استخدا  املوارد الوراثية، والوصووء إليهوا،    (ج)

  54ين واالتفاقات الدوليةوذلك طبقًا للقانو  الوط

عكل االجتاه الرتاجعي   التمويل احمللى والدولي للزراعة، واألمن الغذائي، والتنمية الريفية   البلدا   (د)

  55النامية، وتإلجيع استثمارات جديدة لزيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية على حنو مستدا 

ع االسوتثمارات اخلاصوة   خطوط يطورهوا البلود مون أجول        العمل على ةيادة االستثمارات العامة وتإلجي (هو)

الطور ، والتخوزين، والوري،     –ولكن ال تقتير علوى   –البنية التحتية الريفية وخدمات الدعم، وتإلمل 

  56واملواصالت، والطاقة، والتعليم، والدعم التقين واليحة

بوني اسوتثمارات القطواعني العوا       تإلجيع االستثمار   ةراعات احلياةات اليغرية، مع التنسوي  الوثيو    (و)

 "ةيادة استثمارات أصحاب احلياةات اليغرية   الزراعة"(  —واخلاص )أنظر القسم باء 

تعزيز وصوء صغار منتجي األغذية وغريهوم   سلسولة القيموة الغذائيوة إىل أدوات اإلدارة املاليوة، وإدارة       (ة)

  57حواء اجلوية، وآليات التمويلاملخاطر، مثل التلمني االبتكاري، وإدارة خماطر األ
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تإلجيع إحداث توسع  بري   البحوث الزراعية والتنمية، و ويلها، مبا   ذلك عن طريو  تعزيوز عمول     (ح)

اجلماعة االستإلارية للبحوث الزراعية الدولية بعد إصالحها، ودعم نظم البحووث الوطنيوة، واجلامعوات    

  58ولوجيا وتقاسم املعارف واملمارساتالعامة، ومؤسسات البحوث، وتإلجيع نقل التكن

البحث عن سبل للنهوض بنقل نتائج البحوث والتكنولوجيات إىل املزارعني، وضما  أ  تستجيب أنإلطة  (ل)

البحوث الحتياجاتهم وشواغلهم، وإشرال املزارعني   تلك العملية.  وتإلجيع نقل التكنولوجيا، وتقاسم 

او  بوني بلودا  الإلوماء واجلنووب، وبلودا  اجلنووب فيموا بينهوا،         املعارف وبناء القدرات عن طري  التع

  59والتعاو  الثالثي

حتسني خدمات اإلرشاد لدعم نإلور املعلوموات واملعوارف، موع ضوما  اإلقورار التوا  باحتياجوات النسواء           (ى)

 املزارعات وتلبيتها 

موات سلسولة القيموة، حسوبما     دعم تنمية وتعزيز قدرات التعاونيات القائموة، ومنظموات املنوتجني، ومنظ    (ل)

يتناسب، مع الرت يز بيفة خاصة على صغار منتجي األغذية، وضما  مإلار ة النساء املزاِرعوات بيوورة   

  60 املة

تإلجيع ةراعة أ ثر استدامة حتسهن األمن الغذائي، وتستلصل اجلوع، وتكو  قابلة لالستمرار من الناحية  (ء)

علووى األرض، وامليوواه، واملوووارد الوراثيووة والنباتيووة، والتنوووهع االقتيووادية، مووع احلفوواظ   الوقووو ذاتووه 

  61البيولوجي والنظم اإليكولوجية، وتعزيز القدرة على مواجهة تغيهر املناخ والكوارث الطبيعية

النظر   إمكانية اتباع نهج النظا  اإليكولوجي   اإلدارة الزراعية من أجل حتقي  الزراعة املستدامة، مبا  ) (

ك، على سبيل املثاء ولويل احليور، اإلدارة املتكاملوة لتفوات، والزراعوة العضووية، وغريهوا مون           ذل

اسرتاتيجيات التكيف التقليديوة واخلاصوة بالسوكا  األصوليني الويت تإلوجع تنويوع الونظم اإليكولوجيوة          

  62الزراعية وَأْسر الكربو    الرتبة

  63دمات البيطريةحتسني خدمات اإلنتاج احليواني، مبا   ذلك اخل ( )

 تعزيز التعليم األساسي والعالي   جماء الزراعة، من خالء تطوير املناهج املهنية أيضًا  (س)

 العمل على صو  الغابات وحتسينها  نظم إيكولوجية قيهمة تساهم   حتسني اإلنتاج الزراعي  (ع)

 ولية حكومية معنية بوضع املعايري.استخدا  املعايري املتهف  عليها دوليًا واليت وضعتها و االت د (ف)
 

 أعمال جلنة األمن الغذائي العاملي اجلارية بشلن التقريب بني السياسات املتعلقة بهذه القضية:
 

ينبغي لبعض نتائج األعماء اجلارية للجنة األمن الغذائي العاملي بإلول  االسوتثمارات الويت تراعوي اعتبوارات أصوحاب       

باء( أ  تنطب  هنا أيضًا.  وباإلضافة إىل أعماء جلنة األمن الغذائي العاملي، فالعديد مون   احلياةات اليغرية )أنظر القسم

املبادرات اليت ترتأسها منظمة األغذية والزراعة، واجلماعة االستإلارية للبحوث الزراعية الدولية، وغريهما من اهليئوات  

، حتاوء التيدي للثغورات  65ا ة العاملية من أجل الرتبةوالإلر( 64املؤ ر العاملي للبحوث الزراعية من أجل التنمية)مثل 

القائمة   السياسات والبحوث عن طري  فهم أفضل لكيفية ةيوادة اإلنتاجيوة واإلنتواج الوزراعيني بيوورة مسوتدامة مون        

أجل التنميوة    الناحية االجتماعية واالقتيادية والبيئية. ونظر التقييم الدولي للمعرفة الزراعية والعلو  والتكنولوجيا من 
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و ما هو مناسب، ميكن ألعماء جلنة األمن الغوذائي العواملي   املسوتقبل أ     . دور املعارف الزراعية والعلو  والتكنولوجيا

 ُتجمِّع وُتوِف  بني النتائج املناسبة ذات اليلة. 

 التغذية -واو

 
مية الويت سووف تسوهم   تووفري تغذيوة أفضول       تإلمل التدابري احملددة لتحسني التغذية االستثمار   اسرتاتيجيات التن

لكافة امتمعات، مقرتنة بتعميم احليوء على طائفة من التدخالت املعتمدة وامرهبة اليت تساهم مباشورة   ختفويض   

معدالت نقص التغذية، خاصة بني احلوامل واملرضعات، واألطفاء دو  سون السونتني، واألشوخاص الوذين يعوانو  مون       

وينبغي تناوء الإلواغل التغذوية من خالء تدخالت مباشرة، و وذلك عون طريو  إدمواج التغذيوة        . ْرباألمراض أو الَك

االسرتاتيجيات الوطنية، والسياسات والربامج اخلاصة بالزراعة، واألمن الغذائي، واليحة، ونوعيوة األغذيوة والسوالمة    

. وتإلمل هذه التدخالت توسيع نطوا  جهوود   66ة الإلاملةواحلماية االجتماعية وشبكات األما ، والتنمية الريفية والتنمي

وتربة ضرورة اقتيادية  برية لالستثمار   التغذية من . الدولة ملكافحة النقص   التغذية، واعتماد نهج متعدهد القطاعات

 أجل خفض التكاليف املياحبة للجوع املسترت والتقزه .
 

رد للحق   غذاء كاٍف   سياق األمن الغذائي الوطين، توَصى الدول وكما هو وارد   اخلطول التوجيهية لإلعمال املّط

 :67بالقيام مبا يلي، من بني أمور أخرى
 

اختاذ التدابري، إذا دعوو الضورورة، للحفواظ علوى التنووع التغوذوي والعوادات اليوحية لتنواوء الطعوا             (أ)

اعة الطبيعيوة، موع ضوما  أال توؤدى     وإعداده، والتكيهف معها و ذلك األمنال التغذوية، مبا   ذلك الرض

التغيريات   توافر إمدادات األغذية واحليوء عليها إىل تولثريات سولبية علوى تر يبوة األغذيوة أو علوى       

 املتحيل منها 

تإلجع الدوء على اختاذ خطوات، السيما من خالء التوعية واملعلوموات وقواعود التوسويم، للوقايوة مون       (ب)

والنظم الغذائية غري املتواةنة اليت قد تؤدي إىل سوء التغذية والبدانة واألموراض  االستهالل املفرل لألغذية 

 التنكسية 

إشرال حنيع أصحاب امليلحة ذوي اليولة، وخباصوة امتمعوات احملليوة واحلكوموات احملليوة،          (ج)

، وخباصة تلوك  تيميم وتنفيذ وإدارة ورصد وتقييم برامج ةيادة إنتاج واستهالل األغذية اليحية واملغذية

 األغذية الغنية باملغذيات الدقيقة   

االحتياجات الغذائية والتغذوية النوعية للسكا  الذين يعانو  مون مورض اإليودة/ فوريوس نقوص       مواجهة (د)

 املناعة البإلرية، أو من أوبئة أخرى   

ع الثقافات، وطبقًا للمدونوة  اختاذ التدابري املناسبة للرتويج للرضاعة الطبيعية والتإلجيع عليها،  اشيا م (هو)

والقرارات التاليوة اليوادرة عون حنعيوة اليوحة العامليوة، وذلوك طبقوًا          68الدولية لتسوي  بدائل لنب األ 

 للتوصيات املإلرت ة ملنظمة اليحة العاملية/منظمة األمم املتحدة للطفولة 
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املعوارف العلميوة املتووافرة حاليوًا     نإلر املعلومات عن تغذية الرضع واألطفاء اليغار مبا يتس  ويتفو  موع    (و)

واملمارسات املقبولة دوليا  فضاًل عن اختاذ اخلطوات الكفيلة مبواجهوة املعلوموات املضوللة بإلول  تغذيوة      

الرضع. وينبغي للدوء أ  تبحث مبنتهى العناية القضوايا املتعلقوة بالرضواعة الطبيعيوة واإلصوابة مبورض       

ذلك على أساس أحدث املإلورات العلمية الر ية، وموع اإلشوارة   اإليدة/ فريوس نقص املناعة البإلرية، و

إىل أحدث اخلطول التوجيهية املإلرت ة اليادرة عن منظمة اليحة العاملية/منظمة األموم املتحودة للطفولوة    

 )اليونيسيف( 

لبنيوة  اختاذ تودابري مواةيوة   ميوادين الزراعوة، واحلمايوة االجتماعيوة، وامليواه، واليوحة، والتعلويم وا          (ة)

التحتية اليحية، والرتويج للتعاو  املإلرتل بني القطاعات، ييث تتووافر اخلودمات والسولع الضورورية     

للسكا  ملساعدتهم على االستخدا  الكامل للقيمة الغذائية   األغذيوة الويت يتناولونهوا ومون ثوم حيققوو        

 الرفاه التغذوي 

لتمييزية، وخباصة   ما يتعل  بالعالقة بوني اجلنسوني،   تدابري الستئياء أي نوع من املمارسات ا اعتماد (ح)

 من أجل حتقي  مستويات  افية من التغذية داخل األسرة 

اإلقرار بل  الغذاء جزء حيوي من ثقافة الفرد، وُيإَلجُع األفراد على مراعاة املمارسوات الفرديوة والعوادات     (ل)

 والتقاليد بإلل  املسائل املتعلقة باألغذية 

راعاة الِقَيم الثقافية للعادات التغذوية وعادات تناوء الطعوا    الثقافوات املختلفوة، مون الضوروري      ومع م (ى)

إنإلاء طرائ  للرتويج للسالمة الغذائية، واملتحيهل التغذوي اإل،ابي مبا   ذلك التوةيع العادء لألغذيوة  

وحقوو   ول مون الفتيوات     داخل امتمعات احمللية واألسر مع الرت يز بيفة خاصوة علوى احتياجوات    

 والفتيا ، و ذلك احلوامل واألمهات الوُمرضعات   حنيع الثقافات.  
 

 أعمال جلنة األمن الغذائي العاملي اجلارية بشلن التقريب بني السياسات املتعلقة بهذه القضية:
 

ة بالتغذية التابعة لألمم املتحدة   قامو الدورة السادسة والستو  للجنة األمن الغذائي العاملي بدمج اللجنة الدائمة املعني

فريقها االستإلاري، بغرض اإلدماج بيورة أفضل لسياسات األمن الغذائي والتغذية.  وعلى الرغم من عد  اتيواء بعوض   

املبادرات مباشرة بلجنة األمن الغذائي العاملي، فإ  مبادرات من قبيل شرا ة )"اجلهود املتجددة ملكافحة اجلوع ونقوص  

وحر ة حتسني االستفادة مون التغذيوة ترموى إىل توحيود الإلورا ات بوني        69بني األطفاء التابعة لألمم املتحدة"(التغذية 

البلدا ، واجلهات املاحنة، وأصحاب امليلحة على املستويات الوطنية واإلقليميوة والعامليوة مون أجول حتسوني النوواتج       

والويت   70ذ بإلل  تغذية األمهات، والرضع واألطفاء اليغارالتغذوية. وقد صادقو حنعية اليحة العاملية على خطة تنفي

تدعو إىل إتباع سياسات شاملة بإلل  األغذية والتغذية. وميكن ألعماء جلنة األمن الغذائي العواملي   املسوتقبل أ  ُتَفعِّول    

والقطاعوات  تلك املبادرات وغريها لالتفا  على سبل تإلوجيع تكامول السياسوات بيوورة أوثو  بوني الزراعوة، واليوحة         

 األخووورى مليووولحة االسووورتاتيجيات والعمليوووات الإلووواملة لألمووون الغوووذائي والتغذيوووة علوووى املسوووتوى الووووطين       

 السادس(.  )ُأنظر الفيل
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 حالة بنغالديش: شراكة األمم املتحدة للقضاء على اجلوع ونقص التغذية لدى األطفال )ريتش(
 

األطفاء هي عملية تقودها البلدا  للنهوض برةموة مكيَّفوة مون     إ  شرا ة "ريتش" للقضاء على اجلوع ونقص التغذية لدى

األنإلطة التغذوية موجهة لألمهات واألطفاء.  ومبادرة ريتش هي جتمهع بني الو االت يضومه منظموة األغذيوة والزراعوة،     

ت غوري حكوميوة،   ومنظمة اليحة العاملية، وصندو  األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العاملي، وشر اء من منظموا 

وأوسال أ ادميية، والقطاع اخلاص. واستنادًا إىل منهجية توجههوا البلودا ، تعوزهة مبوادرة ريوتش القودرة لودى صوانعي         

القرارات وأصحاب امليلحة احملليني من حيث أدوات التإلخيص والتحليل، وتقاسم املعارف بإلل   يفية تنفيذ تودابري  

ومن خالء العمل عرب احلكومات مع أصحاب ميلحة غري حكووميني،  . ملواردالتغذية وبإلل  خيارات فعالة لتخييص ا

وو االت األمم املتحدة، وشر اء تنفيذ وغريهم، تستفيد مبادرة ريتش من واليتها الفريدة لربط السياسات املعنيوة بواألمن   

اجوات احملليوة وهوو يسوتند إىل     الغذائي والتغذوي بتدابري ملموسة   امليدا . ونهج مبادرة ريوتش مكيَّوف لتلبيوة االحتي   

 املبادرات واخلربات املوجودة    له بلد. 
 

وُتجري مبادرة ريتش دراسة وحتلياًل معمهقني حلالة التغذية    له بلد،  ما تإلجهع حتسوني اختواذ القورارات والتنسوي      

غوري حكوميوة أدوات مبوادرة    بني الإلر اء.  وتطبه  احلكومات، وو االت األمم املتحدة، وأصحاب امليلحة من منظمات 

ريتش، من قبيل رسم خرائط أصحاب امليلحة، وحتليل اإلطار املؤسسي، ورصد مؤشرات خمتلوف القطاعوات، وأدوات   

أخرى للرصد والتقييم، على احلالة احمللية،  موا تضوافر جهودهوا لتحقيو  غايوات مإلورت ة.  ويإلوكل بنواء القودرات          

ويقضي النهج املتعدد . رئيسيًا ور يزة جوهرية لتحسني حو مة التغذية وإدارتها املستدامة مع الإلر اء احلكوميني نإلاطًا

القطاعات الذي تعتمده مبادرة ريتش بإشرال حنيوع الووةارات عورب القطاعوات ذات اليولة   تودابري خاصوة بالتغذيوة         

 فعالية. وتراعي التغذية وذلك، لتحديد الثغرات وضما  أ  ُتسَتخَد  املوارد على النحو األ ثر 
 

مبادرة للتغذية ومراعية للتغذية  ةو  بنغالديش، تساعد مبادرة ريتش احلكومة على ترتيب أولويات النهوض بسبع عإلر

وقد أجنوز امليسهورو    مبوادرة ريوتش   بونغالديش رسوم خورائط أصوحاب امليولحة   مقاطعوة           . على املستوى الوطين

قاطعة غايبندا أيضًا.  وتإلّكل عملية رسم خرائط أصوحاب امليولحة جوزءًا    ساختريا، وهم يستعدو  لتطبي  التحليل   م

مهمًا من مرحلة حتليل احلالة   نهج ريتش.  ذلك، تدعم مبادرة ريتش احلكومة، وو االت األمم املتحودة، وامتموع   

ّه   و  بونغالديش، سووف تإلوري   . املدني الدولي واحمللي   عملية حتديد شامل "ملن يفعل مواذا، وأيون"    النتوائج الويت 

ومون جهوة أخورى، سووف     . التوصل إليها إىل الثغرات   التدخالت السبعة عإلرة بإلل  التغذية على مسوتوى املقاطعوة  

تسهم النتائج املتلتية عن رسم خرائط أصحاب امليلحة   بنغالديش   مإلروع أوسع نطاقًا بني مبادرة ريوتش، ومبوادرة   

وسوف يرتاف  حتليل النتوائج بتقوديرات للتكواليف اموزَّأة     . أفريقيا، والبنك الدولي األمن الغذائي والتغذوي   جنوب

وبذلك، سوف توّفر هذه النتائج ليانعي . لكله تدخل على مستوى املقاطعة، وببيانات عن التغذية على املستوى األسري

 دخالت خاصة بالتغذية. القرارات صورة أ ثر واقعية عن التكاليف والتلثريات املرتتبة على النهوض بت
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 حيازة األراضي ومصايد األاا  والغابات -زاي

 
يرتهن استئياء اجلوع والفقر، واالستخدا  املستدا  للموارد واخلدمات البيئية إىل حد  بري بالكيفيوة الويت حييول بهوا     

نبين سبل معيإلة الكثريين، وت. السكا ، وامتمعات احمللية وغريهم، على األراضي، وعلى ميايد األ ال والغابات

فهوي ميودر الغوذاء واملولوى،     . وخباصة فقراء الريف، على احليوء اآلمن والعادء على هذه املووارد، والسويطرة عليهوا   

 وأساس املمارسات االجتماعية، والثقافية والدينية، وعامل رئيسي   النمو االقتيادي.  

 

عات احمللية وغريهم، على األراضوي، وميوايد األ وال والغابوات،     وُتَعرهف الكيفية اليت حييل بها السكا ، وامتم

وحتدهد نظم احلياةة من يستخد  أي موارد وألي مدة، وبليوة شورول.    . وُتنظم بواسطة امتمعات عن طري  نظم احلياةة

ظوم  وتواجوه ن . وميكن للنظم أ  تنهض على سياسات وقوانني مكتوبوة، و وذلك علوى عوادات وممارسوات غوري مكتوبوة       

احلياةة بيورة متزايدة الكرب حيث أ  سكا  العامل املتزايودين حيتواجو  إىل األمون الغوذائي ذلوك أ  التودهور البيئوي        

والتغري املناخي ُيقّلال  من توافر األراضي، وميايد األ ال والغابات.  ما أ  االفتقوار إىل حقوو  حيواةة مالئموة وآمنوة      

لفقر، وميكن أ  يفضي إىل حدوث النزاعات وإىل التدهور البيئي عندما يتيارع يزيد من مستوى اهلإلاشة، ومن اجلوع وا

 املستخدمو  املتنافسو  من أجل السيطرة على تلك املوارد.

 

تإلكل حو مة احلياةة عنيرا حا ا   حتديد مدى و يفية  كن األشخاص وامتمعات احمللية وغريهوم مون حيواةة    

. السوتخدا  األراضوي، وميوايد األ وال والغابوات والسويطرة عليهوا و يفيوة ذلوك         احلقو ، والواجبات املرتبطوة بهوا   

. فاحلو مة الضعيفة تناء من االستقرار االجتماعي، ومن االستخدا  املستدا  للبيئة، ومن االستثمار ومن النمو االقتيادي

وا حقووقهم   حيواةة مسوا نهم،    فقد ُيكتب على الناس أ  يعيإلوا بني براثن اجلوع والفقر طواء حيواتهم   حواء فقود   

وأراضيهم، وميايد األ ال والغابات، وسبل عيإلهم بسوبب املمارسوات الفاسودة   احليواةة، أو إذا أخفقوو و واالت       

التنفيذ   محاية حقو  حياةتهم. بل وقد يفقود النواس حيواتهم عنودما توؤدى احلو موة الضوعيفة للحيواةة إىل نزاعوات          

لة للحياةة فُتعزة التنمية االجتماعية واالقتيادية املستدامة اليت قد تساعد علوى القضواء علوى    عنيفة. أما احلو مة املسؤو

 .الفقر وانعدا  األمن الغذائي، وتإلجهع على االستثمار املسؤوء

 

وتوصي اخلطول التوجيهية لدعم اإلعماء املّطرد للح    الغذاء بلنه يتعيهن على الودوء تيسوري احليووء املسوتدا  وغوري      

التمييزي واآلمن على املوارد واستخدامها مبا يتماشى مع قانونها الوطين وموع القوانو  الودولي ومحايوة األصووء املهموة       

لسبل معيإلة الناس. ويتعيهن على الدوء احرتا  حقوو  األفوراد ومحايتهوا فيموا يتعّلوو  بواملوارد مثوول األراضوي وامليواه          

ة دو  أي  ييز. وحيثما  ا  األمر ضروريا ومالئما، ينبغي على الدوء إجراء والغابات وميايد األ ال والثروة احليواني

إصالحات لألراضي وأية إصالحات أخرى   السياسات، مبا يتس  مع واجباتها بإلول  حقوو  اإلنسوا  ووفقوا لسويادة      
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توجيوه اهتموا  خواص    القانو ، لضما  احليوء الفعاء واملنيف على األراضي ولتعزيز النموو ليواحل الفقوراء.  وينبغوي     

 . 71وعالقاتها باملوارد الطبيعية لبعض امموعات مثل الرعاة والإلعوب األصلية
 

وهي . وتسعى اخلطول التوجيهية بإلل  حياةة األراضي إىل حتسني حو مة حياةة األراضي، وميايد األ ال، والغابات

تضعفني واملهمإلني لتحقي  األمن الغذائي واإلعمواء  تسعى إىل القيا  بذلك مليلحة اجلميع، مع التإلديد على السكا  املس

املطرد للح    غذاء  اف ، واستئياء الفقر، وتوفري سبل معيإلة مستدامة، واالسوتقرار االجتمواعي، واألمون السوكين،     

 والتنمية الريفية، ومحاية البيئة، والتنمية االجتماعية واالقتيادية املستدامة.
 

طول التوجيهية بإلل  احلو مة املسؤولة حليواةة األراضوي، وتقضوي خطوطهوا التوجيهيوة      لذلك ُتوصى الدوء بتنفيذ اخل

 :72العامة مبا يلي
 

وينبغوي هلوا اختواذ تودابري     . االعرتاف جبميع أصحاب حقو  احلياةة املإلروعة ويقووقهم، واحرتامهوم   (أ)

انو احلقو  مسجلة رشيدة لتحديد وتسجيل واحرتا  أصحاب حقو  احلياةة املإلروعة وحقوقهم، سواء  

أو غري مسجلة ر يًا  واالمتناع عن انتهال حقو  احلياةة لتخرين  والوفاء بالواجبات املرتبطة يقوو   

 احلياةة 

صو  حقو  احلياةة القانونية من التهديودات واالنتها وات. ويوتعني علوى الودوء محايوة أصوحاب حو           (ب)

ية، مبا   ذلك حاالت اإلخالء القسري اليت تتعوارض  احلياةة من فقدا  حقوقهم   احلياةة بيورة تعسف

 املرعية مبوجب القانو  الوطين والدولي   موجباتهامع 

التمتع يقو  احلياةة املإلروعة. ويتعيهن على الودوء اختواذ تودابري نإلوطة لودعم وتسوهيل        وتيسريتعزيز  (ج)

ه احلقوو ، مثول ضوما  أ  تكوو      اإلعماء الكامل يقو  احلياةة، أو إجراء املعوامالت الويت تإلومل هوذ    

 اخلدمات متاحة للجميع 

ويتعويهن علوى الودوء تووفري     . توفري إمكانية الوصوء إىل العدالة ملعاجلة انتها ات حقو  احلياةة املإلروعة (د)

أساليب فعالة ومتاحة للجميع، من خالء السلطات القضائية أو ُنهوج أخورى، لتسووية املناةعوات حووء      

وينبغي للدوء أ  توفر تعويضًا ناجزًا، . ري اإلنفاذ السريع وامليسور لألحكا  القضائيةحقو  احلياةة  وتوف

 وعاداًل   حالة االستيالء على حقو  احلياةة ألغراض عامة 

ويتعيهن علوى الودوء اختواذ تودابري     . الوقاية من نإلوب املناةعات على احلياةة والنزاعات العنيفة والفساد (هو)

وعليهوا أ  تعمول   .   نإلوب نزاعات حوء احليواةة أو تيوعيدها إىل مواجهوات عنيفوة    فعالة للحيلولة دو

 جاهدة على مكافحة الفساد جبميع أشكاله، وعلى حنيع املستويات، و  حنيع األحواء. 

 

ُيإلجَّع حنيع أصحاب امليلحة القانونيني على الرتويج للخطول التوجيهية بإلل  احلو موة املسوؤولة حليواةة األراضوي،     

استخدامها، ودعمها عند وضع االسرتاتيجيات، والسياسوات والوربامج بإلول  األمون الغوذائي، والتغذيوة، والزراعوة،        و

 .73وحياةة األراضي، وميايد األ ال والغابات
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وتقع على  اهل اجلهات الفاعلة غري احلكومية، مبا   ذلك شر ات األعماء، مسؤولية احرتا  حقو  اإلنسوا  وحقوو    

ويتعني على هذه الإلر ات التجارية التيرف بالعناية الواجبة لتفادي انتهال حقو  اإلنسوا  وحقوو    . إلروعةاحلياةة امل

 ما عليها اعتماد نظم مالئمة إلدارة املخاطر من أجل احلده من اآلثار السولبية علوى   . احلياةة املإلروعة اخلاصة باآلخرين

  . 74حقو  اإلنسا  وحقو  احلياةة املإلروعة ومعاجلتها

 

 حوكمة حيازة األراضي، ومصايد األاا ، والغابات
 

إ  الوصوء إىل األراضي، وميايد األ ال، والغابات أمر حيوي بالنسبة إىل األمون الغوذائي، وخباصوة بالنسوبة لفقوراء      

عاملوة  وتتلتى عنه أيضوًا انعكاسوات مهموة علوى صوعيد املسواواة بوني اجلنسوني نظورًا إىل دور املورأة   القووة ال           . الريف

ولكون حقوو    . الزراعية، و  العمالة   جماء اليويد، واألنإلوطة ذات اليولة  وإىل أنهوا مسوتخدمة أساسوية للغابوات       

احلياةة غري اآلمنة، أو اليت ال يتمه االعرتاف بها ومحايتها على اليعيد القانوني، تإلّكل عبئًا خاصًا على الفقراء الوذين  

وتتفواقم املإلوكلة بفعول احلو موة     . لى املوارد اليت تعتمد عليها سبل معيإلتهميواجهو  خطر خسارة إمكانية حيوهلم ع

 الضعيفة إذ يفتقر الفقراء إىل القوة السياسية للتلثري على القرارات واملوارد املالية من أجل محاية حقوقهم   احلياةة.   
 

الغابات   سيا  األمن الغذائي الووطين  واخلطول التوجيهية الطوعية بإلل  حو مة حياةة األراضي، وميايد األ ال، و

 مبوادئ هي مبثابة استجابة ملإلا ل احلياةة وللحو مة الضعيفة اليت تواجهها البلدا . وتووفر هوذه اخلطوول التوجيهيوة     

وممارسات معرتف بها دوليًا لتحسني حو مة احلياةة. وتضمه أمثلة عن ممارسات مسؤولة   جمواء احليواةة جتوارب      

 .يباءموةامبي  ون
 

ّه تووفري فورص         ففي موةامبي ، وردًا على ةيادة التنافل على األراضي، ُأجريوو إصوالحات لتعزيوز احليواةة العرفيوة و

،  موا صودر قوانو     2991وأعدَّت سياسة وطنيوة لألراضوي مون خوالء عمليوة تإلوار ية عوا         . لالستثمار   الوقو ذاته

  األراضوي ومووارد طبيعيوة أخورى، ولتإلوجيع االسوتثمارات        لتولمني حقوو  الإلوعب املووةامبيقي     2997األراضي عا  

واالستخدا  املستدا  واملنيف للموارد. ويوّفر قانو  األراضي إقرارًا قانونيًا يقو  استخدا  األراضي املكتسبة مون خوالء   

ايري وممارسوات حمليوة    الإلغل العر  لألراضي  وُينإلىء "جمتمعات حملية" معرَّفة قانونًا ُتدار حقو  حياةتها وفقًا ملعو 

 ويتوّلى إجراء مإلاورات بني امتمعات احمللية واملستثمرين الذين يريدو  احليوء على أراٍض.  
 

ملواجهة التحدي املتنامي بفعل إةالة الغابات، وخباصوة الغابوات اخلاضوعة     2993و  نيباء، صدر قانو  للغابات عا  

نونيوة   جمواء إدارة الغابوات إىل مؤسسوات حمليوة خاضوعة إلدارة ذاتيوة،        وقد منحو الدولة حقوقًا قا. ملراقبة الدولة

و  حني حتتفظ الدولة مبلكية الغابات، تتمتع امتمعات . معروفة مبجموعات مستخدمي الغابات   امتمع احمللي

ا   ذلوك قواعود   احمللية يقو  احلياةة الستخدا  الغابوات، وبيوع املنتجوات، واختواذ قورارات متيولة بواإلدارة، مبو        

ّه تسليم أ ثر من 1339و  عا  . العضوية واإلقياء   املائة من مساحات الغابات   نيبواء إىل أ ثور مون     11،  ا  قد 

جمموعة مستخدمي الغابات   امتمع احمللي لغاية إدارتها، وهذا ما يسم  للمجتمعات احمللية باحليووء   24 133

 وضما  إدارة مستدامة ملوارد الغابات   الوقو ذاته. على منافع اقتيادية من الغابات 
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 75التصدي لألزمات املمتدة بشلن األمن الغذائي والتغذية -حاء

 
وتتسوم هوذه البلودا  بتكورار حودوث الكووارث       . يكو  اجلوع شديدًا ومستمرًا   البلدا  اليت تعواني مون أةموات ممتودة    

ملؤسساتها على التيدي هلذه األةمات. أما البلدا  اليت تعاني من األةموات  الطبيعية أو النزاعات، وبالقدرة غري الكافية 

املمتدة فإنها غالبًا ال تتعافى من ظواهر الساعة. وينبغي اإلقرار بل  هذه البلدا  غالبًا ما قد تواجوه دورات مون الكووارث    

أيضًا على سبل معيإلتهم. ومل تتمكن  تكو  مستمرة أو متكررة وممتدة، و ثل تهديدات ليل فقط على حياة الناس وإمنا

مساعدات الطوارئ واإلغاثة قيرية األجل اليت ُتقدَّ  عادة إىل تلك البلدا  من جانب األسرة الدولية حتى اآل  مون  سور   

دورة األةمات تلك. وتستوجب األةمات املمتدة مساعدات موجههة وميمَّمة خيييًا لتلبيوة االحتياجوات الفوريوة إلنقواذ     

ح  و ذلك ملواجهة املسببات الكامنة وراء انعدا  األمن الغذائي، وخطط التقلويص مون خمواطر الكووارث. و وذلك،      األروا

ينبغي إيالء اهتما  خاص إىل التلثريات اخلاصة على النسواء واألطفواء، وإىل أهميوة املنظوور اجلنسواني   االسوتجابات       

 لألةمات.
 

لدوليوة، ومجيوع أصوحاب املصولحة اآلخورين املعنويني، بالقيوام بواألمور         لذلك، ُتوصى الدول واملنظمات اإلقليمية وا

 :76التالية، من بني أمور أخرى
 

دعم املزيد من التحليل والفهم األعم  لسبل معيإلة األشخاص، وآليات التكيوف أثنواء األةموات املمتودة،      (أ)

 وذلك من أجل تعزيز صمودهم وتعزيز فعالية برامج املساعدة 

وإعادة بناء سبل املعيإلة واملؤسسات اليت تدعم سبل املعيإلة وُتتي  توفريها، داخول   وتعزيز، دعم محاية (ب)

 البلدا  اليت تعاني من أةمات ممتدة 

يث إجراءات احليوء على املساعدة اخلارجية بالنسبة للبلدا  الويت تعواني مون أةموات ممتودة وذلوك        (ج)

عوقووات املؤسسوية علووى امليوودا  موع مراعوواة أفضوول   مووع االحتياجوات، والتحووديات وامل  تناسووبهالضوما   

 املمارسات 

إةاء األمن الغذائي أثناء األةمات املمتدة يضم  اًل من االسوتجابة للطووارئ ودعوم سوبل      شاملاعتماد نهج  )د(

 املعيإلة املستدامة 

حة   وضع وتنفيوذ  توجيه منظومة األمم املتحدة لتإلجيع املإلار ة األفضل تنسيقًا واملتعددة أصحاب امليل (هو)

 عمل شاملة موجهة قطريًا   عدد صغري من البلدا  املتضررة من األةمات املمتدة  خطط

للتعامل مع املنظمات احمللية من أجل تعزيز املؤسسات الرئيسية )مثول األسووا ، وصوالت     آلياتتطوير  (و)

 الُقربَى االجتماعية( 

 ضافر مع املؤسسات اإلقليمية إنإلاء آليات لبناء شرا ات أقوى وتعاو  وت )ة(

دعم آليات املإلاورات واحلوار السياساتي من أجل ةيادة الفهم، واجلهوود املتضوافرة للتعامول موع األمون       (ح)

 الغذائي والتغذوي   ظل األةمات املمتدة.
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 أعمال جلنة األمن الغذائي العاملي اجلارية بشلن التقارب بني السياسات املتعلقة بهذه املسللة:
 

و اشيًا مع التوصية الواردة أعاله لزيادة الفهم واجلهوود املتضوافرة للتعامول موع األمون الغوذائي والتغوذوي   األةموات         

املمتدة، ّ تنظيم منتدى خورباء رفيوع املسوتوى معوين باألةموات املمتودة، حتوو رعايوة جلنوة األمون الغوذائي العواملي             

عمل مفتوحة العضوية ليياغة جودوء أعمواء بإلول  التودابري املتعلقوة      ، أسفر عن إنإلاء جمموعة (1321)سبتمرب/أيلوء 

بالتيدي النعدا  األمن الغذائي   البلدا  اليت تعاني مون أةموات ممتودة. وسووف ُتودرج التوصويات اليوادرة عون هوذا          

 يجي العاملي.املنتدى وعن املداوالت الالحقة داخل جلنة األمن الغذائي العاملي   نسخ ُمحدَّثة لإلطار االسرتات

 احلماية االجتماعية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية -طاء

 
عبارة عن قائمة تضم أدوات السياسات اليت تتيدى للفقر وألوجوه الضوعف مون خوالء املسواعدات       احلماية االجتماعية

 و  بالفعول مون الفقور   االجتماعية والضما  االجتماعي واجلهود الرامية إىل اإلدماج االجتمواعي. واألشوخاص الوذين يعوان    

يكونو  عرضة للجوع نظرا الفتقارهم إىل املووارد الالةموة لتلبيوة احتياجواتهم األساسوية علوى أسواس يوومي.  موا أنهوم           

واجلووع، بول    معرضو  بدرجة  برية  إىل مواجهة اليدمات، حتى اليغرية منها، فهي سوتدفع بهوم إىل شوفري الفاقوة    

ع استنفاد األصووء وتقليول املخواطر الإلخيوية لالسوتثمار ليواحل الفقوراء، ميكون         وحتى إىل املوت املبكر. وعن طري  من

لتدخالت احلماية االجتماعية احلسنة التيميم أ   ثل اسرتاتيجية ناجحة   حنيع األحواء: لياحل الفقوراء وليواحل   

 (CFS 2012/39/2 Add.1النمو. )امليدر: 
 

 :77لذلك، توصى الدول مبا يلي
 

تكو  شاملة ووطنية ومتماشية مع حميطها لألمون الغوذائي    نظم للحماية االجتماعية وتعزيزتيميم ووضع  )أ(

 والتغذية، آخذة بعني االعتبار ما يلي:
 

    التنسي  ما بني الوةارات والقطاعات، مبا   ذلك قطاع الزراعة لضما  دمج احلماية االجتماعيوة موع

 ل عا  وضع الربامج اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية بإلك

      التطوير التدر،ي حلافظات وطنية شاملة للحماية االجتماعية، وخطط عمول تضومن مإلوار ة شواملة

وهادفووة ألصووحاب امليوولحة وتلخووذ بعووني االعتبووار الفروقووات بووني الوودوء موون حيووث السياسووات  

 واملؤسسات والقدرات املالية 

     ن الغوذائي والتغذيوة واملسواواة بوني     عمليات التقييم الوطنية املناسبة مبا   ذلوك عمليوات تقيويم األمو

اجلنسني، لضما  إدراج أسواليب االسوتهداف املراعيوة لقضوايا انعودا  األمون الغوذائي والتغوذوي،         

وأساليب التسجيل الفعالة ووضع الربامج املراعية للمساواة بوني اجلنسوني، والرتتيبوات املؤسسوية،     

 يم وآليات التنفيذ، والرصد الفعهاء، واملساءلة، والتقي
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        التحديات اخلاصة اليت تواجهها البلدا  األقل منوا والودوء الضوعيفة والبلودا  الويت تإلوهد أةموات

ممتدة، مبا   ذلك الروابط القائمة بوني التحوويالت االجتماعيوة القيورية األجول وبورامج احلمايوة        

وطنية لتنفيوذ نظوم   االجتماعية الطويلة األجل، مع مراعاة دور التعاو  الدولي   تعزيز اإلجراءات ال

 وبرامج احلماية االجتماعية املستدامة  

           املكونات املختلفة للحماية االجتماعيوة الفعالوة مبوا   ذلوك عمليوات التحويول االجتماعيوة مون دو

مساهمات أو شبكات األما  وآليات التولمني واحليووء علوى اخلودمات االجتماعيوة، مبوا   ذلوك        

 اعية غري الر ية/التقليدية وتعزيزها.االعرتاف بآليات الرعاية االجتم
 

 ُتوصى الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية، ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني، مبا يلي:
 

ضما  اعتماد نظم احلماية االجتماعيوة إلسورتاتيجية "مزدوجوة املسوار" لتعزيوز األثور علوى القودرة علوى           (أ)

 ذوي، وذلك من خالء:املواجهة وعلى األمن الغذائي والتغ
 

      توفري املساعدة األساسية   األجل القيري مع محاية أو بناء أصوء منتجة وبنيوة حتتيوة لودعم سوبل

 املعيإلة والتنمية البإلرية   األجل الطويل 

    تعزيز الربامج املتكاملة اليت تدعم مباشرة سبل املعيإلة واإلنتاجية الزراعية للفقراء ال سويما املوزارعني

اب احلياةات اليوغرية وصوغار منتجوي األغذيوة مبوا   ذلوك مون خوالء دعوم مودخالت           من أصح

اإلنتاج، والتلمني ضد خماطر الطقل واحملاصيل واملاشوية، وعورب منظموات املوزارعني والتعاونيوات      

للنفاذ إىل األسوا ، وتلمني وظائف الئقة، واألشغاء العاموة الويت تووفر األصووء الزراعيوة، وتووفري       

زروع حمليًا للمودارس عورب شورائه مون صوغار املوزارعني احمللويني، والتحوويالت العينيوة          الغذاء امل

)األغذية والبذور(، والقسائم وعمليات التحويل النقدي، وحز  سوبل املعيإلوة الزراعيوة، وخودمات     

 اإلرشاد الزراعي 

     ل الالئو  والرفواه   إقامة روابط متينة   ما بني القطاعات مثل التعليم واليوحة والزراعوة لضوما  العمو

االجتماعي   املناط  الريفية واحلضرية، مبا   ذلك النهوض بفورص وصووء األشوخاص، ال سويما     

 النساء، إىل األسوا  واخلدمات املالية الالةمة لضما  احلماية االجتماعية الفعالة 

 ء نتائجها بإلل  ضما  توفري الدعم الفين واملالي و  جماء بناء القدرات، و ذلك إجراء يوث وتباد

 احلماية االجتماعية، مبا   ذلك من خالء توطيد أواصر التعاو    ما بني بلدا  اجلنوب.

 
حتسني تيميم واستخدا  التدخالت   جماء احلماية االجتماعية للتيدي ملدى التعرهض ملخواطر انعودا     (ب)

 األمن الغذائي املزمن واحلاد، مع مراعاة ما يلي:
 

 نفاذ للحماية االجتماعية على أ  يكو  قاباًل للتوقع وميكن التعويل عليه جلميع أولئوك  أهمية توفري ال

 الذين حيتاجو  إليها   أي وقو من السنة ال سيما   مراحل احلياة احلرجة  
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          احلاجة احملتملة لألفراد الذين يعانو  مون ضوعف موزمن، وغوري القوادرين علوى االخنورال   القووة

اعدة الدائمة، مع االعرتاف بلنهه ال ميكن للجميوع اخلوروج مون الفقور ومون انعودا        العاملة، إىل املس

 األمن الغذائي 

  يوة الويت   وفقا للنهج اخلاص بدورة احلياة   جماء التغذية، ينبغي إعطاء األولوية للحمايوة االجتماع

تتيدى "لأليا  األلف األوىل" احلرجة من احلمل وحتى بلوغ سنتني من العمر، مبوا   ذلوك وضوع    

 السياسات اليت تإلجع وتدعم الرضاعة الطبيعية، وعرب توفري احليوء على اخلدمات االجتماعيوة، 

، واحليووء  ال سيما الرعاية اليحية، وضما  ا تساب املعرفة الكافية جلميع أوجه العناية بالطفول 

على املنتجات الغذائية املغذية بلسعار معقولة ومقبولة من خوالء األسووا  حيثموا  وا  ذلوك ممكنوًا       

 ومناسبًا ومستدامًا 

  وجود آليات مرنة لرصد السمات واإلجراءات املعتمدة وتيحيحها حسب االقتضاء 

    ة لليودمات  موجوات   ضرورة تيميم نظم احلماية االجتماعية على حنو يتي  هلوا االسوتجابة بسورع

 اجلفاف والفيضانات واالرتفاع احلاد   أسعار األغذية.
 

ضوورورة أ  تسووتند بوورامج احلمايووة االجتماعيووة لألموون الغووذائي والتغذيووة إىل معووايري حقووو  اإلنسووا       (ج)

ومواصفاتها، وأ  ُتسوتكمل بالسياسوات واخلطوول التوجيهيوة املناسوبة، مبوا   ذلوك التإلوريعات لودعم          

املطرد للح    الغذاء الكا    إطار األمن الغذائي الوطين، هذا باإلضافة إىل الضما  االجتمواعي   اإلعماء

 واملساواة بني اجلنسني والتمكني من خالء حنلة أمور منها:
 

   النظر   األحكا  اليت أوصى بها مؤ ر العمل الدولي حوء احلد األدنى للحماية االجتماعية. وميكون

 اعية أ  تكو  احملرل إلعماء احلقو  الدولية األخرى ذات اليلة للحماية االجتم

  توفري األسل للحماية االجتماعية   األطر املؤسسية والتإلريعات الوطنية، عند االقتضاء، عرب حتديد

 األهداف واملعايري القياسية واملؤشرات واملسؤوليات املؤسسية 

 ا البعض   جماالت احلماية االجتماعية واألمون  اعتماد سياسات واسرتاتيجيات متكاملة يدعم بعضه

الغذائي واالسرتاتيجيات والسياسات اخلاصة بالتغذية باالستناد إىل معايري ومبادئ حقو  اإلنسا ، 

مبا فيها عد  التمييز واملساواة )مبا   ذلوك املسواواة بوني اجلنسوني( واملإلوار ة اهلاِدفوة والإلوفافية        

 واملساءلة.
 

 ن الغذائي العاملي اجلارية بشلن التقريب بني السياسات ذات الصلة بهذه املسللة:أعمال جلنة األم
 

اقرتح أ  تقو  جلنة األمن الغذائي العاملي، وفقا للتوصيات الواردة أعاله، ونظرا إىل جدوء األعماء احلافل أصال بالبنود 

من الغذائي والتغذية، وذلك من خوالء حنلوة أموور    وإىل املوارد احملدودة، بتقديم الدعم للحماية االجتماعية ألغراض األ

 منها:
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             تسهيل تنظويم فعاليوات لتقاسوم الودروس املسوتقاة حووء احلمايوة االجتماعيوة ألغوراض األمون الغوذائي

 والتغذية، مبا   ذلك استكماء الربامج العاملية واإلقليمية القائمة 

       غوذائي والتغذيوة   احلود األدنوى للحمايوة      مواصلة تودارس آفوا  املسوتقبل بإلول  إدراج قضوايا األمون ال

االجتماعية بالتإلاور مع الو االت اليت تتخذ من روما مقرا هلا واملنظمات واهليئوات ذات اليولة  فريو     

 املها  الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي 

 ية بالرصد والتابعة للجنة األمن الغذائي العاملي العمل علوى  مواصلة جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعن

إيضاح الدعم الذي ميكن أ  تقدمه اللجنة إىل أصحاب امليلحة   جماء رصد برامج احلماية االجتماعيوة  

ورفع التقارير عنها وتقييمها ألغوراض األمون الغوذائي والتغذيوة، موع األخوذ بعوني االعتبوار أدوار سوائر          

 ذوي اليلة وآليات الرصد القائمة. أصحاب امليلحة

 78األمن الغذائي وتغري املناخ -ياء

 
إ  التلثريات املعا سة لتغري املناخ ميكن أ  تإلكل تهديدات خطورية علوى األمون الغوذائي، ال سويما علوى حيواة صوغار         

ذائووووووي منتجووي األغذيووة وسووبل معيإلووتهم، وعلووى اإلعموواء التوودر،ي للحوو    الغووذاء   سيووووووا  األموون الغ        

 الوطنووي،وبالتالي فإ  اختاذ إجراءات   هووذا الإلل  ألمر مل .
 

 مبا يلي: العاملي الغذائيو  هذا اإلطار، اعرتفو جلنة األمن 
 

   مسؤولية الدوء األعضاء املتمثلة   ضما  أ  تكو  سياساتها وبراجمها وإجراءاتها واسرتاتيجياتها متسوقة

  الدولية احلالية، مبا   ذلك االلتزامات املتعلقة باألمن الغذائياتساقًا تامًا مع االلتزامات 

      دور اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بإلل  تغري املناخ باعتبارها املنتدى الرئيسي للتعواطي موع مسوللة تغوري

  املناخ املناخ وصندو  القرارات هذا ال يقوهض اجلهود املبذولة   االتفاقية اإلطارية للتيدي ملسللة تغري

 +( وعلوى األخوص     13نتائج الوثيقة اليت صدرت عن مؤ ر األمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة )ريو

 ما يتعل  باألمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة.

 
الكامنوة وراء  ومع مراعاة احلاجة املاسة إىل التيدي لتلثريات تغري املناخ علوى األمون الغوذائي، باإلضوافة إىل األسوباب      

انعدا  األمن الغذائي بيورة متسقة مع اإلعماء التدر،ي للح    الغذاء   سيا  األمن الغذائي الوطين، دعوو اللجنوة   

الدوء األعضاء واملنظمات الدولية وأصحاب امليلحة اآلخرين   جلنة األمون الغوذائي العواملي، حسوب االقتضواء، وموع       

 تحدة اإلطارية بإلل  تغري املناخ، إىل:اإلقرار بدور اتفاقية األمم امل
 

مراعاة الإلوواغل املتعلقوة بوتغري املنواخ   سياسوات وبورامج األمون الغوذائي، وةيوادة قودرة امموعوات             (أ)

املستضعفة والنظم الغذائية على مواجهة تغري املناخ، مع الرت يز على التكيهوف موع تغيهور املنواخ  إلواغل      

 منتجي األغذية، ال سيما صغار املنتجني، مبا   ذلك من خالء: رئيسي وهدف جلميع املزارعني و
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    ةيادة االستثمارات اخلاصة والعامة والتعاو  الدولي للنهوض باألمن الغذائي ملواجهة تهديودات تغوري

املناخ، ال سيما من أجل التكيوف موع اآلثوار السولبية لوتغري املنواخ، واالسوتخدا  املسوتدا  للمووارد          

 رة املياه، وصو  الرتبة الطبيعية، وإدا

   بناء القدرات الوطنية واحمللية للتيدي للتحديات املرتبطة باألمن الغذائي وبتغري املناخ، مبا   ذلوك

حتسني خدمات اإلرشاد وجعلها متوافرة و  متناوء اجلميع، وتوفري أدوات لتوّقع األحواء اجلويوة  

 منظمووات املووزارعني وصووغار منتجووي األغذيووةواملنوواخ وإدارة املخوواطر املتيوولة بهووا لوودعم شووبكات و

 )الدوء األعضاء واملنظمات الدولية( 

      إجراء عمليات تقييم للمخاطر وأوجه الضعف والقدرات، مع مراعاة املسواواة بوني اجلنسوني واألبعواد

 التغذويووة، وحتسووني نظووم اإلنووذار املبكوور وتنفيووذها، ال سوويما بطريقووة  منسووقة )الوودوء األعضوواء    

  دولية(واملنظمات ال

    ،وضع سياسات متكاملة الستخدا  األراضي من أجل حتقي  األمن الغذائي والتكيف مع تغوري املنواخ

واإلسها    احلد من تلثريات املناخ عندما يكوو  ذلوك مناسوبًا، موع مراعواة "اخلطوول التوجيهيوة        

  األمن الغوذائي  الطوعية بإلل  احلو مة الرشيدة حلياةة األراضي وميايد األ ال والغابات   سيا

 الوطين" وفقا لألولويات احملددة على املستوى الوطين  )الدوء األعضاء(  

       دمووج التكيهووف مووع تغووري املنوواخ وإدارة خموواطر الكوووارث   سياسووات األموون الغووذائي وبراجمووه 

 )الدوء األعضاء واملنظمات الدولية( 

 ( "تنفيذ املبادرات ذات اليلة، مثل "التكيف داخل املنظمةFAO-Adapt  ،يسب مقتضى احلواء )

تعزيزًا للدعم املقود  للجهوود الويت تبوذهلا البلودا    سوبيل التكيوف موع تغوري املنواخ )املنظموات            

 الدولية(.

 
توفري الظروف املناسبة لتيسري احليوء على املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتقاسم الفوائد الناحنة عون   (ب)

 ساوية، عن طري  ما يلي على سبيل املثاء: استخدامها بيورة  عادلة ومت
 

  اإلقرار بلهمية املعاهدة الدولية بإلل  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة وبروتو وء ناغويا الذي

 اعتمدته الدورة العاشرة ملؤ ر األطراف   اتفاقية التنوع البيولوجي 

   املنظمة إىل مواصلة وتعزيز عملها   جماء تغوري املنواخ    دعوة هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة

 .واملوارد الوراثية ليو  املوارد الوراثية واستخدامها بغرض التكيهف مع تغري املناخ )الدوء األعضاء(
 

 وضع اسرتاتيجيات ةراعية تلخذ بعني االعتبار ما يلي:  (ج)
 

 ذائي  ضرورة االستجابة إىل تغري املناخ وصو  األمن الغ (2)

 تنوع الظروف والنظم الزراعية   (1)
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 وتفاوت مستويات التنمية واالحتياجات والظروف واألولويات اخلاصة بكول مون البلودا  واألقواليم،     (3)

 مبا   ذلك عن طري : 
 

             مراعاة املنظور اجلنساني والوُنهج التإلوار ية الويت تسوم  لكوٍل مون الرجول واملورأة علوى حود سوواء

متساوية الستخدا  األراضي، واحليوء على املعلومات واملووارد عنود معاجلوة    باحليوء على فرص 

 قضايا األمن الغذائي   سيا  تغري املناخ 

      تإلجيع املزارعني على األخذ باملمارسات اجليدة، مبا فيها ممارسات الزراعوة والرعوي للحوؤوء دو

وجني وةيوادة إنتاجيوة الثوروة    تدهور الرتبة وفقودا  الكربوو  منهوا، وةيوادة  فواءة اسوتخدا  الونرت       

 احليوانية، واستخدا  الروث، وحتسني إدارة املياه، وتكثيف استخدا  الزراعة املختلطة بالغابات   

     القيا  بعمليات تقييم قطرية ألصحاب امليلحة املتعددين وإجراء يوث حووء اسورتاتيجيات التنميوة

، موع مراعواة االختالفوات بوني نظوم الزراعوة،       الزراعية بغرض مواجهة اآلثار املعا سة لتغري املناخ

 واملمارسات الزراعية، والظروف اإلقليمية والوطنية واحمللية 

       تإلجيع الكفاءات   سلسلة األغذية واحلد من خسائر ما بعد احليواد والفاقود مون األغذيوة بطريقوة

 مستدامة )البلدا  األعضاء مبإلار ة القطاع اخلاص وامتمع املدني(.
 

 نهوض باألياث، مبا فيها األياث اليت ،ريها املزارعو ، وحتسوني عمليوة حنوع املعلوموات وتقا هوا،     ال (د)

 من خالء: 
 

      توطيد التعاو  الدولي، واالستثمارات اخلاصة والعامة   جماء األياث بإلل  التكيوف موع تغوري املنواخ

ذائي والتغوذوي، مبوا   ذلوك احتياجوات     واحلد من تلثريه بغية التواف  مع التنمية املستدامة واألمن الغو 

 التكيف لدى صغار املنتجني 

             تإلجيع تبادء املعلوموات بوني بورامج األيواث املتعلقوة بوتغري املنواخ واألمون الغوذائي )الودوء األعضواء

 .واملنظمات الدولية(
 

من أجل التيدي  تيسري مإلار ة حنيع أصحاب امليلحة   سياسات وبرامج األمن الغذائي، حسب االقتضاء، (هو)

لتغري املناخ، مع االعرتاف بإسها  املزارعني ومنتجي األغذية  افة، وعلى األخص صغار املنتجني،   حتقيو   

 األمن الغذائي، من خالء: 
 

          تإلجيع إقامة منتديات تضمه أصوحاب ميولحة متعوددين علوى املسوتويات احملليوة والوطنيوة واإلقليميوة

ات احمللية وامموعات األضعف، و ذلك القطاع اخلاص،   عمليات تإلجيعًا لتوسيع مإلار ة امتمع

   صنع القرارات 
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     دعم منظمات امتمع املدني، ال سيما تلك اليت  ثل أ ثر السكا  معاناة من اجلووع، ومنظموات صوغار

غذائي املنتجني، ومنظمات املزاِرعات من أجل املإلار ة   صنع القرارات وتنفيذ سياسات وبرامج األمن ال

 للتيدي لتغري املناخ.

دعم مزيد من االعرتاف باألمن الغذائي   أنإلطة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بإلل  تغري املنواخ طبقوًا للواليوة     (و) 

 املو لة إليها و  سيا  أهداف االتفاقية ومبادئها وأحكامها، وذلك من خالء: 
 

 تفاقية، مبا   ذلك من خالء تقوديم معلوموات فنيوة سوليمة     دعوة املنظمة إىل مواصلة التعاو  مع أمانة اال

 عن قضايا األمن الغذائي  

   دعوة أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي إىل رفع تقرير فري  اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغوذائي

احلكوومي الودولي املعوين    وتغري املناخ، و ذلك الوثيقة احلالية للجنة األمن الغذائي العواملي، إىل الفريو    

 بتغري املناخ وإىل أمانة االتفاقية، لإلحاطة.

 
 

 79الوقود البيولوجي واألمن الغذائي – اف 

 : 1323إ  اللجنة   دورتها األربعني املنعقدة   عا  

ألمون  بالتحوديات املتيولة بتحقيو  ا    وأقورهت الغذائي مسوللتا  مرتابطتوا     الضوء على أ  الطاقة واألمن سّلطو )أ(

واالسوتقرار   الغذائي وأمن الطاقة على حد سواء، مع مراعاة األبعاد األربعة لألمون الغوذائي )التووافر واحليووء    

  واالستخدا (

علمًا مبختلف حمر ات تنمية الوقود البيولوجي، مبوا   ذلوك أمون الطاقوة والتكيهوف موع تغوري املنواخ          أخذت )ب(

  وتطوير أسوا  التيدير والتنمية الريفية

بل ه تنمية الوقود البيولوجي تنطوي علوى فورص وخمواطر علوى حود سوواء مون النوواحي االقتيوادية           اعرتفو )ج(

  واالجتماعية والبيئية، تبعًا للسيا  واملمارسات احمليطة بها

على أ  يإلكل األمن الغذائي واإلعماء املطورد للحو    غوذاء  واف   سويا  األمون الغوذائي الووطين          شدهدت )د(

ل ذات أولوية بالنسبة إىل حنيع أصحاب امليلحة املعنيني   جمواء تطووير الوقوود البيولووجي الوذي ال      شواغ

ينبغي أ  يقوض األمن الغذائي وينبغي أ  يلخوذ بعوني االعتبوار بإلوكل خواص النسواء وأصوحاب احليواةات         

  السياقات الوطنية خمتلفاليغرية نظرا إىل أهميتهم الكبرية   حتقي  األمن الغذائي والتغذية مع مراعاة 

 وأقرت مبا يلي: )هو(

مثة روابط  ثرية ومعّقدة بني الوقود البيولوجي واألمن الغذائي وميكن أ  تطرأ بلشكاء خمتلفة وعلى مسوتويات   (2)

د تقييمها ال بد أ  يكو  متعود  جغرافية خمتلفة )حمليًا ووطنيًا وإقليميًا وعامليًا( و  أةمنة خمتلفة. وعليه، فإ ه

اجلوانب وأ  يدرج   سياقه اليحي ، وينبغي اعتماد مقاربة متكاملة قائمة علوى الورباهني ومراعيوة للمسوائل     

 اجلنسانية وللبيئة عند وضع سياسات الوقود البيولوجي واالستثمارات   هذا اماء 
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ئيوة واحملاصويل املوجهوة    يؤدي إنتاج الوقود البيولوجي   بعض احلواالت إىل املنافسوة بوني احملاصويل الغذا     (1)

لضوما   اشوي سياسوات    إىل مزيود منهوا   إلنتاج الوقود البيولوجي. وهنال توجيهات وافية ومثة حاجة ماسوة  

الوقود البيولوجي مع األمن الغذائي من أجل احلد قدر املستطاع من املخاطر ولالستفادة على النحو األمثول مون   

اإلطوار االسورتاتيجي العواملي     بة إىل األمون الغوذائي. وهوذا يإلومل    الفرص اليت يتيحها الوقود البيولوجي بالنس

لألمن الغذائي والتغذية اليادر عن جلنة األمن الغذائي العاملي، واخلطول التوجيهية الطوعية بإلول  احلو موة   

املسؤولة حلياةة األراضي وميايد األ وال والغابوات   سويا  األمون الغوذائي الووطين، اخلطوول التوجيهيوة         

طوعية لدعم اإلعماء املطرد للح    غذاء  اف   سيا  األمن الغذائي الوطين، ومؤشرات الوقوود البيولووجي   ال

 بووالوقود البيولوووجي الفوواو اخلوواص نهووجلطاقووة احليويووة وا  املسووتدا  اليووادرة عوون الإلوورا ة العامليووة بإلوول 

 واألمن الغذائي.

لتإلجيع  اشي تنمية الوقود البيولوجي وسياساته موع   قةنسهعلى أهمية اختاذ إجراءات دولية ووطنية م أ دت (3)

وسوء التغذية واملسواهمة   التنميوة الريفيوة املسوتدامة، مبوا         يهدف القضاء على اجلوع وانعدا  األمن الغذائ

 ذلك احرتا  حقو  حياةة األراضي املإلروعة، واحلد من الفقر، مع مراعاة خمتلف السياقات الوطنية.

 حلكومات على تنسي  اسورتاتيجياتها اخلاصوة بواألمن الغوذائي وأمون الطاقوة، موع إيوالء االعتبوار         ا وشجهعو (4)

 لإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية. الواجب

 باختاذ اإلجراءات التالية وببلورتها وتطبيقها من قبل أصحاب امليلحة املعنيني. وأوصو (1)

 

 ت   جمالي األمن الغذائي والوقود البيولوجيتناسق السياسا اإلجراءات الرامية إىل تعزيز 

 
ع احلكومات والفاو ونظا  املعلومات املتعلقة باألسوا  الزراعية والإلورا ة العامليوة بإلول  الطاقوة احليويوة، واملعهود       ُتإلجَّ

لغوذائي  الدولي لبحوث السياسات الغذائية واملنظمات الدولية األخرى على أ  تتإلاطر بيورة منتظمة موع جلنوة األمون ا   

 العاملي نتائج عملها   جماء الروابط القائمة بني الوقود البيولوجي واألمن الغذائي.

 

ع احلكومات والفاو وحنيع أصحاب امليلحة املعنيني اآلخورين علوى الرتويوج لتبوادء املعلوموات والتعواو  بإلول         ُتإلجَّو

الت وعمليات التقييم واإلسقاطات فضواًل عون إعطواء    العالقات بني الوقود البيولوجي واألمن الغذائي. ويإلمل هذا التحلي

 معلومات شفافة عن الفرضيات والطر  واألدوات والبيانات املوةعة يسب نوع اجلنل.

 

ُتإلجَّع احلكومات وأصحاب امليلحة اآلخرو  على تطبي  سياسوات واسوتثمارات إلنتواج الوقوود البيولووجي واألغذيوة       و

ية الوطنية واالتفاقات املتعددة األطراف املطبقوة علوى األمون الغوذائي. وينبغوي إيوالء       تتماشى مع االسرتاتيجيات اإلمنائ

 اهتما  خاص لوضع الفئات املستضعفة وصغار منتجي األغذية.
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حيثما ينطبو  ذلوك    –ُتإلجهع احلكومات وأصحاب امليلحة املعنيو  اآلخرو  على مراجعة سياسات الوقود البيولوجي و

مليات تقييم متواةنة ومستندة إىل العلم للفرص واملخواطر الويت قود تنطووي عليهوا بالنسوبة إىل       وف  ع –وحسب املقتضى 

 لر ائز التنمية املستدامة الثالث. األمن الغذائي، ولكي يتسنى إنتاج الوقود البيولوجي وفقًا

 

موا يتعلو  بسياسوات     األعضواء    التقد  احملرة   جماء بناء القودرات   الودوء  على اللجنة  طالعإ ه الفاو مدعوهة إىل إو

وسوف يسوتند هوذا إىل    .الوقود البيولوجي  اشيا مع األمن الغذائي ومبادرات الوقود البيولوجي على خمتلف املستويات

مؤشرات الوقود البيولوجي املستدا  اليوادرة عون الإلورا ة العامليوة بإلول  الطاقوة احليويوة،        مثل األعماء واملواد املتاحة 

فاو اخلاصة مبإلروع الطاقة البيولوجية واألمن الغذائي إضافة إىل اخلطول التوجيهية بإلول  احلو موة املسوؤولة    ومقاربة ال

 حليوواةة األراضووي، الوويت تإلووجع احلكومووات وحنيووع أصووحاب امليوولحة علووى الرتويووج هلووا واسووتخدامها وعلووى       

 دعم تنفيذها.

 

بالتإلواور موع الودوء األعضواء حسوب االقتضواء، إىل اقورتاح        إ ه الفاو مدعوهة، بالتعاو  مع أصحاب امليلحة املعنويني و و

موا يتعلو  بوالوقود البيولووجي، موع مراعواة        برنامج عمل لتعزيز قدرة البلدا  واملإلغلني املهتمني على تقييم أوضاعهم  

يواةة  روعة حلاملإلو قوو   احلالإلواغل املتيلة باألمن الغذائي على املستويات العامليوة واإلقليميوة والوطنيوة وعلوى مسوتوى      

األراضي، من أجل إدارة املخاطر والفرص املتيلة بها ومراقبة تلثرياتها. وميكن هلذا الربنامج أ  يستفيد من برنامج بناء 

 القدرات   الإلرا ة العامليووووة بإلوووول  الطاقوووة احليوية.

 

 يإجراءات لتشجيع البحوث والتطوير   جمالي الوقود البيولوجي واألمن الغذائ

 

ينبغي إدراج الإلواغل املتعلقة باألمن الغذائي وأصحاب احلياةات اليغرية وباملساواة بني اجلنسني حسب االقتضاء عنود  

لتحسوني  فواءة الوقوود     تيميم ورصد وتقييم البحث والتطووير   جمواء الوقوود البيولووجي. فالبحوث والتطووير مهموا        

ستكإلاف تكنولوجيات جديدة مبا   ذلوك الوقوود البيولووجي    الحد سواء والبيولوجي بالنسبة إىل املوارد والعمليات على 

ع الإلر اء   البحووث علوى إ،واد حلووء مكيهفوة موع احتياجوات حنيوع أصوحاب          إلجَّالثاني والثالث. وُي نيمن اجليل

األشد حاجوة إىل   سيما املوجودو    البلدا  األقله منوًا ومع احتياجات النساء وأصحاب احلياةات اليغرية امليلحة، ال

 احليوء على خدمات الطاقة احلديثة. 

 

والإلرا ات بني القطاعني العا  واخلواص   العا )مبا   ذلك التعاو  بني بلدا  اجلنوب( والقطاع  يضطلع التعاو  الدوليو

التعواو     بدور مهم   دعم هذه املواضيع البحثية. ومن املهم ضما  إبراة الودروس املستخليوة مون هوذه الإلورا ات        

 املستقبل. 
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لبحث والتطوير، حسب االقتضاء، تعزيز القودرات وتكييوف وحودات إنتواج الوقوود البيولووجي وجتهيوزه مبوا         لينبغي و

 ميّكنها من تكييف سلسلة العرض لديها مع األغذية والعلف والطاقة.  

 

 إجراءات تتعلق بالروابط بني الطاقة واألمن الغذائي

 

على دعم تعزيز  فاءة الطاقة واستخدا  املوارد األخرى والتوسوع   اسوتخدا  ميوادر     ة اآلخرو امليلح بع أصحاإلجَُّي

الطاقة املتجددة وةيادة فرص احليوء على خدمات الطاقة املستدامة، مبا   ذلك ضمن حنلة أموور أخورى،   سالسول    

 الزراعة الغذائية يسب خيائص  ل بلد.
 

دعم مإلار ة املزارعني، ال سيما أصحاب احلياةات اليغرية والنساء،   بورامج األمون    يتعيهن على احلكومات واملإلغهلنيو

 .الغذائي وأمن الطاقة )مبا   ذلك إنتاج الوقود البيولوجي واستهال ه(، عند االقتضاء استنادًا إىل شرول عادلة ومنيفة
 

دراج اإلنتواج املسوتدا  للطاقوة البيولوجيوة       جلنة األمن الغذائي العاملي القطاعني العا  واخلواص علوى دعوم إ    وشجهعو

 السياسات الزراعية واحلرجية يسب خيائص  ل بلد.

 

 80االستثمار   زراعة أصحاب احليازات الصغرية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية -الم

ة إىل األمن الغذائي حمليًا املزارعني أصحاب احلياةات اليغرية، والعديد منهم من النساء، يؤدو  دورًا مر زيًا بالنسب إ ه

و  العامل  كله. وهم املستثمرو  الرئيسيو    ةراعوتهم. وتسواهم ةراعوة أصوحاب احليواةات اليوغرية   جمموعوة مون         

 الفوائد األخرى مثل املساعدة على احملافظة على فرص العمل واحلد من الفقر وتعزيز اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية.

 

حرصًا منها على مواجهة القيود املفروضة على االستثمارات الزراعية ألصحاب احليواةات اليوغرية بإلوكل     وإ ه اللجنة،

عا ، مع الرت يز بإلكل خاص على القيود اليت تواجهها النساء والإلباب، وبالتالي حرصًا على النهوض باألمن الغذائي 

أصحاب امليلحة اآلخرين على املستويني الووطين  والتغذية، شجهعو احلكومات ومنظمات أصحاب احلياةات اليغرية و

والدولي )منظمات امتمع املدني واملنظمات احمللية والقطاع اخلاص ومؤسسات األياث والإلر اء الدوليني   التنمية( 

 على ما يلي:
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 التشجيع على وضع سياسات وطنية واحلوكمة الزراعية والرباهني اليت تستند إليها

 

ية لزراعة أصحاب احلياةات اليغرية تندرج   إطار التنمية والنموو الزراعوي علوى نطوا  وطوين واسوع       تكوين رؤية قطر

وتضع ةراعة أصحاب احلياةات اليغرية بيورة راسخة ضمن سياسات واسرتاتيجيات متكاملة تضمه وتربط بني أصحاب 

حة على املستوى الوطين ال سيما املوزارعني  احلياةات اليغرية واألسوا  وحتدد معاملها بالتعاو  مع حنيع أصحاب امليل

من أصحاب احلياةات اليغرية، علمًا أ  غالبيتهم من النساء   العديد من البلدا ، واملنظمات التابعني هلوا وممثلويهم،   

   سيا  التنمية املستدامة وعمليات وخطول توجيهية شفافة وقائمة على احلقو .  

 

لدعم اإلعماء املطرد للح    غذاء  اف   سيا  األمن الغذائي  طول التوجيهية الطوعيةوانطالقًا من هذه الرؤية ومن اخل

، النظر   إمكانية مراجعة السياسات القطاعية الزراعية واحلضرية والريفيوة واالسورتاتيجيات وامليزانيوات، موع     الوطين

مون النفواذ إىل أصووء اإلنتواج وإىل      –م ال سويما النسواء مونه    –إيالء عناية خاصة لتمكني أصحاب احليواةات اليوغرية   

 األسوا  احمللية والوطنية واإلقليمية وحيوهلم على التدريب الكا  والبحوث والتكنولوجيا وخدمات الدعم   املزارع. 

 

دعم استعراض السياسات واالسورتاتيجيات املراعيوة للمسواواة بوني اجلنسوني واملتعوددة القطاعوات والإلواملة ألصوحاب          

اليغرية، و ويلها وتطبيقها، على أ  تكو  مرتبطة بالتنمية الزراعية املستدامة وأ  يوؤدي الإلور اء الودوليو      احلياةات

  التنمية دورًا داعمًا خاصًا، ال سيما اليندو  الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي 

 ئية وميارف التنمية اإلقليمية. والبنك الدولي وو االت التمويل الثنا

 

إدراج مسللة املساواة بني اجلنسني و كني املرأة   الرؤية القطرية و  اإلسرتاتيجية اخلاصة بالتنمية الزراعيوة. وإضوافة   

إىل ذلك، تإلجيع خدمات الدعم املراعية للفئات اجلنسانية نظرًا إىل الدور احليوي للنساء وتلبية االحتياجوات احملوددة   

 والتيدي للقيود اليت تعرتض النساء واملزارعني من أصحاب احلياةات اليغرية على حد سواء. 

 

التيدي للقيود اليت  نع الإلباب من رجاء ونساء من اخلووض   ةراعوة أصوحاب احليواةات اليوغرية و  القطاعوات       

وى السياسات. ويإلمل هوذا تعزيوز نظوم    الريفية غري الزراعية املتيلة بها، وذلك من خالء التدخالت اهلاِدفة على مست

 التثقيف والتدريب و فالة فرص متساوية للنفاذ إليها.

 

استكإلاف التنميوة امليدانيوة الإلواملة جغرافيوًا  مقاربوة للتنسوي  الفعواء لالسوتثمارات العاموة واخلاصوة املإلورت ة بوني             

 خارج املزرعة. القطاعات، ال سيما ةراعة أصحاب احلياةات اليغرية، فضاًل عن االقتياد 
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حتسني احلو مة الزراعية من خالء مقاربة منسقة متعددة القطاعات تر ز بيورة خاصة على ةراعة أصحاب احليواةات  

اليغرية، مبا يكفل مإلار ة حنيع املنظمات املعنية ال سيما تلك اليت  ثل املزارعني أصحاب احلياةات اليغرية. ويقو  

سيا  مون السوياقات بالنسوبة إىل االسوتثمارات العاموة واخلاصوة املراعيوة ألصوحاب          هذا على ابتكار حلوء مناسبة لكل

الربنوامج العواملي للزراعوة    احلياةات اليغرية. ودراسة التجارب على غرار الربنامج الإلامل للتنمية الزراعية   أفريقيوا و 

 الغذائي وغريهما من برامج.واألمن 

 

ةات اليغرية والنساء والإلباب والقطاع اخلاص واملنظمات املعنية األخورى.  وضع عمليات تإلار ية شاملة ألصحاب احليا

مبوا   ذلوك حو      –وتإلجيع االعرتاف القانوني يقو  املزارعني أصحاب احليواةات اليوغرية واحورتا  تلوك احلقوو       

موري املتوواة    التنظيم الدميقراطي وإ اع صوتهم   احلووارات بإلول  السياسوات، موع تولمني التمثيول اجلنسواني والع       

 واحلاجة إىل تعزيز منظمات املزارعني من أجل حتقي  ذلك. 

 

حتسني عملية إدارة املعلومات )حنع البيانات وشفافيتها واإلبالغ عنها وفرص النفاذ إليها، مبا يإلمل البيانات املوةعوة  

احلياةات اليغرية مبختلف  يسب اجلنسني(. وإجراء عمليات حتليل قائمة على الرباهني لتوثي  حالة ةراعة أصحاب

 أمناطهوووا واحلووووافز والقيوووود املتيووولة بهوووا، ومسوووارات تطوهرهوووا ومسووواهماتها   حتقيووو  خمتلوووف النتوووائج         

 ال سيما األمن الغذائي والتغذية. 

 

 

 احلصول على األصول والسلع العامة واخلدمات االجتماعية والبحوث واإلرشاد والتكنولوجيا
 

 احلصول على األصول

 

ة علمًا مبساهمة املزارعني واملربني   صو  املوارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعوة وتطويرهوا. والتإلوجيع علوى     اإلحاط

حيوء أصحاب احلياةات اليغرية، ال سيما املزاِرعات، على البذور اليت حيتاجو  إليها، مبا   ذلك األنواع احملليوة  

لى احليوء عليها وتربيتهوا وإنتاجهوا وصوونها وشورائها وتبادهلوا وبيعهوا       األصلية واألنواع احلديثة، وتعزيز قدرتهم ع

واستخدامها. وتعزيز عملية تبادء املعلومات واملعارف بغرض تطبيقها العملي داخل املزرعوة وحتفيوز االبتكوار احمللوي.     

م البحوث واإلرشاد، مبا ودعم عملية صو  املوارد البيولوجية الزراعية من قبل أصحاب احلياةات اليغرية إىل جانب نظ

يتس  مع التنمية الزراعية املستدامة وأفضل املمارسات، مبا   ذلك مون خوالء مقاربوات ةراعيوة إيكولوجيوة والتكثيوف       

 املستدا . وينبغي جلميع التدابري املذ ورة   هذه الفقرة أ  تكو  متماشية مع القوانني الوطنية والدولية املرعيهة.  

 

إىل تإلجيع احلو مة املسؤولة لألراضوي واملووارد الطبيعيوة موع الرت يوز علوى  فالوة فورص النفواذ           السعي بإلكل حثيث

لخطول التوجيهية الطوعية بإلل  احلو مة املسوؤولة  واحلياةة ألصحاب احلياةات اليغرية، ال سيما النساء منهم، طبقًا ل
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لوطين فضاًل عن تدابري أخرى تقودها البلدا  وتسعى   سيا  األمن الغذائي احلياةة األراضي وميايد األ ال والغابات 

إىل األهداف نفسها. وينبغي أ  تكو  احللوء خاصة بكل بلد وبكل سيا  ومتسقة مع االلتزامات املوجوودة الويت نيوو    

إىل املووارد   عليها القوانني الدولية والوطنية. ويتيل بهذا أيضًا احلاجة إىل تعزيز املؤسسات احمللية املعنية بتنظيم النفاذ

 الطبيعية واستخدامها، ال سيما من قبل أصحاب احلياةات والنساء. 
 

 احلصول على السلع العامة واخلدمات االجتماعية والبحوث واإلرشاد والتكنولوجيا

 

وضووع سووّلم باألولويووات بالنسووبة إىل االسووتثمارات العامووة وتإلووجيع االسووتثمارات اخلاصووة، ال سوويما موون أجوول دعووم   

ات اليت يقو  بها أصحاب احلياةات اليوغرية أنفسوهم   ميوادين عودهة منهوا: إدارة امليواه، اإلدارة املسوتدامة        االستثمار

للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، صو  الرتبة، الغابات، النقل والبنى التحتية مثل الطرقات الفرعيوة والطاقوة والبنوى    

 لكهربائية وشبكات االتياالت الالسلكية   املناط  الريفية.التحتية للمناولة ما بعد احلياد  واإلمدادات ا

 

توفري استثمارات عامة مراعية للمساواة بني اجلنسني وتإلجيع االستثمارات اخلاصة   جماء الرعايوة اليوحية ورعايوة    

الغوذائي والتغذيوة   الطفل والتغذية والتعليم وتنمية القدرات واحلماية االجتماعية واملياه واليرف اليوحي لتعزيوز األمون    

 واحلد من الفقر   أوسال أصحاب احلياةات اليغرية.

 

تعزيز النظم التإلار ية للبحوث واإلرشاد واخلدمات الزراعية ال سيما تلك الويت تلويب االحتياجوات اخلاصوة ألصوحاب      

ة وبنواء قودرتهم علوى    احلياةات اليغرية واملزارعات من أجل ةيادة إنتاجيتهم وتنويع إنتواجهم وتعزيوز القيموة التغذويو    

املقاومة، مبا   ذلك ملواجهة تغيهر املناخ، طبقوًا ألسول التنميوة املسوتدامة. وتتمثول املقاربوة املثاليوة   التوفيو  حسوب          

 االقتضاء بني املعارف التقليدية للمزارعني وللإلعوب األصلية ونتائج البحوث العلمية.

 

دة   النهووض جبوودة إنتواج أصوحاب احليواةات اليوغرية. ومراعواة        تإلجيع احليوء على التكنولوجيا املتاحة للمساع

القيود احملددة املفروضة على أصحاب احلياةات اليغرية   ما يتعل  بلنظمة اليوحة واليوحة النباتيوة و كيونهم مون      

 النفاذ إىل الربامج واإلمدادات الالةمة لالمتثاء هلا. 

 

 دمات واملوارد اإلنتاجيةتشجيع االستثمارات والنفاذ إىل األسواق واخل

 

حتسوني السياسوات واألسووا  واملؤسسوات     تشجيع االستثمارات من جانب أصحاب احليوازات الصوغرية ولصواحلهم.    

خلل  فرص اقتيادية ألصحاب احلياةات اليغرية. واحلد من تلثريات التقّلب املفرل   األسعار واملخاطر على أصوحاب  

قل باستخدا  صكول السياسوات العاموة طبقوًا لاللتزاموات الدوليوة. و كوني أصوحاب        احلياةات اليغرية غري القابلة للن

احلياةات اليغرية من املإلار ة بيورة  املة   سالسل القيمة اليت خيتارونها. واحلرص على وجود ممارسوات جتاريوة   
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ويتطّلب هذا العمول باسوتمرار   عادلة وقانونية بني األطراف  افة وتعزيز قدرة أصحاب احلياةات اليغرية على التفاوض. 

وضع تدابري على مستوى السياسات وخطول توجيهية تقنية وأدوات، مبوا   ذلوك للزراعوة التعاقديوة والإلورا ات بوني       

القطاعني العا  واخلاص بالتإلاور مع منظمات أصوحاب احليواةات اليوغرية وخوربة املنظموات املعنيوة   األموم املتحودة         

 ومرا ز اخلربة األخرى. 

 

. انطالقًا من االلتزاموات الدوليوة، دعوم تطووير األسووا  ونظوم التوةيوع واآلليوات املريوة ألصوحاب           النفاذ إىل األسواق

احلياةات اليغرية واقتيادات الريف، وتعزيز القدرة على النفاذ إليها. واإلقورار بلهميوة عمليوات التبوادء غوري النقديوة       

لية ألصحاب احلياةات اليوغرية مبوا   ذلوك قودرتهم علوى تووفري بورامج        للسلع واخلدمات وأهمية النظم الغذائية احمل

للتغذية داخل املدارس واملؤسسات. وإقامة العالقوات املناسوبة وإشورال املوزارعني أصوحاب احليواةات اليوغرية، نسواء         

ز التعواو  بوني   ورجااًل، على امتداد سلسلة القيموة خاصوة   األسووا  احملليوة والوطنيوة واإلقليميوة. وتإلوجيع وحتفيو        

أصحاب احلياةات اليغرية مثاًل من خالء التعاونيات أو غريها من املقاربوات لتنظويم األسووا  مبوا يعوود بوالنفع علوى        

 أصحاب احلياةات اليغرية مع مراعاة االلتزامات الدولية. 

 

اةات اليوغرية علوى   حتسني الإلرول التنظيميوة والبنوى التحتيوة املاليوة لكوي حييول أصوحاب احليو         .اخلدمات املالية

جمموعة  املة من اخلدمات املالية اليت تناسب احتياجاتهم مع إيوالء عنايوة خاصوة للتحوديات الويت تعورتض النسواء        

والإلباب بهذا اخليوص. وتإلمل اخلدمات املالية املعنية الودائوع امللمونوة، التحوويالت النقديوة والتحوويالت املاليوة،       

املستدامة واليغرية   األجلني القيري والطويل، )منتجات التلمني(، تبادء السولع   تانااخلدمات املالية اجلوالة، االئتم

ونظم إيياالت اإليداع   املستودعات. احلد من املخاطر املالية وخفض تكاليف املعامالت وتيسوري االسوتثمارات الطويلوة    

ن أنإلوطة ةيوادة القيموة   موزارع أصوحاب      األجل، على غرار التجهيزات للعمليات احلقلية وجتهيز األغذية وغريها مو 

احلياةات اليغرية. وينبغي حسب االقتضاء، ختفيف القيود على السيولة بالنسبة إىل نفقات رأس املاء العامل فضاًل عن 

االستثمارات املتوسطة والطويلة األجل مبواةاة جتنب إثقاء عبء الودين بالنسوبة إىل املوزارعني مون أصوحاب احليواةات       

. ودعم هذه التدابري من خالء اختاذ إجوراءات ضوريبية حسونة التيوميم وحموددة ةمنيوًا وموجهوة حنوو هودف          اليغرية

 حمدد. وينبغي تطبي  حنيع التدابري الواردة   هذه الفقرة طبقًا لاللتزامات الدولية.

 

وغوري ةراعوي لودعم    تإلجيع االستثمارات من أجول بنواء اقتيواد ريفوي ال مر وزي       .االستثمارات اليت تتخطى املزرعة

حيوء أصحاب احلياةات اليغرية على ميادر دخل بديلوة، مموا يعوزة أ ثور االقتيواد الزراعوي ويسواهم   النهووض         

باألمن الغذائي والتغذية. ويإلمل هذا االستثمار   بناء القدرات وتإلجيع املبادرات الفردية، حيثما يكو  ذلوك مناسوبًا،   

لإلباب من رجاء ونساء، وخل  فرص عمل   ةراعة حديثة و  أنإلوطة أخورى   على أ  تكو  موجهة بإلكل خاص إىل ا

  ذات اليلة و  أسوا  العمل. ويقتضي هذا أيضًا تإلجيع االستثمارات لتطوير أعماء جتارية جديدة.

 



 

41 

 اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية

 

 

 81االحتاد والتنظيم حملاربة اجلوع: اخلامسالفصل 

 
العامليوة، واإلقليميوة، والوطنيوة علوى وجوه       - افوة املسوتويات   ُتعَتَبر  احلو مة اجليدة لألمن الغوذائي والتغذيوة علوى    

مطلبًا أساسيًا إلحراة تقد    حماربة اجلوع وسوء التغذية. وتتطلب احلو مة اجليدة من احلكومات حتديد  -اخليوص 

ب مون  أولويات االسرتاتيجيات والسياسات، والربامج، والتمويل مون أجول التيودي للجووع وسووء التغذيوة.  موا تتطلو        

امتمع الدولي أ  ينس  وحيإلد دعمًا جمديا، سواء عن طري  املساعدات اإلنسانية أو اإلمنائية، الوطنية أو الثنائية أو 

 املتعددة األطراف، واليت تتماشى مع األولويات القطرية. 

 

األغذيوة خوالء السونوات     إ  استمرار تفإلي اجلوع على نطا  واسع، وظهور األةمة االقتيادية والتقلب املفرل   أسوعار 

 موا أ  التنسوي  بوني اجلهوات الفاعلوة علوى       . األخرية قد أظهر مدى هإلاشة اآلليات العاملية لألمن الغوذائي والتغذيوة  

املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية مل يكن  افيًا. وسوف يتطلب التغّلب على األسباب اهليكلية للجوع وسوء التغذيوة  

يع السياسات الوطنية والدولية املعنية باحل    الغذاء، والسياسات املتقاربة، واسرتاتيجيات وبورامج  الرتويج التسا  حن

تعطي األولوية العاجلة لتلبية  ٍل من االحتياجوات الطويلوة األجول، ومتطلبوات الطووارئ ذات اليولة بواألمن الغوذائي         

تإلعب القطاعات من جانب احلكومة،  ما يتطلوب إرادة  والتغذية. ويتطلب جناح املساعي لتحقي  هذه األهداف دعمًا م

وينبغي  ويل التدخالت بيورة مالئمة، واالستفادة من قدرات مالئمة لتنفيوذها  . سياسية، وتدابري منسقة طويلة األجل

 .82ورصد تلثريها

 اإلجراءات األساسية على املستوى القطري -ألف

لوى  اهول الودوء لضوما  األمون الغوذائي       عاملسؤولية الرئيسية اليت تقوع   ّ التل يد جمددًا   العديد من املناسبات على

ملواطنيها، مبا   ذلك تل يد مبدأ روما األوء لألمون الغوذائي املسوتدا ، والرت يوز علوى اخلطوط الويت  لكهوا وتوجههوا          

 البلدا ، واليت تنصه على ما يلي:   

  أية خطط ملواجهة حتديات األمن الغوذائي ينبغوي أ    "حنن نؤ د من جديد أ  األمن الغذائي مسؤولية وطنية وأ

تياغ وطنيًا، وُتيمم وُتمتلك وُتدار وُتبنى على التإلاور مع حنيوع أصوحاب امليولحة الرئيسويني. وسووف جنعول       

 .83األمن الغذائي أولوية عليا وسنعكل ذلك   براجمنا وميزانياتنا الوطنية"

 

  :بري على املستوى القطري، وهي تشمل من بني غريهاوالتوصيات التالية توطد أهم الدروس للتدا
 

 الووطين  الغوذائي ينبغي للدوء أ  تنإلئ وتعزة آليات مإلورت ة بوني الووةارات مسوؤولة عون األمون        (أ)

 واسرتاتيجيات، وسياسات وبرامج التغذية  
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ُتوحَّود    أ  ُتإلكَّل وُتنسَّ  تلك اآلليات، بإلكل مثالي، علوى مسوتوى حكوومي رفيوع، وأ       ينبغي (ب)

الوةارات أو الو واالت الوطنيوة مون حنيوع امواالت ذات اليولة        ممثليقانو  وطين، وأ  تإلرل 

والتغذية، مبا   ذلك الزراعة، واحلماية االجتماعيوة، والتنميوة واليوحة، والبنيوة      الغذائيباألمن 

 التحتية، والتعليم، واملالية، واليناعة والتكنولوجيا  

والتغذية، سواء  انو واردة   اسرتاتيجيات إمنائيوة   الغذائييجيات الوطنية لألمن ينبغي لالسرتات (ج)

احلد من الفقر، أ  تكو  شاملة وأ  تعزة الونظم الغذائيوة احملليوة     اسرتاتيجياتأوسع نطاقًا أو   

والتغذية، مبوا   ذلوك توافرهوا، وسوبل الوصووء       الغذائيوالوطنية، وأ  تتناوء حنيع ر ائز األمن 

 إليها، واستخدامها، واستقرارها 

ينبغي لتليات أ  ُتنإلل أو ُتعزة من أجل تنسي  االسرتاتيجيات والتودابري موع املسوتويات احملليوة      )د(

احلكومية  و،ب أ  تنظر الدوء   إقامة منوابر وأطور متعوددة األطوراف علوى املسوتويني احمللوي        

األمون الغوذائي والتغذيوة، والتإلوريعات،      والوطين من أجل تيميم، وتنفيذ، ورصود اسورتاتيجيات  

والسياسات والربامج ذات اليلة، رمبا من خالء دمج اآلليات املتعددة األطراف موع آليوات تنسوي     

و،وب أ  يضوم أصوحاب امليولحة،  يفموا هوو مالئوم، احلكوموات احملليوة، وامتموع           . وطنية

ألغذية التقليديني، ومنظمات النساء املدني، والقطاع اخلاص، ومنظمات املزارعني، وصغار منتجي ا

والإلباب، وممثلني عن امموعات األ ثر تضررا من انعدا  األمن الغذائي، وحينما يكوو  مالئموًا،   

 اجلهات املاحنة والإلر اء   التنمية 

تطوير و/أو تعزيز عملية رسم اخلرائط، وآليات الرصد من أجل ةيادة تنسي  التدابري الويت يتخوذها    (هو)

 لف أصحاب امليلحة، وتإلجيع املساءلة خمت

ولدى تيميم االسرتاتيجيات والربامج الوطنية لألمن الغذائي والتغذية، ،ب أ  تسوعى الودوء إىل    (و)

متوقعوة أو السولبية الويت قود تتولتى عنهوا علوى األمون الغوذائي           النظر   التلثريات احملتملة الوال 

 والتغذية   دوء أخرى.
 

 لغذائي العاملي اجلارية بشلن التنسيق ذي الصلة بهذه املسللة:أعمال جلنة األمن ا
 

تنخرل جلنة األمن الغذائي العاملي اآل    عملية مستمرة لتعزيز عملية رسم خرائط األمن الغذائي والتدابري التغذوية على 

التودابري بتودفقات   املستوى القطري من أجل حتسني تنسي  وتوفي  السياسوات والوربامج، واستكإلواف ارتباطوات هوذه      

 املوارد، و ل من اجلهات املاحنة واحمللية واملؤسسات املنفذة واملواقع والإلعوب املستفيدة من ذلك. 
 

 تنفيذ اخلطول التوجيهية للحق   الغذاء 2 -ألف
 

لحو    الغوذاء   وباإلضافة إىل التوصيات الواردة   القسم الساب ، فإ  اخلطول التوجيهية الطوعية لدعم اإلعماء املطورد ل 

  سيا  األمن الغذائي الوطين تقده  للبلدا  توجيهات عملية لوضع أطر مؤسسية وقانونية فعالة ومالئمة، وإنإلاء آليوات  

 رصد مستقلة، وتنفيذ هذه األطر.
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يا  األمون  وُيوصى باخلطوات السبع التالية لتنفيذ اخلطول التوجيهية الطوعية لدعم اإلعماء املطرد للح    الغذاء   سو 

 : 84الغذائي الوطين
 

: حتديد من هم الذين يعوانو  مون انعودا  األمون الغوذائي، وأيون يعيإلوو ، وملواذا يعوانو  مون اجلووع.             اخلطوة األوىل

واستخدا  بيانات جمزهأة، وحتليل األسباب الكامنة وراء انعدا  أمنهم الغذائي لتمكني احلكوموات مون توجيوه جهودهوا     

 بإلكل أفضل. 
 

: إجراء تقييم دقي ، بالتإلاور مع أصحاب امليلحة الرئيسيني، للسياسات، واملؤسسات، والتإلريعات، الثانية اخلطوة

والربامج، وخمييات امليزانية القائمة وذلوك لتحديود املعوقوات والفورص بإلوكل أفضول مون أجول تلبيوة االحتياجوات           

 واحلقو  املتعلقة بانعدا  األمن الغذائي. 
 

لى أساس هذا التقييم، اعتماد اسرتاتيجية وطنية لألمن الغذائي والتغذية قائمة على حقو  اإلنسوا   : وعاخلطوة الثالثة

باعتبارها خارطة طري  للعمل احلكومي املنس  من أجل اإلعماء املطورد للحو    غوذاء  واف . وينبغوي أ  تإلومل هوذه        

روفوة للجميوع، وينبغوي أ  تإلوكل األسواس      االسرتاتيجية غايات، وأطورًا ةمنيوة، ومسوؤوليات، ومؤشورات للتقيويم مع     

 لتخييص موارد امليزانية. 
 

: حتديد أدوار ومسوؤوليات املؤسسوات العاموة ذات اليولة علوى حنيوع املسوتويات لضوما  الإلوفافية،          اخلطوة الرابعة

 امة وهيكلها.  واملساءلة، والتنسي  الفعاء، وإذا اقتضو الضرورة ذلك، إنإلاء وإصالح أو حتسني تنظيم هذه املؤسسات الع
 

: النظر   إمكانية إدماج احل    الغذاء ضمن التإلريعات الوطنية، مثل الدسوتور، أو قوانو  إطواري،    اخلطوة اخلامسة

 أو قانو  قطاعي، وبذلك يوضع معيار ملز  وطويل األجل للحكومة وأصحاب امليلحة.
 

امج، واملإلاريع، بغيوة قيواس إجنواةات األهوداف     : رصد تلثري ونتائج السياسات، والتإلريعات، والرباخلطوة السادسة

املعلنة، وسده الثغورات احملتملوة، وحتسوني العمول احلكوومي بيوفة مسوتمرة. وميكون أ  يإلومل هوذا تقييموات تولثري             

السياسات والربامج   ما يتعلو  بواحل    الغوذاء. ويلوز  إيوالء اهتموا  خواص إىل رصود حالوة األمون الغوذائي للفئوات             

 خاصة النساء واألطفاء واملسنني، ووضعهم التغذوي، مبا   ذلك انتإلار حاالت نقص املغذيات الدقيقة.املستضعفة، و
 

: إنإلاء آليات للمساءلة واملطالبات، قد تكوو  قضوائية، أو خوارج نطوا  القضواء، أو إداريوة، لوتمكني        اخلطوة السابعة

يحي دو  تولخري عنودما ال ُتنفَّوذ السياسوات أو     أصحاب احلقو  من مساءلة احلكومات، وضما  اختاذ اإلجوراء التيوح  

 الربامج، أو ال ُتقدَّ  اخلدمات املتوقعة
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 قصووة حوواح   إعطوواء الطووابع املؤسسووي للتنسوويق بووني وزارات متعووددة ومشوواركة ا تمووع املوودني     -الربازيوول 

   85ملواجهة انعدام األمن الغذائي، وتعزيز احلق   الغذاء

 
  األمن الغذائي، وسوء التغذية واجلوع، رغم حيوية قطاع تيدير األغذية، أطل  الرباةيل عوا   على خلفية استمرار انعدا

ومنوذ ذلوك احلوني، عوزهةت الوبالد األمون الغوذائي        . ، برعاية الرئيل لوال، اسرتاتيجية القضاء التا  على اجلوع1333

وسياسات سليمة، وعرب  كني امتموع   واحل    الغذاء على عدة جبهات، من خالء قوانني فعالة، ومؤسسات قوية،

 املدني. 
 

ّه إنإلاء جملل وطين لألمن الغذائي والتغوذوي عوا      هيئوة استإلوارية للورئيل. وتوللف   ثلثيوه مون ممثلوي         1333و

وورد هذا املول    . امتمع املدني   حني شّكل الثلث األخري ممثلو  حكوميو ، وترّأسه ممثل عن امتمع املدني

نو   جزء من إطار مؤسسي وطين لألمن الغذائي والتغذوي ضمه أيضًا جمالل مماثلة متعددة أصحاب امليولحة لألمون   القا

ويقده  املل الوطين املإلورة إىل غرفوة مإلورت ة بوني الووةارات لألمون      . الغذائي والتغذوي على مستوى الدولة والبلدية

ويورتّأس هوذه الغرفوة    . بتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية لألمن الغوذائي الغذائي والتغذوي، وهي آلية تنسي  حكومية مكّلفة 

وةارة وو الوة مبوا فيهوا وةارات املاليوة، والتخطويط،       29وةير التنمية االجتماعية ومكافحة اجلوع،   حوني اعتمودتها   

 والزراعة، والعمل، والرتبية.
 

ع املدني على  افة املستويات عوامل أساسية مون أجول   وشّكل التنسي  العمي  بني الوةارات، واحلوار الوثي  مع امتم

إجناح عملية تيميم جمموعة واسعة من الربامج احلكومية اليت تإلمل اسرتاتيجية القضاء التوا  علوى اجلووع، وتنفيوذها     

إلورول،  لتحويل املاء النقودي امل  Bolsa Famíliaواإلشراف عليها.  واألهم من بني هذه الربامج هو برنامج بولسا فاميليا 

الذي يستند إىل قاعدة بيانات شاملة عن األسر واملستفيدين، تنّفذه احلكومات احمللية ويإلورف عليوه امتموع املودني.     

واملكوهنات الرئيسية األخرى هي االئتما ، واملدخالت، والتلمني، وبرامج الدعم الفين ليغار منتجي األغذيوة  وبرنوامج   

العائلية  والربنامج الوطين للتغذية املدرسية الوذي يإلومل حنيوع تالموذة املودارس       لإلراء األغذية يطاء منتجات الزراعة

 االبتدائية، ويوفر التنوع   النظم الغذائية واقتناء منتجات حملية من احلياةات اليغرية. 
 

 الغوذاء    ، تكورهس احلو     1323و  عوا   . وقد ُأطلقو اسرتاتيجية القضاء التا  على اجلوع من منظور حقو  اإلنسوا  

الدستور  ح  أساسي. وبناًء عليه، تقو  اهليئة الدائمة املعنية باحل  اإلنساني   غوذاء  واف، الويت أنإلولها املول      

الوطين، بالنظر   الربامج والسياسات العامة. وأثبتو اسرتاتيجية القضاء التا  على اجلوع فعاليتهوا   احلود مون الفقور     

يساعد الرباةيل   حتقي  غايات األهداف اإلمنائيوة لأللفيوة جلهوة احلوده مون الفقور املودقع         وانعدا  األمن الغذائي، مبا

، وإخراج ماليني األشخاص مون حالوة الفقور املودقع.      1321واجلوع ووفيات األطفاء، قبل املدة الزمنية احملدهدة   عا  

التوا  علوى اجلووع ميودر إهلوا  ملبوادرات مماثلوة        وتإلّكل النماذج املؤسسية والربامج اليت أنإللتها اسورتاتيجية القضواء   

 تتخذها عدة بلدا    أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية.
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 حتسني الدعم اإلقليمي للتدابري الوطنية واحمللية -باء

 
 على الرغم من أ  املستوى القطري هو املستوى األ ثر حيوية، فإ  معظم البلودا  أمامهوا فرصوة االسوتفادة مون حتسوني      

وتتمثل بعض أدوار املنظمات احلكومية الدولية اإلقليميوة، وفقوًا لوالياتهوا،      . التنسي  والتعاو  على املستوى اإلقليمي

تقديم حوافز سياسية وتوجيهات تقنية لتعزيز االستجابة على املستوى القطري، واملساعدة   بناء أسووا  إقليميوة، موع    

طوهر الكثري من املنظمات اإلقليمية أطرًا سياساتية توفر أساسًا مفاهيميوًا لوضوع   جتميع خماطر واستجابات أعضائها. وقد 

سياسات وطنية، وتقديم توجيهات عملية بإلل  عمليات التخطيط الإلامل.  وُتعَترب هذه العمليات أساسية لتإلجيع ودعم 

 الإلرا ات الالةمة على املستوى القطري من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية.  

 

وبإمكا  اهليئات اإلقليمية، وفقًا لوالياتها، أ  تؤدي دورًا مهمًا   وضع السياسات اإلقليمية للتعامول موع أبعواد األمون     

وتسوتند مثول هوذه السياسوات إىل عوامول التكامول األقاليميوة        . الغذائي والتغذية عرب احلدود، وبناء أسوا  إقليمية قوية

وهي تليب احلاجة إىل إدارة مإلرت ة للموارد العابرة للحدود مثول األنهوار،   . الستهاللالقوية بني اإليكولوجيا واإلنتاج وا

وأحواض األنهار، وطبقات املياه اجلوفيوة، واألراضوي الرعويوة، واملووارد البحريوة، واإلدارة املإلورت ة لتفوات العوابرة         

ية، ومعاجلة قضايا معينة مثل إةالة احلوواجز  وتإلمل مثل هذه السياسات استثمارًا إقليميًا لتعزيز اجلهود الوطن. للحدود

التجارية بني األقاليم، وتعزيز سالسل القيمة اإلقليمية، ومواءمة نظم املعلومات، وتنسي  نظم الرصود حلواالت الطووارئ    

 الغذائية، وتعبئة املوارد.

 

، واحلكومات، واجلهات املاحنة وو واالت  وتوفر املنابر اإلقليمية، وفقًا لوالياتها، حيهزًا للحوار بني التجمعات اإلقليمية

وهى تيسهر االتفا  املإلرتل على املبادئ املإلرت ة والتدابري املقرتحة، و هد الطري  لتحسني التوافو  بوني   . األمم املتحدة

نوة،  السياسات. وبإمكانها أيضًا أ  تتي  الفرص أما  رصد األداء وتقييمه، ومتابعة امليوروفات احلكوميوة وتودفقات املعو   

مّما يإلجع على تنسي  أفضل بني اجلهوات املاحنوة، وميوارف التنميوة اإلقليميوة املتعوددة األطوراف، وو واالت األموم          

وعلى الرغم من  ونها غري إقليمية باملعنى اليار ، فإ  تلك املنابر اليت تستخدمها البلدا  الونظرية أو املتماثلوة   . املتحدة

 وجمموعة العإلرين، تقو  بالعديد من األدوار ذاتها.  86  امليدا  االقتيادي التفكري مثل منظمة التعاو  والتنمية

 

و  النهاية، ميكن للمنظمات واملنابر اإلقليمية أ  توفر سطحًا بينيًا مفيدًا بوني املسوتويني العواملي والووطين، مون خوالء       

مناسوب، وعون طريو  مؤسسوات أقووى هوي        اإلسها    نإلر وتكييف املمارسات والدروس املقبولة دوليًا   سيا  إقليمي

 .أقرب إىل احلكومات الوطنية
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ومن أجل التحقيق الكامل للمزايا الواردة أعاله وحتسني الدعم من جانب األجهزة اإلقليميوة إىل التودابري الوطنيوة،    

 حيثما هو مناسب، ُيوصى باتباع اإلجراءات التالية، من مجلة إجراءات أخرى:
 

آليات التنسي  اإلقليمية اليت تإلورل حنيوع أصوحاب امليولحة ذوي اليولة، لتطووير أو        تطوير أو تعزيز (أ)

حتديث اسرتاتيجيات أو أطر إقليمية لألمن الغذائي والتغذية، واليت سوف تستفيد من خيوائص اإلقلويم   

 وتفعِّل جوانب القوة واملزايا املقارنة لدى املؤسسات اإلقليمية احلالية   

لف اجلهود اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، وتوحيدها أو تنسيقها لوضوع اسورتاتيجيات،   التقريب بني خمت (ب)

 وسياسات وملكية إقليمية واضحة لألمن الغذائي والتغذية 

تإلجيع االرتباطات بني اآلليات واألطر اإلقليمية وجلنة األمن الغذائي العاملي، وذلك بعدة طر  من بينها  (ج)

 الرامي إىل حتسني التقارب بني السياسات واتهساقها   تإلجيع االتياء املتبادء 

تعزيز التواف  والتماسك بني املساهمات التقنية واملالية اليت تقدمها املعونة الدوليوة، وامليوارف اإلقليميوة     )د(

والو االت اإلقليمية التقنية واملنابر اإلقليمية للمزارعني، والقطاع اخلاص ومنظمات امتمع املودني لودعم   

 االسرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية  

ةيادة الدعم الذي تقدمه اجلهات املاحنة لعمليوات التكامول االقتيوادي اإلقليموي، واسوتخدا  الكيانوات        (هو)

  إلووور اء فعوووالني لووودعم تطووووير وتنفيوووذ اسووورتاتيجيات وسياسوووات وبووورامج وطنيوووة       اإلقليميوووة

 لألمن الغذائي والتغذية 

مية بإلل  التجارة   املدخالت واملنتجات الزراعية، ومراعاة املعايري املتهفو  عليهوا   اتسا  السياسات اإلقلي (و)

 إقليميًا ودوليا من أجل تيسري التجارة األقاليمية   

اإلنسانية،  الطوارئالنظر   احلاجة، من بني أمور أخرى، الحتياطيات اسرتاتيجية من األغذية لغايات  (ة)

ت أخرى إلدارة املخاطر تإلجهع األمن الغذائي وتفيد النسواء والرجواء     وشبكات أما  اجتماعي، أو أدوا

 امتمعات الفقرية واملهمإلة 

تعزيز سالسل القيمة اإلقليمية، وخباصة من أجل تطوير البنية التحتية، حيث أ  لتلك السالسول   ينبغي (ح)

واألجانوب   القطواع اخلواص     القدرة على توسيع األسوا  عن طري  تقديم احلوافز للمستثمرين احمللويني 

 يقوموووا باسووتثمارات طويلووة األجوول   عمليووات التجهيووز الزراعووي واألعموواء التجاريووة الزراعيووة، لكووي

 مع مراعاة التإلريعات الوطنية.
 

 أعمال جلنة األمن الغذائي العاملي اجلارية بشلن التنسيق ذي الصلة بهذه املسللة:
 

غذائي العواملي، بيوورة منتظموة، مسوللة تعزيوز الوروابط موع املبوادرات والعمليوات          تناقش اجللسة العامة للجنة األمن ال

اإلقليمية، وقد ناقإلو هذه اجللسوة حتوى اآل  أ ثور مون عإلور مبوادرات إقليميوة، أو تلّقوو معلوموات عون تطوهراتهوا            

اإلقليميوة ملنظموة األغذيوة    . وّ و متابعة األقسا  اخلاصة بلجنة األمون الغوذائي العواملي   حنيوع املوؤ رات      87األخرية

 ، وأوصو هذه املؤ رات بضرورة مواصلة استكإلاف جوانب هذه الروابط والتآةرات. 1323والزراعة منذ 
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 الربنامج الشامل للتنمية الزراعية   أفريقيا 
 

(.  NEPADأفريقيا ) الربنامج الإلامل للتنمية الزراعية   أفريقيا هو برنامج ةراعي تابع للإلرا ة اجلديدة من أجل تنمية

، إىل إطار على نطا  القارة ر زه االهتما    رؤيته وخطوطه التوجيهية على 1333وحتوهء هذا الربنامج، منذ إنإلائه عا  

احلاجة املاسة إىل استثمارات مستدامة من أجل تسريع عجلة النمو الزراعي والتقده  باجتاه احلده من الفقر وحتقي  األمن 

ويتمثل هدف الربنامج الإلامل للتنمية الزراعية   أفريقيا   القضواء علوى   . وي   أفريقيا جنوب اليحراءالغذائي والتغذ

( توسويع نطوا  املسواحة اخلاضوعة لوإلدارة املسوتدامة       2اجلوع واحلده من الفقر، وهو يقو  على أربوع ر وائز رئيسوية: )   

( ةيوادة اإلمودادات   3يولة بالتجوارة للوصووء إىل السوو   )    ( حتسني البنية التحتية الريفية والقودرات املت 1لألراضي  )

 ( البحوث الزراعية، ونقل التكنولوجيا واعتمادها.  4الغذائية واحلد من اجلوع  و)
 

علوى املسوتوى القواري،     -ويقضي الربنامج الإلوامل للتنميوة الزراعيوة   أفريقيوا بواجلمع بوني عودة أطوراف رئيسويني          

ل حتسوني التنسوي ، وتقاسوم املعوارف، وتعزيوز اجلهوود املإلورت ة واملنفيولة الراميوة إىل          من أج -واإلقليمي، والوطين 

حتقي  أهداف الربنامج.  وقد أفضو جهود التعاو  إىل اتسا  ملحوظ لدعم اجلهات املاحنة ألنإلوطة الربنوامج وبراجموه    

تيوادية اإلقليميوة، واالحتواد األفريقوي،     االستثمارية، مع الإلرا ة اجلديدة من أجل التنمية   أفريقيا، واجلماعات االق

ومع عدد من اجلهات املاحنة واحلكومات األفريقية، للعمل على اتسا  أ رب للدعم املوجهوه إىل التنميوة الزراعيوة واحلوده     

ّه حإلد شر اء   التنمية ومؤسسات متعوددة األطوراف حووء الربنوامج الإلوامل للتنميوة الزراعيوة           من الفقر. و ذلك، 

قيا.  وقد قا   له مون منظموة األغذيوة والزراعوة، واليوندو  الودولي للتنميوة الزراعيوة، والبنوك الودولي، والو الوة            أفري

 األمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج األغذية العاملي بتوفري دعم ملحوظ لتقد  الربنامج الإلامل للتنمية الزراعية   أفريقيا.
 

ة اقتيادية إقليمية واحدة )اجلماعة االقتيادية لودوء غورب أفريقيوا(   إجنواة     بلدًا وحناع 19، جن  1339ومنذ عا  

بلدًا من وضع خطوط وطنيوة لالسوتثمار الزراعوي      11مواثي  الربنامج الإلامل للتنمية الزراعية   أفريقيا،   حني انتهى 

ولكوي يظول الربنوامج    . ألمون الغوذائي  مليو  دوالر أمريكي من الربنامج العواملي للزراعوة وا   173وتلّقو ستة بلدا  مبلغ 

الإلامل للتنمية الزراعية   أفريقيا منطلقًا مرجعيًا وإطارًا منسقًا لتنمية الُنظم الزراعية والغذائية   اإلقلويم، يوتمه الرت يوز    

يزانيوات  على حنو أ رب على تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية لربط املواثيو  وخطوط االسوتثمار بعمليوات السياسوات وامل     

 وآليات التمويل.
 

 حتسني الدعم العاملي للتدابري اإلقليمية والوطنية، واالستجابة للتحديات العاملية -جيم

ويتوجب على امتمع الدولي أ  يضطلع بدورين رئيسيني . سيتطّلب التغلب على آفة اجلوع تضافر جهود العامل بلسره

هود اإلقليمية والوطنيوة  والثواني هوو تنسوي  االسوتجابات للتحوديات         هذا اليدد: الدور األوء هو حتسني دعمه للج

 .العاملية ذات اليلة بانعدا  األمن الغذائي وسوء التغذية
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ويإلومل  . وقد أّ د امتمع الدولي مرارًا وتكرارًا التزامه بدعم احلكومات الوطنية   جهودها الرامية إىل مكافحوة اجلووع  

لألمون الغوذائي العواملي املسوتدا  التزاموًا "بتكثيوف الودعم الودولي لتعزيوز االسورتاتيجيات            التل يد على مبدأ روما األوء

أموا  . اإلقليمية املوجهة قطريًا، ولوضع خطط استثمار موجهة قطريًا، ولتإلجيع املسؤولية املتبادلوة والإلوفافية واملسواءلة"   

. ويتناوء هذه القضية أيضوًا بيوا  "ال وويال"    88للبلدا  فيتهيال  مباشرة بتحسني الدعم الدولي الذي ُيقد  4و  1املبدءا  

 وإعال  باريل بإلل  فاعلية املعونة، وجدوء أعماء أ را.  1339املإلرتل بإلل  األمن الغذائي العاملي لعا  

 

وهوي تورتاوح بوني بلودا  ماحنوة فرديوة، وو واالت دوليوة         . واجلهات املقدمة للمساعدة اإلمنائية الدولية  ثرية ومتنوعة

متعددة األطراف، ومؤسسات  ويل دولية وإقليمية، ومنظمات دولية غري حكومية، ومؤسسات للقطاع اخلاص. ويتمثول  

التحدي بالنسبة للحو مة العاملية   ضما  أال تقو  هذه اجلهات الفاعلة املختلفة بلنإلطة مزدوجة، وأال ُتلقي متطلباتها 

 املسووتفيدة. ويعووين التجووزؤ الإلووديد أ  الكووثري موون البلوودا  الناميووة  اإلداريووة أعبوواء غووري معقولووة علووى عووات  البلوودا  

ال تزاء تعمل جاهدة للتوفي  بوني احتياجاتهوا االسورتاتيجية وأولوياتهوا اخلاصوة موع اإلجوراءات، والإلورول، واألطور          

البلودا  منووًا،    وتزداد هذه املإلكلة حودهة لودى أقوله   . الزمنية، واحلدود القيوى، وملفات طائفة واسعة جدًا من الإلر اء

 واليت تفتقر عادة إىل املوارد وإىل القدرات إلدارة عدد  بري من الإلرا ات وتعتمد على املساعدات الدولية بدرجة أ رب.

 

وتبذء منظمات وو االت منظومة األمم املتحدة جهودًا  برية لتبسيط وتنسي  مساعداتها من خوالء موا تقوو  بوه األفرقوة      

املتحدة، ومن خالء الربجمة املإلرت ة، وعن طري  بعوض األنإلوطة مون قبيول األهوداف اإلمنائيوة        القطرية التابعة لألمم

وقد طوهرت أيضًا إطار العمل الإلامل احملدَّث التابع لألموم املتحودة    89لأللفية، واملفهو  التجرييب اخلاص بتوحيد األداء

 لتوجيه وتنسي  تدابريها. 

 

ملية ذات اليلة باألمن الغوذائي والتغذيوة، فقود ّ إحوراة بعوض التقود    تنواوء        و  ما يتعل  بالتيدي للتحديات العا

القضايا اليت تتطلب جهودًا عاملية من قبيول تغوري املنواخ، والتنووع البيولووجي، واملووارد الوراثيوة، وتقلبوات األسوعار،          

  السياسي واألولويات قد تسارعو منوذ  والييد الدولي، والتجارة، ومعايري األغذية، وغريها. وعلى الرغم من أ  االهتما

، فسوف يتطّلب حتقي  مزيد  من التقد ،    ثري من احلاالت، إ،واد توافو    اآلراء والتغلوب    1332أةمة الغذاء عا  

 على بعض االختالفات السياسية واالقتيادية اليعبة )ُأنظر الفيل السادس(.

 

تيجية تهودف إىل حتقيوق دعوم عواملي  سَّون  للجهوود القطريوة        ومع ذلك، يقوم توافق واسع   اآلراء حول اسورتا 

 :واإلقليمية، وللتصدي بصورة أفضل للتحديات العاملية، وهي تشمل العناصر الرئيسية التالية، من بني غريها: 
 

 حتسني الدعم العاملي للمستويني اإلقليمي والقطري
 

موات الدوليوة، واملنظموات اإلقليميوة، وو واالت      للمنظ ينبغوي  اعتماد الَنهج االسرتاتيجي والرباجموي:  (أ)

يإلوتمل علوى    وبراجموي  اسورتاتيجي التنمية وغريها أ  تنلى عن املإلروعات املنعزلوة وتتجوه حنوو نهوج     
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اسرتاتيجيات موجهة قطريًا  ر يزة أساسية هلا، وُيفضَّول أ  يوتم ذلوك مون خوالء شورا ة موع جهوات         

  ماحنة أخرى ترمى إىل توسيع نطا  املبادرات 

للبلدا  املتقدمة، والبلدا  النامية، والو االت املتعوددة األطوراف أ  تتعواو  مون      ينبغي التعاون التقين: (ب)

أجل ةيادة التآةر   جهودها الرامية إىل تعزيز األمن الغذائي والتغذية وذلك عن طريو  التعواو  الوتقين،    

ادة اإلنتاجية الزراعية املتيلة باألمن الغذائي مبا   ذلك تطوير القدرات املؤسسية ونقل التكنولوجيا، وةي

 والتغذية  

هلذا التعواو  أ  حيظوى بالودعم حيوث أنوه       ينبغي 90التعاون بني اجلنوب واجلنوب والتعاون الثالثي (ج)

يوّفر فرصًا حقيقية لنقل اخلربات السياسية والتكنولوجيات الالةمة لدعم اإلنتاجية الزراعية لدى البلودا   

وهو يفت  أيضًا آفا  االستثمار وفرص السو    ميدا  نإلال أ ثر يسرًا مما هو قائم حاليًا بالنسبة . النامية

 لكثري من املنتجني 

ينبغي للبلدا ، واملنظمات الدولية، وامتمع املدني، والقطواع اخلواص، وحنيوع املنظموات      الشراكات: )د(

جيع تعزيوز الإلورا ات، والعمول املنسو        غري احلكومية ذات اليلة، وأصحاب امليلحة اآلخورين تإلو  

امليدا ، مبا   ذلك برامج مإلرت ة وبذء اجلهود لتنميوة القودرات   موا يتوجهوب علوى منظموات دوليوة        

أخرى، وخباصة و االت األغذية التابعة لألمم املتحدة ومقرههوا روموا، أ  تعوزهة أ ثور شورا اتها   إطوار       

 ة توحيد األداء   األمم املتحدة  "التسليم  منظمة واحدة" ومبادر مبادئ

دعم التدابري على املستوى القطري اليت تسوهم     رسم خرائط األمن الغذائي والتغذية وتدفقات املوارد: (هو)

رسم خرائط شاملة لتدابري األمن الغذائي والتغذية وتدفقات املووارد، حتوو إشوراف البلود املسوتفيد، مون       

  91قاربأجل تإلجيع ةيادة املواءمة والت

ينبغي أ  تبذء البلدا  املاحنة جهوودًا ملموسوة مون أجول بلووغ األرقوا         :92املساعدة اإلمنائية الراية (و)

، إىل البلودا   93  املائة من الدخل القوومي اإلحنوالي   3.7املستهدفة للمساعدة اإلمنائية الر ية ومعدهلا 

   منوًا، حسب االقتضاء.   املائة إىل أقل البلدا 3.1إىل  3.21النامية  كل، ومن 

ينبغوي للبلودا  الويت تقود  املسواعدة الغذائيوة أ  تضوعها علوى أسواس تقيويم سوليم             املساعدة الغذائية: (ة)

لالحتياجات، تإلارل فيه اجلهات املستفيدة وأصحاب شل  آخرو ، حيثما أمكن، وأ  تستهدف بإلكل 

عدة الغذائية فقط حني تإلوّكل الوسويلة األ ثور    خاص الفئات احملتاجة واملستضعفة. و،ب أ  ُتقدَّ  املسا

وميكن أ  توؤدي املسواعدة   . فعالية ومالءمة لتلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية لدى الإلعوب األضعف

الغذائية دورًا حيويًا   إنقاذ األرواح، ومحاية سبل املعيإلة، وبناء قدرة الناس على اليمود. وعلى غورار  

ينبغي للمسواعدة الغذائيوة أ  تتالفوى خلو  حالوة تبعيوة واتكواء لودى املوتلقني.           افة أشكاء املساعدة، 

وينبغي شراء األغذية، حيثما  ا  ذلك ممكنا ومالئمًا، علوى أسواس حملوي وإقليموي، أو أ  ُتووفَّر علوى       

 شكل ماء نقدي أو قسائم حتويل.
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كانيوة مواصولة تودابري ختفيوف أعبواء      ينبغي للبلدا  واملنظمات الدوليوة أ  تنظور   إم   الدْين اخلارجي: (ح)

الديو  اخلارجية من أجل حترير املوارد ملكافحة اجلوع، والتخفيف من وطلة الفقور   الريوف واحلضور،    

 .94وتعزيز التنمية املستدامة
 

 التصدي للتحديات العاملية
 

رئيسيًا   تعزيز التنميوة   : ميكن أ  تؤدي التجارة احمللية، والوطنية، واإلقليمية، والدولية دورًاالتجارة (2)

االقتيادية والتخفيف من وطلة الفقر، و ذلك   حتسني األمن الغذائي والتغذية علوى املسوتوى الووطين     

وينبغي للبلدا  أ  تإلجهع التجارة اإلقليمية والدولية باعتبارها إحودى األدوات الفعالوة الالةموة للتنميوة      

يوة واإلمنائيوة والبيئيوة، والوظوائف االجتماعيوة واالقتيوادية       ومن املهم ضما  اتهسوا  السياسوات التجار  

 والسياسية اليت تؤثر على نتائج اسرتاتيجيات مكافحة الفقر وانعدا  األمن الغذائي   

: ةيادة القدرات الوطنية لدى البلدا  النامية، وتعزيز التعاو  الدولي ونقل التكنولوجيا اآليلوة  تغري املناخ (1)

 لتغيهر املناخ، و فاءة نظم اإلنتاج    السلبيةيهف مع التلثريات إىل حتسني التك

 : تإلجيع الإلرا ات بني القطاعني العا  واخلاص و ذلك البحووث الزراعيوة الوطنيوة والدوليوة،    البحوث (3)

مبووا   ذلووك التعوواو  الثنووائي واملتعوودد األطووراف   جموواء البحوووث، وخباصووة حتووو مظّلووة اجلماعووة  

ث الزراعية الدولية، وبالتنسي  مع املؤ ر العاملي املعين بوالبحوث الزراعيوة مون أجول     االستإلارية للبحو

 . 95التنمية

 لكي حيدث ذلك: ربط السياسات والربامج باملوارد -دال

 و . تتوقف استدامة اجلهود الرامية إىل حتقي  األمن الغذائي والتغذية للجميع   املقا  األوء على اإلنفا  العوا  للبلودا   

ما يتعل  بالتمويل القطاعي   البلدا  النامية، هنال تواف    اآلراء بإلل  احلاجة إىل ةيادة حيوة اإلنفوا  العوا  املر وز     

على الزراعة، واألمن الغذائي والتغذية.  وعلى الرغم من وجود تفاوت ملحوظ بني تقديرات املتطلبات التمويلية العاملية، 

ورة عكول الرتاجوع   االسوتثمار   جمواء الزراعوة واألمون الغذائوووي والتغوووذية خوالء          فإ  هنال اتفاقًا عامًا على ضر

 السنوات اخلمل والعإلرين املاضية والتعويض عنه، وتنفيذ االلتزامات اليت ّ التعهد بها   املاضي.  

 

غريها، عند اختواذ قورار   ينبغي للحكومات واجلهات الفاعلة األخرى أن تلخذ   االعتبار العناصر التالية، من بني 

 :بشلن وضع اسرتاتيجيات التمويل
 

للميزانيات الوطنية أ  ُتخيص بوضووح مووارد مسوتقرة وجمديوة لتنفيوذ االسورتاتيجيات الوطنيوة         ينبغي (أ)

وينبغوي  . أ  ُيَخَيص استخدامها بيورة شفافة وقابلة للمساءلة وينبغياخلاصة باألمن الغذائي والتغذية، 

جاهدة لضما  أال تؤثر التخفيضات   امليزانية سلبًا على حيوء الفئوات األشود فقورا      للدوء أ  تسعى 

  96امتمع على غذاء  اف 
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،ب أ  تإلمل التقديرات العاملية تكلفة تطوير وتنفيذ برامج اجتماعية حمسهنة وأ ثر اسوتدامة وشوبكات    (ب)

  97والتغذية الغذائيأما ،  عنير مالة  جلدوء أعماء األمن 

  الزراعة والسيما استثمارات املزارعني، وضرورة إ،اد طر   ياألهمية الرئيسية لالستثمار اخلاص احملل (ج)

، وذلك عن طريو  ةيوادة إمكانيوات احليووء     يحلإلد وحترير قدرات إضافية من قدرات االستثمار احملل

بتكاريوة مون أجول: تقلويص     على اخلدمات املالية والوصوء إىل األسوا   فقد يتطّلب ذلك ُنهوج  ويول ا  

خماطر اإلقراض للزراعة  وتطوير النواتج املاليوة املناسوبة للموزارعني  وحتسوني أداء األسووا  الزراعيوة        

  98وةيادة إملا  املزارعني باملسائل املالية

ار ال تزاء املساعدة اإلمنائية الر ية تؤدي دورًا مهمًا   تنسي  وتسوريع ختطويط وتنفيوذ خطوط االسوتثم      )د(

اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية  وال ،ب أ  تتقيهد مكافحة نقوص التغذيوة واجلووع بالودخوء احلاليوة      

املتوافرة لدى البلدا  النامية.  ما أ  املساعدة اإلمنائية الر ية ذات أهميوة حا وة لودعم االسوتثمارات     

البنية التحتيوة، والبحووث واإلرشواد    الرئيسية العامة مبا   ذلك الربامج االجتماعية، وشبكات األما ، و

الزراعي، وتطوير القدرات  وينبغي حتسني الإلوفافية واملسواءلة   الوفواء بالتزاموات املسواعدة اإلمنائيوة       

 الر ية من أجل حتقي  األمن الغذائي والتغذية  

مار العوا  الوذي ير وز علوى     ُيعَتَبر االستثمار اخلاص ميدرًا مهمًا لتمويل االستثمار، وُيعوده مكمواًل لالسوتث    (هو)

املساعدة اإلمنائية الر ية، ولكن ،ب أ  يوتم هوذا االسوتثمار   سويا  يضومن االتسوا  موع األهوداف         

 الوطنية لألمن الغذائي والتغذية  

و،وب أ   . النامية تإلّكل التحويالت ميدرًا مهمًا لتمويل التنمية والنمو االقتيادي   العديد من البلدا  (و)

 جهود لتيسري تعبئة موارد التحويالت لغاية التنمية، واألمن الغذائي والتغذية   ُتبَذء

وُيعده رسم خرائط تدابري األمن الغذائي والتغذية، وارتباطها بتدفقات املووارد مهموا لتعزيوز ةيوادة مواءموة       (ة)

 املوارد دعمًا لالسرتاتيجيات والربامج الوطنية واإلقليمية. 
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 زراعة واألمن الغذائيالربنامج العاملي لل
 

تتمثل إحدى التحديات الرئيسية اليت تواجهها البلدا    احليوء على أمواء لدعم اخلطط الوطنية لالستثمار   األمون  

،   مواجهوة هوذا   1321وقد ساهم الربنامج العواملي للزراعوة واألمون الغوذائي، الوذي ُأطلو    أبريل/نيسوا         . الغذائي

 1339عملية تنفيذ التعهدات اليت قامو بها بلدا  جمموعة الثمانية   بيتسربغ وال ويال عا  التحدي من خالء تيسري 

فعاليوة املعونوة، وينسهو  دعوم اجلهوات املاحنوة للخطوط         مبادئجتاه الزراعة واألمن الغذائي.  ويستند هذا الربنامج إىل 

ئي. وميوهء الربنوامج العواملي للزراعوة واألمون الغوذائي      االسرتاتيجية اليت توجهها البلدا    جمالي الزراعة واألمن الغذا

االستثمارات الضرورية   األجل املتوسط إىل الطويل لزيادة اإلنتاجية الزراعية  وربط املزارعني بالسو   وخفض املخواطر  

املؤسسوات،   وأوجه اهلإلاشة  وحتسني سبل املعيإلة الريفية خارج املزارع  والنهووض بتووفري املسواعدة الفنيوة، وبنواء     

 وتطوير القدرات. 
 

ويتم تنفيذ الربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي  يندو  مالي وسيط، مع قيا  البنك الدولي بدور الوصي وباستضوافة  

ويتللف الربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي من نافوذة  . وحدة تنسي  صغرية توّفر الدعم لّلجنة التوجيهية   الربنامج

ممثلني عون  نافذة القطاع العا ، اليت تديرها جلنة توجيهية تتللف من  وإ  . ويل للقطاعني العا  واخلاص على السواء 

لوربامج االسورتاتيجية الويت يوجههوا     اجلهات املاحنة وعن املتلّقني، وممثلني آخرين ليل هلم ح  التيوويو، تسواعد ا  

البلد، أو الربامج اإلقليمية اليت تتلتى عن مإلاورات و ارين ختطيط على نطا  القطاع، أو قطرية، أو إقليمية مون قبيول   

نافذة القطاع اخلاص، اليت جتري إدارتها بإلوكل منفيول مون جانوب      الربنامج الإلامل للتنمية الزراعية   أفريقيا. وأمها

فهي ميمَّمة لتوفري قروض طويلة وقيورية األجول، وضومانات ائتمانيوة، وأسوهم لودعم أنإلوطة        املؤسسة املالية الدولية، 

 القطاع اخلاص من أجل حتسني التنمية الزراعية واألمن الغذائي. 
 

ّه التعهد بها للربنامج العاملي للزراعوة واألمون الغوذائي    1321را  وبدءًا من يونيو/حزي مليوار   2.1، بلغو األمواء اليت 

مليوو  دوالر   731مليوو  دوالر أمريكوي، منهوا     711دوالر أمريكي.  وتبلغ التمويالت اليت تلّقتهوا البلودا  حتوى اآل     

القطاع اخلواص. و  إطوار النوداء األوء لتقوديم املقرتحوات       مليو  دوالر أمريكي لنافذة 13أمريكي لنافذة القطاع العا ، و

ّه ختييص  عإلر بلدًا، مبا فيها بنغالديش، و مبوديا، وإثيوبيوا،   الثينمليو  دوالر أمريكي  422لنافذة القطاع العا ، 

نوداء الثواني لتقوديم    نيجر، ورواندا، وسرياليو ، وطاجيكستا ، وتوغو.  وأمها الالوهاييت، وليربيا، ومنغوليا، ونيباء، و

مليو  دوالر أمريكي لسوتة   277فقد أدهى إىل ختييص مبلغ إضا  قدره  1321مارس/آذار  32املقرتحات الذي ُأغِل    

 .بلدا 

 الرصد واملتابعة -هاء

مارسوات  تنص وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي على أ  أحد أدوار هذه اللجنة يقضي "بتعزيز املساءلة وتقاسم امل

وبهذا املعنى، "من شل  جلنة األمن الغذائي العاملي أ  تساعد البلدا  واألقواليم، حسوب   . الفضلى على املستويات  افة"

االقتضاء، على النظر   ما إذا  ا  يتمه حتقي  األهداف، و  سبل احلد من سوء التغذيوة وانعودا  األمون الغوذائي علوى      

http://www.gafspfund.org/gafsp/content/public-sector-window
http://www.gafspfund.org/gafsp/content/private-sector-window
http://www.gafspfund.org/gafsp/content/private-sector-window
http://www.gafspfund.org/gafsp/content/private-sector-window
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ذلك وضع آلية مبتكرة، مبا   ذلك حتديد مؤشرات مإلرت ة، لرصود التقود  امُلحوَرة    حنو أسرع وأ ثر فعالية. وسيتطلب 

حنو األهداف والتدابري املتف  عليها، مع األخذ   االعتبار للدروس املستخلية من عملية جلنوة األمون الغوذائي العواملي     

الغوذائي العواملي فريو  عمول مفتووح       وحتقيقًا هلذه الغاية، أنإلل مكتوب جلنوة األمون   . ذاتها وحماوالت الرصد األخرى"

العضوية لوضع مقرتحات ألجل الرصد الفعاء، سووف ُتوْدَرج   النسوخ الالحقوة مون اإلطوار االسورتاتيجي العواملي فوور          

 اعتمادها من جانب جلنة األمن الغذائي العاملي.

 

ن املكونوات املسوتقلة، والويت تتفواوت     ويتطلب وضع اسرتاتيجية شاملة وقابلة للمساءلة لألمن الغذائي والتغذية العديد م

وتورد   موا يلوي املواصوفات األساسوية واخلطوول       . من حيث أهدافها، والَنْهج الذي تتهبعوه، واملسوتوى املفضول للتنفيوذ    

 .التوجيهية لبعض أهم هذه العناصر
 

 املساءلة بشلن االلتزامات والنتائج )أ(
 

وخباصة للمضي قودما   اإلعمواء املطورد للحو    غوذاء   واف . وجتودر        إ  املساءلة بإلل  االلتزامات والنتائج جوهرية، 

اإلشارة إىل أ  البلدا  اليت حترة التقده  األ ورب   جموالي األمون الغوذائي والتغذيوة هوي البلودا  الويت أظهورت اإلرادة          

ب امليلحة.  و،وب أ   السياسية األ رب، إضافة إىل التزا  سياسي ومالي قوي ومفتوح وشفاف بالنسبة إىل حنيع أصحا

تإلمل األهداف الواجب رصدها النواتج التغذوية، واحل    مؤشرات غذائيوة، وأداء القطواع الزراعوي، والتقود  باجتواه      

 ، والغايات امُلتَّف  عليها إقليميًا.  2حتقي  األهداف اإلمنائية لأللفية، وخباصة اهلدف 
 

 صد واملساءلة هي كالتالي:اخلمسة اليت ينبغي تطبيقها على نظم الر املبادئ
 

 ،ب أ  تستند إىل حقو  اإلنسا ، مع إشارة خاصة إىل اإلعماء املطرد للح    غذاء   اف     (2)

 ،ب أ  تسم  مبساءلة صانعي القرارات  (1)

،ب أ  تكو  تإلار ية، وأ  تإلمل عمليات تقييم يإلارل فيها حنيع أصوحاب امليولحة واملسوتفيدين،     (3)

  ثر عرضة مبا فيهم األ

،ب أ  تكو  مبسهطة، إمنا مفهومة، ودقيقة، وجيدهة التوقيو، ومفهوموة مون اجلميوع، علوى أ  تضومه       (4)

 مؤشرات جمزهأة حسب اجلنل، والفئة العمرية، واإلقليم، إخل، تبيهن األثر، والعملية، والنواتج املتوّقعة 

د مون القودرات اإلحيوائية والتحليليوة الوطنيوة      ينبغي أاّل تكو  نسخة عن النظم القائمة، بول أ  تسوتفي   (1)

 وتعزةها.

 

و،ري حاليًا رصد التقده  امُلحَرة باجتاه حتقي  غايات األمن الغذائي والتغذيوة   العديود مون املنتوديات، مبوا   ذلوك       

ملي للجووع  و  حني تواصل األجهزة الدولية عملها   جماء الرصود العوا   (1)األجهزة الدولية واإلقليمية والوطنية

وسوء التغذية، والتقد  امُلحَرة باجتاه حتقي  األهداف اإلمنائية لأللفية، ،ب أ  تضع البلدا  آلياتها اخلاصوة إلشورال   
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أصحاب شل  متعدهدين   رصد التقد  احملرة باجتاه حتقي  األهوداف الويت وضوعتها لنفسوها، ورفوع تقوارير بإلولنها،        

 لة وشاملة لألمن الغذائي والتغذية على اليعيد الوطين.والنظر   خيارات من أجل حو مة فعا
 

 رصد انعدام األمن الغذائي واجلوع ونقص التغذية )ب(
 

يتعل  هذا املكوه  برصد اجلوع الفعلي، أ ا  قيري األجل أو طويل األجل.  وينبغي أ  ميثول ذلوك املسوؤولية الرئيسوية     

وينبغي ملنظموة األغذيوة والزراعوة وبرنوامج األغذيوة العواملي أ  يضوطلعا        للبلدا ، بدعم من املنظمات اإلقليمية والدولية. 

بلدوار مهمة   هذا اليدد، تإلمل إىل جانب أموور أخورى، نإلور تقريور حالوة انعودا  األمون الغوذائي   العوامل بإلوكل           

لوموات الوطنيوة  وتووفري    سنوي، وهو التقرير الذي يوحهد البيانات التحليلية الواردة من البلدا  األعضاء  لدعم نظوم املع 

وعمليات تقييم احتياجات األمن الغذائي املهمة ملساعدة البلدا  علوى احليلولوة    99حتليل أوجه التعرض، وإعداد خرائط

ويرد وصف لرصد املعلوموات وأعمواء التحليول اجلاريوة حاليوًا   إطوار        (1)دو  حدوث أةمات غذائية وعلى مواجهتها

 .100ع لألمم املتحدةالعمل الإلامل احملدَّث التاب

 

إ  وجود نظم معلوماتية جيدة األداء، ونظم رصد ومساءلة مزوهدة مبعلومات جمزهأة حسب اجلنل والفئوة العمريوة، ُمهوم    

لتحديد احلالة الراهنة للتنمية الزراعية، واألمن الغذائي والتغذية، وممارسة احل    الغذاء   بلد معني  وحتديد نطوا   

ا فيما بني جمموعات سبل املعيإلة املختلفة  وتإلوجيع مزيود مون الفعاليوة، واملسواءلة، والإلوفافية       االحتياجات وتوةيعه

 .وتنسي  االستجابات هلذه االحتياجات

 

ويبقى الكثري للقيا  به على املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية لتحسني نظوم املعلوموات، وحنوع البيانوات، واتسوا       

 دير معدالت اجلوع ونقص التغذية. املنهجيات واملؤشرات لتق
 

 :101و  هذا الصدد، وافقت جلنة األمن الغذائي العاملي على التوصيات التالية
 

صادقو على املقرتح الذي ينص بإنإلاء جمموعة من املؤشرات األساسية لألمن الغذائي، مبا   ذلك وضع  (أ)

 معايري مقبولة دوليًا، واعتمادها، والرتويج هلا    

صو بإلدة بل  تقو  منظمة األغذية والزراعة بتحسني قياسها لنقص التغذية مع الرت يوز بيوفة خاصوة    أو (ب)

 على حتسني التوقيو ودقة البيانات والبارامرتات القياسية األساسية املدرجة   املنهجية   

 جماء تنميوة  شجعو بقوة منظمة األغذية والزراعة والو االت األخرى ذات اليلة على تعزيز جهودها   (ج)

قدراتها من أجل النهوض بكل من إحياءات األغذية األساسية واإلحياءات الزراعيوة، والونظم اخلاصوة    

 برصد األمن الغذائي  

 حثو البلدا  على تعزيز نظمها اخلاصة باملعلومات الوطنية بإلل  األمن الغذائي والتغذية   (د)

لقة مبعلومات األمن الغذائي والتغذية على حنيع املستويات شددت على ضرورة إدماج حنيع التدابري املتع (هو)

 على حنو أفضل، وشجعو على حإلد املوارد من أجل حتقي  هذه الغاية    



 

64 

 اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية

 

أوصو بتكثيف احلوار بني صوانعي السياسوات، والو واالت اإلحيوائية، وموزوهدي البيانوات مون أجول          (و)

ل تيوميم سياسوات األمون الغوذائي وتنفيوذها      حتسني عملية حتديد وربط االحتياجات من املعلومات ألج

 ورصدها لتوفري هذه املعلومات
 

 رسم خارطة تدابري األمن الغذائي والتغذية )ج(
 

ويتمثهل مكوه  آخر   اسرتاتيجية الرصد   رسم خارطة التدابري واملبادرات ذات اليولة بواألمن الغوذائي والتغذيوة علوى      

غذائي العاملي حاليًا بريادة نهج ملساعدة البلدا  على مواءمة األهداف الوطنية لألمن وتقو  جلنة األمن ال. املستويات  افة

 الغذائي والتغذية على حنو أفضل مع السياسات، واالسرتاتيجيات، والربامج، واملوارد املتاحة.
 

   :102و  هذا الصدد، صادقت جلنة األمن الغذائي العاملي على التوصيات التالية
 

امليلحة املعنيني والقطاعات ذات اليلة على املإلار ة   مساعدة البلودا    عمليوة رسوم    حثو أصحاب  (أ)

خرائط لتدابري األمن الغذائي والتغذية وتنفيذها، وعلى إقامة شرا ات مناسبة متعددة القطاعات ومتعوددة  

 أصحاب امليلحة والعمل على اتسا  األساليب   

إلطة املتابعة وذلك إلمداد البلدا  املهتمة بدعم تقوين مون أجول وضوع     ينبغي توفري موارد  افية لتمويل أن (ب)

 وتنفيذ نظم رسم خرائط لألمن الغذائي والتغذية  جزء من جهودها الوطنية لرصد التنمية   

،ب أ  تإلّكل عملية رسم خرائط لتدابري األمن الغوذائي والتغذيوة جوزءًا ال يتجوزأ مون نظوم املعلوموات         (ج)

 مل قطاع األغذية والزراعة،  ما ينبغي استخدا  منهجية معيارية على املستوى القطري.الوطنية اليت تإل
 

 رصد ومتابعة حالة تنفيذ توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي   )د(
 

 اشيًا مع الوالية املمنوحة للجنة األمن الغذائي العاملي، ينبغي إ،اد سبيل ما لرصد حالة تنفيذ القورارات والتوصويات   

. ليادرة عن هذه اللجنة، مبا يسم  بتعزيز دوري التنسي  والتقارب بني السياسات لدى جلنوة األمون الغوذائي العواملي    ا

وحتقيقًا هلذه الغاية، ُأو ل إىل األمانة إعداد تقارير، بالتعاو  مع اجلماعوة االستإلوارية، بإلول  حالوة تنفيوذ القورارات       

الغذائي العاملي، مبا   ذلك اخلطوول التوجيهيوة بإلول  احلو موة املسوؤولة       والتوصيات املتعددة اليادرة عن جلنة األمن

 . 103حلياةة األراضي
 

وقرر الفري  العامل املفتوح العضوية املعين بالرصد، والذي أنإلله مكتب جلنة األمن الغوذائي العواملي، أ  ير وز جهووده     

واألسواليب واملووارد املطلوبوة ملتابعوة حالوة تنفيوذ       األوىل على هذا املكوه ، وسوف يواصول مناقإلوة اخليوارات احملتملوة     

توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي من جانب األمانوة، وفقوًا لودور اللجنوة   تعزيوز املسواءلة  موا تونصه عليوه وثيقوة           

ومن خالء توفري جمموعوة موحودة مون نتوائج جلنوة األمون الغوذائي العواملي، جنبوًا إىل جنوب موع اخلطوول             . اإلصالح

جيهية بإلل  احلو مة املسؤولة حلياةة األراضي ومع اليكول املإلابهة املستقبلية، سوف يساهم اإلطار االسورتاتيجي  التو

 .العاملي   مهمة حتديد التوصيات الواجب رصدها



 

66 

 اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية

 

 املسائل اليت قد تستوجب مزيدًا من االهتمام: السادسالفصل 

مزيدًا من االهتما  من جانب األسورة الدوليوة سويما حوني تكوو       نظرًا إىل تنوهع وجهات النظر، قد تتطّلب بعض القضايا 

وترد أدناه قائمة غري شاملة بهذه املسائل، إال أ  . هذه املسائل ذات اليلة بالنقاش الدولي حوء األمن الغذائي والتغذية

 هذا ال يعين بالضرورة أنه يتوجهب على جلنة األمن الغذائي العاملي أ  تتطره  إليها:  
 

 لسبل لتحسني اندماج صغار املنتجني، وال سيما النساء منهم،   األسوا  ووصوهلم إليها ا (أ)

إىل  لتغذية   سيا  اهلجرة من الريوف السبل للدفع قدمًا بالتنمية الريفية من أجل تعزيز األمن الغذائي وا )ب(

 احلضر 

 ني إدارة املياه الطلب على املياه لإلنتاج الزراعي، والستخدامات أخرى، وسبل حتس (ج)

ضرورة أ  يعرتف النظا  التجاري الودولي والسياسوات التجاريوة علوى حنوو أفضول، بالإلوواغل املتيولة          (د)

 باألمن الغذائي  

إدارة سلسلة األغذية وتلثرياتها على األمن الغذائي والتغذية، مبا   ذلك سبل تإلجيع املمارسات العادلة  (هو)

 ر ما بعد احلياد ومن اهلدر   األغذية والتنافسية، وللتخفيف من خسائ

تلثريات املعايري الغذائية، مبا فيها املعايري اخلاصة، املتيلة باإلنتاج، واالستهالل، والنماذج التجارية،  (و)

 وخباصة   ما يتعّل  باألمن الغذائي والتغذية 

 ال، والغابات، مبا   ذلك األخذ استخدا  التكنولوجيات املالئمة ونقلها   جماء الزراعة، وميايد األ (ة)

   االعتبار لتلثريات نظم امللكية الفكرية على الزراعة واألمن الغذائي والتغذية  

من الغوذائي والزراعوة   نهج تراعي التغذية وتإلكل جزءًا ال يتجزهأ من وضع اخلطط والربامج اخلاصوة بواأل   (ح)

 املستدامة 

ارات املستندة إىل العلم حووء التكنولوجيوا احليويوة، بطريقوة توروهج      تعزيز حوار السياسات وتإلجيع القر (ل)

 للزراعة املستدامة وحتسهن األمن الغذائي والتغذية.
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 حواشي ختامية

 

1
 ة واليوندو  الودولي للتنميوة الزراعيوة وبرنوامج األغذيوة العواملي       لذي تنإلره منظمة األغذية والزراع، ا  األمن الغذائي   العامل تقرير حالة انعدا إ  

 – 2113ويعوورض تقريوور عووا    سوونويًا، يعموو  الوووعي بإلوول  قضووايا اجلوووع العامليووة، وينوواقش األسووباب األساسووية للجوووع وسوووء التغذيووة.       

http://www.fao.org/publications/sofi/en/ -   آخر التقديرات املتعلقة بقلة التغذية والتقد  حنو حتقي  األهداف اإلمنائيوة

قد  على صوعيد اهلودف اإلمنوائي    لأللفية واألهداف املتعلقة باجلوع اليت حددها مؤ ر القمة العاملي لألغذية. ويبني آخر التقييمات إحراة مزيد من الت

بالنسبة إىل األقاليم النامية  كل على الرغم من استمرار الفوار  امللحوظوة عورب األقواليم وضورورة بوذء      الذي يبقى قابال للتحقي   5102لأللفية لعا  

 الكثري من اجلهود اإلضافية بيورة فورية.

علوى   1332-1337 التلثريات املتفاوتة اليت أحدثتها أةمة الغوذاء العامليوة     /http://www.fao.org/publications/sofi/en 1322ييف تقرير    2

األسووأ مون    خمتلف البلدا ، واليت حل  أسوأ تلثري هلا بالفئات األ ثر تضررًا من الفقر. وبينما  كنو بعض البلدا  الكبرية من التعامل مع اجلانوب 

ليغرية املعتمدة على الواردات شهدوا ةيادات  برية   األسعار ، وهي ةيوادات، وإ   انوو مؤقتوة فقوط،     األةمة، فإ  السكا    الكثري من البلدا  ا

علوى   ميكن أ  ترتتب عليها آثار مستدمية على قدرتهم املستقبلية على الكسب وعلى استطاعتهم اإلفالت مون بوراثن الفقور. وير وز تقريور هوذا العوا        

 عار األغذية، وعلى األخطار والفرص املتمثلة   ارتفاع أسعار األغذية.التكلفة امُلَتكبدة نتيجة لتقلب أس

 : العاملي الغذائيوثيقة إصالح جلنة األمن  3

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf 
 . 4، الفقرة العاملي الغذائيوثيقة إصالح جلنة األمن  4

 .العاملي الغذائيمن وثيقة إصالح جلنة األمن  6و 1لتوضي  واف هلذه األدوار، الرجوع إىل الفقرتني  5

6 .htm00e3613e/w3613/w003http://www.fao.org/docrep/ 
7  _Declaration.pdf09/www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS:/http 
8 _en.htm01http://www.fao.org/righttofood/publi_ 
9 .pdf2012/VG/VG_Final_EN_May_1112s/Docshttp://www.fao.org/fileadmin/templates/cf 

10 http://www.un.org/en/issues/food/taskforce/cfa.shtml 
 . انظر:1339إعال  ال ويال املإلرتل بإلل  األمن الغذائي العاملي لعا   11

.pdf0D,5%1B5_Allegato/LAquila_Joint_Statement_on_Global_Food_Security%8.it/static/G2009italia8http://www.g 
12 /http://www.agassessment.org     ينص القسم اخلاص باملعلومات األساسية   موجز صناع السياسات التابع للتقييم الدولي للمعرفوة والعلوو

تندة إىل العلوو  واألدلوة   والتكنولوجيا الزراعية ألغراض التنمية على أ  يتناوء التقييم القضايا احلا ة املتعلقة بيياغة السياسات ويقد  معلومات مسو 

اصويل  ليانعي القرار الذين يتولو  تقييم وجهات النظر املتضاربة بإلل  قضايا خالفية مون قبيول العواقوب البيئيوة للزيوادات اإلنتاجيوة، وآثوار احمل       

عارها على األمد الطويل، و ذلك تداعيات املهجهنة على صحة اإلنسا  وعلى البيئة، وعواقب تنمية الطاقة احليوية بالنسبة للبيئة ولتوافر األغذية وأس

يوة ال ينحواة إىل   تغري املناخ على اإلنتاج الزراعي. وينص هذا القسم  ذلك على أ  التقييم الدولي للمعرفة والعلو  والتكنولوجيا الزراعية ألغوراض التنم 

عرفة الزراعية والعلم والتكنولوجيا، ويإلوري إىل طائفوة مون خيوارات     تقييمًا للقضايا الرئيسية اليت تواجه امل يسياسات أو ممارسات بعينها، وإمنا ُيجر

 العمل اليت تفي بلهداف التنمية واالستدامة.  والتقييم الدولي وثي  اليلة بالسياسات، ولكنه ال يقرتح سياسات.

13 /http://www.scalingupnutrition.org 

http://www.fao.org/publications/sofi/en/
http://www.fao.org/publications/sofi/en/
http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS09_Declaration.pdf
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لتإلجيع على ةيادة االلتزا  السياسي باإلسراع   احلد مون اجلووع ونقوص التغذيوة       ل 1323ُأطلقو حر ة حتسني مستوى التغذية   سبتمرب/أيلوء 

بلدًا تسجل فيها معدالت عالية مون   17وتإلهد هذه احلر ة منوًا سريعًا: فقد التزمو حكومات . العامل   سيا  احل    األمن الغذائي الكا  للجميع

دعم جمموعة واسعة من أصحاب امليلحة احملليني من شتى القطاعات ومن شبكات عامليوة مون   نقص التغذية بتحسني مستوى التغذية. وهي حتظى ب

املووارد   املاحنني وامتمع املدني وشر ات األعماء وأجهزة البحوث ومنظومة األمم املتحدة.  وتعمد احلكوموات وشور اؤها   هوذه احلر وة إىل ةيوادة     
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 92-1991 12-2111 17-2114 11-2118 13-2111 

 العالم
111403 94703 91606 87802 85203 

%18091 %14041 %13081 %12091 %12011 

 األقاليم المتقدمة
1908 1805 1306 1402 1407 

%4< %4< %4< %4< %4< 

 األقاليم النامية
99404 93809 89209 863 82606 

%23061 %18081 %16071 %14041 %15031 
 

 . 1332مثاء. اقتياديات حفظ الزراعة، منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة،  21



 

69 

 اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية

 

                                                                                                                                                                     

 الفصل الثالث

22 .htm00e3613e/w3613/w003http://www.fao.org/docrep/ 
23 _Declaration.pdf09eadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFShttp://www.fao.org/fil 
منظموة   13بلودًا و  293األمم املتحدة والبالغ عددها  األهداف اإلمنائية لأللفية هي مثانية أهداف إمنائية دولية اتفقو حنيع البلدا  األعضاء   إ  24

على الفقر املدقع واجلوع  حتقيو  تعمويم التعلويم االبتودائي  تعزيوز       . وهذه األهداف هي: القضاء1321دولية على األقل على حتقيقها يلوء عا  

وفيات األطفاء  حتسني اليحة النفاسية  مكافحة مرض اإليدة/ فريوس نقوص املناعوة البإلورية     املساواة بني اجلنسني و كني املرأة  ختفيض معدء

 ستدامة البيئية  وتطوير شرا ة عاملية من أجل التنمية.واملالريا وغريهما من األمراض   فالة اال

25 .pdf34428351/41/11http://www.oecd.org/dataoecd/ 
26 .pdf49650173/15/54http://www.oecd.org/dataoecd/ 

 الفصل الرابع

 .  1339 الغذائيلقمة العاملية املعنية باألمن يستفيد هذا القسم بيورة رئيسية من إطار العمل الإلامل املستكمل التابع لألمم املتحدة وإعال  ا 27

  htmm00e0563e/j0563/j006http://www.fao.org/docrep/. 2003FAO.. نهج مزدوج املسار إةاء تقليل اجلوع –برنامج مكافحة اجلوع  28

التقوده  للجميوع، وحوده أدنوى لألجوور جلميوع       إ  ضما  احلده األدنى لألجور مكرهس   دستور منظمة العمل الدولية "لضما  حيهة عادلة من مثار  29

ل الدوليوة،  املوّظفني واحملتاجني إىل هذه احلماية".  ويرد احرتا  حقو  العمواء األساسويني للعمواء الوزراعيني   االتفاقيوات الرئيسوية ملنظموة العمو        

 212) 27 حريوة التجموع   اتفاقيوة العمول الدوليوة      ميوادقة(، واحلو      262) 92اتفاقية منظمة العمل الدولية  وخباصة ح  التفاوض اجلماعي  

من العهد الدولي اخلاص باحلقو  االقتيوادية واالجتماعيوة    7 وفقًا للمادة ميادقة(. شل  تعويضات العماء أ  توّفر "سبل معيإلة الئقة هلم وألسرهم"

 والثقافية.

،  11العاملي، الفقرة  الغذائيللجنة األمن  36، والتقرير النهائي للدورة 1، البند 17 العاملي، الفقرة الغذائيللجنة األمن  36التقرير النهائي للدورة  30

 .64العاملي الفقرة  الغذائيللجنة األمن  37، والتقرير النهائي للدورة 1البند 

31 _Final_Report_FINAL.pdf37/documents/CFS_37/CFS1011http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 
 .16-11العاملي الفقرتا   الغذائيللجنة األمن  37تقرير الدورة  32

 .1-2البنود  19العاملي الفقرة  الغذائيللجنة األمن  37للدورة  النهائيالتقرير  33

 .23، 9، 7البنود  19العاملي، الفقرة  الغذائيللجنة األمن  37للدورة  النهائيالتقرير  34

 يامليدر: برنامج األغذية العامل 35

36 _Final_Report_FINAL.pdf37/documents/CFS_37/CFS1011http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 
 .41العاملي الفقرة  الغذائيللجنة األمن  37للدورة  النهائيالتقرير  37

 البندا  )ي( و) (. 13العاملي الفقرة  الغذائيللجنة األمن  37للدورة  النهائيالتقرير  38

39 ww.cgiar.orgw 
40 goutlook.or-http://www.amis 
41 outlook.org-http://www.amis 
42 _Final_Report_FINAL.pdf37/documents/CFS_37/CFS1011http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 
43 http://www.fao.org/publications/sofa/en/ 
 . 42و 43، 36-34العاملي، الفقرات  لغذائياللجنة األمن  37للدورة  النهائيالتقرير 44



 

71 

 اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية

 

                                                                                                                                                                     

45 .ohchr.org/english/law/cedaw.htm2http://www 
46 .htm1http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat 
47 /http://www.unwomen.org 
 .32العاملي، الفقرة  الغذائيللجنة األمن  37للدورة  النهائيالتقرير  48

 .1321  الدولي للتنمية الزراعية بإلل  املساواة بني اجلنسني و كني املرأة، سياسة اليندو 49

واخلطول  1339يستمد هذا القسم مضمونه من عدد من األطر والوثائ  الدولية وخباصة إعال  مؤ ر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي لعا  50

الوطنووي، وإطوار العمول الإلامول احملدهث التوابع لألموم املتحودة،     الغذائي  الغوذاء   سيا  األمن  التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمواء املطورد للحو 

 .3-1و 1-1وخباصة النتيجة 

 .19إطار العمل الإلامل امُلحدهث التابع لألمم املتحدة، الفقرة  51

 29إعال  مؤ ر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي، الفقرة  52

 .61  إطار العمل الإلامل احملدهث التابع لألمم املتحدة، الفقرة 11ال  مؤ ر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي، الفقرة إع 53

 .11إعال  مؤ ر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي، الفقرة  54

 .3-7فقرة إعال  مؤ ر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي، ال 55

 .27إعال  مؤ ر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي، الفقرة  56

)س(  إطوار العمول الإلوامل احملودهث التوابع لألموم        13والفقورة   6، 4، البنود  19، الفقرة العاملي الغذائي األمنللجنة  37للدورة  النهائيالتقرير  57

 1-1املتحدة، النتيجة 

 باء(. -13العاملي الفقرة  الغذائيللجنة األمن  37ورة للد النهائيالتقرير  58

 .24بإلل  تّقلب أسعار األغذية والزراعة، الفقرة  1322خطة عمل جمموعة العإلرين لعا   59

د(، إطوار العمول   ) 29و 27الفقرتوا ،   1323للجنة الزراعة  النهائي  التقرير 29إعال  مؤ ر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي، الفقرة  60

 .63الإلامل احملدهث التابع لألمم املتحدة، الفقرة 

 222، الفقرة  13وثيقة نتائج مؤ ر ريو+ 61

 .3-1  إطار العمل الإلامل احملدث التابع لألمم املتحدة، النتيجة 17، الفقرة (1339للجنة الزراعة ) 12لالجتماع  النهائيالتقرير  62

 .1-1لتابع لألمم املتحدة، الفقرة إطار العمل الإلامل امُلحدهث ا 63

64 2012-http://www.egfar.org/gcard 
65 http://www.fao.org/nr/water/landandwater_gsp.html 
 ّ تطويره   إطار ةيادة االستفادة من التغذية وأيضًا إطار العمل الإلوامل احملودهث التوابع لألموم     الذياستنادًا، إىل جانب أمور أخرى، إىل النهج  66

 (.1،)23-1املتحدة، الفيل 

 من اخلطول التوجيهية الطوعية لدعم اإلعماء املطرد للح    الغذاء   سيا  األمن الغذائي الوطين. 23 التوجيهياخلط  67

68 http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf 
يستضويفها برنوامج األغذيوة العواملي ويإلورتل   قيادتهوا منظموة األغذيوة          اليتطفاء شبكة اجلهود املتجددة ملكافحة اجلوع ونقص التغذية عند األ 69

شبكة شرا ات تقودها احلكوموات وترت وز جهودهوا     هيوالزراعة، وصندو  األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العاملي، ومنظمة اليحة العاملية، 



 

71 

 اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية

 

                                                                                                                                                                     

حترةه البلودا    الذي، والقطاعات اخلاصة، وذلك لإلسراع بالتقد  املدنيمم املتحدة، وامتمع على إ،اد احللوء   ما بني احلكومات الوطنية، واأل

. وترمى هذه الإلرا ة إىل إنإلاء منتدى ملسؤولي األغذية والتغذية من احلكوموات الوطنيوة للتإلوارل بورؤاهم     1، الغاية 2بإلل  اهلدف اإلمنائي لأللفية 

 بناء للنظا  التغذوي الدولي. وطلباتهم والدروس املستفادة  لبنات 

70 en.pdf-11_65/A65http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA 

 اخلطول التوجيهية بإلل  احل    الغذاء(. 2-2)ُأنظر اخلط التوجيهي  71

 )"املبادئ العامة"(.  2-3اخلطول التوجيهية بإلل  احلو مة املسؤولة حلياةة األراضي، الفقرة  72

 لنهائي للدورة التاسعة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي، املقرر )رابعا(.  التقرير ا 73

 .1-3اخلطول التوجيهية بإلل  احلو مة املسؤولة حلياةة األراضي، مقتطف من الفقرة  74

75 /en2010-http://www.fao.org/publications/sofi 

_E.pdf9551_Final_Report_K36Docs/Final_Report/CFS36CFS/0910http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs 
 .11-14العاملي، الفقرتا   الغذائيللجنة األمن  36للدورة  النهائيالتقرير  76

 .2العاملي، الفقرة  الغذائيللجنة األمن  39للدورة  النهائيالتقرير  77

 9ة العاملي، الفقر الغذائيللجنة األمن  39للدورة  النهائيالتقرير  78

79
  

80
  

، واخلطوول التوجيهيوة الطوعيوة لودعم اإلعمواء املطورد       1339العاملي لعا   الغذائييستند هذا القسم  بدرجة  برية إىل إعال  قمة روما بإلل  األمن  81

 اليتالوثائ  واليكول األخرى  للح    الغذاء   سيا  األمن الغذائي الوطين، وإىل إطار العمل الإلامل احملدهث التابع لألمم املتحدة، وإىل العديد من

لغوذائي  تعكل توافقا   اآلراء واسع النطا  ومتناٍ  بإلل  أفضل السبل لتيميم، وتنسي ، وتنفيذ، ودعم و ويل ورصود اسورتاتيجيات وبورامج األمون ا    

 والتغذية.

 2إطار العمل الإلامل احملدث التابع لألمم املتحدة، الفقرة  82

 .9لألغذية املعين باألمن الغذائي، الفقرة  إعال  مؤ ر القمة العاملي 83

 قامو بيياغتها وحدة احل    الغذاء لدى منظمة األغذية والزراعة. 84

 11ص. 1322لكي حيدث ذلك. منظمة األغذية والزراعة  –احل    الغذاء  85

86 http://www.oecd.org 
آل  تإلمل برنامج التنمية الزراعية الإلامل   أفريقيا/الإلورا ة اجلديودة لتنميوة    ُعرضو على جلنة األمن الغذائي حتى ا اليتاملبادرات والتنظيمات  87

ة البلودا   أفريقيا  واسرتاتيجية األمن الغذائي والتغذية التابعة ملإلروع تإلجيع املساواة بني اجلنسوني واحليووء علوى األرض وامليواه التوابع مموعو      

ألةمات الغذائية وإدارتها" التابع للجنة الدائمة املإلرت ة بوني الودوء ملكافحوة اجلفواف   السواحل       الناطقة بالربتغالية  "وميثا  غرب أفريقيا ملنع ا

  منطقة آسيا واحملويط اهلوادئ،    االقتيادياملعنى باألمن الغذائي للتعاو   الوةاري  واالجتماع األفريقيالقر   –والسلطة احلكومية الدولية للتنمية 

يا بإلل  األمن الغذائي، والقمة املعنية باألغذية   منطقة احمليط اهلادئ نيابة عن الفري  العامل املعنى باألمن الغوذائي  ومبادرة رابطة جنوب شر  آس

، واالجتماع املخيص بإلل  الزراعة األسورية  "1311  منطقة احمليط اهلادئ  و "مبادرة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب للتحرر من اجلوع يلوء 

للجنوة   37و 36و  املإلرت ة ألمريكا اجلنوبية، ومبادرة املنظمة العربية للتنمية الزراعية املعنية باألمن الغذائي.  التقريرا  النهائيا  للدورتني لدى الس

 األمن الغذائي العاملي. 
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  ، وفعاليتها.حتسينات مستدامة على صعيد  فاءة املؤسسات املتعددة األطراف، وقدرتها على االستجابة والتنسي

89 7http://www.undg.org/?P= 
90 -conditions-and-risks-opportunties-oncooperati-/triangular531http://wbi.worldbank.org/wbi/devoutreach/article/

effectiveness 
/E_Book.pdf10/2009content/uploads/-http://southsouthconference.org/wp 
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حتوديث اإلحيواءات اخلاصوة باملعونوة اإلمنائيوة الر يوة بيوورة منتظموة مون جانوب منظموة التعواو  والتنميوة   امليودا  االقتيوادي:                  ي،ر 92
1table-20743866oda_-assistance-development-official-net-aid-ilibrary.org/development/development-http://www.oecd 

  املائة للمساعدة اإلمنائية الر يوة/إحنالي الودخل الووطين و وو امليوادقة عليوه        3.7، ّ االتفا  ألوء مرة على الرقم املستهدف 2973  عا   93

 مرات عدة على أعلى مستوى أثناء املؤ رات الدولية للمعونة والتنمية: 

 .1321، على بلوغ هذا اهلدف يلوء 1334الحتاد األوروبي   عا  ، اليت  انو أعضاء   ا 21 و، اتفقو البلدا  ال1331و  

لزيادة املساعدة اإلمنائية الر ية من االحتاد األوروبي، وقموة   1331  املائة  مرجع بالنسبة لاللتزامات السياسية لعا   3.7استخد  الرقم املستهدف 

 تحدة. جلينجلز للثمانية الكبار والقمة العاملية التابعة لألمم امل

 والتنمية االقتياديامليدر: منظمة التعاو  

، البنودا  ) ( و ) (  واخلطوول التوجيهيوة الطوعيوة لودعم      13، والفقورة  1-6، اهلدف 13، الفقرة 2996خطة عمل مؤ ر القمة العاملي لألغذية  94

 .22ة اإلعماء املطرد للح    الغذاء   سيا  األمن الغذائي الوطين، الفيل الثالث، الفقر

95 Map.pdf20Road%20/GCARD%294891http://www.fao.org/docs/eims/upload/ .   أدت إسهامات آالف أصحاب امليلحة مون حنيوع

رًا واضوحًا إىل  القطاعات والتفاعالت الدينامية بينهم  إىل إنإلاء خارطة الطري  للمؤ ر العاملي املعنى بالبحوث الزراعية من أجل التنميوة، مووفرة مسوا   

يوة، لتنواوء   ما  بالنسبة جلميع املعنيني. وُتربة خارطة الطري  التغريات العاجلة الالة  إدخاهلا عامليًا على نظم البحووث الزراعيوة مون أجول التنم    األ

اصوة  األهداف العاملية لتخفيض معدالت اجلوع والفقر، وخل  فرص ةيادة الودخل موع ضوما  االسوتدامة البيئيوة   نفول الوقوو، والوفواء بيوفة خ         

 باحتياجات املزارعني واملستهلكني الذين يعانو  من فقر املوارد.

 ،  2-21ة باالستناد إىل اخلطول التوجيهيووة الطوعيوة لدعم اإلعمواء املطرد للح    الغوذاء   سيوا  األمون الغوذائي الووطين، اخلطوول التوجيهيو      96

  3-21و 1-21و

الر أمريكي للتدخالت التغذوية النوعية  ومن املهم  ذلك تسعري تكواليف التودخالت الويت تسوتجيب     توجد فجوة  ويلية قدرها عإلرة مليارات دو 97

 العتبارات التغذية.

98 alliance.org/section/work/finance-http://www.agra 
99 /http://vam.wfp.org 

100 Topic Box 16 
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. صادقو اللجنة  وذلك علوى عودد مون التوصويات الرباجميوة والتقنيوة        11-14العاملي، الفقرتا   الغذائيللجنة األمن  37للدورة  النهائيالتقرير  102

 ميكن االطالع عليها   امللح  ياء من ذلك التقرير.  اليتاحملددة ذات اليلة برسم اخلرائط 

http://wbi.worldbank.org/wbi/devoutreach/article/531/triangular-cooperation-opportunties-risks-and-conditions-effectiveness
http://wbi.worldbank.org/wbi/devoutreach/article/531/triangular-cooperation-opportunties-risks-and-conditions-effectiveness
http://wbi.worldbank.org/wbi/devoutreach/article/531/triangular-cooperation-opportunties-risks-and-conditions-effectiveness
http://southsouthconference.org/wp-content/uploads/2009/10/E_Book.pdf
http://southsouthconference.org/wp-content/uploads/2009/10/E_Book.pdf
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. واخلطوول التوجيهيوة الطوعيوة بإلول  احلو موة املسوؤولة       11و 44( و22) 19العاملي، الفقورات   الغذائياألمن  للجنة 37للدورة  النهائيالتقرير  103

 .4-16حلياةة األراضي، الفقرة 


