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التنسيق والروابط مع جلنة األمن الغذائي العاملي

اخلطوط التوجيهية للدورة واملعلومات األساسية
 -1اإلطار واهلدف
تشجع جلنة األمن الغذائي العاملي إشراك مجيع أصحاب املصلحة يف املنتديات اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية على
املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية .وتشدد اللجنة أيضاً على أهمية العمليات اليت يشارك فيها العديد من أصحاب
املصلحة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية اجليدة.
ويسعى هذا البند من جدول األعمال إىل تعزيز الروابط وتشجيع احلوار بني جلنة األمن الغذائي العاملي وأصحاب
املصلحة املعنيني باألمن الغذائي والتغذية على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية ومبا يتماشى مع أدوار اللجنة
الثالثة ،وهي:
 التنسيق على املستوى العاملي
 التقارب بني السياسات
 تقديم الدعم واملشورة إىل البلدان واألقاليم (وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي)9002 ،
 -9الشكل
ستتخذ هذه الدورة شكل مناقشة تفاعلية للخرباء على املستويني العاملي واإلقليمي يليها دراسات احلالة القطرية
والدروس املستخلصة .ويف البداية ،سيعطي رئيس اللجنة الكلمة إىل ميسر االجتماع ،الدكتور  ،David Nabarroاملمثل
اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة املعين باألمن الغذائي والتغذية ،الذي سيقدم اخلرباء املشاركني.
وسيدعى كل خب ري مشارك إىل التحدث ملدة أقصاها مخس دقائق للرد مباشرة على أسئلة املناقشة الواردة أدناه .ونظرا
لضيق الوقت املتاح ،لن يتم تقديم عروض .PowerPoint
وبعد تقديم العروض ،سيطرح امليسر األسئلة على اخلرباء املشاركني وسيأخذ ،إذا مسح الوقت بذلك ،أسئلة احلاضرين.
وسعيا إىل السماح بأكرب قدر ممكن من التفاعل ،يطلب من اخلرباء املشاركني واملندوبني التحلي باإلجياز والدقة يف
مداخالتهم والبقاء يف صميم املوضوع.
وسُتحال النقاط الرئيسية الناشئة عن مناقشات اخلرباء إىل جلنة الصياغة إلدراجها يف التقرير النهائي للدورة احلادية
واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي.
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل
أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
www.fao.org

 -3فريق اخلرباء العاملي :األمن الغذائي والتغذية يف إطار
أنهت جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بأهداف التنمية املستدامة ،واليت تشكلت كنتيجة ملؤمتر ريو ،90+
واليتها بعرض تقرير يقرتح أهدافاً للتنمية املستدامة على اجلمعية العامة لألمم املتحدة لتنظر فيها وتتخذ إجراءات
إضافية بشأنها .وتتضمن الئحة أهداف التنمية املستدامة اليت تفاوض فيها جمموعة العمل املفتوحة العضوية (املسودة
يونيوحزيران  )9012هدفاً خاصاً بالقضاء على اجلوع وحتسني
̸
صفر املنقحة بشأن أهداف التنمية املستدامة بتاريخ 30
التغذية وتعزيز الزراعة املستدامة .وتضاف األغراض الداعمة احملددة يف إطار هذا اهلدف إىل جدول العمل الشامل
والتحويلي الذي يُتوقع أن يقود القرارات السياسية واالستثمارات يف هذا اجملال خالل السنوات اخلمسة عشر القادمة.
ما بعد عام 9012

ساهمت الوكاالت اليت تتخذ من روما مقراً هلا يف عمل فريق الدعم التقين التابع لألمم املتحدة عرب تقديم وثيقة تقرتح
مخس غايات يف جمال األمن الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة وتتواءم إىل حد كبري مع حتدي القضاء على اجلوع،
مع وجود مؤشرات حمتملة لكل غاية ومعلومات بشأن اجلدوى وتوفر البيانات لقياس التقدم احملرز .وقد مت إدراج ذلك
يف التقرير الذي شارك يف إعداده فريق الدعم التقين التابع لألمم املتحدة وجمموعة العمل املفتوحة العضوية لتهتدي بها
الوكاالت يف مداوالتها.
وقد كلفت الدول األعضاء األمني العام لألمم املتحدة بإعداد تقرير جتميعي يأخذ يف االعتبار مجيع املواد املتوفرة من
خمتلف مسارات العمل ،مبا يف ذلك النتائج اليت توصلت إليها جمموعة العمل املفتوحة العضوية ،ويُتوقع نشر التقرير
حبلول نهاية هذا العام .كما سيشكل تقرير جلنة اخلرباء احلكومية الدولية املعنية بتمويل التنمية املستدامة والذي عُرض
على اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف شهر أغسطس̸ آب ،مساهمة رئيسية أخرى ،وهو يتضمن خيارات لتمويل تنفيذ
إطار التنمية املستدامة اجلديد.
من املتوقع أن تبدأ املفاوضات ملا بعد عام  9012يف بداية العام  .9012وستضع هذه املفاوضات جدول األعمال ملا بعد
عام  9012يف خمتلف مكوناته ليتم اعتماده خالل مؤمتر قمة رفيع املستوى يف سبتمرب̸ أيلول  .9012كما أنها ستستكمَل
جبملة أمور منها املؤمتر الثالث حول التمويل من أجل التنمية املٌزمع عقده يف يوليو̸ متوز .9012
وكانت جمموعة واسعة من أصحاب الشأن تشارك يف املشاورات العاملية واإلقليمية والوطنية حول سلسلة من القضايا
املتصلة جبدول أعمال التنمية ملا بعد عام  .9012واندرجت املشاورات غري الرمسية ألصحاب الشأن يف جلنة األمن
الغذائي العاملي يف إطار املشاورة العاملية حول اجلوع واألمن الغذائي والتغذية اليت شارك يف إجرائها كل من برنامج
األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة ،بالتعاون الوثيق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،والفرقة الرفيعة
املستوى املعنية بالتصدي ألزمة األمن الغذائي يف العامل .وقد غطت املشاورات طيفاً واسعاً من القضايا ،مبا يف ذلك سُبل
إشراك اجلهات الفاعلة غري الرمسية بفاعلية يف تنفيذ جدول أعمال التنمية ملا بعد عام  9012ومراقبة التقدم احملرز يف
هذا اجملال .واملهم هو أنه من املتوقع أن يشرتك كل أصحاب الشأن يف تنفيذ جدول األعمال اجلديد  -بدأً باحلكومات
ومروراً باجملتمع املدني ،والقطاع اخلاص ،ومنظمات التنمية ،ومنظومة األمم املتحدة بأسرها ،واملؤسسات البحثية،
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وغريها .بالتالي ،تتسم مراعاة آثار جدول األعمال اجلديد على وضع السياسات ،واتساقها ،والتنسيق يف جمال األمن
الغذائي والتغذية والزراعة املستدامة ،بأهمية كبرية لنجاح التنفيذ.
وستستمر منظومة األمم املتحدة بدعم عملية ما بعد عام  9012من خالل تقديم املساهمات الفنية واملعلومات واملعارف،
واملساعدة على خلق جماالت يعرب فيها خمتلف أصحاب الشأن عن وجهات نظرهم السرتعاء انتباه صانعي القرارات.
أسئلة املناقشة:
 -1ما هي العناصر الرئيسية للمشاركة الفعالة ألصحاب الشأن املتعددين يف جدول أعمال التنمية ملا بعد عام
9012؟
 -9ما هي اآلليات اليت جيب اعتمادها لرصد التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أعمال التنمية ملا بعد عام  ،9012مبا
يف ذلك املساءلة املتبادلة بني أصحاب الشأن؟ وكيف ميكن احلرص على فعالية هذه اآلليات؟
 -3كيف ميكن تعزيز الروابط بني عملية ما بعد عام  9012وجلنة األمن الغذائي العاملي لتحقيق أثر أعمق على
تنفيذ جدول أعمال التنمية ملا بعد عام 9012؟ وما هو الدور الذي ميكن أن تؤديه جلنة األمن الغذائي العاملي
يف الشراكة العاملية اجلديدة1؟
 -2كيف ميكن أن تنعكس عملية جدول أعمال التنمية ملا بعد عام  9012يف مداوالت جلنة األمن الغذائي العاملي
وأنشطتها؟
 -2فريق اخلرباء اإلقليمي :جهود الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا والشراكة اجلديدة من أجل
التنمية يف أفريقيا (نيباد) الرامية إىل تعميم التغذية يف الزراعة
أعلن االحتاد األفريقي عام " 9012سنة الزراعة واألمن الغذائي والتغذية يف أفريقيا" ،كما أن  32من أصل  23بلداً
يشاركون يف حركة "تعزيز التغذية" هم بلدان أفريقية ،ما يعكس التزام قادة هذه القارة بالنهوض باإلنتاج الزراعي
واإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي والتغذية.
تؤدي األغذية والزراعة دوراً أساسياً يف مكافحة مجيع أشكال سوء التغذية ،إال أنه ال يزال هناك تساؤالت حول كيفية
جعل االستثمارات يف الزراعة أكثر "مراعاة للتغذية" .وقد شقت الشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا وشركاؤها
التنمويون أرضاً جديدة من خالل تقديم الدعم إىل  20بلداً لتعميم اعتبارات التغذية يف اخلطط الوطنية لالستثمار الزراعي
اخلاصة بهم بواسطة نهج متعدد القطاعات ،وذلك يف إطار الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا.

 1تنص الفقرة  12من تقرير جمموعة العمل املفتوحة العضوية إىل اجلمعية العامة يف اجلزء "مدخل إىل اقرتاح جمموعة العمل املفتوحةة العضةوية بشةأن
أهداف التنمية املستدامة" ،على ما يلي " :سيتوقف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة على شراكة عاملية للتنمية املستدامة تشارك فيها بفعالية كةل مةن

احلكومات واجملتمع املدني والقطاع اخلاص ومنظومة األمم املتحدة .وستكون آلية استعراض التنفيذ القوية ضرورية لنجاح أهةداف التنميةة املسةتدامة.
كما ستؤدي اجلمعية العامة ،واجمللس االقتصادي واالجتماعي ،واملنتدى السياسي الرفيع املستوى دوراً رئيسياً يف هذا الصدد".
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يهدف احلفاظ على زخم الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا يف األعوام العشرة املقبلة واإلطار االسرتاتيجي للفرتة
 ،9092-9012إىل تعزيز التغذية بنوع خاص .وميكن أن تستفيد كل من توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة
بالسياسات ،واجلهود اليت يبذهلا أعضاء آخرون يف اللجنة من أجل تعزيز مساهمة الزراعة يف القضاء على اجلوع وسوء
التغذية ،من الدروس املستخلصة من جتربة النيباد يف تعميم التغذية يف الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا.
أسئلة املناقشة:
 -1ما هي السمات الرئيسية خلطة االستثمار الزراعي "املراعية للتغذية"؟
 -9ما هي التحديات اليت تواجهها البلدان يف اعتماد اسرتاتيجيات الزراعة "املراعية للتغذية" وما هي الفرص
اليت ميكن اغتنامها لرفع هذه التحديات؟
 -3يف عامل باتت فيه املعدالت املرتفعة لنقص التغذية والنقص يف املغذيات الدقيقة مرتبطة أكثر فأكثر بالعبء
املتزايد للتغذية املفرطة واألمراض غري السارية ،ما هو الدور الذي ميكن أن تؤديه جلنة األمن الغذائي العاملي
للحرص على أن تساهم االستثمارات يف األغذية والزراعة يف أمناط الغذاء السليمة والتغذية اجليدة اليوم ويف
الغد؟
 -2دراسات احلالة القطرية والدروس املستخلصة :احلق يف الغذاء
يف سبتمرب̸ أيلول  ، 9002وبعد عامني من املفاوضات احلكومية الدولية املعقودة بتكليف من "مؤمتر القمة العاملي
لألغذية :مخس سنوا ت بعد االنعقاد" ،أقرت جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورتها الثالثني اخلطوط التوجيهية
الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي القطري (اخلطوط التوجيهية بشأن احلق
يف الغذاء) .وطلبت اللجنة ،يف دورتها التاسعة والثالثني املنعقدة يف أكتوبر̸ تشرين األول  ،9019استعراض التقدم
احملرز على مدى عشر سنوات يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية بشأن احلق يف الغذاء خالل دورتها احلادية واألربعني
(الدورة التاسعة والثالثني للجنة األمن الغذائي العاملي ،البند الثامن ،الفقرة  91دال).
ستناقش البلدان الثالثة ا ملمثلة يف فريق اخلرباء هذا (وهي السلفادور ،واهلند ،واألردن) أفضل املمارسات القطرية
والدروس املستخلصة من تنفيذ اخلطوط التوجيهية بشأن احلق يف الغذاء.
السلفادور
اعتمدت السلفادور يف السنوات األخرية خطوات ملموسة من حيث السياسات والربامج بهدف إعمال احلق يف الغذاء.
وقد أشركت هذه العملية التشاركية خمتلف أصحاب الشأن ،مثل سياستها الوطنية لألمن الغذائي والتغذية واخلطة
االسرتاتيجية الوطنية لفرتة  ،9012-9013اللتني تدعمهما حقوق اإلنسان .إضافة إىل ذلك ،أحرزت السلفادور تقدماً يف
تنفيذ األطر املؤسسية القانونية لضمان االستمرارية.
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اهلند
اعتمدت اهلند قانون األمن الغذائي الوطين عام  9013ما أدى إىل تغيري على الصعيد الرباجمي من النهج املستند إىل
الرفاه إىل آخر مستند إىل احلقوق .وقد أصبحت اهلند مصدر إهلام يف العامل من حيث العدالة االجتماعية للحق يف
الغذاء .كما انها تشكل مثالً حيتذى به لبلد أجرى مناقشات معمقة حول احلق يف الغذاء يف األوساط القانونية وغري
احلكومية.
األردن
صدقت األردن على العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وعلى اتفاقية القضاء على مجيع أشكال
التمييز ضد املرأة ،وعلى اتفاقية حقوق الطفل .كما أنها متلك أحكاماً دستورية واضحة بشأن وضع املعاهدات الدولية
إزاء القوانني الوطنية حبيث تعطي األولوية لألوىل على الثانية .ويشكل ذلك أساساً سليماً حلماية احلق يف الغذاء .فلطاملا
طبقت األردن سياسات حلماية الضعفاء ولضمان النفاذ إىل الغذاء .إال أن البالد تواجه حتديات كبرية بسبب هشاشتها
أمام الصدمات اخلارجية ،وقيود املوارد الطبيعية ،وتغري املناخ.
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