
  CFS 2012/39/5 Add.1        

September 2012 

 

ويرجى من السادة . من أجل احلّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخ   ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة

ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهااملندوبني واملراقبني التكّرم 

 www.fao.org : على العنوان التالي

ME498 Rev1/A 

 A 

 

 العاملي الغذائي األمن جلنة

 الدورة التاسعة والثالثون

 0250تشرين األول /أكتوبر 02-51روما، إيطاليا، 

 اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية

 املسوّدة األوىل

 الغذائياملسوّدة املوّحدة املتفق عليها يف اجللسة العامة جملموعة العمل املفتوحة العضوية للجنة األمن 

 7197متوز /يوليو 92وحزيران /يونيو 72-72

 

 بيان احملتويات

 الفقرات  

  91-9....................................................................... ةمقدمة ومعلومات أساسي  -أواًل

 6-2......................... إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي، ورؤيتها، واألدوار املنوطة بها  -ألف 

  22-7.................................. طبيعة اإلطار االسرتاتيجي العاملي وغرضه وعملية بلورته  -باء 

 24-23............................................................................. التعريفات  -جيم 

 92-91................................ املقبلةاألسباب اجلذرية للجوع، والدروس املستفادة، والتحديات - ثانياًً

 21.................................................. التغذيةاألسباب اهليكلية للجوع وسوء   -ألف 

 26..................................................... املستفادةالتجارب السابقة والدروس   -باء 

 27................................................... األمامالتحديات الناشئة والطريق حنو   -جيم 
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 72-91.......................................................................... الشاملةاألسس واألطر - ثالثًا

 21............................................................... لأللفية ةاألهداف اإلمنائي  -ألف 

 يف سياق األمن اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن دعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف  -باء 

 22.......................................................................  الوطين الغذائي 

 22.................................. املستداممبادئ روما اخلمسة بشأن األمن الغذائي العاملي   -جيم 

 احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي، ومصايد األمساك،اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن   -دال  

 22................................................. الوطينوالغابات يف سياق األمن الغذائي  

 24-23........................................... املعونةاملنتديات رفيعة املستوى املعنية بفعالية   -هاء 

 26-21.............................................. املتحدةإطار العمل الشامل الـُمحَدث لألمم   -واو 

 27...................................................................... أخرىأطر ووثائق   -يزا 

 61-71................................................... أخرىتوصيات للسياسات والربامج وتوصيات   -رابعًا 

 36-21.................................................................... املسارالنهج املزدوج - ألف  

 42-37.............. الزراعةزيادة االستثمارات اليت تراعي أحوال أصحاب احليازات الصغرية يف   -باء 

 46-42................................................. األغذيةمواجهة التقلب املفرط يف أسعار   -جيم 

 41-47.................................... والتغذيةالتصدي للقضايا اجلنسانية يف األمن الغذائي   -دال 

 14-12............... وبيئيًازيادة اإلنتاجية واإلنتاج الزراعي بطريقة مستدامة اجتماعيًا واقتصاديًا   -هاء 

 17-11................................................................................ التغذية  -واو 

 61-15............................................... والغاباتد األمساك يحيازة األراضي ومصا  -يزا 

 65-66.................................... والتغذيةالتصدي لألزمات املمتدة بشأن األمن الغذائي   -حاء 

 917-62............................................................... اجلوعاالحتاد والتنظيم حملاربة - خامسًا

 71-72............................................... القطرياإلجراءات األساسية على املستوى   -ألف 

 52-76......................................... واحملليةحتسني الدعم اإلقليمي للتدابري الوطنية   -باء 

 57-52........... العامليةحتسني الدعم العاملي للتدابري اإلقليمية والوطنية، واالستجابة للتحديات - جيم 

 51-55....................................... باملواردربط السياسات والربامج : لكي حيدث ذلك  -دال 

 222-12......................................................................... الرصد واملتابعة- هاء         

 911.................................................... االهتماماملسائل اليت قد تستوجب مزيدًا من - سادسًا

 حواشي ختامية 



CFS 2012/39/5 Add.1 3 

 

 االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذيةاإلطار 

 ألوىلاملسودة ا

 

يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع مجيع الناس يف مجيع األوقات بإمكانية احلصول املادي واالجتماعي واالقتصادي على 

والركائز . النشاط والصحةأغذية كافية وآمنة ومغذية تليب احتياجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم لكي يعيشوا حياة موفورة 

والبعد . توافر األغذية، وإمكانات احلصول عليها، واستخدامها، واستقرار اإلمدادات منها: األربع لألمن الغذائي هي

 .1التغذوي جزء ال يتجزأ من مفهوم األمن الغذائي ومن عمل جلنة األمن الغذائي العاملي
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 مقدمة ومعلومات أساسية- أواًل

 

مليون طفل دون سن اخلامسة  222من اجلوع، كما يعاني أكثر من  مليون شخص 121ما يقارب  اليوميعاني - 2

، 2221وما أعقبها من أزمة مالية واقتصادية يف  ،2225-2227يف الفرتة ت األزمة الغذائية وقد أد. من سوء التغذية

للتحديات اليومية اليت تواجهها ماليني األسر يف مجيع ، إىل اسرتعاء االهتمام البالغ 2222واليت ال تزال مستمرة يف 

. 2أحناء العامل يف حماولتها التغلب على اجلوع والفقر، والبحث عن سبل معيشة مستقرة تكفل هلا حياة عادلة وكرمية

، ال 2221ل وبرغم اجلهود اليت بذهلا كثريون، والتزام اجملتمع الدولي يف إعالن األلفية بتقليل اجلوع إلي النصف حبلو

 .يزال اجلوع وسوء التغذية املستمران ميثالن القاسم املشرتك للماليني من البشر

 

 واألدوار املنوطة بها ،رؤيتهاوإصالح جلنة األمن الغذائي العاملي، - ألف

 

لغذائي ؤ حوكمة األمن الغذائي والتغذية، اتفقت الدول األعضاء يف جلنة األمن اويف مواجهة ازدياد اجلوع وجتّز- 2

عملية إصالح بعلى البدء  2225تشرين األول /للجنة األمن الغذائي العاملي يف أكتوبر رابعة والثالثنيالعاملي أثناء الدورة ال

يعيد حتديد رؤية  22213وهذا اإلصالح الذي صادقت عليه مجيع الدول األعضاء يف جلنة األمن الغذائي عام . طموحة

املنتدى الدولي واحلكومي الدولي الشمولي األول لطائفة واسعة من أصحاب "هدف تشكيل اللجنة واألدوار املنوطة بها ب

القضاء على اجلوع وضمان األمن  باجتاهامللتزمني بالعمل معًا بصورة متناسقة دعمًا للعمليات اليت تقودها البلدان  صلحةامل

 ".  الغذائي والتغذية لإلنسانية مجعاء

 

ائي مفتوحة جلميع الدول األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األغذية العاملي وعضوية جلنة األمن الغذ- 3

اليت هي دول أعضاء يف األمم املتحدة، ويشمل  املنظمةأو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أو الدول غري األعضاء يف 

اجملتمع وممثلني عن وكاالت وأجهزة األمم املتحدة ذات والية حمّددة يف جمال األمن الغذائي والتغذية؛ : املشاركون فيها

ليمية؛ وممثلني البحوث الزراعية الدولية؛ واملؤسسات املالية الدولية واإلق ظمات غري احلكومية وشبكاتها؛ ونظماملدني واملن

اعتماد قرارات جلنة األمن الغذائي العاملي على أساس  ويتّم. عن احتادات القطاع اخلاص واملؤسسات اخلريية اخلاصة

 . حبقوق تصويت يت تتمتع وحدهاالتوافق بني الدول األعضاء 

 

م فيه البلدان بتنفيذ اخلطوط السعي إىل قيام عامل متحّرر من اجلوع تقو"ورؤية جلنة األمن الغذائي العاملي هي - 4

األدوار الرئيسية قد مّت تعريف و 4".حلق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي القطريوجيهية الطوعية لإلعمال املّطرد باالت

للتشجيع على تنسيق أفضل على  بتوفري منرب بصورة تدرجيية، ، واملقَرر تنفيذهااملنوطة بلجنة األمن الغذائي العاملي

رة إىل البلدان ستوى العاملي، واإلقليمي، والوطين؛ والتشجيع على تالقي السياسات؛ وتيسري الدعم وتقديم املشوامل

  .5املمارسات الفضلى على خمتلف األصعدة واألقاليم؛ وتعزيز املساءلة وتقاسم
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منظمة من خالل إنشاء فريق خرباء رفيع  وتدعم املناقشات وعملية اختاذ القرارات يف جلنة األمن الغذائي خربٌة- 1

األغذية والزراعة  منظمةوأنشأ مؤمتر . حبيث تكون قراراتها وتوصياتها مبنّية على أدّلة متينة ووأحدث املعارفاملستوى 

ة ، والصندوق الدولي للتنمياملنظمة، مع أمانة مشرتكة تتأّلف من املنظمةجلنة األمن الغذائي العاملي كلجنة تستضيفها 

  .الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي

 

وقد ُطلب إىل األطراف غري احلكوميني تنظيم أنفسهم بصورة تلقائية من أجل تسهيل تفاعلهم وعملهم مع - 6

ويف الوقت ذاته، تتناقش بلدان، ومنظمات . آلية اجملتمع املدني، وآلية القطاع اخلاصاللجنة، وهذا ما أّدى إىل إنشاء 

 وارتباطها مببادراتها جلنة األمن الغذائي العاملي طرق تعميق مشاركتها يفشأن بصورة ناشطة بليات عديدة إقليمية، وآ

 . ومداوالتها

 

 طبيعة اإلطار االسرتاتيجي العاملي وغرضه وعملية بلورته  -باء

 

هو وثيقة وحيدة نابضة باحلياة من املقرر اعتمادها من  لألمن الغذائي والتغذية إن اإلطار االسرتاتيجي العاملي- 7

الذي تقوم به  املنّسق بتحسني التنسيق، وتوجيه العملها غرضويتمثل . جانب االجتماع العام للجنة األمن الغذائي العاملي

األولويات  وسوف يّتسم اإلطار االسرتاتيجي العاملي باملرونة حبيث يتكّيف مع. صلحةجمموعة واسعة من أصحاب امل

مرجع فريد للتوصيات األساسية و إطار شامل وتتمثل القيمة الرئيسية املضافة لإلطار االسرتاتيجي العاملي يف توفري. املتغّيرة

املتعلقة باسرتاتيجيات األمن الغذائي والتغذية، والسياسات والتدابري اليت مت التحقق من صحتها بفضل امللكية الواسعة، 

 .ور اليت وفرتها جلنة األمن الغذائي العامليواملشاركة والتشا

 

خطوطًا توجيهية وتوصيات لتحفيز تدابري متماسكة وهو يوّفر . صك غري ملزم قانونًاواإلطار االسرتاتيجي العاملي - 5

على ، مع التأكيد يف نفس الوقت صلحةعلى املستويات العاملية واإلقليمية والقطرية من جانب طائفة كاملة من أصحاب امل

املسؤولية األولية اليت تقع على كاهل احلكومات، والدور املركزي للملكية القطرية لربامج مكافحة انعدام األمن الغذائي 

 .وسوء التغذية

 

 وواضعي السياسات القرارات انعيموجه إلي ص يشّدد على اتساق السياسات، وهو واإلطار االسرتاتيجي العاملي- 1

املسؤولني عن جماالت السياسات اليت هلا تأثري مباشر أو غري مباشر على األمن الغذائي والتغذية، مثل سياسات التجارة 

وجيب تفسري وتطبيق هذه اخلطوط التوجيهية والتوصيات مبا يّتفق مع . والصحة والسياسات االقتصادية واالستثمارية

ينبغي لإلطار االسرتاتيجي العاملي أن يكون أداة مهمة لتزويد كذلك، و. سساتالسياسات الوطنية، والنظم القانونية، واملؤ

، واملنظمات والوكاالت اإلنسانية ووكاالت التنمية ،الشركاء يف املواردو ،السياسات والقرارات صانعوالتدابري اليت يتخذها 

املدني، والقطاع اخلاص، واملنظمات غري  ومؤسسات البحوث، ومنظمات اجملتمع ،واملؤسسات املالية ،الدولية واإلقليمية
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اآلخرين ذوى الصلة العاملني يف جمالي األمن الغذائي والتغذية على املستويات  صلحةاحلكومية، ومجيع أصحاب امل

 . العاملية، واإلقليمية والقطرية

 

تماع العام للجنة األمن الغذائي ويوّحد اإلطار االسرتاتيجي العاملي التوصيات ذات الصلة اليت مّت اعتمادها يف االج- 22

اخلربات وتوجيهية، وعمليات تنسيق أخرى قائمة على مجيع املستويات؛  ًا، وخطوطًاالعاملي، ويأخذ يف االعتبار أطر

وهو يهدف إىل أن . على الصعيد القطري؛ واملمارسات الفضلى، والدروس املستفادة، واملعارف املبنية على إثباتات اجلردو

حالة التوافق القائمة بني احلكومات، مع مدخالت من جانب الطائفة الكاملة من  - حنو غري شامل على - يعكس

يف جلنة األمن الغذائي العاملي، مبا يف ذلك الشركاء يف املوارد، واملنظمات الدولية، واألوساط األكادميية،  صلحةأصحاب امل

واإلطار االسرتاتيجي العاملي، بصفته صّك . القطاع اخلاصومصارف التنمية، واملؤسسات، ومنظمات اجملتمع املدني، و

ديناميكي، سوف ُيحَدث كّل سنة إلدراج القرارات والتوصيات اليت يعتمدها االجتماع العام للجنة األمن الغذائي العاملي، 

 .وفقًا ملا هو مالئم

 

، فإن النسخة األوىل من اإلطار لعامليعام للجنة األمن الغذائي اشيًا مع الوالية املمنوحة لالجتماع الاومت- 22

ستفيد ت يوه. بينها تضمن االتساقلها، وأن كّمتأن  ومن شأنها، تستفيد من عدد من األطر السابقة االسرتاتيجي العاملي

واإلعالن العاملي  ،6بصفة خاصة من خطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية، وإعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي

يف سياق األمن  كاٍفغذاء ة لدعم اإلعمال املطرد للحق يف واخلطوط التوجيهية الطوعي ،22217 مة العاملية لألمن الغذائيللق

، ومصايد األمساك، والغابات يف سياق ، واخلطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة املسؤولة حليازة األراضي8الغذائي الوطين

  . 9األمن الغذائي الوطين

 

إطار األمم املتحدة : وتشمل الوثائق األخرى اليت أسهمت يف إعداد اإلطار االسرتاتيجي العاملي، وال تقتصر على- 22

والتقييم  ،11بشأن األمن الغذائي العاملي( G–8) ةلثمانيا جملموعة بيان الكويال املشرتك، و10لعمل الشامل احملّدثل

طريق حتسني االستفادة من  طةخارإطار و، و12الدولي للمعرفة والعلم والتكنولوجيا يف اجملال الزراعي من أجل التنمية

وباإلضافة إلي األطر العاملية، . 14، واإلعالن النهائي للمؤمتر الدولي املعنى باإلصالح الزراعي والتنمية الريفية13التغذية

 .يف ذلك قد أسهم هو اآلخر 15مية مثل الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقياهناك عدد من األطر اإلقلي
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 ( 1) التعريفات- جيم

 

( 2) األمن الغذائي
 

يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع مجيع الناس يف مجيع األوقات بإمكانية احلصول املادي واالجتماعي واالقتصادي على 

والركائز . احتياجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم لكي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة أغذية كافية وآمنة ومغذية تليب

والبعد . توافر األغذية، وإمكانات احلصول عليها، واستخدامها، واستقرار اإلمدادات منها: األربع لألمن الغذائي هي

 .16ذائي العامليالتغذوي جزء ال يتجزأ من مفهوم األمن الغذائي ومن عمل جلنة األمن الغ

 

 احلق يف غذاٍء كاٍف

 :2166لعام   17يف العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األطراف أقرت الدول- 23

 
وحبقه يف )...( حبق كل شخص يف مستوى معيشي كاٍف له وألسرته، يوفر ما يفي حباجاتهم من الغذاء "... 

احلق األساسي لكل إنسان يف التحرر من "، وكذلك (من املادة  الفقرة " )حتسني متواصل لظروفه املعيشية

(.من املادة  الفقرة " )اجلوع

 

للحق يف غذاء كاٍف  تعريفًا 18املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وقد أعطت جلنة األمم املتحدة- 24

 :على النحو التالي

 

يتحقق احلق يف غذاء كاٍف عندما يتمكن كل رجل وامرأة وطفل، مبفردهم أو مع آخرين، من احلصول املادي "

)...( احلق يف الغذاء الكايف يقتضي وفحوى . واالقتصادي يف مجيع األوقات على غذاء كاٍف أو وسائل شرائه

توافر األغذية كّمًا ونوعًا بدرجة تكفي لتلبية احلاجات التغذوية لألفراد، ودون احتوائها على مواد ضارة، وأن 

تكون مقبولة يف ثقافة ما، وإمكانية احلصول على تلك األغذية بطرق مستدامة ال تتعارض مع التمتع حبقوق 

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

 

                                                      
لصيادين لغاية هذه الوثيقة، تشمل اإلشارة إىل صغار منتجي األغذية أو إىل أصحاب احليازات الصغرية، والعاملني يف جمالي الزراعة واألغذية، وا (1)

ة األمن الغذائي، وثيقة إصالح جلن)وينبغي إيالء أهمية خاصة إىل النساء والشباب . التقليديني، والرعاة، والسكان األصلّيني، والذين ال ميلكون أراٍض

CFS:2009/2 Rev.2, p. 11, ii.) 

األمن "، و"األمن الغذائي"سوف ينظر االجتماع العام للجنة األمن الغذائي العاملي يف خيارات لتوحيد واتساق املصطلحات املتصلة باستخدام  (2)

بشأن هذا التوحيد من جانب االجتماع العام للجنة األمن الغذائي  وبانتظار قرار". األمن الغذائي والتغذوي"، و"األمن الغذائي والتغذية"، و"التغذوي

، على أن ُيحَدث باستمرار يف الوثيقة يف "األمن الغذائي والتغذية"العاملي، فإن املسودة األوىل من اإلطار االسرتاتيجي العاملي سوف تستخدم مصطلح 

 .املسوّدات املقبلة عند الضرورة
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 والتحديات املقبلة ، والدروس املستفادة،األسباب اجلذرية للجوع- ثانياًً
 

 األسباب اهليكلية للجوع وسوء التغذية- ألف

 
من أجل حتديد ووضع من الضروري فهم األسباب اهليكلية واألساسية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية - 21

وترد أدناه قائمة داللية، وغري . أولويات التدابري الالزمة لرتويج األمن الغذائي والتغذية واحلق يف غذاء كاف جلميع الناس

 :19التغذية واليت جرى مجعها من جمموعة واسعة من املصادرشاملة، للعوامل اليت قد تساهم يف اجلوع وسوء 

 

 احلوكمة ( أ)

 
غياب هيكليات احلوكمة املالئمة لضمان االستقرار املؤسسي، والشفافية، واملساءلة، وحكم  (2)

القانون، وعدم التمييز، ما يؤدي إىل اختاذ قرارات فاعلة ويدعم احلصول على األغذية 

 على؛والوصول إىل مستويات معيشة أ

وهي عوامل تؤدي دورًا رئيسيًا يف تعميق اجلوع وانعدام احلروب، والنزاعات، ونقص األمن  (2)

األمن الغذائي؛ ويف الدول اهلشة، فإن النزاعات، وانعدام االستقرار السياسي، واملؤسسات 

 ؛الضعيفة تعمل على تفاقم انعدام األمن الغذائي

حنو مالئم، وعدم ترتيب أولويات مكافحة عدم وجود التزام سياسي رفيع املستوى على  (3)

دات وااللتزامات هاجلوع وسوء التغذية على حنو مالئم، مبا يف ذلك الفشل يف تنفيذ التع

 السابقة، ومساءلة غري كافية؛ 

اتساق غري مالئم يف جمال وضع السياسات وترتيب األولويات يف السياسات، واخلطط،  (4)

وسوء التغذية، وانعدام األمن الغذائي، مع الرتكيز والربامج، والتمويل ملواجهة اجلوع، 

 ف والذين يعانون انعدامًا يف األمن الغذائي؛عورة خاصة على السكان األضبص

خدمات حكومية غري مالئمة يف املناطق الريفية، ومشاركة غري كافية من جانب ممثلي  (1)

 عيشتها؛اجملتمعات احمللية يف عمليات اختاذ القرارات اليت تؤثر على سبل م

جتّزؤ التعاون والتمويل، وتشّتت املساعدة يف عدد كبري من املشاريع اليت تفتقر إىل احلجم  (6)

 .لتؤثر بشكل ملحوظ، وتثقل تكاليف اإلدارة املرتفعة

 
 املسائل االقتصادية ومسائل اإلنتاج ( ب)

وعدم وجود أعمال ما يؤدي إىل ارتفاع البطالة غالبا الفقر وعدم إمكانية الوصول إىل الغذاء،  (2)

الئقة؛ وغياب نظم احلماية االجتماعية؛ والتوزيع غري املنصف للموارد اإلنتاجية كاألرض، 

واملياه، واالئتمان، واملعرفة؛ وعدم وجود القوة الشرائية لدى العمال ذوي األجور املنخفضة 

 وفقراء الريف واحلضر؛ واخنفاض إنتاجية املوارد؛

 اعي؛عدم النمو يف اإلنتاج الزر (2)
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يشّجع عدم وجود نظام جتاري متعّدد األطراف منفتح، وغري متييزي، ومنصف، وشفاف إن  (3)

 ؛الزراعة والتنمية الريفية يف البلدان النامية قد يساهم يف انعدام األمن الغذائي يف العامل

انعدام األمن املستمر حليازة األراضي واحلصول على األراضي، واملياه، وموارد طبيعية أخرى،  (4)

 وخباصة للمزارعات؛

عدم كفاية االستثمارات الدولية والوطنية يف القطاع الزراعي والبنية التحتية الريفية، وخباصة  (1)

 ملنتجي األغذية على نطاق صغري؛

 ول املنتجني إىل التكنولوجيات، واملدخالت، واملؤسسات ذات الصلة؛عدم إمكانية وص (6)

 ني يف النظم الزراعية؛الرتكيز على حنو غري كاٍف على اإلنتاج احليوا (7)

 بعد احلصاد، وتوفري الوصول إىل األسواق؛ ما عدم وجود بنية حتتية مالئمة لتقليص خسائر (5)

 هدر الغذاء؛مستويات عالية من  (1)

 .غياب املساعدة الفنية الشاملة ملنتجي األغذية (22)

 
 املسائل الدميوغرافية واالجتماعية ( ج)

كاٍف إىل دور املرأة ومساهمتها، ونقاط ضعفها اخلاصة يف ما يتعّلق بسوء  عدم إيالء اهتمام (2)

ييز القانوني والثقايف اليت تعاني منها؛ وهي تشمل أوجه مالتغذية، وخمتلف أشكال الت

 عاَلج بصورة مالئمة؛الضعف التغذوي للنساء واألطفال، واليت قّلما ُت

وسع العمراني، واهلجرة من الريف إىل احلضر، النمو السكاني، والت: التغيريات الدميوغرافية (2)

والعمالة الريفية، وانعدام الفرص لتنويع سبل املعيشة؛ وتزايد عدم التكافؤ بني فئات السكان 

داخل البالد؛

عدم وجود نظم محاية اجتماعية فعالة، مبا يف ذلك شبكات األمان؛ (3)

يني، واملشّردين داخليًا أو التهميش والتمييز ضد اجلماعات املعّرضة مثل السكان األصل (4)

الالجئني، واالستبعاد االجتماعي والثقايف الذي يتعّرض له معظم ضحايا انعدام األمن الغذائي 

وسوء التغذية؛

احملّددات االجتماعية لسوء التغذية، مبا يف ذلك احلصول على املاء اآلمن والتصحاح، ورعاية  (1)

األم والطفل، والرعاية الصحية اجليدة؛

االستهالك غري : ية من األمراض املتعلقة بانعدام األمن الغذائي والتغذوي ومعاجلتهاالوقا (6)

املغذيات الدقيقة األساسية،  غيابيصاحبه غالبًا ما  ب واالستهالك املفرط لألغذية الذياملناس

 ميكن أن يسبب مشاكل خطرية للصحة، مبا يف ذلك سوء التغذية والبدانة؛

الكتابة والقراءة اليت تؤثر على نقص التغذية، مبا يف ذلك واإلملام بمستويات التعليم اخنفاض  (7)

.املمارسات السلوكية/طريقة التغذية الضارة

.بتغذية الرّضع والطفولة املبكرةعدم توفري دعم مالئم حلماية املمارسات الفضلى املتصلة  (5)
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 البيئة/املناخ (د)

واالستجابة إليها هو عامل يساهم يف عدم االستعداد على حنو مالئم ملواجهة الكوارث إن  (2)

ويتعرض أولئك الذين يعانون من انعدام . اجلوع، ما يؤثر على مجيع أبعاد األمن الغذائي

األمن الغذائي، وكثري منهم يعيشون يف مناطق مهمشة، لألخطار الطبيعية بصورة غري 

 متناسبة، وهم األقل قدرة على مواجهة آثارها؛

 ة واستنفاد املوارد الطبيعية، وخباصة التنّوع البيولوجي؛تدهور النظم اإليكولوجي (2)

آثار تغّير املناخ على الزراعة، مبا يف ذلك تدهور األراضي، وتزايد عدم اليقني بشأن غاّلت  (3)

احملاصيل، واشتداد الفياضانات وحاالت اجلفاف؛ وتأثرياته أيضًا على الفئات السكانية 

 األضعف؛

 ى حنو غري مستدام؛استخدام املوارد الطبيعية عل (4)

عدم إيالء انتباه كاٍف إىل مصايد األمساك املستدامة، وإدارة الغابات وصونها، كعامل للحفاظ  (1)

 . على مساهمتها يف األمن الغذائي

 
 التجارب السابقة والدروس املستفادة  -باء

 

من أن انتشار اجلوع وسوء يتضح من النتائج اليت حتققت على مدى العقود العديدة املاضية أنه على الرغم - 26

، وهلذا فقد ازدادت األعداد الفعلية للسكان 20التغذية قد اخنفض، فإن ذلك حدث مبعدل ال يتناسب مع النمو السكاني

ربز احلاجة إىل تركيز أكثر فاعلية من جانب مجيع العاملني وهذا ُي. الذين يعانون من اجلوع وسوء التغذية بصورة مزمنة

إىل  ملصلحةوحيتاج مجيع أصحاب ا. األكثر إحلاحًا؛ وهى عملية ُصمم اإلطار االسرتاتيجي العاملي لدعمهاعلى التحديات 

االستفادة من الدروس املستفادة، واستخالص الِعَبر العميقة اليت ميكن وضعها يف االعتبار عند وضع اسرتاتيجيات أكثر 

 :يلي، من دون أن تقتصر عليهما  وتشمل هذه الدروس. فاعلية لألمن الغذائي والتغذية

 

 جيب أن تكون الربامج اإلمنائية مملوكة للبلد وخاضعة لتوجيهه؛ (أ)

على  صلحةالنظم الفعالة للحوكمة ضرورية على املستوى القطري، على أن يشارك فيها أصحاب امل (ب)

، ومسؤولة، مجيع املستويات، وأن تضّم مؤسسات وهيكليات، وعمليات الختاذ القرارات تكون فعالة

 وشفافة لضمان السالم وحكم القانون، وهي عناصر أساسية يف بيئة مؤاتية لألعمال؛

إن مشاركة النساء كعناصر رئيسية فاعلة يف الزراعة جيب تأكيدها، نظرا ملساهمتها احملتملة يف إنتاج  (ج)

لذي يعانني منه حبرمانهن األغذية اليت تستهلكها البلدان النامية، مع اإلنهاء يف نفس الوقت للتمييز ا

من احلصول على األصول اإلنتاجية وعلى املعرفة عن طريق خدمات اإلرشاد الزراعي، واخلدمات 

املالية اليت تسفر عن اخنفاض اإلنتاجية وتوسيع نطاق الفقر؛

ضرورة احلؤول دون انتقال اجلوع وسوء التغذية من جيل إىل جيل، مبا يف ذلك من خالل التعليم  ( د)

 وتشجيع تعّلم القراءة والكتابة يف صفوف النساء والفتيات؛
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ضرورة تكثيف مكافحة الصيد غري الشرعي، وغري املبَلغ عنه، وغري املنَظم على املستويات الوطنية،  (هـ)

 واإلقليمية، والعاملية؛

من خالل االستثمار يف  هدر األغذيةضرورة تقليص املستويات العالية من خسائر ما بعد احلصاد و ( و)

وإعادة تدوير حتسني البنية التحتية الريفية، مبا فيها االتصاالت، والنقل، والتخزين، وكفاءة الطاقة، 

  هدر األغذية من جانب املستهلك؛النفايات على امتداد سلسلة القيمة؛ وتقليص 

كذلك حمتواها من السعرات مهمة، وهي عناصر عها إن جودة األغذية املستهلكة، وسالمتها، وتنّو (ز)

 احلرارية؛

إن ضمان حصول الفقراء والفئات الضعيفة على الغذاء يف مجيع األوقات أمر حيتاج إىل برامج محاية  (ح)

 اجتماعية موجهة وجيدة الصياغة، وإىل شبكات أمان؛

قة يف تصميم ضرورة إشراك املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية واجملتمعات احمللية بصورة وثي ( ط)

 وختطيط وتنفيذ الربامج واملشاريع مبا يف ذلك برامج البحوث؛

ضرورة اإلقرار بأهمية زيادة االستثمارات املسؤولة من جانب القطاع اخلاص يف الزراعة كنشاط  ( ي)

 اقتصادي، وخباصة دور منتجي األغذية على نطاق صغري كمستثمرين، والتشجيع عليها؛

ع يف منو اإلنتاجية الزراعية، ويف الوقت نفسه تفادي االنعكاسات السلبية على من أجل عكس الرتاج (ك)

االستدامة البيئية، مثة ضرورة لتطوير التكنولوجيا ونقلها؛ وللبحوث يف القطاعني العام واخلاص 

 ؛وتطويرها؛ وخلدمات اإلرشاد

ك املمارسات الزراعية اإليكولوجية أنها أثبتت اإلدارة السليمة للنظم اإليكولوجية واملوارد الطبيعية وكذل ( ل)

مهمة يف حتسني االستدامة الزراعية، وزيادة دخول منتجي األغذية، وصمودهم يف مواجهة تغري 

 ؛21املناخ

أهمية املعارف احمللية يف ترويج األمن الغذائي، وخباصة أن األخري يتأثر بالقدرة على إدارة األصول  ( م)

.ويتكيف مع التأثريات احمللية لتغري املناخ الطبيعية والتنوع البيولوجي

 

 التحديات الناشئة والطريق حنو األمام- جيم

 
من خالل النظر إىل املستقبل، سيكون من الضروري مواجهة عدد من التحديات الناشئة يف جمالي األمن الغذائي - 27

 :وتشمل هذه التحديات بصورة خاصة. والتغذية

  الذين تتزايد أعدادهم، ولديهم أفضليات  احلضر والريفتلبية احلاجات الغذائية والتغذوية لدى سكان

 غذائية متغرية؛

 زيادة اإلنتاج الزراعي املستدام واإلنتاجية؛ 

 تعزيز املقاومة لتغّير املناخ؛ 

 إجياد حلول مستدامة للتنافس املتنامي على املوارد الطبيعية . 
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 واألطر الشاملةاألسس - ثالثًا

 

تشمل خطة هي و. م عدد من األطر الشاملة مبادئ واسرتاتيجيات رئيسية لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةيقّد- 25

واإلعالن اخلتامي للقمة العاملية لألمن ، 22القمة العاملي لألغذية وإعالن روما بشأن األمن الغذائي العاملي مؤمتر عمل

، يف سياق األمن الغذائي الوطين يف غذاء كاٍف اإلعمال املطرد للحقلدعم  التوجيهية الطوعية، واخلطوط 222123الغذائي 

العهد ، وواخلطوط التوجيهية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي، وكذلك إطار العمل الشامل التابع لألمم املتحدة

احلق اإلنساني يف غذاء كاف، ومجيع القوانني الدولية  الدولي بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي أقّر

وتتمتع أطر العمل التالية بأهمية خاصة التصاهلا بصفة . السارية ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية وحقوق اإلنسان

 :خاصة باألمن الغذائي والتغذية

 

 24األهداف اإلمنائية لأللفية- ألف

 

توفر األهداف اإلمنائية لأللفية التابعة لألمم املتحدة إطارًا يشمل مثانية أهداف إمنائية شاملة وحمددة يتوجب - 21

للقضاء على الفقر وتشمل األهداف اإلمنائية لأللفية غايات وأهدافًا . للتصدي للفقر املدقع واحلرمان 2221تنفيذها حبلول 

ي؛ وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛ وخفض معّدل وفيات األطفال؛ تعميم التعليم االبتدائاملدقع واجلوع؛ و

، واملالريا، وأمراض أخرى؛ وكفالة نقص املناعة البشريةفريوس / سية؛ ومكافحة مرض اإليدزاوحتسني الصحة النف

خفض نسبة ذلك أن  :تكافلةهداف اإلمنائية لأللفية مواأل. االستدامة البيئية، وتطوير شراكات دولية من أجل التنمية

 . حتقيق األهداف اإلمنائية األخرى لأللفية يساهم بصورة رئيسية يف (أ -2اهلدف ) األشخاص الذين يعانون من اجلوع 

 

 يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين اإلعمال املطرد للحقدعم اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن - باء

 
فهي تدعو إىل أن يكون احلق يف غذاء . لألمن الغذائي والتغذية شاماًل التوجيهية الطوعية إطارًاتوفر اخلطوط - 22

كاٍف هو اهلدف الرئيسي لسياسات األمن الغذائي، وبراجمه، واسرتاتيجياته، وتشريعاته؛ وأن مبادئ حقوق اإلنسان 

هي اليت توجه األنشطة ( ية، والتمكني، وسيادة القانوناملشاركة، واملساءلة، وعدم التمييز، والشفافية، والكرامة اإلنسان)

الـُمصَممة لتحسني األمن الغذائي؛ وأنه يلزم أن تعمل السياسات، والربامج، واالسرتاتيجيات، والتشريعات على تعزيز 

يس متكني أصحاب احلقوق ومساءلة من تقع عليهم مسؤولية أداء الواجب، مبا يعزز مبادئ احلقوق وااللتزامات ول

 .اإلحسان والصدقات

 

 مبادئ روما اخلمسة بشأن األمن الغذائي العاملي املستدام- جيم

 

توفر مبادئ روما اخلمسة بشأن األمن الغذائي العاملي املستدام، اليت اعتمدتها القمة العاملية لألمن الغذائي يف - 22

على  صلحةلدعم العمل املنسق من جانب مجيع أصحاب امل قوية ، دعامة اسرتاتيجية2221تشرين الثاني /روما يف نوفمرب

 :النهج املزدوج املسار جتاه حماربة اجلوع ىاملستويات العاملية واإلقليمية والقطرية، بينما تتبن
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  االستثمار يف اخلطط ذات امللكية القطرية، والرامية إىل توجيه املوارد إىل برامج وشراكات : املبدأ

.ة إىل النتائججيدة التصميم ومستند

  تعزيز التنسيق االسرتاتيجي على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية لتحسني احلوكمة، : املبدأ

االزدواجية يف اجلهود، وحتديد الثغرات على صعيد  وزيع املوارد على حنو أفضل، وتاليفوتشجيع ت

.االستجابة

  ار وشامل لألمن الغذائي يتألف مما يليبذل قصارى اجلهد إلتباع نهج مزدوج املس: املبدأ:

( )إجراءات مباشرة للمعاجلة الفورية للحد من اجلوع يف صفوف الفئات السكانية األضعف؛ ( )

وبرامج متوسطة وطويلة األجل يف ميادين الزراعة املستدامة، واألمن الغذائي، والتغذية، وبرامج التنمية 

.يف غذاء كاٍف اإلعمال املطرد للحقلفقر، مبا يف ذلك جوع واالريفية الستئصال األسباب اجلذرية لل

  ضمان أن يؤدي النظام املتعدد األطراف دورًا قويًا من خالل إدخال حتسينات مستدامة على : املبدأ

.صعيد كفاءة املؤسسات املتعددة األطراف، وقدرتها على االستجابة والتنسيق، وفعاليتها

  الشركاء التزامًا مستدامًا وكبريًا باالستثمار يف الزراعة واألمن الغذائي  ضمان التزام مجيع: املبدأ

والتغذوي، مع توفري املوارد الالزمة يف التوقيت املناسب وبصورة موثوقة، واملوجهة للخطط والربامج 

.املتعددة السنوات

 

 ،ايد األمساكاخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي، ومص-  دال

 والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين

 

اخلطوط على  2222أيار /صادقت جلنة األمن الغذائي العاملي يف دورتها اخلاصة الثامنة والثالثني يف مايو- 22

وهي توّفر مرجعًا وتوجيهات لتحسني حوكمة حيازة األراضي، ومصايد األمساك، . التوجيهية الطوعية بشأن احليازة

ُأنظر )يف غذاٍء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين  اإلعمال املطرد للحقوالغابات لتحقيق األمن الغذائي للجميع، ودعم 

  (.62 ، ص(ز) 4اجلزء 

 

 املنتديات رفيعة املستوى املعنية بفعالية املعونة- هاء
 
، وهي تنطبق على البلدان إىل سلسلة من املبادئ اخلمسة األساسية  25يستند إعالن باريس وبرنامج عمل أكرا- 23

 :اليت التزمت بها

 

 جيب أن تضع البلدان النامية سياساتها واسرتاتيجياتها التنموية، وأن تدير عملها يف جمال : امللكية

.  التنمية يف امليدان

 جيب أن تنسق اجلهات املاحنة معونتها مع األولويات احملَددة يف اسرتاتيجيات التنمية : التنسيق

.الوطنية يف البلدان النامية
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 لتاليف االزدواجية  فيما بينهاملاحنة بتنسيق عملها التنموي جيب أن تقوم اجلهات ا: املواءمة

.والتكاليف املرتفعة بالنسبة إىل البلدان الفقرية

  جيب أن ُيرّكز مجيع األطراف املعنيني باملعونة على حنو أكرب على نتائج : النتائجاإلدارة لتحقيق

. املعونة، والفرق امللموس الذي حتدثه يف حياة الفقراء

 أمام جيب أن تكون اجلهات املاحنة والبلدان النامية مسؤولة بصورة أكثر شفافية : لة املتبادلةاملساء

بعضها البعض بالنسبة إىل استخدام أموال املعونة، وأمام مواطنيها وبرملاناتها بالنسبة إىل تأثريات 

. املعونة

 

 من أجلاملبادئ اليت متثل األساس للتعاون الفعال  ، بالنسبة إىل الذين التزموا بها،26د شراكة بوسانحتّد- 24

هذه املبادىء ملكية أولويات التنمية من جانب البلدان النامية،  وتشمل. بني اجلهات املاحنة والبلدان الناميةلتنمية ا

جماالت  ضمنوتت. والرتكيز على النتائج، والشراكات الشاملة من أجل التنمية، والشفافية واملساءلة أمام بعضها البعض

تشجيع التنمية املستدامة يف حاالت النزاع واهلشاشة، والشراكات لتعزيز املقاومة، وخفض قابلية التأثر يف العمل الفوري 

من أجل التنمية املستدامة، ومكافحة الفساد والتدفقات غري  ني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثيوجه األزمات، والتعاون ب

 . والتنمية، ومتويل تغّير املناخ الشرعية، والقطاع اخلاص

 

 إطار العمل الشامل الـُمحَدث لألمم املتحدة- واو

 
ق على مستوى منظومة األمم املتحدة لدعم التدابري القطرية اليت إطار العمل الشامل احملدث هو نهج منّسإن - 21

وبهذه الصفة، ليس صكًا متعدد األطراف أو صكًا  .تؤدى إىل سبل معيشة ريفية مستدامة وصامدة وإىل أمن غذائي وتغذوي

فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية باألزمة العاملية لألمن الغذائي التابعة ملنظومة األمم املتحدة وقد وضعت .  حكوميًا دوليًا

املوجزة إلطار العمل باملسوّدة  2222، واسُتكِملت عام 2222، ومت حتديثها يف 2225متوز /أول إطار عمل شامل يف يوليو

 .الشامل لألمم املتحدة

 
مسارات مزدوجة إزاء األمن الغذائي : إطار العمل الشامل احملَدث عشرة مبادئ رئيسية للعمل هي موجز يقدمو- 26

والتغذوي؛ احلاجة إىل نهج شامل؛ وجود أصحاب احليازات الصغرية وخباصة النساء يف صميم هذه التدابري؛ وزيادة 

مزيد من االستثمارات األفضل يف األمن الغذائي والتغذوي؛ وأهمية وجود ؛ وعلى قدرة صمود سبل املعيشة األسريةالرتكيز 

واملتعددة القطاعات؛ وااللتزام السياسي  صلحةأسواق وجتارة مفتوحة وحسنة األداء؛ وقيمة الشراكات املتعددة أصحاب امل

 . لة عن النتائجء توجهها البلدان بدعم إقليمي؛ واملسااملستدام واحلوكمة اجليدة؛ واالسرتاتيجيات اليت
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 أطر ووثائق أخرى- يزا

 

إن عددًا من الوثائق، والصكوك، واخلطوط التوجيهية، والربامج األخرى توّفر مبادىء واسرتاتيجيات قد تكون - 27

 :وهي تتضمن. تحقيق األمن الغذائيبذات صلة 

  2151اتفاقية حقوق الطفل عام 

  2152املدّونة الدولية بشأن تسويق بدائل لنب األم لعام 

  2171اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 

  2113إعالن القضاء على العنف ضد املرأة عام 

  2111خطة عمل بيجني لضمان حقوق املرأة عام 

  261، و15، و57اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

  للمعرفة والعلم والتكنولوجيا يف اجملال الزراعي من أجل التنميةالتقييم الدولي 

 اإلعالن اخلتامي الصادر عن املؤمتر الدولي لإلصالح الزراعي والتنمية الريفية 

 إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 

 إطار وخارطة طريق مبادرة حتسني مستوى التغذية. 

 

 مج وتوصيات أخرىتوصيات للسياسات والربا- رابعًا

 
يف غذاٍء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين، ويف سياق األطر  اإلعمال املطرد للحقمع األخذ يف االعتبار - 25

األسباب الكامنة  إىلبشأن استجابة السياسات املناسبة الرئيسية اليت ورد وصفها يف الفصل الثالث، مثة توافق دولي واسع 

جلنة  يف ىل القرارات اليت مّت التوصل إليها إ الفصلالتوصيات يف هذا  ستندوت. يف عدد من املناطق وراء اجلوع وسوء التغذية

ليست القائمة  لكن هذه. ، حيث تتأتى التوصيات عن مصادر أخرى(واو)و( هاء)، باستثناء اجلزأين األمن الغذائي العاملي

اإلطار االسرتاتيجي العاملي بصورة منتظمة حبيث يراعي مقررات  إذ جيري حتديثشاملة وسوف تتطور مع مرور الوقت 

أما التوصيات الناجتة عن املناقشات واليت صادقت عليها جلنة األمن الغذائي العاملي فسوف . جلنة األمن الغذائي العاملي

ن اجملاالت اليت تشهد ثغرات عددًا مدِرج الفصل السادس وٌي. ُتدرج يف النسخ املستقبلية من اإلطار االسرتاتيجي العاملي

 . بها يف توافق اآلراء يف مسائل السياسات معرتفًا

 

 27النهج املزدوج املسار- ألف

 

وحيتاج النهج املزدوج املسار، املوحد يف ممارسات منظومة األمم املتحدة والذي متت املصادقة عليه كجزء من - 21

د وعاجل لكل من التدخالت القصرية األجل إىل إيالء اهتمام حمّد ،أحد مبادئ روما لألمن الغذائي العاملي املستدام

" األجل الطويل"ومن املهم، يف هذا النهج، التشديد على أن . واألطول أجاًل للتصدي النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

جيب أن ينطلق هذان  إمنا. جلال يعنى التدابري اليت جيب أن تبدأ يف املستقبل، أو بعد االنتهاء من اإلجراء القصري األ



16 CFS 2012/39/5 Add.1  

 

 اإلعمال املطرد للحقالفقر وسقة من أجل النجاح يف حماربة ّتن واحد وبطريقة مآيف " اتاملسار"التدخالت أو ن من النوعا

 . يف غذاٍء كاٍف

 

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

الهتمام إىل االحتياجات الفورية ألولئك العاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية وذلك جيب توجيه ا- 32

من التدخالت، من بينها  وميكن أن تشمل اإلجراءات الفورية طائفًة. شيًا مع احلق األساسي يف التحرر من اجلوعامت

وتدخالت التغذية والتحويالت النقدية وأدوات احلماية ، ودفع أجور املعيشة للعمال الزراعينياملساعدة الغذائية الطارئة، 

 .أسعار األغذية والتدخالت اخلاصة بسياسات دخالت،االجتماعية األخرى، واحلصول على امل

 

واألطفال دون  ،حلوامل واملرضعاتا للنساء، وال سيما وجيب إيالء اهتمام خاص لتلبية االحتياجات التغذوية- 32

ويف ، بانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية كثر تأثرًااألطفال من بني الفئات األ عّدوُي. وخباصة ملنع التقّزم ِسن السنتني

 .والطوارئ اتاألزم حاالت

 

 الطويلة األجل لبناء املقاومة ومعاجلة األسباب اجلذرية للجوع/التدابري املتوسطة ( ب)

 :، فإن املتطلبات الرئيسية هي28ة اجلوعوعلى النحو الذي ورد وصفه يف برنامج مكافح- 32

 
 داخل اجملتمعات الريفية  والتغذية حتسني اإلنتاجية الزراعية والنهوض بسبل املعيشة واألمن الغذائي

 ؛ الالئقة الفقرية؛ وترويج األنشطة اإلنتاجية والعمالة

 احلصول على املوارد اإلنتاجية؛ ضمانية وصون املوارد الطبيعية؛ وتنم 

  نطاق البنية التحتية الريفية، مبا يف ذلك القدرات الالزمة لألمان الغذائي وصحة احليوان توسيع

 والنبات؛ وتوسيع سبل ولوج األسواق؛

  (.البحوث، واإلرشاد الزراعي، والتعليم واالتصال)تعزيز القدرات على توليد املعارف ونشرها 

 

 ربط املسارين ( ج)

. والطويلة األجل/بني مساري التدخالت املباشرة أو الفورية والتدخالت املتوسطة مالئمة من الضروري إقامة روابط- 33

واليت تتوافر أساسًا على شكل حتويالت نقدية أو  –وميكن أن تكون أدوات احلماية االجتماعية مثل شبكات األمان 

حتياجات املزمنة إىل ُنُهج إمنائية مبثابة جسر يربط بني املسارين، فتجعل االنتقال من املساعدة اإلنسانية لال –غذائية 

وميكن أن ترفع هذه األدوات من مستويات تغذية . متوقعة، طويلة األجل مبا يف ذلك االستثمارات العامة يف البنية التحتية

الطفل، وحتِسن التنمية املعرفية، والتحصيل املدرسي، وإنتاجية العمل املستقبلي، وبذلك تزيد القدرة على الكسب 

وميكن لنظم احلماية االجتماعية أن تسهم أيضًا يف اعتماد اخليارات املعيشية اليت تنطوي على خماطرة . ع التنميةوتشّج

ذ بطرق تسهم هي األخرى يف تشجيع ميكنها أن ُتنَفأخريًا، و. ف من بعض إخفاقات األسواقأعلى ودخل أعلى، وختّف

 .اإلنتاج واألسواق احمللية
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فإن عناصر احلماية االجتماعية تتسم غالبًا بعدم التنسيق، وِقَصر األجل، والتمويل من اخلارج، وال  ،ومع ذلك- 34

والعاملني يف  ،ويعاني الكثري من العمال الزراعيني. يف اسرتاتيجيات األمن الغذائي والتقليل من الفقر مالئمةتنعكس بصورة 

ألن قوانني العمل األساسية وسياسات احلد األدنى لألجور ونظم الضمان رهم من اجلوع وسوء التغذية، َسوُأ ،إنتاج األغذية

كما أن العمالة الرمسية، وضمان احلّد األدنى للعيش هما عامالن أساسيان بالنسبة . االجتماعي ال تشمل العمال الريفيني

صري األجل إىل الدعم األطول وجيب كسر حلقة التواكل، والتحول من الدعم الق. 29إىل األمن الغذائي والتغذية للعّمال

 .والقدرة على التنبؤ ،وتكفل الربامج االجتماعية املنصوص عليها يف التشريعات الوطنية االستدامة الطويلة األجل. أجاًل

وينبغي إدراج اآلليات احمللية القائمة لشبكات األمان بهدف تعزيزها كتدابري إلنقاذ احلياة وسّد الثغرات حني جتد 

 .احمللية نفسها يف حالة من اجلوع وانعدام األمن الغذائياجملتمعات 

 
قد تتطّلب تفرض البلدان اليت متر بأزمات ممتدة أو متكررة حتديات أكرب بالنسبة لتنفيذ الَنهج املزدوج املسار، وو- 31

 (.نظر القسم حاءُأ) مبا يف ذلك نهج خاصة بالسياق اعتبارات خاصة

 

 :الغذائي العاملي بشأن تقارب السياسات ذات الصلة بهذه املسألةالعمل اجلاري للجنة األمن 

 

دراسة تتعلق باحلماية االجتماعية  علىيعمل فريق اخلرباء الرفيع املستوى التابع للجنة األمن الغذائي العاملي - 36

جلنة األمن الغذائي م املزيد من املعلومات للمداوالت والتوجيهات احملددة داخل لألمن الغذائي والتغذية سوف تقّد

جلنة األمن الغذائي  رعاية حتتعنى باألزمات املمتدة، وجيرى اآلن تنظيم منتدى رفيع املستوى للخرباء ُم. العاملي

، مع األخذ يف االعتبار أهمية التطّرق إىل 30ا ذات الصلة بالربط بني املسارينالقضاي نتدىيتناول هذا امل وقدالعاملي، 

 .صري، وتعزيز التنمية يف األجل الطويلاحلاجات يف األجل الق

 

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

 
من املعروف أن اجلزء األكرب من االستثمارات يف الزراعة يقوم به املزارعون وأصحاب احليازات الصغرية أنفسهم، - 37

بقية االستثمارات يقوم بها عدد كبري من اجلهات الفاعلة  يف حني أنومجعياتهم التعاونية، واملشروعات الريفية األخرى، 

املزارعون من أصحاب  ؤديوي. القيمة، وكذلك من جانب احلكومات اخلاصة، الكبرية والصغرية، على امتداد سلسلة

من األقاليم  العديديف إنتاج معظم األغذية اليت ُتستهلك حمليًا يف  ًارئيسي ًااحليازات الصغرية، وكثري منهم من النساء، دور

 .32النامية، وهم املستثمرون الرئيسيون يف قطاع الزراعة يف كثري من البلدان النامية

 

 :33مبا يلي اآلخرين املختصني صلحةلذلك ُتوصى الدول، واملنظمات الدولية واإلقليمية، ومجيع أصحاب امل- 35

 

ضمان أن ُتعَطى االستثمارات العامة، واخلدمات، والسياسات املتعلقة بالزراعة األولوية الواجبة لتعزيز  (أ)

إيالء اهتمام خاص للمرأة املنتجة لألغذية ودعم واستكمال استثمارات أصحاب احليازات الصغرية، مع 

 اليت تواجه صعوبات معينة، وحتتاج إىل سياسات نوعية، وإىل الدعم؛
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السياسات الزراعية واالستثمار العام األولوية إلنتاج األغذية وحتسني مستويات  يضمان أن ُتعط ( ب)

. والتقليدية، والتنوع البيولوجيالتغذية، خاصة للسكان األضعف، وزيادة صمود نظم األغذية احمللية 

ويلزم توجيه االهتمام إىل تعزيز اإلنتاج املستدام لألغذية من جانب أصحاب احليازات الصغرية، 

تشجيع أسواق األغذية احمللية القيمة املضافة بعد احلصاد، ووختفيض خسائر ما بعد احلصاد، وزيادة 

ة، مبا يف ذلك وسائل النقل، والتخزين، والوطنية واإلقليمية لصاحل أصحاب احليازات الصغري

والتجهيز؛

يف صياغة شراكات بني املستثمرين  حمّفزالسياسات واالستثمارات العامة بدور  أن تقوم ضمان  (ج)

الزراعيني، مبا يف ذلك شراكات بني القطاعني العام واخلاص، وشراكات بني تعاونيات املزارعني 

لضمان أن تتلقى مصاحل أصحاب احليازات الصغرية القطاع اخلاص،  داخل لشراكاتو ،اخلاصة

 وأن ُتصان بواسطة تلك الشراكات؛  ،اخلدمات

تشجيع وتنفيذ السياسات اليت تّيسر حصول أصحاب احليازات الصغرية على االئتمان، واملوارد،  (د)

 واخلدمات التقنية وخدمات اإلرشاد الزراعي، والتأمني واألسواق؛ 

توجيه االهتمام الالئق إىل األسواق اجلديدة، واملخاطر البيئية اليت تواجه زراعة أصحاب احليازات  ( هـ)

الصغرية، وتصميم اخلدمات والسياسات االستثمارية للتخفيف من هذه املخاطر، وتعزيز قدرة أصحاب 

لصغرية من مثال، متكني أصحاب احليازات ا)احليازات الصغرية من النساء والرجال على إدارتها 

احلصول على األدوات املالية وأدوات إدارة املخاطر مثل الضمان احملصولي التجديدي، وإدارة خماطر 

 ؛(األحوال اجلوية، وضمان األسعار ونواتج االئتمان التجديدي

إشراك املنظمات اليت متثل أصحاب احليازات الصغرية من الرجال والنساء والعمال الزراعيني بصورة  (و)

ة يف صياغة، وتنفيذ، وتقييم السياسات اخلاصة باالستثمار يف الزراعة، ويف تصميم برامج ناشط

 .االستثمار يف الزراعة، وسالسل القيمة الغذائية

 

 34تضافر جهودها ملساعدة املزارعنيوكاالت األمم املتحدة : موازمبيق

ات السوق لرابطروابط و األساسية بناء سالسل قيمة للسلع"بعنوان  يف تنفيذ برنامج مشرتك جنحت حكومة موزامبيق

، وذلك بدعم من برنامج 2222زارعني حتى نهاية عام من أسر املأسرة  22 222استفادت منه أكثر من ، وقد "املزارعني

وتقوم  .رأة يف األمم املتحدةنظام قضايا املاألغذية العاملي، ومنظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، و

حكومة موزامبيق بتنسيق الربنامج بدعم من برنامج األغذية العاملي، يف حني جيري تنفيذه من جانب منظمة األغذية 

لربنامج األغذية  ةالتابع "الشراء من أجل التقّدم"والربنامج مرتبط مببادرة . والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

بلدًا، وتوّفق بني طلب برنامج األغذية العاملي على األغذية األساسية ودعم الشركاء من جهة  22واليت تنَفذ يف  ،العاملي

اضطلعت ويف موزامبيق، . اإلمدادات ملساعدة أصحاب احليازات الصغرية على اإلنتاج، وولوج األسواق، وكسب املزيد

ناعة والتجارة، ووزارة التخطيط والتنمية بدور رئيسي يف جمال مؤسسات حكومية من قبيل وزارة الزراعة، ووزارة الص

  .خدمات املقاطعة لألنشطة االقتصادية اإلرشاد الزراعي للعّمال التنسيق على املستويني الوطين واحمللي، يف حني وّفرت
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اليت هي من مقاطعة زامبزيا وإتالفينا، . بالنسبة إىل صغار املزارعني مثل إتالفينا، تأتت فوائد عديدة عن هذا الربنامجو

وقد مّت تدريب . املشرتك املشاركة يف الربنامج األربعة عشرة يف مولوكوي ات املزارعنييف إحدى منظم ةالشمالية، عضو

وتقول . املزارعني لتحسني أساليب إنتاجهم، وزيادة جودة منتجاتهم من خالل تقنيات تنظيف خاصة متوّفرة يف منازهلم

وعلّمنا ذلك التدريب كيف نزرع . 2222آذار /دورة تدريبية أقامتها منظمة األغذية والزراعة يف مارسحضرت " :إتالفينا

سعار املاضي، كنت أحصل على أيف . بذورنا بطرق خمتلفة، وكيف نروي حماصيلنا، وكيف نضمن جودة البذور

مقابل منخفضة مقابل الذرة اليت أبيعها؛ أّما اآلن، فبات بإمكاني أن أفصل احلبوب وأن أحصل على أسعار أفضل 

  ". نوعية أفضل من الذرة

احمللية، ملساعدة تمعات جملاسلوات يف املزرعة يف ووّفر برنامج األغذية العاملي التمويل إلقامة مستودعات جديدة و

وكذلك، وّفرت املستودعات . عملية ختزين حماصيلهم، ومتكينهم من بيع منتجاتهم بأسعار أعلى املزارعني على حتسني

وعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية على إنشاء . سعار أكثر مالءمة، وبالتالي لتحديد أموقعًا لعمليات البيع املختلطة

. أي ختّلف يف تسديد القروضلتغطية خماطر خَدم صندوق ضمانات تتوّلى إدارته مؤسسة حملية للتمويل الصغري ُتست

املزارعني والشركاء املخَولني يف إجراء مفاوضات مع املؤسسات ويدعم كّل من احلكومة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

غذية العاملية نوعًا املالية لتحديد أفضل الشروط املمكنة، يف العقود اليت ُترَبم بني منظمات املزارعني وأن يشّكل برنامج األ

إن الدخل الذي جنيته من زيادة مبيعاتي من الذرة والفاصولياء مسح لي " :وتتذّكر إتالفينا بكل فرح قائلة. من الكفالة

  ".  بتوسيع إنتاجي، وتعليم أوالدي، وتلبية االحتياجات األخرى يف عائليت

 
اعتبارات أصحاب  يزيادة االستثمارات اليت تراعوقد ُأدِرجت توصيات أخرى مهمة ميكن أن ُتسهم يف - 31

مواجهة تقلب أسعار )" جيم، يف القسم "تدابري لزيادة إنتاج األغذية وتوافرها"احليازات الصغرية يف الزراعة حتت عنوان 

 "(.زيادة اإلنتاجية واإلنتاج الزراعي بأسلوب اجتماعي واقتصادي مستدام بيئيًا)" هاء، وكذلك يف القسم "(األغذية

 

إن احلوكمة اجليدة للحيازة أمر حاسم لتشجيع االستثمار الذي يراعي اعتبارات أصحاب احليازات الصغرية يف - 42

، الذين منتجي األغذية على نطاق صغريأن احليازة غري املستقرة تثبط االستثمار، وخباصة يف حالة إىل الزراعة، نظرًا 

تنفيذ اخلطوط التوجيهية بشأن احلوكمة لذا، يوصى بشدة . غري مضمونة إىل أبعد حدغالبًا ما تكون حقوق احليازة لديهم 

نظر ُأ. )االستثمارات اليت تراعي اعتبارات أصحاب احليازات الصغرية يف الزراعة زيادةاملسؤولة حليازة األراضي يف سياق 

 (. زايالقسم 

 

 :ي بشأن التقارب بني السياسات ذات الصلة بهذه القضيةاألعمال اجلارية اليت تقوم بها جلنة األمن الغذائي العامل

 

الستثمار الزراعي املسؤول الذي ينهض باألمن الغذائي الغذائي العاملي على بلورة مبادئ تعمل جلنة األمن ا- 42

وبالتغذية، وأثبتت أن تلك املبادئ سوف َتعتُد باالستثمار الذى يراعي اعتبارات أصحاب احليازات الصغرية كأحد املعايري 
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للجنة األمن  فريق اخلرباء الرفيع املستوى التابع يجروسوف ُي. لتوصيف االستثمارات املؤسسية املسؤولة يف الزراعة

وذلك يف سياقات  ،مقارنة للمعوقات اليت تواجه استثمار أصحاب احليازات الصغرية يف الزراعة الغذائي العاملي دراسًة

 .35خمتلفة مستعينًا خبيارات سياساتية ملواجهة تلك املعوقات

 

 36أسعار األغذية املفرط يف تقلبالمواجهة - جيم

 

كما . السكان األكثر فقرًا بصفة خاصة من تقلبات أسعار األغذية، وكذلك من تكاليف املدخالت والنقل ييعان- 42

. على اإلنتاج وعلى دخول األسواق سلبًاقدر أكرب من عدم اليقني قد ينعكس بفعل أيضًا  صغار منتجي األغذية يتأثر

بالنسبة ات اجتماعية وسياسية حتدّي، جانب اإلمداداتويفرض التقلب الشديد لألسعار، الذي قد يأتي نتيجة للتنوع يف 

وقد استتبعت االستجابات ملثل هذه التحديات يف بعض األحيان تدخالت يف كل حالة على حدة، . السلطات الوطنية إىل

جة إىل بذل حاتربزو. ب األسعار والوضع العاملي لألسواقيفاقم تقّل قدوغري منسقة يف أسواق األغذية والزراعة، األمر الذي 

احلق يف  تأثرياتها قّوضسقة للتصدي لألسباب اهليكلية للتقلب املفرط يف أسعار األغذية، ولضمان أال تّتجهود دولية م

 .37نواملستهلكون واهلامشين الصغار واملنتج الغذاء الذي يتمتع به

 

 38ق الزراعية؟اسوهو نظام معلومات األما 

 توقعات عن الزراعية، الذي أطلقته جمموعة العشرين، يهدف إىل تعزيز املعلوماتق اإن النظام العاملي ملعلومات األسو

األسواق بشأن القمح، والذرة، واألرز وفول الصويا من خالل توثيق التعاون واحلوار بني البلدان املنتجة، واملصّدرة، 

والتحاليل، والتوّقعات على املستويني ويهدف هذا النظام إىل حتسني معلومات األسواق الزراعية، . واملستوردة الرئيسية

الوطين والدولي؛ وتقديم التقارير عن ظروف السوق الدولية، مبا فيها أوجه الضعف البنيوي، كما هو مالئم، وتعزيز 

القدرة العاملية من حيث اإلنذار املبكر بشأن هذه التحّركات؛ وإىل مجع املعلومات عن السياسات وحتليلها، وتشجيع 

ويضم . الستجابات، وتنسيق السياسات الدولية؛ وإىل بناء القدرات جلمع البيانات يف البلدان املشاركةاحلوار وا

مات األسواق الزراعية بلدان جمموعة العشرين، وإسبانيا، وبلدان من خارج جمموعة ظام معلواملشاركون يف جمموعة ن

األسواق  ويتألف نظام معلومات. ليت يغّطيها هذا النظامالعشرين متتلك حصة ملحوظة من اإلنتاج العاملي وجتارة السلع ا

وحتليلها، ونشرها بصورة  قادرة على مجع املعلومات ،تضم تسع منظمات دولية وحكومية دولية ،الزراعية من أمانة

لبلدان ملعلومات سوق األغذية مع ممثلني تقنيني من مجيع ا اعاملي امنتظمة يف ما خيص حالة األغذية وتوقعاتها؛ وفريق

األعضاء؛ ومنرب االستجابة السريعة، يتألف من كبار املسؤولني يف عواصم البلدان األعضاء يف نظام معلومات األسواق 

وهذا يشمل . والروابط القائمة بني نظام معلومات األسواق الزراعية وجلنة األمن الغذائي العاملي أساسية جدًا. الزراعية

يعة يف النظام وجلنة األمن الغذائي العاملي، وخباصة من خالل متثيل رئيس جلنة األمن حوارًا بني منرب االستجابة السر

    .    الغذائي العاملي كمراقب دائم يف نظام معلومات األسواق الزراعية
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إجيابيًا يف وبإمكان التدفقات التجارية املفتوحة داخل البلدان وبينها، واألسواق الشفافة والفاعلة، أن تؤدي دورًا - 43

وينبغي السعي إىل تعزيز الفرص يف األسواق الدولية وذلك من خالل مفاوضات جتارية . تعزيز األمن الغذائي والتغذية

 .متعددة األطراف

 

اآلخرون املعنيون بتطوير وتنفيذ التدابري  صلحةلذلك ُتوصى الدول واملنظمات الدولية واإلقليمية وأصحاب امل- 44

 :39غريها من التدابري، من بني التالية

 

:تدابري لزيادة إنتاج األغذية وتوافرها، ولتعزيز الصمود يف مواجهة الصدمات

 

زيادة االستثمار العام واخلاص املستقر واملستدام لتعزيز نظم إنتاج أصحاب احليازات الصغرية،  (أ)

، مع إيالء اهتمام خاص إىل وتشجيع اإلنتاجية الزراعية، ودعم التنمية الريفية، وزيادة إمكانية الصمود

 زراعات أصحاب احليازات الصغرية؛

تشجيع التوسع بدرجة كبرية يف البحوث الزراعية والتنمية ومتويلها، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز  ( ب)

اليت مت إصالحها، ودعم نظم البحوث  40أعمال اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية

العامة، ومؤسسات البحوث، وتشجيع نقل التكنولوجيا، وتقاسم املعرفة الوطنية، واجلامعات 

واملمارسات، مبا يف ذلك الزراعة األسرية، وتنمية القدرة عن طريق التعاون بني الشمال واجلنوب، 

 والتعاون بني بلدان اجلنوب؛

تكون  الغذائي والتغذية وطنية شاملة لألمن بوضع أو باستعراض اسرتاتيجيات األعضاء دعم قيام البلدان  (ج)

على القرائن، وتشمل مجيع الشركاء الرئيسيني على  للبلدان وختضع لتوجيهاتها، وتستند مملوكة

 اسكاملستوى الوطين، وخاصة اجملتمع املدني، واملنظمات النسائية ومنظمات املزارعني، وتؤكد مت

املفرط  تقلبال الوطنية وذلك ملواجهة ةالسياسات يف القطاعات املعنية، مبا يف ذلك السياسات االقتصادي

 أسعار األغذية؛  يف

يف النظام الغذائي، مبا يف ذلك مواجهة خسائر ما  اهلدر واخلسائرحبث اإلجراءات واحلوافز لتقليل    (د)

.بعد احلصاد

 

 إجراءات للحد من تقلب األسعار

 
، وزيادة الشفافية، وإشراك 41األسواق الغذائيةدعم نظام معلومات األسواق الزراعية لتحسني معلومات  (هـ)

منظمات دولية، وجهات فاعلة يف القطاع اخلاص، واحلكومات وذلك لضمان نشر نواتج معلوماتية 

التوقيت وجيدة عن األسواق الغذائية؛ حسنة

ا يف االقرار حباجة البلدان إىل تنسيق االستجابات بشكل أفضل يف أوقات أزمات أسعار األغذية، مب ( و)

 ذلك عن طريق منتدى االستجابة السريعة التابع لنظام معلومات األسواق الزراعية؛
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الشفافية، وتنظيم ومراقبة أسواق املشتقات الزراعية؛ حتسني (ز)

مع اإلشارة إىل أن التجارة الدولية يف األغذية اليت تتسم بالشفافية واليت ميكن التنبؤ بها ُتَعُد جوهرية  ( ح)

تقلبات املفرطة يف األسعار، ينبغي مواصلة الرتكيز على بناء نظام جتاري متعدد األطراف، لتخفيض ال

خاضع للمساءلة، وقائم على القواعد، يراعي شواغل األمن الغذائي والتغذية، وخاصة شواغل أقل 

الطموح  ويف هذا السياق، دعم االختتام. البلدان منوًا، والبلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية

واملتوازن والشامل جلولة الدوحة اإلمنائية، طبقًا لواليتها؛

وذلك استنادا إىل  -حيثما يتناسب وإذا اقتضت الضرورة  -استعراض سياسات الوقود احليوي  ( ط)

تقييمات متوازنة قائمة على الِعلم، لتحديد الفرص والتحديات اليت قد متثلها هذه السياسات بالنسبة 

ائي، حتى يتسنى إنتاج الوقود احليوي حيثما يكون جمديًا من الناحية االجتماعية لألمن الغذ

.واالقتصادية والبيئية

 

 تدابري للتخفيف من التأثريات السلبية لتقلب األسعار

 
زيادة دور الدولة، حيثما يتناسب، يف ختفيف التأثريات السلبية لتقلب األسعار، مبا يف ذلك عن طريق  ( ي)

اسرتاتيجيات وطنية مستقرة وطويلة األجل للحماية االجتماعية وشبكات أمان، وإيالء اهتمام وضع 

خاص لفئات السكان الضعيفة، مثل النساء واألطفال، واليت ميكن تفعيلها وحتسني مضمونها يف أوقات 

 األزمة؛

ما تناسب ذلك، ية، كّلاستخدام شبكات األمان االجتماعي الوطنية واحمللية، وآليات التوريد احملل ( ك)

واإلنتاج، والعوامل املؤسسية، عامل الوقت، والسوق،  ، مع األخذ يف االعتبارلتقديم املعونة الغذائية

لقواعد النظام التجاري املتعدد األطراف؛ أخرى ذات الصلة وفقًاوعوامل 

األسعار، إلدراجها يف تطوير أدوات إدارة املخاطر، مبا يف ذلك للتخفيف من تأثري صدمات  ( ل)

االسرتاتيجيات الوطنية لألمن الغذائي، وتركيزها على التخفيف من خماطر تقلب أسعار األغذية 

وينبغي إيالء االهتمام أيضًا إىل إدراج أفضل املمارسات والدروس املستفادة . بالنسبة للفئات األضعف

 ؛بالنسبة لصغار منتجي األغذية امُلعَرِضني

من  غري جتارية ود أو الضرائب غري العادية على األغذية اليت مّت شراؤها ألغراض إنسانيةإزالة القي (م)

جانب برنامج األغذية العاملي وعدم فرضها يف املستقبل؛ 

الرتحيب مبزيد من الدعم الدولي للمساعدة الغذائية، وخباصة يف أوقات ارتفاع أسعار األغذية وتقلبها  (ن)

.ا يف ذلك يف إطار اتفاقية املعونة الغذائيةاستنادًا إىل احلاجة، مب

 

 :أعمال جلنة األمن الغذائي العاملي اجلارية بشأن التقريب بني السياسات ذات الصلة بهذه القضية

 

 جري فريق اخلرباء الرفيع املستوى دراسًة عن الوقود احليوي واألمن الغذائيُي- 41
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 :تقريب أكرب بني السياسات بشأن هذه القضية توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي على صعيد

 

اب أوصت جلنة األمن الغذائي العاملي بأن تقوم املنظمات الدولية املختصة، من خالل التشاور مع مجيع أصح- 46

، واحلفاظ العقبات ومدى فعالية إنشاء احتياطيات غذائية، حملية ووطنية وإقليمية ييماملعنيني، مبواصلة تق صلحةامل

اآلخرين املعنيني، بلورة إطار عمل ملسودة  صلحةالتشاور مع أصحاب املوبوطلبت كذلك إىل املنظمات الدولية، . عليها

 . مدونة سلوك طوعية خاصة بإدارة احتياطيات أغذية الطوارئ اإلنسانية

 

 42التصدي للقضايا اجلنسانية يف األمن الغذائي والتغذية  -دال

 

يف البلدان النامية، ولكنها تتمتع دائما بإمكانية أقل  والتغذية حتقيق األمن الغذائي تساهم املرأة بشكل حيوي يف- 47

تفتقر املرأة إىل أمن حيازة غالبًا ما و. من الرجل يف احلصول على املوارد والفرص باعتبارها من املزارعني األكثر إنتاجية

والتعليم األساسي  نة، واملعدات امليكانيكية،ور احملّسمثل األمسدة، وسالالت البذ دخالتأراضيها، وإىل احلصول على امل

وعالوًة على ذلك، غالبًا ما  .واحلصول املناسب على االئتمان وخدمات اإلرشاد الزراعي املّتصل باألنشطة الزراعية،

رأة يف احلصول ، فإن سد الثغرة بني الرجل وامل222243 حالة األغذية والزراعة عاملتقرير  وطبقًا. تتعّرض للعنف اهليكلي

يف املائة، وهذا ميكن بدوره أن يزيد من  32إىل  22ميكن أن يزيد من غالت مزارع املرأة بنسبة ترتاوح من  دخالتعلى امل

التغذية بنسبة ترتاوح من  عدم كفايةل من انتشار يف املائة، وأن يقّل 4إىل  2.1اإلنتاج يف البلدان النامية بنسبة ترتاوح بني 

 .املائة يف 27إىل  22

 

 44حتسني حصول املرأة على التمويل يف اليمن

مشروع متّوله حكومة اليمن بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية ار للتنمية الريفية التشاركية هو إن مشروع دهام

ع على من خالل مكتب ميداني إلدارة املشاري الزراعة والرّيوزارة من جانب  املشروع وإدارته جيري تنسيقو. الزراعية

وقضى أحد األهداف األساسية يف هذا املشروع بتعبئة أعضاء اجملتمع احمللي، وخباصة النساء . مستوى احملافظة

ومعظم النساء يف دهامار أمّيات، وبالتالي فإن مشاركتهن يف . والشباب، للمشاركة يف أنشطة التخطيط والتنفيذ يف املشروع

ومتّثل أحد إجنازات املشروع الكبرية بتعليم . كيتهن لألراضي أو األمالك حمدودةالشؤون االجتماعية واملدنية مقّيدة، ومل

 . هّن من إدارة أمواهلننالنساء الشابات والبالغات الكتابة والقراءة، ومتكي

منهن تقريبًا سنتهّن  3 222امرأة التدريب األساسي على الكتابة والقراءة، يف حني بدأت  6 122وقد أجنزت أكثر من 

ومعظمها جمموعات نسائية أنشأتها نساء  للمّدخرات والقروضجمموعة  242واستنادًا إىل هذا اإلجناز، مّت إنشاء . الثانية

واكتسبت النساء الشابات مهارات جديدة مهمة، وهذا مسح هلّن بزيادة . شاركن يف صفوف تعليم الكتابة والقراءة

وشغل يشتهن وقدرتهن على مقاومة انعدام األمن الغذائي، وكسب احرتام جريانهن، دخلهن، وتعزيز أمن سبل مع

ومت نّقل منوذج جمموعة امّلدخرات والقروض اليت أنشأتها النساء إىل مقاطعات . يف جمتمعاتهن احمللية مناصب مسؤولة

 . أخرى
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القيام مبا  اآلخرين املختصني صلحةلذلك ُتوصى الدول، واملنظمات الدولية واإلقليمية، ومجيع أصحاب امل- 45

 :45يلي، من بني أمور أخرى

 
تشجيع قيادة املرأة بصورة إجيابية، وتعزيز قدرة املرأة على التنظيم اجلماعي، وخاصة يف القطاع  (أ)

 الريفي؛

الوطنية إشراك املرأة يف عملية صنع القرارات يف ما يتعلق باالستجابات الوطنية والدولية للتحديات  (ب)

والعاملية اليت تواجه األمن الغذائي والتغذية والبحوث الزراعية؛

وضع إطار سياساتي وقانوني ينطوي على رصد االمتثال على حنو مناسب، بغية ضمان حصول املرأة  ( ج)

والرجل على املوارد اإلنتاجية على قدم املساواة، مبا يف ذلك ملكية األرض وتوارثها، واحلصول على 

مات املالية، والتكنولوجيا واملعلومات الزراعية، وتسجيل نشاط األعمال التجارية وإدارتها، وفرص اخلد

وينبغي للبلدان، حيثما . العمالة، وَسّن القوانني اليت حتمي املرأة من مجيع أشكال العنف، وإنفاذها

 وانني التمييزية؛يتناسب، مراجعة مجيع القوانني القائمة اليت تنطوي على التمييز، وتعديل الق

ة، وما يتصل بذلك من إجراءات تسمح للمرأة والرجل اعتماد وتنفيذ تشريعات حلماية األمومة واألبّو ( د)

مي الرعاية، ومن ثم توفري االحتياجات التغذوية ألطفاهلم ومحاية صحتهم، مع القيام يف أداء أدوار مقّد

نفس الوقت حبماية أمنهم الوظيفي؛

متساوية يف احلصول على  ًافرصسياسات وبرامج استثمار زراعي توّفر للنساء والرجال و تصميم خطط ( هـ)

اخلدمات والعمليات الربناجمية، وذلك انطالقًا من إدراك التزامات النساء والرجال باالقتصادات 

 املنزلية وتربية األطفال واالعرتاف باحتياجاتهم املختلفة؛ 

للنساء، واملراهقات، والرّضع، واألطفال، مبا يف ذلك اجلوع املسترت، أو إدراج حتسني الوضع التغذوي  ( و)

حاالت نقص املغذيات الدقيقة، والبدانة، باعتبارها مظهرًا جديدًا من مظاهر سوء التغذية، كغاية 

واضحة، ونتيجة متوقعة للربامج املتعلقة بالزراعة واألمن الغذائي والتغذية، واالستجابات الطارئة، 

رتاتيجيات والسياسات، بدءا من التصميم حتى التنفيذ؛واالس

إجراء حتليل جنساني، وعمليات تقييم ألثر التغذية من أجل توفري املعلومات الالزمة لسياسات األمن  ( ز)

الغذائي والتغذية، وتصميم الربامج واملشروعات وتنفيذها ورصدها وتقييمها، مبا يف ذلك استخدام 

أما اإلحصاءات املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية . األهداف اجلنسانية، والتمويلاملؤشرات املالئمة، و

 تها على أساس اجلنس والفئة العمرية؛ئفينبغي جتز

دعم اعتماد برامج شبكة أمان تشمل التغذية امُلنَتَجة داخل املنازل وحدائق املدارس، واليت تشجع  (ح)

التمكني االقتصادي اخلاص باملرأة صاحبة احليازة الصغرية، حضور الفتيات يف املدارس، وتربط بني 

؛وبني األمن الغذائي وتغذية الفتيات يف املدارس وحتسني نتائج التعليم

االعتداد بالتوصيات الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة بشأن القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  ( ط)

التدابري الرامية إىل النهوض باألمن الغذائي للمرأة يف ، وخباصة تلك 47ومنهاج عمل بيجينغ 46املرأة

، والتدريب املهين والتعليم (-ألف)إطار األهداف االسرتاتيجية لسياسات االقتصاد الكلي والتنمية 
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 (-واو)، واحلصول على املوارد، والعمالة، واألسواق والتجارة (-جيم)، والصحة (-باء)املستمر 

 (-افك) والتنمية املستدامة

 

 :أعمال جلنة األمن الغذائي العاملي اجلارية بشأن التقريب بني السياسات ذات الصلة بهذه القضية

 
 ،يف وضع مؤشرات حمددة 48ُمنح مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي والية لالشرتاك مع نساء األمم املتحدة- 41

 .49وجداول زمنية لقياس التقدم احملرز حنو النهوض باألمن الغذائي للمرأة وغايات،

 

 50زيادة اإلنتاجية واإلنتاج الزراعي بطريقة مستدامة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا- هاء

 

 يتمثل أحد التحديات الكربى اليت تواجه احلكومات يف تلبية الطلب املتزايد على أغذية كافية ومغذية، وذلك- 12

. نظرًا للنمو السكاني، وتزايد الدخل، والتغريات يف النظم الغذائية، يف مواجهة اخنفاض توافر ونوعية املوارد الطبيعية

ومثة اعتبار آخر هو تأثري تغري . البلدان ذات الدخل املتوسط يفوالفقر  احلضري ويشتمل هذا التحدي على تزايد الفقر

إىل ، والذي يزيد من خماطر انعدام األمن الغذائي، والسيما بالنسبة والتغذية األغذية املناخ على اإلنتاج الزراعي وعلى نظم

 .صغار منتجي األغذيةأسر إىل ملنتجني الذين يعيشون يف بيئات هامشية، وبالنسبة ا

 
 يفاإلنتاجية الكلية لألغذية والزراعة وذلك  يفومكاسب  ،الغلة يفمواجهة التحدي إحداث زيادات تستدعي و- 12

أيضًا الرتكيز على النوعية التغذوية  تطّلبوهى ت. ة والبيئيةقتصاديالوا ةجتماعيالا استدامة من الناحيةسياق زراعٍة أكثر 

 .النظم الغذائية لألغذية وتوسيع سلة األغذية عن طريق زيادة تنوع

 

الثغرة "وهذه . العامل دون ما ميكن حتقيقه بكثري يفإنتاجية معظم أصحاب احليازات الصغرية  وال تزال- 12

اإلنتاجية،  عّززتاليت والتكنولوجيات  دخالتزارعني على احلصول على املتأتي عادة نتيجة لعدم قدرة امل" احملصولية

اصة وخب)ووجود فرصة غري آمنة أو غري مناسبة حلصوهلم على األراضي واحليازة، واالفتقار إىل فرص املعرفة والتدريب 

 اخلدمات من بنية حتتية جتارية غري كافية،سيما أنهم يتّلقون ، (بالنسبة للشباب الذين يدخلون أسواق العمل الريفية

ويفتقرون إىل املعلومات بشأن  دخالت،ويواجهون تكاليف سوقية مرتفعة مقابل امل مبا يف ذلك شبكات قائمة بني األقاليم،

اإلنتاجية سلبًا بفعل عبء املرض الذي غالبًا ما يتأتي عن أمراض مثل املالريا،  وكذلك، تتأثر .51خيارات أسعار البيع

 . ، والسّلفريوس نقص املناعة البشرية/ مرض اإليدزو

 

ا يلي، من اآلخرين املعنيني مب املصلحةلذلك ُتوصى الدول، واملنظمات الدولية واإلقليمية، ومجيع أصحاب - 13

  :بني أمور أخرى
 

القدرة املؤسسية لدى البلدان النامية على تنفيذ سياسات فعالة تسمح لصغار منتجي األغذية تعزيز  (أ)

 ؛ 52احلصول على التكنولوجيات، واملدخالت، والسلع الرأمسالية، واالئتمان، واألسواق
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تشجيع فرص آمنة ومتكافئة حلصول املرأة والرجل دون متييز على االستخدام املستدام للموارد  (ب)

 ؛ 53عية، مبا يف ذلك األرض واملياه والتنوع البيولوجيالطبي

 والوصول إليها، العادل واملنصف للمزايا النامجة عن استخدام املوارد الوراثية،دعم عملية صون التقاسم  (ج)

؛54وذلك طبقًا للقانون الوطين واالتفاقات الدولية

للزراعة، واألمن الغذائي، والتنمية الريفية يف عكس االجتاه الرتاجعي يف التمويل احمللى والدولي  (د)

 ؛55البلدان النامية، وتشجيع استثمارات جديدة لزيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية على حنو مستدام

العمل على زيادة االستثمارات العامة وتشجيع االستثمارات اخلاصة يف خطط يطورها البلد من أجل  (هـ)

الطرق، والتخزين، والري،  -ولكن ال تقتصر على  -ات الدعم، وتشمل البنية التحتية الريفية وخدم

 ؛56واملواصالت، والطاقة، والتعليم، والدعم التقين والصحة

بني استثمارات القطاعني العام  الوثيق يازات الصغرية، مع التنسيقتشجيع االستثمار يف زراعات احل (و)

؛"(اب احليازات الصغرية يف الزراعةزيادة استثمارات أصح" -أنظر القسم باء )واخلاص 

تعزيز وصول صغار منتجي األغذية وغريهم يف سلسلة القيمة الغذائية إىل أدوات اإلدارة املالية، وإدارة  (ز)

؛57املخاطر، مثل التأمني االبتكاري، وإدارة خماطر األحوال اجلوية، وآليات التمويل

 والتنمية، ومتويلها، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز عمل  تشجيع إحداث توسع كبري يف البحوث الزراعية (ح)

اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية بعد إصالحها، ودعم نظم البحوث الوطنية، واجلامعات 

؛58العامة، ومؤسسات البحوث، وتشجيع نقل التكنولوجيا وتقاسم املعارف واملمارسات

البحث عن سبل للنهوض بنقل نتائج البحوث والتكنولوجيات إىل املزارعني، وضمان أن تستجيب  (ط)

وتشجيع نقل التكنولوجيا، . أنشطة البحوث الحتياجاتهم وشواغلهم، وإشراك املزارعني يف تلك العملية

فيما نوب وتقاسم املعارف وبناء القدرات عن طريق التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب، وبلدان اجل

 ؛59، والتعاون الثالثيبينها

حتسني خدمات اإلرشاد لدعم نشر املعلومات واملعارف، مع ضمان اإلقرار التام باحتياجات النساء  (ي)

 املزارعات وتلبيتها؛

دعم تنمية وتعزيز قدرات التعاونيات القائمة، وتنظيمات املنتجني، وتنظيمات سلسلة القيمة، حسبما  (ك)

املزاِرعات  النساء وضمان مشاركة صغار منتجي األغذية،كيز بصفة خاصة على يتناسب، مع الرت

؛60بصورة كاملة

ستدامة حتّسن األمن الغذائي، وتستأصل اجلوع، وتكون قابلة لالستمرار من اتشجيع زراعة أكثر  (ل)

والنباتية، الناحية االقتصادية، مع احلفاظ يف الوقت ذاته على األرض، واملياه، واملوارد الوراثية 

 ؛61والتنّوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، وتعزيز املقاومة لتغّير املناخ والكوارث الطبيعية

النظر يف إمكانية اتباع نهج النظام اإليكولوجي يف اإلدارة الزراعية من أجل حتقيق الزراعة املستدامة،  (م)

لآلفات، والزراعة العضوية، وغريها من  مبا يف ذلك على سبيل املثال وليس احلصر اإلدارة املتكاملة

اسرتاتيجيات التكيف التقليدية واخلاصة بالسكان األصليني اليت تشجع تنويع النظم اإليكولوجية 

؛الزراعية وَأْسر الكربون يف الرتبة
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؛63حتسني خدمات اإلنتاج احليواني، مبا يف ذلك اخلدمات البيطرية (ن)

لي يف جمال الزراعة، من خالل تطوير املناهج املهنية أيضًا؛ساسي والعاتعزيز التعليم األ (س)

العمل على صون الغابات وحتسينها كنظم إيكولوجية قّيمة تساهم يف حتسني اإلنتاج الزراعي؛ (ع)

 .استخدام املعايري املّتفق عليها دوليًا واليت وضعتها وكاالت دولية حكومية لوضع املعايري (ف)

 

 :ذائي العاملي اجلارية بشأن التقريب بني السياسات املتعلقة بهذه القضيةأعمال جلنة األمن الغ

 

ينبغي لبعض نتائج األعمال اجلارية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن االستثمارات اليت تراعي اعتبارات - 14

وباإلضافة إىل أعمال جلنة األمن الغذائي العاملي، . أن تنطبق هنا أيضًا( أنظر القسم باء)أصحاب احليازات الصغرية 

وغريهما من  ،واجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ،لزراعةمنظمة األغذية وا أسهاالعديد من املبادرات اليت ترتف

، حتاول التصدي 65، والشراكة العاملية من أجل الرتبة64اهليئات مثل املؤمتر العاملي للبحوث الزراعية من أجل التنمية

 الزراعيني بصورة مستدامة للثغرات القائمة يف السياسات والبحوث عن طريق فهم أفضل طريقة لزيادة اإلنتاجية واإلنتاج

الدولي للمعرفة الزراعية والعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية  ييمالتق نظرو. ةبيئيالو ةقتصاديالوا ةجتماعيالا من الناحية

 ميكن ألعمال جلنة األمن الغذائي العاملي يف املستقبل أن وكما هو مناسب، .املعارف الزراعية والعلوم والتكنولوجيايف دور 

 .بني النتائج املناسبة ذات الصلة قُتجِمع وُتوِف

 

 التغذية- واو

 

تسهم يف توفري تغذية  سوف اليت تنمية اسرتاتيجيات التشمل التدابري احملددة لتحسني التغذية االستثمار يف- 11

هم مباشرة يف اتسبة اليت أفضل لكافة اجملتمعات، مقرتنة بتعميم احلصول على طائفة من التدخالت املعتمدة واجملّر

، واألطفال دون سن السنتني، واألشخاص الذين يعانون من واملرضعات ختفيض نقص التغذية، خاصة بني احلوامل

وكذلك عن طريق إدماج التغذية يف  ،مباشرةتدخالت من خالل التغذوية  شواغلوينبغي تناول ال .ْرباألمراض أو الَك

مج اخلاصة بالزراعة، واألمن الغذائي، والصحة، ونوعية األغذية والسالمة والربا سياساتالاالسرتاتيجيات الوطنية، و

وتشمل هذه التدخالت توسيع نطاق جهود  .واحلماية االجتماعية وشبكات األمان، والتنمية الريفية والتنمية الشاملة

برية لالستثمار يف التغذية من ك وتربز ضرورة اقتصادية. الدولة ملكافحة النقص يف التغذية، واعتماد نهج متعّدد القطاعات

 .خفض التكاليف املصاحبة للجوع املسترت والتقّزم أجل

 

لحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين، طوط التوجيهية لعإعمال املطررد ليف اخل وكما هو وارد- 16

 :67ى الدول بالقيام مبا يلي، من بني أمور أخرىتوَص

 
اختاذ التدابري، إذا دعت الضرورة، للحفاظ على التنوع التغذوي والعادات الصحية لتناول الطعام  (أ)

وإعداده، والتكّيف معها وكذلك األمناط التغذوية، مبا يف ذلك الرضاعة الطبيعية، مع ضمان أال تؤدى 



28 CFS 2012/39/5 Add.1  

 

يبة األغذية أو على التغيريات يف توافر إمدادات األغذية واحلصول عليها إىل تأثريات سلبية على ترك

 ؛املتحصل منها

اختاذ خطوات، وخباصة عن طريق التعليم واإلعالم وقواعد التوسيم، ملنع املبالغة يف االستهالك  (ب)

؛والوجبات غري املتوازنة اليت ميكن أن تؤدى إىل سوء التغذية والبدانة واألمراض التنكسية

اجملتمعات احمللية واحلكومات احمللية، يف  ذوى الصلة، وخباصة صلحةإشراك مجيع أصحاب امل (ج)

تصميم وتنفيذ وإدارة ورصد وتقييم برامج زيادة إنتاج واستهالك األغذية الصحية واملغذية، وخباصة 

 ؛تلك األغذية الغنية باملغذيات الدقيقة

فريوس نقص / مرض اإليدزمواجهة االحتياجات الغذائية والتغذوية النوعية للسكان الذين يعانون من   ( د)

 ؛، أو من أوبئة أخرىاملناعة البشرية

اختاذ التدابري املناسبة لرتويج وتشجيع الرضاعة الطبيعية، طبقًا لثقافتهم، وطبقًا للمدونة الدولية  (هـ)

والقرارات التالية الصادرة عن مجعية الصحة العاملية، وذلك طبقًا للتوصيات  68لتسويق بدائل لنب األم

 ؛منظمة األمم املتحدة للطفولة/الصحة العامليةاملشرتكة ملنظمة 

 ماشى مع املعارف العلمية احلاليةع واألطفال الصغار مبا يتنشر املعلومات عن تغذية األطفال الرّض (و)

. واملمارسات املقبولة دوليًا، واختاذ اخلطوات ملواجهة املعلومات املضللة عن إرضاع األطفال الرضع

/ رض اإليدزنتهى العناية القضايا املتعلقة بالرضاعة الطبيعية واإلصابة مبوينبغي للدول أن تبحث مب

وذلك على أساس أحدث املشورات العلمية الرمسية، ومع اإلشارة إىل  فريوس نقص املناعة البشرية

؛منظمة األمم املتحدة للطفولة/التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية خلطوطأحدث ا

تدابري موازية يف ميادين الزراعة، واحلماية االجتماعية، واملياه، والصحة، والتعليم والبنية اختاذ  ( ز)

وترويج التعاون املشرتك بني القطاعات، حبيث تتوافر اخلدمات والسلع الضرورية  ،التحتية الصحية

ا ومن ثم حيققون للسكان ملساعدتهم على االستخدام الكامل للقيمة الغذائية يف األغذية اليت يتناولونه

 ؛الرفاه التغذوي

ما يتعلق بالعالقة بني  تدابري الستئصال أي نوع من املمارسات التمييزية، وخباصة يف عتمادإ ( ح)

؛من أجل حتقيق مستويات كافية من التغذية داخل األسرة ،اجلنسني

اة املمارسات الفردية والعادات اإلقرار بأن الغذاء جزء حيوي من ثقافة الفرد، وُيَشجُع األفراد على مراع (ط)

 ؛والتقاليد بشأن املسائل املتعلقة باألغذية

من الضروري ل الطعام يف الثقافات املختلفة، فومع مراعاة الِقَيم الثقافية للعادات التغذوية وعادات تناو ( ي)

ل التغذوي اإلجيابي مبا يف ذلك التوزيع العادل لألغذية إنشاء طرائق لرتويج السالمة الغذائية، واملتحّص

داخل اجملتمعات احمللية واألسر مع الرتكيز بصفة خاصة على احتياجات وحقوق كل من الفتيات 

. والفتيان، وكذلك احلوامل واألمهات الـُمرضعات يف مجيع الثقافات
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 :بني السياسات ذات الصلة بهذه القضيةاجلارية بشأن التقريب األمن الغذائي العاملي أعمال جلنة 

 

تضم  يدراسة عن احلماية االجتماعية وه فريق اخلرباء الرفيع املستوى التابع للجنة األمن الغذائي العاملي يجرُي- 17

غذية للجنة األمن الغذائي العاملي بدمج اللجنة الدائمة املعنية بالت سادسة والستونوقد قامت الدورة ال. الشواغل التغذوية

وعلى الرغم . التابعة لألمم املتحدة يف فريقها االستشاري، بغرض اإلدماج بصورة أفضل لسياسات األمن الغذائي والتغذية

اجلهود املتجددة )"من قبيل شراكة  من عدم اتصال بعض املبادرات مباشرة بلجنة األمن الغذائي العاملي، فإن مبادرات

وحركة حتسني االستفادة من التغذية ترمى إىل توحيد 69 "(طفال التابعة لألمم املتحدةملكافحة اجلوع ونقص التغذية بني األ

 على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية من أجل حتسني صلحةالشراكات بني البلدان، واجلهات املاحنة، وأصحاب امل

 70تغذية األمهات، والرضع واألطفال الصغارخطة تنفيذ بشأن الصحة العاملية على مجعية وقد صادقت . النواتج التغذوية

املستقبل أن  يفوميكن ألعمال جلنة األمن الغذائي العاملي . تدعو إىل إتباع سياسات شاملة بشأن األغذية والتغذيةاليت و

ات ُتَفِعل تلك املبادرات وغريها لالتفاق على سبل تشجيع تكامل السياسات بصورة أوثق بني الزراعة، والصحة والقطاع

  (.نظر الفصل السادسُأ) وطينذائي والتغذية على املستوى الاألخرى ملصلحة االسرتاتيجيات والعمليات الشاملة لألمن الغ

 

 .شيحالة بنغالد -( ريتش)لقضاء على اجلوع ونقص التغذية لدى األطفال األمم املتحدة لشراكة 

 برزمة مكَيفة من عملية تقودها البلدان للنهوض األطفال هيلقضاء على اجلوع ونقص التغذية لدى ل "ريتش" إن شراكة

ضّم منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة هي جتّمع بني الوكاالت ي ومبادرة ريتش. األنشطة التغذوية لألمهات واألطفال

ومية، وأوساط حكي، وشركاء من منظمات غري ، وبرنامج األغذية العاملصندوق األمم املتحدة للطفولةالصحة العاملية، و

ز مبادرة ريتش القدرة لدى صانعي القرارات واستنادًا إىل منهجية توجهها البلدان، تعّز. أكادميية، والقطاع اخلاص

احملليني من حيث أدوات التشخيص والتحليل، وتقاسم املعارف بشأن كيفية تنفيذ تدابري التغذية  صلحةوأصحاب امل

غري حكوميني، ووكاالت  مصلحةمع أصحاب  ومن خالل العمل عرب احلكومات. خيارات فعالة لتخصيص املواردبشأن و

األمم املتحدة، وشركاء تنفيذ وغريهم، تستفيد مبادرة ريتش من واليتها الفريدة لربط السياسات املعنية باألمن الغذائي 

لية وهو يستند إىل املبادرات ونهج مبادرة ريتش مكَيف لتلبية االحتياجات احمل. والتغذوي بتدابري ملموسة يف امليدان

 . واخلربات املوجودة يف كّل بلد

جري مبادرة ريتش دراسة وحتلياًل معّمقني حلالة التغذية يف كّل بلد، كما تشّجع عملية أفضل الختاذ القرارات وُت

حكومية أدوات من منظمات غري  املصلحةوتطّبق احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة، وأصحاب . والتنسيق بني الشركاء

، وحتليل اإلطار املؤسسي، ورصد مؤشرات خمتلف القطاعات، صلحةمبادرة ريتش، من قبيل رسم خرائط أصحاب امل

ويشكل بناء القدرات . ، كما تضافر جهودها لتحقيق غايات مشرتكةوأدوات أخرى للرصد والتقييم، على احلالة احمللية

ويقضي النهج املتعدد . سيًا وركيزة جوهرية لتحسني حوكمة التغذية وإدارتهااملستدامة مع الشركاء احلكوميني نشاطًا رئي

القطاعات الذي تعتمده مبادرة ريتش بإشراك مجيع الوزارات عرب القطاعات ذات الصلة يف تدابري خاصة بالتغذية 

 . ةوتراعي التغذية وذلك، لتحديد الثغرات وضمان أن ُتسَتخَدم املوارد على النحو األكثر فعالي
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مبادرة للتغذية ومراعية للتغذية  ة عشرويف بنغالديش، تساعد مبادرة ريتش احلكومة على ترتيب أولويات النهوض بسبع

يف مقاطعة  صلحةوقد أجنز امليّسرون يف مبادرة ريتش يف بنغالديش رسم خرائط أصحاب امل. على املستوى الوطين

جزءًا  صلحةوتشّكل عملية رسم خرائط أصحاب امل. غايبندا أيضًا، وهم يستعدون لتطبيق التحليل يف مقاطعة ساختريا

كذلك، تدعم مبادرة ريتش احلكومة، ووكاالت األمم املتحدة، واجملتمع . مهمًا من مرحلة حتليل احلالة يف نهج ريتش

ئج اليت مّت النتا شريويف بنغالديش، سوف ت". ينملن يفعل ماذا، وأ"ية حتديد شامل املدني الدولي واحمللي يف عمل

ومن جهة أخرى، سوف . الثغرات يف التدخالت السبعة عشرة بشأن التغذية على مستوى املقاطعة إىل التوصل إليها

يف بنغالديش يف مشروع أوسع نطاقًا بني مبادرة ريتش، ومبادرة  املصلحةتسهم النتائج املتأتية عن رسم خرائط أصحاب 

وسوف يرتافق حتليل النتائج بتقديرات للتكاليف اجملَزأة . ا، والبنك الدولياألمن الغذائي والتغذوي يف جنوب أفريقي

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

 . اصة بالتغذيةالقرارات صورة أكثر واقعية عن التكاليف والتأثريات املرتتبة على النهوض بتدخالت خ

 
 

 األمساك والغابات مصايدحيازة األراضي و- يزا

 

حيصل اليت اجلوع والفقر، واالستخدام املستدام للموارد واخلدمات البيئية إىل حد كبري بالكيفية  استئصاليرتهن - 15

وتنبين سبل معيشة . األمساك والغابات مصايدعلى األراضي، وعلى  ،بها السكان، واجملتمعات احمللية وغريهم

فهي مصدر الغذاء . الكثريين، وخباصة فقراء الريف، على احلصول اآلمن واملتساوي على هذه املوارد، والسيطرة عليها

 .النمو االقتصادي يفواملأوى، وأساس املمارسات االجتماعية، والثقافية والدينية، وعامل رئيسي 

 

األمساك  مصايد، على األراضي، وملسكان، واجملتمعات احمللية وغريهحيصل بها ا اليتف الكيفية وُتَعّر- 11

مدة، وبأي  يأي موارد وأل ستخدممن ينظم احليازة  وحتّدد. نظم بواسطة اجملتمعات عن طريق نظم احليازةوالغابات، وُت

وتواجه نظم . سات غري مكتوبةوميكن للنظم أن تنهض على سياسات وقوانني مكتوبة، وكذلك على عادات وممار .شروط

احليازة بصورة متزايدة الكرب حيث أن سكان العامل املتزايدين حيتاجون إىل األمن الغذائي حيث أن التدهور البيئي 

يازة وعدم أمنها كما أن عدم كفاية حقوق احل. األمساك والغابات مصايدالن من توافر األراضي، ووالتغري املناخي ُيقّل

ل توإىل التدهور البيئي عندما يتقا إىل حدوث النزاعات من اجلوع والفقر، وميكن أن يؤديا، واشةشيزيدان من اهل

 .املستخدمون املتنافسون من أجل السيطرة على تلك املوارد

 

إن حوكمة احليازة عنصر حاسم من عناصر حتديد ما إذا كان السكان واجملتمعات احمللية وغريهم قادرين على - 62

. األمساك والغابات والسيطرة عليها وكيفية ذلك مصايداحلقوق، والواجبات املرتبطة بها الستخدام األراضي، وحيازة 

. فاحلوكمة الضعيفة تنال من االستقرار االجتماعي، ومن االستخدام املستدام للبيئة، ومن االستثمار ومن النمو االقتصادي

حيازة بيوتهم، وأراضيهم،  يففقدوا حقوقهم  يف حالاجلوع والفقر  بني براثن عيشواب على الناس أن يتفيمكن أن ُيك
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بسبب فساد ممارسات احليازة، أو إذا مل تستطع وكاالت التنفيذ محاية حقوق  هماألمساك والغابات، وسبل عيش مصايدو

ويف املقابل، . فةوميكن أن يفقد السكان حتى حياتهم عندما تؤدى احلوكمة الضعيفة للحيازة إىل نزاعات عني. تهمحياز

ميكن أن تساعد على استئصال اليت ميكن للحوكمة املسؤولة للحيازة أن ُترِوَج للتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة 

 .ع على االستثمار املسؤولشأفة الفقر وانعدام األمن الغذائي، وتشّج

 

توصي الدول بتيسري احلصول املستدام، وغري  لحق يف الغذاءم اإلعمال املّطرد لاخلطوط التوجيهية لدع إن- 62

التمييزي واآلمن للموارد، واستخدامها مبا يتماشى مع قوانينها الوطنية والقانون الدولي، ومحاية األصول املهمة لسبل 

 ومن شأن الدول أن حترتم وحتمي حقوق األفراد املتصلة باملوارد من قبيل األرض، واملياه، والغابات،. معيشة الناس

وحيثما يكون األمر ضروريًا ومناسبًا، ينبغي على الدول إجراء إصالحات . األمساك، واملاشية من دون أي متييز مصايدو

لألراضي وإصالحات سياساتية أخرى تراعي موجباتها يف جمال حقوق اإلنسان، وتتماشى مع حكم القانون من أجل 

وجيب إيالء اهتمام خاص إىل جمموعات مثل الرعاة . و الفقراءضمان احلصول الفعال واملنصف على األراضي، وتعزيز من

 .71والشعوب األصلية، وإىل عالقتها باملوارد الطبيعية

 

األمساك،  مصايدوتسعى اخلطوط التوجيهية بشأن حيازة األراضي إىل حتسني حوكمة حيازة األراضي، و- 62

شديد على السكان الضعفاء واملهمشني لتحقيق األمن الغذائي وهي تسعى إىل القيام بذلك ملصلحة اجلميع، مع الت. والغابات

بل معيشة مستدامة، واالستقرار االجتماعي، واألمن سيف غذاء كاٍف، واستئصال الفقر، وتوفري  اإلعمال املطرد للحقو

 .السكين، والتنمية الريفية، ومحاية البيئة، والتنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة

 

 خطوطهاتقضي وَصى الدول بتنفيذ اخلطوط التوجيهية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي، ولذلك ُت- 63

 :72التوجيهية العامة مبا يلي

 
وينبغي هلا اختاذ تدابري . اإلقرار جبميع أصحاب احلق املشروع يف احليازة وحبقوقهم واحرتامهم (أ)

وحقوقهم، وتسجيلهم، واحرتامهم، سواء كانت رشيدة لتحديد أصحاب احلق املشروع يف احليازة 

احلقوق مسجلة رمسيًا أم مل تكن مسّجلة؛ واالمتناع عن انتهاك حقوق احليازة لآلخرين؛ وأداء 

 ؛الواجبات املرتبطة حبقوق احليازة

احلفاظ على حقوق احليازة القانونية من التهديدات واالعتداءات، وينبغي محاية أصحاب حق احليازة  ( ب)

أي فقدان استبدادي حلقوقهم يف احليازة، مبا يف ذلك حاالت اإلخالء القسري اليت ال تتوافق مع  ضد

التزاماتهم احلالية اليت يرتبها القانون الوطين والدولي؛ 

وينبغي هلا اختاذ مجيع اإلجراءات اإلجيابية .  التمتع حبقوق احليازة املشروعةتشجيع وتيسري (  ج)

ال الكامل حلقوق احليازة، أو إجراء املعامالت بهذه احلقوق، مثل ضمان أن لتشجيع وتيسري اإلعم

 ؛تكون اخلدمات ميسورة للجميع
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وينبغي هلا . عتداء على حقوق احليازة املشروعةضمان الوصول إىل العدالة يف التعامل مع حاالت اال  ( د)

 ية أو أي ُنُهج أخرى، لتسويةتوفري وسائل فعالة وميسورة لكل فرد، وذلك عن طريق السلطات القضائ

وينبغي للدول أن . توفري اإلنفاذ السريع وامليسور لألحكام القضائيةاملنازعات حول حقوق احليازة؛ و

؛توفر تعويضًا ناجزًا، وعاداًل يف حالة االستيالء على حقوق احليازة من أجل مصلحة عامة

وعليها أن تتخذ اإلجراءات الفعالة . وفسادمنع نشوب منازعات على احليازة، أو منازعات عنيفة  (هـ)

وعليها أن تعمل جاهدة . للحيلولة دون نشوب نزاعات على احليازة أو تصعيدها إىل مواجهات عنيفة

. ملنع الفساد جبميع أشكاله، على مجيع املستويات، ويف مجيع األحوال

 

القانونيني على ترويج اخلطوط التوجيهية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة  صلحةع مجيع أصحاب املشَجُي- 64

عند وضع االسرتاتيجيات، والسياسات والربامج بشأن األمن الغذائي، والتغذية،  ، واستخدامها، ودعمهااألراضي

 73.األمساك والغابات مصايدوالزراعة، وحيازة األراضي، و

 
مسؤولية احرتام حقوق اإلنسان وحقوق  ،ذلك مشروعات األعمال يفمبا  ،الرمسيةتقع على كاهل األطراف غري و- 61

انتهاك حقوق األفراد وحقوق  يفوينبغي ملشروعات األعمال أن متارس عملها بالعناية الواجبة لتال. شروعةاحليازة امل

حقوق  سلبية علىع التأثريات الوعليها أن ُتدرج نظم إدارة املخاطر املناسبة من أجل من. لآلخرين شروعةاحليازة امل

 .74والتصدي هلا شروعةاإلنسان وحقوق احليازة امل

 

 األمساك، والغابات مصايدحوكمة حيازة األراضي، و

. األمساك، والغابات أمر حيوي بالنسبة إىل األمن الغذائي، وخباصة إىل فقراء الريف مصايدإن الوصول إىل األراضي، و

ة يف القوة العاملة الزراعية، أوتتأتى عنه أيضًا انعكاسات مهمة على صعيد املساواة بني الرجل واملرأة نظرًا إىل دور املر

ولكن حقوق احليازة غري . مة أساسية للغاباتويف العمالة يف جمال الصيد، واألنشطة ذات الصلة؛ وإىل أنها مستخد

اآلمنة، أو اليت ال يتّم اإلقرار بها ومحايتها على الصعيد القانوني، تشّكل عبئًا خاصًا على الفقراء الذين يواجهون خطر 

ذ يفتقر وتتفاقم املشكلة بفعل احلوكمة الضعيفة إ. خسارة إمكانية حصوهلم على املوارد اليت تعتمد عليها سبل معيشتهم

  .من أجل محاية حقوقهم يف احليازةالفقراء إىل القوة السياسية للتأثري على القرارات واملوارد املالية 

األمساك، والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين  مصايدواخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن حوكمة حيازة األراضي، و

وتوفر هذه اخلطوط التوجيهية مبادىء . ليت تواجهها البلداناحليازة وللحوكمة الضعيفة ا هي استجابة ملشاكل

وتضّم أمثلة عن ممارسات مسؤولة يف جمال احليازة جتارب . وممارسات معرتف بها دوليًا لتحسني حوكمة احليازة

  . موزامبيق ونيبال

لعرفية ومّت توفري فرص ويف موزامبيق، وردًا على زيادة التنافس على األراضي، ُأجريت إصالحات لتعزيز احليازة ا

، كما صدر قانون األراضي 2111من خالل عملية تشاركية عام  عَدت سياسة وطنية لألراضيأو. لالستثمار يف الوقت ذاته
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لتأمني حقوق الشعب املوزامبيقي يف األراضي وموارد طبيعية أخرى، ولتشجيع االستثمارات واالستخدام  2117عام 

ويوّفر قانون األراضي إقرارًا قانونيًا حبقوق استخدام األراضي املكتسبة من خالل الشغل العريف . املستدام واملنصف للموارد

معَرفة قانونًا ُتدار حقوق حيازتها وفقًا ملعايري وممارسات حملية؛ ويتوّلى إجراء " جمتمعات حملية"لألراضي؛ وُينشىء 

 .احلصول على أراٍض مشاورات بني اجملتمعات احمللية واملستثمرين الذين يريدون

ملواجهة التحدي املتنامي بفعل إزالة الغابات، وخباصة الغابات اخلاضعة  2113ويف نيبال، صدر قانون للغابات عام 

، خاضعة إلدارة ذاتيةوقد منحت الدولة حقوقًا قانونية يف جمال إدارة الغابات إىل مؤسسات حملية . ملراقبة الدولة

ويف حني حتتفظ الدولة مبلكية الغابات، تتمتع اجملتمعات . معروفة مبجموعات مستخدمي الغابات يف اجملتمع احمللي

احمللية حبقوق احليازة الستخدام الغابات، وبيع املنتجات، واختاذ قرارات متصلة باإلدارة، مبا يف ذلك قواعد العضوية 

 24 122 يف املائة من مساحات الغابات يف نيبال إىل أكثر من 21أكثر من  ، كان قد مّت تسليم2221ويف عام . واإلقصاء

جمموعة مستخدمي الغابات يف اجملتمع احمللي لغاية إدارتها، وهذا ما يسمح للمجتمعات احمللية احلصول على منافع 

 . اقتصادية من الغابات وضمان إدارة مستدامة ملوارد الغابات يف الوقت ذاته

 
 

 75التصدي لألزمات املمتدة بشأن األمن الغذائي والتغذية- حاء

 

وتتسم هذه البلدان بتكرار حدوث الكوارث . يكون اجلوع شديدًا ومستمرًا يف البلدان اليت تعاني من أزمات ممتدة- 66

أما البلدان اليت متر بأزمات ممتدة . الطبيعية أو النزاعات، وبالقدرة غري الكافية ملؤسساتها على التصدي هلذه األزمات

بأن هذه البلدان ميكن غالبًا أن تواجه  إلقراروينبغي ا. مرة واحدة ثم ختتفي حتدثاليت فإنها غالبًا ال تفيق من الظواهر 

. ومتثل تهديدات ليس فقط حلياة الناس وإمنا أيضًا لسبل معيشتهم ،دورات من الكوارث تكون مستمرة أو متكررة وممتدة

تى اآلن ة حيالدولاألسرة لدان من جانب م عادة إىل تلك البقَدومل تتمكن مساعدات الطوارئ واإلغاثة قصرية األجل اليت ُت

تلبية االحتياجات الفورية لمة خصيصًا هة ومصَماألزمات املمتدة مساعدات موّج وتستوجب .من كسر دورة األزمات تلك

وكذلك، . ، وخطط التقليص من خماطر الكوارثإلنقاذ األرواح؛ وكذلك ملواجهة املسببات الكامنة وراء انعدام األمن الغذائي

نبغي إيالء اهتمام خاص إىل التأثريات اخلاصة على النساء واألطفال، وإىل أهمية املنظور اجلنساني يف االستجابات ي

 .لألزمات

 

باألمور  اآلخرين املعنيني بالقيام صلحةلذلك ُتوصى الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية ومجيع أصحاب امل67

  :76التالية، من بني أمور أخرى

 -

املزيد من التحليل والفهم األعمق لسبل معيشة السكان، وآليات التكيف أثناء األزمات املمتدة،  دعم (أ)

وذلك من أجل تعزيز صمودهم وزيادة فعالية برامج املساعدة؛
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، يت تدعم سبل املعيشة وُتتيح توفريهادعم محاية، وترويج وإعادة بناء سبل املعيشة واملؤسسات ال (ب)

متر بأزمة ممتدة؛داخل البلدان اليت 

حبث إجراءات احلصول على املساعدة اخلارجية بالنسبة للبلدان اليت متر بأزمة ممتدة وذلك لضمان  (ج)

؛تناسبها مع االحتياجات، والتحديات واملعوقات املؤسسية على امليدان مع مراعاة أفضل املمارسات

متدة يضم كاًل من االستجابة للطوارئ ودعم سبل اعتماد نهج شامل إزاء األمن الغذائي أثناء األزمات امل (د)

؛املعيشة املستدامة

يف وضع  صلحةتوجيه منظومة األمم املتحدة لتشجيع املشاركة األفضل تنسيقًا واملتعددة أصحاب امل (هـ)

وتنفيذ خطط عمل شاملة موجهة قطريًا يف عدد صغري من البلدان املتضررة من األزمات املمتدة؛

مثل األسواق، وصالت )آليات للتعامل مع املنظمات احمللية من أجل تعزيز املؤسسات الرئيسية تطوير  (و)

؛(الُقربَى االجتماعية

إنشاء آليات لبناء شراكات أقوى وتعاون وتضافر مع املؤسسات اإلقليمية؛ (ز)

ة للتعامل مع األمن دعم آليات املشاورات واحلوار السياساتي من أجل زيادة الفهم، واجلهود املتضافر (ح)

.الغذائي والتغذوي يف األزمات املمتدة

 

 :استمرار أعمال جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن التقارب بني السياسات املتعلقة بهذه القضية

 
لزيادة الفهم واجلهود املتضافرة للتعامل مع األمن الغذائي والتغذوي يف  أعالهشيًا مع التوصية الواردة اومت- 65

عنى باألزمات املمتدة، حتت رعاية جلنة األمن الغذائي تنظيم منتدى خرباء رفيع املستوى ُم اآلن يزمات املمتدة، جيراأل

ة، اإلنساني املعنيني باملساعدات والشركاء ،مع الوكاالت املتخصصة املختصة عاونالعاملي، يهدف إىل املناقشة، بالت

وسوف ُتدرج . 77البلدان اليت متر بأزمات ممتدة يفلتدابري األمن الغذائي  ، لصياغة جدول أعمال جديدوالبلدان املتأثرة

إلطار ل ُمحَدثةداخل جلنة األمن الغذائي العاملي يف نسخ  الالحقة التوصيات الصادرة عن هذا املنتدى وعن املداوالت

 .االسرتاتيجي العاملي

 

 78االحتاد والتنظيم حملاربة اجلوع    - ًاخامس

 

العاملية، واإلقليمية، والوطنية  –احلاجة إىل احلوكمة اجليدة لألمن الغذائي والتغذية على كافة املستويات  َتَبرُتع- 61

وتتطلب احلوكمة اجليدة من . مطلبًا أساسيًا إلحراز تقدم يف احلرب على اجلوع وسوء التغذية –على وجه اخلصوص 

كما  .ن أجل التصدي للجوع وسوء التغذيةامج، والتمويل ماحلكومات حتديد أولويات االسرتاتيجيات والسياسات، والرب

شد دعمًا ذا معنى، سواء عن طريق املساعدات اإلنسانية أو اإلمنائية، الوطنية أو حينسق ويتتطلب من اجملتمع الدولي أن 

 .شى مع األولويات القطريةاالثنائية أو املتعددة األطراف، واليت تتم
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خالل السنوات  أسعار األغذية يفاألزمة االقتصادية والتقلب املفرط ظهور طاق واسع، وإن استمرار اجلوع على ن- 72

التنسيق بني اجلهات الفاعلة على كما أن . والتغذية األخرية قد أظهر مدى هشاشة اآلليات العاملية لألمن الغذائي

 على األسباب اهليكلية للجوع وسوء التغذية بوسوف يتطلب التغّل. مل يكن كافيًا ةوالعاملي ةواإلقليمي ةاملستويات الوطني

واسرتاتيجيات وبرامج والسياسات املتقاربة،  ،الوطنية والدولية املعنية باحلق يف الغذاء سياساتال التساق مجيع الرتويج

 تعطي األولوية العاجلة لتلبية كٍل من االحتياجات الطويلة األجل، ومتطلبات الطوارئ ذات الصلة باألمن الغذائي

كما يتطلب إرادة متشعب القطاعات من جانب احلكومة،  ويتطلب جناح املساعي لتحقيق هذه األهداف دعمًا. والتغذية

لتنفيذها  مالئمةقدرات من واالستفادة  ،متويل التدخالت بصورة مالئمة نبغيوي. منسقة طويلة األجل تدابريسياسية، و

 .79ورصد تأثريها

 

 ملستوى القطرياإلجراءات األساسية على ا- ألف

 

مت التأكيد جمددًا على املسؤولية الرئيسية اليت تتحملها الدول لضمان األمن الغذائي ملواطنيها يف العديد من - 72

املناسبات، مبا يف ذلك تأكيد مبدأ روما األول لألمن الغذائي املستدام، والرتكيز على اخلطط اليت متلكها البلدان واليت 

 : يعلى ما يل تنّص

 
حنن نؤكد من جديد أن األمن الغذائي مسؤولية وطنية وأن أي خطط ملواجهة حتديات األمن الغذائي ينبغي أن "

وسوف جنعل . الرئيسيني املصلحةتصاغ وطنيًا، وُتصمم وُتمتلك وُتدار وُتبنى على التشاور مع مجيع أصحاب 

.80"وطنيةاألمن الغذائي أولوية عليا ونعكس ذلك يف براجمنا وميزانياتنا ال

 

 :من بني غريها تشملهي و ،د أهم الدروس للتدابري على املستوى القطريوالتوصيات التالية توّح- 72

 
ينبغي للدول أن تنشئ وتعزز آليات مشرتكة بني الوزارات مسؤولة عن األمن الغذائى الوطنى  (أ)

 واسرتاتيجيات، وسياسات وبرامج التغذية؛

رفيع، وأن ُتوَحد يف قانون وطين،  آلليات، مثاليًا، على مستوى حكوميوُتنَسق تلك اينبغى أن ُتشَكل   (ب)

وأن تشرك ممثلى الوزارات أو الوكاالت الوطنية من مجيع اجملاالت ذات الصلة باألمن الغذائى 

 ،ليموالتع بنية التحتية،والتغذية، مبا يف ذلك الزراعة، واحلماية االجتماعية، والتنمية والصحة، وال

 ؛ ، والصناعة والتكنولوجياواملالية

ينبغي لالسرتاتيجيات الوطنية لألمن الغذائى والتغذية، سواء كانت واردة يف اسرتاتيجيات إمنائية  ( ج)

أوسع نطاقًا أو يف اسرتاتيحيات للتخفيف من الفقر، أن تكون شاملة وأن تعزز النظم الغذائية احمللية 

كائز األمن الغذائى والتغذية، مبا يف ذلك توافرها، وسبل الوصول إليها، والوطنية، وأن تتناول مجيع ر

 واستخدامها، واستقرارها؛

ينبغي لآلليات أن ُتنشأ أو ُتعزز من أجل تنسيق االسرتاتيجيات والتدابري مع املستويات احمللية   ( د)

املستويني احمللي والوطين احلكومية؛ وجيب أن تنظر الدول يف إقامة منابر وأطر متعددة األطراف على 
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من أجل تصميم، وتنفيذ، ورصد اسرتاتيجيات األمن الغذائي والتغذية، وتشريعات، وسياسات 

وجيب أن يضم . وبرامج، رمبا من خالل دمج اآلليات املتعددة األطراف مع آليات تنسيق وطنية

والقطاع اخلاص، ، كيفما هو مالئم، احلكومات احمللية، واجملتمع املدني، صلحةأصحاب امل

، ومنظمات النساء والشباب، وممثلني عن ومنظمات املزارعني، وصغار منتجي األغذية التقليديني

اجملموعات األكثر تأثرًا بانعدام األمن الغذائي، وحينما يكون مالئمًا، اجلهات املاحنة والشركاء يف 

 التنمية؛

رصد من أجل زيادة تنسيق التدابري اليت يتخذها ، وآليات العملية رسم اخلرائطأو تعزيز /تطوير و ( هـ)

 ؛، وتشجيع املساءلةصلحةخمتلف أصحاب امل

ولدى تصميم االسرتاتيجيات والربامج الوطنية لألمن الغذائي والتغذية، جيب أن تسعى الدول إىل النظر  (و)

الغذائي والتغذية يف دول من لسلبية اليت قد تتأتى عنها على األيف الالمتوقع املمكن، أو يف التأثريات ا

.أخرى

 

 :األعمال اجلارية اليت تقوم بها جلنة األمن الغذائي العاملي بشأن التنسيق املتصل بهذه القضية

 

األمن الغذائي والتدابري  عملية رسم خرائطعملية مستمرة لتعزيز  يفتنخرط جلنة األمن الغذائي العاملي اآلن - 73

واستكشاف ارتباطات هذه التدابري  ،ن أجل حتسني تنسيق وتوفيق السياسات والربامجالتغذوية على املستوى القطري م

 .من ذلك ةاملستفيد شعوببتدفقات املوارد، وكل من اجلهات املاحنة واحمللية واملؤسسات املنفذة واملواقع وال

 

 تنفيذ اخلطوط التوجيهية للحق يف الغذاء  - 9ألف

 
اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف  إنف القسم السابق، يفوباإلضافة إىل التوصيات الواردة - 74

، وإنشاء عملية لوضع أطر مؤسسية وقانونية فعالة ومالئمة توجيهاتللبلدان  تقّدم الغذاء يف سياق األمن الغذائي الوطين

 .ذ هذه األطريآليات رصد مستقلة، وتنف

 

اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف الغذاء يف سياق  لتنفيذوُيوصى باخلطوات السبع التالية - 71

 :81األمن الغذائي الوطين

 

استخدام و. حتديد من هم الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي، وأين يعيشون، وملاذا يعانون من اجلوع: اخلطوة األوىل

 .حتليل األسباب الكامنة وراء انعدام أمنهم الغذائي لتمكني احلكومات من توجيه جهودها بشكل أفضلوبيانات جمّزأة، 
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الرئيسيني، للسياسات، واملؤسسات، والتشريعات،  صلحةإجراء تقييم دقيق، بالتشاور مع أصحاب امل: اخلطوة الثانية

ل أفضل من أجل تلبية االحتياجات واحلقوق املتعلقة ، وخمصصات امليزانية وذلك لتحديد املعوقات والفرص بشكامجوالرب

 .بانعدام األمن الغذائي

 

قائمة على حقوق اإلنسان  يةوعلى أساس هذا التقييم، اعتماد اسرتاتيجية وطنية لألمن الغذائي والتغذ: اخلطوة الثالثة

وينبغي أن تشمل هذه . ء كاٍفباعتبارها خارطة طريق للعمل احلكومي املنسق من أجل اإلعمال املطرد للحق يف غذا

، وأطرًا زمنية، ومسؤوليات، ومؤشرات للتقييم معروفة للجميع، وينبغي أن تشكل األساس لتخصيص غاياتاالسرتاتيجية 

 .موارد امليزانية

 

حتديد أدوار ومسؤوليات املؤسسات العامة ذات الصلة على مجيع املستويات لضمان الشفافية، : اخلطوة الرابعة

 .إذا اقتضت الضرورة ذلك وهيكلها، املؤسسات العامةهذه لة، والتنسيق الفعال، وإصالح أو حتسني تنظيم واملساء

 

إدماج احلق يف الغذاء ضمن التشريعات الوطنية، مثل الدستور، أو قانون إطاري، أو  النظر يف إمكانية: اخلطوة اخلامسة

 .صلحةومة وأصحاب املقانون قطاعي، وبذلك يوضع معيار ملزم وطويل األجل للحك

 

رصد تأثري ونتائج السياسات، والتشريعات، والربامج، واملشاريع، بغية قياس إجنازات األهداف : اخلطوة السادسة

وميكن أن يشمل هذا تقييمات تأثري السياسات . الثغرات احملتملة، وحتسني العمل احلكومي بصفة مستمرة املعلنة، وسّد

اهتمام خاص إىل رصد حالة األمن الغذائي للفئات الضعيفة، وخاصة  إيالءويلزم . ما يتعلق باحلق يف الغذاء والربامج يف

 .النساء واألطفال واملسنني، ووضعهم التغذوي، مبا يف ذلك انتشار حاالت نقص املغذيات الدقيقة

 

خارج نطاق القضاء، أو إدارية، لتمكني إنشاء آليات للمساءلة واملطالبات، قد تكون قضائية، أو : اخلطوة السابعة

ذ السياسات أو نَفأصحاب احلقوق من مساءلة احلكومات، وضمان اختاذ اإلجراء التصحيحي دون تأخري عندما ال ُت

 .م اخلدمات املتوقعةقَدالربامج، أو ال ُت
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اجملتمع املدني ملواجهة لتنسيق بني وزارات متعددة ومشاركة إعطاء الطابع املؤسسي لقصة جناح يف  -الربازيل

 82انعدام األمن الغذائي، وتعزيز احلق يف الغذاء

يف ظّل حالة من استمرار انعدام األمن الغذائي، وسوء التغذية، واجلوع على الرغم من حيوية قطاع تصدير األغذية، أطلق 

ذلك احلني، عّززت البالد األمن  ومنذ. اسرتاتيجية القضاء التام على اجلوع، برعاية الرئيس لوال، 2223الربازيل عام 

عرب متكني الغذائي واحلق يف الغذاء على عدة جبهات، من خالل قوانني فعالة، ومؤسسات قوية، وسياسات سليمة، و

 .اجملتمع املدني

وتألف يف ثلثيه من ممثلي . كهيئة استشارية للرئيس 2223ومّت إنشاء جملس وطين لألمن الغذائي والتغذوي عام 

هذا اجمللس يف  وورد. اجملتمع املدني يف حني شّكل الثلث األخري ممثلون حكوميون، وترّأسه ممثل عن اجملتمع املدني

من لأل صلحةالقانون كجزء من إطار مؤسسي وطين لألمن الغذائي والتغذوي ضّم أيضًا جمالس مماثلة متعددة أصحاب امل

ويقّدم اجمللس الوطين املشورة إىل غرفة بني الوزارات لألمن الغذائي . الغذائي والتغذوي على مستوى الدولة والبلدية

ويرتّأس هذه الغرفة وزير التنمية . تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية لألمن الغذائيبوالتغذوي، وهي آلية تنسيق حكومية مكّلفة 

وزارة ووكالة مبا فيها وزارات املالية، والتخطيط، والزراعة،  21 اعتمدتهاني االجتماعية ومكافحة اجلوع، يف ح

 .والعمل، والرتبية

وشّكل التنسيق العميق بني الوزارات، واحلوار الوثيق مع اجملتمع املدني على املستويات كافة عوامل أساسية من أجل 

، وتنفيذها، مل اسرتاتيجية القضاء على اجلوعومية اليت تشإجناح عملية تصميم جمموعة واسعة من الربامج احلك

لتحويل املال النقدي املشروط،  Bolsa Famíliaاألهم من بني هذه الربامج هو برنامج بولسا فاميليا و. واإلشراف عليها

. شاملة عن األسر واملستفيدين، تنّفذه احلكومات احمللية ويشرف عليه اجملتمع املدني الذي يستند إىل قاعدة بيانات

واملكّونات الرئيسية األخرى هي االئتمان، واملدخالت، والتأمني، وبرامج الدعم الفين ملنتجي األغذية على نطاق صغري؛ 

منتجات الزراعة العائلية؛ والربنامج الوطين للتغذية املدرسية الذي يشمل مجيع تالمذة  يطال وبرنامج لشراء األغذية

 . وشراء منتجات حملية من احليازات الصغرية النظم الغذائيةالتنوع يف  املدارس االبتدائية، ويلحظ

، تكّرس احلق يف الغذاء يف الدستور 2222ويف عام . اإلنسانق وحقمن زاوية  طلقت اسرتاتيجية القضاء على اجلوعوقد ُأ

اجمللس الوطين، وبناًء عليه، تقوم اهليئة الدائمة املعنية باحلق اإلنساني يف غذاء كاف، اليت أنشأها . كحق أساسي

يف التخفيف من الفقر وانعدام األمن  سرتاتيجية القضاء على اجلوع فعاليتهاوأثبتت ا. بالنظر يف الربامج والسياسات العامة

الغذائي، مبا يساعد الربازيل يف حتقيق غايات األهداف اإلمنائية لأللفية جلهة احلّد من الفقر املدقع واجلوع ووفيات 

وتشّكل النماذج . الفقر املدقع حالة من األشخاص ماليني، وإخراج 2221ة الزمنية احملّددة يف عام األطفال، قبل املد

املؤسسية والربامج اليت أنشأتها اسرتاتيجية القضاء على اجلوع مصدر وحي ملبادرات مماثلة تتخذها عدة بلدان يف 

 .الالتينية أمريكاأفريقيا، وآسيا، و
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 اإلقليمي للتدابري الوطنية واحملليةحتسني الدعم - باء

 

على الرغم من أن املستوى القطري هو املستوى األكثر حيوية، فإن معظم البلدان أمامها فرصة االستفادة من - 76

، وفقًا ملنظمات احلكومية الدولية اإلقليميةتتمثل بعض أدوار او. حتسني التنسيق والتعاون على املستوى اإلقليمي

يف تقديم حوافز سياسية وتوجيهات تقنية لتعزيز االستجابة على املستوى القطري، واملساعدة يف بناء أسواق  لوالياتها،

 ر الكثري من املنظمات اإلقليمية أطرًا سياساتية توفر أساسًاوقد طّو. إقليمية، مع جتميع خماطر واستجابات أعضائها

رب هذه العمليات أساسية عَتوُت. عمليات التخطيط الشامل بشأن عملية توجيهاتمفاهيميًا لوضع سياسات وطنية، وتقديم 

 . لتشجيع ودعم الشراكات الالزمة على املستوى القطري من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية

 

  برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا

الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا هو برنامج زراعي تقوم به  برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا

(NEPAD .) إىل إطار على نطاق القارة ركّز االهتمام يف رؤيته 2223وحتّول هذا الربنامج، منذ إنشائه عام ،

التوجيهية على احلاجة املاسة إىل استثمارات مستدامة من أجل تسريع عجلة النمو الزراعي والتقّدم باجتاه  خطوطهو

وإن هدف برنامج التنمية الشاملة . احلّد من الفقر وحتقيق األمن الغذائي والتغذوي يف أفريقيا جنوب الصحراء

توسيع نطاق ( 2: )قوم على أربع ركائز رئيسيةمن الفقر، يالذي يقضي بالقضاء على اجلوع واحلّد  ،ألفريقيا

حتسني البنية التحتية الريفية والقدرات املتصلة بالتجارة للوصول ( 2)املساحة اخلاضعة لإلدارة املستدامة لألراضي؛ 

  .البحوث الزراعية، ونقل التكنولوجيا واعتمادها( 4)واحلد من اجلوع؛ و ةزيادة اإلمدادات الغذائي( 3)إىل السوق؛ 

على املستوى القاري،  - ويقضي برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا باجلمع بني عدة أطراف رئيسيني

من أجل حتسني التنسيق، وتقاسم املعارف، وتعزيز اجلهود املشرتكة واملنفصلة الرامية إىل  - واإلقليمي، والوطين

ق ملحوظ لدعم اجلهات املاحنة ألنشطة الربنامج وقد أفضت جهود التعاون إىل اتسا. حتقيق أهداف الربنامج

، واالحتاد وبراجمه االستثمارية، مع الشراكة اجلديدة من أجل التنمية يف أفريقيا، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية

األفريقي، ومع عدد من اجلهات املاحنة واحلكومات األفريقية، للعمل على اتساق أكرب للدعم املوّجه إىل التنمية 

وكذلك، مّت حشد شركاء يف التنمية ومؤسسات متعددة األطراف حول برنامج التنمية . الزراعية واحلّد من الفقر

وقد قام كّل من منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والبنك . الزراعية الشاملة ألفريقيا

مج األغذية العاملي بتوفري دعم ملحوظ لتقدم برنامج التنمية الزراعية كية للتنمية الدولية، وبرنايالدولي، والوكالة األمر

 .الشاملة ألفريقيا

يف إجناز ( اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا)بلدًا ومجاعة اقتصادية إقليمية واحدة  21، جنح 2221ومنذ عام 

دًا من وضع خطط وطنية لالستثمار الزراعي بل 22، يف حني انتهى مواثيق برنامج التنمية الزراعية الشاملة ألفريقيا

 ولكي يظل الربنامج. كي من الربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائييمليون دوالر أمر 272وتلّقت ستة بلدان مبلغ 

يتّم  الزراعية والغذائية يف اإلقليم، الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا منطلقًا مرجعيًا وإطارًا منسقًا لتنمية الُنظم

الرتكيز على حنو أكرب على تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية لربط املواثيق وخطط االستثمار بعمليات السياسات 

 .وامليزانيات وآليات التمويل
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يف وضع السياسات اإلقليمية للتعامل مع أبعاد  ًامهم ًادور ، وفقًا لوالياتها، أن تؤديهليئات اإلقليميةبإمكان او- 77

وتستند مثل هذه السياسات إىل عوامل التكامل القوية . الغذائي والتغذية عرب احلدود، وبناء أسواق إقليمية قويةاألمن 

وهي تليب احلاجة إىل إدارة مشرتكة للموارد العابرة للحدود مثل . واألقاليمية بني اإليكولوجيا، واإلنتاج، واالستهالك

، واإلدارة املشرتكة لآلفات العابرة وفية، واألراضي الرعوية، واملوارد البحريةاألنهار، وأحواض األنهار، وطبقات املياه اجل

وتشمل مثل هذه السياسات استثمارًا إقليميًا لتعزيز اجلهود الوطنية، ومعاجلة قضايا معينة مثل إزالة احلواجز . للحدود

علومات، وتنسيق نظم الرصد حلاالت الطوارئ التجارية بني األقاليم، وتعزيز سالسل القيمة اإلقليمية، ومواءمة نظم امل

 .الغذائية، وتعبئة املوارد
 

زًا للحوار بني التجمعات اإلقليمية، واحلكومات، واجلهات املاحنة حّي ، وفقًا لوالياتها،توفر املنابر اإلقليميةو -75

ومتهد الطريق لزيادة توافق  ،والتدابري املقرتحةر االتفاق املشرتك على املبادئ املشرتكة وهى تيّس. ووكاالت األمم املتحدة

ا املصروفات احلكومية وتدفقات املعونة، مّم ومتابعة ه،تقييمتتيح الفرص أمام رصد األداء و نأبإمكانها أيضًا و. السياسات

. مم املتحدةووكاالت األ ،يشجع على زيادة التنسيق بني اجلهات املاحنة، ومصارف التنمية اإلقليمية املتعددة األطراف

فإن تلك املنابر اليت تستخدمها البلدان النظرية أو املتماثلة التفكري مثل  ،غري إقليمية باملعنى الصارمكونها وعلى الرغم من 

 .ذاتها تقوم بالعديد من األدوار ، وجمموعة العشرين،83منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 
، من بني املستويني العاملي والوطين مفيدًا ت واملنابر اإلقليمية أن توفر سطحًا بينيًاويف النهاية، ميكن للمنظما- 71

عن طريق مؤسسات أقوى هي و ،املمارسات والدروس املقبولة دوليًا يف سياق إقليمي مناسب كييفاإلسهام يف نشر وتخالل 

 . أقرب إىل احلكومات الوطنية

 

األجهزة اإلقليمية إىل التدابري  جانب الدعم من حتسنيالواردة أعاله وومن أجل التحقيق الكامل للمزايا - 52

 : ، من بني غريهاُيوصى بإتباع اإلجراءات التالية حيثما هو مناسب، الوطنية،

 
الصلة، لتطوير أو  يذو صلحةتطوير أو تعزيز آليات التنسيق اإلقليمية اليت تشرك مجيع أصحاب امل (  أ)

خصائص واليت سوف تستفيد من  ،طر إقليمية لألمن الغذائي والتغذيةحتديث اسرتاتيجيات أو أ

 إلقليم وتفِعل جوانب القوة واملزايا املقارنة لدى املؤسسات اإلقليمية احلالية؛ ا

وتوحيدها أو تنسيقها لوضع اسرتاتيجيات،  ،التقريب بني خمتلف اجلهود اإلقليمية واإلقليمية الفرعية  ( ب)

 والتغذية؛ يليمية واضحة لألمن الغذائلكية إقوسياسات وم

طرق من  تشجيع االرتباطات بني اآلليات واألطر اإلقليمية وجلنة األمن الغذائي العاملي، وذلك بعدة  ( ج)

 ها؛اّتساقبينها تشجيع االتصال املتبادل الرامي إىل حتسني تقارب السياسات و

املساهمات التقنية واملالية اليت تقدمها املعونة الدولية، واملصارف  بنيتعزيز التقارب والتماسك  (  د)

اإلقليمية والوكاالت اإلقليمية التقنية واملنابر اإلقليمية للمزارعني، والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع 

 املدني لدعم االسرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية؛ 
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واستخدام الكيانات  ،عمليات التكامل االقتصادي اإلقليميزيادة الدعم الذي تقدمه اجلهات املاحنة ل ( هـ)

كشركاء فعالني لدعم تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات وسياسات وبرامج وطنية لألمن الغذائي  اإلقليمية 

 والتغذية؛

، ومراعاة املعايري املّتفق الزراعية دخالت واملنتجاتالسياسات اإلقليمية بشأن التجارة يف امل اتساق (  و)

 ؛من أجل تيسري التجارة األقاليمية يها إقليميًاعل

، وشبكات أمان الطوارىء اإلنسانيةلغايات  يف ضرورة استبقاء احتياطيات اسرتاتيجية من األغذية نظرال  ( ز)

ع األمن الغذائي وتفيد النساء والرجال يف اجملتمعات تشّج ، أو أدوات أخرى إلدارة املخاطراجتماعي

 الفقرية واملهمشة؛

ينبغى تعزيز سالسل القيمة اإلقليمية، وخباصة من أجل تطوير البنية التحتية، حيث أن لتلك  (  ح)

القطاع  ن احملليني واألجانب يفمستثمريلالسالسل القدرة على توسيع األسواق عن طريق تقديم احلوافز ل

ال التجارية استثمارات طويلة األجل يف عمليات التجهيز الزراعي واألعمبموا واخلاص لكى يق

 .ة، مع مراعاة التشريعات الوطنيالزراعية

 

 عمال التنسيق اجلارية لدى جلنة األمن الغذائي العاملي ذات الصلة بهذه القضيةأ

 

مع املبادرات والعمليات  روابطتعزيز المسألة يناقش االجتماع العام للجنة األمن الغذائي العاملي، بصورة منتظمة،   -52

. 84، أو تلّقى معلومات عن تطّوراتها األخريةأكثر من عشر مبادرات إقليمية وقد ناقش هذا االجتماع حتى اآلن اإلقليمية، 

مجيع املؤمترات اإلقليمية ملنظمة األغذية والزراعة منذ  يفت متابعة األقسام اخلاصة بلجنة األمن الغذائي العاملي ومّت

 .والتآزرات روابطكشاف جوانب هذه الصلة استموا ضرورةوأوصت هذه املؤمترات ب، 2222

 

 حتسني الدعم العاملي للتدابري اإلقليمية والوطنية، واالستجابة للتحديات العاملية- جيم

 

ويتوجب على اجملتمع الدولي أن يضطلع بدورين . لتغلب على آفة اجلوع تضافر جهود العامل بأسرهيتطّلب او- 52

الدور األول هو حتسني دعمه للجهود اإلقليمية والوطنية؛ والثاني هو تنسيق االستجابات : هذا الصدد يفرئيسيني 

 . للتحديات العاملية ذات الصلة بانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

 
. كافحة اجلوعجهودها الرامية إلي م يفد اجملتمع الدولي مرارًا وتكرارًا التزامه بدعم احلكومات الوطنية أّكوقد - 53

بتكثيف الدعم الدولي لتعزيز االسرتاتيجيات "ويشمل التأكيد على مبدأ روما األول لألمن الغذائي العاملي املستدام التزامًا 

أما ". لوضع خطط استثمار موجهة قطريًا، ولتشجيع املسؤولية املتبادلة والشفافية واملساءلةواإلقليمية املوجهة قطريًا، 

" الكويال"بيان  أيضًا ويتناول هذه القضية .85م للبلدانقَدصالن مباشرة بتحسني الدعم الدولي الذي ُيفيّت 4و  2املبدءان 

 . وجدول أعمال أكرا، وإعالن باريس بشأن فاعلية املعونة 2221املشرتك بشأن األمن الغذائي العاملي لعام 
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وكاالت دولية ، وبلدان ماحنة فردية يرتاوحون بنيوهم . ومقدمو املساعدة اإلمنائية الدولية كثريون ومتنوعون- 54

ويتمثل . متعددة األطراف، ومؤسسات متويل دولية وإقليمية، ومنظمات دولية غري حكومية، ومؤسسات للقطاع اخلاص

تها التحدي بالنسبة للحوكمة العاملية يف ضمان أال تقوم هذه اجلهات الفاعلة املختلفة بأنشطة مزدوجة، وأال ُتلقي متطلبا

التجزؤ الشديد أن الكثري من البلدان النامية ال تزال تعمل  ويعين. لى عاتق البلدان املستفيدةاإلدارية أعباء غري معقولة ع

واألطر الزمنية، واحلدود  اإلجراءات، والشروط، ياتها اخلاصة معوجاهدة للتوفيق بني احتياجاتها االسرتاتيجية وأول

تفتقر عادة إىل اليت البلدان منوًا،  أقّل لدى ةوتزداد هذه املشكلة حّد. ًا من الشركاءوملفات طائفة واسعة جد ،القصوى

 .املوارد وإىل القدرات إلدارة عدد كبري من الشراكات وتعتمد بدرجة أكرب على املساعدات الدولية

 
تبذل منظمات ووكاالت منظومة األمم املتحدة جهودًا كبرية لتبسيط وتنسيق مساعداتها من خالل ما تقوم به و- 51

اإلمنائية  األهدافاألفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة، ومن خالل الربجمة املشرتكة، وعن طريق بعض األنشطة من قبيل 

التابع لألمم املتحدة  َدثرت أيضًا إطار العمل الشامل احملوقد طّو، 86لأللفية، واملفهوم التجرييب اخلاص بتوحيد األداء

 .لتوجيه وتنسيق تدابريها
 
 يفما يتعلق بالتصدي للتحديات العاملية ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية، فقد مت إحراز بعض التقدم  ويف- 56

والتنوع البيولوجي، واملوارد الوراثية، وتقلبات األسعار،  تتطلب جهودًا عاملية من قبيل تغري املناخ،اليت تناول القضايا 

وعلى الرغم من أن االهتمام السياسي واألولويات قد تسارعت منذ . والصيد الدولي، والتجارة، ومعايري األغذية، وغريها

اآلراء والتغلب  يفكثري من احلاالت، إجياد توافق  يفمن التقدم،  حتقيق مزيٍد سوف يتطّلب، ف2225 عامأزمة الغذاء 

 (.نظر الفصل السادسُأ) الصعبة فات السياسية واالقتصاديةالختالعلى بعض ا

 

للجهود  حول اسرتاتيجية تهدف إىل حتقيق دعم عاملي حمَسن  اآلراء يفتوافق واسع ، يقوم ومع ذلك- 57

لرئيسية التالية، من بني ، وهي تشمل العناصر االقطرية واإلقليمية، وللتصدي بصورة أفضل للتحديات العاملية

  :غريها

 

 حتسني الدعم العاملي للمستويني اإلقليمي والقطري

 

ينبغى للمنظمات الدولية، واملنظمات اإلقليمية، ووكاالت : اعتماد الَنهج االسرتاتيجي والرباجمي (أ)

يشتمل على التنمية وغريها أن تنأى عن املشروعات املنعزلة وتتجه حنو نهج اسرتاتيجى وبراجمى 

ل أن يتم ذلك من خالل شراكة مع جهات فَضاسرتاتيجيات موجهة قطريًا كركيزة أساسية هلا، وُي

 للمبادرات؛  توسيع نطاقماحنة أخرى ترمى إىل 

والوكاالت املتعددة األطراف أن تتعاون من  ،والبلدان النامية ،ينبغى للبلدان املتقدمة: التعاون التقين (ب)

ر يف جهودها الرامية إىل االرتقاء باألمن الغذائي والتغذية وذلك عن طريق التعاون أجل زيادة التآز

، وزيادة اإلنتاجية الزراعية املتصلة التقين، مبا يف ذلك تطوير القدرات املؤسسية ونقل التكنولوجيا

 ؛باألمن الغذائي والتغذية
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هلذا التعاون أن حيظى بالدعم حيث أنه ينبغى : 87التعاون بني اجلنوب واجلنوب والتعاون الثالثي (ج)

ر فرصًا حقيقية لنقل اخلربات السياسية والتكنولوجيات الالزمة لدعم اإلنتاجية الزراعية لدى يوّف

فاق االستثمار وفرص السوق يف ميدان نشاط أكثر يسرًا مما هو قائم آ أيضًا وهو يفتح. البلدان النامية

 حاليًا بالنسبة لكثري من املنتجني؛

ينبغي للبلدان، واملنظمات الدولية، واجملتمع املدني، والقطاع اخلاص، ومجيع املنظمات : الشراكات (د)

اآلخرين تشجيع تعزيز الشراكات، والقيام بعمل منسق  صلحةغري احلكومية ذات الصلة، وأصحاب امل

على منظمات دولية  كما يتوّجبهود لتنمية القدرات؛ بذل اجلبرامج مشرتكة و مبا يف ذلكيف امليدان، 

أخرى، وخباصة وكاالت األغذية التابعة لألمم املتحدة ومقّرها روما، أن تعّزز شراكاتها يف إطار مبادىء 

 ؛داء يف األمم املتحدةومبادرة توحيد األ" التسليم كمنظمة واحدة"

 ى القطري اليت تسهمدعم التدابري على املستو: األمن الغذائي والتغذية وتدفقات املوارد رسم خرائط ( هـ)

تدابري األمن الغذائي والتغذية وتدفقات املوارد، حتت إشراف البلد املستفيد، من ل رسم خرائط شاملة يف

 ؛ 88والتقارب واءمةأجل تشجيع زيادة امل

ينبغي أن تبذل البلدان املاحنة جهودًا ملموسة من أجل بلوغ األرقام : 89اإلمنائية الرمسية ساعدةامل (و)

إىل البلدان  90يف املائة من الناتج احمللي اإلمجالي 2.7اإلمنائية الرمسية وقدرها  ساعدةللماملستهدفة 

 ؛، كيفما انطبق ذلكيف املائة ألقل البلدان منوًا 2.2إىل  2.21النامية ككل، ومن 

 يميضع هذه السياسات على أساس تقأن تينبغي للبلدان اليت تقدم مساعدة غذائية : الغذائيةاملساعدة  (ز)

ستفيدة وأصحاب شأن آخرون، حيثما أمكن، وأن اجلهات امل سليم لالحتياجات، تشارك فيه

وجيب أن ُتقَدم املساعدة الغذائية فقط حني تشّكل . لفئات احملتاجة والضعيفةابشكل خاص  تستهدف

ميكن أن و. لة األكثر فعالية ومالءمة لتلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية لدى الشعوب األضعفالوسي

ورًا حيويًا يف إنقاذ األرواح، ومحاية سبل املعيشة، وبناء قدرة الناس على تؤدي املساعدة الغذائية د

. توليد االعتماد ىوعلى غرار مجيع أشكال املساعدة، ينبغي للمساعدة الغذائية أن تتالف. الصمود

وينبغي شراء األغذية، حيثما أمكن وكان مالئمًا، على أساس حملي وإقليمي، أو أن ُتوَفر بشكل مال 

 ؛نقدي أو قسائم حتويل

مواصلة تدابري ختفيف أعباء  أن تنظر يف إمكانية ينبغي للبلدان واملنظمات الدولية: الدْين اخلارجي (ح)

اج عن موارد ملكافحة اجلوع، والتخفيف من وطأة الفقر يف الريف الديون اخلارجية من أجل اإلفر

   .91واحلضر، وتعزيز التنمية املستدامة
 

 التصدي للتحديات العاملية

 
يف تعزيز  ًارئيسي ًاوالدولية دور ،اإلقليميةو احمللية، والوطنية، التجارة ؤديميكن أن ت: التجارة ( ط)

على املستوى  والتغذية حتسني األمن الغذائي يف التنمية االقتصادية والتخفيف من وطأة الفقر، وكذلك

األدوات الفعالة الالزمة  إحدىع التجارة اإلقليمية والدولية باعتبارها شّجأن تالوطين؛ وينبغي للبلدان 
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ائية والبيئية، والوظائف االجتماعية السياسات التجارية واإلمن اّتساقللتنمية؛ ومن املهم ضمان 

 واالقتصادية والسياسية اليت تؤثر على نتائج اسرتاتيجيات مكافحة الفقر وانعدام األمن الغذائي؛ 

زيادة القدرات الوطنية لدى البلدان النامية، وتعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا : تغري املناخ   (ي)

 لتأثريات السلبية لتغّير املناخ، وكفاءة نظم اإلنتاج؛ اآليلة إىل حتسني التكّيف مع ا

 تشجيع الشراكات بني القطاعني العام واخلاص وكذلك البحوث الزراعية الوطنية والدولية،: البحوث (  ك)

اجلماعة  حتت مظّلةاصة خبو مبا يف ذلك التعاون الثنائي واملتعدد األطراف يف جمال البحوث،

بالبحوث الزراعية من أجل  لتنسيق مع املؤمتر العاملي املعينعية الدولية، وبااالستشارية للبحوث الزرا

 .92التنمية

 

 ربط السياسات والربامج باملوارد: ذلك لكي حيدث- الد

 

تتوقف استدامة اجلهود العامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع على اإلنفاق العام للبلدان النامية يف املقام - 55

البلدان النامية، هناك توافق يف اآلراء بشأن احلاجة لزيادة حصة اإلنفاق العام  يفما يتعلق بالتمويل القطاعي  ويف. األول

بني تقديرات املتطلبات التمويلية  ملحوظوعلى الرغم من وجود تفاوت . ، والتغذيةواألمن الغذائي ،لزراعةملركز على اا

االستثمار الزراعي واألمن الغذائــي والتغــذية خالل  يف عكس الرتاجعاجة إىل على احل العاملية، فإن هناك اتفاقًا عامًا

   .املاضي مت الدخول فيها يفاليت املاضية والتعويض عنه، وتنفيذ االلتزامات سنوات اخلمسة والعشرين ال

 

 (GAFSP)الربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي 

يتمثل أحد التحديات الرئيسية اليت تواجهها البلدان يف احلصول على أموال لدعم اخلطط الوطنية لالستثمار يف األمن 

، يف مواجهة هذا 2222نيسان /الربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي، الذي ُأطلق يف أبريلوقد ساهم . الغذائي

 2221يف بيتسربغ والكويال عام  الثمانيةيت قامت بها بلدان جمموعة التحدي من خالل تيسري عملية تنفيذ التعهدات ال

الربنامج إىل مبادىء فعالية املعونة، وينّسق دعم اجلهات املاحنة للخطط  هذاويستند . جلهة الزراعة واألمن الغذائي

لعاملي للزراعة واألمن الغذائي ا الربنامجوميّول . االسرتاتيجية يف جمالي الزراعة واألمن الغذائي، واليت توجهها البلدان

االستثمارات الضرورية يف األجل املتوسط إىل الطويل لزيادة اإلنتاجية الزراعية؛ وربط املزارعني بالسوق؛ وخفض املخاطر 

واهلشاشة؛ وحتسني سبل املعيشة الريفية من خارج املزارع؛ والنهوض بتوفري املساعدة الفنية، وبناء املؤسسات، وتطوير 

 . اتالقدر

يتم تنفيذ الربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي كصندوق مالي وسيط، يف حني يعمل البنك الدولي قّيمًا عليه و

ويتألف الربنامج العاملي للزراعة واألمن الغذائي . جنة التوجيهية يف الربنامجويستضيف وحدة تنسيق صغرية توّفر الدعم لّل

وإن نافذة القطاع العام، اليت تديرها جلنة توجيهية تتألف من . من نافذة متويل للقطاعني العام واخلاص على السواء

ساعد الربامج االسرتاتيجية اليت ليس هلم حق التصويت، ت ممثلني عن اجلهات املاحنة وعن املتلّقني، وممثلني آخرين

ة، أو إقليمية لى نطاق القطاع، أو قطريأو الربامج اإلقليمية اليت تتأتى عن مشاورات ومتارين ختطيط ع ،يوجهها البلد

نافذة القطاع اخلاص، اليت جتري إدارتها بشكل منفصل من وأّما . من قبيل الربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا
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املؤسسة املالية الدولية، فهي مصَممة لتوفري قروض طويلة وقصرية األجل، وضمانات ائتمانية، وأسهم لدعم جانب 

 . أنشطة القطاع اخلاص من أجل حتسني التنمية الزراعية واألمن الغذائي

مليار  2.2ن الغذائي للزراعة واألم العاملي ، بلغت األموال اليت مّت التعهد بها للربنامج2222حزيران /وبدءًا من يونيو

مليون دوالر  722كي، منها يمليون دوالر أمر 712وتبلغ األموال اليت تلّقتها البلدان حتى تارخيه . كييدوالر أمر

ويف إطار النداء األول لتقديم املقرتحات . كي لنافذة القطاع اخلاصيمليون دوالر أمر 12كي لنافذة القطاع العام، ويأمر

كي إلثيت عشر بلدًا، مبا فيها بنغالديش، وكمبوديا، وإثيوبيا، يمليون دوالر أمر 452مّت ختصيص  لنافذة القطاع العام،

وأّما النداء الثاني لتقديم . وهاييت، وليربيا، ومنغوليا، ونيبال، ونيجر، ورواندا، وسرياليون، وطاجيكستان، وتوغو

كي لستة يمليون دوالر أمر 277صيص مبلغ إضايف من فقد أّدى إىل خت 2222آذار /مارس 32املقرتحات الذي ُأغِلق يف 

  .  بلدان

 
 

عند  العناصر التالية، من بني غريها، عتبارالا يف أخذينبغي للحكومات واجلهات الفاعلة األخرى أن ت- 51

 : وضع اسرتاتيجيات التمويل اختاذ قرار بشأن

 

لتنفيذ االسرتاتيجيات الوطنية  وجمديةينبغى للميزانيات الوطنية أن ُتخصص بوضوح موارد مستقرة  (أ)

. رة شفافة وقابلة للمساءلةاخلاصة باألمن الغذائي والتغذية، وينبغى أن ُيَخَصص استخدامها بصو

على احلصول على الغذاء  سلبًاأال تؤثر ختفيضات امليزانية  إىل ضمان كذلك، جيب أن تسعى الدول

 ؛ 93بني الطبقات األكثر فقرًا من اجملتمع على حنو مالئم الكايف

استدامة وشبكات  نة وأكثرالتقديرات العاملية تكلفة تطوير وتنفيذ برامج اجتماعية حمّس جيب أن تشمل (ب)

 ؛94دول أعمال األمن الغذائى والتغذيةجل مالزمأمان، كعنصر 

ستثمارات املزارعني، وضرورة إجياد األهمية الرئيسية لالستثمار اخلاص احمللى يف الزراعة والسيما ا (ج)

وذلك عن طريق زيادة إمكانيات  ،طرق حلشد وحترير قدرات إضافية من قدرات االستثمار احمللى

من أجل  ذلك ُنهج متويل ابتكارية تطّلباحلصول على اخلدمات املالية والوصول إىل األسواق؛ فقد ي

ية املناسبة للمزارعني؛ وحتسني أداء األسواق تقليص خماطر اإلقراض للزراعة؛ وتطوير النواتج املال

  ؛95الزراعية؛ وزيادة إملام املزارعني باملسائل املالية

 يف ستثمارالدورًا مهمًا يف تنسيق وتسريع ختطيط وتنفيذ خطط ا ؤدياإلمنائية الرمسية ت ساعدةال تزال امل (د)

ة املتوافرة نقص التغذية واجلوع بالدخول احلالي ال جيب أن تتقّيد مكافحةاألمن الغذائي والتغذية؛ و

اإلمنائية الرمسية ذات أهمية حامسة لدعم االستثمارات الرئيسية  املساعدة كما أن. لدى البلدان النامية

العامة مبا يف ذلك الربامج االجتماعية، وشبكات األمان، والبنية التحتية، والبحوث واإلرشاد 

ة اإلمنائية ساعدالوفاء بالتزامات امل الشفافية واملساءلة يف حتسنيينبغي الزراعي، وتطوير القدرات؛ و

 ؛الرمسية من أجل األمن الغذائي والتغذية
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مكماًل لالستثمار العام الذي يركز على  عّدمهمًا لتمويل االستثمار، وُي مصدرًا اخلاصاالستثمار  عَتَبرُي (هـ)

يف سياق يضمن االتساق مع األهداف إمنا جيب أن حيدث هذا االستثمار ة اإلمنائية الرمسية، ساعدامل

 الوطنية لألمن الغذائي والتغذية؛

وجيب . النامية تشّكل التحويالت مصدرًا مهمًا لتمويل التنمية والنمو االقتصادي يف العديد من البلدان  (و)

 ؛واألمن الغذائي، والتغذية ُتبَذل جهود لتيسري تعبئة موارد التحويالت لغاية التنمية،  أن 

وإن رسم خرائط تدابري األمن الغذائي والتغذية، وارتباطه بتدفقات املوارد مهم لتعزيز زيادة مواءمة  (ز)

 .السرتاتيجيات والربامج الوطنية واإلقليميةلاملوارد دعمًا 

 

 الرصد واملتابعة- اءه

 

بتعزيز املساءلة وتقاسم " أحد أدوار هذه اللجنة يقضي أنتنص وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي على - 12

أن تساعد البلدان واألقاليم، من شأن جلنة األمن الغذائي العاملي "، وبهذا املعنى". لى املستويات كافةاملمارسات الفضلى ع

وانعدام األمن الغذائي سبل احلد من سوء التغذية يف األهداف، و يتّم حتقيق ما إذا كان على النظر يفحسب االقتضاء، 

 آلية مبتكرة، مبا يف ذلك حتديد مؤشرات مشرتكة، لرصد التقدم وضعوسيتطلب ذلك . فعالية كثرعلى حنو أسرع وأ

الدروس املستخلصة من عملية جلنة األمن الغذائي  األخذ يف االعتبارحنو األهداف والتدابري املتفق عليها، مع  امُلحَرز

مفتوح  ملوحتقيقًا هلذه الغاية، أنشأ مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي فريق ع". الرصد األخرىالعاملي ذاتها وحماوالت 

اعتمادها  فورمن اإلطار االسرتاتيجي العاملي  الحقةالنسخ ال يفمقرتحات ألجل الرصد الفعال، سوف ُتْدَرج  وضعالعضوية ل

 .من جانب جلنة األمن الغذائي العاملي

 
اليت لألمن الغذائي والتغذية العديد من املكونات املستقلة، و وقابلة للمساءلة اتيجية شاملةيتطلب وضع اسرتو- 12

ما يلي املواصفات األساسية واخلطوط  يفترد و. واملستوى املفضل للتنفيذ ،بعهتتفاوت من حيث أهدافها، والَنْهج الذي تّت

  .التوجيهية لبعض أهم هذه العناصر
 

 تزامات والنتائجاملساءلة بشأن االل (أ)

وجتدر . يف غذاٍء كاٍف اإلعمال املطرد للحقإن املساءلة بشأن االلتزامات والنتائج جوهرية، وخباصة لالرتقاء ب- 12

يف جمالي األمن الغذائي والتغذية هي البلدان اليت أظهرت اإلرادة السياسية  اإلشارة إىل أن البلدان اليت حترز التقّدم األكرب

وجيب أن تشمل . صلحةاألكرب، إضافة إىل التزام سياسي ومالي قوي مفتوح وشفاف بالنسبة إىل مجيع أصحاب امل

التقدم باجتاه حتقيق األهداف الواجب رصدها النواتج التغذوية، واحلق يف مؤشرات غذائية، وأداء القطاع الزراعي، و

 .، والغايات امُلَتفق عليها إقليميًا2األهداف اإلمنائية لأللفية، وخباصة اهلدف 

 

 :املبادىء اخلمسة اليت جيب أن تنطبق على نظم الرصد واملساءلة هي على النحو التالي- 13

 
 يف غذاٍء كاٍف؛ اإلعمال املطرد للحقجيب أن تستند إىل حقوق اإلنسان، مع إشارة خاصة إىل  (أ)
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 جيب أن تسمح مبساءلة مّتخذي القرارات؛ (ب)

، واملستفيدين صلحةيها مجيع أصحاب املجيب أن تكون تشاركية، وأن تشمل عمليات تقييم يشارك ف (ج)

 مبا فيهم األضعف؛

من اجلميع، على أن تضّم  جيب أن تكون مبّسطة، إمنا مفهومة، ودقيقة، وجيّدة التوقيت، ومفهومة (د)

، واإلقليم، إخل، تبّين األثر، والعملية، والنواتج يةالعمرالفئة ّزأة حسب اجلنس، ومؤشرات جم

 املتوّقعة؛

 .جيب أاّل متثل ازدواجًا مع النظم القائمة، بل أن تعّزز القدرات اإلحصائية والتحليلية الوطنية (هـ)

 

ز باجتاه حتقيق غايات األمن الغذائي والتغذية يف العديد من املنتديات، مبا يف وجيري حاليًا رصد التقّدم امُلحَر- 14

ويف حني تواصل األجهزة الدولية عملها يف جمال الرصد العاملي للجوع وسوء . ذلك األجهزة الدولية واإلقليمية والوطنية

ن تضع البلدان آلياتها اخلاصة إلشراك أصحاب التغذية، والتقدم امُلحَرز باجتاه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، جيب أ

ن يف رصد التقدم باجتاه حتقيق األهداف اليت وضعتها لنفسها ورفع تقارير بشأنها، والنظر يف خيارات من يشأن متعّدد

 .والتغذية على الصعيد الوطينوكمة فعالة وشاملة لألمن الغذائي أجل ح

 

 التغذية رصد انعدام األمن الغذائي واجلوع ونقص  (ب)

 
املسؤولية  هذهكون توينبغي أن . قصري األجل أو طويل األجل أكانن برصد اجلوع الفعلي، يتعلق هذا املكّو- 11

وينبغي ملنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي أن . الرئيسية للبلدان، بدعم من املنظمات اإلقليمية والدولية

بشكل  العامل يفهذا الصدد، تشمل إىل جانب أمور أخرى، نشر تقرير حالة انعدام األمن الغذائي  يفيضطلعا بأدوار مهمة 

د البيانات التحليلية الواردة من البلدان األعضاء؛ لدعم نظم املعلومات الوطنية؛ وتوفري ، وهو التقرير الذي يوّحسنوي

يلولة دون على احلالغذائي املهمة ملساعدة البلدان  عمليات تقييم احتياجات األمنو ،96وإعداد خرائط ،حتليل التعرض

إطار العمل الشامل  يفحاليًا  اريةرصد املعلومات وأعمال التحليل اجللويرد وصف . ومواجهتها غذائيةحدوث أزمات 

 .97التابع لألمم املتحدة َدثاحمل

 

حسب اجلنس والفئة العمرية  ّزأةمبعلومات جمدة إن وجود نظم معلوماتية جيدة األداء، ونظم رصد ومساءلة مزّو- 16

بلد ما؛ وحتديد نطاق  يفالغذاء  يفوممارسة احلق  ،للتنمية الزراعية، واألمن الغذائي والتغذية راهنةُمهم لتحديد احلالة ال

فافية الفعالية، واملساءلة، والش مزيد من ؛ وتشجيعفيما بني جمموعات سبل املعيشة املختلفة وتوّزعها االحتياجات

 . وتنسيق االستجابات هلذه االحتياجات

 
 ،ومجع البيانات ،على املستويات القطرية واإلقليمية والعاملية لتحسني نظم املعلومات لقيام بهلالكثري  بقىيو- 17

 .املنهجيات واملؤشرات لتقييم اجلوع ونقص التغذية اتساقو
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 :98وافقت جلنة األمن الغذائي العاملي على التوصيات التالية ،هذا الصدد يفو- 15

 
معايري  صادقت على املقرتح بإنشاء جمموعة من املؤشرات األساسية لألمن الغذائي، تشتمل على وضع (أ)

  ، واعتمادها، وتروجيها؛مقبولة دوليًا

غذية مع التشديد بصفة أوصت بشدة بأن تقوم منظمة األغذية والزراعة بتحسني قياسها لنقص الت (ب)

 خاصة على حتسني دقة التوقيت ودقة البيانات واملؤشرات القياسية األساسية املدرجة يف املنهجية؛ 

ها يف جمال تعزيز جهودعلى  ذات الصلةشجعت بقوة منظمة األغذية والزراعة والوكاالت األخرى  (ج)

والنظم  ،اسية واإلحصاءات الزراعيةقدراتها من أجل النهوض بكل من إحصاءات األغذية األس تنمية

 رصد األمن الغذائي؛ب اصةاخل

 حثت البلدان على تعزيز نظمها اخلاصة باملعلومات الوطنية بشأن األمن الغذائي والتغذية؛ (د)

شددت على احلاجة إىل إدماج مجيع التدابري املتعلقة مبعلومات األمن الغذائي والتغذية على مجيع   (هـ)

 ، وشجعت على حشد املوارد من أجل حتقيق هذه الغاية؛ على حنو أفضل املستويات

 البيانات من أجل زّوديوم ،السياسات، والوكاالت اإلحصائية انعيتكثيف احلوار بني صأوصت ب (و)

حتديد وربط االحتياجات من املعلومات ألجل تصميم سياسات األمن الغذائي وتنفيذها  حتسني عملية

 .هذه املعلومات ريتوفعملية بورصدها 

 
 رسم خارطة تدابري األمن الغذائي والتغذية ( ج)

 

برسم خارطة التدابري واملبادرات ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية  آخر يف اسرتاتيجية الرصدمكّون ويتمّثل - 11

وتقوم جلنة األمن الغذائي العاملي حاليًا بريادة نهج ملساعدة البلدان على مواءمة األهداف الوطنية . على املستويات كافة

 .املوارد املتاحةلألمن الغذائي والتغذية على حنو أفضل مع السياسات، واالسرتاتيجيات، والربامج، و

 

 :99صادقت جلنة األمن الغذائي العاملي على التوصيات التاليةويف هذا الصدد، - 222

 
على املشاركة يف مساعدة البلدان يف عملية رسم  ذات الصلةاملعنيني والقطاعات  صلحةحثت أصحاب امل (أ)

ناسبة متعددة القطاعات شراكات م ، وعلى إقامةخرائط لتدابري األمن الغذائي والتغذية وتنفيذها

 ؛ األساليبهذه  على اتساقوالعمل  املصلحةومتعددة أصحاب 

وضع من أجل  ن املهتمة بدعم تقينينبغي توفري موارد كافية لتمويل أنشطة املتابعة وذلك إلمداد البلدا (ب)

 وتنفيذ نظم رسم خرائط لألمن الغذائي والتغذية كجزء من جهودها الوطنية لرصد التنمية؛ 

ات لومال يتجزأ من نظم املع ًاعملية رسم خرائط لتدابري األمن الغذائي والتغذية جزء ب أن تشّكلجي (ج)

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

 .القطري



CFS 2012/39/5 Add.1 49 

 

 رصد ومتابعة حالة تنفيذ توصيات جلنة األمن الغذائي العاملي  ( د)

 
 القرارات شيًا مع الوالية املمنوحة للجنة األمن الغذائي العاملي، ينبغي إجياد سبيل ما لرصد حالة تنفيذامت- 222

. تنسيق وتقارب السياسات لدى جلنة األمن الغذائي العامليالتعزيز بيسمح مبا هذه اللجنة،  الصادرة عن التوصياتو

القرارات بشأن حالة تنفيذ  ة،االستشاري ماعةإعداد تقارير، بالتعاون مع اجلمانة األ وكل إىلُأ، ه الغايةوحتقيقًا هلذ

ذلك اخلطوط التوجيهية بشأن احلوكمة املسؤولة  يفالتوصيات املتعددة الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي، مبا و

 .100حليازة األراضي

 

أن يركز  ،ي أنشأه مكتب جلنة األمن الغذائي العامليوالذ ،بالرصد قرر الفريق العامل املفتوح العضوية املعينو- 222

ن، وسوف يواصل مناقشة اخليارات احملتملة واألساليب واملوارد املطلوبة ملتابعة حالة تنفيذ جهوده األوىل على هذا املكّو

 .عليه وثيقة اإلصالح ، وفقًا لدور اللجنة يف تعزيز املساءلة كما تنّصتوصيات جلنة األمن الغذائي العاملي من جانب األمانة

جمموعة موحدة من نتائج جلنة األمن الغذائي العاملي، جنبًا إىل جنب مع اخلطوط التوجيهية بشأن  توفري ومن خالل

مهمة  يفاإلطار االسرتاتيجي العاملي، والصكوك املشابهة املستقبلية،  يساهمسوف  احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي،

  .رصدها الواجبالتوصيات  حتديد
 

 املسائل اليت قد تستوجب مزيدًا من االهتمام    - سًاساد
 

نظرًا إىل تنّوع اآلراء، قد تتطّلب بعض القضايا مزيدًا من االهتمام من جانب األسرة الدولية سيما حني تكون هذه - 223

 شاملة بهذه املسائل، إمنا هذا ال وترد أدناه قائمة غري. املسائل ذات الصلة بالنقاش الدولي حول األمن الغذائي والتغذية

 :يعين أنه يتوّجب على جلنة األمن الغذائي العاملي أن تتطّرق إليها

 السبل لتحسني اندماج صغار املنتجني، وال سيما النساء منهم، يف األسواق ووصوهلم إليها؛ (أ)

بالتنمية الريفية من أجل تعزيز األمن الغذائي والتغذية يف سياق اهلجرة من الريف  السبل للدفع قدمًا (ب)

 إىل احلضر؛

 الطلب على املياه لإلنتاج الزراعي، والستخدامات أخرى، والسبل لتحسني إدارة املياه؛ (ج)

تصلة باألمن احلاجة إىل نظام جتاري دولي، وإىل سياسات جتارية لإلقرار على حنو أفضل بالشواغل امل (د)

 الغذائي؛

إدارة سلسلة األغذية وتأثرياتها على األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك السبل لتشجيع املمارسات  (هـ)

 يف األغذية ما بعد احلصاد؛ سية، وللتخفيف من اخلسائر واهلدرالعادلة والتناف

ة باإلنتاج، واالستهالك، والنماذج تأثريات املعايري الغذائية، مبا فيها املعايري اخلاصة، املتصل (و)

 التجارية، وخباصة يف ما يتعّلق باألمن الغذائي والتغذية؛

األمساك، والغابات، مبا يف ذلك  مصايداستخدام التكنولوجيات املالئمة ونقلها يف جمال الزراعة، و (ز)

 ، والتغذية؛األخذ يف االعتبار تأثريات نظم امللكية الفكرية على الزراعة، واألمن الغذائي
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نهج تراعي التغذية وتشكل جزءًا ال يتجّزأ من وضع اخلطط والربامج اخلاصة باألمن الغذائي والزراعة  (ح)

 املستدامة؛

تعزيز حوار السياسات وتشجيع القرارات املستندة إىل العلم حول التكنولوجيا احليوية، بطريقة ترّوج  (ط)

 والتغذية؛للزراعة املستدامة وحتّسن األمن الغذائي 

 .( 3) [، إمنا ال تقتصر عليها؛ةالغذائي تشمل تعريفات مصطلحات األمن الغذائي السيادة] (ي)

                                                      
 .كيةيوالواليات املتحدة األمر مل املفتوحة العضوية بانتظار موافقة أسرتالياصادقت عليه جمموعة الع (3)
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 حواشي ختامية

 

                                                      
 

 الفصل األول
 

 .2009 ،للجنة األمن الغائي العاملي امسة والثالثنيوثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي، الدورة اخل 1
الذي تنشره منظمة األغذية والزراعة سنويًا، يعمق الوعي بشأن قضايا اجلوع العاملية، ويناقش األسباب  حالة انعدام األمن الغذائي يف العاملإن تقرير  2

املتفاوتة اليت أحدثتها أزمة التأثريات SOFI ،2011  (http://www.fao.org/publications/sofi/en/ )ويصف تقرير  .األساسية للجوع وسوء التغذية

وبينما متكنت بعض البلدان الكبرية من التعامل . على خمتلف البلدان، واليت حلق أسوأ تأثري هلا بالفئات األكثر تضررًا 2225-2227الغذاء العاملية يف 

إن كانت مؤقتة مع اجلانب األسوأ من األزمة، فإن السكان يف الكثري من البلدان الصغرية املعتمدة على الواردات شهدت زيادات كبرية يف األسعار اليت و

ويركز تقرير هذا العام على . كن أن ترتتب عليها آثار مستدمية على قدرتها املستقبلية على الكسب وعلى قدرتها على اإلفالت من براثن الفقرفقط، مي

 . التكلفة امُلَتكبدة نتيجة لتقلب األسعار، وعلى األخطار والفرص اليت يسفر عنها االرتفاع يف أسعار الغذاء
  : الغذائي العاملي وثيقة إصالح جلنة األمن 3

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf 
 .4الفقرة  ،وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي 4
5 http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm 
6 http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm 
7 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS09_Declaration.pdf 
8 http://www.fao.org/righttofood/publi_01_en.htm 
9  http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1112/VG/VG_Final_EN_May_2012.pdf 

10 http://www.un.org/en/issues/food/taskforce/cfa.shtml 
 ُأنظر .2221إعالن الكويال املشرتك بشأن األمن الغذائي العاملي لعام  11

http://www.g8italia2009.it/static/G8_Allegato/LAquila_Joint_Statement_on_Global_Food_Security%5B1%5D,0.pdf 
12 http://www.agassessment.org/ . ينص القسم اخلاص باملعلومات األساسية يف موجز صناع السياسات التابع للتقدير الدولي للمعارف الزراعية

ات األهمية احلامسة والعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية على أن يتناول التقدير الدولي للمعارف الزراعية والعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية املسائل ذ

ج ات ويقدم معلومات علمية مستندة إىل القرائن لصناع السياسات الذين يتولون تقدير اآلراء املتضاربة بشأن القضايا اخلالفية مثل النتائلصياغة السياس

اليت تقع على  نتيجة للمحاصيل احملورة وراثيًا، ونتائج تنمية الطاقة احليوية والتأثريات البيئية اليت تلحق بصحة اإلنسانالبيئية للزيادات اإلنتاجية، 

وينص هذا القسم كذلك على أن التقدير الدولي . البيئة وعلى توافر األغذية يف األمد الطويل وأسعارها، كذلك تداعيات تغري املناخ على اإلنتاج الزراعي

جرى تقديرًا للقضايا الرئيسية اليت تواجه للمعارف الزراعية والعلم والتكنولوجيا من أجل التنمية ال يدعو إىل اتباع سياسات أو ممارسات حمددة، وأنه ُي

فهو مهم للسياسات، . املعرفة الزراعية، والعلم والتكنولوجيا، ويشري جتاه طائفة من خيارات العمل اليت تفي بالغايات اإلمنائية وغايات االستدامة

 .ولكنه ال ميلك صفة آمرة للسياسات
13 http://www.scalingupnutrition.org/. للتشجيع على زيادة االلتزام السياسي  2222 لأيلو/ُأطلقت حركة حتسني مستوى التغذية يف سبتمرب

التزمت  فقد: وتشهد هذه احلركة منوًا سريعًا. باإلسراع يف احلد من اجلوع ونقص التغذية يف العامل يف سياق احلق يف األمن الغذائي الكايف للجميع

وهي حتظى بدعم جمموعة واسعة من أصحاب امللصحة . بلدًا تسجل فيها معدالت عالية من نقص التغذية بتحسني مستوى التغذية 27حكومات 

وتعمد . احملليني من شتى القطاعات ومن شبكات عاملية من املاحنني واجملتمع املدني وشركات األعمال وأجهزة البحوث ومنظومة األمم املتحدة

وهي . ياتها الوطنيةاحلكومات وشركاؤها يف هذه احلركة إىل زيادة املوارد املخصصة للتغذية وإىل املواءمة بني الدعم املالي والتقين الذي تقدمه وبني أولو

مع البلدان املعنية حبركة حتسني كما أنها تعمل . تساعد البلدان يف تنفيذ براجمها الغذائية احملددة واسرتاتيجياتها اإلمنائية املراعية للُبعد التغذوي

لتعليم مستوى التغذية ضمن مقاربة حكومية جامعة تسعى إىل حتسني النتائج الغذائية يف قطاعات خمتلفة كالزراعة والصحة والرعاية االجتماعية وا

اإلقليمية والعاملية ولتحفيز االتساق واملواءمة يف وتعمل األطراف املشاركة يف هذه احلركة يدًا بيد للحد من التشتت على املستويات الوطنية و. والبيئة

 .سياسات األمن الغذائي والتغذية وتقديم الدعم الالزم لتحقيق النتائج املنشودة
 

 

http://www.fao.org/publications/sofi/en/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf
http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm
http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS09_Declaration.pdf
http://www.fao.org/righttofood/publi_01_en.htm
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1112/VG/VG_Final_EN_May_2012.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1112/VG/VG_Final_EN_May_2012.pdf
http://www.un.org/en/issues/food/taskforce/cfa.shtml
http://www.g8italia2009.it/static/G8_Allegato/LAquila_Joint_Statement_on_Global_Food_Security%5B1%5D,0.pdf
http://www.agassessment.org/
http://www.scalingupnutrition.org/
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14 http://www.fao.org/sd/dim_in1/in1_060701_en.htm.  
15 http://www.nepad.org/foodsecurity/agriculture/about.  
 :حسب التعريف يف وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي 16

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf. 
17 http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm. 

بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باحرتام وتشجيع ومحاية واختاذ اخلطوات املالئمة لإلعمال املطرد  تلتزم الدول األطراف يف العهد الدولي

ويشمل ذلك احرتام سبل احلصول احلالية على الغذاء الكايف وذلك عن طريق االمتناع عن اختاذ أي إجراءات تسفر عن . والكامل للحق يف الغذاء الكايف

ول، ومحاية حق كل فرد يف الغذاء الكايف عن طريق اختاذ اخلطوات ملنع املشروعات واألشخاص من حرمان األفراد من حصوهلم على إعاقة هذا احلص

ن تسهم يف التحقيق امُلطِرد حلقوق اإلنسان يف احلصول على أوينص العهد الدولي هذا على أن البلدان ينبغي هلا أن تشجع السياسات، و. الغذاء الكايف

عيشة اء الكايف عن طريق املسارعة باالشرتاك يف األنشطة الرامية إىل تعزيز حصول السكان على املوارد، واالستفادة منها، وعلى كفالة سبل املالغذ

حلماية  وينبغي للبلدان كذلك، بقدر ما تسمح به املوارد، إنشاء، واحلفاظ على شبكات أمان أو مساعدات أخرى. خاصتهم، مبا يف ذلك األمن الغذائي

 . أولئك غري القادرين على إعاشة أنفسهم
 .23، و5، 6، ص 22تعليقات عامة  -E/C.12/1999/5الوثيقة  18

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm. 

 

 الفصل الثاني
أثناء املشاورة التى جرت  صلحةوالقائمة التالية يف القسم باء قد ُوِضعتا من جمموعة متنوعة من املصادر من بينها ُمدخالت من أصحاب امل هذه القائمة، 19

 . مباشرة على اخلط ومناقشات املؤمتر اإلقليمي

 
  : عدد ونسبة األشخاص ناقصى التغذية 20

 مليونا (%13) 850 2008-2006

 مليونا (%14) 836 2002-2000

  (14%) مليونا 792 1997-1995

 مليونا (%16) 848 1992-1990

 مليونا (%21) 853 1981-1979

 مليونا (%26) 878 1971-1969

 .املتحدة لألمممنظمة األغذية والزراعة : املصدر
 .2222 ،ألمم املتحدةلاقتصاديات حفظ الزراعة، منظمة األغذية والزراعة . مثال 21

 

 الثالثالفصل 
22 http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm 
23 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/Summit/Docs/Final_Declaration/WSFS09_Declaration.pdf 
 منظمة دولية 23بلدًا و 213إن األهداف اإلمنائية لأللفية هي مثانية أهداف إمنائية دولية اتفقت مجيع البلدان األعضاء يف األمم املتحدة والبالغ عددها  24

تعزيز املساواة بني ؛ دائيحتقيق تعميم التعليم االبت؛ القضاء على الفقر املدقع واجلوع: وهذه األهداف هي. 2221على األقل على حتقيقها حبلول عام 

واملالريا وغريهما  فريوس نقص املناعة البشرية/ مرض اإليدزمكافحة ؛ حتسني الصحة النفاسية؛ ختفيض معدل وفيات الطفل؛ اجلنسني ومتكني املرأة

 .تطوير شراكة عاملية من أجل التنميةو ؛كفالة االستدامة البيئية؛ من األمراض
25 http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf. 
26 http://www.oecd.org/dataoecd/54/15/49650173.pdf. 

 

http://www.fao.org/sd/dim_in1/in1_060701_en.htm
http://www.nepad.org/foodsecurity/agriculture/about
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/ReformDoc/CFS_2009_2_Rev_2_E_K7197.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/54/15/49650173.pdf
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 الفصل الرابع

 . 2221 يستفيد هذا القسم بصورة رئيسية من إطار العمل الشامل املستكمل التابع لألمم املتحدة وإعالن القمة العاملية املعنية باألمن الغذائى 27
 .FAO  ،2003.نهج مزدوج املسار إزاء تقليل اجلوع -برنامج مكافحة اجلوع  28

http://www.fao.org/docrep/006/j0563e/j0563e00.htmm 
لضمان حّصة عادلة من مثار التقّدم للجميع، وحّد أدنى لألجور جلميع املوّظفني "إن ضمان احلّد األدنى لألجور مكّرس يف دستور منظمة العمل الدولية  29

األساسيني للعمال الزراعيني يف االتفاقيات الرئيسية ملنظمة العمل الدولية، وخباصة حق ويرد احرتام حقوق العمال ". ىل هذه احلمايةإواحملتاجني 

ومن شأن (. مصادقة 212) 57، واحلق يف حرية التجمع يف اتفاقية العمل الدولية (مصادقة 262) 15التفاوض اجلماعي يف اتفاقية منظمة العمل الدولية 

 . لية للحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافيةومن االتفاقية الد 7وفقًا للمادة " سبل معيشة الئقة هلم وألسرهم"تعويضات العمال أن توّفر 
 ، 21لجنة األمن الغذائى العاملي، الفقرة ل 36، والتقرير النهائى للدورة 2البند  ،27للجنة األمن الغذائى العاملي، الفقرة  36التقرير النهائى للدورة  30

 .64للجنة األمن الغذائى العاملي الفقرة  37، والتقرير النهائى للدورة 1البند 
31 n/templates/cfs/Docs1011/CFS37/documents/CFS_37_Final_Report_FINAL.pdfhttp://www.fao.org/fileadmi. 
 .26-21للجنة األمن الغذائى العاملي الفقرتان  37تقرير الدورة  32
 .1-2البنود  21للجنة األمن الغذائى العاملي الفقرة  37التقرير النهائى للدورة  33
 .برنامج األغذية العاملي: املصدر 34
 .22، 1، 7البنود  ،21الفقرة  ،للجنة األمن الغذائى العاملي 37التقرير النهائى للدورة  35
36 http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1011/CFS37/documents/CFS_37_Final_Report_FINAL.pdf. 
 .41الفقرة  ،للجنة األمن الغذائى العاملي 37التقرير النهائى للدورة  37
38 outlook.org-http://www.amis. 
 .(ن)و  (ي)البندان  ،12الفقرة  ،للجنة األمن الغذائى العاملي 37ئى للدورة التقرير النها 39
40 www.cgiar.org. 
41 outlook.org/-http://www.amis. 
42 http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1011/CFS37/documents/CFS_37_Final_Report_FINAL.pdf 
43 http://www.fao.org/publications/sofa/en/. 
 .2222ة، أسياسة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املر 44
 .42و 42و  36 - 34 اتالفقر ،للجنة األمن الغذائى العاملي 37التقرير النهائى للدورة  45
46 http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm. 
47 http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm. 
48 http://www.unwomen.org/. 
 .35الفقرة  ،للجنة األمن الغذائى العاملي 37التقرير النهائى للدورة  49
وط التوجيهية واخلط 2221 لعام القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائيمؤمتر يأخذ هذا القسم عددًا من األطر والوثائق الدولية وخباصة إعالن  50

التابع لألمم املتحدة، وخباصة  ّدثالطوعية لدعم اإلعمـال املطـرد للحـق يف الغـذاء يف سياق األمن الغذائـى الوطنــي، وإطـار العمـل الشامـل احمل

 .3-2و 2-2النتيجة 
 .11التابع لألمم املتحدة، الفقرة  حّدثإطار العمل الشامل امُل 51
 .21إعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي، الفقرة  52
 .61الفقرة  ،التابع لألمم املتحدة ّدث؛ إطار العمل الشامل احمل21إعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي، الفقرة  53
 .21الفقرة إعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي،  54
 .3-7إعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي، الفقرة  55
 .27إعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي، الفقرة  56

 

http://www.fao.org/docrep/006/j0563e/j0563e00.htmm
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1011/CFS37/documents/CFS_37_Final_Report_FINAL.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1011/CFS37/documents/CFS_37_Final_Report_FINAL.pdf
http://www.amis-outlook.org/
http://www.cgiar.org/
http://www.amis-outlook.org/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1011/CFS37/documents/CFS_37_Final_Report_FINAL.pdf
http://www.fao.org/publications/sofa/en/
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm
http://www.unwomen.org/
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التابع لألمم املتحدة،  ّدثإطار العمل الشامل احمل ؛(س) 12والفقرة  6، 4البند  ،21للجنة االمن الغذائى العاملى، الفقرة  37التقرير النهائى للدورة  57

 .2-2النتيجة 
 .(ب) 12 للجنة االمن الغذائى العاملى، الفقرة 37التقرير النهائى للدورة  58
 .24بشأن تّقلب أسعار األغذية والزراعة، الفقرة  2222خطة عمل جمموعة العشرين لعام  59
، إطار العمل (د) 21و  27 ،الفقرتان 2222؛ التقرير النهائى للجنة الزراعة  21إعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية املعين باألمن الغذائي، الفقرة  60

 .63الفقرة  ،التابع لألمم املتحدة ّدثالشامل احمل
 .222، الفقرة 22+وثيقة نتائج مؤمتر ريو 61
 .3-2التابع لألمم املتحدة، النتيجة  احملدثإطار العمل الشامل  ؛27، الفقرة (2221)للجنة الزراعة  22التقرير النهائى لالجتماع  62
 .2-2التابع لألمم املتحدة، النتيجة  ّدثإطار العمل الشامل احمل 63
64 2012-http://www.egfar.org/gcard. 
65 http://www.fao.org/nr/water/landandwater_gsp.html. 
التابع لألمم  ّدثيف إطار زيادة االستفادة من التغذية وأيضًا إطار العمل الشامل احمل هواستنادًا، إىل جانب أمور أخرى، إىل النهج الذى مت تطوير 66

 .(1)،22-2حدة، الفصل املت
 .من اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف الغذاء يف سياق األمن الغذائي الوطين 22 اخلط التوجيهى 67
68 http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf 
ألغذية إن شبكة اجلهود املتجددة ملكافحة اجلوع ونقص التغذية عند األطفال التى يستضيفها برنامج األغذية العاملي وتشرتك يف قيادتها منظمة ا 69

، ومنظمة الصحة العاملية، هى شبكة شراكات تقودها احلكومات وترتكز جهودها على والزراعة، وصندوق األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العاملي

البلدان بشأن  هما بني احلكومات الوطنية، واألمم املتحدة، واجملتمع املدنى، والقطاعات اخلاصة، وذلك لإلسراع بالتقدم الذى حترز إجياد احللول يف

ه الشراكة إىل إنشاء منتدى ملسؤولي األغذية والتغذية من احلكومات الوطنية للتشارك برؤاهم وطلباتهم وترمى هذ. 2، الغاية 2-اهلدف اإلمنائي لأللفية 

 . والدروس املستفادة كلبنات بناء يف نظام تغذوي دولي
70 en.pdf-les/WHA65/A65_11http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_fi. 
 (.اخلطوط التوجيهية بشأن احلق يف الغذاء, 2-5ُأنظر اخلط التوجيهي ) 71
 "(.املبادئ العامة)" 2-3اخلطوط التوجيهية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي، الفقرة  72
 (.  رابعا)للجنة األمن الغذائي العاملي، املقرر  تاسعة والثالثنيالتقرير النهائي للدورة ال  73
 .2-3اخلطوط التوجيهية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي، مقتطف من الفقرة  74
75 2010/en/-http://www.fao.org/publications/sofi. 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/CFS36Docs/Final_Report/CFS36_Final_Report_K9551_E.pdf. 

 .21-24للجنة األمن الغذائي العاملي، الفقرتان  ة والثالثنيسادسالتقرير النهائي للدورة ال 76
للجنة األمن  السابعة والثالثنيوالتقرير النهائي للدورة  1، البند 21للجنـة األمن الغذائـي العاملـي، الفقرة  سادسة والثالثنيالتقرير النهائــي للـدورة ال 77

 .64الغذائي العاملي، الفقرة 

 

 الفصل اخلامس
، واخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف 2221إعالن قمة روما بشأن األمن الغذائى العاملي ظة إىل وبصورة ملح هذا القسم  ستندي 78

األخرى التى تعكس العديد من الوثائق والصكوك  إىلالتابع لألمم املتحدة، و ّدثإطار العمل الشامل احمل إىلالغذاء يف سياق األمن الغذائي الوطين، و

 .ومتويلها ورصدها اتفاقًا يف اآلراء واسع النطاق ومتناٍم بشأن أفضل السبل لتصميم، وتنسيق، وتنفيذ، ودعم، اسرتاتيجيات وبرامج األمن الغذائي والتغذية
 .5التابع لألمم املتحدة، الفقرة  احملدثإطار العمل الشامل  79
 .1ملعين باألمن الغذائي، الفقرة إعالن مؤمتر القمة العاملي لألغذية ا 80
 .صاغتها وحدة احلق يف الغذاء لدى منظمة األغذية والزراعة 81
 .11، ص2222لكي حيدث ذلك، منظمة األغذية والزراعة  -احلق يف الغذاء 82

 

http://www.egfar.org/gcard-2012
http://www.fao.org/nr/water/landandwater_gsp.html
http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_11-en.pdf
http://www.fao.org/publications/sofi-2010/en/
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs0910/CFS36Docs/Final_Report/CFS36_Final_Report_K9551_E.pdf


CFS 2012/39/5 Add.1 55 

 

                                                                                                                                                                        
83 http://www.oecd.org 
الشراكة اجلديدة لتنمية /املبادرات والتنظيمات التى ُعرضت على جلنة األمن الغذائي حتى اآلن تشمل برنامج التنمية الزراعية الشامل يف أفريقيا 84

موعة البلدان الناطقة أفريقيا؛ واسرتاتيجية األمن الغذائي والتغذية التابعة ملشروع تشجيع املساواة بني اجلنسني واحلصول على األرض واملياه التابع جمل

التابع للجنة الدائمة املشرتكة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف الساحل؛ والسلطة " وميثاق غرب أفريقيا ملنع األزمات الغذائية وإدارتها"بالربتغالية؛ 

تصادى يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، ومبادرة رابطة القرن األفريقى؛ واالجتماع الوزارى املعنى باألمن الغذائي للتعاون االق -احلكومية الدولية للتنمية 

احمليط سيا بشأن األمن الغذائي، والقمة املعنية باألغذية يف منطقة احمليط اهلادئ نيابة عن الفريق العامل املعنى باألمن الغذائي يف منطقة آجنوب شرق 

، واالجتماع املخصص بشأن الزراعة األسرية لدى السوق املشرتكة "2221وع حبلول مبادرة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب للتحرر من اجل" اهلادئ؛ و

 .  للجنة األمن الغذائي العاملي 37و  36التقريران النهائيان للدورتني . ألمريكا اجلنوبية، ومبادرة املنظمة العربية للتنمية الزراعية املعنية باألمن الغذائي
ب اتيجي على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية لتحسني احلوكمة، ودعم توزيع املوارد على حنو أفضل، وجتّنتعزيز التنسيق االسرت: "2املبدأ  85

ضمان أن يؤدي النظام املتعدد األطراف دورًا قويًا من خالل إدخال : 4واملبدأ " االزدواجية يف اجلهود، وحتديد الثغرات على صعيد االستجابة

 . صعيد كفاءة املؤسسات املتعددة األطراف، وقدرتها على االستجابة والتنسيق، وفعاليتهاحتسينات مستدامة على 
86 http://www.undg.org/?P=7. 
87 -conditions-and-risks-opportunties-cooperation-http://wbi.worldbank.org/wbi/devoutreach/article/531/triangular

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

 . 14للجنة األمن الغذائى العاملي، الفقرة  37التقرير النهائي للدورة   88
 : االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة جانب من منتظمة بصورة الرمسية اإلمنائية باملعونة اخلاصة اإلحصاءات حتديث جيرى 89

table1-oda_20743866-assistance-development-official-net-aid-/development/developmentilibrary.org-http://www.oecd 
إمجالي الدخل الوطين ومتت املصادقة عليه مرات /يف املائة للمعونة اإلمنائية الرمسية 2.7مت االتفاق ألول مرة على الرقم املستهدف  ،2172يف عام  90

 : ت الدولية للمعونة والتنميةعدة على أعلى مستوى أثناء املؤمترا

  2221بلوغ هذا اهلدف حبلول على ، 2224، اليت كانت أعضاء يف االحتاد األوروبي يف عام  21 اتفقت البلدان ال ،2221يف. 

  االحتاد األوروبي، وقمة لزيادة املعونة اإلمنائية الرمسية من  2221يف املائة كمرجع بالنسبة لاللتزامات السياسية لعام  2.7استخدم الرقم املستهدف

 . الكبار والقمة العاملية التابعة لألمم املتحدة ةجلينجلز للثماني

 .منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي: املصدر      
اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال و؛ (ن)و  (م)البندان  ،13والفقرة  ،2-6اهلدف  ،13، الفقرة 2116خطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية  91

 .22املطرد للحق يف الغذاء يف سياق األمن الغذائي الوطين، الفصل الثالث، الفقرة 
92 . http://www.fao.org/docs/eims/upload/294891/GCARD%20Road%20Map.pdf.  أنشأت املساهمات والتفاعل الدينامى من جانب

من مجيع القطاعات إىل إنشاء خارطة الطريق للمؤمتر العاملي املعنى بالبحوث الزراعية من أجل التنمية، موفرة طريقًا واضحًا إىل  صلحةآالف أصحاب امل

وتربز خارطة الطريق التغريات العاجلة الالزم إدخاهلا عامليًا على نظم البحوث الزراعية من أجل التنمية، لتناول . بالنسبة جلميع املشاركني األمام

ات األهداف العاملية لتخفيض اجلوع والفقر، وخلق فرص زيادة الدخل مع ضمان االستدامة البيئية يف نفس الوقت، والوفاء بصفة خاصة باحتياج

 .املزارعني واملستهلكني الذين يعانون من فقر املوارد
 ، 2-22تستند إىل اخلطوط التوجيهيــة الطوعيـة لدعم اإلعمـال املطرد للحق يف الغـذاء يف سيـاق األمن الغذائي الوطين، اخلطوط التوجيهية  93

 .3-22و 2-22و
للتدخالت التغذوية النوعية؛ ومن املهم كذلك تسعري تكاليف التدخالت اليت تستجيب توجد فجوة متويلية قدرها عشرة مليارات دوالر أمريكي  94

 .العتبارات التغذية
95 alliance.org/section/work/finance-http://www.agra. 
96 http://vam.wfp.org/ 
97 Topic Box 16 
 .17للجنة األمن الغذائى العاملي، الفقرة  37التقرير النهائي للدورة  98
وصادقت اللجنة كذلك على عدد من التوصيات الرباجمية والتقنية . 11 -14للجنة األمن الغذائى العاملي، الفقرتان  37التقرير النهائي للدورة  99

 .اخلرائط التى ميكن االطالع عليها يف امللحق ياء من ذلك التقريراحملددة ذات الصلة برسم 
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