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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 . دوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منهااملن
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 جلنة األمن الغذائي العاملي

 الدورة التاسعة والثالثون

 0250 ولتشرين األ/أكتوبر 02-51 روما، إيطاليا،

 من جدول األعمال  (أ) ثالثا

  يةوالتغذ احلماية االجتماعية لألمن الغذائي: املائدة املستديرة حول السياسات

 العاملياملسائل اليت جيب رفعها إىل جلنة األمن الغذائي 

 
 إّن اللجنة

، متماشية مع حتث الدول األعضاء على أن تصمم، وتضع، أو تعزز  منظومات محاية اجتماعية شاملة ووطنية -1

 :لألمن الغذائي والتغذية آخذة بعني االعتبار طهاحمي

 ت، مبا يف ذلك قطاع الزراعة لضمان دمج احلماية االجتماعية مع االتنسيق ما بني الوزارات والقطاع

 .جمة األمن الغذائي والتغذية بشكل عامبر

 ركة شاملة، وذات مشا التطوير التدرجيي حلافظات وطنية شاملة للحماية االجتماعية، وخطط عمل تضمن

،، تأخذ بعني االعتبار الفروقات بني الدول يف ما يتعلق بالسياسات، واملؤسسات، أنمعنى ألصحاب الش

 .والقدرات املالية

 لضمان إدراج أساليب ، والتغذية األمن الغذائي تقييمات التقييمات الوطنية املناسبة مبا يف ذلك

الربجمة اليت تراعي املساواة بني وتسجيل حساسة لرصد انعدام األمن الغذائي والتغذوي، و ،استهداف

 رتتيبات املؤسسية، وآليات األداء، والرصد الفّعال، واملساءلة، والتقييم؛الاجلنسني، و

 التحديات اخلاصة اليت تواجهها الدول والبلدان اهلشة يف إطار األزمات املستمرة. 
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 ونات املختلفة للحماية االجتماعية الفعالة مبا يف ذلك عمليات النقل غري املساهمة لشبكات السالمة، املك

وآليات الضمان، واحلصول على اخلدمات االجتماعية، مبا يف ذلك االعرتاف بآليات احلماية االجتماعية 

 . التقليدية وتعزيزها/غري الرمسية

ة، وأصحاب الشأن اآلخرين إىل ضمان اعتماد منظومات احلماية تدعو الدول األعضاء، واملنظمات الدولي -2

لتعزيز األثر على القدرة على اجملابهة وعلى األمن الغذائي والتغذوي، وذلك " مسارين متالزمني"االجتماعية إسرتاتيجية 

 : من خالل

 املعيشة  توفري املساعدة األساسية على األجل القصري مع محاية، أو تأمني أصول منتجة لدعم سبل

 .والتنمية البشرية على األجل الطويل

  خلدمة الفقراء مبا يف ذلك من خالل اإلنتاجية الزراعية الربامج املدجمة اليت حتّسن سبل املعيشة وتعزيز

 التأمني على الطقس، واحملاصيل، واملاشية، وعرب منظمات املزارعني، والتعاونيات للنفاذ إىل األسواق،

واألشغال العامة اليت توفر األصول العامة، وتوفري الغذاء الذي يتم زرعه حمليًا  الالئقة،والوظائف 

أو /و تار، واالستما(البذار للغذاء)والتحويالت العينية  للمدارس عرب شرائه من صغار املزارعني احملليني،

 .ديةخدمات عمليات التحويل النقدي، ورزمات سبل املعيشة الزراعية، واخلدمات اإلرشا

  كالتعليم، والصحة، والعمل الالئق يف املناطق الريفية،  أخرى قطاعاتضرورية مع  إقامة روابط متينة

لضمان احلماية  إىل األسواق والتمتع باخلدمات املالية ، السيما النساء،والزراعة، والنهوض بوصول الناس

 . االجتماعية الفعالة

تدخالت احلماية زيادة استخدام حتث الدول األعضاء، واملنظمات الدولية وأصحاب الشأن اآلخرين على  -3

 :االجتماعية، وتنفيذها للتصدي للهشاشة إزاء انعدام األمن الغذائي املزمن واحلاد، مع األخذ 

 ،أولئك ميع وميكن التعويل عليه جل بأهمية توفري النفاذ للحماية االجتماعية على أن يكون قاباًل للتوقع

 الذين حيتاجون إليها يف أي وقت من السنة السيما يف مراحل احلياة احلرجة؛

  ،باحلاجة احملتملة لألفراد الذين يعانون من ضعف مزمن، وغري القادرين على االخنراط يف القوة العاملة

 حالة انعدام األمن الغذائي؛الفقر، وج من إىل املساعدة الدائمة، مع اإلقرار بأّنه ال ميكن للجميع اخلر

  أليام األلف األوىلل"األولوية للحماية االجتماعية اليت تتصدى ، وإعطاء حبلقة احلياةبأهمية االعرتاف "

السيما  من احلمل وحتى بلوغ السنتني، مبا يف ذلك عرب توفري احلصول على اخلدمات االجتماعية،

املنتجات  احلصول على وضمان املعرفة املناسبة حول كافة أوجه العناية بالطفل، والعناية الصحية، 

، املغذية اليت تكون أسعارها يف املتناول وتكون نوعيتها مقبولة وذلك يف األسواق عندما ُيتاح ذلكالغذائية 

 ؛ويكون مناسبًا ومستدامًا
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 بآليات مرنة لرصد، وتصحيح السمات واإلجراءات املعتمدة كما تدعو احلاجة؛ 

 عة إىل الصدمات بضرورة تصميم منظومات احلماية االجتماعية على حنو يتيح هلا أن تستجيب بسر

 .كموجات اجلفاف، والفيضانات واالرتفاع احلاد يف أسعار الغذاء

 
لألمن الغذائي والتغذية ينبغي أن تستند إىل معايري حقوق  برامج احلماية االجتماعيةبأّن الدول األعضاء  تذّكر   -4

لدعم مبا يف ذلك التشريعات اخلطوط التوجيهية و أن ُتستكمل بالشكل املناسب بالسياسات، اإلنسان ومواصفاتها، و

 :من خالل، يف جممل أمور أخرى ، واملساواة بني اجلنسنياإلحقاق التدرجيي للحق يف الغذاء واألمن االجتماعي

 وميكن . النظر يف األحكام اليت أوصى بها مؤمتر العمل الدولي حول احلد األدنى للحماية االجتماعية

 للحماية االجتماعية أن تكون احملرك إلحقاق احلقوق الدولية األخرى ذات الصلة؛

 واألسس، د األهداف، عرب حتدي توفري األسس للحماية االجتماعية يف األطر املؤسسية والتشريعات الوطنية

 .واملؤشرات، واملسؤوليات املؤسسية بالشكل املناسب

  األمن الغذائي والتغذوي للجميع باالستناد إىل حقوق اإلنسان، ومتاشيًامحاية اجتماعية مدجمة واعتماد 

 .مع الواجبات الدولية

 
 اتساق السياساتدعم تطلب من مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي بالتشاور مع اجملموعة االستشارية واألمانة  -5

 :ة االجتماعية للغذاء والتغذية من خاللربامج احلمايل، واملبادرات األخرى املناسبة تقاسم الدروس املستقاةو

  تسهيل فعاليات تقاسم الدروس املستقاة وتنظيمها حول احلماية االجتماعية لألمن الغذائي والتغذية مبا يف

 .ذلك عرب استكمال املنصات العاملية واإلقليمية املوجودة

  فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن حدده كما " ى لألمن الغذائياحلد األدن"ملفهوم تدارس أكرب

الوكاالت اليت تتخذ من روما  بالتشاور مع وعالقة ذلك مبنصات احلماية االجتماعية الغذائي والتغذية،

الغذائي، ومنظمة  فريق املهام الرفيع املستوى املعين باألمنذات الصلة ك واهليئات املنظماتو مقارًا هلا

 .البنك الدوليالعمل الدولية، و

  دور اللجنة يف جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد التابعة للجنة األمن الغذائي العاملي إيضاح

 من أجل األمن الغذائي والتغذوي  الغ عنها، وتقوميها، واإلببرامج احلماية االجتماعيةرصد بالنهوض 

 .آليات الرصد القائمةأصحاب الشأن ذوي الصلة، آخذين بعني االعتبار أدوار 

 

 


