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 Carlos Juan Garciaكارلوس جون جارشياسيبوال أفتتحت أشغال هذه الجلسة بمداخلة للسيد

Cebolla الغذاء لدى منظمة الفاو ( حول وضع األمن الغذائي  في ) متخصص في الحق

 م .9102والتغذية في العالم لسنة 

عن التزام المنظمة للعمل في إطار جماعي من أجل مواجهة  كارلوس أعرب السيد, بداية

التحديات المرتبطة بتحقيق األمن الغذائي على المستوى العالمي .معتبرا أن خطة التنمية 

م تطرح رؤية تحولية تقر أن عالمنا يشهد تغيرات تحمل في طياتها  9101المستدامة لعام 

 ءاألمن الغذائي وسو انعداموفي عالم خال من الجوع  حديات جديدة ينبغي مواجهتها للعيشت

 التغذية بجميع أشكاله .

مليون  190وأوضح أنه اليوم ينتج ما يكفي من الغذاء إلطعام الجميع ومع ذلك يعاني حوالي 

ن نقص مزمن في التغذية . مما يتطلب تكثيف الجهود خاصة البرلمانات من خالل شخص م

ئمة ، مما يسمح بإطار المراقبة المالوتشريعات مناسبة مدعومة بالميزانيات الالزمة وضع 

 م .9101عادل وطويل األمد للقضاء على الجوع بحلول  عمل قانوني

عدد لا لنقص في التغذية قد استقر إال أنار االعالمي النتش وفي هذا اإلطار أفاد أن المستوى

د الجوع في جميع األقاليم حيث يزي, المطلق لمن يعانون من نقص التغذية يواصل ارتفاعه

 ا وبدرجة أقل في أمريكيا الالتينية وآسيا الغربية .يالفرعية في افريق

لغذئي المعتدل أو أن حوالي ملياري شخص في العالم يعانون من انعدام األمن ا إلى وقد اشار

الشديد وأن عدم حصولهم على األغذية المغذية والكافية يعرضهم لخطر المعاناة من سوء 

حيث تتركز هذه الظاهرة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ،إال .الصحة لالتغذية واعتال

القارات  المائة من السكان في امريكا الشمالية وأوروبا وفي جميعفي  1أنه يؤثر أيضا على 

 النساء منه لدى الرجال . ي بمعدل أعلى بقليل لدىئحيث ينتشر انعدام االمن الغذا

ة لمعالجة االتجاهات المقلقة بشان انعدام االمن وبشدة على اتخاذ إجراءات أكثر جرأوأكد 

الغذائي، ليس فقط من حيث النطاق بل أيضا من حيث التعاون بين عدة قطاعات  منها قطاع 

لتعليم والفالحة  والطاقة ....الخ وغيرها منها القطاعات المهتمة وفي مجاالت الصحة وا



ضرورة  دية ،معمختلفة بما في ذلك الحماية االجتماعية والتخطيط التنموي والسياسات االقتصا

قطاع الزراعة من حيث التجديد المستمر له في إطار مستدام مراعي للبيئة إيالء اهتمام خاص ب

 .(الميكانيزماتاآلليات  )اب واعادة النظر في حكامة والنساء والشب

عرض التجارب العالمية للشبكات البرلمانية حول األمن الغذائي ودورها في : المحور األول 

 تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة

المجال ودورها هذا بخصوص هذا المحور تم عرض تجارب عالمية للشبكات البرلمانية في 

 في تحقيق جزء من أهداف التنمية المستدامة .

 -: أمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي

عرضا  كاريبية واليرئيس برلمان أمريكا الالتيننائب joseseramoجوز سرامو قدم السيد

 جياالستراتيالمنطقة للحفاظ على التوجه  المجهودات التي يتم بذلها في هذهاستعرض فيه 

يذ عمل لية لتنفاإلقليمية كآلمنظمة ) الفاو ( وهي القضاء على الجوع حيث تم توحيد المبادرات 

إلى األولويات التي حددتها الدول األعضاء حيث تم تحقيق بعض األهداف  باالستنادالمنظمة 

 -منها:

لعامة االنهوض بالوجبات المدرسية الوطنية ذات الصلة بالتثقيف التربوي ، المشتريات  -

قليمية للنظم العامة الشبكة اإل من الزراعة األسرية وتم اعتماد برنامجين لتعزيز

الغذائية وتسويقها من أجل تبادل الخبرات واالدماج بن الدول األعضاء في  لإلمدادات

 منظومة التكامل ألمريكا الوسطى .
وكذا تعزيز أوجه  الزراعة األسرية ونظم األغذية الشاملة من اجل تنمية ريفية مستدامة -

كان للس االقتصاديواإلدماج التآزر بين برامج الحماية االجتماعية واالستدامة الزراعية 

 الذين يعيشون تحت وطأة الفقر والهشاشة في المناطق الريفية .

االستخدام المستدام للموارد الطبيعة والتكييف مع التغيرات المناخية وإدارة المخاطر  -

ية طوعية للسياسات الزراعية من خالل بلورة خطوط توجيهة يعيوالكوارث الطب

 يكولوجية بالنسبة ألمريكا الالتينية .اإل

العامة وتيسير السياسات  اإلمداداتتحقيق نتائج مهمة على مستوى تنظيم نظم  -

 الزراعة والنهوض بالمرأة وتشجيع الزراعة األسرية والتنمية الريفية .الخاصةب

في الغذاء مع تعزيز قدرة النظم الساحلية والزراعية في وضع تشريعات تدعم الحق  -

الجنوب األكبر على الصمود من خالل استعادة خدمات النظم االيكولوجية وإنشاء إعادة 

 تأهيل البنية التحتية الخضراء .

هذا المجال ، وحافز لتطوير مجموعة من  يكوادور رائد فدستور اإل وأخيرا اعتبر أن

 ائلية والصيد التقليدي .حقيق األمن الغذائي كالزراعات العى تاألنشطة المساعدة عل



 البرلمانية المتوسطية كريم درويش أوضح نائب رئيس الجمعية -البحر األبيض المتوسط :

قف راء لووكذا الرفع من مساحة األحزمة الخضأن تطوير الزراعة ومصايد األسماك 

بلداً بالحوض .  03الغذائي لحوالي  تحقيق األمن زحف التصحر ، كلها مشاريع تهدف إلى

عند دور الجامعة ، من خالل بحوثها وانفتاحها على المحيط ال سيما  وتوقف السيد درويش

في مجال اقتصاد الماء وجودة التربة ، في الرفع من منسوب إنتاج غذائي آمن ، مضيفا أن 

البنك الدولي ، عنصر المجال ، من خالل البنك األوروبي للتنمية و هذا تمويل مشاريع في

مساعد على ضمان الغذاء ليس في ضفتي المتوسط وإنما في القارة السمراء التي تضم نحو 

 مليون نسمة . 911مليار و 

 

لتمكن من دعم برلمانات أفاد المتدخل أنه تم ا -: أمريكا الوسطى ودول البحر الكاريبي -

الدعم المتواصل لمنظمة  حداث جبهات برلمانية متخصصة في الغذاء بفضلالمنطقة إل

الحق في الغذاء في عدد من  التي تدعم ن) الفاو ( حيث تم إصدار مجموعة من القواني

 الدول كدولة اإلكوادور التي دسترت الحق في الماء .

 

 جموعة من التوصياتقترح األمين التنفيذي للبرلمان األنديني ما -برلمان األنديني : -

 همت باألساس  :
ان األمن الغذائي من حيث تقوية الخبرات والقضاء على الفقر خلق برامج لضم -

 والتعاون بين البلدان .
 تشجيع الزراعة العائلية والبحث العلمي والتكنولوجي . -
 تعزيز سياسات واستراتيجيات تضمن الجودة والكمية . -
 ة .مييتطوير البرامج التربية التوعية بأهمية التربية الغذائية في المناهج التعل -

وفي إطار تفاعلي بين جميع الحضور تم اقتراح مجموعة من االقتراحات لمساعدة أعضاء 

مثلت ت المستدامة ) القضاء على الجوع (البرلمان على تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية 

 : فيما يلي 

تضمين الحق في الغذاء الكافي في الدستور : يعد دستور البلدهو القانون األسمى وهو  -

تعطي الدول هذا الهدف أكبر والتزامات الدولة ، واألساس الذي تبنى عليه حقوق المواطنين 

ضمان للنجاح . وعندما يتم دعم البرامج بالتشريع ، فإنها تصبح سياسة حكومية ، مستشهدين 

ل التي تلقت الدعم من منظمة األغذية والزراعة خالل عملية إضافة الحق في بنموذج نيبا

 م .9102الغذاء الى دستورها في عام 



مشاريع القوانين التي تتضمن األمن الغذائي مع مراعاة احتياجات جميع القطاعات : يتطلب  -

 هذا يعني النظرضمان األمن الغذائي مشاركة مختلف القطاعات التي تشكل النظام الغذائي . و

 رفيين ومساعدتهم على بناء القدراتار المزارعين والرعاة والصيادين الحتياجات صغفي اح

 من خالل مبادرات الحماية االجتماعية التي تستهدف أكثر األجزاء ضعفاً في النظام الغذائي .

كلة االستفادة من معارف المؤسسات األكاديمية : يتعين على المشرعين فهم مدى المش -

والقدرة على قياس تأثير السياسات . وللقيام بذلك ، يمكنهم االستفادة من خبرات المجتمع 

االكاديمي أثناء صياغة وتنفيذ التشريعات أو السياسات العامة المتعلقة بالحق في الغذاء الكافي 

تم إنشاء مركز ابحاث الحكامة  حيث سبانياشراف على ذلك . مستشهدين بنموذج أ، أو اإل

العالمية التابع لجامعة أوفييدو لتشجيع األبحاث حول المواضيع المتعلقة باألمن الغذائي وتقييم 

 يجية مراجعة التقارير السنوية .السياسات ، واألنساق بين البرامج ووضع استرات

 على الحوار مع المجتمع المدني والشركاء ومختلف القطاعات الحكومية . الحفاظ -

 .اج التربية الغذائية ضمن البرامج والمناهج التعليمية ي وإدمإذكاء الوع -

 


