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؛ وهي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة ) (QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة 
وميكن االطالع على وثائق أخرى على  حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. أدنىللتقليل إىل 

 www.fao.orgموقع املنظمة 

A

جلنة األمن الغذائي العاملي

 الدورة الثانية واألربعون

ثر فارق يف األمن الغذائي والتغذية"أ"إحداث 

2015أكتوبر/تشرين األول  15-12، إيطاليا، روما

  الغذائي والتغذيةتعزيز القدرة على الصمود من أجل األمن 

إطار مفاهيمي للتعاون وإقامة الشراكات بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما

مقدمة -أواًل

يف ماا يتعّلاق بف ا      1الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماا يوّفر املعلومات إىل  ًا بسيطًامفاهيمي ًاهذه الوثيقة إطار تشّكل - 1

دع  قدرة األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على الصمود يف وجه الصدمات اليت تؤثر علاى سابل   ونطاق وطرائق 

 تكميلياة با    مواءمة بناء إىل أن تسعى من خالهلا الوكاالت ذههلميكن اإلطار طريقة  ويعرضكسب عيش   ونظم   الغذائية. 

باداًل مان و اع     األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على الصامود قدرة دع   من أجل ب ااخلاصة  املوجودة الن ج

من حيث التكلفة.  يّتس  بالفعالية   اجديدة، مما يضمن بالتالي أن التعاون بين ن ج

وبرنامج األغذية العاملي.الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما هي: منظمة األغذية والزراعة لألم  املتحدة )الفاو( والصندوق الدولي للتنمية الزراعية  1
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، وميكان  من خالهلا نقاا  قّوت اا   أسستوبطرائق تشغيلية  2بوالية حمددةمن هذه الوكاالت تضطلع كل وكالة  - 2

. ومان شا ن هاذه    متعددةءمة نقا  القوة هذه لبناء القدرة على الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذية على مستويات موا

تعزيز قدرة األفراد واألسر واجملتمعات لعظيمة  ًافرص، مجع اتوّفر، عند يف الواليات والطرائق أن بالتحديد االختالفات 

الانظ  الايت يعتماد     يف إطاار على الصمود، مبا يف ذلك العمل  م األمن الغذائياليت تعاني من انعدا واجملموعات السكانية

ومون معًا بتعزياز العمال   يقآخرين مواءمة الن ج عرب إشراك شركاء  مناملنافع املت تية  تعزيزعلي ا األمن الغذائي. وميكن 

  .املتنّوعةوأدوات   واليات   ببناء القدرة على الصمود من خالل  املتعّلق

 

بشكل مشاكك علاى تعزياز قادرة سابل كساب العاي  ونظا           اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت عمل  زيرّكو - 3

ويات  الككياز علاى     علاى الصامود.  بالفقراء يف األرياف والضعفاء والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي  اخلاصة اإلنتاج

ال سايما الانظ  احلكومياة واملؤسساات الوطنياة       –الداعماة   القادرات اهليكلياة واملؤسساية   احلاالت اليت ال تقوى في اا  

  أو التخفيف من آثارها. وعوامل اإلج ادعلى التعويض عن الصدمات  –واحمللية ومنظمات املزارع  

 

عن طرياق نتاائج    ،تعزيز التعاون بين اب دف الوكاالت هذه مالمح اجل د الذي تبذله حاليًا  وسيجري حتديد - 4

العوامل اليت تؤثر على قدرة النظ  الغذائية وسبل كسب عي  األشاخاص الاذين    ناق تلية الرئيسية اليت العمليات الدو

مان با     ،جتادر اإلشاارة  و ُتنّظ  مداوالت بش ن ا السنة القادماة. وسوف يعانون من انعدام األمن الغذائي على الصمود، 

األمان الغاذائي والتغذياة يف حاال      وااللتزام بو ع ن ج شاامل لضامان   2015إىل خطة التنمية ملا بعد عام هذه العوامل، 

 واملتمّثال  ،فرقة العمل الرفيعة املستوى املعنية باألمن الغذائي يف العامل الذي تتوىل قيادته ،أو عدم وجودهاأزمات  وجود

 يف إطار العمل الشامل وحتدي القضاء على اجلوع اخلاص باألم  املتحدة. 

 

 ماؤرر األطاراف  و إطار سينداي للحاد مان طااطر الكاوار     االتفاق اجلديد بش ن املناخ، إىل جانب ومن ش ن  - 5

 او، أن ياؤثر 2015املنعقد يف باريس يف أواخار عاام    يف اتفاقية األم  املتحدة اإلطارية بش ن تغري املناخاحلادي والعشرين 

بلاو  زراعاة مراعياة للمنااخ. ويف هاذا      ل يف املستقبل ومااليت توجد مقارها يف رالوكاالت تعاون  طريقةبشكل ملحوظ على 

التا قل  لصااز زراعاة أصاحاي احلياازات       غارار برناامج  بتنفيذ عدد من الربامج الريادياة علاى   الوكاالت الصدد، تقوم 

اخلاصاة بالزراعاة    (الفااو منظماة األغذياة والزراعاة )   مباادرات  و ،3الصندوق الدولي للتنمياة الزراعياة  ب الصغرية اخلاص

  .5ربنامج األغذية العامليالتابع ل مرفق مواج ة آثار تغيُّر املناخ لتعزيز األمن الغذائيو 4املراعية للمناخ

 

                                        
 ؛http://www.ifad.org/governance/index.htm: دولي للتنمية الزراعياة ل؛ الصندوق اdo/ar-we-http://www.fao.org/about/whatالفاو:   2

 statement-http://www.wfp.org/about/missionبرنامج األغذية العاملية: 
3  http://www.ifad.org/climate/asap 
4  http://www.fao.org/climatechange/climatesmart/en  
5  https://www.wfp.org/climate-change/foodsecure 

http://www.fao.org/about/what-we-do/ar/
http://www.ifad.org/governance/index.htm
http://www.wfp.org/about/mission-statement
http://www.ifad.org/climate/asap
http://www.fao.org/climatechange/climatesmart/en
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، فرصًا لتعزيز التآزر ب  األدوات املالياة  الشراكة العاملية لتعمي  اخلدمات املاليةتتعّلق بمبادرات جديدة  وتتيح - 6

خااطر  امل وإدارةوالتمويال باألسا     والضامانات  على غارار التحاويالت واملادخرات والوصاول إىل القاروض ونظا  الادفع        

 رة على الصمود. دة، مما قد يوّفر طرقًا أفضل إلدارة املخاطر وتعزيز القيالزراع

 

 2008 بتعزيزها عاملوكاالت اهذه مت اويستند هذا العمل إىل خربة سابقة مرتبطة باحلد من طاطر الكوار  ق - 7

ال سايما بالنسابة إىل البلادان     –يف ما يتعّلق باألغذية والزراعة من خالل شاراكة روماا للتخفياف مان طااطر الكاوار        

 .املعّر ة ملخاطر طبيعية متكررة

 

شاككة يف  إىل تعزياز التعااون واجل اود امل    اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت  الذي تتبعه ن جالوسوف يؤدي  - 8

وسوف يرّكاز علاى اجملااالت الايت      ان النامية وذات الدخل املتوّسط.من السياقات والبلدان مبا يف ذلك البلد عدد متنّوع

املتكاررة ت ديادًا رئيسايًا للن اوض      عوامال اإلج ااد  وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذياة والصادمات    كل من ميّثل في ا

 بنتائج التنمية. 

 

 العام بشأن بناء القدرة على الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذية نهج ال –ثانيًا 

 الوكاالت اليت توجد مقارها يف رومااخلاص ب

 

 تعريف 2-1

 

فاق علياه علاى نطااق واساع      ين باحلد من طاطر الكاوار  املت ستخدم تعريف مكتب األم  املتحدة املعسوف ُي - 9

 كتعريف عملي ألغراض هذه الوثيقة:
 

والتعايف  اوالتكيف مع   اواستيعابع  مآثار خطر مقاومة قدرة نظام أو جمتمع حملي أو جمتمع معرض للمخاطر على  "

 6الضرورية"واألساسية  هووظائف ههياكلمبا يف ذلك عن طريق حفظ وترمي  من ا يف الوقت املناسب وبفعالية، 

 

كل تعاريف القدرة على الصمود. ويف ما يتعّلق بككياز   تكرر يف معظ ، إن مل يكن يفتمثة بعض العناصر اليت  - 10

ود أساسايًا حاول القادرات    الزراعة واألمن الغاذائي والتغذياة، تتمحاور القادرة علاى الصام      على  املذكورة سابقًاالوكاالت 

 اا  كّياف مع ل  مع ا والتعايف من اا والت لألفراد واجملموعات واجملتمعات واملؤسسات على حتّمل الصدمات والت ق الكامنة

 علي ا. والبناء  املتاحة. مما يعين أنه على مجيع التدخالت البدء بتحديد القدرات واملوارد بفعل اوالتحّول 

 

                                        
6  r-http://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter 

http://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter-r
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جيب أن تست دف أواًل األشخاص الاذين   كان اإلشارة إىل أن ج ود تعزيز القدرة على الصموداألهمية مبومن  - 11

الايت تعاي  يف   األفاراد واجملموعاات   ويعين ذلك، يف معظا  احلااالت    األمن الغذائي أو املعّر   له. يعانون من انعدام

الفقر املدقع أو على مقربة من خط الفقر يف املنااطق الريفياة، فضااًل عان أولئاك الاذين يعيشاون يف بيئاات هّشاة حياث           

ل إىل األغذية ا طراي النظ  الغذائية أو منع الوصو تؤدي النزاعات أو املخاطر الطبيعية أو أحدا  رئيسية أخرى إىل قد

يجيات ا ويسااه  كال مان ناوع اجملموعاة الساكانية واساكات        جزء من السكان علاى األقال.  الكافية واملغذية بالنسبة إىل 

يف  ،وقاعدة األصول لدي ا، إىل جانب البيئة املؤسسية ونوع الصدمة أو عامل اإلج اد  اعيشاخلاصة بت م  سبل كسب 

. ومن ش ن هاذه العناصار أيضاًا أن    على حدةتعريف "القدرة على الصمود" من الناحية العملية مبا ينطبق على كل سياق 

 .  مشكك يف كل سياقبشكل منفرد أو  بو ع االوكاالت االسكاتيجيات اليت ستقوم باملعلومات  تزّود

 

ن الننهج ملعاجلنة القندرة علنى الصنمود يف      بشأ مقارها يف رومااليت توجد الوكاالت : مثال على التعاون بني 1 طاراإل

 بيئات هّشة

عن القادرة علاى    ، منشورةاليت توجد مقارها يف روماالوكاالت ، الذي يشمل التابع لألم  املتحدة فريق إدارة البيئةأصدر 

نسااني تاؤثر علاى الانظ      اخلا اعة ال اطرابات ذات منشا  طبيعاي أو ا     7الصمود يف الانظ  اإليكولوجياة األشاد جفافااً    

أ عف مان منااطق أخارى. وترماي املنشاورة إىل       عازلةاإليكولوجية واالقتصادية واالجتماعية واليت غالبًا ما تتس  بقدرة 

، فضاًل عن حتسا  ظاروف الانظ     على الصمود وسبل كسب عي  الرجال والنساءقدرة التعزيز التنسيق ب  الوكاالت و

 –قدرة الشعوي اليت تعي  يف األرا ي اجلافاة علاى الصامود     املنشورة تربزمنافع عاملية. و لتوفرياإليكولوجية الضعيفة 

معاارف وم اارات تكيفياة    علاى   األشخاص الذين بنوا قدرت   على الصمود يف وجه املشاقة والتقّلاب واملخااطر بنااء      وه 

يكولوجية اجلافة غالبًا ماا يتمتعاون مبعرفاة    حالية وتارخيية. ويشري التقرير إىل أن األشخاص الذين يعيشون يف النظ  اإل

معّمقة عن بيئت  . وكثريًا ما يستخدمون جمموعة واسعة من األناواع الربياة كجازء مان سابل كساب عيشا  ، وتشاكل         

   ثروت   احليوانية وحماصيل   مثرة فكات طويلة من الكبية االنتقائية لتكييف ا مع الظروف احمللية.

القدرة على الصمود ببيئات األرا ي اجلافة والسيما ظااهرة  عمليات و ع الربامج بش ن املناقشات وجزء كبري من وارتبط 

ثار مازيج مان عوامال اإلج ااد      إ تفااقمي بشاكل   لقدرة على الصامود ااخنفاض  عناألزمات املتكررة أو "املزمنة" الناشئة 

ر  قد رّكزت حتى اآلونة األخرية علاى كاوار    املستمرة والصدمات املنتظمة. ويف ح  أن ج ود احلد من طاطر الكوا

ب همية أكرب يف العدياد مان    ،األرا ي اجلافةيف على غرار اجلفاف  ،ببطء املنتشرةسريعة الوقوع، تتس  الكوار   درامية

 غاري أناه ال نسان ف م اا     –مجالياة ومعاّدل الوفياات علاى حاد ساواء       من حياث اخلساائر االقتصاادية اإل    –املناطق 

 ر. بنفس القد

ب فكاار ذات صالة بالقادرة علاى الصامود، مان النااحيت  املفاهيمياة          1 اإلطاار وت تي املنشورة املشككة املشار إلي اا يف  

ملاثلاة أماام   . وباإل افة إىل ذلك، زاد تركيز منظومة األم  املتحدة واجل ات املاحنة على املعوقاات املؤسساية ا  والرباجمية

يف األرا ي اجلافاة حياث أماس احلاجاة إلي اا. وتارتبط        ال سيمااني  من العمليات، العمل اإلنسربط العمل اإلمنائي ب

 الوكااالت باحلوار األوسع نطاقًا بش ن القدرة على الصمود يف سياق التعاون  امن   وثيقًا ارتباطًا فريق إدارة البيئةمنشورة 

                                        
التقرير الكامل: األرا ي اجلافة يف العامل: استجابة على مستوى منظومة األم  املتحدة، متاح على املوقع التالي:   7

http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Publications/Global_Drylands_Full_Report.pdf
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 ويف ما بين ا على حد سواء.  اليت توجد مقارها يف روما
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 املبادئ 2-2

 

أدنااه،   2 اإلطاار وتعكس هذه املبادئ الواردة بصاورة ملّخصاة يف   . 8يستنري هذا اإلطار املفاهيمي بستة مبادئ - 12

وكاالت دولياة تعمال علاى دعا  قادرة      باعتبارها  اليت توجد مقارها يف روما الف   والن ج املشكك  اخلاص  بالوكاالت

مصالحة آخارين وبادع  مان  ، مباا يف ذلاك أشاخاص        كة مع أصحاي األفراد واألسر واجملتمعات على الصمود، بالشرا

 فضاًل عن السلطات احمللية وشركاء دولي  آخرين.  ،بفعل الصدمات وعوامل اإلج اد واألزمات ت ثروا

 

هاذه  مان جاناب    القدرة على الصامود  بش ن اخلطة ونطاق وطرق دع تعّلق بف   تمعلومات املبادئ هذه  وتوّفر - 13

ن جاًا عملياًا وطموحاًا يساّلط     بالتاالي  . وميّثل الن ج املبّين يف هذه الوثيقاة  احلسبان واليات ا احملددة آخذًة يفالوكاالت 

. ويف هاذا الصادد، قاد    تعمل وكالتاان من اا معااً   وعندما  الثال  الوكاالت تلتقيالضوء على أوجه التآزر احملتملة عندما 

  الفرص. توافر معرا  الوكالة الثالثة يف االنضمام أساس اخنراغبتان تشّكل وكالتان 

 

 القدرة على الصمود واألمن الغذائي والتغذية تعزيز مبادئ وممارسات من أجل: 2 اإلطار

قينادة عملينة بنناء     تنولي  يتعّين على األشخاص واجملتمعات واحلكومات: امللكية والقيادة احمللية والوطنية (1

ألن اا تشاّجع مواءماة     حيويااً تشّكل قيادة احلكومة أمارًا  . القدرة على الصمود لتحسني األمن الغذائي والتغذية

ومان الضاروري احاكام أولوياات     . لو اع الاربامج  اجل ود ب  القطاعات و من احلكومات، وتعزز ن جًا شاماًل 

مباا يف ذلاك اجملتمعاات احمللياة وأعضاائ ا واملنظماات       يات   أصحاي املصلحة الوطني  واحمللي  واساكاتيج 

 التابعة هلا من أجل  مان الكابط واحلفاظ على املكاسب. 

 علنى  قدرتهم بناءل الضعفاء األشخاص مساعدة على وحدها مؤسسة أي تقوى ال: املصلحة أصحاب متعدد نهج (2

 متماساكة  بصاورة  من اا  معاّين  مساتوى  وبلاو   الصامود  علاى  القدرة بناءل املتعددة األبعاد تغطية وتتطلب. الصمود

 مان  العدياد  ج اود و القاوة  واطنَم حشد ش ن نوم. املصلحة أصحاي متعددةو القطاعات متعددة متكاملة شراكات

 تعزياز  يف إمجالية بصورة يساه  أن –اليت توجد مقارها يف روما الوكاالت ذلك يف مبا – املختلفة الفاعلة اجل ات

 .الصمود على الضعيفة الشعوي قدرة

أهداف التنمية على املدى بني متطلبات اإلغاثة املباشرة و الربط: جيب اجلمع بني اإلغاثة اإلنسانية والتنمية (3

يت  تطبيق االستجابات اإلنسانية واملبادرات اإلمنائية علاى حناو واساع    . أطر العملوضع ل عند التخطيطالطويل 

ق األوىل خالل أزمة أو صدمة والثانية بعد استقرار األو اع. غري أن بناء القدرة علاى الصامود   طّبفُت –بشكل أفقي 

ج دًا مستمرًا وطويل األمد يعاجل حاالت الضعف الكامنة مبوازاة بناء قادرة األشاخاص واحلكوماات علاى      يشّكل

 إدارة املخاطر بصورة أفضل يف املستقبل. 

 

                                        
 مبااادئ وممارسااات ماان أجاال القاادرة علااى الصاامود واألماان الغااذائي والتغذيااة، أقّرهااا رمساااء الوكاااالت الاايت توجااد مقارهااا يف رومااا يف            8

  (http://www.rockefellerfoundation.org/blog/principles-practice-resilience-food)انظر  2013يناير/كانون الثاني 
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أمنرًا ضنروريًا السنتدامة     ضمان محاية األشنخاص األكثنر ضنعفاً    يشّكل: عفًاالرتكيز على األشخاص األكثر ض (4

من انعدام األمن الغاذائي يف العاامل عاادة ماا ال يساع         األكثر فقرًا و عفًا ومعاناًةاألشخاص إن . جهود التنمية

اياة يف حاال حادو     شابكات األماان تاوّفر احلم    ونظرًا إىل أنالوصول إىل احلماية االجتماعية أو شبكات األمان. 

 مساعدة األكثر احتياجًا.  مبوازاةصدمات، فإن ا قد تشّكل أداة حيوية حلماية سبل كسب العي  وبنائ ا 

 صننع تتطلب اإلدارة الفّعالة للمخناطر الرتكينز بشنكل صنريى علنى عملينات       : تعميم النهج املراعية للمخاطر (5

حتتااج البلادان إىل نظا     . القرارات من جانب احلكومات الوطنية فضاًل عن حتسني عمليات الرصند والتحلينل  

آليات مرنة لالستجابة على نطاق مناسب عند جتاوز العتباات احملاددة سالفًا. ويتطّلاب      تطلق تلقائيًاإنذار مبكر 

ليال األمان الغاذائي والتغذياة، واإلناذار املبكار       ذلك حتس  التنسيق والروابط القائمة ب  املؤسسات املعنياة بتح 

واملبادرات على املساتوى   و ع الربامجغري أنه جيب أيضًا تعمي  الن ج املراعية للمخاطر يف عمليات  .واالستجابة

قادرت     تعزياز يشّكل بناء قدرة الشعوي الضعيفة على إدارة املخاطر جزءًا ال يتجازأ مان   وبالفعل، شبه الوطين. 

 مود. على الص

. جياب تقياي    جيب أن تستند التندالالت إىل األدلنة وأن ترّكنز علنى النتنائج      :السعي إىل إحداث أثر مستدام (6

برامج بناء القدرة على الصمود حبسب آثارها على األمن الغذائي والتغذوي على املدي  املتوسط والطويل يف وجاه  

خطاو   ثمار يف إنشاء نظ  الرصد وتدعيم ا مبا يف ذلك ومن الضروري االستصدمات متكررة وعوامل إج اد مزمنة. 

 قدر من الفعالية ويوّفر أفضل قيمة مقابل بش ن ما يتس  ب كرب دقيقة، والقيام بالتقيي  من أجل توليد أدلة األساس

  .الوقتالتكلفة مع مرور 

 

 العامالنهج  2-3

 

طتلفاة لتعزياز القادرة علاى      ماداخل وبرنامج األغذية العااملي  والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الفاو  عتمدت - 14

الصمود، ولكن ا تتقاس  اهلدف اجلامع املتمّثل يف احلد من الوفيات وخسارة األصول مبوازاة حتس  سبل كساب عاي    

تنمياة  ، ووالشاراكات با  القطااع  العاام واخلااص واجملتماع املادني        ،األكثر فقرًا و عفًا. وتشّكل ملكية احلكوماات 

  عناصر أساسية لو ع برامج فّعالة ومتسقة. القدرات،

 

طتلفة يف  هي تعتمد مداخلواخليارات املتعّلقة ببناء القدرة على الصمود حمددة حبسب البلدان والسياقات و - 15

دمج عمليات احلد من طاطر الكاوار  وإدارت اا والوقاياة من اا والتخفياف مان       جمموعة متنّوعة من احلاالت. وجيب 

القادرة علاى    بشا ن الوكاالت ب  ن ج مشكك   منآثارها فضاًل عن الت هب ملواج ت ا واالستجابة هلا على حنو شامل 

اظ على مداخيل الفقراء وتتس  الوقاية ب همية خاصة من أجل: تفادي األ رار؛ ومحاية مكاسب التنمية؛ واحلف الصمود.

واألصول اليت تستند إلي ا سبل كسب عيش  ؛ واحلد من تاواتر الصادمات وأثرهاا؛ واحلاد مان التعاّرض إىل جمموعاة        

متنّوعة من الصدمات وعوامل اإلج اد من خالل اختاذ تدابري مادية واجتماعية اقتصادية، واستخدام األرا ي على حنو 

   .ملوارد وآليات نقل املخاطر املرتبطة باألحوال اجلويةفرص احلصول على ا ؤأفضل، وتكاف
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 من أجل توطيد القدرة على الصمود إىل حتسا   اليت توجد مقارها يف روما الوكاالتي تتبعه ذويرمي الن ج ال - 16

للكاوار    واساتجابة األمن الغذائي والتغذية وسبل كسب العي . وهو يرّكز على تعزيز أصول وقدرات معّينة ترقبًا  نتائج

 والصدمات وعوامل اإلج اد اليت تقّوض األمن الغذائي والتغذية وسبل كسب العي . ويتضمن ذلك الككيز على ما يلي:
 

  ؛بسبل كسب العي  مرتبطةاألفراد واألسر واجملتمعات األكثر  عفًا يف سياقات طتلفة 

  إىل ووصاواًل  األفاراد واألسار واجملتمعاات     انطالقًا مان معاجلة القدرة على الصمود على مستويات طتلفة

 ؛القائمةالنظ  

  الفقراء املعنية بشؤون نظماتاملاحلكومات وال سيما  –العمل معًا وإىل جانب شركاء آخرين. 

 

إىل تدعي  ثالثة أناواع مان القادرات    الوكاالت  ذه ويرمي اإلطار املفاهيمي بش ن القدرة على الصمود اخلاص ب - 17

 .والقدرة التكيفية والقدرة التحويلية جمموعات سكانية ومنظمات مست دفة، وهي القدرة االستيعابيةاليت تتمتع ب ا 

 

 القدرة االستيعابية

القدرة على حتّمل الت ديادات واحلاد   

إىل أقصااى درجااة ماان التعااّرض إىل     

مات وعوامل اإلج اد عان طرياق   دالص

ري احكازية واساكاتيجيات تا قل    تداب

مناسااابة مااان أجااال تفاااادي اآلثاااار  

 والسلبية. الدائمة

 القدرة التكيفية

القاادرة علااى التكيااف مااع خيااارات   

جدياادة يف وجااه األزمااات ماان خااالل 

القيااام ايااارات اسااتباقية ومسااتنرية 

بشاا ن اسااكاتيجيات بديلااة لكسااب   

العاااي  بنااااء علاااى حسااان ف ااا     

 املتغّيرة. الظروف

 ة التحويليةالقدر

القاادرة علااى حتوياال جمموعااة ماان    

اخليارات املرتبطة بسبل كسب العي  

الااتمك   ماان خااالل ج ااودواملتاحااة 

والنمو، مباا يف ذلاك آلياات احلوكماة     

والسياسااااات/ األنظمااااة، والبنااااى   

اخلاصااااة   األساسااااية والشاااابكات 

احلمايااااة  توآليااااا باجملتمعااااات

االجتماعيااة الرةيااة وغااري الرةيااة  

 مؤاتياااااةبيئاااااة الااااايت تّشاااااكل  

   النظامي للتغيري

 

 مستويات متعددة علىدعم القدرة على الصمود  2-3-1

 

مستويات طتلفة وعرب جمموعاة متنّوعاة مان     الصمود على جيب توطيد قدرة أصحاي املصلحة الضعفاء على - 18

واملؤسساة )حملياة، شابه وطنياة،      اتنظ  كسب العي . يعين ذلك االستثمار علاى مساتوى الفارد واألسارة واجملتمعا     

 سياقات حملية طتلفة.  وفقاالجتماعي  التمييزحكومية( والنظام اإليكولوجي وبالعالقة مع 
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اليت توجاد مقارهاا   الوكاالت خصائص كل جمموعة من اجملموعات املست دفة من جانب على الرغ  من أن و - 19

كانية ونظ  كسب عاي  يازداد تعّر ا ا جملموعاة واساعة مان       طتلفة، تقوم مجيع ا ادمة جمموعات س يف روما هي

يتضمن ذلك مزارع  أسري  من أصاحاي احلياازات الصاغرية ال سايما املازارع  الفقاراء       والصدمات وعوامل اإلج اد. 

ل أي أولئك الاذين تتعارض ساب    –الزراعة البعلية أو يعملون يف مناطق تتس  ب شاشة البيئة  يعتمدون علىوأولئك الذين 

الظواهر املناخياة البالغاة الشادة وعوامال     كسب عيش   وأمن   الغذائي وتغذيت   بشكل متكرر )ومتزايد( للمخاطر بفعل 

 اجملموعاات الرعوياة والصايادين احلارفي      اإلج اد املتصلة حباالت النادرة والتادهور البيئاي. ويازداد باملثال تعاّرض      

جيات كسب العي ، لصادمات وعوامال   م مًا من اسكاتيواجملتمعات الريفية، اليت رّثل الغابات بالنسبة إلي   مكّونًا 

 اعف ا أماام   األسر الريفية واحلضارية الفقارية   وتتشاطر ، مما قد يقّوض النظ  الغذائية. والبيئة –مرتبطة باملناخ إج اد 

ال سيما الصادمات املرتبطاة باألساواق )مثال ارتفااع األساعار        -كااًل طتلفةوإن اختذت أش - أنواع أخرى من الصدمات

 النزاعات واال رابات االجتماعية.  عناملفاجئ( وتلك الناشئة 

 

علاى ف ا  األشاخاص وطبيعاة سابل كساب عيشا          ينبغاي أن يرتكاز   السعي إىل بلو  القدرة على الصمود و - 20

الايت   ذه القدرة على الصامود هل الداعمةتدخالت الاء على سياقات حمددة. ووالصدمات وعوامل اإلج اد اليت ت دده  بن

عاي  جمموعاة أصاحاي املصالحة ومصاادر      ، سوف تساتجيب لسابل كساب    تعززها وكالة واحدة من الوكاالت أو أكثر

ع معاّين  ، فضاًل عن الفجوات يف السياق املؤسسي وقاعدة األصول والقدرة على مواج ة نو للمخاطر ومدى  عف  تعر   

 من الصدمات.  

 

علنى مسنتوى األبعناد الثالثنة      النيت توجند مقارهنا يف رومنا    الوكناالت  مثال على التآزر املمكن إقامته بني  2-3-2

 اخلاصة بالقدرة على الصمود

 

عضا ا  لتكّمال ب اليت توجد مقارها يف روما  كيف ميكن مواءمة األنشطة اخلاصة بوكالة من الوكاالت 3  اإلطاريظ ر  - 21

الرئيسية اخلاصة بالقدرة علاى   ةنتائج القدرة على الصمود يف سيناريو جمتمعي، مع دع  األبعاد الثالثالبعض وتواصل حتس  

 الصمود.  

 

 ة: الرؤي3 اإلطار

عض وتعازز  تكّمل األخرية بعض ا البلوكاالت لذه اظ ار املنافع احملتملة النامجة عن مواءمة التدخالت الفردية هلميكن إ

. ًامناخيا  ًاحتادي تمع ريفي يواجه ن جمافكا ي عمن خالل استخدام مثال  القدرة على الصمود على مستوى اجملتمعات

أي قادرات ا االساتيعابية والتكيفياة     –الدع  املقّدم إىل األبعاد الثالثة الرئيسية لقدرة اجملتمعات على الصمود  ويت  إبراز

 .حمددسياق  اصة بوكالة من الوكاالت ومطّبقة يفخأنشطة أمثلة على  من خالل -والتحويلية

على الصمود من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية، ميكن است داف األشاخاص األكثار    احمللي وعن طريق تعزيز قدرة اجملتمع

خلاصاة بربناامج   بارامج الغاذاء مقابال األصاول ا     إىل جاناب اإلنتاجياة،   شبكات األماان معاناًة من انعدام األمن الغذائي من خالل 

مان أجال حفاظ اساتقرار املنااظر       - دعا  الفااو الفاين ومادخالت ا التكميلياة      فضاًل عان  –اليت ميكن استخدام ا  األغذية العاملي



CFS 2015/42/Inf.16 10 



مشقات مستقبلية وموةية )ال سيما تلك اليت تواج  ا النساء(، وحتس  التجادد الطبيعاي    طاطرالطبيعية املتدهورة، واحلد من 

 ج واملداخيل الزراعية.والن وض باإلنتا

إىل مواصلة حتس   ،الفاو تدعم ا املمارسات الزراعية اجليدة اليت بش ن يةقد تؤدي مدارس املزارع  امليدانية والتدريبو

  القادرة االساتيعابية   وحتسا وزيادت اا  الطبيعياة  ، باالتوازي ماع إعاادة ت هيال قاعادة املاوارد       اإلنتاج وتنويع املداخيل

زات ن مان أصاحاي احلياا   ملزارعاو ا ليحصال الصندوق الادولي للتنمياة الزراعياة    الذي يقّدمه دع  ال ويشّكل. للمجتمعات

منظمات املنتج  احمللي  وتنويع مصادر الدخل  لتقويةأساسيًا  أمرًا،   عيشسبل كسب  لتحس الصغرية على قروض 

سبة إىل النساء واألسر الضعيفة. وسيت  دع  القدرت  ال سيما بالن واالدخارخطط اإلقراض وتعزيز الوصول بشكل أكرب إىل 

ن ج إدارة املخاطر الزراعية وغريها من التدخالت على غرار بنوك الباذور  بتكميل ا  عرب اتالتكيفية والتحويلية للمجتمع

 .يعزز املرونة وميّكن التغيري مبا، بكات األمان والتدريبشو 

يتسابب الفيضاان بابعض اخلساائر     وفيضاان شاديد.   كر بفعل كارثاة مفاجئاة   ت ث اجملتمع احمللي قددعونا نتخّيل أن و

 سلفًا لدى األسر أن حتادد  املوجودةاالستيعابية قدرة ال ومن ش نوالضرر لكنه ال يؤثر على مجيع األسر بالطريقة نفس ا. 

واملدخالت الزراعياة   ،التدخل املطلوي. وميكن حشد عمليات توزيع املساعدة الغذائية أو التغذوية الطارئة واهلادفة نوع

وحلفاظ مكاساب التنمياة الايت حقق اا       ،بشكل فوري بعد احلادثة حلماية أرواح األسر األكثر ت ثرًا وسبل كسب عيش ا

 والقاروض أ  وأمن الوصول إىل ما يلي: التحويالت املالياة،   حااًل سراألياجملتمع احمللي سابقًا. وقد تتمكن بعض األسر 

أوقاات   الشابكات االجتماعياة لصاون األمان الغاذائي يف      وأالت م   د املخاطر إلعادة بناء البناى األساساية املتضاررة؛    

 . اخيلللحفاظ على املدعي  املتنّوعة )على غرار وظائف من خارج املزرعة( األزمات؛ أو خيارات كسب ال

عرب اعتماد تدابري إ اافية للحاد مان املخااطر      استخالص الدروس من الكوار  السابقة وأخذ االحتياطات للمستقبل وإن

 حااالت اإلج ااد. وقاد ينظار اجملتماع      يف ياة التكيف يةجملتمعاقدرات الأيضًا لتعزيز  أمر بغاية األهمية، والتكيف مع ا

شا  ختطيط تشاركي ومراع للتغذياة  أو االخنرا  يف ن ،يف القرية من الفيضانات يف إمكانية وقاية بئر مياه الشري احمللي

املشاورة بشا نه ودعماه إىل جاناب      اليت توجاد مقارهاا يف روماا   الوكاالت قد تسدي و ،احمللي على اجملتمع ًاقائميكون 

ارة يف الثروة احليوانية، ميكان  وإذا أسفر الفيضان عن خس. ف(يمنظمة األم  املتحدة للطفولة )اليونيسشركاء آخرين مثل 

نقل احليوانات إىل مناطق أكثر أمانًا يف الوقت املطلوي عرب حتس  املعلومات اجملتمعية اخلاصة باإلنذار املبكار ملخااطر   

تنوياع  لدعا  األسار املعّر اة للفيضاانات     باملثال  ميكان  والفيضانات والدعوة إىل و ع توقعات أفضل لألحاوال اجلوياة.   

ذات أو أصاناف مقاوماة للجفااف    مقاوماة للفيضاانات )   أكثار  عيش ا من خالل اعتماد أصناف حماصيل خيارات كسب

 شبكات األمان وزيادة املخزونات االحتياطية ألوقات احلاجة.  قصرية(، وإنشاء حياة دورة

، ةن الغذائي والتغذيومع الشركاء إىل حتس  األمالوكاالت  هذه يف هذا السيناريو التو يحي، تؤدي أوجه التكامل ب و

قد تستحد  هذه األسس حيازًا لو اع   ودع  ج ود األشخاص الضعفاء الرامية إىل تعزيز قدرت   على الصمود والتنمية. و

مبادرات إ افية للفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي. وباإل افة إىل ذلاك، ميكان للشاراكات    

ه من أصحاي املصلحة، حبسب ما يناساب الساياق القاائ ، أن ترّكاز علاى رباط املازارع  مان         مع القطاع اخلاص وغري

 أصحاي احليازات الصغرية باألسواق، وحتس  التخزين واحتياطات احلبوي، والوصول إىل خطط الت م  لتعزياز سابل  

 كسب العي  والقدرة على الصمود. 
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لدعم القدرة على  اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت الغرض االسرتاتيجي من تعاون  –ثالثًا 

 الصمود

 

إمنائية بالنسابة إىل الفقاراء الضاعفاء     ل األمن الغذائي والتغذية أولويةيشّكل تعزيز القدرة على الصمود من أج - 22

يف املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء وال سيما يف مناطق العامل األكثر تعّر ًا للمخاطر والكوار . وقد يشاّكل ذلاك   

حتسا  جاودة عمال كال وكالاة مان        ، ب دفاليت توجد مقارها يف روما الوكاالتجمااًل حمتماًل للن وض بالتعاون ب  

 الت وفعاليته ونطاقه وأثره.الوكا

 

وتتمثل بداية هذا التعاون يف نقا  القوة اليت تتمتع ب ا الوكاالت من أجل بناء القدرة على الصمود كجزء مان   - 23

لتعزياز  الوكااالت   هاذه  على املدى الطويل. ويتطلب حتس  التعاون با   اإلغاثة واالنعاش والتنميةج ودها يف جماالت 

مان أجال التصادي هلاا.       اا د حتلياًل وف مًا أفضل للتحديات الرئيسية اليت قد تؤثر على التعااون بين القدرة على الصمو

 ويتضمن ذلك:
 

 والتواجد يف امليادان والقادرات التشاغيلية مباا يف      ودة على مستوى التغطية اجلغرافيةاإلقرار باالختالفات املوج

 ذلك على املستوى الوطين الفرعي؛

  االخناارا  مااع  مااداخلو،   علااى املسااتوي  الااوطين واحمللاايالقااائ  باا  الشااركاء التقليااديحتوياال التنااّوع

 بإجراءات تكميلية على مستويات طتلفة؛ للقيام احلكومات، إىل فرص

  واملساعدة الفنياة   ةمن أدوات طتلفة )املساعدة الغذائي اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت الدمج ب  ما رلكه

والتنمياة(،   ،واحلد من طااطر الكاوار  وإدارت اا    ،واإلنعاش ،قروض(، ون ج اسكاتيجية )اإلغاثةواملنح وال

 فضاًل عن طرق ا التشغيلية املتنّوعة والرامية إىل إحدا  أكرب أثر ممكن؛  

 إىل جاناب  الاذي ال ميكان التنباؤ باه واحملادود بفاكات زمنياة معّيناة        التآزر على الرغ  من التمويل  حتقيق ،

 الفروقات يف األطر الزمنية لربامج الوكاالت.

 

حتليل سابب وطريقاة تعزياز التعااون بين اا لادع  القادرة علاى          اليت توجد مقارها يف روما الوكاالت حتاول - 24

 الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذية من خالل اخلطوات التالية:
 

 اإلقليمية  العمليات، ال سيما يف ما خيص ي واإلقليميعلى املستوي  العاملالتعاون بالوكاالت  هذه سوف تستمر

علاى   أما  ويف سياق جلنة األمن الغذائي العاملي، مع السعي إىل إقامة شراكات ات بالسياساألساسية اخلاصة 

 ؛العمل اجلاري بش ن القدرة على الصمود مستوى

 على املستوي  اإلقليمي والقطري بناء على حتليالت للسياق  حتسني التعاونفرص الوكاالت  هذه سوف حتدد

 ؛والظروف اخلاصة ببلد معّين، مبا يف ذلك حتديد العوائق والتحديات
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 الوكاالت إىل التقاري ومواءمة الربامج املوجودة واستطالع اهتمام أصحاي املصالحة الاوطني     هذه سوف تسعى

جلارد اجل اود املبذولاة     أولينة  عمليةمن خالل إجراء ى الصمود، يف و ع برامج موّج ة حنو تعزيز القدرة عل

 لتعاون القائ  بين ا؛ل املتاحةحمددة ب دف حتديد الفجوات والفرص يف بلدان وسياقات 

   املتعاونتاان ن وكالتاا الحالياًا، ساوف تساعى     هو ثنائي األطاراف الوكاالت هذه ونظرًا إىل أن معظ  التعاون ب 

توسنيع تغطينة اجلهنود املبذولنة بصنورة      آزر والتكامل مع الوكالاة الثالثاة، فضااًل عان     إىل بلو  الت جاهدت 

 ؛هذه الوكاالتاخنرا   حيث تتيح السياقات فرص مشرتكة

 فارص حتقياق التكامال خاالل احلاوار ماع        ماع إتاحاة  تدعو كل وكالة إىل إشراك الوكالت  األخاري    وسوف

 أصحاي املصلحة.

 

نتاائج  الراماي إىل تعزياز   لتحسا  التعااون    ، كخطاوة أوىل، حتديد اجملاالت احملتملة الواردة يف ما يلي متو - 25

ع الاربامج بصاورة مشاككة، ورصاد     السياسات، والتحليل والتخطايط، وو ا  القدرة على الصمود وهي: احلوار يف جمال 

 األثر وقياس القدرة على الصمود. 

 

 احلوار يف جمال السياسات 3-1

 

يف جمال و ع السياسات واالسكاتيجيات لدع  اخلطط  تعاون ا اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت  ستواصل - 26

 اخلاصاة  قوةالالوكاالت عرب االستناد إىل نقا   هذه والربامج الرامية إىل تعزيز القدرة الوطنية على الصمود. وسوف تتعاون

املستويات، مبا يف ذلك من خالل دع  احلوار يف جمال السياساات. وقاد    كل وكالة لتعزيز القدرات املؤسسية على كافةب

السياساات، مماا    يف جمالاملبذولة عامليًا وإقليميًا  اجلارية واحلاليةاألخرية وعدد من اجل ود  بالنسبة إىلمت القيام بذلك 

 يسّلط الضوء على اإلمكانات يف هذا اجملال:
 

  إىل تعماي  ن اج وأهاداف     الايت توجاد مقارهاا يف روماا    الوكااالت  : دعت 2015و ع إطار التنمية ملا بعد عام

التنمية املراعية للمخاطر واملرتبطة بالقدرة على الصمود )ال سيما يف ما يتعّلاق باالساكاتيجيات اخلاصاة بقطااع     

 ؛9راعيالبيئة احملفوفة باملخاطر اليت تؤثر على األسر الريفية والقطاع الزمعّين(، مع إدراك مدى تعقيد 

   تعمال   .نعدام األمن الغاذائي يف األزماات املمتادة   برنامج العمل املعين بالتصدي الالعمل بصورة مشككة لو ع

لو ع برنامج أو إطار عمل حتت رعاية جلنة األمن الغذائي العاملي،  ،معًا اليت توجد مقارها يف روما الوكاالت

. وبناء على جمموعة من املبادئ األساسية، سوف تاوّفر هاذه   نعدام األمن الغذائي يف األزمات املمتدةلتصدي الل

لتحساا  جااودة االسااكاتيجيات  الااالزم املبااادرة السياساااتية العامليااة واملتعااددة أصااحاي املصاالحة التوجيااه 

ألمن الغذائي وسوء التغذية والسياسات واالستثمارات والكتيبات واإلجراءات الدولية وفعاليت ا ملكافحة انعدام ا

 ؛تعزيز القدرة على الصمود يف سياقات ك ذه همية ب إقرارًا ذلك ويشّكلزمات املمتدة. األيف 

                                        
اخلااااص بالقااادرة علاااى الصااامود الصاااادر عااان الصاااندوق الااادولي للتنمياااة الزراعياااة:   2015أنظااار: املاااوجز السياسااااتي ملاااا بعاااد عاااام   9

http://www.ifad.org/pub/post2015/arabic/4.pdf 
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  يف املتحادة،  األم  لوكاالت نطاقًا األوسع الشبكة  من ،اليت توجد مقارها يف روما الوكاالت شاركت. التعاون 

 آذار/ماارس  يف الياباان  ساينداي،  يف انعقاد  الاذي ) الكاوار   طااطر  من باحلد املعين العاملي للمؤرر التحضري

 ًاخلفا  يشاكل  الاذي  2030 – 2015 للفكة الكوار  طاطر من للحد سينداي إطار اعتماد مت حيث ،(2015

 مشاككة  إس امات تقدي  على العاملي األغذية وبرنامج الفاو من كل وعمل. (2015–2005) هيوغو عمل طارإل

 واألمان  الزراعة مسائل لتغطية للمؤرر"  مو وعية جلسات" وحتضري التشاورية العملية يف مساهمات ما وتنسيق

 ؛والتغذية الغذائي

  مع الككيز بشاكل وا اح علاى القادرة علاى      ة اخلاصة بالسياساتاإلقليميج ود التعاون املرتبطة بالعمليات ،

 ذات صلة: أمثلة. وتشّكل املبادرات األربع الواردة يف ما يلي الصمود

، ماع: منظماات حكومياة    احلكومات واملؤسسات الوطنينة يف السناحل والقنرن األفريقني    الشراكات مع  (1)

اللجنة الدائماة املشاككة با  الادول     ، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنميةإقليمية على غرار دولية 

لشاركاء  شاارك ا  ؛اجلماعة االقتصادية لادول غاري أفريقياا   و ،املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل

منطقاة  دع  القدرة على الصمود يف  ، ومبادرةالتحالف العاملي للمبادرة املتعلقة بزيادة القدرة على التعايف يف

التحااالف العاااملي للعماال   ب املعنيااةاجل ااات  جانااب إىل، 2020 – 2012للفااكة  القاارن األفريقااي 

 ؛اجلفافملقاومة

املتعلقنة ببنناء القندرة علنى مواجهنة كنوارث اجلفناف        املبنادرة  دع  و ع وتشغيل ، يف القرن األفريقي (2)

منصات ا اإلقليمياة    فضااًل عان  ، لهيئة احلكومية الدولية املعنينة بالتنمينة  التابعة ل وحتقيق االستدامة

 ؛هاوتنفيذ براجم ا اإلقليمية والقطريةوثائق وو ع 

 اللجناة   امن  أفريقينا اجلنوبينة  إطار عمل واسرتاتيجية إقليمية بشأن القندرة علنى الصنمود يف    إعداد  (3)

والفاو وبرناامج   نسانيةمكتب تنسيق الشؤون اإل، وهي آلية بقيادة الدائمة املشككة ب  الوكاالت اإلقليمية

شاركة قوية من اليونيسيف، ومنظمات غري حكومياة رئيساية ومنظماات إقليمياة علاى      ومباألغذية العاملي 

 ؛يمنائية للجنوي األفريقجلماعة اإلاغرار 

إلدارة املخاطر املناخية يف القطاع الزراعاي والتحاالف اإلقليماي مان أجال       اإلقليمي االسرتاتيجياإلطار و (4)

الذي سيصبح أساس عدد من برامج الشاركاء املتعّلقاة بتنسايق     يف أمريكا الوسطىممر اجلفاف الصمود يف 

 القدرات على الصمود.

 

 التحليل والتخطيط 3-2

 

القدرة على الصمود ج دًا طويل األمد يتضمن برامج متعددة القطاعات على املدى القصري واملتوسط  يشّكل دع  - 27

 و يتطلب جمموعة من أدوات التخطيط التحليلية واالستشارية اليت تغطي املستويات الوطنية وشابه  فوالطويل. وبالتالي 

وعمليااات و ااع  احلااوار السياساااتيتزويااد دلااة لتسااتنري ب ااا عمليااات تصاامي  الااربامج وبناااء األ واحملليااة لالوطنيااة 

خاصة ب اا   ون جب دوات  اليت توجد مقارها يف رومامن الوكاالت  وتتمتع كل وكالة. باملعلومات االسكاتيجيات القطرية
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والايت   –يد عمليات تصمي  املبادرات الداعمة للقادرة علاى الصامود   ووالتخطيط وو ع الربامج اليت تستخدم لتزللتحليل 

 باملعلومات.   -براجم ا اخلاصة لتستنري ب اغالبًا ع تو 

 

وبداًل من تصمي  مبادرات مشككة جديدة قد ال تناسب االسكاتيجيات املتوافق علي اا با  الوكالاة والبلاد،      - 28

املوجاودة  حتدياد أوجاه التكامال با  األدوات والان ج      التكلفة، يتمّثل الن ج املقاكح يف   قد ال تكون فّعالة من حيث أو

تعاونياة لتعزياز القادرة علاى الصامود. وتتضامن األمثلاة علاى األدوات         الربامج الا  با  لتآزر واستخدام ا ك ساس ل ،أواًل

لو ع مثال هاذه الاربامج     اليت توجد مقارها يف روما الوكاالتوالعمليات الفنية واالستشارية املستخدمة حاليًا من جانب 

 ما يلي:
 

 جمموعة العناصر اخلاصة بناألمن الغنذائي  بالقدرة على الصمود من الالل آلية  ناملرتبطاة التحليل والربجم 

عناصر األمن الغذائي مع الككياز علاى الاروابط التشاغيلية با         منتزداد أهمية القدرة على الصمود . العاملي

راشيًا مع الربنامج التحويلي  ،وتنفيذ االستجابات وقياس ا ،نظ  إدارة املعلومات وأدوات حتليل االستجابات

  هيكلية عمليات النداء املوحدة.للجنة الدائمة ب  الوكاالت والتغيريات يف

 عملياة حتليلياة   التصانيف املتكامال ملراحال األمان الغاذائي      يشّكل . التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذائي

با  الشاركاء علاى مساتويات األمان الغاذائي يف        جتمع ب  الن ج الفنية وتلك الرامية إىل بلو  توافق يف اآلراء

 سياق معّين. ويوّفر التصنيف معلومات أساسية لالستجابات القصرية إىل املتوسطة األجل والتعاديالت اجلارياة  

تزويد الاربامج الطويلاة   التارخيية ل، ويشّكل مصدرًا رئيسيًا للمعلومات من أجل حتليل التوج ات على الربامج

 ت.  األمد باملعلوما

  عملية حتليلية واستشارية على ثال  خطوات جتمع ب  احلكومات الوطنياة   ثالثة حماورالالنهج ذو يشّكل

واحمللية والشركاء ب  القطاعات واجملتمعات لو ع وتصمي  اسكاتيجيات برناجمية تعزز اخلطط  وهيكليات 

 ستويات املكونات التالية:ويتضمن هذا الن ج املطّبق على ثالثة مالتنسيق الوطنية املوجودة. 
 

يض  التوج ات التارخيية الوطنية اخلاصاة بااألمن الغاذائي والتغذياة والصادمات       حتليل متكامل للسياق (1)

لتزوياد االساكاتيجيات الربناجمياة املناسابة     وعوامل اإلج اد مع حتليل املخاطر )مثال تدهور األرا اي(  

 هذه. عدد من عناصر التحليل فرتوا باملعلومات عند

هاي أداة تشااركية متعاددة أصاحاي املصالحة تعازز التنسايق         الربامج املوةية بش ن سبل كسب العاي   (2)

ناب شاركاء يف امليادان. وهاي     على املستوى الوطين الفرعي بقيادة احلكومات احمللياة وإىل جا  والشراكات

خطاة تشاغيلية متكاملاة متعاددة السانوات والقطاعاات        وحتديد أولويات وأهاداف  تصمي عملية ترمي إىل 

 نسانية.اجلوةية وامل مع الككيز على اجلوانببش ن بناء القدرة على الصمود 

نادد   احمللاي  تشاركي على مستوى اجملتماع  هو إجراء احمللي التخطيط التشاركي املستند إىل اجملتمع (3)

لياة عان طرياق حتدياد األولوياات وجعال الاربامج        االحتياجات ويعد استجابات مناسبة للمتطلبات احمل

 للمجتمعات. ملكًا
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وتتضمن األمثلة األخرى على اجملاالت اليت قد يتشارك في ا كل من الفاو وبرنامج األغذياة العاملياة يف دعا      - 29

الادول املعنياة مبكافحاة    لجنة الدائمة املشككة ب  التحليالت ون ج التخطيط اإلقليمية والوطنية، اإلطار املنسق التابع ل

الوقاياة مان األزماات الغذائياة      ونظام املعلوماات املرجعاي بشا ن األمان الغاذائي، وشابكة       ،اجلفاف يف منطقة الساحل

 .تقدير إمدادات احملاصيل واألغذية اتبعثو الغذائية يف حاالت الطوارئ األمن اتتقييموإدارت ا يف منطقة الساحل، و
 

 تنفيذ الو وضع الربامج التشارك يف 3-3

 

تعمل كل وكالة على املستوى القطري  من إطار سياسات ا وأطرها االسكاتيجية وعمليات ا التشغيلية اخلاصة  - 30

لتحقياق   أفضل الطرق أن تبحث يف اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت ويتعّين على إلشراك أصحاي املصلحة الوطني . 

 ضمان التكامل بين ا. لو ب ا صةاخلا ب  اجل ود التقاري

 

احلكوماات واملؤسساات احمللياة    قادرات  لرامية إىل و ع السياسات وبنااء  وقد يتضمن ذلك حتديد اجل ود ا - 31

. وميكان حتسا    حملياة  جمتمعاات ، فضاًل عن أنشطة ميدانية مع سالطات أو  ود أو اإلنذار املبكر واالستعدادعلى الصم

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذياة العااملي املوجاودة يف نفاس املنطقاة اجلغرافياة يف       مواءمة برامج الفاو 

 ما لتعزز هذه الربامج بعض ا البعض مع الككيز على اجلوانب املوةية واجلنسانية واملرتبطة بسبل كسب العي .  بلد

 

الايت توجاد مقارهاا يف    الوكاالت تدخالت مشككة ب  أدى هذا النوع من التعاون يف بعض البلدان إىل و ع و - 32

نساااني علااى غاارار   اإلمنااائي واإليف اجملااال ، يف بعااض األحيااان،وتنفيااذها. وشااارك بعااض الشااركاء اآلخاارين رومااا

، حتاى يف ظال   الوكااالت  هاذه  شاككة با   املاليونيسيف. وأظ رت هذه التجاري أنه من اجلدير االستثمار يف اجل اود  

 وف صعبة.سياقات وظر

 

 وتتضمن األمثلة ما يلي: - 33
 

 " "يف مجهوريننة الكونغننو  2014لعننام  الننيت توجنند مقارهننا يف رومننا الوكنناالت اخلاصننة بجننائزة التمّيننز

ماليا  مان األشاخاص علاى      3الوكااالت لتحسا  قادرة     املشككة با  هاذه   بادراتاملأقّرت ب ،الدميقراطية

الصمود: حتس  التحليل واالست داف والتدخالت من خاالل جمموعاة العناصار اخلاصاة بااألمن الغاذائي يف       

نظماات املازارع ؛ وحتسا  القادرات التنافساية لألسار؛ وتشاجيع احلاوار         ملالبلد؛ وتعزياز القادرة اإلدارياة    

 .10اجملتمعي

 الربننامج اخلناص بالقندرة علنى الصنمود يف      ، واليونيسايف  ذية العااملي مج األغمبادرة مشككة ب  الفاو وبرنا

تقّر ب ن اسكاتيجية شاملة لتحس  قدرة األسر واجملتمعات  االنتقال من املشاريع إىل الربامج(،ن ج ) الصومال

                                        
+http://operations.ifad.org/documents/654016/3070419/FAO,%20IFAD+and+WFP-.ملزيااااااد ماااااان التفاصاااااايل، أنظاااااار   10

1.2b6e07121e7f0?version=-96ea-473c-41a5-++2014+award+of+excellent+(English)/67998237 

http://operations.ifad.org/documents/654016/3070419/FAO,%20IFAD+and+WFP+-++2014+award+of+excellent+(English)/67998237-41a5-473c-96ea-b6e07121e7f0?version=1.2
http://operations.ifad.org/documents/654016/3070419/FAO,%20IFAD+and+WFP+-++2014+award+of+excellent+(English)/67998237-41a5-473c-96ea-b6e07121e7f0?version=1.2
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 اجتمعتو ارة املخاطر والتخفيف من آثارها.متعدد القطاعات ب دف إد ًااألكثر  عفًا على الصمود تتطلب تعاون

 ةحاول ثالثا   من إطار مشكك للنتائج النامجة عن القدرة على الصمود،  ،اليت توجد مقارها يف روما الوكاالت

( حتسا  الوصاول إىل   3( شبكات األماان للحماياة واإلنتااج؛ )   2( حتس  اإلنتاج؛ )1: )اسكاتيجية" ركائز"

 خطة عمل جمتمعية وهي اآلن يف صدد التنفيذ.  100اخلدمات األساسية. ومت إعداد أكثر من 

  النيجريون يطعمون النيجري (،يبذل كل من الفاو وبرنامج األغذية العاملي  النيجرحكومة  مبادرةراشيًا مع(

بلدياة ذات أولوياة.    35ج ودًا مشككة لتعزيز القدرة على الصامود يف   هيئة األم  املتحدة للمرأةواليونيسيف و

: يف بعض البلديات املختارة وع فريد من نوعه ب  الفاو وبرنامج األغذية العاملي أن نقق ما يليومن ش ن مشر

( حتسا  التنسايق   3( حتسا  التناّوع الغاذائي؛ )   2( زيادة وصول األسر الضاعيفة إىل األصاول املنتجاة؛ )   1)

 التشغيلي وتوطيد الشراكات.

  ا الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بادأ أيضاًا تنفياذ األنشاطة     يف سنة التنفيذ األوىل مع األمانة اليت يستضيف

ماع إجاراء دراساات جادوى وحاوار      يف النيجار،   11املنصة من أجل إدارة املخاطر الزراعينة يف إطار املندرجة 

 سياساتي كجزء من املرحلة األولية لتقيي  املخاطر.

  برناامج كينياا بشا ن سابل      من خاللالقائمة  رومااليت توجد مقارها يف الوكاالت ب  شراكة التدع   كينيا،يف

 احلكومة ملساعدة املزارع  علاى االنتقاال إىل زراعاة أكثار توج ااً     ، الزراعية املقاومة لتغّير املناخ كسب العي 

ممارساات زراعياة أفضال، وحتسا       عرب اعتماد النعدام األمن الغذائي حنو األسواق ب دف احلد من تعر   

 .على حنو مستدام ملوارد الطبيعيةاد، وإدارة القدرة على الصمو

    مرفنق مشنرتك لتحلينل املننا     علاى إنشااء   ويعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذياة العااملي 

ماا إذا كاان بإمكان اا إقاماة مشااريع      كاالت حتدياد  ب دف حتس  التحليالت اخلاصة باملناخ مبا سيسمح للو

. وسوف ي خذ املرفق بع  االعتبار شركاء حمتمل  آخارين وإمكانياة   ةبلدان معّينيف وبرامج وشراكات مشككة 

 توفري خدمات حتليلية إىل جمموعة أوسع من اجل ات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية.

     2008عاام   مرفنق إدارة املخناطر املناالينة   أنش  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرناامج األغذياة العااملي ،

يشمل خرباء من املنظمت . ويادع  املرفاق البحاو  وعملياات بنااء القادرات واالبتكاارات يف جماال إدارة          مبا

املخاطر ب دف دع  التنمياة الزراعياة وتعزياز القادرة علاى الصامود يف وجاه الصادمات املرتبطاة باملنااخ. وإن           

صورة خاصة لآلثار القاسية النامجاة عان   ن بلصغرية يف البلدان النامية معّر واملزارع  من أصحاي احليازات ا

مت وكلفة مقبولة أن نّسن أمن   املالي ونماي سابل كساب عيشا  .      ياملخاطر اجلوية. ومن ش ن الت م  ذ

واختارب   ى املؤشارات، القاائ  علا   لتا م  مشروعًا رائدًا يتعّلق با 36دراسة رئيسية تستعرض اجناز  2008عام 

وهاو مناتج مارتبط باألمناا  اجلوياة للمحاصايل        –القاائ  علاى املؤشارات     وياة  د األحوال اجلاملرفق الت م  

 . الصني وإثيوبيا والسنغاليف  –احمللية 

  برنامج التأقلم لصاحل زراعة أصحاب احليازات  بطرق عدة لتنفيذ اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت وتتعاون

مان التصاميمات    ًاوأعاد مركاز االساتثمار يف الفااو عادد     . 12التابع للصندوق الادولي للتنمياة الزراعياة    الصغرية

                                        
11  tttwmwwssspfi/api/oww//t.o/wwopwiwo//tfi.www//hptth 
12  http://www.ifad.org/climate/asap/asap.pdf 

http://www.ifad.org/partners/ec/operations/parm.htm
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عقاد مؤسساي ماع برناامج     وماذكرة تفااه    ، باإل اافة إىل ذلاك،   اعتمادمت والربناجمية املدعومة من الربنامج. 

. ويعمال خابري مان نظاام املعلوماات اجلغرافياة يف برناامج        مرفق مشكك لتحليال املنااخ  األغذية العاملي بش ن 

ب دف دع  الربناامج املشاكك. واتفقات املنظمتاان علاى       الدولي للتنمية الزراعية لدى الصندوقاألغذية العاملي 

 كينينا حتديد اخلصائص املناخية يف عدد من البلدان بصورة مشاككة. وتقاوم الفااو علاى املساتوى القطاري يف       

 بون املتوقعة. مبنافع الكر "للتنبؤ" tcAptبتحليل مشاريع تابعة للربنامج املشكك باستخدام أداة 

 

  الدمات مالينة ريفينة  بشكل مشكك على توج ات جديدة إلجياد  اليت توجد مقارها يف روما الوكاالتوتعمل 

قاد تسافر األحادا  غاري املتوقعاة والصادمات علاى مساتوى         وجل جتاوز خطط اإلقراض والتوفري. من أ شاملة

ش ن الت م  التخفيف من وقع الصادمة غاري أناه     املداخيل عن آثار مدّمرة بالنسبة إىل أي أسرة من األسر. ومن

غري متوافر للفقراء يف البلدان النامية على نطاق واسع. ويعمل كل من الفاو والصندوق الادولي للتنمياة الزراعياة    

ت م  منتجات لو ع إثيوبيا معًا يف  صندوق األم  املتحدة للمشاريع اإلنتاجيةو منظمة العمل الدولية إىل جانب

 ذوي الدخل املنخفض وال سيما يف املناطق الريفية.  فرادللعائالت واأل صغرية

 

 القدرة على الصمودوقياس اآلثار  3-4

 

يشّكل توفري البيانات واملعلومات الدقيقة واملمكن العمل ب ا ويف الوقت املناسب بعدًا م مًا للحد مان املخااطر    - 34

حتليال معّماق للمشااكل الساياقية     ذلك ارتكاز القرارات على نتائج متينة ناجتاة عان    ودع  القدرة على الصمود. ويضمن

مان آخار املعاارف البحثياة واألكادميياة املتاحاة(.        أدلاة باالساتناد إىل  صنع القارار  عمليات دع  واالحتياجات الفعلية )

الرصد املوجودة واملشااركة يف عملياات التقياي  واساتخدام      حتس  نظ  اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت وسوف تدع  

 البيانات لو ع الربامج وإقامة حوار مع احلكومات والشركاء يف جمال التنفيذ. 

 

وعلى هذه اخللفية، قاد كل من الفاو وبرنامج األغذية العاملية )إىل جانب اليونيسيف( بنجاح اجل ود الرامية  - 35

ملشاككة بشا ن القادرة    مود ب دف تزويد الربامج باملعلومات وتقيي  اآلثار يف إطار االسكاتيجية اإىل قياس القدرة على الص

ديناميكيات القادرة علاى   لا امل ماة  يف الصومال. وأسفر هذا التعاون عن أفكار جديدة بشا ن العناصار    على الصمود املّتبعة

وأتاحات هاذه التجرباة    ار اساتخدام طارق طتلطاة.    الصمود وحمددات ا، وعن ن ج ابتكارية لقياس هذه القدرة على غر

حتليال القادرة   وحادة  حتليل القدرة على الصمود من خاالل إنشااء    من أجللتعاون على مستوى اإلقلي  ل ًااملشككة أساس

ود اليت ستدع  الربامج اخلاصة بالقدرة على الصام  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية بقيادةعلى التكيف والصمود 

اللجناة الدائماة املشاككة با  الادول      اآلن يف السااحل لادع  دور    مثيال  وجياري تعااون  يف اإلقلي  مع حتليالت متينة. 

  امن مباادرة  يف جمال التحليالت اخلاصاة بااألمن الغاذائي والقادرة علاى الصامود        ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل

 . على التعايفالتحالف العاملي للمبادرة املتعلقة بزيادة القدرة 
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شابكة  جمموعة عمل فنية، عرب ج د موازي وتكميلي من خالل اليت توجد مقارها يف روما الوكاالت  وأنش ت - 36

ن املساائل املرتبطاة بقيااس    اء التوافق بشا  ، ب دف تشجيع احلوار وحتديد التحديات الفنية وبنمعلومات األمن الغذائي

وتتضامن  األمن الغذائي والقدرة على الصمود وحتليل ما، على غرار و ع املبادئ األساسية لقياس القادرة علاى الصامود.    

جمموعة العمل الفنية خرباء من جامعات رائدة وج ات ماحنة رئيسية ووكااالت مان األما  املتحادة مباا يف ذلاك الفااو        

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهي تعترب حاليًا نقطة مرجعية عاملية رئيسية بش ن املساائل   يغذية العاملوبرنامج األ

 املتعّلقة بقياس وحتليل القدرة على الصمود. 

 

 الحقاة ساابقة و ؤشارات  استخدام قائمة شاملة مب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وباإل افة إىل ذلك، اقكح - 37

هذه املؤشارات بياناات لو اع مؤشار      . وسوف توّفراألنشطة هذه آثارات أنشطت ا وتقييملتصمي  مود الصعن القدرة على 

حتسب مان خاالل مجاع القادرات الاثال  األساساية اخلاصاة بالصامود )القادرة االساتيعابية           عن القدرة على الصمود ُي

 والتكيفية والتحويلية(.

 

 اليت توجد مقارها يف روماالوكاالت لى الصمود بني حتديد جماالت جديدة للتعاون يف جمال القدرة ع -4

 

رمياة مشاككة    لبلاو  عملياة  اليت توجاد مقارهاا يف روماا    الوكاالت  من خالل الوثيقة املفاهيمية هذه، أطلقت - 38

 تعزيز قدرة الفقراء والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والتغذوي والضعفاء حول العامل على الصمود.  طريقةبش ن 

 

، 2014ووافقت إدارات الفاو والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذياة العااملي، يف منتصاف عاام      - 39

بش ن تعزيز القدرة على الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذية. ويرماي هاذا    2015على التشارك يف تنظي  حد  عام 

بتكارياة ماع أصاحاي    وكااالت معاًا بشاكل أفضال وإقاماة شاراكات ا      لهذه اعمل  يةاحلد  الرئيسي إىل البحث يف كيف

 الغذائي والتغذوي.معني  جبميع جوانب تعزيز القدرة على الصمود من أجل األمن مصلحة عاملي  وإقليمي  ووطني  

 

بضرورة القيام مبزيد من العمل للبحث يف إمكانات التعاون واملواءماة لتعزياز القادرة علاى     الوكاالت هذه تقر و - 40

الصمود على مستويات طتلفة مبا يف ذلك على مستوى الوكاالت نفس ا. وساعيًا إىل ف ا  هاذه اإلمكاناات بتعّماق أكارب       

والان ج اخلاصاة    و اع الاربامج  رض الوكااالت أدوات التخطايط التحليلياة وأدوات    وحتديد فرص التعاون، سوف تستع

الوكااالت  هاذه  احتمال زيادة التكامل والتآزر. وسوف تساتخدم   وتقّي حتدد مزاياها؛ سوف املستخدمة عرب الوكاالت؛ و

 أيضًا هذا االستعراض لتحديد فرص تعزيز احلوار القطري واإلقليمي بش ن السياسات.  

 

، بناء على هذه االستعراض، يف متطلبات و ع إطار عمال  اليت توجد مقارها يف روما الوكاالت وسوف تبحث - 41

تشغيلي على املستوى القطري لتعزيز التعاون القائ  بين ا. وحبسب الساياق والفارص املتاحاة ونطااق األنشاطة املدعوماة       

عملا ا علاى قادرة     فرصًا ومبادرات جديادة لتحسا  أثار   الوكاالت هذه على املستوى القطري أو اإلقليمي، سوف حتدد 
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، وعرب شاراكات أوساع نطاقاًا    إىل اجل ود الثنائية اليت تبذهلاالفقراء الريفي  والضعفاء على الصمود من خالل االستناد 

 والبنك الدولي وغريها من الوكاالت.  برنامج األم  املتحدة اإلمنائيمع اليونيسيف و

 

 


