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 املوجز –أوًلا 
على إطار عمل اللجنة بشأأأأأأأأأأأأأن األمن الغذائي  ،2015األمن الغذائي العاملي )اللجنة(، يف عام  جلنةوافقت  -1

. ويوّفر إطار العمل جمموعة شــــــاملة من املبادئ املوابطة والتكميلية البال  والتغذية يف ظل األزمات املمتدة )إطار العمل(
 .هلااملعّرضة  تلكمبدأا ملعاجلة حاالت األزمات املمتدة أو  11عددها 

أصــــحاب املصــــلحة  ليتشــــاطرأمانة الل نة  اليت أطلقتهاتعددة املدعوات اســــت ابة للمســــامهة  52 هجمموعما وورد  -2
ابســــــــــــــــتخدام إطار العمل وتزويد اادث املواضــــــــــــــــيعو العاملو لل نة، املزمع عقد  خالل دور ا الســــــــــــــــابعة  املتعّلقةجتارهبم 

 دت املسامهات على أن املبادئ األحد عشر إلطار العمل مهمة ومفيدة. واألربعني، ابملعلومات. وشدّ 
على املســـــتو   8مســـــامهة الت ارب على املســـــتو  الوط ، و 52مســـــامهة من أصـــــل ( 36) ســـــت وثالثون وتوّثق -3

تينيــة يف أمريكــا الال 12من الت ــارب الوطنيــة واإلقليميــة يف أفريقيــا، و 15على املســــــــــــــــتو  العــاملو. وجرت  8اإلقليمو، و
 يف آسيا واحمليط اهلادئ. 7يف الشرق األدىن، و 10والبحر الكارييب، و

من  12من اجملتمع املدين، و 20وقّدمت جمموعات خمتلفة من أصــــــــــــــــحاب املصــــــــــــــــلحة املســــــــــــــــامهات كما يلو:  -4
من مؤســـــــــــــــســــــــــــــتني  2من منظمات لألمم املتحدة، و 4من القطاع اخلاص، و 5من اجلهات األكادميية، و 7ااكومات، و

 من منصة متعددة أصحاب املصلحة. 1من صندوق للوساطة املالية، و 1وليتني لألحباث، ود

أزمة  التحّول إىلاملعّرضة خلطر تلك ووثّقت املسامهات طريقة استخدام إطار العمل يف حاالت األزمات املمتدة أو  -5
ممتدة، وطريقة اتســــــــــاق الت ارب مع مبادئ إطار العمل، يف جمموعة واســــــــــعة من اااالت اليت وّيزها أنواع ودرجات ومراحل 

 خمتلفة من األزمات املمتدة. كما أبلغت عن جتارب يف بلدان وجمتمعات حملية تستضيف أشخاص الجئني ومشّردين.

ابســــتخدام إطار العمل.  املتعلقةة اليت ســــامهت يف اات الت ارب من املمارســــات اجليد اووثّقت املســــامهات عددا  -6
مبا يف ذلك السأأّاان  ،مشأأار ة عيا اجلتات العاعلة على  ل املسأأتوايتوتضـــمنت املمارســـات اجليدة ولة أمور منها 

ومع واقع  يف عملية تصـــــميم األنشـــــطة وتنفيذها ورصـــــدها، وتكييف مبادئ إطار العمل مع الســـــياق ،املتأثّرين والضأأأأععا 
مبا فيها الشـباب  حواراا معتوحاا وشعافاا ومستمراا لتنسيق عمل اجلتات العاعلة  افةاحتياجات السـكان. وتطّل  ذلك 

لتحقيق األهداف  بشأأأأال جيد تتاومسأأأأا ل ل منتا حتديد مسأأأأاوليات  على كل املســـــتوايت وعرب ويع القطاعات، مع 
حداث أثر إليف الل نة على أمهية اعتماد منظور املســــاواة بني اجلنســــني وكة املتفق عليها. وشــــدد أصــــحاب املصــــلحة شــــامل

 اجتماعو مستدام.

النتوض بنشأأأأر إطار العمل راا يف اقّدمها أصـــــحاب املصـــــلحة يف الل نة وأكثرها تكر األهّم اليت توصـــــية الوتتمثل  -7
 نقصال سيما على املستو  القطري، ألن السب  الرئيسو املذكور لعدم استخدام إطار العمل هو  ستوايت  افة،على امل
طار األحد عشأأر إبادئ املنشأأا  يليات شأأعافة ومعتوحة لتنسأأيق تطبيق إبوجود . وأوصـــى أصـــحاب املصـــلحة الوعو ب

مشــــــاركة جهات فاعلة ومنظمات ، مما يســــــتوج  اإنسأأأأأات والتنمية والسأأأأأ م العملابط بني ت العمل على مسأأأأأتو  ال
وتشّال مشار ة السّاان املتأثّرين يف يليات التنسيق شرطاا أساسياا خمتلفة.  عملتضـطلع بوالايت ومهارات وأسـالي  

برصأأد اسأأتخدام إطار العمل، ومن  من . وأوصــى أصــحاب املصــلحة أخ اا لضأأمان جدو  األنشأأطة املقررة واتسأأا تا
لقياس التقّدم احملرز يف حتقيق رؤية الل نة املتمثّلة يف  يف جمال السأأياسأأات، بشأأال منت   املنتجات الصأأادرة عن اللجنة

 القضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائو والتغذية لل ميع.

http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
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ويســـــــتند التقرير إىل مســـــــامهات طوعية توّثق الت ارب يف جمال اســـــــتخدام إطار العمل. وال يتي  خطو  أســـــــاس  -8
جزء  وهذاقوم به. ومن يومكانه  العمل اجلاريتوف  معلومات بشـأن  عربة بل يسـتحدث مرجعاا لعمليات الرصـد املسـتقبلي

 .1تعزيز املساءلة واملمارسات اجليدةلالل نة ؤديه تالذي دور المن 

 
 معلومات أساسية - اثنياا

خالل جلستها  ، عقد حدث مواضيعو عاملو كل سنتني2017يف عام  قررت الل نة، يف دور ا الرابعة واألربعني -9
يف جمال الســياســات وتطبيقها. وكان من املقرر  هادرة عناالعامة لتشــاطر الت ارب وتقييم اســتخدام املنت ات الرئيســية الصــ

  اخالل دور  إطار عمل الل نة بشـــــــــأن األمن الغذائو والتغذية يف  ل األزمات املمتدةعقد حدث مواضـــــــــيعو عاملو عن 
 2السابعة واألربعني.

ودعم  واسعةمبشاركة  2015واعتمدت الل نة إطار العمل خالل دور ا الثانية واألربعني يف أكتوبر/تشرين األّول  -10
أي منظمة األغذية والزراعة )املنظمة( والصــــــــــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية  –ف  من الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما 
القضــــــــــــاء على اجلوع وســـــــــــوء وألن ، يف العامليتزايد دة عدد األزمات املمتن ألوبرانمج األغذية العاملو. ومت وضــــــــــــع اإلطار 

قصــــــــــــــ ة املد  أو الزمات األداب  ختتلف عن تلك املتخذة خالل وت اخاصــــــــــــــا  ااهتماما التغذية يف األزمات املمتدة يتطّل  
يمية واألطر العاملية ويســتند إليها، الدولية واإلقل ال تشــهد أزمات. ويتســق إطار العمل مع الصــكو اليت منائية اإلســياقات ال

 .2030مبا فيها خطة التنمية املستدامة لعام 

 3ألزمات املمتدة أو املعرضني هلااب املتأثرينويتمّثل هدف إطار العمل يف حتسني األمن الغذائو والتغذية للسكان  -11
واملســامهة يف معاجلة األســباب  ؛والتكّيف مع حتدايت معّينة ؛من خالل معاجلة مظاهرها اارجة وبناء القدرة على الصــمود

 الكامنة، للمسامهة ابلتايل يف اإلعمال التدرجيو للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائو الوط .

وتتضــــــــــــــــمن األزمات املمتدة حاالت من األزمات املمتدة أو املتكررة. ويف حني ال يوجد تعريف متّفق عليه على  -12
؛ وارتفاع معدالت الغذائيةنظم الو  املعيشــةتعطيل ســبل  :، تتضــمن مظاهر األزمات املمتدة ولة أمور منها4لدويلاملســتو  ا

التوافر  أي–. وتؤثّر األزمـــات املمتـــدة على األبعـــاد األربعـــة لألمن الغـــذائو كـــافـــة النزوتاملرض والوفيـــات؛ وزايدة حـــاالت 
والوصول واالستقرار واالستخدام. ويشّكل انعدام األمن الغذائو ونقص التغذية أخطر مظاهرها وأكثرها شيوعاا. وغالباا ما 

من النزاعات واالحتالل واإلرهاب والكوارث الطبيعية وتلك من صــنع اإلنســان والضــغو   اتتضــمن األســباب الكامنة مزجيا 

                                                             
 :2Rev. 2/2009CFS( من وثيقة إصالت الل نة 2) 6الفقرة  1
اخلطو  التوجيهية الطوعية بشأن ااوكمة املسؤولة ايازة األراضو ومصايد األمسا  والغاابت يف سياق األمن ُعقد ااداثن املواضيعيان العامليان بشأن  2

على التوايل خالل الدورة  الوط ، واخلطو  التوجيهية الطوعية من أجل اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف ســـــــــــــياق األمن الغذائو الوط الغذائو 
من الغذائو مبادئ جلنة األ، وســـيُنّظم اادث املواضـــيعو العاملو بشـــأن 2018والدورة اخلامســـة واألربعني هلا يف عام  2016الثالثة واألربعني لل نة يف عام 

 .2022خالل الدورة التاسعة واألربعني لل نة يف أكتوبر/تشرين األّول  العاملو اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية
مات ممتدة. كما يّتســـم جتدر اإلشـــارة إىل أن إطار العمل ال يوّفر توصـــيات ملعاجلة حاالت األزمات املمتدة فقط، بل اااالت اليت قد تتطّور لتصـــب  أز  3

ا الجئني أو مشـــّردين. ويســـتهدف إطار العمل ابلتايل  وهوراا أوســـع إطار العمل ابألمهية ابلنســـبة إىل البلدان واجملتمعات احمللية اليت تســـتضـــيف أشـــخاصـــا
 نطاقاا بكث  يتخطى جمّرد البلدان اليت تشهد غالباا أزمات ممتدة.

ف املوجودة لألزمات املمتدة، حبيث وجد ا صــــارمة وتقييدية للغاية، وتســــتث  حاالت الضــــعف واهلشــــاشــــة الطويلة مل تتفق الل نة على أي من التعاري 4
 األمد على املستوايت الوطنية الفرعية والوطنية واإلقليمية.
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ناخ وعدم املســــــــــــــــاواة وانتشــــــــــــــــار الفقر والعوامل املتعلقة حبوكمة انعدام األمن الغذائو ونقص على املوارد الطبيعية وتغ  امل
 التغذية.

لتوف  توجيهات شــــــــــــاملة إىل  اوتكميليا  اموابطا  دأا مب 11ويتي  إطار العمل إطاراا متكامالا وشــــــــــــامالا ينطوي على  -13
انعدام األمن الغذائو وســـــوء التغذية يف حاالت  دون ااكومات وتزويد الســـــياســـــات والتداب  ابملعلومات من أجل ااؤول

األزمات املمتدة، والتخفيف من آاثرمها واالست ابة هلما وتعزيز التعايف املبكر منهما. ونتج إطار العمل عن عملية تشاورية 
. 2014نيســــان /شــــاملة تشــــّكل مسة مميزة من مسات الل نة، مبا يف ذلك مشــــاورات عاملية انعقدت يف أديل أاباب يف أبريل

وشــــــار  يف العملية التشــــــاورية ممثلون عن ااكومات ووكاالت األمم املتحدة واجملتمع املدين واملؤســــــســــــات الدولية لألحباث 
 والقطاع اخلاص واملؤسسات اخل ية، إىل جان  مؤسسات مالية دولية وإقليمية.

شاطر الت ارب واملمارسات اجليدة يف جمال وتتمثل أهداف اادث املواضيعو العاملو، واشياا مع اختصاصاته )"ت -14
 5تطبيق قرارات جلنة األمن الغذائو العاملو وتوصـــــيا ا من خالل تنظيم أحداث على املســـــتوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية

 ، يف ما يلو:2016، اليت أقّر ا الل نة يف عام ")االختصاصات(
 

  تشـــــــــ يع اعتماد املمارســـــــــات اجليدة وتكييفها والنهوض هبا واســـــــــتخالص الدروس من الت ارب يف جمال
 تنفيذ اخلطو  التوجيهية الصادرة عن الل نة يف جمال السياسات؛

  ورصـــــــد التقدم احملرز )من الناحيتني الكمية والنوعية( يف تطبيق اخلطو  التوجيهية الصـــــــادرة عن الل نة يف
 على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية؛جمال السياسات 

  واســــــــــــــــتخالص الدروس لتحســــــــــــــــني جدو  عمل الل نة وفعاليته، مبا يف ذلك لتحقيق األهداف الوطنية
 املتعلقة ابألمن الغذائو والتغذية؛

 .وزايدة التوعية ابلل نة واخلطو  التوجيهية السياساتية اليت أقّر ا وفهمهما 
الكامل ألصـــحاب  النطاقتوصـــو االختصـــاصـــات بتنظيم أحداث تشـــاركية وشـــاملة تتوالها البلدان )مبا يشـــمل و  -15

تعزز أهنا املصـــلحة املعنيني ابألمن الغذائو والتغذية، خاصـــةا اجملتمعات الضـــعيفة اليت تعاين من انعدام األمن الغذائو(. كما 
وكة عن نتائج األحداث ابلتشاور مع شرفع التقارير امل، إىل جان  ةالتعاون مع منصات وآليات تنسيقية قائمة تشبه الل ن

يف هذ  األحداث ويعها. ويّتســق النهج املوصــى به مع املبادئ اليت يرد تعريفها يف  ةجمموعات أصــحاب املصــلحة املشــارك
 .غذائو والتغذيةاإلطار االسواتي و العاملو لألمن ال

وتوضـــــّ  االختصـــــاصـــــات ضـــــرورة اتســـــاق املمارســـــات مع القيم اليت ترّوف هلا الل نة، حبســـــ  انطباقها، مبا فيها  -16
 يلو: ما

 شـاركت اجلهات الفاعلة الرئيسـية كافة يف عمليات اختاذ القرارات املتصـلة ابملمارسة الشمولية واملشار ة :
 لقرارات؛ابأتثرت أو كان من املمكن أن تتأثر  واخنرطت فيها، مبا فيها كل األطراف اليت

 مت حتليل فعالية املمارســــــــــــــة من حيث املســــــــــــــامهة يف حتقيق أهداف منت ات التحليل القائ  على األدّلة :
 الل نة بناء على أدّلة مستقلة؛

                                                             
  /7/43/2016CFS  ،2016 ،a.pdf182mr-a/3http://www.fao.orgالوثيقة  5

http://www.fao.org/3/a-mt648a.pdf
http://www.fao.org/3/a-mr182a.pdf
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 ســــــــــامهت املمارســــــــــة يف حتقيق أهدافها احملددة من دون اًلسأأأأأأأأتدامة البيتية واًل تصأأأأأأأأادية واًلجتماعية :
 املساس ابلقدرة على تلبية االحتياجات املستقبلية؛

 ش عت املمارسة على املساواة يف ااقوق ومشاركة النساء والرجال وعاجلت أوجه املساواة بني اجلنسني :
 عدم املساواة بني اجلنسني؛

  عادت املمارســـــــــــــة ابلفائدة على أكثر اا وهتميشأأأأأأأأأأا الت يز على أ ثر األشأأأأأأأأأأخا  وا موعات ضأأأأأأأأأأععا :
 ا؛ا و ميشا خاص واجملموعات ضعفا األش

 إشراكها يف عملية التنفيذ؛و : جرت استشارة القطاعات املعنية الرئيسية ويعها النتج املتعدد القطاعات 

 ســامهت املمارســة يف بناء أســر وجمتمعات حملية قادرة على الصــمود يف على الصــمود املعيشأأةسأأبل  قدرة :
 املتعلقة بتغ  املناخ.وجه الصدمات واألزمات، مبا فيها تلك 

وأطلقت الل نة عدداا من الدعوات إىل تقدمي مدخالت من ويع أصــــحاب املصــــلحة يف الل نة بني مارس/آذار  -17
  لتزويد عملية التحضــ  للحدث املواضــيعو العاملو بشــأن إطار العمل ابملعلومات، إىل جان 2020وأبريل/نيســان  2019

ضــمان اســتعراض شــامل وكامل وشــفاف لكل التداب  املرتبطة بتنفيذ إطار العمل. ووردت مدخالت من البلدان األعضــاء 
ومنظمات األمم املتحدة واجملتمع املدين واملنظمات غ  ااكومية والقطاع اخلاص واجلهات األكادميية ومؤسسات األحباث 

 وغ ها من أصحاب املصلحة.

 جر أصحاب املصلحة توثيق النتائج الناشئة عن أحداث متعددة أصحاب املصلحة من ىل الدعوة األو  طلبتو  -18
تنظيمها على مســـــتوايت وطنية وإقليمية وعاملية ملناقشـــــة الت ارب واملمارســـــات اجليدة من أجل تنفيذ إطار العمل، واشـــــياا 

 ل فردي عن طريق مس .جتارهبم بشك تشاطرأصحاب املصلحة من الدعوة الثانية  طلبتمع اختصاصا ا. و 

ا أصـــــــحاب املصـــــــلحة.  اليت قّدمهاويوجز هذا التقرير املدخالت  -19 للمندوبني الذين ســـــــيحضـــــــرون وســـــــيكون متاحا
ُيربز الت ارب يف جمايل اســـــــــــــتخدام إطار العمل هو اادث املواضـــــــــــــيعو العاملو خالل الدورة الســـــــــــــابعة واألربعني لل نة. و 

تشاطرها  اليت سيتم، واملمارسات اجليدة حتقيقهاالتحدايت الرئيسية، والنتائج اليت مت والقيود و احملّفزات وتطبيقه، فضالا عن 
 مع أصحاب املصلحة يف الل نة، واالستخدامات املرتقبة إلطار العمل يف املستقبل.

 
 2015لسياق منذ عام املتصلة ابالتطورات  –اثلثاا 

ســـــــــــــاهم عدد من األحداث الســـــــــــــياســـــــــــــية الرئيســـــــــــــية الرفيعة املســـــــــــــتو ، منذ املوافقة على إطار العمل لل نة يف  -20
كو ل، يف تغي  املشـــــهد الذي يتم فيه تقدمي املســـــاعدة إىل البلدان اليت تعاين من أزمات ممتدة 2015أكتوبر/تشــــرين األّول 

 .2030خطة عام األهداف الواردة يف  وحتقق روفها غ  املستدامة  تتخطى

وتشـــّكل األزمات املمتدة أحد أصـــع  الســـياقات للتصـــدي النعدام األمن الغذائو وســـوء التغذية والفقر. وتشــ   -21
 الذين يعانون منإىل وجود مستو  قياسو من األشخاص  2020لعام  6التقديرات يف التقرير العاملو عن األزمات الغذائية

                                                             
ع  ابلعمل اإلنســــــــاين والتنمية افر اجلهود بني العديد من أعضــــــــاء اجملتمع الدويل املضــــــــعن ت 2020لعام  التقرير العاملو الرابع عن األزمات الغذائيةنتج  6

 لتشاطر البياانت والتحاليل واخلربات اخلاصة ابألمن الغذائو العاملو.

https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2020_ONLINE_200420.pdf
https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2020_ONLINE_200420.pdf
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، وكان من املتوّقع أن 20167يف عام  شـــــــخصماليني  108ابرتفاع من أي ، مليون شـــــــخص 135بواقع  األزمات الغذائية
مســتو  آخر من الصــعوبة إىل  19-. وتضــيف جائحة كوفيد19-يزداد هذا االجتا  بصــورة ملحو ة بســب  جائحة كوفيد

، مما يفاقم هشــــاشــــة النظم الغذائية احمللية وأوجه ضــــعف األشــــخاص الذين  أصــــالا  اهدونجيالبلدان اليت تشــــهد أزمة أصــــالا
 األغذية. للحصول على

وقامت جمموعة واســـــــعة من اجلهات الفاعلة الدولية بقطع ســـــــلســـــــلة من االلتزامات لتحســـــــني معاجلة املســـــــائل  -22
، 2015يف عام  اليت مت اعتمادها، 2030دة للتنمية املســـــــــــتدامة لعام خطة األمم املتحامللّحة يف حاالت األزمات. وتقّر 

ابلتحدايت الرئيســية اليت تعيق إحالل الســالم الدائم وحتقيق التنمية املســتدامة يف البلدان اليت تشــهد نزاعات أو حاالت 
املتســــاوي إىل العدالة وتســــتند ما بعد النزاع، حيث اااجة ابلتايل إىل بناء جمتمعات ســــلمية وعادلة وشــــاملة تتي  النفاذ 

 إىل احوام حقوق اإلنسان.

، مؤور القمـة العـاملو األّول للعمـل اإلنســـــــــــــــــاين من أجـل 2016ر لعـام لألمم املتحـدة، يف مـايو/أايوعقـد األمني ا -23
 وإ هارألشـــخاص الذين يعيشـــون يف أزمات إنســـانية، صـــا  ااســـتحداث التزامات اباد من املعاانة وحتقيق نتائج أفضـــل ل

ية بشــــأن مؤور القمة العاملو للعمل اإلنســــاين على أن تلب تقرير األمني العامالدعم خلطة العمل من أجل اإلنســــانية. وينّص 
يوسـّـيف يف اإلرادة والقيادة  مبا تتطّل  جهداا حامساا ومقصــوداا للحد من االحتياجات،االحتياجات اإلنســانية لألشــخاص "

الســـــــــــياســـــــــــيتني لتفادي النزاعات وإهنائها، إىل جان  جهد حازم يف جماالت العمل اإلنســـــــــــاين والتنمية وحقوق اإلنســــــــــان 
 ".حتياجات اإلنسانية وااد من املخاطر والضعفوالسالم واألمن إلنقاذ األروات، وتلبية اال

 بشــأننفســه، قرارين  2016عام الواعتمد جملل األمن لألمم املتحدة واجلمعية العامة لألمم املتحدة ابإلواع، يف  -24
اتباع هنج شــــامل للحفاى على الســــالم، ال ســــيما من يشــــددان على أمهية " 8اســــتعراض هيكل األمم املتحدة لبناء الســــالم

خالل منع نشــوب النـــــــــــــــــــزاعات ومعاجلة أســباهبا اجلذرية، وتعزيز ســيادة القانون على الصــعيدين الدويل والوط ، وتشــ يع 
"، مما يتســـــم حمهية حامسة النمو االقتصـــــادي املطرد واملســـــتدام، والقضـــــاء على الفقر والتنمية االجتماعية والتنمية املســـــتدامة

 النزاع. دوامة ل دون وقوع البلدان جمدداا يفلتوطيد السالم وااد من الفقر وااؤو 

، اجلهات الفاعلة املعنية ابلعمل اإلنســــــــاين والتنمية، إىل العمل 2017، يف عام 9ودعت أســــــــالي  العمل اجلديدة -25
من أجل حتقيق "نتائج واعية" حتد من االحتياجات واملخاطر والضـــــــعف  ،بناء على ميزا ا النســــــــبية ،معاا بشــــــــكل تعاوين

ســـــنوات عديدة. وخالل مؤور القمة العاملو للعمل اإلنســـــاين، وّقع األمني العام لألمم املتحدة إىل جان   انية  على مد 
من املســــــــــؤولني يف األمم املتحدة، إقراراا منهم ابااجة إىل العمل بشــــــــــكل خمتلف يف األزمات املمتدة، على االلتزام ابلعمل 

ة لله رة. وتشــــــــــــــــّكل أســــــــــــــــالي  العمل اجلديدة إطاراا لعمل اجلهات الفاعلة املعنية الذي أقرّ  البنك الدويل واملنظمة الدولي
ابلعمل اإلنســــــــــــــــاين والتنمية إىل جان  النظراء الوطنيني واحملليني، لدعم حتقيق نتائج واعية حتد من املخاطر والضـــــــــــــــعف 

 وتشّكل خطوات حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

بغية ، مما شـــــــّكل إاازاا رئيســـــــياا 2417، القرار 2018تحدة )جملل األمن(، يف عام واعتمد جملل األمن لألمم امل -26
الوكاالت اليت ه في توضــــع اإلطار القانوين والســــياســــاة الدويل ملعاجلة انعدام األمن الغذائو املرتبط ابلنزاعات الذي ســــامه

                                                             
 .2017ير العاملو عن األزمات الغذائية لعام التقر  7
 /262/70A/RES؛ وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم /2282S/RESقرار جملل األمن لألمم املتحدة رقم  8
 أسالي  العمل اجلديدة 9

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/A-71-353%20-%20SG%20Report%20on%20the%20Outcome%20of%20the%20WHS.pdf
https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/A-71-353%20-%20SG%20Report%20on%20the%20Outcome%20of%20the%20WHS.pdf
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp291270.pdf?_ga=2.151970937.1948974748.1593029359-1995629865.1593029359
https://undocs.org/ar/S/RES/2282(2016)
https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/20170228%20NWoW%2013%20high%20res.pdf
https://www.agendaforhumanity.org/sites/default/files/20170228%20NWoW%2013%20high%20res.pdf
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من خالل الدعوة املســـــتمرة. وأدرجت الدول األعضـــــاء، ، الشـــــركاء وااكومات الداعمة، فضـــــالا عن توجد مقارها يف روما
للم لل االقتصــــــــــــــــادي  2018/11منذ اعتماد ، صــــــــــــــــياغات أشــــــــــــــــّد هل ة مرتبطة ابجلوع يف القرارات على غرار القرار 

مبوج  اإلطار اجلديد اخلاص ابافاى على الســــــــــــــــالم الذي مت اعتماد  يف وتتســــــــــــــــم الوقاية، واالجتماعو لألمم املتحدة. 
يدعو مفهوم اافاى على الســـــــــالم إىل إقامة ، يف حني ن الصـــــــــادرين عن اجلمعية العامة وجملل األمن، حمهية مركزيةالقراري

ابإلضـــافة روابط أفضـــل بني الركائز التأســـيســـية الثالثة لألمم ملتحدة املتمثّلة يف الســـالم واألمن، والتنمية، وحقوق اإلنســـان، 
 العمل اإلنساين. إىل

، 2019اعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــادي، يف فرباير/شـــبا  واعتمدت جلنة املســـ -27
ابط بني العمل اإلنســـــــاين والتنمية والســـــــالم لدعم البلدان األعضـــــــاء على تنفيذ تداب  تعاونية ومّتســـــــقة و توصـــــــية بشـــــــأن ال

قانونية ولكنها وّثل التزاماا أخالقياا وتشــــــّ ع األعضـــــاء ملزمة من الناحية الهذ  ليســــــت التوصــــــية و وتكميلية بشــــــكل أكرب. 
.اجملالعاملني يف   ال اإلنساين والتنمية والسالم على العمل سوايا

وـاع ارراء، إب( 2018) 2417قرار جملل األمن رقم  ، يف الـذكر  الثـانيـة العتمـاد2020ويف أبريـل/نيســـــــــــــــــان  -28
النزاعات املســــــــــــــــّلحة وانعدام األمن الغذائو/خطر اجملاعة، أفاد رئيل جملل بني القائمة لروابط إىل ا يلفت االنتبا الذي 

األمن )اجلمهورية الدومينيكية( حنه من املناس  يف هذ  السياقات "تطبيق إطار العمل يف  ل األزمات املمتدة الصادر 
ملنع نشــــــــــــــوب النزاعات املســــــــــــــّلحة  عن الل نة". وأّكد اجمللل جمدداا يف بيانه على التزامه "ابتباع ويع الســــــــــــــبل املمكنة

يف ذلك عن طريق معاجلة أســــــــباهبا اجلذرية بطريقة شــــــــاملة ومتكاملة وعلى حنو مســــــــتدام" من خالل تعزيز  وإهنائها، مبا
ااوار والوســـــاطة واملشـــــاورات واملفاوضـــــات الســـــياســـــية وغ ها من الطرق الســـــلمية مبوازاة حتســـــني اجلهود املتعّلقة ابلعمل 

 نمية وبناء السالم.اإلنساين والت

ابط بني العمل و على ال زايدة الوكيزهذ  القرارات وااللتزامات بتحســــــــــــــــني معاجلة حاالت األزمات كل وتعكل   -29
ا إبســـــم "ال الذي يشـــــ  إىل  –ابط الثالثو و ابط الثالثو". ويكتســـــو مفهوم الو اإلنســـــاين والتنمية والســـــالم، املعروف أيضـــــا

العمل اإلنسـاين والتنمية والسـالم، وحماوالت العمل معاا يف هذ  اجملاالت بشـكل مّتسـق أكثر الروابط القائمة بني قطاعات 
أمهية  –من أجل تلبية احتياجات الســــــكان مبزيد من الفعالية، والتخفيف من أوجه الضــــــعف والتوّجه حنو ســــــالم مســــــتدام 

 وفقاا لذلك. يتطّورما زال و الثالثو، ابط و متزايدة. ولقد تطّور ابلتايل تطبيق مبادئ إطار العمل يف سياق ال

 
 املسامهات اليت توّثق اخلربات يف جمايل استخدام إطار العمل وتطبيقه -رابعاا 

 املقّدمةحملة عامة عن املدخ ت  -ألف
داث املتعددة حاسـت ابة للدعوتني إىل تقدمي املدخالت. ويوّثق أربع منها نتائج األ 10ةمسـامه 52 هجمموعما ورد  -30

قبلها.  مناقشــــة اســــتخدام إطار العمل وتطبيقه اســــت ابة للدعوة األوىل أو مامن أجل أصــــحاب املصــــلحة اليت مت تنظيمها 
 أدان . 2أدان . ويرد موجز عن األحداث يف امللحق  1وترد قائمة ابملسامهات يف امللحق 

 املعّرضـــةوثّقت املســـامهات طريقة اســـتخدام إطار العمل يف جمموعة واســـعة من حاالت األزمات املمتدة، أو قد و  -31
حنواع ودرجـــات ومراحـــل خمتلفـــة من األزمـــات ومســــــــــــــــتوايت انعـــدام األمن الغـــذائو  وّيزتذا النوع من األزمـــات، اليت هلـــ

                                                             
 بعد حذف املسامهات الفارغة أو ما تكرر من املسامهة نفسها.  10
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إطار العمل، وسـّلطت الضـوء على أمهية هذ  املبادئ والضـعف. كما أبرزت املسـامهات طريقة اتسـاق الت ارب مع مبادئ 
ســــــــــــياق املبادرات اجلارية ك زء من االســــــــــــت ابة، بعد اعتماد املبادئ يف عام  مع، حىت عند تكييفها اابلنســــــــــــبة إىل عمله

عن جتارب يف بلدان وجمتمعات حملية تســـــــــتضـــــــــيف أفادت كما واإلقرار األوســـــــــع نطاقاا مبســـــــــائل األزمات املمتدة.   2015
إغالق الدعوات إىل  نظراا إىل، 19-مســـامهة واحدة فقط جتربة متعّلقة حائحة كوفيد تالجئني ومشـــّردين. ووثّق اشـــخاصـــا أ

 اجلائحة. يف بداية أي ،تقدمي املدخالت يف هناية شهر أبريل/نيسان

ا من اجلهات الفاعلة الرئ ومن املهم اإلشــــــارة إىل أن عدداا قليالا  -32 نســــــاين قّدم مدخالت ســــــية املعنية ابلعمل اإليجدا
لنهج الســــــــريع لتطّور القطاع العمل اإلنســــــــاين يف عمل الل نة و احملدودة لشــــــــاركة املاســــــــت ابةا للدعوات. وقد يعكل ذلك 

مع قطاع العمل  أوثقاخلاصـــــــــة ابألزمات املمتدة. كما يســـــــــّلط الضـــــــــوء على اااجة املســـــــــتمرة إىل اخنرا  الل نة بشـــــــــكل 
ابط و يف جمال السياسات ومشاركة كافة اجلهات الفاعلة على مستو  ال هااإلنساين لضمان "تبّ " التوجيهات الصادرة عن

ابط الثالثو، تبقى الفرصــــــــة ســــــــاحنة لزايدة و بني العمل اإلنســــــــاين والتنمية والســــــــالم. ونظراا إىل زايدة الفهم واملعارف عن ال
 ة.اخنرا  أعضاء الل ن

على  8جتارب على املســـــــــتو  الوط  و مســـــــــامهة مقّدمة، 52من أصـــــــــل ، ( مســـــــــامهةا 36وتوّثق ســـــــــت وثالثون ) -33
ة االلكوونية للدورة الســــــــــابعة حعلى الصــــــــــف املقّدمةكل املســــــــــامهات   وتردعلى املســــــــــتو  العاملو.  8املســــــــــتو  اإلقليمو و
 األصلية. بلغا ا لل نة اإللكوويناملوقع واألربعني لل نة على 

مســــــــــــــــامهة، يليها إقليم  15أفريقيا اإلقليم األكثر وثيالا يف الت ارب الوطنية واإلقليمية، مع جمموع  وشــــــــــــــــّكلت -34
أســـيا واحمليط اهلادئ إقليم و  ،مســـامهات 10الشـــرق األدىن مع إقليم ، مث ةمســـامه 12البحر الكارييب مع و أمريكا الالتينية 

 مسامهات.  7مع 

من القطــاع  5من اجلهــات األكــادمييــة، و 7من ااكومــات، و 12مســــــــــــــــــامهــة من اجملتمع املــدين، و 20ووردت  -35
 1من صـــندوق للوســـاطة املالية و 1من مؤســـســـتني دوليتني لألحباث، و 2من منظمات اتبعة لألمم املتحدة، و 4اخلاص، و

 من منصة متعددة أصحاب املصلحة.

 

 املبادئ اليت تارر ذ رها يف املسامهات -اب 
ابألمهية ااامسة لتنفيذ إطار العمل بشـــــــــكل ، البال  عددها أحد عشـــــــــر مبدأا ، إطار العمليف بادئ امل كلتتســـــــــم   -36
. غ  أنه هلاويعها ذات صــلة مبعاجلة حاالت األزمات املمتدة أو تلك املعّرضــة  املبادئ وأّكدت املســامهات على أن ،جمد  

وكيز على بعض املبادئ يف حاالت حمددة. الزايدة يف املســـــــــامهات، مما يعكل  ســـــــــواهاتكرر ذكر بعض املبادئ أكثر من 
ألهنا  كّلهاادئ إطار العمل  بد من بذل جهود اســـــــــواتي ية لتشـــــــــ يع اجلهات الفاعلة على االخنرا  على مســـــــــتو  مب وال

 موابطة وتكميلية.

قادرة على  معيشـــةنســـانية العاجلة وبناء ســـبل بعنوان " تلبية االحتياجات اإل 1املبادئ األكثر ذكراا املبدأ كانت و  -37
ــكل مســــتدام وااد من  10مســــامهة، يليه املبدأ  18الصــــمود "، الذي مت اإلباله عنه يف  بعنوان " إدارة املوارد الطبيعية بشــ

 13يف  ذكر  بعنوان " الوكيز على االحتياجات التغذوية" الوارد 2مســــــــــــــــامهة، واملبدأ  14يف  ذكر  خماطر الكوارث" الوارد
 (.1نظر الشكل أمسامهة )

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/ar/


9 CFS 2021/47/Inf.17 

 

 املبادئ اليت تارر ذ رها 1-الشال 

 املبادئ األحد عشر إطار العمل
املّرات اليت مت فيتا عدد 

 ذ ر املبدأ

 18 قادرة على الصمود معيشة تلبية االحتياجات االنسانية العاجلة وبناء سبل  :1املبدأ 

 13 الوكيز على االحتياجات التغذوية :2املبدأ 

 11 الوصول إىل الشعوب املتأثرة : 3املبدأ 

 11 املعرضني خلطرهامحاية املتضررين من األزمات املمتدة أو : 4املبدأ 

وكني النساء والفتيات وتعزيز املساواة بني اجلنسني وتش يع مراعاة الفوارق : 5املبدأ 
 بني اجلنسني

9 

 7 ضمان التحليالت الشاملة القائمة على األدلة ودعمها: 6املبدأ 

 7 تعزيز امللكية القطرية واملشاركة والتنسيق واخنرا  أصحاب املصلحة واملساءلة :7املبدأ 

 5 النهوض ابلتمويل الفعال: 8املبدأ 

 8 املسامهة يف بناء السالم من خالل األمن الغذائو والتغذية :9املبدأ 

 14 إدارة املوارد الطبيعية بشكل مستدام وااد من خماطر الكوارث: 10املبدأ 

 7 النهوض اباوكمة الوطنية واحمللية الفّعالة: 11املبدأ 

 مالحظة: أتت بعض املسامهات على ذكر أكثر من مبدأ واحد.

 
 طريقة استخدام مبادئ إطار العمل، بنا  على أهدافه وأنشطته الرئيسية -جي 

 مت استخدام مبادئ إطار العمل بطرق خمتلفة. على سبيل املثال: -38
 

، مت اســـتخدام املبادئ لتصـــميم مبادرة مشـــوكة بني كندا والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما ووضـــعها وتنفيذها أفريقيايف 
على الصـــــمود يف األزمات املمتدة يف وهورية الكونغو الدميقراطية والني ر والصـــــومال.  املعيشـــــةمن أجل تعزيز قدرة ســـــبل 

حتســــني قدرات املســــتفيدين يف نظم إنتاف  منها( نتائج مرضــــية 2022-2017ســــنوات ) 5على  املمتدةوُتظهر هذ  املبادرة 
 املعيشـــــةاألغذية، واملناولة ما بعد ااصــــــاد والنفاذ إىل األســــــواق. وتتضــــــمن النتائج املتوّقعة على املد  الطويل تعزيز ســــــبل 

قدرات اخلاصة ابألسواق، مبا يف ذلك وتنويعها، وزايدة املداخيل، وااد من سوء التغذية اااد، وتعزيز اإلنتاف والت هيز وال
 وكني النساء والفتيات.

ا  2و 1، مت اســـــــتخدام املبادئ، ال ســـــــيما املبدأين  ولومبيايف و  منها، ملعاجلة االحتياجات اإلنســـــــانية العاجلة، خصـــــــوصـــــــا
عن النســاء ااوامل  فضــالا  ،ابلنســبة إىل األطفال دون ســن اخلامســة الذين يعانون من ســوء التغذية اااد واملعتدل والشــديد
ا ذوات الوزن املنخفض. ووّفرت ااكومة واملؤســـســـات وهيئات التعاون الدويل الدعم اإلنســـاين  إىل هذ  بشـــكل نشـــط جدا

دون ســـــــــن اخلامســـــــــة  الفتيان والفتياتاجملموعات الضـــــــــعيفة. وُتظهر النتائج على املد  القصـــــــــ  اخنفاض حاالت وفيات 
 بطة به.الناشئة عن سوء التغذية أو املرت
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، اســـــــتخدم املو فون الفنيون يف وزارة الزراعة والثروة اايوانية املبادئ األربعة األوائل لتيســـــــ  عمليات الشـــــــراء إ وادوريف و 
إىل  1)املبادئ من  19-بســــب  جائحة كوفيد غالق التاماحمللية املباشــــرة من منظمات املزارعني األســــريني خالل فوات اإل

الســــــــــــتفادة من املنت ات الغذائية احمللية واافاى على تغذية جيدة من جهة، ولصـــــــــــغار ابومس  ذلك للمســــــــــــتهلكني (. 4
توليد مداخيل من خالل تســـــــــــــويق منت ا م من جهة أخر . وهذ  املســـــــــــــامهة الوحيدة املقّدمة اليت توثّق بمنت و األغذية 

بســـــــــــــب  إغالق الدعوات إىل تقدمي املدخالت من  19-ة كوفيدجتربة متعّلقة مبعاجلة اراثر الســـــــــــــلبية الناشـــــــــــــئة عن جائح
 أصحاب املصلحة يف بداية اجلائحة.

املبادئ ملعاجلة ســـوء التغذية لد  األطفال واملراهقني والنســـاء يف  Vaagdharaاســـتخدمت املنظمة غ  ااكومية اهلند، ويف 
اليت من شــــــأهنا حتســــــني األمن الغذائو والتغذوي ومحايتها املناطق القبلية، من خالل الوويج للمعارف واملمارســــــات األصــــــلية 

قرية يف والايت  1 000أســـــــــرة من اجملتمعات احمللية األصـــــــــلية يف  100 000وإاتحتها. وتعمل املنظمة غ  ااكومية هذ  مع 
لســـكان األصــليني لراجاســـتان وماداي براديغ وغوجارات. واســـتفادت املنظمة غ  ااكومية من خلو ا الســـنوية لتوف  منصـــة 

لإلعراب عن هواجســــــــــهم والتعب  عن آرائهم بشــــــــــأن تنميتهم املتكاملة واملســــــــــتدامة. وقامت بتقدمي ميثاق ابملطال  إىل كب  
السياسات اخلاصة ابلزراعة البعلية واألمن الغذائو وسيادة البذور  يفتغي ات  إجراءالوزراء ووزير الزراعة يف الوالية واحت يف 

على اجملتمعات احمللية األصــلية. ولقد مت ارن وكني أعضــاء اجملتمع احمللو لطرت مســائلهم خالل اجتمعات ااكومة  اليت تؤثّر
 مبسؤولية رصد جودة تنفيذ الربامج ااكومية يف املقاطعة. املذكورة تكليف املنظمة غ  ااكوميةجر  احمللية و 

، تبنّي للمشــــــــــــــــاركني يف حدث معدد اجلهات الفاعلة بشــــــــــــــــأن األمن الغذائو والتغذية يف األزمات املمتدة أن األردنيف و 
 11إىل  9املبادئ من و  7و 6و 2املبادئ ويعها ذات صـــــــلة ابلســـــــياق األردين على الرغم من ضـــــــرورة العمل على املبادئ 

ا إبطار العمل جياد حلول لألســباب الكامنة/بناء ســالم مســتدام. إب املتعّلقة ووت اإلشــارة إىل مســتو  الوعو املنخفض جدا
وابلل نة عموماا. وخُلص اادث إىل ضـــرورة تويّل ااكومة عملية تروة إطار العمل إىل خطة عمل واضـــحة على املســـتو  

ال  إصـــالحات تشـــريعية/يف جمال الســـياســـات، مع آليات تشـــاركية تضـــمن مشـــاركة أصـــحاب املصـــلحة كافة،وإجراء احمللو 
لوضــع الســياســات والتدخالت اخلاصــة ابألمن  ضــروريةمنصــة متعددة اجلهات الفاعلة  وإنســيما اجملتمعات احمللية املتأثّرة. 

 لتنفيذ مبادئ إطار العمل ويعها. اجلهات الفاعلةالغذائو وتقييمها ورصدها. و ة حاجة إىل وضع برامج متعددة 
نسانية العاجلة ااضرية وشبه ااضرية بتطبيق املبادئ من أجل تلبية االحتياجات اإل، قام منتد  غزّة للزراعة فلسطنييف و 

األعمال على الصمود. ووت تنمية القدرات اإلدارية والزراعية الفنية  رائداتمن  الضعيفاتالنساء  معيشةوبناء قدرة سبل 
النتائج  ومشلتت املمتدة الصـــعبة يف قطاع غزّة. لتحســـني ممارســـات اإلنتاف والتســـويق املبتكرة والتشـــاركية يف  روف األزما

إنتاجيتهّن ومداخيل بزايدة األعمال  رائداتمن النســــــــــــــــاء على األقل يف املائة  70نســــــــــــــــبة  قامتاليت مت حتقيقها ما يلو: 
نتائج من حتســـــني إنتاجهّن من الناحيتني النوعية والكمّية. وجتدر اإلشـــــارة إىل أنه ال ميكن حتقيق هذ  ال عن طريقأســـــرهّن 

يؤثّر على السياسات من جان  اجملتمع احمللو حبد ذاته،  ادعوة نشطة ونشاطا  األمر خالل تنفيذ املشاريع فقط بل يتطّل 
 ابستخدام السبل والقدرات والنهج احمللية اخلاصة به.

بصورة خاصة، ساعدت،  قدداخلياا. و  نازحنيالو ات الالجئني ّيم، مت استخدام املبادئ لتوجيه التدّخالت يف خمأومندايف و 
 املستضيفة( وحل نزاع نشأ بني اجملتمعات 5على الدعوة إىل مراعاة املساواة بني اجلنسني يف عمليات توزيع األغذية )املبدأ 

( عن طريق اجتماعات تفاوضــــــــــية وتدريبات أّدت إىل بلوه نتائج مرضــــــــــية. ومن 10والالجئني على املوارد الطبيعية )املبدأ 
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ا  فقط ابملشــــــاكل  غ  املعنيةاجلهات الفاعلة ااكومية  يف صــــــفوفاملهم اإلشــــــارة إىل أن األنشــــــطة تضــــــمنت الدعوة أيضــــــا
 أيضاا إىل إحداث تغي  منه و. الساعيةالعاجلة يف امليدان، بل 

عية اجلهات الدعوة وتو  :وأشارت املسامهات إىل أمهية إطار العمل واإلمكاانت اليت ينطوي عليها يف جماالت مثل -39
الســـــياســـــات واإلجراءات وحتليلها وتنفيذها لتعزيز  عوتدريبها؛ ووع املعلومات؛ ووضـــــكافةا ألزمات املمتدة  ابالفاعلة املعنية 

ااوكمة الوطنية الفّعالة يف جمايل األمن الغذائو والتغذية فضــــــــــالا عن االســــــــــواتي يات التقليدية واألصــــــــــلية واملبتكرة لإلدارة 
وارد الطبيعية وااد من خماطر الكوارث؛ وتصـــــــميم خطة عمل ملكافحة ســـــــوء التغذية وقانون لتزويد املدارس املســـــــتدامة للم

ابألغذية وتنفيذمها؛ والتنسيق واالتساق بني التدخالت؛ وتعزيز النظم الغذائية احمللية والقدرة على الصمود، وتعزيز مشاركة 
 الشباب وعملهم يف الزراعة والنظم الغذائية.

 
 احملّعزات -دال

األولوية اليت أثّرت عوامل خارجية عّدة بشـــــــــكل إجيات على النتائج اليت مت حتقيقها. ووّثل أكثر العوامل ذكراا يف  -40
 2030على ويع املســـــتوايت ضـــــمن أطر خطة التنمية املســـــتدامة لعام  أسأأأأندهتا احلاومات ملعاجلة اجلوو وسأأأأو  التغذية

، مع تدخالت ترّكز على  وتعزيز  ضــــــــعفأللفئات التلبية االحتياجات الغذائية ل املعيشــــــــةســــــــبل  تعزيزوااق يف غذاء كاف 
 االستخدام املستدام للموارد الطبيعية.

ا، يف عدد من املســـــامهات، على  -41 مشأأأأار ة من مات ا تما املدت ودعمتا القويني وجر  تســـــليط الضـــــوء أيضـــــا
على  ،ام مبادئ إطار العمل لتحســـــــني األمن الغذائو يف أوقات النزاعاتدإىل جان  التزامها ابســـــــتخ ،لنشـــــــر إطار العمل

حمهية أســاســية لتبادل املعلومات  ةجيد بصأأورةالشأأباات اًلجتماعية اليت تعمل املهمة. واتســمت  احملّفزاتاعتبارمها من 
 بني اجلهات الفاعلة.

 سأأاسأأي الذط تضأأطلا به الو اًلت اليت توجد مقارها يف روماالدور األكما ســـّلطت املســـامهات الضـــوء على  -42
من أجل الوويج إلطار العمل وتطبيق مبادئه لتنفيذ براجمها ومبادرا ا. ويكتســـــــو التمويل املؤســـــــســـــــو واملنصـــــــات والربامج 

عمليات تنفيذ  املتعددة اجلهات الفاعلة اليت تعمل بشـــكل جيد حمهية أســـاســـية ألغراض التنســـيق واالتســـاق، والتكامل يف
 املبادئ كافة.

 
 القيود والتحدايت -ها 

ومبادئه على املستويني  الوعي بوجود إطار العملمستو   تدتوّثل القيد الذي وت اإلشـارة إليه بصـورة أكرب يف  -43
ونشــــر . كما أشــــار  شــــاطر مما أّد  إىل إســــداء مشــــورة متكررة بتحســــني االتصــــاالت للوويج إلطار العمل وت، الوط  واحمللو

املشأأأأار ة واًللتزام  ، إىل جانبعلى املسأأأأتو  اإدارط يف احلاومات والوزارات العملاسأأأأتمرارية يف  النقصإىل  يبوناجمل
 ، مما أثّر على تنفيذ املبادرات ونتائ ها الناجحة.حلاومات احملليةعلى مستو  ااحملدودين بني املاسسات 

لتنفيذ إطار العمل، مبا يف ذلك حتويل  نيمن الاافي الدع  املايل والعينكما جذبت املســــــــــــــــامهات االنتبا  إىل  -44
املفاهيم النظرية إلطار العمل إىل أنشـــــــــــــطة ومشـــــــــــــاريع وخطط جمدية وعملية، وتكييف املبادئ مع االحتياجات اخلاصـــــــــــــة 

 ابلسياق. وتطّل  استخدام إطار العمل أيضاا تروته إىل اللغات احمللية.
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ا إىلالعمل  تطبيق إطار واســـــتند -45 بني القطاعات ااكومية املتعددة  ويليات فّعالة للتنسأأأأيق مسأأأأا لة  ددة جيدا
اتفاقات  ووضــــــــــعوبني كل اجلهات الفاعلة املعنية إبدارة الكوارث الطبيعية أو من صــــــــــنع اإلنســــــــــان  كافة  على املســــــــــتوايت

ويعها.  عن تنفيذها مبفردهاهيئة  تع ز أيحيث مبادرات وبرامج ومشـــــــاريع خمتلفة،  عربمشـــــــوكة لتغطية املبادئ ويعها 
 .املنصات املتعددة اجلتات العاعلة ضرورية لتحقيق هذ  األهدافوإن 

 
 املمارسات اجليدة -واو

أبرزت املســـــامهات عدداا من املمارســـــات اجليدة اليت ســـــامهت يف اات الت ارب املتعّلقة ابســـــتخدام إطار العمل.  -46
مبشأأأأار ة السأأأأاان وا تمعات احمللية هج وإقامة شـــــراكات لتصـــــميم األنشـــــطة وتنفيذها ورصـــــدها ومن ضـــــمنها اعتماد النُ 

للخطر على املسأأأأأأأأأأأأتوايت  افة، إىل جانب اجلتات  ةاملعّرضأأأأأأأأأأأأو  ةواحلاومات واجلتات العاعلة من احلاومية املتأثّر 
تياجات األشـــخاص. ويع  ذلك إطار العمل مع الســـياق ووقائع احمبادئ ، مع تكييف األ ادميية وماسأأسأأات األ اث

 إاتحة إطار العمل يف اللغات احمللية، والتوعية بوجود  وتوف  التدري  لضمان معرفة وفهم كافيني إبطار العمل.

الوكاالت املاحنة  ال ســيماالشــاملة جلميع اجلهات الفاعلة،  الدعوة اخلاصأأة إبطار العملرتبط الن ات حنشــطة يو  -47
اليت تقّدم مســـــــاعدة غذائية وخدمات إنســـــــانية، مبا يف ذلك الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما. واجلهات الفاعلة الدولية 

اجلتات العاعلة عمل  ل لتنسأأأأيق ويتطّل  ذلك حواراا مفتوحاا ومســـــتمراا وإنشـــــاء آليات شـــــفافة متعددة اجلهات الفاعلة 
. ف املشأت ة املتعق عليتال حتقيق األهداعلى عيا املسأتوايت ما حتديد املسأاوليات واملسأا لة بشأال جيد من أج

ومت إشــــرا  كل القطاعات املعنية، مبا يف ذلك قطاعات التغذية والصــــحة وبناء الســــالم، للمســــامهة يف وضــــع حلول شــــاملة 
 ابط بني العمل اإلنساين/التنمية/السالم.و وجامعة للتحدايت املتعددة األوجه اخلاصة ابل

النتائج. وشـــــــــــدد  لتدعيمملســـــــــــتفيدين نفســـــــــــهم إىل االدعم الف  واالجتماعو واملايل املقّدم بني مع اجلوال بد من  -48
جوان  ويع ، وتعزيز املســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني ووكني املرأة يف جنســـــــــاينالعديد من املســـــــــامهات على أمهية اعتماد منظور 

إىل جان  إشرا  الشباب يف آليات التنسيق سلسلة القيمة، مما يتسم حمهية أساسية إلحداث أثر اجتماعو طويل األمد، 
 وااكومات احمللية. القياديةاملسائل اخلاصة إبدارة املوارد مع اجلهات الفاعلة  تُناقغحيث 

، مبا يف ذلك لقياس التقّدم احملرز يف إعمال ااق يف الغذاء والتغذية خالل وًل بد من رصأأأأأأأأأأأد تنعيذ األنشأأأأأأأأأأأطة -49
 ة حمددة لضمان القيام ابلرصد بطريقة مّتسقة وشفافة وشاملة.األزمات املمتدة. وجي  وضع منه ي

 
 استخدامات إضافية إطار العمل -زاط

لتوعية أصــــــــحاب املصــــــــلحة  نشأأأأأأر مبادئ إطار العمليف املســــــــتقبل حتســــــــني  املزمعنه من حذكرت املســــــــامهات  -50
املسؤوليات بوجود  وضمان إقامة الشبكات والتنسيق، ال سيما مع األشخاص يف امليدان. وسي ري ذلك من أصحاب و 

خالل إعداد أدوات تعليمية وتدريبات وندوات وحلقات عمل ومؤورات ومطبوعات. وســـــــيتطّل  األمر تروة إطار العمل 
ت ومع حركات اجتماعية، ال سيما حركات املزارعني يف مناطق تشهد نزاعا عاملنيمع صحافيني  لتشاطر إىل لغات حملية 

 مبا فيها جمموعات الشباب والنساء.
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إطار  لتشغيل، ووضع دليل قانوين التويج ًلستخدام إطار العمل يف مرحلة تصمي  املشارياوتتضمن اخلطط  -51
املســــــــــــــتوايت الوطنية العمل مع إجراءات ملموســــــــــــــة وعملية لرصــــــــــــــد تنفيذ مبادئه من جان  خمتلف اجلهات الفاعلة على 

 واإلقليمية والعاملية.

ابســتخدام إطار العمل لوضــع  ية رفيعة املسأأتو اتالتزامات سأأياسأأ اســتحداثوســيســعى أصــحاب املصــلحة إىل  -52
اســـواتي يات وســـياســـات وبرامج يف حاالت األزمات املمتدة مع ما يقابلها من اســـتثمارات عامة )متزايدة( لتحقيق األمن 

 الغذائو والتغذية.

 
 التوصيات –اًلستنتاجات  –خامساا 

سـّلط العديد من املسـامهات الضـوء على أمهية إطار العمل ابعتبار  إطاراا لتصـميم املبادرات اليت تعات احتياجات  -53
لضـــمان اتســـاق  قّيماااالت األزمات املمتدة أو تلك املعّرضـــة هلا وتنفيذها ورصـــدها. ومت اعتبار إطار العمل حالســـكان يف 

واإلعمال  2030أو لقياس التقّدم احملرز يف تنفيذ خطة عام  ،ويع اجلهات الفاعلة املعنية وتنســــيقهااليت تتخذها  بادراتامل
 املطرد للحق يف غذاء كاف.

ووثّقت املســـــــــــامهات طريقة اســـــــــــتخدام إطار العمل وكيفية اتســـــــــــاق الت ارب مع مبادئ إطار العمل يف حاالت  -54
 . دعلى أن السب  الرئيسو لعدم استخدام إطار العمل يتمّثل يف نقص الوعو بوجو متنّوعة من األزمات. وسّلطت الضوء 

كما هو   أن يســـــعوا، الل نة وأصـــــحاب املصـــــلحة فيها يتعنّي علىالتوصـــــية األوىل واألهم أال وهو: وضـــــع ذلك إىل  وأّد 
 – افة التعريف إبطار العمل على املسأأأأأأأأأتوايت  إىل ااال ابلنســـــــــــبة إىل منت ات أخر  لل نة يف جمال الســـــــــــياســـــــــــات، 

مع إاتحة الدعم الف  واملايل لتكييف هذا املنتج العاملو يف جمال الســــــــياســــــــات مع  - سأأأأأأيما على املسأأأأأأتو  القطرط وًل
 االحتياجات والظروف احملددة للسكان املستهدفني، فضالا عن تروته إىل اللغات احمللية وتوف  التدري  على استخدامه.

لضأمان صألة األنشطة وتتســم آليات التنســيق الشــفافة واملفتوحة بني اجلهات الفاعلة املعنية كافة حمهية أســاســية  -55
السـالم. و التنمية و  ابط بني العمل اإلنســاينو على مســتو  ال واتسأا تا وتطبيق املبادئ األحد عشأر إطار العمل عيعتا

العاعلة لتنسيق تطبيق املبادئ املتابطة والتاميلية املنصو  منصة متعددة اجلتات وأوصى أصحاب املصلحة إبنشاء 
عليتا يف إطار العمل. ويتطّلب ذلك إشأأأأأراا اجلتات العاعلة واملن مات اليت تضأأأأأطلا بوًلايت ومتارات وأسأأأأأاليب 

ة األمم ، على املســـــــــــــــتويني الوط  واحمللو وعرب القطاعات، من ااكومات واهليئات غ  ااكومية وأجهز تشأأأأأأأأأأأغيلية  تلعة
. وجي  حتديد مســــؤوليات وأمهتا السأأأاان املتأثّريناألكادميية ومؤســــســــات األحباث،  واألوســــا املتحدة واجلهات املاحنة 

 كل جهة من اجلهات الفاعلة ومساءلتها بشكل واض .

إطار السأ م، الذط يسأتند إليه و التنمية و  ابط بني العمل اإنسأاتت املسأائل على مسأتو  الوتتطّل  معاجلة  -56
إقامة آليات للتنســيق وشــراكات لبناء أوجه التبزر بني املســاعدة اإلنســانية على املد  القصــ  والنهج اإلمنائية على  العمل،

املد  األطول اليت قد تساهم يف إحالل السالم، نظراا إىل ضرورة مشاركة العديد من اجلهات الفاعلة لتغطية هذ  اجلوان  
 كّلها.

رصأأأد اسأأأتخدام إطار العمل ومن  من منتجات اللجنة يف جمال يف الل نة مبواصــــلة  وأوصــــى أصــــحاب املصــــلحة -57
  لقياس التقّدم احملرز يف بلوه رؤية الل نة املتمثّلة يف القضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائو والتغذية لل ميع. السياسات
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 املستوايت: املسامهات اليت توّثق استخدام إطار العمل على  تلف 1امللحق 
 املسامهات على املستو  القطرط

 أفريقيا

A1 اجلزائر: االستثمار يف الباحثني الشباب والوويج للشركات الناشئة 

A2 ثيوبيا: األحباثإ 

A3  مارسات الزراعية الذكية مناخياا يف قدرة مزارعو الذرة على الصموداملكينيا: تقييم مسامهة 

A4  ني  ايني  اي: جتربة 

A5  :يف مشال شرق البلد ني  ايجتربة ني  اي 

A6  املعيشةالسودان: األمن الغذائو وسبل 

A7  ّ(تنزانيا: طريقة ختزين األغذية الرئيسية )الذرة واألرز 

A8 توغو: البياانت الزراعية 

A9  :جتربة أوغندا يف جمال استخدام إطار العمل وتطبيقه تشاطرأوغندا 

 يسيا واحمليط اهلادئ

P1   :من أجل الغذاءالسكان األصليني من ساجيك واثنكو  كفاتبنغالديغ 

P2 اهلند: األمن الغذائو 

P3 اهلند: الندوة بشأن السيادة القبلية 

P4 ابكستان: األمن الغذائو وااوكمة يف ابكستان 

P5   أفضل لوبية الدواجن أصولابكستان: توف 

P6 الغذائو ابكستان: األزمات املمتدة واألمن 

 أمرياا ال تينية والبحر الاارييب

L1  األحيائيةالربازيل: الربانمج الوط  للمدخالت 

L2  الربازيل: تزويد األهنار والبح ات واملستنقعات ابألمسا 

L3  الربازيل: مشروع األزمة املائية يف عمليات الري العامة إبدارةCodevasf 

L4  كولومبيا: خطة العمل ملكافحة نقص التغذية( لد  اجلميعNi1+) 

L5 
كولومبيا: نظم املراصـــــــــــــــد الديناميكية يف جماالت الصـــــــــــــــحة والتغذية واألمن الغذائو وخطط الصـــــــــــــــحة وحتاليل 

 اااالت الصحية

L6 
لة الطوارئ الناشئة إكوادور: توف  األغذية من خالل سـالل من املنت ات الناجتة عن الزراعة األسـرية خالل حا

 19-عن جائحة كوفيد

L7 
كوادور: التمكني يف نظم إنتـاف حمـاصــــــــــــــــيـل األرز من خالل اســــــــــــــــتخـدام األســــــــــــــــاليـ  اإليكولوجيـة املتكـاملة إ

 البط/األمسا /لألرزّ 
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L8 
 زيركّ إكوادور: اجلبهة الربالمانية الشـبابية ملكافحة اجلوع يف إكوادور وسـن مشـروع قانون التغذية املدرسـية الذي 

 من أهداف التنمية املستدامة 2على اهلدف 

L9 هاييت: برانمج هاييت لصا  البساتني: جتربة التعاون األرجنتينية يف جمايل األمن الغذائو والسيادة الغذائية 

L10 هاييت: اجملتمع وااق يف الغذاء والتغذية املناسبة والسياسة العامة للزراعة اإليكولوجية 

 الشرق األدىن

N1 لبنان: اادائق األسرية لألسر الضعيفة املتأثّرة ابألزمة السورية يف لبنان 

N2 لبنان: ابجتا  تغذية صحية 

N3  مان: األراضو الزراعية واإلدارةعُ سلطنة 

N4 الشرق األدىن: االستيطان واالحتالل اإلسرائيليان 

N5 فلسطني: برانمج مليون ش رة 

N6 
الزراعية على التعب   األعمال الرايديةفلسطني: الزراعة ااضرية، اسواتي ية لتحسني قدرة النساء من أصحاب 

 عن أنفسهّن والصمود يف  روف األزمات املمتدة

N7 سوراي: حفظ التنوّع البيولوجو ودعم اجملتمعات احمللية 

N8  فرانكيلسوراي: مشروع جترييب لتنمية اجملتمع احمللو يف حممية 

 املستو  اإ ليمي

R1 أفريقيا: تطبيق إطار العمل 

R2  :مصايد األمسا العاملون يف أفريقيا 

R3 
على  املعيشــة أفريقيا: املبادرة املشــوكة بني كندا والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما من أجل تعزيز قدرة ســبل 

 الصمود يف األزمات املمتدة يف وهورية الكونغو الدميقراطية والني ر والصومال

R4  األسواق اإلقليمية للنهوض ابألمن الغذائو يف الشرق األوسط ومشال أفريقياالزراعو يف تبادل الأفريقيا: احتمال 

R5 أفريقيا: حالة أنشطة الصيد يف الصومال 

R6 
آســـــيا: حلقة متعددة أصـــــحاب املصـــــلحة بشـــــأن املعلومات واالتصـــــاالت: مصـــــايد األمسا  الصـــــغ ة اا م يف 

 عنهااينغون وبينان ، واألمن الغذائو والتغذية الصحية: فهم الروابط وتقديرها والتساؤل 

R7 أمريكا الالتينية: إجراء لتحقيق األمن الغذائو 

 املستو  العاملي

G1 من أجل امليا  واألمن الغذائو والتغذية : العملالعامل 

G2 تدري  القوات املسلحة قبل نشرهال: التنمية الزراعية العامل 

G3 األمن الغذائو وسالمة األغذيةالعامل : 

G4 الت ارب واملمارسات اجليدة يف جمايل استخدام إطار العمل وتطبيقهالعامل : 

G5 كادمييةلل هات األ: الت ربة العاملية العامل 
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G6 2019لعام  : الدعوة اخلاصة إىل تقدمي االقواحات بشأن البلدان اهلشة واملتأثّرة ابلنزاعاتالعامل 

G7 تقييم القدرة عل الصمودالعامل : 

G8 
: نشـــــــر املذكرات التوجيهية املواضـــــــيعية ومذكرة معلومات أســـــــاســـــــية ملنظمة األغذية والزراعة من أجل دعم العامل

 وتشغيلهتنفيذ إطار العمل 

 
 األحداث املتعددة أصحاب املصلحة

 املساهمات على املستوى القطري

E1 األزمات املمتدة"ركينا فاسو. "حلقة عمل عن إطار العمل بشأن األمن الغذائو والتغذية يف  ل و ب 

E2  من املنت ات الناجتة عن الزراعة األســــــــــــــــرية خالل حالة الطوارئ  جمموعاتإكوادور. "توف  األغذية من خالل
 "19-الناشئة عن جائحة كوفيد

E3 "األردن. "اجتماع وط  متعدد اجلهات الفاعلة بشأن األمن الغذائو والتغذية يف األزمات املمتدة يف األردن 

 املساهمات اإلقليمية

E4  لبنان. " اجتماع متعدد أصـــــــــــحاب املصـــــــــــلحة ليوم واحد بشـــــــــــأن معاجلة تداعيات األزمات املمتدة على األمن
 العرت" اإلقليمالغذائو والتغذية يف 
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 : األحداث املتعددة أصحاب املصلحة بشأن استخدام إطار العمل2امللحق 
اســــــــــــــتخدام إطار العمل الناشــــــــــــــئة عن مت تنظيم أربعة أحداث ملناقشــــــــــــــة إطار العمل ومبادئه واملوافقة على نتائج الت ارب 

للدعوات إىل تقدمي املدخالت أو ما قبلها. وشـــار  أصـــحاب املصـــلحة الوطنيون يف ثالثة أحداث وُعقد حدث  اســـت ابةا 
 ها.وهور إقليمو. ويرد يف ما يلو موجز عن ضورحبواحد 

 
E1 –  حلقة عمل عن إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات "بور ينا فاسو،  –املستو  الوطين

 2020ذار يمارس/ 4و 3 بتاريخ "املمتدة
التقى ممثلون عن ااكومات ومنظمات األمم املتحدة واجملتمع املدين ملناقشــــــــة إطار العمل. وال تســــــــوشــــــــد اإلجراءات اليت 
اختذ ا ااكومة بشأن األمن الغذائو يف األزمات املمتدة إبطار العمل يف بوركينا فاسو بشكل مباشر بل مبيثاق الوقاية من 

الل نة الدائمة املشـــــــــــــوكة بني الدول املعنية مبكافحة اجلفاف يف منطقة ا الذي وضـــــــــــــعته األزمات الغذائية والتغذوية وإدار 
قة على حنو واســــع مع إطار العمل. و الســــاحل أاتحت حلقة قد . غ  أن ســــياســــات ااكومة وبراجمها واســــواتي يا ا متســــّ

وأوصى املشاركون ابلتعريف به وإاتحته على نطاق أوسع ألنه يشّكل أداة مهمة للعمل يف  ،العمل فرصة لنشر إطار العمل
 رصد النتائج وتوطيد اتساق اإلجراءات اليت تتخذها ااكومة.فضالا عن جمال الدعوة، 

 
E2 –  الزراعة األسأأأأأأأأرية  الناجتة عنتوفن األمذية من خ ل سأأأأأأأأ ل من املنتجات  إ وادور. " -املسأأأأأأأأتو  الوطين

 2020مارس/أاّير  17، بتاريخ "19-خ ل حالة الطوارئ الناشتة عن جائحة  وفيد
نّظمت ااكومة حداثا الســـــتعراض نتائج جتربة رامية إىل التخفيف من اراثر االقتصـــــادية واالجتماعية الناشـــــئة عن جائحة 

 على املزارعني األســــريني واملســــتهلكني، مبن فيهم الســــكان األشــــد ضــــعفاا ذوي املوارد احملدودة. وبدأت الت ربة 19-كوفيد
ل لـدرء العـدو  مبرض كوفيـد 2020فرباير/شــــــــــــــــبـا   17تـارييف ب . ووثّلـت الت ربـة يف 19-مع فرض القيود على حريـة التنقـّ

ســريني وتيســ ها بدعم من املو فني الفنيني يف وزارة الزراعة والثروة تشــ يع عمليات الشــراء احمللية من منظمات املزارعني األ
خالل إجراءات الســــــــــــتفادة من املنت ات الغذائية احمللية واافاى على تغذية جيدة ابومس  ذلك للمســــــــــــتهلكني اايوانية. 

وســـــتســـــم   جهة أخر . داخيل من خالل التســـــويق ملنت ا م منبدّر امللصـــــغار منت و األغذية و من جهة، تقييد ااركة 
 أخر . طوارئ خالصات اادث بتحسني املنه ية وارليات اليت خضعت للت ربة هبدف تطبيقها يف حاالت

 
E3 -  اجتماو وطين متعدد اجلتات العاعلة بشأن األمن الغذائي والتغذية يف األزمات  األردن. " -املستو  الوطين

 2018أبريل/نيسان  5، بتاريخ "املمتدة يف األردن
 60ُعقد حدث متعدد اجلهات الفاعلة بشـــــــــــــأن األمن الغذائو والتغذية يف األزمات املمتدة يف األردن مبشـــــــــــــاركة حوايل 

ااكومــات ومنظمــات األمم املتحــدة واجملتمع املــدين والقطــاع اخلــاص واجلهــات األكــادمييــة واجلهــات املــاحنــة.  من ممثالا 
 2ية مبادئ إطار العمل ويعها ابلنســـــبة إىل األردن، على الرغم من ضـــــرورة العمل على املبدأ أمهوأشـــــار املشـــــاركون إىل 

بشــــــأن حّل األســــــباب الكامنة  11إىل  9)امللكية القطرية واملشــــــاركة( واملبادئ من 7)التحاليل الشــــــاملة( و6)التغذية( و
امنخفض  ل وابلل نة عمومااإبطار العممســــــتو  الوعو  أن بناء ســــــالم مســــــتدام. وشــــــدد املشــــــاركون على/ وعلى  ،جدا
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إىل ضـــــرورة تويّل ااكومة عملية تروة إطار العمل إىل خطة عمل واضـــــحة  خلصـــــواو اااجة إىل توطيد املعارف والفهم. 
تشــاركية تضــمن ة آلي عرب. وال بد من حتقيق ذلك على املســتو  احمللو والقيام إبصــالحات تشــريعية/يف جمال الســياســات

لوضـــع  ضـــروريةمنصـــة متعددة اجلهات الفاعلة  وإناملصـــلحة كافة، ال ســـيما اجملتمعات احمللية املتأثّرة.  مشـــاركة أصـــحاب
 اجلهات الفاعلةالسـياسـات والتدخالت اخلاصـة ابألمن الغذائو وتقييمها ورصـدها. و ة حاجة إىل وضـع برامج متعددة 

 لتنفيذ مبادئ إطار العمل ويعها.
 

E4 - اجتماو متعدد أصأأأأحاب املصأأأألحة ليوم واحد بشأأأأأن معاجلة تداعيات األزمات لبنان -املسأأأأتو  اإ ليمي" .
 2018مارس/يذار  29، بتاريخ العريب" اإ لي املمتدة على األمن الغذائي والتغذية يف 

األكادميية  وســــــا مشــــــاركاا من ااكومات ومنظمات األمم املتحدة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واأل 70التقى أكثر من 
العرت ملناقشــة تداعيات األزمات املمتدة على األمن الغذائو والتغذية. ورّكز اادث على تقدمي  اإلقليمواجلهات املاحنة من 

غ   اإلقليمالتحدايت والفرص للمضـو به قدماا. وتبنّي أن املبادئ األحد عشـر مهمة ابلنسـبة إىل ، إىل جان  إطار العمل
سبل  وبناء قدرة)تلبية االحتياجات اإلنسانية  1ألنشطة يف اإلقليم رّكزت على العناصر الواردة يف املبدأ أن معظم الربامج وا

اليت  11و 10و 9و 7و 4و 3و 2من الضــــــــروري بذل املزيد من اجلهود ملواءمتها مع املبادئ أنه على الصــــــــمود( و  املعيشــــــــة
 تتسم حمهية حامسة يف اإلقليم.

 
ا لالست ابة لألزمات املمتدة من خالل الربط بني اجلوان   وخُلص املشاركون إىل أن إطار العمل يتي  هن اا شامالا مفيداا جدا
اإلنســـانية واإلمنائية واملتعّلقة ابلســـالم املســـتدام. وســـّلطوا الضـــوء على مســـتو  الوعو املتدين إبطار العمل والل نة يف اإلقليم، 

مثلني القطريني يف الل نة وزمالئهم على املســـــتويني القطري واإلقليمو، ومشـــــاركة املؤســـــســـــات ااكومية وفك االرتبا  بني امل
الدولية اإلقليمية احملدودة يف الل نة، واالفتقار إىل "وحدات معنية ابألمن الغذائو" يف العديد من البلدان وغياب منصـــــــــــــــات 

 أبعاد .حميع لتبادل املعارف والت ارب وتنفيذ إطار العمل متعددة أصحاب املصلحة وبرامج متعددة اجلهات الفاعلة 
 

 عنهما يف ما يلو.مقتض  للتوعية إبطار العمل. ويرد موجز  2017و 2016يف العامني  نحداث ُنّ  
 

 19"، بتاريخ خلف الر ب أحد تراإطار العمل من أجل األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة: عدم   ينيا، "
 2016سبتمرب/أيلول 

 
 تنّظمت الل نة حلقة عمل إقليمية بدعم من الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما للتوعية إبطار العمل يف ن وت. وحضر 

حلقة العمل ااكومات من اإلقليم ومنظمات األمم املتحدة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واجلهات املاحنة. وعرضــــــــــــــــت 
لنســـــــبة ابمنظمات األمم املتحدة، خالل حلقة العمل، إطار العمل. ووّثل اهلدف منها يف حتســـــــني األمن الغذائو والتغذية 

اة تســليط الضــوء على العناصــر الرئيســية للمبادئ األحد عشــر ز و املعّرضــني هلا، مبواألزمات املمتدة أاب املتأثّرينإىل الســكان 
الواردة فيه. كما مت التشــــــــــــــــديد على أن إطار العمل يعكل التوافق العاملو ويتي  إطاراا شــــــــــــــــامالا مت اإلقرار به دولياا لتوجيه 

واجملتمع املدين والقطاع اخلاص آراءهم بشأن إطار العمل التداب  اخلاصة ابألمن الغذائو والتغذية. وقّدم ممثلون عن البلدان 

http://www.fao.org/cfs/home/events/ffa-nairobi/en/
http://www.fao.org/cfs/home/events/ffa-nairobi/en/
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، مع التشـــــــــديد على الفرص والتحدايت. واخُتتم اادث من خالله مســـــــــائل مهمة ةوســـــــــاقوا أمثلة عملية عن طريقة معاجل
 .طرق معاجلة التحدايت الرئيسية واالستفادة من الفرصمبناقشة حول 

 
"، الوصأأأأأأأأأأأأول إىل األ ثر رّلعاا عن الر ب: معاجلة اجلوو والعقر يف األزمات املمتدة الوًلايت املتحدة األمرياية، "

، يف يوليو/متّوز 2017حدث جانيب ُعقد خ ل املنتد  السأأأأأأياسأأأأأأي الرفيا املسأأأأأأتو  بشأأأأأأأن التنمية املسأأأأأأتدامة لعام 
2017 

 
رض إطار العمل خالل هذا اادث اجلانيب الذي شــــــــــــاركت يف تنظيمه الل نة والوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، مع عُ 

. ومت عرض أمثلة الراهنةزمات األة الرئيســـية اليت تتســـم حمهية خاصـــة ملعاجلة تســـليط الضـــوء على املبادئ واملســـائل التوجيهي
عن التعاون القطري بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما، مع الربط بني املســــــــــــــــاعدة اإلنســــــــــــــــانية والتنمية على املد  

على غرار اهل رة  حمددةاالحتياجات والتكّيف مع حتدايت  فعالة لتلبيةإبطار العمل ابعتبار  أداة  احملاورونالطويل. ورّح  
وبناء القدرة على الصــمود على املد  الطويل ألغراض االســتدامة؛ كما شــددوا على أمهية اســتخدام هنج حقوق اإلنســان، 

إىل حتســني و لدويل، نتها  للقانون اإلنســاين امبثابة ايف إطار العمل، ودعوا إىل اعتبار انعدام األمن الغذائو  هو ااالكما 
ضــــــــّم اجلهود وإجياد هبدف دعم التحالفات والشــــــــراكات لالســــــــتخدام قّو ا اجلامعة  مهيئةا واماا املســــــــاءلة. واعُتربت الل نة
وما زالت البياانت انقصة إىل حد كب  ال سيما بشأن أوجه التفاوت  ،العمل يف جمال الوقايةتعزيز حلول حملية. وال بد من 

 نزاعات.نشوب يؤدي إىل قد مما ضمن البلدان، 
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