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

 التاسعة والثالثون  ةالدور

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

 (هـ) البند خامسا

 املمتدة األزمات ظّل يف الغذائي األمن انعدام معاجلة 

 2132أيلول /سبتمرب 31-31 – املستوى الرفيع اخلرباء منتدىنتائج 

 

 
 انتباه جلنة األمن الغذائي إليهااملسائل اليت يسرتعى 

 

  منتدى)عن انعدام األمن الغذائي يف ظّل األزمات املمتدة  املستوى الرفيع اخلرباء إزاء منتدى ارتياحها عن اللجنة تعرب

  وجه علىو. CFS 2012/39/7 الوثيقة ما هو وارد يف حنو على هونتائج املنتدى مناقشات عن بالتقرير وترحب (اخلرباء

 :اللجنة فإن اخلصوص،
 وطبيعة خصائصاملمتدة ومبا ينطوي عليه من  األزمات حاالت يف الغذائي األمن انعدام خطورةمبدى  تقر (5)

 ؛حمددة
 يف الغذائي األمنلنهوض بل اإلجراءات من املزيداختاذ  توجيه يف هوتوصيات املنتدى نتائج دورتأخذ علما بو (0)

 ؛ممتدة اتأزموالسياقات اليت تشهد  البلدان
 عمل برنامج" عرضغية ب املعنيني املصلحة أصحاب مجيع تشمل تشاورية عمليةجراء إل دعمهاتعيد تأكيد و (3)

 عند ،نادباالست ،يف جلستها العامة اللجنة فيها تنظر "ممتدة أزماتاليت تشهد  بلدانال يف الغذائي لألمن

 ؛CFS 2012/39/7 الوثيقة من 02 الفقرة يف عليها املنصوص العناصر إىل االقتضاء،
 بلورة عملية على إلشرافا ،واألمانة ةاالستشاري موعةاجمل مع بالتشاور أن يتوىل، لجنةال مكتب إىل طلبتو (4)

 .صادرة عن اللجنة يف دورتيها السادسة والثالثني والسابعة والثالثنيال لقراراتل وفقا" عمل برنامج"
 يف والتغذية الغذائي األمن لتعزيزناسقة ومت هادفةو فورية إجراءات املصلحة أصحاب أن يتخذ مجيع إىل دعوتو (1)

 .املمتدة األزمات سياق
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 مقدمة- أوال

 حالةتقرير  ،02521 عام يفاملعقودة  والثالثني السادسة دورتها يف ،(اللجنة) الغذائي األمن جلنةعلى  رضُع- 5

 أيضا املوضوع هذاونوقش . املمتدة األزمات يف الغذائي األمن انعدام معاجلةبشأن  0252 العامل يف الغذائي األمن انعدام

ات الصادرة عن اللجنة يف دورتها توصيومتثلت إحدى ال. حول السياسات محلت نفس العنوان مستديرة مائدة خالل

 عامأقصاه  موعد يف املمتدة ألزماتعن ا املستوى رفيع خرباء منتدى تنظيم إمكانية استكشافالسادسة والثالثني يف 

سائر  مع بالتعاون ممتدة أزماتاليت تشهد  بلدانال يف الغذائي لألمن جديد عملبرنامج  وضع ناقشةمن أجل م 0250

 .اإلنساني اجملال يف والشركاء املتخصصة الوكاالت

 يف سهمي أنملنتدى اخلرباء  ميكن كيف عن تفصيال أكثر ااقرتاح 2اللجنة يف دورتها السابعة والثالثني وأقرت- 0

 :اللجنةفإن  حتديدا، أكثر وبشكل. املمتدة األزمات ظل يف الغذائي األمن انعدام معاجلة

أزمات ممتدة بهدف اليت تشهد بلدان الاألمن الغذائي يف عن رفيع املستوى خرباء اقرتاح تنظيم منتدى  أقرت (5)

 ؛"أزمات ممتدةاليت تشهد بلدان العمل لألمن الغذائي يف برنامج "بوضع  ،مجلة أمورالقيام، ضمن 

بالتعاون مع األمانة منتدى اخلرباء تنظيم العمل لطرائق على اللجنة اإلشراف مكتب يتوىل وافقت على أن و (0)

اجللسة العامة للجنة يف نظر توس. الرفيع املستوى، حسب االقتضاءاخلرباء وفريق  ةاالستشاريموعة واجمل

 ؛منتدى اخلرباءتائج تقرير ن

بهدف منتدى اخلرباء مجيع أصحاب املصلحة بشأن نتائج مستفيضة مع  يةشاورتاقرتاح عقد عملية  أقرتو (3)

 ،اجللسة العامة للجنة هنظر فيمقرتح ت" أزمات ممتدةاليت تشهد بلدان البرنامج عمل لألمن الغذائي يف " عرض

 ؛حسب االقتضاء

 .اللجنةبرنامج عمل كامل ملنتدى مع مراعاة امواعيد اللجنة مكتب  وافقت على أن حيددو( 4)

  الزراعية للتنمية الدولي والصندوق( الفاو) املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة نظمت السياق، هذا ويف- 3

 ملعاجلةاملتاحة  والفرصاملاثلة  التحديات تقييم بهدف منتدى اخلرباء ،لجنةال رعاية حتت ،العاملي األغذية وبرنامج

 والصندوقعن الفاو  ممثلني منمؤلفة  ،نشطة توجيهية جلنةأخذت و. املمتدة األزمات ظل يف الغذائي األمن انعدام

 البنكو العامل يف الغذائي األمن بأزمة املعنية املستوى الرفيعة الفرقةو العاملي األغذية وبرنامج الزراعية للتنمية الدولي

 وممثلي السالم بناءل املتحدة جلنة األممو ،بروكينغز معهدو االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون ومنظمة الدولي

 أثناء مبعلومات بشكل منتظم للجنة ةاالستشاري واجملموعة املكتباألمانة  وزودت. ، بزمام هذه العمليةاملدني اجملتمع

 .للمنتدى التحضريية األعمال

قد حظي و. روما يف املنظمة مقر يف 0250 أيلول/سبتمرب 54 إىل 53 من الفرتةوانعقد منتدى اخلرباء خالل - 4

 من اجلديدة والشراكة الدولية للتنمية األمريكية الوكالةو الدولي البنكمنها  منظمات من خبريا مخسني من أكثر ةشاركمب

املنظمات و اتكادميياألوبحوث ال ومنظمات االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمةو يف أفريقيا تنميةال أجل

                                                           
1
  CFS 2010/FINAL REPORT من الوثيقة 01-04الفقرتان   

2
  CFS 2011/FINAL REPORT من الوثيقة 44الفقرة   
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 مشارك أستاذ ،(Dan Maxwell) ماكسويل دانالسيد : كل من اجللسة وأدار. املدني اجملتمع ومنظمات احلكومية

 سووالسيدة  تافتس؛ جامعةيف  التغذيةوسياسات  علومل فريدمانالتابع لكلية  الدولي فينشتاين مركزيف  البحوث ومدير

 املدير، (François Grunewald)غرونفالد  فرانسواو ؛الفاو رفيعة املستوى يف رامجمسؤولة ب ،(Sue Lautze)لوتز 

يف مديرية  اتالسياسشعبة  ةرئيس ،(Alexandra Trzeciak-Duval) وفالد والكسندرا ؛URD موعةجمل التنفيذي

اليت تناولت و ،للمنتدى النهائية اجللسةبينما أدر . االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاوناإلمنائي يف منظمة  لتعاونا

 الرفيعة الفرقة منسق ،(David Nabarro) نابارو ديفيدالسيد  ،"العمل برنامج"عناصر بشأن وضعت و" آفاق املستقبل"

 .والتغذية الغذائي ألمناملعين با العام لألمني اخلاص واملمثل العامل يف الغذائي األمن بأزمة املعنية املستوى

 على االطالع وميكن. نتائجما مت التوصل إليه من هم أل وملخصمنتدى اخلرباء  عن عامة حملةترد أدناه و- 1

 http://www.fao.org/cfs/cfs-home/hlef-home/ar: العنوان التالي على املنتدىبشأن  التفاصيل من زيدامل

 حملة عامة عن منتدى اخلرباء -ثانيا

 ملناقشة الرئيسيني املصلحة وأصحاب للخرباء فضاء مفتوح توفريملنتدى اخلرباء يف  لرئيسيمتثل اهلدف ا- 4

ربنامج ل وعناصر اختاذها جيب اليت اإلجراءات ولتحديد املمتدة األزمات ظل يف الغذائي األمن انعدامب املتعلقة القضايا

 لزيادة السياسات وارحلو للتشاور فرصةأتاح املنتدى  ذلك، إىل وباإلضافة. تنظر فيها اللجنة يف نهاية املطاف عمل

 .مناسب بشكل املمتدة األزمات حاالت يف والتغذية الغذائي األمنعاجلة مل التعاونية اجلهود وتعزيز التفاهم

 األمن يجمال يف ونوأكادميي نشارك فيها ممارسو للخرباء تفاعليةنقاشات  مخسة منمنتدى اخلرباء  تألفو -7

وجتارب  اتربخب يتمتعون املدني اجملتمع ون عنوممثل ،ونواإلقليمي ونالوطني السياسات ووواضع السالم، وبناء الغذائي

 فريق معحبرية  نواملشاركوتفاعل . متدةامل لألزمات األخرى واألبعاد الغذائي األمن انعدام بنيعالقة ال معاجلة يف خاصة

إحاطات  أربعمعلومات من خالل  لمنتدىقدمت لو. خرباء فريق لكل يةفقواالت قاطالن ونشرفاملو رؤساءخلص الو اخلرباء

 هذه ووضعت. 3املمتدة األزمات سياق يف الغذائي األمن انعدام عاجلةتعلق مبي فيما للمناقشةساسة احل القضاياخّلصت 

باإلضافة إىل  اجملال هذا يف نيرائدوخرباء  نيممارس من تأليف أساسية معلوماتوثائق  جمموعة منانطالقا  اإلحاطات

 .0250 حزيران/يونيو 02-02الفاو  خالل الفرتة  يف يومنينظمت على مدى  املؤلفني هؤالء بني فيماتقنية  مشاورة نتائج

 وتبعاته املمتدة األزمات ظل يف الغذائي األمن انعدام أسباب: 1 اخلرباء فريق

 األزمات يف املوجودة والتبعات األسباب من ومتداخلة معقدة جمموعة األولاخلرباء  فريقحبثت جلسة  -2

 الرئيسية اجلوانببشأن  للتفاهم اشرتكبرناجما م للمشاركني وقدمت ،(اإلنسان صنع منبيئية أو  كانتأ سواء) املمتدة

على )تتشاطر قواسم مشرتكة  ممتدة أزماتبلدان اليت تشهد ال أن على عام اتفاقوساد . املمتدة األزمات يف الغذائي لألمن

 يةالسياساالستجابات  من مماثلة جمموعةستلزم وت ،(2010 حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل يف مفصلحنو ما هو 

 اجلذرية األسباب فهم أجل نم لكل سياق على حدة حتليلجراء إل اآلراء يف وافقولكن انبثق ت. الصلة ذاتوالتنفيذية 

على األجلني  االحتياجاتلتلبية  متكاملة اسرتاتيجياترسم و استجاباتوضع ول فعال بشكلاملوجودة يف أي أزمة ممتدة 

                                                           
3
جبميع لغات األمم املتحدة، يف حني  /http://www.fao.org/cfs/cfs-home/hlef-home/en :إن اإلحاطات متاحة على العنوان التالي  

 .فر وثائق املعلومات األساسية باللغة اإلجنليزية فحسباتتو

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/hlef-home/ar/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/hlef-home/en/
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 لكيةوأكد على ضرورة بناء امل اإلقليمية،امللكية القطرية و تعزيز أهمية علىكما شدد فريق اخلرباء . القصري والطويل

 دواتينبغي ألكما . املدني اجملتمع ذلك يف مبا ةاحمللي ةالفاعلاجلهات  من جمموعةإسهامات و التشاورباالستناد إىل 

 املصلحة صحابأ وامللكية متعددة البلد داخلامللكية  تعززموزعة بطريقة و األبعاد متعددة تكونأن  لتحليلا وعمليات

 .على السواء الالزمة لالستجابات التخطيط وعملية أزمة حالة كل فهمحتسني  عمليةل

 مع شاشةاهل/وكمةواحل الغذائي األمنعالقة القوية القائمة بني ال على قيعلأيضا بت األولاخلرباء  فريقوقام - 2

 كبري حد إىلتوقفان ي واستدامتها الغذائي األمنإجراءات  جناح أنوشدد على . واملشاركنيفريق اخلرباء  أعضاء من عدد

 أن ميكن انفسه الغذائي األمنإجراءات  نوساد توافق يف اآلراء بأ. والشرعية لثقةإىل التمتع با احلكوماتتوصل  على

ينبغي  وبالتالي ،(استيعاب اجلميعو الشفافية مبادئ اعتماد خالل من املثال سبيل على) جيابيةاإل ةكمواحل يف تسهم

. املمتدة األزمات" بشأن" أيضا ولكن "أثناء" فقط ليس لعملإىل ا تسعى أن الغذائي األمنيف جمال  الفاعلة لجهاتل

األوسع نطاقا اليت تعاجل  االستجابات من جزءاأن تشكل  الغذائي األمنذات الصلة ب إلجراءاتل ينبغي أخرى، وبصيغة

 ،4مؤخرا حتت إطار االتفاق اجلديد التقييمات القطرية اليت أجريت حددت وقد. متدة وأن تساهم فيهااملاألزمات 

. وأحد السبل للخروج منها هشاشةأحد األسباب اجلذرية لل بصفته الغذائي األمن ،"شاشةاهل اتتقييم" باسم واملعروفة

 حمددة فرصة إىل وأشار اهلشاشة/وكمةواحل الغذائي األمن بنيالقائمة  املتبادلة العالقة أهمية علىأيضا  ذلك أكدو

 .املستقبل يفختاذ إجراءات ال

اليت غالبا ما تعترب  – والعنفنـزاعات وال الغذائي األمن بنيالقائمة  الروابطعلى أيضا  الضوء طيسلمت تو- 52

 حتقيق يفلإلسهام  الغذائي ألمنل مجابروضع لاملتاحة  فرصالإىل  ريأش كما. املمتدة ألزماترئيسية لالاخلصائص  حدىإ

باإلضافة إىل ضرورة بلورة سبل كفيلة  والثقة، واإلدماج االجتماعيالحم الت تعزز أنشطة خالل من السالم بناء أهداف

 خلصو(. احلماية على الرتكيز وضمان" عدم إحلاق الضرر"مبادئ  جتاوز أي) "الغذائي األمن" مجابر يف" األمن"بإدراج 

توفري  أجل من الغذائي األمن حتليلجيب أن تكمل  السياسي االقتصاد وتقييماتنـزاعات ال حتليل أن إىل املشاركون

 املبادرات يف الربامج تلك اجرإدضمان ل وكذلك ها بشكل مناسبوتنفيذ الغذائي األمن برامج لتصميماملعلومات الالزمة 

 .شاشةمعاجلة اهلو السالمإىل تشجيع  اليت ترمي نطاقا األوسع

نظرا  املمتدة األزمات لتحديد للتحليل كوحدة البلدان استخداميف  والضعف القوةمواطن  أيضا املشاركون ناقشو- 55

ورغم ذلك، . أو حتتويها الوطنية احلدودغالبا ما ال حتددها  طويلة لفرتاتاليت ممتدة  أو/و املتكررة األزمات هذهإىل أن 

 .البياناتاملتعلقة ب قيودال بسبب الوطين املستوىعلى  قتصرفإن حتليل حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل ا

 مباأو استدامة أزمات ممتدة /ميكن أن تؤدي إىل بداية و – األخرى العوامل من اعددأثار املشاركون  وأخريا،- 50

 .واالقتصادية االجتماعية املساواة وعدم األراضي، وتوزيع املناخ، تغري ذلك يف

  

                                                           
4
مشاركة لل جديد عاملي جهوت بشأن ااتفاق الدولية واملنظماتبلدان ال من عددقر أ سان،بو يف املعونة فعالية بشأن املستوى الرفيع الرابع املنتدىخالل   

 االقتصاديةواألسس  واألمن والعدالة الشرعية السياسة - أهداف مخسة اهلشة الدولمشاركة يف دعم لل اجلديدوحيدد االتفاق . اهلشة الدوليف دعم 
 :التالي اإللكرتوني املوقع إىل الرجوع يرجى. اهلشة الدول يف األولوياتبراز إل – واخلدمات واإليرادات

http://www.oecd.org/international%20dialogue/anewdealforengagementinfragilestates.htm 

http://www.oecd.org/international%20dialogue/anewdealforengagementinfragilestates.htm
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 إلحداث التغيري حمفزات: واحلوكمة والتحديات املتعلقة بالسياسات الفرص :2 فريق اخلرباء

 وغري الرمسية املؤسسات يف ونظر املمتدة، األزمات يف والسياسة ةكمواحل دور الثانياخلرباء  فريقاستكشف - 53

. ةكمواحل نظم تعزيز ىلادفة إاهل اجلهودمدى أهمية  على املشاركون واتفق. واحمللي الوطين الصعيدين على الرمسية

 ملعاجلة جهودوازاة مب اتالسياسو ةكمواحليف جمالي  تضافرةة اختاذ إجراءات مربضرو النطاق واسع توافق هناك كانو

 املركزية احلكومة كيانات دعمبتجاوز  حاسم بشكل ةكمواحلذات الصلة ب اجلهود قيامبضرورة و الغذائي األمن انعدام

 .الريفيةيف املناطق  العيش سبل على تؤثر اليت واملؤسسات املصلحة أصحاب من واسعة موعةإشراكها جملو

 ظل يف الغذائي األمن انعدام معاجلةعلى  تعملاليت  الفاعلة اجلهات من العديد أنعلما ب املشاركونوأخذ - 54

. اتسياسالو ةكمواحلالقضايا الواسعة النطاق املتعلقة ب معاجلة عن املسؤولة الرئيسيةاجلهات  ليست املمتدة األزمات

 وحتليل ةكمواحلوالتوجيهات القائمة بشأن  األدوات من تعلمأن ت الغذائي األمنيف جمال  الفاعلة لجهاتل كنلكن ميو

 متى بشأن الرئيسية القرارات توجيهو الغذائي األمناخلاصة بوضع برامج  جهودهامن أجل إثراء  السياسياالقتصاد 

 برامج استخدام فرصبني  القرارات هذهوترتاوح . اتالسياسذات الصلة باحلوكمة و القضايايف  االخنراطميكن  وكيف

 احملتملةوالضرورة  التقليدية، االجتماعية احلماية آليات دعم أو االجتماعي املال رأس لبناء كوسيلة الغذائي األمن

 .ةالعسكري الفاعلة اجلهات معلالشرتاك 

 يف الغذائي األمن انعدام ملعاجلة هاحتسينبغي ناليت ي الرئيسية اجملاالت بعض على أيضا شاتانقال ركزتو- 51

جتاوز  أي) الستثمارل/لتمويلل واستقرارا مرونة أكثر هجُنعتماد ا ضرورة: منها ،بشكل أفضل املمتدة األزمات ظل

 قبل ما حلامر يف االستثمار مستويات تقلبفيف حدة ختباإلضافة إىل  منائياإل تمويلوال اإلنسانياالنقسام بني التمويل 

ضرورة إنشاء و ،(املتكاملة واالسرتاتيجيات شرتكامل تحليلال أي) التنسيق عزيزضرورة تو ،(هاوبعد هاوأثناءاألزمات 

مع  التكيف على املمارسني ملساعدة تصمم اليت الرصد ونظم النتائجحتسني تعقب  أي) ةالفعال الرصد أنظمة من ملزيدا

 (.واالستجابة هلا بسرعة املتغرية سياقاتال

 الدولي القانوناحرتام وتطبيق  ضمان آليات ودعم تعزيزإىل  حاجة هناكف. املساءلة أهمية علىشديد الت متكما - 54

األهداف  بعدما  حوارضمن  املساءلة لتعزيز تملةاحمل فرصةال إىل املشاركون أشار ذلك،عالوة على و. اإلنسانية واملبادئ

 .الدولة وبناء السالمأهداف بناء  بناءاإلمنائية لأللفية بشأن 

 األزماتظل  يفعلى مواجهة الصعاب  احمللية واملؤسسات اجملتمعاتواألسر و األفراد قدرة: 1 فريق اخلرباء

 املمتدة

على مواجهة  الضعيفةموعات اجملاألشخاص املستضعفني و قدرة تآكلأن تؤدي إىل  إىل املمتدة األزمات تنزع- 57

اليت تشوبها  املمتدة ألزماتل ميكنو. فتكّيلل غري مستدامة اسرتاتيجياتإىل اعتماد  األحيانيف غالب فضي وت ،الصعاب

 الطويلة اآلثار سيما ال) لألفراداألحيان بالنسبة  أغلبيف  مضرةويتعذر قلب مسارها  تغيريات حتدثالنزاعات أن 

الطرق  مفرتقهي يف  الصعاب مواجهة علىالقدرة توجد و. واجملتمعات واملؤسسات( التغذية سوءاملرتتبة على  األجل

 سعىت الصعاب مواجهة إىل القدرة على ةاملستند نهجفال. والربامج اليت تراعي النزاعات املخاطر القائمة على مجاالرب بني

مستقبال  بينت النتعاشل اسرتاتيجياتووضع  طويلة فرتات مدى على أزمةملواجهة  متفاعلةو مبتكرةإىل إجياد قدرات 
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 علىالربامج املرتكزة على القدرة  قيمةالفريق مدى  اهذ حبث احلقائق، من موعةذه اجمله بالنظر إىلو. أمانا أكثر

 .الصعاب مواجهة

 ألزماتل والسياقية ةاحملليالطبيعة  الصعاب مواجهة سرتاتيجياتال والسياقية ةاحملليوتعكس الطبيعة - 52

 جتاهبا فصاعدا، الفرد مستوى من الصعاب مواجهة إىل القدرة على لنظرضرورة ا بشأن اآلراء يف قوي توافقوساد . انفسه

الربامج اليت تبين القدرة  استناد ضمان إىل احلاجةجرى التشديد على  ذلك،فضال عن و. واملؤسسات واألسر اجملتمعات

 .احملليني السكان واحتياجات مواجهة الصعاب واسرتاتيجيات املخاطر فهم ىلإو ىل الطلبإ الصعاب مواجهة على

 مواجهة القدرة على سلمُت: التاليةعوامل لل الصعاب مواجهة القدرة على مفهوم قيمةمبدى  املشاركون وأقر- 52

 القصري األجلاالحتياجات على  على الرتكيزإىل  الصعاب مواجهة تؤدي القدرة على ؛جهات فاعلة األفرادبأن  الصعاب

 بني الشراكات من وخمتلفة جديدة اأنواع الصعاب مواجهة القدرة علىحتفز  ؛يف آن واحد األجل طويلة ستثماراتواال

 وأشار. منائيةواإللألغراض اإلنسانية  التمويل مصادر بني احلواجز كسرعلى  ساعدتو املتعددين؛ املصلحة أصحاب

يف جمال  مبتكرة تغيرياتحدثت أقد  الصعاب مواجهة القدرة على على تركز اليت مجاالربأن  كيفإىل  أيضا املشاركون

يف  رونةاملتيح قدرا أكرب من ي والذي الدولية للتنمية األمريكية الوكالةات الذي تتبعه األزم مغري نهج مثل)التمويل 

 معاالشرتاك : الصعاب مواجهة القدرة على علىتركز  مجابرعن اعتماد  تنشأاليت  خرىاأل فرصوتشمل ال(. التمويل

 وخلق الصعاب مواجهةاألفراد واألسر على  قدرةتعزيز ل أساسي كعامل املرأة متكني ودعم اخلاص؛ والقطاع األسواق

وغري  واملياه، املناخ تغري أي) خمتلفة وقطرية دولية فاعلة جهاتاليت تعمل فيها  القطاعات بني التآزرأوجه  من املزيد

 (.ذلك

برنامج  إىل ستنادباال ،الصعاب مواجهة القدرة على مفهوم حول اتممارس جمتمعإنشاء  قيمةب الفريق هذاقر وأ- 02

 مواجهة على القدرة لبناء اجلديد النهج بشأن خلصةاملست والدروس واألدوات البياناتجيمع  أن شأنه من املعرفةبادل لت

 .املمتدة األزماتظل  يف الصعاب

 التجربة املستخلصة من الدروس: تدةمامل أو املتكررة األزمات دورات لكسر شراكات بناء :1 فريق اخلرباء

 البلدان ملساعدة الشراكاتإقامة  كيفيةخلصة حمددة بشأن مست دروس لتبادل فرصة الرابعاخلرباء  فريق أتاح- 05

 طرائقيف  كبري تقدمي إحراز رمفاده أنه من الضرو اآلراء يف قوي توافق هناك كانو. املمتدة األزمات من اخلروج على

 أعضاء حددو. املقبل العقد يف ات املمتدة ونتائج ذلكاألزم يف الغذائي األمن لتعزيز والقطرية الدولية جلهودا مشاركة

 األزمات ظل يف الغذائي األمن انعدام معاجلة يتها يففعال ثبتت للعمل جديدةسبال و الشراكات من خمتلفة اأنواع الفريق

وتكتسي . شاركةامل شروط لتغيري مناذج تكون أن وميكن( ممتدة أزمات إىل الصدماتاحلؤول دون حتول  أو) املمتدة

 األزمات وراء الكامنة األسباب أيضا ولكنليس التبعات الفورية فحسب  عاجلةمب الفاعلة اجلهات مجيعالتزام ضرورة 

 الفاعلة اجلهاتعلى  جيب ذلك، على وعالوة. الشراكة من اجلديدة النماذج هلذهبالنسبة  حامسةأهمية  ،املمتدة

 االستثمار أي)بها  لتنبؤاليت ميكن ا حتياجاتالا لتلبيةبشكل أكرب  به التنبؤ ميكن دعم بتقديم االلتزامالدولية والقطرية 

 (.مستقرة أمان شبكة أنظمة يف

 بطريقة واحمللية الوطنية واملؤسسات الفاعلة اجلهات دعم إىل احلاجة بشأن اآلراء يف قوي توافقانبثق وقد - 00

ويكمن أحد العوامل الرئيسية . الغذائي األمن انعدام ملعاجلة اخلاصة قدراتها وبناء الالزمة اإلجراءات اختاذ من امتكنه
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 مجاالربوعمليات وضع  نظمصلب  يف - سواءال على واجملتمعات األفراد - األساسيني املصلحة أصحاب لذلك يف إبقاء

 لدعم العنايةأن تولي ما يكفي من  املمتدة األزماتظل  يف الدولة بناء تعزيز إىل الرامية لجهودوينبغي ل .واملساءلة

خلق  إىل املشاركون دعاو. وبنائها الصعاب مواجهة القدرة على وحلماية احمللية اجملتمعات داخل والقدرات املؤسسات

شراكة و ،اجلديدالتفاق اعلى سبيل املثال ) واإلقليمي العاملي الصعيدين على اجلارية اجلهود بني التآزر أوجه

 املشرتكة الدائمة اللجنةو بالتنمية، املعنية الدولية احلكومية اهليئةو أفريقيا، يف الزراعية للتنمية الشامل الربنامج/نيباد

 معالناجحة  ديدةسبل العمل اجل تكرار ينبغيكما (. وغري ذلك ،السهل منطقة يف اجلفاف ملكافحة الدول بني

 يفالذي أجرته الفاو  تحليلال/تكاملةامل سرتاتيجياتاال مثال)ذلك  أمكن حيثما الشركاء، من خمتلفة جمموعات

واعتربت (. إثيوبيا/الدولية للتنمية األمريكية الوكالة أو ؛للطفولة املتحدة األمم منظمة/العاملي األغذية برنامج/الصومال

 املصلحة وأصحاب( ومنظماتهم املزارعني خاصة) اخلاص القطاع مع راكاتبإنشاء ش وضحبشكل أ القيام إىل حلاجةا

 .أنها أمر حاسم األهمية ،عامة بصفة املدني واجملتمع ،(غري ذلكو والرعاة، األصلية، والشعوب النساء أي) نياملهمش

 واألمن التغذية بنيعلى الرابط املهم للغاية  املستفادة، الدروسشتهم مناقيف املنتدى، لدى  املشاركون أكدو- 03

 تكون أننبغي ي التغذية أن والوطين اإلقليمي املستويني على نواملمارسو واخلرباء املاحنة اجلهاتوأكدت كل . الغذائي

 أن إىل وخلصوا. الصعاب مواجهة برنامج القدرة على من كجزءيضطلع بها  اليت مجاوالرب التحليل يفحموريا  جزءا

 االسرتاتيجيات مجيع منمركزيا  جزءا تكون أن ينبغي - الشراكات على هاوآثار - التغذيةمعاجلة  إىلادفة اهل اجلهود

 .املمتدة األزمات ملعاجلة املستقبليف 

 أقركما . واألهداف املشرتكة والقيم واملرونة الثقة: الفعالة للشراكات التالية األساسية املتطلبات حتديد ومت- 04

 تنفيذ ضمانعلى غرار  ذاته حد يف حتدياشكل ي والقطاعات املؤسساتفيما بني  التعاونزيز أواصر تع أنب املشاركون

 حتديات األحيانغالب  يف شكلأن ضيق الوقت ي املنتدى وأكد. ةفعالوبطريقة  املناسب الوقت يفيف امليدان  لربامجا

منتدى  خالل منالقيمة اليت أنشئت  املصلحة أصحاب شبكة وتوسيع لتعزيز امللحة احلاجة علىشدد و للغاية صعبة

 .مستدامة نتائج تحققت حتى جديدة بطرق معا العملب مجاعيااللتزام بشكل  اخلرباء بهدف

 برنامج عملوضع ل عناصر :آفاق املستقبل: 1 فريق اخلرباء

ها فرق اخلرباء األربعة تيت حددال والتوصياتخصص فريق اخلرباء األخري لالستفادة من املبادئ واألفكار - 01

 يف الغذائي األمن انعدام معاجلة مسألةبشأن  الزخمتوفري  ضمنست يتبالغة األهمية الال اإلجراءات حتديد بهدفاألوىل 

 املتعلقة السياقية االختالفات رغم مشرتكةوعوائق  خصائصمثة  أنهعلى  نوواملشارك اخلرباءوأكد . املمتدة األزماتظل 

برنامج  وضعبشدة إىل  املشرتكة القواسم هذهوتدعو . املمتدة األزمات ظل يف الغذائي األمن انعدامبالعوامل الكامنة وراء 

 ةواإلقليمي ةالعاملي ياتاملستو لىجراءات عاإل لتوجيه -املصلحة أصحاب آراءواسع يف  توافقيستند إىل  – عمل

 أزماتاليت تشهد  بلدانال يف الغذائي األمن انعدام"عبارة  بشأن ةمكنامل ةسياسيحول التصورات ال نقاش ودار. ةوالوطني

إال أن اللجنة أقرت . بديلة مصطلحات حتبذ قد الوطنية احلكومات كانت إذا عما املشاركني بعضوتساءل  ،"ممتدة

 كما يف دورتيها السادسة والثالثني والسابعة والثالثني، "ممتدة أزماتاليت تشهد  بلدانال يف الغذائي األمن انعدام"عبارة 

 تحليالتالعبارة ب هذه رتبطت لك،عالوة على ذو. 0252ها األدبيات السابقة وحالة انعدام األمن الغذائي غتاص
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 تكافح اليت البلدان تتقامسها اليتعوائق وال صائصاخل أن إىل املشاركون وأشار. حمددة وعمليات وإجراءات سياساتو

 .وليس العبارة املستخدمة همت اليتللغاية هي  صعبة بيئات يف الغذائي األمن حتقيق أجل من

 أصحاب خمتلف فيها نظريأن اليت ينبغي  ةاملمكن الفورية اإلجراءات من عددا واملشاركون الفريق أعضاء حددو- 04

 خرىاأل رئيسيةالعمل ال وخطط ربامجال يف جترييب، أساس على الغذائي، األمن شواغلإدراج : ذلك يف مبا املصلحة،

خمتارة  استجاباتلب ص يفالقدرة على مواجهة الصعاب  وتعزيز ،اهلشة الدول دعم يف للمشاركة االتفاق اجلديدمثل 

القصرية ) رنةامل تمويلال آلياتبشأن  جيابيةاإل رباتجوالنهوض بال املمتدة؛ األزمات ظل يف الغذائي األمن نعدامال

 ذات والتحليالتخلصة املست الدروس لتبادل املصلحة أصحابتعدد يتسم ب معرفةإنشاء برنامج للو ؛(األجلوالطويلة 

 .باملوضوع الصلة

حكم املست الغذائي األمن انعدام معاناة حتمل املمكن من يعد مله بأنعن قناعتهم  أيضابشدة  املشاركون وأعرب- 07

 من واسعة جمموعة الفريق ودعا. ممتدة أزمات نتيجةحمددة  جمتمعات/يةسكان فئات بني أو حمددة جغرافية مناطق يف

ظل  يف البلدان احتياجات ووضع تحويلية،ال عمليةيف قيادة ال ساعدةإىل امل منتدى اخلرباء يف املمثلني املصلحة أصحاب

 يرتبط الذي حكم فيهااملست الغذائي األمن انعدام معاجلةالرامية إىل  سرتاتيجياتالا ذلك يف مبا - املمتدة األزمات

 الوطنية احلكومات من املوارد استثمارنطاق  وتوسيع تحسنيب جديد التزام صدارة يف - عام بشكل اجملتمع استقرارب

تقتضي  التحويلية العملية هذهإن و. املدني واجملتمع األعمال وجمتمع اإلقليمية واهليئات الدولي واجملتمع واحمللية

 .مستدام تقدم حتقيق أجل من شراكة يفللعمل  جديدة وطرق جديدة حلوال

 مع تشاورية وبطريقة اللجنة رعاية حتت -وضع برنامج عمل  املشاركون اقرتح املناقشات، نتائج إىل استناداو- 02

 :التالية العناصريستند إىل  – الرئيسيني املصلحة أصحاب مجيع

 األهمية؛ من األمور البالغة االستجابة اسرتاتيجيات عن واملساءلة القطرية امللكية اإلقرار بأن •

على  ممتدة أزماتاليت تشهد  البلدان مساعدة يف اإلقليمية اهليئاتؤديه ت الذيالداعم  بالدور اإلقرار •

 ؛ة اخلاصة بهاكمواحل وإصالح التنميةخطط  يف الغذائي األمنإدراج 

 معاجلة يف اخلاص والقطاع املدني واجملتمع احمللية االجتماعية املؤسسات مساهمات بأهمية اإلقرار •

 املمتدة؛ األزمات ظل يف الغذائي األمن انعدام وراء الكامنة األسباب

 ظل يف الغذائي األمن معاجلة يف األهمية للحوكمة واهلشاشة وعمليات بناء السالم احلاسم بالدور اإلقرار •

 وتسوية الدولة هشاشة معاجلة يف الغذائي مبساهمة األمن النقيض من ذلك، وعلى املمتدة، األزمات

 :اخلصوص وجه وعلى.النزاعات

o  كاملبشكل الغذائي  األمنذات الصلة ب التخطيطعمليات و واالستثمارات عتباراتالايتعني إدراج 

 إىل ةدفااهل -اهلشة الدول دعم يف للمشاركة االتفاق اجلديد مثل - ألخرىا الرئيسية املبادرات يف

نزاعات الو شاشةاهل حاالت يف الضعفحالة و الفقر من احلدباإلضافة إىل  والدولة السالمبناء 

 ؛ةكمواحل ضعفو

o  مثل ،الصلة ذات التحليلية األطريف  الصلة ذات التحليلية واألدوات الغذائي األمنيتعني إدراج 

 الدولة؛ هشاشة تقييمات أو ،النزاعات/سياسياالقتصادي ال والتحليل السالم بناء
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 واالحتياجات تتناسب ووسائل استثمار واستقرارا واستجابة مرونة بضرورة وضع آليات متويل أكثر اإلقرار •

 االسرتاتيجيات يف يف املوارد التشاورية أن تشرك الشركاء للعملية وينبغي. املمتدة األزمات احملددة حلاالت

 لبلوغ ذلك؛ احملددة واإلجراءات

عزز ي واقعيةال هدافاألو النتائج على القائمة هجالُن إىل داستنباال األولوياترتيب اإلجراءات حبسب ت •

 املمتدة؛ األزمات سياقات يف ئيغذامن الاأل على تركز اليتعن اإلجراءات  املصلحة أصحاب مجيع مساءلة

 اسرتاتيجياتمن أجل وضع  "برامج بناء القدرة على مواجهة الصعاب" تتيحها اليت الفرصب اإلقرار •

 املمتدة األزمات سياقات أ يفنشيت تال ة األجلالقصرياحتياجات األمن الغذائي  ملعاجلة متكاملة وبرامج

 املمتدة؛ األزمات ظل يف الغذائي األمن انعدام وراء الكامنةالطويلة األجل  اهليكلية واألسباب

 السياسات الوطنيني وصانعي املمارسني بنيفيما  واخلربات املعرفة لتبادل برنامج وضع إمكانية •

 الغذائي األمن انعداميف جمال  ونعملالذين ي املوارديف  والشركاء الدولية الوكاالتباإلضافة إىل  ،نيقليمياإلو

 االستجابة؛ اسرتاتيجيات يف املنهجي التعلمإدراج  بهدف املمتدة األزمات ظل يف

 أن ميكن اليت( نيملعنيجانب أصحاب املصلحة ا من)املبكرة و تحضرييةوال وقائيةال جراءاتاإل استكشاف •

 اآلثارحدة  من تخفيففضال عن ال ممتدة أزماتإىل  الصدماتعلى احلؤول دون حتول  البلدان تساعد

 ؛امنه مفر الاليت  لصدماتاملرتتبة عن ا السلبية

 :ما يلي فزحي أن شأنه من حتويليرنامج بضرورة وضع  •

 املمتدة؛ زماتألالكامنة وراء ا األبعاد تعددةامل ألسبابا فهمزيادة  (أ) 

 اجلذرية األسباب حتديدعلى  للمساعدة فعالية أكثر حتليلية أدواتبادل وتاستحداث  يف االستمرار (ب)

 املتنوعة؛ اجلذرية األسباب ذهعاجلة هملفنية وال السياسية الستجاباتل واملزج املناسب

 املستويات على منسقةإجراءات و املمتدة األزماتظل  يف شراكة يف للعمل ديدةوسائل ج تنفيذ (ج)

 واحمللية؛ والوطنية واإلقليمية العاملية

 وانتشار املمتدة األزمات من املتضررة البلدان عدداحملرز يف ختفيض  العام التقدم رصد حتسني (د)

وسع أ مبادرات مع والشراكة التكامل خالل من ذلك يف مبا البلدان، تلك يف الغذائي األمن انعدام

 .هوحتليل الغذائي األمن انعدام رصدتتعلق ب نطاقا

 خمتلفمن  دعمالإىل تأمني  أيضا تسعىمتاما  شاملةو يةتشاورعملية  خالل من عملبرنامج  وضع 

جمموعة  مثل) ةوالعاملي ةواإلقليمي ةالوطنيصعد ال علىوعمليات السياسة العامة  السياسية العمليات

 ،ياألفريق االحتادو أفريقيا يف الزراعية للتنمية الشامل الربنامجو ،السبع اهلشة الدول جمموعة ،العشرين

 (غري ذلكو

 


