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 تمھید 
 ] الصفر المسودة في العالمیة والمشاورة العضویة المفتوحة العمل مجموعة تنظر أن بعد سیصاغ[
 

  المنطقي واألساس الخلفیة
 األمن في مباشراً  تأثیراً  اإلنسان صنع من التي وتلك الطبیعیة الكوارث تؤثر أن یمكن  -1

 المحلیة والمجتمعات المنكشفین باألشخاص یتعلق فیما خصوصاً  والتغذیة، الغذائي
 ،األغذیة وأزمات المالیة األزمات فاقمت األخیرة، السنوات وفي. المخاطر على المنكشفة

 القرن منطقة في المتكرر الجفاف مثل من النطاق، الواسعة اإلنسانیة األزمات عن فضالً 
 .المخاطر على االنكشاف ھذا الساحل، ومنطقة األفریقي

 
 في خاص بشكل ویتواصالن نطاقھما ویتسع التغذیة وسوء الغذائي األمن انعدام حدة تشتد  -2

 في الغذائي األمن انعدام لحالة اعتُمدت التي المعاییر إلى  واستناداً . الممتدة األزمة حاالت
 ممتدة أزمات تعیش التي 2012في عام  السكان لمجموعات التقریبي العدد كان ii 2010 عام
 2010 عامي بین التغذیة نقص من تقریباً  ملیوناً  129 بینھم من عانى نسمة، ملیون 366

 ذلك وشّكل). بیانات عنھا تتوفر ال التي للبلدان متحفظة تقدیرات ذلك ویشمل( 2012و
 یزید ما أو الغذائي، األمن انعدام یعانون الذین لألشخاص العالمي المجموع خمس تقریباً 
 أن حالیاً  ویقّدر. بالحسبان والصین الھند أخذ دون المجموع من المائة في 40 عن قلیال

 عام في الغذائي األمن انعدام یعاني الساحل منطقة في أشخاص ثمانیة كل بین من واحداً 
 في نسمة ملیون 11.3 الـ عن ھائلة زیادة ذلك ویشكل - نسمة ملیون 20.2 تقریباً  أي ،2014

  iii.2013 عام
 
 المائة، في 35 الممتدة األزمة حاالت في التغذیة نقص انتشار متوسط كان ،2012 عام في  -3

 بقیة في المتوسط في المائة في 15و مجتمعتین، والھند الصین في المائة في 14 نسبةب مقارنة
 .النامي العالم

 
 "الممتدة األزمة حالة"و "الممتدة األزمة سیاق" مصطلحات تستخدم الوثیقة، ھذه ألغراض  -4

 مع معینة، أساسیة خصائص في تشترك وحاالت سیاقات لتصف تبادلیاً  "الممتدة األزمة"و
 .عالمیاً  علیھ متفق تعریف ھناك لیس بأنھ نفسھ الوقت في اإلقرار

 
 لیست أنھ بالضرورة ھنا المدرجة الخواص من أكثر أو واحدة خاصیة وجود عدم یعني ال  -5

. الممتدة األزمة وحدھا تحدد وحیدة سمة ھناك لیست أنھ كما ممتدة، أزمة حالة ھناك
 طبیعیة أو/و اإلنسان صنع من وكوارث متعددة؛ كامنة أسباب وجود الخصائص وتشمل

 ونظم ضعیفة؛ وحوكمة األمن؛ انعدام أو/و وصراعاً  طویلة؛ زمنیة فترة أو ومدة متكررة؛
 زراعیاً  ونمواً  سیئة؛ غذائي أمن ونتائج المخاطر؛ على ومنكشفة مستدامة غیر معیشة سبل

. الحاسمة القضایا معالجة على محدودة رسمیة غیر أو/و عامة مؤسسیة وقدرات ضعیفا؛
 iv.الممتدة األزمة حاالت بین التجانس عدم من كبیرة درجة ھناك ولذا

 
 ال وقد مناطق أو دولة من معینة جغرافیة منطقة على مقتصرة الممتدة األزمة تكون قد  -6

 وإقلیمیة دولیة وتأثیرات جوانب الممتدة لألزمات تكون قد كما جمیعا، السكان على تؤثر
 . للحدود وعابرة

 
 السیاسات أن) جیم الملحق انظر( أخرى أدلة ومصادر التقییمات من العدید أظھر  -7

 األمن النعدام التصدي في األحیان من كثیر في فّعالة غیر حالیاً  الموجودة واإلجراءات
 . الممتدة األزمة حاالت في التغذیة وسوء الغذائي
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 تلبیة على الضیق التركیز: واإلجراءات السیاسات في الرئیسیة القصور أوجھ بعض یشمل  -8

 على القدرة وعلى الكامنة األسباب على المحدود والتأثیر األغذیة؛ من الفوریة االحتیاجات
 التي خارجیاً  المدفوعة والتدخالت المحدد؛ السیاق إلى االلتفات وسوء الصدمات؛ مقاومة

 المحلیة؛ والمؤسسات واالستراتیجیات واالحتیاجات والقدرات األولویات تضعف أن یمكن
 حاالت في المساعدة تقدیم في وخصوصاً  تأخرھا، أو لالستجابات السيء والتوقیت
 .مبكر إلنذار استجابة الطوارئ

 
 الوجھات تحلیل في كاإلخفاق( النطاق الضیق التحلیل: القصور أوجھ أسباب تشمل  -9

 المجتمعات بدعم االلتزام إلى واالفتقار ؛)الكامنة واألسباب الحالیة والقدرات التاریخیة
 الراسخة؛ الخاصة والمؤسسیة والسیاسیة التجاریة والمصالح سیاسیاً؛ المھمشة المحلیة

 اإلنساني العمل مجال في الفاعلة الجھات بین والعملیاتي والمفاھیمي المؤسسي واالنقسام
 بالحسبان). والصمود التكیف دعم أخذ في اإلخفاق مثالً،( واإلنمائي

 
 تلبیة فلیست. واإلجراءات السیاسات في ھذه القصور أوجھ معالجة في مصلحة للجمیع  -10

 بل فحسب، األساسیة اإلنسان حقوق من حقاً  المستدامة المعیشة وسبل للغذاء فرد كل حاجة
 .الجمیع واستقرار والسالم االقتصادي النمو على آثار ذلك في الفشل على تترتب أیضاً 

 
 انعدام لمعالجة شامل نھج اتباع لضمان واإلجراءات السیاسات في تحّول إلى حاجة ھناك  -11

 الغذاء حاجات فحسب یلبي ال الممتدة، األزمة حاالت في التغذیة وسوء الغذائي األمن
 ویعالج الغذائیة والنظم المعیشة سبل وصمود تكیف یبني أیضاً  لكنھ األجل، قصیرة الفوریة
 .الكامنة األسباب

 
 األزمة حاالت في واإلجراءات والتغذیة الغذائي األمن لسیاسات العدیدة التقییمات قّدمت  -12

 :یلي ما تشمل الحاالت، ھذه تحویل سبل عن متماسكة توصیات الممتدة
 

 المتعددین الشأن أصحاب نظر وجھة من واالستجابات األوضاع تحلیل تعزیز 
 منھ؛ وللحمایة السیاسي القرار لصنع مسبق كشرط

 فيوالصمود  التكیف على القدرة وبناء الكامنة لألسباب التصدي إجراءات دمج 
 وبرامجھا؛ التنمیة سیاسات

 وتوسیع الموجودة االجتماعیة الحمایة برامج في االستثمار لألزمات، االستجابة في 
 نطاقھا؛

 والقدرات والمؤسسات السیاسات فھم اإلنسانیة االستجابات ینّور أن ضمان 
 الموجودة؛

 مناسبة إجراءات اتخاذ لضمان الطوارئ حاالت في االستجابة خیارات تنویع 
 للسیاق؛

 االستجابة تستطیع اإلنسانیة المساعدة مجال في الفاعلة الجھات أن من التأكد 
 اإلنسانیة؛ للمبادئ وفقا والعمل بسرعة

 إلنفاقھا أموال تجمیع مثالً ( األموال إنفاق عن السیاسي القرار صنع عملیة إقصاء 
 ؛)المبكر اإلنذار مؤشرات في للتغیرات وفقاً  تلقائیاً 

 الوقایة عن المتأتیة واألمنیة واالقتصادیة االجتماعیة للمنافع العام الوعي رفع 
 .المبكر والتدخل والتخفیف
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 علیھا المتفق باإلجراءات المتعلقة األدلة إلى تستند التي المبادئ تمثل الوثیقة، ھذه في  -13
 واإلجراءات السیاسات من العدید قصور أوجھ على اآلراء في وتوافقاً  سیاسیاً  إقراراً 

 من كافیة أدلة ھناك المالحق، في مبین ھو وكما. مختلف بشكل بھ القیام یلزم وما الموجودة
 وتھدف. ممكن أمر النھج في التغییرات ھذه مثل أن االستنتاج ىإل تفضي العملیة الخبرة

 للتحویل المطلوبین السیاسیة القیود من والتقلیل السیاسي االلتزام تعبئة إلى الوثیقة ھذه
 حاالت في التغذیة وسوء الغذائي األمن النعدام التصدي وإجراءات لسیاسات اإلیجابي

 .الممتدة األزمة
 

  والجمھور والمواءمة والنطاق والغرض الھدف
 

 الھدف
 

 األمن تحسین في المساھمة ھو العالمي الغذائي األمن لجنة عمل برنامج من العام الھدف  -14
 .الممتدة األزمة حاالت من والمتضررین لخطرل المعرضین للسكان والتغذیة الغذائي

 
 الغرض

 
 الرفیع السیاسي االلتزام تشجیع إلى العالمي الغذائي األمن لجنة عمل برنامج یسعى  -15

 :ما یليب الشأن أصحاب جمیع من المستوى
 

 معیشة سبل وبناء التغذیة، وسوء الغذائي األمن النعدام الكامنة لألسباب التصدي 
 األزمة حاالت في العاجلة االحتیاجات وتلبیة الصمود على قادرة مرنة أغذیة ونظم

 ؛الممتدة
 إلى استناداً  المؤسسیة والترتیبات واالستثمارات واإلجراءات السیاسات تحویل 

 .حالة ودراسات توضیحیة وأمثلة األدلة إلى مستندة سیاساتیة توجیھات
 

 النطاق
 

 تُفّسر أن وینبغي. ملزمة غیر طوعیة العالمي الغذائي األمن لجنة عمل برنامج مبادئ  -16
 .االقتضاء حسب ومؤسساتھا، الوطنیة للنظم وفقاً  وتطبق

 
 الغذائي األمن لجنة عمل برنامج من یتجزأ ال أصیل جزء 2 والجزء 1 الجزء من كل  -17

 كیفیة توضیحیة أمثلة خالل من فیعرض 2 الجزء أما ،1 الجزء في المبادئ وترد. العالمي
 .المبادئ ھذه تنفیذ

 
  المواءمة

 
 الغذائي األمن لجنة سیاسة توجیھات مع العالمي الغذائي األمن لجنة عمل برنامج یتوافق  -18

 الغذائي لألمن العالمي االستراتیجي اإلطار" في بإیجاز المحددة وتوصیاتھا العالمي
 .الممتدة األزمة حاالت في الغذائي األمن انعدام معالجة منظور من "والتغذیة

 
 االلتزامات مع یتماشى بما وتطبیقھ العالمي الغذائي األمن لجنة عمل برنامج تفسیر ینبغي  -19

 االلتزامات مراعاة مع سواء، حد على والدولي الوطني القانون من كل بموجب القائمة
 ودعم استكمال بمثابة فھو. بھا المعمول والدولیة اإلقلیمیة الصكوك بموجب الطوعیة
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 المبادرات أیضا وكذلك اإلنسان حقوق تتناول التي والدولیة واإلقلیمیة الوطنیة للمبادرات
 ما العالمي الغذائي األمن لجنة عمل برنامج في ھناك ولیس. الحوكمة تحسین إلى الرامیة

 معینة دولة عاتق على تقع قد قانونیة التزامات أیة یضعف أو یحدّ  أنھ على تفسیره یمكن
 . الدولي القانون بموجب

 
 أساسیة وقیم عریضة مبادئ من عدد مع العالمي الغذائي األمن لجنة عمل برنامج یتوافق  -20

 عدم أو الملحق األذى تقلیلو اإلنسان؛ بكرامة االعتراف تشمل وھذه. للعمل أساسا توفر
 والمساواة الجنساني المنظور ومراعاة والعرف؛ الثقافة واحترام اإلطالق؛ على أذى إلحاق

 وسیادة والمساءلة والتمكین؛ واالنفتاح؛ والشفافیة والتشاور؛ والمشاركة الجنسین؛ بین
 التحیز وعدم الحیاد بمراعاة ثلةالمتم اإلنسانیة المبادئ إلى باإلضافة vالقانون،

 االقتصادیة( الثالث المستدامة التنمیة ركائز إلى الوثیقة ھذه تستند كذلك .viواالستقالل
 أھداف إعداد عملیة صلب في تقع والتي البعض بعضھا تعزز التي) واالجتماعیة والبیئیة
  .2015 عام بعد ما لفترة المستدامة التنمیة

 
 المحددة لصلتھا نظراً  خاصة بأھمیة علیھا، صادق أو بھا التزم لمن الدولیة، األطر تتسم  -21

 :بشأن توجیھات األطر ھذه من الصلة ذات المبادئ وتوفّر. الممتدة األزمة حاالت بواقع
 

المشاركة الدولیة وكیفیة تحسین مشاركة المجتمع الدولي في حاالت الصراع  )1(
 ھشاشة ككل؛الو

ملكیة الال بین الجھات المانحة والبلدان النامیة، بما في ذلك التعاون اإلنمائي الفعّ  )2(
 اإلدارة القائمة على النتائج والمساءلة المتبادلة؛و التوافقو واءمةوالم

 القدرة لتعزیز والشراكات والھشاشة الصراع حاالتلتنمیة المستدامة في ا تعزیز )3(
مكافحة الفساد  وتعزیز األزمات،على  االنكشافمن  والحدّ  والصمود التكیف على

  القطاع الخاص والتنمیة وتغیر المناخ؛ تمویلوالتدفقات غیر المشروعة و
في  الصمودبناء قدرة األمم والمجتمعات على وأولویات العمل للحد من الكوارث،  )4(

 مواجھة الكوارث.
 

 الجمھور
 

 في المنخرطین الشأن أصحاب لجمیع موجھ العالمي الغذائي األمن لجنة عمل برنامج  -22
 األزمة حاالت في بھ المتضررین أو لخطره المعرضین أو الغذائي األمن انعدام معالجة

 :آخرین بین ذلك في بما الممتدة،
 

 ممتدة؛ أزمة من المتضررین والسكان المتضررة المحلیة المجتمعات 
 ألزمات المعرضة البلدان ذلك في بما المستویات، جمیع على الحكومات كافة 

 على وإجراءاتھا سیاساتھا تؤثر قد التي البلدان من وغیرھا منھا والمتضررة ممتدة
 التعاون خالل من ذلك في بما الممتدة، األزمة حاالت في والتغذیة الغذائي األمن

 الدولیة؛ والمساعدة الدولي
 الممتدة؛ األزمة حاالت في الدول غیر من الفاعلة الجھات  
 المالیة المؤسسات ذلك في بما واإلقلیمیة، الدولیة الحكومیة المنظمات 

  األطراف؛ المتعددة /اإلقلیمیةالدولیة
 المدني؛ المجتمع منظمات  
 اإلرشاد؛ ومنظمات والجامعات البحوث مؤسسات  
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 واألجنبیة المحلیة( المالیة والمؤسسات الوقفیة والمؤسسات الخاص القطاع شركات 
 ومنظمات والكبار والمتوسطون الصغار المزارعون ذلك في بما ،)سواء حد على

 . األغذیة منتجي وتعاونیات
 

 لكل أن إلى اإلشارة مع الشأن، أصحاب من مجموعة أیة المبادئ تستخدم أن یمكن  -23
 أصحاب مختلف ومسؤولیات أدوار إبراز ویجري. المختلفة ومسؤولیاتھا دورھا مجموعة

 كما. مائل بخط مبدأ كل ضمن واإلجراءات السیاسات ورصد وتنفیذ وضع في الشأن
. 1 الجزء نھایة في "المضي قدما" قسم في والمسؤولیات األدوار إبراز أیضاً  یجري
 على جمیعھا، المستویات على الفاعلة، الجھات من واسعة مجموعة قدرات المبادئ وتعزز
 حاالت في الغذائي األمن انعدام لمعالجة وإجراءات وملموسة مناسبة سیاسات وضع

 لتحسین التمكینیة البیئات لتعزیز الجھود لتركیز الرئیسیة المجاالت وتحدید الممتدة، األزمة
 .السیاقات ھذه في والتغذیة الغذائي األمن

 
 لجنة في واألعضاء المشاركین وإجراءات سیاسات في وتُدمج تُضّمن أن للمبادئ یُقصد  -24

 الممتدة، األزمة حاالت في الغذائي األمن انعدام معالجة عند العالمي الغذائي األمن
 .القطري الصعید على وخصوصاً 

 
 للعمل مبادئ - 1 الجزء

 
 مقدمة

 
 واإلجراءات السیاسات ورصد وتنفیذ وضع لتوجیھ "للعمل مبادئ" عشرة 1 الجزء یعرض -25

 .الممتدة األزمة حاالت في والتغذیة الغذائي األمن تحسین إلى الرامیة
 

 الكامنة األسباب معالجة تجري كي باألمور للقیام الحالیة الطرق تحویل إلى المبادئ تسعى  -26
 عن المزمن الغذائي األمن انعدام من النھوض ودعم الحادة؛ وآثاره الغذائي األمن النعدام
 االستجابات من المزید وضمان ؛والصمود التكیف على قدرة أكثر معیشة سبل بناء طریق

 والصمود التكیف على قادرة مرنة معیشة سبل بناء ویتطلب. والمالئم المناسب الوقت في
 .والتغذیة الغذائي األمن تحسین

 
 اإلنسانیة والموارد المنظورات من االستفادة األساسیة األھداف ھذه تحقیق یتطلب  -27

 نتائج إلى تؤدي التي االنقسامات وتخفیف الفرص، من قدر أقصى لتحقیق والتنمویة،
 وتكامل االستراتیجیین العمودي والتتابع التسلسل من مزید ذلك عن وسینجم. عكسیة

 .والتغذیة الغذائي األمن لتحسین دعماً  االستراتیجیة التدخالت
 

 والتنمویة اإلنسانیة اإلجراءات بین الربط في فّعال والصمود التكیف مفھوم أن بالفعل ثبت  -28
 الراھن الوقت في المفھوم ھذا ویشّكل. والتغذیة الغذائي لألمن شامل نھج اتباع وضمان

 كثیر وفي النطاق واسعة تدخالت بؤرة وھو مختلفة، منظمات في السیاسات نقاشات محور
 الغذائي األمن لجنة أعضاء وإجراءات سیاسات من فالكثیر. جیدا تمویالً  ممولة األحیان من

 إدراكاً  ،والصمود التكیف إلى یستند نھجاً  متزاید بشكل یعتمد فیھا والمشاركین العالمي
 "االنتقال" بـ یسمح مما ودینامیة تعقیداً  أكثر والتنمویة اإلنسانیة الجھود بین العالقة لكون

 .آلخر جھد من
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 التكیف لمصطلح المركزیة والمبادئ المشتركة الخصائص من عدد تحدید جرى لقد  -29
 ألصحاب متعددة مبادرات في ذلك على القائمة المشتركة التفاھمات وتُستخدم ،والصمود

 ھذه وستُبحث. الممتدة األزمة سیاقات في والتغذیة الغذائي األمن لمعالجة متعددین شأن
 .دال الملحق في التفصیل من بمزید

 
 أمور بین تشمل، والصمود التكیف منظور لتطبیق المضافة القیمة أن الواضح من بات  -30

 :أخرى
 

  حمایة المكاسب المحققة؛ومعالجة عدم الیقین والتقلب ل تنمیةبرامج 
  التنمیة المستدامة باالعتبار؛ أخذبرامج إنسانیة صممت مع 
 تجنب الخسائر و اإلنسانیة المساعدات على اإلنفاق خفضشكل  تأخذفور محتملة و

 مكاسب إنمائیة؛ تحقیقو
  تمد جسراً ما بین اإلغاثة والتنمیة؛ التيتعزیز الدعم للتدخالت 
 االستیعاب والتكیف قدرات السكان المتضررین على و منظورات مع التكامل

 ؛إضعافھاوالتحویل بدالً من 
  ضمان معالجة أعراض وأسباب سوء التغذیة بطریقة شاملة، من ل مدخلتوفیر

 على حد سواء. التنمویةنسانیة واإلزوایا ال
 

 للعمل مبادئ
 

 التنورحقوق اإلنسان وو اإلنسانیة بالمساعدة القائمةاالمتثال لاللتزامات الدولیة  -1مبدأ ال  -31
تركیز على حمایة الزراعة واألمن الغذائي ال معبتوجیھات لجنة األمن الغذائي العالمي، 

 والتغذیة في حاالت األزمة الممتدة.
 

التركیز على  تجدیداألزمة الممتدة  حاالتالغذائي والتغذیة في  األمن ضمان یتطلب )1(
طریقة تقدیم الحمایة المستندة إلى حقوق اإلنسان. وقد طّورت ابتكارات في 

على  یعتمدون الذیناألزمة الممتدة  حاالتالمساعدة للسكان المتضررین في 
 واألصول الطبیعیة المواردمن  غیرھاالزراعة والماشیة واألسماك والغابات و

للتھدیدات التي تواجھ الفقراء  ونظراً . والتغذیة الغذائي لألمن المتاحة والقدرات
المطلوب ھو فإن والخدمات العامة والبنیة التحتیة،  ھموأسواق ھموالمھمشین وأصول

برنامج عمل لحمایة الزراعة واألمن الغذائي والتغذیة، على أساس أطر والتزامات 
 دولیة قائمة على المساعدة اإلنسانیة وحقوق اإلنسان. 

وما یتصل بھ من مبادئ حقوق اإلنسان  ،تطبیق الحق في الغذاء الكافيلیمكن  )2(
التمكین وسیادة ومساءلة وعدم التمییز والشفافیة وكرامة اإلنسان (المشاركة وال

الھادف والكفاءة والفعالیة  توجھال الممتدةأن یحّسن في األزمات  ،القانون)
 واالستدامة وتعزیز الترابط بین الجھود اإلنسانیة والتنمویة.

اإلنسان تزامات حمایة حقوق اللاتباع نھج قائم على حقوق اإلنسان تفھماً  یتطلب )3(
تحمي  مقابلةمع آلیات استجابة  مقترناً  ،الدافعة إلى انتھاكات الحقوق وللقوى

 وتعزز حقوق أصحاب الحق.
. الناس على یرّكز نھجعلى الصمود والتكیف  القادرةسبل المعیشة المرنة  بناء )4(

 إلعمال القدرات وبناء الجماعات أو لألفراد األصیلة الحقوق احترام ذلك من ویتبع
 .الكافي الغذاء في الحق ذلك في بما اإلنسان، حقوق

 المبادئ تحترم أناألزمة الممتدة  حاالتعلى كافة األطراف العاملة في  ینبغي )5(
 ،"أذى أقل أو اإلطالق على أذى إلحاقعدم " مفاھیم تكون أن ویمكن اإلنسانیة،
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إلى أطر حقوق  یستند تقدماً  أكثر لنھج مدخالً  المتضررین، السكان إزاء والمساءلة
الضروري استكشاف أفضل السبل لتحقیق توازن  ومناإلنسان المتفق علیھا دولیا. 

 لبناء الوطنیة الحكومات مع العمل إلى والحاجة اإلنسانیة االحتیاجات بین ما
 .المخاطر وإدارة القدرات

 لألزمات الممیزةة من الخصائص الرئیسیة یإلى الحكم الرشید خاص االفتقار )6(
المساءلة في ھذه الحاالت ضعیفة، وھناك حاجة لتعزیز ودعم  تكون قد. وةالممتد

وااللتزامات بحقوق اإلنسان  اإلنسانیةاآللیات لضمان احترام وتطبیق االلتزامات 
 بھا تقوم التي االنتھاكات ومعالجة وتوثیقالقائمة. وینبغي وضع آلیات لرصد 

 .اآلخرین الشأن وأصحاب الدول
 یشّكلو شامالً  إطاراً  "والتغذیة الغذائي لألمن العالمي االستراتیجي اإلطار" یوفر )7(

مرجعیة مفردة تتضمن توجیھات عملیة حول توصیات أساسیة بشأن  وثیقة
 تأكدتاالستراتیجیات والسیاسات واإلجراءات المتعلقة باألمن الغذائي والتغذیة 

ورات بشأنھا التي ملك الواسع النطاق لھا والمشاركة والمشالتخالل ا منصحتھا 
 لألمن العالمي االستراتیجي اإلطار"أتاحتھا لجنة األمن الغذائي العالمي. ویوفر 

لتحسین تنسیق وتوجیھ اإلجراءات المتزامنة لألمن  توجیھات "والتغذیة الغذائي
 السیاقات في الشأن أصحاب من واسعة مجموعةتتخذھا  التيالغذائي والتغذیة 

القائمة على  النھجاإلطار  ھذا یعزز كما الممتدة، األزمة تحاالبما في ذلك  ،جمیعا
 حقوق اإلنسان. 

 
 بحیث ،لتحسین األمن الغذائي البلدان تملكھا التي واإلجراءات السیاساتتیسیر  -2مبدأ ال  -32

 .جمیعا شأنأصحاب ال منمشاركة نشطة بم ذ وتقیّ توضع وتنفّ 
 

 إذ مواطنیھا، إزاء والتغذیة الغذائي األمن عن أساساً  مسؤولة الوطنیة الحكومات )1(
 بیئة وتوفیر الوطنیة واإلجراءات السیاسات وتنفیذ وضع تمتلك أن علیھا ینبغي

. وینبغي الغذائي األمن لتحسین المحلي المجتمع مستوى على لإلجراءات تمكینیة
 ،جمیعا مواطنیھا ومصالح باحتیاجات مدفوعة السیاسات تكونعلیھا أن تضمن أن 

 .التغذیة وسوء الغذائي األمن فقدان من تضرراً  األكثر وخصوصاً 
إزاء الحكومات  ال شعوبھا، إزاء شيء، كل وقبل أوالً  مسؤولة، الحكومات  )2(

 التعاون شركاءعلى  وینبغي. ذلكیخصھ  لماالبلد  تملكاألخرى؛ ویدعم مبدأ 
توفیر الدعم بطرق تتماشى مع السیاسات والخطط الوطنیة لألمن  الخارجیین

 .المتعددین الشأن أصحابجانب  منالغذائي والتغذیة التي وضعت 
 األولویة إعطاء مع المتعددین، الشأن أصحاب مشاركة البلد ملكیة تتطلب )3(

 لضمان الغذائي، األمن انعدام من تضررا األكثر المحلیة والمجتمعات لألشخاص
 على القائم النھج وتعزیز واحترام واإلجراءات، السیاسات محور الناس یكون أن

النطاق.  واسعالسیاسات واإلجراءات  تملكیكون  أنوضمان  اإلنسان، حقوق
 في شركاء أمسواء كانوا حكومات وطنیة  جمیعا، الشأن أصحاب على وینبغي
ضمان مشاركة أصحاب الشأن المتعددین.  ذلك، إلى وما دولیة ومنظمات التعاون
 السیاساتأن یعطى أصحاب الشأن الوطنیین األولویة في فضاءات  وینبغي

على  وینبغيالشأن المتعددین.  أصحابعلى  القائمة والممارسة والتنسیق
توفیر الدعم والموارد لضمان قدرة جمیع  التعاون في والشركاء الوطنیة الحكومات

 ذلك، في بما المشاركة، علىمجتمعات المحلیة المتضررة ال فيأصحاب الشأن 
 بین من النسائیة والمجموعات المجتمعیة والمنظمات التقلیدیة القیادات مثال،

 .أخرى مجموعات
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 وغیر منقوصة الوطنیة المؤسسیة القدرات تكون قد الممتدة، األزمة سیاقات في )4(
 لاللتفاف وجیھاً  سبباً  ذلك لیس ذلك، مع. الوضع مع التعامل على قادرة وغیر كافیة
احترام المبادئ األساسیة لملكیة  التعاون شركاءعلى  ینبغيو. الوطنیة الھیاكل على

 أي ،البلد لما یخصھ كمبدأ رئیسي موّجھ لفعالیة المعونة والحلول الطویلة األجل
 واألولویات الرؤیة ذلك في بما بھا، الخاصة تنمیتھا البلدان تمتلك بحیث

 .االقتضاء عند ذلك، لتحقیق القدرات بتنمیة والقیام والتنفیذ واالستراتیجیات
أن یشكل تحسین األمن الغذائي والتغذیة في سیاقات الصراع والھشاشة  یمكن )5(

تحدیاً كبیرا. وقد یكون من الصعب عندما تتفكك المؤسسات الوطنیة أو مؤسسات 
اء المحلیین المناسبین والمداخل الدولة وفي حاالت الحوكمة الضعیفة تحدید الشرك

للتدخالت. وعالوة على ذلك، قد یُستبعد الشركاء المحلیون أو الحكومات ألنھم إما 
 تفاقم إلى یؤدي عنیف صراع في طرف، أنھم على إلیھم ینظر أو طرفاً، یكونوا أن

 متنوعة، ممكنة ألسباب لھم، یسمح وضع في لیسوا أنھم أو الغذائي، األمن انعدام
 .الغذائي األمن انعدام لحالة المؤدیة واألسباب الدافعة القوى بمعالجة

 
الغذائي  األمن واستجاباتلوضعیة  المرّكزة ةالشامل التحلیالتضمان ودعم  -3مبدأ ال -33

 والتغذیة لتنویر السیاسات واإلجراءات الشاملة.
 

األزمة الممتدة  حاالتاألمن الغذائي في  تحلیالت تكونكثیر من األحیان،  في )1(
 الغذاء توفر على الصدمات أو الطبیعیة المخاطر آثار على ضیقاً  تركیزاً  مرّكزة
الغذائیة. ویعجز ھذا النھج الضیق عن األخذ  احتیاجاتھا تلبیة على الشعوب وقدرة

باالعتبار على نحو كاف األسباب السیاسیة واالقتصادیة والمؤسسیة لتعرض سبل 
 التي والصمود والتأقلم المعیشة سبل واستراتیجیات للخطرالمعیشة واألمن الغذائي 

، إلى سیاسات وإجراءات قصیرة األجل ذلك. ویؤدي المتضررون السكان ایمتلكھ
لكنھا تعجز عن معالجة األسباب الكامنة  ،قد تساعد على تلبیة االحتیاجات الفوریة

 .األزمات أمد وإطالة تفاقم إلى الحاالت، بعض في ،وتؤدي
ستجابات لالشاملة لیتسنى  متحلیالتھ أنمن التأكد  جمیعاً  شأنأصحاب ال على )2(

 مرنة معیشةنظم أغذیة وسبل  وبناءوالبرامج معالجة األسباب الكامنة  یةالسیاسات
 عن تلبیة االحتیاجات الفوریة. فضالً مستدامة، و

 مشتركة تقییمات والتغذیة الغذائي واألمن المعیشة لسبل الشامل التحلیل یتطلب )3(
تقوم بھ جھات فاعلة في مجال التنمیة والمساعدات  اً منسق اً مشترك ورصداً  ومنسقة

 الوطنیة الحكوماتباألزمات. وینبغي على  اإلنسانیة، خصوصاً من ھم أكثر تأثراً 
أن تكفل دمج تحلیالت األمن الغذائي والتغذیة في تقییمات الفقر والھشاشة 

 والمخاطر والمساعدات اإلنسانیة األوسع نطاقا.
كان ذلك  حیثما الوطنیین، الشأن أصحاب من وغیرھا الحكوماتعلى  ینبغي )4(

الشأن  أصحابعلى  القائمة والتحلیل التقییمممكناً، تملك وقیادة وتنسیق عملیات 
تمكین مشاركة جمیع أصحاب الشأن في عملیات بمكان األھمیة  ومنالمتعددین. 

التقییم والتحلیل بغیة التوصل إلى توافق في اآلراء حول الوضع المناسب 
 .واإلجراءات بالسیاسات یتعلق فیماوالخیارات المناسبة 

نوا موضوعیین وغیر منحازین في تحلیالتھم. أن یكو الشأن أصحاب جمیع على )5(
 ممصالحھم وانحیازاتھفي الواقع ولكن ینبغي إدراك أنھ لدى أصحاب الشأن 

 معاییر استخدام شأن ومنالسیاسیة والمؤسسیة وغیرھا الخاصة بھم. 
 وییسر تقنیة عملیة الوضع تحلیل یكون أن ضمان دولیاً  بھا معترف وبروتوكوالت

 .الشأن أصحاب بین فیما األقران مراجعة
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 واإلجراءات السیاسات: تشمل قضایا في النظر الشاملة التحلیالت على ینبغي )6(
 والبیئة الوطني؛ ودون الوطني الغذائي األمن على تؤثر التي واإلقلیمیة العالمیة

 العامة والسیاسات والثروة؛ السلطة(توزیع  واألمنیة والمؤسسیة السیاسیة
 والمحلیة، الوطنیة) ذلك إلى وما واألسواق المؤسسیة؛ والقدرات واألنظمة؛
 وسیاق المعیشة؛ سبل وأمن الغذائي األمن على بتأثیرھا یتعلق فما خصوصاً 
 إلى وما الموسمیة، لتغیراتاو والمخاطر(الصدمات  المخاطر على االنكشاف

 األسر وقدرة التأقلم، واستراتیجیات المعیشة سبل واستراتیجیات وأصول)؛ ذلك
 فضالً  اإلنسان، بھا یتسبب التي وتلك الطبیعیة الصدمات مواجھة على المعیشیة

 .التغذویة والحالة والصحة الدخل؛ وأمن الغذائي األمن مثل من نتائج عن
جمیع حاالت األزمة الممتدة، ولكن خصوصاً في حاالت الصراع، من المھم  في )7(

راضي والموارد الطبیعیة فھم النظم الرسمیة وغیر الرسمیة للحوكمة وإدارة األ
األخرى. وینبغي أن یشمل ذلك تحلیالً لدور المجتمعات المحلیة في إدارة الموارد 
الطبیعیة وترتیباتھا في ھذا الشأن، وكلك أیضاً تحلیل أصحاب الشأن والمسائل 
الجنسانیة القائم على المشاركة، لتحدید حزمة الحقوق (العرفیة وغیر ذلك) التي 

 خاص مختلفون في مورد معین وطرائق الحصول علیھ. یتمسك بھا أش
 التعاون في الشركاءیدمج  أنالمھم بخاصة  منیوجد صراع عنیف،  حیث )8(

السیاسي بتحلیالت األمن  االقتصاد وتحلیالتالصراع  تتحلیال الخارجیین
الغذائي. ویمكن أن یكون التأثیر على السلم واألمن الغذائي أعظم إذا أخذت 

 .القضایا ھذه بین المتداخلة العالقاتتصمیم السیاسات والبرامج  فيبالحسبان 
األمن  ألزماتبتحلیل مفّصل لفھم اآلثار المتفاوتة  القیام جمیعاً  شأنأصحاب ال على )9(

 النساء ذلك في بما للخطر، المعرضة الفئات مختلف علىالغذائي والتغذیة 
واألقلیات والفئات المھمشة، وكذلك تحدید التفاوتات  والمعاقون نووالمسن واألطفال

الحضري والریفي. وینبغي على التحلیالت أن تتناول أدوار الجنسین  السیاقین بین
 وبشكل المرأة، ومواطنةوعالقاتھما، لتنویر التدخالت الرامیة إلى دعم تمكین 

 .الجنسین بین المساواة تحقیقأوسع 
ظم سبل المعیشة واستراتیجیات التأقلم، مقابل خطوط المنتظم للتغیرات في ن الرصد )10(

لالستجابة الفّعالة  أساسي فھو. الممتدة األزمة حاالت فياألھمیة  حاسمأساس، 
 المحلي والمجتمع المعیشیة األسرة قدراتلمعالجة حاالت التعرض للخطر ولتقویة 

 .الصدمات مع التعامل على
تحدیاً  كافٍ  بشكل وطنیاً  ومملوكة شاملة ناتبیا إلى االفتقار یشّكلأحیان كثیرة،  في )11(

. وینبغي تحلیل القدرات اإلحصائیة وقدرات جمع الممتدة األزمة حاالتكبیراً في 
 األمر. یتطلب حسبماالبیانات للنظراء الوطنیین وتحسینھا تدریجیا، 

األزمة  حاالتوالبرامج في  السیاساتیة االستجاباتتوفر مجموعة من  المطلوب )12(
الضروري أن  ومنھناك حل واحد یناسب الجمیع.  فلیس). 4الممتدة (انظر المبدأ 

 والتخاذ المتعددین الشأن أصحاب استجابةتكون ھناك عملیة محددة لتحلیل 
بشأن  قرارات اتخاذ بغیة األدلة، أساس على الوضع بتحلیل تستعین القرارات،

 الخیارات المناسبة الفعاّلة. 
 

 والصمود التكیفتركز على  ةشامل وإجراءاتتصمیم ودعم وتنفیذ سیاسات  -4مبدأ ال  -34
 معالجة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذیة في األزمات الممتدة.ل

 
األمن الغذائي والتغذیة في  لتحقیقشاملة الأن تھدف السیاسات واإلجراءات  ینبغي )1(

حاالت األزمة الممتدة إلى الحیلولة دون انعدام األمن الغذائي وسوء التغذیة في 
الكامنة (بما في ذلك  البنیویةبالمساھمة في القضاء على األسباب  ممتدةاألزمات ال
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والنظم  المعیشةوالضعف المؤسسي)؛ وحمایة وبناء سبل  الحوكمةالصراع وسوء 
لتخفیف من آثار لعلى الصمود والتكیف  القادرةمرنة الالمستدامة و الغذائیة

 مالئمة في الوقت المناسب.  اتضمان استجابلاألزمات؛ واالستعداد لألزمات 
مبادئ روما لألمن " من واحدصودق علیھ ك الذيلنھج المزدوج المسار، ا یصف )2(

 لألمن العالمي االستراتیجي اإلطار" في، المشار إلیھ "الغذائي العالمي المستدام
الفوریة للجوع وسوء التغذیة  معالجةال )1(: من لكلإجراءات  "والتغذیة الغذائي

بناء القدرة على الصمود والتكیف ) 2(و  المخاطر، على انكشافاً  األكثرلفئات ا بین
 ومعالجة األسباب الجذریة للجوع.

وینبغي تطبیق  ،الممتدة األزمة حاالتخصوصاً في  مناسبالنموذج  ھذا )3(
 الغذائياألمن  بدعم الحیاة فإنقاذاإلجراءات المقترحة وتكییفھا حسب االقتضاء. 

قدرات التكیف والصمود بحجم  لبناءبرامج وتدخالت  علیھا تقاملبنات بناء  والتغذیة
ویساعد على الحفاظ  المخاطر، على انكشافاً یمّكن من الوصول إلى الفئات األكثر 

أن تكون أنواع  وینبغيبالفعل.  تحققت قد تكون التيوالتكیف  الصمودعلى مكاسب 
بطریقة منسقة، استناداً إلى الخبرة المكتسبة من  وتنفّذ متزامنة المختلفة التدخالت

 إلعمالجمیع أصحاب الشأن، للتصدي بنجاح النعدام األمن الغذائي وتدریجیا 
 . الممتدة األزمة حاالتالحق في الغذاء الكافي في 

السیاسات واإلجراءات الشاملة لمعالجة انعدام  إدماج الحكوماتأن تكفل  ینبغي )4(
برامج وسیاسات التنمیة  في الممتدة األزمة حاالتاألمن الغذائي وسوء التغذیة في 

 بناء وفي الكامنة األسباب معالجة في فالفشلالوطنیة واإلقلیمیة األوسع نطاقا. 
في التنمیة.  الفاعلة وللجھات التنمیة لسیاساتالقدرة على التكیف والصمود فشل 

البلدان المتضررة من األزمات الممتدة وسائر الجھات  حكومات تتحمل أن ینبغيو
األسباب الكامنة وتعزیز  معالجة عنمن المسؤولیة  المزیدفي مجال التنمیة  الفاعلة

 . الممتدة األزمة حاالتسبل المعیشة والنظم الغذائیة في 
تحسین األمن الغذائي والتغذیة لعلى الصمود والتكیف  قادرةمعیشة  لسبرمجة لب )5(

من تلبیة االحتیاجات األساسیة والمساھمة في حمایة  بدءاً عدد من األھداف، 
توفیر الحمایة والمساعدة في استرداد  إلى)، المعیشةسبل ب تزویدھمالمدنیین (أي 

المؤسسات  قویةتبإلى تحسین االستراتیجیات  ،)المعیشة(أي حمایة سبل  األصول
 ).المعیشة(أي تعزیز سبل  السیاساتفي  التأثیرو

الضوء على أھمیة  "والتغذیة الغذائي لألمن العالمي االستراتیجي اإلطار" سلّط )6(
 ینلربط المسار"الحمایة االجتماعیة والحد من مخاطر الكوارث كوسیلة 

 كوسیلةاألزمة الممتدة  حاالتیة خاصة في ھذه النُھج أھم وتكتسب. "ینالمزدوج
 الجھات. وینبغي على والتكیف الصمود على قادرةلحمایة وبناء سبل معیشة ونظم 

بناء قدرات التأھب للتمكین على األمد الطویل من  اإلنساني المجال في الفاعلة
من مخاطر الكوارث كاستجابة للصدمات  زیادة الحمایة االجتماعیة ونظم الحدّ 

 . الممتدة األزمة حاالتوالمخاطر الدوریة الشائعة في 
لمساعدة اذات الصلة األخرى أسالیب مبتكرة لمشتریات  البرامجیةالخیارات  تشمل )7(

القطاع  وإشراكغیر الزراعیة و الزراعیة المعیشة سبلالغذائیة واالستثمارات في 
تغذیة الرتكزة على النقد ومدخالت تتحویل النقدي والخاص واستخدام برامج ال

 مجتمعیة لعالج سوء التغذیة الحاد.العالجیة ال
أن تكون التدخالت المتعلقة باألمن الغذائي مراعیة للتغذیة، أي أن تكون  ینبغي )8(

 على القدرة لبناء أساسي أمر وھذامصممة لتحقیق تحسینات في الحالة التغذویة. 
صحة وأكثر  أوفر یكونونعلى تغذیة جیدة  یحصلون نفم. والصمود التكیف

 .عند نشأتھاإنتاجیة ویمكنھم إدارة الصدمات والضغوط 
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تلبیة لیالء اھتمام خاص إفي تصمیم وتنفیذ السیاسات واإلجراءات  ینبغي )9(
االحتیاجات التغذویة لألمھات، بما في ذلك الحوامل والمرضعات، واألطفال 

 . عامین وسنفي الفترة ما بین الحمل ومرحلة التغذیة التكمیلیة  خاصةالصغار، 
موسمیة على األمن الغذائي ال التغیراتأن تعالج السیاسات واإلجراءات آثار  ینبغي )10(

 والتغذیة.
 الریفیةالحیویة في المؤسسات  بعثأن تلعب البحوث الزراعیة دوراً ھاما في  یمكن )11(

 الصمود على قادرةمستدامة  معیشةول لسبل حل إلیجادالمحلیة ومنظمات المنتجین 
نقل  عبرالتصدي النعدام األمن الغذائي ودعم التجدید المجتمعي و والتكیف

 المعرفة واالبتكار والتكنولوجیا.
الزراعیة التشاركیة،  الخدماتبحوث واإلرشاد والنظم  تعزیزمكن أحیث  ینبغي )12(

لحیازات الصغیرة تلك التي تلبي االحتیاجات الخاصة ألصحاب ا خصوصاً 
 لمزارعین األسریین، مع التركیز بوجھ خاص على النساء والشباب.وا

التكنولوجیا  تشجیع ینبغي ،التدخالت مالئمة للسیاق والقدرات المحلیة تكون كي )13(
إلى زیادة اإلنتاجیة وتنویع  تؤديالتي و، ھاالتي تعمل في المجتمعات المحلیة ومع

وفقا لمبادئ التنمیة  والصمود التكیفاإلنتاج وتعزیز القیمة التغذویة وبناء 
 المستدامة.

 أنھا ثبتفي األزمات الممتدة سیاسات وإجراءات  تھملكثیر من األحیان،  في )14(
من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذیة ولحمایة وبناء نظم أغذیة  للوقایة ممكنة

خاصة  بصفةھامة  قضایا 7 و 6 و 5المبادئ  وتحددسبل معیشة مستدامة ومرنة. و
 .الصدد ھذا في معالجتھاتلزم 

 
صول إنتاجیة أ على یینضمان حصول صغار منتجي األغذیة والمزارعین األسر -5 المبدأ -35

لحیازة األراضي وغیرھا من  المنصفةو المستقرة ةكمووموارد طبیعیة وتعزیز الح
 منھا. خروجال لدىو ثناءھاأوالموارد الطبیعیة قبل األزمات الممتدة 

 
 األزمة حاالتالطبیعیة ھي الركیزة األساسیة للعدید من سبل المعیشة في  الموارد )1(

صغار منتجي  فحصول. سواء حدّ  على وللتعافي الحیاة قید على للبقاء الممتدة،
األغذیة والمزارعین األسریین على األصول اإلنتاجیة والموارد التي تدعم األمن 

إذ أنھ  الممتدة، األزمة حاالت في األھمیةحاسم  أمر بسواءالغذائي والتغذیة سواء 
 الریف، في المعیشة سبل وتحسین والفقر للجوع حلول إیجاد في أساسي عنصر
 .وبیئیاً  واقتصادیاً  اجتماعیاً  المستدامة والتنمیة والتعلیم الصحة تحسین عن فضالً 

 اً للرزق والموارد الطبیعیة وأیضاً مصدر مصدراً  كونھا األرض، تكتسب ما كثیراً  )2(
اقتصادیاً وعاطفیاً -سیاسیاً واجتماعیاً  معنىً  ،لجماعةل واالنتماء بالھویةلإلحساس 

الموارد المتنازع علیھا. ویمكن  ورمزیاً عمیقاً بالنسبة لألشخاص، ما یجعلھا أحد
أن تحّول األزمات الممتدة الحصول غیر المتكافئ على األراضي من مصدر 

األراضي والموارد  حیازةعلى  فالنزاعات. الصراع یفاقم عاملبنیوي للفقر إلى 
في  تنشأوھي من أعقد التحدیات التي  ،وتحّرض علیھ الصراع تحرك قدالطبیعیة 

 تعالج أن ضمانمن خطر الصراع العنیف  یحدّ أن  ویمكن. الممتدة األزمة حاالت
 یتعلق فیما وخصوصاً  الجماعات، بین المساواة عدم أوجھ الغذائي األمن تدخالت

  .دیمومة أكثر أساس على باألراضي،
 الموارد تدھور إلى تؤدي التي اإلجراءاتتجنب  الشأن أصحاب جمیع على ینبغي )3(

. الموارد ھذهعلى  الحصول تعیق قد التي وتلك المعیشة لسبل الضروریة الطبیعیة
 المزارعین، تمكن التي العامة السالمة شروط تأمین إلى یسعوا أن علیھم وینبغي

 وتمكن والحصاد، للزراعة األراضي على الحصول من النساء، وخاصة
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 أسرھم إلىالوصول  ومن اإلنتاج وبیع لشراء األسواق إلى الوصول من األشخاص
 استباقیة تدابیر اتخاذ وینبغي. بعضا بعضھم یساعد كي االجتماعیة الشبكات وإلى

 .األخرى األمنیة المخاطر ومن بالموارد المتصل الجسدي العنف من المرأة لحمایة
 أیضاً  كلھا تؤثریتأثر االستقرار البیئي والصراع واألمن الغذائي جمیعاً بالحیازة، و  )4(

لإلدارة الفّعالة لألراضي والموارد الطبیعیة أن تعزز  ویمكنعلى الحیازة نفسھا. 
بناء السالم (التخفیف من اللجوء إلى الصراع و/أو االضطرابات االجتماعیة)، 

 التفاوضیكون  وقد. الممتدة األزمة حاالتوتدعم التنمیة وتحّسن األمن الغذائي في 
 والغابات، واألراضي اهالمی ذلك في(بما  المجتمعیة للموارد المسؤولة اإلدارة بشأن

 تصعبلتیسیر التوصل إلى اتفاق على القضایا األخرى التي  وما إلى ذلك) مدخالً 
 .البدایة في معالجتھا جداً 

 الموارد وتقاسم إلدارة الفاعلة الجھات لجمیع توجیھیة خطوط وضع ینبغي )5(
 وتعزیز التقلیدیة، وترتیباتھا المحلیة المجتمعات دور تحلیل إلى استناداً  الشحیحة
 اإلدارة وعملیات الرسمیة وغیر الرسمیة القرار صنع ھیاكل في المرأة مشاركة
 .الطبیعیة الموارد بإدارة المتعلقة

 لتالئمف الترتیبات التقلیدیة یالعمل مع المجتمعات المحلیة على تیسیر تكی ینبغي )6(
رة للحدود والمناخیة العابوالدیمغرافیة  كالتأثیراتتغیرات في السیاق المباشر، ال

 وغیرھا من التأثیرات.
أساسا عن تلبیة احتیاجات  مسؤولةاألزمة الممتدة  حاالتما تكون المرأة في  كثیراً  )7(

االستفادة  وتنبغياألسر المعیشیة والمجتمعات المحلیة من المیاه والغذاء والطاقة. 
تفادي إدامة من الفرصة التي یمنحھا دور المرأة في إدارة الموارد الطبیعیة ل

تتمتع  فالمرأة الممتدة، األزمات منالتعافي  وإضعاف اإلنصافإلى  االفتقار
 والدفع بھ غیر مستغلة. االقتصادي اإلنعاش لتحریكبإمكانات 

 دعمھ یكونالمرأة والعمل معھا في القطاع غیر الرسمي الذي  استھداف ینبغي )8(
جانب كبار السن  إلى فلھن ،ألسر النساء ومجتمعاتھن المحلیة حیویاً  االقتصادي

التأثیر على حاالت الصراع. وینبغي السعي  فيكثیر من األحیان  فيدور رئیسي 
 المستدامة اإلدارة وتدخالت المرأة وتمكین الجنسین بین المساواة تحقیق إلى

 .السالم وبناء والتغذیة الغذائي األمن لتحسین دعماً  الطبیعیة للموارد
 لحیازة المسؤولة الحوكمة بشأن الطوعیة وجیھیةالتالخطوط " تطبیق ینبغي )9(

حسب  "الوطني الغذائي األمن سیاق في والغابات األسماك ومصاید األراضي
 یتعلق ماذا صلة فی توجیھاً  الطوعیة التوجیھیة الخطوط ھذه وتقدماالقتضاء. 
 االلتزامات ذلك في بما والصراعات، الطبیعیة والكوارث المناخ لتغیر باالستجابة

 الطوعیة لاللتزامات الواجبة المراعاة مع الدولي، والقانون الوطني القانون بموجب
 .بھا المعمول والدولیة اإلقلیمیة الصكوك بموجب

 
لعالقة المتبادلة بین الصراع العنیف وانعدام األمن ل األفضل والفھم اإلدراك -6 المبدأ -36

في بناء السالم والعدالة  ودمجھاألمن الغذائي والتغذیة اتعزیز حلول والغذائي والتغذیة؛ 
 .بالحوكمة المتعلقة جھوداالنتقالیة وال

 
ندرك األثر السلبي للصراع العنیف وانعدام األمن الغذائي والتغذیة على كل  عندما )1(

من سبل المعیشة الریفیة وسبل المعیشة الحضریة، ندرك أیضاً أن انعدام األمن 
 یؤدي قدوانعدام األمن. فالعنف  الصراع یحرك/أو و یفاقمأن ا أیضالغذائي یمكن 

 .سواء حد على بھ مدفوعاً  یكون أو الغذائي األمن انعدام إلى
السالم وتحسین الحوكمة والحد من الھشاشة والتدخالت المتعلقة بالعدالة  بناء )2(

 لھاالقطري واإلقلیمي والعالمي  كل من المستوىاالنتقالیة واالستراتیجیات على 
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من األزمة الممتدة وتھیئة بیئات مؤسسیة تمكینیھ  النھوض فيأھمیة حاسمة  جمیعا
للنظم الغذائیة القابلة للتطبیق لدعم األمن الغذائي والتغذیة. وینبغي على المنظمات 

 یعالج التدخالت ھذه من والكثیرالدولیة تشجیع بناء السالم وحل األزمات الممتدة، 
الجھات الفاعلة في مجال األمن الغذائي ذات  تشجیع وینبغي. الغذائي األمن انعدام

الصلة على االنخراط في التخفیف من حدة الصراعات وفي عملیات مماثلة إلى 
 أقصى حد ممكن، من خالل تدابیر تراعي الصراع. 

 مجرد من عأوس محتملة وفرصاألمن الغذائي تأثیرات إیجابیة  لبرمجة بالمقابل، )3(
 إذ الممتدة، األزمات من المتضررین السكان لدى التغذیة وسوء الجوع معالجة

یمكن أن یساھم تحسین األمن الغذائي والتغذیة في أھداف بناء السالم المستدام من 
خالل تحسین القدرات االجتماعیة والتماسك والمشاركة واإلنصاف والثقة 

 والشرعیة، من بین أمور أخرى.
تساھم في  أنالمجتمع المحلي  یسیّرھا والتي مصممة تصمیماً جیداً البرامج لل یمكن )4(

 المحركة القوى ومنمن التوترات  تحسین األمن الغذائي والتغذیة والحدّ 
عمیق ت دون والحیلولةالعوامل المسببة  إبطالتحدید ووالثقة  بناء وفي للصراعات،

 أكثروتمكین مسارات  "الطبیعیة"حساس بالحیاة اإلانعدام األمن الغذائي واستعادة 
 . المعیشةلتعافي سبل  استدامة

ضمان أن تعكس المبادرات  الحكومات الوطنیة والشركاء في التعاونعلى  ینبغي )5(
 ھاوتنفذ یرھاالرامیة إلى دعم التحول نحو االستقرار والتي تملكھا الدولة وتد

 وضوح.باعتبارات األمن الغذائي على نحو كاف و
 

 .دعم وضمان القدرات المؤسسیة والحكم الرشید بفعالیة -7مبدأ ال -37
 

أن  تذّكریجدر  إذمتابعة أھداف الحكم الرشید،  الحكومات الوطنیةعلى  ینبغي )1(
الحكم الرشید أساسي لتحقیق حقوق اإلنسان جمیعا، بما في ذلك القضاء على الفقر 

 معیشة مرضیة للجمیع. سبلوضمان 
عوامل بنیویة، بما في ذلك المؤسسات الفاشلة، السبب  تكونأحیان كثیرة،  في )2(

دوراً ھاما في زیادة تأجیج األزمات.  تلعبأنھا  كماالجذري لألزمات الممتدة، 
لألزمات  الرئیسیة الخصائص مناإلدارة وضعف القدرات المؤسسیة  وسوء

والتي قد تضعف بشدة  الرسمیة غیر المؤسسات على ثقیالً  عبئا تفرض التيالممتدة 
 األزمة شبكاتلوال ذلك أن تشكل عازالً في وجھ  یمكنالشبكات االجتماعیة التي 

 المعاكسة.
أن تكون عملیة تطویر وتنفیذ وتقییم سیاسات وإجراءات معالجة األمن  ینبغي )3(

للمساءلة  وقابلةتشاركیة و يمنحى توافق ذات الممتدةالغذائي والتغذیة في األزمات 
الشفافیة ومنصفة وشاملة ومتسقة مع االلتزامات الدولیة لحقوق اإلنسان، وتتسم ب

 ینبغي أن تتسم بالكفاءة والفعالیة في تحقیق النتائج. كما
 وتشددكبیرة ومعقدة.  ،خاصة حیث ھناك نزوع للعنف الحوكمة، تحدیات )4(

الحاجة إلى تقدیم دعم مباشر للمؤسسات لمعالجة  علىالعھد  الحدیثةالتحلیالت 
انعدام األمن الغذائي في األزمات الممتدة؛ كما أن تعزیز المؤسسات الشرعیة 

 حاسموھیاكل الحوكمة لتوفیر األمن والعدالة وفرص العمل والخدمات االجتماعیة 
 الغذائي األمن تدخالت في االستثمارات تكون أن ویمكن. العنف حلقات لكسر أیضا

 منافع بین من والشرعیة، الثقة تدعیم خالل من أفضل حوكمة تعزیز في فعالة أداة
ینبغي القیام بھا جنباً إلى جنب مع الجھود المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة  كما أخرى،

 والدولیة.
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 الحوكمة وإطار والمصالح السیاسیة السلطة فھم الشأن أصحاب جمیع على ینبغي )5(
الھیاكل  أسس إضعافوذلك لضمان عدم قیام التدخالت ب الممتدة، األزمة حالة في

ومما لھ أھمیة حیویة . للمساءلةالناجحة والخاضعة  القائمةالرسمیة وغیر الرسمیة 
 القائمة المحلیة المؤسسات ضمن المعیشة سبل وتمّكن تعزز عاملة نظم تحدید

 األطر وبناء بنائھا وإعادة دعمھا ثم ومن الشأن، أصحاب شبكات من وغیرھا
 وقبولھ الغذائي األمن مالءمة ضمان على عدیسا فذلك. بھا المرتبطة المؤسسیة
 والصمود التكیف على القدرة بناء یكون أن ضمان وعلى المستدام، وتحسینھ
 .ممكن حدّ  أقصى إلى المحلي السیاق في متجذراً 

 المعونة وخاصة المعونة، مقدمي بین فیما األدوار تجزئة تفادي بمكاناألھمیة  من )6(
 تقدیم یؤديأن  خطرمرور الوقت  مع فھناكالغذائیة، والشركاء الحكومیین. 

إلى  األساسیة االجتماعیة الخدمات توفیر مسؤولیة تحمل إلى االجتماعیة الحمایة
العمل مع مؤسسات المجتمع المدني  تفضیلقد یؤدي  كذلكأجل غیر مسمى. 

إضعاف أسس  إلى بالدولةالمحلیة وحدھا بدالً من المؤسسات الرسمیة المرتبطة 
ینبغي أن  ذلك، من وللتخفیف. موازیة حوكمة نظم تعزیز وإلى المحلیة الحكومة

تحّسن باستمرار القدرات التقنیة واللوجستیة للحكومة وغیرھا من المؤسسات 
 أكثر مركزیة في توفیر الخدمات والحمایة االجتماعیة.  دوراً  تلعب كيالمحلیة 

لھ.  أوسع ومجال برأك للفسادتكون ھناك حوكمة سیئة، تكون ھناك حوافز  حیث )7(
 القرارات یشوهدرجة أنھ  إلى الحوكمة أسس الفساد یضعفوبشكل مشابھ 

 مكافحة على الجیدة الحوكمة تشجیع ویساعدھذه القرارات.  تنفیذ یشوهو السیاساتیة
 كالعملیات ،مباشرة أكثر بشكل الفساد تستھدف التي الجھود ویكّمل الفساد

التي تعتمد على المجتمع المحلي وتوعیة الجمھور وتعزیز قدرة وأداء  التشاركیة
 .وجدت حیثما الفساد، لمكافحة الوطنیة ھیئاتال

الشركاء مع الحكومة  یعمل، من المھم أن ةالجید ةكموحسن القدرة على الحت مع )8(
األدوار والمسؤولیات المتعلقة بتوفیر الھیاكل  لتحدیدوغیرھا من المؤسسات 

 للسالم واالستقرار. المالئمةن الظروف یوضوح وتمكبة واألمن األساسی
مؤسسات غیر رسمیة أو  تستمر ،حیث تفشل المؤسسات الوطنیة كثیرة، أحیان في )9(

عات اعرفیة، بما في ذلك تلك المسؤولة عن الحمایة االجتماعیة وتسویة النز
الثغرات. وفي سد ثغرات حاسمة أو تنشأ مؤسسات كھذه لسّد مثل تلك  فيوالعدالة، 

 معالجة في رئیسي دور لعب على القدرةمؤسسات البعض الحاالت، قد تملك ھذه 
 .الممتدة األزمات في الغذائي األمن انعدام

 
مع خطط  وافقةتوم إلیھا الركونالسنوات مرنة یمكن  ةتمویل متعدد آلیةضمان  -8 المبدأ -38

الطویلة  تلكبین االستجابات والتدخالت القصیرة األجل و مافعالیة بلبلد المعني، تربط ا
 األجل.

 
في اإلطار  النظر إلىسواء كانت محلیة و/أو دولیة،  ،الموارد التزامات تحتاج )1(

في  لھ االفتقار على والتغلب الغذائي األمن لتحسیناألمد الالزم  الطویلالزمني 
على إنشاء آلیات متعددة  المعونة مقدمي تشجیع وینبغي. الممتدة األزمة حاالت

(أ) تیّسر اتباع نھج متعدد القطاعات یعالج انعدام  تمویل وسائطالسنوات مرنة و
األمن الغذائي، و(ب) تعالج األسباب البنیویة لألمن الغذائي والتغذوي على 

 التكالیف انخفاض إلى یؤديأن  یمكنالمستویین اإلقلیمي والقطري، و (ج) 
 . األجل الطویل التخطیط وعن المبكرة االستجابةالناجمة عن  التشغیلیة

مع  التكیف تستطیع أن األمد الطویلة الصمود قدرات بناء برامج على ینبغي )2(
على  ینطويعلى توفیر دعم  المساعدات مقدميتشجیع  وینبغيالظروف المتغیرة. 
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 األزمات تفرضھا التي التحدیات مع بسھولة یتكیفأن  ویمكنعلى الصمود  قدرة
 .الجدیدة اإلجھاد ومسبباتللصدمات  استجابةاالرتقاء بمستواه  ویستطیع الممتدة

تحلیل  المعونة مقدميعلى  ویتعین. بالفعل الموجودة اآللیات من ھائل عدد ھناك )3(
واستخدامھا بشكل أفضل وفي  ءمتھاموا كیفیة في والنظر كثب عناآللیات  ھذه

 المرونةالمزید من  ویساعدتحسین التنسیق بین مختلف الجھات الفاعلة.  كیفیة
 المساعدةفي مجال  ومثیلیھما التنمیة مجال في والبرمجة التمویلوالتعاون بین 

 علىو األزمات، على االنكشافمعالجة  لمسؤولیات أوضحاإلنسانیة على تحدید 
 األمن أزمات تصاعد دون للحیلولة أفضل نحو على العمل من البرامج تمكین

 .حادّ  عوزإلى حاالت  لتتحول الغذائي
 یقالتأكد من أن قیود التمویل القصیرة األجل ال تع مقدمي المعونةعلى  یتعین )4(

 تقدیم في التأخیر أو االنقطاع وسیؤثر. والصمود التكیف على القدرات بناء فرص
 األمن انعدام معالجة على سلباً  ،منھما اإلجرائي أو البیروقراطي ذلك في بما الدعم،

 عملیاتیةالمطلوب سیاسات و. الخطر على المنكشفة المحلیة المجتمعات في الغذائي
تغیرات المفاجئة في ال إزاءوالقدرة على التكیف  للمرونةالمجال  تفسح رشیقة

 السیاق، مع ما یصاحب ذلك من قدرات ومھارات.
ائي بمسؤولیة من خالل بناء مخاطر األمن الغذ تدار كيتحول كبیر  المطلوب من )5(

 تحمیلالقدرات على التكیف والصمود والعمل المبكر واالستجابة المبكرة، بدالً من 
وأقل قدرة على التأقلم. فاتخاذ موقف  الخطر على انكشافاً  أكثر ھم لمنالعبء  ھذا

ضروري لحفز  المخاطر اجتنابالمخاطر بدالً من  إدارةعلى  یقومتنظیمي 
الحیوات وتحفظ  تحفظاالستجابة المبكرة إلشارات اإلنذار المبكر لألزمة، وبذلك 

والحكومات والجھات المانحة  الممارسین إدراكالضروري  ومنالمعیشة.  سبل
 وینبغي. أحیانا خاطئةقد تكون  التنبؤات أن مع عموماً،مخاطر أفضل  إدارةلكون 
 السكان من بدالً  المخاطر، ھذه استیعاب الدولي والمجتمع الحكوماتعلى 

 .المتضررین
المحلیة.  الحوكمة وھیاكل القدرات أسسالدعم  توفیر یضعفینبغي أن  ال )6(

القرار على مستوى المجتمع المحلي  صنع وفي المحلیة الحكومة في فاالستثمار
ومستجیبة على حد سواء.  مطلعةیساعد على ضمان أن تظل التدخالت والبرامج 

وینبغي تشجیع برمجة المساعدة المرنة، وتمكین األشخاص من الجمع بین 
مواردھم وقدراتھم الخاصة وبین الموارد المقدمة من خالل الدعم المحلي أو 

 الدولي. 
 فيأن یكونوا على استعداد للنظر في المخاطرة  مقدمي المعونةعلى  ینبغي لذا )7(

تكون  فقد. المسبق االحترازيأكبر من االستثمار  بمستویاتحاالت األزمة الممتدة 
لتحسین األمن  المخاطر منھناك أسباب مقنعة لعدم االستثمار في التقلیل المسبق 

 معنىً ولكن لن یكون لعدم القیام بذلك  الممتدة، األزمة حاالتالغذائي والتغذیة في 
اإلنسانیة  المساعدةتصبح فیھ الحاجة إلى  وضعلى إ یؤدي وقد الطویل، األمد على

 .مستحكمة راسخة
 

انعدام األمن الغذائي وسوء  معالجةفي  وإدماجھالمنتظم من الخبرة  التعلم ضمان -9 المبدأ -39
 لتحسین المستمر للسیاسات واإلجراءات.ا بغرض ممتدةالتغذیة في األزمات ال

 
دروس الالمجّربة و والنُھجالجماعیة  الخبرةتتنور اإلجراءات المستقبلیة ب أن ینبغي )1(

 خاللأصحاب شأن مختلفین على مدى سنوات عدیدة  استخلصھاالمستفادة التي 
 ،في حاالت األزمة الممتدة تھدون انعدام األمن الغذائي ومعالج الحیلولةالسعي إلى 
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 المنتظم للتعلم نُھجب ةن مصحوبكوتعلى الممارسة في المستقبل أن  ینبغي كما
 إدارة المعرفة.و

 وینبغي. فّعالة لتكون بالسیاق محددة واالستراتیجیات النھج تظل أن ینبغي )2(
 ومحّسنة جدیدة نھج واعتماد الحالیة والطرق الممارسة تحدي في االستمرار

 .للسیاقمالئمة 
االستمرار في تطویر آلیات لرصد وتحلیل األمن الغذائي والتغذیة وقیاس  ینبغي )3(

 الممتدة، األزمة حاالتقدرة األسر المعیشیة على مواجھة انعدام األمن الغذائي في 
 دعموذلك لتدعیم البرامج القائمة على األدلة وتأمین التحسینات الجاریة. وبغیة 

 البرامجورصد  وتنفیذ تخطیطعلى  قدرةبالأصحاب الشأن  جمیع تزوید ینبغيذلك، 
 .الممتدة األزمة حاالتوالمشاریع التي تتناول األمن الغذائي والتغذیة في 

عن طریق االستثمار في قدرات  تھااإلنذار المبكر الرسمیة وفعالی قدرةتحسین   )4(
 الموجودةأساس استعراض شامل للقدرات  علىاإلنذار المبكر الوطنیة، 

 لمناطق المعرضة للخطر.واالحتیاجات في ا
ضمان اتخاذ لمنابر وبرامج وعملیات  تطویرالنظر في  مقدمي المعونةعلى  ینبغي )5(

على بناء قدرات  العملطویلة األجل البرامج ال بتضمین وذلكإجراءات مبكرة، 
 التكیف وتوسیع نطاقھا استجابة إلشارات اإلنذار المبكر. ھاقصیرة األجل یمكن

 
جمیع أصحاب المصلحة، بما في ذلك السكان المتضررین،  منتحسین المساءلة  -10 المبدأ  -40

ي ف الممتدة ةالنعدام األمن الغذائي في حاالت األزم االستجابةتحدث الوقایة و أنلضمان 
 .ةتحترم حقوق األفراد المتضررین من األزم أنمناسب والالوقت 

 
ألمن ل نعدام الحادّ اال أوضاعاستمرار  أسباب أحدالمساءلة  إخفاقاتأن  تبیّن )1(

 ةضعیف ةكموحال ھیاكلعندما تكون  ،في حاالت األزمة الممتدة خصوصاً الغذائي، 
 دیمقراطیة منقوصة أو غیر موجودة.المؤسسات ال تكونأو 

المنخرطة في تصمیم  مؤسسات ومكونات الوكاالت والحكوماتال على ینبغي )2(
لھا  وینبغيالمتضررین.  السكان من للمساءلة خاضعةوتنفیذ االستجابات أن تكون 

طوال دورة البرنامج حصول جمیع شرائح المجتمع  تكفل أن التحدید وجھ على
المتضررة (مع األخذ باالعتبار نوع الجنس والعمر والتنوع) على المعلومات التي 

الشرائح  ھذهكذلك أن تستطیع  تكفلتحتاجھا التخاذ قرارات مستنیرة، وأن 
أو تكون ممثلة تمثیالً عادالً  حیاتھا على تؤثر التي القرارات اتخاذ في المشاركة

لدى اتخاذ مثل ھذه القرارات وأن یكون بإمكانھا توفیر معلومات مرتدة وتقدیم 
شكاوى حول المساعدة أو الخدمات المقدمة لھا. وینبغي بذل جھود خاصة لضمان 

الل أو اإلیذاء، بما في حمایة األشخاص المتضررین من أي شكل من أشكال االستغ
 ذلك الجنسي، من جانب أي شخص مرتبط بتنفیذ االستجابة.

اإلنذار المبكر  ومعلوماتإعطاء األولویة لإلجراءات التي تستند إلى بیانات  یساعد )3(
على النتائج  ةوحقوق اإلنسان والنھج القائم المتعددین شأنومشاورات أصحاب ال

األمن الغذائي  نتائج عنقدر أكبر من المساءلة  تحقیقواقعیة على الھداف األو
 المحققة.

أدوات إضافیة لتحدید األدوار والوظائف التي یقوم بھا مختلف  تطویر یتعین )4(
بغیة إسناد  الممتدة، األزمة حاالتأصحاب الشأن لمعالجة انعدام األمن الغذائي في 

 ھذه من أداة كل اماستخد وینبغيالمسؤولیة عن وظائف محددة لجھات فاعلة معینة. 
 المعینة المسؤولیات من مسؤولیة أیة تلبیة یجري كان إذا ما لتفحص األدوات
 اإلجراءات تحدیدومن ثم  ،ال أم ممتدة أزمة في والتغذیة الغذائي األمن لتحسین

 .الالزمة التصحیحیة
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المعنیة إضفاء الطابع المؤسسي على آلیات  الجھات الفاعلةجمیع على  ینبغي )5(
مراحل األزمة و مستویاتالمتعددین على جمیع  شأنأصحاب ال من الفّعالةلمساءلة ا

 لسیاسات واإلجراءات.اضمان تحقیق نتائج ل الممتدة
المعنیة المشاركة في تطبیق المبادئ الواردة في  الجھات الفاعلة جمیععلى  ینبغي )6(

كذلك القوانین واألعراف التي تؤثر و ،عمل لجنة األمن الغذائي العالمي برنامج
على التدخالت الرامیة إلى تحسین األمن الغذائي والتغذیة في حاالت األزمة 

 واآلثار الناتجة عنھا. ھاتكون مسؤولة عن قراراتھا وإجراءات وأنالممتدة، 
على  ةالعمل على وضع أطر مشتركة للنھج القائم الشأنجمیع أصحاب على  ینبغي )7(

إلى تجارب  باالستناد، ممتدةعالجة انعدام األمن الغذائي في األزمات الم بغیةالنتائج 
إلى تحسین الروابط بین اإلنذار المبكر  الرامیة الموجودةالمنابر اإلقلیمیة 

 .ةالمبكر اإلجراءاتو
. فعالة أنھا ویتضح تختبر أن األفضل منتكون خیارات االستجابة مبررة،  كي )8(

أن تعمل معاً الختبار نُھج جدیدة وإثبات نجاحھا.  لةذات الص الفاعلة الجھات وعلى
 الطویلةویمكن أن تساعد ھذه األنواع من الشراكة على دعم البرمجة المشتركة 

 المعرضة المناطق في المناسب الوقت في متجاوبةاألجل المرنة والمصممة لتكون 
 التدخالت تصمیم إثراء على ذلكأزمات ممتدة. وسیساعد  تعاني التي للخطر
 بعض وإلنتاجبھم  الضرر إلحاق وتجنب للمحتاجین المنفعة من قدر أكبر لتحقیق

 عن بالغللرصد واإل أساساً  تخدم أن یمكن التي التغییر مسارات عن االفتراضات
 .والتغذیة الغذائي األمن لتحسین المطلوبة التدخالت وحجم نوع

 
 المضي قدما

 
مسؤولیة نشر ھذه المبادئ جنة األمن الغذائي العالمي والمشاركین لجمیع أعضاء  یتحمل  -41

 كل من المستوىواإلجراءات على  السیاساتتنفیذ ورصد و وضعاستخدامھا في  تشجیعو
 العالمي واإلقلیمي والوطني والمحلي.

 
االستفادة ب العالمي الغذائي األمن للجنة االتصاالت استراتیجیةنشر من خالل تنفیذ الدعم سیُ   -42

 من الشبكات القائمة.
 

على عملیات  وإضفاء الطابع المؤسسي طوعاً  یسیرعلى ت الحكومات الوطنیة تُحثّ   -43
 المتعددین التي تشمل ما یلي: شأنأصحاب ال

 
 تطویر ومواصلة لمراجعةعمل لجنة األمن الغذائي العالمي  برنامجاستخدام مبادئ  )1(

 األمن انعدام لمعالجة المؤسسیة والقدرات واالستثمارات واإلجراءات السیاسات
 الممتدة؛ األزمات في التغذیة وسوء الغذائي

اآلخرین في لجنة األمن  الشأنالخطط والدروس المستفادة مع أصحاب  تقاسم )2(
التوجیھیة  خطوطوال اتواالستراتیجی اتالغذائي العالمي، بما في ذلك وثائق السیاس

 الشأن ألصحاب معرفة منتدى(مثالً عن طریق وأدوات ونتائج التقییم  عملیاتیةال
 ).المتعددین

 
للخطر  ةالمعرض الحاالتمراجعة وتطویر وتنفیذ سیاسات وإجراءات ضمن  ذلكیشمل   -44

على األمن الغذائي والتغذیة  ھاوإجراءات ھاوالمتضررة، وفي بلدان أخرى قد تؤثر سیاسات
 والمساعدة. ، بما في ذلك التعاون الدوليممتدةفي األزمات ال
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منظمات و األعمال قطاعو المنظمات الدولیةو شركاء التعاونو الجھات المانحة تُحثّ   -45
 تقاسملسیاسات واإلجراءات ولتشاركیة خاصة بھم  مراجعاتعلى تیسیر  المجتمع المدني

لتحسین األمن الغذائي والتغذیة من خالل لجنة األمن الغذائي  ھمدروس المستفادة وخططال
 العالمي.

 
 الواردة الخمسة المبادئ مع ورصدھا واإلجراءات السیاسات مراجعات تتماشى أن ینبغي  -46

بإطار رصد " تسترشد وأن viiوالتغذیة الغذائي لألمن العالمي االستراتیجي اإلطار في
 لجنة علیھ صادقت الذي "لجنة األمن الغذائي العالميالقرارات والتوصیات الصادرة عن 

للخطر  المعرضین من. وینبغي أن یكفل الرصد المساءلة viiiالعالمي الغذائي األمن
والمتضررین وتمكینھم من تقدیم معلومات مرتدة أثناء تنفیذ السیاسات واإلجراءات. 

 العالمي المستوى كل منوینبغي آللیات الرصد أن تستند إلى اآللیات الموجودة على 
 .والمحليواإلقلیمي والوطني 

 
 فھي. المحرز التقدم قیاس أساسھ على یمكن مرجعاً  الوثیقة ھذه في المبینة المبادئ توفر  -47

ھم أو  ھمالحكم على ما إذا كانت اإلجراءات المقترحة من فرصة الشأن أصحاب لجمیع تتیح
 للمساءلة خاضعین یكونوا أن وفرصة صلة، وذات مناسبة آخرونتخذھا یاإلجراءات التي 

 .ذلك عن
 

الجھات الفاعلة ذات  لجمیع فیھیمكن  الذيعالمي المنتدى ال يلجنة األمن الغذائي العالمي ھ  -48
تحقیق أھداف  نحوالصلة أن تتعلم من تجارب بعضھا البعض وتقیم التقدم المحرز 

مبادئ  أثرعمل لجنة األمن الغذائي العالمي واستمرار مالءمة وفعالیة و برنامجوأغراض 
 .للعما

 
إلطار ا منُمحدَّثة النسخ الاألمن الغذائي العالمي في  لجنة عمل برنامجمبادئ  ستُدرج  -49

 تراجع أناألمن الغذائي العالمي  لجنة علىو والتغذیة، الغذائي لألمناالستراتیجي العالمي 
 ستناد إلى الدروس المستفادة.باالكل خمس سنوات  ھاثھذه المبادئ وتحدّ 

 
مكتب لجنة األمن الغذائي العالمي والمجموعة المستوى العالمي، ینبغي على  على  -50

أن یشرف على إنشاء وعمل مجموعة عمل فنیة ألصحاب الشأن المتعددین.  االستشاریة
فّر وتیّسر الدعم المدفوع بالطلب إلى المناطق وینبغي على مجموعة العمل الفنیة أن تو

والبلدان لوضع وتنفیذ ورصد السیاسات واإلجراءات وتجمیع ونشر الدروس المستفادة 
 الغذائي األمن بلجنة الخاصة العمل(مثالً من خالل منبر معرفة) ودعم تحدیث مبادئ 

أن تقدم  ینبغيكما  ممكناً، ذلك كان حیثما القائمة، القدرات استخدام وینبغيالعالمي. 
 االستشاریةمجموعة العمل تقاریرھا إلى مكتب لجنة األمن الغذائي العالمي والمجموعة 

 والتوصیات القرارات رصد إطار"األقل ووفقا للتوجیھات المعتمدة في  على سنویاً 
 ."العالمي الغذائي األمن لجنة عن الصادرة
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 إجراءات إلى المبادئ تحویل - 2 الجزء
 

  واإلجراءات للسیاسات توضیحیة أمثلة - ألف الملحق
 

 مقدمة  1-ألف
 

المسؤولین عن تصمیم وتنفیذ سیاسات وإجراءات  والقرار السیاسات صنّاعالملحق موجھ إلى  ھذا
إلى إلھامھم  یھدف وھو. ممتدةال األزمة حاالت في التغذیة وسوء الغذائي األمن انعدام معالجة

وتنفیذ السیاسات واإلجراءات تمشیا مع مبادئ برنامج عمل لجنة األمن  وضع لدىوتوجیھھم 
 الغذائي العالمي. 

 
دوات بمزید من التعمق األتوجیھات والمثلة واألعلى استكشاف  ملحقھذا ال وع مستخدمشجّ یٌ و
التعلم من  بغیةدوات األو التوجیھاتھذه السیاسات والبرامج و وضعل بالمعنیین في اتصاالو

 سیاق الخاص بھم. الھج ذات الصلة في تجارب اآلخرین وتحدید النُ 
 

 فیما یتعلق بالمبادئ: التالیةأنواع الموارد  الملحقویتضمن 
 
 لمعالجة انعدام األمن البرامجمن السیاسات واإلجراءات الوطنیة (بما في ذلك  أمثلة (

الممارسات الجیدة  على األمثلة تكون ما أحیاناً والغذائي وسوء التغذیة في األزمات الممتدة. 
بعض أمثلة  وتردومن ھنا الحاجة إلى برنامج عمل لجنة األمن الغذائي العالمي.  –محدودة 

بغیة توضیح أوجھ القصور في معالجة انعدام  ،على سیاسات وإجراءات ال تلتزم بالمبادئ
 األمن الغذائي وسوء التغذیة؛

   وتنفیذ سیاسات وإجراءات على  وضعھدف إلى دعم تقلیمیة إیة ومبادرات عالم عنأمثلة
 اإلقلیمي والقطري؛ ینالمستوی

   لمبادئ التوجیھیة واألدوات التي یمكن أن تساعد في تنفیذ المبادئ؛ ا عنأمثلة 
   المبادئ.  إلعمالإجراءات ممكنة یتعین تنفیذھا 
 

لجنة األمن الغذائي  منعلیھا  المصادقة) ألف( الملحق ھذااألمثلة الواردة في  إدراجیعني  وال
. فقط إیضاحیة ألغراضھنا  ترداألعضاء المفردة ومشاركین آخرین. فھي  الدول منالعالمي أو 

 بحیثفریق الدعم الفني الذي دعم صیاغة برنامج عمل لجنة األمن الغذائي العالمي  اختارھا وقد
 :التالیة المعاییر تستوفي

 
 وتساعد في إظھار كیف  ھتندرج تحت الذيمبدأ البعناصر  واضحاً  رتباطاً ا مرتبطة تكون

 المبدأ إلى عمل؛ ذلكیمكن تحویل 
 الواحد أكثر من  المثالاستخدام  عدم، مع الممتدةاألزمة  اتمختلفة من سیاق اً تعكس أنواع

 كان ذلك ممكناً؛ نمرة إ
 تقودھا الحكومات الوطنیة وغیرھا من  التياألولویة للسیاسات واإلجراءات الوطنیة  يطتع

العالمي واإلقلیمي سیاسات  یینالمستو علىأیضا أمثلة توضح تقدم ولكن  الشأن،أصحاب 
 إجراءات لكیانات إقلیمیة ومنظمات دولیة وجھات مانحة ومنظمات غیر حكومیة دولیة.و

 
البرامج  مدیريصناع القرار و شجیعت الجدیر من ،1من الجزء  "المضي قدما" قسمكما ورد في و

 خطوطخطط والالستراتیجیات واالسیاسات وال علىالخاصة بھم  ةمثلاأل قاسمت علىفي المستقبل 
 . ذلك إلى وما ،وأدوات ونتائج التقییمات والدروس المستفادة عملیاتیةالتوجیھیة ال
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لبناء مستودع عام أن تكون نقطة انطالق (ألف)  الملحق ھذامن األمثلة الواردة في  یقصد
الرامیة إلى  مفي جھودھ الشأنأصحاب  كافةللممارسات واألدوات الجیدة كمورد لجمیع البلدان و

 والتخفیف منھما ومعالجتھما. الممتدةانعدام األمن الغذائي وسوء التغذیة في األزمات  دون الحیلولة
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 1لمبدأ ا
 

  1مالوي: نحو قانون وطني إلطار لألمن الغذائي والتغذیة 1-1- ألف
 

 القریب الماضي في وشھد المزمن، الغذائي األمن انعدام من عالیة مستویات من یعاني بلد مالوي
ویقل  ،"الفقر فائقو" سكان مالوي ربعو. الطبیعیة للكوارث نتیجة متكررة حادة غذائیة أزمات
 السعرات من بھ الموصى الیومي األدنى الحد توفر التي لألغذیة التقدیریة التكلفة عندخلھم 

 .الغذائیة الحراریة
 

 48سوء التغذیة المزمن على حوالي نصف األطفال دون سن الخامسة. ویقدر أن  عالمات تظھر
المائة قلیل بالنسبة  في 30.6القامة بالنسبة ألعمارھم (التقزم)، ووزن  قصیرو األطفال من المائة في

المائة قلیل بالنسبة لطولھم (الھزال). ویدفع الجفاف  في 11.4ألعمارھم (نقص الوزن)، ووزن 
سنویة  خسارة وتنجم عام كل الفقر نحو شخص 265 000یقرب من  ما المتوسط فيوالفیضانات 

 .اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في 1.7 نسبتھا متوسط
 

 للتعجیل النیة والحسنة جیداً  المصاغة واالستراتیجیات السیاسات من واسعة مجموعة ماالوي لدى
 یجمع صالبة أكثر إطارما ھو غائب فھو  أن غیر. الكافي الغذاء في الحق إعمال في تقدم بإحراز

 أن المثالیة الناحیة من ویمكن. اتبین السیاسات واالستراتیجیات والبرامج المتعددة ویبني تآزر ما
لألمن الغذائي والتغذوي/ الحق  وطني إطار قانونٍ  وضع خالل من القانون في اإلطار ھذا یؤسَّس

المحاورون في الحكومة  أعربعلى ذلك، إذ  تشجیعاً  "المقرر الخاص" تلقى وقدفي الغذاء. 
 ھذا في أولى خطوات بالفعل واتخذت. اإلطار القانون ھذامثل  لوضعدعمھم  عنوالمجتمع المدني 

 بالتشاور أعد الذي "الغذائي األمن قانونمشروع " بشأن جرت التي المناقشات خالل من االتجاه
 ."الغذاء في للحق الوطنیةالشبكة " خالل من المدني المجتمع منظمات مع

 
ذوي  الشأنبالتشاور مع أصحاب  مقترحإحیاء ھذا ال علىلحكومة ا بتشجیعالمقرر الخاص  ویقوم

 ،مالوياللجنة حقوق اإلنسان والمالوي، قانون الولجنة  ،الصلة، بما في ذلك اللجان البرلمانیة
 ابط المزارعین والقطاع الخاص.وور ،ومنظمات المجتمع المدني

 
 مجابھةو توسطلل المحلي المجتمع على قائمة اتنزاعللتسویة  آلیات إنشاءسیرالیون:  2-1- ألف

 2ألمن الغذائي والحق في الغذاءبا المتعلقة التحدیات
 

 للتحدیاتتقدیم خدمات شبھ قانونیة مجانیة لمجتمع محلي في سیرالیون من إیجاد حلول محلیة  مّكن
 العدالة على الحصول مركز" ذلك تصّدر وقدالمساءلة والشفافیة.  عزز نفسھ الوقت وفي

 المحلیة المجتمعات أو المواطنین بین لنزاعاتا لحلّ  بدیلة وسیلة التجربة وتوضح ،"القانوني
للغایة أو ال یمكن الحصول علیھ أو  ُمكلفاً  الرسمي التقاضي یكونحیث  العامة، اإلدارة وموظفي

 غیر مقبول ثقافیا. 
 

 أربع مراحل: علىتطورت التجربة  وقد
 

 .2013/ تموز یولیو 22-12: البیان الختامي للبعثة من المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، مالوي المصدر 1
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13567&LangID=E. 

. والتغذیة الغذائي األمن رامجب في الكافي الغذاء في الحق إدماج: توجیھیة مذكرة. والزراعة األغذیة منظمة: المصدر 2
 .روما

http://www.fao.org/docrep/017/i3154e/i3154e.pdf. 
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 القانونیین في المجتمع المحلي؛ یندور المساعد إدخالالتوعیة بالحقوق، و  -1
وقناة  المحليأعضاؤھا بمثابة بوابة للمجتمع  یكونرقابة مجتمعیة طوعیة  مجالسإنشاء   -2

لمركز الحصول على العدالة القانوني  التابعینالقانونیین المتنقلین  ینمساعدالاتصال بین 
 والمجتمع المحلي؛

 ؛القانونیین المساعدینفیھا من خالل  توسطالو الحاالت وبحثتحدید   -3
 .يمركز القانونالالمشرف في  المحاميالقضایا المعقدة أو التي لم تحل إلى  إحالة  -4
 

المحلي وأطراف ثالثة مرتبطة بالدولة وأصحاب شأن  المجتمع منالوساطة مشاركة أفراد  تضمنت
نزاع بین  وحلّ یعملون في المنطقة. وشملت إحدى عشرة قضیة بلُّغ عنھا تتعلق باألمن الغذائي 

مالك أرض ومعھد سیرالیون للبحوث الزراعیة، وقضیة ضد شركة بناء استولت على ممتلكات 
 .تعود لثالثة من أفراد المجتمع المحلي ودمرت محاصیل دون تعویض مالك األراضي

 
كانت لوال  ربماتقاریر عن قضایا تؤثر على سبل معیشتھم  تقدیم منتمكین أفراد المجتمع  تم ھكذا
 من القضایا ھذه معالجة في التحكم المحلیة المجتمعات فیھا تتولى عملیة بدأتأھملت. وقد  قدذلك 
على أنشطة المساعدین القانونیین وتقییم ما إذا كانت  المحلي المجتمع في رقابة مجالس إنشاء خالل

 فيھذه األنشطة تعود بمنافع؛ وتوفر معلومات للمجتمع المحلي؛ وتھیئ بیئة تعلم للوساطة السلمیة 
 .بالحقوق الوعي رفع خالل من لكذو بالغذاء، المتعلقة المنازعات

 
 2المبدأ 

 
 لسیاساتمشترك بین الوزارات  منبر -كافحة الجوع وسوء التغذیة م: ھیئة ھایتي 1-2- ألف

  3األمن والتغذیة
 

 مكافحة منما تعرض للخطر المكاسب المحتملة  كثیراً  وھي ھایتي، في متكررة الطوارئ حاالت
دمرت الفیضانات في شمال البالد  ،2010المدمر في عام  الزلزال إلى وباإلضافة. التغذیة سوء

وعانت مناطق أخرى من انخفاض في  للتغذیة،عدة مراكز إعادة تأھیل  "إعصار ساندي"نتیجة 
 االستجابة دمج لضمان طرق عن ھایتي تبحثھنا،  مناإلنتاج الزراعي بسبب تلف المحاصیل. 

 .التغذیة وسوء الغذائي األمن النعدام للتصدي نھجھا في بالكامل الطوارئ لحاالت والتأھب
 
التوجیھ االستراتیجي  عنالمستوى الوطني  علىمكافحة الجوع وسوء التغذیة مسؤولة  ھیئةو

اإلطار  ھذالـإلطار الوطني االستراتیجي لحكومة ھایتي لمكافحة الجوع وسوء التغذیة. وقد وحد 
 اً برنامج 21و الھایتي األحمر والصلیب مستقلة وكاالت وسبع وزارات تسع جھود ونّسق وعّزز
 .احكومی

 
 استراتیجیة مجاالت في الحكومة وزارات خالل من برامج الوطني االستراتیجي اإلطار ینفذو

برامج شبكة األمان االجتماعي لتحسین إمكانیة الحصول على الغذاء للفئات األكثر  )1( :ثالثة
برامج  )3(برامج استثمار زراعي لزیادة اإلنتاج المحلي من األغذیة؛  )2( الخطر؛ على انكشافاً 

بما في ذلك برامج الصحة والتغذیة وتحسین البنیة األساسیة للمیاه  ،تقدم الخدمات األساسیة
 .الخطر على انكشافاً والصرف الصحي وتخزین المحاصیل لألسر األكثر 

 

 .http://scalingupnutrition.org/sun-countries/haiti: المصدر 3
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ھیئة مكافحة الجوع وسوء التغذیة على المستوى الوطني من ممثلین من مكتب رئیس  وتتكون
 لإلطار الوطنیة التنسیق ووحدة. والبرلمان الرئیسیة والوزارات الوزراء رئیس ومكتب الدولة

 .الوطني اإلطار ھذا في المعّدة األنشطة وتنسیق تنفیذ عن مسؤولة االستراتیجي الوطني
 

وكاالت األمم المتحدة في اإلطار االستراتیجي الوطني وھیئة مكافحة الجوع وسوء التغذیة  وتساھم
 الموائد خالل من كماعنیة بالتغذیة على المستوى الوطني ومستوى اإلدارات، من خالل لجنة فنیة م

 لوضع دعماً  دولیة منظمة تقدیم على مثال الزراعیة للتنمیة الدولي والصندوق. القطاعیة المستدیرة
  .المتعددینالبلد من خالل مشاركة أصحاب الشأن  یتملكھاسیاسات وإجراءات 

 
 4والصمود للتكیفالساحل وغرب أفریقیا: التحالف العالمي  2-2- ألف

 
انعدام أمن غذائي  یعانوننسمة) عبر منطقة الساحل  ملیون 12( السكان من المائة في 20أن  یقدر

لتأثیرات الجفاف ومواسم الحصاد الردیئة وارتفاع أسعار المواد الغذائیة  ونمزمن ومعرض
أزمات  بین الزمنیة الفجوات ضیق، تشھد منطقة الساحل "القرن األفریقي" في وكماوالصراع. 

 قدرات إضعافإلى  أدتكبرى  أحداث 2012و 2010و 2008و 2005األعوام  فيوقعت  إذالجوع، 
 .الصمودسكان المنطقة على 

 
أطلق االتحاد األوروبي شراكة جدیدة لتعزیز التكیف والصمود في منطقة الساحل  ،2012عام  في

 ھذه "الساحل في والصمود للتكیف العالمي التحالف مبادرة"إزاء األزمات في المستقبل. وتسعى 
 المبادرة وتنطلق. أفضل تعامالً إلى ضمان تعامل الناس في منطقة الساحل مع الجفاف في المستقبل 

مثل تلك التي ضربت منطقة الساحل  األزمات، في الطوارئ لحاالت االستجابة أن االفتراض من
 متواصلةالوقت لبذل جھود  حانمع ذلك  ولكنأمر حاسم إلنقاذ األرواح،  ،في السنوات األخیرة

 من تجاه خاص جھد وبذل أفضل بشكل المتكررة األزمات مواجھة على الساحل في الناس لمساعدة
 .للخطر تعرضاً  أكثر ھم

 
الساحل إلى تعزیز التآزر والتماسك والفعالیة  في والصمود للتكیف العالمي التحالف مبادرة تھدف

 االنكشاف منوبقدر ھام  بنیویاً .... الحد "في مبادرات التكیف والصمود في المنطقة. وتھدف إلى 
الساحل  لمنطقةعن طریق دعم تنفیذ سیاسات  مستدام وبشكل والتغذویة الغذائیةعلى المخاطر 
لجماعة االقتصادیة لدول ل والتقنیة السیاسیة للقیادة العالمي التحالف ویخضع. "وغرب أفریقیا

غرب أفریقیا واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفریقیا واللجنة الدائمة المشتركة بین الدول 
على المنابر والشبكات الموجودة،  المبادرةستند وت ،المعنیة بمكافحة الجفاف في منطقة الساحل

 السنوات خالل "الجوع على القضاء" ھدف على وتبني، "الغذائیة األزمات منعشبكة " وخصوصاً 
. والنھج األساسي للتحالف ھو توجیھ جھود أصحاب الشأن اإلقلیمیین والدولیین القادمة العشرین

 ،2013اعتمدت في أبریل/ نیسان عام  ،إقلیمیةنحو إطار نتائج مشترك. وتحدد خریطة طریق 
التكیف والصمود  أولویات" بتحدید البلدان بقیام العالمي للتحالف الرئیسیة والتوجھات األھداف
 . "الوطنیة

 
الساحل نھج تحالف إقلیمي یتحلى بأھداف  في والصمود للتكیف العالمي التحالف مبادرة توضح

عن طریق دعم مجتمعات  المحلي، )1( على ثالثة مستویات: متكاملةمشتركة وإجراءات 
 في توافق بناء وآلیات استثمار برامج دعم طریق عن الوطني،) 2( ومبادرات وآلیات محلیة؛

 ; ;http://www.oecd.org/site/rpca/agir/#nrphttp://globalallianceforaction.com :دراالمص 4
http://ec.europa.eu/echo/policies/resilience/agir_en.htm. 
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 المنظمات وضعتھا التي اإلقلیمیة واآللیات الخطط دعم طریق عن اإلقلیمي،) 3( قائمة؛ اآلراء
(الجماعة االقتصادیة لدول غرب أفریقیا واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب  الثالث اإلقلیمیة

أفریقیا واللجنة الدائمة المشتركة بین الدول المعنیة بمكافحة الجفاف في منطقة الساحل). ویجمع 
ھذا التحالف العالمي معاً الحكومات والمنظمات اإلقلیمیة والشركاء الدولیین، فضالً عن المجتمع 

 . المدني
 

 3المبدأ 
 

أفغانستان وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة: تحلیالت حالة األمن الغذائي الوطني  1-3- ألف
 5اإلنسانیة والحالة الغذائي األمن لمراحل المتكامل التصنیفباستخدام 

 
القرار  صنّاع احتیاجات لتلبیة اإلنسانیة والحالة الغذائي األمن لمراحل المتكامل التصنیف صمم

بشأن حالة األمن الغذائي في  اإلجراءات اتخاذ تدعمشاملة  بمعارفالوقت المناسب  وفيبتزویدھم 
. وال یتوافق نھج التصنیف المتكامل مع مبدأ ضمان ودعم تحلیل األمن الغذائي المختلفة المناطق

 الغذائي ألمنا لجنة عمل لبرنامجالمبادئ األخرى  مع أیضاً والتغذیة الشامل فحسب، بل یتسق 
 :العالمي

 
 النتائج؛و والصمود التكیف على القدرةالكامنة والمخاطر و لألسبابتحلیالت  – شامل 
 على األدلة؛ قائم 
 ؛الشأنأصحاب  متعدد 
 إطار تحلیلي مشترك؛ 
  ٌالقرار؛ صنع لتنویر تقنيآلراء لتحقیق توافق  نمكِّ ی 
 ؛التحلیل التقني القائم على حقوق اإلنسان من المصالح السیاسیة والمؤسسیة یحمي 
 وفر اإلنذار المبكر.یرصد التغیرات وی 
 

 على المؤسسي الطابع إضفاء في تصاعد ھناك كان ،2008: منذ عام جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة
 البدایة، في. لھ الحكومي والتملك اإلنسانیة والحالة الغذائي األمن لمراحل المتكامل التصنیفنھج 

كانت منظمة األغذیة والزراعة تقود التصنیف، لكن ملكیتھ نقلت الحقاً إلى وزارة الزراعة. وفي 
األغذیة والزراعة  منظمةالسنوات األخیرة تولت الحكومة القیادة الكاملة للتصنیف، في حین توفر 

 مؤثراً  یزال وال التصنیف كان وقدداریة والتقنیة. وبرنامج األغذیة العالمي المساعدة التمویلیة واإل
في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في لفت االنتباه إلى حاالت الطوارئ اإلنسانیة واألزمات الممتدة 
في كل من الجزء الشرقي من البالد (جنوب وشمال كیفو بصفة خاصة) والجزء الغربي من البالد 

الصندوق " قرارات لتوجیھ المثال، سبیل على التصنیف، تحلیل نتائج وتستخدم(خط االستواء). 
تستخدمھا  كما الدیمقراطیة، الكونغو جمھوریة في بالتمویل المتعلقة "الطوارئ لمواجھة المركزي

 .التمویل مخصصاتتحدید  وفي القرار صنعالجھات المانحة في 
 

في أفغانستان في عام  اإلنسانیة والحالة الغذائي األمن لمراحل المتكامل: بدأ التصنیف أفغانستان
وفي البدایة كانت ھناك صعوبات عدیدة، مثل االفتقار إلى البیانات والقدرات المتدنیة  .2012

والشواغل األمنیة. وعلى الرغم من ھذه القضایا، نفّذ التصنیف بنجاح، وفي فترة قصیرة من الوقت 
نحة وأصحاب الشأن اآلخرین. وتحسنت تغطیة اكتسب تأییدا واسعاً من الحكومة والجھات الما

البلد بأكملھ. ویتواصل إضفاء الطابع المؤسسي على التصنیف في  یغطي أصبحوجودة التحلیل ف
 . المانحة والجھات التصنیف في والشركاء الحكومة من المتواصلوالدعم  االھتمام بفضلالبلد 

 ./http://www.ipcinfo.org: المصدر 5 
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 6عیراعلى التكیف والصمود كمؤشر ألثر المش القدرةجنوب السودان: تحلیل  2-3- ألف

 
 - دون الحیلولةحتى  أو - من للتخفیف الوسائل أقوى من وسیلة والصمود التكیف على القدرة بناء

تطویر االستجابات اإلنسانیة  كیفیة في ذلكانعدام األمن الغذائي وسوء التغذیة. وینبغي أن ینعكس 
للصدمات عواقب تنمویة سلبیة  تكون الالتي تكفل أ ھي والصمود التكیفعلى  فالقدرةوالتنمویة. 

 .المعیشیة لألسرة الغذائي األمن علىطویلة األمد، بما في ذلك 
 

بالعمل مع الشركاء، منھجیة لقیاس قدرة األسر المعیشیة  والزراعة، األغذیة منظمة طّورت وقد
األمن الغذائي الناجمة عن الصدمات الطبیعیة وتلك التي یتسبب  لتھدیداتعلى التكیف والصمود 

العوامل التي  "قیاس وتحلیل مؤشر القدرة على التكیف والصمود"نموذج  ویحددبھا اإلنسان. 
ھذه العوامل  ویزنقادرة على التكیف والصمود النعدام األمن الغذائي  المعیشیة األسرةتجعل 
اإلطار التحلیلي لنموذج القیاس والتحلیل ھذا تفسر القدرة  وفي الزمن. بمرور استقرارھا ویتتبع

المستوى المطلوب من األمن  إلىمن العودة  ماالتكیف والصمود لماذا تتمكن أسرة معیشیة  على
 وإنجاز لتصمیم أدلة قاعدة النموذج ویوفرالغذائي بینما ال تتمكن أسرة معیشیة مشابھة من ذلك. 

استناداً إلى ما ھم في أمس  الفعالیة، من أكبر بقدر المحتاجین لسكانل المساعدة وتقییم ورصد
 الحاجة إلیھ. 

 
 أثر على كمؤشر السودان جنوب فيم مؤشر القدرة على التكیف والصمود استخدا یجريو

على تحسین استقرار المجتمع وتحقیق األمن الغذائي المستدام. وقد استكمل خط أساس  المشاریع
 مقارن تحلیل وسیكشفوسیجري المسح النھائي بمجرد استقرار الوضع األمني.  ،2012في عام 

من المستھدفة. وستُستخدم النتائج  والمنطقة المستھدفین السكان قدرة على مجدداً  العنف ظھور أثر
لألسر  بالنسبةفیما یتعلق بنتائج األمن الغذائي  بانتظام، واإلنجازات المحرز التقدم رصد) 1( أجل

 الشأنالجھات المانحة وأصحاب  وتزویدتولیف الدروس المستفادة  )2(المعیشیة في المشروع، 
مع  ،مفّصلة لألمن الغذائي مالمحتقدیم  )3( ،التخطیط واالستثمارات في المستقبل لتنویر ارفالمعب

 .صمودوال التكیف على القدرةاالقتصادیة واإلنتاج الزراعي و-لظروف االجتماعیةاتفاصیل 
 

على التكیف والصمود في  القدرةعلى دور تحلیل  المتنامیةاألدلة  فيھذا العمل المبتكر  یساھم
في  التحلیلتحسینات في تصمیم ال یوجھوس األزمة من المتضررینلسكان لتحسین االستجابات 

 المستقبل. 
 

 7المعتمدة على أصحاب الشأن المتعددین العیش سبلتعافي  تقییم منھجیةباكستان:  2-3- ألف
 

 التابعة "باكستان في الغذائي باألمن المعنیةالمجموعة " اعتمدتھا مسح أداة العیش سبل تعافي تقییم
لقیاس األثر والتعافي من أحداث الفیضانات الرئیسیة  "للجنة الدائمة المشتركة بین الوكاالت"

(السنویة) المتعاقبة في الجزء الجنوبي من البالد وقدرة األسر المعیشیة المتضررة من الفیضانات 
كل من أداة متعددة أصحاب الشأن وافقت الحكومة علیھا على  وھيعلى التكیف والصمود. 

 خالل من التشاركیة عالیةعت ونفذت بطریقة المحلي واإلقلیمي واالتحادي ووض المستوى
 ."باكستان في الغذائي باألمن المعنیةالمجموعة "
 

 .resilience/en/-http://www.foodsec.org/web/resilience/measuringمن المعلومات:  لمزید 6
 .http://foodsecuritycluster.net/countries/pakistan: أنظر 7
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 لتحقیق عمل حلقات وتعقد األقالیم، مستوى على ویبحثونھا األولیة النتائج الشأن أصحاب یتداول
 العیش سبل تعافي تقییم تكرر وقد. البرمجة على المترتبة واآلثار النتائج حول اآلراء في توافق
لوجھات سبل العیش  أمداً  أطول تحلیل یتیح ما) 2013و 2012و 2011أعوام متتالیة ( ثالثة مدى على

 .التعافيوفعالیة التدخالت المصممة لدعم 
 
 ویقّدم المخاطر، على لالنكشافألسباب الكامنة األسباب المباشرة وا من كالً  یعالجوالتحلیل شامل و

 علىزمن م انكشاف سیاق في العیش سبل دعم ةلنوعیة وكمیة ومالءم اً الوقت ذاتھ تقییم فيأیضا 
 معقدة. ةكموألخطار الطبیعیة وتحدیات حا
 

متعاقبة قاعدة أدلة ھامة للدعم المستمر والموجھ إلى  سنواتمدى  علىتكرار المسح  ویوفر
 استخدام ویتیحالمجتمعات المحلیة واألسر المعیشیة المتضررة من الصدمات المتكررة والممتدة. 

 والطبیعي البشري المال رأس ومسار وضع بشأن للغایة دقیقة بتقدیرات القیام كبیرة عینات
 .المعیشیة األسرة مستوى على الغذائي األمن نتائج عن فضال واالجتماعي، والمالي والمادي

 
 4المبدأ 

 
 كوارث لمواجھة بالتنمیة المعنیة الدولیة الحكومیة الھیئة مبادرةالقرن األفریقي:  1-4- ألف

 اإلقلیمیة والصمود التكیف على القدرة تحلیل ووحدةاالستدامة  وتحقیق الجفاف
 

 الحكومیةالھیئة "فت أمانة لّ كُ  ،2010/2011 عاماستجابة للجفاف الشدید الذي اجتاح المنطقة في 
 وتحقیق الجفاف كوارث لمواجھةتنسیق تصمیم وتنفیذ استراتیجیة مبادرة ب "المعنیة بالتنمیة الدولیة

 . االستدامة
 

المعنیة  الدولیة الحكومیة للھیئة التابعة المتخصصةمؤسسات الاالستراتیجیة مع  طّورتوقد 
 الشأنفي الدول األعضاء وأصحاب  الحكومیةالعامة غیر  الفاعلةمع الجھات  وأیضاً بالتنمیة، 

 المجموعةثاره، بما في ذلك في االستجابة آل المنخرطینبالجفاف أو  ضرریناآلخرین المت
 ووكاالت األمم المتحدة والشركاء في التنمیة.  الدولیة الزراعیة للبحوث االستشاریة

 
عملیة تنفیذ مبادرات للتكیف  ،2017و 2013بین عامي  وستثري، االستراتیجیة ھذه وستوجھ

الوطني واإلقلیمي والدولي، وستكون موحدة  كل من المستوىوالصمود في مواجھة الجفاف على 
 وتقرّ المعنیة بالتنمیة وقیادتھا.  الدولیة الحكومیةومنسقة في إطار التنسیق العام الذي تقوم بھ الھیئة 

 التغذیة وسوء الغذائي األمن انعدام لمكافحة ومتكامل شامل نھج اتباع إلى بالحاجة االستراتیجیة
لبناء قدرة المجتمعات المحلیة واألسر  المتجذرین بقوة البیئي والتدھور الفقر وتعالج المزمنین،

 وھي. المنطقة في األخرى والصدمات الجفاف آثارمواجھة  فيالمعیشیة على التكیف والصمود 
 ذات أولویة: سبعة تدخل مجاالت تشمل

 
 المستدام؛ ھاستخداموا منصفةالحصول على الموارد الطبیعیة بصورة  إمكانیة 
  ؛المتنوعةالوصول إلى األسواق وتیسیر التجارة واالستفادة من الخدمات المالیة 
 الخدمات االجتماعیة األساسیة بصورة  وعلى المعیشةسبل لالحصول على دعم  إمكانیة

 ؛منصفة
 فعالة؛ اتاستجاب تقدیمقدرات إدارة مخاطر الكوارث والتأھب ل 
  واالبتكارات؛رف والتكنولوجیا البحث والمعاتولید واستخدام 
  وبناء السالم؛ وحلّھاصراعات المنع نشوب 
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 8.للشراكاتتنسیق وترتیبات مؤسسیة وتحسین  آلیات  
 
المعنیة بالتنمیة من منظمة األغذیة والزراعة  الدولیة الحكومیة الھیئة طلبت ،2013عام  فيو

(الیونیسیف) وبرنامج األغذیة  للطفولة المتحدة األمموبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة 
لدعم االستراتیجیة من خالل تحسین  "والصمود التكیف على القدرة تحلیل وحدة"العالمي إنشاء 

ھذه الشراكة  وستضمنقیاس وتحلیل القدرة على التكیف والصمود على المستوى اإلقلیمي. 
المعنیة بالتنمیة والدول  الدولیة الحكومیة الھیئة وتملك تطور أن سنوات 5 ومدتھاالتعاونیة 

األعضاء فیھا وسائر أصحاب الشأن ذوي الصلة القدرة في المستقبل على استكمال التحلیالت 
القویة للقدرة على التكیف والصمود لتصمیم وتنفیذ وتقییم أثر البرامج والسیاسات باالستناد على 

 األدلة.
 

 الجفاف كوارث لمواجھة بالتنمیة معنیةال الدولیة الحكومیة الھیئة مبادرةاستراتیجیة وضح وت
االستدامة وضع إطار مشترك لتطویر البرامج الوطنیة واإلقلیمیة الرامیة إلى تعزیز  وتحقیق

 الدولیة الحكومیة الھیئةمقاومة الجفاف باالعتماد على نھج ابتكاریة وبناء االستدامة في منطقة 
 المعنیة بالتنمیة.

 
 9والتنمیةإثیوبیا: برنامج مختلط لإلغاثة  2-4- ألف

 
 قطاعيجسور بین  بابتكار تقوممنظور التكیف والصمود إیجاد سیاسات وإجراءات  اعتماد یستتبع

العقد الماضي، جربت حكومة إثیوبیا وجرب شركاء دولیون في التنمیة  وفياإلغاثة والتنمیة. 
 معا. التنمیة ومن اإلغاثة منمتنوعون برامج جدیدة تمزج عناصر 

 
شبكة األمان اإلنتاجي كجزء من استراتیجیة لمعالجة  برنامج إثیوبیا حكومة أنشأت ،2005عام  فيو

 ؤقتةالطبیعة الم )1(مبتكراً لمشكلتین رئیسیتین ھما:  حالً  ذلك وكانانعدام األمن الغذائي المزمن. 
 إلى یذھب الذيالرأي الشائع  )2(التقلیدیة، و التحویالت لبرامجإلیھا  الركونیمكن  ال التي المتفاوتة

خالل الجمع بین الحمایة  فمنالتنمیة الریفیة المستدامة.  یقالتركیز المفرط على اإلغاثة یع أن
االجتماعیة وبناء األصول العامة، یساھم برنامج شبكة األمان اإلنتاجي في إثیوبیا بكل من اإلغاثة 

  10.واءس حد على األمد الطویلةوالتنمیة 
 
لدیھم احتیاجات غذائیة یمكن  منبرنامج شبكة األمان اإلنتاجي في إثیوبیا النقد أو الغذاء ل یوفرو

آثار  مععلى التكیف  قدرةأكثر  ونصبحفی –معیشتھم  سبلبطریقة تمكنھم من تحسین  االتنبؤ بھ
 الصدمات في المستقبل والصمود في وجھھا.

 
تستطیع  ماأمن غذائي عابر یتجاوز حجمھ  انعدام إلىما  صدمةفیھا  تؤديذلك، ھناك أوقات  ومع

 التمویل یأتي الوضع ھذا مثل فيو. إضافیا مؤقتاً  دعماً  یتطلبما  معالجتھ، اإلنتاجي األمان شبكة
 آلیة منیأتي التمویل اإلضافي  ذلك یستنفد وعندما للطوارئ، األمان شبكة میزانیة من اإلضافي

لمواجھة  بالتنمیة المعنیة الدولیة الحكومیة الھیئة مبادرة استراتیجیة .2013 .بالتنمیة المعنیة الدولیة الحكومیة الھیئة  8
مبادرة الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة لمواجھة كوارث الجفاف وتحقیق  –وتحقیق االستدامة  الجفاف كوارث

 االستدامة.
DRSI%20Strategy%20Revised%20January%202013.pdfhttp://www.itacaddis.org/docs/2013_09_24_07_50_06_ID( 

 األمان شبكة برنامج یستجیب كیف".2012 آذار/ مارس ،53 اإلصدار ،Humanitarian Exchange Magazine: لمصادرا 9
)exchange-http://www.odihpn.org/humanitarian-؟" (اإلفریقي القرن في الراھنة اإلنسانیة األزمة إزاء إثیوبیا في اإلنتاجي

53-magazine/issue. 
  Concern Worldwide/الغذائیة السیاسات لبحوث الدولي المعھد/ Welthungerhilfe. 2013 للجوع العالمي المؤشر 10
)http://www.ifpri.org/ghi/2013(. 
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تتیح آلیة تمویل المخاطر لشبكة األمان توسیع نطاقھا بھدف  األزمات، أوقات وفي. المخاطر تمویل
تتلقى األسر المعیشیة المساعدة قبل  إذلالستجابة اإلنسانیة،  "النموذجي"قلیص اإلطار الزمني ت

 حدوث األزمة.
 
االستجابة المبكرة للتحذیرات وتوسیع  أن 2012المساعدة اإلنسانیة العالمیة لعام  تقریر یالحظو

إلى حد كبیر على تقلیل األثر العام لألزمة  انطاق برنامج شبكة األمان اإلنتاجي في إثیوبیا ساعد
. وقدرت التكلفة لكل مستفید في المناطق التي استخدم فیھا البرنامج الموسع 2011الغذائیة في العام 

  11.تقلیدیة إنسانیة غذائیة معونة فیھا استخدمت اً أمریكی دوالراً  169 بـ مقارنة ،اً أمریكی دوالراً  53
 

معیشة قادرة على  سبلالبلد طویل األجل یبني  من تلكاجتماعیة مم وكمثال على برنامج حمایة
 في اإلنتاجي األمان شبكة برنامج لدىالستجابة للصدمات، ل نطاقھ توسیعالتكیف والصمود ویمكن 

 مشابھة في أماكن أخرى. نُھج لتطویریقدمھ من الدروس المستفادة  مماالكثیر  إثیوبیا
 

 التحویالت النقدیة: ةالبرمجة المبتكر 3-4- ألف
 

 جیدةتحقق فائدة  وأنھا اإلیجابیة اآلثار من مجموعة النقدیة للتحویالت أن على متزایدة أدلة ھناك
استخدام التحویالت النقدیة والقسائم طریقة سریعة وفّعالة من حیث  یكون وقدالمنفق.  المال من

 منالمستفیدین  تمّكن قد المناسبة، الظروف ففي. الممتدة األزمة حاالتالتكلفة لتقدیم المساعدة في 
فضالً عن تعزیز األسواق واالقتصادات  الخاصة، احتیاجاتھم بشأنقرارات واختیارات  اتخاذ

 . ضارة جانبیةآثار تضخمیة  دون المحلیة
 
على التحویالت النقدیة ووضع  قائمةعدد متزاید من الجھات المانحة والوكاالت برامج  ینفذّ و

 سیاسات مالئمة، بما في ذلك:
 
 عن  )2011-2010(وزارة التنمیة الدولیة في المملكة المتحدة ل الثنائیة المعونة مراجعة أعلنت

زیادة االلتزامات لبرامج التحویل النقدي بتقدیم تمویل كبیر إلى كینیا وباكستان وإثیوبیا 
 12وبنغالدیش.

   جعل االتحاد األوروبي من برامج التحویالت النقدیة والقسائم أولویة قطاعیة. فقد زادت
 واآلن الضعف، من أكثر إلى التمویل برامج من األنواع ھذه نسبة 2010و 2007بین عامي 

 ھایتي في األوروبیة للجماعة اإلنساني للمكتب الغذائیة المساعدة برامج جمیع تحتوي
 13.قسائم أو نقدیة یالتتحو عنصر وباكستان

 النقدیة والتحویالت القسائم"نفذ برنامج األغذیة العالمي سیاستھ بشأن  ،2008عام  في 
 برامج ازدادت الحین ذلك ومنذ. "والتحدیات الفرص: الغذائیة للمساعدات أدوات باعتبارھا

عدد المشاریع المخطط لھا من خمسة  فازداد كبیر، حد إلى والقسائم النقدیة التحویالت
  2010.14عام  في تدخالً  35 إلى 2008تدخالت في عام 

 
 .2012اإلنسانیة العالمیة  المساعدة تقریر 11
 Websingle.pdf-content/uploads/2012/07/GHA_Report_2012-http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp(.  

 :الموقع على متاح.  2011،: وزارة التنمیة الدولیة في المملكة المتحدةالمصدر 12
review.pdf-literature-transfers-http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Articles/cash. 

 متاح. 2013)، بیةاألورو للجماعة اإلنساني(المكتب  المدنیة والحمایة اإلنسانیة للمعونة األوروبیة المفوضیة: المصدر 13
 :الموقع على

http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/cash_en.htm. 
 :الموقع على متاح. 2011األغذیة العالمي،  برنامج14 

http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp232630.pdf. 
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. 15إنسانیة نقدیة تحویالت برامج مندوالر أمریكي  ملیون 33 الصومال تلقى ،2012عام  فيو
 لتعاف قاعدةالوقت نفسھ  في ویؤسس فوریة نقدیةمقابل العمل، إغاثة  النقدھو  تنویع، ویوفر

 التي العمل فرص وتضمنمن خالل إعادة بناء سبل المعیشة والبنیة التحتیة.  وذلك األمد، متوسط
 مافي مجتمعاتھم المحلیة،  الخطر على المنكشفین الناس بقاء العمل مقابل النقد برنامج یوفرھا
 برنامج یقترن وعندماعلى عالقات اجتماعیة سلیمة.  الحفاظمن  ویمّكن التشرد من المزید یجنب
 تكراردون  یحولیساعد على بناء جذور استقرار  فإنھ أخرى، بتدخالت العمل مقابل النقد

 .األزمات
 

 اآلنبرامج التحویالت النقدیة في الحاالت اإلنسانیة تقدیراً متزایداً، یجري  استخداماكتساب  ومع
 ومننطاقھ وقیاس فعالیتھ، خصوصاً من منظور جنساني.  توسیع جدوى بحثبمزید من التفصیل 

ومجتمعاتھم بصورة أكثر انتظاما في رصد وتقییم برامج التحویالت النقدیة  المستفیدینشأن إشراك 
 17.فعالیتھا یحّسن أن 16البرامج تصمیم في باالعتبارالقضایا الجنسانیة وقضایا التغذیة  وأخذ

 
المناطق الحضریة كاستجابة النعدام األمن  فيالضفة الغربیة وقطاع غزة: الزراعة  2-4- ألف

 الغذائي 
 

 یناألمد في زیدی غزة وقطاع الغربیة الضفة في الحضریة المناطق في الزراعة نھج أن تبین
 واالندماج التمكین في یساھم كماالدخل والعمالة،  یولدالطویل والقصیر األمن الغذائي والتغذیة و

ضخم أسعار الغذاء وت األراضي على الحصول إمكانیةعلى  القیود. وفي سیاق االجتماعیین
والتحضر والكثافة السكانیة المرتفعة جداً، تلعب الحدائق المنزلیة وعلى األسطح دوراً حیویاً في 

 بناء قدرة األسر المعیشیة الفلسطینیة على التكیف والصمود.
 
العدید من منظمات المجتمع المدني المحلیة  وضع ،رات المجتمع المحليعلى ابتكا اعتماداً و

والدولیة في قطاع غزة، بما في ذلك لجان اإلغاثة الزراعیة الفلسطینیة واتحاد لجان العمل 
رامج تنمیة زراعیة حضریة وشبھ حضریة تساعد على دعم بالزراعي ومنظمة أوكسفام إیطالیا 

 العناصر التالیة:
 
  ة الحضریة؛یقیمة الزراعالسالسل 
  المیاه الحضریة؛ تجمیعمشاریع 
 التأھیل المتكامل لألراضي والزرع؛ 
 الوصول إلى األسواق المحلیة؛ 
 االبتكار والبحوث؛ 
 الصغیرة والمتناھیة الصغر؛  المشاریع 
  ؛األغذیة ھدرتعزیز اإلنتاجیة والحد من 
 نتاج أغذیة.إلمأمونة ال والنظمالتغذیة  تحسین 
 

 :الموقع على متاح. 2013: تقریر المساعدة اإلنسانیة العالمیة، المصدر 15
2013.pdf-Report-content/uploads/2013/07/GHA-http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp. علىالتقریر  یستندو 

 .المتحدة لألمم اإلنسانیة الشؤون تنسیق مكتب بیانات قاعدة تحلیل
على أفكار من النیجر بشأن   لالطالع ،6الصفحة  ،http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ib79.pdf أنظر 16

 . التغذویةالتحویالت النقدیة والنتائج 
  الموقع: . متاح على2013 ،وزارة التنمیة الدولیة في المملكة المتحدة 17

transfers-cash-transforming-research-www.gov.uk/government/news/dfid. 
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دعمت منظمة  ،2011أیضا. فمنذ عام  الدولیة والمنظمات الوكاالت من التقدیر النھج ھذا ویلقى
 نظم جربت كماعلى السطح وفي الفناء الخلفي في غزة،  حدیقة 550األغذیة والزراعة إنشاء 

األسطح وفي األفنیة  على عمودیةوھذه حدائق  ،aquaponics systemsالسمكي  -المائي االستزراع
نظام اإلنتاج المتكامل ھذا من التآزر بین تربیة األسماك  ویستفیدالخلفیة متصلة بأحواض أسماك. 

 وفیھوالبستنة، وینجح حیث ال توجد أراض وتكون المساحة صغیرة جداً والموارد شحیحة. 
 أسمدةفعل  فعلفتنفایات المیاه من أحواض األسماك لري حدائق األسطح العمودیة،  تستخدم

تستخدم النفایات  وبالمقابل،. كیماویة أسمدة إلى الحاجة دون والفاكھة الخضر إنتاج لتزیدعضویة 
السمكي مصدر رخیص للبروتین الحیواني -المائي االستزراع ونظمالنباتیة لتغذیة األسماك. 

  18.الخطر على المنكشفة المعیشیة األسر وصحة تغذیةإلى حد كبیر  یحّسن ما ،والفیتامینات
 

 5المبدأ 
 

 المسؤولة الحوكمة بشأن الطوعیة التوجیھیة الخطوطجنوب السودان: استخدام  1-5- ألف
 19الوطني الغذائي األمن سیاق في والغابات األسماك ومصاید األراضي لحیازة

 
رئیسي للجنة األمن  إنتاج أول 2012الخطوط التوجیھیة الطوعیة التي أقرت في مایو/ أیار  كانت

 والتنمیة الغذائي األمن الخطوط ھذه وتعززوحظیت بترحیب كبیر.  إصالحھا، بعدالغذائي 
ومصاید األسماك والغابات وحمایة  األراضي على المأمون الحصول تحسین طریق عن المستدامة

الفقراء وممن یعانون انعدام  منبینھم العدید  ومنحقوق الحیازة المشروعة لمالیین األشخاص، 
مثلة األ ومن - األراضي إلدارة الجدیدة المشاریعمرجعیة لتصمیم  وثیقة وھياألمن الغذائي. 

 الجدید في صربیا. "اإلدارة المتكاملة لألراضي"تصمیم مشروع  العھد الحدیثة
 
 المشمولة الموضوعات طیف أن ذلك ككل، الطوعیة التوجیھیة الخطوط تنفیذ بلد أي یستطیع الو

 مختلفة تنمیة مراحل األھمیة من نفسھ وبالقدر وأیضاً  بھ، الخاصة أولویاتھ بلد فلكلضخم.  واسع
 حوكمة وضعتُنصح البلدان بالقیام بعملیة تقییم ذاتي ل ولذا. الموضوعات من موضوع كل حیال

 .فیھا الحیازة
 
 أراضٍ  حیازةسیاسة " لوضع الطوعیة التوجیھیة الخطوط الستخدام السودان جنوب یخططو

 من لذلكوخطة عمل لتنفیذھا ورصدھا. وقد طلبت الحكومة الدعم التقني والمؤسسي  "زراعیة
 الخطوطمنظمة األغذیة والزراعة. وستتوافق سیاسة حیازة األراضي الزراعیة مع مبادئ 

 التوجیھیة، وخطوطھا "األراضي في القارة األفریقیة اتمبادرة سیاس" وإطار الطوعیة التوجیھیة
 وعلى الوطني المستوى من الرئیسیون الشأن أصحاب فیھا یشترك تشاوریة عملیة وستكون
 تآزرات وإنشاء والمتوقعة الجاریة األراضي حیازة دعم لمبادراتوتوفر األساس  المناطق مستوى

 معھا.
 

منظمة األغذیة والزراعة ولجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألفریقیا المراحل الختامیة لتوقیع  وتدخل
 اتمبادرة سیاس"التوجیھیة و الخطوطبین  اتتآزرال وتحققعزز الروابط ت "مذكرة تفاھم"

 عبر المنطقة بأسرھا. "األراضي في القارة األفریقیة
 

تحویل  فيالساحل ) SOS.أو.إس (إس منظمةشمال كردفان، السودان: تجربة  والیة 2-5- ألف
  20النزاعات بین الرعاة والمزارعین

 .http://www.preventionweb.net/files/33680_fao.pdf: أنظر 18
 .guidelines/en/-http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary: أنظر 19
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أن تفاقم مشاریع إنمائیة حدة الصراع على الموارد الطبیعیة وأھمیة  إمكانیةیوضح المثال التالي 

 العمل مع المؤسسات العرفیة القائمة حتى في حالة االضطراب وعدم الیقین. 
 

 20 إلى 10 من فترة مدى على األجل طویلة استراتیجیة وتنفیذتصمیم " المشروع من الھدف كان
 األخذ مع مستدامة، بطریقة المحیطة العازلة والمنطقة العین محمیة في الغابات موارد إلدارة سنة

للسكان المحلیین، وھي: ضمان الحصول على الطاقة المتجددة  الملحة االحتیاجات بعض باالعتبار
من  عدد لتعزیز اإلرشاد – رئیسیة تنفیذ بؤر أربع ھناك وكانت. "ووقف التدھور البیئي السریع

 والمشاتل الصغرى األمطار ومستجمعات المحسنة المواقد(مثل  الموجھة الطبیعیة الموارد أنشطة
وما إلى ذلك)؛ وتعزیز اإلدارة المحلیة للغابات؛ والعمل البحثي؛ وتعمیم الدروس  القرویة،

 المستفادة.
 
 السبل تحدید علىمعھم  عامالً  العین، غابات حول یعیشون الذین القرویین المشروع استھدفو

بالحد من الطلب على خشب الوقود ومواد البناء.  المحلیة، الغابات موارد على بالمحافظة الكفیلة
وبدأت إعادة تأھیل  غرض، وألي سیدیرھا ومن الغابات ستدار كیف المحلیون السكان حددو

 الغابات القائمة.
 
د المشروع تقدماً حقیقیا، ولكن بعد مرور بعض الوقت، أصبح من الواضح أن استبعا أحرزو

 تحققت التي اإلنجازات استدامة یھدد ،أیضا على الموارد في المنطقة یعتمدونالرعاة، الذین 
 الوضع وازداد. المقیمین والمزارعین الرعاة بین القائمة التوترات تفاقم إلى یؤدي أن ویحتمل

 .خاصة لشركةخصصت الحكومة مساحة شاسعة من المراعي  عندما سوءاً 
 
العدید من  یتھددعن ذلك  التقاعسكان  فقد. للوضع حل إیجاد على للمساعدة العمل المشروع قررو

على مدى السنوات الثماني الماضیة.  المشروع منالمحلي بدعم  المجتمعاإلنجازات التي حققھا 
إلى جانب أفراد من المجتمع المحلي  النزاعات، وحل تحلیل مجال في بالتدریب المشروع فقام

 المشروع وحدد. النزاعات حاالت مع تقلیدیاً  تتعامل تيوالحكومة ومجموعات المجتمع المدني ال
 القیادات من بدعم الصراع لحل نھج تجربة فیھا ویمكنھم العاملون فیھ یعرفونھا جیداً  كان منطقة

 المحلي.  والمجتمع المحلیة
 

ججرور ورعاة  مزارعيالتفاوض بین باتفاق تم التوصل إلى رئیسیة ال النتائج إحدى توكان
، ما أدى إلى تحسین العالقات المنطقة في مشاعیةموارد ملكیة  ةاستخدام وإدار على صبیحات
 بین الرعاة والمزارعین. داماتواالعتراف بحقوق الرعاة وتقلیل الص المجتمعیة

 
 21الفجوة بین الجنسین: تحسین العوائد تضییق 3-5- ألف

 
معالجة قضایا المساواة بین  مالحجج التي تدع 2011-2010حالة األغذیة والزراعة  تناول تقریری

فأداء قطاع الزراعة أقل مما یجب في كثیر من  .الریفیة العمالةالجنسین في قطاعي الزراعة و
مساو للرجل، على الموارد والفرص التي  بقدراً بسبب عدم حصول المرأة، ئیجز ،البلدان النامیة

 تحتاج إلیھا كي تكون أكثر إنتاجیة. 
 

 .http://www.sahel.org.uk/pdf/Securing%20the%20Commons%20No.5%20(English).pdf: المصدر 20
 .http://www.fao.org/docrep/013/i2050e/i2050e.pdf. 2011-2010 والزراعة األغذیة حالة 21
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وتفرض الفجوة القائمة بین الجنسین على كاھل المجتمع تكالیف حقیقیة من حیث فقدان اإلنتاج 
للمرأة  المساواة بین الجنسین جیداً  تعزیزفلیس  .الزراعي واألمن الغذائي والنمو االقتصادي

جمیع  فيسھم المرأة إسھاما أساسیا في االقتصاد الریفي وت. ةأیضا للتنمیة الزراعی بلفحسب، 
أن أدوارھا تتباین وتتغیر بسرعة،  غیر .البلدان النامیة، كمزارعة وعاملة وصاحبة مشاریع مناطق

في كل البلدان والسیاقات:  امشترك اقاسم ھناكلكن  ،ینبغي توخي الحذر لدى القیام بتعمیمات الذو
 مناألصول والمدخالت والخدمات الزراعیة ومن الرجل علیھ یحصل  مماأقل على تحصل المرأة 

  .الریفیة الةفرص العم
 
احتیاجات  تلبیةأساسا عن  تحاالت األزمة الممتدة مسؤوالفي  كثیر من األحیان تكون النساء فيو
تقریر حالة األغذیة  وجد وقدالمیاه والغذاء والطاقة.  منوالمجتمعات المحلیة  المعیشیةألسر ا

ذاتھا في الحصول على األصول والتمویل  الفرص المزارعات إعطاء أن 2011-2010والزراعة 
المائة. وبشكل  في 30 إلى 20 بنسبة المزارعالغالت في  زیادة علىكما للرجال یمكن أن یساعد 

 دوالرات 10المرأة  دخلمشابھ، تبین أن التحسینات في صحة الطفل والتغذیة التي تتحقق بزیادة 
 في دخل الذكر. ةأمریكی دوالرات 110قدرھا  زیادةالمتوسط  فيستتطلب  ةأمریكی

 
 حیث تمیل أدوار المرأة في اتتلك المتأثرة بالصراع وخصوصاً في حاالت األزمة الممتدة، و

 التعافيإلى حد كبیر  یعززیزید ھذا الناتج الزراعي اإلجمالي و أنالزراعة إلى التوسع، یمكن 
 واألمن الغذائي والتغذیة.

 
 6المبدأ 

 
 22الصراع بتحول لدفعالسودان: برنامج جبال النوبة ل 1-6- ألف

 
عالجت بابتكار أزمة أمن  متدةفي حالة طوارئ معقدة وم عملیاتیةستجابة ا النوبة جبال برنامجكان 

 . ناشئةغذائي 
 

احتیاجات شعب جبال النوبة في  لتلبیة نفسھاستجابة یقودھا إقلیم النوبة  النوبة جبال برنامج عزز
من  جزء كانأن  بعد 2002بدأ البرنامج في عام و. 1985منذ عام  صراعمسرح  كانتالسودان التي 

 لسبل التقلیدیة المصادر وكانتالمساعدة الرسمیة ألكثر من عشر سنوات؛  مناستبعد  قدالمنطقة 
 شّرد كما قلیلة، التقلیدیة الزراعیة األراضي على الحصول إمكانیة وكانتقد دمّرت  المعیشة

 داخلیا.  الكثیرون
 
انبثق من عملیة تخطیط استشاري  قد الخطوط ومشتركبرنامج جبال النوبة متعدد الوكاالت  كانو

. المنطقة في العاملة والدولیة الوطنیة الفاعلة الجھات غالبیة شملت العامدامت عامین ونصف 
من النظراء  القوي لتملكوا القاعدیة والقدرات المحلیة القیادة تعزیز على البرنامج تركیز وشّكل

 الفاعلة الجھات من واسعة مجموعة لضمھ البرنامج وبرز. النھج ھذا في األھمیة حاسمةجوانب 
مشتركة، وكان البرنامج العملي الوحید في السودان الذي انضم إلیھ الطرفان  "مبادئ" حول

 المتحاربان كالھما أثناء النزاع. 
 
لبیئة تمكینیة یمكن من خاللھا تنفیذ تدخالت تلبي االحتیاجات القصیرة األجل والطویلة  بتھیئتھو

برنامج جبال  ابتعداألجل وتدعم بشكل أفضل تحویل الصراع وعملیات بناء السالم في المنطقة، 

 Pantuliano, S. 2005. Changes and Potential Resilience of Food Systems in the Nuba Mountains Conflict: المصدر 22
 .)http://www.fao.org/docrep/008/af141e/af141e00.htm(متاح على الموقع 
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 إلى داً استنا اعتمد، فقدمن الخارج.  المدفوعة الغذائي األمن النعدام التقلیدیة االستجابات عنالنوبة 
 وتنشیط القدرات بناء على یركز نھجاً ، "نعملیة شریان الحیاة في السودا" من المستفادة الدروس

 إلى جانب تحویل الصراع وبناء السالم. المستدامة، والزراعة السوق
 

الة عن برنامج جبال النوبة، بوصفھ شراكة تستند إلى مبادئ المشاركة، جھود منسقة وفعّ  ونجمت
 المحددات الرئیسیة للصراع وانعدام األمن الغذائي.لمعالجة 

 
 وبناء السالم لبناء الشأن أصحاب متعددة قطریة بقیادة استراتیجیةاتفاق الصومال:  2-6 ألف 

  23اإلنسانیةھداف واأل الغذائي األمن بین تدمج الدولة
 

الحوار " منتدى خالل من(الصفقة الجدیدة)  "الھشة الدول في للمشاركة الجدیدةالصفقة " وضعت
 الھشة 19 الـ مجموعة + السبعة مجموعة بلدان من یتكون الذي "الدولة وبناء السالم لبناء الدولي

 والمتأثرة بالصراعات وشركاء في التنمیة ومنظمات دولیة. 
 

 تقرّ  وھي. المشاركة وممارسة سیاسة لتغییر والشركاء الھشة الدول بین اتفاق ھي الجدیدة والصفقة
 وأن والقیادة، واالشتمالیة الثقة إلى االفتقار بسبب أخفقت ما كثیراً  السیاسي الحوارعملیات ": بأن

 المعونة لیقدموا الفاعلة والجھات الوطنیة المصالح كثیرة أحیان في یتجاوزون قد الدولیین الشركاء
 النتائج وتدعم والمحلي الوطني السیاق مع التساوقبطرق مفرطة التكنوقراطیة تقلل من أھمیة 

 بناء نظم عن الناجمة المستدامة األجل الطویلة إلى المتوسطة النتائج حساب على األجل القصیرة
 ."القدرات

 
رئیسیة لبناء السالم وبناء الدولة وتركز على سبل جدیدة للمشاركة  أھدافاً  الجدیدة الصفقة تقترحو

ھناك بعض القلق من أن الصفقة  كان وقدوتحدد التزامات لبناء الثقة المتبادلة وتحقیق نتائج أفضل. 
ال تنعكس مؤشرات األمن  فمثالً الجدیدة ال تعكس على نحو كاف شواغل األمن الغذائي والتغذیة، 

 في تقییمات الھشاشة. جیدة بصورةالغذائي القوي 
 
وجھود  یةواألمن ةالسیاسی الجھودطار استراتیجي شامل لتنسیق إ علىمثال  "االتفاق الصومالي"و

 جدیدة.الاستناداً إلى مبادئ الصفقة  الدولة،لسالم وا لبناءالتنمیة 
 

بالتركیز  الصومالي، االقتصاد وتوسیعتنشیط " ھو الصومالي لالتفاق االستراتیجیة األھداف وأحد
المسلم بھ  ومن. "على تعزیز سبل المعیشة وتولید العمالة والنمو الشامل القائم على قاعدة عریضة

أن لالقتصاد دور حاسم یلعبھ في عملیات بناء السالم وبناء الدولة في الصومال، بما في ذلك تولید 
للقطاعات یولي األولویة  دعم...توفیر " لـ معلنة أولویة وھناكالعمالة، وخصوصاً للشباب والنساء. 

 ").األسماك ومصاید الحیوانیة والثروة(الزراعة  الزراعة قطاع التحدید وجھ وعلىاإلنتاجیة، 
 قانونیة أطر بوضع الطبیعیة الموارد وإدارة المستدامة التنمیة تعزیز.. . " ھي األخرى واألولویة
 ".الرئیسیة الطبیعیة الموارد إدارة مؤسسات في القدرات وبناء وتنظیمیة

 
 توفیر وبضمان اإلنسانیة بالمبادئ ملتزمون الصومالياالتفاق  في الشأن أصحابفإن  ،كذلك

التي تركز على االحتیاجات  ،2015-2013. وتعتبر االستراتیجیة اإلنسانیة للمحتاجینفرص كاملة 

new-the-http://www.newdeal4peace.org/about- ؛http://www.pbsbdialogue.org/The%20Somali%20Compact.pdf: المصدر 23
deal/؛ en.pdf-states-fragile-in-engagement-for-deal-content/uploads/2013/01/new-ace.org/wphttp://www.newdeal4pe. 
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 جزءاً  األخرى، والصدمات الجفاف إزاء والصمود التكیف على القدرة بناءعلى  كماالمنقذة للحیاة 
 ال یتجزأ من ھذا االتفاق.

 
  24المساعدة الغذائیة في مینداناو، الفلبین: بناء السالم قبل السالم 3-6 ألف

 
اإلنسانیة تلبیة االحتیاجات لفوریة التدخالت البرنامج األغذیة العالمي في مینداناو بین  جمع

 والتنمیة. لتعافيوالتدابیر المتوسطة إلى الطویلة األجل لدعم إعادة التأھیل وا
 
 والغذاء ،العمل مقابل والغذاء ،والطفل األم وتغذیةوصحة  ،األنشطة التغذیة المدرسیة شملتو

 في رةالفقی البلدیات في األنشطة وتركزت. داخلیا المشردین إلى المساعدة وتقدیم ،التدریب مقابل
 .اإلسالمیة مورو تحریر وجبھة الحكومة حددتھا كما نزاع،بال المتضررة مینداناو

 
 2006 حزیران/ یونیو بین البرنامج ھذا لفعالیة تقییم بإجراءبرنامج األغذیة العالمي  فُكلِّ و

 وأفاد. السالم عملیة مباشر غیر بشكل دعمت البرنامجأنشطة  أنالتقییم  فبیّن ،2009/ آذار ومارس
 األصلیة أماكنھم إلى لعودةوفي ا المستقبل في األمل أعطاھم الدولي الوجود أن داخلیاً  المشردون

 ذكر الغذائیة، المعونة على اتكالیة نشوء حول القلق بعض من الرغم وعلىفي نھایة المطاف. 
 .األمنیة الظروف تسمح حالما فعالً  سیعودون أنھم داخلیا المشردون

 
 إمكانیة وتحسین المدارس إلى األطفال من المزید جلب في فعالةالمدرسیة  الوجبات وكانت

: المحلي المجتمع مشاركة من زادت أنھاكما  المعیشیة، األسرة مستوى على الغذاء على الحصول
 على أقدر وأصبحوا محلي كمجتمع أكثر البعض بعضھم من اقتربوا أنھم واألمھات اآلباء ادعى

 فرص المدرسیة الوجبات عززت كذلك. الحتیاجاتھم مراعاة وأكثر اآلخرینالثقة بأفراد المجتمع 
 .المستھدفة المحلیة والمجتمعات الحكومة بین الحوار

 
كان لھما  ذلك ومعالغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل التدریب على نطاق محدود،  برنامجانُفّذ  وقد

 تؤد ولمفقد أصبح الناس أكثر تعاونا وتولوا مشاریع جدیدة معا.  ،أثر إیجابي على المجتمع المحلي
لألسر  اً قیّم اً عینی اً دعم ووفرت الخارجي الدعم على االتكال زیادة إلى العمل مقابل الغذاء مشاریع

 المعیشیة. 
 

بناء السالم في المنطقة. فقد صرح  زتعز العالمي األغذیة برنامج أنشطة أن الواضح من وكان
 والیأس الجوع عنھم صدّ  البرنامجالتقییم أن وجود  لبعثةالمنتفعون وأصحاب الشأن اآلخرین 

 إیجابي، نفسي أثر لھا وكان معاً  العمل على المحلیة المجتمعات البرنامجأنشطة  شّجعتأیضا. فقد 
 من تضررا األكثر الناس بین باالستقرار اإلحساس تعزیز علىعوائد سالم ساعدت  ووفّرت
 .مینداناو في الصراع

 
 7المبدأ 

 
 25موزامبیق: دور المؤسسات التقلیدیة 1-7 ألف

 .Brinkman and Hendrix, 2011: المصدر 24
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp238358.pdf. 

 
 األغذیة منظمة روما، ،Marsh, R. 2003. Working with Local Institutions to Support Sustainable Livelihoods: المصدر 25

 .والزراعة
http://www.fao.org/docrep/006/y5083e/y5083e00.htm(.  
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 الرسمیة المؤسسات عن بدیالً  القریة مستوى على الرسمیة غیر المؤسسات تكونأحیان كثیرة،  في

 خاللإلى االستمرار حتى خالل فترات األزمات، بما في ذلك  تمیل وھي المفقودة، األمان وشبكات
 القریة بین ما العالقات األحیان بعض في تتحسن وعندما. المركزیة الحكومة مع التوتر فترات

 المؤسساتإحیاء  باإلمكانتبین التجربة أن  ،غیر الحكومیة المنظمات منبتدخل  أحیاناَ  والحكومة،
ومسؤولیات جدیدة،  أدواراً  لتتولى وتعزیزھا والصمود التكیف على قدرة األكثر المرنة المحلیة

 وخصوصاً في إدارة الموارد الطبیعیة والتخطیط للتنمیة الریفیة.
 

أشكال  من وفرهی بما "المحلي االجتماعيللنظام "و التقلیدیة للمؤسسات األعمق الفھموجد أن  وقد
المساعدة المتبادلة والروابط المجتمعیة، عامل من عوامل النجاح الرئیسیة عند محاولة بناء الفھم 

بسھولة  القیم تتحول أن ویمكن. الخطر على انكشافاً والقدرات لتحسین الحوكمة في المناطق األكثر 
 بشكل النزاعات لحل التدخالت وتُھیأمن تنمیة القدرات.  المزیدأكبر على ھذا المستوى لتتیح 

 ومساعدة مجتمعي تضامن أواصر ھناك حیث وتقلیدیة، حجماً  أصغر مؤسسات تشمل عندما أفضل
 .الدولة مؤسسات من بدالً  متبادلة،

 
في أربعة مجتمعات محلیة في موزامبیق مؤسسات محلیة رئیسیة تدعم سبل المعیشة  ددتحٌ و

تحلیل للمشاركة في المؤسسات المحلیة وألھمیتھا الملحوظة لألسر  وأشاروتخفف من حدة الفقر. 
موضوع الدراسة  األربع القرى فيأھمیة (خاصة للنساء)  األكثرالمعیشیة إلى أن الكنیسة كانت 

 تلیھا السلطات التقلیدیة واألحزاب السیاسیة.  ،جمیعھا
 

ر بعد الحرب األھلیة في موزامبیق إلى للنظ الملفتة مشردین داخلیاً لل السلمي التوطین إعادة وتعزى
لسلطات التقلیدیة في تسویة المطالبات المتعلقة باألراضي ا لعبتھ الذيحد كبیر إلى الدور الحاسم 

 .أراض علىلقادمین الجدد احصول  إمكانیةوتوفیر 
 

 26أطر مكافحة الفساد إعمال 2-7- ألف
 

 في الشركاءلتحسین فعالیة و. المعنیةالبلدان  ةالحد من الفقر ودعم تنمی ھوھدف المساعدة اإلنمائیة 
 مشتركةمسؤولیة ولھا على حد سواء دور مشترك  والمتلقینالمعونة  يمن مقدم كل لدى، التنمیة

 أي الفساد. الفعالیة، النھیار الرئیسیة العوامل أحددون  الحیلولةفي 
 
كثیر من  فيموارد قیمة في سیاقات تفتقر  اإلنسانیة، تزّود المعونة الممتدةفي حاالت األزمة و

ستویات عالیة من الحاجة. وقد التصل المساعدة إلى وماألحیان إلى الموارد وتعاني انعدام األمن 
 –في ھذه السیاقات معالجة الفساد  العملتعقید  ویجعل. الخطر على انكشافاً أشد فئات السكان 

بوجھ خاص لوكاالت المعونة. ویعرض االفتقار إلى نظم  أساسیاً  أمراً  –بھ  والمحرمات المحیطة
 ذلكتدفقات المعونة في المستقبل للخطر. وكان  ،بشكل استباقي وشامل ،تمّكن من معالجة الفساد

حیث حجبت الجھات المانحة الرئیسیة المعونة في السنوات  الصومال، في خصوصاً  واضحاً 
 الدیمقراطیة الشعبیة كوریا وجمھوریة أفغانستان جانب إلى الصومال، في ھناكاألخیرة. و

 2013لعام  الفساد مدركاتوفقاً لمؤشر  العام، القطاع في تصوره یمكن فساد مستوى أسوأ الشمالیة،
 .الدولیة لشفافیةا منظمة تنشره الذي

 

http://www.auanticorruption.org/uploads/Regional_Anti-، و http://www.transparency.org/cpi2013: ادرـــالمص 26
Corruption_Programme.pdf. 
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نُھج مكافحة الفساد أكثر فعالیة عندما تكون جھود الرصد وآلیات المساءلة مدفوعة من  تكونو
وھو مبادرة  ،2016-2011البرنامج اإلقلیمي لمكافحة الفساد في أفریقیا  وییسرالمجتمع المحلي. 

ھما  رئیسیین، للسیاساتإطارین  وتنفیذ تفصیلاألمم المتحدة واالتحاد األفریقي،  بینمشتركة 
 .)2003(واتفاقیة االتحاد األفریقي لمنع ومكافحة الفساد  )2003( فاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفسادات
 

بالتدریب  السیاساتیة والتحلیالت البحوث یقرن المسارات متعدد استراتیجیاً  نھجاً  البرنامج ویعتمد
 مكافحة ممارسات أفضل وتوثیق والمعارفوتنمیة القدرات والتعلم من األقران وتقاسم المعلومات 

الوطني  كل من المستوىالمشروع على  ویشتركبشأن السیاسات.  الحوارباإلضافة إلى  الفساد،
ودون اإلقلیمي واإلقلیمي مع المجتمع المدني والمؤسسات الوطنیة لمكافحة الفساد ویعمل معھا من 

 الشركاء معاً  تجمع تيال العمل حلقات خالل من كماخالل التدریب على الرصد ووضع التقاریر، 
 .للتطبیق قابلة عمل خطط لصیاغة

 
 8المبدأ 

 
 27المخاطر مكافحة لقدرات األفریقي المرفق 1-8-ألف 

 
األمم  ووكاالت يبین االتحاد األفریق مبتكرةھو شراكة  المخاطر مكافحة لقدرات األفریقي المرفق

للبلدان  اً مملوك اً مالی كیاناً ..."كون یھدف إلى أن تومقدمي المعونة  ةالمتحدة والمؤسسات الخیری
في الوقت  ئاً طار شدید تمویالً الجفاف اللحكومات األفریقیة في حالة لیوفر  األفریقیة مستقال

جمیع المخاطر عبر ت طریق عن وذلك ،من حیث التكلفة االً الركون إلیھ وفعّ  یمكنالمناسب و
  ."القارة

 
نموذج مخاطر وضعھ برنامج األغذیة العالمي لألمم المتحدة، بیانات  مستخدماً  المرفق، یحّول

لمخاطر المحتملة، ل تبعاً  البلدان، وتدفعتقریبیة.  "تكلفة استجابة"ھطول األمطار المحددة بالبلد إلى 
من  مستفیداً عدة بلدان،  فيالجفاف  مخاطر ذلك. ویجّمع مؤشرأساس  على للتأمین آللیة أقساطاً 

جفاف في العام نفسھ في جمیع أنحاء القارة، الستبعد أن یحدث ی إذ ،في أرجاء أفریقیا تنوع الطقس
باإلضافة إلى دفع وإلى المال في الوقت نفسھ.  ةمشاركال البلدان منلن یحتاج كل بلد  ولھذا

 المرفقاستخدام مبالغ  یةكیف تحدد للطوارئ وطنیةخطط  وضعلبلدان أیضا ا على ینبغياألقساط، 
 مساعدة السكان المتضررین. في المحتملة األفریقي

 
تُجبر األسر المعیشیة في  ،النداءات لتقدیم المساعدة وتقدیم المساعدة توجیھ بین ما الفترة في حالیا،

كثیر من األحیان على اعتماد استراتیجیات قصیرة األجل للبقاء على قید الحیاة، من مثل بیع 
تضعف  وقد. المدارس من األطفال وسحب الغذاء استھالك من لحدوا كالماشیةاألصول اإلنتاجیة 

 إذ ،إنجازات التنمیة وتقوض المستقبل في والصمود التكیف على القدرة أسساالستراتیجیات  ھذه
 .المحلیة والمجتمعات المعیشیة األسر على األمد طویلة عواقب المعیشة وسائل لفقدان تكون قد
 
، إلى اتعلى إدارة المخاطر بدالً من إدارة األزم القائمالتمویل،  آلیاتھذا النوع الجدید من  یسعىو

یتیح للبلدان تقدیم المزید من المساعدات في الوقت المناسب  مالجفاف، لتحسین فعالیة االستجابات 
الوقت نفسھ حمایة  وفي المخاطر، على انكشافاً األكثر و والصمود التكیف على قدرةلسكان األقل ل

 المرفق ویھدف. سواء حد علىاألجل  والقصیرةطویلة ال المساعدةنمیة وخفض تكالیف مكاسب الت
فریقیا وتوفیر أ فيمخاطر الدارة إل أفضلنظام  تأسیسإلى حفز  المخاطر مكافحة لقدرات األفریقي

وانظر  African Risk Capacity (ARC) Briefing Book: إلى الرجوع یرجى االطالع من لمزید 27
http://www.africanriskcapacity.org/. 
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ملیون  250بمبلغ  للمرفقصندوق طوارئ  تأسیس. ویقدر أن هبناء القدرات الالزمة لتنفیذلدعم 
 تقریباً أمریكي دوالر  ملیاریوفّر على البلدان األفریقیة والجھات المانحة  أندوالر أمریكي یمكن 

 عاماً. 20على مدى 
 
 الصومال: أھمیة التحویالت المالیة 2-8- ألف 
 

 الرسمیة المساعدة من أضعاف بثالثة أكبر اآلن العالمي المستوى على المالیة التحویالت أصبحت
تستطیع في حال وجود  فھي. الغذائي واألمن الفقر على ملحوظة آثارالتحویالت  ولھذه ،28للتنمیة

وبالتالي الحد من الجوع وتحسین النظم الغذائیة  الفقر، من الحد على المساعدةالسیاسات المناسبة 
 29.المزارع فيوزیادة االستثمارات 

 
الممتدة كثیرا على التحویالت المالیة من أفراد األسرة واألقارب  األزمة حاالت فيلسكان ا یعتمدو

 مالیین 4أكثر من  -المائة من السكان في الصومال  في 40أماكن أخرى. فأكثر من  في الموجودین
األسر  وتستخدمالسنة.  فيملیار دوالر  1.2بنحو  تقدرتحویالت من الخارج  یتلقون -شخص

 األساسیة، المعیشیة األسرة نفقات لتغطیةتتلقاھا  التيد األموال المعیشیة في جمیع أنحاء البال
 فقدان یتسبب أن یمكنھنا،  من 30.األغذیة على لإلنفاق المائة في 70أكثر من  ویستخدمھا

 ملحوظة على األمن الغذائي.  بمخاطرالتحویالت المالیة 
 
خیار فّعال من خیارات االستجابة  وھي ة،النقدی التحویالت على أجریت التي البحوث أثبتتو

 على الحفاظ 2011االستجابة لمجاعة عام  فيالغذائیة، أنھ كان من الممكن  المعونة مع بالمقارنة
 التحویالت نظام وكان. الواجب الحرص ممارسة من التأكدإلى الصومال مع  ةالنقدی التحویالت

موال عن وجھتھ األحویل مسار ت تجنب على قادرة الوكاالت وكانت الكفاءة، عاليالمحلي  ةالنقدی
  31الصحیحة من خالل الرصد الدقیق والمشاركة الدقیقة.

 
مصرف  لقرار یمكنكان  ،2013ما یتم االستھانة بأھمیة التحویالت المالیة. ففي عام  كثیراً و

االجتماع االستثنائي  أنشأ. فالمالیة التحویالت تدفق یعرقل أنباركلیز إغالق حسابات الصومال 
سبتمبر/ أیلول  فيلھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة ل الوزاري للمجلس السابع واألربعین

 التي العملیة التوصیات على وصادق ةالتحویالت المالیة الصومالی علقطا خاصاً  دعم مرفق 2013
 .الصومالیة المال خدمات رابطة اقترحتھا

 
سبل المعیشة  على رقاً اف أثراً لجھود الرامیة إلى تسھیل ودعم التحویالت المالیة أن تحدث ل یمكنو

ساعد على تعزیز المساءلة المتبادلة بین المجتمع الدولي والسلطات تو الممتدة ةفي حاالت األزم
 الوطنیة والمواطنین.

 
 آلیات تمویل مرنة 3-8- ألف

 

 دوالر ملیار 15.1 من مبلغ اإلنمائیة المساعدة وتألفت ،2011 عام في أمریكي دوالر ملیار 40.8التحویالت المالیة  شّكلت 28
 .)2013( العالمیة اإلنسانیة المساعدة تقریر. أمریكي

 .2013 العالم في الغذائي األمن انعدام حالة 29
 .Family Ties: Remittances and Livelihoods Support in Puntland and Somaliland Study Report’ (2013) FSNAU:المصدر 30
 – 2012/ نیسان أبریل الثانیة، المرحلة –النقدي والقسائم  للتحویل الصومال لبرنامج النھائي الرصد تقریر: المصدر 31

 .2013مارس/ آذار 
me-monitoring-somalia-transfer-cash-http://www.odi.org.uk/publications/7749.  
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الدعم  تقدیم یفضلونشمولیة، فھم في أحیان كثیرة  بطریقة یلوالتمالمعونة  مقدمو یزود ما نادراً 
 أقل العمل كونبشكل منفصل. وھذا یعني حتما أن  اإلنمائیةأو  االنتقالیةأو  اإلنسانیة للتدخالت

من الجھود الرامیة إلى تعزیز إدماج  اً متزاید عدداً  ھناك لكن. أكبر إدارة أیضاً  ویتطلب ترابطاً 
یّسرت ھذه  وقداإلجراءات اإلنسانیة واإلنمائیة معاً من خالل آلیات تمویل وسیاسات أكثر مرونة. 

 .السیاق في لتغییراتلأنسب توقیتاً  استجابات الجھود
 
 المساعدة مكتب /الدولیة لتنمیةاألمریكیة ل وكالةالمن  كل "األزمات مغیّرات" بنھج بادر 

تبین و ومرونة، وسرعة تكامالً  أكثر نھج وھوفي إثیوبیا،  الكوارث حاالت في الخارجیة
لمبادرة سبل مغیّر األزمات " ویوفّر. فّعالة حمایة آللیة مصدراً  یكون أن أیضاً أنھ یمكن 

إثیوبیا لحمایة  /الدولیةاألمریكیة للتنمیة لوكالةلتمویالً مباشراً  "المعیشة الرعویة الثانیة
مكاسب التنمیة أثناء أوقات صدمة معینة. وتتیح المنح الصغیرة للشركاء توفیر استجابة 

 نكسة ذلك لوالسریعة في حالة وجود مشكلة صغیرة و/أو قضیة محلیة یمكن أن تشّكل 
 االعتماد ویتیح .32أشھر بضعة عن عموماً  األنشطة تزید والأكبر لألنشطة اإلنمائیة. 

برامج التنمیة في المناطق المعرضة للجفاف، على سبیل  في "األزمات لمغیرات" الروتیني
 أوفر. السالسة من وبقدر أكبر بسرعةالمثال، التكیف مع الظروف القصوى 

 المساعدة  لتغطیة االنتقالیةمساعدة لل 162.70النرویج  موازنةبند  أُدخل ،2002عام  في
المساعدة االنتقالیة،  وتقعوالمناطق التي تتعافى من الصراعات والكوارث الطبیعیة.  للبلدان

األجل والمساعدة  الطویلةاإلنمائیة التقلیدیة  المساعدةمن الناحیة المؤسسیة والمالیة، بین 
 المساعدة سحب بین الزمنیة الفترة أن المیدانیة الخبرة تكشف وقداإلنسانیة األقصر أجالً. 

كثیر من  فيطویلة  كانت األجل طویل إنمائي تعاون في والشروع معین بلد من اإلنسانیة
للتمویل لضمان استمرار الدعم لعملیات بناء السالم  اً مرن نظاماً  المطلوب فكاناألحیان. 

 33وإعادة اإلعمار النشطة.
 والتكیف الصمود علىالقرن األفریقي  قدرةدعم ل الرائدةاالتحاد األوروبي  مبادرة أطلقت 

بھدف تحسین قدرة  ،2011استجابة لتأثیرات تأخر الرد على أزمة القرن األفریقي في عام 
 إلى المبادرة وتسعىالناس والمجتمعات المحلیة والبلدان على مواجھة األزمات المتكررة. 

 المساعدة بین المستمر التنسیق خالل من، الفقر-الجوع-الجفاف حلقة المفرغة، الحلقة كسر
 270. وتھدف المبادرة بمخصصاتھا التي بلغت أكثر من اإلنمائیة والمساعدة اإلنسانیة

القدرة على التكیف والصمود عن طریق  زیادةإلى  2013و 2012یورو في عامي  ملیون
 الخدمات قدرة وتحسینللرزق  ویةوالرع الزراعیة المحلیة المجتمعاتتحسین فرص كسب 

  33F34.لألزمات االستجابة على العامة
 

 9المبدأ 
 

   35: دعم تنمیة القدراتالزراعیة للتنمیة الدولي الصندوقمنظمة األغذیة والزراعة/  1-9- ألف
 

 2.6 مبادرة مشتركة بمبلغ الزراعیة للتنمیة الدولي الصندوق معمنظمة األغذیة والزراعة  أطلقت
أكثر فعالیة  إدارة علىالدول الھشة،  وخاصةدوالر أمریكي لمساعدة البلدان النامیة،  ملیون

 .F%20files/OFDA%20EThiopia%20Overview%20_2_.pdfhttp://photos.state.gov/libraries/ethiopia/427391/PD: المصدر 32
 .2/2004 التقییم تقریر .Norwegian Peacebuilding Policies: Lessons Learnt and Challenges Ahead: المصدر 33

rapp204.pdf-http://www.regjeringen.no/upload/kilde/ud/rap/2004/0044/ddd/pdfv/210674. 
 .http://ec.europa.eu/echo/policies/resilience/share_en.htm: المصدر 34
 منظمةالصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة و من كل یوجھ": الزراعیة للتنمیة الدولي للصندوق الصحفي البیان: المصدر 35

مساعدة النطاق لمواجھة التحدیات من أجل لمشاریع زراعیة صغیرة أمریكي دوالر  ملیون 2.6تبلغ  امنح والزراعة األغذیة
 .2013 األول تشرین/ أكتوبر 2 "البلدان على إدارة االستثمارات العامة

http://www.ifad.org/media/press/2013/44.htm.  
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 یعني قدالتركیز على البلدان التي  ویجري. صغیرة النطاقالستثمارات القطاع العام في الزراعة 
 وتستھدفالتنمیة تحدیات في تحقیق نتائج.  مشاریع تواجھوجود ھیاكل حوكمة ضعیفة فیھا أن 

في عشر دول على مدى فترة عامین، مع إعطاء أولویة  مشروعاً  15المبادرة ما یصل إلى 
 للمشاریع التي یجري تنفیذھا حالیا ولكنھا تواجھ صعوبات.

 
تولید  فيمنظمة القود جھود ت تيفي منظمة األغذیة والزراعة، ال "شعبة مركز االستثمار" وستعمل

تحسین قدرتھا على تخطیط وتنفیذ  علىزیادة االستثمار في الزراعة والتنمیة الریفیة، مع البلدان 
 . الزراعیة للتنمیة الدولي الصندوقبرامج االستثمار الممولة من 

 
من ذلك ھو تحسین القدرات على المستویین المحلي والوطني على تخطیط وإدارة وتنفیذ  والھدف

المبادرة على مواد  وتركزإلى تحسین النتائج التنمویة.  یؤديبرامج االستثمار الزراعي، ما 
الممارسات الجیدة وتوثیق القیود المؤسسیة  تقاسمالتدریب والرصد والتعلم العملي والتوجیھ و

 المتعلقة بالقدرات األكثر شیوعاً التي تواجھھا الجھات الفاعلة المختلفة.  والقیود
 

تقاسم المعارف على بناء أساس متین لتنفیذ  مھاراتوإدارة المشاریع و ةكموتحسین الح ویساعد
على الخبرة المكتسبة في ھذه  بالبناءمن خالل تحقیق فھم أفضل للقیود  وذلكالمشاریع المستقبلیة، 

 الصعبة. السیاقات
 
تحدید ومعالجة الثغرات في القدرات التي تنال من قدرة أصحاب  على قويھذه المبادرة مثال و

 تخطیط وتنفیذ ورصد برامج ومشاریع معالجة األمن الغذائي والتغذیة. علىفي الدول الھشة  الشأن
 

  36تغییرات وإحداث: تعلم دروس 2011 القرن األفریقي 2-9- ألف
 

لمجتمع الدولي النعدام األمن الغذائي والمجاعة في القرن ا استجابةاآلثار الكارثیة لتأخر  أدت
دد من التغییرات في ع إلى، على الرغم من العدید من اإلنذارات المبكرة، 2011األفریقي عام 

 . ةالسیاسة والممارسة عند االستجابة لحاالت الطوارئ المتحسب
 
 2011القرن األفریقي في عام ألزمة منطقة  لالستجابة المختلفةالتقییمات والتحلیالت  رفعتو

 اإلجراءات من المزید اتخاذ التوصیات ھذه وتشمل. المستقبلیة لإلجراءات متشابھة توصیات
أكبر من المرونة في التمویل،  وقدراً  المانحة، الجھات من المجازفة تحاشيأقل من  وقدراً  الوقائیة،

أفضل للتحویالت النقدیة وشبكات األمان االجتماعي (بما في ذلك على نطاق واسع)،  اً واستخدام
وإطار عمل أكثر تنظیماً لتحسین االستجابة للتحذیرات المبكرة، ودورات تمویل متعددة السنوات. 

 على تحسیناتبناء على الدروس المستفادة،  الشأن، أصحاب مختلف أدخل ،2011ومنذ تجربة عام 
 :تشمل واإلجراءات السیاسات

 
 للصومال، "موحدةالنداءات العملیة " عن المتحدة األمم أعلنت ،2012أواخر عام  في 

اتبعت األمم المتحدة ھذا  الحین، ذلك ومنذ. نوعھا من األولى وھي أعوام، ثالثة ومدتھا
 ؛)2016-2014أعوام لمنطقة الساحل ( ةاالبتكار بخطة استجابة استراتیجیة مدتھا ثالث

 في  الدولیون والشركاء األفارقة الزعماء وضعھا التي ،37"نیروبياستراتیجیة " حددت
عدداً من االلتزامات لمعالجة  ،2011مؤتمر القمة في القرن األفریقي في سبتمبر/ أیلول 

تقریر المساعدة  ؛)http://www.hornofafricaportal.org/evaluations(لة ء: بوابة القرن األفریقي للتعلم والمساالمصادر 36
)Report-loads/2013/07/GHAcontent/up-http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp- 2013اإلنسانیة العالمیة لعام 

)2013.pdf. 
 .http://aigaforum.com/news/Nairobi_Strategy_091411.pdf أنظر 37
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 اً ... نقص"واتفق على أن األزمة عكست  .2011عام  أزمة كشفتھاالعدید من القضایا التي 
اتباع نھج جدید  المطلوب وأن "األجل في المناطق المعرضة للجفاف الطویلفي االستثمار 

القدرة على التكیف والصمود  بناء ھوھدف أساسي  ..."یكون للسیاسات والبرامج  بحیث
على ھذا النھج والتركیز  وینبغي. "المستقبل فيإزاء الصدمات المناخیة واالقتصادیة 

اثة والتعافي وإعادة اإلعمار واالبتكار والتنمیة على تواصل اإلغ یشمال. ..."الجدیدین أن 
 ولضمان الجفاف إزاء والصمود التكیف لضمان مستدامة تنمیة تحقیقالمدى الطویل نحو 

 ."الغذائي األمن
  أزمة  أن مفاده اً فھم یعكس ما ة،النقدی تلتحویالا برمجة فيالالحقة زیادة  النداءاتشھدت

 عن الناجم األغذیةارتفاع أسعار  إلى أیضاً  تعودالغذاء، في الصومال على األقل، 
الناجم عن  األغذیةنقص  إلىتعود  كماالناس تحملھا،  بمقدوركن یلم  التي ،لصراعاتا

 الجفاف.
 

 10المبدأ 
 

 الممارسة فيلمتضررین ا السكان إزاءالضفة الغربیة وقطاع غزة: المساءلة  1-10- ألف
 

 تقدیر، أقل على تكون، ال عندما معھا تعمل التي المحلیة المجتمعات احترام فيالمنظمات  تخفق
 ذلك، على عالوة. منھاتتوقعھ  أن للمجتمعاتیمكن  ماوحول  عملھا وبرنامج دورھا حول شفافة

 ألنھناك حاجة  ولذا. ذاتھا بحد رئیسیة معونة منجزات الفّعالة واالتصاالت المعلوماتتعتبر 
من المعلومات،  تساعدھاالمعونة فھماً محدداً الحتیاجات المجتمعات المحلیة التي  وكاالتتكتسب 

 .ممكن حد أقصى إلى االحتیاجات تلك تلبیة إلى جاھدة تسعىثم 
 
منظمة األغذیة والزراعة مسحاً للمشاركین في مشاریعھا في الضفة الغربیة وقطاع غزة  أجرتو

 المعلومات لتوفیر الحالیة المعاییر عن ذلك في بما المتضررین، السكان إزاء المساءلةعن 
 واستخدامھا المعلوماتیمكن التالعب ب ھالمشاركون إلى أن أشار وقدمن المعلومات.  والحتیاجاتھم

 مساو، بقدر المعلومات على الحصول إمكانیة للجمیع توفر أن ینبغي أنھ على وشددوا للسلطة، أداة
النساء. وأفادوا بأنھم یتلقون حالیاً  ترتادھا ال أماكن في المعلومات بنشر الرجال تفضیل من بدالً 

معلومات حول التدخالت والمدخالت التي سیتلقونھا ولمن ھي موجھة. وشملت أنواع المعلومات 
 تأخرتتأخرھا إن  وسبب البنوداإلضافیة التي طلبوھا معلومات محّدثة عن مواعید تسلیم 

أن  یمكنھمھم موظفو المشروع وبمن  وعمن االستھداف وتوضیح االختیار معاییر عن ومعلومات
 .یتصلوا

 
 38برنامج موانانتشي -بناء المساءلة االجتماعیة 2-10- ألف 
 

مع الحكومات في ستة بلدان أفریقیة  المواطنین انخراط تعزیز إلىموانانتشي  برنامج یھدف
 یزید ما في منظمة وستین ستة معیعمل  ھو)، ووسیرالیون وأوغندا وزامبیا غانا ومالوي(إثیوبیا و

 واسمومساءلة الحكومات على نحو أفضل.  الشفافیةھو زیادة  والھدفمحلي.  مجتمع 200 على
 من الجمھور مسؤوالً  فرداً  ضمناً  وتعني ،"مواطن" لـ السواحلیة الكلمة ھوالبرنامج، موانانتشي، 

 .لمنفعتھ البرنامج صمم الذي الشخص نوع بالضبط أي –ویعمل بجد 
 

 UKAid (Rethinking social accountability in( للمعونة المتحدة والمملكة africa.org/-http://www.mwananchi: المصادر 38
Africa: Lessons from the Mwananchi Programme by Fletcher Tembo. 

)dffiles/8561.p-opinion-assets/publications-http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi(. 
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 بھا وتنفذالطریقة التي تصمم ب تتعلقرئیسیة  مسائلأن ھناك ثالث  إلىنتائج البرنامج  شیروت
 :بادرات المسؤولیة االجتماعیة حالیاً م
 
 الحوافز في صمیم مشاكل العمل الجماعي؛ في المشاركة في الفشل یقع 
  في االستفادة من التعلم بالممارسة؛نظریات التغییر التي تفشل 
  الصحیحةعملیة التحدید ب أوالً  القیامبدالً من  التمییزتفتقر إلى  التيلتغییر ا لعواملدعم عام 

 إلحداث التغییر.
 

، "التحاورعملیات "بالسیاق أو  المحددةتركیز على العملیات باللمواجھة ھذه التحدیات  ویُوصى
 بینالتغییرات في العالقات  تنسیق ،المحاورینالفاعلة المختارة، أو  للجھات بھاي یمكن تال
التي ال تنتج نتائج  الموحدةاألدوات  عنتراجع الالدولة على مختلف المستویات وومواطن ال

 .مغایرةصحیحة في سیاقات 
 

 يف العالم أصوات"زاد مشروع برنامج عمل موانانتشي لكفالة العدالة، الذي نفذتھ منظمة  وقد
، إمكانیة الحصول على العدالة من خالل نظم العدالة المجتمعیة غیر الرسمیة (تعرف باسم "أوغندا

 برنامج إعداد منجزء من استراتیجیة تمكین المواطنین العادیین  المشروع ھذامحاكم باتاكا). و
 المحاكم إلى الوصول الریف سكان على كثیرة أحیان في یصعبإذ  العدالة، یكفل بھم خاص عمل

من ذلك، یكون المواطنون قادرین على الحصول  وبدالً  التكالیف، باھظة العدالة یجعل ما الرسمیة،
على قرارات البت في المنازعات داخل مجتمعاتھم وربط العدالة بالعالقات المجتمعیة وحل 

یقھ اآللیات وھذا أمر تفشل في تحق اإلجرام، إلى العودةأن یقلل أیضا من  ذلكالنزاعات. ومن شأن 
الرسمیة في كثیر من األحیان. وبتزوید الناس العادیین بسبل للوصول إلى العدالة بأسعار یمكن 

. النقاشات في المشاركة على مومن قدرتھ لمصیرھم الناستحملھا، تزید محاكم باتاكا من تقریر 
 من أخرى أجزاء في باتاكا نموذج تنفیذعلى  یساعدمنظمة أصوات العالم اآلن كتیباً  أصدرت وقد

 .أوغندا
 
 39كینیا ومیانمار: تأثیر آلیات المساءلة 3-10- ألف 
 

عن  التنمیة، وبرامج اإلنسانیة البرامج فعالیة تحسین: ةالتالی لألسباب مھمةأن المساءلة  یعتقد
على ضمان  یساعد ماطریق ضمان أن تكون السلع والخدمات ذات صلة باحتیاجات الناس، 

 تدعمالمجتمع المحلي من المساھمة في التمكین السیاسي واالجتماعي عندما  وتمكیناالستدامة؛ 
 لتحدیدأكثر كفاءة، بإتاحة الفرصة للناس  البرامج وجعل ؛في برامج معینة مشاركتھ المساءلة نظم

 وتصحیح سوء اإلدارة والھدر. 
 
 فقدتوفر البحوث األخیرة بعض األدلة على فعالیة آلیات المساءلة المتعلقة بنوعیة وأثر المساعدة. و

 بالتركیزجاءت النتائج مقنعة عندما جرت دراسات حالة في كینیا ومیانمار وروجعت األدبیات 
 :اءلةالمس آلیات أن وجد إذ ،40"اإلنسانیة المساءلة شراكة معیار" یوفرھا التي المقاییسعلى 

 
 المجتمع  مشاركة زودت –خدمات القع انوع التدخالت وموومساعدة ال توجیھ حّسنت

 المحلیة؛ المخاطر على االنكشافالوكاالت بفھم أفضل ألوجھ  المحلي
 الثقة بین الوكاالت والمجتمعات المحلیة؛ تعزز 
 مشترك تقریر ?Featherstone, A. 2013. Improving Impact: Do accountability mechanisms deliver results: المصادر 39

 على متاح. (اإلنسانیة المساءلة شراكة الطفولة، إنقاذ منظمة و ، المسیحیة المعونة لرابطة
2013.pdf-report-impact-http://www.christianaid.org.uk/images/accountability(. 

40 standard.aspx-do/hap-we-http://www.hapinternational.org/what. 
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  منة؛اآلبیئات غیر الالمجتمعات المحلیة في  في "الثقة بناءثمار "ساھمت في 
 لمال؛ا مقابلقیمة ال عززتو األمثل ستخدامالالموارد ا تستخدما 
 ملك المجتمع المحلي للمشاریع.ت تعزز 
 

 أن وینبغي اإلنسانیة، والنتائج التنمیة على إیجابي أثر المساءلة آللیات أن إلى النتائج ھذه وتشیر
 ھذه على للبناء األدلة من المزید المطلوب ومن. الشاملة التنمیة عملیة في أساسیة مساھمات تعتبر

 .النتائج
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 حالة دراسات -باء الملحق

 
 مقدمة 1-باء

 
 :بغیةثالث دراسات حالة  ملحقیعرض ھذا ال

 
 لوضع وتنفیذ ورصد السیاسات  الشأنأصحاب  ةعملیات وطنیة ومتعدد توضیح

 واإلجراءات ذات الصلة؛
 مراجعاتدروس أولیة مستفادة، وحیثما كان ذلك ممكناً، خطط عمل منبثقة عن  نشر 

عمل  برنامجمبادئ ب نیرسیاسات واإلجراءات القائمة، تستلل الشأن أصحاب ومتعددة قطریة
 لجنة األمن الغذائي العالمي؛

 یة في تحویل السیاسات واإلجراءات لمعالجة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذللھام آخرین إ
 .ممتدةحاالت األزمة ال

 
األساسي لدراسات الحالة ھم صانعو السیاسات رفیعو المستوى في الحكومات الوطنیة.  الجمھورو

 مبادئ استخدام على الشأن أصحاب جمیع یُشّجع ،1في الجزء  "المضي قدما"وكما ورد في قسم 
 تعزیز أو إنشاء لتوجیھ حالة ودراسات توضیحیة وأمثلة العالمي الغذائي األمن لجنة عمل برنامج
 الخطط وتقاسم واإلجراءات السیاسات ورصد وتنفیذ لوضع المتعددین الشأن أصحاب عملیات

 .العالمي الغذائي األمن لجنة خالل من اآلخرین مع المستفادة والدروس
 

 أواألمن الغذائي العالمي أو الدول األعضاء  لجنةمن  مصادقةدراسات الحالة ھذه  إدراجیعني  وال
 .فقط اإلیضاحألغراض  تقدماآلخرین. فھي  المشاركین

 
 اقتراحات لتقدیم الفرصة فیھاألعضاء لجنة األمن الغذائي العالمي والمشاركین  توفرتقد  وكانت

 حالةثالث دول على وضع دراسات  وافقت وقدعلیھم.  حالة دراسةفي إجراء  للنظر التطوع/أو و
عمل لجنة األمن  لبرنامججنوب السودان والیمن والبرازیل. واعتبر فریق الدعم التقني  وھيكھذه، 

مبادئ  تحویل یمكن كیف إیضاحأن دراسات الحالة من ھذه البلدان ستكون قیّمة في  العاليالغذائي 
ت. وستدرج اإلصدارات النھائیة لدراسات برنامج عمل لجنة األمن الغذائي العالمي إلى إجراءا

 من المسودة النھائیة لبرنامج عمل لجنة األمن الغذائي العالمي.  "باء -الملحق"الحالة في 
 

  الحالةدراسات لوسع األلمحتوى لموجز  2-باء
 

 جنوب السودان والیمن
 

 تشمل أقسام دراسة الحالة:
 
 حالة األمن الغذائي وخصائص األزمة  عنمعمقة  أفكارمع  ،للسیاق القطري اً◌ً وصف

 . الممتدة
 تطور العملیات الوطنیة  ذلك یثريكیف ل، ومحدداتللمنھجیة، بما في ذلك القیود وال اً وصف

 لوضع وتنفیذ ورصد السیاسات واإلجراءات ذات الصلة. الشأنأصحاب  ةمتعددالو
  ًبرنامجمن خالل عدسة مبادئ  أولیاً ذا سیاق وطني  الشأنتعدد أصحاب مو اً وطنی تحلیال 

وبنى  عملیاتعمل لجنة األمن الغذائي العالمي، بما في ذلك إمكانیة التكامل واالتساق مع 
 .صلة أوسع نطاقاً  ذاتأخرى 
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  لخطط للمضي بھا قدما. اً ، ووصفالشأنلمختلف أصحاب  سیاساتیةاستنتاجات وتوصیات 
 ةحیاضإی وصاً رسوم بیانیة ونص أطر. 
 

 البرازیل
 

 تشمل أقسام دراسة الحالة:
 
 المعرضةألمن الغذائي والتغذیة في البلدان ا مجال فيلتعاون البرازیلي الحالي ل اً وصف 

 .منھا ضررةلخطر األزمات الممتدة والمت
 لمراجعة وتخطیط  الشأنأصحاب  ةلمنھجیة إرساء عملیة مستمرة ووطنیة ومتعدد اً وصف

 السیاسات واإلجراءات البرازیلیة.
  ًلنھج البرازیلي وا ةالحالی ةأولیاً لإلجراءات البرازیلی الشأنتعدد أصحاب مو اً وطنی تحلیال

 الحالي.
  ألمن الغذائي والتغذیة في حاالت للتعاون البرازیلي االخطوط العریضة الستراتیجیة

 .الممتدة ةاألزم
 ن ألملتعزیز التعاون البرازیلي ل ینالوطنی الشأنلتزامات لمختلف أصحاب او اً خطط

  .ممتدةال ةالغذائي والتغذیة في حاالت األزم
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  رئیسیة ومرجعیة سیاسات لوثائق وافیة خالصة - جیم الملحق
 
سیاسات ومرجعیة ذات صلة رئیسیة تتعلق باألمن الغذائي والتغذیة  لوثائق مرجعي ودلیل موجز[ 

 كافة. توفر المراجع 1مقابل الھیكل والمبادئ الواردة في الجزء  دةالممتدة، محدّ  األزمة حاالتفي 
 .]فقط األصلیة باللغة
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 المصطلحات مسرد -دال الملحق
 
 ]صفر للمسودة الالحقة اإلصداراتمصطلحات أخرى إلى المسرد في  ستضاف[ 
 

 المساءلة
 

 خاضعةوتكون  باالعتبار، تأخذالتي تستخدم من خاللھا السلطة بمسؤولیة. وھي عملیة  الوسائل
  41.النفوذأو  بالسلطة المتأثرین من وأساساً  الشأن، أصحاب مختلف من للمساءلة

 
 األمن الغذائي

 
 العالمي االستراتیجي اإلطار" في الوارد للتعریف وفقا المصطلح یستخدم الوثیقة، ھذه ألغراض

 البعد یشمل أنھ على "الغذائي األمن انعدام" مصطلح یفھمو. 42)2013( "والتغذیة الغذائي لألمن
 أو اإلضافي اإلیضاح ألغراض مفیداً  ذلك كان وحیثما الصدد، ھذا وفي. أصیل كعنصر التغذوي

 . "والتغذیة الغذائياألمن " مصطلح أیضاً  یستخدم الدقة،
 

  43ةالرشید ةكموالح
 

. عالمي بقبول یحظى االرشید، ولیس ھناك تحدید لنطاقھ للحوكمة وشامل واحد تعریف یوجد ال
ولكن أیضاً مصدر لبعض الصعوبات على  ،لھ میزة وذلك كبیرة؛ بمرونة المصطلح ھذا ویُستخدم

في  تشمل ةالرشید الحوكمة إنقیل  ،المقصود األشمل والھدف للسیاق وتبعاً المستوى العملیاتي. 
 الشراكاتو الفعالة، المشاركةو ،وسیادة القانون اإلنسان، لحقوق الكامل االحترامأوقات مختلفة: 

 بالشفافیة تتسم التي والمؤسسات العملیاتو السیاسیة، التعددیةو متعددة، فاعلة جھات بین
 المعارف على الحصول وإمكانیة والمشروعیة، ،اوكفوء فّعاال اعام اوقطاع والمساءلة،

والمواقف والقیم التي  ،واالستدامة ،واإلنصاف ،والتمكین السیاسي للناس والتعلیم، والمعلومات
 والتسامح. ،والتضامن ،تعزز المسؤولیة

 
 ونتائج بعملیات تتعلق ةالرشید الحوكمة أن علىذلك، ھناك قدر كبیر من التوافق في اآلراء  ومع

عملیة  ةالرشید الحوكمة نإ قیل وقد. التنمیة أھداف لتحقیق ضروریة تعتبر ومؤسسیة سیاسیة
العامة وإدارة الموارد العامة وضمان إعمال حقوق اإلنسان  للشؤونالعامة  المؤسسات تصریف

 واالختباروالفساد، مع إیالء االعتبار الواجب لسیادة القانون.  التصرف إساءةبطریقة خالیة من 
 والثقافیة المدنیة الحقوق: اإلنسان حقوق لوعد تحقیقھاھو درجة  ةالرشید للحوكمة الحقیقي

 .ماعیةواالجت والسیاسیة واالقتصادیة
 

 المؤسسات
 

المؤسسات ": ھو الممتدة األزمة حاالت اسبوالذي ین األحیان من كثیر في یستخدم الذي التعریف
 44."البشري التفاعل تشّكل التي القیود ھي رسمیة، أكثرھي قواعد اللعبة في مجتمع ما، أو، بشكل 

 

 .http://www.hapinternational.org/what-we-do/hap-standard.aspx .2014 ،اإلنسانیة المساءلة شراكة 41
 .http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1213/gsf/GSF_Version_2_EN.pdf متاح على : 42
 .اإلنسان لحقوق المتحدة لألمم السامیة المفوضیة من الوصف أخذ جرى 43

http://www.ohchr.org/en/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx. 
44 North, Douglass (1990) Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press. 
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 السیاسات واإلجراءات
 

االستثمارات والخطط واالستراتیجیات  "جراءاتاإلسیاسات وال"ألغراض ھذه الوثیقة تشمل 
 المؤسسیة. والھیاكلوالبرامج والترتیبات 

 
 الممتدةاألزمات 

 
 تستخدم الوثیقة، ھذه ألغراض ،1من الجزء  "الخلفیة واألساس المنطقي"لوحظ في قسم  كما

 لتصف تبادلیاً  "الممتدة األزمة"و "الممتدة األزمة حالة"و "الممتدة األزمة سیاق" مصطلحات
 ھناك لیس بأنھ نفسھ الوقت في اإلقرار مع معینة، أساسیة خصائص في تشترك وحاالت سیاقات
 .عالمیاً  علیھ متفق تعریف

 
 ھناك لیست أنھ بالضرورة ھنا المدرجة الخواص من أكثر أو واحدة خاصیة وجود عدم یعني ال

 ھناك لذلك، ونتیجة. الممتدة األزمة وحدھا تحدد وحیدة سمة ھناك لیست أنھ كما ممتدة، أزمة حالة
 .الممتدة األزمة حاالت بین التغایر من كبیرة درجة

 
في الواقع الحاالت نفسھا،  وصفت مختلفةالتعاریف المختلفة الواردة أدناه أن جھات فاعلة  توضح

 حاالتعلى أنھا حاالت طوارئ معقدة أو أزمات ممتدة أو دول ھشة أو  نفسھ، الوقتحتى في 
انتھاء الصراع. وفي الواقع، ھناك قدر معین من التداخل بین حاالت الطوارئ  بعدما  انتقالیة

 علیھرتب تتإذ قد  حاسم،المعقدة والدول الھشة واألزمات الممتدة. غیر أن تصنیف الحالة أمر 
 حالة ھأن على معین وضع تصنیف یضعتداعیات على السیاسة والبرمجة ھامة. فعلى سبیل المثال، 

وفي كثیر من األحیان یؤدي إلى استجابة بقیادة  الواجھة، في اإلنسانیة القضایا معقدة طوارئ
الھشة  الدولفي  التدخل یركز المقابل، فيالمجتمع الدولي تركز على المعونة الغذائیة الطارئة. 

 بشكل أكبر على تطویر قدرة الدولة على تقدیم الخدمات إلى مواطنیھا.
 

 ھو) العالمي الغذائي األمن لجنة عمل برنامج في یستخدم(كما  "الممتدة األزمة" مصطلح أن غیر
 ویقرّ  أجالً، األطول وتلك األجل القصیرةالمسائل  من كلٍ أنھ یركز على فھم ومعالجة  إذ المفضل،

وجھات نظر متفاوتة تحدد  وھناك. طویلة زمنیةفترة  أھمیتھا تستمرمتعددة  اً بأن ھناك أسباب
ألساس الذي تقوم علیھ مثل ھذه األوصاف، بما في ذلك وجھات نظر الجھات المانحة والمؤسسات ا

 الدولیة المتخصصة: توالوكاال الحكومات تجریھ الذيالمالیة الدولیة والتقییم الذاتي 
 معالجة انعدام األمن الغذائي في األزمات 2010الغذائي في العالم  األمن حالة انعدام :

  45الممتدة
 للقیاس قابلة معاییر ثالثة العالمي األغذیة وبرنامج والزراعة األغذیة منظمة استخدمت

 :الممتدة األزمة حاالت لتحدید
 
 العالمي النظام قائمة في ذكرأن ی أي( غذاء أزمة یواجھ أنھ أعلن قد البلد یكون أن •

التي تصدرھا منظمة األغذیة  والزراعة األغذیة عن المبكر واإلنذار لإلعالم
 السنوات أصل من سنوات 8 مدى على معونة احتاج قد یكون وأنوالزراعة) 

 ؛المنصرمة العشر

. روما. متاح على 2010منظمة األغذیة والزراعة/برنامج األغذیة العالمي. حالة انعدم األمن الغذائي في العالم  أنظر 45
 الموقع:

 http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf. 
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 إنسانیة كمساعدات الخارجیة المساعدات من أكثر أو المائة في 10 تلقى قد یكون أن •
 ؛2000 عام منذ

 الدخل ذات البلدان قائمة فيوالزراعة  األغذیة منظمة لدى مدرجاً  یكون أن •
 .غذائیا عجزاً  تعاني التي المنخفض

 
بعض حاالت األزمة الممتدة تقتصر  أن 2010لغذائي في العالم األمن احالة انعدام  أشارتو

على منطقة جغرافیة معینة من البلد، وقد ال تؤثر على السكان جمیعا. فعلى سبیل المثال، 
لكن األزمة الممتدة اقتصرت على األجزاء  ،2010ظھرت أوغندا في القائمة في عام 

الضفة الغربیة الشمالیة والشمالیة الشرقیة من البالد. ویمكن أیضاً اعتبار أراٍض، مثل 
وقطاع غزة، في أزمة ممتدة، وقد كانت بالفعل من بین دراسات الحالة التي عرضتھا حالة 

 .2010انعدام الغذائي في العالم 
 

 46المتحدة المملكة في الدولیة التنمیة وزارة 
 في الدولیة التنمیة وزارةتعریف البلدان الھشة والمتضررة بالصراع، الذي تستخدمھ  یشمل

حاالت یكون فیھا جزء من بلد أو منطقة ھشا. ویمكن أن توجد حالة ھشة  المتحدة المملكة
أو حالة التضرر بصراع ضمن دولة بخالف ذلك مستقرة أو على مستوى إقلیمي، أي تؤثر 
على دولة واحدة أو أكثر. وتختلف طرق تعریف وتصنیف البلدان الھشة في كثیر من 

 في والتنمیة التعاون منظمةفمثالً، التعریف الذي تستخدمھ دول األحیان فیما بین الوكاالت. 
....تفتقر فیھا الحكومات إلى "ھو أن ھذه الحاالت توجد في أماكن  االقتصادي المیدان

اإلرادة السیاسیة و/أو القدرة على الوفاء بالشروط األساسیة للحد من الفقر وللتنمیة واألمن 
). وتستخدم زارة 2007االقتصادي، المیدان في والتنمیة التعاون منظمة( "وحقوق اإلنسان

 نطاق على قبوالً  األكثر الثالثة التقییم أطر منالتنمیة الدولیة في المملكة المتحدة مزیجاً 
 وصندوق ،47القطریة والمؤسسات السیاسات لتقییم الدولي البنك مؤشرات وھي واسع،
 49.للصراعات أوبساال بیانات وقاعدة 48المنھارة الدول مؤشر

  
 50 +مجموعة السبعة بلدان  

 متضررة أو ھشة أنھا أعلنت دولة عشر ثمانیة من مجموعةھي  +مجموعة السبعة
 وھي بالصراعات تضررت أو متضررة بلدان من تتشكل طوعیة رابطة وھي. بصراعات

 تقاسم ھو المجموعة من الرئیسي والھدف. المقبلة التنمیة مرحلة إلى انتقال حالة في اآلن
 یتعامل التي الطریقة على إصالحات إلجراء والدعوة بعض، من بعضھا والتعلم الخبرات

 .بالصراعات المتأثرة الدول معالدولي  المجتمعبھا 
 

  51"الحوار الدولي لبناء السالم وبناء الدولة"في  رئیسیة مساھمةمجموعة الھذه  وتساھم
 التعاون لمنظمة التابعة "والھشاشة النزاع بحاالت المعنیة الدولیة الشبكة"وھي جزء من 

 في الرئیسیین الشأن أصحاب من المجموعة وكانت. االقتصادي المیدان في والتنمیة

  sAffected States and SituationResults in Fragile and Conflict .2010 المتحدة، المملكة في الدولیة التنمیة وزارة: أنظر 46
conflict-results-ata/file/67437/managinghttps://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d- على متاح(

states.pdf-fragile-affected.  
http://www-: أنظر 47

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/2011/06/02/000356161_20110602025428/Rendered/PDF/
622550PUB0CHIN000public00BOX361476B.pdf.  

 ./http://ffp.statesindex.org: أنظر 48
  .http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/search.php: أنظر 49
 .g7plus.org/.http://www: أنظر 50
 http://www.oecd.org/international%20dialogue/aboutthedialogue.htm: أنظر 51
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 على علیھا وصودق عرضت التي ،52"الھشة الدول مساعدة في لالنخراط الجدیدةالخطة "
المستوى بشأن لرفیع ا رابعالمنتدى ال في 2011الثاني  تشرین /نوفمبر في واسع نطاق

 من خالل الحوار الدولي لبناء السالم وبناء الدولة.  وضعت والتي ،فعالیة المعونة
 

 التي، "لجدیدةا الخطة"مجموعة ال بلدانمن  سبعة ستجرب ،2015-2012في الفترة و
 ھاشمل الدعم من خالل شركاء دولیین، لكنت  التينظیر  - لـ -نظیر  آلیةمن خالل  سترصد
 .ویتملكھا المعنيقودھا البلد یھشاشة ال حالة من للخروجعملیة 

 
 53البنك الدولي 

مصرف التنمیة اآلسیوي  -األفریقي التنمیة مصرف -الدولي البنكوضع قائمة  یجري
 الرابطةمن خالل  حاالت الھشة سنویاً كجزء من عمل البنك الدولي (أساساً لل المنسقة
 الھشة البلدان في نزاعما بعد ال فترة فيإعادة اإلعمار في مساعدة ال على) للتنمیة الدولیة

201153Fفي العالم لعام  التنمیةتوصیات تقریر  نفیذوت بالصراعات والمتأثرة

قترح ی ذيال 54
 .بالصراعاتالھشة والمتأثرة  الحاالتإطارا متجدداً لتوجیھ عمل المجتمع الدولي في 

 
 منسقة درجة لدیھا ألنأ) (الحاالت الھشة إلدراجھا في القائمة المنسقة إما  تحدید یجريو

كان فیھا  ألنھب) (أقل، أو  أو 3.2 تبلغ "القطریةتقییم السیاسات والمؤسسات " في ةمتوسط
السالم أو بناء  لحفظ إقلیمیة بعثةلألمم المتحدة و/أو  بعثةالسنوات الثالث الماضیة  خالل

السالم. وتتضمن ھذه القائمة فقط البلدان المؤھلة لعضویة الرابطة الدولیة للتنمیة 
لسیاسات لعنھا بیانات تقییم  تتوفر ال التيالبلدان غیر األعضاء أو الخاملة  والمناطق/

مقابل  للبلدان درجاتتقییم السیاسات والمؤسسات القطریة  ویضعوالمؤسسات القطریة. 
جمعت في أربع مجموعات: (أ) إدارة اقتصادیة؛ (ب) سیاسات  معیاراً  16مجموعة من 

 ھیكلیة؛ (ج) سیاسات إدماج اجتماعي وإنصاف؛ (د) إدارة ومؤسسات قطاع عام.
 
 55االقتصادي المیدان في والتنمیة التعاون منظمة 

من خالل  االقتصادي، المیدان في والتنمیة التعاون لمنظمةاإلنمائیة  المساعدة لجنة تقوم
المعونة والتدفقات المالیة األخرى  برصدلشبكة الدولیة المعنیة بحاالت النزاع والھشاشة، ا

 .2006مثل االستثمار األجنبي المباشر  والتحویالت المالیة واإلیرادات المحلیة منذ عام 
 

والقرار في البلدان المانحة والدول  السیاسات صنّاع تزوید إلى السنوي التقریر ویھدف
الھشة بأداة لرصد مستویات ووجھات  ونوعیة تدفقات الموارد في الماضي والمستقبل 
(المعونة وما بعدھا) في حاالت الھشاشة، ویسلط الضوء على القضایا والبلدان المثیرة 

 ،2013م سبع وأربعون دولة واقتصادات ھشة للتحلیل الكمي لعا استخدمت وقدللقلق. 
 التنمیة مصرف -الدولي البنك وقائمة ،2011استناداً إلى مؤشر الدول المنھارة لعام 

 صراعحالة ما بعد  في والتي الھشة للبلدان المنسقةمصرف التنمیة اآلسیوي  -األفریقي
 ).2012وتصنیف البنك الدولي للدخل (أغسطس/ آب  ،2012 لعام

 
 .http://www.newdeal4peace.org: أنظر 52
 على متاح( Harmonized List of Fragile Situations FY14البنك الدولي:  أنظر 53

http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/511777-1269623894864/HarmonizedlistoffragilestatesFY14.pdf. 
: أنظر 54

al/default/main?pagePK=64165259&theSitePK=469372&piPK=64165421&menuPK=6416http://econ.worldbank.org/extern
6093&entityID=000356161_20110602025428.     

 FRAGILE STATES 2013: Resource flows and trends in a  .)2013( االقتصادي المیدان في والتنمیة التعاون منظمة 55
dshifting worl  متاح على)http://www.oecd.org/dac/incaf/FragileStates2013.pdf(. 
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 والصمود التكیف على القدرة
 

تجنب تكرار حاالت اإلفقار  إلى بالرغبة مدفوع والصمود التكیف على القدرةالتركیز المتزاید على 
 المفاھیم من وكغیره. المتواترة الصدمات تسببھا التي والمعاناة التغذیة وسوء الغذائي األمن وانعدام
 األمم وكاالت من استخداماً  األكثر البعضأدناه  یرد لھ،ھناك تعریفات متعددة  األخرى، الناشئة
 على القدرة  مفھوم حالیاً  تتبنى أخرى فاعلة وجھات المانحة والجھات الدولیة والمنظمات المتحدة
 .والصمود التكیف

 
 قدرة النظام أو المجتمع المحلي ": استراتیجیة األمم المتحدة الدولیة للحد من الكوارث مكتب

المقاومة واستیعاب آثار الخطر المعین والتكیف معھا أو المجتمع المعرض للمخاطر على 
بما في ذلك عن طریق حفظ وترمیم الھیاكل  ،والتعافي منھا في الوقت المناسب وبفعالیة

 ."الضروریة الوظائفاألساسیة و
 

  55:والنمو الجفاف لمقاومة للعمل العالمي التحالفF56 "العائالتقدرة األسر المعیشیة و 
واجھة عدم الیقین والمخاطر من الصدمات وعلى م علىوالمجتمعات المحلیة والنظم 

 ."ف بطریقة مستدامةتكیّ وال التعافيعن  للصدمات، فضالً الصمود والتصدي بفعالیة 
 
 القدرة على الوقایة من الكوارث واألزمات وتخفیف حدتھا، ": والزراعة ألغذیةنظمة ام

التكھن بھا وامتصاصھا واستیعابھا أو التعافي منھا في الوقت المناسب وبطریقة  نفضالً ع
ظم ُسبل المعیشة في مواجھة التھدیدات التي حمایة نُ  ذلكویشمل  .تتسم بالكفاءة واالستدامة
 ."التغذیة (والصحة العامة المتصلة بھا)و األغذیةتتعرض لھا الزراعة و

 
 قدرة الناس والمجتمعات المحلیة والبلدان على مقاومة األحداث ": برنامج األغذیة العالمي

 ."ھاالمتطرفة والتعافي من
 
 قدرة الناس واألسر المعیشیة والمجتمعات المحلیة " :الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة

ن حدة الصدمات والضغوط والتكیف معھا والتعافي منھا م التخفیف علىنظم الوالبلدان و
 ."النمو الشامل یسرللخطر المزمن وی التعرضعلى نحو یقلل من 

 
 المجتمعات عملیة تحویلیة لتعزیز قدرة الرجال والنساء و": برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

تحول في الو ھاوالتعافي من ھامنعو بالصدمات التكھن علىالمحلیة والمؤسسات والبلدان 
 ."تغییرالأعقاب الصدمات والضغوط و

 
 البلدان والمجتمعات المحلیة واألسر  قدرة": في المملكة المتحدة الدولیة التنمیة وزارة

في  ھاإدارة التغییر، عن طریق الحفاظ على مستویات المعیشة أو تحویل علىالمعیشیة 
لزالزل أو الجفاف أو الصراعات العنیفة) دون المساس كامواجھة الصدمات أو الضغوط (

 ."بآفاق ھذه البلدان والمجتمعات واألسر الطویلة األمد
 
 :لمعیشیة على تحمل قدرة المجتمعات المحلیة واألسر ا" مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة

 ."الضغوط والصدمات
 

  .الدولیة لتنمیةاألمریكیة ل كالةالوالشركاء الدولیین والمانحین في مجال التنمیة شّكلتھا  من 51مما یزید عن  شبكة 56
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 العائالتو المعیشیةقدرة األسر " :والصمود التكیفلقدرة على ا لزیادةلتحالف العالمي ا 
واجھة عدم الیقین ومخاطر الصدمات، وعلى الصمود م علىوالمجتمعات المحلیة والنظم 

 57."مستدامةف بطریقة تكیّ وال التعافيعن  والتصدي بفعالیة للصدمات، فضالً 
 
الواردة أعاله.  اتھناك مبادئ مركزیة یتردد صداھا في جمیع التعریف المصدر، عن النظر بغضو

أو القوة الكامنة لدى األفراد والجماعات  بالقدراتعلى التكیف والصمود  القدرة تتعلقأساساً، 
التأقلم والتعافي والتكیف والتحّول في مواجھة صدمات معینة. وھذا  والمؤسسات على الصمود/

. منھا واالستفادة الموجودةیعني أن جمیع التدخالت في أعقاب أزمة تبدأ بتحدید القدرات والموارد 
أیضا توقع و/أو منع الصدمات، لكن ذلك لیس عنصرا مشتركاً بین األمثلة  التعریفات بعض وتشمل

 المعروضة ھنا.
 

 الزراعیة  األسراألغذیة و يمنتج ارصغ
 

األسر الزراعیة  أو تشمل اإلشارة إلى صغار منتجي األغذیة أنھذه الوثیقة، یقصد  ألغراض
المزارعین من أصحاب الحیازات الصغیرة والعاملین في مجالي الزراعة واألغذیة والصیادین 

والفقراء في المناطق الحضریة  اال یملكون أرض منالتقلیدیین والرعاة والسكان األصلیّین و
 58).2009( العالمي ءوالنساء والشباب. ویتوافق ھذا مع الفئات المحددة في وثیقة إصالح لجنة الغـذا

  
  

 .2013. 8 الصفحة ،Sahel and West Africa Regional Roadmap - والصمود التكیفلقدرة على ا لزیادةلتحالف العالمي ا 57
 .ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/018/k7197e.pdf: على متاح 58
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 ختامیة ھوامش
 

i لألمن العالمي االستراتیجي اإلطار" في الوارد للتعریف وفقا"األمن الغذائي"  مصطلح یستخدم الوثیقة، ھذه ألغراض 
 الصدد، ھذا وفي. أصیل كعنصر التغذوي البعد یشمل أنھ على" الغذائي األمن انعدام" مصطلح یفھمو ."والتغذیة الغذائي
 ."والتغذیة الغذائي األمن" مصطلح أیضاً  یستخدم الدقة، أو اإلضافي اإلیضاح ألغراض مفیداً  ذلك كان وحیثما

 
ii من عدد بین من معاییر ثالثة استخدمت  2010 العالم في الغذائي األمن انعدام حالة في المتبعة المنھجیةإدراك أن  مع 

 .نھائیة  لیست المتضمنة القائمة وأن للقیاس، القابلة المحتملة المعاییر
 
iii 2014 الثاني كانون/ ینایر الساحل، منطقة: 2016-2014 االستراتیجیة االستجابة خطة 
)2016-2014-plan-response-manitarianhu-http://www.unocha.org/cap/appeals/sahel .(االستجابة خطة" لغرض 

 نیجیریا وشمال  والنیجر وموریتانیا ومالي وتشاد الكامیرون وشمال فاسو بوركینا: الساحل منطقة تغطي ،"االستراتیجیة
 .وغامبیا والسنغال

 
iv حاالت أنھا علىجھات فاعلة مختلفة  وصفتھا نفسھ، الوقت في حتى نفسھا، الحاالت أن واقع في التباین ھذا ینعكس 

 ،. إن التعاریف والتصنیفات المختلفةالصراع انتھاء بعد ما انتقالیة حاالت أو ھشة دول أو ممتدة أزمات أو معقدة طوارئ
فیما یخص األمن  والبرمجة لسیاسةا على تداعیات علیھا تترتب قد إذحول مصطلح "الدول الھشة" ھامة،  خصوصاً 
 وتلك األجل القصیرة المسائل من كلٍ  ومعالجة فھم على یركز أنھ إذ المفضل، ھو "الممتدة األزمة" مصطلحوالغذائي. 

 . أنظر الملحق دال لمزید من المعلومات.التغذیة وسوء الغذائي األمن النعدام متعددة أسباباً  ھناك بأن ویقرّ  أجالً، األطول
 
v باإلدارة المتعلقة الطوعیة التوجیھیة الخطوط" ذلك في بما األماكن، من عدد في نطاقھا ووسع المبادئ ھذه بُحثت 

 األمن لجنة علیھا صادقت التي" الوطني الغذائي األمن سیاق في والغابات األسماك ومصاید األراضي لحیازة المسؤولة
 . العالمي الغذائي

 
vi المتحدة لألمم العامة الجمعیة وثیقة تؤید A/RES/46/182 الوثیقة وتؤید والحیاد؛ التحیز وعدم اإلنسانیة A/RES/58/114 

 .االستقالل
 

vii الخمسة المبادئ بأن ،46 صفحة ،)2013 األول تشرین/ أكتوبر( العالمي االستراتیجي  لإلطار" الثاني اإلصدار" یصرح 
 اإلعمال إلى خاصة إشارة مع اإلنسان، حقوق إلى تستند أن) أ(: ھي والمساءلة الرصد نظم على تطبق أن ینبغي التي

 تكون أن) ج( القرارات؛ متّخذي بمساءلة تسمح أن) ب( الوطني؛ الغذائي األمن سیاق في كافٍ  غذاءٍ  في للحق المطرد
 على انكشافاً  األكثر فیھم  بمن والمستفیدین، المصلحة أصحاب جمیع فیھا یشارك تقییم عملیات تشمل وأن تشاركیة،

 مفّصلة مؤشرات تضمّ  أن على الجمیع، من ومفھومة التوقیت وجیّدة ودقیقة شاملة ولكن مبّسطة، تكون أن) د( ؛الخطر
 مع ازدواجاً  تشكل أالّ ) ھ( المتوقّعة؛ والنواتج والعملیة األثر تبیّن وأن ذلك، وغیر واإلقلیم العمریة والفئة الجنس حسب
 .وتعززھا الوطنیة والتحلیلیة اإلحصائیة القدرات من تستفید بل القائمة، النظم

 
viii 2013/40/8 العالمي الغذائي األمن لجنة )http://www.fao.org/docrep/meeting/029/mi320e.pdf(. 
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