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  أمثلة توضيحية للسياسات واFجراءات   -ألف  المرفق
  

   مقدمة   1- ألف
  

المسؤولين عن تصميم وتنفيذ سياسات وإجراءات  والقرار السياسات صنّاعموجه إلى  المرفق ھذا
إلى إلھامھم  يھدف وھو. ا+زمات الممتدة حا1ت في التغذية وسوء الغذائي ا+من انعدام معالجة

وتنفيذ السياسات واAجراءات تمشيا مع مبادئ برنامج عمل لجنة ا+من  وضع لدىوتوجيھھم 
  الغذائي العالمي. 

 

دوات بمزيد من التعمق ا+توجيھات والمثلة وا+على استكشاف  المرفقھذا  وع مستخدمشجّ يٌ و
التعلم من  بغيةدوات ا+و التوجيھاتھذه السياسات والبرامج و وضعل بالمعنيين في اتصا1و

  سياق الخاص بھم. الھج ذات الصلة في تجارب اMخرين وتحديد النُ 
 

  فيما يتعلق بالمبادئ: التاليةأنواع الموارد  المرفقويتضمن 
 

) لمعالجة انعدام ا+من البرامجمن السياسات واAجراءات الوطنية (بما في ذلك  أمثلة �
الممارسات الجيدة  على ا+مثلة تكون ما أحياناً والغذائي وسوء التغذية في ا+زمات الممتدة. 

بعض أمثلة  وتردومن ھنا الحاجة إلى برنامج عمل لجنة ا+من الغذائي العالمي.  –محدودة 
بغية توضيح أوجه القصور في معالجة انعدام  ،على سياسات وإجراءات 1 تلتزم بالمبادئ

  ا+من الغذائي وسوء التغذية؛
وتنفيذ سياسات وإجراءات على  وضعھدف إلى دعم تقليمية إمبادرات عالمية و عنأمثلة   �

  اAقليمي والقطري؛ ينالمستوي
  وا+دوات التي يمكن أن تساعد في تنفيذ المبادئ؛ لمبادئ التوجيھية ا عنأمثلة   �
  المبادئ.  Aعمالإجراءات ممكنة يتعين تنفيذھا   �
 

لجنة ا+من  منعليھا  المصادقة) ألفالمرفق ( المرفق ھذاا+مثلة الواردة في  إدراجيعني  و1
 +غراضھنا  تردا+عضاء المفردة ومشاركين آخرين. فھي  الدول منالغذائي العالمي أو 

فريق الدعم الفني الذي دعم صياغة برنامج عمل لجنة ا+من الغذائي  اختارھا وقد. فقط إيضاحية
  :التالية المعايير تستوفي بحيثالعالمي 

  

وتساعد في إظھار كيف  هتندرج تحت الذيمبدأ البعناصر  رتباطاً واضحاً ا مرتبطة تكون �
  المبدأ إلى عمل؛ ذلكيمكن تحويل 

الواحد أكثر من  المثالاستخدام  عدم، مع ا+زمات الممتدة اتختلفة من سياقم اً تعكس أنواع �
  كان ذلك ممكناً؛ نمرة إ

تقودھا الحكومات الوطنية وغيرھا من  التيا+ولوية للسياسات واAجراءات الوطنية  يطتع �
العالمي واAقليمي سياسات  يينالمستو علىأيضا أمثلة توضح تقدم ولكن  الشأن،أصحاب 

  إجراءات لكيانات إقليمية ومنظمات دولية وجھات مانحة ومنظمات غير حكومية دولية.و
 

البرامج  مديريصناع القرار و شجيعت الجدير من ،1من الجزء  "المضي قدما" قسمكما ورد في و
 خطوطخطط والالستراتيجيات وا1سياسات وال علىالخاصة بھم  ةمثلا+ قاسمت علىفي المستقبل 

  . ذلك إلى وما ،وأدوات ونتائج التقييمات والدروس المستفادة عملياتيةالتوجيھية ال
  

أن تكون نقطة انطoق لبناء مستودع عام للممارسات  المرفق ھذامن ا+مثلة الواردة في  يقصد
 دون الحيلولةالرامية إلى  مفي جھودھ الشأنأصحاب  كافةوا+دوات الجيدة كمورد لجميع البلدان و

 والتخفيف منھما ومعالجتھما. الممتدةعدام ا+من الغذائي وسوء التغذية في ا+زمات ان
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  1لمبدأ ا

  

تشير ا+مثلة الواردة أدناه إلى اAجراءات الممكن اتخاذھا ضمن نھج قائم على الحقوق لترسيخ 
الرسمية في الحق في الغذاء في ا+طر القانونية الوطنية، وفي آليات المساءلة الرسمية وغير 

  حا1ت التعّرض لrزمات الممتدة أو التأثر بھا.
  

1مIوي: نحو قانون وطني Fطار لRمن الغذائي والتغذية   1-1- ألف
 

 القريب الماضي في وشھد المزمن، الغذائي ا+من انعدام من عالية مستويات من يعاني بلد مoوي
ويقل  ،"الفقر فائقو" سكان مoوي ربعو. الطبيعية للكوارث نتيجة متكررة حادة غذائية أزمات
 السعرات من به الموصى اليومي ا+دنى الحد توفر التي لrغذية التقديرية التكلفة عندخلھم 

  .الغذائية الحرارية
  

 48سوء التغذية المزمن على حوالي نصف ا+طفال دون سن الخامسة. ويقدر أن  عoمات تظھر
المائة قليل بالنسبة  في 30.6القامة بالنسبة +عمارھم (التقزم)، ووزن  قصيرو ا+طفال من المائة في

المائة قليل بالنسبة لطولھم (الھزال). ويدفع الجفاف  في 11.4+عمارھم (نقص الوزن)، ووزن 
سنوية  خسارة وتنجم عام كل الفقر نحو شخص 265 000يقرب من  ما المتوسط فيوالفيضانات 

  .اAجمالي المحلي الناتج من المائة في 1.7 نسبتھا متوسط
 

 للتعجيل النية والحسنة جيداً  المصاغة وا1ستراتيجيات السياسات من واسعة مجموعة oويم لدى
 يجمع صoبة أكثر إطارما ھو غائب فھو  أن غير. الكافي الغذاء في الحق إعمال في تقدم بإحراز

 أن المثالية الناحية من ويمكن. اتبين السياسات وا1ستراتيجيات والبرامج المتعددة ويبني تآزر ما
الحق لrمن الغذائي والتغذوي/ وطني إطار قانونٍ  وضع خoل من القانون في اAطار ھذا يؤسَّس

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

 أعد الذي "الغذائي ا+من قانونمشروع " بشأن جرت التي المناقشات خoل من ا1تجاه ھذا
  ."الغذاء في للحق الوطنيةالشبكة " خoل من المدني المجتمع منظمات مع بالتشاور

  

ذوي  الشأنبالتشاور مع أصحاب  مقترحإحياء ھذا ال علىلحكومة ا بتشجيعالمقرر الخاص  ويقوم
 ،مoوياللجنة حقوق اAنسان والمoوي، قانون ال ھيئةو ،الصلة، بما في ذلك اللجان البرلمانية

  ابط المزارعين والقطاع الخاص.وور ،ومنظمات المجتمع المدني
  

 توسطلل المحلي المجتمع على قائمة اتنزاعللتسوية  آليات إنشاءسيراليون:    2-1- ألف
  2�من الغذائي والحق في الغذاءبا المتعلقة التحديات مجابھةو
  

 للتحدياتتقديم خدمات شبه قانونية مجانية لمجتمع محلي في سيراليون من إيجاد حلول محلية  مّكن
 العدالة على الحصول مركز" ذلك تصّدر وقدالمساءلة والشفافية.  عزز نفسه الوقت وفي

 المحلية المجتمعات أو المواطنين بين لنزاعاتا لحلّ  بديلة وسيلة التجربة وتوضح ،"القانوني
ً  الرسمي التقاضي يكونحيث  العامة، اAدارة وموظفي للغاية أو 1 يمكن الحصول عليه أو  ُمكلفا

  غير مقبول ثقافيا. 
 

                                                             
  .2013/ تموز يوليو 22- 12: البيان الختامي للبعثة من المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، مoوي المصدر 1

&LangID=E35671http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=.  
 الغذائي ا+من برامج في الكافي الغذاء في الحق إدماج: توجيھية مذكرة. 2012 والزراعة ا+غذية منظمة: المصدر 2

  .روما. والتغذية
e.pdf3154e/i3154/i017http://www.fao.org/docrep/.  
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  أربع مراحل: علىتطورت التجربة  وقد
  

  القانونيين في المجتمع المحلي؛ يندور المساعد إدخالالتوعية بالحقوق، و   -1
وقناة  المحليأعضاؤھا بمثابة بوابة للمجتمع  يكونرقابة مجتمعية طوعية  مجالسإنشاء    -2

لحصول على العدالة ل يالقانون مركزلل التابعينالقانونيين المتنقلين  ينمساعدالاتصال بين 
  لمجتمع المحلي؛وا

  ؛القانونيين المساعدينفيھا من خoل  توسطالو الحا1ت وبحثتحديد    -3
  .يمركز القانونالالمشرف في  المحاميالقضايا المعقدة أو التي لم تحل إلى  إحالة   -4
  

وأطراف ثالثة مرتبطة بالدولة وأصحاب  ،المحلي المجتمع منالوساطة مشاركة أفراد  تضمنت
نزاع  وحلّ شأن يعملون في المنطقة. وشملت إحدى عشرة قضية بلُّغ عنھا تتعلق با+من الغذائي 

بين مالك أرض ومعھد سيراليون للبحوث الزراعية، وقضية ضد شركة بناء استولت على 
  .ن تعويض مoك ا+راضيممتلكات تعود لثoثة من أفراد المجتمع المحلي ودمرت محاصيل دو

  

كانت لو1  ربماتقارير عن قضايا تؤثر على سبل معيشتھم  تقديم منتمكين أفراد المجتمع  تم ھكذا
 من القضايا ھذه معالجة في التحكم المحلية المجتمعات فيھا تتولى عملية بدأتأھملت. وقد  قدذلك 
على أنشطة المساعدين القانونيين وتقييم ما إذا كانت  المحلي المجتمع في رقابة مجالس إنشاء خoل

 فيھذه ا+نشطة تعود بمنافع؛ وتوفر معلومات للمجتمع المحلي؛ وتھيئ بيئة تعلم للوساطة السلمية 
  .بالحقوق الوعي رفع خoل من لكذو بالغذاء، المتعلقة المنازعات

  
  
 

  2المبدأ 
  

الممكن اتخاذھا Aنشاء منصات وشركات متعددة تشير ا+مثلة الواردة أدناه إلى اAجراءات 
بھدف دعم السياسات المحلية والوطنية واAقليمية للتصدي 1نعدام  أصحاب المصلحة وتدعيمھا

ا+من الغذائي وسوء التغذية في حا1ت ا+زمات الممتدة وتعزيز القدرة على الصمود أمام 
  الصدمات في المستقبل.

  
  

 لسياساتمشترك بين الوزارات  منبر -كافحة الجوع وسوء التغذية م: ھيئة ھايتي   1-2- ألف
3ا�من والتغذية

   
 

 مكافحة منما تعرض للخطر المكاسب المحتملة  كثيراً  وھي ھايتي، في متكررة الطوارئ حا1ت
دمرت الفيضانات في شمال البoد  ،2010المدمر في عام  الزلزال إلى وباAضافة. التغذية سوء

وعانت مناطق أخرى من انخفاض في  للتغذية،عدة مراكز إعادة تأھيل  "إعصار ساندي"نتيجة 
 ا1ستجابة دمج لضمان طرق عن ھايتي تبحثھنا،  مناAنتاج الزراعي بسبب تلف المحاصيل. 

  .التغذية وسوء الغذائي ا+من 1نعدام للتصدي نھجھا في بالكامل الطوارئ لحا1ت والتأھب
  

التوجيه ا1ستراتيجي  عنالمستوى الوطني  علىمكافحة الجوع وسوء التغذية مسؤولة  ھيئةو
اAطار  ھذالـ�طار الوطني ا1ستراتيجي لحكومة ھايتي لمكافحة الجوع وسوء التغذية. وقد وحد 

 اً برنامج 21و الھايتي ا+حمر والصليب مستقلة وكا1ت وسبع وزارات تسع جھود ونّسق وعّزز
  .احكومي

  

                                                             
  .http://scalingupnutrition.org/sun-countries/haiti: المصدر 3
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 استراتيجية مجا1ت في الحكومة وزارات خoل من برامج الوطني ا1ستراتيجي اAطار وينفذ
برامج شبكة ا+مان ا1جتماعي لتحسين إمكانية الحصول على الغذاء للفئات ا+كثر  )1( :ثoثة

برامج تقدم  )3(برامج استثمار زراعي لزيادة اAنتاج المحلي من ا+غذية؛  )2( ؛تعرضا للخطر
بما في ذلك برامج الصحة والتغذية وتحسين البنية ا+ساسية للمياه والصرف  ،خدمات ا+ساسيةال

  .تعرضا للخطرالصحي وتخزين المحاصيل لrسر ا+كثر 
  

ھيئة مكافحة الجوع وسوء التغذية على المستوى الوطني من ممثلين من مكتب رئيس  وتتكون
 ل�طار الوطنية التنسيق ووحدة. والبرلمان يةالرئيس والوزارات الوزراء رئيس ومكتب الدولة

  .الوطني اAطار ھذا في المعّدة ا+نشطة وتنسيق تنفيذ عن مسؤولة ا1ستراتيجي الوطني
  

وكا1ت ا+مم المتحدة في اAطار ا1ستراتيجي الوطني وھيئة مكافحة الجوع وسوء التغذية  وتساھم
 الموائد خoل من كمامن خoل لجنة فنية معنية بالتغذية على المستوى الوطني ومستوى اAدارات، 

 لوضع دعماً  دولية منظمة تقديم على مثال الزراعية للتنمية الدولي والصندوق. القطاعية المستديرة
    .المتعددينالبلد من خoل مشاركة أصحاب الشأن  يتملكھاسياسات وإجراءات 

  

  4والصمود للتكيفالساحل وغرب أفريقيا: التحالف العالمي    2-2- ألف
  

انعدام أمن غذائي  يعانوننسمة) عبر منطقة الساحل  مليون 12( السكان من المائة في 20أن  يقدر
لتأثيرات الجفاف ومواسم الحصاد الرديئة وارتفاع أسعار المواد الغذائية  ونمزمن ومعرض

أزمات  بين الزمنية الفجوات ضيق، تشھد منطقة الساحل "القرن ا+فريقي" في وكماوالصراع. 
 قدرات إضعافإلى  أدتكبرى  أحداث 2012و 2010و 2008و 2005ا+عوام  فيوقعت  إذالجوع، 

  .الصمودسكان المنطقة على 
 

أطلق ا1تحاد ا+وروبي شراكة جديدة لتعزيز التكيف والصمود في منطقة الساحل  ،2012عام  في
 ھذه "الساحل في والصمود للتكيف العالمي التحالف مبادرة"إزاء ا+زمات في المستقبل. وتسعى 

 المبادرة وتنطلق. أفضل تعامoً إلى ضمان تعامل الناس في منطقة الساحل مع الجفاف في المستقبل 
مثل تلك التي ضربت منطقة الساحل  ا+زمات، في الطوارئ لحا1ت ا1ستجابة أن ا1فتراض من

 متواصلةالوقت لبذل جھود  حانمع ذلك  ولكنأمر حاسم Aنقاذ ا+رواح،  ،في السنوات ا+خيرة
 من تجاه خاص جھد وبذل أفضل بشكل المتكررة ا+زمات مواجھة على الساحل في الناس لمساعدة

  .للخطر تعرضاً  أكثر ھم
  

الساحل إلى تعزيز التآزر والتماسك والفعالية  في والصمود للتكيف العالمي التحالف مبادرة تھدف
 ا1نكشاف منوبقدر ھام  بنيوياً .... الحد "في مبادرات التكيف والصمود في المنطقة. وتھدف إلى 

الساحل  لمنطقةعن طريق دعم تنفيذ سياسات  مستدام وبشكل والتغذوية الغذائيةعلى المخاطر 
لجماعة ا1قتصادية لدول ل والتقنية السياسية للقيادة العالمي التحالف ويخضع. "وغرب أفريقيا

غرب أفريقيا وا1تحاد ا1قتصادي والنقدي لغرب أفريقيا واللجنة الدائمة المشتركة بين الدول 
على المنابر والشبكات الموجودة،  المبادرةستند وت ،المعنية بمكافحة الجفاف في منطقة الساحل

 السنوات خoل "الجوع على القضاء" ھدف على وتبني، "الغذائية ا+زمات منعشبكة " وخصوصاً 
. والنھج ا+ساسي للتحالف ھو توجيه جھود أصحاب الشأن اAقليميين والدوليين القادمة العشرين

 ،2013اعتمدت في أبريل/ نيسان عام  ،ليميةنحو إطار نتائج مشترك. وتحدد خريطة طريق إق
التكيف والصمود  أولويات" بتحديد البلدان بقيام العالمي للتحالف الرئيسية والتوجھات ا+ھداف
  . "الوطنية

  

                                                             
  ;http://globalallianceforaction.com; http://www.oecd.org/site/rpca/agir/#nrp :دراالمص 4

http://ec.europa.eu/echo/policies/resilience/agir_en.htm.   
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الساحل نھج تحالف إقليمي يتحلى بأھداف  في والصمود للتكيف العالمي التحالف مبادرة توضح
عن طريق دعم مجتمعات  المحلي، )1( على ثoثة مستويات: متكاملةمشتركة وإجراءات 

 في توافق بناء وآليات استثمار برامج دعم طريق عن الوطني،) 2( ومبادرات وآليات محلية؛
 المنظمات وضعتھا التي اAقليمية واMليات الخطط دعم طريق عن اAقليمي،) 3( قائمة؛ اMراء

(الجماعة ا1قتصادية لدول غرب أفريقيا وا1تحاد ا1قتصادي والنقدي لغرب  الثoث اAقليمية
أفريقيا واللجنة الدائمة المشتركة بين الدول المعنية بمكافحة الجفاف في منطقة الساحل). ويجمع 
ھذا التحالف العالمي معاً الحكومات والمنظمات اAقليمية والشركاء الدوليين، فضoً عن المجتمع 

  . المدني
 

  3المبدأ 
  

تشير ا+مثلة الواردة أدناه إلى ا+دوات التحليلية ونظم المعلومات القائمة التي من الممكن 
استخدامھا في حا1ت ا+زمات الممتدة أو الصدمات المتكررة، والتي قد تساھم في وضع سياسات 

في ذلك قدرة ا+سر وإجراءات أكثر شمولية مع ا+خذ في الحسبان المتغيّرات ا+وسع نطاقاً بما 
  على الصمود.

  

أفغانستان وجمھورية الكونغو الديمقراطية: تحليIت حالة ا�من الغذائي الوطني  1- 3-  ألف
5الغذائي ا�من لمراحل المتكامل التصنيفباستخدام 

 

  

 وفيالقرار بتزويدھم  صنّاع احتياجات لتلبية الغذائي ا+من لمراحل المتكامل التصنيف صمم
 المناطقبشأن حالة ا+من الغذائي في  اAجراءات اتخاذ تدعمشاملة  بمعارفالوقت المناسب 

. و1 يتوافق نھج التصنيف المتكامل مع مبدأ ضمان ودعم تحليل ا+من الغذائي والتغذية المختلفة
  :العالمي الغذائي ا+من لجنة عمل لبرنامجالمبادئ ا+خرى  مع أيضاً الشامل فحسب، بل يتسق 

  

  النتائج؛و والصمود التكيف على القدرةالكامنة والمخاطر و لrسبابتحليoت  – شامل �
  على ا+دلة؛ قائم �
  ؛الشأنأصحاب  متعدد �
  إطار تحليلي مشترك؛ �
  القرار؛ صنع لتنوير تقني�راء لتحقيق توافق  نمكِّ يٌ  �
  ؛والمؤسسيةالتحليل التقني القائم على حقوق اAنسان من المصالح السياسية  يحمي �
  وفر اAنذار المبكر.يرصد التغيرات وي �
  

 على المؤسسي الطابع إضفاء في تصاعد ھناك كان ،2008: منذ عام جمھورية الكونغو الديمقراطية
كانت منظمة  البداية، في. له الحكومي والتملك الغذائي ا+من لمراحل المتكامل التصنيفنھج 

ا+غذية والزراعة تقود التصنيف، لكن ملكيته نقلت 1حقاً إلى وزارة الزراعة. وفي السنوات 
ا+غذية والزراعة وبرنامج  منظمةا+خيرة تولت الحكومة القيادة الكاملة للتصنيف، في حين توفر 

في  مؤثراً  يزال و1 التصنيف كان وقدا+غذية العالمي المساعدة التمويلية واAدارية والتقنية. 
جمھورية الكونغو الديمقراطية في لفت ا1نتباه إلى حا1ت الطوارئ اAنسانية وا+زمات الممتدة في 
كل من الجزء الشرقي من البoد (جنوب وشمال كيفو بصفة خاصة) والجزء الغربي من البoد 

الصندوق " قرارات وجيهلت المثال، سبيل على التصنيف، تحليل نتائج وتستخدم(خط ا1ستواء). 
تستخدمھا  كما الديمقراطية، الكونغو جمھورية في بالتمويل المتعلقة "الطوارئ لمواجھة المركزي

  .التمويل مخصصاتتحديد  وفي القرار صنعالجھات المانحة في 
  

                                                             
  ./http://www.ipcinfo.org: المصدر 5 
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وفي البداية  .2012في أفغانستان في عام  الغذائي ا+من لمراحل المتكامل: بدأ التصنيف أفغانستان
كانت ھناك صعوبات عديدة، مثل ا1فتقار إلى البيانات والقدرات المتدنية والشواغل ا+منية. وعلى 
الرغم من ھذه القضايا، نفّذ التصنيف بنجاح، وفي فترة قصيرة من الوقت اكتسب تأييدا واسعاً من 

 أصبحة التحليل فالحكومة والجھات المانحة وأصحاب الشأن اMخرين. وتحسنت تغطية وجود
 ا1ھتمام بفضلالبلد بأكمله. ويتواصل إضفاء الطابع المؤسسي على التصنيف في البلد  يغطي

  . المانحة والجھات التصنيف في والشركاء الحكومة من المتواصلوالدعم 
  

  6عيراعلى التكيف والصمود كمؤشر �ثر المش القدرةجنوب السودان: تحليل  2-3- ألف
  

 -  دون الحيلولةحتى  أو -  من للتخفيف الوسائل أقوى من وسيلة والصمود التكيف على القدرة بناء
تطوير ا1ستجابات اAنسانية  كيفية في ذلكانعدام ا+من الغذائي وسوء التغذية. وينبغي أن ينعكس 

للصدمات عواقب تنموية سلبية  تكون 1التي تكفل أ ھي والصمود التكيفعلى  فالقدرةوالتنموية. 
  .المعيشية لrسرة الغذائي ا+من علىطويلة ا+مد، بما في ذلك 

  

بالعمل مع الشركاء، منھجية لقياس قدرة ا+سر المعيشية  والزراعة، ا+غذية منظمة طّورت وقد
ا+من الغذائي الناجمة عن الصدمات الطبيعية وتلك التي يتسبب  لتھديداتعلى التكيف والصمود 

العوامل التي  "قياس وتحليل مؤشر القدرة على التكيف والصمود"نموذج  ويحددبھا اAنسان. 
ھذه العوامل  ويزنقادرة على التكيف والصمود 1نعدام ا+من الغذائي  المعيشية ا+سرةتجعل 
اAطار التحليلي لنموذج القياس والتحليل ھذا تفسر القدرة  وفي الزمن. بمرور استقرارھا ويتتبع

المستوى المطلوب من ا+من  إلىمن العودة  ماالتكيف والصمود لماذا تتمكن أسرة معيشية  على
 وإنجاز لتصميم أدلة قاعدة النموذج ويوفرالغذائي بينما 1 تتمكن أسرة معيشية مشابھة من ذلك. 

استناداً إلى ما ھم في أمس  الفعالية، من أكبر بقدر المحتاجين للسكان المساعدة وتقييم ورصد
  الحاجة إليه. 

  

 أثر على كمؤشر السودان جنوب فيم مؤشر القدرة على التكيف والصمود استخدا يجريو
على تحسين استقرار المجتمع وتحقيق ا+من الغذائي المستدام. وقد استكمل خط أساس  المشاريع
 مقارن تحليل وسيكشفيجري المسح النھائي بمجرد استقرار الوضع ا+مني. وس ،2012في عام 

من المستھدفة. وستُستخدم النتائج  والمنطقة المستھدفين السكان قدرة على مجدداً  العنف ظھور أثر
لrسر  بالنسبةفيما يتعلق بنتائج ا+من الغذائي  بانتظام، واAنجازات المحرز التقدم رصد) 1( أجل

 الشأنالجھات المانحة وأصحاب  وتزويدتوليف الدروس المستفادة  )2(المعيشية في المشروع، 
مع  ،مفّصلة لrمن الغذائي مoمحتقديم  )3( ،التخطيط وا1ستثمارات في المستقبل لتنوير ارفالمعب

  .صمودوال التكيف على القدرةا1قتصادية واAنتاج الزراعي و- لظروف ا1جتماعيةاتفاصيل 
  

على التكيف والصمود في  القدرةعلى دور تحليل  المتناميةا+دلة  فيھذا العمل المبتكر  يساھم
في  التحليلتحسينات في تصميم ال يوجهوس ا+زمة من المتضررينلسكان لتحسين ا1ستجابات 

  المستقبل. 
  

  7المعتمدة على أصحاب الشأن المتعددين العيش سبلتعافي  تقييم منھجيةباكستان:  3- 3 ألف
  

 التابعة "باكستان في الغذائي با+من المعنيةالمجموعة " اعتمدتھا مسح أداة العيش سبل تعافي تقييم
لقياس ا+ثر والتعافي من أحداث الفيضانات الرئيسية  "للجنة الدائمة المشتركة بين الوكا1ت"

ن البoد وقدرة ا+سر المعيشية المتضررة من الفيضانات (السنوية) المتعاقبة في الجزء الجنوبي م
كل من أداة متعددة أصحاب الشأن وافقت الحكومة عليھا على  وھيعلى التكيف والصمود. 

                                                             
  .resilience/en/-http://www.foodsec.org/web/resilience/measuringمن المعلومات:  لمزيد 6
  .http://foodsecuritycluster.net/countries/pakistan: انظر 7
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 خoل من التشاركية عاليةالمحلي واAقليمي وا1تحادي ووضعت ونفذت بطريقة  المستوى
  ."باكستان في الغذائي با+من المعنيةالمجموعة "
  

 لتحقيق عمل حلقات وتعقد ا+قاليم، مستوى على ويبحثونھا ا+ولية النتائج الشأن أصحاب يتداول
 العيش سبل تعافي تقييم تكرر وقد. البرمجة على المترتبة واMثار النتائج حول اMراء في توافق
لوجھات سبل العيش  أمداً  أطول تحليل يتيح ما) 2013و 2012و 2011أعوام متتالية ( ثoثة مدى على

  .التعافيوفعالية التدخoت المصممة لدعم 
 

 ويقّدم المخاطر، على لoنكشاف+سباب الكامنة ا+سباب المباشرة وا من كoً  يعالجوالتحليل شامل و
 علىزمن م انكشاف سياق في العيش سبل دعم ةلنوعية وكمية ومoءم اً الوقت ذاته تقييم فيأيضا 

  معقدة. ةكمووتحديات ح+خطار الطبيعية ا
  

متعاقبة قاعدة أدلة ھامة للدعم المستمر والموجه إلى  سنواتمدى  علىتكرار المسح  ويوفر
 استخدام ويتيحالمجتمعات المحلية وا+سر المعيشية المتضررة من الصدمات المتكررة والممتدة. 

 والطبيعي البشري المال رأس ومسار وضع بشأن للغاية دقيقة بتقديرات القيام كبيرة عينات
  .المعيشية ا+سرة مستوى على الغذائي ا+من نتائج عن فضo وا1جتماعي، والمالي والمادي

  

جنوب السودان: دعم نظم المعلومات المتصلة با�من الغذائي والتغذية المملوكة وطنياً    4- 3 ألف
  والقادرة على الصمود في خضم ا�زمة

  

ا+زمات تتسم نظم المعلومات الموثوقة المتصلة با+من الغذائي والتغذية بأھمية حاسمة في حا1ت 
من حيث توفير المعلومات على نحو فوري لبرامج المساعدات اAنسانية والتنمية في ا+جل  الممتدة

ائي يعني الطويل على السواء. والتعّرض الممتد إلى الصدمات وا1نعدام المزمن في ا+من الغذ
ضرورة أن تأخذ نظم المعلومات في ا1عتبار قدرة ا+سر المعيشية الفعلية على الصمود (ووحدات 

  تحليلية من المستوى ا+على).
  

كذلك، من ا+ھمية بمكان ضمان تملّك السلطات المحلية للتحليoت والتقييمات المتصلة با+من 
بة لوضع سياسات قائمة على ا+دلّة وتحديد الغذائي والتغذية، بھدف إنتاج المعلومات المطلو

المساءلة إزاء السكان المتضّررين. فالتملّك المحلي يساھم في تحقيق ھدفين رئيسيين: تحسين 
  عملية اتخاذ القرارات وتحسين الحوكمة. 

  

وقد شّكلت أھمية قيام نظم معلومات موثوقة من حيث المعلومات الموفرة والمؤسسات ذات الصلة، 
من عناصر جدول أعمال التنمية التي وضعتھا حركة تحرير الشعب في السودان خoل  عنصراً 

عاماً. وقبل توقيع اتفاق السoم الشامل، كان مركز السودان الجديد  20الحرب ا+ھلية التي طالت 
مھمة جمع وتحليل المعلومات المتصلة با+من الغذائي. فھذا ب المكلفةل�حصائيات والتقييم المؤسسة 

كية للتنمية الدولية، يالمركز الذي أّسسته رابطة المعونة المسيحية (المملكة المتحدة)، والوكالة ا+مر
ومنظمة المساعدات الشعبية النرويجية، جمع معلومات عن ا+من الغذائي وسبل المعيشة استناداً 

حدة)، وبرنامج إلى المعارف المحلية. ومن خoل العمل مع منظمة إنقاذ الطفولة (المملكة المت
ر بالمجاعة التابعة للوكالة ا+غذية العالمي، ومنظمة ا+غذية والزراعة، وشبكة نظم اAنذار المبك

كية للتنمية الدولية، استخدم المركز ھذه المعلومات لتحديد مناطق سبل المعيشة بغية يرا+م
  المساعدة في رصد حالة ا+من الغذائي.

  

ھمت المعلومات التي جمعھا مركز السودان الجديد ل�حصائيات وبعد اتفاق السoم الشامل، سا
والتقييم في بعثة التقييم المشتركة، وكانت قدراته كافية Aجراء المسح السكاني في جنوب السودان. 
وقّدم شركاء التنمية الدعم لتنمية القدرات المؤسسية الوطنية من أجل توليد وتحليل معلومات 
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التغذية. وتحّول اليوم مركز السودان الجديد ل�حصائيات والتقييم إلى متصلة با+من الغذائي و
  المكتب الوطني ل�حصائيات في جمھورية جنوب السودان.

  

يھّددان قدرة  2013لكن انعدام ا+من والنزاع الدائر في جنوب السودان منذ ديسمبر/كانون ا+ول 
تغذية، وبخاصة على مستوى الدولة. إنما استمرار أنظمة المعلومات المتصلة با+من الغذائي وال
8م المعلومات الزراعية والغذائيةاوبفضل التصميم المرن للبرنامج، يواصل مشروع نظ

ل   المموَّ
من ا1تحاد ا+وروبي توفير تحليل لrمن الغذائي والتغذية في خضّم ا+زمة ا+خيرة، ودعم التنمية 

  الجارية لقدرات المؤسسات. 
التركيز على قيادة الحكومة والتملك الوطني، ومن خoل بناء القدرات في ا+جل الطويل  ومع

تحّو1ً إيجابياً،  المجتمع الدوليعوضاً عن إقامة نظم إضافية وموازية، شھد نوع الدعم المقدَّم من 
 وأرسى أسس تنمية طويلة ا+جل.

  

  4المبدأ 

  

ھج ا1ستراتيجية وتدخoت البرامج المبتكرة أن تساھم في تُظھر ا+مثلة الواردة أدناه كيف يمكن للنُ 
حماية سبل كسب العيش في حا1ت ا+زمات الممتدة وتعزيزھا وإعادة بنائھا، وتبرز أيضاً إمكانية 

  الربط بين النُھج اAنسانية واAنمائية بفعالية.
  

 كوارث لمواجھة بالتنمية المعنية الدولية الحكومية الھيئة مبادرةالقرن ا�فريقي:    1-4- ألف
  اFقليمية والصمود التكيف على القدرة تحليل ووحدةا9ستدامة  وتحقيق الجفاف

  

 الحكوميةالھيئة "فت أمانة لّ كُ  ،2010/2011 عاماستجابة للجفاف الشديد الذي اجتاح المنطقة في 
 وتحقيق الجفاف كوارث لمواجھةتنسيق تصميم وتنفيذ استراتيجية مبادرة ب "المعنية بالتنمية الدولية

  . ا1ستدامة
  

المعنية  الدولية الحكومية للھيئة التابعة المتخصصةمؤسسات الا1ستراتيجية مع  طّورتوقد 
 الشأنفي الدول ا+عضاء وأصحاب  الحكوميةالعامة غير  الفاعلةمع الجھات  وأيضاً بالتنمية، 

 المجموعةفي ا1ستجابة Mثاره، بما في ذلك  المنخرطينبالجفاف أو  ضرريناMخرين المت
  ووكا1ت ا+مم المتحدة والشركاء في التنمية.  الدولية الزراعية للبحوث ا1ستشارية

  

عملية تنفيذ مبادرات للتكيف  ،2017و 2013بين عامي  وستثري، ا1ستراتيجية ھذه وستوجه
قليمي والدولي، وستكون موحدة الوطني واA كل من المستوىوالصمود في مواجھة الجفاف على 

 وتقرّ المعنية بالتنمية وقيادتھا.  الدولية الحكوميةومنسقة في إطار التنسيق العام الذي تقوم به الھيئة 
 التغذية وسوء الغذائي ا+من انعدام لمكافحة ومتكامل شامل نھج اتباع إلى بالحاجة ا1ستراتيجية

لبناء قدرة المجتمعات المحلية وا+سر  المتجذرين بقوة البيئي والتدھور الفقر وتعالج المزمنين،
 وھي. المنطقة في ا+خرى والصدمات الجفاف آثارمواجھة  فيالمعيشية على التكيف والصمود 

  ذات أولوية: سبعة تدخل مجا1ت تشمل
  

  المستدام؛ ھاستخداموا منصفةالحصول على الموارد الطبيعية بصورة  إمكانية �
  ؛المتنوعةوتيسير التجارة وا1ستفادة من الخدمات المالية الوصول إلى ا+سواق  �
الخدمات ا1جتماعية ا+ساسية بصورة  وعلى المعيشةسبل لالحصول على دعم  إمكانية �

  ؛منصفة
  فعالة؛ اتاستجاب تقديمقدرات إدارة مخاطر الكوارث والتأھب ل �

                                                             
  ./icode/176691http://www.fao.org/news/story/en/item/انظر  8 
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  رف والتكنولوجيا وا1بتكارات؛البحث والمعاتوليد واستخدام  �
  وبناء السoم؛ وحلّھاصراعات المنع نشوب  �
   9.للشراكاتتنسيق وترتيبات مؤسسية وتحسين  آليات �
�   

المعنية بالتنمية من منظمة ا+غذية والزراعة  الدولية الحكومية الھيئة طلبت ،2013عام  فيو
(اليونيسيف) وبرنامج ا+غذية  للطفولة المتحدة ا+مموبرنامج ا+مم المتحدة اAنمائي ومنظمة 

لدعم ا1ستراتيجية من خoل تحسين  "والصمود التكيف على القدرة تحليل وحدة"العالمي إنشاء 
ھذه الشراكة  وستضمنقياس وتحليل القدرة على التكيف والصمود على المستوى اAقليمي. 

المعنية بالتنمية والدول  الدولية الحكومية الھيئة وتملك تطور أن سنوات 5 ومدتھاالتعاونية 
بل على استكمال التحليoت ا+عضاء فيھا وسائر أصحاب الشأن ذوي الصلة القدرة في المستق

القوية للقدرة على التكيف والصمود لتصميم وتنفيذ وتقييم أثر البرامج والسياسات با1ستناد على 
  ا+دلة.

  

 الجفاف كوارث لمواجھة بالتنمية المعنية الدولية الحكومية الھيئة مبادرةاستراتيجية وضح وت
ا1ستدامة وضع إطار مشترك لتطوير البرامج الوطنية واAقليمية الرامية إلى تعزيز  وتحقيق

 الدولية الحكومية الھيئةمقاومة الجفاف با1عتماد على نھج ابتكارية وبناء ا1ستدامة في منطقة 
  المعنية بالتنمية.

  

  10والتنميةإثيوبيا: برنامج مختلط لmغاثة    2-4- ألف
  

 قطاعيجسور بين  بابتكار تقوممنظور التكيف والصمود إيجاد سياسات وإجراءات  اعتماد يستتبع
العقد الماضي، جربت حكومة إثيوبيا وجرب شركاء دوليون في التنمية  وفياAغاثة والتنمية. 

  معا. التنمية ومن اAغاثة منمتنوعون برامج جديدة تمزج عناصر 
  

شبكة ا+مان اAنتاجي كجزء من استراتيجية لمعالجة  برنامج إثيوبيا حكومة أنشأت ،2005عام  فيو
 ؤقتةالطبيعة الم )1(مبتكراً لمشكلتين رئيسيتين ھما:  حoً  ذلك وكانانعدام ا+من الغذائي المزمن. 

 إلى يذھب الذيالرأي الشائع  )2(التقليدية،  التحويoت لبرامجإليھا  الركونيمكن  1 التي المتفاوتة
خoل الجمع بين الحماية  فمنالتنمية الريفية المستدامة.  يقعلى اAغاثة يعالتركيز المفرط  أن

ا1جتماعية وبناء ا+صول العامة، يساھم برنامج شبكة ا+مان اAنتاجي في إثيوبيا بكل من اAغاثة 
   11.سواء حد على ا+مد الطويلةوالتنمية 

  

لديھم احتياجات غذائية يمكن  منبرنامج شبكة ا+مان اAنتاجي في إثيوبيا النقد أو الغذاء ل يوفرو
آثار  مععلى التكيف  قدرةأكثر  ونصبحفي –معيشتھم  سبلبطريقة تمكنھم من تحسين  االتنبؤ بھ

  الصدمات في المستقبل والصمود في وجھھا.
  

تستطيع  ماأمن غذائي عابر يتجاوز حجمه  انعدام إلىما  صدمةفيھا  تؤديذلك، ھناك أوقات  ومع
 التمويل يأتي الوضع ھذا مثل فيو. إضافيا مؤقتاً  دعماً  يتطلبما  معالجته، اAنتاجي ا+مان شبكة

 آلية منيأتي التمويل اAضافي  ذلك يستنفد وعندما للطوارئ، ا+مان شبكة ميزانية من اAضافي

                                                             
لمواجھة  بالتنمية المعنية الدولية الحكومية الھيئة مبادرة استراتيجية .2013 .بالتنمية المعنية الدولية الحكومية الھيئة  9

مبادرة الھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لمواجھة كوارث الجفاف وتحقيق  –وتحقيق ا1ستدامة  الجفاف كوارث
  ا1ستدامة.

.pdf202013January%20Revised%20Strategy%20_IDDRSI%06_50_07_24_09_2013http://www.itacaddis.org/docs/(.  
 ا+مان شبكة برنامج يستجيب كيف".2012 آذار/ مارس ،53 اAصدار ،Humanitarian Exchange Magazine: المصدر 10

)exchange-http://www.odihpn.org/humanitarian-؟" (اAفريقي القرن في الراھنة اAنسانية ا+زمة إزاء إثيوبيا في اAنتاجي

53-magazine/issue.  
   Concern Worldwide/الغذائية السياسات لبحوث الدولي المعھد/ Welthungerhilfe. 2013 للجوع العالمي المؤشر 11
)2013http://www.ifpri.org/ghi/(.  
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تتيح آلية تمويل المخاطر لشبكة ا+مان توسيع نطاقھا بھدف  ا+زمات، أوقات وفي. المخاطر تمويل
شية المساعدة قبل تتلقى ا+سر المعي إذلoستجابة اAنسانية،  "النموذجي"تقليص اAطار الزمني 

  حدوث ا+زمة.
  

ا1ستجابة المبكرة للتحذيرات وتوسيع  أن 2012المساعدة اAنسانية العالمية لعام  تقرير يoحظو
إلى حد كبير على تقليل ا+ثر العام لrزمة  انطاق برنامج شبكة ا+مان اAنتاجي في إثيوبيا ساعد

فيد في المناطق التي استخدم فيھا البرنامج الموسع . وقدرت التكلفة لكل مست2011الغذائية في العام 
   12.تقليدية إنسانية غذائية معونة فيھا استخدمت اً أمريكي دو1راً  169 بـ مقارنة ،اً أمريكي دو1راً  53
  

معيشة قادرة على  سبلالبلد طويل ا+جل يبني  من تلكوكمثال على برنامج حماية اجتماعية مم
 في اAنتاجي ا+مان شبكة برنامج لدىoستجابة للصدمات، ل نطاقه توسيعالتكيف والصمود ويمكن 

  مشابھة في أماكن أخرى. نُھج لتطويريقدمه من الدروس المستفادة  مماالكثير  إثيوبيا
  

جنوب السودان: الربط بين اFغاثة، وإعادة التأھيل، والتنمية لتحقيق ا�من الغذائي    3-4- ألف
  والتغذية

  

العديد من التحديات  حديثاً عقب عقود من الحرب ا+ھلية، واجھت دولة جنوب السودان المستقلة 
على صعيد بناء الدولة، وتسوية النزاعات، ودعم سبل المعيشة. فانعدام ا+من الغذائي مشكلة حادة 
 تترافق بإنتاج زراعي منخفض، وغياب البنية التحتية، وعدم إمكانية الوصول إلى ا+سواق
الزراعية. ولoستجابة إلى الحاجات المعقدة على مستوى ا+من الغذائي، تعمل وزارة التعاون 
ا1قتصادي والتنمية ا1تحادية في ألمانيا مع برنامج ا+غذية العالمي لrمم المتحدة للربط بين 

  اAغاثة، وإعادة التأھيل والتنمية.
  

في ا+جل المتوسط المقّدمة إلى الoجئين والمجتمعات وتدعم ألمانيا المساعدة في التنمية ا1نتقالية 
المحلية المضيفة لھم، كما تدعم التنمية في ا+جل الطويل لrسواق الزراعية من خoل الترويج 

) 1القيمة، وتوفّر المشورة والدعم لوزارة الزراعة في جنوب السودان. وا+ھداف ھي ( لسoسل
) تنمية ا+سواق الزراعية وتحسين وصول صغار 2تنويعھما، (زيادة اAنتاج الزراعي واAنتاجية و

) تحسين توليد الدخل، 4) تحقيق ا1ستقرار في توفّر ا+غذية المحلية، (3المزارعين إلى ا+سواق، (
  لrسر المعيشية وقدرتھا على الصمود. الغذائيمن ا+) تحقيق 5(
  

"الشراء من أجل التقّدم" في جنوب السودان  وفي الوقت ذاته، تعمل مبادرة برنامج ا+غذية العالمي
على تحفيز اAنتاج الزراعي، وتعزيز وصول صغار المزارعين والمزارعين ا+سريين إلى 
ا+سواق. ويوفّر برنامج ا+غذية العالمي سوقاً أكيدة للسلع الغذائية ا+ساسية التي ينتجھا 

ي يتّم شراؤھا من خoل برامج المساعدة المزارعون في جنوب السودان، ويعيد توزيع ا+غذية الت
الغذائية. ويوفّر ھذا النھج مساعدةً غذائية فورية للمجتمعات المتلقية لھا، إنما يرّوج أيضاً لزيادة 

  اAنتاج الزراعي وينشىء سوقاً لصغار المزارعين.
  

والتنمية  ومن خoل اAقرار بالتآزر المحتمل لھذه ا+نشطة، صّممت وزارة التعاون ا1قتصادي
ا1تحادية في ألمانيا مع برنامج ا+غذية العالمي تدخoت تكميلية. ويرّكز الدعم على مساعدة صغار 
المزارعين في زيادة اAنتاج وتحسين الجودة (من خoل دعم الوزارة لمدارس المزارعين الحقلية 

ة الشراء من أجل وتعزيز منظمات المزارعين) لoستجابة إلى متطلبات الشراء في إطار مبادر
التقدم (حيث يوفر برنامج ا+غذية العالمي التدريب على المناولة ما بعد الحصاد، وجودة السلع، 

                                                             
  .2012اAنسانية العالمية  المساعدة تقرير 12
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وإدارة المستودعات). وتتولّى منظمات المزارعين حالياً إدارة المستودعات المبنية، بدعم من 
  الوزارة وبرنامج ا+غذية العالمي لتوفير اAمدادات إلى السوق.

  

دعم عملية الوصول إلى ا+سواق من خoل برنامج الشراء من أجل التقّدم عنصر واحد من  وإن
بين عناصر التعاون بين وزارة التعاون ا1قتصادي والتنمية ا1تحادية في ألمانيا وبرنامج ا+غذية 

اٍر محتمل، العالمي. وأّما التدخoت المختلفة لبناء القدرات فتدعم القدرة على اAنتاج والبيع +ي ش
القيمة. وبھذه الطريقة، تتم معالجة حاجات  سoسلوتساعد في الربط بين الفاعلين على امتداد 

المساعدة الغذائية في ا+جل القصير في بعض أنحاء البoد، فيما تُرسى في الوقت عينه أسس 
  التنمية المستدامة في مناطق أخرى. 

 

 النقدية: التحويIت ةالبرمجة المبتكر   4-4- ألف

 جيدةتحقق فائدة  وأنھا اAيجابية اMثار من مجموعة النقدية للتحويoت أن على متزايدة أدلة ھناك
استخدام التحويoت النقدية والقسائم طريقة سريعة وفّعالة من حيث  يكون وقدالمنفق.  المال من

المستفيدين  تمّكن قد ة،المناسب الظروف ففي. ا+زمات الممتدة حا1تالتكلفة لتقديم المساعدة في 
فضoً عن تعزيز ا+سواق وا1قتصادات  الخاصة، احتياجاتھم بشأنقرارات واختيارات  اتخاذ من

  . ضارة جانبيةآثار تضخمية  دون المحلية
  

على التحويoت النقدية ووضع  قائمةعدد متزايد من الجھات المانحة والوكا1ت برامج  ينفذّ و
  سياسات مoئمة، بما في ذلك:

  

عن  )2011- 2010(وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة ل الثنائية المعونة مراجعة أعلنت �
زيادة ا1لتزامات لبرامج التحويل النقدي بتقديم تمويل كبير إلى كينيا وباكستان وإثيوبيا 

 13وبنغoديش.
جعل ا1تحاد ا+وروبي من برامج التحويoت النقدية والقسائم أولوية قطاعية. فقد زادت   �

 واMن الضعف، من أكثر إلى التمويل برامج من ا+نواع ھذه نسبة 2010و 2007بين عامي 
 ھايتي في ا+وروبية للجماعة اAنساني للمكتب الغذائية المساعدة برامج جميع تحتوي

  14.قسائم أو نقدية يoتتحو عنصر وباكستان
 النقدية والتحويoت القسائم"نفذ برنامج ا+غذية العالمي سياسته بشأن  ،2008عام  في �

 برامج ازدادت الحين ذلك ومنذ. "والتحديات الفرص: الغذائية للمساعدات أدوات باعتبارھا
عدد المشاريع المخطط لھا من خمسة  فازداد كبير، حد إلى والقسائم النقدية التحويoت

   2010.15عام  في تدخoً  35 إلى 2008تدخoت في عام 
 

. 16إنسانية نقدية تحويoت برامج مندو1ر أمريكي  مليون 33 الصومال تلقى ،2012عام  فيو
 لتعاف قاعدةالوقت نفسه  في ويؤسس فورية نقديةمقابل العمل، إغاثة  النقدھو  تنويع، ويوفر

 التي العمل فرص وتضمنمن خoل إعادة بناء سبل المعيشة والبنية التحتية.  وذلك ا+مد، متوسط
 مافي مجتمعاتھم المحلية،  الخطر على المنكشفين الناس بقاء العمل مقابل النقد برنامج يوفرھا
 برنامج يقترن وعندماعلى عoقات اجتماعية سليمة.  الحفاظمن  ويمّكن التشرد من المزيد يجنب

                                                             
  :الموقع على متاح.  2011،: وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدةالمصدر 13

review.pdf-literature-transfers-d.dfid.gov.uk/PDF/Articles/cash4http://r.  
 متاح. 2013)، ا+وروبية للجماعة اAنساني(المكتب  المدنية والحماية اAنسانية للمعونة ا+وروبية المفوضية: المصدر 14

  :الموقع على
http://ec.europa.eu/echo/policies/sectoral/cash_en.htm.  

  :الموقع على متاح. 2011ي، ا+غذية العالم برنامج15 
.pdf232630http://home.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp.  

  :الموقع على متاح. 2013: تقرير المساعدة اAنسانية العالمية، المصدر 16
.pdf2013-Report-/GHA07/2013content/uploads/-http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp .علىالتقرير  يستندو 
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 تكراردون  يحوليساعد على بناء جذور استقرار  فإنه أخرى، بتدخoت العمل مقابل النقد
  .ا+زمات

  
 اMنبرامج التحويoت النقدية في الحا1ت اAنسانية تقديراً متزايداً، يجري  استخداماكتساب  ومع

 ومني. نطاقه وقياس فعاليته، خصوصاً من منظور جنسان توسيع جدوى بحثبمزيد من التفصيل 
ومجتمعاتھم بصورة أكثر انتظاما في رصد وتقييم برامج التحويoت النقدية  المستفيدينشأن إشراك 

  18.فعاليتھا يحّسن أن 17البرامج تصميم في با1عتبارالقضايا الجنسانية وقضايا التغذية  وأخذ
 

  
  المناطق الحضرية كاستجابة 9نعدام ا�من الغذائي  فيقطاع غزة: الزراعة    5- 4 ألف

 

 44ما زال أكثر من نصف ا+سر المعيشية في قطاع غزة إما يعاني من انعدام في ا+من الغذائي (
 المناطق في الزراعة نھج أن تبينو 19في المائة) 16في المائة) أو معّرض 1نعدام ا+من الغذائي (

الدخل  يولدالطويل والقصير ا+من الغذائي والتغذية و ينا+مد في زيدي غزة قطاع في الحضرية
 الحصول إمكانيةعلى  القيود. وفي سياق ا1جتماعيين وا1ندماج التمكين في يساھم كماوالعمالة، 

ضخم أسعار الغذاء والتحضر والكثافة السكانية المرتفعة جداً، وت ومياه الصيد، ا+راضي على
على ا+سطح دوراً حيوياً في بناء قدرة ا+سر المعيشية الفلسطينية على تلعب الحدائق المنزلية و

  التكيف والصمود.
  

العديد من منظمات المجتمع المدني المحلية  وضع ،على ابتكارات المجتمع المحلي اعتماداً و
والدولية في قطاع غزة، بما في ذلك لجان اAغاثة الزراعية الفلسطينية واتحاد لجان العمل 

رامج تنمية زراعية حضرية وشبه حضرية تساعد على دعم بعي ومنظمة أوكسفام إيطاليا الزرا
  :20العناصر التالية

  

  ة الحضرية؛يقيمة الزراعالسoسل  �
  المياه الحضرية؛ تجميعمشاريع  �
  التأھيل المتكامل لrراضي والزرع؛ �
  الوصول إلى ا+سواق المحلية؛ �
  ا1بتكار والبحوث؛ �
  الصغيرة والمتناھية الصغر؛  المشاريع �
  ؛ا+غذية ھدرتعزيز اAنتاجية والحد من  �
  نتاج أغذية.Aمأمونة ال والنظمالتغذية  تحسين �
  

دعمت منظمة  ،2011أيضا. فمنذ عام  الدولية والمنظمات الوكا1ت من التقدير النھج ھذا ويلقى
 نظم جربت كماي في غزة، على السطح وفي الفناء الخلف حديقة 550ا+غذية والزراعة إنشاء 

ا+سطح وفي ا+فنية  على عموديةوھذه حدائق  ،aquaponics systemsالسمكي  -  المائي ا1ستزراع
نظام اAنتاج المتكامل ھذا من التآزر بين تربية ا+سماك  ويستفيدالخلفية متصلة بأحواض أسماك. 

  والبستنة، وينجح حيث 1 توجد أراض وتكون المساحة صغيرة جداً والموارد شحيحة. 
  

                                                             
على أفكار من النيجر بشأن   لoطoع ،6الصفحة  ،pdf79http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ib. انظر 17

  . التغذويةالتحويoت النقدية والنتائج 
   الموقع: . متاح على2013 ،وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة 18

transfers-cash-transforming-research-www.gov.uk/government/news/dfid.  
: مكان يمكن العيش فيه؟ 2020، غزة في عام 2012الفريق القطري لrمم المتحدة في ا+راضي الفلسطينية المحتلة،   19

  )%pdf202020in%20http://www.unrwa.org/userfiles/file/publications/gaza/Gaza.: (متاح على الموقع 6ص.
/strategic-the-ecosanitation-and-agriculture-/Urban30/2010http://site.iugaza.edu.ps/halnajar/files- انظر 20 

alleviation.pdf and http://www.eldis.org/fulltext/urban_agriculture_gaza.pdf.-poverty-toward-potential  
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 أسمدةفعل  فتفعلنفايات المياه من أحواض ا+سماك لري حدائق ا+سطح العمودية،  تستخدمو
تستخدم النفايات  وبالمقابل،. كيماوية أسمدة إلى الحاجة دون والفاكھة الخضر إنتاج لتزيدعضوية 

السمكي مصدر رخيص للبروتين الحيواني - المائي ا1ستزراع ونظمالنباتية لتغذية ا+سماك. 
   21.الخطر على المنكشفة المعيشية ا+سر وصحة تغذيةإلى حد كبير  يحّسن ما ،والفيتامينات

 

  5المبدأ 
  

الغذائي العالمي تُظھر ا+مثلة الواردة أدناه كيف يمكن تطبيق التوجيه الصادر عن لجنة ا+من 
بشأن الحوكمة الرشيدة للحيازة في حا1ت ا+زمات الممتدة؛ وأھمية تحليل ا+زمات ودور ذلك في 
إرساء أسس اتفاق بشأن استخدام الموارد ا+رضية المشتركة والوصول إليھا وإدارتھا؛ وأن 

المنتجة والسيطرة  معالجة قضايا المساواة بين الجنسين في ما يخّص إمكانية الوصول إلى ا+صول
  عليھا، قد تسفر عن منافع اقتصادية إيجابية، من جملة أمور أخرى.

  

 المسؤولة الحوكمة بشأن الطوعية التوجيھية الخطوطجنوب السودان: استخدام  1-5- ألف
  22الوطني الغذائي ا�من سياق في والغابات ا�سماك ومصايد ا�راضي لحيازة

  

رئيسي للجنة ا+من  إنتاج أول 2012الخطوط التوجيھية الطوعية التي أقرت في مايو/ أيار  كانت
 والتنمية الغذائي ا+من الخطوط ھذه وتعززوحظيت بترحيب كبير.  إصoحھا، بعدالغذائي 
ومصايد ا+سماك والغابات وحماية  ا+راضي على المأمون الحصول تحسين طريق عن المستدامة

الفقراء وممن يعانون انعدام  منبينھم العديد  ومنحقوق الحيازة المشروعة لمoيين ا+شخاص، 
ا+مثلة  ومن -  ا+راضي Aدارة الجديدة المشاريعمرجعية لتصميم  وثيقة وھيا+من الغذائي. 

  الجديد في صربيا. "اAدارة المتكاملة لrراضي"تصميم مشروع  العھد الحديثة
  

 المشمولة الموضوعات طيف أن ذلك ككل، الطوعية التوجيھية الخطوط تنفيذ بلد أي يستطيع 1و
 مختلفة تنمية مراحل ا+ھمية من نفسه وبالقدر وأيضاً  به، الخاصة أولوياته بلد فلكلضخم.  واسع
 حوكمة وضعتُنصح البلدان بالقيام بعملية تقييم ذاتي ل ولذا. الموضوعات من موضوع كل حيال

  .فيھا الحيازة
 

 أراضٍ  حيازةسياسة " لوضع الطوعية التوجيھية الخطوط 1ستخدام السودان جنوب يخططو
 من لذلكوخطة عمل لتنفيذھا ورصدھا. وقد طلبت الحكومة الدعم التقني والمؤسسي  "زراعية

 الخطوط. وستتوافق سياسة حيازة ا+راضي الزراعية مع مبادئ منظمة ا+غذية والزراعة
 التوجيھية، وخطوطھا "ا+راضي في القارة ا+فريقية اتمبادرة سياس" وإطار الطوعية التوجيھية
 وعلى الوطني المستوى من الرئيسيون الشأن أصحاب فيھا يشترك تشاورية عملية وستكون
 تآزرات وإنشاء والمتوقعة الجارية ا+راضي حيازة دعم لمبادراتوتوفر ا+ساس  المناطق مستوى

  معھا.
  

منظمة ا+غذية والزراعة ولجنة ا+مم المتحدة ا1قتصادية +فريقيا المراحل الختامية لتوقيع  وتدخل
 اتمبادرة سياس"التوجيھية و الخطوطبين  اتتآزرال وتحققعزز الروابط ت "مذكرة تفاھم"

  عبر المنطقة بأسرھا. "ا+راضي في القارة ا+فريقية
  
  
  
  
  

                                                             
  ./fao.pdf33680http://www.preventionweb.net/files_: انظر 21
  .guidelines/en/-http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary: انظر 22
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تحويل  فيالساحل ) SOS.أو.إس (إس منظمةشمال كردفان، السودان: تجربة  و9ية   2- 5- ألف
   23النزاعات بين الرعاة والمزارعين

  

أن تفاقم مشاريع إنمائية حدة الصراع على الموارد الطبيعية وأھمية  إمكانيةيوضح المثال التالي 
  العمل مع المؤسسات العرفية القائمة حتى في حالة ا1ضطراب وعدم اليقين. 

  

 20 إلى 10 من فترة مدى على ا+جل طويلة استراتيجية وتنفيذتصميم " المشروع من الھدف كان
 ا+خذ مع مستدامة، بطريقة المحيطة العازلة والمنطقة نالعي محمية في الغابات موارد Aدارة سنة

للسكان المحليين، وھي: ضمان الحصول على الطاقة المتجددة  الملحة ا1حتياجات بعض با1عتبار
من  عدد لتعزيز اAرشاد – رئيسية تنفيذ بؤر أربع ھناك وكانت. "ووقف التدھور البيئي السريع

 والمشاتل الصغرى ا+مطار ومستجمعات المحسنة المواقد(مثل  الموجھة الطبيعية الموارد أنشطة
وما إلى ذلك)؛ وتعزيز اAدارة المحلية للغابات؛ والعمل البحثي؛ وتعميم الدروس  القروية،

  المستفادة.
 السبل تحديد علىمعھم  عامoً  العين، غابات حول يعيشون الذين القرويين المشروع استھدفو

بالحد من الطلب على خشب الوقود ومواد البناء.  المحلية، الغابات موارد على بالمحافظة الكفيلة
وبدأت إعادة تأھيل  غرض، و+ي سيديرھا ومن الغابات ستدار كيف المحليون السكان حددو

  الغابات القائمة.
  

المشروع تقدماً حقيقيا، ولكن بعد مرور بعض الوقت، أصبح من الواضح أن استبعاد  أحرزو
 تحققت التي اAنجازات استدامة يھدد ،أيضا على الموارد في المنطقة يعتمدونن الرعاة، الذي

 الوضع وازداد. المقيمين والمزارعين الرعاة بين القائمة التوترات تفاقم إلى يؤدي أن ويحتمل
  .خاصة لشركةخصصت الحكومة مساحة شاسعة من المراعي  عندما سوءاً 

 

العديد من  يتھددعن ذلك  التقاعسكان  فقد. للوضع حل إيجاد على للمساعدة العمل المشروع قررو
على مدى السنوات الثماني الماضية.  المشروع منالمحلي بدعم  المجتمعاAنجازات التي حققھا 

إلى جانب أفراد من المجتمع المحلي  النزاعات، وحل تحليل مجال في بالتدريب المشروع فقام
 المشروع وحدد. النزاعات حا1ت مع تقليدياً  تتعامل تيالوالحكومة ومجموعات المجتمع المدني 

 القيادات من بدعم الصراع لحل نھج تجربة فيھا ويمكنھم العاملون فيه يعرفونھا جيداً  كان منطقة
  المحلي.  والمجتمع المحلية

  

ججرور ورعاة  مزارعيالتفاوض بين باتفاق تم التوصل إلى رئيسية ال النتائج إحدى توكان
، ما أدى إلى تحسين العoقات المنطقة في مشاعيةموارد ملكية  ةاستخدام وإدار على صبيحات
  بين الرعاة والمزارعين. داماتوا1عتراف بحقوق الرعاة وتقليل الص المجتمعية

  
  
  
  
  
  
  
 

  24الفجوة بين الجنسين: تحسين العوائد تضييق   3-5- ألف
  

                                                             
  .%pdf20%5No.20Commons%20the%20http://www.sahel.org.uk/pdf/Securing.(English): المصدر 23
  ./e.pdf2050e/i2050/i013http://www.fao.org/docrep. 2011- 2010 والزراعة ا+غذية حالة 24
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معالجة قضايا المساواة بين  مالحجج التي تدع 2011- 2010ا+غذية والزراعة  تقرير حالةتناول ي
فأداء قطاع الزراعة أقل مما يجب في كثير من  .الريفية العمالةالجنسين في قطاعي الزراعة و

مساو للرجل، على الموارد والفرص التي  بقدراً بسبب عدم حصول المرأة، ئيجز ،البلدان النامية
  تحتاج إليھا كي تكون أكثر إنتاجية. 

  

الفجوة القائمة بين الجنسين على كاھل المجتمع تكاليف حقيقية من حيث فقدان اAنتاج  وتفرض
للمرأة  المساواة بين الجنسين جيداً  تعزيزفليس  .الزراعي وا+من الغذائي والنمو ا1قتصادي

جميع  فيسھم المرأة إسھاما أساسيا في ا1قتصاد الريفي وت. ةأيضا للتنمية الزراعي بلفحسب، 
أن أدوارھا تتباين وتتغير بسرعة،  غير .البلدان النامية، كمزارعة وعاملة وصاحبة مشاريع قمناط

في كل البلدان والسياقات:  امشترك اقاسم ھناكلكن  ،ينبغي توخي الحذر لدى القيام بتعميمات الذو
 منا+صول والمدخoت والخدمات الزراعية ومن الرجل عليه يحصل  مماأقل على تحصل المرأة 

  .الريفية الةفرص العم
 

 تلبيةأساسا عن  تمسؤو1 ا+زمات الممتدةحا1ت في  كثير من ا+حيان تكون النساء فيو
تقرير حالة  وجد وقدالمياه والغذاء والطاقة.  منوالمجتمعات المحلية  المعيشية+سر ااحتياجات 

ذاتھا في الحصول على ا+صول  الفرص المزارعات إعطاء أن 2011-2010ا+غذية والزراعة 
المائة.  في 30 إلى 20 بنسبة المزارعالغoت في  زيادة علىوالتمويل كما للرجال يمكن أن يساعد 

 10المرأة  دخلوبشكل مشابه، تبين أن التحسينات في صحة الطفل والتغذية التي تتحقق بزيادة 
  في دخل الذكر. ةأمريكي دو1رات 110قدرھا  زيادةالمتوسط  فيستتطلب  ةأمريكي دو1رات

حيث تميل أدوار المرأة في  اتتلك المتأثرة بالصراع وخصوصاً ، ا+زمات الممتدةفي حا1ت و
 التعافيإلى حد كبير  يعززيزيد ھذا الناتج الزراعي اAجمالي و أنالزراعة إلى التوسع، يمكن 

  وا+من الغذائي والتغذية.
 

  6المبدأ 
  

ا+مثلة الواردة أدناه العoقة القائمة بين ا+من الغذائي والتغذية وبناء السoم على مستويات  تُظھر
مختلفة. ويسلّط المثل ا+ول الضوء على إطار استراتيجي مدعوم دولياً من شأنه تنسيق الجھود 

ة بما يرمي إلى السياسية وا+منية واAنمائية لتحقيق السoم وبناء الدولة في حا1ت ا+زمات الممتد
دعم تحسين النتائج المتعلّقة با+من الغذائي. ويظھر المثل الثاني منافع السoم المحتمل تحقيقھا من 

  خoل التدخoت المرتبطة با+من الغذائي والتغذية ضمن مجتمع محلي يعاني من النزاعات.
  
  
  
  
  
  

 وبناء السIم لبناء الشأن أصحاب متعددة قطرية بقيادة استراتيجيةاتفاق الصومال:    1-6 ألف 

   25اFنسانيةھداف وا� الغذائي ا�من بين تدمج الدولة

  

الحوار " منتدى خoل من(الصفقة الجديدة)  "الھشة الدول في للمشاركة الجديدةالصفقة " وضعت
 الھشة 19 الـ مجموعة + السبعة مجموعة بلدان من يتكون الذي "الدولة وبناء السoم لبناء الدولي

  والمتأثرة بالصراعات وشركاء في التنمية ومنظمات دولية. 
  

                                                             
ewn-the-peace.org/about4http://www.newdeal- ؛%Compact.pdf20Somali%20http://www.pbsbdialogue.org/The: المصدر 25

deal/؛ en.pdf-states-fragile-in-engagement-for-deal-/new01/2013content/uploads/-peace.org/wp4http://www.newdeal.   
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 تقرّ  وھي. المشاركة وممارسة سياسة لتغيير والشركاء الھشة الدول بين اتفاق ھي الجديدة والصفقة
 وأن والقيادة، وا1شتمالية الثقة إلى ا1فتقار بسبب أخفقت ما كثيراً  السياسي الحوارعمليات ": بأن

 المعونة ليقدموا الفاعلة والجھات الوطنية المصالح كثيرة أحيان في يتجاوزون قد الدوليين الشركاء
 النتائج وتدعم والمحلي الوطني السياق مع التساوقبطرق مفرطة التكنوقراطية تقلل من أھمية 

 بناء نظم عن الناجمة المستدامة ا+جل الطويلة إلى المتوسطة النتائج حساب على ا+جل القصيرة
  ."القدرات

  

رئيسية لبناء السoم وبناء الدولة وتركز على سبل جديدة للمشاركة  أھدافاً  الجديدة الصفقة تقترحو
ھناك بعض القلق من أن الصفقة  كان وقدوتحدد التزامات لبناء الثقة المتبادلة وتحقيق نتائج أفضل. 

1 تنعكس مؤشرات ا+من  فمثoً الجديدة 1 تعكس على نحو كاف شواغل ا+من الغذائي والتغذية، 
  في تقييمات الھشاشة. جيدة بصورةالغذائي القوي 

  

وجھود  يةوا+من ةالسياسي الجھودطار استراتيجي شامل لتنسيق إ علىمثال  "ا1تفاق الصومالي"و
  جديدة.الاستناداً إلى مبادئ الصفقة  الدولة،لسoم وا لبناءالتنمية 

  
بالتركيز  الصومالي، ا1قتصاد وتوسيعتنشيط " ھو الصومالي تفاقلo ا1ستراتيجية ا+ھداف وأحد

المسلم به  ومن. "على تعزيز سبل المعيشة وتوليد العمالة والنمو الشامل القائم على قاعدة عريضة
أن لoقتصاد دور حاسم يلعبه في عمليات بناء السoم وبناء الدولة في الصومال، بما في ذلك توليد 

للقطاعات يولي ا+ولوية  دعم...توفير " لـ معلنة أولوية وھناكالعمالة، وخصوصاً للشباب والنساء. 
 ").ا+سماك ومصايد وانيةالحي والثروة(الزراعة  الزراعة قطاع التحديد وجه وعلىاAنتاجية، 
 قانونية أطر بوضع الطبيعية الموارد وإدارة المستدامة التنمية تعزيز.. . " ھي ا+خرى وا+ولوية
  ".الرئيسية الطبيعية الموارد إدارة مؤسسات في القدرات وبناء وتنظيمية

 

 توفير وبضمان اAنسانية بالمبادئ ملتزمون الصوماليا1تفاق  في الشأن أصحابفإن  ،كذلك
التي تركز على ا1حتياجات  ،2015-2013. وتعتبر ا1ستراتيجية اAنسانية للمحتاجينفرص كاملة 
 جزءاً  ا+خرى، والصدمات الجفاف إزاء والصمود التكيف على القدرة بناءعلى  كماالمنقذة للحياة 

  1 يتجزأ من ھذا ا1تفاق.
  
  
 

   26، الفلبين: بناء السIم قبل السIمالمساعدة الغذائية في مينداناو   2- 6 ألف
  

تلبية ا1حتياجات اAنسانية لفورية التدخoت البرنامج ا+غذية العالمي في مينداناو بين  جمع
  والتنمية. لتعافيوالتدابير المتوسطة إلى الطويلة ا+جل لدعم إعادة التأھيل وا

  

 والغذاء ،العمل مقابل والغذاء ،والطفل ا+م وتغذيةوصحة  ،ا+نشطة التغذية المدرسية شملتو
 في الفقيرة البلديات في ا+نشطة وتركزت. داخليا المشردين إلى المساعدة وتقديم ،التدريب مقابل

  .اAسoمية مورو تحرير وجبھة الحكومة حددتھا كما نزاع،بال المتضررة مينداناو
 

 2006 حزيران/ يونيو بين البرنامج ھذا لفعالية تقييم بإجراءبرنامج ا+غذية العالمي  فُكلِّ و
 وأفاد. السoم عملية مباشر غير بشكل دعمت البرنامجأنشطة  أنالتقييم  فبيّن ،2009/ آذار ومارس

 ا+صلية أماكنھم إلى لعودةوفي ا المستقبل في ا+مل أعطاھم الدولي الوجود أن داخلياً  المشردون

                                                             
  .Brinkman and Hendrix, 2011: المصدر 26

.pdf238358http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp.   
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 ذكر الغذائية، المعونة على اتكالية نشوء حول القلق بعض من الرغم وعلىفي نھاية المطاف. 
  .ا+منية الظروف تسمح حالما فعoً  سيعودون أنھم داخليا المشردون

  

 إمكانية وتحسين المدارس إلى ا+طفال من المزيد جلب في فعالةالمدرسية  الوجبات وكانت
: المحلي المجتمع مشاركة من زادت أنھاكما  المعيشية، ا+سرة مستوى على الغذاء على الحصول

 على أقدر وأصبحوا محلي كمجتمع أكثر البعض بعضھم من اقتربوا أنھم وا+مھات اMباء ادعى
 فرص المدرسية الوجبات عززت كذلك. 1حتياجاتھم مراعاة وأكثر اMخرينالثقة بأفراد المجتمع 

  .المستھدفة المحلية والمجتمعات الحكومة بين الحوار
 

كان لھما  ذلك ومعالغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل التدريب على نطاق محدود،  برنامجانُفّذ  وقد
 تؤد ولمفقد أصبح الناس أكثر تعاونا وتولوا مشاريع جديدة معا.  ،على المجتمع المحليأثر إيجابي 

لrسر  اً قيّم اً عيني اً دعم ووفرت الخارجي الدعم على ا1تكال زيادة إلى العمل مقابل الغذاء مشاريع
  المعيشية. 

  

بناء السoم في المنطقة. فقد صرح  عززت العالمي ا+غذية برنامج أنشطة أن الواضح من وكان
 واليأس الجوع عنھم صدّ  البرنامجالتقييم أن وجود  لبعثةالمنتفعون وأصحاب الشأن اMخرين 

 إيجابي، نفسي أثر لھا وكان معاً  العمل على المحلية المجتمعات البرنامجأنشطة  شّجعتأيضا. فقد 
 من تضررا ا+كثر الناس بين با1ستقرار اAحساس تعزيز علىعوائد سoم ساعدت  ووفّرت
  .مينداناو في الصراع

 

  7المبدأ 

  

تُظھر ا+مثلة الواردة أدناه اAجراءات الممكن اتخاذھا على المستويات المحلية والوطنية واAقليمية 
والعالمية لتدعيم قدرات المؤسسات المجتمعية بھدف تعزيز الحوكمة الرشيدة ومعالجة الفساد في 

  ا+زمات الممتدة عن طريق مجموعة متنّوعة من النُھج.حا1ت 
  

  27موزامبيق: دور المؤسسات التقليدية 1- 7 ألف
  

 الرسمية المؤسسات عن بديoً  القرية مستوى على الرسمية غير المؤسسات تكونأحيان كثيرة،  في
 خoلإلى ا1ستمرار حتى خoل فترات ا+زمات، بما في ذلك  تميل وھي المفقودة، ا+مان وشبكات

 القرية بين ما العoقات ا+حيان بعض في تتحسن وعندما. المركزية الحكومة مع التوتر فترات
 المؤسساتحياء إ باAمكانتبين التجربة أن  ،غير الحكومية المنظمات منبتدخل  أحياناَ  والحكومة،

ومسؤوليات جديدة،  أدواراً  لتتولى وتعزيزھا والصمود التكيف على قدرة ا+كثر المرنة المحلية
  وخصوصاً في إدارة الموارد الطبيعية والتخطيط للتنمية الريفية.

 

أشكال  من وفرهي بما "المحلي ا1جتماعيللنظام "و التقليدية للمؤسسات ا+عمق الفھموجد أن  وقد
المساعدة المتبادلة والروابط المجتمعية، عامل من عوامل النجاح الرئيسية عند محاولة بناء الفھم 

بسھولة أكبر  القيم تتحول أن ويمكن. تعرضا للخطروالقدرات لتحسين الحوكمة في المناطق ا+كثر 
 أفضل بشكل زاعاتالن لحل التدخoت وتُھيأمن تنمية القدرات.  المزيدعلى ھذا المستوى لتتيح 

 ومساعدة مجتمعي تضامن أواصر ھناك حيث وتقليدية، حجماً  أصغر مؤسسات تشمل عندما
  .الدولة مؤسسات من بد1ً  متبادلة،

  

                                                             
 ا+غذية منظمة روما، ،Marsh, R. 2003. Working with Local Institutions to Support Sustainable Livelihoods: المصدر 27

  .والزراعة
.htm00e5083e/y5083/y006http://www.fao.org/docrep/(.   
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تشير ا+مثلة أدناه إلى آلية تمويل مبتكرة قائمة على المخاطر يمكن استخدامھا لتوفير مساعدة 
حسنة التوقيت وقابلة للتنبؤ على نحو أكبر، إلى جانب آليات تمويل مرنة تساعد على الربط 

ا+جل الطويل.  والتنسيق بين ا1ستجابة الطارئة في ا+جل القصير وا1ستثمار في التنمية في
 ويُسلّط الضوء أيضاً على أھمية البحث في مصادر تمويل غير تقليدية. 

في أربعة مجتمعات محلية في موزامبيق مؤسسات محلية رئيسية تدعم سبل المعيشة  ددتحٌ و
تحليل للمشاركة في المؤسسات المحلية و+ھميتھا الملحوظة لrسر  وأشاروتخفف من حدة الفقر. 

موضوع الدراسة  ا+ربع القرى فيأھمية (خاصة للنساء)  ا+كثرالمعيشية إلى أن الكنيسة كانت 
  تليھا السلطات التقليدية وا+حزاب السياسية.  ،جميعھا

  

ر بعد الحرب ا+ھلية في موزامبيق إلى للنظ الملفتة مشردين داخلياً لل السلمي التوطين إعادة وتعزى
لسلطات التقليدية في تسوية المطالبات المتعلقة با+راضي ا لعبته الذيحد كبير إلى الدور الحاسم 

  .أراض علىلقادمين الجدد احصول  إمكانيةوتوفير 
  

28أطر مكافحة الفساد إعمال   2 -7 - ألف
  

  

المساعدة،  لتحسين فعاليةو. المعنيةالبلدان  ةالحد من الفقر ودعم تنمي ھوھدف المساعدة اAنمائية 
دور مشترك ب -لھا على حد سواء نووالمتلقيالمعونة  زمقدم - التنمية في الشركاء يضطلع

  أي الفساد. الفعالية، 1نھيار الرئيسية العوامل أحددون  الحيلولةفي  مشتركةمسؤولية و
  
كثير من  فيموارد قيمة في سياقات تفتقر  اAنسانية، تزّود المعونة ا+زمات الممتدةفي حا1ت و

ستويات عالية من الحاجة. وقد 1تصل المساعدة إلى وما+حيان إلى الموارد وتعاني انعدام ا+من 
 –في ھذه السياقات معالجة الفساد  العملتعقيد  ويجعل. تعرضا للخطرأشد فئات السكان 

بوجه خاص لوكا1ت المعونة. ويعرض ا1فتقار إلى نظم  أساسياً  مراً أ –والمحرمات المحيطة به 
 ذلكتدفقات المعونة في المستقبل للخطر. وكان  ،بشكل استباقي وشامل ،تمّكن من معالجة الفساد

حيث حجبت الجھات المانحة الرئيسية المعونة في السنوات  الصومال، في خصوصاً  واضحاً 
 الديمقراطية الشعبية كوريا وجمھورية أفغانستان جانب ىإل الصومال، في ھناكا+خيرة. و

 2013لعام  الفساد مدركاتوفقاً لمؤشر  العام، القطاع في تصوره يمكن فساد مستوى أسوأ الشمالية،

  .الدولية لشفافيةا منظمة تنشره الذي
 

ليات المساءلة مدفوعة من آفعالية عندما تكون جھود الرصد و نُھج مكافحة الفساد أكثر تكونو
وھو مبادرة  ،2016-2011البرنامج اAقليمي لمكافحة الفساد في أفريقيا  وييسرالمجتمع المحلي. 

ھما  رئيسيين، للسياساتإطارين  وتنفيذ تفصيلا+مم المتحدة وا1تحاد ا+فريقي،  بينمشتركة 
  .)2003(واتفاقية ا1تحاد ا+فريقي لمنع ومكافحة الفساد  )2003( اتفاقية ا+مم المتحدة لمكافحة الفساد

  
بالتدريب  السياساتية والتحليoت البحوث يقرن المسارات متعدد استراتيجياً  نھجاً  البرنامج ويعتمد

 مكافحة ممارسات أفضل وتوثيق والمعارفوتنمية القدرات والتعلم من ا+قران وتقاسم المعلومات 
الوطني  كل من المستوىالمشروع على  ويشتركبشأن السياسات.  الحوارباAضافة إلى  الفساد،

ودون اAقليمي واAقليمي مع المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لمكافحة الفساد ويعمل معھا من 
ً  تجمع التي العمل حلقات خoل من كماخoل التدريب على الرصد ووضع التقارير،   الشركاء معا

  .للتطبيق قابلة عمل خطط لصياغة
  

  8المبدأ 
  
  

                                                             
  2013http://www.transparency.org/cpi-http://www.auanticorruption.org/uploads/Regional_Antiandالمصادر: 28 

.mme.pdfCorruption_Progra   
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29المرفق ا�فريقي لقدرات مكافحة   1-8 - ألف
 

ا+مم  ووكا1ت يبين ا1تحاد ا+فريق مبتكرةھو شراكة  المخاطر مكافحة لقدرات ا+فريقي المرفق
للبلدان  اً مملوك اً مالي كياناً ..."كون يھدف إلى أن تومقدمي المعونة  ةالمتحدة والمؤسسات الخيري

oالجفاف اللحكومات ا+فريقية في حالة ليوفر  ا+فريقية مستق ًoفي الوقت  ئاً طار شديد تموي
جميع المخاطر عبر ت طريق عن وذلك ،من حيث التكلفة ا1ً الركون إليه وفعّ  يمكنالمناسب و

   ."القارة
  

نموذج مخاطر وضعه برنامج ا+غذية العالمي لrمم المتحدة، بيانات  مستخدماً  المرفق، يحّول
لمخاطر المحتملة، ل تبعاً  البلدان، وتدفعتقريبية.  "تكلفة استجابة"ھطول ا+مطار المحددة بالبلد إلى 

من  اً مستفيدعدة بلدان،  فيالجفاف  مخاطر ذلك. ويجّمع مؤشرأساس  على للتأمين Mلية أقساطاً 
جفاف في العام نفسه في جميع أنحاء القارة، الستبعد أن يحدث ي إذ ،تنوع الطقس في أرجاء أفريقيا

باAضافة إلى دفع وإلى المال في الوقت نفسه.  ةمشاركال البلدان منلن يحتاج كل بلد  ولھذا
 المرفقالغ استخدام مب يةكيف تحدد للطوارئ وطنيةخطط  وضعلبلدان أيضا ا على ينبغيا+قساط، 
  مساعدة السكان المتضررين. في المحتملة ا+فريقي

 

تُجبر ا+سر المعيشية في  ، ھا فعoً النداءات لتقديم المساعدة وتقديم توجيه بين ما الفترة في حاليا،
كثير من ا+حيان على اعتماد استراتيجيات قصيرة ا+جل للبقاء على قيد الحياة، من مثل بيع 

تضعف  وقد. المدارس من ا+طفال وسحب الغذاء استھoك من والحد كالماشيةا+صول اAنتاجية 
 إذ ،إنجازات التنمية وتقوض المستقبل في والصمود التكيف على القدرة أسسا1ستراتيجيات  ھذه
  .المحلية والمجتمعات المعيشية ا+سر على ا+مد طويلة عواقب المعيشة وسائل لفقدان تكون قد
  

، إلى اتعلى إدارة المخاطر بد1ً من إدارة ا+زم القائمالتمويل،  آلياتھذا النوع الجديد من  يسعىو
يتيح للبلدان تقديم المزيد من المساعدات في الوقت المناسب  مالجفاف، لتحسين فعالية ا1ستجابات 

نفسه حماية  الوقت وفي المخاطر، على انكشافاً ا+كثر و والصمود التكيف على قدرةلسكان ا+قل ل
 المرفق ويھدف. سواء حد علىا+جل  والقصيرةطويلة ال المساعدةمكاسب التنمية وخفض تكاليف 

فريقيا وتوفير أ فيمخاطر الدارة A أفضلنظام  تأسيسإلى حفز  المخاطر مكافحة لقدرات ا+فريقي
مليون  250بمبلغ  للمرفقصندوق طوارئ  تأسيس. ويقدر أن هبناء القدرات الoزمة لتنفيذلدعم ال

 تقريباً أمريكي دو1ر  ملياريوفّر على البلدان ا+فريقية والجھات المانحة  أندو1ر أمريكي يمكن 
  عاماً. 20على مدى 

  

  الصومال: أھمية التحويIت المالية   2 -8 - ألف

 

 الرسمية المساعدة من أضعاف بثoثة أكبر اMن العالمي المستوى على المالية التحويoت أصبحت
تستطيع في حال وجود  فھي. الغذائي وا+من الفقر على ملحوظة آثارالتحويoت  ولھذه ،30للتنمية

وبالتالي الحد من الجوع وتحسين النظم الغذائية  الفقر، من الحد على المساعدة ،السياسات المناسبة
  31.المزارع فيوزيادة ا1ستثمارات 

  

كثيرا على التحويoت المالية من أفراد ا+سرة  الممتدةا+زمات  حا1ت فيلسكان ا يعتمدو
أكثر من  - المائة من السكان في الصومال  في 40أماكن أخرى. فأكثر من  في الموجودينوا+قارب 

 وتستخدمالسنة.  فيمليار دو1ر  1.2بنحو  تقدرتحويoت من الخارج  يتلقون - شخص مoيين 4

                                                             
 انظرو African Risk Capacity (ARC) Briefing Book: إلى الرجوع يرجى ا1طoع من لمزيد 29

http://www.africanriskcapacity.org/.  
 مليار 15.1 من مبلغ اAنمائية المساعدة وتألفت ،2011 عام في أمريكي دو1ر مليار 40.8التحويoت المالية  شّكلت 30

  .)2013( العالمية اAنسانية المساعدة تقرير. أمريكي دو1ر
  .2013 العالم في الغذائي ا+من انعدام حالة 31
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 المعيشية ا+سرة نفقات لتغطيةتتلقاھا  التيا+سر المعيشية في جميع أنحاء البoد ا+موال 
 يتسبب أن يمكنھنا،  من 32.ا+غذية على ل�نفاق المائة في 70أكثر من  ويستخدمھا ا+ساسية،

  ملحوظة على ا+من الغذائي.  بمخاطرالتحويoت المالية  فقدان
 

خيار فّعال من خيارات ا1ستجابة  وھي ة،النقدي التحويoت على أجريت التي البحوث أثبتتو
 على الحفاظ 2011ا1ستجابة لمجاعة عام  فيالغذائية، أنه كان من الممكن  المعونة مع بالمقارنة

 التحويoت نظام وكان. الواجب الحرص ممارسة من التأكدإلى الصومال مع  ةالنقدي التحويoت
موال عن وجھته ا+حويل مسار ت تجنب على قادرة الوكا1ت وكانت الكفاءة، عاليالمحلي  ةالنقدي

   33الرصد الدقيق والمشاركة الدقيقة.الصحيحة من خoل 
  

مصرف  لقرار يمكنكان  ،2013ما يتم ا1ستھانة بأھمية التحويoت المالية. ففي عام  كثيراً و
ا1جتماع ا1ستثنائي  أنشأ. فالمالية التحويoت تدفق يعرقل أنباركليز إغoق حسابات الصومال 

سبتمبر/ أيلول  فيلھيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ل الوزاري للمجلس نوالسابع وا+ربع
 التي العملية التوصيات على وصادق ةالتحويoت المالية الصومالي علقطا خاصاً  دعم مرفق 2013

  .الصومالية المال خدمات رابطة اقترحتھا
  

سبل المعيشة  على رقاً اف أثراً لجھود الرامية إلى تسھيل ودعم التحويoت المالية أن تحدث ل يمكنو
ساعد على تعزيز المساءلة المتبادلة بين المجتمع الدولي والسلطات تو ا+زمات الممتدةفي حا1ت 

  الوطنية والمواطنين.
  

  آليات تمويل مرنة   3-8 - ألف
  

الدعم  تقديم يفضلونشمولية، فھم في أحيان كثيرة  بطريقة يلوالتمالمعونة  مقدمو يزود ما نادراً 
 ترابطاً  أقل العملبشكل منفصل. وھذا يعني حتما أن  اAنمائيةأو  ا1نتقاليةأو  اAنسانية للتدخoت

من الجھود الرامية إلى تعزيز إدماج اAجراءات  اً متزايد عدداً  ھناك لكن. أكبر إدارة أيضاً  ويتطلب
 الجھودھذه يّسرت  وقداAنسانية واAنمائية معاً من خoل آليات تمويل وسياسات أكثر مرونة. 

 .السياق في للتغييراتأنسب توقيتاً  استجابات

 المساعدة مكتب /الدولية لتنميةا+مريكية ل وكالةالمن  كل "  ا�زمات مغيّرات"  بنھج بادر �

تبين أنه و ومرونة، وسرعة تكامoً  أكثر نھج وھوفي إثيوبيا،  الكوارث حا1ت في الخارجية
مغيّر ا+زمات لمبادرة سبل المعيشة " ويوفّر. فّعالة حماية Mلية مصدراً  يكون أن أيضاً يمكن 

إثيوبيا لحماية مكاسب التنمية  /الدوليةا+مريكية للتنمية  لوكالةلتمويoً مباشراً  "الرعوية الثانية
ابة سريعة في حالة وجود أثناء أوقات صدمة معينة. وتتيح المنح الصغيرة للشركاء توفير استج

 و1نكسة أكبر لrنشطة اAنمائية.  ذلك لو1مشكلة صغيرة و/أو قضية محلية يمكن أن تشّكل 

 في "ا+زمات لمغيرات" الروتيني ا1عتماد ويتيح .34أشھر بضعة عن عموماً  ا+نشطة تزيد

لظروف القصوى برامج التنمية في المناطق المعرضة للجفاف، على سبيل المثال، التكيف مع ا
 أوفر. السoسة من وبقدر أكبر بسرعة

 

                                                             
  .Family Ties: Remittances and Livelihoods Support in Puntland and Somaliland Study Report’ (2013) FSNAU:المصدر 32
 – 2012/ نيسان أبريل الثانية، المرحلة –النقدي والقسائم  للتحويل الصومال لبرنامج النھائي الرصد تقرير: المصدر 33

  .2013مارس/ آذار 
me-monitoring-somalia-transfer-cash-7749http://www.odi.org.uk/publications/.   

  ./pdf2_20Overview%20EThiopia%20files/OFDA%20/PDF%427391http://photos.state.gov/libraries/ethiopia._: المصدر 34
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تبيّن ا+مثلة أدناه كيف أن التعلّم من التجارب يمكن أن يفيد التحسينات في السياسات 
واAجراءات. ويمكن توفير الدعم في ا+حوال الھشة لتحديد فجوات القدرات ومعالجتھا في 
تخطيط برامج ا+من الغذائي والتغذية وتنفيذھا؛ وكذلك، إن عمليات التقييم والتحليل 1ستجابة 

في أزمة ممتدة قدمت توصيات Aجراءات مستقبلية، ما أّدى إلى تحسينات وتغييرات  متأخرة
 ملموسة. 

 للبلدانالمساعدة  لتغطية للمساعدة ا9نتقالية 70-162 النرويج ميزانيةبند  أُدخل ،2002عام  في �
المساعدة ا1نتقالية، من  وتقعوالمناطق التي تتعافى من الصراعات والكوارث الطبيعية. 

ا+جل والمساعدة اAنسانية  الطويلةاAنمائية التقليدية  المساعدةالناحية المؤسسية والمالية، بين 
 .ًoنسانية المساعدة سحب بين الزمنية الفترة أن الميدانية الخبرة كشفت وقدا+قصر أجAمن ا 

 فكانكثير من ا+حيان.  فيطويلة  كانت ا+جل طويل إنمائي تعاون في والشروع معين بلد
ويل لضمان استمرار الدعم لعمليات بناء السoم وإعادة اAعمار للتم اً مرن نظاماً  المطلوب
35النشطة.

 
  

أساساً لسّد الفجوة المالية بين  راتيجية ألمانيا بشأن المساعدة اFنمائية ا9نتقاليةاستُصّممت  �
اAجراءات اAنسانية واAجراءات في ا+جل الطويل. واليوم، يُنظر إلى المساعدة اAنمائية 
ا1نتقالية على أنه مجال محّدد من تعاون ألمانيا في مجال التنمية، يسعى إلى إرساء أسس 

التنمية في حا1ت ا+زمات المعقدة ا1نتقال إلى شكل مستدام من التنمية. واAقرار بأن عمليات 
ليست خطية بصورة عامة، فإن ھذا البند المحدد من الميزانية يمكن أن يوفّر التمويل بالتوازي 

تعاون إنمائي في ا+جل  ىمع تدخoت المساعدة اAنسانية أو بعدھا، أو خoل ا1نتقال إل
36الطويل.

 
  

 لدعم قدرة القرن ا�فريقي على الصمود والتكيف"   ا9تحاد ا�وروبي الرائدةمبادرة  أطلقت �
بھدف تحسين قدرة  ،2011استجابة لتأثيرات تأخر الرد على أزمة القرن ا+فريقي في عام  "

 إلى المبادرة وتسعىالناس والمجتمعات المحلية والبلدان على مواجھة ا+زمات المتكررة. 
 المساعدة بين المستمر التنسيق خoل من، الفقر- الجوع- الجفاف حلقة المفرغة، الحلقة كسر

 مليون 270. وتھدف المبادرة بمخصصاتھا التي بلغت أكثر من اAنمائية والمساعدة اAنسانية
القدرة على التكيف والصمود عن طريق تحسين فرص  زيادةإلى  2013و 2012يورو في عامي 

 على العامة خدماتال قدرة وتحسينللرزق  والرعوية الزراعية المحلية المجتمعاتكسب 
  37.لrزمات ا1ستجابة

 

  9المبدأ 

 

  

    38: دعم تنمية القدراتالصندوق الدولي للتنمية الزراعيةمنظمة ا�غذية والزراعة/   1- 9- ألف
 

 2.6 مبادرة مشتركة بمبلغ الزراعية للتنمية الدولي الصندوق معمنظمة ا+غذية والزراعة  أطلقت
أكثر فعالية  إدارة علىالدول الھشة،  وخاصةدو1ر أمريكي لمساعدة البلدان النامية،  مليون

                                                             
  .2/2004 التقييم تقرير .Norwegian Peacebuilding Policies: Lessons Learnt and Challenges Ahead: المصدر 35

.pdf204rapp-210674/ddd/pdfv/0044/2004http://www.regjeringen.no/upload/kilde/ud/rap/.  
  pdf2013_06_335http://www.bmz.de/en/publications/type_of_publication/strategies/Strategiepapier.: المصدر 36 

  .http://ec.europa.eu/echo/policies/resilience/share_en.htm: المصدر 37
 منظمةالصندوق الدولي للتنمية الزراعية و من كل يوجه": الزراعية للتنمية الدولي للصندوق الصحفي البيان: المصدر 38

النطاق لمواجھة التحديات من أجل لمشاريع زراعية صغيرة أمريكي دو1ر  مليون 2.6تبلغ  امنح والزراعة ا+غذية
  .2013 ا+ول تشرين/ أكتوبر 2 "مساعدة البلدان على إدارة ا1ستثمارات العامة

.htm44/2013http://www.ifad.org/media/press/.   



 23 |صفحة

 يعني قدالتركيز على البلدان التي  ويجري. صغيرة النطاق1ستثمارات القطاع العام في الزراعة 
 وتستھدفتحديات في تحقيق نتائج.  تواجه مشاريع التنمية وجود ھياكل حوكمة ضعيفة فيھا أن

فترة عامين، مع إعطاء أولوية  في عشر دول على مدى مشروعاً  15المبادرة ما يصل إلى 
  للمشاريع التي يجري تنفيذھا حاليا ولكنھا تواجه صعوبات.

  
توليد  فيمنظمة القود جھود ت تيفي منظمة ا+غذية والزراعة، ال "شعبة مركز ا1ستثمار"وستعمل 

تحسين قدرتھا على تخطيط وتنفيذ  علىزيادة ا1ستثمار في الزراعة والتنمية الريفية، مع البلدان 
  . الزراعية للتنمية الدولي الصندوقبرامج ا1ستثمار الممولة من 

 

من ذلك ھو تحسين القدرات على المستويين المحلي والوطني على تخطيط وإدارة وتنفيذ  والھدف
مواد  المبادرة على وتركزإلى تحسين النتائج التنموية.  يؤديبرامج ا1ستثمار الزراعي، ما 

الممارسات الجيدة وتوثيق القيود المؤسسية  تقاسمالتدريب والرصد والتعلم العملي والتوجيه و
  والقيود المتعلقة بالقدرات ا+كثر شيوعاً التي تواجھھا الجھات الفاعلة المختلفة. 

  
 تقاسم المعارف على بناء أساس متين لتنفيذ مھاراتوإدارة المشاريع و ةكموتحسين الح ويساعد

على الخبرة المكتسبة في ھذه  بالبناءمن خoل تحقيق فھم أفضل للقيود  وذلكالمشاريع المستقبلية، 
  الصعبة. السياقات

  
تحديد ومعالجة الثغرات في القدرات التي تنال من قدرة أصحاب  على قويھذه المبادرة مثال و

  تخطيط وتنفيذ ورصد برامج ومشاريع معالجة ا+من الغذائي والتغذية. علىفي الدول الھشة  الشأن
  

  39تغييرات وإحداث : تعلم دروس2011 القرن ا�فريقي 2- 9- ألف

  

لمجتمع الدولي 1نعدام ا+من الغذائي والمجاعة في القرن ا استجابةاMثار الكارثية لتأخر  أدت
دد من التغييرات في ع إلى، على الرغم من العديد من اAنذارات المبكرة، 2011ا+فريقي عام 

  . ةالطوارئ المتحسبالسياسة والممارسة عند ا1ستجابة لحا1ت 
  
 2011+زمة منطقة القرن ا+فريقي في عام  لoستجابة المختلفةالتقييمات والتحليoت  رفعتو

 اAجراءات من المزيد اتخاذ التوصيات ھذه وتشمل. المستقبلية ل�جراءات متشابھة توصيات
أكبر من المرونة في التمويل،  وقدراً  المانحة، الجھات من المجازفة تحاشيأقل من  وقدراً  الوقائية،

أفضل للتحويoت النقدية وشبكات ا+مان ا1جتماعي (بما في ذلك على نطاق واسع)،  اً واستخدام
 وإطار عمل أكثر تنظيماً لتحسين ا1ستجابة للتحذيرات المبكرة، ودورات تمويل متعددة السنوات.

 على تحسيناتالدروس المستفادة،  بناء على الشأن، أصحاب مختلف أدخل ،2011ومنذ تجربة عام 
  :تشمل واAجراءات السياسات

 

 ومدتھا للصومال، "موحدةالنداءات العملية " عن المتحدة ا+مم أعلنت ،2012أواخر عام  في �
اتبعت ا+مم المتحدة ھذا ا1بتكار بخطة  الحين، ذلك ومنذ. نوعھا من ا+ولى وھي أعوام، ثoثة

 ؛)2016-2014أعوام لمنطقة الساحل ( ةاستجابة استراتيجية مدتھا ثoث
  

                                                             
تقرير المساعدة  ؛)http://www.hornofafricaportal.org/evaluations(لة ء: بوابة القرن ا+فريقي للتعلم والمساالمصادر 39

)Report-/GHA07/2013content/uploads/-http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp- 2013اAنسانية العالمية لعام 

).pdf2013.  
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تبيّن ا+مثلة أدناه كيف يمكن اتخاذ إجراءات لتحسين مساءلة جميع اصحاب الشأن في حا1ت 
المساءلة تدعم مشاركة المجتمع المحلي في البرامج، وتعالج حاجات  ا+زمات الممتدة. وآليات

ا1تصا1ت لدى السكان المتضررين، وتعزز الشفافية، وتحّسن ا1ستھداف، وتقّوي الثقة 
 والتماسك ا1جتماعي.

في مؤتمر  الدوليون والشركاء ا+فارقة الزعماء وضعھا التي ،40"نيروبياستراتيجية " حددت �
عدداً من ا1لتزامات لمعالجة العديد من  ،2011القمة في القرن ا+فريقي في سبتمبر/ أيلول 

في ا1ستثمار  اً ... نقص"واتفق على أن ا+زمة عكست  .2011عام  أزمة كشفتھاالقضايا التي 
يكون  بحيثاتباع نھج جديد  المطلوب وأن "ا+جل في المناطق المعرضة للجفاف الطويل

يف والصمود إزاء الصدمات القدرة على التك بناء ھوھدف أساسي  ..."للسياسات والبرامج 
 يشمo. ..."على ھذا النھج والتركيز الجديدين أن  وينبغي. "المستقبل فيالمناخية وا1قتصادية 

 تحقيقتواصل اAغاثة والتعافي وإعادة اAعمار وا1بتكار والتنمية على المدى الطويل نحو 
 ."الغذائي ا+من ولضمان الجفاف إزاء والصمود التكيف لضمان مستدامة تنمية

  
ً فھم يعكس ما ة،النقدي تلتحويoا برمجة فيالoحقة زيادة  النداءاتشھدت  � أزمة  أن مفاده ا

 ،لصراعاتا عن الناجم ا+غذيةارتفاع أسعار  إلى أيضاً  تعودالغذاء، في الصومال على ا+قل، 
  الناجم عن الجفاف. ا+غذيةنقص  إلىتعود  كماالناس تحملھا،  بمقدوركن يلم  التي

 
  10المبدأ 

  

 

   إزاء السكان المتضررين في الممارسة الضفة الغربية وقطاع غزة: المساءلة   1-10- ألف
 

 تقدير، أقل على تكون، 1 عندما معھا تعمل التي المحلية المجتمعات احترام فيالمنظمات  تخفق
 ذلك، على عoوة. منھاتتوقعه  أن للمجتمعاتيمكن  ماوحول  عملھا وبرنامج دورھا حول شفافة

 +نھناك حاجة  ولذا. ذاتھا بحد رئيسية معونة منجزات الفّعالة وا1تصا1ت المعلوماتتعتبر 
من المعلومات،  تساعدھاالمعونة فھماً محدداً 1حتياجات المجتمعات المحلية التي  وكا1تتكتسب 

  .ممكن حد أقصى إلى ا1حتياجات تلك تلبية إلى جاھدة تسعىثم 
  
منظمة ا+غذية والزراعة مسحاً للمشاركين في مشاريعھا في الضفة الغربية وقطاع غزة  أجرتو

 المعلومات لتوفير الحالية المعايير عن ذلك في بما المتضررين، السكان إزاء المساءلةعن 
 واستخدامھا المعلوماتيمكن التoعب ب هالمشاركون إلى أن أشار وقدمن المعلومات.  و1حتياجاتھم

 مساو، بقدر المعلومات على الحصول إمكانية للجميع توفر أن ينبغي أنه على وشددوا للسلطة، أداة
النساء. وأفادوا بأنھم يتلقون حالياً  ترتادھا 1 أماكن في المعلومات بنشر الرجال تفضيل من بد1ً 

معلومات حول التدخoت والمدخoت التي سيتلقونھا ولمن ھي موجھة. وشملت أنواع المعلومات 
 تأخرتتأخرھا إن  وسبب البنوداAضافية التي طلبوھا معلومات محّدثة عن مواعيد تسليم 

أن  يمكنھمھم موظفو المشروع وبمن  وعمن ا1ستھداف وتوضيح ا1ختيار ييرمعا عن ومعلومات
  .يتصلوا

 

                                                             
  ._pdf091411http://aigaforum.com/news/Nairobi_Strategy. انظر 40
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41برنامج موانانتشي -بناء المساءلة ا9جتماعية   2-10- ألف
 

  
مع الحكومات في ستة بلدان أفريقية  المواطنين انخراط تعزيز إلىموانانتشي  برنامج يھدف

 يزيد ما في منظمة وستين ستة معيعمل  ھو)، ووزامبياغانا ومoوي وسيراليون وأوغندا (إثيوبيا و
 واسمومساءلة الحكومات على نحو أفضل.  الشفافيةھو زيادة  والھدفمحلي.  مجتمع 200 على

 من الجمھور مسؤو1ً  فرداً  ضمناً  وتعني ،"مواطن" لـ السواحلية الكلمة ھوالبرنامج، موانانتشي، 
 .لمنفعته البرنامج صمم الذي الشخص نوع بالضبط أي –ويعمل بجد 

  

 بھا وتنفذالطريقة التي تصمم ب تتعلقرئيسية  مسائلأن ھناك ثoث  إلىنتائج البرنامج  شيروت
  :بادرات المسؤولية ا1جتماعية حالياً م
  
  الحوافز في صميم مشاكل العمل الجماعي؛ في المشاركة في الفشل يقع �
  التعلم بالممارسة؛نظريات التغيير التي تفشل في ا1ستفادة من  �
 الصحيحةعملية التحديد ب أو1ً  القيامبد1ً من  التمييزتفتقر إلى  التيلتغيير ا لعواملدعم عام  �

  Aحداث التغيير.
 

، "التحاورعمليات "بالسياق أو  المحددةتركيز على العمليات باللمواجھة ھذه التحديات  ويُوصى
 بينالتغييرات في العoقات  تنسيق ،المحاورينالفاعلة المختارة، أو  للجھات بھاي يمكن تال
التي 1 تنتج نتائج  الموحدةا+دوات  عنتراجع الالدولة على مختلف المستويات وومواطن ال

  .مغايرةصحيحة في سياقات 
  

 في العالم أصوات"زاد مشروع برنامج عمل موانانتشي لكفالة العدالة، الذي نفذته منظمة  وقد
الحصول على العدالة من خoل نظم العدالة المجتمعية غير الرسمية (تعرف باسم ، إمكانية "أوغندا

 برنامج إعداد منجزء من استراتيجية تمكين المواطنين العاديين  المشروع ھذامحاكم باتاكا). و
 المحاكم إلى الوصول الريف سكان على كثيرة أحيان في يصعبإذ  العدالة، يكفل بھم خاص عمل

من ذلك، يكون المواطنون قادرين على الحصول  وبد1ً  التكاليف، باھظة العدالة عليج ما الرسمية،
على قرارات البت في المنازعات داخل مجتمعاتھم وربط العدالة بالعoقات المجتمعية وحل 

وھذا أمر تفشل في تحقيقه اMليات  اAجرام، إلى العودةأن يقلل أيضا من  ذلكالنزاعات. ومن شأن 
الرسمية في كثير من ا+حيان. وبتزويد الناس العاديين بسبل للوصول إلى العدالة بأسعار يمكن 

. النقاشات في المشاركة على مومن قدرتھ لمصيرھم الناستحملھا، تزيد محاكم باتاكا من تقرير 
 من أخرى أجزاء في باتاكا نموذج تنفيذ على يساعدمنظمة أصوات العالم اMن كتيباً  أصدرت وقد

  .أوغندا
  

                                                             
 UKAid (Rethinking social accountability in( للمعونة المتحدة والمملكة africa.org/-http://www.mwananchi: المصادر 41

Africa: Lessons from the Mwananchi Programme by Fletcher Tembo.  
).pdf8561files/-opinion-assets/publications-http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi(.   
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42كينيا وميانمار: تأثير آليات المساءلة   3- 10ألف 
 

  

عن  التنمية، وبرامج اAنسانية البرامج فعالية تحسين: ةالتالي لrسباب مھمةأن المساءلة  يعتقد
على ضمان  يساعد ماطريق ضمان أن تكون السلع والخدمات ذات صلة باحتياجات الناس، 

 تدعمالمجتمع المحلي من المساھمة في التمكين السياسي وا1جتماعي عندما  وتمكينا1ستدامة؛ 
 لتحديدأكثر كفاءة، بإتاحة الفرصة للناس  البرامج وجعل ؛في برامج معينة مشاركته المساءلة نظم

  وتصحيح سوء اAدارة والھدر. 
  
 فقدالبحوث ا+خيرة بعض ا+دلة على فعالية آليات المساءلة المتعلقة بنوعية وأثر المساعدة.  توفرو

 بالتركيزجاءت النتائج مقنعة عندما جرت دراسات حالة في كينيا وميانمار وروجعت ا+دبيات 
  :المساءلة آليات أن وجد إذ ،43"اAنسانية المساءلة شراكة معيار" يوفرھا التي المقاييسعلى 

 

 المحليالمجتمع  مشاركة زودت –خدمات القع انوع التدخoت وموومساعدة ال توجيه حّسنت �
  المحلية؛ لمخاطرل التعرضالوكا1ت بفھم أفضل +وجه 

  الثقة بين الوكا1ت والمجتمعات المحلية؛ تعزز �
  منة؛اMبيئات غير الالمجتمعات المحلية في  في "الثقة بناءثمار "ساھمت في  �
  لمال؛ا مقابلقيمة ال عززتو ا+مثل ستخدام1الموارد ا تستخدما �
  ك المجتمع المحلي للمشاريع.ملّ ت تعزز �
  

 أن وينبغي اAنسانية، والنتائج التنمية على إيجابي أثر المساءلة Mليات أن إلى النتائج ھذه وتشير
 ھذه على للبناء ا+دلة من المزيد المطلوب ومن. الشاملة التنمية عملية في أساسية مساھمات تعتبر

  .النتائج
 

 

  

                                                             
 مشترك تقرير ?Featherstone, A. 2013. Improving Impact: Do accountability mechanisms deliver results: المصادر 42

 على متاح. (اAنسانية المساءلة شراكة الطفولة، إنقاذ ومنظمة ، المسيحية المعونة لرابطة
.pdf2013-report-impact-http://www.christianaid.org.uk/images/accountability(.  

43 standard.aspx-do/hap-we-http://www.hapinternational.org/what.  
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  حالة دراسات -باء مرفقال
  

  مقدمة 1-باء
 

  :بغيةثoث دراسات حالة  المرفقيعرض ھذا 
  

لوضع وتنفيذ ورصد السياسات  الشأنأصحاب  ةعمليات وطنية ومتعدد توضيح �
  واAجراءات ذات الصلة؛

 مراجعاتدروس أولية مستفادة، وحيثما كان ذلك ممكناً، خطط عمل منبثقة عن  نشر �
عمل  برنامجمبادئ ب نيرسياسات واAجراءات القائمة، تستلل الشأن أصحاب ومتعددة قطرية

  لجنة ا+من الغذائي العالمي؛
ية في تحويل السياسات واAجراءات لمعالجة انعدام ا+من الغذائي وسوء التغذللھام آخرين إ �

  .ا+زمات الممتدةحا1ت 
 

ا+ساسي لدراسات الحالة ھم صانعو السياسات رفيعو المستوى في الحكومات الوطنية.  الجمھورو
 مبادئ استخدام على الشأن أصحاب جميع يُشّجع ،1في الجزء  "المضي قدما"وكما ورد في قسم 

 تعزيز أو إنشاء لتوجيه حالة ودراسات توضيحية وأمثلة العالمي الغذائي ا+من لجنة عمل برنامج
 الخطط وتقاسم واAجراءات السياسات ورصد وتنفيذ لوضع المتعددين الشأن أصحاب عمليات

  .العالمي الغذائي ا+من لجنة خoل من اMخرين مع المستفادة والدروس
  

 أوا+من الغذائي العالمي أو الدول ا+عضاء  لجنةمن  مصادقةدراسات الحالة ھذه  إدراجيعني  و1
  .فقط اAيضاح+غراض  تقدماMخرين. فھي  المشاركين

  

 اقتراحات لتقديم الفرصة فيھا+عضاء لجنة ا+من الغذائي العالمي والمشاركين  توفرتقد  وكانت
 حالةات ثoث دول على وضع دراس وافقت وقدعليھم.  حالة دراسةفي إجراء  للنظر التطوع/أو و

عمل لجنة ا+من  لبرنامججنوب السودان واليمن والبرازيل. واعتبر فريق الدعم التقني  وھيكھذه، 
مبادئ  تحويل يمكن كيف إيضاحأن دراسات الحالة من ھذه البلدان ستكون قيّمة في  العاليالغذائي 

برنامج عمل لجنة ا+من الغذائي العالمي إلى إجراءات. وستدرج اAصدارات النھائية لدراسات 
  من المسودة النھائية لبرنامج عمل لجنة ا+من الغذائي العالمي. "باء - مرفقال"الحالة في 

  

   الحالةدراسات لوسع ا�لمحتوى لموجز  2-باء
  

  جنوب السودان واليمن
  

  دراسة الحالة:تشمل أقسام 
  

ا+زمات حالة ا+من الغذائي وخصائص  عنمعمقة  أفكارمع  ،للسياق القطري اً وصف �
  . الممتدة

تطور العمليات الوطنية  ذلك يثريكيف ل، ومحدداتللمنھجية، بما في ذلك القيود وال اً وصف �
  لوضع وتنفيذ ورصد السياسات واAجراءات ذات الصلة. الشأنأصحاب  ةمتعددالو

�  ًoل عدسة مبادئ  أولياً ذا سياق وطني  الشأنتعدد أصحاب مو اً وطني تحليoبرنامجمن خ 
وبنى  عملياتعمل لجنة ا+من الغذائي العالمي، بما في ذلك إمكانية التكامل وا1تساق مع 

  .صلة أوسع نطاقاً  ذاتأخرى 
 ا.لخطط للمضي بھا قدم اً ، ووصفالشأنلمختلف أصحاب  سياساتيةاستنتاجات وتوصيات  �
 .ةحياضإي وصاً رسوم بيانية ونص أطر �
  

  البرازيل
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  تشمل أقسام دراسة الحالة:
  
 المعرضة+من الغذائي والتغذية في البلدان ا مجال فيلتعاون البرازيلي الحالي ل اً وصف �

  .منھا ضررةلخطر ا+زمات الممتدة والمت
لمراجعة وتخطيط  الشأنأصحاب  ةلمنھجية إرساء عملية مستمرة ووطنية ومتعدد اً وصف �

  السياسات واAجراءات البرازيلية.
�  ًoلنھج البرازيلي وا ةالحالي ةأولياً ل�جراءات البرازيلي الشأنتعدد أصحاب مو اً وطني تحلي

  الحالي.
rمن الغذائي والتغذية في حا1ت للتعاون البرازيلي االخطوط العريضة 1ستراتيجية  �

 .ا+زمات الممتدة
rمن لتعزيز التعاون البرازيلي ل ينالوطني الشأنلمختلف أصحاب  لتزاماتاو اً خطط �

 .ا+زمات الممتدةالغذائي والتغذية في حا1ت 
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   رئيسية ومرجعية سياسات لوثائق وافية خIصة - جيم مرفقال
  

  المنطقي وا�ساس الخلفية
  

ا+زمات الممتدة: القضايا المائدة المستديرة الخاصة بالسياسات: معالجة انعدام ا+من الغذائي في 
: ، الدورة السادسة والثoثون للجنة ا+من الغذائي ، روما (متوافرة على العنوان والتحديات

http://www.fao.org/docrep/meeting/019/k8865a.pdf(  
 

: القسم حاء. يتناول التصدي لrزمات الممتدة بشأن ا+من 2012لجنة ا+من الغذائي العالمي: 
اAطار ا1ستراتيجي  – CFS 2012/39/5 Add.1 Rev.1)، في الوثيقة 68- 66الغذائي والتغذية، (الفقرات 

المسودة ا+ولى المتفق عليھا في الدورة التاسعة والثoثين للجنة  –العالمي لrمن الغذائي والتغذية 
أكتوبر/تشرين ا+ول، الدورة التاسعة والثoثون للجنة ا+من  20- 15ا+من الغذائي العالمي، روما، 

  http://www.fao.org/docrep/meeting/026/ME498A.pdf الغذائي، روما (متوافرة على العنوان:

  

معالجة ا+من الغذائي في البلدان التي  -CFS 2012/39/7 : الوثيقة 2012لجنة ا+من الغذائي العالمي: 
: تعاني من ا+زمات الممتدة (متوافرة على العنوان

http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me888a.pdf(  
 

 حالة انعدام ا+من الغذائي في العالم (متوافرة على العنوان:

http://www.fao.org/docrep/013/i1683a/i1683a.pdf(  
  

منتدى الخبراء الرفيع المستوى المعني بمعالجة مشكلة انعدام  .2012منظمة ا+غذية والزراعة. 
 على العنوان: ةمتوافرالنسخة ا1نجليزية : التقرير الختامي (ا+من الغذائي في ا+زمات الممتدة

www.fao.org/fileadmin/templates/cfs_high_level_forum/documents/REPORT_HLEF.pdfhttp://  

  
GHA (Global Humanitarian Assistance). 2012. GHA Report. 

   (متوافر باللغة اAنجليزية على العنوان

  (http://www.globalhumanitarianassistance.org/report/gha-report-2012 

  

  المراجع ذات الصلة
  

Anon. 2011. Maastricht principles on extraterritorial obligations of states in the area of economic, 

social and cultural rights. 

   (متوافر باللغة اAنجليزية على العنوان

http://www.ciel.org/Publications/Maastricht_ETO_Principles_21Oct11.pdf( 

  
النس�خة   -اAطار ا1ستراتيجي العالمي لrمن الغذائي والتغذية. 2013لجنة ا+من الغذائي العالمي . 

أكت��وبر/ تش��رين ا+ول  11-7الثاني��ة الت��ي أقرتھ��ا ال��دورة ا+ربع��ون للجن��ة ا+م��ن الغ��ذائي (روم��ا، 
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لدعم اAعمال المطرد للحق في .الخطوط التوجيھية الطوعية  2005منظمة ا+غذية والزراعة. 
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 30 |صفحة

 

مب��ادئ روم��ا الخمس��ة بش��أن ا+م��ن الغ��ذائي الع��المي المس��تدام، . 2009منظم��ة ا+غذي��ة والزراع��ة. 
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  مسرد المصطلحات - دال رفقالم  

أعّد محتوى ھذا المسرد فريق الدعم التقني لبرنامج عمل لجنة ا+من الغذائي، با1ستناد إلى خبرته، 
بما يعكس فھماً تقنياً للمصطلحات الواردة. و1 يُستنتّج من التعريفات أو التوصيفات الواردة في ھذا 

  المسرد إقرارھا من جانب أصحاب الشأن في لجنة ا+من الغذائي العالمي. 
  
  المساءلة 

على الرغم من وجود تعريفات عديدة للمساءلة، فإن تعريفاً يتصل بصورة خاصة بالمجتمعات 
المحلية المتأثرة با+زمات يشير إلى أن ".. المساءلة ھي ا1ستخدام المسؤول للسلطة"، مع تسليط 

سياق الكوارث  الضوء إلى عدم التوازن بين المنظمات التي تقدم المساعدة والمجتمعات المحلية في
 من للمساءلة خاضعةوتكون  ،أصحاب الشأن با1عتبار تأخذ. وھي عملية الطبيعية وا+زمات

.النفوذأو  بالسلطة المتأثرين من وأساساً  ،جانبھم
44

   

اءلة في ، ودليل الممارسات الجيدة لقياس ا+ثر والمس1997معيار شراكة المساءلة اAنسانية لعام و
45حا1ت الطوارى

، أفصحا عن 2007التابع لمشروع بناء القدرات في الحا1ت الطارئة لعام  
، اعتمدت اللجنة الدائمة 2012تعريف المقاييس المرجعية وا1لتزامات على التوالي. وفي عام 

46المشتركة بين الوكا1ت التزامات مماثلة
وعّززت بذلك ا1تساق حول ما يفھمه القطاع من  

  المساءلة إزاء السكان المتضررين.

  

  معّرض للخطر 

يكون السكان معّرضين لخطر أزمة ممتدة متصلة با+من الغذائي والتغذية حين يواجھون صدمات 
عم و/أو تھديدات متنّوعة، وممتدة و/أو متكررة تقّوض سبل المعيشة، والنظم الغذائية ونظم د

  رسمية و/أو غير رسمية، 1 تتمتع بحّد ذاتھا بالقدرة على الصمود والتأقلم. 

  

  بناء القدرات

بناء القدرات يعني تعزيز قدرة ا+فراد والمنظمات والمؤسسات في البلدان النامية وفي البلدان التي 
والتكيّف مع يشھدھا اقتصادھا مرحلة انتقالية لتحديد، وتخطيط وتنفي طرق للتخفيف من اMثار 

47المشاھد الطبيعية المتغيرة.
وعلى الرغم من عدم وجود صيغة "واحدة تناسب الجميع" في مجال  

بناء القدرات، يجب أن يكون دائماً موّجھاً من البلدان، ويعالج حاجات وظروف محددة قائمة فيھا، 
  . ويعكس استراتيجياتھا، وأولوياتھا، ومبادراتھا في مجال التنمية المستدامة

  

  المجتمع المدني

                                                             
  .http://www.hapinternational.org/what-we-do/hap-standard.aspx .2014 ،اAنسانية المساءلة شراكة 44
  guide-enough-good-guide/the-enough-good-http://www.ecbproject.org/theمتوفر على:  45 

  89default&sb=-common-subsidi-http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content.أُنظر  46 

  /php (accessed 7061http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items.2014.(أُنظر:  47 
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يشير إلى أوساط ينظّم المواطنون والحركات ا1جتماعية أنفسھم حول أھداف، ومجموعات، 
  واھتمامات مواضيعية.

  

  عدم إلحاق ا+ذى

رغم انه ليس مبدأ إنسانياً بحّد ذاته، بل نقطة إضافية ينبغي أن تستند إليھا ا+نشطة، يجب أن تسعى 
ذى" أو التقليل من ا+ذى التي تكون تسببّه عن غير قصد من خoل المنظمات إلى "عدم إلحاق ا+

وجودھا وتوفيرھا المساعدة. وينبغي أن يدرك الفاعلون في مجال المساعدات اAنسانية ھذا ا+مر، 
وأن يتخذوا خطوات لتقليل ا+ذى حين تُستخدم المساعدة مثoً كأداة حرب من خoل منعھا من 

و مھاجمة مواكب المساعدات؛ فالمساعدة جزء غير مباشر من الوصول إلى من يحتاجھا أ
ديناميكية النزاع +نھا تولّد الوظائف، وتوفّر الدخل بشكل ضرائب، وتترك جزءاً بسيطاً أو معدوماً 
من المسؤولية للدولة في ما خّص الرفاه ا1جتماعي، إلخ؛ أو أن المساعدة تفاقم ا+سباب الجذرية 

أنشطة التمرد. ولتقليص ا+ذى الممكن في ا+جل الطويل، يجب أن توفر  للنزاع من خoل تأمين
  المنظمات اAنسانية المساعدة بحيث تدعم التعافي والتنمية في ا+جل الطويل. 

  
  ا�من الغذائي

  
 العالمي ا1ستراتيجي اAطار" في الوارد للتعريف وفقا المصطلح يستخدم الوثيقة، ھذه +غراض

)2013" (والتغذية الغذائي لrمن
48

 البعد يشمل أنه على" الغذائي ا+من انعدام" مصطلح يفھمو. 
 أو اAضافي اAيضاح +غراض مفيداً  ذلك كان وحيثما الصدد، ھذا وفي. أصيل كعنصر التغذوي

يشير إلى عدم القدرة  الغذائي ا+من نعدام.فا"والتغذية الغذائي"ا+من  مصطلح أيضاً  يستخدم الدقة،
49على تأمين نظام غذائي اليوم وخطر عدم القدرة على القيام بذلك في المستقبل.

  
  
  

50ةكموالح
  

ھي عملية ممارسة الحكم. وھي الطريقة التي يجري من خoلھا إدارة المجتمع وطريقة  الحوكمة
التوفيق بين ا+ولويات والمصالح المتنافسة لدى مجموعات مختلفة. وھي تشمل المؤسسات 
الرسمية للحكومة،إنما أيضاً ترتيبات غير رسمية. وتتعلق الحوكمة بعمليات يشارك من خoلھا 

خاذ القرارات، وبكيفية مساءلة المواطنين لحكومتھم، وإجبار المجتمع Aعضائه المواطنون في ات
  على احترام القواعد والقوانين. 

  
. عالمي بقبول يحظى االرشيد، وليس ھناك تحديد لنطاقھ للحوكمة وشامل واحد تعريف يوجد 1

الصعوبات على  ولكن أيضاً مصدر لبعض ،له ميزة وذلك كبيرة؛ بمرونة المصطلح ھذا ويُستخدم
في  تشمل ةالرشيد الحوكمة إنقيل  ،المقصود ا+شمل والھدف للسياق وتبعاً المستوى العملياتي. 

 الشراكاتو الفعالة، المشاركةو ،وسيادة القانون اAنسان، لحقوق الكامل ا1حترامأوقات مختلفة: 
 بالشفافية تتسم التي والمؤسسات العملياتو السياسية، التعدديةو متعددة، فاعلة جھات بين

                                                             
  .EN.pdf2/gsf/GSF_Version_1213http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs_ :متاح على  48

، الحماية ا1جتماعية لrمن الغذائي، بجنة ا+من الغذائي العالمي، روما، 2012والتغذية، فريق الخبراء الرفيع المستوى لrمن الغذائي   49

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-، متاح على الموقع: 11ص.

.pdf).  2012June_-Social_protection_for_food_security-4-Report  

  http://www.ohchr.org/en/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx.در: المص 50 
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 المعارف على الحصول وإمكانية والمشروعية، ،اوكفوء فّعا1 اعام اوقطاع والمساءلة،
والمواقف والقيم التي  ،وا1ستدامة ،واAنصاف ،والتمكين السياسي للناس والتعليم، والمعلومات

  والتسامح. ،والتضامن ،تعزز المسؤولية
  

 ونتائج بعمليات تتعلق ةالرشيد الحوكمة أن علىذلك، ھناك قدر كبير من التوافق في اMراء  ومع
عملية  ةالرشيد الحوكمة نإ قيل وقد. التنمية أھداف لتحقيق ضرورية تعتبر ومؤسسية سياسية

العامة وإدارة الموارد العامة وضمان إعمال حقوق اAنسان  للشؤونالعامة  المؤسسات تصريف
 وا1ختباروالفساد، مع إيoء ا1عتبار الواجب لسيادة القانون.  التصرف إساءةة خالية من بطريق

 والثقافية المدنية الحقوق: اAنسان حقوق لوعد تحقيقھاھو درجة  ةالرشيد للحوكمة الحقيقي
  .وا1جتماعية والسياسية وا1قتصادية

  

  ةالمؤسس
: "المؤسسات ھو الممتدة ا+زمة حا1ت اسبوالذي ين ا+حيان من كثير في يستخدم الذي التعريف

".البشري التفاعل تشّكل التي القيود ھي رسمية، أكثرھي قواعد اللعبة في مجتمع ما، أو، بشكل 
51
 
فالمؤسسة تشير إلى أي ھيكلية أو آلية أو نظام اجتماعي وتعاون يرعى تصّرفات مجموعة من 

"المؤسسة" ينطبق عامةً على التقاليد وا+نماط  ا+فراد في مجتمع إنساني محّدد. ومصطلح
  السلوكية الھامة بالنسبة إلى مجتمع، وعلى منظمات رسمية محددة في الحكومة والخدمة العامة. 

  
  سوء التغذية

ھي حالة تُصاب فيھا الوظيفة البدنية لشخص بالخلل إلى درجة أنه يصبح عاجزاً عن الحفاظ على 
قدرات جسدية طبيعية مثل النمو، أو الحمل، أو الرضاعة، أو قدرات التعلم، أو العمل البدني، أو 
مقاومة المرض أو التعافي منه. ويشمل ھذا المصطلح مجموعة من المشاكل كأن يكون الشخص 

زيoً إلى حّد خطير (أُنظر الوزن الناقص)، أو قصيراً جداً (أثنظر التوقف عن النمو) بالنسبة إلى ھ
52عمره، أو يفتقر إلى الفيتامينات والمعادن، أو سميناً جداً.

  
  

  بناء السIم
إنھا مجموعة من التدابير الرامية إلى تقليص خطر الوقوع أو إعادة الوقوع في نزاع عن طريق 

القدرات الوطنية على المستويات كافة في مجال إدارة النزاعات، وإرساء أسس السoم تعزيز 
والتنمية المستدامين. ويجب أن تكون استراتيجيات بناء القدرات متسقة ومتكيفة مع الحاجات 
الخاصة بالبoد المعنية، با1ستناد إلى التملّك الوطني، ويجب أن تشمل مجموعة من ا+نشطة 

طاق نسبياً والتي يتّم ترتيب أولويتھا وتواترھا، وتھدف إلى تحقيق ا+ھداف المذكورة الضيقة الن
53أعoه.

) بناء السoم بأنه ".. أنشطة تُجرى بعيداً 2000وببساطة أكثر، يحدد تقرير ا1براھيمي ( 
عن النزاع لتجميع أسس السoم وتوفير ا+دوات بحيث يُبنى على ھذه ا+سس شيء أكثر من مجرد 

54غياب الحرب.
  

  
  السياسات واFجراءات

  

                                                             
51 North, Douglass (1990) Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge University Press.  
   :http://www.wfp.org/hunger/glossarySourceالمصدر:  52 

a  

is-guidelines/what-http://www.unpbf.org/application-كما حّددته لجنة السياسات التابعة +مين العام ا+مم المتحدة. أُنظر   53 

peacebuilding/   

  305/55un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/.http://wwwأُنظر:  54 
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جراءات" ا1ستثمارات والخطط وا1ستراتيجيات اAسياسات وال+غراض ھذه الوثيقة تشمل "
  .ذات الصلة المؤسسية والھياكلوالبرامج والترتيبات 

  
  القطاع الخاص

بشكل يشير إلى جزء من ا1قتصاد يتولى إدارته أفراد خاصون أو مجموعات خاصة، يكون عادة 
  مؤسسة تبغي الربح و1 تتحكم بھا الدولة.

  
  الممتدةا�زمات 

  
 +غراض ،برنامج عمل لجنة ا+من الغذائيلوحظ في قسم "الخلفية وا+ساس المنطقي" من  كما
 ا+زمة"و" الممتدة ا+زمة حالة"و" الممتدة ا+زمة سياق" مصطلحات تستخدم الوثيقة، ھذه

 الوقت في اAقرار مع معينة، أساسية خصائص في تشترك وحا1ت سياقات لتصف تبادلياً " الممتدة
  .لھذه المصطلحات عالمياً  عليه متفق تعريف ھناك ليس بأنه نفسه

  
 ھناك ليست أنه بالضرورة ھنا المدرجة الخواص من أكثر أو واحدة خاصية وجود عدم يعني 1

 ھناك لذلك، ونتيجة. الممتدة ا+زمة وحدھا تحدد وحيدة سمة ھناك ليست أنه كما ممتدة، أزمة حالة
  .الممتدة ا+زمة حا1ت بين التغاير من كبيرة درجة

 
في الواقع الحا1ت نفسھا،  وصفت مختلفةالتعاريف المختلفة الواردة أدناه أن جھات فاعلة  توضح

 حا1تعلى أنھا حا1ت طوارئ معقدة أو أزمات ممتدة أو دول ھشة أو  نفسه، الوقتحتى في 
انتھاء الصراع. وفي الواقع، ھناك قدر معين من التداخل بين حا1ت الطوارئ  بعدما  انتقالية

 عليهرتب تتإذ قد  حاسم،المعقدة والدول الھشة وا+زمات الممتدة. غير أن تصنيف الحالة أمر 
 حالة أنه على معين وضع تصنيف يضعتداعيات على السياسة والبرمجة ھامة. فعلى سبيل المثال، 

وفي كثير من ا+حيان يؤدي إلى استجابة بقيادة  الواجھة، في اAنسانية القضايا معقدة طوارئ
الھشة  الدولفي  التدخل يركز المقابل، فيالمجتمع الدولي تركز على المعونة الغذائية الطارئة. 

  بشكل أكبر على تطوير قدرة الدولة على تقديم الخدمات إلى مواطنيھا.
  

 ھو) العالمي الغذائي ا+من لجنة عمل برنامج في يستخدم(كما  "الممتدة +زمةا" مصطلح أن غير
 ويقرّ  أجoً، ا+طول وتلك ا+جل القصيرةالمسائل  من كلٍ أنه يركز على فھم ومعالجة  إذ المفضل،

وجھات نظر متفاوتة تحدد  وھناك. طويلة زمنيةفترة  أھميتھا تستمرمتعددة  اً بأن ھناك أسباب
ا+ساس الذي تقوم عليه مثل ھذه ا+وصاف، بما في ذلك وجھات نظر الجھات المانحة والمؤسسات 

  الدولية المتخصصة: توالوكا1 الحكومات تجريه الذيالمالية الدولية والتقييم الذاتي 
  
الغذائي في ا+زمات : معالجة انعدام ا+من 2010الغذائي في العالم  ا+من حالة انعدام �

   55الممتدة
 لتحديد للقياس قابلة معايير ثoثة العالمي ا+غذية وبرنامج والزراعة ا+غذية منظمة استخدمت

  :الممتدة ا+زمة حا1ت
 

 العالمي النظام قائمة في ذكرأن ي أي( غذاء أزمة يواجه أنه أعلن قد البلد يكون أن •
التي تصدرھا منظمة ا+غذية  والزراعة ا+غذية عن المبكر واAنذار ل�عoم

                                                             
متاح على . روما. 2010حالة انعدم ا+من الغذائي في العالم . برنامج ا+غذية العالمي/منظمة ا+غذية والزراعة أنظر 55

  :الموقع
 e.pdf1683e/i1683/i013http://www.fao.org/docrep/.  
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 السنوات أصل من سنوات 8 مدى على معونة احتاج قد يكون وأنوالزراعة) 
  ؛المنصرمة العشر

 إنسانية كمساعدات الخارجية المساعدات من أكثر أو المائة في 10 تلقى قد يكون أن •
 ؛2000 عام منذ

 الدخل ذات البلدان قائمة فيوالزراعة  ا+غذية منظمة لدى مدرجاً  يكون أن •
 .غذائيا عجزاً  تعاني التي المنخفض

  
بعض حا1ت ا+زمة الممتدة تقتصر على  أن 2010لغذائي في العالم ا+من احالة انعدام  أشارتو

منطقة جغرافية معينة من البلد، وقد 1 تؤثر على السكان جميعا. فعلى سبيل المثال، ظھرت أوغندا 
لكن ا+زمة الممتدة اقتصرت على ا+جزاء الشمالية والشمالية الشرقية  ،2010في القائمة في عام 

أيضاً اعتبار أراٍض، مثل الضفة الغربية وقطاع غزة، في أزمة ممتدة، وقد كانت من البoد. ويمكن 
  .2010بالفعل من بين دراسات الحالة التي عرضتھا حالة انعدام الغذائي في العالم 

 
  56المتحدة المملكة في الدولية التنمية وزارة �

 المملكة في الدولية التنمية وزارةتعريف البلدان الھشة والمتضررة بالصراع، الذي تستخدمه  يشمل
حا1ت يكون فيھا جزء من بلد أو منطقة ھشا. ويمكن أن توجد حالة ھشة أو حالة التضرر  المتحدة

بصراع ضمن دولة بخoف ذلك مستقرة أو على مستوى إقليمي، أي تؤثر على دولة واحدة أو 
تعريف وتصنيف البلدان الھشة في كثير من ا+حيان فيما بين الوكا1ت.  أكثر. وتختلف طرق

ھو أن ھذه  ا1قتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمةفمثoً، التعريف الذي تستخدمه دول 
الحا1ت توجد في أماكن "....تفتقر فيھا الحكومات إلى اAرادة السياسية و/أو القدرة على الوفاء 

 في والتنمية التعاون منظمةاسية للحد من الفقر وللتنمية وا+من وحقوق اAنسان" (بالشروط ا+س
 التقييم أطر من). وتستخدم زارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة مزيجاً 2007ا1قتصادي، الميدان
 اتوالمؤسس السياسات لتقييم الدولي البنك مؤشرات وھي واسع، نطاق على قبو1ً  ا+كثر الثoثة

58المنھارة الدول مؤشر وصندوق ،57القطرية
.للصراعات أوبسا1 بيانات وقاعدة 

59
  

 
60 +مجموعة السبعة بلدان �

   
. بصراعات متضررة أو ھشة أنھا أعلنت دولة عشر ثمانية من مجموعةھي  +مجموعة السبعة

 انتقال حالة في اMن وھي بالصراعات تضررت أو متضررة بلدان من تتشكل طوعية رابطة وھي
 من بعضھا والتعلم الخبرات تقاسم ھو المجموعة من الرئيسي والھدف. المقبلة التنمية مرحلة إلى

 المتأثرة الدول معالدولي  المجتمعبھا  يتعامل التي الطريقة على إصoحات Aجراء والدعوة بعض،
  .بالصراعات

  
61في "الحوار الدولي لبناء السoم وبناء الدولة" رئيسية مساھمةمجموعة الھذه  وتساھم

وھي   
 في والتنمية التعاون لمنظمة التابعة" والھشاشة النزاع بحا1ت المعنية الدولية الشبكةجزء من "

 لoنخراط الجديدة"الخطة  في الرئيسيين الشأن أصحاب من المجموعة وكانت. ا1قتصادي الميدان
                                                             

 sResults in Fragile and Conflict Affected States and Situation .2010 المتحدة، المملكة في الدولية التنمية وزارة: أنظر 56
/conflict-results-/managing67437https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file- على متاح(

states.pdf-fragile-affected.   
http://www-: أنظر 57

/Rendered/PDF/20110602025428_000356161/02/06/2011P/IB/3wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW

B.pdf361476BOX00public000CHIN0PUB622550.   
  ./http://ffp.statesindex.org: أنظر 58
   .http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/search.php: أنظر 59
  .plus.org/7g.http://www: أنظر 60
  http://www.oecd.org/international%20dialogue/aboutthedialogue.htm: أنظر 61
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"الھشة الدول مساعدة في
 تشرين /نوفمبر في واسع نطاق على عليھا وصودق عرضت التي ،62

من خoل  وضعت والتي ،لرفيع المستوى بشأن فعالية المعونةا رابعالمنتدى ال في 2011الثاني 
  الحوار الدولي لبناء السoم وبناء الدولة. 

  
من  سترصد التيلجديدة"، ا الخطةمجموعة "ال بلدانمن  سبعة ستجرب ،2015- 2012في الفترة و

 من للخروجعملية  ھاشمل الدعم من خoل شركاء دوليين، لكنت  التينظير  -  لـ - نظير  آليةخoل 
  .ويتملكھا المعنيقودھا البلد يھشاشة ال حالة

 

  63البنك الدولي �
 المنسقةمصرف التنمية اMسيوي  -ا+فريقي التنمية مصرف - الدولي البنكوضع قائمة  يجري

 على) للتنمية الدولية الرابطةمن خoل  كجزء من عمل البنك الدولي (أساساً  حا1ت الھشة سنوياً لل
 نفيذوت بالصراعات والمتأثرة الھشة البلدان في نزاعما بعد ال فترة فيإعادة اAعمار في مساعدة ال

2011في العالم لعام  التنميةتوصيات تقرير 
64

قترح إطارا متجدداً لتوجيه عمل المجتمع ي ذيال 
  .بالصراعاتالھشة والمتأثرة  الحا1تالدولي في 

  
 ةمتوسط منسقة درجة لديھا +نأ) (الحا1ت الھشة Aدراجھا في القائمة المنسقة إما  تحديد يجريو

السنوات  خoلكان فيھا  +نهب) (أقل، أو  أو 3.2 تبلغ"تقييم السياسات والمؤسسات القطرية"  في
ھذه  السoم أو بناء السoم. وتتضمن لحفظ إقليمية بعثةلrمم المتحدة و/أو  بعثةالثoث الماضية 

البلدان غير ا+عضاء أو  القائمة فقط البلدان المؤھلة لعضوية الرابطة الدولية للتنمية والمناطق/
تقييم السياسات  ويضعلسياسات والمؤسسات القطرية. لعنھا بيانات تقييم  تتوفر 1 التيالخاملة 

مجموعات:  جمعت في أربع معياراً  16مقابل مجموعة من  للبلدان درجاتوالمؤسسات القطرية 
(أ) إدارة اقتصادية؛ (ب) سياسات ھيكلية؛ (ج) سياسات إدماج اجتماعي وإنصاف؛ (د) إدارة 

  ومؤسسات قطاع عام.

 

  65ا1قتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة �
لشبكة امن خoل  ا1قتصادي، الميدان في والتنمية التعاون لمنظمةاAنمائية  المساعدة لجنة تقوم

المعونة والتدفقات المالية ا+خرى مثل ا1ستثمار  برصدالدولية المعنية بحا1ت النزاع والھشاشة، 
  .2006ا+جنبي المباشر  والتحويoت المالية واAيرادات المحلية منذ عام 

  
داة والقرار في البلدان المانحة والدول الھشة بأ السياسات صنّاع تزويد إلى السنوي التقرير ويھدف

لرصد مستويات ووجھات  ونوعية تدفقات الموارد في الماضي والمستقبل (المعونة وما بعدھا) في 
سبع وأربعون  استخدمت وقدحا1ت الھشاشة، ويسلط الضوء على القضايا والبلدان المثيرة للقلق. 

 ،2011ام استناداً إلى مؤشر الدول المنھارة لع ،2013دولة واقتصادات ھشة للتحليل الكمي لعام 
 الھشة للبلدان المنسقةمصرف التنمية اMسيوي  - ا+فريقي التنمية مصرف - الدولي البنك وقائمة
  ).2012وتصنيف البنك الدولي للدخل (أغسطس/ آب  ،2012 لعام صراعحالة ما بعد  في والتي

 

                                                             
  .http://www.newdeal4peace.org: أنظر 62
 على متاح( Harmonized List of Fragile Situations FY14: البنك الدولي أنظر 63

http://siteresources.worldbank.org/EXTLICUS/Resources/511777-1269623894864/HarmonizedlistoffragilestatesFY14.pdf.  
: أنظر 64

6416&menuPK=64165421&piPK=469372&theSitePK=64165259http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=

20110602025428_000356161&entityID=6093.      
 FRAGILE STATES 2013: Resource flows and trends in a  .)2013( ا1قتصادي الميدان في والتنمية التعاون منظمة 65

dshifting worl ) متاح على.pdf2013http://www.oecd.org/dac/incaf/FragileStates(.  
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  والصمود التكيف على القدرة
  

تجنب تكرار حا1ت اAفقار  إلى بالرغبة مدفوع والصمود التكيف على القدرةالتركيز المتزايد على 
 المفاھيم من وكغيره. المتواترة الصدمات تسببھا التي والمعاناة التغذية وسوء الغذائي ا+من وانعدام
 ا+مم وكا1ت من استخداماً  ا+كثر البعضأدناه  يرد له،ھناك تعريفات متعددة  ا+خرى، الناشئة
 على القدرة  مفھوم حالياً  تتبنى أخرى فاعلة وجھات المانحة والجھات الدولية والمنظمات المتحدة
  .والصمود التكيف

  
: "قدرة النظام أو المجتمع المحلي استراتيجية ا+مم المتحدة الدولية للحد من الكوارث مكتب �

أو المجتمع المعرض للمخاطر على المقاومة واستيعاب آثار الخطر المعين والتكيف معھا 
بما في ذلك عن طريق حفظ وترميم الھياكل  ،منھا في الوقت المناسب وبفعاليةوالتعافي 

 ."الضرورية الوظائفا+ساسية و
  
:والنمو الجفاف لمقاومة للعمل العالمي التحالف  �

66
 العائoت"قدرة ا+سر المعيشية و 

واجھة عدم اليقين والمخاطر من الصدمات وعلى م علىوالمجتمعات المحلية والنظم 
 ًoف بطريقة مستدامة".تكيّ وال التعافيعن  الصمود والتصدي بفعالية للصدمات، فض 

 

: "القدرة على الوقاية من الكوارث وا+زمات وتخفيف حدتھا، والزراعة +غذيةا نظمةم �
التكھن بھا وامتصاصھا واستيعابھا أو التعافي منھا في الوقت المناسب وبطريقة  نفضoً ع

حماية نُظم ُسبل المعيشة في مواجھة التھديدات التي  ذلكويشمل  .تتسم بالكفاءة وا1ستدامة
 .التغذية (والصحة العامة المتصلة بھا)"و ا+غذيةة وتتعرض لھا الزراع

  
: "قدرة الناس والمجتمعات المحلية والبلدان على مقاومة ا+حداث برنامج ا+غذية العالمي �

 ."ھاالمتطرفة والتعافي من
  

"قدرة الناس وا+سر المعيشية والمجتمعات المحلية  الوكالة ا+مريكية للتنمية الدولية: �
ن حدة الصدمات والضغوط والتكيف معھا والتعافي منھا م التخفيف علىنظم الوالبلدان و

 .النمو الشامل" يسرللخطر المزمن وي التعرضعلى نحو يقلل من 
  

: "عملية تحويلية لتعزيز قدرة الرجال والنساء والمجتمعات برنامج ا+مم المتحدة اAنمائي �
تحول في الو ھاوالتعافي من ھامنعو بالصدمات التكھن علىالمحلية والمؤسسات والبلدان 
 تغيير".الأعقاب الصدمات والضغوط و

 
البلدان والمجتمعات المحلية وا+سر  قدرة: "في المملكة المتحدة الدولية التنمية وزارة �

في  ھاإدارة التغيير، عن طريق الحفاظ على مستويات المعيشة أو تحويل علىالمعيشية 
لز1زل أو الجفاف أو الصراعات العنيفة) دون المساس كامواجھة الصدمات أو الضغوط (

 .بآفاق ھذه البلدان والمجتمعات وا+سر الطويلة ا+مد"
  

"قدرة المجتمعات المحلية وا+سر المعيشية على تحمل  مكتب تنسيق الشؤون اAنسانية: �
 الضغوط والصدمات".

  

                                                             
   .الدولية لتنميةا+مريكية ل كالةالوالشركاء الدوليين والمانحين في مجال التنمية شّكلتھا  من 51مما يزيد عن  شبكة 66



 67 |صفحة

 العائoتو المعيشية"قدرة ا+سر  :والصمود التكيفلقدرة على ا لزيادةلتحالف العالمي ا �
واجھة عدم اليقين ومخاطر الصدمات، وعلى الصمود م علىوالمجتمعات المحلية والنظم 

 ًo67ف بطريقة مستدامة".تكيّ وال التعافيعن  والتصدي بفعالية للصدمات، فض
  

 

 

الواردة أعoه.  اتھناك مبادئ مركزية يتردد صداھا في جميع التعريف المصدر، عن النظر بغضو
أو القوة الكامنة لدى ا+فراد والجماعات  بالقدراتعلى التكيف والصمود  القدرة تتعلقأساساً، 

التأقلم والتعافي والتكيف والتحّول في مواجھة صدمات معينة. وھذا  والمؤسسات على الصمود/
. منھا وا1ستفادة الموجودةيعني أن جميع التدخoت في أعقاب أزمة تبدأ بتحديد القدرات والموارد 

أيضا توقع و/أو منع الصدمات، لكن ذلك  القدرة على الصمود والتكيف تعريفات بعض وتشمل
  ليس عنصرا مشتركاً بين ا+مثلة المعروضة ھنا.

  
  المخاطر

تُفھم المخاطر في سياق ا+زمات الممتدة على أن تشمل العناصر التالية، والتي قد تتشابك بطريقة 
الكوارث التي يفتعلھا اAنسان، وا+خطار والكوارث الطبيعية؛ النزاعات والجوانب معقدة/ 

  المتصلة بانعدام ا+من الغذائي؛ والصدمات والضغوط ا1قتصادية. 
  

  الصدمات
تشّكل الصدمات ظواھر طبيعية خطيرة، وأنشطة إنسانية أو ظروف قد تسبب خسارة الحياة، أو 

الصحية، أو أضراراً في الممتلكات، أو فقدان سبل المعيشة إصابات أو غيرھا من اMثار 
68والخدمات، أو اضطرابات اجتماعية واقتصادية أو أضراراً بيئية.

يمكن أن تكون أحداثاً سريعة  
الحدوث، وغير متوقعة وذات آثار سريعة (بما في ذلك الفياضانات، والھزات ا+رضية، وتفشي 

عار ا+غذية)، أو بطيئة الحدوث في طابعھا (بما في ذلك ا+مراض، والنزاعات وزيادات في أس
  الجفاف، والتقلّب في أسعار ا+غذية، والتدھور البيئي). 

  
  الزراعية  ا�سرا�غذية و يمنتج صغار

  
ا+سر الزراعية  أو تشمل اAشارة إلى صغار منتجي ا+غذية أنھذه الوثيقة، يقصد  +غراض

الصغيرة والعاملين في مجالي الزراعة وا+غذية والصيادين  المزارعين من أصحاب الحيازات
والفقراء في المناطق الحضرية  ا1 يملكون أرض منالتقليديين والرعاة والسكان ا+صليّين و

).2009( العالمي ءوالنساء والشباب. ويتوافق ھذا مع الفئات المحددة في وثيقة إصoح لجنة الغـذا
69

  
  
  حماية ا9جتماعيةال

تشكل الحماية ا1جتماعية إضافة جديدة نسبياً إلى جدول أعمال سياسات التنمية، غير أنھا انتشرت 
بسرعة من حيث ا+طر المفاھيمية، والتأثير على السياسات، وتخصيصات الميزانية، والبرامج 

ولذا والتغطية. ويُعزى أحد اسباب شعبيتھا إلى أنھا تتطرق إلى الفقر والھشاشة بصورة مباشرة، 
تُقيّم آثارھا بصورة فورية ودائمة على أنھا إيجابية. توجد تعريفات عديدة للحماية ا1جتماعية. 
 ًoويرّكز معظمھا على إدارة المخاطر ومساعدة الفقراء، في حين يضيف بعضھا بعداً متص

                                                             
  .2013. 8 الصفحة ،Sahel and West Africa Regional Roadmap -  والصمود التكيفلقدرة على ا لزيادةلتحالف العالمي ا 67
 68 framework for analysis and action to build community . From vulnerability to resilience: A 2011Pasteur, K. 

resilience. Rugby: Practical Action.  
  ./e.pdf7197/k018ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting: على متاح 69
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ر فريق بالحقوق. ولمزيد من النقاش والتعريفات المقترحة لھذا المصطلح، تُرجى العودة إلى تقري
الخبراء الرفيع المستوى المعني با+من الغذائي والتغذية بعنوان الحماية ا1جتماعية من أجل ا+من 

70الغذائي.
  

 
  الضغوط

مقارنةً بالصدمات، تشكل الضغوط أحداثًاً ذات وقع أصغر وعوامل موسمية تقّوض سبل المعيشة، 
والنزاعات المحددة الموقع، وانعدام بما في ذلك البطالة، وتقلبات ا+سعار، والصحة السيئة، 

71ا1ستقرار السياسي، وزيادات في عدد السكان أو التغيير التدريجي في الظروف المناخية.
  

  
  التقّزم

يعني قصر القامة بالنسبة إلى العمر؛ وھو مؤشر عن سوء التغذية المزمنة ويُحتسب بمقارنة 
  ال ذات تغذية جيدة وسليمي الصحة.الطول بالعمر لدى طفل با1ستناد إلى عينة من ا+طف

  
  النھج المزدوج المسار

إن النھج المزدوج المسار، الذي ترّسخ في ممارسة منظومة ا+مم المتحدة وتّم إقراره كأحد مبادىء 
روما لrمن الغذائي العالمي المستدام، يتطلّب إيoء انتباه خاص وطارىء إلى التدخoت في ا+جل 

سواء لمعالجة مسألة انعدام ا+من الغذائي وسوء التغذية. وفي ھذا النھج، القصير والطويل على ال
من الھام التشديد على أن "ا+جل الطويل" 1 يعني بدء اAجراءات في المستقبل، أو بعد إنجاز 
اAجراءات في ا+جل القصير. بل أن ھذين النوعين من التدخoت، أو "المسارات" يجب أن يُتخذا 

عضھما وعلى نحو منسق للنجاح في مكافحة الجوع، واAعمال المطرد للحق في بالتزامن مع ب
72غذاء كاف.

  
  

  التغذية الناقصة
تصف حالة ا+شخاص التي 1 تضم متحصoتھم الغذائي سعرات حرارية كافية (الطاقة) لتلبية 

ذية، وھو حاجاتھم الفيزيولوجية الدنيا. ويقيس ھذا المصطلح قدرة البoد على الحصول على ا+غ
  يتأتى عادة عن الموازنات الغذائية التي تعّدھا منظمة ا+غذية والزراعة لrمم المتحدة.

  
  الوزن الناقص

إنه الھزال أو التقزم، أو اAثنان معاً، يجري قياسھما بمقارنة الوزن للعمر لدى طفل با1ستناد إلى 
  عيّنة من ا+طفال ذات تغذية جيدة وصحة سليمة.

  
  الھشاشة

ي الھشاشة أموراً مختلفة لشخاص مختلفين؛ وتوجد تعريفات عديدة للھشاشة، إنما يبدو أن ما تعن
من توافق في اMراء حول تعريفھا أو قياسھا. لكن وبصورة عامة، الھشاشة ھي احتمال أن يكون 
+ي شخص، في وقت محدد في المستقبل، مستوى من الرفاه دون معيار أو قياس مرجعي معيّن. 

من النقاش ولoطoع على التعريفات المقترحة لھذا المصطلح، تُرجى العودة إلى تقرير لمزيد 

                                                             
 70 . Social protection for food security. 2012Food Security and Nutrition (HLPE).  High Level panel of Experts on

Committee on World Food Security, Rome.: 

-4-Report-http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE

).  .pdf2012June_-Social_protection_for_food_security  

 71 . op. cit..2011Pasteur, K.   

) Available at: 2013the Global Strategic Framework for Food Security and Nutrition .(أُنظر  72 

_EN.pdf.2/gsf/GSF_Version_1213http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs  
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فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني با+من الغذائي والتغذية بعنوان الحماية ا1جتماعية من أجل 
73ا+من الغذائي.

  
  

  الھزال
افق عادة بالمجاعة و/أو يشير إلى عملية أخيرة وحادة أّدت إلى خسارة كبيرة في الوزن، تتر

المرض. ويُحتسب الھزال عبر مقارنة المؤشر التغذوي للوزن بالنسبة إلى العمر أو استدارة الجزء 
الوسطي من الذراع ا+على لدى ولد با1ستناد إلى عيّنة من ا+طفال ذات تغية جيدة وبصحة سليمة. 

لمعيار ا1نحراف عن متوسط الوزن بالنسبة للسن لدى عينة  2وھو يُعّرف تقنياً بأنه تحت أقل من 
  من ا+طفال. وغالباً ما يُستخدم لتقييم حّدة الحا1ت الطارئة +نه متصل اتصا1ً شديداً بالوفيات 
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