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ي إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية ف

ظل األزمات الممتدة



Background  الخلفية

للعمل األطراف المعنية المنتدى الدولي والحكومي األشمل لجميع: لجنة األمن الغذائي العالمي

.معا لضمان تحقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع

قتصادي المجلس االوترفع اللجنة سنوياً تقارير إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة من خالل

.واالجتماعي، وإلى مؤتمر منظمة األغذية والزراعة

ينتج عنها توصيات وتوجيهات طوعية



Background  الخلفية

باألمن الغذائي فريق الخبراء الرفيع المستوى المعنيتستند على تقارير علمية وأدلة يُعِدها

والتغذية

دعم تقني من الفاو و برنامج األغذية العالمي و ايفاد

 جلسات مفاوضات طويلة

Voluntary Guidelines on the 
Responsible Tenure of land, 
fisheries, and forests

المبادىء التوجيهية الطوعية حول 

الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي و 

مصائد األسماك والغابات 

Principles for Responsible
Agricultural Investment

المبادىء الخاصة باإلستثمارات

الزراعية المسؤولة

Framework for Action for Food 
Security and Nutrition in 
Protracted Crises (FFA)

إطار العمل بشأن األمن الغذائي و التغذية 

في ظل األزمات الممتدة



Background  الخلفية

 في المنتدى رفيع المستوى حول األزمات2012بدأ النقاش حول اإلطار عام

الممتدة
High Level Expert Forum on Protracted Crises

٢٠١٥و المصادقة عام ثالث أعوام من المفاوضات

ذاء وفد قادت العربية لحماية الطبيعة و الشبكة العربية للسيادة على الغ

وأعطت المجتمعات المتضررةالمجتمع المدني العالمي في المفاوضات

الفرصة في وضع األولويات

و كانت في اللجنة التوجيهية و التقنية لعملية تكوين اإلطار



Character of the Framework طابع اإلطار

على المدى الطويلالتنمية بناء الصمود و   +الربط بين المساعدة اإلنسانية الفورية 1.

.  االسهام في احالل السالم العادل المستدام+

Humanitarian Assistance + Development and resilience building +Just and 
Sustainable Peace building

نعدام األمن نهج ال يكتفي ببناء الصمود ، بل يتضمن ضرورة النظر الى األسباب الجذرية ال2.

الغذائي في ظل األزمات الممتدة

Resilience +Root causes to food insecurity

.ومنعهـا من الحدوثاحتواء الكـوارث واألزمات و التأهـب لهـا : بناء القدرة على الصمود 3.

Resilience includes absorption and prevention



Intended Users الجهات المستهدفة

يــة أو يســتهدف  اإلطار جميــع األطراف الذيــن لهم دور في تحسـيـن األمن الغــذائي والتغذ

.  فيهـماالتأثـير
Stakeholders that improve or impact food security

 المؤسسات العامة والسلطات المحلية؛ : المسؤولية الرئيسـية للدول

المنظمات الحكومية الدولية و اإلقليمية؛

 السلطات التقليدية؛

الجهات الفاعلة في مجاالت السياسة وحفظ السالم وبناء السالم؛

المؤسسات المالية والجهات المانحة والصناديق؛

 منظمات المجتمع المدني و اتحادات منتجي الغذاء

 المؤسسات البحثية والجامعات ومنظمات اإلرشاد؛

 القطاع الخاص؛

 منظمات المستهلكين/المجتمعات المحلية المتضررة



Structure of the principles  تركيبة المبادىء

المبادىء الجزء

1,2  Address–الحرجة معالجة التجليات
Critical Manifestations 

ربط العمل اإلغاثي بالتنموي

3,4,5,6,7,8  Adapt-التكيف مع تحديات محددة 
to specific challenges 

حماية المجتمعات و معالجة تحديات 

محددة

9,10,11 -المساهمة في حل األسباب الكامنة

Contribute to resolving 
underlying causes

بناء السالم العادل و المستدام



Principle 1  مبدأ

واإلنمائيـة+ مواءمـة اإلجـراءات اإلنسـانية 

 نتاجيــة وتعزيز الوصــول إلى المــوارد اإلالنظـم الغذائيـة المحليـة تقوية
وإلى االســواق المحلية بشكل يراعي حاجات صغار المنتجين

لتنفيذ واسـتخدام المنظمـات المحليـة في االمشتـريات المحليـة تشـجيع

 اإلقليمية و المحليةاإلحتياطات الغذائية إنشاء أو تعزيز

 و شـبكات األمان القابلــة للتوقــع برامـج الحماية االجتماعيةدعـم

 والحـد مـن اآلثار و المخاطرالوقايـة والتأهـب االستثمار في

 المدى سواء علىللنازحين و المضيفين معالجة األثرعلى األمن الغذائي
القصير و الطويل



Principle  2مبدأ

التركيز على الحاجات التغذوية
 في سياســات وبرامــج إدراج أهــداف ومــؤشرات ذات صلــة بالتغذيــة

األمن الغذائي والزراعــة؛

 اعة و الصحة الزر) تنفيذ السياسات المراعية للتغذية في القطاعات المختلفة
(و الحماية اإلجتماعية و التعليم

 نع عـلى امتـداد كامل سلسة الغذاء لمالسـالمة الغذائية تعزيـز سياسـات
التلوث واألمــراض التــي تنقلهــا األغذية أثنـاء األزمـات الممتـدة 

 تحسين من منتجـي األغذيـة و المستهلكين لتعزيز قـدرات المنظمات المحلية
سالمة األغذية

 عات النساء الحوامل و المرضإيالء إهتمام لإلحتياجات الغذائية الخاصة في
و األطفال  والرضع و كبار السن و ذوي االعاقة



Principle  3مبدأ

الوصول الى السكان المتضررين

جميــع إلى المجتمعـات المحليـة المتضررة فيتيسيـر الوصـول السريع واآلمن

النـزاع و اإلحتـالل و اإلرهـاب و الكـوارث حـاالت 

 ولي، ال تتـماشى مـع القانون  الـداإلمتنـاع عـن اتخـاذ تدابـير أحاديـة الجانـب و

ــا وتعـرض األمـن الغـذائي والتغذيـة للخطـر كـا ينـص على ذلــك إعــالن روم

1996لعــام 

 السياسي أو اإلقتصاديعدم استخدام األغذية كوسيلة للضغط

 من المتمثلة في الحياد و عدم االنحياز و تعزيز سالمة و أالمبـادئ اإلنسـانيةاتبـاع

األشخاص الذين يقدمون المساعدات



Principle  4مبدأ

، ضمـان حماية المتضرريـن في األزمـات الممتـدة

 خاصة حقـوق اإلنسان و أحــكام القانــون اإلنســاني الــدولي، احتـرام

اتفاقيات جينيف و بروتوكوالتها االضافية

 ي في النظر في آثار سياساتها على األمن الغذائينبغـي للـدول و األطـراف

لة و امكانية اتخاذ إجرائات ذات صاألقاليم و البلدان األخرى المتضررة

لمعالجتها



Principle  5مبدأ

والمشاركةو تعزيز المساواة تمكين النســاء ومنظماتهم 

 بحسب الجنــس والعمــر، باسـتخدام البيانـات المفصلة القيـام

  إلى الموارد اإلنتاجية واألصول والخدمـات وفــرص ضمان وصــول النســاء

توليــد الدخــل، 

اريع ودعم المشتصميــم وتنفيــذمعــارف النســاء وقدراتهــن فيتعزيز و إستخدام

السياسات

دعـم األسر التي تعيلها النسـاء واألطفـال والمنظمات النسائية



Principle  6مبدأ

التحليالت الشاملة القائمة على األدلة 

 في الدراسات و تحليــالت و مؤشرات لألمن الغذائي والتغذيـة إدراج

التقيمات العامة

 ط إلنعدام األمن الغذائي و ليس فقالمحددة العوامل األساسية البحث عن

العوارض

 ملك للبلدان أن تكون البحوثCountry owned لالستفادة منهامتاحة و

زيادة االستثمار في تحسين نطاق البيانات و نوعيتها و توافرها



Principle  7مبدأ

تعزيز ملكية الدول والتشاركية والمساءلة

مع السياسات و االجراءات الوطنية موائمة مشاريع و برامج الداعمين •

جيع في صنع القرار و توصيل المعلومات لهم وتشادماج المجتمعات المتضررة •

عمليات المساءلة 

و ائي منابر وطنية تجمع األطراف المختلفة المعنية باألمن الغذتقوية و انشاء •

.استخدامها للتنسيق و وضع خطط طوارىء و المراقبة و التنفيذ



Principle  8مبدأ

تعزيز التمويل الفعال

و متعددة السنواتعم آليات تمويل مرنة و قابلة للتنبوء د

 و آليات الدارة المخاطراستخدام مؤشرات اإلنذار المبكر

لية الى مناطق االزمات و عدم منعهاتيسير تنقل التحويالت الما

 عن الدول المتضررة تخفيف او ازالة أعباء المديونية



Principle  9مبدأ

المالعمل بنهج يراعي حساسية األزمات والمساهمة في بناء الس

ضمان أن الدعم و  التدخالت ذات الصلة بالغذاء ال تفاقم النزاع

 المبادرات المحلية الحالل السالمدعم

 السالممعالجة االمن الغذائي  في استراتيجيات وعمليات حفظ و  بناءالتأكد من

.  حتى ال يتدهور الوضع مجددا بعد توقف المساعدة اإلنسانية



Principle  10مبدأ

إدارة الموارد الطبيعية 

زاف في استال تساهمضمان أن المساعدات االنسانية و سبل تكيف المجتمعات •

الموارد الطبيعية 

ادارة الموارد الطبيعية آليات عادلة و تشاركية لمناقشة تشجيع •

المتدهورةاعادة تاهيل الموارد •

خاصة لصغار المزارعيندعم التكيف مع التغير المناخي•

ة و االلتزام بحق أفراد السكان المتضررين من الوصول الى مواردهم الطبيعي•

استخدامها  



Principle  11مبدأ

تعزيز فعالية الحوكمة الوطنية و المحلية

 د على لتجنب خلق اعتمادعم و رفع قدرات المؤسسات الوطنية و المحلية

المنظمات الدولية

 االبتكار دعم

 ةفي مجالي األمن الغذائي و التغذيالحوكمة و محاربة الفساد تعزيز



استنتاجات

 نحتاج الى استجابات شاملةComprehensive

و االستجابات الشاملة تحتاج الى

برامج متكاملة متعددة األطراف كٌل حسب اختصاصه

م معها ال يمكن لطرف واحد تطبيق كل المبادئ و لكن يمكن و يجب التناغ

Coherence

 إرادة و إدارة من الحكومات



الخطوة القادمة

 في روما٢٠٢٠مراقبة تطبيق و استخدام االطار عام

Global Thematic Event 2020 in Rome 

 لتحضير عضو في اللجنة التقنية ل( مريم الجعجع)العربية لحماية الطبيعة

لهذا الحدث

طار سيتم تجميع مساهمات من العالم حول مبادرات تنشر و تستخدم هذا اال



التوصيات

.رفع نتائج هذا االجتماع كمبادرة عربية للتحدث عن هذا اإلطار: أوال

الى خطة تحريك و تنشيط األطراف الفاعلة في اإلقليم لتحويل اإلطار: ثانيا

.عملية

و السؤال كيف يمكننا أن نفعل هذا؟


