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قائمة االختصارات والرموز
$  دوالر أميركي

  مقصد )تابع ألحد أهداف التنمية المستدامة(
→  مؤّش
§  ماّدة
¶  فقرة 

AJK  آزاد جامو وكشمير
ANFS  الشبكة العربية للسيادة على الغذاء

APN  العربية لحماية الطبيعة
AP I  الملحق )البروتوكول( األّول اإلضافي إلى اّتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعّلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسّلحة )البروتوكول األّول(

AP II   الملحق )البروتوكول( الثاني اإلضافي إلى اّتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 المتعّلق بحماية ضحايا المنازعات المسّلحة غير الدولية )البروتوكول الثاني(
CEDaW  اّتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة )سيداو(

CESCR   اللجنة المعنّية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
CFA  االّتفاق اإلطاري للتسوية

CFS  لجنة األمن الغذائي العالمي التابعة لألمم المّتحدة
CPDE  شراكة منّظمات المجتمع المدني من أجل فّعالية التنمية

CRC  لجنة حقوق الطفل
CSM  آلية المجتمع المدني والشعوب األصلية للعالقات مع لجنة األمن الغذائي العالمي التابعة لألمم المّتحدة

CSO  منّظمة مجتمع مدني
ECOSOC  المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المّتحدة

ESCWA  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة لألمم المّتحدة )اإلسكوا(
ETO  التزام خارج والية الدولة

ETS  مجموعة المعاهدات األوروبية
EU  االّتحاد األوروبي

FAO  منّظمة األغذية والزراعة لألمم المّتحدة
FARC-EP  القّوات المسّلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي

FFA  إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة
FSC  مجموعة األمن الغذائي
FSN  األمن الغذائي والتغذية

GC  تعليق عام
GC I  اّتفاقية تحسين حال الجرحى والمرضى بالقّوات المسّلحة في الميدان، 1949 )اّتفاقية جنيف األولى(

GC II  اّتفاقية تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القّوات المسّلحة في البحار، 1949 )اّتفاقية جنيف الثانية(
GC III  االّتفاقية المتعّلقة بمعاملة أسرى الحرب، 1949 )اّتفاقية جنيف الثالثة(

GC IV  االّتفاقية بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب، 1949 )اّتفاقية جنيف الرابعة(
GLTN  الشبكة العالمية ألدوات األراضي

GR  توصية عاّمة
GUPAP  منتدى غّزة للزراعة الحضرية وشبه الحضرية

HCT  فريق ُقطري للعمل اإلنساني
HDPN  الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية وبناء السالم

HIC-HLRN  شبكة حقوق األرض والسكن - التحالف الدولي للموئل
HLPF  المنتدى السياسي رفيع المستوى

HRC  مجلس حقوق اإلنسان
HRP  خّطة االستجابة اإلنسانية

ICC  المحكمة الجنائية الدولية
ICCPR  العهد الدولي الخاّص بالحقوق المدنية والسياسية  

ICESCR   العهد الدولي الخاّص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ICJ  محكمة العدل الدولية

ICL  القانون الجنائي الدولي
IDP  نازح داخلًيا

IDRL  القوانين الدولية الخاّصة باالستجابة للكوارث
IFAD  الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

IHL  القانون الدولي اإلنساني
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ILC  لجنة القانون الدولي
ILC 1991  مشروع قانون الجرائم الُمِخلَّة بسلم اإلنسانية وأمنها )مع الشروح(، تقرير لجنة القانون الدولي الصادر خالل دورتها الثالثة واألربعين، 1991

IMTFE  المحكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى
IMTN  ميثاق المحكمة العسكرية الدولية )ميثاق نورمبرغ(

INGO  منّظمة دولية غير حكومية
IOK  كشمير التي تحتّلها الهند

IWGC  مجموعة العمل الدولية المعنّية بالنزاع
MAKAAM  ماهيال كيسان أديكار مانش

NAFSO  منّظمة التضامن الوطنية لمصائد األسماك )نافسو(
NGO  منّظمة غير حكومية

OECD’s DAC  لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنّظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
PCFS  التحالف الشعبي للسيادة الغذائية

PCWG  مجموعة العمل المعنّية باألزمات الممتّدة
PSM  آلية القطاع الخاّص

R&R  المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحّق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني
RBAs  الوكاالت التي تّتخذ من روما مقرًّا لها )منّظمة األغذية والزراعة لألمم المّتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العالمي(

RES  قرار
Rpf  االحترام، والحماية، واإلعمال

RtFN  حّق اإلنسان في الحصول على غذاء وتغذية كافَيْين
RtFG  الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال المّطرد للحّق في غذاٍء كاٍف في سياق األمن الغذائي الُقطري

RTL  قانون تحديد التعريفة على األرّز
SDG  هدف التنمية المستدامة

SIDECO  شركة سيكوغون للتطوير
SOFI  حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم

SSF Guidelines  الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصائد األسماك صغيرة النطاق في سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر
SWAGEN  منّظمة “الدعم للنساء في الزراعة والبيئة”

The Hague  الئحة الهاي للعام 1907: )المواد 46، 47، 52، 55 42-56 كما ورَد في المبدأ 1 أعاله(.
االّتفاقية )الرابعة( المتعّلقة بقوانين وأعراف الحرب البّرية وملحقها: الالئحة المتعّلقة بقوانين وأعراف الحرب البّرية )الئحة الهاي للعام 1907(

UAE  اإلمارات العربية المّتحدة
UCLG  منّظمة الُمُدن واإلدارات المحّلية المّتحدة

UDHR  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
UK  المملكة المّتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

UN  األمم المّتحدة
UNCAC  اّتفاقية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد

UNCHR  لجنة األمم المّتحدة لحقوق اإلنسان )حّل محّلها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المّتحدة(
UNCRC  اّتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم المّتحدة

UNDAF  إطار عمل األمم المّتحدة للمساعدة اإلنمائية
UNDRoP  إعالن األمم المّتحدة المتعّلق بحقوق الفاّلحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية

UNDRIP  إعالن األمم المّتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية
UNGA  الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة

UN-HABITAT  برنامج األمم المّتحدة للمستوطنات البشرية
UNHCR  مفّوضية األمم المّتحدة لشؤون الالجئين

UNHRC  مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المّتحدة
UNRWA  وكالة األمم المّتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(

UNSC  مجلس األمن التابع لألمم المّتحدة
UNS-CHR  اللجنة الفرعية التابعة لألمم المّتحدة لمنع التمييز وحماية األقّليات

US/USA  الواليات المّتحدة األميركية
USAID  وكالة الواليات المّتحدة للتنمية الدولية

USGS  مصلحة المساحة الجيولوجية في الواليات المّتحدة
VGGT  الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومصائد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني

WCDRR  مؤتمر األمم المّتحدة العالمي المعني بالحّد من مخاطر الكوارث
WFP  برنامج األغذية العالمي
WHO  منّظمة الصّحة العالمية
WTO  منّظمة التجارة العالمية
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الملّخص السياسي

شهَد العقُد الماضي زيادًة ملحوظة في عدد األزمات الممتّدة. وأصبَح عدُد 
النازحين في العالم اآلن أعلى مّما كاَن عليه في العام 2010 بحوالى ٪80،1 
في حين بلَغ النزوح الداخلي أعلى مستوياته على اإلطالق.2 غالًبا ما تؤّدي 
األزمات الممتّدة إلى انهياراٍت حاّدة في الُنُظم الغذائية، مع مستويات قصوى 
من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية والجوع. ازداَد حالًيا عدد األشخاص 
العام  مع  مقارنًة  مليون شخص  بنحو 60  التغذية  نقص  ُيعانون من  الذين 
2014، وُيعزى ذلك بالدرجة األولى إلى تزايد عدد النزاعات؛3 إذ يعيش معظم 

األشخاص الذين ُيعانون من نقص التغذية في بلدان تخوض النزاعات.4

ولطالما تعرقَل النقاش المعّمق حول األمن الغذائي في األزمات الممتّدة في 
المنّصات المعنّية بالسياسات الغذائية، وذلك ألنَّ العديد من األزمات الممتّدة 
سواء   - فريدة  تحّديات  تطرُح  السياقات  هذه  لكنَّ  سياسية.  حلواًل  تتطّلب 
من حيث مّدة انعدام األمن الغذائي أو من حيث تعقيد التدخُّالت العالجية 

المالئمة – وتقتضي بالتالي حلواًل فريدة.

ما هي األزمة الممتّدة؟

العالمي  الغذائي  الممتّدة في لجنة األمن  ما ِمن تعريٍف مّتفق عليه لألزمة 
التابعة لألمم المّتحدة، على الرغم من أنَّ العديد من الجهات الفاعلة قد بدأت 
بتحديد مفهوم هذا المصطلح واستخدامه، إلى جانب مصطلحات أخرى ذات 
صلة، مثل النزاع الممتّد وحالة الطوارئ الممتّدة. وفي حين لم يتّم التفاوض 
على أيِّ تعريٍف إلزامي، ثّمة عدٌد من الخصائص المشتركة بين العديد من 

األزمات الممتّدة:

استمرار دوافع األزمة وآثارها 	t
ل إلى الحّل التحّديات التي َتحول دون التوصُّ 	t

تغيُّر دوافع األزمة 	t
فترات متقّطعة بين اشتداد األزمة والهدوء النسبي  	t

ضعف الحوكمة 	t
العجز عن تطبيق القانون الدولي 	t

األثر السلبي المتزايد على الخدمات العاّمة األساسية 	t

تشمل أبرز آثار األزمات الممتّدة على الوصول إلى الغذاء، والتغذية، والسيادة 
على الغذاء:

مستويات قصوى من انعدام األمن الغذائي 	t
انهيار النظام الغذائي الذي يؤّدي إلى االعتماد على المعونة  	t

الغذائية
الُنُظم المعيشية الهّشة أو غير المستدامة 	t

اختالل اإلنتاج الغذائي المحّلي 	t

ومن شـأن كّل أثر من هذه اآلثار أن يتسّبب بتفاقم األزمة.

طوارئ.  حالة  أو  أزمة  وقوع  إلى  الظروف  من  متنّوعة  مجموعٌة  تؤّدي  قد 
يمكن أن تشمل السياقات الشائعة لألزمات الممتّدة ظرًفا واحًدا أو أكثر من 

الظروف التالية:

أنظمة العقوبات 	t
النزاع واالحتالل والحرب 	t
النزوح وتوافد الالجئين 	t

الكوارث البيئية المستمّرة أو المتكّررة 	t
األزمات المالية الدورية 	t

األوبئة والجوائح 	t
ال تّتصف األزمات الممتّدة بطول أمدها فحسب، إّنما أيًضا بالتعقيدات التي 
تنطوي عليها. غالًبا ما تحتوي األزمات الممتّدة على أزماٍت متكّررة ومتعاقبة. 
وكثيًرا ما تكافح البلدان والمناطق في هذه السياقات للتعافي من هذه األزمات 
التأهيل نتيجة مرحلة أخرى  الثانوية، إذ تتأّخر جهود إعادة اإلعمار واإعادة 

من األزمة.

تشهد  التي  المناطق  في  الشعبية  المنّظمات  تحّركت  عديدة،  سنوات  طوال 
لجنة  تبنَّت   ،2012 العام  في  الحيوية.  القضية  هذه  على  للتركيز  نزاعات 
األمن الغذائي العالمي هذه األولوية وأطلَقت آليًة إلنشاء إطار عمل يهدف 
إلى توجيه الُنُهج الشاملة لألمن الغذائي في هذه الظروف، وقد احُتِفَل بهذا 
اإلنجاز باعتباره انتصاًرا آللية المجتمع المدني والشعوب األصلية )آ.م.م./
الممتّدة  باألزمات  المعنّية  العمل  مجموعة  اجتمعت  المدني(.  المجتمع  آلية 
لتمثيل آلية المجتمع المدني في عملية التفاوض حول إطار العمل التي داَمت 
المتضّررة  البلدان  َل باإلجمال من  الذي تشكَّ الفريق،  3 سنوات. ولعَب هذا 
من النزاعات، دوًرا محورًيا في الصيغة النهائية لـ«إطار العمل بشأن األمن 
الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة« )إطار العمل(،5 وهو مجموعة 
من أحد عشر مبدأ جرى اعتمادها كمبادئ توجيهية في العام 2015 للدول 
والجهات الفاعلة األخرى في تصميم وتنفيذ استجابات شاملة لألزمات الطويلة 

األمد.

تشكيل مجموعة العمل المعنّية باألزمات الممتّدة وتأثيرها

المعنّية  الدولية  العمل  مجموعة  ُأنشئت  المدني،  المجتمع  آلية  تشكيل  قبل 
بالنزاع في العام 2003 من ِقَبل »العربية لحماية الطبيعة« ومنّظمة التضامن 
الوطنية لمصائد األسماك )نافسو(، داعيًة إلى االعتراف بالنزاع كأولوية في 
تتَّخذ  التي  الوكاالت  ذلك  في  بما  الغذائية،  بالسياسات  المعنّية  المنّصات 
من روما مقرًّا لها، أي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنّظمة األغذية 
والزراعة، وبرنامج األغذية العالمي. ُعِقَد االجتماع الرسمي األّول لمجموعة 
العمل الدولية المعنّية بالنزاع في كينيا في العام 2007، بالشراكة مع منّظمة 

.»Brot für die Welt« »توفير الخبز للعالم«

عندما تشّكلت آلية المجتمع المدني، قّدمت منّصًة لـمجموعة العمل الدولية 
المعنّية بالنزاع، فُأنشئت مجموعة العمل المعنّية باألزمات الممتّدة. انَضمَّت 
نحو 150 منّظمة إلى مجموعة العمل المعنّية باألزمات الممتّدة، وجلَبت معها 
وجهات نظر من مروحة واسعة من األزمات الممتّدة السياسية والبيئية. شارَك 
ممّثلو المجتمعات المحّلية التي ُتعاني من أزمات ممتّدة في اللجنة التوجيهية 
األمن  لجنة  لدى  الممتّدة  باألزمات  المعني  المستوى  الرفيع  الخبراء  لمنتدى 
الغذائي العالمي، وقادوا فريق التفاوض لدى آلية المجتمع المدني خالل عملية 
إعداد »إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة«، 
من  سنواٍت  بعد  األولى  وللمرَِّة  واآلن،  التقنية.  الصياغة  فريق  في  وشاركوا 
الضغط والمناصرة الحثيثة، تّم االعتراف بأولوياتهم في الوكاالت التي تّتخذ 

من روما مقرًّا لها.

شمَل ممّثلو »آلية المجتمع المدني« في المفاوضات كالًّ من: »العربية لحماية 

http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
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تقرير آلية المجتمع المدني والشعوب األصلية حول استخدام وتطبيق إطار العمل بشأن
األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة، الصادر عن لجنة األمن الغذائي العالمي 

ومنّظمة  )نافسو(،  األسماك  لمصائد  الوطنية  التضامن  ومنّظمة  الطبيعة«، 
»الدعم للنساء في الزراعة والبيئة« في أوغندا، والجمعية العراقية للدفاع عن 
حقوق المستهلك، ومنّظمة حواء في السودان، ومنتدى غّزة للزراعة الحضرية 
وشبه الحضرية، وتحالف نساء زمبابوي، ولجان اإلغاثة الزراعية الفلسطينية، 
واّتحاد لجان العمل الزراعي – غّزة، ومركز أبحاث األراضي - القدس في 
فلسطين، و«أغروسوليداريا« كولومبيا، واّتحاد التعاونيات الزراعية في اليمن، 
واالّتحاد الوطني للصّيادين الحرفيين في تشيلي، والمجموعة المعنّية بالسيادة 
على  للسيادة  العربية  والشبكة  نيكاراغوا،  في  والتغذية  الغذاء  على  واألمن 
والسكن  األرض  حقوق  وشبكة  الغذائية،  للسيادة  الشعبي  والتحالف  الغذاء، 
والتحالف  الهنود،  لمعاهدات  الدولي  والمجلس  للموئل،  الدولي  التحالف   -
الصّيادين،  لشعوب  العالمي  والمنتدى  المتنّقلة،  األصلية  للشعوب  العالمي 
ورابطة النساء الدولية للسالم والحّرية، ومنّظمة أوكسفام، ومرصد أقّل البلدان 
نموًّا، ومنّظمة »أكشن إيد«، ومنّظمة »كاريتاس«، ومنّظمة الرؤية العالمية. 

لعَب هؤالء الممثّلون دوًرا حيويًا في إيصال احتياجات المجتمعات 
التي تُعاني من أزمات ممتّدة إلى آذان صانعي القرار. خالل 

المفاوضات، نظََّم أعضاء مجموعة العمل المعنيّة باألزمات الممتّدة 
سلسلةً من االجتماعات مع أعضاء لجنة األمن الغذائي العالمي 

والمشاركين لتقديم شهادات مباشرة عن األزمات الممتّدة التي كانوا 
يشهدونها، من أجل المساعدة في صياغة القِيَم والمكّونات التي تندرج 

ضمن »إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات 
الممتّدة”.

ُيعتَبر »إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة« 
فريًدا من حيث تركيزه على معالجة وحّل ومنع األسباب الكامنة وراء األزمات 
الممتّدة، وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية اللذين ُتسبِّبهما غالًبا. تستند هذه 
الوثيقة إلى إطار حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الذي ُيَعّد أساسًيا لتحقيق 
هذه األهداف ولضمان المساءلة والتعويض للمتضّررين من األزمات. وعلى 
القدرة على مواجهة  بناء  بأنَّ  العمل  القدر من األهمية، يعترف إطار  نفس 
ز قدرة الشعوب على منع وقوع األزمات، وليس مجّرد  األزمات يجب أن ُيعزِّ
التأّهب لها أو استيعابها. وكما تؤّكد المجتمعات المتضّررة من األزمات، ال 
للحؤول  ينبغي دعمها  التكيُّف معها، بل  أو  ينبغي تركها لمواجهة األزمات 

دون إعادة نشوء 

األزمات وتحقيق التعافي والتنمية الفّعاَلْين.

أُِعدَّ إطار العمل قبل نشوء الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية وبناء 
المنّصات  في  الثالثي«(  الترابط  بـ«نهج  أيًضا  )المعروف  السالم 
السياساتية األخرى. وفي حين ما زاَل الترابط الثالثي غير واضح في 
معالجته للدوافع األساسية وااللتزامات المتعّلقة بحقوق اإلنسان، يحتفظ 
كيفية  الصريحة حول  توجيهاته  معّينة من خالل  بميزٍة  العمل  إطار 

تحقيق االّتساق بين الجهود اإلنسانية واإلنمائية وجهود بناء السالم.

ال بّد من تحديد »ركيزة السالم« التي ُتروِّج لها جهات فاعلة كثيرة في 
منّصات السياسات إلى جانب المجتمع المدني والمجتمعات المتضّررة. 
بالنسبة إلى مكّونات آلية المجتمع المدني، ال يقتصر تعريف السالم 
على االستقرار على المدى القصير أو غياب العنف، وينبغي تصميم 
جهود بناء السالم لدعم حقوق الشعوب المتضّررة من األزمات، بما 
في ذلك الحّق في العدالة. فمن شأن ذلك أن يضمن استمرارية السالم 
وقدرته على تحقيق المصالحة الحقيقية والتماسك االجتماعي والتنمية.

يوّفر إطار العمل أساًسا تشتّد الحاجة إليه بالنسبة إلى لجنة األمن 
أجل  من  بالسياسات  المعنّية  األخرى  والمنّصات  العالمي  الغذائي 
والعمليات  والمّتسقة  الشاملة  االستجابات  وتحديد  مناقشة  تحسين 
وبناء  النزاعات  لحّل  بالسياق  الخاّصة  والطرائق  لتحقيقها  المطلوبة 

السالم.
يهدف هذا التقرير إلى استكمال التقييم الذي تقوده لجنة األمن الغذائي العالمي 
لتطبيق »إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة« 

من خالل تقديم أفكار من منّظمات المجتمع المدني حول:

-  تطبيق )أو عدم تطبيق( إطار العمل وأخذه في االعتبار ضمن 
قرارات السياسات واإلجراءات المّتخذة في بلدانهم التي ُتعاني من 

أزمات ممتّدة؛
-  العوائق والتحّديات الرئيسية التي َتحول دون استخدام إطار العمل 

وتطبيقه؛
-  خبرات منّظمات المجتمع المدني في الضغط والمناصرة من أجل 

تطبيق إطار العمل؛
مسبًقا  القائمة  وااللتزامات  والموجبات  العمل  إطار  بين  االّتساق    -
توجيه  في  المساعدة  أجل  من  للدول،  الُملِزمة(  وغير  )الُملِزمة 

المناصرة إلطار العمل ورصد تطبيقه؛
-  توصيات إلنشاء أداة لرصد إطار العمل؛

-  توصيات إلى لجنة األمن الغذائي العالمي وأعضائها والمشاركين 
تعزيز  سبيل  في  األخرى،  الفاعلة  الجهات  جانب  إلى  فيها، 

استخدام إطار العمل؛
-  الموارد التي من شأنها أن ُتساِعد في تعزيز تطبيق إطار العمل.

فّعال ولم  العمل بشكٍل  ُينفَّذ إطار  لم  إقراره،  بعد مرور خمس سنوات على 
ُيستخَدم لتوجيه العديد من السياسات أو اإلجراءات، على الرغم من الزيادة 
الملحوظة في األزمات السياسية والبيئية التي يسعى اإلطار إلى التصّدي لها.

الجهود  الرغم من  أنَّه على  التقرير  إليها هذا  َل  التي توصَّ النتائج  أبرز  من 
المبذولة من ِقَبل منّظمات المجتمع المدني لزيادة الوعي حول إطار العمل 
ومواءمة السياسات والبرامج معه، ال يزال هناك نقٌص على نطاٍق واسع من 
حيث اإللمام باإلطار ومبادئه بين مختلف الجهات الفاعلة. ُيشير ذلك إلى 
ضرورة أن تحرص لجنة األمن الغذائي العالمي وأعضاؤها والمشاركون فيها 

على نشر إطار العمل والدعوة الستخدامه بشكٍل أكثر فّعالية وشمولية.

عالوًة على ذلك، يبرز النقص لناحية توجيه عملية ترجمة المبادئ التي ينّص 
عليها إطار العمل وتحويلها إلى خّطة تنفيذية. لم ُتعَقد مناقشاٌت كافية بين 
الجهات الفاعلة المختلفة حول توزيع األدوار والمسؤوليات وعمليات التعاون، 
األمر الذي يضع عقبات إضافية أمام وضع مثل هذه الخّطة. باإلضافة إلى 
ذلك، لم ُتبَذل جهود شاملة أو مّتسقة لرصد استخدام إطار العمل ومبادئه، كما 
لم تكن هناك توجيهات حول ما ينبغي أو يمكن أن تنطوي عليه آلية الرصد.

الخطط  أنَّ  الممتّدة  األزمات  من  المتضّررة  المجتمعات  ُتدِرك  ذلك،  ومع 
التنفيذية وااللتزامات والقوانين ال ُتحِدث أّي أثر ُيذَكر لتغيير الوضع إذا لم 
تترافق مع ضغوط واسعة ومنّظمة ومستمّرة لحشد اإلرادة السياسية. انطالًقا 
من هذه المعرفة ومن الخبرة الواسعة في الدفع من أجل الحّق في الغذاء في 
آلية  القائمة، فإنَّ  بالمخاطر  المدفوع بمعرفة وثيقة  سياق األزمات، وااللتزام 

المجتمع المدني والشعوب األصلية على استعداد للمضّي قدًما في نضالها.

تدعو التوصيات الرئيسية الصادرة عن آلية المجتمع المدني والشعوب األصلية 
التفصيل في الصفحة 34( إلى مجموعة واسعة من  )الموّضحة بمزيٍد من 

اإلجراءات التي تشمل ما يلي:

-  زيادة نشر إطار العمل وتعزيز وصوله إلى الجهات 
التمويل  منها  بُسُبل  االستراتيجية،  والمنّصات  الفاعلة 
التكميلية  والمواد  الُمستهَدفة  التدريبية  والدورات  الكافي 

واألبحاث حول الممارسات الفضلى؛
-  توضيح كيفية توزيع األدوار وعمليات التعاون الالزمة 
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العمل ضمن  إطار  في  الواردة  والمبادئ  الِقَيم  إلدراج 
السياسات والبرامج؛

-  إنشاء وتعزيز منّصات محّلية ووطنية متعّددة الجهات 
إشراك  وضمان  العمل،  إطار  مع  التوافق  لضمان 
معالجة  على  يعمل  َمن  وكّل  المتضّررة  المجتمعات 

األسباب الجذرية؛
الغذائي  -  إنشاء أو تعزيز وحدات متخّصصة لألمن 
والتغذية ضمن الحكومات لتسهيل استخدام إطار العمل 

واإللمام به ورصد تطبيقه؛
-  تطوير منهجية أو أداة تسمح برصٍد مّتسق الستخدام 

إطار العمل ومواءمته؛
-  دعم منّظمات المجتمع المدني والمجتمعات المتضّررة 
كاّفة  في  شراكهم  واإ العمل  إطار  لتعزيز  جهودها  في 
بُسُبل  واإلجراءات ورصدها،  السياسات  تطوير  مراحل 

منها آليات التعقيب المتاحة؛
تقييم  عمليات  إجراء  على  الفاعلة  الجهات  تشجيع    -
ذاتي للمواءمة، وتشكيل تضامن سياسي مع المجتمعات 
األزمات  لدوافع  المباشرة  والتسمية  وبينها،  المتضّررة 

التي ينخرطون فيها.

في هذا التقرير، تسعى آلية المجتمع المدني والشعوب األصلية للعودة إلى 
المنهج الذي استرشدت به أثناء عملية التفاوض بشأن إطار العمل، ودعوة 
الجهات األخرى لتطبيق الدروس المستقاة خالل السنوات الخمس الماضية 
وتنفيذ مبادئ إطار العمل. وبالعودة إلى إطار العمل في العام 2021، عندما 
تسبََّب فيروس كورونا )كوفيد-19( بارتفاٍع كبير في معّدالت الفقر والجوع 
والمرض ألولئك الذين ُيعانون من األزمات الممتّدة، ترى آلية المجتمع المدني 
ُجِمَعت إلطعام  التي  المؤّقتة  التدابير  فإخفاقات  قدًما.  للمضّي  جديدة  ُسُباًل 
ٍل جذرّي في ُنُظمنا الغذائية يضمن الوصول  الجائعين كشَفت الحاجة إلى تحوُّ
العادل إلى الغذاء والموارد اإلنتاجية. يجب أن تحكم الُنُظم الغذائية مبادئ 
المتضّررة  المجتمعات  وأولويات  أصوات  تكون  حيث  الغذاء،  على  السيادة 
في الطليعة. من دون اإلصالح الجوهري، لن تفشل ُنُظمنا الغذائية في تلبية 
احتياجات َمن يعانون من األزمات فحسب، بل ستستمّر في إحداث أزمات 

جديدة.

 الِقَيم الشاملة والمكّونات األساسية إلطار العمل بشأن
األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة

يستند »إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة« 
إلى ِقَيم شاملة ومفاهيم أساسية ُتمّيزه عن اأُلُطر األخرى. تؤّيد مجموعة العمل 
القواعد  تتداخل مع  التي  المفاهيم  العديد من هذه  الممتّدة  باألزمات  المعنّية 
اآلمرة التي ينّص عليها القانون الدولي. فإطار العمل بشأن األمن الغذائي 

والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة: 

·  يسعى إلى إرساء نهج شامل، وبالتالي ضمان اّتساق السياسات
بين المساعدة اإلنسانية الطارئة على المدى القصير، والتنمية على المدى 
الطويل، ومعالجة األسباب الكامنة وراء انعدام األمن الغذائي، حيث تعمل 
)الفقرات 15، و16،  اإلنسان  إطار حقوق  واحد ضمن  آٍن  في  جميعها 

و20(؛

·  يوضح كيفية معالجة األسباب الكامنة
حاولت العديد من مجاالت السياسات أن تربط بين العمل اإلنساني والتنمية 
وبناء السالم في السنوات األخيرة، لكنَّ إطار العمل يخطو خطوًة حاسمة 

في وصف كيفية القيام بذلك. يدعو إطار العمل إلى:

)الفقرة  دة  الُمحدِّ األساسية  العوامل  في  تبحث  شاملة  تحليالٍت   o
))2(28

تفادي تفاقم التجّليات أو األسباب الكامنة )الفقرات 15، و20،   o
و32)1((

المساهمة في مبادرات بناء السالم )الفقرة 32(  o

عدم استخدام األغذية كوسيلة للضغط السياسي أو االقتصادي،   o
بما في ذلك من خالل التدابير األحادية الجانب التي ال تتماشى 

مع القانون الدولي )كالعقوبات( )الفقرة 25 )5، 6((

الفقرة   – السياقات  مختلف  في  المتضّررة  المجتمعات  حماية   o
)26(، بما في ذلك االحتالل )الفقرة 25 )1((؛

·  يشّدد على االلتزام بحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني )الفقرات 
15، و16، و26 )5(، و33 )8(، على النحو الوارد أيًضا في اإلطار 

المعياري(؛ 

·  ُيركِّز على »الوقاية«
كجزء من الغرض الرئيسي إلطار العمل )الفقرة 9(  o

)الفقرتان  القدرة على الصمود  بناء  كمكّون من مكّونات عملية   o
من  الوقاية  على  المجتمعات  قدرة  ز  ُتعزِّ التي   ))3(  33  ،21

األزمات ومعالجتها، وليس مجّرد استيعابها أو التأّهب لها

من األسباب األساسية النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية في   o
األزمات الممتّدة )الفقرة 30(؛

·  يستهدف جميع أصحاب المصلحة الذين قد يضطلعون بدور في تحسين 
األمن الغذائي والتغذية أو التأثير فيهما )الفقرة 17(

بحكومات  محصورة  تعد  ولم  العمل  إطار  أهداف  توّسعت   o
البلدان في األزمات الممتّدة، بل أصبحت تشمل جميع أصحاب 
المصلحة، بما في ذلك الحكومات األجنبية، والجهات المانحة، 
الدولية،  المالية  والمؤّسسات  واإلنسانية،  اإلنمائية  والمنّظمات 

وهيئات القطاع الخاّص؛

إنَّ إطار العمل يدعو الدول وأصحاب المصلحة اآلخرين إلى   o
الغذائي  األمن  على  جراءاتهم  واإ سياساتهم  تأثير  كيفية  دراسة 
األزمات  من  المتضّررة  األخرى  والبلدان  المناطق  في  والتغذية 
الممتّدة، مع البحث في اإلجراءات المالئمة ذات الصلة )الفقرة 

26 )6((؛

·  يحّث على الملكية الُقطرية والمشاركة عن طريق )الفقرة 29(
السياسات  وتطبيق  إلعداد  المتضّررة  المجتمعات  مع  التشاور   o
الغذائية  والُنُظم  الغذائي  األمن  على  تؤّثر  قد  التي  واإلجراءات 

والتغذية في األزمات الممتّدة )الفقرة 29 )2((؛

مواءمة الدعم مع األولويات واآلليات الوطنية )الفقرة 29 )4((؛  o

والتي  البلدان  تملكها  التي  والعمليات  المنابر  وتعزيز  استخدام   o
تضّم عّدة أصحاب مصلحة )الفقرتان 29 )5، 6((؛

ز سيادة الشعوب على الموارد الطبيعية والغذاء، بما في ذلك: ·  ُيعزِّ
العمليات العادلة والشاملة وغير التمييزية المتعّلقة بإدارة الموارد   o

الطبيعية )الفقرة 33 )2((؛

وأصحاب  والمزارعين  لألفراد  المشروعة  الحيازة  حقوق  احترام   o
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الحيازات الصغيرة، وصغار منتجي األغذية والشعوب األصلية 
وأفراد السّكان المتضّررين والُمعرَّضين للخطر )الفقرات 32 )5(، 

33 )7، 8((؛

تعزيز استدامة الُنُظم الغذائية المحّلية، وتعزيز إمكانية الوصول   o
لى األسواق المجزية والمفيدة ألصحاب  إلى الموارد اإلنتاجية واإ

الحيازات الصغيرة )الفقرات 22 )6، 11، 14((؛

على  الغذائية  االحتياطيات  وبناء  المحّلية  الغذائية  المشتريات   o
مستوى المجتمع المحّلي والصعيَدْين الوطني واإلقليمي )الفقرتان 

22 )5، 13((؛

ز الحوكمة المحّلية والوطنية الفّعالة )الفقرة 34( من خالل ·  ُيعزِّ
 ،4 )الفقرات  التعقيب  آليات  ذلك  في  بما  المساءلة،  عمليات   o

و15، و29 )3((؛
الشفافية )الفقرة 15( ومكافحة الفساد )الفقرة 34 )2((؛  o

الُقطري  المستوى  على  الزراعيَّْين  والبحث  االبتكار  إلى  السعي   o
)الفقرة 34 )4((؛

تشجيع االستراتيجيات التقليدية والمحّلية الفّعالة )الفقرة 33 )3((؛  o

·  يعترف باألسباب الرئيسية إلمكانية فشل السياسات واإلجراءات )الفقرة 
7(، بما في ذلك:

القدرات واألولويات المحّلية بفعل تدّخالت موّجهة من  تقويض   o
الخارج؛

االفتقار إلى االلتزام بدعم صغار منتجي األغذية والمجتمعات   o
المهّمشة والمستضعفة والمساواة بين الجنَسْين؛

المصالح الذاتية التجارية والسياسية والمؤّسسية؛  o

ز حقوق المرأة والمساواة بين الجنَسْين )الفقرتان 15 و27( بُسُبل  ·  ُيعزِّ
منها:

إزالة العراقيل وضمان الوصول إلى الموارد اإلنتاجية واألصول   o
والخدمات وُفَرص توليد الدخل؛

المحّلية  المؤّسسات  في  والقيادة  المشاركة  في  التساوي  ضمان   o
وعمليات صنع القرار؛

ضمان عدم التمييز والمساواة في الوصول إلى الغذاء والمساعدة   o
الغذائية؛

ز األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة – االقتصادي واالجتماعي والبيئي  ·  ُيعزِّ
)الفقرة 4( من خالل دعم

برامج الحماية االجتماعية المالئمة والمستدامة )الفقرة 22 )9((؛  o

منها  بُسُبل   ،)33 )الفقرة  الطبيعية  للموارد  المستدام  االستخدام   o
ضمان عدم مساهمة استراتيجيات التكيُّف والمساعدات اإلنسانية 
المستدام  غير  االستخدام  في  العيش  ُسُبل  كسب  مجال  وفي 
للموارد الطبيعية )الفقرة 33)1(( واإعادة تأهيل الموارد الطبيعية 

المتدهورة بفعل األزمات واستعادتها )الفقرة 33)5((؛

القدرات المؤّسسية والتنظيمية المحّلية والوطنية بطريقة مستدامة   o
)الفقرة 34)1((؛

ُسُبل كسب العيش المحّلية المستدامة )الفقرة 34)3((.  o

 قياس استخدام إطار العمل بشأن األمن الغذائي
والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة

تتمّثل إحدى الوظائف المهّمة للجنة األمن الغذائي العالمي في دورها 
الفاعلة األخرى  المّتحدة والجهات  للحكومات ووكاالت األمم  كمنّصة 
ذات الصلة من أجل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما في ذلك 
في  ذلك  على  التأكيد  تّم  وقد  اللجنة.  عمل  لتحسين  الرصد  استخدام 
الدورة 40 للجنة األمن الغذائي العالمي التي ُعِقَدت في تشرين األّول/

أكتوبر 2013، مع اعتماد »إطار رصد قرارات وتوصيات لجنة األمن 
الغذائي  لجنة األمن  العالمي«.6 وتماشًيا مع مهّمتها، أعّدت  الغذائي 
العالمي أيًضا تقريًرا عن رصد استخدام وتطبيق »إطار العمل بشأن 
األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة« للحدث المواضيعي 
العالمي في الدورة 47 للجنة األمن الغذائي العالمي في مطلع العام 
التقرير  هذا  المدني  المجتمع  آلية  أعدَّت  ذلك،  موازاة  وفي   .2021
المستقّل ليعكس أصوات وأولويات المجتمعات التي تعيش في سياقات 

األزمات الممتّدة.

للحصول على هذه األفكار والتوصيات، قاَم فريٌق مؤّلف من أعضاء 
العمل  ومجموعة  المدني  المجتمع  آللية  التابعة  الرصد«  »مجموعة 
المعنّية باألزمات الممتّدة بإعداد استبيان إلرساله إلى الجهات الفاعلة 
ظّل  في  وتعمل  تعيش  التي  األصلية  والشعوب  المدني  المجتمع  في 
على  التعرُّف  في  المساعدة  إلى  االستبيان  سعى  الممتّدة.  األزمات 
بما   - مختلفة  فاعلة  جهات  ِقَبل  من  العمل«  »إطار  استخدام  كيفية 
األمم  ووكاالت  الحكومات  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  ذلك،  في 
المّتحدة والمنّظمات اإلنسانية واإلنمائية - من وجهات نظر المجتمعات 
 ،2019 العام  في  روما  في  الداخلية  المشاورة  وأسفرت  المتضّررة. 
وثالثة اجتماعات افتراضية في العام 2020، عن مزيٍد من الُمدَخالت. 
لكترونًيا. وُأضيَفت أيًضا إلى التقرير مساهماٌت أخرى تّم جمعها شفهًيا واإ

سعت األسئلة المطروحة على أصحاب المصلحة في المجتمع المدني 
إلى قياس كيفية قيام الجهات الفاعلة المعنّية بما يلي:

v	تشاُرك إطار العمل واقتراح ُسُبل استخدامه في السياقات المختلفة؛
v	زيادة الوصول إلى إطار العمل وفهمه في المجتمعات المتضّررة من 

األزمات؛
v	إدراج مبادئ إطار العمل في االستجابات الرامية إلى التصّدي النعدام 

األمن الغذائي؛
v	تطوير األدوات التقنية والمواد التكميلية لدعم استخدام إطار العمل؛

v	التعاون مع اآلخرين ومساعدتهم في استخدام إطار العمل؛
v	حشد الدعم السياسي إلطار العمل؛

v	تشاُرك الخبرات في استخدام إطار العمل.

 قامت ِفَرق المجتمع المدني بتقييم الروابط بين السياسات أو اإلجراءات 
في سياقات األزمات الممتّدة التي يعيشونها، باإلضافة إلى تقييم مبادئ 
إطار العمل. كذلك، جمع االستبيان االقتراحات والُفَرص للتشجيع على 
تطبيق إطار العمل وتعزيز استخدامه من ِقَبل الجهات الفاعلة المختلفة.
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التطبيق والمواءمة مع إطار العمل

م هذا القسم أمثلًة عن سياسات وممارسات مختلف الجهات الفاعلة التي  ُيقدِّ
تتماشى أو ال تتماشى مع مبادئ إطار العمل. وفي حين يمكن استخالص 
أمثلة لكّل مبدأ من كّل أزمة ممتّدة، يهدف التقرير إلى الكشف عن االّتجاهات 

لقاء الضوء على رهانات المواءمة مع إطار العمل. العاّمة واإ

يعرض هذا القسم أيًضا مكّونات مهّمة من إطار العمل تّم التأكيد عليها من 
خالل االستطالع والردود على االستطالع )بالخّط العريض(. في نهاية كّل 
مبدأ، يحتوي المرّبع على قائمة بالصكوك المحّددة الُملِزمة وغير الُملِزمة في 
القانون الدولي، ومنتديات السياسات العالمية، وغيرها من المصادر الموثوقة 
التي تدعم المبدأ أو تتماشى معه. ُتعَرض الموجبات الُملِزمة بـخطٍّ داكن، في 
حين ُتعَرض الصكوك القانونية غير الُملِزمة وااللتزامات السياساتية الطوعية 
المائل.  بالخّط  الملّخصات  أو  المقتضبة  التعليقات  وُتعَرض  عادّي،  بخطٍّ 
يمكن استخدام هذه المعايير في جهود الضغط والمناصرة والرصد على النحو 
ح بالتفصيل في قسم »اإلطار المعياري لدعم إطار العمل بشأن األمن  الموضَّ
الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة« في الصفحة 30. وَتِرد قائمة أوسع 

للمعايير التي تدعم إطار العمل في قسم »الموارد«.

)المبدأ 1  األّول  القسم  يحتوي  أقسام.  إلى ثالثة  العمل  إطار  مبادئ  تنقسم 
والمبدأ 2( على التوصيات األوسع لضمان الوصول إلى الغذاء في األزمات 
الممتّدة مع التركيز على استحداث حلول طويلة األجل عن طريق دعم الُنُظم 
الغذائية المحّلية. ويتناول القسم الثاني )المبادئ 3-8( االستجابة للتحّديات 
الثالث )المبادئ 11-9(  القسم  أّما  الممتّدة.  الناجمة عن األزمات  المحّددة 
فيتطّرق إلى الُنُهج المستدامة للمساهمة في معالجة ومنع األسباب األساسية 

وراء انعدام األمن الغذائي والتغذوي في ظّل األزمات الممتّدة.

المبدأ 1:
 تلبية االحتياجات اإلنسانية الفورية وبناء ُسُبل كسب عيش قادرة 

على الصمود

التنمية.  أهداف  لدعم  إنسانية  إجراءات  إلى  الحاجة  على  المبدأ 1  ُيركِّز 
تحقيًقا لهذه الغاية، ينبغي على الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني أن 
وشراء  الغذائية  المساعدات  لتنفيذ  المحّلية  المنّظمات  مع  شراكات  تبني 
المعونة الغذائية محّلًيا. ينبغي أن تحترم هذه التدّخالت الثقافات واألنظمة 

الغذائية المحّلية.

بتأمين  المتعّلق  بالبند  االلتزام  درجات  من  سلسلة  إلى  المجموعات  ُتشير 
في  للنساء  »الدعم  منّظمة  ُتفيد  أوغندا،  في  محّلًيا.  اإلنسانية  المساعدة 
أعرَب  محّلًيا.  الغذاء  يشتري  العالمي  األغذية  برنامج  بأنَّ  والبيئة«  الزراعة 
أحد المستطَلعين في بوركينا فاسو عن قلقه من نشوء حالة من »المساعدة 
الدائمة« من خالل المعونة من مصادر خارجية. وأفادوا بأنَّ اإلنتاج الغذائي 
المحّلي باَت ضعيًفا بسبب االستيراد غير المنضبط لألغذية والمعونة الغذائية 
والُمدَخالت  البذور  على  االعتماد  عن  فضاًل  الضاّرة،  الزراعية  والُمدَخالت 
الزراعية األخرى من الخارج. على سبيل المثال، يخشون أن ُتساِهم الحكومات 
األوروبية في إفقار مرّبي الماشية المنتجة للحليب في غرب أفريقيا عن طريق 

إغراق المنتجات المشتّقة من الحليب على شكل مساعدات.

وُيفيد المستطلعون في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا بأنَّ المجتمع المدني 
ِقَبل  من  المحّلية  األغذية  شراء  على  ع  ُتشجِّ التنمية  ومنّظمات  والحكومات 
يتّم  الحاالت،  ذلك، في بعض  اإلنساني. ومع  المجال  الفاعلة في  الجهات 
شراء الغذاء داخل البلد، إّنما بعيًدا عن نقطة توزيعه. كتبت إحدى منّظمات 
نازح داخلًيا  يقارب ربع مليون  التي تضّم ما  المدني في ميانمار،  المجتمع 
وتعاني من كوارث طبيعية متكّررة، أنَّه على الرغم من أنَّ المنّظمات المحّلية 

الجهود  من  يكفي  ما  تبذل  ال  الحكومة  أنَّ  إاّل  المحّلية،  المشتريات  ز  ُتعزِّ
لتشجيعها. وُتشير منّظمة المجتمع المدني إلى نقل األرّز من الجزء الجنوبي 
من البالد إلى النازحين داخلًيا في المنطقة الشمالية، على الرغم من وجود 
أسواق أرّز محّلية تتضّمن أصناف األرّز التي يتّم تناولها في المطبخ المحّلي.

المشتريات  فيان-هايتي بأنَّ حكومة هايتي فشلت في طلب  وُتفيد مجموعة 
المحّلية من المنّظمات اإلنسانية وبأنَّ الحكومة والجهات الفاعلة في المجال 
ق البرامج الستعادة ُسُبل العيش )األمر الذي يتعارض أيًضا  اإلنساني ال ُتنسِّ
مع دعوة المبدأ 7 للتنسيق بين أصحاب المصلحة(. لطالما قّدمت المنّظمات 
الدولية والجمعيات الخيرية والجهات الفاعلة في مجال التنمية فائض الغذاء 
من البلدان المانحة كشكل من أشكال اإلغاثة الغذائية القصيرة األجل. وقد 
الفول  مزارعي  عيش  ُسُبل  وتراُجع  المحّلي  الطلب  انخفاض  إلى  ذلك  أّدى 
المزمنة  االجتماعية-السياسية  األزمات  وأّثرت  آخرين.7  بين  من  السوداني، 
المتعّددة والكوارث الطبيعية على مدى العقود الثالثة الماضية تأثيًرا كبيًرا على 
األمن الغذائي، ما أسفَر عن نقص التغذية لدى حوالى نصف سّكان هايتي.8 
وساهمت آثار تغيُّر المناخ مؤّخًرا، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة وعدم 
استقرار دورة هطول األمطار، في انخفاض مّدة دورات زراعة المحاصيل، ما 
جعَل ظروف السوق هذه أكثر خطورًة على المنتجين والمستهلكين في هايتي.

منّظمات  جانب  إلى  الحضرية  وشبه  الحضرية  للزراعة  غّزة  منتدى  ع  ُيشجِّ
أخرى من المجتمع المدني في غّزة وبعض الحكومات على شراء المنتجات 
المحّلية. يعمل المنتدى على تطوير سياسات تدعم المشاريع الرائدة المحّلية 
وُتقلِّل من استيراد المنتجات المنافسة. يعتمد 80٪ من سّكان غّزة على المعونة 
اإلنسانية،9 التي غالًبا ما تكون غير متنّوعة )بما يتعارض مع المبدأ 2(، ويتّم 
الفلسطيني، ما يؤّدي إلى  الغذاء  ثقافة  شراؤها من الخارج، وال تتماشى مع 
تغيير كبير في النظام الغذائي المحّلي. أدخلت الجهات اإلنمائية الخارجية 
زراعة المحاصيل النقدية للتصدير، مثل زهور الزينة، على األراضي الزراعية 
المحدودة في غّزة، على حساب اإلنتاج الغذائي المحّلي. كتَب المنتدى أيًضا 
أنَّ المنّظمات الدولية تتنافس مع المجموعات المحّلية على تنفيذ المشاريع، 
على حساب تحديد احتياجات المجتمعات بشكل أفضل وزيادة القدرة المحّلية 

على الصمود في مواجهة األزمة التي أحدثها الحصار اإلسرائيلي.

التي  الغذاء  مقابل  النقد  برامج  المدني  المجتمع  منّظمات  العديد من  ع  ُتشجِّ
ُتنّفذها الوكاالت اإلنسانية في سياقات كثيرة، والتي تسمح للناس بشراء الطعام 
من  مجموعة  عن  أْدْجمور  منّظمة  ُتفيد  مالي،  في  المحّلية.  األسواق  في 
والقسائم  الغذاء  برامج  ذلك  في  بما  وشركاؤها،  الدولة  نّفذتها  التي  البرامج 
المسّلح  للنزاع  األكثر عرضة  المناطق  في  الضعيفة  للفئات  مة  الُمقدَّ والنقد، 
والتدهور البيئي. ولقد وجَد المجتمع المدني في مالي أنَّ برامج النقد والقسائم 
د المجتمعات بحّرية اختيار األطعمة من مجموعة منتجات عالية الجودة،  ُتزوِّ
ز االقتصاد المحّلي. ومع ذلك، يمكن أن يتسّبب نظام القسائم أيًضا  كما ُتعزِّ
بارتفاع أسعار المواد الغذائية وتوجيه الفوائد إلى عدد محدود من التجار، إذ 

ال يحّق لهم جميًعا استرداد القسائم.

في األردن، أفادت »العربية لحماية الطبيعة« بأنَّ برنامج األغذية العالمي في 
العام 2017 قد غيََّر أسلوبه في المساعدة الغذائية، التي تشمل 500000 
ُتتيح  التي  اآللي  الصّراف  بطاقات  إلى  الُمقيَّدة  القسائم  من  سوري،  الجئ 
العالمي أن  برنامج األغذية  المحّلي. يضمن  للتزويد والشراء  خيارات أوسع 
يكون 50٪ من المستفيدين من هذه المساعدات من النساء )بما يتماشى مع 
دعوة المبدأ 5 إلى المساواة في الحصول على المساعدة اإلنسانية للنساء(. 
ولكْن، وجدت »العربية لحماية الطبيعة« أنَّ البرنامج لم يتعاون بشكٍل كاٍف 
مع المجتمع المتضّرر، بما في ذلك النساء، لتقييم فّعالية العملية ولضمان أن 

تكون قيمة التحويل كافيًة لتلبية االحتياجات.
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تقرير آلية المجتمع المدني والشعوب األصلية حول استخدام وتطبيق إطار العمل بشأن
األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة، الصادر عن لجنة األمن الغذائي العالمي 

الحيازات  أصحاب  وصول  دعم  إلى  الفاعلة  الجهات  جميع  المبدأ  يدعو 
الصغيرة إلى الموارد اإلنتاجية واألسواق المجزية.

على  سياساُتها  تؤّثر  التي  الوحيدة  الجهات  هي  اإلنسانية  المنّظمات  ليست 
استمرارية األسواق المحّلية. فلقد أفاَدت العديد من منّظمات المجتمع المدني 
بأنَّ سياسات تحرير التجارة وهيمنة األعمال التجارية الزراعية الكبيرة قد خّلفت 

تأثيًرا خطيًرا على ُسُبل عيش المزارعين المحّليين.

تحديد  قانون  تمرير  بأنَّ  الفلبين  في  الريفيات  للنساء  الوطني  االّتحاد  أفاَد 
التعرفة على األرّز الُمتناَزع عليه بشّدة في العام 10،2019 والذي رفَع معظم 
استيراد  في  هائلة  بزيادات  تسبََّب  األرّز،  واردات  على  الحكومية  الضوابط 
ر بنحو 70-80 مليار بيزو )1.46-1.67 مليار دوالر  األرّز وبخسائر ُتقدَّ
تطبيقه.11  فقط من  بعد عام واحد  أرّز  مليون مزارع  لحوالى 2.7  أميركي( 
بداًل من قانون تحديد التعرفة على األرّز، يدعم العديد من المزارعين تمرير 
قانون تطوير صناعة األرّز،12 الذي ينّص على اّتخاذ تدابير لتطوير صناعة 
األرّز المحّلية. ُيعتَبر جميع المزارعين مستفيدين من البرامج المكّونة لمشروع 
القانون، لكنَّ األولى ُتعطى ألولئك الذين يشّغلون وحدات زراعية تقّل مساحتها 
عن ثالثة هكتارات وأولئك الذين يقّل دخلهم السنوي عن خّط الفقر الريفي. 
يهدف مشروع القانون أيًضا إلى تطوير نظام توزيع األرّز لتعزيز الروابط بين 

مزارعي األرّز والمستهلكين.

وُتفيد الشبكة العربية للسيادة على الغذاء بأنَّ السياسات الوطنية في األردن 
وزراعة  من ٪90(13  )أكثر  المستوردة  األغذية  على  شديًدا  اعتماًدا  أحدَثت 
هة للتصدير، في حين فشلت في توفير الدعم للمنتجين  المحاصيل النقدية الُموجَّ
المحّليين الذين يكافحون من أجل المنافسة. ظهَرت هشاشة النظام الغذائي 
عندما اندلعت النزاعات في سوريا والعراق الُمجاوَرْين، وأّدى إغالق الحدود 
وتدّفق الالجئين السوريين بأعداد كبيرة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. تكبََّد 
المزارعون خسائر فادحة ألنَّهم لم يتمّكنوا من التصدير أو اضطّروا لالستعانة 
بطرق طويلة لتوزيع منتجاتهم. وعندما سألت »الشبكة العربية للسيادة على 
الغذاء« إحدى أكبر وكاالت المعونة األجنبية عن سبب عدم دعمها للقطاع 
الزراعي األردني، أجابت الوكالة بأنَّه من األرخص بكثير أن يستورد األردن 

غذاءه من بلد المنشأ الذي تنتمي إليه الوكالة.

البيئة  تدهور  إلى  تؤّدي  الكبيرة  الشركات  بأنَّ  فيان-هايتي  مجموعة  ُتفيد 
المواد  المحّلية. وُيشير منتجو  تهيمن على األسواق  بينما  الطبيعية  والموارد 
الُنُظم  تدمير  إلى  تقود  التي  العادلة  غير  المنافسة  إلى  هايتي  في  الغذائية 
نتاج المحاصيل  الغذائية المحّلية، إذ يفّضل البلد حالًيا المنتجات المستوردة، واإ
النقدية، وتحويل صغار المزارعين إلى مصّنعين. ومن خالل القضاء على 
العرفية،  الثقافية والممارسات  المحّلي والعادات االستهالكية  التقليدي  الغذاء 
تفرض قوى السوق ثقافًة غير متنّوعة على الشعب في هايتي. وتستمّر هذه 
الهيمنة على السوق حّتى في الوقت الذي يوّظف القطاع الزراعي 38٪ من 

القوى العاملة )60٪ حسب بعض التقديرات التي تشمل عمل الكفاف(.14

الُمدَخالت  في  الزيادات  بأنَّ  وكشمير  جامو  آزاد  في  المستطلعين  أحد  أفاَد 
ُيشير  المحّلي.  اإلنتاج  انتشار  من  وقّللت  الكلفة  رفعت  الخارجية  الزراعية 
المستطلع إلى أنَّ التضاريس الجبلية تسبَّبت منذ فترة طويلة باالعتماد على 
وُتحفظ  وُتجفَّف  ُتزَرع  األصلية  الخضار  كانت  الماضي  في  ولكْن  القمح، 
لفصل الشتاء. أّما اآلن، أصبحت ممارسات تخزين األغذية المنزلية محدودة. 
وأّدى انتشار الغذاء من المناطق األخرى واألغذية الجاهزة إلى زوال الثقافة 

المحّلية.

والمجتمعات  للنازحين  التغذوية  للحاجات  االنتباه  إلى   1 المبدأ  يدعو 
الالجئين  حّق  تيسير  منها  بُسُبل  المستدامة،  الحلول  الُمضيفة من خالل 

بالعودة إلى ديارهم.

البرامج  أحد  بأنَّ  والبيئة«  الزراعة  في  للنساء  »الدعم  منّظمة  ُتفيد 

بين جميع  الالجئين  أكبر عدد من  التي تضّم  أوغندا،  في  الحكومية 
البلدان األفريقية، يوّفر األراضي لاّلجئين لزراعة الغذاء، ما يساعد على 
دعم استدامة التغذية وُسُبل العيش. وُتفيد شبكة حقوق األرض والسكن 
- التحالف الدولي للموئل بأنَّ الممارسة نفسها لاّلجئين األنغوليين في 
زامبيا والالجئين البورونديين في تنزانيا ُتساِهم في االقتصاد المحّلي. 
في األردن ولبنان، اللذين يحتاّلن المرتبة األولى عالمًيا من حيث عدد 
بأنَّ  الغذاء  على  للسيادة  العربية  الشبكة  فرد،15أفادت  لكّل  الالجئين 
معظم الجهات الفاعلة التي ُتركِّز على قضايا الالجئين تصّب الجزء 
األكبر من اهتمامها على المساعدة في إعادة التوطين المستدام، في 
حين يعمل عدد قليل من المنّظمات على الحّد من الظروف التي َتحول 

دون عودة الالجئين اآلمنة إلى ديارهم.
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و11، و12-13، و14، و28-26
االّتفاقية الخاّصة بوضع الالجئين، الماّدة 23

ميثاق المحكمة العسكرية الدولية )نورمبرغ(، 6 )ب(-)د(
ميثاق المحكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى، الماّدة 5)ج(

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المواد 7.1 )د(، و8.2 )أ()7(، 
و8.2)ب()8)

وأمنها،  اإلنسانية  بسلم  الُمِخلَّة  الجرائم  قانون  مشروع  الدولي،  القانون  لجنة 
المواد20، و20)أ()7(، التعليق، ص. 105

الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، فلسطين – التقرير المرحلي الصادر عن وسيط األمم 
المّتحدة )III( A/RES/194)(، الفقرتان 11 و12

الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، خّطة A/RES/70/1( 2030(، الفقرات 23، و27، 
و33، و35

الُمستعَمرة  والشعوب  للبلدان  االستقالل  منح  إعالن  المّتحدة،  لألمم  العاّمة  الجمعية 
)4-1(5 ،5-1 ،))XV( 1514(

الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، تنفيذ الوكاالت إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب 
 ))XV( 1541و ،)XV( 1514 مع اإلشارة إلى ،A/RES/73/105( المستعمرة

الديباجة، الفقرات 3، و4، و8
  اللجنة المعنّية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 4: الحّق 

  في السكن المالئم، الفقرات 1، و3، و8)ب(، و8 )ز(
 :12 رقم  العام  التعليق  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  المعنّية  اللجنة 

الحّق في الغذاء الكافي، الفقرات 7-13، و21، و23، و25، و26، و29، و37
 :14 رقم  العام  التعليق  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  المعنّية  اللجنة 
الحّق في التمتُّع بأعلى مستوى من الصّحة يمكن بلوغه، الفقرات 4، و11، و36، 

و40، و43)ب(، و51، و65
رقم 15:  العام  التعليق  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  المعنّية  اللجنة 
الحّق في الماء، الفقرات 6، و7، و12)أ(، و12)ج()1(، و23، و32، و33، و34، 

و37)1(، و44)ب(
الحّق  بشأن  التوجيهية  والمبادئ  األساسية  المبادئ  المّتحدة،  لألمم  العاّمة  الجمعية 
في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 

واالنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني )A/RES/60/147(، الفقرة 19 
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الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، إعالن األمم المّتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية 
)A/RES/61/295(، الماّدة 8)ج(

الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، A/RES/64/292: حّق اإلنسان في الحصول على 
المياه والصرف الصّحي، الماّدتان 2 و5)أ(

الحصول  في  اإلنسان  المّتحدة، A/RES/70/169: حقوق  لألمم  العاّمة  الجمعية 
على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصّحي، الفقرات 5، و6، و9

 ،)A/RES//71/256( الجديدة  الحضرية  الخّطة  المّتحدة،  لألمم  العاّمة  الجمعية 
و123،  و95،  و88،  و71،  و70،  و68،  و67،  و51،  و34،  14)أ(،  الفقرات 

المقاصد 1.5، 2.4، 13.1، 13.2، 14.2
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، إعالن األمم المّتحدة المتعّلق بحقوق الفاّلحين وغيرهم 
و6)ه(،  2)ه(،  المواد   ،)A/RES/73/165( الريفية  المناطق  في  العاملين  من 

و16)5(
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، إطار ِسنداي للحّد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-

A/RES/69/283( 2030(، الفقرات 19)ح(، و28)ب(، و30)ي(، و33)ح(
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، إعالن نيويورك من أجل الالجئين والمهاجرين

)A/RES/71/1(، الفقرات 5)ج(، و41، و42، و80
لجنة األمم المّتحدة لحقوق اإلنسان، اإلخالء القسري )77/1993(، الفقرة 1

لجنة األمم المّتحدة لحقوق اإلنسان، حظر اإلخالء القسري )28/2004(، الفقرة 1
لجنة األمن الغذائي العالمي، الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة 
لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني )24. 

الكوارث الطبيعية، الفقرة 5؛ 14. إعادة الحقوق، الفقرة 2(
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقّليات التابعة لألمم المّتحدة، المبادئ المتعّلقة 

برّد المساكن والممتلكات إلى الالجئين والمشّردين )مبادئ بنهيرو(
)E/CN.4/Sub.2/2005/17(، 10: الحّق في العودة الطوعية بسالمة وكرامة، 

المواد 4-1 

آثار فيروس كورونا )كوفيد-19( على الُنُظم الغذائية في 
األزمات الممتّدة

أحدَثت جائحة فيروس كورونا تحّديات جديدة للُنُظم الغذائية في األزمات 
المّتحدة  العام لألمم  األمين  للجائحة، دعا  األولى  األيام  الممتّدة. في 
تّموز/  1 وفي  عالمًيا.16  النار  إطالق  وقف  إلى  غوتيريش  أنطونيو 

يوليو 2020، اعتمَد مجلس األمن التابع لألمم المّتحدة القرار 2532 
كورونا  فيروس  تأثير  بشأن  بالغ  قلٍق  عن  أعرَب  الذي  باإلجماع،17 
المسّلحة،  النزاعات  دّمرتها  التي  البلدان  في  سّيما  »وال  )كوفيد-19( 
باألزمات  المتأّثرة  الحاالت  أو  النزاع،  انتهاء  بعد  ما  حاالت  في  أو 
جميع  في  العدائية  لألعمال  وفوري  عام  بـ«وقف  وطالَب  اإلنسانية« 

الحاالت«.

على الرغم من هذه الدعوة، استمرَّ القتال في جميع السياقات تقريًبا، 
كما أّدى استمرار العقوبات إلى الحّد من القدرة على تنفيذ االستجابات 
والجائحة  المسّلح  النزاع  من  كلٌّ  يطرح  والدولية.  الوطنية  الصّحية 
في  اإلنسانية،  اإلغاثة  ُتعرقل  التي  التنظيمية  العوائق  من  مجموعًة 
حين يمنعان الوصول إلى أراضي المزارعين واألسواق. وباَت النقص 
ا جديًدا، بينما ُيطَلب من الناس  المنهجي في المياه والكهرباء أمًرا ُمِلحًّ
غسل أيديهم وتحاول العيادات تأمين إمدادات ثابتة من الطاقة. وجاءت 
بشكٍل  لتنعكس  الجائحة  عن  الناجم  االقتصادي  االنكماش  آثار  أسوأ 
غير متناسب على أكثر شرائح المجتمع تهميًشا. في العديد من البلدان، 
وّفرت المخاطر الصّحية العاّمة المتزايدة ذريعًة لتفاقم انتهاكات حقوق 

اإلنسان. وعانت مجتمعات كثيرة من الجوع خالل هذه األشهر.

وفيروس  والجراد  الفيضانات  أّدت  حيث  الصومال،  في  القتال  استمرَّ  	v

كورونا )كوفيد-19( إلى اإلطاحة بما تبّقى من الدخل والقّوة الشرائية 
للمهّمشين والفقراء.

شهدت اليمن، التي تواجه حصاًرا شديًدا على الغذاء ومجاعًة واسعة  	v
النطاق بسبب الحرب التي تقودها السعودية، تراجًعا إضافًيا بنسبة ٪39 
في الواردات في نيسان/أبريل 18.2020 وفي بعض المناطق، ارتفعت 
حين  في  الجائحة،19  بداية  منذ   ٪35 بنسبة  الغذائية  المواد  أسعار 
ذ يعتمد 80٪ من  انخفضت التحويالت وتراجعت قيمة الريال اليمني. واإ
حالًيا  اإلنسانية  الوكاالت  ُتواِجه  الغذائية،20  المعونة  البلد على  سّكان 
نقًصا في التمويل بقيمة مليار دوالر، وقد أنهت بعض مشاريع المعونة 
الخارجية  المساعدات  تراُجع  يستمّر  أن  البعض  ويخشى  الغذائية.21 
لسنوات إذا عمَدت البلدان المانحة األكثر ثراًء على تركيز دعمها على 

سّكانها.
في آزاد جامو وكشمير، لم يتوّقف إطالق النار خالل تفّشي فيروس  	v
القصف  جّراء  أّواًل  ُمقيَّدة  الناس  حركة  كانت  )كوفيد-19(.  كورونا 
المتقّطع، ثّم جّراء تدابير اإلغالق العام. حظر الجيش الباكستاني السفر 
من العاصمة »مظفر أباد« إلى المناطق الريفية في نيالم العليا إذ كاَن 
تلك  في  آمنة  غير  الطرق  وكانت  السيطرة«،  »خّط  عند  توّتر  هناك 
المرحلة. وأثناء اإلغالق العام، لم يتّم تسليم الُمدَخالت الزراعية الحيوية 
فقدان  إلى  أّدى  ما  الزرع،  في موسم  المناسب الستعمالها  الوقت  في 
المحاصيل. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكٍل ملحوظ نتيجة األزمة 
الممتّدة والجائحة. ولطالما كاَن هناك اختالف في أسعار المنتجات بين 
باكستان وآزاد جامو وكشمير. لكْن خالل اإلغالق، ازداَد الفرق بشكل 
كبير. وفي كشمير التي تحتّلها الهند، استمّر حظر التجّول المفروض 
في آب/أغسطس 2019 من دون أّي تراُجع للقمع المدني أو السياسي.

في أوغندا، لم ُيسَمح فعلًيا بأّي حركة أثناء تدابير اإلغالق العام لمواجهة  	v
فيروس كورونا )كوفيد-19(. تّم تقليص السفر وأُغِلَقت المطارات. ولم 
تتمّكن المنّظمات اإلنسانية، مثل الصليب األحمر، من حشد المعونة 
الوضع  هذا  َل  وشكَّ مخزونها.  في  لديها  كان  ما  توصيل  أو  الغذائية 

تهديًدا لألمن الغذائي لاّلجئين الذين يعتمدون على مثل هذه المعونة.
األسماك  لمصائد  الوطنية  التضامن  منّظمة  أفادت  النكا،  سري  في  	v
ا في األسمدة بسبب ما أحدثته  )نافسو( بأنَّ المزارعين ُيعانون نقًصا حادًّ
الجائحة من اختالٍل في سالسل التوريد التي ستؤّثر سلًبا على الحصاد 

وستؤّدي إلى نقٍص في المواد الغذائية.

وفي مواجهة مثل هذه التحّديات، تكّفلت بعض الجهات الفاعلة بمهّمة 
يمّر  مشترك  خيٌط  وثّمة  مبتكرة.  حلول  عن طريق  مجتمعاتها  إطعام 
المستهلك.  إلى  المزارع  من  الغذائية  المواد  مسارات  تقصير  عبرهما: 
فتلك هي واحدة من أضمن الطرق إلنشاء شبكات غذائية قادرة على 

الصمود.

م الحكومة والجهات الفاعلة في المجتمع  في غّزة )فلسطين(، ُتقدِّ 	v
أن  ذلك  شأن  فمن  المنزلية.  الحدائق  لتشجيع  البذور  المدني 
ع هامش الوصول إلى الغذاء الصّحي في مكاٍن حيث ُيحرم  ُيوسِّ
المزارعون من الوصول إلى أراضيهم بسبب القيود التي تقتضيها 
منطقة  بإنشاء  اإلسرائيلي  االحتالل  قّوات  قيام  وبسبب  الجائحة 
للزراعة  الصالحة  حظر عسكري على 30-40٪ من األراضي 

في غّزة.22
في بروكينا فاسو، بعد هدر الكثير من الطعام بسبب تعطُّل النقل  	v
بين المناطق الريفية والحضرية، بدأ منتجو األغذية في المناطق 
المناطق  في  المنازل  إلى  الطلبات  بتوصيل  الحضرية  شبه 
الحضرية عندما أُغِلَقت األسواق، فساهموا بالتالي في دعم ُسُبل 

عيشهم وتلبية االحتياجات الغذائية للمجتمعات الحضرية.
في  الغذائية  المواد  تخزين  إلى  المستهلكون  لجأ  بنغالدش،  في  	v



13

تقرير آلية المجتمع المدني والشعوب األصلية حول استخدام وتطبيق إطار العمل بشأن
األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة، الصادر عن لجنة األمن الغذائي العالمي 

الطلب  تراُجع  إلى  أّدى  ما  الجائحة،  تفّشي  من  مبكرة  مرحلٍة 
من المزارعين في األسابيع التالية. وفي غياب خيارات التخزين 
المناسبة، عانى العديد من المزارعين من خسائر فادحة. عملت 
المجموعة الناشطة غير الحكومية »خاني بنغالدش« على ربط 
المزارعين مباشرًة بالمتاجر المحّلية لبيع منتجاتهم. كذلك، أنشأت 

الجهات الحكومية وغير الحكومية أسواًقا متنّقلة للمواد الغذائية.
أفاَد المركز االستشاري للدراسات والتوثيق في لبنان ومنتدى غّزة  	v
للزراعة الحضرية وشبه الحضرية بأنَّ تعطُّل سالسل التوريد دفَع 

المزيد من المجموعات إلى شراء المساعدات الغذائية محّلًيا.
قرية  نباتية على 16  الطبيعة« شتالت  لحماية  وّزعت »العربية  	v
في شمال غرب القدس )فلسطين( وعلى مناطق واسعة في جنوب 
وادي األردن لتعزيز القدرة على الصمود في ظّل إغالق الطرق 

واألسواق.
أفاَد متطّوعون في أثينا، اليونان، بأنَّ المطابخ االجتماعية الصغيرة  	v
التي تعتمد على التبّرعات شهَدت زيادًة في الطلب بمقدار خمسة 
إلى  ُأرسلوا  بأنَّهم  الالجئون  أفاد  كما  الجائحة،  خالل  أضعاف 
هناك من ِقَبل وكاالت إنسانية كبيرة مثل المفّوضية السامية لألمم 

المّتحدة لشؤون الالجئين.

في  صعوبات  من  يرافقها  ما  مع   - كوفيد-19  جائحة  ُتوفِّر  رّبما 
االستيراد/التصدير والنقل - الشرارة الالزمة لحّث الحكومات على إعادة 
النظر في دعمها للُنُظم الغذائية المحّلية. في العام 2020، أعدَّت آلية 
المجتمع المدني ثالثة تقارير عن تأثير الجائحة على األمن الغذائي 
الُنُظم  في  ل جذري  تحوُّ ة إلجراء  الُمِلحَّ والحاجة  المختلفة  للمجتمعات 

الغذائية )انظر قسم »الموارد«(.

المبدأ 2:
 التركيز على االحتياجات التغذوية

لألشخاص  الغذائي  الوضع  تحسين  إلى  رامية  توجيهاٍت   2 المبدأ  يوّفر 
المتضّررين والُمعرَّضين للخطر، كما ُيسلِّط الضوء على المخاطر المتزايدة 
التي تواجه األّمهات واألطفال الصغار مع عرض الممارسات الفضلى لتقديم 
إعطاء  وزيادة  الطبيعية،  الرضاعة  على  التشجيع  فيه  بما  لهم،  الدعم 

األولوية لألّمهات خالل األّيام األلف األولى بعد الحمل.

حملة  نتجت عن  التي  النجاحات  إلى  كولومبيا  في  المستطلعين  أحد  يشير 
حكومية عالية التنسيق لمعالجة النقص في الغذاء لدى األطفال دون الخامسة 
الخّطة  تستهدف  الطبيعي.  المعّدل  وزنهّن  يبلغ  ال  اللواتي  الحوامل  والنساء 
بسبب  األطفال  وفيات  من  ارتفاًعا  األكثر  المعّدالت  تشهد  التي  المناطق 
الحصرية،  الطبيعية  الرضاعة  حول  ا  خاصًّ تعليًما  وتشمل  التغذية،  سوء 
والتغذية التكميلية المالئمة، وتحديد مفهوم حّق اإلنسان في الغذاء الكافي. 
وخالل مرحلة تصميم البرنامج، أجرت الجهات الفاعلة استشاراٍت مع أطّباء 
نسبة  أكبر  تضّم  التي  غواخيرا،  مقاطعة  في  العرقية  الواييو  مجموعة  من 
من الشعوب األصلية في البلد. ثّم ُنفَِّذت الخّطة على المستوى المحّلي مع 
رصد مستمّر للنتائج من ِقَبل الهيئات المشتركة بين القطاعات، حرًصا على 
إطــار  من   6 المبدأ  مع  يتماشى  )بما  بالمنطقة  الخاّصة  االحتياجات  تلبية 
العمل الداعي إلى جمع البيانات وتحليلها على الصعيد المحّلي(. وفي العام 
التبليغ  تّم  التي  الوفاة  انخفاًضا ملحوًظا في حاالت  البرنامج  2019، شهَد 
عنها والمرتبطة بسوء التغذية لدى األطفال دون الخامسة، حيث برزت نتائج 

مقاطعة غواخيرا التي نجحت بتخفيض معّدل الوفيات إلى النصف.

صرََّح عدٌد من منّظمات المجتمع المدني بأنَّ برنامج األغذية العالمي ُيدير 
برامج وجبات غذائية في المدارس بهدف تحسين التغذية عبر تقديم الوجبات 
الخفيفة والفواكه والبسكويت الُمدعَّم للتالميذ. وفي بعض البلدان، مثل األردن، 

يوّفر برنامج األغذية العالمي أيًضا المعّجنات المصنوعة محّلًيا والخضار، 
حرًصا على اّتباع التالميذ نظاًما غذائًيا متنّوًعا. وفي حين يعتبر التحالف 
أنَّه يرى  إاّل  مهّم،  الغذاء  االهتمام على  تركيز  أنَّ  الغذائية  للسيادة  الشعبي 
مخاطر عظيمة في تقديم البسكويت الُمدعَّم بداًل من البدائل الصّحية المحّلية، 
إذ أنَّ هذا البسكويت يزيد من اعتماد المجتمع على منتجات الشركات العابرة 

للحدود الوطنية.

المبدأ  الممتّدة، يدعو  في سبيل تحسين سالمة األغذية في ظّل األزمات 
الفاعلة إلى تعزيز قدرات كّل من منتجي األغذية المحّلية  الثاني الجهات 

ومنّظمات المستهلك ومشاركتهم الفّعالة.

الغذائية  المساعدات  للدفاع عن حقوق المستهلك بأنَّ  ُتفيد الجمعية العراقية 
التي ُترَسل إلى العراق ال تحظى بالتدقيق الكافي للتأكيد على أنَّها صالحة 
لالستهالك البشري، حيث تبيََّن أنَّ العديد من الحصص الغذائية التي أُعطَيت 
ّما على وشك أن تنتهي صالحيتها، أو أنَّها  لاًلجئين إّما منتهية الصالحية واإ
غير صالحة لالستهالك البشري. وبّلغت اليمن أيًضا عن حاالت عديدة من 
في مستودعات  والمنتشرة  اأُلَسر  الموزَّعة على  الصالحية  المنتهية  األغذية 
برنامج األغذية العالمي وفي األسواق. كما أشارت منّظمة »جذور من أجل 
المساعدات  مع  مشابهة  بتجارب  داخلًيا  النازحين  مرور  إلى  اإلنصاف« 

اإلنسانية في بيشاوار، باكستان. 
     

األعراف الدولية السارية

اّتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة، الماّدة 12)2)
اّتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم المّتحدة، الماّدة 24)ج(-)د(، و27.3

  العهد الدولي الخاّص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الماّدة 11)2)
 1296 إلى:  اإلشارة  )مع   2417 القرار  المّتحدة،  لألمم  التابع  األمن  مجلس 

و1894 و2175 و2286(، الفقرات 1،2،3
أفريقيا  وغرب  الساحل  منطقة  في  دارتها  واإ األغذية  أزمات  من  الوقاية  ميثاق 

)2011(، القسم 6
 ،27 رقم  العاّمة  التوصية  المرأة،  ضّد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اّتفاقية 

الفقرات 30، 53، 55)أ()ب(
اّتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة، التوصية العاّمة رقم 32
اّتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة، التوصية العاّمة رقم 33

 ،34 رقم  العاّمة  التوصية  المرأة،  ضّد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اّتفاقية 
الفقرتان 17)أ( و36)أ(-)ج(

لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 7، 36)ب(
لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 11، 53

لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 15، الفقرات 41، 44، 88
 ،12 رقم  العام  التعليق  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  المعنّية  اللجنة 

الفقرات 9، 12، 29
بشأن  توجيهية  مبادئ  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  المعنّية  اللجنة 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاّص  الدولي  بالعهد  المتعّلقة  الوثائق 

)E/C.12/2008/2(، الفقرة 48)ب(
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، تحويل عالمنا: خّطة التنمية المستدامة لعام 2030 
)خّطة A/RES( )2030/1/70(: تلتزم الدول: »القضاء على الجوع وتوفير األمن 
)هدف   2030 عام  بحلول  المستدامة«  الزراعة  وتعزيز  المحّسنة  والتغذية  الغذائي 
المؤّشر   2.2 المقصد  و2؛   1 المؤّشر   ،)2.1 المقصد  الثاني،  المستدامة  التنمية 
المؤّشر   2.5 المقصد  1؛  المؤّشر   2.4 المقصد  المؤّشر 1و2؛   2.3 المقصد  1؛ 
1؛ المقصد 2.أ المؤّشر 1؛ المقصد 2.ب المؤّشر 1: إعانات الصادرات الغذائية؛ 

المقصد 2.ج، المؤّشر 1: المؤّشر الخاّص بتقّلبات أسعار السلع الغذائية. 
منّظمة األغذية والزراعة، الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم التحقيق التدريجي للحّق 
في أغذية كافية في إطار األمن الغذائي الُقطري، التوجيه رقم 10 الخاّص بالتغذية؛ 

التوجيه رقم 17: الرصد والمؤّشرات والمقاييس المرجعية.



تقرير آلية المجتمع المدني والشعوب األصلية حول استخدام وتطبيق إطار العمل بشأن
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المبدأ 3:
الوصول إلى السّكان المتضّررين

يتناول المبدأ 3 تقديم المساعدات الغذائية والتغذوية والدعم لُسبُل كسب 
العيش للشعوب المتضّررة والمعّرضة للخطر، ويشّدد على ضرورة 
اإلنسانية  المبادئ  مع  وتدّخالتها  الفاعلة  الجهات  سياسات  تماشي 
إلى  الحاجة  تدعو  التي  التحيُّز والحياد واالستقالل(،  )اإلنسانية وعدم 
تطبيق كلٍّ منها لكسب حّق الوصول إلى الشعوب المتضّررة والحفاظ 

عليه.

ُتفيد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في غرب آسيا عن أنَّ التدّخالت 
الحقوق  على  المبنّية  اإلنسانية  للمقاربات  امتثااًل  الُمصمَّمة  تلك  حّتى   –
بها.  الضرر  ّما إللحاق  واإ النزاع  في  األطراف  بعض  إلفادة  إّما  ُتستخَدم   –
وُتشير إحدى منّظمات المجتمع المدني في لبنان إلى أنَّ العديد من الجهات 
مخّططاتها  مع  تتماشى  التي  المناطق  في  إاّل  تعمل  ال  األوروبية  المانحة 
السياسية. ويعّقب اّتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين على ذلك مشيًرا إلى 
أنَّ االّتحاد األوروبي يجبر المنّظمات المحّلية على التوقيع على تعهُّد »ضّد 
أقرباء  إلى  اإلنسانية  أو  اإلنمائية  المساعدات  توفير  يمنعها من  اإلرهاب«، 
األفراد المنخرطين في بعض األحزاب السياسية. كما يذكرون تسييس المعونة، 
بما في ذلك قرار الواليات المّتحدة لوقف الدعم المالي كّلًيا عن وكالة األمم 
)األنروا(  األدنى  الشرق  في  الفلسطينيين  الالجئين  وتشغيل  إلغاثة  المّتحدة 
إلى  إضافًة  سياسية،  تنازالت  تقديم  على  الفلسطينية  السلطة  كوسيلٍة إلكراه 
محاولة حّل وكالة األنروا وما يرافقها من حقوق العودة وجبر الضرر لاّلجئين 

الفلسطينيين.

كذلك، أفاَدت منّظمة »دعمي« لتنمية الشباب في صوماليالند بأنَّ األقّليات 
مقابل  النقد  على  القائمة  العديدة  المشاريع  من  معونة  أّي  تتلّق  لم  العرقية 
الغذاء التي تديرها وكاالت المعونة اإلنسانية واألمم المّتحدة والمنّظمات غير 

الحكومية الدولية.  

يعترف المبدأ 3 صراحًة بالحاجة إلى الوصول إلى الشعوب التي تعيش في 
الطبيعية والكوارث  االحتالل والنزاعات واإلرهاب والكوارث  سياقات يشوبها 
د على أنَّ الغذاء ال ينبغي أن ُيستخَدم كأداة  التي صنعها اإلنسان، وُيشدِّ
ضغط سياسية أو اقتصادية، بما فيه اّتخاذ التدابير األحادية التي ال تتماشى 

د األمن الغذائي والتغذية )كالعقوبات(. مع القانون الدولي وُتهدِّ
  

أفاَد االّتحاد التعاوني الزراعي اليمنّي بأنَّ الغارات الجّوية التي شنَّها التحالف 
قد دّمرت ُنُظم الغذاء المحّلية بشكٍل ممنهج عبر استهداف األراضي الزراعية، 
ومزارع الدواجن، ومعامل تصنيع األغذية، واألسواق الريفية، ومراكب الصيد، 
األسماك  على صيد  اليمني  الشعب  من   ٪73 يعتمد  كاَن  حيث  والمرافئ، 
 13.5 هناك  واآلن،  الحرب.23  قبل  العيش  لقمة  لتأمين  كمصدر  والزراعة 

مليون شخص ُمعرَّض للمجاعة من أصل 29 مليون.24

يفرض التحالف بقيادة السعودية قيوًدا على السلع التجارية والوقود واألغذية 
في  نقص  وحدوث  األسعار  رفع  إلى  يؤّدي  ما  البلد،  تدخل  التي  واألدوية 
جميع هذه السلع األساسية. وقد مّولت الواليات المّتحدة األميركية، والمملكة 
المّتحدة، وألمانيا، والسعودية، واإلمارات العربية المّتحدة األغلبية الساحقة من 
االستجابات اإلنسانية لهذه األزمة الناتجة عن النشاط البشري،25 غير أنَّها 
البلدان نفسها التي ساهمت مباشرًة في هذا الوضع األليم، إّما كأطراف للنزاع 
ّما عبر توفير األسلحة والمعّدات العسكرية. كما أنَّ الحكومة المدعومة من  واإ
ِقبل التحالف تمتنع عن دفع رواتب بعض الموّظفين، ما ُيسِفر عن استفحال 

أزمة السيولة وانخفاض قيمة العملة في اليمن.

عالوًة على ذلك، قامت مجموعة أنصار هللا والقّوات المتحالفة معها بعرقلة 
وطلب  المفرطة،  البيروقراطية  اإلجراءات  عبر  اإلنسانية  المساعدات  مسار 
الرشاوى )في ما ُيشكِّل انتهاًكا للمبدأ 11 بشأن الحوكمة الفّعالة(، ومحاوالت 

م بتقديم المعونة.26 التحكُّ

أفاَد أحُد المستطلعين من إثيوبيا بأنَّ الحكومة األثيوبية أوقفت حركة السلع 
الثاني/نوفمبر 2020،  الرابع من تشرين  المنطقة. وفي  لى  والمدنيين من واإ
بدأت الحكومة هجوَمها على إقليم تيغراي لخلع اإلداريين اإلقليميين الُمنتَخبين 
وإللقاء القبض عليهم تحت عنوان »تطبيق القانون«. تضمََّن النزاع المسّلح 
ضربات جّوية من ِقَبل الجيش األثيوبي، ومجازر على يد الميليشيات الُمساِندة، 
وقطع للتّيار الكهربائي وتعتيم لالّتصاالت.27 وقد أسفرت هذه األوضاع عن 
نزوح أكثر من مليون شخص، مع هجرة عشرات اآلالف إلى السودان المجاور 
والفظائع من  المخاطر  الفاّرين من  منع  الحكومة على  لّلجوء. وتعمل  طلًبا 
الوصول إلى بّر األمان وال تسمح لوكاالت العمل اإلنساني بالوصول بشكٍل 
كاٍف إلى األشخاص المحتاجين.28 ويهاب الكثيرون الموت اآلن جّراء قّلة 

الغذاء أو جّراء العنف على يد الجيش والميليشيات.

من  األّول  العقد  حلول  حين  إلى  القمح  من  احتياجاتها  تكفي  سوريا  كانت 
القرن الحادي والعشرين حيث ًأصبحت اليوم تعتمد بشكٍل كبير على المعونة 
العام  منذ  أراضيها  على  العنيف  النزاع  أنهكها  أن  بعد  الغذائية،  والواردات 
والعالمية.  واإلقليمية  المحّلية  للقوى  قتال  ساحة  سوريا  لتصبح   ،2011
الممنهج  وللدمار  العشوائي،  للقصف  السوري  الشعَب  ذلك  عرََّض  وقد 
تكتيكات  ذلك  في  بما  كسالح،  الغذاء  واستخدام  المدنية29،  التحتية  للبنية 
انتهاكات حقوق  إلى غيرها من  الحصار«30، إضافًة  »المجاعة من خالل 
متفاوتة.31  بدرجاٍت  المتنازعة  األطراف  جميع  نّفذتها  التي  الموّثقة  اإلنسان 
على  المسّلحة  السورية  والمعارضة  السورية،  الدولة  األطراف:  هذه  تشمل 
اختالف فصائلها ومجموعاتها المنشّقة، والواليات المّتحدة األميركية وحلفاءها 
سرائيل،  يران، وروسيا، واإ )بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشكٍل أساسي(، وتركيا، واإ
وقطر، واإلمارات العربية المّتحدة، والسعودية. وُتعاني البالد اليوم تحت وطأة 
الجهات  تدعمها  والتي  األميركية،  المّتحدة  الواليات  بقيادة  الدولية  العقوبات 
الفاعلة نفسها التي تسعى إلى إرساء نظام جيوسياسي جديد في المنطقة عبر 
إبقاء سوريا على شفير الهاوية من خالل عرقلة جهود المصالحة الوطنية. 
ارتفَع عدُد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي لَيِصل إلى 1.4 
مليون نسمة خالل القسم األّول من العام 2020 بعدما ارتفعت األسعار بثالثة 
المرتبطة  االضطرابات  ساهمت  كما  األساسي.32  بسعرها  مقارنًة  أضعاف 
بالجائحة المتزامنة مع النزاع إلى تدهور األمن الغذائي بشكٍل إضافي. وتشّكل 
العقوبات نوًعا إضافًيا من العقاب الَجَماعي الذي يطال المجموعات األكثر 
السيولة  تدفُّق  على  صارمة  قيود  فرض  عبر  السوري،  الشعب  من  ضعًفا 
كما  السوري33.  االقتصاد  تفعيل  إلعادة  الالزمة  واآلليات  والنفط،  النقدية، 
الحبوب  مخازن  )حيث  الجزيرة  لمنطقة  المستمّر  األميركي  االحتالل  يؤّدي 
السورية(34 وقطع تركيا لمياه الفرات35 إلى التأثير مباشرًة على األمن الغذائي 

والوصول إلى الموارد الطبيعية.

استيراد  من خالله  وُتقيِّد  عاًما،  منذ 13  غّزة  على  إسرائيل حصاًرا  تفرض 
الُمدَخالت الغذائية والزراعية على نحٍو ملحوظ. وقد اعترَف مسؤوٌل رسمي 
في  الفلسطينيين  على  محدوًدا«  غذائًيا  »نظاًما  تفرض  دولته  بأنَّ  إسرائيلي 
الدنيا  للمتطّلبات  اإلسرائيلية  الحسابات  الحًقا  الوثائق  كشفت  حيث   – غّزة 
وبسبب  الحصار36.  تحت  غّزة  سّكان  يحتاجها  التي  الحرارية  السعرات  من 
هذه القيود، يعتمد 1.14 مليون شخص، أْي 82٪ من الالجئين في غّزة، 
ُتواِجه  عينه،  الوقت  وفي  منفردًة37.  األنروا  من  الغذائية  المساعدات  على 
اليوم،  ُتعاَلج حّتى  لم  غّزة أزمة مائية شديدة38 بسبب ثالثة عوامل أساسية 
194839 وبين  العام  في  إسرائيل  نّفذته  الذي  القسري  السّكان  انتقال  وهي: 
عاَمْي 1951 و195340 الذي أسفَر عن زيادة الكثافة السّكانية بشكٍل غير 
مستدام، واستنزاف أحواض المياه العذبة الجوفية الثالثة من ِقَبل مستعمرات 
للطبقة  المفرط  الزراعيين )من 1972 إلى 2005(41، والضّخ  المستوطنين 
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الجوفية الطبيعية التي تتدّفق من جبل الخليل في الضّفة الغربية42 إلى غّزة، 
إضافًة إلى عوامل أخرى مثل القصف المتكّرر الذي استهدَف البنية التحتية 
و2012  و2009   2008 األعوام  في  غّزة  في  الصّحي  والصرف  للمياه 

و43.2014
الالتينية  أميركا  في  العقوبات  بأنَّ  الغذائية  للسيادة  الشعبي  التحالف  ُيفيد 
ففي  واسع.  نطاٍق  على  الكافي  الغذاء  في  الناس  حّق  يطال  ُتسّبب ضرًرا 
لتغييٍر حكومي  العقوبات دعًما  األميركية  المّتحدة  الواليات  تفرض  فنزويال، 
ُيساِعد على زيادة قدرتها على الوصول إلى األسواق األجنبية وعلى توسيع 
صناعاتها االستخراجية44، بالرغم من مساهمتها في خلق أزمة غذائية رمت 
بثلث سّكان البلد إلى حالة انعدام األمن الغذائي45، تماًما مثل الشعب الكوبي 
الذي عانى أيًضا من القدرة المحدودة جًدا على الوصول إلى الغذاء والدواء 
والسلع األساسية خالل 60 عاًما بسبب العقوبات األميركية. وُيشير التحالف 
من  فريدة  ليست  األحادية  العقوبات  آثار  أنَّ  إلى  الغذائية  للسيادة  الشعبي 
يران  نوعها؛ فقد حّدت العقوبات المتعّددة األطراف على بلدان مثل السودان واإ
وكوريا الشمالية من الخيارات السياساتية في مواجهة جائحة فيروس كورونا 
أكثر  الغذائي  األمن  انعدام  ترسيخ  في  كبير، وأسهمت  بشكٍل  )كوفيد-19( 

فأكثر.46   

األعراف الدولية السارية
الئحة الهاي لعام 1907: المواد 46، و47، و52، و55 42-56 على النحو 

المذكور في المبدأ 1 أعاله 
جميع اّتفاقيات جنيف )من 1 إلى 4(، الماّدة 3 المشتركة

و89،  و61،  و55،  و49،  و36،  و35،   ،23 المواد  الرابعة:  جنيف  اّتفاقية 
و127

 .54 المواد  جنيف،  اّتفاقيات  إلى  اإلضافي  األّول  اأّلول(  )البروتوكول  الملحق 
1-2؛ و54. 3-5؛ و70. 2-1

الملحق )البروتوكول الثاني( األّول اإلضافي إلى اّتفاقيات جنيف، المواد 2-131، 
و14، و18.2

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الماّدة 8.2)ب()25)
 )S/RES/2417(  2417 رقم  القرار  المّتحدة،  لألمم  التابع  األمن  مجلس 
و2175   )2009( و1894   )2000(  1296 إلى:  اإلشارة  ]مع   )2018(

)2014( و2286 )2016)[
االّتفاقية )الرابعة( الخاّصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البّرية وملحقاتها: األحكام 
المتعّلقة بقوانين وأعراف الحرب البّرية )الئحة الهاي لعام 1907(، المواد 42-

56
القانون الدولي اإلنساني العرفي: القاعدة 53: التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ 
القاعدة 55: مرور مواد اإلغاثة اإلنسانية للمدنيين المحتاجين إليها بسرعة وبدون 

عرقلة؛ القاعدة 56: حّرية الحركة لألفراد المخّولين العمل في اإلغاثة اإلنسانية
مجلس األمن التابع لألمم المّتحدة، القرار رقم 2417 بشأن حماية المدنيين في 

النزاعات المسّلحة )S/RES/2417(، المواد 5 و6 و10
 ،12 رقم  العام  التعليق  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  المعنّية  اللجنة 

الفقرتان 38 و39
 ،17/51  ،10/50  ،9/49  ،16/48  ،19/47 المّتحدة،  لألمم  العاّمة  الجمعية 
 ،12/60 ،11/59 ،7/58 ،11/57 ،9/56 ،20/55 ،21/54 ،4/53 ،10/52
 ،5/70 ،5/69 ،8/68 ،4/67 ،6/66 ،6/65 ،6/64 ،7/63 ،3/62 ،11/61

)A/RES/73/8( 8/73 5/71، 4/72، القرار
القسرية  للتدابير  السلبي  التأثير  الالجئين،  لشؤون  السامية  المّتحدة  األمم  مفّوضية 

,A/HRC/RES/37/21 االنفرادية على التمتُّع بحقوق اإلنسان )القرارات
)A/HRC/RES/40/3, A/HRC/RES/43/15 

منّظمة األغذية والزراعة، الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم التحقيق التدريجي للحّق 
في أغذية كافية في إطار األمن الغذائي الُقطري، التوجيهان رقم 16.1 و16.6

رقم 12،  العام  التعليق  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  المعنّية  اللجنة 
الفقرة 37

لجنة األمن الغذائي العالمي، الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصائد 
)الخطوط  الفقر  على  والقضاء  الغذائي  األمن  سياق  في  النطاق  صغيرة  األسماك 

التوجيهية الطوعية(، المبادئ 5.9 و5.12 و6.18
إعالن روما بشأن األمن الغذائي العالمي وخّطة عمل مؤتمر القّمة العالمي لألغذية، 

الديباجة، الفقرة 37

عرقلة المساعدة اإلنسانية جّراء إجراءات مكافحة اإلرهاب 

ُتفيد عّدة منّظمات من المجتمع المدني عن بروز تحّديات خاّصة في وجه 
المساعدات اإلنسانية سببها قوانين مكافحة اإلرهاب. فقد أصبح من الشائع 
اإلشارة إلى المجموعات المسّلحة على أّنها »إرهابية« في المناطق التي هي 
الخاضعة لسيطرة حركة  المناطق  العمل اإلنساني، مثل  إلى  الحاجة  بأمّس 
في  حصَل  كما  المحتاجين،  المدنيين  على  أثََّر  ما  الصومال،  في  الشباب 
شمال شرق نيجيريا، حيث عجزت المساعدات الُمنقذة للحياة عن الوصول 
إلى بعض المناطق إذ حصرت منّظمات العمل اإلنساني برامجها بالمناطق 

الخاضعة لسيطرة الحكومة خوًفا من انتهاك قوانين مكافحة اإلرهاب.47
يحّق للمدنيين الحصول على الغذاء والمأوى والتعليم والتدريب على الحوكمة 
الرشيدة وغيرها من عوامل سبل العيش المستدام بموجب القانون الدولي لحقوق 
اإلنسان، وحّتى في حاالت النزاع.48 ويوّفر القانون الدولي اإلنساني اإلطاَر 
المجموعات  إلى  الوصول  اإلنساني  العمل  منّظمات  يخّول  الذي  القانوني 
في  »حقًّا  يخلق  أن  دون  من  المماثلة،49  السياقات  في  الضعيفة  السّكانية 
الوصول اإلنساني« أو من دون أن يمنح منّظمات العمل اإلنساني صالحيات 
ُمطلقة لتنفيذ األنشطة بالطريقة التي تراها مناسبة. لكي تتمّكن الجهات الفاعلة 
في المجال اإلنساني من مساعدة المجتمعات المحتاجة، ينبغي أن تتعاون 
غير  المسّلحة  الجماعات  وحّتى  الميدان،  في  العاملة  األطراف  جميع  مع 
الحكومية.50 فإذا لم يتّم التواصل مع هذه الجماعات، أو إذا لم يتّم التوافق 
على قبول المعونة اإلنسانية أو الحماية، سيصبح تقديمها محفوًفا بالمخاطر 

أو لن يحصل بتاًتا.51 

العديد من قوانين مكافحة اإلرهاب، من ضمنها عقوبات مجلس األمن  إنَّ 
التابع لألمم المّتحدة التي ُتصنِّف الجماعات المسّلحة بأنَّها »منّظمات إرهابية« 
واألراضي الخاضعة لسيطرتها بأّنها »أراضي إرهابية«، صّعبت على الجهات 
للمبادئ اإلنسانية األساسية. كما أنَّ  المجال اإلنساني االمتثال  الفاعلة في 
اإلرهاب  مكافحة  قوانين  بموجب  القضائية  للمالحقة  التعرُّض  من  الخوف 
الصارمة الصادرة عن الواليات المّتحدة األميركية والمملكة المّتحدة قد أثنى 
العديد من الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني عن تقديم المساعدات الحيوية 
الطارئة.52 فالمحظورات المتعّلقة بتقديم الدعم إلى الجماعات المذكورة غير 
واضحة. لذلك، تخشى المجموعات اإلنسانية صدور اّتهامات بحّقها في حال 
َلت إمدادات اإلغاثة إلى جماعات مسّلحة أو أفادتها بطريقٍة ما، كما أنَّ  ُحوِّ
الدفعات العرضية الضرورية، أو حّتى توفير المساعدة الطّبية لألفراد المصابين 
والمرضى في هذه الجماعات، قد يؤّدي إلى المالحقة القضائية53. إضافًة إلى 
ص للجهات الفاعلة  ذلك، عِمل قطاع المانحين على الحّد من التمويل المخصَّ
في المجال اإلنساني التي تعمل في البلدان »العالية الخطورة«. وفعلًيا، أّثر 
الدولي  القانون  يسعى  الذين  األشخاص  على  سلبًيا  اإلرهاب  مكافحة  إطار 
اإلنساني إلى حمايتهم، من ضمنهم الجرحى والمرضى في صفوف المقاتلين 

والمدنيين في النزاعات المسّلحة.

تشمل بعض التوصيات الرامية إلى التخفيف من حّدة التوتُّر بين قوانين مكافحة 
اإلرهاب والعمل اإلنساني إعفاء العمليات اإلنسانية في إطار العقوبات وأحكام 
والمجتمع  المانحة  والجهات  الدول  بين  المنطقي  والحوار  اإلرهاب،  مكافحة 
العناية  المنّظمات اإلنسانية إجراءات متينة من أجل بذل  اإلنساني، واّتخاذ 
الواجبة للحّد من تغيُّر مسار المساعدات، والمعارضة المنّظمة ضّد تجاوز 

هذه القوانين حدودها.
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المبدأ 4:
 حماية المتضّررين من األزمات الممتّدة أو المعرَّضين لخطرها

مراعاة  إلى  الممتّدة  األزمات  في  الفاعلة  الجهات  جميع   4 المبدأ  يدعو 
لحقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  بموجب  التزاماتها 
عن  منبثقة  أخرى  عالمية  بتوجيهات  االستعانة  إلى  يدعو  كما  اإلنسان، 
السياسات ذات الصلة ويسعى إلى توفير الحماية لمجموعات عديدة تواجه 
مستويات عالية ومتكّررة من انعدام األمن الغذائي في ظّل األزمات الممتّدة، 

كالالجئين والنازحين داخلًيا والشعوب األصلية.

تلبيتها  تتّم  لم  التي  الروهينغا  الجئي  احتياجات  إلى  مستطلعين  عّدة  ُيشير 
والعنف ضّدها. ففي الهند54 وبنغالدش55، لم تُعد المنّظمات غير الحكومية 
ووكاالت األمم المّتحدة قادرة على الوصول إلى بعض مجموعات الروهينغا 
التي تعيش في المخّيمات بسبب تدابير اإلقفال المتعّلقة بالجائحة، ما أّدى 
إلى نقص في الغذاء والمياه. وفي الهند، أبلَغ أحُد قاطني مخّيم الروهينغا عن 
العنف الُشَرطي ضّد الالجئين الذين يغادرون المخّيم لشراء الغذاء. أّما في 
ماليزيا، ُمنع الجئو الروهينغا من الدخول إلى األسواق الرطبة خالل الجائحة، 
ما أّدى إلى الحّد من قدرتهم على الوصول إلى الغذاء والتأثير سلًبا على ُسُبل 

كسب العيش للعديد من الالجئين العاملين في األسواق.56

وأفاَدت حركة كاتارونغان بأنَّ تجريم حركات الفاّلحين أسفَر عن حاالٍت من 
االعتقال والسجن ومصاريف اإلجراءات القضائية، ما أّدى إلى تحويل المال 
عن االحتياجات الغذائية األساسية. وُتفيد حركة الفاّلحين في الفلبين بوقوع 
277 عملية قتل خارج نطاق القضاء منذ أن استلم الرئيس دوتيرتي الحكم 
خالئها من األراضي التي تحرثها.57 وأعطى  وبدأ بترويع المجتمعات الريفية واإ
تسمح  للحكومة  أوسع  )2020( صالحيات  الجديد  اإلرهاب  مكافحة  قانون 
ومقتل  العنف  حاالت  تفاقم  إلى  أّدى  ما  وتوقيفهم،  األشخاص  باعتقال  لها 

الناشطين.58

تّم التبليغ عن انتهاكات مماثلة في كشمير الُمحتلَّة من الهند، حيث أصدر 
اللهجة59  شديد  بياًنا   ،)MAKAAM( ماكام  الهندية،  المرأة  حقوق  منتدى 
التي  الغابات  من  األصلي  بكروال غوجار  لشعب  القسري  اإلخالء  يستنكر 
هذه  أنَّ  إلى  مشيًرا  إدارَتْي جامو وكشمير،  ِقَبل  من  قرون  منذ  فيها  عاشوا 

األعمال الوحشية جزٌء من مخّطط الدولة الهندية لالستيالء على األراضي.

ال ُيذكِّر إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة 
بصريح  الدولي  القانون  بموجب  الوطنية  الحدود  خارج  بالتزاماتها  الدول 
المشــاركة  األطــراف  للــدول  “ينبغــي  يلي:  ما  على  د  ُيشدِّ ولكّنه  العبارة، 
يمكــن  كيــف  في  النظر  المصلحة،  أصحاب  من  وغيرها  النزاعــات،  في 
جراءاتهــا أن تؤثــر في األمــن الغــذائي والتغذيــة في األقاليــم  لسياســاتها واإ

والبلــدان األخــرى”.

عندما ُتطبِّق دولة ما سياسات تؤّثر سلًبا على حقوق اإلنسان الخاّصة بشعٍب 
التزاماتها خارج الحدود الوطنية  إّما تكليًفا أو إغفااًل، قد تنتهك بذلك  آخر، 
التي  للشعوب  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  احترام  إلى  الرامية 

تعيش في بلدان أخرى وحمايتها. 

المتعّلقة  التجارية  التبادالت  الوطنية عن  الحدود  االلتزامات خارج  تنبثق  قد 
بالغذاء عبر الحدود. في الضّفة الغربية )فلسطين(، يقوم المستوطنون الذين 
بإدارة  قانوني  غير  بشكٍل  المحتّلة  األراضي  إلى  اإلسرائيلية  الدولة  نقلتهم 
محكمة  أصدرت  حين  وفي  الخارج.60  إلى  منتجاتها  ر  ُتصدَّ زراعية  أراٍض 
الصادرة عن  المنتجات  على  ملصق  بوضع  يقضي  حكًما  األوروبية  العدل 
المستوطنات اإلسرائيلية حفاًظا على الشفافية تجاه المستهلك،61 إنَّما لم يكن 
المستوطنات  سلع  استيراد  منع  األوروبي  لالّتحاد  ينبغي  لذلك،  كافًيا.  ذلك 

اإلسرائيلية على األقّل، إذا ما أراد مراعاة التزاماته خارج الحدود الوطنية. 

ر أيًضا المنتجات الزراعية التي تزرعها الشركات  في الصحراء الغربية، ُتصدَّ
عليها  تستحصل  التي  السمكية  والثروة  الصحراوية  األراضي  في  المغربية 
انتهاًكا  الحالَتْين  هاَتْين  من  كلٌّ  ويشّكل  الصحراوية.  اإلقليمية  المياه  من 
اللتزامات الدول خارج الحدود الوطنية المتمّثلة بعدم االعتراف بالمستوطنات 
 ،2018 العام  وفي  مساعدتها.62  أو  المحتّلة  األراضي  في  الشرعية  غير 
أبطلت محكمة العدل األوروبية االّتفاق الخاّص بمصائد األسماك بين االّتحاد 
األوروبي والمغرب كونه انتهاًكا واضًحا للقانون الدولي، بما في ذلك قوانين 
االحتالل،63 وبالتالي، يمنع قرار المحكمة هذا مراكب صيد األسماك التابعة 
الساحلية  المياه  استغالل  على  المغرب  مع  التعاون  من  األوروبي  لالّتحاد 
للصحراء الغربية. يمكن أن ُتشكِّل هذه القضية مرجًعا لمن يسعى إلى إنهاء 

تعاون غير شرعي مع الدول المحتّلة.

األعراف الدولية السارية
لى IV(، الفقرة 1 المشتركة جميع اّتفاقيات جنيف )من I اإ

العسكرية  نورمبرغ  محكمة  ميثاق  الهاي،  اّتفاقيات  مراجع  ]مراجعة 
الدولية، المحكمة العسكرية الدولية للشرق األقصى، تقرير لجنة القانون 
الرابعة،  اّتفاقية جنيف  لعام 1991،  الثالثة واألربعين  الدولي في دورتها 
الملحق )البروتوكول اأّلول( األّول اإلضافي إلى اّتفاقيات جنيف، الملحق 
)البروتوكول الثاني( الثاني اإلضافي إلى اّتفاقيات جنيف، النظام األساسي 

للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المبدأ 1 أعاله[
الماّدة  والثقافية،  االقتصادية واالجتماعية  بالحقوق  الخاّص  الدولي  العهد 

(1(2
االّتفاقية الخاّصة بوضع الالجئين وبروتوكول عام 1967، المواد 1.أ)2(، 

و23، و33.1
و15،   ،1 الفقرات   ،2467 القرار  المّتحدة،  لألمم  التابع  األمن  مجلس 

و16)أ(، و32
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة/لجنة القانون الدولي، مواد متعّلقة بمسؤولية 
المواد 40. 2-1،  دولًيا )83/56(،  المشروعة  األفعال غير  الدول عن 

و41. 2-1
محكمة العدل الدولية، شرعية بناء جدار في األرض الفلسطينية المحتّلة 

)رأي استشاري صادر في 9 تّموز/يوليو 2004(، ص. 146
لمشكالت  المحّددة  الجوانب  تحكم  التي  األفريقية  الوحدة  منّظمة  اّتفاقية 

الالجئين في أفريقيا، الماّدة 5.5
أفريقيا  في  داخلًيا  النازحين  ومساعدة  لحماية  األفريقي  االّتحاد  اّتفاقية 

)اّتفاقية كمباال(، المواد 3.1، و4.2، و7.5، و9.2
دارتها في منطقة الساحل وغرب أفريقيا  ميثاق الوقاية من أزمات األغذية واإ

)2011(، القسم 6
اللجنة المعنّية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 
8: العالقة بين العقوبات االقتصادية واحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية، الفقرات 3، و7، و14-10
اللجنة المعنّية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 

15: الحّق في الماء، الفقرات 31-33، و44)ب(
اللجنة المعنّية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 
24 بشأن التزامات الدولة في سياق األنشطة التجارية، الفقرات 26، و28، 

و29، و57-36
اّتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة، التعليق العام رقم 32 
بشأن األبعاد المتعّلقة بالنوع االجتماعي لدى الالجئين وطالبي اللجوء وجنسية 

المرأة وانعدامها، الفقرتان 22 و23
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، إعالن نيويورك لاّلجئين والمهاجرين،

)A/RES/71/1(، الفقرة 80
لجنة القانون الدولي، المواد المتعّلقة بمسؤولية المنّظمات الدولية

)ARIO( )A/66/10(، الفقرات 17-14
النزوح  حول  التوجيهية  المبادئ  الالجئين،  لشؤون  المّتحدة  األمم  مفّوضية 
و18.2)أ(،   ،11.1 المبادئ   ،)E/CN.4/1998/53/Add.2( الداخلي 

و19.2
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المبدأ 5:
الجنَسْين  بين  المساواة  وتعزيز  والفتيات،  النساء  تمكين   

وتشجيع مراعاة الفوارق بين الجنَسْين

يدعو المبدأ 5 الجهات الفاعلة إلى تعزيز الحقوق المتساوية بين النساء 
المنتجة  الموارد  إلى  متساوية  بصورة  النساء  وصول  وضمان  والرجال 
والخدمات وُفَرص توليد الدخل والمساعدات الغذائية، خاّصًة في ظّل ارتفاع 
مخاطر انعدام األمن الغذائي التي ترزح تحت وطأتها النساء والفتيات في 
األزمات الممتّدة. وينبغي للجهات الفاعلة أن تعّزز معرفة النساء وقدراتهّن 
وأن تسعى وراءها لتطوير البرامج والسياسات وتطبيقها، من خالل التدّخالت 

التي تشّجع التساوي في المشاركة والقيادة في عمليات صنع القرار.

أبلغت منّظمات المجتمع المدني عن انتهاكات لحّق النساء في الغذاء وعن 
نقٍص في المساواة بين الجنَسْين مع استمرار المشاكل في كاّفة أنحاء المناطق 
التي تعاني من األزمات الممتّدة. ويفيد المجتمع المدني في سياقاٍت عديدة 
قائمة على  المرأة  مسائل حقوق  معالجة  إلى  الرامية  الحكومة  بأنَّ سياسات 
بفّعالية. وتضيف  ُتطبَّق  ال  ولكّنها  الوطنية،  دون  و/أو  الوطنية  المستويات 
منّظمات المجتمع المدني أنَّ الجهود الكثيرة التي تبذلها بالتعاون مع المانحين 
ينقصها  ما  غالًبا  المرأة  حقوق  لتعزيز  اإلنساني  والعمل  التنمية  ومنّظمات 
النهج الموّحد. وغالًبا ما تسفر التدّخالت المجّزأة عن بعض النجاحات، ولكن 
يبقى وضع المرأة العام على حاله، وتغيب القدرة المدنية واالجتماعية الالزمة 

لضمان الحصول على الغذاء والتغذية الكافَيْين.

في أوغندا، تشير منّظمة »الدعم للنساء في الزراعة والبيئة« إلى الصعوبات 
المتعّددة في الحفاظ على هذا المبدأ. فبالرغم من أّن عّدة بلدان أفريقية جنوب 
تتبّنى في  أّنها  إاّل  الجنَسْين في قوانينها،  المساواة بين  الصحراء قد رّسخت 
الوقت عينه نظاًما موازًيا قائًما على األبوية، يحّد من قدرة النساء والفتيات 
على الوصول إلى الغذاء بشكٍل كبير. وفي شمال أوغندا، حيث استمّر النزاع 
من  والعديد  أزواجهّن  النساء  من  العديد  فقد  عاًما،  عشرين  خالل  المسّلح 
األطفال آباءهم إّما بسبب الحرب أو النزوح، لتصبح المرأة على رأس حوالى 
تضعف  المستمّرة  الممتّدة  فاألزمات  المنطقة.64  في  المعيشية  اأُلَسر  ثلث 
العديد من المؤّسسات وُنُظم الدعم التي بإمكانها حماية حقوق النساء والفتيات 
في ظروف أخرى، ومع فشل كّل من الدولة ونظام العدل العرفي في حماية 
حقوق النساء، غالًبا ما يخسر األرامل، والعزباوات، واليتامى، ويتامى األب، 
أراضيهم التي يتّم االستيالء عليها، ما يسفر عن عواقب وخيمة على صعيَدْي 

ُسُبل كسب العيش واألمن الغذائي.

وفي آزاد جامو وكشمير، تحتوي الصعوبات التي يفرضها االحتالل والعنف 
أحد  ويقول  مستمّر.  بشكٍل  االجتماعي  بالنوع  خاّص  مكّون  على  المزمن 
كشمير  نساء  إنَّ  الباكستانية  اإلنصاف«  أجل  من  »جذور  منّظمة  أعضاء 
ِقَبل قّوات االحتالل  الجنسية من  وفتياتها يتعّرضن لالعتداءات والتحّرشات 
الهندية في طريقهّن إلى العين والغابة إلحضار المياه والحطب. ويفيد عضو 
آخر في إحدى منّظمات المجتمع المدني يعيش في آزاد جامو وكشمير بأنَّ 
القصف المدفعي قد منعهم من جمع العلف في الغابات وخّفض عدد المواشي 
التنمية في  أنَّ غياب مشاريع  الحفاظ عليها. وأضاَف  اأُلَسر  التي تستطيع 
األراضي المحتّلة من ِقَبل باكستان قد دفَع بالكثير من الرجال إلى الهجرة بحًثا 
عن العمل في باكستان، ما أّدى إلى زعزعة استقرار اأُلَسر وزاَد من صعوبة 

الحياة بالنسبة للنساء اللواتي بقين في موطنهّن مع أطفالهّن.            

صّممت بعض منّظمات المجتمع المدني تدّخالت متعّلقة بالنوع االجتماعي. 
ففي بنغالدش، أعلنت شبكة خاني لألمن الغذائي أّن بعض منّظماتها األعضاء، 
وغيرها من منّظمات المجتمع المدني، أطلقت مبادرات إلنشاء أسواق صديقة 

للنساء وخاّصة بالنساء خالل جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(.

 

األعراف الدولية السارية
الدولي  والعهد  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاّص  الدولي  العهد 

الخاّص بالحقوق المدنية والسياسية  ، الماّدة 2.1
العهد الدولي الخاّص بالحقوق المدنية والسياسية  ، الماّدة 25

اّتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة، المواد 7، و8، و14.2)أ(-
)ز(

قرار مجلس األمن التابع لألمم المّتحدة رقم 1325 حول المرأة والسالم واألمن، 
الديباجة

 ،16 رقم  العام  التعليق  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  المعنّية  اللجنة 
الفقرة 21

اّتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة، التوصية العاّمة رقم 30، الفقرة 
33)ب(

 ،34 رقم  العاّمة  التوصية  المرأة،  ضّد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اّتفاقية 
الفقرات 12-14، و36)ج(، و54)و(

اّتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة، التوصية العاّمة رقم 35، الفقرة 
28

اّتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة، التوصية العاّمة رقم 37 بشأن 
النساء المسّنات وحماية حقوقهّن اإلنسانية، الفقرة 26

الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، خّطة عمل عام 2030، الهدف رقم 5 من أهداف 
التنمية المستدامة، المقاصد 5.1، و5.4، و5.5، و5.أ-ج

منّظمة األغذية والزراعة، الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم التحقيق التدريجي للحّق 
و5.6،   ،3.9 رقم  التوجيهات  القطري،  الغذائي  األمن  إطار  في  كافية  أغذية  في 

و8.12، و9.9، و11.5، و14.5
 ،)2014( عليها  الُمتَّفق  الخالصات   ،)CSW 58( المرأة  بوضع  المعنّية  اللجنة 

الفقرة 42
لجنة األمن الغذائي العالمي، الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة 
لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني، المبادئ 

2.6، و4.10، و5.5، و8.7، و8.9، و9.2، و9.10، و9.12
اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقّليات التابعة لألمم المّتحدة، المبادئ المتعّلقة 

برّد المساكن والممتلكات إلى الالجئين والمشّردين )مبادئ بنهيرو(
 )E/CN.4/Sub.2/2005/17(، المبدأ رقم 4، الفقرات 3-1

 
المبدأ 6:

 ضمان التحليالت الشاملة القائمة على األدّلة ودعمها

ينّص المبدأ 6 على أنَّ تحليالت األزمات والتدّخالت ينبغي أن تكون بزمام 
للجهات  المسّببة لألزمات. وينبغي  العوامل األساسية  البلدان، وأن تشمل 
في  للبلدان  التحليلية  والقدرة  البيانات  جمع  تدعم  أن  الخارجية  الفاعلة 
أيًضا،  االجتماعي  للنوع  وفًقا  البيانات،  تصنيف  ويجب  الممتّدة.  األزمات 

لضمان رصد التفاوتات في أثر األزمات الممتّدة وتدّخالتها.

تذكر قّلة من منّظمات المجتمع المدني برامج متينة لجمع البيانات أو تصنيفها 
»دعمي«  منّظمة  تدعو  صوماليالند،  في  اإلنسانية.  بالمساعدات  المتعّلق 
لتنمية الشباب إلى مسح أفضل للمجموعات الضعيفة التي تعاني من انعدام 
األمن الغذائي، وللبرامج الساعية إلى الوصول إلى المجموعات المهّمشة التي 

غالًبا ما ُتستثنى من تلّقي المساعدات.  

خلقت شراكة منّظمات المجتمع المدني من أجل فّعالية التنمية 65 مجموعة 
عمل معنّية بالنزاع والهشاشة إلجراء بحث حول سياقات النزاع وأسبابها وُسُبل 
معالجتها الُمحتَملة. ُيساِهم هذا النوع من البحث في تعزيز التعاون اإلنمائي 

ويشّدد على أهمية الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية وبناء السالم.

قاَم التحالف الدولي للموئل-شبكة حقوق األرض والسكن بتدريب العديد من 
األدوات  وتطوير  المعلومات،  جمع  على  الشعبية  المنّظمات  من  أعضائه 
في حاالت  باألرقام  والتكاليف واألضرار  الخسائر  لتحديد  الالزمة  والتقنيات 
اإلخالء من المساكن واألراضي وغيرها من االنتهاكات، بما في ذلك التطبيقات 
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المتضّررة  للمجتمعات  ذلك  يسمح  النساء.  على  اآلثار  لرصد  المتخّصصة 
بجمع بيانات موثوقة ودقيقة يمكنهم االستعانة بها للضغط والمناصرة في سبيل 

حقوقهم المتعّلقة بأراضيهم الخاّصة.

األعراف الدولية السارية

العاّمة رقم  التوصية  المرأة،  التمييز ضّد  القضاء على جميع أشكال  اّتفاقية 
30، الفقرات 12، 33)ب(، 33)ه(

من  الثالث  الهدف   ،2030 عمل  خّطة  المّتحدة،  لألمم  العاّمة  الجمعية 
أهداف التنمية المستدامة: تأمين حياة صّحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع 
تغيُّر  لمكافحة  إجراءات طارئة  اّتخاذ  الهدف 13:  المقصد 3.د؛  األعمار، 

المناخ وآثاره، المقصد 13.3
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة/المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المّتحدة، 
تطبيق قرار الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة رقم 226/67 بشأن االستعراض 
الشامل الذي يجري كّل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع 
 ،)A/71/63–E/2016/8( التنمية  أجل  من  المّتحدة  األمم  منظومة  بها 

الفقرتان 9 و79
منّظمة األغذية والزراعة، الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم التحقيق التدريجي 

للحّق في أغذية كافية في إطار األمن الغذائي الُقطري، التوجيه رقم 16.7
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، إطار سنداي للحّد من مخاطر الكوارث للفترة 

A/RES/69/283( 2030-2015(، الفقرتان 25)ز(، 48)ج(  
دارتها في منطقة الساحل وغرب أفريقيا  ميثاق الوقاية من أزمات األغذية واإ

)2011(، القسم 5

المبدأ 7:
 تعزيز الملكية القطرية والمشاركة والتنسيق وتأييد أصحاب المصلحة 

والمساءلة

يتوّسع المبدأ 7 بشأن الملكية القطرية للسياسات واألنشطة المتعّلقة باألمن 
وتأثيراتها  المتوازية  الحوكمة  لتفادي  أساسي  أمر  وهو  والتغذية،  الغذائي 
الغذائي  األمن  بشأن  العمل  إطار  يعّزز  االستقرار.  تزعزع  التي  المرافقة 
تشمل  التي  القطرية  الملكية  مفهوم  الممتّدة  األزمات  ظّل  في  والتغذية 
تلّقي  إلى   7 المبدأ  يدعو  الغاية،  ولهذه  الحكومات.  عن  فضاًل  الشعوب 
لى إشراكهم  األشخاص المتضّررين والمعّرضين للخطر المعلومات بسرعة واإ
في عملية صنع القرار. كما ينبغي دعوة المجتمع المدني والشعوب األصلية 

إلى المشاركة من خالل اآلليات المستقّلة والمنّظمة ذاتًيا.

تفيد منّظمات المجتمع المدني من معظم المناطق بأنَّ األشخاص المتضّررين 
من األزمات قادرون على المشاركة في اّتخاذ بعض القرارات وصنع السياسات 
ولكن بدرجة محدودة. وفي أوغندا، تشير منّظمة »الدعم للنساء في الزراعة 
والبيئة« إلى أنَّ الالجئين والنازحين داخلًيا وغيرهم من األشخاص المتضّررين 
ُيستشارون في عملية صنع القرار. ولكنَّ الحكومة تعتبر هذه المشاركة امتياًزا 
بداًل من كونه حقًّا، فليس لرأي هذه المجموعات أي أهمية في عملية تطوير 
البرامج في حين يكافح المشاركون من أجل المطالبة بالمساءلة من الجهات 

الفاعلة الحكومية.   

في األردن، تشير العربية لحماية الطبيعة إلى أنَّ العديد من الجهات الفاعلة 
اإلنمائية األجنبية ال تستشير المؤّسسات الوطنية وتنّفذ مشاريع تقّوض النظم 
الوزارات  مع  وتتعامل  الوطنية،  األولويات  مع  تتماشى  وال  المحّلية  الغذائية 
الحكومية كما لو كانوا مقاولين فرعيين بداًل من شركاء. وتضيف »العربية 
لحماية الطبيعة« أّن منّظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي هما 
فعلًيا، حيث  الوطنية  السلطات  تستشير  التي  المعدودة  الفاعلة  الجهات  من 
مع  بالتعاون  ُقطرية  استراتيجية  خّطة  بتطوير  العالمي  األغذية  برنامج  قام 
المتعّلقة بالغذاء، باإلضافة  المؤّسسات الحكومية يوّجه من خاللها تدّخالته 

إلى دعم إنشاء لجنة قطرية معنّية باألمن الغذائي استجابًة إلى أزمة الالجئين 
السوريين، غير أنَّ هذه اللجنة لم ُتشرك منّظمات المجتمع المدني المحّلية ولم 

تستشر المجتمعات المتضّررة.

بالرغم من الجهود المبذولة من ِقَبل منّظمات المجتمع المدني لعقد جلسات 
استماع عاّمة وإلشراك المجتمعات المتضّررة في بنغالدش، لم تنعكس آراء 
لألمن  خاني  لشبكة  وفًقا  الُمنّفذة،  واألعمال  السياسات  في  المجتمعات  هذه 
القرار،  الشفافية في عمليات صنع  إلى غياب  أيًضا  أشاَرت  التي  الغذائي، 
حيث اسُتخدمت المعونة الغذائية مثاًل كوسيلة للترويج لعملية إثراء األغذية 

بالرغم من مناشدات المجتمعات المحّلية لوقف هذه الممارسة. 

جاَء في تقرير عضو المجتمع المدني من منطقة آزاد جامو وكشمير بشأن 
الباكستاني على حركة المزارعين لحمايتهم من  التي يفرضها الجيش  القيود 
دون  من  ُتطبَّق  أن  المفترض  من  يُكن  لم  القيود  هذه  أنَّ  المتنازعة  الدول 
استشارة المجتمع، حفاًظا على ُسُبل كسب العيش الخاّصة بالمزارعين أيًضا. 
وُتفيد منّظمة »جذور من أجل اإلنصاف« الباكستانية بأنَّ حضور المجتمع 
المدني في آزاد جامو وكشمير ال ُيذكر، ما يزيد من التحّديات التي ُتواِجه 

التدّخالت بقيادة المجتمع.

التخطيط  إندونيسيا، أعلن تحالف حركة اإلصالح الزراعي أّن عمليات  في 
لالستراتيجية الوطنية لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( وتطبيقها وتقييمها، 
بما في ذلك مكّوَنْيها المتعّلقْين باألمن الغذائي والزراعة، لم تشمل أي آليات 
واضحة أو ديمقراطية لضمان مشاركة منّظمات المجتمع المدني، حيث قامت 
بقيادة االستجابة لجائحة فيروس  المؤّسسات الحكومية والعسكرية والُشرطية 
المجتمع  كورونا )كوفيد-19( وتطبيقها من دون أي مشاركة من منّظمات 
المدني على المستويات الوطنية أو اإلقليمية أو المحّلية أو على نطاق القرى.   

يدعو المبدأ 7 إلى تنفيذ تدّخالت تشمل عمليات مساءلة ُمحكمة، بما في 
متناول  في  الشــكاوى  ورفــع  للتعقيــب  وشــفافة  مناســبة  آليــات  من  ذلك 

المجموعات التي تطالها هذه التدّخالت، بهدف تحسين الملكية القطرية.

في الصومال، لم تتلّق المخّيمات الثالثون التي تسكنها أغلبية من األقليات 
العرقية أي مساعدات غذائية من برنامج األغذية العالمي وشركائه. فقد وقفت 
العالمي  األغذية  برنامج  المحّلية في طريق شعار  االجتماعية  الديناميكيات 
لذلك، اجتمعت مجموعة حقوق األقّليات مع  »عدم إغفال أحد«. واستجابًة 
كبار موّظفي برنامج األغذية العالمي واّتفقوا على شمل ممّثلين عن األقليات 

في االجتماعات المتعّلقة بتوزيع المعونة الغذائية على مستوى المقاطعة.

وطالب العديد من منّظمات المجتمع المدني بتركيز االهتمام على المساءلة 
الشفافية  تضمن  إجراءات  وضع  ينبغي  إذ  كورونا،  فيروس  جائحة  خالل 
على  السريعة، حرًصا  واإلغاثة  المعونة  برامج  جانب  إلى  الفساد،  وتحارب 
توزيع األموال على من هم في حاجة ماّسة إليها. كما ينبغي نشر محتوى 

العقود علًنا للتخفيف من مخاطر ارتفاع األسعار واالحتكار والتواطؤ.
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األعراف الدولية السارية

االحترام والحماية واإلعمال بالحّق في تقرير المصير
ميثاق األمم المّتحدة، الماّدتان 1.2 و55

الماّدة  والثقافية،  االقتصادية واالجتماعية  بالحقوق  الخاّص  الدولي  العهد 
1.2

الريفيين، 1975  العّمال  االّتفاقية بشأن منّظمات  الدولية،  العمل  منّظمة 
)رقم 141(، المواد 3. 1-3، و4، و5. 1-3، و6

تقرير  في  الحّق  باحترام  االلتزام  بشأن  أحكام    - الدولية  العدل  محكمة 
المصير وحمايته واإلعمال به كالتزام يسري على الجميع

واإلنارة  الجر  لمعّدات  المحدودة  برشلونة  شركة  الدولية،  العدل  محكمة 
الدولية 1970(،  العدل  محكمة  )تقارير  الحكم  الثانية،  المرحلة  والطاقة، 

ص. 32، الفقرة 33، ص. 199؛ الفقرة 156 
محكمة العدل الدولية، النتائج القانونية المترّتبة بالنسبة للدول على استمرار 
وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا )جنوب غرب أفريقيا( رغم قرار مجلس األمن 
276، رأي استشاري عام 1971، )تقارير محكمة العدل الدولية 1971(، 

الفقرة 126
محكمة العدل الدولية، الصحراء الغربية، رأي استشاري، القائمة العاّمة رقم 

61 )تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1975(، ص. 36، الفقرة 70
تيمور  بقضية  الحكم  قرار  أستراليا،  ضّد  البرتغال  الدولية،  العدل  محكمة 
العدل  محكمة  )تقارير   1995 حزيران/يونيو   30 في  الصادر  الشرقية 

الدولية 1995(، ص. 102، الفقرة 29؛ ص. 192، الفقرة 1
محكمة العدل الدولية، شرعية بناء جدار في األرض الفلسطينية المحتّلة، 
العدل  محكمة  )تقارير   2004 تّموز/يوليو   9 في  صادر  استشاري  رأي 

الدولية 2004(، ص. 184، الفقرة 22؛ ص. 199، الفقرة 55
مجلس األمن التابع لألمم المّتحدة، رسالة بتاريخ 29 كانون الثاني/يناير 
القانوني،  المستشار  القانونية،  للشؤون  العام  األمين  وكيل  من   2002

موّجهة إلى رئيس مجلس األمن )S/2002/161، الفقرتان 14 و25)
والشعوب  للبلدان  االستقالل  منح  إعالن  المّتحدة،  لألمم  العاّمة  الجمعية 

المستعمرة )القرار 1514)د-15((، الفقرات 4-1
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية )القرار 

1803 )د-17((، الفقرتان 1و6
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، إعالن مبادئ القانون الدولي المتعّلقة بالعالقات 
الوّدية والتعاون بين الدول وفًقا لميثاق األمم المّتحدة )قرار 2625 )د-25((، 

الديباجة
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، إعالن بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد 

)قرار 3201 )دإ-6(، الفقرة 4)أ(-)ط(، )ف((
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، إعالن األمم المّتحدة بشأن الشعوب األصلية 
)A/RES/61/295(، الفقرات 3، و4، و8)ب(، و26.2، و26.3، و27، 

و28.1، و28.2، و29.1
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، إعالن األمم المّتحدة بشأن حقوق األشخاص 
 ،)A/47/136( لى أقّليات دينية ولغوية المنتمين إلى أقّليات قومية أو إثنية واإ

الفقرات 1.1، و4-2   
لجنة األمن والتعاون في أوروبا، الوثيقة الختامية لمؤتمر عام 1975 )اّتفاقيات 

هلسنكي(، المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب: الفقرة 8
الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  العالمي،  الغذائي  األمن  لجنة 
المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي 

الوطني، 5.8، 8.7 

المبدأ 8:
 تعزيز التمويل الفّعال

األمــن  تحّديات  لمعالجــة  والمالئم  الفّعال  التمويل  بدور   8 المبدأ  يعترف 
الغــذائي والتغذيــة في األزمــات الممتّدة. وقد تواجه البلدان التي ترزح تحت 
عبء الديون أو األزمات المالية الدورية صعوبًة في تحقيق األمن الغذائي 
والتغذية. بالتالي، يدعو المبدأ 8 إلى اإلغاثة من الديون والتخفيف منها 
المالية، التي غالًبا  التحويالت  البلدان. كما يدعم تدفُّق  دارتها في هذه  واإ
ما تكون فائقة األهمية بالنسبة لالقتصادات التي تشهد أزمات ممتّدة، من 

دون معّوقات.

ال يستطيع العديد من المزارعين الوصول إلى القروض الزراعية، وقد اعترفت 
صة للحصول عليها. الحكومة بهذه المشكلة في مالي، وأنشأت آليًة ُمخصَّ

تعتمد هايتي على التحويالت المالية بشكٍل كبير، حيث تخّطت نسبتها ٪38 
من الناتج المحّلي اإلجمالي في العام 201966، ما يزيد من هشاشة الوضع 
في البلد، إذ أسفر التراجع الملحوظ في التحويالت المالية والمداخيل بسبب 

اإلقفال العام عن اكتفاء السّكان بوجبة غذائية واحدة في اليوم.  

وقد شهدت ميانمار توقًُّفا شبه تام لجميع األنشطة االقتصادية عندما أُغلقت 
الحدود مع الصين في بداية الجائحة، ما أّثر على ُسُبل كسب العيش بالنسبة 
للعّمال الزراعيين والنازحين داخلًيا الذين يعملون بشكٍل مياوم. فمن المهّم جًدا 

توفير الدعم للقطاع الزراعي المحّلي في البلدان ذات االقتصاد الضعيف.

في بداية العقد األّول من األلفية، لحقت بلبنان آثار العقوبات الكثيرة التعجيزية 
المفروضة على سوريا نظًرا إلى العالقات التجارية واالقتصادية المتينة بين 
أولى  من  لبنان  كان  المال،  رأس  إلى  الماّسة  حاجته  من  وبالرغم  البلَدْين. 
البلدان التي توّقفت عن قبول االستثمارات من رجال األعمال السوريين خوًفا 
من اجتذاب العقوبات األميركية، نظًرا إلى اعتماد قطاعه المالي بإجماله على 
الدوالر األميركي.67 وقبل انتهاء العقد، طاَل نطاق الضغوط األميركية التي 
ُترجمت بمجموعة واسعة من العقوبات نظاَم لبنان المالي، ما منَع المستثمرين 
األجانب والعديد من المواطنين اللبنانيين القاطنين في الخارج من إيداع أموالهم 
في المصارف اللبنانية أو من إرسال التحويالت، فأّدى ذلك إلى تفريغ البلد 
المديون بشكٍل كبير من مليارات الدوالرات، خصوًصا بعدما هرع المودعون 
إلى سحب مّدخراتهم. وانهار بالتالي القطاع المالي. ُأجبرت آالف األعمال 
التجارية على اإلقفال وعلى تسريح آالف العاملين.68 وُيقّدر البعض أّن ٪55 
من اأُلُسر المعيشية في لبنان اليوم قد أصبحت دون خّط الفقر69. كما قّوضت 
عملة لبنان المنهارة قدرة لبنان على استيراد الحاجيات األساسية فنُقَصت نتيجًة 

لذلك بعض المنتجات الهاّمة مثل القمح. 

أثرها  وزر  يحمل  التي  ف  التقشُّ تدابير  عن  أيًضا  المالية  األزمات  تنتج  قد 
ف في  منتجو األغذية ومبادرات المستهلك/التعاونيات. فالعديد من تدابير التقشُّ
اليونان، بما في ذلك التغييرات التي طالت الضرائب الزراعية، وُنُظم الضمان 
التجارة، ساهمت في تقويض  االجتماعي، والدفع نحو الخصخصة وتحرير 
الحّق في الغذاء الكافي.70 فلم تِزد هذه التدابير من الفقر الريفي وانعدام األمن 
انعدام  ُيديم  الزراعية  التجارية  لألعمال  نظاًما  أرَست  بل  فحسب،  الغذائي 

المساواة في الوصول إلى الغذاء والسيطرة عليه.

األعراف الدولية السارية
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، خّطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية 

)A/RES/69/313(، الفقرات 4، و33، و66، و68، و93، و94، و98، 
و101، و105
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المبدأ 9:
 المساهمة في بناء السالم من خالل األمن الغذائي والتغذية

إلى  الرامية  السياسات واألعمال  التاسع على ضرورة تطبيق  المبدأ  ينّص 
في  وتساهم  النزاع  تراعي  بطريقة  والتغذية  الغذائي  األمن  انعدام  معالجة 
مبادرات بناء السالم. وينبغي للجهات الفاعلة أن تسعى إلى إرساء السالم 
الدائم الذي ال يفنى مع انتهاء المساعدات الغذائية والتغذوية. وال بّد لهذا 
السالم الدائم أن يحترم حقوق اإلنسان بموجب القانون الدولي، بما في ذلك 

الوصول إلى الموارد الطبيعية واستخدامها.

في حين يعمل عدٌد من منّظمات المجتمع المدني واألمم المّتحدة على احترام 
حقوق اإلنسان والتزامات القانون الدولي اإلنساني كونها جزًءا ال يتجّزأ من 
باالمتثال  المحتّلة  أو  المتحاربة  األطراف  إقناع  في  تفلح  ما  نادًرا  عملها، 
تماًما لهذه األعراف. وقد وصف ممّثلو منّظمات المجتمع المدني من معظم 
المناطق غياب االمتثال للقانون الدولي بأّنه عامل أساسي في انعدام األمن 
بأنَّ  المدني  المجتمع  أفادت مجموعات  إلى ذلك،  الغذائي والتغذية. إضافًة 
نادًرا  اإلنساني  والعمل  الدولية  التنمية  مجاَلْي  في  الفاعلة  الجهات  تدّخالت 
ما تذكر األسباب الجذرية للنزاع أو تعالجها، مثل االستعمار، واإلمبريالية، 
واالحتالل، والحصار، والعقوبات، وسرقة الموارد، وحاجة الدول إلى مراعاة 
والشعوب  المدني  المجتمع  آلية  وتشّدد  الدولي.  القانون  بموجب  التزاماتها 
األصلية على ضرورة الدفع بسيادة الشعوب األصلية الدائمة على أراضيها 
ومياهها ومواردها الطبيعية إلى الطليعة بين مشاريع المساعدات الدولية في 
هذه المناطق وكاّفة المناطق األخرى. كما تؤّكد اآللية على الحاجة إلى إرساء 
السالم  بناء  مبادرات  قبل إطالق  اإلنسان وتحقيقها  بحقوق  المتعّلقة  العدالة 
نهاء عمليات االحتالل العسكري والحكم االستعماري كشروط  وفي خضّمها، واإ

مسبقة إلحالل السالم العادل والمستدام.

االحتالل

يحصل االحتالل العسكري عندما تتخّطى قّوات الدولة، العسكرية أو غيرها، 
االحتالل، ال  هذا  أخرى وشعوبها. وفي ظّل  أراٍض  للسيطرة على  حدودها 
تستطيع الشعوب األصلية ممارسة حّقها في تقرير المصير وفرض سيادتها 
على الموارد الطبيعية المتجّددة وغير المتجّددة.71 وغالًبا ما يسّبب االحتالل، 
الغذائي،  النظام  على  الضغوط  تفاقم  إلى  تؤّدي  إضافية  عوامل  ترافقه،  أو 
بما في ذلك من انتهاكاٍت للحقوق المدنية والثقافية واإليكولوجية واالقتصادية 
التحويالت  على  والقيود  والحصار؛  اإلنسانية؛  واالجتماعية  والسياسية 
المالية؛ والنهب؛ وانتقال الشعوب، بما في ذلك زرع المستوطنين ومستعمرات 
االستيطان، والنزاع المسّلح. إّن خلق القّوة المحتّلة شكاًل من أشكال اإلدارة 
يفّرق االحتالل عن الغزو،72 والقانون الدولي يمنعها من تغيير النظام القانوني 

في األراضي المحتّلة، الذي يشمل إدارة األراضي وقوانين التخطيط.73

والتغذية  الكافي  الغذاء  في  اإلنساني  الحّق  تحترم  أن  المحتّلة  للقوة  ينبغي 
للشعوب التي تعيش تحت وطأة احتاللها، وأن تعمل على إحقاق هذا الحق. 
تقرير  في  حقَّه  خاللها  الشعب  ُيسلب  التي  االحتالل  حاالت  جميع  وفي 
المصير وسيادته على موارده الطبيعية، ُتمنع الشعوب أيًضا من قدرتها على 
الشعب  استغالل  من  مختلفة،  بطرق  ذلك  ويبرز  الغذائية.  السيادة  تحقيق 
الُمحتّل وتحويله إلى سوق تصريف للمنتجات الغريبة، وقمع اإلنتاج واألسواق 
األراضي  أنحاء  جميع  من  الطبيعية  الموارد  استخراج  إلى  محلًيا،  والتجارة 

المحتّلة والمياه اإلقليمية.  

تختلف أشكال االحتالل، ولكن يجمع بينها اإلخالل باستقرار الُنُظم الغذائية 
المحّلية واستنزاف ثروة األراضي المحتّلة الطبيعية74، مثلما هو الحال، على 
سبيل المثال ال الحصر، في: األراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتّلة 
من إسرائيل، والتيبت المحتّلة من الصين، وجامو وكشمير المحتّلة من الهند، 
من  المحتّلَتْين  وأفغانستان  والعراق  المغرب،  من  المحتّلة  الغربية  والصحراء 

الواليات المّتحدة األميركية.    

في  البريطاني  االستعماري  الحكم  هو حصيلة  الذي  كشمير،  في  النزاع  إّن 
النزاع  المحّلية. ويستمّر هذا  الغذائية  بالحقوق  الهند، قد ألحق ضرًرا شديًدا 
بين القسم المحتّل من الهند والقسم المحتّل من باكستان منذ تقسيم الهند في 
العام 1947، حّتى أصبحت كشمير اليوم منقسمة إلى ثالثة أجزاء، ٪55 
منها تحت الحكم الهندي، و30٪ منها تحت الحكم الباكستاني، و15٪ منها 
تحت الحكم الصيني. وُيطاِلب كلٌّ من الهند وباكستان بسيادته على األراضي 
الهند.  أّما الشعب، فأغلبيته تسكن في كشمير المحتّلة من  المتنازع عليها. 
وفي 5 آب/أغسطس 2019، أبطلت الهند صفة اإلدارة الخاّصة التي منحتها 
ألغت  كما  أراضيها.75  على  بذلك  مستوليًة  الهند،  من  المحتّلة  كشمير  إلى 
في  الدائمين  السكان  تجّرد  التي  وكشمير  جامو  في  األراضي  قوانين  الهند 
جامو وكشمير والداخ من حّقهم في شراء الممتلكات غير المنقولة في الدولة 
واالحتفاظ بها. باَت القانون اآلن يسمح لمواطني الهند بالتملُّك في األراضي 
المتنازع عليها.76 وقد برزت بعض المخاوف حيال القوانين الجديدة التي من 
إنشاء  أمام  المجال  الكشميريين من أراضيهم وتفسح  شأنها أن تسمح بطرد 
الهند تقضي  الهندية. وبالرغم من صدور ضماناٍت عن دولة  المستوطنات 
المقاطعة صالحية  مسؤول  منحت  أّنها  إاّل  زراعية،  أراضي  أي  بيع  بعدم 
يعرقل  قد  ما  لغايات غير زراعية،  الزراعية  األرض  استخدام  الموافقة على 

األمن الغذائي والسيادة على الغذاء.77   

الذي  التجّول  حظر  عليها  وفرضت  المنطقة  في  االّتصاالت  الهند  قطعت 
دام عّدة أشهر. وعلى الرغم من القيود المفروضة على الوصول واإلنترنت، 
انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان في منطقة كشمير المحتّلة  التبليغ عن  تم 
من الهند، حيث ُنشرت مئات األلوف من القّوات الهندية.78 وتبّين أّن هذه 
المسلمين  المزارعين  تعرُّض  مع  المحّلية،  الزراعة  على  تقضي  االنتهاكات 
لالضطهاد بشكٍل متكّرر وحيث ُتسرق أراضيهم الزراعية مقابل تعويٍض ال 
ُيذكر، أو من دون أي تعويض بتاًتا. كما يؤّدي القصف المدفعي إلى اندالع 
الحرائق في حقول الذرة حين تصبح المحاصيل جاّفة وجاهزة للحصاد. أّما 
الفصل  خّط  من  بالقرب  المزارعون  يواجه  باكستان،  من  المحتّل  القسم  في 
إغالق  تّم  المناوشات،  وخالل  والمنازل.  األراضي  يدّمر  شديد  نار  إطالق 
وادي نيلوم الذي يضم 191.000 نسمة بكامله، ما صّعب على المزارعين 
إحضار منتجاتهم إلى األسواق. وحدها نهاية االحتالل والقتال ُتعيد لسّكان 

هذه المناطق حّقهم اإلنساني في الغذاء وُسُبل كسبهم للعيش.    

بدأ احتالل الصحراء الغربية من ِقَبل المملكة المغربية في العام 1975 مع 
انسحاب القّوات االستعمارية اإلسبانية. وقد أسفَر ذلك عن حالة من انعدام 
األمن الغذائي الشديد في الصحراء الغربية وفي مخّيمات الالجئين الصحراويين 
المساعدات  أكثر من 160.000 صحراوي على  يعتمد  الجزائر، حيث  في 
وكاالت  جميع  أنَّ  حين  وفي  اإلنسانية.79  المنّظمات  تقّدمها  التي  الغذائية 
االستقالل  منح  إعالن  لتنفيذ  برامج  بإعداد  ُملَزمة  المختّصة  المّتحدة  األمم 
للبلدان والشعوب المستعمرة أو شعوب األقــاليم غــير المتمّتعــة بــالحكم الــذاتي 
التي تسعى إلى ممارسة حّقها في تقرير المصير، وباستثناء المعونة الغذائية 
الُمرسلة من برنامج األغذية العالمي إلى الالجئين الصحراويين في الجزائر، 
ر أيٌّ من الوكاالت التي تّتخذ من روما مقرًّا لها خّطة مماثلة أو لم  لم ُتطوِّ
الغربية، فقد ُزرعت األراضي على  أّما في الصحراء  الواجب.80  تلتزم بهذا 
على  يمتّد  بالعسكر  محمّي  ترابي  جداٌر  وُبِنَي  باأللغام  االحتالل  خّط  طول 
والماشية  الناس  حياة  على  خطًرا  ُيشكِّل  الذي  األمر  كلم،   2.700 مسافة 
مصائد  المغرب  تستغّل  كما  الصحراويين.  للرعاة  التقليدية  الحركة  ويقّوض 
األسماك في الصحراء الغربية، ومياهها، ومعادنها، ومواردها الزراعية )بما 
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تقرير آلية المجتمع المدني والشعوب األصلية حول استخدام وتطبيق إطار العمل بشأن
األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة، الصادر عن لجنة األمن الغذائي العالمي 

الجيش  السماد(، ويقوم  أّولية لصنع  ر كماّدة  الذي ُيصدَّ الفوسفات  ذلك  في 
المغربي بذبح مواشيها.

مبادراته  الصحراويين  المزارعين  اّتحاد  أطلَق  الظروف،  هذه  خضّم  في 
مساعدة  تشمل  التي  الغذاء،  على  السيادة  تحقيق  إلى  الرامية  المجتمعية 
المزارعين الصحراويين على تربية الماعز وزراعة الخضار. ُيساِعد هذا العمل 
البروتين  على  الطلب  ارتفاع  مع  التغذوية،  االحتياجات  إلى  االستجابة  في 
من  التخفيض  في  ذلك  ُيسِهم  كما   .)2 المبدأ  مع  )تماشًيا  الطازج  والغذاء 
من  المستوردة  والبضائع  الدولية  الغذائية  الحصص  على  الكامل  االعتماد 
المغرب، وفي إعادة بناء األسواق المحّلية. ولن ُتَحّل مسألة سوء التغذية التي 
إاّل  الجزائرية  المخّيمات  في  والالجئون  الغربية  الصحراء  منها شعب  ُيعاني 
من خالل تقرير الشعب الصحراوي لمصيره واسترجاع سيطرته على موارد 

الصحراء الغربية اإلنتاجية.

ترى الشبكة العربية للسيادة على الغذاء أّن جذور هذا النزاع الطويل األمد 
ل  مترّسخة في االستعمار األوروبي ألفريقيا، وتدعو جميع األطراف إلى التوصُّ
إلى حلٍّ يتيح التعاون اإلقليمي ويحّقق السيادة على الغذاء مع الحفاظ على 

حقوق الشعوب اإلنسانية. 

منذ إعالن قيام دولة إسرائيل في العام 1948 على أغلبية أراضي فلسطين 
التاريخية، تعّرض الفلسطينيون لعقوٍد من التنقُّل، والتطهير العرقي، والتمييز 
المادي على صعيد المؤّسسات، وسلب األراضي والمياه، واالحتالل العسكري، 
والفصل العنصري، والهجمات العسكرية الدورية، وغيرها من أشكال العنف 
قفال المناطق. وأسفر ذلك عن  اليومي، إضافًة إلى العقوبات، والحصار، واإ
خسارة ُسُبل كسب العيش الزراعية وزيادة انعدام األمن الغذائي، حيث أصبح 
32.7٪ من الشعب الفلسطيني، و68.5٪ من سكان قطاع غّزة، يعيشون في 

حالة من انعدام األمن الغذائي.81

)داخل  األخضر«  »الخّط  وداخل  وغّزة  الغربية  الضّفة  في  الفلسطينيين  إّن 
مواردهم  إلى  الوصول  من  باستمرار  ُيمنعون  دة(  المحدَّ غير  إسرائيل  حدود 
الخاّصة. ففي الضّفة الغربية، 42٪ من األراضي الفلسطينية تحت سيطرة 
العنصري  الفصل  جدار  ويصادر  اإلسرائيليين،82  المستوطنين  مستعمرات 
نسبة 8.5٪ إضافية من أراضيها،83 ما يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى 
أراضيهم الزراعية عند الجهة الغربية من الجدار. واألمر نفسه في غّزة، حيث 
أعلنت إسرائيل أّن 30٪ من أراضيها الخصبة هي »منطقة عازلة« عسكرية، 
ُيطلق النار فيها على المزارعين الذين ما زالوا يستخدمون أراضيهم.84 كما 
ُتفرض قيوٌد صارمة على صّيادي األسماك في غّزة خالل استعمالهم لمياهها 
اإلقليمية المضمونة لهم قانونًيا، وُتطلق قّوات البحرية اإلسرائيلية النار عليهم 

بانتظام كّلما اعتبرت أّنهم ابتعدوا كثيًرا عن الساحل.85

المثمرة  الفلسطينيين  أشجار  باقتالع  اإلسرائيليون  والجنود  المستوطنون  يقوم 
على  إسرائيل  تسيطر  كما  فساًدا.  فيها  يعيثون  أو  يحرقونها،  أو  بانتظام، 
الوطنية  المياه  شركة  خالل  من  الغربية،  الضّفة  في  العذبة  المياه  مخزون 
الستخدامات  وتسّخرها  الفلسطينية  المياه  تستخرج  التي  »ميكوروت«، 
ما  وتبيع  »الخّط األخضر«،  داخل  األراضي  اإلسرائيلية وفي  المستوطنات 
غير  اإلسرائيلية  المستوطنات  من  العديد  ويضّم  للفلسطينيين.86  منها  تبّقى 
القانونية87 معامل صناعية كيميائية، من بينها مصانع الكيماويات الزراعية 
التي تصرِّف الملّوثات في األراضي والمياه الفلسطينية.88 وفي غّزة، تستهدف 
حمالت القصف اإلسرائيلي المتقّطعة البنية التحتية لقطاَعْي الزراعة وصيد 
األسماك ومعّداتهما، في حين تقضي عمليات الرش الجّوي بمبيدات األعشاب 

على المحاصيل.89

دّمر االستعمار واالحتالل اإلسرائيلي ما يفوق 500 بلدة وقرية فلسطينية،90 
الغربية وغّزة وحول  الضفة  بين  فلسطيني  أكثر من 7 ماليين الجئ  وشّرد 
العالم. ويحّق لهؤالء الذين أجبرتهم إسرائيل على النزوح داخلًيا، والذين أخلتهم 
قسًرا من فلسطين، العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، وفًقا للقرار 194 الصادر 

عن الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة وغيره من معايير القانون الدولي.91

من جهة أخرى، تسعى مبادرة برنامج المليون شجرة التي أطلقتها »العربية 
لحماية الطبيعة« إلى إنعاش النظام الغذائي المحّلي في فلسطين عبر زرع 
ماليين األشجار المثمرة تعويًضا عن تلك التي دّمرها االحتالل اإلسرائيلي.92 
كما يعمل البرنامج على تركيب آبار وخّزانات لجمع المياه لضمان استدامة 
وُفَرص  والمائي،  الغذائي  األمن  تحسين  إلى  وباإلضافة  البرنامج.  نتائج 
النعدام  الجذري  السبب  البرنامج  يعالج  البيئة،  على  الحفاظ  العمل، وجهود 
األمن الغذائي: سلب األراضي الزراعية الفلسطينية، حيث يستعين االحتالل 
األراضي غير  لمصادرة  العثمانية  اإلمبراطورية  بقانون من عهد  اإلسرائيلي 
إحياء  على  جهوَدها  الطبيعة«  لحماية  »العربية  ترّكز  لذلك،  المزروعة. 
األراضي الُمدمَّرة والمعرَّضة لخطر المصادرة. وقد نجحت حّتى اآلن بزراعة 

3 ماليين شجرة في 27.000 أرض زراعية صغيرة الحجم.

احتّلت إسرائيل الجوالن السوري في العام 1967، عندما دّمرت قّوات االحتالل 
مدينَتْين و163 قرية و108 مزرعة.93 ولم يتبّق منها سوى سّت قرى يبلغ 
عدد سّكانها 27.000 نسمة، ما قّلص عدد السكان السوريين في الجوالن 
إلى 5٪ فقط94، في حين يعيش من تبّقى من سّكان هذه القرى اليوم، والذين 
يصل عددهم إلى حوالى 500.000 شخص، كنازحين داخليين في سوريا.95 
ويعتمد الكثير من األشخاص المتبّقين من الشعب السوري في المنطقة على 
لألراضي  تدريجية  عمليات مصادرة  يواجهون  بينما  العيش،  لكسب  الزراعة 
والقيود نفسها على المياه التي يتعّرض لها الفلسطينيون تحت االحتالل. وبعد 
سنواٍت من سرقة المياه والحفر بحًثا عن النفط في الجوالن، عثر االحتالل 

على مورٍد جديد لالستيالء عليه: الرياح. 

في العام 2019، وافقت اللجنة الوطنية للبنية التحتية اإلسرائيلية على المرحلة 
الرياح. وسيتّم  للطاقة إلنشاء مزرعة  اينيرجيكس  األولى من مخّطط شركة 
وضع خمس وعشرين محّرًكا، يبلغ طول الواحدة منها 200 متر، في محيط 
البساتين السورية، وستغّطي ربع مساحة األراضي الزراعية التي ال تزال تحت 
ع  التوسُّ المشروع سيمنع  أّن  السّكان من  السورية.96 ويتخّوف  الدولة  سيطرة 
السكاني، ويضّر بالحيوانات البرية، ويسّبب الموجات تحت الصوتية المضّرة 
بالصحة. سبق وُقطع الوصول المحلي إلى األراضي،97 ويعرب المزارعون 
عن قلقهم حيال عدم التمكُّن من االهتمام ببساتينهم في ظّل هذه الطواحين 
الهوائية، إضافًة إلى أّن األراضي الزراعية سُتدمَّر من دون شك في خضم 

تطبيق المشروع.

لحقوق  العربي  المركز  كتب  األوروبي،  االّتحاد  إلى  الُمرسلة  نداءاته  وفي 
تستهدف  التي  المضايقة  حمالت  عن  »المرصد«،  الجوالن،  في  اإلنسان 
واالتصاالت  الزيارات  خالل  من  العقود  يعارضون  الذين  األراضي  مالكي 
تشهير  بقضية  اسُتهدف  نفسه  المرصد  حّتى  المتكّررة.  القضائية  والدعاوى 
المنتديات  خالل  من  إسرائيل  مقاطعة  على  والتشجيع  الحملة  بوجه  لوقوفه 
المجتمعية التي يقيمها بشأن المشروع. كما أبلغ العديد من مالكي األراضي 
الذين وّقعوا على عقوٍد مع شركة اينيرجيكس عن تالعب الشركة بهم،98 حيث 
تقوم عقود اإليجار بتسجيل األرض باسم السلطات اإلسرائيلية وتسمح لشركة 
اينيرجيكس بنقل حقوق األرض إلى شركة أخرى أو شخص آخر إن شاءت. 
وبهذه الطريقة، يستمر المشروع بالسيطرة على التشّعبات المتوّسطة والبعيدة 

المدى لسيادة سوريا على الغذاء.

إّن االحتالل اإلسرائيلي لمزارع شبعا اللبنانية منذ نصف قرن يمنع المواطنين 
غّطت  ذلك،  على  عالوًة  الطبيعية.  ومواردهم  أراضيهم  إلى  الوصول  من 
إسرائيل المناطق الزراعية في جنوب لبنان ببساٍط من القنابل العنقودية تخّطى 
الدمار  تأثيرات هذا  قنبلة خالل حرب 2006. ال تزال  عددها 1.2 مليون 
قائمة حّتى اليوم، إذ ُيقدَّر عدد الذخائر التي لم تنفجر بعد بحوالى 500.000 
ذخيرة، ما يمنع المجتمعات المحّلية من الوصول إلى مساحات واسعة من 

األراضي الصالحة للزراعة.99
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إّن االحتالل بقيادة الواليات المّتحدة األميركية أسفر عن نتائج كارثية على 
القطاع الزراعي العراقي. وكان العراق قبل ذلك يرزح تحت وطأة العقوبات 
الذي  المّتحدة  األمم  برنامج  إطار  احتياجاته ضمن  لتلبية  ويكافح  الصارمة 
تعّرض النتقادات كثيرة، »برنامج النفط مقابل الغذاء«. وترافق مع االحتالل 
الغذائية  المنتجات  أمام  مصراعيه  على  البلد  فتح  لألسواق،  ضخٌم  تحريٌر 
العراقيين. وأدخلت وكالة  المزارعين  التي قّوضت قدرات  المستوردة  العالمية 
اآلالف  عشرات  األميركية  الزراعة  ووزارة  الدولية  للتنمية  المّتحدة  الواليات 
إدخال  أجل  القمح«، من  أنواع  لتوسيع  تجريبية  البذور وأنشأت »مواقع  من 
أنواع جديدة من البذور األميركية.100 وتبّين أّن ثالثة من أصل األنواع السّتة 
الموّزعة كانت من القمح القاسي )القمح المستخدم في صنع المعكرونة(، ما 
يشير إلى أّن الواليات المّتحدة كانت تسعى إلى توجيه الزراعة العراقية نحو 
التصدير.101 إضافًة إلى هذا الضغط االقتصادي، شّن التحالف بقيادة الواليات 
المّتحدة حمالت دمار وجرف لألراضي الزراعية وعنف على نطاق واسع أّدت 
إلى توقيف النشاط االقتصادي الطبيعي، ما دفع بالعراق إلى االعتماد على 
ن للزراعة، بدأ  المواد الغذائية المستوردة. ولكن، بفضل الدعم الحكومي الُمحسَّ
م، وأوقفت العراق استيراد 25 نوًعا من المحاصيل  القطاع يشهد بعض التقدُّ

التي أصبحت ُتزرع محّلًيا اآلن بكميات كافية.

بعد عشرين عاًما تقريًبا من االحتالل األميركي ألفغانستان، يعاني 41٪ من 
األطفال تحت سّن الخامسة من النقص في النمو، و36٪ من األفغان يواجهون 
مستويات مرتفعة من انعدام األمن الغذائي الحاد )وُيتوقَّع أن تصل هذه النسبة 
إلى 42٪ في شتاء 2021(.102 فقد أّدت انتهاكات حقوق اإلنسان وغياب 
سيادة الدولة إلى تفاقم حالة عدم االستقرار التي بدأت مع الغزو السوفياتي في 
عام 1978 والتمرُّد المدعوم من الخارج، ما عرقَل عملية تطوير السياسات 
المدفعي  التربة ما يوازي سنواٍت من القصف  المتينة. كما تشّربت  الزراعية 
األراضي  وأُهملت  خصوبتها،  فتراجعت  العنقودية،  والقنابل  الهاون  وقذائف 
الزراعية بسبب الخوف من األلغام. ولتفادي هذه األخيرة، تمّر قّوات االحتالل 
األميركي بقوافلها السّيارة عبر األراضي األفغانية الُمنتجة، ما يزيد من الدمار 
ر األرض.103 وغالًبا ما يطال العنف المزارعين، مثل تلك المرة التي  وتضرُّ
قصف فيها االحتالل األميركي بواسطة طائراته المسيَّرة 30 مزارًعا لحبوب 

الصنوبر في العام 2019. 104

بناء  واإعادة  مساعدات  حملة  االحتالل  مع  تزامًنا  المّتحدة  الواليات  أطلقت 
البرامج عن  هذه  أنَّ عجز  في  شّك  وال  الدوالرات.  مليارات  ميزانيتها  بلغت 
الحؤول دون انتشار الجوع على نطاق واسع هو خيُر دليٍل على تأثير دمج 
رفع  إلى  بالقنابل«  »الخبز  اقتران  أّدى  فقد  العسكرية.  بالبرامج  المساعدات 
تخلق  كما  المساعدات.  من  المستفيدين  في صفوف  انتشرت  التي  الشكوك 
لة من الواليات المّتحدة أهداًفا جديدة للفصائل التي تقاتل  مشاريع التنمية المموَّ
القوات األميركية، في حين ُتقابل الجهود الخارجية في مجال العمل اإلنساني 
بالشكوك، وخاّصة خالل عمليات جمع المعلومات، في كنف الجو المحقون 

بالخوف بسبب سنوات من هجمات الطائرات المسيَّرة.105 

المّتحدة من خالل  الواليات  بمصالح  قدًما  للدفع  أيًضا  المساعدات  ُتستخدم 
األجنبية  البذور  باستيراد  بدأوا  الذين  للتنمية  المّتحدة  الواليات  وكالة  شركاء 
استوردت طنَّْين  التي  والتعليم  للتغذية  الدولية  المنّظمة  مثل  أفغانستان،  إلى 
لة جنائًيا في العام 2005، من بين أنواع أخرى من  من بذور الصويا المعدَّ
البذور.106 وكان ذلك انطالقة العمل على خلق سوق للصويا مدعوم من ِقَبل 
العالمية بشأن الصويا في الصّحة  جمعية فول الصويا األميركية ومبادرتها 
اإلنسانية. وتمّثل ذلك بصرف وكالة الواليات المّتحدة للتنمية 34 مليون دوالر 
بين عاَمْي 2010 و2014 في محاولٍة إلدخال الصويا إلى النظام الغذائي 

األفغاني، من دون تحقيق أّي نجاحات ملحوظة.107  

االحتالل  ظّل  في  التيبت  في  األراضي  مصادرة  عمليات  أصداء  انتشرت 
الصيني من خالل قضية العام 2019 عندما صدر قرار قاٍس بحّق المدافعين 
نقل  وأسفر  مجتمعهم.108  أرض  استعادة  حاولوا  الذين  األرض  حقوق  عن 
المستوطنين الهان الصينيين إلى عاصمة التيبت »السا« عن تقليص عدد 

سكانها من الشعوب األصلية التبتية إلى 2٪ فقط، حيث ُأخلَيت أعداٌد ضخمة 
التنمية.109  الغذاء، والرعاة إجمااًل، وُجرِّدوا من ملكياتهم بحّجة  من منتجي 
وُيقدَّر عدد الرعاة التبتيين الذين ُسلَبت منهم أراضيهم، وُطردوا منها، وُأرسلوا 

إلى »معسكرات إعادة التعليم«، بنصف مليون راٍع.110

ينبغي للجهات الفاعلة التي ُتنفِّذ مبادرات حفظ وبناء السالم وبناء الدولة، 
أن تستهدف األمن الغذائي والتغذية في استراتيجياتها وأنشطتها.

قّدمت كولومبيا مثااًل نادًرا عن دمج أهداف األمن الغذائي في عملية تطوير 
القّوات  مع  اّتفاق  بتوقيع  الكولومبية  الحكومة  قامت  حين  السالم،  اّتفاقيات 
المسّلحة الثورية الكولومبية - الجيش الشعبي في العام 2016 يقضي بوضع 
حّد لقتاٍل داَم أكثر من 50 سنة. وأّدت عوامل كثيرة إلى تأجيج هذا القتال 
على مّر السنين، لكّنه كان متجّذًرا في األساس بدور الحكومة في دعم نموذج 
قطاع زراعي أميركي استغاللي وحرمان المزارعين الفقراء من أراضيهم. لذلك، 
كان من المهم أن يشمل االتفاق خطًطا لتنمية األرياف تستهدف المناطق التي 
تضّررت بشكٍل كبيٍر من النزاع المسلَّح، وتشمل تدابير لضمان الحق اإلنساني 
في الغذاء، وتنّص على »ضرورة توجيه سياسات التنمية الزراعية نحو ضمان 
الغذاء  وأّن هذا  الكافي والصحي،  الغذاء  إلى  تدريجًيا  الناس  وصول جميع 

سُينَتج في ظّل نظم مستدامة«.

الحكومة  التزمت  إذا  إاّل  يستمّر  لن  السالم  أنَّ  إلى  الكولومبية  فيان  تشير 
بمراعاة هذه الجوانب من االّتفاقية، وتدعو إلى اّتخاذ خطوات إضافية متعّددة 
يتداخل بعضها مع مبادئ إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل 

األزمات الممتّدة، بما فيه التوصيات التالية:

الخطط والبرامج والمشاريع  بناء  بالمشاركة في  للمجتمعات  · »السماح 
وتنفيذها ورصدها وتقييمها ]...[

العرقية،  وبمجموعاتها  بفاّلحيها  الخاّصة  االقتصادية  الُنُظم  حماية   ·
وبذورها األصلية، واإلنتاج الغذائي الوطني ]...[

في  ]الحق  تكريس  إلى  الساعية  الدستوري  اإلصالح  مبادرات  دعم   ·
الغذاء الكافي والتغذية[ كحق أساسي ومستقل من حقوق اإلنسان ]...[

التي  لألكل  الصالحة  للمنتجات  الترويج  تنظيمية ضد  تدابير  اعتماد   ·
تخضع لمعالجة مفرطة ]...[

· الحرص على استناد النمو الزراعي إلى السيادة على الغذاء، وأاّل يعتمد 
على االستثمار األجنبي المتزايد ]...[

· منع االستمرار باحتكار مساحات شاسعة من األراضي ]...[ من ِقبل 
الرأسمالية الوطنية أو األجنبية الخاّصة«.111 

األعراف الدولية السارية

23؛  الفقرة  الديباجة،   ،2030 عمل  خّطة  المّتحدة،  لألمم  العاّمة  الجمعية 
هدف التنمية المستدامة 16: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال ُيهّمش 
تاحة إمكانية وصول الجميع  فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، واإ
إلى العدالة، وبناء مؤّسسات فّعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على 

جميع المستويات.
إعالن جنيف بشأن العنف المسلَّح والتنمية )2006(، الفقرة 9 
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المبدأ 10:
 إدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام والحّد من أخطار 

الكوارث

يدعو المبدأ 10 إلى التخفيف من حّدة آثار الكوارث الطبيعية وتلك التي 
عادة  لى االستخدام المستدام للموارد الطبيعية واإ هي من صنع اإلنسان واإ
بالشعوب  والخاّصة  التقليدية  االستراتيجيات  استخدام  وينبغي  تأهيلها. 
دارتها، والتكيف معها في  األصلية لمنع وقوع الصدمات وعوامل اإلجهاد، واإ
الُنُظم الغذائية المحّلية. وال ينبغي أن تكون إدارة الموارد تمييزية، بل يجب 
ًرا.  أن تشمل استخدامها من ِقبل الشعوب المحّلية والمجموعات األكثر تضرُّ
منتجــي  وصغــار  لألفــراد  المشروعــة  الحيــازة  حقــوق  احترام  ينبغي  كما 

األغذيــة والشــعوب األصليــة والمجموعات المتضّررة والمعّرضة للخطر.

تفيد إحدى منّظمات المجتمع المدني في بوركينا فاسو بأنَّ القطاع الزراعي 
يستورد كميات ضخمة من السماد الكيميائي ومبيدات الحشرات بالرغم من 
إمكانية زيادة اإلنتاج المحّلي للُمدَخالت الحيوية الطبيعية القادرة على توفير 

حماية أفضل ضّد األزمات، وتحديًدا تغيُّر المناخ.   

وفي سري النكا، أبلَغ اّتحاد فيكالباني للمرأة أنَّ 50 عضًوا من أعضائه يعتمد 
اإليكولوجيا الزراعية في موناراغاال، ويصنعون السماد والُمدَخالت العضوية 
بنفسهم. ولم تؤدِّ الجائحة إلى تخفيض إنتاجهم، بل زاد الطلب عليه فعلًيا. 
كما أطلقوا سوًقا للمزارعين المحّليين يجذب العديد من الناس الذين ال يمكنهم 

الوصول إلى األسواق الكبيرة.

من  للموارد  عديدة صديقة  مبتكرة  مشاريع  والزراعة  األغذية  منّظمة  أطلقت 
أجل مخّيمات الالجئين والمجتمعات المضيفة في األردن التي تشهد ضغوًطا 
متزايدة على الموارد الطبيعية بسبب أزمة الالجئين، بما في ذلك إنتاج السماد 
العضوي والغاز الحيوي من النفايات، وحصاد المياه وسحبها بواسطة الطاقة 

الشمسية.      

من  المياه  ر  تبخُّ إلى  تمبوكتو  منطقة  في  الدورية  الجفاف  فترات  أّدت 
جانب  إلى  المناخية،  العوامل  هذه  أسفرت  وقد  النباتات،  وتحلُّل  البحيرات 
أعداًدا  الغذاء، وشّردت  اإلنتاج ونظم  المتكّررة، عن وقف  المسّلحة  الثورات 
هائلة من الشعب داخلًيا، ورمت باألسر المعيشية في انعدام األمن الغذائي 
والفقر. وبعدما ُنشر آالف الجنود الفرنسيون في مالي، احتّج بعض سّكانها 
وطالبوا برحيلهم، زاعمين أّن وجودهم على أراضيهم هو لحماية مصالح فرنسا 
التجارية وللدفع بها قدًما.112 وقد أغدقت عدة حكومات أوروبية )خاّصًة فرنسا( 
والواليات المّتحدة األميركية أموااًل طائلة على البرامج األمنية والعسكرية، على 
عكس برامج التنمية أو تلك المتعّلقة بالعمل اإلنساني.113 وما زالت الضرورة 

تستدعي تطبيق مبادرات لبناء السالم وللمصالحة على المدى البعيد.

أْدْجمور عن  منّظمة  أبلغت  الكثيرة،  والسياسية  البيئية  الصعوبات  هذه  رغم 
حملة  ُأطلقت  فقد  مالي.  في  الجّيدة  الزراعية  الممارسات  من  العديد  تطبيق 
المدني  المجتمع  منّظمات  مع  وبالتعاون  الحكومة  بقيادة  التحريج  إلعادة 
يتّم  كما  مالي.  في  البيئة  حماية  ضرورة  بشأن  توعية  حملة  مع  بالتزامن 
التشجيع على استخدام المعرفة التقليدية الخاّصة بالشعوب األصلية والمتعّلقة 

بإنتاج األغذية والحفاظ على البيئة.   

غواراني-كايووا  شعب  موطن  التقليدية  األراضي  مصادرة  تتّم  البرازيل،  في 
األصلي في والية ماتو غروسو دو سول، الذي هو ضحية انتهاكات تاريخية 
وممنهجة لحقوق اإلنسان. فقد تعّرضت أراضيه التقليدية لالستعمار على يد 
المزارعين المدعومين من الحكومة منذ القرن التاسع عشر.114 ولطالما طالَب 
تحمََّل  بعدما  التقليدية  أرضه  حدود  بترسيم  الحكومة  غواراني-كايووا  شعب 
تاريًخا طوياًل من اإلخالء القسري. وُيعاني أكثر من 40٪ من الشعب من 
سوء التغذية، وقد ُأبِلَغ عن عشرات حاالت التسمُّم الَجَماعية نتيجة االستخدام 

الُمفرط للمواد الزراعية الكيميائية.115 وبيََّنت دراسة أجرتها فيان الدولية وفيان 
لشعب  السياسي  )التجمُّع  غواسو  وآتي   ”CIMI“ هيئة  من  بدعٍم  البرازيل، 
غواراني-كايووا(، عن انتهاكات فادحة للحّق في الغذاء والتغذية، ومستويات 
تعليق عملية ترسيم  بعد  تفاقمت  والتغذية  الغذائي  األمن  انعدام  مرتفعة من 
حدود األرض.116 وبالرغم من إنتاجهم لغذائهم الخاّص تاريخًيا، ُيعاني أكثر 
من 40٪ من شعب غواراني-كايووا اليوم من سوء التغذية، ويعتمد أكثر من 
90٪ منهم على المعونة الغذائية، التي تصلهم بدون انتظام من الحكومة، 
على شكل سلل غذائية ال تكفي احتياجاتهم التغذوية اليومية. وُيشكِّل ذلك، 
إلى جانب التغاضي التام عن نوع الغذاء وعادات األكل التقليدية لدى شعب 
الغذائي  للمبدأ األّول من إطار العمل بشأن األمن  انتهاًكا  غواراني-كايووا، 

والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة.

إنَّ األحداث التي تلت إعصار هايان الذي ضرَب الفلبين في العام 2013 
باستغالل  الخاّص  القطاع  من  الفاعلة  الجهات  قيام  كيفية  عن  بيََّنت  قد 
وفًقا  المحّلية،  الشعوب  من  الموارد  استخراج  أجل  من  الطبيعية  الكوارث 
لحركة كاتارونغان. فقد طاَل اإلعصار ماليين األشخاص وأودى بحياة أكثر 
جزيرة  على  الصيد  ومراكب  المنازل  من   ٪95 َر  وُدمِّ نسمة،   6.000 من 
في  ًما  تقدُّ ُيحِرزون  المنطقة  سّكان  كاَن  الكارثة،  وقوع  وقبل  سيكوغون.117 
الحصول على اعتراف بحقوق األرض الخاّصة بهم كونهم مستفيدين ُمحتَملين 
الكارثة فقد قامت شركة  أّما بعد  من برنامج اإلصالح الزراعي الشامل.118 
من   ٪70 تملك  التي  )سيديكو(،  للتطوير  سيكوغون  شركة  ُتدعى  خاّصة 
أراضي الجزيرة، بعقد شراكة مع شركة عقارات ضخمة »آياال الند«، لقيادة 
عملية إعادة بناء الجزيرة. وبالرغم من الدمار الواسع النطاق، لم ُيسَمح للعديد 
من المنّظمات اإلنسانية المحّلية والدولية بالدخول إلى الجزيرة للقيام بأعمال 
اإلغاثة الطارئة )في ما ُيشكِّل انتهاًكا للمبدأ الثالث من إطار العمل بشأن 
الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة(. وبفضل الوجود المهيب  األمن 
والمضايقات التي نّفذها الحّراس المسّلحون، استغّلت شركتا آياال الند وسيديكو 
دون  من  المنطقة  في  السياحي  مشروعها  بتنفيذ  وباشرت  السّكان  ضعف 
السياسية  الحماية  الواقع. وبداًل من توفير  كلل، مع رضوخ الحكومة لألمر 
الحكومة اجتماعات تسوية إغاثية تصّب في  المساعدة اإلنسانية، رعت  أو 

مصلحة شركتا آياال-سيديكو. 

ينّص »االّتفاق اإلطاري للتسوية« على تبرُّع مؤّسسة آياال ومؤّسسة سيديكو 
وتخصيص  سكنية،  منطقة  إلى  وتحويلها  األرض  من  هكتاًرا   30 بمساحة 
مساحة 40 هكتاًرا إضافية لتحويلها إلى أراضي زراعية تقليدية، إضافًة إلى 
صندوٍق  إلى  بيزو  مليون   76 ومنح  السّكان  على  بيزو  مليون   38 توزيع 
لتنمية األراضي.119 في المقابل، يتخّلى السكان عن حقوقهم في األراضي. 
قلة  بسبب  سيكوغون  في  باالنتشار  الدمار  خالله  استمّر  عام  مضّي  وبعد 
في جزيرة سيكوغون وجمعية  المزارعين  اتحاد  ممّثل عن  وّقع  المساعدات، 
صّيادي األسماك االّتفاق اإلطاري للتسوية. واستمّرت عملية تحويل الجزيرة 
سيديكو  ومؤّسسة  آياال  مؤّسسة  تراعي  أن  دون  من  سياحية120  وجهة  إلى 
التزاماتها الواردة في االّتفاق اإلطاري للتسوية. غالًبا ما تؤّدي عملية إعادة 
في  الغارقين  تفاُقم محنة  إلى  الكوارث،  أو رأسمالية  الشركات،  بقيادة  البناء 
المعاناة. يفتقر العديد من السّكان إلى منازل آمنة، ويبقى مستقبل ُسُبل كسب 
الموارد  إلدارة  الالزمة  الزراعية  واإلصالحات  األراضي  على  المبنّية  العيش 

بإنصاف، غامًضا.

العاّمة  السياسات  بأنَّ  لبنان  في  والتوثيق  للدراسات  االستشاري  المركز  يفيد 
التي لم تستند إلى تقييمات شاملة لألثر البيئي أفسحت المجال أمام تمركز 
مستوطنات الالجئين في المناطق الزراعية المهمة في البقاع الغربي، في حين 
شّجع الدعم والمساعدات المباشرة للمستوطنات على تمركز النازحين داخلًيا 
الصرف  تدّخالت  تطبيق  إلى عجزها عن  ونظًرا  الكبير.  النهر  بالقرب من 
الصحي الكافية، أّدت سياسة إعادة التوطين هذه إلى ترّدي جودة مياه النهر 

التي ُتستخدم للشرب وللرّي.

في سري النكا، ُتشير منّظمة التضامن الوطنية لمصائد األسماك إلى تراُجع 



تقرير آلية المجتمع المدني والشعوب األصلية حول استخدام وتطبيق إطار العمل بشأن
األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة، الصادر عن لجنة األمن الغذائي العالمي 
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قطاع الزراعة في شمال البالد نتيجة فقدان األراضي عقب الحرب األهلية التي 
استمّرت 26 عاًما )حتى نهاية 2009(، ونفي الماليين من الناس إلى بلدان 
أراضي  على  الجيش  استولى  وقد  داخلًيا.  اآلالف  تشرُّد  مع  مختلفة،  أجنبية 
اليوم. وكانت أغلبية األشخاص  دة، حتى  أمنية مشدَّ هؤالء أو أعلنها مناطق 
الذين ُشرِّدوا مزارعين أو صّيادي أسماك ُحرموا من أّي مصدر دخل لتأمين 

لقمة عيشهم.

األعراف الدولية السارية
اّتفاقية جنيف الرابعة، الماّدة 49

المعقودة في 12 آب/ اّتفاقيات جنيف  إلى  اإلضافي  األّول  )البروتوكول(  الملحق 
أغسطس 1949 والمتعّلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسّلحة )البروتوكول 

األّول(، الماّدة 54.1
 12 في  المعقودة  جنيف  اّتفاقيات  إلى  اإلضافي  الثاني  )البروتوكول(  الملحق 
الدولية  غير  المسّلحة  المنازعات  ضحايا  بحماية  1949المتعّلق  آب/أغسطس 

)البروتوكول الثاني(، المواد 13.1، و13.2، و14
محكمة العدل الدولية، العواقب القانونية لبناء جدار في األرض الفلسطينية المحتّلة، 
و151،   ،146 الفقرات   ،)2004 الدولية  العدل  محكمة  )تقارير  استشاري  رأي 

و153
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة/لجنة القانون الدولي، مواد متعّلقة بمسؤولية الدول 

عن األفعال غير المشروعة دولًيا، المواد 31. 1-2، و34، و36، و37
اللجنة المعنّية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 7: اإلخالء 

القسري، الفقرة 3.1
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، المستقبل الذي نصبو إليه، A/RES/66/288، الوثيقة 
الختامية لمؤتمر األمم المّتحدة للتنميـة المـستدامة )مؤتمر ريو+20( )2012(، الفقرة 

    187
 :3 المستدامة  التنمية  هدف   ،2030 عمل  خّطة  المّتحدة،  لألمم  العاّمة  الجمعية 

المقاصد 3.د، 13.1
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، إطار ِسنداي للحّد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-
A/RES/69/283( 2030(، ]مراجعة الفقرَتْين 25)ز(، 48)ج( في المبدأ 6 أعاله[
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، إعالن األمم المّتحدة بشأن حقوق الفاّلحين، الفقرات 

2، و3، و17
الحّق  بشأن  التوجيهية  والمبادئ  األساسية  المبادئ  المّتحدة،  لألمم  العاّمة  الجمعية 
اإلنسان  لحقوق  الدولي  للقانون  الجسيمة  االنتهاكات  لضحايا  والجبر  االنتصاف  في 
االنتهاكات  ضحايا  بحّق  ]تعترف  اإلنساني  الدولي  للقانون  الخطيرة  واالنتهاكات 
الجسيمة في رّد الحقوق والعودة واإعادة التوطين واإعادة التأهيل والتعويض وضمانات 

VII-IX عدم التكرار والترضية[، القسمان
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، خّطة عمل A/RES/70/1( ،2030(، الفقرة 33، 

هدف التنمية المستدامة 12 - المقصد 2
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، إعالن األمم المّتحدة بشأن حقوق الفاّلحين، الفقرات 

20)2(، و16)5(، و17، و18)3(
لجنة األمم المّتحدة المّتصلة بحقوق اإلنسان، اإلخالء القسري )77/1993(، الفقرة 1

 ،)28/2004( القسري  اإلخالء  منع  اإلنسان،  بحقوق  المّتصلة  المّتحدة  األمم  لجنة 
الفقرة 1

في  البيئة  حماية  للبيئة،  المّتحدة  األمـم  لبرنامج  التابعة  للبيئة  المّتحدة  األمم  جمعية 
المناطق المتضّررة من النزاع المسّلح )UNEP/EA.2/Res.15(، الفقرات 3، 4، 9
المسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  العالمي،  الغذائي  األمن  لجنة 
لحيازة األراضي ومصائد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني، المبدأ 
10: الحيازة غير الرسمية، الفقرات 2-4؛ المبدأ 24: الكوارث الطبيعية، الفقرة 5؛ 

المبدأ 14: التعويض، الفقرة 12
مصايد  استدامة  لضمان  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  العالمي،  الغذائي  األمن  لجنة 
)الخطوط  الفقر  على  والقضاء  الغذائي  األمن  سياق  في  النطاق  صغيرة  األسماك 

التوجيهية الطوعية(، 5.9، 5.12

المبدأ 11:
 تعزيز فّعالية الحوكمة الوطنية والمحّلية

يدعو المبدأ 11 إلى تنمية القدرات المؤّسسية والتنظيمية الوطنية والمحّلية، 
ويشّدد على ضرورة دعم هذه القدرات واستكمالها بطريقة ال تخلق اعتماًدا 
المؤّسسات  بنــاء  إعــادة  ينبغي  كما  تعّززه.  أو  الدولية  المساعدات  على 
والمنّظمات التقليديــة وغـيـر الرســمية ودعمهــا، وتعزيز الحوكمــة الوطنيــة 

الفّعالــة في مجــاَلْي األمــن الغــذائي والتغذيــة.

أبلغت منّظمة أْدْجمور عن إطالق سلسلة من األعمال التشريعية التي تتماشى 
مع المبدأ 11، بما في ذلك »ميثاق مالي الرعوي« الرامي إلى تمكين السلطات 
المحّلية من حّل الخالفات المتعّلقة باألراضي، وقانون التوجيه الزراعي الذي 
ص 10٪ من الميزانية الوطنية للقطاع الزراعي. كما عملت مالي على  ُيخصِّ
تعزيز منّظمات المنتجين من خالل الجمعية الدائمة لغرف الزراعة في مالي 
المواشي،  وتربية  بالزراعة،  المعنّية  الفاعلة  الجهات  بين  تجمع  التي  مثاًل، 
وصيد األسماك، والحراجة، ما يسمح بامتالك المنتجين والمجتمعات بعض 

السلطة السياسية.

وُيفيد أعضاء الشبكة العربية للسيادة على الغذاء في لبنان بأنَّ أحد األسباب 
الرئيسية التي أّدت إلى انهيار االقتصاد اللبناني في العام 2020 هو المخّطط 
المركزي  تنفيذ المصرف  القائم على هرم بونزي )Ponzi scheme(، من 
والمصارف المحّلية والحكومة اللبنانية، في خضّم تفّشي الجائحة، والعقوبات، 
أنَّ  وبما  بيروت.  مرفأ  وانفجار  السياسية،  واالضطرابات  المنتشر،  والفساد 
الليرة  بين  الُمثبَّت  الصرف  سعر  على  للحفاظ  تكِف  لم  الحكومة  إيرادات 
اللبنانية والدوالر األميركي، أعّد المصرف المركزي مخطَّط »هندسة مالية« 
الستبدال الدين بالعملة المحّلية بسندات ُمحتسبة بالدوالر، يبيعها المصرف 
المركزي بعدئٍذ إلى المصارف التجارية مع عائد مرتفع على االستثمار.121 لم 
تقّر الحكومة أّي ميزانية جديدة بين 2005 و2017، في حين سمح المخّطط 
بتراكم الديون وبربط المودعين والعديد من المؤّسسات بشبكة من المسؤوليات 
المتبادلة. وفي آذار/مارس 2020، تخّلفت الدولة عن سداد ديونها وقّوضت 
المصارف الخاّصة قدرة المودعين على سحب أموالهم، ما أّدى إلى انهيار 
االقتصاد نتيجة ضعف المؤّسسات وغياب القيود على القطاع المالي الحّر. 
ووقَع وزر هذه األعباء على المواطن العادي، حيث لم يعد بإمكان الكثيرين 

الوصول إلى الغذاء الكافي.  

األعراف الدولية السارية

(A/RES/58/4( اّتفاقية األمم المّتحدة لمكافحة الفساد
اّتفاقية البلدان األميركية لمكافحة الفساد )ب-58)

الميثاق األفريقي لقيم ومبادئ الخدمة العاّمة واإلدارة، المواد 1.2، و10.3، 
و12. 4-2

المعاهدات  )سلسلة  الفساد  الجنائي ضّد  القانون  اّتفاقية  أوروبا،  مجلس 
األوروبية رقم 173(، )المواد 14-3)

مجلس أوروبا، اّتفاقية القانون المدني ضّد الفساد )المواد 14-3)
مجلس أوروبا، البروتوكول اإلضافي الّتفاقية القانون الجنائي ضّد الفساد

الموّظفين  سلوك  لقواعد  الدولية  المدّونة  المّتحدة،  لألمم  العاّمة  الجمعية 
العموميين )A/RES/51/59(، الفقرتان 7، و10 المواد 6-2

الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، إعالن مبادئ العدل األساسية المتعّلقة بضحايا 
اإلجرام والتعّسف في استعمال السلطة )A/RES/40/34(، الماّدة أ.1

الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، A/RES/60/147، الديباجة
الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، خّطة عمل A/RES/70/1( 2030(، هدف 

التنمية المستدامة 16 - المقصدان 16. 7-3
 ،)A/RES/71/256( الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، الخّطة الحضرية الجديدة

الفقرات 47، و104، و138، و151
التحقيق  لدعم  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  العالمي،  الغذائي  األمن  لجنة 
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المبدأ  الُقطري،  الغذائي  األمن  إطار  في  كافية  أغذية  في  للحّق  التدريجي 
التوجيهي 13.3

الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  العالمي،  الغذائي  األمن  لجنة 
المسؤولة لحيازة األراضي ومصائد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي 
 ،16.6  ،11.7  ،9.12  ،6.9  ،5.8 3أ.5،  التوجيهية  المبادئ  الوطني، 

20.4 ،21.5 ،19.3 ،18.5 ،17.5

 النشر والضغط والمناصرة

النشر من ِقَبل لجنة األمن الغذائي العالمي 

شاركت آلية المجتمع المدني والشعوب األصلية في ثالثة مشاريع من تنظيم 
لجنة األمن الغذائي العالمي )في األعوام 2016 و2017 و2019( للتوعية 
الممتّدة،  الغذائي والتغذية في ظّل األزمات  العمل بشأن األمن  حول إطار 

الصادر عن لجنة األمن الغذائي العالمي:  

ورشة عمل إقليمية للتوعية حول إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في 
ظّل األزمات الممتّدة، الصادر عن لجنة األمن الغذائي العالمي في أفريقيا/

كينيا 
إقليمية  العالمي ورشة عمل  الغذائي  األمن  لجنة  نّظمت  العام 2016،  في 
األزمات  ظّل  في  والتغذية  الغذائي  األمن  بشأن  العمل  إطار  حول  للتوعية 
ومنّظمات  المنطقة،  حكومات  العمل  ورشة  في  شاركت  كينيا.  في  الممتّدة 
الخاص،  القطاع  المدني، وممّثلون عن  المجتمع  المّتحدة، ومنّظمات  األمم 
والجهات المانحة. صّورت الورشة إطار العمل المذكور كأداة تشغيلية، وناقَش 
العمل  إطار  إدراج  بكيفية  المتعّلقة  العملية  واألمثلة  التحّديات  المشاركون 
هذا ضمن عملية صنع السياسات الوطنية. وتبّين لمجموعة العمل المعنّية 
هذا  أنَّ  األصلية  والشعوب  المدني  المجتمع  آللية  التابعة  الممتّدة  باألزمات 
الوطني  الصعيَدْين  على  العمل  إطار  حول  التوعية  لنشر  الحدث ضروري 
واإلقليمي، وبعبارات أخرى، لتنفيذ نتائج روما. ودعت آلية المجتمع المدني 
آذاًنا  نداؤها  يلَق  لم  ولكن  أخرى،  مناطق  في  مماثلة  اجتماعات  عقد  إلى 

صاغية.    
المنتدى السياسي رفيع المستوى/نيويورك

في العام 2017، هّددت المجاعة الصومال واليمن وجنوب السودان ونيجيريا، 
العالمي جلسًة تمحورت حول  الغذائي  السياق لجنة األمن  فنّظمت في هذا 
المنتدى  هامش  على  والنزاعات  األزمات  زمن  في  الغذائي  األمن  انعدام 
السياسي رفيع المستوى في مقّر األمم المّتحدة في نيويورك. وحثَّ المتحّدثون 
من أعضاء لجنة األمن الغذائي العالمي، ومن بينهم ممّثلو مجموعة العمل 
المدني، على تطبيق إطار  التابعة آللية المجتمع  الممتّدة  المعنّية باألزمات 
العمل في هذه الظروف. وشّددت آلية المجتمع المدني على أنَّ المجاعة ال 
تظهر فجأًة، بل تستغرق شهوًرا أو سنوات لتحّل في المجتمع – وُيشير ذلك 
إلى فشل المجتمع الدولي في منع وقوع هذه األزمات أو في االستجابة إلى 
ُنُظم اإلنذار المبكر كما يدعو إليه إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية 

في ظّل األزمات الممتّدة.  

رسالة لجنة األمن الغذائي العالمي بشأن الوضع في اليمن 
في العام 2019، شّجعت آلية المجتمع المدني لجنَة األمن الغذائي العالمي 
على اّتخاذ موقف حازم واالستجابة لألزمة غير المسبوقة في اليمن. وصاغت 
لجنة األمن الغذائي العالمي رسالة عاّمة 122 تشّجع فيها الجهات الفاعلة كافة، 
ومن بينها الدول، على تطبيق إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في 

ظّل األزمات الممتّدة. 
ترى الجهات الفاعلة من منّظمات المجتمع المدني أنَّ لجنة األمن الغذائي 
قادرة على بذل جهود أكبر لنشر إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في 

ظّل األزمات الممتّدة ومناصرة استخدامه. الرجاء مراجعة االقتراحات الخاّصة 
بلجنة األمن الغذائي العالمي كمنّصة تنسيق، فضاًل عن االقتراحات الخاّصة 

بأعضاء اللجنة والمشاركين، في قسم التوصيات. 

النشر من ِقَبل منّظمات المجتمع المدني 
تشهد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني غياًبا ملحوًظا إلطار العمل بشأن 
الحكومة  الممتّدة عند تعاملها مع  الغذائي والتغذية في ظّل األزمات  األمن 
إطار  ُيستخَدم  ولكْن،  المانحة.  والجهات  واإلنسانية  اإلنمائية  والمجموعات 
مع  الفاعلة  الجهات  هذه  تتعامل  عندما  األحيان  أغلب  في  المذكور  العمل 
نظيراتها في المجتمع المدني، إذ تنشط منّظمات وشبكات المجتمع المدني 
الوطنية واإلقليمية في مشاركة إطار العمل هذا مع الجهات الفاعلة األخرى 
واالجتماعات  العمل  ورش  خالل  من  مناطقها،  في  المدني  المجتمع  في 
والفّعاليات. وعمَل أيًضا عدد محدود من المنّظمات غير الحكومية والشبكات 
الدولية على مشاركة إطار العمل مع المنّظمات من الشركاء واألعضاء على 
أعضاء  مع  االجتماعات  هذه  بعض  فُعقَدت  والمحّلي.  الوطني  الصعيَدْين 

المجتمعات األكثر تضّرًرا، بمن فيهم الالجئين والنازحين داخلًيا.    

تضغط مجموعات المجتمع المدني التي تعاني من أزمات ممتّدة الستخدام 
الممتّدة، وهذه  والتغذية في ظّل األزمات  الغذائي  بشأن األمن  العمل  إطار 
شهادة على أهميته في هذه المناطق. ومن أجل مكافحة عدم اإللمام الواسع 
جمهوًرا  تستهدف  فّعاليات  المجموعات  هذه  نّظمت  المذكور،  العمل  بإطار 
الفّعاليات  المدني األخرى. وشملت هذه  المجتمع  منّظمات  يتخّطى  عريًضا 
المنّظمات الحكومية والحكومية الدولية، فضاًل عن المنّصات السياسية ذات 
الجهات الفاعلة المتعّددة. ترد في ما يلي بعض األمثلة عن أنشطة منّظمات 

المجتمع المدني:  

1. المنتديات الدولية
لجنة األمن الغذائي العالمي

العمل  إطار  على  األّول/أكتوبر 2015  تشرين  في  الموافقة  بعد 
نّظمت  الممتّدة،  األزمات  ظّل  في  والتغذية  الغذائي  األمن  بشأن 
المجتمع  آللية  التابعة  الممتّدة  باألزمات  المعنّية  العمل  مجموعة 
الشبكة   - الطبيعة  لحماية  والعربية  األصلية،  والشعوب  المدني 
 - والسكن  األرض  حقوق  وشبكة  الغذاء،  على  للسيادة  العربية 
التحالف الدولي للموئل، والتحالف الشعبي للسيادة الغذائية، حدًثا 
الثانية  الدورة  هامش  على  األمام«  إلى  »الطريق  عنوان  حمَل 
تطبيق  كيفية  لمناقشة  العالمي،  الغذائي  األمن  للجنة  واألربعين 
مدير  الحدث  هذا  في  المتحّدثون  وشمَل  بفّعالية.  العمل  إطار 
البرنامج االستراتيجي المعني باألمن الغذائي والتغذية ومدير قسم 
الطوارئ واإعادة التأهيل لدى منّظمة األغذية والزراعة، ومدير بعثة 
لدى  التنمية  ومستشار  الدولية،  للتنمية  المّتحدة  الواليات  وكالة 
بعثة االّتحاد األوروبي، وكبير االقتصاديين لدى برنامج األغذية 
الدولي  الصندوق  لدى  واألبحاث  السياسة  ومستشار  العالمي، 
مصر  وجمهورية  لألرجنتين  الدائَمْين  والممثَلْين  الزراعية،  للتنمية 
العربية. وتوّلت العربية لحماية الطبيعة - الشبكة العربية للسيادة 

على الغذاء اإلشراف على هذا الحدث.123   

الدائمون  والممّثلون  المدني  المجتمع  آلية  نّظمت  نيسان/أبريل 2017،  في 
نتائج روما:  ألمانيا االتحادية حدًثا في روما تحت عنوان »تنفيذ  لجمهورية 
العالمي  الغذائي  األمن  بلجنة  الخاّصة  السياساتية  النتائج  استخدام  تعزيز 
وتطبيقها«. ودعا المتحّدثون إلى استخدام إطار العمل بشأن األمن الغذائي 
الغذائي  لجنة األمن  إلى جانب منتجات  الممتّدة  والتغذية في ظّل األزمات 
الحكومات  بممّثلي  المشاركون  ورّحب  السياساتية.  وتوصياتها  العالمي 
والوكاالت التي تّتخذ من روما مقرًّا لها وآلية المجتمع المدني وآلية القطاع 

الخاّص.124  
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التنمية  المستدامة وأهداف  بالتنمية  المعني  المستوى  السياسي رفيع  المنتدى 
المستدامة 

في العام 2016، نّظمت »العربية لحماية الطبيعة« والشبكة العربية للسيادة 
على الغذاء ُبعْيد الموافقة على إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في 
ظّل األزمات الممتّدة حدًثا تحت عنوان »معالجة انعدام األمن الغذائي والتغذية 
المستوى  رفيع  السياسي  المنتدى  هامش  على  الممتّدة«  األزمات  ظّل  في 
التابع للمجلس االقتصادي واالجتماعي في مقّر  بالتنمية المستدامة  المعني 
إطار  حول  الوعي  بمستوى  االرتقاء  أجل  من  نيويورك  في  المّتحدة  األمم 
العمل والدعوة إلى اّتباعه. ورّحبت الدورة بالمتحّدثين من األمانة العاّمة للجنة 
االقتصادية  واللجنة  للبيئة،  المّتحدة  األمم  وبرنامج  العالمي،  الغذائي  األمن 
الميزان  ومركز  )اإلسكوا(،  المّتحدة  لألمم  التابعة  آسيا  لغربي  واالجتماعية 

لحقوق اإلنسان، ومؤّسسة الحّق، وكذلك »العربية لحماية الطبيعة«.125   

وفي إطار المنتدى السياسي رفيع المستوى، استخدمت شبكة حقوق األرض 
والسكن - التحالف الدولي للموئل إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية 
في ظّل األزمات الممتّدة في تحليل السياسات والمراجعة الرسمية ألداء الدول 
بأهداف  يتعّلق  ما  في  حدودها،  خارج  أو  محّلًيا  الممتّدة  باألزمات  المعنّية 
الوطنية الطوعية  المراجعات  العام 2018، شملت  المستدامة. ومنذ  التنمية 
الثماني عشرة التي قّيمتها شبكة حقوق األرض والسكن - التحالف الدولي 
للموئل ضمن إطار المنتدى السياسي رفيع المستوى، تسعة بلدان تعاني من 
ولبنان،  سرائيل،  واإ والعراق،  مختلفة وهي: مصر،  في مراحل  ممتّدة  أزمات 
وليبيا، وفلسطين، والسودان، وسوريا، والصحراء الغربية. شّكلت هذه التقييمات 
للمنّظمات غير  الرئيسية  المجموعة  ارتكزت عليها تصريحات  التي  اأُلُسس 
رفيع  السياسي  المنتدى  خالل  المدني  المجتمع  ممثلو  قرأها  التي  الحكومية 
المستوى في نيويورك. وطرحت أيًضا شبكة حقوق األرض والسكن - التحالف 
ظّل  في  والتغذية  الغذائي  األمن  بشأن  العمل  إطار  مبادئ  للموئل  الدولي 
األزمات الممتّدة في خالل المبادرة العالمية لمؤّشرات األراضي التابعة للشبكة 
التنمية  أهداف  توجيه  على  نتائجها  وساعدت  األراضي،  ألدوات  العالمية 
المستدامة. وتواصل شبكة حقوق األرض والسكن - التحالف الدولي للموئل 
األداء  تحليل  طرق  تحسين  على  العمل  للموئل  الدولي  التحالف  وأعضاء 
والسياسة باستخدام إطار العمل من أجل المراجعات الدورية المستقبلية لتقّدم 
أهداف التنمية المستدامة، وال سّيما الهدف الثاني منها، وباستخدام مؤّشرات 

أهداف التنمية المستدامة المتعّلقة باألراضي.  

مناصرة حقوق اإلنسان 
دعت شبكة حقوق األرض والسكن - التحالف الدولي للموئل إلى اّتباع إطار 
االقتصادية  بالحقوق  المعنّية  لّلجنة  الدوري  الُقطري  االستعراض  في  العمل 
التمييز  على  القضاء  ولجنة   126  2019 العام  في  والثقافية  واالجتماعية 
العنصري.127 وأشارت أيًضا الشبكة إلى إطار العمل في النداء العاجل الذي 
وّجهته إلى المقّرر الخاّص التابع لألمم المّتحدة وطالبت بموجبه مجلس حقوق 
اإلنسان بالتدّخل الطارئ لضمان حّق اإلنسان في المياه والصرف الصّحي 

في غّزة، فلسطين )2020(.128 

الغذاء  على  للسيادة  العربية  والشبكة  الطبيعة«  لحماية  »العربية  ودعت 
والتحالف الشعبي للسيادة الغذائية إلى تطبيق إطار العمل، وذلك في خالل 
 2020 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  نّظمتها  األطراف  متعّددة  تشاورية  جلسة 
الالزمة  المعلومات  توفير  الغذاء بهدف  بالحّق في  المعنّية  الخاّصة  المقّررة 
للتقرير األّول عن الموضوع الذي ترفعه المقّررة إلى مجلس حقوق اإلنسان 
والذي يوّضح بالتفاصيل األولويات ومجاالت العمل للفترة 2023-2020. 

شراكة منّظمات المجتمع المدني من أجل فّعالية التنمية 
بالنزاع  المعنّية  العمل  مجموعة  نّظمت   ،2019 الثاني/نوفمبر  تشرين  في 
والهشاشة التابعة لشراكة منّظمات المجتمع المدني من أجل فّعالية التنمية، 
على  للسيادة  العربية  الشبكة   - الطبيعة  لحماية  العربية  مع  وبالشراكة 
الغذاء، والحركة الدولية للشعوب األصلية من أجل تقرير المصير والتحرير 

»دراسة  بعنوان  مؤتمًرا  الغذائية،  للسيادة  الشعبي  والتحالف   ،)IPMSDL(
الترابط الثالثي: التعاون من أجل التنمية الفّعالة في سياقات النزاع والهشاشة«، 
في عّمان، األردن. وتناول الحدث العالقة بين المساعدات اإلنسانية والتنمية 
المجتمع  منّظمات  شراكة  مواقف  تطوير  إلى  وهدف  والسالم،  الهيكلية 
المدني من أجل فّعالية التنمية بناًء على تجارب أعضائها في مختلف أنحاء 
الشراكة  الثالثي، شرحت  الترابط  معنى  توضيح  وبهدف  والقطاعات.  العالم 
مبادئ إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة 

واستخداماتها في سياقات األزمات.129  

منتديات الحكومات المحّلية
ضغطت شبكة حقوق األرض والسكن - التحالف الدولي للموئل وناصرت 
استخدام إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة، 
وذلك في مداخلة سبقت التجّمع السنوي الرابع ومؤتمر قّمة رؤساء البلديات 
في ميالنو حول ميثاق السياسات الغذائية في المناطق الحضرية )2018(. 
للموئل  الدولي  التحالف   - والسكن  األرض  حقوق  شبكة  أيًضا  ورّوجت 
األمن  بشأن  العمل  إلطار  المدينة«  في  للحّق  العالمية  المنّصة  و«مشروع 
الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة كإطار عمل سياسي لمداوالتهما مع 
الحكومات المحّلية في المنتديات، من مثال منّظمة الُمُدن واإلدارات المحّلية 
المّتحدة والمنتدى العالمي لمبادرة ُمُدن من أجل حقوق اإلنسان )2016(.     

2. المنتديات اإلقليمية
للجهات  اإلقليمية  والمنتديات  أ.المؤتمرات 

الفاعلة المتعّددة

مؤتمر أصحاب المصلحة المتعّددين حول إطار العمل بشأن األمن الغذائي 
والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة في العالم العربي 

نّظمت الشبكة العربية للسيادة على الغذاء و«العربية لحماية الطبيعة« واللجنة 
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة لألمم المّتحدة )اإلسكوا( مؤتمًرا 
إقليمًيا برعاية وزير الزراعة اللبناني. وهدَف المؤتمر بشكل رئيسي إلى توضيح 
مضمون إطار العمل ومناقشة الُفَرص والتحّديات والتوصيات المتعّلقة بتطبيقه 

في العالم العربي. 

حضَر المؤتمر ممّثلون عن حكومات سبعة بلدان ُتعاني من األزمات )لبنان 
ممّثلين  فضاًل عن  وسوريا(،  وموريتانيا  والعراق  واليمن  والسودان  وفلسطين 
من جامعة الدول العربية. وشارَك في المؤتمر ممّثلون عن منّظمات المجتمع 
المدني في السودان واليمن والعراق وموريتانيا والمغرب وقطر وتونس ولبنان 
العالمي  األغذية  برنامج  عن  ممّثلون  أيًضا  وحضر  وفلسطين.  واألردن 
والمكاتب اإلقليمية والوطنية لمنّظمة األغذية والزراعة، باإلضافة إلى ممّثلين 

عن المنّظمات اإلنسانية واإلنمائية والقطاع الخاّص. 130

الدول  التابعة لجامعة  العربي  العالم  الجوع في  للقضاء على  الفرعية  اللجنة 
العربية

الغذاء  على  للسيادة  العربية  الشبكة  قّدمت  و2020،   2019 العاَمْين  في 
و«العربية لحماية الطبيعة« عرَضْين عن إطار العمل بشأن األمن الغذائي 
والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة لّلجنة الفرعية للقضاء على الجوع في العالم 
العربي التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك بصفتهما رئيسَتْين لمجموعة العمل 
المعنّية بالقضاء على الجوع في البلدان التي تعاني من األزمات. وتمّكنت 
المنّظمتان من إدراج استخدام إطار العمل وتطبيقه ضمن وثيقة استراتيجية 

اللجنة الفرعية الخاّصة بالقضاء على الجوع في العالم العربي.131 
ورشة عمل حول إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات 

الممتّدة لمنطقة الساحل 



27

تقرير آلية المجتمع المدني والشعوب األصلية حول استخدام وتطبيق إطار العمل بشأن
األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة، الصادر عن لجنة األمن الغذائي العالمي 

في آذار/مارس 2020، نّظمت فيان بوركينا فاسو، بدعم من شبكة فوكوس 
لمنّظمات  التي تشّكل إطار عمل   ،)Focus Sahel Network( الساحل
المجتمع المدني األلمانية العاملة في منطقة الساحل لتعزيز أنشطة الضغط 
الغذائي  األمن  بشأن  العمل  إطار  حول  عمل  ورشة  المشتركة،  والمناصرة 
والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة. وشاركت في ورشة العمل منّظمات المجتمع 
المدني وشركاء المنّظمات األعضاء في شبكة فوكوس الساحل وممّثلو الدول 
ومنّظمة األغذية والزراعة. وهدفت الورشة إلى حشد سلطات الدول إلدماج 
المشاركون  َم  وقدَّ الُمعتَمدة.132  التدّخل  استراتيجيات  في  العمل  إطار  مبادئ 
د على نشر إطار العمل على نطاٍق أوسع وعلى اّتباعه لتوجيه  توصياٍت ُتشدِّ

المنخرطين في العمل اإلنساني والعمل المتعّلق بحقوق اإلنسان. 

اجتماع األمم المّتحدة - اإلسكوا حول األمن الغذائي والمائي  
في العام 2019، قّدمت »العربية لحماية الطبيعة« عرًضا حول إطار العمل 
الممتّدة، في خالل اجتماع  الغذائي والتغذية في ظّل األزمات  بشأن األمن 
العربي  العالم  في  والمائي  الغذائي  األمن  حول  اإلسكوا   - المّتحدة  األمم 
من  ومندوبون  العربية  الحكومات  عن  ممّثلون  العرض  عّمان. وحضَر  في 
منّظمات إقليمية ودولية متخّصصة، مثل منّظمة األغذية والزراعة، وبرنامج 

األغذية العالمي، والمنّظمة العربية للتنمية الزراعية.133

عقد األمم المّتحدة للزراعة اأُلَسرية
 2020 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  والزراعة  األغذية  منّظمة  أطلقت  عندما 
أفريقيا، دعت  األدنى/شمال  الشرق  اأُلَسرية في  للزراعة  المّتحدة  األمم  عقد 
التخطيط  ولجنة  للموئل  الدولي  التحالف   - والسكن  األرض  حقوق  شبكة 
المّتحدة  األمم  يوّفرها عقد  التي  الفرصة  اغتنام  إلى  الغذائية  للسيادة  الدولية 
للزراعة اأُلَسرية الجديد لمراجعة استراتيجيات منّظمة األغذية والزراعة الحالية 
صالحها، ال سّيما في ما يتعّلق بدعم الزراعة اأُلَسرية  والمشورة السياساتية واإ
الدول  التزامات  لتتماشى مع  الزراعية  المياه  الصغيرة الحجم واالستثمار في 
في مجال حقوق اإلنسان، واحتياجات صغار المزارعين األسريين وأولوياتهم، 
والتغذية في  الغذائي  األمن  بشأن  العمل  طار  واإ المستدامة،  التنمية  وأهداف 
ظّل األزمات الممتّدة، إذ يغيب حالًيا كّل ذلك عن وثائق السياسات اإلقليمية 

الخاّصة بمنّظمة األغذية والزراعة. 

ورش عمل منّظمة األغذية والزراعة اإلقليمية ألصحاب المصلحة المتعّددين 

 - الطبيعة«  لحماية  »العربية  إلى  دعوًة  والزراعة  األغذية  منّظمة  وّجهت 
األمن  بشأن  العمل  إطار  للتحدُّث عن  الغذاء  على  للسيادة  العربية  الشبكة 
الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة في ورشَتْي العمل اإلقليميَتْين الثالثة 
والرابعة ألصحاب المصلحة المتعّددين في الشرق األدنى وشمال أفريقيا حول 
األمن الغذائي والتغذية اللتْين عقدتا في تونس في العام 2013 وفي عّمان 

في العام 2015 على التوالي.134
 

ب. المؤتمرات واالجتماعات اإلقليمية لمنّظمات 
المجتمع المدني 

خّصصت »العربية لحماية الطبيعة« - الشبكة العربية للسيادة على الغذاء 
بعض الجلسات التشاورية التي جمعت بين منّظمات المجتمع المدني ومنّظمة 
منّظمات  ُمدَخالت  لجمع  و2013   2012 العاَمْين  في  والزراعة  األغذية 
المجتمع المدني ومساهماتها في مفاوضات إطار العمل بشأن األمن الغذائي 
والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة. وبعد الموافقة على إطار العمل، استخدمت 
العاَمْين 2016  في  العمومية  جمعيتها  الغذاء  على  للسيادة  العربية  الشبكة 

و2018 لتوضيح قيمته.  
وفي العام 2017، استخدمت شبكة حقوق األرض والسكن - التحالف الدولي 

للموئل إطاَر العمل المذكور كعنصر أساسي لمنتدى الشرق األوسط وشمال 
َم في تونس. وّضحت شبكة حقوق األرض والسكن  أفريقيا لألراضي، الذي ُنظِّ
والخطوط  العمل  إطار  تطبيق  كيفية  للمشاركين  للموئل  الدولي  التحالف   -
التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومصائد األسماك 
والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني.135 ودرست شبكة حقوق األرض 
والسكن - التحالف الدولي للموئل استخدام إطار العمل كأداة معيارية في أربع 
جلسات تشاورية جمعت منّظمات المجتمع المدني ومنّظمة األغذية والزراعة، 

في بيروت )2016 و2018 و2019( والدار البيضاء )2020(.

3. العمل الوطني
أ. مؤتمرات أصحاب المصلحة المتعّددين

جلسة تشاورية متعّددة الجهات الفاعلة حول إطار العمل بشأن األمن الغذائي 
والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة في غّزة، فلسطين

في كانون األّول/ديسمبر 2019، نظََّم منتدى غّزة للزراعة الحضرية وشبه 
الحضرية جلسًة تشاورية وطنية متعّددة الجهات الفاعلة في فلسطين )غّزة(، 
باالشتراك مع 25 من المنّظمات األعضاء، لشرح إطار العمل بشأن األمن 

الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة ومناقشة تطبيقه.

ورشة العمل الوطنية المتعّددة الجهات الفاعلة حول إطار العمل بشأن األمن 
الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة في األردن 

في العام 2018، نّظمت العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على 
الغذاء ورشة عمل بالشراكة مع منّظمة األغذية والزراعة واإلسكوا في األردن، 
وبرعاية وزيَرْي الزراعة والبيئة األردنيَّْين للتوعية حول إطار العمل بشأن األمن 
الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة. حضَر المؤتمر 70 مشارًكا، ومن 
بينهم مسؤولون حكوميون، ومنّظمات حكومية دولية، وممّثلون عن القطاع 
الخاّص، ومنّظمات المجتمع المدني المحّلية واإلقليمية والدولية، بما في ذلك 

نقابات المزارعين والعّمال.136

ب. التقييمات الوطنية 
تقييم األردن حول المواءمة مع إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في 

ظّل األزمات الممتّدة 
تطبيق  لعملية  تقييًما  الطبيعة«  لحماية  »العربية  أجَرت   ،2019 العام  في 
الممتّدة والتقّيد  الغذائي والتغذية في ظّل األزمات  العمل بشأن األمن  إطار 
األغذية  برنامج  عن  ممّثلين  مع  مقابالت  الجمعية  وأجرت  األردن.  في  به 
السياسات  حول  األردنية  الزراعة  ووزارة  والزراعة  األغذية  ومنّظمة  العالمي 
منّظماتهم  التزام  وتقييم  الغذائي  األمن  انعدام  لمعالجة  المّتخذة  واإلجراءات 
بمبادئ إطار العمل المذكور. وكشفت »العربية لحماية الطبيعة« عن الحاجة 

ة لمواصلة الضغط والمناصرة لتطبيق إطار العمل في األردن.137  الُمِلحَّ
 

الغذائي والتغذية  األمن  العمل بشأن  إطار  ج. 
في ظّل األزمات الممتّدة في المنّصات واألوساط 

الوطنية
استخدمت شبكة حقوق األرض والسكن - التحالف الدولي للموئل إطار العمل 
بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة كأداة للتعليم والمناصرة 
والضغط في مشروع »مالذ في المدينة: بيروت« الذي سعى إلى الجمع بين 
األولويات  تحديد  أجل  من  والبلديات  والنازحين  والالجئين  المدني  المجتمع 
والمقترحات بهدف بلورة »الحّق في المدينة«، في سياق أزمة النزوح المستمّرة 

التي تشهدها المنطقة.138
 



تقرير آلية المجتمع المدني والشعوب األصلية حول استخدام وتطبيق إطار العمل بشأن
األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة، الصادر عن لجنة األمن الغذائي العالمي 
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 معّوقات استخدام إطار العمل بشأن األمن الغذائي
 والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة وتطبيقه

والشعوب  المدني  المجتمع  آلية  تبذلها  التي  الحثيثة  الجهود  الرغم من  على 
األصلية والمنّظمات المنضوية تحت رايتها لتطبيق إطار العمل بشأن األمن 
الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة والضغط من أجل استخدامه، برزت 
تحّديات وقيود رئيسية وشّكلت عوائق أمام تحقيق أهداف إطار العمل الشاملة 

وأمام تنفيذ مهام محّددة. تشمل هذه التحّديات: 

االّتفاق على المفاهيم، ولكن ليس على العمليات والخطط
يحيط عدم الوضوح بالتدابير التي ينبغي اّتخاذها لتحقيق اّتساق السياسات 
الذي يدعو إليه إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات 
وااللتزامات  المستدامة  والتنمية  اإلنسانية  المساعدة  صعيد  على  الممتّدة 
آلية  وسعت  لألزمات.  الجذرية  األسباب  ومعالجة  اإلنسان  بحقوق  المتعّلقة 
المجتمع المدني جاهدًة في خالل المفاوضات المتعّلقة بإطار العمل المذكور 
إلى إدراج أحكام جوهرية لتطبيقه واستخدامه ولتقديم اإلرشاد للجهات الفاعلة. 
على  تساعد  الفاعلة  الجهات  المتعّددة  التشاورية  الجلسات  أنَّ  اآللية  وترى 
ترجمة مبادئ إطار العمل وتحويلها إلى هيكليات وعمليات ملموسة. ُيعد هذه 
النقاش ضرورًيا لتوزيع األدوار والمهام المطلوبة على الجهات الفاعلة الحالية 

واإعداد نماذج للتعاون.  

غياب هيكليات التنسيق
األمن  بشأن  العمل  الرئيسية إلطار  الثالثة  الجوانب  من  كّل جانب  يحظى 
الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة )المساعدة اإلنسانية والتنمية وبناء 
السالم( بمجموعته الخاّصة من الجهات الفاعلة واألهداف والجداول الزمنية 
والُنُهج. وتتعامل كّل مجموعة من الجهات الفاعلة مع مجموعة محّددة من 

ق عمَلها بشكل مختلف. أصحاب المصلحة وُتنسِّ

في أعقاب حالة الطوارئ، ينّسق مقّدمو المساعدة اإلنسانية عملهم بشكل عام 
من خالل فريق ُقطري للعمل اإلنساني تديره األمم المّتحدة. يسهل هذا الفريق 
النظافة،  الصّحي،  الصرف  المياه،  )الغذاء،  المواضيع  مجموعات  تشكيل 
المأوى، الحماية، إلخ(.139 وتفسح هذه المجموعات المجال لتقييم االحتياجات 
الطارئة، وضمان إمكانية الوصول إلى السّكان المتضّررين، وتأمين التمويل. 
تغيب عادًة مجاالت التنسيق بين الجهات الفاعلة على صعيد التنمية أو بناء 
كّل  تجمع  التي  الهيكليات  أنَّ  إلى  اإلشارة  وتجدر  اإلنسان.  السالم وحقوق 
فئات الخبرة هذه بشكل مترابط لتوفير التحليل واإعداد البرامج والتطبيق بشكل 
مشترك، نادًرا ما تتوّفر. لذلك، تضطلع مجاالت التنسيق التي تديرها الدول 
بأهمية كبرى لتطبيق مبادئ إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في 

ظّل األزمات الممتّدة. 

السياسات  تنسيق  تتوّلى  متخّصصة  وحدات  إلى  الحكومات  معظم  تفتقر 
والتدّخالت المتعّلقة بالغذاء، إذ تتوّزع غالًبا قضايا األمن الغذائي على مختلف 
الدوائر الحكومية. وتعيق هذه التجزئة التحليل الذي تقوم به الدولة وسياساتها 
تفتقر معظم الحكومات  الفوضى،  تنفيذها. وفي ظّل هذه  وبرامجها وطريقة 
والسلطات الوطنية إلى العمليات المعتمدة لمواصلة المشاورات مع الجهات 
المانحة الخارجية وشركاء التنمية. ال تبادر عادًة الجهات الفاعلة الخارجية إلى 
استشارة المؤّسسات الوطنية مثل وزارة الزراعة. وُتعتَبر ُمدَخالت الحكومات 
واألولويات  األعمال  بجداول  التقّيد  لضمان  أساسيًة  ومساهمتها  الوطنية 

الوطنية ولتوفير الدعم الالزم داخل البلد. 
تستخدم منّظمات األمم المّتحدة ُأُطر عمل مستقّلة لتنفيذ العمليات اإلنسانية 
استجابة  خّطة  البلدان  من  الكثير  يملك  الوطني.  المستوى  على  واإلنمائية 
بعض  وبرزت  اإلنمائية،  للمساعدة  المّتحدة  األمم  عمل  طار  واإ إنسانية 
اإلنسانية ضمن  المخاوف  ُأدِرجت  السنغال،  النهَجْين. في  لدمج  المحاوالت 

إطار عمل األمم المّتحدة للمساعدة اإلنمائية، واسُتغني عن خّطة االستجابة 
اإلنسانية. سمح هذا القرار للجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية باالرتكاز على 

التخطيط المشترك وسّد الفجوة بين هذْين القطاَعْين.140 

الدمج  على  تركيزها  تصّب  الرئيسية  الدولية  الحكومية  المنّظمات  تزال  وال 
بين الجانَبْين اإلنساني واإلنمائي. وغالًبا ما يضيع العمل األساسي المتعّلق 
األمن  انعدام  إلى  تدفع  التي  والعوامل  اإلنسان،  حقوق  التزامات  بمعالجة 

الغذائي واألزمات، وحّل النزاعات، وبناء السالم. 

تقّلص مجال مشاركة المجتمع المدني

المتاحة  الُفَرص  غياب  إلى  األصلية  والشعوب  المدني  المجتمع  آلية  ُتشير 
لمنّظمات المجتمع المدني والمجتمعات المتضّررة إلجراء نقاشات هادفة مع 
الجهات المانحة والجهات الخارجية المسؤولة عن التنفيذ ومختلف األوساط 
وأثر  البرامج  واإعداد  بالممارسات  المعنّية  المّتحدة  األمم  ووكاالت  الحكومية 

التدّخالت المتعّلقة باألمن الغذائي والتغذية. 

تنشط المنّظمات غير الحكومية الدولية وعدد قليل جًدا من المنّظمات المحّلية 
في مجموعات العمل اإلنساني. ونادًرا ما ُتدعى منّظمات المجتمع المدني إلى 
قها األمم المّتحدة أو  المشاركة في منتديات التنمية، بما في ذلك تلك التي ُتنسِّ

الحكومات الوطنية، وُتستبَعد عادًة عن عمليات السالم. 

يضطلع إشراك منّظمات المجتمع المدني والمجتمعات المتضّررة في وضع 
كبرى  بأهمية  الغذائي  باألمن  المتعّلقة  التدّخالت  وتطبيق  االستراتيجيات 

لضمان اّتباع ُنُهج شاملة تتمحور حول الناس وتؤّدي إلى نتائج مستدامة. 

األمثلة على الحاالت الناجحة غير متوّفرة

الشاملة  )التدّخالت  الفضلى  الممارسات  على  األمثلة  كبيرة  بدرجة  تغيب 
الناجحة(، الضرورية لتشجيع الجهات الفاعلة أو توجيهها إلصالح السياسات 

والمنهجيات.

انخفاض مستوى الوعي والضغط والمناصرة 

ينتشر بشكل عام غياب الوعي حول إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية 
لم  العالمي.  الغذائي  األمن  لجنة  عمل  وحول  الممتّدة،  األزمات  ظّل  في 
تكِف الجهود التي بذلتها لجنة األمن الغذائي العالمي والمشاركون فيها لنشر 
إطار العمل في صفوف الجهات الفاعلة ذات الصلة المذكورة في الفقرة 17 
والمنّظمات غير  المانحة  الحكومات والجهات  بينها  العمل، ومن  إطار  من 
الحكومية الدولية والمؤّسسات الحكومية الدولية. يضّم المجتمع المدني فئات 
المجتمع  آلية  شركاء  ويفيد  بلوغها.  إلى  العمل  إطار  يسعى  كثيرة  إضافية 
المدني والشعوب األصلية عن عدد كبير من المنّظمات النظيرة التي ما زالت 

غير ُمِلّمة بإطار العمل.    

باإلضافة إلى ذلك، ُتشكِّل الفجوة المعرفية بين الحكومات والجهات المانحة 
والوكاالت التي تّتخذ من روما مقرًّا لها والممّثلين اآلخرين في لجنة األمن 
الُقطري واإلقليمي، عائًقا رئيسًيا  المستوَيْين  العالمي ونظرائهم على  الغذائي 
أمام النشر والضغط والمناصرة على نطاٍق واسع. وأفادت منّظمات المجتمع 
المدني عن صعوبات في تنظيم أنشطة النشر المشتركة مع الجهات الفاعلة 
على المستوى الوطني على الرغم من بعض النجاحات التي حّققتها منّظمات 

المجتمع المدني في هذا الصدد )مراجعة قسم النشر والضغط والمناصرة(. 
ُيعزى أحد أسباب غياب الوعي إلى التوفُّر المحدود إلطار العمل بشأن األمن 
الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة باللغات المحّلية والموارد المحدودة 

صة للقيام بهذه الترجمات.141  الُمخصَّ
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تقرير آلية المجتمع المدني والشعوب األصلية حول استخدام وتطبيق إطار العمل بشأن
األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة، الصادر عن لجنة األمن الغذائي العالمي 

التمويل

ُتعيق الموارد المحدودة، بما في ذلك التمويل والموّظفين والمعرفة المتخّصصة/
الفنية، نشر إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة 
وتطبيقه. ويندر تمويل البرامج الشاملة التي تغّطي الجوانب الثالثة لمبادئ 
ومعالجة  األمد،  الطويلة  والتنمية  اإلنسانية،  المساعدة  أي   - العمل  إطار 

األسباب الجذرية. 

الجانب المفقود من المثّلث

عندما تسّلم أمين عام األمم المّتحدة، أنطونيو غوتيريش، منصبه في كانون 
المستدامة  والتنمية  اإلنسانية  »االستجابة  إنَّ  قال   ،2016 األّول/ديسمبر 
والحفاظ على السالم تشّكل ثالثة جوانب لمثّلث واحد«. وال يزال هذا الجانب 
األخير، أي السالم الدائم، غائًبا إلى حّد كبير عن السياسات واإلجراءات. 

تواصل الجهات الفاعلة العمل في األزمات من دون العمل على األزمات.

ُتلقي عوامل متعّددة الضوء على سبب انحراف الجهات الفاعلة التي تسعى 
إلى تحسين األمن الغذائي في األزمات الممتّدة عن مبادئ إطار العمل بشأن 
األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة، التي تحّث على مبادرات 

بناء السالم ومواجهة األسباب الجذرية لألزمات الممتّدة: 

التفويض مقابل الُنُهج الشاملة

تشّكل المهام المحدودة التي ُتفوَّض بها الجهات الفاعلة المختلفة عائًقا رئيسًيا 
أمام تحقيق استجابات شاملة لألمن الغذائي في األزمات الممتّدة.  

تخشى الوكاالت اإلنسانية في أحيان كثيرة من أن يعّزز العمل على معالجة 
األسباب الجذرية االّتجاه الحالي نحو تسييس المساعدة اإلنسانية. وهي تخشى 
المناطق  إلى  يعيق وصولها  األطراف  بين  نزاع  نشوب  إلى  ذلك  يؤّدي  أن 
واألشخاص المتضّررين من األزمات. وتشّدد منّظمات المجتمع المدني على 
أنَّ معالجة األسباب الجذرية وحّل النزاع لن يؤّدي إلى تسييس المساعدة في 

حال ُنفِّذت المبادئ اإلنسانية بصرامة142 واحُترمت ملكية الدولة. 
يتعّين بالحّد األدنى على المنّظمات اإلنسانية واإلنمائية إجراء تحليل للنزاع 

حرًصا منها على المراعاة الدائمة ألسبابه وعدم تصعيد التوّترات. 
تحتّل أيًضا هذه المنّظمات مكانًة خاّصة تخّولها التأثير في محّددات األمن 
الغذائي في أثناء وضع معاهدات بناء السالم. وُتعتَبر هذه المساهمات أساسيًة 

الستدامة هذه المعاهدات ونجاحها. 

ال تعكس بالضرورة الخبرات والقدرات المتخّصصة التي تضطلع بها منّظمات 
ظّل  في  والتغذية  الغذائي  األمن  بشأن  العمل  إطار  مكّونات  جميع  متعّددة 
هذه  معالجة  أجل  ومن  التحّديات.  ضمن  ذلك  ويندرج  الممتّدة،  األزمات 
المسائل كاّفة، ال بّد من استشارة أصحاب المصلحة المتعّددين لتفسير تفعيل 

إطار العمل وتفصيله. 

بتطبيق  المتعّلقة  المتعّددة  الفاعلة  الجهات  بين  المحادثات  تطرح  أن  ينبغي 
التقّيد  الفاعلة  الجهات  ُيتوقع من  التالية: هل  األسئلة  المذكور  العمل  إطار 
ببساطة بمبادئ إطار العمل؛ أم توسيع نطاق مهامها وقدراتها لتغطي جوانب 

جديدة؛ أم الحرص بشكل مشترك على توفير استجابة متكاملة وشاملة؟ 

من الضروري تشكيل منّظمات متعّددة المهام وبرامج متعّددة الجهات الفاعلة 
لضمان استجابات شاملة، وذلك وفًقا للسياق. 

دماجه  واإ المّتحدة  األمم  معاهدات  لنظام  المعياري  اإلطار  استخدام  يساعد 
من ِقَبل الجهات الفاعلة التي تضطلع بمهام مختلفة، وتشمل وكاالت األمم 

المّتحدة المتخّصصة، في ضمان سياسات متكاملة واستجابات شاملة.

الجهات الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان وبناء السالم 

ومدى  الفاعلة  الجهات  بها  تقوم  التي  اإلصالحات  عدد  عن  النظر  بغّض 
المتخّصصة  الفاعلة  الجهات  إلى  دائًما  الحاجة  ستدعو  عملياتها،  توسيع 
والتدّخالت المرّكزة في مجال مناصرة حقوق اإلنسان والحماية وحّل النزاعات 
وبناء السالم. وينبغي على هذه الجهات الفاعلة تلبية االحتياجات المباشرة، بما 
في ذلك الوساطة والحماية، واالحتياجات الطويلة األمد مثل تعزيز المساءلة 
والمصالحة ومعالجة العوامل الهيكلية األساسية. ال يمكن لهذه الجهات الفاعلة 
تمكين  الضروري  من  لذلك،  الطوارئ.  حاالت  انتهاء  فور  البلدان  مغادرة 
والتقليدية،  النظامية  الهيكليات  ضمنها  ومن  والوطنية،  المحّلية  المؤّسسات 
األمن  بشأن  العمل  األساسية إلطار  القيم  تطبيق  الفجوة وضمان  هذه  لسّد 
وملكية  المشاركة  ذلك  في  بما  الممتّدة،  األزمات  ظّل  في  والتغذية  الغذائي 

الدولة واالستدامة. 

العالمي  الغذائي  األمن  لجنة  بينها  ومن  العالمية،  المنّصات  على  يجب 
والجمعية العاّمة لألمم المّتحدة ومجلس حقوق اإلنسان، فضاًل عن المنّصات 
الوطنية والمحّلية، تحسين إدماج الجهات الفاعلة المحّلية واإلقليمية والدولية 

التي تتمّتع بهذه القدرات في هيكلياتها. 

بناء السالم مقابل االستقرار في إطار الوضع الراهن

والتنمية  الفورية  اإلغاثة  بين  الربط  بضرورة  كثيرة  سياساتية  ُأُطر  اعترفت 
اإلنساني  للعمل  العالمي  القّمة  مؤتمر  وعّرف  السالم.  وبناء  األمد  الطويلة 
هذه العالقات بالترابط بين العمل اإلنساني والتنمية وبناء السالم، أو الترابط 
الجديد،  االهتمام  الرغم من هذا  الجديدة. وعلى  العمل  أساليب  أو  الثالثي، 
فشلت معظم الجهات الفاعلة في تعريف »السالم«. بالنسبة إلى آلية المجتمع 
المدني والشعوب األصلية، ال يقتصر السالم على غياب التوّتر أو العنف 
على المدى القصير فحسب. ينبغي تصميم بناء السالم بهدف دعم حقوق 
المتضّررين من األزمات وضمان العدالة. وسيؤّدي ذلك إلى ضمان استمراريته 

وقدرته على تحقيق مصالحة حقيقية والتماسك االجتماعي والتنمية. 

تترافق اأُلُطر السياساتية التي ال تعّرف السالم مع خطر دعم تدّخالت السالم 
على  تحافظ  والتي  المتوازنة  غير  الحالية  القوة  عالقات  عليها  تهيمن  التي 
تعريف  اسُتخدم  ذلك،  إلى  باإلضافة  المهّمشة.  الفئات  إخضاع  ممارسات 
غير دقيق »للسالم« من أجل تشجيع التدّخالت العسكرية والممارسة الخطيرة 

المتمّثلة بالمزج بين المعونة واألمن. 

الممتّدة  والتغذية في ظّل األزمات  الغذائي  بشأن األمن  العمل  إطار  يشمل 
مكّونات متعّددة تتناول حّل النزاعات وبناء السالم، ولكن ينبغي إجراء نقاشات 

إضافية إلعداد استجابات مفّصلة لمختلف أنواع األزمات.
 

غياب اإلرادة السياسية 

األزمات  ظّل  في  والتغذية  الغذائي  األمن  بشأن  العمل  إطار  اعتماد  منذ 
الممتّدة، تباينت درجات االلتزام بإطار العمل ومبادئه وقيمه الشاملة. ويعود 

هذا التباين إلى عوامل متعّددة:  

الراهن  الوضع  على  الحفاظ  من  الفاعلة  الجهات  بعض  استفادة   ·
على  والحصول  العسكرية،  العقود  )مثل  تجارية  مكاسب  لتحقيق 
تنازالت  على  للحصول  أو  األخرى(  المالية  واألصول  الموارد، 
سياسية وتشكيل النظام الجغرافي السياسي. وفي حال غاب الرادع، 
تساهم هذه الجهات الفاعلة في المحّفزات االقتصادية والبيئية و/أو 
السياسية لألزمات الممتّدة، بغّض النظر عن العواقب التي تخّلفها 

على السّكان المدنيين.
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تسييس المساعدات اإلنسانية في أغلب األحيان وتوّلي البلدان التي   ·
تتسّبب باألزمات الممتّدة أو تعمل على استمرارها تقديم مساعدات 

الطوارئ القصيرة األمد لضحاياها. 
المساعدات ال تهدف بمعظمها إلى دعم الُنُظم الغذائية المحّلية،   ·
ويعود ذلك في بعض الحاالت إلى رغبة الدول المانحة في الحفاظ 
لبيع  األجنبية  المحّلية  األسواق  هذه  إلى  وصولها  إمكانية  على 
إليها.  لتصديرها  الزراعية  محاصيلها  إنتاج  لتعزيز  أو  منتجاتها 
وُينظر غالًبا إلى المساعدات على أّنها خالية من العيوب، وتجد 
للحصول  التفاوض  تعاني من األزمات صعوبة في  التي  البلدان 

على أشكال أفضل من المساعدة. 
السياسات  في  وترسيخها  األزمات  محّفزات  من  الكثير  تنظيم   ·
البلدان  من  عدد  في  الخارجية  والتجارية  والعسكرية  الدبلوماسية 
مة إلى الدول  العظمى. وفي الوقت عينه، تحافظ المساعدة المقدَّ
المتحاربة على التدّخل األجنبي وآثار االستعمار، وتخلق شبكة من 

األزمات المستدامة، بما في ذلك الصراعات بالوكالة. 
سياسة الحرب الدائمة التي تنتهجها دول معّينة والتي توّجه على   ·
الجنود  انتشار  ُيبقي على  الذي  يبدو منطق مكافحة اإلرهاب  ما 
والطائرات بدون طّيار والقّوات األخرى في مختلف أنحاء العالم، 
ر  وتتسّبب بالتالي بحوادث عنف سياسي أو تنتظر وقوعها. وُتصوَّ
العقوبات الالحقة أو الردود العسكرية الناتجة عنها على أّنها مفيدة 
للمدنيين، ولكّنها في الواقع، تزيد من هشاشة السالم واألمن وحقوق 
على  السيادة  في  حّقها  من  المجتمعات  وتحرم  والتنمية  اإلنسان 

مواردها الطبيعية وُسُبل عيشها. 
وأنماط  القطاعات  تمكين  عن  الناتجة  والسياسية  المالية  الفوائد   ·
اإلنتاج واالستهالك المدّمرة ُتعرقل اإلجراءات المتعّلقة بتغيُّر المناخ 
أو تجّزؤها إلى حّد كبير وتجعلها غير كافية لتجّنب األزمات البيئية 

الممتّدة أو تخفيفها أو عالجها. 
استمرار تقليص وتفكيك الهيكليات والبرامج االقتصادية واالجتماعية   ·
مطالبة  تزايد  مع  وذلك  األزمات،  زمن  في  الحماية  توّفر  التي 
المؤّسسات المالية بإذعان الدول المثقلة بالديون أو الدول الهّشة 

لشروطها.
االعتقاد  على  السياسة  مجال  في  الفاعلة  الجهات  عمل  ارتكاز   ·
القائل إنَّ االّتفاقات المالية والعقود التجارية وأنظمة التجارة الحّرة 
القواعد  على  باألولوية  تحظى  الخاّص  الدولي  للقانون  الخاضعة 
العام.  الدولي  للقانون  الخاضعة  اإلنسان  والتزامات حقوق  اآلمرة 
الغذائي والسيادة  د األمن  ُيهدِّ القوانين  الفهم الخاطئ لتراتبية  فهذا 
المحّلية والسالم من خالل منح األفضلية للخصخصة وأوجه عدم 

المساواة التي توّلدها. 

ال بّد من فهم االقتصاد السياسي الذي تعمل في إطاره الجهات الفاعلة جّيًدا 
من أجل توليد اإلرادة السياسية الضرورية لتفعيل إطار العمل بشأن األمن 

الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة. 

غياب آليات المساءلة 

تغيب لغاية اآلن آليات الرصد في األوساط الوطنية أو المحّلية لتتبُّع استجابات 
الجهات الفاعلة في األزمات الممتّدة واستجاباتها المتعّلقة باألزمات. قد تحجب 
األزمات  وُتشكِّل  ل،  التدخُّ لنتائج  الدقيق  التتّبع  الطارئة ضرورة  االحتياجات 
تظلُّم  آليات  ُتتاح  ما  ونادًرا  البيانات.  وجمع  الوصول  إمكانية  أمام  عوائق 
للمجتمعات المتضّررة من أجل توفير الرقابة أو معالجة أوجه القصور. أّما 
العائق األكبر أمام التطبيق الفّعال إلطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية 
التزامات  لرصد  المساءلة  آليات  بغياب  فيتمّثل  الممتّدة  األزمات  ظّل  في 
المتعّددة  للدول والوكاالت  تقديم اإلرشادات  ينبغي  الدول خارج حدودها.143 
األطراف والمنّظمات الدولية بشأن كيفية إعداد آليات مراقبة شاملة بالتنسيق 

مع المجتمعات المحّلية )مراجعة قسم أداة الرصد(.

 اإلطار المعياري الداعم إلطار العمل بشأن األمن
 الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة

األزمات  ظّل  في  والتغذية  الغذائي  األمن  بشأن  العمل  إطار  يتعّزز 
الممتّدة من خالل مواءمته مع أولويات سياساتية عالمية أخرى وقوانين 
زالة أّي غموض في هذه المعايير عبر توفير  أخرى، وسّد أّي فجوات واإ
التوجيه التشغيلي للتدّخالت الرامية إلى مكافحة انعدام األمن الغذائي 
وسوء التغذية في سياق أّي أزمة طويلة األمد. يلفت هذا القسم النظر 
إلى أنَّ إطار العمل المذكور ال يفرض أّي التزامات جديدة على الدول 
)كما  القائمة  االلتزامات  على  يشّدد  ولكّنه  األخرى،  الفاعلة  والجهات 
قائمة  وفي  والمواءمة«  »التطبيق  قسم  في  المعايير  مربعات  توضحه 
المعايير الداعمة إلطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل 
األزمات الممتّدة في قسم »الموارد«(. يسعى هذا اإلطار إلى المساعدة 
في تطبيق إطار العمل المذكور كإطار سياساتي يرتكز على القانون 
منه  االستفادة  أيًضا  ويمكن  ومراجعته.  وتقييمه  رصده  وفي  الدولي 

لتطوير األدوات الالزمة لتعزيز قدرات الممارسين. 

لتجّنب  السابقة  المعيارية  وااللتزامات  التعّهدات  احترام  الضروري  من 
أزمات متعّددة، إذ غالًبا ما يتسّبب عدم احترامها باندالع األزمات.

يحظى عدد من مبادئ إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في 
الدول  على  يتعّين  ُملِزمة  قانونية  قواعد  بدعم  الممتّدة  األزمات  ظّل 
االلتزام بها. ترد هذه القواعد في المعاهدات أو االّتفاقيات التي تصبح 
ُملِزمة قانوًنا عندما تصّدق الدولة عليها. إنَّ التوقيع على المعاهدة أو 
االّتفاقية ال يجعلها ُملِزمة، ولكّنه يشير إلى دعم المبادئ المدرجة فيها 
م الذي  ونّية الدولة المصادقة عليها. وُتنَشأ عادًة هيئات رصد لتقييم التقدُّ
تحرزه الدولة في تطبيق االّتفاقية بعد المصادقة عليها، وذلك عن طريق 

تقارير دورية تقّدمها الدول. 

في حال لم توّقع الدول على المعاهدة أو االّتفاقية ولم تصادق عليها، 
قد يفرض عليها القانون الدولي العرفي و/أو القواعد اآلمرة التزامات 
أو  قانونية  وبنوايا  بثبات  الدول  من  كبير  عدد  يحترم  وعندما  ُملِزمة. 
إلزامية، قواعد أو ممارسات معّينة في عالقاتها الدولية والداخلية، يقبل 
القانون  في  التطبيق  واجبة  كقواعد  الممارسات  هذه  الدولي  المجتمع 

الدولي العرفي. 

 jus( اآلمرة144  القواعد  تشّكل  العرفي،  القانون  مفهوم  غرار  على 
cogens( مبادئ أساسية في القانون الدولي يعتبرها المجتمع الدولي 
الدولة  توقيع  عن  النظر  بغّض  ُملِزمة  اآلمرة  القواعد  ُتعتبر  عالمية. 
االنتقاص  للدول  االّتفاقية، وال يجوز  أو  المعاهدة  أو مصادقتها على 
منها. تشمل القواعد اآلمرة األكثر شيوًعا حظر جرائم الحرب والجرائم 
ضّد اإلنسانية والقرصنة واإلبادة الَجَماعية والفصل العنصري والعبودية 
والتعذيب. وتشمل القواعد اآلمرة األخرى )أو القواعد التي تقترب من 
وضع القواعد اآلمرة(، ذات الصلة بإطار العمل بشأن األمن الغذائي 
والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة، المساواة وعدم التمييز، والحّق في 
تقرير المصير، والسيادة على الموارد الطبيعية، وسيادة القانون وتحقيق 

العدالة، وحظر نقل السّكان، وكرامة اإلنسان. 

تفرض القواعد اآلمرة في القانون الدولي على الدول كاّفة عدم االعتراف 
بالحرمان من الحّق في تقرير المصير أو تقديم المساعدة لهذه الغاية، 
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ّنما وضع حّد لهذا الوضع غير القانوني.145 باإلضافة إلى ذلك، تلتزم  واإ
المنّظمات الدولية، ومن بينها وكاالت األمم المّتحدة، بمطابقة برامجها 
الذاتي في تقرير  بالحكم  المتمّتعة  الشعوب في األقاليم غير  مع حّق 

مصيرها وبتقديم تقارير عن دعمها لهذا الحّق.146 

األزمات  ظّل  في  والتغذية  الغذائي  األمن  بشأن  العمل  إطار  يلتزم 
الممتّدة بمجموعة قوانين ُملِزمة، وال سّيما قانون حقوق اإلنسان والقانون 

اإلنساني الدولي. 

في  تفصيله  تّم  وقد  اإلنسان،  حقوق  قانون  على  المعاهدات  تنّص 
المبادئ العاّمة للقانون الدولي، والقانون العرفي، والقواعد اآلمرة. يرتكز 
الدولية  »الشرعة  على  الوطنية  والدساتير  االّتفاقيات  من  كبير  عدد 
اإلنسان،  لحقوق  العالمي  تتأّلف من اإلعالن  التي  اإلنسان‹‹  لحقوق 
والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاّص  الدولي  والعهد 
وبروتوكوَلْين  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاّص  الدولي  والعهد 

اختياريَّْين. 

تتمّتع حقوق اإلنسان بطابع عالمي، وهذا يعني أّنها تنطبق على الجميع 
وتنبع من حاجة إنسانية مشتركة، وهي غير قابلة للتجزئة، وهذا يعني 
أيًضا أنَّ تأمين أحد حقوق اإلنسان أو الحرمان منه يؤّثر غالًبا على 
الدول  تنضّم  الحرمان منها. عندما  أو  اإلنسان األخرى  تأمين حقوق 
إلى المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان، تتقّيد بالتزامات وواجبات ينّص 
عليها القانون الدولي وتتعّلق باحترام حقوق اإلنسان وحمايتها وتوفيرها. 
الحكومات  تتعّهد  المعاهدات،  هذه  المصادقة على  إطار عملية  وفي 
بوضع سياسات وتشريعات محّلية تتوافق مع التزاماتها وواجباتها التي 
الحماية  المحّلي  القانوني  النظام  يوّفر  لذلك،  المعاهدة.  عليها  تنّص 

القانونية الرئيسية لحقوق اإلنسان المكفولة بموجب القانون الدولي.  

تتطّلب بعض حقوق اإلنسان - وال سّيما الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
االقتصادية  بالحقوق  الخاّص  الدولي  العهد  ينّص  كما  والثقافية 
واالجتماعية والثقافية - من الدول »اّتخاذ خطوات« بأقصى ما تسمح 
وهذا  تدريجًيا.147  الحقوق  هذه  تأمين  أجل  من  المتاحة  مواردها  به 
يعني أّنه في الحاالت التي ال تستطيع فيها الدول تأمين جميع الحقوق 
فوًرا، يتعّين عليها اّتخاذ الخطوات المناسبة الهادفة إلى تأمين الحقوق 
الوقائي،  الصعيد  وعلى  كاملًة.148  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
أّي شعب  بأّي حال حرمان  يجوز  الحظر: »ال  العهدان على  ينّص 
وُملِزمة  هاّمة  معايير  يلي  ما  في  َتِرد  الخاّصة«.  عيشه  أسباب  من 
قانوًنا تتعّلق بحقوق اإلنسان وترتبط بإطار العمل بشأن األمن الغذائي 

والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة. 

حقوق  صكوك  من  هو  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن 
ذاته  بحّد  اإلعالن  ُيعّد  ال  العالم.  في  ذكًرا  األكثر  اإلنسان 
ترتكز  عرفًيا.  قانوًنا  بصفته  قانوًنا  ُملِزم  ولكّنه  معاهدة، 
مبادئه  على  كثيرة  دول  في  المحّلية  والتشريعات  الدساتير 

وتنّص عليها. 
يستند العهد الدولي الخاّص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  إلى   )1966( والثقافية 
لحقوق  العالمي  اإلعالن  في  عليها  المنصوص  والثقافية 
الالزمة  الخطوات  ويحّدد  تفاصيلها  في  ويدخل  اإلنسان 
لتأمينها كاملًة. تشمل بعض الحقوق المكفولة حّق اإلنسان 

وأعلى مستوى  والعمل،  الالئق،  والسكن  الكافي،  الغذاء  في 
ممكن من الصّحة البدنية والعقلية. 

والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاّص  الدولي  العهد  ينّص 
)1966( على أحكام الحقوق المدنية والسياسية الواردة في 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. وتشمل هذه الحقوق الحّق 
الجمعيات،  وتأسيس  والمعتقد،  التعبير،  وحرية  الحياة،  في 

والتصويت. 
تعّرف اّتفاقية عام 1951 وبروتوكول عام 1967 الخاّصان 
بوضع الالجئين َمن هو »الالجئ« وتوضح حقوق الالجئين 
الالجئين  بحماية  والمتعّلقة  القانونية  الدول  التزامات  وتحّدد 

ومساعدتهم. 
تشّكل القوانين الدولية الخاّصة باالستجابة للكوارث والقواعد 
والمبادئ ذات الصلة إطاًرا تنظيمًيا دولًيا جديًدا يساعد الدول 
متفّرقة  القوانين  هذه  تزال  ال  الدولية.  المساعدات  إدارة  في 

وقليلة االستخدام.
تضمن اّتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة 
)سيداو( )1979( حقوق المرأة. ُتلزم االّتفاقية الدول األطراف 
قانوًنا بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضّد المرأة وضمان 
ممارسة  من  تتمكن  حّتى  الكامَلْين،  وتقّدمها  المرأة  تطّور 
حقوقها اإلنسانية وحرياتها األساسية والتمّتع بها مثل الرجل 

تماًما.
تضمن اّتفاقية حقوق الطفل )1989( حقوق اإلنسان المحّددة 
المطّبقة في سياق الطفولة، وتولي االعتبار األّول »لمصلحة 
على  الطفل  حقوق  اّتفاقية  أيًضا  وتنّص  الفضلى«.  الطفل 
في  حّتى  التغذية  وسوء  األمراض  »بمكافحة  الدول  التزام 
إطار الرعاية الصّحية األّولية، عن طريق أمور منها تطبيق 
التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير األغذية المغذية 
الكافية ومياه الشرب النقية، آخذًة في اعتبارها أخطار تلوث 
تصديًقا  األكثر  المعاهدة  االّتفاقية  تشّكل  ومخاطره«.  البيئة 
األمم  في  األعضاء  الدول  جميع  أطرافها  ويضّم  العالم  في 

المّتحدة، باستثناء الواليات المّتحدة األميركية. 
يجري التفاوض حالًيا على صّك ُملِزم قانوًنا بشأن األعمال 
الشركات  أنشطة  تنظيم  بهدف  اإلنسان،  وحقوق  التجارية 
العابرة للحدود الوطنية وغيرها من مؤّسسات األعمال بموجب 

القانون الدولي لحقوق اإلنسان.  

ُتطلق تسمية هيئات المعاهدات على هيئات الخبراء المستقلة المخّولة 
مراجعة أداء الدول وتفسير االلتزامات الناجمة عن المعاهدات ومراقبة 
تفسيرها  المعاهدة  هيئة  وتنشر  وتنفيذها.  الصكوك  هذه  ببعض  التقّيد 
ألحكام معاهدة حقوق اإلنسان الخاّصة بها على شكل »تعليقات عاّمة« 
أو »توصيات عاّمة«. وتّتسم هذه التفسيرات بالموثوقية والشمولية والدقة 
في أغلب األحيان وُتستخدم لتوضيح أساليب تطبيق الدول للمعاهدات 
والتزاماتها المتعّلقة بإعداد التقارير. وعلى الرغم من افتقار التعليقات 
األخيرة  هذه  تؤّثر  الصارم،  الُملِزم  للطابع  العاّمة  والتوصيات  العاّمة 

بدرجة كبيرة في تفسير نصوص المعاهدات.
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التزامات الدول خارج حدودها

باإلضافة إلى التزام الدولة باحترام وحماية وتأمين حقوق اإلنسان لمواطنيها، 
أراضيها.  خارج  سلوكها  ترعى  حدودها  خارج  بالتزامات  أيًضا  الدول  تتقّيد 
وتنطبق هذه االلتزامات على سلوك الدولة، وسلوك أّي كيان خاضع لسيطرة 
أخرى.  بلدان  في  أيًضا  تعمل  والتي  محّلًيا  المسّجلة  الشركات  مثل  الدولة، 
وتوّفر القواعد التي ترعى االلتزامات الخارجية للدول وظيفة وقائية وعالجية149 
بحسب  وتأمينه  وحمايته  الكافَيْين  والتغذية  الغذاء  في  اإلنسان  حّق  الحترام 

االقتضاء.

تتضّمن معظم األزمات الممتّدة المستمرة عمليات عابرة للحدود - سواء في 
سياق النظام المالي العالمي، أو المساعدة اإلنمائية، أو التجارة، أو العقوبات، 
أو النزاع المسّلح الدولي، أو االحتالل األجنبي والعسكري، أو الديون الخارجية 
- وتؤثر هذه العمليات في الحّق في الغذاء الكافي، وتقع على عاتق بعض 
األزمات  سياق  في  الحاالت.  هذه  في  معّينة  ومسؤوليات  التزامات  الدول 
بالتزامات  الدول  جميع  تتقّيد  اآلمرة،150  القواعد  انتهاك  الناشئة عن  الممتّدة 
خارج حدودها لوضع حّد لهذا الوضع غير القانوني. وينطبق ذلك في حاالت 
والنهب  الطبيعية  للموارد  استغالل  من  معه  يترافق  وما  المطّول  االحتالل 
والتدمير الجائر للممتلكات والتالعب الديموغرافي والتمييز الماّدي المؤّسسي. 
والوكاالت  الدولية  المنّظمات  سّيما  وال  المصلحة،  أصحاب  جميع  يتشارك 
المتخّصصة القائمة على ميثاق األمم المّتحدة، هذه الواجبات،151 مع العلم 
ال  الفنيين  والموظفين  الدوليين  المدنيين  والموظفين  الوطنيين  المندوبين  أن 

يحصلون عادًة على التدريب في سياق هذه القواعد المهنية.

ُيشكِّل القانون الدولي اإلنساني مجموعة القوانين الُمطبَّقة تحديًدا في 
سياقات النزاع المسّلح واالحتالل. يهدف القانون الدولي اإلنساني إلى 
الذين  أو  العدائية  األعمال  في  يشاركون  ال  الذين  األشخاص  حماية 
توّقفوا عن المشاركة فيها، وُيقيِّد وسائل وأساليب القتال. وُتَعّد المعاهدات 
مثل اّتفاقيات جنيف األربع لعام 1949 وبروتوكوالتها اإلضافية لعام 
اإلنساني.  الدولي  القانون  وأنظمة  لقواعد  الرئيسية  المصادر   1977
تتعّلق االّتفاقيتان األولى والثانية بمعاملة الجرحى والمرضى من أفراد 
القّوات المسّلحة: تتعّلق االّتفاقية األولى بالحرب البّرية واالّتفاقية الثانية 
الحرب  أسرى  بمعاملة  فتتعّلق  الثالثة  االّتفاقية  أّما  البحرية.  بالحرب 
يرزحون  الذين  أولئك  بينهم  ومن  المدنيين،  بمعاملة  الرابعة  واالّتفاقية 
تحت وطأة االحتالل. وصادقت الدول كاّفة تقريًبا على اّتفاقيات جنيف 
وباتت ُتعتَبر بشكل عام أنَّها تعكس القانون الدولي العرفي. لذلك، ُتَعّد 
المدنيين  التمييز بين  القانون الدولي اإلنساني، مثل مبدأ  حالًيا قواعد 
والمقاتلين، وحظر تجويع السّكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، 
وتأمين حماية خاّصة للعاملين في مجال اإلغاثة الطّبية واإلنسانية، من 
مكّونات القانون الدولي العرفي.152 ويضطلع القانون الدولي اإلنساني 
العرفي بأهمية كبرى في النزاعات المسّلحة اليوم ألّنه يسّد الفجوة التي 

ز حماية الضحايا.  ُيخلِّفها قانون المعاهدات وُيعزِّ

تتعّدد في القانون الدولي اإلنساني القواعد الُملِزمة الهاّمة ذات الصلة 
بإطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة. 

وقت  في  المدنيين  األشخاص  حماية  بشأن  جنيف  اّتفاقية 
اّتفاقية رئيسية  الرابعة( هي  )اّتفاقية جنيف  الحرب، 1949 
ُتعنى بتأمين الحماية اإلنسانية للمدنيين في النزاعات المسّلحة 

وفي أثناء االحتالل. 
اّتفاقيات  إلى  اإلضافي  األّول  )البروتوكول(  الملحق  يشمل 
جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعّلق بحماية 

األّول(،  )البروتوكول  المسّلحة  الدولية  المنازعات  ضحايا 
1977، النزاعات المسّلحة التي تناضل فيها الشعوب ضّد 
التسلط االستعماري واالحتالل األجنبي واألنظمة العنصرية، 
وذلك في ممارستها لحّق الشعوب في تقرير المصير، ويشّدد 
القيود على معاملة الدول األطراف »لألشخاص المحميين« 
بموجب االّتفاقيات األساسية، ويضع القواعد المتعّلقة بمعاملة 
)مثل  الخطرة  واألهداف  الثقافية،  واألعيان  الموتى،  رفات 

السدود والمنشآت النووية(. 
اّتفاقيات  إلى  اإلضافي  الثاني  )البروتوكول(  الملحق  يسري 
المتعّلق   1949 آب/أغسطس   12 في  المعقودة  جنيف 
بحماية ضحايا المنازعات المسّلحة غير الدولية )البروتوكول 
ال  التي  المسّلحة  النزاعات  جميع  على   ،1977 الثاني(، 
يشملها البروتوكول األّول، بما في ذلك النزاعات بين القّوات 
منشّقة  مسّلحة  وقّوات  األطراف  الدول  إلى  التابعة  المسّلحة 
وحقوق  اإلنسانية«  »المعاملة  توضيح  مع  أراضيها،  داخل 

المعتقلين. 
الئحة الهاي )1899 و1907( هي سلسلة من القواعد المّتفق 
عليها دولًيا والمتعّلقة بقوانين وأعراف الحرب واالحتالل، بما 
في ذلك حظر النهب وحظر قيام القوى المحتّلة بتغيير النظام 

القانوني في األراضي المحتّلة.
بموجب  ُسنَّت  التي  القوانين  مجموعة  هو  لاّلجئين  الدولي  القانون 
معاهدة أو عرف، والتي توّفر الحماية والمساعدة لألفراد الذين عبروا 
حدوًدا دولية بدافع »خوف مبّرر« من االضطهاد في بلدانهم األصلية. 
تنطبق  التي  الالجئين،  بوضع  الخاّصة   1951 عام  اّتفاقية  تحّدد 
على الالجئين من األحداث التي وقعت في أوروبا قبل عام 1951، 
القيود  ُيزيل  الذي  الالجئين،  بوضع  الخاّص  وبروتوكول عام 1967 
وعدم  التمييز  عدم  وأبرزها  األساسية،  المبادئ  والجغرافية،  الزمنية 
المعاقبة وعدم اإلعادة القسرية، ويضمنان تطبيق الحقوق المنصوص 
عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على الالجئين بشكل خاّص. 

االنتهاكات على صعيد حقوق  الدولي أخطر  الجنائي  القانون  يجّرم 
اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، بما في ذلك إساءة استخدام السلطة، 
ويجعل من مرتكبي هذه االنتهاكات مسؤولين جنائًيا. وقد يعمل القانون 
الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي لاّلجئين والقانون الجنائي الدولي 
بالتزامن مع القانون الدولي اإلنساني، فتندمج هذه القوانين إلنشاء إطار 
قانوني شامل وراسخ للحماية والمساعدة. وتلتزم جميع الدول بمالحقة 
ومعاقبة مرتكبي سلوك معّين ُيعرَّف كجريمة دولية، مثل التعذيب وغيره 
من االنتهاكات للقواعد اآلمرة. وتختلف مجموعات القانون الدولي هذه 
عن القانون الدولي اإلنساني إذ تنطبق في وقت السلم، وفي سياق النزاع 

واالحتالل والحرب أيًضا. 

ترتبط  التي  الهامة  الُملِزمة  القواعد  الدولي  الجنائي  القانون  في  تتعّدد 
بإطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة.

 )1998( الدولية  الجنائية  للمحكمة  األساسي  روما  نظام 
)النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية( هو المعاهدة التي 
أنشأت المحكمة الجنائية الدولية وحّددت مهامها واختصاصها 
وهيكليتها. وينّص نظام روما األساسي أيًضا على أربع جرائم 
والجرائم  والعدوان،  الجماعية،  اإلبادة  هي:  أساسية  دولية 
ضّد اإلنسانية، وجرائم الحرب، بما في ذلك الجرائم الخطيرة 
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المتمّثلة بنقل السكان، والتعذيب، واالغتصاب، واالسترقاق. 
»اإلبادة«  مصطلح  األساسي  روما  نظام  أيًضا  ويعّرف 
ويشمل به »تعمُّد فرض أحوال معيشية، من بينها الحرمان 
من  جزء  إهالك  بقصد  والدواء،  الغذاء  على  الحصول  من 

السّكان«.153 
تؤّكد االّتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة 
مرتكبيها )1973( على حقوق اإلنسان وااللتزامات المتعّلقة بها، 
التمييز  سياق  في  حدودها  خارج  الدول  التزامات  ذلك  في  بما 
العنصري المؤّسسي الذي يعادل بمضمونه الفصل العنصري.154 
منع  اّتفاقية  عليه  تنّص  الذي  الجماعية«  »اإلبادة  تعريف  يشمل 
جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها )1948( »إخضاع فئة 
أو فئات عنصرية، عمًدا، لظروف معيشية ُيقصد منها أن تفضي 

بها إلى الهالك الجسدي، كلًيا أو جزئًيا«.

من  عدد  يدعم  أعاله،  المذكورة  الدولية  المعاهدات  إلى  باإلضافة 
الصكوك غير الُملِزمة مبادئ إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية 
في ظّل األزمات الممتّدة. وتشّكل هذه اإلعالنات والقرارات والمبادئ 
التوجيهية جزًءا من القانون غير الملزم )lex feranda(. وقد تؤّثر هذه 
القوانين، على الرغم من طابعها غير الملزم، في القرارات السياساتية، 
وتوجيه تفسير القواعد القانونية الُملِزمة، وحشد الدول لوضع قانون دولي 
إطار  فيها  بما  العالمي،  الغذائي  األمن  لجنة  سياسات  وتندرج  ملزم. 

العمل المذكور، ضمن هذه الفئة. 
تشمل االلتزامات السياسية العالمية الهامة المرتبطة بإطار العمل بشأن 

األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة: 
تحويل عالمنا: خّطة التنمية المستدامة لعام 2030 )أهداف التنمية   ·

المستدامة(
المالية  والمعونة  الموارد  بتعبئة  )المتعّلقة  أبابا  أديس  عمل  خّطة   ·

والمساعدة(
قرار جمعية األمم المّتحدة للبيئة بشأن حماية البيئة في المناطق   ·

المتضّررة من النزاع المسّلح 
لحيازة  المسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط   ·
الغذائي  األمن  سياق  في  والغابات  األسماك  ومصائد  األراضي 

الوطني
الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال المّطرد للحّق في غذاٍء   ·

كاٍف في سياق األمن الغذائي الُقطري 
األسماك  مصائد  استدامة  لضمان  الطوعية  التوجيهية  الخطوط   ·

صغيرة النطاق في سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر 
إعالن األمم المّتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية   ·

إعالن األمم المّتحدة المتعّلق بحقوق الفاّلحين وغيرهم من العاملين   ·
في المناطق الريفية 

العالمي حول  الغذائي  األمن  لجنة  أخرى من  توصيات سياساتية   ·
مواضيع من مثال ربط صغار المزارعين باألسواق، وتأمين المياه 
)قيد  والتغذية  الغذائية  والُنُظم  والتغذية،  الغذائي  األمن  أجل  من 

التفاوض حالًيا( 
في  لإلغاثة  الدولية  للمساعدات  المحّلي  التسهيل  بشأن  إرشادات   ·

حاالت الطوارئ والمساعدات األّولية لإلنعاش وتنظيمها 
للكوارث  االستجابة  مجال  في  الدنيا  والمعايير  اإلنساني  الميثاق   ·

)بإذن من مشروع اسفير( 
إعالن األمم المّتحدة بشأن السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية  ·

مبادئ ماسترخت بشأن التزامات الدول خارج حدودها الوطنية في   ·
مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 نحو أداة رصد إلطار العمل بشأن األمن الغذائي
 والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة

على غرار كّل سياسة، يحتاج إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في 
ظّل األزمات الممتّدة إلى طريقة واضحة ومّتسقة وعملية لرصد االستجابات 
ر لغاية اآلن منهجية  التي تقوم بها مختلف الجهات الفاعلة وتقييمها. لم ُتطوَّ
في  وتأثيراتها  باألغذية  المتعّلقة  االستجابات  برصد  تسمح  واضحة  أداة  أو 
خالل األزمات الممتّدة وتقييمها بطريقة مّتسقة. وينبغي وضع منهجية أو أداة 
ملموسة الستخدامها ضمن هذه اللجنة، وذلك باالستناد إلى إطار لجنة األمن 

الغذائي العالمي لرصد قرارات لجنة األمن الغذائي العالمي وتوصياتها.155

في حين تتمّتع األنظمة الحالية الُمستخَدمة في األزمات، مثل النظام 
العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر التابع لمنّظمة األغذية والزراعة أو 
شبكة نظام اإلنذار المبكر بالمجاعات التابعة لمؤّسسة الواليات المّتحدة 
للمسح الجيولوجي، بالقدرة على رصد مؤّشرات معّينة ذات صلة بحالة 
المقبلة على  أو  األزمات  تعاني من  التي  البلدان  في  والتغذية  الغذاء 
األزمات، فهي ليست كافية لضمان تنفيذ االستجابات المناسبة. تبرز 

الحاجة إلى أداة مكّملة لرصد االستجابات في خالل األزمات. 

التي تّتخذ من روما مقرًّا لها، بدعم من الدول،  ينبغي أن تترّأس الوكاالت 
الغذائي  األمن  بشأن  العمل  إطار  لرصد  أداة  أو  منهجية  تطوير  مساعي 
عملية  مراحل  من  مرحلة  كّل  تشمل  أن  يجب  األزمات.  ظّل  في  والتغذية 
واألزمات.  النزاعات  من  ًرا  تضرُّ األكثر  واألفراد  المدني  المجتمَع  التطوير، 
في  توافق  إلى  التوصل  األداة على  إعداد هذه  أهّم خطوات  إحدى  وتنطوي 
عند  األولوية  ُتعطى  أن  يجب  التي  العمل  إطار  مكونات  أهم  حول  اآلراء 

الرصد.

يتعّين على المنهجية أو أداة الرصد أن: 

للتقييم  قابلة  نتائج  ومؤّشرات  وعملية  هيكلية  مؤّشرات  تتضّمن   ·
وواقعية ومتعّددة االستخدامات ويمكنها رصد التدّخالت التي تقوم 

بها مختلف الجهات الفاعلة في مختلف السياقات 
الشروط  تلبية  في  المحرز  التقدم  تتعّقب  مؤّشرات  تتضّمن   ·
لها  يتعّرض  التي  الهيكلية  الضغوط  على  للتغلب  الضرورية 
النظام الغذائي في خالل فترة األزمة )كما ترد في إطار العمل 
بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة وغيره من 

المبادئ التوجيهية لسياسات لجنة األمن الغذائي العالمي( 
جراءات الجهات الفاعلة كافة، وتشمل جميع  ترّكز على برامج واإ  ·
األوساط الحكومية وأجهزة الدولة، والوكاالت اإلنسانية واإلنمائية، 
والوكاالت التي تّتخذ من روما مقرًّا لها، والقطاع الخاص، وقطاع 

المنّظمات غير الحكومية الدولية/المنّظمات غير الحكومية 
التزامات  مع  االستجابات  و/أو  الوقائية  التدابير  تطابق  تحدد   ·

حقوق اإلنسان الحالية والقانون اإلنساني الدولي.

األمن  لجنة  تدعم  المكونات،  هذه  إلى  تستند  ملموسة  منهجية  تطوير  عند 
المّتحدة  األمم  منظومة  في  المطلوب  السياسات  اتساق  العالمي  الغذائي 
اإلنمائية وتتماشى مع معايير التقييم المعمول بها في األوساط الدولية )مثل 
إرشادات لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنّظمة التعاون والتنمية في الميدان 
العالمي  الغذائي  األمن  لجنة  نزاهة  في  األداة  هذه  وتساهم  االقتصادي(. 
أيًضا  المنهجية  هذه  وتقدم  الخطيرة.  واألزمات  النزاع  سياقات  في  وأهميتها 
نموذًجا يمكن تطبيقه في المستقبل على صكوك سياسات لجنة األمن الغذائي 

العالمي األخرى. 

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2051&menu=35
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التوصيات
يتطلب التطبيق الناجح إلطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل 

األزمات الممتّدة جهوًدا متضافرة ومنسقة يبذلها أصحاب المصلحة كافة. 
ترتكز التوصيات التالية الرامية إلى تحسين تنفيذ إطار العمل المذكور على 
أنحاء  في مختلف  المدني  المجتمع  منّظمات  الشركاء من  آراء ومالحظات 
هذا  في  المحددة  والتحّديات  العوائق  على  للتغلب  طرًقا  تقترح  التي  العالم 

التقرير:
وضع خّطة عمل واضحة وخاّصة بالسياق. ينبغي ترجمة إطار  	

العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة إلى 
الُمشاِركة،  الفاعلة  الجهات  مختلف  أدوار  تحدد  وخطط  عمليات 
وطريقة تعاونها، وكيفية إدراج مبادئ إطار العمل وقيمه الشاملة 
العملية  هذه  تضمن  وميزانياتها.  وبرامجها  وسياساتها  عملها  في 
خبرات  من  االستفادة  وينبغي  المتضّررة.  المجتمعات  مشاركة 
العمل  إطار  تطوير  في  ساعدت  التي  المدني  المجتمع  منّظمات 
ونشره. ويمكن للجنة األمن الغذائي العالمي أن تعقد جلسة تشاورية 
دولية متعّددة الجهات الفاعلة حول تطبيق إطار العمل للمساعدة 
التشاورية  الجلسة  الُقطرية. وقد تساعد هذه  العمليات  على توجيه 
المنّصات  ناصرته  الذي  الثالثي  الترابط  نهج  توضيح  في  أيًضا 
الترابط  معالجة  كيفية  في  البحث  ومواصلة  األخرى  السياساتية 

لألسباب األساسية والتزامات حقوق اإلنسان.

النشر والوعي والمشاركة. يجب أن يشمل ذلك استراتيجية  	 زيادة 
التوعية،  أنشطة  تنظيم  عند  الفاعلة  الجهات  لتوجيه  واضحة 
واإلجابة على األسئلة التالية: من وكيف ومتى، وتحديد الجمهور 
من  تّتخذ  التي  والوكاالت  الدول  تضطلع  أن  ينبغي  المستهدف. 
إطار  استخدام  ومناصرة  نشر  في  ريادية  بأدوار  لها  مقرًّا  روما 
العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة على 
المستوى الُقطري/اإلقليمي، بما في ذلك عن طريق االجتماعات 
الثنائية والمتعّددة األطراف. يجب أن تدعم الدول والوكاالت التي 
مسعاها  في  المدني  المجتمع  منّظمات  لها  مقرًّا  روما  من  تّتخذ 
لتطبيق إطار العمل من خالل توفير التمويل والشراكات والمساعدة 
الفنية. يمكن تحسين اإللمام بإطار العمل عن طريق ورش العمل 
التدريبية )مثل ورش العمل الداخلية في الوكاالت التي تّتخذ من 
المتضّررة  المجتمعات  مناصرة  على  التدريب  أو  لها  مقرًّا  روما 
إطار  المدني(، وترجمة  المجتمع  تتواله منّظمات  الذي  وتقييمها 
التقليدية  اإلعالم  وسائل  شراك  واإ المحّلية،  اللغات  إلى  العمل 
ووسائل التواصل االجتماعي لبلوغ المجتمعات المتضّررة. وينبغي 
بشأن  العمل  بإطار  المتعّلقة  الجانبية  والفّعاليات  الدورات  إدراج 
المنتديات  في  الممتّدة  األزمات  ظّل  في  والتغذية  الغذائي  األمن 
الحالية من أجل الحفاظ على الموارد وتوسيع نطاق جمهور إطار 

العمل.

الجمهور المستهدف. َتبيََّن بعد هذه المراجعة أنَّ عدًدا كبيًرا من  	
الغذائي  األمن  على  محتماًل  أثًرا  تخّلف  قد  التي  الفاعلة  الجهات 
الغذائي  األمن  بشأن  العمل  بإطار  دراية  على  يكن  لم  والتغذية 
المضافة  قيمته  شرح  ينبغي  الممتّدة.  األزمات  ظّل  في  والتغذية 
في  الفاعلة  والجهات  المحّلية،  والسلطات  العاّمة  للمؤّسسات 
التقليدية،  والسلطات  السالم،  وبناء  السالم  وحفظ  السياسة  مجال 
والمنّظمات الحكومية الدولية والمؤّسسات المالية، والجهات المانحة 
لها(، ومنّظمات  الشمال مقًرا  بلدان  تّتخذ من  التي  تلك  )ال سيما 
ومنّظماتهم،  والمزارعين  اإلرشاد،  ومنّظمات  والجامعات  األبحاث 
داخلًيا  النازحين  بينهم  )ومن  المتضّررة  المجتمعات  وأعضاء 
والالجئين والشعوب الرازحة تحت االحتالل(، والجهات الفاعلة في 
القطاع الخاص، ومنّظمات المستهلكين. وينبغي بذل جهود إضافية 

لمشاركة إطار العمل ومناقشته مع المنّظمات والشبكات اإلنسانية 
واإلنمائية، ومن ضمنها لجنة األمن الغذائي العالمي وأعضاء اللجنة 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت التابعة لألمم المّتحدة، والمنّظمات 
غير الحكومية الدولية والوطنية، والوزارات الحكومية ذات الصلة، 
وال سّيما تلك المختّصة بالزراعة والبيئة والمياه والتخطيط والشؤون 
الخارجية والصناعة والنقل والتجارة، والوكاالت التي تّتخذ من روما 
مقرًّا لها، على المستوَيْين اإلقليمي والوطني. وينبغي أن تستهدف 
التوعية حول إطار العمل المذكور المنتديات الدولية ذات الصلة 
اإلنسان،  حقوق  ومجلس  المّتحدة،  لألمم  العاّمة  الجمعية  مثل 
بروتوكول  في  األطراف  ومؤتمر   ،2021 لعام  بروكسل  ومؤتمر 
الدولية  الحكومية  والمنتديات  والمنّظمات  باريس،  واّتفاق  كيوتو 
ومكتب   ،)+g7( الهشة  السبع  الدول  مجموعة  مثل  المواضيعية 
المّتحدة  األمم  الكوارث، ومؤتمر  للحد من مخاطر  المّتحدة  األمم 

العالمي المعني بالحد من مخاطر الكوارث.
 
العالمي  	 الغذائي  األمن  لجنة  ممثلي  بين  التواصل  تحسين 

ونظرائهم. يجب على ممثلي أعضاء لجنة األمن الغذائي العالمي 
والمشاركين إطالع النظراء على إطار العمل بشأن األمن الغذائي 
القدرات،  بناء  في  والمساعدة  الممتّدة،  األزمات  ظّل  في  والتغذية 
وتحديد جهات االتصال لمتابعة تطبيقه واستخدامه على المستوَيْين 

الوطني واإلقليمي، بالتعاون مع منّظمات المجتمع المدني. 

إشراك المنّظمات الحكومية الدولية اإلقليمية. سيساعد ذلك على  	
نشر إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات 
دماج مبادئه وقيمه الشاملة في االستراتيجيات اإلقليمية،  الممتّدة واإ
ال سيما حيث تنطبق مبادئ التزامات الدول خارج حدودها وحيث 
لجان  األمثلة  وتشمل  الوطنية.  الحدود  الممتّدة  األزمات  تعبر 
العربية، واالّتحاد  الدول  الخمس، وجامعة  المّتحدة اإلقليمية  األمم 
ومنّظمة  األوروبي،  واالّتحاد  أفريقيا،  لغرب  والنقدي  االقتصادي 
األفريقي،  واالّتحاد  الجنوبية،  أميركا  أمم  واّتحاد  األميركية،  الدول 
أفريقيا،  شرق  ومجموعة  األفريقي،  للجنوب  اإلنمائية  والجماعة 

ورابطة أمم جنوب شرق آسيا. 

أن  	 يجب  وشبكاتها.  المحّلية  الحكومات  منّظمات  مع  التواصل 
تشارك لجنة األمن الغذائي العالمي وشركاؤها رسمًيا في المنّصات 
السياسات  ميثاق  حول  ميالنو  منتدى  أي  المحّلية،  الحكومية 
العالمي لمنّظمة المدن  الغذائية في المناطق الحضرية، والمؤتمر 
واإلدارات المحّلية المّتحدة، والمنتدى العالمي لمبادرة ُمُدن من أجل 
حقوق اإلنسان، والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحّلية، وشبكة 
مدن السوق المشتركة، فضاًل عن الشبكات المختلطة مثل تحالف 

المدن، وغيرها.

اللجان  	 أو  المنتديات  في  الممتّدة  لألزمات  االستجابات  مناقشة 
الفاعلة  الجهات  بين  الجمع  ينبغي  الفاعلة.  الجهات  المتعّددة 
ذات المهام المختلفة، وتشمل الشؤون اإلنسانية واإلنمائية وحقوق 
اإلنسان وبناء السالم، لتنسيق ُنُهج معالجة األزمات الممتّدة على 
هذه  الحكومات  تدعم  أن  يجب  المحّلي.  أو  الوطني  المستوى 
المنّصات أو أن تبادر إلى إنشائها. وينبغي بشكل خاص التعامل 
مع منّظمات المجتمع المدني، والجهات الفاعلة في مجال حقوق 
اإلنسان، واإلجراءات الخاّصة، والوكاالت التي تتمتع بالخبرة في 
التواصل  هذا  تنسيق  ويمكن  لألزمات.  الجذرية  األسباب  معالجة 
مع المنّصات المواضيعية اإلقليمية أو الدولية حول قضايا محددة 
خاّصة  عمليات  تطوير  في  والمساعدة  المعرفة  تبادل  لتسهيل 
بالسياق لتطبيق إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل 

األزمات الممتّدة. 
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إشراك منّظمات المجتمع المدني والمجتمعات المتضّررة في تصميم  	
السياسات واإلجراءات وتطبيقها ورصدها. يتعّين على المنّظمات 
الحكومية والمنّظمات الحكومية الدولية، والشركاء في مجال العمل 
المجتمع  منّظمات  استشارة  المانحة  والجهات  والتعاون،  اإلنساني 
أن  وينبغي  عملها،  بشأن  المتضّررة  المجتمعات  وممثلي  المدني 

يشّكل ذلك ممارسة معيارية وال غنى عنها.
 
إنشاء إدارات متخّصصة لألمن الغذائي والتغذية في الحكومات.  	

بشأن  المعلومات  وجمع  التنسيق  تتوّلى  مركزية  وحدة  إنشاء  إنَّ 
قضايا األمن الغذائي من مختلف اإلدارات والجهات الفاعلة، هو 
أمٌر ُيساِعد الحكومات في العمل الهادف إلى االلتزام بإطار العمل 

بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة وتطبيقه.

األمن  	 بشأن  العمل  إطار  مبادئ  مع  المساعدات  تطابق  ضمان 
الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة. يجب على الحكومات 
األزمات  أثناء  في  الخارجية  المساعدات  لتنظيم  إجراءات  وضع 
الممتّدة. وقد يشّكل التقّيد بإطار العمل هذا شرًطا مسبًقا للعمل في 
البلدان. ينبغي إجراء تقييمات منتظمة للتقّيد بإطار العمل في مجال 

السياسة والممارسة لضمان التحسين المستمر لالستجابات. 

تحديد الممارسات الفضلى ونشرها. إنَّ األمثلة على االستجابات  	
الناجحة والشاملة لألزمات الممتّدة ُتوفِّر التوجيه والتشجيع لجميع 

الجهات الفاعلة. 

الغذائي  	 األمن  بشأن  العمل  إطار  تطبيق  لتسهيل  مواد  تطوير 
والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة. قد يشمل ذلك تصميم الرسائل 
ودليل  المذكور،  العمل  إطار  إلى  باالستناد  وعرضها  السياسية 
الجهات  لمساعدة  تدريبية  ومواد  الصلة،  ذات  للمعايير  قانوني 
إطار  تكييف  أيًضا  وينبغي  العمل.  إطار  استخدام  على  الفاعلة 
العمل ليتالءم مع أشكال التواصل الشائعة، فتتمكن مختلف شرائح 

المجتمع من امتالك هذا الصك والمطالبة بتطبيقه. 

توجيه التمويل نحو البرامج الشاملة. يتعّين على الجهات المانحة  	
توجيه الموارد نحو الُنُهج التي تغطي الجوانب كافة الضرورية لمنع 
المستدامة  والتنمية  اإلنسانية  المساعدة  منها:  واالنتعاش  األزمات 
بذلك  القيام  ويمكن  اإلنسان.  وحقوق  الجذرية  األسباب  ومعالجة 
من خالل دعم البرامج المتعّددة الجهات الفاعلة وتشجيعها أو دعم 

المنّظمات المتعّددة المهام. 

الحدث  	 نتائج  توحيد  ينبغي  للرصد.  أداة  أو  منهجية  تطوير 
المواضيعي العالمي ضمن طريقة أو أداة لتمكين الجهات الفاعلة 
ظّل  في  والتغذية  الغذائي  األمن  بشأن  العمل  إطار  رصد  من 
واضحة  بطريقة  واستخدامه  ومراجعته  وتقييمه  الممتّدة  األزمات 
ومّتسقة وشاملة. يجب أن تقود الوكاالت التي تّتخذ من روما مقرًّا 
إشراك  مع  األداة،  هذه  تطوير  مساعي  الدول  بدعم  وتحظى  لها 

أصحاب المصلحة فيها.
 
تطوير  	 يجب  إليها.  الوصول  ويسهل  هادفة  تظلُّم  آليات  تطوير 

السماح  أجل  من  والمحّلي  الوطني  المستوَيْين  على  اآلليات  هذه 
التدخالت  بشأن  مخاوفها  عن  بالتعبير  المتضّررة  للمجتمعات 
التي ال تتوافق مع إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في 
خطوات  اآلليات  هذه  تتضّمن  أن  ينبغي  الممتّدة.  األزمات  ظّل 
بالغ األطراف  لدمج مالحظات المجتمع وآرائه، وحل النزاعات، واإ

المتضّررة باإلجراءات المّتخذة.156

إجراء تدريب معياري. يجب أن تشمل هذه التدريبات جهات فاعلة  	
مختلفة ومن ضمنها مسؤولي األمم المّتحدة والموظفين الحكوميين 
العاملين في المكاتب وفي الميدان. وينبغي أن تّطلع أيًضا منّظمات 
االستراتيجيات  على  المتضّررة  والمجتمعات  المدني  المجتمع 
الستخدام المعايير في جهود المناصرة والضغط والتواصل واّتخاذ 

اإلجراءات القانونية.
 
كافة  	 المعنّية  المؤّسسات  على  يتعّين  الداخلية.  التقييمات  إجراء 

مع  التوافق  لضمان  داخلية  رصد  وتمارين  ذاتية  تقييمات  إجراء 
مبادئ إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات 

الممتّدة وتنفيذ اإلصالحات الالزمة.
 
التي تؤثر في  	 السياسات واإلجراءات  إيالء اهتمام خاص لرصد 

النساء والفتيات. شّدد المجتمع المدني والشعوب األصلية في كل 
منطقة على الحاجة إلى مبادرات فّعالة ومنسقة ُتعنى بحقوق المرأة 

وتمكين المرأة، والتي ال تقتصر على التصريحات الروتينية.

معالجة محفزات األزمات الممتّدة مباشرًة وتعزيز السالم العادل.  	
ومن  الممتّدة،  لألزمات  الجذرية  األسباب  معالجة  الضروري  من 
بحقوق  والمتعّلقة  والسياسية  واالقتصادية  البيئية  جوانبها  ضمنها 

اإلنسان، من أجل تحقيق السالم الدائم والعادل.
 
الدعوة إلى تحّول جذري في الُنُظم الغذائية. تنتشر التفاوتات في  	

الحصول على الغذاء والموارد اإلنتاجية من جّراء النظام الغذائي 
الحالي الذي يشّكل سبًبا رئيسًيا لتدهور الموارد. تتسّبب هذه العوامل 
الُنُظم  في  الجذري  التحول  ويضطلع  وُتديمها.  الممتّدة  باألزمات 
الغذائية التي تضمن التوزيع العادل للغذاء والموارد اإلنتاجية بأهمية 
كبرى لوضع حد النعدام األمن الغذائي واألزمات الممتّدة. يجب أن 
تخضع الُنُظم الغذائية، ومن ضمنها تلك السائدة في سياق األزمات 
الممتّدة، لمبادئ السيادة الغذائية وعلى رأسها أصوات المجتمعات 

المتضّررة وأولوياتها.
 
حشد اإلرادة السياسية من خالل بناء التضامن وتشجيع المشاركة  	

التي َتحول دون استخدام إطار العمل  العاّمة. في ضوء العوائق 
وتطبيقه  الممتّدة  األزمات  ظّل  في  والتغذية  الغذائي  األمن  بشأن 
لتوليد  تّتحد  أن  الفاعلة  الجهات  أعاله(، يجب على  القسم  )راجع 
وينبغي  المذكور.  العمل  إطار  لتطبيق  الالزمة  السياسية  اإلرادة 
على منّظمات المجتمع المدني أن تسعى إلى إقامة شراكات محّلية 
قليمية ودولية لترسيخ فهمها لمحّفزات األزمات الممتّدة، وتعزيز  واإ
احترام القانون الدولي، بما في ذلك التزامات الدول المحّلية والفردية 
والمشتركة. ومن أجل تعزيز التقيُّد بااللتزامات خارج حدود الدول، 
ينبغي تشجيع المقيمين في البلدان التي تنتهج سياسات تؤّدي إلى 
التجارية  والسياسات  واالحتالل،  الحرب،  وتشمل  ممتّدة،  أزمات 
ُسُبل  عن  البحث  على  العالمي،  البيئي  والتدهور  االستغاللية، 

سياسية محّلية لجبر الضرر.
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الموارد

بعد الموافقة على إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات 
الوثائق،  عدًدا من  المدني  المجتمع  آلية  أعّدت  العام 2015،  في  الممتّدة 

منها:
تقرير موجز عن جوانب إدماج آلية المجتمع المدني والشعوب األصلية   -
في إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة 

157)Summary Report of CSM inclusions in the FFA(

ورقة موقف حول الطريق إلى األمام  -
158)Way Forward Position Paper( 

 
موقف آلية المجتمع المدني والشعوب األصلية بشأن القدرة على الصمود   -
الذي عرضته في الحدث الخاص الذي نظمته لجنة األمن الغذائي العالمي 

حول بناء القدرة على الصمود
 CSM position on Resilience presented in the CFS(  

 159)Special Event on Resilience Building

في العام 2021، أعدت آلية المجتمع المدني وثيقًة توضح بالتفصيل عدًدا 
من المعايير التي تتوافق مع إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في 

ظّل األزمات الممتّدة:
  

قائمة بالمعايير التي تدعم إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في   -
ظّل األزمات الممتّدة

 160)Inventory of Norms Supporting the FFA( 

وأصدرت آلية المجتمع المدني مؤّخًرا عدًدا من التقارير التي توضح بالتفصيل 
االستجابات النعدام األمن الغذائي في سياق فيروس كورونا )كوفيد-19(، 

ومن ضمنها:

أصوات من األرض: من فيروس كورونا )كوفيد-19( إلى التحول الجذري   -
ألنظمتنا الغذائية )2020(

 Voices from the Ground: From COVID-19 to Radical(  
)Transformation of Our Food Systems )2020

اآلثار  الغذائية:  والُنُظم  )كوفيد-19(  كورونا  وفيروس  االجتماعي  النوع   -
 Gender.(  )2020( النسوية  السياسة  ومطالب  المجتمع  واستجابات 
 COVID-19 and Food Systems: Impacts. Community

)Responses and Feminist Policy Demands )2020

مطالبة الشباب بتحول جذري في أنظمتنا الغذائية )2020(  -
 Youth Demands for a Radical Transformation of Our(  

)Food Systems )2020

سياساتية  وتوصيات  منتجات  على  العالمي  الغذائي  األمن  لجنة  وافقت 
في  والتغذية  الغذائي  األمن  بشأن  العمل  إطار  مبادئ  تدعم  متعّددة  أخرى 
المبادئ  اللجنة اإللكتروني. وتشمل  الممتّدة، وترد على موقع  ظّل األزمات 

التوجيهية التكميلية الرئيسية:

األراضي  لحيازة  المسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط   -
ومصائد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني )2012(

الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال المّطرد للحّق في غذاٍء كاٍف   -
في سياق األمن الغذائي الُقطري )2005(

األزمات  في  العمل  حول  متعّددة  موارد  والزراعة  األغذية  منّظمة  ونشرت 
الممتّدة وعلى األزمات الممتّدة. تشمل بعض أدلتها ذات الصلة بإطار العمل 

بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة ما يلي:

دليل تحليل السياق من أجل توجيه الُنُهج المعتمدة من ِقَبل منّظمة األغذية   ·
والزراعة الّتخاذ القرارات المتعّلقة بالعمل في السياقات الهشة والمتضّررة 
 Guide to Context Analysis Informing(  )2019( النزاع  من 
 FAO Decision-making Approaches to Working in Fragile

)and Conflict-affected Contexts
 

عيادة البرنامج: تصميم التدّخالت المراعية لظروف النزاع، بما في ذلك   ·
دليل التيسير وكتيب عمل المشارك )2019 و2020(

 The Programme Clinic: Designing Conflict-sensitive(  
 Interventions. including a facilitation guide and

)participant’s workbook
 

اإلطار  الجنسين:  بين  والمساواة  السالم  على  والحفاظ  الغذائي  األمن   ·
المفاهيمي والتوجهات المستقبلية )2017(

 Food Security, Sustaining Peace and Gender Equality:(  
)Conceptual Framework and Future Directions

 
األرض  على  االستقرار  بناء   : الممتّدة  األزمات  في  والناس  األرض   ·

)2016(
 Land and People in Protracted Crises: Building Stability( 

 )on the Land

إطار مؤّسسي لدعم السالم الدائم في سياق أجندة عام 2030 )2018(   ·
 Corporate Framework to Support Sustainable Peace in(

 )2030 the Context of Agenda

ويتناول  العالم  في  والتغذية  الغذائي  األمن  حالة  تقرير  ُينشر  عام،  كل  في 
التقدم المحرز والتحّديات التي ما زالت تعيق تحقيق األمن الغذائي العالمي. 
َز التقريران التاليان لحالة األمن الغذائي والتغذية في العالم على األزمات  ركَّ

الممتّدة:

حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم: بناء القدرة على الصمود لتحقيق   ·
والزراعة،  األغذية  منّظمة  إعداد  من   )2017( الغذائي  واألمن  السالم 
األغذية  وبرنامج  واليونيسيف،  الزراعية،  للتنمية  الدولي  والصندوق 

العالمي، ومنّظمة الصحة العالمية 

حالة انعدام األمن الغذائي في العالم: التصدي النعدام األمن الغذائي في   ·
ظّل األزمات الطويلة األمد )2010( من إعداد منّظمة األغذية والزراعة 

وبرنامج األغذية العالمي

أعّدت الشبكة العالمية ألدوات األراضي، إلى جانب منظمتها الجامعة، موئل 
األمم المّتحدة، مراجع مفيدة متعّددة لتحليل األسباب الجذرية. 

كيفية القيام بتحليل السبب الجذري لألرض والصراع من أجل بناء السالم   ·
)2017(

الدروس المستخلصة من الميدان بشأن إدارة األراضي المراعية لظروف   ·
النزاع وبناء السالم )2018(

 Lessons from the Field on Conflict Sensitive Land(  
)Governance and Peacebuilding

https://www.apnature.org/en/brief-csm-report-ffa-food-security-and-nutrition-protracted-crises
https://www.apnature.org/en/csm-position-way-forward
https://www.apnature.org/en/resilience-building-sustainable-food-security-and-nutrition
https://www.apnature.org/en/resilience-building-sustainable-food-security-and-nutrition
https://www.apnature.org/en/resilience-building-sustainable-food-security-and-nutrition
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/FFA-Normative-Framework-24-Jan-FINAL.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/03/FFA-Normative-Framework-24-Jan-FINAL.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/NEW_Gender-COVID-19-and-Food-Systems-October-2020_compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/NEW_Gender-COVID-19-and-Food-Systems-October-2020_compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/NEW_Gender-COVID-19-and-Food-Systems-October-2020_compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/NEW_Gender-COVID-19-and-Food-Systems-October-2020_compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/10/NEW_Gender-COVID-19-and-Food-Systems-October-2020_compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Covid-Report-final.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Covid-Report-final.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2020/11/Youth-Covid-Report-final.pdf
http://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf
http://www.fao.org/3/ca5968en/CA5968EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca5968en/CA5968EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca5968en/CA5968EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca5968en/CA5968EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca5968en/CA5968EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca5784en/CA5784EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca7494en/ca7494en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7610e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7610e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7610e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6635e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6635e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6635e.pdf
http://www.fao.org/3/I9311EN/i9311en.pdf
http://www.fao.org/3/I9311EN/i9311en.pdf
http://www.fao.org/3/I9311EN/i9311en.pdf
http://www.fao.org/3/I9311EN/i9311en.pdf
http://www.fao.org/publications/card/ar/c/I7695/
http://www.fao.org/publications/card/ar/c/I7695/
http://www.fao.org/3/i1683e/i1683e.pdf
http://www.fao.org/3/i1683e/i1683e.pdf
https://gltn.net/download/how-to-do-a-root-cause-analysis-of-land-and-conflict-for-peace-building/
https://gltn.net/download/land-and-conflict-lessons-from-the-field-on-conflict-sensitive-land-governance-and-peacebuilding/
https://gltn.net/download/land-and-conflict-lessons-from-the-field-on-conflict-sensitive-land-governance-and-peacebuilding/
https://gltn.net/download/land-and-conflict-lessons-from-the-field-on-conflict-sensitive-land-governance-and-peacebuilding/
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 .www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html :1  مفّوضية األمم المّتحدة لشؤون الالجئين، »أرقام ومعلومات«، 18 حزيران/يونيو 2020. متوّفر عبر الرابط التالي
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تقرير آلية المجتمع المدني والشعوب األصلية حول استخدام وتطبيق إطار العمل بشأن
األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة، الصادر عن لجنة األمن الغذائي العالمي 

 APN organizes a country workshop on food security »136  العربية لحماية الطبيعة، »العربية لحماية الطبيعة ُتنّظم ورشة عمل ُقطرية حول األمن الغذائي والتغذية في سياق األزمات الممتّدة في األردن
and nutrition in the context of protracted crises in Jordan. متوّفر عبر الرابط التالي:

.www.apnature.org/en/media/news/apn-organizes-country-workshop-food-security-and-nutrition-context-protracted-crises 
 Assessing the Implementation of the Framework for Action for Food »137  العربية لحماية الطبيعة، »تقييم تطبيق إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة في األردن

Security and Nutrition in Protracted Crises )FFA( in Jordan، 2019. متوّفر عبر الرابط التالي:
 .www.apnature.org/en/assessing-implementation-framework-action-food-security-and-nutrition-protracted-crises-ffa-jordan 

138  »ميثاق الحق في المدينة: بيروت الكبرى«، والحق في المدينة في بيروت الكبرى: تقييم السياق في ضوء أزمة الالجئين والنازحين، القاهرة وبيروت: شبكة حقوق األرض والسكن - التحالف الدولي للموئل 
 .https://www.hlrn.org/img/documents/Assessment_FINAL_AR.pdf :ومؤّسسة عامل الدولية، 2018. متوّفر عبر الرابط التالي

139  يتوّلى عادًة منّسقو الشؤون اإلنسانية والمنّسقون المقيمون تنسيق هذه المجموعات التي تعّينها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت التابعة لألمم المّتحدة. تضّم هذه اللجنة 18 منّظمة تابعة لألمم المّتحدة 
وغير تابعة لها لضمان التأهب والترابط في العمل اإلنساني. 

140  المجلس الدولي للوكاالت الطوعية، »تيار التعّلم: اكتشاف الشبكة« Learning stream: navigating the nexus، المجلس الدولي للوكاالت الطوعية. متوّفر عبر الرابط التالي:
 .reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ICVA_Nexus_briefing_paper%20%28Low%20Res%29.pdf 

141  يتوّفر إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظّل األزمات الممتّدة بلغات األمم المّتحدة السّت على موقع منّظمة األغذية والزراعة اإللكتروني. متوّفر عبر الرابط التالي:
  ./www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/ffa/en 

142  وهي اإلنسانية وعدم التحيز والحياد واالستقاللية. 
143  من أجل حقوق اإلنسان وراء الحدود For Human Rights Beyond Borders، »مبادئ ماسترخت«. متوّفر عبر الرابط التالي:

 ./www.etoconsortium.org/en/main-navigation/library/maastricht-principles 
144  تنّص الماّدة 53 من اّتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 حول »المعاهدات المتعارضة مع قاعدة آمرة من القواعد اآلمرة للقانون الدولي العام )»القواعد اآلمرة«(« على أنَّ »المعاهدة باطلة إذا تعارضت 
وقت عقدها مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام. ألغراض هذه االّتفاقية، ُيقصد بالقاعدة اآلمرة للقانون الدولي العام القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككّل على أنَّها القاعدة التي ال يجوز 

االنتقاص منها والتي ال يمكن تعديلها إاّل من خالل قاعدة الحقة من قواعد القانون الدولي العام لها نفس الطابع«.
145  مواد لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة دولًيا، الماّدة 41. 

146  الجمعية العاّمة لألمم المّتحدة، تنفيذ الوكاالت المتخّصصة والمؤّسسات الدولية المرتبطة باألمم المّتحدة إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة،A/RES/73/105 ، 18 كانون األّول/ديسمبر 2018. 
 .http://www.undocs.org/ar/A/RES/73/105 :متوّفر عبر الرابط التالي

147  الماّدة 2)1( من العهد الدولي الخاّص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
148  التعليق العام رقم 12 للجنة المعنّية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

149  في الحاالت المتعّلقة بمسؤولية الدولة أو مسؤولية الشركات أو المسؤولية الشخصية، في داخل الدولة أو خارج حدودها، ُيعترف بحّق ضحايا االنتهاكات الجسيمة في االستفادة من ُسُبل االنتصاف والجبر 
 A/ ،»العدالة التصالحية(. مراجعة: »المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحّق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني الدولي(
RES/60/147 ، 21 آذار/مارس 2006. متوّفر عبر الرابط التالي: www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/60/147. على الرغم من أنَّ التزامات الدول خارج حدودها وتأمين التعويضات للضحايا 
ال تقبل المناقشة نظرًيا، ال تزال االجتهادات القانونية المرافقة لها جديدة نسبًيا وفي طور التطوير. مراجعة: مالكومب النغفورد، ووتر فاندنهول، ومارتن شاينين، وويليم فان غينوغتن، العدالة العالمية، واجبات الدولة: 
 Global Justice. State Duties: The Extraterritorial Scope of Economic. Social and Cultural Rights in نطاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خارج حدود الدولة في القانون الدولي

International Law، كامبريدج: منشورات جامعة كامبريدج، 2014؛ مارك غيبني وسيغرون سكوغلي، محّرران، حقوق اإلنسان العالمية والتزامات الدولة خارج حدودها
Universal Human Rights and Extraterritorial Obligations، فيالدلفيا: منشورات جامعة بنسلفانيا، 2010.

150  مراجعة: قسم »اإلطار المعياري« في هذا التقرير. مراجعة: األمم المّتحدة ، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الحادية والسبعون، 29 نيسان/أبريل7- حزيران/يونيو و8 تّموز/يوليو9- آب/أغسطس 2019، 
 .legal.un.org/ilc/reports/2019/english/chp5.pdf :متوّفر عبر الرابط التالي .)jus cogens( الفصل الخامس: القواعد اآلمرة في القانون الدولي العام ،A/74/10

151  لجنة القانون الدولي التابعة لألمم المّتحدة. »مسؤولية المنّظمات الدولية«، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الرابعة والسّتون، الملحق رقم 10، 4 أّيار/مايو5- حزيران/يونيو و6 تّموز/يوليو7- آب/أغسطس 
 .legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_64_10.pdf :متوّفر عبر الرابط التالي .A/64/10 ،2009

152  القانون الدولي اإلنساني العرفي، قاعدة بيانات اللجنة الدولية للصليب األحمر. 
153  يحّدد نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية نتائج المحكمتْين العسكريتْين الدوليتْين )نورمبرغ وطوكيو( بعد الحرب العالمية الثانية ويحّدد المسؤولية الفردية في ما يتعّلق بالجرائم األكثر خطورة.

154  ال تحّد االّتفاقية الظاهرة بتكّررها في جنوب أفريقيا، بل ُتعرِّف الجريمة على أنها »إخضاع فئة أو فئات عنصرية، عمًدا، لظروف معيشية تفضي بها إلى الهالك الجسدي كلًيا أو جزئًيا؛ ]...[ وأي تدابير تشريعية 
وغير تشريعية، ُيقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية للبلد، وتعّمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاّصة بحرمان أعضاء 

فئة أو فئات عنصرية من حريات اإلنسان وحقوقه األساسية، ]...[ ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو ألفراد منها ]...[«. 
155  لجنة األمن الغذائي العالمي، »إطار لرصد قرارات لجنة األمن الغذائي العالمي وتوصياتها«. الدورة األربعون لّلجنة األمن الغذائي العالمي، 11-7 تشرين األّول/أكتوبر 2013، روما، إيطاليا. متوّفر عبر 
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