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 مقدمة

 2املعلومات األساسية والتربير املنطقي

 اجلوع على للقضاء العاملية جهودها إطار يف أنه على والثالثني السادسة دورتها يف العاملي الغذائي األمن جلنة وافقت -1

 اليت للبلدان خاص اهتمام إيالء يتطّلب "... املمتدة، األزمات ظل يف والتغذية الغذائي األمن وحتقيق التغذية، وسوء

 يف أو املدى القصرية األزمات يف املطلوبة تلك عن تتباين البلدان هلذه املناسبة االستجابات وأن ممتدة، ألزمات تتعرض

 ."األزمات من اخلالية اإلمنائية السياقات

 من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةمستويات عالية   
 األزمات ظّل يف وينتشران يستمران أنهما كما احلّدة، من خاصة بدرجة التغذية وسوء الغذائي األمن انعدام يّتسم -2

 عددال بلغ 2212 عام ويف .22123 عام الغذائي األمن انعدام حالة يف للقياس القابلة املعايري إىل وباالستناد املمتدة.

 منهم شخص مليون 121 وكان شخص، مليون 633 متدةامل األزمات ظل يف منهما يعانون نالذي لسكانل لتقرييبا

 العامل. يف التغذية ناقصي السكان جمموع مسُخ يقارب ما ميثل وهذا .ةالتغذي نقص يعانون تقريبًا

 

 يف 13 مبتوسط مقارنة املائة، يف 63 نسبة املمتدة األزمات حاالت يف التغذية نقص انتشار متوسط بلغ ،2212 عام ويف -6

 النامية. البلدان باقي يف املائة
 

 الرئيسية يف األزمات املمتدة اخلصائص  
 وتشمل تبادليًا. الوثيقة، ذههل املمتدة" و"األزمة املمتدة"، األزمة و"حالة املمتدة"، األزمة "سياق مصطلحات ستخدمُت -4

 إمنا املصطلحات، هلذه عامليًا عليه متفق تعريف هناك ليس أن وُيقر املتكررة. األزمات من حاالت املصطلحات هذه

 املمتدة. األزمات حاالت بني التجانس عدم من عالية درجة توجد

 

 والوزن واهلزال، النمو، )توقف التغذية سوء يف مرتفعة معدالت تشمل: ممتدة أزمة تعّرف قد اليت واخلصائص -3

 املعيشة؛ نظم وضعف احلاد؛ الغذائي األمن نعداما من مرتفعة ومعدالت الدقيقة( ياتاملغذ يف والنقص الناقص،

 العنيف، والنزاع املناخ؛ وتغري متكررة؛ طبيعية و/أو اإلنسان صنع من كوارث تشمل )قد عديدة كامنة وأسباب

 حمدودة رمسية غري و/أو ةعام مؤسسية وقدرات ؛حمدودا زراعيًا ومنوًا ضعيفة؛ وحوكمة األمن(؛ وانعدام واالحتالل

 معاجلتها. أو احلامسة القضايا إىل الستجابةل
 

 وقد .مجيعًا السكان على تؤثر ال وقد ،مناطق أو دولة من معينة جغرافية منطقة على مقتصرة املمتدة األزمة تكون قد -3

 املمتدة فاألزمات  ميزاتها. دىإح داخليًا، هجرينامل باألشخاص تّتسم قد واليت امللحوظة، السكانية التحركات تشّكل

 وعابرة وإقليمية دولية، وتأثريات جوانب املمتدة لألزمات يكون قد كذلك، خمتلفة. بطريقة والنساء الرجال على تؤثر
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 الذين األشخاص أي املرعي، الدولي القانون مبوجب به ومعرتف حمّدد هو ملا وفقًا الجئني وجود ذلك يف مبا للحدود،

 كبريا ارتفاعًا تهجري التحا يف السكان عدد إمجالي شهد عامة، وبصورة اللجوء. من ممتدة حاالت يف نونيكو ما غالبًا

 4األخرية. السنوات يف

 

 منها التعايف املتضررين للسكان ميكن مؤقتة انقطاع فرتات تشكل وال وقصرية، وحيدة ظاهرة ليست املمتدة واألزمات -7

 يعتمدون ما غالبًا الذين اءوالنس لالرجا معيشة وسبل حلياة وأساسية تمرةمس تهديدات متثل نهاا بل بسهولة.

 الوقت. مرور مع صعوبة أكثر املستقبلية التنمية حتقيقو منها التعايف يصبح قد خمتلفة، تأقلم اسرتاتيجيات
 

 حيّتم مبا أخرى، سياقات عن املمتدة األزمات ميّيز الذي هو مجيعها( يكن مل )إن اخلصائص هذه بعض تراكم وإن -8

 التغذية. وسوء الغذائي األمن انعدام ملعاجلة حمدّدة وتشغيلية سياسية نهج وضع

 

 السياسات واإلجراءات املنّفذة تفشل يف معاجلة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية
 كثري يف فّعالة غري ءاتواإلجرا السياسات بعض أن( جيم امللحق نظرا) أخرى أدلة ومصادر التقييمات من العديد أظهر -1

. وهي تشمل السياسات املمتدة األزمة حاالت يف التغذية وسوء الغذائي األمن النعدام التصدي يف األحيان من

 على حمدود وتأثري األغذية؛ من الفورية االحتياجات تلبية على ضيققصري األجل و تركيزواإلجراءات اليت هلا فقط 

وفهم  ؛واستثمار حمدود لدعم سبل املعيشة القادرة على الصمود الصدمات؛ مقاومة ىعل القدرة وعلى الكامنة األسباب

 سيء وتوقيت احمللية؛ والقدرات األولويات تضعف أن ميكن خارجيًا مدفوعة وتدخالتضعيف لسياقات حمّددة؛ 

 .مبكر إلنذار استجابًة الطوارئ حاالت يف املساعدة تقديم يف وخصوصًا تأخرها، أو لالستجابات

 

أوجه القصور  املفاهيمي  وأّما األسباب الرئيسية الستمرار انعدام األمن الغائي وسوء التغذية يف األزمات املمتدة فتشمل: -01

هج اإلنسانية واإلمنائية )مثل بناء سبل معيشة قادرة على واملؤسسية بني الُن السياساتية االنقساماتوالتشغيلي، و

 كاإلخفاق) النطاق الضيق التحليليف األجل الطويل(؛ وهج يف األجل القصري وني الُنالصمود من خالل الفجوة القائمة ب

 احمللية اجملتمعات بدعم االلتزام إىل واالفتقار ؛(الكامنة واألسباب احلالية والقدرات التارخيية الوجهات حتليل يف

 .واملؤسسية والسياسية يةالتجار واملصاحل ؛ة بني الرجال والنساءاومعاجلة الالمساو سياسيًا املهمشة

 

 ملعاجلةوحمّدد السياق  شامل نهج اتباع لضمان واإلجراءات السياسات يف حتّولوقد دعت عمليات التقييم باستمرار إىل  -00

 سبل أيضًايبين  إمنا ، فحسب األجل قصريةال الفورية الغذاء حاجات ليبي ال التغذية، وسوء الغذائي األمن انعدام

 .الكامنة األسباب ويعاجلالقادرة على الصمود  الغذائية والنظم املعيشة
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  تعزيز االلتزامات السياسية لتحويل السياسات واإلجراءات

 بذلك القيام عدم إمنا فحسب، أساسيًا إنسانيًا حقًا كاٍف غذاء على للحصول حاجاته تلبية يف إنسان كل حق يشكل ال -12

 املخاطر، إدارة إىل تعمد اليت الشاملة هجفالُن لجميع.ل واالستقرار سالم،وال االقتصادي، النمو على سلبًا يؤثر قد

 سبل على احملتملة املستقبلية البشرية والصدمات اآلالم فقط تقّلص ال التغذية، وسوء الغذائي األمن انعدام دون وحتول

 5الكلفة. حيث من فعالة أيضًا هي إمنا السكان، معيشة

 

 حدود على اآلراء يف وتوافقًارفيع املستوى  سياسيًا إقرارًا األدلة إىل تستند اليت العمل" مبادئ" متثل الوثيقة، هذه يفو -16

"رزمة املوارد على  يف نمبّي هو وكما. خمتلف بشكل به القيام يلزم وما قائمةال واإلجراءات السياسات من العديد

. ممكن أمر النهج يف التغيريات هذه مثل أن تنتاجاالس إىل تفضي العملية اخلربة من كافية أدلة هناك ،االنرتنت"

وكما تبّينه املعدالت املرتفعة  ومع ذلك،وتوجد أمثلة عديدة عن سياسات وممارسات جيدة من أصحاب شأن خمتلفني. 

 ة. تربز احلاجة إىل اختاذ إجراءات مشرتكة على كافة األصعد ،لسوء التغذية وانعدام األمن الغذائي يف األزمات املمتدة

 أصحاب املصلحة و واملواءمة والنطاق واحملتوى والغرض اهلدف

 اهلدف 

 للسكان والتغذية الغذائي األمن حتسني يف املساهمة هو العاملي الغذائي األمن جلنة عمل برنامج من العام اهلدف -01

ءات حبيث تعاجل األسباب ، من خالل حتويل السياسات واإلجرااملمتدة األزمة حاالت من واملتضررين لخطرل املعرضني

 املّطرد للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين. اإلجنازالكامنة، وتساهم بالتالي يف 

  الغرض

 :العاملي الغذائي األمن جلنة عمل برنامج إن -01

 

 ؛أصحاب املصلحةيشّكل إطارًا حلشد وتوجيه التزام رفيع املستوى من جانب مجيع  -0

 ؛صحاب املصلحةألاملتعددة يعّزز العمليات  -2

يوّفر معلومات لسياسات وإجراءات متسقة وشاملة ترمي إىل احلؤول دون حاالت انعدام األمن الغذائي وسوء  -3

 األزمات املمتدة؛حاالت التغذية، والتخفيف من آثارها، واالستجابة هلا، والرتويج للنهوض املبكر منها، يف 

 ، ويستعرض التقدم احملرز.املصلحةبلدان وأصحاب بني ال املستخلصةالدروس  تقاسميشّجع  -1

 

  النطاقاحملتوى و

 . ملزم غري طوعي العاملي الغذائي األمن جلنة عمل برنامج -01
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مبا يتماشى مع االلتزامات القائمة يف القانون الوطين  العاملي الغذائي األمن جلنة عمل برنامج طبقُيو فّسرُي أن وينبغي -01

اإلقليمية اإلضافية، مع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية مبوجب الصكوك لك االلتزامات والدولي، مبا يف ذ

وليس هناك يف برنامج عمل جلنة األمن الغذائي العاملي ما ميكن تفسريه على أنه حيّد أو اإلقليمية والدولية السارية. 

 وجب القانون الدولي.يضعف أية التزامات قانونية قد تقع على عاتق دولة معينة مب

 

 .االقتضاء حسب ومؤسساتها، الوطنية للنظم وفقًا العاملي الغذائي األمن جلنة عمل برنامج طبقُيو فّسرُي أن ينبغي -01

 

ية يف األزمات املمتدة. كما أن ذإجراءات حمّددة ملعاجلة انعدام األمن الغذائي وسوء التغالعشرة العمل"  مبادئوتقرتح " -01

يوفر قيمة إضافية للتوجيهات السياساتية القائمة من خالل تسليط الضوء على  العاملي الغذائي األمن جلنة ملع برنامج

ية يف األزمات املمتدة. وتقرتح ذانعدام األمن الغذائي وسوء التغواإلجرءات اليت تتسم بأهمية خاصة يف معاجلة  بادئامل

 العمل" هذه على حنو فعال. مبادئلضمان أن ُتستخدم " "خطة العمل" إجراءات يّتخذها أصحاب شأن خمتلفون

 

مع أمثلة تبّين كيف ميكن حتويل  6"برزمة للموارد على االنرتنت" العاملي الغذائي األمن جلنة عمل برنامجيرتافق  -21

اليت تقوم عليها إىل إجراءات )املرفق ألف(؛ ودراسات حالة )املرفق باء(؛ وجتميعًا للموارد املرجعية واألدّلة  بادئامل

العمل" )املرفق جيم(؛ ومسرد للمصطلحات الرئيسية )املرفق دال(. وتوّفر هذه الرزمة أساسًا إلنشاء منصة على  مبادئ"

 االنرتنت لتبادل املعارف. 

 

 املواءمة 

اض السياسات اآلخرين يف استعرأصحاب املصلحة إىل مساعدة الدول و العاملي الغذائي األمن جلنة عمل برنامجيهدف  -40

مع االلتزامات القائمة مبوجب القانون  غذية يف األزمات املمتدة مبا يتسقواإلجراءات اليت تعاجل األمن الغذائي والت

الدولي، مبا يف ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والصكوك األخرى املتصلة حبقوق اإلنسان. وينبغي أن تستند هذه 

 االسرتاتيجي اإلطار" مبا يف ذلك العاملي الغذائي األمن جلنة سياسة توجيهاتسانية واإلن بادئاالستعراضات على امل

 ."والتغذية الغذائي لألمن العاملي

 

مشرتكة بني مجيع البلدان  أساسية وقيم عريضة مبادئ من عدد مع العاملي الغذائي األمن جلنة عمل برنامج يتوافق -22

 واملشاركة اإلطالق؛ على أذى إحلاق عدمو اإلنسان؛ بكرامة االعرتاف لتشم وهذه .للعمل أساسا توفر سياقاتالو

 مبراعاة املتمثلة اإلنسانية املبادئ إىل باإلضافة 7.القانون وسيادة واملساءلة والتمكني؛ واالنفتاح؛ والشفافية والتشاور؛

 والبيئية االقتصادية) الثالث ستدامةامل التنمية ركائز إىل الوثيقة هذه تستند كذلك. 8واالستقالل التحيز وعدم احلياد

 عام بعد ما لفرتة املستدامة التنمية أهداف إعداد عملية صلب يف تقع واليت البعض بعضها تعزز اليت( واالجتماعية

2101.  
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ملا بعد وسوف يساهم برنامج عمل جلنة األمن الغذائي العاملي يف حتقيق أي أهداف للتنمية املستدامة مّت االتفاق عليها  -23

متصلة باألمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة من خالل توفري املشورة لتعزيز السياسات تكون و 2101عام 

 واإلجراءات املنّسقة واملتسقة من جانب أصحاب شأن خمتلفني.

 

من الغذائي والتغذية على وجيب أن يضمن برنامج عمل جلنة األمن الغذائي العاملي أن تتّم معاجلة الشواغل املتصلة باأل -21

حنو شامل ضمن عمليات أوسع نطاقًا على الصعيد العاملي، واإلقليمي، والقطري ذات الصلة باألزمات املمتدة. وتشمل 

هذه العمليات اسرتاتيجيات وخطط لبناء السالم وبناء الدولة، والتنمية املستدامة، واحلّد من خماطر األزمات، وبناء 

 مجلة أمور أخرى.لى الصمود، واالستجابة اإلنسانية والتغذية، من بني قدرة سبل املعيشة ع

 

 أصحاب املصلحة  

مع التشديد على مسؤولية احلكومات األساسية وعلى الدور املركزي للملكية القطرية للربنامج، فإن برنامج عمل جلنة  -21

 لك، من بني آخرين:ذات الصلة مبا يف ذأصحاب املصلحة األمن الغذائي العاملي موّجه إىل 

مّمن يعانون انعدامًا يف األمن الغذائي وسوء  ممتدة أزمة من املتضررين والسكان املتضررة احمللية اجملتمعات -1

 تغذية؛ال
 من وغريها منها واملتضررة ممتدة ألزمات املعرضة البلدان ذلك يف مبا املستويات، مجيع على احلكومات كافة -2

 ذلك يف مبا املمتدة، األزمة حاالت يف والتغذية الغذائي األمن على وإجراءاتها اسياساته تؤثر قد اليت البلدان

 الدولية؛ واملساعدة الدولي التعاون خالل من
 األطراف؛ املتعددة /اإلقليميةالدولية املالية املؤسسات ذلك يف مبا واإلقليمية، الدولية احلكومية املنظمات -6
 منظمات اجملتمع املدني؛ -4
 اإلرشاد؛ ومنظمات واجلامعات البحوث مؤسسات -3
 ؛(سواء حد على واألجنبية احمللية) املالية واملؤسسات اخلريية واملؤسسات اخلاص القطاع شركات -3

 وتعاونيات ومنظمات ،9األسريون املزارعون ذلك يف مبامنتجو األغذية على نطاق صغري، ومتوسط، وكبري  -1

  ، وجمموعات النساء والشباب.األغذية منتجي

 املمتدة األزمة حاالت يف الدول غري من الفاعلة اجلهات -8
 

 لكل أن إىل اإلشارة مع ،برنامج عمل جلنة األمن الغذائي العامليأصحاب املصلحة  من جمموعة أية تستخدم أن ميكن -21

 ورصد وتنفيذ وضع يفأصحاب املصلحة  خمتلف ومسؤوليات أدوار إبراز وجيري. خمتلفة ومسؤوليات ًارادوأ جمموعة

 ."خطة العمل" قسم يف واملسؤوليات األدوار ُيسلَّط الضوء على كما. مائل خبط مبدأ كل ضمن واإلجراءات لسياساتا
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 مبادئ العمل

 مقدمة

 إىل الراميةو القائمة على احلقوق واإلجراءات السياسات ورصد وتنفيذ وضع توجيهالعشرة إىل " لعملا مبادئتهدف " -42

خلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال ا" مع يتماشى، مبا املمتدة األزمة حاالت يف ةوالتغذي الغذائي األمن حتسني

أصحاب وجيب أن ُتستخدم بصورة خاصة يف الربامج  10"املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين

ياسات وخطط مشرتكة ميكن والعمليات على األصعدة الوطنية، واإلقليمية والعاملية، لوضع س املصلحة املتعددين

 ألصحاب شأن خمتلفني أن يوائموا إجراءاتهم معها. 

 

 حتقيق يتطلبولعمل" حامسة ملعاجلة األمن الغذائي وسوء التغذية يف األزمات املمتدة على حنو فعال. ا مبادئمجيع "  -21

 .والتنموية اإلنسانية هجوالُن املنظورات أوجه القوة النسبية يف من االستفادة األساسية األهداف هذه

 

 أن يعاجلها.  هلعمل" صندوق يتضمن إعالنًا للمشكلة من شأنايلي كل "مبدأ  -21

 

وتوّفر الفقرات الفرعية مزيدًا من التوجيهات، يف ما يتصل باملبدأ الرئيسي، بشأن اإلجراءات الواجب اختاذها أو  -31

االلتزامات الدولية وتوجيهات سياسة جلنة األمن . وهي تشّدد على أصحاب املصلحةتالفيها من جانب خمتلف 

الغذائي القائمة واملتصلة باألمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة، وعلى توفري توجيهات إضافية خاصة بهذه 

 السياقات.

 

 املبدأ

 0املبدأ 

 

 توجيهات جلنة األمن الغذائي العاملي،ب واالستهداءحقوق اإلنسان  والتزامات القائمةاالمتثال لاللتزامات الدولية  -30

 داخل احلدود الوطنية وخارجها. على صعيد اإلجراءات،

أصحاب غالبًا ما يكون انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف األزمات املمتدة نتيجة إجراءات أو عدم تصرف من جانب 

 بادئمع امل ولية والقانون اإلنساني ويف تعارٍضحلقوق اإلنسان الد ، داخل احلدود الوطنية وخارجها، انتهاٍكاملصلحة

 والتوجيهات يف سياسة جلنة األمن الغذائي. 

 

ذات الصلة حباالت  توجيهات جلنة األمن الغذائي العامليو حقوق اإلنسان والتزامات القائمةاللتزامات الدولية إن ا (0)

سياساتهم وإجراءاتهم مع هذه القوانني أن يضمنوا اتساق أصحاب املصلحة األزمات املمتدة، يتعني على مجيع 

 .بادئوامل
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اجلهة األساسية يف تأدية الواجب، أن تفي بالتزاماتها ذات الصلة حبقوق اإلنسان يتعني على الدول، بوصفها  (2)

لسياسات واإلجراءات وجيب أن تكون ا 11مبوجب القانون الدولي حبيث تضمن اإلعمال املطرد باحلق يف غذاء كاف.

شخاص ومتسقة مع الصكوك الدولية ذات الصلة كما يرد يف اخلطوط التوجيهية بشأن اإلعمال املطرد ألمرّكزة على ا

 داخليًا وعلى آخرين. بالتساوي على الالجئني واملهجرين باحلق يف غذاء كاف، وأن ُتطّبق

 رى.ال جيب أن تساهم السياسات واإلجراءات يف انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف بلدان أخ (3)

 بادئاإلنساني واملاالمتثال للقانون الدولي خرين اآلأصحاب املصلحة و الدوليف ظل النزاعات املسلحة، يتعني على  (1)

كما أن فروعًا أخرى من القانون الدولي )مثل قانون  12 تكّمل احلماية اليت مينحها قانون حقوق اإلنسان.اإلنسانية اليت

 ن البيئي( تتضمن أيضًا معايري ذات الصلة باحلق يف الغذاء يف األزمات املمتدة. الالجئني، والقانون االقتصادي، والقانو

شكال التمييز ضد السالم واألمن والقضاء على كافة أبشأن املرأة، و 0321متثال لقرار جملس األمن رقم االوينبغي  (1)

ذية يف تحقيق األمن الغذائي والتغاملرأة، من أجل ضمان معاجلة مسألة املساواة يف النوع االجتماعي ومتكني املرأة ل

 زمة املمتدة.حاالت األ

ملزمة حبماية الالجئني املوجودين على أراضيها،  0110عت على اتفاقية الالجئني لعام كما أن احلكومات اليت وّق (1)

 ومعاملتهم وفقًا ملعايري معرتف بها دوليًا. 

 مبادئ جمال املساعدة اإلنسانية القيام بعملهم وفقًا للالسماح للعاملني يفوأصحاب املصلحة اآلخرين  الدوليتعني على  (1)

وجيب أن تضمن احلكومات والسلطات احمللية  13اإلنسانية األربعة )اإلنسانية، واحلياد، وعدم التحّيز واالستقالل(

 مفاهيم وجهت أن وميكنمن األزمة لتقديم املساعدة اإلنسانية هلم.  إىل السكان املتضررين اجلهات الفاعلة إمكانية وصول

 ، العمل اإلنساني. املتضررين السكان إزاء واملساءلة ،"ذىاأل إحلاق"عدم 

نة األمن الغذائي يف وضع سياساتهم توجيهات السياسة للج وأصحاب املصلحة اآلخرين الدولجيب أن تستخدم  (1)

طوط التوجيهية الطوعية بشأن و"اخل "والتغذية الغذائي لألمن العاملي االسرتاتيجي اإلطار"، مبا يف ذلك وإجراءاتهم

 احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي، ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين".

األسرة ، فإن جميعلاء لذغعلى الوحني ال تكون احلكومات والسلطات الوطنية راغبة أو قادرة على ضمان حق احلصول  (1)

الوطنيني واحملليني امللتزمني أصحاب املصلحة دة، تضطلع مبسؤولية دعم ، ومن خالل منظومة األمم املتحالدولية

 اإلعمال املطرد إلجناز احلق يف غذاء كاٍف.ب

 4املبدأ 

ورصد ذ يوضع وتنفل أصحاب املصلحة املتعددينو البلدان اململوكة من عزيز، كما هو مالئم، الربامج والعملياتت -32

 .السياسات واإلجراءات

حاالت األزمة املمتدة، ال ُيشمل السكان واجملتمعات احمللية األكثر تضررًا من انعدام األمن الغذائي وسوء يف العديد من 

ما يكون التنسيق غري  التغذية يف عملية اختاذ القرارات. وهذا ينطبق بصورة خاصة على النساء، والفتيان والفتيات. وغالبًا

تساق مع اخلطط ال يوجد اسواء، و حد خلارجية والداخلية على، واجلهات الفاعلة اأصحاب املصلحةمالئم بني 

 والقدرات الوطنية. 
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تضع وتوّجه برامج  أن عليها ينبغيو .مواطنيها إزاء والتغذية الغذائي األمن عن أساسًا مسؤولة الوطنية احلكومات (0)

 ورصد وتنفيذية وضع ، ومتعددة القطاعات لتنسيق عملأصحاب املصلحة املتعددينوعمليات رفيعة املستوى، و

، مّمن ميثلون مصاحل وحاجات ذات الصلةأصحاب املصلحة مجيع . كما جيب أن يتمتع واإلجراءات السياسات

سواء، بفرصة متساوية للمشاركة يف الربامج والعمليات ذات الصلة. وحني ال تكون احلكومات حد الرجال والنساء على 

ب أن يتوّلى قيادتها أصحاب شأن وطنيون آخرون ملتزمون بتحقيق يف موقع يسمح هلا بتوجيه هذه العمليات، جي

  األمن الغذائي والتغذية.

، مع 14وطنينيال املصلحةأصحاب جيب أن ُتتخَّذ القرارات بشأن األولويات، والسياسات، واإلجراءات من جانب  (2)

 ائي وسوء التغذية.إيالء األولوية إىل األشخاص واجملتمعات احمللية األكثر تضررًا من انعدام األمن الغذ

أصحاب املصلحة جيب دعوة منظمات اجملتمع املدني الوطنية وكيانات القطاع اخلاص إىل املشاركة يف عمليات وطنية  (3)

شركاء و احلكومات الوطنيةمن خالل آلياتها الوطنية املستقلة واملنظمة ذاتيًا، كما هو مالئم. ويتعني على  املتعددين

، عند االقتضاء، مشاركة منظمات وشبكات األشخاص واجملتمعات احمللية املتضررين، أن يعززوا ويدعموا 15التعاون

تجني، وممثلي الالجئني، مبا يف ذلك مثاًل القادة التقليديني، واملنظمات األهلية، والتعاونيات، ومنظمات صغار املن

هجرات، واألقليات العرقية، وسكان داخليًا واجملتمعات املضيفة وجمموعات النساء، مبا فيهم النساء امل واملهجرين

 الريف.

، بتنسيق من اآلليات الوطنية، أن يضطلعوا بدور الداعمني وامليسرين. وينبغي تقديم الدعم شركاء التنميةيتعني على  (1)

بطرق متوائمة مع السياسات واخلطط الوطنية املوضوعة يف جمال األمن الغذائي والتغذية، كما هو مالئم، من خالل 

 .أصحاب املصلحة املتعددينعمليات 

مسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان تفاقم حالة أصحاب املصلحة زمة املمتدة، قد يكون بعض يف بعض حاالت األ (1)

حتديد ومواءمة سياساتهم وإجراءاتهم مع أولويات  شركاء التعاونانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. ويتعني على 

 احملليني والوطنيني امللتزمني بتحقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع.املصلحة  أصحاب إجراءاتسرتاتيجيات ووا

 3ملبدأ ا

  قائمة على األدّلةال ةالشامل التحليالتضمان ودعم  -33

 وقدرة الغذاء توفر على ضيقًا تركيزًا مرّكزةاألزمة املمتدة  حاالتيف  والتغذية األمن الغذائي حتليالت غالبًا ما تكون

املتعددة  االعتبار على حنو كاف األسبابيف ويعجز هذا النهج الضيق عن األخذ الغذائية.  احتياجاتها تلبية على بالشعو

 السكان اميتلكه اليت والصمود والتأقلم املعيشة سبل اسرتاتيجيات ، أوالسياسية واالقتصادية واملؤسسية األبعاد

 ،قصرية األجل، قد تساعد على تلبية االحتياجات الفوريةلنطاق وضيقة اإىل سياسات وإجراءات  ذلكويؤدي . املتضررون

 ،وتؤدي األساسيةعاجل األسباب ال تمحاية وتعزيز سبل املعيشة والنظم الغذائية القادرة على الصمود، و لكنها تعجز عن

 .األزمات أمد وإطالة تفاقم إىلقد تؤدي  احلاالت، بعض يف
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معنية باألمن الغذائي والتغذية يف  حتليالت شاملة من دمجالتأكد  اآلخرينصلحة أصحاب امل و احلكومات الوطنية على (0)

  تقييمات أوسع نطاقًا للفقر، واهلشاشة، واملخاطر، واملساعدات اإلنسانية. 

 جيب أن تبحث التحليالت الشاملة يف ما يلي: (2)

 سات واإلجراءات العاملية واإلقليمية احملّددات الكامنة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية )مبا يف ذلك السيا

اليت تؤثر على األمن الغذائي على الصعيدين الوطين والوطين الفرعي؛ دور ومصاحل احلكومات اخلارجية 

الوطنية واحمللية السياسية، واملؤسسية واألمنية، مبا يف ذلك توزيع السلطة واألطراف اآلخرين؛ السياقات 

 العامة، والقدرات احمللية املؤسسية والتنظيمية؛ واألسواق احمللية والوطنية(؛ والقواعدوالسياسات والثروات، 

  الصدمات قدرة صمود اسرتاتيجيات سبل املعيشة والنظم الغذائية واستدامتها )مبا يف ذلك سياق اهلشاشة مثل

واملهجرين،  الجئني، وأصول سبل املعيشة للنساء والرجال، مبا يف ذلك السكان الاملومسية لتغرياتاو واملخاطر

 اإلنسان(؛ هافيواليت يتسّبب واسرتاتيجياتهم، وقدرة األسر على الصمود يف وجه الصدمات الطبيعية 

  قدرات الرجال والنساء على االستجابة إىل حاجاتهم الغذائية والتغذوية وحاجاتهم األساسية األخرى )مبا يف

 ذوي(.ذلك األمن الغذائي وأمن الدخل؛ والوضع الصحي والتغ

 

 جيب أن تكون التحليالت الشاملة: (3)

 توفر املعلومات للسياسات واإلجراءات املنسقة من خالل برامج وعمليات وطنية؛مملوكة وطنيًا و 

 مبا يف ذلك اجملتمعات احمللية، والرجال والنساء املتضررين مباشرة من انعدام أصحاب املصلحة املتعددين ،

 جئني واملهجرين؛األمن الغذائي والتغذية، مبا فيهم الال

 مستندة على تقييمات منٌسقة؛ 

 اجراءات روتينية لرصد التغريات مبرور الزمن؛ 

 ة على مجيع املعلومات املتاحة من مصادر خمتلفة؛مبنّي 

  موّجهة وفقًا ألطر حتليلية مشرتكة، ومعايري جودة وبروتوكوالت لتعظيم املوضوعية، وعدم التحّيز، وتقليل

 ملؤسسي وغريه؛االحنياز السياسي، وا

  مقّسمة )مثاًل حسب النوع االجتماعي، والعمر، واملنطقة احلضرية، واملنطقة الريفية( قدر اإلمكان لفهم تباين آثار

 األمن الغذائي والتغذية على خمتلف اجملموعات املعرضة للخطر؛

 مستندة على األدلة وتوافق اآلراء؛ 

 .منّفذة يف الوقت املالئم الختاذ القرارات 

 

ب أن تشكل نظم اإلنذار املبكر ونظم املعلومات عن األغذية والزراعة، اليت تكشف وترصد التهديدات على سبل جي (1)

 مندجمة يف نظم حتليل شاملة أوسع نطاقًا. املعيشة وعلى األرواح، مكّونات
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طاق البيانات، من شأن زيادة االستثمار والقدرة املؤسسية يف جمال مجع البيانات وحتليلها أن حتسن تدرجييًا ن (1)

 وجودتها، وتوفرها.

 أصحاب املصلحة املتعددينجراء حتليل شامل حلالة األمن الغذائي والتغذية، ينبغي إجراء حتليالت فنية بعد إ (1)

 خليارات االستجابة من أجل توفري املعلومات للقرارات السياسية بشأن سياسات وإجراءات مالئمة وفعالة. 

 

 2املبدأ 

  الصمود األشخاص والقدرة على تركز على ةشامل وإجراءاتنفيذ سياسات تصميم ودعم وت  -31

جلة األسباب الكامنة على حنو مالئم، أو دمج تدابري بناء القدرة على الصمود اغالبًا ما يعجز الفاعلون يف التنمية عن مع

رية األجل ومرّكزة بشكل ضّيق على واحلماية االجتماعية يف السياسات والربامج. وغالبًا ما تكون املساعدة اإلنسانية قص

االستجابة إىل احلاجات الغذائية الفورية أكثر منه على التدخالت املبكرة والتعايف حلماية وتعزيز وإعادة بناء سبل 

املعيشة. ويشكل كل من قطاعي الزراعة واالقتصاد الريفي قطاعات رئيسية لدعم سبل املعيشة القادرة على الصمود، إمنا 

 سواء.حد ا يتم إهماهلما يف السياسات الوطنية والدولية على غالبًا م

 

 من شأن، "والتغذية الغذائي لألمن العاملي االسرتاتيجي اإلطار" يف يرد وصفه الذيلنهج املزدوج املسار، امتشيًا مع  (0)

احلؤول دون ( 0: )سقعلى حنو مت السياسات واإلجراءات الشاملة يف جمال األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة

آثار األزمات عرب  من ( التخفيف2انعدام األمن الغذائي والتغذية والقضاء عليهما من خالل معاجلة األسباب الكامنة؛ )

( االستجابة إىل احلاجات الفورية على حنو حسن 3محاية سبل املعيشة والنظم الغذائية وقدرتها على الصمود؛ )

 عداد لألزمات واالستجابة هلا. التوقيت ومالئم من خالل االست

 .دة السياقواحملد تتطلب حاالت األزمة احملددة مزجيًا من السياسات واإلجراءات الطويلة األجل (2)

تغذية يف األزمات سباب الكامنة النعدام األمن الغذائي وسوء الق سياسات وإجراءات التنمية إىل األجيب أن تتطر (3)

إنتاج األغذية احمللية، والتجارة واالستهالك، ومتكني صغار منتجي األغذية، يالء أهمية خاصة إىل املمتدة. وجيب إ

واملزارعني األسريني والتجار احملليني من أجل تعزيز وضمان سبل املعيشة، واسرتاتيجيات تأقلم إجيابية ومتكّيفة، 

 والقدرة على االستثمار.

احلماية االجتماعية، واحلّد من خماطر الكوارث وتدابري  تدابري التنميةب املعنية جراءاتالسياسات واإلجيب أن تدمج  (1)

 أخرى مرّكزة على القدرة على الصمود حلماية وتعزيز وبناء سبل املعيشة والنظم الغذائية احمللية القادرة على الصمود.

بتوسيع نطاق نظم للسماح بناء قدرات التأهب ل العمل معًاويف التنمية  اإلنساني اجملال يف الفاعلة اجلهاتوينبغي على  (1)

 لإلنذار املبكر من التقلبات املتصلة كاستجابة يف األجل الطويل من خماطر الكوارث احلماية االجتماعية ونظم احلّد

  و/أو تغري املناخ، مبا يضمن تدخالت مبكرة حلماية سبل املعيشة وإنقاذ األرواح.   لصدمات الدوريةبا
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املساعدة اإلنسانية أن حتمي سبل املعيشة واألرواح؛ وأن تكون طويلة يتعني على السياسات واإلجراءات يف جمال  (1)

األجل ومرنة وحسنة التوقيت ومالئمة ثقافيًا. وجيب أن ُتنفَّذ اإلجراءات حلماية وتعزيز وإعادة بناء سبل املعيشة 

 كجزء من املرحلة األوىل من استجابة للمساعدة اإلنسانية.

أن تدعم الدول يف محاية، وتعزيز، وتوفري سبل املعيشة املستدامة  اإلنساني الاجمل يف الفاعلة اجلهاتيتعّين على  (1)

واحللول الدائمة )من قبيل إعادة املهجرين إىل بالدهم أو دجمهم حمليًا، حني يكون ذلك مالئمًا( لالجئني املقيمني على 

فري سبل املعيشة املستدامة توطة بغية هجرين داخليًا لالخنراط يف أنشأراضيها. وينبغي بذل اجلهود أيضًا لدعم امل

 الدعم للسكان املضيفني. وتقديم

معًا لضمان النهوض املبكر من األزمات حبيث تكون ويف التنمية  اإلنساني اجملال يف الفاعلة اجلهاتجيب أن تعمل  (1)

 سبل املعيشة والنظم الغذائية أكثر قدرة على الصمود واستدامة من قبل.

امية إىل تلبية احلاجات الغذائية الفورية وإنقاذ األرواح أن تدعم وتعزز إنتاج األغذية احمللية، من شأن اإلجراءات الر (1)

والتجارة والنظم احمللية األخرى لسبل املعيشة. وإن استخدام سلسلة متنوعة من أدوات املساعدة الغذائية اإلنسانية 

شرائها حمليًا(، أو املتاحة من األغذية )مثل  طرق شراءالنقد أو القسائم(، إضافًة إىل ابتكارات يف و)مثل األغذية، 

خالل احتياطات غذائية على صعيد اجملتمع احمللي، وعلى الصعيدين الوطين واإلقليمي، ميكن أن يساعد يف ضمان 

 توفري املساعدة املالئمة، وأن يشكل قاعدة قوية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية يف األجل الطويل. 

أن تكون التدخالت املتعلقة باألمن الغذائي مراعية للتغذية، أي أن تكون مصممة لتحقيق حتسينات يف احلالة  ينبغي( 01)

ومعاجلة أنواع خمتلفة من سوء التغذية مبا يف ذلك التوقف عن النمو، واهلزال والنقص يف املغذيات الدقيقة.  التغذوية

ية لألمهات، مبا يف ذلك احلوامل واملرضعات، واألطفال الصغار، تلبية االحتياجات التغذولوينبغي إيالء أهمية خاصة 

 .حتى عمر السنتنيالتغذية التكميلية  الرضاعة ومرحلة يف الفرتة ما بني احلمل ومرحلة خاصة

 ( نظرًا إىل املعدالت املرتفعة لسوء التغذية يف األزمات املمتدة، فإن التدخالت اخلاصة بالتغذية حيوية، مبا يف ذلك00)

ويج للرضاعة احلصرية حتى عمر الستة أشهر؛ ومواصلة الرضاعة إضافة إىل أغذية مالئمة ومغذية حتى عمر رتال

السنتني وما بعد؛ وإتاحة احلصول على مغذيات من خالل دجمها يف األغذية؛ والتكملة مبغذيات دقيقة؛ والتغذية 

 احلادة.العالجية القائمة على اجملتمع املدني ملعاجلة سوء التغذية 

 

 5املبدأ 

 لدىو ثناءهاأوقبل األزمات املمتدة  ، ومصايد األمساك، والغابات واحلصول على املاءحيازة األراضياحرتام  -31

 .منها رو اخل

. وتشكل اإلنتاجيةواألصول الطبيعية  املواردغالبًا ما تتسم األزمات املمتدة بتنافس على األراضي، واملياه، وغريها من 

صغار ف. سواء حّد على وللتعايف احلياة قيد على للبقاء املمتدة، األزمة حاالتساسية للعديد من سبل املعيشة يف األ الركيزة

وجمموعات سبل املعيشة مثل الرعويني والرعاة غالبًا ما يكونون عاجزين عن التنافس  نون األسريومنتجي األغذية واملزارع
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وهم خيسرون إمكانية احلصول على املوارد الطبيعية واألصول، والتحكم بها.  مع فاعلني أكرب حجمًا وأكثر غنًى ونفوذًا.

الزراعية. كما أن  تماعي اليت ختّفض إنتاجيتهنوقد تواجه النساء حتديات إضافية نظرًا إىل القيود اخلاصة بالنوع االج

يساعد يف معاجلة األسباب الكامنة أن  ميكن الرتويج للحوكمة املستقرة والعادلة لألراضي، واملوارد الطبيعية األخرى

 املخاطر وتردد األزمة، وتعزيز األمن الغذائي والتغذية لدى الرجال والنساء.  وتقليصلألزمات بصورة عامة، 

، إمنا ليس على سبيل 1كما هو مالئم، بصورة خاصة، على اجلزء طوعية التوجيهية لجيب أن ُتطبق اخلطوط ا  (0)

 احلصر.

 املياه ذلك يفمبا التفاوض بشأن اإلدارة املسؤولة للموارد اجملتمعية ) ذات الصلةصلحة أصحاب املينبغي على   (2)

مثرية للنزاع  تيسري التوصل إىل اتفاق على قضايا أخرى من أجل مدخل لتوفريوما إىل ذلك(  والغابات، واألراضي

  وأسباب النزاعات العنيفة.

ءات اليت تسبب تدهور املوارد الطبيعية الضرورية لسبل املعيشة أن تتالفى اإلجراأصحاب املصلحة  مجيع ينبغي على  (3)

 صغار منتجي األغذية واملزارعني األسريني.وصول  واليت قد تعيق 

ينبغي للقرارات املتصلة مبلكية األصول اإلنتاجية واملوارد الطبيعية، والتحكم بها، واحلصول عليها، واستخدامها أن   (1)

 واطنني الوطنيني، وخاصة يف اجملتمعات احمللية.ترّتب أولويات مصاحل مجيع امل

يف كيفية أصحاب املصلحة مجيع البحث يف كيفية إدارة وتقاسم املوارد الشحيحة، جيب أن يبحث  ومع ذلك عند (1)

 حصول الالجئني على موارد طبيعية. وجيب استشارة الالجئني لفهم االحتياجات والفرص داخل جمتمع الالجئني.

ظروف السالمة العامة اليت تسمح لصغار منتجي األغذية واملزارعني أصحاب املصلحة مجيع جيب أن يكفل   (1)

األسريني، وخاصة النساء، احلصول على املياه واألراضي للزراعة، والرعي واحلصاد، وللسكان احملليني الوصول إىل 

 .ًابعضوا بعضهم ساعدة ليتهم االجتماعيلناس إىل عائالتهم وشبكاوصول ااألسواق لشراء اإلنتاج وبيعه، و

 جيب توفري دعم ومحاية مالئمني للنساء واألطفال من العنف البدني املتصل باملوارد، وغريها من املخاطر األمنية.  (1)

مراٍع للنوع  حتليل إىل استنادًااإلدارة احمللية وتقاسم املوارد الشحيحة أصحاب املصلحة مجيع جيب أن يدعم   (1)

 وتوزيع املهام بني الرجال والنساء. التقليدية، وترتيباتها احمللية اجملتمعات دوراالجتماعي ل

تعزيز مشاركة املرأة الناشطة واملستنرية يف اهليكليات الرمسية وغري الرمسية الختاذ القرارات، واملؤسسات واملنظمات   (1)

 الريفية، وعمليات احلوكمة املتصلة باحلصول على موارد طبيعية وإدارتها.

بحوث واإلرشاد والزراعة التشاركية واملراعية للنوع االجتماعي، باالستجابة إىل احلاجات احملددة لدى تعزيز نظم ال (01)

 صغار املزارعني واملزارعني األسريني، مع الرتكيز بصورة خاصة على النساء املزارعات والشباب. 

لقدرات مع الصدمات وعوامل تكييف الرتتيبات التقليدية وا على تيسري عملية مع اجملتمعات احمللية، العمل (00)

التوتر. كما ينبغي تشجيع التكنولوجيا اليت تعمل داخل اجملتمعات احمللية ومعها، يف ظل احرتام املعارف األصلية، 

 حيوانات الرتبية، من بني أمور أخرى.ومواد الزراعة وواألصناف احمللية، 
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 6املبدأ 

 .باحلوكمة املتعلقة هود بناء السالم والعدالة االنتقالية واجليف ودجمهاألمن الغذائي والتغذية اتعزيز حلول  -31

يف الوقت ذاته للنزاع، واالحتالل واحلرب، مبا يساهم  غذائي وسوء التغذية سببًا ونتيجًةميكن أن يشكل انعدام األمن ال

اسي وقد يفضيان إىل فوائد فاألمن الغذائي والتغذية حامسان بالنسبة إىل االستقرار السيأحداث حلقة مفرغة. يف توليد 

 ملموسة على السالم، إمنا غالبًا ما ال حيظيان بانتباه كاف يف بناء السالم واملبادرات املتصلة به.

 

أن يرّوجوا لدور السياسات واإلجراءات املتصلة باألمن الغذائي والتغذية يف أصحاب املصلحة مجيع يتعني على   (0)

اعات(، مبا يدعم حل يف ذلك بناء الثقة والتخفيف من آثار حمّركات النز الم )مبااملساهمة يف استدامة أهداف بناء الس

 األزمات املمتدة.

على أن تنظر مبادرات بناء السالم واملبادرات املتصلة بها يف أهداف األمن أصحاب املصلحة مجيع جيب أن حيرص   (2)

 سياق وقائم على احلقوق.الغذائي والتغذية، وتدجمها، وتشّجعها كجزء من نهج متسق، وحمدد ال

مشاركة النساء يف بناء السالم واملبادرات املتصلة به، مبا يعكس دورهن أصحاب املصلحة مجيع جيب أن يضمن   (3)

متثيل واسع النطاق ملنظمات النساء واخلربة الوطنية يف جمال النوع األساسي يف األمن الغذائي والتغذية، عن طريق 

 االجتماعي.

عن دعم األمن الغذائي والتغذية بسرعة أكرب من الالزم ألن ذلك ميكن أن يرتك السكان عرضة ال ينبغي التوقف   (1)

 للخطر وحيتمل أن يعكس االجتاه بالنسبة اىل املكاسب املخصصة يف جمال بناء السالم.

  ة.أاّل تقّوض إجراءاتها األمن الغذائي والتغذي األخرى عمليات حفظ السالمو األمم املتحدةجيب أن تضمن  (1)

 2املبدأ 

 على الصعيدين احمللي والوطين. واحلكم الرشيد بفعالية ، والتنسيق األفضل،دعم وضمان القدرات املؤسسية -31

غالبًا ما تشكل العوامل اهليكلية، مبا يف ذلك مؤسسات الدولة الضعيفة أو العاجزة، أسبابًا جذرية لألزمات املمتدة وتؤدي 

غالبًا ما ُيغفل دور املنظمات احمللية واملؤسسات الرمسية وغري الرمسية من جانب واألزمات. أيضًا دورًا هامًا يف استمرار 

اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية على الرغم من أنها قادرة على التكّيف بنجاح مع األزمات وتوفري األساس ملعاجلة 

 القادرة على الصمود وتستجيب إىل احلاجات الفورية.، فتبين سبل املعيشة والنظم الغذائية األسباب الكامنة وراء األزمة

 

عن طريق كفالة أن توفر  ضمن واليتهامسؤوليتها يف ضمان احلق يف الغذاء جلميع األشخاص  الدولجيب أن تتحمل   (0)

 السياسات واملؤسسات الوطنية واحمللية بيئة مؤاتية إلقامة سبل معيشة ونظم غذائية مستدامة.
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يكليات الرمسية وغري الرمسية والعرفية القائمة الناجحة وغري التمييزية واملسؤولة. كذلك، ينبغي جيب أاّل ُتقّوض اهل  (2)

اليت تدعم أصحاب املصلحة عات احمللية القائمة وغريها من شبكات ملعمول بها ضمن املؤسسات واجملتمحتديد النظم ا

 ومتّكن سبل املعيشة، ودعمها، وإعادة بنائها عند االقتضاء.

، عند الضرورة، أن تستعرض وتعزز القدرة الفنية شركاء التعاوناملدعومة من  احلكومات الوطنيةني على يتع  (3)

واللوجستية للمؤسسات الوطنية واحمللية حبيث تؤدي دورًا مركزيًا يف معاجلة انعدام األمن الغذائي والتغذية يف 

 ات احلماية االجتماعية.األزمات املمتدة، من قبيل توفري اخلدمات األساسية وتلبية حاج

تنسيق بني الوزارات لدعم نهج شامل ومتعدد القطاعات، وتعزز آليات  ئأن تنش احلكومات الوطنيةيتعني على   (1)

 .2كما يرد يف املبدأ  أصحاب املصلحة املتعددينولتوجيه برامج 

الفاعلة يف التنمية واملساعدات اجلهات بني  زمة املمتدة، تربز حاجة خاصة لضمان تنسيق وثيق واتساقيف حاالت األ  (1)

 ، مع توزيع واضح وتكميلي للمسؤولية دعمًا السرتاتيجية أو خطة وطنية واحدة.اإلنسانية

حني تعجز الدول عن حتّمل مسؤوليتها يف ضمان حق األشخاص يف الغذاء ضمن واليتها، و/أو تنتهك عن قصد هذا   (1)

املنظمات القائمة على اجملتمع احمللي ومنظمات  وخاصةاحلق، ينبغي دعم جهات فاعلة وطنية وحملية أخرى، 

أخرى يف اجملتمع املدني ومؤسسات غري رمسية، للرتويج على احلق يف الغذاء والدعوة له، مبا يف ذلك احلق يف 

 احلصول على تعويض فعال. 

، مبا يف ذلك العمليات املصلحةصحاب أمجيع جيب أن تلقى اجلهود اليت تستهدف مكافحة الفساد دعمًا من   (1)

 الفساد، ملكافحة الوطنية يئاتوتوعية اجلمهور وتعزيز قدرة وأداء اهلالتشاركية واملوّجهة من اجملتمعات احمللية، 

 .وجدت حيثما

ملشاركة يف آليات ومؤسسات حوكمة تنشئها اآلخرين على اأصحاب املصلحة و احلكومات الوطنية جيب أن تشّجع  (1)

تلك اليت متثل السكان املتضررين من انعدام األمن الغذائي وسوء  وخاصةرصدها، على ع املدني، ومنظمات اجملتم

 التغذية.

 

 1ملبدأ ا

  لدعم سياسات وإجراءت وطنية متسقة وشاملة.مرنة و وقابلة للتنبؤ السنوات ةمتويل متعدد آليةضمان  -31

 

، يف حني أن معّينة د قصرية األجل ملعاجلة اآلثار الفورية ألزمةإىل جهويهدف عادة متويل املساعدات اإلنسانية ومواردها 

اإلجراءات لبناء سبل معيشة ونظم غذائية قادرة على الصمود  ومعاجلة األسباب الكامنة قد مّت إهماهلا من جانب 

زمات املمتدة احلكومات الوطنية وشركاء التعاون. كذلك، غالبًا ما ال حتظى جماالت التدخل ذات أهمية خاصة يف األ

 بتمويل كاٍف )مبا يف ذلك دعم إنتاج األغذية على نطاق صغري، واحلماية االجتماعية واحلّد من املخاطر(.
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األزمات املمتدة مبسؤولية أساسية حلشد املوارد يف الدول واألقاليم املتضررة من  احلكومات الوطنيةجيب أن تضطلع   (0)

متسقة وشاملة ملعاجلة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، وفقًا خلطط  املالئمة من أجل متويل سياسات وإجراءات

 وطنية.

وجود متويل مالئم، ومتعدد السنوات ومرن للسماح بوضع نهج احلكومات الوطنية و شركاء التعاونجيب أن يضمن   (2)

 شامل النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، مبا يف ذلك لالجئني واملهجرين.

صدمات للاالستجابة القادرة على التكيف بسهولة وبرامج الاحلكومات الوطنية و شركاء التعاوندعم أن ي ينبغي  (3)

ديدة، مبا يف ذلك توسيع نطاق برامج احلماية االجتماعية واحلد من خماطر الكوارث على حنو اجلضغط الوعوامل 

ربامج القائمة وتعزيز القدرات الوطنية سريع. وينبغي استخدام صناديق املساعدات اإلنسانية لدعم عملية توسيع ال

 واحمللية حيث أمكن.

وقراطية أو ريتصميم وتنفيذ سياسات تشغيلية رشيقة لتاليف فرتات االنقطاع أو التأخري يف الدعم والنامجة عن قضايا ب  (1)

 إجرائية.

ة على حنو أكثر فعالية لدعم إدارة املخاطر يف حاالت األزمة املمتداحلكومات الوطنية و شركاء التعاونجيب أن يتوىل   (1)

مستويات أعلى من االستثمارات املسبقة يف جمال الوقاية من األزمة، والتخفيف من آثارها واالستجابة املبكرة هلا. 

وهذا أكثر فعالية من حيث الكلفة من االستجابات اإلنسانية ألزمات األمن الغذائي والتغذية، إذ ميكن معاجلة أسبابها  

 وتاليف حاالت املساعدات اإلنسانية املرتسخة. ء سبل معيشة أكثر قدرة على الصمودالكامنة، وبنا

أن تبحث يف اإلفراج تلقائيًا عن موارد إضافية لدى بلوغ احلدود القصوى املتفق عليها  وكاالت التمويليتعني على   (1)

 ها وإنقاذ األرواح.لإلنذار املبكر من أجل ضمان تدخل يف الوقت املالئم حلماية سبل املعيشة وتعزيز

، أصحاب املصلحة املتعددينأن ينسقوا استثماراتهم ودعمهم املالي من خالل برامج وطنية  شركاء التعاونيتعني على   (1)

متوائمة مع السياسات واخلطط الوطنية. وينبغي أن يهدفوا إىل دعم، وليس إىل تقويض أو نسخ، النظم والقدرات 

 يف توليد االعتماد على املساعدة الدولية.الوطنية واحمللية املستدامة وتال

واستخدام آليات التمويل املتعددة.  ويبحثوا يف كيفية حتسني مواءمة وثيقًا أن جيروا حتلياًل شركاء التعاونى يتعني عل  (1)

كذلك، جيب تشجيع وتوسيع نطاق اجلهود اليت يبذهلا شركاء التعاون يف املساعدة اإلنسانية والتنمية الستخدام 

وارد املتاحة بصورة أكثر فعالية وكفاءة لدعم اخلطط اململوكة من البلدان بهدف معاجلة مسألة انعدام األمن الغذائي امل

 وسوء التغذية يف األزمات املمتدة.

أن جيروا إصالحات إضافية استنادًا إىل ممارسات جيدة ودروس مستمدة، من أجل حتديد  شركاء التعاونيتعني على   (1)

اخلارجية يف األزمات املمتدة لضمان توفري املساعدة املالية والتعاون التقين باالتساق مع توجيهات شكل املساعدة 

مشرتكة إلدارة املخاطر وبناء القدرة على الصمود، برنامج عمل جلنة األمن الغذائي. كما ينبغي االتفاق على أهداف 

 جمة والتمويل.وحتقيقها من خالل عمليات مشرتكة من التحليل، والتخطيط، والرب
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 9املبدأ 

 .احملّسنة لسياسات واإلجراءاتا يف وإدماجهاملنتظم من اخلربة  التعلمضمان  -31

، وتبادهلا، تكاد أن تكون نظم استنباط الدروس من تنفيذ سياسات وإجراءات ملعاجلة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

التالي، غالبًا ما ال تستفيد السياسات واإلجراءات وب هذه احلاالت. زمة املمتدة، وبنيضعيفة بصورة خاصة يف حاالت األ

 من معلومات جيدة تتأتى عن أدلة قائمة وخربة عملية.

 

ينبغي وضع نظم وقدرات رصد وتقييم، تعين األشخاص واجملتمعات احمللية األكثر تضررًا من األزمات املمتدة، على   (0)

العاملي، وأن تكون مراعية للنوع االجتماعي، الستعراض التقدم احملرز يف الصعيد احمللي، والوطين، واإلقليمي، و

 جمال إجناز احلق يف الغذاء والتغذية واستنباط الدروس من تنفيذ السياسات واإلجراءات.

 ينبغي أن تقوم عملية مستمرة ومتكررة بني تنفيذ السياسات واستنباط الدروس.  (2)

 على املستويات كافة.أصحاب املصلحة ة بني شاطر التقدم والدروس املستمدينبغي ت  (3)

وأن يتم استعراضها مستندة على األدّلة، أصحاب املصلحة جيب أن تكون السياسات واإلجراءات اخلاصة جبميع   (1)

، وأن ُتعّزز وتستفيد من الدروس املستمدة من خمتلف اجلهات الفاعلة يف سياقات خمتلفة، وال سيما على حنو منتظم

 لية واألشخاص األكثر تضررًا. وإن استخدام املعارف احمللية أساسي.اجملتمعات احمل

أن أصحاب املصلحة بهدف تربير خيارات االستجابة، من األفضل أن تكون قد ُجربت وُعمل بها. ويتعني على   (1)

 هج اجلديدة وإظهار جناحها.يعملوا معًا لتجربة الُن

دعمها مع أولويات البحث  توائم مؤسسات البحث الدوليةى أن ينبغي دعم قدرات البحث الوطنية واحمللية، عل  (1)

 الوطنية واحمللية.

أن جتري بانتظام عملية من خطوتني للتقييم الذاتي:  أصحاب املصلحة املتعددينى الربامج املوجهة قطريًا ويتعني عل  (1)

لتغذية لدى الرجال ( تأثري السياسات واإلجراءات على األمن الغذائي وا2اسات واإلجراءات؛ و)ي( جودة الس0)

 والنساء.

املشار إليها يف هذه الوثيقة مرجعًا ميكن قياس التقدم احملرز واجلودة على أساسه. وهي تتيح جلميع  بادئتوّفر امل  (1)

فرصة احلكم ما إذا كانت إجراءاتهم املقرتحة، وإجراءات اآلخرين، مالئمة وذات الصلة، وأن أصحاب املصلحة 

 .ختضع للمساءلة بشأنها

 ري السياسات واإلجراءات على األمن الغذائي والتغذية على أساس خط قاعدي بفرتات فاصلة منتظمة.ثينبغي تقييم تأ  (1)

 16اخلمسة احملددة يف اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي. بادئجيب أن يتماشى الرصد والتقييم مع امل (01)

راء على صعيد رصد وتقييم السياسات واإلجراءات. إىل بلوغ توافق يف اآلأصحاب املصلحة مجيع جيب أن يهدف  (00)

 لدى عرض التقدم احملرز والدروس املستمدة. أصحاب املصلحة وينبغي التعبري عن اآلراء املتباينة ملختلف 
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 01ملبدأ ا

حترتم  أنناس  وامل الوق  يف االستجابةحتدث الوقاية و أن، لضمان أصحاب املصلحةمجيع  منحتسني املساءلة  -11

 .ةقوق األفراد املتضررين من األزمح

مّت حتديد اإلخفاقات يف املساءلة كأحد أسباب استمرار أوضاع االنعدام احلاد من األمن الغذائي وسوء التغذية يف ظّل 

 وقراطية منقوصة أو غري موجودة.مياألزمات املمتدة حيث غالبًا ما تقوم هيكليات حوكمة ضعيفة ومؤسسات د

 

السياسات واإلجراءات ملعاجلة انعدام تصميم وتنفيذ  عن اآلخرين املسؤولنيأصحاب املصلحة و ماتاحلكو على ينبغي  (0)

 املتضررين.  السكان من للمساءلة نيخاضع واكونيأن األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة 

)مع  تمع املتضررةطوال دورة الربنامج حصول مجيع شرائح اجمل تكفل أن احلكوماتوبصورة خاصة، يتعني على   (2)

التنوع( على املعلومات اليت حتتاجها الختاذ قرارات جوانب أخرى من االعتبار نوع اجلنس والعمر ويف األخذ 

 وسبل معيشتها حياتها على تؤثر اليت القرارات اختاذ يف املشاركةالشرائح  هذهكذلك أن تستطيع  تكفلمستنرية، وأن 

وأن يكون بإمكانها توفري معلومات مرتدة حول املساعدة أو  ،اختاذ مثل هذه القرارات أو تكون ممثلة متثياًل عاداًل لدى

 . ، عن طريق آليات مالئمة ومتاحة لتقديم الشكاوىاخلدمات املقدمة هلا

وينبغي بذل جهود خاصة لضمان محاية األشخاص املتضررين من أي شكل من أشكال االستغالل أو اإليذاء، مبا يف   (3)

داخليًا  بالتساوي على الالجئني واملهجرين وهذا ينطبق من جانب أي شخص مرتبط بتنفيذ االستجابة. ذلك اجلنسي،

 وعلى جمموعات أخرى من السكان.

أصحاب املصلحة واملختلفني ومسؤولياتهم بصورة واضحة يف االسرتاتيجيات أصحاب املصلحة وينبغي أن ُتحّدد أدوار   (1)

 اإلعالن عنها بطريقة متاحة بسهولة للسكان املتضررين. واخلطط الوطنية، وأن يتم املتعددين

 ثري سياساتهم وإجراءاتهم، على حنو فردي ومجاعي.أبالشفافية بشأن تأصحاب املصلحة جيب أن يتمتع مجيع   (1)

 ينبغي إقامة آليات مساءلة أو تعزيزها كما هو مالئم إلنفاذ احلق يف الغذاء يف حاالت األزمة املمتدة.  (1)
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 خطة العمل

 األهداف

 :اختاذها من أجلأصحاب املصلحة يصف هذا القسم اإلجراءات الرئيسية اليت يتوّج  على  -20

  ،استخدام برنامج عمل جلنة األمن الغذائي لتعزيز، وتنفيذ واستعراض السياسات واإلجراءات على املستويات احمللية

 والوطنية، واإلقليمية والعاملية؛

 إجراءات على املستويات احمللية، والوطنية، سياسات واملستمدة من تنفيذ هكذا  التقدم احملرز والدروس تشاطر

 برنامج عمل جلنة األمن الغذائي بصورة دورية على أساس الدروس املستمدة.ثري وفائدة أاستعراض تواإلقليمية والعاملية؛

 اإلجراءات

 ع املستوى برنامج عمل جلنة األمن الغذائي وحشد االلتزام السياسي الرفينشر   

برنامج عمل جلنة األمن الغذائي وتشجيع استخدامه يف وضع وتنفيذ ورصد نشر على أصحاب املصلحة مجيع ُيشّجع  -12

 على املستويات احمللية، والوطنية، واإلقليمية والعاملية. سياسات وإجراءت أكثر فعالية

 

ملستوى داخل احلكومات، واملنظمات الدولية، وشركاء يتطلب حتويل السياسات واإلجراءات التزامًا سياسيًا رفيع ا -13

التابعة اجملموعة االستشارية و مكتب جلنة األمن الغذائي. وينبغي على أصحاب املصلحةالتعاون، والتزامًا من مجيع 

 هلا توجيه عملية حشد هذا االلتزام.

 

ق املهام الرفيع املستوى املعين بأزمة األمن ، من خالل فريأمني عام األمم املتحدةإىل  جلنة األمن الغذائيتطلب  -11

الغذائي العاملي واملمثل اخلاص ألمني عام األمم املتحدة لألمن الغذائي والتغذية، العمل كمناصرين وحمّفزين من أجل: 

من الغذائي ويج الستخدام برنامج عمل جلنة األية يف حاالت األزمة املمتدة؛ والرتذمعاجلة األمن الغذائي والتغ

الستعراض وتعزيز السياسات واإلجراءات؛ وتشجيع اإلندماج يف مبادرات عاملية وإقليمية أوسع نطاقًا؛ والعمل معًا 

 .أصحاب املصلحةيف صفوف رفيع املستوى وعمل على حشد التزام 

 

ّجع على وضع، بدور هام يف الرتويج لتطبيق برنامج عمل جلنة األمن الغذائي، وٌتش منظمات اجملتمع املدنيتضطلع  -11

بدعم من أصحاب شأن آخرين، دليل تنفيذ مبّسط ومواد أخرى متاحة بسهولة من جانب اجملتمعات احمللية 

 األزمة املمتدة.اليت ينتمي إليها السكان املتضررون من واملنظمات 

 

عمل جلنة األمن الغذائي من  ، مع مراعاة املوارد املتاحة، دعم عملية نشر برنامجأمانة جلنة األمن الغذائيُيطلب إىل  -11

خالل تنفيذ اسرتاتيجية االتصال يف جلنة األمن الغذائي. وهذا قد يشمل وضع نسخة سهلة االستخدام، وموجزة 
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لربنامج عمل جلنة األمن الغذائي ومواد االتصال ذات الصلة جيري إنتاجها ونشرها على اجلماهري الرئيسية 

 واملستخدمني احملتملني.

 

 مج عمل جلنة األمن الغذائي لتوجيه سياسات وإجراءات أكثر فعاليةبرناتطبيق 

وإضفاء الطابع  أصحاب املصلحة املتعددينعلى تيسري العمليات الكيانات اإلقليمية و احلكومات الوطنيةُتشّجع  -11

غذائي وسوء املؤسسي عليها، الستعراض ووضع وتنفيذ سياسات وإجراءات وطنية وإقليمية ملعاجلة انعدام األمن ال

 التغذية يف األزمات املمتدة.

 

يف احلاالت املعرضة لألزمات املمتدة واملتأثرة بها، ويف بلدان وهذا يشمل استعراض ووضع وتنفيذ سياسات وإجراءات  -11

أخرى، اليت قد تؤثر سياساتها وإجراءاتها على األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة، مبا يف ذلك التعاون 

 .على الصعيد الدولي املساعدةو

 

وإقليمية  جيب أن يستند تطبيق برنامج عمل جلنة األمن الغذائي العاملي على مبادرات وعمليات واسرتاتيجيات عاملية -11

 ها، ودجمها فيها عند اإلمكان يف حاالت األزمة املمتدة.ذات أهداف مماثلة، ومتلك

 

على تيسري منظمات اجملتمع املدني وكيانات القطاع اخلاص ، ويةاملنظمات الدول، وشركاء التعاونُيشجع  -11

 االستعراضات التشاركية لسياساتهم وإجراءاتهم.

 وفري دعم منّسق تطبيقًا لربنامج عمل جلنة األمن الغذائيت

الطوعية  على دعم اجلهود لألمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية التابعة والوكاالت املتخصصة، شركاء التنميةيشجع  -10

لتنفيذ واستخدام برنامج عمل جلنة األمن الغذائي. وقد يشمل هذا الدعم املنسق التعاون التقين، واملساعدة املالية، 

ها. فيوتنمية القدرات املؤسسية، واقتسام املعارف وتبادل اخلربات، واملساعدة يف السياسات واإلجراءات املرغوب 

عيد احمللي قدر اإلمكان حلاالت األزمة املمتدة، مبا يف ذلك من خالل وينبغي احلصول على هذا الدعم على الص

 التعاون بني بلدان اجلنوب.

 

فرًا على حنو منّسق ومتسق. ويف هذا اوتستوى العاملي موّجهًا من الطلب، ومينبغي أن يكون الدعم التقين من امل -12

ة النظر يف إمكانية املباشرة بوضع وتنفيذ خطة عن اخلصوص، تطلب جلنة األمن الغذائي إىل أمني عام األمم املتحد

 طريق آليات موجودة للتنسيق وإجراءات مشرتكة )من قبيل جملس الرؤساء التنفيذيني وفريق املهام الرفيع املستوى(.
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ولدعم تطبيق برنامج عمل جلنة األمن الغذائي، ينبغي وضع مواد إضافية، من قبيل دليل سهل االستخدام بشأن  -13

ملعايري السارية يف جمال حقوق اإلنسان كما تنطبق على انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف حاالت األزمة املمتدة، ا

وضع سياسات  علىيف جلنة األمن الغذائي أصحاب املصلحة ملساعدة  توجمموعة متاحة من اإلصالحات يف السياسا

 وإجراءات مستنرية وممتثلة للقانون. 

 جلنة األمن الغذائي على السياسات واإلجراءاتثري برنامج عمل أرصد تطبيق وت

على تشاطر الدروس أصحاب املصلحة باالتساق مع نهج جلنة األمن الغذائي إزاء الرصد، ينبغي للجنة أن تشجع  -11

حاب أصوالتجارب املستمدة بشأن تطبيق برنامج عمل جلنة األمن الغذائي وتأثريه على سياسات وإجراءات الدول و

 اآلخرين.املصلحة 

 

وميكن تشاطر إعالنات النوايا الرفيعة املستوى الستخدام برنامج عمل جلنة األمن الغذائي من أجل استعراض،  -11

 مع أصحاب شأن آخرين يف جلنة األمن الغذائي. السياساتو السرتاتيجياتوتعزيز، وتنفيذ ا

 

 تشاطر سياساتهم، وخطط عملهم، وخطوطهم التوجيهية إىل جلنة األمن الغذائي يف أصحاب املصلحة ُيدعى  -11

. على حنو طوعي مع آخرين، وتوفري معلومات مرتدة تبني كيف ساعد برنامج عمل جلنة األمن وغري ذلكالتشغيلية، 

 الغذائي يف توجيه االستعراضات، ووضع السياسات واإلجراءات.

 

 وسوء التغذية والدروس املستمدة من تنفيذ السياسات واإلجراءات صد التقدم احملرز يف معاجلة انعدام األمن الغذائير  

أن يرصدوا التقدم يف معاجلة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف  وأصحاب املصلحة اآلخرين الدوليتعني على  -11

 .1و مبّين يف املبدأ األزمات املمتدة، والدروس املستمدة من تنفيذ السياسات واإلجراءات، كما ه

 

على تشاطر التقدم احملرز يف معاجلة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف األزمات أصحاب املصلحة مجيع ُيشّجع  -11

 .املمتدة، والدروس املستمدة من تنفيذ السياسات واإلجراءات

 

صحاب م على التوافق أل( أن تشجع التوجيه القائ0باالتساق مع نهج جلنة األمن الغذائي إزاء الرصد، ينبغي للجنة ) -11

 حول كيفية رصد التقدم احملرز والدروس املستمدة، مبا يف ذلك املؤشرات لرصد األمن الغذائي والتغذية؛املصلحة 

 ( الرتويج للمجاالت واآلليات على الصعيد العاملي إلتاحة تشاطر التقدم احملرز والدروس املستمدة؛2)

معاجلة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية والدروس املستمدة من تنفيذ  إتاحة جتميع وتشاطر التقدم احملرز يف( 3)

 السياسات واإلجراءات.
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 ستعراض وحتديث برنامج عمل جلنة األمن الغذائيا  

برنامج عمل جلنة األمن الغذائي على حنو دوري وفقًا لالقتضاء، باالستناد إىل الدروس جيب استعراض وحتديث  -11

 ذلك يف النسخ املستقبلية لإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية. املستمدة، وإبراز

 قدرات التنفيذ وتأثريات املوارد

يوصى بالقيام بعدد من أنشطة الدعم على الصعيد العاملي املذكورة أعاله، مبا يف ذلك: إنتاج مواد اتصال ودعم عملية  -10

دعوة الرفيعة املستوى؛ لمع مبادرات عاملية ذات الصلة؛ ودعم ا لتواصلنة األمن الغذائي؛ وانشر برنامج عمل جل

وتيسري الدعم الفين واملالي املنسق من املستوى العاملي؛ وتسهيل التشاطر العاملي للدروس املستمدة؛ واستعراض برنامج 

 عمل جلنة األمن الغذائي على أساس الدروس املستمدة.

 

أمانة جلنة األمن ، جيب أن تنظر املوارد املتاحةب ورهنًاور يف تنفيذ أنشطة الدعم. بدأصحاب املصلحة مجيع يضطلع  -12

، واملنظمات الدولية مقرا هلا روما اليت تتخذ من( استكشاف القدرات التكميلية القائمة يف الوكاالت 0يف: ) الغذائي

( تقييم املوارد الضرورية 2ة، و)يف جلنة األمن الغذائي لدعم خمتلف األنشط وأصحاب املصلحة اآلخريناألخرى 

 لقدرات إضافية، حسب الضرورة.

 

املوارد املتاحة، وباالتساق مع نهج جلنة األمن الغذائي إزاء الرصد، أن ب رهنًا، أمانة جلنة األمن الغذائييتعني على  -13

نة األمن الغذائي لنشر يف جلأصحاب املصلحة تطلع جلنة األمن الغذائي على حنو دوري على اإلجراءات اليت يتخذها 

 برنامج عمل جلنة األمن الغذائي، وتطبيقه، وتوفري الدعم الستخدامه، ورصده، واستعراضه، وحتديثه. 
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 احلواشي النهائية

                                                 
يف ظّل  وسوء التغذيةملعاجلة األمن الغذائي  إطار عمليف العنوان من "برنامج عمل ملعاجلة انعدام األمن الغذائي يف ظّل األزمات املمتدة" إىل " هذا التغيري املقرتح 1

القرتاح التوصيات واملعلومات األزمات املمتدة" يبقى موضوعًا تنظر فيه جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بربنامج عمل جلنة األمن الغذائي. ويعكس هذا ا

جتدر اإلشارة إىل أن أي تغيري يف عنوان هذا العمل ميكن إقراره  كذلكيف جلنة األمن الغذائي خالل العملية التشاورية. أصحاب املصلحة املرجتعة الواردة من 

لعاملي املشورة بشأن اإلجراءات الصحيحة لطلب إقرار تغيري العنوان يف رمسيًا فقط من جانب جلنة األمن الغذائي العاملي. وسوف تقدم أمانة جلنة األمن الغذائي ا

 واقرتاحه من جانب جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بربنامج عمل جلنة األمن الغذائي. هحال مّت االتفاق على تغيري
2
التاسعة  يف دورتها ، وافقت اللجنة2102عام ويف الغذائي العاملي.  يشكل برنامج عمل جلنة األمن الغذائي العاملي جمال العمل الرئيسي للجنة األمن  

لصياغة جدول األعمال ملعاجلة انعدام األمن الغذائي يف ظّل األزمات املمتدة، مع البناء كما هو أصحاب املصلحة على عملية تشاورية مشلت مجيع والثالثون 

برنامج عمل جلنة األمن الغذائي العاملي جمموعة عمل وقد وضعت   .CFS 2012/39/7يف  ائي العامليذغمالئم على العناصر اليت مّت توفريها يف جلنة األمن ال

، بدعم من فريق الدعم التقين 2101ب آوأغسطس/ 2103يف جلنة األمن الغذائي العاملي عقدت اجتماعًا يف يوليو/متوز  املصلحةمفتوحة العضوية تضم أصحاب 

، ويستفيد من نتائج منتدى 2101ج عمل جلنة األمن الغذائي العاملي على عمل تقين يساهم يف حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل وأمانة اللجنة. ويستند برنام

. ويستند برنامج 2102يلول أرب/اخلرباء الرفيعي املستوى التابع للجنة واملعين بانعدام األمن الغذائي العاملي يف ظّل األزمات املمتدة، الذي انعقد يف روما يف سبتم

. ومّتت 2101وأبريل/نيسان  2103عمل جلنة األمن الغذائي العاملي على عملية مشولية من التشاورات واملناقشات االلكرتونية جرت بني أبريل/نيسان 

عاملي. وٌعقدت مشاورة عاملية بشأن املسودة صفر استضافة أربع مناقشات إلكرتونية للمساعدة يف توفري املعلومات للمسودة صفر لربنامج عمل جلنة األمن الغذائي ال

. وضمت املشاورات ممثلني عن احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة، ومنظمات 2101، ومشاورة إلكرتونية يف مايو/أيار 2101يف أديس أبابا يف أبريل/نيسان 

ات يف القطاع اخلاص ومؤسسات خريية خاصة، ومؤسسات مالية دولية اجملتمع املدني ومنظمات غري حكومية، ومؤسسات البحوث الزراعية الدولية، ومجعي

  .2101أكتوبر/تشرين األول  01وإقليمية. وقد أقّرت جلنة األمن الغائي العاملي املبادىء يف دورتها احلادية واألربعني يف 
)املتاح على العنوان:  2101مع اإلقرار أن املنهجية املعتمدة يف التقرير عن حالة انعدام األمن الغذائي يف عام  3

http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf)  عايري املمكنة القابلة للقياس، وأن القائمة الواردة ليست استخدمت ثالثة من عدد من امل

 نت املتصلة بربنامج عمل جلنة األمن الغذائي العاملي، املرفق دال "املسرد" ملزيد من املعلومات.رزمة املوارد على االنرت انظرنهائية. 
. متاح على املوقع: 2103يونيو/حزيران ، UNHCR Global Trends in persons of concern to UNHCR at mid-yearمثاًل  انظر  4

http://www.unhcr.org/52af08d26.html 
 العائالت يف الساحل عام وفقًا ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(، إن كلفة استباق غزو اجلراد الذي هّدد سبل املعيشة واألمن الغذائي لدى ماليني 5

ضافًة إىل باإل. 2111-2113يف املائة من كلفة الرّد على أزمة مماثلة يف الفرتة  2أقل من  -كييرماليني دوالر أم 1، ومعاجلته علو حنو استباقي بلغت 2103

نها فعالة من حيث الكلفة وفقًا للبحوث اليت طلبتها إدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة، بّينت اإلجراءات املبكرة ملعاجلة اجلفاف يف كينيا وإثيوبيا أوذلك، 

. كما أظهرت حبوث إضافية قام بها البنك الدولي أن حتسني نظم اإلنذار املبكر يف البلدان النامية ال ئابة التقليدية حلاالت الطوارثالث مرات أكثر من االستج

 .مرة أعلى من اإلنفاق األولي يف االستثمارات 31يساعد فقط يف إنقاذ األرواح إمنا تدّر أيضًا منافع مالية هي 
لعاملي بالتفاوض بشأن رزمة املوارد عرب االنرتنت ووضعتها أمانة اللجنة، بدعم من فريق الدعم التقين التابع لربنامج عمل جلنة مل تقم جلنة األمن الغذائي ا 6

 األمن الغذائي العاملي، بغية توفري مواد مرجعية ملرافقة برنامج العمل.
 األمساك ومصايد األراضي حليازة املسؤولة باإلدارة املتعلقة الطوعية التوجيهية اخلطوط" ذلك يف مبا األماكن، من عدد يف نطاقها ووسع املبادئ هذه ُبحثت 7

)متاح على املوقع:  العاملي الغذائي األمن جلنة عليها صادقت اليت" الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات

rg/docrep/016/i2801e/i2801e.pdfwww.fao.ohttp://.) 
 A/RES/58/114 الوثيقة وتؤيد ؛(0110)املعتمدة عام  واحلياد التحيز وعدم اإلنسانية A/RES/46/182 املتحدة لألمم العامة اجلمعية وثيقة تؤيد 8

 دىء واحرتامها ضمن إطار املساعدة اإلنسانية. وقد أّكدت اجلمعية العامة مرارًا على أهمية تعزيز هذه املبا .(2111)املعتمدة عام  االستقالل
(، إن اإلشارة إىل صغار منتجي األغذية أو املزارعني األسريني تشمل املزارعني 2111متاشيًا مع الفئات احملّددة يف وثيقة إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي ) 9

رعاة/الرعويني، والسكان األصليني، واملعدمني، والفقراء يف املناطق احلضرية، والنساء الصغار، والعاملني يف الزراعة واألغذية، والصيادين احلرفيني، وال

 والشباب.

http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf
http://www.unhcr.org/52af08d26.html
http://www.unhcr.org/52af08d26.html
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
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اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين )متاح على:  انظر 10

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/y7937e/y7937e00.pdf) 
 01املرجع ذاته، الفقرة   11
 ، والتعليقات عليها.0111والربوتوكولني اإلضافيني لعام  0111تتألف بصورة رئيسية من اتفاقيات جنيف األربعة لعام   12

 
  humanitarianprinciples_eng_June12.pdf-https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM انظر 13

السلطات احمللية، والقادة الوطنيون الرئيسيون، من بني آخرين: احلكومات الوطنية )مبشاركة وزارات خمتلفة(، والربملانات، وأصحاب املصلحة يشمل   14

شركات التقليديون، ومنظمات صغار منتجي األغذية وغريها من منظمات اجملتمع املدني واملنظمات األهلية، وجمموعات النساء والشباب، ومجعيات ال

 واملؤسسات.
15

 واجلهات املاحنة، واملؤسسات، والصناديق.يشمل شركاء التعاون، من بني آخرين: الدول، واملنظمات احلكومية الدولية، ومؤسسات التمويل،   
16

، تعلن أن املبادىء اخلمسة اليت جيب أن 11، ص.2103النسخة الثانية من اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية، أكتوبر/تشرين األول   

شارة خاصة إىل اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن تطبق على نظم الرصد واملساءلة هي: )أ( جيب أن تقوم مستندة على حقوق اإلنسان، مع إ

أصحاب املصلحة الغذائي الوطين؛ )ب( جيب أن متّكن صانعي القرارات من اخلضوع للمساءلة؛ )ج( جيب أن تكون تشاركية وأن تضم تقييمات تعين مجيع 

سطة، إمنا شاملة، ودقيقة، وحسنة التوقيت ومفهومة للجميع، مع مؤشرات مقسمة واملستفيدين، مبا يف ذلك األكثر عرضًة للخطر؛ )د( جيب أن تكون مب

تشري إىل التأثري والعملية والنتائج املتوقعة؛ )هـ( ال جيب أن تنسخ النظم القائمة، إمنا أن تستند عوضًا عن ذلك و وغري ذلك.حسب اجلنس، والعمر، واإلقليم، 

ع قية وتعزيزها )متاح على املوعلى القدرات اإلحصائية والتحليلية الوطن

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1213/gsf/GSF_Version_2_EN.pdf.) 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/y7937e/y7937e00.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/y7937e/y7937e00.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1213/gsf/GSF_Version_2_EN.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1213/gsf/GSF_Version_2_EN.pdf

