
CFS 2021/47/Inf.16 December 2020 
 

 
 

  www.fao.orgعلى موقع املنظمة  واثئقالميكن االطالع على 

NE738/A 

A 

  

 جلنة األمن الغذائي العاملي
 واألربعون  السابعةالدورة 

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021فرباير/ شباط  8-11

 بشأن األمن الغذائي والتغذية جلنة األمن الغذائي العاملي إطار عمل
 األزمات املمتدة يف ظل  

 
 احملتوايت 

 الصفحات
 3 .......................................................................................... مقد مة -أوًل 

 3 ........................................................... األساسية واألساس املنطقي املعلومات -ألف
 4 ...................................................................................... اهلدف -ابء

 4 ...................................................................................... الغرض -جيم
 5 .............................................................................. الطبيعة والنطاق -دال
 5 ............................................................................ أصحاب املصلحة -هاء

 6 ............................... مبادئ العمل لتحسني األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة  -ااثنيً 
 7 ................................................................................................ 1 املبدأ
 8 ................................................................................................ 2 املبدأ

 9 ................................................................................................ 3املبدأ 

http://www.fao.org/


CFS 2021/47/Inf.16 2 

 

 9 ................................................................................................ 4املبدأ 
 10 ............................................................................................... 5املبدأ 
 11 ............................................................................................... 6املبدأ 
 12 ............................................................................................... 7املبدأ 
 13 ............................................................................................... 8املبدأ 
 14 ............................................................................................... 9املبدأ 
 14 ..............................................................................................10املبدأ 

 15 ..................................................................................................................... 11املبدأ 
 16......................................................................... النشر والتطبيق والتعل م -ااثلثً 

 17 .................................................................................... اخلتامية املالحظات
  



3 CFS 2021/47/Inf.16 

 

 مقدمة -أوًل 
 

 1املعلومات األساسية واألساس املنطقي -ألف
 
السادسة والثالثني ويف إطار اجلهود العاملية واإلقليمية والوطنية وافقت جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة(، يف دورهتا   -1

الرامية إىل القضاء على اجلوع وسوء التغذية، على أّن حاالت األزمات املمتدة تتطّلب اهتماماً خاصاً، وأّن عمليات االستجابة 
 لسياقات اإلمنائية اخلالية من األزمات. تقتضيها األزمات القصرية األجل أو ا   الت   املناسبة هلذه السياقات ختتلف عن تلك 

 
  ، 2ال يوجد تعريف متفق عليه دولياً  وتشمل األزمات املمتدة حاالت من األزمات املمتدة أو املتكررة. ويف حني -2

تشمل جتليات األزمات املمتدة، من بني مجلة أمور أخرى: تعطيل سبل كسب العيش ونظم األغذية؛ وتزايد معدالت املرض  
ويعترب انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية )التقّزم واهلزال ونقص الوزن ونقص املغذايت . 3يات؛ وزايدة حاالت النزوح والوف

 الدقيقة على سبيل املثال( أكثر التجليات خطورًة وشيوعاً. 
 
كوارث الطبيعية ولئن كانت كل أزمة ممتدة ختتلف عن غريها، فإن مزجيا من النـزاعات واالحتالل واإلرهاب وال -3

من صنع اإلنسان والضغوط على املوارد الطبيعية وتغري املناخ وعدم املساواة وانتشار الفقر واحلوكمة غالباً ما  هي  وتلك الت  
 يشكل األسباب الكامنة وراء انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية يف ظل األزمات املمتدة.

 
توافر األغذية والوصول إليها واستقرارها واستخدامها،   -بعة لألمن الغذائيوتؤثر األزمات املمتدة يف األبعاد األر  -4

ويف الوضع التغذوي لعدد كبري من األشخاص. كما أهنا ترهق كاهل القدرات واملوارد احمللية والوطنية والدولية، وتتطلب  
االقتصادية    -بعاد الثالثة للتنمية املستدامة  اختاذ سياسات وإجراءات تتسم مبزيد من الفعالية والكفاءة، وأتخذ يف االعتبار األ

واالجتماعية والبيئية. وقد تشمل التحدايت احملددة اخلاصة مبعاجلة انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية يف ظل األزمات  
 املمتدة ما يلي: 

 
اء كاف يف سياق األمن  احرتام حقوق اإلنسان ومحايتها وتشجيعها وتيسريها، مبا يف ذلك اإلعمال املطرد للحق يف غذ  •

 من اتفاقيات جنيف، على احرتام القانون اإلنساين الدويل وضمان احرتامه؛   1الغذائي الوطين، والعمل، وفقا للمادة  
 الوصول إىل السكان املتضررين يف مجيع أنواع حاالت األزمات املمتدة؛  •
 مجع املعلومات والبياانت؛ •
 التنسيق والتعاون الفعاالن، واالتساق يف ما بني مجيع أصحاب املصلحة؛ •
 امللكية القطرية واملشاركة وأتييد أصحاب املصلحة واملساءلة؛  •
 وتكييفها؛ استحداث آليات متويل وختطيط فعالة  •
وضع سياسات وإجراءات قصرية ومتوسطة وطويلة األجل وتنفيذها وإدماجها من أجل النهوض بسبل كسب   •

 العيش القادرة على الصمود وبنائها، وتعزيز نظم األغذية احمللية؛
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 معاجلة عدم املساواة بني اجلنسني، مع إيالء اهتمام خاص إىل االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات؛ •
 ة احتياجات األشخاص النازحني داخليا والالجئني واجملتمعات احمللية املضيفة.تلبي •

 
وقد تنطوي أزمة ممتدة على أثر واسع النطاق أو قد تقتصر على منطقة جغرافية معينة لدولة ما، أو إقليم ما، وقد   -5

ا، إحدى بوجود أشخاص انزحني داخليً ال تؤثر على مجيع السكان. وقد تشكل التحركات السكانية الكبرية، الت قد تتميز  
مساهتا. وتؤثر األزمات املمتدة يف الرجال والنساء بطريقة خمتلفة. كما قد يكون لألزمات املمتدة جوانب وأتثريات دولية 
وإقليمية وعابرة للحدود، مبا يف ذلك وجود الجئني، حسب ما هو حمّدد ومعرتف به مبوجب القانون الدويل املطبق، يعيشون 

  غالب األحيان يف حاالت جلوء ممتدة. يف
 
وُتربز األدلّة وعمليات التقييم أّن السياسات واإلجراءات الرامية إىل تلبية االحتياجات الغذائية الفورية وغريها من   -6

ام االحتياجات األساسية ينبغي أن تقرتن بسياسات وإجراءات واستثمارات طويلة األجل ملعاجلة األسباب الكامنة النعد
 األمن الغذائي ونقص التغذية، ودعم القدرات واألولوايت احمللية وبناء سبل كسب عيش ونظم غذائية قادرة على الصمود. 

 
وميكن أن تشمل األسباب الرئيسية إلمكانية فشل بعض السياسات واإلجراءات الت تعاجل انعدام األمن الغذائي   -7

ي: أوجه الضعف املفاهيمية والتشغيلية؛ واالنقسامات السياساتية واملؤسسية بني  وسوء التغذية يف ظّل األزمات املمتدة ما يل
الُنهج اإلنسانية واإلمنائية؛ وضعف القدرات املؤسسية واحلوكمة؛ وسوء فهم سياقات حمددة؛ والتحليل غري املالئم؛ وتقويض 

تقدمي املساعدة؛ واملشاركة السياسية واالستثمار  القدرات واألولوايت احمللية بفعل تدخالت موّجهة من اخلارج؛ والتأخري يف  
غري املستمرين؛ واالفتقار إىل االلتزام بدعم صغار منتجي األغذية، واجملتمعات احمللية املهّمشة واملستضعفة، واملساواة بني  

 اجلنسني؛ وعدم إيالء االهتمام الكايف للفساد واملصاحل الذاتية التجارية والسياسية واملؤسسية. 
 

 اهلدف -ءاب
 
يتمّثل اهلدف العام إلطار العمل ملعاجلة األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة )املشار إليه ابعتباره   -8

اإلطار( يف حتسني األمن الغذائي والتغذية للسكان املتضررين من األزمات املمتدة أو املعرضني خلطر مواجهتها، بطريقة  
 الكامنة، مبا يساهم ابلتايل يف اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي الوطين.تعاجل األسباب 

 
 الغرض -جيم

 
لتحقيق هذا اهلدف، يسعى هذا اإلطار إىل حشد التزام سياسي رفيع املستوى وتعزيز عمليات منّسقة تتسم بتعدد  -9

، إلثراء السياسات واإلجراءات الرامية املستخلصةز وتبادل الدروس أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك استعراض التقّدم احملر 
إىل احلؤول دون ظهور انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف حاالت األزمات املمتدة، والتخفيف من حدهتا والتصدي هلا 

 والرتويج للتعايف املبكر منها.
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تساعد أصحاب املصلحة يف حتسني األمن الغذائي والتغذية وحيدد هذا اإلطار املبادئ واإلجراءات الت ميكن أن   -10
 يف ظل األزمات املمتدة. 

 
 الطبيعة والنطاق -دال

 
 هذه الوثيقة طوعية وغري ملزمة. -11
 

وينبغي تفسري هذا اإلطار وتطبيقه مبا يتماشى مع االلتزامات القائمة مبوجب القانون الوطين والدويل ومع إيالء   -12
ب لاللتزامات الطوعية مبوجب الصكوك اإلقليمية والدولية السارية. وال يتضمن اإلطار ما ينبغي تفسريه على  االعتبار الواج

 أنه حيّد أو يقّوض أي التزامات قانونية قد تقع على عاتق دولة ما مبوجب القانون الدويل. 
 

 مات مبوجب القانون الدويل. اطنية، وااللتز وينبغي تفسري هذه الوثيقة وتطبيقها وفقا للنظم واملؤسسات القانونية الو  -13
 

وخطة   مبادئ ويقر هذا اإلطار ابلقيود الت ينطوي عليها العديد من السياسات واإلجراءات القائمة، ويعرض  -14
 لتحسني األمن الغذائي والتغذية يف حاالت األزمات املمتدة.

 
يلي: احرتام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل؛ وكرامة  وتتمثل القّيم الشاملة الت يقوم عليها اإلطار يف ما  -15

اإلنسان؛ وعدم التمييز؛ واملساواة والعدالة؛ ومراعاة الفوارق بني اجلنسني واملساواة بينهما؛ والنهج الشامل واملستدام؛ 
فاقم التجليات أو التحدايت والتشاور واملشاركة؛ وسيادة القانون؛ والشفافية؛ واملساءلة. وابإلضافة إىل ذلك، تفادي ت

 احملددة أو األسباب الكامنة وراء األزمات املمتدة.
 

ويسعى اإلطار إىل تعزيز اتساق السياسات مبا يتماشى مع اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق  -16
اعدة اإلنسانية والتنمية األمن الغذائي الوطين، عن طريق تشجيع تنسيق السياسات واإلجراءات املتخذة يف جماالت املس

 وحقوق اإلنسان.
 

 أصحاب املصلحة -هاء
 

يستهدف هذا اإلطار مجيع أصحاب املصلحة الذين قد يضطلعون بدور يف حتسني األمن الغذائي والتغذية أو  -17
األمن الغذائي والتغذية.  التأثري فيهما يف األزمات املمتدة. وتتحمل الدول على وجه اخلصوص املسؤولية الرئيسية عن تعزيز 

 خرى ودون أي ترتيب معني، ما يلي:ويشمل املستخدمون املستهدفون اآلخرون، ضمن جهات أ
 

 املؤسسات العامة والسلطات احمللية؛ •
 اجلهات الفاعلة يف جماالت السياسة وحفظ السالم وبناء السالم؛  •
 السلطات التقليدية؛ •
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 ليمية؛املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلق •
 املؤسسات املالية واجلهات املاحنة واملؤسسات والصناديق؛   •
 منظمات اجملتمع املدين؛ •
 منظمات البحوث واجلامعات ومنظمات اإلرشاد؛  •
 كياانت القطاع اخلاص؛  •
 ومنظماهتم؛   4املزارعون واملزارعون األسريون، وال سيما أصحاب احليازات الصغرية •
 املتضررين؛ اجملتمعات احمللية وأفراد السكان  •
 منظمات املستهلكني. •

 
 مبادئ العمل لتحسني األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة - ااثنيً 

 
هتدف مبادئ العمل إىل توجيه عمليات وضع السياسات واإلجراءات الرامية إىل حتسني األمن الغذائي والتغذية  -18

 يف حاالت األزمات املمتدة، وتنفيذها ورصدها.  
 

وينبغي أن يتواءم تفسري هذه املبادئ وتطبيقها مع السياقات اخلاصة واالحتياجات احملددة جلميع األفراد املتضررين   -19
 السكان املعرضني للخطر واألشخاص الذين يعيشون يف أوضاع هشة. و 
 

وتعرض هذه املبادئ وصفا لكيفية معاجلة التجليات احلرجة النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية وبناء القدرة  -20
 5و 4و 3املبادئ (، بشكل يتكّيف مع التحدايت احملددة هلذه احلاالت )2و 1على الصمود يف األزمات املمتدة )املبدآن 

 (. 11و 10و 9تفادى تفاقم األسباب الكامنة ويساهم يف حّلها حيث تتوافر فرص ذلك )املبادئ ي(، و 8و 7و 6و
 

 معاجلة التجليات احلرجة وبناء القدرة على الصمود
 

ومنسقة تنسيقا جيدا ملعاجلة من األمهية مبكان، يف ظل األزمات املمتدة، النهوض بربامج إنسانية وإمنائية متماسكة   -21
انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية، وإلنقاذ األرواح وبناء القدرة على الصمود. وتساعد املساعدات اإلنسانية على تلبية 
االحتياجات احلادة من أجل إنقاذ األرواح والتخفيف من املعاانة واحلفاظ على الكرامة اإلنسانية ومحايتها. وتعزز القدرة 

الصمود على احتواء الكوارث اإلنسانية واألزمات والضغوط طويلة األجل وعلى التأهب هلا ومنعها. وتسهم أيضا يف   على
تكييف سبل العيش والنظم الغذائية وحتوهلا، مبا يؤدي إىل املضي قدما على طريق للخروج من حالة األزمات املمتدة. ويشدد  

إنتاجية زراعة أصحاب احليازات الصغرية واالقتصاد األوسع نطاقا، وهي مسائل    هذا النهج على متكني املرأة، ابإلضافة إىل
غالبا ما يتم إمهاهلا يف عمليات االستجابة لألزمات املمتدة. وابلنظر إىل شدة نقص التغذية يف هذه احلاالت، فإن 

يفة واملهمشة، فضال عن األشخاص  االحتياجات التغذوية ألفراد السكان املتضررين أو املعرضني للخطر، واجملموعات الضع
 الذين يعيشون يف أوضاع هشة، تستفيد أيضا من تركيز خاص. 
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 1املبدأ  
 

 تلبية الحتياجات اإلنسانية الفورية وبناء سبل كسب عيش قادرة على الصمود   -22
 

 خالل ما يلي: مواءمة السياسات واإلجراءات اإلنسانية واإلمنائية وتعزيز القدرة على الصمود، وذلك من  
 

االستجابة مبرونة للحاالت املتغرّية على أساس تقييم االحتياجات والضعف، وأهداف مشرتكة تقودها البلدان،  ( 1)
 وفهم شامل للمخاطر ونظم سبل كسب العيش؛  

تعزز    تنسيق اإلجراءات، مبا يف ذلك من خالل اآلليات املوجودة، الت تدعم السياسات واإلجراءات الوطنية الت ( 2)
 األمن الغذائي والتغذية؛ 

فهم القدرات واملعارف واملمارسات واخلربات القائمة لألسر واجملتمعات احمللية املتضررة كمنطلق للسياسات   ( 3)
 واإلجراءات، واستخدامها ودعمها؛  

بشكل  تقدمي مساعدات إنسانية غذائية ويف جمال سبل كسب العيش آمنة وكافية ومناسبة من حيث التوقيت ( 4)
مرن ويتماشى مع املعتقدات والثقافة والتقاليد والعادات الغذائية وأفضليات األفراد، وابلتنسيق مع مجيع 

 أصحاب املصلحة؛
تشجيع املشرتايت احمللية واستخدام املنظمات احمللية يف تنفيذ الربامج اخلاصة ابملساعدات الغذائية اإلنسانية   ( 5)

 االقتصادي والتنمية؛ وسبل كسب العيش لدعم االنتعاش 
تشجيع السياسات واإلجراءات الرامية إىل تعزيز استدامة النظم الغذائية احمللية، وتعزيز إمكانية الوصول إىل املوارد   ( 6)

 اإلنتاجية وإىل األسواق اجملزية واملفيدة ألصحاب احليازات الصغرية؛
املتغرية، مبا يف ذلك التمدن، على األمن الغذائي  فهم آاثر حاالت النزوح الداخلي املمتد وأمناط االستيطان ( 7)

 والتغذية، ودعم تكيف سبل كسب العيش وحتوهلا؛ 
يف جمايل األمن الغذائي والتغذية، وإجياد  املضيفني  معاجلة االحتياجات الفورية والطويلة األجل لالجئني والسكان   ( 8)

 الالجئني إىل أماكن منشئهم حيثما ميكن ذلك؛ حلول دائمة، مبا يف ذلك من خالل تيسري عودة 
دعم برامج احلماية االجتماعية املالئمة واملستدامة، مبا يف ذلك من خالل شبكات األمان القابلة للتوقع واملوثوقة  ( 9)

 والقابلة للقياس بسرعة للتخفيف من حدة خماطر األمن الغذائي والتغذية وإدارهتا؛
لشامل وغري التمييزي واملستدام إىل اخلدمات األساسية ذات الصلة، مثل التعليم والصحة  تعزيز إمكانية الوصول ا (10)

 ومياه الشرب املأمونة والصرف الصحي؛ 
دعم االستثمارات الرشيدة الت ختلق الفرص االقتصادية ابلنسبة إىل أصحاب احليازات الصغرية، ال سيما النساء   (11)

السكان املتضررين واملعرضني للخطر، واجملموعات الضعيفة واملهمشة،   والشباب يف الريف، إضافة إىل أفراد
 واألشخاص الذين يعيشون يف حاالت هشة؛ 
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االستثمار يف االسرتاتيجيات اخلاصة ابلوقاية والتأهب واحلد من اآلاثر واحلد من خماطر الكوارث وتعزيزها من   (12)
 من حيث التكلفة؛أجل تنظيم عمليات استجابة يف الوقت املناسب وفعالة 

ها، مبا يف ذلك على مستوى اجملتمع احمللي والصعيدين الوطين ء االحتياطيات الغذائية أو تعزيز النظر يف إنشا (13)
 واإلقليمي وفقا لاللتزامات الدولية، حيثما ينطبق ذلك؛

الل أساليب التحويالت تيسري الوصول إىل األسواق ابلنسبة إىل الفئات الضعيفة واملهمشة، مبا يف ذلك من خ (14)
النقدية والقسائم، أو حلول أخرى تكون مكيفة مع الظروف احمللية، وتستند إىل حتليل دقيق للمخاطر 

 واالحتياجات احمللية.
 

 2املبدأ  
 

 الرتكيز على الحتياجات التغذوية -23
 

واجملموعات الضعيفة واملهمشة، وكذلك حتسني احلالة التغذوية ألفراد السكان املتضررين واملعرضني للخطر،  
 األشخاص الذين يعيشون يف حاالت هشة، يف اآلجال القصرية واملتوسطة والطويلة، وذلك من خالل:

 
إيالء اهتمام خاص لالحتياجات التغذوية خالل األايم األلف األوىل بعد احلمل، واحتياجات النساء احلوامل،   ( 1)

اب، واملراهقات، والرضع، واألطفال دون سن اخلامسة، وكبار السن،  واملرضعات، والنساء يف سن اإلجن
 واألشخاص املعاقني؛ 

دعم السياسات واإلجراءات اخلاصة ابلتغذية، وال سيما الرضاعة الطبيعية اخلالصة حىت ستة أشهر، حيثما أمكن   ( 2)
التكميلية املناسبة؛ والتغذية املثلى ذلك، ومواصلة الرضاعة الطبيعية حىت سنتني من العمر وما بعدمها، مع التغذية  

للرضع واألطفال الصغار؛ وإاتحة الوصول إىل املغذايت الالزمة من خالل النظم الغذائية املتنّوعة والصحية؛  
والتكميل ابملغذايت الدقيقة أو إثراء األغذية ابملغذايت؛ وتوفري أغذية ومياه شرب مأمونة ومرافق صرف صحي 

 ات النظافة والرعاية اجليدة؛ واإلدارة القائمة على اجملتمع احمللي لنقص التغذية احلاد؛مناسبة؛ وتعزيز ممارس
تنفيذ السياسات واإلجراءات املراعية للتغذية واملراعية للمساواة بني اجلنسني عرب القطاعات، مبا يف ذلك  ( 3)

فة والصرف الصحي واحلماية القطاعات املتعّلقة بنظم األغذية والزراعة وسالمة األغذية والصحة والنظا
 االجتماعية والتعليم؛

 إدراج أهداف ومؤشرات ذات صلة ابلتغذية يف سياسات وبرامج األمن الغذائي والزراعة؛  ( 4)
 استخدام وتعزيز نظم الرعاية الصحية األولية واحمللية لتحسني احلالة التغذوية ومعاجلة نقص التغذية؛ ( 5)
املتعلقة بسالمة األغذية على امتداد كامل السلسلة الغذائية من اإلنتاج إىل   تعزيز السياسات واإلجراءات ( 6)

 االستهالك بطرق متنع التلوث واألمراض الت تنقلها األغذية أثناء األزمات املمتدة؛
تعزيز القدرات واملشاركة الفعالة للمنظمات احمللية ملنتجي األغذية واملستهلكني لتحسني سالمة األغذية يف   ( 7)

 األزمات املمتدة.
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 التكيف مع حتدايت حمددة
 

نظرا إىل التجزؤ والتعقيد وانعدام األمن الغذائي، تتعاظم بعض التحدايت يف األزمات املمتدة، مما يعيق اجلهود   -24
ف حتتاج إىل التكيديد الرتكيز أو الرامية إىل حتسني األمن الغذائي والتغذية. وقد تتطلب السياسات واإلجراءات املتخذة جت

 مع الظروف احملددة لألزمات املمتدة.
 
 3املبدأ  
 

  الوصول إىل السكان املتضررين  -25
 

 التمكن من تقدمي املساعدات الغذائية والتغذوية والدعم لسبل كسب العيش، وذلك من خالل:  
 

تشجيع وتيسري الوصول السريع واآلمن واحلر إىل اجملتمعات احمللية املتضررة من أجل تقدمي مساعدات غذائية ويف  ( 1)
من هي جمال سبل كسب العيش يف مجيع حاالت النزاع أو االحتالل أو اإلرهاب أو الكوارث الطبيعية والت 

 صنع اإلنسان؛
 د وعدم االحنياز واإلنسانية واالستقاللية لتشجيع إمكانية الوصول وتيسريها؛  اتباع املبادئ اإلنسانية املتمثلة يف احليا ( 2)
 يقدمون املساعدات اإلنسانية والدعم لسبل كسب العيش؛ الذين تعزيز سالمة وأمن األشخاص  ( 3)
لعيش،  دعم تطوير التكنولوجيات املناسبة واستخدامها لتيسري تقدمي املساعدات اإلنسانية ويف جمال سبل كسب ا ( 4)

 مبا يف ذلك ابلنسبة إىل احلاالت احلادة الت يستحيل فيها االقرتاب فعليا من األشخاص؛ 
االمتناع عن اختاذ تدابري أحادية اجلانب ال تتماشى مع القانون الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة، وتعرض   ( 5)

 ؛ 1996عام األمن الغذائي والتغذية للخطر، كما ينص على ذلك إعالن روما ل
 سيلة للضغط السياسي أو االقتصادي.عدم استخدام األغذية كو  ( 6)

 
 4املبدأ  
 

 محاية املتضررين من األزمات املمتدة أو املعرضني خلطرها -26
 

السعي إىل ضمان محاية املتضررين أو املعرضني للخطر يف األزمات املمتدة، والتأكيد على أمهية احرتام التزامات  
 اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل حسب االقتضاء، من خالل:حقوق 

 
تعزيز سالمة وكرامة األفراد املتضررين والسكان املعرضني للخطر واجملموعات الضعيفة واملهمشة، فضال عن  ( 1)

األشخاص الذين يعيشون يف حاالت هشة للسماح هلم ابحلصول على املساعدات األساسية وأتمني سبل 
 كسب عيشهم؛
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احلماية من مجيع أشكال العنف القائم على نوع اجلنس واالستغالل واالعتداء اجلنسيني، وال سيما ابلنسبة إىل   ( 2)
 وارد لتلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية؛  املالالجئني والنازحني داخليا، إلاتحة الوصول اآلمن إىل 

من اتفاقيات جنيف، مبا يف ذلك تلك   1ا للمادة مها وفقً احرتام أحكام القانون اإلنساين الدويل، وضمان احرتا ( 3)
 اجملسدة يف اتفاقيات جنيف وبروتوكوالهتا اإلضافية حسب االقتضاء؛

 تعزيز محاية الشعوب األصلية املتضررة من األزمات املمتدة أو املعرضة خلطرها؛  ( 4)
مبوجب القانون الدويل من أجل حتقيق اإلعمال املطرد وتراعي الدول متاما التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان  ( 5)

 للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين؛
ينبغي للدول األطراف املشاركة يف النزاعات، وغريها من أصحاب املصلحة النظر يف كيف ميكن لسياساهتا   ( 6)

دان األخرى املتضررة من األزمات املمتدة والنظر وإجراءاهتا أن تؤثر يف األمن الغذائي والتغذية يف األقاليم والبل
 يف اختاذ اإلجراءات املناسبة ذات الصلة؛ 

ينبغي للدول، بدعم من منظومة األمم املتحدة واملساعدة والتعاون الدوليني عند االقتضاء، ضمان األمن الغذائي  ( 7)
 نية الدولية ذات الصلة؛والتغذية لالجئني يف أراضيها وفقا اللتزاماهتا مبوجب الصكوك القانو 

ينبغي للسياسات واإلجراءات أن تركز على السكان وأن تكون متسقة مع الصكوك الدولية ذات الصلة على   ( 8)
يف سياق األمن الغذائي  النحو الوارد يف "اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كافٍ 

 ا، شأهنم شأن األشخاص اآلخرين؛الوطين"، وقابلة للتطبيق ابلتساوي على الالجئني واملشردين داخليً 
استخدام التوجيهات يف جمال السياسات الصادرة عن جلنة   األخرى ينبغي للدول وجمموعات أصحاب املصلحة  ( 9)

اصة هبا، مبا يف ذلك "مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي األمن الغذائي يف وضع السياسات واإلجراءات اخل
اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية" واإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذية" 

األمن  "واخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق 
 الغذائي الوطين".

 
 5  املبدأ
 

   جيع مراعاة الفوارق بني اجلنسنيمتكني النساء والفتيات، وتعزيز املساواة بني اجلنسني وتش -27
 

متكني النساء ومنظماهتن والنهوض بتساوي الرجال والنساء والفتيات والفتيان يف احلقوق واملشاركة، ومعاجلة أوجه   
 اجلنسني، وذلك من خالل:عدم املساواة بني 

 
القيام، ابستخدام البياانت املفصلة حبسب اجلنس والعمر، بتحديد وحتليل خمتلف جوانب الضعف والتحدايت  ( 1)

 الت يواجهها الرجال والنساء من مجيع األعمار يف األزمات املمتدة؛
ريع والربامج احملددة اهلدف، ودعم تعزيز معارف النساء وقدراهتن واالستفادة منها يف تصميم وتنفيذ املشا ( 2)

 السياسات، عرب مجيع القطاعات؛
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ضمان وصول النساء بصورة متساوية إىل املوارد اإلنتاجية واألصول واخلدمات وفرص توليد الدخل، وإزالة العراقيل   ( 3)
 الت تعرتض ذلك؛  

جتماعية واالقتصادية والثقافية، يف حاالت  دعم األسر الت تقودها النساء واألطفال إضافة إىل منظمات النساء اال ( 4)
 األزمات املمتدة؛

تشجيع تساوي النساء والرجال يف املشاركة والقيادة يف املؤسسات احمللية وعمليات صنع القرار، مبا فيها التعاونيات   ( 5)
 الزراعية ومنظمات املزارعني؛

وتنفيذها بطرق تقلل من املخاطر ابلنسبة إىل اجلهات  تصميم سياسات وإجراءات األمن الغذائي والتغذية  ( 6)
 املستفيدة وتسهم يف منع العنف القائم على نوع اجلنس والقضاء عليه؛

احرتام ومحاية تساوي مجيع األفراد املتضررين والسكان املعرضني للخطر يف األزمات املمتدة يف احلصول على  ( 7)
والتغذية، وضمان املساواة بني اجلنسني وبدون أي متييز، وفقا للصكوك املتفق املساعدات يف جمايل األمن الغذائي  

 عليها دوليا ذات الصلة؛ 
وينبغي ألصحاب املصلحة ضمان املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات دعمًا لألمن الغذائي والتغذية  ( 8)

القانونية الدولية ذات الصلة، وال سّيما اتفاقية  يف حاالت األزمات املمتدة، على النحو املعرتف به يف الصكوك 
 األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.

 
 6  املبدأ
 

 ضمان التحليالت الشاملة القائمة على األدلة ودعمها -28
 

 القرار:حتسني استهداف وتصميم السياسات واإلجراءات احملددة السياق، وتعزيز عملية صنع  
 

ينبغي للحكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين إدراج حتليالت شاملة لألمن الغذائي والتغذية يف عمليات التقييم  ( 1)
 املتعلقة ابجملال اإلنساين والفقر واملساواة بني اجلنسني ويف التحليالت اخلاصة ابملخاطر والضعف األوسع نطاقا؛ 

  أفضل احلاالت يف ما يلي:  وينبغي للتحليالت الشاملة أن تبحث يف ( 2)
 العوامل األساسية احملددة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية؛ •
 قدرة اسرتاتيجيات سبل كسب العيش ونظم األغذية على الصمود واستدامتها؛   •
األساسية  قدرات الرجال والنساء وأفراد اجملموعات الضعيفة على أتمني األغذية والتغذية واالحتياجات  •

 األخرى ألسرهم، والفوارق بني اجلنسني يف القدرة على تلبية هذه االحتياجات.
 

 ينبغي للتحليالت الشاملة أن تكون حتت زمام البلدان وأن:  ( 3)
توفر املعلومات الالزمة للسياسات واإلجراءات املنسقة من خالل املنصات والعمليات الوطنية الت تتسم   •

 والقطاعات؛بتعدد أصحاب املصلحة 
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تقوم على عمليات تقييم مناسبة من حيث التوقيت ومنسقة ومشرتكة، حيثما أمكن ذلك، ومعممة على  •
 نطاق واسع؛ 

 جترى وفقا ألطر حتليلية ومعايري جودة وبروتوكوالت مشرتكة لتعظيم املوضوعية واحلياد؛  •
 مفصلة، مبا يف ذلك حبسب نوع اجلنس. •

 
ونظم املعلومات اخلاصة ابألغذية والزراعة، الت تكشف وترصد األخطار الت هتدد  ينبغي لنظم اإلنذار املبكر  ( 4)

 سبل كسب العيش واألرواح، أن تشكل مكوانت متكاملة لنظم حتليل شاملة وأوسع نطاقا؛  
ي ينبغي لزايدة الدعم، مبا يف ذلك االستثمار، والقدرات املؤسسية يف جمال مجع البياانت أن تؤدي بشكل تدرجي ( 5)

 إىل حتسني اتساع نطاق البياانت ونوعيتها وتوافرها؛ 
ينبغي لزايدة الدعم املقدم تعزيز القدرات املؤسسية القطرية على االضطالع بتحليالت تقوم على األدلة وأتخذ  ( 6)

 بزمامها البلدان، وعلى تبادهلا، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد تكنولوجيات جديدة؛ ومن خالل
 تبادل التحليالت عرب املنصات والعمليات الوطنية الت تتسم بتعدد أصحاب املصلحة والقطاعات، حسب االقتضاء.   ( 7)

 
 7  املبدأ
 

 تعزيز امللكية القطرية واملشاركة والتنسيق وأتييد أصحاب املصلحة واملساءلة -29
 

السياسات واإلجراءات املتعلقة ابألمن الغذائي حتسني الشمولية وامللكية، ال سيما امللكية القطرية، يف ما خيص  
 والتغذية، وذلك من خالل:

 
 إشراك، حيثما أمكن ذلك، األفراد املتضررين والسكان املعرضني للخطر يف عملية صنع القرار؛  ( 1)
السعي إىل توفري  متكني اختاذ قرارات مستنرية من جانب األفراد املتضررين والسكان املعرضني للخطر، عن طريق  ( 2)

 معلومات يف املتناول وسهلة الفهم يف الوقت املناسب؛ 
تشجيع عمليات املساءلة، وآليات مناسبة وشفافة ويف املتناول للتعقيب ورفع الشكاوى، واعتمادها وتعزيزها   ( 3)

 حىت يتسىن حتسني عمليات االستجابة ابستمرار؛ 
لحة، الذين يشاركون كشركاء يف التعاون، مع السياسات  تنسيق الدعم ومواءمته يف ما بني أصحاب املص ( 4)

واإلجراءات الوطنية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، على حنو ما هو موضوع من خالل املنابر والعمليات املتعددة 
 القطاعات واملتعددة أصحاب املصلحة الت متلكها البلدان. 

تعددة القطاعات، حيثما يكون ذلك مناسبا، لوضع خطط طوارئ استخدام املنابر املتعددة أصحاب املصلحة وامل ( 5)
 لتوقع تدهور حالة األمن الغذائي والتغذية؛

والعمل، حسب االقتضاء، على تعزيز املنابر والعمليات املتعددة القطاعات واملتعددة أصحاب املصلحة الت  ( 6)
 األزمات املمتدة؛  متلكها البلدان ملعاجلة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف
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يف سياق األمن الغذائي الوطين. وينبغي جلميع  تتحمل الدول مسؤولية اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كافٍ  ( 7)
مستوايت احلكومة أن تضع وأن تقود منابر وعمليات متعددة القطاعات ومتعددة أصحاب املصلحة لتنسيق  

القتضاء. ينبغي أن يتمّتع مجيع أصحاب املصلحة املعنيني، وضع السياسات واإلجراءات وتنفيذها ورصدها، عند ا
الذين ميثّلون مصاحل النساء والرجال واحتياجاهتم على السواء، بفرص متساوية للمشاركة يف املنابر والعمليات  

 ذات الصلة؛
دة أصحاب املصلحة ينبغي دعوة منظمات اجملتمع املدين وكياانت القطاع اخلاص إىل املشاركة يف العمليات املتعد ( 8)

ا، عند االقتضاء. وينبغي للحكومات الوطنية واحمللية تعزيز ودعم من خالل آلياهتا الوطنية املستقلة واملنظمة ذاتيً 
 . 5مشاركة منظمات وشبكات األشخاص املتضررين واجملتمعات احمللية املتضررة 

 
 8  املبدأ
 

 تعزيز التمويل الفعال -30
 

 الفعال والكايف ملعاجلة حتدايت األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة، وذلك من خالل:تعزيز التمويل  
 

دعم آليات متويل متعددة السنوات وقابلة للتنبؤ ومرنة ألنشطة إدارة خماطر األزمات واحلد منها الت تيسر   ( 1)
 استجاابت مناسبة التوقيت وأكثر فعالية من حيث التكلفة؛  

ستحداث آليات متويل مبتكرة واستخدامها، مبا يف ذلك تلك الت توفر األموال الالزمة وفقا للتغيريات تشجيع ا ( 2)
 احلاصلة يف مؤشرات اإلنذار املبكر أو دوافعه؛  

إقامة شراكات متويل اسرتاتيجية وأوجه آتزر يف ما بني خمتلف اجلهات الفاعلة لدعم استجابة شاملة، وتفادي  ( 3)
 فجوات؛االزدواجية وال

 مواصلة سياسات وإجراءات التمويل الت تتسم بقدر كاف من املرونة لالستجابة بسرعة لالحتياجات املتغرية؛ ( 4)
 اعتماد آليات مالئمة إلدارة املخاطر، مبا يف ذلك أدوات متويل املخاطر للمساعدة على زايدة مستوايت التمويل؛ ( 5)
وفقا للقانون الوطين والدويل، وتعزيز تعميم اخلدمات املالية مبا يف ذلك عن    تيسري التدفق احلر للتحويالت املالية، ( 6)

 طريق حتسني اخلدمات املالية ونظم التحويالت النقدية، وهو ما ميكن أن يؤدي إىل بناء القدرة على الصمود؛
اء القدرة على الصمود ابلنسبة  تعزيز الوصول إىل أنواع خمتلفة من التمويل ملعاجلة التكّيف مع آاثر تغري املناخ وبن ( 7)

 إىل األمن الغذائي والتغذية يف األزمات املمتدة؛
النظر، يف البلدان الت تعاين من أزمات ممتدة وامللتزمة ابحلد من الفقر، وهو ما ميكن أن يؤدي إىل حتسني األمن   ( 8)

الغذائي والتغذية لسكاهنا، يف الدور املهم إلدارة الديون، مبا يف ذلك ختفيض الديون وختفيف عبء الديون، من 
مسية، وتعزيز التمويل احمللي والدويل، ومراعاة الظروف الفريدة خالل اآلليات ذات الصلة، واملساعدات اإلمنائية الر 

 لكل بلد. 
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 املسامهة يف حل األسباب الكامنة لنعدام األمن الغذائي ونقص التغذية يف األزمات املمتدة
 

واالجتماعية والبيئية الدائمة. تتطلب األزمات املمتدة اعتماد هنج مستدامة ومزيج من احللول السياسية واالقتصادية   -31
وينبغي للسياسات واإلجراءات، حيثما أمكن ذلك، اإلسهام يف حل األسباب الكامنة وراء انعدام األمن الغذائي ونقص  

 التغذية يف األزمات املمتدة ويف الوقاية منها. 
 
 9املبدأ  
 

 املسامهة يف بناء السالم من خالل األمن الغذائي والتغذية -32
 

معاجلة انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية، يف حاالت النزاع وعدم االستقرار، بطريقة تراعي النزاع واملسامهة يف   
 مبادرات بناء السالم، وذلك من خالل:

 
 العمل من أجل ضمان أن التدخالت ذات الصلة ابألمن الغذائي والتغذية ال تفاقم التوترات أو النزاع؛   ( 1)
املتاحة لدعم املبادرات وتعزيزها، ال سيما املبادرات احمللية ابعتبارها من عناصر التدخالت ذات  حتديد الفرص ( 2)

 الصلة ابألمن الغذائي والتغذية، واإلقرار والنهوض أبدوار النساء يف هذه التدخالت ويف املصاحلة وبناء الثقة؛  
العمل من أجل ضمان معاجلة أهداف األمن الغذائي والتغذية بشكل مناسب مثل حفظ السالم وبناء السالم،   ( 3)

 وصياغة اسرتاتيجيات وعمليات تقييم بناء الدولة واإلجراءات ذات الصلة وتنفيذها؛  
السكان الذين العمل من أجل ضمان عدم تعرض أفراد السكان املتضررين، واجملموعات الضعيفة واملهمشة، و  ( 4)

يعيشون يف حاالت هشة للخطر، واحلفاظ على مكاسب بناء السالم عندما يتم إلغاء املساعدات الغذائية 
 ا؛والتغذوية تدرجييً 

اختاذ مجيع أصحاب املصلحة، ويف مجيع أنواع األزمات املمتدة، إلجراءات الحرتام احلقوق القائمة مبوجب   ( 5)
تضررين واملعرضني للخطر، وقدرهتم على الوصول إىل مواردهم الطبيعية القانون الدويل ألفراد السكان امل

 واستخدامها. 
 
 10املبدأ  
 

 إدارة املوارد الطبيعية على حنو مستدام واحلد من أخطار الكوارث  -33
 

وتشجيع التخفيف من حدة آاثر الكوارث الطبيعية وتلك الت هي من صنع اإلنسان، والتكيف مع تغري املناخ،  
 االستخدام املستدام للموارد الطبيعية، وذلك من خالل: 

 
صياغة وتنفيذ السياسات واإلجراءات الرامية إىل املساعدة على ضمان عدم مسامهة اسرتاتيجيات التكيف  ( 1)

 واملساعدات اإلنسانية ويف جمال كسب سبل العيش يف االستخدام غري املستدام للموارد الطبيعية؛
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عمليات العادلة والشاملة وغري التمييزية ملناقشة القضااي ذات الصلة إبدارة املوارد الطبيعية واستخدامها  تشجيع ال ( 2)
من قبل السكان احملليني واألشخاص النازحني، وأفراد السكان املتضررين واملعرضني للخطر، واجملموعات الضعيفة  

 واملهمشة، فضال عن األشخاص الذين يعيشون يف حاالت هشة؛  
ات وعوامل اإلجهاد والتغيري  تشجيع االسرتاتيجيات التقليدية واحمللية واملبتكرة الفعالة ومزيج منها ملنع الصدم ( 3)

والتكيف معها، ال سيما لتعزيز قدرة زراعة أصحاب احليازات الصغرية ونظم األغذية   وإدارهتامستوى النظام،  على  
 احمللية على الصمود؛

 سياسات وإجراءات شاملة للحد من خماطر الكوارث وإدارهتا؛وضع وتنفيذ  ( 4)
 فعل األزمات واستعادهتا؛ تعزيز السياسات واإلجراءات إلعادة أتهيل املوارد الطبيعية املتدهورة ب ( 5)
ان  تشجيع التدابري الفعالة الرامية إىل دعم التكيف مع تغري املناخ والت تعاجل االحتياجات احملددة ألفراد السك ( 6)

املتضررين واملعرضني للخطر، واجملموعات الضعيفة واملهمشة، فضال عن األشخاص الذين يعيشون يف حاالت  
 هشة، مبا يف ذلك أصحاب احليازات الصغرية؛  

احرتام حقوق احليازة املشروعة لألفراد واملزارعني وأصحاب احليازات الصغرية وصغار منتجي األغذية والشعوب   ( 7)
السكان املتضررين واملعرضني للخطر، مبا يتماشى مع اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة   األصلية وأفراد

املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن الغذائي الوطين على وجه اخلصوص، على  
متاشيا مع "اخلطوط التوجيهية الطوعية سبيل الذكر ال احلصر، سياقات تغرير املناخ والكوارث الطبيعية والنزاعات، و 

 لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي والقضاء على الفقر"؛ 
اختاذ مجيع أصحاب املصلحة، ويف مجيع أنواع األزمات املمتدة، إلجراءات الحرتام احلقوق القائمة مبوجب   ( 8)

ين واملعرضني للخطر، وقدرهتم على الوصول إىل مواردهم الطبيعية القانون الدويل ألفراد السكان املتضرر 
 واستخدامها.

 
 11املبدأ  
 

 تعزيز فعالية احلوكمة الوطنية واحمللية  -34
 

 تنمية القدرات املؤسسية والتنظيمية، وذلك من خالل:  
 

مستدامة، واستكماهلا عند االقتضاء، مع جتنب  دعم وتعزيز القدرات املؤسسية والتنظيمية احمللية والوطنية بطريقة   ( 1)
 خلق اعتماد على املساعدة الدولية أو تعزيز هذا االعتماد؛

اعتماد سياسات وإجراءات تكافح ممارسات الفساد والغش، جبميع أشكاهلا، عند دعم األمن الغذائي والتغذية  ( 2)
 يف األزمات املمتدة؛

واملنظمات التقليدية غري الرمسية الت تساعد على تعزيز سبل كسب العيش احمللية، ودعمها  إعادة بناء املؤسسات   ( 3)
 حيثما يكون ذلك مالئما؛ 



CFS 2021/47/Inf.16 16 

 

 إعادة استحداثهما لتعزيز القدرات اإلمنائية على املستوى القطري؛ تعزيز االبتكار والبحث الزراعيني أو ( 4)
 لوطنية الفعالة يف جمايل األمن الغذائي والتغذية، وتنفيذها.تصميم السياسات واإلجراءات الت تعزز احلوكمة ا ( 5)

 
 

 النشر والتطبيق والتعل م  - ااثلثً 
 

يشجع أصحاب املصلحة املعنيون هبذا اإلطار على الدعوة إىل اتباع هذا اإلطار واالرتقاء مبستوى الوعي به  -35
 اإلجراءات، وتبادل اخلربات، من خالل استخدامه.والرتويج العتماده، وتيسري التعلم، واختاذ 

 
 ُيشّجع أصحاب املصلحة على تشجيع نشر اإلطار، وذلك من خالل: -36
 

تبادله يف ما بني أصحاب املصلحة املعنيني على مجيع املستوايت، واقرتاح الطريقة الت ميكن هبا استخدامه يف  ( 1)
 سياقات خمتلفة؛ 

 هلا.  من قبل اجملتمعات احمللية للسكان املتضررين من األزمات املمتدة واملنظمات التابعني  تيسري الوصول إليه وفهمه ( 2)
 

 ُيشّجع أصحاب املصلحة على استخدام هذا اإلطار، وذلك من خالل: -37
 

 املستوايت؛إدراجه يف عمليات االستجابة النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية يف األزمات املمتدة، على مجيع   ( 1)
استحداث أدوات فنية لدعم استخدامها يف خمتلف السياقات، مبا يف ذلك من خالل إعداد مواد تكميلية،  ( 2)

 ا؛ حيثما كان ذلك مناسبً 
 ا؛ التعاون مع بعضهما ومساعدة بعضهما اآلخر يف استخدامه، حيثما يكون ذلك مناسبً  ( 3)
 تعبئة الدعم السياسي الالزم الستخدامه. ( 4)

 
 ُيشّجع أصحاب املصلحة على التعلم من استخدام اإلطار، وذلك من خالل: -38
 

 االستفادة من الدروس املستخلصة وإدراجها، حيثما يكون ذلك مالئما، يف السياسات واإلجراءات احملسنة؛ ( 1)
 تبادل اخلربات. ( 2)
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 املالحظات اخلتامية 

 

رهتا  يشكل إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة )إطار العمل( أحد مسارات عمل اللجنة. وقد وافقت اللجنة، يف دو   1
، على تنظيم عملية تشاورية تشمل مجيع أصحاب املصلحة املعنيني من أجل صياغة برانمج عمل معين 2012التاسعة والثالثني الت عقدت يف عام 

. ووضع إطار العمل CFS 2012/39/7ابلتصدي النعدام األمن الغذائي يف األزمات املمتدة، ابالستناد حسبما هو مالئم إىل العناصر املعروضة يف الوثيقة  
، بدعم من 2015ومايو/أاير  2013وية تضم أصحاب املصلحة يف اللجنة الذين اجتمعوا خالل الفرتة بني يوليو/متوز من قبل جمموعة عمل مفتوحة العض

، ويستفيد من نتائج منتدى  2010فريق للدعم التقين وأمانة اللجنة. ويستند إطار العمل إىل عمل تقين يساهم يف تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل  
. كما يقوم إطار  2012انعقد يف روما يف سبتمرب/أيلول  الذي عين ابنعدام األمن الغذائي يف ظّل األزمات املمتدة،وامل تابع للجنة ال رفيعي املستوى لا رباء اخل

 استضافة أربع  . وتّ 2015ومايو/أاير  2013العمل على عملية شاملة من املشاورات واملناقشات اإللكرتونية الت جرت خالل الفرتة بني أبريل/نيسان 
ملسودة صفر مناقشات إلكرتونية بشأن مواضيع رئيسية للمساعدة يف توفري املعلومات الالزمة للمسودة صفر إلطار العمل. وٌعقدت مشاورة عاملية بشأن ا

ت، ووكاالت األمم املتحدة،  . وضمت املشاورات ممثلني عن احلكوما 2014، ومشاورة إلكرتونية يف مايو/أاير 2014يف أديس أاباب يف أبريل/نيسان 
ؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين، واملنظمات غري احلكومية، ومؤسسات البحوث الزراعية الدولية، ومجعيات القطاع اخلاص، ومؤسسات خريية خاصة، وم

. وأقرت اللجنة إطار العمل يف 2015ومايو/أاير  2014أغسطس/آب  - مالية دولية وإقليمية. ونظمت مفاوضات رمسية بشأن إطار العمل يف يوليو/متوز 
 . 2015أكتوبر/تشرين األول  13دورهتا الثانية واألربعني الت عقدت يف 

يشكل مرجعا مفيدا. وهو  2010رغم عدم وجـــــود تعريف متفق عليه لألزمة املمتدة، فإن الوصف الوارد يف تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل   2
 .http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdfالتايل:  متاح على املوقع

. متاح على املوقع 2013، يونيو/حزيران  ryea-UNHCR Global Trends in persons of concern to UNHCR at midانظر، على سبيل املثال،     3
 . http://www.unhcr.org/52af08d26.htmlالتايل: 

من املبادئ اخلاصة ابالستثمارات الزراعية املسؤولة يف سياق األمن الغذائي والتغذية، يشمل أصحاب  4مبا يتماشى مع الفئات احملددة يف الفقرة   4
صغار املنتجني واجملّهزين، والرعاة، واحلرفيني، وصيادي األمساك، وأفراد اجملتمعات  -رجااًل ونساًء  -احليازات الصغرية، مبا يف ذلك املزارعون األسريون 

 دون بشكل وثيق على الغاابت، والشعوب األصلية، والعمال الزراعيني. احمللية الذين يعتم
ممثلو الالجئني، مبا يف ذلك على سبيل املثال، القادة التقليديون، واملنظمات القائمة على اجملتمعات احمللية، والتعاونيات، ومنظمات صغار املنتجني، و   5

 ون من املناطق الريفية. والنازحون داخلياً، واجملتمعات املضيفة، واجملموعات النسائية، مبا يف ذلك النساء النازحات واألقليات العرقية واملنحدر 
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