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 املقّدنة

 *1اامأاساس املنطق اسااسية امأعوونات امل*

 للقضاا   والوطنية واإلقليمية العاملية جهودها إطار يفو والثالثني السادسة دورتها يف العاملي الغذائي األمن جلنة وافقت* - 1

 هلاذ   املناساةة  االساتاااات  وأّن ًا،خاصا  ًااهتماما  تتطّلا   املمتدة األزمات حاالت أّن على ،التغذية وسو  اجلوع على

  .*تاألزما من اخلالية اإلمنائية السياقات يف أو األجل القصرية األزمات يف املطلواة تلك عن تتةاين السياقات

 تشامل  ،2دوليااً  عليا   متفق تعريف يوجد ال حني ويف املتواترة. أو املمتدة األزمات من حاالت املمتدة األزمات تشملو* - 2

 املار   معدالت وتزايد األغذية؛ ونظم العيش كس  سةل تعطيل :أخرى أمور مجلة اني من املمتدة، األزمات جتليات

 ويف الاوزن  يف والانق   واهلازا   التقاّزم  )ماثالً  التغذياة  وساو   الغاذائي  األمان  انعدام ويعترب .3النزوح وزيادة والوفيات؛

 .*وشيوعًا خطورًة التاليات أكثر الدقيقة( املغذيات

 - اإلنساان  صنع من أساسية أسةاب عّدة من املمتدة األزمات ظل يف التغذية وسو  الغذائي األمن انعدام ينتج أن وميكن - 3

 الطةيعياة،  املاوارد  انادرة  عاادة  ترتةط - واحلوكمة املؤسسات ضعفو [االحتال ]و واهلشاشة ،النزاع حاالت قةيل من

  الوضع. لتفاقم حمتماًل عاماًل املناخ تغّير يشكل حيث الطةيعية، والكوارث

 علاى  تاؤثر  ال وقاد  منااطق،  أو دولاة  مان  ناة معّي جغرافياة  منطقة على تقتصر قد أو واسع أثر املمتدة ألزمةل كوني قد* - 4

 إحادى  داخلياًا،  املهاارين  ااألشااا   تّتسام  قاد  والا   امللحوظاة،  الساكانية  التحركات تشّكل وقد .مجيعًا السكان

 جوانا   املمتادة  لألزماات  يكاون  قاد  كاذلك،  .خمتلفاة  اطريقاة  والنساا   الرجاا   علاى  تؤثر املمتدة فاألزمات .ميزاتها

 القاانون  مبوجا   اا   ومعاف   حمّدد هو ملا وفقًا الجئني وجود ذلك يف مبا للحدود، وعاارة وإقليمية دولية، وتأثريات

 .*اللاو  من ممتدة حاالت يف يكونون ما غالةًا الذين األشاا  أي املرعي، الدولي

 مان  وغريهاا  الفورية الغذائية االحتياجات تلةية إىل ترمي  ال واإلجرا ات السياسات أّن التقييم وأعما  األدّلة وُتربز* - 5

 األساسية، األسةاب ملعاجلة األجل طويلة واستثمارات وإجرا ات سياسات مع تتالزم أن ينةغي األساسية االحتياجات

 .*الصمود على قادرة غذائية ونظم عيش كس  سةل وانا  احمللية، واألولويات القدرات ودعم

 التغذية وسو  الغذائي األمن انعدام تعاجل ال  واإلجرا ات السياسات اعض فشلل الرئيسية األسةاب تشمل أن ميكنو* - 6

 اإلنساانية  الاُنهج  ااني  واملؤسسية السياساتية واالنقسامات ؛والتشغيلي املفاهيمي القصور وج أ املمتدة: األزمات ظّل يف

 وتقاويض  املالئام؛  غاري  والتحليل ؛حمددة لسياقات احملدود والفهم واحلوكمة؛ املؤسسية القدرات وضعف ؛واإلمنائية

 السياسية املشاركةو املساعدة؛ تقديم يف والتأخري اخلارج؛ من ّجهةمو تدخالت جان  من احمللية ولوياتواأل القدرات

 والضاعيفة،  املهّمشة احمللية واجملتمعات األغذية، منتاي صغار ادعم االلتزام إىل واالفتقار املستمرين؛ غري واالستثمار

 .*واملؤسسااية والسياسااية التااريااة الذاتيااة واملصاااح الفسااادا الكااايف غااري واالهتمااام اجلنسااني؛ اااني واملساااواة
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 املصوحة اأصحاب ااملواءنة االنطاق االطبيعة اهلدف

 *اهلدف*

 املعرضني للسكان والتغذية الغذائي األمن حتسني يف [العاملي الغذائي األمن جلنة عمل لربنامج] اإلمجالي اهلد  يتمّثل - 11

 التادريي  اإلجنااز  يف االتاالي  وتساهم الكامنة، األسةاب تعاجل اصورة املمتدة، اتاألزم حاالت من واملتضررين للاطر

  .*الوطين الغذائي األمن سياق يف كاٍ  غذا  يف للحق

 وتعزيز املستوى رفيع سياسي التزام حشد إىل [العاملي الغذائي األمن جلنة عمل ارنامج] يسعى اهلد ، هذا ولتحقيق* - 11

 لوضاع  املستفادة، الدروس وتةاد  احملرز التقّدم استعرا  ذلك يف مبا متعددين، مصلحة أصحاب ذات منّسقة عمليات

 آثارهاا،  مان  والتافياف  التغذياة،  وساو   الغاذائي  األمن انعدام حاالت دون احلؤو  إىل الرامية واإلجرا ات لسياساتا

  .*املمتدة األزمات حاالت يف منها، املةكر للتعايف والفويج هلا، واالستاااة

 *الطبيعة االنطاق*

 *.ملزمة وغري طوعية الوثيقة هذ * - 12

 القاانون  يف القائماة  االلتزاماات  مع يتماشى مبا *  [العاملي الغذائي األمن جلنة عمل ارنامج] * وُيطةق ُيفّسر أن وينةغي - 13

 الطوعياة  لاللتزاماات  الواجا   االعتةاار  إياال   ماع  *[اإلضافية، اإلقليمية االلتزامات ذلك يف مبا ،] *والدولي الوطين

 تفسري  ميكن ما [العاملي الغذائي األمن جلنة عمل ارنامج] يف هناك وليس .السارية والدولية اإلقليمية الصكوك مبوج 

 ذلاك  يف مباا  ،] *الادولي  القانون مبوج  نةمعّي دولة عاتق على تقع قد قانونية التزامات أية يضعف أو حيّد أن  على

 .[اإلضافية اإلقليمية االلتزامات

   .ومؤسساتها الوطنية القانونية للنظم وفقًا [العاملي الغذائي األمن جلنة عمل ارنامج] وُيطةق ُيفّسر أن ينةغيو - 14

 ويقاّدم  القائماة  واإلجرا ات السياسات من العديد تطرحها ال  االقيود [العاملي الغذائي األمن جلنة عمل ارنامج *] قري - 15

 .*املمتدة األزمات حاالت يف والتغذية الغذائي األمن لتحسني وخطة مةادئ

 املواءنة

 الدولياة  اإلنساان  حقاوق  وصكوك اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن مع [العاملي الغذائي األمن جلنة عمل ارنامج] يتماشى - 16

 وضاع  لادى  وتيساريها  وتعزيزهاا  ومحايتهاا  اإلنساان  حقوق احفام أهمية على التأكيد خال  من ،الصلة ذات األخرى

 عمال  ارناامج ] أيضااً  ويتاوا م  .وتنفيذها املمتدة األزمات حاالت يف والتغذية الغذائي ااألمن املتعّلقة والربامج السياسات

  واحلياد. واالستقاللية التحّيز وعدم ااإلنسانية املتعّلقة اإلنسانية املةادئ مع [العاملي الغذائي األمن جلنة

 ذلاك  يف مبا العاملي الغذائي األمن جلنة سياسة توجيهات مع [العاملي الغذائي األمن جلنة عمل ارنامج] أيضًا ويتماشى - 11

 الاوطين"،  الغاذائي  األمان  ساياق  يف الكاايف  الغاذا   يف للحاق  التادريي  اإلعماا   لادعم  الطوعياة  التوجيهياة  اخلطوط"

 األمان  ساياق  يف والغاااات  األمسااك  ومصاايد  األراضاي  حلياازة  املساؤولة  احلوكمة اشأن الطوعية التوجيهية اخلطوطو"

 ونظام  الزراعة فى املسؤو  االستثمار مةادئ" و "والتغذية الغذائي لألمن العاملي االسفاتياي اإلطار"و الوطين، الغذائي

  ".األغذية
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 وعادم  ؛اإلنسانية الكرامة هي: للعمل أساسًا توّفر ال  [العاملي الغذائي األمن جلنة عمل ارنامج] لتنفيذ الشاملة القيمو - 11

 واملشااورة  ؛واملساتدام  الكّلاي  والانهج  ؛هماا اين الفاوارق  ةومراعاا  اجلنساني  ااني  واملساواة ؛والعدالة واإلنصا  ؛التمييز

  املستمر. والتحسني واملسا لة؛ والشفافية؛ القانون؛ وسيادة ؛واملشاركة

 صال   يف تقع وال  اعضًا اعضها تعزز ال  واالجتماعية( والةيئية )االقتصادية املستدامة للتنمية الثالثة الركائز تثريو - 11

   أيضًا. الوثيقة هذ  2115 عام اعد ما لففة التنمية أعما  جدو 

 *أصحاب املصوحة*

 الدولياة  للصاكوك  وفقااً  االتزاماتهاا  والوفاا   والتغذياة،  الغاذائي  األمن لتحقيق الرئيسية املسؤولية الدو  عاتق على تقع - 21

 علاى  قاائم  نهاج  تطةيق على وُتشّاع ،الوطين الغذائي األمن سياق يف الكايف الغذا  يف للحق التدريي ااإلعما  املتصلة

 اجملتماع  ضامنهم  ومان  مانهم،  املعنايني  كافاة  وإشاراك  املصالحة  أصحاب أدوار حتديد اهد  املصلحة أصحاب تعدد

 إىل العااملي  الغاذائي  األمان  جلناة  عمال  ارناامج  يتوّجا  و والتغذياة.  الغاذائي  األمان  حتقيق يف اخلا ، والقطاع املدني

   ذلك: يف مبا اها، املرتةطني أو املمتدة ااألزمات املعنيني املصلحة أصحاب

 وساو   الغاذائي  األمان  يف انعاداماً  يعاانون  مّمان  ممتادة  أزماة  من املتضررين والسكان املتضررة احمللية اجملتمعات  (1)

 ؛داخليًا نواملهار األشاا و نوالالجئ ذلك يف مبا التغذية؛

 الا   تلك ويف ملااطرها، واملعّرضة املمتدة ااألزمات املتأثرة الةلدان ذلك يف مبا املستويات، مجيع على احلكومات (2)

  الجئني؛ تستقةل

  ؛املمتدة األزمة حاالت يف والتغذية الغذائي األمن على وإجرا اتها سياساتها رتؤّث ،أخرى الدان حكومات (3)

   ؛اإلقليمية واملنظمات الدولية احلكومية املنظمات (4)

   ؛والصناديق واملؤسسات املاحنة واجلهات التمويل مؤسسات  فيهم مبن التعاون، شركا  (5)

  السالم؛ وحفظ انا  واعثات السياسية الةعثات (6)

  املدني؛ اجملتمع منظمات (1)

  اإلرشاد؛ ومنظمات واجلامعات الةحوث منظمات (1)

 اخلا ؛ القطاع كيانات (1)

 املناتاني  ومنظماات  ،ومنظمااتهم  (ورجااالً  نساا   ) األساريون  املزارعاون  فايهم  مبن ،4الصغرية احليازات أصحاب (11)

 السوا ؛ على واحلضرية الريفية الةيئات يف والشةاب، النسا  وجمموعات وتعاونياتهم،
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 نبادئ العمل

 األمان  حتساني  إىل الرامياة  الشااملة  واإلجارا ات  السياساات  *ورصاد  وتنفياذ  وضع توجي  إىل العمل" "مةادئ تهد * - 21

 الةيئاة  مان  اماة اهل عناصار ال علاى  الضاو   لتساليط  إطاار  عان  عةاارة  وهاي  .املمتدة اتاألزم حاالت يف والتغذية الغذائي

 مان  احلادّ  إىل تهاد   الا   التاّدخالت  توجيا   أجال  مان و وحتويلياة،  فّعالاة  وإجارا ات  لسياسات زمةالال التمكينية

  صلة. ذوي مصلحة وأصحاب معّينة إجرا ات حتّدد وهي .هلا واالستاااة الكامنة واألسةاب الفورية التاليات

 متّثال و .والتنموية اإلنسانية والُنهج املنظورات يف النسةية القوة مواطن من الستفادةا هذ  العمل" "مةادئ تطةيق ويتطّل  - 22

 ويّتسام  الصامود.  علاى  القادرة  لةناا   معًا للعمل واإلمنائي اإلنساني امليدان يف للفاعلني فريدة فرصة املمتدة األزمات عادًة

 وتكميلاي  واضا   توزياع  ماع  ،ااألهمياة  اإلنسانية واملساعدات التنمية يف الفاعلة اجلهات اني تساقاالو وثيقال تنسيقال

  األجل. طويلة رؤية على قائمة ،واحدة وطنية خطة أو السفاتياية دعمًا للمسؤولية

 العمال"  "مةاادئ  وتعترب .املمتدة األزمات ظل يف والتغذية الغذائي األمن حتسني يف العمل" دئ"مةا من مةدأ كّل ويساهم - 32

 تنطوي املمتدة األزمة كانت إذا ذلك يف مبا السياق، حبس  املةادئ لتطةيق والقدرات الفر  تتةاين قد ولكن تكميلية،

 لتنفياذ  الالزماة  اإلجارا ات  مسؤو  مصلحة صاح  كّل ُيحّدد أن وينةغي السياسي. االستقرار يف انعدام و/أو نزاع على

  الوثيقة. هذ  يف احملّدد النحو على ومسؤولياتهم رهمأدوا مع يتماشى مبا االكامل، ما مةدأ

 0املبدأ 

 واالطاالع  مةادئي  إنسااني  عمال  وضمان اإلنسان، وحقوق اإلنساني االقانون املتعلّقة القائمة الدولية لاللتزامات االمتثا  - 42

  العاملي. الغذائي األمن للانة الصلة ذات السياساتية التوجيهات اواسطة

 حتقياق  اهاد   الادولي  القاانون  مبوجا   اإلنساان  حقاوق  جماا   يف التزاماتهاا  االكامل الدو  تراعي أن ينةغي* (1)

 .*الوطين الغذائي األمن سياق يف الكايف الغذا  يف للحق التدريي اإلعما 

  الدولي. اإلنساني القانون [االحتال  وحاالت] النزاع يف املشاركة واألطرا  الدو  حتفم أن ينةغي (2)

 أن ميكان  كياف  اآلخارين  املصالحة  أصاحاب و ،النازاع  يف املشاركة األطرا و ،الدو  من كّل يةحث أن وينةغي* (3)

 ودرس ،املمتادة  ااألزماات  متأّثرة أخرى والدان أقاليم يف والتغذية الغذائي األمن على وأعماهلم سياساتهم تنعكس

 .*صلة ذات مناسةة إجرا ات اختاذ إمكانية

 تضامن  أن االقتضاا ،  حبسا   الادوليني  والتعااون  املسااعدة و املتحادة  األمم منظومة من ادعم ،الدو  على ويتعّين (4)

 .*الصلة ذات الدولية القانونية الصكوك مبوج  اللتزاماتها وفقًا أراضيها، يف لالجئني والتغذية الغذائي األمن

 الغاذائي  لألمان  دعمااً  ،والفتياات  النساا   ومتكاني  اجلنساني  ااني  املسااواة  املصالحة  أصحاب يضمن أن وينةغي* (5)

 ساّيما  وال الصالة،  ذات الدولية القانونية الصكوك يف ا  املعف  النحو على ،املمتدة األزمات حاالت يف والتغذية

 .*املرأة ضد التمييز أشكا  مجيع على لقضا ل املتحدة األمم اتفاقية

 إمكانياة  لضامان  واإلجارا ات  السياساات  يف اإلنساانية  ااملةاادئ  يلتزموا أن املصلحة أصحاب مجيع على ويتعّين (6)

  .املمتدة األزمات ظل يف التغذية وسو  الغذائي األمن انعدام معاجلة
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 اجلهاات  وصو  إمكانية اآلخرين املصلحة أصحابو النزاع يف املشاركة األطرا و الدو  من كّل نيضم أن وينةغي (1)

 ومان  حبرياة  ،هلام  اإلنسانية املساعدة لتقديم األزمة من املتضّررين السكان إىل ةاإلنساني املساعدة جما  يف الفاعلة

   األوقات. مجيع يف وأمنها الفاعلة اجلهات سالمة املصلحة أصحاب مجيع يكفل أن وي  .اتمعوق دون

 علاى  الصالة  ذات الدولياة  الصكوك مع متسقة تكون وأن الناس حو  واإلجرا ات السياسات تتمحور أن وينةغي* (1)

 األمان  ساياق  يف الكاايف  الغذا  يف للحق التدريي اإلعما  لدعم الطوعية التوجيهية اخلطوط يف وصف  الوارد نحوال

 شاأن  شاأنهم  ،داخليااً  املهاارين  ألشااا  وا الالجائني  علاى  االتسااوي  للتطةياق  قاالاة  وهاي  ،الوطين الغذائي

  .*خريناآل شاا األ

 األمان  جلناة  عان  الصادرة اتالسياس جما  يف جيهاتالتو اآلخرين املصلحة أصحابو الدو  تستادم أن ي و  (1)

 والتغذياة"  الغاذائي  لألمان  العااملي  االسافاتياي  "اإلطاار  ذلاك  يف مباا  وإجارا اتهم،  سياساتهم وضع يف الغذائي

 ساياق  يف والغاااات  األمسااك  ومصاايد  األراضاي،  حلياازة  املساؤولة  احلوكمة اشأن الطوعية التوجيهية و"اخلطوط

  ".الوطين الغذائي األمن

 4املبدأ 

 حبسا   ،املتعاددين  املصالحة  أصاحاب  ذاتو الةلادان  مان  اململوكة القطاعات املتعددة والعمليات العمل مناهج تعزيز* - 52

 .* املمتدة األزمات ظل يف التغذية وسو  الغذائي األمن انعدام عاجلةمل املقتضى،

 أن وينةغاي  الاوطين.  الغاذائي  األمان  ساياق  يف الكايف الغذا  يف للحق التدريي اإلعما  عن مسؤولة الدو  تكون* (1)

 متعاددين  مصالحة  أصاحاب  وذات القطاعاات  متعاددة  وعملياات  عمال  منااهج  احلكومياة  املستويات مجيع تضع

 مجياع  يتمّتاع  أن يا   كماا  املقتضاى.  حباس  ورصادها،  وتنفيذها واإلجرا ات السياسات وضع لتنسيق وتقودها

 متسااوية  افرصاة  الساوا ،  علاى  واحتياجااتهم  والرجاا   النساا   مصااح  ميّثلاون  مّمن ،املعنيني املصلحة أصحاب

 .*صلةال ذات عملياتالو العمل مناهج يف للمشاركة

 مصالحة  أصاحاب  ذات عملياات  يف املشااركة  إىل اخلا  القطاع كياناتو املدني اجملتمع منظمات دعوة  وي * (2)

 الوطنياة  احلكومات تعّزز أن وي  املقتضى. حبس  ذاتيًا، واملنظمة املستقلة الوطنية آلياتها خال  من متعددين

*وتدعمها املتضررين احمللية واجملتمعات األشاا  وشةكات منظمات مشاركة واحمللية
5

.  

أن ينّساقوا ويوائماوا دعمهام ماع السياساات واإلجارا ات        شاركا  التعااون  يتعّين علاى  ] الرئيس( أصدقا  ح)اقفا (3)

املتعاددة القطاعاات   والعملياات  منااهج العمال   الوطنية لتحقيق األمن الغاذائي والتغذياة علاى النحاو املوضاوع يف      

 [.واململوكة من الةلدانوأصحاب املصلحة 

 3املبدأ 

 .*األدّلة على القائمة الشاملة التحليالت ودعم ضمان* - 62

 يف والتغذياة  الغاذائي  لألمان  شااملة  حتلايالت  املتعددين املصلحة أصحابو احلكومات من كّل يدمج أن ينةغي* (1)

  .*اإلنسانية واملساعدة واجلنسانية االفقر املرتةطة نطاقًا األوسع والضعف املااطر وحتليالت التقييم أعما 

 احلاالت: أفضل يف الشاملة التحليالت تةحث أن ي  (2)

  ؛ احملّددات الكامنة النعدام األمن الغذائي وسو  التغذية 
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   ؛ واستدامتها األغذيةصمود اسفاتيايات سةل املعيشة ونظم قدرة 

 واجملموعات الضعيفة على تأمني األغذية والتغذية واالحتياجات األساسية األخرى  الرجا  والنسا  قدرات

 .*ألسرهم، وأوج  التفاوت اني اجلنسني يف القدرة على تلةية تلك االحتياجات

  أن: وينةغي الةلدان من مملوكة الشاملة التحليالت تكون أن ي * (3)

   متعددة القطاعات  وعمليات وطنيةمناهج عمل توفر املعلومات للسياسات واإلجرا ات املنسقة من خال

 ؛وذات أصحاب مصلحة متعددين

 قائمة على أعما  تقييم منّسقة ومشفكة ومقّدمة يف الوقت املناس ، حيثما أمكن، وُمعّممة على نطاق  تكون

 واسع؛ 

  ؛ وعدم التحّيز وفقًا ألطر حتليلية مشفكة، ومعايري جودة واروتوكوالت لتعظيم املوضوعية موّجهة 

 مفّصلة، مبا يف ذلك حبس  اجلنس*. 

 علاى  التهديادات  وترصاد  تكشف ال  والزراعة، األغذية عن املعلومات ونظم املةكر اإلنذار نظم تشكل أن ي *  (4)

 .*نطاقًا أوسع شاملة حتليل نظم يف مندجمة مكّونات األرواح، وعلى املعيشة سةل

 نطااق  تادريياً  حتّسان  أن الةياناات،  مجاع  يف املؤسساية  والقادرة  االساتثمار  ذلك يف مبا ،الدعم زيادة شأن من* (5)

  .*وتوفرها وجودتها الةيانات

 األدّلاة  علاى  قائماة  حتلايالت  إجارا   اهاد   القطاري  املساتوى  على املؤسسية القدرة لتعزيز الدعم زيادة ينةغي* (6)

 .*جديدة تكنولوجيات اعتماد خال  من ذلك يف مبا وتةادهلا، الةلدان من ومملوكة

 املساتوى  علاى  القادرات  لتنمياة  الزراعاة  جماا   يف والةحاوث  االاتكار توطيد إعادة أو اتعزيز القيام أيضًا ي * (1)

 .*القطري

 لعملياة  معلوماات  لتوفري صلحةامل أصحاب متعددة عمل مناهج مع والتوصيات االستنتاجات تةاد  يتّم أن واألمثل (1)

  والتغذية. الغذائي األمن حلالة شامل فين حتليل إجرا  عق  السياسية، القرارات صنع

 2املبدأ 

 خاال   مان  الصامود،  علاى  قاادرة  أغذياة  ونظم معيشة سةل وانا  والتغذية الغذائي لألمن الفورية االحتياجات معاجلة - 12

   السياق. وحمددة لألزمات ومراعية فعالة وإجرا ات سياسات

 املناس  الوقت يف املتضررين السكان ياةحل املنقذة الفورية االحتياجات اإلنسانية الغذائية املساعدة تليب أن ينةغي (1)

  الثقافية. الناحية من ومالئم مرن حنو علىو

 قادرات ال اناا   أجال  مان  ،ساوا   حّد على والتنمية اإلنسانية املساعدة جما  يف التعاون، شركا  يتعاون أن ي  (2)

 القادرة  اناا   وإدماج الكوارث؛ خماطر تقلي  تدااري وتنفيذ ؛هلا والتأه  املااطر من والتافيف االستاااة على

 معيشاة  ساةل  واناا   وتعزيز محاية على واملساعدة اإلنسانية؛ االستاااة حاالت من األوىل املرحلة يف الصمود على

  التأهيل. وإعادة املةكر التعايف خال  الصمود على قدرة أكثر أغذية ونظم



P a g e  | 7 

 

 

 وتعّززهاا  الصامود  علاى  القاادرة  احمللياة  األغذية ونظم املعيشة سةل التنمية اتوإجرا  سياسات حتمي أن ينةغي (3)

 اهتماام  إياال   ويا   املقتضاى.  حبسا   ،األجال  الطويلاة  االجتماعية احلماية تدااري إدماج خال  من وتةنيها،

 وساالمة  واالساتهالك  والتااارة  ،وأساواقها  احمللياة  األغذياة  إنتااج  تعزياز  طرياق  عن ،السالمة لشةكات خا 

 الساوا   علاى  ونسا   رجااًل - احملليني والتاار احلضريني السكانو الصغرية احليازات أصحاب ومتكني ،األغذية

  االستثمار. على والقدرة املعيشة سةل ضمان من -

 االعتمااد  تعزيز إىل الرامية داجلهو دعم الفورية، االحتياجات تلةية إىل إضافة ،التعاون شركا و الدو  على يتعّين (4)

 املهاارين  إعادة قةيل )من الدائمة واحللو  املستدامة املعيشة سةل وتوفري وتعزيز، محاية، خال  من الذات على

 جهاود  ااذ   أيضًا وينةغي .أراضيها على املقيمني لالجئني مالئمًا( ذلك يكون حني حمليًا، دجمهم أو االدهم إىل

 حني حمليًا، دجمهم أو األصلي موطنهم إىل عودتهم قةيل )من داخليًا املهّارين لألشاا  الدائمة احللو  لتعزيز

 .املضيفني للسكان الدعم توفري وكذلك املستدامة، املعيشة سةل يف وإشراكهم مالئمًا(، ذلك يكون

 األجال  يف غذياة، للت املراعياة  واإلجارا ات  والسياسات االتغذية اخلاصة التدخالت من جمموعة عاجلت أن ي و (5)

 يف والانق   واهلازا ،  م،والتقازّ  التغذياة،  ساو   ذلك يف مبا التغذية نق  أشكا  مجيع ،الطويل األجلو القصري

 أو احلوامال  للنساا   التغذوية لالحتياجات خا  اهتمام وإيال  األوىل، األلف األيام يف سّيما ال الدقيقة، املغذيات

 .املرضعات

 أشهر؛ الستة عمر حتى احلصرية رضاعةال لدعم اتاألزم حاالت مع االتغذية اخلاصة التدخالت تكييف وي  (6)

 ال خا  من مغذيات على واحلصو  اعد؛ وما السنتني عمر حتى ومغذية مالئمة أغذية إىل إضافة الرضاعة ومواصلة

 املمارسات وتعزيز الدقيقة؛ املغذيات ومّكمالت األغذية؛ يف حمددة مغذيات إدماج أو وصحية متنّوعة غذائية نظم

 السياساات  تكاون  أن وينةغاي  .احلااد  التغذية سو  لعالج اجملتمعية عالجيةال والتغذية والرعاية؛ للنظافة اجلّيدة

 ومصاممة  للتغذياة  مراعياة  واألغذياة،  الزراعة انظم املتعّلقة تلك ذلك يف مبا ، املمتدة األزمات ظل يف واإلجرا ات

  التغذوية. احلالة حتسني يف للمساهمة

 اساتادام  ،الصالة  ذوي اآلخارين  املصالحة  أصحابو ،التعاون شركا و ،احلكومات من كّل يستكشف أن وي  (1)

 واالاتكاارات  النقدية(، القسائم أو التحويالت قةيل )من اإلنسانية الغذائية املساعدة تنفيذ آليات من واسعة طائفة

 صاعيد  علاى  غذائياة  احتياطاات  وإنشاا   ،حمليني( مزارعني من حمليًا األغذية شرا  مثل) األغذية شرا   طرق يف

 أن ميكان  الا   والفّعالاة،  املالئماة  املسااعدة  تاوفري  لادعم  واإلقليماي،  الوطين املستويني وعلى احمللي، اجملتمع

  الطويل. األجل يف والتغذية الغذائي األمن لتحقيق أساسًا تشّكل

 فّعالاة  أدوات تشّكل أن ميكن ال  واإلنفنت النّقا  اهلاتف تكنولوجيات تطوير اخلا  القطاع يدعم أن وينةغي (1)

 املعلوماات،  ومجاع  النزاعاات،  وطاأة  مان  واحلّد املةكر، لإلنذار جمتمعية نظم ذلك يف مبا ر،املااط من للتافيف

 الربامج تنفيذ ودعم املصلحة، وأصحاب املتضررين السكان مع والتواصل االسوق، متعّلقة معلومات على واحلصو 

  النقدية. التحويالت على القائمة

 5املبدأ 

 لألزماات  الكامناة  األساةاب  وملعاجلة املتضررين للسكان والتغذية الغذائية األمن لضمان الشحيحة الطةيعية املوارد إدارة - 12

  املمتدة.
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 األمسااك  ومصاايد  لألراضاي  املشاروعة  احلياازة  حقاوق  احافام  الصالة  ذوي املصالحة  أصحاب مجيع على يتعّين (1)

   :مع يتماشى مبا ،واحملتملة القائمة امليا  استادامات وكذلك والغااات

  املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغااات يف سياق األمن  اشأن احلوكمةاخلطوط التوجيهية الطوعية

 ؛ احلصراملثا  ال على سةيل  ،25و 24و 23ال سّيما الفصو  الغذائي الوطين، 

 يف سياق األمن الغذائي والقضا   اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلام

 .على الفقر

 وتيساري  الشاحيحة  املاوارد  علاى  النازاع  مناع  أجال  مان  العمال  الصالة  ذوي املصلحة أصحاب مجيع على يتعّين (2)

 قاد  الا   الطةيعياة  املاوارد  اإدارة املتعّلقة للاد  املثرية املسائل اشأن اتفاق إىل للتوّصل والشاملة العادلة العمليات

  املمتدة. لألزمات أساسًا تعترب

 العناف  مان  واحلماياة  الكاايف  االادعم  اخلصاو ،  وج  على واألطفا  والنسا  ،السكان مجيع ىحيظ أن وينةغي (3)

  ااألمن. متعّلقة أخرى وخماطر اجلنساني، األساس ذي العنف أشكا  مجيع ذلك يف مبا ،ااملوارد املتصل

 جلاو   عادم  لضامان  اجلنساني  ااني  للمسااواة  وماراع   تشااركي  حناو  على واإلجرا ات السياسات ُتصّمم أن وي  (4)

 تادعم  أن وينةغاي  الطةيعياة،  للماوارد  ساتدام م غاري  استادامًا تتضّمن تكّيف اسفاتيايات إىل املتضررين السكان

  التوتر. وعوامل الصدمات مع والقدرات التقليدية الفتيةات تكّيف

 الصاغرية،  احلياازات  ألصحاب احملددة االحتياجات مع وتكييفها واإلرشاد الزراعية الةحوث نظم تعزيز وي  (5)

 ايئاات  يف يعيشاون  الاذين  ،والشاةاب  النساا   علاى  خاا   تركيز مع السوا ، على واحلضرية الريفية الةيئات يف

  املمتدة. األزمات حاالت يف الطةيعية املوارد شحيحة

 6املبدأ 

 السالم. انا  يف أمكن حيثما واملساهمة للنزاعات، مراعية اصورة املمتدة األزمات ظل يف والتغذية الغذائي األمن معاجلة - 12

 األغذياة  أمان  تاوفري  أّن يضامنوا  أن املساتمر،  النازاع  خاال   ،الصالة  ذوي املصالحة  أصاحاب  مجيع على يتعّين (1)

 عرضاية.  اصاورة  الوضاع  متفااق  إىل ياؤدي  ال أخارى،  إجارا ات  اختااذ  أو االتغذية، املتصلة واملساعدة األساسية

 استادامها. ميكن ال  األدوات إحدى الضرر" إحلاق "عدم إطار ويعترب

 الساكان  محاياة  متادة امل األزماة  يف سلطتهم ميارسون الذين الصلة ذوي املصلحة أصحاب مجيع يضمن أن وينةغي (2)

 ويا   االساتثمار.  علاى  وقادرتهم  معيشتهم سةل وتأمني األساسية، املساعدة على للحصو  وسالمتهم املتضررين

 يف مباا  ،اإلعتدا  أو االستغال  من داخليًا، نواملهّار واألشاا  الالجئون ذلك يف مبا املتضررين، السكان محاية

 وينةغاي  .االساتاااة  اتنفياذ  مارتةط  شا  أي جان  من ،اجلنس أساس على القائم اإلعتدا  أو االستغال  ذلك

  طفا .واأل للنسا  خاصة عناية إيال 

 واملصااحلة  الثقة انا  إدماج إىل يسعوا أن الفر ، تتوّفر حيثما ،الصلة ذوي املصلحة أصحاب مجيع على ويتعّين (3)

 ألدوار اخلاصاة  األهمياة  إىل شاارة اإل ماع  والتغذياة،  الغاذائي  األمان  جما  يف التدخالت يف احمللي املستوى على

  والتغذية. الغذائي األمن حتقيق يف وكذلك الثقة، وانا  املصاحلة يف النسا 
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 نطاقااً  األوساع  الساالم  اناا   اسافاتيايات  صاياغة  عناد  ،الصلة ذوي املصلحة أصحاب مجيع يضمن أن وينةغي (4)

  كافية. اصورة ومعاجلتها والتغذية الغذائي األمن أهدا  حبث اها، املرتةطة واإلجرا ات

 للاطار  عرضاة  السكان ترك يتّم ال حبيث اعناية، والتغذية ائيالغذ األمن لدعم تدريي إلغا  أي ختطيط وي  (5)

  .السالم انا  جما  يف املاصصة املكاس  اىل االنسةة االجتا  عكس ورمبا

  التغذية. وسو  الغذائي األمن انعدام يف تساهم ال إجرا اتها أّن السالم حفظ عمليات تضمن أن وينةغي (6)

 7املبدأ 

  .وتعزيزها واحمللي الوطين املستويني على الرمسية وغري الرمسية والتنظيمية املؤسسية القدرات دعم - 31

 أن ،اخلاا   القطااع  كياناات و التعااون  شاركا   مان  اادعم  ،احمللياة  والسالطات  الوطنياة  احلكومات على يتعّين (1)

 الغاذائي  األمان  انعدام معاجلة على واحمللية الوطنية الرمسية اإلدارية اهليكليات قدرة االقتضا ، عند ،تستعر 

 األساواق  شاّاع ت وأن الساالمة،  وشاةكات  األساساية  اخلادمات  خاال   مان  ذلاك  يف مباا  وتعّززها، التغذية وسو 

  والتنافسية. الفّعالة واخلدمات

 والشةاب، النسا  وجمموعات املنتاني، منظمات ذلك يف مبا ،والعرفية الرمسية غري واملنظمات املؤسسات وتستمر (2)

 هاذ   مثال  لسّد مماثلة مؤسسات تنشأ أو احمللية املعيشة سةل ومتكني املهمة الثغرات لسّد املمتدة األزمات ظل يف

 انائهاا  وإعاادة  ودعمهاا  املؤسساات  هاذ   حتدياد  الصالة  ذوي املصالحة  أصاحاب  مجياع  علاى  ويتعاّين  الثغرات.

  قتضى.امل حبس 

 واملساتنرية  الناشطة املشاركة ،التعاون شركا  من ادعم ،احمللية والسلطات الوطنية احلكومات تشّاع أن وينةغي (3)

  اها. املرتةطة احلوكمة عمليات ويف القرار، لصنع الرمسية وغري الرمسية واملؤسسات اهليكليات يف للنسا 

 مجياع  علاى  ويتعّين والتغذية. الغذائي األمن على سلةًا يؤّثر حيث املمتدة، األزمات حاالت يف عادة الفساد يظهر (4)

 التشااركية  العملياات  ذلاك  يف مباا  الفساد، استهدا  إىل الرامية اجلهود يدعموا أن الصلة ذوي املصلحة أصحاب

   الفساد. مكافحة لياتآ قدرات وتعزيز العامة التوعية وزيادة اجملتمع، من واملوّجهة

 8املبدأ 

 السياساات  دعام  أجال  مان  للتوّقاع  والقاالة املناس  الوقت يف واملتاحة ملرنةوا املنّسقة الصلة ذات التمويل آليات تعزيز - 31

  والتغذية. الغذائي األمن لتحقيق والشاملة املتسقة واإلجرا ات

 املاوارد  حلشاد  أساساية  مبساؤولية  املمتادة  األزماات  من حاالت تشهد ال  الدو  يف كوماتاحل تضطلع أن ي  (1)

 وساو   الغاذائي  األمان  انعدام ملعاجلة وشاملة متسقة وإجرا ات سياسات متويل أجل من امليزانية يف الكافية املالية

 شاركا   ينّساق  أن وينةغاي  داخلياًا.  املهّاارين  واألشااا   أراضايها  علاى  املقيمني لالجئني ذلك يف مبا التغذية،

 واخلطاط  السياساات  ماع  تتماشاى  ،متعاددين  مصلحة أصحاب ذات وطنية عمل مناهج خال  من دعمهم اونالتع

 تااليف و نسااها،  أو تقويضاها  إىل ولايس  ،واحمللياة  الوطنياة  والقدرات النظم دعم إىل يهدفوا أن وي  الوطنية.

    .الدولية املساعدة على عتمادلال حاجة وجود

 وجعلاها  ،وموا متها أفضل حنو على املتعددة التمويل آليات تنسيق ميكن كيف التعاون شركا  يةحث أن وينةغي (2)

 تشايع حتديدًا ي و واإلقليمية. والوطنية احمللية املستويات على مكنةامل زدواجيةاال لتاليف اعضًا اعضها تّكمل
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 فعالياة  أكثار  اصاورة  املتاحاة  املاوارد  الستادام التنميةو اإلنسانية املساعدة يف التعاون شركا  يةذهلا ال  اجلهود

 .الةلدان من اململوكة اخلطط لدعم وكفا ة

 للساماح  كافياة  مروناة  وجاود  لضامان  والتادااري  السياسات يستعرضوا أن التعاون شركا و احلكومات على ويتعّين (3)

 الوقات،  علاى  القياود  تقيايم  عاادة إ ذلاك  يشامل  أن ويا   املتغّيارة.  االحتياجاات  من موّجهة إجرا ات ااختاذ

   املنّفذين. الشركا  مع واالتشاور مستمر أساس على اجلغرافية واملناطق اإلدارية، والتدااري

 ماوارد  عن تفرج ،االستاااة على وقادرة سريعة آليات اعتماد يدرسوا أن التعاون شركا و احلكومات على ويتعّين (4)

  املناس . الوقت يف االستاااة تيسري اهد  ،املةكر لإلنذار عليها املتفق القصوى احلدود الوغ لدى إضافية

 اناا   وألنشاطة  املةكار  للتعاايف  حماّددة  صالة  وذات معّينة متويل آليات لديهم أّن التعاون شركا  يضمن أن وينةغي (5)

 تكاون  أن واألمثل ،القائمة التنمية أو اإلنسانية املساعدة متويل جماالت مع تتال م أال ميكن الصمود، على القدرة

  اطةيعتها. السنوات ومتعددة للتوّقع قاالة

 استاااًة اسرعة عددها يزيدوا وأن االجتماعية احلماية ارامج يعتمدوا أن التعاون شركا و احلكومات على ويتعّين (6)

   أمكن. حيثما والوطنية احمللية القدرات يعّزز مبا التوتر، وعوامل اجلديدة للصدمات

 مان  أعلاى  مساتويات  دعام  أجال  مان  املاااطر  إلدارة آليات التعاون شركا و احلكومات من كّل عتمدي أن وينةغي (1)

  املااطر. أساس على التمويل أدوات من وغريها املناخ تغّير خماطر ضد التأمني ذلك يف مبا االستثمار،

 حتويال  تادعم  الا   التحويال  وآليات املصرفية اآلليات أّن ضمانل العمل اخلا  القطاعو احلكومات على ويتعّين (1)

 املنافساة  تعزيز خال  من مقةولة التحويل رسوم تةقي وأن ،الصدمات أعقاب يف اسرعة تّفعل أن ميكن املدفوعات

  نفس . الوقت يف التنظيمية الشروط واستيفا  االاتكار، وتشايع

 9املبدأ 

  احملّسنة. واإلجرا ات السياسات يف وإدماج  اخلربات من واملنهاي املنتظم التعّلم ضمان - 32

 تعااجل  الا   واإلجارا ات  السياساات  رصاد  ضاوئها  علاى  ميكن مرجعية نقطة الوثيقة هذ  يف الواردة املةادئ توّفر (1)

 فرصاة  الصالة  ذوي املصالحة  أصحاب جلميع يتي  ما ،املمتدة األزمات ظل يف التغذية وسو  الغذائي األمن انعدام

  صلة. وذات مالئمة واإلجرا ات السياسات هذ  كانت إذا ما تقييم

 ماع  متكّيفاة  والتقيايم،  للرصاد  وقادرات  ونظام  عمال  هجامن الصلة ذوي املصلحة أصحاب مجيع يضع أن وينةغي (2)

 تضاررًا،  األكثار  واجملتمعاات   ااألشاا  تشارك  حبياث  ،املمتادة  األزمات ظل يف مواجهتها تتّم ال  التحديات

 والتقيايم  الرصد يكون أن وي  التغذية. وسو  الغذائي األمن انعدام معاجلة يف واإلجرا ات السياسات أثر لتقييم

  احمللية. املعرفة على يعتمدا وأن اجلنسني اني للمساواة ومراعيني األدّلة على قائمني

 تساتند  الا   واإلجرا ات السياسات من املستفادة الدروس توثيق الصلة ذوي املصلحة أصحاب مجيع على ويتعّين (3)

  الالحقة. واإلجرا ات السياسات صياغة يف املعرفة هذ  إارازو وتةادهلا، ومجعها ،املةادئ هذ  إىل

 أثةتات  الا   االاتكارياة  الانهج  تعمايم  ضامان  أجال  مان  الصالة  ذوي املصالحة  أصحاب مجيع يعمل أن وينةغي (4)

   وزيادتها. جناحها
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  .املمتدة األزمات ظل يف املتضررين للسكان واملسا لة الشفافية حتسني - 33

 مجياع  حصو  ضمان خال  من املتضررين السكان أمام مسؤواًل التعاون شركا و احلكومات من كّل يكون أن ي  (1)

 علاى  (التناوع  مان  أخارى  وجوانا   واإلثنياة  والعمار  اجلانس  نوع االعتةار يف األخذ مع) املتضرر اجملتمع شرائ 

 أن كاذلك  تكفال  وأن مساتنرية،  قارارات  الختااذ  وشفافة ومفهومة سهلة واصورة متاحة، هي ما اقدر ،املعلومات

 تكاون  أو معيشاتها  وساةل  حياتهاا  على تؤثر ال  القرارات اختاذ يف فاعل اشكل املشاركة الشرائ  هذ  تستطيع

 حاو   مرتادة  معلوماات  تاوفري  اإمكانهاا  يكاون  وأن القارارات،  هاذ   مثال  اختاذ لدى عاداًل أو كافيًا متثياًل ممثلة

   .الشكاوى لتقديم ومتاحة مالئمة آليات طريق عن هلا، املقدمة ماتاخلد أو املساعدة

 وأّنهاا  صالة  ذات هاي  التوتر وعوامل الصدمات إىل االستاااات أّن ضمان التعاون شركا و احلكومات على تعّينوي (2)

 الغاذائي  األمن انعدام متفاق إىل تؤدي ال التدخالت وأّن ُتَطّةق، املةكر اإلنذار معلومات وأّن املناس ، الوقت يف تتّم

 عرضية. اصورة والتغذية

 انعادام  إىل االساتاااة  يف القصاور  أوجا   معاجلاة  لضامان  املقتضى حبس  تعزيزها أو مسا لة آليات إقامة ينةغيو (3)

 التادريي  اإلعماا   ودعام  املساتقةلية،  اإلجارا ات  إطاار  يف ،املمتادة  األزمات ظل يف التغذية وسو  الغذائي األمن

  .الغذا  يف للحق

 (أصدقاء اقرتاح الرئيس)

 [خطة العمل]

 خطة العمل[]لعمل[ اإطار ]]اخلطوط الغوجيهية لوعمل[ 

 آفاق املسغقبل[جدال امأعمال ]إطار العمل: ]

 ]دليل تنفيا املبادئ[

ااملساؤولية  ، ماع اضاطالع احلكوماات    اختاذهاا  اتلاف أصاحاب املصالحة   مليقفح هذا القسم اإلجرا ات ال  ينةغاي  ] - 34

الادروس   ةااد  االلتازام السياساي وت   حلشاد ، واساتادامها  لعمال" ا"مةادئ لاا ق من أجل تعزيز النشر املنّسا  األساسية،

  .األزمات املمتدةظل يف  التغذيةاملستفادة والتقدم يف معاجلة انعدام األمن الغذائي وسو  

مةاادئ  "مان أجال نشار     الادعم املتةااد   علاى التعااون و   ومجيع أصحاب املصلحة اآلخرين جلنة األمن الغذائي عشّاُت - 35

العااملي   ىاملساتو كال مان   على وتنفيذها ورصدها وضع سياسات وإجرا ات أكثر فعالية  لدى استادامها وتعزيز "العمل

 . واإلقليمي والوطين واحمللي

 تاحاة علاى اإلنفنات والا     املوال  مل ير التفاو  عليهاا  املوارد  جمموعةويشّاع أصحاب املصلحة على استادام  - 36

 هاذ  ميكان حتاديث   وملموساة.   إجارا ات ، وال  تهد  إىل توضي  كيفياة حتويال املةاادئ إىل    للانةوضعتها أمانة ا

أدلاة ساهلة االساتادام وأدوات لادعم      إعاداد اشكل منتظم من قةل أصاحاب املصالحة املعنايني مان خاال        اجملموعة

 . السياسات وغري ذلك
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 أصاحاب املصالحة   ذات علاى تساهيل وتعزياز العملياات     احلكوماات الوطنياة واملنظماات احلكومياة الدولياة      عشاَّوُت - 31

وساو   وتنفيذ السياساات واإلجارا ات الوطنياة واإلقليمياة ملعاجلاة انعادام األمان الغاذائي          والورةالستعرا  املتعددين 

 . األزمات املمتدةظل التغذية يف 

ال  تتنااو    القائمة ية واإلقليميةاملةادرات والعمليات واالسفاتيايات العاملل أن يستند إىل العمتطةيق ارنامج وينةغي ل - 31

 .هامع أن يندمج، ذلك مكنما أ، وحيثكّملهايأن و حاالت األزمات املمتدة

 علااى تسااهيل القطاااع اخلااا  ومنظمااات اجملتمااع املاادني  وكياناااتشااركا  التعاااون واملنظمااات الدوليااة   شاااّّعوُي - 31

 للسياسات واإلجرا ات اخلاصة اها. ت التشاركية االستعراضا

املنظماات  و ،هلاا  ًاروماا مقار   وكااالت الا  تتااذ مان    وال سايما ال  ،الشركا  يف التنمية ووكاالت األمم املتحدة شاعوُي - 41

 . دعم تنفيذ ارنامج العمل واستادام على اإلقليمية 

جارا ات  اإلو سياساتالمن أجل استعرا   "مةادئ العمل"استادام اأصحاب املصلحة من نوايا  تةاد  إعالناتميكن و - 41

 غريهم من أصحاب املصلحة يف اللانة. مع وذلك  ،هاوتنفيذ هاوتعزيز اهم اخلاصة

 ةاملفتوحا  يف جما  الرصاد الاذي ياري وضاع  مان قةال جمموعاة العمال         جلنة األمن الغذائي العاملينهج مع  شيًاامت - 42

 ،سياسات وإجرا ات أصاحاب املصالحة   اشأن "مةادئ العمل"ترصد استادام  لانة أنال التااعة للانة، علىالعضوية 

ظال  يف معاجلاة انعادام األمان الغاذائي وساو  التغذياة يف       احملارز   الدروس املستفادة والتقدم لتةاد  أن ختص  حيزًاو

 . األزمات املمتدة

املستفادة من استادام "مةادئ للعمل" وتنفيذ السياساات واإلجارا ات يف اإلصادارات املساتقةلية      وينةغي إدراج الدروس - 43

 . لإلطار االسفاتياي العاملي للانة

 أماناة  ، تشااع وتساهيل تةادهلاا   الادروس املساتفادة   ومن أجال جتمياع   " واستادامها،العملمةادئ " نشر وسعيًا إىل - 44

 الا  تتااذ مان   االت كا تعااون الو  ضمن مجلة أمور أخرى،ة على استكشا  كيفية االستفادة من اآلليات القائم اللانة

 [. مثاًل اشأن القدرة على التكيف مع األزمات اهل ًامقرروما 
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 [اخلغانية املالحظات]

                                                 
التاساعة   ، وافقات اللاناة يف دورتهاا   2112ويف عاام  . العمل الرئيسي للانة األمن الغاذائي العااملي   مسار [ارنامج عمل جلنة األمن الغذائي العاملي]يشكل   1 *

األمن الغذائي يف األزمات املمتدة، ماع الةناا     نعدامإل عين االتصديمارنامج عمل صياغة ا املعنيني  على عملية تشاورية لملت مجيع أصحاب املصلحةنيوالثالث

جمموعة [ ارنامج عمل جلنة األمن الغذائي العاملي]وقد وضعت .  CFS 2012/39/7  كما هو مالئم على العناصر ال  مّت توفريها يف جلنة األمن الغذائي العاملي يف

، اادعم مان فرياق الادعم     2114وأغسطس/آب  2113عمل مفتوحة العضوية تضم أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي عقدت اجتماعًا يف يوليو/متوز 

، ويستفيد من نتاائج  2111ئي يف العامل عمل تقين يساهم يف حالة انعدام األمن الغذا إىل [ارنامج عمل جلنة األمن الغذائي العاملي]ويستند . التقين وأمانة اللانة

 ويساتند . 2112/أيلو  منتدى اخلربا  الرفيعي املستوى التااع للانة واملعين اانعدام األمان الغاذائي يف ظاّل األزماات املمتادة، الاذي انعقاد يف روماا يف ساةتمرب         

ومّتت استضافة أرااع   .[xx]و  2113واملناقشات االلكفونية جرت اني أاريل/نيسان  املشاوراتعملية لمولية من  إىل[ ارنامج عمل جلنة األمن الغذائي العاملي]

مشااورة عاملياة اشاأن     وٌعقادت . لربنامج عمل جلنة األمن الغاذائي العااملي  للمساعدة يف توفري املعلومات للمسودة صفر  حو  مواضيع أساسية مناقشات إلكفونية

املشاورات ممثلني عن احلكومات، ووكاالت األمام املتحادة،    وضمت .2114، ومشاورة إلكفونية يف مايو/أيار 2114املسودة صفر يف أديس أاااا يف أاريل/نيسان 

اصاة، ومؤسساات   ومنظمات اجملتمع املدني ومنظمات غري حكومية، ومؤسسات الةحوث الزراعية الدولية، ومجعيات يف القطاع اخلاا  ومؤسساات خريياة خ   

وأقاّرت  . [2115ومايو/أياار   2114يف يوليو/متوز وأغسطس/آب  [ائي العامليارنامج عمل جلنة األمن الغذ]وجرت مفاوضات رمسية اشأن ] .مالية دولية وإقليمية

.[xxxx] أكتوار/تشرين األّو [ xx] املنعقدة يف [xx] يف دورتها ارنامج العملجلنة األمن الغذائي العاملي 
*

 
 *.مرجعًا مفيدًا 2111على الرغم من عدم وجود تعريف متفق علي  لألزمة املمتدة، يشّكل الوصف الوارد يف حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل لعام   2 *
: علاااى املتااااح.2113، يونياااو/حزيران UNHCR Global Trends in persons of concern to UNHCR at mid-year ، انظااار ماااثاًل  3 *

http://www.unhcr.org/52af08d26.html.* 
، يشمل مصطل  أصحاب احليازات الصغرية صغار املنتاني 4" الفقرة مةادئ االستثمار املسؤو  فى الزراعة ونظم األغذية مبا يتماشى مع الفئات احملددة يف "  4

، يف ني الازراعي نيواحلرفيني، وصيادي األمساك، واجملتمعات احمللية ال  تعتمد اشكل وثيق على الغااات، والسكان األصليني، والعاامل والرعاة، واجملّهزين 

 .الةيئات الريفية واحلضرية على السوا 
والتعاونيات ومنظمات صغار املنتاني وممثلو الالجائني واألشااا  املهّاارون داخلياًا      التقليديون واملنظمات اجملتمعيةمبا يف ذلك على سةيل املثا  القادة   5 *

 *واجملتمعات املضيفة وجمموعات النسا ، مبا يف ذلك النسا  املهّارات واألقليات اإلثنية وتلك القادمة من مناطق ريفية. 

 

http://www.unhcr.org/52af08d26.html.*
http://www.unhcr.org/52af08d26.html.*

