
إطـــار العمـــل بشـــأن األمـــن 
ــل  ــة يف ظـ ــذايئ والتغذيـ الغـ

ــات املمتـــدة األزمـ



أقــرت لجنــة األمــن الغــذايئ العاملــي إطــار العمــل بشــأن األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف ظــل األزمــات املمتــدة يف 13 أكتوبر/ترشيــن 

ــمية  ــات الرس ــر أو السياس ــات النظ ــرورة وجه ــس بال ــوع ال تعك ــذا املطب ــا يف ه ــّر عنه ــر املع ــات النظ األول 2015. وإن وجه

ملنظمــة األغذيــة والزراعــة أو الصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة أو برنامــج األغذيــة العاملــي.

وتشــجع منظمــة األغذيــة والزراعــة وبرنامــج األغذيــة العاملــي والصنــدوق الــدويل للتنميــة الزراعيــة اســتخدام املــواد الــواردة يف 

هــذا املنتــج اإلعامــي واستنســاخها ونرشهــا. ومــا مل يذكــر خــاف ذلــك، ميكــن نســخ هــذه املــواد وتنزيلهــا وطباعتهــا ألغــراض 

الدراســات واألبحــاث والتدريــس الخاصــة، أو اســتخدامها يف منتجــات أو خدمــات غــر تجاريــة، رشيطــة اإلشــارة إىل لجنــة األمــن 

ــأي شــكل مــن  ــة عــى آراء املســتخدمني أو منتجاتهــم أو خدماتهــم  ب ــة( وعــدم افــراض موافقــة اللجن الغــذايئ العاملــي )اللجن

األشــكال.

وينبغــي توجيــه طلبــات الرجمــة وحقــوق التــرف، وإعــادة البيــع واالســتخدامات التجاريــة األخــرى إىل العنــوان التــايل 
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متهيد
ــؤدي  ــي ت ــدة الت ــات املمت ــيوعا لألزم ــورة وش ــر خط ــر األك ــة املظاه ــص التغذي ــذايئ ونق ــن الغ ــدام األم ــكل انع يش

ــإن  ــا، ف ــن غره ــدة ع ــة ممت ــاف كل أزم ــم اخت ــة. ورغ ــم الغذائي ــش والنظ ــب العي ــبل كس ــن س ــل كل م إىل تعطي

األســباب الكامنــة وراءهــا تشــمل عوامــل تجمــع بــني النـــزاعات واالحتــال واإلرهــاب والكــوارث الطبيعيــة وتلــك مــن 

صنــع اإلنســان والضغــوط عــى املــوارد الطبيعيــة وتغــر املنــاخ وعــدم املســاواة وانتشــار الفقــر والعوامــل املتعلقــة 

بالحوكمــة.

ويتمثــل الهــدف مــن إطــار العمــل بشــأن األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف ظــل األزمــات املمتــدة )إطــار العمــل( الصــادر 

عــن لجنــة األمــن الغــذايئ العاملــي )اللجنــة( يف تحســني األمــن الغــذايئ والتغذيــة للســكان املترريــن مــن األزمــات 

املمتــدة أو املعرضــني لخطرهــا مــن خــال معالجــة املظاهــر الحاســمة األهميــة وبنــاء القــدرة عــى الصمــود؛ والتكيّــف 

مــع التحديــات املحــددة؛ واملســاهمة يف معالجــة األســباب الجذريــة.

وإطــار العمــل هــو وثيقــة قصــرة توفــر إطــارا واســع النطــاق ميكــن اســتخدامها مــن قبــل جميــع أصحــاب املصلحــة 

الذيــن قــد يكــون لهــم دور يف تحســني األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف األزمــات املمتــدة أو يف التأثــر عليهــام.

وقــد وافقــت اللجنــة، يف دورتهــا السادســة والثاثــني التــي انعقــدت يف أكتوبر/ترشيــن األول 2010، عــى أن حــاالت 

األزمــات املمتــدة تقتــي اهتاممــا خاصــا، وأن االســتجابات املامئــة لهــذه الســياقات تختلــف عــن تلــك الازمــة يف 

أزمــة قصــرة األجــل أو يف ســياقات إمنائيــة ال متــر بأزمــات.

ويســتند إطــار العمــل إىل العمــل الفنــي الــذي أســهم يف إعــداد تقريــر حالــة انعــدام األمــن الغــذايئ يف العــامل 2010، 

ويســتفيد مــن نتائــج منتــدى خــراء رفيــع املســتوى بشــأن انعــدام األمــن الغــذايئ يف ظــل األزمــات املمتــدة نُظــم 

ــر/ ــني يف أكتوب ــا التاســعة والثاث ــة، يف دورته ــا يف ســبتمر/أيلول 2012. ووافقــت اللجن ــة يف روم ــف مــن اللجن بتكلي

ترشيــن األول 2012، عــى عمليــة تشــاورية إلعــداد هــذه الوثيقــة، مبــا يشــمل جميــع أصحــاب املصلحــة املعنيــني. 

وقــد تــم وضــع إطــار العمــل مــن قبــل مجموعــة عمــل مفتوحــة العضويــة تتألــف مــن أصحــاب املصلحــة يف اللجنــة، 

ــي  ــق دعــم فن ــاين 2015، بدعــم مــن فري ــون الث ــني يوليو/متــوز 2013 ويناير/كان ــدة ب اجتمعــت خــال الفــرة املمت

وأمانــة اللجنــة.

ويقــوم إطــار العمــل عــى عمليــة تشــاورية شــاملة، مبــا يف ذلــك املناقشــات اإللكرونيــة عــن املواضيــع الرئيســية التــي 

تــم اســتضافتها للمســاعدة يف إثــراء املســودات. كــام انعقــدت مشــاورة عامليــة يف أديــس أبابــا يف أبريل/نيســان 2014. 

وشــارك يف املشــاورات ممثلــون عــن الحكومــات ووكاالت األمــم املتحــدة واملجتمــع املــدين واملنظــامت غــر الحكوميــة 

ومؤسســات البحــوث الزراعيــة الدوليــة وجمعيــات القطــاع الخــاص واملؤسســات الخريــة الخاصــة وكذلــك املؤسســات 

املاليــة الدوليــة واإلقليميــة .

كــام انعقــدت مفاوضــات رســمية بشــأن إطــار العمــل خــال شــهري يوليو/متــوز وأغســطس/آب 2014 ويف مايو/أيــار 

2015. وأقــرت اللجنــة إطــار العمــل يف دورتهــا الثانيــة واألربعــني التــي انعقــدت يف 13 أكتوبر/ترشيــن األول 2015.

ــة ويســتفيد  ــة واألطــر العاملي ــة واإلقليمي ــزم. فهــو يتــامىش مــع الصكــوك الدولي وإن إطــار العمــل طوعــي وغــر مل

منهــا، مبــا يف ذلــك خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030. وعندمــا يســعى قــراء هــذا اإلطــار إىل تحســني األمــن الغــذايئ 

والتغذيــة يف ظــل األزمــات املمتــدة، فهــم يُشــجعون عــى اســتعراض مثــل هــذه الصكــوك بانتظــام لاطــاع عــى مــا 

تنــص عليــه مــن التزامــات واجبــة التطبيــق والتزامــات طوعيــة، وللحصــول عــى توجيهــات إضافيــة.



مقدمة أوال- 



2       إطار العمل بشأن األمن الغذايئ والتغذية يف ظل األزمات املمتدة

مقدمة أوال- 

املعلومات األساسية واألساس املنطقي1
وافقــت لجنــة األمــن الغــذايئ العاملــي )اللجنــة(، يف دورتهــا السادســة والثاثــني  ويف إطــار الجهــود العامليــة واإلقليميــة   -1

والوطنيــة الراميــة إىل القضــاء عــى الجــوع وســوء التغذيــة، عــى أّن حــاالت األزمــات املمتــدة تتطلـّـب اهتاممــاً خاصــاً، 

ــات القصــرة األجــل أو  ــا األزم ــي تقتضيه ــك الت ــف عــن تل ــذه الســياقات تختل ــات االســتجابة املناســبة له وأّن عملي

الســياقات اإلمنائيــة الخاليــة مــن األزمــات.  

وتشــمل األزمــات املمتــدة حــاالت مــن األزمــات املمتــدة أو املتكــررة. ويف حــني ال يوجــد تعريــف متفــق عليــه دوليــا2ً،   -2

تشــمل تجليــات األزمــات املمتــدة،  مــن بــني جملــة أمــور أخــرى: تعطيــل ســبل كســب العيــش ونظــم األغذيــة؛ وتزايد 

معــدالت املــرض والوفيــات؛ وزيــادة حــاالت النــزوح3. ويعتــر انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء التغذيــة )التقــزّم والهــزال 

ونقــص الــوزن ونقــص املغذيــات الدقيقــة عــى ســبيل املثــال( أكــر التجليــات خطــورًة وشــيوعاً.  

ــوارث  ــال واإلرهــاب والك ــزاعات واالحت ــن النـ ــا م ــإن مزيج ــا، ف ــن غره ــف ع ــدة تختل ــة ممت ــت كل أزم ــن كان ول  -3

ــاخ وعــدم املســاواة  ــة وتغــر املن ــوارد الطبيعي ــع اإلنســان والضغــوط عــى امل ــي هــي مــن صن ــك الت ــة وتل الطبيعي

وانتشــار الفقــر والحوكمــة غالبــاً مــا يشــكل األســباب الكامنــة وراء انعــدام األمــن الغــذايئ ونقــص التغذيــة يف ظــل 

ــدة. ــات املمت األزم

وتؤثــر األزمــات املمتــدة يف األبعــاد األربعــة لألمــن الغــذايئ- توافــر األغذيــة والوصــول إليهــا واســتقرارها واســتخدامها،   -4

ويف الوضــع التغــذوي لعــدد كبــر مــن األشــخاص. كــام أنها ترهــق كاهل القــدرات واملــوارد املحليــة والوطنيــة والدولية، 

 وتتطلــب اتخــاذ سياســات وإجــراءات تتســم مبزيــد مــن الفعاليــة والكفــاءة، وتأخــذ يف االعتبــار األبعــاد الثاثــة للتنمية 

ــات املحــددة الخاصــة مبعالجــة انعــدام األمــن  ــة. وقــد تشــمل التحدي ــة والبيئي ــة واالجتامعي املســتدامة - االقتصادي

الغــذايئ ونقــص التغذيــة يف ظــل األزمــات املمتــدة مــا يــي:

e  احــرام حقــوق اإلنســان وحاميتهــا وتشــجيعها وتيســرها، مبــا يف ذلــك اإلعــامل املطــرد للحــق يف غــذاء كاف يف

ســياق األمــن الغــذايئ الوطنــي، والعمــل، وفقــا للــامدة 1 مــن اتفاقيــات جنيــف، عــى احــرام القانــون اإلنســاين 

الــدويل وضــامن احرامــه؛

e  الوصول إىل السكان املتررين يف جميع أنواع حاالت األزمات املمتدة؛

e جمع املعلومات والبيانات؛

e التنسيق والتعاون الفعاالن، واالتساق يف ما بني جميع أصحاب املصلحة؛

e امللكية القطرية واملشاركة وتأييد أصحاب املصلحة واملساءلة؛

e استحداث آليات متويل وتخطيط فعالة وتكييفها؛

e  وضــع سياســات وإجــراءات قصــرة ومتوســطة وطويلــة األجــل وتنفيذهــا وإدماجهــا مــن أجــل النهــوض بســبل

كســب العيــش القــادرة عــى الصمــود وبنائهــا، وتعزيــز نظــم األغذيــة املحليــة؛

e معالجة عدم املساواة بني الجنسني، مع إياء اهتامم خاص إىل االحتياجات الخاصة للنساء والفتيات؛

e .تلبية احتياجات األشخاص النازحني داخليا والاجئني واملجتمعات املحلية املضيفة



مقدمة       3

وقــد تنطــوي أزمــة ممتــدة عــى أثــر واســع النطــاق أو قــد تقتــر عــى منطقــة جغرافيــة معينــة لدولــة مــا، أو إقليــم   -5

مــا، وقــد ال تؤثــر عــى جميــع الســكان. وقــد تشــكل التحــركات الســكانية الكبــرة، التــي قــد تتميــز بوجــود أشــخاص 

ــد يكــون  ــة. كــام ق ــة مختلف ــدة يف الرجــال والنســاء بطريق ــات املمت ــر األزم ــا، إحــدى ســامتها.  وتؤث نازحــني داخلي

لألزمــات املمتــدة جوانــب وتأثــرات دوليــة وإقليميــة وعابــرة للحــدود، مبــا يف ذلــك وجــود الجئــني، حســب مــا هــو 

محــّدد ومعــرف بــه مبوجــب القانــون الــدويل املطبــق، يعيشــون يف غالــب األحيــان يف حــاالت لجــوء ممتــدة. 

وتـُـرز األدلـّـة وعمليــات التقييــم أّن السياســات واإلجــراءات الراميــة إىل تلبيــة االحتياجــات الغذائيــة الفوريــة وغرهــا   -6

ــة األجــل ملعالجــة األســباب  مــن االحتياجــات األساســية ينبغــي أن تقــرن بسياســات وإجــراءات واســتثامرات طويل

الكامنــة النعــدام األمــن الغــذايئ ونقــص التغذيــة، ودعــم القــدرات واألولويــات املحليــة وبنــاء ســبل كســب عيــش 

ونظــم غذائيــة قــادرة عــى الصمــود.

ــن  ــدام األم ــج انع ــي تعال ــراءات الت ــات واإلج ــض السياس ــل بع ــة فش ــية إلمكاني ــباب الرئيس ــمل األس ــن أن تش وميك  -7

الغــذايئ وســوء التغذيــة يف ظــّل األزمــات املمتــدة مــا يــي: أوجــه الضعــف املفاهيميــة والتشــغيلية؛ واالنقســامات 

ــم  ــوء فه ــة؛ وس ــية والحوكم ــدرات املؤسس ــف الق ــة؛ وضع ــانية واإلمنائي ــج اإلنس ــني الُنه ــية ب ــاتية واملؤسس السياس

ــن  ــة م ــات موّجه ــل تدخ ــة بفع ــات املحلي ــدرات واألولوي ــض الق ــم؛ وتقوي ــر املائ ــل غ ــددة؛ والتحلي ــياقات مح س

الخــارج؛ والتأخــر يف تقديــم املســاعدة؛ واملشــاركة السياســية واالســتثامر غــر املســتمرين؛ واالفتقــار إىل االلتــزام بدعــم 

صغــار منتجــي األغذيــة، واملجتمعــات املحليــة املهّمشــة واملســتضعفة، واملســاواة بــني الجنســني؛ وعــدم إيــاء االهتــامم 

ــة والسياســية واملؤسســية. ــة التجاري ــح الذاتي ــكايف للفســاد واملصال ال

الهدف
يتمثـّـل الهــدف العــام إلطــار العمــل ملعالجــة األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف ظــل األزمــات املمتــدة )املشــار إليــه باعتبــاره   -8

اإلطــار( يف تحســني األمــن الغــذايئ والتغذيــة للســكان املترريــن مــن األزمــات املمتــدة أو املعرضــني لخطــر مواجهتهــا، 

بطريقــة تعالــج األســباب الكامنــة، مبــا يســاهم بالتــايل يف اإلعــامل املطــرد للحــق يف غــذاء كاٍف يف ســياق األمــن الغــذايئ 

الوطني.

الغرض
لتحقيــق هــذا الهــدف، يســعى هــذا اإلطــار إىل حشــد التــزام ســيايس رفيــع املســتوى وتعزيــز عمليــات منّســقة تتســم   -9

بتعــدد أصحــاب املصلحــة، مبــا يف ذلــك اســتعراض التقــّدم املحــرز وتبــادل الــدروس املســتخصلة، إلثــراء السياســات 

ــدة،  ــات املمت ــة يف حــاالت األزم ــن الغــذايئ وســوء التغذي ــدام األم ــور انع ــة إىل الحــؤول دون ظه واإلجــراءات الرامي

والتخفيــف مــن حدتهــا والتصــدي لهــا والرويــج للتعــايف املبكــر منهــا.

ــذايئ  ــن الغ ــني األم ــة يف تحس ــاب املصلح ــاعد أصح ــن أن تس ــي ميك ــراءات الت ــادئ واإلج ــار املب ــذا اإلط ــدد ه ويح  -10

والتغذيــة يف ظــل األزمــات املمتــدة. 
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الطبيعة والنطاق
هذه الوثيقة طوعية وغر ملزمة.  -11

وينبغــي تفســر هــذا اإلطــار وتطبيقــه مبــا يتــامىش مــع االلتزامــات القامئــة مبوجــب القانــون الوطنــي والــدويل ومــع   -12

إيــاء االعتبــار الواجــب لالتزامــات الطوعيــة مبوجــب الصكــوك اإلقليميــة والدوليــة الســارية. وال يتضمــن اإلطــار مــا 

ــون  ــة مــا مبوجــب القان ــق دول ــة قــد تقــع عــى عات ــه يحــّد أو يقــّوض أي التزامــات قانوني ينبغــي تفســره عــى أن

الــدويل.

وينبغــي تفســر هــذه الوثيقــة وتطبيقهــا وفقــا للنظــم واملؤسســات القانونيــة الوطنيــة، وااللتزامــات مبوجــب القانــون   -13

الــدويل.

ويقــر هــذا اإلطــار بالقيــود التــي ينطــوي عليهــا العديــد مــن السياســات واإلجــراءات القامئــة، ويعــرض مبــادئ وخطــة   -14

لتحســني األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف حــاالت األزمــات املمتــدة.

ــم الشــاملة التــي يقــوم عليهــا اإلطــار يف مــا يــي: احــرام حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين الــدويل؛  وتتمثــل القيّ  -15

ــة؛ ومراعــاة الفــوارق بــني الجنســني واملســاواة بينهــام؛ والنهــج  وكرامــة اإلنســان؛ وعــدم التمييــز؛ واملســاواة والعدال

ــادي  ــك، تف ــة إىل ذل ــاءلة. وباإلضاف ــفافية؛ واملس ــون؛ والش ــيادة القان ــاركة؛ وس ــاور واملش ــتدام؛ والتش ــامل واملس الش

ــدة. ــات املمت ــة وراء األزم ــباب الكامن ــددة أو األس ــات املح ــات أو التحدي ــم التجلي تفاق

ويســعى اإلطــار إىل تعزيــز اتســاق السياســات مبــا يتــامىش مــع اإلعــامل املطــرد للحــق يف غــذاء كاف يف ســياق األمــن   -16

ــق تشــجيع تنســيق السياســات واإلجــراءات املتخــذة يف مجــاالت املســاعدة اإلنســانية  ــن طري ــي، ع ــذايئ الوطن الغ

ــة وحقــوق اإلنســان. والتنمي

أصحاب املصلحة
ــة  ــدور يف تحســني األمــن الغــذايئ والتغذي ــد يضطلعــون ب ــن ق ــع أصحــاب املصلحــة الذي يســتهدف هــذا اإلطــار جمي  -17

أو التأثــر فيهــام يف األزمــات املمتــدة. وتتحمــل الــدول عــى وجــه الخصــوص املســؤولية الرئيســية عــن تعزيــز األمــن 

ــي: ــا ي ــب معــني، م ــات أخــرى ودون أي ترتي ــة. ويشــمل املســتخدمون املســتهدفون اآلخــرون، ضمــن جه ــذايئ والتغذي الغ

e املؤسسات العامة والسلطات املحلية؛

e الجهات الفاعلة يف مجاالت السياسة وحفظ السام وبناء السام؛

e السلطات التقليدية؛

e املنظامت الحكومية الدولية واملنظامت اإلقليمية؛

e  املؤسسات املالية والجهات املانحة واملؤسسات والصناديق؛

e منظامت املجتمع املدين؛

e منظامت البحوث والجامعات ومنظامت اإلرشاد؛

e كيانات القطاع الخاص؛

e  املزارعون واملزارعون األرسيون، وال سيام أصحاب الحيازات الصغرة4  ومنظامتهم؛

e املجتمعات املحلية وأفراد السكان املتررين؛

e .منظامت املستهلكني
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تهــدف مبــادئ العمــل إىل توجيــه عمليــات وضــع السياســات واإلجــراءات الراميــة إىل تحســني األمــن الغــذايئ والتغذيــة   -18

يف حــاالت األزمــات املمتــدة، وتنفيذهــا ورصدهــا. 

وينبغي أن يتواءم تفسر هذه املبادئ وتطبيقها مع السياقات الخاصة واالحتياجات املحددة لجميع األفراد املتررين   -19

والسكان املعرضني للخطر واألشخاص الذين يعيشون يف أوضاع هشة.

ــاء  وتعــرض هــذه املبــادئ وصفــا لكيفيــة معالجــة التجليــات الحرجــة النعــدام األمــن الغــذايئ ونقــص التغذيــة وبن  -20

القــدرة عــى الصمــود يف األزمــات املمتــدة )املبــدآن 1 و2(، بشــكل يتكيّــف مــع التحديــات املحــددة لهــذه الحــاالت 

ــك  ــرص ذل ــر ف ــث تتواف ــا حي ــاهم يف حلّه ــة ويس ــباب الكامن ــم األس ــادى تفاق ــادئ 3 و4 و5 و6 و7 و8(، ويتف )املب

)املبــادئ 9 و10 و11(.
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معالجة التجليات الحرجة وبناء القدرة عىل الصمود
ــقة  ــكة ومنس ــة متامس ــانية وإمنائي ــج إنس ــوض برام ــدة، النه ــات املمت ــل األزم ــكان، يف ظ ــة مب ــن األهمي م  -21

تنســيقا جيــدا ملعالجــة انعــدام األمــن الغــذايئ ونقــص التغذيــة، وإلنقــاذ األرواح وبنــاء القــدرة عــى الصمــود. 

ــة االحتياجــات الحــادة مــن أجــل إنقــاذ األرواح والتخفيــف مــن  وتســاعد املســاعدات اإلنســانية عــى تلبي

املعانــاة والحفــاظ عــى الكرامــة اإلنســانية وحاميتهــا. وتعــزز القــدرة عــى الصمــود عــى احتــواء الكــوارث 

اإلنســانية واألزمــات والضغــوط طويلــة األجــل وعــى التأهــب لهــا ومنعهــا. وتســهم أيضــا يف تكييــف ســبل 

العيــش والنظــم الغذائيــة وتحولهــا، مبــا يــؤدي إىل املــي قدمــا عــى طريــق للخــروج مــن حالــة األزمــات 

املمتــدة. ويشــدد هــذا النهــج عــى متكــني املــرأة، باإلضافــة إىل إنتاجيــة زراعــة أصحــاب الحيــازات الصغــرة 

واالقتصــاد األوســع نطاقــا، وهــي مســائل غالبــا مــا يتــم إهاملهــا يف عمليــات االســتجابة لألزمــات املمتــدة. 

وبالنظــر إىل شــدة نقــص التغذيــة يف هــذه الحــاالت، فــإن االحتياجــات التغذويــة ألفــراد الســكان املترريــن 

أو املعرضــني للخطــر، واملجموعــات الضعيفــة واملهمشــة، فضــا عــن األشــخاص الذيــن يعيشــون يف أوضــاع 

هشــة، تســتفيد أيضــا مــن تركيــز خــاص.

املبدأ

تلبية االحتياجات اإلنسانية الفورية وبناء سبل كسب عيش قادرة عىل 1
الصمود 

مواءمــة السياســات واإلجــراءات اإلنســانية واإلمنائيــة وتعزيــز القــدرة عــى الصمــود، وذلــك   -22

مــن خــال مــا يــي:

االســتجابة مبرونــة للحــاالت املتغــّرة عى أســاس تقييــم االحتياجــات والضعــف، وأهداف   )1(

مشــركة تقودهــا البلــدان، وفهــم شــامل للمخاطــر ونظــم ســبل كســب العيــش؛ 

تنســيق اإلجــراءات، مبــا يف ذلــك مــن خــال اآلليــات املوجــودة، التــي تدعم السياســات   )2(

واإلجــراءات الوطنيــة التــي تعــزز األمــن الغــذايئ والتغذيــة؛ 

فهــم القــدرات واملعــارف واملامرســات والخــرات القامئــة لــألرس واملجتمعــات املحليــة   )3(

ــا؛   ــتخدامها ودعمه ــراءات، واس ــات واإلج ــق للسياس ــررة كمنطل املت

ــة  ــة وكافي ــش آمن ــة ويف مجــال ســبل كســب العي ــم مســاعدات إنســانية غذائي تقدي  )4(

ــة  ــدات والثقاف ــع املعتق ــامىش م ــرن ويت ــكل م ــت بش ــث التوقي ــن حي ــبة م ومناس

ــع أصحــاب  ــراد، وبالتنســيق مــع جمي ــات األف ــة وأفضلي ــادات الغذائي ــد والع والتقالي

ــة؛ املصلح

تشــجيع املشــريات املحليــة واســتخدام املنظــامت املحليــة يف تنفيــذ الرامــج الخاصــة   )5(

باملســاعدات الغذائيــة اإلنســانية وســبل كســب العيــش لدعــم االنتعــاش االقتصــادي 

ــة؛ والتنمي

تشــجيع السياســات واإلجــراءات الراميــة إىل تعزيــز اســتدامة النظــم الغذائيــة املحليــة،   )6(

وتعزيــز إمكانيــة الوصــول إىل املــوارد اإلنتاجيــة وإىل األســواق املجزيــة واملفيــدة 

ــرة؛ ــازات الصغ ــاب الحي ألصح
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فهــم آثــار حــاالت النــزوح الداخــي املمتــد وأمنــاط االســتيطان املتغــرة، مبــا يف ذلــك   )7(

ــا؛ ــش وتحوله ــب العي ــبل كس ــف س ــم تكي ــة، ودع ــذايئ والتغذي ــن الغ ــى األم ــدن، ع التم

معالجــة االحتياجــات الفوريــة والطويلــة األجــل لاجئــني والســكان املضيفــني يف مجــايل   )8(

األمــن الغــذايئ والتغذيــة، وإيجــاد حلــول دامئــة، مبــا يف ذلــك مــن خــال تيســر عــودة 

الاجئــني إىل أماكــن منشــئهم حيثــام ميكــن ذلــك؛

دعــم برامــج الحاميــة االجتامعيــة املامئــة واملســتدامة، مبــا يف ذلــك مــن خال شــبكات   )9(

ــدة  ــن ح ــف م ــة للتخفي ــاس برسع ــة للقي ــة والقابل ــع واملوثوق ــة للتوق ــان القابل األم

ــا؛ ــة وإدارته ــذايئ والتغذي ــن الغ مخاطــر األم

تعزيــز إمكانيــة الوصــول الشــامل وغــر التمييــزي واملســتدام إىل الخدمــات األساســية   )10(

ذات الصلــة، مثــل التعليــم والصحــة وميــاه الــرشب املأمونــة والــرف الصحــي؛

ــة بالنســبة إىل أصحــاب  ــرص االقتصادي ــق الف ــي تخل ــم االســتثامرات الرشــيدة الت دع  )11(

الحيــازات الصغــرة، ال ســيام النســاء والشــباب يف الريــف، إضافــة إىل أفــراد الســكان 

املترريــن واملعرضــني للخطــر، واملجموعــات الضعيفــة واملهمشــة، واألشــخاص الذيــن 

يعيشــون يف حــاالت هشــة؛

االســتثامر يف االســراتيجيات الخاصــة بالوقايــة والتأهــب والحــد مــن اآلثــار والحــد مــن   )12(

مخاطــر الكــوارث وتعزيزهــا مــن أجــل تنظيــم عمليــات اســتجابة يف الوقــت املناســب 

وفعالــة مــن حيــث التكلفــة؛

النظــر يف إنشــاء االحتياطيــات الغذائيــة أو تعزيزهــا، مبــا يف ذلــك عــى مســتوى   )13(

ــة، حيثــام  املجتمــع املحــي والصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي وفقــا لالتزامــات الدولي

ــك؛ ــق ذل ينطب

ــك  ــات الضعيفــة واملهمشــة، مبــا يف ذل تيســر الوصــول إىل األســواق بالنســبة إىل الفئ  )14(

مــن خــال أســاليب التحويــات النقديــة والقســائم، أو حلــول أخــرى تكــون مكيفــة 

ــة. ــق للمخاطــر واالحتياجــات املحلي ــل دقي ــة، وتســتند إىل تحلي ــع الظــروف املحلي م
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املبدأ

الرتكيز عىل االحتياجات التغذوية2

ــات  ــر، واملجموع ــني للخط ــن واملعرض ــكان املترري ــراد الس ــة ألف ــة التغذوي ــني الحال تحس  -23

الضعيفــة واملهمشــة، وكذلــك األشــخاص الذيــن يعيشــون يف حــاالت هشــة، يف اآلجــال 

القصــرة واملتوســطة والطويلــة، وذلــك مــن خــال:

إيــاء اهتــامم خــاص لاحتياجــات التغذويــة خــال األيــام األلــف األوىل بعــد الحمــل،   )1(

واحتياجــات النســاء الحوامــل، واملرضعــات، والنســاء يف ســن اإلنجــاب، واملراهقــات، 

ــار الســن، واألشــخاص املعاقــني؛ ــال دون ســن الخامســة، وكب والرضــع، واألطف

دعــم السياســات واإلجــراءات الخاصــة بالتغذيــة، وال ســيام الرضاعة الطبيعيــة الخالصة   )2(

ــى ســنتني  ــة حت ــة الرضاعــة الطبيعي ــك، ومواصل ــام أمكــن ذل ــى ســتة أشــهر، حيث حت

مــن العمــر ومــا بعدهــام، مــع التغذيــة التكميليــة املناســبة؛ والتغذيــة املثــى للرضــع 

واألطفــال الصغــار؛ وإتاحــة الوصــول إىل املغذيــات الازمــة مــن خــال النظــم الغذائيــة 

ــات؛  ــة باملغذي ــراء األغذي ــة أو إث ــات الدقيق ــل باملغذي ــة؛ والتكمي ــة والصحي املتنّوع

وتوفــر أغذيــة وميــاه رشب مأمونــة ومرافــق رصف صحــي مناســبة؛ وتعزيــز مامرســات 

ــة  ــص التغذي ــي لنق ــع املح ــى املجتم ــة ع ــدة؛ واإلدارة القامئ ــة الجي ــة والرعاي النظاف

الحــاد؛

ــة للمســاواة بــني الجنســني  ــة واملراعي ــة للتغذي ــذ السياســات واإلجــراءات املراعي تنفي  )3(

ــة بنظــم األغذيــة والزراعــة وســامة  عــر القطاعــات، مبــا يف ذلــك القطاعــات املتعلّق

ــم؛ ــة والتعلي ــة االجتامعي ــي والحامي ــرف الصح ــة وال ــة والنظاف ــة والصح األغذي

ــذايئ  ــن الغ ــج األم ــة يف سياســات وبرام ــة بالتغذي ــؤرشات ذات صل إدراج أهــداف وم  )4(

ــة؛ والزراع

اســتخدام وتعزيــز نظــم الرعايــة الصحيــة األوليــة واملحليــة لتحســني الحالــة التغذويــة   )5(

ومعالجــة نقــص التغذيــة؛

تعزيــز السياســات واإلجــراءات املتعلقــة بســامة األغذيــة عــى امتــداد كامل السلســلة   )6(

ــا  ــي تنقله ــراض الت ــوث واألم ــع التل ــرق متن ــتهاك بط ــاج إىل االس ــن اإلنت ــة م الغذائي

ــدة؛ ــاء األزمــات املمت ــة أثن األغذي

تعزيــز القــدرات واملشــاركة الفعالــة للمنظــامت املحليــة ملنتجــي األغذيــة واملســتهلكني   )7(

لتحســني ســامة األغذيــة يف األزمــات املمتــدة.
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التكيف مع تحديات محددة
ــدة، مــام  ــات يف األزمــات املمت ــد وانعــدام األمــن الغــذايئ، تتعاظــم بعــض التحدي نظــرا إىل التجــزؤ والتعقي  -24

يعيــق الجهــود الراميــة إىل تحســني األمــن الغــذايئ والتغذيــة. وقــد تتطلــب السياســات واإلجــراءات املتخــذة 

ــاج إىل التكيــف مــع الظــروف املحــددة لألزمــات املمتــدة. ــز أو تحت ــد الركي تجدي

املبدأ

الوصول إىل السكان املترضرين3

التمكــن مــن تقديــم املســاعدات الغذائيــة والتغذويــة والدعــم لســبل كســب العيــش، وذلــك   -25

مــن خــال:

ــة املتــررة  تشــجيع وتيســر الوصــول الرسيــع واآلمــن والحــر إىل املجتمعــات املحلي  )1(

ــع  ــش يف جمي ــب العي ــبل كس ــال س ــة ويف مج ــاعدات غذائي ــم مس ــل تقدي ــن أج م

حــاالت النــزاع أو االحتــال أو اإلرهــاب أو الكــوارث الطبيعيــة والتــي هــي مــن صنــع 

اإلنســان؛

اتبــاع املبــادئ اإلنســانية املتمثلــة يف الحيــاد وعــدم االنحيــاز واإلنســانية واالســتقالية   )2(

ــة الوصــول وتيســرها؛  ــجيع إمكاني لتش

تعزيــز ســامة وأمــن األشــخاص الذيــن يقدمــون املســاعدات اإلنســانية والدعــم لســبل   )3(

كســب العيــش؛

دعــم تطويــر التكنولوجيــات املناســبة واســتخدامها لتيســر تقديــم املســاعدات   )4(

اإلنســانية ويف مجــال ســبل كســب العيــش، مبــا يف ذلــك بالنســبة إىل الحــاالت الحــادة 

ــخاص؛ ــن األش ــا م ــراب فعلي ــا االق ــتحيل فيه ــي يس الت

االمتنــاع عــن اتخــاذ تدابــر أحاديــة الجانــب ال تتــامىش مــع القانــون الــدويل، مبــا يف   )5(

ــة للخطــر، كــام ينــص  ــاق األمــم املتحــدة، وتعــرض األمــن الغــذايئ والتغذي ذلــك ميث

ــام 1996؛ ــا لع ــان روم ــك إع ــى ذل ع

عدم استخدام األغذية كوسيلة للضغط السيايس أو االقتصادي.  )6(
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املبدأ

حامية املترضرين من األزمات املمتدة أو املعرضني لخطرها4

الســعي إىل ضــامن حاميــة املترريــن أو املعرضــني للخطــر يف األزمــات املمتــدة، والتأكيــد   -26

عــى أهميــة احــرام التزامــات حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاين الــدويل حســب االقتضــاء، 

مــن خــال:

تعزيــز ســامة وكرامــة األفــراد املترريــن والســكان املعرضــني للخطــر واملجموعــات   )1(

الضعيفــة واملهمشــة، فضــا عــن األشــخاص الذيــن يعيشــون يف حــاالت هشــة للســامح 

لهــم بالحصــول عــى املســاعدات األساســية وتأمــني ســبل كســب عيشــهم؛

الحاميــة مــن جميــع أشــكال العنــف القائــم عــى نــوع الجنــس واالســتغال واالعتــداء   )2(

الجنســيني، وال ســيام بالنســبة إىل الاجئــني والنازحــني داخليــا، إلتاحــة الوصــول اآلمــن 

إىل املــوارد لتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة والتغذويــة؛ 

ــن  ــامدة 1 م ــا لل ــا وفق ــامن احرامه ــدويل، وض ــاين ال ــون اإلنس ــكام القان ــرام أح اح  )3(

ــا  ــف وبروتوكوالته ــات جني ــدة يف اتفاقي ــك املجس ــك تل ــا يف ذل ــف، مب ــات جني اتفاقي

اإلضافيــة حســب االقتضــاء؛

تعزيز حامية الشعوب األصلية املتررة من األزمات املمتدة أو املعرضة لخطرها؛  )4(

وتراعــي الــدول متامــا التزاماتهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان مبوجــب القانــون الــدويل   )5(

ــذايئ  ــن الغ ــياق األم ــذاء كاف يف س ــق يف غ ــرد للح ــامل املط ــق اإلع ــل تحقي ــن أج م

ــي؛ الوطن

ينبغــي للــدول األطــراف املشــاركة يف النزاعــات، وغرهــا مــن أصحــاب املصلحــة النظــر   )6(

يف كيــف ميكــن لسياســاتها وإجراءاتهــا أن تؤثــر يف األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف األقاليــم 

والبلــدان األخــرى املتــررة مــن األزمــات املمتــدة والنظــر يف اتخــاذ اإلجــراءات 

ــة؛ املناســبة ذات الصل

ينبغــي للــدول، بدعــم مــن منظومــة األمــم املتحــدة واملســاعدة والتعــاون الدوليــني   )7(

عنــد االقتضــاء، ضــامن األمــن الغــذايئ والتغذيــة لاجئــني يف أراضيهــا وفقــا اللتزاماتهــا 

ــة؛ ــة ذات الصل ــة الدولي مبوجــب الصكــوك القانوني

ينبغــي للسياســات واإلجــراءات أن تركــز عــى الســكان وأن تكــون متســقة مــع   )8(

الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة عــى النحــو الــوارد يف "الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة 

لدعــم اإلعــامل املطــرد للحــق يف غــذاء كاف يف ســياق األمــن الغــذايئ الوطنــي"، 

وقابلــة للتطبيــق بالتســاوي عــى الاجئــني واملرشديــن داخليــا، شــأنهم شــأن األشــخاص 

ــن؛ اآلخري

ينبغــي للــدول ومجموعــات أصحــاب املصلحــة األخــرى اســتخدام التوجيهــات يف   )9(

مجــال السياســات الصــادرة عــن لجنــة األمــن الغــذايئ يف وضــع السياســات واإلجــراءات 

الخاصــة بهــا، مبــا يف ذلــك "مبــادئ لجنــة األمــن الغــذايئ العاملــي الخاصــة باالســتثامرات 
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ــة" واإلطــار االســراتيجي العاملــي لألمــن الغــذايئ  املســؤولة يف الزراعــة ونظــم األغذي

والتغذيــة" "والخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة بشــأن الحوكمــة املســؤولة لحيــازة األرايض 

ومصايــد األســامك والغابــات يف ســياق األمــن الغــذايئ الوطنــي".

املبدأ

متكني النساء والفتيات، وتعزيز املساواة بني الجنسني وتشجيع مراعاة الفوارق 5
بني الجنسني 

ــان يف  ــات والفتي ــاء والفتي ــال والنس ــاوي الرج ــوض بتس ــن والنه ــاء ومنظامته ــني النس متك  -27

الحقــوق واملشــاركة، ومعالجــة أوجــه عــدم املســاواة بــني الجنســني، وذلــك مــن خــال:

ــل  ــد وتحلي ــر، بتحدي ــس والعم ــب الجن ــة بحس ــات املفصل ــتخدام البيان ــام، باس القي  )1(

مختلــف جوانــب الضعــف والتحديــات التــي يواجههــا الرجــال والنســاء مــن جميــع 

ــدة؛ ــات املمت ــامر يف األزم األع

ــاريع  ــذ املش ــم وتنفي ــا يف تصمي ــتفادة منه ــن واالس ــاء وقدراته ــارف النس ــز مع تعزي  )2(

والرامــج املحــددة الهــدف، ودعــم السياســات، عــر جميــع القطاعــات؛

ــة واألصــول والخدمــات  ضــامن وصــول النســاء بصــورة متســاوية إىل املــوارد اإلنتاجي  )3(

ــك؛  ــرض ذل ــي تع ــل الت ــة العراقي ــل، وإزال ــد الدخ ــرص تولي وف

دعــم األرس التــي تقودهــا النســاء واألطفــال إضافــة إىل منظــامت النســاء االجتامعيــة   )4(

ــدة؛ ــات املمت ــاالت األزم ــة، يف ح ــة والثقافي واالقتصادي

تشــجيع تســاوي النســاء والرجــال يف املشــاركة والقيــادة يف املؤسســات املحليــة   )5(

املزارعــني؛ الزراعيــة ومنظــامت  التعاونيــات  القــرار، مبــا فيهــا  وعمليــات صنــع 

تصميــم سياســات وإجــراءات األمــن الغــذايئ والتغذيــة وتنفيذهــا بطــرق تقلــل مــن   )6(

املخاطــر بالنســبة إىل الجهــات املســتفيدة وتســهم يف منــع العنــف القائــم عــى نــوع 

ــه؛ الجنــس والقضــاء علي

ــر يف  ــني للخط ــكان املعرض ــن والس ــراد املترري ــع األف ــاوي جمي ــة تس ــرام وحامي اح  )7(

ــة،  األزمــات املمتــدة يف الحصــول عــى املســاعدات يف مجــايل األمــن الغــذايئ والتغذي

وضــامن املســاواة بــني الجنســني وبــدون أي متييــز، وفقــا للصكــوك املتفــق عليهــا دوليــا 

ــة؛ ذات الصل

وينبغــي ألصحــاب املصلحــة ضــامن املســاواة بــني الجنســني ومتكــني النســاء والفتيــات   )8(

دعــامً لألمــن الغــذايئ والتغذيــة يف حــاالت األزمــات املمتــدة، عــى النحــو املعــرف بــه 

يف الصكــوك القانونيــة الدوليــة ذات الصلــة، وال ســيّام اتفاقيــة األمــم املتحــدة للقضــاء 

عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة. 
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املبدأ

ضامن التحليالت الشاملة القامئة عىل األدلة ودعمها6

ــة  ــز عملي ــياق، وتعزي ــددة الس ــراءات املح ــات واإلج ــم السياس ــتهداف وتصمي ــني اس تحس  -28

ــرار: ــع الق صن

ينبغــي للحكومــات وأصحــاب املصلحــة اآلخريــن إدراج تحليــات شــاملة لألمــن   )1(

الغــذايئ والتغذيــة يف عمليــات التقييــم املتعلقــة باملجــال اإلنســاين والفقــر واملســاواة 

ــا؛ ــع نطاق ــف األوس ــر والضع ــة باملخاط ــات الخاص ــني ويف التحلي ــني الجنس ب

وينبغي للتحليات الشاملة أن تبحث يف أفضل الحاالت يف ما يي:   )2(

e العوامل األساسية املحددة النعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية؛

e  العيــش ونظــم األغذيــة عــى الصمــود قــدرة اســراتيجيات ســبل كســب 

واســتدامتها؛ 

e  ــة ــني األغذي ــى تأم ــة ع ــات الضعيف ــراد املجموع ــاء وأف ــال والنس ــدرات الرج ق

والتغذيــة واالحتياجــات األساســية األخــرى ألرسهــم، والفــوارق بــني الجنســني يف 

ــة هــذه االحتياجــات. القــدرة عــى تلبي

ينبغي للتحليات الشاملة أن تكون تحت زمام البلدان وأن:   )3(

e  توفــر املعلومــات الازمــة للسياســات واإلجــراءات املنســقة مــن خــال املنصــات

والعمليــات الوطنيــة التــي تتســم بتعــدد أصحــاب املصلحــة والقطاعــات؛

e  ،تقــوم عــى عمليــات تقييــم مناســبة مــن حيــث التوقيــت ومنســقة ومشــركة

حيثــام أمكــن ذلــك، ومعممــة عــى نطــاق واســع؛

e  ــم ــركة لتعظي ــوالت مش ــودة وبروتوك ــر ج ــة ومعاي ــر تحليلي ــا ألط ــرى وفق تج

ــاد؛  ــة والحي املوضوعي

e .مفصلة، مبا يف ذلك بحسب نوع الجنس

ــي  ــة، الت ــة والزراع ــات الخاصــة باألغذي ــر ونظــم املعلوم ــذار املبك ينبغــي لنظــم اإلن  )4(

ــكل  ــش واألرواح، أن تش ــب العي ــبل كس ــدد س ــي ته ــار الت ــد األخط ــف وترص تكش

ــا؛  ــع نطاق ــاملة وأوس ــل ش ــم تحلي ــة لنظ ــات متكامل مكون

ينبغــي لزيــادة الدعــم، مبــا يف ذلــك االســتثامر، والقــدرات املؤسســية يف مجــال جمــع   )5(

ــا  ــات ونوعيته ــاق البيان ــاع نط ــني اتس ــي إىل تحس ــكل تدريج ــؤدي بش ــات أن ت البيان

ــا؛ وتوافره

ينبغــي لزيــادة الدعــم املقــدم تعزيــز القــدرات املؤسســية القطريــة عــى االضطــاع   )6(

بتحليــات تقــوم عــى األدلــة وتأخــذ بزمامهــا البلــدان، وعــى تبادلهــا، مبــا يف ذلــك عــن 

طريــق اعتــامد تكنولوجيــات جديــدة؛ ومــن خــال

ــي تتســم بتعــدد أصحــاب  ــة الت ــات الوطني ــادل التحليــات عــر املنصــات والعملي تب  )7(

ــاء.  ــب االقتض ــات، حس ــة والقطاع املصلح
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املبدأ

تعزيز امللكية القطرية واملشاركة والتنسيق وتأييد أصحاب املصلحة واملساءلة7

تحســني الشــمولية وامللكيــة، ال ســيام امللكيــة القطريــة، يف مــا يخــص السياســات واإلجــراءات   -29

املتعلقــة باألمــن الغــذايئ والتغذيــة، وذلــك مــن خــال:

إرشاك، حيثــام أمكــن ذلــك، األفــراد املترريــن والســكان املعرضــني للخطــر يف عمليــة   )1(

صنــع القــرار؛ 

ــن والســكان املعرضــني  ــراد املترري ــب األف ــرارات مســتنرة مــن جان متكــني اتخــاذ ق  )2(

للخطــر، عــن طريــق الســعي إىل توفــر معلومــات يف املتنــاول وســهلة الفهــم يف الوقــت 

املناســب؛

ــاول للتعقيــب ورفــع  ــات مناســبة وشــفافة ويف املتن ــات املســاءلة، وآلي تشــجيع عملي  )3(

ــتمرار؛ ــتجابة باس ــات االس ــني عملي ــنى تحس ــى يتس ــا حت ــا وتعزيزه ــكاوى، واعتامده الش

ــن يشــاركون كــرشكاء  ــني أصحــاب املصلحــة، الذي ــا ب ــه يف م تنســيق الدعــم ومواءمت  )4(

يف التعــاون، مــع السياســات واإلجــراءات الوطنيــة لتحقيــق األمــن الغــذايئ والتغذيــة، 

ــات  ــددة القطاع ــات املتع ــر والعملي ــال املناب ــن خ ــوع م ــو موض ــا ه ــو م ــى نح ع

ــدان.  ــا البل ــي متلكه ــة الت ــاب املصلح ــددة أصح واملتع

ــام يكــون  ــر املتعــددة أصحــاب املصلحــة واملتعــددة القطاعــات، حيث اســتخدام املناب  )5(

ــة؛ ــذايئ والتغذي ــن الغ ــة األم ــور حال ــع تده ــوارئ لتوق ــط ط ــع خط ــبا، لوض ــك مناس ذل

ــات  ــددة القطاع ــات املتع ــر والعملي ــز املناب ــى تعزي ــاء، ع ــب االقتض ــل، حس والعم  )6(

واملتعــددة أصحــاب املصلحــة التــي متلكهــا البلــدان ملعالجــة انعــدام األمــن الغــذايئ 

ــدة؛  ــات املمت ــة يف األزم ــوء التغذي وس

تتحمــل الــدول مســؤولية اإلعــامل املطــرد للحــق يف غــذاء كاف يف ســياق األمــن   )7(

ــر  ــود مناب ــة أن تضــع وأن تق ــع مســتويات الحكوم ــي لجمي ــي. وينبغ ــذايئ الوطن الغ

وعمليــات متعــددة القطاعــات ومتعــددة أصحــاب املصلحــة لتنســيق وضع السياســات 

ــع جميــع أصحــاب  ــد االقتضــاء. ينبغــي أن يتمتّ واإلجــراءات وتنفيذهــا ورصدهــا، عن

املصلحــة املعنيــني، الذيــن ميثّلــون مصالــح النســاء والرجــال واحتياجاتهــم عــى الســواء، 

ــة؛ ــات ذات الصل ــر والعملي بفــرص متســاوية للمشــاركة يف املناب

ــات القطــاع الخــاص إىل املشــاركة يف  ــدين وكيان ــع امل ــوة منظــامت املجتم ــي دع ينبغ  )8(

العمليــات املتعــددة أصحــاب املصلحــة مــن خــال آلياتهــا الوطنيــة املســتقلة واملنظمة 

ذاتيــاً، عنــد االقتضــاء. وينبغــي للحكومــات الوطنيــة واملحليــة تعزيــز ودعــم مشــاركة 

منظــامت وشــبكات األشــخاص املترريــن واملجتمعــات املحليــة املتــررة5.
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املبدأ

تعزيز التمويل الفعال8

ــات  ــة يف األزم ــن الغــذايئ والتغذي ــات األم ــكايف ملعالجــة تحدي ــال وال ــل الفع ــز التموي تعزي  -30

ــال: ــن خ ــك م ــدة، وذل املمت

دعــم آليــات متويــل متعــددة الســنوات وقابلــة للتنبــؤ ومرنــة ألنشــطة إدارة مخاطــر   )1(

ــة مــن  ــي تيــرس اســتجابات مناســبة التوقيــت وأكــر فعالي ــا الت األزمــات والحــد منه

ــة؛  ــث التكلف حي

تشــجيع اســتحداث آليــات متويــل مبتكــرة واســتخدامها، مبــا يف ذلــك تلــك التــي توفــر   )2(

ــذار املبكــر أو دوافعــه؛  ــة يف مــؤرشات اإلن ــرات الحاصل ــا للتغي األمــوال الازمــة وفق

إقامــة رشاكات متويــل اســراتيجية وأوجــه تــآزر يف مــا بــني مختلــف الجهــات الفاعلــة   )3(

ــة والفجــوات؛ ــادي االزدواجي ــاملة، وتف ــم اســتجابة ش لدع

مواصلــة سياســات وإجــراءات التمويــل التــي تتســم بقــدر كاف مــن املرونة لاســتجابة   )4(

برسعــة لاحتياجــات املتغــرة؛

اعتــامد آليــات مامئــة إلدارة املخاطــر، مبــا يف ذلــك أدوات متويــل املخاطــر للمســاعدة   )5(

ــل؛ ــادة مســتويات التموي عــى زي

ــز  ــدويل، وتعزي ــي وال ــون الوطن ــا للقان ــة، وفق ــات املالي تيســر التدفــق الحــر للتحوي  )6(

تعميــم الخدمــات املاليــة مبــا يف ذلــك عــن طريــق تحســني الخدمــات املاليــة ونظــم 

ــود؛ ــدرة عــى الصم ــاء الق ــؤدي إىل بن ــا ميكــن أن ي ــة، وهــو م ــات النقدي التحوي

ــار تغــر  ــف مــع آث ــل ملعالجــة التكيّ ــة مــن التموي ــواع مختلف ــز الوصــول إىل أن تعزي  )7(

املنــاخ وبنــاء القــدرة عــى الصمــود بالنســبة إىل األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف األزمــات 

ــدة؛ املمت

ــر،  ــن الفق ــد م ــة بالح ــدة وامللتزم ــات ممت ــن أزم ــاين م ــي تع ــدان الت ــر، يف البل النظ  )8(

ــدور  ــة لســكانها، يف ال ــؤدي إىل تحســني األمــن الغــذايئ والتغذي ــا ميكــن أن ي وهــو م

ــن  ــون، م ــف عــبء الدي ــون وتخفي ــض الدي ــك تخفي ــا يف ذل ــون، مب ــم إلدارة الدي امله

خــال اآلليــات ذات الصلــة، واملســاعدات اإلمنائيــة الرســمية، وتعزيــز التمويــل املحــي 

ــد.  ــكل بل ــدة ل ــاة  الظــروف الفري ــدويل، ومراع وال
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املساهمة يف حل األسباب الكامنة النعدام األمن الغذايئ 

ونقص التغذية يف األزمات املمتدة
تتطلــب األزمــات املمتــدة اعتــامد نهــج مســتدامة ومزيــج مــن الحلــول السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة   -31

والبيئيــة الدامئــة. وينبغــي للسياســات واإلجــراءات، حيثــام أمكــن ذلــك، اإلســهام يف حــل األســباب الكامنــة 

وراء انعــدام األمــن الغــذايئ ونقــص التغذيــة يف األزمــات املمتــدة ويف الوقايــة منهــا.

املبدأ

املساهمة يف بناء السالم من خالل األمن الغذايئ والتغذية9

معالجــة انعــدام األمــن الغــذايئ ونقــص التغذيــة، يف حــاالت النــزاع وعــدم االســتقرار، بطريقة   -32

تراعــي النــزاع واملســاهمة يف مبــادرات بنــاء الســام، وذلــك مــن خــال:

ــة ال  ــذايئ والتغذي ــن الغ ــة باألم ــات ذات الصل ــامن أن التدخ ــل ض ــن أج ــل م العم  )1(

تفاقــم التوتــرات أو النــزاع؛ 

ــة  ــادرات املحلي ــيام املب ــا، ال س ــادرات وتعزيزه ــم املب ــة لدع ــرص املتاح ــد الف تحدي  )2(

ــرار  ــة، واإلق ــذايئ والتغذي ــن الغ ــة باألم ــات ذات الصل ــارص التدخ ــن عن ــا م باعتباره

والنهــوض بــأدوار النســاء يف هــذه التدخــات ويف املصالحــة وبنــاء الثقــة؛ 

العمــل مــن أجــل ضــامن معالجــة أهــداف األمــن الغــذايئ والتغذيــة بشــكل مناســب   )3(

ــاء  ــم بن ــات تقيي ــراتيجيات وعملي ــة اس ــام، وصياغ ــاء الس ــام وبن ــظ الس ــل حف مث

ــا؛  ــة وتنفيذه ــراءات ذات الصل ــة واإلج الدول

ــات  ــن، واملجموع ــكان املترري ــراد الس ــرض أف ــدم  تع ــامن ع ــل ض ــن أج ــل م العم  )4(

الضعيفــة واملهمشــة، والســكان الذيــن يعيشــون يف حــاالت هشــة للخطــر، والحفــاظ 

ــة  ــة والتغذوي ــاعدات الغذائي ــاء املس ــم إلغ ــا يت ــام عندم ــاء الس ــب بن ــى مكاس ع

ــا؛ تدريجي

ــراءات  ــدة، إلج ــات املمت ــواع األزم ــع أن ــة، ويف جمي ــاب املصلح ــع أصح ــاذ جمي اتخ  )5(

الحــرام الحقــوق القامئــة مبوجــب القانــون الــدويل ألفــراد الســكان املترريــن 

واملعرضــني للخطــر، وقدرتهــم عــى الوصــول إىل مواردهــم الطبيعيــة واســتخدامها. 
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املبدأ

إدارة املوارد الطبيعية عىل نحو مستدام والحد من أخطار الكوارث10

ــان،  ــع اإلنس ــن صن ــي م ــي ه ــك الت ــة وتل ــوارث الطبيعي ــار الك ــدة آث ــن ح ــف م التخفي  -33

والتكيــف مــع تغــر املنــاخ، وتشــجيع االســتخدام املســتدام للمــوارد الطبيعيــة، وذلــك مــن 

ــال: خ

ــدم  ــامن ع ــى ض ــاعدة ع ــة إىل املس ــراءات الرامي ــات واإلج ــذ السياس ــة وتنفي صياغ  )1(

ــبل  ــب س ــال كس ــانية ويف مج ــاعدات اإلنس ــف واملس ــراتيجيات التكي ــاهمة اس مس

العيــش يف االســتخدام غــر املســتدام للمــوارد الطبيعيــة؛

تشــجيع العمليــات العادلــة والشــاملة وغــر التمييزيــة ملناقشــة القضايــا ذات الصلــة   )2(

بــإدارة املــوارد الطبيعيــة واســتخدامها مــن قبــل الســكان املحليــني واألشــخاص 

ــة  ــات الضعيف ــر، واملجموع ــني للخط ــن واملعرض ــكان املترري ــراد الس ــني، وأف النازح

ــة؛  ــاالت هش ــون يف ح ــن يعيش ــخاص الذي ــن األش ــا ع ــة، فض واملهمش

ــع  ــا ملن ــج منه ــة ومزي ــرة الفعال ــة واملبتك ــة واملحلي ــراتيجيات التقليدي ــجيع االس تش  )3(

الصدمــات وعوامــل اإلجهــاد والتغيــر عــى مســتوى النظــام، وإدارتهــا والتكيــف معهــا، 

ــة  ــة املحلي ــازات الصغــرة ونظــم األغذي ــز قــدرة زراعــة أصحــاب الحي ال ســيام لتعزي

عــى الصمــود؛

وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات شاملة للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها؛  )4(

ــل  ــورة بفع ــة املتده ــوارد الطبيعي ــل امل ــادة تأهي ــراءات إلع ــات واإلج ــز السياس تعزي  )5(

األزمــات واســتعادتها؛

ــة الراميــة إىل دعــم التكيــف مــع تغــر املنــاخ والتــي تعالــج  تشــجيع التدابــر الفعال  )6(

ــن واملعرضــني للخطــر، واملجموعــات  ــراد الســكان املترري االحتياجــات املحــددة ألف

الضعيفــة واملهمشــة، فضــا عــن األشــخاص الذيــن يعيشــون يف حــاالت هشــة، مبــا يف 

ــازات الصغــرة؛  ــك أصحــاب الحي ذل

ــازات الصغــرة  ــراد واملزارعــني وأصحــاب الحي ــازة املرشوعــة لألف احــرام حقــوق الحي  )7(

وصغــار منتجــي األغذيــة والشــعوب األصليــة وأفــراد الســكان املترريــن واملعرضــني 

ــة بشــأن الحوكمــة املســؤولة  ــة الطوعي للخطــر، مبــا يتــامىش مــع الخطــوط التوجيهي

ــات يف ســياق األمــن الغــذايئ الوطنــي عــى  ــد األســامك والغاب ــازة األرايض ومصاي لحي

ــوارث  ــاخ والك ــرُّ املن ــياقات تغ ــر، س ــر ال الح ــبيل الذك ــى س ــوص، ع ــه الخص وج

الطبيعيــة والنزاعــات، ومتاشــيا مــع "الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــة لضــامن اســتدامة 

ــر"؛ ــن الغــذايئ والقضــاء عــى الفق ــد األســامك الصغــرة الحجــم يف ســياق األم مصاي

ــراءات  ــدة، إلج ــات املمت ــواع األزم ــع أن ــة، ويف جمي ــاب املصلح ــع أصح ــاذ جمي اتخ  )8(

الحــرام الحقــوق القامئــة مبوجــب القانــون الــدويل ألفــراد الســكان املترريــن 

واملعرضــني للخطــر، وقدرتهــم عــى الوصــول إىل مواردهــم الطبيعيــة واســتخدامها.
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املبدأ

تعزيز فعالية الحوكمة الوطنية واملحلية11

تنمية القدرات املؤسسية والتنظيمية، وذلك من خال:  -34

دعــم وتعزيــز القــدرات املؤسســية والتنظيميــة املحليــة والوطنيــة بطريقــة مســتدامة،   )1(

ــة أو  ــاعدة الدولي ــى املس ــامد ع ــق اعت ــب خل ــع تجن ــاء، م ــد االقتض ــتكاملها عن واس

ــامد؛ ــز هــذا االعت تعزي

ــكالها،  ــع أش ــش، بجمي ــاد والغ ــات الفس ــح مامرس ــراءات تكاف ــات وإج ــامد سياس اعت  )2(

ــدة؛ ــات املمت ــة يف األزم ــذايئ والتغذي ــن الغ ــم األم ــد دع عن

إعــادة بنــاء املؤسســات واملنظــامت التقليديــة غــر الرســمية التــي تســاعد عــى تعزيــز   )3(

ســبل كســب العيــش املحليــة، ودعمهــا حيثــام يكــون ذلــك مامئــا؛

تعزيــز االبتــكار والبحــث الزراعيــني أو إعــادة اســتحداثهام لتعزيــز القــدرات اإلمنائيــة   )4(

عــى املســتوى القطــري؛

ــايل  ــة يف مج ــة الفعال ــة الوطني ــزز الحوكم ــي تع ــراءات الت ــات واإلج ــم السياس تصمي  )5(

األمــن الغــذايئ والتغذيــة، وتنفيذهــا.
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النرش والتطبيق والتعلّم ثالثا- 

يشــجع أصحــاب املصلحــة املعنيــون بهــذا اإلطــار عــى الدعــوة إىل اتبــاع هــذا اإلطــار واالرتقــاء مبســتوى الوعــي بــه   -35

ــادل الخــرات، مــن خــال اســتخدامه. ــم، واتخــاذ اإلجــراءات، وتب ــج العتــامده، وتيســر التعل والروي

يُشّجع أصحاب املصلحة عى تشجيع نرش اإلطار، وذلك من خال:  -36

تبادلــه يف مــا بــني أصحــاب املصلحــة املعنيــني عــى جميــع املســتويات، واقــراح الطريقــة التــي ميكــن بهــا   )1(

ــة؛ ــياقات مختلف ــتخدامه يف س اس

ــدة  ــات املمت ــن األزم ــن م ــكان املترري ــة للس ــات املحلي ــل املجتمع ــن قب ــه م ــه وفهم ــول إلي ــر الوص تيس  )2(

ــا. ــني له ــامت التابع واملنظ

يُشّجع أصحاب املصلحة عى استخدام هذا اإلطار، وذلك من خال:  -37

إدراجــه يف عمليــات االســتجابة النعــدام األمــن الغــذايئ ونقــص التغذيــة يف األزمــات املمتــدة، عــى جميــع   )1(

ــتويات؛ املس

ــواد  ــداد م ــال إع ــن خ ــك م ــا يف ذل ــياقات، مب ــف الس ــتخدامها يف مختل ــم اس ــة لدع ــتحداث أدوات فني اس  )2(

تكميليــة، حيثــام كان ذلــك مناســباً؛

التعاون مع بعضهام ومساعدة بعضهام اآلخر يف استخدامه، حيثام يكون ذلك مناسباً؛  )3(

تعبئة الدعم السيايس الازم الستخدامه.  )4(

يُشّجع أصحاب املصلحة عى التعلم من استخدام اإلطار، وذلك من خال:  -38

ــراءات  ــات واإلج ــا، يف السياس ــك مامئ ــون ذل ــام يك ــا، حيث ــتخلصة وإدراجه ــدروس املس ــن ال ــتفادة م االس  )1(

املحســنة؛

تبادل الخرات.  )2(



النرش والتطبيق والتعلّم       21

املالحظات الختامية

يشــكل إطــار العمــل بشــأن األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف ظــل األزمــات املمتــدة )إطــار العمــل( أحــد مســارات عمــل اللجنــة. وقــد   1

وافقــت اللجنــة، يف دورتهــا التاســعة والثاثــني التــي عقــدت يف عــام 2012، عــى تنظيــم عمليــة تشــاورية تشــمل جميــع أصحــاب 

املصلحــة املعنيــني مــن أجــل صياغــة برنامــج عمــل معنــي بالتصــدي النعــدام األمــن الغــذايئ يف األزمــات املمتــدة، باالســتناد حســبام 

هــو مائــم إىل العنــارص املعروضــة يف الوثيقــة CFS 7/39/2012 . ووضــع إطــار العمــل مــن قبــل مجموعــة عمــل مفتوحــة العضويــة 

تضــم أصحــاب املصلحــة يف اللجنــة الذيــن اجتمعــوا خــال الفــرة بــني يوليو/متــوز 2013 ومايو/أيــار 2015، بدعــم مــن فريــق للدعــم 

ــامل 2010،  ــذايئ يف الع ــن الغ ــدام األم ــة انع ــر حال ــي يســاهم يف تقري ــة. ويســتند إطــار العمــل إىل عمــل تقن ــة اللجن ــي وأمان التقن

ويســتفيد مــن نتائــج منتــدى الخــراء الرفيعــي املســتوى التابــع للجنــة واملعنــي بانعــدام األمــن الغــذايئ يف ظــّل األزمــات املمتــدة، 

الــذي انعقــد يف رومــا يف ســبتمر/أيلول 2012. كــام يقــوم إطــار العمــل عــى عمليــة شــاملة مــن املشــاورات واملناقشــات اإللكرونيــة 

ــع  ــة بشــأن مواضي ــع مناقشــات إلكروني ــّم اســتضافة أرب ــار 2015. وت ــني أبريل/نيســان 2013 ومايو/أي ــي جــرت خــال الفــرة ب الت

رئيســية للمســاعدة يف توفــر املعلومــات الازمــة للمســودة صفــر إلطــار العمــل. وٌعقــدت مشــاورة عامليــة بشــأن املســودة صفــر يف 

أديــس أبابــا يف أبريل/نيســان 2014، ومشــاورة إلكرونيــة يف مايو/أيــار 2014. وضمــت املشــاورات ممثلــني عــن الحكومــات، ووكاالت 

األمــم املتحــدة، ومنظــامت املجتمــع املــدين، واملنظــامت غــر الحكوميــة، ومؤسســات البحــوث الزراعيــة الدوليــة، وجمعيــات القطــاع 

الخــاص، ومؤسســات خريــة خاصــة، ومؤسســات ماليــة دوليــة وإقليميــة. ونظمــت مفاوضــات رســمية بشــأن إطــار العمــل يف يوليــو/

متــوز - أغســطس/آب 2014 ومايو/أيــار 2015. وأقــرت اللجنــة إطــار العمــل يف دورتهــا الثانيــة واألربعــني التــي عقــدت يف 13 أكتوبــر/

ترشين األول 2015.

رغــم عــدم وجـــــــود تعريــف متفــق عليــه لألزمــة املمتــدة، فــإن الوصــف الــوارد يف تقريــر حالــة انعــدام األمــن الغــذايئ يف العــامل   2

.http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf :2010 يشــكل مرجعــا مفيــدا. وهــو متــاح عــى املوقــع التــايل

انظــر، عــى ســبيل املثــال، UNHCR Global Trends in persons of concern to UNHCR at mid-year  يونيو/حزيــران 2013. متــاح   3

.http://www.unhcr.org/52af08d26.html :ــايل ــع الت ــى املوق ع

ــة املســؤولة يف ســياق األمــن الغــذايئ  ــادئ الخاصــة باالســتثامرات الزراعي ــن املب ــرة 4 م ــات املحــددة يف الفق ــع الفئ ــامىش م ــا يت مب  4

ــن،  ــار املنتجــني واملجّهزي ــون - رجــاالً ونســاًء - صغ ــك املزارعــون األرسي ــا يف ذل ــازات الصغــرة، مب ــة، يشــمل أصحــاب الحي والتغذي

ــات، والشــعوب  ــق عــى الغاب ــن يعتمــدون بشــكل وثي ــة الذي ــات املحلي ــراد املجتمع ــادي األســامك، وأف ــني، وصي ــاة، والحرفي والرع

ــني. ــامل الزراعي ــة، والع األصلي

مبــا يف ذلــك عــى ســبيل املثــال، القــادة التقليديــون، واملنظــامت القامئــة عــى املجتمعــات املحليــة، والتعاونيــات، ومنظــامت صغــار   5

ــات  ــاء النازح ــك النس ــا يف ذل ــائية، مب ــات النس ــة، واملجموع ــات املضيف ــاً، واملجتمع ــون داخلي ــني، والنازح ــو الاجئ ــني، وممثل املنتج

ــة. ــق الريفي ــن املناط ــدرون م ــة واملنح ــات العرقي واألقلي
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