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 مقّدمة
 

 *1واألساس املنطقيساسية األعلومات امل*

 

 والوطنية واإلقليمية العاملية جهودها إطار يفو والثالث ن الاادسة دورتها يف العاملي الغذائي األمن جلنة وافقت* -1

 االستجابات وأّن ًا،خاص ًااهتمام تتطّلب دةاملمت األزمات حاالت أّن على ،التغذية وسوء اجلوع على للقضاء

 اخلالية اإلمنائية الاياقات يف أو األجل القصرية األزمات يف املطلوبة تلك عن تتباين الاياقات هلذه املناسبة

  املاتدامة. التنمية أهداف لتحقيق أساسية اجلهود وهذه .*تاألزما من

 

 عليه متفق تعريف يوجد ال ح ن ويف املتواترة. أو لطويلةا األزمات من حاالت املمتدة األزمات تشملو* -2

ً*دوليا
 وسنظم العيش كاب سبل تعطيل :أخرى أمور مجلة ب ن من املمتدة، األزمات جتليات تشمل* ،2

 املتمثل) التغذية وسوء الغذائي األمن اسنعدام عتربوُي .3النزوح وزيادة والوفيات؛ املرض معدالت وتزايد األغذية؛

 .*وشيوعًا خطورًةو شّدًة التجليات أكثر ضمن الدقيقة( املغذيات ويف الوزن يف والنقص واهلزال التقّزم يف مثاًل

 

 القدرات تتعدى فهي الاكان. من متزايدة أعداد لدى والتغذية الغذائي األمن على املمتدة األزمات تؤثرو -3

 التحديات وتشمل وكفاءة. عاليًةف كثرأ وإجراءات سياسات وتتطلب ة،والدولي والوطنية احمللية واملوارد

 يلي: ما املمتدة األزمات يف التغذية وسنقص الغذائي األمن اسنعدام مبعاجلة اخلاصة احملددة
 

 آمنة؛ غري بيئة ظل يف املمتدة باألزمات املتأثرة الشعوب إىل الوصول 

 املخاطر؛ فيها تزداد اليت احلاالت يف االسناان حقوق محاية 

 آمنة؛ وغري معّقدة بيئة يف الزمةال املعلومات مجع 

 ؛اجملزأة اإلداريةو االجتماعية اهلياكل إىل سنظرًا املصلحة أصحاب مع االخنراط 

 بها. للتنبؤ القابلة وغري املطّولة حلاالتبا اخلاصة والتخطيط التمويل آليات تكييف 

 

 على والضغوط الطبيعية الكوارثو النزاعات من مزيج أن إال األزمات، من غريها عن ممتدة أزمة كل وختتلف -4

  .4التغذية وسنقص الغذائي األمن السنعدام اسنتشارًا الكامنة األسباب أكثر يشّكل احلوكمة وضعف الطبيعية املوارد

 

  وقد ،منطقة أو دولة إطار يف نةمعّي جغرافية رقعة على تقتصر قد أو واسع أثر املمتدة ألزمةل كوني قدو* -5

 املهجرين األشخاص يف تتمثل قد اليت امللحوظة الاكاسنية التحركات شّكلت وقد .يعًامج الاكان على تؤثر ال

 املمتدة تااألزم وتؤثر .خمتلفة بطريقة والنااء الرجال على تؤثر املمتدة فاألزمات .ميزاتها إحدى داخليًا،

 دولية وتأثريات أوجه أيضًا املمتدة لألزمات يكون قدو .الريفية كذلكو احلضرية املناطق على متزايد بشكل

 الدولي القاسنون مبوجب به ومعرتف حمّدد هو ما حاب ،الجئ ن وجود ذلك يف مبا للحدود، وعابرة وإقليمية

 .*اللجوء من ممتدة حاالت يف يعيشون ما غالبًا املرعي،
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 والتغذوية الغذائية االحتياجات تلبية إىل الرامية واإلجراءات الاياسات أّن التقييم وعمليات األدّلة وُتربز* -6

 طويلة واستثمارات وإجراءات سياسات مع تقرتن أن ينبغيو ،األساسية االحتياجات من وغريها العاجلة

 احمللية، واألولويات القدرات ودعم ،التغذية وسنقص الغذائي األن السنعدام الكامنة األسباب ملعاجلة األجل

 .*الصمود على قادرة غذائية وسنظم عيش كاب سبل وبناء

 

 
 الغذائي األمن اسنعدام تعاجل اليت واإلجراءات الاياسات بعض فشلل الرئياية األسباب تشمل أن ميكنو* -7

 الاياساتية واالسنقاامات ؛ةوالتشغيلي ةاملفاهيمي القصور وجهأ :يلي ما املمتدة األزمات ظّل يف التغذية وسوء

 لاياقات احملدود والفهم واحلوكمة؛ املؤساية القدرات وضعف ؛واإلمنائية اإلسنااسنية الُنهج ب ن واملؤساية

 اخلارج؛ من ّجهةمو تدخالت بفعل احمللية ولوياتواأل القدرات وتقويض املالئم؛ غري والتحليل حمددة؛

 صغار بدعم االلتزام إىل واالفتقار املاتمرين؛ غري واالستثمار الاياسية املشاركةو املااعدة؛ تقديم يف والتأخري

 هتماماال إيالء وعدم اجلنا ن؛ ب ن واملااواة ،املاتضعفةو املهّمشة احمللية واجملتمعات األغذية، منتجي

 .*واملؤساية والاياسية التجارية الذاتية واملصاحل لفاادل الكايف

 

 *اهلدف*

 
 من واملتضررين للخطر املعرض ن للاكان والتغذية الغذائي األمن حتا ن يف للمبادئ اإلمجالي اهلدف يتمّثل -8

 معاجلة يف وتشارك املمتدة، باألزمات اخلاصة التحديات احلابان يف تأخذ بصورة املمتدة، اتاألزم حاالت

 .*الوطين الغذائي األمن سياق يف كاٍف غذاء يف للحق املطرد اإلعمال يف بالتالي يااهم مبا الكامنة، األسباب

 

 الغاية
 
 ذات منّاقة عمليات وتعزيز املاتوى رفيع سياسي امالتز حشد إىل املبادئ اعىت اهلدف، هذا ولتحقيق* -9

 لاياساتا لوضع املاتفادة، الدروس وتبادل احملرز التقّدم استعراض ذلك يف مبا متعددين، مصلحة أصحاب

 آثارها، من والتخفيف التغذية، وسوء الغذائي األمن اسنعدام حاالت دون احلؤول إىل الرامية واإلجراءات

  .*املمتدة األزمات حاالت يف منها، املبكر للتعايف ويجوالرت هلا، واالستجابة

 

 األزمات يف والتغذية الغذائي األمن حتا ن كيفية يف املصلحة أصحاب ستوّجه اليت املبادئ الوثيقة هذه وحتدد -11

  املمتدة.
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 *الطبيعة والنطاق*

 
 *.ملزمة وغري طوعية الوثيقة هذه* -11

 
  *ةوالدولي ةالوطني واسن نالق مبوجب القائمة االلتزامات مع يتماشى مبا *املبادئ* طبقُتو فّارُت أن وينبغي -21

 مبوجب الطوعية لاللتزامات الواجب االعتبار إيالء مع* [،الوطنية احلدود خارج االلتزامات ذلك يف مبا ،]

 أي يضعف أو ّدحي أسنه على تفاريه ميكن ما املبادئ يف هناك وليس .الاارية والدولية اإلقليمية الصكوك

 خارج من االلتزامات ذلك يف مبا ،] *الدولي القاسنون مبوجب نةمعّي دولة عاتق على تقع قد قاسنوسنية التزامات

 .[الوطنية احلدود

 لتحا ن وخطة مبادئ قّدمت وهي القائمة واإلجراءات الاياسات نم العديد طرحهاي اليت بالقيود الوثيقة قروت -31

 .*املمتدة األزمات حاالت يف ةوالتغذي الغذائي األمن

 

 واملااواة ؛والعدالة واإلسنصاف ؛التمييز وعدم ؛اإلسنااسنية الكرامة :يلي ما يف املبادئ لتنفيذ الشاملة القيم تتمثلو -41

 القاسنون؛ وسيادة ؛واملشاركة واملشاورة ؛واملاتدام الكّلي لنهجوا ؛اجلنا ن ب ن الفوارق ةومراعا اجلنا ن ب ن

 الكامنة األسباب يف املااهمة عدم طريق عن الضرر إحلاق وتفادي املاتمر. والتحا ن واملااءلة؛ والشفافية؛

 املمتدة. لألزمات

 

 *أصحاب املصلحة*

 
 الغذائي األمن لتحا ن بدور يضطلعون الذي املصلحة أصحاب مجيع هم املبادئ هلذه املاتهدفون واملاتخدمون -15

 سواء، حد على والطويل القصري املدي ن على املااعدة يوفرون الذين أولئك أي املمتدة، األزمات يف والتغذية

 العديد ويف وتغذيتهم. الغذائي أمنهم تحقيقل اخلاصة مااهمتهم ماتوى على دورًا يؤدون الذين أولئك وكذلك

 يلي: ما يف املذكورة العناصر من مزيج ذلك حتقيق يتطلب احلاالت، من
 

 الدول (1)

 ليةاحمل الالطات (2)

  ؛اإلقليمية واملنظمات الدولية احلكومية املنظمات (3)

  ؛والصناديق واملؤساات املاحنة واجلهات التمويل مؤساات  (4)

  املدسني؛ اجملتمع منظمات (5)

  اإلرشاد؛ ومنظمات واجلامعات البحوث منظمات (6)

 اخلاص؛ القطاع مكوسنات (7)

 ؛5الصغرية احليازات أصحاب (8)

 .املمتدة باألزمات املتأثرة الشعوب شرائح مجيعو تاجملتمعا (9)
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 بادئامل

 

 حتا ن إىل الرامية واإلجراءات الاياسات *ورصد وتنفيذ وضع عمليات توجيه إىل العمل" "مبادئ تهدف* -16

 حدة على سياق كل قياس على املبادئ تفصيل وجيب .املمتدة اتاألزم حاالت يف والتغذية الغذائي األمن

 والان اجلنس االعتبار بع ن األخذ مع .املمتدة باألزمات املتأثرة الشعوب شرائح جلميع احملددة جاتواالحتيا

 ختالف.اال جواسنب من وغريها واإلثنية

 

 عن النامجة التغذية وسنقص الغذائي األمن السنعدام احلرجة التجليات معاجلة كيفية املبادئ هذه وتصف -17

 6و 5و 4و 3 )املبادئ احلاالت بهذه اخلاصة التحديات مع يتكّيف بشكل (،2و 1 املبدأن) املمتدة األزمات

 (.11و 9و 8 )املبادئ ذلك فرص تتوافر حيث حّلها يف ويااهم الكامنة األسباب تفاقم دون حيول ومبا (،7و

 

 احلرجة التجليات معاجلة
 
 األمن اسنعدام ملعاجلة املمتدة األزمات يف جيد بشكل واملناقة املتاقة واإلمنائية اإلسنااسنية الربامج وضع شأن منو -18

 تلبية يف اإلسنااسنية املااعدة وتااهم الصمود. على القدرة ويبين األرواح ينقذ أن التغذية، وسنقص الغذائي

 والنظم العيش كاب سبل وتكييف الصدمات استيعاب على القدرة الصمود عززي ح ن يف العاجلة االحتياجات

 اإلسنتاجيةو سنطاقًا األوسع الريفي االقتصاد على كاف بشكل الرتكيز النهج هذا ويضمن وحتويلها. الغذائية

 وسنظرًا املمتدة. لألزمات االستجابات سياق يف إهماهلما غالبًا يتم الذين الصغرية احليازات ألصحاب لزراعيةا

 التغذوية تاالحتياجا على خاصًا تركيزًا الرتكيز أيضًا جيب احلاالت، هذه يف التغذية قصسن حدة إىل

  واملهّمشة. الضعيفة للمجموعات

 

 2املبدأ 

 

 الصمود على قادرة عيش كسب سبل وبناء العاجلة االنسانية االحتياجات تلبية -29
 

 :يلي ما خالل من واإلمنائية االسنااسنية هجالُن مواءمة 
 

 والنظم للمخاطر ملالشا والفهم املشرتكة األهداف أساس على املتغّيرة للحاالت مبروسنة االستجابة (1)

 األولوية؛ ذات اجملاالت عرب املناقة واإلجراءات العيش، كاب بابل اخلاصة

  واإلجراءات، للاياسات كمداخل واجملتمعات لألسر املوجودة واالسرتاتيجيات القدرات استخدام (2)

  الدولة. هشاشةو احلوكمة بضعف تتام اليت احلاالت يف سيما ال

 جمالي يف اإلسنااسنية املااعدة بتوفري ثقافيًا ومناسب ومرن ومالئم آمن وبشكل ملناسبا الوقت يف القيام (3)

  العيش؛ كاب وسبل األغذية

 ماتدامة؛ بصورة وحتويلها العيش كاب سبل تكييف ودعم املطّول، والنزوح التمّدن آثار فهم (4)
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 املخاطر من للتخفيف القياسو للتوقع القابلة األمان شبكات مع االجتماعية احلماية برامج دمج (5)

 وإدارتها؛

 والصحة التعليم غرار على الصلة ذات األساسية اخلدمات إىل واملاتدام واملتااوي الشامل الوصول ضمان (6)

 واإلصحاح؛ واملياه

 ألصحاب اجتماعيًا واسندماجًا اديةاقتص ًافرص تاتحدث اليت منها الريفية سيما وال االستثمارات دعم (7)

 واملهمشة. الضعيفة واجملموعات الصغرية احليازات

 

 1 املبدأ
 

 واملهمشة الضعيفة جملموعاتبا اخلاصة التغذوية االحتياجات على الرتكيز -10
 

 واملتوسط القصري املدى على واملهمشة الضعيفة اجملموعات صفوف يف سيما ال التغذية سنقص أشكال مجيع معاجلة

 يلي: ما خالل من والطويل
 

 تياجاتاح جاسنب إىل احلمل بعد األوىل األلف األيام خالل التغذوية لالحتياجات خاص سنتباها إيالء (1)

 واملراهقات؛ الصغار واألطفال والرّضع واملرضعات احلوامل النااء

 أشهر، ستة حتى اخلالصة الطبيعية الرضاعة سيما وال بالتغذية اخلاصة واإلجراءات الاياسات دعم (2)

 الغذائية النظم خالل من الالزمة املغذيات إىل الوصول وإتاحة الصغار، واألطفال عللرض األمثل واإلطعام

 الصاحلة املياه وتوفري الدقيقة، باملغذيات والتكميل املخصصة،و املغذية األغذية أو والصحية املتنّوعة

 على قائمةال واإلدارة اجليدة؛ الرعاية وممارسات النظافة وتعزيز املالئمة، اإلصحاح ومرافق للشرب

 احلاد؛ التغذية لنقص اجملتمعات

 يف مبا القطاعات، عرب اجلنا ن ب ن للمااواة واملراعية للتغذية املراعية واإلجراءات الاياسات تنفيذ (3)

 واحلماية واإلصحاح والنظافة والصحة األغذية وسالمة والزراعة األغذية بنظم املتعّلقة القطاعات ذلك

 والتعليم. االجتماعية

 

 حمددة حتديات مع لتكّيفا
 
 جهود يعيق مما الغذائي، األمن واسنعدام والتعقيد أالتجز بفعل املمتدة األزمات يف التحديات بعض عّظمُت -21

 جتديد تتطلب فهي للغرض، ومناسبة فّعالة واإلجراءات الاياسات ولتكون والتغذية. الغذائي األمن حتا ن

 .التكّيف أو الرتكيز
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 3 املبدأ
 

 املمتدة باألزمات املتأثرة الشعوب إىل الوصول -11
 

  من العيش كاب سبل ودعم والتغذوية الغذائية املااعدة توفري على رةالقد أمام املاثلة العوائق إزالة 

 يلي: ما خالل
 

 العيش؛ كاب بابل واملرتبطة الغذائية اإلسنااسنية املااعدات توفريل عوائق دونبو اآلمن الوصول ضمان (1)

 إىل الوصول لضمان واالستقالل واإلسنااسنية االحنياز وعدم احلياد يف تمّثلةامل االسنااسنية املبادئب االمتثال (2)

 ؛النزاع مناطق

 والقرب املباشر الوصول ياتحيل عندما أخري كمنفذ افرتاضي قرب وعن بعد عن الوصول تاهيل (3)

 ؛املادي

 وبرجمة املبكر واإلسنذار املعلومات مجع تتيح يتال املناسبة التكنولوجيات واستخدام تطوير دعم (4)

  بعد. عن واالستشعار املمتدة باألزمات املتأثرة الشعوب مع والتواصل النقدية التحويالت
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 احلماية ضمان -13
 

 يلي: ما خالل من واملهمشة الضعيفة موعاتاجمل لدى االسناان حقوق حلماية جلهودا مضاعفة 
 

 املااعدة على احلصول من لتمكينها املمتدة باألزمات املتأثرة الشعوب شرائح كل كرامةو سالمة ضمان (1)

 لديها؛ العيش كاب سبل وضمان الضرورية

 بالنابة سيما ال واالعتداء اجلناي واالستغالل اجلنس، سنوع على القائم العنف أشكال مجيع من الوقاية (2)

 الغذائية االحتياجات لتلبية املوارد إىل اآلمن صولالو إلتاحة داخليًا، والنازح ن الالجئ ن إىل

 والتغذوية؛

 ؛االحتالل[ حاالت ]ويف النزاعات خالل الدولي االسنااسني القاسنون احرتام (3)

 أجل من الدولي القاسنون مبوجب اإلسناان حقوق جمال يف التزاماتها بالكامل الدول تراعي أن ينبغي* (4)

 .* الوطين الغذائي األمن سياق يف كاف اءغذ يف للحق املطرد االعمال حتقيق

 كيف اآلخرين املصلحة أصحابو ،النزاع يف املشاركة األطرافو ،الدول من كّل يبحث أن ينبغي* (5)

 متأّثرة أخرى وبلدان أقاليم يف والتغذية الغذائي األمن على وأعماهلم سياساتهم تنعكس أن ميكن

 .*صلة ذات مناسبة راءاتإج اختاذ إمكاسنية ودرس املمتدة، باألزمات

 أن االقتضاء، حباب الدولي ن والتعاون املااعدةو املتحدة األمم منظومة من بدعم ،الدول على يتعّين (6)

 الدولية القاسنوسنية الصكوك مبوجب اللتزاماتها وفقًا أراضيها، يف لالجئ ن والتغذية الغذائي األمن تضمن

 .*الصلة ذات
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 الغذائي لألمن دعمًا والفتيات النااء ومتك ن اجلنا ن ب ن املااواة صلحةامل أصحاب يضمن أن ينبغي* (7)

 الصلة، ذات الدولية القاسنوسنية الصكوك يف به املعرتف النحو على ،املمتدة األزمات حاالت يف والتغذية

  .*املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على لقضاءل املتحدة األمم اتفاقية سّيما وال

 ذات الدولية الصكوك مع متاقة تكون وأن الناس حول واإلجراءات الاياسات محورتت أن ينبغي* (8)

 غذاء يف للحق املطرد االعمال أجل من الطوعية التوجيهية اخلطوط يف وصفه الوارد نحوال على الصلة

 واألشخاص الالجئ ن إىل بالنابة بالتااوي للتطبيق قابلة وهي ،الوطين الغذائي األمن سياق يف كاف

 .*خريناآل شخاصاأل شأن شأسنهم ،داخليًا النازح ن

 جلنة عن الصادرة اتالاياس جمال يف جيهاتالتو اآلخرين املصلحة وأصحاب الدول تاتخدم أن جيب  (9)

 يف املاؤولة باالستثمارات اخلاصة املبادئ" ذلك يف مبا وإجراءاتهم، سياساتهم وضع يف الغذائي األمن

 التوجيهية و"اخلطوط والتغذية" الغذائي لألمن العاملي االسرتاتيجي إلطار"او "األغذية وسنظم الزراعة

 الغذائي األمن سياق يف والغابات األمساك ومصايد األراضي، حليازة املاؤولة احلوكمة بشأن الطوعية

  .*"الوطين
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 .*األدّلة على القائمة الشاملة التحليالت ودعم ضمان* -42

 

 يلي: ما خالل من القرار صنع عمليات وتعزيز وتصميمها خالتالتد استهداف حتا ن
 

 الغذائي لألمن شاملة حتليالت املتعددين املصلحة أصحابو احلكومات من كّل يدمج أن ينبغي* (1)

 ب ن واملااواة بالفقر املرتبطة سنطاقًا األوسع والضعف املخاطر وحتليالت التقييم أعمال يف والتغذية

 .*اإلسنااسنية واملااعدة اجلنا ن

 :يلي ما يف احلاالت أفضل يف الشاملة التحليل عمليات تبحث أن جيب (2)
 

  ؛ احملّددات الكامنة السنعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 

 خماطر تفاقم عدم االستقرار؛ 

 الاياقات احمللية؛ 

  ؛ صمودال وقدرتها على األغذيةوسنظم  عيشكاب الابل ب اخلاصة سرتاتيجياتاال استدامة 

 على تأم ن األغذية والتغذية واالحتياجات األساسية  الضعيفةواجملموعات  قدرات الرجال والنااء

 .*القدرة على تلبية تلك االحتياجات جمال األخرى ألسرهم، وأوجه التفاوت ب ن اجلنا ن يف

 أن:و لبلدانل ملكًا الشاملة التحليالت تكون أن جيب* (3)
 

 متعددة القطاعات  وعمليات وطنية منصاتجراءات املناقة من خالل توفر املعلومات للاياسات واإل

 ؛وذات أصحاب مصلحة متعددين
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 قّدمة يف الوقت املناسباملشرتكة واملنّاقة واملاالحتياجات وحتليل املخاطر  تقييم عملياتعلى  تقوم 

 وحة؛وقابلة للمقارسنة وشفافة وذات املصادر املفتا أمكن، وُمعّممة على سنطاق واسع حيثم

  كما تتطلبه احلاالت املتغّيرة؛ ومتواصلةتكون متكررة 

  ؛ االحنيازوعدم  وفقًا ألطر حتليلية مشرتكة، ومعايري جودة وبروتوكوالت لتعظيم املوضوعية ُتوّجه 

  اجلنس سنوع حباب، مبا يف ذلك مصّنفةتكون*. 

 وترصد تكشف اليت زراعة،وال األغذية عن املعلومات وسنظم املبكر اإلسنذار سنظم تشكل أن جيب*  (4)

 .*سنطاقًا أوسع شاملة حتليل سنظم يف مندجمة مكّوسنات األرواح، وعلى املعيشة سبل على التهديدات

 تدرجييًا حتّان أن البياسنات، مجع يف املؤساية والقدرة االستثمار ذلك يف مبا ،الدعم زيادة شأن من* (5)

  .*وتوفرها وجودتها البياسنات سنطاق

 على قائمة حتليالت إجراء بهدف القطري املاتوى على املؤساية القدرة لتعزيز الدعم دةزيا ينبغي* (6)

 مجع تاّهل *جديدة تكنولوجيات اعتماد خالل من ذلك يف مبا وتبادهلا، البلدان من ومملوكة األدّلة

 اآلمنة؛ غري احلاالت ظل يف البياسنات

 التحليالت. صحة من للتحقق املصلحة بأصحا املتعددة والشفافة احليادية العمليات تعزيز (7)

 

 6 املبدأ
 

 .واملساءلة املشاركة تعزيز -15
 

 يلي: ما خالل من والتغذية الغذائي باألمن اخلاصة واإلجراءات الاياسات تبين حتا ن 
 

 املصلحة أصحاب ذاتو البلدان من اململوكة القطاعات املتعددة والعمليات العمل مناهج تعزيز* (1)

 ؛* املمتدة األزمات ظل يف التغذية وسوء الغذائي األمن اسنعدام عاجلةمل املقتضى، حباب ،املتعددين

 وينبغي الوطين. الغذائي األمن سياق يف فكا غذاء يف للحق التدرجيي اإلعمال عن ماؤولة الدول تكون* (2)

 مصلحة أصحاب وذات القطاعات متعددة وعمليات عمل مناهج احلكومية املاتويات مجيع تضع أن

 جيب كما املقتضى. بحبا ورصدها، وتنفيذها واإلجراءات الاياسات وضع لتنايق وتقودها متعددين

 على واحتياجاتهم الوالرج النااء مصاحل ميّثلون مّمن ،املعني ن املصلحة أصحاب مجيع يتمّتع أن

 .*الصلة ذات والعمليات العمل مناهج يف للمشاركة متااوية بفرص الاواء،

 أصحاب ذات عمليات يف املشاركة إىل اخلاص القطاع ومكوسنات املدسني اجملتمع منظمات دعوة  جيب* (3)

 تعّزز أن وجيب املقتضى. حباب ذاتيًا، واملنظمة املاتقلة الوطنية آلياتها خالل من متعددين مصلحة

 يناملتضرر احمللية واجملتمعات األشخاص وشبكات منظمات مشاركة واحمللية الوطنية احلكومات

6وتدعمها
*. 

 األخذ مع مااهماتها إىل واالستجابة القرار صنع عمليات يف املمتدة باألزمات املتأثرة الشعوب إشراك (4)

 للمجموعات املختلفة والطموحات والقدرات واالحتياجات القائم القوة توازن اختالل االعتبار بع ن

 املهمشة؛ أو الضعيفة
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 إىل فهمها ياهل اليت املعلومات وصول ضمان طريق عن اتنريم بشكل القرار صنع عمليات متك ن (5)

 ؛املمتدة باألزمات املتأثرة الشعوب شرائح مجيع

 التظلم آليات إتاحة مع ماتمرة بصورة االستجابات حتا ن لضمان هاوتعزيز املااءلة عمليات وضع (6)

 .املمتدة ألزماتبا املتأثرة الشعوب من ردود على لحصولل إليها لوصولا وقابلة املناسبة

 

 7املبدأ 
 

 تعزيز التمويل الفّعال -16
 

 :تكييف التمويل ليكون مناسبًا للغرض 
 

 الوقاية غرار على املخاطرو األزمات إدارة سنشطةأل لانواتا ومتعددة للتوقع قابلة متويل آليات دعم (1)

 التكلفة حيث من أكرب اءةكف ذات استجابة لتاهيل الصمود على القدرة وبناء املبكر واالسنعاش والتأهب

 املناسب؛ الوقت يفو

 املااعدةو والتنمية الدولة وبناء الاالم بناء جمال يف الفاعلة اجلهات ب ن االسرتاتيجية الشراكات بناء (2)

 تدعيم إىل اهلادفة التكميلية واالجراءات الاياسات بتمويل عديدة فاعلة جهات قيام مع االسنااسنية،

 ذها؛وتنفي مشولية استجابة

 املتغّيرة؛ لالحتياجات بارعة لالستجابة ومرسنة سنشطة واإلجراءات الاياسات تكون أن ضمان (3)

 متويل أدوات ذلك يف مبا الرشيد االستثمار من أفضل ماتويات بلوغ لدعم اطرخامل إدارة آليات اعتماد (4)

 التوقعات؛ على القائم ن سني ناالسناا والتأم ن والتمويل االحتياطية االئتماسنية الرتتيبات مثل املخاطر

 املالية. التحويالت دفع لتياري النقدية بالتحويالت اخلاصة وتلك املصرفية النظم حتا ن (5)

 

 املساهمة يف حّل األسباب الكامنة
 
تتطلب األزمات املمتدة حلول سياسية طويلة األمد وال ميكن حّلها من خالل الاياسات واإلجراءات الرامية إىل  -27

جلة اسنعدام األمن الغذائي وسنقص التغذية فحاب. فيتعّين على الاياسات واإلجراءات على األقل أال تفاقم الوضع معا

القيام  فرصتتواجد  مامتدة حيثوأن تااهم يف حل األسباب الكامنة السنعدام األمن الغذائي وسنقص التغذية يف األزمات امل

 .بذلك
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 ماملساهمة يف بناء السال -18
 

معاجلة األمن الغذائي والتغذية بشكل مراٍع للنزاعات واملااهمة يف مبادرات بناء الاالم عندما يتيح الوضع  

 ذلك من خالل ما يلي:
 

 أو النزاعات أو بالتوترات قصد غري عن والتغذية الغذائي باألمن اخلاصة التدخالت تتابب أال ضمان (1)

 تفاقمها؛

 الغذائي باألمن اخلاصة التدخالت طريق عن وتعزيزها احمللية الاالم مبادرات دعم فرص حتديد (2)

 وتعزيزها؛ الثقة وبناء الوطنية املصاحلة يف النااء بأدوار اإلقرار مع والتغذية،

 االسرتاتيجيات وضع لدى مناسب بشكل والتغذية الغذائي باألمن اخلاصة األهداف معاجلة ضمان (3)

 ؛الاالم وبناء الدولة وبناء شاشةاهل بتقييم اخلاصة والعمليات واإلجراءات

 عند الاالم بناء مكاسب عكس يتم وأال للمخاطر معّرضة واملهمشة الضعيفة اجملموعات تكون أال ضمان (4)

 .تدرجييًا والتغذوية الغذائية املااعدة سحب
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 إدارة املخاطر الطبيعية واستخدام املوارد الطبيعية بصورة مستدامة -29
 

 التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية وتعزيز االستخدام املاتدام للموارد الطبيعية من خالل ما يلي: 
 

 على تعويلها من احلد على املمتدة باألزمات املتأثرة الشعوب حتّفز اليت واإلجراءات الاياسات تنفيذ (1)

 بصورة الطبيعية املوارد استخدام يف اإلسنااسنية التدخالت تااهم أال وضمان الضارة التأقلم اسرتاتيجيات

 ؛ماتدامة غري

 واستخدامها، الطبيعية املوارد بإدارة املتعّلقة املاائل بشأن توافق لبلوغ واملنصفة الشاملة العمليات تياري (2)

 إىل الوصول غرار على واملهمشة، الضعيفةو النازحة احمللية الشعوب وب ن احمللي ن الاكان ضمن

 ؛الرعي وأماكن املائية واملوارد واألراضي الوقود

 على والتغيريات اإلجهاد وعوامل الصدمات إلدارة الفّعالة واالبتكارية التقليدية االسرتاتيجيات تعزيز (3)

 والنظم الصغرية احليازات أصحاب قدرة زيادة بهدف سيما ال معها، والتكّيف القائم النظام ماتوى

 الصمود؛ على احمللية الغذائية

 وإدارتها؛ الكوارث خماطر من للحد شاملة راءاتوإج سياسات فيذتن (4)

 بكا بابل املرتبطة واألصول األمان شبكات خالل من ذلك يف مبا واإلجراءات، الاياسات تعزيز (5)

 واستعادتها. األزمات بفعل املتدهورة الطبيعية املوارد تأهيل إلعادة املنتجة، العيش
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 حتسني احلوكمة -30
 

 تطوير القدرات املؤساية والتنظيمية من خالل ما يلي: 
 

 أو فاسدة تكون قد حكومية مؤساات ذلك يف مبا فاعلة، جهات إشراك عن النامجة التداعيات فهم (1)

 حمددة؛ جمموعات تهميش تعزز و/أو النزاع من طرفًا تشكل

 حدوث دون واحلؤول مضاعفتها، أو ضهاتقوي دون والوطنية احمللية والتنظيمية املؤساية القدرات دعم (2)

 ؛اتعزيزه أو الدولية املااعدة على اعتماد

 احلرجة الثغرات تاّد اليت والعرفية الرمسية وغري الرمسية احمللية واملنظمات املؤساات بناء إعادة (3)

 دعمها؛تو احمللية العيش كاب سبل ومتّكن

 للشعوب ميكن اليت والتنافاية والشاملة الكفوءة ليةاحمل األسواق لتعزيز واإلجراءات الاياسات تصميم (4)

 احللول من غريها أو القاائم وسنظم النقدية للتحويالت األولوية وإعطاء إليها الوصول واملهمشة الضعيفة

 األسواق؛ سري حان عند احمللية

 إىل ،*القطري اتوىامل على القدرات لتنمية الزراعة جمال يف والبحوث االبتكار توطيد إعادة أو تعزيز (5)

 إسنتاج تعزيز مع الرعاة، سيما ال الصغرية احليازات ألصحاب احملددة االحتياجات مع التكيف جاسنب

 واإلسنتاجية؛ املاتدام األغذية

 الطويل. املدى على والتغذية الغذائي باألمن املرتبطة املخاطر إدارة على الوطنية القدرات بناء (6)

 

 النشر والتطبيق والتعّلم

 

على االرتقاء مباتوى الوعي وتعزيز تبين املبادئ على  امجيعهبادئ ن بهذه املاملاتخدمون املاتهدفويشّجع  -31

 سنطاق واسع وتاهيل التعّلم لدعم التحان املاتمر.

 

 سنشر املبادئ من خالل ما يلي: -32
 

 املاتويات؛ مجيع على املعنية الفاعلة اجلهات ب ن تقامسها (1)

 خمتلفة؛ سياقات يف تطبيقها كيفية نبشأ التواصل (2)

 الوصول املمتدة باألزمات املتأثرة بالشعوب اخلاصة واملنظمات للمجتمعات ياهل اليت املواد تطوير دعم (3)

 .إليها
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 تطبيق املبادئ من خالل ما يلي: -33
 

 مجيع على ملمتدةا األزمات يف التغذية وسنقص الغذائي األمن باسنعدام اخلاصة االستجابات يف دجمها (1)

 املاتويات؛

 خمتلفة؛ سياقات يف تطبيقها لدعم رئياية مواضيع بشأن فنية توجيهية خطوط بلورة دعم (2)

 املبادئ. استخدام على ومااعدتهم اآلخرين املصلحة أصحاب مع التعاون (3)

 

 التعّلم من تطبيق املبادئ من خالل ما يلي: -34
 

 احملّانة؛ واإلجراءات الاياسات يف ودجمها وتوثيقها املبادئ قتطبي من املاتفادة الدروس مجع (1)

 املبادئ؛ تطبيق رصد (2)

 األمن إىل بالنابة وأثرها وفعاليتها املبادئ صلة وتقييم املبادئ تطبيق خيص ما يف اخلربات تقاسم (3)

 والتغذية. الغذائي
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 [اخلتامية املالحظات]

                                                 
التاسعة  ، وافقت اللجنة يف دورتها2112ويف عام . العمل الرئياي للجنة األمن الغذائي العاملي ماار عمل جلنة األمن الغذائي العاملي إطاريشكل   1 *

سنعدام األمن الغذائي يف األزمات املمتدة، إل برسنامج عمل معين بالتصديصياغة ب عني نامل  على عملية تشاورية مشلت مجيع أصحاب املصلحة نوالثالث

عمل جلنة األمن الغذائي  إطاروقد وضعت .  CFS 2012/39/7  مع البناء كما هو مالئم على العناصر اليت مّت توفريها يف جلنة األمن الغذائي العاملي يف

وأغاطس/آب  2113أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي عقدت اجتماعًا يف يوليو/متوز  جمموعة عمل مفتوحة العضوية تضم العاملي

عمل تقين يااهم يف حالة اسنعدام األمن الغذائي  إىل عمل جلنة األمن الغذائي العاملي إطاروياتند . ، بدعم من فريق الدعم التقين وأماسنة اللجنة2114

ئج منتدى اخلرباء الرفيعي املاتوى التابع للجنة واملعين باسنعدام األمن الغذائي يف ظّل األزمات املمتدة، الذي اسنعقد يف ، وياتفيد من سنتا2111يف العامل 

واملناقشات االلكرتوسنية جرت ب ن  املشاوراتعملية مشولية من  إىل عمل جلنة األمن الغذائي العاملي إطار وياتند. 2112روما يف سبتمرب/أيلول 

 إطارللمااعدة يف توفري املعلومات للماودة صفر  حول مواضيع أساسية ومّتت استضافة أربع مناقشات إلكرتوسنية .2115مايو/أّيار و 2113 أبريل/سنياان

يار ، ومشاورة إلكرتوسنية يف مايو/أ2114وٌعقدت مشاورة عاملية بشأن املاودة صفر يف أديس أبابا يف أبريل/سنياان . عمل جلنة األمن الغذائي العاملي

وضمت املشاورات ممثل ن عن احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة، ومنظمات اجملتمع املدسني ومنظمات غري حكومية، ومؤساات البحوث . 2114

عمل  إطاروجرت مفاوضات رمسية بشأن ] .اصة، ومؤساات مالية دولية وإقليميةالزراعية الدولية، ومجعيات يف القطاع اخلاص ومؤساات خريية خ

الثاسنية  يف دورتها إطار العملوأقّرت جلنة األمن الغذائي العاملي . [2115ومايو/أيار  2114يف يوليو/متوز وأغاطس/آب  األمن الغذائي العاملي جلنة

.2115 أكتوبر/تشرين األّول 15 املنعقدة يف واألربع ن
*

 
مرجعًا  2111الوارد يف حالة اسنعدام األمن الغذائي يف العامل لعام على الرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه لألزمة املمتدة، يشّكل الوصف   2 *

 *.مفيدًا
، Global Trends in persons of concern to UNHCR at mid-year  مكتب مفوض األمم املتحدة الاامي لشؤون الالجئ ن ،اسنظر مثاًل  3 *

  *.http://www.unhcr.org/52af08d26.htmlالعنوان التالي:  على املتاح.2113يوسنيو/حزيران 
األسعار وأزمات سلالة األغذية من العوامل اليت من املمكن أن تفاقم األسباب الكامنة السنعدام األمن الغذائي  اتتغّير املناخ واألمراض وتقّلب يعترب  4

 وسنقص التغذية يف األزمات املمتدة.
مل مصطلح أصحاب احليازات الصغرية، مبا ، يش4" الفقرة مبادئ االستثمار املاؤول فى الزراعة وسنظم األغذيةتماشى مع الفئات احملددة يف "مبا ي  5

د بشكل والرعاة، واحلرفي ن، وصيادي األمساك، واجملتمعات احمللية اليت تعتمصغار املنتج ن واجملّهزين  -فيهم املزارعون األسريون رجااًل وسنااًء 

 .، يف البيئات الريفية واحلضرية على الاواء ن الزراعي نوثيق على الغابات، والاكان األصلي ن، والعامل
جئ ن مبا يف ذلك على سبيل املثال، القادة التقليديون واملنظمات القائمة على اجملتمعات والتعاوسنيات ومنظمات املنتج ن الصغار وممثلو الال6 *   

 واجملتمعات املضيفة واجملموعات الناائية، مبا يف ذلك النااء النازحات واألقليات اإلثنية وأولئك الذين يعيشون يف املنطق الريفية. والنازحون داخليًا

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

