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 موجز تنفيذي

 " على المجلس للموافقة عليها. "(2021-2017) للبرنامج الخطة االستراتيجيةتُعرض وثيقة 

 " ضمن الوثيقة الرئيسية  "(2021-2017) للبرنامجالخطة االستراتيجية ويرد الموجز التنفيذي لوثيقة

 الستعراضها.المعروضة على اللجنة 

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

  وأن تقرها كي ("2021-2017)للبرنامج وثيقة "الخطة االستتتتتراتيجية تستتتتتعرض يرجى من لجنة المالية أن ،

 يوافق عليها المجلس التنفيذي.

 مشروع المشورة

 توصي لجنة المالية في منظمة  ،وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي

يوافق على مشروع القرارات المعروض في وثيقة األغذية والزراعة المجلس التنفيذي للبرنامج بأن 

 ("2021-2017"الخطة االستراتيجية للبرنامج )

 

 



 

 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 R. Lopes da Silvaد السي

 التنفيذي المدير مساعد

 العمليات خدمات إدارة

 066513-2200 :هاتف

 S. Samkangeد السي

 المدير

 والبرامج السياسات شعبة

 066513-2262 :هاتف

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 (2021-2017الخطة االستراتيجية للبرنامج )

 موجز تنفيذي

( وشررررهاكل هل يعل علح تق يل الركية المتم لة اي ال  ررراا علح ال عل اي العاللم وبالمعاامة البرنامجبرنامج األغذية العالمي )يعمل 

وحدل بل من العالل أجمع  التمكين  البرنامج  ال من 2030الكاملة مع أهداف التنمية المسرتدامة  سريتبلت تق يل هذل الركية بقلعع عال 

 منعوغذية المذذية وتعايرها وعاع العال  وال  رراا علح الت  ل  وديادة الفرل االاتصررادية اي المناول الريفية  من القصررعع علح األ

 مالمستدامة ال راعية وتع ي  التنميةهدر األغذية  

ية لدعل التنمية االاتصرررادية واالجتماعية  وتلب  اإن أهدااه هي: ت ديل المععنة الذذائية للبرنامجمن النظال األسررراسررري  ووا اً للمادة ال انية

االحتياجات الذذائية لالجئين وضررررررقايا حاالت البعارى األخري وعمليات ااغامة الممتدة  والنألعن باألمن الذذائي العالمي وا اً 

 لتعصيات منظمة األمل المتقدة ومنظمة األغذية وال راعةم

األنشررربة التي واال عليألا الم لل التنفيذي اي ال بال االسرررتراتي ية والسرررياسرررات  ( إلح2021-2017وتسرررتند ال بة االسرررتراتي ية )

وأهداف التنمية المسرتدامةم وتسرعح ال بة إلح االسرتفادة من ن او ال عة  2030السراب ة  وهي تعرن هذل األنشربة اي سرياط خبة عال 

ستدامة  بروح من االنفتاح والتعاون علح النقع الذي لتق يل أاصح مساهمة ممكنة للمنظمة اي تق يل أهداف التنم البرنامجلدي  ية الم

والألدف النألائي لألذل ال بة  تتبلبه ارارات الم لل االاتصررررررادي واالجتماعي التابع لممل المتقدة  وال معية العامة  واألمين العالم

 االستراتي ية هع دعل البلدان اي ال  اا علح ال علم

علح  2030خبة االلت ال العالمي بال  ررررراا علح الف ر وال عل وعدل المسررررراواةم وتنبعي  2030وتن ل خبة التنمية المسرررررتدامة لعال 

ضررمن السررياط األوسررع للت دل البشررري والتنمية المسررتدامة لتق يل السررالل والرخاا لل ميعم وت عل وتق ل  ت عإنسررانية وإنمائية   أنشرربة

 م2021-2017وتذبي الفترة  2030وخبة التنمية المستدامة لعال البرنامج لمعاامة بين عمل ال بة االستراتي ية ا

لمسؤوليات تبين بعضعح االبرنامج أهبر منظمة إنسانية تتصدي لتقديات ال عل والتذذية العالميينم واي حين أن والية  البرنامجويعد 

لة إلح إيالا األولعية لقاالت البعارى  وإن اذ األرواح والعمل الرامي إلح اانسررررررانية واانمائية  تدعع مي ته النسرررررربية وخبرته البعي

أا ر الناس وأه رهل تألميشررررررام وتتبلت أهداف التنمية المسررررررتدامة االنت اع إلح ما هع أبعد من إن اذ  يععد بفائدة علحتمكين التنمية الذي 

شد الن شمل ال ميع األرواح إلح تذيير أنماو القياة  مع التره  أوالً علح أ اس احتياجا  وليل اي أال البلدان نمعاً اقست بل علح نقع ي

عاللماي هااة أرجاا ال

 المجلس التنفيذي 

 الدورة العادية الثانية

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  18-14روما، 

 التعديع: عال

 2016 األوع تشرينبر/أهتع 16التاريخ: 

 اللذة األصلية: اانكلي ية

 من جدوع األعماع  4البند 

 WFP/EB.2/2016/4-A/1  

 ا ايا السياسات

 للموافقة

 م(http://executiveboard.wfp.org)علح اانترنت  البرنامجتتاح ومائل الم لل التنفيذي علح معاع 

http://executiveboard.wfp.org/
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د اً جديد اً وتشذيلي اً ت بيبي اً إواروتعار هذل ال بة االستراتي ية  حاالت  ايالبرنامج  مساهمات   من خالع إرساا شراهات اعالة يع ِّ

ال عل وسررررعا التذذية  علح عن تلك التي يمكن أن ي عل بألا من أجل ال  رررراا ا ررررالً البعارى  وإن اذ األرواح  والشررررؤون اللعجسررررتية 

األسرراسررية اي االسررت ابة اانسررانية واانعا   وتقدد ارل  هوادرات تهاعن او تع د األي  (1)مالبرنامجوالية ال بة  عوال تعسررِّ م الم من

 مستدامةمأهداف التنمية التق يل  بذية  العمل المتعاصل من ااغامة اي حاالت البعارى إلح التنميةهذل اي  ال دراتوتببيل ن او ال عة 

علح تع ي  ادرة األشررررر ال المت رررررررين علح الصرررررمعد اي األدمات الممتدة عن وريل تببيل منظعر إنمائي اي  البرنامجويعمل 

ال مة العالمية  اي ات ذهاالتي  وااللت امات تعألداتالنتائج والبما يتسل مع هذل ال بة االستراتي ية البرنامج وسينفذ  است ابته اانسانيةم

 البرنامجويلت ل مبادى اانسررررررانيةم التعجأله باالحتياجات  مقعرل الناس ومداععاً  مشررررررترهاً  نأل اً  البرنامجويدعل  مللعمل اانسرررررراني

ائج   وتقليل البيانات الم معة  وعمليات الت بيال والبرم ة لتق يل نتالمشترهة بالمشارهة اي ت ييمات االحتياجات اانسانية واانمائية

 اصررراً خ اهتماماً  البرنامجإلح ال  ررراا علح االحتياجاتم وعند ال يال بذلك  سررريعبي  أا رررل للناس  وت اود تلبية االحتياجات وصرررعالً 

 ملمدماتالمقليين لتع ي  ادرات المست يبين 

 وتعجه هذل ال بة االستراتي ية  المدععمة بأور من قة للنتائج المالية والمؤسسية  عملية إعداد ال بال االستراتي ية ال برية وتنفيذهام

سر هذل  سانية وستي سياط التي تتناوع االحتياجات اان ال بال ال برية تنفيذ القعااظ التي تره  علح النتائج ال اصة باألنشبة مقددة ال

 التنمية األوعع أجالم  تق يلوتُمّكن من 

االسرررت ابة مباشررررة أو من خالع تع ي  ادرات سرررعاا بصرررعرة  – نشررربة االسرررت ابة لقاالت البعارى وإن اذ األرواح وسررربل العي وأل

ويتسررررل هذا العمل باألهمية البالذة اي دعل جألعد البلدان البرنامج. من عمليات  هبيراً  اً تشرررركل ج اأهمية اصررررعي وسررررتظل  – ال برية

ياط اي سررر بّد من تق يل ال  ررراا علح ال عل واللتق يل أهداف التنمية المسرررتدامةم غير أن إنألاا ال عل ال ي اع تقدياً عالمياً ضررر مام 

اجات اانسررررررانية المت ايدة التع يد والبععم وتؤدي الن اعات وتذير المناد وديادة الالمسرررررراواة إلح تفاال هذل التقديات  وتعبيل االحتي

هشررراشرررة الناس ت ال الكعاريم وتشرررير االت اهات القالية إلح اسرررتمرار   ا رررالً عن ديادة النظل الذذائية  واالاتصرررادات والم تمعات

 تعسالمالتعبيل علح األجل الم

هذل امج البرن يتبنحو مالعالمية للعمل اانسرراني أن التنمية المسررتدامة تعتمد علح إرسرراا شررراهات اعالة ل مةوا 2030وتعضررخ خبة عال 

القاجة ال رررررورية سررررعياً إلح معاامة ودمج ادراته وبرام ه بشررررأن المسرررراعدة الذذائية مع التدخالت واالسررررت مارات القكعمية  وتلك 

ية أن تقدي التذيرات النظام لألا معاال ال والم تمع المدني  والتي يمكن  ال بالوالمتعل ة بالعهاالت األخري التابعة لممل المتقدة 

مع هؤالا الشرررررررهاا لدمج ن او ال عة والمعارد التكميلية وتع ي هام اي تآدر  البرنامجبة لتق يل التنمية المسررررررتدامةم وسرررررريعمل المبلع

سيعتمد و وسيتم ل الألدف اي وضع ترتيبات شفااة  ومنصفة ومفيدة ل ميع األوراف وآليات لت اسل الم اور  والمسؤوليات والمساالةم

 وظل االلت ال بالشررررراهات   والذين اد يكعنعن اي معضررررع أا ررررل لالسررررت ابةمأاعيالشرررررهاا الذين لديألل م ايا نسرررربية  علح البرنامج

منذ دمن وعيل ويأتي اي الت النداا العالمي للعمل الذي أول ته خبة عال البرنامج لعمليات  نين مقعرييعنصروااجرااات ال ماعية 

 ( علح تأهيد هذا االلت ال وتعمي هم 2021-2017م وتعمل ال بة االستراتي ية )2030

 تاي أوسرراو أصررقام المصررلقة  واسررتمرار تنمية مألاراوالدععة الفعاع  والتعاصررل االبتكار اي البرامج والعمليات  أنشرربة  وتعتبر

 ال بةمإن اح تنفيذ بالذة األهمية اي  متبلبات المعظفين

  والقياد  عدل التقيّ بأعلح معايير الن اهة  وسررررررعف تسررررررترشررررررد أعماله اي جميع األواات بمبادى اانسررررررانية  و البرنامجويلت ل 

 واالست العم 

 ال بةتمديد ويمكن ابل المععد بعالم االسررررررتراتي ية  ة بال هذل البرنامج  ي دل 2030وبالنظر إلح ااوار ال مني البمعح ل بة عال 

السررتعران الشررامل للسررياسررات امع ارارات  معاامةلتق يل الهل أربع سررنعات  ات الح ةاسررتعراضرر وإجراا 2021اي عال  أو تعديلألا

 الذي ي ري هل أربع سنعاتم

                                                           
المقدد اي نظامه   علح النقع ووظائفه البرنامج( بما يتفل مع غرن 2021-2017ستُنفَّذ ااشارات إلح العمل اانساني واانمائي اي ال بة االستراتي ية ) (1)

 األساسيم
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م وتأخذ المؤتمرات الدولية الرئيسررررية ومؤتمرات ال مة التي أبرمت اي تفاااتاالب( 2021-2017واسررررترشرررردت ال بة االسررررتراتي ية )

بعين االعتبار ارارات ال معية العامة لممل المتقدة واألور العالمية واااليمية التكميلية التي تألدف إلح ال  رررررراا علح ال عل  ال بة

(  والت ييمات 2017-2014اتي ية )إلح الدروس المسررتفادة من اسررتعران منتصررف المدة لل بة االسررتر وسررعا التذذيةم وتسررتند ال بة

 ومع الشرهاام البرنامجاستفادت من المشاورات المك فة داخل  وادواالستعراضات ال ارجيةم 

هذل وتلبي  (2)أن يتبعر مع الكيانات األخري اي منظعمة األمل المتقدة اانمائيةم للبرنامج( 2021-2017وتتيخ ال بة االسررتراتي ية )

أن تتبع منظعمة األمل  2030 خبة عالتبلت وتم م االت تأميرهاو انعكل اي ت صررررررصرررررراتألتالكيانات احتياجات مقددة ومتفاوتة  

 معات   نيانبمتراببة علح جميع المستعيات  بدعل من تآدر بين ال باعات لتق يل نتائج وتستقدي أوجه متكاملة  اً أل نُ  المتقدة اانمائية

ي ة للعمل ببر  ياوجماع ياً فرل وتت ذ تدابير عملية  ارداذة من الانألذل اللقظة باعتبارها المنظعمة ب وأارت ملقعهمةواتمعيل لل

 علح تق يل نتائج متراببة وتقعيلية علح ينصرررررتأن  ينبذياألسررررراسررررري  هاأن ترهي ب ةاألمل المتقدة اانمائي وتسرررررلل منظعمةم تلفةم 

عاليات وال باعات والقدود المؤسررسررية م تلف العبر  بالعمل االت امأل المنظعمةجددت واد  المسررتعي ال بري وتع ي  الملكية العونيةم

 مارتباواو ألج أه ر تكامالً اي إوار مي اط األمل المتقدة  باست دال نُ 

بشررأن ال  رراا علح  2األولعية لألدف التنمية المسررتدامة البرنامج وهناك ترابال بين أهداف التنمية المسررتدامة السرربعة عشرررم وسرريعبي 

بشررأن إاامة شررراهات لدعل تنفيذ أهداف التنمية المسررتدامةم ويتل تعضرريخ هل غاية اسررتراتي ية بأهداف اسررتراتي يةم  17ال عل  والألدف 

شذيلية والمشترهة  يعجوادراته  هما هع معضخ اي برنامج عمله والبلت ال عي علح خدماته االبرنامج وبما يعكل والية  ه لت نية والت

ت ييمات أدائه صعم تق يل هذل األهداف االستراتي ية من خالع النتائج االستراتي ية التي تتعاال مع هداي التنمية المستدامة  البرنامج

نقع  ان الت دل الُمقردمع اياسررررات البلدالبرنامج م وي ررررمن الترهي  علح هذل النتائج االسررررتراتي ية أن تتماشررررح عمليات إبال  17و 2

 واابال  عنألام 2030تق يل خبة عال 

 والذايات االستراتي ية  واألهداف االستراتي ية والنتائج االستراتي ية هي:

 (2على الجوع )هدف التنمية المستدامة  لقضاءفي ا: دعم البلدان 1الغاية االستراتيجية 

 حماية إمكانية القصعع علح األغذيةعن وريل : ال  اا علح ال عل 1الألدف االستراتي ي 

  (1-2: تمتع هل ارد بال درة علح القصعع علح الذذاا )غاية التنمية المستدامة 1النتي ة االستراتي ية 

 : تقسين التذذية2الألدف االستراتي ي 

  (2-2: أاّل يعاني أحد من سعا التذذية )غاية التنمية المستدامة 2النتي ة االستراتي ية 

 : تق يل األمن الذذائي3االستراتي ي الألدف 

  (3-2: تقسين األمن الذذائي والتذذية ألصقام القيادات الصذيرة )غاية التنمية المستدامة 3النتي ة االستراتي ية 

  (4-2: أن تكعن النظل الذذائية مستدامة )غاية التنمية المستدامة 4النتي ة االستراتي ية 

 (17شراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة )هدف التنمية المستدامة : إرساء ال2الغاية االستراتيجية 

 : دعل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة4الألدف االستراتي ي 

  امتالك البلدان ل درات مع دة علح تق يل أهداف التنمية المستدامة )غاية التنمية المستدامة 5النتي ة االستراتي ية :

17-9) 

 (14-17: اتساط سياسات دعل التنمية المستدامة )غاية التنمية المستدامة 6ي ية النتي ة االسترات 

                                                           
(2) A/71/292/Rev.1ة  ت رير األمين العال لمل المتقدة بشأن االستعران الشامل الذي ي ري هل أربع سنعات لسياسة األنشبة التنفيذية التي ت بلع بألا منظعم 

 األمل المتقدة من أجل التنميةم
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 : إرساا الشراهات لتق يل نتائج أهداف التنمية المستدامة5الألدف االستراتي ي 

  نمية ت: إمكانية حصعع البلدان النامية علح وائفة من المعارد المالية لالست مار اانمائي )غاية ال7النتي ة االستراتي ية

 (3-17المستدامة 

  د الدعل الم دل من الشراهة العالمية ل ألعد البلدان 8النتي ة االستراتي ية : ااتسال المعارف وال برات والتكنعلعجيا يع ِّ

 (16-17الرامية إلح تق يل أهداف التنمية المستدامة )غاية التنمية المستدامة 

( است ابة للسيااات وال درات والشراهات المقلية اي هل بلد من البلدان التي يعمل 2021-017وسيتل تكييف تنفيذ ال بة االستراتي ية )

وستقدد ال بال االستراتي ية ال برية النتائج االستراتي ية المعروضة بعصفألا "حصائل استراتي ية"  والتي سيسألل ايألا البرنامج. ايألا 

العونية  خواللعائ البلد المعني  بما يتماشح مع األولعيات والذايات وستعكل هذل القصائل االستراتي ية ظروف ودينامياتالبرنامج. 

واألمل المتقدةم وترتبال القصائل االستراتي ية لكل بلد مباشرة بتق يل غايات التنمية المستدامة  للبرنامجوبما يتسل مع ال يل األساسية 

مباشرة أو  علح إنألاا ال عل ببري ةللبرنامج هما يمكن أن يسألل الترهي  األساسي  للبرنامج.العونية  وبالتالي بالنتائج االستراتي ية 

 م17و 2غير مباشرة اي القصائل ال اصة بالبلدان والشرهاا المرتببة بأهداف التنمية المستدامة ب الف الألداين 

االحتياجات اي بلد السياط والبرنامج عكل أنشبة ولن تنببل جميع القصائل االستراتي ية والنتائج االستراتي ية اي جميع البلدانم وست

اي وات ومكان مقددين  وح عر ال ألات الفاعلة األخري وادراتألام البرنامج معين أو منب ة معينة  وال يمة الم ااة التي سيق  ألا 

ل  اا ح تقديات مقددة من أجل امع االتقاد األاري ي وم مععاته االاتصادية اااليمية للتذلت عل البرنامجوعلح سبيل الم اع  سيعمل 

مع الشرهاا علح تنفيذ البرامج التي تع د ادرات الناس  والم تمعات المقلية والبلدان اي  اي تآدر البرنامجوسيعمل علح ال علم 

األداة المناسبة أو البرنامج م االت إدارة الم اور الكامنة  وإن اذ األرواح  وسبل العي  واي نألاية المباف إنألاا ال علم وسي تار 

واألدلة  األمر البيئي  وم ي اً من األدوات استناداً إلح تقليل دايل لالحتياجات والسيااات  وتف يالت الناس  والذايات التشذيلية  والكفااة

 علح األمر المقتملم

 ص اي معاردلم وستعمل ال بال   وتمعيله وأوجه النالبرنامج( تعاعات تدبير معارد 2021-2017وال تعضخ ال بة االستراتي ية )

بالمبادى التعجيألية وااجرااات المتعل ة  البرنامجاالستراتي ية ال برية هأداة لتعبئة المعارد وإدارة األمعاع  بما اي ذلك الت ال 

 أن تعكللبرنامج اوعلح مدي اترة ال بة االستراتي ية  يتعاع  (3)بت صيص المساهمات المتعددة األوراف من أجل المساعدة اانمائيةم

تدا ات المعارد االت اهات الساب ة  بما اي ذلك من أجل الم االت المتراببة للعمل اانساني واانمائي وبناا السالل  وسيقدد أولعيات 

 عمله ويمت ل ل رارات ت صيص المعارد التي يت ذها الم لل والتي ت ر بألذل األنماو  بما اي ذلك المعارد المتعددة األورافم

  

                                                           
ت صيص المساهمات المتعددة األوراف )من أجل المساعدة  –( ال  ا ال الثالمبادى التعجيألية وااجرااات ال اصة بل نة الت صيص االستراتي ي للمعارد ) (3)

 اانمائية(م
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 مشروع القرار

 ("2021-2017) للبرناااامجعلح ومي رررة "ال برررة االسررررررتراتي يرررة يعاال   البرناااامج ه بعاليرررةالت امرررهيرررد ترررأإذ يعيرررد   الم لل إن

(WFP/EB.2/2016/4-A/1)  ب ح ي أنإلح تبلعه إلح الم لل  شرريرمع أهداف التنمية المسررتدامةم وي البرنامجعمليات  عائلتي سررتال

المباشرة  وتعاير المساعدة اانسانية  االست ابة لقاالت البعارى المتعل ة باألمن الذذائي مسألة منصباً علح للبرنامجالترهي  األساسي 

 مهملياتعال  ا األهبر من  تم ل هذل المسألة تظلأن و  المبادى اانسانيةوالتمسك ب  التي تساعد علح إن اذ األرواح وسبل هست العي 

( بالتعاون مع الصررررررندوط الدولي للتنمية ال راعية  ومنظمة 2021-2017ل بته االسررررررتراتي ية ) البرنامجوي ر الم لل بأهمية تنفيذ 

 مالكيانات األخري اي منظعمة األمل المتقدة اانمائيةواألغذية وال راعة  

  

                                                           
 الصادرة اي نألاية الدورةمهذا مشرول ارار  ولالوالل علح ال رار النألائي الذي اعتمدل الم لل  يرجح الرجعل إلح ومي ة ال رارات والتعصيات 
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 عرض عام -أوالا 

ارسرررراا إوار شررررامل للعمل العالمي من أجل تق يل التنمية المسررررتدامة بأبعادها  2015دعماا العالل اي سرررربتمبر/أيلعع  اجتمع -1

"تقعيل عالمنا: خبة علح نقع متعادن ومتكاملم وترسررررررل العمي ة المعنعنة  –االاتصررررررادي  واالجتماعي  والبيئي  –ال المة 

مقعرل الناس لتق يل التنمية المستدامة وال  اا علح الف ر  وال عل  وانعدال  اً ميإوار عمل عال "2030التنمية المستدامة لعال 

من  2اي الألدف  هتقدي ال  رررراا علح ال عل الذي أعلنه األمين العال  هما تعكسررررعلح  2030وتشررررتمل خبة عال  المسرررراواةم

نة وتع ي  ال راعة  تدامة المتم ل اي "ال  ررررررراا علح ال عل وتعاير األمن الذذائي والتذذية المقسرررررر أهداف التنمية المسرررررر

ال ألعد اانسانية ضمن سياط أوسع للت دل والتنمية البشريين  مع الت ال اعي بعدل السماح  2030المستدامة"م وت ع خبة عال 

 بت لف أحد عن الرهتم

بنبااألا البمعح  وتع يد التقديات التي تسعح إلح التذلت عليألا  وإوارها ال مني الممتد ل مسة عشر  2030تسل خبة عال وت -2

لة لل  رررراا علح  عاماً لتق يل نتائج مسررررتدامة تكفل تقعيل العاللم وتدعع القاجة إلح العمل اإن: إذ تتبلت األهداف تدابير مع َّ

 ويتسل ان راو أصقام المصلقة المتعددين بأهمية حاسمةمم 2030الف ر وال عل بقلعع عال 

للفترة  االسررررررتراتي ية ال ديدة ة بال البرنامجت دل أمانة  (4) 2030النداا العالمي للعمل الذي أول ته خبة عال واسررررررت ابة إلح  -3

 بة الإلح مما يمكن من الععدة   ولمدة خمل سررررررنعات  من مععدهاواحد ابل عال علح أسرررررراس اسررررررت نائي  2017-2021

وسرريعمل  (5)م2018اي عال  من الالئقة العامة 1 – السررادسررةربع سررنعات علح النقع المتعخح اي المادة ذات األسررتراتي ية اال

وتقديد مسررررار إسررررألامه اي ال ألعد ال برية الرامية إلح  واصرررربفااهللبرنامج ذلك علح تعديل ومعاامة االت ال االسررررتراتي ي 

( تماماً مع 2021-2017ويتعاال إوار النتائج ال ال بال بة االسرررتراتي ية ) ال  ررراا علح ال عل وتق يل التنمية المسرررتدامةم

إن اد الت بيال ونامج البرواي هذا السياط  مع ااارار بأنه يتعين علح م ومن الم رر أن يظل مست راً وعاع تنفيذل 2030خبة 

( تتم ل اي ضرررمان أن 2021-2017العمل اانسررراني الالدل للمسررراعدة اي إن اذ األرواح  اإن ركية هذل ال بة االسرررتراتي ية )

من أهداف التنمية المسررتدامة وهع ال  رراا علح  2  وخاصررة الألدف 2030تكعن البلدان علح البريل لتق يل خبة التنمية لعال 

وسررعف ( السررتعران اي منتصررف المدةم 2021-2017لممارسررة المسررت رة  سررت  ررع ال بة االسررتراتي ية )وعمالً باال علم 

تعلِّد الدروس المسررتفادة م يداً من التعجيألات بشررأن البري ة التي يمكن بألا أن يؤدي العمل ال ماعي والمتسررل إلح ديادة الت دل 

جميع القصررررررائل ذات الصررررررلة التي سرررررريتم   عنألا  (2021-2017ال بة االسررررررتراتي ية )ول ررررررمان أن تعكل المقردم 

  وأن تكعن متعائمة تماماً مع جألعد م مععة األمل المتقدة السررررتعران الشررررامل للسررررياسررررات الذي ي ري هل أربع سررررنعاتا

الل ول   عند  وسرري عل  2017المشررارهة الكاملة اي عملية ذلك االسررتعران الشررامل خالع عال  البرنامجعاصررل ياانمائية  سرر

من  2018أو دورته العادية األولح لعال  2017اي دورته العادية ال انية لعال إما ( 2021-2017) بتعديل ال بة االسررررتراتي ية

 معاامتألا التامة مع ما ت ريه الم مععة اانمائية من ت بيال وما تت ذل من تدابيرم أجل ضمان

تنفيذ خبة خالع ال مل سررررررنعات األولح من اترة البرنامج أن تعجه ( 2021-2017وينبذي لألذل هذل ال بة االسررررررتراتي ية ) -4

إلح جألعد البلدان السرراعية إلح إنألاا ال عل اي صررفعف الشرررائخ السرركانية  البرنامجم وسررتعمل ال بة علح إيصرراع دعل 2030

جل التنمية المسررتدامة  والتي من أ مت ددةاي شررراهة عالمية  البرنامجاألشررد ا راً وحرماناً من األمن الذذائي  وتُرشررد مشررارهة 

ملت ل بالعصعع إلح َمن هل أشد احتياجا  مع ضمان عدل السماح بت لف  البرنامجسيتل دعمألا من خالع تع ي  جألعد الدععةم و

ال  ا الرئيسررري من عمليات تم ل وسرررتظل االسرررت ابة لقاالت البعارى وإن اذ األرواح وسررربل هسرررت العي   أحد عن الرهتم

اي حين أنه سرررررريره  علح جعانت التنمية اي القاالت التي تكعن ايألا التدخالت ال ائمة علح األغذية هي األنسررررررتم  البرنامج

اي جميع األواات بمبادى اانسررانية  وعدل التقي   والقياد   هأعمالبأعلح معايير الن اهة  وسررعف تسررترشررد  البرنامجويلت ل 

                                                           
 م73(  الف رة 2015يعنيع/ح يران  15) E/2015/L.16ومي ة الم لل االاتصادي واالجتماعي لممل المتقدة انظر  )4(

من الالئقة  1 –الساسة ( من النظال األساسي  أن يأذن بال روج مؤاتاً عن المادة 6)م()2 –يقل للم لل التنفيذي بمعجت السلبات التي تمنقألا المادة السادسة  )5(

 العامةم
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بشرررأن  (7)وارار الم لل االاتصرررادي واالجتماعي (6)ال معية العامة لممل المتقدة  رارا اً لو البرنامجوسررريعمل  واالسرررت العم

 المبادىومبادى اانسرررانية ال وسررريتل احترالم اي حاالت البعارى ألمل المتقدةالتي ت دمألا اتع ي  تنسررريل المسررراعدة اانسرررانية 

وسررتكعن الشررراهات االسررتراتي ية  وأنشرربة التعاصررل والدععة  وديادة وعي  (8)مال مسررة اعالن باريل بشررأن اعالية المععنة

(م وبااضرررااة إلح ذلك  اإنه لتق يل ركية وغايات 2021-2017المعظفين وادراتألل ضررررورية لتق يل ال بة االسرررتراتي ية )

من ال ألعد المبذولة لالبتكار  البرنامجال بة االسررررتراتي ية اي عالل متذير باسررررتمرار  سرررريكعن من ال ررررروري أن يسررررتفيد 

 (9)مالبرنامجوتع ي ها  بما اي ذلك من خالع أداة تع يل االبتكار اي 

ومنظعرات إنمائية اي اسررت اباته اانسررانية  مما ي ود الم تمعات المقلية بإنعا  مبكر بتببيل أدوات  البرنامجوتسررمخ والية  -5

وتدخالت ممّكنة للتنمية تساعد اي بناا ال درة علح الصمعد وتساهل اي تعاير ارل إنتاجية علح المدي البعيلم وهنتي ة لألذل 

ح حد سعاا أتاحت له ببناا ن او اعة وادرات اريدة لدعل األمن اي السيااات اانسانية واانمائية علالبرنامج العالية  اإن خبرة 

علح عمله البرنامج واي ضعا ترهي   2030الذذائي والتذذية  بما اي ذلك اي سيااات األدمات الممتدةم وتماشياً مع خبة عال 

الرئيسررررري اي إن اذ األرواح  عليه ال يال بذلك ببرط تسررررراهل اي تق يل نتائج تعار ارل إنتاجية علح المدي البعيل  والعمل 

بما يتماشررررح مع اي الم االت المتراببة للعمل اانسرررراني واانمائي وبناا السررررالل  بشرررركل تعاوني عبر القدود المؤسررررسررررية 

يةم إلح جانت ضررمان الت امه بأسررب ية المبادى اانسرراناي بناا السررالل اي البيئات االنت الية   نامجالبرالمتعل ة بدور  (10)السررياسررة

ي تق يل ا بصعرة تسأللاي ت ليص االحتياجات اانسانية علح المدي البعيل  ال مة العالمية للعمل اانسانيويتم ل أحد أهداف 

 فيف واالسرررررتعداد الت اذ إجرااات مبكرة أمعراً بالذة األهميةم وت دل حصرررررائل أهداف التنمية المسرررررتدامةم وتعتبر العااية والت

 لي دل مساهمات هبيرة اي هذل الم االت اي السيااات الم تلفةم للبرنامج( إواراً 2021-2017ال بة االستراتي ية )

 السياق العالمي -ثانياا 

 2030خطة عام 

م وحددت هذل الدوع أهدااا  وصررررررل عددها إلح 2030الدوع األع رررررراا ب يادة االندااعة العالمية لتق يل خبة عال  ت رررررربلع -6

هداا  وغايات متكاملة وغير اابلة للت  ئة ذات وابع عالمي وتببيل شررررررراملم وتدرك الدوع األع ررررررراا ترابال األبعاد  17

ضرررمن هل بلد وعبر جميع البلدانم وسرررتتعلح هل حكعمة رسرررل غاياتألا  االجتماعية  واالاتصرررادية  والبيئية للتنمية المسرررتدامة

 2030العونية ال اصررة  مسررترشرردة ببمعحات المسررتعي العالمي ومراعية اي العات ذاته للظروف العونيةم وتدعع خبة عال 

ع ي  وسرررررائل التنفيذ   المتم ل اي "ت17ويسرررررتمد هدف التنمية المسرررررتدامة  (11)العمل ال ماعي لمسررررراندة ال ألعد ال بريةمإلح 

المسرررتدامة"  الدعل من خبة عمل أديل أبابا ويكملألا وي ر بأن األمر يتبلت  وتنشررريال الشرررراهة العالمية من أجل تق يل التنمية

ابتدال وسائل جديدة للعمل معاً والنألعن بالنأُلج ال ائمة علح الشراهات من أجل مساندة البلدان اي تق يل التنمية المستدامة اي 

 بعادهام هل أ

ت ر بأن بع  البلدان والناس أشرررد ضرررعفاً من غيرهل  وأنألل  2030أن خبة عال  للبرنامجومما يتسرررل بأهمية خاصرررة بالنسررربة  -7

 (12)يعاجألعن تقديات أعظل اي السعي لتق يل التنمية المستدامة  وأنألل بقاجة إلح عناية خاصة هي ال يت لف أحد عن الرهتم

                                                           
(6) A/RES/47/168م 

(7) E/RES/2016/9م 

 (م2008( وجدوع أعماع أهرا )2005إعالن باريل بشأن اعالية المععنة ) (8)

  وتيسير التعاون مع ال براا من م تلف ال باعات البرنامجلتع ي  م ااة االبتكار اي  2015ُدشنت أداة تع يل االبتكار اي ميعنخ  ألمانيا  اي أغسبل/آم  (9)

 ة والفعاليةمدامة ب در أهبر من الكفاابأحدي التكنعلعجيات  وبالتالي مساعدة البلدان علح تق يل أهداف التنمية المستالبرنامج والمؤسساتم وتعمل علح ربال عمليات 

(10) A/Rev.1-WFP/EB.2/2013/4م 

  17تشّكل الذايات المتعل ة بعسائل التنفيذ المبينة ضمن هل هدف من أهداف التنمية المستدامة وضمن الألدف علح ما يلي: " 2030من خبة  61تنص الف رة  )11(

خبتنا  بل وتتساوي من حيث أهميتألا مع األهداف والذايات األخريم وسنمنقألا األولعية علح ادل المساواة اي علح النقع المذهعر أعالل  عنصرا أساسيا ان اد 

 الم بععة"م جألعد التنفيذ التي سنبذلألا وضمن إوار المؤشرات العالمية لرصد األشعاو

اي ذلك شأن البلدان التي تشألد حاالت ن ال والتي تمر بمرحلة ما بعد الن الم "تستقل أشد البلدان ضعفاً ممم اهتماما خاصا  شأنألا  22و 21  الف رتان 2030خبة  )12(

واد ع دنا الع ل علح ات اذ م يد من التدابير وااجرااات الفعالة  وا ا لل انعن " 23وهناك أي اً تقديات خبيرة داخل العديد من البلدان المتعسبة الدخل"م الف رة 
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التنمية المسررررتدامة يتعلل تقديداً بالعمل اانسرررراني  اختار ركسرررراا الدوع والقكعمات وضررررع  وبدالً من تقديد هدف من أهداف

م وي ت النظر إلح إدارة الم اور المتعل ة باألدمات والقد من الألشرررراشررررة 2030الم اور والألشرررراشررررة اي صررررلت خبة عال 

 (13)دل نقع تق يل أهداف التنمية المسررتدامةمه ررروريات إنسررانية ان اذ األرواح بفعالية أهبر وضرررورة إنمائية اي ضررمان الت 

مع  –نساًا ورجاالً وبنات  وأوالدا  –ويعني "عدل السماح بت لف أحد عن الرهت" اي الكفاح ضد ال عل العصعع إلح ال ميع 

شر ال ين داخليا  واألدالعناية بشركل خال بالناس الذي يعيشرعن اي ا ر مداع  والذين يعاجألعن التميي   والالجئين  والمشرر

المصرررابين بإعااة  والعاج ين  وهبار السرررن وضرررقايا األدمات اانسرررانية المع دة والممتدة  والعنف البالا  والكعاري المتعل ة 

بالمناد والكعاري األخريم وضماناً للعصعع إلح من أهل أشد احتياجاً اإن من ال روري بذع جألعد دكوبة  مما يعني أن ي عل 

وحسرررت  –بإرسررراا شرررراهات مع وائفة واسرررعة من ال ألات الفاعلة علح امتداد أوسررراو التنمية  والشرررؤون اانسرررانية  البرنامج

 السالل واألمنم –االات اا 

 االتجاهات العالمية والمؤتمرات واالتفاقات الدولية

ال امسررررررة من الت  ل   مليعن وفل تقت سررررررن 159مليعن إنسرررررران حعع العالل من ن ص التذذيةم هما يعاني  800يعاني نقع  -8

ويشرررررركل األوفاع أه ر من نصررررررف الالجئين اي العالل  وت يد معدالت الأل اع والت  ل بين  (14)مليعن وفل من الأل اعم 50و

وتتأمر النسرراا والبنات بشرركل غير متناسررت باألدمات اانسررانية: امعدالت  (15)األوفاع أمناا الكعاري واي السررنعات التالية لألام

تألن أعلح  ويعاجألن أشرررررركاع عنف متعددةم وي يد احتماع المعاناة من ن ص التذذية بين األشرررررر ال اي الدوع اعتاللألن ووايا

المتأمرة بالن اعات بم دار مالمة أضررعاف عن أولئك الذين يعيشررعن اي البلدان النامية األه ر اسررت رارام وه يراً ما تعاني الفئات 

خليا  واألشرررر ال المصررررابين بفيروس ن ص المناعة البشرررررية أو إعااة من ال ررررعيفة م ل األوفاع والالجئين والمشررررردين دا

مقدودية إمكانية القصرررررعع علح القماية االجتماعية  ويعي  ه ير منألل اي حاالت من الن ال وعدل االسرررررت رارم هما أن عدل 

ت دل ت اانسانية ويؤديان إلح إعااة الالمساواة بين ال نسين وعدل تمكين المرأة يعنيان أن النساا والبنات أه ر حرمانا اي القاال

صبخ ال عل أي اً يم ل  ساواة أو تت ايد  وأ سعد مظاهر عدل الم ستدامةم واي العديد من البلدان  ت اي جميع م االت التنمية الم

 تقديا ح ريا وريفيا بشكل مت ايدم 

مسرررررراعدة غذائية  البرنامج  ادل 2015و 2014مليعن شرررررر ص باألدمات اانسررررررانيةم افي عامي  125ويتأمر حالياً أه ر من  -9

اي المائة من نف اته علح عمليات  42بلدام ويُنفل حعالي  82مليعن شررر ص سرررنعيا اي المتعسرررال اي  78مباشررررة إلح أه ر من 

اي المائة علح العمليات  6م7اي المائة علح أنشررربة التنمية و 9م6اي المائة علح أنشررربة اانعا  المبكر  و 5م38البعارى  و

اي المائة من التقعيالت الن دية  89اي المائة من المسررراعدة الذذائية و 77  تل تعجيه 2015و 2014واي عامي  (16) اصرررةمال

اي المائة من  5م59اي المتعسررررررال إلح إن اذ األرواح وحماية سرررررربل العي  اي حاالت البعارى  وذلك بدعل مباشررررررر لنسرررررربة 

اسررت رار األمن الذذائي اي صررفعف السرركان المتأمرين بقاالت البعارى أو تقسررينه م وهفل هذا الدعل البرنامجالمسررتفيدين من 

ظال  ية ومن تنعل الن مة علح الن د  التي دادت من اسررررررتألالك األغذ ية  أو التقعيالت ال ائ عال لمغذ يات التعديع ال عبر عمل

لك  ولمسرراندة المعانين من سررعا التذذية القاد اي الذذائيم هما نُفذت أنشرربة لتفادي التدهعر الذذائي وحاالت العااة المرتببة بذ

 حاالت البعارىم

                                                           
ولتع ي  الدعل وتلبية االحتياجات ال اصة لمن يعيشعن اي مناول مت ررة من حاالت وعارى إنسانية مع دة واي مناول مت ررة  الدولي  ادالة الع بات والمععاات

 من اارهام"م

ة العالمية ال م إلح إنألاا االحتياجمتذير حياة الناس: من ت ديل المععنة  –ت اود الف عات اانسانية اانمائية  –االلت ال بالعمل م 2016ال مة العالمية للعمل اانسانيم ( 13)

 م2016مايع/أيار  23للعمل اانساني  اسبنبعع  ترهيا  

م والمتاح المستعيات واالت اهات –الت ديرات المشترهة لسعا تذذية البفل م 2015منظمة األمل المتقدة للبفعلة ومنظمة الصقة العالمية وم مععة البنك الدوليم  (14)

 م/http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2014/enاي 

(15)Destruction, Disinvestment, and Death: Economic and Human Losses Following Hughes, J. 2013. -Hsiang, S. and Anttila

Environmental Disaster. Available at http://ssrn.com/abstract=2220501; Silventoinen, K. 2003. Determinants of variation in 

adult body height. Journal of Biosocial Sciences, 35(2):263–285م 

بات لعامي ساي المائة علح العمليات ال نائية  الصناديل االستئمانية  والصناديل العامة التي ال يمكن ت صيصألا حست المشرول أو العمليةم وهذل متع 5دائد  (16)

 م2015و 2014

http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2014/en/
https://gspp.berkeley.edu/research/working-paper-series/destruction-disinvestment-and-death-economic-and-human-losses-following-env
https://gspp.berkeley.edu/research/working-paper-series/destruction-disinvestment-and-death-economic-and-human-losses-following-env
http://ssrn.com/abstract=2220501
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الم ارعين من أصررقام القيادات الصررذيرة من خالع تقعيل مشررترياته المقلية البرنامج واي القاالت األه ر اسررت راراً سرراند  -10

هاا آخرينم واد سرررررمقت هذل إلح أداة لمعال ة أمر ال عل  من خالع العمل مع منظمة األغذية وال راعة لممل المتقدة وشرررررر

األنشرربة التقفي ية انشرراا األسررعاط بتق يل التنمية االاتصررادية للم ارعين من أصررقام القيادات الصررذيرة من خالع تقسررين 

إلح المشترين القكعميين والت اريين اإخرين األه ر استدامةم أما  –واألهل  – البرنامججعدة المقاصيل وديادة المبيعات إلح 

علح النألعن باألمن الذذائي للم تمعات المقلية واألسرررررر ال رررررعيفة من خالع البرنامج ت اانعا  المبكر  ا د عمل اي حاال

تعاير األغذية أو التقعيالت ال ائمة علح الن د  مع ال يال اي العات ذاته بمساعدة الم تمعات المقلية علح استصالح األراضي 

من  إلح القد البرنامجوالبرط الفرعية  واألصعع األخريم واي السيااات المتنععة سعح  بناا السدود واإبار  إعادةوبناا أو 

تعرن األسررر ال ررعيفة لتذير المناد والكعاري عبر مسرراعدة الم تمعات المقلية المقرومة من األمن الذذائي علح االسررتعداد 

من نقع نصرررف عمليات البعارى واانعا  اي للكعاري المناخية  والتصررردي لألا  واالنتعا  منألام واي الع د الماضررري ت ررر

اي المائة من عمليات  40التصررررردي للكعاري المناخية  واي السرررررنعات ال مل األخيرة اشرررررتملت نسررررربة ال ت ل عن البرنامج 

القكعمات اي بناا ادرتألا علح إدارة م اور الكعاري البرنامج أنشرررررربة للقد من م اور الكعاريم وسرررررراند  علحالبرنامج 

مان الععن أي اً ل البرنامج باألمن الذذائي  مع االست مار اي العات ذاته اي نُظل اانذار المبكر واالستعدادم وادل والنألعن 

مليعن  18القصررعع الكااي علح األغذية المذذية لموفاع عن وريل برامج التذذية المدرسررية التي سرراندت اي المتعسررال ارابة 

 م2015و 2014بلداً اي عامي  64وفل اي 

م وتؤدي االت اهات القالية اي تذير 2015اي عال  12و 2014ل الي عشرررة حالة وعارى هبيرة اي عال  البرنامجواسررت ام  -11

المناد واألدمات المتعل ة بالن اعات والصررقة إلح ديادة عدد األشرر ال الذين يعيشررعن اي جعل  وتشررير إلح أنه سرريظل من 

عي علح إن اذ األرواح وسررررربل العي  اي حاالت البعارى إذا هان يريد االحتفاظ بترهي  االبرنامج ال رررررروري أن يعاصرررررل 

م اتذير المناد يألدد تعبل النظل الذذائية عن وريل ديادة تعاتر وشررررررردة األخبار 2030مسررررررراعدة البلدان اي تق يل خبة 

عالمي وال يمكن للم تمع ال مالببيعية  بما لذلك من أمر غير متناسررت علح األسررر ال ررعيفة التي تعاني من انعدال األمن الذذائي

من أجل تقمل المسررررررؤولية  2030وخبة عال  17إن اذ األرواح ذاتألا هل عال وال ينبذي أن ي عل بذلكم وتدعع العدالة المناخية

ال ماعية عن إن اد أعماع التكيف مع تذير المناد والت فيف من أمرل والتي سررررتسرررراعد اي بناا ادرة الشررررععم المألمشررررة التي 

هما أن اسررتمرار انتشررار الن اعات وت  كها يؤدي إلح ديادة الن وح وديادة االحتياجات  ماهن هشررة علح الصررمعدمتعي  اي أ

مي اي األال  أا رررل م اع متناا  لقاالت البعارى الممتدة األوعع لاانسرررانيةم وتعلد هذل الن اعات  التي ال يبدو لألا حل سررر

 النباط  وت دل حي اً صذيراً إن هانت ت دل أي حي  للنشاو اانمائي المستدال المنتجمأجالً التي تتبلت مساعدة إنسانية واسعة 

إلح ما يلي: "خالع السنعات ال المين الماضية  تبّعر تصنيف  (18)2015لعال حالة انعدال األمن الذذائي اي العالل ويشير ت رير  -12

العضرررررعح  إلح حاالت أه ر هيكلية وأوعع أجالً وممتدة األدمات تدري ياً من أحداي هارمية واصررررريرة األمد وحادة وشرررررديدة 

]ممم[م وبتعبير آخر  أصرررربقت األدمات الممتدة هي ال اعدة ال ديدة  ايما باتت األدمات القادة ال صرررريرة األمد هي االسررررت ناا 

ات الممتدة" اي عال اإنم" واد اعتمدت ل نة األمن الذذائي العالمي "إوار العمل بشرررررررأن األمن الذذائي والتذذية اي األدم

ة وادرات بن او اع البرنامجوذلك إاراراً بأمر انعدال األمن الذذائي ون ص التذذية علح السكان المت ررينم ويتمتع  (19) 2015

اريدة لالسررررت ابة للسرررركان المت ررررررين اي األدمات الممتدة  وللعمل علح المبادى التي وضررررعتألا ل نة األمن الذذائي العالمي 

ا جعله   مممعا له بتراهل خبرة هبيرة اي السيااات اانسانية واانمائية البرنامجلعمل المذهعرم واد سمقت والية ضمن إوار ا

اي وضررررع مناسررررت تماماً للمسرررراعدة اي تع ي  ادرة األشرررر ال المت ررررررين علح الصررررمعد اي األدمات الممتدة عن وريل 

 عن وريل معاامة تدخالته بشأن اانعا  والتنمية وا اً لذلكماست دال عدسة إنمائية أي اً اي است ابته اانسانية  و

                                                           
اي الدورة القادية والعشرين لمؤتمر األوراف اي اتفااية األمل المتقدة ااوارية بشأن تذير المناد  2015ديسمبر/هانعن األوع  12اتفاط باريل المعتمد اي  (17)

 م2015ديسمبر/هانعن األوع  13نعامبر/تشرين ال اني إلح  30المع عدة اي باريل من 

م 38  الصفقة 2015لعال حالة انعدال األمن الذذائي اي العالل ة والصندوط الدولي للتنمية ال راعية وبرنامج األغذية العالميم ت رير منظمة األغذية وال راع (18)

 رومام

(19) bc852a.pdf-http://www.fao.org/3/aم 
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بأن القاجة تدعع إلح تدابير مت امنة اي السرررررريااات الم تلفة وعلح امتداد ال باعات الم تلفةم ويمكن  2030عال  خبةوت ر  -13

 ل ة أهمية بالذة حي ما يعجدال  ررراا علح الف ر وال عل إلح األبد إذا ععل ت أسررربابألما ال ذرية المتراببةم وتكتسررري هذل المعا

إلح إعباا األولعية ألولئك الذين يعيشررعن اي حاالت الن اعات والكعاري والم اور  2030ال عل  وتتماشررح مع دععة خبة 

  اإن األنشررربة التي تألدف إلح ال  ررراا علح ال عل تشرررتمل علح العمائل ال تامية لمؤتمرات 2030وال رررعفم ودعماً ل بة 

  مة الألامةوامل األمل المتقد

االهتمال العالمي علح نباط التذييرات المبلعبة لمعاجألة ح ل التقديات التي تعاجألنام  العالمية للعمل اإلنساااني القمةوره ت  -14

عدداً مت ايداً من األدمات  سرررررريريوتشررررررير االت اهات اي الكعاري المناخية  والن اعات داخل الدوع  والن وح إلح أن العالل 

المع دة والممتدة خالع الع عد الم بلةم واد أوضررررررقت ال مة أن المعارد واألمعاع المتعاارة حالياً لنظال العمل اانسرررررراني لل تعد 

وحدها هااية لتلبية احتياجات الم مععات السررركانية األشرررد حرمانام ويقتاج األمر إلح نألج متسرررل من أجل التصررردي لمسررربام 

ل ذرية لمدمة بصررعرة مسررتدامة  بما اي ذلك دبلعماسررية سررياسررية لمنع الن اعات وحلألا  وتكامل ال ألعد اانسررانية واانمائية ا

م اتنااعال الركي العاردة ايمبادى اانسرررانية لماليين من الناس إلح ت اود التق يل تأهيدات  وسررريقتاج وجألعد بناا السررراللم

مبادى لاع سياسات وتعجيه السلعك وال رارات السياسية واالجتماعية والماليةم وي ت أن تصبخ إلح وض استكعن هناك حاجة

 اً أمربألا بمعجوالعمل التالية الفردية والمشررررترهة  مسررررؤولياتالبالعملم ويعتبر ابعع  ةمسررررؤوليالال يت  أ من  اً اانسررررانية ج ا

سي سا ساني: )أ( ةل مة العالميلاألمين العال  (20)  علح النقع العارد اي ت ريراً أ سية لمنع ال يادة ال للعمل اان  تلن اعاانشعم سيا

إنألاا لح إ المععنة ت ديلمن   حياة الناستذيير  )د(أحد  إغفاع عدل  اانسانية  )ج( صعنالتي ت التمسك بال عاعد )م(  إنألائألاو

 اي اانسانيةماالست مار  (هـ)  الععد

وأهد المشرارهعن أنه ي ت تلبية االحتياجات اانسرانية عن وريل تمعيل مناسرت ويمكن التنبؤ به  وأعلن عن الت امات بتعسريع  -15

ااعدة المانقينم وهان هناك تأهيد علح ضررررورة وصرررعع المسررراعدات اانسرررانية دون ايعد  وعلح المبادى اانسرررانية  ومعايير 

ل المشررررارهعن  القماية الدولية باعتبارها من األمعر ال رررررورية  وهناك حاجة ملقة إلح الت يهد بألذل المبادى وتع ي هام وصررررمَّ

هالً من االحتياجات اانسررررانية الفعرية واألهداف اانمائية  بما يذبياحتياجات المشررررردين داخلياً والالجئين   تلبيةأي رررراً علح 

  ي  االعتماد علح الذات لدي الالجئين والمشردين داخلياً والم تمعات المقلية الم يفةمالبعيدة المدي الرامية إلح تع

 (21)وااللت اماتبمتابعة النتائج والتعألدات  البرنامج  اإن هذل ال بة االسرررتراتي ية تُل ل 2030ووا اً لإلوار القاهل ل بة عال  -16

بصعرة هاملة اتبال نألج مشترك  يتمقعر حعع الناس   البرنامجال مة العالمية للعمل اانسانيم ويؤيد  اي البرنامج ات ذهاالتي 

أي رررراً بالشررررفااية  والمسرررراالة ت ال السرررركان  البرنامجواائل علح أسرررراس االحتياجات  ويسررررترشررررد بالمبادى اانسررررانيةم ويلت ل 

ح ن او اعته األسرراسررية من أجل تق يل نتائج جماعيةم واي التقديث المت ررررين  والعمل بالتنسرريل مع ال ألعد األخري بناًا عل

 لبرنامجااي الت رير ال ال بالنظال اانساني ال ماعي  واي ت ريرل عن األداا السنعي  سعف يعكل  البرنامجالسنعي لدور 

 أعماله بشأن تنفيذ نتائج ال مة العالمية للعمل اانسانيم

لكن ال واي القاالت التي يتعاار ايألا الذذاا و المساعدات ال ائمة علح الن دم  يادةتدابير ل للعمل اانسانيال مة العالمية  ونااشت -17

بالفعل علح ديادة تقعيالته ال ائمة علح الن د عن وريل وجعدل  البرنامجيعمل  يمكن للف راا ال يال المسرتألداين العصرعع إليه 

ماليين شررر ص بتقعيالت ن دية تبلا ايمتألا ارابة مليار دوالر أمريكيم وت دل  10اً  حيث يصرررل إلح ارابة بلد 50اي أه ر من 

ال ائمة علح الن د ارصة ليل ا ال لتناوع المسائل المتعل ة باألمن الذذائي والتذذية ولكن أي اً ل يادة إدراج البرنامج تقعيالت 

باعتراف القكعمات وجألات ااعلة أخري بأنه  البرنامجي المقليينم واد حظي السرررركان المسررررتألداين اي النظال المالي والسررررعا

الت اماً هامالً بتعلي هذا الدور ال يادي  وتعاير  البرنامجشررررررريك هال اي المبادرة ب يادة التقعيالت ال ائمة علح الن دم ويلت ل 

عف يرتبال ايألا ب بال وونية للقماية االجتماعيةم وس التقعيالت ال ائمة علح الن د لبائفة من االحتياجات األساسية اي سيااات

ع  اي دعمه ادارة التقعيالت الن دية  واألدوات والنأُلج المشررترهة ت ال اادارة الرامية للمسررتفيدين  وإجرااات  البرنامجيتعسررَّ

                                                           
(20) A/70/709إنسانية واحدة: مسؤولية مشترهةم   

دمة الناس المقتاجين بشكل أا ل"  والنابعة من ت رير الفريل الرايع المستعي المعني بتمعيل المساعدات اانسانية الت ال مشترك ب  –ومي ة "الصف ة الكبري ( 21)

من  16من البلدان المانقة و 18معال ة الف عة اي تمعيل المساعدات اانسانية"  والتي واا ت عليألا  –الم دل إلح األمين العال المعنعن "من المألل جدا أال نفشل 

 لمنظمات الم دمة للمععنةما
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ل االست ابة االحتياجات وتقلي ال ياس مع عدد مت ايد من الشرهاام وسيتبع است دال التقعيالت الن دية المبادى األساسية لت ييل

من أجل تقديد احتياجات المسرررتفيدينم وي ت ررري تنعل ورائل تقعيل الفعائد تقليالً نظامياً لمسرررعاط وادرات م دمي ال دماتم 

 اً خاصررراً لتع ي اهتمام البرنامجويسرررتند اختيار ورائل التقعيل إلح تقليل مسررربل لكفااة التكلفة واعالية التكلفةم وسرررعف يعجه 

 ادرة أداا المست يبين المقليين لمدماتم 

 وتشمل المؤتمرات واالتفااات الرئيسية األخري ذات األهمية اي ال  اا علح ال عل ما يلي: -18

 من المقرومين  اي المائة 80يعي  أه ر من : (2015العالمي المعني بالقد من أخبار الكعاري )مارس/آذار  المؤتمر

من األمن الذذائي علح المسرررتعي العالمي اي بلدان معرضرررة للم اور الببيعية ومعانية من تدهعر األراضررري والنظل 

وتؤمر الكعاري علح هل أبعاد األمن الذذائي: ابدون القماية من أخبار الكعاري اإن الناس األشررررررد  (22) اايكعلعجيةم

إوار سررررررينداي للقد من م اور الكعاري للفترة علح الصررررررمعدم ويسررررررألل ضررررررعفاً يع  ون عن البدا ببناا ادرتألل 

سرررررريما من خالع ندائه الداعي إلح االسررررررت مار اي القد من  والقد من ال عل وال 2030اي خبة عال  2015-2030

م اور الكعاري المتالك ال درة علح الصررررررمعد  بما اي ذلك من خالع نظل القماية االجتماعية  وتع ي  االسررررررتعداد 

 للكعاري ل مان االست ابة الفعالة ومن أجل "إعادة البناا علح نقع أا ل"م

  عبر الألدف  2030خبة عمل أديل أبابا اي خبة عال  أُدم ت: (2015المؤتمر الدولي لتمعيل التنمية )يعليع/تمعد

 اع هناك مسررائل مألمة العاسررع المت لي اي خبة عمل أديل أبابا  اما ت الت دلمن أهداف التنمية المسررتدامةم ورغل  17

الفاعلة اانسرررررانية واانمائية غير هااية لتلبية  لل ألاتمعل ةم وعلح سررررربيل الم اع اإن األدوات والمعارد المتاحة حالياً 

االحتياجات وعيلة األمد للم مععات السررركانية المعرضرررة لمدماتم وممة حاجة إلح أن يعظف الم تمع الدولي الم يد 

نعا  من الكعاري والن اعات  واي تمعيل جألعد القد من الم اورم وغالباً ما يكعن التمعيل من االسررررت مارات اي اا

بعدها غير هاف  مما  ما وأللقماية االجتماعية واالست ابة اانسانية  وخاصة اي السيااات الألشة وسيااات الن اعات 

 (23)ي لل من ارل التصدي لل عي المقرهة الكامنة وراا ال عف والم اورم

  ي لِّف التذير  (:2015اتفاط باريل المتعلل باتفااية األمل المتقدة ااوارية بشررررأن تذير المناد )ديسررررمبر/هانعن األوع

أن ي يد من م اور ال عل وسررررررعا التذذية  ويمكن (24)المناخي أمراً سررررررلبياً هائالً علح المقرومين من األمن الذذائيم

 (26)ومن شررررأن تذير المناد أن يعمل ال ررررعف ت ال الكعاري  (25)م0502اي المائة بقلعع عال  20بنسرررربة تصررررل إلح 

وخاصرررة اي البيئات التي تعاني من ندرة المعارد وينتشرررر ايألا انعدال األمن الذذائي وسرررعا التذذيةم وبفعل هذا التذير 

ذير ذائي إداا تم وتتبلت هشرراشررة الناس ونظل اانتاج الذوالشرردةتت ايد الفي ررانات ومعجات ال فاف من حيث العتيرة 

المناد جألعداً أوسرررع وتع ي اً لل درات اي ميادين نظل اانذار المبكر  واالسرررتعداد للبعارى  وت ييل الم اور وإدارتألا 

إداا م اور الكعاري  وبناا ال درة علح الصررررمعد لدي الم تمعات المقلية  وسرررربل العي    والتأمينبشرررركل شررررامل  

والنظل اايكعلعجيةم وتندرج شرربكات األمن وأنظمة القماية االجتماعية اي عداد ال يارات الم لح لتمكين الناس األشررد 

دم واي هذا الصدد  سيكعن من ال روري حرماناً بقيث يبدكون بالتكيف مع التذير المناخي وبناا ال درة علح الصمع

                                                           
)22( DAT. 2014. International Disaster Database -Index for Risk Management. 2014. Natural Hazard Composite Indicator; EM

(online); International Food Policy Research Institute, Weltungerhilfe and Concern Worldwide. 2014 Global Hunger Index 

data; World Bank. 2014. Population figures (online); Global assessment of soil degradation (GLASOD) assessment of human-

induced soil degradation, 1990; Bai, Z.G., Dent, D.L., Olsson, L., and Schaepman, M.E. 2008. Proxy global assessment of 

land degradation. Soil Use and Management, 24(3): 223–234 (September). 

)23( r Development: Financing foHABITAT, UNICEF, UNDP, WHO and IOM. 2015. -WFP, OCHA, IFRC, UNHCR, UN

Addressing the Humanitarian-Development Divide. 

)24( Washington, DCShock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. World Bank. 2015. م 

)25( Contribution of . is ReportClimate Change 2014: SynthesIntergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2014. 

Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva. 

 م/http://www.ipcc.ch( ت رير الت ييل ال املم 2013الأليئة القكعمية الدولية المعنية بتذير المنادم ) (26)
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خبال العمل العونية التي تعتمدها الدورة القادية والعشرررررررين لمؤتمر األوراف اي نألج الت بيال  البرنامجأن يدمج 

 مللبرنامجاالستراتي ي ال بري 

 ومن هبيرة من الناس سيستمر ن وح أعداد  (:2016 /أيلععالالجئين والمألاجرين )سبتمبرالمعني بممل المتقدة ل مة ال

عنيف  والف ر  وعدل المسرراواة  وتذير المناد  والكعاري والتدهعر البيئيم اللصرررال انتي ة أعدادهل ت يد  المقتمل أن

مقتمل علح المدي البعيل أو لدعل الال درة علح الت بيال للن وح هناك ن ص اي قياة  ولكن الان اذ مساعدة الدمت واُ 

تعاون ي ت تع ي  الوم بمفردهاأن تقل هذل ال  ررررررايا  للبلدان الفرديةال يمكن والم تمعات الم رررررريفة بما ايه الكفايةم 

  2016 /أيلععاي سررربتمبروم كبيرة من الالجئين والمألاجرينالاألعداد قرهات تلمعال ة علح الصرررعيد الدولي والعمل 

العامة لممل المتقدة امة رايعة المسرررررتعي لمعال ة هذل ال  رررررية من خالع تع ي  إدارة الأل رة  اسرررررت ررررراات ال معية

الالجئين  كبيرة مناألعداد القرهات تالسررت ابة لليتسررل ب سررال أهبر من المسررؤولية واابلية التنبؤ  نظالووضررع الدولية 

 والمألاجرينم

 الق رررررية المسررررتدامة )المعئل ال الث( )أهتعبر/تشرررررين األوع  مؤتمر األمل المتقدة ال الث المعني بااسرررركان والتنمية

شكالن تقدياً أمال تنفيذ خبة عال  ال علممة إارار بأن (: 2016 وسعا التذذية اي صفعف ا راا المناول الق رية ي

 المعدمةم ويؤدي التََمْديُن السرررريع إلح ديادة مبردة اي أعداد سررركان األحياا الف يرة  وتنفل األسرررر الق ررررية 2030

جانباً هبيراً من دخلألا علح األغذية  مما ي علألا ضررررررعيفة للذاية إداا صرررررردمات األسررررررعار المفاجئة أو االختنااات اي 

اامدادات  وتتسرربت الن اعات اي ن وح أعداد مت ايدة من السرركان إلح المناول الق ررريةم وسرريكعن تقسررين إمكانية 

كات األمان وخدمات التذذية مسألة بالذة األهمية للقد من ال عل اي القصعع علح ال دمات األساسية  بما اي ذلك شب

 المناول الق ريةم

( أي راً مع ال رارات األخري ذات الصرلة لل معية العامة لممل 2021-2017وال بة االسرتراتي ية ) 2030وتتسرل خبة عال  -19

بنشرراو  البرنامجال راعية واألمن الذذائي والتذذية الذي يُسررألل ايه  ل رار السررنعي بشررأن التنميةالمتقدة وتدعمألا  بما اي ذلك ا

تعصرريات  (27)ادل هذا ال رار 2015جنباً إلح جنت مع منظمة األغذية وال راعة والصررندوط الدولي للتنمية ال راعيةم واي عال 

ح ال عل وسرررعا التذذية  وهع ما يعتبر أمراً أسررراسرررياً لبرنامج بشرررأن هيفية الم ررري ادماً اي العمل غير المن   اي ال  ررراا عل

التقعع للتنمية المستدامةم وعلح وجه ال صعل اإن ال رار يسلِّل بأهمية األور التكميلية الداعمة اي الكفاح ضد ال عل وسعا 

األمن الذذائي العالمي  وتقدي   وتعصررريات ل نة 2063التذذية  بما اي ذلك  وعلح سررربيل الم اع  خبة االتقاد األاري ي لعال 

االتفاط العالمي للتذذية والنمع  والمؤتمر الدولي ال اني بشررأن التذذية وع د األمل المتقدة للعمل من أجل ال  رراا علح ال عل  و

 التذذيةم

 (2017-2014الدروس المستفادة من استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية للبرنامج )

اي  (2017-2014)ا د أجري استعران منتصف المدة ل بته االستراتي ية   للبرنامجبذية تنعير ال بة االستراتي ية ال ديدة  -20

 م وهانت االستنتاجات والتعصيات الرئيسية لألذا االستعران علح النقع التالي:2015عال 

  ة لعالميةم وينبذي أن تعار ال بة االستراتي يوواليته مع الذايات المؤسسية وخبال السياسات ا البرنامجتتداخل رسالة

  باسررت دال التقعع نقع أهداف التنمية المسررتدامة هفرصررة لل يال البرنامجال ديدة إواراً مفاهيمياً متيناً وأن تره  عمل 

 بذلكم

 ل برية اي ة اح ل االنت اع إلح المسرررراعدة الذذائية نتائج إي ابية وينبذي تدعيمه  وذلك باسررررت دال ال بال االسررررتراتي ي

 علح الصعيد ال بريم للبرنامجتعضيخ المي ة النسبية 

                                                           
)27( 0/223A/RES/7م 
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  المعتمدة اي  البرنامجمألمة ينبذي أن يعار اسررررررتعران ااوار المالي نمعذجاً تمعيلياً متعائماً علح نقع أنسررررررت مع

ال بال االسرررتراتي ية ال برية بإرسررراا صرررالت أاعي بين األهداف المالية  األجلين ال صرررير والبعيل  ومن مل تع ي 

 واألهداف التشذيلية اي األجلين ال صير والبعيلم

  من خدمات حاسررررمة إلح الم تمع  البرنامجعلح نقع أا ررررل ما ي دمه  للبرنامجينبذي أن تعكل ال بة االسررررتراتي ية

ععتي اللعجسرتيات واالتصراالت اي حاالت البعارى  وهمدير ل دمات اانسراني األوسرع باعتبارل العهالة ال ائدة لم م

 األمل المتقدة للن ل ال عي للمساعدة اانسانية ومستعدل األمل المتقدة لالست ابة للقاالت اانسانيةم

  اي م اع للبرنامجواي ضررررعا العدد غير المسرررربعط من حاالت البعارى اإنه يتعين القفاظ علح االمتياد األسرررراسرررري 

 ست ابة للبعارى واالستعداد لألا وتع ي ل حست االات ااماال

  أن يعاصررررررل التفكير اي آمار تذييرات نمعذج العمل علح هيكله ووظيفته  م ل التقعيالت ال ائمة علح  للبرنامجينبذي

 الن د والمشتريات المقليةم

  ر النتائج  بما ييسررر إعداد ت ارير أه من خالع تقسررين اياس ذلكأن يعاصررل بناا ااعدة األدلة  بما اي  للبرنامجينبذي 

 متانة وحسماً بشأن األداا المؤسسيم

 نتائج التقييم

 2014خالع عامي  البرنامج( إلح عمليات الت ييل التي اال بألا مكتت الت ييل اي 2021-2017تسررررررتند ال بة االسررررررتراتي ية ) -21

الت رير الت ميعي لت ييمات العمليات   و2015و 2014اي ت ريري الت ييل السررررررنعي لعامي  االسررررررتنتاجاتم وترد أهل 2015و

 (28)م2014-2015

 تشمل نتائج الت ييل الرئيسية ما يلي:و -22

  من المععنة الذذائية إلح المسرررررراعدة الذذائية مفيداً جداً لقلعع ال عل المسررررررتدامة   للبرنامجيعتبر التقعع المتعاصررررررل

  م2030معاع جيد لل يال بالتقعالت التي تدعع إليألا خبة عال اي  البرنامجوي ع 

  سيما الكعاري المفاجئة العاسعة النباط  علح أن  اي ميدان االست ابة للبعارى  وال البرنامجتؤهد الت ييمات ن او اعة

الممتدة  اد أدي إلح صرررررررف االنتبال عن حاالت البعارى األخري 3إدارة حاالت البعارى المتعددة من المسررررررتعي 

 والم منة وذات المستعي األدنحم

  ي ا االختالااتؤدي تأن ي دل مسرراهمات مألمة اي السرريااات الدينامية للبلدان المتعسرربة الدخل  حيث  البرنامجبم دور

 تع ي  ترهي ل علح أنشرربة البرنامجإلح هشرراشررة األوضررال اي غالت األحيانم علح أن ال يال بذلك يتبلت من  التنمية

مية نأُلج أشررد انتظاماً إداا تن علح نقع اعاع هشررريك مسررت ل ون يه وتببيلتمتين السررياسررات والنظل العونية  والعمل 

 ال درات العونية اي الميادين التي يتمتع ايألا ب برة م بتةم

  يادي اي تنسرررررريل الم مععات اانسررررررانية وتمعيله لدورل ال البرنامجت لص الت ييمات إلح أن هناك تذايراً اي الت ال 

 األساسيةم

  مالشرررررهاا من الم تمع المدنيتكشررررف الت ييمات عن صررررعرة م تلبة بشررررأن التعاون بين وهاالت األمل المتقدة ومع 

من أن ي ني الفعائد الكاملة من هذل البائفة المتنععة العاسررررررعة لعالاات  البرنامجوسررررررتمكِّن ال يادة وتقديد األولعيات 

تعلل ايما ي البرنامجالشررراهةم هما أن هذل الت ييمات تُسررلال ال ررعا أي رراً علح القاجة إلح تع ي  االتسرراط علح امتداد 

 بالمعاامة مع النظل العونيةم

  ية ل ياس وتقليل النتائج علح مسررررتعي القصررررائلم وتؤدي غير هاا البرنامجما ت اع نظل وادرات الرصررررد القالية اي

  واعاليته  ومي ته النسرربية  المتراا ة مع سررلسررلة النتائج غير العاضررقة البرنامجالتقديات المتعل ة بت رير مدي هفااة 

                                                           
(28) E*-WFP/EB.2/2015/6م 
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علح إدارة النتائج اسرررتناداً إلح تقليل التدابير الناجقة وغير  البرنامجاي تصرررميمات المشرررروعات  إلح القد من ادرة 

 الناجقةم

 االستعراضات والتقييمات الخارجية

اإن أداال اد خ ررع لت ييمات خارجية  بما اي ذلك ت ييل  البرنامجإلح جانت عمليات االسررتعران والت ييل الداخلية التي أجراها  -23

م وهانت هذل الت ييمات والت ديرات إي ابية عمعماً حيث الحظت أن 2013عال  افشرررررربكة ت ييل أداا المنظمات المتعددة األور

يتمتع بمعاع جيد لت ديل المسرراعدة اي حاالت البعارى وبمي ة نسرربية اعية اي السرريااات اانسررانية بسرربت العديد من  البرنامج"

تعداد للبعارى واالسررررررت ابة لألا اي م تلف إداا االسرررررر للبرنامجن او ال عة الملقعظة وهي: االسررررررت مار والترهي  ال عيان 

المستعيات لديه  ومصدااية ت ييمات االحتياجات واست دامألا اي تنعير البرم ة  وااجرااات األمنية المتينة لقماية المعظفين  

ري  وممارسررررررات الشررررررراا الفعالة  واالسررررررتراتي يات ال عية ادارة الم اور  واالسررررررت ابة حسررررررنة التعايت لمحداي والكعا

هما  (29)وااجرااات المنسررر ة مع الشررررهاا اي البرامج  والمسررراهمة النشررربة اي ال بال والندااات المشرررترهة بين العهاالت"م

علح العمل اي بيئات عسيرة ومت لبة اي غالت األحيان  م ل األااليل التي تم األا الن اعات أو  البرنامجتشير الت ارير إلح ادرة 

ة من الصدمات المناخية المتكررة  حيث يصعت تسليل األغذية والمعاد غير الذذائية وحيث يمكن أن القروم  والبلدان المعاني

درجات عالية باسررتمرار اي ميدان المسرراالة الماليةم وعلح  البرنامجهما تل ح  (30)تت لت االحتياجات بصررعرة واسررعة وسررريعةم

  علماً اي المرتبة األولح من حيث الشرررفااية المالية البرنامج عنة""المبادرة الدولية للشرررفااية اي المعسررربيل الم اع  ا د صرررنفت 

 )31(منظمة دولية تعمل اي م اع المععنة والتنميةم 381بأن هذل المبادة تصدر تصنيفاً نااذاً يذبي 

ت دير والمعرون اي ال سررل "مال اً" إلح النتائج الداخلية السررتعران منتصررف المدة   للبرنامجويسررتند إوار النتائج المفاهيمية  -24

ية ت ييل ال بة االسررررررتراتي ية ) عامي (2017-2014اابل يات الت ييل ل مات 2015و 2014  وعمل ما يراعي ااوار الت يي م ه

 مي هل أربع سنعاتاالستعران الشامل للسياسات الذي ي رواالستعراضات ال ارجية الباردة  وتعصيات 

 2030تموضع البرنامج لدعم خطة عام  -ثالثاا 

 رؤية البرنامج وغاياته االستراتيجية

المعرواة جيداً باعتبارل أهبر المنظمات اانسررررانية اي العاللم البرنامج ( إلح هعية 2021-2017تسررررتند ال بة االسررررتراتي ية ) -25

لتعاعات اي االسرررت ابة لقاالت البعارى واانعا  اي سررريااات األدمات ومع هذل الألعية تأتي مسرررؤولية العااا بااللت امات وا

والتعبيل  ساعياً إلح إن اذ األرواح من خالع تدخالت المساعدات الذذائية من الدرجة األولح المصممة والمنفذة اي شراهة مع 

فاعلة األخريم وتؤهد ال بة االسررررررتر ية وال ألات ال لدول ية  والعهاالت ا عد 2021-2017اتي ية )القكعمات العون ( هذا البُ

  ت دل ال بة 2030مع خبة عال البرنامج بما ي من القفاظ عليه وتع ي لم ومن خالع معاامة عمل البرنامج، القيعي لعمل 

دة اي ع لت ديل مساهمات أوسع نقع أهداف التنمية المستدامة للبرنامج( أي اً إواراً متس اً وشفاااً 2021-2017االستراتي ية )

وهذل  نمائيةماامبادرات والمن خالع العمل اانسرراني البرنامج سرريااات  باالسررتعانة بالمألارات وال درات والكفااات التي بناها 

اريدة وهامة وعالمية اي مداها  وتفتخ نباااً ل يل جديد من التدخالت  –البرنامج التي تنب ل من والية  –ال درات والكفااات 

ال ائمة من السررياسررات االبتكارية البرنامج م وتم ل حااظة 2030والشررراهات النظامية التي تقف ها الروح التقعيلية ل بة عال 

إلح إنألاا ال عل ويتبعر باستدامة اقست   والعمليات الفعالة المنفذة اي م مععة من السيااات مساهمة مقتملة لعالل ال يسعح

ولكن أي رررررراً أن ي عل بذلك ببرط ال تترك أحد يت لف عن الرهت  وتع ي  ال درات وبناا ال درة علح الصررررررمعد علح وعع 

 ( إواراً لتق يل هذل اامكاناتم2021-2017البريلم وتت من ال بة االستراتي ية )

                                                           
)29( , p. 12WFP 2013 Report, Vol. 12013. Multilateral Organization Performance Assessment Network. م 

)30( . LondonReview 2015Multilateral Aid DFID. 2016. م 

)31( http://dashboard.iatistandard.org/transparencyindicator.html (  مرتين علح  اضذاللالوالل علح تصنيف المبادرة الدولية للشفااية اي المععنة

 ‘(مScore’هلمة 

http://www.mopanonline.org/Assessments/WFP2013/MOPAN_2013-_WFP_Vol._I.pdf
http://dashboard.iatistandard.org/transparencyindicator.html
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شراهة المؤسسية  -26 ستراتي ية ال بمعاامة ودمج ادراته وبرام ه البرنامج ي عل  (32)( 2017-2014) للبرنامجوحسبما يرد اي ا

وال ألات الفاعلة من ال بال  اي م اع المساعدة اانسانية مع تدخالت واست مارات القكعمات ووهاالت األمل المتقدة األخري

 لبرنامجامعاً أن تُقدي التذيرات النظامية العمي ة الالدمة للتنمية المسررتدامةم وسرريعمل ال ال والم تمع المدني  التي تسررتبيع 

وسرريتم ل الألدف اي وضررع ترتيبات شررفااة ومنصررفة ومفيدة  مع هؤالا الشرررهاا لدمج ن او ال عة والمعارد التكميلية وتع ي هام

عن وريل المعاامة مع النأُلج ال ائمة  سرررررتدعل هذل ل ميع األوراف بآليات لت اسرررررل الم اور  والمسرررررؤوليات  والمسررررراالةم و

الشراهات احتياجات السكان الذين يعانعن من انعدال األمن الذذائي ببري ة اعالة من حيث التكلفةم واد هان االلت ال بالشراهات 

م 2030منذ دمن بعيد ويأتيان اي الت النداا العالمي للعمل الذي أول ته خبة عال البرنامج والعمل ال ماعي أساسيان لعمليات 

( علح هذا االلت ال وتعم هم وبااضااة إلح هذل الشراهات االستراتي ية والتشذيلية  2020-2017وتؤهد ال بة االستراتي ية )

 أهمية بالذة اي تق يل ال بة االستراتي يةم سيكعن لالبتكار  وأنشبة التعاصل والدععة وديادة وعي المعظفين وادراتألل

السررراعية إلح إرسررراا عالل متقرر من ال عل اي سرررياط تنمية  2030بشررركل هامل الركية المقددة اي خبة عال  البرنامجيتبنح  -27

سرربعة دامة الوواليته  وإدراهاً منه بأن هل أهداف التنمية المسررت البرنامجم واسررتناداً إلح تاريخ مسررتدامة منصررفة ومسررؤولة بيئيا

الداعي إلح ال  ررراا علح ال عل   2عشرررر متراببة  اإنه يمنخ األولعية لألداين امنين من أهداف التنمية المسرررتدامة هما: الألدف 

  مع المسرررراهمة اي العات ذاته اي بلع  المتعلل بإرسرررراا الشررررراهات من أجل دعل تنفيذ أهداف التنمية المسررررتدامة 17والألدف 

لمقددة ا البرنامجية المسررتدامة رهناً بالسرريااات ال برية واألولعيات العونيةم ويعكل هذا الترهي  والية األهداف األخري للتنم

وبيانات رسالته الالح ة  وهذلك ن او اعته  وادراته   (33)1961الصادر عال  1741اي ارار ال معية العامة لممل المتقدة رال 

ه والبلت علح خدماته الت نية والتشررررررذيلية  وال دمات وال درات المشررررررترهةم وإمكانياته علح نقع ما هع م بت اي برنامج عمل

اي عملياته علح ترهي  اعي علح إن اذ األرواح وسبل العي  اي حاالت البعارى  وسيستفيد من ن او اعته البرنامج وسيقااظ 

( اي 2021-2017ل بة االسرررتراتي ية )ويتم ل الألدف النألائي ل المشرررألعدة الك يرة اي سررريااات القاالت اانسرررانية واألدماتم

 (م2021-2017إوار النتائج ال ال بال بة االستراتي ية ) 1ويعرن الشكل دعل البلدان لل  اا علح ال علم 

                                                           
(32) B-WFP/EB.A/2014/5م 

)33( A/RES/1714 (XVI) من ال رار: 10  وبصفة خاصة الف رة 

 ينبذي إيالا االهتمال لما يلي: البرنامج "عند إدارة

)يمكن  ذذية الم من)أ( وضع إجرااات منتظمة وهااية علح أساس عالمي لتلبية االحتياجات الذذائية اي حاالت البعارى وحاالت البعارى المتأصلة بسبت سعا الت

 أن يشمل ذلك بناا احتياويات من األغذية( 

 مدرسة والتذذية المدرسية )م( المساعدة اي التذذية اي مرحلة ما ابل ال

 يفة العمالة ل بمشروعات ه)ج( تنفيذ مشرول ت ريبي  باست دال األغذية الم دمة من األوراف المتعددة همساعدة للتنمية االاتصادية واالجتماعية  وخاصة عندما تتعل

 والرعاية الريفية"م
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 (2021-2017) : إطار نتائج الخطة االستراتيجية للبرنامج1الشكل 

المتعل ة  البرنامج( وا اً لسررياسرراته  الم معة اي "خالصررة سررياسررات 2021-2017)للبرنامج وسرريتل تنفيذ ال بة االسررتراتي ية  -28

اي  البرنامجوسررياسررة "دور  (35) 2004ومن بين السررياسررات ذات الصررلة "المبادى اانسررانية" لعال  (34)بال بة االسررتراتي ية"م

بة لمدمات اانسرررانية  سرررتعجه أنشررربة وتكرر السرررياسرررات إنه عند االسرررت ا (36)م2013بناا السرررالل اي بيئات االنت اع" لعال 

سيعتمد  نامجالبر  وأن المتم لة اي اانسانية  وعدل التقي   والقياد  واالست العاانسانية  مبادىالباي جميع األواات  البرنامج

 علح شرهائه وجميع ال ألات الفاعلة األخري الحترال الببيعة اانسانية لعملهم

"سررياسررة القماية و (37)"سررياسررة تنمية ال درات" (2021-2017الصررلة بال بة االسررتراتي ية )وتشررمل السررياسررات األخري ذات  -29

اللتين تعرضررران الركية االسرررتراتي ية  (39)("2020-2015و"سرررياسرررة المسررراواة بين ال نسرررين ) (38) 2012اانسرررانية" لعال 

تمكين المرأة اي جميع أعماله وأنشرررربتهم لتمكينه من إدماج شررررعاغل القماية اانسررررانية والمسرررراواة بين ال نسررررين و للبرنامج

بشررأن  البرنامج( علح مسرراعدة من خالع سررياسررة 2021-2017وسررتقصررل المكاتت ال برية عند تنفيذها لل بة االسررتراتي ية )

والتي تعجه نألج بناا ال درة علح الصررمعد اي عملية البرم ة  (40)"بناا ال درة علح الصررمعد من أجل األمن الذذائي والتذذية" 

للمسررررراعدة اي الت فيف من اإمار ال رررررارة للصررررردمات وععامل ااجألاد ابل وأمناا وبعد األدمات  وبالتالي القد من المعاناة 

                                                           
  م2017ل اي الدورة العادية األولح للم لل اي عال ستُ دل النس ة المن قة إلح الم لل للعل (34)

(35) C-WFP/EB.1/2004/4م 

(36) A/Rev.1-WFP/EB.2/2013/4م 

(37 )B-WFP/EB.2/2009/4م 

(38) B/Rev.1-WFP/EB.1/2012/5م 

(39) A-WFP/EB.A/2015/5م 

(40) C-WFP/EB.A/2015/5م 
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اانسررانية وال سررائر االاتصرراديةم وتشررمل السررياسررات األخري ذات الصررلة "سررياسررة التعاون ايما بين بلدان ال نعم والتعاون 

 (42)م2013ة المدرسية المن قة" لعال و"سياسة التذذي (41)2015ال المي" لعال 

سات التي تل االستعاضة عنألا  -30 سيا سلال ال الصة ال عا علح ال ويتل تقديث ال الصة هل عال وت ديمألا إلح الم لل للعللم وت

سياط ال بة االستراتي ية  سات التي تقتاج إلح التقديث اي  سيا سات  وال سيا سات جديدة  وال ذرات المقتملة المتعل ة بال سيا ب

واسررتراتي ية شررؤون العاملين اي  (44)( 2017-2014  واسررتراتي ية الشررراهة المؤسررسررية )(43) م ل سررياسررة التذذية –ال ديدة 

"م هما ستُبرح سياسات مؤسسية بشأن للبرنامجوهي "إوار ادارة العاملين من أجل تق يل ال بة االستراتي ية  (45) البرنامج

الذذائية المرتببة بتذير المناد علح الم لل التماسرررررراً للمعاا ة خالع م ري هذل ال بة األمر البيئي  وإجرااات المسرررررراعدة 

لت ديل المسررراعدة الذذائية إلح األدوات وال بعو التعجيألية للتقليل الشرررامل لممن  البرنامجوسرررتسرررتند تدخالت  االسرررتراتي يةم

ومن ال ررعف  وتقديد األسرربام انعدال األمن الذذائي يمكن من تقديد األسررر التي تعاني من مما   هشرراشررة األوضررالالذذائي و

ال ذرية لل عل  وتقليل الم اور وأوجه ال رررعف الناشرررئة بين الم مععات السررركانية اي البلدان المعرضرررة لمدمات  وت ديل 

سكان األشد  تعداد سأنشبة اال نعير  وتاحتياجاالتعصيات حعع أا ل سبل االست ابة وخيارات ورائل التقعيل الستألداف ال

 للقد من ال علم

 منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ضمنمع الوكاالت التي تتخذ من روما مقراا لها والشراكة 

م ويعتبر 2العهاالت التي تت ذ من روما م راً لألا أهمية اصعي لتق يل هدف التنمية المستدامة تع ي  أوجه التآدر بين  يكتسي -31

من  يمكن ادرجة خاصررة من األهمية عند تكييفه حسررت السررياط ال بري لتق يل أاصررح م التعاون بين العهاالت اي روما علح

العهاالتم ذل هوخالع السرررنعات األخيرة  بُذلت جألعد هبيرة لتع ي  التعاون بين وهالة ون او ال عة لديألام  كلالتكميلية ل درات ال

هذا ال تاللتمكن من تق يل  ت دلوي ت تع ي   مة ن تدا ية المسرررررر هدف التنم عاع 2ئج  نامجويلت ل م علح نقع ا مع بالعمل  البر

 من خالل اغتنام كل أوجه التآزر والتكامل المتاحة وتفادي ومنظمة األغذية وال راعةالدولي للتنمية ال راعية الصررررررندوط 

التي دععة الأعماع تع ي  وسيااات اانسانية واانمائية  العبر اي النتائج ال ماعية التداخل للمساهمة كذلك مظاهر التعارض و

 ألملمنظعمة ااألمن الذذائي والتذذية علح المسرررررتعي العالمي وضرررررمن  بشرررررأنالتي تت ذ من روما م را لألا ت عل بألا العهاالت 

 ماألوسعالمتقدة 

ومنظعمة األمل المتقدة اانمائيةم وتتيخ  2030لعال  التنمية المسرررتدامة  بةلالشرررراهات الروح وااجرااات المبلعبة وتعكل  -32

أن يتبعر إلح جانت الكيانات األخري اي منظعمة األمل المتقدة اانمائية   للبرنامج( 2021-2017ال بة االسررررررتراتي ية )

والعهاالت اانسررانية األخري م ل مفعضررية األمل المتقدة لشررؤون الالجئين ومنظمة األمل المتقدة للبفعلة )اليعنيسررف( ومكتت 

هل عن أنشرربة االسررتعران الشررامل الذي ي ري  (46)  علح النقع الذي ولبه األمين العال اي ت ريرلتنسرريل الشررؤون اانسررانية

أن  2030أربع سررنعات لسررياسررة األنشرربة التنفيذية التي ت رربلع بألا منظعمة األمل المتقدة من أجل التنميةم وتتبلت خبة عال 

متكاملة وتسررررررتقدي أوجه تآدر بين ال باعات لتق يل نتائج متراببة علح جميع  تتبع منظعمة األمل المتقدة اانمائية نأُل اً 

ل منظعمة األمل المتقدة اانمائية بأن ترهي ها األسرراسرري ينبذي أن سررلِّ م وتُ للتمعيل والقعهمة بدعل من بنيان معات  المسررتعيات  

هذل ت دتق يل نتائج متراببة وتقعيلية علح المسررتعي ال بري وتع ي  الملكية العونيةم ولألذا الذرن جدّ تيسررير ينصررت علح 

 اسرررت دالوالقدود المؤسرررسرررية اي إوار مي اط األمل المتقدة  عبر م تلف العاليات وال باعات و معا المنظعمة الت امألا بالعمل

علح المسررررتعي ال بري مع الشرررررهاا اي منظعمة األمل  البرنامجم وسرررريظل ت بيال وتنفيذ أنشرررربة ارتباوانأُلج أه ر تكامالً و

                                                           
(41) D-WFP/EB.A/2015/5م 

(42) C-WFP/EB.2/2013/4م 

(43) A-WFP/EB.1/2012/5م 

(44) B-WFP/EB.A/2014/5م 

(45) B-WFP/EB.2/2014/4م 

(46) A/71/292/Rev.1م 
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  أولعية لل  رراا علح ال عل وت نت منظمة األغذية وال راعةو الدولي للتنمية ال راعية الصررندوطالمتقدة اانمائية  وخاصررة 

 البرامجم واددواجيةتداخل 

 قضاء على الجوعفي ال: دعم البلدان 1الغاية االستراتيجية 

األمن الذذائي والتذذية "ال  رراا علح ال عل وتعاير المتم ل اي  2مع هدف التنمية المسررتدامة  1تتماشررح الذاية االسررتراتي ية  -33

نات متعددة متراببةم  المسرررتدامة"م المقسرررنة وتع ي  ال راعة  ويشررركلويعكل هذا الألدف ح ي ة أن لل  ررراا علح ال عل مكعِّ

تق يل هذا الألدف تقدياً متعدد ال باعات تتبلت معاجألته إاامة شرررررراهات يتعدد أصرررررقام المصرررررلقة ايألا بقيث يمكن إحراد 

من أهداف التنمية المسرررتدامة وبصرررعرة منسررر ة ومتسررر ةم ويسرررت دل الألدف المذهعر اللذة اليعمية  2ألدف الت دل اي مكعنات ال

المتداولة ععضاً عن التعاريف الت نية  ويذبي األبعاد األربعة لممن الذذائي حست التعريف الذي اعتمدل مؤتمر ال مة العالمي 

 (47):1996لمغذية لعال 

 (م1-2ذذاا المأمعن  والمذذي  والكااي اي هل األواات )الذاية علح ال الحصول – إنألاا ال عل 

 (م2-2نظل غذائية مناسبة تذذوياً مع تدابير تكميلية لدعل االست دال )الذاية  استعماع – تق يل التذذية المقسنة 

 (م4-2النظل الذذائية )الذاية  استقرار(  و3-2الذذاا المأمعن  والمذذي  والكااي )الذاية  إتاحة – تق يل األمن الذذائي 

 (م5-2( والمدخالت )الذاية 4-2النظل الذذائية )الذاية  استقرار – ترويج ال راعة المستدامة 

نات األربعة لألدف التنمية المسررررررتدامة  -34 تعريفاً لل  رررررراا علح ال عل وعالمات اياس للت دل المقرد علح وريل  2وتعار المكعِّ

علح العناصررر ال المة األولح لألذا الألدف والذايات األربع األولح  اي حين أن  للبرنامجي تق ي هم وسررينصررت الترهي  األسرراسرر

 لل ألات الفاعلة األخري واليات وادرات علح ترويج التنمية المستدامة وتع ي  التنعل ال يني للبذور والنباتات والقيعاناتم

اليل بم دور وهالة بمفردها أو هيان بمفردل أن يمتلك أياً  البرنامج،هع ضمن جعهر والية  2ورغل أن هدف التنمية المستدامة  -35

من أهداف التنمية المسررتدامة  وسررتدعع القاجة إلح إرسرراا الشررراهات لتق يل الت دلم وتُعتبر الشررراهات التي تت اود ال باعات 

  يسفاليعنة المستدامة م ل وم االت ال برات وتمتد عبرها أمراً أساسياً ضمن البلدان واي صفعف شرهائألا اي أهداف التنمي

أي رررراً ببناا تقالفات مع الشرررررهاا الذين  البرنامجومنظمة األغذية وال راعة  والصررررندوط الدولي للتنمية ال راعيةم وسرررري عل 

 م2سي دمعن الدعل اي م اع الدععة والسياسات والفألل األعمل لألدف التنمية المستدامة 

علح الت دل اي  أي رراً يعتمد هع و  خرياأل أهداف التنمية المسررتدامةاي العديد من  2الت دل نقع هدف التنمية المسررتدامة ويسررألل  -36

ة ومنظمة األغذيالدولي للتنمية ال راعية مع الشرررررهاا  بما اي ذلك الصررررندوط  البرنامجم وسررررعف يتعاون هدافاأل تلكتق يل 

أهداف اي هذا الصررردد  ومما له صرررلةم أهداف التنمية المسرررتدامةلتق يل  ن او اعتألاو وهالةوال راعة لالسرررتفادة من ادرات هل 

عع علح القصباألهداف ذات الصلة تشمل وم األغذيةوالتذذية وتعاار  األغذيةالتي تؤمر علح القصعع علح  التنمية المستدامة

تع ي  النمع االاتصادي المستدال  بشأن 8هدف التنمية المستدامة وال  اا علح الف ر   بشأن 1هدف التنمية المستدامة  األغذية

ذات الصررلة بالتذذية تشررمل  أهداف التنمية المسررتدامةأما م من انعدال المسرراواةالقد  بشررأن 10والشررامل وهدف التنمية المسررتدامة 

أنماو ضمان  بشأن 3ية المستدامة هدف التنمو  وخدمات الصرف الصقيتأمين الميال النظيفة  بشأن 6هدف التنمية المستدامة 

تعاار بذات الصلة  أهداف التنمية المستدامةوم ال يد ضمان التعليل بشأن 4وهدف التنمية المستدامة  يةوالرااه العي  الصقية

 بشررأن 13هدف التنمية المسررتدامة و  نيالمسررؤول االسررتألالك واانتاج ضررمان بشررأن 12تشررمل هدف التنمية المسررتدامة  األغذية

حفظ األراضري واسرت دامألا علح نقع مسرؤوع وواف  بشرأن 15ات اذ إجرااات لمكااقة تذير المناد وهدف التنمية المسرتدامة 

 داً وهل تقديم برنامجللبعدة م االت  صررررلةا ملأل أهداف التنمية المسررررتدامةوهناك هداان إضرررراايان من م ا دان التنعل البيعلعجي

 بشررأن 16النسرراا والفتيات وهدف التنمية المسررتدامة  هلتق يل المسرراواة بين ال نسررين وتمكين  بشررأن 5هدف التنمية المسررتدامة 

ج برام حااظةمباشرررة من هذل  أهداف التنمية المسررتدامةالمسرراهمات اي لن تنشررأ  عيةم والمؤسررسررات الو والعدالةتع ي  السررالل 

أن هاً إدرام ولكن هذل أهداف التنمية المسرررتدامةعن النتائج التي تنبعي عليألا  يةالمسرررؤولنفسررره  البرنامج يُقّمل  ولن البرنامج

                                                           
 م رومامإعالن روما بشأن األمن الذذائي العالميم 1996مؤتمر ال مة العالمي لمغذيةم  )47(

http://www.fao.org/docrep/003/w3613a/w3613a00.htm
http://www.fao.org/docrep/003/w3613a/w3613a00.htm
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ال عل اي م مععة من  من مسررررررتدالبشرررررركل ت لل إلح حد هبير و التي 2هدف التنمية المسررررررتدامة المت ذة لتق يل المبادرات 

الفرل ااامة شراهات  البرنامج سيذتنل  2030عال  خبةاي إوار  اتلتع ي  الشراه إلح األهمية الكبيرة نظربالالسيااات  و

 خريماأل أهداف التنمية المستدامةاستراتي ية وتشذيلية تع د آااط الت دل اي إوار 

 الحصول

  م ويُعد 1990: تل ت في  الف ر المداع بأه ر من النصررف منذ عال بشررأن ال  رراا علح الف ر 1هدف التنمية المسررتدامة

 ص واحد بين هل خمسررة أشرر ال اي األااليل النامية ال ي العن يعيشررعن علح أال هذا إن اداً هاما  غير أنه يعجد شرر

خبر االن الط إلح الف رم ويعد الف ر أه ر من م رد االات ار  ويعاجه الك ير من الناسدوالر أمريكي يعميا   25م1من 

إلح الدخعع والمعارد ل مان ُسبل معيشة مستدامةم ويتم ل اي ال عل وسعا التذذية  ومقدودية القصعع علح التعليل 

والعااع أن وال دمات األسرراسررية األخري  والتميي  االجتماعي واااصرراا  وعدل المشررارهة اي عملية ات اذ ال راراتم 

وتعتبر األسرررعاط والدخعع عناصرررر االات ار إلح الدخل يُعد أهل تقد  بالنسررربة للعديد من المقرومين من األمن الذذائيم 

سرربت ب إلح الدخلالناس  وعندما يفت ربقياة صررقيةم  أسرراسررية ل ررمان حصررعع هل الناس علح األغذية المذذية للتمتع

سبة الببالة  أو ضعف الصقة سين  أو ااعااة اإن من ال روري تعاير وسائل منا   أو أوجه عدل المساواة بين ال ن

النمع االاتصرررادي  وي ت أن يكعن مللقماية االجتماعية ل رررمان أن يتمكن هؤالا وعائالتألل من القصرررعع علح الذذاا

شرربكات األمان المشرررووة م ل برامج  وتشرركل  بقيث يعاِّر وظائف مسررتدامة ويق ل المسرراواةم وعادالً شررامالً لل ميع 

 عم  م ل التذذية والتعليل لموفااي العات نفسه اعائد أخري جتروِّ والعجبات المدرسية ن الً للدخل 

  بشررررأن تع ي  النمع  8وتشررررمل الذايات األخري ذات الصررررلة بالقصررررعع علح الذذاا ما يلي: هدف التنمية المسررررتدامة

 المتعلل بالقد من انعدال المساواةم 10وهدف التنمية المستدامة لل ميع االاتصادي المبرد والشامل 

 التغذية

  3هدف التنمية المسرررتدامة وبشرررأن ضرررمان تعاار الميال الن ية وخدمات الصررررف الصرررقي  6هدف التنمية المسرررتدامة 

التذذيةم االقصرررعع علح الميال الن ية وخدمات  تقسرررينأسررراسررريان ل المتعلل ب رررمان أنماو العي  الصرررقية والرااهية

ال سرل من االسرتفادة الفعالة من األغذية   تمنعاألخري التي ألمران الصررف الصرقي يقعع دون انتشرار ااسرألاع وا

مما يؤدي إلح سعا التذذيةم ولكي تكعن التذذية ال يدة اعالة  اد يتعين عالج المصابين بفيروس ن ص المناعة البشرية 

 ل وعالجألمامبم ادات الفيروسات الرجعية  والعااية من المالريا والس

  الممارسررررات المتعل ة بالتذذية   ادرة الناس علح معاامةيع د  بشررررأن ضررررمان التعليل ال يد 4هدف التنمية المسررررتدامة

وااصررقاح  والصررقة  وعلح ولت ال دمات المناسرربةم وه  ا من الق مة األسرراسررية لصررقة وتذذية البالم  تسرراعد 

المدرسية علح ضمان حصعع األوفاع علح التعليل وتدعل بلع  غايات تقسين التعليل  رغل األدمات  برامج العجبات

تقسين ارل القصعع  يسأللوأو الف ر الم من  وتدعل تقسين التذذية من خالع تعاير أغذية صقية وادجة وم عاةم 

 المدارس اي هسر حل ة ال عل المتعارمة ايما بين األجياعم أغذية مذذية من خالع تعايرإلح جانت علح التعليل ال يد 

 توافر األغذية واألسواق

  ت لِّف الم اور المناخية تأميرات بالذة علح بشأن ات اذ ااجرااات للتصدي لتذير المناد 13هدف التنمية المستدامة :

المناخية التي ت يد من ال عل عبر تدمير األراضي    إذ أنألل األه ر تعرضاً للكعاري واأله ر هشاشة ا راً الناس األشد 

وال روة القيعانية  والمقاصيل واامدادات الذذائية  مما يقد من وصعع الناس إلح األسعاطم هما أن تذير المناد ي يد 

الشرررررراملة لل ميع والذهية  التألديدات الصررررررقية  ويفرن م اور أخري لقالة التذذيةم وبدون أنشرررررربة التنمية العاجلة

   اإن عدداً أهبرالبرنامجمع اي شرررراهة   بما اي ذلك برامج ال درة علح الصرررمعد  التي ت دل حسرررت االات ررراا مناخياً 

 (48)م2030بك ير من الناس سيعانعن من الف ر وال عل بقلعع عال 

                                                           
)48( Washington, DCShock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty.  World Bank. 2015.م 
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  للن يتبشأن حفظ األراضي واست دامألا علح نقع مسؤوع وواف ا دان التنعل البيعلعجي:  15هدف التنمية المستدامة 

ويتبلت األمر ممارسررررات دراعية  متدهعر األراضرررري  وإدالة الذابات  والتصررررقر بدون وافال  رررراا علح ال عل 

كعن تلن وتعاير الفرلم و العمالة وخلل صامدة ومستدامة ل يادة إنتاجية الم ارعين من أصقام القيادات الصذيرة

من خالع  أي ررررررراً  لبرنامجايسررررررراهل  أنيمكن  ولكن الم االتهذل اي  دون العملب ذات اعالية هبيرة البرنامججألعد 

 مبشكل مباشر المتأمرينمساعدة الناس 

  واعاادهااألغذية  هدر القد من ه ي تبأني ر  واانتاج المسؤوليناالستألالك  ضمان بشأن 12هدف التنمية المستدامة 

 مالتذذيةتق يل نتائج هما تؤمر أنماو االستألالك لدي المستأللكين علح  ماانتاج الذذائيامتداد سلسلة علح 

 الشاملةالروابط 

  نسين : تؤمر المساواة بين ال بشأن تق يل المساواة بين ال نسين وتمكين جميع النساا والبنات 5المستدامة هدف التنمية

تبر ويع معن تذذية أسررررهن األوليةل النسررراا المسرررؤولية موتتقهل جعانت التنمية وراال اانسرررانم  علحوتمكين المرأة 

وضرررمان مشرررارهة المرأة الكاملة   اا والبناتإنألاا جميع أشررركاع التميي   والعنف  والممارسرررات ال رررارة إداا النسررر

إعادة و وت مينألماوااارار بالرعاية والعمل المن لي بدون أجر  والفعالة علح م تلف مسررتعيات عملية ات اذ ال رارات 

م ويُعد التكااؤ بين ال نسررين ضرررورياً بالنسرربة 2030من األمعر األسرراسررية لتق يل خبة عال  تعديع المسررؤولية عنألما

إدماج االعتبارات  البرنامجوسرري ررمن  ل ميع النسرراا والرجاع والبنات واألوالد من أجل تق يل ال  رراا علح ال علم

 ال نسانية اي جميع أعمالهم

  ال تاع ماليين الناس علح الفرار  يُ بر: بشأن تع ي  السالل  والعدالة  وبناا مؤسسات اعية 16هدف التنمية المستدامة

 للعنف  نعالمعرضرررالناس  ا رم ويكعن والعي  اي لأنفسرررألال ررررورية اوعال  دون العسرررائل ويترهأللمن منادلألل  

ضرررعفاً وحرماناً من األمن الذذائيم ويتسررربت ال عل اي الم اور التي تتعرن لألا  األه ر هلواالسرررتذالع  وااسرررااة 

 ويمكنعلح ادرة األشرر ال علح القصررعع علح الذذاام  ؤمر بدورلمما ياامألا  سررالمة الناس وهرامتألل ويؤدي إلح تف

 معامالً مساهماً اي الن اعاتال عل  أن يكعن

 : إرساء الشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة2الغاية االستراتيجية 

 مية منتع ي  وسررائل التنفيذ وتنشرريال الشررراهة العالالمتم ل اي  17مع هدف التنمية المسررتدامة  2الذاية االسررتراتي ية  تتماشررح -37

تق يل أهداف التنمية المستدامة باست دال شراهات  هيفيةعلح  17م ويره  هدف التنمية المستدامة أجل تق يل التنمية المستدامة

أصررررقام المصررررلقة المتعددين للتمكين من ات اذ تدابير جماعية ومتسرررر ة تعار الدعل المالي  والمعراي  والمؤسررررسرررري الالدل 

ة عملألل سيما ايما يتعلل بكيفي أصقام المصلقة علح معاصلة التعلل  واالبتكار  والتقعع  وال للتنفيذم ويق  هذا الألدف هل

م وتعكل الذايات التسررع عشرررة اي إوار هذا الألدف م االت العمل السرربعة ل بة عمل أديل أبابا  2030خبة عال معاً لتنفيذ 

سررريما اي ميدان القماية   مارات المعارد المبردة  والوخصرررعصررراً منألا ما يتسرررل بأهمية بالذة لل  ررراا علح ال عل وهي: اسرررت

سيما التعاون ايما بين بلدان  االجتماعية والقد من م اور الكعاري  وشراهات ال بال ال ال  والتعاون اانمائي الدولي  وال

 ال دراتم وتنميةال نعم  ومعال ة المسائل النُظمية  والعلل  والتكنعلعجيا  واالبتكار  

  اإن الذاية 2030وبالنظر إلح األهمية البالذة للعمل عبر ال باعات واشررررررراك هل أصررررررقام المصررررررلقة اي خبة عال  -38

للتدابير الالدمة لتق يل هذا الألدف  وسرررربل دعمه ألصررررقام المصررررلقة اإخرين البرنامج تذبي هيفية تنفيذ  2االسررررتراتي ية 

 مية المستدامة:للمساهمة اي ال ألعد المبذولة لبلع  هل أهداف التن

  دعل ال ألعد ال ائمة علح الشراهات لت عية ال درات وتقسين تكامل واتساط التدابير الرامية إلح تق يل  –وسائل التنفيذ

أهداف التنمية المسررتدامة  بما اي ذلك عبر تيسررير المنصررات التشرراورية  وتعاير ال دمات المشررترهة  وتمكين التعاون 

عاون ال المي  وإرساا الشراهات ال ائمة علح الم تمعات المقلية  ومساندة مراه  االمتياد  ايما بين بلدان ال نعم والت

واليعنيسررررررف  والبنررك الرردولي  ومنظمررة األغررذيررة وال راعررة    والعمررل ال مرراعي مع برنررامج األمل المتقرردة اانمررائي
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ج -2أ و-2  ووسرررررريلتا التنفيذ 18-17و 14-17و 9-17والصررررررندوط الدولي للتنمية ال راعية وجألات أخري )الذايات 

 (م2لألدف التنمية المستدامة 

 دعل أصررقام المصررلقة  بما اي ذلك وهاالت األمل المتقدة  والأليئات اااليمية  وال بال  – تنشرريال الشررراهات العالمية

لك ما اي ذالعمل ال ماعي الرامي إلح تق يل أهداف التنمية المسررتدامة  ب راو اي ال ال  والم تمعات المقلية  لالن

 6-17و 3-17من خالع التعراون ايمرا بين بلردان ال نعم والتعراون ال المي وتعاير ال ردمرات المشررررررترهرة )الذرايرات 

 (م17-17و 16-17و

أن يعمل ه  ا من منظعمة وذلك بالمساعدة علح صياغة البري ة التي  البرنامجويتبلت تق يل هدف ال  اا علح ال عل من  -39

نية  اي االسرت ابة لالحتياجات اانسرا البرنامجببعن ببع رألل بع رام وممة إارار بأن سررعة حرهة يتفاعل ايألا الشررهاا ويرت

وادرته علح االبتكار والتعلل  واستعدادل للعمل عندما يدععل الشرهاا إلح ذلك هي من ن او ال عة األساسية التي تدعل الشرهاا 

ه ر تع يدام وتشير خبة عمل أديل أبابا إلح البائفة العاسعة من أصقام اي االست ابة إلح االحتياجات اانسانية المت ايدة واأل

المصررررلقة  بما اي ذلك ال بال ال ال  علح أنألا عنصررررر حاسررررل اي االبتكار والتقعع ال ررررروريين  إلح جانت االسررررت ابة 

 (49)م2030خبة عال اانسانية  لتق يل 

 سيستقدي منصات للتعاصل  واالن راو  البرنامجواستناداً إلح الت دل المقرد من خالع تنفيذ تقدي ال  اا علح ال عل اإن  -40

عالمياً وعلح المسررتعي ال بري  وتعاير انعات  البرنامجوالدععةم وسرريشررمل ذلك إعباا صررعت واضررخ بشررأن هيفية تمعضررع 

 والدعاة للعمل معاً لتق يل هدف ال  اا علح ال علم االتصاع لدعل وتعبئة الشرهاا وأصقام المصلقة

ادماً مع ال يال اي العات ذاته ب لل الفرل للنمع  وخف   2030خبة عال وي عل ال بال ال ال بالفعل بات اذ التدابير لداع  -41

التكاليف  وتقسررررين إدارة الم اورم وي ري تبعير تكنعلعجيات ونأُلج مبتكرة لل درة علح الصررررمعد  إلح جانت منت ات مالية 

شررراهات مع ال بال ال ال للنألعن إلح ال البرنامجوخدمات وبرامج للسرركان األشررد ا راً البالا عددهل مليار إنسررانم ويقتاج 

ة وال دمات المالي المذذية ذات الترهيبات ال اصررة  بعمله اي م االت م ل سررلسررلة ال يمة واامداد  والت عية  وخاصررة األغذية

لمتن لة بالألعاتف ا نظال تقليل هشاشة األوضال ورسل خرائبألا البرنامجالذذائيم وعلح سبيل الم اع  يست دل  األمنوللف راا  

وأصررررقام المصررررلقة  من خالع شررررراهات ال بال  البرنامجاي عمليات ت ييل ورصررررد األمن الذذائي بالعات الفعليم وبم دور 

 م2ال ال  التأمير بصعرة إي ابية علح الممارسات  والسياسات  والسلعهيات التنظيمية لتق يل هدف التنمية المستدامة 

شررررهاا اي خمسرررة أنعال رئيسرررية من العالاات هي:  (50)باسرررتراتي يته للشرررراهة المؤسرررسرررية باالسرررترشررراد   البرنامجوين رو  -42

البناا  البرنامجالمعارد  وشرررهاا المعارف  وشرررهاا السررياسررات والقعهمة  وشرررهاا الدععة  وشرررهاا ال دراتم وسرريعاصررل 

األغذية وال راعة  والصندوط الدولي للتنمية ال راعية  علح شراهاته ال عية مع القكعمات األع اا  والبنك الدولي  ومنظمة 

  ووهاالت األمل المتقدة األخري  ومفعضرررررية األمل المتقدة لشرررررؤون الالجئينوبرنامج األمل المتقدة اانمائي  واليعنيسرررررف  

سيساند أي اً  البرنامجاإن  17مية المستدامة   والم تمعات المقليةم وللنألعن بااسألال اي تق يل هدف التنوالم تمع المدني

 ممن االضبالل بدور أنشال اي ضمان األمن الذذائي والتذذيةال بال ال ال  ما يُمّكنب  الشراهات التقّعلية

 األهداف االستراتيجية للبرنامج والنتائج االستراتيجية للبرنامج

 اإن له خمسة أهداف استراتي ية تتعلل بالعناصر التي يُعنح بألا ضمن هداي للبرنامجمع الذايتين االستراتي يتين  بما يتماشح -43

ة بين   وستعار الصلللبرنامجم وستؤور األهداف االستراتي ية ال مسة الترهي  البرام ي والتشذيلي 17و 2التنمية المستدامة 

لتنمية بال ألعد ال برية والعالمية عبر الذايات المعنية لألداي ا البرنامجالذايات االستراتي ية والنتائج االستراتي ية  التي تربال 

 م17و 2المستدامة 

                                                           
 مA/CONF.227/L.1م 2015يعليع/تمعد  16-13  خبة عمل أديل أبابا  أديل أبابا  التنميةالعمي ة ال تامية للمؤتمر الدولي ال الث لتمعيل  )49(

ف  )50( ( الشراهات بأنألا: "عالاات تعاونية بين جألات ااعلة تق ل B-WFP/EB.A/2014/5(" )2017-2014)للبرنامج استراتي ية الشراهة المؤسسية "تعرِّ

مع واستذالع معارد تكميلية من جميع األنعال  والعمل معا ببري ة شفااة ومتكاائة وتق ل اائدة متبادلة  وت اسل حصائل أا ل للسكان الذين ن دمألل  عن وريل: ج

و ااة أدةً بنفل ال در من الكفالم اور  والمسؤولية  والمساالةم وتق يل األهداف )سعاا أهداف الشراهة ال ماعية أو غايات الشرهاا األاراد( التي يتعذر تق ي ألا منفر

 الفعالية أو االبتكار  وحيث تكعن ال يمة المق  ة أهبر من تكاليف المعامالت المترتبة"م 
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 لبرنامجاتره  النتائج االستراتي ية علح است ابات وواليته التي تنعكل اي األهداف االستراتي ية   امجالبرنوتدعيماً ل درات  -44

لة علح هداي التنمية المسررررررتدامة  مإلح ما تقتاجه البلدان وواليته  البرنامجالمرتببين ب درات  17و 2هما أن هذل النتائج مقمَّ

المتعل ة بال  رراا علح ال عل ودعل الشررراهات من أجل التنمية المسررتدامةم ومن خالع هذا التقميل تَربال النتائج االسررتراتي ية 

بال ألعد العونية والعالمية ال اصرررة بأهداف التنمية المسرررتدامةم وسررريتل اياس النتائج االسرررتراتي ية  البرنامجالدعل الذي ي دمه 

ع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لذايات التنمية المستدامة ذات الصلة )انظر الملقل األوع( علح نقع ما من خال للبرنامج

 حددته ال معية العامة  وبالتالي اإن القكعمة العونية ستُ يسألا اي هل بلدم

س مجللبرناومن األهمية بمكان أن هذل النتائج االستراتي ية تسلال ال عا علح الم االت التي يمكن  -45 تناداً أن ي يف ايألا ايمة ا

إلح ما لديه من ادرات ووالية وخبرة تشذيلية  علح النقع العارد اي األهداف االستراتي يةم وال تشير هذل النتائج االستراتي ية 

ئج نتاي ت أن ي عد اي الم االت المقددة  أو أن لديه الدور ال يادي العالمي الرئيسرررررري ايألام وال تتصرررررررل ال البرنامجإلح أن 

تمي ل عن غيرل من الشررررررهاام وعلح العكل  األي تبرد ادرات  البرنامجاالسرررررتراتي ية بن او اعة متعارضرررررة أو بم ايا لدي 

اي المسررراعدة علح ال  ررراا  للبرنامجون او اعته اي المسررراهمة مع الشررررهاا اي ال ألعد العونية  واألدوار الم تلفة  البرنامج

 لسيااات الم تلفةم علح ال عل واي بناا ال درات اي ا

شبته يعتبر مألما جدا  حيث ت ر أهداف  البرنامجواألهل  اإن إدماج  -46 سين وتمكين المرأة اي جميع أعماله وأن للمساواة بين ال ن

مشررررارهة  البرنامجعديدة علح وجه التقديد بالمسرررراواة بين ال نسررررين وتمكين المرأة هأهداف وه  ا من القلم وسررررعف يكفل 

لح ادل المسرراواة اي تصررميل وتنفيذ ورصررد وت ييل البرامج والسررياسررات التي تُقدي تقعال اي العالاات بين النسرراا والرجاع ع

نف  اهتماما خاصا بت فيف ومنع الع البرنامجال نسين  هما يكفل أن يع د عمله صنع ال رار من ابل النساا والبناتم وسيألتل 

نل والممارسررررات ال ررررارة ضررررد النسرررراا والبناتم وإضررررااة إلح الت امه بما اي ذلك ال  رررراا علح التميي  ال ائل علح نعل ال 

علح إدماج شررررعاغل القماية اانسررررانية والمسرررراالة ت ال السرررركان  البرنامجبالمسرررراواة بين ال نسررررين وتمكين المرأة  سرررريعمل 

اي ذلك النسرررراا أو  المت ررررررين اي جميع أنشرررربتهم وسرررريعجه االهتمال إلح أوجه ال ررررعف المقددة لدي الفئات الم تلفة  بما

 الرجاع أو البنات أو األوالد أو المسنين أو المعااين أو غير ذلك من ائاتم

لبرنامج لالبارامترات والسرررريااات  بما اي ذلك الشررررراهات  التي سرررري عل ايه هل هدف اسررررتراتي ي وتُناا  اي الف رات التالية  -47

للبلدانم ونظراً ألنه لن يمكن تببيل هل األهداف االسررررتراتي ية البرنامج والنتائج االسررررتراتي ية ذات الصررررلة بتعجيه مسرررراعدة 

يرةم وستعكل ت ديل مساهمات هب البرنامجوالنتائج االستراتي ية اي جميع البلدان  تعضخ أي اً القاالت التي لن يُتعاع ايألا من 

ان اي وات ومك البرنامجأن ي دمألا  االحتياجات اي بلد معين أو منب ة معينة  وال يمة الم رررررااة التي يمكنالبرنامج أنشررررربة 

ع الشرررررررهاا علح تنفيذ البرامج التي تع د م اي تآدر البرنامجمقددين  وتعاجد ال ألات الفاعلة األخري وادراتألام وسرررررريعمل 

ادرات الم تمعات المقلية والبلدان علح إدارة الم اور الكامنة  وإن اذ األرواح وسرررررربل العي   وإنألاا ال علم وسرررررري تار 

األداة المناسررربة أو م ي اً من األدوات اسرررتناداً إلح تقليل دايل لالحتياجات والسررريااات  وتف ررريالت الناس  والذايات البرنامج 

 التشذيلية  والكفااة  واألدلة علح األمر المقتملم

 ماية إمكانية الحصول على األغذيةعن طريق ح: القضاء على الجوع 1الهدف االستراتيجي 

سيما الف راا وال عفاا  ال درة علح  الناس  وال جميع: تمتع هل ارد بال درة علح القصعع علح الذذاام امتالك 1النتي ة االستراتي ية 

 (م1-2)غاية التنمية المستدامة  2030القصعع علح غذاا هاف  ومذذ  ومأمعن ويلة السنة بقلعع عال 

ماية حصعع هل الناس  وخاصة األه ر ضعفا  علح ما يقتاجعن إليه من أغذية ال ألعد ال ماعية المبذولة لق البرنامجسيدعل  -48

عمل وسرررعف ي هااية  ومذذية  ومأمعنة من أجل الب اا والتمتع بقياة صرررقية ومنت ة  مع تع ي  النُظل العونية ادر المسرررتبالم

ضرررية األمل المتقدة لشرررؤون الالجئين  علح هذا الألدف االسرررتراتي ي وهذل النتي ة االسرررتراتي ية اي شرررراهة مع مفع البرنامج

ومكتت تنسررريل الشرررؤون اانسرررانية  والبنك الدولي  ومنظمة األغذية وال راعة  واليعنيسرررف  وبرنامج األمل المتقدة اانمائي  

ن ووالصندوط الدولي للتنمية ال راعية  ضمن غيرهل من الشرهاام واي العمليات اانسانية  يشتمل الشرهاا الرئيسيعن اإخر

ين والشرهاا الدوليين والعونيعلح الل نة الدولية للصليت األحمر  واالتقاد الدولي ل معيات الصليت األحمر والألالع األحمر  

 ممن الم تمع المدني
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  اي حاالت الن اعات  والكعاري الببيعية  وحاالت البعارى  البرنامجتكفل عمليات ااغامة اانسررررررانية التي ينفذها

األخري  إن اذ األرواح وسررربل العي  من خالع ضرررمان القصرررعع علح الذذاا المأمعن  والمذذي  والكااي  وذلك اي 

 مامجللبرنظل ظروف عسيرة وخبرة اي غالت األحيانم وتعتبر االست ابة حست القاجة من بين الكفااات األساسية 

 ساند وإل شرة حيث تدعع القاجة اإن من ال روري للذاية أن ي تع ي   البلدان اي البرنامجح جانت تنفيذ العمليات المبا

ادراتألا المتعل ة بالقد من م اور الكعاري  والعااية منألا  واالسرررتعداد واالسرررت ابة لألا  بذية ضرررمان القصرررعع علح 

 ميع األوااتمالذذاا الكااي والتذذوي والمأمعن ل ميع الناس اي ج

  بأن العصررررعع إلح الذذاا المأمعن  والمذذي  والكااي يشرررركل مشرررركلة رئيسررررية بالنسرررربة لمعظل  البرنامجوإدراهاً من

ال ائعين اي العالل  اإنه سررررريعاصرررررل دعل شررررربكات األمان ذات الصرررررلة بال  ررررراا علح ال عل  م ل برامج العجبات 

 قصعع وتع د التذذية وسبل هست العي  وإنشاا األصععمالمدرسية  وشبكات األمان اانتاجية التي تقمي ال

  وباالسرررررتفادة مما لديه من دراية واسرررررعة علح المسرررررتعي العالمي اي دعل الم ببات الم تلفة للقماية االجتماعية اي

صعع قعلح تع ي  ادرات البلدان لتعاير تدابير القماية االجتماعية  التي تقمي ال البرنامججميع أنقاا العالل  سيعمل 

 علح أغذية هااية ومذذية ومأمعنة لل ميعم

  تقعيالت معارد غير مشرووة  1وستت من األنشبة المصممة والمنفذة مع الشرهاا نقع بلع  النتي ة االستراتي ية

من أجل دعل القصررررعع علح الذذاا  وإنشرررراا األصررررعع ودعل سرررربل العي   والعجبات المدرسررررية  وتع ي  ال درات 

 ل درات المؤسسية  واالستعداد للبعارىمالفردية  وتع ي  ا

  تتعاار ايألا بدائل ت ارية م دية  وشرراملة لل ميع  ومأمعنة  ومعمعاة من أجل اي السرريااات التي   البرنامجوسرري ري

ل اع أا ررررامعالتي لديألا فاعلة ال ألات تلك األنشرررربة وسرررريدعل اللت ييماً لالحتياجات تقسررررين القصررررعع علح الذذاا  

مان حصعع ال ميع علح غذاا تذذوي ويلة السنة  أو حي ما تكعن سبل العي  لسكان معينين مست رة للمساهمة اي ض

 وم  يةم

 : تحسين التغذية2الهدف االستراتيجي 

  وأن يتل تق يل الذايات 2030: أاّل يعاني أحد من سرررررعا التذذيةم أاّل يعاني أحد من سرررررعا التذذية بقلعع عال 2النتي ة االسرررررتراتي ية 

 (م2-2)غاية التنمية المستدامة  2025المتفل عليألا دوليًا بشأن ت  ل وه اع األوفاع بقلعع عال 

ال ألعد المشترهة وال ماعية التي تعتبر أساسية لل  اا علح جميع أشكاع سعا التذذية  هما سيدعل القكعمات  البرنامج سيدعل -49

لتع ي  ال درات العونية اي أنشررررربة التذذية المتعددة ال باعاتم هما سررررريع د الشرررررراهات وغير ذلك من ال ألات الفاعلة علح 

ميدان القعهمة ال اصررررة بالتذذية واالسررررت مار اي العمل علح  مسررررتعي ال باعين العال وال ال  وسرررريعاصررررل االن راو اي

المستعي ال بري من خالع منصات يتعدد ايألا أصقام المصلقة  من ابيل ل نة األمل المتقدة الدائمة المعنية بالتذذية  ول نة 

ألوفاع )ريت (م وسرررررريعمل األمن الذذائي العالمي  وحرهة تع ي  التذذية  ومبادرة ال  رررررراا علح ال عل ون ص التذذية بين ا

علح هذا الألدف االستراتي ي وهذل النتي ة االستراتي ية بالشراهة مع اليعنيسف  ومنظمة الصقة العالمية  وبرنامج  البرنامج

األمل المتقدة المشرررررترك المعني بفيروس ن ص المناعة البشررررررية/اايدد  ومفعضرررررية األمل المتقدة لشرررررؤون الالجئين  والبنك 

ظمة األغذية وال راعة  والصرررررندوط الدولي للتنمية ال راعية  وغير ذلكم واي عملياته اانسرررررانية  سرررررعف يعمل الدولي  ومن

من خالع آليات التنسررررريل ذات الصرررررلة من ابيل م مععة التذذية التابعة لل نة الدائمة المشرررررترهة بين العهاالت  ومع  البرنامج

 مالشرهاا الدوليعن والعونيعن من الم تمع المدنيالشرهاا  بما اي ذلك 

 سرريما اي السرريااات التي تشررتد ايألا األعباا أو الم اور  عنصررراً  تشرركل المسرراعدة اي ال  رراا علح سررعا التذذية  وال

اسرررتمرار ال عل وعدل م وي لِّف سرررعا التذذية أمراً هائالً علح التنمية البشررررية  ويسرررألل اي البرنامجمقعرياً اي عمل 

 المساواة من خالع حل ة ال عل المتعارمة بين األجياعم
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  ادرات البلدان المتعل ة بالنألج التذذوية الم صعصة التي ت دل خدمات التذذية الممتادة لمعال ة سعا  البرنامجوسيدعل

الترهي  علح تيسرررير العصرررعع إلح علح النألج العاائي إداا سرررعا التذذية  مع  البرنامجالتذذية والعااية منهم وسررريؤهد 

 النظل الذذائية المذذية التي تقتاجألا الم مععات ال عيفة  والمساعدة علح تعاير األسل الالدمة للتنمية المستدامةم

  من هل مسرراعداته وأنشرربته لتنفيذ حصررائل تذذوية مقسررنة وذلك من خالع ت عية النأُلج المراعية  البرنامجوسرريسررتفيد

من ابيل تع ي  نظل القماية  –العمل مع الشرررررهاا باسررررت دال النألُج المكملة اي م تلف ال باعات  للتذذية  ومن خالع

  االجتماعية  وتع ي  ال درات ووضررع تشررريعات داعمة ل يادة المبلت العال وال ال للقصررعع علح األغذية الم عاة

دة إنتاجية أصررقام القيادات الصررذيرة    وبناا ال درة علح الصررمعد وتقسررين الصررقة والتعليل  ودياحي ما يل ل ذلك

 والقد من خسائر ما بعد القصاد  وضمان الصرف الصقي والنظااة الصقيةم

  البرنامجواعتراااً بأن العضررررع التذذوي يقدد الععامل المتعددة ال باعات والشرررراملة ويتقدد بألا علح حد سررررعاا  اإن 

ذية بعدل المسررراواة بين ال نسرررين  واالات ار إلح تمكين المرأة سررريصرررمل البرامج انبالااً من األل واضرررخ لكيفية تأمر التذ

 وغير ذلك من مقرهات سعا التذذية المشترهة بين ال باعاتم

  العالج التذذوي  والعااية من  2وسررتت ررمن األنشرربة المصررممة والمنفذة مع الشرررهاا نقع بلع  النتي ة االسررتراتي ية

ن أجل دعل القصررررعع علح الذذاا  والعجبات المدرسررررية  وتع ي  سررررعا التذذية  وتقعيالت معارد غير مشرررررووة م

 ال درات الفردية  وتع ي  ال درات المؤسسيةم

  الم مععات السررركانية ال رررعيفة  باحتياجاتالنظل الذذائية التي تفي  تعارعلح ضرررمان  البرنامجوسرررتره  مسررراهمات

ره  األنشررربة علح تقسرررين القصرررعع علح المسرررتألداة  وضرررمان التمكن من القصرررعع عليألا واسرررتألالهألا اعالم وسرررت

تكميالً ألعماع ال ألات الفاعلة األخري التي تره  إنتاج األغذية وأعماع المنظمات التي لديألا واليات  المذذيةاألغذية 

ية للعمل الفرل السياا البرنامجالتي تقدد سعا التذذيةم وسيلتمل  ةوادرات مت صصة لمعال ة العناصر غير الذذائي

للنظل الذذائية الصقية  والمعاامة مع االستراتي يات  البرامج  وت ديل الدعل التكميلي استألدافاا علح تعديل مع الشره

العونية للتذذية  وسررتتشررارك برام ه اي المعااع مع الشرررهاا للتصرردي للمقرهات المتعددة ال باعات لسررعا التذذيةم 

 هذل األنشبة عندما ال تتعار لدي الم مععات ال عيفة نظل غذائية تفي باحتياجاتألا التذذويةم البرنامجوسينفذ 

 : تحقيق األمن الغذائي3الهدف االستراتيجي 

: تقسين األمن الذذائي والتذذية ألصقام القيادات الصذيرةم أن تكعن لدي أصقام القيادات الصذيرة بقلعع 3النتي ة االستراتي ية 

   بمرررا يررردعل تقسررررررين األمن الذرررذائي والتذرررذيرررة2015دخعع أعلح واررردرة إنتررراجيرررة أهبر ممرررا هرررانرررت عليررره عرررال  2030عرررال 

 (م3-2)غاية التنمية المستدامة 

 و

مسررتدامة وأن تَسررت دل ممارسررات  2030: أن تكعن النظل الذذائية مسررتدامةم أن تكعن النظل الذذائية بقلعع عال 4النتي ة االسررتراتي ية 

تسررراعد علح القفاظ علح النظل اايكعلعجية  وت عية ال درات علح التكيف مع تذير المناد  واألحعاع الب سرررية ال اسرررية   الصرررمعد التي

 (م4-2والكعاري  وتقسين نععية األراضي والتربة تدري يا )غاية التنمية المستدامة 

 ر األهوأسرررهل يشرركلعن جانباً هبيراً من السرركان ن أصررقام القيادات الصررذيرة عالم ارعللمشررارهةم ا سررببانالبرنامج  لدي -50

احتياجاتألل المباشرررةم  2و 1الذين يعالج الألداان االسررتراتي يان  معاناة من انعدال األمن الذذائي وشررريقة هبيرة من المسررتفيدين

ة وصرررعع أصرررقام أن يسرررت دل اعته الشررررائية الكبيرة وخبرته العاسرررعة اي العمل علح دياد (51)للبرنامجإضرررااة لذلك  يمكن 

م ومن خالع العمل مع علح المنظمة هكلتعميل التعلل وأا ل الممارسات القيادات الصذيرة إلح األسعاط مباشرة ومن خالع 

بذع هذل ال ألعد  سررعياً إلح راع  البرنامجوغيرهما  سرريعاصررل منظمة األغذية وال راعة والدولي للتنمية ال راعية  الصررندوط

لمعال ة ال عل من جانت البلت اي النظل الذذائيةم  وتنمية ال درات المؤسسيةالععي وتقفي  إصالح السياسات  واالبتكارات 

                                                           
 2011-2008( وال بتين االستراتي يتين للفترة C‐WFP/EB.1/2006/5ب صعل شراا األغذية من البلدان النامية ) 2006استناداً إلح سياسة عال  (51)

 م2017-2014و
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بلت ذذائية  يمكن لومن خالع العمل عند ن بة الت اوع بين األسرررعاط الت ارية لمغذية والفائدة العامة التي ت دمألا المسررراعدة ال

ي المسررراهمة اعلح األغذية وخدمات النظل الذذائية أن يكعن اعة مباشررررة وغير مباشررررة لتع ي  أداا النظل الذذائية  والبرنامج 

ونظراً ألن  النمع ال راعي الشررررامل لل ميع  والتقعع االجتماعي واالاتصررررادي المسررررتدامين واألمن الذذائي العاسررررع النباطم

أصررررررقام القيادات  ين منمن األغذية المتعارة اي األسررررررعاط المقلية اي ه ير من البلدان يأتي من م ارع ال انت األعظل

ساً  من البرنامجالصذيرة  اإن تأمير مشتريات  سا للشراهة مع القكعمات وال بال ال ال بذية  هذل األسعاط يمكن أن يشكل أ

تقفي  البرامج التي تسررررتند إلح البلت لتمكين أصررررقام القيادات الصررررذيرة من التعامل بصررررعرة مسررررتدامة ومدرة للربخ مع 

 ئجمتعل ة مباشرة بتق يل نتا البرنامج  ستكعن أنشبة 3واي إوار الألدف االستراتي ي  مالبرنامجاألسعاط المقلية بما يت اود 

 ماألمن الذذائي والتذذية

   ل درة سرربل العي  وبناا االترويج لوالم تمعات المقلية ضررعفا  وسرريسرراند الشرررهاا اي  الناسعلح أشررد  البرنامجسرريره

علح الصمعد المرتببة باألمن الذذائي والتذذية  والتكيف مع تذير المناد  وإدارة الم اور  وتع ي  استدامة وصمعد 

أن بشرر وال راعةمنظمة األغذية و ال راعيةالدولي للتنمية  الصررندوطالتعاون مع  البرنامجالنظل الذذائيةم وسرريعاصررل 

االسررررررتراتي يات المشررررررترهة والتنفيذ والدععة  بما اي ذلك اي الم االت المتعل ة بدعل جألعد البلدان من أجل اانتاج 

ألغذية مة امنظوالدولي للتنمية ال راعية   لصندوطلعلح ن او ال عة األساسية البرنامج الذذائي المستدال  وحيث يعتمد 

أي ررا علح هذا الألدف االسررتراتي ي وهذل النتائج االسررتراتي ية اي  البرنامجوسررعف يعمل  وجألات أخريموال راعة 

مكتت األمل شررررراهة مع برنامج األمل المتقدة اانمائي  ومفعضررررية األمل المتقدة لشررررؤون الالجئين  والبنك الدولي  و

لدعل البرامج وال دمات العونيةم وسرررعف  وغير ذلك من هيئات واالتقاد األاري ي  المتقدة للقد من م اور الكعاري

أي ا اي آليات التنسيل ذات الصلة م ل ل نة األمن الذذائي وشبكة معلعمات األمن الذذائيم ويشتمل  البرنامجيساهل 

 مالشرهاا الدوليين والعونيين من الم تمع المدنيالشرهاا الرئيسيعن اإخرون علح 

  وتتذير النظل الذذائية سررررررريعاً وبشرررررركل متعمل نتي ة ل عي م ل التمدين  وتذير النظل الذذائية للمسررررررتأللكين  وإدماج

سررالسررل التعريد نتي ة التذير التكنعلعجي ال ائل علح رأس الماع الك يف واالسررت دال العاسررع النباط لمجأل ة الرامية 

ذذائي مدمج اي تقعيالت أوسررررررع للمناول الريفية واالاتصررررررادات والعصررررررعع إلح اانترنتم هما أن تقعيل النظال ال

ع ماي تآدر البرنامج واي هل من السيااات اانسانية واانمائية  سيعمل  (52)األوسع  بما اي ذلك المناول الق ريةم

لذذائية نظل االشررررهاا علح تصرررميل وتنفيذ أنشررربة المسررراعدة الذذائية التي تعالج المشررراهل النظامية المت ذرة اي هذل ال

 التقعيلية  بألدف تعسيع نباط القد من ال عل اي عمليات التقعع الأليكلية والريفية األوسع نبااام

  وممة إارار بأن حاالت األدمات المتكررة التي تعي  ايألا الم تمعات المقلية المقرومة من األمن الذذائي اي بيئات

هي من بين التقديات الكبري التي تعاجه جألعد ال  رراا مت ررررة أو هشررة وتتعرن لمسررتعيات عالية من الصرردمات 

أدوات تقليلية لتيسير الفألل المتعدد ال باعات لم اور الكعاري وارل تع ي  سبل  البرنامجسيست دل وعلح ال علم 

وسررعف تسرراعد هذل العملية  م  بما يتماشررح مع أحكال القكعمةهسررت العي  والصررمعد أمال تذير المناد وتع ي  التذذية

التقليلية الشرررررهاا علح االن راو اي جألعد دكوبة لبناا ال درة علح الصررررمعد من أجل األمن الذذائي والتذذيةم هما أن 

األدوات المماملة سررررتسرررراعد الشرررررهاا علح دعل الم تمعات المقلية اي حاالت الن اعات والن وح الممتدة عن وريل 

 علح الصمعد من أجل تق يل األمن الذذائي والتذذيةمتعجيه ال ألعد لدعل ادرتألا 

  البعيلة اي السرررياط اانسررراني والسرررياط اانمائي عن ت ويدل بأوجه اعة اي دعل بناا ال درة  البرنامجوتم  رررت خبرة

جألة معامن م اور الكعاري و لقدال ألعد العونية ل البرنامج سرررريدعلوعلح الصررررمعد تق ي اً لممن الذذائي والتذذيةم 

التي تيسر تق يل هدف ال  اا علح ال عل  باست دال أدوات مبتكرة من علعل المناد والتمعيل لربال  آمار تذير المناد

نظل اانذار المبكر بآليات االسررررت ابة المبكرة  ومن خالع تنفيذ البرامج التي تنشررررا األصررررعع اانتاجية  وتع د إنتاج 

 ي يات سبل هست العي  وإعادة تأهيل المعارد الببيعيةماألغذية المتنععة تذذويا  وتنعيع استرات

                                                           
 (مسيصدر عما اريت: تع ي  التنمية الريفية الشاملة لل ميع )2016الصندوط الدولي للتنمية ال راعيةم ت رير التنمية الريفية لعال  (52)
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  ويعتبر النألعن بفرل التسعيل  واانتاجية  وسبل العي  المتعل ة بأصقام القيادات الصذيرة وسيلة اعية لتقسين

ح عل البرنامجوتع د برامج  ويعتبر تع ي  ال درات ادارة الم اور مسرررررررألة بالذة األهميةماألمن الذذائي والتذذيةم 

جانت البلت الرامية إلح تيسير وصعع أصقام القيادات الصذيرة إلح األسعاط ال راعية من أمر مشترياته وخبرته 

 بما يسررررألل اي بناا –وهذلك من أمر وخبرة المشررررترين اإخرين التابعين لل باعين العال وال ال  –اي هذل األسررررعاط 

تاج أغذية متنععة تذذ ية الصرررررررامدة  وإن ذذائ قام القيادات النظل ال وياً وت ألي ها  ونظل الت ميع المراعية ألصرررررر

صالخ  ستدامة الت ارية والمؤسسية ل شيال تنمية األسعاط الم الصذيرة  واادارة المقسنة لمرحلة ما بعد القصاد  وتن

 مأصقام القيادات الصذيرة

  وت عل م مععة من ال ألات الفاعلة بما ايألا الصررررررندوط الدولي للتنمية ال راعية ومنظمة األغذية وال راعة ب ررررررخ

اسرررت مارات هبيرة اي تع ي  ادرات القكعمات العونية وال ألات الفاعلة األخري الداعمة ل راعة أصرررقام القيادات 

دية دور عن وريل ضخ است مارات استراتي ية علح جانت البلت تأ البرنامجالصذيرة والنظل ال راعيةم وسيعاصل 

العونية والمقلية ذات الصررررررلة  ومنظمات الم ارعين  والمنظمات الم تمعية  هيانات الم تمع المدنيلتع ي  ادرات 

لذاتي ضرررررررد ال عل ولت لة هفاحألا ا ق يل هدف التنمية األخري  لمسررررررراعدة الم تمعات المقلية علح ايادة ومعاصرررررر

 م2 المستدامة

  تقعيالت غير مشرووة للمعارد  3وستت من األنشبة المصممة والمنفذة مع الشرهاا نقع بلع  النتي ة االستراتي ية

لدعل القصعع علح الذذاا  وإنشاا أصعع ودعل سبل العي   وتع ي  ال درات الفردية  وتع ي  ال درات المؤسسية  

 4ألصررقام القيادات الصررذيرةم هما سررتت ررمن األنشرربة نقع بلع  النتي ة االسررتراتي ية  ودعل األسررعاط ال راعية

مشرووة للمعارد لدعل القصعع علح الذذاا  والتكيف مع تذيرات المناد وإدارة الم اور  و تقعيالت غير مشرووة

 سبل العي موتع ي  ال درات الفردية  وتع ي  ال درات المؤسسية وادرات السعط  وإنشاا أصعع ودعل 

  اي هذا الألدف االسررتراتي ي وهاتين النتي تين االسررتراتي يتين سررتنشررأ من تعجأله علح  البرنامجونظراً ألن مسرراهمات

علح تقسررين ال عانت المتعل ة ب انت البلت للنظل الذذائية معال ة ال يعد علح  البرنامججانت البلت  سررتره  أنشرربة 

جانت البلت بشأن إنتاجية أصقام القيادات الصذيرة ونمع الدخلم وسيتل إرساا شراهات استراتي ية وتشذيلية مع 

اي  د علح سررررربيل الم اعوهاالت وجألات ااعلة ذات ادرات تكميلية لتنشررررريال اانتاجية المتعل ة ب انت العرن  هما ير

 م5-2التنمية المستدامة  هدف

 : دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة4الهدف االستراتيجي 

: امتالك البلدان ل درات مع دة علح تق يل أهداف التنمية المستدامةم يعمل الدعل الدولي لت عية ال درات  بما اي 5النتي ة االستراتي ية 

التعاون ايما بين بلدان ال نعم والتعاون ال المي  علح تعاير ال دمات المشررترهة  وتقسررين تنفيذ ال بال العونية لتق يل ذلك من خالع 

جميع أهداف التنمية المسررررتدامة  وخاصررررة من خالع م يد من ن ل التكنعلعجيا  واالبتكار  وتقسررررين جمع البيانات وجعدتألا  وت اسررررل 

 (م9-17ة المعراة )غاية التنمية المستدام

: اتسرراط سررياسررات دعل التنمية المسررتدامةم أن تكعن السررياسررات ال اصررة بال  رراا علح ال عل وترويج التنمية 6االسررتراتي ية  والنتي ة

 (م14-17المستدامة متس ة وداعمة لل ألعد ال ماعية من أجل التنمية المستدامة اي هل أبعادها )غاية التنمية المستدامة 

وتقليالته إلح أن ال درات المادية والت نية والتنظيمية والمؤسرررسرررية لتقسرررين األمن الذذائي والتذذية اي  البرنامجتشرررير ت ربة  -51

السررررريااات اانسرررررانية واانمائية ال تتعاار اي ه ير من األحيان علح الصرررررعيدين العوني ودون العونيم وه يراً ما تكعن هناك 

الالدمة اجراا ااصررررالح السررررياسرررراتي والمؤسررررسرررري  بما اي ذلك جمع أصررررقام المصررررلقة ا عات اي المألارات وال درات 

 هناك حاجة ملقة إلح تنمية ال درات لتع ي البرنامج، المتعددين والتنسرررررريل بينأللم واي العديد من السرررررريااات التي يعمل ايألا 

ي تعكل احتياجات أصررقام المصررلقة المتعددين ال عدة الت نية واألداا التنظيمي  ه  ا من جألعد ااصررالح ذات األولعية الت

وتبلعاتأللم وبااضرررررااة إلح ت ديل دعل مقدد لتع ي  ال درات اي إوار األهداف االسرررررتراتي ية والنتائج االسرررررتراتي ية العاردة 

شراهات المسؤولة وال اضعة للمساالة من أجل تع ي  ال درات ال برية  وضمان ا البرنامجأعالل  اإن  سر ال سسعف يي اط ت
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السررياسررات وااجرااات  والتشرر يع علح مشررارهة أصررقام المصررلقة المتعددين اي التنفيذ  ويع د من االبتكار لتق يل جميع 

 أهداف التنمية المستدامةم

  علح تع ي  ال درات وييسرررر الدعل اي هذا الم اع للقكعمات اي تنفيذ خبة ال  ررراا علح ال عل  البرنامجسررريسررراعد

لصررررررلة المتعل ة بأهداف التنمية المسررررررتدامة  بما اي ذلك من خالع دعل التعاون ايما بين بلدان وال بال العونية ذات ا

علح ال باعات التي يتمتع ايألا بكفااات  البرنامجال نعم والتعاون ال المي  وتعاير ال دمات المشررررررترهةم وسرررررريره  

 اي خببه البرنامجوال ما يقددل أسرراسررية يعترف بألا أصررقام المصررلقة العونيعن والشرررهاا اي السررياط ال بري  

 االستراتي ية ال بريةم

  علح  ةال ائم اتلتع ي  ال رار وغيرها من ال ألات  حسررت االات رراا األغذية وال راعة منظمة مع  البرنامجوسرريعمل

جراا ت ييمات وتقليالت الالدمة االعونية واااليمية  ةمن خالع تع ي  ال در وياألمن الذذائي والتذذ بشررررررأناألدلة 

األمن إحصااات ومعلعمات ومعايير بشأن مرجعية عالمية  وللعمل ه ألاتوذات صلة واي العات المناست   ةمعمعا

: بع مكملة لبع رررألا الأربع رهائ   ت ع تقتمن خالع تنفيذ األنشررربة التي  الركيةم وسررريتل تق يل ويالذذائي والتذذ

المعايير واألساليت  (2اي البلدان األع اا   وياألمن الذذائي والتذذالمتعل ة بتنمية ال درات لدعل نظل المعلعمات  (1

 األمن الذذائي والتذذية وت ييماتالرصرررررد  (3  وياألمن الذذائي والتذذالمتعل ة بنظل المعلعمات ال اصرررررة بواألدوات 

تنفيذ سرررررريره  م و(عامة عالميةسررررررلع ) ويألمن الذذائي والتذذمعلعمات وتقليالت اإحصرررررررااات و (4  داخل البلد

والريادةم هما تل تقديد اإليات المتعل ة بالتعاون وتقسرررين االتصررراع  عونيةالملكية علح ال (53)مشرررترهةالسرررتراتي ية اال

جملة أمعر من بينألا القاجة إلح وضرررررع ال رررررعا علح لالسرررررتراتي ية  وبناا الشرررررراهاتم وتسرررررلال المبادى التعجيألية

أولعية عالية ل رررررمان التكامل مع  عبحوسرررررتُ مره  عمليات الت بيال وصرررررنع ال رارم  ايبشررررركل منأل ي القكعمات 

 والأليئات والم تمع المدني   والمؤسررسررات اااليمية  سررياسررات وممارسررات الشرررهاا  بما اي ذلك القكعمات العونية

 األهاديميةم

  من أهداف التنمية  2بنشرررراو اي القعارات المتعل ة باألهداف والذاية المدرجة اي إوار الألدف البرنامج وسرررريشررررارك

المسررتدامة علح المسررتعيين ال بري واااليمي  وسرريسرراهل ايألا  بما اي ذلك الم االت األسرراسررية المتعل ة بالسررياسررات 

من ابيل تلك المتعل ة بالتعليل  أو ال  ررررررراا علح  وبالروابال البرام ية بين ذلك الألدف وغيرل من األهداف األخري 

 الف ر  أو تذير المناد  أو السالل والعدالة  أو الصقة  أو المساواة بين ال نسينم

  تع ي  ال درات المؤسررسررية   5وسررتت ررمن األنشرربة المصررممة والمنفذة مع الشرررهاا نقع بلع  النتي ة االسررتراتي ية

أما األنشررربة نقع بلع  النتي ة  ملالحتياجاتوالت ييمات المشرررترهة الرصرررد تقليل ووخدمات ومنصرررات مشرررترهة  وال

 موالت ييمات المشترهة لالحتياجاتتقليل والرصد استت من تع ي  ال درات المؤسسية  وال 6االستراتي ية 

  ين حيث تي يتاالسترا ونتي تيهأن يؤدي دوراً مقدوداً اي العمل نقع بلع  هذا الألدف االستراتي ي  البرنامجويتصعر

تتبعر ال درات الت نية والتنظيمية والمؤسررسررية وتُرسررح الشررراهات  وتؤدي أور السررياسررات إلح تع ي  اعالية تصررميل 

 األمن الذذائي والتدخالت التذذوية وتنفيذها والتنسيل بينألا اي السيااات اانسانية واانمائيةم

                                                           
(53) B-WFP/EB.2/2011/12 
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 داف التنمية المستدامة: إرساء الشراكات لتحقيق نتائج أه5الهدف االستراتيجي 

ن البلدان النامية  بف ررررررل المعارد 7النتي ة االسررررررتراتي ية  : امتالك البلدان النامية لبائفة من المعارد المالية لالسررررررت مار اانمائيم تمكه

)غاية التنمية المالية ااضررررااية المتاحة من مصررررادر متعددة  من االن راو اي عمل متسررررل ومبرد لتق يل أهداف التنمية المسررررتدامة 

 (م3-17المستدامة 

 و

د الدعل الم دل من الشررررراهة العالمية ل ألعد البلدان الرامية إلح 8النتي ة االسررررتراتي ية  : ااتسررررال المعارف وال برات والتكنعلعجيا يع ِّ

لمشترهة هائه  بتعاير ال دمات ا  است ابة للقاالت اانسانية وغيرها أو تلبية لدععة شرالبرنامجتق يل أهداف التنمية المستدامةم ي عل 

وبتعبئة وااتسرررررررال المعارف وال برات والتكنعلعجيا والمعارد المالية  بما اي ذلك من خالع التعاون ايما بين بلدان ال نعم والتعاون 

 (م16-17ال المي )غاية التنمية المستدامة 

نداي للقد من أخبار الكعاري  وخبة عمل أديل أ2030تشرررررردد الت امات ال عماا العالميين اي خبة عال  -52   بابا  وإوار سررررررل

علح األهمية ال صررررعي لمدوار المقسررررنة للقكعمات وال ألات الفاعلة العونية  العالمية للعمل اانسرررراني ال مةهذلك مداوالت و

والمقلية األخري اي تمعيل مبادرات التنمية واالسررررتعداد واالسررررت ابة واانعا  اي العمل اانسررررانيم وتعاجه البلدان تقديات 

اي إرسررراا شرررراهات اعالة مع ال باعين نامج للبرمع دة اي إي اد ال عدة والكمية المبلعبة من االسرررت ماراتم وال برة البعيلة 

أن  يمكن –بما اي ذلك االبتكارات التكنعلعجية والمؤسررررسررررية  –العال وال ال من أجل تمعيل األنشرررربة اانسررررانية واانمائية 

اعدة بتعصرررريل المسرررر البرنامجت رررريف ايمة إلح ال ألعد ال برية الالدمة لبناا التقالفات المبلعبة لالسررررت مار والعملم وي عل 

الذذائية من أجل إن اذ األرواح اي حاالت البعارى وال  رررراا علح ال عل بكل أشرررركاله  مسررررتفيداً من ادرات سررررلسررررلة اامداد 

مات ه يراً بعصفه ال يار المف ل لت ديل خد البرنامجال اصة به واعته الشرائية لتع ي  األسعاط وال درات العونيةم هما يعمل 

شرهاا اي العمل اانساني واانمائي  ويست دل خبراته اي سالسل اامداد اي ت بيال البرائل  سالسل اامداد للقكعمات وال

وت ميع البلت  وتعظيل الشرررررربكات والتعاادات االبتكارية لت ديل الم يد بمعارد أال مع القفاظ علح المعمعاية  وهفااة التكلفة  

سررل اامداد وخدمات ومنصررات مشررترهة أخري  وتقسررين ت ديل خدمات سررال البرنامجوسرررعة القرهة  وال عدةم وسرريعاصررل 

إمكانية القصعع علح المعارد  وال برات  والمعارف والعصعع إلح الشبكات لدعل جألعد أصقام المصلقة اي تق يل جميع 

 أهداف التنمية المستدامةم

  مات باط واالسررررت ابة لمداي ادرته علح ال يال بسرررررعة بتعسرررريع الن البرنامجتتم ل إحدي ن او ال عة الرئيسررررية لدي

المع دة السررريعة التذير  من خالع عمليات هبيرة اي م االت اللعجسررتيات  وسررالسررل اامداد  واالتصرراالتم وتتسررل 

من خالع هذل العمليات بأهمية بالذة اي دعل ال ألعد ال برية  واااليمية   البرنامجال دمات المشررررررترهة التي يعارها 

تعاير ال دمات ذات ال عدة الرايعة والتعايت القسرررن  البرنامجات اانسرررانيةم وسررريعاصرررل والعالمية لالسرررت ابة لمدم

ت واالتصرراالللقكعمات وشرررهاا العمل اانسرراني اي م اع االسررتعداد للبعارى باعتبارل اائد م مععتي اللعجسررتيات 

لدائمة المشررررررترهة بين العهاالت اي حاالت البعارى تابعتين لل نة ا ت األمل المتقدة للن ل ال عي   وهمدير ل دماال

للمساعدة اانسانية ومستعدل األمل المتقدة لالست ابة للقاالت اانسانية  ومن خالع تعاير القلعع الألندسية المستدامة 

 لالحتياجات اانسانيةم

  ويصرر ل منصررات تسررليل مشررترهة للتقعيالت ال ائمة علح الن د  وادرات المشررتريات المقلية   البرنامجوسرريسررتقدي

والمبادرات المماملة التي تدعل تنفيذ القكعمات وشررررهاا األمل المتقدة وأصرررقام المصرررلقة اإخرين ألهداف التنمية 

ل ائمة منصات للتسليل لتعاير التقعيالت ااعالً من  البرنامجالمستدامةم وتساند منصات التسليل المشترهة ما يعجد لدي 

مسرررتفيدينم التي تسرررتألدف نفل ال وتقسرررين هفااة التكلفة اي المبادرات المتعددة للتقعيالت ال ائمة علح الن د علح الن د

  ممعماً عوهي تبسال العمليات  وت لل من إمكانية االددواج واالحتياع وإسااة االست دال  وتقسن آليات التق ل والرصد 

  التدابير ال ائمة علح الشراهات لمعاصلة االبتكار والتعلل بذية معال ة التقديات المتعددة التي تعاجه  البرنامجوسيساند

التنمية المستدامة  بما اي ذلك من خالع التعاون ايما بين بلدان ال نعم والتعاون ال المي  مما ي اعف تأمير ح عرل 
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لقصعع علح المعارد  وال برات  والمعارف  والشبكات التي تعتبر أساسية اي ويتيخ التعاون ا بلدام 80اي أه ر من 

البلدان اي تعبئة معارد مت ايدة   البرنامج  سررررريسررررراند 2030ولتيسرررررير تنفيذ خبة تق يل أهداف التنمية المسرررررتدامةم 

 ومبردة  ومرنة  بما اي ذلك من خالع عالاات الشراهة بين ال باعين العال وال الم

  هأحد هبار المشررترين اي األسررعاط للمنت ات الذذائية وخدمات النظل الذذائية تعار له معراة واسررعة البرنامج إن خبرة

بالظروف والفرل والتقديات اي األسعاط لم مععة من المنت ات وال دمات المالية  بما اي ذلك االئتمان  والتأمين  

بتعميل هذل الم مععة من البرنامج الت الن دية اي حااظة والصررررررف األجنبيم وي عل الدور اإخذ اي االددياد للتقعي

عير اي تب البرنامجالمألارات وال دراتم هما يسعح عدد مت ايد من البلدان والكيانات اااليمية إلح القصعع علح دعل 

ية والتذذأدوات مالية ابتكارية من أجل تقسرررين ال درة علح الصرررمعد  وتعميل الشرررمعع المالي  وترويج األمن الذذائي 

ن االست ابة لألذل البلبات  م البرنامجالمقسنة علح المستعيات األسرية والم تمعية والعونية واااليميةم وسيعاصل 

خالع الترهي  علح تقسرررين ال درات لإلدارة الفعالة للم اور واالسرررتعداد علح مسرررتعيات متعددة من الت ميعم وتشرررمل 

بادرة التأمين المشررررررترك لعهالة ال درة األاري ية علح معاجألة الم اور التي لم البرنامجاألم لة علح هذل ال ألعد دعل 

أول ألا االتقاد األاري ي التي تألدف إلح تقسين االست ابات القالية لقاالت وعارى األمن الذذائي المتعل ة بالمناد من 

ادارة الشررراملة للم اور التابع خالع ت ويد البلدان األع ررراا بالتمعيل السرررريع اي حالة واعل هعاري وبيعية  ونألج ا

التي تسررررراعد الم تمعات المقلية اي أن تكعن أه ر ادرة علح الصرررررمعد اي معاجألة ت لبات  الصرررررمعد الريفي لمبادرة

شاا األصعع   ستراتي يات ادارة الم اور: تقسين إدارة المعارد من خالع إن وصدمات المناد من خالع دمج أربع ا

   واالئتمان الصذير  والمدخراتموالتأمين  وتنعيع سبل العي

  التكيف مع تذير المناد وإدارة  7وسرتت رمن األنشربة المصرممة والمنفذة مع الشررهاا نقع بلع  النتي ة االسرتراتي ية

ع  أما األنشرربة نقع بل موالت ييمات المشررترهة لالحتياجاتالم اور  وتع ي  ال درات المؤسررسررية  والتقليل  والرصررد 

تقليل والرصررد اسررتشررمل تع ي  ال درات المؤسررسررية  وت ديل خدمات ومنصررات مشررترهة  وال 8ي ية النتي ة االسررترات

 موالت ييل

  تتعاار ايألا بدائل ت ارية م دية  وشاملة لل ميع  ومأمعنة  ومعمعاة هذل األنشبة اي السيااات التي البرنامج ولن ينفذ

ل رررمان القصرررعع علح م مععة من المعارد المالية من أو حينما تتمتع جألات ااعلة أخري بمعاع أا رررل للمسررراهمة 

أجل تنفيذ اسررررررت مارات إنمائية  خاصررررررة اي البلدان النامية  وت اسررررررل المعارف وال برات والتكنعلعجيا  وتع ي  دعل 

 الشراهات العالمية لألذل البلدان اي تق يل أهداف التنمية المستدامةم

 الحصائل االستراتيجية للبرنامج

سياط من المنتظر أ -53 ست مع ال ستدامة المقددة وونياً هي الذايات العالمية لتلك األهداف اي صيذة تتنا ن تكعن غايات التنمية الم

يسرررألل اي سررر البرنامج  ومع مراعاة السررريااات واألولعيات المقلية اإن للبرنامجالمقليم وباالسرررترشررراد بالنتائج االسرررتراتي ية 

 والمتعل ة بكل نتي ة من للبرنامجة من خالع م مععة من القصررررائل االسررررتراتي ية الذايات العونية ألهداف التنمية المسررررتدام

ي تقدد الم مععات والت البرنامجالنتائج التي تسألل ايألا مساعدة للبرنامج النتائج االستراتي يةم وتعكل القصائل االستراتي ية 

تعبي  اتي ية نتائج استراتي ية أعيدت صياغتألا بقيثالسكانية والمؤسسات والنظل المستألداة بالدعلم وتعتبر القصائل االستر

أهداف  غاياتللبرنامج م يداً من الترهي  علح السررريااات المقلية ومن االرتباو بألام وتعكل صررريذة القصرررائل االسرررتراتي ية 

تقدةم ألمل المعلح تق ي ألا مع الشررررهاا العونيين ووهاالت ا البرنامجالتنمية المسرررتدامة علح المسرررتعي العوني التي سررريعمل 

م وسعف تتل صياغة القصائل 17و 2وسيتل اياس تق يل هذل األهداف بالمؤشرات العونية المرتببة بألداي التنمية المستدامة 

ست دال صيذة مرتببة بالقصائل  سياط االحتياجات واألولعيات المقلية  با االستراتي ية علح المستعي ال بري وتعضع اي 

 المتقدة ال بريم االستراتي ية لفريل األمل 

اإمار ال صررريرة األجل والمتعسررربة األجل التي تسررراهل اي تق يل الذايات العونية  للبرنامجوتتناوع القصرررائل االسرررتراتي ية  -54

ستدامة والنتائج االستراتي ية  ست للبرنامجم وتتقدي القصائل االستراتي ية للبرنامجألهداف التنمية الم سي الناس من  فيدعمن 

ئل البرناامجوالم راع ال ذرااي  والنتي رة المراد بلعغألرا  وااورار ال مني المتعاع لتردخرل   أو الكيرانرات م وتتعاال القصرررررررا
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مع ائات القصائل االستراتي ية المعحدة المدرجة اي إوار النتائج التي صيذت علح المستعي ال بري  للبرنامجاالستراتي ية 

 المؤسسيةم 

ونظراً ألن القصررائل االسررتراتي ية تعكل حالة البلد المعين ودينامياته  اإنه يل ل أن تكعن مالئمة للسررياط ال بري وأن تتناغل  -55

هاملة مع األولعيات واألهداف العونيةم وتتباين مع ال ألات الفاعلة علح المسررررتعيين العوني ودون العوني وأن تظألر معاامة 

إحدي  بتق يل ارادي القصرررائل االسرررتراتي ية بين البلدان من حيث الترهي  والصررريذة  غير أنألا جميعاً تظألر صرررلة واضرررقة

ية بمكان أن مةم ومن األهم تدا ية المسرررررر ية ألهداف التنم يات العون ذا ئل  البرنامج ال ال يسررررررتبيع أن يق ل بمفردل القصرررررررا

االسرررتراتي ية  اتق ي ألا يتبلت تع ي  ال ألعد المنسررر ة والمتسررر ة التي ي عدها أصرررقام المصرررلقة القكعميعن وتشرررمل جميع 

  ماي منظعمة األمل المتقدة اانمائية ي  بما اي ذلك العهاالت التي تت ذ من روما م راً لألا والكيانات األخرالشرهاا

بالذايات العونية ألهداف التنمية المسررتدامة ضررمن إوار متين للنتائج بما يتماشررح مع  للبرنامجاالسررتراتي ية  ال القصررائلترتبو -56

ويستند  (54)وارارات الم لل االاتصادي واالجتماعيم االستعران الشامل للسياسات الذي ي ري هل أربع سنعاتتعصيات 

  والتي تعضررخ هيفية تق يل المسررتعي المؤمر للذايات االسررتراتي ية 1 إلح سررلسررلة النتائج العاردة اي الشرركل إوار النتائج هذا

واألهداف االستراتي ية ذات الصلة من خالع النتائج االستراتي ية التي ستعضع علح المستعي ال بري من خالع م مععة من 

 هع ومن   هتقوم دار ما  تق  ه  وبما البرنامج بأنشرربةوتتعلل النعاتج المتعلدة من نعات هم  للبرنامجالقصررائل االسررتراتي ية 

تق ل عادة وهع ما ي –وتصف النعاتج اإمار ال صيرة األجل  البرنامجتُعد بم ابة النتي ة المباشرة ألنشبة هي م واالمستفيد منأل

 دويساعد رصمن القصائل االستراتي يةم وهع ما يؤدي إلح مستعي أعلح  –خالع اترة تمتد من سنة واحدة إلح مالي سنعات 

علح رصررد وإدارة أدائهم وتُعد النعاتج التنظيمية معحدة  وهي ترد اي إوار النتائج المؤسررسررية لتيسررير ت ميع  البرنامجالنعاتج 

تذيير التي ال إلح نظرياتالبرنامج النعاتج ال اصة بال بة االستراتي ية ال برية علح المستعي ال بريم وتستند سلسلة نتائج 

 جالبرناممن خاللألا بصررعرة مباشرررة وملمعسررة اي حصررائل  البرنامجتعضررخ المسررارات السررببية التي تسررألل أنشرربة ونعاتج 

 م17و 2الالدمة لتق يل اإمار المرتببة بألداي التنمية المستدامة 

 ربط عمل البرنامج مع الغايات األخرى ألهداف التنمية المستدامة

  اإن التقديات والقلعع 2هي عمله لل  رررررراا علح ال عل  أي هدف التنمية المسررررررتدامة  البرنامجن بة انبالط  اي حين أن -57

سرريسررألل بشرركل مباشررر أو غير مباشررر اي تق يل معظل أهداف  البرنامجالمتراببة المن روة اي إنألاا ال عل والف ر تعني أن 

سرراسرري علح ال  رراا علح ال عل المدَخل والمسررع  لإلسررألال اي تق يل األ البرنامجالتنمية المسررتدامة األخريم وسرريم ل ترهي  

 م2أهداف التنمية المستدامة األخري غير الألدف 

 2ة هدف التنمية المسرررتدام غايات  بدعمه أو تنفيذل لبرامج العجبات المدرسرررية  اد يسرررألل اي البرنامجوعلح سررربيل الم اع اإن  -58

تذذية  أو سررربل عي  أصرررقام القيادات الصرررذيرة  اي العات الذي ي دل ايه اي المتعل ة بالقصرررعع علح الذذاا  أو تقسرررين ال

الذالت مسرررررراهمات ضرررررر مة لتق يل الذايات األخري ألهداف التنمية المسررررررتدامة  بما اي ذلك ما يتعلل بالتعليل )هدف التنمية 

الدخل األسررري )هدف التنمية المسررتدامة (  و5(  والمسرراواة بين ال نسررين وتمكين المرأة )هدف التنمية المسررتدامة 4المسررتدامة 

دوع  -  علح سبيل الم اع  وبدعل من برنامج ماهذفرن2016(م افي هعت ديفعار عال 3(  والصقة )هدف التنمية المستدامة 1

مع مدرسررة ابتدائية عامة اي األااليل األشررد حرماناً اي البالد   613وفل اي  125 000وجبات سرراخنة يعمية إلح  البرنامجادل 

المذهعر باألغذيةم وتسررررررألل م ل هذل البرامج اي نتائج البالد  البرنامجال يال اي العات ذاته بتع ي  ادرة الم ارعات علح إمداد 

 المتعل ة بالتعليل وال  ايا المساواة بين ال نسين  مع دعمألا هذلك للنتائج الصقية المرتببة بالممارسات الذذائيةم

أن  يمكن البرنامج  وبالتشاور والتعاون بشكل وميل مع أصقام المصلقة المعنيين  اإن 17امة ومساندة لألدف التنمية المستد -59

لكنألا و يسرررت يت إلح ولت تت دل به حكعمة وونية وشررررهاا لتعاير خدمات غير مرتببة مباشررررة ب ألعد ال  ررراا علح ال عل

لح المساعدةم ووعاع أدمة اايبعال اااليمية اي وادرته ع البرنامجوتتماشح مع ن او اعة  2030تدعل تق يل أهداف خبة عال 

                                                           
سات  أو تعاار منت ات وخدمات جديدة تنتج عن وا اً لم مععة األمل المتقدة اانمائية  تُعد النعاتج تذيهرات اي مألارات أو ادرات أو إمكانات األاراد أو المؤس (54)

اانسانية  ل الشؤوناستكماع أنشبة ضمن تدخل إنمائي ي  ع لسيبرة المنظمةم وهي تتق ل بمعارد ت دَّل اي غ عن اترة دمنية مقدَّدةم وبالم ل  اإن مكتت تنسي

ف النعاتج بأنألا المنت ات وال دمات التي تنتج عن استكماع أنشبة اي   إوار تدخل إنسانيم يُعرِّ
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اي هل البلدان المعبعاة  ووار الدعل اللعجسررررتي القيعي والألندسرررري إلح منظمة الصررررقة  البرنامج  م ال  عمل 2014-2015

لمعنية االعالمية وم تمع العمل اانسررراني  بما اي ذلك مقاور للت  ين  والشرررراا  والن ل  واللعجسرررتيات اي ععاصرررل البلدان 

  ااعدة لعجستية مت دمة اي مالمة بلدانم 11وبال رم منألا  إلح جانت 

البرنامج اي أهداف التنمية المسررررتدامة األخري علح المسررررتعي ال بري من خالع ربال نعاتج البرنامج وسررررتكعن مسرررراهمات  -60

لنتائج لك التي تنعكل بالفعل اي ابقصررررائل الشرررررهاا العونيين والشرررررهاا اإخرين المتعل ة بذايات التنمية المسررررتدامة غير ت

 مللبرنامجاالستراتي ية 

 الحدود والسياق

من المنظعر االستراتي ي  ال  البرنامجامن المألل رسل حدود ان راو  17و 2بالنظر إلح اتسال نباط هداي التنمية المستدامة  -61

راته علح معاردل  ومعاراه  ومألا البرنامجايما يتعلل باالسرررت ابة للتقديات أو ارل االن راو التي اد تنشرررأ اقسرررتم ويعتمد 

 لبرنامجلهبير هناك دور واد ال يكعن لشررررهاا واسرررتفادته منألام التي ي دمألا ال يمة الم رررااة احترامه لالذاتية اي هل سرررياط مع 

اي البلدان ال ادرة علح االضرربالل بالعظائف والتدابير ال رررورية بنفسررألا   17و 2للعمل نقع تق يل هداي التنمية المسررتدامة 

أو اي السيااات التي تتعاار ايألا بدائل ت ارية م دية  وشاملة لل ميع  ومأمعنة  ومعمعاة  أو جألات ااعلة أخري تتمتع بمعاع 

شرهاا الدوليين واااليميين والعونيين  يرمي أا ل للمساهمةم ومن خالع ال ان إلح دعل البلد البرنامجعمل مع م مععة من ال

تعلي المسررررؤوليات التشررررذيلية  والمالية  والت نية لتق يل هدف ال  رررراا علح ال علم وبالنسرررربة للبلدان التي يمكنألا  لتمكينألا من

تدري ياً اي م ل هذل البلدانم  البرنامجه ينبذي إنألاا وجعد دون مسرررررراعدة  اإن 2030تق يل ال  رررررراا علح ال عل بقلعع عال 

للبلدان اد تتعلل باألهداف اانمائية أو اانسررانية غير هدف ال  رراا  البرنامجاإن مسرراندة  17وبالنسرربة لألدف التنمية المسررتدامة 

 علح ال علم

 من السيااات:اي بلد ما اي إوار مالمة أنعال عري ة  البرنامجواد تدعع القاجة إلح عمل  -62

  و/أو التعبيل 

  و/أو الف ر الأليكلي 

 حاالت االنت اع/اانعا   و/أو 

 العااية من الكعاري والت فيف من م اورهام 

وغالباً ما تتداخل هذل السررياااتم ومن المألل بشرركل خال ااارار بأن الناس األشررد ا راً واأله ر ضررعفاً يعاجألعن عادة حاالت 

 االست مارات المبردة اي التصدي للف ر الأليكلي وت عن ال ألعد الرامية إلح اانعا متعبيل متكررة تمنع 

 التعطيل

أي نعل من الصرردمات الذي يؤدي بفعل ضرر امة ح مه إلح إي اف التنمية المسررتدامة علح المسررتعي الم تمعيم إن التعبيل هع  -63

االرتفاعات ال رر مة والسررريعة اي األسررعار  والرهعد وتشررمل األم لة علح ذلك الكعاري الببيعية  وحاالت ن ص األغذية  و

االاتصادي  وال ائقات  والن اعاتم وت عد ظروف التعبيل هذل إلح نععين من القاالت التي تدعع القاجة ايألا إلح المساعدة 

ح أدمة تتألدد ان اذ األرواح وسرررررربل العي : النعل األوع هع حالة وعارى ت عد ايألا المرحلة األولية بعد صرررررردمة رئيسررررررية إل

األرواح  أما النعل ال اني الذي يناظر سرررررراب ه من حيث األهمية األع تعبيل وعيل األجل ناجل عن أدمة مع دة م ل ن ال ممتد 

ون وح اسرررري يعيل ال درة علح االسرررت مار  والنمع  والتبعر  بقيث تُترك الم تمعات المقلية عاج ة عن التصرررديم وحينما 

والقكعمات الم يفة رعاية الم مععات السكانية النادحة  وعلح مدي ع عد اي بع  األحيان  اإن  تتعلح الم تمعات المقلية

 سيما حينما تكعن هناك تدا ات ض مة من الناس الذين يفرون من الن ال والعنف البالام ادراتألا تنعا بما تقمل  وال
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 الفقر الهيكلي

واالسررررررت رار  وتتعاار ال درة علح االسررررررت مار  بل وحتح اي البلدان ذات وال عل حتح حينما يقل السررررررالل  يتعاصررررررل الف ر  -64

جتماعية سررياسررات ونظل القماية اال بعدل هفايةالمؤشرررات ال يدة لالاتصرراد الكليم وه يراً ما يتعلل البابع "الأليكلي" لألذا الف ر 

ل علح الذذاام واي العديد من القاالت اإن هذا الع   يديل سررعا التذذية من إلح هل المقتاجين وعن ضررمان حصررعلأل لعصررععل

األل إلح البفل  بما يؤدي إلح حل ة ال عل المتعارمة بين األجياع التي ال ت فف منألا التنمية والنمع االاتصررررررادي العاسررررررعينم 

رل ا والمعايير والممارسات التي تقد منات سيما المؤسس وتشكل أوجه عدل المساواة بين ال نسين المستمرة والأليكلية  وال

النساا للمشارهة اي المقاال التعليمية  والصقية  واالاتصادية  والسياسية  حاج اً ض ماً أمال التنمية المستدامة والتذلت علح 

ل رسرراتم واد ت عالف ر وال عل المترسرر ين  ولذلك اإنه من المألل األل ممارسررات عدل المسرراواة بين ال نسررين وتذيير هذل المما

الععامل ال ذرااية  واالات ار إلح البنح التقتية  والة الك ااة السرررررركانية  من األصررررررعت علح القكعمات تعاير ال دمات اي 

سرريما ألصررقام القيادات الصررذيرة الذين يشرركلعن غالبية الناس الف راام علح أنه مع تعسررع التمدين اي  المناول الريفية  وال

 راً   مما يترك األشرررررد ااي الذالت تع   ال دمات بفعل اتسرررررال نباط الف ر ومعدع الأل رة عن ال يال بعاجباتألاالبلدان النامية  

لسرركان اي ادون شرربكات أمانم وبفعل تذير المناد  وتدهعر النظل اايكعلعجية  والنمع السرركاني  تتفاال التقديات التي يعاجألألا 

هذا السرررياطم ولتع ي  ال درة علح الصرررمعد لدي األسرررر والم تمعات المقلية ال رررعيفة أهمية اصرررعي للتصررردي إمار ععامل 

 ااجألاد تلكم

 حاالت االنتقال/اإلنعاش

تذبي عملية اانعا  من التعبيل عادة الفترة الالح ة لصررررررردمة هبري  م ل دل اع  أو معجة جفاف  أو اي ررررررران  أو اترة  -65

واي غالت األحيان ال يكعن اانعا  عملية خبية  وخصعصاً االنت اع بعد الن ال إلح السالل وععدة النادحين وتعونألل م ددام 

حينما يعاني الناس والم تمعات المقلية من ال رررعف البالا  مما ي عل من المقتمل حدوي نكسرررات ناجمة حتح عن صررردمات 

سررريما االسرررتعداد  والقد من  همية تعميل أنشررربة بناا ال درة علح الصرررمعد  والوععامل ضررراغبة مانعيةم ويؤهد هذا ال بر أ

م واي الم تمعات المقلية والبلدان التي ال البرنامجم اور الكعاري  وشرربكات األمان  ضررمن ال ألعد ال برية واي هل أعماع 

عمار إذا ما تعاارت االسررررررت مارات تعاجه مسررررررتعيات عالية من الم اور اإن من المفترن أن يكعن بالمسررررررتبال ال يال باا

 المبردةم

 الوقاية من الكوارث والتخفيف من مخاطرها

يمكن حتح الم تمعات المقلية التي لل تعاني من ان باعات خبيرة أو لل تتأمر بالف ر الأليكلي  أن تكعن شرررررررديدة ال ررررررعف  -66

ي المناخية المتبراة والنات ة عن تذير ومعرضررررررة لم اور هبيرة تتم ل اي إمكانية حدوي ان باعات حادة من ابيل األحدا

المناد  أو غير ذلك من الصررررردمات بما اي ذلك الن اعاتم وهناك حاجة إلح اسرررررت مارات هبيرة وإلح شرررررراهات وعيلة األجل 

سيما من خالع االستعداد  لتع ي  ادرة القكعمات وأصقام المصلقة المقليين علح العااية من الم اور وت فيف حدتألا  وال

 خذ بنألُج متكاملة ادارة الم اورمواأل

 العمل على المستوى القطري -رابعاا 

 دعم الجهود القطرية للقضاء على الجوع

سيااات هذل الظاهرة اي بلد  -67 دعل ال ألعد ال برية لتق يل هدف ال  اا علح ال علم يتبلت ال  اا علح ال عل األماً مشترهاً ل

ياجات  بارامترات الالدمة لالحت ية ال اات المقل يا ااتم وتعار السرررررر يا لك السرررررر ية لمعال ة ت تدابير ذات األول ااً علح ال فا ما وات

وشررراهاته اي البلد المعنيم وال يقدد السررياط اقسررت أوليات العمل  بل  للبرنامجسررتراتي ي واألولعيات العونية ولالن راو اال

أنه يؤمر أي ررراً علح التدابير الم مع ات اذها ويعكل التقديات التي تعاجه الشررررهاا والناس اي سرررعيألل لل  ررراا علح ال علم 
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تؤهد أي ررراً  2030خبة عال سررريااات المقلية  اي حين أن وتدعع هل المؤتمرات الباردة إلح العمل التعاوني لالسرررت ابة إلح ال

 (55)أهمية ااارار بأن بع  السيااات تعاجه تقديات أعظل من غيرها ومن مل اإن لألا احتياجات خاصة للمساعدةم

وسررريشرررمل السرررياط اي هل بلد وهل حالة داخل البلد م ي اً مع داً من الععامل  بما اي ذلك العضرررع السرررياسررري واالاتصرررادي   -68

والممارسررات واألعراف االجتماعية وال  ااية  وال درات  والسررمات ال ذراايةم واد تكعن هناك سرريااات متباينة اي البلد العاحد 

 عيفة من سياط إلح آخر علح مدي ال منم وتتبلت االست ابات المراعية للسيااات تدابير وربما تنت ل الم مععات السكانية ال

م تلفة ضرررررمن البلد العاحد واي أواات متباينة  بما يتماشرررررح مع االحتياجات المتفاوتة للنسررررراا  والرجاع  والبنات  واألوالد  

ياط وأن يراععل بشكل مناست علح المستعي االستراتي يم وم تمعاتألل المقليةم ولذلك اإن من المألل أن يتفل الشرهاا علح الس

وائفة واسعة من األدوات  م ل تقليل هشاشة األوضال ورسل خرائبألا والنألج ال المي األبعاد  اي تقليل  البرنامجوسيست دل 

 السياط وتقديد البرامج المالئمة بالتعاون العميل مع الشرهاام

 نهج الخطط االستراتيجية القطرية

مع أصررقام المصررلقة العونيين وأاراة األمل المتقدة  البرنامجعلح المسررتعي ال بري  وسرريعمل  2030خبة عال ل تنفيذ سرريت -69

ال برية لتقديد السبيل األم ل لدعل االستراتي يات ال برية الرامية إلح ال  اا علح ال عل  وإرساا الصالت ال رورية عبر 

ستراتي يات العري ة للبلدان ال اصة بالتنمية المستدامة ودعمألام وعلح هذا اإن ال باعات والسيااات  وضمان االتساط مع اال

  الررذي يتررألف من للبرنااامج( يتم ررل اي نألج الت بيال االسررررررتراتي ي ال بري 2021-2017جعهر ال بررة االسررررررتراتي يررة )

دعل  (1ال بري ايما يلي: اسرررتعراضرررات اسرررتراتي ية وخبال اسرررتراتي ية ابريةم وتتم ل أهداف نألج الت بيال االسرررتراتي ي 

( علح الصررررررعيد 2021-2017تفعيل ال بة االسررررررتراتي ية ) (2البلدان اي تق يل الت دل علح وريل ال  رررررراا علح ال عل  

النألعن باالتسرراط والترهي  االسررتراتي يين وبالفعالية التشررذيلية  (3ال بري  بما اي ذلك االسررت ابة الفّعالة لقاالت البعارى  

بمبادئه  البرنامجال برية واااليمية الساعية إلح التصدي النعدال األمن الذذائي وسعا التذذية  مع استمرار الت ال دعماً لل ألعد 

 ومساالته  وتعاهع نفل الشيا من شرهائهم

 2االستعراضات القطرية التي تقودها البلدان والمركزة على هدف التنمية المستدامة 

ن ذلك مناسرربا  االسررتعراضررات االسررتراتي ية التي ت عدها البلدان بشررأن التقديات وال ألعد   وييسررر حي ما هاالبرنامجسرريشررارك  -70

المتعل ة بال علم وال يمكن لألذل االسرررررتعراضرررررات أن تكعن مفيدة وذات مذ ي ما لل تكن تشررررراورية وشررررراملة  مع تقليل جلي 

ي علح وريل تق يل هدف ال  اا علح ال عل  م ل ومعمعط للسياط اانساني واانمائي يقدد التقديات التي تعاجه البلد المعن

الف عات اي أُور وبرامج السرياسرات العونية  واي تمعيل ال باعين العال وال ال ل بال األمن الذذائي والتذذية  واي ادرات 

ل التي يمكن بالتنفيذ المتعاارة لدي المؤسسات القكعمية وغيرهام وينبذي أن يسألل االستعران االستراتي ي الن ا  بشأن الس

ما اي ذلك  لد المعني  ب ألا لشرررررررهاا الب لد علح وريل ال  ررررررراا علح ال علم ويتعين إجراا البرنامجب ألذا الب لدعل ل   تعاير ا

االسررتعران االسررتراتي ي والعملية الالح ة للت بيال االسررتراتي ي ال بري ه  ا من جألعد اريل األمل المتقدة ال بري بذية 

 خالع إوار نألج تعحيد األداا و/أو ورائل أخري حست االات اام العمل معا  بما اي ذلك من

واستناداً إلح االستعراضات االستراتي ية التي ت عدها البلدان وتمشياً مع عمليات الت بيال التي تنفذها القكعمات وأاراة األمل  -71

بمعاع ويت يتيخ له دعمألام وسرررررري رر سرررررريقدد الذايات والنتائج العونية التي يتمتع إدااها  البرنامجالمتقدة ال برية  اإن 

 2  بالتعاون مع القكعمات والشرررهاا اإخرين  القصررائل التي يمكن له أن يسررألل ايألا تق ي اً لألداي التنمية المسررتدامة البرنامج

الم مععات السرركانية والمؤسررسررات والنظل المسررتألداة التي سررت ري للبرنامج   وسررتراعي هذل القصررائل االسررتراتي ية 17و

 ندتألا لل  اا علح ال عل اي البلد واااليل  استناداً إلح السياط حينما يكعن ذلك مناسبام مسا

                                                           
: "إننا إذ ن ع هذل األهداف والذايات نعترف بأن هل بلد يعاجه تقديات مقددة اي سعيه إلح تق يل التنمية المستدامة  ونشدد علح 56  الف رة 2030خبة عال  )55(

هذلك والبلدان النامية غير الساحلية والدوع ال  رية الصذيرة النامية  وسيما البلدان األاري ية وأال البلدان نمعا  التقديات ال اصة التي تعاجه أه ر البلدان ضعفا  وال

 التقديات المقددة التي تعاجه البلدان المتعسبة الدخلم وتتبلت البلدان التي تمر بقاالت ن ال اهتماما خاصا أي ا"م
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 الخطط االستراتيجية القطرية للبرنامج

(  وربال ال بال والتدابير االسررتراتي ية والبرام ية ال برية بال ألعد 2021-2017) للبرنامجال بة االسررتراتي ية  تفعيلبذية  -72

 اي المشروعات ائاتمقل  (56) يل هدف ال  اا علح ال عل  اسعف تقل ال بة االستراتي ية ال بريةالعونية والعالمية لتق

ظة الكاملة   وست ل القااستراتي ية  والبرم ية  والقعهميةاال البرنامجم وستصبخ ال بة االستراتي ية ال برية أداة برنامجال

 ال بال االسرررتراتي ية ال برية سرررتب ي علحاإن   األاسرررال السررراب ةم وعلح نقع ما أوضرررقت اي البلد المعني البرنامجألنشررربة 

غيرل ال عل و ال  اا علحمساعدة البلدان علح تق يل هدف لترهي  اعي علح إن اذ األرواح وسبل العي  اي حاالت البعارى 

االسرررتراتي ية ال برية بما يكفل  اللقاالت البعارى ضرررمن ال ب البرنامجويمكن إدراج اسرررت ابات من األهداف ذات الصرررلةم 

  والعمل اي العات ذاته علح ضررررمان أن تُسررررت مر أية اسررررت ابة وادرته علح االسررررت ابة بسرررررعة البرنامجالقفاظ علح مرونة 

رحلة أال تمتد م وسررررت ررررمن ال بال االسررررتراتي ية ال برية ملمدمة اي أنشرررربة اانعا  وتمكين تق يل التنمية البعيلة األجل

 األنشرررربة علحال بال االسررررتراتي ية ال برية  تشررررتملنفسرررره و/أو وجعدل بعد انتألاا القاجة إليهم والبرنامج و دور البعارى أ

 البالسرررياسرررات والبرامج إلح جانت سرررلسرررلة اامداد وأوجه الدعل أو المسررراعدة األخري غير البرام يةم وسرررت عل ال ب ةالمتعل 

 االستراتي ية ال برية بما يلي:

 وميادين خبرته ودرايته  البرنامجودورل باالستناد إلح االحتياجات ال برية ون او اعة  امجالبرنتقديد وضع  (1

 بة أمناا اترة ال للبرنامجتقديد النتائج العونية وغايات التنمية المسررررررتدامة التي سررررررتسررررررألل ايألا النتائج ال برية  (2

عمألا التي سررررتدللبرنامج االسررررتراتي ية ال برية  التي تمتد عادة خمل سررررنعات  وتعضرررريخ القصررررائل االسررررتراتي ية 

  البرنامجمساهمة 

بناا ال درة علح الصرررمعد ودعل التنمية البعيلة مع ت رررمين االسرررت ابة للبعارى واالسرررتعداد لألا اي سرررياط اانعا    (3

 اي حاالت الصدمات ال صيرة األجل  عند االات اا ست ابات وعارى إضااية وتعاير منصة الاألجل  

  ل درات الالدمة للشرهاا العونيينتقديد است مارات تع ي  ا (4

 ائج العونية اي النت البرنامجتقديد تدابير الدعل االستراتي ي  والتمعيلي  والت ني التي ستُت ذ للنألعن بمساهمات  (5

مع أصقام المصلقة  ومن بينألل وهاالت األمل المتقدة  بما يتماشح مع عمليات إوار عمل تقديد الشراهات المناسبة  (6

األمل المتقدة للمسرررراعدة اانمائية  وال بال ال ال  والم تمع المدني العوني/المنظمات غير القكعمية  والم تمعات 

 المقلية المت ررةم

ا الم دمة إلح القكعمات والمقتاجين  بم البرنامجاعالية مسرراعدة االسررتراتي ية ال برية علح تقسررين هفااة و الوسررتسرراعد ال ب -73

 م وتشمل م ايا هذا النألج ال ديد للعمل ال بري ما يلي:وعد االست رار اي ذلك المت ررون من الن اعات

 ال بال االستراتي ية ال برية اعالية اي تقعيل ال بة االستراتي ية  تيخم ستاالتساط لتق يل هدف ال  اا علح ال عل

ية األمموالعونية  االسررررررت ابةمع خبال  البرنامجإلح تدابير علح المسررررررتعي ال بري  وسررررررتُربال عمليات  للبرنامج

تأوير ا رررررايا األمن الذذائي والتذذية ضرررررمن خبال وبرامجم وسررررريؤدي تع ي  االتسررررراط بين ال بة و  اانسرررررانيةو

 لبرنامجاإلح تقسين التمعضع البرام ي واالستراتي ي وسيساعد  العونيةاالستراتي ية وغايات ال  اا علح ال عل 

 علح إرساا شراهات أعمل مع القكعمات  وال ألات المانقة  وال بال ال ال  والم تمع المدني  وأوراف أخريم

 سيااات التش م لمفاجئةبما اي ذلك االست ابة للصدمات ا ا واالست ابات لألذيلية الدينامية المرونة التي تكفل الت بيال لل

تتسرررل ال بال االسرررتراتي ية ال برية بسررريااألا الم صرررعل واابليتألا للمعاامة  وذلك لتيسرررير االسرررت ابات المناسررربة 

ل درات بشرركل اللتقعالت اي البيئة التشررذيلية  ولتدعيل الصررالت بين المسرراعدة اانسررانية واانمائية  وللتمكين من بناا 

اعاع من خالع ضمان أن تساند االست ابة لمدمات أنشبة اانعا  والتنمية البعيلة األجل  وأن تعكل األل الم اور  

 والألشاشة  والسبل الالدمة لقماية ال عفاا أمناا األدماتم

                                                           
 ترد تفاصيل وااية عن ذلك اي سياسة ال بال االستراتي ية ال بريةم  )56(
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  تكفل ال بال  مخروج اعالةمنصة متينة لتسليل االلت امات اي الم االت المتفل عليألا لالن راو ولت بيال استراتي يات

االسررررتراتي ية ال برية تع ي  األنشرررربة المعجألة لبناا ال درات لمسرررراندة القكعمات اي تصررررميل وإدارة حلعلألا لل عل 

 المملعهة وونيام

 م سرررتره  العملية التقليلية والتشررراورية  التي تعضرررع من خاللألا ال بال االسرررتراتي ية عمليات تشررراورية لتع ي  األمر

  وترعح االن راو مع القكعمات  للبرنامجعلح ن او اعته  ومن مل تنأل  بال يمة الم ااة  البرنامجألعد ال برية  ج

 وتمكِّن الشراهات من االتساط حعع نألج مشترك لل  اا علح ال علم

  برنامجالولكنألا ال تعضرررخ تعاعات تدبير معارد  للبرنامج( االت ال االسرررتراتي ي 2021-2017وتعار ال بة االسرررتراتي ية ) -74

منظمة ممعلة وععياً وتعتمد هلياً علح المسررررراهمات من القكعمات والشررررررهات  والبرنامج وتمعيله وأوجه الن ص اي معاردلم

واألاراد لتمعيل عملياتهم وستكعن ال بة االستراتي ية المقرك لتعبئة المعارد  وإدارة األمعاع وسلبة اانفاط وللعااا بالت ال 

عجيألية وااجرااات المتعل ة بت صرررررريص المسرررررراهمات المتعددة األوراف من أجل المسرررررراعدة اانمائيةم بالمبادى الت البرنامج

أن تنفيذ سياسات من أجل تناسل العمل اانساني واانمائي تدعمه تدا ات التمعيل ال اصة باألنشبة اانسانية  البرنامجويدرك 

واانمائية  وسرررررتنير المعارد المتاحة والمتعاعة وريل الت بيال التشرررررذيلي ال بري ال ال بتنفيذ األنشررررربةم وعلح مدي اترة 

دال المعارد االت اهات السرررررراب ة  بما اي ذلك من أجل الم االت المتراببة أن يعكل ت البرنامجيتعاع ال بة االسررررررتراتي ية  

للعمل اانساني واانمائي وبناا السالل  وسيمت ل ل رارات ت صيص المعارد التي يت ذها الم لل والتي ت ر بألذل األنماو  بما 

 اي ذلك المعارد المتعددة األورافم

االسرررتراتي ية ال برية إلح الم لل للمعاا ة عليألا اي نعامبر/تشررررين ال اني وسرررتُراع ومي ة سرررياسرررات منفصرررلة بشرررأن ال بال  -75

 م(2021-2017االستراتي ية )  لتعسيع نباط المبادى والعمليات المشار إليألا اي ال بة 2016

 قياس األداء ورصده -خامساا 

علح إوارين امنين لمداا هما: إوار النتائج اادارية  الذي يُعنح بالكفااة التي  البرنامجي عل النظال القالي ادارة األداا اي  -76

م ل اي المت البرنامجال دمات  وإوار النتائج االسررررررتراتي ية  الذي يعكل الت دل علح وريل تق يل هدف  البرنامجيعار بألا 

سالسل النتائج ذات الصلة  صعرة هاملة عن أداا  تقسين األوضال القياتية للمستفيدينم وي دل هذان ااواران معا  إلح جانت

هكل اي ظل  البرنامجم ووار اسررررت دال ااوارين المذهعرين األسرررراس للت بيال  والرصررررد  واابال  علح مسررررتعي البرنامج

 (م2017-2014( وال بة االستراتي ية القالية )2013-2008ال بة االستراتي ية )

يذتنل الفرصرررة ادماج النتائج اادارية واالسرررتراتي ية ضرررمن  البرنامج( اإن 2021-2017ومع ال بة االسرررتراتي ية ال ديدة ) -77

من أهداف  17و 2إوار واحد للنتائج المؤسسيةم ويستند إوار النتائج المؤسسية إلح هداين استراتي يين مستمدين من الألداين 

ي ية علح النقع العارد اي هذل ال بة االسررتراتي ية التنمية المسررتدامة  وتدعمه خمسررة أهداف اسررتراتي ية ومماني نتائج اسررترات

  وترتبال بال ألعد للبرنامج(م وتشرررركل األهداف االسررررتراتي ية ال مسررررة مقعر الترهي  البرام ي والتشررررذيلي 2017-2021)

 ية ال ماني  من أهداف التنمية المسررررتدامةم وبااضررررااة إلح النتائج االسررررتراتي 17و 2العونية والعالمية لتق يل غايات الألداين 

  والنعاتج  واألنشبةم وسعف تصا  بيانات القصائل االستراتي ية والنعاتج واألنشبة للبرنامجتعجد القصائل االستراتي ية 

علح المستعي ال بري تماشياً مع إوار النتائج المؤسسيةم وتسمخ بيانات القصائل االستراتي ية والنعاتج واألنشبة ال اصة 

دة ب در من المرونة والعرن السرررريااي للقصررررائل االسررررتراتي ية والنعاتج واألنشرررربة علح   والمرتبببالبرنامج ة بفئات معحَّ

المسرررررتعي ال بري  بينما ت رررررمن نأل اً متسررررر اً ل ياس األداا وإعداد الت ارير علح نباط البلدانم وسرررررعف يكفل إوار النتائج 

سرريشرركل م والبرنامجسررتراتي ية ال برية علح نباط مكاتت المؤسررسررية اتسرراط التصررميل والرصررد واابال  بالنسرربة لل بال اال

ع م البرنامجاعتماد إوار النتائج المؤسررررسررررية خبعة أخري علح وريل معاامة أنشرررربة الرصررررد واابال  المتعل ة بالنتائج اي 

  وصرررندوط األمل سررريما اليعنيسرررف  وبرنامج األمل المتقدة اانمائي األنشررربة النظيرة اي وهاالت األمل المتقدة األخري  وال

 المتقدة للسكانم
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وتماشرررياً مع األعراف الدولية  ت ع علح السرررلبات العونية مسرررؤولية رصرررد مؤشررررات أهداف التنمية المسرررتديمة  وم مععة  -78

وسرررتشرررمل إدارة أداا  (57)م تارة من المؤشررررات العونية ودون العونية والمعاضررريعية  وذلك بمسررراعدة من المنظمات الدوليةم

ع مؤشرات القصائل ومؤشرات العمليات ومؤشرات النعاتج ومؤشرات األنشبةم وسي ري اابال  عن ايل إن اد تتب البرنامج

 لبرنامجاإضررررااة لذلك  اإن وظيفة الت ييل اي  القصررررائل والنعاتج اي ت ارير أداا سررررنعية علح المسررررتعيين ال بري والعالميم

المية  بما االسرررتراتي ية العالنتائج واألهداف األهداف ال برية وهذلك اي تق يل النتائج و هسرررتعار الت دير المسرررت ل لمسررراهمات

 أعراف ومعايير ومبادى تذبية سياسة الت ييلميتفل مع 

بتقديث إوارل المعياري للرصد  بما اي ذلك  البرنامجوبذية ضمان الرصد المتسل لمؤشرات إوار النتائج المؤسسية سي عل  -79

من خالع تعديل ااجرااات التشرررذيلية المعحدة للرصرررد ومتبلبات الرصرررد الدنيام هما سررريتل تقديث هل التعجيألات المؤسرررسرررية 

 ررل تالمتعل ة بالرصررد  وسررت ري معاامة جميع األور المنب ية مع النتائج االسررتراتي ية واألهداف االسررتراتي ية ال ديدة وسرر

نه البرنامج عناصر الت بيال والمؤشرات ال ديدةم هما سيعمل  علح إرساا نماذج تمعيل مستدامة لنظل الت ييل والرصد بما يمكِّ

 من النألعن باست الل النتائج علح مستعي القصائل واابال  عنألام

 (58)اإلطار المالي للبرنامج -سادساا 

  الذي سريعضرع اي سرياط اسرتعران ااوار المالي القالي  أسراسرياً لتنفيذ ال بال االسرتراتي يةسريكعن إوار المي انية لل بة  -80

االسرررتراتي ية ال بريةم وبذية تع ي  الشرررفااية والمسررراالة اي إدارة المعارد  والبرهنة علح ال يمة المق  ة م ابل الماع المنفل  

ترابال بين المعارد والنتائجم وسررريسرررتند هذا ااوار إلح وتقسرررين ات اذ ال رارات  اإن ااوار المالي ال ديد يألدف إلح تع ي  ال

سياسات الذي ي ري هل أربع سنعات  اي حين سيست لص الدروس اي العات ذاته من منظمات األمل  شامل لل االستعران ال

 المتقدة األخري حست االات اام

ة ال بال االسررتراتي ية ال بريةم وسررتكفل مي انيوه  ا من ااوار المالي ال ديد  سررييسررر نألج مي انية القااظة ال برية تنفيذ  -81

 انية وسررررتتيخ مي القااظة األه ر تبسرررريباً ومرونة وضررررعح الصررررالت بين الت بيال االسررررتراتي ي واألداا المالي والتشررررذيليم

  ك  ودعل تق يل الت بيال المشرررترمع وهاالت األل المتقدة األخري البرنامجالقااظة ال برية أي ررراً تقسرررين معاامة أنشررربة 

 (59)وااداا المشترك  والتعبئة المشترهة للمعاردم

فاً هل االختالف عن االسررررررت دال القالي للمشررررررروعات المتعددة ذات تعاريخ  -82 وتعتبر مي انية القااظة ال برية مفألعماً م تل

لتنمية ائج أهداف ااالسررررتألالع واالنتألاا ال اصررررة بكل منألام االمي انية وترتك  علح السررررنة الت عيمية  وهي مرتببة بذايات ونت

سيدعمألا المستدامةم  شمل هل القصائل الم معة التي  ست   اإن اي البلد المعني البرنامجوبما أن ال بال االستراتي ية ال برية 

سيعار صالت واضقة بدااً من االستراتي ية المؤسسية إلح تمعيل القصائل االستراتي ية    لبرنامجلهيكل المي انية الم ابل 

من ت بيال حااظته الكاملة من األنشرررررربة هل عالم وسررررررتؤدي مي انية القااظة ال برية إلح االبتعاد عن  رنامجالبوسرررررريمكِّن 

فة للمشررررررروعات الفرديةم ومن المنتظر أن ينأل  ذلك ب درة   علح البرنامجاالعتماد القالي علح المدخالت ومكعنات التكل

يلية  والمساهمة بشكل أا ل اي تقسين اادارة  واابال   والتقليل االست ابة بكفااة  وعلح تقديد أولعيات االحتياجات التشذ

 اي الم اع المالي بذية تعاير بيانات أا ل عن هفااة التكاليف  وتيسير تعبئة المعاردم

وسررريعرن ااوار المالي المعدع ومفألعل مي انية القااظة ال برية اي ومي ة سرررياسرررات منفصرررلة سرررتُراع إلح الم لل للمعاا ة  -83

  ألامعلي

                                                           
ت رير اريل ال براا المشترك بين العهاالت المعني م 2016م E/CN.32016/3و E/CN.32016/2ومي تا الم لل االاتصادي واالجتماعي لممل المتقدة  (57)

 م2015ت رير الفريل الرايع المستعي للشراهة والتنسيل وبناا ال درات لرصد اترة ما بعد عال  وهذلكات أهداف التنمية المستدامة بمؤشر

مان تكامل ال بة ض البرنامجيمكن أن يعار النص المتعلل باستعران ااوار المالي اي النس ة النألائية لل بة االستراتي ية م بباً عاماً للكيفية التي ي مع ايألا  )58(

اي ومائل  لك سيُعرناالستراتي ية  وال بال االستراتي ية ال برية  واستعران ااوار المالي  وإوار النتائج المؤسسية  دون ال عن اي التفاصيل  نظراً ألن ذ

 السياسات ذات الصلةم

 مالبرنامجالصف ة الكبري النابعة من ال مة العالمية للعمل اانساني التي واال عليألا الت امات علح نقع ما ت ت يه  (59)
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 الملحق األول

 ذات الصلة 17و 2هدفي التنمية المستدامة  )1(غايات ومؤشرات

 ذات الصلة بالنتائج االستراتي ية هي: 17و 2التنمية المستدامة غايات هداي إن  -1

ع  علح  سرررريما الف راا والفئات ال ررررعيفة  بمن : ال  رررراا علح ال عل وضررررمان حصررررعع ال ميع  وال1-2الذاية  -2 ايألل الرضررررّ

 م2030 يكفيألل من الذذاا المأمعن والمذّذي وعاع العال بقلعع عال ما

 (2):1-2 مؤشرات غاية التنمية المستدامة -3

 انتشار ن ص التذذية  عدعم 

 م ياس المعاناة من انعدال األمن الذذائيم 

  بما اي ذلك تق يل األهداف المتّفل عليألا دوليا بشررأن 2030: وضررع نألاية ل ميع أشرركاع سررعا التذذية  بقلعع عال 2-2الذاية  -4

تذذوية للمراه ات والقعامل والمراضرررع وهبار تعاّف النمع والأل اع لدي األوفاع دون سرررن ال امسرررة  ومعال ة االحتياجات ال

 م2025 السن بقلعع عال

 :2-2مؤشرات غاية التنمية المستدامة  -5

   ن بة من االنقراف المعياري عن متعسررال معايير نمع  2-معدع انتشررار تعاّف النمع ]الت  ل[ )البعع بالنسرربة للعمر

 البفل لمنظمة الصقة العالمي( بين األوفاع دون سن ال امسة 

    ن بة من االنقراف المعياري عن متعسررال معايير نمع  2-أو   2مدي انتشررار سررعا التذذية )العدن بالنسرربة للبعع

 البفل لمنظمة الصقة العالمية( بين األوفاع دون سن ال امسة  مصنفين حست النعل )الأل اع وديادة العدن(م

سيما النساا وأاراد الشععم األصلية والم ارععن  غذية  وال: م اعفة اانتاجية ال راعية ودخل صذار منت ي األ3-2الذاية  -6

األسرررريعن والرعاة والصررريادون  بما اي ذلك من خالع ضرررمان األمن والمسررراواة اي حصرررعلألل علح األراضررري وعلح معارد 

ة  يل ايماانتاج األخري والمدخالت والمعارف وال دمات المالية وإمكانية وصعلألل إلح األسعاط وحصعلألل علح الفرل لتق

 م2030م ااة وحصعلألل علح ارل عمل غير دراعية  بقلعع عال 

 :3-2مؤشرات غاية التنمية المستدامة  -7

  ح ل اانتاج لكل وحدة عمل حست ائات ح ل المؤسسة ال راعية/الرععية/القرجية 

 متعسال إيرادات صذار منت ي األغذية  بقست ال نل ومكانتألل هأاراد من الشععم األصليةم 

                                                           
لل نة ااحصائية التابعة لممل المتقدةم يرجح الرجعل إلح الملقل الرابع من ال رار  47اتف ت الدوع األع اا علح هذل المؤشرات أمناا الدورة  )1)

(E/CN.3/2016/2/Rev.1لالوالل علح ال ائ ):مة النألائية للمؤشرات الم ترحة ألهداف التنمية المستدامة 

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-A.pdfم 

 البرنامجيعتبر أي ا درجة االستألالك الذذائي مؤشرا هامام و"درجة االستألالك الذذائي" هي درجة ي يسألا  البرنامج  اإن 1-2بة لذاية التنمية المستدامة بالنس (2)

صعع علح خم وهذا المؤشر اي مؤشر "القوتُقست باست دال وتيرة االستألالك من الم مععات الذذائية الم تلفة التي تستأللكألا األسرة خالع األيال السبعة الساب ة للمس

حية ونيا ذا صلة من النااألغذية"  ويستند إلح هل من التنعل الذذائي  ووتيرة االستألالك من الم مععات الذذائيةم ودرجة االستألالك الذذائي تم ل مؤشرا ارعيا و

ألذا السبتم ومع ذلك  اإن درجة االستألالك الذذائي مؤشر مؤسسي م بت لدي التشذيلية  ولذا يدرج اي إوار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة همؤشر عالمي ل

من ت ييل ورصد القصعع علح األغذية واستألالهألا اي البلدان الناميةم  البرنامجسنعات  ومّكن  10وله تاريخ تشذيلي ي يد عن  بلداً  50وي مع اي أه ر من  البرنامج

ف درجة ن أن تعريواد است دمت العديد من المؤسسات بما ايألا البنك الدولي درجة االستألالك الذذائي همؤشر تشذيلي خالع السنعات ال ليلة الماضيةم واي حي

رة األغذية التي يتل جمعألا لقسابألا تعار مستعدعا غنيا بالبيانات التي يمكن است دامألا بم مععة متنععة من االستألالك الذذائي هع أنه مؤشر مرهت  اإن بيانات وتي

لتعكل  جيقا م تلفاالبرطم وعلح سبيل الم اع  يمكن تقليل مدي هفاية المذذيات من بيانات العتيرة ال ال  ويمكن تكييف الدرجات غير المرجقة أو المرجقة تر

تدامةم ية المسائي حست ال  ااة والمنب ة ال ذرااية  أو لمراعاة الععامل المعسمية  أو اعباا األولعية للعادات الذذائية التي تتسل مع أهداف التنماالختالف الذذ

من أهداف التنمية المستدامة   1-2ية دعل البلدان اي است دال درجة االستألالك الذذائي لرصد األمن الذذائي والتذذية  وخاصة ايما يتعلل بالذا البرنامجوسعف يعاصل 

 حست االات اا  وسيظل من المؤشرات التشذيلية األساسية اي إوار النتائج المؤسسيةم

http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-A.pdf
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: ضررمان وجعد نظل إنتاج غذائي مسررتدامة  وتنفيذ ممارسررات دراعية متينة تؤدي إلح ديادة اانتاجية والمقاصرريل  4-2 الذاية -8

شديدة  ساعد علح القفاظ علح النظل اايكعلعجية  وتع د ال درة علح التكيّف مع تذير المناد وعلح معاجألة أحعاع الب ل ال وت

 م2030عاري  وتقسِّن تدري يا نععية األراضي والتربة  بقلعع عال وحاالت ال فاف والفي انات وغيرها من الك

 :4-2مؤشرات غاية التنمية المستدامة  -9

 نسبة المساحة ال راعية الم صصة لل راعة المنت ة والمستدامةم 

 : حشد معارد مالية إضااية من مصادر متعددة من أجل البلدان الناميةم3-17الذاية  -10

 :3-17المستدامة مؤشرات غاية التنمية  -11

  االسررررت مارات المباشرررررة األجنبية والمسرررراعدة اانمائية الرسررررمية والتعاون ايما بين بلدان ال نعم هنسرررربة من إجمالي

 المي انية المقليةم

 ح ل التقعيالت المالية )بدوالرات العاليات المتقدة( هنسبة من م معل الناتج المقلي ااجماليم 

لدعل ال9-17الذاية  -12 نامية تنفيذاً اعاالً ومقدد تنميةدولي لتنفيذ : تع ي  ا األهداف من أجل دعل ال بال  ال درات اي البلدان ال

العونية الرامية إلح تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة  بعسائل تشمل التعاون بين الشماع وال نعم وايما بين بلدان ال نعم 

 ال الميم والتعاون

 :9-17دامة مؤشرات غاية التنمية المست -13

  ال يمة الدوالرية للمسررررراعدة المالية والت نية  بعسرررررائل تشرررررمل التعاون بين الشرررررماع وال نعم وايما بين بلدان ال نعم

 والتعاون ال المي  المرصعدة للبلدان الناميةم

 : تع ي  اتساط السياسات من أجل تق يل التنمية المستدامةم14-17الذاية  -14

 :14-17ة مؤشرات غاية التنمية المستدام -15

 عدد البلدان التي لديألا آليات لتع ي  اتساط سياسات التنمية المستدامةم 

: تع ي  الشررررراهة العالمية من أجل تق يل التنمية المسررررتدامة  واسررررتكمالألا بشررررراهات بين أصررررقام المصررررلقة 16-17الذاية  -16

ذلك بألدف تق يل أهداف التنمية المسررتدامة اي المتعددين ل مع المعارف وال برات والتكنعلعجيا والمعارد المالية وت اسررمألا  و

 سيما البلدان الناميةم جميع البلدان  وال

 :16-17مؤشرات غاية التنمية المستدامة  -17

  عدد البلدان التي أبلذت عن إحراد ت دل اي رصررد اعالية أور رصررد اعالية التنمية ألصررقام المصررلقة المتعددين التي

 ةمتدعل تق يل أهداف التنمية المستدام

 



WFP/EB.2/2016/4-A/1 39 

 

39 

 

 الملحق الثاني

 ومبادئه ومعاييره القيم األساسية للبرنامج

 ةعالميال ي د ايه هل رجل وامرأة ووفل ما يكفي من البعال  بل هع أحد األهدافعالل هداًا ومعحًا يؤدي إلح علح ال عل  ال  اايم ل 

 نعدال األمنإنألاا ال عل الم من  وسرررعا التذذية  واويعني ال  ررراا علح ال عل م 2030دعا دعماا العالل إلح تق ي ألا بقلعع عال التي 

 لبرنامجاوتعتمد ادرة  متأللهامل إمكانا لتمكين الناس من ت سرررريد اانسررررانية وهع ما تتبلبه  ترك أحد يت لف عن الرهت ل  وعدالذذائي

ألا ررررررل درجة من األخالايات  علح تق يل أهدااه والمسرررررراهمة اي تق يل أهداف التنمية المسررررررتدامة علح الت امه المبلل بالعمل وا اً 

عن وريل ت ديل مسرررراعدة إنسررررانية  هأعمالاي جميع األسرررراسررررية ومبادئه ومعاييرل البرنامج ومعايير السررررلعكم وهذا يعني االلت ال ب يل 

قع ن  وهشرررهائمن الناس والم تمعات المقلية والقكعمات  ونقع   دمألليمن نقع راع مسررتعيات السررلعك المؤسررسرري أل وإنمائية وا اً 

 موالعالل م تمعاتال

 واحترام حقوق اإلنسان مبادئ اإلنسانيةالوميثاق األمم المتحدة، ُمثُل 

تق يل ل البرنامجمن ال عل مع الت يد بُم ل مي اط األمل المتقدة ومبادئهم ويعمل  خاع  بالعمل للعصررررعع إلح عالل  البرنامجيلت ل  -1

مبادى دائماً ب البرنامجواحترال الق عط األسرراسررية  والت دل االاتصررادي واالجتماعي  والتعاون الدولي  ويسررترشررد   لسرراللُم ُل ا

 رل واحترال ح عط المسرررراواة بين الرجل والمرأة واألوالد والبنات  والعدالة االجتماعية  وهرامة اانسرررران وادح عط اانسرررران

 العاردة اي ال دوع التاليم  (1)بالمبادى اانسانية األساسية البرنامجم هما يلت ل ويقترمألا

 اإلنسانية األساسيةالمبادئ 

لمنع المعاناة اانسانية والت فيف من ووأتألا أينما ُوجدت وسعف يست يت بت ديل المساعدة الذذائية  البرنامجسعف يسعح  اإلنسانية

 حست االات اام وسعف ي دل المساعدة ببرط تقترل القياة والصقة والكرامةم

العاعف إلح جانت أي من أوراف الن ال ولن ي قل نفسررررره اي أي جداع ذي وابع سرررررياسررررري أو  البرنامجسرررررعف يتفادي  الحياد

 عنصري أو ديني أو ع ائديم ولن ت دل المساعدة الذذائية للمقاربين النشبينم

 عدم

 التحيّز

العراي أو ال عمية أو  علح أساس األصلولن يمارس أي تميي    البرنامجمساعدات  االحتياجات وحدها هي التي ستعجه

الرأي السياسي أو ال نل أو العنصر أو الدينم وسعف تُعّجه المساعدة اي بلد ما إلح أولئك الذين يتعرضعن ألهبر خبر 

 بعد إجراا ت ييل سليل يراعي االحتياجات الم تلفة ومدي تعرن النساا والرجاع واألوفاعم

المسرراعدة ببري ة تشررذيلية مسررت لة عن أي أهداف سررياسررية أو ااتصررادية أو عسرركرية أو غيرها اد تكعن  البرنامجسرري دل  االستقالل 

 لدي أي ورف ايما يتعلل بالمناول التي تُ دل ايألا م ل هذل المساعدةم

 معايير السلوك

ومدونة سررررررلعك  (2)(2013إجراا هااة عملياته بالتعاال مع معايير السررررررلعك لمعظفي ال دمة المدنية الدولية ) البرنامجيتعاع  -2

 العاردة أي اً أدنالم (3) البرنامج

                                                           
ضيف المبدأ والقيادم وأ  المتم لة باانسانية  وعدل التقي  اانسانية المبادى  علح 1991  المعتمد عال 46/182واا ت ال معية العامة لممل المتقدة بال رار رال  )1(

 م58/114بمعجت ال رار رال  2004الرابع وهع االست الع عال 

 م معايير السلعك لمعظفي ال دمة المدنية الدوليةم2013ل نة ال دمة المدنية الدوليةم  (2)

 مالبرنامجمدّونة اعاعد السلعك اي   OED2014/016تعميل المدير التنفيذي  (3)

http://cdn.wfp.org/zerohunger/
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 مبادئ مدونة قواعد السلوك في البرنامج

 واالجتماعي  والتعاون الدوليمالعمل علح تق يل ُم ل السالل  واحترال الق عط األساسية  وتق يل الت دل االاتصادي 

 تنفيذ العاجبات  اي الم الين العال وال ال  بكفااة  ون اهة  وحياد  واست الع وبقسن الت ديرم

و/أو شررروو الع عد واابال  عن أي انتألاك لألذل اللعائخ وال عاعد أو شررروو الع د والتمتع بالقل اي القماية من  البرنامجااللت ال بلعائخ واعاعد 

 االنت الم

وهي ليسرررت إعفاًا من االلت ال بال عانين المقلية أو احترال  البرنامجااارار بأن االمتيادات والقصرررانات  إن ُوجدت  ال تُمنخ إال ل دمة مصرررالخ 

 االلت امات ال انعنية أو المالية ال اصةم

أو /المسرراهمة اي بناا مكان عمل مت انل يسررتند إلح االحترال والفألل المتبادلين  واحترال التنعل  وخالي من التقر   و/أو التقر  ال نسرري  و

 استذالع السلبةمالعنف ال نسي و/أو إسااة 

وهرامتألل وسرالمتألل  مع مراعاة احتياجاتألل وشرعاغلألل المعرم عنألا  والتصررف بقياد وعدع دون  البرنامجاحترال ح عط البشرر الذين ي دمألل 

 ارتكام األاعاع االستذالع واايذاا ال نسيينم

ممارسررررات التدليل  أو الفسرررراد  أو التعاوؤ أو ااهرال أو ااعااة أو العمل علح أسرررراس األمانة  والصرررردط  والقياد وعدل الفسرررراد  واابال  عن 

 الممارسات المدبرةم

أداا العاجبات الرسررررمية وتسرررريير الشررررؤون ببري ة تت نت ت ررررارم المصررررالخ الفعلية  والظاهرة والمقتملة أو تنعكل بشرررركل غير معات علح 

 مالبرنامج

  إال اي القاالت البرنامجرا  أي ت دير  أو وسال  أو جميل  أو هدية أو مكااأة ش صية من القكعمة أو مصادر خاصة أو عامة أخري خارج 

 التي تسمخ ايألا السياسة العامة بشكل است نائيم

 ا ال اي االعتبارم البرنامجالكشف عن أي ت ارم اي المصالخ والتعاون لتسعيته مع وضع مصالخ 

 االمتنال عن است دال أي معلعمات سرية ألغران غير مصرح بألا و/أو الكشف عن أي معلعمات سرية لمش ال غير مصرح لأللم

بعناية  وهفااة  واعالية ون اهة ولمغران المصرح بألا ا ال  وصعن  البرنامجاست دال األصعع  والممتلكات  والمعلعمات وغيرها من معارد 

 مالبرنامج معارد

احترال ل ورااللت ال بالمبادى وال يل المنصعل عليألا اي مي اط األمل المتقدة: ح عط اانسان األساسية  والعدالة االجتماعية  وهرامة اانسان واد

 الق عط المتساوية بين الرجل والمرأة واألمل الكبيرة والصذيرةم

 لتع ي  األمن الذذائي وال  اا علح ال علم البرنامجالمساهمة اي تنفيذ مألمة 

 محورية الحماية واعتبارات حقوق اإلنسان

ملت ل ب يل  وغايات  ومبادى مي اط األمل المتقدة وااعالن العالمي لق عط اانسررررررانم ويعتبر تع ي  وتشرررررر يع  البرنامجإن  -3

ومن خالع واليته المتم لة اي مكااقة ال عل اإن  احترال ح عط اانسرران وال انعن اانسرراني الدولي هداا أسرراسرريا لممل المتقدةم

سبل ملت ل ب مان عدل مفاامته أو خل  البرنامج ه للم اور للناس عبر ح عرل أو مساعدته  بل إنه يلتمل ععضاً عن ذلك ال

ي ر بالصرررررالت التي تربال الم اور التي تألدد  البرنامجالالدمة لتع ي  سرررررالمة الناس  وهرامتألل  وع تأللم وب يامه بذلك اإن 

 سالمة الناس وصعن هرامتأللمح عط اانسان األساسية بال عل  هما وي ر ب درة المساعدة الذذائية علح مساندة 

 المساءلة تجاه السكان المتضررين

ذ بألا لتق يل النتائج اي التصرردي لل عل وللبري ة التي تُنف بالنسرربةللمسرراالة ت ال السرركان المت ررررين  وذلك  البرنامجي  ررع  -4

الشرائخ األشد تألميشا  اي هل  البرامج علح حد سعاام ويدعع هذا المتبلت إلح االن راو المنتظل والألادف للناس  بما اي ذلك

ساعد ارتكاد البرامج علح  دورةمراحل  سمال صعت الناس عند ات اذ ال رارات التي تمل حياتأللم وي المشروعات  ل مان إ
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المعلعمات المرتدة من الم تمعات المقلية المت رررررررة علح ضرررررمان التقديد والفألل الصرررررقيقين لالحتياجات وتعديل البرامج 

 مما يؤدي اي نألاية المباف إلح برامج أشد اعاليةمحست االات اا  

 وحدة الغاية، والنزاهة، والتفاني

ية الكبري  تكمن -5 لذين يعملعن اي م تلف أرجاا العالل ويكفلعن  للبرنامجن بة ال عة الرئيسرررررر له المتفانين ا اي نسرررررررائه ورجا

صررررررعبة اي غالت األحيان حيث تتعاظل  القلعع المسررررررتدامة  وذلك اي ظل ظروف جعنويروّ القصررررررعع علح الذذاا المذذي 

ن من معين ال نظير له م البرنامجالمقداة بالسرررالمة الشررر صررريةم ويسرررت ي العاملعن المتفانعن اي  األمنيةالتألديدات والم اور 

ل بعد يال برات اي تعاير األغذية المذذية  واللعجستيات  والألندسة  واالتصاالت  واألمن الذذائي  وت دير االحتياجات  والتأه

هة وباحترال للك يرين من الشررررررععم  والمنظمات   يات بن ا فذون العمل ية ال درات األوعع أجال  وين حاالت البعارى  وتنم

 مالبرنامجوالبيئات الذين يقتك بألا 

 العمل في البرنامج واألمم المتحدة

األمل و للبرنامجاي جميع األواات العالا  –المتقدة األمل و للبرنامجال يل األسرررررراسررررررية االلت ال بومعظفيه  البرنامجيتعاع من  -6

رال مع احت الش صيةاعط المصالخ  ومألمته البرنامجومنظمة األمل المتقدة  ووضع مصلقة  للبرنامجركية مشترهة بالمتقدة 

احترال جميع األشررررر ال علح ادل ب البرنامجويلت ل والممارسرررررات ال  اايةم  اإراا  بذ  النظر عن االختالاات اي اإخرين

 المرأة والمسرراواة بينتع ي  تمكين وهذلك المسرراواة  بما اي ذلك األشرر ال الذين يعانعن من ااعااة  والع  ة  وهبار السررن  

 ال نسينم

 العمل مع اآلخرين/االلتزام بمبادئ الشراكة

أن يعمل ه  ا من منظعمة يساعد ايألا بنشاو علح صياغة البري ة  البرنامجإن تق يل هدف ال  اا علح ال عل يتبلت من  -7

باالن راو اي شراهات تشذيلية ومعراية مع منظمات تعار مألارات  بع أللوببالبرنامج التي يتفاعل ايألا الشرهاا ويرتببعن 

ذلك ان راواً وعيل األجل  وي ت ررريمن الناسم   دمألليومعارد تكميلية تكفل النألعن إلح أعلح درجة بال يمة الم دمة إلح من 

  والشرهات ال اصة  والمؤسسات والم تمع المدنيمع جألات ااعلة رئيسية  بما اي ذلك القكعمات  ووهاالت األمل المتقدة  

ياط لبات المقدَّدة السالدولية  وهيئات البقعي  من أجل تبعير شراهات متينة وخبعات ملمعسة للم ي ادماً باالستناد إلح الب

 بالعمل مع الشررررهاا الذين يشررراورونه ايمه ويعملعن علح أسررراس معايير مماملةم البرنامجوخبرتهم ويلت ل  البرنامجون او اعة 

ومبادئه ومعاييرل وعلح المعظفين العمل  للبرنامج  علح الشرهاا احترال ال يل األساسية البرنامجوهذا يعني أنه عند العمل مع 

 م دمألايالتي  المقلية لذلك  مع احترال هرامة من ن دمألل اي الم تمعات وا اً 

والذي  (4)المقددة اي المنتدي اانسرررراني العالمي لممل المتقدة  2007علح مبادى الشررررراهة لعال  المعاّعينأحد  البرنامجويعد  -8

 تتم ل متبلباته ال مسة بما يلي:

  المساواة 

  الشفااية 

  نقع تق يل النتائج النألج المعجه 

  المسؤولية 

 التكاملم 

االلت ال بمبادى المنتدي اانساني العالمي  بيد أنه يقبذ مصبلخ "اانصاف" بدال من "المساواة" ألن جميع  البرنامج ويعاصل -9

ذلك الشرررهاا يسرراهمعن بشرريا ما اي العالاة التعاونية  وي ت احترامألل بصرررف النظر عن ح مألل أو مكانتأللم وا ررالً عن 

                                                           
 م www.globalhumanitarianplatform.orgانظر:  )4(

http://www.globalhumanitarianplatform.org/
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وذلك ل مان أن تكعن عالااته مرتببة بتق يل األهداف االستراتي ية  واعالة  (5)بمبادى استراتي ية وتقعوية  البرنامجيلت ل 

 ال أو أذًي بال دال  لسمعته  أو مكانته  أو هفااته التشذيليةممن حيث التكاليف  وال تشكل خبراً 

 العمل مع البائعين/الموردين

 تعاع أن يلت ليُ لذلك   ب ررررررمان أن تنعكل أعلح مسررررررتعيات األخالط والسررررررلعك اي جميع أنشرررررربته  وتبعاً  البرنامجيلت ل  -10

ألمل المتقدة  التي تذبي المعايير المتعل ة بالعمل  وح عط اانسرررررران  ا سررررررلعك لمعردياعاعد الالبائععن/المعردون بمدونة 

 والسلعك األخالايم  والبيئة

 االستدامة االجتماعية

بمراعاة مبادى االسررررتدامة االجتماعية ه  ا من عملياته ال اصررررة بالبرم ة والتنفيذ والعمليات ضررررمن سررررياط  البرنامجيلت ل  -11

وضررع  ذيةبعلح البيئة والمناد  البرنامجوالمسررؤولة بيئيام ويشررمل ذلك مراعاة آمار عمليات  التنمية المسررتدامة العادلة اجتماعياً 

ضررمانات تألدف إلح تع ي  الفعائد البيئية لمنشرربة  وت نت األضرررار البيئية التي ال يمكن عكسررألا  وتعاع اإمار السررلبية علح 

   وضمان االست دال المستدال للمعارد الببيعية وإدارتألا المستدامةم دمألايالتي المقلية واي الم تمعات  البرنامج دمألل يمن 

 عملي المنحى المؤثر في الميدانالالنهج 

ع العاللم المتفانين حع البرنامج ألاراد وشرهااالبعارى اانسانية  وستظل  وجألة الترهي  الرئيسية  لقاالتتشكل االست ابة  -12

وتعتبر سررررعة القرهة اي تعسررريع أو ت رررييل نباط العمليات لتلبية االحتياجات المتذيرة عنصرررراً حاسرررماً اي ذلكم وبالم ل  

أن يكعن مسررررررتعداً للتنفيذ بكفااة بأسرررررررل ما يمكن اي المناول المنكعبة اي  البرنامجينما تندلع حاالت البعارى  اإن علح وح

 م تلف أنقاا العاللم

بلدا  ونباط عملياته جميعاً من األصررررعع التي ينبذي  80  وح ررررعرل الميداني العميل اي للبرنامجوتعد م ااة التنفيذ السررررريع  -13

عبر الترهي  المتعاصررل علح األمر علح المسررتعي ال بري من خالع برامج حسررنة االسررتألداف ورايعة  وتع ي ها القفاظ عليألا

 ال عدة وصالقة للتببيل اي وائفة متنععة من السيااات  وبما يتماشح مع األولعيات العونيةم

 المساءلة والشفافية

ب  ااة  برنامجالضرمان التق يل الفعاع ألهدااه االسرتراتي يةم ويؤمن بالشرفااية والمسراالة اي إدارة معاردل بذية  البرنامجيلت ل  -14

 تالتعلل التي تتيخ ال يال بالتدخالت المسررتندة إلح البيِّنات لتسررليل النتائج ببري ة متسررمة بالفعالية من حيث التكلفةم ودعماً للعمليا

يفة وهفؤة تتسرررررل ب سرررررال عاع  من الشرررررفااية والمسررررراالةم يدير بنية تقتية إدارية خف البرنامجالعالمية بأشرررررد البرط اعالية اإن 

ملت ل بمبادى وممارسررررات عمليات الت ييل المسررررت لة  والمعمعاة  والمفيدة  ويتمتع مكتت الت ييل ايه باالسررررت الع عن  البرنامجو

االسررتراتي ي والمعايير وأعراف التذبية االت ال  )6(2021-2016البرنامج سررياسررة الت ييل اي وظائف اادارة األخريم وتقدد 

 لبرنامجا  بما يكفل تع ي  أنشرررربة السررررياسررررة والبرم ة المسررررتندة إلح البيِّناتم ويلت ل البرنامجلت ررررمين الت ييل اي هل أرجاا 

سبة   سليمة  والراابة الداخلية  والمقا سبية نفذ المعايير المقوهان أوع منظمة اي األمل المتقدة تالت اماً اعياً باادارة المالية ال ا

الدولية لل بال العال  وت دل بياناً سرررررنعياً عن ضرررررمان اعالية الراابة الداخلية  ولديه وائفة واسرررررعة من أجأل ة الراابة التي تكفل 

 لبرنامجاولن يتسررامخ  الو اتمالت ييم   ا ررال عنخ ررعل هااة جعانت عملياته اي الم ر وعملياته الميدانية للمراجعة المسررت لة

التأميرات السلبية التي يمكن أن تلق ألا  البرنامجويدرك  (7).أبداً مع أي ممارسات للتدليل و/أو الفساد و/أو التعاوؤ اي عملياته

  هذل الممارسات بأنشبته وعملياته  وهع ملت ل بمنعألا وبات اذ إجرااات صارمة حي ما يمكن أن تقديم

                                                           
 م26-21  الف رات "(2017-2014) للبرنامجاستراتي ية الشراهة المؤسسية انظر أي اً " )5(

)6( A/Rev.1-WFP/EB.2/2015/4م 

(7) E/1-WFP/EB.A/2015/5م 
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 الملحق الثالث

 (2021-2017) االستراتيجية تقييم المخاطر المتعلق بالخطة

 تدابير التخفيف جدية المخاطر األثر السبب المخاطر فئة المخاطر

الع   عن العااا  مؤسسية

بااللت امات 

 اانسانية

 البرنامجتتبلت والية 

أن ي بلع بدور ايادي 

  ماي حاالت البعارى

 البرنامجاد تتأمر ادرة 

علح االست ابة بفعل 

البلبات المتنااسة 

واالات ار إلح المعاردم 

وربما تعاني سمعة 

همنظمة مست يبة  البرنامج

 لقاالت البعارىم

استكماع آليات  متعسبة

االست ابة المؤسسية 

لقاالت البعارى  من 

ادرات  تنميةابيل 

المعظفين  واعائل 

معظفي االست ابة اي 

حاالت البعارى  

 عائل  وآليات ووضع ال

 التمعيل بالسلفم

تقديات أمال  مؤسسية

التكيف بألدف دعل 

البلدان لتق يل 

أهداف التنمية 

المستدامة من خبة 

 2030عال 

تتبلت المسؤوليات 

خبة عال النابعة من 

أن يدعل  2030

القكعمات اي  البرنامج

حاالت البعارى من 

خالع ت ديل المساعدة 

اانسانية  وهذلك اي 

نتعا  أو حاالت اال

حاالت الف ر الأليكلي  

بما اي ذلك من خالع 

الدعل الم صص 

لتع ي  ال درات اي هذا 

 الم مارم

إلح  البرنامجاد يفت ر 

المعارد ووجألة الترهي  

للتمكن من العمل هشريك 

اعاع اي تعاير الدعل 

 لتع ي  ال دراتم

إدماج وإن اد إوار أمر  متعسبة

 البرنامج.

تقديث وتن يخ برنامج 

 مالبرنامج

تقديث وتن يخ التعجيه 

المتعلل بالمساعدة 

الت نية وبتع ي  ادرات 

 البلدانم

 تدريت معظفي البرامجم 

 تع ي  الشراهاتم

عدل هفاية البيِّنات  مؤسسية

  للبرهنة علح األمر

وعدل هفاية النظل 

وال درات ل ياس 

وتقليل النتائج علح 

 مستعي القصائل

إلح  البرنامجيفت ر 

اإليات واالست مارات 

الالدمة الست الل 

علح مستعي البيِّنات 

  هما يعاجه القصائل

متبلبات مساالة 

 مت ايدةم

نظل الرصد المؤسسي لدي 

ال تيسر ايامه البرنامج 

علح مستعي بالت دير 

   وتقد من ادرةالقصائل

علح اادارة من  البرنامج

أجل النتائج استناداً إلح 

ما ال تقليل ما ين خ و

ين خم ونتي ة لذلك  اد ال 

اادراً علح  البرنامجيكعن 

البرهنة علح مدي تق ي ه 

 2030خبة عال ألهداف 

واد ال يكعن  –ال اصة به 

 البرنامجمن ال لي أن 

يق ل النتائج علح نقع 

يتسل بالكفااة والفعالية من 

 حيث التكاليفم

إرساا نماذج تمعيل  متعسبة

مستدال لعمليات الت دير  

 والرصد والت ييلم

األدوار إدراج 

والمسااالت المتعل ة 

بعمليات الت دير  

والرصد  والت ييل ضمن 

 إدارة أداا المعظفينم

إرساا نظل الست الل 

 النتائج واابال  عنألا

 معلح مستعي القصائل
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اات ار الشرهاا  برام ية

المتعاونين إلح 

 ال درات

ممة ترهي  مت ايد علح 

الشراهة وأوجه التكامل  

اي حين أن مستعي 

إتاحة وادرة الشرهاا 

المتعاونين  بما اي ذلك 

النظراا القكعميعن  

خبة مقدودم وتتبلت 

شرهاا  2030عال 

بم مععات مألارات 

 م تلفة تتناست مع البيئة

 المتذيرةم

 اادراً  البرنامجاد ال يكعن 

علح تق يل النتائج 

اتي ية المدرجة اي االستر

ال بة االستراتي ية 

 م(2017-2021)

التنفيذ واالستعران  متعسبة

المتعاصل لشراهات 

مع مراعاة  البرنامج

المتبلبات والف عات 

 ال ديدةم

االات ار إلح  برام ية

م مععات مألارات 

المعظفين الالدمة 

خبة عال لمبادرات 

 م2030

خبة تتبلت الت امات 

مألارات  2030عال 

المعظفين اي م االت 

م ل عمليات ااغامة 

اانسانية  والقد من 

م اور المناد 

والكعاري  والقماية 

االجتماعية وشبكات 

األمان  والتذذية  

والشراهات  وت عية 

ال درات مع الشرهاا 

 العونيينم

اد يؤدي االات ار إلح 

مألارات المعظفين إلح 

عدل التناظر بين 

معاصفات المعظفين 

ن جألة والمتاحة الالدمة م

 من جألة أخريم

وربما تكعن هياهل اادارة 

 البرنامجوالراابة اي 

عاج ة عن معاهبة 

االلت امات مما يؤدي إلح 

ردااة النتائج واالست دال 

 غير الكااي للمعاردم

التقديد العاضخ  عالية

لم مععات المألارات 

المبلعبة علح المستعي 

المؤسسي  وربال ذلك 

 ال دراتم تنميةبأدوات 

التعلل اي م اع  رحلةو

استناداً إلح البرامج 

ال برة القالية وتدريت 

المعظفين علح 

االست ابة لالحتياجات 

وتبعير المتبعرةم 

الفرل المتاحة 

 للمعظفين العونيينم

ربال إوار تنفيذ المسار 

العظيفي بالت امات 

 م2030خبة عال 

تت ايد االحتياجات وتشتد  بيئة تمعيلية صعبة سيااية

المنااسة علح المعارد  

مع وجعد است مارات 

يتعين ايألا معاامة 

م مععات مألارات 

المعظفين مع الت امات 

 م2030خبة عال 

عن أن  البرنامجاد يع   

يكعن الشريك المف ل اي 

دعل البلدان لتق يل خبة 

 م2030عال 

 جالبرنامتنفيذ إوار أمر  عالية

 المتعلل بااوار الماليم

البرهنة ألصقام 

المصلقة علح آمار 

 البرنامج.أنشبة 

إعادة تعجيه عالاات 

ال ألات المانقة 

ونألج تعبئة  للبرنامج

األمعاع نقع متبلبات 

 م2030خبة عال 
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