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 موجز تنفيذي

 " على المجلس للموافقة عليها.سياسة الخطط االستراتيجية القطريةتُعرض وثيقة" 

  لى ضمن الوثيقة الرئيسية المعروضة ع "سياسة الخطط االستراتيجية القطرية"ويرد الموجز التنفيذي لوثيقة

 اللجنة الستعراضها.

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

  ليها ، وأن تقرها كي يوافق عسياسة الخطط االستراتيجية القطرية"وثيقة "تستعرض يرجى من لجنة المالية أن

 المجلس التنفيذي.

 مشروع المشورة

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

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

 ."سياسة الخطط االستراتيجية القطرية"

 

 



 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 R. Lopes da Silvaد السي

 التنفيذي المدير مساعد

 العمليات خدمات إدارة

 066513-2200 :هاتف

 S. Samyangد السي

 المدير

 والبرامج السياسات شعبة

 066513-2262 :هاتف

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

 القطرية االستراتيجية الخطط سياسة

 موجز تنفيذي

ط خاة التنمية المسِِِّّّتدامة لعا   سِِِّّّيل التةذيةم مرهولة  تنويل أن التنمية المسِِِّّّتدامةم  ما ذل  لض وضِِِّّّة للاية للحو  وت  2030توضِِِّّّخ

كما جرى التأكيد على األهمية الم ورية للشراكات الفعالة على امتداد السياقات مل  شراكات ذّعالة تشمل السياقيل اإللسالل واإللمائل.

ل العالم منظمة إلسِِّّالية ذ م  وصِِّّفأ أكبرالبرنامجوللعمل اإللسِِّّالل.  ةالقمة العالميخالل االلتزامات التل تقد   لا  عض المشِِّّاركيل ذل 

تتصّدى لت ّديات الحو  والتةذية العالمييلم يؤمل   تمية  الشراكاتم ويسعى إلى مواءمة قدراتأ و رامحأ ذل محال المساعدة الةذائية 

  مل القاا وت قيق التنامل  ينلا و يل تدّخالت واسِِِِّّّّتامارات ال نومات ووكاالت األمم المت دة األخرى ومحموعة مل الحلات الفاعلة

شراكة والعمل الحماعل على المستوى  الخاص والمحتمة المدلل التل يمنل أن تعمل معاً لت قيق التةييرات البنيوية المالو ة. وتدخل ال

( هذا 2021-2017) للبرنامج. وتؤّكد الخاة االسِِّّتراتيحية 2030القاري ذل صِِّّميم الدعوة العالمية إلى العمل التل أقلقتلا خاة عا  

يركخز أسِِّّاسِِّّاً على إلقا  األرواسم ذسِِّّو  يقو   ذلض  ارم تسِِّّاهم ذل  ناء القدرة على  البرنامجتزا  وتعّمقأ. و النظر إلى أن عمل االل

 الصمود وت فخز الفُرص المامرة أما  الفقراء والملّمشيل ذل المدى األ عد.

 ذل التخايط االستراتيحل والبرامحل على المستوى القاري. البرنامجوتوّضط هذه السياسة  شأن الخاط االستراتيحية القارية لَلج 

 .ل اليةا ووثائق مشروعاتأ البرنامجذئات  رامج م وي ل م ل يستند إلى حواذظ قارية متسقة اً ذريد اً امحي ر اً إقاروتارس السياسة 

ل النزا  ع تحةاإللسالية الممتدة النا األزمات  يتسم عالم وهو ،البرنامجللعالم المتزايد التعقيد الذي يعمل ذيأ  اإلقار هذاستحيب يو

 لبرنامجلذل العالم. واسترشاداً  الخاة االستراتيحية  بيل األمل الةذائل والتةذيةسالناشئة التل تعترض  والت دياتوالنوارثم 

م سالية واإللعاشم ويةتنوقدراتأ ذل االستحا ة اإلل البرنامجالخاط االستراتيحية القارية جوالب قوة  إقار(م ي شد 2017-2021)

عض السياقات    أنللعمل اإللسالل ة القمة العالميالعا  إلى تقرير األميل  مويسلخ  الفرص لتابيق هذه القدرات  ما يتحاوز إلقا  األرواس.

اس على عاجل إللقا  األرو المساعدة وال ماية على ل و تقديمالعمل على ت قيق لتائج جماعية لل د مل الضعف والمخاقرم  أثناءتتالبم 

 متقلبة ول االت قوارئ غير متوقعة. األجل القصير. ويوذر للج الخاط االستراتيحية القارية المرولة ذل االستحا ة ذل ظرو 

  

 المجلس التنفيذي 

 الدورة العادية الثانية

 2016نوفمبر/تشرين الثاني  18-14روما، 

 التوزية: عا 

 2016 األول تشريل ر/أكتو 16التاريخ: 

 اللةة األصلية: اإللنليزية

 مل جدول األعمال 4البند 
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 قضايا السياسات

 للموافقة

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإللترلت  البرنامجتتاس وثائق المحلس التنفيذي على موقة 

http://executiveboard.wfp.org/
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سترشد االستعراضات والتقييماتم وأذضل الممارسات ذل المنظمات األخرىم والدروس المستفادة مل الخبرة ذل محموعة  النَلج  وي

ت قيق تقدُّ  صِِِِِّّّّّوض القضِِِِِّّّّّاء على الحو   و للاوارئ االسِِِِِّّّّّتحا ةدعم البلدان ذل  (1رة مل البلدان. ويسِِِِِّّّّّعى النَلج إلى ما يلل: مختا

تعزيز االتسِِِِّّّّام االسِِِِّّّّتراتيحلم والتركيزم والفعالية التشِِِِّّّّةيليةم  (3على المسِِِِّّّّتوى القاري   للبرنامجتفعيل الخاة االسِِِِّّّّتراتيحية  (2

 والشراكات.

ت ديد المسِِّّاهمات  (1عل قريق ما يلل:  البرنامجرتقل  نوعية المسِِّّاعدة المقدمة مل يخاط االسِِّّتراتيحية القارية أن لا قاريمنل إلو

إرسِِِّّّاء األسِِِّّّاس لتنويل شِِِّّّراكات ذّعالةم  ما يشِِِّّّمل شِِِّّّراكات مة الوكاالت التل تتخذ مل  (2داخل البلد   البرنامجالم ّددة المقّدمة مل 

 على للقضِِِِِِّّّّّّاء األعم اإلقار ذل االسِِِِِِّّّّّّتحا ة هذه وإدماجم لية والنفاءة ذل االسِِِِِِّّّّّّتحا ة ل االت الاوارئزيادة الفعا (3روما مقراً للا  

زيادة المرولة ذل  (5مة غايات أهدا  التنمية المسِِِِِِّّّّّّتدامة الوقنية ومة خاط األمم المت دة   البرنامجمواءمة مسِِِِِِّّّّّّاهمة  (4  الحو 

تخفيض تناليف المعامالت   (7القدرات وتعبئة الموارد   تنميةورة أشِِِِّّّّمل  يل ت قيق التنامل  صِِِِّّّّ (6السِِِِّّّّياقات التشِِِِّّّّةيلية الدينامية  

سو  و وتوذر الخاط المنظور الالز  لتبيل كيفية ت ويل الموارد المخصصة إلى لتائج م ققة.تعزيز اإل الغ عل األداء والمساءلة.  (8

سو  تنفل االمتاال لقرارات المحلس والتقيّد  الخاوق التوجيلية تشّنل الخاط االستراتيحية القارية أدوات لتعبئة الموارد واإلدارة. و

 (1)وإجراءات تخصيص المساهمات المتعددة األقرا  مل أجل التنمية.

 ذل برتأوخ البرنامج قوة أوجأ مل والاالقاً . اإللسِِِِِّّّّّالية االحتياجات وامتداد تعقد تزايد سِِِِِّّّّّيام ذل الحو  على القضِِِِِّّّّّاء ت قيق وينبةل

 سسيةمالمؤ النتائج وإقار االستراتيحيةم الخاة تشمل متناملة قريق خارقة مل جزءاً  تشنل السياسة هذه ذإن يتأموال جوالب مختلف

 مةاإللمائي والتدخالت المبّنر واإللعاش اإلغاثة تدخالت مواءمة للبرنامج هذا والميزلة التخايط هينل ويتيط. المحّدد المالل واإلقار

 . 2030 عا  خاة دعم أجل مل َضعفاً  األشخاص أشدحتياجات ال األولوية  إعااء زامأ الت لفسأ الوقت ذل الوذاءمة 

 مشروع القرار

 إن المحلس التنفيذي:

 على " يواذق( "سياسة الخاط االستراتيحية القاريةWFP/EB.2/2016/4-C/1)  

  إليأ خاااً استراتيحية قارية تشمل ميزاليات تحريبية لل واذظ القارية للمواذقة قدخ  يإلى المدير التنفيذي أن يالب

 )الخاط االستراتيحية القارية التحريبية(  2017عليلا ذل عا  

 قتضل م وهو ما يالبرنامجأن سياسة الخاط االستراتيحية القارية تنص على تعديل ذئات البرامج القائمة ذل  يالحظ

رياما يتم االلتلاء مل التعديالت و ناًء على  لضم  ويأ ن مللبرنامجالئ ة العامة والنظا  المالل إدخال تعديالت على ال

م  أن تُاَبّق مؤقتاً على الخاط 2017المعيارية المتوقّة أن يواذق عليلا المحلس ذل دورتأ العادية الاالية لعا  

مة كما التل تشير إلى ذئات البرامج القائ للبرنامج  المالل االستراتيحية القارية التحريبية أحنا  الالئ ة العامة والنظا

 لو كالت تشير إلى الخاة االستراتيحية القارية 

 لبرنامجلإلى األمالة أن تقترس تعديالت على المصال ات البرامحية المستخدمة ذل الالئ ة العامة والنظا  المالل  يالب 

ية وعرضلا على المحلس التنفيذي للمواذقة عليلا ذل دورتأ العادية مل أجل استيعاض إقار الخاط االستراتيحية القار

 .2017الاالية لعا  

 

                                                           
تخصيص المساهمات المتعددة األقرا  )مل أجل المساعدة  –المبادئ التوجيلية واإلجراءات الخاصة  لحنة التخصيص االستراتيحل للموارد )الحزء الاالث( ( 1)

 اإللمائية(.

ى القرار النلائل الذي اعتمده المحلسم يرجى الرجو  إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة ذل للاية الدورة.هذا مشرو  قرارم ولالقال  عل 
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 مقدمة

 تصِِِِِّّّّّنيف تاور الماضِِِِِّّّّّيةم الاالثيل السِِِِِّّّّّنوات خالل: "ألأ إلى (1)(2015) العالم ذل الةذائل األمل العدا  حالة تقرير شِِِِِّّّّّيري -1

]...[.  وممتدة أجالً  وأقول هينلية أكار حاالت إلى الوضوسم وشديدة وحادة األمد وقصيرة كارثية أحداث مل تدريحياً  األزمات

". ناآل االسِِِّّّتاناء هل األمد القصِِِّّّيرة ال ادة األزمات  اتت ذيما الحديدةم القاعدة هل الممتدة األزمات أصِِِّّّب ت آلخرم و تعبير

 (2)الممتدة األزمات ظل ذل والتةذية الةذائل األمل  شِِِِِِِّّّّّّّأن العمل إقار 2015 عا  ذل العالمل الةذائل األمل لحنة واعتمدت

 .المتضرريل السنان على التةذية ولقص الةذائل األمل العدا   أثر منلا اعتراذاً 

على إلقا  األرواسم يحب أن يقو   ذلض  ارم تسِِِِّّّّلم ذل  أسِِِِّّّّاسِِِِّّّّاً  البرنامجيركخز عمل   ينماو م2030وتماشِِِِّّّّياً مة خاة عا   -2

. ويتسِِِِِّّّّّق هذا النلج أيضِِِِِّّّّّاً مة االلتزامات التل تقد   لا  عض األقول ت قيق ال صِِِِِّّّّّائل التل تتيط ذرصِِِِِّّّّّاً مامرة على األجل

سالل. ةالقمة العالميالمشاركيل ذل  أن يتعاون عبر ال دود المؤسسية ذل العروة المشتركة  البرنامجكما يتعيل على  للعمل اإلل

ل عل المبادئ اإللسِِّّالية. وتتسِِّّم والعمل ذل الوقت لفسِِّّأ على ضِِّّم (3) يل العمل اإللسِِّّالل واإللمائل و ناء السِِّّال  ان عد  الت وُّ

ويتمال اللد  ذل للاية الماا  ذل تقليص االحتياجات  مسِِّّائل الوقاية والتخفيف واالسِِّّتعداد  أهمية حاسِِّّمة ذل العمل المبّنر.

-2017حية )أهدا  التنمية المسِِِّّّتدامة. وتشِِِّّّّنل الخاة االسِِِّّّتراتي ت قيقاإللسِِِّّّالية على األجل الاويل  ةرض المسِِِّّّاهمة ذل 

 مل خاللأ مساهمات ملموسة ذل هذه المحاالت ضمل مختلف السياقات. البرنامج( اإلقار الذي ي قق 2021

 جماعية لتائج ت قيق على العمل أثناء تتالبم السِِّّياقات  عض  أن اإللسِِّّالل للعمل ةالعالمي القمة إلى العا  األميل تقرير مويسِِّّلخ  -3

ط الخا للج ويوذر. القصير األجل على األرواس إللقا  عاجل ل و على وال ماية المساعدة متقدي والمخاقرم الضعف مل لل د

االسِِِّّّتراتيحية القارية المرولة ذل االسِِِّّّتحا ة ذل ظرو  متقلبة ول االت قوارئ غير متوقعةم مة إدماج االسِِِّّّتحا ة ل االت 

د هذه السِِِِّّّّياسِِِِّّّّة النَلج  امحل األعم لت قيق القضِِِِّّّّاء علىالاوارئ ذل الوقت لفسِِِِّّّّأ ذل اإلقار البر  أ  يأخذ الذيالحو . وت دخ

ر النَلج تنفيذ خاة عا   وإدارتلالعمليات و رمحتلا لتخايط االسِِّّتراتيحل الذل  لبرنامجا  2030على المسِِّّتوى القاري. وييسِِّّخ

وكاالت ط ال نومات ويخاتمة  البرنامجمواءمة التخايط ذل  وت سيلاإللمائيةم و  فعالية وكفاءةم  ما يشمل الحلود اإللسالية

وقائفة مل الحلات الفاعلة مل القاا  الخاص والمحتمة  للا مقراً  روما مل تتخذ التل الوكاالتاألمم المت دة األخرىم  ما ذيلا 

 المدلل.

تل يمنل ليعبخر تصميم كل خاة استراتيحية قارية وتنفيذها عل احتياجات البلد أو اإلقليم الم ّددم والقيمة المضاذة ا أن ويتعيل -4

 مة البرنامجأن ي قّقلا ذل وقت معيّل وذل منان معيَّلم ووجود قدرات لدى الحلات الفاعلة األخرى. وسِِِِِّّّّّو  يعمل  للبرنامج

بل كسِِّّب العي  و األرواس تنقذالشِِّّركاء لتنفيذ  رامج  تعّزز قدرة المحتمعات الم لية والبلدان على إدارة الملا  األسِِّّاسِِّّيةم وسُِِّّ

خليط األدوات المناسِِّّب  االسِِّّتناد إلى ت ليل دقيق لالحتياجات  البرنامجللاية للحو . وسِِّّو  يختار  ذل للاية الماا  وتضِِّّة

 ذل الم ددة يةاالستراتيح النتائج أن على والسيامم وأذضليات المستفيديلم واألهدا  التشةيليةم والنفاءةم وأدلّة األثر الم تَمل.

 .األوقات جمية ذل البلدان جمية علىمنلا كل  ابقني لل( 2021-2017) االستراتيحية الخاة

دلة وهو يسِِِِّّّّترشِِِِّّّّد  األ 2014الخاط االسِِِِّّّّتراتيحية القارية الوارد ذل هذه السِِِِّّّّياسِِِِّّّّة منذ عا   للج قد اسِِِِّّّّتمر العمل علىو -5

عةم  ما ذيلا مشِِِّّّاورات مة المحلس  والمشِِِّّّاورات  الداخلية  والتقييمات السِِِّّّتعراضِِِّّّات واالو أذضِِِّّّل الممارسِِِّّّات التل  موسِِِّّّّ

 ا المنظمات األخرى  والدروس المستفادة مل الخبرة المنتسبة ذل محموعة مختارة مل البلدان.تنتلحل

  

                                                           
 . روما.38م الصف ة حالة العدا  األمل الةذائل ذل العالم. 2015منظمة األغذية والزراعة والصندوم الدولل للتنمية الزراعية و رلامج األغذية العالملم  (1)

(2) home/activities/ar/-.org/cfs/cfshttp://www.fao. 

 .A/Rev.1-WFP/EB.2/2013/4م ذل  ناء السال  ذل  يئات االلتقال البرنامج ما يتماشى مة دور  (3)

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/ar/
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 األساس المنطقي لنَهج الخطط االستراتيجية القطرية

 هيكل التخطيط الحالي

 :(4)دَّدةاقات الم حاليام مل أجل الوذاء  واليتأم مشروعات ذل ذئات البرامج التاليةم رهناً  االحتياجات والسي البرنامجيُنفخذ  -6

  لالحتياجات ذل حاالت الاوارئ الحديدة وتستةرم ما يصل إلى سنة واحدةم  البرنامجعمليات الاوارئ هل استحا ات

وينصب التركيز ذيلا على إلقا  األرواس وال د مل سوء التةذية وحماية ُسبل  (5)مة إمنالية تمديدها لمدة سنة أخرى.

 كسب العي .

  الث لمدة تصل إلى ث و عدها المعقدة الاوارئ حاالت خاللاالحتياجات الممتدة تلبل  لإلغاثة واإللعاشالعمليات الممتدة

إلى حالة مل قدر المستاا  على إعادة  ناء ُسبل كسب العي  واألمل الةذائل والوصول  لما  تركز وهلسنوات. 

 االستقرارم مة تقديم اإلغاثة ذل الوقت لفسأ حسب اللزو .

 لمائية تشمل البرامج القارية والمشروعات اإللمائية. وتستةرم البرامج القارية مدة تصل إلى خمس سنوات البرامج اإل

 وتشمل عدة منولاتم  ينما تقتصر المشروعات اإللمائية  شنل عا  على لشاق واحد.

 اعدة الةذائية تيسير تقديم المس تقدَّ  إلعادة التأهيل وتعزيز البنية األساسية للنقل واللوجستيات مل أجل العمليات الخاصة

ذل الوقت المناسب و نفاءةم و خاصة لتقديم اإلغاثة الاارئة والممتدةم ولتعزيز التنسيق ذل منظومة األمم المت دة ومة 

 سائر الشركاء مل خالل تقديم خدمات مشتركة.

 ية رمحة الموارد الخارجة عل الميزالالصناديق االستئمالية ليست ذئة  رامحية ذل حد  اتلام ولننلا تستخد  كآليات لب

التل تقدَّ  كمساهمات ألغراض م ددةم مال تقديم الخدمات إلى ال نومات والشركاء ذل التنمية ومنظمات األمم المت دة 

 .(6)وسياساتأ البرنامجاألخرىم وال تندرج ضمل أي ذئة مل ذئات البرامج األر ةم ولننلا تتفق مة أهدا  

سِِِِِِّّّّّّتراتيحيات القارية تعرض على المحلس للعلم وللتوجيأ  التوازي مة المشِِِِِِّّّّّّروعات اإللمائية حتى وقد كالت مخااات اال -7

م لالسترشاد  لا ذل تقديم مساعدات متسقة ومركزة 2009. وتستخد  وثائق االستراتيحيات القارية منذ عا  2002للاية عا  

ثائق التل تركز على التوجأ االسِِِّّّتراتيحل كالت قوعية وتُعتمد ذل  لد معيَّل. وهذه الو البرنامجاسِِِّّّتراتيحياً مل خالل عمليات 

 داخلياً وال تقدخ  إلى المحلس للمواذقة عليلا.

 القيود التي يعالجها نَهج الخطط االستراتيجية القطرية

 ارتفاع تكاليف المعامالت الناشئة عن التشتت بين المشروعات

سبب اختال  عمليات  -8 شتت  يل المشروعات   المواذقة والفترات الزمنية ودورات التخايط إلى زيادة أعباء معامالت يؤدي الت

العمليات الداخلية. وت دد العمليات المتعددة المالو ة لتصِِّّميم كل مشِِّّرو  وصِِّّياغتأ وعرضِِّّأ والمواذقة عليأ وتنفيذه وإدارتأ 

ضم ذإن األخذ  نلج مشِِِّّّتت ذل البرمحة مل النفاءةم وتزيد كايراً مل تناليف المعامالت مل حيث الوقت والموارد. وإضِِِّّّاذة لذل

  يل المشروعات ي د مل االتسام  يل األلشاة.

 التنسيق المحدود بين مختلف أنواع المشروعات

منتباً قارياً مشِِِّّّروعات مندرجة ذل أكار مل ذئة مل ذئات البرامجم  اسِِِّّّتاناء الصِِِّّّناديق  75مل  يل  42م لفذ 2015ذل عا   -9

ية. وكل ذئة مل ذئات البرامج للا اسِِِِِّّّّّتراتيحيتلا الخاصِِِِِّّّّّة التل ال تتفق ذل كاير مل األحيان مة االسِِِِِّّّّّتئمالية والعمليات اإلقليم

م أوصِِِّّّى المحلس  إعادة النظر ذل اسِِِّّّتخدا  مختلف الوسِِِّّّائل لتقديم المسِِِّّّاعدة 2001اسِِِّّّتراتيحيات الفئات األخرى. وذل عا  

                                                           
 .للبرنامجومشروعاتأ وألشاتأم الظر المادة الاالية مل الالئ ة العامة  برنامجاللالقال  على قائمة توضط مقاصد  رامج  (4)

 (.A/Rev.1-WFP/EB.1/2005/4) "تعريف حاالت الاوارئ" الوثيقة الظر (5)

 راحة.ولنل ال يعتمدها المحلس ص للبرنامجتتاس األموال الخارجة عل الميزالية لتنفيذ األلشاة التل تدخل ضمل اإلقار التنظيمل  (6)
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امحية منفصِِّّلة يفضِِّّل ذل كاير مل األحيان إلى االعتقاد اإللمائية والةوثية والاارئة. وأشِِّّار األعضِِّّاء إلى أن وجود ذئات  ر

 (7) أن األلشاة اإللسالية واإللمائية ذل  لد ما ليست منسَّقة.

إلى توضِِِِِّّّّّيط العالقة  يل ذئات البرامج واألهدا  االسِِِِِّّّّّتراتيحية  (8)2010وسِِِِِّّّّّعى اسِِِِِّّّّّتعراض لفئات البرامج أجري ذل عا   -10

 وظة ذل اسِِِِِِّّّّّّتخدا  ذئات البرامج. ووجد االسِِِِِِّّّّّّتعراض أن النلج القائم على  ةية معالحة أوجأ عد  االتسِِِِِِّّّّّّام المل للبرنامج

زال قاصِِّّراً عل تعزيز االرتباقات  يل االسِِّّتحا ات اإللسِِّّالية واإللمائيةم وهل صِِّّالت جوهرية ذل سِِّّياقات  المشِِّّروعات ما

ت ذل خفاض عندما يؤخذ  نلج مشتاإللعاش وااللتقالم وضرورية لت قيق لتائج مستدامة. وكالت ذعالية المساعدة تميل إلى االل

 االستحا ة.

 عدم الترابط بين التخطيط االستراتيجي والبرامجي

 النظر إلى أن االستراتيحيات القارية اختيارية وتركز على مستويات أرذةم لم تساهم تلض االستراتيحيات ذل كل ال االت ذل  -11

الم تمل للمسِِِّّّاعدة. ومل الشِِِّّّواغل الرئيسِِِّّّية التل قرحت خالل  تصِِِّّّميم وتنفيذ  رامج ذعالةم وأّدت  التالل إلى ال د مل األثر

عد  وضِِّّوس العالقة  يل االسِِّّتراتيحيات القارية ووثائق المشِِّّروعات. وتتداخل  2013عملية اسِِّّتعراض أسِِّّاليب العمل لعا  

 ذل حاالت كايرة م تويات الوثيقتيل  ينما ال يوجد  ينلا ذل حاالت أخرى أي صلة واض ة.

قَِصر مدة الناير مل المشروعات إلى أن  2011 عا  ذل أجريت التل األر عة االستراتيحية للتقييمات التحميعل رالتقري لبأ قدو -12

 .(9)يزيد مل ت ديات ت قيق ال صائل

 ضعف الرقابة االستراتيجية والحوكمة 

لس د وثائق المشروعات مل المحأثارت أيضاً عملية استعراض أساليب العمل قلقاً  شأن األساس المناقل الذي يستند إليأ اعتما -13

واعتماد االسِِّّتراتيحيات القارية مل لحنة داخلية  الرغم مل أن الاالية تشِِّّنخل إقاراً اسِِّّتراتيحياً لوولى. ويعال اسِِّّتعراضِِّّلا 

ذل  لد مام وي د  لض مل القدرة على تقديم الرقا ة  البرنامجلوثائق المشِِِِِّّّّّروعات المنعزلة صِِِِِّّّّّورة مشِِِِِّّّّّتتة للمحلس عل عمل 

وجيأ االستراتيحييل. وأثار  لض ذل  عض األحيان لدى أعضاء المحلس شعوراً  العحز  سبب ححم المشروعات مما جعل والت

و/أو الوضِِّّة الذي يتخذه على المسِِّّتوى  البرنامجمل الصِِّّعب تقديم إسِِّّلامات اسِِّّتراتيحية هادذة أو توذير توجيأ  شِِّّأن عمل 

المحلس التنفيذي الحظت هيئة منتب المحلس أن المحلس ألفق ل و  شِِّّأن اسِِّّتخدا  وقت  2014وذل إحصِِّّاءات عا   القاري.

ذل المائة مل وقتأ ذل مناقشِِِّّّة وإقرار العمليات المنفردة ورحبت  إجراء اسِِِّّّتعراض حول كيفية اسِِِّّّتعمال هذا الوقت على  40

اة الاوارئ أو األلش سواء تلض التل تندرج ضمل عمليات – البرنامجل و استراتيحل أقوى. كما أن لسبة كبيرة مل تدخالت 

ال تُعرض على المحلس للمواذقة عليلام مما يقلل أكار مل قدرة المحلس على تقديم  –التل تدعملا الصِِِِِِّّّّّّناديق االسِِِِِِّّّّّّتئمالية 

 ذل  لد ما البرنامجمشورة استراتيحية  شأن حاذظة 

 فرص التحسين

وخلص إلى النتائج  (10)ات القارية داخلياً عملية االسِِِِِِّّّّّّتراتيحي 2011ذل عا   البرنامجاسِِِِِِّّّّّّتعرض منتب خدمات الرقا ة ذل  -14

 والتوصيات التالية:

  ذل  لبرنامجايمنل أن تصبط وثيقة استراتيحية قارية م سَّنة القناة الرئيسية التل مل خالللا يواذق المحلس على خاط

 . لد معيَّلم ولنل عمليات االستعراض والمواذقة ذل حاجة إلى تعديل

                                                           
(7)  WFP/EB.3/2001/INF/20. 

(8)  WFP/EB.A/2010/11/Rev.1. 

 Synthesis (Full Version) Four Strategic Evaluations on the Transition from Food Aid to Food Assistance: A 2012منتب التقييم.  (9)

درست هذه التقييمات  وقد(. OE/2012/S002ئية إلى المساعدة الةذائية: تقرير تحميعل )النسخة الناملة( ))أر عة تقييمات استراتيحية لاللتقال مل المعولة الةذا

مل المعولة الةذائية  (3ذل وضة حّد للحو  الاويل األجل   البرنامجدور  (2ذل ال ماية االجتماعية وشبنات األمان   البرنامجدور  (1االستراتيحية األر عة ما يلل: 

 كيفية تنيّف المناتب القارية مة التةيّر.  (4العمل ذل شراكة   –اعدة الةذائية إلى المس

 :Advisory Services Report –Country Strategy Process Review  Internal Review. 2011منتب خدمات الرقا ة/منتب المراجعة الداخلية.  (10)

 تقرير الخدمات االستشارية(.  – )استعراض داخلل: استعراض عملية االستراتيحيات القارية
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 الداخلل لضمان ت سيل تعميم القضايا المؤسسية خالل المراحل األولى للتخايط  ينبةل ت سيل عملية االستعراض

 االستراتيحل القاري ولت قيق ذوائد مؤسسية مل الدروس المستفادة ومل أذضل الممارسات.

 د كينبةل ت قيق تنامل  يل لحان اإلدارة الداخلية القائمة  استعراض االستراتيحيات القارية ووثائق المشروعات للتأ

 مل أن العمليات تُعبخر عل الخاط االستراتيحية.

 .ينبةل إتاحة ما ينفل مل الموارد والدعم لضمان قدرات التخايط االستراتيحل على المستوى القاري 

  ينبةل عرض وثيقة سياسات على المحلس  شأن استخدا  االستراتيحية القارية كوثيقة رئيسية لل صول على مواذقة

 التفويض  سلاة المواذقة على الوثائق الفرعية التل تقة حالياً ذل يد المحلس.وذل  لد مام  البرنامج المحلس على عمليات

إمنالات ت سيل االستراتيحيات القارية كل  10وُحدخدت أيضاً ذل أر عة تقييمات استراتيحية وردت اإلشارة إليلا ذل ال اشية  -15

بالً جديدة يمنل مل خالللا  سِِِِِِّّّّّّاهم ذل المبادرات الوقنية لومل الةذائل والتةذية. وأكد تقرير التقييم أن ي للبرنامجتشِِِِِِّّّّّّمل سُِِِِِِّّّّّّ

م وذل الشِِِِّّّّراكةم البرنامجمحدداً أهمية االسِِِِّّّّتراتيحيات القارية وأوصِِِِّّّّى  توضِِِِّّّّيط دورها ذل حوكمة  2013السِِِِّّّّنوي لعا  

إلى ال اجة إلى توضِِِّّّيط متالبات م أشِِِّّّار تقرير التقييم السِِِّّّنوي لذلض العا  2014واألُقر االسِِِّّّتراتيحية والتشِِِّّّةيلية. وذل عا  

التخايط االسِِِِِِّّّّّّتراتيحل ذل المناتب القارية وتعميم تلض المتالبات وتنفيذها وجعللا أسِِِِِِّّّّّّاسِِِِِِّّّّّّاً للتخايط المنلحل على األجل 

الاويلم وإدارة أداء ال واذظ القاريةم مة مراعاة السِِِّّّياقات والقدرات الوقنيةم والشِِِّّّراكات والتمويل. وأوصِِِّّّى تقرير التقييم 

  زيادة تركيز عملية االستراتيحيات القارية كل تتسق مة النُظم الوقنية والم لية. 2015وي لعا  السن

 نهج الخطط االستراتيجية القطرية

 ذرص الت سيل. مل كذلضيستفيد للج الخاط االستراتيحية الحديدة مل إلحازات هينل التخايط ال الل و -16

 تطور سياق الجوع

ذل المائة  25ذل المائة مل سنان العالمم لقص التةذيةم ويستشري التقز   يل  11شخصم أي مليون  800يعالل ما يقرض مل  -17

مليون شخص ذل عيشلم على أقل مل  767ويعتمد ل و  (12)مليار لسمة لقص المةذيات الدقيقة. 2ويعالل  (11)مل أقفال العالم.

ية اجتماعيةم ذل أجواء يخيم عليلا النزا  وعد  ويعي  معظم هؤالء األشِِِِّّّّخاص  دون حما (13)دوالر أمرينل ذل اليو . 1.90

ذل المتوسِّط  البرنامج.وقّد  (14)مليون شِِّّخص  األزمات اإللسِِّّالية 125االسِِّّتقرار ذل كاير مل األحيان. ويتأثّر حالياً أكار مل 

أ لدا 82مليون شخص سنوياً ذل  78 مساعدة غذائية مباشرة إلى أكار مل 2015و  2014ذل السنتيل   42ما يقرض مل    وُوجخ

ذل المائة إلى األلشِِِِِِّّّّّّاة  6.9ذل المائة إلى ألشِِِِِِّّّّّّاة اإللعاش المبنخرم و  38.5ذل المائة مل اإللفام إلى عمليات الاوارئم و 

صِِّّت لسِِّّبة  7.6اإللمائيةم و  ذل المائة مل  89ذل المائة مل الت ويالت الةذائية و  77ذل المائة إلى العمليات الخاصِِّّة  وُخصِِّّخ

ستقرار أو الت ويالت ال ُسبل كسب العي  ذل حاالت الاوارئ. وكان هذا الدعم كفيالً  ا قائمة على النقد إللقا  األرواس وحماية 

ت سِِّّيل األمل الةذائل للسِِّّنان المتضِِّّرريل مل حاالت الاوارئ و لض مل خالل عمليات التوزية العا  لوغذيةم أو الت ويالت 

ألغذية والتنوُّ  الةذائل. وأُجريت أيضِِِّّّاً ألشِِِّّّاة لل يلولة دون تدهور التةذية وما القائمة على النقدم التل زادت مل اسِِِّّّتلال  ا

  يرتبط  لا مل وذيات ولدعم األشخاص الذيل يعالون سوء تةذية حاد ذل حاالت الاوارئ.

ستدامةم خاصة ذل  -18 سيل وتمنيل المرأة دون إحراز تقد  ذل كل محاالت التنمية الم ساواة  يل الحن لى القضاء عوي ول عد  الم

ذإن ظواهر العدا  األمل الةذائلم ولقص التةذيةم وذرق  الفقر والحو . و الرغم مل التقد  الم رز ذل ال د مل الفقر عموماً 

التةذيةم ما تزال مستشرية ذل  لدان كايرة. ويشنل الحو   شنل متزايد ت دياً ذل المناقق ال ضرية وكذلض مشنلة ذل المناقق 

ةيُّر المناخ مل المخاقر التل تواجللا البلدان األشد ذقراً واألشخاص األكار ضعفا. وتتالب هذه الديناميات مل الريفية. ويفاقم ت

                                                           
 : تقييم التقد  المتفاوت. روما.2015ت قيق الةايات الدولية الخاصة  الحو  لعا   –. حالة العدا  األمل الةذائل ذل العالم 2015منظمة األغذية والزراعة.  (11)

 د المتعددة اللعدا  األمل الةذائل. روما.األ عا –م . حالة العدا  األمل الةذائل ذل العال2013منظمة األغذية والزراعة.  (12)

 . واشنالم العاصمة.: محا لة عد  المساواة2016الفقر واقتسا  الرخاء . 2016البنض الدولل.  (13)

سانبولم للعمل اإللساللم ا ةلعالميالقمة ا ."ل اجةا إللاء إلى المعولة تقديم لت ول ملا: الناس حياة تةير – اإللمائية اإللسالية الفحوات تحاوز –  العمل االلتزا " (14)

 .2016مايو/أيار  23تركيام 
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بل عمللم تبعاً لذلض. ويعنل تةيُّر قبيعة العدا  األمل الةذائل  كل أصِِِِّّّّ اض المصِِِِّّّّل ة العمل معاً ذل مناذ ة الحو  وتنييف سُِِِِّّّّ

سبة ولُظم األغذية ذل كل  لد على حدة أن اال سب  لض البلدم ويحب أن تنون قا لة للتعديل ومنا م  ما ينا صمَّ ستحا ات يحب أن ت

للسِِِِِِّّّّّّيام. ومل الحوهري إدخال ت سِِِِِِّّّّّّينات على اإلجراءات المتخذة على المسِِِِِِّّّّّّتوى القاري مل خالل األخذ  نلج الخاط 

 ارية المتةيرة.مل ت قيق أهداذأ ذل السياقات العالمية والق البرنامجاالستراتيحية القارية لتمنيل 

 ترجمة الرؤية العالمية للقضاء على الجوع إلى عمل

د هذه الخاة إقاراً زمنياً قموحاً 2030 صياغة خاط التنمية المستدامة لعا   2015قا  زعماء العالم ذل سبتمبر/أيلول  -19 م وتُ دخ

اواة. وتضِِّّة هذه الخاة العمل اإللسِِّّالل ذل عاماً لت قيق التنمية المسِِّّتدامة والقضِِّّاء على الفقر والحو  والعدا  المسِِّّ 15مدتأ 

السِِّّيام األوسِِّّة للتقد  والتنمية البشِِّّريةم وتركز  وضِِّّوس على األشِِّّخاص األشِِّّد ضِِّّعفام وااللتزا   قوة  أالّ يتخلف عل الركب 

لعالمية أحد. وهذه الخاة تُمسِِِِِّّّّّض  زما  قيادتلا الدول األعضِِِِِّّّّّاء وتنبة منلام وهل شِِِِِّّّّّاملة الناام وعالمية التابيق  وأهداذلا ا

د كل حنومة غاياتلا الوقنية مسترشدة ذل  لض  الرؤية العالمية لوهدا   السبعة عشر متناملة وغير قا لة للتحزئة. وسو  تُ دخ

 و ما يناسب سياقلا الوقنل.

 امجالبرنوالاالقاً مل أوجأ قوة   ّد مل ت قيق القضِِِِِّّّّّاء على الحو  ذل سِِِِِّّّّّيام تزايد تعقد وامتداد االحتياجات اإللسِِِِِّّّّّالية. وال -20

جزءاً مل خارقة قريق متناملة تشِِِِّّّّمل الخاة  تشِِِِّّّّنلعملية صِِِِّّّّياغة هذه السِِِِّّّّياسِِِِّّّّة  ذإنوخبرتأ ذل مختلف جوالب واليتأم 

واءمة م للبرنامجاالسِِِّّّتراتيحيةم وإقار النتائج المؤسِِِّّّسِِِّّّيةم واإلقار المالل المحّدد. ويتيط هينل التخايط وهينل الميزلة معاً 

والوذاء ذل الوقت لفسِِِِِّّّّّأ  التزامأ  إعااء األولوية ألشِِِِِّّّّّد األشِِِِِّّّّّخاص  مر والتدخالت اإللمائيةتدخالت اإلغاثة واإللعاش المبنّ 

عفاً مل أجل دعم خاة عا   على تصِِّّميم وتنفيذ اسِِّّتحا ات ل االت  البرنامجتسِِّّاعد هذه األُقر واألدوات الشِِّّاملة و. 2030ضَِِّّ

ى ز على االسِِّّتراتيحيات وتَُعظّم األثر على المسِِّّتوالاوارئ تتصِِّّف  النفاءة والفعاليةم ذضِِّّالً عل تصِِّّميم حواذظ متسِِّّقة تركّ 

 .القاري

ل الخاة االسِِّّتراتيحية اإلقار العا  لمسِِّّاهمة  -21 ذل القضِِّّاء على الحو . وتُعال هذه الخاة األولوية للدذيل مل  البرنامجوتشِِّّنخ

مل أجل دعم تنفيذ خاة عا    شأن الشراكة 17المتعلق  القضاء على الحو م واللد   2أهدا  التنمية المستدامةم هما اللد  

 والمساهمة ذل الوقت لفسأ ذل أهدا  التنمية المستدامة األخرىم تبعاً للسياقات القارية واألولويات الوقنية.  2030

م مل الواضِِِِِّّّّّط ألأ ال توجد وكالة واحدة أو كيان واحد يمتلض أياً مل أهدا  البرنامجيدخل ذل صِِِِِّّّّّلب والية  2أن اللد   ومة -22

تدامة. وسِِّّعياً إلى ت قيق تقد  ذل كل األهدا م  ما ذل  لض هد  القضِِّّاء على الحو م يلز  تنويل شِِّّراكات عبر التنمية المسِِّّ

 والوكاالت األخرى التل تتخذ مل روما مقراً للا.  البرنامجالقااعات ومحاالت الخبرة داخل البلدان و يل الشركاءم  ما يشمل 

دم ت ت قيادة حنومتأم  ت ديد أولوياتأ وغاياتأ واإلجراءات المالو ة لت قيق م سِِِِِّّّّّيقو  كل  ل2030وت قيقاً ألهدا  خاة عا   -23

تعاون وثيق مة أصِِِِّّّّ اض المصِِِِّّّّل ة على   مخاتأ االسِِِِّّّّتراتيحيةل هتنفيذ ذل البرنامجتلض األولويات والةايات. وسِِِِّّّّو  يعمل 

لى الحو  لقضاء عا ذل المتمال اللد  لت قيقُسبل الالمستوى الوقنل ومة الفرم القارية لومم المت دة مل أجل ت ديد أذضل 

 رياً مملو  قا وذل هذا الصِِّّددم سِِّّينون مل الملم إجراء اسِِّّتعراض اسِِّّتراتيحل وقنل .ذيلا ينشِِّّط التلذل مختلف السِِّّياقات 

ساس  شركاء اآلخريل. وإلى جالب توذير خط األساس ذإن  البرنامجو للبلدلحلود القضاء على الحو  مل أجل وضة خط أ وال

ات االسِِّّتراتيحية ت دد التدا ير  ات األولوية وتقد  التوصِِّّيات التل تُرشِِّّد ال صِِّّائل االسِِّّتراتيحية وخاط العمل االسِِّّتعراضِِّّ

م وأصِِِّّّ اض المصِِِّّّل ة الوقنييل والشِِِّّّركاء اآلخريلم  ما ذل  لض منظمة األغذية والزراعة البرنامجالخاصِِِّّّة  ال نوماتم و

 والصندوم الدولل للتنمية الزراعية.

 راتيجية القطريةالخطط االست إطار

د خاة دا يرالت تلض تنفيذكذلض الاريقة التل يمنل  لا وم  األولوية المتصِِِّّّفة والتدا ير الوقنية االحتياجاتي ّدد السِِِّّّيام   -24 . وتؤكخ

أهمية االعترا   أن  عض السِِِِّّّّياقات تناوي على ت ّديات أكبر مل سِِِِّّّّياقات أخرى وت تاج  التالل إلى مسِِِِّّّّاعدة  2030عا  
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احتياجات   ما يتماشى مة تبايل مإجراءات مختلفة ذل البلد الواحد وذل األوقات المختلفة الفعالةلّب االستحا ات تتاو. (15)خاصة

 النساء والرجال والفتيات واألوالد ومحتمعاتلم الم لية. 

 ذإن هذا وعلى. الاوارئ/أو و لوزمات اسِِِِِِّّّّّّتحا ة سِِِِِِّّّّّّيام األحيان أغلب ذل هو البرنامج ذيأ يعمل الذي والسِِِِِِّّّّّّيام -25

 االتح ذل البرنامج اسِِِِِِّّّّّّتحا ة ذعالية تعزيز على األول المقا  ذل يركز أن يحب للبرنامج الحديد امحلالبر اإلقار

 دخاللاإ مة الاوارئ ل االت لالسِِِّّّتحا ة ال الية البرنامج  آليات االحتفاظ سِِِّّّيتم  لضم ولت قيق. واألزمات الاوارئ

  أ فتتصِِّّ  ما المسِِّّاس عد  على  لض وسِِّّيسِِّّاعد. البرنامج ذيأ يعمل الذي العا  القاري اإلقار ذل لفسِِّّأ الوقت ذل

 المعالحة مل أيضِِِّّّاًم لفسِِِّّّأ الوقت ذل التمنلم ضِِِّّّمان مة وذعاليةم سِِِّّّرعة مل الاوارئ ل االت البرنامج اسِِِّّّتحا ة

 لاللتقال طالتخاي كفاية و عد  الداخلل المسِِِِِّّّّّتوى على واالتسِِِِِّّّّّام التنسِِِِِّّّّّيق إلى  االذتقار المتعلقة للشِِِِِّّّّّواغل الفعالة

 .والخروج

 واجلةم ذل البرنامج ألشاة مة التعامل عد  ذبضمان. األرواس إلقا  ذل القارية االستراتيحية الخاط للج وسيسلم -26

 قت قي ذل أيضِِّّا سِِّّيسِِّّلم النلج هذا ذإن منعزلةم أو منفصِِّّلة تدا ير  اعتبارها األخرى جلوده ومة الاوارئ حاالت

 االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية الخاط لوتبن. الركب عل أحد تخلف عد  مانوضِِِِِِّّّّّّ الحو  على القضِِِِِِّّّّّّاء ذل المتمال األعم اللد 

 يتمتة لامذي يعمل التل والتنمية الاوارئ سياقات معظم ذل مالبرنامج كون وهو منأ تستفيد م دد واقة على القارية

ط ا. وتمنل هِِّّذه الخالمعنل البلِِّّد ذل والتةِِّّذيِِّّة الةِِّّذائل األمل لت ِِّّديِِّّات عميقِِّّة ميِِّّداليِِّّة  معرذِِّّة/أو و كبيرة  خبرة

 المحموعات السِِِِِِّّّّّّنالية المتأثرة مل االسِِِِِِّّّّّّتفادة  فعالية أكبر مل هذه الخبرة ذل االسِِِِِِّّّّّّتحا ة الحتياجات البرنامج

 سيما ذل حاالت الاوارئ.  لتةيرات السياقيةم واللو

ار وسِِّّييسِِّّر إق .ووثائق مشِِّّروعاتأ البرنامجذئات  رامج م ل  امحل ذريد يسِِّّتند إلى حواذظ قارية متسِِّّقة ر إقاروسِِّّي ل  -27

لخاط االسِِّّتراتيحية القارية المؤلف مل الخاط االسِِّّتراتيحية القاريةم والخاط االسِِّّتراتيحية القارية المؤقتة )الموصِِّّوذة ا

حواذظ تركز على النتائج وتشِِِّّّمل ألشِِِّّّاة تعالج تنفيذ ( 33( وعمليات الاوارئ الم دودة )الموصِِِّّّوذة ذل الفقرة 31ذل الفقرة 

حلود السيام األوسة ل ضمل الخاط صوغو قدر اإلمنانم ينبةل  ما يقتضيأ السيام. االحتياجات اإللسالية واإللمائيةم حسب

مل أهدا  التنمية المسِِِّّّتدامة. وسِِِّّّيقو  اإلقار  2م  ما يتماشِِِّّّى مة اللد  2030البلد صِِِّّّوض القضِِِّّّاء على الحو    لول عا  

 يلل:   ما

 البرلامج  لدى القوة ولقاق القارية اتاالحتياج إلى  االستناد الم ددة ومساهمتأ ودوره البرنامج وضة ت ديد (1

 أو إللساليةا االستحا ة خاط ضمل عليأ المتفق على الن وم البرنامجواأللشاة التل سينفذها  والنواتج ال صائل ت ديد (2

 الوقنية  التنمية خاط ضمل والشركاء ال نومة مة مشتر  أساس على عليلا المتفق

 ارد والدعم التقنل والتوجيلات لت قيق أقصى ما يمنل مل مساهماتأ.المو ملالبرنامج ت ديد ما سيخصصأ  ينبةل (3

يعزز سِّ للبرنامج وحيداإلقار القاري الأن  ومةتصِّميم الخاط االسِّتراتيحية القارية لفترة تصِّل إلى خمس سِّنوات.  ويمنل -28

الوقنية  حيةراضات االستراتيالفعالية والنفاءة ذل حاالت الاوارئ ذإن الخاط االستراتيحية القارية يحب أن تسترشد  االستع

قديرات م  ما ذل  لض تذضِِِّّّالً عل التقييمات والتقديرات الت ليالتم مل شِِِّّّا للا ما أوم التل تقودها البلدان للقضِِِّّّاء على الحو 

 ضِِّّاءالق هد  ل و التقد  ذل الناملة  الفعالية تتصِِّّف أن للا كان إ اودراسِِّّات الحدوىم إلى ما هنالضم  االحتياجات المشِِّّتركةم

نلا. م البرنامجوينبةل أن تتم مواءمة حصائلم ولواتجم وألشاة الخاط االستراتيحية القارية مة ما لدى شركاء . الحو  على

 المت دة األمم وذرم ال نومات لدى التخايط عمليات مة تتماشِِِِِِّّّّّّى  صِِِِِِّّّّّّورة أمنلم حياما مهذه الخاط توضِِِِِِّّّّّّة أن وينبةل

/أو و المعاييرالخاط االسِِِِِّّّّّتراتيحية القارية  تتضِِِِِّّّّّمل أنيتعيل و ما مقراً للا.سِِِِِّّّّّيما الوكاالت التل تتخذ مل رو وال القاريةم

 .الخروج/أو و االلتقال خاط  لض ذل  ما مالو اًم يعد لم البرنامج يقدمأ الذي الدعم أن تقرر التل الشروق

                                                           
: "إلنا إ  لَضة هذه األهدا  والةايات لعتر   أن كل  لد يواجأ ت ّديات م ّددة ذل سعيأ إلى ت قيق التنمية المستدامةم ولشّدد على 2030مل خاة عا   56الفقرة  (15)

م وال سيما البلدان األذريقية وأقل البلدان لمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الحزرية الصةيرة الناميةم وكذلض الت ّديات الخاصة التل تواجأ أكار البلدان َضعفا

 الت ّديات الم ّددة التل تواِجأ البلدان المتوساة لدخل. وتتالّب البلدان التل تمر   االت لزا  اهتماماً خاصاً أيضاً".
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تشِِّّمل  وأن ةوتشِِّّاوري ةفت أن تنون من ينبةلحقاًم ذإللا  مفيدةللقضِِّّاء على الحو   ةتنون االسِِّّتعراضِِّّات االسِِّّتراتيحي لنلو -29

قائفة واسِِِِِِّّّّّّعة مل أصِِِِِِّّّّّّ اض المصِِِِِِّّّّّّل ة مل ال نوماتم والقاا  الخاصم والمحتمة المدللم والمنظمات الدولية. وعلى هذه 

 . وينبةل2030لت ديات التل يواجللا البلد ذل جلود القضاء على الحو    لول عا  لشامل  ت ليل االستعراضات أن تسفر عل

الاةرات ذل أُقر السِِّّياسِِّّات والبرامج الوقنية  والبيئة االقتصِِّّادية والسِِّّياسِِّّة المالية والمتالبات ضِِّّات أن ت دد هذه االسِِّّتعرا

( وت قيق القضِِِّّّاء على الحو   والفرص 17المالية ومصِِِّّّادر التمويل والشِِِّّّراكات مل أجل أهدا  التنمية المسِِِّّّتدامة )اللد  

درات التنفيذ لدى المؤسِِّّسِِّّات ال نومية والشِِّّركاء مل المنظمات والمتالبات الالزمة للتعاون مة القااعيل العا  والخاص  وق

 ال وهل لدانمالب تملنلا وثائق االسِِِّّّتراتيحية االسِِِّّّتعراضِِِّّّات تقارير وتعتبر غير ال نومية على المسِِِّّّتوييل الوقنل والم لل.

 .المحلس لمواذقة تخضة

ة و/أو المسِِِّّّاعدة على تيسِِِّّّير االسِِِّّّتعراضِِِّّّات م مة الوكاالت التل تتخذ مل روما مقراً للام إلى التشِِِّّّحيالبرنامجوسِِِّّّيسِِِّّّعى  -30

تعراضات إلى توذير تمويل وقنل لالس البرنامجوسيدعو  االستراتيحية الوقنية للقضاء على الحو  التل تملنلا البلدان لفسلا.

 االستراتيحيةم ذضالً عل توذير التمويل مل الوكاالت التل تتخذ مل روما مقراً للا.

 المؤقتة ةالقطري االستراتيجية الخطط

تسِِّّترشِِّّد  اسِِّّتعراض اسِِّّتراتيحل وقنل للقضِِّّاء على الحو م سِِّّيتم تنفيذ  للبرنامجإلى أن يتم وضِِّّة خاة اسِِّّتراتيحية قارية  -31

ة وسِِّّتنون المواذقة على الخاة االسِِّّتراتيحية القاري ذل البلد المعنل عبر خاة اسِِّّتراتيحية قارية "مؤقتة". البرنامجعمليات 

الخاط االسِِِّّّتراتيحية . وسِِِّّّتسِِِّّّتند جمية نل للقضِِِّّّاء على الحو  مملو  قاريامشِِِّّّروقة  إلحاز اسِِِّّّتعراض اسِِِّّّتراتيحل وق

ديرات االحتياجات المشِِِِِِّّّّّّتركةم لى ما يوجد ذعالً مل اسِِِِِِّّّّّّتراتيحيات ودراسِِِِِِّّّّّّات وتقديراتم  ما ذل  لض تقإالمؤقتة  القارية

 وت ليالت و يالات.

 االستجابة لحاالت الطوارئ غير المتوقعة في المواقع التي يتم فيها تنفيذ خطة استراتيجية قطرية مؤقتة أو خطة استراتيجية قطرية

عالية وكفاءة ل االستحا ة  فم البرنامجل تيحية القارية المؤقتة   يث تمنخ تصمم الخاط االستراتيحية القارية والخاط االسترا -32

ذل حاالت الاوارئ وكذلض ذل السِِِِّّّّياقات األخرى. وسِِِِّّّّتنفذ االسِِِِّّّّتحا ات ل االت الاوارئ المفاجئة وغير المتوقعة ذل إقار 

الخاط االسِِّّتراتيحية القارية المؤقتة والخاط االسِِّّتراتيحية القارية  موجب السِِّّلاة التل يفوضِِّّلا النظا  األسِِّّاسِِّّل والالئ ة 

المدير التنفيذيم وسِِّّيواذق المدير العا  لمنظمة األغذية والزراعةم حسِِّّب االقتضِِّّاءم على ال صِِّّيلة االسِِّّتراتيحية  العامة إلى

. وسِِّّيتم تنقيط واعتماد ال صِِّّائل االسِِّّتراتيحية المقتصِِّّرة على اسِِّّتحا ات الاوارئ تقتصِِّّر على هذه االسِِّّتحا ات ت ديداالتل 

ة وميزالي للبرنامجالموجود لعملية الاوارئ( متوائم مة اإلقار القاري  ت ديداً مل خالل قالب مخصِِِِِّّّّّص )يسِِِِِّّّّّتند إلى القالب

ال اذظة القارية. وسيستقل القالب مل ال صائل واأللشاة االستراتيحية التل تركز على االستحا ة لوزمة  االرتباق  ضمان 

جسِِِّّّتية المشِِِّّّتركة و/أو تقديم الخدمات ال صِِِّّّول على الةذاء و/أو معالحة شِِِّّّواغل سِِِّّّوء التةذية ال اد و/أو تقديم الخدمات اللو

األخرى المتعلقة  العمليات الخاصة. وستنون األلشاة والنتائج م ددة ومفصلة  وضوس. و إدراج عملية االستحا ة للاوارئ 

لدماج اسِِِِّّّّينفل البرنامج )خاة اسِِِِّّّّتراتيحية قارية مؤقتة أو خاة اسِِِِّّّّتراتيحية قارية( ذإن  للبرنامجذل إقار قاري متنامل 

 ام ألشاتأ  صورة ذعالة داخل البلدم وسيضمل وجود خاة التقالية واقعية واستراتيحية للخروج.واتس

 عملية الطوارئ المحدودة حيث ال يتوافر حضور راسخ للبرنامج 

وذل  .للبرنامجويمنل أن تارأ حاالت قوارئ مفاجئة وغير متوقعة ذل  لدان ال يتوذر ذيلا حضِِِِّّّّور عملياتل أو إقار قاري  -33

ل االتم يمنل للبرلامج أن ينفذ عملية قوارئ م دودةم يمنل أن تشِِِّّّمل عمليات خاصِِِّّّة حسِِِّّّب اللزو م  اسِِِّّّتخدا  قالب هذه ا

عملية قوارئ معدلم  التواؤ  مة ميزالية ال اذظة القارية ذل استعراض اإلقار المالل. وتخضة عمليات الاوارئ الم دودة 

سل والالئ ة لمواذقة المدير العا م وحسب االقتضاءم لمواذقة  المدير العا  لمنظمة األغذية والزراعة عمالً  أحنا  النظا  األسا

العامة التل تنظم تفويض السِِِّّّلاة. ويُخاط لعملية الاوارئ الم دودة لفترة أولية تصِِِّّّل إلى سِِِّّّتة أشِِِّّّلر. وتُدمج أية اسِِِّّّتحا ة 

وصفاً لصياغة هذه الخاةم كما تتضمل  31 ةجديدةم إن دعت ال اجة إليلام ذل خاة استراتيحية قارية مؤقتة )وتتضمل الفقر

 عرضاً لعملية المواذقة والتنقيط(. 41-39الفقرتان 
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 االستجابات اإلقليمية

 يما عداذوذل محال تأميل الموارد. وتُنفذ االسِِّّتحا ات اإلقليمية عادةم  وتشِِّّةيلياً تتالّب حاالت معيّنة تنسِِّّيقاً إقليمياً اسِِّّتراتيحياً  -34

وارئم مل خالل الخاط االستراتيحية القارية الفردية  استخدا  حصائل استراتيحية إضاذية أو معززة االستحا ات ل االت الا

البلدان  ذل والعمل على تنفيذهاوتصِِِّّّميملا االسِِِّّّتراتيحية حسِِِّّّب االقتضِِِّّّاء. وينسِِِّّّق المنتب اإلقليمل تخايط هذه ال صِِِّّّائل 

ن تتضمل عليلا. ويمنل أ ويشر مشتركة لتعبئة الموارد الت ستراتيحيااال أيضاً يضة هو المشاركة ذل االستحا ة اإلقليميةم و

ستراتيحياً إقليمياً يعده المنتب اإلقليمل. وستُ  ةم أو ستخد  عمليات قوارئ م دودة إقليميالخاط االستراتيحية القارية موجزاً ا

 ل اجة  لض.كلما اقتضت ا مغير  لض مل المبادرات اإلقليمية التل تضعلا وتديرها المناتب اإلقليمية

 والتنقيح الموافقة عملية

 الخاط االستراتيحية القارية 

ستقد  الخاط االستراتيحية القارية التل تسترشد  االستعراض االستراتيحل الوقنل لحلود القضاء على الحو  إلى المحلس  -35

زا  ذل محال التسييرم روس االلتللمواذقة عليلا ذل أية دورة مل دوراتأ. وسي تر  المحلسم ذل ممارستأ لسلااتأ ومسؤولياتأ 

وسِِِِِِّّّّّّو  لعمل جميعا على تنفيذ الخاة ذل  لدالنا وعلى الصِِِِِِّّّّّّعيديل م والتل تفيد  ما يلل: "2030المعبر عنلا ذل خاة عا  

اإلقليمل والعالملم مة مراعاة الواقة المعي  ذل كل  لد وقدراتأ ومسِِِِِّّّّّتوى تنميتأ واحترا  السِِِِِّّّّّياسِِِِِّّّّّات واألولويات الوقنية. 

تر  ال يز الذي تشةلأ السياسات الوقنية الرامية إلى ت قيق النمو االقتصادي المارد والمستدا  الذي يشمل الحميةم وسو  ل 

 (16)".ال سيما ذل الدول الناميةم مة ال فاظ على االتسام مة القواعد وااللتزامات الدولية  ات الصلةو

ستراتيح -36 ستراتيحية جديدة لم ينل مل الممنل توقعلا وذل حال تمويل البلد المضيف تمويالً كامالً لخاة ا ية قارية أو ل صيلة ا

مادتيل  لة تخضِِِِِِّّّّّّة ألحنا  ال ذإن هذه الخاة أو ال صِِِِِِّّّّّّي قاًم  مل النظا  المالل والتل تفوض المواذقة على  2-5و 1-5سِِِِِِِّّّّّّّا 

ة سِِِِّّّّتراتيحية لعمليالمشِِِِّّّّروعات الانائية للمدير التنفيذيم إال إ ا اختارت ال نومة المضِِِِّّّّيفة إخضِِِِّّّّا  الخاة أو ال صِِِِّّّّيلة اال

رهناً  السِِِّّّيام القاريم يمنل أن يسِِِّّّتمر تمويل  عض األلشِِِّّّاة أو و المواذقة العادية المتعلقة  الخاط االسِِِّّّتراتيحية القارية.

والمبرر المناقل للذه األلشِِِِِِّّّّّّاة أو  حلامالبرال صِِِِِِّّّّّّائل مل حسِِِِِِّّّّّّا ات األمالة أو غيرها مل ةليات الميزلة  غير أن اإلقار 

 م دودة.الذل الخاة االسِِّّتراتيحية القارية أو الخاة االسِِّّتراتيحية القارية المؤقتة أو عمليات الاوارئ  ال صِِّّائل سِِّّيُدرجان

(17) 

لمحلس ذل حال لتمس مواذقة ا. وسِِّّتُ ويمنل تنقيط الخاط االسِِّّتراتيحية القارية لنل تسِِّّتحيب للتةيرات ذل السِِّّيام أو العمليات -37

ذل البلد المعنل إ ا كان هذا التةيير يتالب إضِِِِِّّّّّاذة و/أو حذذاً ذل  للبرنامجالتركيز االسِِِِِّّّّّتراتيحل  محملالتةيير األسِِِِِّّّّّاسِِِِِّّّّّل ل

م 36على ألأ يحوز للمدير التنفيذيم على ل و ما تسمط  أ الفقرة القارية. حصيلة استراتيحية أو أكار ذل الخاة االستراتيحية 

حة إلضِِِِّّّّاذة الناشِِِِّّّّئة كنتيالخاط  هذه تةييرات رئيسِِِِّّّّية على  أن يواذق على تنقي ات الخاط االسِِِِّّّّتراتيحية القارية المتعلقة 

التعامل مة جمية التنقي ات األخرى ضِِِّّّمل اإلقار  ويحري (18)حصِِِّّّيلة اسِِِّّّتراتيحية جديدة ممولة كلياً مل ال نومة المضِِِّّّيفة.

والالئ ة العامة التل تنظم  ألسِِِِِّّّّّاسِِِِِّّّّّلالزمنل للخاط االسِِِِِّّّّّتراتيحية القارية الخاضِِِِِّّّّّعة لمواذقة المحلسم وذقاً ألحنا  النظا  ا

 .وستحري األمالة ت ليالً للبيالات لت ديد تدا ير موضوعية لتفويض السلاة القتراحلا على المحلس تفويض السلاة.

م لمواذقة المدير التنفيذيم كما تخضِِِّّّة ال صِِِّّّائل 32الوارد ذل الفقرة   االت الاوارئم على الن ولوسِِِّّّتخضِِِّّّة االسِِِّّّتحا ات  -38

مالً ع قتصر على هذه االستحا ات ت ديداًم حسب االقتضاءم لمواذقة المدير العا  لمنظمة األغذية والزراعةاالستراتيحية التل ت

 األحنا  السِِّّارية للنظا  األسِِّّاسِِّّل والالئ ة العامة والتل تنظم تفويض السِِّّلاة. ويتَّبة تنقيط االسِِّّتحا ات هذه ل االت الاوارئ 

 لفس عملية المواذقة.

                                                           
 .21م الفقرة (2015يوليو/حزيران  15) E/2015/L.16(م الوثيقة 2015أكتو ر/تشريل األول  21) 70/1امة لومم المت دة الظر قرار الحمعية الع (16)

الم دودة ذل  وارئستخضة مسألة جدوى إدراج الصناديق االستئمالية ذل الخاط االستراتيحية القارية أو الخاط االستراتيحية القارية المؤقتة أو عمليات الا (17)

 .2017ل ال االت والسياقات لمزيد مل الدرس خالل عا  ك

ة قالمزيد مل النظر ذل التفاعل  يل عمليات مواذقة المحلس على الخاط االستراتيحية القارية وتنقي اتلا وسلاة المدير التنفيذي ذل المواذ 2017سيشلد عا   (18)

 مل النظا  المالل. 5على المشروعات الانائية  موجب المادة 
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 قارية المؤقتةالخاط االستراتيحية ال

 خاة إلى قاللالت وكإجراء ثمالية عشر شلراً  إلى تصل لمدة المؤقتة القارية االستراتيحية الخاط على التنفيذي المدير سيواذق -39

 القارية ناتبمال مل نتظريُ  هذهم األشلر الامالية عشر ذترة وخالل. استراتيحل  استعراض تسترشد شاملة قارية استراتيحية

ستراتيحية خاااً  تضة أن لبرنامجل ستراتيحية قارية ا ستعراضات ا  .عليلا فيذيالتن المحلس لمواذقة تقدملا وأن مسترشدة  ا

د  مسِِِّّّتنيرة  اسِِِّّّتعراض اسِِِّّّتراتيحل سِِِّّّتق قارية اسِِِّّّتراتيحية خاة السِِِّّّتنمال  عد الظرو  ذيلا تتوذر ال التل ال االت ذلو

. وتُسِِِِِِّّّّّّتخد  الخاط عليلا التنفيذي المحلس لمواذقةسِِِِِِّّّّّّنوات  المناتب القارية خاة اسِِِِِِّّّّّّتراتيحية قارية جديدة لمدة ثالث

االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية القارية المؤقتة خالل ذترة االلتقال مل وثائق المشِِِِِِّّّّّّروعات إلى الخاط االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية القارية المسِِِِِِّّّّّّتنيرة 

  االستعراضات االستراتيحية.

التل أقرها المدير التنفيذي )أي خالل ذترتلا على الخاط االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية القارية المؤقتة  المدخلة التنقي ات جمية تخضِِِِِِّّّّّّةو -40

سِّتتبة كل و. السِّلاة لتفويض الناظمة العامة والالئ ة األسِّاسِّل النظا  ألحنا  وذقاً  للمواذقة (شِّلرا األولية البالةة ثمالية عشِّر

 السِِِِِِّّّّّّتراتيحيةا الخاط  المتعلقة القواعد نفستنقي ات الخاط االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية القارية المؤقتة التل يقرها المحلس التنفيذي ل

 .37 الفقرة ذل تفاصيللا والمبينة المحلس عليلا واذق التل القارية

 الخاة ذل سِِِِّّّّتدرج والتل م32 الفقرة ذل المبينة الاوارئ حاالت اسِِِِّّّّتحا اتوعلى غرار الخاط االسِِِِّّّّتراتيحية القارية ذإن  -41

 هذه على قتصرت التل االستراتيحية ال صائل خضةتس كما التنفيذيم المدير لمواذقة تخضةس مالمؤقتةاالستراتيحية القارية 

 اسِِّّلاألسِِّّ للنظا  السِِّّارية  األحنا  عمالً  والزراعة األغذية لمنظمة العا  المدير لمواذقة االقتضِِّّاءم حسِِّّب ت ديداًم االسِِّّتحا ات

 .مواذقةال عملية لفس هذه الاوارئ حاالت استحا ات تنقيط يتَّبةسو. السلاة تفويض تنظم والتل العامة والالئ ة

 التشغيلي: تضييق الفجوة بين التخطيط االستراتيجي و/الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتةالقطرية االستراتيجية الخطط نتائج سلسلة

ال تميز اإلشِِِِّّّّارات إلى الخاط االسِِِِّّّّتراتيحية القارية ذل الحزء الباقل مل الوثيقة  يل الخاط االسِِِِّّّّتراتيحية القارية المؤقتة  -42

مل دمج التوجأ االسِِِِِِّّّّّّتراتيحل  البرنامج الخاط االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية القاريةيمنخل لَلج و .لم يُنص على خال   لض والناملةم ما

لمسِِِِِّّّّّاعداتأ مة عمليات إدارة األداء والميزلة لتعزيز قدرتأ على اإلدارة  ةرض ت قيق النتائج. ويسِِِِِّّّّّتند التصِِِِِّّّّّميم والتخايط 

ستخدمة التل توضط العالقة  يل الموارد الم النتائجإلى سلسلة  اتيحية القاريةذل الخاط االستر واإل الغ والتنفيذ وإدارة األداء

( 2021-2017) للبرنامجوالنتائج المت ققة. وتنقل سِِّّلسِِّّلة لتائج الخاة االسِِّّتراتيحية القارية إقار لتائج الخاة االسِِّّتراتيحية 

د الخاوات الالزمة لت قيق األهدا  سِِّّلسِِّّلة ال هذه . وتشِِّّنخل1إلى المسِِّّتوى القاري حسِِّّب ما هو مبيَّل ذل الشِِّّنل  لمو جاً ي دخ

 الم ددة وتبيل العالقات السببية واالذتراضات األساسية المتعلقة  نيفية ت قيق النتائج. 
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 (2021-2017: إطار نتائج الخطة االستراتيجية للبرنامج )1الشكل 

 

 الغايات االستراتيجية

. للبرنامجل الةايتيل االسِِّّتراتيحيتي هل للبرنامجل سِِّّلسِِّّلة لتائج الخاط االسِِّّتراتيحية القارية النتائج على أرذة مسِِّّتوى ذ إن -43

نة 2مة هد  التنمية المسِِّّتدامة  1وتتفق الةاية االسِِّّتراتيحية  م وهو القضِِّّاء على الحو  وتوذير األمل الةذائل والتةذية الم سَِِّّّ

م وهو تعزيز وسِِّّائل التنفيذ وتنشِِّّيط 17مة هد  التنمية المسِِّّتدامة  2وتعزيز الزراعة المسِِّّتدامة  وتتفق الةاية االسِِّّتراتيحية 

(م تُعبر األولوية التل 2021-2017) للبرنامجالشِِّّراكة العالمية مل أجل التنمية المسِِّّتدامة. وكما جاء ذل الخاة االسِِّّتراتيحية 

تدامة للذيل اللدذيل البرنامجيوليلا  تاريخ  مل أهدا  التنمية المسِِِِِِّّّّّّ تأ والترا ط  يل كل أهدا  التنمية ووال البرنامجعل  ي

 المستدامة السبعة عشر. 

 األهداف االستراتيجية

ستراتيحية م وتر ط غايتيأ االستراتيحيتيل  النتائج االللبرنامجتشنخل األهدا  االستراتيحية  ؤرة التركيز البرامحل والتشةيلل  -44

 مل أهدا  التنمية المستدامة وغاياتلما. 17و 2 لى ت قيق اللدذيلالتل يسلم مل خالللا ذل الحلود القارية والعالمية الرامية إ

 النتائج االستراتيجية

 شِِِِِِّّّّّّأن  البرنامج اسِِِِِِّّّّّّتحا ات( على 2021-2017) للبرنامجتركز النتائج االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية الم ددة ذل الخاة االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية  -45

المتصِِِِِّّّّّلة  قدرات  17و 2هدذل التنمية المسِِِِِّّّّّتدامة   ةايات للبرنامجت تاجأ البلدان. وترتبط النتائج االسِِِِِّّّّّتراتيحية الامالل  ما

وواليتأم لمواءمة دعمأ للحلود الوقنية والعالمية المتعلقة  أهدا  التنمية المسِِِِّّّّتدامة. وتسِِِِّّّّلم الخاط االسِِِِّّّّتراتيحية  البرنامج

 اض لتعاون مة أصِِِِِِّّّّّّذل ت قيق لتائحأ االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية  ات الصِِِِِِّّّّّّلة  البلدان الم ددة و ات األولوية ذيلام  ا للبرنامجالقارية 

 المصل ة والشركاء المتعّدديل.
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 الغايات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة

توائم الةايات الوقنية ألهدا  التنمية المسِِِِِِّّّّّّتدامة  يل الةايات العالمية لتلض األهدا  و يل السِِِِِِّّّّّّياقات الم لية. والاالقاً مل  -46

و  و ما يتماشِِِّّّى مة عمليات التخايط التل تحريلا ال نومات االسِِِّّّتعراضِِِّّّات االسِِِّّّتراتيحية للنلج الوقنية للقضِِِّّّاء على الح

د  سي دخ ستدامة التل يتخذ وضعا يمننأ مل  البرنامجوأذرقة األمم المت دة القاريةم  الةايات والنتائج الوقنية ألهدا  التنمية الم

 دعملا.

 الحصائل االستراتيجية

ذل اعتباره السياقات واألولويات الم ليةم وجوالب قوتأم ذل الةايات  م مسترشداً  نتائحأ االستراتيحية وةخذاً البرنامجسيساهم  -47

الوقنية ألهدا  التنمية المسِِِّّّتدامة  ات الصِِِّّّلة مل خالل محموعة مل ال صِِِّّّائل االسِِِّّّتراتيحية المتصِِِّّّلة  نل لتيحة مل لتائج 

 االستراتيحية. البرنامج

قة لإلدارة ا البرنامجويتقيّد  -48 لقائمة على النتائج التل اعتمدها منتب األمم المت دة لتنسِِِِِِّّّّّّيق  مصِِِِِِّّّّّّال ات األمم المت دة المنسَِِِِِِّّّّّّّ

الشِِِّّّؤون اإللسِِِّّّالية والتل تُعرخ  ال صِِِّّّائل  أللا: " اآلثار المقصِِِّّّودة أو المت ققة مل لواتج تدخل معيل على األجليل القصِِِّّّير 

ة لى الظرو  اإللسِِِّّّالية ذل الفتروالمتوسِِِّّّطم وتتالب ذل العادة جلداً جماعياً مل الشِِِّّّركاء. وتُماخل ال صِِِّّّائل تةييرات تارأ ع

صلة  يل إلحاز النواتج وت قيق األثر". اآلثار القصيرة األجل إلى المتوساة  للبرنامجوتصف ال صائل االستراتيحية  (19)الفا

 رنامجالبولتائج  مالةايات الوقنية المتعلقة  أهدا  التنمية المسِِِِِِّّّّّّتدامةالةايات اإللسِِِِِِّّّّّّاليةم واألجلم التل تسِِِِِِّّّّّّلم ذل ت قيق 

/ غاية ألهدا  رنامجللبأي  نتيحة استراتيحية  – وترتبط كل حصيلة استراتيحية  نتيحة واحدة أعلى مستوى ذقط االستراتيحية.

 يدةمالمسِِّّتفيديل أو النيالات المسِِّّتف االسِِّّتراتيحية السِِّّنان البرنامجوتصِِّّف حصِِّّائل هد  اسِِّّتراتيحل. التنمية المسِِّّتدامة أو 

يحية على االسترات البرنامجة واإلقار الزمنل المتوقة للتدخل البرامحل. وتصاغ حصائل والناام الحةراذل والنتيحة المقصود

 المستوى القاريم وهل تتواء  مة ذئات ال صائل االستراتيحية الموحدةم  ما ذل  لض إقار النتائج المؤسسية. 

ري م و/أو تحة والشِِِّّّركاء الرئيسِِِّّّييلاالسِِِّّّتراتيحية على المسِِِّّّتوى القاري  االشِِِّّّترا  مة ال نوم البرنامجوتُ دَّد حصِِِّّّائل   -49

. وتسِِِِّّّّلم هذه ال صِِِِّّّّائل  قوة ذل تلبية االحتياجات مواءمتلا مة ال صِِِِّّّّائل اإللسِِِِّّّّالية الم ددة ذل خاط االسِِِِّّّّتحا ة اإللسِِِِّّّّالية

دملا المسِِِِِِّّّّّّاعدة التل يق اتسِِِِِِّّّّّّاهم ذيل التل أو اإلقليميةالةايات الوقنية واإللسِِِِِِّّّّّّالية وت قيق النتائج الوقنية  وتعنس األهدا  

ل ال صِِّّائل االسِِّّتراتيحية  البرنامج. ويسِِّّاهم البرنامج وشِِّّركاؤه ذل ال صِِّّائل االسِِّّتراتيحية مل خالل لواتج ألشِِّّاتلم. وتشِِّّنخ

عموماً جزءاً مل أُقر التخايط االسِِِّّّتراتيحل وخاط االسِِِّّّتحا ة اإللسِِِّّّالية لدى األمم المت دة ذل البلد المعنل و/أو يتم التعبير 

 لض خاط القضِِِّّّاء على الحو  والخاط اإللمائية واإللسِِِّّّالية. وإسِِِّّّناد النتائج على مسِِِّّّتوى  عنلا ذل الخاط الوقنيةم  ما ذل

ومختلف الحلات الفاعلة ال نومية وغير البرنامج ال صِِِّّّائل االسِِِّّّتراتيحية هو عملية جماعية ذل العادة تضِِِّّّم مسِِِّّّاهمات مل 

و أ قار الزمنل للخاة االسِِِِِّّّّّتراتيحية القاريةال نومية. وينبةل أن يتناظر األذق التخايال لل صِِِِِّّّّّائل االسِِِِِّّّّّتراتيحية مة اإل

 .الخاة االستراتيحية القارية المؤقتة

مناسبة للسيام الوقنل وأن تتردد أصداؤها لدى الحلات الفاعلة الوقنية ودون  وال  د أن تنون صياغة ال صائل االستراتيحية -50

 تسِِّّق مة المصِِّّال ات الوقنية و يئة السِِّّياسِِّّات.وأن ت الوقنية وأن تنون متوائمة  وضِِّّوس مة األولويات واألهدا  الوقنية

وتتفاوت كل حصِِِّّّيلة اسِِِّّّتراتيحية ذل قوتلا وصِِِّّّياغتلا مل  لد إلى  لدم ولننلا جميعاً تنشِِِّّّف عل ارتباق واضِِِّّّط  ت قيق غاية 

 تعنس نومل الواجب أ. للبرنامجوقنية مل غايات أهدا  التنمية المسِِِِّّّّتدامةم و التالل أيضِِِِّّّّاً لتيحة مل النتائج االسِِِِّّّّتراتيحية 

التواذق ذل اآلراء  يل ال نومة وأصِِِِِِّّّّّّ اض الترتيب المشِِِِِِّّّّّّتر  لوولويات والملنية وكذلض  يالات ال صِِِِِِّّّّّّائل االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية 

  .المصل ة الرئيسييل اآلخريل

                                                           
ويتفق هذا التعريف مة . https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Evaluation%20Policy.pdfمنتب تنسيق الشؤون اإللسالية.  (19)

  لمصالط "الناتج".التعريف الذي وضعتأ محموعة األمم المت دة اإللمائية 

 https://undg.org/wp-content/uploads/2015/01/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf. 

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Evaluation%20Policy.pdf
https://undg.org/wp-content/uploads/2015/01/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf
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ستعنس  مجالبرناوذل حيل أن مل الم تمل أن تت قق ال صائل االستراتيحية عبر الحلود الحماعية ذإن تخايط وتنفيذ ألشاة  -51

ويبرز الدور  مااالً لسِّلسِّة لتائج خاة اسِّتراتيحية قارية 2ويعرض الشِّنل  مسِّاهمتأ المخصِّوصِّة ذل هذه الحلود الحماعية.

 الم وري لولشاة ذل ت قيق النواتج وال صائل.

 للبرنامج تابعة: مثال على سلسلة النتائج في خطة استراتيجية قطرية 2الشكل 

 

تت لى و .إقار النتائج المؤسِّسِّيةمل  األُقر المناقية للخاط االسِّتراتيحية القارية مؤشِّرات ال صِّائل المؤسِّسِّية د وسِّتسِّتخ -52

القارية  المرولة الالزمة لتنميل إقار النتائج المؤسسية أو لسد ثةراتأ  استخدا  مؤشرات ال صائل القارية  البرنامجمناتب 

 حسب االقتضاء.

 ل البرنامج بسائر غايات أهداف التنمية المستدامةالنواتج واألنشطة: ربط عم

قة لإلدارة القائمة على النتائج التل اعتمدها منتب األمم المت دة لتنسيق الشؤون  البرنامجيتقيَّد  -53  مصال ات األمم المت دة المنسَّ

 اإللسالية الذي يُعرخ  النواتج واأللشاة على الن و التالل:

 رات والقدرات و/أو إمنالات األذراد أو المؤسسات أو ذل تواذر منتحات وخدمات جديدة النواتج هل تةييرات ذل الملا

 .البرنامج لاشئة عل إلحاز ألشاة ذل تدخل خاضة لسيارة

  مال األموال والمساعدة التقنية وسائر ألوا   –األلشاة هل إجراءات تتخذ أو أعمال تنفذ وت شَّد مل خالللا المدخالت

 واتج م ددة. لت قيق ل –الموارد 

مة وذل غضِِِِِِّّّّّّون المدة الزمنية الم ددة". ويمنل أن ينون لاتج  -54 د التعريف النامل للنواتج  أللا "تت قق  الموارد المقدَّ كما يُ دخ

لاتحاً أو  البرنامجوستنتج ألشاة االستراتيحية األعلى.  البرنامجال غير مل حصائل  ةمرتبااً  صورة مباشرة  واحد البرنامج

. وعلى ل و ما ينص عليأ اسِِّّتعراض اإلقار المالل ذإن ت ديد التناليف سِِّّيتم البرنامجاء   لض مة ألشِِّّاة شِِّّركاء أكار وسِِّّيو

على مستوى األلشاة ومل ثم ذإن هذه األلشاة ستضالة  دور موري ذل ر ط الموارد  النتائج وذل البرهنة على القيمة مقا ل 

األلشاةم والتنفيذم والميزلةم والرصد والتقييم ذل الخاط االستراتيحية  معلومات مفصلة عل تخايط البرنامجالمال. وسيوذر 

 .86القارية وعبر خاة إدارة العمليات القارية على الن و الموصو  ذل الفقرة 

 لسيساهم  دور مباشر وغير مباشر ذ البرنامجوتعنل الت ديات المتشا نة وال لول التل يناوي عليلا القضاء على الحو  أن  -55

وقبقاً للخاة االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية للبرلامج ذإلأ أهدا  التنمية المسِِِِِِّّّّّّتدامة األخرى مل خالل لواتج ألشِِِِِِّّّّّّاتأ. ويات الوقنية واألول
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سِِِِِّّّّّيتعاون مة الشِِِِِّّّّّركاءم  ما ذل  لض الصِِِِِّّّّّندوم الدولل للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية والزراعةم لالسِِِِِّّّّّتفادة مل قدرات 

 ت قيق أهدا  التنمية المستدامة.وجوالب قوة كل منلم لدعم البلدان ذل سعيلا ل

يمنل عل قريق دعم  رامج الواجبات المدرسية ذل المناقق المفتقرة إلى األمل الةذائل  البرنامجمل  لض على سبيل الماال أن  -56

بل معيشِِِّّّة  2ذل  لد مام أن يسِِِّّّاهم ذل ت قيق الةايات الوقنية لللد   المتصِِِّّّلة  ال صِِِّّّول على الةذاء وت سِِِّّّيل التةذية أو سُِِِّّّ

 اض ال يازات الصِِِّّّةيرة. وتحسِِِّّّيداً للذا اإلسِِِّّّلا م سِِِّّّتوّجأ ال صِِِّّّائل االسِِِّّّتراتيحية والنتائج واألهدا  ذل سِِِّّّلسِِِّّّلة لتائج أصِِِّّّ

م وهل دعم البلدان ذل القضاء على الحو  )هد  التنمية للبرنامجمل الةايات االستراتيحية  1كللا ل و ت قيق الةاية  البرنامج

اتج المتصلة  لذا الدعم يمنل أن تسلم هل األخرى  دور كبير ذل ت قيق الةايات الوقنية (. غير أن األلشاة والنو2المستدامة 

( 5)اللد   وتمنيل المرأة( والمساواة  يل الحنسيل 4األخرى ألهدا  التنمية المستدامةم مال الةايات المتصلة  التعليم )اللد  

هذه اإلسلامات ذل سائر الةايات الوقنية ألهدا  التنمية (. ويمنل ت ديد ورسم 3( والص ة )اللد  1ودخل األسرة )اللد  

 المستدامة على المستوى القاري وذل أُقر التخايط الوقنية  ات الصلة وأُقر التخايط ذل األمم المت دة وغيرها.

لتقديم  أن يسِِِِِِّّّّّّتحيب لالبات ال نومات الوقنية والشِِِِِِّّّّّّركاء للبرنامجمل أهدا  التنمية المسِِِِِِّّّّّّتدامةم يمنل  17ودعماً لللد   -57

 البرنامجخدمات م ددة تدعم ت قيق أهدا  التنمية المسِِِِِِّّّّّّتدامة األخرى. و ينما يمنل أن تتفق هذه الخدمات مة جوالب قوة 

عند دعم االستحا ة ل الة قوارئ  للبرنامجوإمنالاتأم ذإللا قد ال تركز تركيزاً مباشراً على جلود القضاء على الحو . ويمنل 

اللوجستيات واالتصاالت لصالط المحتمة اإللسالل على الناام األوسةم مال خدمات الشراء وتوذير أن يدعم سلسلة اإلمداد و

لُظم االتصاالت وإدارتلام ومراذق التخزيلم ولقل البضائة واألذراد. ويمنل لولشاة والنواتج المتصلة  لذا الدعمم  الرغم مل 

أن تقدخ  مساهمات كبيرة ذل ت قيق عدة غايات وقنية ألهدا  التنمية  أللا ال تدعم  الضرورة القضاء على الحو  دعماً مباشراً 

المستدامة. ويمنل ت ديد ورسم هذه المساهمات على المستوى القاري ذل األُقر الوقنية  ات الصلة أو أُقر األمم المت دة أو 

 غيرها.

 المتوقع أثر النَهج

 .ن ي سخل كفاءة مساعداتأ وذعاليتلا  الارم التاليةذل التخايط االستراتيحل القاري أ البرنامجيمنل لنلج  -58

مل خالل هِِّّذا النلج زيِِّّادة التوجيِِّّأ  البرنااامج: يسِِِِِِّّّّّّتاية زيِِّّادة الفعِِّّاليِِّّة والنفِِّّاءة ذل حِِّّاالت الاوارئ واألزمِِّّات الممتِِّّدة -59

صائل ضاس ال االستراتيحل لعمليات االستحا ة ل االت الاوارئم مة ال فاظ ذل الوقت  اتأ على المرولة والرشاقة. وعبر إي

االسِِّّتراتيحية والتركيز عليلا ذل حاالت الاوارئ المتةيرة  سِِّّرعة و/أو المتقلبةم عوضِِّّاً عل االهتما   ألشِِّّاة معينة ذ سِِّّبم 

سيتمتة  موقة أذضل لالستحا ة  سرعةم ومرولةم وكفاءة مستخدماً محموعة مل األلشاة والارائق. كما أن هذا  البرنامجذإن 

 سيما ذل األزمات الممتدة. لى االلتعاش و رامج  ناء القدرة على الصمود والالنلج ييسر االلتقال إ

ومة تاور السِِِِِِّّّّّّيام ل و االلتعاش ذإن الخاة االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية القارية تتيط األخذ  نلج متعدد القااعات ذل  رمحة اإللعاشم  -60

م وهو ما يتالب تشِِِِّّّّاوراً على لاام والتصِِِِّّّّدي للمخاقرم و ناء القدرة على الصِِِِّّّّمود مل أجل ت قيق األمل الةذائل والتةذية

واسِِِّّّة وتعاولاً على األجل الاويل. وسِِِّّّيحري النظر ذل كل جوالب دورة البرامج ذل كل سِِِّّّيام مل خالل منظور القدرة على 

بل التل يمنل  لا دمج اإلجراءات المتخذة ذل االسِِِِّّّّتراتيحيات ال نومية الوقنية والبرامج التل  الصِِِِّّّّمود لت ديد أذضِِِِّّّّل السُِِِِّّّّ

ومل شِِِّّّأن دمج االسِِِّّّتحا ات ل االت الاوارئ ذل ال اذظة القارية حالما تسِِِّّّمط الظرو   ذلض أن يتيط  (20)لشِِِّّّركاء.يدعملا ا

أن يسِِِّّّتحيب  الاريقة المالى لووضِِِّّّا  الممتدة عل قريق معالحة القضِِِّّّايا على األجليل القصِِِّّّير والاويل و التالل  للبرنامج

 لى المرولة لالستحا ة  سرعة وكفاءة ألي تةير ذل األوضا .زيادة ذعالية تدخالتأم مة ال فاظ ذل الوقت  اتأ ع

تنير التل تسِِّّالخاط االسِِّّتراتيحية القارية إن ت سِِّّيل المواءمة مة الةايات الوقنية ألهدا  التنمية المسِِّّتدامة ومة الشِِّّركاء:  -61

ألهدا   عنس الةايات الوقنيةت م االسِِّّتعراضِِّّات االسِِّّتراتيحية للنُلج الوقنية للقضِِّّاء على الحو  التل تُمسِِّّض  زماملا البلدان

د 2030التنمية المسِِِِِِّّّّّّتدامة وملنية ال نومات لخاة عا   الخاط االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية القارية الاريقة التل تسِِِِِِّّّّّّاهم  لا هذه . وت دخ

ل عل المساعدة الخارجية و/أو  البرنامجالمساعدة المقّدمة مل  ذل  لد ما ذل الخاط واألولويات الوقنية األوسة مل أجل الت وُّ

                                                           
(20) C-WFP/EB.A/2015/5. 
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ر األُذق التخايال األقول أجالً ذل الخاط االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية القارية وضِِِِِِّّّّّّة معايير االلتقال وت ديد للائلا تدريحياإ . وييسِِِِِِّّّّّّّ

اإلجراءات الالزمة للوذاء  الشِِِِِِّّّّّّروقم مال قدرة النظراء ال نومييلم واإلقار الزمنل المتوقّةم واالذتراضِِِِِِّّّّّّات السِِِِِِّّّّّّياقيةم 

على التقدُّ  الم رز ذل ت قيق هذه األهدا . و اسِِّّتخدا  االسِِّّتعراضِِّّات كأداة لمواءمة والعوامل الخارجية التل يمنل أن تؤثّر 

م مة السِِّّياقات الم ليةم تقو  مؤسِِّّسِِّّات التخايط الوقنية  دور رائد ذل عمليات 2ال سِِّّيما اللد  وأهدا  التنمية المسِِّّتدامةم 

 ات األولوية والتوصِِِِِّّّّّيات الم ّددة ذل  صِِِِِّّّّّياغة االسِِِِِّّّّّتعراضِِِِِّّّّّات االسِِِِِّّّّّتراتيحية وتقة عليلا المسِِِِِّّّّّؤولية عل َدمج القضِِِِِّّّّّايا

ز االسِِّّتعراضِِّّات أيضِِّّاً االتسِِّّام  يل عمليات  االسِِّّتعراضِِّّات ضِِّّمل السِِّّياسِِّّات واالسِِّّتراتيحيات والخاط والبرامج. وتعزخ

ال سِِِّّّيما على المسِِِّّّتوى القاريم ويسِِِّّّاعد  لض وواسِِِّّّتراتيحيات الوكاالت التل تتخذ مل روما مقراً للا والشِِِّّّركاء اآلخريلم 

 ى إقامة شراكات أعَمق مل خالل تواذق اآلراء حول لُلُج مشتركة ذل القضاء على الحو .عل البرنامج

على توضيط مساهمتأ الم ّددة ذل الحلود الوقنية واستعادة  البرنامجيساعد النلج  زيادة التركيز وإ راز الصورة واالتصال: -62

قاريم تنتسِِِِّّّّب ال نومات والحلات الشِِِِّّّّرينة ذل منالتأ على الصِِِِّّّّعيد القاري. ومل خالل عملية التخايط االسِِِِّّّّتراتيحل ال

المتعددة الحوالب وتزيد مل مشِِّّاركتأ ذل ال وار  شِِّّأن السِِّّياسِِّّات والبرامج ذل كل ألوان  البرنامجالتنمية ذلماً أذضِِّّل لوالية 

 الايف اإللسالل واإللمائل. ويمننأ تعزيز وضعأ وت سيل صورتأ عل قريق تعريف كل أص اض المصل ة  قيمتأ المضاذة

ساعدة يشنل التخايط االستراتيحل وتخايط الموارد والم ت قيق التنامل  يل الدعم التشةيلل والمساعدة التقنية وتعبئة الموارد: -63

التقنية على أسِِِّّّاس ت ليالت لقيود الموارد والقدرات جزءاً منلحياً مل االسِِِّّّتعراضِِِّّّات االسِِِّّّتراتيحية للحلود الوقنية للقضِِِّّّاء 

سِِِّّّتراتيحية القارية توجيأ عمليات تعزيز القدرات المؤسِِِّّّسِِِّّّية ل و دعم ال نومات ذل تصِِِّّّميم على الحو . وتنفل الخاط اال

القارية  المعلومات والموظفيل الملرةم والقدرات المالو ة وذقاً  البرنامجوإدارة حلول للحو  مملوكة وقنيام وتزويد مناتب 

 .البرنامجالستراتيحية الموارد البشرية ذل 

يل العمل   ترا ط أذضِِِِّّّّللسِِِِّّّّياقات التشِِِِّّّّةيلية الدينامية واالسِِِِّّّّتحا ة للا وال فاظ ذل الوقت لفسِِِِّّّّأ على المرولة ذل التخايط ل -64

تناسِِِِّّّّب الخاط االسِِِِّّّّتراتيحية القارية كل سِِِِّّّّيام على حدة ويمنل تنييفلا مة التةييرات ذل  يئة  اإللسِِِِّّّّالل والعمل اإللمائل:

ز هذه الخاط الصِِّّالت  يل المسِِّّاعدة اإللسِِّّالية و اإللمائية وتمّنل مل ت قيق الفعالية ذل  ناء القدرة على الصِِّّمود العمل. وتعزخ

عل قريق التأكد مل أن االسِِّّتحا ة لوزمات تدعم اإللعاش والتنمية على األجل الاويلم وأن األلشِِّّاة اإللمائية تسِِّّترشِِّّد  فلم 

ل الخاة االسِِِِِّّّّّتراتيحية عفاء مل األزمات. وذل الوقت  اتأ ت سِِِِِّّّّّخ القارية وهينل ميزاليتلا  للمخاقر وتقل األشِِِِِّّّّّخاص الضُِِِِِّّّّّ

 الشفاذية والمواءمة مة االلتزامات التمويليةم مة ال فاظ على مرولة تخصيص الموارد البرامحية.

ز الخاط االسِِِّّّتراتيحية القارية الدور االسِِِّّّتراتيحل للمحلس  زيادة التوجيأ االسِِِّّّتراتيحل وتخفيض تناليف المعامالت: -65 سِِِّّّتعزخ

تعرض صِِّّورة  (1ديم اإلشِِّّرا  والتوجيأ االسِِّّتراتيحييل. ويمنل ت قيق  لض ألن الخاط: وكفاءتأم وسِِّّتزيد مل قدرتأ على تق

واأللشِِِِِِّّّّّّاة الممولة مل الصِِِِِِّّّّّّناديق  (21)ذل  لد مام  ما ذل  لض االسِِِِِِّّّّّّتحا ات ل االت الاوارئ البرنامجشِِِِِِّّّّّّاملة عل تدخالت 

تقلّص عدد المشِِِّّّروعات التل يناقشِِِّّّلا  (2االسِِِّّّتئماليةم  دالً مل تقديم رؤية مشِِِّّّتتة مسِِِّّّتمدة مل وثائق المشِِِّّّروعات الفردية  

المحلس ويُسِِِّّّفر  لض عل وذورات ذل الوقت والتناليف. وسِِِّّّو  تزيد الخاط االسِِِّّّتراتيحية القارية أيضِِِّّّاً النفاءة التشِِِّّّةيلية. 

 وتؤدي الخاط االستراتيحية القاريةم عل قريق ت قيق التنامل  يل التخايط االستراتيحل وتخايط البرامجم وتد ير المواردم

ذل  مل أعباء البرنامجوالدعم التقنل وإدارة األداءم واالسِِّّتعاضِِّّة  لا عل وثائق المشِِّّروعات الفرديةم إلى تخفيض ما يت ملأ 

 إدارة العمليات على المستوييل القاري واإلقليمل وعلى مستوى المقرم وتزيد كفاءة التخايط والتنفيذ وجودتلما. 

الخاط االسِِِّّّتراتيحية القارية  سِِِّّّينون إقار الت وعمليات األمم المت دة األخرى:التنسِِِّّّيق مة دورة البرامج اإللسِِِّّّالية ووكا -66

مة خاط االسِِِّّّتحا ة االسِِِّّّتراتيحية وجلود تعبئة الموارد المشِِِّّّتركة لدورة البرامج اإللسِِِّّّالية لومم المت دة مل خالل متوائماً 

 . إللسالية األوسة لااقاالتعبير  صورة كاذية عل ال صائل واأللشاة التل تشنل جزءاً مل االستحا ة ا

اة وشِِّّاملة و ات ملنية  -67 ويعّزز االسِِّّتعراض الشِِّّامل للسِِّّياسِِّّات الذي يحري كل أر ة سِِّّنوات ال اجة إلى عمليات  رمحة مبسِِّّّ

وقنية وخاوق واضِِِّّّ ة للمسِِِّّّاءلة. ويمال إقار عمل األمم المت دة للمسِِِّّّاعدة اإللمائية إقار النتائج االسِِِّّّتراتيحية المتوسِِِّّّط 

                                                           
ة القارية حالما تسمط الظرو   ذلضم على ل و يحعل تلض االستحا ات أكار وضوحاً  النسبة للمحلس يُتوقة أن تُدرج االستحا ات ل االت الاوارئ ضمل ال اذظ (21)

 التنفيذي.
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شِِِِِّّّّّد  أ الرؤية الحماعية واالسِِِِِّّّّّتحا ة لوولويات اإللمائية الوقنية ذل منظومة األمم المت دة على الصِِِِِّّّّّعيد األجل الذي تسِِِِِّّّّّتر

ياً المشِِِِِِِّّّّّّّار إليلا ذل  البرنامجالقاري. ويتفق للج  يات البرمحية المملوكة وقن ذل التخايط االسِِِِِِّّّّّّتراتيحل القاري مة عمل

لى هذه إلى ال فاظ ع البرنامجدعم تلض العمليات  وسو  يسعى االستعراض الشامل للسياسات الذي يحري كل أر ة سنوات وي

شاملة الالحقة. ويوضط النلج أيضاً مساهمة  ذل الرؤية الحماعية واالستحا ة الم ددة  البرنامجالمواءمة مة االستعراضات ال

موعة األمم المت دة اإللمائية. ذل الخاوق التوجيلية إلقار عمل األمم المت دة للمسِِِّّّاعدة اإللمائية التل تعنف على إعدادها مح

وسِِِِِّّّّّتحري مواءمة دورات التخايط االسِِِِِّّّّّتراتيحل القاري مة دورات التخايط الوقنية ثم  عد  لض مة دورات تخايط أُقر 

ل االسِِِِّّّّتعراضِِِِّّّّات االسِِِِّّّّتراتيحية للحلود الوقنية للقضِِِِّّّّاء على الحو   عمل األمم المت دة للمسِِِِّّّّاعدة اإللمائية. وسِِِِّّّّو  تنمخ

ة المشِِِِِّّّّّتركة التل تاري أُقر عمل األمم المت دة للمسِِِِِّّّّّاعدة اإللمائيةم وسِِِِِّّّّّو  تنفل الخاط االسِِِِِّّّّّتراتيحية الت ليالت القاري

ل  البرنامجالقارية اتسِِِِّّّّام حصِِِِّّّّائل  مة ال صِِِِّّّّائل الوقنية وحصِِِِّّّّائل إقار عمل األمم المت دة للمسِِِِّّّّاعدة اإللمائية وسِِِِّّّّتنمخ

 ال صائل ذل وكاالت األمم المت دة األخرى.

تسِّتحيب الخاط االسِّتراتيحية القارية لتوصِّية االسِّتعراض الشِّامل للسِّياسِّات الذي  ء واإل الغ والمسِّاءلة:تعزيز إدارة األدا -68

يحري كل أر ة سنوات  شأن ضرورة ت قيق البرامج لتائج ملموسة على المستوى القاري. وتوضط الخاط عالقات السبب 

ل الخاط االسِِّّتراتيحية القاريةم عل والموارد التل يسِِّّتخدملام والنت البرنامج،والتأثير  يل مسِِّّاعدات  ائج التل ي ققلا. وت سِِّّخ

فة المسِِِّّّتفيديل وال نومات المضِِِّّّي حاهتالبرنامج ومسِِِّّّاءلة قريق توضِِِّّّيط الصِِِّّّالت  يل الموارد والنتائجم اإل الغ عل النتائج 

ى روس مل األعمال علوالمال يل والشِِّّركاء اآلخريل. وسِِّّييسِِّّر النلج تقييم ال واذظ القاريةم وقياس التقد م واسِِّّتخالص الد

ذل ت ديد األلماق المواضيعية و/أو الشائعة والسمات الخاصة البرنامج المستوى القاري. وستساعد تقييمات ال واذظ القارية 

 على المستوييل العالمل أو اإلقليمل.

 تنفيذ السياسة

 أدوار مكاتب البرنامج القطرية ومكاتبه اإلقليمية ومقره

المسؤولية عل عملية التخايط االستراتيحل القاري  دعم مل ُشَعب المقر والمنتب  للبرنامجة التا عة تقة على المناتب القاري -69

اإلقليمل  ي الصِِِِّّّّلة. ويتولى مدير المنتب القاري قيادة الخاوات المتخذة داخل البلد ذل إقار تلض العمليةم  ما يشِِِِّّّّمل اختيار 

صيص الموارد الالزمة  التشاور مة ُشعب المقر والمنتب اإلقليمل ذريق التخايط االستراتيحل ووضة وتنفيذ خاة عمل وتخ

 ي الصِِِِِِّّّّّّلة. ويتولى مديرو المناتب القارية تعبئة المشِِِِِِّّّّّّاركة مل كل المحاالت التقنية لضِِِِِِّّّّّّمان كفاية المدخالت والملنية 

 لومم المت دة والتخايط الحماعية. وينفل المديرون أيضِِّّاً مواءمة دورات التخايط االسِِّّتراتيحل القاري مة الحداول الزمنية

 اإللمائل على الصعيد الوقنل.

ت ديد الحداول الزمنية للخاط االستراتيحية القاريةم كل ذل إقليمأم وترصد إعدادها  للبرنامجوتنسق المناتب اإلقليمية التا عة  -70

ير الحودة والتقنيةم وتشِِّّر  على معايذل الوقت المناسِِّّب. وتقدخ  المناتب اإلقليمية التوجيأ والدعم مل الناحيتيل االسِِّّتراتيحية 

ستفادة وتعميملا ذل مناتب   الواقعة ذل أقاليملا. وتوذر البرنامجمل منظور إقليملم وصياغة أذضل الممارسات والدروس الم

 ظالقاري لعمليات التخايط االستراتيحل وتركز على مساعدة المناتب القارية ذل صياغة حواذالمناتب اإلقليمية أيضاً الدعم 

ق إقليميام منظوراً  وتوذخر. تسِِّّتنير  العمليات الوقنية لالسِِّّتعراض االسِِّّتراتيحل للقضِِّّاء على الحو   االسِِّّتحا ة يطتخا وتنسِِّّخ

 ذل المشِِِِّّّّاركة البلدان ذل االسِِِِّّّّتراتيحية ال صِِِِّّّّائل عل مسِِِِّّّّاءلة وهل م34 الفقرة ذل الوارد الن و على وتصِِِِّّّّميملا اإلقليمية

 .اإلقليمية االستحا ة

عب المقر الخاوق التوجيلية ويقدخ  الم -71 قر التوجيأ والدعم ذل كل مراحل عملية التخايط االسِِِِِّّّّّتراتيحل القاري. وتضِِِِِّّّّّة شُِِِِِّّّّّ

ومعايير الحودةم وتوذر التدريبم والدعم التقنل وضِِِِّّّّمان الحودةم وتتولى جمة الدروس المسِِِِّّّّتفادة وتعميملا. و التنسِِِِّّّّيق مة 

عب المقر أن تدعم  مباشِِِِّّّّرة عمليات التخايط االسِِِِّّّّتراتيحل على المسِِِِّّّّتوى الوقنل وعلى المناتب اإلقليمية يمنل أيضِِِِّّّّاً لشُِِِِّّّّ

وألشِِّّاتأم  البرنامجمل خالل لشِِّّر المتخصِِّّصِِّّيل ذل موضِِّّوعات معينةم والمسِِّّاهمة ذل توضِِّّيط حصِِّّائل  البرنامجمسِِّّتوى 

لقارية ا وتعزيز اال تناراتم والشِِّّراكاتم والتفنير الذي يةال محاالت وظيفية متعددة. وتخضِِّّة جمية الخاط االسِِّّتراتيحية

 لضمان الحودة والمواذقة.صارمة لعمليات داخلية 
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 الشراكات

تترتب على هذه . وتناذط الحو   اعتباره أكبر منظمة إلسالية ذل العالم البرنامجمل هوية  للبرنامجتستفيد الخاة االستراتيحية  -72

لعاش ذل سِِّّياقات األزمات واالضِِّّارا ات اللوية مسِِّّؤولية  شِِّّأن الوذاء  االلتزامات والتوقُّعات ذل االسِِّّتحا ة للاوارئ واإل

 لد  إلقا  األرواس مل خالل مسِِِّّّاعدة غذائية ذائقة الحودة وتصِِِّّّمم وتنفذ  الشِِِّّّراكة مة ال نومات الوقنية والوكاالت الدولية 

ل وشِِّّفّاذاً يُ م وتوذخر إقاراً متسِِّّقاً البرنامجوالحلات الفاعلة األخرى. وتؤّكد الخاة االسِِّّتراتيحية هذا البُعد ال اسِِّّم ذل عمل  َ سِِّّخ

مل خاللأ دعمأ للبلدان ذل إحراز تقدُّ  ل و ت قيق القضِِِِِِّّّّّّاء على الحو   اسِِِِِِّّّّّّتخدا  الملارات والقدرات والنفاءات  البرنامج

المتنّولة ليس ذقط مل خالل العمل اإللسِِِِِِّّّّّّاللم  ل وكذلض ذل المبادرات اإللمائية. وهذه الملارات والقدرات والنفاءات ذريدة 

زة  داذة مل روس التةيير وملموسة وعالم الت المنلحية والشراكات المعزَّ ية ذل لااقلا وتُفِسط المحال أما  جيل جديد مل التدخُّ

 .2030الذي تدعو إليأ خاة عا  

( التل تُعرخ  الشراكة 2017-2014) للبرنامجوتتفق عملية التخايط االستراتيحل القاري مة استراتيحية الشراكة المؤسسية  -73

قات تعاولية  يل جلات ذاعلة ت قق حصائل أذضل للسنان الذيل لخدملم عل قريق: جمة واستةالل موارد تنميلية  أللا "عال

ت قيق ليةم والمساءلة. ومل جمية األلوا   والعمل معاً  اريقة شفاذة ومتناذئة وت قق ذائدة متبادلة  وتقاسم المخاقرم والمسؤو

فس القدرة مل النفاءة أو الفعالية أو اال تنارم وحيث تنون القيمة الم ققة أكبر مل تناليف التل يتعذَّر ت قيقلا منفردة  ناألهدا  

 (22)المعامالت المترتبة".

الذي يتألف مل شِِِّّّقيل وتليأ عملية صِِِّّّياغة الخاة االسِِِّّّتعراض االسِِِّّّتراتيحل للنلج الوقنية للقضِِِّّّاء على الحو  ويلتز  للج  -74

الشِِِِّّّّراكة  ويُعزز هذه القيم أثناء العمل مة ال نومات والمال يل والمنظمات غير االسِِِِّّّّتراتيحية القارية  مبادئ اسِِِِّّّّتراتيحية 

خاص ووكاالت األمم المت دة  اا  ال ية والق لا  –ال نوم ما مقراً ل خذ مل رو لا الوكاالت التل تت ما ذي فاعلة  –  والحلات ال

ة عملية األخرى على المسِِِّّّتوى القاري  ويُعزز ذرص  ناء الشِِِّّّراكات ويقويلا مل خالل عمل ية التخايط التشِِِّّّاوري. وتشِِِّّّحخ

الدعم المتسِِّّق للبلدان ذل القضِِّّاء على الحو م وت قق تواذقاً ذل االسِِّّتعراض االسِِّّتراتيحل للنلج الوقنية للقضِِّّاء على الحو  

ط الخاط االسِِّّتراتيحية القارية مسِِّّاهمات الشِِّّركاء والةايات الوقنية ألهدا   اآلراء حول تنسِِّّيق أعمال كل شِِّّريض  وتوضِِّّخ

على األجليل القصِِّّير والاويلم مة االسِِّّتفادة مل جوالب القوة التنميلية  للبرنامجتنمية المسِِّّتدامة وال صِِّّائل االسِِّّتراتيحية ال

 م  ما ذل  لض الوكاالت التل تتخذ مل روما مقراً للا.لدى الشركاء

 لقاا  الخاص ذل القضِِّّاء علىاسِِّّتامارات اشِِّّراكات القااعيل العا  والخاص و وتُعزز عملية التخايط االسِِّّتراتيحل القاري -75

الحو   وسِِِِِّّّّّائل تشِِِِِّّّّّمل تعبئة الموارد وتوسِِِِِّّّّّية الناام وتسِِِِِّّّّّخير قوى السِِِِِّّّّّوم لل فاظ على اسِِِِِّّّّّتمرارية التنمية االجتماعية 

للشِِِِِِّّّّّّراكة مة القاا  الخاص وتعبئة الموارد منأ  البرنامجاالقتصِِِِِِّّّّّّادية. وتسِِِِِِّّّّّّاهم عملية التخايط ذل أولويات اسِِِِِِّّّّّّتراتيحية 

. وتماشِِِِِِّّّّّّياً مة هذه البرنامجيق التماس الموارد ولقل القدرات مل القاا  الخاص لدعم ألشِِِِِِّّّّّّاة عل قر (23)(2013-2017)

االستراتيحيةم تشمل عملية التخايط االستراتيحل القاري ذل البلدان المختارة ت ديد ذرص تصميم لما ج تمويلية جديدة لتعبئة 

 .قد  الم رز صوض ت قيق األهدا  اإللسالية واإللمائية الوقنيةالموارد الم لية والدولية والعامة والخاصة مل أجل تعظيم الت

ووذقاً لخاة عمل أديس أ ا ا الصِِِّّّادرة عل المؤتمر الدولل الاالث لتمويل التنميةم تشِِِّّّمل االسِِِّّّتعراضِِِّّّات االسِِِّّّتراتيحية للنلج  -76

ذقات الموارد مل القاا  الخاص م تقييماً لتد2030الوقنية للقضِِِِِّّّّّاء على الحو م  اعتبارها جزءاً ال يتحزأ مل تنفيذ خاة عا  

مل أجل تعزيز ذلم حالة األمل الةذائل والتةذية ذل البلد المعنل ولتيسِِِِِِّّّّّّير اسِِِِِِّّّّّّتخدا  ما يتمتة  أ القاا  الخاص مل إمنالات 

 ت ويلية ذل تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.

تراتيحل القاري. وتشِِِِِّّّّّنل "المبادئ وتندرج خاط االلخراق المتواصِِِِِّّّّّل مة ال نومات المال ة ضِِِِِّّّّّمل للج التخايط االسِِِِِّّّّّ -77

ى ال صول على أساسلا إل البرنامجللعمل اإللسالل" الخلفية التل سيسعى  ةالقمة العالميوالممارسة السليمة للمنط اإللسالية" و"

( موضِِّّة التشِِّّةيل على المسِِّّتوى القاري مل خالل الخاط 2021-2017على الموارد الالزمة لوضِِّّة خاتأ االسِِّّتراتيحية )

السِِِِّّّّتراتيحية القارية. وتشِِِِّّّّمل المبادئ التل ما تزال تت نم  حلود التمويل ذل ظل لَلج الخاط االسِِِِّّّّتراتيحية القارية زيادة ا

                                                           
(22) B-WFP/EB.A/2014/5. 

(23) B-WFP/EB.A/2013/5. 
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اتسِِِّّّام المعولة مة أولويات البلدان المال ة والمضِِِّّّيفة  وتنشِِِّّّيط تعبئة الموارد الم لية مل خالل االلخراق الفعال ذل العمليات 

لعاش إالتمويل اإللسِِّّالل  ما يتناسِِّّب واالحتياجات  وتوذير المسِِّّاعدة اإللسِِّّالية  ارم تدعم التل تقودها البلدان  وتخصِِّّيص 

  (24)اويلة األجل  والتماس التمويل المرن والقا ل للتنبؤ.الالتنمية 

ايط ز عملية التخمة المنظمات غير ال نومية الناير مل المشاركة الفنية. وتُعز البرنامجوجرت العادة على أالّ تشمل شراكات  -78

االسِِِّّّتراتيحل القاري التفاعالت االسِِِّّّتراتيحية وال وار مة المنظمات غير ال نومية والعناصِِِّّّر الفاعلة األخرى ذل المحتمة 

للسِِِّّّيام. مل  لض على سِِِّّّبيل  حسِِِّّّبما هو مناسِِِّّّبالمدلل التل تؤخذ أدوارها وقدراتلا ذل االعتبار وتسِِِّّّتخد   درجات متفاوتة 

تخا  إلى ا االسِِِِِّّّّّتعراض االسِِِِِّّّّّتراتيحل للنلج الوقنية للقضِِِِِّّّّّاء على الحو أن يدعو أثناء عمليات  امجالبرنالماال أن  مقدور 

ة إدراج تلض اإلجراءات ذل خاتأ االستراتيحيالنظر ذل إجراءات لتعزيز قدرات العناصر الفاعلة الوقنية ذل المحتمة المدلل و

 القارية الناشئة.

ذل العمل مة المنظمات غير ال نومية مزايا تتمال ذل تمنيل مناتب  البرنامجعليأ و ينما حقق النلج الالمركزي الذي يسِِِِِِّّّّّّير  -79

ساعد  البرنامج شراكاتم ت سعل إلى تنوينلا والاريقة التل ينبةل أن تدار  لا تلض ال شراكات التل ينبةل ال القارية مل ت ديد ال

مة المنظمات غير ال نومية الوقنية والدولية  عملية التخايط االسِِِّّّتراتيحل القاري على ضِِِّّّمان إعااء األولوية للشِِِّّّراكات

الشركاء مل ذلم عميق للسياقات الم لية مل أجل إثراء  رامج وإدارة تلض الشراكات  ارم يمنل مل خالللا االستفادة مما لدى 

 .حاهلمتم وتيسير توسية ُسبل الوصول إلى السنان المستلدذيل ودعم زيادة المساءلة البرنامج

 والتخطيط التشغيلي على المستوى القطري اإلدارة المالية

 ميزانية الحافظة القطرية

تُخاط ميزاليات الخاط االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية القارية وذقاً للينل ميزاليات ال واذظ القارية الذي حّدده اسِِِِِِّّّّّّتعراض اإلقار المالل  -80

المسِِِّّّتوى القاري يزالية مسِِِّّّنوياً  تقّد  إلى المحلس. وسِِِّّّو  2016المقرر عرضِِِّّّأ على المحلس ذل لوذمبر/تشِِِّّّريل الاالل 

مدة الخاة االسِِّّتراتيحية لنامل السِِّّتعراضِِّّلا كحزء مل عملية تخايط اإلدارة موّزعة حسِِّّب ال صِِّّيلة االسِِّّتراتيحية السِِّّنوية 

مل حصائل استراتيحية موضوعة استناداً إلى تقييم االحتياجات و/أو خصائل ال اذظة القارية سو  تتنون ميزالية و .القارية

ندة إلى استعراضات استراتيحية أو ت ليل مماثل  التعاون مة النظراء ال نومييل والشركاء. وسو  تسترشد استراتيحية مست

 مل الالئ ة العامة. 8-المادة العاشرة تنصميزالية ال صائل االستراتيحية المرتباة  التنمية  الموارد المتاحة التقديرية حسبما 

دلة ب ذئات التصنيف العالية األر ةم وهل الت ويل والتنفيذ وتناليف الدعم المباشرة المعكما ستقد  الميزالية تقسيماً تفصيلياً حس

وسِِّّتنون ميزالية ال اذظة القارية المراذقة للخاة االسِِّّتراتيحية القارية هل محمو  الميزالية وتناليف الدعم غير المباشِِّّرة. 

ا على أسِِِّّّاس محمو  الميزالية لنل حصِِِّّّيلة اسِِِّّّتراتيحية مقسِِِّّّماً حسِِِّّّب ذئات تصِِِّّّنيف التناليف العالية األر ة وسِِِّّّيتم اعتماده

 قيلة ذترة إقار الخاة االستراتيحية القارية. للبرنامج

وعملياتأ على المسِِِِِّّّّّتوى القاري مة الخاة االسِِِِِّّّّّتراتيحية  البرنامجوسِِِِِّّّّّو  توائم ميزالية ال واذظ القارية اسِِِِِّّّّّتراتيحيات  -81

ت قيق  (1النتِِّّائج القاريِِّّة. ويلِِّّد  هينِِّّل الميزاليِِّّة إلى:  ( وللج التخايط االسِِِِِِّّّّّّتراتيحل القاريم وإقِِّّار2017-2021)

توذير اإلدارة المالية  (2على االستحا ة  نفاءة و فعالية لالحتياجات التشةيلية  ات األولوية   البرنامجالمستوى األقصى لقدرة 

 تيسير تعبئة األموال. (3المنضباة وعمليات اإل الغ والت ليل  

ية ال واذظ القارية اسِِِِِّّّّّتعراضِِِِِّّّّّاً عاماً لنل العمليات داخل المنتب القاري  ما يتفق مة الخاة وتشِِِِِّّّّّمل متالبات إقار ميزال -82

واض ة مل االستراتيحية إلى التخايط وتد ير الموارد والتلاًء  النتائج  وهينالً موّحداً لتنفيذ  "االستراتيحية القارية  و "رؤية

 وكفاءتلا  ومساءلة م ّسنة.العمليات  وإثباتاً واض اً لوثر وذعالية التناليف 

شمل إجراءات تخصيص المساهمات  -83 ل الخاط االستراتيحية القارية أدوات لتعبئة الموارد وإدارة األموالم  ما ي شنخ وسو  ت

ن يعتر   أن أعمال السِِّّياسِِّّات  شِِّّأ البرنامجوسِِّّيظل البرنامج. للمسِِّّاعدة اإللمائية التل يلتز   لا و لإلغاثة المتعددة األقرا 

                                                           
(24) B/Rev.1-WFP/EB.1/2010/5. 
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االتسِِّّام  يل األلشِِّّاة اإللسِِّّالية واإللمائية تدعملا مسِِّّارات التمويل  ات الصِِّّلة  األلشِِّّاة اإللسِِّّالية واإللمائية على حد  ت قيق 

 سواء و أن الموارد المتاحة والمتوقّعة ستاري تنفيذ األلشاة مل خالل تخايط إدارة العمليات القارية.

 إدارة العملياتتخطيط 

هذه و .للبرنامجكحزء مل عملية اإلدارة الداخلية  لخاط االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية القاريةتنفيذ ا اريةخاط إدارة العمليات القسِِِِِِّّّّّّتدعم  -84

ندة م  ما ذل  لض ميزاليات لخاط تنفيذ مستالبلد المعنل رلامج عمل  وتتألف ملدورة التخايط السنويةم  مستخلصة ملخاط ال

 الموارد.  وإلىاالحتياجات  إلى

 ما ذل  لض تفاصِِّّيل مسِِّّتوى األلشِِّّاةم خاط إدارة العمليات القاريةم  ميزلة المسِِّّتمدة ملمعلومات التشِِّّةيل والوسِِّّو  تُتاس  -85

وسِِِِِِّّّّّّيتم توذير معلومات م ددة على أسِِِِِِّّّّّّاس سِِِِِِّّّّّّنوي خالل الفترة الناملة للخاة  .للدول األعضِِِِِِّّّّّّاء عبر  وا ة على اإللترلت

 االستراتيحية القارية. وسيشمل  لض ما يلل:

 تراتيحية والنشاق قريقة الت ويالت حسب ال صيلة االس (أ

 عرض عا  للمستفيديلم مة تقسيملم حسب الفئة العمريةم والوضة  (ب

 المستفيدون حسب ال صيلة االستراتيحية والنشاقم مة تقسيملم حسب الحنس  (ج

 ال صص الةذائية أو الت ويالت حسب األلشاة لنل حصيلة استراتيحية ولشاق  (د

 تقسيم الت ويالت حسب الارائق  (ه

 ية  القيمة الدوالرية حسب ال صيلة االستراتيحية والنشاق وحسب النميةم حياما الابق  لض.ستتاس معلومات كم (و

ذل دورة سنويةم يُمنل للدول األعضاء استخدا  البوا ة للوصول إلى التقارير وتقديملا  البرنامجتقارير مل التلقل  وإضاذة إلى  -86

ل الموارد والنتائجم وهو ما سِِِِِّّّّّيتألف مل ميزاليات ال صِِِِِّّّّّائل أيضِِِِِّّّّّاً  يالبوا ة تر ط ذل أي وقت وألي ذترة زمنية. وسِِِِِّّّّّو  

 االستراتيحية مقسمة تفصيلياً حسب األلشاةم مة إيراد النتائج المخاط للا لنل مل تلض ال صائل. )غايات النواتج/ال صائل(.

نط وصِِِِّّّّف لولشِِِِّّّّاة التل تُموسِِِِّّّّيتم ت ديث البوا ة الشِِِِّّّّبنية  التظا   معلومات عل اإللفام وعل النواتج المسِِِِّّّّلَّمةم إلى جالب  -87

األولوية وذقاً للتمويل المتاس. وهذه النظرة الشِِّّمولية للعملياتم  اإلضِِّّاذة إلى عمليات المحلس الرسِِّّمية المتعلقة  المواذقة على 

سنويم والتقارير الموحدة عل المشروعاتم والتقارير الالحقة حول  سنوي لتقرير األداء ال ضأ ال ستعرا خاة اإلدارةم وكذلض ا

تخدا  تفويضِّات السِّلاةم سِّتيسِّر أداء المحلس لدوره اإلشِّراذل. كما أن  لض سِّيسِّلم ذل توذير المعلومات للدول األعضِّاء اسِّ

 .2018ألغراض جمة األموال. وتتوقة األمالة أن تدخل البوا ة الشبنية حيز التشةيل   لول الفصل الاالل مل عا  

 إدارة األداء

خاة للرصِِّّد والتقييم على المسِِّّتوى القاري  البرنامجاً مناقياً للنتائج. وسِِّّيضِِّّة سِِّّتشِِّّمل كل خاة اسِِّّتراتيحية قارية إقار -88

وسِِِِّّّّتُناق   ويوذّر ميزالية للام تشِِِِّّّّّنل منّولاً مل منولات لظامأ إلدارة األداءم و لض كحزء مل كل خاة اسِِِِّّّّتراتيحية قارية.

سِِِّّّاس على أالمؤقتة للخاة االسِِِّّّتراتيحية القارية وسِِِّّّو  يقَيَّم األداء العا   الخاة وتُعتمد مة النظراء ال نومييل والشِِِّّّركاء.

الةايات الم ددة ذل سيام عملية التصميمم ذل حيل أن الخاط االستراتيحية القارية التل تسترشد  االستعراض االستراتيحل 

صلة والم ددة ميَّ قستُ  ساس الةايات  ات ال حري وسيذل االستعراض االستراتيحل الوقنل لحلود القضاء على الحو .  على أ

 ت.المؤسسية المشتركة  يل القااعا النتائجأيضاً تقييم التقدُّ  الم رز ذل ت قيق المساواة  يل الحنسيل وت قيق سائر 

وتماشياً مة القواعد الدوليةم ستقة المسؤولية عل رصد مؤشرات أهدا  التنمية المستدامة والمؤشرات الوقنية ودون الوقنية  -89

 (25)اتق السلاات الوقنية  مساعدة مل المنظمات الدولية.والمواضيعية المختارة على ع

                                                           
تقرير ذريق الخبراء المشتر  المعنل  مؤشرات أهدا  . E/CN.3 2016.2016/3و E/CN.32016/2لومم المت دة االقتصادي واالجتماعل المحلس ثيقتا و (25)

 2015قدرات لرصد ذترة ما  عد عا  التنمية المستدامةم وتقرير الفريق الرذية المستوى للشراكة والتنسيق و ناء ال

(Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators and the Report of the High-Level 

Group for Partnership, Coordination and Capacity Building for Post-2015 Monitoring). 
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تتبة مؤشرات ال صائل والعمليات والنواتج واأللشاة. وسيتم اإل الغ عل البرنامج وستتضمل جلود إدارة األداء التل يبذللا  -90

داء ري إرسِِّّاء مؤشِِّّرات أقيم إلحاز ال صِِّّائل والنواتج ذل تقارير األداء السِِّّنوية على المسِِّّتوييل القاري والعالمل. كما سِِّّيح

أساسية للفعالية التنظيميةم والنفاءةم والوذوراتم  ما يةال اعتبارات القيمة مقا ل المال المنفق. وستُرصد هذه المؤشرات عبر 

 (26)مختلف النظم والعمليات اإلدارية وسيُبلغ عنلا أيضاً ذل تقارير األداء السنوية على المستوييل القاري والعالمل.

ية . وسِِّّتتمال الةاوالعمر حسِِّّب الحنس محياما كان  لض مفيدا مف جمية مؤشِِّّرات ال صِِّّائل والنواتج والعملياتوسِِّّو  تصِِّّنَّ  -91

الرئيسية مل الرصد ذل ضمان أن تنون عمليات اتخا  القرارات التشةيلية وتعديالت الخاط االستراتيحية القارية مستندة إلى 

التقييمات المسِِّّاءلةم وسِِّّتسِِّّتخد  النتائج والدروس المسِِّّتفادة لالرتقاء األدلة. وسِِّّو  تدعم عمليات الرصِِّّد واالسِِّّتعراضِِّّات و

ر  أدلة ذل المسِِّّتقبل تسِِّّتني البرنامجلتأكد مل أن المسِِّّاعدة المقدَّمة مل واسِِّّتراتيحيتأ المقبلةم وللمسِِّّاعدة على ا البرنامج عمل 

 موثوقة.

نفيذ قييمات ال واذظ القارية   لول للاية ذترة التسِِِّّّتخضِِِّّّة جمية الخاط االسِِِّّّتراتيحية القارية لتوت ت إدارة منتب التقييمم  -92

الخاط االسِِِّّّتراتيحية القاريةم  ما ذل  لض للوقو  على ما أُحرز مل تقّد  ولتائج مقارلة  ال صِِِّّّائل واألهدا  المنشِِِّّّودة ذل 

ل تصِِّّميم سِِّّاعد ذالتل ت ولت ديد الدروسالمشِِّّتركة  يل القااعات  األخرى المؤسِِّّسِِّّية  والنتائج شِِّّأن المسِِّّاواة  يل الحنسِِّّيل 

تب ال واذظ القارية مل جالب من لتقييماتو دون اإلخالل  االلتقاء المسِِّّتقل  الدعم الذي سِِّّيقدَّ  الحقاً على المسِِّّتوى القاري.

 التقييم وذقاً لسياسة التقييمم ذإن الخاط القارية االستراتيحية المؤقتة ستخضة الستعراضات غير مركزية حسب االقتضاء.

 مدار التقييمات الالمركزية التل تتناول منّولات مختارة مل هذه الخاطلخاط االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية القارية سِِِِِِّّّّّّتُ ا و النسِِِِِِّّّّّّبة لحمية -93

ي كل وستُحر  دعم مل المنتب اإلقليمل  ي الصلةم حسب االقتضاء. البرنامجمل جالب  واالستعراضات الالمركزية المناسبة

سِِّّو  و حية القارية المؤقتةم اسِِّّتعراضِِّّاً المركزياً لمنتصِِّّف المدة.الخاط االسِِّّتراتيحية القاريةم ما عدا الخاط االسِِّّتراتي

االستعراضات والتقييمات عمليات التخايط التشةيلل القاري السنوي المستند إلى النتائج والتوصيات الناجمة عل جمية تاري 

يذ التقدُّ  الم رز ذل تنف الموارد لضِِّّمان إجراء الت سِِّّينات المناسِِّّبة ذل منتصِِّّف المدة حسِِّّب اللزو . وسِِّّو  تتّبة لظم رصِِّّد

ل المؤسِِِِّّّّسِِِِّّّّية المشِِِِّّّّتركة  ي النتائجمل  اوغيره المسِِِِّّّّاواة  يل الحنسِِِِّّّّيلال صِِِِّّّّائل المقررة وتقيس التقدُّ  الم رز ذل ت قيق 

القااعات. وسِِِِّّّّو  يحري إدراج الرصِِِِّّّّد والتقييمات واالسِِِِّّّّتعراضِِِِّّّّات الالزمة ذل ميزاليات الخاط االسِِِِّّّّتراتيحية القارية 

  ناًء على  لض.وتوذير الموارد للا 

 إدارة المخاطر

سِِّّتشِِّّتمل كل الخاط االسِِّّتراتيحية القارية على ت ليل للمخاقر المرتباة  تنفيذها وعلى إجراءات للتخفيف مل تلض المخاقر.  -94

وسِِّّتراعل الت ليالت السِِّّيام القاري وسِِّّتقيخم المخاقر المؤسِِّّسِِّّيةم والبرامحيةم واألمنية. وسِِّّتسِِّّعى إجراءات التخفيف إلى 

 على الن و الم دد ذل الخاة االستراتيحية القارية ذل حال حدوث خار متوقة. للبرنامجى االتحاه االستراتيحل ال فاظ عل

 الترتيبات االنتقالية

والتل يمننلِِّّا أن تقِِّّد  خاِِّّة اسِِِِِِّّّّّّتراتيحيِِّّة قاريِِّّة لمواذقِِّّة المحلس   لول  للبرنااامجالمنِِّّاتِِّّب القاريِِّّة التِِّّا عِِّّة ينبةل على  -95

ض قبل  ل على الحو  وقنل لحلود القضِِّّاءاسِِّّتراتيحية مسِِّّترشِِّّدة  اسِِّّتعراض اسِِّّتراتيحل  خاةأن تعّد  2018ذبراير/شِِّّباق 

 األولديسِِّّمبر/كالون  31  لول خاة اسِِّّتراتيحية قارية مؤقتة وأن تقدملا ويتعيل على المناتب القارية أن تُعدَّ  (27) .التاريخ

 م(والتنقيط )عملية المواذقة 41-39ات ( والفقرفالتعري) 31 ةالمؤقتةم على الن و الم دد ذل الفقر الخاط . وسِِّّتُسِِّّتخد 2017

شاء وتنفيذ  ساعد المناتب القارية ذل إل كحسر يوصل إلى الخاط االستراتيحية القارية الناملة خالل المرحلة االلتقاليةم وست

                                                           
 سترد تفاصيل إجراءات ومبادئ اإل الغ ذل إقار النتائج المؤسسية. (26)

نولات ميزاليات ال واذظ القارية التحريبية ذل الخاط االستراتيحية القارية ذقط. ووذقاً لذلضم ذإن م 2017سيحري تحريب ميزاليات ال واذظ القارية ذل عا   (28)

م ستصبط ميزاليات حواذظ قارية دون ال اجة إلى أن ينظر ذيلا المحلس محدداً أو أن يواذق عليلام إال ذل حال الضرورةم 2017التل سيواذق عليلا المحلس ذل عا  

. و عد  لضم ستخضة هذه الخاط لإلقار المالل والمعياري الذي سيُستنمل وسيواذق عليأ المحلس ذل 2018لمنقط ذل عا   عد  دء تنفيذ اإلقار المعياري والمالل ا

 .2017دورتأ العادية الاالية لعا  
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شةيلية موحدة  ما يتمشى مة الخاة االستراتيحية الحديدة حلة الم دودة مر. وستدخل عمليات الاوارئ لُظم  رمحية ومالية وت

 .2018 يناير/كالون الاالل عا  1التشةيل ذل 

 ةية دعم للج الخاط االسِِّّتراتيحية  2017واألمالة ملتزمة  تحريب وت سِِّّيل وتابيت لمو ج ميزالية ال اذظة القارية ذل عا   -96

س ستعداد النظمم كما  شركاء ذيما يتعلق  ا شاور الوثيق مة ال ر حلول تتيط المحال أما  تاويالقارية. وستمنل هذه الفترة مل الت

 .2018إلى التنفيذ األعم ذل عا   البرنامجمؤسسية قبل التقال 

ومل المتوقَّة أن يُصِِِِِِِّّّّّّدر المحلس أولى مواذقاتأ على الخاط االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية القارية والميزاليات التحريبية لل واذظ القارية  -97

  األمالة تقريرها إلى المحلس  شِِِِِّّّّّأن الخاط االسِِِِِّّّّّتراتيحية . وسِِِِِّّّّّو  تقدخ 2017المتصِِِِِّّّّّلة  لا ذل دورتأ العادية األولى لعا  

 ميزاليات تحريبية لل واذظ القاريةم إلى جالب أي توصيات لمواصلة ت سيل األُقر البرامحية والمالية التل القارية المزّودة 

 (28)تستند إليلا تلض الخاطم ذل ضوء تنفيذها.

دة  ميزاليات تحريبية لل واذظ القارية اإلقار البرامحل والمالل الحديد  ويمنل وسِِّّتُاَبخق الخاط االسِِّّتراتيحية القارية المزوّ  -98

م والتل تشِِِِّّّّير إلى ذئات البرامج للبرنامجأن ينشِِِِّّّّأ عل  لض  عض التضِِِِّّّّارض مة األحنا  ال الية لالئ ة العامة والنظا  المالل 

 على أن مللبرنامجالالئ ة العامة والنظا  المالل  وعلى هذام يتعيَّل أن يأ ن المحلس  اسِِِِِِّّّّّّتاناءات معيّنة مل أحنا  (29)ال الية.

يقتصِِِِِّّّّّر  لض على الخاط االسِِِِِّّّّّتراتيحية القارية المزّودة  ميزاليات تحريبية لل واذظ القارية المعتمدة خالل الفترة االلتقالية 

خصِِِِِِّّّّّّوص  أن تُابَّق   ويأ ن المحلس على وجأ ال2017ديسِِِِِِّّّّّّمبر/كالون األول  31و  2017 يل الدورة العادية األولى لعا  

ر إلى ذئات التل تشِِِّّّي للبرنامج صِِِّّّفة مؤقتة على الخاط االسِِِّّّتراتيحية القارية التحريبية أحنا  الالئ ة العامة والنظا  المالل 

 كما لو كالت تشير إلى الخاط االستراتيحية القارية. (30)البرامج ال الية

سيتالّب  -99 ضاذة إلى  لضم  سلاات  الخاط االستراتيحية القارية إقاروإ واإلقار المالل الحديد أن يعود المحلس إلى النظر ذل 

ذيما يتعلق  المواذقة على البرامج وتنقي اتلام  لض أن تفويض السِِِِّّّّلاات ال الية للمدير التنفيذي يسِِِِّّّّتند إلى  (31)المدير التنفيذي

أ ولذلض سِِِِِِّّّّّّيقدَّ  إلى المحلس ذل دورتالخاط االسِِِِِِّّّّّّتراتيحية القارية.  إقاروليس إلى  ذئات البرامج ال الية وعتبات الميزالية

هينل منقّط لتفويض السِِِِِّّّّّلاة اسِِِِِّّّّّترشِِِِِّّّّّاداً  تنفيذ الخاط االسِِِِِّّّّّتراتيحية القارية المزودة  ميزاليات  2017العادية الاالية لعا  

وسِِِِِِّّّّّّيُ تفظ  ال نم الوارد ذل النظا  كحزء مل عملية اسِِِِِِّّّّّّتعراض اإلقار المالل.  2017تحريبية لل واذظ القارية خالل عا  

اض وي ّدد اسِِِِّّّّتعرألسِِِِّّّّاسِِِِّّّّل ذيما يتعلق  القرارات المشِِِِّّّّتركة  يل المدير التنفيذي والمدير العا  لمنظمة األغذية والزراعة. ا

( ترتيبات التابيق المؤقت لتفويض السِِّّلاة إلى المدير التنفيذي  شِِّّأن تنفيذ الخاط WFP/EB.2/2016/5-B/1اإلقار المالل )

 .2017 ميزاليات تحريبية لل واذظ القارية ذل عا   االستراتيحية القارية المزّودة

حلة  عد للاية المر البرنامجوسِِِِِِّّّّّّتتاّلب التعديالت التقنية الضِِِِِِّّّّّّرورية لتابيق اإلقار البرامحل والمالل المنقّط على لاام  -100

ذل  لض  ديالتم مسترشدة. وسو  تقدخ  األمالة مقترحات  شأن هذه التعللبرنامجالتحريبية تنقيط الالئ ة العامة والنظا  المالل 

 تحر ة الخاط االسِِِّّّتراتيحية القارية المزّودة  ميزاليات تحريبية لل واذظ القاريةم إلى المحلس ذل دورتأ العادية الاالية لعا  

 للمواذقة على التعديالت المتصلة  لذه السياسة المتعلقة  الخاط االستراتيحية القاريةم وت ديداً المصال ات البرامحية 2017

 الخاط االستراتيحية القارية. إقاراستيعاض  للبرنامجالمنقّ ةم   يث يمنل لالئ ة العامة والنظا  المالل 

                                                           
نولات ميزاليات ال واذظ القارية التحريبية ذل الخاط االستراتيحية القارية ذقط. ووذقاً لذلضم ذإن م 2017سيحري تحريب ميزاليات ال واذظ القارية ذل عا   (28)

م ستصبط ميزاليات حواذظ قارية دون ال اجة إلى أن ينظر ذيلا المحلس محدداً أو أن يواذق عليلام إال ذل حال الضرورةم 2017التل سيواذق عليلا المحلس ذل عا  

. و عد  لضم ستخضة هذه الخاط لإلقار المالل والمعياري الذي سيُستنمل وسيواذق عليأ المحلس ذل 2018لمنقط ذل عا   عد  دء تنفيذ اإلقار المعياري والمالل ا

 .2017دورتأ العادية الاالية لعا  

قة مشاورات غير رسميةم وعلى م وثي2016يوليو/تموز  25لالقال  على القائمة اإلرشادية األوليةم الظر المل ق السا ة مل ت ديث استعراض اإلقار الماللم ( 29)

  1-10  و3-9  و1-8  و2-4  وو1-1  ومواد النظا  المالل 2-م والاالاة عشرة8-  والعاشرة7-  والعاشرة2-  والعاشرة2-وجأ الخصوص: مواد الالئ ة العامة الاالية

 .2-10و

( مل النظا  7)ض()-2-ة( والسادس6)ض()2-السادسة مادتيللنظا  المالل عمالً  الالالئ ة العامة وا لي ق للمحلس أن يتناول أوجأ التبايل هذه وأوجأ الخروج ع (30)

 ساسل.األ

م وثيقة 2016يوليو/تموز  25الظر التذييل الخاص  تفويض السلاة والمل ق  الالئ ة العامةم والمستنسخ ذل المل ق السا ة مل ت ديث استعراض اإلقار الماللم  (31)

 غير رسمية. ةمشاور
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 ضمان النجاح

: سِِّّيحري إعداد خرياة قريق منفصِِّّلة لضِِّّمان الت ول ذل الوقت المناسِِّّب و نحاس مل وثائق المشِِّّروعات إلى إدارة االلتقال -101

إ الغ جمة  دورات المشِِِِِّّّّّروعات واألقر الزمنية الخاصِِِِِّّّّّة  نل  لد. وسِِِِِّّّّّيحريالخاط االسِِِِِّّّّّتراتيحية القاريةم مة مراعاة 

 ما ي رز مل تقد   –األعضِِّّاء ذل المحلس وال نومات والمال ون والموظفون والشِِّّركاء والمسِِّّتفيدون  –أصِِّّ اض المصِِّّل ة 

 قارية أدوار م وريةوما يسِّتحد مل تاورات  وسِّائل محلزة خصِّيصِّاً للذا الةرض. وسِّينون للمناتب اإلقليمية والمناتب ال

 ذل قيادة االلتقال.

للتأكد مل أن النظا  الذي  البرنامجسِِّّينون مل الضِِّّروري إقامة عالقات تعاون وتآزر على لاام  :البرنامجالتآزر على لاام  -102

 .2018يناير/كالون الاالل  1سيُعاد تصميمأ يعمل على الوجأ األكمل   لول 

اً مة اسِِّّتراتيحية الموارد البشِِّّريةم سِِّّيقدَّ  إلى الموظفيل توجيأ وتدريب على تصِِّّميم تماشِِّّي التوجيأ والتدريب مل أجل التنفيذ: -103

ستقراء الدروس المستفادة لت سيل  الخاط االستراتيحية القارية وتنفيذها. وستُعالج الاةرات ذل الموارد البشريةم وسيحري ا

 التنفيذ.

 تفعيل مبادئ البرنامج

تلتز  المت دةم سِِِِّّّّجزءاً مل األمم يحب أن يعمل وذقاً لمبادئ معيّنة  اعتباره  البرنامج أن  اعتراذاً : البرنامج التنامل  يل مبادئ -104

سادم وال مايةم و"عد  البرنامجصياغة الخاط االستراتيحية القارية وتنفيذها  مبادئ  . وستراعى تدا ير مناذ ة التدليس والف

 نومات والشركاء.اإلضرار"م أثناء تصميم البرامج وتنفيذها  االشترا  مة ال 

( عل التزامأ 2021-2017الواردة ذل المل ق الاالل مل خاتأ االسِِّّتراتيحية ) للبرنامج: تَُعبخر القِيَم األسِِّّاسِِّّية البرنامج مبادئ -105

(. وتؤّكد القِيَم األسِِّّاسِِّّية أيضِِّّاً 2014) البرنامج( ومدولة قواعد السِِّّلو  ذل 2013 معايير السِِّّلو  لموظفل الخدمة المدلية )

ل م و الُماُل الواردة ذحاهلمت المبادئ اإللسِِِّّّاليةم و األهمية الم ورية ل ماية السِِِّّّنان المتضِِِّّّرريل والمسِِِّّّاءلة  البرنامج التزا 

 مياام األمم المت دة.

: سِِِّّّيحري َدمج المسِِِّّّاواة  يل الحنسِِِّّّيل وتمنيل المرأة على الن و تنفيذ التدا ير المشِِِّّّتركة  يل القااعات والتدا ير  ات الصِِِّّّلة -106

ذل الخاط االسِِِّّّتراتيحية القارية   (32)(2020-2015 شِِِّّّأن المسِِِّّّاواة  يل الحنسِِِّّّيل ) البرنامجليأ ذل سِِِّّّياسِِِّّّة المنصِِِّّّوص ع

متعلقة  المناخ ال البرنامجوذقاً لسياسات وسو  تراعى ةثار المناخ والقضايا البيئية والقضايا األخرى المشتركة  يل القااعات 

 وتنفيذها. الخاطهذه صياغة أثناء والبيئة وغيرها مل السياسات  ات الصلة 

 

 

                                                           
 م  صيةتلا المعّدلة والم دَّثة مل حيل إلى ةخر.A-WFP/EB.A/2015/5قة الوثي (32)
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