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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ. ويرجى من  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة

السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة 
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 المالية لجنة نم المطلوبة التوجيهات

  (" وأن توصي 4102-4102) لبرنامجلاالستراتيجية خطة ال"أن تحيط علما بوثيقة يرجى من لجنة المالية

 .لموافقة عليهاباالمجلس التنفيذي 

 مشورةال مشروع

 لجنة المالية في منظمة األغذية شير ، تمن النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي الرابعة عشرةفقا للمادة و

 ."(7102-7102) الخطة االستراتيجية للبرنامج" يوافق علىالمجلس التنفيذي للبرنامج بـأن  على والزراعة

 

 ملخص

 هيي و .العيالم فيي الجيو  عليى القضيا  فيي ودوره البرنامجاإلطار لعمليات  (4102-4102) هذه الخطة االستراتيجية توفر

عليى تقيديم المسياعدة الئذائيية للفئيات  البرناامجوتواصيل ترييي   4102حتيى  4102فيي الفتيرة مين  البرناامجه أعمال توجّ 

 .األفقر واألضعف من النسا  والرجال واألوالد والفتيات

  للمساهمة في تحقيق األهداف العالمية األعم الرامية إليى الحيد مين المخياطر  البرنامجوتحدد الخطة االستراتيجية ما سيفعله

 العيام األميين تحدي مع يتماشى بما ،والضعف إزا  الصدمات، ويسر حلقة الجو ، وتحقيق استدامة األمن الئذائي والتئذية

 .الجو  على للقضا  المتحدة لألمم

   تند إلى األهداف اإلنمائية لأللفية، واالستعراض الشامل للسياسات الذي على أربعة أهداف استراتيجية تس البرنامجوسيري

، وواليتيه لتلبيية االحتياجيات مين األ ذيية فيي حياالت الطيوار  وحياالت البرناامجيجري ييل أربيع سينوات، وبييان رسيالة 

 :ذه األهداف هياإل اثة الممتدة، ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتع ي  األمن الئذائي العالمي. وه

 إنقاذ األرواح وحماية سبل يسب العيش في حاالت الطوار ؛ -0

دعم أو استعادة األمن الئذائي والتئذية عن طريق إنشا  سبل يسب العيش أو إعادة بنائها، خاصة في البيئات الهشة  -4

 ؛وفي أعقاب حاالت الطوار 

 من تلبية احتياجاتهم الئذائية والتئذوية؛الحد من المخاطر وتمكين السكان والمجتمعات المحلية والبلدان  -3

 .الحد من نقص التئذية ويسر حلقة الجو  عبر األجيال -2

  إلى تحقيق أهدافه االستراتيجية تمشيا مع القانون اإلنساني اليدولي والمبياد  اإلنسيانية األساسيية وخطتيه  البرنامجوسيسعى

ى حمايية الضييعفا  وتيدعيم المسياواة بييين الجنسيين وتمكييين "الوفيا  بيالئرض" الرامييية إليى تع ييي ه التنظيميي. وسييعمل عليي

المييرأة. وسينشيير خليييط األدوات المناسييب فييي المكييان المناسييب وفييي الوقييت المناسييب، وسيييعمل علييى تنمييية القييدرة وإعييداد 

 عمليات الخروج واإلنها  التدريجي للبرامج أو نقلها لتصبح تحت الملكية والسيطرة الوطنية أو المحلية.

 مسؤول عما يحرز من تقدم لتحقيق أهدافه االستراتيجية. وسيعمل بسرعة لتنفيذ هذه الخطة االستراتيجية، بحيي   نامجوالبر

يهدف إلى تقسيم واضح للعمل مع جهات فاعلة أخرى استنادا إلى مهمته وواليته وعناصر قوته األساسية وقدراته. وسييقوم 

لييى مييدى اليي من وعبيير العمليييات ميين خييجل إطييار النتييائج االسييتراتيجية برصييد وتقييييم النييواتج، وقيييال الحصييائل واألثيير ع

(4102-4102.) 
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 المجلس التنفيذي
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 على وثائق المجلس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 موافقةللمقدمة للمجلس التنفيذي الوثيقة هذه 

االتصال بموظفي برنامج  إلى تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التنفيذي بفترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذكوريناألغذية العالمي 

 مساعد المدير التنفيذي إلدارة خدمات العمليات:  R. Lopes da Silvaالسيد  -2200  066513رقم الهاتف:

 موظفة البرامج، مكتب المدير التنفيذي:  S. Howardالسيدة  -066513  2398رقم الهاتف:

 
 (.344560-8552/8465لالستفسار عن توفر وثائق المجلس التنفيذي، يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتف: 
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 علىى امتىداد العىالم لكىي يضىمن البرنامجيوم، يعمل  كلفي . والعالمي الجوع على القضاء فياألغذية العالمي  برنامجمهمة  تتمثل

مىا يحتاجونىم مىن  علىى الحصىول واألطفىال، النسىاء وخاصىة ،األشد فقرا وضىعفاوأن يكون بوسع  على الطوى،أي طفل  يبيتأال 

 .مغذية أغذية

.لألمن الغىذائي والتغذيىةواإلقليمية  والمحلية على نطاق العالم الخطط الوطنية البرنامج ويدعم
(1) 

وهىو يتاىارم مىع وكىاالت األمىم 

والمجتمعىات  السكانتمكين لوالقطاع الخاص  ،والمجتمع المدني ،والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية ،المتحدة األخرى

 من األغذية. االحتياجات الذاتيةالمحلية والبلدان من تلبية 

وتوجىم هىذه  .العىالم فىي الجىوع علىى القضاء في ودوره البرنامجاإلطار لعمليات  (8362-8366) هذه الخطة االستراتيجية وتوفر

علىى تقىديم المسىاعدة الغذائيىة لبرناامجاتركيى   وتواصل 8362حتى  8366الفترة من في  البرنامجالخطة االستراتيجية أعمال 
(2)
 

 للفئات األفقر واألضعف من النساء والرجال واألوالد والفتيات. 

للمسىىاهمة فىىي تحقيىىق األهىىداي العالميىىة األعىىم الراميىىة إلىىى الحىىد مىىن المخىىاطر  البرنااامجمىىا سىىيفعلم وتحىىدد الخطىىة االسىىتراتيجية 

 لألمىم العىام األمىين تحىدي مىع يتماشى بما ،والضعف إزاء الصدمات، وكسر حلقة الجوع، وتحقيق استدامة األمن الغذائي والتغذية

.الجوع على للقضاء المتحدة
(3)

 

األهداي اإلنمائية لأللفية، واالستعراض الاامل للسياسات الذي يجري  إلى تستند على أربعة أهداي استراتيجية البرنامجوسيرك  

كل أربع سنوات،
(4)
،البرناامجوبيىان رسىالة  

(5)
وواليتىم لتلبيىة االحتياجىات مىن األغذيىة فىي حىاالت الطىوار  

(6)
وحىاالت اإلغاثىة  

 الممتدة، ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتع ي  األمن الغذائي العالمي. وهذه األهداي هي:

 إنقاذ األرواح وحماية سبل كسب العيش في حاالت الطوار ؛ (6

البيئىات الهاىة دعم أو استعادة األمن الغذائي والتغذية عن طريق إنااء سبل كسب العىيش أو إعىادة بنائهىا، خاصىة فىي  (8

 وفي أعقاب حاالت الطوار ؛

 الحد من المخاطر وتمكين السكان والمجتمعات المحلية والبلدان من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية؛ (0

 الحد من نقص التغذية وكسر حلقة الجوع عبر األجيال. (6

 الملحىق)انظىر  األساسىية اإلنسىانية والمبىاد  الىدولي ياإلنسان القانونتحقيق أهدافم االستراتيجية تمايا مع  إلى البرنامج وسيسعى

المسىاواة بىين الجنسىين  وتىدعيمعلىى حمايىة الضىعفاء  وسىيعملالتنظيمىي.  هإلىى تع يى  الراميىة"الوفىاء بىالغرض"  وخطتم( األول

 وإعىدادة القىدرة علىى تنميى سىيعملالمناسىب فىي المكىان المناسىب وفىي الوقىت المناسىب، واألدوات  خلىيطوتمكين المرأة. وسيناىر 

 لتصبح تحت الملكية والسيطرة الوطنية أو المحلية. نقلها أو لبرامجل واإلنهاء التدريجي الخروج عمليات

مسؤول عما يحرز من تقدم لتحقيق أهدافم االستراتيجية. وسيعمل بسرعة لتنفيذ هذه الخطة االستراتيجية، بحيى  يهىدي  البرنامجو

(. التىاليطار م األساسية وقدراتم )انظر اإلقوت وعناصرإلى تقسيم واضح للعمل مع جهات فاعلة أخرى استنادا إلى مهمتم وواليتم 

 ملخـص
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 االسىتراتيجية النتىائج إطىارالى من وعبىر العمليىات مىن خىالل  علىى مىدى واألثىر الحصىائل ، وقيىا النىواتجرصد وتقيىيم ب وسيقوم

(8366-8362.) 

 نحنمن 

  للبرنامجعناصر القوة األساسية 

في النساء والرجال المخلصين الذين يعملون في جميع أنحاء العالم لتقديم األغذية  للبرنامج. تتمثل أكبر قوة الموظفون

 وتاجيع الحلول الدائمة، غالبا في ظروي صعبة حي  ت داد األخطار التي تهدد األمن والسالمة الاخصية. المغذية

 وعالقاتحضور ميداني راسخ، ومعرفة محلية و عالمي أثربلدا مما يجعلم يتمتع ب 23في قرابة  البرنامج. يوجد حضورال

في  والضعيفةوخاصة في كثير من المناطق النائية  ،ل الدائمة، والمساهمة في إيجاد الحلوالمغذيةضرورية لتوفير األغذية 

 العالم.

ة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات الدولية والمنظمات غير يوالمعرف ةالتاغيلي لبرنامجاشراكات  إن .شراكاتال

الخدمات اللوجستية، واألمن الغذائي،  مجموعاتالحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما في ذلك من خالل 

المهارات والقدرات التكميلية الالزمة لضمان الحصول  تجلباالتصاالت في حاالت الطوار  والمجموعات األخرى، و

 في إيجاد حلول دائمة في سياقات متنوعة. نفسم الوقت في وتسهم المغذية األغذيةعلى 

 البرنامجانية ما زالت، وستبقى، مجاال رئيسيا للتركي  بالنسبة لموظفي . إن االستجابة لحاالت الطوار  اإلنسءدااأل

 الفريدة اتالقدر عن فضال خبرة ال مثيل لها في الخدمات التاغيلية، البرنامجفي جميع أنحاء العالم. وتوجد لدى  خلصينالم

نيرة، وتعبئة أدوات االستجابة المناسبة والوسائل العالمية لسرعة تقدير االحتياجات، وربط السكان، وتقرير الخيارات المست

تقديم الدعم األساسي لجهات فاعلة أخرى، بما في ذلك عن طريق تحليل هااشة  مع، المغذيةاألغذية  لتوفيرعلى نحو فعال 

 الطيران، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وخدماتاألوضاع ورسم خرائطها، والماتريات، واللوجستيات، 

 إجراءاتمراعاة و العالمي الغذائي األمن نةلج في المااركة سيواصلمن أجل تحقيق أهدافم االستراتيجية،  البرنامج عمل ولدى

التغييرات في اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية،ونة اللج
(7)

لما بعد عام  مستدامةبما في ذلك أي خطة تنمية  

8365. 

ويدير في الوقت نفسم المخاطر المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة. وسيستجيب باكل  منها ويستفيد الفرص البرنامج وسيستغل

 أدوات واستحداثاالبتكار  البرنامج وسيواصلمناسب لألدلة الناشئة في مجال التغذية والمجاالت األخرى ذات الصلة بمهمتم. 

 جديدة للمساعدة الغذائية.
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مشروع القـرار


 
 

 

وفقىىىىا للمىىىىادة ، (WFP/EB.A/2013/5-A/1) "(8362-8366) للبرنااااامجالخطىىىىة االسىىىىتراتيجية "يوافىىىىق المجلىىىىس علىىىىى 

م لىىم . ويتطلىىع إلىىى إطىىار النتىىائج االسىىتراتيجية الالئحىىة العامىىةمىىن  6 ـىى السادسىىة العاديىىة الثانيىىة فىىي  تىىمفىىي دورالىىذي سىىيمقده

 . 8360نوفمبر/تارين الثاني 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
 النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.طالع على القرار هذا ماروع قرار، ولال 
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 دوافع التغيير

بانتظام بتقييم نهمجم ومواءمتها مع عىالم متغيىر. وهىو يتكيىف مىع االتجاهىات والتطىورات األغذية العالمي يقوم برنامج   -1

 يستعين بالدرو  المستفادة في تحسين جودة البرامج وتأثيرها.والناشئة 

التي يحتمىل أن يكىون لهىا تىأثير هىام  ودوافع التغيير متطورةاالستراتيجية لبيئة تاغيلية خارجية هذه الخطة  وتستجيب  -2

(. وهىي تضىع فىي اعتبارهىا أدنىاهاإلطىار على االسىتجابة )انظىر  البرنامجعلى طلب المساعدة الغذائية في المستقبل، وقدرة 

 االسىىىتراتيجية البرناااامجالىىىدرو  المسىىىتفادة مىىىن الماىىىاورات الداخليىىىة والخارجيىىىة، واسىىىتعراض منتصىىىف المىىىدة لخطىىىة 

(8332-8360)،
(8)
الثاني(. الملحقوالتقييمات المستقلة ذات الصلة )انظر  

(9)
  

 دوافع التغيير

 التحديات والفرص في بيئة تاغيلية تعد باكل مت ايد:

في بيئة مضطربة وغير مؤكدة وهاة وتتسم ب يادة التعرض للجوع.  البرنامجسيعمل حي  ُمعرضة لألزمات.  (6

ومن المحتمل أن تستمر األخطار المصاحبة، بما في ذلك خطر الطفرات المتكررة في أسعار األغذية، نظرا 

، والكوارث بالطقس الباهظة والمتعلقةث ذات التكلفة الستمرار عدم االستقرار السياسي، والن اعات، والكوار

الطبيعية األخرى.
(10)

وفي عالم معولم، فإن األحداث التي تقع في مكان معين يمكن أن تؤدي إلى سرعة انتاار  

القالقل المدنية وانعدام األمن الغذائي إلى مناطق تبعد آالي األميال.
(11)

وقد ي داد الطلب على المساعدة الغذائية  

بطرق يصعب التكهن بها، بصري النظر عن ارتفاع أو انخفاض العدد المطلق للسكان الذين بصورة مفاجئة و

يعانون من نقص التغذية الم من. واليوم، فإن السكان األفقر هم أكثر تعرضا للصدمات المفاجئة، بل إنهم في 

تضررت من الكوارث  بعض الحاالت، أقل استعدادا لمواجهتها. فكثير منهم يعياون في بيئات هاة، وفي بلدان

المتعلقة بالطقس. وغالبية هؤالء من النساء. وقليل منهم يمكنم الوصول إلى شبكات األمان أو أشكال الحماية 

االجتماعية األخرى.
(12)

وسيتطلب كسر حلقة الجوع باكل مت ايد استراتيجيات تراعي االعتبارات الجنسانية،  

 .وتع ز القدرة على الحد من المخاطر وإدارتها

فت ايد األخطار ومواطن الضعف ستتحدى مفهوم المسار الخطي للتنمية أو التقدم إلى األمام عن طريق ُمعقدة.  (8

فترات محددة من اإلغاثة اإلنسانية، واإلنعاش، والتنمية. ويواجم بعض البلدان فترات ممتدة من الهااشة، بينما 

النمو، انتكاسات شديدة.تواجم بلدان أخرى، تبدو مستقرة وذات اقتصادات آخذة في 
(13)

وفي أغلب األحيان، ال  

يسير الطريق من اإلغاثة إلى اإلنعاش والتنمية في خط مستقيم، ويتسم بالتغير المتقطع.
(14)

البحوث  وتبين 

كما ، يةالتأثير المدمر للكوارث الطبيعية والصدمات على األمن الغذائي والتغذ بوضوحوالتحليالت األخيرة 

م دوج المسار  وائد الملموسة التي تتحقق من االستثمار في الحد من المخاطر، وقيمة اتباع نهجالع تعرض بجالء

باستراتيجيات طويلة األجل لبناء القدرة على الصمود والنمو. لألمن الغذائي يربط االستجابة للطوار 
(15)

ونتيجة  

لذلك، بدأ االهتمام يتحول إلى نمهج دينامية إلدارة المخاطر تعتري بتعقد نظم األغذية، وبم ايا مواجهة الصدمات 

بطرق تربط االغاثة والتنمية باكل أفضل، وبأهمية المساهمة في االستقرار، وبناء قدرة دائمة على الصمود في 

وجم الصدمات.
(16)

إلدارة الكوارث الطبيعية والمخاطر األخرى، بما  وطنيةنظم  بإنااء حاليا البلدان وتقوم 

 تحقيق هذه الخطط. البرنامجأن تدعم برامج  وينبغييتماشى مع إطار هيوغو للعمل. 
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في مجال ي دحم باكل مت ايد بجهات فاعلة من الدول وغير الدول، بما في ذلك كثير  البرنامجسيعمل  مزدحمة. (0

نحة تقليدية، ووكاالت األمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية دولية(، والاركاء من الاركاء الدائمين )جهات ما

الجدد )جهات مانحة جديدة، ومنظمات إقليمية، ومنظمات غير حكومية محلية، والقطاع الخاص، بما في ذلك 

مؤسسات وشركات تجارية(.
(17)

ل وتقوم الحكومات المضيفة بدور قيادي أقوى وأكثر إيجابية، بينما يواص 

الاركاء مواءمة أناطتهم الخاصة باألمن الغذائي والتغذية مع خطط وأولويات وطنية، تتسق مع إعالن باريس، 

شراكة بوسان لتعاون إنمائي فعال، وبرنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نموا، و وجدول أعمال أكرا،

ومباد  روما لألمن الغذائي العالمي المستدام. غير أن عدد وتنوع الجهات الفاعلة ياكل تحديا لقدرة التنسيق 

أن تؤدي إلى م يد من الوطنية، وي يد من مخاطر التفتت، واالزدواجية، والتنافس. ولكن الخطط الوطنية يمكن 

لجهات الفاعلة الفردية لفرصا جديدة  األوسع الساحةاالتساق والتنسيق والتواؤم حول أهداي أوسع. ويمكن أن تتيح 

 ل يادة الكفاءة التاغيلية عن طريق التركي  على عناصر قوتها األساسية وقيمتها المضافة.

. وأصبحت يةت اليوم المعقدة الخاصة باألمن الغذائي والتغذال تستطيع أي منظمة بمفردها التصدي لتحديا تعاونية. (6

، المضيفة بالفعل بصورة وثيقة مع الحكومات البرنامجالاراكات تكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى. ويعمل 

ومع طائفة واسعة من الجهات الفاعلة األخرى، من بينهما منظمات دولية، ومنظمات غير حكومية ومنظمات 

ني، ومؤسسات تجارية من القطاع الخاص. وإلى جانب وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة، يسهم المجتمع المد

في تحسين االتساق التاغيلي عن طريق نظام المجموعات، وتوحيد األداء في األمم المتحدة، وجدول  البرنامج

أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة أعمال التحول الذي وضعتم اللجنة الدائمة الماتركة بين الوكاالت، واالنتقال من 

اإلنمائية إلى خطط األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. وتتيح هذه اآلليات الخاصة بالعمل الجماعي وغيرها من 

اآلليات األخرى فرصا لمواصلة التواؤم مع األولويات الوطنية، وتحسين الفعالية والكفاءة باكل عام. وتتمثل 

األوسع، واختيار  الساحةدور الجهات الفاعلة وقيمتها المضافة بصورة أفضل داخل التحديات اآلن في تحديد 

 الاراكات بطريقة استراتيجية، وتع ي  المساءلة المتبادلة، وضمان أن يؤدي التعاون إلى تحقيق نتائج. 

سهام في للسكان األفقر واألضعف، مع اإل المغذيةسيتطلب توفير فرص الحصول على األغذية  ُمحددة السياق. (5

إيجاد حلول دائمة، ضرورة العمل باكل مت ايد على نطاق الكثير من البيئات الفريدة. فاليوم، تعيش نسبة مت ايدة 

من أفقر سكان العالم في بيئات هاة ومتضررة من الن اعات.
(18)

وحتى في الوقت الذي يعمل فيم النمو  

عدم  أوجمى بلدان متوسطة الدخل، فإن استمرار االقتصادي السريع على تحويل البلدان المنخفضة الدخل إل

ن بالتق م وغيرهم من ييترم الكثيرين محاصرين في حلقة الفقر والجوع. فمعظم األطفال المصاب المساواة

األشخاص الذين يعانون من ضعف م من يعياون اآلن في بلدان متوسطة الدخل.
(19)

وقد شهد العقد األخير اتخاذ  

الفقر طابعا حضريا، خاصة في آسيا وأمريكا الالتينية.
(20)

وفي الجغرافيا الجديدة للفقر، حي  يوجد نقص التغذية  

الغذائية، المساعدة اتفاقية مع يتماشى وبماجنبا إلى جنب مع فرط التغذية، ال يوجد نهج "يالئم الجميع". 
(21)

 

ونة كافية لمواءمة تحليالتها وإجراءاتها واستجاباتها لكي تالئم ظروفا معينة، وتناسب ستحتاج المنظمات إلى مر

القدرة الحكومية والمحلية، وستحتاج إلى تعديل استجاباتها لكي تالئم االحتياجات الخاصة للنساء والرجال واألوالد 

اجهة هذه التحديات، ومواصلة تقاسم لمويعمل على التموضع  البرنامجووالفتيات في طائفة مختلفة من السياقات. 

االحتياجات ونتائج تقييمات األثر وغيرها من المعلومات التي يمكن أن تستنير بها القرارات التي تتخذها  تقديرات

 الحكومات والجهات الفاعلة األخرى.
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لداخليين والخارجيين. بقوة بفعالية التكلفة، وبالمساءلة تجاه أصحاب المصلحة ا البرنامج. يلت م ُمراعية للتكلفة (4

واليوم، توجم الدول األعضاء، والجهات المانحة، والاركاء، والسكان اهتماما أكبر إلى الافافية، والمساءلة، 

وفعالية التكلفة، والنتائج، وإعطاء قيمة للمال.
(22)

وقد ضاعفت األزمة االقتصادية العالمية من هذا االهتمام، حي   

يل خيارات اإلنفاق باكل مت ايد في مواجهة طلبات ماروعة من قطاعات أصبح يتعين على الحكومات تعد

سكانها. وهذه الحاجة المت ايدة إلى دليل أفضل على فعالية اإلجراءات إنما تع ز التقدم الكبير في مجاالت الرصد 

ية.والتقييم والتحفي ، وتؤدي إلى نماذج تمويل بديلة مثل الدفع عند التسليم، وسندات تأثير التنم
(23)

وهي أيضا  

تساعد على االبتكار وتحقيق مكاسب الكفاءة للمنظمات التي تعمل في مجال األناطة اإلنسانية واإلنمائية، 

ومواصلة اهتمامها بعناصر القوة األساسية والقيمة المضافة. ولتلبية الطلب المت ايد على الدالئل الخاصة بالتأثير 

إلى مواصلة بناء قدرات إدارة المعرفة والرصد والتقييم، إلظهار عائد في السنوات القادمة، ستحتاج المنظمات 

 االستثمار، ودعم التحسينات المستمرة للجودة.

. للتصدي للتحديات العاجلة لألمن الغذائي والتغذوي في بيئة اليوم المضطربة باكل مت ايد، وتتغير قادرة (2

ها على الصمود عن طريق تع ي  نظم إدارة بخطوات سريعة، يجب على المنظمات إعطاء المثل على قدرت

المخاطر المالية ومخاطر سالسل اإلمداد الالزمة لضمان مواصلة العمليات في مواجهة الصدمات المفاجئة. 

ويجب على هذه المنظمات إعطاء األولوية لتنمية القدرات وتع ي  قدرة المجتمعات المحلية والبلدان على 

المخاطر ومواطن الضعف، وتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية. وهي ستحتاج االستعداد للصدمات، والحد من 

إلى تحليل مختلف االحتياجات ومواطن الضعف للرجال والنساء والفئات االجتماعية المختلفة، وتبسيط النظم 

والسرعة عن  الداخلية لسرعة االستفادة من الفرص الجديدة، والتصدي لألخطار الناشئة. ويجب أن تتصف بالذكاء

 الحسبان في األخذ مع ،طريق االستثمار في مهارات الموظفين وقدرتهم على االستجابة لحاالت الطوار  المعقدة

 دائما األدلة الجديدة في تصميم وتنفيذ برامج تستخدم أدوات ونهجا مبتكرة.

تغييىرات تعكىس دوافىع التغييىر  تمدخلالخطة االستراتيجية  هذه فإن، للبرنامجإلى التوجم االستراتيجي الحالي  واستنادا  -3

للقيىام بمىا  البرناامجوالدرو  المستفادة لمواجهة التحديات الناشئة، واالستفادة من الفرص الجديىدة. كمىا أنهىا تواصىل تهيئىة 

 يلي:

 ايا مع بروتوكوالت جدول أعمال التحول،تحسين فعالية وكفاءة العمليات اإلنسانية وبرامج التنمية المستدامة، تم
(24 )

وشراكة بوسان
(25)

 عن طريق مواصلة بناء مهارات الموظفين وقدراتهم وتع ي  األداء التاغيلي؛ 

  تخفيض نقص التغذية عن طريق اعتماد نهج مراع للتغذية على نطاق جميع البرامج ومعالجة نقص التغذية الم من

البحوث عن أهمية التغذية وأفضل الوسائل لتع ي ها، خاصة بالنسبة  أحدثلى نتائج باعتباره أولوية محددة، اعتمادا ع

لألطفال في األلف يوم األولى من الحياة؛
(26)

 

  على الصمود، والمساهمة في االعتماد الذاتي، وتع ي  قدرة الحكومات، والمجتمعات المحلية، والمنظمات  القدرةبناء

تنمية القدرة على نطاق أهدافم االستراتيجية، ومواءمة أناطة تنمية القدرة بصورة وثيقة مع  إدماجاإلقليمية عن طريق 

 األساسية؛ وقدراتمعناصر قوتم 

  الاؤون الجنسانية على نطاق أهدافم  تعميمتهيئة بيئة تمكينية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن طريق

للجنة الدائمة الماتركة بين المعتمد لدى ار المساواة بين الجنسين أدوات من قبيل مؤش باستخداماالستراتيجية، 
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 تع ي حماية النساء والرجال والفتيات واألوالد، وكذلك بالدور الحيوي للمرأة في  باواغلالوكاالت واالعتراي 

 الحلول الدائمة النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية؛

 إيجادلمغذية وتع ي  القدرة في طائفة مختلفة من السياقات عن طريق توفير فرص الحصول على األغذية المأمونة وا 

من اختيار أنسب األدوات لتحقيق هدي استراتيجي معين في  للبرنامجطقم أدوات واحد يمكن المكاتب القطرية التابعة 

 بيئة معينة استنادا إلى تحليل دقيق، ودليل على التأثير؛

  ،وقيا  النتائج، ومواصلة تحسين جودة البرنامج وتأثيره عن طريق إيجاد أداة تحديد العقبات أمام تحقيق الحصائل

مؤسسية للرصد والتقييم توفر نظاما لإلدارة القائمة على النتائج، وبناء قدرات الموظفين، ودعم التقييمات الداخلية 

 والمستقلة.

 تهيئة البرنامج للمستقبل

ملتى م بالعمىل مىع الحكومىات والاىركاء  موكالة األمم المتحدة الرائدة في مجىال مكافحىة الجىوع، فإنى مجالبرنا بوصف  -4

وخاصىىة أثنىىاء أوقىىات األزمىىات. إن الحىىد مىىن المخىىاطر  المغذيىىة،األغذيىىة  علىىىحىىول العىىالم  لفقىىراءا حصىىولعلىىى ضىىمان 

مىن السىكان الىذين يعىانون  مليونىا 223الغذائي لنحىو والضعف إزاء الصدمات، وكسر حلقة الجوع، وضمان استدامة األمن 

علىىى تحقيىىق أهدافىىم  البرنااامجمىىن نقىىص التغذيىىة المىى من فىىي جميىىع أنحىىاء العىىالم تحتىىاج إلىىى عمىىل الكثيىىرين. وتعتمىىد قىىدرة 

علىة االستراتيجية، والمساهمة في األهداي العالمية األوسع على إقامة عالقات قوية مع الحكومات، وشىراكات مىع جهىات فا

أخرى، بما في ذلىك وكىاالت األمىم المتحىدة، والمنظمىات الدوليىة، والمنظمىات غيىر الحكوميىة، والمجتمىع المىدني، والقطىاع 

 الخاص.

. وقىد أكىدت بلىدان مانحىة المغذيىةاألغذيىة  مواطنيهىا علىى حصىول ضىمانوتتحمل الحكومات المسىؤولية األولىى عىن   -5

 امها المستمر بتقديم موارد يمكن التنبؤ بها من أجل األمن الغذائي العالمي من خالل اتفاقية المساعدة الغذائية. وإذا كثيرة الت

وآخرين أن يعملوا بسرعة وبكفاءة وبطريقة متسىقة، بمىا فىي  البرنامجاحتاجت السلطات الوطنية إلى المساعدة، فيجب على 

ب أن يكونىىوا متجىىاوبين ومسىىؤولين عىىن أولويىىات واختيىىارات السىىكان األفقىىر ذلىىك عىىن طريىىق آليىىات للعمىىل الجمىىاعي. ويجىى

 واألضعف الذين يخدمونهم، بمن فيهم النساء والرجال، والفتيات واألوالد.

ليىة والوطنيىة لىدعم خطىط وأولويىات األمىن الغىذائي والتغذيىة والمح البرناامجوتواصل هذه الخطة االستراتيجية تهيئة   -6

ىن  مىن تحديىد  البرناامجواإلقليمية، كلما أمكن، والعمل في شىراكات حقيقيىة مىع جهىات فاعلىة أخىرى. وهىي تىوفر إطىارا يمك 

استنادا إلىى  األخرىبين الجهات الفاعلة  منوقيمتم المضافة  البرنامجفرص الاراكة الحاسمة. وهي تعمل على تحديد دور 

 األساسية. رسالتم، وواليتم، وعناصر قوتم

عمليىات الخىروج  وإعدادقدرتها،  طريق قيامم بتع ي  عنإلى أن يكون شريكا مفضال للحكومات،  البرنامجوسيهدي   -7

 ،أو نقلهىىا لتصىىبح تحىىت الملكيىىة والسىىيطرة الوطنيىىة أو المحليىىة، كلمىىا أمكىىن وحسىىب االقتضىىاء للبىىرامج واإلنهىىاء التىىدريجي

. وسىىيقوم بتع يىى  التعىاون وحفىى  االتسىىاق وأوجىىم فىىي الوقىت نفسىىم والبرنامجيىىةالتاىىغيلية  باألهىداي المسىىا  عىىدموضىمان 

التآزر، ويواصل تقسيم العمل باكل واضح مع جهات فاعلة أخىرى، وذلىك بالعمىل مىن خىالل اللجنىة الدائمىة الماىتركة بىين 

تحدة، وأطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، وخطىط األمىم الوكاالت، ونظام المجموعات، وتوحيد األداء في األمم الم

 المتحدة للمساعدة اإلنمائية، وآليات أخرى للعمل التعاوني من أجل سد الثغرات وتفادي حاالت التداخل.
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 االستجابة

 التخفيض إعادة البناء

يم البىىرامج ورصىىدها وتقييمهىىا علىىى ت ويىىد المسىىتفيدين بنقىىاط دخىىول عمليىىة للماىىاركة فىىي تصىىم البرنااامجوسىىيعمل   -8

 وبقنوات شفافة لتلقي التعليقات، بما في ذلك عن طريق نظم االستجابة للمستفيدين.

 تحديد دور البرنامج وأهدافه

تحدد هىذه الخطىة االسىتراتيجية األهىداي االسىتراتيجية األربعىة   -9

وفقا لمساهماتها في األولويات المتداخلة الثالث. ويتم تقاسىم  للبرنامج

هىىذه األولويىىات الىىثالث مىىع حكومىىات وجهىىات فاعلىىة أخىىرى، وتسىىهم 

بصىىىورة جماعيىىىة فىىىي األهىىىداي العالميىىىة األعىىىم الراميىىىة للحىىىد مىىىن 

المخىىاطر والضىىعف إزاء الصىىدمات، وكسىىر حلقىىة الجىىوع، وتحقيىىق 

 :(6ظر الاكل استدامة األمن الغذائي والتغذية )ان

 االستعداد للصدمات واالستجابة لها؛ 

 واستعادة الحياة وسبل كسب العيش وإعادة بنائها؛ 

  .والحد من الضعف وبناء قدرة دائمة على الصمود 

ويضع اإلطار أساسا للاراكة القائمة على فهم واضح لألولويات   -10

وعناصر القوة األساسية. ويوضح عالقات الترابط بين األهداي االستراتيجية، والطبيعىة غيىر الماتركة، واألدوار الفردية، 

لمسارات التنمية. الخطية
(27)

 

 الفاعلة  للجهات األوسع الساحة ضمنالبرنامج  تموضع

األوسىع  السىاحة ضىمنبىدور حيىوي  البرنامجوواليتم وعناصر قوتم وقدراتم األساسية، يقوم  رسالتم بيان إلى استنادا  -11

الوطنيىة والمحليىة واإلقليميىة، )انظىر  واألولويىات لجهات الفاعلة للنهوض بهذه األولويات الماىتركة الىثالث ودعىم الخطىطل

 (.8الاكل 

أجىىل  ويتطلىىب العمىىل الفعىىال مىىن  -12

 االساااتعداد للاااادمات واالساااتجا ة لهاااا

تعاونىىا مىىع طائفىىة واسىىعة مىىن الجهىىات 

الفاعلىىىة، بمىىىا فىىىي ذلىىىك مكتىىىب تنسىىىيق 

الاىىىؤون اإلنسىىىانية، وحركىىىة الصىىىليب 

األحمىىىىىر والهىىىىىالل األحمىىىىىر الدوليىىىىىة، 

ومفوضىىىىىية األمىىىىىم المتحىىىىىدة لاىىىىىؤون 

الالجئىىىىىين، ومنظمىىىىىة األمىىىىىم المتحىىىىىدة 

 للطفولة )اليونيسىف(، ومنظمىة األغذيىة

وال راعىىىىة لألمىىىىم المتحىىىىدة، ومنظمىىىىة 

الصىىىىحة العالميىىىىة، والمنظمىىىىات غيىىىىر 

الحكوميىة، والمجتمىع المىدني، والقطىىاع 

 الخاص.

 البرنامج

 جهات فاعلة

 أخرى
 

 3الشكل 

 0الشكل 
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 والماىاركةفي استجابة دولية متسقة لحاالت الطوار  عىن طريىق اللجنىة الماىتركة بىين الوكىاالت،  البرنامجويساهم   -13

التغذيىىة والصىىحة واإلنعىىاش المبكىىر وغيرهىىا مىىن المجموعىىات، وقيادتىىم لمجموعىىة اللوجسىىتيات، بناىىاط فىىي مجموعىىات 

لمجموعىة األمىن الغىذائي. منظمة األغذية وال راعىة  جانب إلىومجموعة االتصاالت في حالة الطوار ، وقيادتم الماتركة 

اللوجسىتيات، الماىتريات، وخىدمات  فريىوويمجري تقديرات لالحتياجات، ويتيح فرص الحصول على أغذيىة مغذيىة جيىدة، و

المبكىىر وبنىىاء الصىىمود،  اإلنعىىاش البرنااامجويىىدعم . اإلنسىىاني األوسىىعالعمىىل لمجتمىىع والهندسىىية  والطيىىران،واالتصىىاالت، 

 ويع ز القدرة على االستعداد للصدمات، وتقديرها، والتصدي لها.

بصىورة وثيقىة مىع جهىات فاعلىة أخىرى مىن أجىل  البرناامجحىاالت الطىوار ، يعمىل  أعقىاب فىيالهاىة و البيئات وفي  -14

 ،بمىا فىي ذلىك اليونيسىف، ومفوضىية األمىم المتحىدة لاىؤون الالجئىين – استعادة الحياة وسابل كساا العايإ ودعاادة  نا هاا

بالتغذية، والمأوى، والصىري الصىحي، ، والتي تقوم بأدوار حيوية في تلبية االحتياجات المتعلقة منظمة األغذية وال راعةو

 البرنااامجالميىىاه، وفىىي دعىىم االعتمىىاد علىىى الىىذات والحلىىول الدائمىىة. ويقىىيم و األراضىىي إدارة خىىالل مىىن ال راعىىةوتحسىىين 

شراكات مع منظمات غير حكومية، ومع المجتمع المدني والقطاع الخاص، والتي يمكنها حاد المجتمعات المحلية مىن أجىل 

 ، وتوفير الفرص االقتصادية.اإلنتاجيةوإنااء األصول  إعادة البناء،

 ،أخىرى علىى أقىدامها مىرةلكىي تقىف  المحليىةمساعدة المجتمعات  بكيفيةحضوره الميداني الراسخ ومعرفتم المحلية وب  -15

. وهو يلبي االحتياجات الغذائيىة واألزمات الصدمات أعقاب في الفاعلة الجهات أهم من األحيان من كثير في البرنامجيكون 

نهايىة المطىاي االعتمىاد علىى الىذات. ويسىتخدم  فىيوالتغذوية، بينما يساعد على وضع أسا  مبكر لالستقرار، والصمود، و

ى خبرتم في مجال شراء األغذية، واللوجسىتيات، والهندسىة لمسىاعدة الحكومىات والمجتمعىات المحليىة، وتع يى  قىدرتها على

 االرتباط باألسواق، وإدارة نظم األغذية.

، بمىا فىي ذلىك عىن لحد من الضعف و نااء قادرة دا ماة علاص الااموداأعمال اآلخرين الرامية إلى  البرنامجويستكمل   -16

 البرناامج. ويىدخل يىتش()ر األطفىالونقص التغذية لىدى طريق حركة تحسين مستوى التغذية، وشراكة القضاء على الجوع 

، وبرنىامج األمىم )إيفىاد( الدولي للتنمية ال راعيىة ، والصندوقفاو(ال) منظمة األغذية وال راعة لألمم المتحدةفي شراكة مع 

المتحدة الماترم المعني بفيرو  نقىص المناعىة الباىرية/اإليدز، وبرنىامج األمىم المتحىدة اإلنمىائي، ومنظمىة األمىم المتحىدة 

للطفولىىة )اليونيسىىف(، وهيئىىة األمىىم المتحىىدة للمسىىاواة بىىين الجنسىىين وتمكىىين المىىرأة )هيئىىة األمىىم المتحىىدة للمىىرأة(، ومنظمىىة 

نظمىة األمىم المتحىدة للتربيىة والعلىم والثقافىة )اليونسىكو(، والبنىك الىدولي، والمنظمىات غيىر الحكوميىة، الصحة العالميىة، وم

علىى تصىميم وإدارة وتوسىيع نطىاق بىرامج  وتنمية القىدرة الصمودطاقة والمجتمع المدني، والقطاع الخاص من أجل تع ي  

 .المحلية ال راعية اإلمداد سلبسال المرتبطة النظم ذلك في بما ،التغذية، ونظم شبكات األمان

بسد الفجىوات بىين ال راعىة، والتغذيىة، والصىحة. ويىوفر الرصىد والتحليىل المعى زين مىن أجىل صىنع  البرنامجويقوم   -17

نيىة وتع يى  عىن طريىق تقىديم المسىاعدة التقوالنسىاء.  وخاصىةالقرار، ويستخدم قوتىم الاىرائية لصىالح صىغار المى ارعين، 

يقىدم الىدعم للحكومىات، بمىا فيهىا حكومىات البلىدان المتوسىطة الىدخل، لتنفيىذ  ،القدرات اعتمادا على عناصىر قوتىم األساسىية

 خطط وطنية لألمن الغذائي والتغذية.
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 ماذا سيفعل البرنامج

، وتمكىين السىكان، المغذيىةلتىوفير فىرص الحصىول علىى األغذيىة  البرناامجاألهداي االستراتيجية التالية أعمال  توجم  -18

الغذائيىىة والتغذويىىة الخاصىىة. وهىىي تحىىدد األولويىىات لنسىىاء ورجىىال  موالمجتمعىىات المحليىىة، والبلىىدان مىىن تلبيىىة احتياجىىاته

د األمىىن وغالبىىا فىي ظىىروي صىعبة، حيىى  تى داد األخطىىار التىي تهىىد بلىدا، 23نحىىو المخلصىىين الىذين يعملىىون فىي  البرناامج

 والسالمة الاخصية.

 بلىد في االحتياجات سيراعي البرنامجالذي سيقوم بم  والعملاألهداي االستراتيجية على جميع البلدان.  كلوال تنطبق   -19

الجهىات الفاعلىىة وحضىور  ،فىي وقىت معىين ومكىان معىين البرناامجالمضىافة التىي يمكىن أن يحققهىا  والقيمىة معىين، إقلىيم أو

األخرى وقدراتها. وعن طريق االسىتراتيجيات القطريىة واإلقليميىة، سيموضىع التوجيىم العىام للخطىة االسىتراتيجية فىي سىياق 

في جميع األهىداي  البرنامجوأساليب عملم. وفي بعض الحاالت، قد يحتاج األمر إلى مااركة  البرنامجمعين لتقرير برامج 

 لى هدي استراتيجي واحد أو هدفين.عاألمر  يقتصراالستراتيجية األربعة. وفي حاالت أخرى، قد 

عىاليهم المعتىري بهىم،  العمىلأهدافم االستراتيجية مىع  البرنامجوسينفذ   -20 علىى ضىمان صىحة وسىالمة وأمىن موظفيىم ومم

، وأمن مبانيم وأصولم.وسالمة وأمن مستفيديم
(28)

األساسىي  نظامىمقيم طلبات المساعدة استنادا إلى ياألهلية و مدى وسيحدد 

 (29)العامة تموالئح
 وهىيتصىري وفقىا للقىانون اإلنسىاني الىدولي والمبىاد  اإلنسىانية األساسىية يسىتجابة. وسىوي لال موتحليلى

 وبطريقة ال تعرض النا  لم يد من الضرر. ،واالستقالل التاغيلي والتجرد والحياداإلنسانية 

 االستعداد للادمات واالستجا ة لها

 الهدف االستراتيجي األول: دنقاذ األرواح وحماية سبل كسا العيإ في حاالت الطوارئ

 البرنااامج  بالنسىىبة لمىىوظفي إن االسىىتجابة لحىىاالت الطىىوار  اإلنسىىانية مىىا زالىىت، وسىىتبقى، مجىىاال رئيسىىيا للتركيىى  -21

أمكن من نظم اإلنذار المبكر لمنع زيادة االحتياجىات مىن األغذيىة  كلما البرنامج وسيستفيدفي جميع أنحاء العالم.  خلصينالم

إجىراءات فىي الوقىت  اتخىاذفي إنقاذ األرواح وحماية سبل كسب العيش في حاالت الطوار  عن طريق  وسيساعدوالتغذية. 

يىة االحتياجىات الغذائيىة والتغذويىة العاجلىة. وسىيعمل مىع مفوضىية األمىم المتحىدة لاىؤون الالجئىين واليونيسىف لتلب المناسب

الفئىات األضىعف  ومنعىةمىع حمايىة سىالمة وكرامىة  الطارئة المستويات دون مستويات إلى التغذيةنقص للوصول ب وآخرين

المبكر. وسيعمل على مسىاعدة المجتمىع الىدولي وعلىى تع يى   من النساء والرجال والفتيات واألوالد، ودعم أناطة اإلنعاش

 قدرة الحكومات والمجتمعات المحلية، والمنظمات اإلقليمية على االستعداد واالستجابة للصدمات.

مكتىىب تنسىىيق ومنظمىىة األغذيىىة وال راعىىة فىىي شىىراكة مىىع  البرنااامجوعنىىدما تحىىدث الصىىدمات أو األزمىىات، سىىيدخل   -22

آخرين لتقدير االحتياجىات والاؤون اإلنسانية ومفوضية األمم المتحدة لاؤون الالجئين واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية 

بسرعة وكفاءة، وسيسعى إلى تأمين وصول المساعدة اإلنسانية واستمرارها، ونار خليط األدوات األنسب للسىياق القطىري 

مىع الحكومىات والوكىاالت  البرناامج. واتساقا مع بروتوكوالت جدول أعمال التحول، سيعمل ولمتطلبات السكان المستهدفين

األخرى التابعة لألمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكوميىة، والمجتمىع المىدني لتحسىين التىأثير الجمىاعي 

ق، والمسىىاءلة، بمىىا فىىي ذلىىك عىىن طريىىق نظىىام لعمليىىات االسىىتجابة للطىىوار  عىىن طريىىق تع يىى  القيىىادة الاىىاملة، والتنسىىي

 المجموعات.
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 تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية العاجلة للفئات السكانية والمجتمعات المحلية 1 الغاية :

 الضعيفة وتخفيض نقص التغذية إلى ما دون مستويات الطوارئ

مىع الحكومىات، حسىب مقتضىى الحىال،  البرنامجأثناء الن اعات، وبعد الكوارث الطبيعية واألزمات األخرى، سيعمل   -23

أجل تقىدير  منألمم المتحدة األخرى، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني اوسياارم وكاالت 

والتدخالت التغذوية في حاالت الطىوار  مىن  المساعدة الغذائية االحتياجات بصورة فورية، وسرعة تصميم ونار وتحسين

المحليىة.  ومجتمعاتهىا والماردون داخليا، والفئات السكانية الضىعيفة األخىرى الالجئون فيهم بمن المتضررين، السكانأجل 

 حسب الظروي.  تحويلوالقسائم، وتوزيع األغذية، أو خليط من طرائق ال ،وسيقدم المساعدة عن طريق النقد

مراعيىىة لالعتبىىارات الجنسىىانية مىىن أجىىل تلبيىىة المترابطىىة وجيىىدة التنسىىيق واالسىىتجابات الفىىي  البرنااامجوسيسىىاهم   -24

اللوجسىىتيات واالتصىىاالت فىىي حىىاالت  مجمىىوعتياالحتياجىىات الغذائيىىة والتغذويىىة العاجلىىة، بمىىا فىىي ذلىىك عىىن طريىىق قيىىادة 

. وسيسىعى إلىى خفىض مسىتويات نقىص منظمىة األغذيىة وال راعىةوالقيادة الماتركة لمجموعة األمن الغذائي مىع  الطوار 

التغذية، والوفيات الناتجة عن نقص التغذية حيثما يل م اتخاذ إجراءات عاجلة إلنقاذ األرواح، وتفىادي األضىرار التىي تلحىق 

متخصصىة. وسىىيعمل علىى تع يىى   مغذيىىة أغذيىةير وتوزيىع بالصىحة والتىي يصىىعب عالجهىا، بمىىا فىي ذلىك عىىن طريىق تىىوف

عىن طريىق الاىراء اآلجىل للسىلع  ذلىك فىي بمىا ،المساءلة تجاه المستفيدين، واختصار أوقات االستجابة في حاالت الطىوار 

 األساسية، وعن طريق تخ ين األغذية مسبقا في مستودعات األمم المتحدة لالستجابة للحاالت اإلنسانية.

  حماية األرواح وسبل كسب العيش، مع تمكين النساء والرجال من الوصول  :2الغاية

 اآلمن إلى األغذية والتغذية

يمكىىن أن تتعىىرض سىىبل كسىىب العىىيش للضىىياع أثنىىاء حىىاالت الطىىوار ، وقىىد تضىىطر أفقىىر الفئىىات إلىىى بيىىع أصىىولها   -25

أو اعتمىاد اسىتراتيجيات المواجهىة السىلبية التىي يمكىن أن ت يىد مىن حالىة التبعيىة  اإلنتاجية، أو إخراج أطفالها من المىدار ،

والفقر، وأن تطيل من فترة اإلنعاش، وتضعف صمود األسر، وتسىهم فىي حىدوث أزمىات متكىررة. ولحمايىة األرواح وسىبل 

االنتعىاش بصىورة أسىرع،  كسب العيش، والمساهمة في االعتماد على الىذات، ومسىاعدة السىكان والمجتمعىات المحليىة علىى

بمىا فىي ذلىك كلمىا أمكىن،  المغذية،الحصول على األغذية  سبلفي شراكة مع آخرين لسرعة نار وتحسين  البرنامجسيدخل 

عن طريق برامج إنااء األصول ورأ  المال الباري مىن و الصغيرة الحيازات صحابأل المناصرةطريق الماتريات  عن

قبيل التغذية المدرسية.
(30)

 

بطىىرق تحمىىي سىىالمة السىىكان األضىىعف وكىىرامتهم ونىى اهتهم. ويعىىد العنىىف ضىىد  الغذائيىىة المسىىاعدة البرنااامج وسىىيقدم  -26

علىى تع يى   البرناامجالنساء والفتيات واألوالد أحد األخطار الخاصىة فىي حىاالت الطىوار  واألزمىات اإلنسىانية. وسىيعمل 

تىىم عىىىن طريىىىق إجىىراء تحليىىىل للقضىىىايا الجنسىىانية والحمايىىىة، وإشىىىرام المسىىتفيدين فىىىي تصىىىميم الحمايىىة مىىىن خىىىالل عمليا

 الماروعات، والحد من تعرض النساء واألطفال للعنف.

  تعزيز قدرة الحكومات والمنظمات اإلقليمية على االستعداد للصدمات وتقديرها 3الغاية :

 واالستجابة لها وتمكين المجتمع الدولي للقيام بذلك

علىىى إنقىىاذ األرواح وحمايىىة سىىبل كسىىب العىىيش فىىي حىىاالت الطىىوار  باىىكل مباشىىر بمىىا تتخىىذه  البرنااامجتىىرتبط قىىدرة   -27

الحكومىات والمجتمعىىات المحليىة والمنظمىىات اإلقليميىىة مىن إجىىراءات لالسىتعداد للكىىوارث الطبيعيىىة وغيرهىا مىىن الصىىدمات 

ا. فعندما تتمكن السلطات الوطنية والمحلية واإلقليمية من االستعداد بصورة فعالة لحاالت الطوار ، وتقديرها واالستجابة له
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فإنها تتمكن من اختصىار زمىن االسىتجابة، وتخفىيض التكلفىة اإلنسىانية واالقتصىادية للكىوارث الطبيعيىة واألزمىات األخىرى 

بدرجة كبيرة.
(31)

 

بتع ي  الاىراكات التاىغيلية مىع المنظمىات الوطنيىة واإلقليميىة إلدارة الكىوارث، وتقاسىم خبرتىم فىي  البرنامجوسيقوم   -28

التخطيط االحترازي، وتحليل هااشة األوضاع ورسم خرائطها. وسيعمل مع الجهات األخرى لتع ي  ونظم اإلنذار المبكر، 

مات التىي يمكىن أن تسىبب أو تفىاقم انعىدام األمىن الغىذائي، وتقىديرها القدرات الوطنية والمحلية واإلقليمية على التنبىؤ بالصىد

أدوات وبرامج ومبادرات جديدة للتخفيف من المخاطر وإدارتها، من قبيل التأمين ضىد مخىاطر  وسيستحدثواالستجابة لها. 

تمىع اإلنسىاني الىدولي سىاعد المجينقاط انطالق وبروتوكوالت لترجمة اإلنذار المبكر إلى عمل مبكر. وس عن فضال ،الطقس

األمىىم المتحىىدة لالسىىتجابة للحىىاالت  اتعلىىى نحىىو أفضىىل، عىىن طريىىق إدارة مسىىتودع لهىىاللصىىدمات واالسىىتجابة  لالسىىتعداد

تكنولوجيىا المعلومىات واالتصىاالت و، الطيىران، واتاإلنسانية، وتقاسىم تحليىل هااشىة األوضىاع وتىوفير خىدمات اللوجسىتي

 ة.لتقديم المساعد يالهندس الدعمو

 استعادة الحياة وسبل كسا العيإ ودعادة  نا ها

الهدف االستراتيجي الثاني: دعم أو استعادة األمن الغذا ي والتغذية عن طريق دنشاء سبل كسا العيإ أو 

 دعادة  نا ها، خاصة في البيئات الهشة وفي أعقاب حاالت الطوارئ

مىىن حىىاالت النىى اع وعىىدم االسىىتقرار والكىىوارث الطبيعيىىة، يمكىىن أن يىىؤدي ضىىعف القىىدرات، فىىي البلىىدان التىىي تخىىرج   -29

والبنية التحتية االجتماعية واالقتصادية والسياسية اله يلة وغير المتكافئة إلى استمرار حالىة انعىدام األمىن الغىذائي. وتعىيش 

لبيئىات الخارجىة مىن النى اع.الغالبية الساحقة من أفقر فئات العالم في بيئات هاة، بما في ذلك ا
(32)

وفىي هىذه الحىاالت، فىإن  

 ةاحتمىىال أن تتعىىرض السىىكان لىىنقص التغذيىىة أكبىىر بضىىعفين، أمىىا احتمىىال أن يتىىرم األطفىىال مدارسىىهم فهىىو أكبىىر بثالثىى

أضعاي.
(33)

ودعم األمن الغذائي والتغذية، وتوفير سبل كسب العيش في البيئات الهاة وفي أعقاب حىاالت الطىوار  كفيىل  

بأن يضع فئات السكان، والمجتمعات المحلية، والبلدان الضعيفة على طريىق االسىتقرار، والقىدرة علىى الصىمود، واالعتمىاد 

 على الذات.

لمباد  المااركة الدولية الجيدة في الدول والبيئات الهاىة"،ووفقا "  -30
(34)

كلمىا أمكىن، بصىورة وثيقىة  البرناامج،سىيعمل  

، منظمىىة األغذيىىة وال راعىىةمىىع الحكومىىات، وسىىيدخل فىىي شىىراكة مىىع وكىىاالت أخىىرى تابعىىة لألمىىم المتحىىدة، بمىىا فىىي ذلىىك 

حكوميىىة، والمجتمىىع المنظمىىات غيىىر الدوليىىة، والظمىىات منالاىىؤون الالجئىىين، واليونيسىىف، ومىىع األمىىم المتحىىدة لومفوضىىية 

المدني، وآخرين لتنفيذ أو دعم البرامج التي تلبي االحتياجات الغذائية والتغذوية للنسىاء والرجىال والفتيىات واألوالد فىي هىذه 

ر فرص الوصول إلى رأ  المال الباري، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والحماية االجتماعية، وتوفي تع ي السياقات، مع 

فىىي العىىودة المأمونىىة والطوعيىىة لالجئىىين والماىىردين داخليىىا، وسىىيدعم المجتمعىىات  االقتضىىاء، حسىىب ،األسىىواق. وسيسىىاعد

 المحلية المضيفة في مناطق إعادة التوطين، وسيسهم في إيجاد حلول دائمة.
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  المحلية، والمساهمة : دعم أو استعادة األمن الغذائي والتغذية للسكان والمجتمعات 1الغاية

 في تحقيق االستقرار، والقدرة على الصمود، واالعتماد على الذات

مع آخرين الستعادة أو دعىم األمىن الغىذائي والتغذيىة  البرنامجفي البيئات الهاة وفي أعقاب حاالت الطوار ، سيعمل   -31

تحقيق االستقرار، واالعتمىاد علىى الىذات، واإلنعىاش الىدائم. وسىيقدم مسىاعدة بينما يساعد في وضع األسا  في وقت مبكر ل

بىرامج إناىاء األصىول ورأ  و مناسىبة تغذويىة تىدخالتغذائية موجهة للسكان األفقر واألضعف، بما فىي ذلىك عىن طريىق 

كىن، إلىى مواءمىة هىذه البىرامج المال الباري من قبيل التغذية المدرسية والغذاء أو النقد مقابل التدريب. وسيسىعى، حيثمىا أم

مع الخطط واالستراتيجيات الوطنية واإلقليمية للتقليل إلى أدنى حد من ازدواجيىة الجهىود، وتعظىيم األثىر التراكمىي الطويىل 

 األجل لهذه التدخالت من أجل مساعدة الحكومات على وضع نظم للحماية االجتماعية المستدامة.

  معات المحلية على إنشاء سبل كسب العيش أو إعادة : مساعدة الحكومات والمجت2الغاية

 بنائها، واالرتباط باألسواق، وإدارة النظم الغذائية

يمكن أن يؤدي استمرار الهااشة إلى قطع الصىلة باألسىواق أو منىع الوصىول إليهىا، وتىدمير أو تحديىد تطىوير وكفىاءة   -32

علىى  البرنامجغذية، سواء كان ذلك نتيجة للن اعات أو األزمات المتكررة أو الممتدة. وسيعتمد تاغيل نظم إمداد وتوزيع األ

واللوجستيات، والهندسة، والاراكة مع آخرين لمساعدة المجتمعىات المحليىة والبلىدان علىى إناىاء  ،خبرتم في شراء األغذية

 ء بالغ األهمية من إنااء سىبل مسىتدامة لكسىب العىيش أو ، كجالبرنامجسبل مستدامة لكسب العيش أو إعادة بنائها. وسيقوم 

إعىىادة بنائهىىا، بمسىىاعدة الحكومىىات والمجتمعىىات المحليىىة وتع يىى  قىىدراتها علىىى االرتبىىاط باألسىىواق، وإدارة الىىنظم الغذائيىىة. 

 ال راعيىة للتنميىة الىدولي والصىندوقمنظمة األغذية وال راعة  فيها بما األخرى، المتحدة األمم وكاالت مع شراكات وسيقيم

لمسىاعدة الحكومىات والمجتمعىات المحليىة  الىدولي والمجتمىع الحكوميىة غيىر والمنظمىات الدولية المنظمات ومع واليونيسف

على تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية للفئات السكانية الضعيفة عىن طريىق بىرامج تسىهل فىرص الحصىول علىى األغذيىة 

والصىندوق الىدولي منظمىة األغذيىة وال راعىة  مىع البرناامج وسىيعملسىواق أو اسىتعادتها. وتاجع في الوقت نفسم ناوء األ

للتنمية ال راعية والقطاع الخاص وآخرين على دعىم بىرامج إناىاء األصىول ورأ  المىال الباىري، مثىل المسىاعدة الغذائيىة 

وبنىاء تصىميم ونقلهىا عىن طريىق دعىم مقابل إنااء األصول، التىي تسىاعد علىى تحسىين إنتىاج األغذيىة وحصىادها وتخ ينهىا 

 وإصالح البنية التحتية األساسية لسلسلة اإلمداد.

  دعم العودة المأمونة والطوعية لالجئين والمشردين داخليا وإعادة إدماجهم أو 3الغاية :

 إعادة توطينهم عن طريق المساعدة الغذائية والتغذوية

في الوقت الىذي يعىود فيىم الالجئىون والماىردون داخليىا إلىى وطىنهم بعىد الن اعىات وحىاالت الطىوار  األخىرى، فىإن   -33

المساعدة الغذائية يمكن أن تساعدهم على إعادة بناء سىبل كسىب العىيش واالنىدماج بنجىاح فىي مجتمعىاتهم المحليىة. وسىيعمل 

أجىل المطالبىة بإيجىاد  مىنالالجئين ويدخل في شراكة مىع آخىرين،  مع الحكومات، ومفوضية األمم المتحدة لاؤون البرنامج

حلول دائمة للماردين، وعودتهم الطوعية، وإدماجهم محليا أو إعادة توطينهم. كما سيدعم الالجئين أثناء عىودتهم وإدمىاجهم 

. وسىيعمل مىع المناسىبة غذيىةالت تىدخالت ذلىك فىي بما ،في مجتمعاتهم المحلية أو إعادة توطينهم عن طريق المساعدة الغذائية

اؤون الالجئين لوضع استراتيجية مؤسسية ماتركة وإطار لمتابعة بعثىات التقيىيم الماىتركة وإيجىاد األمم المتحدة لمفوضية 

حلول في حاالت الالجئين الممتدة.
(35)
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  كفالة تكافؤ فرص النساء والرجال في الحصول على المساعدة الغذائية 4الغاية :

 سيطرة عليهاوالتغذوية وال

تؤثر الن اعات واألزمات على النساء والرجال بدرجات متفاوتة، وغالبا ما تضاعف من حالة عدم التكافؤ التي تعىاني   -34

منها المرأة فيما يتعلق بحصولها علىى األصىول، والفىرص االقتصىادية، والخىدمات.
(36)

فىرص الحصىول  البرناامجوسىيتيح  

إلىى الحىد مىن نقىص التغذيىة، واإلسىراع  البرناامجعلىى األغذيىة بطىرق تحمىي سىالمة وكرامىة الفئىات األضىعف. وسيسىعى 

باإلنعىىاش، وزيىىادة التىىرابط االجتمىىاعي واالسىىتقرار فىىي البيئىىات الهاىىة وفىىي أعقىىاب حىىاالت الطىىوار ، عىىن طريىىق إدراج 

، وعىن طريىق زيىادة ماىاركة المىرأة علىى الغذائية المساعدةوتنفيذ برامج  المساواة بين الجنسين بصورة منهجية في تصميم

اآلخرين في برامج األغذية والتغذية يمكىن  والمستفيدينكافة مستويات صنع القرار. كما أن تحليل الثغرات، وإشرام النساء 

ها، ويساعد علىى تفىادي انتاىار نقىص واستخدام والتحكم فيها الغذائية المساعدةأن يكفل م يدا من التكافؤ في الحصول على 

إنعاش أسرع في إنتاج األغذية والجوانب األخرى لسبل كسب العيش. تحقيق من ويممك نالتغذية على نطاق واسع، 
(37)

   

 الحد من الضعف و ناء قدرة دا مة علص الامود 

والبلدان من تلبية الهدف االستراتيجي الثالث: الحد من المخاطر وتمكين السكان والمجتمعات المحلية 

 احتياجاتهم الغذا ية والتغذوية

في عالم اليوم المتقلب والهش، تتعرض الفئات األفقر باكل مت ايد للصدمات التىي قىد ت يىد مىن انعىدام األمىن الغىذائي   -35

إلى إنفاق معظىم دخلهىم علىى األغذيىة، ونقص التغذية. فالفقراء الذين غالبا ما تنقطع صلتهم بفرص السوق، ويضطرون
(38)

 

ليس لديهم سوى القليىل مىن األدوات إلدارة مخىاطر الكىوارث وتغيىر المنىال، وتقلىب أسىعار األغذيىة، والصىدمات األخىرى. 

ويمكن أن تجد هذه الفئات السكانية والمجتمعات المحلية والبلدان الضعيفة، مع فرصىها المحىدودة فىي الوصىول إلىى شىبكات 

األمان واألشكال األخرى للحماية االجتماعية،
(39)

 أنها أصبحت محاصرة في حلقة من انعدام األمن الغذائي والتبعية. 

بصورة وثيقة مع الحكومات، وسيدخل في شراكة مع وكاالت األمم المتحىدة األخىرى، بمىا فىي ذلىك  البرنامجوسيعمل   -36

المنظمات الدولية، والمنظمات غيىر الحكوميىة، والمجتمىع ، والصندوق الدولي للتنمية ال راعية، ومنظمة األغذية وال راعة

المىىدني، وشىىركات القطىىاع الخىىاص لمسىىاعدة السىىكان الضىىعفاء، ومجتمعىىاتهم المحليىىة، وبلىىدانهم علىىى الحىىد مىىن المخىىاطر 

وإدارتها، وبناء القدرة على الصمود، وتع ي  االعتمىاد علىى الىذات.
(40)

اعد وعىن طريىق الىدعوة والمسىاعدة الغذائيىة، سيسى 

في بناء القدرة الوطنية والمحلية على وضع وإدارة وتحسين نظم فعالة ومتكافئة لابكات األمان. وسيستخدم قدرتىم  البرنامج

في ربط المى ارعين باألسىواق، ودعىم التمكىين االقتصىادي للنسىاء والرجىال، ومسىاعدة السىكان علىى تلبيىة  الكبيرةالارائية 

 احتياجاتهم الغذائية والتغذوية.

 تعزيز القدرة على الصمود في : دعم السكان والمجتمعات المحلية والبلدان على 1لغاية ا

عن طريق  التكيف مع تغير المناخو ،والحد من أخطار الكوارث ت،وجه الصدما

 المساعدة الغذائية والتغذوية

مع الحكومات  البرنامج، سيعمل بالطقسفي المناطق المتضررة من المخاطر الطبيعية، والصدمات المتكررة المتعلقة   -37

بصورة استباقية، وسيدخل في شراكة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى، والمنظمات الدوليىة، والمنظمىات غيىر الحكوميىة، 
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حلية، والبلدان على تع ي  صمودها أمىام الصىدمات، والحىد مىن أخطىار والمجتمع المدني لمساعدة السكان، والمجتمعات الم

 البرناامجعن طريق بىرامج مىن قبيىل المسىاعدة الغذائيىة مقابىل إناىاء األصىول. وسىيقيم  الكوارث، والتكيف مع تغير المنال

 الحكوميىة غير والمنظمات الدولي والبنك واليونيسف اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامجمنظمة األغذية وال راعة  مع شراكات

لىىدعم العمىىل المبكىىر، واالسىىتثمارات المحليىىة الفعالىىة مىىن حيىى  التكلفىىة، وآخىىرين الخىىاص والقطىىاع المىىدني والمجتمىىع
(41)

 

واألناطة التي تحافظ على التربة والمياه، وسيتولى إعادة تأهيل األراضي والبنية التحتية واإلنتاجية، وتع يى  إدارة أخطىار 

 الجيدة، وحماية سبل كسب العيش وبنائها. المغذيةالكوارث، مع تحسين فرص الحصول على األغذية 

نادا إلى خبرتم ودرايتم في مجاالت تحليل هااشة األوضاع ونظم اإلنذار المبكر وغيرهىا، مىع است البرنامج،وسيعمل   -38

أخطار الكىوارث والحىد منهىا وإدارتهىا. وبالتعىاون مىع الاىركاء،  تقديرالحكومات على تع ي  السياسات والقدرات من أجل 

يواصىل مسىاعدة المجتمعىات الضىعيفة والبلىدان القطىاع الخىاص، سو المدني والمجتمع الحكومية غير المنظماتبما في ذلك 

على االنتقال من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر عن طريق تطوير وإدماج أدوات مبتكرة إلدارة المخىاطر، مثىل التىأمين 

 المرتبط بمؤشر الطقس، والتأمين مقابل األصول، في إدارة المخاطر التقليدية ونظم شبكات األمان.

  ل القوة الشرائية لربط صغار المزارعين باألسواق، والحد من خسائر ما : استغال2الغاية

بعد الحصاد، ودعم التمكين االقتصادي للنساء والرجال، وتحويل المساعدة الغذائية إلى 

 استثمار منتج في المجتمعات المحلية

المنخفضة، وغىالبيتهم مىن النسىاء، مصىدرا هامىا إلنتىاج السىلع  يعد صغار الم ارعين، والم ارعون من ذوي الدخول  -39

للوصىول إلىى األسىواق، والتخى ين، والقىروض،  وثوقىةاألساسية في البلدان النامية، ولكنهم غالبىا مىا يفتقىرون إلىى فىرص م

مىع  البرناامجل والمدخالت األخرى الالزمة لتحسين اإلنتاجية، والمساهمة فىي األمىن الغىذائي األسىري والمجتمعىي. وسىيعم

حكوميىة، والمجتمىع المىدني، ومىع المنظمىات غيىر الخىرى، واألألمىم المتحىدة احكومات وسيدخل فىي شىراكة مىع وكىاالت ال

القطاع الخاص للحد مىن خسىائر مىا بعىد الحصىاد، وتع يى  الفىرص االقتصىادية، ومكاسىب اإلنتاجيىة ال راعيىة عىن طريىق 

مىن السىوق المحليىة واإلقليميىة، كلمىا كىان ذلىك مجىديا، بمىا فىي ذلىك مىن صىغار  المتخصصىة المغذيىة واألغذيةشراء السلع 

 الم ارعين ونظم إيصاالت المستودعات عن طريق برامج من قبيل الاراء من أجل التقدم.

التىدريب، و المدخالت على للحصولإلى فرص متساوية  يفتقرن نعادة عوائد أقل من الرجل ألنه الم ارعاتوتحقق   -40

تخفىيض عىدد السىكان الىذين  إلىىيؤدي سىد فجىوة العوائىد بىين المى ارعين والم ارعىات  أن ويمكن. األسواق إلى والوصول

في المائة. 62يعانون من نقص التغذية في العالم بنسبة تصل إلى 
(42)

ل التمكىين االقتصىادي للمىرأة ويحىو   البرنامجوسيدعم  

المسىىاعدة الغذائيىىة إلىىى اسىىتثمار إنتىىاجي فىىي المسىىاواة بىىين الجنسىىين والمجتمعىىات المحليىىة عىىن طريىىق ماىىاركة المىىرأة فىىي 

 منظمات الم ارعين، والاراء من صغار الم ارعات. 

  ن 3الغاية : تعزيز قدرة الحكومات والمجتمعات المحلية على أن تنشئ وتدير وتحسِّ

أمان لألمن الغذائي والتغذية تتسم باالستدامة والفعالية  مؤسسات وبنى تحتية ونظم شبكات

 والتكافؤ، بما في ذلك نظم ترتبط بسالسل اإلمدادات الزراعية المحلية

ت، البلدان التي لديها مؤسسات وبنى تحتية ونظم شىبكات أمىان فعالىة لألمىن الغىذائي والتغذيىة أقىدر علىى إدارة األزمىا  -41

وصىىدمات الطقىىس، وتلبيىىة احتياجاتهىىا الغذائيىىة والتغذويىىة. وبنىىاءو علىىى طلىىب الحكومىىات والمجتمعىىات المحليىىة، سيتاىىارم 

 وبرنىامجوالصىندوق الىدولي للتنميىة ال راعيىة منظمىة األغذيىة وال راعىة مثل  ،مع وكاالت األمم المتحدة األخرى البرنامج
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الىدولي ومىع المنظمىات اإلقليميىة والدوليىة لتع يى  القىدرة الوطنيىة والمحليىة علىى األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسف والبنىك 

تصميم ونار برامج لابكات األمان، وإقامة وإدارة وتحسين نظم مستدامة لابكات األمان، بما في ذلىك عىن طريىق التعىاون 

مىىان بسالسىىل اإلمىىدادات ال راعيىىة فيمىىا بىىين بلىىدان الجنىىوب والتعىىاون الثالثىىي. وسىىيقدم الماىىورة والىىدعم لىىربط شىىبكات األ

المحلية، عن طريق بىرامج مىن قبيىل برنىامج التغذيىة المدرسىية بالمنتجىات المحليىة. وسيواصىل المسىاهمة فىي أعمىال البنىك 

 الدولي وآخرين لتقييم وتحسين أداء نظم شبكات األمان الوطنية.

ومات على تطوير شبكات أمىان ونظىم شىبكات أمىان تىوفر فىرص الحصىول المتكىاف  ويساعد الحك البرنامجوسياجع   -42

للفقراء والضعفاء من النساء والرجال وأسىرهم. ويمكىن أن تىؤدي الحىواج  القانونيىة والمؤسسىية أمىام  المغذيةعلى األغذية 

عىدد مت ايىد مىن البحىوث أن المرأة فىي أغلىب األحيىان إلىى تىدني مسىتويات األمىن الغىذائي ورأ  المىال الباىري. ويوضىح 

المجتمعات التي لديها خبرة أكبىر فىي المسىاواة بىين الجنسىين تحقىق نمىوا اقتصىاديا أسىرع، وتسىتفيد مىن اإلنتاجيىة ال راعيىة 

األعلى، ومن األمن الغذائي المحسن.
(43)

  

 الهدف االستراتيجي الرا ع: الحد من نقص التغذية وكسر حلقة الجوع عبر األجيال

الحد من نقص التغذية الم من وكسر حلقة الجوع المتوارث عبر األجيال ضروري إلطالق قىدرة المجتمعىات المحليىة   -43

الضعيفة وتع ي  قدرة اإلنسان على الصمود والنمو االقتصادي. فنقص التغذيىة المى من يىؤدي إلىى إزهىاق األرواح وفقىدان 

دائمة من اإلنتاجية المفقودة والفرص المحدودة. واألطفال الىذين ال يحصىلون علىى التغذيىة سبل كسب العيش، ويخلف تركة 

المناسبة في األلىف يىوم األولىى مىن حيىاتهم يمكىن أن تصىاب أجسىامهم وعقىولهم بأضىرار يتعىذر عالجهىا. أمىا أولئىك الىذين 

إطعىام أسىرهم. يصلون إلى سن المراهقة، فمن األرجح أن يكونىوا أقىل إنتاجيىة وأقىل قىدرة علىى
(44)

وقىد يتعرضىون لخطىر  

.مت ايد، وهو فرط التغذية واألمراض غير المعدية المرتبطة بم
(45)

 

، وبرنىامج منظمىة األغذيىة وال راعىةفي شراكة مع وكاالت أخرى تابعة لألمىم المتحىدة، مىن بينهىا  البرنامجوسيدخل   -44

األمم المتحدة الماترم المعني بفيرو  نقص المناعة الباىرية/اإليدز، واليونيسىف. ومنظمىة الصىحة العالميىة. وسىيعمل مىع 

منظمات دولية، ومنظمات غيىر حكوميىة، والمجتمىع المىدني، وشىركات مىن القطىاع الخىاص لمناصىرة ودعىم وتنفيىذ بىرامج 

 متكاملىىةألهىىداي العالميىىة، والىىدالئل العلميىىة الناشىىئة. وسىىيعمل مىىن خىىالل منىىابر تغذويىىة متوائمىىة مىىع األولويىىات الوطنيىىة وا

القطاعات وأصحاب المصلحة مثل حركة تحسين مسىتوى التغذيىة، وشىراكة القضىاء  وذات الطابع المتعدد من حي شاملة و

علىى وضىع حلىول مؤكىدة لتع يى  قىدرة المجتمعىات المحليىة والحكومىات  )ريىتش( األطفىالونقص التغذية لدى على الجوع 

والعمل على تحسينها. وسيرك  على االحتياجات التغذوية للسكان األضعف، بمن فيهم النسىاء واألطفىال، وأولئىك المصىابين 

 بفيرو  نقص المناعة البارية والسل والمالريا.

  الوقاية من التقزم والهزال، وعالج سوء التغذية الحاد المعتدل، ومعالجة حاالت 1الغاية :

نقص المغذيات الدقيقة، وال سيما بين صغار األطفال، والحوامل والمرضعات، 

والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسل والمالريا عن طريق إتاحة الحصول 

 على المساعدة الغذائية والتغذوية المالئمة

مع برنامج األمم  البرنامجتق م أو نقص المغذيات الدقيقة باكل مرتفع، سيعمل في البلدان التي ينتار فيها اله ال أو ال  -45

مىن  كجى ءالمتحدة الماترم المعني بفيرو  نقص المناعة البارية/اإليدز، واليونيسف، ومنظمة الصىحة العالميىة وآخىرين 

 باىأن فعالىةوبىرامج وطنيىة القطاعات وأصحاب المصلحة للىدعوة إلىى سياسىات  ذي طابع متعدد من حي جهد أوسع نطاقا 
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 حصىىول ضىمان طريىق عىنالمغىذيات الدقيقىىة والهى ال،  ونقىصبىرامج للوقايىىة مىن التقى م  فىي البرناامج وسيسىاهم. التغذيىة

عىالج سىوء التغذيىة الحىاد المعتىدل عىن  البرناامج. كمىا سىيدعم واستهالكها وتوافرها كافية تغذية على الضعيفة المجموعات

من السكان، وخاصة من خالل بىرامج اإلدارة القائمىة  الضعيفةعلى التغذية التكميلية الموجهة للفئات  الحصولطريق توفير 

على المجتمعات المحلية. ولمعالجة حاالت نقص المغذيات الدقيقة، والتصدي لألسباب الكامنىة وراء نقىص التغذيىة، وتجنىب 

المسىىاهمة فىىي فىىرط التغذيىىة
التوزيىىع العىىام لألغذيىىة، وإناىىاء  البرنااامجيدين، سيضىىمن علىىى امتىىداد دورات حيىىاة المسىىتف (46)

المسىاواة و التغذيىة حصىائلاألصول، والتغذية المدرسية، وتوفير فرص الوصول إلى الغذاء الجيىد، والمسىاهمة فىي تحسىين 

 بين الجنسين.

التغذوية في سياقات مختلفىة بكفىاءة وفعاليىة مىن حيى  التكلفىة، دائما إلى االبتكار لتلبية االحتياجات  البرنامجوسيسعى   -46

وبطرق تع ز األسواق المحلية، بما في ذلك عن طريق استخدام تحىويالت النقىد والقسىائم. وسيواصىل العمىل بصىورة وثيقىة 

جات التغذية، وأنسىب مع وكاالت األمم المتحدة، والمنظمات الدولية، وآخرين لتحديد ثغرات األدلة وسدها، وزيادة فهم احتيا

التدخالت. وسيدخل في شراكة مع القطاع الخاص الستخدام أحدث ما توصلت إليم العلوم الغذائية وتكنولوجيا تقوية األغذية 

ل يادة تأثير األغذية الجاه ة لالستهالم وغيرها من األغذية التكميلية األخرى، وخفض تكلفتها، وتوسيع نطاقهىا وتوافرهىا. 

 مغذيىىىة ألغذيىىىةاكات وعناصىىر قوتىىىم األساسىىىية فىىي الماىىىتريات واللوجسىىتيات لتاىىىجيع التقويىىىة المحليىىة وسيسىىتخدم الاىىىر

 متخصصة وإنتاجها محليا.

  زيادة فرص الحصول على التعليم والخدمات الصحية، والمساهمة في التعلم، 2الغاية :

 وتحسين تغذية وصحة األطفال والفتيات البالغات وأسرهم

وكىاالت األمىم المتحىدة  ومع الدولي البنكالمجتمعات المحلية وسيدخل في شراكة مع ومع الحكومات  البرنامجسيعمل   -47

األمم المتحدة للسكان، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية لدعم أو تنفيذ بىرامج  وصندوقاألخرى، بما في ذلك اليونسكو، 

من قبيل التغذية المدرسية وصحة وتغذية األم والطفل التي ت يد من تكافؤ فرص الوصول إلىى التعلىيم والمعلومىات، وتسىهم 

ات، والنسىاء وأسىرهم. وللوقايىة مىن اآلثىار في التعلم، وتحسن التغذية األساسىية والصىحة، خاصىة لألطفىال، والفتيىات البالغى

فىي شىراكة مىع اليونيسىف، ومنظمىة الصىحة العالميىة  البرناامجالمستمرة لرداءة التغذية في مراحىل الحيىاة األولىى، سىيدخل 

عىىن طريىىق العيىىادات الصىىحية المحليىىة والىىنمهج  الصىىغارالتغذيىىة التكميليىىة للحوامىىل والمرضىىعات، واألطفىىال  لىىدعمآخىىرين و

 معية األخرى. المجت

إلى شراء األغذية المنتجة محليا من أجل التغذية المدرسية وغيرها مىن البىرامج، بمىا فىي ذلىك مىن  البرنامجوسيسعى   -48

 صغار الم ارعين، كلما أمكن. وتستطيع التغذية المدرسية تحسين قدرة األطفال علىى التركيى  والىتعلم عىن طريىق التصىدي

النعدام األمن الغذائي على المدى القصير والحد من حاالت نقص المغذيات الدقيقة عندما تىتم تقويىة األغذيىة، كمىا إنهىا ت يىد 

أيضىا مىن معىدل االلتحىاق بالمىدار ، والمواظبىىة، خاصىة بالنسىبة للفتيىات، وتىوفر دخىىال هامىا لألسىر الضىعيفة عىن طريىىق 

قاعدة قوية للتدخالت الصحية الااملة المقدمة من آخرين، بما في ذلك التخلص  الحصص الغذائية المن لية. ويمكن أن تاكل

 من الديدان.
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  تعزيز قدرة الحكومات والمجتمعات المحلية على تصميم وإدارة وتحسين برامج 3الغاية :

ع المساواة بين الجنسين   تغذوية، وإيجاد بيئة مواتية تشجِّ

المسىاعدة  بىرامجضوره الميىداني العميىق وخبرتىم فىي تصىميم وتقىديم ح البرنامج سيستغلعلى طلب الحكومات،  بناءو   -49

وهيئة األمم المتحدة للمىرأة ومنظمىة الصىحة العالميىة  واليونيسف للسكان المتحدة األمم صندوق مع شراكات وسيقيمالغذائية 

وقىدرة الاىركاء علىى وضىع سياسىات وبىرامج تغذويىة  والمحليىةوالبنك الدولي والمنظمات اإلقليمية لتع ي  القىدرة الوطنيىة 

عدد مىن حيى  ذات الطابع المتفعالة ومراعية لالعتبارات الجنسانية، وتنفيذها، ورصدها، وتحسينها. وعن طريق المبادرات 

الحكومىىات لتحليىىل فىىرص الحصىىول علىىى األغذيىىة  البرنااامجالتىىي تقودهىىا البلىىدان، سىىيدعم  القطاعىىات وأصىىحاب المصىىلحة

والمدخول الغذائي، ومعالجة األسباب الكامنة ألوجم الضعف وعدم المساواة بين الجنسين، وإدماج التغذية في خطط الحماية 

  ين المحليين على إنتاج أغذية مقواة وتكميلية.مجه  االجتماعية. وسيعمل على بناء قدرة ال

في تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية للسىكان األضىعف، مىع قيامىم بتع يى  التعلىيم الجيىد، ودعىم  البرنامجوسيساعد   -50

عىن طريىق مركى   البرناامج،قتصىادي. وسىيعمل المساواة بىين الجنسىين، والمسىاهمة فىي الحىد مىن الفقىر، وتحقيىق النمىو اال

االمتياز لمكافحة الجوع التابع لم في البرازيل، للنهوض بالتعاون فيمىا بىين بلىدان الجنىوب والتعىاون الثالثىي، وتع يى  قىدرة 

ة بىرامج وطنيىة مسىتدامة للتغذيىة المدرسىية كجى ء مىن أطىر وطنيىوتوسىيع المجتمعات المحلية والبلدان على تنظيم وتاغيل 

أوسىىىع. وسىىىيعمل مىىىع الحكومىىىات لفهىىىم المقايضىىىات، واحتىىىواء التكىىىاليف، وبنىىىاء القىىىدرات المؤسسىىىية، وتطبيىىىق المرك يىىىة 

 الماتريات، وضمان المااركة المجتمعية المجدية.

 كيف سيقوم البرنامج  ذلك

 نشر األداة المناسبة في المكان المناسا وفي الوقت المناسا

لكي يحقق أهدافم االستراتيجية، مع المجتمعات المحلية والحكومات والمنظمات اإلقليميىة، وسىيدخل  البرنامج،سيعمل   -51

ىن السىكان األفقىر واألضىعف مىن الحصىول علىى أغذيىة  في شراكات مىع آخىرين لتصىميم وتنفيىذ بىرامج . وسىينفذ مغذيىةتممك 

وإنقىاذ األرواح وسىبل  ،المحليىة والبلىدان علىى إدارة المخىاطر الكامنىة تع ز قىدرة المجتمعىات أن شأنها من برامج البرنامج

المناسىبة أو الخلىيط  األداة البرناامجاحتياجاتها من األغذية والتغذية. ولالضطالع بهذه البرامج، سيختار  وتلبيةكسب العيش 

ه(.أدنىىا الجىىدول)انظىىر  أدنىىاه والموصىىوفة الىىواردة األدوات مىىن المناسىىب
إلىىى تحليىىل دقيىىق  األدوات ختيىىارا وسيسىىتند (47)

لالحتياجات والسياق، وأفضليات المستفيدين، والغايىات التاىغيلية، والكفىاءة، ودالئىل التىأثير المحتمىل. وقىد تختلىف األداة أو 

 على سبيل المثال.  ،خليط األدوات المناسبة باختالي السياق، كما في البيئات الهاة والدول المستقرة المتوسطة الدخل

ربىت بنجىاح فىي أمىاكن معينىة، والتوسىع فىي اسىتخدامها، بمىا فىي ذلىك  البرنامجوسيسعى   -52 إلى تحسىين األدوات التىي جم

ابتكىار وتطىوير أدوات جديىدة  البرنامجالتحويالت النقدية، والقسائم، والماتريات المناصرة لصغار الم ارعين. وسيواصل 

نم من اإلسىهام بقىدر أكبىر فىي الحىد مىن المخىاطر والضىعف إزاء الصىدمات، وكسىر حلقىة  للمساعدة الغذائية تستطيع أن تمك 

االتجاهىات الناشىئة  وسىيراعيالتكنولوجيات الجديدة.  وسيستكاف ويستغل الجوع، وتحقيق استدامة األمن الغذائي والتغذية.

 الجديدة والناشئة للحصول على أفضل وسيلة لتحقيق األهداي االستراتيجية المحددة. البحوثوآثار 
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 الر يسية األدوات

 المساعدة التقنية، والشراكات، والدعوة الخدمات التشغيلية التحويالت

 التوزيع العام/الموجم

 األغذية، بما في ذلك األغذية المقواة 

 النقد والقسائم 

 المتخصصة المغذية األغذية 

 التحليل

  تحليل هااشة األوضاع ورسم

 خرائطها

 منتجات وأدوات اإلنذار المبكر 

  تقديرات احتياجات الطوار 

 تحليالت السوق والسياق 

 تقديرات القدرة 

  ،تحليل المسائل الجنسانية، والحماية

 والن اع

 االستجابة تحليل 

 التقنية المساعدة

 الماورة في مجال السياسات والبرامج 

 استراتيجيات االنتقال 

 الماتريات المناِصرة لصغار الم ارعين 

  التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون

 الثالثي

 التأمين ضد أخطار الطقس 

 إنااء األصول ورأ  المال الباري

  المساعدة الغذائية مقابل إنااء

األصول )بما في ذلك الغذاء والنقد 

 مقابل العمل(

 التغذية المدرسية 

 الغذاء والنقد مقابل التدريب 

 التأمين مقابل األصول 

 الماتريات

 الماتريات الدولية 

 الماتريات المحلية واإلقليمية 

 برامج إيصاالت المستودعات 

 الاراء اآلجل 

 التوأمة 

 الاراكات

 الحكومات الوطنية والمحلية 

 المنظمات اإلقليمية 

 وكاالت األمم المتحدة 

  ،قيادة مجموعات األمم المتحدة )اللوجستيات

 والقيادةواالتصاالت في حاالت الطوار ( 

 )األمن الغذائي( الماتركة

 المنظمات الدولية 

 المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني 

 القطاع الخاص 

 التغذية

 التغذية اإلضافية والتكميلية 

 برامج صحة وتغذية األم والطفل 

  لفيرو  نقص برامج التصدي

المناعة البارية/اإليدز واألوبئة 

 األخرى والتخفيف من آثارها

 المجتمعات على القائمة اإلدارة 

 الحاد التغذية لسوء المحلية

اللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت، والهندسة

  الخدمات اللوجستية السطحية

 )البحرية والبرية(

 الخدمات الجوية 

  على الصعيد التخ ين المسبق

 العالمي

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 البنية التحتية 

 الدعوة

  تحقيق األهداي الغذائية والتغذوية مع

الحكومات وعن طريق المنتديات العالمية 

 والوطنية
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 األدوات الر يسية

 التحويالت 

الحصول على األغذية المغذية والفوائد األخرى للسكان األفقىر واألضىعف، ، من أجل توفير فرص البرنامجسيستخدم   -53

 مع إسهامم في تحقيق االعتماد على الذات والقدرة على الصمود، أنواع التحويالت التالية:

  ،فرصا أساسية للحصول على أغذية مغذية جيدة للفئات والمجتمعات المحلية  يوفر وهوالتوزيع العام والموجه

مغذية متخصصة  أغذيةن طريق الغذاء أو النقد أو القسائم. وعندما تامل عمليات التوزيع أغذية مقواة أو الضعيفة ع

 هامثل األغذية المخلوطة المقواة والجاه ة لالستهالم، والبسكويت العالي الطاقة، ومساحيق المغذيات الدقيقة، فيمكن

ألطفال، والحوامل والمرضعات، والمصابين بفيرو  أن تساعد في تلبية االحتياجات التغذوية الخاصة لصغار ا

 نقص المناعة البارية والسل والمالريا.

 ،وهو يوفر وسيلة وحاف ا للمستفيدين كي يساهموا في أمنهم الغذائي وتغذيتهم  دنشاء األصول ورأس المال البشري

على المدى الطويل. وتوفر شبكات األمان هذه فرص الحصول على األغذية أو فوائد أخرى مقابل االنتظام في 

ة مثل المدار ، والتدريب على أناطة جديدة لسبل كسب العيش وتقنيات الفالحة، وبناء أصول مجتمعية منتج

 الطرق والسدود ونظم الري.

 وهي تدعم البرامج التي تديرها المجتمعات المحلية، والحكومات، والاركاء، التغذية،  التحويالت في مجال

والمصممة لتحسين الحالة التغذوية لصغار األطفال، والمرضعات والحوامل، وتوفر العالج والرعاية والدعم 

والسل واألوبئة األخرى. وهي توفر فرصا للحصول على أغذية إضافية  للتصدي لفيرو  نقص المناعة البارية

 وتكميلية تلبي االحتياجات الخاصة، بما في ذلك عن طريق العيادات الصحية المحلية والنمهج المجتمعية األخرى.

 الخدمات التشغيلية 

تغذوية بكفىاءة وفعاليىة إلىى الفئىات السىكانية األضىعف فىي أي مكىان فىي وصول المساعدة الغذائية وال البرنامجسيكفل   -54

 العالم عن طريق أدوات الخدمات التاغيلية التالية:

 وهي تقي م القدرة الوطنية على تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية. وتساعد المجتمعات المحلية على التحليل،  خدمات

تنيرة لتحسين االستعداد واالستجابة وعندما تقع الكارثة، فإنها تقدم توقع الصدمات واتخاذ خطوات سريعة ومس

معلومات آنية لطبيعة الصدمة وأبعادها وتأثيرها، وتقي م ما إذا كان األمر يحتاج إلى تقديم المساعدة. وهي تقوم، من 

لسكان الضعفاء وطبيعة خالل تحليالت األسواق والمسائل الجنسانية والن اعات واالستجابة وغيرها، بتحديد مكان ا

مواطن ضعفهم وأسبابها، وأنسب التدخالت. وعندما تقع الكارثة، فإنها توفر تحليال آنيا لطبيعة الصدمة وأبعادها 

 وتأثيرها، وتقي م ما إذا كانت المساعدة ضرورية.

 وهي تحافظ على خط إمداد عالمي للسلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية المتلقاة أو الماتراة المشتريات،  خدمات

األغذية قبل  البرنامجمحليا أو إقليميا أو دوليا. والختصار مهل التسليم وخفض التكاليف، حيثما أمكن، ياتري 

ى تفاقم انعدام األمن الغذائي وال يتعارض ذلك االحتياج إليها، ويعطي األولوية للماتريات المحلية عندما ال تؤدي إل

برامج التي توفر فرص التسويق لصغار الاآلجل و الاراءمع االحتياجات التاغيلية، بما في ذلك عن طريق 

 الم ارعين.
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  اللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات واالتااالت، والخدمات  دورا قياديا تاغيليا في مجال البرنامجيتولى

ينقل األغذية بطريق البر أو البحر أو الجو، أو يصمم ويبني الطرق والجسور  البرنامجوسواء كان الهندسية. 

والبنية التحتية األخرى الالزمة لنقل المساعدة الالزمة إلنقاذ األرواح إلى أماكن نائية، وينا  شبكات لالتصاالت 

م البيانات التاغيلية، فإنم يدعم اآلخرين ويعمل اإللكترونية من أجل تنسيق العمليات المعقدة، وجمع وترتيب وتقاس

 .بالتعاون معهم لضمان وصول األغذية بسرعة وكفاءة، وبطريقة مسؤولة إلى السكان األفقر واألضعف

 المساعدة التقنية والشراكات والدعوة 

استجابات مترابطىة ، فضال عن اهمة في إيجاد حلول مبتكرةعلى بناء التفاهم، ونقل المهارات، والمس البرنامجسيعمل   -55

 وجيدة التنسيق لتحديات األمن الغذائي والتغذية عن طريق األدوات التالية:

 .الماورة  البرنامجبناءو على طلب الحكومات والمنظمات اإلقليمية، وفي شراكة مع آخرين، سيقدم  المساعدة التقنية

. وقدراتموالبرامج في المجاالت المتعلقة بعناصر قوتم الرئيسية  والمؤسساتلسياسات ا ميادينالتي تبني المقدرة في 

وهو يعمل، كلما أمكن وحسب االقتضاء، على نقل البرامج لوضعها تحت السيطرة المحلية والوطنية، ويدعم برامج 

ين بلدان الجنوب والتعاون مبتكرة للماتريات من صغار الم ارعين، وإدارة المخاطر، ويعمل كحاف  للتعاون فيما ب

 الثالثي لبرامج التغذية المدرسية والبرامج األخرى.

  .والقيادةلمجموعتي اللوجستيات واالتصاالت في حاالت الطوار ،  القيادة الفعالة البرنامجيتولى الشراكات 

في مجموعات التغذية ، في حين ياارم أيضا بنااط ة األغذية وال راعةمنظمالماتركة لمجموعة األمن الغذائي مع 

والصحة واإلنعاش المبكر ومجموعات أخرى. واستنادا إلى رسالتم وواليتم وعناصر قوتم األساسية وقدراتم، فإنم 

يعمل مع الحكومات، والمجتمعات المحلية، والمنظمات اإلقليمية، ويدخل في شراكة مع وكاالت األمم المتحدة 

والصندوق الدولي للتنمية  منظمة األغذية وال راعةروما مقرا لها ) األخرى، وال سيما الوكاالت التي تتخذ من

ال راعية(، وطائفة من الاركاء في مجالي التاغيل والتحليل من أجل تصميم وتنفيذ برامج متسقة توفر فرص 

تماد للسكان األفقر واألضعف، مع العمل في الوقت نفسم على تع ي  القدرات، واالع المغذيةالحصول على األغذية 

 على الذات، والقدرة على الصمود. 

  .احترام القانون اإلنساني  بتع ي وخبرتم ودرايتم،  الراسخالميداني  ه، استنادا إلى حضورالبرنامج يقومالدعوة

الدولي والمباد  اإلنسانية األساسية وحماية السكان الضعفاء. ويدعو إلى وضع سياسات وبرامج ومبادرات محلية 

السكان األفقر واألضعف من تحقيق األمن الغذائي والتغذية باكل دائم.  نتمك   أن شأنها منة وعالمية ووطنية وإقليمي

أن يعمل كمنبر لمواجهة الاواغل المحلية والمبادرات العالمية، ويمكنم أن يوفر قيادة واعية،  البرنامجويستطيع 

لقيام باستثمارات مجدية من حي  التكلفة في نظم وياجع الحكومات والمجتمعات المحلية والمنظمات اإلقليمية على ا

 االستعداد للطوار ، والحد من أخطار الكوارث، وشبكات األمان.

 تمكين التنفيذ الفعال والكفء

إلى ترجمم هذه الخطة االستراتيجية إلى عمل تماىيا مىع خطىة "الوفىاء بىالغرض" مىن أجىل التع يى   البرنامجسيبادر   -56

ثقافىىة مؤسسىىية لاللتىى ام، والتواصىىل، والمسىىاءلة. وتركىى  خطىىة "الوفىىاء و الالمرك يىىةالتنظيمىىي، والتىىي تسىىعى إلىىى تع يىى  

الحاسىم بالسىكان الىذين يخىدمهم،  البرناامجتمىام علىى اه السىريع، التنظيمىي التقيىيم لحصىائل استجابة أعدت التي ،بالغرض"

 وتضع إطارا شامال للعمل من أجل تمكين المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية ودعمها. 
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. أهدافىم االسىىتراتيجية بىىين موظفيىم، والحكومىىات، والاىىركاء، والمسىتفيدين علىىى نطىىاق العىىالم فهىىم البرنااامجوسىيع ز   -57

وسيكفل التنفيذ الفعال والكفء لهذه الخطة االستراتيجية عن طريق مجموعة متكاملة مىن أدوات اإلدارة التىي تتبىع األهىداي 

االسىىتراتيجية داخليىىا عىىن طريىىق المقىىر الرئيسىىي، والمكاتىىب القطريىىة، وعمىىل فىىرادى المىىوظفين فىىي جميىىع مراحىىل التنفيىىذ 

 الخصوص بما يلي: على وجم البرنامجوالرصد واإلبالغ. وسيقوم 

 تحديد المتطلبات من الموارد، وتتبع األداء عن طريق استراتيجية تعبئة الموارد وخطط اإلدارة السنوية؛ 

  ،تمكين المكاتب القطرية والمكاتب اإلقليمية من تحقيق األهداي االستراتيجية عن طريق التصميم المحس ن للمااريع

 واستراتيجيات قطرية وإقليمية؛

   السياسات المؤسسية القائمة، ووضع سياسات جديدة عند الضرورة، ونار توجيهات واضحة للعمل تحدي

 الميداني؛

 مساءلة الموظفين من خالل مواءمة مقاييس األداء مع األولويات االستراتيجية؛ 

 .قيا  النتائج والتقدم نحو تحقيق األهداي االستراتيجية عن طريق إطار النتائج االستراتيجية 

العالقىىىات مىىىع الحكومىىىات، والمجتمعىىىات المحليىىىة، والمنظمىىىات اإلقليميىىىة. وسيسىىىتجيب للخطىىىط  البرناااامجوسىىىيع ز   -58

علىىىى تع يىىى  قىىىدرة الحكومىىىات،  وسىىىيعملواألولويىىىات الوطنيىىىة واإلقليميىىىة عىىىن طريىىىق اسىىىتراتيجيات قطريىىىة وإقليميىىىة، 

 سيسىعىبتصميم العمليات مع استراتيجيات الخروج المناسبة و البرنامجسيقوم ويمية. والمجتمعات المحلية، والمنظمات اإلقل

فىي الوقىت  األهىداي التاىغيلية والبرنامجيىةبضىمان عىدم المسىا  وللمسىاعدة  لإلنهىاء التىدريجيآليات  معبرامج  إعداد إلى

 فيهىا تكىون والتىيلمسىتفيدين األمىن الغىذائي، ل فيهىا يتحقىق التىي الحاالت فيلمساعدة ل اإلنهاء التدريجيعلى  وسيعمل. نفسم

المسىىتفيدين مىىن  البرنااامج ةمسىىاعد فيهىىاالحىىاالت التىىي مكنىىت  فىىيالىىدعم المطلىىوب أو  تقىىديمالبىىرامج الحكوميىىة قىىادرة علىىى 

فىىي تصىىميم وتنفيىىذ اسىىتراتيجيات حسىىنة  باالشىىترام البرنااامج، سىىيقوم أمكىىنحيثمىىا والماىىاركة فىىي بىىرامج وكىىاالت أخىىرى. 

و المحليىة، مىع إيىالء االعتبىار الواجىب للمقايضىات المحتملىة فىي أوقابلة للقيا  لنقل برامجم إلى السيطرة الوطنيىة  التوقيت

 المواءمة عند اختيار األدوات، والجودة العامة للبرامج، والتأثير.

استنادا إلى تفويضات االستعراض الاامل للسياسات الذي يجىري كىل أربىع سىنوات، وسيسىاهم فىي  البرنامجوسيعمل   -59

التكامل والتنسيق والترابط على نطاق منظومة األمم المتحدة، والذي يرمي إلى تقسيم واضح للعمل مع جهات فاعلة أخىرى. 

ريىق آليىىات للعمىل الجمىىاعي، مثىل لجنىىة التنسىىيق عىىن طومجموعىة األمىىم المتحىدة اإلنمائيىىة ل البرمجىىة لمبىاد  وفقىىاوسىيعمل 

الماتركة بين الوكاالت، ونظام المجموعات، وتوحيىد األداء، وأطىر عمىل األمىم المتحىدة للمسىاعدة اإلنمائيىة، وخطىط األمىم 

تيجيات اسىترا صىياغة، وسيسعى إلىى أو إعداد اتفاقات جديدة المتحدة للمساعدة اإلنمائية. وسيقوم بتحدي  اتفاقات الاراكات

المكاتىىب القطريىىة بالتوجيهىىات  وسىىي ودماىىتركة مىىع وكىىاالت األمىىم المتحىىدة األخىىرى، عنىىد الضىىرورة وحسىىب االقتضىىاء. 

والحواف  الالزمة ل يادة التعاون. وبدون المسا  بجودة الخدمة، سيواصل العمل مع آخرين الستطالع قدرة خىدمات الىدعم 

 .ةالماتركة، بما في ذلك عن طريق النظم الوطني

أولويىات الاىراكات مىن الناحيىة االسىتراتيجية مىع المنظمىات الدوليىة، والمنظمىات غيىر الحكوميىة،  البرناامجوسيحدد   -60

والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والتي يمكن أن توفر المعرفة والمهىارات والقىدرة الاىاملة، ويكىون لهىا أكبىر األثىر فىي 

دافم االستراتيجية. وسينار إطىارا شىامال وأدوات مىن أجىل اختيىار وتيسىير الاىراكات التىي يمكىن أن تحقىق أعلىى تحقيق أه
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قيمة. وسيعمل من أجل جمع البيانات التاغيلية األساسية بصورة منهجية، وتحليلهىا، وتقاسىمها، وناىرها، حسىب االقتضىاء، 

 اإلدارة، وتحسين المساءلة والافافية. لتع ي  التعاون مع الاركاء، وتوفير معلومات حديثة عن

تحسين تأهبم التاغيلي وأدائم عن طريق مواصلة بناء وصون عناصر القوة األساسىية فىي تحليىل  البرنامجوسيواصل   -61

ومواءمىىة وتبسىىيط هااشىىة األوضىىاع ورسىىم خرائطهىىا، والماىىتريات، واللوجسىىتيات، وتكنولوجيىىا المعلومىىات واالتصىىاالت، 

التمويل، والموارد البارية، وتكنولوجيا المعلومات، ونظىم وعمليىات األعمىال األخىرى، وتحديىد المخىاطر ومواجهتهىا، مىن 

أولويات اإلجىراءات التىي يمكىن  البرنامجأجل تنفيذ هذه الخطة االستراتيجية بفعالية وكفاءة )انظر الملحق الثال (. وسيحدد 

 ثر في تحقيق أهدافم االستراتيجية، بما في ذلك اإلجراءات من أجل:أن يكون لها أكبر األ

  االعتماد على القدرة القائمة في مطابقة األدوات للسياقات المختلفة عن طريق برامج مراعية للمنظور الجنساني

واق دون ومراعية للتغذية استنادا إلى بيانات آنية ودقيقة عن طريق تع ي  تحليل السياق، وتعميق تغطية األس

 اإلقليمية؛

   مواصلة تحدي  خدماتم الخاصة بالاراء لتسهيل وتحسين الماتريات المناصرة لصغار الم ارعين، وتع ي

 التعاون مع الحكومات، والقطاع الخاص، وجهات فاعلة أخرى على امتداد سالسل اإلمداد ال راعية؛

 في الوقت المناسب وبطريقة مسؤولة من خالل  سلسلة إمداداتم ومواصلة ضمان تقديم المساعدة الغذائية تحسين

 طرائق تحويل متعددة، عبر توسيع نطاق نظام دعم تنفيذ اللوجستيات التابع لم؛

  تسهيل تحسين وتوسيع المساعدة الغذائية عن طريق التحويالت النقدية والقسائم، من خالل إدماج عمليات تصميم

العمل باكل وثيق مع وابط والسرعة في تنفيذ البرامج المااريع ورصدها وتمويلها لضمان م يد من التر

الحكومات، ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية، فضال عن الاركاء من القطاع الخاص 

 أجل تحسين التوزيع والرصد؛ منستخدام النظم التكنولوجية ال

  البرامج وتأثيرها، وتقاسم أفضل الممارسات، بما في تع ي  المساءلة والافافية، وتاجيع إدخال تحسينات على جودة

ذلك عن طريق التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من خالل دعم التقييمات المستقلة، واالستثمار في 

 إدارة المعاري، والدخول في شراكات مع آخرين لتع ي  قاعدة األدلة بالنسبة للعمل.

تكون قوة عملم العالمية مناسبة للوفاء بالغرض عىن طريىق االسىتثمار فىي قىدرة موظفيىم علىى  أن البرنامج وسيضمن  -62

تع ي  العالقات مع الحكومات، وبناء الاراكات مع جهىات فاعلىة أخىرى، وتصىميم وناىر البىرامج الفعالىة، وقيىا  النتىائج. 

 األداء، إدارةوظفين وقىىدراتهم، وسيناىىر المىىوظفين المناسىىبين فىىي األمىىاكن المناسىىبة. وعىىن طريىىق وسىىيقي م مهىىارات المىى

 على تحسين قدرة الموظفين على: البرنامج، سيعمل المعرفةالتدريب، وتطوير القيادة، وإدارة و

 ءلة تجاه إقامة عالقات عمل ناجحة مع الحكومات، وتطوير شراكات دائمة مع شركاء آخرين، وتع ي  المسا

 المستفيدين؛

  والمااركة في حوار في مجال السياسات، وصياغتم مع الحكومات الوطنية، وتحديد الخيارات االستراتيجية

 ؛البرنامجلمااركة 

  وتصميم برامج فعالة تراعي االعتبارات الجنسانية والتغذوية، وتدعم الخطط واألولويات الوطنية والمحلية

من  وغيرهللجنة الدائمة الماتركة بين الوكاالت المعتمد لدى االمساواة بين الجنسين مؤشر استخدام بواإلقليمية، 

 األدوات المالئمة؛
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  واالستجابة لحاالت الطوار  المعقدة، وتع ي  القدرة، ونقل البرامج لتصبح تحت الملكية والسيطرة الوطنية أو

 المحلية؛

 والتقييم استنادا إلى المقاييس الموضوعة. وتقييم النتائج وتوضيح دالئل التأثير عن طريق الرصد 

 الماىاركة، عند قيامم بتنفيذ هذه الخطة االستراتيجية وعملم من أجل تحقيق أهدافم االسىتراتيجية، البرنامجوسيواصل   -63

التغييرات في اإلطار االستراتيجي العالمي لألمىن الغىذائي و اللجنة إجراءاتمراعاة وبنااط في لجنة األمن الغذائي العالمي 

 الوقىت فىي ويىدير نهىاالفرص وسيستفيد م البرنامج وسيستغل. 8365بعد عام لما  مستدامةوالتغذية، بما في ذلك خطة تنمية 

يىىة والمجىىاالت وسيسىىتجيب باىىكل مناسىب لألدلىىة الناشىىئة فىىي مجىىال التغذ ،الجديىىدة بالتكنولوجيىىات المرتبطىىة المخىىاطر نفسىم

 األخرى ذات الصلة بمهمتم.

 قياس النتا ج

مسؤوال عن التقدم المحرز نحو تحقيق األهداي االستراتيجية الموضحة في هذه الخطىة االسىتراتيجية.  البرنامجيعتبر   -64

جموعة من مؤشرات الحصىائل م ولتقييم األداء وتقديم الدالئل على الحصائل التاغيلية، سيتضمن إطار النتائج االستراتيجية

 .دةتتسم بالجو مؤسسية وأرقام مستهدفة أسا  خطوطالرئيسية مع 

بصورة منتظمة تحقيق قيم كل مؤشر ويقارنهىا مىع القىيم المرجعيىة والمسىتهدفة، وبىذلك يىوفر دالئىل  البرنامجوسيتتبع   -65

قوية تسترشد بها التعديالت التاغيلية. وسيقوم برصد مؤشرات الحصائل الرئيسىية السىتخالص بيانىات دقيقىة وآنيىة ومتسىقة 

 عن نتائج برامجم وعملياتم.

 بما يلي: البرنامجلمواصلة دعم قيا  نتائج الخطة االستراتيجية، سيقوم و  -66

  ت ويد الموظفين والاركاء في الميدان بالتوجيم، واألدوات، والتدريب، والابكات، والدعم على الصعيد المؤسسي

 ؛البرنامجلضمان أفضل ممارسات الرصد والتقييم، وإعداد تقارير جيدة عن عمليات 

 عات الرئيسية بالم يد من التحليل المؤسسي للرصد والتقييم، والدعم واإلرشاد، وتوفير استعراض استهداي المارو

شامل للتقديرات والنظم المتاحة لضمان كفاءة وجودة اإلبالغ عن المؤشرات على أسا  إطار النتائج االستراتيجية 

 ؛للبرنامج

 جراء تقييمات ذاتية للبرامج من أجل تحسين تصميم دعم التقييمات المستقلة وبناء قدرة المكاتب القطرية على إ

 الماروعات وتنفيذها وإدارة المخاطر؛

  بنظام شامل لإلدارة القائمة على النتائج، يمدمج مع النظم  البرنامجوضع أداة مؤسسية للرصد والتقييم )كوميت( ت ود

 ؛والجهات المانحة المؤسسية األخرى، ويوفر منتجات إعالمية للموظفين الميدانيين والمديرين

  األداء ودالئل النتائج بتحقيق المستنيرة والمساءلة المالية الموارد تخصيص نظم تع ي. 

باىكل وثيىق مىع صىناديق  البرناامجوفقا لواليات االستعراض الاامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات، عمىل و  -67

 البرنااامجعلىىى وجىىم التحديىىد، يقىىوم والنتىىائج االسىىتراتيجية.  عىىن اإلبىىالغاألمىىم المتحىىدة وبرامجهىىا األخىىرى نحىىو تقىىارب 

 :يلي بما األخرىوالصناديق والبرامج 

 اعدة في استخدام مؤشرات األداء لخطة العمل على نطاق المنظومة باأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للمس

 رصد التقدم المحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛
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  برنامج األمم المتحدة الماترم المعني بفيرو  نقص المناعة ل ةلمي انية الموحدلاستخدام مؤشرات األداء

ارية المساءلة للمساعدة في رصد التقدم المحرز في معالجة فيرو  نقص المناعة البوالبارية/اإليدز وإطار النتائج 

 اإليدز؛ باأنواإليدز وتحقيق أقصى قدر من التأثير في استجابة األمم المتحدة األوسع نطاقا 

  الجارياستخدام مؤشرات أداء تتماشى مع النهج المتفق عليم من خالل عمل اللجنة الدائمة الماتركة بين الوكاالت 

 أعد مؤخرا؛  الذينامج اإلنساني برال، كج ء من دورة ةباأن إطار رصد االستجابة اإلنسانية الماترك

 على مفاهيم االقتصاد والكفاءة والفعالية، بما  يرتك الذي  المنفق مقابل المال المستخلصة قيمةال مبدأمواءمة فهمنا ل

 في ذلك تحديد مجاالت ماتركة للقيا  واإلبالغ.

علىى تع يى  األداء  العملاألمم المتحدة األخرى  وبرامجوصناديق  البرنامجسيواصل  ،بالتااور مع الدول األعضاءو  -68

تاغيل ماتركة فعالة لتحقيق النتائج، وتسريع العمل  لمنصات الجماعيتحديد الوالمساءلة واالتساق، بما في ذلك عن طريق 

كبىر مىن االتسىاق فىي اإلبىالغ عىن رصد في الوقت الحقيقي بالتعاون مع الاركاء الىوطنيين، وتحقيىق قىدر أال باأنالماترم 

ألمىىم المتحىىدة عىىن لمجلىىس االقتصىىادي واالجتمىىاعي ال تقىىاريرو وبىىين التقىىارير الخاصىىة بكىىل وكالىىةالنتىىائج عبىىر الوكىىاالت 

 .نفيذيةالتاألناطة 

 صىناديقعلى تع ي  ومواءمة عملياتم المتعلقة بجمع البيانات على المستوى الىداخلي ومىع  العمل البرنامج وسيواصل  -69

. ولإلسهام في النتىائج علىى نطىاق المنظومىة ودعىم اإلبىالغ عنهىا، فإنىم اآلخرين الاركاء الخارجيينو المتحدة األمم وبرامج

ئج ومؤشىىىراتم للحصىىائل والنىىىواتج مىىع الاىىىركاء سيسىىتغل االبتكىىارات التكنولوجيىىىة، ويىىوائم اسىىىتماراتم اإلبىىالغ عىىىن النتىىا

 الرئيسيين، كلما أمكن ذلك.

وينار البيانات الدقيقة واآلنية والمتسقة عن نتىائج برامجىم وعملياتىم. وسياىترم مىع مؤسسىات  البرنامجوسيستخلص   -70

اليب وتكنولوجيات الرصد والتقييم وتطبيقها، وتع يى  ودعىم البحوث والاركاء اآلخرين للتعلم من أحدث ما توصلت إليم أس

 الرصد المستقل الذي تقوم بم أطراي ثالثة.
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 األولالملحق 

 المبادئ اإلنسانية

عندما ال يجدون مكانا آخر يلجؤون إليم.  اإلنسانبدافع الحاجة إلى االستجابة للمعاناة البارية وتقديم المساعدة لبنى  البرنامجيعمل 

المرتبطىىة بهىا لتلبيىىة االحتياجىات الفوريىىة وتحسىىين األمىن الغىىذائي والتغذيىة. وهىىو ملتىى م  ةاألغذيىة والمسىىاعد البرنااامجوسيسىتخدم 

المساعدة  البرنامجتخدم بمقاصد ومباد  ميثاق األمم المتحدة، وبالقيم والمباد  التي عبر عنها إعالن األمم المتحدة لأللفية. ولن يس

بالمبىاد  اإلنسىانية  البرناامجالغذائية في أي وقىت أو تحىت أي ظىروي كوسىيلة لممارسىة ضىغط سياسىي أو اقتصىادي. وسيتمسىك 

األساسية
(48)

.الواردة أدناه عند تقديم المساعدة الغذائية وأشكال الدعم األخرى استجابة لالحتياجات اإلنسانية 
(49)

 

 

 األساسيةالمبادئ اإلنسانية 

 اإلنسانية
جدت، وسيستجيب بتقديم المساعدة الغذائيىة  البرنامجسيسعى  إلى منع المعاناة البارية والتخفيف من آثارها أينما وم

 عند االقتضاء. وسيقدم المساعدة بطرق تحترم الحياة والصحة والكرامة.

 الحياد
إلىىى أحىىد الجوانىىب فىىىي أي نىى اع، ولىىن ياىىارم فىىي المجىىادالت ذات الطىىابع السياسىىىي، أو  البرنااامجلىىن ينحىىاز 

 العنصري، أو الديني، أو األيديولوجي. ولن تقدم المساعدة الغذائية للمحاربين في المعارم.

 التجرد

فقط بالحاجة، ولن تمي   على أسا  األصل العرقي، أو الجنسىية، أو الىرأي السياسىي،  البرنامجستسترشد مساعدة 

أو نوع الجنس، أو العنصر، أو الدين. وستوجم المساعدة في أي بلد إلىى أولئىك األكثىر عرضىة للخطىر، بعىد تقيىيم 

 سليم يضع في اعتباره االحتياجات المختلفة، ومدى تأثر النساء والرجال واألطفال.

 االستقالل التاغيلي
المساعدة بطريقىة تاىغيلية مسىتقلة عىن أي أهىداي سياسىية أو اقتصىادية أو عسىكرية أو غيرهىا قىد  البرنامجسيقدم 

 تكون لدى أي طري فيما يتعلق بالمناطق التي تمقدم فيها مثل هذه المساعدة.
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 الثاني الملحق

 موجز الدروس المستفادة 

( إلىى حقىائق وأدلىة ونتىىائج الماىاورات مىع طائفىة واسىعة مىن أصىحاب المصىىلحة 8362-8366االسىتراتيجية )تسىتند هىذه الخطىة 

مىن مرحلىة المعونىة الغذائيىة إلىى  البرناامجالداخليين والخارجيين. وهي تعكس الىدرو  المسىتفادة مىن التقييمىات المسىتقلة النتقىال 

، ومىن تحليىل االتجاهىات (8360-8332) للبرناامجللخطة االسىتراتيجية مرحلة المساعدة الغذائية، ومن استعراض منتصف المدة 

على جميع المستويات، ومن المااورات مىع  البرنامجلموظفي  العالمية التي أعدها معهد الدراسات اإلنمائية، ومن دورات التوعية

الدوليىىة، والمنظمىىات غيىىر الحكوميىىة، الحكومىات المضىىيفة، والمنظمىىات اإلقليميىىة، ووكىىاالت األمىىم المتحىدة األخىىرى، والمنظمىىات 

والقطاع الخاص، والخبراء الخارجيين.
(50)

 

وبينمىىا تناولىىت التقييمىىات الداخليىىة والمسىىتقلة عىىددا مىىن المواضىىيع، وتنوعىىت التعليقىىات الىىواردة مىىن أصىىحاب المصىىلحة الىىداخليين 

وسىىاعدت علىىى إثىىراء األولويىىات،  والخىىارجيين، إال أن عىىدة درو  رئيسىىية خرجىىت بصىىورة متسىىقة مىىن البحىىوث والماىىاورات

 وتصميم الخطة االستراتيجية. وكانت الدرو  على النحو التالي:

على المساعدة الغذائية.  البرنامجوشركاؤه تركي   البرنامج. يدعم موظفو مواصلة التوجيه االستراتيجي الحالي للبرنامج -6

من مرحلة المعونة الغذائية إلى مرحلة المساعدة الغذائية يمعد  البرنامجوقد خلص تحليل أربع تقييمات مستقلة إلى أن انتقال 

". ووجد "اتفاقا واسع النطاق بين أصحاب البرنامج"وثيق الصلة بالتغييرات الجارية في السياق الخارجي الذي يعمل فيم 

دوات الجديدة والمباد  إلى إجراء تعديالت"، و"دعما واسعا" لأل البرنامجعلى حاجة  –الخارجيين والداخليين  –المصلحة 

التاغيلية التي يجري على أساسها تنفيذ تحول البرامج.
(51)

 البرنامجوتع ز االتجاهات العالمية الناشئة ضرورة أن يواصل  

 االبتكار لتوفير فرص الحصول على األغذية في سياقات متعددة.

على تحقيق أهدافم االستراتيجية، وقد  لبرنامجا. اضطلعت الاراكات منذ وقت طويل بدور حاسم في قدرة تعزيز الشراكات  -8

سلطت المااورات والبحوث الضوء بصورة متسقة على الحاجة إلى تحديد الاراكات بصورة أكثر استراتيجية عن طريق 

 وقيمتم المضافة ضمن المجال األوسع للجهات الفاعلة. وانتهت التقييمات المستقلة إلى أنم يل م البرنامجتحديد أفضل لدور 

 البرنامجعلى المساعدة الغذائية، وأوصى استعراض منتصف المدة  البرنامج"أشكال جديدة من المااركة" لدعم تركي  

القيام بدور متسق وفعال، ودعم االرتقاء بالتغييرات المطلوبة في الخطة  "لضمان "بتع ي  وزيادة الاراكة على كل مستوى

االستراتيجية، وإعطائها طابعا مؤسسيا".
(52)

 

الخاصة واللقاءات مع الاركاء والخبراء الخارجيين جميعها تؤكد على  البرنامج. إن تجربة تعميم المساواة  ين الجنسين -0

أهمية تعميم المنظور الجنساني في الخطة االستراتيجية تمايا مع متطلبات خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة 

. وأوصى استعراض منتصف المدة "بإدماج الاؤون الجنسانية في النطاق الكامل باأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

"، بما في ذلك السياسات الرئيسية، واإلبالغ عن النتائج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.البرنامجلعمل 
(53)

ووجد  

لم يكن فعاال  البرنامججة فعالة، إال أن أنم "بينما كانت البرم 8368االستعراض الثنائي للوكالة الكندية للتنمية الدولية عام 

في التصدي للموضوع الاامل الخاص بالمساواة بين الجنسين".
(54)

 

. شددت المااورات على األهمية الحاسمة لتنمية القدرة في المساعدة ر ط تنمية القدرة  عناصر القوة األساسية للبرنامج -6

فير فرص الحصول على األغذية لسكانها الفقراء والضعفاء. على زيادة تمكين الحكومات والمجتمعات المحلية من تو
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زيادة تحديد دوره وقيمتم في تنمية القدرة. ووجد استعراض منتصف المدة  لبرنامجوحددت أيضا الفرص من أجل تمكين ا

ى نطاق في مجال تنمية القدرة "فعال جدا في بعض األحيان، ولكنم ال يطبق دائما بصورة منهجية عل البرنامجأن عمل 

."البرنامج
(55)

مواءمة أناطة تنمية القدرة مع عناصر قوتم األساسية،  البرنامجواقترح أصحاب المصلحة أن يواصل  

 وإدراج هذه األولوية ضمن أهدافم االستراتيجية.

في الخطة االستراتيجية، وإنما أيضا  البرنامجحاجة إلى تحديد، ليس فقط ما سيفعلم ال. أكدت التقييمات على تمكين التنفيذ -5

الموظفين على جميع المستويات من تحقيق أهدافم االستراتيجية. واستنادا إلى  البرنامجتحديد الطريقة التي سيمك ن بها 

ظممية كانت "داخلية ونم  (8360-8332) للبرنامجالقيود الرئيسية بالنسبة لتنفيذ الخطة االستراتيجية  فإنالتقييمات المستقلة، 

مع التنفيذ". البرنامجوتتعلق إلى حد كبير بكيفية تعامل  – البرنامجفي نطاق سيطرة  –
(56)

وأوصى التقييم، ضمن أمور  

أخرى، "بم يد من القيادة، والتوجيم، والدعم للمكاتب القطرية"، و"التطويع الحازم لخطط تنمية الموارد البارية و/أو 

استراتيجيات الاراكة".
(57)

 

. شدد أصحاب المصلحة والتقييمات بصورة متسقة على أهمية مواصلة تحديد أولويات التحسينات في علص النتا ج التركيز  -4

"بتحسين تأثير اإلبالغ، والكفاءة،  البرنامج. وطالب استعراض منتصف المدة ، باالستفادة من العمل الجاريالرصد والتقييم

والنتائج". والحظت التقييمات المستقلة أنم "على الرغم من أنم قد أمحرز بعض التقدم، إال أن نظم التخطيط والرصد والتقييم 

رة إلى موجهة بدرجة كبيرة إلى المعونة الغذائية ونمهج المااريع، بدال من أن توجم بدرجة كبي ] البرنامجالخاصة [القائمة 

إلى أن "نظم الرصد بحاجة إلى قدر كبير من إعادة التصميم لكي تخدم  النهج البرنامجية االستراتيجية المعقدة". وخلص

 وتمك ن من الرصد على مستوى الحصائل"....  باكل أفضل البرنامجأهداي 

ت، وعمليات التغيير، وإطار المساءلة "بتحسين التداول، واالتصاال البرنامج. أوصت التقييمات المستقلة أولويات االتاال -2

في الخطة االستراتيجية القادمة".
(58)

 وفي حين أنم كان "من المعروي على نطاق واسع أن الخطة االستراتيجية 

طالبت بالتغيير، إال أنم "لم يكن هنام وضوح كاي" عما تعنيم االستراتيجية الجديدة بالنسبة لموظفي  [8332-8360]

ت التقليدية. ووجد تقييم منتصف المدة أن "االتصاالت باأن العناصر األساسية للخطة االستراتيجية لم والاراكا البرنامج

"بوضع استراتيجية داخلية وخارجية لالتصاالت" البرنامجتكن متكافئة" وأوصى 
(59)

لتحسين إعداد وتنفيذ الخطة  

 االستراتيجية القادمة.
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 (3102-3102الملحق الثالث: مافوفة المخاطر للخطة االستراتيجية )

 دجراءات التخفيف المخططة الموجودة حاليادجراءات التخفيف  ثاراآل األسباب الوصف 

ية
س
س
مؤ

 

عدم القدرة على  .6

التواؤم بصورة 

األولويات كاملة مع 

الوطنية لألمن 

الغذا ي والتغذية 

ودعم البرامج 

 والنظم الوطنية

 

 

 

 نموذج التمويل 

 قصر مدة الماروع 

 عدم كفاية خبرة ومهارة الموظفين 

  البرنامجإلى  الحكوماتربما ال تنظر 

على أنم شريك ذو صلة بدعم 

االستراتيجيات والبرامج الوطنية 

 لألمن الغذائي والتغذية

  استدامة متضائلة لبرامج ال تتواءم مع

الحكومة أو شركاء األمم المتحدة، أو 

 تلقى دعمها

  قدرة محدودة على نقل برامج

لتصبح تحت الملكية  البرنامج

 والسيطرة الوطنية

 القطرية في بلدان كثيرة،  عملية تداول االستراتيجية

مع األولويات الوطنية  البرنامجومواصلة تواؤم برمجة 

 وأولويات األمم المتحدة

  إطار مالي تغير من البرمجة القائمة على الحمولة إلى

 البرمجة القائمة على القيمة

 استمرار الدعوة إلى م يد من التمويل المرن الطويل األجل 

 م الاراكة األقوى وتنمية نار أطقم أدوات وتوجيهات لدع

 القدرة

 تحديد مجموعة المهارات المؤسسية للموظفين 

  االستثمار في مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب

والتعاون الثالثي لتقاسم أفضل ممارسات الخطط 

واالستراتيجيات الوطنية من أجل تلبية االحتياجات الغذائية 

 والتغذوية

 التمويل المرن  مواصلة الدعوة إلى م يد من

 والطويل األجل

  مواصلة عملية االستراتيجية القطرية لتحديد دور

واستجابة البرامج في تعاون أوثق مع  البرنامج

 الاركاء

 وضع استراتيجية جديدة للموارد البارية 



 

 

 

3
2

 
W

F
P

/E
B

.A
/2

0
1

3
/5

-A
/1

 

 
 (3102-3102الملحق الثالث: مافوفة المخاطر للخطة االستراتيجية )

 دجراءات التخفيف المخططة الموجودة حاليادجراءات التخفيف  ثاراآل األسباب الوصف 

ية
س
س
مؤ

 

عدم القدرة على  .8

نتا ج توضيح 

بصورة  البرنامج

متسقة، ودفع 

التحسينات 

المستمرة في جودة 

 البرامج وتأثيرها

 

  نظم التخطيط والرصد والتقييم موجهة

بدرجة كبيرة نحو المعونة الغذائية 

 ونهج المااريع

  عدم كفاية الموارد البارية والمالية

 إلجراء رصد وتقييم باكل قوي

  نقص التدريب لمساعدة المديرين على

 إلدارة األداءتنفيذ نظم قوية 

  االفتقار إلى وثائق منهجية، ونار

 وتطبيق الدرو  المستفادة

 

  فرصة محدودة للتعلم وتحسين نوعية

 البرامج

 المعلومات  البرنامجال يكون لدى  قد

الالزمة لتحليل أدائم وتكييف صنع 

القرار وضمان أن تحقق برامجم 

 وبطريقةاألهداي بصورة منتظمة 

 حي  من والكفاءة بالفعالية تتسم

 .التكلفة

   عن توضيح أنم  البرنامجقد يعج

يحقق أهدافم بصورة متسقة وبطريقة 

مجدية وفعالة من حي  التكلفة، وهو 

ما يؤثر في استعداد الجهات المانحة 

 البرنامجلتمويل أناطة 

 

  أهمية  مدىللوصول إلى فهم ماترم ل جاريةمناقاات

اإلنسانية المعقدة، على  مليات في السياقاتالعالبرامج وأثر 

ومع أصحاب المصلحة الخارجيين على  المؤسسيمستوى ال

 حد سواء

 يف تصميم وتنفيذ البرامج على أسا  يتوفير المرونة لتك

 اتالتقييم إليم تتوصل ماالنتائج و

 االرتقاء بالوظائف والتمويل الخاص و الموظفين مهارات بناء

قليمية والمقر بالرصد والتقييم على مستوى المكاتب اإل

 الرئيسي

 وضع أطر إلدارة األداء والمخاطر 

 اعتماد وتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 

  البرنامجإنااء مستودع وحيد لبيانات 

  تداول األدوات المؤسسية للرصد والتقييم )نظام

 مؤسسي إلدارة بيانات النتائج والحصائل(

  تنفيذ استراتيجية مؤسسية للرصد والتقييم، بما في

ذلك استراتيجية ومباد  توجيهية لقيا  الحصائل، 

ووضع مي انية للرصد والتقييم، وأناطة تنمية القدرة 

 8365-8360في الفترة 

  8360تداول نظام إدارة األداء والمخاطر في الفترة-

8365 

 طابقة تداول برنامج خاص بإعداد التقرير العالمي لم

-8360البيانات وإصدار منتجات اعالمية في الفترة 

8365 

  وضع عمليات العتماد البيانات قبل نار التقرير

 الموحد باأن الماروعات/تقرير األداء السنوي

  عن النتائج على مستوى األمم  اإلبالغمواءمة نهج

 المتحدة والماتركة بين الوكاالت
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 دجراءات التخفيف المخططة الموجودة حاليادجراءات التخفيف  ثاراآل األسباب الوصف 

ية
ج
ام
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عدم القدرة على  .0

مطابقة األدوات مع 

بصورة  السياق

 مالئمة

  الجوع المتغيرة،  لجغرافيااستجابة

إلى العمل عبر  البرنامجسيحتاج 

 سياقات مختلفة

  ال ت ال بعض أدوات في المرحلة

التجريبية وربما ال تتوفر في جميع 

 المكاتب القطرية

  ربما ال تكون لدى الموظفين المهارات

الالزم لتحديد االستجابة والتوجيم 

 األكثر فعالية للسياق المعني

  ربما ال تكون العمليات التحليلية

الخاصة بالمااريع غير مالئمة 

لمعرفة السياق الالزم للتدخالت 

 الفعالة

  ربما ال تتواءم األداة األكثر فعالية

للسياق مع الموارد المتاحة للبرمجة 

 بسبب قيود التمويل

  تنار دائمااألدوات األنسب ال 

  على تنفيذ  البرنامجقد تتأثر قدرة

االستجابة البرنامجية الصحيحة في بلد 

انتقل من وضع البلد المنخفض الدخل 

إلى بلد متوسط الدخل، أو بين السياق 

  الهش والسياق غير الهش

 المستفيدين عنالمساعدة  تكاف قد 

 العملية تدر لم ما للخطر وتعرضهم

 سليم باكل

 

 االستراتيجية القطرية لتع ي  السياق القطري  عملية تداول

وتحليل أصحاب المصلحة، وتسهيل إجراء مااورات على 

مستوى عال باأن أنسب االستجابات البرنامجية استنادا إلى 

 الم ايا المقارنة

 استكمال نماذج فعالية التكلفة إلثراء اختيار عمليات التحول 

  ،تع ي  القدرة على تحليل هااشة األوضاع ورسم خرائطها

وتبسيط تحليل االستجابة، وتحسين التحليل السياقي 

 الختيار األخرى الفاعلة الجهات مع بالتعاونوالجنساني 

 شفافة بطريقة أداة أنسب

  تنفيذ خريطة طريق للنقد مقابل التغيير وإدماج مبادرة

ات الصغيرة في الحياز ألصحاب المناصرة الماتريات

 البرنامجحافظة استجابة برامج 

  احتياجات ب وعي على ؤهوشركا البرنامج يكون أنضمان

برامج وفقا الحماية وتصميم وتنفيذ ال حي  منالمستفيدين 

  برنامجالفي حماية اللذلك تماشيا مع سياسة 

  أي  وسدالجهود الجارية لتعميم برمجة المساواة بين الجنسين

 ثغرات

  ونموذج  للبرنامجاستعراض الحضور القطري

التمويل، ووضع استراتيجية لتحديد حضوره 

القطري واالستجابة المالئمة في سياقات وطنية 

 مختلفة

  تقاسمصياغة استراتيجية إلدارة المعرفة بغية 

االستفادة من التعلم و الافافية وتيسير المعلومات

 المؤسسي، واالبتكارات، والممارسات الجيدة

 

ية
ج
ام
رن
ب

 

عدم كفاية  .6

مجموعات الخبرة 

والمهارات لدى 

 الموظفين

  تحديد وظيفة الموارد البارية في

اتجاه إدارة الوظائف التقليدية 

للموظفين مع توجيم اهتمام أقل 

 للتخطيط االستراتيجي لقوة العمل

  إدارة عملية التعيين والتطور الوظيفي

والمواهب ليست موجهة لبناء قدرة 

البارية لبرمجة وتقديم الموارد 

 المساعدة الغذائية

  تقيدعدد حاالت الطوار  المت امنة 

توافر الموظفين المدربين وذوي 

 السليمةالخبرة 

  ربما ال تمصمم البرامج واألدوات أو

 تمنفذ على الوجم األمثل

  وهياكل  البرنامجربما ال تتمكن إدارة

الرقابة من مواجهة الطلبات، مما 

دون المستوى األمثل يؤدي إلى نتائج 

 واستخدام أقل كفاءة للموارد

 تحديد مجموعة المهارات المؤسسية للموظفين 

 القدرات  لجمعستمرار في العمل ضمن نظام المجموعات اال

 مع الاركاء اآلخرين

  وقعوا على  الذيمواصلة العمل مع الاركاء االحتياطيين

ن للحفاظ على قائمة بأسماء الموظفي البرنامجاتفاق مع 

 البرنامجبسرعة لدعم عمليات  ايمكن ناره التيوالمعدات 

 في حاالت الطوار 

  حاالت الطوار ، ل اتحي  القدر منمتطلبات التحديد

 والمت امنة الواسعة

 

   وضع استراتيجية جديدة للموارد البارية مع التركي

على وضع استراتيجيات طويلة األجل لقوة العمل؛ 

رة متكاملة مع عملية وإدارة تخطيط قوة العمل بصو

وضع االستراتيجية والمي انية؛ وتطوير قوة العمل 

 الحالية والمقبلة البرنامجبما يتناسب مع متطلبات 

 حاالت الطوار ، لقائمة واستراتيجية نار  إعداد

 والمت امنة الواسعة
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 (3102-3102الملحق الثالث: مافوفة المخاطر للخطة االستراتيجية )

 دجراءات التخفيف المخططة الموجودة حاليادجراءات التخفيف  ثاراآل األسباب الوصف 

ية
ج
ام
رن
ب

 

عدم القدرة على  .5

 دقامة شراكة

بصورة استراتيجية 

في بيئة يعتمد فيها 

على  البرنامج

آخرين في تحقيق 

 أهدافم االستراتيجية

  العدد المت ايد وتنوع الجهات الفاعلة

التي لديها مااريع وبرامج وطرائق 

 تاغيلية مختلفة

  ربما ال تتوافر لدى الموظفين

المهارات والتوجيم الالزمين لتحديد 

 الاراكات الناجحة وصونها

  عدم توضيح عناصر القوة األساسية

 كاريكوالقيمة 

  التجاوب من حي  إقامة الاراكات

ومتابعة التقسيم الواضح للعمل بدال 

من اتخاذ موقف استراتيجي عند 

 النظر في الاراكات التكميلية

  قدرة منخفضة على تحقيق األهداي

 للبرنامجاالستراتيجية 

  بدون م يد من التواؤم حول األهداي

األوسع، ربما تحقق البرامج نتائج 

دية ولكنها تفال في قوية بصورة فر

 حل المااكل األكبر

  ارتفاع تكاليف المعامالت مقارنة

 بالقيمة المحققة

  ،مظاهر عدم كفاءة، وثغرات

 وتداخالت

  الوكاالت التي  بينمواصلة تاجيع تقسيم العمل باكل أفضل

تتخذ من روما مقرا لها والاركاء اآلخرين داخل منظومة 

ن طريق استعراض األمم المتحدة على المستوى القطري ع

الزما  يكون حسبماوتحدي  أو إعداد اتفاقات شراكة جديدة 

وعن طريق توفير توجيهات وحواف  للتعاون في  مناسبا

 الميدان

  االعتماد على أفضل الممارسات والدرو  المستفادة عند

 تنفيذ مبادرة "توحيد األداء"

  عملية تداول االستراتيجية القطرية على جميع

رية للتعري على فرص الاراكة المكاتب القط

 االستراتيجية وتحديد أولوياتها

 وضع وتنفيذ استراتيجية للقطاع الخاص 

 وضع استراتيجية جديدة للموارد البارية 

ية
اق
سي

 

بيئة تمويل تتسم  .4

 بالتحدي

 

  ربما تتناقص المنح المقدمة من

أو يكون من  التقليديةالمصادر 

 الصعب استمرارها

  أو يجتذب  البرنامجربما ال يستخدم

 جهات مانحة أو أمواال جديدة، 

  ربما ال يتم توضيح الحاجة إلى تمويل

مرن للمجاالت ذات األولوية 

 االستراتيجية

  مقي دة  البرنامجيمكن أن تكون قدرة

بالنسبة لالستجابة لالحتياجات 

 والطلبات في الوقت المناسب

  يمكن عرقلة تنفيذ أناطة قادرة على

ي مجاالت ذات أولوية االرتقاء أو ف

  استراتيجية

  المؤسسية  البرنامجتم تنفيذ الركائ  الست في استراتيجية

 لتوفير الموارد

 اتباع استراتيجيات محلية لتعبئة الموارد 

  بيان النتائج الواضحة/التأثير وقيمة استثمارات الجهات

 للبرنامجالمانحة بالنسبة 

 جل في حالة مواصلة استخدام التمويل المسبق/الاراء اآل

إظهار القدرة على تحسين الكفاءة والفعالية وإمكانية خفض 

 التكاليف

  عدد مت ايد من اتفاقات الاراكة االستراتيجية مع الجهات

 المانحة

 

  توضيح منهجية شفافة لتخصيص الموارد والقيمة

 مقابل المال

  إجراء تحليل للمخاطر خاص بالمتطلبات التاغيلية

 وتوفير الموارد

 تنفيذ استراتيجية لتعبئة المواردوضع و 

(8366-8362) 

  البح  عن فرص لتحقيق وفورات في التكلفة عن

طريق الخدمات الماتركة على نطاق منظومة األمم 

 المتحدة
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 الحواشي
 

                                                      
ق في اآلراء في هذا صل بعد إلى اتفاأن لجنة األمن الغذائي العالمي تعكف على مناقاة استخدام مصطلحي "األمن الغذائي والتغذوي" و"األمن الغذائي والتغذية"، وأنها لم تتو البرنامجيدرم  (1)

 سيوائم نص الماروع النهائي مع أي قرار تتخذه اللجنة باأن المصطلحات. البرنامجالاأن. وتوخيا للتبسيط، يستخدم هذا الماروع مصطلح "األمن الغذائي والتغذية". بيد أن 

قذ األرواح، وتحمي سبل كسب العيش، وتحسن الصحة والتعليم عن طريق تلبية االحتياجات الغذائية تحس ن المساعدة الغذائية فرص الحصول على أغذية مأمونة ومغذية واستهالكها. وهي تن (2)

مة على ، والنقد، والقسائم، وبرامج فعالة وكفؤة وقائوالتغذوية الحادة والم منة للسكان األفقر واألضعف. وتقدم المساعدة الغذائية عن طريق التحويالت الموجهة، من قبيل التحويالت العينية

صمود، وتع ز القدرة المجتمعية والوطنية على تحسين االحتياجات للتوزيع العام، وإنااء األصول، والتغذية المدرسية. وهي تدعم األسواق المحلية، وتبني االعتماد على الذات والقدرة على ال

ائي والتغذية والتصدي لها. ويتم رصدها وتقييمها بصورة منتظمة وشفافة لتعظيم وتحسين جودة البرامج إنتاج األغذية، والحصول عليها واستخدامها، وتقييم المخاطر التي تهدد األمن الغذ

 وتأثيرها.

 .انظر تحدي القضاء على الجوع في األمم المتحدة (3)

 .8368، االستعراض الاامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات .Quadrennial Comprehensive Policy Review 2012انظر  (4)

 .بيان رسالة برنامج األغذية العالميانظر  (5)

ي "الطوار " بأنها الحاالت العاجلة WFP/EB.1/2005/4-A/Rev.1وثيقة المعنونة "تعريف حاالت الطوار " )في ال (6) (، وألغراض ماروعات البرنامج الخاصة بحاالت الطوار ، تمعر 

وسائل  المعياة، دون أن تكون لدى الحكومة المعنية التي يتوافر فيها دليل واضح على وقوع حادث أو سلسلة حوادث من شأنها أن تفضي إلى معاناة البار أو تمثل تهديدا وشيكا لألرواح أو سبل

ستثنائي. وقد يتألف الحادث أو سلسلة الحوادث من لمواجهتها، وأن يكون ذلك الحادث أو تلك السلسلة من الحوادث غير عادية بصورة واضحة وتؤدي إلى تعطيل الحياة داخل المجتمع على نطاق ا

يضانات، وغ وات الجراد، والكوارث غير المنتظرة الماابهة؛ ب( حاالت الطوار  التي تكون من صنع إحدى الحاالت التالية أو من مجموعة منها: أ( الكوارث الفجائية، مثل ال الزل، والف

الفال ج( أحوال ندرة األغذية التي تناأ عن أسباب بطيئة التطور مثل الجفاي واإلنسان، وينجم عنها تدفق الالجئين، أو التارد الداخلي للسكان أو معاناة السكان المتضررين بأي شكل آخر؛ 

غذائية؛ د( الظروي القاسية للحصول على األغذية المحصولي، واآلفات، واألمراض، التي ينجم عنها تدهور قدرة المجتمعات المحلية والمجموعات الضعيفة من السكان على تلبية احتياجاتها ال

تي تسفر عن تدهور قدرة المجتمعات المحلية والمجموعات الضعيفة من السكان على تلبية احتياجاتها وتوافرها نتيجة صدمات اقتصادية مفاجئة، أو فال األسواق، أو االنهيار االقتصادي، وال

رة، مع مراعاة ستنادها إلى االحتياجات المقدأي أزمة معقدة تطلب حكومة البلد المتضرر أو أمين عام األمم المتحدة من البرنامج تقديم الدعم لها. وسوي تستمر تدخالت البرنامج في اه( الغذائية؛ 

 أي اعتبارات أو معايير أخرى قد يتخذ المجلس التنفيذي قرارات باأنها بما يتفق مع لوائح المنظمة وقواعدها وواليتها.

 .مي لألمن الغذائي والتغذيةاإلطار االستراتيجي العال. 8368انظر لجنة األمن الغذائي العالمي.  (7)

 (.B-WFP/EB.A/2012/5) (8360-8332) للبرنامجاستعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية انظر  (8)

 . Four Strategic Evaluations on the Transition from Food Aid to Food Assistance: A Synthesis (8368/332)انظر (9)

 انظر: (10)

 . Washington, DC: Living through Crises: How the Food, Fuel, and Financial Shocks Affect the PoorHeltberg, R., Hossain, N. and Reva, A. 2012.  

. Washington, DC: The World Bank. World Development Report 2010: Development and Climate ChangeWorld Bank. 2010.  The World Bank; and 

  .Washington, DC: The World Bank. World Development Report 2010: Development and Climate ChangeWorld Bank. 2010 .انظر  (11)

: "يفتقر أكثر من 9"، صفحة إطار العمل الاامل .الفرقة الرفيعة المستوى المعنية بأزمة األمن الغذائي في العالم. "8332انظر الفرقة الرفيعة المستوى المعنية بأزمة األمن الغذائي في العالم.  (12)

 في المائة من سكان العالم إلى فرص الوصول إلى نظم الحماية االجتماعية بأي شكل." 23

  .UNDP. and . Washington, DC: The World Bank; World Development Report 2011: Conflict, Security and DevelopmentWorld Bank. 2011انظر (13)

. . New YorkGovernance for Peace: Securing the Social Contract2012.  

 “ .Measuring Household Resilience to Food Insecurity: Application to Palestinian HouseholdsAlinovi, L., Mane, E. and Romano, D. 2009 ”.انظر (14)

FAO Working Paper. Rome. 

 .Reducing the Risk of Food and Nutrition Insecurity Geleta, B., Ameri, G., Amdemariam, K., Fan, S., Stein, A.J. and Olofinbiyi, T. 2012انظر  (15)

ational Food Policy Research Institute (IFPRI) and International Federation of Red Cross and Red Crescent . Internamong Vulnerable Populations

Societies (IFRC) .اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية.8368؛ وانظر لجنة األمن الغذائي العالمي . 

تستخدم هذه الخطة االستراتيجية تعريف  ".: بناء قدرة األمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث8365-8335إطار عمل هيوغو ( "8332وارث )انظر االستراتيجية الدولية للحد من الك (16)

: "قدرة نظام أو جماعة محلية أو مجتمع يحتمل أن يتعرض لألخطار على التكيف بالمقاومة أو التغير بغية بلوغ 6صفحة مل هيوغو، إطار ع"القدرة على المواجهة ]الصمود[ " الموجود في 

من الكوارث السابقة من أجل زيادة استخالص العبر مستوى مقبول من األداء والتنظيم والحفاظ عليم. ويحدهد ذلك بمدى تمك ن النظام االجتماعي من تنظيم نفسم بهدي تع ي  تلك القدرة على 

 الحماية مستقبال، وتحسين تدابير الحد من المخاطر".

 .apting Better in a Networked WorldWhat’s next for Philanthropy: Acting Bigger and AdFulton, K., Kasper, G. and Kibbe, B. 2010 .انظر  (17)

Monitor Institute, p.3:In the United States alone, more than eight new foundations and more than 160 new non-profits were created every day 

between 2007 and 2008”. 

  .Washington, DC: Brookings Poverty in Numbers: The Changing State of Global Poverty from 2005 to 2015Chandy, L. and Getz, G. 2011 .انظر(18) 

Institute. 

 .Hoddinott, J. Maluccio, J. Behrman, J.R., Martorell, R., Melgar, P., Quisumbing, A.R., Ramirez-Zea, M., Stein, A.D. and Yount, K.M. 2011انظر  (19)

, IFPRI Discussion Paper 01073. d Growth Failure over the Life CourseThe Consequences of Early Childhoo 

  “ .S42. –, 36: S23Disasters”, .new partnerships Displacement in urban areas: new challenges,Crisp, J., Morris, T. and Refstie, H. 2012انظر (20)

 انظر اتفاقية المساعدة الغذائية. (21)

http://www.un.org/en/development/desa/oesc/qcpr.shtml
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp075083.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me597a.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfpdoc061858.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/reports/wfp246095.pdf
http://publications.worldbank.org/index.php?main_page=product_info&products_id=24310
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953/WDR10-Full-Text.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2010/Resources/5287678-1226014527953/WDR10-Full-Text.pdf
http://www.un.org/ga/president/62/letters/cfa160708.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/governance-for-peace_2011-12-15_web.pdf.pdf
http://www.foodsec.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/docs/resilience_wp.pdf
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifrcpaper.pdf
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifrcpaper.pdf
http://www.unisdr.org/files/1037_hyogoframeworkforactionenglish.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CD8QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.wkkf.org%2F~%2Fmedia%2Fe7801a9d30424101b3535af929c99030%2Fwhats%2520next%2520for%2520philanthropy.pdf&ei=09X3UOVyj7aEB7ORgJgG&usg=AFQjCNFHE5IxVLeYd4tTsWTaLArC11yTnw&sig2=yaRwSx2wWC1nlbXDeRM7Sg&bvm=bv.41018144,d.ZG4
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2011/1/global%20poverty%20chandy/01_global_poverty_chandy.pdf
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifpridp01073.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-7717.2012.01284.x/pdf
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 .The Paris Declaration on Aid and  Multilateral Aid ReviewMultilateral Aid Review: Taking Forward the Findings of the UK DFID. 2011انظر  (22)

(2008). Effectiveness (2005) and the Accra Agenda for Action 

  .Center for  and. Center for Global Development; Cash on Delivery: A New Approach to Foreign AidBirdsall, N. and Savedoff, W. 2011انظر (23)

. Working Group Briefing Note. Development Impact Bonds(2012) Global Development  

(24 )Agency Standing Committee principals in -agreed by Inter Transformative Agenda ProtocolsThe "Transformative Agenda Protocols" are the 

December 2012. 

  Busan Partnership for Effective Development Cooperation انظر (25)

 .The Lancet: Maternal and Child Undernutritionانظر  (26)

 .Institute of . White Paper on Global Factors and Trends That May Shape WFP's Future External Operating EnvironmentHaddad, L. 2012انظر (27)

Development Studies (IDS). 
  (.EDD2011/011تعميم المدير التنفيذي، ) (.WFP Security Management Policyاألغذية العالمي" )انظر "سياسة إدارة األمن في برنامج  (28)
  .8368. يناير/كانون الثاني مجللبرنا النظام األساسي والالئحة العامةالمادتين التاسعة والعاشرة من انظر  (29)
ي "التغذية المدرسية" بأنها تقديم الغذاء ألطفال المدار . وتتعد د أنواع برامجها بقدر ما في العالم من بلدان، غير إنم يمكن  (30) تصنيفها ضمن مجموعتين رئيسيتين استنادا إلى الطرائق التي تمعره

لمن لية"، حي  تعطى األغذية للعائالت إذا ما واظب أطفالها على المدرسة. وتنقسم "التغذية في المدرسة" تتبعها: "التغذية في المدرسة"، حي  يتم إطعام األطفال داخل المدار ؛ و"الحصص ا

ية والحصص المن لية لدان، يتم الجمع بين الوجبات المدرسبدورها إلى فئتين عامتين: البرامج التي تقدم الوجبات، والبرامج التي تقدم البسكويت العالي الطاقة أو الوجبات الخفيفة. وفي بعض الب

االلتحاق والبقاء في المدار ، وتقليص الفجوتين في حالة التالميذ الاديدي الضعف، وال سيما الفتيات واألطفال المصابون بفيرو  نقص المناعة البارية، بغية زيادة التأثير على معدالت 

 :أيضا الجنسانية واالجتماعية. انظر

Bundy, D., Burbano C. et al., Rethinking School Feeding: Social Safety Nets, Child Development, and the Educational Sector, World Bank 2009. 

pp.9-10. 

   (.WFP/EB.2/2009/4-A، )"البرنامجسياسة التغذية المدرسية في وانظر أيضا " 

 .UNDP. 2010ن خسائر الكوارث. انظر على سبيل المثال، وفقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، فإن كل دوالر ينفق على منع الكوارث يؤدي إلى وفورات قدرها أربعة دوالرات م (31)

"Evaluation of UNDP Contributions to Disaster Prevention and Recovery," New York.   

مليار شخص على األرض يعياون على أقل  6.8: "من بين  .IDS Working Paper 393Where Do the World’s Poor Live? A New UpdateSumner, A. 2012 . انظر (32)

 مليونا منهم فقط يعياون في بلدان منخفضة الدخل ليست هاة أو متأثرة باألزمات". 93دوالر أمريكي في اليوم، فإن  6.85من 

   .Washington DC.DevelopmentWorld Development Report 2011: Conflict, Security and World Bank. 2011 .انظر (33)

Principles for good international engagement in fragile states and operation and Development (OECD). 2007. -Organisation for Economic Coانظر (34)

. Paris.situations 

 (.WFP/EB.1/2013/6-Cانظر موج  التقرير التجميعي لسلسلة التقييمات ألثر مساهمة المساعدات الغذائية في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة ) (35)

World Development Report 2011: Conflict,  disaggregated impacts of violent conflict (p. 61)’ in-The gender-1.3  World Bank. 2011 ‘Tableانظر  (36)

The Gendered Nature of Natural Disasters: Neumayer, E. and Plümper, T. 2007.  and; . Washington, DC: The World BankSecurity and Development

97 (3):  ican Association of GeographersAnnals of the Amer .2002-The Impact of Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy, 1981

551-566. 

.World Development Report 2012: Gender Equality and ‘Chapter 4: Promoting Women’s Agency’ in  World Bank. 2012انظر  (37)

FAO. 2010.  andWashington, DC: The World Bank;  .Development 

 .. روما، منظمة األغذية وال راعة: التصدي النعدام األمن الغذائي في ظل األزمات الممتدة8363العالم حالة انعدام األمن الغذائي في . 8363. وانظر أيضا منظمة األغذية وال راعة

 .منظمة األغذية وال راعة  .Rome.Growing Greener Cities. 2010 .انظر (38)

في المائة  23، "يفتقر أكثر من الفرقة الرفيعة المستوى المعنية بأزمة األمن الغذائي في العالم: إطار العمل الاامل. 8332انظر الفرقة الرفيعة المستوى المعنية بأزمة األمن الغذائي في العالم.  (39)

 ".ن سكان العالم إلى فرص الوصول إلى نظم الحماية االجتماعية بأي شكلم

 Busan (2011)  and, p. 7 Annex II; Consensus for Shared Growth Seoul Development, p. 16; (2010) Cannes Summit Final Declaration(2011)انظر  (40)

, Outcome Document, p. 8.Development CooperationPartnership for Effective  

 .Nutrition Security  Reducing the Risk of Food andStein, A. J. and Olofinbiyi, T. 2012  ,Fan, S. ,Amdemariam, K. ,Ameri, G. ,Geleta, Bانظر (41)

.” IFPRI and IFRC.among Vulnerably Populations 

 . روما، منظمة األغذية وال راعة.التنمية: المرأة في قطاع ال راعة: سد الفجوة بين الجنسين من أجل 8366-8363حالة األغذية وال راعة ( 8366انظر منظمة األغذية وال راعة ) (42)

 Policy research through gender equality in rights, resources, and voice Engendering development Mason, A. D. and King, E. M. 2001 .انظر (43)

report. Washington, DC: The World Bank. 

 .The Lancet: Maternal and Child Undernutritionانظر  (44)

  .Suppl,  Cad Saude Publica. Stunting and future risk of obesity: principle physiological mechanismsSawaya, A.L. and Roberts, S. 2003 :19انظر (45)

1 S21-S28. 

ذلك في اعتبار عند تحديد محتوى الحصص اليومية والتكميلية، بما في ذلك الخليط المالئم من المكونات مثل  البرنامج ترتفع فيها معدالت السمنة، سيضععلى سبيل المثال، في المناطق التي  (46)

 للسكر وال يت.

http://www.oecd.org/development/aideffectiveness/34428351.pdf
http://www.oecd.org/development/aideffectiveness/34428351.pdf
http://www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/mar/Taking-forward.pdf
http://www.cgdev.org/files/1424603_file_CashDelivery_FINAL.pdf
http://www.cgdev.org/doc/Working%20Groups/Development%20Impact%20Bonds%20Briefing%20Note.pdf
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-template-default&bd=87
http://www.dev-practitioners.eu/fileadmin/Redaktion/Documents/Post-Busan_03_2012/Busan_FINAL_EN.pdf?PHPSESSID=676429f1ff11085f8399f01af656fbbc
http://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-undernutrition
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/resources/wfp252553.pdf
http://docustore.wfp.org/stellent/groups/public/documents/cd/wfp241441.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp208656.pdf
http://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Wp393.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/61/45/38368714.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/61/45/38368714.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf
http://www2.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/neumayer/pdf/Article%20in%20Annals%20(natural%20disasters).pdf
http://www2.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/neumayer/pdf/Article%20in%20Annals%20(natural%20disasters).pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1315936222006/Complete-Report.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1315936222006/Complete-Report.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i1683a/i1683a.pdf
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/pdf/GGC-en.pdf
http://www.un.org/ga/president/62/letters/cfa160708.pdf
http://www.dev-practitioners.eu/fileadmin/Redaktion/Documents/Post-Busan_03_2012/Busan_FINAL_EN.pdf?PHPSESSID=676429f1ff11085f8399f01af656fbbc
http://www.dev-practitioners.eu/fileadmin/Redaktion/Documents/Post-Busan_03_2012/Busan_FINAL_EN.pdf?PHPSESSID=676429f1ff11085f8399f01af656fbbc
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CD8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.g20.utoronto.ca%2F2010%2Fg20seoul-consensus.pdf&ei=lAD4UJjTH8HQhAfOm4HoCA&usg=AFQjCNGUj4vrbfFnrs1LoHk9BE_DOOT-Kw&sig2=wcmivDefEquojSpyPq5Gzw&bvm=bv.41018144,d.ZG4
http://www.g20civil.com/documents/Cannes_Declaration_4_November_2011.pdf
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifrcpaper.pdf
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifrcpaper.pdf
http://www.fao.org/docrep/013/i2050a/i2050a.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2001/03/01/000094946_01020805393496/Rendered/PDF/multi_page.pdf
http://www.thelancet.com/series/maternal-and-child-undernutrition
http://www.scielo.br/pdf/csp/v19s1/a03v19s1.pdf
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من خاللها أهدافم االستراتيجية تحت عنوان عام هو "األدوات الرئيسية". وهذه األدوات الرئيسية تامل عالقات هامة إضافة إلى برامج  البرنامجالوسائل الرئيسية التي يتابع  0يبين الجدول ( 47)

الرئيسية في ست فئات عريضة. وال يقدم الجدول تصنيفا نهائيا أو نمطيا  البرنامجمحددة وقدرات للقيام باألعمال وتوفير المنافع والخدمات. وتيسيرا للعرض، ليس إال ، يصنف الجدول أدوات 

حليل صارم لالحتياجات أو أي منظمة أخرى. وال يرمي الجدول إلى بيان العالقة المحتملة بين األدوات أو إلى توجيم أو تحديد استخدامها المناسب استنادا إلى ت البرنامجلألدوات التي يستخدمها 

 ضليات المستفيدين، واألهداي التاغيلية، والكفاءة، والدليل على التأثير.والسياق، وأف

 8336. وأمضيف المبدأ الرابع الخاص باالستقالل في عام 6996في عام  64/628اعتمدت المباد  اإلنسانية الثالثة: اإلنسانية، والتجرد، والحياد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  (48)

 .52/666ر بموجب القرا

 (.C-WFP/EB.A/2004/5" )مباد  اإلنسانيةال"أيضا انظر  (49)

عار وكاالت تابعة لألمم مع مجموعة تمثيلية مكونة من عار حكومات مضيفة وست منظمات إقليمية في أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والارق األوسط، ومع أكثر من  البرنامجتااور  (50)

 راعية(، وإدارة الاؤون االقتصادية واالجتماعية، والفرقة الرفيعة المستوى )منظمة األغذية وال راعة، والصندوق الدولي للتنمية ال التي تتخذ من روما مقرا لهاالمتحدة، بما في ذلك الوكاالت 

ون اإلنسانية، وبرنامج األمم المتحدة الماترم المعني بفيرو  المعنية بالتصدي ألزمة األمن الغذائي في العالم التابعة للجمعية العامة، واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، ومكتب تنسيق الاؤ

واليونيسف، وهيئة األمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة ص المناعة البارية/االيدز، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومفوضية األمم المتحدة لاؤون الالجئين، نق

يب األحمر، واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، والمنظمة الدولية للهجرة، وكذلك مع العالمية. وتااور مع منظمات دولية، بما في ذلك البنك الدولي، واللجنة الدولية للصل

 منظمة غير حكومية وشركة من شركات القطاع الخاص. 03أكثر من 

 .“March 2012Four Strategic Evaluations on the Transition from Food Aid to Food Assistance: A Synthesis 27 ”,انظر  (51)

 (.B-WFP/EB.A/2012/5) (8360-8332) للبرنامجاستعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية   )52(

 المصدر نفسم. (53)

  “ fectivenessReview of the World Food Programme’s Humanitarian and Development EfCIDA (2012).” انظر (54)

 المصدر نفسم. (55)

  “March 2012.  Four Strategic Evaluations on the Transition from Food Aid to Food Assistance: A Synthesis 27 ”,انظر (56)

 “Four Strategic Evaluations on the Transition from B and “-,” WFP/EB.A/2012/5  2013)-Term Review of the WFP Strategic Plan (2008-Midانظر (57)

,” 27 March 2012.Food Aid to Food Assistance: A Synthesis 
  “March 2012.ons on the Transition from Food Aid to Food Assistance: A SynthesisFour Strategic Evaluati 27 ”, انظر (58)

 (.B-WFP/EB.A/2012/5) (8360-8332) للبرنامجاستعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية  انظر (59)
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