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 الدورة الثانية واألربعون للمؤمتر
 

 منظمة األغذية والزراعةاألمم املتحدة/ر�مج األغذية العاملي املشرتك بني ب: 14للبند  مقّدمة
 

  األداء على صعيدملعامل البارزة ا

 2019و 2018 عاميلرب�مج األغذية العاملي ل نياألداء السنوي ريراتق
 

، ويعكس االســـــــــــتنتاجات 2019و 2018 اميعلنتائج اليت حّققها بر�مج األغذية العاملي يف ايوّفر امللّخص التايل حملًة عامة عن 
�قشــــهما وأقّرمها اجمللس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي خالل دورتيه الســــنويتني  لذانال تقريرا األداء الســــنو�ناليت خلص إليها 
عمليات بر�مج األغذية العاملي اللتني يشــــــــــــــملهما هذا امللّخص ســــــــــــــنيت على التوايل. كما أن  2020و 2019يف يونيو/حزيران 

من العمليات  التحّول انطوت علىالثانية والثالثة من تنفيذ خارطة الطريق املتكاملة، وهي عملية تغيري  تنيالســــــــــــــن تتوافقان مع
بر�مج األغذية العاملي عملية تقدمي التقارير عن ، دمج 2013إىل خطط اســـــــــــــرتاتيجية قطرية. ومنذ عام  اريعالقائمة على املشـــــــــــــ

بشـــكل  اوي الصـــادر عنه، الذي ُقّدم ســـابقً الذي جيري كل أربع ســـنوات يف تقرير األداء الســـنللســـياســـات  االســـتعراض الشـــامل
 اجمللس االقتصادي واالجتماعي.منظمة األغذية والزراعة و كّل من منفصل إىل  

 
ن بر�مج األغذية العاملي من األدّلة اليت تبّني كيف وأبية وسائل متكّ  2019و 2018 عاميل ناألداء السنو� اتقرير كذلك، يوّفر 

وانعدام األمن  لفقرلالتصـــــّدي للتحد�ت اجلارية واملتنامية اليت يواجهها كل من النســـــاء، والفتيات، والفتيان والرجال املعّرضـــــني 
أداء اإلدارة والتدابري السياساتية واالسرتاتيجية اليت ُوضعت لدعم  اضً حول العامل. ويتضمن التقرير أيالغذائي وسوء التغذية من 

، إضافة إىل تفصيل نفقات ابالستناد إىل خطة اإلدارةاخلاصة ابل املاليةاحملاسبة جيري تفصيل العمليات على املستوى العاملي. و 
ولو�ت بر�مج األغذية د أملسائل اليت سوف حتدّ ابيتعّلق شد املوارد ومجع األموال. كما يرد يف التقرير قسٌم اخلاصة حببادرات امل

يســــرتشــــد ابملســــائل اإلنســــانية واإلمنائية اجلارية والناشــــئة. وتتفق اخلطة االســــرتاتيجية لرب�مج األغذية هو العاملي للســــنة املقبلة، و 
اف عن مجيع أهد ن أهداف التنمية املستدامة، فضًال م 17و 2، وخباصة اهلدفني 2030العاملي مع خطة التنمية املستدامة لعام 

ألولو�ت املؤســســية. وقد ُأجريت مجيع العمليات ابلتواؤم مع بوضــع إطار لإطار النتائج املؤســســية فيما يقوم التنمية املســتدامة، 
 ).2021-2017النتائج االسرتاتيجية املؤسسية، كما هي حمّددة يف خطة اإلدارة لرب�مج األغذية العاملي (

 
عنها بفضــــــــل الدعم املقدم من  ليت أفيدا، من حتقيق النتائج من املســــــــامهات الطوعية�مج، بوصــــــــفه منظمة ممّولة ن الرب وقد متكّ 

عام يف واســــــتقطب الرب�مج مســــــامهاٍت قياســــــية اجمللس التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي، واجلهات املاحنة والشــــــركاء يف املوارد. 
، وقّدم املســـــــــــــــاعدة 2017عام يف  أمريكي دوالر اتمليار  6.0دوالر أمريكي مقارنًة مببلغ  اتمليار  7.2، بلغ جمموعها 2018

دوالر أمريكي يف توفري مزيد من الوجبات واملســـــــــاعدة  اتمليار  1.2مســـــــــتفيد. وانعكســـــــــت الز�دة البالغة  ماليني 86.7 نحول
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يف املائة) منذ ســــــــــنوات. غري أن  28(التمويل يف فجوة أدىن الغذائية اليت وّزعها بر�مج األغذية العاملي كل يوم، وأفضــــــــــت إىل 
ه بر�مج األغــذيــة إليــ دوالر أمريكي الــذي حيتــاج مليــارات 10دوالر أمريكي بني مبلغ  اتمليــار  2.8مــة التمويــل بقييف فجوة ال

أخفت بعض األوجه الكبرية يف انعدام املســـــــــاواة د قدوالر أمريكي الذي تلقاه،  اتمليار  7.2العاملي لتنفيذ براجمه املقررة ومبلغ 
، تصــــدر األخبارتوال  انســــبيً لقليل من االهتمام الســــياســــي اليت توّلد ا، الطوارئ املنســــيةيف جمال املســــاعدة اإلنســــانية، وخباصــــة 

، مبا يؤخر اا مشـــاهبً جوات. ويلقى تعزيز القدرات مصـــريً حيث يعاين الســـكان يف هذه البلدان بشـــكل غري متناســـب من هذه الف
 املكاسب اإلمنائية.

 
لرب�مج األغذية العاملي أبن يصــل  اجمددً  أمريكي دوالر اتمليار  8مســتو�ت التمويل القياســية البالغة  حتمس، 2019ويف عام 
، فيما يعمل الرب�مج 2012مليون مســـتفيد، وهو العدد األعلى من األشـــخاص الذين تلقوا املســـاعدة منذ عام  97.1فعًال إىل 

من النساء احلوامل واملرضعات  مليو�ً  6.2طفل و ماليني 10.8. وقد ّمت جتّنب سوء التغذية أو معاجلته ابلنسبة إىل ابلدً  88يف 
، وهو اجملموع الســـــــــــــــنوي األكرب على ابلدً  20يف  2و 3االت الطوارئ من املســـــــــــــــتويني حل . وّمتت االســـــــــــــــتجابة2019عام يف 

مبيق اإلطالق، مبا يف ذلك العمليات الطويلة األمد يف مجهورية الكونغو الدميوقراطية والتوســــيع الســــريع لنطاق العمليات يف موزا
ا إىل املساعدات الغذائية اليت وّفرها الرب�مج إلنقاذ األرواح تقريبً  يثلث رى ختصيصج. وقد "إيداي"لالستجابة إىل آاثر إعصار 

غذائية حادة �مجة يف غالب األحيان عن النزاعات. ففي جنوب  والنســـــــــــــــاء والرجال الذين يواجهون أزمات لفتيات والفتيانا
بســــــرعة يف تفادي اجملاعة. وبعد تفاقم أكرب أزمة  لرب�مج على تقدمي املســــــاعدة اإلنســــــانيةالســــــودان وزمبابوي، ســــــامهت قدرة ا

لبعض املناطق على الرغم من العوائق اهلائلة  ا دعمه، ضـــــاعف الرب�مج تقريبً 2019عام  إنســـــانية يف العامل يف اليمن يف مســـــتهلّ 
ُمتنح اإلذن  2011ألمم املتحدة منذ عام ل ابت الرب�مج أّول وكالة املتعلقة ابألمن، وإمكانية الوصــــول واإلمداد. ويف الســــودان،

  .إنسانيةابلدخول إىل والية النيل األزرق لدواٍع 

 
من حيث نطاقها وتطبيقها. ويشـــــّكل  تســـــاعهااوواصـــــلت برامج التحويالت القائمة على النقد اخلاصـــــة برب�مج األغذية العاملي 

، 2016توفري النقد أداًة �فذة ومرنة ملكافحة اجلوع وقد ازداد اســــــتخدام التحويالت القائمة على النقد بشــــــكل هائل. ففي عام 
، اســــتمر النمو 2019و 2018مريكي. ويف عامي أمليون دوالر  880ة على النقد بقيمة مليون شــــخص حتويالت قائم 14تلّقى 

ّجل رقم قياســـي متثل بتلّقي   ماليني 9.27يف اســـتخدام هذه التحويالت يف العمليات امليدانية لرب�مج األغذية العاملي، حيث ســـُ
. وقد 2016يف املائة خالل عام  140مليار دوالر أمريكي. وتشــــكل هذه القيمة ز�دًة أبكثر من  1.2شــــخص حتويالٍت بقيمة 

يف  45مثّلت التحويالت القائمة على النقد نســــــبة مئوية كبرية من الز�دات يف قيم التحويالت يف الســــــنوات األخرية، وشــــــّكلت 
على التوايل. ويشــــــــــــــري إمجايل التحويالت إىل قيمة األغذية  0192و 2018يف املائة من إمجايل التحويالت يف عامي  48املائة و

 والتحويالت القائمة على النقد، مع استثناء التحويالت لتعزيز القدرات.

 
، اليت حتّدد كيفية عمل 2030-2020اسرتاتيجية الرب�مج للتغذية املدرسية للفرتة بر�مج األغذية العاملي  ضعو  ،2019ويف عام 

، 2019. ويف عام دقع من الوجبات املدرسيةاملفقر حالة من اليعيشون يف  لشركاء لضمان استفادة األطفال الذيناملنظمة مع ا
والفتيان من خالل عقد شراكات مع احلكومات لتوفري  لفتياتامن  مليو�ً  17قام الرب�مج ابالستثمار يف مستقبل ما يزيد عن 
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إىل إرســـال أبنائها، فقرًا األســـر  شـــدّ أيدفع  ا قو�ً منزلية. ويوّفر هذا الدعم حافزً  وجبات مدرســـية، أو وجبات خفيفة أو حصـــص
الدعم التقين والدعم لبناء القدرات إىل حكومات البلدان  اقائهم فيها. وقّدم الرب�مج أيضــــــً إىل املدرســــــة وإىل إب ،وخاصــــــة بناهتا

درك ضـــــــــــــرورة أن نتحلى مبزيد من ناملتوســـــــــــــطة الدخل لتمكينها من تعزيز براجمها الوطنية املتعلقة ابلتغذية املدرســـــــــــــية. بيد أننا 
 .موحطال

 
كذلك، جرى توطيد التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما يف عامي 2018 و2019. وواصـــــــــــــــل كّل من املدير العام 
ملنظمة األغذية والزراعة، ورئيس الصــــندوق الدويل للتنمية الزراعية واملدير التنفيذي لرب�مج األغذية العاملي التزامهم الكامل إلجياد 
ســـــــبل جديدة ومبتكرة للعمل معً ا من أجل مســـــــاعدة البلدان يف حتقيق أهداف التنمية املســـــــتدامة. ومشلت جماالت التعاون تغّري 
املناخ، والبيا�ت واإلحصـــــاءات، واالســـــتجابة حلاالت الطوارئ، والفاقد واملهدر من األغذية، واملســـــاواة بني اجلنســـــني، والتغذية، 
ودعم املزارعني من أصـــحاب احليازات الصـــغرية، والقدرة على الصـــمود، واحلماية االجتماعية، والتعاون يف ما بني بلدان اجلنوب. 
و يف منطقة الساحل الوسطى، حيث تتصادم حتد�ت كبرية يف جمال العمل اإلنساين والتنمية والسالم، فإن تضافر جهود منظمة 
األغذية والزراعة، والصـــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبر�مج األغذية العاملي، إضـــــــــافًة إىل جهود الشـــــــــركاء الدوليني، واإلقليميني 
والوطنيني، واملؤســـــــــســـــــــات احلكومية واجلامعات، مّكن 1.3 ماليني شـــــــــخص من تلقي حزمة من الدعم، تراوحت بني الوجبات 
املدرسية وإنشاء األصول اجملتمعية، خالل سنة التنفيذ األوىل. ويُظهر حتليل أجراه الرب�مج للفوائد مقابل التكاليف أن كل دوالر 

 سنة. 20على مدى  لعائداتاربعة أضعافه من يُنفق يف االستثمار يف برامج القدرة على الصمود يف النيجر فقط يدّر حنو أ

 
 2018ن عامي أب، مع اإلقرار ر أكربالتحســــــــــــني بقدو وقد واصــــــــــــل بر�مج األغذية العاملي حتديد الدروس املســــــــــــتمدة للتكيف 

 2020عام يف كا� عامني انتقاليني فيما كانت العمليات تتحّول إىل خطط اســـــــــــــــرتاتيجية قطرية، وهي عملية أُجنزت   2019و
مع النُـُهج  اشـــــــــــــيً اخلطط االســـــــــــــرتاتيجية القطرية متالتقارير عن ا تقّدمحني كانت مجيع املكاتب القطرية لرب�مج األغذية العاملي 

جناح  2019و 2018لعامي  نياألداء الســـــــــــنوي قريريتعنها يف  ليت أفيدااالســـــــــــرتاتيجية خلارطة الطريق املتكاملة. وُتظهر النتائج 
 يءهتكما أ�ا حتياجات املنقذة للحياة لدى النســـــــــــــاء، والرجال، والفتيان والفتيات يف حاالت الطوارئ،  الرب�مج يف معاجلة اال

 ملعّقدةااجملتمعات احمللية لتحّمل الكوارث وإعادة أتهيل ســـــــبل كســـــــب العيش يف بيئات ما بعد األزمات. وفيما تزداد النزاعات 
حتياجات االبر�مج األغذية العاملي و من لمســـاعدة للعاملية املتطلبات ا تواصـــل منويملناخ والصـــحة، ملتصـــلة اباالطوارئ حاالت و 

 . التمويلعلى صعيد 
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