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 موجز تنفيذي

 " للموافقة عليها. التنفيذي " على المجلس(2026- 2022) للبرنامجالخطة االستراتيجية تُعرض وثيقة 

  ُقدمة إلى لجنة  ضمن الوثيقة الرئيسية الم"  ( 2026-2022) للبرنامجالخطة االستراتيجية  "الموجز التنفيذي لوثيقة    درجوي
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 المجلس التنفيذي.
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 قضايا السياسات 

 للموافقة 

 .(https://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت   الب  ا  لى موقع تتاح وثائق المجلس التنفيذي ع

 ( 2026-2022الخطة االست اتيجية للب  ا   )

 تنفي ي ال وجز ال

مليون شخص من انعدام    270ويعاني   أصبح العالم اليوم أكثر تعقيدا وتقلبا مما كان عليه قبل خمس سنوات. فالجوع آخذ في االزدياد، 

ات التي لم  نزاعالحروب الجديدة وال دوامة من التردي تحركها وهذه هائال.   األمن الغذائي الحاد، وال يزال العبء العالمي لسوء التغذية

المتكررة  تُحل،   العالمية والصدمات االقتصادية  المناخ  الناجمة   – وأزمة  .  19-كوفيد  عن جائحة  بما في ذلك االضطرابات االقتصادية 

 .  اانعدام المساواة واالرتفاع الهائل في أعداد المشردين قسري  وتفاقم انتكاسة في القضاء على الفقر  بسببوتزداد الصورة قتامة 

ال  ويواجه القضاء  ال  تحدي عدم اقتراب(  الب  ا  )  عالميبرنامج األغذية  وتشكل  عنه.  ابتعاده  الجوع، بل  على  عالم من تحقيق هدف 

الهيكلية  مواطن   المستدامة    –الضعف  غير  الغذائية  والنظم  الرئيسية  التنمية  مجاالت  في  القصور  أوجه  آثار    تضاعفالتي    –وهي 

وافتقار المجتمعات المحلية  التنظيمية  ومما يفاقم من هذا االتجاه العزلة  هذا االتجاه.  تحول دون وقف  عقبات رئيسية  الصدمات والضغوط،  

التمكين وتي  إلى عوامل  دون تسريع  التي تحول  القيود  العملوغير ذلك من  تتطلبها  . وعالوة على ذلك،  رة  التي  الباهظة  التكلفة  تحد 

عن الركب. ولكننا لم نفقد كل    أكثر تخلفاالمتاحة لتوسيع وتقديم المساعدة والدعم لمن هم  من الموارد   19-استجابة العالم لجائحة كوفيد

  هناك وصوله في المناطق النائية والهشة في العالم،  مدى وقدرته وللب  ا   مية ي تنشأ من البصمة العالباإلضافة إلى الفرص التف .شيء

الذي تشكل من خالل االلتزام المتجدد بخطة التنمية    – مشهد العمل  كما أن  األثر.  اتجاهات واعدة ومبتكرة يمكن االستفادة منها لتعزيز  

عزز موقف  ي  – الصادر عن مجلس األمن في األمم المتحدة وخطة اإلنسانية    2417حدة والقرار  وإصالح األمم المت  2030المستدامة لعام  

 الجوع.  مسار وشركائه لقلب الب  ا   

على إحداث فرق في مكافحة الجوع وتشير إلى المجاالت    الب  ا  ( باألدلة التي تبرز قدرة  2026-2022وتسترشد الخطة االستراتيجية )

لمدة للخطة االستراتيجية للفترة  هود إضافية. وتستند هذه التوصيات والدروس المستفادة إلى استعراض منتصف االتي تحتاج إلى بذل ج

، واالستعراضات  2018-2017ييم الذي أجرته شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف الذي يغطي السنتين  ، والتق2017-2021

 من هذه المعرفة لتحسين التخطيط والبرمجة وإرساء أسس التعلم والمساءلة.  ا   ب الالخارجية والتقييمات المستقلة، وسيستفيد 
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على القضاء على    ،اما بدعم البلدان في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامةالتزاما تالتي تلتزم  ، الب  ا  رؤية  وتركز  

(. وسيتحقق ذلك من خالل  17تنشيط الشراكات )هدف التنمية المستدامة  (؛ وتعزيز و2الجوع وسوء التغذية )هدف التنمية المستدامة  

،  في مجال التغذية والصحة والتعليمحصائل أفضل هم ، وتحقيقتحسن قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية العاجلةضمان 

الوطنية وسيكفل  بر الالب  ا    سبل عيش محسنة ومستدامة. وباإلضافة إلى ذلك، سيعزز  امتالكهم  و والنظم  زيادة كفاءة وفعالية  امج 

هدف التنمية    لتحقيق. ويكتسي التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى أهمية بالغة  الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية

 رى.  لتنمية المستدامة األخيسهم في تحقيق أهداف ا الب  ا   ؛ وبالمثل، فإن التقدم المحرز نحو رؤية 2المستدامة 

عل الناس محور االهتمام وتعزيز المبادئ اإلنسانية المتمثلة في اإلنسانية  مبادئ لتوجيه إجراءاته، مع التركيز على جالب  ا    وسيستخدم  

ف مع السياق القطري وعدم التحيز والحياد واالستقالل التشغيلي. وسيعطي األولوية للعمل من خالل البرامج والنظم الوطنية، مع التكي

اإلنساني  محور العمل  كاملة والشراكات التعاونية، والعمل عبر  الفرص لمتابعة البرمجة المتالب  ا    واالحتياجات القطرية. وسيغتنم  

 .  األثر والتنمية والسالم، واعتماد نهج قائم على المخاطر في صنع القرار والبرمجة واستخدام األدلة إلحداث 

الدوافع   للجوع وتوفر  المناخ والصدمات االقتصادية    –   الرئيسية  النزاع وأزمة  المتجدد والتعلم من خالل  أيضا فرصا للعمل    – وهي 

 . للب  ا  االستراتيجية   حصائلأنشطة البرامج التي تتضافر لتحقيق ال

ة  الت الطوارئ األولويإنقاذ األرواح في حايمثل  :  احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة ال اجلة  الناس على تلبية  تحسن قدرة (1

منهجي لحاالت الطوارئ  بشكل  عاليته واالستجابة  إلى تعزيز وتحسين كفاءته وفالب  ا    . ويسعى  للب  ا  القصوى  

. ويتضمن  مناسبةوبالطريقة ال  ،باستخدام مجموعات من المهارات المناسبة واألشخاص المناسبينوفي الوقت المناسب،  

الب  ا    وقابلة للنشر في حاالت الطوارئ. ويسعى    متميزة  ةملامل االستباقي وبناء قوة عذلك تعزيز اإلنذار المبكر والع

أيضا، من خالل العمل مع الشركاء، إلى توسيع نطاق تغطيته ووصوله المستدام إلى األشخاص المتضررين وتوفير 

بجودة الدعم  سرعة وعلى نطاق واسع والفئات األكثر ضعفا ب  ، مستهدفا المساعدات الغذائية والنقدية والتغذوية العاجلة

سيضطلع  ال أمكن،  وحيثما  أكالب  ا    مطلوبة.  تمكيني  على  ببدور  والمحلية  الوطنية  القدرات  تعزيز  من خالل  ر، 

 االستجابة لحاالت الطوارئ. 

قدرته   الب  ا  إلى جانب تلبية االحتياجات، سيعزز : ف   جال التغ  ة والصحة والت ليم تحقيق الناس حصائل أفضل (2

الجهود الرامية إلى منع سوء    توسيع نطاق لتقليل االحتياج، بما في ذلك عن طريق   وسيعمل مع الشركاء  على التكيف

الب  ا     سعيعتبر ي. والوطنية  التغذية بجميع أشكاله والتصدي له وتعزيز شبكات األمن وبرامج المساعدة االجتماعية

الزراعة واألسواق  رئيسي يمكن أن يدعم  بة ُمغذية في المدرسة بمثابة جهد  استفادة جميع األطفال الجوعى من وج  لضمان

 الصحة والتغذية والتعليم.  حصائلفي نفس الوقت  ويحسنمحلي على المستوى ال

إنقاذ األرواح من خالل برامج متكاملة  و الحياة    على تغيير الب  ا      سيعمل:  عيش  حسنة و ستدا ة  ا تالك الناس سبل  (3

أكثر قدرة على الصمود عبر السياقات الريفية والحضرية.  محلية طر تساعد على بناء أسر ومجتمعات  وواعية بالمخا

صحاب الحيازات الصغيرة وتدخالت  ألة  يلزراعاومن خالل إنشاء األصول المجتمعية واألسرية وأنشطة دعم األسواق  

اؤه السكان الذين يعانون من انعدام األمن  ركوشالب  ا   خ وبرامج التكيف مع تغير المناخ، سيدعم اإدارة مخاطر المن

االعتماد على الذات وتحسين   وبناء القدرة على الغذائي في جهودهم الرامية إلى التكيف وتحسين حياتهم وسبل عيشهم،  

 القدرة على التحمل والتعافي بسرعة أكبر من الصدمات المتكررة.

بقدر ما يتعلق بما يقوم به  الب  ا    قة عمل  وتغيير الحياة بطري  يتعلق إنقاذ األرواح ت ز ز الب ا   والنظم الوطنية:   (4

وسيعمل  الب  ا   وهي الب  ا   .  تعززها،  وبطريقة  الوطنية  النظم  من خالل  أمكن،  حيثما  االستعداد  نظم    تحديدا  ، 

كوسيط    انخراطها    الب   المدى، سيزيد    بعيدواالجتماعية. ولتحقيق أثر    للطوارئ واالستجابة لها ونظم الحماية الغذائية

 ومكاتبه اإلقليمية ومقره.  للب  ا  للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من خالل مراكز االمتياز 
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واإل  ائية (5 اإل سا ية  الفاعلة  الجهات  وف الية  كفاءة  النقل  خدمات  الب  ا    يقدم  :  ز ادة  مجاالت  في  للشركاء  قيّمة 

وتحليالت البيانات.    ،والحلول الرقمية  ،والبنية التحتية  ، واإلدارة  القائمة على النقد،   ويالت والتح  ،والشراء   ، واللوجستيات

وسيتواصل تعزيز وإتاحة هذه الخدمات عند الطلب لزيادة القدرة الوطنية ودعم الحكومات والمجتمع اإلنساني واإلنمائي.  

حاالت الطوارئ، ويشارك مع منظمة األغذية  مجموعة اللوجستيات ومجموعة االتصاالت في  أيضا  الب  ا      قودوي

الغذائي،   األمن  قيادة مجموعة  المتحدة في  لألمم  يقوم  والزراعة  " التنسيق وتوفير  بإذ  للمنظومة    خير"األمالذ  القدرة 

 اإلنسانية العالمية. 

الفريدة للدعوة، على    منالب  ا      وسيستفيد يلتزم  هو  و  ،عن الركب  اتخلف األكثر  لصالح  العالمي والمحلي،    المستويينمكانته الدولية 

أولويات شاملة  ب أقصى حد أربع  إلى  البرامج  فعالية  تزيد  أن  شأنها  األشخاص  من  أمام  الحماية والمساءلة  على  تركيزه  ومن خالل   .

ياجات الغذائية  لتعبير عن آرائهم وتفضيالتهم، مما يتيح الوصول اآلمن والكريم إلى االحتاألشخاص من االب  ا    المتضررين، سيمّكن  

إلى  الب  ا    ثمار والنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، يسعى  والتغذوية واالحتياجات األساسية األخرى. ومن خالل االست

في عملية والمشاركة  إلى الموارد   والوصول على قدم المساواةة،  ضمان حصول جميع األشخاص على فرص متكافئإحراز تقدم نحو  

القرا الدوافع  الب  ا    ر. وسيدمج  صنع  تتناول  التي  والعمليات والمنصات  البرامج  االستثمار في  التغذية على نطاق واسع من خالل 

الب  ا    وسوء التغذية مع توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التغذوية. وعالوة على ذلك، سينفذ    الرديئة لألطعمةاألساسية والفورية  

 أثر سلبي ألنشطته على البيئة. أي تقليل الضمانات البيئية ل  أفضل الممارسات وسيحافظ على

التي  و األساسية  التمكين اللبنات  مقومات  االستراتيجية  ل   تشكل  وتعزيز  هي  (  2026-2022)للب  ا    لخطة  موظفيه،  في  االستثمار 

الخطط االستراتيجية وتشكل  عزيز االبتكار.  التكنولوجيا، وتاالستفادة من  و واالعتماد على األدلة،  التمويل وتنويعه،  وزيادة  الشراكات،  

لرصد  الب  ا    ، في حين أن إطار النتائج المؤسسية هو أداة  المستوى القطريوتنفيذها على  في سياقها  االستراتيجية    لوضعالقطرية أداة  

على المستوى    الحصائلاالستراتيجي إلى  المقصد  تائج من  نالسلسلة  بالتالي  ، وهو يحددعنهما  بالغ اإلو   عالميةال  هداف األ  نحو   داء والتقدماأل

 الميداني.  

 * ش وع الق ار

يؤكد    ، المجلسإن   بوالية  إذ  التزامه  النحو  الب  ا  من جديد  على  الخطة  الوارد  ،  على  يوافق  العامة،  والئحته  األساسي  نظامه  في 

من جديد أن األولوية األولى  المجلس كد  يؤ، بذلكوبالقيام  (. WFP/EB.2/2021/4-A/1) 2026-2022للفترة   للب  ا  االستراتيجية 

األرواح    للب  ا   إنقاذ  إطار من الشراكة  هي  تقليل  ل والعمل أيضا في  البلدان في  الحاجة  لمساهمة في  الغذائي ودعم  األمن  وتحسين 

 . تحقيق أهداف التنمية المستدامةلجهودها 

توقع  يشير إلى أنه ي،  2022موافقة عليه في دورته العادية األولى لعام  يتطلع إلى النظر في إطار النتائج المؤسسية وال  إن المجلس، إذو

 . الب  ا   ن من تحسين قياس أداء أن يعرض اإلطار أهدافا ومؤشرات تمكّ 

 

  

 

 رة. هذا مشروع قرار، ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدو  *
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 لسياق ا -1

 اليوم  ال الم 1-1

  خطة  للتو  اعتمدت  قد   الحكومات   كانت   الوقت،   ذلك   وفي.  سنوات   خمس   قبل  عليه  كان   مما   وتقلبا   تعقيدا   أكثر  اليوم  العالم   أصبح -1

  الفقر   على  القضاء  على   عزمها  مؤكدة   عنها،  بثقةالمن  عشر   السبعة  المستدامة   التنمية  وأهداف  2030  لعام   المستدامة   التنمية

وحماية حقوق  للجميع    والشامل  بيئيا  المستدام  االقتصادي  النمو  وتحفيز   سلمية،  مجتمعات  وبناء  المساواة،   عدم  من  والحد   والجوع،

انتكس  محدودا   التقدم  كان  الحسنة،  النوايا  جميع  من  الرغم  وعلى   ذلك،  ومع.  اإلنسان الجوانب  من  كما  األثر    ،بعض  بفعل 

العالمية الرامية إلى تحقيق19-)كوفيد  2019لجائحة مرض فيروس كورونا  المضاعف   خطة عام    (، وهو ما جعل الجهود 

 عرضة للخطر.   2030

  الجوع  من   العالم   حول   شخص   مليون  650  عانى  ، 2019  عام   وفي .  2014  عام  منذ   ا ارتفاع  المزمن  الجوع يشهد  و -2

  يصل ما  ُصنف  حيث  شديدا تدهورا  2020 عام  في  الوضع وتدهور . 2014 عام  عن  شخص  نمليو 43 قدرها  بزيادة  –  المزمن

.  2019  عام   عن  شخص   مليون  161  قدرها  مذهلة  زيادة  وهي  –   المزمن الجوع  من   يعانون  أنهم  على  شخص  مليون  811  إلى 

  يمثل  ما  وهو  –  2030 عام في  المزمن  الجوع   من يعانون ربما يظلون شخص مليون  660 نحو  أن  إلى   الحالية  التوقعات  وتشير 

 (1) .19-كوفيد جائحة لو لم تحدث  يكونعما كان يمكن أن  شخص مليون  30 زيادة بمقدار 

  عام   في   عاجلة  غذائية  مساعدات   إلى   شخص  مليون   270  بنحو  يقدر   ما  يحتاج  ، الب  ا    فيها  يعمل  التي   البلدان   جميع  وفي -3

  شخص  مليون  نصف  من  أكثر   يواجهو  الحاد   الجوع   من طارئة    مستويات   شخص  مليون   41  عدد ضخم قدره  ويواجه.  2021

  مليون   150  من   يقرب  ما يعاني    ، إذ هائال  التغذية   لسوء  العالمي   العبء  يزال  ال   ذلك،   على   وعالوة   (2) .بالمجاعة  شبيهة  اظروف

  في  نقص  من  –  بالغ  شخص  ملياري  إلى   باإلضافة  –   يعاني نصف األطفالو  الهزال  من  مليونا  50  ونحو  التقزم،  من  طفل

 (3) (،1) .الدقيقة المغذيات 

  انخفض  ،2015و  2000  عامي  بينو.  سنوات   أربع  قبلعليه  عما كان    اليوم مدقع  فقر   يعانون من  الذين األشخاص  عدد   يزيدو -4

  عام  بحلولو.  شخص  مليار   بنحو  اليوم  في  أمريكي  دوالر   1.90  البالغ  المدقع  الفقر   خط   تحت  يعيشون  الذين  األشخاص   عدد

  العقد  خالل   ألقى بظالل الشك الشديد على تحقيق الهدف المتمثل في القضاء على الفقر   مما   الفقر،   من  الحد   وتيرة  طأتتبا  ،2019

  يعانون من  الذين لألشخاص اإلجمالي العدد  ترفع  حيث  الهدف، لهذا  مسبوقة  غير   ضربة  19-كوفيد  جائحة  توجهو   (4) .القادم

  شخص  مليون  97  قدرها  بزيادة  –  2021  عام   في  شخص  مليون  711و  2020  عام   في  شخص   مليون 732  إلى   المدقع  الفقر 

 (5) . عن توقعات ما قبل الجائحة

  وجود   يستمر   الشديد،  الحرمان  على   القضاء  نحو  أشواطا العالم قطع  حين  فيو.  طبيعتها  تتغير كما    ، مساواةلاأوجه عدم   وتزداد  -5

الرفيع المستوى    التعليم  على   الحصول   فرص   في  التفاوتات   على   ة خاص  بصفة   هذا  ينطبق و.  البشرية  التنمية  في   كبيرة  فوارق

المستويات في    تُعد   التي   الحالية  التكنولوجيا  أو  على جميع  رئيسيا    التي  لتحديات ل  تهممواجهطريقة  و   المعرفة  اقتصادعامال 

لد يعاني من ضعف  في أي ب   2000طفل ُولدوا في عام    100فعلى سبيل المثال، من بين  .  المناخ   أزمة  ذلك   في  بما   تنتظرهم،

 

حالة  . 2021صحة العالمية، مي، ومنظمة المنظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العال  (1)

 . 2021األمن الغذائي والتغذية في العالم 

 . 2لالستجابة التشغيلية العالمية: التحديث رقم  الب  ا   خطة . 2021. يونيو/حزيران الب  ا   (2)

حالة  . 2020ة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، منظمة األغذية والزراع (3)

 . 2020األمن الغذائي والتغذية في العالم 

دونة البيانات(؛  )منشور في م ؟2021 واآلفاق لعام  2020إلقاء نظرة على عام    على الفقر العالمي:  19-تقديرات محدثة ألثر جائحة كوفيد .  2021بنك الدولي.  ال (4)

 . 2020الفقر والرخاء المشترك  .  2020الدولي.  والبنك

 منشور في مدونة البيانات.   ؟2021الجائحة في عام   هل يمكن تجاوز آثار على الفقر العالمي:  19-تقديرات محدثة ألثر جائحة كوفيد. 2021البنك الدولي.   (5)

https://www.fao.org/publications/sofi/2021/ar/
https://www.fao.org/publications/sofi/2021/ar/
https://www.fao.org/publications/sofi/2021/ar/
https://www.fao.org/publications/sofi/2021/ar/
https://www.fao.org/publications/sofi/2020/ar/
https://www.fao.org/publications/sofi/2020/ar/
https://www.fao.org/publications/sofi/2020/ar/
https://www.fao.org/publications/sofi/2020/ar/
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/211602ovAR.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/211602ovAR.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/211602ovAR.pdf
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021
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وعلى النقيض  قبل سن العشرين؛  طفال بالفعل،   17، بينما توفي  2020الي في عام  أطفال بالتعليم الع   3التنمية البشرية، التحق  

   (6) طفال بالتعليم العالي ولم يتوف سوى طفل واحد. 55في بلد تتحقق فيه التنمية البشرية بشكل كبير جدا، التحق من ذلك، 

 :واآلفاق غير مشجعة 2016 عام منذ  خطورة أكثر  العالم  أصبح ، لجوعالرئيسية لع افدوومن حيث ال  -6

 وتنبأ ما يقرب    (7) . الماضية  الخمس  السنوات   من  أربع  في  العالمي،  السالم   لمؤشر   وفقا  العالمي،  مالسال   تدهور   قدف:  النزاع

ا  االقتصادي  للمنتدى  العالمي  المخاطر  تصورات  استقصاء  في  المجيبين  نصف  لعام  من  تصدع    2020لعالمي  أن 

مساهم    أكبر   النزاع   كان   ، 2020  عام  في و  (8) المتوسط.العالقات بين الدول والنزاعات ستشكل تهديدا خطيرا على المدى  

  المحاصيل،  إنتاج  النزاع   يعطلو  (9) .بلدا   23  في  شخص  مليون   100  من  يقرب  ما  إذ أثر على  –  المدقع   الجوع   في  منفرد

  نحو  على  العمل  من  واألسواق  التدفق  من  التجارة ويمنع  منازلهم،  من  الناس  خرجويُ  المراعي  عن  بعيدا   الرعاة  ويدفع

  لنزاعا   كما أن.  قوتال  من  يكفي  ما  بدون  الماليين  يترك  مما  ،أسعار األغذية  تضخم  ويؤدي إلى  العيش   سبل  ويدمر   ،سليم

  على أو المتضررين    السكان   إلى  الوصول  يةاإلنسان  الفاعلة   الجهات  على  الصعب  من  يجعل مما  الوصول،   إمكانية يعيق

 . لألرواح المنقذة  المساعدة  تقديم  فيها يمكن التي   المناطق إلى   االنتقال  الناس

  إلى في المتوسط   وصلت  حيث  الماضي،   القرن تسعينات  أوائل   منذ   بالطقس   المرتبطة  الكوارث  تضاعفت :  أزمة المناخ  

  ثالثة  من  أكثر ب  الحرارة  وموجات   المتطرفة  الحرارة   جاتر د  وزادت  . 2019و  2000  عامي  بين  سنويا  كارثة  334

  األغذية   تنتج  التي  بالنظم   الضرر   تلحق  والفيضانات  والعواصف  الجفافو  (10) .الماضية  األربعة  العقود   مدى  على  أضعاف

تفاقم  المياه  وشح  المواسم  تغير   مثل  المناخية  اإلجهاد  عوامل  وتؤدي  الناس،  موائد  إلى  وتوصلها  وتجهزها هذه    إلى 

وقد يؤدي النمو السريع وغير المنقطع النبعاثات غازات االحتباس الحراري   .كلة من خالل إضعاف نفس هذه النظم المش

  ( 11) بنحو ثلث المحاصيل الغذائية والماشية في العالم للخطر بحلول نهاية هذا القرن.  متعلقة إلى تعرض ظروف اإلنتاج ال

  الموارد،  قيود   تفاقم  عن طريق  عاتوالنزا  االجتماعية  التوترات   المناخية  يراتوالتغ  الصدمات   تغذي  ذلك،   إلى  باإلضافةو

تسببت الكوارث المرتبطة بالطقس في   ، 2020 عام  في و. الجوع   تفاقم  وبالتالي  ،القسري نزوح وال العيش،   سبل وتعطيل

أن أعداد  إلى  الدولي  البنك    وتشير تقديرات   (12) .الزمن  من   عقد   خالل   رقم   أعلى   وهو مليون شخص داخليا،    30  نزوح

  ما لم تُتخذ إجراءات   2050 بحلول عام  في العالممناطق    ستمليون شخص عبر    216المشردين ستزداد لتصل إلى  

 (13) .مبكرة ومتضافرة

 ( التي  77بلدا من أصل    65في ظل تباطؤ النمو االقتصادي، ازداد الجوع: تعاني معظم البلدان ):  التباطؤ االقتصادي

  ( 14) في نفس الوقت من تباطؤ أو ركود اقتصادي.   2017و  2011التغذية بين عامي  معدل نقص    شهدت ارتفاعا في

  عام  في  المائة  في  3  بنسبة  انكماشه  في  تسبب  مما   العالمي،  االقتصاد  اضطراب  إلى   19-كوفيد  جائحة  ت أدومؤخرا،  

  الدولية،  العمل   لمنظمة  وفقا و  (15) .الكبير   الكساد   منذ   التي شهدها العالم   العمل   سوق   في   اضطرابات   أشد حدوث  مع    2020

 

 . 2019تقرير التنمية البشرية لعام . 2019ج األمم المتحدة اإلنمائي.  برنام (6)

 .  : قياس السالم في عالم معقد 2021مؤشر السالم العالمي لعام . 2021معهد االقتصاد والسالم.   (7)

 ، اإلصدار السادس عشر. 2021تقرير المخاطر العالمية لعام . 2021لمي. المنتدى االقتصادي العا (8)

 . 2021التقرير العالمي بشأن األزمات الغذائية لعام  .  2021شبكة معلومات األمن الغذائي.  (9)

 . 2020-2019سنة الماضية  نظرة عامة على العشرين  –التكاليف البشرية للكوارث  .  2020من مخاطر الكوارث.  مكتب األمم المتحدة للحد  (10)

(11). global food production outside the safe climatic spacethird of -Climate change risks pushing oneKummu et al, 2021. 

One Earth, 4(5) . 

 )عبر اإلنترنت(. . قاعدة البيانات العالمية للتشريد الداخلي مركز رصد النزوح الداخلي.  (12)

(13 )others. 2021 Clement and . 

حالة  . 2019العالمية،   منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة الصحة  (14)

 . 2019م األمن الغذائي والتغذية في العال

 . 2021يوليو/تموز ، مستجدات آفاق االقتصاد العالمي. 2021النقد الدولي.  صندوق (15)

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_arabic.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_arabic.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_arabic.pdf
https://visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2020/10/GPI_2020_web.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2021
https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2021
https://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2021
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Human%20Cost%20of%20Disasters%202000-2019%20Report%20-%20UN%20Office%20for%20Disaster%20Risk%20Reduction.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Human%20Cost%20of%20Disasters%202000-2019%20Report%20-%20UN%20Office%20for%20Disaster%20Risk%20Reduction.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332221002360
https://www.internal-displacement.org/database/displacement-data
https://www.fao.org/3/ca5162ar/ca5162ar.pdf
https://www.fao.org/3/ca5162ar/ca5162ar.pdf
https://www.fao.org/3/ca5162ar/ca5162ar.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021
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  عام  في  الجائحة  بسبب  األسر   دخل  من  أمريكي  دوالر  تريليون 3.7  تمثل  كامل  بدوام  وظيفة  مليون 255  يعادل  ما  قدفُ 

  مع  شديدة   معاناة   الفقيرة  البلدان   عانت و  (16) .األقل  على  2023 عام   حتى   الجائحة  آثار   تستمر   أن  المتوقع   ومن  ؛2020

السياحةالتضخم  وارتفاع   العمالت،  قيمة  وتراجع  ت،التحويال  انخفاض    بالنسبة   الثمن  باهظ   الغذاء   أصبحو.  ، وتوقف 

وبالنظر في السنوات من  .  والصغيرة  الكبيرة  البلدان  في  التغذية   وسوء   الجوع   في  مدمرة   زيادة   إلى   أدى   مما   للماليين، 

التي يتعرض لها العالم والتي سلط عليها  تهديدات ح بين الالثالث إلى الخمس المقبلة، تبرز المخاطر االقتصادية بوضو

وهي   – ، إذ كانت أربعة تهديدات منها 2021الضوء المنتدى االقتصادي العالمي في تقريره عن المخاطر العالمية لعام  

األسعار  استقرار  األساسية  ،عدم  السلع  الديون   ،وصدمات  األصول    ،وأزمات  فقاعات  الخمسة   –وانفجار  بين  من 

 (17) األكبر.

  الدعم  وتبلغ قيمة.  مسبوقة  غير   بتكلفة   19-كوفيد  جائحة  أزمة  خالل   العيش   وسبل  األرواح   لحماية  استثنائية  تدابير   العالم   اتخذ و -7

  المحلي الناتج من المائة  في 30 من يقرب ما أي أمريكي، دوالر   تريليون 26 االقتصادي االنهيار  لدرء  النقدية والتدابير  المالي

  المدى على  استثنائي  ضغط  تحت  ميزانياتها  وتركت  المبادرات،   هذه  غالبية المتقدمة  االقتصادات   اتخذت و  (18) .العالمي   اإلجمالي 

  االنتعاش  بشدة   يقيد  الهائل الديون عبء  جانب   إلى  اللقاحات  على  الحصول  إمكانية إلى  االفتقار  فإن  نفسه،  الوقت   وفي.  القريب

  وهذا.  البلدان  بعض   في   وضياع عقد من الزمن  الديون   فخ  في   الوقوع خطر   ماق تف  إلى  يؤدي   مما   النامي،   العالم   عبر   االقتصادي 

 .لتلبية هذه االحتياجات   المتاح  والتمويل  والمتوسط   القريب  األجلين  في  االحتياجات المتزايدة  بين  ومتزايد   مقلق  تفاوت  وجود  يعني

  والنظم  الطبيعية الموارد  على  متزايدة  ضغوطا  نالسكا عدد  تزايد   يفرضو.  ب  ا  الو  العالم آفاق  أخرى  اتجاهات   عدة  وتُشكل -8

  ويقيم .  المدن  في  الغذائي  األمن  انعدام  ويزيد  الريفية  المناطق  في  عميقة  تحوالت  إحداث   على  السريع  التحضر   يعملو  ،االجتماعية

  في  خاطر بالم  محفوفة  ظروف  في   شخص  مليار   عن  يقل   ال ما  إذ يعيش حضرية،  مناطق  في  اآلن   العالم   سكان   نصف  من  أكثر 

وأسلوب الحياة في المناطق الحضرية تغيره طريقة تناول األشخاص    (19).األخرى  الرسمية  غير   المستوطناتو  الفقيرة األحياء

الحصول على الغذاء  للطعام ألنهم يعتمدون أكثر على العمل بأجر، وإذا كانوا فقراء، عادة ما تكون لديهم قدرة محدودة على  

  يؤدي مما ،2030 عام بحلول النامية البلدان   في العاملة القوى  إلى  إضافي شخص مليون 552 ليدخ أن  المتوقع  ومن. الصحي 

  ، الخارجية  الهجرة  ضغط  زيادة  إلى بدورها  العيش   كسب   في  المتزايدة الصعوبات  وستؤدي  (20) .العمل  على  المنافسة  تزايد  إلى

  السنوات  في شديدا  ارتفاعا   بالفعل  ا يقسر  المشردين عدد  ع ارتفو. المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية وكذلك عبر الحدود  من

أنماط ناشئة، من قبيل الهجرة    هناكو  (21) ،2020في نهاية عام    شخص  مليون  89  قدره  فزعمُ رقم  إلى    وصل  حيث  األخيرة،

 المرتبطة بالمناخ والتحركات المؤقتة عبر الحدود بحثا عن الغذاء، تضيف إلى تعقيد تحركات السكان.  

والتعلم االفتراضي والتعلم  .  الب  ا   ، وبالتالي تشكل وضع  كبيرةسرعة  نولوجيا الرقمية أيضا على تشكيل العالم بالتك  وتعمل -9

التواصل االجتماعي الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعلومات    وسائل   منصات عن بُعد يعيدان صياغة التعليم. وتضفي  

لمؤسسات المحلية والوطنية والعالمية. وتؤثر األتمتة على سبل العيش وفرص العمل  ونشوء توقعات أكبر من السكان ومساءلة ا 

عالم خالل السنوات العشر  مليون وظيفة بدوام كامل على مستوى ال  800تحل محل ما يصل إلى  ومستقبل العمل، ويمكن أن  

 

 . 2021العمالة العالمية واآلفاق االجتماعية: اتجاهات عام  . 2021منظمة العمل الدولية،  (16)

 ، اإلصدار السادس عشر. 2021اطر العالمية لعام تقرير المخ . 2021المنتدى االقتصادي العالمي.  (17)

 . )عبر اإلنترنت(. 19-استجابة صندوق النقد الدولي لجائحة كوفيد صندوق النقد الدولي.  (18)

 )عبر اإلنترنت(. ( والسكان، المجموع، والسكان الذين يعيشون في األحياء الفقيرة؛ السكان الحضريونالعالمية ) نمية مؤشرات التالبنك الدولي.   (19)

مليونا إلى    552. في الوقت الذي أُعد فيه التقرير، يشير الرقم الهجرة االقتصادية من أجل التنمية: إحاطة لمجلس البنك الدولي من االستفادة . 2019البنك الدولي.  (20)

 .  2030إلى عام   2018الفترة من عام 

التقرير العالمي  .  2021؛ ومركز رصد التشريد الداخلي،  2020االتجاهات العالمية: النزوح القسري في عام  .  2021مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.   (21)

 . 2021التشريد الداخلي لعام  عن

https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2021/WCMS_795453/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2021/WCMS_795453/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2021/WCMS_795453/lang--en/index.htm
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
https://www.imf.org/en/About/FAQ/imf-response-to-covid-19#Q2
https://www.imf.org/en/About/FAQ/imf-response-to-covid-19#Q2
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.SLUM.UR.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/461021574155945177/leveraging-economic-migration-for-development-a-briefing-for-the-world-bank-board
https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/
https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/
https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/
https://www.internal-displacement.org/publications/2021-global-report-on-internal-displacement
https://www.internal-displacement.org/publications/2021-global-report-on-internal-displacement
https://www.internal-displacement.org/publications/2021-global-report-on-internal-displacement
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البيانات على تيسير    (22) القادمة.  الذكاء االصطناعي وتحليالت  في حالة االنعدام الغذائي واألزمات    ةيّنآتوفير صورة  ويعمل 

  جديدة  اإلمداد. وفي الوقت نفسه، تغير التكنولوجيا الرقمية ديناميات المجتمعات، وتثير قضايا  سلسلةاألخرى وتحسين إدارة  

 لشمول. أمام ا ، وتمثل تحديات جديدة ومتعلقة بحقوق اإلنسانقية أخال

  واجهها  الت   التحد ات 1-2

  الكوارث من  المزيد يواجه  سالما   أقل  عالم   يكمن  االتجاه، هذا  وراء و.  ه عن  يبتعد  بل  الجوع على  القضاء  نحو  جهتي  ال العالم  إن -10

  الصدمات هذهو .  19-كوفيد  جائحة  إلى   كبير   حد  إلى  مؤخرا  ترجع  والتي  المتكررة،  االقتصادية نتكاساتواال  بالمناخ  المرتبطة

جميع أنحاء العالم بسبب مواطن الضعف الهيكلية،  دمرة لماليين الناس في  وتتكشف بطريقة وحشية وم  ،كل منها اآلخر   يضخم

 . لمستفحلةاالتي تترسخ أكثر بسبب الضغوط البيئية والديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية 

حاليا في فقر    مليار نسمة  1.3ويعيش    .االتجاه  هذا  دحر   أمام  رئيسية  عقبة  للتنمية  الرئيسية  المجاالت  في  تقدم   إحراز   عدم  ويشكل -11

  ماليين  ويكافح   (23) بلدان من البلدان النامية، ويعانون من الحرمان في مستويات المعيشة والتعليم والصحة.  109ألبعاد في  متعدد ا

بشكل    والشديدة  المتكررة الصدمات وحماية أنفسهم من  واحتياجاتهم األساسية األخرىغذية  من األ  احتياجاتهم  تلبيةل  األشخاص 

الالزمة    والصحة  والمهارات   المعرفة  –   البشري  المال   رأس   مراكمة  على   ينقادر   غير   إنهم   حيث   العميقة  اإلجهاد   املوعو   متزايد

  (24) الثانوية  أو   االبتدائية  المدارس  خارج   طفل  مليون   258  اليوم  يوجد و.  االجتماعية  الحماية  تغطية  بدونو  –   لعيش حياة الئقة

والنساء أكثر عرضة    (25) .من األفارقة دون مزايا الحماية االجتماعية  في المائة  83و  من سكان العالم في المائة    53بينما يعيش  

في المائة؛ وال يزال انعدام المساواة بين الجنسين مستمرا، مما يحول دون    27من الرجال بنسبة  الشديد  النعدام األمن الغذائي  

تحديات   – ان العالم في المائة من سك 15 – ويواجه األشخاص ذوو اإلعاقة  ( 3)وصول نصف سكان العالم إلى إمكاناتهم الكاملة. 

وتسببت أيضا في نشوء   (26) ،عدم المساواةوقد أدت الجائحة إلى تفاقم  غير متناسبة في الحصول على الغذاء والتغذية والتعليم.  

   (27) جبات المدرسية الحاسمة.مليون طفل دون الو 370 ت مليار طفل وترك 1.6أزمة تعليمية أثرت على 

  ( 28) الصحية، فإن النظم الغذائية ال توفر األمن الغذائي.  األطعمةمليارات شخص غير قادرين على تحمل تكاليف   3ومع وجود  -12

ئقة؛ وتسرع  مليون مزارع دون سبل عيش ال  500فهي تترك العديد من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة البالغ عددهم  

  البيئية   تأثيراتهاتؤدي  و  (29) العالم؛   في  الدفيئة  غازات   انبعاثات في المائة    37و  21ما يتراوح بين  من خالل إنتاج  أزمة المناخ  

  أمام  الصمود  على   المجتمعات   قدرة  ضعفمما يُ   الزراعية،  اإلنتاجية  إلى خفض  –   البيولوجي  التنوع  وفقدان   التربة  تدهور   مثل –

تجارية من تدفق األغذية من مناطق الفائض إلى مناطق العجز، مما يؤثر  ل الحواجز الويمكن أن تقل.  اإلجهاد  وعوامل  الصدمات

  ( 31)؛بالتجزئة  البيع  منافذ  إلى  الوصول  قبل  العالم  أغذية  من  المائة  في  14  نحو  يُفقد  ذلك،  على  عالوةو  (30) . سلبا على األمن الغذائي

 

(22  )Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automationMcKinsey Global Institute. 2017.   .  نظرا لنشر التقرير في

 . 2017 ابتداء من عام  2030وظيفة إلى الوظائف التي ستُستبدل باألتمتة بحلول عام مليون   800، يشير رقم 2017عام 

: إزالة القناع عن الفوارق  2021لفقر المتعدد األبعاد لعام  المؤشر العالمي ل.  2021مبادرة أكسفورد بشأن الفقر والتنمية البشرية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  (23)

   قي والطائفة والجنس. حسب األصل العر

 )عبر اإلنترنت(.  ن بالمدارس األطفال والشباب غير الملتحقي منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(.  (24)

 . 2022- 2022المي للحماية االجتماعية التقرير الع. 2021منظمة العمل الدولية.  (25)

يقول إن الجائحة تكشف عن مدى استبعاد األكثر تهميشا في المجتمع في مالحظات بمناسبة إصدار موجز السياسة   األمين العام.  2020األمين العام لألمم المتحدة.    (26)

   )بيان صحفي(.   19-ة المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة في سياق جائحة كوفيد العام

 .  حالة التغذية المدرسية في جميع أنحاء العالم. 2020.  لب  ا  ا (27)

الة  ح . 2021الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية،   منظمة األغذية والزراعة، والصندوق  (28)

 . 2021الم لعام  األمن الغذائي والتغذية في الع

في المائة االنبعاثات من    37و  21. تشمل النسبة المتراوحة بين  تقرير خاص عن تغير المناخ واألراضي.  2019الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  (  29)

 النتيجة متوسط حسب الصيغة المعايرة للهيئة.  اج وما بعده. ومستوى الثقة في هذه أنشطة ما قبل اإلنت 

(30)  Zimmermann and Rapsomanikis  .2021  .  ميالفريق العل  البحوث فيالنظم الغذائية من إعداد شركاء    لقمة التجارة والنظم الغذائية المستدامة. موجز  

 . النظم الغذائية المعني بقمة

 . حالة األغذية والزراعة: السير قدما باتجاه الحد من الفاقد والمهدر من األغذية. 2019منظمة األغذية والزراعة.   (31)

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2021_mpi_report_en.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2021_mpi_report_en.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2021_mpi_report_en.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2021_mpi_report_en.pdf
http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth
http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth
http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth
https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20074.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20074.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20074.doc.htm
https://www.wfp.org/publications/state-school-feeding-worldwide-2020
https://www.wfp.org/publications/2021-state-food-security-and-nutrition-world-report-and-inbrief
https://www.wfp.org/publications/2021-state-food-security-and-nutrition-world-report-and-inbrief
https://www.wfp.org/publications/2021-state-food-security-and-nutrition-world-report-and-inbrief
https://www.wfp.org/publications/2021-state-food-security-and-nutrition-world-report-and-inbrief
https://www.wfp.org/publications/2021-state-food-security-and-nutrition-world-report-and-inbrief
https://www.ipcc.ch/srccl/
https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/handle/20.500.11811/9186
https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/handle/20.500.11811/9186
http://www.fao.org/publications/sofa/2019/ar/
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فهذا الهدر يرفع نسبة األغذية التي ال تؤكل عاليا   االستهالك،و بالتجزئة البيع مستوى على حدثي يذال األغذية  هدر  جانب  إلى

 ( 32) .المائة في  31  لتصل إلى

المتزايدة،  -13 االحتياجات  جانب    لتلبية   جهودها   في   تتخلف   ، ب  ا  ال  ذلك   في   بما   والدولية،  الوطنية  الفاعلة  الجهات   فإن   وإلى 

  آليات  في  المرونة  إلى   االفتقار   ويحد.  القيود   من  متنوعة  وعةمجم  بسبب  المستدامة  التنمية  أهداف  وتحقيق  العاجلة   االحتياجات 

  منعلى النحو األمثل    االستفادةومشهد الشراكات مجزأ وغير قادر على  .  المعقدة   للتحديات  االستجابة  سرعة  من  الحالية  التمويل

  للمشاكل  االستجابة بفعالية   إمكانية   من   الكافية  غير   والقدرات  العمل المنعزل  حد يو.  المتعلقة بالتغيير المستمر   والدراية  الموارد 

  غالبا أخيرا،و . التقدم  يؤدي االفتقار إلى اإلرادة السياسية وضعف الحوكمة إلى إعاقة، المستوى الوطنيعلى و. المعقدة  الجديدة

كمبدعين    وتشارك بشكل غير كاف   القدرة على العملإلى    –   جميع الجهود   لفعالية   ضروريةال  –   المحلية   المجتمعات   تفتقر   ما

 . مشاركين وصانعي قرارات 

  وهذا.  مقيدة  االحتياجات هذه  تلبية  على  الحكومات   قدرة  ستظل  التغذية، وسوء  الغذائي األمن وانعدام الجوع تزايد  خلفية  علىو -14

 . مستدام  أثر و واضحة نتائج  لتحقيق والكفاءة  الفعالية من  قدر  أقصى  لتحقيق  دوالر   كل استخدام  يجب أنه يعني

  ن أجل القضاء على الجوع  نها الستفادة الت    كن اتجاهات اال: 1 اإلطار

العيش والقدرة  ، مما يؤدي إلى تحسين سبل  الب  ا   لى مضاعفة فوائد عمل  إبعض االتجاهات    يمكن أن تؤدي على الرغم من العديد من التحديات،  

 . على الصمود واالستقرار 

أظهرت سرعة تطوير اللقاحات ما يمكن  فقد  أيضا فرصة إلعادة البناء بشكل أفضل.    مثل ها تولكن ذات أبعاد تاريخية،    19-جائحة كوفيدأزمة  إن 

ويمكن البناء   (33) وحده، 2020كي في عام مليار دوالر أمري   800استجابة حماية اجتماعية غير مسبوقة، بقيمة   الجائحة  تأن يحققه العالم، وحفز 

 عليها لتعزيز األمن الغذائي والتغذية. 

مليار    26دعمه للبلدان المتضررة من الهشاشة والصراع والعنف، حيث وافق على مبلغ قياسي قدره  بأكثر من الضعف  نك الدولي  لبا  وقد زاد

لى تمويل لم يكن متاحا في السابق  ع صول  الحهذه البلدان اآلن  ويمكن ل  (34) مية.دوالر أمريكي في إطار آخر تجديد لموارد المؤسسة الدولية للتن

 اتها المتنوعة. لمواجهة تحدي

والبالغ    في العالم   (35)ا األشخاص "غير المستفيدين من الخدمات المصرفية"ثلث  ويمتلك  فرصا رائعة.  تتيحتتقدم التكنولوجيا والرقمنة بسرعة، وو

الل الشمول  سبل العيش من خ  وإحداث تحول في   الب  ا   برامج    تنفيذهناك فرصة لتعزيز  وبالتالي  ،  متنقلةهواتف  شخص  مليار    1.7عددهم  

يمكن أن يكون هذا بمثابة تغيير لقواعد  و  (36) الي. كما تحولت الطاقة الشمسية من أغلى أشكال الكهرباء إلى أرخصها خالل عقد من الزمن.الم 

ؤدي إلى  ا يمم   (37) إلى الكهرباء،  هانصف سكانويفتقر  مستمر  بشكل  أشعة الشمس    التي تسطع فيهاتقدم في أفريقيا جنوب الصحراء،    اللعبة إلحراز

 . تحسين سبل العيش وإفادة أصحاب الحيازات الصغيرة )على سبيل المثال، من خالل الري والتبريد على نطاق صغير( 

 ( 38) عاما.  30مليار دوالر أمريكي إلى النمو االقتصادي السنوي على مدى    500ضيف  ت يمكن أن    ة ديمغرافي  مكاسب في أفريقيا، يمكن تحقيق  و

الهجرة و لتدفقات  ا   يمكن  التكنولوجيا والتحويالت المالية، والتي تجاوزت في عام  أن تعزز اقتصادات  المهارات ونقل  لبلدان األصلية من خالل 

المباشر مجتمعين.  2020 التحويالت الرقمية إلى تضخيم    (39) المساعدة اإلنمائية الخارجية واالستثمار األجنبي  يمكن أن تؤدي االتجاهات نحو 

 (40) مليار دوالر أمريكي سنويا.  16بمقدار خمس نقاط مئوية إلى توفير  تسيؤدي خفض أسعار التحويالو؛ الماليةالمكاسب من التحويالت 

 

 . 2021تقرير مؤشر المهدر من األغذية لعام . 2021. برنامج األمم المتحدة للبيئة  (32)

، تم نشرها  ومستقبل التحويالت النقدية19- تغيّر قواعد اللعبة في مجال الحماية االجتماعية؟ ستة انعكاسات بشأن كوفيد.  2021يناير/كانون الثاني    11البنك الدولي.    (33)

 (. Let's Talk Developmentعلى مدونة" فلنتحدث عن التنمية ")

 )عبر اإلنترنت(.   الهشاشة والصراع والعنفالبنك الدولي.   (34)

   .جيا المالية ورة التكنولو: قياس الشمول المالي وث2017قاعدة بيانات المؤشر المالي العالمي . 2017البنك الدولي.   (35)

(36)  Why did renewables become so cheap so fast? And what can we do to use this global opportunity for Roser. 2020. 

green growth? Published on Our World in Data Blog .   

   )عبر اإلنترنت(.  (الحصول على الكهرباء مؤشرات التنمية العالمية ) نك الدولي.  الب (37)

 . برمجة المكاسب الديمغرافية: من النظرية إلى التجربة . 2018صندوق األمم المتحدة للسكان والبنك الدولي.   (38)

 )بيان صحفي(.  على عكس للتوقعات، ظلت تدفقات التحويالت قوية أثناء أزمة فيروس كورونا . 2021البنك الدولي.   (39)

   )عبر اإلنترنت(.  أسعار التحويالت في جميع أنحاء العالم البنك الدولي.   (40)

https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021
https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021
https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/game-changer-social-protection-six-reflections-covid-19-and-future-cash-transfers
https://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview#2
https://globalfindex.worldbank.org/
https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
https://ourworldindata.org/cheap-renewables-growth
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG
https://wcaro.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/unfpa-dividende-en-.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/12/defying-predictions-remittance-flows-remain-strong-during-covid-19-crisis
https://remittanceprices.worldbank.org/en
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 التشغيلية ساحتنا 1-3

.  2030 لعام  المستدامة  التنمية بخطة  المتجدد  العالمي  االلتزام سياق  ضمن  ( 2026-2022) لب  ا   ل االستراتيجية الخطة تدخل  -15

  عقد "  المتحدة   لألمم  العامة   الجمعية  أعلنت   األهداف،  تحقيق  في   المتكافئ غير   والتقدم   2030  عام   ى تح  سنوات   10  من  أقل   مع و

  رؤية  لتحقيق   والمحلية  والوطنية  العالمية  المستويات على    العمل  بتعبئة  التزاما جماعيا   مؤكدة  2019  أيلول /سبتمبر   في  " العمل

وإدراكا بأنه ال يمكن مواجهة تحديات اليوم إال من خالل    . بركال  عن   أحد فيه  يتخلف    ال   ومزدهر   وصحي   آمن   كوكب ل  شاملة

مجال    12ويحدد  "، رؤية  ةالمشترك خطتنا "بعنوان    2021در في سبتمبر/أيلول  تنشيط التعددية، يضع تقرير األمين العام الصا 

العقد االجتماعي وضمان المستقبل، وتجديد  التركيز على  العالمية، مع  الحوكمة  لتعزيز  مع حقبة  متحدة  المم  األ  فتكيي  عمل 

 جديدة. 

وتتوخى هذه اإلصالحات جيال جديدا  .  2030  عام   خطة  تنفيذ  تعزيز كما يجري إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية بهدف   -16

القطرية    أفرقةمن   المتحدة  االحتياجات  األمم  المصمم حسب  القطري  الوجود  وأصحاب  ذات  الوطنية  الحكومات  مع  وتعمل 

لتعاون في مجال  أطر األمم المتحدة ل مملوكة وطنيا، يُعبر عنها من خالل  جماعية    حصائلنيين من أجل تحقيق  المصلحة الوط

التنمية المستدامة. ومع قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن االستعراض الشامل األخير لسياسات األمم المتحدة الذي يجري  

ديسمبر/كانون   والمعتمد في  أربع سنوات،    مبادرات  استكمال   في   رغبتها  جديد   من  األعضاء   الدول، أكدت  2020األول  كل 

إرشادات االستعراض الشامل للسياسات بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجاالت السياسة    الب  ا  يتبع    .اإلصالح 

األطفال ذلك  في  بما  اإلعاقة  ، والشباب  ، الرئيسية،  ذوي  المصاب  ،واألشخاص  بفوواألشخاص  المناعة    يروس ن  نقص 

السن  ، البشرية/اإليدز  األصلية  ،وكبار  داخلووالمشردئون،  والالج  ، والشعوب  التكنولوجيات  ووالمهاجر   ، يان  عن  فضال  ن، 

 الرقمية، والمناخ، والتنوع البيولوجي. 

  مداعتُ  الذي  ، المتحدة مم ألل  التابع  األمن  لمجلس 2417  القرار   فإن النزاعات، ب المتأثرة البلدان  في ب  ا   ال عمل ثلثي تنفيذ معو -17

استخدام    يدينو  والنزاع،  بالجوع   المتعلقة  التحديات  على  السياسي  االنتباه  القرار هذا    ويركز .  تحول  نقطة  هو  ،2018  عام  في

القتالالمدنيين    تجويع   نقل  جهود   يعيقون   أو   اإلنسانية  المساعدات   وصول ة  عرقل تعمدون  ي  الذين  أولئك و،  كأسلوب من أساليب 

  جري يو  ، اتالنزاع   وراء  دافعك  داخل مناقشات مجلس األمن  االعتراف بأزمة المناخ   جرى  ذلك،  إلى   باإلضافةو.  اإلغاثة  تإمدادا

 . المناخ  تغير في وجه  الصمود   على والقدرة  النزاع منع من  كال تشمل برامجية هجنُ  تصميم  على  المتحدة   األمم  وكاالت تشجيع

  التفصيل من  بمزيد  ،2016  مايو/أيار   في  للعمل اإلنساني  ةالقمة العالمي عن  انبثقتي الت اإلنسانية،  أجل من  خطة العمل  حددتو -18

أسفرت القمة أيضا عن الصفقة    ،لمدة سنتين  عالمية  استشارية  عملية  على   بناء و  وفقا لواليته.   الب  ا    فيه  يعمل  الذي   المشهد 

تحسين فعالية وكفاءة العمل اإلنساني. ويشمل ذلك اتخاذ  الكبرى، وهي اتفاق بين مجموعة من كبار المانحين ومنظمات اإلغاثة ل

  إلنهاء مختلف بشكل العملو  الركب؛ خلف  أحد  ترك عدمو  ؛الحرب  قواعد احترام و ؛ وإنهاؤها النزاعات  منع  :خطوات من أجل

والتشغيلي    .اإلنسانية  في  االستثمار و  الحاجة؛ االستراتيجي  االلتزام  المسؤوليات  هذه  ابوض للب  ا    وتوجه  ألشخاص  ع 

 حدتها، والعمل مع شركائه لتقليل الحاجة والضعف. المتضررين في محور كل أعماله، وتوقع األزمات وتخفيف 

العالمي  تنفيذ  في  اء وبنّ   ااستراتيجي  ادور   الب  ا     ويؤدي -19 القمة  اإلنساني    ةنتائج    المحليين  المستجيبين  مع العمل  خالل  للعمل 

  مجاالت  في  الناشط  النقدي العمل  مسار   قيادة  في  ؛ والمشاركةاستبدالها من  بدال  والوطنية  المحلية القدرات  تعزيز و  والوطنيين،

ل   ستجابات االو   ،ةاإلنساني  لألغراض  والنقد  االجتماعية  الحماية اللالمنسقة    الجنساني  بالمنظور   وعالقته  والنقد  مانحة،جهات 

أيضا بتعزيز التعاون بشأن التحويالت   الب  ا  ويلتزم  .المال  لمقاب والقيمة والفعالية الكفاءة وتحسين ،المحلي الطابع وإضفاء 

المستفيدين   على  تركز  التي  المنسقة  االستجابات  يتيح  مما  اإلنسانية،  المنظومة  عبر  الغذائية    لتلبيةالنقدية  الناس  احتياجات 

 األخرى.  األساسية هم احتياجاتو
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التكنول الب  ا    ويدعم   -20 بشأن  العام  األمين  الجديدة،استراتيجية  الرقمي  الة  خريطو  (41) وجيات  التعاون  أجل  من  لعام  طريق 

بشأن  واستراتيجية    (42) ،2020 المتحدة  تعزيز    (43) .2022-2020للفترة  البيانات  األمم  إلى  االستراتيجية  الوثائق  هذه  وتدعو 

، ونشوء نظام إيكولوجي للبيانات  يةالمشاركة في التعاون الرقمي، الذي سيشهد تنفيذا ملموسا من جانب أفرقة األمم المتحدة القطر 

على نطاق منظومة األمم المتحدة. ويحدد هذا التعاون أيضا إطارا لكيفية توجيه منظومة األمم المتحدة في استخدام التكنولوجيات  

المتحدة    ممالجديدة من قبيل الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والروبوتات بما يتماشى مع القيم المكرسة في ميثاق األ

 واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وقواعد ومعايير القانون الدولي.  

 الغ ائية لنظم ل ا  م ال تحدة ق ة : 2 اإلطار

الطريق لتحول النظم الغذائية العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز التعبئة    2021مهدت قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية لعام 

في جميع مراحل العملية، حيث عمل بوصفه وكالة   الب  ا   لعامة وتحفيز االلتزامات القابلة للتنفيذ من قبل آالف من أصحاب المصلحة. وشارك ا

ق  االرتكاز لمجال العمل المتعلق ببناء القدرة على الصمود أمام مواطن الضعف والصدمات وعوامل اإلجهاد ودعم الدول األعضاء إلنشاء وإطال

الصحية، والحماية    األطعمة والمبادرات المتعلقة ب التحالفات    الب  ا   بدعم واسع النطاق. كما يدعم    (5)انظر اإلطار    حالف الوجبات المدرسيةت

عوب  ، والش انيالجنسالمنظور  االجتماعية، وسالسل اإلمداد المحلية القادرة على الصمود، ومحور العمل اإلنساني والتنمية والسالم، والمناخ، و 

في   الب  ا   الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، سيشارك إلى جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ووصلية، واإليكولوجيا الزراعية. األ

  المستوىعلى  و قمة النظم الغذائية. حصائل والمساعدة من أجل التنفيذ الناجح لالعمل متابعة قمة النظم الغذائية، بهدف ضمان متماسك  عملية قيادة 

عن القمة للعمل بشكل وثيق مع المنسقين المقيمين،    الناتج لزخم من ا  الب  ا   القطري ومن خالل إعداد خططه االستراتيجية القطرية، سيستفيد  

لتحقيق   المتكاملة  البرمجة  نطاق  وتوسيع  القمة  والتزامات  الحكومات  أولويات  لدعم  وشركائها  القطرية  المتحدة  األمم  التنمية    هدف وأفرقة 

   .2 المستدامة 

 والتقيي ات  ،والتقد  ات ،االست  اضات -2

 ال دة   نتصف است  اض 2-1

للفترة    للب  ا    االستراتيجية  للخطة  المدة  منتصف  استعراض   من  (2026-2022)  لب  ا  ل  االستراتيجية  الخطة  استفادت  -21

 : بما يلي  الب  ا  أسفر عن توصيات بأن يضطلع  الذي 2017-2021

  المستدامة    ظ علىالحفا التنمية  يتفق مع والية  17و  2التركيز على هدفي  زيادة  الب  ا    ، بما  وخبرته، مع ضمان 

 المساهمات في أهداف التنمية المستدامة األخرى إلى أقصى حد واالستفادة منها؛ 

   الثاني يناير/كانون  التالية في  االستراتيجية  ال  2022البدء في خطته  التوافق مع  خرى مع تعزيز ت األوكااللضمان 

الشراكات االستراتيجية والتعاون على المستوى القطري نحو تحقيق حصائل جماعية، على النحو المطلوب في ظل  

 االتجاهات العالمية، والمشاركة في أطر التعاون في األمم المتحدة؛ 

 يجية، باستخدام مسارات النتائج  ستراتة االتبسيط النتائج االستراتيجية وتنقيحها وتحديدها كميا بما يتماشى مع مدة الخط

 المؤسسية أو نظريات التغيير؛

   تلبي التي  القطرية  لالستراتيجيات  والمالي  التقني  الدعم  وتقديم  بتشجيع  األعضاء،  الدول  مع  جنب  إلى  جنبا  القيام، 

 نية؛ االحتياجات واألولويات الوطنية وتعزز الحلول الدائمة، مع االستجابة لالحتياجات اإلنسا

 

 . استراتيجية األمين العام لألمم المتحدة بشأن التكنولوجيات الجديدةاألمم المتحدة،  (41)

 . خريطة طريق األمين العام من أجل التعاون الرقمي دة، األمم المتح (42)

 . استراتيجية األمين العام لألمم المتحدة بشأن البياناتالمتحدة، األمم  (43)

https://www.un.org/ar/newtechnologies/
https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/
https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml
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   قيمتها توضيح  مع  البرامجية،  واألنشطة  المنتجات  القطرية إلعادة صياغة  االستراتيجية  الخطط  من  التعلم  استخدام 

 التي تدعم تحقيق النتائج االستراتيجية.    والنواتجالمفترضة والشراكات واألنشطة 

 الخارجية والتقد  ات االست  اضات 2-2

  تخلص  وعموما، .  2018  إلى   2017  من   الفترة   في  خارجيا   الب  ا    أداء   طرافألا  المتعددة   المنظمات   أداء   تقييم   شبكة  متقيّ -22

  قوته نقاط تعظيم  نحو  مضى وقت أي  من  أوضح  طريق في يسير  الب  ا    أن إلى   األطراف   المتعددة   المنظمات أداء  تقييم شبكة

 .ومرونة سرعةب واإلنمائية اإلنسانية لالحتياجات   لالستجابة تهوقدر 

  مع   األجل   طويلة ال  والمتماسكة الواضحة  رؤيته  مواءمة   في   الب  ا    نجح  ، األطراف  المتعددة   المنظمات   أداء  م ييتق  شبكةل  ووفقا  -23

  في يقدمها التي  النسبية والمزايا  واإلنمائية اإلنسانية االحتياجات  لتلبية  أهدافه  مع تتناسب والتي  ، 17و 2 المستدامة  التنمية  هدفي

قدرة  ةالجاري  اإلصالحات  كانت و.  الميدان   على   العمليات   إلى   التركيز   تحول   مع   األهداف،   هذه   تحقيقعلى    الب  ا    تعزز 

 . عامال تمكينيا فضال عن كونه منفذاليكون  الب  ا    وإعداد  القطري المستوى

  أداء  يم تقي  شبكة  تقرير   شجع  المفاهيمية،   الناحية   من  سليمة  كانت   2021-2017للفترة    لب  ا   ل  االستراتيجية  الخطة   أن   حين  فيو -24

  ويوافقوا المعنيين، المصلحة  أصحاب  جميع  يفهم  حتى  المستمر   والحوار   التوضيح  من   مزيد  على   األطراف  المتعددة  المنظمات

  ،االستجابة  على   ب  ا   ال  قدرة  أن إلى    التقييم   خلص   ذلك،   على   عالوة و.  العمل اإلنمائي  في   للتعاون   الب  ا   جهود    في   ويساهموا 

  تمويل   وممارسات   الموارد   بمحدودية  ا سلب  تتأثر   قد   إلى أن يكون ممكنا بجانب كونه منفذا   التحول  وإجراء   ، النتائج  تحقيقو

 . المانحة  الجهات 

  للشفافية  الدولية  المبادرة  على  الموقعين من  أصبح أن  منذ  المالية المساءلة   في عالية  درجات  على  باستمرار  ب  ا   ال حصل وقد  -25

  والموارد  المعونة  في  شفافيةال  تحسين  إلى  تسعى  المتعددين  المصلحة  ألصحاب  طوعية  مبادرة  وهي   –   2012  عام   في  المعونة  في

 . ر لفقالتصدي ل  في فعاليتها  زيادة  أجل  من اإلنسانيةو  ئيةاإلنما

 التقيي ات 2-3

للتقييم المستقل ألداء    هناك -26 النطاق  المثال في تقارير  الب  ا  نتائج واسعة  األداء  ، يجري استعراضها وتلخيصها على سبيل 

عام  2020-2018للفترة  للب  ا    السنوية   تقرير  ويتضمن  المستفادة    2020.  الرئيسية  للدروس  المستوى  رفيعة  ملخصات 

 مكتب التقييم المستقل.  أعده  حق د في أحد المالباإلضافة إلى موجز ير  

 وتتضمن نتائج التقييم الرئيسية ما يلي:  -27

 إلى أن إطار الخطة االستراتيجية القطرية كان منصة    (44)تيجية القطريةخلصت تقييمات الجيل األول من الخطط االسترا

بشكل أكثر استراتيجية مع مجموعة واسعة من  الب  ا    فعالة لتعزيز الدعم المقدم للحكومات، ولكن ينبغي أن يعمل  

 الب  ا  .  الوزارات. كما تباينت الملكية الوطنية والمحلية للبرامج التي يدعمها 

 على االستجابة لحاالت الطوارئ إلى أنه بينما أدت االستثمارات في االستعدادالب  ا    قدرة  تيجي ليم االستراأشار التقي  

قدرة   قوض  اللوجستي  اإلعداد  يتجاوز  الذي  المحدود  االستثمار  فإن  االستجابات،  كفاءة  تحسين  على  الب  ا    إلى 

 . أنسباالستجابة بسرعة وبشكل 

 في التقييم االستراتيجي األخير بشأن    الصحة والتغذية المدرسيتينفي  ا    للب   زة النسبية  االعتراف بالمي  في حين جرى

هناك حاجة إلى مزيد من االستثمارات في القدرات لضمان إمكانية تنفيذ الطموحات التحويلية    فإنالتغذية المدرسية،  

 لتغذية المدرسيتين. للصحة وا ع نطاقا  نهج األوسال  ضمنعلى نطاق واسع الستراتيجية التغذية المدرسية الجديدة 

 

 ليشتي.  -الخطط االستراتيجية القطرية لبنغالديش، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإندونيسيا، وتيمور (44)
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 األسس وااللتزام بدعم تعزيز الب  ا     ه في حين أن لدىخلص التقييم االستراتيجي بشأن القدرة على الصمود إلى أن

الجهود المبذولة للقيام بذلك ينبغي أن ترتكز على الحقائق التشغيلية وأن تكون مدعومة    فإنبرامج القدرة على الصمود،  

 تقديم مساهمة دائمة.   من الب  ا   والقياسات والنظم من أجل تمكين  جيهات بالتو

   المساواة  إزاء  للب  ا    بتعزيز النهج العام    2020-2015للفترة  الب  ا    أوصى تقييم سياسة المساواة بين الجنسين في

، على أن يكون  الب  ا    نطاق على  بين الجنسين وتمكين المرأة وإدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل منهجي  

  الب  ا  معالجة هذه المسألة في سياسة المساواة بين الجنسين في  تجري  ذلك مصحوبا بموارد بشرية ومالية كافية. و

 .  2022لتنفيذي للموافقة عليها في عام  المجلس ا   ستقدم إلى، التي ها وخطة تنفيذ

  القدر القطري لتعزيز  خارطة طريق إلنشاء وظائف للمتخصصين    بإعدادالب  ا    ات  تُلزم االستجابة لتجميع التقييم 

 تتوافر لها موارد جيدة لتعزيز القدرات القطرية.  

   أدلة مختلطة بشأن مدى معالجة تقييم سياسة الحماية  تواجه السكان المتضررين،  ا  لمسائلالب  ا    قدم  التي  لحماية 

تقدم   لم يُحرز سوى  أنه  أال    معتدلوأشار إلى  األتضر المساعدة انحو ضمان  الذين يخدمهم  لغذائية بسالمة  شخاص 

الجديدة بشأن الحماية والمساءلة  الب  ا    ويتم االسترشاد بهذا األمر في إعداد سياسة    وكرامتهم وسالمتهم. الب  ا    

 . 2021و  2020المستفيدين وخطة التنفيذ ذات الصلة التي وافق عليها المجلس في عامي أمام  

   العديد من مجاالت الممارسات الجيدة في    جسدإلى أنها ت  الب  ا   يجية شؤون العاملين في  م استراتخلص تقييفي حين

البشرية،   االستثمارات في    ا دعفإنه  إدارة الموارد  المزيد من  بين الجنسين    مسائلإلى ضخ  التنوع    ومسائلالمساواة 

و  في    تسترشداوالشمول.  الجديدة  العاملين  عليه     الب  ا بذلك سياسة شؤون  وافق  التي  الصلة  ذات  التنفيذ  وخطة 

 . 2021م المجلس في عا

   لتمويل عمل التقييم االستراتيجي  اليقين بشأن  ه  إلى أن نجاحالب  ا    خلص  اإلنسانية يخفي عدم  األموال  في جمع 

بناء   ات تؤثر بشكل غير متناسب على عملياته في األزمات األقل وضوحا وأنشطةفجومصادر تمويله، في ظل وجود 

 القدرة الصمود واألنشطة اإلنمائية.  
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 إطار  تائ  الخطة االست اتيجية : 1الشكل 
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 وأهداف التن ية ال ستدا ة ،والحصائل ،ال ؤ ة -3

 ال ؤ ة 3-1

  المتحدة األمم   منظومة جهود  في وقدراته قوته مواطن سخر ويُ   2030 لعام  المستدامة التنمية  بخطة كامال التزاما  الب  ا   يلتزم -28

  الناس وإبقاء  ،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة  عن الركب،  تخلفا  لمن هم أكثر البلدان على تلبية االحتياجات العاجلة  لمساعدة

 . أنشطته  صميم في والشراكة والسالم  واالزدهار  والكوكب

 يلي: فيما  2026-2022للفترة للب  ا    التي تقوم عليها الخطة االستراتيجية   2030وتتمثل رؤية عام  -29

 القضاء على الجوع(؛   – 2)هدف التنمية المستدامة في العالم استئصال انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  (1

الشراكات من أجل    –  17)هدف التنمية المستدامة  تحقيق الجهات الفاعلة الوطنية والعالمية ألهداف التنمية المستدامة   (2

 تحقيق األهداف(. 

  الحتياجاتطبيعة ا على   في آن معا   التركيز   األساسي على أن من   عن هدف القضاء على الجوع   المبتعد   العالمي   االتجاه   ويركز  -30

  التنمية  لهدفي  األولوية   إعطاء   يستدعي   هذا   أن   حين   فيووالمتخلفون عن ركب االستجابة لها.    لها   تجابة وكيفية االسالمتزايدة  

  وعوامل  القديمة  المظالم  رأس   على   تأتي   التي   الصدمات   –   يالغذائ  األمن   انعدام   تزايد   وراء   الدوافع   فإن   ، 17و  2  المستدامة

 .  األخرى المستدامة  التنمية  أهداف مع  العميق ترابطها  تؤكد  –  الهيكلية الضعف   مواطنتدهور و المستمرة اإلجهاد 

 : بالب  ا   صلتها  حيث من 17و 2 المستدامة التنمية هدفي   ضمن غايات  ثماني تبرز و -31

الفقر القضاء على الجوع وضمان حص (1 يكفيهم من الغذاء المأمون   اء والفئات الضعيفة، على ماول الجميع، وال سيما 

 (؛ 1-2)الغاية  والمغذّي طوال العام 

ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار  جميع أشكال سوء التغذية  ل  وضع نهاية (2

 (؛ 2-2)الغاية السن 

النساء والمجموعات األخرى  ولمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة،  ودخل اعية  مضاعفة اإلنتاجية الزرا (3 ال سيما 

 (؛ 3-2المعرضة للخطر )الغاية 

 (؛ 4-2)الغاية  نظم غذائية مستدامةضمان  (4

 (؛ 9-17تعزيز بناء القدرات المستهدفة في البلدان النامية )الغاية  (5

 (؛ 14-17اتساق السياسات )الغاية  (6

 (؛ 3-17ومتنوعة )الغاية تعبئة موارد إضافية  (7

 (. 16-17تعزيز الشراكات العالمية )الغاية  (8

 الحصائل 3-2

بالتعاون مع جهات أخرىالب  ا    سيعمل    حصائل  خمس   2026-2022للفترة    االستراتيجية  الخطة  تتضمن -32 .  على تحقيقها 

 . 17 المستدامة  التنمية  هدفب األخريان  ناالحصيلت وترتبط 2 المستدامة التنمية  بهدف الحصائل  هذه من  ثالث   ترتبطو
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  نفسه الوقت   في  تمكينهمو الكافي واآلمن والمغذي  الغذاء   لىع فورا  الناس  صول ح تحسين إلى   الجوع على  القضاء تحقيق  ويتجه -33

  األكثر ، وتمكين  األساسية  االحتياجات  تلبية  نحو   للتقدم  يمكنو.  بمرور الوقت   (45)األساسية  االحتياجات   احتياجاتهمجميع    تلبية  من

  الهيكلية   الضعف  مواطن  من   للحد  المبذولة   الجماعية  الجهود   يعزز   أن  البشري  المال  رأس  فيكب، واالستثمار  ر ال  عن  تخلفا

 تعزيز عد يُ و.  الحاجة  وتقليل ، اإلجهاد وعوامل   الصدمات   أمام   الصمود   على  القدرة  وبناء  عيشهم،  سبل تحسين من  الناس  وتمكين

  والمالية البشرية التكلفة   من يخفف مما  األهمية، بالغ  أمرا  الصدماتالعدد المتزايد من    ةمقاوم التي تمّكن األشخاص من   األسس

على الدوام من أن تأتي    متزايدة   بتكاليف ومخاطر   الضرر   حدوث  عندإال  الذي ال يُتخذ    الفعل  رد  يأتي و.  لها   واالستجابة  ات لألزم

بشأن   ب  ا  ال رؤية تتضمن لذلك، و. الكارثة  وقوع بمجرد ر دهوالت   دوامة في الناسالخطوات المتخذة متأخرة بعد أن يُحاصر 

 : التالية  الحصائلالقضاء على الجوع 

 ؛ تحسن قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية العاجلة 

 ؛في مجال التغذية والصحة والتعليم  تحقيق الناس حصائل أفضل   

 ومستدامة محسنة عيش امتالك الناس سبل . 

  وجهود  استثمارات إلى   حاجةهناك ظما قوية. ونُ واسع على نطاق   حصائل مستدامة على مستوى الفرد واألسرةتحقيق  ويتطلب  -34

  وتوفير   ،األشخاص األشد احتياجا  إلى  للوصولونطاقها وشمولها    والوطنية  المحلية  البرامج  وتحسين جودة  وتحويلها   النظم  لبناء

عالقات    على   نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أيضا   بخطى سريعةعتمد التقدم  يو  .للجميع  الصحية  األطعمةو الغذائي األمن

الفعالة والتعاون  بينها.   والسالم  والتنمية  اإلنساني  العمل  قطاعات   داخل  الشراكة  رؤية    وبالتالي،   وفيما  على    الب  ا   تعتمد 

 : نطاق المنظومةالحصائل التالية على 

  الوطنية؛  والنظم البرامج ز يتعز   

  وفعالية الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائيةزيادة كفاءة .   

   ال ستدا ة التن ية أهداف ب  ال وابط 3-3

 على:  2ويعتمد تسليط الضوء على الترابط بين أهداف التنمية المستدامة، وقلب مسار الجوع، وهدف التنمية المستدامة  -35

  والمستدامللجميع    والنمو االقتصادي المطرد والشامل   ،(16  امة المستد  التنمية  هدف)  سالما  أكثر   عالم   نحو  التقدم المحرز  

  قدرة  تعزيز   خالل  من   مستقر الغذاء بشكل    توافر لضمان   المناخ لتغير   التصدي  إجراءاتو   (8 المستدامة التنمية هدف)

 (؛13)هدف التنمية المستدامة   يةالمناخ تقلبات ال  مع التكيف  على الغذائية  النظم

 هدف    بنات( والتعليم، وخاصة بالنسبة لل3تحسين الصحة )هدف التنمية المستدامة  من خالل    شريتنمية رأس المال الب(

(؛  5؛ وتمكين المرأة من أجل تحقيق سبل عيش أفضل واإلدماج االقتصادي )هدف التنمية المستدام  (4التنمية المستدامة  

 (؛ 1تدامة لمسوزيادة الوصول إلى نظم الحماية االجتماعية الوطنية )هدف التنمية ا

   التنمية المستدامة الفقر )هدف  المستدامة  1الحد من  التنمية  المساواة )هدف  وانعدام  الوصول  10(  ( كوسيلة لضمان 

 االقتصادي والمادي إلى الغذاء على التوالي؛ 

   المستدامة التنمية  )هدف  الجيدة  الصحة  على  يتوقف  والذي  للغذاء،  السليم  النظيفة  3االستخدام  والمياه  صرف  وال(، 

(، والطاقة النظيفة ميسورة التكلفة إلعداد األغذية وتخزينها بطريقة سليمة )هدف  6الصحي )هدف التنمية المستدامة  

 

بأنها السلع والخدمات األساسية المطلوبة على أساس منتظم أو موسمي من جانب األسر لضمان بقائها على  –أو األساسية    –ات الضرورية  ما االحتياج تعرف عمو  (45)

)انظر على سبيل    ية األساسيةقيد الحياة والحد األدنى من مستويات المعيشة، دون اللجوء إلى آليات التصدي السلبية أو المساس بصحتهم أو كرامتهم أو أصولهم المعيش

التعلم النقدي.   المصطلحات المثال شراكة   Okular Analytics & Save the Children, 2018. Basic Needs Assessment)عبر اإلنترنت(؛ و  مسرد 

Guidance and Toolbox Part 1: Background and Concepts)  . 

https://www.calpnetwork.org/resources/glossary-of-terms/
https://reliefweb.int/report/world/basic-needs-assessment-guidance-and-toolbox
https://reliefweb.int/report/world/basic-needs-assessment-guidance-and-toolbox
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)هدف التنمية المستدامة    الفاقد والمهدر من األغذيةللحد من  (، وأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة  7التنمية المستدامة  

 (. 11لى الخدمات األساسية للجميع )هدف التنمية المستدامة ع صول حيح الالتي تت( والمدن المستدامة  12

عن طريق    (4  المستدامة  التنمية  هدف)  التعليم،  2من خالل أنشطته المتعلقة بهدف التنمية المستدامة  أيضا،    الب  ا  ويعزز   -36

 التنمية  هدف ) الصحةو  والتعلم؛ ى الدراسة والمواظبة عل بالمدارس  االلتحاق معدالت المغذية لزيادة استخدام الوجبات المدرسية  

  المستدامة التنمية  هدف) الجنسين  بين والمساواة  والتغذوية؛ الصحية  الخدمات من  أوسع حزمة عند المساهمة في ، (3 المستدامة

  المدارس   في  د واألوال  البنات استبقاء  ضمان  ويسمح.  المبكر  الزواج  وتثبيط  المدرسة  فيبنات  ال  إلبقاء  بتدابير   قترنت  عندما  (5

  التنمية  هدف)  المساواة  وانعدام   (،1  المستدامة   التنمية  هدف)  الفقر   من  الحد   في  ويساهم   ،البشري  اماله   رأسبتنمية    للبلدان 

لبناء األصول    الغذائية  المساعدة الب  ا    وعندما يستخدم  .  (8  المستدامة  التنمية  هدف)   االقتصادي  النمو   ويعزز   ، (10  المستدامة

  انخفاض  أثر   من الحد عن طريق (13 المستدامة التنمية هدف) المناخ لتغير   التصدي إجراءات  فهو يساهم بذلك فيالمجتمعية، 

  هدف)  المتدهورة  األراضي  وتخضير   تأهيل  وإعادة   لمناخا  لعوامل  المقاومة  التحتية  البنية  خالل  من  الفيضاناتو   األمطار   هطول

  في  كمساعدة غذائية  النقد   على   القائمة   التحويالت ويساهم دعم  .  والمياه   التربة  على   الحفاظ   تدابير   عبر   (15  المستدامة   التنمية

  التنمية   هدف)  االقتصادي  والنمو  للمرأة؛   المالي   بالشمول  ربطه  عند   (5  المستدامة   التنمية  هدف)  الجنسين  بين  المساواة   تحقيق

  في تنفيذها عند ،2 المستدامة التنمية بهدف المتعلقة األنشطة أيضا وتساعد. المحلية االقتصادات  تحفيز  خالل من (8 المستدامة

  الخدمات إلى وصولهم  وتحسين الصدمات،  من  الحضرية  المناطق  في  فقراء ال  حماية   على  الحضرية،  وشبه  الحضرية  المناطق 

 . ( 11 المستدامة التنمية هدف ) األساسية

الحماية االجتماعية    نظم يعزز القدرة الوطنية على تنفيذ      الب  ا ، فإن  17ومن خالل األنشطة التي تدعم هدف التنمية المستدامة   -37

على    بوسائل تشمل(  3هدف التنمية المستدامة  النتائج الصحية )ب  وينهض (؛  1هدف التنمية المستدامة  في الحد من الفقر )  ويساهم 

المدرسية؛   الوجبات  تقوية  دعم  المثال  الكوارث  وسبيل  مع  التكيف  على  البلدان  قدرة  )  بطةالمرتيعزز  التنمية بالمناخ  هدف 

  فيما  التعاونا  أيض  يساهمو  . ( من خالل العمل مع الحكومات لتعزيز قدرتها الرقمية والتحليلية لتقييم مخاطر المناخ13المستدامة  

،  بلدان لا تملكها   التي   الحلول   من   االستفادة  بفضل   المستدامة التنمية أهدافجميع    على امتداد   الثالثي   والتعاون   الجنوب   بلدان   بين

اللوجستيات  للمجتمع اإلنساني األوسع نطاقا )من قبيل مجموعة الب  ا    على غرار ما تقوم به الخدمات المشتركة التي يقدمها 

المتحدة  لألمم  اإلنسانية  الجوية  والخطوط  الطوارئ،  في حاالت  االتصاالت  لالستجابة   ومجموعات  المتحدة  األمم  ومستودع 

  الب  ا     أنشطة  جميع  تساهم  المستويات،  كل  علىللجميع    وشاملة  مستجيبة  قرارات  اتخاذ   ضمان  لالخ   منو.  للحاالت اإلنسانية(

 .  (16  المستدامة التنمية هدف ) المؤسسات  ةوتقوي والعدالة  السالم  في

 التوجيهية  ال بادئ  -4

 مبادئ. سبعة بالب  ا   سيسترشد عمل  -38

 الت كيز   حور وضع الناس ف   4-1

  الشخص   يتمتع  ما  )أي  إرادتهم الذاتية  عن  يعبرون  الذين  األشخاص  ستنبع من  استدامةها  أكثر و   الحلولأنسب    أن  الب  ا  يدرك   -39

األشخاص  ، بمن فيهم  الناس  الب  ا  سيضع    مهمة(. وبالتالي،  يعتبرها  قيم  أو  أهداف  أي  وراء  سعيا  وتحقيقه  به  القيام  بحرية

لغات األقلية،   يومتحدث  والشعوب األصلية،   اإلعاقة،  ي اص ذواألشخالنساء، و)مثل  األكثر عرضة لخطر التخلف عن الركب  

  المخاطر   لفهم   خطوات   ويتخذ   التشغيلية،   واالستجابة  البرامج  تصميم   في مركز   االحتياجات المتعددة والمتداخلة(  ي واألشخاص ذو

وقائما    الناس  محوره  نهج   قتحقي  يتضمن و.  وتشجيع الشمول  ضعفا  األكثر   األوضاع   في   هم   من ل  األولوية  وإعطاء  يواجهونها   التي 

إليها،  ، من خالل  القرار   اتخاذ   بسلطة   الناس والمحلية    المجتمعات   تمتع   ضمان  االحتياجات على   آليات مالئمة يسهل الوصول 

  ذلك،   إلى  باإلضافةو.  عليها   التغلب   يمكنهم   وكيف  يواجهونها  التي   والتحديات   والمخاطر   أولوياتهم   عن  لتعبير ا   وقدرتهم على 

  والمساعدة  الخدمات  لى ع  الناس   صولح  تيسير   على  ويعين  ،األذى  إلحاق   ويتجنب  والكرامة،   للسالمة  األولوية      االب   سيعطي
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  خلف  أحد   ترك   عدم   لضمان   الحواجز   وتذليل   لتحديد   الشركاء  مع   والعمل   ، هايحترمخياراتهم واحتياجاتهم وبما    مع   يتماشى   بما

 . كبالر 

 ال بادئ اإل سا ية االستناد إلى  4-2

سيحمي  فو -40 الدولي،  اإلنساني  للقانون  األربعة الب  ا    قا  اإلنسانية  المبادئ  تعزيز  خالل  من  اإلنساني  العمل  مبادئ  مجال 

وتمشيا مع المبادئ اإلنسانية واستنادا    (46) .مراعاة ظروف النزاعوعدم التحيز، والحياد، واالستقالل التشغيلي( مع  )اإلنسانية،  

  –التي يتحقق الكثير منها من خالل الشراكات  – لية النطاق الكامل لقدراته التشغيالب  ا   سخر يُ إلى حقوق اإلنسان العالمية، س

الب  ا    كرامة. وسيبني  بعلى العيش في أمان و  المحلية  لألشخاص وحماية قدرة األفراد والمجتمعات  الفوريةلتلبية االحتياجات  

الحفاظ على أعلى معايير  ، مع  والقائم على المبادئن الوصول المتسق  قبوال لدى السكان المحتاجين وسيعمل مع األطراف لضما

  (47) النزاهة، وعزل إجراءاته عن السياسة وإرساء استجابته على أساس احترام المبادئ اإلنسانية. 

 ال لكية الوطنية 4-3

  األمم  منظومة  من  ا جزء  ب  ا  ال  ويشكل.  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  عن   األول  المقام  في  المسؤولة   هي   الوطنية  الحكومات -41

  لزم  وإذا   متى   البلدان  نطاق  وتوسيع  الفجوات  سد  في  ويساعد  الوكاالت  بين  ةالمشترك  ةاإلنساني  والمنظومة   اإلنمائية   المتحدة 

  القطاع  أو   ، المحلية  أو  الوطنية  الحكومة  ضمن   يُفضل أن تكون  التي  للقدرات  األجل  طويل الاإلحالل    تجنب   ويعمل على  األمر،

وهو    ، العمل من خاللهاو   الوطنية والنظم  البرامج  لتعزيز   األولوية الب  ا     سيعطي   ولذلك، .  المدني المجتمع هياكل أو   الخاص 

المباشرة   التدخالت  ما سيمّكن من الوصول إلى أشخاص أكثر بشكل أكثر استدامة، مع تحقيق عائد على االستثمار أعلى من 

  والقادرة  والمسؤولة  ةوالشفاف  القوية  الوطنية  نظمال  عدتُ و.  ات الفاعلة الدولية األخرىلجهوا   الب  ا  الطويلة األجل من جانب  

  تغطية  تحسين  ذلك   ويشمل.  واستدامة  وحصائل   أكثر كفاءة من حيث التكلفة  استجابات  حقيقلت  ضروريا  شرطا   الصمود   على

  على  القضاء   أجل   من   وجدواها   تها وفعاليم القطرية  نظلل  التنظيمية  الكفاءة   تعزيز   وكذلك   الوطنية البرامج  وجودة  وشمول   وكفاية

 .  الجوع 

 كل سياق على حدة    اعاة  4-4

البلدان في جهودها الرامية إلى القضاء على الجوع استنادا إلى حافظة أنشطته وخبراته لتنفيذ العمليات مع    الب  ا  سيساعد   -42

بالبلد   للظروفالشركاء  أنسب   الخاصة  أنشطة  ةالمحلي  اتوالمجتمع  انواالحتياجات  تُنفذ جميع  في كل مكان    الب  ا  . ولن 

. وفي البلدان التي لديها برامج ونظم وطنية  بلد معين بالسياق المتعمق وتحليل النزاعات الطريقة المثلى لالنخراط في    وستسترشد

مات، يمكن  شاشة أو المعرضة لألز في البلدان األكثر ه أما. ا تمكينيا واستشاريادور  لب  ا   ا يؤدي قوية، على سبيل المثال، قد 

مساعدة المباشرة، إلى دعم المجتمعات المحلية في إنشاء األصول التي تحسن سبل عيشها وقدرتها  أن تتراوح األنشطة من تقديم ال

  لمثلىالمجموعة ا   في الخطط االستراتيجية القطرية  وستحدد على الصمود، إلى تقديم الخدمات للجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى.  

خطط االستجابة  وق المواءمة مع األولويات الوطنية وإطار التعاون، بالتشاور مع الحكومات لتحقيمن األنشطة المناسبة للسياق 

وقدرتها على  ، عبر أنشطته، من معارف الجهات الفاعلة المحلية ويعزز قيادتها الب  ا  اإلنسانية، حسب االقتضاء. وسيستفيد 

 الستدامة. اما بالطابع المحلي واجعل المساعدة أكثر اتس

 

"دور برنامج  ى تفعيل االلتزامات المتعلقة بمراعاة ظروف النزاع المنصوص عليها في وثيقة السياسات إل  للبرمجة المراعية للنزاعالدنيا  الب  ا   تهدف معايير  (46)

 . (WFP/EB.2/2013/4-A/Rev.1األغذية العالمي في بناء السالم في األوضاع االنتقالية" ) 

عرض  (؛ نهج مؤسسي بشأن الوصول ) B/Rev.1-.1/2006/5WFP/EBالمساعدات اإلنسانية وأثر ذلك على برنامج األغذية العالمي" ) "مذكرة عن وصول  ( 47)

 (. (wfp.orgباوربوينت عبر اإلنترنت )

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000121609/download/
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000100276
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000100276
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   تكا ل الب ا   4-5

وستظل الحاجة إلى  ودمج البرامج عبر حافظته وشراكاته.  الحياة، وتغيير  األرواح إنقاذ بين الصوامع  هدم إلى الب  ا   يهدف -43

غير الحياة عن طريق بناء  تتيتم الحد من االحتياجات وما لم  إنقاذ األرواح في العديد من األماكن عنصرا أساسيا متكررا ما لم  

التغذية.  القدرة على الصمود ومعالجة األس الثالثي  تفعيل  على  ب  ا  ال  سيعملو باب الجذرية للجوع وسوء    من  هذا المحور 

  الضرورة"  عند  اإلنساني  والعمل  ممكنا  ذلك  كان  حيثما  والتنمية  دائما  للوقاية"   األولوية  يعطي  الذي  القائم على المبادئ  العمل  خالل

لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية   لدىمسترشدا في ذلك بمبادئ محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم  

  وإنمائية إنسانية أنشطة  تنفيذ حاالت الطوارئ  يباستخدام مهاراته وقدراته لالستجابة ف الب  ا    يلتزم و. في الميدان االقتصادي 

  همواحتياجات  والتغذية   ة من حيث األمن الغذائي الملحاحتياجات الناس  هذه الجهود    تلبيومكونة من طبقات. وس  ومتسلسلة  متكاملة

األال  قدرتهم  تعزيز و  األساسية، ا   الصمود  على  جلطويلة    االجتماعي  التماسك  إلى  والسعي  اإلجهاد   وعوامل  لصدماتأمام 

 لتعزيز  والحكومات  المتحدة   األمم  تبذلها   التي   نطاقا  األوسع  الجهود   في   الب  ا    يسهم  وبذلك، .  السالم   حالل إ  في  والمساهمات 

 . مالسال   وجهود واإلنمائية اإلنسانية  الجهود في  والتكامل  االتساق

 بال خاط   الوع   4-6

  دتساع   بالمخاطر   وواعية  متكاملة   برامج   نحو   الب  ا    يتحول  أن   اإلجهاد  وعوامل  الصدمات   من  بمزيد   يتسم   الذي   المشهد   يتطلب  -44

  اتخاذ  عملية  ترتكز و.  المتعددة  المخاطر   إلدارة   أقوى   ومؤسسات   ونظم   قدرة  بناء   على   واألسر المحلية    والمجتمعات   الحكومات 

  النزاعات   تلك الناشئة عن   )مثل  المعقدة   والمخاطر   المتعددة   المتزامنة   التهديدات   تحديد   على   المخاطر   على   القائمة   والبرمجة  القرار 

  عمليات   عن  الناشئة  المخاطر   عن  فضال ،  ب  ا  ال  نتائج  بتحقيق  الصلة   ذات   االقتصادية(  واألزمات  مناخ لا   يسببها  التي   والكوارث

  تخطيط  في  المخاطر   إدارة  ويدمج  المعقدة  والفرص  والمخاطر   لتهديدات ا ل تقييم  ةمنهجي  بصورة  الب  ا    وسيجري.  الب  ا  

 . ها عواقب من  والتخفيف المخاطر  لتقليل  وتنفيذها  استراتيجياته وبرامجه

 ا دلة  االستناد إلى  4-7

ه -45   المجتمعات   تنتجها  التي  المعرفة  وكذلك  والتقييم  والرصد  البحث   إلى  استنادا   ، الب  ا    أداء   من   المستفادة  والدروس  األدلة   ستوّج 

تركيز    . لب  ا  ل  البرامجية  النُهج   والشركاء،  والحكومات المحلية   أيضا  األدلة  تحقيقالب  ا    وستدعم  إي  على  جابية.  نتائج 

  التكنولوجيا  من  الب  ا    يستفيدس  والتزاما منه بتعزيز إدارة وتحليل البيانات وضمان االستخدام األمثل للبيانات في صنع القرار، 

  من  األدلة جمع  الب  ا    سيعزز و.  واألدلة  معرفةالقائمة على    منظمة  لكي يستمر في كونه  التي يمكن الوصول إليها  والبيانات

  القرارات   اتخاذ   وسييسر   ،ومعرفة  معلومات   إلى   واإلعاقة  والعمر   الجنس  حسب   المصنفة  القوية  البيانات   تحويل  خالل

  ،لديه الرصد   نظم سرعة الب  ا    سيزيدو. واإلنمائية  اإلنسانية  لالحتياجات  وجه أفضل  على  الستجابةا وسيعزز  ،االستراتيجية

  الطوارئ  حاالت  في  األدلةالقائمة على    اإلجراءات   جانب  إلىو .  تقريبا  فعلي لا   الوقت   في  البيانات   إتاحة  خالل   من  ذلك   في  بما

 . األجل طويل ال األثر   إظهار  إلى   الب  ا   سيهدف واألزمات،

 التنفي  والت كين  –  ا رواح وتغيي  الحياة إ قاذ  –  نجزات الب  ا   -5

الدوافع الرئيسية للجوع   -46 أيضا فرصا لتجديد العمل والتعلم. فهي توفر    –   دية والصدمات االقتصاوأزمة المناخ    النزاع   –تمثل 

 ، وتوليد األدلة. وتكوين شراكات جديدة، الب  ا  للبرمجة في نقاط دخول 

 على  الب  ا    سيتبع حائزا  بصفته  لعام  ،  للسالم  نوبل  نهج2020جائزة  الجهات    ا،  مع  والمبادئ،  النزاعات  يراعي 

د  ر خالل تعزيز التماسك االجتماعي، والتمكين من الوصول العادل إلى الموااألخرى لدعم تهيئة بيئة تمكينية للسالم من  

 . والخدمات األساسية، واتخاذ خطوات لتطوير حصائل السالم 

   في الخطط  ألزمة المناخ على تحسين فهم المخاطر المناخية، وتوسيع نطاق تدابير التكيف  في مواجهه  الب  ا    سيركز

 لتمويل المتعلق بالمناخ. وتسخير ا وتعميمها، االستراتيجية القطرية 
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   في شراكة لمعالجة الفقر من خالل بناء رأس المال البشري الب  ا    الصدمات االقتصادية، سيعمل  للتخفيف من حدة

 العيش مع تحفيز االقتصادات المحلية من خالل تدخالته.  وتحسين سبل

أوال   القطاعات  متعددة الو  الشركاء متعددةال برامج أن تلبي ال  اليوم نشهدها  التي  اإلجهاد  وعوامل  الصدمات  وتعقيد حجم  يتطلبو -47

  واستكماال.  لضعفل   الجذرية  األسباب  ومعالجة  الصمود،  على  ةالقدر   بناءل  مع اغتنام الفرص  العاجلة،  االحتياجات  وقبل كل شيء

  المناطق في  واإلنمائية  اإلنسانية ةلمساعدا  برمجة  ترتيبب  الب  ا     سيقوم   الشركاء، وأنشطة  الوطنية الحكومية الستراتيجياتل

  طويل ال  األثر  لتعظيم وترتيب عمله في تسلسل منطقي  األبعاد؛  متعددةال التحديات لمواجهة  البرامج  دمجو  ؛المستهدفة الجغرافية

 .  األجل

االستراتيجية   -48 إلى الحصائل  الوصول  التي تشكل كل مسار من مسارات  توى  على المسللب  ا    وستُحدد مجموعة األنشطة 

ري بناء على تقييم االحتياجات والتكامل بين مختلف الجهات الفاعلة، وسيتم توضيحها في الخطط االستراتيجية القطرية  القط

عليها التي   المفوضةأو  المجلس    يوافق  السلطة  يضطلع    . من خالل  نسبية    الب  ا   ولن  بميزة  فيها  يتمتع  التي  باألنشطة  إال 

 توسيع النطاق. وسيستخدم األدلة إرشاد قرارات 

 احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة ال اجلة  تحسن قدرة الناس على تلبية –  1الحصيلة  5-1

في االستجابة لحاالت الطوارئ، مع إعطاء األولوية للعمل  ه  قدرات  على   الحاد   تركيزه  الب  ا    سيواصل   العالم،   حالة   إلى   بالنظر  -49

القدرة وجعلها أكث معظم األزمات    صميم   في األغذية  الحصول على  ويدخل  ر كفاءة وفعالية.  الرامي إلى مواصلة تعزيز هذه 

تجعله رائدا بال منازع في تلبية االحتياجات الغذائية  بمكانة  ضوره التشغيلي  وسرعته وح  بفضل خبرتهالب  ا    يتمتع  اإلنسانية، و

ال يزال يتعين القيام بالكثير عندما يتعلق األمر  الملحة مع توفير أساس الدعم المقدم للجهود اإلنسانية األوسع نطاقا. ومع ذلك،  

تحسين   جميع  االستعداد بضمان  في  االحتياطية  للقدرة  الصارم  والنشر  واستباقية؛  قوية  إجراءات  واتخاذ  المبكر  واإلنذار   ،

باستجابات   الصلة  ذات  الطوارئ؛ وضمان نطاق الب  ا    المجاالت  لحاالت  العاملة  الطوارئ وتطوير قوته  وجودة    لحاالت 

 .  الشاملةيات  واألولواإلنسانية  ، بما في ذلك االلتزام بالمبادئ البرامجيعرضه 

ال ناسب:  -50 الوقت  التركيز بشكل متزايد على  االستجابة ف   االستباقي مواصلة االستثمار   يتطلب    ومنصات  أدوات   في  العمل 

تلبية احتياجاتهم الغذائية   على  الناس لمساعدة  المبكر  لعملاو  واالستعداد  بالتوقع  المبكر  اإلنذار  ، مما يربط المبكر   لإلنذار  مبتكرة

  المسبق  التخزين  من   الب  ا   في    بالمخاطر   الخاص االحترازي    التخطيط   نوسيمّك  .  والتغذوية واحتياجاتهم األساسية األخرى

  وإنشاءد الحماية الشخصية(  والمعدات )مثل وحدات التخزين المتنقلة ومعدات المستودعات وموا  الغذائية  غير   المواد و   لألغذية 

داخلية    نظم   إلطالق  الشركاء  مع  الب  ا    سينسقو  (48) . النقد  على   القائمة نظمالو   الموحدة   يةلالتشغي جراءاتاإلو   التنسيق آليات

  الوقت  ي ف  الفعالة  اإلنسانية  االستجابة  إتاحة  مع  وتخفيفها  اآلثار   لتوقع   المنظومة  نطاق  على نظم  و  المبكر   والعمل  الستعدادوطنية ل 

والتعاون مع منظمة األغذية والزراعة في    الوكاالت   بين  المشتركة  الدائمة  جنةلل ا. وسيتضمن ذلك تكثيف العمل مع  المناسب 

المبكر  اإلنذار  الغذائي.   مجال  المتكامل لمراحل األمن  زيادة مرونة والب  ا    وسيعمل    والتصنيف  سلسلة    سرعةأيضا على 

اآلخذة في الظهور واالستجابة لها بشكل أكثر كفاءة من خالل استعراض مرفق  وارئ اإلنسانية  لتوقع حاالت الطلديه  اإلمداد  

للسلع  الشاملة  نطاقه  اإلدارة  واعتماد وتوسيع  والتسليم؛  التوريد  عمليات  تخطيط  وتعزيز  االفتراضية  ؛  حلول  وال  المخزونات 

 الطلب.  عن العرض وة توفير صورة آنيَّبتكارية لسلسة اإلمداد؛ وتمكين اال

. واسترشادا  في حاالت الطوارئ من األوليات المؤسسية الب  ا    ضمان فعالية  يعد ال ناسبين:  ن خالل ا شخاص االستجابة  -51

بتنشيط ونشر الب  ا    سيقوم    (49) للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت،التابعة  األنشطة اإلنسانية  ببروتوكوالت توسيع نطاق  

تشغيلييموظف وموارد  وماليةن،  وإدارية  غضون    ة  طوارئ،    72في  حالة  أي  من  طريق  لغرض  با  للوفاء ساعة  توفير  عن 

 سرعة  الب  ا   سيزيدو كاملة من القدرات المطلوبة على أرض الواقع، بما في ذلك الكفاءات القيادية والبرامجية.المجموعة ال

 

 B/Rev.1)-EB.2/2017/4/(WFPللطوارئ من أجل تقديم استجابة فعالة" الب  ا   تعزيز استعداد  –"سياسة االستعداد للطوارئ   (48)

 . التفعيل الموسع على نطاق منظومة العمل اإلنساني: التعريف واإلجراءات . 1البروتوكول . 2018اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت.  (49)

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-agenda/iasc-protocol-1-humanitarian-system-wide-scale-activation-definition-and-procedures-2018


WFP/EB.2/2021/4-A/1 21 

  يضمن  مرفق  وهو  ،لب  ا   ا  في  المانحة الجهات تموله  ذيال  العاجلة تجابةاالس  حساب   من خالل   وكفاءتها   وفعاليتها   االستجابة

الوقائي. وسيعزز  لها   واالستجابة  الطوارئ  لحاالت   لالستعداد  الموارد   توافر  االستعداد والعمل  والتمكين من  قوته  الب  ا    ، 

سع السريع والوصول  التودعم ل الموظفين المدربين وذوي الخبرة من جميع المجاالت الوظيفية  إمكانية نشر  العاملة، مما يكفل  

مع المنظمات    اتفاقه الميداني القياسيوالترتيبات  الب  ا    . وتعد قدرات الشركاء عامال أساسيا وسيجدد  إلى الفئات األكثر ضعفا 

 يين والمحليين. لرات الشركاء الدولتيسير النشر السريع لقد غير الحكومية الشريكة المتعاونة

أن أفضل طريقة لتحقيق السرعة والنطاق واالستدامة هي من خالل الجهات   الب  ا  يدرك  ذإاالستجابة بالط  قة الصحيحة:  -52

سيسعى أيضا إلى دعم الحكومات وأول المستجيبين المحليين بشكل أفضل في جهودهم الرامية  فإنه  الفاعلة الوطنية والمحلية،  

الذين هم إلى تعزيز قدراتهم على توقع الصدمات واالستجابة لها والوصول إلى ا  في أشد الحاجة بشكل عاجل إلى    ألشخاص 

المساعدة والدعم بجودة عالية. ومن شأن تحقيق الوصول إلى السكان واستدامته أن يمّكن من تقديم المساعدة التي تنقذ األرواح  

  ترات ويوفر فرصاوالحفاظ على كرامة اإلنسان، باإلضافة إلى الحوار مع الجهات الفاعلة، وهو ما قد يسهم في الحد من التو

المجتمع  ، وال سيما على مستوى  وقبوله  لب  ا   افي  من السكان وما ينتج عن ذلك من ثقة    الب  ا  يمكن لقرب  ولحل النزاعات.  

وستكون حاالت الطوارئ  السالم المحلية.  حصائلتحقق  التي  ، أن يوفر فرصا لتدخالت األمن الغذائي وتقديم الخدمات المحلي 

لتنفيذ أنشطته بطريقة تلبي االحتياجات األساسية، وال تسبب أي ضرر، ويسهل على الجميع      للب  االرئيسية  هي نقاط الدخول  

 الوصول إليها، وتفضي إلى تعزيز اإلمكانيات والقدرة على الصمود. 

  ينشرها،والطرائق التي س، واختياره لألنشطة الرامية إلى تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية العاجلة الب  ا    وتسترشد جهود  -53

ن هم الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي أو المعرضون للخطر؟ لماذا  ة: م  مبالتقييمات التي تجيب على بعض األسئلة الحاس

أيضا باالستهداف الذي يحدد  الب  ا   أنشطة يعانون من انعدام األمن الغذائي أو الضعف؟ كم عددهم؟ أين يعيشون؟ وتسترشد 

تضررة واألفراد المتضررين إلى البرامج  ق أو التسجيل الذي يسمح بتوجيه األسر المواألفراد األشد احتياجا؛ وااللتحا األسر  

 ذات الصلة.  

الفقيرة   -54 األسر  الموارد، يجب على  ااألولوي   تحديد وفي مواجهة محدودية  بين  األساسية  ات  ، بما في ذلك  المتنافسةالحتياجات 

لة الصحية أو القدرة  ؛ ولكن في الوقت نفسه، يمكن أن يؤثر سوء الحا غذيةواأل ،والرسوم المدرسية  ،والرعاية الصحية ، اإليجار 

  للناسالمحدودة على الوصول إلى المياه النظيفة تأثيرا سلبيا على األمن الغذائي والتغذوي. ولذلك، فإن فهم االحتياجات األساسية  

خبرة . وبناء على سنوات من الاالحتياجات الغذائية والتغذوية العاجلة بفعاليةية  تلبومعالجتها مع الشركاء أمر بالغ األهمية في  

أي فهم مشترك  )  بشكل متزايد نهجا خاصا باالحتياجات األساسيةالب  ا  ،  والقيادة في تقييمات وتحليالت األمن الغذائي، يعتمد  

ل   هقائم على البيانات ومحور  المثال،  (لمواجهة الحرمانكاملة من االحتياجات،  المجموعة  لالناس  الب  ا    لتزم  ي. فعلى سبيل 

الالجئين  و لشؤون  المتحدة  األمم  الالجئينب مفوضية  من  للضعفاء  األساسية  االحتياجات  ودعم    ،اللجوءملتمسي  و  ، العائدين، 

 .  ، بما في ذلك النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والمشردين داخليا
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 ا شخاص ال تنقلون  : 3 اإلطار

  لجوء،   ملتمس   ماليين  4و  الجئ،  مليون  26  موطن  العالم   كان  ،2020  عام  فيو.  من التشرد اآلن  العالم  سكان  من  المائة  في  1  من  ثرأك  يعاني

  والعنف  النزاع   بسبب  قسرا   المشردين   األشخاص   عدد   تضاعف و   (50) .الخارج  في   مشرد   فنزويلي   ماليين   4  من   يقرب   وما   داخليا،  مشرد   مليون  55و

  منها الكثير ويواجه  –  التغذية   وسوء  الحاد   الجوع  من   تعاني   بلدان  في   المشردين  من   المائة  في  ثمانون  يعيش و.  الزمن  من  دعق  خالل  واالضطهاد 

ال.  أخرى   وكوارث  مناخية  مخاطر  ويواجه الالجئون قيودا    ،في المناطق الحضرية، ويطول أمدها في كثير من الحاالت  نزوح وتتزايد أزمات 

في كثير من    االحتياجات   االجتماعية. وفيما يتعلق بالمشردين داخليا والالجئين، تفوقضي والتوظيف والخدمات  خاصة في الوصول إلى األرا 

  باعتباره  لب  ا   ل  األهمية   بالغ   أمر  هذا و.  األولويات   لتحديد   صعبة  قرارات   اتخاذ  على   اإلنساني  المجتمع  يجبر   مما   المتاحة،  الموارد األحيان  

  من  يقرب   ماو .  المشردين   للسكان   اإلنسانية  المساعدة  تقدم  التي  الرئيسية  الفاعلة  الجهات  من بينلالجئين و ت الغذائية  مسؤوال عن تلبية االحتياجا

 . وندعائ  أو  اداخلي ون مشرد  أو  الجئون الب  ا   من   المستفيدين ثلث

  المشترك   المركز   الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم   ومفوضية   ب  ا   ال  أنشأ وقد  .  كاف   نحو  على   المشردين  لدعم  جوهريا  الشركاء  مع  التعاون  سيكونو

  الضعفاء،  الالجئين   احتياجات   لتلبية   مشتركة   حصائل  تحقيق  على   تعمل   التي   المبادرة،   جسد وت.  2020  عام   في   واالستهداف في البرامج  متياز  لال

.  الالجئين  مع   ب  ا   ال  لعمل   الزاوية   حجر   ظلتسو  ور محال   نهج   بشأن  الحالية   الممارسات   أفضل   والوصول إلى الخدمات المالية،   العمالة بما في ذلك  

  احتياجات  الموارد  أن تلبي  اإلمكان   قدر   يضمن  مما  ،التشرد  أزمات  في  اتوالشراك   التشغيلية بشأن المسائل    بصمته  تعزيز   الب  ا     سيواصلو

 . ضعفا   األكثر الفئات 

لى التحويالت الغذائية والنقدية التي تعيد الحصول  وتشتمل األنشطة البرامجية ذات الصلة بشكل خاص في حاالت الطوارئ ع -55

الغذاء؛   الصحية  وعلى  والمراكز  المدارس  التغذية وعالجه؛ واستخدام  للوقاية من سوء  الطوارئ  التغذية في حاالت  خدمات 

على استعادة  ل إشراك السكان المتضررين من الكوارث في أنشطة العمل التي تساعد يمكن أن يشكولبرامج التغذية المستهدفة. 

  يمكن أن توفر هذه التدخالت معا فرصاوالستجابة لحاالت الطوارئ.  األصول الرئيسية والبنية التحتية األساسية جزءا من ا

نفسه  الوقت  وفي  األساسية  االحتياجات  الجهود    لتلبية  لتحسالدعم  األجل  واألمن    حصائل ين  طويلة  والتعليم  التغذية والصحة 

 . نطاقا الغذائي األوسع 

  ،المدني   والمجتمع  ليةوالمح  الوطنية  السلطات   نشاط  يزداد  حيث   ،الطوارئ  لحاالت   ستجابات اال  على   المحلي   الطابع   إضفاء   يوفر و -56

  حاالتل  والمحلية  الوطنية  االستجابة  وتعزيز   التقنية  المشورة   وتقديم   ، ر بأك  تمكيني   بدور   لالضطالع  للب  ا    جديدة   سبال

البنك الدولي  و  ومن خالل العمل مع منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(  . الكوارث   مخاطر   إدارة  على   والقدرة   لطوارئا

على الحكومات  الب  ا    سيدعم  وغيرهما،   من حيث    حيثما القائمة،  جتماعية  االحماية  الظم  نُ   للبناء  االحتياجات  لتلبية  أمكن 

 .األغذية والتغذية واالحتياجات األساسية األخرى

األسو -57 العوامل  دور  من  أيضا  بنيان  الب  ا    اسية  من  بدءاالعمل  كجزء  نطاقا،  األوسع   الرئيسية   المجموعات  من  اإلنساني 

  أن  ( 51) األدلة  تظهر و.  لطوارئا   حاالت ل  االستجابة  خدمات  خالل  من  والوطنية   المحلية   الفاعلة   الجهات   تمكين  إلى   ووصوال 

  سيواصلو.  الطوارئ  حاالت  في  واالتصاالت   واللوجستيات  ائيغذ ال  األمن  قطاعات   في  القوي   القيادي  دوره  على   حافظ   الب  ا  

  مع  المستدامة،  التنمية  أهداف   تحقيق  في  الفعالية  من  بمزيد  التعاون  من  والعالمية  الوطنية  الفاعلة  الجهات  تمكين  الب  ا  

  سيشاركو.  المشتركة  الخدمات  في  أساسيين  مساهمين  تجعلهم   االحتياطيين  الشركاء  مع   امسبق  الموجودة   الترتيبات  بأن  رافاالعت

 . الطوارئ  لحاالت  االستجابة في التكنولوجية االبتكارات   لتعميم البحثية والمؤسسات  الخاص   القطاع مع  الب  ا  

الشركاء  لصالح  ، تقديم الخدمات في حاالت الطوارئ  لديه، من خالل االستفادة من نظم وشبكات سلسلة اإلمداد  الب  ا  وسيكفل   -58

لبرامج اإلنسانية وبرامج  من أجل االحكومات،  ها  أطراف ثالثة، بما فيإلى  أغذية مغذية مخصصة  ذية سائبة وغأوشراء وتسليم 

 

إعالن قرطاجنة، فإنهم لم يتقدموا بطلب للحصول على  في حين أنه من المحتمل أن يكون الفنزويليون المشردون في الخارج بحاجة إلى الحماية الدولية بموجب   (50)

 رون الجئين وال ملتمسي لجوء. اللجوء في البلدان المضيفة، وبالتالي ال يعتب

 تقييم الجيل األول من الخطط االستراتيجية القطرية )بنغالديش، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية(.  (51)
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تقديم الخدمات  الب  ا    شبكات األمان. وسيكيّف   وقابلة  بطريقة سريعة،  تنسيقه وقيادته واستراتيجيته ونماذج عمله لضمان 

 في المستقبل. والمناخ واألوضاع االقتصادية والصحية النزاعات ة بالمرتبطلمواجهة حاالت الطوارئ مستعدة و، توسيعلل

  الوصول  على   للحفاظ   ضرورية  الهندسة  تعتبر . ولذلك،  بالنزاع  المتأثرةو   النائية  المناطق   إلى   للوصول   أساسية  التحتية  البنية   وتُعد -59

، وتمكين التعافي السريع  والتغذوية  الغذائية  احتياجاتها  تلبيةفي    المحلية  المجتمعات   ودعم   ، العيش  سبل  وحماية   األرواح   وإنقاذ

  حاالت  في  آمنة ويمكن الوصول إليها  تحتية  بنيةوبالشراكة مع جهات أخرى،    ، عند الطلب،الب  ا    سيوفر و.  بعد الكوارث 

اللوجستية(  الطوارئ والقواعد    يةبنال  احتياجات  تدعم   أن  للهندسة  يمكن  كيف  على   التركيز   مع   ،)مثل المستودعات والجسور 

 . األخير   الشوطحتى  للتسليم التحتية

 ا رواح  إ قاذأثناء  تغيي  الحياة : 4 اإلطار

  خالل  من  الحياة   وتغيير   الطوارئ   حاالت   في   األرواح  إنقاذ   بين   االنقسام ويتالشى .  في حاالت الطوارئ  أثره   لتعظيم  رئيسية فرصة   الب  ا     أمام 

. ولذلك  الهيكلية  الضعف  ومواطن اإلجهاد  وعوامل المركبة  الصدمات   سياق في بشكل متزايد يةالجذر  األسباب ومعالجة  الصمود على  القدرة بناء

 . بالكامل دمجها إلى  ولكن   ،فحسبالبرامجي  لعرضه  المختلفة  العناصر   بين الجمع إلى  الب  ا    يسعى لن

تغييروتتعدد   نفسه.  األرواح  وإنقاذالحياة    فرص  الوقت  مراعالغذائ  المساعدةويساهم جعل    في  باستراتيجيات  ية  للتغذية واستكمالها    للتغييرية 

البشري.   الوطنية  أيضا عن   للب  ا   ويمكن  السلوكي في تنمية رأس المال  الطارئة من خالل نظم الحماية االجتماعية  المساعدة    طريق توجيه 

ئمة على النقد في حاالت الطوارئ االقتصادات  ت القاالتحويالعالوة على ذلك، تحفز   المستفيدين بشبكات األمان الدائمة.  وربط المؤسسات تعزيز  

ي البلدان  المحلية وتوفر حوافز للقطاع الخاص لتوصيل المناطق الريفية باإلنترنت وتزويدها بالخدمات. وعند تقديم التحويالت القائمة على النقد ف

إلى الحصول على   الب  ا   ار المواد الغذائية، سيسعى ضخم أسعاسية وت التي تعاني من انخفاض حاد في قيمة العمالت وارتفاع أسعار السلع األس

والشركاء رصد تخصيص   للب  ا   سعر صرف يعادل سعر الصرف السائد في السوق بحيث يحصل المستفيدون على تحويالتهم الكاملة ويمكن  

 واستخدام تلك التحويالت.  

 الصحة والت ليم ف   جال التغ  ة و الناس حصائل أفضل  تحقيق –  2الحصيلة  5-2

ال يكفي العمل اإلنساني وحده للوصول إلى هدف القضاء على الجوع. وستستمر الصدمات وعوامل اإلجهاد في توليد حاجة   -60

الهيكلية.   لم تُعالج أيضا مواطن الضعف    عن  يتخلف  أحد   ترك   عدم  يتطلب وملحة ومزيد من الجوع الشديد وسوء التغذية ما 

  الميداني  الحضور   يقدمو.  تنوع قدراته، وأن يعمل مع شركائه إلنقاذ األرواح وتغيير الحياة    الب  ا أن يستغل    اأيض   الركب 

واألزمات الممتدة في كثير من   وصعبة،  متفاوتة  حاالت  في  المحتاجين   لألشخاص  المساعدة   تقديم  في  وتاريخه  لب  ا   ل العالمي 

الخدمات المصممة لمعالجة األسباب الفورية  نطاق  ل توسيع  ومن خال .المزمن الجوع مشاكل  لمعالجة افريد  ا منظور   األحيان،

في بناء رأس المال  الب  ا    سوء التغذية، وتوفير الوجبات المدرسية المغذية وتعزيز الحماية االجتماعية، يساهم  واألساسية ل

 البشري ومعالجة مواطن الضعف الهيكلية. 

النمو وتطور الدماغ.  الثاني فترة فريدة تُرسى فيها أسس الصحة المثلى و  شكل األيام األلف األولى من الحمل وحتى مولد الطفلوت -61

ويمثل الدعم خالل األيام األلف األولى قيمة استثنائية للمال في تجنب سوء التغذية وآثاره على المدى الطويل. ولذلك، سيعطي  

األولويالب  ا     لوشركاؤه  معالجةتدخالت  لة  في  والت  الفعالة  الهزال  من  ال الحد  المغذيات  ونقص  الحوامل  لدى  دقيقة  قزم 

استخدام   التدخالت  وتتضمن هذه  واألطفال.  والرضع  نطاق  والمرضعات  لوتوسيع  بالمغذيات  الغنية  احتياجات  األغذية  تلبية 

والمراهقات واألطفال وذوي اإلعاقة  ا والن  – وتوفير خدمات أوسع نطاقا  لنساء  للتغذية  الحماية االجتماعية المراعية  ظم  مثل 

الب  ا    . وسيعالج  على وجه الخصوص األسباب األساسية لسوء التغذيةلمعالجة    – الغذائية األكثر صحة والمستدامة والمنصفة  

لألشخاص   الخاصة  االحتياجات  والسل  أيضا  البشرية  المناعة  نقص  بفيروس  والمتأثرين  االقتصادي    واألثر المصابين 

 واالجتماعي.  
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؛ وتشير األدلة العالمية المتزايدة إلى أن تغذية  فال إلى سن المدرسةتغذية الجيدة عند وصول األطوال تتوقف الصحة الجيدة وال -62

المال البشري وقدرة  يوم كاملة، كجزء من نه  8 000األطفال تتطلب استثمارات تمتد   ج دورة الحياة الذي يدعم تنمية رأس 

  الذي  والتقدم  المدرسية  الصحة  وبرامج  المدرسية  للتغذية تحويليةلا اآلثار   على   الكثيرة األدلة  تبرز و  (52) . المجتمع على الصمود

  التعليم  نظم  تحسين  في  ستساعد   المتكاملة  المدرسية  التغذية  برامج   أن  الماضية  العشر   السنوات  مدى  على  الحكومات   أحرزته

  الطفل  صحة  وتقوية   اة األخرى،وأوجه انعدام المساو   الجنسين  بين  المساواة   عدم   معالجةو  ، والتعلم ودعم التعافي من الجائحة

   (53) .الغذائي   النظامتحول في  والدفع في الوقت نفسه نحو إحداث وتغذيته

لضمان أن جميع األطفال الجياع يحصلون على وجبات مدرسية مغذية   المستوى العالمي بدور قيادي على الب  ا   وسيضطلع  -63

وتغذوية صحية  خدمات  بها  يرتبط  ذلك  وما  الرئ  باعتبار  لتغيير جهده  للخطر    يسي  المعرضين  األطفال  من  الماليين  حياة 

عاما في دعم البلدان ببرامج الوجبات المدرسية،   60دار  ، من خالل االستفادة من خبرته على مالب  ا  وسيعمل  (54) وأسرهم. 

القيادة الفكرية والعمل    العالمية واإلقليمية، وحشد الشراكات والدعوة، وتوفير   الخطط في  المدرسيتين  لصحة والتغذية  ا على وضع  

توسيع نطاق وصولها إلى    برامج الوجبات المدرسية المملوكة وطنيا، بما في ذلك من خاللءة  مع البلدان لتحسين جودة وكفا

برامج التغذية المدرسية المصممة جيدا    والشركاء  الب  ا  الفئات األكثر ضعفا. وفي البلدان التي تحتاج إلى دعم تشغيلي، سينفذ  

للتغذية لألطفال والمراهقين من أجوال فيها والمساعدة على معالجة العبء  ستبقائهم  إلى المدارس وا  همل دعم حضور مراعية 

، حيثما أمكن، الحصول على  الب  ا  وسيعزز  نقص التغذية، وفرط التغذية ونقص المغذيات الدقيقة.    – الثالثي لسوء التغذية  

 ما في ذلك من صغار المزارعين. الوجبات المدرسية من اإلنتاج المحلي، ب

الصلة، سيعم -64 ذات  والقدرات  الواليات  إلى  واليونيسف    الب  ا  ل  واستنادا  والزراعة  األغذية  منظمة  مع  تعميق عمله  على 

وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية بشأن تقديم برامج الصحة المدرسية والتغذية  

قيف الغذائي ونقص المياه والصرف الصحي  التثو ، العدوى الطفيلية  جملة أمور ليم المتكاملة، والتي يمكن أن تعالج، من بين  والتع

قدرته على دعم البلدان من خالل  الب  ا    وسيعزز  .  البنات المناسبين. وسيشمل ذلك أيضا تدابير خاصة لتعزيز ودعم تعليم  

، الذي سيوفر أدلة على  االستوائي، بقيادة كلية لندن للصحة والطب  والتغذية المدرسيتينحة  الصث  ونُهج جديدة من قبيل اتحاد بح

قيمة االستثمارات المحلية وأفضل الممارسات العالمية. وستعمل فرقة العمل المعنية بالتمويل، والتي تقودها لجنة التعليم، على  

 األساليب المبتكرة لتوفير تمويل محلي مستدام للبرامج.  

 

(52)  Investment in child and Bundy, D.A.P., de Silva, N., Horton, S., Jamison, D.T., Schultz, L. and Patton, G.C., 2017. 

adolescent health and development: key messages from Disease Control Priorities, 3rd Edition. In: The Lancet, Vol. 391,    متاح(

 على اإلنترنت(. 

 . حالة التغذية المدرسية في جميع أنحاء العالم. 2020.  الب  ا   (53)

 . (2030- 2020بشأن التغذية المدرسية )الب  ا   استراتيجية  – فرصة لكل طفل من أطفال المدارس . 2020.  الب  ا   (54)

https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)32417-0.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)32417-0.pdf
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000124412/download/?_ga=2.116050374.1147974050.1634503157-1741358125.1634503157
https://www.wfp.org/publications/chance-every-schoolchild-wfp-school-feeding-strategy-2020-2030
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 تحالف الوجبات ال درسية  حشد الدعم   : 5 طارإلا

سيعزز هذا التحالف اعتماد  و. 2021في قمة النظم الغذائية لألمم المتحدة لعام  المدرسية جبات للو العالمي  التحالف شريكا   45بلدا و 53طلق نحو أ

وسيدعم   (55) .2030وتعليم جيد بحلول عام  جيدة    برامج وجبات مدرسية وطنية مستدامة مخصصة لضمان تمتع جميع األطفال بتغذية جيدة وصحة 

 . من خالل زيادة القدرات في مقره في روما، والذي سيعمل كهيئة تنسيق للتحالف  تنظيم وإدارة المبادرة التي تقودها الحكومات بشكل عام    الب  ا   

  الرئيسية االختناقات  معالجةني تجاه هذا التحالف، ووطاللتعزيز االلتزام  والشركاء الحكومات مع الب  ا    سيعمل ،الطموح  الهدف هذا ولتحقيق

  أجل   من  العالمية   شراكةال  مع  الشراكات   تجديد خالل منو (56) .عليه المؤسسي الطابع   ضفاءالعمل إل و العالمي  الدعم نطاق توسيع التي تحول دون 

  في  لبرامج الوجبات المدرسية  األولوية إعطاء  ب  ا   ال  سيضمن ،(اليونسكوومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )   ،واليونيسف  ،التعليم

على    الدولي والبنك  العالمية  الصحة ومنظمة  الزراعية  للتنمية  الدولي  والصندوق  والزراعة   األغذية منظمة مع  الشراكات  وستعمل.  التعليم  قطاع

  الالجئين  لشؤون   المتحدة  ألمما   مفوضية  مع  ب  ا   ال  سيعملو.  حةلص وا  االجتماعية  والحماية  والتغذية  الزراعة  قطاعات  بين  الروابطتمتين  تعزيز  

  سيسعى  ، األفريقي االتحاد   مثل  اإلقليمية  الكيانات  مع العمل  خالل  منو . اإلنسانية السياقات  في  عمله  لتعزيز   "ينتظر أن  يمكن  ال  التعليم صندوق "و

 . كأولويات   واإلقليمية الوطنية نمية الت  خطط في بقوة امة الوجبات المدرسية الوطنية المستدإلى ضمان ترسيخ برامج  الب  ا   

يعتزم   -65 شراكات،  في  العمل  خالل  لالب  ا    ومن  الالزمة  الخطوات  على    .المغذية  األطعمة  لى ع  صولحال  تحسينالتركيز 

  سالمة  رسات ومما  الصحية،  الغذائية  الخيارات   ودعم   الطلب،  لتلبية  والسلوكي   االجتماعي  التغيير   برمجة  دمج وسيتضمن ذلك  

أنماط اإلنفاق لتحديد سلوكيات المستهلكين التي ينبغي تعزيزها  الب  ا    فعلى سبيل المثال، سيحلل    .الصحية والنظافة  األغذية

  المرحلة  في   وسيساهم   لتغذية، با  المعنية   المتحدة  األمم   شبكة  في   النشطة  عضويته  الب  ا    سيواصلو  . الصحيةاألطعمة  لمصلحة  

الوقاية من هزال األطفال وعالجه. التغذية  تعزيز   حركة  من  الثالثة اليونيسف وغيرها لتوسيع نطاق    ، وسيعمل عن كثب مع 

  أوجه  على  التركيز   مع   ، التغذية  إدماج   لمناصرة  والخاص   العام   القطاعين  مع   قوية  وتحالفات   شراكات أيضا    الب  ا    قيمسيُ و

 . ضعفا  األكثر   للفئات  مغذيةال غذية األعلى  الطلب و التكاليف،   تحمل على والقدرة  ،والوصول اإلنتاج،  تعزز  التي  التآزر 

لمعالجة مواطن الضعف والمساهمة في تطوير رأس المال البشري من   ليعمل كأداة حافزةبرامجه  من  أيضا  الب  ا      وسيستفيد -66

ساعدة  مع الشركاء لدمج المفي المناطق الحضرية  الب  ا    خالل تزويد الناس بالمهارات والمعرفة. فعلى سبيل المثال، سيعمل  

و األمية من أجل تمكين الشباب من  األعمال الحرة، ودعم األقران والحصول على التمويل ومحعلى الغذائية والنقدية بالتدريب 

، عند تقديم التحويالت النقدية،  الب  ا   تطوير المهارات التقنية والمهنية والبحث عن سبل العيش. وعالوة على ذلك، سيعمل  

  مالية، بما في ذلك مهارات اإلدارة العددية والاألشخاص بالقدرات الرقمية والمالية الشركاء للمساعدة على ضمان أن يتمتعمع 

وتُظهر  ان.  كويدعم الخدمات الرقمية المتاحة في كل م  الب  ا  وسيستخدم  لى أموالهم واستخدامها.  إ صول  الالزمة للو   األساسية

  يع مصممة لتزويد الناس )خاصة النساء واألشخاص ذوة يكون أعلى عندما تكون برامج التوزياألدلة أن أثر البرمجة النقدي

 (57) اإلعاقة( بحساباتهم المالية الذاتية.

في معالجة الضعف والفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وانعدام المساواة من خالل  الب  ا    وفي الوقت نفسه، سيسهم   -67

تلبية احتياجاتهم  توزيع الموارد التي تساعد األشخاص على  إعادة  الريفية والحضرية و  البيئاتجتماعية في  دعم برامج الحماية اال

 

المدرسية.   (55) الوجبات  ا.  2021تحالف  تحالف  بشأن  مفاهيم  مكان مذكرة  كل  في  لألطفال  وصحية  مغذية  حياة  المدرسية.  .  لوجبات 

https://foodsystems.community/school-meals-coalition-nutrition-health-and-education-for-every-child/ . 

يات المستمدة من تقييم استراتيجي لمساهمة أنشطة التغذية المدرسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يقودها  إن األولويات االستراتيجية جزء من التوص  (56)

 .  الب  ا   مكتب التقييم في 

(57)  Women’s tes Foundation. 2019. ; GaInclusive Humanitarian Cash Assistance Programming CycleCBM Global. 2021. 

Digital Financial Inclusion in Africa: Report prepared at the request of the G7 French Presidency; GIZ. 2021. Women’s 

Financial Inclusion Toolkit: Paving the way for women's economic empowerment; S. Prina. 2015. Banking the poor via savings 

accounts: Evidence from a field experiment, Journal of Development Economics, 115(C); Somville and Vandewalle. 2018. 

Saving by Default: Evidence from a Field Experiment in Rural India, American Economic Journal: Applied Economics, 10(3); 

Suri and Jack. 2016. The long-run poverty and gender impacts of mobile money., Science 354(6317) . 

https://foodsystems.community/school-meals-coalition-nutrition-health-and-education-for-every-child/
https://docs.gatesfoundation.org/Documents/WomensDigitalFinancialInclusioninAfrica_English.pdf
https://docs.gatesfoundation.org/Documents/WomensDigitalFinancialInclusioninAfrica_English.pdf
https://www.giz.de/expertise/downloads/2021%20giz%20womens%20financial%20inclusion%20toolkit.pdf
https://www.giz.de/expertise/downloads/2021%20giz%20womens%20financial%20inclusion%20toolkit.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387815000061
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387815000061
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/app.20160547
https://science.sciencemag.org/content/354/6317/1288.full
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إلى خبرته الميدانية والتشغيلية القوية، وقدراته التحليلية ومعرفته باألمن الغذائي والتغذية الستكمال    الب  ا   وسيستند  األساسية.  

الدولي فيما  األطفال واألسر والخدمات األساسية وقدرة البنك  فيما يتعلق ببرة اليونيسف  عمل الحكومات وشركائه، بما في ذلك خ

 . يتعلق بإصالح نظم الحماية االجتماعية على نطاق أوسع ووضع السياسات

 ال ق    ال ال   الط  ق إلى الش ول  : 6 اإلطار

  العقد  في  اكثير  الجنسين  بين  الرقمية  الفجوة  تتغير  لمعلى ذلك،  وة  عالو  الرسمية.  المالية   الخدمات  من  العالم  حول  شخص  مليار  1.7  ال يستفيد

  ب  ا   ال  يؤمنو  (58) .الرجال   من  المائة   في  72  بنسبة  مقارنة   متنقالنقديا    ا أو حساب  ا مصرفي  ا حساب  النساء   من  المائة   في  65  ال يمتلك سوى  الماضي: 

  بالقدرات  األفراد  يتمتع  أن  وينبغي.  للجميع  التكلفة  الميسورة  الرقمية   المالية  دماتلخوا  المنتجات  نطاق  يوسع  الذي   الشامل  المالي  اإليكولوجي  بالنظام

  وتقديم  شبكاته  نطاق   لتوسيع   المناسبة   السوق   حوافز   الخاص   القطاع   لدى  يكون   أن  ويتعين .  مستنيرة  مالية  قرارات   التخاذ   الالزمة  والرقمية   المالية 

  الشمول  واستراتيجيات  وسياسات  الوطنية  التنظيمية   البيئات   تكون  أن   ينبغي  وبالمثل،.  الحماية   ييرعاوم   العمالء   حقوق  على  الحفاظ   مع  مبتكرة،   حلول

 . للجميع  الرقمي المالي   الشمول عزز مما ي   ،للجميع  شاملة المالي

  الحسابات  إلى   مرة   ألول   الوصول   ر لتوفي  الموجهة لتلبية االحتياجات الغذائية واالحتياجات األساسية األخرى   النقدية   التحويالت  أيضا استخدام   يمكن و

  حساباتهن  في   الرقمي  النقد  على   النساء   حصول إلى ضمان  جاهدا   الب  ا     وسيسعى .  الرقمي   المالي  للشمول   أساسي   أمر  وهو   المالية،   والخدمات 

على   بأمان   الحسابات   تلك   استخدام   ويمكنهن   الخاصة،  يناسب    ا خصيص  ممة صم ال و   التكلفة  ميسورة ال  خرى األ  مالية ال   خدماتال  والحصول  بما 

  لسد  القائمة على النقد  التحويالت  من  سيُستفاد  ،للنساء  المتاحة   الفرص  نطاق  لتوسيع  برامج   لتصميم  الشركاء  مع  العملومن خالل  .  احتياجاتهن 

التنمية  ذائي وتحقيق هدف ، وهو أمر أساسي لتحسين األمن الغللنساء االقتصادي  التمكين  وتعزيز   الرقمي  المالي  الشمول   في   الجنسين  بين  الفجوة 

 .  2المستدامة 
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وهو ما    يمهدان الطريق لتحسين سبل العيش.  أمران  األخرى  الهيكلية  مواطن الضعف  ومعالجة  البشري  المال  رأس  بناء  إن -68

  اإلجهاد وعوامل الصدمات أزمة المناخ العالمية وغيرها من   اتسببه التي   المتتالية المخاطر  من  سيعمل بدوره على حماية الناس

 متزايد  بشكل وتتعرض سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة. من خالل فتح مسار للحلول المستدامة للجوع وسوء التغذية  –

  ظاهرة التغذية وسوء لغذائيا األمن وانعدام  الفقر   يُعد نفسه،  الوقت  في و.  بالمناخ   والمتعلقة  والبيئية  االقتصادية  اإلجهاد لعوامل

بشكل    العمل  خالل  منو. الكفاف   على   للحصول  الرسمي غير   القطاع  على   الناس  من   الكثير  يعتمد   حيث  ، بشكل متزايد  حضرية

 سبل   وتكييف  تحسين  في   والمتكاملة  بالمخاطر   الواعية ب  ا  ال  برامج   همستس  ،والشركاء اآلخرين النظراء الوطنيين  مع   وثيق

 . والحضرية ةفي المناطق الريفي اضعف  األكثر  الفئات  عيش

األصول  وتعزيز  إنشاء  و بدعم المجتمعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في حماية واستعادةوشركاؤه   الب  ا  وسيقوم   -69

الضعف أمام    ول األص  هذه  تقلليمكن أن  و  .تهم الغذائي وتغذي  همأمنالرئيسية والبنية التحتية األساسية التي تدعم سبل عيشهم و 

  األراضي؛  تأهيل   إعادة   المثال من خالل   سبيل  على ،  بشكل أفضل  للكوارث   السلبية  اآلثار   تحمل  على   الناس   وتساعد  المناخ  أخطار 

  أن   األدلة  أظهرت  وقد  .األمطار   مياه  تصريف  قنواتو  الفيضانات   من  الحماية  جدرانو  للري؛  التحتية  والبنية  المياه  تخزينو

الشمولية   االبرامج  إلنشاء  واألسريةوالمنصفة  المجتمعية    المرأة،  وتمكين  الجنسين  بين  المساواة   في  تسهم   أن   يمكن  ألصول 

بنات  وال لنساء ا وتكتسي هذه النتائج أهمية بالغة بالنظر إلى أن  لجميع األشخاص المتضررين.  والتغذية  األطعمة   وتحمي وتحسن

بإنشاء    متعلقة الالب  ا    حصائل برامج    تستندو  بالمخاطر المتتالية.   تتأثر بشكل غير متناسب  األخرى  لمجموعات المتنوعةاو

  والعمل  والحكومات،  المحلية  والمجتمعات  المدني  المجتمع  مع  منهجية  ومشاركة  قوية  شراكات  إلى  األصول المجتمعية واألسرية

 ات المحلية ونفس األسر على مدار سنوات. المجتمع  نفس في

 

 [. النسخة العربية. ] لية: قياس مستوى الشمول المالي وثورة التكنولوجيا الما 2017قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي . 2017البنك الدولي.  ( 58)

https://globalfindex.worldbank.org/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29510/211259ovAR.pdf?sequence=9&isAllowed=y
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تلك  وبدون . النظيفة الشرب مياه   إلى الوصول  إمكانية   لديها  المتأثرةالمحلية  المجتمعات   كانت إذا   ما على  وتغذوية غذائية تدخالت أي  يعتمد نجاح 

  صول وبال  تدخالته  استكمال  لضمان  الشركاء  مع  العمل  الب  ا     سيواصل   لذلك،و.  األمثل  المستوى  دون  الب  ا     تدخالت  تكون  قد  ،اإلمكانية

 . النظيفة وقد ينخرط بشكل مباشر في حفر اآلبار في الحاالت التي ال يستطيع اآلخرون القيام بذلك  المياه  لىإ  المنتظم

. ومن خالل  في األمن الغذائي الب  ا   التي يساهم من خاللها األساسية الوسائل لتربة والمياه، إلى جانب حصاد المياه، أحد ويشكل الحفاظ على ا

المجتمعية  إنشاء   للتوسع تُجمع مع  للمياه   التحتية   لبنيةل  المجتمعية  المشروعات   فإن واألسرية،  األصول    المياه  لتجميع  التكميلية   تدخالتال  القابلة 

المحلية والمجتمع  لألسر  المياه  وصول  لزيادة  و  ات  الحيوانية،  الثروة  وإنتاج  المتنوع  الزراعي    واالستخدام  ،للشباب  العمل  فرص   خلقلإلنتاج 

  مجتمعية   منافع  توفر   التي  –  الرملية   والسدود  والسدود الصغيرة  التحويلية  السدود  مثل  –   اتعقيد  واألكثر  األكبر   التحتية  البنى  إدراجكما أن  .  المنزلي

   مم المتحدة.مع المنظمات غير الحكومية، وشركاء األ  المثال سبيل على التكميلية،  البرمجة خالل  من  للشراكات   األنسب  هي األجل  طويلة  واسعة 

 المزارعين  عيش سبل تحسين على الب  ا   سيساعد الصغيرة،  الحيازات  ألصحاب الزراعية  األسواق دعم   أنشطة خالل منو -70

، وإنشاء روابط أقوى بينها  المغذيةو  المتنوعة  األغذية وتوفير  اإلنتاج  زيادة   من   تمكينهم  خالل   من   الصغيرة الحيازات   أصحاب 

  مجال  في  بصمته  من  االستفادة  خالل  منو.  لموردين ومقدمي الخدمات المالية من القطاع الخاص واالمشترين المحليين  وبين  

عن    الصغيرة، الحيازات  أصحاب  والرجال  النساء  من  للمهمشين  ومجزية  وعادلة  مضمونة  اسوق    الب  ا  سيوفر   المشتريات،

  النظيفة  والطاقة إنشاء األصول المجتمعية واألسرية ىل إ  باإلضافة و. التجميععمليات   ودعمبها  لتنبؤ يمكن ا رسمية عقود  طريق

 الصغيرة   الحيازات  أصحاب  ا أيض  سيساعد دعم األسواق الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة  المناخ،   مخاطر   إدارة  وتدخالت

المحلية،    بالمنتجات   وعالوة على ذلك، من خالل التغذية المدرسية  . الصمود   على  القدرة   وتعزيز   المناخ   أزمة   أثر   مع   التكيف   على

والتعبئة،  التجهيز في خلق فرص عمل في خدمات  الب  ا    سيسهم   المدارس من    (59) والمطاعم  أطفال  خالل  بينما سيستفيد 

  (60) وجبات مغذية محلية وطازجة ومتنوعة.   استهالك

وزيادة الوصول إلى الخدمات   ات من حماية المجتمعات المعرضة للخطر من خالل التمويل القائم على التنبؤالب  ا   وسيمّكن  -71

المالية وحلول التأمين المتناهي الصغر. وبناء على إنجازاته مع شركاء مثل وكالة القدرة األفريقية لمواجهة المخاطر، سيسهم  

ات  مدفي تعزيز نظم تمويل المخاطر الوطنية واإلقليمية. وسيستفيد من عملياته الميدانية العميقة وسيعمل مع مقدمي الخ الب  ا    

إدارة   القروية من أجل  استكشاف نظم المدخرات  المتناهي الصغر، مع  التأمين  المالية وحلول  الخدمات  لزيادة الوصول إلى 

تتسم بالكفاءة، سيستثمر  التي كوارث  التصدي لل. وإليجاد المزيج األمثل من األدوات وإنشاء نظم تمويل بشكل أفضلالصدمات 

وتحسين التكلفة. وتساعد برامج التكيف مع    األثر اتخاذ اإلجراءات في وقت مبكر من حيث   ةيأدلة على أهم توليد في  الب  ا    

ته، من خالل أنشطة تشجع  اعلى بناء قدرة النظام الغذائي بأكمله على الصمود أمام أزمات المناخ وتقلبالب  ا    تغير المناخ في  

والحد من خسائر ما بعد    ،والحراجة الزراعية  ،اعة البينيةلزر وا   ، وتغيير المحاصيل  ، على استخدام األصناف المقاومة للجفاف 

، فضال عن تزويد أصحاب الحيازات الصغيرة بسبل الوصول إلى المعلومات المناخية التخاذ  التجهيز وتحسين طرق  ، الحصاد

 قرارات مستنيرة.  

تعزيز التعاون مع الوكاالت التي  ب يبدأ ذلك سو. شراكاته التشغيلية وأوجه التآزر داخل منظومة األمم المتحدة الب  ا  سيوسع و -72

الغذائي  وصوللتحسين  تتخذ من روما مقرا لها   البنى التحتية و   إلى األصول الريفية والسيطرة عليها،   المحرومين من األمن 

مذكرة تفاهم    هناكو   .شموليةقدرة على الصمود و  والخدمات المالية، واالستفادة من نُهج سالسل القيمة من أجل نظم غذائية أكثر 

لدعم    2تُلزم الوكاالت الثالث بالعمل على تحقيق الحصائل الجماعية لهدف التنمية المستدامة    2018ُوقعت في يونيو/حزيران  

 

، ومنظمة األغذية والزراعة، والصندوق  الب  ا  على الرغم من أن الفوائد االقتصادية للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية مفهومة )انظر على سبيل المثال    (59)

إطار موارد التغذية المدرسية  .  2018مو األطفال  مية أفريقيا، والمؤسسة العالمية لتغذية الطفل، والشراكة من أجل نالدولي للتنمية الريفية، والشراكة الجديدة من أجل تن

المحلية أن يتيح الفرصة للعمل   ألنشطة االقتصادية على طول سلسل قيمة التغذية المدرسية بالمنتجات. وثيقة تقنية(. من شأن تحسين فهم فرص ا بالمنتجات المحلية

 بأجر. 

.  ( wfp.orgيش القادرة على الصمود. برنامج الغذاء العالمي )الغذائية مقابل إنشاء األصول من أجل القضاء على الجوع وسبل الع  دليل المساعدة.  2016.  الب  ا    (60)

 واعدة أيضا. ار السن، تبدو إن إمكانات إنشاء األصول المجتمعية واألسرية للحد من انعدام المساواة التي تعاني منها الفئات األخرى، مثل األشخاص ذوي اإلعاقة وكب

https://www.wfp.org/publications/home-grown-school-feeding-resource-framework
https://www.wfp.org/publications/home-grown-school-feeding-resource-framework
https://www.wfp.org/publications/2016-food-assistance-assets-ffa-zero-hunger-and-resilient-livelihoods-manual
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تعاونه مع اليونيسف، مع التركيز على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة    أيضا  الب  ا  وسيوسع    األولويات الوطنية. 

ومع هيئة األمم المتحدة للمرأة لتعزيز المساواة    منظمة الصحة العالمية بشأن دعم التدخالت الصحية،  معو  م،والتغذية والتعلي

برامج  الب  ا    الجنسين والتعجيل بتمكين المرأة. ومن خالل مواصلة مشاركته النشطة في آلية األمم المتحدة للمياه، سيكمل    بين

المياه. خريء اآلوسياسات منظمة األغذية والزراعة والشركا إدارة مستجمعات  تعاونه مع برنامج    الب  ا   وسيواصل    ن في 

  األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للتصدي آلثار أزمة المناخ على المجتمعات

 الضعيفة.   المحلية

 الص ود القدرة على بناء  ه   تكا ل بشأن  : 8اإلطار 

اء قدرة األفراد والمؤسسات والنظم على الصمود من خالل أي نشاط منفرد. والصمود هو نتيجة لبرامج متكاملة متعددة القطاعات تبني  كن بنال يم

بناء  في    الب  ا   وسيحدد السياق وقدرة الحكومات وأنواع الصدمات وعوامل اإلجهاد نقاط دخول  وتعالج مواطن الضعف.    القدرة على الصمود 

 على الصمود. القدرة 

من خالل إنشاء األصول    وشركاؤه حزم أنشطة لتلبية االحتياجات الغذائية واألساسية مع بناء سبل العيش   الب  ا   ، سيقدم  مثال  في السياقات الريفية ف

خدم  مشردين، سيستمع السكان ال وزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة وأنشطة إدارة المخاطر. وفي السياقات الحضرية أو   المجتمعية واألسرية،

كنقطة دخول لبناء رأس المال البشري وتعزيز سبل    إنشاء المهارات وسبل العيش األسرية والفردية )الغذاء مقابل التدريب(  وشركاؤه  الب  ا   

قدرة األفراد    بناء هم في  خالله أن يس  من للب  ا    يمكن    برامج الحماية االجتماعية الوطنية نهجا رئيسيا آخر   في تعزيز العيش. ويُعد دعم الحكومات  

نهج النظم الغذائية  مع الشركاء لتوسيع نطاق البرمجة المتكاملة المتعددة القطاعات وتبني على نحو متزايد   الب  ا    ويعمل . واألسر على الصمود 

  ظروفومراعاة سوء التغذية، من ب، والوقاية  . وتتقاطع معالجة عدم المساواة، وتمكين المرأة، وخلق فرص عمل للشبااء القدرة على الصمودلبن

 المتعلقة بالقدرة على الصمود.  الب  ا   ، والمساهمة في إحالل السالم، مع برمجة النزاع

البرمجة المتكاملة المتعلقة بالقدرة على الصمود على مستوى األفراد واألسر والمجتمعات المحلية والمؤسسات والنظم.    حصائل ويمكن مالحظة  

وقياس  لوضع واختبار بروتوكول وأدوات لرصد القدرة على الصمود،  والشركاء التشغيليين  مع الجامعات ومعاهد البحوث  كات  شرا  الب  ا   ويقيم  

درة على الصمود. وبالنظر إلى الحاجة الُملحة بشكل متزايد إلى بناء قدرة المجموعات الضعيفة على الصمود، ستسهم األدلة  حصائل برامج بناء الق

 . المستوى العالميعلم واالبتكار على  المتولدة في الت
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إلى  الب  ا    ويسعى    .أيضا بكيفية القيام بذلك  فحسب، بل يتعلق  الب  ا  تغيير الحياة على ما يفعله  و  إنقاذ األرواح  ال يقتصر  -73

  الب  ا  وسيهدف    والمحلية والعمل من خالل النظم.درات الوطنية  إلى تعزيز القالخاصة  االنتقال من التركيز على تنفيذ برامجه  

االستجابة على نحو أكثر فعالية لحاالت الطوارئ في المستقبل. ويوفر  ها من  تمّكنإلى تلبية االحتياجات بطريقة تعزز النظم و

واالستدامة واألثر  النطاق  لتوسيع  فرصا  الوطنية  والنظم  القدرات  من    علىلمساعدة  وا  ،تعزيز  المتزايد  العدد  إلى  الوصول 

  للب  ا  كما أنه يوفر فرصا  .  الصحية  طعمة األتكلفة  األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي وغير القادرين على تحمل  

التشغيلي    الب  ا  وللمساعدة في ضمان أال يتخلف أحد عن الركب، سيعزز  .  إلنهاء استجاباته للصدمات المتكررة حضوره 

التقوشر  ومهاراته  لتعزيز اكاته  ل  نية  الوطنية  الطوارئالنظم  لحاالت  الحماية    الستعداد  ونظم  الغذائية  والنظم  لها  واالستجابة 

 . االجتماعية الوطنية

المبكرة، الذي يُنفذ مع الحكومات والمجتمعات المحلية،  واالستباقية  وتُظهر األدلة أن االستعداد وربط اإلنذار المبكر باإلجراءات   -74

وشركاؤه على    الب  ا     وسيعمل  (61) إلنمائية.تكلفة المساعدة اإلنسانية وحماية المكاسب ا  خفض قلل من أثر الصدمات، مع  ي

  لألزمات من خالل االستجابة المشتركة والتخطيط االستباقي وتعزيز القدرات  استجابة الحكومات والمؤسسات الوطنيةتعزيز  

األ  – تحليل  مجاالت  في  العمل  ذلك  في  والمخاطر، وبما    ،واللوجستيات ستمرارية،  االوتخطيط    االحترازي  تخطيطالخطار 

 

(61 )”The Economics of Resilience to Droughtce). 2018. “Venton, C. (For the USAID Center for Resilien . 

https://www.usaid.gov/resilience/economics-resilience-drought
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النقد،المتعلقة  والحلول   القائمة على  الطوارئ.  و  بالتحويالت  لحاالت  الوطنية  الب  ا    وسيدعم  منصات االستجابة  الوكاالت 

في جهودها الرامية إلى  والمعنية بإدارة الكوارث والجهات الفاعلة المحلية بشأن االستعداد لحاالت الطوارئ على سلسلة اإلمداد  

تفعيل االستجابة لألزمات، بما في  من أجل  ألزمات الطارئة  ل وضع تدابير إلدارة المخاطر والتخفيف من حدتها وإنشاء مراكز  

 التشريعية.  ات ات السياسذلك متطلب

الغذائية الوطنية وإص  -75 النظم  بناء  والمتوسطة الدخل، يجب إعادة  المنخفضة  البلدان  العديد من  ، في حالة  الحها وتقويتهاوفي 

في شراكات مع الحكومات  الب  ا    وسيدخل    .الرغبة في تنفيذ حلول مستدامة للجوع وسوء التغذية وتقليل االحتياجات اإلنسانية

لتعزيز  والق  وكذلك  الصغيرة،  الحيازات  السوق ألصحاب  لتحديد فرص  وسيدعمها  الحكومية  غير  والمنظمات  الخاص  طاع 

في مجاالت التجميع والمناولة ما بعد الحصاد ومعايير سالمة    ، وال سيماة والقدرات على طول سلسلة القيمةالبرمجة التكميلي

الستكمال نقاط قوة    ميزاته في سالسل اإلمداد والشراء المحلي من    الب  ا  د  وسيستفيوجودة األغذية الدولية ومعلومات السوق.  

والزراعة األغذية  الز   منظمة  السياسات  دعم  للتنمية  في  الدولي  الصندوق  ودور  األغذية،  إنتاج  في  والخبرة  الوطنية  راعية 

 .في التمويل الزراعية

االجتماعية   -76 الحماية  استراتيجية  بها  الكيفي  (62) للب  ا  وتحدد  يسهم  التي  زيادة  الب  ا    ة  إلى  الرامية  الجماعية  الجهود  في 

والتغذية   الغذائي  األمن  من  احتياجاتهم  تلبية  على  الناس  قدرة  تحمي  التي  الوطنية  االجتماعية  الحماية  نظم  إلى  الوصول 

ة  على تعزيز نظام الحمايا    الب   واالحتياجات األساسية ذات الصلة، وإدارة المخاطر والصدمات التي يواجهونها. وسيركز  

تقدم الخدمات.   التي  والبرامج  التمكينية(؛  )البيئة  للنظام  العام  البنيان  شكل    الب  ا   وستتخذ مساعدة  االجتماعية في مجالين: 

والتوجيه،   التقنية  برمجة  لصالح    والتنفيذالمشورة  في  تكميلية  إجراءات  و/أو  الوطنية  الفاعلة  وسيتعاوالب  ا  الجهات  ن  . 

لمؤسسات المالية الدولية والوكاالت الدولية، بما في ذلك صندوق أهداف التنمية المستدامة وبرامج  بشكل وثيق مع االب  ا    

لحماية  ل ، وسينظم وينسق دعمه مع الشركاء من خالل مجلس التعاون المشترك بين الوكاالت  األخرى  األمم المتحدة المشتركة

والشراكة   للحماية  العالمية  االجتماعية،  األدنى  الحد  ومبادرة  المستدامة،  التنمية  أهداف  لتحقيق  الشاملة  االجتماعية  للحماية 

 االجتماعية.  

النقدية عند ا  الب  ا   وسيقدم   -77 التحويالت  لطلب والخدمات المرتبطة بها إلى الحكومات. وبالنسبة للحكومات، سينشئ  خدمات 

من خالل المساعدة التقنية الشاملة وكذلك خدمات المدفوعات والضمان  نظم مدفوعات من الحكومات إلى األشخاص    الب  ا  

األخرى   الدولية  المالية  والمؤسسات  الدولي  البنك  مع  التعاون  وسيساعد  الوطنية.  أفضل  للبرامج  وتطوير  إطار  على وضع 

التي يقدمها، سيُقدم  الممارسات وبناء حركة عالمية بشأن نظم المدفوعات من الحكومة إلى األشخاص. وكجزء من الخدما  ت 

 أيضا تحويالت نقدية وخدمات ضمان إلى كيانات األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. الب  ا   

مجه وعملياته، على بناء خبرته على المستوى القطري لدعم تعزيز النظم مع التقاط  حافظة برا  من خالل،  الب  ا  وسيعمل   -78

  (63) سات والفعالية المؤسسية والمساءلة واالستدامة المالية وتصميم البرامج وتنفيذها.وتبادل أفضل الممارسات بشأن وضع السيا

وتُظهر األدلة أن تعزيز القدرات المؤسسية يكون أكثر استدامة عندما يشارك النظراء الوطنيون في وقت مبكر وبصورة منهجية.  

األمن الغذائي والتغذية في السياسات    إدراجالمتمثل في     الب  اومن خالل الحماية االجتماعية والتغذية المدرسية يتجلى إرث 

االنتقال   بين  الوطنية وبرامج  المثال، من  الوطنية. فعلى سبيل  الملكية  المدرسية بدعم من    100إلى  التغذية  بلد بدأت برامج 

  لبرامج في العالم تُمّول اآلن محليا. في المائة من ا  90بلدا وأكثر من  40، حدث االنتقال إلى الملكية الوطنية بالفعل في الب  ا  

التمويل    در ا وأطر وطنية للسياسات واستراتيجيات تسليم المسؤولية ومصطنيا  و وقد تم تنفيذ ذلك عن طريق وضع أهداف مملوكة  

 المحلي المستدامة. 

 

 . 2021  –استراتيجية برنامج األغذية العالمي لدعم الحماية االجتماعية . 2021.  الب  ا   (62)

 . 2220( في عام WFP/EB.3/2004/4)-(Bاإلقليمية"  بشأن تعزيز القدرات القطرية )"بناء القدرات الوطنية و الب  ا  سيجري تحديث سياسة  (63)

https://www.wfp.org/publications/world-food-programme-strategy-support-social-protection-2021
https://www.wfp.org/publications/world-food-programme-strategy-support-social-protection-2021
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ل نُهج  لأخيرا، تُظهر األدلة الدور الهام ل و -79 الالمنتظمة  الب  ا    ثالثي كجزء من جهود  لتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون 

إلى تعزيز   والقدراتالرامية  االستفادة من خبرات    النظم  زيادة    (64) .بلدان الجنوب وموارد  وابتكارات  من خالل  ومن خالل 

ر،  والمكاتب اإلقليمية والمقله  كوسيط للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من خالل مراكز االمتياز التابعة    انخراطه

الجنوب، عبر بلدان  عاون الثالثي، مدفوعا باحتياجات وأولويات  تيسير التعاون فيما بين بلدان الجنوب والت  الب  ا  سيواصل  

جلب  و  ؛ المهارات والقدرات التقنية لدى الخبراء الوطنيينتوسيع نطاق و؛ يادة التغيير على مستوى السياساتثالثة مستويات: ق

 المحلية على نطاق واسع. والتجارب   كار المحلي االبت

 ع ل الب  ا   ف  البلدان ال توسطة الدخل  : 9اإلطار 

والموارد مع البلدان النامية    تبادل الخبرات والتكنولوجيا بدعمها في  بناء على طلب الحكومات،  ،  البلدان المتوسطة الدخل  مع الب  ا    سيشارك  

التغذية.    األخرى  الجوع وسوء  تتمكينية متنامية في  خطة    الب  ا   ولدى  لمكافحة  الدخل  المتوسطة  وتقديم    ركز البلدان  التقنية،  المساعدة  على 

مع الشركاء والحكومات في البلدان المتوسطة الدخل  الب  ا    فعلى سبيل المثال، يعمل    المشورة بشأن السياسات، وتوليد األدلة وتعزيز النظم.

، وال سيما من  الوطنية الصحة والتغذية المدرسيتين وتعزيز برامج إصالح   لمدرسية ودعم م الدعم السياساتي من أجل تحسين جودة الوجبات ايلتقد

المحتاجين في  أجل   البرامج ضمان دمج األطفال  الدخلوتدخل بعض    . هذه  المتوسطة  العالم  البلدان  للكوارث في  البلدان األكثر عرضة  ،  ضمن 

لالستفادة من خبرته في حاالت الطوارئ لتقديم    للب  ا   الفرصة   مما يتيح  ، بيئية  اشةبما تنفرد به من هشالدول الجزرية الصغيرة النامية   ومنها 

 االستعداد للكوارث الطبيعية واالستجابة لها.  القدرة الوطنية على  الدعم التقني والسياساتي لتعزيز  

أنشطة   البلدان  الب  ا    وستُكيف  لالحتياجات، خاصة في  الدخل  وفقا  تتسمالمتوسطة  مكتملة،  خب  التي  تنمية غير  مستويات عدم  و طط  ارتفاع 

السياقات، سيستند   هذه  األغذية. وفي  بعد الحصاد من  ما  االجتماعي وخسائر  الجنساني    الب  ا   المساواة واإلقصاء  التحليل  إلى  استجابته  في 

أنشطته للحد من خسائر ما بعد الحصاد.  من خالل    انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية   استئصال على  لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين وسيساعد  

أثناء جائحة كوفيدالب  ا    واكتسب   الدخل  المتوسطة  البلدان  التركيز على برامج االستجابة  19-خبرة كبيرة في دعم  إذ كان من الضروري   ،

المساهمة في النمو    الب  ا   وسيواصل  ل أفضل.  كوالتعافي الطويلة األجل للمساعدة على تخفيف أثر األزمة وتمكين البلدان من إعادة البناء بش

 الشامل للجميع والمستدام في البلدان المتوسطة الدخل. 

 ز ادة كفاءة وف الية الجهات الفاعلة اإل سا ية واإل  ائية  –  5الحصيلة  5-5

ات ومتعددة أصحاب المصلحة.  تتطلب البيئات التشغيلية المتزايدة التعقيد واالحتياجات غير المسبوقة استجابات متعددة القطاع  -80

بوالياتهم. وسيقدم    الب  ا  وسيعزز   للوفاء  في جهودهم  اآلخرين  دعم  من خالل  مفضل  كشريك  العمل  على  قدرته  ويوسع 

حيث توجد فجوات أثناء األزمات، مع تعزيز القدرات والنظم الوطنية ذات    اإلنسانيينخدمات بالغة األهمية للشركاء    الب  ا  

نطاق   لتيسير لطلب،  عند االمقدمة خدمات ال  وأ  إليه الموكلةالخدمات   سواءتقديمه للخدمات، توسيع  الب  ا  صل الصلة. وسيوا

المتحدة    ويتوافق .  للشركاء على نحو كامل  ألنشطة اإلنسانية واإلنمائيةوقيمة ا العام لألمم    إصالح   بشأن ذلك مع توجه األمين 

المثبتة في تقديم الخدمات لصالح المجتمع اإلنساني   الب  ا  رصة لالستفادة من قدرة ، ويخلق فمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية

 المستفيدين. في جهوده الرامية إلى خدمة  األوسع 

وقدرته في سالسل اإلمداد سيمّكنانه من قيادة مجموعة اللوجستيات ومجموعة    للب  ا   الحضور الميداني التشغيلي المكثف  و -81

في قيادة مجموعة األمن الغذائي، ودعم تدخالت أكثر   مع منظمة األغذية والزراعة  ويشارك طوارئ،  االتصاالت في حاالت ال 

ال أثناء حاالت  دور  طوارئكفاءة وفعالية وتنسيقا  المجموعا  الب  ا  . وسيضمن  بين في هذه  والدعوة المشتركة  التنسيق  ت 

اللوجستيات    .لعمل اإلنسانيل  ةالقطري  األفرقةبل  من ق  عملية اتخاذ القرار  تنوير  الشركاء و القطاع الخاص مجموعة  وسيدعم 

  اللوجستية، حيث تستفيد مجموعة الخدمات اللوجستية من دعم شركاء أفرقة الطوارئ  ومجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ

كات االتصاالت  أربع من أكبر الشركات على مستوى العالم، وتعمل مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ بانتظام مع شر   –

 

 . بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي الب  ا   تقييم سياسة . الب  ا   (64)

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000132592


WFP/EB.2/2021/4-A/1 31 

التحتية   التي يدعمها  بعد الكوارث إلعادة تأهيل البنية  أيضا دائرة األمم المتحدة للنقل    الب  ا  . وستشمل الخدمات المشتركة 

األمم    ات، وشبكة مستودعواألمني  نية، عن طريق نقل الركاب والبضائع وإجراء عمليات اإلجالء الطبيالجوي للمساعدة اإلنسا

 إلى جميع أنحاء العالم.  وتخزينها وإرسالها   اإلنسانية  البضائع  شراءجابة للحاالت اإلنسانية، عن طريق المتحدة لالست

سيزداد دور  زيادة الكفاءة والفعالية،  وسعيه إلى    حدة اإلنمائيةمنظومة األمم المت  إصالحعن في ظل الزخم اإلضافي الناشئ    و -82

  وسيقدممسؤولياته عن المجموعات لدعم التعاون بشكل أفضل.  بما يتجاوز  خدمات على نطاق المنظومة  ال  في تقديم   الب  ا  

مات والمجتمع اإلنساني  خدمات معززة، بما في ذلك جيل جديد من الخدمات عند الطلب والحلول االستشارية للحكو  الب  ا  

األغذية نيابة عن الحكومات والخدمات    ويمكن أن يتراوح تقديم هذه الخدمات من نظم سلسلة اإلمداد، بما في ذلك شراء   . واإلنمائي

الدعم خدمات  إلى  الصحي،  للقطاع  وخدمات    المقدمة  الرقمية،  الخدمات  تقديم  حلول  وتوفير  المشتركة،  والميداني  اإلداري 

 التحويالت النقدية، وكذلك البيانات والتحليالت كمنافع عامة من خالل منصات مفتوحة. 

والشراء   النقل   الطلب، بما في ذلك  دعن المقدمة  خدمات من ال حافظة مكثفة  الب  ا  قدمها وستشمل خدمات سلسلة اإلمداد التي ي -83

التعهد بهذه الخدمات وتقديمها  إلى زيادة قدرته على  الب  ا  والمشورة التقنية. ويسعى   وتصميم شبكة سلسلة اإلمداد  والتخزين

ص لتقديم الخدمات، واعتماد أدوات وآليات تمويل مصممة  والمجتمع اإلنساني األوسع، من خالل إنشاء هيكل مخص  للحكومات

الغرض  يناسب  والفعالية لضمان    بما  من  الب  ا      وسيدعم .  الكفاءة  عدد  في  أهدافها  تحقيق  من  يمّكنها  وأن  الشركاء  برامج 

   ي هذه المجاالت.القطاعات، من قبيل الصحة والمياه والصرف الصحي والمأوى بالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة الرائدة ف

  وإجراء التحليالت ، باالستفادة من قدرته على جمع البيانات  البياناتعلى سد فجوات الشركاء  الحكومات و  الب  ا  وسيساعد   -84

التقييمات الميدانية إلى الرصد شبه اآلالتي تمتد   القائمة على التعلم اآللي، والوصول إلى الصور  نيمن  التنبؤية  ، والتحليالت 

ومنظمة األغذية والزراعة بعثات    الب  ا     سينفذفعلى سبيل المثال،  وستعمل الشراكات على تعزيز عملية توليد األدلة؛    الساتلية.

مشتركة لتقييم المحاصيل واألمن الغذائي لفهم مدى وشدة انعدام األمن الغذائي الناجم عن األزمات. وفي إطار المساعدة التقنية  

ن المخاطر. ومن خالل  نظم دعم اتخاذ القرار بشأن األمن الغذائي والحد م  الب  ا  ت، سيوفر  للحكوما  الب  ا  التي يقدمها  

تطبيقات  حلوال رقمية متطورة، بما في ذلك    الب  ا   العمل مع القطاع الخاص واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني، سيضع  

 . مخصصة لمشاركة المستفيدين والشركاء والحكومات رقميا

ببيانات عالية الجودة    الب  ا   احة البيانات والتحليالت باعتبارها منفعة عامة من خالل منصات مفتوحة، سيساهم  وبهدف إت -85

ومحدثة عن األمن الغذائي في منصة تبادل البيانات في مجال المساعدات اإلنسانية، وهي منصة مفتوحة لتبادل البيانات عبر  

اإلنسانية. وباإلضافة إلى ذلك، ستكون    اإلنسانية   البيانات األزمات والمنظمات، ويديرها مركز   الشؤون  لمكتب تنسيق  التابع 

متاحة للجمهور من خالل النظام اإليكولوجي للبيانات المفتوحة لبيانات مراقبة األرض.    لرصد األخطار المناخية  الب  ا  بيانات  

تنمية من أجل تحقيق أهداف الاآلنية  لدعوة إلى قيمة البيانات  ستدامة لمع شبكة األمم المتحدة لحلول التنمية الم  الب  ا  وسيتعاون  

 . 2030المستدامة بحلول عام 

بالتعاون مع مفوضية  ألمم المتحدة األخرى، بما في ذلك  ا  لكيانات  الخدمات اإلدارية وخدمات البنية التحتية  الب  ا  وسيوفر   -86

العال  حلولاألمم المتحدة لشؤون الالجئين، و والخدمات ذات  والمصفحة  المتحدة لتوفير المركبات الخفيفة    مي لألمماألسطول 

تقديم الخدمات من خالل توسيع نطاق مركز   الب  ا    وسيضطلعالصلة.   الوكاالت في مجال  بين  التعاون  ريادي في  بدور 

من العاملين    500 000كيانا من كيانات األمم المتحدة التي تخدم    12بلد و  100أكثر من  ليشمل  لديه  الخدمات اإلنسانية  حجوزات  

بتجريب الب  ا    كل عام، بما في ذلك منصة رقمية لحجز رحالت الخطوط الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة. وسيقوم  اإلنسانيين  

األمم المتحدة األخرى، سيدعم   كياناتحضور محدود لألمم المتحدة. وبالتعاون مع  التي يوجد فيها  قع اموالفي   المرافق تشاُرك  

الهندسية بما في ذلك المجمعاتالحكومات والشركاء في     الب  ا  والطرق والجسور والمدارس    إدارة وتطوير المشروعات 

 .اج األغذية ومراكز توزيع األغذية رافق إنتوالمرافق الطبية والمخازن ومهابط الطائرات وم التحتية المجتمعية األخرىوالبنية  
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 الدعوة والش اكات  أ شطة ال ساه ة ف   5-6

وكمساهمة في تحقيق    مدى وصوله العالمي ومصداقيتهو حضوره الميداني الواسع  ومن مكانته الدولية الفريدة  من خالل االستفادة   -87

الب  ا    وبحافز جائزة نوبل للسالم، سيشارك    تخلفا عن الركب.ن هم أكثر  م  لصالح  الدعوة  الب  ا    سيواصل  ،  جميع الحصائل

، استنادا إلى المعرفة الناتجة عن انخراطه التشغيلي مع األشخاص المتضررين من  عوة إلى السالمفي الدبلوماسية اإلنسانية والد

دمات األساسية. وعالوة على ذلك،  النزاع في جميع أنحاء العالم وتوجيه التركيز على الحصول على المساعدة اإلنسانية والخ 

لمنظمات المفوضة بذلك والمجهزة لمعالجة القضايا المتعلقة بالهياكل  بقوة إلى تقديم البرامج التكميلية من قبل ا الب  ا  سيدعو 

المستدامة.   السالم  حصائل  لتحقيق  المطلوب  النحو  على  المنصفة،  وغير  العادلة  وغير  المنظماإلقصائية  مع  ات  وبالتنسيق 

حاالت المجاعة  يود الوصول وقاالنتباه إلى    ولفت  2417دعم تنفيذ قرار مجلس األمن  الب  ا    اإلنسانية األخرى، سيواصل  

 كأسلوب حرب. 

والهيئات اإلقليمية والمؤسسات  األخرى  األمم المتحدة    كياناتبما في ذلك    –   دعم أصحاب المصلحة العالميين   الب  ا   وسيواصل   -88

الخاصالمالية   والقطاع  إلى  في    –   الدولية  الرامي  الجماعي  مالعمل  ذلك  في  بما  المستدامة،  التنمية  أهداف  ن خالل  تحقيق 

  الب  ا  سيعزز  والمساهمات في الحفاظ على السالم وتعزيز هذه الشراكات من خالل تبادل المعرفة والبيانات والتوجيهات.  

البحثية والتحليلية لدعم الدعوة باألدل المدفوعة  أخيرا، ستساعد االتصاالت  و .  أثر أقصى  بطريقة تحقق  ة وإبالغ النتائج  قدرته 

في تسليط الضوء على األسباب   اتاألصوات المؤثرة وحوارات السياس انخراطالقوية واإليجابية، و األدلة من خالل القصص  ب

لمعالجتها، بما في ذ الالجذرية واآلثار   الالزمة  للجوع واإلجراءات  السكان طويلة األجل  الوصول إلى    تفي حاال   لك ضمان 

 منة. اآلغير  بيئات الفي  والنزاع 

 ا ولو ات الشا لة  -6

هذه    الب  ا  ويتضمن إطار سياسات إلى أقصى حد.  ة البرامج لزيادة فعاليالب  ا    التزامات تعهد بها يات الشاملة  األولو تمثل -89

 .  عبر جميع المجاالتااللتزامات وستُطبق وستُقاس 

  ال تض ر نالح ا ة وال ساءلة أ ام السكان  6-1

والسكان المتأثرين سلبا   المتضررينضيالت وأولويات السكان  مع آراء وتف يتعامل من خالله نهجا محوره الناس  الب  ا   يدعم  -90

في عينة من البلدان  المتضررين  التشاور مع السكان    وأفضىويستفيد منها.    الب  ا   عمليات  برامج وأو الممكن أن يتأثروا سلبا ب

االستراتيجية. وسيوجه    الب  ا  توصيات لبرمجة  إلى وضع   الخطة  لمصالح  تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه  الواسع  اإلدماج 

على تحديد العوائق التي تحول دون الحصول على   الب  ا  . وسيركز الب  ا  تنوعة والمجموعات التمثيلية برامج مجتمعية م

بجعله أكثر  استهدافه    الب  ا  . كما سيعزز  المتضررونالمساعدات الغذائية والتغذوية وكذلك المخاطر التي يتعرض لها السكان  

ويعني ذلك    اهتماما خاصا باآلثار السلبية المحتملة المرتبطة باالستهداف في البيئات الهشة.، بينما يولي  هولة للوصولشموال وس

 (65) ، وتعزيز اختيار المستفيدين.للظروف المحلية، مع االستفادة من البيانات األكثر تفصيال تواترا أفضل وأكثر   تحليالت إجراء 

ال  الب  ا   سيعمم   -91 ككل في    نزاعمراعاة ظروف  قدرتهالبرنامج  مما سيزيد من  واألثر    ،  فيها  يعمل  التي  السياقات  فهم  على 

، سيسعى  مراعاة ظروف النزاع السياق واستنادا إلى تحليل دقيق ل  وحسبلتدخالته على تلك السياقات.  المقصود وغير المقصود  

معالجة الجوع وسوء التغذية. ويمكن تحقيق  كيز على  من خالل برامجه إلى المساهمة في السالم مع الحفاظ على التر   الب  ا  

دعم  عن طريق  وتعزيز التماسك االجتماعي و  ةالمحلي  ات على مستوى المجتمع  للب  ا   الميزة النسبية    البناء على ذلك من خالل  

 كيانات األمم المتحدة األخرى المشاركة في حفظ السالم. 

 

إلى ترجمة إطار الحماية إلى إجراءات ومساءلة عبر مجموعة من الوظائف    )A/1/Rev.2-WFP/EB.2/2020/4(الب  ا    تهدف سياسة الحماية والمساءلة في    (65)

( النتائج والجداول الزمنية والمسؤوليات الرئيسية، بما في ذلك القيادة والهيكل  WFP/EB.2/2020/4-A/2وتحدد خطة تنفيذ السياسة ) .  الب  ا   الحيوية لعمليات  

 لقدرات والشراكات والمساءلة والدعوة واالتصاالت. المؤسسي والعمليات والتخطيط والبرمجة وتنمية ا
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أكبر وطابع  مرونة    ذاتاستجابته    الب  ا    سيجعلشركاء المحليين،  تفويض الومن خالل تفويض المسؤولية بمزيد من الفعالية و -92

أقوى وبالتالي  محلي  اقدرته  تحسين  ،  للواقع  على  األرضالستجابة  لألشخاص    الب  ا   سيوفر  و.  على  المناسبة  القنوات 

لعمليات، بطريقة آمنة وكريمة ذات الصلة با  المسائللطرح األسئلة والتعبير عن الشكاوى وتقديم تعقيبات على  المتضررين  

المعلومات من قنوات التعقيبات    توحيد مصممة وفقا الحتياجاتهم وتفضيالتهم. وستعمل آليات التعقيبات المجتمعية الوظيفية على  

 (66) وإغالق حلقات التعقيبات بفعالية. المطروحة،   سائلوتيسير اإلجراءات المتعلقة بالم  المتنوعة،

أو    الب  ا  غالل واالنتهاك الجنسيين كشكل خطير من أشكال العنف الجنساني الذي يرتكبه موظفو  باالست  الب  ا  ويعترف   -93

وبرامجه من   الب  ا   عمليات  في وسيجري دمج تدابير الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين. شركاؤهم ضد من نخدمهم 

 دون التعرض لالستغالل أو االنتهاك الجنسيين   الب  ا  مج  بأمان إلى برا  قدرتهم على الوصولأجل حماية المستفيدين وضمان  

الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين في  ب  التوعيةالب  ا    وداخليا، سيدمج    (67) .أو شركائه  الب  ا   من جانب موظفي  

المصلحة الرئيسين في  أيضا على التنسيق مع أصحاب  الب  ا    ممارسات التدريب األساسي والممارسات المعيارية. وسيحافظ  

فعال في  والمستوى المشترك بين الوكاالت من أجل التمكين من التعاون ال،  مقر ال، و الميدان مستوىعلى    هذا المجال وسيعززه

بغية تحسين الحماية من تأثيرات االستغالل واالنتهاك الجنسيين الضحايا  يركز على  جميع مجاالت العمل وضمان اتباع نهج  

 ( 68) .خفيفهاوالتصدي لها وت

 إد اج  نظور اإلعاقة  : 10 اإلطار

أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك  جميع  لتحقيق    ضروريا دمج األشخاص ذوي اإلعاقة    ويعتبر تُعد اإلعاقة عنصرا أساسيا في التنوع البشري.  

لذلك كأولوية، وضع    أحد يتخلف عن الركب.  تفعيل  بدء  ل  2021-2020لفترة السنتين  خارطة طريق إلدماج منظور اإلعاقة    الب  ا   وإدراكا 

على ثالثة أهداف: تحقيق    الب  ا   . وبناء على هذا الزخم، سيركز  ( 2019) إدماج منظور اإلعاقة  لألمم المتحدة بشأن  استراتيجية األمين العام  

والشؤون    كاعتبار رئيسي لوظائف اإلدارة   إدماج منظور اإلعاقة ة في جميع العمليات والبرمجة؛ والمشاركة الهادفة وإدماج األشخاص ذوي اإلعاق

  بتحديد ومعالجة الحواجز التي يواجههاالعمل المفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة. ويبدأ هذا بااللتزام    رب  الب  ا   أن يصبح  لدعم؛ واإلدارية وا

مل،  في تحسين إمكانية الوصول الشا  الب  ا   . وباعتماد نهج محوره الناس، سيستثمر  الب  ا   اإلعاقة في جميع جوانب عمل    و األشخاص ذو

التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة  الحواجز  لتقليل  الوثيق مع الشركاء  بجميع    وتعزيز جمع البيانات، ووضع المعايير والتوجيهات، والعمل 

 . فئاتهم

 ال ساواة بين الجنسين وت كين ال  أة  6-2

  الب  ا  ويدرك  الد للقضاء على الجوع.  النساء والرجال والبنات واألو  تُعد المساواة بين الجنسين شرطا مسبقا أساسيا لجميع -94

جذري النعدام األمن الغذائي ويعالج أوجه عدم  سبب  عدم المساواة بين الجنسين وما يرتبط بها من اختالل في موازين القوى  أن  

الجنساني من خالل تطبيق  المنظور  عميم مراعاة تبالب  ا      وسيقوم   وعالقات القوة غير المتكافئة.   الجنسانيةالمساواة الهيكلية 

للتحول البلدان في برنامجه  في  الجنساني، وتوفير الخبرة التقنية    في المنظور   مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر، وإشراك 

لبيانات المصنفة  ايقوم أي تقييم أو استقصاء أو دراسة بجمع وتحليل أن  الب  ا   للمكاتب القطرية. وسيكفل    الشؤون الجنسانية

 التحليالت الجنسانية تصميم البرامج والخطط االستراتيجية القطرية.  تنير الجنس والعمر واإلعاقة وأن حسب 

 

( توجيهات ومعايير للمكاتب القطرية الستخدامها  2026-2021مجتمعية من أجل المساءلة أمام السكان المتضررين ) بشأن المشاركة الالب  ا   توفر استراتيجية  (66)

 في تخطيط قنوات التعقيبات وتنفيذها ورصدها. 

الجنسيين"    (67) "تدابير خاصة للحماية من االستغالل واالنتهاك  المدير التنفيذي المعنون  المتاح حسب (OED2014/020)تعميم  الطلب من مكتب األخالقيات    ، 

(wfp.ethics@wfp.org) . 

لمعني باالستغالل  يشيع استخدام مصطلح "النهج المركز على الضحايا" من ق بل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ومكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة ا  (68)

لحقوق الضحايا وكرامتهم، وبما يتماشى   والتحقيقات، واإلحاالت، والمساعدة التي تعطي األولويةواالنتهاك الجنسيين ليشمل آليات إبالغ آمنة ويسهل الوصول إليها، 

 ، الذي يوجه النهج المتبع على نطاق منظومة األمم المتحدة لمساعدة الضحايا. بروتوكول األمم المتحدة المتعلق بتقديم المساعدة إلى الضحايامع 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpsea.interagencystandingcommittee.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-06%2FUN%2520Victim%2520Assistance%2520Protocol_English_Final.pdf&data=04%7C01%7Ccatherine.bellamy%40wfp.org%7Cc9a9584190e3496d8c6508d95bfd05a9%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637641964534960272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GgjiKdTSge36Fxd5DUgBfdRSe%2F1VNqrBETTmoGs6OCQ%3D&reserved=0


WFP/EB.2/2021/4-A/1 34 

على قدم المساواة في    األوالدوالبنات مشاركة النساء والرجال    الب  ا   ، سيكفل  في الشؤون الجنسانية  ولدعم النتائج التحويلية -95

المشاركة الكاملة والفعالة    الب  ا   وسيعزز    (69) واالستفادة منها.  ذات الصلة سياسات  البرامج والم  تصميم وتنفيذ ورصد وتقيي

القيادية؛ بنات  والللنساء   المناصب  ذلك  في  بما  القرار،  اتخاذ  مستويات  جميع  للمرأة؛   على  االقتصادي  والوصول    والتمكين 

والتنقل اآلمن للمرأة والوصول إلى المعلومات؛ وحصول البنات  ؛  األشخاص ى الموارد والتحكم فيها من جانب جميع  المنصف إل

الجهود  أيضا    الب  ا     وسيعزز وتقييمهما وإعادة توزيعهما.    المأجورةعلى التعليم؛ واالعتراف بالعمل المنزلي والرعاية غير 

لمسؤوليات داخل األسرة من خالل  التغلب على الفجوة الرقمية بين الجنسين وسيدعو إلى المشاركة المتساوية في ا الرامية إلى 

تعزيز المساواة    المتمثل فيالهدف العام    ، في إطار التغيير االجتماعي والسلوكيبرامج التغذية والوجبات المدرسية وتدخالت  

 بين الجنسين وتمكين المرأة. 

ور الجنساني واإلجراءات المستهدفة  المزدوج المسار لتعميم مراعاة المنظ الب  ا  وسعيا وراء تهيئة بيئة مواتية إيجابية لنهج  -96

الفاعلة والشركاء الوطنيين إلدماج إجراءات المساواة بين    هقدرات موظفي  الب  ا    سيعزز للمساواة بين الجنسين،   والجهات 

طنية  الجهات الفاعلة الو   الب  ا   محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم. وسيدعم    على امتداد ت  في التدخال  المحددة  الجنسين

إلحداث تحول في    والحماية االجتماعية والزراعة  للتغذيةوضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات وسياسات    العمل الرامي إلى  في

في االستقصاءات الوطنية.    بالجنس والعمر واإلعاقة  المتعلقة   ، وجمع وتحليل المؤشرات العالقات غير المتساوية بين الجنسين

من خالل الدمج المنهجي للنظر في احتياجات األشخاص    ومنعه،  الجنساني  للتخفيف من العنف  اهتماما خاصا  الب  ا  وسيولي  

ى العالقة بين العنف الجنساني  المتعددة والمتداخلة والمحددة السياق في أدوات التصميم والرصد والتقييم لزيادة حجم األدلة عل

ألشخاص المعرضين لخطر  ا  بشكل أفضل من هم  فهمأن يمن  ب  ا    الهذا النهج  سيمّكن  والتغذية وسبل العيش واألمن الغذائي. و

المدرسة لتلبية احتياجات األمن    ترك القسري أو  وسلبية مثل المقايضة بالجنس أو زواج األطفال المبكر    تصدياعتماد آليات  

 . الغذائي

 إد اج التغ  ة  6-3

عن طريق إدماج   األطعمةالحد من سوء التغذية وتحسين المساعدة في  إلى    الب  ا  على مدى السنوات الخمس المقبلة، يهدف   -97

. وسيعتمد تحقيق ذلك على االستثمار في البرامج والعمليات والمنصات التي تعالج الدوافع  التغذية عبر حافظتهأهداف وأنشطة 

التغذية الرديئة  طعمة  لألاألساسية والفورية   ا   وسوء    .لنساء واألطفال الصغار والتي تدعم التحسينات المستدامة، وال سيما بين 

سينصب  بالتالي،  و  ائية كفاية التغذية طوال دورة الحياة ومن خالل نظم متعددة. برامج المساعدة الغذ  تدعم   أن وسيتطلب ذلك  

وتعزيز   إشراك  على  االجتماعية    نظمالتركيز  والحماية  والتعليم  على   ،واألغذيةالصحة  الوطنية    وكذلك  الحكومات  تمكين 

  وخيارات األغذيةالصحية    مةاألطعو تحسين جودة الوجبات  في  . وسيضمن القياس المنهجي للمساهمات  وأصحاب المصلحة

الممارسات    بصورة دينامية  الب  ا   . ولتحسين النُهج، سيعتمد  تتسم بالفعالية والكفاءة برمجة    – ال سيما بين النساء واألطفال  و –

 الناشئة واالبتكارات الرائدة. 

بتعاون وثيق مع الجهات الفاعلة    إلى خدمات التغذية  المباشر   نطاق الوصول  أيضا  الب  ا    سيوسعاتيجية،  وفي إطار هذه االستر  -98

للخدمات الرامية  . وستوفر هذه الخدمات الحماية في حاالت الطوارئ، وتدعم التوسيع أو التقليص المرن  األخرى المعنية بالتغذية

التغذيةإلى معالجة ا المتكاملة من سوء  ب حاالت الطوارئ، سيعمل  وعالجه في البيئات الهشة أو اإلنسانية. وإلى جان  لوقاية 

وحالتهم التغذوية في مواجهة    تهمأطعمحماية وتحسين  لتحسين قدرتهم على    المجتمعات المحلية واألسر واألفراد مع    الب  ا  

والجنسانية والمتعلقة    منها   ثال االجتماعيةالصدمات وعوامل اإلجهاد الطويلة األجل، مع معالجة عدم المساواة )على سبيل الم

اإلجراءات المزدوجة التي يمكن أن    الب  ا   . وعند االقتضاء، سيدعم  صحية  أطعمةعلى الحصول على    الذي يؤثر باإلعاقة(  

.  مة األطعباألمراض غير المعدية المرتبطة  وعبء كل من نقص التغذية وفرط الوزن والسمنة  ومن مخاطر    تقلل في الوقت نفسه

 

 . )A-WFP/EB.A/2015/5((" 2020-2015الجنسين )  "سياسة المساواة بين  (69)
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البرامج الوطنية. وسيؤدي ذلك إلى وضع    في من الدعوة واالنخراط لجعل التغذية أولوية    الب  ا   سيزيد    وعالوة على ذلك،

 أهداف التغذية العالمية الرئيسية بشكل مستدام وعلى نطاق واسع.  بتحقيقاألسس لحلول طويلة األجل لسوء التغذية والتعجيل 

ية جزءا ال يتجزأ من مختلف مراحل دورة البرامج. وهذا سيجعل من الضروري مراعاة  التغذإدماج    شكليسوكنهج شامل،   -99

التغذية بمزيد من الفعالية  لتحسين التغذية منذ البداية. وسيجري أيضا إدماج  ة المخصص  والموارد األخرى التكنولوجيا والتمويل

والشراكات. وللتعامل مع التفاوت المتزايد بين الطلب على    اإلمداد والبيانات والتحليالت والسياسات العالمية والدعوة   سالسلفي  

المغذية والعرض منها، سيسعى   الفاعلة في سالسل اإلمداد الغذائية    الب  ا  األغذية  إلى توسيع نطاق انخراطه مع الجهات 

المحلية واإلقليمية. وستضمن   المغذية، بما في ذلك من خالل عمليات الشراء  األغذية  توافر  المؤسسي  لزيادة  التمويل  زيادة 

أيضا أن تكون التغذية مترسخة بقوة عبر   االستباقيةتشغيلية الجديدة مثل عمليات الشراء  الحلول  الوالتمويل المبتكر وتجريب  

 النظم والمنصات والخدمات. 

 االستدا ة البيئية  6-4

امة منصفة اجتماعيا ومسؤولة بيئيا. وللحد من  لعالم خاٍل من الجوع يقوم على تنمية مستد  2030رؤية خطة عام    الب  ا  يتبنى   -100

الذين يعتمدون عليه، يلتزم    هاألثر السلبي لعمليات البيئة واألشخاص    ضرر قد تسببه عملياتهأي  بتحديد وإدارة    الب  ا   على 

  ارد وتقليل أثرها البيئي زيادة كفاءة المو و؛  لعملياتهواالجتماعية  الستدامة البيئية  ا  تعزيز و؛  والناس والمجتمعات المحلية  للبيئة

تعزيز قدرة الشركاء، بما في ذلك الحكومات، على تخطيط وتنفيذ أنشطة سليمة بيئيا لألمن الغذائي والتغذية؛  و؛  إلى أدنى حد 

 مع المعايير والممارسات الدولية.  عملياتهمواءمة و

لتحديد المخاطر البيئية واالجتماعية بصورة      الب  افي جميع برامج    للب  ا   الضمانات البيئية واالجتماعية  ويجري تعميم   -101

 الب  ا   منهجية. وتطبق المكاتب القطرية هذه الضمانات من خالل تقييم المخاطر البيئية واالجتماعية االستراتيجية ألنشطة  

رة البرامج؛  وفحص األنشطة البرامجية للمخاطر البيئية واالجتماعية طوال دوكجزء من وضع الخطط االستراتيجية القطرية؛ 

وتجهيز آليات التعقيبات المجتمعية وتنفيذ ورصد تدابير إدارة المخاطر للمساعدة في تخفيف اآلثار السلبية على الناس والبيئة؛  

 أو شركائه أو مورديه.    الب  ا  إلدارة الشكاوى المتعلقة بالضرر البيئي أو االجتماعي الناجم عن 

ابتكارات في طرائق النقل،    ويتضمن ذلك أيضا اإلجراءات المتعلقة  -102 بسلسلة اإلمداد من قبيل تقصير سلسلة اإلمداد، واعتماد 

المصدر. وبالتوازي    دتعبئة، والحد من استهالك المواد عنالنفايات الناتجة عن الجمع  لظم نُ تنظيم واستخدام التعبئة المستدامة، و

داعمة عبر تطبيق نظام لإلدارة البيئية لتعزيز األداء البيئي على  في عملياته ال   للب  ا  مع ذلك، يجري تعميم المعايير البيئية  

ه  من خالل إدارة النفايات والميا  البيئية  أساس المعايير الدولية. ويوفر هذا النظام نهجا لتحديد وإدارة ورصد ومراقبة المسائل

 .والمشتريات المستدامة والكفاءة في استخدام الطاقة والحد من انبعاثات الكربون

 ال وا ل الت كينية -7

انعدام    استئصالعلى تحقيق النتائج في  الب  ا    تحدد هذه الخطة االستراتيجية ستة عوامل تمكينية من شأنها أن تزيد قدرة   -103

 األمن الغذائي وسوء التغذية. 

 ال ا لون  7-1

بشكل استباقي    الب  ا  وسيقوم    (70) دورا محوريا في تحقيق أهدافه االستراتيجية والتشغيلية حول العالم.  الب  ا  يؤدي موظفو   -104

  (71) تلبية المتطلبات المتغيرة باستمرار للبيئات المعقدة التي يعمل فيها.تمكنها من  بتشكيل وإدارة وتطوير قوته العاملة لضمان  

 

بغض النظر عن نوع العقد أو مدته، بما في ذلك الموظفون، واالستشاريون، وأصحاب عقود    الب  ا   " جميع موظفي  الب  ا   مصطلح "العاملون في    يعني  (70)

المنتدبون والموظفون  المؤقتون،  والعمال  الخاصة،  الخدمات  اتفاقات  وأصحاب  والمتدربون،  الخدمة،  المتحدة،  األمم  ومتطوعو  المبتدئون،  الفنيون  والموظفون   ،

   . الب  ا  ومتطوعو 

 . الب  ا  القوة العاملة الالزمة إلنجاز مهمة  الب  ا   سياسة شؤون العاملين في تُشكل  (71)

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000128279
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000128279
https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000128279
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تيارها  مان أن تتكون القوة العاملة مكونة من أفرقة متنوعة وملتزمة وماهرة وعالية األداء، يجري اخوستُضخ استثمارات لض

قيم   بيئة عمل صحية وشاملة، وتطبق  الشركاء إلنقاذ األرواح وتغيير  الب  ا  على أساس الجدارة، وتعمل في  ، وتعمل مع 

 الحياة.  

ية بأدوار محددة بوضوح في تحقيق رؤية قوته العاملة المستقبلية، وتحمل  والمكاتب اإلقليمية والقطر الب  ا    وسيضطلع مقر   -105

المباد تمّكن  المسؤولية عن  التي  واألنشطة  النجاح.  الب  ا    رات  الالزمة الستمرار  العمل  وأماكن  العاملة  القوة  تحقيق  من 

منظمته وإدارة شؤون العاملين، ليتحلى  األنشطة ذات الصلة مع التركيز على أربعة مجاالت رئيسية لنتائج    الب  ا  وسينسق  

 صبح أكثر تنوعا وشموال وأكثر رعاية ودعما كرب عمل. بالسرعة والمرونة واألداء العالي ويتطور باستمرار وي

ويتمثل أحد المخاطر الرئيسية التي تواجه تحقيق الخطة االستراتيجية في االفتقار إلى المواءمة بين حجم وطبيعة ومهارات القوة   -106

إطاره للتخطيط    الب  ا  يطبق  واحتياجاته التنظيمية والتشغيلية. وللتصدي بشكل استباقي لهذه المخاطر، سالب  ا    العاملة في  

املة على المستوى العالمي والوظيفي والقطري. وفي كل مستوى، سيعتمد تحليل متطلبات القوة العاملة  االستراتيجي للقوة الع 

،  والتوصيات الناتجة على هذه الخطة االستراتيجية ويتماشى معها وسيُرشد عملية اكتساب المواهب، والتعلم والتطور، واالستبقاء 

األنشطة.   من  وغيرها  والترقية  الوالتعيين،  والمكاتب  وسيكون  البشرية  الموارد  شعبة  في  مخصصة  بموارد  مدعوما  تفعيل 

 . اإلقليمية

، لضمان تلبية احتياجاته  الب  ا  تحقيق أعلى مستويات تقييم األداء في منظومة األمم المتحدة. وسيعزز    الب  ا  وسيواصل   -107

المتوقعة من كل موظف، عمليات التخطيط المؤسسي ورصالمتغيرة وتوضيح المساهما  د األداء ونظام تعزيز أداء وكفاءة  ت 

بشكل مستمر ومنهجي وتنويعها لدعم التعددية اللغوية    الب  ا  االستثمار تحديث مهارات القوة العاملة في  يضمن  األفراد. وس

 وتلبية احتياجاته المتغيرة. 

تاريخ   -108 حيث   الب  ا  ويخلق  من  الخطة    الثري  هذه  لتحقيق  الالزم  األساس  نطاقا  األوسع  الشمول  بثقافة  والتزامه  التنوع 

تنوع قوته العاملة وسيواصل تطوير أماكن عمل أكثر شمولية حيث يشارك الجميع، بغض النظر    الب  ا  االستراتيجية. وسيزيد  

  ،أو األصل االجتماعي  ،أو اللغة   ،أو السن  ،أو اإلعاقة  ،أو المعتقد   ،الجنسي  الميلأو    ،الجنس نوع  أو    ،أو األصل اإلثني  ،عن العرق

. وتمشيا مع هذه  الب  ا  أن ما يفعلونه هام في تحقيق مهمة    ن أو أي جانب آخر من جوانب الذات، على قدم المساواة ويشعرو

قيم    الب  ا   الخطة االستراتيجية، سيضع   للتنوع والشمول تشمل  والدعوة  تضمن أن يؤدي  و  الب  ا   استراتيجية  الوصول 

على العمل واضعين في اعتبارهم الشمول والتعاطف. وسيواصل   الب  ا   والمساءلة إلى توجيه التغيير المنهجي وتشجيع قادة 

 تعزيز القدرة على حل النزاعات وآليات العدالة الداخلية.  الب  ا  

في الحد من اإلصابات واعتالل الصحة في     الب  ا ستثمر  وستبقى سالمة الموظفين وصحتهم ورفاههم من األولويات. وسي -109

مكان العمل؛ وتحسين الصحة البدنية والعقلية للموظفين؛ وترسيخ الحقوق والمسؤوليات والواجبات المتعلقة بالسالمة والصحة  

 مكان العمل.  في مكان العمل؛ وضمان حصول الموظفين على التدريب والدعم فيما يتعلق بالسالمة والصحة والرفاه في

  قدرةعلى بناء  والفساد،  التي أدخلت على سياسته وإرشاداته بشأن مكافحة التدليس    التحسيناتبعد    ،جهوده  الب  ا  وسيركز   -110

المهارات  على  الموظفين والشركاء   العمليات اليومية. وسيشمل ذلك بناء  في    العمليةدمج معايير مكافحة التدليس والفساد في 

 . التدليس لحوادث   والتصدي فورا، منع التدليس والكشف عنهدابير إجراء تقييمات التدليس، وتنفيذ ت 

 الش اكات  7-2 

مع شبكة    الب  ا  ويعمل  .  أهداف التنمية المستدامة  جميعتحقيق  للقضاء على الجوع فحسب، بل  لالشراكات ليست ضرورية  إن   -111

جاهدا  الب  ا   . ويسعى وبرامجه ومشروعاته سياساتهو استراتيجياته  لتصميم وتنفيذ  ين، والدولي  ينالوطني، واسعة من الشركاء

األخرى  األمم المتحدة   وكياناتالحكومات  عن طريق دعم   مائياإلنساني واإلن  النظام في  ا صلة  وذ  اإلى أن يكون شريكا موثوق 

بصمته   من خالل في مجاالت خبرته والقطاع الخاص و والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني 
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يتماشى    (72) .العالمي والوطني والمحلي   ىعلى المستو  التشغيلية أن  مع    للب  ا     االستراتيجي  االتجاه ولذلك من الضروري 

 . شركائهتوقعات 

  هوتصميم قدرات أولوياتها بما يتماشى مع   الوطني ودون الوطني،   المستويينعلى   االنخراط مع الحكومات،   الب  ا   وسيواصل -112

بنشاط في العمل    الب  ا     شارك يوأكثر شموال للجميع وإنصافا واستدامة.    لتحقيق حصائلجراءات الحكومية  اإل  لدعم   ههجونُ 

لتعاون  ا منقحة وأطر المشتركة القطرية التحليالت ال، بما في ذلك منظومة األمم المتحدة اإلنمائيةإصالح لتحقيق الحكومات  مع 

بلدان الجنوب لالستفادة من خبرة وموارد بلدان  في التعاون فيما بين    الب  ا   سيستثمر  اإلنمائي المستدام. وعالوة على ذلك،  

 في إيجاد حلول للجوع وسوء التغذية.   الجنوب 

في فرق العمل المشتركة بين الوكاالت ويتواصل مع مكتب تنسيق العمليات اإلنمائية  الب  ا   ، يشارك المستوى العالميوعلى  -113

البنيان اإلقليمي الجديد    وضع إطار في  الب  ا    به في نيويورك. وعلى المستوى اإلقليمي، يسهم  في األمم المتحدة من خالل مكت

، يعد المديرون  المستوى القطريت ذات الصلة. أما على  المشترك بين الوكاالت من خالل المنصات التعاونية اإلقليمية واآلليا

المتحدة  الب  ا    القطريون في   القطرية، مما يكفل اتخاذ إجراءات تكميلية من جانب الجهات  أعضاء نشطين في فرق األمم 

 (73) الفاعلة في األمم المتحدة.

ويعد  ى وسيسعى إلى التكامل على أرض الواقع.  شراكات مع كيانات األمم المتحدة األخر البناء وتعزيز  الب  ا      وسيواصل -114

و والزراعة  األغذية  منظمة  مع  الزر االنخراط  للتنمية  الدولي  يغطي  اعيةالصندوق  الذي  األعمال  ،  من  التحليلية  مجموعة 

جاهدا لتعجيل التقدم نحو تحقيق    الب  ا   ، أساسيا حيث يسعى  اإلنساني واإلنمائيوالتشغيلية لتحسين األمن الغذائي في المجالين  

،  المحور   اعبر هذ أساسيا  ونيسف  التكميلي مع اليويعتبر التعاون الوثيق و .  وفي متابعة قمة النظم الغذائية  2هدف التنمية المستدامة  

مع  ب  ا    الشراكة    وعالوة على ذلك، ال تزال   .التغذية المدرسية والحماية االجتماعيةالتغذية و مع التركيز بشكل خاص على 

المتحدة لشؤون الالجئين، دعم  المبذولة لدمج  . وكجزء من  اأساسيالتزاما  لالجئين والعائدين،    امفوضية األمم  الجهود  الجهود 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  أيضا إلى تعزيز التعاون مع  الب  ا      سيسعى،  بشكل أفضل  اإلنسانية واإلنمائية والمتعلقة بالسالم 

المناخ والتكيف معه  البرمجة  ال  ويستكشف فرص أمام تغير  القدرة على الصمود  تسهم في تحقيق السالم  التي  مشتركة بشأن 

 واالستقرار.  

باعتباره أحد الوكاالت الرائدة في القطاع اإلنساني، بشكل منهجي من أجل تعزيز التعاون واالتساق والتآزر    ، الب  ا  ويعمل   -115

العمل مع المنظمات غير  الب  ا    حكومية ومنظمات المجتمع المدني. وسيواصل  الغير    ات منظممن ال  1 000مع أكثر من  

األنشطة الرامية إلى هيكلة حلول طويلة األجل ومصممة محليا   ذالحكومية لوضع المجتمعات في محور تصميم وتخطيط وتنفي

الب  ا     وسيستعرضمع االعتراف أيضا بضرورة تمثيل الناس من جميع األعمار واألجناس والقدرات داخل هذه المنظمات. 

وسيواصل    . داري للشراكات لتبسيط العبء اإل   ، بما في ذلك الجهود المشتركة بين الوكاالت لتحقيق التنسيق،هأساليب وأدوات عمل

ويواصل التركيز على الحلول التكنولوجية والرقمية إلقامة مع المنظمات غير الحكومية بشأن التحديات التي تواجهها    االنخراط

 المزيد من الشراكات الفعالة والكفؤة. 

 

  في شراكةالب  ا   الرؤية الشاملة والنهج المؤسسي لعمل  )B-WFP/EB.A/2014/5(( 2017-2014بشأن الشراكة المؤسسية" )الب  ا   قدم "استراتيجية ت (72)

كاديمية والمؤسسات األخرى  المنظمات غير الحكومية، والحكومات، والقطاع الخاص، وكيانات األمم المتحدة األخرى، والمنظمات الدولية واإلقليمية واألوساط األمع  

 . الب  ا  مجاالت الرئيسية للشراكات وكذلك المبادئ والممارسات التي تُنظم ترتيبات شراكات المولدة للمعارف. وتحدد االستراتيجية مزايا الشراكات وال

ساسية وأدوات التخطيط وآثاره على إطار التخطيط االستراتيجي  أيضا توجيهات مفصلة لموظفيه، إذ قدم لمحة شاملة عن إطار التعاون ومبادئه األالب  ا    أصدر    (73)

 .  للب  ا  القطري 
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بالخدمات المنقذة للحياة، وإشراك    وتعد الشراكات مع المنظمات المحلية والوطنية عامال أساسيا للوصول إلى الفئات الضعيفة -116

المجتمعات المحلية، وضمان أن يعتمد تصميم االستجابات المحددة السياق على المعرفة والقدرات المحلية. ووفقا لمسار عمل  

يلتزم   الكبرى،  الفاعلة المحلالب  ا    التوطين في الصفقة  للجهات  األجل  الطويلة  المؤسسية  القدرات  بناء  ة،  يباالستثمار في 

،  برامجه، عبر حافظة  الب  ا  وتعزيز الشراكات األكثر إنصافا وضمان تحسين التكامل مع آليات التنسيق المحلية. وسيواصل  

النساء والشباب، وتعزيز استدامتها على   إعطاء األولوية للشراكات مع المنظمات الوطنية والمحلية، بما في ذلك مجموعات 

 المدى الطويل.  

توفر المساعدة التقنية ذات قيمة مشتركة    مبتكرةشراكات  الب  ا    ، يرسي  ي شراكة مع القطاع الخاص فعن طريق العمل  و -117

. وتحقيقا لهذه الغاية،  ملموسة العالمية مع تحقيق حصائل أعمال    مشاكلونقل المعرفة باإلضافة إلى المساهمات المالية لحل ال

ين واستكشاف فرص جديدة إلشراك الكيانات الرائدة عبر الصناعات  بناء عالقات قوية مع الشركاء الحاليالب  ا    سيواصل  

على المستوى  وتسريعه ومواصلته  غايات القضاء على الجوع    التقدم في تحقيق  توسيع نطاق لبهدف االستفادة من تأثيرها الهائل  

 .  العالمي و الوطني 

 الت و ل 7-3

األفراد لتمويل عملها، فإن عرض القيمة المقدم  وعامة وخاصة    كليا على المساهمات من مصادر   ومعتمدة   ا طوعيممولة  كمنظمة   -118

من عرضه    الب  ا   وسيستفيد   .األرواح وتغيير الحياة   إلنقاذ سيظل يؤدي دورا حاسما في ضمان توفير التمويل    الب  ا  من  

  الب  ا  هذه الغاية، سيعمل  وتحقيقا ل  .فرص التمويل المحتملةالواقع مع  البرامجي لمواءمة االحتياجات من الموارد على أرض  

 الكفاءة حيثما أمكن ذلك. وزيادة مرونة عرضه وتعزيز على تعظيم أهمية وجودة ونطاق تدخالته، 

عند االستجابة لنداءات التدخل في مختلف المناطق، فإن مرونة التمويل والقدرة على   للب  ا  وبينما تظل جميع الموارد مهمة  -119

لذلك،  و لموارد الشحيحة.  ل استخدام    يحققان أفضل و الب  ا  امالت ويزيدان كفاءة وفعالية تدخالت  التنبؤ به يقلالن تكاليف المع 

التمويل المرن وكذلك التمويل    الب  ا   سيواصل   التمويل  ستمكّ ود السنوات.  متعدالالدعوة إلى  سرعة  من    الب  ا   ن مرونة 

المتغيرة بسرعة. كما أن المزيد من المرونة في  في ظل الظرووجه  شرط مسبق لالستجابة على أمثل  وهي    –  التصرف ف 

.  المساعدة في األزمات الممتدة  تحقيق استدامةوزيادة التمكين من  الحاجة    لمن هم في أمسّ   الب  ا  التمويل سيعزز استجابة  

حقق من  تتالتي  كفاءة  مكاسب في الال الب  ا     سيبين،  والقدرة على التنبؤ بها لتحقيق مرونة الموارد   الب  ا   جهود    وفي إطار 

 خالل تمويل أكثر مرونة ومتعدد السنوات في عمله. 

يل األنشطة الرامية إلى تعزيز النظم الوطنية، وتحسين سبل لتموللب  ا    ويكتسي التمويل المتعدد السنوات أهمية بالغة بالنسبة   -120

الب  ا    ولن يتمّكن  (74) طويل األجل.  انخراطلى  ع عادة  يعتمد عيش الناس، وبناء القدرة على الصمود ألن نجاح هذه األنشطة 

تعديل  الب  ا    من خالل سد الفجوة بين الموارد اإلنسانية واإلنمائية المنعزلة. وسيواصل    الثالثي إال   المحور   عبر من العمل  

مع    ،ه الظروفتقتضيمصادر التمويل المختلفة وتسلسلها والجمع بينها، وفقا لما    حافظة برامجه حتى يتمّكن من الوصول إلى

 . ت لألزماالعواقب واألسباب الجذرية   القيام في الوقت نفسه بمعالجة

على نحو وثيق مع الحكومات الوطنية، ويستكشف بصورة مشتركة أدوات وخطط ومبادرات التمويل القطري    الب  ا  وسيعمل   -121

لتنمية المستدامة. وسيعزز نهجا متسقا للتمويل،  تساعد على سد فجوة التمويل والتعجيل بالتقدم في تحقيق أهداف ا   يمكنها أن  التي

و  أساسي في إصالحيتماشى بشكل مناسب مع مبادئ  التمويل، وهو عنصر  اتفاق  والتزامات  المتحدة   منظومة  أهداف    األمم 

 . اإلنمائية

 

 يعمل اتفاق التمويل بمثابة مرجع في الحوارات مع الجهات المانحة بهدف تحقيق أهدافه المتعلقة بالمرونة والقدرة على التنبؤ.   (74)
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التقليدية وغير التقليدية،  المانحة    هعرض قيمة مقنع قائم على األدلة لجهات  إعدادقاعدة موارده المالية من خالل    الب  ا  وسيوسع   -122

بما في ذلك الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص. وسيستكشف فرص الموارد المواضيعية مثل تمويل مخاطر  

كات  استراتيجيته للشراتمشيا مع  ،  الب  ا  وسيواصل  مؤشر الطقس، وصناديق الحماية االجتماعية.  القائم على  تأمين  الالمناخ، و 

ال األموال  مع  الخاص وجمع  والداعمين    االنخراط ،  منهقطاع  الخيرية  والمؤسسات  األعمال  قطاع  سيسعى  و  (75) .األفراد مع 

التي لديها  والخبرات  التكنولوجيات مسؤول إلى إقامة شراكات مبتكرة مع الشركات الرائدة لالستفادة من أحدث شكل ب الب  ا  

، بما في ذلك تبرعات  حاليا  القطاع الخاص ويمثل  ية وتكنولوجيا المعلومات(.  )على سبيل المثال، في مجال الخدمات اللوجست

 . للب  ا  كمصدر مستدام ومرن للدخل أكثر من ذلك توقع أن ينمو  ، ثالث أكبر جهة مانحة بشكل عام ومن الماألفراد

. وفي ظل مواجهة العديد من البلدان  طريقة أخرى لزيادة الموارد   –الديون    مقايضةبما في ذلك    –وتوفر حلول التمويل المبتكرة   -123

بتوسيع نطاق  الب  ا    ، سيقوم  19-يدتفاقمت بسبب جائحة كوف  التي   متزايدةالديون  ال المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل ألعباء  

تى تتمّكن الديون كأداة لتعبئة موارد جديدة للبرامج األساسية، بما يسمح للحكومات المضيفة بتخفيض الديون السيادية حمقايضة  

الوطنية، مع تعزيز الشراكات االستراتيجية مع الدائنين والمدينين.  ة  تنميللولديها  من تخصيص موارد لشبكات األمان االجتماعي  

سيعمل   الغاية،  لهذه  بشأن  ب  ا    الوتحقيقا  عرضه  تطوير  مواصلة  االتفاقات  مقايضة  على  طرائق  يشمل  أن  على  الدين، 

الديون، وسيستكشف الفرص إلشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين مقايضة  يمكن أن يستخدمها شركاء    وبروتوكوالت التنفيذ التي

ارات لشراء الديون بخصومات والدخول في  أيضا خيالب  ا    اآلخرين مثل مصارف التنمية المتعددة األطراف. وقد يستكشف 

أنها استخدمت التمويل المتاح بفعالية. وعالوة  تفيد ب ة مقنعة  مباشرة مع الحكومات، رهنا بتقديم الحكومات أدلال  مقايضة المعامالت  

ف األولى من  فرص التمويل المبتكرة للتغذية من أجل تحفيز االستثمار الخاص في األيام األلالب  ا    على ذلك، سيستكشف  

 الحياة.  

 ا دلة 7-4

ن حيث التوقيت وذات صلة طوال دورة البرامج.  التزاما راسخا بجمع واستخدام أدلة أكثر صرامة ومناسبة م  الب  ا  يلتزم   -124

الطابع المؤسسي على التقييمات المشتركة والنزيهة لالحتياجات، وسيظل جمع البيانات الكمية والمشاورات    الب  ا  وسيضفي  

عن    اآلني  . وسيجري توسيع نطاق تكنولوجيا الرصدالب  ا  مع المجتمعات المحلية المتضررة العمود الفقري إلرشاد عمليات  

من خبرته   الب  ا  حالة األمن الغذائي. وسيستفيد  عد على فهم التغييرات في  تساآنية  عد والتعلم اآللي لتوفير رؤى دون وطنية  بُ 

التقييم والتحليل باستمرار؛ وتوفير االستهداف المستند إلى األدلة   ودرايته وشراكاته الطويلة األمد من أجل تحسين منهجيات 

معالجة انعدام األمن الغذائي في البيئات الحضرية.  إلى  يات؛ والتكيف مع الحقائق الجديدة مثل الحاجة المتزايدة  وتحديد األولو

 وستعزز االستثمارات الكبيرة القدرات التحليلية وآليات الدعم على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية. 

تشغيلي على  ، والحفاظ على التركيز الالقراراتاتخاذ  لالسترشاد بها في  ة بتتبع وجمع وتحليل األدلة البرامجي الب  ا  سيقوم و -125

وهو    –   التعديل السريع والمتكرر لألنشطة على أرض الواقعوإلتاحة الحصائل واآلثار.    توليد البيانات لتحليل وتقييمالنتائج، و

لجعل    الشاملة   إلى تسخير التكنولوجيا   ب  ا  السيسعى    –  سريعة التغير الأمر ضروري لمواجهة التحديات المعقدة في البيئات 

المصنفة حسب   . وسيكون االستخدام المناسب للبيانات ، وبالتالي تحسين استخدام البياناتأكثر ديناميةلديه نظم الرصد الميداني 

على  الب  ا    ة  وتوضيح أثر برمج  المتضررين  لتحسين المساءلة أمام السكان  حاسما   النوعيةوالبحوث  واإلعاقة  الجنس والعمر  

 . حياة الناس 

كجزء من  وهج والمنهجيات المستخدمة.  نُ من خالل زيادة نطاق ال  التقييمات المستقلةتعزيز مصداقية وفائدة     ا  الب   وسيواصل -126

ول إليها  ، تلتزم وظيفة التقييم التزاما راسخا بالتوليد اآلني ألدلة التقييم وتيسير الوصالب  ا  ثقافة إدارة المعرفة المعززة في  

لألدلة في آليات    وعالوة على االستخدام المستمر   . الب  ا    على نطاق تصبح الوظيفة شريك التعلم    التعلم التنظيمي لكي لتنوير  

من جانب  الفوري  اتخاذ القرار المؤسسي الحالية، ستضع وظيفة التقييم طرقا جديدة لمشاركة األدلة التقييمية وزيادة استيعابها  

 

 (. 2025-2020ع األموال منه ). استراتيجية الشراكات مع القطاع الخاص وجم2019.  الب  ا   (75)
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التقييم    الب  ا  . وسيعزز  الب  ا  على جميع مستويات  القرار    صنَّاع المشترك للمساهمة في ممارسة  التقييمي  أيضا عمله 

 .اإلنمائية  األمم المتحدة منظومة اإلنساني، وقدرات التقييم الوطنية، وإصالح

من خالل تبادل  ات لبناء قدراتها  مع الحكومالب  ا    وسيعمل  .  داخله وخارجهجمع البيانات وإدارتها وتحليلها    الب  ا  وسييسر   -127

البيانات واألدلة باعتبارها منفعة    وسيتيحالقابلة للتشغيل البيني؛  ونصات والممارسات والبروتوكوالت المشتركة والمفتوحة  الم

مستدامة  ببناء خطوط بيانات    الب  ا  من نظامه العالمي لرصد الجوع. وسيقوم    اآلنيةعامة عالمية، بما في ذلك المعلومات شبه  

وهو شرط مسبق إلطالق العنان بصورة منهجية   –   والمكاتبالبيانات، وربطها عبر البلدان    وتعزيز عملية توحيد مجموعات

. وسيجري ذلك مع ضمان  ، والمساعدة على تجنب مخاطر اإلدارة المجزأة للبيانات لقوة األساليب الكمية المتقدمة لتوليد األدلة

المستفيدين   بيانات  الخوارزميةا وحماية  واألخال  لسالمة  مثل  والشرعية  المقصودة  غير  العواقب  لمنع  الخصوصية    انتهاكق 

 عدم القدرة على التكرار. والتحيز و

األدلة بشأن طبيعة ومدى مخاطر األمن الغذائي، بما في ذلك    الب  ا   ومع تزايد دور أزمة المناخ كمضاعف للمخاطر، سيوسع   -128

فهم    الب  ا  . وسيعزز  بالتعاون شديدة الضعف  الموجزات المخاطر المناخية للبلدان    ث بإعدادالقيام مع مؤسسات البحمن خالل  

النتائج    وآثار   تكاليف وفوائد  البرمجةالبرامج المختلفة لتقليل المخاطر وتخفيفها وتحويلها. وستعزز  بشأن مسائل من    قرارات 

ال  قبيل لتدخالت  العيش  المواقع ومجموعات سبل  أولويات  القوي  تحديد  التخطيط  والكوارث، وتمكين  المناخ  حد من مخاطر 

المناخ على    الب  ا   وتحسين عوائد االستثمارات. وسيواصل   تمكين الحكومات من تقييم المخاطر واآلثار المحتملة ألخطار 

 األكثر ضعفا من خالل توفير رصد األثر والحالة في الوقت الحقيقي.   لمحليةا  المجتمعات 

التعاون مع الشركاء العلميين    الب  ا   بتوسيع قاعدة األدلة المتعلقة بالعالقة بين الجوع والنزاع. وسيعزز       الب  اكما سيقوم   -129

على الرصد والتحليل    الب  ا  ه، سيركز  لرصد حصائل المحور، وتوسيع المعرفة وتحسين البرمجة. وعبر المحور وخارج

برامج تركز على الناس وتراعي    تنفيذ من    الب  ا  الشراكات. وسيمّكن ذلك    المشتركين، وبناء األدلة بشأن أثر المساعدة وفوائد 

 النزاعات ودعم االستجابات المشتركة عبر محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم. 

 التكنولوجيا  7-5

جاالت الخبرات مثل  االعتماد على تقاليده في تبني التكنولوجيا، التي تتجلى في تقدمه المحرز في رقمنة مالب  ا    سيواصل   -130

التزامه بأن يصبح منظمة    الب  ا  . وسيعزز  ، وإدارة التجزئةوالتحويالت القائمة على النقد   اللوجستيات، ورصد األمن الغذائي،

لبيانات، مع ضخ استثمارات في التكنولوجيا والبيانات الجديدة لدعم الرؤية المحددة في هذه الخطة  ُممّكنة رقميا وقائمة على ا

لتوليد  للب  ا    تراتيجية. وسيركز العمل على مسارين يكمل بعضهما البعض: مواصلة رقمنة البصمة التشغيلية الكبيرة  االس

من االستجابة بسرعة    الب  ا    الوصول إلى مستوى من المرونة يمّكنك  كذلو؛  بيانات آنية هادفة لصنع القرار والكفاءة التشغيلية

المتغيرة ذلك    . للبيئات  جديدة  تحدويشمل  فرص  تلبية يد  واال  لتحسين  المتزايدة  الحتياجات  من  توقعات  ،  الب  ا   للمستفيدين 

 .  والمنظمات التي يعمل معها، والحكومات 

إلى توفير مسارات للخروج من انعدام األمن الغذائي  ذلك  ويهدف  .  إزاء التكنولوجيا الناس في الصميم   الب  ا   وسيضع نهج   -131

اتباع نهج مسؤول  الب  ا    ك مبادئ عدم اإلضرار والمشاركة وعدم التمييز والشمول. وسيضمن  والفقر والحرمان. وسيدعم ذل 

ع تبني الرقمنة كمحرك رئيسي للحلول المبتكرة واألكثر كفاءة للجوع،  للتكنولوجيا واستخدام المعلومات الشخصية للمستفيدين. وم 

 امها على األشخاص الذين يخدمهم.  المخاطر التي يشكلها جمع البيانات واستخد الب  ا   سيعالج 

إلنسان.  وستكفل التكنولوجيا المطورة والمنشورة ليستخدمها المستفيدون الوصول المنصف والشامل والفوائد والحماية وحقوق ا -132

المستفيدين، مدعومة بهيكل قوي،  عمل  وست المطلوبة لمساعدة  والبيانات  النظم  لى ضمان حصول  ع التحسينات المستمرة في 

اص المناسبين على المساعدة المناسبة في الوقت المناسب، وتقديم الخيارات وتعزيز اإلرادة الذاتية والشمول. وفي الوقت  األشخ

مساءلة   سيعزز  التكنولوجيا  نشر  فإن  وسي  الب  ا  نفسه،  خدمات  أيضا    الب  ا   قوم  وضمانه.  االستراتيجيات  بتقديم  لدعم 

 . صول إلى الفئات المستهدفةللو خاصة بالحكومات  والحلول الرقمية ال
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التكنولوجيا التشغيلية. ومن    الب  ا   وسيقوم   -133 بتعزيز وتوسيع موقعه كجهة موثوق بها في توفير الحلول والمشورة في مجال 

اللوجستيات العالمية، سيستثمر   في     ا  الب خالل االستفادة من قيادته لمجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ ومجموعة 

حتية المشتركة والمنصات التي تمّكن الخدمات فيما بين األعمال التجارية. وباعتباره مقدما للخدمات الرقمية، سيقود  البنية الت

النشط في    الب  ا   االنخراط  الناشئ. ومن خالل  المتحدة  األمم  بيانات  المتحدة وهيكل  البيني مع نظم األمم  التشغيل  إمكانية 

 القواعد والممارسات المشتركة بين الوكاالت. بتشكيل  ا   الب   قوم رقمنة، سيتطوير سياسات ال

السيبراني، يعترف   -134 واألمن  الرقمي  التنفيذ  في  باالمتياز  التزامه  إلى  وسيضمن  الب  ا    وباإلضافة  الخصوصية.  في  بالحق 

تخفيف من المخاطر  جميع عملياته. ولل  الخصوصية عن طريق التصميم وسيعزز مسؤولية البيانات وحماية البيانات في  الب  ا  

تعزيز الحوكمة والرقابة في هذه المجاالت، مع تزويد موظفيه أيضا باألدوات والمهارات المناسبة.    الب  ا  الرقمية، سيواصل  

 على تعزيز ثقافة محو األمية الرقمية داخليا وخارجيا لتحقيق تغيير دائم.  الب  ا  وفي نهاية المطاف، سيعمل 

نهج يصمم بموجبه أصحاب األعمال األفكار، عندما يكون ذلك ممكنا نتيجة المشاورات مع المستفيدين،    اتباعالب  ا    اصل  وسيو -135

في قدرات جديدة وطريقة أكثر  الب  ا    وتجريب أفضل هذه األفكار منهجيا وتوسيع نطاقها في جميع أنحاء العالم. وسيستثمر  

أتمتة  مع تنفيذ منضبط وم  مرونة ومتعددة الوظائف للعمل داخله، النظم وحماية البيانات. وداخليا، ستوفر  تكامل لتحسين أمن 

في    الب  ا   خدمات فعالة للموظفين، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات أفضل وتبسيط عملهم. كما سيساهم    الب  ا   العمليات في  

 تحسين المهارات الرقمية للشركاء الذين ينفذون برامجه لصالحه. 

 االبتكار 7-6

م    والظروف الالزمة  ابتكار عريقةثقافة  يه  لد  الب  ا   -136 التي ستساعد  االبتكارات  ن هم أكثر تخلفا عن الركب.  لتوسيع نطاق 

  هاالبتكاري، والذي يمتد عبر جميع بصمات  الب  ا   ويكمن تجريب األفكار الجديدة وتنفيذها وتوسيع نطاقها في صميم عمل  

سالسل اإلمداد، والنظم الغذائية، ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة، والتحويالت  لتحليالت التنبؤية، ووعملياته التي تتراوح من ا

 القائمة على النقد إلى التمويل المبتكر لتغيير الحياة. 

فعالة   إيجاد حلولمن  هفي حاالت الطوارئ وغير حاالت الطوارئ ألنه يمّكن الب  ا   ويُعد االبتكار أمرا بالغ األهمية لعمليات  -137

التقدم التكنولوجي بالقدرة  و الخاص  الجهات الفاعلة من القطاع الشراكات مع   وتتمتع. طويلة األمداليدة والمشاكل للتحديات الجد

التي   الطليعيةاالبتكارات    الب  ا  وسيستكشف    . على الوفاء بمهمته الطموحة بشكل أكثر فعالية وكفاءة  الب  ا  على مساعدة  

،  الطرفيةحوسبة  الديدة مثل الذكاء االصطناعي، وسلسلة الكتل، والتكنولوجيا الحيوية، ووالتكنولوجيات الج  جوهريا   ا تُحدث تغيير 

 بتنفيذ مهامهم بشكل أكثر فعالية. ينالروبوتات للسماح للعاملين اإلنسانيعلم و

نية. وسيقدم  خدمات المبتكرة في نظم وعمليات الحكومات الوطالقدرات الوطنية من خالل تعميم المنتجات وال  الب  ا  وسيعزز   -138

أيضا خدمات االبتكار لمنظومة األمم المتحدة األوسع نطاقا والشركاء الخارجيين، مما يدفع التقدم الشامل نحو أهداف   الب  ا  

المشروعات المدفوعة باألثر في مختلف    الب  ا  سيسرع  التنمية المستدامة. ومن خالل تقديم منصة لخدمات االبتكار والمعرفة،  

العالم  المتحدة سيساهم في  و  أنحاء  داخل األمم  النظام اإليكولوجي لالبتكار  الحكومية  ، تعزيز    ،والمؤسسات  ،والمنظمات غير 

 ومنظمات القطاع الخاص. 

ل االبتكار  -139 ورواد األعمال والشركات الناشئة    الب  ا   موظفي    دعموالحائز على الجوائز    للب  ا  التابع    وسيواصل برنامج معّج 

إتاحة سبلكومية  والمنظمات غير الح التمويل واإلرشاد والدعم العملي   من خالل  والمسائل األخرى المرتبطة    الحصول على 

المثال، من خالل معسكرات تدريبية لالبتكار، وحلقات عمل مكثفة لمدة أسبوع  تحقيق  . وسيجري  باالبتكار  ذلك، على سبيل 

التعمق  ات قة المشروعتساعد أفر  التحديات، وإيجاد الحل  على  للتجارب  و   الخطط؛ول وتحسين  في  الدعم المخصص والتمويل 

؛ وتوسيع نطاق  ووضع نماذج أولية جاهزة للتنفيذ   لمفاهيمل   تطوير براهين   المبتكرين والشركات الناشئة على  لمساعدة  الميدانية

 . االختبار األولي دعم األفكار التي أثبتت قيمتها في مرحلة  
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فرصة أفضل للوصول   هناكوأن   عمال واحد أن يبتكر بنجاح بمفردهة ناشئة أو رائد أوإدراكا بأنه ال يمكن ألي منظمة أو شرك -140

بناء القدرات  الب  ا   من خالل التعاون والمشاركة، سيواصل  انعدام األمن الغذائي   استئصالإلى الهدف المشترك المتمثل في 

الماالبتكارية، د الاخليا ومحليا، من خالل مراكز االبتكار اإلقليمية وفي    النظم طرية، مع تعميم المنتجات المبتكرة في  قكاتب 

مع التعزيز الفرص،  إتاحة  الشبكات و مع مجتمع العمل اإلنساني األوسع نطاقا، وبناء    بتبادل المعرفة  الب  ا  وسيقوم  .  الحكومية

 رة ابتكارية ناشئة. اإليكولوجية لالبتكار المحلي في المناطق التي تشتد فيها الحاجة وحيث توجد قدلنظم المستدام ل 

والتعاون    الب  ا  وسيعطي   -141 الشراكات  لتوسيع  مجال  القطاعات  بين  األولوية  ثنائية  في  اتفاقات شراكة  من خالل  االبتكار، 

قطاع الخاص، واألوساط األكاديمية والمؤسسات البحثية، ووسائل  ومتعددة أصحاب المصلحة مع الجهات الفاعلة الرئيسية في ال

العمل اإلنساني واإلنمائي األوسع. وسيتيح ذلك تحديد الحلول المتطورة والتشغيلية والقابلة للتوسيع لخدمة    اإلعالم، ومجتمع

 مزيد من المستفيدين بطريقة أفضل. ال
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عدم المواءمة بين   1-1-1

 التدخل والحصيلة 

األمثل لألدلة في تصميم تدخالت   المستوى االستخدام دون

الدروس   بشأن  المعرفة  إلدارة  منهجي  غير  ونهج  جديدة 

مراعاة المحدودة للعوامل االجتماعية والبيئية  المستفادة، وال

 والسياقية في تصميم البرامج 

القطرية،   االستراتيجية  الخطة  أهداف  إنجاز  في  قصور 

المحدود والج   واعتراف  واألثر  المضيفة  هات الحكومات 

رتفعة    للب  ا  المانحة بالدور التمكيني 
م
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إعادة  البرا ومبادرات  المستمر  والتعديل  مج، 
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المنافسة بين األولويات الوطنية والقيود المالية في البلدان   التمويل عدم كفاية  1-1-3

 المانحة التقليدية 

عدم تلبية  ، و زمعةاألمثل لألنشطة المستوى المالتنفيذ دون 

األمن   انعدام  لمعالجة  واإلنمائية  اإلنسانية  االحتياجات 

رتفعة  الغذائي 
م

 

األنشطة   وتوسيع  المانحة،  الجهات  قاعدة  تنويع 

الوطنية، الملكية  إطار  في  والتمويل    التمكينية 

وصياغة نموذج العمل والتدخل، وإعادة   المبتكر،
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نقص/عدم تطابق   1-1-2

 المهارة

والطلب   الحالية  العاملة  القوة  قدرات  بين  الفجوة  اتساع 

على   ولكنالمتزايد  تخصصا  أكثر  عاملة    متنوعة   قوة 

تنفيذ  و  راتالمها على  المزدوج قادرة  األعمال    جدول 

  تحقيق إنقاذ األرواح وتغيير الحياة وتمكينها بشأن    لب  ا  ل

حاالت   على حد سواء، وتتفاقم هذه الفجوة كلما زادت وتيرة 

 الطوارئ وشدتها وتعقيدها

انخفاض القدرة التنظيمية على التكيف السريع وإدارة النمو  

المستفيد احتياجات  أهداف  وتلبية  إنجاز  في  وقصور  ين؛ 

وفقدان   القطرية؛  االستراتيجية  في    المرونة الخطة 

 االستجابة لحاالت الطوارئ 

ر
م

تفعة 
 

وسياسة   العاملة،  للقوة  االستراتيجي  التخطيط 

المهارات،  على  والتدريب  العاملين،  شؤون 

الطوارئ لحاالت  االستجابة  والنشر  وقوائم   ،
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عدم المواءمة مع   1-2-2

منظومة األمم المتحدة  

والجهات  والحكومات والشركاء 

 الفاعلة غير الحكومية 

أفكار وضطرابات السياسية،  التغييرات في الحكومة، واال 

، واالعتراف المحدود من جانب التنافسية السياسات العامة

بدور   المضيفة  لتقديم    الب  ا  الحكومات  تمكينية  كجهة 

 الخدمات والنظم إلى جميع المحتاجين 

المالي   الدعم  كفاية  وعدم  المحدودة  الوطنية  الملكية 

ل البشرية  تعزيز    الب  ا   برامج  والموارد  القدرات  بشأن 

 القطرية 

رتفعة 
م

 

فوائد   بشأن  والدعوة  األدلة  على  القائم  التحليل 

ودعم   والسياسات،  والنظم  الخدمات  وتكاليف 

إضفاء الطابع المؤسسي على الخدمات، وتطوير  

الحكومية   غير  الفاعلة  الجهات  مع  الشراكات 

 األخرى لدعم الخدمات والنظم والسياسات
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 النزاع 1-3-1

 الكوارث الطبيعية  1-3-2

 االقتصادية  اتاألزم 1-3-3

والتفاوتات   المناخية،  والصدمات  االقتصادية،  النزاعات، 

 لسياسيوالجوائح، وعدم االستقرار الجغرافي ا

لحاالت   م عد وبفعالية  بسرعة  االستجابة  على  القدرة 

،  المستشرياألزمات الغذائية، وسوء التغذية  و  ،الطوارئ

واتساع  المساواة،  عدم  وتزايد  الفقر،  من  الحد  وانتكاس 

نحو القضاء   الب  ا  الفجوات بين الجنسين، وإعاقة تقدم  

 على الجوع 

رتفعة 
م

 

المبكرة  اإلجراءات  في    ، واالستباقية  االستثمار 

عد إلى المزيد  عن بُ شبه اآلني  سيع نظم الرصد  وتو

المتنوعة   والموضوعات  الجغرافية  المناطق  من 

لرعاية الصحية وسالسل اإلمداد وسبل العيش(،  )ا

على   القدرة  بناء  على  إثباتها  يمكن  التي  واآلثار 

للمجتمعات وآليات   ،الضعيفة  المحلية  الصمود 

   الداخلي واإلقراض  التمويل بالسلف

6 
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4 
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نموذ
 الفشل في االبتكار 1-4-1 

 التنفيذسوء  1-4-2

االستراتيجية   الخطط  تنفيذ  في  التنظيمية  التحديات 

الرقمي،   األعمال  جدول  ذلك  في  بما  الموارد  ومتطلبات 

دون المركزية    المستوى   والتوازن  الطرق  بين  األمثل 

، وصنع القرار القائم مركزية إلدارة األعمال الحاسمةوالال

على المخاطر دون المستوى األمثل مما يؤدي إلى نقص  

 مرونة التشغيلية ال

وت اختيار  األهداف    الالزمة  الوسائلنفيذ  ضعف  لتحقيق 

الكفاءة والفعالية، وتحديات التمويل،   وانخفاضالمؤسسية،  

يدون، والمجتمع  واحتياجات العمالء )الحكومات، والمستف

والشركاء(   منظمات المدني،  تلبيها  التي  أو  الملباة  غير 

 أخرى 

رتفعة 
م

 

وضوح نموذج العمل، وتحسين ثقافة مكان العمل  

ثقة   وبناء  واألداء،  القيم  تحركها  روح  وغرس 

ومعرفة   المصلحة،    الب  ا   قدرة  أصحاب 

 .التنظيمية على تنفيذ التغيير 

7 
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نموذ
 الفشل في االبتكار 1-4-1 

 سوء التنفيذ 1-4-2

التشغيلية  السياقات  مع  والنهج  األدوات  تكييف  في  الفشل 

المتغيرة؛ وعدم القدرة على نشر التكنولوجيا المناسبة لنظم  

، والتنسيق الداخلي دون  األساسية  الب  ا   وأساليب عمل  

 األمثل

وا والفعالية،  الكفاءة  تشغيلية  اتخاذ  نخفاض  دون  قرارات 

والاألمثلالمستوى   يولدها،  التي  المحدودة  أو    قيمة 

قدرة   الب  ا    يتصورها المضيفة    لتعزيز  الحكومات 

الوطنية،   الفاعلة  العمالء  والجهات  واحتياجات 

)الحكومات، والمستفيدون، والمجتمع المدني، والشركاء( 

 تي تلبيها منظمات أخرى غير الملباة أو ال

رتفعة 
م

 

البيانات األساسية   تكامل  النظم  وتعزيز  ورقمنة 

 وتعزيز التنسيق المتعدد الوظائف  للب  ا  

8 
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لموظفي   الحماية االفتقار إلى  2-1-2 المحدود  والوعي  المتقلبة،  التشغيلية  البيئات 

معايير السلوك، وعدم كفاية الضمانات بوشركائه    الب  ا  

 وآليات الرقابة، وضعف سالمة األغذية وجودتها 

وعدم   والصحة،  السالمة  لمخاطر  المستفيدين  تعرض 

الجنسيين،   واالنتهاك  االستغالل  حاالت  عن  اإلبالغ 

 ات المستفيدين رية بيانس اتوانتهاك

رتفعة 
م

 

السكان   أمام  والمساءلة  الحماية،  سياسة 

وإطار  المتضررين المجتمعية،  التعقيبات  وآلية   ،

البيئية واالجتماعية   ، وتدابير  للب  ا  االستدامة 

 ضمان سالمة األغذية وجودتها 

9 
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و

 

االستق االفتقار إلى الحماية  2-1-2 وعدم  والتقييم  النزاعات،  السياسي،  الجغرافي  رار 

المناسب من    غير  األولى  المراحل  في  السياقية  للعوامل 

 رامج دورة الب

تصاعد النزاع، والتحرك القسري  زيادة التوتر السياسي، و

والمجتمعات  المستفيدين،  على  السلبية  واآلثار  للسكان، 

 المحلية أو البيئة 
 

رتفعة 
م

 

"عدم   ومبدأ  اإلنسانية  بالمبادئ  االلتزام 

وتطبيق   في    ظروفمراعاة  اإلضرار"،  النزاع 

واالجتماعية   البيئية  االستدامة  وإطار  البرمجة، 

   للب  ا  
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ها 
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2-
 

شغيلية 
ت

 

2-
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ركاء  
ش
ال

ن 
والبائعو

 

شراكات أو  العدم توافر  2-2-1

 القدرة على إقامتها 

 الجودة  سوء/عدم اتساق  2-2-2

عدم القدرة على حماية   2-2-3

 األمن الذاتي 

والشركاء  الوطنيين  المصلحة  المحدودة ألصحاب  القدرة 

ال غير  والقدرة  لموظفي  والبائعين،  ذوي    الب  ا  كافية 

 مهارات في مجال إدارة الشراكاتال

لالحتياجات،  بفعالية  االستجابة  على  القدرة  انخفاض 

والتقصير في التعاقد، والتدليس والفساد، والفرص الضائعة  

 في مجاالت مواضيعية جديدة وناشئة للمشاركة 

رتفعة 
م

 

الحكومية،   غير  المنظمات  مع  الشراكات  توجيه 

االتفاقات على المستوى الميداني، وتبسيط  وإدارة 

األمم   وكاالت  عبر  الواجبة  العناية  عمليات 

 المتحدة، وإدارة البائعين 

ست  ار ة   11
ب ا

 ا
ط
ض
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شغيلية 
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جيا  
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انقطاع/اضطراب   2-4-1

 المرافق

 فشل النظام 2-4-2

 الهجوم السيبراني  2-4-3

راب سلسلة اضط 2-5-1)

 (اإلمداد

السيبراني،   النظام، والهجوم  المرافق، وفشل  اضطرابات 

والكوارث   والنزاعات،  اإلمداد،  سلسلة  واضطرابات 

 الطبيعية 

 ية اضطرابات العمل واالضطرابات التشغيل

معتدلة 
 

بعداستخدام   عن  العمل  وخطة    ،طريقة 

وخطة  ال العمل،  لحاالت  لالستعداد  ستمرارية 

 بة لها واالستجا  الطوارئ
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اضطراب سلسلة  2-5-1 

 اإلمداد 

والصدمات  والنزاعات،  الحمائية،  التجارة  سياسات 

وعدم  المناخية،   والجوائح،  االقتصادية،  والتفاوتات 

 االستقرار الجغرافي السياسي 
 

 اضطراب العمليات، وزيادة التكاليف التشغيلية 

معت
دلة 

 

التخزين المسبق لألغذية من خالل مرفق اإلدارة  

االستعداد وتدابير  السوق  للسلع ورصد  ،  الشاملة 

الوطنية،   اإلمداد  سالسل  نظم  قدرات  وتعزيز 

 سالسل اإلمداد  وتقديم خدمات

13 
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حة  عدم كفاية الص  3-1-1

  المهنية أو الرفاه النفسي 

   االجتماعي

 سوء ظروف السالمة  3-1-2

 عدم كفاية األمن  3-1-3

و االستقرار    الجوائحاإلجهاد/اإلرهاق،  وعدم  المتكررة، 

الطبيعية،   والكوارث  والنزاعات،  السياسي،  الجغرافي 

 واالضطرابات االجتماعية 

، برفاه الموظفين، وإعاقة استمرارية العمل  إلحاق الضرر

 و/أو اإلغالق نطاق العمليات  وتقليص

رتفعة 
م

 

و المهنيتين،  والصحة  السالمة  عن  تدابير  العمل 

وا السفر،  من  والحد  االجتماعي،  بعد،  لتباعد 

وإرشاد الموظفين، ودعم المرافق الطبية اإلقليمية  

وسالسل  الشخصية  الوقاية  ومعدات  والقطرية، 

 لطبي اإلمداد، والدعم اللوجستي لعمليات اإلجالء ا

14 
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فيما    الب  ا  مساءلة  لالتحديد غير الواضح للمسؤوليات و  السياسات والمعايير 3-2-1

تقديمه للخدمات عند الطلب تجاه العمالء المؤسسيين  ب  يتعلق

ومات المضيفة والشركاء(؛ واالستخدام غير المتسق  )الحك

المؤسسيين   العمالء  جانب  من  الطلب  عند    في للخدمات 

 .وواليته    الب  اسياسة 

والمجتمعات السكان  حماية  من    المحلية   عدم  الضعيفة 

الضرر المحتمل الناشئ عن استخدام العمالء المؤسسيين  

واحتمالية  ،  عند الطلب، ومخاطر السمعة  الب  ا   لخدمات  

 والهدر التدليس والفساد 
 

رتفعة 
م

 

الخدمة   اتفاقات  المقبول   (1تحدد  االستخدام 

بما يتوافق مع والية   الب  ا  والمقصود لخدمات  

وتنفيذها من خالل الخطط االستراتيجية    الب  ا  

ومساءلته،   الب  ا  مسؤولية  (  2القطرية؛  

المؤسسيين   للعمالء  المخاطر  وتقييمات 

 والشركاء()الحكومات 

15 
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 السياسات والمعايير 3-2-1

 اللوائح أو القوانين  3-2-2

  عقود األطراف الثالثة 3-2-3

 (السيبرانيةالهجمات  2-4-3)

المؤسسية  البيانات  حماية  وضعف  السيبراني،  الهجوم 

لموظفي   محدود  ووعي  الخصوصية،       الب  اوحوكمة 

 أمن البيانات وحمايتهابوشركائه 
 

المصلحة،   وأصحاب  بالمستفيدين  الضرر  إلحاق 

، ومخاطر  الب  ا  واضطرابات العمل، وفقدان الثقة في  

 السمعة

رتفعة 
م

 

البيانات،   حماية  مكتب  وسياسة    وكمة وحإنشاء 

حماية البيانات والخصوصية، وتعزيز تدابير أمن  

 الموظفين  ، وتدريباالستيثاقالبيانات ونظام 
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 التدليس والفساد  16

3-
 

ائتمانية 
 

3-
3 

ساد
س والف

التدلي
 

 الفساد 3-3-1

 النقد  – ختالساال 3-3-2

األصول   – االختالس 3-3-3

 األخرى 

 مزيفة التقارير ال 3-3-4

طبيعة عمليات الطوارئ )الحرجة من حيث الوقت،  

والتغيرات المفاجئة، والنشاط الكبير الحجم، واالعتماد  

( وبيئات التشغيل )التي تعاني من النزاع،  على النقد

وضعف البنية التحتية ونظم الحوكمة(، وطبيعة أصول  

)عالية السيولة وقابلة للتحويل بسهولة( ونموذج   الب  ا  

مركزي للغاية ويعتمد على عدد كبير من  ال – التسليم

الشركاء، بعضهم يعاني من محدودية القدرات، وانعدام  

والشركاء والبائعين   الب  ا   موظفي  الفهم المشترك بين 

  لماهية التدليس والفسادوأصحاب المصلحة الوطنيين 

 وااللتزام باإلبالغ 

، وفقدان الثقة ومخاطر  الب  ا  تحويل/سرقة موارد  

 ةالسمع
 

رتفعة 
م

 

تنفيذ سياسة مكافحة التدليس والفساد المنقحة من  

في   والشركاء  الموظفين  قدرات  بناء  خالل: 

دليس والفساد من خالل التدريب وزيادة  مكافحة الت

المؤسسية  الوعي   توجيه  لالمتاحة  باألدوات 

مكافحة التدليس والفساد، وإدماج مكافحة التدليس  

العمليات   في  إجراء  والفساد  خالل  من  اليومية 

تقييمات لمخاطر التدليس، وتحسين الضوابط بناء 

لمؤشرات   المنتظم  والرصد  التقييم  نتائج  على 

ال التدليس  مخاطر  من  السريع  والتعلم  تدليس 

الضوابط   فجوات  وسد  الفساد  وحوادث  المادي 

 ذات الصلة 

خسارة الدخل  تيجة تحو ل   17

با س ار  ال  الت ا جنبية 

ال س ية ا قل بكثي   ن  

 أس ار السوق ال حلية 
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  عدم القدرة على تقليل التعرض للفجوات اآلخذة في 

االتساع بين أسعار تحويل العمالت األجنبية الرسمية  

وأسعار األسواق الموازية، وال سيما بالنسبة للتحويالت  

 المشتريات المحلية النقدية وأنشطة 

خسارة اإليرادات التي تؤدي إلى انخفاض قيمة تدخالت  

التحويالت القائمة على النقد، وانخفاض القوة الشرائية  

الناتجة عن أسعار العمالت األجنبية  للمستفيدين والخسائر 

 المشتريات المحلية المتصلة بوالخسائر التشغيلية 

 

بالعملة   األرصدة  على  المحلية، واآلليات  الحدود 

المتفق عليها مع األطراف المقابلة إلدراج الحماية  

البرامج   وتكييف  العملة،  قيمة  انخفاض  ضد 

واألنشطة للحد من التعرض لتقلب سعر الصرف،  

ف استحقاقات التحويالت القائمة على النقد  وصر

بالدوالر األمريكي حيثما أمكن ذلك أو على أساس  

 ي السوق أسعار الصرف التنافسية ف 

االستخدام  ي  الف ال   18
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  و/أو غير كافيتين إلدارة مناسبتين رقابة وقدرة غير  إساءة استخدام األصول  4-2-1

 األصول في الوقت المناسب وبكفاءة وفعالية 

عدم إدارة الميزانية البرامجية بشكل مناسب، أو  

المفرط لألصول المالية وغير  االستخدام الناقص أو 

معتدلة  المالية
 

والرصد  عمليات   والمالية،  الرقابة  البرامجية 

 والمزيد من االستثمارات في الرقمنة والمهارات
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 ال لحق الثا   

 طط االست اتيجية القط  ةالخ

  2016لعام الب  ا     تحدد سياسةاالستراتيجية على المستوى القطري. وتعمل الخطط االستراتيجية القطرية كأداة لتنفيذ الخطة  -1

نهج  بشأن القطرية  االستراتيجية  إطار    هالخطط  من  وتتألف  القطري  المستوى  على  والبرامجي  االستراتيجي  التخطيط  إزاء 

و الخطة االستراتيجية القطرية  وهي: الخطة االستراتيجية القطرية أ برامجي فريد يستند إلى حوافظ قطرية متماسكةاستراتيجي و

من وثائق مشروعات متعددة إلى صياغة    للب  ا     ، انتقل كل مكتب من المكاتب القطرية2019و  2017المؤقتة. وبين عامي  

استراتيجية قطرية   استراتيجية قطرية أو خطة  االنتقالية في عام  خطة  الفترة  وانتهت  بموافقة  جت  ، وتوّ 2019مؤقتة واحدة. 

  عدد ، وبذلك وصل  2019 دورته العادية الثانية لعامعلى الموجة األخيرة من الخطط االستراتيجية القطرية في    تنفيذيالمجلس ال

إلى   عليها  الموافق  القطرية  االستراتيجية  وتشكل    84الخطط  الخطط خطة.  يُع  هذه  باسم  ما  من  رف  األول"  الخطط  "الجيل 

 االستراتيجية القطرية. 

دعمه ونتائجه في االحتياجات    الب  ا  ويشكل تنفيذ إطار الخطط االستراتيجية القطرية تغييرا تحويليا في الطريقة التي يرسخ بها   -2

في االستجابة اإلنسانية واإلنعاش،      الب  اواألولويات المحددة وطنيا. ويعمل إطار العمل على تعزيز نقاط القوة والقدرات لدى  

لتط الفرص  األرواح واغتنام  إنقاذ  يتجاوز  بما  القدرات  هذه  ا   ،بيق  الخطط    خطة  علىلتأثير  وحتى  نهج  الحياة. ويوفر  تغيير 

لنهج  يسعى هذا ااالستراتيجية القطرية المرونة لالستجابة في ظل الظروف المعقدة والمتغيرة لحاالت الطوارئ غير المتوقعة. و

)هدفا التنمية   الب  ا   از تقدم نحو القضاء على الجوع، وتفعيل أهداف  الستجابة لحاالت الطوارئ وإحر إلى دعم البلدان في ا

 ( على المستوى القطري، وتعزيز التماسك االستراتيجي والتركيز والفعالية التشغيلية ونهج الشراكات بعمق. 17و  2المستدامة 

آفاق متوسطة وطويلة األجل تتضمن    ة القطرية إلى األدلة وتُخطط من منظورات استراتيجية نحووتستند الخطط االستراتيجي -3

التنمية المستدامة المحددة على  بغايات  روابط قوية   العامة في الجهود    الب  ا   ، مما يعظم مساهمة  المستوى الوطنيأهداف 

أن  قييمات الجيل األول من الخطط االستراتيجية القطرية إلى  تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت ت  الرامية إلىالوطنية  

األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير    كيانات نهج الخطط االستراتيجية القطرية أتاح فرصا إلقامة عالقات واسعة ومتنوعة مع  

 دني. القطاع الخاص والمجتمع المكيانات  الحكومية المحلية والنظراء الحكوميين؛ وحفز الشراكات مع 

استجاباته على االحتياجات المحددة وطنيا،    الب  ا   القطرية، رسخ    ومن خالل نشر "الجيل األول" من الخطط االستراتيجية -4

مدعوما باألدلة المتولدة في المقام األول من خالل االستعراضات االستراتيجية الوطنية للقضاء على الجوع. ومع ظهور إصالح  

على وضع "الجيل    الب  ا  ، عمل  2020وإعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية منذ عام    ائيةاإلنم   األمم المتحدةمنظومة  

المشتركة   القطرية  بالتحليالت  مسترشدا  القطرية  االستراتيجية  الخطط  من  القطرية    المتولدة عن الثاني"  المتحدة  األمم  أفرقة 

التنمية المست المتعلقة بهدف  وبما يتماشى مع    ، والمترسخة بقوة في أولويات التنمية الوطنية.2دامة  والمسترشدة جيدا باألدلة 

الخ لسياسة  القطرية  االستراتيجية  الخطط  األول من  الجيل  التقييم بشكل منهجي  يقيّم مكتب  القطرية،  االستراتيجية  تنوير  طة 

 تصميم الجيل الثاني من الخطط االستراتيجية القطرية.  
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 ائ  ال ؤسسية إطار النت 

في تحقيق الطموحات المحددة    الب  ا   هو األداة الرئيسية لرصد أداء الخطط االستراتيجية القطرية وتقدم  إطار النتائج المؤسسية   -1

أنه العمود الفقري واإلبالغ عنهم  2026-2022للفترة    للب  ا   في الخطة االستراتيجية   إليه على  لمواءمة    ا. وغالبا ما يشار 

التنمية المستعمليات ال التخطيط والتنفيذ والقياس واإلبالغ لجميع  هذا اإلطار  ويوحد  دامة،  مكاتب القطرية مع أهداف  ويوجه 

كإطار موحد،    2017، مما يعزز المساءلة المؤسسية. وبدأ تنفيذ إطار النتائج المؤسسية في يناير/كانون الثاني  الب  ا   أنشطة  

أهداف  2018وجرى تحديثه في عام   بالكامل تقيس  من مؤشرات حص  اإلطار   يتألفوا مؤسسية،  ليشمل  اختبرت  ائل ونواتج 

أدلة على زيادة الكفاءة  رئيسية ألداء اإلدارة تجمع  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باإلضافة إلى مؤشرات    الب  ا   مساهمة  

 التنظيمية والفعالية واألثر. 

النتائج -2 المدة إلطار  استعراض منتصف  في الجدول  ستنتاجات الموجزة  االترد  . و2020المؤسسية في مارس/آذار    واستُكمل 

 أدناه. 

    ل بصورة أقل جودة    ل بصورة جيدة

يفي   بالغرض.  واإلبالغ    اإلطار يفي  والرصد  التخطيط  بمتطلبات 

 . األساسية 

من أجل اإلبالغ المؤسسي وال يُستفاد منه بالقدر    أساسايُنظر إلى الرصد  

 . خاذ القرار القائم على األدلة الكافي لدعم ات

من مواءمة الخطط االستراتيجية القطرية مع أهداف التنمية    اإلطار   مكّن 

 . المستدامة 

أوتُدمج    لم البرامج واإلدارة  أداء  الكافي  م  ستخدّ تُ   رؤى    تنوير لبالقدر 

 . عملية اتخاذ القرار 

ل  تعتبر المؤشرات المستخدمة في حاالت الطوارئ والنزاعات التي طا

 . رضية أمدها مُ 

لمساهمة   محدود  الحياة"    الب  ا   قياس  "تغيير  إنجازات  في 

و"التمكين"، بما في ذلك الحماية االجتماعية، وتعزيز القدرات، والقدرة  

سياسات، ورسائل التغيير  على الصمود، والتغذية المدرسية، ووضع ال

 . االجتماعي والسلوكي

عن المعلومات المالية وأعداد  تحسينات تدريجية في اإلبالغ  كانت هناك  

 . المستفيدين وقيم التحويل لمجاالت برامجية محددة

الذي يربط الموارد بالنتائج  صعوبات في اإلبالغ الروتيني كانت هناك 

مثل إجمالي النفقات وعدد المستفيدين وتكلفة عمليات  فيما يتعلق بمسائل  

 . التغذية المدرسية

ات التي جرت بناء على تكليف من مكتب التقييم وتعقيبات المستخدمين، تم توليد معلومات مهمة،  باالقتران مع توليفة من التقييمو -3

المعلومات األدلة في    ودعمت هذه  القائمة على  التغيير  ذلك بوضع نظريات  الجديد. واستُكمل  النتائج المؤسسية  إطار  وضع 

، وهو ما أدى بدوره إلى تحسين القياس المؤسسي. وباختصار،  لكيفية حدوث التغيير   الب  ا   م  مجاالت تقنية محددة، مما عمق فه

  تناسقالجديد أبسط ويركز بشكل أفضل على االستخدام، ويدعم المزيد من مواءمة إطار التعاون من خالل زيادة    اإلطار فإن  

 خدامها. من خالل المقاييس المحسنة واست على تغيير مستوى النواتج والحصائل الب  ا  المؤشرات ويشحذ أدلة 

االستراتيجيةووأخيرا،   -4 الخطة  نتائج  إطار  البرامجية    اإلطار ، سيدعم  من خالل  المستويات  على  النتائج  مع  الموارد  مواءمة 

طار لتحسين  اإل   ستُستعرض مؤشراتأداء اإلدارة،  وفيما يتعلق بأي أهداف التنمية المستدامة والحصائل والنواتج.    –  لإلطار 

في نهاية المطاف. وسيتطلب    قرارات اإلدارة وأدائه الوظيفي، من أجل تعزيز عملية اتخاذ    الب  ا  اءة  ربط المعلومات المالية بكف

المؤشرات   وتعبر أيضا عن النتائج االستراتيجية  الذي تجسده الخطة االستراتيجية  تعبر عن اتجاه لنظام ل طار الجديد تحديثات اإل

 الجديدة. 
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