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العاملي )الربنامج( ورشكاؤه كل يوم عىل  يعمل برنامج األغذية 
العامل. وباملواءمة  الجوع يف  القضاء عىل  املتمثلة يف  الرؤية  تحقيق 

هذه  تحقيق  سيتطلب  املستدامة،  التنمية  أهداف  مع  الكاملة 
الرؤية بحلول عام 2030، ال من الربنامج وحده بل من العامل 

املغذية وتوفريها طوال  األغذية  الحصول عىل  التمكني من  أجمع، 
املناطق  االقتصادية يف  الفرص  التقزم، وزيادة  العام؛ والقضاء عىل 
املستدامة. الزراعية  التنمية  وتعزيز  األغذية؛  هدر  ومنع  الريفية؛ 

فإن أهدافه  للربنامج،  النظام األسايس  الثانية من  للامدة  ووفقا 
االقتصادية  التنمية  لدعم  الغذائية  املعونة  تقديم  هي: 

حاالت  وضحايا  لالجئني  الغذائية  االحتياجات  وتلبية  واالجتامعية؛ 
باألمن  والنهوض  املمتدة؛  اإلغاثة  األخرى وعمليات  الطوارئ 

ومنظمة  املتحدة  األمم  منظمة  لتوصيات  وفقا  العاملي  الغذايئ 
والزراعة. األغذية 

التي  األنشطة  إىل   )2021-2017( االسرتاتيجية  الخطة  وتستند 
والسياسات  االسرتاتيجية  الخطط  يف  التنفيذي  املجلس  عليها  وافق 

 2030 األنشطة يف سياق خطة عام  السابقة، وهي تعرض هذه 
االستفادة  إىل  الخطة  وتسعى  املستدامة.  التنمية  وأهداف 

ممكنة  مساهمة  أقىص  لتحقيق  الربنامج  لدى  القوة  نقاط  من 
االنفتاح  من  بروح  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  يف  للمنظمة 

االقتصادي  املجلس  من  كل  إليه  يدعو  الذي  النحو  والتعاون عىل 
املتحدة.  لألمم  العام  واألمني  العامة  والجمعية  واالجتامعي 

يف  البلدان  دعم  هو  االسرتاتيجية  الخطة  لهذه  النهايئ  والهدف 
الجوع. عىل  القضاء 

العاملي  االلتزام  2030 عن  لعام  املستدامة  التنمية  وتعرّب خطة 
 2030 الفقر والجوع وعدم املساواة. وتنطوي خطة  بالقضاء عىل 
للتقدم  األوسع  السياق  تقع ضمن  وإمنائية،  إنسانية  أنشطة  عىل 

للجميع.  والرخاء  السالم  لتحقيق  املستدامة  والتنمية  البرشي 
الربنامج  بني عمل  املواءمة  االسرتاتيجية  الخطة  وتحقق  وتقوم 

.2021-2017 الفرتة  2030 وتغطي  لعام  املستدامة  التنمية  وخطة 

الجوع  لتحديات  تتصدى  إنسانية  منظمة  أكرب  الربنامج  ويعد 
بوضوح  تبني  الربنامج  والية  أن  حني  ويف  العامليني.  والتغذية 

وخربته  النسبية  ميزته  تدعو  واإلمنائية،  اإلنسانية  املسؤوليات 
األرواح  وإنقاذ  الطوارئ،  لحاالت  األولوية  يالء  إ إىل  الطويلة 

عىل  بفائدة  يعود  الذي  التنمية  متكني  إىل  الرامي  والعمل 
التنمية  أهداف  وتتطلب  تهميشا.  وأكرثهم  الناس  أفقر 

إىل  األرواح  إنقاذ  من  أبعد  هو  ما  إىل  االنتقال  املستدامة 
احتياجا،  الناس  أشد  عىل  أوال  الرتكيز  مع  الحياة،  أمناط  تغيري 

يشمل  نحو  عىل  بل  فحسب  منوا  البلدان  أقل  يف  وليس 
العامل.  أرجاء  كافة  يف  الجميع 

شأن الوثيقة:
ساراتكم ب

الستف
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التنفيذي املدير  مساعد 
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S. Samkange السيد
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والربامج السياسات  شعبة 
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ذ اإلشارات إىل العمل اإلنساين واإلمنايئ يف الخطة االسرتاتيجية )2017-2021( مبا يتفق مع غرض الربنامج ووظائفه، عىل النحو املحدد يف نظامه األسايس. 1 سُتنفَّ

جديدا  وتشغيليا  تخطيطيا  إطارا  االسرتاتيجية  الخطة  هذه  وتوفر 
الربنامج يف  فعالة، مساهامت  إرساء رشاكات  ز، من خالل  يعزِّ

عن  اللوجستية فضال  والشؤون  األرواح،  وإنقاذ  الطوارئ،  حاالت 
الجوع وسوء  القضاء عىل  بها من أجل  أن يقوم  التي ميكن  تلك 

تعزز  فهي  الربنامج.1  والية  الخطة  ع  توسِّ وال  املزمن.  التغذية 
واإلنعاش،  اإلنسانية  االستجابة  يف  األساسية  وقدراته  قوته  نقاط 

العمل  والقدرات هذه يف  القوة  نقاط  تطبيق  وتحدد فرص 
تحقيق  بغية  التنمية،  إىل  الطوارئ  اإلغاثة يف حاالت  من  املتواصل 

قدرة  تعزيز  عىل  الربنامج  ويعمل  املستدامة.  التنمية  أهداف 
املمتدة عن طريق  األزمات  الصمود يف  املترضرين عىل  األشخاص 

الربنامج  ويدعم  اإلنسانية.  استجابته  يف  إمنايئ  منظور  تطبيق 
املبادئ  توجهه  باالحتياجات  ومدفوعا  الناس  محوره  مشرتكا  نهجا 

االحتياجات  تقييامت  يف  باملشاركة  الربنامج  ويلتزم  اإلنسانية. 
وعمليات  املجمعة،  البيانات  وتحليل  املشرتكة،  واإلمنائية  اإلنسانية 

تلبية  وتجاوز  للناس،  أفضل  نتائج  لتحقيق  والربمجة  التخطيط 
القيام  وعند  االحتياجات.  عىل  القضاء  إىل  وصوال  االحتياجات 

املستجيبني  قدرات  لتعزيز  خاصا  اهتامما  الربنامج  سيعطي  بذلك، 
لألزمات. املحليني 

وتوجه هذه الخطة االسرتاتيجية، املدعومة باإلطار املايل وإطار 
النتائج املؤسسية املنقحني، عملية إعداد الخطط االسرتاتيجية 

القطرية وتنفيذها. وستيرس هذه الخطط القطرية تنفيذ الحوافظ 
التي تركز عىل النتائج الخاصة باألنشطة محددة السياق التي تتناول 

االحتياجات اإلنسانية ومُتّكن من تحقيق التنمية األطول أجال. 

العيش  األرواح وسبل  وإنقاذ  الطوارئ  االستجابة لحاالت  وألنشطة 
– سواء بصورة مبارشة أو من خالل تعزيز قدرات االستجابة 

القطرية – أهمية قصوى وستظل تشكل جزءا كبريا من عمليات 
البالغة يف دعم جهود  باألهمية  العمل  الربنامج. ويتسم هذا 

الجوع  إنهاء  أن  املستدامة. غري  التنمية  أهداف  لتحقيق  البلدان 
ال يزال تحديا عامليا ضخام. وال بّد من تحقيق القضاء عىل 

والطول.  التعقيد  املتزايدة  اإلنسانية  االحتياجات  سياق  الجوع يف 
النزاعات وتغري املناخ وزيادة الالمساواة إىل تفاقم هذه  وتؤدي 
واملجتمعات،  واالقتصادات  الغذائية،  النظم  وتعطيل  التحديات، 

الكوارث. وتشري االتجاهات  الناس تجاه  فضال عن زيادة هشاشة 
املتوسط. األجل  التعطيل عىل  استمرار  إىل  الحالية 

إرساء  تعتمد عىل  املستدامة  التنمية  أن   2030 عام  وتوضح خطة 
سعيا  الرضورية  الحاجة  هذه  الربنامج  ويتبنى  فعالة.  رشاكات 

الغذائية مع  املساعدة  بشأن  وبرامجه  قدراته  ودمج  مواءمة  إىل 
بالوكاالت  املتعلقة  وتلك  الحكومية،  واالستثامرات  التدخالت 

املدين،  واملجتمع  الخاص  والقطاع  املتحدة  لألمم  التابعة  األخرى 
املطلوبة  النظامية  التغريات  تحدث  أن  معا  لها  ميكن  والتي 
مع  تآزر  يف  الربنامج  وسيعمل  املستدامة.  التنمية  لتحقيق 

وتعزيزها.  التكميلية  واملوارد  القوة  نقاط  لدمج  الرشكاء  هؤالء 
ومفيدة  ومنصفة  شفافة،  ترتيبات  وضع  يف  الهدف  وسيتمثل 

واملساءلة.  واملسؤوليات  املخاطر،  لتقاسم  وآليات  األطراف  لجميع 
أقوى،  نسبية  مزايا  لديهم  الذين  الرشكاء  عىل  الربنامج  وسيعتمد 

االلتزام  لالستجابة. وظل  أفضل  يكونون يف موضع  قد  والذين 
لعمليات  محوريني  عنرصين  الجامعية  واإلجراءات  بالرشاكات 

الذي  للعمل  العاملي  النداء  قلب  ويأيت يف  منذ زمن طويل  الربنامج 
االسرتاتيجية  الخطة  وتعمل   .2030 عام  خطة   أطلقته 

وتعميقه.  االلتزام  هذا  تأكيد  )2017-2021( عىل 
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الفعال،  والتواصل  والعمليات،  الربامج  يف  االبتكار  أنشطة  وتعترب 
تنمية مهارات  املصلحة، واستمرار  أوساط أصحاب  والدعوة يف 

الخطة. تنفيذ  إنجاح  يف  األهمية  بالغة  متطلبات  املوظفني 
تسرتشد  النزاهة، وسوف  معايري  بأعىل  الربنامج   ويلتزم 

التحّيز،  اإلنسانية، وعدم  األوقات مببادئ   أعامله يف جميع 
واالستقالل.  والحياد، 

الزمني الطموح لخطة عام 2030، يقدم  وبالنظر إىل اإلطار 
بعام. وميكن متديد  املوعد  قبل  االسرتاتيجية  الخطة  الربنامج هذه 

الخطة أو تعديلها يف عام 2021 وإجراء استعراضات الحقة كل 
الشامل  االستعراض  قرارات  املواءمة مع  لتحقيق  أربع سنوات 

أربع سنوات. الذي يجري كل  للسياسات 

التي  باالتفاقات   )2021-2017( االسرتاتيجية  الخطة  واسرتشدت 
وتأخذ  القمة.  الرئيسية ومؤمترات  الدولية  املؤمترات  أبرمت يف 

املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرارات  االعتبار  بعني  الخطة 
القضاء عىل  إىل  تهدف  التي  التكميلية  واإلقليمية  العاملية  واألطر 

املستفادة  الدروس  إىل  الخطة  التغذية. وتستند  الجوع وسوء 
-2014( االسرتاتيجية  للخطة  املدة  منتصف  استعراض  من 

استفادت من  وقد  الخارجية.  واالستعراضات  والتقييامت   ،)2017

الرشكاء. الربنامج ومع  املكثفة داخل  املشاورات 

يتطور مع  أن  للربنامج   )2021-2017( االسرتاتيجية  الخطة  وتتيح 
اإلمنائية.2 وتلبي هذه  املتحدة  األمم  الكيانات األخرى يف منظومة 

تخصصاتها  يف  تنعكس  ومتفاوتة،  محددة  احتياجات  الكيانات 
تتبع منظومة  أن   2030 تأثريها. وتتطلب خطة عام  ومجاالت 

تآزر بني  أوجه  متكاملة وتستحدث  ُنهجا  اإلمنائية  املتحدة  األمم 
بدعم  املستويات،  جميع  عىل  مرتابطة  نتائج  لتحقيق  القطاعات 

بهذه  املنظومة  وأقرت  والحوكمة.  للتمويل  مواٍت  بنياٍن  من 
عملية،  تدابري  تتخذ  الفرص وهي  من  نافذة  باعتبارها  اللحظة 

األمم  منظومة  وتسلم  مختلفة.  بطريقة  للعمل  وجامعيا،  فرديا 
أن ينصب عىل  ينبغي  تركيزها األسايس  بأن  اإلمنائية  املتحدة 

وتعزيز  القطري  املستوى  عىل  وتحويلية  مرتابطة  نتائج  تحقيق 
عرب  بالعمل  التزامها  املنظومة  وقد جددت  الوطنية.  امللكية 

ميثاق  إطار  املؤسسية يف  والحدود  والقطاعات  الواليات  مختلف 
وارتباطا. تكامال  أكرث  ُنهج  باستخدام  املتحدة،  األمم 

السبعة عرش.  املستدامة  التنمية  أهداف  بني  ترابط  وهناك 
بشأن   2 املستدامة  التنمية  لهدف  األولوية  الربنامج  وسيعطي 

الجوع؛ والهدف 17 بشأن إقامة رشاكات لدعم تنفيذ  القضاء عىل 

اسرتاتيجية  غاية  كل  توضيح  ويتم  املستدامة.  التنمية  أهداف 
الربنامج وقدراته، كام  اسرتاتيجية. ومبا يعكس والية  بأهداف 

التقنية  القوي عىل خدماته  برنامج عمله والطلب  هو موضح يف 
تحقيق  أدائه صوب  تقييامت  الربنامج  يوجه  واملشرتكة،  والتشغيلية 

التي  االسرتاتيجية  النتائج  االسرتاتيجية من خالل  األهداف  هذه 
الرتكيز عىل  2 و17. ويضمن  التنمية املستدامة  تتوافق مع هديف 
الربنامج  اإلبالغ يف  أن تتامىش عمليات  االسرتاتيجية  النتائج  هذه 
 2030 امُلحرز نحو تحقيق خطة عام  التقدم  البلدان  مع قياسات 

عنها. واإلبالغ 

الغايات االسرتاتيجية، واألهداف االسرتاتيجية والنتائج 
االسرتاتيجية هي:

الغاية االسرتاتيجية 1: دعم البلدان يف القضاء عىل الجوع )هدف 
التنمية املستدامة 2(

الهدف االسرتاتيجي 1
القضاء عىل الجوع عن طريق حامية إمكانية الحصول عىل األغذية

f 1 االسرتاتيجية  النتيجة 
الغذاء  الحصول عىل  بالقدرة عىل  فرد   متتع كل 

)1-2 املستدامة  التنمية  )غاية 

الهدف االسرتاتيجي 2 
التغذية تحسني 

f 2 االسرتاتيجية  النتيجة 
أاّل يعاين أحد من سوء التغذية )غاية التنمية املستدامة 2-2(

الهدف االسرتاتيجي 3
الغذايئ األمن  تحقيق 

f 3 االسرتاتيجية  النتيجة 
الحيازات  والتغذية ألصحاب  الغذايئ  األمن  تحسني    

ودخلهم  إنتاجيتهم  تحسني  طريق  عن   الصغرية 
)3-2 املستدامة  التنمية  )غاية 

f 4 االسرتاتيجية  النتيجة 
)4-2 املستدامة  التنمية  )غاية  الغذائية مستدامة  النظم  تكون  أن 

A/71/292/Rev.1، تقرير األمني العام لألم املتحدة بشأن االستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية. 2
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الغاية االسرتاتيجية 2: إرساء الرشاكات لدعم تنفيذ أهداف 
التنمية املستدامة )هدف التنمية املستدامة 17(

الهدف االسرتاتيجي 4
املستدامة التنمية  أهداف  تنفيذ  دعم 

f 5 االسرتاتيجية  النتيجة 
أهداف  تحقيق  عىل  معززة  لقدرات  النامية  البلدان  امتالك 

)9-17 املستدامة  التنمية  )غاية  املستدامة  التنمية 
f 6 االسرتاتيجية  النتيجة 

املستدامة  التنمية  دعم  سياسات   اتساق 
)14-17 املستدامة  التنمية  )غاية 

الهدف االسرتاتيجي 5
املستدامة التنمية  أهداف  نتائج  لتحقيق  الرشاكات  إرساء 

f 7 االسرتاتيجية  النتيجة 
املوارد  من  طائفة  عىل  النامية  البلدان  إمكانية حصول 

)3-17 املستدامة  التنمية  )غاية  اإلمنايئ  لالستثامر  املالية 
f 8 االسرتاتيجية  النتيجة 

املقدم  الدعم  ز  يعزِّ والتكنولوجيا  والخربات  املعارف  اقتسام 
تحقيق  إىل  الرامية  البلدان  لجهود  العاملية  الرشاكة  من 

)16-17 املستدامة  التنمية  )غاية  املستدامة  التنمية  أهداف 

وسيتم تكييف تنفيذ الخطة االسرتاتيجية )2017-2021( استجابة 
للسياقات والقدرات والرشاكات املحلية يف كل بلد من البلدان التي 
يعمل فيها الربنامج. وستحدد الخطط االسرتاتيجية القطرية النتائج 
االسرتاتيجية املعروضة بوصفها "حصائل اسرتاتيجية"، سيسهم فيها 
الربنامج. وستعكس هذه الحصائل االسرتاتيجية ظروف وديناميات 
البلد املعني، مبا يتامىش مع األولويات والغايات واللوائح الوطنية 

ومبا يتسق مع القيم األساسية للربنامج واألمم املتحدة. وترتبط 
الحصائل االسرتاتيجية لكل بلد مبارشة بتحقيق غايات التنمية 

املستدامة الوطنية، وبالتايل بالنتائج االسرتاتيجية للربنامج. كام ميكن 
أن يسهم الرتكيز األسايس للربنامج عىل إنهاء الجوع بطريقة مبارشة 

أو غري مبارشة يف الحصائل الخاصة بالبلدان والرشكاء املرتبطة 
بأهداف التنمية املستدامة بخالف الهدفني 2 و17.

ولن تنطبق جميع الحصائل االسرتاتيجية والنتائج االسرتاتيجية يف 
جميع البلدان. وستعكس أنشطة الربنامج السياق واالحتياجات يف 

بلد معني أو منطقة معينة، وتعرب عن القيمة املضافة التي سيحققها 
الربنامج يف وقت ومكان محددين، وحضور الجهات الفاعلة األخرى 

وقدراتها. وعىل سبيل املثال، سيعمل الربنامج مع االتحاد األفريقي 
ومجموعاته االقتصادية اإلقليمية للتغلب عىل تحديات محددة من 
أجل القضاء عىل الجوع. وسيعمل الربنامج يف تآزر مع الرشكاء عىل 

تنفيذ الربامج التي تعزز قدرات الناس، واملجتمعات املحلية والبلدان 
يف مجاالت إدارة املخاطر الكامنة، وإنقاذ األرواح، وسبل العيش 

ويف نهاية املطاف إنهاء الجوع. وسيختار الربنامج األداة املناسبة أو 
مزيجا من األدوات استنادا إىل تحليل دقيق لالحتياجات والسياقات، 

وتفضيالت الناس، والغايات التشغيلية، والكفاءة، واألثر البيئي 
واألدلة عىل األثر املحتمل.

وال توضح الخطة االسرتاتيجية )2017-2021( توقعات تدبري موارد 
الربنامج، ومتويله وأوجه النقص يف موارده. وستعمل الخطط 

االسرتاتيجية القطرية كأداة لتعبئة املوارد وإدارة األموال، مبا يف ذلك 
التزام الربنامج باملبادئ التوجيهية واإلجراءات املتعلقة بتخصيص 
املساهامت املتعددة األطراف من أجل املساعدة اإلمنائية.3 وعىل 

مدى فرتة الخطة االسرتاتيجية، يتوقع الربنامج أن تعكس تدفقات 
املوارد االتجاهات السابقة، مبا يف ذلك من أجل املجاالت املرتابطة 

للعمل اإلنساين واإلمنايئ وبناء السالم، وسيحدد أولويات عمله 
وميتثل لقرارات تخصيص املوارد التي يتخذها املجلس والتي تقر 

بهذه األمناط، مبا يف ذلك املوارد املتعددة األطراف.

مرشوع القرار*
وثيقة  الربنامج، عىل  بوالية  التزامه  تأكيد  معيدا  املجلس،  يوافق 

")2021-2017( للربنامج  االسرتاتيجية   "الخطة 
الربنامج  عمليات  التي ستوائم   ،)*4-A/1/Rev.2/2016/WFP/EB.2(

التنمية املستدامة. ويشري املجلس إىل تطلعه إىل أن  مع أهداف 
لحاالت  االستجابة  مسألة  منصبا عىل  للربنامج  األسايس  الرتكيز  يبقى 

اإلنسانية  املساعدة  وتوفري  الغذايئ،  باألمن  املتعلقة  الطوارئ 
العيش،  إنقاذ األرواح وسبل كسب  التي تساعد عىل  املبارشة 

الجزء األكرب من  باملبادئ اإلنسانية، وأن يظل ذلك ميثل  والتمسك 
االسرتاتيجية  لخطته  الربنامج  تنفيذ  بأهمية  املجلس  ويقّر  عملياته. 
والصندوق  والزراعة،  األغذية  بالتعاون مع منظمة   )2021-2017(

األمم  منظومة  األخرى يف  والكيانات  الزراعية،  للتنمية  الدويل 
أهداف  النتائج يف سبيل تحقيق  تعظيم  أجل  اإلمنائية من  املتحدة 

املستدامة. التنمية 

املبادئ التوجيهية واإلجراءات الخاصة بلجنة التخصيص االسرتاتيجي للموارد )الجزء الثالث( – تخصيص املساهامت املتعددة األطراف )من أجل املساعدة اإلمنائية(. 3
*     هذا مرشوع قرار، ولالطالع عىل القرار النهايئ الذي اعتمده املجلس، يرجى الرجوع إىل وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة يف نهاية الدورة.



6

اجتمع زعامء العامل يف سبتمرب/أيلول 2015 إلرساء إطار  1-
شامل للعمل العاملي من أجل تحقيق التنمية املستدامة 

بأبعادها الثالثة – االقتصادي، واالجتامعي، والبيئي – عىل 
نحو متوازن ومتكامل. وترسم الوثيقة املعنونة "تحويل عاملنا: 
خطة التنمية املستدامة لعام 2030" إطار عمل عامليا محوره 

الناس لتحقيق التنمية املستدامة والقضاء عىل الفقر، والجوع، 
وانعدام املساواة. وتشتمل خطة عام 2030 عىل تحدي 

القضاء عىل الجوع الذي أعلنه األمني العام، كام تعكسه يف 
الهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة املتمثل يف "القضاء 
عىل الجوع وتوفري األمن الغذايئ والتغذية املحسنة وتعزيز 

الزراعة املستدامة". وتضع خطة عام 2030 الجهود اإلنسانية 
ضمن سياق أوسع للتقدم والتنمية البرشيني، مع التزام قوي 

بعدم السامح بتخلف أحد عن الركب.

وتتسم خطة عام 2030 بنطاقها الطموح، وتعقد التحديات  2-
التي تسعى إىل التغلب عليها، وإطارها الزمني املمتد لخمسة 

عرش عاما لتحقيق نتائج مستدامة تكفل تحويل العامل 

وتغيريه. وتدعو الحاجة إىل العمل اآلن: إذ تتطلب األهداف 
لة للقضاء عىل الفقر والجوع بحلول عام 2030.  تدابري معجَّ
ويتسم انخراط أصحاب املصلحة املتعددين بأهمية حاسمة.

واستجابة إىل النداء العاملي للعمل الذي أطلقته خطة عام  3-
4،2030 تقدم أمانة الربنامج الخطة االسرتاتيجية الجديدة 

للفرتة 2017-2021 عىل أساس استثنايئ قبل عام واحد من 
موعدها، وملدة خمس سنوات، مام ميكن من العودة إىل 

الخطة االسرتاتيجية ذات األربع سنوات عىل النحو املتوخى 
يف املادة السادسة – 1 من الالئحة العامة يف عام 5.2018 

وسيعمل ذلك عىل تعديل ومواءمة االتجاه االسرتاتيجي 
للربنامج وتحديد مسار إسهامه يف الجهود القطرية الرامية إىل 

القضاء عىل الجوع وتحقيق التنمية املستدامة. 

ويتواءم إطار النتائج الخاص بالخطة االسرتاتيجية )2017-
2021( متاما مع خطة 2030 ومن املقرر أن يظل مستقرا 

طوال تنفيذه. ويف هذا السياق، ومع اإلقرار بأنه يتعني عىل 

انظر وثيقة املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة E/2015/L.16) 15 يونيو/حزيران 2015(، الفقرة 73. 4
يحق للمجلس التنفيذي مبوجب السلطات التي متنحها املادة السادسة – 2)ب()6( من النظام األسايس، أن يأذن بالخروج مؤقتا عن املادة الساسة – 1 من الالئحة العامة. 5

أوال- عرض عام
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الربنامج التخطيط وإنجاز العمل اإلنساين الالزم للمساعدة 
يف إنقاذ األرواح، فإن رؤية هذه الخطة االسرتاتيجية )2017 

2021( تتمثل يف ضامن أن تكون البلدان عىل الطريق 

لتحقيق خطة التنمية لعام 2030، وخاصة الهدف 2 من 
أهداف التنمية املستدامة وهو القضاء عىل الجوع. وعمال 

باملامرسة املستقرة، ستخضع الخطة االسرتاتيجية )2017-
2021( الستعراض يف منتصف املدة. وسوف تولِّد الدروس 

املستفادة مزيدا من التوجيهات بشأن الطريقة التي ميكن بها 
أن يؤدي العمل الجامعي واملتسق إىل زيادة التقدم املحرز. 

ولضامن أن تعكس الخطة االسرتاتيجية )2017-2021( جميع 
الحصائل ذات الصلة التي سيتمخض عنها االستعراض الشامل 

للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات، وأن تكون متوامئة 
متاما مع جهود مجموعة األمم املتحدة اإلمنائية، سيواصل 

الربنامج املشاركة الكاملة يف عملية ذلك االستعراض الشامل 
خالل عام 2017، وسيقوم، عند اللزوم، بتعديل الخطة 

االسرتاتيجية )2017-2021( إما يف دورته العادية الثانية لعام 
2017 أو دورته العادية األوىل لعام 2018 من أجل ضامن 

مواءمتها التامة مع ما تجريه املجموعة اإلمنائية من تخطيط 
وما تتخذه من تدابري.

وينبغي لهذه هذه الخطة االسرتاتيجية )2017-2021( أن  4-
توجه الربنامج خالل الخمس سنوات األوىل من فرتة تنفيذ 
خطة 2030. وستقوم الخطة بتوجيه دعم الربنامج لجهود 

البلدان الساعية إىل إنهاء الجوع يف صفوف الرشائح السكانية 
األشد فقرا وحرمانا من األمن الغذايئ، وبإرشاد مشاركة 

الربنامج يف رشاكة عاملية متجددة من أجل التنمية املستدامة، 
وهي رشاكة سيتم دعمها من خالل تعزيز جهود الدعوة. 

والربنامج ملتزم بالوصول إىل َمن هم أشد احتياجا، مع ضامن 
عدم السامح بتخلف أحد عن الركب. وستظل االستجابة 

لحاالت الطوارئ وإنقاذ األرواح وسبل كسب العيش متثل 
الجزء الرئييس من عمليات الربنامج يف حني أنه سريكز عىل 

جوانب التنمية يف الحاالت التي تكون فيها التدخالت القامئة 
عىل األغذية هي األنسب. ويلتزم الربنامج بأعىل معايري 

النزاهة، وسوف تسرتشد أعامله يف جميع األوقات مببادئ 
اإلنسانية، وعدم التحيز، والحياد، واالستقالل. وسيعمل 

الربنامج وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة6 وقرار 
املجلس االقتصادي واالجتامعي7 بشأن تعزيز تنسيق املساعدة 

اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الطوارئ. 
وسيتم احرتام املبادئ اإلنسانية واملبادئ الخمسة إلعالن 

باريس بشأن فعالية املعونة.8 وستكون الرشاكات االسرتاتيجية، 
وأنشطة التواصل والدعوة، وزيادة وعي املوظفني وقدراتهم 

رضورية لتحقيق الخطة االسرتاتيجية )2017 2021(. 
وباإلضافة إىل ذلك، فإنه لتحقيق رؤية وغايات الخطة 

االسرتاتيجية يف عامل متغري باستمرار، سيكون من الرضوري أن 
يستفيد الربنامج من الجهود املبذولة لالبتكار وتعزيزها، مبا يف 

ذلك من خالل أداة تعجيل االبتكار يف الربنامج.9

إمنائية يف  5- أدوات ومنظورات  بتطبيق  الربنامج  وتسمح والية 
بإنعاش  املحلية  املجتمعات  يزود  مام  اإلنسانية،  استجاباته 
القدرة عىل  بناء  تساعد يف  للتنمية  ممّكنة  مبكر وتدخالت 

الطويل.  إنتاجية عىل املدى  الصمود وتساهم يف توفري فرص 
السياقات  الربنامج يف  فإن خربة  الوالية،  لهذه  وكنتيجة 

اإلنسانية واإلمنائية عىل حد سواء أتاحت له نقاط قوة 
وقدرات فريدة لدعم األمن الغذايئ والتغذية، مبا يف ذلك 
 2030 يف سياقات األزمات املمتدة. ومتاشيا مع خطة عام 

ويف ضوء تركيز الربنامج عىل عمله الرئييس يف إنقاذ األرواح، 
توفر  نتائج  تحقيق  تساهم يف  بطرق  بذلك  القيام  عليه 

تعاوين  والعمل بشكل  الطويل،  املدى  إنتاجية عىل  فرص 
اإلنساين  للعمل  املرتابطة  املجاالت  املؤسسية يف  الحدود  عرب 

املتعلقة  السياسة10  السالم، مبا يتامىش مع  وبناء  واإلمنايئ 
البيئات االنتقالية، إىل جانب  بناء السالم يف  الربنامج يف  بدور 

املناقشات  وخالل  اإلنسانية.  املبادئ  بأسبقية  التزامه  ضامن 
أشارت  اإلنساين،  للعمل  العاملية  القمة  أثناء  التي دارت 

اإلنسانية عىل  االحتياجات  تقليص  أهمية  إىل  البلدان  بعض 
الطويل بصورة تسهم يف تحقيق حصائل أهداف  املدى 

واالستعداد  والتخفيف  الوقاية  وتعترب  املستدامة.  التنمية 
الخطة  األهمية. وتقدم  بالغة  أمورا  إجراءات مبكرة  التخاذ 

ليقدم مساهامت  للربنامج  إطارا   )2021-2017( االسرتاتيجية 
املختلفة. السياقات  كبرية يف هذه املجاالت يف 

6 .A/RES/47/168
7 .E/RES/2016/9
إعالن باريس بشأن فعالية املعونة )2005( وجدول أعامل أكرا )2008(. 8
ُدشنت أداة تعجيل االبتكار يف ميونخ، أملانيا، يف أغسطس/آب 2015 لتعزيز ثقافة االبتكار يف الربنامج، وتيسري التعاون مع الخرباء من مختلف القطاعات واملؤسسات. وتعمل عىل ربط عمليات الربنامج بأحدث التكنولوجيات،  9

وبالتايل مساعدة البلدان عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة بقدر أكرب من الكفاءة والفعالية.
10 .WFP/EB.2/2013/4-A/Rev.1



8

خطة عام 2030
لتحقيق  6- العاملية  االندفاعة  بقيادة  األعضاء  الدول  تضطلع 

خطة عام 2030. وحددت هذه الدول أهدافا، وصل 
للتجزئة  قابلة  وغري  متكاملة  وغايات  هدفا،   17 إىل  عددها 

األعضاء  الدول  ذات طابع عاملي وتطبيق شامل. وتدرك 
للتنمية  والبيئية  واالقتصادية،  االجتامعية،  األبعاد  ترابط 

كل  وستتوىل  البلدان.  وعرب جميع  بلد  كل  املستدامة ضمن 
بطموحات  مسرتشدة  الخاصة،  الوطنية  غاياتها  رسم  حكومة 
الوطنية.  للظروف  ذاته  الوقت  يف  ومراعية  العاملي  املستوى 

الجامعي ملساندة  العمل  إىل   2030 عام  وتدعو خطة 
 ،17 املستدامة  التنمية  هدف  ويستمد  القطرية.11  الجهود 

العاملية  الرشاكة  وتنشيط  التنفيذ  وسائل  "تعزيز  يف  املتمثل 
عمل  خطة  من  الدعم  املستدامة"،  التنمية  تحقيق  أجل  من 

وسائل  ابتداع  يتطلب  األمر  بأن  ويقر  ويكملها  أبابا  أديس 
الرشاكات  عىل  القامئة  بالُنهج  والنهوض  معا  للعمل  جديدة 
يف  املستدامة  التنمية  تحقيق  يف  البلدان  مساندة  أجل  من 

أبعادها.  كل 

عام  7- خطة  أن  للربنامج  بالنسبة  خاصة  بأهمية  يتسم  ومام 
أشد ضعفا من غريهم،  والناس  البلدان  بأن بعض  تقر   2030

التنمية  لتحقيق  السعي  يف  أعظم  تحديات  يواجهون  وأنهم 
يتخلف  ال  عناية خاصة يك  إىل  بحاجة  وأنهم  املستدامة، 
الركب.12 وبدال من تحديد هدف من أهداف  أحد عن 

اختار  اإلنساين،  بالعمل  تحديدا  يتعلق  املستدامة  التنمية 
والهشاشة يف صلب  املخاطر  والحكومات وضع  الدول  رؤساء 

املتعلقة  املخاطر  إدارة  إىل  النظر  2030. ويجب  عام  خطة 
إلنقاذ  إنسانية  كرضوريات  الهشاشة  من  والحد  باألزمات 

التقدم نحو  إمنائية يف ضامن  أكرب ورضورة  بفعالية  األرواح 
السامح  "عدم  ويعني  املستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق 
الوصول  الجوع  الكفاح ضد  الركب" يف  أحد عن  بتخلف 
العناية  الجميع – نساًء ورجاال وبناٍت وأوالدا – مع  إىل 

والذين  مدقع،  فقر  يعيشون يف  الذي  بالناس  بشكل خاص 
واألشخاص  داخليا،  واملرشدين  والالجئني،  التمييز،  يواجهون 

األزمات  وضحايا  السن  وكبار  والعاجزين،  بإعاقة،  املصابني 
والكوارث  البالغ،  والعنف  واملمتدة،  املعقدة  اإلنسانية 

من  إىل  للوصول  األخرى. وضامنا  والكوارث  باملناخ  املتعلقة 
أهم أشد احتياجا فإن من الرضوري بذل جهود دؤوبة، مام 

واسعة  بإرساء رشاكات مع طائفة  الربنامج  يقوم  أن  يعني 
والشؤون  التنمية،  أوساط  امتداد  عىل  الفاعلة  الجهات  من 

واألمن. السالم   – االقتضاء  اإلنسانية – وحسب 

 االتجاهات العاملية واملؤمترات
واالتفاقات الدولية

التغذية.  8- نقص  العامل من  إنسان حول  مليون   800 نحو  يعاين 
التقزم،  الخامسة من  مليون طفل تحت سن   159 يعاين  كام 

أكرث من  األطفال  الهزال.13 ويشكل  و50 مليون طفل من 
بني  والتقزم  الهزال  وتزيد معدالت  العامل؛  الالجئني يف  نصف 

وتتأثر  لها.14  التالية  السنوات  ويف  الكوارث  أثناء  األطفال 
اإلنسانية:  باألزمات  متناسب  غري  بشكل  والبنات  النساء 

أشكال  ويواجهن  أعىل،  ووفياتهن  اعتاللهن  فمعدالت 
التغذية  نقص  من  املعاناة  احتامل  ويزيد  متعددة.  عنف 

ثالثة  بالنزاعات مبقدار  املتأثرة  الدول  األشخاص يف  بني 
األكرث  النامية  البلدان  يف  يعيشون  الذين  أولئك  عن  أضعاف 

األطفال  مثل  الضعيفة  الفئات  تعاين  ما  وكثريا  استقرارا. 
بفريوس  املصابني  واألشخاص  داخليا،  واملرشدين  والالجئني 

إمكانية  محدودية  من  إعاقة  أو  البرشية  املناعة  نقص 
يف  منهم  كثري  ويعيش  االجتامعية،  الحامية  عىل  الحصول 

النزاع وعدم االستقرار. كام أن عدم املساواة بني  حاالت من 
أكرث  والبنات  النساء  أن  يعنيان  املرأة  وعدم متكني  الجنسني 
التقدم يف  إعاقة  إىل  ويؤديان  اإلنسانية  الحاالت  حرمانا يف 

البلدان،  من  العديد  ويف  املستدامة.  التنمية  مجاالت  جميع 
أيضا  الجوع  وأصبح  تتزايد،  أو  املساواة  تسود مظاهر عدم 

متزايد.  بشكل  وريفيا  حرضيا  تحديا  ميثل 

تنص الفقرة 61 من خطة 2030 عىل ما ييل: "تشّكل الغايات املتعلقة بوسائل التنفيذ املبينة ضمن كل هدف من أهداف التنمية املستدامة وضمن الهدف 17، عىل النحو املذكور أعاله، عنرصا أساسيا إلنجاز خطتنا، بل  11
وتتساوى من حيث أهميتها مع األهداف والغايات األخرى. وسنمنحها األولوية عىل قدم املساواة يف جهود التنفيذ التي سنبذلها وضمن إطار املؤرشات العاملية لرصد األشواط املقطوعة".

خطة 2030، الفقرتان 21 و22 "تستحق أشد البلدان ضعفا ... اهتامما خاصا، شأنها يف ذلك شأن البلدان التي تشهد حاالت نزاع والتي متر مبرحلة ما بعد النزاع. وهناك أيضا تحديات خطرية داخل العديد من البلدان املتوسطة  12
الدخل". الفقرة 23 "وقد عقدنا العزم عىل اتخاذ مزيد من التدابري واإلجراءات الفعالة، وفقا للقانون الدويل، إلزالة العقبات واملعوقات ولتعزيز الدعم وتلبية االحتياجات الخاصة ملن يعيشون يف مناطق مترضرة من حاالت 

طوارئ إنسانية معقدة ويف مناطق مترضرة من اإلرهاب".
13 ./http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2014/en منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية ومجموعة البنك الدويل. 2015. التقديرات املشرتكة لسوء تغذية الطفل – املستويات واالتجاهات. واملتاح يف
14 Hsiang, S. and Anttila-Hughes, J. 2013. Destruction, Disinvestment, and Death: Economic and Human Losses Following Environmental Disaster. Available at http://ssrn.com/

.abstract=2220501; Silventoinen, K. 2003. Determinants of variation in adult body height. Journal of Biosocial Sciences, 35)2(:263–285

ثانيا- السياق العاملي
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باألزمات  9- مليون شخص   125 من  أكرث  حاليا  ويتأثر 
الربنامج  قدم  و2015،   2014 عامي  ففي  اإلنسانية. 

مليون شخص   78 من  أكرث  إىل  مبارشة  غذائية  مساعدة 
املائة  42 يف  وُينفق حوايل  بلدا.   82 املتوسط يف  سنويا يف 
املائة عىل  يف  و5.38  الطوارئ،  عمليات  نفقاته عىل  من 

التنمية  أنشطة  عىل  املائة  يف  و9.6  املبكر،  اإلنعاش  أنشطة 
 2014 عامي  الخاصة.15 ويف  العمليات  املائة عىل  و6.7 يف 

الغذائية  املساعدة  من  املائة  يف   77 توجيه  تم  و2015، 
إىل  املتوسط  النقدية يف  التحويالت  من  املائة  يف  و89 

الطوارئ،  العيش يف حاالت  األرواح وحامية سبل  إنقاذ 
املستفيدين  من  املائة  يف   5.59 لنسبة  مبارش  بدعم  وذلك 
الغذايئ يف  األمن  استقرار  الدعم  هذا  وكفل  الربنامج.  من 

عرب  تحسينه  أو  الطوارئ  بحاالت  املتأثرين  السكان  صفوف 
عىل  القامئة  التحويالت  أو  لألغذية،  العام  التوزيع  عمليات 
النظام  تنوع  ومن  األغذية  استهالك  من  زادت  التي  النقد، 

الغذايئ  التدهور  لتفادي  أنشطة  ُنفذت  كام  الغذايئ. 
سوء  من  املعانني  وملساندة  بذلك،  املرتبطة  الوفاة  وحاالت 

الطوارئ. حاالت  يف  الحاد  التغذية 

املزارعني من  10- الربنامج  استقرارا ساند  األكرث  الحاالت  ويف 
مشرتياته  تحويل  خالل  من  الصغرية  الحيازات  أصحاب 

العمل مع  الجوع، من خالل  أمر  أداة ملعالجة  إىل  املحلية 
وقد  آخرين.  املتحدة ورشكاء  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 

بتحقيق  األسواق  إلنشاء  التحفيزية  األنشطة  هذه  سمحت 
الحيازات  أصحاب  من  للمزارعني  االقتصادية  التنمية 

املبيعات  وزيادة  املحاصيل  جودة  تحسني  من خالل  الصغرية 
والتجاريني  الحكوميني  املشرتين  إىل   – الربنامج – واألهم  إىل 
املبكر، فقد  اإلنعاش  أما يف حاالت  استدامة.  األكرث  اآلخرين 

للمجتمعات  الغذايئ  باألمن  النهوض  عىل  الربنامج  عمل 
أو  األغذية  توفري  الضعيفة من خالل  واألرس  املحلية 

ذاته  الوقت  القيام يف  مع  النقد،  القامئة عىل  التحويالت 
وبناء  األرايض  استصالح  عىل  املحلية  املجتمعات  مبساعدة 
الفرعية، واألصول  السدود واآلبار، والطرق  بناء  إعادة  أو 
الحد  إىل  الربنامج  املتنوعة سعى  السياقات  ويف  األخرى. 

عرب  والكوارث  املناخ  لتغري  الضعيفة  األرس  تعرض  من 
الغذايئ  األمن  من  املحرومة  املحلية  املجتمعات  مساعدة 

واالنتعاش  لها،  والتصدي  املناخية،  للكوارث  االستعداد  عىل 

عمليات  نصف  نحو  تضمن  املايض  العقد  ويف  منها. 
املناخية؛  للكوارث  التصدي  الربنامج  يف  واإلنعاش  الطوارئ 

تقل عن  ال  نسبة  اشتملت  األخرية  الخمس  السنوات  ويف 
للحد من  أنشطة  الربنامج عىل  املائة من عمليات  40 يف 

قدرتها  بناء  يف  الحكومات  الربنامج  وساند  الكوارث.  مخاطر 
الغذايئ، مع  باألمن  والنهوض  الكوارث  إدارة مخاطر  عىل 

املبكر واالستعداد.  اإلنذار  ُنظم  ذاته يف  الوقت  االستثامر يف 
الكايف عىل  الحصول  لضامن  أيضا  العون  الربنامج  وقدم 

املدرسية  التغذية  برامج  طريق  عن  لألطفال  املغذية  األغذية 
بلدا   64 18 مليون طفل يف  املتوسط قرابة  التي ساندت يف 

يف عامي 2014 و2015.

يف  11- كبرية  طوارئ  حالة  لثالث عرشة  الربنامج  واستجاب 
الحالية  االتجاهات  2015. وتؤدي  2014 و12 يف عام  عام 

إىل  والصحة  بالنزاعات  املتعلقة  واألزمات  املناخ  تغري  يف 
إىل  يعيشون يف جوع، وتشري  الذين  األشخاص  زيادة عدد 

االحتفاظ  الربنامج  يواصل  أن  الرضوري  من  سيظل  أنه 
العيش يف حاالت  األرواح وسبل  إنقاذ  قوي عىل  برتكيز 

خطة  تحقيق  يف  البلدان  مساعدة  يريد  كان  إذا  الطوارئ 
طريق  عن  الغذائية  النظم  تعطل  يهدد  املناخ  فتغري   .2030

غري  أثر  من  لذلك  مبا  الطبيعية،  األخطار  وشدة  تواتر  زيادة 
األمن  انعدام  من  تعاين  التي  الضعيفة  األرس  عىل  متناسب 

كل  ذاتها  األرواح  إنقاذ  العاملي  للمجتمع  ميكن  وال  الغذايئ. 
املناخية16  العدالة  وتدعو  بذلك.  يقوم  أن  ينبغي  وال  عام 

الجامعية  املسؤولية  تحمل  أجل  من   2030 عام  وخطة 
من  والتخفيف  املناخ  تغري  مع  التكيف  أعامل  إنجاز  عن 

التي  املهمشة  الشعوب  قدرة  بناء  يف  ستساعد  والتي  أثره 
استمرار  أن  كام  الصمود.  أماكن هشة عىل  يف  تعيش 

وزيادة  النزوح  زيادة  إىل  يؤدي  وتجزؤها  النزاعات  انتشار 
يبدو  ال  التي  النزاعات،  هذه  وتولد  اإلنسانية.  االحتياجات 

لحاالت  متناقض  مثال  أفضل  األفق،  يف  سلمي  حل  لها 
مساعدة  تتطلب  التي  أجال  األطول  املمتدة  الطوارئ 

تقدم  كانت  إن  صغريا  حيزا  وتقدم  النطاق،  واسعة  إنسانية 
املنتج. املستدام  اإلمنايئ  للنشاط  حيز  أي 

زائد 5 يف املائة عىل العمليات الثنائية، الصناديق االستئامنية، والصناديق العامة التي ال ميكن تخصيصها حسب املرشوع أو العملية. وهذه متوسطات لعامي 2014 و2015. 15
اتفاق باريس املعتمد يف 12 ديسمرب/كانون األول 2015 يف الدورة الحادية والعرشين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املعقودة يف باريس  16

من 30 نوفمرب/ترشين الثاين إىل 13 ديسمرب/كانون األول 2015.
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لعام  12- العامل  الغذايئ يف  األمن  انعدام  تقرير حالة  ويشري 
املاضية، تطّور  الثالثني  السنوات  172015 إىل ما ييل: "خالل 

وقصرية  كارثية  أحداث  من  تدريجيا  األزمات  تصنيف 
أكرث هيكلية  الوضوح، إىل حاالت  األمد وحادة وشديدة 

األزمات  أصبحت  آخر،  وبتعبري   .]...[ أجال وممتدة  وأطول 
الحادة  األزمات  باتت  فيام  الجديدة،  القاعدة  املمتدة هي 

لجنة  اعتمدت  وقد  اآلن."  االستثناء  األمد هي  القصرية 
الغذايئ  األمن  بشأن  العمل  "إطار  العاملي  الغذايئ  األمن 

والتغذية يف األزمات املمتدة" يف عام 18،2015 وذلك إقرارا 
السكان  التغذية عىل  ونقص  الغذايئ  األمن  انعدام  بأثر 

فريدة  وقدرات  قوة  بنقاط  الربنامج  ويتمتع  املترضرين. 
وللعمل  املمتدة،  األزمات  يف  املترضرين  للسكان  لالستجابة 

العاملي ضمن  الغذايئ  األمن  لجنة  وضعتها  التي  املبادئ  عىل 
برتاكم  له  الربنامج  املذكور. وقد سمحت والية  العمل  إطار 

جعله  مام  معا،  واإلمنائية  اإلنسانية  السياقات  يف  كبرية  خربة 
األشخاص  قدرة  تعزيز  للمساعدة يف  متاما  مناسب  يف وضع 

املمتدة عن طريق  األزمات  الصمود يف  املترضرين عىل 
وعن  اإلنسانية،  استجابته  يف  أيضا  إمنائية  عدسة  استخدام 

لذلك. وفقا  والتنمية  اإلنعاش  بشأن  تدخالته  مواءمة  طريق 

متزامنة  13- تدابري  إىل  تدعو  الحاجة  بأن   2030 وتقر خطة عام 
املختلفة.  القطاعات  امتداد  وعىل  املختلفة  السياقات  يف 
إذا عولجت  األبد  إىل  والجوع  الفقر  القضاء عىل  وميكن 

أهمية  املعالجة  هذه  وتكتيس  املرتابطة.  الجذرية  أسبابهام 
 2030 الجوع، وتتامىش مع دعوة خطة  يوجد  بالغة حيثام 

يعيشون يف حاالت  الذين  األولوية ألولئك  إعطاء  إىل 
لخطة  ودعام  والضعف.  واملخاطر  والكوارث  النزاعات 

الجوع  القضاء عىل  التي تهدف إىل  األنشطة  2030، فإن 

األمم  وقمم  ملؤمترات  الختامية  الوثائق  عىل   تشتمل 
الهامة.  املتحدة 

االهتامم  14- اإلنساين  للعمل  العاملية  القمة  مداوالت  وركزت 
التحديات  حجم  ملواجهة  املطلوبة  التغيريات  نطاق  عىل 

املناخية،  الكوارث  يف  االتجاهات  وتشري  تواجهنا.  التي 
والنزاعات داخل الدول، والنزوح إىل أن العامل سريى عددا 

املقبلة.  العقود  خالل  واملمتدة  املعقدة  األزمات  من  متزايدا 
لنظام  املتوافرة حاليا  واألموال  املوارد  أن  القمة  أكدت  وقد 

احتياجات  لتلبية  كافية  وحدها  تعد  مل  اإلنساين  العمل 
نهج  إىل  األمر  ويحتاج  حرمانا.  األشد  السكانية  املجموعات 
بصورة  لألزمة  الجذرية  لألسباب  التصدي  أجل  من  متسق 
النزاعات  ملنع  سياسية  دبلوماسية  ذلك  يف  مبا  مستدامة، 
بناء  وجهود  واإلمنائية  اإلنسانية  الجهود  وتكامل  وحلها، 

اإلنسانية  املبادئ  تأكيدات  تحقيق  وسيحتاج  السالم.19 
الواردة يف اإلعالنات.  الناس إىل تجاوز الرؤى  ملاليني من 

السلوك  وتوجيه  سياسات  وضع  إىل  حاجة  هناك  فستكون 
تصبح  أن  ويجب  واملالية.  واالجتامعية  السياسية  والقرارات 

بالعمل.  املسؤولية  من  يتجزأ  ال  جزءا  اإلنسانية  املبادئ 

عن  15- اإلنسانية  االحتياجات  تلبية  يجب  أنه  املشاركون  وأكد 
التزامات  عن  وأعلن  به،  التنبؤ  وميكن  مناسب  متويل  طريق 

تأكيد عىل رضورة  هناك  وكان  املانحني.  قاعدة  بتوسيع 
املبادئ  قيود، وعىل  اإلنسانية دون  املساعدات  وصول 

األمور  من  باعتبارها  الدولية  الحامية  ومعايري  اإلنسانية، 
املبادئ  بهذه  التقيُّد  إىل  ملحة  حاجة  وهناك  الرضورية؛ 
احتياجات  تلبية  عىل  أيضا  املشاركون  م  وصمَّ وتعزيزها. 

االحتياجات  من  كال  يغطي  مبا  والالجئني،  داخليا  املرشدين 
الرامية  املدى  البعيدة  اإلمنائية  واألهداف  الفورية  اإلنسانية 

الالجئني واملرشدين  لدى  الذات  االعتامد عىل  تعزيز  إىل 
املضيفة. املحلية  واملجتمعات  داخليا 

اإلنساين يف وقت  16- للعمل  أول قمة عاملية  ُعقدت   وقد 
اليوم  فتحديات  عميقة.  عاملية  تحديات  فيه  العامل  يواجه 

أو  بلد مبفرده  الحدود وتفوق قدرة أي  املعقدة تعرب 
لتنمية  حاجة  ومثة  لها  التصدي  عىل  مبفردها  مؤسسة 
هذه  ملواجهة  واإلقليمية  الوطنية  املؤسسات  قدرات 

بفعالية. التحديات 

يتمحور  17- مشرتك،  نهج  اتباع  كاملة  بصورة  الربنامج  ويؤيد 
قوي  بالتزام  ويسرتشد  االحتياجات،  وقائم عىل  الناس،  حول 

الصلة،  ذات  املتحدة  األمم  لقرارات  وفقا  اإلنسانية،  باملبادئ 
الربنامج  ويلتزم   .46/182 العامة  الجمعية  قرار  سيام  وال 
املترضرين  السكان  ومشاركة  الشفافية،  من  مبزيد  أيضا 

الفاعلة  الجهات  مع  بالتنسيق  والعمل  تجاههم،  واملساءلة 
تحقيق  أجل  األساسية، من  قوته  نقاط  بناًء عىل  األخرى، 

منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي. تقرير حالة انعدام األمن الغذايئ يف العامل لعام 2015، الصفحة 38. روما. 17
18 .http://www.fao.org/3/a-bc852a.pdf
يبقى الربنامج متوامئا مع قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 46/182، املعتمد يف عام 1991، ومبادئه التوجيهية التي تشري إىل الرتابط بني مجايل الطوارئ والتنمية. 19
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زيادة  منها:  أمور  جملة  ذلك  ويشمل  الجامعية.  النتائج 
استخدام  يف  والتوسع  والوطنيني؛  املحليني  املستجيبني  دعم 

االقتضاء؛  عند  التنسيق،  والحسنة  النقد  عىل  القامئة  الربمجة 
االحتياجات  تقديرات  وتحسني  اإلدارية؛  التكاليف  وتخفيض 
وتبسيط  التمويل؛  تخصيص  وتسهيل  املنحازة؛  وغري  املشرتكة 

بني  التنسيق  تعزيز  واألهم،  ومواءمتها؛  اإلبالغ  متطلبات 
الربنامج  وسيقوم  واإلمنائية.  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات 
النتائج  إطار  العمل من خالل  تحقيق هذا  باإلبالغ عن 

لديه. املؤسسية 

الغذاء ولكن ال ميكن  18- فيها  يتوافر  التي  الحاالت  ويف 
الربنامج  يعمل  إليه،  الوصول  املستهدفني  الجياع  للفقراء 

طريق  عن  النقد  عىل  القامئة  تحويالته  زيادة  عىل  بالفعل 
حضوره يف أكرث من 50 بلدا، حيث يصل إىل قرابة 10 

مليار  قرابة  قيمتها  تبلغ  نقدية  بتحويالت  شخص  ماليني 
النقد  عىل  القامئة  الربنامج  تحويالت  وتقدم  أمرييك.  دوالر 

الغذايئ  باألمن  املتعلقة  املسائل  لتناول  فقط  ليس  فرصة 
املستهدفني  السكان  إدراج  لزيادة  أيضا  ولكن  والتغذية 
الربنامج  وقد حظي  املحليني.  والسوقي  املايل  النظام  يف 

هام  بأنه رشيك  أخرى  فاعلة  الحكومات وجهات  باعرتاف 
ويلتزم  النقد.  عىل  القامئة  التحويالت  بزيادة  املبادرة  يف 
وتوفري  القيادي،  الدور  هذا  بتويل  كامال  التزاما  الربنامج 

االحتياجات  من  لطائفة  النقد  عىل  القامئة  التحويالت 
للحامية  وطنية  بخطط  فيها  يرتبط  سياقات  يف  األساسية 

الربنامج يف دعمه إلدارة  ع  يتوسَّ االجتامعية. وسوف 
تجاه  املشرتكة  والُنهج  واألدوات  النقدية،  التحويالت 

عدد  مع  القياس  وإجراءات  للمستفيدين،  الرقمية  اإلدارة 
النقدية  التحويالت  استخدام  وسيتبع  الرشكاء.  من  متزايد 

االستجابة  وتحليل  االحتياجات  لتقييم  األساسية  املبادئ 
تنوع  ويقتيض  املستفيدين.  احتياجات  تحديد  أجل  من 
وقدرات  لألسواق  نظاميا  تحليال  الفوائد  تحويل  طرائق 
إىل  التحويل  طرائق  اختيار  ويستند  الخدمات.  مقدمي 

وسوف  التكلفة.  وفعالية  التكلفة  لكفاءة  مسبق  تحليل 

املستجيبني  أداء  قدرة  لتعزيز  خاصا  اهتامما  الربنامج  يوجه 
لألزمات.  املحليني 

ذات  19- األخرى  الرئيسية  واالتفاقات  املؤمترات  وتشمل 
ما ييل: الجوع  القضاء عىل  األهمية يف 

املؤمتر العاملي املعني بالحد من أخطار الكوارث )مارس/	 
آذار 2015(: يعيش أكرث من 80 يف املائة من املحرومني من 

األمن الغذايئ عىل املستوى العاملي يف بلدان معرضة للمخاطر 
الطبيعية ومعانية من تدهور األرايض والنظم اإليكولوجية.20 
وتؤثر الكوارث عىل كل أبعاد األمن الغذايئ: فبدون الحامية 

من أخطار الكوارث فإن الناس األشد ضعفا يعجزون عن 
البدء ببناء قدرتهم عىل الصمود. ويسهم إطار سينداي 

للحد من مخاطر الكوارث للفرتة 2015-2030 يف خطة عام 
2030 والحد من الجوع وال سيام من خالل ندائه الداعي 

إىل االستثامر يف الحد من مخاطر الكوارث المتالك القدرة 
عىل الصمود، مبا يف ذلك من خالل نظم الحامية االجتامعية، 

وتعزيز االستعداد للكوارث لضامن االستجابة الفعالة ومن 
أجل "إعادة البناء عىل نحو أفضل".

املؤمتر الدويل لتمويل التنمية )يوليو/متوز 2015(: ُأدمجت 	 
خطة عمل أديس أبابا يف خطة عام 2030 عرب الهدف 17 من 

أهداف التنمية املستدامة. ورغم التقدم الواسع املتجيل يف 
خطة عمل أديس أبابا، فام تزال هناك مسائل مهمة معلقة. 

وعىل سبيل املثال فإن األدوات واملوارد املتاحة حاليا للجهات 
الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية غري كافية لتلبية االحتياجات 

طويلة األمد للمجموعات السكانية املعرضة لألزمات. ومثة 
حاجة إىل أن يوظف املجتمع الدويل املزيد من االستثامرات 
يف اإلنعاش من الكوارث والنزاعات، ويف متويل جهود الحد 
من املخاطر. وغالبا ما يكون التمويل للحامية االجتامعية 

واالستجابة اإلنسانية، وخاصة يف السياقات الهشة وسياقات 
النزاعات أو ما بعدها غري كاف، مام يقلل من فرص التصدي 

للقوى املحركة الكامنة وراء الضعف واملخاطر.21

20  Index for Risk Management. 2014. Natural Hazard Composite Indicator; EM-DAT. 2014. International Disaster Database )online(; International Food Policy Research Institute,
 Weltungerhilfe and Concern Worldwide. 2014 Global Hunger Index data; World Bank. 2014. Population figures )online(; Global assessment of soil degradation )GLASOD( assessment

 of human-induced soil degradation, 1990; Bai, Z.G., Dent, D.L., Olsson, L., and Schaepman, M.E. 2008. Proxy global assessment of land degradation. Soil Use and Management, 24)3(:
.)223–234 )September

21 .WFP, OCHA, IFRC, UNHCR, UN-HABITAT, UNICEF, UNDP, WHO and IOM. 2015. Financing for Development: Addressing the Humanitarian-Development Divide
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اإلطارية 	  املتحدة  األمم  باتفاقية  املتعلق  باريس  اتفاق 
يخلِّف   :)2015 األول  )ديسمرب/كانون  املناخ  تغري  بشأن 

األمن  من  املحرومني  هائال عىل  سلبيا  أثرا  املناخي  التغري 
التغذية  الجوع وسوء  يزيد من مخاطر  أن  الغذايئ.22 وميكن 
بنسبة تصل إىل 20 يف املائة بحلول عام 23.2050 ومن شأن 
الكوارث،24 وخاصة يف  تجاه  الضعف  يعمق  أن  املناخ  تغري 

انعدام  فيها  وينترش  املوارد  ندرة  من  تعاين  التي  البيئات 
تتزايد  التغري  هذا  وبفعل  التغذية.  وسوء  الغذايئ  األمن 

والشدة.  الوترية  حيث  من  الجفاف  وموجات  الفيضانات 
تغري  إزاء  الغذايئ  اإلنتاج  ونظم  الناس  وتتطلب هشاشة 

نظم  ميادين  للقدرات يف  وتعزيزا  أوسع  املناخ جهودا 
املخاطر  وتقييم  للطوارئ؛  واالستعداد  املبكر؛  اإلنذار 

الكوارث؛  مخاطر  إزاء  والتأمني  شامل؛  بشكل  وإدارتها 
وسبل  املحلية،  املجتمعات  لدى  الصمود  عىل  القدرة  وبناء 

األمن  شبكات  وتندرج  اإليكولوجية.  والنظم  العيش، 
املثىل  الخيارات  عداد  يف  االجتامعية  الحامية  وأنظمة 

مع  بالتكيف  يبدؤون  بحيث  حرمانا  األشد  الناس  لتمكني 
الصدد،  الصمود. ويف هذا  القدرة عىل  وبناء  املناخي  التغري 

العمل  الربنامج خطط  يدمج  أن  الرضوري  سيكون من 
ملؤمتر  والعرشين  الحادية  الدورة  تعتمدها  التي  الوطنية 
للربنامج. القطري  االسرتاتيجي  التخطيط  نهج  يف  األطراف 

)سبتمرب/	  واملهاجرين  بالالجئني  املعني  املتحدة  لألمم  القمة 
الناس ومن  أعداد كبرية من  نزوح  2016(: سيستمر  أيلول 

والفقر،  العنيف،  الرصاع  نتيجة  أعدادهم  تزيد  أن  املحتمل 
البيئي.  والتدهور  والكوارث  املناخ،  وتغري  املساواة،  وعدم 

نقص يف  هناك  ولكن  الحياة،  إلنقاذ  املساعدة  وُقدمت 
الطويل  املدى  عىل  املحتمل  للنزوح  التخطيط  عىل  القدرة 

ميكن  وال  الكفاية.  فيه  مبا  املضيفة  املجتمعات  لدعم  أو 
ويجب  مبفردها.  القضايا  هذه  تحل  أن  الفردية  للبلدان 

ملعالجة  الدويل  الصعيد  عىل  والعمل  التعاون  تعزيز 
ويف  واملهاجرين.  الالجئني  من  الكبرية  األعداد  تحركات 

لألمم  العامة  الجمعية  استضافت   ،2016 سبتمرب/أيلول 
من  القضية  هذه  ملعالجة  املستوى  رفيعة  قمة  املتحدة 
يتسم  نظام  الدولية ووضع  الهجرة  إدارة  تعزيز  خالل 

لالستجابة  التنبؤ  وقابلية  املسؤولية  من  أكرب  بقسط 
واملهاجرين. الالجئني  من  الكبرية  األعداد  لتحركات 

والتنمية 	  باإلسكان  املعني  الثالث  املتحدة  األمم  مؤمتر 
األول  )أكتوبر/ترشين  الثالث(  )املوئل  املستدامة  الحرضية 

التغذية يف صفوف  الجوع وسوء  2016(: مثة إقرار بأن 

خطة  تنفيذ  أمام  تحديا  يشكالن  الحرضية  املناطق  فقراء 
الَتَمْدُين الرسيع إىل زيادة مطردة يف  عام 2030. ويؤدي 

املعدمة  الحرضية  األرس  وتنفق  الفقرية؛  األحياء  أعداد سكان 
ضعيفة  يجعلها  مام  األغذية،  عىل  دخلها  من  كبريا  جانبا 
االختناقات يف  أو  املفاجئة  األسعار  إزاء صدمات  للغاية 

متزايدة من  أعداد  نزوح  النزاعات يف  اإلمدادات؛ وتتسبب 
إمكانية  تحسني  وسيكون  الحرضية.  املناطق  إىل  السكان 

األمان  األساسية، مبا يف ذلك شبكات  الخدمات  الحصول عىل 
الجوع  من  للحد  األهمية  بالغة  مسألة  التغذية  وخدمات 
التي  الجديدة،25  الحرضية  والخطة  الحرضية.  املناطق  يف 
عاملي  اتفاق  باإلجامع، هي  األعضاء  الدول  عليها  وافقت 
والرسيع  املسبوق  غري  التمدُين  لتحدي  للتصدي  مكرس 

.2030 ضمن إطار خطة علم 

وتتسق خطة عام 2030 والخطة االسرتاتيجية )2021-2017(  20-
أيضا مع القرارات األخرى ذات الصلة للجمعية العامة لألمم 

املتحدة وتدعمها، مبا يف ذلك القرار السنوي بشأن التنمية 
الزراعية واألمن الغذايئ والتغذية الذي ُيسهم فيه الربنامج 

بنشاط جنبا إىل جنب مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق 
الدويل للتنمية الزراعية. ويف عام 2015 قدم هذا القرار26 
توصيات بشأن كيفية امليض قدما يف العمل غري املنجز يف 

القضاء عىل الجوع وسوء التغذية، وهو ما يعترب أمرا أساسيا 
لربنامج التحول للتنمية املستدامة. وعىل وجه الخصوص فإن 
القرار يسلِّم بأهمية األطر التكميلية الداعمة يف الكفاح ضد 
الجوع وسوء التغذية، مبا يف ذلك، وعىل سبيل املثال، خطة 
االتحاد األفريقي لعام 2063، وتوصيات لجنة األمن الغذايئ 

العاملي، وتحدي القضاء عىل الجوع، واالتفاق العاملي للتغذية 
والنمو، واملؤمتر الدويل الثاين بشأن التغذية وعقد األمم 

املتحدة للعمل من أجل التغذية.

22 .World Bank. 2015. Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. Washington, DC
23  Intergovernmental Panel on Climate Change )IPCC(. 2014. Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the

.Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva
24 ./http://www.ipcc.ch .الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ. )2013( تقرير التقييم الخامس
25 .https://www2.habitat3.org/the-new-urban-agenda
26 .A/RES/70/223
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الدروس املستفادة من استعراض منتصف املدة 
للخطة االسرتاتيجية للربنامج )2017-2014(

فقد  21- للربنامج،  الجديدة  االسرتاتيجية  الخطة  تنوير  بغية 
 2014( االسرتاتيجية  لخطته  املدة  منتصف  استعراض  أجري 

والتوصيات  االستنتاجات  2015. وكانت  عام  -2017( يف 
التايل: النحو  عىل  االستعراض  لهذا  الرئيسية 

املؤسسية 	  الغايات  مع  وواليته  الربنامج  رسالة  تتداخل 
الخطة  توفر  أن  وينبغي  العاملية.  السياسات  وخطط 

عمل  تركز  وأن  متينا  مفاهيميا  إطارا  الجديدة  االسرتاتيجية 
املستدامة  التنمية  أهداف  نحو  التحول  باستخدام  الربنامج، 

بذلك. للقيام  كفرصة 

وينبغي 	  إيجابية  نتائج  الغذائية  املساعدة  إىل  االنتقال  حقق 
يف  القطرية  االسرتاتيجية  الخطط  باستخدام  وذلك  تدعيمه، 

القطري. الصعيد  عىل  للربنامج  النسبية  امليزة  توضيح 

متوامئا 	  متويليا  منوذجا  املايل  اإلطار  استعراض  يوفر  أن  ينبغي 
األجلني  املعتمدة يف  الربنامج  مهمة  مع  أنسب  نحو  عىل 

االسرتاتيجية  الخطط  تعزيز  ثم  ومن  والطويل،  القصري 
املالية واألهداف  األهداف  بني  أقوى  بإرساء صالت  القطرية 

والطويل. القصري  األجلني  يف  التشغيلية 

نحو 	  عىل  للربنامج  االسرتاتيجية  الخطة  تعكس  أن  ينبغي 
املجتمع  إىل  من خدمات حاسمة  الربنامج  يقدمه  ما  أفضل 

ملجموعتي  القائدة  الوكالة  باعتباره  األوسع  اإلنساين 
وكمدير  الطوارئ،  حاالت  يف  واالتصاالت  اللوجستيات 

اإلنسانية  للمساعدة  الجوي  للنقل  املتحدة  األمم  لخدمات 
اإلنسانية. للحاالت  لالستجابة  املتحدة  األمم  ومستودع 

الطوارئ 	  العدد غري املسبوق من حاالت   ويف ضوء 
يف  للربنامج  األسايس  االمتياز  الحفاظ عىل  يتعني   فإنه 

وتعزيزه  لها  واالستعداد  للطوارئ  االستجابة   مجال 
االقتضاء. حسب 

تغيريات منوذج 	  آثار  يف  التفكري  يواصل  أن  للربنامج  ينبغي 
عىل  القامئة  التحويالت  مثل  ووظيفته،  هيكله  عىل  العمل 

املحلية. واملشرتيات  النقد 

األدلة، مبا يف ذلك 	  قاعدة  بناء  يواصل  أن  للربنامج  ينبغي 
أكرث  تقارير  إعداد  ييرس  مبا  النتائج،  قياس  من خالل تحسني 

املؤسيس. األداء  بشأن  متانة وحسام 
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نتائج التقييم
تستند الخطة االسرتاتيجية )2017-2021( إىل عمليات التقييم  22-

التي قام بها مكتب التقييم يف الربنامج خالل عامي 2014 
و2015. وترد أهم االستنتاجات يف تقريري التقييم السنوي 

لعامي 2014 و2015، والتقرير التجميعي لتقييامت العمليات 
27.2015 2014

وتشمل نتائج التقييم الرئيسية ما ييل: 23-

يعترب التحول املتواصل للربنامج من املعونة الغذائية إىل 	 
املساعدة الغذائية مفيدا جدا لحلول الجوع املستدامة، ويضع 
الربنامج يف موقع جيد للقيام بالتحوالت التي تدعو إليها خطة 

عام 2030. 

تؤكد التقييامت نقاط قوة الربنامج يف ميدان االستجابة 	 
للطوارئ، وال سيام الكوارث املفاجئة الواسعة النطاق، عىل أن 

إدارة حاالت الطوارئ املتعددة من املستوى 3 قد أدى إىل رصف 
االنتباه عن حاالت الطوارئ األخرى املمتدة واملزمنة وذات 

املستوى األدىن.

مبقدور الربنامج أن يقدم مساهامت مهمة يف السياقات 	 
الدينامية للبلدان املتوسطة الدخل، حيث تؤدي االختالفات 

يف التنمية إىل هشاشة األوضاع يف غالب األحيان. عىل أن 
القيام بذلك يتطلب من الربنامج تعزيز تركيزه عىل مساعدة 
البلدان يف متتني سياساتها ونظمها الوطنية، والعمل عىل نحو 
فعال كرشيك مستقل ونزيه، وتعزيز جهود بناء القدرات يف 
امليادين التي يتمتع فيها بخربة ملساعدة البلدان يف القضاء 

عىل الفقر املدقع والجوع.

تخلص التقييامت إىل أن هناك تغايرا يف التزام الربنامج ومتويله 	 
لدوره القيادي يف تنسيق املجموعات اإلنسانية األساسية.

تكشف التقييامت عن صورة مختلطة بشأن التعاون بني 	 
وكاالت األمم املتحدة ومع الرشكاء من املجتمع املدين. 

ن القيادة وتحديد األولويات الربنامج من أن يجني  وستمكِّ
الفوائد الكاملة من هذه الطائفة املتنوعة الواسعة لعالقات 

الرشاكة. كام أن هذه التقييامت ُتسلط الضوء أيضا عىل 
الحاجة إىل تعزيز االتساق عىل امتداد الربنامج فيام يتعلق 

باملواءمة مع النظم الوطنية.

ما تزال نظم وقدرات الرصد الحالية يف الربنامج غري كافية 	 
لقياس وتحليل النتائج عىل مستوى الحصائل. وتؤدي التحديات 

املتعلقة بتقرير مدى كفاءة الربنامج، وفعاليته، وميزته 
النسبية، املرتافقة مع سلسلة النتائج غري الواضحة يف تصميامت 

املرشوعات، إىل الحد من قدرة الربنامج عىل إدارة النتائج 
استنادا إىل تحليل التدابري الناجحة وغري الناجحة.

االستعراضات والتقييامت الخارجية
إىل جانب عمليات االستعراض والتقييم الداخلية التي أجراها  24-

الربنامج فإن أداءه قد خضع لتقييامت خارجية، مبا يف ذلك 
تقييم شبكة تقييم أداء املنظامت املتعددة األطراف عام 2013. 

وكانت هذه التقييامت والتقديرات إيجابية عموما حيث 
الحظت أن "الربنامج يتمتع مبوقع جيد لتقديم املساعدة يف 

حاالت الطوارئ ومبيزة نسبية قوية يف السياقات اإلنسانية 
بسبب العديد من نقاط القوة امللحوظة وهي: االستثامر 

والرتكيز القويان للربنامج إزاء االستعداد للطوارئ واالستجابة لها 
يف مختلف املستويات لديه، ومصداقية تقييامت االحتياجات 

واستخدامها يف تنوير الربمجة، واإلجراءات األمنية املتينة لحامية 
املوظفني، ومامرسات الرشاء الفعالة، واالسرتاتيجيات القوية 

إلدارة املخاطر، واالستجابة حسنة التوقيت لألحداث والكوارث، 
واإلجراءات املنسقة مع الرشكاء يف الربامج، واملساهمة النشطة 

يف الخطط والنداءات املشرتكة بني الوكاالت".28 كام تشري 
التقارير إىل قدرة الربنامج عىل العمل يف بيئات عسرية ومتقلبة 

يف غالب األحيان، مثل األقاليم التي متزقها النزاعات أو الحروب، 
والبلدان املعانية من الصدمات املناخية املتكررة، حيث يصعب 

تسليم األغذية واملواد غري الغذائية وحيث ميكن أن تتقلب 
االحتياجات بصورة واسعة ورسيعة.29 كام تلقى الربنامج درجات 

عالية باستمرار يف ميدان املساءلة املالية. وعىل سبيل املثال، 
فقد صنفت "املبادرة الدولية للشفافية يف املعونة" الربنامج يف 
املرتبة األوىل من حيث الشفافية املالية، علام بأن هذه املبادة 
تصدر تصنيفا نافذا يغطي 381 منظمة دولية تعمل يف مجال 

املعونة والتنمية.30

ويستند إطار النتائج املفاهيمية للربنامج املعروض يف القسم  25-
"ثالثا" إىل النتائج الداخلية الستعراض منتصف املدة، وتقدير 

قابلية تقييم الخطة االسرتاتيجية )2014-2017(، وعمليات 
التقييم لعامي 2014 و2015. كام يراعي اإلطار التقييامت 

واالستعراضات الخارجية البارزة، وتوصيات االستعراض الشامل 
للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات.

27 .*WFP/EB.2/2015/6-E
28 .Multilateral Organization Performance Assessment Network. 2013. WFP 2013 Report, Vol. 1, p. 12
29 .DFID. 2016. Multilateral Aid Review 2015. London
30 .)‘Score’ لالطالع عىل تصنيف املبادرة الدولية للشفافية يف املعونة، اضغط مرتني عىل كلمة( http://dashboard.iatistandard.org/transparencyindicator.html
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رؤية الربنامج وغاياته االسرتاتيجية
هوية  26- إىل   )2021-2017( االسرتاتيجية  الخطة  تستند 

يف  اإلنسانية  املنظامت  أكرب  باعتباره  جيدا  املعروفة  الربنامج 
بااللتزامات  الوفاء  مسؤولية  تأيت  الهوية  هذه  ومع  العامل. 

يف  واإلنعاش  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  والتوقعات يف 
األرواح من  إنقاذ  إىل  والتعطيل، ساعيا  األزمات  سياقات 

األوىل  الدرجة  من  الغذائية  املساعدات  تدخالت  خالل 
الوطنية،  الحكومات  مع  يف رشاكة  واملنفذة  املصممة 

الخطة  وتؤكد  األخرى.  الفاعلة  والجهات  الدولية  والوكاالت 
لعمل  الحيوي  الُبعد  هذا   )2021-2017( االسرتاتيجية 

ومن خالل  وتعزيزه.  عليه  الحفاظ  يضمن  مبا  الربنامج، 
الخطة  تقدم   ،2030 عام  الربنامج مع خطة  مواءمة عمل 

وشفافا  متسقا  إطارا  أيضا   )2021-2017( االسرتاتيجية 
التنمية  أهداف  نحو  أوسع  مساهامت  لتقديم  للربنامج 

والقدرات  باملهارات  باالستعانة  سياقات،  عدة  يف  املستدامة 
اإلنساين  العمل  من خالل  الربنامج  بناها  التي  والكفاءات 

التي   – والكفاءات  القدرات  اإلمنائية. وهذه  واملبادرات 
فريدة وهامة وعاملية يف  الربنامج –  تنبثق من والية 

والرشاكات  التدخالت  من  جديد  لجيل  نطاقا  وتفتح  مداها، 
 .2030 عام  لخطة  التحويلية  الروح  تحفزها  التي  النظامية 

االبتكارية  السياسات  من  القامئة  الربنامج  حافظة  ومتثل 
السياقات  من  مجموعة  يف  املنفذة  الفعالة  والعمليات 

ويتطور  الجوع  إنهاء  إىل  يسعى  ال  لعامل  محتملة  مساهمة 
بطرق ال ترتك  بذلك  يقوم  أن  أيضا  باستدامة فحسب، ولكن 
القدرة عىل  وبناء  القدرات  وتعزيز  الركب،  يتخلف عن  أحد 

االسرتاتيجية  الخطة  وتتضمن  الطريق.  طول  عىل  الصمود 
اإلمكانات. هذه  لتحقيق  إطارا   )2021-2017(

للربنامج  27- املؤسسية  الرشاكة  اسرتاتيجية  يرد يف  وحسبام 
الربنامج مبواءمة ودمج قدراته  )2014-2017(،31 يقوم 

اإلنسانية مع تدخالت  املساعدة  وبرامجه يف مجال 
األخرى  املتحدة  األمم  الحكومات ووكاالت  واستثامرات 

التي  املدين،  واملجتمع  الخاص  القطاع  الفاعلة من  والجهات 
الالزمة  العميقة  النظامية  التغريات  ُتحدث  أن  معا  تستطيع 

الرشكاء  هؤالء  مع  الربنامج  وسيعمل  املستدامة.  للتنمية 
وسيتمثل  وتعزيزها.  التكميلية  واملوارد  القوة  نقاط  لدمج 
لجميع  ومفيدة  ومنصفة  ترتيبات شفافة  الهدف يف وضع 

واملساءلة.  واملسؤوليات،  املخاطر،  لتقاسم  بآليات  األطراف 
القامئة، ستدعم هذه  الُنهج  املواءمة مع  وعن طريق 

األمن  انعدام  يعانون من  الذين  السكان  احتياجات  الرشاكات 
االلتزام  كان  التكلفة. وقد  فعالة من حيث  بطريقة  الغذايئ 

الربنامج  لعمليات  أساسيان  الجامعي  والعمل  بالرشاكات 
للعمل  العاملي  النداء  بعيد ويأتيان يف قلب  منذ زمن 

االسرتاتيجية  الخطة  2030. وتؤكد  أطلقته خطة عام  الذي 

31 .WFP/EB.A/2014/5-B

ثالثا- متوضع الربنامج 
لدعم خطة عام 2030
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)2021-2017( للربنامج  االسرتاتيجية  الخطة  نتائج  إطار   :1 الشكل 

)2017-2020( عىل هذا االلتزام وتعمقه. وباإلضافة إىل 
لالبتكار،  سيكون  والتشغيلية،  االسرتاتيجية  الرشاكات  هذه 

املوظفني وقدراتهم  والدعوة وزيادة وعي  التواصل  وأنشطة 
االسرتاتيجية. الخطة  تحقيق  يف  بالغة  أهمية 

املحددة يف خطة  28- الرؤية  كامل  بشكل  الربنامج  يتبنى 
عام 2030 الساعية إىل إرساء عامل متحرر من الجوع يف 
واستنادا  بيئيا.  ومسؤولة  منصفة  مستدامة  تنمية  سياق 
بأن كل أهداف  الربنامج وواليته، وإدراكا منه  تاريخ  إىل 

األولوية  مينح  فإنه  مرتابطة،  عرش  السبعة  املستدامة  التنمية 
 2 الهدف  املستدامة هام:  التنمية  أهداف  من  اثنني  لهدفني 
بإرساء  املتعلق   17 والهدف  الجوع،  القضاء عىل  إىل  الداعي 
املستدامة،  التنمية  أهداف  تنفيذ  دعم  أجل  من  الرشاكات 

الوقت ذاته يف بلوغ األهداف األخرى  مع املساهمة يف 

واألولويات  القطرية  بالسياقات  رهنا  املستدامة  للتنمية 
يف  املحددة  الربنامج  والية  الرتكيز  هذا  ويعكس  الوطنية. 

الصادر   1741 رقم  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار 
قوته،  نقاط  وكذلك  الالحقة،  رسالته  وبيانات   321961 عام 

برنامج  مثبت يف  ما هو  نحو  وإمكانياته عىل  وقدراته، 
والخدمات  والتشغيلية،  التقنية  خدماته  عىل  والطلب  عمله 

عىل  عملياته  يف  الربنامج  وسيحافظ  املشرتكة.  والقدرات 
العيش يف حاالت  إنقاذ األرواح وسبل  تركيز قوي عىل 
الكثرية  املشهودة  قوته  نقاط  من  وسيستفيد  الطوارئ، 

الهدف  ويتمثل  واألزمات.  اإلنسانية  الحاالت  سياقات  يف 
البلدان  دعم  يف   )2021-2017( االسرتاتيجية  للخطة  النهايئ 

الخاص  النتائج  إطار   1 الشكل  ويعرض  الجوع.  للقضاء عىل 
.)2021-2017( االسرتاتيجية  بالخطة 

A/RES/1714 (XVI)، وبصفة خاصة الفقرة 10 من القرار: 32
"عند إدارة الربنامج ينبغي إيالء االهتامم ملا ييل:

)أ( وضع إجراءات منتظمة وكافية عىل أساس عاملي لتلبية االحتياجات الغذائية يف حاالت الطوارئ وحاالت الطوارئ املتأصلة بسبب سوء التغذية املزمن )ميكن أن يشمل ذلك بناء احتياطيات من األغذية(؛
)ب( املساعدة يف التغذية يف مرحلة ما قبل املدرسة والتغذية املدرسية؛

)ج( تنفيذ مرشوع تجريبي، باستخدام األغذية املقدمة من األطراف املتعددة كمساعدة للتنمية االقتصادية واالجتامعية، وخاصة عندما تتعلق مبرشوعات كثيفة العاملة والرعاية الريفية".
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وسيتم تنفيذ الخطة االسرتاتيجية للربنامج )2021-2017(  29-
وفقا لسياساته، املجمعة يف "خالصة سياسات الربنامج املتعلقة 

بالخطة االسرتاتيجية".33 ومن بني السياسات ذات الصلة "املبادئ 
اإلنسانية" لعام 34،2004 وسياسة "دور الربنامج يف بناء السالم 

يف بيئات االنتقال" لعام 35.2013 وتكرر السياسات إنه عند 
االستجابة لألزمات اإلنسانية، ستوجه أنشطة الربنامج يف جميع 
األوقات باملبادئ اإلنسانية املتمثلة يف اإلنسانية، وعدم التحيز، 
والحياد، واالستقالل، وأن الربنامج سيعتمد عىل رشكائه وجميع 

الجهات الفاعلة األخرى الحرتام الطبيعة اإلنسانية لعمله.

بالخطة االسرتاتيجية  30- الصلة  السياسات األخرى ذات  وتشمل 
)2017-2021( "سياسة تنمية القدرات"36 و"سياسة الحامية 

37،2012 و"سياسة املساواة بني الجنسني  اإلنسانية" لعام 
للربنامج  الرؤية االسرتاتيجية  اللتني تعرضان   38")2020-2015(

لتمكينه من إدماج شواغل الحامية اإلنسانية واملساواة بني 
الجنسني ومتكني املرأة يف جميع أعامله وأنشطته. وستحصل 
-2017( االسرتاتيجية  للخطة  تنفيذها  القطرية عند  املكاتب 
2021( عىل مساعدة من خالل سياسة الربنامج بشأن "بناء 

القدرة عىل الصمود من أجل األمن الغذايئ والتغذية"،39 
والتي توجه نهج بناء القدرة عىل الصمود يف عملية الربمجة 
للمساعدة يف التخفيف من اآلثار الضارة للصدمات وعوامل 
اإلجهاد قبل وأثناء وبعد األزمات، وبالتايل الحد من املعاناة 
األخرى  السياسات  االقتصادية. وتشمل  والخسائر  اإلنسانية 

ذات الصلة "سياسة التعاون فيام بني بلدان الجنوب 
402015 و"سياسة التغذية املدرسية  والتعاون الثاليث" لعام 

41.2013 املنقحة" لعام 

ويتم تحديث الخالصة كل عام وتقدميها إىل املجلس للعلم.  31-
وتسلط الخالصة الضوء عىل السياسات التي تم االستعاضة عنها 

بسياسات جديدة؛ والثغرات املحتملة املتعلقة بالسياسات؛ 
والسياسات التي تحتاج إىل التحديث يف سياق الخطة 

االسرتاتيجية الجديدة – مثل سياسة التغذية42، واسرتاتيجية 
الرشاكة املؤسسية )2014-2017(،43 واسرتاتيجية شؤون العاملني 

يف الربنامج،44 وهي "إطار إلدارة العاملني من أجل تحقيق 
الخطة االسرتاتيجية للربنامج". كام سُتطرح سياسات مؤسسية 

بشأن األثر البيئي، وإجراءات املساعدة الغذائية املرتبطة بتغري 
املناخ عىل املجلس التامسا للموافقة خالل مجرى هذه الخطة 

االسرتاتيجية. وستستند تدخالت الربنامج لتقديم املساعدة 
الغذائية إىل األدوات والخطوط التوجيهية للتحليل الشامل 

لألمن الغذايئ وهشاشة األوضاع، مام ميكن من تحديد األرس 
التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ ومن الضعف، وتحديد 
األسباب الجذرية للجوع، وتحليل املخاطر وأوجه الضعف 

الناشئة بني املجموعات السكانية يف البلدان املعرضة لألزمات، 
وتقديم التوصيات حول أفضل سبل االستجابة وخيارات طرائق 

التحويل الستهداف السكان األشد احتياجا، وتنوير أنشطة 
االستعداد للحد من الجوع.

الرشاكة مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها 
وضمن منظومة األمم املتحدة اإلمنائية

يكتيس تعزيز أوجه التآزر بني الوكاالت التي تتخذ من روما  32-
مقرا لها أهمية قصوى لتحقيق هدف التنمية املستدامة 2. 
ويعترب التعاون بني الوكاالت يف روما عىل درجة خاصة من 

األهمية عند تكييفه حسب السياق القطري لتحقيق أقىص ما 
ميكن من القدرات التكميلية لكل وكالة ونقاط القوة لديها. 
وخالل السنوات األخرية، ُبذلت جهود كبرية لتعزيز التعاون 

بني هذه الوكاالت. ويجب تعزيز هذا التقدم للتمكن من 
تحقيق نتائج هدف التنمية املستدامة 2 عىل نحو فعال. 
وعىل النحو املشار إليه يف الوثيقة "التعاون بني منظامت 

األمم املتحدة التي توجد مقارها يف روما: تحقيق خطة عام 
2030"،45 يلتزم الربنامج بالعمل مع منظمة األغذية والزراعة 

والصندوق الدويل للتنمية الزراعية من خالل اغتنام كل أوجه 
التآزر والتكامل املتاحة وتفادي التداخالت للمساهمة يف 

النتائج الجامعية عرب السياقات اإلنسانية واإلمنائية، وتعزيز 
أعامل الدعوة التي تقوم بها الوكاالت التي تتخذ من روما 

مقرا لها بشأن األمن الغذايئ والتغذية عىل املستوى العاملي 
وضمن منظومة األمم املتحدة األوسع.

سُتقدم النسخة املحدثة إىل املجلس للعلم يف الدورة العادية األوىل للمجلس يف عام 2017.  33
34 .WFP/EB.1/2004/4-C
35 .WFP/EB.2/2013/4-A/Rev.1
36 .WFP/EB.2/2009/4-B
37 .WFP/EB.1/2012/5-B/Rev.1
38 .WFP/EB.A/2015/5-A
39 .WFP/EB.A/2015/5-C
40 .WFP/EB.A/2015/5-D
41 .WFP/EB.2/2013/4-C
42 .WFP/EB.1/2012/5-A
43 .WFP/EB.A/2014/5-B
44 .WFP/EB.2/2014/4-B
45 . WFP/EB.2/2016/4-D
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وتعكس الرشاكات الروح واإلجراءات املطلوبة لخطة التنمية  33-
املستدامة لعام 2030 ومنظومة األمم املتحدة اإلمنائية. وتتيح 

الخطة االسرتاتيجية )2017-2021( للربنامج أن يتطور إىل 
جانب الكيانات األخرى يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، 

والوكاالت اإلنسانية األخرى مثل مفوضية األمم املتحدة 
لشؤون الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسف( 

ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، عىل النحو الذي طلبه 
األمني العام يف تقريره46 عن أنشطة االستعراض الشامل الذي 

يجري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية التي 
تضطلع بها منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية. وتتطلب 

خطة عام 2030 أن تتبع منظومة األمم املتحدة اإلمنائية 
ُنهجا متكاملة وتستحدث أوجه تآزر بني القطاعات لتحقيق 
نتائج مرتابطة عىل جميع املستويات، بدعم من بنياٍن مواٍت 
للتمويل والحوكمة. وُتسلِّم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية 

بأن تركيزها األسايس ينبغي أن ينصب عىل تيسري تحقيق 
نتائج مرتابطة وتحويلية عىل املستوى القطري وتعزيز 

امللكية الوطنية. ولهذا الغرض جّددت هذه املنظومة التزامها 
بالعمل معا عرب مختلف الواليات والقطاعات والحدود 

املؤسسية يف إطار ميثاق األمم املتحدة، واستخدام ُنهج أكرث 
تكامال وارتباطا. وسيظل تخطيط وتنفيذ أنشطة الربنامج 

عىل املستوى القطري مع الرشكاء يف منظومة األمم املتحدة 
اإلمنائية، وخاصة منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل 
للتنمية الزراعية، أولوية للقضاء عىل الجوع وتجنب تداخل 

وازدواجية الربامج.

الغاية االسرتاتيجية 1 
دعم البلدان يف القضاء عىل الجوع

املستدامة  34- التنمية  هدف  مع   1 االسرتاتيجية  الغاية  تتامىش 
الغذايئ  األمن  الجوع وتوفري  "القضاء عىل  املتمثل يف   2

ويعكس  املستدامة".  الزراعة  وتعزيز  املحسنة  والتغذية 
نات  مكوِّ الجوع  للقضاء عىل  أن  حقيقة  الهدف  هذا 

تحديا  الهدف  هذا  تحقيق  ويشكل  مرتابطة.  متعددة 
يتعدد  رشاكات  إقامة  مواجهته  تتطلب  القطاعات  متعدد 

يف  التقدم  إحراز  ميكن  بحيث  فيها  املصلحة  أصحاب 
وبصورة  املستدامة  التنمية  أهداف  من   2 الهدف  مكونات 
اليومية  اللغة  املذكور  الهدف  ويستخدم  ومتسقة.  منسقة 

األبعاد  ويغطي  التقنية،  التعاريف  عن  عوضا  املتداولة 
مؤمتر  اعتمده  الذي  التعريف  الغذايئ حسب  لألمن  األربعة 

47:1996 لعام  لألغذية  العاملي  القمة 

واملغذي، 	  املأمون،  الغذاء  الحصول عىل   – الجوع  إنهاء 
والكايف يف كل األوقات )الغاية 1-2(.

مناسبة 	  غذائية  نظم  استعامل   – املحسنة  التغذية  تحقيق 
.)2-2 )الغاية  االستخدام  لدعم  تكميلية  تدابري  مع  تغذويا 

تحقيق األمن الغذايئ – إتاحة الغذاء املأمون، واملغذي، 	 
والكايف )الغاية 2-3(، واستقرار النظم الغذائية )الغاية 2 4(.

)الغاية 	  الغذائية  النظم  استقرار   – املستدامة  الزراعة  ترويج 
.)5-2 )الغاية  2-4( واملدخالت 

نات األربعة لهدف التنمية املستدامة 2 تعريفا  35- وتوفر املكوِّ
للقضاء عىل الجوع وعالمات قياس للتقدم املحرز عىل طريق 

تحقيقه. وسينصب الرتكيز األسايس للربنامج عىل العنارص 
الثالثة األوىل لهذا الهدف والغايات األربع األوىل، يف حني أن 
للجهات الفاعلة األخرى واليات وقدرات عىل ترويج التنمية 

املستدامة وتعزيز التنوع الجيني للبذور والنباتات والحيوانات.

ورغم أن هدف التنمية املستدامة 2 هو ضمن جوهر والية  36-
الربنامج، فليس مبقدور وكالة مبفردها أو كيان مبفرده أن 

ميتلك أيا من أهداف التنمية املستدامة، وستدعو الحاجة إىل 
إرساء الرشاكات لتحقيق التقدم. وُتعترب الرشاكات التي تتجاوز 

القطاعات ومجاالت الخربات ومتتد عربها أمرا أساسيا ضمن 
البلدان ويف صفوف رشكائها يف أهداف التنمية املستدامة 

مثل اليونيسف، ومنظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل 
للتنمية الزراعية. وسيقوم الربنامج أيضا ببناء تحالفات مع 

الرشكاء الذين سيقدمون الدعم يف مجال الدعوة والسياسات 
والفهم األعمق لهدف التنمية املستدامة 2.

ويسهم التقدم نحو هدف التنمية املستدامة 2 يف العديد من  37-
أهداف التنمية املستدامة األخرى، وهو يعتمد أيضا عىل التقدم يف 

تحقيق تلك األهداف. وسوف يتعاون الربنامج مع الرشكاء، مبا يف 
ذلك منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

لالستفادة من قدرات كل وكالة ونقاط قوتها لتحقيق أهداف 
التنمية املستدامة. ومام له صلة يف هذا الصدد أهداف التنمية 

املستدامة التي تؤثر عىل الحصول عىل األغذية والتغذية وتوافر 
األغذية. وتشمل األهداف ذات الصلة بالحصول عىل األغذية 
هدف التنمية املستدامة 1 بشأن القضاء عىل الفقر، وهدف 

46 .A/71/292/Rev.1
مؤمتر القمة العاملي لألغذية. 1996. إعالن روما بشأن األمن الغذايئ العاملي. روما. 47
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التنمية املستدامة 8 بشأن تعزيز النمو االقتصادي املستدام 
والشامل، وهدف التنمية املستدامة 10 بشأن الحد من انعدام 

املساواة. أما أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة بالتغذية 
فتشمل هدف التنمية املستدامة 6 بشأن توافر املياه النظيفة 
وخدمات الرصف الصحي، وهدف التنمية املستدامة 3 بشأن 

التمتع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية، وهدف التنمية املستدامة 
4 بشأن ضامن التعليم الجيد. وأهداف التنمية املستدامة ذات 
الصلة بتوافر األغذية تشمل هدف التنمية املستدامة 12 بشأن 

ضامن وجود أمناط استهالك وإنتاج مسؤولة، وهدف التنمية 
املستدامة 13 بشأن اتخاذ إجراءات للتصدي لتغري املناخ، وهدف 

التنمية املستدامة 14 بشأن حفظ املوارد البحرية واستخدامها 
عىل نحو مستدام، وهدف التنمية املستدامة 15 بشأن حفظ 
األرايض واستخدامها عىل نحو مسؤول ووقف فقدان التنوع 

البيولوجي. وهناك هدفان إضافيان من أهداف التنمية املستدامة 
لهام صلة بعدة مجاالت للربنامج، وهام تحديدا هدف التنمية 

املستدامة 5 بشأن تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني كل النساء 
والفتيات، وهدف التنمية املستدامة 16 بشأن تعزيز السالم 

والعدالة واملؤسسات القوية. ولن تنشأ املساهامت يف أهداف 
التنمية املستدامة هذه مبارشة من حافظة برامج الربنامج، ولن 
ُيحّمل الربنامج نفسه املسؤولية عن النتائج التي تنطوي عليها 

أهداف التنمية املستدامة هذه. ولكن إدراكا أن املبادرات املتخذة 
لتحقيق هدف التنمية املستدامة 2 التي تقلل إىل حد كبري 

وبشكل مستدام من الجوع يف مجموعة من السياقات، وبالنظر 
إىل األهمية الكبرية لتعزيز الرشاكات يف إطار خطة عام 2030، 

سيغتنم الربنامج الفرص إلقامة رشاكات اسرتاتيجية وتشغيلية تعزز 
آفاق التقدم يف إطار أهداف التنمية املستدامة األخرى.

الحصول
هدف التنمية املستدامة 1 بشأن القضاء عىل الفقر: تم تخفيض 	 

الفقر املدقع بأكرث من النصف منذ عام 1990. وُيعد هذا إنجازا 
هاما، غري أنه يوجد شخص واحد بني كل خمسة أشخاص يف 

األقاليم النامية ال يزالون يعيشون عىل أقل من 25.1 دوالر أمرييك 
يوميا، ويواجه الكثري من الناس خطر االنزالق إىل الفقر. ويعد 
الفقر أكرث من مجرد االفتقار إىل الدخول واملوارد لضامن ُسبل 

معيشة مستدامة. ويتمثل يف الجوع وسوء التغذية، ومحدودية 
الحصول عىل التعليم والخدمات األساسية األخرى، والتمييز 

االجتامعي واإلقصاء، وعدم املشاركة يف عملية اتخاذ القرارات. 
والواقع أن االفتقار إىل الدخل ُيعد أهم تحٍد بالنسبة للعديد من 

املحرومني من األمن الغذايئ. وتعترب األسواق والدخول عنارص 

أساسية لضامن حصول كل الناس عىل األغذية املغذية للتمتع 
بحياة صحية. وعندما يفتقر الناس إىل الدخل بسبب البطالة، أو 

ضعف الصحة، أو أوجه عدم املساواة بني الجنسني، أو اإلعاقة فإن 
من الرضوري توفري وسائل مناسبة للحامية االجتامعية لضامن 

أن يتمكن هؤالء وعائالتهم من الحصول عىل الغذاء. ويجب أن 
ر وظائف  يكون النمو االقتصادي شامال للجميع وعادال، بحيث يوفِّ
مستدامة ويحقق املساواة. وتشكل شبكات األمان املرشوطة مثل 

برامج الوجبات املدرسية نقال للدخل وتروِّج فوائد أخرى يف الوقت 
نفسه، مثل التغذية والتعليم لألطفال.

وتشمل الغايات األخرى ذات الصلة بالحصول عىل الغذاء ما 	 
ييل: هدف التنمية املستدامة 8 بشأن تعزيز النمو االقتصادي 

املطرد والشامل للجميع وهدف التنمية املستدامة 10 املتعلق 
بالحد من انعدام املساواة.

التغذية
هدف التنمية املستدامة 6 بشأن ضامن توافر املياه النظيفة 	 

وخدمات الرصف الصحي وهدف التنمية املستدامة 3 التمتع بأمناط 
عيش صحية وبالرفاهية أساسيان لتحسني التغذية. فالحصول عىل 

املياه النظيفة وخدمات الرصف الصحي يحول دون انتشار اإلسهال 
واألمراض األخرى التي متنع الجسم من االستفادة الفعالة من 

األغذية، مام يؤدي إىل سوء التغذية. وليك تكون التغذية الجيدة 
فعالة، قد يتعني عالج املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية 

مبضادات الفريوسات الرجعية، والوقاية من املالريا والسل وعالجهام.

هدف التنمية املستدامة 4 بشأن ضامن التعليم الجيد يعزز قدرة 	 
الناس عىل مواءمة املامرسات املتعلقة بالتغذية، واإلصحاح، والصحة، 

وعىل طلب الخدمات املناسبة. وكجزء من الحزمة األساسية لصحة 
وتغذية الطالب، تساعد برامج الوجبات املدرسية عىل ضامن حصول 

األطفال عىل التعليم وتدعم بلوغ غايات تحسني التعليم، رغم 
األزمات أو الفقر املزمن، وتدعم تحسني التغذية من خالل توفري 
أغذية صحية طازجة ومقواة. ويسهم تحسني فرص الحصول عىل 
التعليم الجيد إىل جانب توفري أغذية مغذية من خالل املدارس يف 

كرس حلقة الجوع املتوارثة فيام بني األجيال.

توافر األغذية واألسواق
هدف التنمية املستدامة 12 بشأن ضامن وجود أمناط 	 

استهالك وإنتاج مسؤولة يقر بأنه يجب الحد من هدر األغذية 



22

وفواقدها عىل امتداد سلسلة اإلنتاج الغذايئ. كام تؤثر أمناط 
االستهالك لدى املستهلكني عىل تحقيق نتائج التغذية.

اإلجراءات 	  اتخاذ  بشأن   13 املستدامة  التنمية  هدف 
بالغة  تأثريات  املناخية  املخاطر  تخلِّف  املناخ:  لتغري  للتصدي 
األكرث تعرضا  أنهم  إذ  الناس األشد فقرا واألكرث هشاشة،  عىل 
األرايض،  تدمري  الجوع عرب  تزيد من  التي  املناخية  للكوارث 

مام  الغذائية،  واإلمدادات  واملحاصيل  الحيوانية،  والرثوة 
الناس إىل األسواق. كام أن تغري املناخ يزيد  يحد من وصول 
التغذية.  لحالة  أخرى  مخاطر  ويفرض  الصحية،  التهديدات 
والذكية  للجميع  الشاملة  العاجلة  التنمية  أنشطة  وبدون 

تقدم  التي  الصمود،  القدرة عىل  برامج  مناخيا، مبا يف ذلك 
بكثري  أكرب  الربنامج، فإن عددا  االقتضاء يف رشاكة مع  حسب 

48.2030 عام  بحلول  والجوع  الفقر  الناس سيعانون من  من 

هدف التنمية املستدامة 14 بشأن حفظ املوارد البحرية 	 
واستخدامها عىل نحو مستدام من أجل األمن الغذايئ والتغذية.

هدف التنمية املستدامة 15 بشأن حفظ األرايض واستخدامها 	 
عىل نحو مسؤول ووقف فقدان التنوع البيولوجي: لن يتم 

القضاء عىل الجوع بدون وقف تدهور األرايض، وإزالة الغابات، 
والتصحر. ويتطلب األمر مامرسات زراعية صامدة ومستدامة 
لزيادة إنتاجية املزارعني من أصحاب الحيازات الصغرية وخلق 
العاملة وتوفري الفرص. ولن تكون جهود الربنامج ذات فعالية 

كبرية بدون العمل يف هذه املجاالت ولكن ميكن أن يساهم 
الربنامج أيضا من خالل مساعدة الناس املتأثرين بشكل مبارش.

الروابط الشاملة
بني 	  املساواة  تحقيق  بشأن   5 املستدامة  التنمية  هدف 

املساواة  تؤثر  والبنات:  النساء  جميع  ومتكني  الجنسني 
ورفاه  التنمية  كل جوانب  املرأة عىل  الجنسني ومتكني  بني 

تغذية  عن  األولية  املسؤولية  النساء  وتتحمل  اإلنسان. 
والعنف،  التمييز،  أشكال  جميع  إنهاء  ويعترب  أرسهن. 

مشاركة  والبنات؛ وضامن  النساء  إزاء  الضارة  واملامرسات 
عملية  مستويات  مختلف  عىل  والفعالة  الكاملة  املرأة 

بدون  املنزيل  والعمل  بالرعاية  واإلقرار  القرارات،  اتخاذ 
األمور  من  عنهام  املسؤولية  توزيع  وإعادة  وتثمينهام  أجر 

بني  التكافؤ  وُيعد   .2030 عام  لتحقيق خطة  األساسية 
والبنات  والرجال  النساء  لجميع  بالنسبة  رضوريا  الجنسني 

الجوع. وسيضمن  القضاء عىل  تحقيق  أجل  من  واألوالد 
أعامله. جميع  يف  الجنسانية  االعتبارات  إدماج  الربنامج 

والعدالة، 	  السالم،  تعزيز  بشأن   16 املستدامة  التنمية  هدف 
الفرار  الناس عىل  ماليني  القتال  ُيجرب  قوية:  مؤسسات  وبناء 

إلطعام  الرضورية  الوسائل  دون  ويرتكهم  منازلهم،  من 
للعنف،  املعرضون  الناس  ويكون  فقر.  يف  والعيش  أنفسهم 

األمن  األكرث ضعفا وحرمانا من  واإلساءة هم  واالستغالل، 
لها سالمة  تتعرض  التي  املخاطر  يف  الجوع  ويتسبب  الغذايئ. 

بدوره عىل  يؤثر  تفاقمها، مام  إىل  ويؤدي  وكرامتهم  الناس 
أن يكون  الغذاء. وميكن  الحصول عىل  قدرة األشخاص عىل 

النزاعات. يف  مساهام  عامال  الجوع 

الغاية االسرتاتيجية 2 
إرساء الرشاكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة

تتامىش الغاية االسرتاتيجية 2 مع هدف التنمية املستدامة 17  38-
املتمثل يف تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من 

أجل تحقيق التنمية املستدامة. ويركز هدف التنمية املستدامة 
17 عىل كيفية تحقيق أهداف التنمية املستدامة باستخدام 

رشاكات أصحاب املصلحة املتعددين للتمكني من اتخاذ تدابري 
جامعية ومتسقة توفر الدعم املايل، واملعريف، واملؤسيس الالزم 

للتنفيذ. ويحض هذا الهدف كل أصحاب املصلحة عىل مواصلة 
التعلم، واالبتكار، والتحول، وال سيام فيام يتعلق بكيفية 

عملهم معا لتنفيذ خطة عام 2030. وتعكس الغايات التسع 
عرشة يف إطار هذا الهدف مجاالت العمل السبعة لخطة عمل 
أديس أبابا، وخصوصا منها ما يتسم بأهمية بالغة للقضاء عىل 

الجوع وهي: استثامرات املوارد املطردة، وال سيام يف ميدان 
الحامية االجتامعية والحد من مخاطر الكوارث؛ ورشاكات 

القطاع الخاص؛ والتعاون اإلمنايئ الدويل، وال سيام التعاون فيام 
بني بلدان الجنوب ضمن البلدان النامية؛ ومعالجة املسائل 
الُنظمية؛ والعلم، والتكنولوجيا، واالبتكار، وتنمية القدرات.

وإلرشاك  39- القطاعات  عرب  للعمل  البالغة  األهمية  إىل  وبالنظر 
الغاية  فإن   ،2030 املصلحة يف خطة عام  كل أصحاب 

الالزمة  للتدابري  الربنامج  تنفيذ  كيفية  تغطي   2 االسرتاتيجية 
املصلحة  ألصحاب  دعمه  وسبل  الهدف،  هذا  لتحقيق 

أهداف  كل  لبلوغ  املبذولة  الجهود  يف  للمساهمة  اآلخرين 
املستدامة: التنمية 

48 .World Bank. 2015. Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. Washington, DC
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الرشاكات 	  القامئة عىل  الجهود  دعم   – التنفيذ  وسائل 
الرامية  التدابري  واتساق  تكامل  وتحسني  القدرات  لتقوية 

تيسري  ذلك عرب  مبا يف  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  إىل 
ومتكني  املشرتكة،  الخدمات  وتوفري  التشاورية،  املنصات 

وإرساء  الثاليث،  والتعاون  الجنوب  بلدان  بني  فيام  التعاون 
مراكز  ومساندة  املحلية،  املجتمعات  عىل  القامئة  الرشاكات 

اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  برنامج  مع  الجامعي  والعمل  االمتياز، 
والزراعة،  األغذية  ومنظمة  الدويل،  والبنك  واليونيسف، 

أخرى  وجهات  الزراعية،  للتنمية  الدويل  والصندوق 
2-أ  التنفيذ  17-9 و17-14 و17-18، ووسيلتا  )الغايات 

.)2 املستدامة  التنمية  لهدف  و2-ج 

مبا يف 	  املصلحة،  أصحاب  دعم   – العاملية  الرشاكات  تنشيط 
والقطاع  اإلقليمية،  والهيئات  املتحدة،  األمم  وكاالت  ذلك 

الجامعي  العمل  يف  لالنخراط  املحلية،  واملجتمعات  الخاص، 
ذلك  مبا يف  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  إىل  الرامي 

الثاليث  والتعاون  الجنوب  بلدان  بني  فيام  التعاون  من خالل 
)الغايات  املشرتكة  الخدمات  وتوفري  النامية  البلدان  ضمن 

17-3 و17-6 و17 16 و17 17(.

ويتطلب تحقيق هدف القضاء عىل الجوع من الربنامج  40-
أن يعمل كجزء من منظومة وذلك باملساعدة عىل صياغة 

الطريقة التي يتفاعل فيها الرشكاء ويرتبطون ببعضهم بعضا. 
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ومثة إقرار بأن رسعة حركة الربنامج يف االستجابة لالحتياجات 
اإلنسانية، وقدرته عىل االبتكار والتعلم، واستعداده للعمل 

عندما يدعوه الرشكاء إىل ذلك هي من نقاط القوة األساسية 
التي تدعم الرشكاء يف االستجابة إىل االحتياجات اإلنسانية 
املتزايدة واألكرث تعقيدا. وتشري خطة عمل أديس أبابا إىل 
الطائفة الواسعة من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك القطاع 

الخاص، عىل أنها عنرص حاسم يف االبتكار والتحول الرضوريني، 
إىل جانب االستجابة اإلنسانية، لتحقيق خطة عام 49.2030

واستنادا إىل التقدم املحرز من خالل تنفيذ تحدي القضاء عىل  41-
الجوع فإن الربنامج سيستحدث منصات للتواصل، واالنخراط، 

والدعوة. وسيشمل ذلك إعطاء صوت واضح بشأن كيفية 
متوضع الربنامج عامليا وعىل املستوى القطري، وتوفري قنوات 

االتصال لدعم وتعبئة الرشكاء وأصحاب املصلحة والدعاة 
للعمل معا لتحقيق هدف القضاء عىل الجوع.

ويقوم القطاع الخاص بالفعل باتخاذ التدابري لدفع خطة عام  42-
2030 قدما مع القيام يف الوقت ذاته بخلق الفرص للنمو، 

وخفض التكاليف، وتحسني إدارة املخاطر. ويجري تطوير 
تكنولوجيات وُنهج مبتكرة للقدرة عىل الصمود، إىل جانب 
منتجات مالية وخدمات وبرامج للسكان األشد فقرا البالغ 

عددهم مليار إنسان. ويحتاج الربنامج إىل الرشاكات مع 
القطاع الخاص للنهوض بعمله يف مجاالت مثل سلسلة القيمة 

واإلمداد، والتقوية، وخاصة األغذية املغذية ذات الرتكيبات 
الخاصة، والخدمات املالية للفقراء، واألمن الغذايئ. وعىل 

سبيل املثال، يستخدم الربنامج نظام تحليل هشاشة األوضاع 
ورسم خرائطها بالهواتف املتنقلة يف عمليات تقييم ورصد 
األمن الغذايئ بالوقت الفعيل. ومبقدور الربنامج وأصحاب 
املصلحة، من خالل رشاكات القطاع الخاص، التأثري بصورة 

إيجابية عىل املامرسات، والسياسات، والسلوكيات التنظيمية 
لتحقيق هدف التنمية املستدامة 2.

وينخرط الربنامج، باالسرتشاد باسرتاتيجيته للرشاكة  43-
املؤسسية،50 يف خمسة أنواع رئيسية من العالقات هي: 

رشكاء املوارد، ورشكاء املعارف، ورشكاء السياسات والحوكمة، 
ورشكاء الدعوة، ورشكاء القدرات. وسيواصل الربنامج البناء 

عىل رشاكاته القوية مع الحكومات األعضاء، والبنك الدويل، 

ومنظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، واليونيسف، ومفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني، ووكاالت األمم املتحدة األخرى، 
واملجتمع املدين، واملجتمعات املحلية. وللنهوض باإلسهام يف 

تحقيق هدف التنمية املستدامة 17 فإن الربنامج سيساند 
أيضا الرشاكات التحّولية، مبا مُيّكن القطاع الخاص من 

االضطالع بدور أنشط يف ضامن األمن الغذايئ والتغذية، مع 
االستمرار يف إيالء العناية الواجبة واملساءلة يف اختياره للرشكاء 

وانخراطه معهم.

 األهداف االسرتاتيجية للربنامج والنتائج 
االسرتاتيجية للربنامج

مبا يتامىش مع الغايتني االسرتاتيجيتني للربنامج فإن له  44-
خمسة أهداف اسرتاتيجية تتعلق بالعنارص التي ُيعنى بها 
ضمن هديف التنمية املستدامة 2 و17. وستؤطر األهداف 

االسرتاتيجية الخمسة الرتكيز الربامجي والتشغييل للربنامج، 
وستوفر الصلة بني الغايات االسرتاتيجية والنتائج االسرتاتيجية، 

التي تربط الربنامج بالجهود القطرية والعاملية عرب الغايات 
املعنية لهديف التنمية املستدامة 2 و17.

وتدعيام لقدرات الربنامج وواليته التي تنعكس يف األهداف  45-
االسرتاتيجية، تركز النتائج االسرتاتيجية عىل استجابات الربنامج 
لة عىل هديف  إىل ما تحتاجه البلدان. كام أن هذه النتائج محمَّ
التنمية املستدامة 2 و17 املرتبطني بقدرات الربنامج وواليته 

املتعلقة بالقضاء عىل الجوع ودعم الرشاكات من أجل التنمية 
املستدامة. ومن خالل هذا التحميل َتربط النتائج االسرتاتيجية 

الدعم الذي يقدمه الربنامج بالجهود الوطنية والعاملية 
الخاصة بأهداف التنمية املستدامة. وسيتم قياس النتائج 
االسرتاتيجية للربنامج من خالل مؤرشات أهداف التنمية 

املستدامة لغايات التنمية املستدامة ذات الصلة )انظر امللحق 
األول( عىل نحو ما حددته الجمعية العامة؛ وبالتايل فإن 

الحكومة الوطنية سُتقيسها يف كل بلد.

االسرتاتيجية تسلط  46- النتائج  أن هذه  األهمية مبكان  ومن 
للربنامج أن يضيف فيها  التي ميكن  املجاالت  الضوء عىل 

قيمة استنادا إىل ما لديه من قدرات ووالية وخربة تشغيلية، 
عىل النحو الوارد يف األهداف االسرتاتيجية. وال تشري 

49 .2015. A/CONF.227/L.1 الوثيقة الختامية للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، خطة عمل أديس أبابا، أديس أبابا، 16-13 يوليو/متوز
تعرِّف "اسرتاتيجية الرشاكة املؤسسية للربنامج )WFP/EB.A/2014/5-B( ")2014-2017( الرشاكات بأنها: "عالقات تعاونية بني جهات فاعلة تحقق حصائل أفضل للسكان الذين نخدمهم، عن طريق: جمع واستغالل موارد  50

تكميلية من جميع األنواع؛ والعمل معا بطريقة شفافة ومتكافئة وتحقق فائدة متبادلة؛ وتقاسم املخاطر، واملسؤولية، واملساءلة. وتحقيق األهداف )سواء أهداف الرشاكة الجامعية أو غايات الرشكاء األفراد( التي يتعذر 
تحقيقها منفردًة بنفس القدر من الكفاءة أو الفعالية أو االبتكار، وحيث تكون القيمة املحققة أكرب من تكاليف املعامالت املرتتبة". 
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الربنامج يجب أن يقود  النتائج االسرتاتيجية إىل أن  هذه 
يف املجاالت املحددة، أو أن لديه الدور القيادي العاملي 
قوة  بنقاط  االسرتاتيجية  النتائج  تتصل  وال  فيها.  الرئييس 

متعارضة أو مبزايا لدى الربنامج متيزه عن غريه من الرشكاء. 
وعىل العكس، فهي تربز قدرات الربنامج ونقاط قوته يف 

املختلفة  واألدوار  الوطنية،  الجهود  الرشكاء يف  املساهمة مع 
للربنامج يف املساعدة عىل القضاء عىل الجوع ويف بناء 

املختلفة.  السياقات  يف  القدرات 

واألهم، فإن إدماج الربنامج للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة  47-
يف جميع أعامله وأنشطته يعترب مهام جدا، حيث تقر أهداف 
عديدة عىل وجه التحديد باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة 

كأهداف وكجزء من الحل. وسوف يكفل الربنامج مشاركة 
النساء والرجال عىل قدم املساواة يف تصميم وتنفيذ ورصد 
وتقييم الربامج والسياسات التي ُتحدث تحوال يف العالقات 

بني الجنسني، كام يكفل أن يعزز عمله صنع القرار من قبل 
النساء والبنات. وسيهتم الربنامج اهتامما خاصا بتخفيف ومنع 
العنف، مبا يف ذلك القضاء عىل التمييز القائم عىل نوع الجنس 

واملامرسات الضارة ضد النساء والبنات. وإضافة إىل التزامه 
باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، سيعمل الربنامج عىل إدماج 

شواغل الحامية اإلنسانية واملساءلة تجاه السكان املترضرين يف 
جميع أنشطته. وسيوجه االهتامم إىل أوجه الضعف املحددة 

لدى الفئات املختلفة، مبا يف ذلك النساء أو الرجال أو البنات أو 
األوالد أو املسنني أو املعاقني أو غري ذلك من فئات.

مبا  48- والسياقات،  البارامرتات  التالية  الفقرات  يف  وُتناقش 
اسرتاتيجي  فيه كل هدف  التي سيقوم  الرشاكات،  يف ذلك 

مساعدة  بتوجيه  الصلة  ذات  االسرتاتيجية  والنتائج  للربنامج 
األهداف  كل  تطبيق  لن ميكن  ألنه  ونظرا  للبلدان.  الربنامج 
توضح  البلدان،  جميع  يف  االسرتاتيجية  والنتائج  االسرتاتيجية 

تقديم  الربنامج  من  فيها  ُيتوقع  لن  التي  الحاالت  أيضا 
يف  االحتياجات  الربنامج  أنشطة  وستعكس  كبرية.  مساهامت 
أن  ميكن  التي  املضافة  والقيمة  معينة،  منطقة  أو  معني  بلد 

الجهات  وحضور  محددين،  ومكان  وقت  يف  الربنامج  يقدمها 
مع  تآزر  يف  الربنامج  وسيعمل  وقدراتها.  األخرى  الفاعلة 

املجتمعات  قدرات  تعزز  التي  الربامج  تنفيذ  عىل  الرشكاء 
وإنقاذ  الكامنة،  املخاطر  إدارة  عىل  والبلدان  املحلية 

الربنامج  وسيختار  الجوع.  وإنهاء  العيش،  وسبل  األرواح 
تحليل  إىل  استنادا  األدوات  أو مزيجا من  املناسبة  األداة 
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والغايات  الناس،  وتفضيالت  والسياقات،  لالحتياجات  دقيق 
املحتمل. األثر  عىل  واألدلة  والكفاءة،  التشغيلية، 

الهدف االسرتاتيجي 1
القضاء عىل الجوع عن طريق حامية إمكانية الحصول عىل األغذية

الحصول عىل  بالقدرة عىل  1: متتع كل فرد  النتيجة االسرتاتيجية 
القدرة  الفقراء والضعفاء،  الناس، وال سيام  امتالك جميع  الغذاء. 
السنة بحلول  الحصول عىل غذاء كاٍف ومغٍذ ومأمون طيلة  عىل 

.)1-2 املستدامة  التنمية  2030 )غاية  عام 

سيدعم الربنامج الجهود الجامعية املبذولة لحامية حصول كل  49-
الناس، وخاصة األكرث ضعفا، عىل ما يحتاجون إليه من أغذية 

كافية، ومغذية، ومأمونة من أجل البقاء والتمتع بحياة صحية 
ومنتجة، مع تعزيز الُنظم الوطنية قدر املستطاع. وسوف 

يعمل الربنامج عىل هذا الهدف االسرتاتيجي وهذه النتيجة 
االسرتاتيجية يف رشاكة مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني، واليونيسف، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، ومكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية، والبنك الدويل، ومنظمة األغذية 

والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ضمن غريهم من 
الرشكاء. ويف العمليات اإلنسانية، يشتمل الرشكاء الرئيسيون 

اآلخرون عىل اللجنة الدولية للصليب األحمر، واالتحاد الدويل 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، والرشكاء الدوليني 

والوطنيني من املجتمع املدين.

تكفل عمليات اإلغاثة اإلنسانية التي ينفذها الربنامج يف 	 
حاالت النزاعات، والكوارث الطبيعية، وحاالت الطوارئ 

األخرى، إنقاذ األرواح وسبل العيش من خالل ضامن الحصول 
عىل الغذاء املأمون، واملغذي، والكايف، وذلك يف ظل ظروف 

عسرية وخطرة يف غالب األحيان. وتعترب االستجابة حسب 
الحاجة من بني الكفاءات األساسية للربنامج.

وإىل جانب تنفيذ العمليات املبارشة حيث تدعو الحاجة 	 
فإن من الرضوري للغاية أن يساند الربنامج البلدان يف تعزيز 

قدراتها املتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، والوقاية منها، 
واالستعداد واالستجابة لها، بغية ضامن الحصول عىل الغذاء 

الكايف والتغذوي واملأمون لجميع الناس يف جميع األوقات.

وإدراكا من الربنامج بأن الوصول إىل الغذاء املأمون، واملغذي، 	 
والكايف يشكل مشكلة رئيسية بالنسبة ملعظم الجائعني يف 

العامل، فإنه سيواصل دعم شبكات األمان ذات الصلة بالقضاء 
عىل الجوع، مثل برامج الوجبات املدرسية، وشبكات األمان 
اإلنتاجية التي تحمي الحصول وتعزز التغذية وسبل كسب 

العيش وإنشاء األصول.

وباالستفادة مام لديه من دراية واسعة عىل املستوى العاملي 	 
يف دعم املخططات املختلفة للحامية االجتامعية يف جميع 

أنحاء العامل، سيعمل الربنامج عىل تعزيز قدرات البلدان 
لتوفري تدابري الحامية االجتامعية، التي تحمي الحصول عىل 

أغذية كافية ومغذية ومأمونة للجميع.

وستتضمن األنشطة املصممة واملنفذة مع الرشكاء نحو بلوغ 	 
النتيجة االسرتاتيجية 1 تحويالت موارد غري مرشوطة من 

أجل دعم الحصول عىل الغذاء؛ وإنشاء األصول ودعم سبل 
العيش؛ والوجبات املدرسية؛ وتعزيز القدرات الفردية، وتعزيز 

القدرات املؤسسية؛ واالستعداد للطوارئ.

وسيجري الربنامج، يف السياقات التي تتوافر فيها بدائل تجارية 	 
مجدية، وشاملة للجميع، ومأمونة، وموثوقة من أجل تحسني 

الحصول عىل الغذاء، تقييام لالحتياجات لتلك األنشطة وسيدعم 
الجهات الفاعلة التي لديها مواقع أفضل للمساهمة يف ضامن 

حصول الجميع عىل غذاء تغذوي طيلة السنة، أو حيثام تكون 
سبل العيش لسكان معينني مستقرة ومجزية.

الهدف االسرتاتيجي 2 
تحسني التغذية

أاّل يعاين  التغذية.  أاّل يعاين أحد من سوء  النتيجة االسرتاتيجية 2: 
الغايات  التغذية بحلول عام 2030، وأن يتم تحقيق  أحد من سوء 

املتفق عليها دوليا بشأن تقزم وهزال األطفال بحلول عام 2025 
.)2-2 املستدامة  التنمية  )غاية 

سيدعم الربنامج الجهود املشرتكة والجامعية التي تعترب أساسية  50-
للقضاء عىل جميع أشكال سوء التغذية، كام سيدعم الحكومات 
لتعزيز القدرات الوطنية يف أنشطة التغذية املتعددة القطاعات. 

كام سيعزز الرشاكات وغري ذلك من الجهات الفاعلة عىل 
مستوى القطاعني العام والخاص، وسيواصل االنخراط يف ميدان 

الحوكمة الخاصة بالتغذية واالستثامر يف العمل عىل املستوى 
القطري من خالل منصات يتعدد فيها أصحاب املصلحة، من 

قبيل لجنة األمم املتحدة الدامئة املعنية بالتغذية، ولجنة األمن 
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الغذايئ العاملي، وحركة تعزيز التغذية، ومبادرة القضاء عىل 
الجوع ونقص التغذية بني األطفال )ريتش(. وسيعمل الربنامج 

عىل هذا الهدف االسرتاتيجي وهذه النتيجة االسرتاتيجية 
بالرشاكة مع اليونيسف، ومنظمة الصحة العاملية، وبرنامج 

األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/
اإليدز، ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، والبنك الدويل، 
ومنظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 

وجهات أخرى. ويف عملياته اإلنسانية، سوف يعمل الربنامج من 
خالل آليات التنسيق ذات الصلة من قبيل مجموعة التغذية 

التابعة للجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت، ومع الرشكاء، مبا يف 
ذلك الرشكاء الدوليون والوطنيون من املجتمع املدين.

تشكل املساعدة يف القضاء عىل سوء التغذية، وال سيام يف 	 
السياقات التي تشتد فيها األعباء أو املخاطر، عنرصا محوريا 

يف عمل الربنامج. ويخلِّف سوء التغذية أثرا هائال عىل التنمية 
البرشية، ويسهم يف استمرار الجوع وعدم املساواة من خالل 

حلقة الجوع املتوارثة بني األجيال.

وسيدعم الربنامج قدرات البلدان املتعلقة بالنهج التغذوية 	 
املخصوصة التي تقدم خدمات التغذية املمتازة ملعالجة سوء 

التغذية والوقاية منه. وسيؤكد الربنامج عىل النهج الوقايئ إزاء 
سوء التغذية، مع الرتكيز عىل تيسري الوصول إىل النظم الغذائية 

املغذية التي تحتاجها املجموعات الضعيفة، واملساعدة عىل 
توفري األسس الالزمة للتنمية املستدامة.

وسيستفيد الربنامج من كل مساعداته وأنشطته لتنفيذ حصائل 	 
تغذوية محسنة وذلك من خالل تقوية الُنهج املراعية للتغذية، 

ومن خالل العمل مع الرشكاء باستخدام النُهج املكملة يف 
مختلف القطاعات – من قبيل تعزيز نظم الحامية االجتامعية، 
وتعزيز القدرات ووضع ترشيعات داعمة لزيادة املطلب العام 
والخاص للحصول عىل األغذية املقواة، حيثام يلزم ذلك، وبناء 
القدرة عىل الصمود وتحسني الصحة والتعليم، وزيادة إنتاجية 
أصحاب الحيازات الصغرية، والحد من خسائر ما بعد الحصاد، 

وضامن الرصف الصحي والنظافة الصحية.

واعرتافا بأن الوضع التغذوي يحدد العوامل املتعددة 	 
القطاعات والشاملة ويتحدد بها عىل حد سواء، فإن الربنامج 
سيصمم الربامج انطالقا من فهم واضح لكيفية تأثر التغذية 

بعدم املساواة بني الجنسني، واالفتقار إىل متكني املرأة وغري ذلك 
من محركات سوء التغذية املشرتكة بني القطاعات.

وستتضمن األنشطة املصممة واملنفذة مع الرشكاء نحو بلوغ 	 
النتيجة االسرتاتيجية 2 العالج التغذوي؛ والوقاية من سوء 

التغذية؛ وتحويالت موارد غري مرشوطة من أجل دعم الحصول 
عىل الغذاء؛ والوجبات املدرسية؛ وتعزيز القدرات الفردية، 

وتعزيز القدرات املؤسسية.

وسرتكز مساهامت الربنامج عىل ضامن توفر النظم الغذائية 	 
التي تفي باحتياجات املجموعات السكانية الضعيفة 

املستهدفة، وضامن التمكن من الحصول عليها واستهالكها 
فعال. وسرتكز األنشطة عىل تحسني الحصول عىل األغذية 
املغذية تكميال ألعامل الجهات الفاعلة األخرى التي تركز 



29

إنتاج األغذية وأعامل املنظامت التي لديها واليات وقدرات 
متخصصة ملعالجة العنارص غري الغذائية التي تحدد سوء 
التغذية. وسيلتمس الربنامج الفرص السياقية للعمل مع 

الرشكاء عىل تعديل استهداف الربامج، وتقديم الدعم 
التكمييل للنظم الغذائية الصحية، واملواءمة مع االسرتاتيجيات 

الوطنية للتغذية، وستتشارك برامجه يف املواقع مع الرشكاء 
للتصدي للمحركات املتعددة القطاعات لسوء التغذية. 

وسينفذ الربنامج هذه األنشطة عندما ال تتوفر لدى 
املجموعات الضعيفة نظم غذائية تفي باحتياجاتها التغذوية.

الهدف االسرتاتيجي 3
تحقيق األمن الغذايئ

والتغذية ألصحاب  الغذايئ  األمن  تحسني   :3 االسرتاتيجية  النتيجة 
تكون  أن  إنتاجيتهم ودخلهم.  الصغرية عن طريق تحسني  الحيازات 

لدى أصحاب الحيازات الصغرية بحلول عام 2030 دخول أعىل 
وقدرة إنتاجية أكرب مام كانت عليه عام 2015، مبا يدعم تحسني 

.)3-2 املستدامة  التنمية  )غاية  والتغذية  الغذايئ  األمن 
وكذلك

مستدامة.  الغذائية  النظم  تكون  أن   :4 االسرتاتيجية  النتيجة 
الغذائية بحلول عام 2030 مستدامة وأن  النظم  أن تكون 

النظم  الحفاظ عىل  تساعد عىل  التي  الصمود  َتستخدم مامرسات 
املناخ،  تغري  التكيف مع  القدرات عىل  وتقوية  اإليكولوجية؛ 

األرايض  نوعية  وتحسني  والكوارث؛  القاسية،  الطقسية  واألحوال 
.)4-2 املستدامة  التنمية  )غاية  تدريجيا  والرتبة 

أصحاب  51- فاملزارعون  للمشاركة.  سببان  الربنامج  لدى 
كبريا  جانبا  يشكلون  وأرسهم  الصغرية  الحيازات 

الغذايئ  األمن  انعدام  من  معاناة  األكرث  السكان  من 
الهدفان  يعالج  الذين  املستفيدين  من  كبرية  ورشيحة 

لذلك،  إضافة  املبارشة.  احتياجاتهم  و2   1 االسرتاتيجيان 
الكبرية  الرشائية  قوته  يستخدم  أن  للربنامج51  ميكن 

أصحاب  وصول  زيادة  عىل  العمل  يف  الواسعة  وخربته 
تعميم  خالل  ومن  مبارشة  األسواق  إىل  الصغرية  الحيازات 
خالل  ومن  ككل.  املنظمة  عىل  املامرسات  وأفضل  التعلم 

الدويل  والصندوق  والزراعة  األغذية  منظمة  مع  العمل 
هذه  بذل  الربنامج  سيواصل  وغريهام،  الزراعية  للتنمية 

السياسات،  إصالح  وتحفيز  الوعي  رفع  إىل  سعيا  الجهود، 
الجوع  ملعالجة  القدرات  وتنمية  املؤسسية  واالبتكارات 

العمل  خالل  ومن  الغذائية.  النظم  يف  الطلب  جانب  من 
لألغذية  التجارية  األسواق  بني  التقاطع  نقطة  عند 

ميكن  الغذائية،  املساعدة  تقدمها  التي  العامة  والفائدة 
الغذائية  النظم  وخدمات  األغذية  عىل  الربنامج  لطلب 
النظم  أداء  لتعزيز  مبارشة  وغري  مبارشة  قوة  يكون  أن 

للجميع،  الشامل  الزراعي  النمو  يف  واملساهمة  الغذائية، 
واألمن  املستدامني  واالقتصادي  االجتامعي  والتحول 

من  األعظم  الجانب  ألن  ونظرا  النطاق.  الواسع  الغذايئ 
البلدان  من  كثري  يف  املحلية  األسواق  يف  املتوفرة  األغذية 

فإن  الصغرية،  الحيازات  أصحاب  من  مزارعني  من  يأيت 
أن  ميكن  األسواق  هذه  من  الربنامج  مشرتيات  تأثري 

الخاص  والقطاع  الحكومات  مع  للرشاكة  أساسا  يشكل 
لتمكني  الطلب  إىل  تستند  التي  الربامج  تحفيز  بغية 

مستدامة  بصورة  التعامل  من  الصغرية  الحيازات  أصحاب 
الربنامج.  يتجاوز  مبا  املحلية  األسواق  مع  للربح  ومدرة 

استنادا إىل سياسة عام 2006 بخصوص رشاء األغذية من البلدان النامية )WFP/EB.1/2006/5‐C( والخطتني االسرتاتيجيتني للفرتة 2008-2011 و2017-2014. 51
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الربنامج  أنشطة  ستكون   ،3 االسرتاتيجي  الهدف  إطار  ويف 
والتغذية. الغذايئ  األمن  نتائج  بتحقيق  مبارشة  متعلقة 

ضعفا، 	  املحلية  واملجتمعات  الناس  أشد  عىل  الربنامج  سريكز 
القدرة  وبناء  العيش  لسبل  الرتويج  يف  الرشكاء  وسيساند 

والتكيف  والتغذية،  الغذايئ  باألمن  املرتبطة  الصمود  عىل 
استدامة وصمود  وتعزيز  املخاطر،  وإدارة  املناخ،  تغري  مع 

منظمة  مع  التعاون  الربنامج  وسيواصل  الغذائية.  النظم 
الزراعية  للتنمية  الدويل  والصندوق  والزراعة  األغذية 

يف  مبا  والدعوة،  والتنفيذ  املشرتكة  االسرتاتيجيات  بشأن 
أجل  البلدان من  بدعم جهود  املتعلقة  املجاالت  ذلك يف 

نقاط  عىل  الربنامج  يعتمد  وحيث  املستدام،  الغذايئ  اإلنتاج 
والصندوق  والزراعة،  األغذية  منظمة  لدى  األساسية  القوة 
يعمل  وسوف  األخرى.  والجهات  الزراعية،  للتنمية  الدويل 
النتائج  وهذه  االسرتاتيجي  الهدف  هذا  عىل  أيضا  الربنامج 

اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  برنامج  مع  االسرتاتيجية يف رشاكة 
الدويل،  والبنك  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  األمم  ومفوضية 

واالتحاد  الكوارث،  مخاطر  من  للحد  املتحدة  األمم  ومكتب 
والخدمات  الربامج  لدعم  هيئات  من  ذلك  وغري  األفريقي 
التنسيق  آليات  يف  أيضا  الربنامج  يساهم  وسوف  الوطنية. 

معلومات  وشبكة  الغذايئ  األمن  لجنة  مثل  الصلة  ذات 
عىل  اآلخرون  الرئيسيون  الرشكاء  ويشتمل  الغذايئ.  األمن 

املدين. املجتمع  من  والوطنيني  الدوليني  الرشكاء 

لقوى 	  نتيجة  متعمق  وبشكل  رسيعا  الغذائية  النظم  وتتغري 
وإدماج  للمستهلكني،  الغذائية  النظم  وتغري  التمدُين،  مثل 
رأس  عىل  القائم  التكنولوجي  التغري  نتيجة  التوريد  سالسل 
الرقمية  لألجهزة  النطاق  الواسع  واالستخدام  الكثيف  املال 

الغذايئ مدمج  النظام  أن تحويل  اإلنرتنت. كام  إىل  والوصول 
األوسع،  واالقتصادات  الريفية  للمناطق  أوسع  تحويالت  يف 

السياقات  الحرضية.52 ويف كل من  املناطق  مبا يف ذلك 
الرشكاء  مع  تآزر  يف  الربنامج  سيعمل  واإلمنائية،  اإلنسانية 

التي  الغذائية  املساعدة  أنشطة  وتنفيذ  تصميم  عىل 
الغذائية  النظم  هذه  يف  املتجذرة  النظامية  املشاكل  تعالج 

عمليات  يف  الجوع  من  الحد  نطاق  توسيع  بهدف  التحويلية، 
نطاقا. األوسع  والريفية  الهيكلية  التحول 

فيها 	  تعيش  التي  املتكررة  األزمات  بأن حاالت  إقرار  ومثة 
بيئات  يف  الغذايئ  األمن  من  املحرومة  املحلية  املجتمعات 

الصدمات  من  عالية  ملستويات  وتتعرض  أو هشة  مترضرة 
القضاء  تواجه جهود  التي  الكربى  التحديات  بني  من  هي 
لتيسري  تحليلية  أدوات  الربنامج  وسيستخدم  الجوع.  عىل 
تعزيز  وفرص  الكوارث  ملخاطر  القطاعات  املتعدد  الفهم 

وتعزيز  املناخ  تغري  أمام  والصمود  العيش  كسب  سبل 
تساعد  وسوف  الحكومة.  أحكام  مع  يتامىش  مبا  التغذية، 
جهود  يف  االنخراط  عىل  الرشكاء  التحليلية  العملية  هذه 
الغذايئ  األمن  الصمود من أجل  القدرة عىل  لبناء  دؤوبة 
الرشكاء عىل  املامثلة ستساعد  األدوات  أن  والتغذية. كام 

والنزوح  النزاعات  حاالت  يف  املحلية  املجتمعات  دعم 
عىل  قدرتها  لدعم  الجهود  توجيه  طريق  عن  املمتدة 

والتغذية. الغذايئ  األمن  تحقيق  أجل  من  الصمود 

اإلنساين 	  السياق  يف  الطويلة  الربنامج  خربة  ومتخضت 
بناء  قوة يف دعم  بأوجه  تزويده  اإلمنايئ عن  والسياق 
والتغذية.  الغذايئ  لألمن  تحقيقا  الصمود  عىل  القدرة 
مخاطر  من  للحد  الوطنية  الجهود  الربنامج  وسيدعم 

تحقيق  تيرس  التي  املناخ  تغري  آثار  ومواجهة  الكوارث 
من  مبتكرة  أدوات  باستخدام  الجوع،  عىل  القضاء  هدف 

بآليات  املبكر  اإلنذار  نظم  لربط  والتمويل  املناخ  علوم 
تنشئ  التي  الربامج  تنفيذ  خالل  ومن  املبكرة،  االستجابة 

تغذويا،  املتنوعة  األغذية  إنتاج  وتعزز  اإلنتاجية،  األصول 
تأهيل  وإعادة  العيش  كسب  سبل  اسرتاتيجيات  وتنويع 

الطبيعية. املوارد 

العيش 	  وسبل  واإلنتاجية،  التسويق،  بفرص  النهوض  ويعترب 
لتحسني  قوية  وسيلة  الصغرية  الحيازات  بأصحاب  املتعلقة 

إلدارة  القدرات  تعزيز  ويعترب  والتغذية.  الغذايئ  األمن 
عىل  الربنامج  برامج  وتعزز  األهمية.  بالغة  مسألة  املخاطر 
الحيازات  أصحاب  تيسري وصول  إىل  الرامية  الطلب  جانب 
أثر مشرتياته وخربته يف  الزراعية من  األسواق  إىل  الصغرية 
أثر وخربة املشرتين اآلخرين  هذه األسواق – وكذلك من 

بناء  يف  يسهم  مبا   – والخاص  العام  للقطاعني  التابعني 
تغذويا  متنوعة  أغذية  وإنتاج  الصامدة،  الغذائية  النظم 

الحيازات  ألصحاب  املراعية  التجميع  ونظم  وتجهيزها، 
وتنشيط  الحصاد،  بعد  ما  ملرحلة  املحسنة  واإلدارة  الصغرية، 

لصالح  واملؤسسية  التجارية  املستدامة  األسواق  تنمية 
الصغرية. الحيازات  أصحاب 
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وتقوم مجموعة من الجهات الفاعلة مبا فيها منظمة األغذية 	 
والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية بضخ استثامرات 
كبرية يف تعزيز قدرات الحكومات الوطنية والجهات الفاعلة 

األخرى الداعمة لزراعة أصحاب الحيازات الصغرية والنظم 
الزراعية. وسيواصل الربنامج تأدية دور عن طريق ضخ 

استثامرات اسرتاتيجية عىل جانب الطلب لتعزيز قدرات 
كيانات املجتمع املدين الوطنية واملحلية ذات الصلة، 

ومنظامت املزارعني، واملنظامت املجتمعية األخرى، ملساعدة 
املجتمعات املحلية عىل قيادة ومواصلة كفاحها الذايت ضد 

الجوع ولتحقيق هدف التنمية املستدامة 2.

وستتضمن األنشطة املصممة واملنفذة مع الرشكاء نحو بلوغ 	 
النتيجة االسرتاتيجية 3 تحويالت غري مرشوطة للموارد لدعم 

الحصول عىل الغذاء؛ وإنشاء أصول ودعم سبل العيش؛ وتعزيز 
القدرات الفردية؛ وتعزيز القدرات املؤسسية؛ ودعم األسواق 
الزراعية ألصحاب الحيازات الصغرية. كام ستتضمن األنشطة 

نحو بلوغ النتيجة االسرتاتيجية 4 تحويالت غري مرشوطة 
ومرشوطة للموارد لدعم الحصول عىل الغذاء؛ والتكيف مع 

تغريات املناخ وإدارة املخاطر؛ وتعزيز القدرات الفردية؛ 
وتعزيز القدرات املؤسسية وقدرات السوق؛ وإنشاء أصول 

ودعم سبل العيش.

االسرتاتيجي 	  الهدف  الربنامج يف هذا  ونظرا ألن مساهامت 
عىل  توجهه  من  ستنشأ  االسرتاتيجيتني  النتيجتني  وهاتني 

الجوانب  تحسني  عىل  الربنامج  أنشطة  سرتكز  الطلب،  جانب 
القيود  معالجة  الغذائية  للنظم  الطلب  بجانب  املتعلقة 

الحيازات  أصحاب  إنتاجية  بشأن  الطلب  جانب  عىل 
اسرتاتيجية  إرساء رشاكات  وسيتم  الدخل.  ومنو  الصغرية 

تكميلية  قدرات  ذات  فاعلة  وجهات  وكاالت  مع  وتشغيلية 
عىل  يرد  كام  العرض،  بجانب  املتعلقة  اإلنتاجية  لتنشيط 

.5-2 املستدامة  التنمية  املثال يف هدف  سبيل 

الهدف االسرتاتيجي 4
دعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة

معززة  لقدرات  النامية  البلدان  امتالك   :5 االسرتاتيجية  النتيجة 
الدويل  الدعم  يعمل  املستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  عىل 

بلدان  بني  فيام  التعاون  من خالل  ذلك  مبا يف  القدرات،  لتقوية 
املشرتكة،  الخدمات  توفري  عىل  الثاليث،  والتعاون  الجنوب 

التنمية  أهداف  جميع  لتحقيق  الوطنية  الخطط  تنفيذ  وتحسني 

التكنولوجيا،  نقل  من  مزيد  خالل  من  وخاصة  املستدامة، 
املعرفة  وتقاسم  وجودتها،  البيانات  جمع  وتحسني  واالبتكار، 

.)9-17 املستدامة  التنمية  )غاية 
وكذلك

املستدامة.  التنمية  دعم  سياسات  اتساق   :6 االسرتاتيجية  النتيجة 
التنمية  وترويج  الجوع  بالقضاء عىل  الخاصة  السياسات  تكون  أن 

التنمية  أجل  من  الجامعية  للجهود  وداعمة  متسقة  املستدامة 
.)14-  17 املستدامة  التنمية  أبعادها )غاية  املستدامة يف كل 

املادية  52- القدرات  أن  إىل  وتحليالته  الربنامج  تجربة  تشري 
الغذايئ  األمن  لتحسني  واملؤسسية  والتنظيمية  والتقنية 
يف  تتوافر  ال  واإلمنائية  اإلنسانية  السياقات  يف  والتغذية 

الوطني.  ودون  الوطني  الصعيدين  األحيان عىل  من  كثري 
الالزمة  والقدرات  املهارات  ما تكون هناك فجوات يف  وكثريا 

السياسايت واملؤسيس، مبا يف ذلك جمع  إلجراء اإلصالح 
العديد  ويف  بينهم.  والتنسيق  املتعددين  املصلحة  أصحاب 

حاجة  هناك  الربنامج،  فيها  يعمل  التي  السياقات  من 
واألداء  التقنية  الجودة  لتعزيز  القدرات  تنمية  إىل  ملحة 
التي  األولوية  ذات  اإلصالح  كجزء من جهود  التنظيمي، 

وتطلعاتهم.  املتعددين  املصلحة  أصحاب  احتياجات  تعكس 
إطار  القدرات يف  لتعزيز  تقديم دعم محدد  إىل  وباإلضافة 
أعاله،  الواردة  االسرتاتيجية  والنتائج  االسرتاتيجية  األهداف 

والخاضعة  املسؤولة  الرشاكات  ييرس  الربنامج سوف  فإن 
اتساق  وضامن  القطرية،  القدرات  تعزيز  أجل  من  للمساءلة 

أصحاب  مشاركة  عىل  والتشجيع  واإلجراءات،  السياسات 
لتحقيق  االبتكار  من  ويعزز  التنفيذ،  يف  املتعددين  املصلحة 

املستدامة. التنمية  أهداف  جميع 

يف 	  الدعم  وييرس  القدرات  تعزيز  الربنامج عىل  سيساعد 
الجوع  عىل  القضاء  تنفيذ خطة  يف  للحكومات  املجال  هذا 

التنمية  بأهداف  املتعلقة  الصلة  ذات  الوطنية  والخطط 
التعاون فيام بني  املستدامة، مبا يف ذلك من خالل دعم 
النامية،  البلدان  ضمن  الثاليث  والتعاون  الجنوب  بلدان 

القطاعات  عىل  الربنامج  وسريكز  املشرتكة.  الخدمات  وتوفري 
أصحاب  بها  يعرتف  أساسية  بكفاءات  فيها  يتمتع  التي 

ما  وفق  القطري،  السياق  يف  والرشكاء  الوطنيون  املصلحة 
القطرية. االسرتاتيجية  خططه  يف  الربنامج  يحدده 
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وسيعمل الربنامج مع منظمة األغذية والزراعة وغريها 	 
من الجهات، حسب االقتضاء، لتعزيز القرارات القامئة 

عىل األدلة بشأن األمن الغذايئ والتغذوي من خالل تعزيز 
القدرة الوطنية واإلقليمية الالزمة إلجراء تقييامت وتحليالت 

موثوقة وذات صلة ويف الوقت املناسب، وللعمل كجهات 
مرجعية عاملية بشأن معايري وإحصاءات ومعلومات األمن 
الغذايئ والتغذوي. وسيتم تحقيق الرؤية من خالل تنفيذ 

األنشطة التي تقع تحت أربع ركائز مكملة لبعضها البعض: 
1( تنمية القدرات لدعم نظم املعلومات املتعلقة باألمن 

الغذايئ والتغذوي يف البلدان األعضاء؛ 2( املعايري واألساليب 
واألدوات الخاصة بنظم املعلومات املتعلقة باألمن الغذايئ 

والتغذوي؛ 3( الرصد وتقييامت األمن الغذايئ والتغذية داخل 
البلد؛ 4( إحصاءات ومعلومات وتحليالت األمن الغذايئ 

والتغذوي )سلع عامة عاملية(. وسريكز تنفيذ االسرتاتيجية 
املشرتكة53 عىل امللكية الوطنية والريادة. كام تم تحديد 

اآلليات املتعلقة بالتعاون وتحسني االتصال وبناء الرشاكات. 

وتسلط املبادئ التوجيهية لالسرتاتيجية الضوء عىل جملة 
أمور من بينها الحاجة إىل وضع الحكومات بشكل منهجي يف 
مركز عمليات التخطيط وصنع القرار. وسُتعطى أولوية عالية 
لضامن التكامل مع سياسات ومامرسات الرشكاء، مبا يف ذلك 
الحكومات الوطنية، واملؤسسات اإلقليمية، واملجتمع املدين، 

األكادميية. والهيئات 

باألهداف 	  املتعلقة  الحوارات  يف  بنشاط  الربنامج  وسيشارك 
التنمية  أهداف  2 من  الهدف  إطار  املدرجة يف  والغاية 

وسيساهم  واإلقليمي،  القطري  املستويني  عىل  املستدامة 
بالسياسات  املتعلقة  األساسية  املجاالت  ذلك  يف  مبا  فيها، 

األهداف  الهدف وغريه من  ذلك  بني  الربامجية  وبالروابط 
عىل  القضاء  أو  بالتعليم،  املتعلقة  تلك  قبيل  من  األخرى، 
أو  الصحة،  أو  السالم والعدالة،  أو  املناخ،  أو تغري  الفقر، 

الجنسني. بني  املساواة 

53 .WFP/EB.2/2011/12-B
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نحو 	  الرشكاء  مع  واملنفذة  املصممة  األنشطة  وستتضمن 
املؤسسية؛  القدرات  تعزيز   5 االسرتاتيجية  النتيجة  بلوغ 

والتقييامت  والرصد  والتحليل  مشرتكة؛  ومنصات  وخدمات 
النتيجة  بلوغ  نحو  األنشطة  أما  لالحتياجات.  املشرتكة 
املؤسسية،  القدرات  تعزيز  فستتضمن   6 االسرتاتيجية 

لالحتياجات. املشرتكة  والتقييامت  والرصد  والتحليل 

العمل نحو 	  أن يؤدي دورا محدودا يف  الربنامج  ويتصور 
االسرتاتيجيتني  ونتيجتيه  االسرتاتيجي  الهدف  هذا  بلوغ 
واملؤسسية  والتنظيمية  التقنية  القدرات  تتطور  حيث 

فعالية  تعزيز  إىل  السياسات  أطر  وتؤدي  الرشاكات،  وُترىس 
وتنفيذها  التغذوية  والتدخالت  الغذايئ  األمن  تصميم 

واإلمنائية. اإلنسانية  السياقات  يف  بينها  والتنسيق 

الهدف االسرتاتيجي 5
إرساء الرشاكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية املستدامة

املوارد  من  لطائفة  النامية  البلدان  امتالك   :7 االسرتاتيجية  النتيجة 
املوارد  بفضل  النامية،  البلدان  ن  متكُّ اإلمنايئ.  لالستثامر  املالية 

املتاحة من مصادر متعددة، من االنخراط يف عمل  املالية اإلضافية 
التنمية  )غاية  املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  ومطرد  متسق 

.)3-17 املستدامة 
وكذلك

والتكنولوجيا  والخربات  املعارف  اقتسام   :8 االسرتاتيجية  النتيجة 
الرامية  البلدان  لجهود  العاملية  الرشاكة  املقدم من  الدعم  ز  يعزِّ
استجابة  الربنامج،  يقوم  املستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  إىل 

الخدمات  بتوفري  لدعوة رشكائه،  تلبية  أو  اإلنسانية وغريها  للحاالت 
واملوارد  والتكنولوجيا  والخربات  املعارف  واقتسام  وبتعبئة  املشرتكة 

املالية، مبا يف ذلك من خالل التعاون فيام بني بلدان الجنوب 
.)16-17 املستدامة  التنمية  )غاية  الثاليث  والتعاون 

-53  ،2030 العامليني يف خطة عام  التزامات الزعامء  تشدد 
أبابا، وإطار ِسنداي للحد من أخطار  وخطة عمل أديس 

اإلنساين  للعمل  العاملية  القمة  مداوالت  وكذلك  الكوارث، 
والجهات  للحكومات  املحسنة  لألدوار  القصوى  األهمية  عىل 
التنمية  مبادرات  متويل  األخرى يف  واملحلية  الوطنية  الفاعلة 
اإلنساين. وتواجه  العمل  واالستعداد واالستجابة واإلنعاش يف 
املطلوبة  والكمية  الجودة  إيجاد  معقدة يف  تحديات  البلدان 
للربنامج يف إرساء رشاكات  الطويلة  من االستثامرات. والخربة 
العام والخاص من أجل متويل األنشطة  القطاعني  فعالة مع 

التكنولوجية  االبتكارات  واإلمنائية – مبا يف ذلك  اإلنسانية 
القطرية  الجهود  واملؤسسية – ميكن أن تضيف قيمة إىل 

ويقوم  والعمل.  لالستثامر  املطلوبة  التحالفات  لبناء  الالزمة 
األرواح  إنقاذ  الغذائية من أجل  املساعدة  بتوصيل  الربنامج 

يف حاالت الطوارئ والقضاء عىل الجوع بكل أشكاله، 
به وقوته  الخاصة  اإلمداد  مستفيدا من قدرات سلسلة 
يعمل  الوطنية. كام  والقدرات  األسواق  لتعزيز  الرشائية 

لتقديم خدمات سالسل  املفضل  الخيار  بوصفه  كثريا  الربنامج 
اإلنساين واإلمنايئ،  العمل  اإلمداد للحكومات والرشكاء يف 
الطرائق،  ويستخدم خرباته يف سالسل اإلمداد يف تخطيط 

االبتكارية  والتعاقدات  الشبكات  وتعظيم  الطلب،  وتجميع 
املوثوقية، وكفاءة  الحفاظ عىل  أقل مع  املزيد مبوارد  لتقديم 
تقديم  الربنامج  وسيواصل  والجودة.  الحركة،  التكلفة، ورسعة 

خدمات سالسل اإلمداد وخدمات ومنصات مشرتكة أخرى، 
واملعارف  والخربات،  املوارد،  الحصول عىل  إمكانية  وتحسني 

الشبكات لدعم جهود أصحاب املصلحة يف  والوصول إىل 
املستدامة. التنمية  أهداف  جميع  تحقيق 

يف 	  الربنامج  لدى  الرئيسية  القوة  نقاط  إحدى  تتمثل 
واالستجابة  النطاق  بتوسيع  برسعة  القيام  عىل  قدرته 

كبرية  عمليات  خالل  من  التغري،  الرسيعة  املعقدة  لألزمات 
واالتصاالت.  اإلمداد،  وسالسل  اللوجستيات،  مجاالت  يف 

من خالل  الربنامج  يوفرها  التي  املشرتكة  الخدمات  وتتسم 
القطرية،  الجهود  دعم  يف  بالغة  بأهمية  العمليات  هذه 

اإلنسانية.  لألزمات  لالستجابة  والعاملية  واإلقليمية، 
الرفيعة  الجودة  ذات  الخدمات  توفري  الربنامج  وسيواصل 

اإلنساين  العمل  ورشكاء  للحكومات  الحسن  والتوقيت 
مجموعتي  قائد  باعتباره  للطوارئ  االستعداد  مجال  يف 

للجنة  التابعتني  الطوارئ  حاالت  يف  واالتصاالت  اللوجستيات 
األمم  لخدمات  وكمدير  الوكاالت،  بني  املشرتكة  الدامئة 

األمم  ومستودع  اإلنسانية  للمساعدة  الجوي  للنقل  املتحدة 
توفري  خالل  ومن  اإلنسانية،  للحاالت  لالستجابة  املتحدة 

اإلنسانية. لالحتياجات  املستدامة  الهندسية  الحلول 

مشرتكة 	  تسليم  منصات  ويصقل  الربنامج  وسيستحدث 
املحلية،  املشرتيات  وقدرات  النقد،  عىل  القامئة  للتحويالت 

ورشكاء  الحكومات  تنفيذ  تدعم  التي  املامثلة  واملبادرات 
التنمية  ألهداف  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  املتحدة  األمم 

يوجد  ما  املشرتكة  التسليم  منصات  وتساند  املستدامة. 
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التحويالت  لتوفري  للتسليم  منصات  من  فعال  الربنامج  لدى 
املبادرات  يف  التكلفة  كفاءة  وتحسني  النقد  عىل  القامئة 

نفس  تستهدف  التي  النقد  عىل  القامئة  للتحويالت  املتعددة 
إمكانية  من  وتقلل  العمليات،  تبسط  وهي  املستفيدين. 

آليات  وتحسن  االستخدام،  وإساءة  واالحتيال  االزدواج 
عموما.  والرصد  التحقق 

ملواصلة 	  الرشاكات  عىل  القامئة  التدابري  الربنامج  وسيساند 
التي  املتعددة  التحديات  معالجة  بغية  والتعلم  االبتكار 
التعاون  ذلك من خالل  مبا يف  املستدامة،  التنمية  تواجه 

تأثري  يضاعف  مام  الثاليث،  والتعاون  الجنوب  بلدان  بني  فيام 
الحصول عىل  التعاون  بلدا. ويتيح   80 أكرث من  حضوره يف 

أساسية  تعترب  التي  والشبكات  واملعارف،  والخربات،  املوارد، 
خطة  تنفيذ  ولتيسري  املستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  يف 
متزايدة،  موارد  تعبئة  يف  البلدان  الربنامج  سيساند   ،2030

ومطردة، ومرنة، مبا يف ذلك من خالل عالقات الرشاكة بني 
والخاص. العام  القطاعني 

للمنتجات 	  األسواق  املشرتين يف  كبار  كأحد  الربنامج  إن خربة 
واسعة  معرفة  له  توفر  الغذائية  النظم  وخدمات  الغذائية 

من  ملجموعة  األسواق  يف  والتحديات  والفرص  بالظروف 
والتأمني،  االئتامن،  ذلك  يف  مبا  املالية،  والخدمات  املنتجات 

للتحويالت  االزدياد  اآلخذ يف  الدور  ويقوم  األجنبي.  والرصف 
من  املجموعة  هذه  بتعميق  الربنامج  حافظة  يف  النقدية 
البلدان  من  متزايد  عدد  يسعى  كام  والقدرات.  املهارات 
يف  الربنامج  دعم  الحصول عىل  إىل  اإلقليمية  والكيانات 

القدرة عىل  تحسني  أجل  من  ابتكارية  مالية  أدوات  تطوير 
الغذايئ  األمن  وترويج  املايل،  الشمول  وتعميق  الصمود، 
واملجتمعية  األرسية  املستويات  عىل  املحسنة  والتغذية 

لهذه  االستجابة  الربنامج  وسيواصل  واإلقليمية.  والوطنية 
لإلدارة  القدرات  تحسني  الرتكيز عىل  الطلبات، من خالل 

متعددة  مستويات  عىل  واالستعداد  للمخاطر  الفعالة 
دعم  الجهود  هذه  عىل  األمثلة  وتشمل  التجميع.  من 

األفريقية  القدرة  لوكالة  املشرتك  التأمني  ملبادرة  الربنامج 
التي  األفريقي  االتحاد  أطلقها  التي  املخاطر  مواجهة  عىل 

األمن  طوارئ  لحاالت  الحالية  االستجابات  تحسني  إىل  تهدف 
األعضاء  البلدان  تزويد  خالل  من  باملناخ  املتعلقة  الغذايئ 

ونهج  طبيعية،  كوارث  وقوع  حالة  يف  الرسيع  بالتمويل 
الريفي  الصمود  ملبادرة  التابع  للمخاطر  الشاملة  اإلدارة 

قدرة عىل  أكرث  تكون  أن  املحلية يف  املجتمعات  تساعد  التي 
املناخ من خالل دمج  تقلبات وصدمات  مواجهة  الصمود يف 

املوارد  إدارة  تحسني  املخاطر:  اسرتاتيجيات إلدارة  أربع 
العيش  وتنويع سبل  والتأمني؛  األصول؛  إنشاء  من خالل 

واملدخرات. الصغري؛  واالئتامن 

نحو 	  الرشكاء  مع  واملنفذة  املصممة  األنشطة  وستتضمن 
وإدارة  املناخ  تغري  مع  التكيف   7 االسرتاتيجية  النتيجة  بلوغ 

والرصد  والتحليل،  املؤسسية؛  القدرات  وتعزيز  املخاطر؛ 
بلوغ  نحو  األنشطة  أما  لالحتياجات.  املشرتكة  والتقييامت 

القدرات  تعزيز  فستشمل   8 االسرتاتيجية   النتيجة 
والتحليل  مشرتكة؛  ومنصات  خدمات  وتقديم  املؤسسية؛ 

والتقييم. والرصد 

تتوافر 	  التي  السياقات  يف  األنشطة  هذه  الربنامج  ينفذ  ولن 
ومأمونة،  للجميع،  وشاملة  مجدية،  تجارية  بدائل  فيها 

أفضل  مبوقع  أخرى  فاعلة  جهات  تتمتع  حينام  أو  وموثوقة 
املوارد  من  مجموعة  عىل  الحصول  لضامن  للمساهمة 

البلدان  يف  خاصة  إمنائية،  استثامرات  تنفيذ  أجل  من  املالية 
وتعزيز  والتكنولوجيا،  والخربات  املعارف  وتقاسم  النامية، 

أهداف  تحقيق  يف  البلدان  لهذه  العاملية  الرشاكات  دعم 
املستدامة. التنمية 

الحصائل االسرتاتيجية للربنامج
من املنتظر أن تكون غايات التنمية املستدامة املحددة وطنيا  54-

هي الغايات العاملية لتلك األهداف يف صيغة تتناسب مع 
السياق املحيل. وباالسرتشاد بالنتائج االسرتاتيجية للربنامج، 

ومع مراعاة السياقات واألولويات املحلية فإن الربنامج 
سيسهم يف الغايات الوطنية ألهداف التنمية املستدامة من 

خالل مجموعة من الحصائل االسرتاتيجية للربنامج واملتعلقة 
بكل نتيجة من النتائج االسرتاتيجية. وتعكس الحصائل 
االسرتاتيجية للربنامج النتائج التي تسهم فيها مساعدة 
الربنامج والتي تحدد املجموعات السكانية واملؤسسات 

والنظم املستهدفة بالدعم. وتعترب الحصائل االسرتاتيجية 
نتائج اسرتاتيجية أعيدت صياغتها بحيث تعطي مزيدا من 

الرتكيز عىل السياقات املحلية ومن االرتباط بها. وتعكس 
صيغة الحصائل االسرتاتيجية للربنامج غايات أهداف التنمية 

املستدامة عىل املستوى الوطني التي سيعمل الربنامج 
عىل تحقيقها مع الرشكاء الوطنيني ووكاالت األمم املتحدة. 
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وسيتم قياس تحقيق هذه األهداف باملؤرشات الوطنية 
املرتبطة بهديف التنمية املستدامة 2 و17. وسوف تتم صياغة 
الحصائل االسرتاتيجية عىل املستوى القطري وتوضع يف سياق 

االحتياجات واألولويات املحلية، باستخدام صيغة مرتبطة 
بالحصائل االسرتاتيجية لفريق األمم املتحدة القطري. 

القصرية  55- اآلثار  للربنامج  االسرتاتيجية  الحصائل  وتتناول 
الغايات  تحقيق  يف  تساهم  التي  األجل  واملتوسطة  األجل 

االسرتاتيجية  والنتائج  املستدامة  التنمية  ألهداف  الوطنية 
عمن  للربنامج  االسرتاتيجية  الحصائل  وتتحدث  للربنامج. 

الجغرايف،  واملجال  الكيانات،  أو  الناس  من  سيستفيد 
لتدخل  املتوقع  الزمني  واإلطار  بلوغها،  املراد  والنتيجة 
التي  للربنامج  االسرتاتيجية  الحصائل  وتتواءم  الربنامج. 

الحصائل  فئات  مع  القطري  املستوى  عىل  صيغت 
املؤسسية.  النتائج  إطار  يف  املدرجة  املوحدة  االسرتاتيجية 

ونظرا ألن الحصائل االسرتاتيجية تعكس حالة البلد املعني  56-
ودينامياته، فإنه يلزم أن تكون مالمئة للسياق القطري وأن 

تتناغم مع الجهات الفاعلة عىل املستويني الوطني ودون 
الوطني وأن تظهر مواءمة كاملة مع األولويات واألهداف 
الوطنية. وتتباين فرادى الحصائل االسرتاتيجية بني البلدان 

من حيث الرتكيز والصيغة، غري أنها جميعا تظهر صلة واضحة 
بتحقيق إحدى الغايات الوطنية ألهداف التنمية املستدامة. 
ومن األهمية مبكان أن الربنامج ال يستطيع أن يحقق مبفرده 

الحصائل االسرتاتيجية، فتحقيقها يتطلب تعزيز الجهود املنسقة 
واملتسقة التي يقودها أصحاب املصلحة الحكوميون وتشمل 

جميع الرشكاء، مبا يف ذلك الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها 
والكيانات األخرى يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. 

الوطنية  57- بالغايات  للربنامج  االسرتاتيجية  الحصائل  وترتبط 
مبا  للنتائج  متني  إطار  ضمن  املستدامة  التنمية  ألهداف 

الذي  للسياسات  الشامل  االستعراض  توصيات  مع  يتامىش 
االقتصادي  املجلس  وقرارات  أربع سنوات  كل  يجري 
سلسلة  إىل  هذا  النتائج  إطار  ويستند  واالجتامعي.54 

تحقيق  كيفية  توضح  والتي   ،1 الشكل  يف  الواردة  النتائج 
االسرتاتيجية  واألهداف  االسرتاتيجية  للغايات  املؤثر  املستوى 

ستوضع  التي  االسرتاتيجية  النتائج  خالل  من  الصلة  ذات 
الحصائل  من  مجموعة  من خالل  القطري  املستوى  عىل 

النواتج  وتتعلق  نواتجه.  من  املتولدة  للربنامج  االسرتاتيجية 
هو  ومن  تحققه  ما  ومقدار  تحققه  ومبا  الربنامج،  بأنشطة 
ألنشطة  املبارشة  النتيجة  مبثابة  ُتعد  وهي  منها.  املستفيد 
ما  األجل – وهو  القصرية  اآلثار  النواتج  الربنامج وتصف 
يتحقق عادة خالل فرتة متتد من سنة واحدة إىل ثالث 

الحصائل  سنوات – وهو ما يؤدي إىل مستوى أعىل من 
رصد  عىل  الربنامج  النواتج  رصد  ويساعد  االسرتاتيجية. 

ترد  وهي  موحدة،  التنظيمية  النواتج  وُتعد  أدائه.  وإدارة 
الخاصة  النواتج  تجميع  لتيسري  املؤسسية  النتائج  إطار  يف 

القطري.  املستوى  عىل  القطرية  االسرتاتيجية  بالخطة 
التي  التغيري  نظريات  إىل  الربنامج  نتائج  سلسلة  وتستند 

ونواتج  أنشطة  تسهم  التي  السببية  املسارات  توضح 
وملموسة يف حصائل  مبارشة  بصورة  خاللها  من  الربنامج 

التنمية  بهديف  املرتبطة  اآلثار  لتحقيق  الالزمة  الربنامج 
2 و17. املستدامة 

ات يف مهارات أو قدرات أو إمكانات األفراد أو املؤسسات، أو توافر منتجات وخدمات جديدة تنتج عن استكامل أنشطة ضمن تدخل إمنايئ يخضع لسيطرة املنظمة. وهي  54 وفقا ملجموعة األمم املتحدة اإلمنائية، ُتعد النواتج تغريُّ
دة. وباملثل، فإن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ُيعرِّف النواتج بأنها املنتجات والخدمات التي تنتج عن استكامل أنشطة يف إطار تدخل إنساين.  م يف غضون فرتة زمنية محدَّ تتحقق مبوارد تقدَّ
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ربط عمل الربنامج مع الغايات األخرى ألهداف 
التنمية املستدامة

يف حني أن نقطة انطالق الربنامج هي عمله للقضاء عىل الجوع،  58-
أي هدف التنمية املستدامة 2، فإن التحديات والحلول املرتابطة 

املنخرطة يف إنهاء الجوع والفقر تعني أن الربنامج سيسهم 
بشكل مبارش أو غري مبارش يف تحقيق معظم أهداف التنمية 

املستدامة األخرى. وسيمثل تركيز الربنامج األسايس عىل القضاء 
عىل الجوع املدَخل واملسوغ لإلسهام يف تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة األخرى غري الهدف 2.

وعىل سبيل املثال فإن الربنامج، بدعمه أو تنفيذه لربامج  59-
الوجبات املدرسية، قد يسهم يف غايات هدف التنمية املستدامة 

2 املتعلقة بالحصول عىل الغذاء، أو تحسني التغذية، أو سبل 
عيش أصحاب الحيازات الصغرية، يف الوقت الذي يقدم فيه يف 

الغالب مساهامت ضخمة لتحقيق الغايات األخرى ألهداف 
التنمية املستدامة، مبا يف ذلك ما يتعلق بالتعليم )هدف التنمية 

املستدامة 4(، واملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة )هدف 
التنمية املستدامة 5(، والدخل األرسي )هدف التنمية املستدامة 

1(، والصحة )هدف التنمية املستدامة 3(. ففي كوت ديفوار 
عام 2016، عىل سبيل املثال، وبدعم من برنامج ماكغفرن دول، 
قدم الربنامج وجبات ساخنة يومية إىل 000 125 طفل يف 613 

مدرسة ابتدائية عامة يف األقاليم األشد حرمانا يف البالد، مع 
القيام يف الوقت ذاته بتعزيز قدرة املزارعات عىل إمداد الربنامج 

املذكور باألغذية. وتسهم مثل هذه الربامج يف نتائج البالد 
املتعلقة بالتعليم والقضايا املساواة بني الجنسني، مع دعمها 

كذلك للنتائج الصحية املرتبطة باملامرسات الغذائية.

ومساندة لهدف التنمية املستدامة 17، وبالتشاور والتعاون  60-
بشكل وثيق مع أصحاب املصلحة املعنيني، فإن الربنامج ميكن 
أن يستجيب إىل طلب تتقدم به حكومة وطنية ورشكاء لتوفري 
خدمات غري مرتبطة مبارشة بجهود القضاء عىل الجوع ولكنها 
تدعم تحقيق أهداف خطة عام 2030 وتتامىش مع نقاط قوة 

الربنامج وقدرته عىل املساعدة. وطوال أزمة اإليبوال اإلقليمية يف 
2014-2015، مثال، عمل الربنامج يف كل البلدان املوبوءة، ووفر 

الدعم اللوجستي الحيوي والهنديس إىل منظمة الصحة العاملية 
ومجتمع العمل اإلنساين، مبا يف ذلك محاور للتخزين، والرشاء، 

والنقل، واللوجستيات يف عواصم البلدان املعنية وبالقرب منها، 
إىل جانب 11 قاعدة لوجستية متقدمة يف ثالثة بلدان. 

وستكون مساهامت الربنامج يف أهداف التنمية املستدامة  61-
األخرى عىل املستوى القطري من خالل ربط نواتج الربنامج 
بحصائل الرشكاء الوطنيني والرشكاء اآلخرين املتعلقة بغايات 

التنمية املستدامة غري تلك التي تنعكس بالفعل يف النتائج 
االسرتاتيجية للربنامج.

الحدود والسياق
بالنظر إىل اتساع نطاق هديف التنمية املستدامة 2 و17 فمن  62-

املهم رسم حدود انخراط الربنامج من املنظور االسرتاتيجي، ال 
فيام يتعلق باالستجابة للتحديات أو فرص االنخراط التي قد 

تنشأ فحسب. ويعتمد الربنامج عىل موارده، ومعارفه، ومهاراته 
الذاتية يف كل سياق مع احرتامه للقيمة املضافة التي يقدمها 

الرشكاء واستفادته منها. وقد ال يكون هناك دور كبري للربنامج 
للعمل نحو تحقيق هديف التنمية املستدامة 2 و17 يف البلدان 
القادرة عىل االضطالع بالوظائف والتدابري الرضورية بنفسها، 

أو يف السياقات التي تتوافر فيها بدائل تجارية مجدية، وشاملة 
للجميع، ومأمونة، وموثوقة، أو جهات فاعلة أخرى تتمتع مبوقع 

أفضل للمساهمة. ومن خالل العمل مع مجموعة من الرشكاء 
الدوليني واإلقليميني والوطنيني، يرمي الربنامج إىل دعم البلدان 

لتمكينها من تويل املسؤوليات التشغيلية، واملالية، والتقنية 
لتحقيق هدف القضاء عىل الجوع. وبالنسبة للبلدان التي ميكنها 

تحقيق القضاء عىل الجوع بحلول عام 2030 دون مساعدة، 
فإنه ينبغي إنهاء حضور الربنامج تدريجيا يف مثل هذه البلدان. 

وبالنسبة لهدف التنمية املستدامة 17 فإن مساندة الربنامج 
للبلدان قد تتعلق باألهداف اإلمنائية أو اإلنسانية غري هدف 

القضاء عىل الجوع.

الربنامج يف بلد ما يف إطار ثالثة  63- الحاجة إىل عمل  وقد تدعو 
السياقات: من  عريضة  أنواع 

و/أو	  التعطيل؛ 
و/أو	  الهيكيل؛  الفقر 
و/أو	  االنتقال/اإلنعاش؛  حاالت 
مخاطرها.	  من  والتخفيف  الكوارث  من  الوقاية 

املهم بشكل خاص  السياقات. ومن  تتداخل هذه  وغالبا ما 
اإلقرار بأن الناس األشد فقرا واألكرث ضعفا يواجهون عادة 

التصدي  املطردة يف  االستثامرات  حاالت تعطيل متكررة متنع 
اإلنعاش. إىل  الرامية  الجهود  وتقوض  الهيكيل  للفقر 
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التعطيل
إن التعطيل هو أي نوع من الصدمات الذي يؤدي بفعل  64-

ضخامة حجمه إىل إيقاف التنمية املستدامة عىل املستوى 
املجتمعي. وتشمل األمثلة عىل ذلك الكوارث الطبيعية، 

وحاالت نقص األغذية، واالرتفاعات الضخمة والرسيعة يف 
األسعار، والركود االقتصادي، والجائحات، والنزاعات. وتقود 

ظروف التعطيل هذه إىل نوعني من الحاالت التي تدعو 
الحاجة فيها إىل املساعدة إلنقاذ األرواح وسبل العيش: النوع 
األول هو حالة طوارئ تقود فيها املرحلة األولية بعد صدمة 
رئيسية إىل أزمة تتهدد األرواح؛ أما النوع الثاين الذي يناظر 

سابقه من حيث األهمية فهو تعطيل طويل األجل ناجم 
عن أزمة معقدة مثل نزاع ممتد ونزوح قرسي يعيق القدرة 

عىل االستثامر، والنمو، والتطور، بحيث ُترتك املجتمعات 
املحلية عاجزة عن التصدي. وحينام تتوىل املجتمعات املحلية 

والحكومات املضيفة رعاية املجموعات السكانية النازحة، 
وعىل مدى عقود يف بعض األحيان، فإن قدراتها تنوء مبا 

تحمل، وال سيام حينام تكون هناك تدفقات ضخمة من الناس 
الذين يفرون من النزاع والعنف البالغ.

الفقر الهيكيل
واالستقرار،  65- السالم،  يحل  والجوع حتى حينام  الفقر  يتواصل 

البلدان ذات  وتتوافر القدرة عىل االستثامر، بل وحتى يف 
الطابع  يتعلق  ما  وكثريا  الكيل.  لالقتصاد  الجيدة  املؤرشات 
الحامية  ونظم  سياسات  كفاية  بعدم  الفقر  لهذا  "الهيكيل" 

املحتاجني وعن ضامن حصولهم  إىل كل  للوصول  االجتامعية 
عىل الغذاء. ويف العديد من الحاالت فإن هذا العجز 

يديم سوء التغذية من األم إىل الطفل، مبا يؤدي إىل حلقة 
التنمية  منها  التي ال تخفف  األجيال  املتوارثة بني  الجوع 
املساواة  أوجه عدم  الواسعني. وتشكل  االقتصادي  والنمو 

املؤسسات  سيام  وال  والهيكلية،  املستمرة  الجنسني  بني 
للمشاركة  النساء  تحد من فرص  التي  واملعايري واملامرسات 
والسياسية،  واالقتصادية،  والصحية،  التعليمية،  املحافل  يف 
الفقر  والتغلب عىل  املستدامة  التنمية  أمام  حاجزا ضخام 
املهم فهم مامرسات  والجوع املرتسخني؛ ولذلك فإنه من 
الجنسني وتغيري هذه املامرسات. وقد  عدم املساواة بني 
التحتية،  البنى  إىل  واالفتقار  الجغرافية،  العوامل  تجعل 

توفري  الحكومات  األصعب عىل  السكانية، من  الكثافة  وقلة 
الحيازات  الريفية، وال سيام ألصحاب  املناطق  الخدمات يف 

أنه مع  الفقراء. عىل  الناس  غالبية  الذين يشكلون  الصغرية 
بفعل  الخدمات  تعجز  النامية،  البلدان  يف  التمدُين  توسع 

بواجباتها يف  القيام  الهجرة عن  الفقر ومعدل  نطاق  اتساع 
الغالب، مام يرتك األشد فقرا دون شبكات أمان. وبفعل 

السكاين،  والنمو  اإليكولوجية،  النظم  وتدهور  املناخ،  تغري 
السياق.  السكان يف هذا  يواجهها  التي  التحديات  تتفاقم 

املحلية  واملجتمعات  األرس  لدى  الصمود  القدرة عىل  ولتعزيز 
تلك. اإلجهاد  عوامل  آلثار  للتصدي  أهمية قصوى  الضعيفة 

حاالت االنتقال/اإلنعاش
الالحقة  66- الفرتة  عادة  التعطيل  من  اإلنعاش  عملية  تغطي 

لصدمة كربى، مثل زلزال، أو موجة جفاف، أو فيضان، 
أو فرتة االنتقال بعد النزاع إىل السالم وعودة النازحني 

وتوطنهم مجددا. ويف غالب األحيان ال يكون اإلنعاش عملية 
املحلية  واملجتمعات  الناس  يعاين  حينام  وخصوصا  خطية، 

املحتمل حدوث نكسات  البالغ، مام يجعل من  الضعف  من 
ثانوية. ويؤكد  ناجمة حتى عن صدمات وعوامل ضاغطة 

الصمود،  القدرة عىل  بناء  أنشطة  تعميم  أهمية  الخطر  هذا 
الكوارث، وشبكات  وال سيام االستعداد، والحد من مخاطر 
األمان، ضمن الجهود القطرية ويف كل أعامل الربنامج. ويف 

عالية  مستويات  تواجه  ال  التي  والبلدان  املحلية  املجتمعات 
القيام  من املخاطر فإن من املفرتض أن يكون باملستطاع 

باإلعامر إذا ما توافرت االستثامرات املطردة.

الوقاية من الكوارث والتخفيف من مخاطرها
انقطاعات  67- من  تعاين  مل  التي  املحلية  املجتمعات  حتى  ميكن 

شديدة  تكون  أن  الهيكيل،  بالفقر  تتأثر  مل  أو  خطرية 
حدوث  إمكانية  يف  تتمثل  كبرية  ملخاطر  ومعرضة  الضعف 

املتطرفة  املناخية  األحداث  قبيل  من  حادة  انقطاعات 
مبا  الصدمات  من  ذلك  غري  أو  املناخ،  تغري  عن  والناتجة 

وإىل  كبرية  استثامرات  إىل  النزاعات. وهناك حاجة  ذلك  يف 
وأصحاب  الحكومات  قدرة  لتعزيز  األجل  طويلة  رشاكات 

وتخفيف  املخاطر  من  الوقاية  عىل  املحليني  املصلحة 
بنُهج  واألخذ  االستعداد  من خالل  سيام  وال  حدتها، 

املخاطر. إلدارة  متكاملة 
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دعم الجهود القطرية للقضاء عىل الجوع
الجوع.  68- عىل  القضاء  هدف  لتحقيق  القطرية  الجهود  دعم 

هذه  لسياقات  مشرتكا  فهام  الجوع  عىل  القضاء  يتطلب 
ملعالجة  األولية  ذات  التدابري  واتفاقا عىل  ما  بلد  الظاهرة يف 
الالزمة  البارامرتات  املحلية  السياقات  وتوفر  السياقات.  تلك 

االسرتاتيجي  ولالنخراط  الوطنية  واألولويات  لالحتياجات 
السياق  يحدد  وال  املعني.  البلد  يف  للربنامج ورشاكاته 

التدابري  أيضا عىل  يؤثر  إنه  بل  العمل فحسب،  أوليات 
الرشكاء  تواجه  التي  التحديات  ويعكس  اتخاذها  املزمع 

املؤمترات  كل  وتدعو  الجوع.  للقضاء عىل  والناس يف سعيهم 
املحلية،  السياقات  إىل  لالستجابة  التعاوين  العمل  إىل  البارزة 

يف حني أن خطة عام 2030 تؤكد أيضا أهمية اإلقرار بأن 
ثم  ومن  أعظم من غريها  تحديات  تواجه  السياقات  بعض 

للمساعدة.55 خاصة  احتياجات  لها  فإن 

البلد  69- داخل  بلد وكل حالة  كل  السياق يف  وسيشمل 
السيايس  الوضع  ذلك  مبا يف  العوامل،  مزيجا معقدا من 

والثقافية،  االجتامعية  واألعراف  واملامرسات  واالقتصادي، 
سياقات  هناك  تكون  وقد  الجغرافية.  والسامت  والقدرات، 
السكانية  املجموعات  تنتقل  ورمبا  الواحد  البلد  يف  متباينة 

وتتطلب  الزمن.  آخر عىل مدى  إىل  الضعيفة من سياق 
البلد  ضمن  مختلفة  تدابري  للسياقات  املراعية  االستجابات 

االحتياجات  مع  يتامىش  مبا  متباينة،  أوقات  ويف  الواحد 
ومجتمعاتهم  واألوالد،  والبنات،  والرجال،  للنساء،  املتفاوتة 

السياق  الرشكاء عىل  يتفق  أن  املهم  فإن من  ولذلك  املحلية. 
االسرتاتيجي.  املستوى  عىل  مناسب  بشكل  يراعوه  وأن 
مثل  األدوات،  من  واسعة  طائفة  الربنامج  وسيستخدم 
الثاليث  والنهج  خرائطها  ورسم  األوضاع  هشاشة  تحليل 

بالتعاون  املالمئة  الربامج  وتحديد  السياق  تحليل  يف  األبعاد، 
الرشكاء. مع  الوثيق 

نهج الخطط االسرتاتيجية القطرية
القطري،  70- املستوى  2030 عىل  عام  تنفيذ خطة  سيتم 

وأفرقة  الوطنيني  املصلحة  أصحاب  مع  الربنامج  وسيعمل 
لدعم  األمثل  السبيل  لتحديد  القطرية  املتحدة  األمم 

الجوع،  عىل  القضاء  إىل  الرامية  القطرية  االسرتاتيجيات 
والسياقات،  القطاعات  عرب  الرضورية  الصالت  وإرساء 

للبلدان  العريضة  االسرتاتيجيات  مع  االتساق  وضامن 
جوهر  فإن  هذا  وعىل  ودعمها.  املستدامة  بالتنمية  الخاصة 
التخطيط  نهج  يف  يتمثل   )2021-2017( االسرتاتيجية  الخطة 

استعراضات  من  يتألف  الذي  للربنامج،  القطري  االسرتاتيجي 
نهج  أهداف  وتتمثل  قطرية.  اسرتاتيجية  وخطط  اسرتاتيجية 
يف  البلدان  دعم   )1 ييل:  فيام  القطري  االسرتاتيجي  التخطيط 

تفعيل   )2 الجوع؛  عىل  القضاء  طريق  التقدم عىل  تحقيق 
القطري،  الصعيد  عىل   )2021-2017( االسرتاتيجية  الخطة 

النهوض   )3 الطوارئ؛  لحاالت  الفّعالة  االستجابة  ذلك  مبا يف 
دعام  التشغيلية  وبالفعالية  االسرتاتيجيني  والرتكيز  باالتساق 

النعدام  التصدي  إىل  الساعية  واإلقليمية  القطرية  للجهود 
الربنامج  التزام  استمرار  مع  التغذية،  وسوء  الغذايئ  األمن 

من رشكائه. اليشء  نفس  ع  وتوقُّ ومساءلته،  مببادئه 

االستعراضات القطرية التي تقودها البلدان واملركزة عىل 
هدف التنمية املستدامة 2

مناسبا،  71- ذلك  كان  حيثام  وييرس  الربنامج،  سيشارك 
بشأن  البلدان  تقودها  التي  االسرتاتيجية  االستعراضات 

لهذه  ميكن  وال  بالجوع.  املتعلقة  والجهود  التحديات 
أن تكون مفيدة وذات مغزى ما مل تكن  االستعراضات 

اإلنساين  للسياق  وموثوق  جيل  تحليل  مع  وشاملة،  تشاورية 
عىل  املعني  البلد  تواجه  التي  التحديات  يحدد  واإلمنايئ 

الفجوات يف  مثل  الجوع،  القضاء عىل  تحقيق هدف  طريق 
العام  القطاعني  متويل  ويف  الوطنية،  السياسات  وبرامج  ُأطر 

التنفيذ  قدرات  ويف  والتغذية،  الغذايئ  األمن  لقطاع  والخاص 
أن  وينبغي  وغريها.  الحكومية  املؤسسات  لدى  املتوافرة 

التي  السبل  بشأن  النقاش  االسرتاتيجي  االستعراض  يسهل 
توفري  الربنامج،  ذلك  مبا يف  املعني،  البلد  بها لرشكاء  ميكن 
ويتعني  الجوع.  القضاء عىل  البلد عىل طريق  لهذا  الدعم 

للتخطيط  الالحقة  والعملية  االسرتاتيجي  االستعراض  إجراء 
املتحدة  األمم  فريق  جهود  من  كجزء  القطري  االسرتاتيجي 
نهج  إطار  العمل معا، مبا يف ذلك من خالل  بغية  القطري 

االقتضاء. األداء و/أو طرائق أخرى حسب  توحيد 

البلدان  72- تقودها  التي  االسرتاتيجية  االستعراضات  إىل  واستنادا 
الحكومات  تنفذها  التي  التخطيط  عمليات  مع  ومتشيا 

الغايات  الربنامج سيحدد  فإن  القطرية،  املتحدة  األمم  وأفرقة 

خطة عام 2030، الفقرة 56: "إننا إذ نضع هذه األهداف والغايات نعرتف بأن كل بلد يواجه تحديات محددة يف سعيه إىل تحقيق التنمية املستدامة، ونشدد عىل التحديات الخاصة التي تواجه أكرث البلدان ضعفا، وال سيام  55
البلدان األفريقية وأقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية، وكذلك التحديات املحددة التي تواجه البلدان املتوسطة الدخل. وتتطلب البلدان التي متر بحاالت نزاع اهتامما خاصا أيضا".

رابعا- العمل عىل املستوى القطري
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له  يتيح  إزاءها مبوقع طيب  يتمتع  التي  الوطنية  والنتائج 
والرشكاء  الحكومات  مع  بالتعاون  الربنامج،  وسيقرر  دعمها. 

تحقيقا  فيها  أن يسهم  له  التي ميكن  الحصائل  اآلخرين، 
الحصائل  2 و17؛ وسرتاعي هذه  املستدامة  التنمية  لهديف 

واملؤسسات  السكانية  املجموعات  للربنامج  االسرتاتيجية 
عىل  للقضاء  مساندتها  ستجري  التي  املستهدفة  والنظم 

السياق حينام يكون  استنادا إىل  البلد واإلقليم،  الجوع يف 
مناسبا.  ذلك 

الخطط االسرتاتيجية القطرية للربنامج
بغية تفعيل الخطة االسرتاتيجية للربنامج )2021-2017(،  73-

وربط الخطط والتدابري االسرتاتيجية والربامجية القطرية 
بالجهود الوطنية والعاملية لتحقيق هدف القضاء عىل الجوع، 

فسوف تحل الخطة االسرتاتيجية القطرية56 محل فئات 
املرشوعات يف الربنامج. وستصبح الخطة االسرتاتيجية القطرية 

أداة الربنامج االسرتاتيجية، والربمجية، والحوكمية، وستضم 
الحافظة الكاملة ألنشطة الربنامج يف البلد املعني. وعىل نحو 

ما أوضحت األقسام السابقة، فإن الخطط االسرتاتيجية القطرية 
ستبقي عىل تركيز قوي عىل إنقاذ األرواح وسبل العيش يف 

حاالت الطوارئ ملساعدة البلدان عىل تحقيق هدف القضاء 
عىل الجوع وغريه من األهداف ذات الصلة. وميكن إدراج 

استجابات الربنامج لحاالت الطوارئ ضمن الخطط االسرتاتيجية 
القطرية مبا يكفل الحفاظ عىل مرونة الربنامج وقدرته عىل 

االستجابة برسعة، والعمل يف الوقت ذاته عىل ضامن أن 
ُتستثمر أية استجابة لألزمة يف أنشطة اإلنعاش ومتكني تحقيق 

التنمية الطويلة األجل. وستضمن الخطط االسرتاتيجية القطرية 
أال متتد مرحلة الطوارئ أو دور الربنامج نفسه و/أو حضوره 

بعد انتهاء الحاجة إليه. وتشتمل الخطط االسرتاتيجية القطرية 
عىل األنشطة املتعلقة بالسياسات والربامج إىل جانب سلسلة 

ترد تفاصيل وافية عن ذلك يف سياسة الخطط االسرتاتيجية القطرية.  56
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اإلمداد وأوجه الدعم أو املساعدة األخرى غري الربامجية. 
وستقوم الخطط االسرتاتيجية القطرية مبا ييل:

االحتياجات ) 1 إىل  باالستناد  ودوره  الربنامج  وضع  تحديد 
ودرايته؛ خربته  وميادين  الربنامج  قوة  ونقاط  القطرية 

التي ) 2 املستدامة  التنمية  وغايات  الوطنية  النتائج  تحديد 
الخطة  فرتة  أثناء  للربنامج  القطرية  النتائج  فيها  ستسهم 

سنوات،  خمس  عادة  متتد  التي  القطرية،  االسرتاتيجية 
ستدعمها  التي  للربنامج  االسرتاتيجية  الحصائل  وتوضيح 

الربنامج؛ مساهمة 
سياق ) 3 يف  لها  واالستعداد  للطوارئ  االستجابة  تضمني 

التنمية  ودعم  الصمود  القدرة عىل  بناء  مع  اإلنعاش، 
يف  إضافية  طوارئ  الستجابات  منصة  وتوفري  األجل،  الطويلة 

االقتضاء؛ عند  األجل،  القصرية  الصدمات  حاالت 
الوطنيني؛) 4 للرشكاء  الالزمة  القدرات  تعزيز  استثامرات  تحديد 
التي ) 5 والتقني  والتموييل،  االسرتاتيجي،  الدعم  تدابري  تحديد 

الوطنية؛ النتائج  يف  الربنامج  مبساهامت  للنهوض  سُتتخذ 
ومن ) 6 املصلحة،  أصحاب  مع  املناسبة  الرشاكات  تحديد 

عمليات  مع  يتامىش  مبا  املتحدة،  األمم  وكاالت  بينهم 
والقطاع  اإلمنائية،  للمساعدة  املتحدة  األمم  عمل  إطار 

الحكومية،  غري  الوطني/املنظامت  املدين  واملجتمع  الخاص، 
املترضرة. املحلية  واملجتمعات 

وستساعد الخطط االسرتاتيجية القطرية عىل تحسني كفاءة  74-
وفعالية مساعدة الربنامج املقدمة إىل الحكومات واملحتاجني، 

مبا يف ذلك املترضرون من النزاعات وعد االستقرار. وتشمل 
مزايا هذا النهج الجديد للعمل القطري ما ييل:

الخطط 	  ستتيح  الجوع.  عىل  القضاء  هدف  لتحقيق  االتساق 
االسرتاتيجية  الخطة  تحويل  يف  فعالية  القطرية  االسرتاتيجية 
عمليات  وسرُتبط  القطري،  املستوى  عىل  تدابري  إىل  للربنامج 
واإلنسانية،  واألممية  الوطنية  االستجابة  خطط  مع  الربنامج 
وبرامج.  والتغذية ضمن خطط  الغذايئ  األمن  قضايا  وتأطري 

وغايات  االسرتاتيجية  الخطة  بني  االتساق  تعزيز  وسيؤدي 
الربامجي  التموضع  تحسني  إىل  الوطنية  الجوع  عىل  القضاء 

إرساء رشاكات  عىل  الربنامج  وسيساعد  واالسرتاتيجي 
الخاص،  والقطاع  املانحة،  والجهات  الحكومات،  مع  أعمق 

أخرى. وأطراف  املدين،  واملجتمع 

املرونة التي تكفل التخطيط للسياقات التشغيلية الدينامية 	 
واالستجابات لها، مبا يف ذلك االستجابة للصدمات املفاجئة. 

تتسم الخطط االسرتاتيجية القطرية بسياقها املخصوص 
وقابليتها للمواءمة، وذلك لتيسري االستجابات املناسبة 

للتحوالت يف البيئة التشغيلية؛ ولتدعيم الصالت بني املساعدة 
اإلنسانية واإلمنائية؛ وللتمكني من بناء القدرات بشكل فعال 

من خالل ضامن أن تساند االستجابة لألزمات أنشطة اإلنعاش 
والتنمية الطويلة األجل، وأن تعكس فهم املخاطر، والهشاشة، 

والسبل الالزمة لحامية الضعفاء أثناء األزمات.

عليها 	  املتفق  املجاالت  يف  االلتزامات  لتسليم  متينة  منصة 
تكفل  فعالة.  خروج  اسرتاتيجيات  ولتخطيط  لالنخراط 

لبناء  املوجهة  األنشطة  تعزيز  القطرية  االسرتاتيجية  الخطط 
حلولها  وإدارة  تصميم  يف  الحكومات  ملساندة  القدرات 

وطنيا. اململوكة  للجوع 

التحليلية 	  العملية  سرتكز  األثر.  لتعزيز  تشاورية  عمليات 
االسرتاتيجية  الخطط  خاللها  من  توضع  التي  والتشاورية، 
تنهض  ثم  ومن  قوته،  نقاط  عىل  الربنامج  جهود  القطرية، 

الحكومات،  مع  االنخراط  وترعى  للربنامج،  املضافة  بالقيمة 
للقضاء  مشرتك  نهج  حول  االتساق  من  الرشاكات  ن  ومتكِّ

الجوع. عىل 

االتجاه  75-  )2021-2017( االسرتاتيجية  الخطة  وتوفر 
موارد  تدبري  توقعات  توضح  ال  ولكنها  للربنامج  االسرتاتيجي 

والربنامج  موارده.  النقص يف  وأوجه  ومتويله  الربنامج، 
من  املساهامت  عىل  كليا  وتعتمد  طوعيا  ممولة  منظمة 

وستكون  عملياته.  لتمويل  واألفراد  والرشكات  الحكومات 
األموال  وإدارة  املوارد،  لتعبئة  املحرك  االسرتاتيجية  الخطة 

التوجيهية  باملبادئ  الربنامج  بالتزام  وللوفاء  اإلنفاق  وسلطة 
املتعددة  املساهامت  بتخصيص  املتعلقة  واإلجراءات 

أن  الربنامج  اإلمنائية. ويدرك  املساعدة  األطراف من أجل 
واإلمنايئ  اإلنساين  العمل  تناسق  أجل  من  سياسات  تنفيذ 

اإلنسانية  باألنشطة  الخاصة  التمويل  تدفقات  تدعمه 
التخطيط  طريق  واملتوقعة  املتاحة  املوارد  وستنري  واإلمنائية، 

مدى  وعىل  األنشطة.  بتنفيذ  الخاص  القطري  التشغييل 
تدفق  يعكس  أن  الربنامج  يتوقع  االسرتاتيجية،  الخطة  فرتة 
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املجاالت  السابقة، مبا يف ذلك من أجل  االتجاهات  املوارد 
وسيمتثل  السالم،  وبناء  واإلمنايئ  اإلنساين  للعمل  املرتابطة 

تقر  والتي  املجلس  يتخذها  التي  املوارد  تخصيص  لقرارات 
بهذه األمناط، مبا يف ذلك املوارد املتعددة األطراف.

االسرتاتيجية  76- الخطط  بشأن  منفصلة  سياسات  وثيقة  وسرُتفع 
نوفمرب/ترشين  يف  عليها  للموافقة  املجلس  إىل  القطرية 

إليها  املشار  والعمليات  املبادئ  نطاق  لتوسيع   ،2016 الثاين 
.)2021-2017( االسرتاتيجية  الخطة  يف 
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الربنامج عىل إطارين  77- الحايل إلدارة األداء يف  النظام  يقوم 
ُيعنى  الذي  اإلدارية،  النتائج  إطار  لألداء هام:  اثنني 

النتائج  وإطار  الخدمات؛  الربنامج  بها  يوفر  التي  بالكفاءة 
هدف  تحقيق  طريق  عىل  التقدم  يعكس  الذي  االسرتاتيجية، 
للمستفيدين.  الحياتية  األوضاع  تحسني  يف  املتمثل  الربنامج 
النتائج ذات  اإلطاران معا، إىل جانب سالسل  ويقدم هذان 

استخدام  ووفر  الربنامج.  أداء  كاملة عن  الصلة، صورة 
واإلبالغ  والرصد،  للتخطيط،  األساس  املذكورين  اإلطارين 

االسرتاتيجية  الخطة  ظل  يف  ككل  الربنامج  مستوى  عىل 
.)2017-2014( الحالية  االسرتاتيجية  والخطة   )2013-2008(

-78  )2021-2017( الجديدة  االسرتاتيجية  الخطة  ومع 
اإلدارية  النتائج  إلدماج  الفرصة  يغتنم  الربنامج  فإن 

ويستند  املؤسسية.  للنتائج  واحد  إطار  ضمن  واالسرتاتيجية 
مستمدين  اسرتاتيجيني  هدفني  إىل  املؤسسية  النتائج  إطار 

وتدعمه  املستدامة،  التنمية  أهداف  من  و17   2 الهدفني  من 
عىل  اسرتاتيجية  نتائج  ومثاين  اسرتاتيجية  أهداف  خمسة 

 .)2021  2017( االسرتاتيجية  الخطة  الوارد يف هذه  النحو 
الرتكيز  محور  الخمسة  االسرتاتيجية  األهداف  وتشكل 

الوطنية  بالجهود  وترتبط  للربنامج،  والتشغييل  الربامجي 
أهداف  من  و17   2 الهدفني  غايات  لتحقيق  والعاملية 

االسرتاتيجية  النتائج  إىل  وباإلضافة  املستدامة.  التنمية 
والنواتج،  للربنامج،  االسرتاتيجية  الحصائل  توجد  الثامين، 

االسرتاتيجية  الحصائل  بيانات  تصاغ  وسوف  واألنشطة. 
إطار  مع  متاشيا  القطري  املستوى  عىل  واألنشطة  والنواتج 
االسرتاتيجية  الحصائل  بيانات  وتسمح  املؤسسية.  النتائج 
بفئات  واملرتبطة  بالربنامج،  الخاصة  واألنشطة  والنواتج 

للحصائل  السياقي  والعرض  املرونة  من  بقدر  دة  موحَّ
القطري،  املستوى  عىل  واألنشطة  والنواتج  االسرتاتيجية 

عىل  التقارير  وإعداد  األداء  لقياس  متسقا  نهجا  تضمن  بينام 
اتساق  املؤسسية  النتائج  إطار  يكفل  وسوف  البلدان.  نطاق 

االسرتاتيجية  للخطط  بالنسبة  واإلبالغ  والرصد  التصميم 
اعتامد  وسيشكل  الربنامج.  مكاتب  نطاق  عىل  القطرية 

مواءمة  أخرى عىل طريق  املؤسسية خطوة  النتائج  إطار 
مع  الربنامج  يف  بالنتائج  املتعلقة  واإلبالغ  الرصد  أنشطة 

املتحدة األخرى، وال سيام  األمم  النظرية يف وكاالت  األنشطة 
األمم  وصندوق  اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  وبرنامج  اليونيسف، 

للسكان. املتحدة 

الوطنية  79- السلطات  عىل  تقع  الدولية،  األعراف  مع  ومتاشيا 
املستدمية،  التنمية  أهداف  مؤرشات  رصد  مسؤولية 

الوطنية  ودون  الوطنية  املؤرشات  من  مختارة  ومجموعة 
الدولية.57  املنظامت  من  مبساعدة  وذلك  واملواضيعية، 
الحصائل  مؤرشات  تتبع  الربنامج  أداء  إدارة  وستشمل 

األنشطة.  ومؤرشات  النواتج  ومؤرشات  العمليات  ومؤرشات 
تقارير  يف  والنواتج  الحصائل  إنجاز  قيم  عن  اإلبالغ  وسيجري 

لذلك،  إضافة  والعاملي.  القطري  املستويني  عىل  سنوية  أداء 
املستقل  التقدير  ستوفر  الربنامج  يف  التقييم  وظيفة  فإن 
وكذلك  القطرية  واألهداف  النتائج  تحقيق  يف  ملساهامته 

أعراف  مع  يتفق  مبا  العاملية،  االسرتاتيجية  واألهداف  النتائج 
التقييم. سياسة  تغطية  ومبادئ  ومعايري 

املؤسسية  80- النتائج  إطار  ملؤرشات  املتسق  الرصد  وبغية ضامن 
يف  مبا  للرصد،  املعياري  إطاره  بتحديث  الربنامج  سيقوم 

للرصد  املوحدة  التشغيلية  اإلجراءات  تعديل  خالل  من  ذلك 
التوجيهات  كل  تحديث  سيتم  كام  الدنيا.  الرصد  ومتطلبات 

األطر  جميع  مواءمة  وستجري  بالرصد،  املتعلقة  املؤسسية 
االسرتاتيجية  واألهداف  االسرتاتيجية  النتائج  مع  املنطقية 

كام  الجديدة.  واملؤرشات  التخطيط  عنارص  وستضم  الجديدة 
لنظم  مستدامة  متويل  مناذج  إرساء  عىل  الربنامج  سيعمل 
النتائج  باستخالص  النهوض  من  نه  ميكِّ مبا  والرصد  التقييم 

عنها. واإلبالغ  الحصائل  مستوى  عىل 

وثيقتا املجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة E/CN.32016/2 وE/CN.32016/3. 2016. تقرير فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة وكذلك تقرير الفريق الرفيع املستوى  57
للرشاكة والتنسيق وبناء القدرات لرصد فرتة ما بعد عام 2015.

خامسا- قياس األداء ورصده
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سيكون إطار امليزانية للخطة االسرتاتيجية، الذي سيوضع يف  81-
سياق استعراض اإلطار املايل الحايل، أساسيا لتنفيذ الخطط 
االسرتاتيجية القطرية. وبغية تعزيز الشفافية واملساءلة يف 

إدارة املوارد، والربهنة عىل القيمة املحققة مقابل املال املنفق، 
وتحسني اتخاذ القرارات، فإن اإلطار املايل الجديد يهدف إىل 
تعزيز الرتابط بني املوارد والنتائج. وسيستند هذا اإلطار إىل 

االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات، 
يف حني سيستخلص الدروس يف الوقت ذاته من منظامت األمم 

املتحدة األخرى حسب االقتضاء.

وكجزء من اإلطار املايل الجديد، سييرس نهج ميزانية الحافظة  82-
القطرية تنفيذ الخطط االسرتاتيجية القطرية. وستكفل ميزانية 

الحافظة األكرث تبسيطا ومرونة وضوح الصالت بني التخطيط 
االسرتاتيجي واألداء املايل والتشغييل. وستتيح ميزانية الحافظة 

القطرية أيضا تحسني مواءمة أنشطة الربنامج مع وكاالت 
األم املتحدة األخرى، ودعم تحقيق التخطيط املشرتك، واإلداء 

املشرتك، والتعبئة املشرتكة للموارد.

وتعترب ميزانية الحافظة القطرية مفهوما مختلفا كل االختالف  83-
عن االستخدام الحايل للمرشوعات املتعددة ذات تواريخ 

االستهالل واالنتهاء الخاصة بكل منها. فامليزانية ترتكز عىل 
السنة التقوميية، وهي مرتبطة بغايات ونتائج أهداف التنمية 

املستدامة. ومبا أن الخطط االسرتاتيجية القطرية ستشمل 
كل الحصائل املزمعة التي سيدعمها الربنامج يف البلد املعني، 

فإن هيكل امليزانية املقابل سيوفر صالت واضحة بدءا من 
االسرتاتيجية املؤسسية إىل متويل الحصائل االسرتاتيجية 

ن الربنامج من تخطيط حافظته الكاملة  للربنامج، وسيمكِّ
من األنشطة كل عام. وستؤدي ميزانية الحافظة القطرية 
إىل االبتعاد عن االعتامد الحايل عىل املدخالت ومكونات 

التكلفة للمرشوعات الفردية. ومن املنتظر أن ينهض ذلك 
بقدرة الربنامج عىل االستجابة بكفاءة؛ وعىل تحديد أولويات 

االحتياجات التشغيلية؛ واملساهمة بشكل أفضل يف تحسني 
اإلدارة، واإلبالغ، والتحليل يف املجال املايل بغية توفري بيانات 

أفضل عن كفاءة التكاليف؛ وتيسري تعبئة املوارد.

الحافظة  84- ميزانية  ومفهوم  املنقح  املايل  اإلطار  وسيعرض 
املجلس  إىل  سرُتفع  منفصلة  سياسات  وثيقة  يف  القطرية 

عليها. للموافقة 

سادسا- اإلطار املايل للربنامج
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امللحق األول

 غايات ومؤرشات1 هديف التنمية املستدامة 2 و17 
ذات الصلة بالربنامج

الصلة  1- 2 و17 ذات  املستدامة  التنمية  إن غايات هديف 
هي: للربنامج  االسرتاتيجية  بالنتائج 

الجميع،  2- حصول  وضامن  الجوع  عىل  القضاء   :1-2 الغاية 
عىل  الرّضع،  فيهم  مبن  الضعيفة،  والفئات  الفقراء  سيام  وال 
بحلول  العام  طوال  واملغّذي  املأمون  الغذاء  من  يكفيهم  ما 

.2030 عام 

-3 2:1-2 املستدامة  التنمية  غاية  مؤرشات 

التغذية؛	  نقص  انتشار  معدل 

الغذايئ.	  األمن  انعدام  من  املعاناة  مقياس 

التغذية،  4- سوء  أشكال  لجميع  نهاية  وضع   :2-2 الغاية 
املّتفق  2030، مبا يف ذلك تحقيق األهداف  بحلول عام 

دون  األطفال  لدى  والهزال  النمو  توّقف  بشأن  دوليا  عليها 
للمراهقات  التغذوية  االحتياجات  ومعالجة  الخامسة،  سن 

.2025 عام  بحلول  السن  وكبار  واملراضع  والحوامل 

-5 :2-2 املستدامة  التنمية  غاية  مؤرشات 

معدل انتشار توّقف النمو ]التقزم[ )الطول بالنسبة للعمر >-2 	 
نقطة من االنحراف املعياري عن متوسط معايري منو الطفل 

ملنظمة الصحة العاملي( بني األطفال دون سن الخامسة؛

للطول <+2 	  بالنسبة  )الوزن  التغذية  سوء  انتشار  مدى 
املعياري عن متوسط معايري  االنحراف  نقطة من  أو >-2 

دون سن  األطفال  بني  العاملية(  الصحة  ملنظمة  الطفل  منو 
الوزن(. وزيادة  )الهزال  النوع  مصنفني حسب  الخامسة، 

الغاية 2-3: مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي  6-
األغذية، وال سيام النساء وأفراد الشعوب األصلية واملزارعون 

األرسيون والرعاة والصيادون، مبا يف ذلك من خالل ضامن األمن 
واملساواة يف حصولهم عىل األرايض وعىل موارد اإلنتاج األخرى 
واملدخالت واملعارف والخدمات املالية وإمكانية وصولهم إىل 

األسواق وحصولهم عىل الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم 
عىل فرص عمل غري زراعية، بحلول عام 2030.

-7 :3-2 املستدامة  التنمية  غاية  مؤرشات 

املؤسسة 	  فئات حجم  لكل وحدة عمل حسب  اإلنتاج  حجم 
الزراعية/الرعوية/الحرجية؛

الجنس 	  بحسب  األغذية،  منتجي  صغار  إيرادات  متوسط 
األصلية. الشعوب  من  كأفراد  ومكانتهم 

الغاية 2-4: ضامن وجود نظم إنتاج غذايئ مستدامة، وتنفيذ  8-
مامرسات زراعية متينة تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية واملحاصيل، 
وتساعد عىل الحفاظ عىل النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة 

عىل التكّيف مع تغري املناخ وعىل مواجهة أحوال الطقس 
الشديدة وحاالت الجفاف والفيضانات وغريها من الكوارث، 

ن تدريجيا نوعية األرايض والرتبة، بحلول عام 2030. وتحسِّ

-9 :4-2 املستدامة  التنمية  غاية  مؤرشات 

املنتجة 	  للزراعة  املخصصة  الزراعية  املساحة  نسبة 
واملستدامة.

متعددة  10- إضافية من مصادر  مالية  موارد  17-3: حشد  الغاية 
النامية. البلدان  أجل  من 

اتفقت الدول األعضاء عىل هذه املؤرشات أثناء الدورة 47 للجنة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة. يرجى الرجوع إىل امللحق الرابع من القرار )E/CN.3/2016/2/Rev.1( لالطالع عىل القامئة النهائية للمؤرشات املقرتحة  1
.http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-A.pdf :ألهداف التنمية املستدامة

بالنسبة لغاية التنمية املستدامة 1-2، فإن الربنامج يعترب أيضا درجة االستهالك الغذايئ مؤرشا هاما. و"درجة االستهالك الغذايئ" هي درجة يقيسها الربنامج وُتحسب باستخدام وترية االستهالك من املجموعات الغذائية املختلفة  2
التي تستهلكها األرسة خالل األيام السبعة السابقة للمسح. وهذا املؤرش يف مؤرش "الحصول عىل األغذية"، ويستند إىل كل من التنوع الغذايئ، ووترية االستهالك من املجموعات الغذائية. ودرجة االستهالك الغذايئ متثل مؤرشا 

فرعيا وطنيا ذا صلة من الناحية التشغيلية، ولذا يدرج يف إطار مؤرشات أهداف التنمية املستدامة كمؤرش عاملي لهذا السبب. ومع ذلك، فإن درجة االستهالك الغذايئ مؤرش مؤسيس مثبت لدى الربنامج ويجمع يف أكرث من 50 
بلدا وله تاريخ تشغييل يزيد عن 10 سنوات، ومّكن الربنامج من تقييم ورصد الحصول عىل األغذية واستهالكها يف البلدان النامية. وقد استخدمت العديد من املؤسسات مبا فيها البنك الدويل درجة االستهالك الغذايئ كمؤرش 

تشغييل خالل السنوات القليلة املاضية. ويف حني أن تعريف درجة االستهالك الغذايئ هو أنه مؤرش مركب، فإن بيانات وترية األغذية التي يتم جمعها لحسابها توفر مستودعا غنيا بالبيانات التي ميكن استخدامها مبجموعة 
متنوعة من الطرق. وعىل سبيل املثال، ميكن تحليل مدى كفاية املغذيات من بيانات الوترية الخام، وميكن تكييف الدرجات غري املرجحة أو املرجحة ترجيحا مختلفا لتعكس االختالف الغذايئ حسب الثقافة واملنطقة الجغرافية، 
أو ملراعاة العوامل املوسمية، أو إلعطاء األولوية للعادات الغذائية التي تتسق مع أهداف التنمية املستدامة. وسوف يواصل الربنامج دعم البلدان يف استخدام درجة االستهالك الغذايئ لرصد األمن الغذايئ والتغذية، وخاصة فيام 

يتعلق بالغاية 1-2 من أهداف التنمية املستدامة، حسب االقتضاء، وسيظل من املؤرشات التشغيلية األساسية يف إطار النتائج املؤسسية.
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-11 :3-17 املستدامة  التنمية  غاية  مؤرشات 

الرسمية 	  اإلمنائية  واملساعدة  األجنبية  املبارشة  االستثامرات 
إجاميل  من  كنسبة  الجنوب  بلدان  بني  فيام  والتعاون 

املحلية. امليزانية 

املتحدة( 	  الواليات  )بدوالرات  املالية  التحويالت  حجم 
اإلجاميل. املحيل  الناتج  مجموع  من  كنسبة 

يف  12- القدرات  تنمية  لتنفيذ  الدويل  الدعم  تعزيز   :9-17 الغاية 
دعم  أجل  من  األهداف  ومحدد  فعاال  تنفيذا  النامية  البلدان 

التنمية  أهداف  جميع  تنفيذ  إىل  الرامية  الوطنية  الخطط 
والجنوب  الشامل  بني  التعاون  تشمل  بوسائل  املستدامة، 

الثاليث. والتعاون  الجنوب  بلدان  بني  وفيام 

-13 :9-17 املستدامة  التنمية  غاية  مؤرشات 

تشمل 	  بوسائل  والتقنية،  املالية  للمساعدة  الدوالرية  القيمة 
الجنوب  بلدان  بني  وفيام  والجنوب  الشامل  بني  التعاون 

النامية. للبلدان  املرصودة  الثاليث،  والتعاون 

تحقيق  14- أجل  من  السياسات  اتساق  تعزيز   :14-17 الغاية 
املستدامة. التنمية 

-15 :14-17 املستدامة  التنمية  غاية  مؤرشات 

سياسات 	  اتساق  لتعزيز  آليات  لديها  التي  البلدان  عدد 
املستدامة. التنمية 

الغاية 17-16: تعزيز الرشاكة العاملية من أجل تحقيق  16-
التنمية املستدامة، واستكاملها برشاكات بني أصحاب املصلحة 

املتعددين لجمع املعارف والخربات والتكنولوجيا واملوارد 
املالية وتقاسمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة يف جميع البلدان، وال سيام البلدان النامية.

-17 :16-17 املستدامة  التنمية  غاية  مؤرشات 

فعالية 	  تقدم يف رصد  إحراز  أبلغت عن  التي  البلدان  عدد 
التي  املتعددين  املصلحة  ألصحاب  التنمية  فعالية  رصد  أطر 

املستدامة. التنمية  أهداف  تحقيق  تدعم 
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امللحق الثاين

القيم األساسية للربنامج ومبادئه ومعايريه
ميثل القضاء عىل الجوع هدفا طموحا يؤدي إىل عامل يجد فيه كل 

رجل وامرأة وطفل ما يكفي من الطعام، بل هو أحد األهداف 
العامل إىل تحقيقها بحلول عام 2030.  التي دعا زعامء  العاملية 

التغذية،  املزمن، وسوء  الجوع  إنهاء  الجوع  القضاء عىل  ويعني 
وانعدام األمن الغذايئ، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وهو 
إمكاناتهم.  كامل  تجسيد  من  الناس  لتمكني  اإلنسانية  تتطلبه  ما 

تحقيق  واملساهمة يف  أهدافه  تحقيق  الربنامج عىل  قدرة  وتعتمد 
وفقا ألفضل  بالعمل  املطلق  التزامه  املستدامة عىل  التنمية  أهداف 

بقيم  االلتزام  يعني  السلوك. وهذا  درجة من األخالقيات ومعايري 
األساسية ومبادئه ومعايريه يف جميع أعامله عن طريق  الربنامج 
السلوك  مستويات  ألرفع  وفقا  وإمنائية  إنسانية  مساعدة  تقديم 

املحلية  واملجتمعات  الناس  من  يخدمهم  نحو من  املؤسيس 
والعامل. املجتمعات  ونحو  ونحو رشكائه،  والحكومات، 

ُمُثل ميثاق األمم املتحدة واملبادئ اإلنسانية
مع  1- الجوع  عامل خاٍل من  إىل  للوصول  بالعمل  الربنامج  يلتزم 

الربنامج  ويعمل  ومبادئه.  املتحدة  األمم  ميثاق  مُبثل  التقيد 
والتقدم  األساسية،  الحقوق  واحرتام  السالم،  ُمُثل  لتحقيق 

الربنامج  ويسرتشد  الدويل،  والتعاون  واالجتامعي،  االقتصادي 
وكرامة  االجتامعية،  والعدالة  اإلنسان،  حقوق  مببادئ  دامئا 
الرجل واملرأة  املساواة بني  اإلنسان وقدره واحرتام حقوق 

باملبادئ  الربنامج  يلتزم  كام  ويحرتمها.  والبنات  واألوالد 
التايل.  الجدول  يف  الواردة  األساسية1  اإلنسانية 

معايري السلوك
معايري  2- مع  بالتوافق  عملياته  كافة  إجراء  الربنامج  يتوقع 

ومدونة   2)2013( الدولية  املدنية  الخدمة  ملوظفي  السلوك 
أدناه. أيضا  الواردة  الربنامج،3  سلوك 

وافقت الجمعية العامة لألمم املتحدة بالقرار رقم 182/46، املعتمد عام 1991، عىل املبادئ اإلنسانية املتمثلة باإلنسانية، وعدم التحيز، والحياد. وأضيف املبدأ الرابع وهو االستقالل عام 2004 مبوجب القرار رقم 114/58. 1
لجنة الخدمة املدنية الدولية. 2013. معايري السلوك ملوظفي الخدمة املدنية الدولية. 2
تعميم املدير التنفيذي OED2014/016، مدّونة قواعد السلوك يف الربنامج. 3

املبادئ اإلنسانية األساسية

اإلنسانية

أينام ُوجدت وسوف  والتخفيف من وطأتها  اإلنسانية  املعاناة  الربنامج ملنع  سوف يسعى 
تحرتم  بطرق  املساعدة  يقدم  االقتضاء. وسوف  الغذائية حسب  املساعدة  بتقديم  يستجيب 

والكرامة. والصحة  الحياة 

الحياد

سوف يتفادى الربنامج الوقوف إىل جانب أي من أطراف النزاع ولن يقحم نفسه يف أي 
جدال ذي طابع سيايس أو عنرصي أو ديني أو عقائدي. ولن تقدم املساعدة الغذائية 

النشطني. للمحاربني 

التحّيز عدم 

الربنامج، ولن ميارس أي متييز عىل أساس  التي ستوجه مساعدات  االحتياجات وحدها هي 
األصل العرقي أو القومية أو الرأي السيايس أو الجنس أو العنرص أو الدين. وسوف ُتوّجه 
الذين يتعرضون ألكرب خطر بعد إجراء تقييم سليم يراعي  املساعدة يف بلد ما إىل أولئك 

واألطفال. والرجال  النساء  تعرض  ومدى  املختلفة  االحتياجات 

االستقالل

اقتصادية  أو  سياسية  أهداف  أي  مستقلة عن  تشغيلية  بطريقة  املساعدة  الربنامج  سيقدم 
التي ُتقدم فيها مثل  أو عسكرية أو غريها قد تكون لدى أي طرف فيام يتعلق باملناطق 

املساعدة. هذه 
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مبادئ مدونة قواعد السلوك يف الربنامج

الدويل. والتعاون  االقتصادي واالجتامعي،  التقدم  األساسية، وتحقيق  الحقوق  السالم، واحرتام  ُمثل  تحقيق  العمل عىل 

التقدير. واستقالل وبحسن  ونزاهة، وحياد،  بكفاءة،  والخاص،  العام  املجالني  الواجبات، يف  تنفيذ 

اللوائح والقواعد أو رشوط العقد والتمتع بالحق يف  االلتزام بلوائح وقواعد الربنامج و/أو رشوط العقود واإلبالغ عن أي انتهاك لهذه 
االنتقام. من  الحامية 

الربنامج وهي ليست إعفاًء من االلتزام بالقوانني املحلية أو  اإلقرار بأن االمتيازات والحصانات، إن ُوجدت، ال مُتنح إال لخدمة مصالح 
الخاصة. املالية  أو  القانونية  االلتزامات  احرتام 

الجنيس،  التحرش  التحرش، و/أو  التنوع، وخايل من  املتبادلني، واحرتام  بناء مكان عمل متجانس يستند إىل االحرتام والفهم  املساهمة يف 
السلطة. الجنيس و/أو إساءة استغالل  العنف  و/أو 

بحياد  والترصف  عنها،  املعرب  احتياجاتهم وشواغلهم  مراعاة  مع  وكرامتهم وسالمتهم،  الربنامج  يخدمهم  الذين  البرش  احرتام حقوق 
الجنسيني. األفعال االستغالل واإليذاء  ارتكاب  وعدل دون 

العمل عىل أساس األمانة، والصدق، والحياد وعدم الفساد، واإلبالغ عن مامرسات التدليس، أو الفساد، أو التواطؤ أو اإلكراه أو اإلعاقة 
أو املامرسات املدبرة.

موات  بشكل غري  تنعكس  أو  واملحتملة  والظاهرة  الفعلية،  املصالح  تضارب  تتجنب  بطريقة  الشؤون  وتسيري  الرسمية  الواجبات  أداء 
الربنامج. عىل 

رفض أي تقدير، أو وسام، أو جميل، أو هدية أو مكافأة شخصية من الحكومة أو مصادر خاصة أو عامة أخرى خارج الربنامج، إال يف 
استثنايئ. بشكل  العامة  السياسة  فيها  تسمح  التي  الحاالت 

الربنامج فقط يف االعتبار. الكشف عن أي تضارب يف املصالح والتعاون لتسويته مع وضع مصالح 

االمتناع عن استخدام أي معلومات رسية ألغراض غري مرصح بها و/أو الكشف عن أي معلومات رسية لألشخاص غري مرصح لهم.

بها فقط،  بعناية، وكفاءة، وفعالية ونزاهة ولألغراض املرصح  الربنامج  األصول، واملمتلكات، واملعلومات وغريها من موارد  استخدام 
الربنامج. وصون موارد 

اإلنسان وقدره  االجتامعية، وكرامة  والعدالة  األساسية،  اإلنسان  املتحدة: حقوق  األمم  ميثاق  املنصوص عليها يف  والقيم  باملبادئ  االلتزام 
الكبرية والصغرية. الرجل واملرأة واألمم  املتساوية بني  الحقوق  واحرتام 

الجوع. والقضاء عىل  الغذايئ  األمن  لتعزيز  الربنامج  تنفيذ مهمة  املساهمة يف 
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احرتام حقوق اإلنسان
األمم  3- ميثاق  ومبادئ  وغايات،  بقيم،  ملتزم  الربنامج  إن 

تعزيز  ويعترب  اإلنسان.  لحقوق  العاملي  واإلعالن  املتحدة 
الدويل  اإلنساين  والقانون  اإلنسان  احرتام حقوق  وتشجيع 

املتمثلة يف  واليته  ومن خالل  املتحدة.  لألمم  أساسيا  هدفا 
مفاقمته  عدم  بضامن  ملتزم  الربنامج  فإن  الجوع  مكافحة 

بل  مساعدته،  أو  عرب حضوره  للناس  للمخاطر  خلقه  أو 
لتعزيز سالمة  الالزمة  السبل  ذلك  عن  عوضا  يلتمس  إنه 

يقر  الربنامج  فإن  بذلك  وبقيامه  وعزتهم.  وكرامتهم،  الناس، 
اإلنسان  حقوق  تهدد  التي  املخاطر  تربط  التي  بالصالت 

عىل  الغذائية  املساعدة  بقدرة  ويقر  كام  بالجوع،  األساسية 
كرامتهم. وصون  الناس  سالمة  مساندة 

املساءلة تجاه السكان املترضرين
وذلك  4- املترضرين،  السكان  تجاه  للمساءلة  الربنامج  يخضع 

وللطريقة  للجوع  التصدي  يف  النتائج  لتحقيق  بالنسبة 
املتطلب  ويدعو هذا  الربامج عىل حد سواء.  بها  ُتنفذ  التي 
الرشائح  للناس، مبا يف ذلك  والهادف  املنتظم  االنخراط  إىل 

تهميشا، يف كل مراحل دورة املرشوعات، لضامن  األشد 
التي متس  القرارات  اتخاذ  الناس عند  إسامع صوت 

من  املرتدة  املعلومات  عىل  الربامج  ارتكاز  ويساعد  حياتهم. 
والفهم  التحديد  ضامن  عىل  املترضرة  املحلية  املجتمعات 
االقتضاء،  حسب  الربامج  وتعديل  لالحتياجات  الصحيحني 

برامج أشد فعالية. املطاف إىل  نهاية  مام يؤدي يف 

وحدة الغاية، والنزاهة، والتفاين
نسائه  5- يف  للربنامج  الكربى  الرئيسية  القوة  نقطة  تكمن 

العامل  أرجاء  مختلف  يف  يعملون  الذين  املتفانني  ورجاله 
الحلول  ويرّوجون  املغذي  الغذاء  عىل  الحصول  ويكفلون 
األحيان  املستدامة، وذلك يف ظل ظروف صعبة يف غالب 

املحدقة  األمنية  واملخاطر  التهديدات  تتعاظم  حيث 
يف  املتفانون  العاملون  ويستقي  الشخصية.  بالسالمة 

الخربات يف توفري األغذية  الربنامج من معني ال نظري له من 
واألمن  واالتصاالت،  والهندسة،  واللوجستيات،  املغذية، 

حاالت  بعد  والتأهيل  االحتياجات،  وتقدير  الغذايئ، 
العمليات  وينفذون  أجال،  األطول  القدرات  وتنمية  الطوارئ، 

واملنظامت،  الشعوب،  من  للكثريين  وباحرتام  بنزاهة 
الربنامج. بها  يحتك  الذين  والبيئات 

العمل يف الربنامج واألمم املتحدة
األساسية  6- بالقيم  االلتزام  وموظفيه  الربنامج  من  يتوقع 

للربنامج  األوقات  الوالء يف جميع   – املتحدة  واألمم  للربنامج 
األمم  ومنظمة  للربنامج  مشرتكة  برؤية  املتحدة  واألمم 

املصالح  فوق  ومهمته  الربنامج  مصلحة  ووضع  املتحدة، 
االختالفات  عن  النظر  بغض  اآلخرين،  احرتام  مع  الشخصية 

باحرتام  الربنامج  ويلتزم  الثقافية.  واملامرسات  اآلراء  يف 
جميع األشخاص عىل قدم املساواة، مبا يف ذلك األشخاص 
وكذلك  السن،  وكبار  والعجزة،  اإلعاقة،  من  يعانون  الذين 

الجنسني. بني  واملساواة  املرأة  متكني  تعزيز 

العمل مع اآلخرين/االلتزام مببادئ الرشاكة
الربنامج  7- الجوع يتطلب من  القضاء عىل  إن تحقيق هدف 

بنشاط عىل صياغة  فيها  أن يعمل كجزء من منظومة يساعد 
ويرتبطون بالربنامج  الرشكاء  فيها  يتفاعل  التي  الطريقة 

مع  ومعرفية  تشغيلية  باالنخراط يف رشاكات  وببعضهم 
إىل  النهوض  تكفل  تكميلية  مهارات وموارد  توفر  منظامت 
الناس.  بالقيمة املقدمة إىل من يخدمهم من  أعىل درجة 

فاعلة رئيسية،  انخراطا طويل األجل مع جهات  ويقتيض ذلك 
الحكومات، ووكاالت األمم املتحدة، واملجتمع  مبا يف ذلك 
الدولية، وهيئات  واملؤسسات  الخاصة،  والرشكات  املدين، 

متينة وخطوات ملموسة  تطوير رشاكات  أجل  البحوث، من 
ونقاط  السياق  دة  املحدَّ الطلبات  إىل  باالستناد  قدما  للميض 

الرشكاء  بالعمل مع  الربنامج  ويلتزم  الربنامج وخربته.  قوة 
معايري مامثلة.  أساس  ويعملون عىل  قيمه  يشاطرونه  الذين 

الربنامج، عىل الرشكاء احرتام  وهذا يعني أنه عند العمل مع 
املوظفني  وعىل  ومعايريه  ومبادئه  للربنامج  األساسية  القيم 

العمل وفقا لذلك، مع احرتام كرامة من نخدمهم يف 
يخدمها. التي  املحلية  املجتمعات 

-8  2007 لعام  الرشاكة  مبادئ  املوّقعني عىل  أحد  الربنامج  ويعد 
والذي  املتحدة،4  لألمم  العاملي  اإلنساين  املنتدى  املحددة يف 

ييل: مبا  الخمسة  متطلباته  تتمثل 

املساواة؛	 
فية؛	  الشفا
النتائج؛	  تحقيق  نحو  املوجه  النهج 
املسؤولية؛	 
لتكامل.	  ا

4  .www.globalhumanitarianplatform.org :انظر
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العاملي،  9- اإلنساين  املنتدى  مببادئ  االلتزام  الربنامج  ويواصل 
"املساواة" ألن  بدال من  "اإلنصاف"  يحبذ مصطلح  أنه  بيد 

التعاونية،  العالقة  يف  ما  بيشء  يساهمون  الرشكاء  جميع 
مكانتهم.  أو  عن حجمهم  النظر  برصف  احرتامهم  ويجب 

اسرتاتيجية  مببادئ  الربنامج  يلتزم  ذلك  عن  وفضال 
بتحقيق  مرتبطة  عالقاته  تكون  أن  لضامن  وذلك  وتحوطية،5 

وال  التكاليف،  حيث  من  وفعالة  االسرتاتيجية،  األهداف 
تشكل خطرا ال أو أذًى بال داٍع لسمعته، أو مكانته، أو 

التشغيلية. كفاءته 

العمل مع البائعني/املوردين
األخالق  10- مستويات  أعىل  تنعكس  أن  بضامن  الربنامج  يلتزم 

يلتزم  أن  ُيتوقع  لذلك،  وتبعا  أنشطته،  جميع  يف  والسلوك 
األمم  ملوردي  السلوك  قواعد  مبدونة  البائعون/املوردون 
وحقوق  بالعمل،  املتعلقة  املعايري  تغطي  التي  املتحدة، 

األخالقي. والسلوك  والبيئة،  اإلنسان، 

االستدامة االجتامعية
كجزء  11- االجتامعية  االستدامة  مبادئ  مبراعاة  الربنامج  يلتزم 

ضمن  والعمليات  والتنفيذ  بالربمجة  الخاصة  عملياته  من 
بيئيا.  واملسؤولة  اجتامعيا  العادلة  املستدامة  التنمية  سياق 

البيئة  عىل  الربنامج  عمليات  آثار  مراعاة  ذلك  ويشمل 
الفوائد  تعزيز  إىل  تهدف  بغية وضع ضامنات  واملناخ 

ميكن  ال  التي  البيئية  األرضار  وتجنب  لألنشطة،  البيئية 
الربنامج  يخدمهم  من  عىل  السلبية  اآلثار  وتوقع  عكسها، 
االستخدام  وضامن  يخدمها،  التي  املحلية  املجتمعات  ويف 

املستدامة. وإدارتها  الطبيعية  للموارد  املستدام 

النهج العميل املنحى املؤثر يف امليدان
وستظل،  12- اإلنسانية،  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  تشكل 

املتفانني  الربنامج  ورشكاء  ألفراد  الرئيسية  الرتكيز  وجهة 
تضييق  أو  توسيع  الحركة يف  وتعترب رسعة  العامل.  حول 

حاسام  عنرصا  املتغرية  االحتياجات  لتلبية  العمليات  نطاق 
فإن عىل  الطوارئ،  تندلع حاالت  يف ذلك. وباملثل، وحينام 

ميكن  ما  بأرسع  بكفاءة  للتنفيذ  مستعدا  يكون  أن  الربنامج 
العامل. أنحاء  مختلف  يف  املنكوبة  املناطق  يف 

امليداين  13- وحضوره  للربنامج،  الرسيع  التنفيذ  ثقافة  وتعد 
األصول  من  عملياته جميعا  ونطاق  بلدا،   80 يف  العميق 

املتواصل  الرتكيز  عرب  وتعزيزها  عليها  الحفاظ  ينبغي  التي 
برامج حسنة  القطري من خالل  املستوى  األثر عىل  عىل 
طائفة  يف  للتطبيق  وصالحة  الجودة  ورفيعة  االستهداف 

الوطنية. األولويات  مع  يتامىش  ومبا  السياقات،  من  متنوعة 

املساءلة والشفافية
بغية  14- إدارة موارده  واملساءلة يف  بالشفافية  الربنامج  يلتزم 

ويؤمن  االسرتاتيجية.  ألهدافه  الفعال  التحقيق  ضامن 
املستندة  بالتدخالت  القيام  تتيح  التي  التعلم  بثقافة  الربنامج 

من  بالفعالية  متسمة  بطريقة  النتائج  لتسليم  البيِّنات  إىل 
فعالية  الطرق  بأشد  العاملية  للعمليات  ودعام  التكلفة.  حيث 

تتسم  إدارية خفيفة وكفؤة  تحتية  بنية  يدير  الربنامج  فإن 
مببادئ  ملتزم  واملساءلة. والربنامج  الشفافية  من  عاٍل  بقسط 

واملفيدة؛  واملوثوقة،  املستقلة،  التقييم  عمليات  ومامرسات 
اإلدارة  باالستقالل عن وظائف  فيه  التقييم  ويتمتع مكتب 

 62021-2016 الربنامج  التقييم يف  األخرى. وتحدد سياسة 
لتضمني  التغطية  وأعراف  واملعايري  االسرتاتيجي  االتجاه 
أنشطة  تعزيز  الربنامج، مبا يكفل  أرجاء  التقييم يف كل 

الربنامج  ويلتزم  البيِّنات.  إىل  املستندة  والربمجة  السياسة 
الداخلية،  والرقابة  السليمة،  املالية  باإلدارة  قويا  التزاما 

املعايري  تنفذ  املتحدة  واملحاسبة، وكان أول منظمة يف األمم 
عن  سنويا  بيانا  وتقدم  العام،  للقطاع  الدولية  املحاسبية 
واسعة من  ولديه طائفة  الداخلية،  الرقابة  فعالية  ضامن 
عملياته  كافة جوانب  تكفل خضوع  التي  الرقابة  أجهزة 

عن  فضال  املستقلة،  للمراجعة  امليدانية  وعملياته  املقر  يف 
أبدا مع أي مامرسات  الربنامج  التقييامت. وال ولن يتسامح 

التواطؤ يف عملياته.7 ويدرك  الفساد و/أو  للتدليس و/أو 
تلحقها هذه  أن  التي ميكن  السلبية  التأثريات  الربنامج 

وباتخاذ  مبنعها  ملتزم  وهو  وعملياته،  بأنشطته  املامرسات 
إجراءات صارمة حيثام ميكن أن تحدث.

انظر أيضا "اسرتاتيجية الرشاكة املؤسسية للربنامج )2014-2017("، الفقرات 26-21. 5
6 .WFP/EB.2/2015/4-A/Rev.1
7 .WFP/EB.A/2015/5-E/1
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امللحق الثالث

فئة 
جدية األثرالسبباملخاطراملخاطر

تدابري التخفيفاملخاطر

الوفاء مؤسسية العجز عن 
اإلنسانية بااللتزامات 

أن  الربنامج  تتطلب والية 
يضطلع بدور قيادي يف 

الطوارئ.  حاالت 

الربنامج عىل  تتأثر قدرة  قد 
الطلبات  بفعل  االستجابة 

إىل  واالفتقار  املتنافسة 
املوارد. ورمبا تعاين سمعة 

مستجيبة  كمنظمة  الربنامج 
الطوارئ. لحاالت 

االستجابة متوسطة آليات  استكامل 
الطوارئ،  لحاالت  املؤسسية 

قدرات  تنمية  قبيل  من 
موظفي  وقوائم  املوظفني، 

االستجابة يف حاالت 
القوائم،  الطوارئ، ووضع 
بالسلف. التمويل  وآليات 

التكيف مؤسسية أمام  تحديات 
البلدان  دعم  بهدف 

أهداف  لتحقيق 
من  املستدامة  التنمية 

خطة عام 2030

املسؤوليات  تتطلب 
من خطة  النابعة 

عام 2030 أن يدعم 
يف  الحكومات  الربنامج 

حاالت الطوارئ من 
املساعدة  تقديم  خالل 

وكذلك يف  اإلنسانية، 
حاالت االنتعاش أو 

الهيكيل،  الفقر  حاالت 
مبا يف ذلك من خالل 

لتعزيز  املخصص  الدعم 
القدرات يف هذا املضامر.

إىل  الربنامج  يفتقر  قد 
الرتكيز  املوارد ووجهة 

العمل كرشيك  من  للتمكن 
فعال يف توفري الدعم 

القدرات. لتعزيز 

إدماج وإنجاز إطار أثر متوسطة
وتنقيح  الربنامج.تحديث 
تحديث  الربنامج.  برنامج 
املتعلق  التوجيه  وتنقيح 

وبتعزيز  التقنية  باملساعدة 
البلدان.تدريب  قدرات 

الربامج.  موظفي 

الرشاكات. تعزيز 

البيِّنات مؤسسية كفاية  عدم 
األثر،  للربهنة عىل 

النظم  كفاية  وعدم 
لقياس  والقدرات 

عىل  النتائج  وتحليل 
الحصائل مستوى 

إىل  الربنامج  يفتقر 
واالستثامرات  اآلليات 

الستخالص  الالزمة 
مستوى  عىل  البيِّنات 

كام   الحصائل، 
متطلبات   يواجه 
متزايدة. مساءلة 

الرصد املؤسيس لدى  نظم 
قيامه  تيرس  الربنامج ال 
مستوى  عىل  بالتقدير 

الحصائل، وتحد من قدرة 
الربنامج عىل اإلدارة من 
إىل  استنادا  النتائج  أجل 
تحليل ما ينجح وما ال 

لذلك، قد ال  ينجح. ونتيجة 
الربنامج قادرا عىل  يكون 

تحقيقه  مدى  الربهنة عىل 
ألهداف خطة عام 2030 

الخاصة به – وقد ال يكون 
الربنامج  من الجيل أن 

نحو  النتائج عىل  يحقق 
والفعالية  بالكفاءة  يتسم 

التكاليف. حيث  من 

إرساء مناذج متويل مستدام متوسطة
والرصد  التقدير،  لعمليات 

والتقييم.

إدراج األدوار واملساءالت 
التقدير،  بعمليات  املتعلقة 

ضمن  والتقييم  والرصد، 
إدارة أداء املوظفني.

نظم الستخالص  إرساء 
عنها عىل  واإلبالغ  النتائج 

الحصائل. مستوى 
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فئة 
جدية األثرالسبباملخاطراملخاطر

تدابري التخفيفاملخاطر

الرشكاء برامجية افتقار 
القدرات إىل  املتعاونني 

متزايد عىل  تركيز  مثة 
التكامل،  وأوجه  الرشاكة 

يف حني أن مستوى 
الرشكاء  إتاحة وقدرة 
املتعاونني، مبا يف ذلك 
الحكوميون،  النظراء 

وتتطلب  محدود. 
خطة عام 2030 رشكاء 

مهارات  مبجموعات 
مع  تتناسب  مختلفة 

املتغرية. البيئة 

الربنامج  قد ال يكون 
النتائج  تحقيق  قادرا عىل 

املدرجة   االسرتاتيجية 
االسرتاتيجية  الخطة  يف 

.)2021-2017(

واالستعراض متوسطة التنفيذ 
الربنامج  لرشاكات  املتواصل 

املتطلبات  مراعاة  مع 
الجديدة. والفجوات 

مجموعات برامجية إىل  االفتقار 
املوظفني  مهارات 

ملبادرات خطة  الالزمة 
عام 2030.

خطة  التزامات  تتطلب 
عام 2030 مهارات 

املوظفني يف مجاالت 
اإلغاثة  عمليات  مثل 
من  والحد  اإلنسانية، 

والكوارث،  املناخ  مخاطر 
االجتامعية  والحامية 

األمان،  وشبكات 
والرشاكات،  والتغذية، 

مع  القدرات  وتقوية 
الوطنيني. الرشكاء 

قد يؤدي االفتقار إىل 
مهارات املوظفني إىل عدم 

مواصفات  بني  التناظر 
الالزمة من جهة  املوظفني 

 واملتاحة من جهة أخرى.
ورمبا تكون هياكل اإلدارة 

الربنامج عاجزة  والرقابة يف 
االلتزامات  مواكبة   عن 

 مام يؤدي إىل رداءة 
غري  واالستخدام  النتائج 

للموارد. الكايف 

لية الواضح عا التحديد 
املهارات  ملجموعات 

املستوى  عىل  املطلوبة 
املؤسيس، وربط ذلك 

القدرات. تنمية  بأدوات 

التعلم يف مجال  ورحلة 
الخربة  استنادا إىل  الربامج 
املوظفني  وتدريب  الحالية 

لالحتياجات  االستجابة  عىل 
الفرص  وتطوير  املتطورة. 

للموظفني  املتاحة 
تنفيذ  إطار  ربط  الوطنيني. 
بالتزامات  الوظيفي  املسار 

خطة عام 2030.

قية صعبةسيا متويلية  االحتياجات بيئة  تتزايد 
املنافسة عىل  وتشتد 

املوارد، مع وجود 
يتعني   استثامرات 

مواءمة مجموعات  فيها 
املوظفني   مهارات 

التزامات خطة   مع 
عام 2030.

الربنامج عن أن  قد يعجز 
يكون الرشيك املفضل يف 

خطة  لتحقيق  البلدان  دعم 
عام 2030.

لية الربنامج عا أثر  إطار  تنفيذ 
املايل. باإلطار  املتعلق 

املصلحة  ألصحاب  الربهنة 
الربنامج. أنشطة  آثار  عىل 

توجيه عالقات  إعادة 
للربنامج  املانحة  الجهات 
نحو  األموال  تعبئة  ونهج 

.2030 عام  متطلبات خطة 

تقييم املخاطر املتعلق بالخطة االسرتاتيجية )2021-2017(
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