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 تنفيذي موجز

 .(ستكمل فيما بعدي  )
 

 عام عرض -أوالا 

إلرسببباء إطار شبببامل للعمل العالمي من أجل تحقيق التنمية المسبببتدامة  2015زعماء العالم في سببببتمبر/أيلول  اجتمع  -1

يل عالمنا: "تحوعلى نحو متوازن ومتكامل. وترسم الوثيقة المعنونة  –االقتصادي، واالجتماعي، والبيئي  –بأبعادها الثالثة 

محوره الناس لتحقيق التنمية المسببببببتدامة والقضبببببباء على الفقر،  ا  إطار عمل عالمي "2030خطة التنمية المسببببببتدامة لعام 

 اتحدي القضبباء على الجوع الذي أعلنا األمين العام، كما تعكسببعلى  2030وتشببتمل خطة عام  والجوع، وانعدام المسبباواة.

ألمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "القضاء على الجوع وتوفير ا 2في الهدف 

الجهود اإلنسببانية ضببمن سببياق أعرد للتقدم والتنمية البشببريين، مع التزام  2030الزراعة المسببتدامة". وتضببع خطة عام 

 قوي بعدم السماح بتخلف أحد عن الركب.

، وإطارها الزمني الممتد بنطاقها الطموح، وتعقيد التحديات التي تسببببببعى إلى التغلب عليها 2030وتتسببببببم خطة عام   -2

لخمسبببببة عشبببببر عاما  لتحقيق نتائج مسبببببتدامة تكفل تحويل العالم. وتدعو الحاجة إلى العمل اهن: إذ تتطلب األهداف تدابير 

لة للقضاء على الفقر والجوع بحلول عام   . ويتسم انخراط أصحاب المصلحة المتعددين بأهمية حاسمة.2030معجَّ

قبل  خطتا االسبببببتراتيجية الجديدة للبرنامجيقدم  (1)،2030المي للعمل الذي أطلقتا خطة عام النداء العواسبببببتجابة إلى   -3

وتحديد مسببار إسببهاما في الجهود القطرية الرامية إلى القضبباء على  للبرنامجاالتجاه االسببتراتيجي  لتعديلعام من موعدها 

أهداف التنمية المسببتدامة  علىبدء االنخراط في العمل  من الدروس المسببتفادةومن شببأن  الجوع وتحقيق التنمية المسببتدامة.

لتقدم ا زيادةتولد المزيد من التوجيهات بشببببببأن الطريقة التي يمكن بها أن يؤدي العمل الجماعي والمتسببببببق إلى وتنفيذها أن 

ستعراد الخطة االستراتيجية وتعديلها في عام  سيجري ا ضات ،2021المحرز. وبالتالي،  ضطلع باالستعرا الالحقة  وسي 

ياسببات السببتعراد الشببامل للسببقرارات او للبرنامجالدورة التخطيطية االسببتراتيجية  كل أربع سببنوات لتحقيق االتسبباق بين

 .الذي يجري كل أربع سنوات

إيصبببببال دعم على الخطة  وسبببببتعمل. 2030طوال فترة تنفيذ خطة البرنامج وسبببببتوجا الخطة االسبببببتراتيجية الحالية   -4

سكانية األشد فقرا  وحرمانا  من األمن الغذائي،  البرنامج شرائح ال ساعية إلى إنهاء الجوع في صفوف ال إلى جهود البلدان ال

من أجل التنمية المسببتدامة، والتي سببيتم دعمها من خالل تعزيز جهود  متجددةفي شببراكة عالمية  البرنامجوت رشببد مشبباركة 

 أشد احتياجا ، مع ضمان عدم السماح بتخلف أحد عن الركب. ملتزم بالوصول إلى َمن هم البرنامجالدعوة. و

                                                      
 .73(، الفقرة 2015يونيو/حزيران  15) E/2015/L.16وثيقة المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة  )1(
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 العالمي السياق -ثانياا 

 (2015)سبتمبر/أيلول  2030خطة عام 

. وحددت هذه الدول أهدافا ، وصل 2030الدول األعضاء بقيادة وتحريك االندفاعة العالمية لتحقيق خطة عام  تضطلع  -5

هدفا ، وغايات متكاملة وغير قابلة للتجزئة ذات طابع عالمي وتطبيق شببامل. وتدرك الدول األعضبباء ترابط  17عددها إلى 

المسببتدامة ضببمن كل بلد وعبر جميع البلدان. وسببتتولى كل حكومة رسببم األبعاد االجتماعية، واالقتصببادية، والبيئية للتنمية 

غاياتها الوطنية الخاصببة، مسببترشببدة بطموحات المسببتوي العالمي ومراعية في الوقل ذاتا للظروف الوطنية. وتدعو خطة 

، المتمثل في "تعزيز وسائل 17ويستند هدف التنمية المستدامة  (2)العمل الجماعي لمساندة الجهود القطرية.إلى  2030عام 

 المستدامة"، إلى خطة عمل أديس أبابا ويقر بأن األمر يتطلب ابتداع التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية

ل في تحقيق التنمية المستدامة في كوسائل جديدة للعمل معا  والنهود بالن هج القائمة على الشراكات من أجل مساندة البلدان 

  أبعادها.

تقر بأن بعض البلدان والناس أشبد ضبعفا  من غيرهم،  2030أن خطة عام  للبرنامجومما يتسبم بأهمية خاصبة بالنسببة   -6

وأنهم يواجهون تحديات أعظم في السببعي لتحقيق التنمية المسببتدامة، وأنهم بحاجة إلى عناية خاصببة كي ال يتخلف أحد عن 

تا بنا"عدم السببماح بتخلف أحد عن الركب" في الكفاح ضببد الجوع الوصببول إلى الجميع، نسبباء ورجاال  و ويعني (3)كب.الر

، مع العناية بشببببكل خال بالناس الذين يعيشببببون في فقر مدقع، والذين يواجهون التمييز، والالجئين، والمشببببردين وأوالدا

الكوارث األخري. والكوارث المتعلقة بالمناخ وداخليا ، وضببببببحايا األزمات اإلنسبببببببانية المعقدة والممتدة، والعنف البال ، 

الضروري أن تبذل طائفة واسعة من الجهات الفاعلة جهودا  دؤوبة على وصول إلى َمن هم أشد احتياجا  فإن من لوضمانا  ل

 امتداد أوساط التنمية، والشؤون اإلنسانية، والسالم، واألمن.

 المؤتمرات واالتفاقات الدولية االتجاهات العالمية و

من التقزم،  الخامسةمليون طفل تحل سن  159كما يعاني مليون إنسان حول العالم من نقص التغذية.  800يعاني نحو   -7

ويشببببببكل األطفال أكثر من نصببببببف الالجئين في العالمت وتزيد معدالت الهزال والتقزم بين  (4).من الهزالمليون طفل  50و

يد تز: ألزمات اإلنسببانيةباالنسبباء والفتيات بشببكل غير متناسببب تتأثر و (5)األطفال أثناء الكوارث وفي السببنوات التالية لها.

قائم على نوع الجنس. ل فضببببببال  عن خطر التعرد هنوفياتو هنمعدالت اعتالل ناة من نقص لعنف ال ويزيد احتمال المعا

كثر ألان أولئك الذين يعيشون في البلدان النامية التغذية بين األشخال في الدول المتأثرة بالنزاعات بمقدار ثالثة أضعاف ع

صبببابين المطفال والالجئين والمشبببردين داخليا، واألشبببخال الفئات الضبببعيفة مثل النسببباء واألتعاني وكثيرا  ما اسبببتقرارا. 

ي ف منهمكثير يعيش لى الحماية االجتماعية، وعصبببببول حال من محدودية إمكانية إعاقة وأفيروس نقص المناعة البشبببببرية ب

ر النسبباء والفتيات أكث أن انيعنيتمكين المرأة عدم عدم المسبباواة بين الجنسببين وكما أن سببتقرار. حاالت من النزاع وعدم اال

                                                      
، على النحو 17تشّكل الغايات المتعلقة بوسائل التنفيذ المبينة ضمن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة وضمن الهدف على ما يلي: " 2030من خطة  61تنص الفقرة  )2(

ذلها ساواة في جهود التنفيذ التي سنبالمذكور أعاله، عنصرا أساسيا إلنجاز خطتنا، بل وتتساوي من حيث أهميتها مع األهداف والغايات األخري. وسنمنحها األولوية على قدم الم

 المقطوعة". وضمن إطار المؤشرات العالمية لرصد األشواط

البلدان ضعفا  ... اهتماما خاصا، شأنها في ذلك شأن البلدان التي تشهد حاالت نزاع والتي تمر بمرحلة ما بعد النزاع. وهناك "تستحق أشد  22و 21، الفقرتان 2030خطة  )3(

قانون الدولي، إلزالة وقد عقدنا العزم على اتخاذ مزيد من التدابير واإلجراءات الفعالة، وفقا لل" 23أيضا  تحديات خطيرة داخل العديد من البلدان المتوسطة الدخل". الفقرة 

 ضررة من اإلرهاب".العقبات والمعوقات ولتعزيز الدعم وتلبية االحتياجات الخاصة لمن يعيشون في مناطق متضررة من حاالت طوارئ إنسانية معقدة وفي مناطق مت

والمتاح في . المستويات واالتجاهات - سوء تغذية الطفلل ت المشتركةالتقديرا. 2015 .مجموعة البنك الدولي –منظمة الصحة العالمية  –منظمة األمم المتحدة للطفولة  (4)

http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2014/en/. 
(5)Destruction, Disinvestment, and Death: Economic and Human Losses Following Environmental Hughes, J. 2013. -Hsiang, S. and Anttila

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. 

http://www.who.int/nutgrowthdb/estimates2014/en/
https://gspp.berkeley.edu/research/working-paper-series/destruction-disinvestment-and-death-economic-and-human-losses-following-env
https://gspp.berkeley.edu/research/working-paper-series/destruction-disinvestment-and-death-economic-and-human-losses-following-env
http://ssrn.com/abstract=2220501
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فإن ، البلدان منفي العديد والتقدم في جميع مجاالت التنمية المسبببببتدامة.  ويؤديان إلى إعاقةفي الحاالت اإلنسبببببانية  حرمانا

  .ا وريفيا أيضاحضريا متزايد تحدي بشكلالجوع أصبح ، ويتزايدعدم المساواة مستمر أو 

ة عدد زياد إلىبالنزاعات والصببببببحة  واألزمات المتعلقة المناختغير ي االتجاهات الحالية فومن المحتمل أن تؤدي   -8

لطبيعية، ا األخطارتغير المناخ يهدد تعطل النظم الغذائية عن طريق زيادة تواتر وشدة فجوع. األشخال الذين يعيشون في 

ستمرار كم. التي تعاني من انعدام األمن الغذائي أثر غير متناسب على األسر الضعيفةبما لذلك من  شار ا أن ا نزاعات الانت

 .االحتياجات اإلنسانيةزيادة يؤدي إلى زيادة النزوح و وتجزؤها

قر القضاء على الف ولن يتم .بأن الحاجة تدعو إلى تدابير متزامنة على امتداد القطاعات المختلفة 2030عام  خطةتقر و  -9

وتكتسببببببي هذه المعالجة أهمية بالغة حيثما يوجد الجوع، والجوع إلى األبد إال إذا عولجل أسبببببببابهما الجذرية المترابطة. 

إلى إعطاء األولوية ألولئك الذين يعيشببببببون في حاالت النزاعات والكوارث والمخاطر  2030خطة دعوة  وتتماشببببببى مع

شتمل على 2030والضعف. ودعما  لخطة  الوثائق الختامية لمؤتمرات ، فإن األنشطة التي تهدف إلى القضاء على الجوع ت

  قمم األمم المتحدة الهامة، على النحو المعرود في الفقرات التالية.و

 لمؤتمرات واالتفاقات الرئيسية وأهميتها في القضاء على الجوع:ملخص لوفيما يلي   -10

 من  في المببائببة 80يعيش أكثر من : (2015العببالمي المعني بببالحببد من أخطببار الكوارث )مببارس/آذار  المؤتمر

المحرومين من األمن الغذائي على المسببببببتوي العالمي في بلدان معرضبببببببة للمخاطر الطبيعية ومعانية من تدهور 

وتؤثر الكوارث على كل أبعاد األمن الغذائي: فبدون الحماية من أخطار الكوارث  (6)األراضبببببي والنظم اإليكولوجية.

إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث لى الصمود. ويسهم فإن الناس األشد ضعفا  يعجزون عن البدء ببناء قدرتهم ع

سببيما من خالل ندائا الداعي إلى االسببتثمار في الحد  والحد من الجوع وال 2030في خطة عام  2030-2015للفترة 

من مخاطر الكوارث المتالك القدرة على الصببببببمود، بما في ذلك من خالل نظم الحماية االجتماعية، وتعزيز التأهب 

 ارث لضمان االستجابة الفعالة ومن أجل "إعادة البناء على نحو أفضل".للكو

 عبر الهدف  2030خطة عمل أديس أبابا في خطة عام  أ دمجل :(2015)يوليو/تموز  المؤتمر الدولي لتمويل التنمية

الواسع المتجلي في خطة عمل أديس أبابا، فما تزال هناك مسائل مهمة  التقدمورغم  .المستدامةمن أهداف التنمية  17

الفاعلة اإلنسببببانية واإلنمائية غير كافية لتلبية  للجهاتمعلقة. وعلى سبببببيل المثال فإن األدوات والموارد المتاحة حاليا  

ف المجتمع الدولي المزيد االحتياجات طويلة األمد للمجموعات السكانية المعرضة لألزمات. وثمة حاجة إلى أن يوظ

من االستثمارات في اإلنعاش من الكوارث والنزاعات، وفي تمويل جهود الحد من المخاطر. وغالبا  ما يكون التمويل 

 قللي ممافي السببياقات الهشببة والغارقة في النزاعات غير كاف،  للحماية االجتماعية واالسببتجابة اإلنسببانية، وخاصببة

 (7)ركة الكامنة وراء الضعف والمخاطر.من فرل التصدي للقوي المح

                                                      
)6( DAT. 2014. International -atural Hazard Composite Indicator; EMIndex for Risk Management (INFORM). 2014. INFORM N

Disaster Database (online); International Food Policy Research Institute (IFPRI), Weltungerhilfe (WHH) and Concern Worldwide. 

2014. 2014 Global Hunger Index data; World Bank. 2014. Population figures (online); GLASOD. 1990. Global assessment of soil 

degradation (GLASOD) assessment of human-induced soil degradation; 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). 

)7( Financing for Development: Addressing  HABITAT, UNICEF, UNDP, WHO and IOM. 2015.-WFP, OCHA, IFRC, UNHCR, UN

the Humanitarian-Development Divide. 

file:///C:/Users/jan.vandervelde/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/jan.vandervelde/AppData/jan.vandervelde/paolo.grillo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/jan.vandervelde/AppData/Jan/Downloads/Financing%20for%20Development--Addressing%20the%20Humanitarian%20â�
file:///C:/Users/jan.vandervelde/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/jan.vandervelde/AppData/jan.vandervelde/paolo.grillo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/jan.vandervelde/AppData/Jan/Downloads/Financing%20for%20Development--Addressing%20the%20Humanitarian%20â�
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  يخلِّف التغير  (:2015اتفاق باريس المتعلق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشببأن تغير المناخ )ديسببمبر/كانون األول

أن يزيد من مخاطر الجوع وسببببببوء التغذية  ويمكن (8)المناخي أثرا  سببببببلبيا  هائال  على المحرومين من األمن الغذائي.

 (10)الكوارث، مومن شبببأن تغير المناخ أن يعمق الضبببعف أما (9).2050في المائة بحلول عام  20تصبببل إلى  بنسببببة

لتغير وبفعل هذا اوخاصببة في البيئات التي تعاني من ندرة الموارد وينتشببر فيها انعدام األمن الغذائي وسببوء التغذية. 

. وتتطلب هشاشة الناس ونظم اإلنتاج الغذائي إزاء تغير والشدةتتزايد الفيضانات وموجات الجفاف من حيث الوتيرة 

المناخ جهودا  أوسببببببع وتعزيزا  للقدرات في ميادين نظم اإلنذار المبكرت والتأهب للطوارئت وتقييم المخاطر وإدارتها 

 ،إزاء مخاطر الكوارثت وبناء القدرة على الصبببمود لدي المجتمعات المحلية، وسببببل العيش والتأمينبشبببكل شببباملت 

والنظم اإليكولوجية. وتندرج شبكات األمن وأنظمة الحماية االجتماعية في عداد الخيارات المثلى لتمكين الناس األشد 

 حرمانا  بحيث يبدأون بالتكيف مع التغير المناخي وبناء القدرة على الصمود.

  المناخية، والنزاعات داخل الدولتشبببير االتجاهات في الكوارث  (:2016القمة العالمية للعمل اإلنسببباني )مايو/أيار ،

والنزوح إلى أن العالم سببببببيواجا عددا  متزايدا  من األزمات المعقدة والممتدة خالل العقود المقبلة. على أن الموارد 

ي ف واألموال المتوافرة حاليا  لنظام العمل اإلنسبباني لم تعد كافية لتلبية احتياجات المجموعات السببكانية األشببد حرمانا

مدةهذه ا يد وال يدة التعق لة في في الوقل نفسبببببببا، . وألزمات المتزا عام فاعلة ال يد في الجهات ال يطرح التنوع المتزا

السياقات اإلنسانية، والقدرات المحلية المعززة، والفتوح التكنولوجية إمكانيات وتحديات جديدة فيما يتعلق باالستجابة 

في  محوري موقعفي الحماية  وضببببببعالتأكيد على أهمية  ،لقمةل تحضببببببيريةفي المشبببببباورات التم،  قدوية. اإلنسببببببان

للعمل  ةميالقمة العال نتائج صدوربعد ]ي ستكمل  .تعزيز المساءلة أمام السكان المتضررين االستجابة اإلنسانية وعلى

 .[اإلنساني

 المعني باإلسبببكان والتنمية الحضبببرية المسبببتدامة )الموئل الثالث( )أكتوبر/تشبببرين األول  الثالث مؤتمر األمم المتحدة

وسوء التغذية في صفوف فقراء المناطق الحضرية يشكالن تحديا  أمام تنفيذ خطة عام  الجوعثمة إقرار بأن  (:2016

وتنفق األسبببر الحضبببرية المعدمة  . ويؤدي التمدين السبببريع إلى زيادة مطردة في أعداد سبببكان األحياء الفقيرةت2030

جانبا  كبيرا  من دخلها على األغذية، مما يجعلها ضببببعيفة للغاية إزاء الصببببدمات السببببعرية المفاجئة أو االختناقات في 

وسببيكون تحسببين إمكانية  اإلمداداتت وتتسبببب النزاعات في نزوح أعداد متزايدة من السببكان إلى المناطق الحضببرية.

األسبباسببية، بما في ذلك شبببكات األمان وخدمات التغذية مسببألة بالغة األهمية للحد من الجوع الحصببول على الخدمات 

 .]ي ستكمل بعد صدور نتائج الموئل الثالث[ في المناطق الحضرية.

، وهذه الخطة االسبببتراتيجية، أيضبببا  مع القرارات األخري ذات الصبببلة للجمعية العامة لألمم 2030وتتسبببق خطة عام   -11

 نامجالبرالزراعية واألمن الغذائي والتغذية الذي ي سبببببهم فيا  وتدعمها، بما في ذلك القرار السبببببنوي بشبببببأن التنميةالمتحدة 

قدم  2015بنشبباط جنبا  إلى جنب مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والصببندوق الدولي للتنمية الزراعية. وفي عام 

ا  في العمل غير المنجز في القضببباء على الجوع وسبببوء التغذية، وهو ما توصبببيات بشبببأن كيفية المضبببي قدم (11)هذا القرار

يعتبر أمرا  أسبببباسببببيا  لبرنامج التحول للتنمية المسببببتدامة. وعلى وجا الخصببببول فإن القرار يسببببلِّم بأهمية األطر التكميلية 

، 2063د األفريقي لعام الداعمة في الكفاح ضببببببد الجوع وسببببببوء التغذية، بما في ذلك، وعلى سبببببببيل المثال، خطة االتحا

                                                      
)8( Washington, DC.Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. World Bank. 2015.  

)9( Contribution of Working . Climate Change 2014: Synthesis ReportIntergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2014. 

Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva. 

 ( تقرير التقييم الخامس )على اإلنترنل(.2013الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. ) (10)

)11( A/RES/70/223. 
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ي والمؤتمر الدولاالتفاق العالمي للتغذية والنمو، وتوصبببببيات لجنة األمن الغذائي العالمي، وتحدي القضببببباء على الجوع، و

 التغذية. الثاني بشأن التغذية وعقد األمم المتحدة المتوقع للعمل من أجل

 (2017-2014ج )ية للبرنامالدروس المستفادة من استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيج

 لبرنامجلفقد أجري اسببتعراد منتصببف المدة للخطة االسببتراتيجية  للبرنامجبغية تنوير الخطة االسببتراتيجية الجديدة   -12

 . وكانل االستنتاجات والتوصيات الرئيسية لهذا االستعراد على النحو التالي:2015في عام  (2017-2014)

  وواليتا مع الغايات المؤسببببببسببببببية وخطط السببببببياسببببببات العالمية. وينبغي أن توفر الخطة  البرنامجتتداخل رسببببببالة

، باسببتخدام التحول نحو أهداف التنمية المسببتدامة البرنامجاالسببتراتيجية الجديدة إطارا  مفاهيميا  متينا  وأن تركز عمل 

 كفرصة للقيام بذلكت

 نبغي تدعيما، وذلك باسبببتخدام الخطط االسبببتراتيجية القطرية في حقق االنتقال إلى المسببباعدة الغذائية نتائج إيجابية وي

 على الصعيد القطري. للبرنامجتوضيح الميزة النسبية 

  المعتمدة في  البرنامجمهمة ينبغي أن يوفر اسببببببتعراد اإلطار المالي نموذجا  تمويليا  متوائما  على نحو أنسببببببب مع

الخطط االسبببتراتيجية القطرية بإرسببباء صبببالت أقوي بين األهداف المالية  األجلين القصبببير والطويل، ومن ثم تعزيز

 واألهداف التشغيلية في األجلين القصير والطويل.

  من خدمات حاسبببمة إلى المجتمع  البرنامجعلى نحو أفضبببل ما يقدما  للبرنامجينبغي أن تعكس الخطة االسبببتراتيجية

جموعتي اللوجسببببتيات واالتصبببباالت في حاالت الطوارئ، وكمدير اإلنسبببباني األوسببببع باعتباره الوكالة الرائدة في م

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

  وفي ضبببوء العدد غير المسببببوق من حاالت الطوارئ فإنا يتعين الحفاظ على االمتياز األسببباسبببي للبرنامج في مجال

 االستجابة للطوارئ واالستعداد لها وتعزيزه حسب االقتضاء.

  أن يواصبببل التفكير في آثار تغييرات نموذج العمل على هيكلا ووظيفتا، مثل التحويالت القائمة على  للبرنامجينبغي

 النقد والمشتريات المحلية.

  كثر اس النتائج، بما ييسر إعداد تقارير أمن خالل تحسين قي ذلكأن يواصل بناء قاعدة األدلة، بما في  للبرنامجينبغي

 متانة وحسما  بشأن األداء المؤسسي.

 نتائج التقييم

. 2015و 2014خالل عامي  البرنامجتستند هذه الخطة االستراتيجية إلى عمليات التقييم التي قام بها مكتب التقييم في   -13

تنتببباجببباتوترد أهم   التقرير التجميعي لتقييمبببات ، و2015و 2014في تقريري التقييم السبببببببنوي لعبببامي  االسببببببب

 .2015-2014العمليات 

 تشمل نتائج التقييم الرئيسية ما يلي:و  -14

  من المعونة الغذائية إلى المسببببباعدة الغذائية مفيدا  جدا  لحلول الجوع المسبببببتدامة،  للبرنامجيعتبر التحول المتواصبببببل

  .2030وقع جيد للقيام بالتحوالت التي تدعو إليها خطة عام في م البرنامجويضع 
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  سببيما الكوارث المفاجئة الواسببعة النطاق. على  في ميدان االسببتجابة للطوارئ، وال البرنامجتؤكد التقييمات نقاط قوة

الممتدة قد أدي إلى صببرف االنتباه عن حاالت الطوارئ األخري  3أن إدارة حاالت الطوارئ المتعددة من المسببتوي 

 والمزمنة وذات المستوي األدنى.

  أن يقدم مسبببباهمات مهمة في السببببياقات الدينامية للبلدان المتوسببببطة الدخل، حيث يؤدي التفاوت في  البرنامجبمقدور

ة تعزيز تركيزه على أنشط البرنامجالفرل إلى هشاشة األوضاع في غالب األحيان. على أن القيام بذلك يتطلب من 

باسبببتخدام ن هج أشبببد انتظاما  إزاء تنمية القدرات الوطنية في  والنظم الوطنية، والعمل في شبببراكات تمتين السبببياسبببات

 الميادين التي يتمتع فيها بخبرة مثبتة.

  انية يق المجموعات اإلنسببببببوتمويلا لدوره القيادي في تنسبببببب البرنامجتخلص التقييمات إلى أن هناك تغايرا  في التزام

 .األساسية

 ات عن صببببببورة مختلطة بشببببببأن التعاون بين وكاالت األمم المتحدة ومع المنظمات الشببببببريكة غير تكشببببببف التقييم

من أن يجني الفوائد الكاملة من هذه الطائفة المتنوعة الواسببعة  البرنامجالحكومية. وسببتمكِّن القيادة وتحديد األولويات 

فيما  امجالبرنأن هذه التقييمات ت سلط الضوء أيضا  على الحاجة إلى تعزيز االتساق على امتداد  كمالعالقات الشراكة. 

 يتعلق بالمواءمة مع النظم الوطنية.

  غير كافية لقياس وتحليل النتائج على مسبببتوي الحصبببائل. وتؤدي  البرنامجما تزال نظم وقدرات الرصبببد الحالية في

سلة النتائج غير الواضحةالبرنامجاءة التحديات المتعلقة بتقرير مدي كف سل سبية، المترافقة مع   ، وفعاليتا، وميزتا الن

على إدارة النتائج اسببتنادا  إلى تحليل التدابير الناجحة وغير  البرنامجفي تصببميمات المشببروعات، إلى الحد من قدرة 

 الناجحة.

 الخارجية اتوالتقييم اتاالستعراض

فإن أداءه قد خضبببع لتقييمات خارجية، بما في  البرنامجلتقييم الداخلية التي أجراها إلى جانب عمليات االسبببتعراد وا  -15

. وكانل هذه التقييمات والتقديرات إيجابية عموما  حيث 2013عام  شببببكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف ذلك تقييم 

يتمتع بموقع جيد لتقديم المسبببباعدة في حاالت الطوارئ وبميزة نسبببببية قوية في السببببياقات اإلنسببببانية  البرنامج"الحظل أن 

ي إزاء التأهب للطوارئ واالستجابة لها ف للبرنامجبسبب العديد من نقاط القوة الملحوظة وهي: االستثمار والتركيز القويان 

تخدامها في تنوير البرمجة، واإلجراءات األمنية المتينة لحماية مختلف أرجاء المنظمة، ومصداقية تقييمات االحتياجات واس

الموظفين، وممارسببببات الشببببراء الفعالة، واالسببببتراتيجيات القوية إلدارة المخاطر، واالسببببتجابة حسببببنة التوقيل لألحداث 

شبببببتركة بين والكوارث، واإلجراءات المنسبببببقة مع الشبببببركاء المبرمسجين، والمسببببباهمة النشبببببطة في الخطط والنداءات الم

على العمل في بيئات عسبببيرة ومتقلبة في غالب األحيان، مثل األقاليم  البرنامجكما تشبببير التقارير إلى قدرة  (12).الوكاالت"

التي تمزقها النزاعات أو الحروب، والبلدان المعانية من الصبدمات المناخية المتكررة، حيث يصبعب تسبليم األغذية والبنود 

درجات عالية باسببتمرار  البرنامجكما تلقى  (13)أن تتقلب االحتياجات بصببورة واسببعة وسببريعة. غير الغذائية وحيث يمكن

ي المرتبة األولى ف البرنامج المبادرة الدولية للشفافية في المعونة في ميدان المساءلة المالية. وعلى سبيل المثال فقد صنفل 

منظمة دولية تعمل في مجال المعونة  381يفا  نافذا  يغطي من حيث الشببببببفافية المالية، علما  بأن هذه المبادة تصببببببدر تصببببببن

 )14(والتنمية.

                                                      
)12( , p. 12.WFP 2013 Report, Vol. 1. MOPAN. 2013 

)13( .. LondonMultilateral Aid Review 2015DFID. 2016.  

 في أعلى الجدول.‘ coreS’واضغط مرتين على كلمة  الصفحةلالطالع على تصنيف المبادرة الدولية للشفافية في المعونة، توجا إلى الجدول في هذه  )14(

http://www.mopanonline.org/Assessments/WFP2013/MOPAN_2013-_WFP_Vol._I.pdf
http://dashboard.iatistandard.org/transparencyindicator.html
http://dashboard.iatistandard.org/transparencyindicator.html
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المعرود في القسببم "ثالثا " إلى النتائج الداخلية السببتعراد منتصببف المدة،  للبرنامج ةالمفاهيميالنتائج ويسببتند إطار   -16

ية تقييم الخطة االسببببببتراتيجية ) قابل قدير  يات التقييم لعامي (2014-2017وت . كما يراعي اإلطار 2015و 2014، وعمل

 .االستعراد الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنواتالتقييمات واالستعراضات الخارجية البارزة، وتوصيات 

 2030 عام خطة لدعم البرنامج تموضع -ثالثاا 

 رؤية البرنامج وغاياته

الساعية إلى إرساء عالم متحرر من الجوع في سياق  2030بشكل كامل الرؤية المحددة في خطة عام  البرنامجيتبنى   -17

وهذه الرؤية عالمية وشبباملة، وتعكس االلتزام بعدم السببماح بتخلف أحد عن الركب.  تنمية مسببتدامة منصببفة ومسببؤولة بيئيا.

كل أهداف التنمية المسبببببتدامة السببببببعة عشبببببر مترابطة، فإن  ذاتا وواليتا، وإدراكا  منا بأن البرنامجواسبببببتنادا  إلى تاري  

الداعي إلى القضبباء على الجوع، والهدف  2يمنح األولوية لهدفين اثنين من أهداف التنمية المسببتدامة هما: الهدف  البرنامج

 تا في بلوغ األهداف، مع المساهمة في الوقل ذاالمتعلق بإرساء الشراكات من أجل دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 17

 األخري للتنمية المستدامة رهنا  بالسياقات القطرية واألولويات الوطنية. 

لة   -18 هذا التركيز رسبببببببا مة لألمم المتحدة رقم  البرنامجويعكس  عا عام  1741المحددة في قرار الجمعية ال الصبببببببادر 

وكذلك نقاط قوتا، وقدراتا، وإمكانياتا على نحو ما هو مثبل في برنامج عملا  ،وبيانات الرسبببببببالة الالحقة (15)1961

شغيلية، والخدمات والقدرات المشتركة.  سانية اإلستجابة تكون االسوف ووالطلب على خدماتا التقنية والت المنفذة عالة وفالن

ونظرا فريدة في هذا المجال.  قوة وقدراتنقاط  البرنامج. ولدي 2030 خطةفي تحقيق  ةفي الوقل المناسبببببببب حاسببببببم

 التركيز بشبببكل خال أن تواصبببلالمنظمة على  سبببيتعين، واألوبئة، نزاعاتالمرتبطة بالمناخ، وال األخطارالتجاهات في ل

سانية، و. اعلى هذا الجزء من واليته ستجابة لألزمات اإلن شطةسترشد ت  سوف ا سانية ب البرنامج أن  ثلة فيالمتمالمبادئ اإلن

اعلة ه وجميع الجهات الفؤشبببركاأن يحترم على  البرنامج وسبببيعتمدوعدم التحيز واالسبببتقالل التشبببغيلي، والحياد اإلنسبببانية 

وكذلك تنمية وعي الموظفين  وسببببتكون الشببببراكات االسببببتراتيجية واالتصبببباالت والدعوة .لعملا اإلنسبببباني الطابعاألخري 

المدرج أدناه إطار  1شكل . ويعرد الالخطة االستراتيجية رؤية المتضمن فيضرورية لتحقيق برنامج التحول  وقدراتهم

 نتائج الخطة االستراتيجية.

                                                      
)15( A/RES/1714 (XVI). 
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 (2021-2017) : إطار نتائج الخطة االستراتيجية للبرنامج1 الشكل

 

 

 : دعم البلدان للقضاء على الجوع1الغاية االستراتيجية 

"القضبباء على الجوع وتوفير األمن الغذائي المتمثل في  2مع هدف التنمية المسببتدامة  1تتماشببى الغاية االسببتراتيجية   -19

نات متعددة، وأن  المسببببتدامة". والتغذية المحسببببنة وتعزيز الزراعة ويعكس هذا الهدف حقيقة أن للقضبببباء على الجوع مكوِّ

ويسببببتخدم الهدف المذكور اللغة اليومية المتداولة عوضببببا  عن التعاريف  تحقيق هذا الهدف يشببببكل تحديا  متعدد القطاعات.

 (16):1996حسب التعريف الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي لألغذية لعام  ياألبعاد األربعة لـألمن الغذائ التقنية، ويغطي

 (1-2على الغذاء في كل األوقات )الغاية  الحصول – إنهاء الجوع. 

  إنهاء سببوء م لدعوالتدابير التكميلية والنظم الغذائية المناسبببة االسببتهالك الغذائي  استتتخدام – المحسببنةتحقيق التغذية

 .(2-2التغذية )الغاية 

 (4-2النظم الغذائية )الغاية  استقرار(، و3-2الغذاء )الغاية  إتاحة – تحقيق األمن الغذائي. 

 (5-2( والمدخالت )الغاية 4-2النظم الغذائية )الغاية  استقرار – ترويج الزراعة المستدامة. 

                                                      
 روما. .إعالن روما بشأن األمن الغذائي العالمي. 1996مؤتمر القمة العالمي لألغذية.  )16(

http://www.fao.org/docrep/003/w3613a/w3613a00.htm
http://www.fao.org/docrep/003/w3613a/w3613a00.htm
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نات األربعة لهدف التنمية المسبببببتدامة   -20 قياس للتقدم المحرز على  تعريفا  للقضببببباء على الجوع وعالمات 2وتوفر المكوِّ

ألولى، في بع اعلى العناصر الثالثة األولى لهذا الهدف والغايات األر للبرنامجطريق تحقيقا. وسينصب التركيز األساسي 

حين أن للجهات الفاعلة األخري واليات وقدرات على ترويج التنمية المسببببببتدامة وتعزيز التنوع الجيني للبذور، والنباتات، 

 والحيوانات.

فليس بمقدور وكالة أو كيان منفردين أن يمتلك  البرنامجهو ضببببمن جوهر والية  2ورغم أن هدف التنمية المسببببتدامة   -21

تنمية المسببببتدامة، وسببببتدعو الحاجة إلى إرسبببباء الشببببراكات لتحقيق التقدم. وتعتبر الشببببراكات التي تتجاوز أيا  من أهداف ال

القطاعات ومجاالت الخبرات وتمتد عبرها أمرا  أسبباسببيا  ضببمن البلدان وفي صببفوف شببركائها في أهداف التنمية المسببتدامة 

مع  أيضببا  ببناء تحالفات البرنامج. وسببيقوم نمية الزراعيةاليونيسببف ومنظمة األغذية والزراعة والصببندوق الدولي للت مثل

 .2الشركاء الذين سيقدمون الدعم في مجال الدعوة والسياسات والفهم األعمق لهدف التنمية المستدامة 

ة في الدفع قدما  نحو بلوغ العديد من أهداف التنمية المستدام 2ويسهم التقدم على طريق تحقيق هدف التنمية المستدامة   -22

 األخري، كما أنا يتأثر بالتقدم المحرز بشأن تلك األهداف وباالستثمار فيها.

 الروابط الشاملة

  سببببتؤثر بشببببأن تحقيببببق المسبببباواة بببببين الجنسببببين وتمكببببين النسبببباء والفتيببببات 5هببببدف التنميببببة المسببببتدامة :

المسببباواة ببببين الجنسبببين وتمكبببين المبببرأة فبببي كبببل جوانبببب التنميبببة ورفببباه اإلنسبببان. ويتمتبببع دور النسببباء فبببي 

إنهبببباء الجببببوع بتوثيببببق حسببببن: إذ تتببببولى النسبببباء تغذيببببة أسببببرهن، وإنتبببباج األغذيببببة وتسببببويقها، ولهببببن أدوار 

بلببدان تببؤدي األعببراف الثقافيببة أساسببية فببي إنهبباء حلقببة الجببوع فيمببا بببين األجيببال. علببى أنببا فببي العديببد مببن ال

والتوزيبببع الجبببائر لبببألدوار، والمبببوارد، والسبببلطة إلبببى معانببباة النسببباء والفتيبببات بشبببدة مبببن آثبببار الكبببوارث 

والتغيبببببر المنببببباخي. ويعتببببببر إنهببببباء التمييبببببز، والعنبببببف، والممارسبببببات الضبببببارة إزاء النسببببباء والفتيبببببات، 

ويات عمليببببة اتخبببباذ القببببرارات، مببببن بببببين وضببببمان مشبببباركة المببببرأة الكاملببببة والفعالببببة علببببى مختلببببف مسببببت

التمتبببببع بالمسببببباواة فبببببي  لنسببببباء والرجبببببالال ينبغبببببي لو .2030خطبببببة عبببببام العناصبببببر األساسبببببية لتحقيبببببق 

 المسببباواةسبببل االنتفبباع مببن هببذه فبببي  والتمتببعفببرل فحسببب، بببل الالمسبباواة فبببي الحصببول علببى المببوارد و

 هما ضروري لبلوغ المساواة الحقيقية.ل معاإلنصاف في التعامالذي يمّكن من فتكافؤ الجنسين . أيضا

  تبببؤدي النزاعبببات فبببي بشبببأن تعزيبببز السبببالم، والعدالبببة، وبنببباء مؤسسبببات قويبببة 16هبببدف التنميبببة المسبببتدامة :

مختلبببف أرجببباء العبببالم إلبببى تعطيبببل الزراعبببة واإلنتببباج الغبببذائي. وي جببببر القتبببال ماليبببين النببباس علبببى الفبببرار 

ن المجموعبببات السبببكانية النازحبببة والالجئبببة إمبببن منبببازلهم، ممبببا يبببؤدي إلبببى حببباالت طبببوارئ الجبببوع حيبببث 

. كمبببا انتشبببار المبببرد ية تسبببهلمعيشبببوفبببي ظبببروف  تجبببد نفسبببها دون الوسبببائل الضبببرورية إلطعبببام أنفسبببها

أن النببباس المعرضبببين للعنبببف، واالسبببتغالل، واإلسببباءة والبببذين يتعبببذر علبببيهم أو يكببباد التمببباس العدالبببة هبببم 

فبببي كثيبببر مبببن األحيبببان أيضبببا  أولئبببك األشبببد ضبببعفا  وحرمانبببا  مبببن األمبببن الغبببذائي. ويتسببببب الجبببوع فبببي 

تفاقمهبببا، كمبببا أن مثبببل هبببذه األخطبببار  المخببباطر التبببي تتعبببرد لهبببا سبببالمة النببباس وكبببرامتهم ويبببؤدي إلبببى

تببؤثر بببدورها علببى قببدرة األشببخال علببى الحصببول علببى الغببذاء. ويعتبببر الحببد مببن الجببوع وتعزيببز الببنظم 

واهليببببات الشببببفافة والتشبببباركية للسببببالم والعدالببببة مببببن بببببين العناصببببر األساسببببية فببببي التصببببدي النتهاكببببات 

عببامال  مسبباهما  فببي النزاعببات أو فببي اسببتئناف  الحقببوق هببذه. وفببي الوقببل عينببا فببإن الجببوع يمكببن أن يكببون

 النزاعات.
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 الحصول

  بشبببأن القضببباء علبببى الفقبببر: إن االفتقبببار إلبببى البببدخل هبببو أهبببم عامبببل بالنسببببة  1هبببدف التنميبببة المسبببتدامة

للعديبببد مبببن المحبببرومين مبببن األمبببن الغبببذائي. وبمقبببدور قلبببة قليلبببة فحسبببب مبببن منتجبببي األغذيبببة فبببي العبببالم 

يهم مبببن تغذيبببة. وتعتببببر األسبببواق والبببدخول عناصبببر أساسبببية لضبببمان حصبببول كبببل تزويبببد أنفسبببهم بمبببا يكفببب

النببباس علبببى األغذيبببة المغذيبببة للتمتبببع بحيببباة صبببحية. وحينمبببا يعجبببز النببباس عبببن العمبببل بسببببب البطالبببة، أو 

ضبببعف الصبببحة، أو العمبببر، أو أوجبببا عبببدم المسببباواة ببببين الجنسبببين، أو اإلعاقبببة فبببإن مبببن الضبببروري تبببوفير 

مايببببة االجتماعيببببة لضببببمان أن يببببتمكن هببببؤالء وعببببائالتهم مببببن الحصببببول علببببى الغببببذاء. وسببببائل مناسبببببة للح

المدرسببببية نقببببال  للببببدخل كمببببا وتعمببببل كمنصببببة  وجببببباتوتببببوفر شبببببكات األمببببان المشببببروطة مثببببل بببببرامج ال

 لترويج فوائد أخري، مثل التغذية والتعليم لألطفال.

 بشبببأن  8ي: هبببدف التنميبببة المسبببتدامة وتشبببمل الغايبببات األخبببري ذات الصبببلة بالحصبببول علبببى الغبببذاء مبببا يلببب

المتعلببببق بالحببببد مببببن انعببببدام  10تعزيببببز النمببببو االقتصببببادي المطببببرد والشببببامل وهببببدف التنميببببة المسببببتدامة 

 المساواة.

 التغذية

  بشبببأن ضبببمان تبببوافر الميببباه النقيبببة وخبببدمات الصبببرف الصبببحي وهبببدف التنميبببة  6هبببدف التنميبببة المسبببتدامة

. يببببة يرتبطببببان بمسببببألة تحسببببين التغذيببببةالعببببيش الصببببحية والرفاهالمتعلببببق بضببببمان أنمبببباط  3المسببببتدامة 

فالحصببببول علببببى الميبببباه النقيببببة وخببببدمات الصببببرف الصببببحي يحببببول دون انتشببببار اإلسببببهال واألمببببراد 

المنقولبببة بالميببباه. وتمنبببع بعبببض العلبببل الجسبببم مبببن االسبببتفادة الفعالبببة مبببن األغذيبببة، ممبببا يبببؤدي إلبببى سبببوء 

للمصببببابين بفيببببروس نقببببص المناعببببة البشببببرية بمضببببادات الفيروسببببات التغذيببببة. ويتطلببببب العببببالج الفعببببال 

 الرجعية تغذية جيدة.

  يعبببزز التعلبببيم مبببن قبببدرة النببباس علبببى مواءمبببة بشبببأن ضبببمان التعلبببيم الجيبببد 4هبببدف التنميبببة المسبببتدامة :

سببببلوكهم، بمببببا فببببي ذلببببك الممارسببببات المتعلقببببة بالتغذيببببة، واإلصببببحاح، والصببببحة، وعلببببى طلببببب الخببببدمات 

المدرسببببية  وجببببباتجببببزء مببببن الحزمببببة األساسببببية لصببببحة وتغذيببببة الطببببالب، تسبببباعد بببببرامج الالمناسبببببة. وك

وتبببدعم تحسبببين التغذيبببة مبببن علبببى ضبببمان حصبببول األطفبببال علبببى التعلبببيم رغبببم األزمبببات أو الفقبببر المبببزمن، 

تحسببين فببرل الحصببول علببى التعلببيم وتببوفير سببهم يومببن ثببم صببحية طازجببة ومقببواة.  أغذيببةتببوفير خببالل 

 في كسر حلقة الجوع فيما بين األجيال.خالل المدارس  أغذية مغذية من

 توافر األغذية واألسواق

 دددددنميةلإلدددددت غميةلاتإلمدددددةمم13هدددددتنمية المدددددةميةل ددددد تيلةم بشدددددخامي إلدددددت ميتصدددددغيريامةن خدددددتفمة ممدددددغميةلادددددت  م إلن 
 عم ددددختمغيامبتةمددددةمسندددددفميةاددددتأميمشدددددتمعرددددغيكومر ماامددددةميمتتدددددغم  غلددددتكمةنتددددد يغ ميةلاتإلمددددةمية دددد م  مدددددتملدددداميةصددددد

سبددددغم ددددتلمغميمغيلدددد وم يةتددددغ مميةيم يامددددةوم يةليتخددددمام يتلددددتيتياميةم ي مددددةومللددددتمميددددتملددددام خدددد اميةاددددتأم
تلدددددتماام ممدددددغميةلادددددت مم مدددددتمية متمدددددتياميةخددددديمةوم م دددددغ ملإلدددددت غماإلدددددغ مةيتةدددددةمية م مدددددة مرةدددددفميم ددددد ي  م

اب تتددددددتام  يلدددددد م بددددددت امية المددددددةمية تصنددددددةوم يةشددددددتلنةوم ية تمددددددةملاتإلمددددددتكمية دددددد م شددددددلامصمدددددد تميةيددددددتملدددددداميا
 (17) 2030ية رغيرمعإامستتيكماتبغمبتتمغملاميةاتأم م تا املامية رغم يةص عمبين امستةم

                                                      
)17( Washington, DC.Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. World Bank. 2015.  
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 ل دددددو ام  ددددددنمعردددددتيامية اددددد عممسندددددفمايددددد بشدددددخامي ددددداميمغيلددددد م ي ددددد إلتيلمتمم15هدددددتنمية المدددددةميةل ددددد تيلةم
سنددددفمتددددبام ددددته غميمغيلدددد وم ي  يةددددةميةمتبددددتاومم2030يةبم ةدددد ص  مم  لددددتميةرلددددترمسنددددفميةصدددد عمبيندددد امسددددتةم

يمددددددددترمي ددددددددد إلتيةميةددددددددااةميتمت ة صمدددددددددةميةبغمددددددددةملتددددددددداميةمتبددددددددتاوم يمغيلددددددددد ميةغ بدددددددددةوم  ية خدددددددديغوم ي دددددددددام ي 
تام غيسمددددددةمخددددددتلتمم ل دددددد تيلةم م م  ندددددد ميملددددددغمللتغ دددددد2020سددددددتةممبيندددددد ا يمغيلدددددد ميةصتعددددددةوم يةصبددددددتام

ة مدددددددتتممرا تصمدددددددةميةلددددددد يغسماملددددددداماخددددددديت ميةيمدددددددت ياميةخدددددددممغموم  دددددددتيبمغمة   مددددددد مية لتةدددددددةمإلدددددددتغ ميةلددددددد يغعم
  ةنمصغمميةلإل  ةم إل نملاميةلم مسنفميمغيل  

 بشدددددددخاميا ددددددد مسؤم يتا دددددددت ميةل دددددددو ةمامبدددددددخاميةرلدددددددترمسندددددددفميةصددددددد عمم12مردددددددغمهدددددددتنمية المدددددددةميةل ددددددد تيلةم
 سةم سنفميل تيتم ن نةميم  ي  غملساميمغ مةم ع يدتهتمسنفمل    ميةل مم  ن ميةيتملامع

 ية تدددددةميةاام ددددةمميةيخدددد امسنددددفمبشددددخاملددددلتام7ميمإلددددغ م هدددد ميةمددددتنمتلددددتمااماهددددتينمية المددددةميةل دددد تيلة
يدددددد امردتلددددددةمبُاددددددفم ي مددددددةمدددددددتتغممسنددددددفميةخددددددل توم  ي مدددددد مية خددددددام ميةل دددددد تيةمم9 يةمددددددتنم تن ددددددةملم دددددد غمومب

يةل  نددددددد مبص ددددددداميةلدددددددتام يةلص ل دددددددتاميةلينمدددددددةم لادددددددةمم11 يةمدددددددتنمم شدددددددصم مياب تدددددددتغويةشدددددددتلامةنصلمددددددد وم م
بخددددددتتمي دددددداميةلدددددد يغتميةبيغمددددددةم ي دددددد إلتيلمتمسنددددددفمايدددددد مل ددددددو اوم   ددددددةمبتمهلمددددددةمم14 يةمددددددتنمم ل دددددد تيلةو

 املتكمبتةا بةمةأللاميةم ي   

 : إرساء الشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة2الغاية االستراتيجية 

تعزيز وسبببائل التنفيذ وتنشبببيط الشبببراكة المتمثل في  17مع هدف التنمية المسبببتدامة  2الغاية االسبببتراتيجية  تتماشبببى  -23

تحقيق أهداف التنمية المسبببتدامة  كيفيةعلى  17. ويركز هدف التنمية المسبببتدامة العالمية من أجل تحقيق التنمية المسبببتدامة

باسببتخدام شببراكات أصببحاب المصببلحة المتعددين للتمكين من اتخاذ تدابير جماعية ومتسببقة توفر الدعم المالي، والمعرفي، 

سببيما  والمؤسببسببي الالزم للتنفيذ. ويحض هذا الهدف كل أصببحاب المصببلحة على مواصببلة التعلم، واالبتكار، والتحول، وال

. وتعكس الغايات التسببببببع عشببببببرة في إطار هذا الهدف مجاالت العمل 2030خطة عام يفية عملهم معا  لتنفيذ فيما يتعلق بك

السبببببعة لخطة عمل أديس أبابا، وخصببببوصببببا  منها ما يتسببببم بأهمية بالغة للقضبببباء على الجوع وهي: اسببببتثمارات الموارد 

الكوارثت وشببببببراكات القطاع الخالت والتعاون سببببببيما في ميدان الحماية االجتماعية والحد من مخاطر  المطردة، وال

سببببببيما التعاون فيما بين بلدان الجنوبت ومعالجة المسببببببائل الن ظميةت والعلم، والتكنولوجيا، واالبتكار،  اإلنمائي الدولي، وال

 وبناء القدرات.

، فإن الغاية 2030وبالنظر إلى األهمية البالغة للعمل عبر القطاعات وإلشبببراك كل أصبببحاب المصبببلحة في خطة عام   -24

للتدابير الالزمة لتحقيق هذا الهدف، وسبببل دعما ألصببحاب المصببلحة اهخرين البرنامج تغطي كيفية تنفيذ  2االسببتراتيجية 

 :بلوغ كل أهداف التنمية المستدامةللمساهمة في الجهود المبذولة ل

  دعم الجهود القائمة على الشببببراكات لتقوية القدرات وتحسببببين تكامل واتسبببباق التدابير الرامية إلى  –وسببببائل التنفيذ

التنمية المسبببببتدامة، بما في ذلك عبر تيسبببببير المنصبببببات التشببببباورية، وتمكين التعاون فيما بين بلدان  أهدافتحقيق 

شراكات القائمة على المجتمعات المحليةإرساء و ،الجنوب برنامج ، ومساندة مراكز االمتياز، والعمل الجماعي مع ال

األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسببببببف والبنك الدولي ومنظمة األغذية والزراعة والصببببببندوق الدولي للتنمية الزراعية 

 (.2ج لهدف التنمية المستدامة -2أ و-2، ووسيلتا التنفيذ 18-17و 4-17و 9-17)الغايات  مضمن غيره
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 دعم أصحاب المصلحة، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة، والهيئات اإلقليمية، والقطاع  – كات العالميةتنشيط الشرا

العمل الجماعي الرامي إلى تحقيق أهداف التنمية المسببببببتدامة، بما في خراط في لالنوالمجتمعات المحلية، الخال، 

 (.17-17و 16-17و 6-17و 3-17ذلك من خالل توفير الخدمات المشتركة )الغايات 

أن يعمل كجزء من منظومة وذلك بالمسبببباعدة على صببببياغة  البرنامجويتطلب تحقيق هدف القضبببباء على الجوع من   -25

حتياجات في االسببتجابة لال البرنامجالطريقة التي يتفاعل فيها الشببركاء ويرتبطون ببعضببهم بعضببا. وثمة إقرار بأن سببرعة 

سانية، وقدرتا على االبتكار والتعلم، و سية التي اإلن شركاء إلى ذلك هي من نقاط القوة األسا ستعداده للعمل عندما يدعوه ال ا

تدعم الشببركاء في االسببتجابة إلى االحتياجات اإلنسببانية المتزايدة واألكثر تعقيدا. وتشببير خطة عمل أديس أبابا إلى الطائفة 

م في االبتكار والتحول الضببروريين، الواسببعة من أصببحاب المصببلحة، بما في ذلك القطاع الخال، على أنها عنصببر حاسبب

 (18).2030خطة عام إلى جانب االستجابة اإلنسانية، لتحقيق 

سببيسببتحدث منصببات للتواصببل،  البرنامجواسببتنادا  إلى التقدم المحرز من خالل تنفيذ تحدي القضبباء على الجوع فإن   -26

شأن كيفية تموضع  شمل ذلك إعطاء صوت واضح ب عالميا  وعلى المستوي القطري،  البرنامجواالنخراط، والدعوة. وسي

 للعمل معا  لتحقيق هدف القضاء على الجوع. اةوتوفير قنوات االتصال لدعم وتعبئة الشركاء وأصحاب المصلحة والدع

قدما  مع القيام في الوقل ذاتا بخلق الفرل للنمو،  2030خطة عام ويقوم القطاع الخال بالفعل باتخاذ التدابير لدفع   -27

التكاليف، وتحسببببببين إدارة المخاطر. ويجري تطوير تكنولوجيات ون هج مبتكرة للقدرة على الصببببببمود، إلى جانب وخفض 

منتجات وخدمات للسبببكان األشبببد فقرا  البال  عددهم مليار إنسبببان، ومنتجات ومنصبببات مالية أكثر شبببموال  للمرأة. ويحتاج 

منتجات وخاصبببة ال مجاالت مثل سبببلسبببلة إمدادات التجزئة، إلى الشبببراكات مع القطاع الخال للنهود بعملا في البرنامج

والخدمات المالية للفقراء، ورسبببببم خرائط األمن الغذائي. وعلى سببببببيل المثال،  ،خاصبببببةالتركيبات ذات المغذية الالغذائية 

المتنقلة في عمليات تقييم ورصببد األمن الغذائي  هواتفنظام تحليل هشبباشببة األوضبباع ورسببم خرائطها بال البرنامجيسببتخدم 

وأصحاب المصلحة التأثير بصورة إيجابية على  البرنامجبالوقل الفعلي. ومن خالل شراكات القطاع الخال، فإن بمقدور 

 .2الممارسات، والسياسات، والسلوكيات المؤسسية لتحقيق هدف التنمية المستدامة 

شركاء في خمسة أنواع رئيسية من العالقات هي:  البرنامجينخرط  (19)كة المؤسسية،باستراتيجيتا للشراوباالسترشاد   -28

 البناء البرنامجالموارد، وشركاء المعارف، وشركاء السياسات والحوكمة، وشركاء الدعوة، وشركاء القدرات. وسيواصل 

، والبنك الدولي، ومنظمة األغذية والزراعة، والصببببببندوق الدولي للتنمية األعضبببببباء الحكوماتعلى شببببببراكاتا القوية مع 

 حدةألمم المتا، ووكاالت ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئينالزراعية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، واليونيسف، 

فإن  17هدف التنمية المسببتدامة  . وللنهود باإلسببهام في تحقيق، والمجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكوميةاألخري

سببيسبباند أيضببا  الشببراكات التحّولية التي تحد من الحواجز التي تعترد طريق القطاع الخال والجهات األخري  البرنامج

نها من االضطالع بدور أنشط في ضمان األمن الغذائي والتغذية، مع الحفاظ في الوقل ذاتا على  صاحبة المصلحة، بما يمكِّ

 .االنخراط معهماجبة والمساءلة فيما يتعلق باختيار الشركاء والعناية الو

                                                      
 .A/CONF.227/L.1. 2015يوليو/تموز  16-13، خطة عمل أديس أبابا، أديس أبابا، يقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنميةالوث )18(

حصائل أفضل "عالقات تعاونية بين جهات فاعلة تحقق الشراكات بأنها: ( B-WFP/EB.A/2014/5(" )2017-2014)للبرنامج استراتيجية الشراكة المؤسسية "تعرِّف  )19(

ؤولية، ةت وتقاسم المخاطر، والمسللسكان الذين نخدمهم، عن طريق: جمع واستغالل موارد تكميلية من جميع األنواعت والعمل معا بطريقة شفافة ومتكافئة وتحقق فائدة متبادل

ذر تحقيقها منفردة  بنفس القدر من الكفاءة أو الفعالية أو االبتكار، وحيث تكون والمساءلة. وتحقيق األهداف )سواء أهداف الشراكة الجماعية أو غايات الشركاء األفراد( التي يتع

 . القيمة المحققة أكبر من تكاليف المعامالت المترتبة"
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 األهداف االستراتيجية للبرنامج

فإن لا خمسبببة أهداف اسبببتراتيجية تتعلق بالعناصبببر التي ي عنى بها  للبرنامجمع الغايتين االسبببتراتيجيتين  بما يتماشبببى  -29

 ،للبرنامج. وسببتؤطر األهداف االسببتراتيجية الخمسببة التركيز البرامجي والتشببغيلي 17و 2ضببمن هدفي التنمية المسببتدامة 

لعالمية عبر قطرية وابالجهود ال البرنامجوسبببببتوفر الصبببببلة بين الغايات االسبببببتراتيجية والنتائج االسبببببتراتيجية، التي تربط 

 .17و 2الغايات المعنية لهدفي التنمية المستدامة 

ا ألن نظريعتبر مهما جدا  أنشطتالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أعمالا ول البرنامج إدماج فإن، األهمو  -30

المسببببباواة بين بعلى وجا التحديد  عديدةأهداف  تقرحيث ، أهداف التنمية المسبببببتدامةفي كل  احاسبببببم ادور يؤديننسببببباء ال

النسبباء والرجال على قدم المسبباواة في  مشبباركة البرنامجوكجزء من الحل. وسببوف يكفل  كأهدافالجنسببين وتمكين المرأة 

ار من قبل بين الجنسين، وتعزز صنع القرفي العالقات  التي ت حدث تحوالتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم البرامج والسياسات 

يز القائم لتميالقضببباء على اتخفيف ومنع العنف، بما في ذلك من خالل باهتماما خاصبببا  البرنامج وسبببيهتمتيات. النسببباء والف

  على نوع الجنس والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات.

 الحصول على األغذية[ حماية: القضاء على الجوع ]عن طريق 1الهدف االستراتيجي 

ا إلي على ما يحتاجون، وخاصببة األكثر ضببعفا، الناس المبذولة لحماية حصببول كل الجهود الجماعية البرنامج سببيدعم  -31

على هذا الهدف  البرنامجوسبببببوف يعمل  لتمتع بحياة صبببببحية ومنتجة.امن أجل البقاء و مأمونةو، من أغذية كافية، ومغذية

تب األمم المتحدة اإلنمائي، ومك وبرنامجاألمم المتحدة لشؤون الالجئين، ومفوضية  ،فاالستراتيجي في شراكة مع اليونيس

 ،الدولي للتنمية الزراعية والصبببندوق ،منظمة األغذية والزراعةو، والبنك الدولي، م المتحدة للحد من مخاطر الكوارثاألم

ركاء الشب يشبتملفي العمليات اإلنسبانية، و. أمكنسبعى إلى تعزيز النظم الوطنية كلما يسبوف ، ومن الشبركاء غيرهمضبمن 

الهالل األحمر، الصبببببليب األحمر واللجنة الدولية للصبببببليب األحمر، واالتحاد الدولي لجمعيات  علىن واهخر نوالرئيسبببببي

 .المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنيةو

  في حاالت النزاعات أو الكوارث الطبيعية إنقاذ األرواح من  البرنامجتكفل عمليات اإلغاثة اإلنسبببببببانية التي ينفذها

، وذلك في ظل ظروف عسببببببيرة وخطرة في غالب األحيان. وتعتبر الكافي حصببببببول على الغذاءخالل ضببببببمان ال

 .للبرنامجاالستجابة حسب الحاجة من بين الكفاءات األساسية 

  ي تعزيز البلدان ف البرنامجوإلى جانب تنفيذ العمليات المباشرة حيث تدعو الحاجة فإن من الضروري للغاية أن يساند

 قدراتها المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، وتفاديها، والتأهب واالسبببتجابة لها، بغية ضبببمان الحصبببول على الغذاء

 .الكافي والتغذوي والمأمون لجميع الناس في جميع األوقات

  إنا الجائعين في العالم، ف بأن الوصببول إلى الغذاء الكافي يشببكل مشببكلة رئيسببية بالنسبببة لمعظم البرنامجوإدراكا  من

سببيواصببل دعم شبببكات األمان ذات الصببلة بالقضبباء على الجوع، مثل برامج الوجبات المدرسببية، وشبببكات األمان 

 .تعزز التغذية وسبل كسب العيش وإنشاء األصولوالمنتجة التي تحمي الحصول 

 تماعية، التي تحمي الحصببببببول على أغذية على تعزيز قدرات البلدان لتوفير تدابير الحماية االج البرنامجسببببببيعمل و

 ومغذية ومأمونة للجميع. كافية
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 : تحسين التغذية2الهدف االستراتيجي 

على هذا الهدف  البرنامججميع أشبببكال سبببوء التغذية. وسبببوف يعمل للقضببباء على جماعية ال جهودال البرنامج دعميسببب  -32

وبرنامج األمم المتحدة المشببترك المعني بفيروس نقص ف ومنظمة الصببحة العالمية، االسببتراتيجي في شببراكة مع اليونيسبب

من  مضمن غيره، الدولي للتنمية الزراعية والصندوق ،منظمة األغذية والزراعةواإليدز، والبنك الدولي، /المناعة البشرية

 األمن الغذائيلجنة ولتغذية، المعنية بالجنة األمم المتحدة الدائمة  ذات الصببببببلة مثلخالل آليات التنسببببببيق من ، والشببببببركاء

يات في العملو. أمكنإلى تعزيز ودعم النظم الوطنية كلما  البرنامجيسبببعى سبببوف التغذية. و توسبببيع نطاقالعالمي، وحركة 

ب االتحاد الدولي لجمعيات الصببليو الدولية للصببليب األحمرعلى اللجنة ن ون اهخروالشببركاء الرئيسببي يشببتملاإلنسببانية، 

 .والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنيةاألحمر والهالل األحمر 

 سببيما في السببياقات التي تشببتد فيها األعباء أو المخاطر، عنصببرا   تشببكل المسبباعدة في القضبباء على سببوء التغذية، وال

. ويخلِّف سببببوء التغذية أثرا  هائال  على التنمية البشببببرية، ويسببببهم في حلقة الجوع فيما بين البرنامجمحوريا  في عمل 

 جيال.األ

  ن هجا  تغذوية مخصوصة لمساندة قدرات البلدان على تقديم خدمات التغذية الممتازة لمعالجة سوء  البرنامجوسيستخدم

التغذية والوقاية منا. وسيؤكد على النهج الوقائي إزاء سوء التغذية، ويركز على المجموعات الضعيفة، ويساعد على 

 توفير األسس الالزمة للتنمية المستدامة.

  أن يسبببتفيد من اهثار اإليجابية لكل برامجا في تحسبببين التغذية وذلك من خالل تقوية الن هج المراعية  البرنامجوعلى

للتغذية، وإدراكا  بأن الحالة التغذوية تتقرر بفعل عمليات متفاعلة ومتعددة القطاعات، بما في ذلك األمن الغذائيت 

 مموسببوف يصبب .وتمكين المرأة ،صببحاح والنظافة الصببحية، والبيئةإلوالحصببول على الرعاية الصببحية، والتعليم، وا

 واضح لالعتبارات الجنسانية ودوافع سوء التغذية عبر القطاعات.الفهم تعكس البرامج  البرنامج

 : تحقيق األمن الغذائي3الهدف االستراتيجي 

شد  البرنامجسيركز   -33 ساند  الناسعلى أ شركاء في تعزيز والمجتمعات المحلية ضعفا ، وسي على  سبل العيش والقدرةال

ستدامة وصمود النظم الغذائية. صمود المرتبطة باألمن الغذائي والتغذية، والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز ا  سيواصلو ال

ركة مشببتلاسببتراتيجيات االبشببأن الدولي للتنمية الزراعية وثيق مع منظمة األغذية والزراعة والصببندوق التعاون ال البرنامج

أيضببا على هذا الهدف االسببتراتيجي في شببراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  البرنامجوالتنفيذ والدعوة. وسببوف يعمل 

 ضبببمن غيرهم مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارثشبببؤون الالجئين، والبنك الدولي، واألمم المتحدة لومفوضبببية 

آليات التنسبببيق ذات الصبببلة مثل لجنة األمن الغذائي  فيأيضبببا  البرنامجسبببوف يسببباهم ولدعم البرامج والخدمات الوطنية. 

 المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية.على ن ون اهخروالشركاء الرئيسي يشتملوشبكة معلومات األمن الغذائي. و

 من الغذائي في بيئات متضررة ثمة إقرار بأن حاالت األزمات المتكررة التي تعيش فيها المجتمعات المحرومة من األ

أو هشببببة وتتعرد لمسببببتويات عالية من الصببببدمات هي من بين التحديات الكبري التي تواجا جهود القضبببباء على 

بل سببب وفرل تعزيزأدوات تحليلية لتيسبببير الفهم المتعدد القطاعات لمخاطر الكوارث  البرنامجالجوع. وسبببيسبببتخدم 

نخراط التعزيز التغذية. وسوف تساعد هذه العملية التحليلية الشركاء على اوكسب العيش والصمود أمام تغير المناخ 

أجل األمن الغذائي والتغذية. كما أن األدوات المماثلة ستساعد الشركاء في جهود دؤوبة لبناء القدرة على الصمود من 

درتها على الصبببمود من توجيا الجهود لدعم ق عن طريقعلى دعم المجتمعات في حاالت النزاعات والنزوح الممتدة 

 أجل تحقيق األمن الغذائي والتغذية.
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 القضاء على الجوع،  هدفالتي تيسر تحقيق  مواجهة آثار تغير المناخوالحد من مخاطر الكوارث  البرنامجيدعم وس

آليات االسبببببتجابة المبكرة، ومن خالل باإلنذار المبكر  نظملربط  والتمويلم المناخ وباسبببببتخدام أدوات مبتكرة من عل

شئتنفيذ البرامج التي  سو، اتغذوي ةالمتنوع األغذيةإنتاج األصول اإلنتاجية، وتعزز  تن ستراتيجيات  بل كسب تنويع ا

 .العيش وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية

 قوية  غيرة وسببببيلةويعتبر النهود بفرل التسببببويق، واإلنتاجية، وسبببببل العيش المتعلقة بأصببببحاب الحيازات الصبببب

الرامية إلى تيسير وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى  البرنامجلتحسين األمن الغذائي والتغذية. وتستفيد برامج 

األسبببواق الزراعية من أثر مشبببترياتا وخبرتا في هذه األسبببواق، وكذلك من أثر وخبرة المشبببترين اهخرين التابعين 

واإلدارة  ا،تغذويأغذية متنوعة إنتاج و إرسبببببباء النظم الغذائية الصببببببامدة،للقطاعين العام والخال، بما يسببببببهم في 

 (20)المحسنة لمرحلة ما بعد الحصاد، والتنمية السوقية ألصحاب الحيازات الصغيرة.

  اسبببتثمارات اسبببتراتيجية في تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية لمسببباعدة  البرنامجوسبببيوظف

 .2المجتمعات المحلية على قيادة ومواصلة كفاحها الذاتي ضد الجوع ولتحقيق هدف التنمية المستدامة 

 أهداف التنمية المستدامة تنفيذدعم : 4الهدف االستراتيجي 

وينضبببم إلى الشبببراكات لتعزيز القدرات القطرية، وضبببمان اتسببباق السبببياسبببات واإلجراءات،  البرنامجسبببوف ييسبببر   -34

لتحقيق جميع أهداف التنمية  والتشببببببجيع على مشبببببباركة أصببببببحاب المصببببببلحة المتعددين في التنفيذ، ويعزز من االبتكار

 .المستدامة

  خطة القضببباء على الجوعفي تنفيذ  للحكوماتوييسبببر الدعم في هذا المجال على تعزيز القدرات  البرنامجسبببيسببباعد 

ين التعاون فيما ب ، بما في ذلك من خالل تمويل ودعمبأهداف التنمية المسببتدامة المتعلقةذات الصببلة الخطط الوطنية و

على المجاالت التي يتمتع فيها بالكفاءات األساسية حسبما يقر بها  البرنامج. وسيركز بلدان الجنوب والتعاون الثالثي

 صلحة الوطنيون والشركاء في السياق القطري.أصحاب الم

 لجمع ونشر البيانات الموثوقة ذات  متواصال  دعما   البرنامجسيقدم  ،عدم تخلف أحد عن الركب وللمساعدة في ضمان

 .واألثر ،سيما المتعلقة منها بتحليل انعدام األمن الغذائي، والهشاشة، والمخاطر الجودة الرفيعة والتوقيل الحسن، وال

  أصبببحاب المصبببلحة الدولي للتنمية الزراعية ومع منظمة األغذية والزراعة والصبببندوق  اتشبببراك البرنامجوسبببيقيم

مع اسبببتراتيجيات التنمية الزراعية وحماية متسبببقة اسبببتراتيجيات األمن الغذائي والتغذية تكون لضبببمان أن اهخرين 

ساواة بين الجنسين، والحماية االجتماعية، والمساءلة االعتبار الكامل للحد من مخاطر الكوارث، والم يعطيسوالبيئة 

أصببببحاب المصببببلحة الوطنيون  وفي الحاالت التي يقر فيهاالسببببكان المتضببببررين، والحماية، والسببببالم واألمن.  أمام

النقل، و اإلمداد،سلسلة مثل قطاعات أخري، أساسية متعلقة بكفاءات  لديا البرنامجالقطري بأن سياق الفي  والشركاء

بعين السببياسببات في هذه القطاعات أن تأخذ أيضببا مع الشببركاء لضببمان يمكن أن يعمل  لبرنامجا فإنواالتصبباالت، 

                                                      
إلى تعزيز  البرنامج، سعى 2017-2014و 2011-2008والخطتين االستراتيجيتين  شراء األغذية في البلدان النامية بشأن 2004استنادا إلى سياسة عام  (20)

المستفادة  سونشر قدرتا على استغالل الروابط بين ممارساتا في مجال المشتريات وزيادة قدرة صغار المزارعين على الوصول إلى األسواق، وتعميم الدرو

تثمار االبتكار المؤسسي، واالسهذه الجهود، ساعيا إلى رفع مستوي الوعي وتحفيز إصالح السياسات و البرنامجوأفضل الممارسات داخل المنظمة. وسيواصل 

عند مفترق الطرق بين األسواق التجارية لألغذية والمصلحة العامة المتمثلة في  البرنامجلمكافحة الجوع من جانب الطلب في النظم الغذائية. وإذ يعمل 

ر مباشرة لتعزيز أداء النظم الغذائية، وبالتالي تعزيز النمو قوة مباشرة وغي يمثلالمساعدة الغذائية، فإن طلبا على األغذية وخدمات النظم الغذائية يمكن أن 

 واالقتصادي المستدام، واألمن الغذائي واسع النطق. لزراعي الشامل والتحول االجتماعيا
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 أماموالحد من مخاطر الكوارث، والمسبباواة بين الجنسببين، والحماية االجتماعية، والمسبباءلة  ،األمن الغذائي االعتبار

 .وأن تتسق معها السكان المتضررين، والحماية، والسالم واألمن

 : إرساء الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة5الهدف االستراتيجي 

خدمات ومنصبات مشبتركة ويحسبن إمكانية الحصبول على الموارد والخبرة والمعرفة والوصبول إلى  البرنامج سبيقدم  -35

 أهداف التنمية المستدامة. جميعتحقيق  الشبكات لدعم جهود أصحاب المصلحة في

  في دعم الجهود القطرية، واإلقليمية، والعالمية لالستجابة  بالغةبأهمية  البرنامجتتسم الخدمات المشتركة التي يوفرها

توفير الخدمات ذات الجودة الرفيعة والتوقيل الحسببببببن باعتباره قائد  البرنامجلألزمات اإلنسببببببانية. وسببببببيواصببببببل 

التابعتين للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، بما في ذلك  التصاالت في حاالت الطوارئوامجموعتي اللوجستيات 

فريق الدعم السببببريع في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصبببباالت في حاالت الطوارئ التابع لا، وكمدير من خالل 

ن اإلنسببانية، وم للحاالت ة لالسببتجابةلخدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمسبباعدة اإلنسببانية ومسببتودع األمم المتحد

 خالل توفير الحلول الهندسية المستدامة لالحتياجات اإلنسانية.

  التدابير القائمة على الشببببراكات لمواصببببلة االبتكار والتعلم بغية معالجة التحديات المتعددة التي  البرنامجوسببببيسبببباند

 تسليم مشتركة للتحويالت القائمة على النقد، وقدراتويصقل منصات  البرنامجتواجا التنمية المستدامة. وسيستحدث 

ويتيح التعاون الحصببببببول على الموارد، والخبرات،  المشببببببتريات المحلية، والمبادرات المماثلة التي تدعم التنفيذ.

بالحاجة إلى  2030تقر خطة عام والمعارف، والشببببكات التي تعتبر أسببباسبببية في تحقيق أهداف التنمية المسبببتدامة. و

البلدان في تعبئة موارد  البرنامجيسببباند ، سببب2030وعند تيسبببير تنفيذ خطة الحركة واالبتكار في الشبببراكات.  سبببرعة

 متزايدة، ومطردة، ومرنة، بما في ذلك من خالل عالقات الشراكة بين القطاعين العام والخال.

 لبرنامجاالستراتيجية لالنتائج االستراتيجية للبرنامج والحصائل 

حتاجا البلدان ال إلى ما ت البرنامجوتركز النتائج االستراتيجية، التي تستند إليها الغايات االستراتيجية، على استجابات   -36

ما يمكن  مة  للبرنامجإلى  تدا هدفي التنمية المسبببببب لة على  تائج محمَّ هذه الن قدما. كما أن  قدرات  17و 2أن ي المرتبطين ب

على الجوع ودعم الشبراكات من أجل التنمية المسبتدامة. ومن خالل هذا التحميل تَربط ورسبالتا المتعلقة بالقضباء  البرنامج

سيتم قياس وبالجهود الوطنية والعالمية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.  البرنامجالنتائج االستراتيجية الدعم الذي يقدما 

ظر ذات الصبببلة )ان التنمية المسبببتدامةلغايات  سبببتدامةأهداف التنمية الممن خالل مؤشبببرات  للبرنامجالنتائج االسبببتراتيجية 

 في كل بلد. يسهاقست   األول(ت وبالتالي فإن الحكومة الوطنية ملحقال

ومن المنتظر أن تكون غايات التنمية المسببتدامة المحددة وطنيا  هي الغايات العالمية لتلك األهداف في صببيغة تتناسببب   -37

 لبرنامجا، ومع مراعاة السببياقات واألولويات المحلية فإن للبرنامجمع السببياق المحلي. وباالسببترشبباد بالنتائج االسببتراتيجية 

علقة والمت لبرنامجل االسببتراتيجيةنمية المسببتدامة من خالل مجموعة من الحصببائل سببيسببهم في الغايات الوطنية ألهداف الت

لتي تتيح المزيد االستراتيجية االنتائج صيغة من هي للبرنامج االستراتيجية الحصائل وبكل نتيجة من النتائج االستراتيجية. 

مة الوطنية غايات التنمية المسببتداللبرنامج  . وتعكس صببيغة الحصببائل االسببتراتيجيةةالمحلي اتمن التركيز وتتعلق بالسببياق

 وسببببببيتم قياس تحقيق هذه األهداف تالشببببببركاء الوطنيين ووكاالت األمم المتحدةتحقيقها مع  على البرنامج سببببببيعملالتي 

وسوف تتم صياغة الحصائل االستراتيجية على المستوي  .17و 2بهدفي التنمية المستدامة  الوطنية المرتبطة بالمؤشرات

القطري وتوضبببع في سبببياق االحتياجات واألولويات المحلية، باسبببتخدام صبببيغة مرتبطة بالحصبببائل االسبببتراتيجية للفريق 

 )ويقدم القسم رابعا  المزيد من التفاصيل(.القطري لألمم المتحدة. 
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سببوف و. لبرنامجل االسببتراتيجيةلحصببائل اصببياغة أمثلة على كيفية وفي الفقرات التالية ترد كل نتيجة اسببتراتيجية مع   -38

 لفريق القطري لألمم المتحدة وبالتاليالتي وافق عليها امن صببببيغة الحصببببائل  لبرنامجل االسببببتراتيجيةلحصببببائل ت سببببتمد ا

شبببغيلية الت البرنامج حصبببائلالوطنية. وسبببتسبببهم سبببتسبببتخدم نصبببا متفق عليا محليا يعكس نتائج أهداف التنمية المسبببتدامة 

ة، ترد أيضا الحصائل االستراتيجي وإضافة إلى وفقا  للسياق. لبرنامجل االستراتيجيةلحصائل اوأنشطتا في مختلف ونواتجا 

ليسل قوائم ت غير أن هذه األمثلة والاستراتيجية في الفقرات التالية لكل نتيجة التدخالت التي يمكن القيام بهاقائمة إرشادية ب

 .شاملة وال تقريرية

سبببببيما الفقراء  الناس، وال جميعامتالك  .: تمتع كل فرد بالقدرة على الحصتتتتتول على الغذاء1جية النتيجة االستتتتتتراتي  -39

سنة بحلول عام ومغذ ومأمون والضعفاء، القدرة على الحصول على غذاء كاف  -2)غاية التنمية المستدامة  2030طيلة ال

 .(1، والهدف االستراتيجي 1

 يلي: ما للبرنامج االستراتيجيةالحصائل  األمثلة علىومن 

 تعلى القدرة على تلبية احتياجاتها الغذائية األساسية محافظة المجموعات السكانية المتضررة من النزاعات 

 تمّكن البلد من تلبية االحتياجات من المسبببببباعدة الغذائية في الكوارث  يتعزيز آليات اإلنذار المبكر واالسببببببتجابة الت

 متزايدة تدريجيات وبأحجامالمحلية بسرعة وعلى نحو فعال 

  وخاصببة األطفال دون سببن الخامسببة، لخدمات األسبباسببيةعلى ا سببكان المناطق الحضببرية الفقيرةضببمان حصببول ،

 .فيروس نقص المناعة البشرية والسلالمصابين بوأطفال المدارس االبتدائية، واألشخال 

 التدخالت الرامية إلى تحقيق هذه النتيجة ما يلي: ومن األمثلة على

  ائق القائمة على النقدتعبر عمليات التوزيع العام لألغذية و/أو الطر أغذية كافية ومغذيةتوفير 

 ات، بما في ذلك جمع بيانلها على الصبببعيد الوطني تعزيز قدرة اإلنذار المبكر، وآليات التأهب للكوارث واالسبببتجابة 

 تهاوتحليل مصنفة حسب نوع التغذية ونوع الجنس

  ع.ن المرتبطة بالجوتقوية القدرات للنظم الوطنية للحماية االجتماعية وشبكات األماأغذية كافية ومغذية وتوفير 

، وأن يتم 2030أال يعاني أحد من سببوء التغذية بحلول عام  .: أال يعاني أحد من ستتوء التغذية2االستتتراتيجية النتيجة   -40

، الهدف 2-2)غاية التنمية المسببببببتدامة  2025تحقيق الغايات المتفق عليها دوليا  بشببببببأن تقزم وهزال األطفال بحلول عام 

 (.2االستراتيجي 

 يلي:ما  للبرنامج االستراتيجيةالحصائل  األمثلة علىومن 

  في المائةت 5أن تقل نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من الهزال عن 

 تحسن مؤشرات التغذية للمصابين بفيروس اإليدز والسلت 

 األقاليم الثالثة األكثر في  2021والمجتمعات المحلية بحلول عام مقاطعات أن توفر العيادات الصحية على مستوي ال

في المائة من الحوامل والمرضبببببعات  80معاناة من انعدام األمن الغذائي خدمات تغذية مناسببببببة، وأن تغطي نسببببببة 

  واألطفال دون سن الخامسة.



 

21 

 التدخالت الرامية إلى تحقيق هذه النتيجة ما يلي: ومن األمثلة على

 تالمعتدل معالجة سوء التغذية الحاد 

  توالوقاية منا المغذيات الدقيقة نقصمعالجة 

  التقزم. الوقاية منالتدريب على التوعية بمسائل التغذية وتوفير أغذية مقواة لدعم 

أن تكون لدي أصببببحاب الحيازات  .: تحستتتتين األمن الغذائي ألصتتتتحاا الحيايات الصتتتتغيرة3االستتتتتراتيجية النتيجة   -41

. ، بما يدعم تحسبببين األمن الغذائي2015مما كانل عليا عام أعلى وقدرة إنتاجية أكبر  دخول 2030الصبببغيرة بحلول عام 

 .(3، الهدف االستراتيجي 3-2)غاية التنمية المستدامة 

 ما يلي: للبرنامج االستراتيجيةالحصائل  األمثلة علىومن 

  المحرومة من األمن الغذائي بدخول أن تتمتع المزارعات من أصحاب الحيازات الصغيرة في المجتمعات المستهدفة

 تكثير وأن تزداد قدرتهن اإلنتاجيةأعلى ب

  من  التي تعانيالمسببتهدفة في المناطق أصببحاب الحيازات الصببغيرة المزارعين  لديتخفيض خسببائر ما بعد الحصبباد

 ت2025في المائة بحلول عام  10أقل من  إلىانعدام األمن الغذائي 

 من  لصمودعلى افي المنطقتين األكثر تضررا من الجفاف  ين الضعفاءأصحاب الحيازات الصغيرة الريفي زيادة قدرة

 .اإلنتاجية وزيادة خالل وصول أفضل إلى األسواق

 التدخالت الرامية إلى تحقيق هذه النتيجة ما يلي: ومن األمثلة على

  الشبببرائية وخبرتا في سبببلسبببلة اإلمداد في النهود بفرل التسبببويق المتاحة ألصبببحاب  البرنامجاالسبببتفادة من قوة

 الحيازات الصغيرة وبدخولهمت

  تعزيز النظم التجميعية مثل منظمات المزارعين، ونظم التجار وإيصببباالت المسبببتودعات، وقدرتها على اإلدارة، بما

 ،الجنسببانية، ومناولة مرحلة ما بعد الحصبباد، والتسببويقفي ذلك القيادة، وحفظ السببجالت، وتعميم االهتمام بالقضببايا 

 والحصول على الخدمات الماليةت

  الريفية، وتعزيز قدرة خدمات اإلرشببببباد  اسبببببتصبببببالح الطرقالدعم إلنشببببباء األصبببببول المادية والطبيعية، مثل تقديم

وتنويع المحاصببيل لتحسببين الوصببول إلى األسببواق وإنتاجية أصببحاب الحيازات  التوعية بمسببائل التغذيةوالزراعي 

 .الجفاف فتراتالصغيرة خالل 

مسببتدامة وأن  2030أن تكون النظم الغذائية بحلول عام  .: أن تكون النظم الغذائية مستتتدامة4النتيجة االستتتراتيجية   -42

اإليكولوجيةت وتقوية القدرات على التكيف مع تغير المناخ، تَستخدم ممارسات الصمود التي تساعد على الحفاظ على النظم 

، الهدف 4-2)غاية التنمية المسببتدامة واألحوال الطقسببية القاسببية، والكوارثت وتحسببين نوعية األراضببي والتربة تدريجيا  

 .(3االستراتيجي 

 ما يلي: للبرنامج االستراتيجيةالحصائل  األمثلة علىومن 

  المجتمعات المحلية الرعوية في المناطق الثالث األكثر تعرضبببا  للكوارث من االنقطاعات، تعزيز حماية سببببل عيش

 والصدمات، وعوامل اإلجهاد، مقيسة بالمؤشرات الوطنية وعالمات القياس العالميةت
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  ،تعزيز حماية المجتمعات المحلية الالجئة التي تعيش بالقرب من األراضببببببي المعرضبببببببة للتصببببببحر من الجفاف

 تات، والصدمات وعوامل اإلجهاد األخريوالفيضان

  تعزيز صببببببمود أصببببببحاب الحيازات الصببببببغيرة الريفيين في اإلقليمين األكثر تأثرا  بتغير المناخ إزاء تغاير المناخ

 والصدمات.

 التدخالت الرامية إلى تحقيق هذه النتيجة ما يلي: ومن األمثلة على

 أمان إنتاجية تمّكن إنشاء األصول المادية والطبيعية للحد من  أنشطة شبكةإدارة مخاطر الكوارث عبر  المساهمة في

 التآكل وتحسين تجميع المياه وتحسين جودة التربةت

  دعم وت إنشبباء األصببول التي تعزز قاعدة الموارد الطبيعية لألسببر الضببعيفة،تحسببين القدرة على الصببمود من خالل

 وتقلل من آثار األحوال الطقسية القاسية، والكوارثت ،متنوعة تغذويا محاصيلإنتاج 

  تعزيز القدرة على الصببببببمود إزاء المناخ لدي البلدان، والمجتمعات المحلية، واألسببببببر الضببببببعيفة من خالل تحويل

المخاطر عبر أدوات مثل التأمين وأدوات التمويل االحترازي المدارة حكوميا  التي تربط التوقعات المناخية أو نظم 

 .لتسهيل االستجابة المبكرةنذار المبكر اإل

الدولي دعم اليؤدي  .: امتالك البلدان لقدرات معزية على تحقيق أهداف التنمية المستتتتتدامة5االستتتتتراتيجية النتيجة   -43

عاون الثالثي، ، قدراتالتقوية ل لدان الجنوب والت عاون بين ب ما في ذلك من خالل الت يذ الخطط الوطنإلى ب ية تحسببببببين تنف

 اناتجمع البيتحسببببين نقل التكنولوجيا، واالبتكار، ومزيد من من خالل لتحقيق جميع أهداف التنمية المسببببتدامة، وخاصببببة 

 (.4، الهدف االستراتيجي 9-17)غاية التنمية المستدامة . المعرفة، وتقاسم تهاجودو

 ما يلي: للبرنامج االستراتيجيةالحصائل  األمثلة علىومن 

  ،اشببى بما يتمواالسببتثمار واالسببتجابة للكوارث الطقسببية والكوارث الطبيعية األخري خطط وطنية للحد من الكوارث

 مع معايير مبادرة القدرة األفريقية على مواجهة المخاطرت

 لبرامج الحماية االجتماعية، وتحسببين  زيادة اسببتخدام البيانات المصببنفة حسببب أصببحاب المصببلحة الوطنيين المنفذين

 النتائجتتحقيق البرامج من أجل  وتيسير إدارةتسليم خدمات عالية الجودة 

  العام طوالحصول األسر الضعيفة في المقاطعات النائية على الخدمات االجتماعية األساسية. 

 التدخالت الرامية إلى تحقيق هذه النتيجة ما يلي: ومن األمثلة على

 الخبرات في تبادل وتحليل المخاطر لبين بلدان الجنوب لتبادل التكنولوجيا  فيماالثالثي والتعاون للتعاون تمويل  توفير

 ت، بين البلدان التي تواجا مخاطر مماثلةمبادرة القدرة األفريقيةجهود الحد من المخاطر، مثل تأمين 

  بشببأن أسبباليب جمع البيانات المصببنفة حسببب الهشبباشببة للمكاتب اإلحصببائية الوطنية توفير الدعم و/أو تقوية القدرات

 واألمن الغذائي والتغذيةت

  تقوية القدرات للتغلب على التحديات اللوجستية التي تواجهها سالسل اإلمداد الوطنية في توفير الخدمات االجتماعية

 .األساسية
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أن تكون السياسات الخاصة بالقضاء على الجوع  .: اتساق سياسات دعم التنمية المستدامة6االستراتيجية النتيجة   -44

تدامة )غاية التنمية المسوترويج التنمية المستدامة متسقة وداعمة للجهود الجماعية من أجل التنمية المستدامة في كل أبعادها 

 (.4، الهدف االستراتيجي 17-14

 ما يلي: للبرنامج االستراتيجيةالحصائل  األمثلة علىومن 

 ت2030الجوع بحلول عام الفقر ولقضاء على لمتعدد القطاعات  وطني استراتيجي إطار أن يكون هناك 

  تتناول خطة االسببببتدامة البيئية والتكيف مع تغير المناخ احتياجات السببببكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في

 المناطق الريفية والحضريةت

  مع أهداف التنمية المستدامة، وأن يتم تتبع التقدم وإدارتا.أن يمتلك البلد خطة لتعزيز التغذية، بما يتماشى 

 التدخالت الرامية إلى تحقيق هذه النتيجة ما يلي: ومن األمثلة على

  في تحسببببببين وتعزيز التفكير مع اليونيسببببببف ومنظمة األغذية والزراعة والوكاالت األخري والشببببببركاء االنخراط

ك أعمال بما في ذللتصدي النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، القطاعات لاالستراتيجيات المتعددة المفاهيمي بشأن 

وي على المسببببت الصببببمود من أجل األمن الغذائي والتغذيةالقدرة على لتعزيز الدعوة المشببببتركة والبحوث التشببببغيلية 

 القطريت

 خلق يا بشأن التحول الزراعي، والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، وهو إطار سياسات أفريق فينخراط اال

الثروة، واألمن الغذائي والتغذية، والنمو االقتصادي، والرخاء للجميع، واألطر المماثلة لترويج اتساق السياسات من 

 ل التنمية المستدامة اإلقليميةتأج

 م وما إليها، في تصببمي والتعليم، والصببحة، والتنمية االقتصببادية االجتماعية،والبيئة، الزراعة،  اتاالنخراط مع وزار

 وتخطيط سياسات وأطر عمل متكاملة تتعلق باألمن الغذائي والتغذية.

ن البلدان النامية،  .: امتالك البلدان النامية لطائفة من الموارد المالية لالستتتثمار اإلنمائي7االستتتراتيجية النتيجة   -45 تمكُّ

بفضببل الموارد المالية اإلضببافية المتاحة من مصببادر متعددة، من االنخراط في عمل متسببق ومطرد لتحقيق أهداف التنمية 

 .(5، الهدف االستراتيجي 3-17)غاية التنمية المستدامة المستدامة 

 ما يلي: للبرنامج االستراتيجيةالحصائل  ومن األمثلة على

 البلد من زيادة االستثمارات المباشرة للقطاع الخال في المكونات األساسية للنظام الغذائي، حسب القياس  أن يستفيد

 بالمؤشرات الوطنية وعالمات القياس العالميةت

  في  50توسببببيع البلد للقدرة على النفاذ إلى األموال المجمعة العالمية الخاصببببة بموارد التكيف مع تغير المناخ بنسبببببة

 لى األقلتالمائة ع

  لدفي البالطارئة الغذائية ة لمساعدازيادة ن هج إدارة المخاطر والتأمين األخري لمستوي الموارد المتاحة الستجابات. 

 التدخالت الرامية إلى تحقيق هذه النتيجة ما يلي: ومن األمثلة على

 ترويج شركات القطاعين العام والخالت 

  ع لتحقيق الغايات الوتوفير المسببببببباعدة للبلدان النامية في مية طنية ألهداف التناالسببببببتفادة من آليات التمويل المجمَّ

 المستدامةت
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 .استحداث وترويج آليات تمويل مبتكرة مثل أدوات تجميع وتحويل المخاطر، أو سندات األثر االجتماعي 

الدعم لجهود اقتستتتام المعرفة، والخبرة، والتكنولوجيا، تعزي خدمات البرنامج الموحدة، و: 8االستتتتراتيجية النتيجة   -46

في الحاالت اإلنسبببببببانية وغيرها، وعندما يدعوه  البرنامج يقوم .تحقيق أهداف التنمية المستتتتتتتدامةالبلدان الرامية إلى 

، الهدف 16-17)غاية التنمية المسببببببتدامة الشببببببركاء، بتعبئة واقتسببببببام المعرفة، والخبرة، والتكنولوجيا، والموارد المالية 

 (.5االستراتيجي 

 يلي:ما  للبرنامج االستراتيجيةالحصائل  األمثلة علىومن 

  د مجموعة سلسلة اإلمداد الشركاء اإلنسانيين بالدعم الالزم لالستجابة إلى االحتياجات اإلنسانية للمجموعات أن تزوِّ

 السكانية المتأثرة بالنزاعات على نحو فعال وحسن التوقيلت

  من حيث التكاليفت وكفؤةأن يكون الشركاء اإلنسانيون قادرين على تقديم خدماتهم بطريقة تكميلية 

  الحماية االجتماعيةالمتعلقة ب، والممارسات المثلى، والدروس التحليالتالقتسام متعددة أصحاب المصلحة منصة. 

 التدخالت الرامية إلى تحقيق هذه النتيجة ما يلي: ومن األمثلة على

 خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمسببباعدة اإلنسبببانية ومسبببتودع األمم ل البرنامجوفير خدمات مشبببتركة مثل إدارة ت

المتحدة لالسببببتجابة اإلنسببببانية، وقيادتا لمجموعتي اللوجسببببتيات واالتصبببباالت في حاالت الطوارئ التابعتين للجنة 

مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصبببببباالت في حاالت  الدائمة المشببببببتركة بين الوكاالت، وفريق الدعم السببببببريع في

 الطوارئ، وما إلى ذلكت

 ة للتحويالت القائمة على النقدتإرساء منصات تسليم مشترك 

  الحوار القطري بشأن استخدام معلومات األمن  لتعزيزاالنخراط في العمل مع شبكة معلومات األمن الغذائي ودعمها

 .تخطيط برامج الحماية االجتماعية وتسليمها يلالسترشاد بها ف الغذائي والتغذية

الوطنية ات غايالبترتبط  للبرنامج على المسبببببتوي القطري إلى حصبببببائل اسبببببتراتيجية االسبببببتراتيجية النتائج وتترجم  -47

يجري كل  الذياالستعراد الشامل للسياسات هداف التنمية المستدامة ضمن إطار متين للنتائج بما يتماشى مع توصيات أل

مع االحتياجات واألولويات القطرية  البرنامجوتوائم تدابير وقرارات المجلس االقتصببببببادي واالجتماعي،  أربع سببببببنوات

هذا، الذي يرد بمزيد من التوضببببببيح في إطار النتائج  ويسببببببتند. 2030ودعم خطة عام  2لتحقيق هدف التنمية المسببببببتدامة 

لغايات المسبببتوي المؤثر لالتي توضبببح كيفية تحقيق ، و1 الواردة في الشبببكللنتائج سبببلسبببلة اإلى  القسبببمين الرابع والخامس،

صلة االستراتيجية واألهداف االستراتيجية  مع طري على المستوي الق ستوضعالتي  من خالل النتائج االستراتيجيةذات ال

سلة من النتائتاأنشطنواتج حصائل ومن متولدة ال للبرنامجاالستراتيجية  حصائلمن الخالل مجموعة  سل ستند هذه ال ج . وت

ملموسة من خاللها بصورة مباشرة و البرنامجأنشطة ونواتج  تسهمإلى نظريات التغيير التي توضح المسارات السببية التي 

 .17و 2لتحقيق اهثار المرتبطة بهدفي التنمية المستدامة زمة الال البرنامجحصائل في 

 ألهداف التنمية المستدامةربط عمل البرنامج مع الغايات األخرى 

، فإن التحديات 2هي عملا للقضببببببباء على الجوع، أي هدف التنمية المسببببببتدامة  البرنامجنقطة انطالق  في حين أن  -48

سبببيسبببهم بشبببكل مباشبببر أو غير مباشبببر في تحقيق  البرنامجوالحلول المترابطة المنخرطة في إنهاء الجوع والفقر تعني أن 

األسبباسببي على القضبباء على الجوع المدخل والمسببوغ  البرنامجمعظم أهداف التنمية المسببتدامة األخري. وسببيمثل تركيز 

 .2لإلسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة األخري غير الهدف 
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ة هدف التنمي غاياتمج الوجبات المدرسببببببية، قد يسببببببهم في ، بدعما أو تنفيذه لبراالبرنامجوعلى سبببببببيل المثال فإن   -49

المتعلقة بالحصول على الغذاء، أو تحسين التغذية، أو سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة، في الوقل الذي  2المستدامة 

تعليم ق باليقدم فيا في الغالب مسببببباهمات ضبببببخمة لتحقيق الغايات األخري ألهداف التنمية المسبببببتدامة، بما في ذلك ما يتعل

سين )هدف التنمية المستدامة والتكافؤ (، والمساواة 4)هدف التنمية المستدامة  (، والدخل األسري )هدف التنمية 5بين الجن

، على سبببيل المثال، وبدعم من برنامج 2016(. ففي كوت ديفوار عام 3(، والصببحة )هدف التنمية المسببتدامة 1المسببتدامة 

مدرسبببة ابتدائية عامة في األقاليم األشبببد  613طفل في  125 000جبات سببباخنة يومية إلى و البرنامجدول، قدم -ماكغفرن

سهم مثل هذه  حرمانا  في البالد، مع القيام في الوقل ذاتا بتعزيز قدرة المزارعات على إمداد البرنامج المذكور باألغذية. وت

مع دعمها كذلك للنتائج الصبببببحية المرتبطة بالممارسبببببات البرامج في نتائج البالد المتعلقة بالتعليم والقضبببببايا الجنسبببببانية، 

 الغذائية.

 البرنامجفإن  ، وبالتشاور والتعاون بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين،17ومساندة لهدف التنمية المستدامة   -50

يسببببتجيب إلى طلب تتقدم با حكومة وطنية وشببببركاء لتوفير خدمات غير مرتبطة مباشببببرة بجهود القضبببباء على  يمكن أن

وقدرتا على المسبببباعدة. وطوال أزمة  البرنامجوتتماشببببى مع نقاط قوة  2030ولكنها تدعم تحقيق أهداف خطة عام  الجوع

لدعم اللوجسببببببتي الحيوي إلى في كل ا البرنامج، مثال ، عمل 2015-2014اإليبوال اإلقليمية في  لدان الموبوءة، ووفر ا لب

منظمة الصحة العالمية ومجتمع العمل اإلنساني، بما في ذلك محاور للتخزين، والشراء، والنقل، واللوجستيات في عواصم 

  قاعدة لوجستية متقدمة في ثالثة بلدان. 11البلدان المعنية وبالقرب منها، إلى جانب 

في أهداف التنمية المسبببببتدامة األخري على المسبببببتوي القطري من خالل ربط نواتج نامج البر اتوسبببببتكون مسببببباهم  -51

 في بالفعل غير تلك التي تنعكسالمتعلقة بغايات التنمية المستدامة اهخرين الشركاء ين والوطنيالشركاء حصائل بالبرنامج 

 .للبرنامجالنتائج االستراتيجية 

 الحدود والسياق

من المنظور  البرنامجفمن المهم رسببببببم حدود انخراط  17و 2بالنظر إلى اتسببببببباع نطاق هدفي التنمية المسببببببتدامة   -52

على موارده،  البرنامجاالسببتراتيجي، ال فيما يتعلق باالسببتجابة للتحديات أو فرل االنخراط التي قد تنشببأ فحسببب. ويعتمد 

لقيمة المضبببافة للشبببركاء واسبببتفادتا منها. وليس هناك من دور مفيد ومعارفا، ومهاراتا الذاتية في كل سبببياق مع إقراره با

تدامة  للبرنامج تدابير  17و 2للعمل نحو تحقيق هدفي التنمية المسبببببب بالوظائف وال قادرة على االضببببببطالع  لدان ال في الب

ري جهات فاعلة أخالضببرورية بنفسببها، أو في السببياقات التي تتوافر فيها خيارات تجارية صببالحة، ومأمونة، وموثوقة، أو 

إلى دعم البلدان بطرق تجعلها أكثر فأكثر قادرة على تولي المسببببؤوليات  البرنامجتتمتع بموقع أفضببببل للمسبببباهمة. ويرمي 

بدون هذا  أو البرنامجالتشغيلية، والمالية، والتقنية لتحقيق هدف القضاء على الجوع اعتمادا  على مستوي أقل من الدعم من 

للبلدان قد تتعلق باألهداف اإلنمائية أو اإلنسانية غير  البرنامجفإن مساندة  17بة لهدف التنمية المستدامة الدعم تماما. وبالنس

 هدف القضاء على الجوع.

 في بلد ما في إطار ثالثة أنواع عريضة من السياقات: البرنامجوقد تدعو الحاجة إلى   -53

 التعطيلت 

 الفقر الهيكليت 

 .حاالت االنتقال/اإلنعاش 
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وغالبا  ما تتداخل هذه السببببياقات. ومن المهم بشببببكل خال اإلقرار بأن الناس األشببببد فقرا  واألكثر ضببببعفا  يواجهون عادة 

 حاالت تعطيل متكررة تمنع االستثمارات المطردة في التصدي للفقر الهيكلي وتقود الجهود الرامية إلى اإلنعاش.

 التعطيل

يؤدي بفعل ضبببخامة حجما إلى إيقاف التنمية المسبببتدامة على المسبببتوي أي نوع من الصبببدمات الذي إن التعطيل هو   -54

االرتفاعات السعرية الضخمة والسريعة، المجتمعي. وتشمل األمثلة على ذلك الكوارث الطبيعية، وحاالت نقص األغذية، و

ي تدعو الحاجة فيها والركود االقتصببببادي، والجائحات، والنزاعات. وتقود ظروف التعطيل هذه إلى نوعين من الحاالت الت

سية إلى  إلى المساعدة إلنقاذ األرواح وسبل العيش: النوع األول هو حالة طوارئ تقود فيها المرحلة األولية بعد صدمة رئي

أزمة تتهدد األرواحت أما النوع الثاني الذي يناظر سببببببابقا من حيث األهمية فهو تعطيل طويل األجل ناجم عن أزمة معقدة 

 نزوح قسببري يعيق القدرة على االسببتثمار، والنمو، والتطور، بحيث ت ترك المجتمعات المحلية عاجزة عمثل نزاع ممتد ون

ما تتولى المجتمعات المحلية والحكومات المضبببيفة رعاية المجموعات السبببكانية النازحة، وعلى مدي عقود نالتصبببدي. وحي

ون هناك تدفقات ضببببببخمة من الناس الذين يفرون من سببببببيما حينما تك في بعض األحيان، فإن قدراتها تنوء بما تحمل، وال

 النزاع والعنف البال .

 الفقر الهيكلي

يتواصببببل الفقر المدقع والجوع حتى حينما يحل السببببالم، واالسببببتقرار، وتتوافر القدرة على االسببببتثمار، بل وحتى في   -55

لالقتصبباد الكلي. ويتعلق الطابع "الهيكلي" لهذا الفقر بعدم المسبباواة وعجز سببياسببات ونظم  جيدةالبلدان ذات المؤشببرات ال

الحماية االجتماعية عن الوصبببول إلى كل المحتاجين وعن ضبببمان حصبببولهم على الغذاء. وفي العديد من الحاالت فإن هذا 

ا بين األجيال التي ال تخفف منها التنمية والنمو العجز يديم سببببوء التغذية من األم إلى الطفل، بما يؤدي إلى دورة الجوع فيم

 سبيما فرل النسباء المحدودة في االقتصبادي الواسبعين. وتشبكل أوجا عدم المسباواة بين الجنسبين المسبتمرة والهيكلية، وال

لب على التغالمشبباركة في المحافل التعليمية، والصببحية، واالقتصببادية، والسببياسببية، حاجزا  ضببخما  أمام التنمية المسببتدامة و

الفقر والجوع المترسببببخينت ولذلك فإن من المهم فهم تأثيرات عدم المسبببباواة بين الجنسببببين. وقد تجعل العوامل الجغرافية، 

واالفتقار إلى البنى التحتية، وقلة الكثافة السببببببكانية، من األصببببببعب على الحكومات توفير الخدمات في المناطق الريفية، 

صببغيرة الذين يشببكلون غالبية الناس الفقراء. على أنا مع توسببع التمدين في البلدان النامية، سببيما ألصببحاب الحيازات ال وال

يام  فأكثر في المدن، حيث تعجز الخدمات بفعل اتسببببببباع نطاق الفقر ومعدل الهجرة عن الق فإن الفقر المدقع يظهر أكثر 

ات بفعل تغير المناخ، وتدهور النظم اإليكولوجية، بواجباتها، مما يترك األشبببببد فقرا  دون شببببببكات أمان. وتتفاقم هذه التحدي

 والنمو السكاني.

  حاالت االنتقال/اإلنعاش

تغطي عملية اإلنعاش من التعطيل عادة الفترة الالحقة لصبببببدمة كبري، مثل زلزال، أو موجة جفاف، أو فيضبببببان، أو   -56

حينما تكون مخاطر الصبببببببدمات الحادة المقبلة فترة االنتقال بعد النزاع إلى السببببببالم وعودة النازحين وتوطنهم مجددا ، و

وفي غالب األحيان ال يكون اإلنعاش عملية خطية، وخصبببببوصبببببا  حينما يعاني الناس والمجتمعات المحلية من  منخفضبببببة.

الضعف البال ، مما يجعل من المحتمل حدوث نكسات ناجمة حتى عن صدمات وعوامل ضاغطة ثانوية. ويؤكد هذا الخطر 

سببببيما التأهب، والحد من مخاطر الكوارث، وشبببببكات األمان، ضببببمن  شببببطة بناء القدرة على الصببببمود، والأهمية تعميم أن

. وفي المجتمعات المحلية والبلدان التي ال تواجا مستويات عالية من المخاطر فإن البرنامجالجهود القطرية وفي كل أعمال 

 رت االستثمارات المطردة.من المفترد أن يكون بالمستطاع القيام باإلعمار إذا ما تواف
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 القطري المستوى على العمل -رابعاا 

 الجوع على للقضاء القطرية الجهود دعم

يتطلب القضاء على الجوع فهما  مشتركا  لسياقات هذه الظاهرة  دعم الجهود القطرية لتحقيق هدف القضاء على الجوع.  -57

في بلد ما واتفاقا  على التدابير ذات األولية لمعالجة تلك السياقات. وتوفر السياقات المحلية البارامترات الالزمة لالحتياجات 

مل،  يحدد السببياق فحسببب أوليات العوشببراكاتا في البلد المعني. وال للبرنامجواألولويات الوطنية ولالنخراط االسببتراتيجي 

بل أنا يؤثر أيضببببا  على التدابير المزمع اتخاذها ويعكس التحديات التي تواجا الشببببركاء والناس في سببببعيهم للقضبببباء على 

 2030خطة عام الجوع. وتدعو كل المؤتمرات البارزة إلى العمل التعاوني لالسببببتجابة إلى السببببياقات المحلية، في حين أن 

ا  أهمية اإلقرار بأن بعض السببببببياقات تواجا تحديات أعظم من غيرها ومن ثم فإن لها احتياجات خاصبببببببة تؤكد أيضببببببب

 (21)للمساعدة.

مزيجا  معقدا  من العوامل، بما في ذلك الوضع السياسي واالقتصادي، داخل البلد حالة كل وسيشمل السياق في كل بلد و  -58

والممارسببببات واألعراف االجتماعية والثقافية، والقدرات، والسببببمات الجغرافية. وقد تكون هناك سببببياقات متباينة في البلد 

االسببببتجابات المراعية الواحد وربما تنتقل المجموعات السببببكانية الضببببعيفة من سببببياق إلى آخر على مدي الزمن. وتتطلب 

للسببببياقات تدابير مختلفة ضببببمن البلد الواحد وفي أوقات متباينة، بما يتماشببببى مع االحتياجات المتفاوتة للنسبببباء، والرجال، 

والفتيات، والفتيان، ومجتمعاتهم المحلية. ولذلك فإن من المهم أن يتفق الشبببركاء على السبببياق وأن يراعونا بشبببكل مناسبببب 

طائفة واسعة من األدوات، مثل تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها  البرنامجتراتيجي. وسيستخدم على المستوي االس

 والنهج الثالثي األبعاد، في تحليل السياق وتحديد البرامج المالئمة بالتعاون الوثيق مع الشركاء.

 نهج التخطيط االستراتيجي القطري

مع أصبببحاب المصبببلحة الوطنيين واألفرقة  البرنامجوسبببيعمل على المسبببتوي القطري،  2030خطة عام سبببيتم تنفيذ   -59

القطرية لألمم المتحدة لتحديد السبببببببيل األمثل لدعم االسببببببتراتيجيات القطرية الرامية إلى القضبببببباء على الجوع، وإرسبببببباء 

الصببالت الضببرورية عبر القطاعات والسببياقات، وضببمان االتسبباق مع االسببتراتيجيات العريضببة للبلدان الخاصببة بالتنمية 

ي ، الذللبرنامجودعمها. وعلى هذا فإن جوهر هذه الخطة االسبتراتيجية هو نهج التخطيط االسبتراتيجي القطري المسبتدامة 

يتألف من استعراضات استراتيجية وخطط استراتيجية قطرية. وتتمثل أهداف نهج التخطيط االستراتيجي القطري بما يلي: 

تفعيل الخطة االسببببتراتيجية على الصببببعيد القطريت  (2لجوعت دعم البلدان في تحقيق التقدم على طريق القضبببباء على ا (1

اكاتا دعما  للجهود ولشر البرنامجالنهود باالتساق والتركيز االستراتيجيين وبالفعالية التشغيلية للمساعدة التي يقدمها  (3

 القطرية واإلقليمية الساعية إلى التصدي النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.

 2القطرية التي تقودها البلدان والمركزة على هدف التنمية المستدامة االستعراضات 

، وييسببر حيثما كان ذلك مناسبببا ، االسببتعراضببات االسببتراتيجية التي تقودها البلدان بشببأن التحديات البرنامجسببيشببارك   -60

 تشاورية وشاملة، مع تحليلوالجهود المتعلقة بالجوع. وال يمكن لهذه االستعراضات أن تكون مفيدة وذات مغزي ما لم تكن 

جلي وموثوق للسببببياق اإلنسبببباني واإلنمائي يحدد التحديات التي تواجا البلد المعني على طريق تحقيق هدف القضبببباء على 

                                                      
التنمية المستدامة، ونشدد على التحديات إننا إذ نضع هذه األهداف والغايات نعترف بأن كل بلد يواجا تحديات محددة في سعيا إلى تحقيق : "56، الفقرة 2030خطة عام  )21(

ديات المحددة ة الصغيرة النامية، وكذلك التحالخاصة التي تواجا أكثر البلدان ضعفا، وال سيما البلدان األفريقية وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزري

 لتي تمر بحاالت نزاع اهتماما خاصا أيضا".التي تواجا البلدان المتوسطة الدخل. وتتطلب البلدان ا
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الجوع، مثل الفجوات في أ طر وبرامج السببببببياسببببببات الوطنية، وفي تمويل القطاعين العام والخال لقطاع األمن الغذائي 

تنفيذ المتوافرة لدي الحكومة والمؤسبببسبببات األخري. وينبغي أن يسبببهل االسبببتعراد االسبببتراتيجي والتغذية، وفي قدرات ال

ضبباء ، توفير الدعم لهذا البلد على طريق القالبرنامجالنقاش بشببأن السبببل التي يمكن بها لشببركاء البلد المعني، بما في ذلك 

قة للتخطيط االسببببتراتيجي القطري كجزء من جهود على الجوع. ويتعين إجراء االسببببتعراد االسببببتراتيجي والعملية الالح

 الفريق القطري لألمم المتحدة بغية العمل معا  وتوحيد األداء.

لحكومات اواسبببتنادا  إلى االسبببتعراضبببات االسبببتراتيجية التي تقودها البلدان وتمشبببيا  مع عمليات التخطيط التي تنفذها   -61

 التي يتمتع إزاءها بموقع طيب يتيح لاوطنية حدد الغايات والنتائج السببببببي البرنامجاألفرقة القطرية لألمم المتحدة، فإن و

سهم فيها تحقيقا  لهدفي  اتبالتعاون مع الحكوم ،البرنامجدعمها. وسيقرر  شركاء اهخرين، الحصائل التي يمكن لا أن ي وال

المجموعات السبببكانية والمؤسبببسبببات والنظم لبرنامج ل االسبببتراتيجيةت وسبببتراعي هذه الحصبببائل 17و 2التنمية المسبببتدامة 

 المستهدفة التي ستجري مساندتها للقضاء على الجوع في البلد واإلقليم، استنادا  إلى السياق حينما يكون ذلك مناسبا. 

 للبرنامجالخطط االستراتيجية القطرية 

د ، وربط الخطط والتدابير االسببببتراتيجية والبرامجية القطرية بالجهوللبرنامجبغية التنفيذ الفعال للخطة االسببببتراتيجية   -62

ن محل المجموعة الراهنة م للبرنامجالوطنية والعالمية لتحقيق هدف القضاء على الجوع، فستحل خطة استراتيجية قطرية 

لد، ية، والحوكمية للباالسبببتراتيجية، والبرمج البرنامجوثائق المشبببروعات. وسبببتصببببح الخطة االسبببتراتيجية القطرية أداة 

لحاالت الطوارئ ضمن الخطة االستراتيجية  البرنامج. ويمكن إدراج استجابات البرنامجوستضم الحافظة َالكاملة ألنشطة 

ونة إنساني"، وبالتالي الحفاظ على مرذات تركيز " للبرنامج استراتيجية ائلحصإضافة توسيع نطاق أو القطرية من خالل 

االستجابة بسرعة حسبما يقتضي األمر، والعمل في الوقل ذاتا على ضمان أن ت ستثمر أية استجابة  وقدرتا على البرنامج

نفسا و/أو وجوده بعد انتهاء البرنامج ، وأال تمتد مرحلة الطوارئ أو دور لألزمة في أنشطة اإلنعاش والتنمية طويلة األجل

تضببمن العمل المتعلق بالسببياسببات والبرامج إلى جانب سببلسببلة . وعلى هذا فإن الخطط االسببتراتيجية القطرية تالحاجة إليا

 اإلمداد وأوجا الدعم أو المساعدة األخري غير البرامجية. وستقوم الخطة االستراتيجية القطرية بما يلي:

 وميادين خبرتا ودرايتات البرنامجودوره باالستناد إلى االحتياجات القطرية ونقاط قوة  البرنامجتحديد وضع  (1

تدامة التي سببببببتسببببببهم فيها النتائج القطرية  (2 خطة أثناء فترة ال للبرنامجتحديد النتائج الوطنية وغايات التنمية المسبببببب

عمها مساهمة التي ستد لبرنامجل االستراتيجيةاالستراتيجية القطرية، التي تمتد عادة خمس سنوات، وتوضيح الحصائل 

 تالبرنامج

 على حد سواءت للبرنامجة للشركاء الوطنيين وتحديد استثمارات تعزيز القدرات الالزم (3

 ائج الوطنيةتفي النت البرنامجتحديد تدابير الدعم االستراتيجي، والتمويلي، والتقني التي ست تخذ للنهود بمساهمات  (4

تحديد الشبببراكات مع أصبببحاب المصبببلحة، ومن بينهم وكاالت األمم المتحدة، بما يتماشبببى مع عمليات إطار عمل األمم  (5

دة للمساعدة اإلنمائية، والقطاع الخال، والمجتمع المدني الوطني/المنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية المتح

 المتضررة.

المقدمة إلى الحكومات  البرنامجوسببببببتسبببببباعد الخطة االسببببببتراتيجية القطرية على تحسببببببين كفاءة وفعالية مسبببببباعدة   -63

 وتشمل مزايا هذا النهج الجديد للعمل القطري ما يلي:والمحتاجين، بما في ذلك المتضررون من النزاعات. 
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 سببببتتسببببم الخطط االسببببتراتيجية القطرية بفعالية أكبر في تحويل الخطة االتسبببباق لتحقيق هدف القضبببباء على الجوع .

 مع الخطط الوطنية وخطط البرنامجإلى تدابير على المسببببتوي القطري، وسببببت ربط عمليات  للبرنامجاالسببببتراتيجية 

تحدة، وستيسر أكثر تأطير قضايا األمن الغذائي والتغذية ضمن خطط وبرامج. وسيؤدي تعزيز االتساق بين األمم الم

الخطة االستراتيجية وغايات القضاء على الجوع المنفذة بقيادة البلدان إلى تحسين التموضع البرامجي واالستراتيجي 

كومات، والجهات المانحة، والقطاع الخال، على إرسبببباء شببببراكات أعمق مع الح البرنامجفي البلدان وسببببيسبببباعد 

 والمجتمع المدني، وأطراف أخري.

 ساني واإلنمائي شغيلية الدينامية، والتوازن بين العمل اإلن سياقات الت سبة لل سم  .المرونة التي تكفل االستجابات المنا تت

سير  سياقها المخصول وقابليتها للمواءمة، وذلك لتي سبة للالخطط االستراتيجية القطرية ب تحوالت االستجابات المنا

في البيئة التشببغيليةت ولتدعيم الصببالت بين المسبباعدة اإلنسببانية واإلنمائيةت وللتمكين من بناء القدرات بشببكل فعال من 

خالل ضببببببمان أن تسبببببباند االسببببببتجابة لألزمات أنشببببببطة اإلنعاش والتنمية طويلة األجل، وأن تعكس فهم المخاطر، 

 ة لحماية الضعفاء أثناء األزمات.والهشاشة، والسبل الالزم

 تكفل  .منصبببببة متينة لتسبببببليم االلتزامات في المجاالت المتفق عليها لالنخراط ولتخطيط اسبببببتراتيجيات خروج فعالة

الخطط االسببتراتيجية القطرية تعزيز األنشببطة الموجهة لبناء القدرات لمسبباندة الحكومات في تصببميم وإدارة حلولها 

 للجوع المملوكة وطنيا.

 سببببتركز العملية التحليلية والتشبببباورية، التي توضببببع عبرها الخطط االسببببتراتيجية عمليات تشبببباورية لتعزيز األثر .

، وترعى االنخراط مع للبرنتتامجعلى نقبباط قوتببا، ومن ثم تنهض بببالقيمببة المضببببببببافببة  البرنتتامجالقطريببة، جهود 

 ى الجوع.الحكومات، وتمكِّن الشراكات من االتساق حول نهج مشترك للقضاء عل

مبر/تشببرين في نوف وسببترفع وثيقة سببياسببات منفصببلة بشببأن الخطط االسببتراتيجية القطرية إلى المجلس للموافقة عليها  -64

 في هذه الخطة االستراتيجية. المشار إليها اتوالعمليالمبادئ  ع نطاقيتوسل، 2016الثاني 

 (22)للبرنامج المالي اإلطار -خامساا 

سيا  لتنفيذ االستراتيجيةسيكون إطار الميزانية للخطة   -65 سا ستعراد اإلطار المالي الحالي، أ سياق ا ، الذي سيوضع في 

الخطط االستراتيجية القطرية. وبغية تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد، والبرهنة على القيمة المحققة مقابل المال 

إلى تعزيز الترابط بين الموارد والنتائج. وسبببيسبببتند هذا المنفق، وتحسبببين اتخاذ القرارات، فإن اإلطار المالي الجديد يهدف 

االستعراد الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات، في حين سيستخلص الدروس في الوقل ذاتا من اإلطار إلى 

 منظمات األمم المتحدة األخري حسب االقتضاء.

القطرية، حيث سببببيكفل وضببببوح الصببببالت بين وسببببييسببببر نهج ميزانية الحافظة القطرية تنفيذ الخطط االسببببتراتيجية   -66

 التخطيط االستراتيجي واألداء المالي والتشغيلي.

وميزانية الحافظة القطرية هي مفهوم مختلف تماما  عن االستخدام الحالي للمشروعات المتعددة ذات تواري  االستهالل   -67

قويمية، وهي مرتبطة بغايات ونتائج أهداف واالنتهاء الخاصببببببة بكل منها. وترتكز ميزانية الحافظة القطرية على سببببببنة ت

 ،لد المعنيفي الب البرنامجوبما أن ميزانية الحافظة القطرية ستشمل كل الحصائل المزمعة التي سيدعمها التنمية المستدامة. 

                                                      
امل الخطة ضمان تك البرنامجيمكن أن يوفر النص المتعلق باستعراد اإلطار المالي في النسخة النهائية للخطة االستراتيجية مخططا  عاما  للكيفية التي يزمع فيها  )22(

 االستراتيجية، والخطط االستراتيجية القطرية، واستعراد اإلطار المالي، وإطار النتائج المؤسسية، دون الخود في التفاصيل.
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 جيةراتياالسببتمن االسببتراتيجية المؤسببسببية إلى تمويل الحصببائل بدءا  فإن هيكل الميزانية المقابل سببيبين صببالت واضببحة 

من تخطيط حافظتا الكاملة من األنشبطة كل عام.  البرنامجوصبوال  إلى التمويل المسبتند إلى األنشبطة، وسبتمكِّن و لبرنامجل

وسببتؤدي ميزانية الحافظة القطرية إلى االبتعاد عن االعتماد الحالي على المدخالت ومكونات التكلفة للمشببروعات الفردية. 

على االسببببتجابة بكفاءةت وتحديد أولويات االحتياجات التشببببغيليةت والمسبببباهمة  البرنامجومن المنتظر أن ينهض ذلك بقدرة 

ر ييستت وفعن كفاءة التكاليأفضل ، وتوفير بيانات الماليفي المجال  بشكل أفضل في تحسين اإلدارة، واإلبالغ، والتحليل

 تعبئة الموارد.

لقطرية في وثيقة سبببياسبببات منفصبببلة سبببت رفع إلى المجلس وسبببيعرد اإلطار المالي المعدل ومفهوم ميزانية الحافظة ا  -68

 للموافقة عليها.

 ورصده األداء قياس -سادساا 

على إطارين اثنين لألداء هما: إطار النتائج اإلدارية، الذي ي عنى بالكفاءة  البرنامجيقوم النظام الحالي إلدارة األداء في   -69

ها  تائج اال البرنامجالتي يوفر ب طار الن خدماتت وإ قدم على طريق تحقيق هدف ال لذي يعكس الت  نامجالبرسببببببتراتيجية، ا

المتمثل في تحسين األوضاع الحياتية للمستفيدين. ويقدم هذان اإلطاران معا ، إلى جانب سالسل النتائج ذات الصلة، صورة 

ستخدام اإلطارين المذكورين األساس للتخطيط، والرصد، واإلبالغالبرنامجكاملة عن أداء  على مستوي المنظمة  . ووفر ا

 .2017-2014والخطة االستراتيجية الحالية  2013-2008في ظل الخطة االستراتيجية 

يغتنم الفرصة إلدماج النتائج اإلدارية واالستراتيجية ضمن إطار واحد  البرنامجومع الخطة االستراتيجية الجديدة فإن   -70

لنتائج المؤسسية مستخلصة من الغايات االستراتيجية، واألهداف للنتائج المؤسسية. والحصائل والنواتج المدرجة في إطار ا

التي  يليةالحصببائل والنواتج التشببغاالسببتراتيجية، والنتائج االسببتراتيجية الموصببوفة في الخطة االسببتراتيجية، وهي تعكس 

لة جية وتدرج في السلسوتسهم الحصائل التشغيلية في الحصائل االستراتي. 2021-2017بتحقيقها في الفترة  البرنامجيلتزم 

نظريات  على التشبببغيلية القياسبببية وترتكز الحصبببائل والنواتجعلى إدارة ورصبببد أدائا. البرنامج الهرمية للنتائج لمسببباعدة 

التغيير التي ت ظهر المسارات السببية الممتدة من األنشطة إلى اهثار. وسيشكل اعتماد إطار النتائج المؤسسية خطوة أخري 

مع األنشبببطة النظيرة في وكاالت األمم المتحدة  البرنامجمة أنشبببطة الرصبببد واإلبالغ المتعلقة بالنتائج في على طريق مواء

 سيما صندوق األمم المتحدة للطفولة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة للسكان. األخري، وال

 بتحديث إطاره المعياري للرصد، بما البرنامجية سيقوم وبغية ضمان الرصد المتسق لمؤشرات إطار النتائج المؤسس  -71

في ذلك من خالل تعديل اإلجراءات التشبببغيلية الموحدة للرصبببد ومتطلبات الرصبببد الدنيا. كما سبببيتم تحديث كل التوجيهات 

يجية اتالمؤسبببسبببية المتعلقة بالرصبببد، وسبببتجري مواءمة جميع األطر المنطقية مع النتائج االسبببتراتيجية واألهداف االسبببتر

 الجديدة وستضم عناصر التخطيط والمؤشرات الجديدة.
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 الملحق األول

 الصلة ذات 17و 2 المستدامة التنمية هدفي ومؤشرات غايات

 هي: االستراتيجية بالنتائج الصلة ذات 17و 2 المستدامة التنمية هدفي غايات إن

ع، على ما : القضبباء على الجوع وضببمان حصببول الجميع، وال سببيما الفقراء والفئات الضببعيفة، بمن1-2الغاية  كفيهم ي فيهم الرضببّ

 .2030 من الغذاء المأمون والمغّذي طوال العام بحلول عام

 (1):1-2مؤشرات غاية التنمية المستدامة 

 مدي انتشار نقص التغذيةت 

  المن الغذائي.حجم المعاناة من انعدام 

، بما في ذلك تحقيق األهداف المتّفق عليها دوليا بشأن توقّف 2030: وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2-2الغاية 

وكبار السببببن  اتالحوامل والمرضببببعاجات التغذوية للمراهقات والنمو والهزال لدي األطفال دون سببببن الخامسببببة، ومعالجة االحتي

 .2025 بحلول عام

 :2-2التنمية المستدامة مؤشرات غاية 

  انحراف معياري من الوسببيط الذي حددتا منظمة الصببحة العالمية  2-مدي انتشببار التقزم )الطول بالنسبببة للسببن أقل من

 ضمن معايير نمو الطفل( بين األطفال دون سن الخامسةت

 + انحراف معياري من الوسيط الذي حددتا  2-ل من أو أق 2مدي انتشار سوء التغذية )الوزن بالنسبة إلى الطول أكثر من

وزيادة منظمة الصببحة العالمية ضببمن معايير نمو الطفل( بين األطفال دون سببن الخامسببة، مصببنفا حسببب النوع )الهزال 

 (.الوزن

والمزارعون : مضبباعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صببغار منتجي األغذية، وال سببيما النسبباء وأفراد الشببعوب األصببلية 3-2لغاية ا

األسببريون والرعاة والصببيادون، بما في ذلك من خالل ضببمان األمن والمسبباواة في حصببولهم على األراضببي وعلى موارد اإلنتاج 

األخري والمدخالت والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصبببولهم إلى األسبببواق وحصبببولهم على الفرل لتحقيق قيمة مضبببافة 

 .2030ة، بحلول عام وحصولهم على فرل عمل غير زراعي

 :3-2 التنمية المستدامة غايةمؤشرات 

 حجم اإلنتاج لكل وحدة عمالة حسب فئات حجم المؤسسة الزراعية/الرعوية/الحراجيةت 

                                                      
حسب باستخدام وتيرة االستهالك من وت   البرنامج درجة يقيسها" هي األغذيةاستهالك  درجةاستهالك األغذية مؤشرا هاما. و" يعبر أيضا درجة البرنامج فإن، 1-2بالنسبة لغاية التنمية المستدامة  (1)

رة االستهالك من وتيولى كل من التنوع الغذائي، ويستند إ"، األغذيةمؤشر "الحصول على  فيهذا المؤشر ولمسح. السبعة السابقة ليام األخالل  األسرةستهلكها تالمجموعات الغذائية المختلفة التي 

ومع ذلك،  .لهذا السبب كمؤشر عالميات أهداف التنمية المستدامة إطار مؤشرولذا يدرج في ، التشغيليةصلة من الناحية  ذا اوطني افرعي امؤشر تمثل رجة استهالك األغذيةودالمجموعات الغذائية. 

 على األغذيةصول الحتقييم ورصد من المنظمة  مّكن، وسنوات 10 عنيزيد تاري  تشغيلي ولا  بلدا 50في أكثر من  جمعوي البرنامجمؤسسي مثبل لدي مؤشر درجة استهالك األغذية فإن 

درجة استهالك ريف تعأن في حين وكمؤشر تشغيلي خالل السنوات القليلة الماضية.  درجة استهالك األغذيةفي البلدان النامية. وقد استخدمل العديد من المؤسسات بما فيها البنك الدولي  هاواستهالك

مكن تحليل على سبيل المثال، يومجموعة متنوعة من الطرق. بالبيانات التي يمكن استخدامها ا غنيا بتوفر مستودع هالحسابوتيرة األغذية التي يتم جمعها بيانات فإن ر مركب، مؤشأنا هو  األغذية

 مراعاة العواملأو ل، ةالجغرافيالمنطقة و ةالثقافالغذائي حسب لتعكس االختالف  افمختل ترجيحامرجحة المرجحة أو غير ال الدرجاتالخام، ويمكن تكييف  الوتيرةمن بيانات  المغذياتكفاية مدي 

ذية، لرصد األمن الغذائي والتغدرجة استهالك األغذية دعم البلدان في استخدام  البرنامج يواصلمع أهداف التنمية المستدامة. وسوف تتسق لعادات الغذائية التي لموسمية، أو إلعطاء األولوية ال

 .إطار النتائج المؤسسيةالمؤشرات التشغيلية األساسية في  وسيظل من، حسب االقتضاء، من أهداف التنمية المستدامة 1-2بالغاية  وخاصة فيما يتعلق



 

32  

 

 جي األغذية صغار الحجم، حسب نوع الجنس واالنتماء األصلي.تمتوسط دخل من 

ممارسببببات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية والمحاصببببيل، : ضببببمان وجود نظم إنتاج غذائي مسببببتدامة، وتنفيذ 4-2الغاية 

وتسبببببباعد على الحفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس الشببببببديدة 

 .2030ول عام وحاالت الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيا نوعية األراضي والتربة، بحل

 :4-2 التنمية المستدامة غايةمؤشرات 

 .نسبة المنطقة الزراعية التي تجري فيها زراعة إنتاجية ومستدامة  

 .ر متعددة من أجل البلدان النامية: حشد موارد مالية إضافية من مصاد3-17الغاية 

 :3-17 التنمية المستدامة مؤشرات غاية

  ،والمسبباعدة اإلنمائية الرسببمية، والتعاون بين بلدان الجنوب كنسبببة من إجمالي الميزانية االسببتثمارات األجنبية المباشببرة

 المحليةت

 .حجم تحويالت العاملين )بالدوالر األمريكي( كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي الكلي 

ية األهداف من أجل دعم الخطط الوطن ومحدد: تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذا  فعاال  9-17الغاية 

الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المسببببببتدامة، بوسبببببببائل تشببببببمل التعاون بين الشببببببمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب 

 .الثالثي والتعاون

 :9-17 التنمية المستدامة غايةمؤشرات 

   التعاون بين بلدان الشببببمال والجنوب وبين بلدان الجنوب والتعاون القيمة الدوالرية للمسبببباعدة المالية والتقنية )من خالل

 الثالثي( الملتزم بها للبلدان النامية.

 .: تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة14-17الغاية 

 :14-17 التنمية المستدامة غايةمؤشرات 

   التنمية المستدامة.عدد البلدان التي لديها آليات لتعزيز اتساق سياسات 

شراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين 16-17الغاية  ستكمالها ب شراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وا : تعزيز ال

لدان، بلجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسببمها، وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المسببتدامة في جميع ال

 . سيما البلدان الناميةوال

 :16-17 التنمية المستدامة غايةمؤشرات 

  عدد البلدان التي تبل  عن تحقيق تقدم في أطر رصببببد فعالية التنمية متعددة أصببببحاب المصببببلحة التي تدعم تحقيق أهداف

 التنمية المستدامة.
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 الملحق الثاني

 للبرنامج األساسية القيم

 قهاتحقي إلى العالم زعماء دعا عالمية غاية إنا – الممتلئة البطون من عالم بإرساء طموح حلم مجرد من أكثر هو الجوع على إن القضاء

 جسدن لكي ضروري وشرط اإلنسانية، حقاتست ما وأنا األمن، وانعدام التغذية، وسوء المزمن، الجوع إنهاء يمثل أنا .2030 عام بحلول

 عاما   15 غضون في الجوع على القضاء إلى للوصول أنا على نجنيها. التي المنافع زادت الهدف اهذ من اقتربنا وكلما إمكاناتنا. كامل

 ا،شركائن ونحو والحكومات، المحلية، والمجتمعات الناس، من نخدمهم من إزاء المؤسسي السلوك مستويات أرفع إلى نحتاج فإننا

 فيا. نعيش الذي والعالم والمجتمعات،

 االلتزام بالمبادئ اإلنسانية

بفعل الحاجة إلى االسببببتجابة لاالم اإلنسببببانية ومسبببباعدة بني البشببببر حينما ال يكون لهم من مالذ آخر  البرنامجيتحرك   -1

األغذية والمسببباعدات ذات الصبببلة لتلبية االحتياجات الفورية والنهود باألمن الغذائي  البرنامجيلجأون إليا. وسبببيسبببتخدم 

ية. ولن يسببببببتعمل  ثاق األمم المتحدة والقيم المبادئ المطروحة في إعالن األلف بأغراد ومبادئ مي والتغذية. وهو ملتزم 

ط السببياسببي أو االقتصببادي. وسببيلتزم المسبباعدة الغذائية، في أي وقل وتحل أي ظرف، كوسببيلة لممارسببة الضببغ البرنامج

المدرجة أدناه عند تقديم المسببباعدة الغذائية وغيرها من أنواع المسببباندة اسبببتجابة  (1)بالمبادئ اإلنسبببانية األسببباسبببية البرنامج

 (2)لالحتياجات اإلنسانية.

 اإلنسانية األساسيةمبادئ ال

جدت وسببوف يسببتجيب بتقديم المسبباعدة  البرنامجسببوف يسببعى  اإلنسانية لمنع المعاناة اإلنسببانية والتخفيف من وطأتها أينما و 

 الغذائية حسب االقتضاء. وسوف يقدم المساعدة بطرق تحترم الحياة والصحة والكرامة.

الوقوف إلى جانب أي من أطراف النزاع ولن يقحم نفسبا في أي جدال ذي طابع سبياسبي أو  البرنامجسبوف يتفادي  الحياد

 عنصري أو ديني أو عقائدي. ولن تقدم المساعدة الغذائية للمحاربين النشطين.

العرقي أو  على أسبببباس األصببببلولن يمارس أي تمييز ، البرنامجمسبببباعدات  االحتياجات وحدها هي التي سببببتوجا عدم التحيّز

لقومية أو الرأي السببببياسببببي أو الجنس أو العنصببببر أو الدين. وسببببوف ت وّجا المسبببباعدة في بلد ما إلى أولئك الذين ا

 يتعرضون ألكبر خطر بعد إجراء تقييم سليم يراعي االحتياجات المختلفة ومدي تعرد النساء والرجال واألطفال.

المساعدة بطريقة تشغيلية مستقلة عن أي أهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو غيرها قد تكون  البرنامجسيقدم  االستقالل التشغيلي

 لدي أي طرف فيما يتعلق بالمناطق التي ت قدم فيها مثل هذه المساعدة.

                                                      
لحياد، وعدم التحيز. وأضيف المبدأ الرابع وهو المتمثلة باإلنسانية، وا اإلنسانية المبادئ، على 1991، المعتمد عام 46/182رقم العامة لألمم المتحدة بالقرار وافقل الجمعية  )1(

 .58/114بموجب القرار رقم  2004االستقالل عام 

 .)C-WFP/EB.A/2004/5(انظر أيضا  "المبادئ اإلنسانية"  )2(

http://cdn.wfp.org/zerohunger/
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 محورية الحماية واعتبارات حقوق اإلنسان

نامجإن   -2 عالمي لحقوق اإلنسبببببببان. ويعتبر تعزيز  البر حدة واإلعالن ال ثاق األمم المت بادئ مي يات، وم ملتزم بقيم، وغا

ة ومن خالل واليتا المتمثلة في مكافح ألمم المتحدة.ل اأساسي والقانون اإلنساني الدولي هدفاوتشجيع احترام حقوق اإلنسان 

ا للمخاطر للناس عبر حضببوره أو مسبباعدتا، بل إنا يلتمس عوضببا  ملتزم بضببمان عدم مفاقمتا أو خلق البرنامجالجوع فإن 

 يقر بالصببببالت التي تربط البرنامجعن ذلك السبببببل الالزمة لتعزيز سببببالمة الناس، وكرامتهم، وعزتهم. وبقياما بذلك فإن 

سية بالجوع، كما ويقر بقدرة المساعدة الغذائية على مساندة   سالمة الناس وصونالمخاطر التي تهدد حقوق اإلنسان األسا

 كرامتهم.

 المساءلة إياء المجموعات السكانية المتضررة

للمسبباءلة أمام السببكان المتضببررين، وذلك بالنسبببة لتحقيق النتائج في التصببدي للجوع وللطريقة التي  البرنامجيخضببع   -3

، بما في ذلك الشببببرائح األشببببد ت نفذ بها البرامج على حد سببببواء. ويدعو هذا المتطلب إلى االنخراط المنتظم والهادف للناس

المشببروعات، لضببمان إسببماع صببوت الناس عند اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم. ويسبباعد  دورةتهميشببا ، في كل مراحل 

ارتكاز البرامج على المعلومات المرتدة من المجتمعات المحلية المتضببببببررة على ضببببببمان التحديد والفهم الصببببببحيحين 

 ، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى برامج أشد فعالية.سب االقتضاءحالبرامج  وتعديللالحتياجات 

 وحدة الغاية، والنزاهة، والتفاني

بالعمل وفقا  للسبببببياسبببببات  البرنامجمن المفرود أن تكفل وحدة الهدف والهوية المؤسبببببسبببببية المتينة قيام كل فرد في   -4

ي نسبببائا ف للبرنامجنقطة القوة الرئيسبببية الكبري  واالسبببتراتيجيات األسببباسبببية التي تشبببكل الرابط الجامع للمنظمة. وتكمن

ورجببالببا المتفببانين الببذين يعملون في مختلف أرجبباء العببالم ويكفلون الحصببببببول على الغببذاء المغببذي ويروجون الحلول 

المسببببتدامة، وذلك في ظل ظروف صببببعبة في غالب األحيان حيث تتعاظم التهديدات والمخاطر األمنية المحدقة بالسببببالمة 

من معين ال نظير لا من الخبرات في توفير األغذية المغذية،  البرنامج. ويسببببببتقي العاملون المتفانون في الشببببببخصببببببية

واالتصبباالت، واألمن الغذائي، وتقدير االحتياجات، والتأهيل بعد حاالت الطوارئ، وتنمية القدرات األطول أجال ، وينفذون 

 .مجالبرناالعمليات بنزاهة وباحترام للكثيرين من األشخال، والمنظمات، والبيئات الذين يحتك بهم 

 العمل مع اآلخرين/االلتزام بمبادئ الشراكة

أن يعمل كجزء من منظومة يسبباعد فيها بنشبباط على صببياغة  البرنامجإن تحقيق هدف القضبباء على الجوع يتطلب من   -5

الطريقة التي يتفاعل فيها الشركاء ويرتبطون ببعضهم باالنخراط في شراكات تشغيلية ومعرفية مع منظمات توفر مهارات 

د تكميلية تكفل النهود إلى أعلى درجة بالقيمة المقدمة إلى من يخدمهم من الناس. وسبببيقتضبببي ذلك انخراطا  طويل وموار

األجل مع جهات فاعلة رئيسببببية، بما في ذلك الحكومات، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والشببببركات 

تطوير شراكات متينة وخطوات ملموسة للمضي قدما  باالستناد الخاصة، والمؤسسات الدولية، وهيئات البحوث، من أجل 

بالعمل مع الشببركاء الذين يشبباطرونا  البرنامجوخبرتا. ويلتزم  البرنامجإلى الطلبات ذات السببياق المخصببول ونقاط قوة 

 قيما ويعملون على أساس معايير مماثلة.

 (3)لمحددة في المنتدي اإلنسببباني العالمي لألمم المتحدة،ا 2007على مبادئ الشبببراكة لعام  الموقعينأحد  البرنامجويعد   -6

 والذي تتمثل متطلباتا الخمسة بما يلي:

                                                      
 . www.globalhumanitarianplatform.orgانظر:  )3(

http://www.globalhumanitarianplatform.org/
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 المساواةت 

 الشفافيةت 

 النهج الموجا نحو تحقيق النتائجت 

 المسؤوليةت 

 .التكامل 

االلتزام بمبادئ المنتدي اإلنسبببباني العالمي، غير أنا يفضببببل مصببببطلح "اإلنصبببباف" بدال من  البرنامجوسببببيواصببببل   -7

"المسبباواة" ألن جميع الشببركاء يسبباهمون بشببيء ما في العالقة التعاونية، ويجب احترامهم بصببرف النظر عن حجمهم أو 

مان أن تكون عالقاتا مرتبطة بتحقيق وذلك لض (4)بمبادئ استراتيجية وتحوطية، البرنامجوضعهم. وفضال  عن ذلك يلتزم 

، أو وضببعا، أو كفاءتا البرنامجمفرطا  أو أذي لسببمعة األهداف االسببتراتيجية، وفعالة من حيث التكاليف، وال تشببكل خطرا  

 التشغيلية.

 النهج عملي المنحى المؤثر في الميدان

ول العالم. المتفانين ح البرنامجالطوارئ اإلنسانية، وستظل، وجهة التركيز الرئيسية لموظفي  لحاالتتشكل االستجابة   -8

سما  في ذلك. وبالمثل، وحينما  ضييق نطاق العمليات لتلبية االحتياجات المتغيرة عنصرا  حا وتعتبر الرشاقة في توسيع أو ت

نفيذ الكفوء بأسرع ما يمكن في المناطق المنكوبة في مختلف أن يكون مستعدا  للت البرنامجتندلع حاالت الطوارئ، فإن على 

 أنحاء العالم.

بلدا ، ونطاق عملياتا جميعا  من األصبببول التي  80، وحضبببوره الميداني العميق في للبرنامجوتعد ثقافة التنفيذ السبببريع   -9

يا من خالل برامج حسبببنة التوجعبر التركيز المتواصبببل على األثر على المسبببتوي القطري  وتعزيزهاينبغي الحفاظ عليها 

 ورفيعة الجودة وصالحة للتطبيق في طائفة متنوعة من السياقات، وبما يتماشى مع األولويات الوطنية.

 المساءلة والشفافية

 لبرنامجابالشفافية والمساءلة في إدارة موارده بغية ضمان التحقيق الفعال ألهدافا االستراتيجية. ويؤمن  البرنامجيلتزم   -10

بثقافة التعلم التي تتيح القيام بالتدخالت المسببتندة إلى البيِّنات لتسببليم النتائج بطريقة متسببمة بالفعالية من حيث التكلفة. ودعما  

يدير بنية تحتية إدارية رشببببيقة وكفؤة تتسببببم بقسببببط عال من الشببببفافية  البرنامجللعمليات العالمية بأشببببد الطرق فعالية فإن 

ملتزم بمبادئ وممارسببببات عمليات التقييم المسببببتقلة، والموثوقة، والمفيدةت ويتمتع مكتب التقييم فيا  البرنامجوالمسبببباءلة. و

الرؤيببة واالتجبباه  )5((2021-2016)البرنتتامج سببببببيبباسبببببببة التقييم في ببباالسببببببتقالل عن وظببائف اإلدارة األخري. وتحببدد 

، وخارج نطاق مكتب التقييم، بما يكفل تعزيز أنشببببطة السببببياسببببة البرنامجاالسببببتراتيجيين لتضببببمين التقييم في كل أرجاء 

التزاما  قويا  باإلدارة المالية السببببببليمة، والرقابة  البرنامج. ويلتزم البرنامجوالبرمجة المسببببببتندة إلى البيِّنات على امتداد 

ا  عن لية للقطاع العام، وتقدم بيانا  سنويوكان أول منظمة في األمم المتحدة تنفذ المعايير المحاسبية الدوالداخلية، والمحاسبة، 

ضبببببمان فعالية الرقابة الداخلية، ولديا طائفة واسبببببعة من أجهزة الرقابة التي تكفل خضبببببوع كافة جوانب عملياتا في المقر 

 وكما ت برز وثيقة "سبببببياسبببببة مكافحة التدليس والفسببببباد" .وعملياتا الميدانية للمراجعة المسبببببتقلة والتقييم بصبببببورة منتظمة

(WFP/EB.A/2015/5-E/1 فإن )ال ولن يتسببببامح أبدا  مع أي ممارسببببات للتدليس و/أو الفسبببباد و/أو التواطؤ في  البرنامج

                                                      
 .26-21، الفقرات (2017-2014) للبرنامجاستراتيجية الشراكة المؤسسية انظر أيضا  " )4(

 .A/Rev.1-WFP/EB.2/2015/4الوثيقة  )5(
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التأثيرات السببببلبية التي يمكن أن تلحقها هذه الممارسببببات بأنشببببطتا وعملياتا، وهو ملتزم بمنعها  البرنامجويدرك  .عملياتا

  وباتخاذ إجراءات صارمة حيثما يمكن أن تحدث.
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 الرابعالملحق 

 

 تقييم المخاطر المتعلق بالخطة االستراتيجية

 التأثيرات السبب المخاطر فئة المخاطر
درجة 

 الخطورة
 تدابير التخفيف

العجز عن الوفاء  مؤسسية

 .بااللتزامات اإلنسانية

 البرنامجتتطلب والية 

أن يضطلع بدور 

قيادي في حاالت 

الطوارئ اإلنسانية، 

في حين يوظف 

في الوقل  البرنامج

نفسا موارد في 

 .القدرات اإلنمائية

 البرنامجقد تتأثر قدرة 

على االستجابة بفعل 

الطلبات المتنافسة 

واالفتقار إلى الموارد. 

وربما تعاني سمعة 

كمنظمة  البرنامج

مستجيبة لحاالت 

 الطوارئ.

استكمال آليات االستجابة  متوسطة

المؤسسية لحاالت 

بناء قدرات  –الطوارئ 

الموظفين، ووضع 

 .القوائم، وما إلى ذلك

تحديات أمام التكيف مع  مؤسسية

 .الية اإلنمائيةالو

تتطلب المسؤوليات 

خطة عام النابعة من 

أن يعيد  2030

توجيا  البرنامج

أنشطتات ومع الحفاظ 

 في على دوره

اإلنساني القيادي فإن 

يطمح إلى  البرنامج

اعتراف الحكومات 

والجهات المانحة با 

 .كشريك إنمائي

ى إل البرنامجقد يفتقر 

الموارد ووجهة التركيز 

ليحظى باالعتراف 

كشريك إنمائي في 

مجاالت المزايا النسبية 

مثل تعزيز الصمود، 

وكسر حلقة الجوع فيما 

 .بين األجيال

إدماج وإنجاز إطار أثر  متوسطة

 .البرنامج

 

 البرنامج.تدريب موظفي 

 

 تعزيز الشراكات.

عدم كفاية البيِّنات  مؤسسية

 .األثرللبرهنة على 

إلى  البرنامجيفتقر 

اهليات واالستثمارات 

الالزمة الستخالل 

البيِّنات خارج مجاالت 

خبرتا التقليدية، كما 

أنا يواجا متطلبات 

 .مساءلة متزايدة

 البرنامجقد ال يكون 

قادرا  على البرهنة على 

مدي تحقيقا ألهداف 

 2030خطة عام 

وقد ال  –الخاصة با 

يكون من الجلي أن 

يحقق النتائج  البرنامج

على نحو يتسم بالكفاءة 

والفعالية من حيث 

 .التكاليف

إرساء نماذج تمويل  متوسطة

مستدام لعمليات التقدير، 

 .والرصد والتقييم

 

األدوار إدراج 

والمساءالت المتعلقة 

بعمليات التقدير، 

والرصد، والتقييم ضمن 

 إدارة أداء الموظفين.

 

إرساء نظم الستخالل 

 .النتائج واإلبالغ عنها

افتقار الشركاء  برامجية

 .المتعاونين إلى القدرات

 

ثمة تركيز متزايد على 

الشراكة وأوجا 

التكامل، في حين أن 

مستوي إتاحة وقدرة 

الشركاء المتعاونين، 

بما في ذلك النظراء 

الحكوميون، محدود. 

خطة عام وتتطلب 

شركاء  2030

بمجموعات مهارات 

مع  مختلفة تتناسب

 .البيئة المتغيرة

 البرنامجقد ال يكون 

قادرا  على تحقيق 

النتائج االستراتيجية 

المدرجة في الخطة 

-2017االستراتيجية 

2021. 

التنفيذ واالستعراد  متوسطة

المتواصل لشراكات 

مع مراعاة  البرنامج

المتطلبات والفجوات 

 .الجديدة

االفتقار إلى مجموعات  برامجية

مهارات الموظفين 

خطة الالزمة لمبادرات 

 .2030عام 

خطة تتطلب التزامات 

مهارات  2030عام 

الموظفين في مجاالت 

مثل عمليات اإلغاثة 

اإلنسانية، والحد من 

قد يؤدي االفتقار إلى 

مهارات الموظفين إلى 

عدم التناظر بين 

مواصفات الموظفين 

الالزمة من جهة 

التحديد الواضح  عالية

لمجموعات المهارات 

المطلوبة على المستوي 
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 تقييم المخاطر المتعلق بالخطة االستراتيجية

 التأثيرات السبب المخاطر فئة المخاطر
درجة 

 الخطورة
 تدابير التخفيف

مخاطر الكوارث، 

والحماية االجتماعية 

وشبكات األمان، 

والتغذية، والشراكات، 

وتقوية القدرات مع 

 ء الوطنيينالشركا

والمتاحة من جهة 

 أخري.

وربما تكون هياكل 

اإلدارة والرقابة في 

عاجزة عن  البرنامج

مواكبة االلتزامات مما 

يؤدي إلى رداءة النتائج 

واالستخدام غير الكافي 

 .للموارد

المؤسسي، وربط ذلك 

 .بأدوات بناء القدرات

 

ربط إطار تنفيذ المسار 

 خطةالوظيفي بالتزامات 

 .2030عام 

يتزايد التنافس على  .بيئة تمويلية صعبة سياقية

الموارد المتضائلة في 

حين تدعو الحاجة إلى 

االستثمارات لمواءمة 

مجموعات مهارات 

الموظفين مع التزامات 

 .2030خطة عام 

عن  البرنامجقد يعجز 

أن يكون الشريك 

المفضل في الميدان 

اإلنساني واإلنمائي أثناء 

فترات االنتقال 

 .الحاسمة

 رنامجالبتنفيذ إطار أثر  عالية

 المتعلق باإلطار المالي

 

البرهنة ألصحاب 

المصلحة على آثار 

 .البرنامجأنشطة 

 

إعادة توجيا عالقات 

 للبرنامجالجهات المانحة 

ونهج تعبئة األموال نحو 

خطة عام متطلبات 

2030. 
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