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ب  ا   ا    ة ال ال  

 على الص ودتق     وجز عن التقييم االست اتيج  للدعم ال ي  قد ه الب  ا    ن أجل ت ز ز القدرة 

 

  وجز تنفي ي

. القدرة على الصتتتتمو لتعزيز ( الب  ا  ذية العالم  )غاأل برنامجالذي يقدمه دعم لل اتطلعي استتتتتيتا يا اتقديريوفر التقييم االستتتتتراتي   

الترتيبات المفاهيمية واالستتتتتتتراتي ية والبرام ية والمالية والتشتتتتتتغيلية  إليه تؤ يما مدى  التعلم حولتشتتتتتت ي   ف  الغرض ميهيتمثل و

 .القدرة على الصمو على تيفيذ برامج  الب  ا  لدى قدرة من الحالية 

 الب  ا   مي  أنحاء  ف أ ريت تحليالت شتتاملة استتتفستتارات ووتستتتيد اليتا ج واالستتتيتا ات والتو تتيات الوار ة ف  هذا التقرير إلى 

 أ ري استتتعراضلترءيز وم موعات لشتت ف ف  مقابالت و 500أءثر من  ستتتشتتيروقد ا  المصتتلحة المعييين.  وم  الشتترءاء وأ تتحا 

 شامل للوثا ق.

ا التقييم التزام شاهدقد . وييطوي، ميذ فترة طويلة، على بياء القدرة على الصمو  اإلنسانيةنطاق تقديم المساعدة خارج  الب  ا  عمل و

الميظمة بم موعة من األعمال بشتت ا الستتياستتات والبرامج والتقييم  واضتتطال  ،بالمستتاهمة ف  بياء القدرة على الصتتمو  الب  ا   لدى

ؤءد وت   .على التعامل م  الصدمات والحد من الحا ة إلى تدخالت إنسانية متكررة السكااتحسين قدرات  بغيةعلى مدى العقد الماض  

 (.2021-2017) للب  ا  األءثر  راحة لبياء القدرة على الصمو  ف  ال طة االستراتي ية  المعال ة  هذا االلتزام 

تتضمن  الب  ا  من عمليات  ءثيرا( ب ا 2015األمن الغذا   والتغذية ) من أ ل القدرة على الصمو بش ا بياء  الب  ا  وتقر سياسة 

سق لال يو د  على أنهصمو . بالفعل عيا ر لبياء القدرة على ال من بدءا  القدرة على الصمو تعزيز قدما ب طة دف  لإطار واضح ومت

القدرة على  تشمله تطوير فهم مشترك لما نحو مرءزي قيا ي  ف ال يو د  ءماالبرم ة المتكاملة واليتا ج القابلة للقياس.  وحتىالمفهوم 

  الغذا   والتغذية. ءطريقة لتحسين األمن القدرة من تعزيز هذه لب  ا  ا للسبل الت  تمكنو الصمو 

 ال جلس التنفي ي 

 األولىالدورة العا ية 

 2019ير/شباط فبرا 27-25روما، 

 التوزي : عام

 2019 اير/ءانوا الثان يي 25 التاريخ:

 اللغة األ لية: اإلنكليزية

 من  دول األعمال 7البيد 

WFP/EB.1/2019/7-A 

 تقارير التقييم

 لليظر

 (.https: //executiveboard.wfp.orgعلى اإلنترنت ) الب  ا  تتاح وثا ق الم لس التيفيذي على موق  

https://executiveboard.wfp.org/
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على ستتياقات والالت  ترءز بشتتكل أءبر على  ،من خالل ال طط اإلستتتراتي ية القطرية القدرة على الصتتمو هياك فرص ءبيرة لتعزيز و

 السكاام   الب  ا  عمل  ميعها أا تحسن هذه العيا ر ومن ش ا  ؛" والبرم ة المتكاملةب ءملهج "الم تم  األولويات الحكومية ونه  

 ةيلقطراتب المكى التو يه على مستوالمزيد من الملب  على الطلب غير ايتمثل ف  لر يس  العا ق اغير أا المعرضتتتين للصتتتدمات. 

 .هذهلت طيط اف  عملية القدرة على الصمو   ميظورج ماإ  ءيفيةا بش 

بما ف   ل  م   ،جاليه   إ ماج القدرة على الصتتتتتتمو  ف  م تلف" يقيد "عزلة ف  فإا و و  ات اه نحو العمل ،وباإلضتتتتتتتافة إلى  ل 

على إ راء التقييمات  الب  ا   وتعتبر قدرة (1).القدرة على الصتتمو  حصتتا لوهو أمر ضتتروري لتعزيز القدرات الت  تعزز  ،الشتترءاء

استتتت دام حاليا  الب  ا   وي تبر. أيضتتتا تحديد الصتتتدماتوفيما يتعلق ب بل ،االستتتتهدا ب فيما يتعلقوال ستتتيما  ،"العزلةاستتتتثياء ليهج "

 .الضعفباإلضافة إلى قياس خصا ف الصمو  قدرات قياس التحسييات ف  تقييمات ترءز على 

أستتتتت  من الحكومة بشتتتتتكل ر –ف  م ال واحد أو أءثر  الصتتتتتمو  عم تعزيز القدرة على  لها إمكانيةبرامج فر ية  الب  ا   وقد أنشتتتتت 

فإا تدخالت  ،. وم   ل  ر  حاليا هذه البرامجوهو ي   – وأفقيا عبر القطاعات الم تلفةومستتتتوى األفرا   األستتتر مستتتتوىالوطيية إلى 

وضتت   حتىاأل تتول  إنشتتاءو ةغير المشتتروط التحويالتالتغذية ف  حاالت الطوارئ وتوفير  تحقيق استتتقرارمن  –الم تلفة  الب  ا  

الم تمعات  وأاألسر  وأيمكن أا تساعد األفرا   بصورةنا را ما تتالقى  –التدخالت لمعال ة تغير المياخ وتعزيز األمن الغذا   نما ج 

  .لصمواالقدرة على تحسين إلى    الغذاألمن ام انعداحالة ف  التقدم من المحلية 

 تمكنمستتوى لتعزيز القدرة على الصتمو  من أ ل ضتماا  األرف لديه األستس وااللتزام االستتراتي    الب  ا  وي لف التقييم إلى أا 

توفير ل خالا م وت ستتتتتتيستتتتتته على  ل  الواق  يل لتشغا لواق ل  ل  االلتزام مقابلةينبغ  الصتتتتتتمو . و من المحلية األفرا  والم تمعات

ترم   الب  ا  تو يات إلى  عدة التقييم ويقدمل. لم اهذا اف  يقدم مساهمة هامة أا  للب  ا  ءاا ل إ ا فضأ نظمت وقياسات و يهاوت

 الصتتتتتتمو  ف  على بياتوال األوال تعزيز قدرته على العمل م  ال هات الفاعلة األخرى من أ ل تعزيز قدرة اليستتتتتتاء والر ال وإلى 

 .موا هة انعدام األمن الغذا  

 

 الق ار  ش وع

الوار  ف   من أ ل تعزيز القدرة على الصمو  الب  ا  مو ز عن التقييم االستراتي   للدعم الذي يقدمه التقرير البيحيط الم لس علما 

ات ا  مزيد  لىحث عوي ،WFP/EB.1/2019/7-A/Add.1ة ف  الوثيق عليه الوار  اإل ارةور  ، WFP/EB.1/2019/7-Aة الوثيق

 م  مراعاة االعتبارات الت  أثارها الم لس أثياء مياقشته. ،من اإل راءات بش ا التو يات

 

   

                                                           
 الفر  قدرات – بالصمو  المتعلقة القدراتتطرأ على  أا يمكن الت  التغيرات نطاق إلى لإلشارة" القدرة على الصمو  حصا ل" مصطلح يست دم، التقرير هذا ف  (1)

 ءكل. مااليظ مستوى على لحو  إلحداث ت حتى أو هامع والتكيف هاواستيعاببالصدمات المياخية والصدمات األخرى  لتيبؤعلى ا المحل  م تم ال أو سرةاأل أو

ورة.هذا مشرو  قرار، ولالطال  على القرار اليها   الذي اعتمده الم لس، ير ى الر و  إلى وثيقة القرارات والتو يات الصا رة ف  نهاية الد 
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 لتقييم لال ئيسية س ات الو  قد ةال

لتعزيز القدرة على الصمو . ويتمثل الغرض ميه ف   الب  ا  يوفر التقييم االستراتي   تقديرا تشكيليا تطلعيا للدعم الذي يقدمه  -1

 .القدرة على الصمو برامج على االضطال  ب تيظيميا، الب  ا  الغالب ف  تش ي  التعلم حول مدى قدرة 

 يعالج التقييم أسئلة التقييم ال مسة التالية:و -2

 ؟َمن ن أ لوم   القدرة على الصمو ب الب  ا  ما مدى  لة عمل  )1

 ؟القدرة على الصمو قوية بش ا  حصا لف  الشراءات الصحيحة لتمكين تحقيق  الب  ا  هل يشارك  )2

 ؟القدرة على الصمو تيفيذ برامج فيما يتعلق ب ""مال م للغرض الب  ا  هل  )3

البرم ة ب فيما يتعلققا رة على توليد واستتتت دام البيانات من أ ل ات ا  قرارات مستتتتييرة  للب  ا  هل المكاتب القطرية  )4

القدرة المتصلة ب الحصا لقياس إزاء  ومتسقنهج واضح  الب  ا  يو د لدى هل و؟  ( القدرة على الصمو المتصلة ب

 ؟على الصمو 

 ما ه  الدروس الياشئة الت  يمكن تحديدها؟ )5

سة ءيفية ومدى عمل مفاهيم وقد  -3 ست دم فريق التقييم نمو ج "نظرية اإلن از" لدرا ستراتي ياته وإرشا اته ونظمه الب  ا  ا  وا

 اإلن ازت ست دم "ع قد" و. قدرة على الصمو ال عمه لتعزيز  لتقوية ، بصورة مشترءة،وموظفيه وشرءا ه ومعلوماته وبرام ه

 (.1لتقرير المو ز )انظر الشكل ا لتيظيمهذه ءهيكل 

 ال ستخد ة ف  التقييم اإل جاز:  ظ  ة 1الشكل 

  .فريق التقييم استيا ا إلى التعلم من التقييمات القا مة على اليظريةإيتا ، : المصدر

والستتياستتات المؤستتستتية وأطر اليتا ج المؤستتستتية الستتتراتي يات ابما ف   ل   ،الب  ا   ءتاباترستتت م موعة واستتعة من     -4

ية  والتو يهات قارير التقييم والموا  التقي م خو ة وت يةال ما يتعلق ف  المقام األول و ل   ،من م موعة من الوحدات الوظيف في

من  80ا عت بياناك ل بما ف   ،لمتكاملةالطريق ا خارطةت بيانالقاعدة تحليل وأ ري . 2017عام إلى  2014عام لفترة من با

على " وضتتتتتت  عالماتا "عت ماولمعلا توفيرل  ا أم و ل  ،القطرية الحافظات ميزانياتو القطريةتي ية راستاال ال طط

أ ريت  راسات استقصا ية على شبكة اإلنترنت م  مديرين قطريين ووار . لمص اتخ ي( و18رة لفقظر انز )اکيرلتت ام اال

نظرية 
اإلن از

1العقدة 
المفهوم

2العقدة 
ةاالستراتي ي

3العقدة 
التو يه

4العقدة 
اليظم

5العقدة 
البرامج

6العقدة 
الشرءاء

7العقدة 
العاملوا

8العقدة 
المعلومات
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قصتتير إلى  وأرستتل استتتقصتتاءموظفين للر تتد والتقييم. م  و (2)بالميظور ال يستتان موضتتوعات تتصتتل وموظفين يعملوا ف  

لدول   –ا م  وءالتين مكتب الم لس التيفيذي لتوزيعه على  مي  قوا م أعضتتتتتتتاء الم لس. وتم إ راء تحليل مقارَ  االتحا  ا

إلى المكاتب القطرية ف  إثيوبيا  تستتت  بعثات ميدانية وأوفدت. فيلق الرحمةوالهالل األحمر و معية ل معيات الصتتتليب األحمر 

  وهانستتتتتتبر وإلى المكاتب اإلقليمية ف  بانكوك و وغواتيماال وءيييا وقرغيزستتتتتتتاا ولبياا ومالوي ونيبال واليي ر وزامبيا

 الب  ا  موظف   الذين يشتتتتتملوا يينالر يستتتتت م  مقدم  المعلوماتمقابالت ، بما ف   ل  عن طريق الل م  البيانات ونيروب 

 300ما يقر  من مقابالت فر ية م  التقييم  أ رى ،ف  الم مو ووالشرءاء اآلخرين.  والحكومات ةالر يسي وال هات المانحة

ستت ابة من أعضتاء االمعدل ان فاض  القيو  وشتملتالترءيز.  م موعاتشت ف ف  مياقشتات  250حوال  ، وشتارك شت ف

يل المقارَ  والتحول ؛الم لس يذ التحل قة تيف ية لي هج الا من نهج "ف  طري إزاء  الوءاالت األخرىعقد" إلى فحف أءثر شتتتتتتمول

 ىأ ال تزال ف  مراحلها المبكرة، األمر الذي  القدرة على الصمو تيفيذ المبا رات المتعلقة بوءوا  القدرة على الصمو ؛تعزيز 

 .المستقاة ميها دروسقلة الإلى 

 سياق ال

انعدام األمن الغذا   اليا م للوقاية من  الب  ا  الذي يقدمه دعم الإطار ميذ وقت طويل ف   على الصتتتتتتمو القدرة برز مفهوم  -5

ف   للب  ا  العمل األستتاستت  ( على 2021-2017) للب  ا  ال طة االستتتراتي ية الحالية  وتؤءد.  ها اتعن الصتتدمات واإل

 سياقالصمو  عن طريق ترسيخ أفعالها ف  القدرة على سياق ال طط العالمية المتعلقة بالميظمة ف  وه  تض   ،إنقا  األرواح

 – القضتتتاء على ال و  عم البلداا لتحقيق هما: هدفين استتتتراتي يين  وحد ت ال طة. محور العمل اإلنستتتان  والتيمية والستتتالم

يعمل على  الب  ا  على أا " وه  تيف –(3)17 التيمية المستتتتدامةهد   عم تيفيذ التشتتتارك ف  و 2 هد  التيمية المستتتتدامة

سكاا تعزيز قدرة  ست دام موا هة األزمات الممتدة من خالل الصمو  ف  المتضررين على ال ست ابته اإل الميظورا نما   ف  ا

 (4)اإلنسانية."

 :القدرة على الصمو فيما يتعلق ب الب  ا  موقف الت  تحد  م موعة من السياسات الحديثة  وهياك -6

 ( 2011) القدرة على الصتتمو بياء األمن الغذا   و –بشتت ا الحد من م اطر الكوارث وإ ارتها  الب  ا  ستتياستتة  تصتتف

سة حد  توالتيمية. و عاشنحاالت الطوارئ واإللاالست ابة  بين الو ل إزاء الب  ا  نهج  سيا  المقاَرنةأحد المزايا هذه ال

بما ف   ل  من خالل برامج المستتاعدة  ،وحماية أءثر الفئات ضتتعفا" الصتتمو القدرة على "بياء  ا تتمثل ف ب نه للب  ا  

من  ال اص بها ت مينالالتمويل االبتكاري للم اطر ونقلها وو ،والحماية اال تماعية وشتتتتتتبكات األماا اإلنتا ية ،الغذا ية

 (5)أ ل األمن الغذا  .

  فيما  الب  ا  ( إلى تو يه 2015من أ ل األمن الغذا   والتغذية ) القدرة على الصمو بش ا بياء  الب  ا  تهد  سياسة

 ؛الضتتعفللحد من  الب  ا   ف  أعماليوفر تماستتكا  (1: "بحيث الصتتمو ،بياء القدرة على ل للبرم ة اعتما  نهجيتعلق ب

مكملة لبرامج  ب  ا  الأا تكوا أنشطة  يضمنو( 3 القدرة على الصمو ؛م  السياسة العالمية بش ا  الب  ا  يوا م و( 2

 (6)الفاعلة األخرى". ال هاتبياء القدرة على الصمو  لدى 

 الم تمعات ( ف  تمكين األشتتت اص الضتتتعفاء و2017) للب  ا  األولى لستتتياستتتة تغير المياخ  ات يتمثل الهد  الستتتياستتت

والحكومتات من معتال تة رثتار الميتاخ على األمن الغتذا   والتغتذيتة وعلى التكيف م  تغير الميتاخ. وتوفر هتذه  المحليتة

 (7).الب  ا  إل ماج األنشطة الت  تعالج تغير المياخ ف  عمل  ية يارات البرام الالسياسة المبا ئ التو يهية و

                                                           
 موظفو مكتب الشؤوا ال يسانية ف  المقر والمستشاروا اإلقليميوا المعييوا بالميظور ال يسان  وأعضاء شبكة اليتا ج ال يسانية. (2)

  .يمكن أا يكوا للدعم الذي يقدمه البرنامج للبلداا أهدا  إنما ية أو أهدا  إنسانية خال  القضاء على ال و ،17التيمية المستدامة هد  لباليسبة  (3)

(4) A/1/Rev.2-WFP/EB.2/2016/4. 

(5) A-WFP/EB.2/2011/4. 

(6) C-WFP/EB.A/2015/5. 

(7) A/Rev.1-WFP/EB.1/2017/4. 
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لقدرة إزاء ا( على اليهج التعاون  2015والتغذية )من أ ل األمن الغذا    القدرة على الصتتتمو لبياء  الب  ا  ستتتياستتتة  وتستتتتيد -7

وستتتبل األغذية شتتتد  على تعزيز  تتتمو  نظم إنتاج يو ،حد ته الوءاالت الت  تت ذ من روما مقرا لها ، وهو نهجالصتتتمو على 

 الب  ا  من عمليات  ءثيراالذين يعانوا من انعدام األمن الغذا  . وتعكس الستتتياستتتة حقيقة أا وعيش فقراء الريف والضتتتعفاء 

ف  ءيفية تصميم  ي ري تحقيقهتؤءد التحول األساس  الذي ه  و ،تتضمن عيا ر لبياء القدرة على الصمو ف  الماض  ءانت 

 وإ ارتها. هاوتيفيذالبرامج 

على معال ة انعدام األمن الغذا   ف   الب  ا  قدرة اليهج إزاء تعزيز ( 2021-2017) للب  ا  ال طة االستتتتتتتراتي ية  وتحد  -8

الت  للتيمية المستتتدامة  2030المت د  على خطة عام  م  الترءيزو ،المعيية بما يتماشتتى م  أولويات الحكومة ،ستتياقات محد ة

 إ الحات األمم المتحدة ال ارية. تدف  بع لة

ج طا فة من األنشتتتطة البرام ية واليه   يشتتتمل فهو ،الصتتتمو  على مبا رة واحدة القدرة على لتعزيز الب  ا  ال يقتصتتتر  عم و -9

محور العمل اإلنستتتتتان  والتيمية ستتتتتياق هذه العيا تتتتتر الم تلفة ف   تق أين  2الشتتتتتكل  ويبينوالوظا ف والمبا رات.  والرزم

 .والسالم

 النتائ 

 .اإلن از"عقد" حسب مل ف نتا ج التقييم الر يسية المعروضة هيا م ييظ   -10

 ال فهوم :1ال قدة 

د على تصممور  و      ي  أ ه ال  وجد ،التوجيهية وال بادئالتزام الب  ا   بت ز ز القدرة على الصمم ود  د   ف  السممياسممات  -11

من م اطر والوقاية تظهر الوثا ق اإلستتتتتتتراتي ية تحوال ف  الترءيز من الحد و. قدرة على الصمممممم ودلل  كل  سممممممتوا الو الة

الحد باعتبارها  انبا من  لقدرة على الصتتمو بقوا على رؤيتهم ل الب  ا  موظف   على أا ،"الحصتتا ل اإلنما يةالكوارث إلى "

وءذل   ،الحماية اال تماعية و عم الدخلخدمات ستتتتتتيما ال  –من ال دمات المتكاملة  ال يتطلب إال قلةمن م اطر الكوارث 

 أقل بكثير.إلى حد إا ءانت والتغذية 

 وار ب ا لذين يتمتعوا ا. فالموظفويواجهون الصد اتال  ن  شخاص ا باعتبارها تخص الص ودفجوة ف  فهم قدرات  وهناك -12

لذين   لصمواعلى رة لقداضحة ف  تحسين وا   الستيعاوا التوق رات قدث حيمن   لصمواعلى رة لقداا يفهموهم وحدهم ا

الالزمة  تشتتكل م موعة من القدرات ا الفكرة القا لة ب ا القدرة على الصتتمو لتعبير عاغالبا ما يتم  هأن م  ،يللتحووا التكيفو

. ؤهکارشأو  هو تمثل تدخال ي ريهو  ل ماعلی  رة لقأا انامج رلبرى اي ،م ه عاوب. ولالست ابة للصدمات على األ ل الطويل

 معال ةحال لمرة واحدة بدال من ءونه وسيلة يستمر الياس من خاللها ف   القدرة على الصمو هياك ميل إلى اعتبار  ،على هذاو

الت  ي تاروا بييها م موعة من ال دمات والمعلومات واأل تتول ب ، باالستتتعانةوالصتتدمات الت  ال تعد وال تحصتتى اتاإل ها 

مبا رات تيفذ بحستتتتن نية ال هات الفاعلة  من حيث أا ستتتتوء التكيفل الب  ا  هذا م اطر إمكانية  عم الحا ة. وي لق  حستتتتب

 غير مقصو ة تتمثل ف  الحد من قدرة الياس على التعامل م  الصدمات.ا ج نتتتم ض عيها 

على  هآثار ول لك ،صممم ودأه ية   الجة ا سمممبال الهيكلية لل ممم ع عن ت   ع الب  ا   للقدرة على الوإلى  د  بي ، تغيب  -13

ف  م ال ف.  حور ال  ل اإل سممما   والتن ية والسممم مة ال زدوجة وعلى ع له ف  سمممياق اإل  ائيو ةاإل سممما ي الب  ا  وال ة 

 واإل ها اتفكرة "التكيف" م  الصتتدمات بحيث بات يت اوز  (8)القدرة على الصتتمو تعريف طرأ توستت  على  ،التيمية الدولية

السياس   اإلقصاء اال تماع  أو بسببالرفاه يظر ف  العوامل الت  قد تعوق يالترءيز على تحسين الرفاه ويشمل اآلا وأ بح 

الت  و ،وخا تتة ف  المقر ،المستتاواة بين ال يستتين والتغذيةأفرقة ه  ه اليتي ة فمن هذ ت ستتتثيىأما ال هات الت  أو االقتصتتا ي. 

 اال تماعية إلى  انب  عم االست ابات المؤسسية.ترءز على القدرات الفر ية وعدم المساواة 

 الب  ا  ستتياستتات  وم  أا. ف   االت عدم االسممتق ار أو ا ز ات الصمم ودأه ية ت ز ز القدرة على    وض  شممولهناك و -14

من المستتتتت لصتتتتة  لة األ قلةباليظر إلى  اج. وهذا ليس مستتتتتغربييعكس ف  اليه   الد ي ل  التعق لكن ،د هذه الحاالتيتعقتعتر  ب

                                                           
 يكولو ية الت  اقت رح فيها مفهوم القدرة على الصمو  للمرة األولى. على الصمو  لدى اليظم اإل قدرةالمن حيث تميزها عن  (8)
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 ام  الترءيز حالي ،ظرو  األزمات الممتدةف  أو حاالت اليزا  ف   الصتتتتتمو تعزيز قدرات  فيما يتعلق بستتتتتبلال برة العملية 

 ".عدم اإلضرارعلى مبدأ "

 وما يتم عرضه. ا س ال جت  ات ال حلية و تش ل  ن ال ج وعات ال ختلفة طائفة درك الب  ا   أ ه  حتاج إلى استهداف و -15

 اليستتاءالصتتمو  لدى األفرا  من  القدرة على على تعزيز يل هو ءيفية مستتاعدة هذا االستتتهدا صتتبقدر أقل من الوضتتوح والتف

ياتوالر ال وال ية التقييم وخالل. األوال و ب فاعلة على م تلف  الب  ا  شتتتتتترح موظفو  ،عمل مرارا وتكرارا أا ال هات ال

. وو تتفوا األستتاس الميطق  للعمل م  الم تم  صتتمو ال على األشتت اص الذين يوا هوا الصتتدمات قدرة ف  تستتهمالمستتتويات 

 ببياء القدرة على الصمو . لم يصفوا  لته همولكي ،ةل هات الفاعلة اإلقليميال اص واالمحل  والحكومة والقطا  

  حور ال  ل اإل سا   والتن ية والس م  جال : ع ل الب  ا   ف 2الشكل 

 

 : فريق التقييم.المصدر

 ست اتيجيةاال :2 قدة ال

ال  وجد إطار واضم  و تسم   ،و ع ذلك ؛القدرة على الصم ود جوه  اسمتجابة الب  ا   االسمت اتيجية لاز ات ال  تدةت ثل  -16

. وال يزال التداخل بين  ن ال فهوم إلى الب  جة ال تكا لة والنتائ  القابلة للقياس القدرة على الصمممممم ودت ز ز لدفع قد ا بل

 ،من عمله  وا تسوية اإلنما   لحاالت الطوارئ وتل  المتعلقة بال انب واالستعدا اإلنسان  المتعلقة بالعمل  الب  ا  سياسات 

ف  أوضتتتا  اليزا  بدال من المعال ة المباشتتترة ألستتتبا  الضتتتعف  المستتتت دمة لعملا" ءطريقة عدم اإلضتتترارمما يترك نهج "

وضعت المكاتب القطرية  ،فيما يتعلق بالقدرة على الصمو  المؤسس مستوى الف  غيا  استراتي ية واضحة على و. المستمرة

برامج متكاملة متعد ة الستتيوات  القدرة على الصتتمو ،إ ارية وطيية تدعم استتتراتي يات وطيية أو هياءل  تتوفر ف  بلدانهاالت  

 غواتيماال ومالوي واليي ر. ءما هو الحال ف  ،الشرءاء لهذه القدرةمتعد ة و

ز کيرلتا التضمي ءبيرة ة رفك ناهو. القدرة على الص ودتوف  الخطط االست اتيجية القط  ة  نصة جيدة  حت لة لب  جة و -17

 االستتتتتتعراضف  س ينعک والذي  لبلاللحالة ف  ل لشامل التحليس اساأعلی طري لقوى المستاعلی و  ل ماعلی  رة لقاعلی 

 الف واتمن تحديد  الب  ا  االستتتراتي   تمكن عملية االستتتعراض و. ف   ل  البلد و ل ألنشتتطة القضتتاء على ا تي  راالستا

المؤستتستتات الحكومية والشتترءاء غير لدى تيفيذ ال راستتة قدرات من و البرامج الوطييةالمو و ة ف  إطار الستتياستتات الوطيية و

إلى ال طط االستتتتراتي ية القطرية ب الستتتياستتتات ال ا تتتة يؤ ي تيفيذا يمكن أوالحكوميين على المستتتتويين الوطي  والمحل . 

سير االنتقال إلى برامج اإلنعاش و سانية واإلنما ية وتي وخا ة ف   القدرة على الصمو ،بياء تعزيز الروابط بين المساعدة اإلن

 األزمات الممتدة.
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التمويل الذي  مواءمةلتوضيح " م االت الترءيز علىت ض  عالما"ووستتيلة تتمثل ف   (9)لمال ر اإلطاااض ستعراطلق أوقد  -18

ه  الثالث م االت الترءيز عالمات و. لل طط االستتتتتتتراتي ية القطريةتي ية االسترا الحصتتتتتتتا للمانحة م  ت ال هااتقدمه 

الميزانيات على توزي  هذه العالمات  3يوضتتح الشتتكل وال ذرية.  واألستتبا  ،وبياء القدرة على الصتتمو  ،االستتت ابة لمزمات

عد  العالمات بكثير يفوق  القدرة على الصتتتتتمو ،ف  حالة بياء والمقابلة القا مة على االحتيا ات ف  م تلف المكاتب اإلقليمية. 

 م صصات الميزانية.

  سب  جال الت  يز وال نطقة  الحصائل: إج ال  عدد ع  ات 3الشكل 

 (76=  ع) 2018 ،و يزا ية التخطيط القائ ة على اال تياجات

ترءيا  خطة باستتتثياء ،على االحتيا ات ةأرقام الت طيط القا معيها ف  قاعدة البيانات والت  تتوفر  2018اليشتتطة ف  عام  ال طط االستتتراتي ية القطريةيشتتمل  مي  

 (.76ال طط م مو  ) ال ار ة عن نطاق الشكل

 .ميزانية الحافظة القطرية طة مشرو  ل التفصيل تقرير ال. لإلبال  عن خارطة الطريق المتكاملة الب  ا  ميصة : المصدر

 اتالتوجيه :3ال قدة 

 ف وةوهياك . القدرة على الصممممم ودت ز ز للم  جد ف    التقييم أي دليل على وجود توجيهات صممممم  حة تدعم ع ل الب  ا    -19

اإلستتتتتتتراتي    إن از االستتتتتتتعراضالصتتتتتتمو  بعد  القدرة على لتحديد نقاط الدخول أو ال روج ألعمال التقي الدعم معيية ف  

شطة القضاء على ال و  التقييمات  لربطء  اة  (10)األبعا  برز اليهج الثالث يَ و. 3طوارئ من المستوى حالة أو االست ابة ل ألن

ف  ءل من اليهج هذا يشتتتار إلى و ؛مستتتتوى الم تم  المحل وحتى من المستتتتوى الوطي  ابتداء  المتكاملة تصتتتميمات البرامجب

س شكل  لهأنه لم يتم الترويج م   القدرة على الصمو ،لطوارئ وحاالت ال االستعدا  ت سيا سقأو تبييه ب فريق تقديم يت اوز  مت

 .المساعدة الغذا ية مقابل إنشاء األ ول

 اتولكن التوجيهات التقنية وال ت لقة بال  لي ،لب ا  بين اعلى تكا ل أ ب   توجيهات خارطة الط    ال تكا لةتشممممممجع و -20

 الب  ا  ال يو د لدى فإنه  ،تشتتتتير إلى "البرم ة المتكاملة" يةوثا ق التو يهالأا العديد من  وم . التحد دتحتاج إلى  ز د  ن 

هياك قدرا أقل من التو يهات بل إا . امن اليصا ح العملية حول ءيفية تيفيذه ما ندرإال يقدم  هو الو لهذه البرم ةتعريف محد  

                                                           
(9) B/1/Rev.1-WFP/EB.2/2016/5. 

الذي ي خذ به البرنامج من تحليل السياق المتكامل على المستوى الوطي ، وبرم ة سبل العيش الموسمية على المستوى  وا الوطي ،  األبعا  يت لف اليهج الثالث  (10)

  والت طيط الم تمع  التشارء  على مستوى الم تمعات المحلية.
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حسا  عالمات حصا ل االست ابة لمزمات حسا  عالمات حصا ل بياء القدرة على الصمو 

حسا  عالمات حصا ل األسبا  ال ذرية  ميزانية االست ابة لمزمات استيا اً إلى االحتيا ات

ميزانية بياء القدرة على الصمو  استيا اً إلى االحتيا ات ميزانية األسبا  ال ذرية استيا اً إلى االحتيا ات
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)"من يفعل   3Wمثل طريقة ،يفقد االستتتتتتت دام المرءزي لم واتو. ااألنظمة الداخلية الالزمة ل عل التكامل ممكيب فيما يتعلق

والت  غالبا ما  ،الموازنة والت طيط ال ا تتتتتة بهانظم وتعو  الميظمات إلى  إلحاح الكارثةترا   يفا دتها عيدما  ،؟"(وأين ما ا

 .فيما بييهاتتعارض 

التوسممع وهناك طلب على  ،ال سممتشممارون اإلقلي يون على أ ه  فيد ُنظ  إلى الدعم التقن  للقدرة على الصمم ود ال ي  قد ه و -21

 وتو يل الدعم التعامل م  السياقوي ب أا يكونوا قا رين على  البيئاتف  م موعة من المستشاروا اإلقليميوا يعمل و. فيه

لكن  ،ف   وهانستتتتبر  و اءاراإلقليميين  المكتبينهياك أمثلة  يدة على  ل  ف  و. القدرة على الصتتتتمو الذي يقدمونه من أ ل 

  على توفيرها.المتوفرة لدى  مي  المكاتب اإلقليمية طلب المكاتب القطرية للزيارات التقيية يت اوز القدرة 

 النظم :4 ال قدة

أا  وم . القدرة على الصمممممم ود"  قيد قدرته على اتباع النه  ال تكا ل ال زم لت ز ز  ن زل"الإن  يل الب  ا   إلى ال  ل  -22

ز يزتعم أا لتقييق ايرف     وفق ،عريض لشامو  ضوکمو  ل ماعلی للقدرة  رو ت والقدرة على الصمو  شلعيل اسب ة حو

ال طط تشتتتتتت   عملية و.  ية مقابل إنشتتتتتتاء األ تتتتتتولالمستتتتتتاعدة الغذاتقديم ل رة مبار يعتبا کاما غالبا و  ل ماعلی  رة لقا

بما ف   ل  القدرة على الشتتتتراءة بشتتتتكل  ،عا قاتظل تكامل ولكن االعتبارات العملية المزيد من العلى  االستتتتتراتي ية القطرية

ال ماستتية بالم موعة ال ا تتة  الب  ا   مثل مبا رة ،الصتتمو فعال. ويو د تكامل أءثر تطورا ف  مشتتاري  محد ة للقدرة على 

 المقارنةمن خاللها التكامل م  الشتترءاء ال ار يين على أستتاس نقاط القوة  الب  ا  والت  يشتت    ،(11)(G5) لميطقة الستتاحل

 .بيئةوالمتطلبات الحالية والمتوقعة ف  ءل 

 ،ال واردوإلى اال تياجات  سمممتند إلى تخطيط  زدوج لل حو هيكل  ف  اال تقالف  الوقت ال اهن آخ  اإلطار ال ال  للب  ا   و -23

األخذ الواحدة على  ال طة االستتتتتتتراتي ية القطرية. إا قدرة عند ا ت اله الصمممممم ود فيد ف  بناء القدرة على    كن أن  ا 

ال طط  وتتمت بين االحتيا ات والموار .  الف وات"خط رؤية" حا  على ف  التمويل ءما تسلط تسمح بمرونة أءبر بميظورين 

أنشطة اإلغاثة )ف   ف قا مة على االحتيا ات  ن هج   است دام من خالل المعززالقدرة على  عم الصمو  ب القطرية االستراتي ية

م ال األنشطة اإلنما ية )ف  ف  قا مة على الموار   ون هج  ( القدرة على الصمو االست ابة لمزمات وال ا ين بالترءيز   م ال

 األسبا  ال ذرية(.ب ال اصالترءيز 

 الب ا   :5 قدة ال

من ما يقدمه بتوستتتي  نطاق  الب  ا  قام وقد . الصممم ود دعم الب  ا    ج وعة  ن التدخ ت الت  تسمممهم ف   ختلع قدرات  -24

أا التدخالت  1. ويبين ال دول مبا رة الصمو  الريف من قبيل  ج  ديدةالصمو  من خالل ت ربة نه  القدرة على ف  م ال  عم 

 ف ولكن بصفة خا ة  ،األرب  الصمو القدرة على اإلسهام ف   مي  قدرات  ( لديهاوضعت تحتها خطوط) للب  ا  األساسية 

 على أا إمكانية تعزيز القدرة على الصمو  لم تتحقق بعد القدرات االستباقية للم تمعات واألسر واألفرا  والحكومات الوطيية.

 .بالكامل

  كن ع ل الكثي  لت ز ز التآزر بين التدخ ت  ،الت  تسممتخدم " ه  التقارل"توجد أ ثلة على ب ا   الب  ا   أ ه ف   ين و -25

القدرة على تعزيز التآزر ألنه يبدأ بتحليل متكامل للستتتتتتياق مدعوم بتحليل األبعا  اليهج الثالث   ولدى. الب  ا   الت   دع ها

خيارات البرم ة ومن ثم  إرشا  بهد العيش سبل البيانات الموسمية المرتبطة ب يوطد وهو ،هشاشة األوضا  ورسم خرا طها

على  الب  ا  هذا اليهج من االتفاق على االستتهدا  واختيار التدخالت بطريقة تشتارءية. ءما يشت    الم تمعات المحليةيمك ن 

المستتتاهمة ول المستتتاعدة الغذا ية مقابل إنشتتتاء األ تتتتقديم عتبر فيها يالت   ،ال ستتتيما البرامج الحكومية ،تحديد برامج الشتتترءاء

 .الوحيدةالمساهمة بالضرورة  وإا لم تكن ،للب  ا  الر يسية 

                                                           
 WFP :نظرامؤسسيا لتيسيق التعاوا اإلقليم  ف  السياسات اإلنما ية والشؤوا األميية ف  غر  أفريقيا.  إطارا( G5) الم موعة ال ماسية لميطقة الساحلتمثل  (11)

West Africa, Scaling up for resilient individuals, communities, and systems in the Sahel: Operational Reference Note 

 (.2018)أءتوبر/تشرين األول 
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 بالص ود. أ ثلة على تدخ ت الب  ا   لت ز ز القدرات ال ت لقة 1الجدول 

 

. تعتبر  ن الفق  ال دقعخ وج ل السممممممه   لا شممممممطة  ت تيب  تدرج"    ل لدا الب  ا   ا دوات الب ا جية لدعم "وتتوف   -26

التحويالت غير المشتتتتروطة نقطة  خول فريدة لتوفير االحتيا ات الغذا ية الفورية ألشتتتتد الياس فقرا ويمكن استتتتت دامها لربط 

المتزايد  الب  ا  ل الت رج من الفقر المدق . ومن الممكن أا يؤ ي استتتتتتت دام ستتتتتته  يمنشتتتتتتطة ل بترتيب متدرج مرحل الياس 

تصتتتتتتميم ال عيصتتتتتتريولكن هياك حا ة إلى االهتمام ب ،واإل ها اتللتحويالت اليقدية إلى تمكين زيا ة التكيف م  الصتتتتتتدمات 

 الب  ا  العمل م  المزارعين أ تتحا  الحيازات الصتتغيرة ويمك ن التحويالت اليقدية.  الت  تستتت دمالبرامج ف  ستتتهدا  االو

 ،خطط طوارئ لالستتت ابة للصتتدماتو و  ولكيه يتطلب  ،لعيش ف  البلداا الت  يعمل فيهامن  عم اليشتتاط الر يستت  لكستتب ا

على  ة عيد التشديدلصغيرزات الحيا  ا حاأفقر عدم استبعا  أواالهتمام الوثيق من أ ل ضماا  ،مبا رة الصمو  الريف مثل 

 ق.لمرتبطة بالسواليتا ج اإلنتاج أو المبيعات أو ا

سب  -27 . ويهد    اك أو هج ة ا شخاص ال  ن   ا ون  ن ا  دام ا  ن الغ ائ  جيدا  ع طاق تدخ ت الب  ا   الحال  ال  تنا

م موعات ستتكانية غير متيقلة وخالية  ولدىالقدرة على الصتتمو  ف  مياطق ريفية محد ة  بياءإلى  الب  ا  العديد من تدخالت 

لطوارئ إلى تحستتتتين حاالت اخارج إطار االستتتتت ابة ل الب  ا  الت  يقدمها وتهد  المستتتتاعدة التقيية اليشتتتتطة.  اليزاعاتمن 

الو تتتتتول إلى لى المستتتتتاعدة اال تماعية أو عصتتتتتول حاليعط  الستتتتتكاا القدرة على  يمكن أامما  ،أ زاء من البيئة التمكييية

مثل  ،ويمكن لبعض هذه التدخالتاألمم المتحدة أييما ءانوا  اخل الحدو  الوطيية. أخرى تقدمها خدمات  إلىاألستتتتتتواق أو 

الذين  الستتتتكااأا تستتتتتهد  على و ه التحديد  ،لمشتتتتر ين  اخليامشتتتت اص االتوزيعات المرتبطة بالدعم اليفستتتت  اال تماع  ل

 يوا هوا  دمة اله رة القسرية.

القدرة على ببناء   لقةال ت  صممائلهالتحقي   ز دا  ن الوقت ال سمماعدة الغ ائية  قابل إ شمماء ا صممول  بادرات تقد م  تحتاج -28

اليقف الدوري.  ف  حاالتانعدام األمن الغذا   والتغذوي  الوقو  ف يمكن للمستتتتاعدة الغذا ية أا تمي  الياس من و. الصمممم ود

للتعامل م   الالزمة يوفر المهارات والعالقاتأا الطبيعية و اتيزيل خطر الصتتتدمأا األ تتتول أا يقلل أو ومن شتتت ا إنشتتتاء 

 الم تمعات المحليةف  تشتت ي  أءبر  فعاليةب تتستتمإنشتتاء األ تتول  مقابلالغذا ية تبين أا المستتاعدة قد الصتتدمات عيد حدوثها. و

األ تتتتتتول المطلوبة للحماية من  مقارنة ب ليط ،القا مة اتصتتتتتتدمال من فوريةالغاثة اإلواحدة توفر  ب  تتتتتتولعلى االحتفاظ 

 الصدمات البطيئة أو البعيدة.
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  الش  اء: 6 قدة ال

 شطة الق اء على    ل الب  ا   على تحسين الدعم ال ي  قد ه إلى الحكو ات  ن خ ل ع لية االست  اض االست اتيج    -29

ال جت  ات واف اد ل على الصممممم ود قدرةالا    ال ي سممممميسممممماعد على ت ز ز  ،القدرات القط  ة وهو  واصمممممل تقو ةلجوع ا

لممن الغذا   وستبل العيش أا يعزز تقديم الدعم إلى أءثر الياس  قويإ ارة ليظام  يمكنو. ال  كن ت  ضمها للهشماشمة ال حلية

ف  البلداا الت  لديها حكومات  الب  ا  ضتتتعفا قبل الصتتتدمة وأثياءها وبعدها. وتعد الشتتتراءات م  الحكومات أستتتاستتتية لعمل 

 الطاب  المؤسس  ليهج تقوم فيه الحكومات الوطيية بدور را د. للب  ا  ستراتي ية اال طة قد أرست الو ،فاعلة

والتغذية واألمن الغذا    المدرستتتتيةالتغذية  م ال الحكومية ف لتعزيز القدرات  قدرا ءبيرا من الدراية التقيية الب  ا   ويو ه -30

 ،التقييم وخالل. الصتتتغيرة الحيازاتمن أ حا   المزارعين و عم لها واالست ابة ئالطوار لحاالت واالستتتتعدا  شوسبل العي

د  أا و د فريق التقييم غير أا . ءيقطة قوة لديهف  تعزيز القدرة على إ راء تقييمات األمن الغذا    الب  ا   ور باستمرار  ح 

بيئة التعامل معها بصتتتتتتورة ميستتتتتتقة بهد  تعزيز البدال من  ،ءل ميها على حدة التعامل م  ي رياإل ارات الحكومية غالبا ما 

 .الصمو تمكييية للقدرة على ال

ت ز ز قدرة الفئات ل ،ا خ ا الت  تتخ   ن رو ا  ق ا لهاب ا ف  ذلك  ع الو االت  ،شمم ا اتالبنشمماط ف   الب  ا   شممارك و -31

بشممممكل  نهج   ت اع  ي  أن ه ه ال بادرات ال شممممت  ة ال  ،على الصمممم ود ا  دام ا  ن الغ ائ  الت  ت ا    نال سممممتهدفة 

الوءاالت الت  تت ذ من روما مقرا لها شتتتتراءات م  نامج رلبا أقامفقد . ا والدو بناتا تياجات وأولو ات النسمممماء وال جال وال

. المتبايية ال يستتتانية حتيا اتاالما يستتتاء فهم  اولكن غالب ،بين ال يستتتينمعال ة عدم المستتتاواة  ت من أ لالالوءاوغيرها من 

أا  د ولتقييم الكن فريق و ،األ ل ف  م ال القدرة على الصتتتتتتمو  يلةطو الوءاالت الت  تت ذ من روما مقرا لها خطة ولدى

. وتش   بعض ال هات المانحة اآلا تالتفاقاالتمويل بدال من ص افر وتدفعه ال و ة بتباين ف  مستويات يتسمك لمشترالتيفيذ ا

. وعلى الوءاالت الت  تت ذ من روما مقرا لهاالمتفق عليها بين مبا رات المرءزي للتمويل البرامج من خالل للشتتتتراءات إقامة 

 تحديد أوضتتحالصتتمو  م  القدرة على تمويل أنشتتطة  اتتتقدم وءاالت األمم المتحدة بصتتورة مشتتترءة بطلب ،المستتتوى القطري

تيفيذ تدخالت فيما يتعلق ببما ف   ل   ،المترابطة وتعطيها األولويةج هذه اليه   2030خطة عام  وتؤطر وار والمستتتؤوليات. لم

 اليزاعات.بيئات األمن الغذا   ف  البيئات الممتدة و

الب  ا    حو اضممممممط ع  مت و له ون وجههم باعتباره  نظ ة إ سمممممما ية رائدة و إلى الب  ا   الجهات ال ا حةب ض  نظ  و -32

ط ائ  الشمممم ا ة ب سمممميسمممم   الخطط االسممممت اتيجية القط  ة ن السمممماب   وا ه تحد د  ا إذا  ان إطار على أن  ؛به ا الدور

 القدرة على الصتتمو ستتياستتة  وتالحظ. على ال دا الطو ل القدرة على الصمم وده  ال ز ة لنُ و وتدفقات الت و ل ا  ث  تنوعا

وممارستتتاته  الب  ا  إ راءات ولكن فريق التقييم و د أا  ،القدرة على الصتتتمو  يتطلب مشتتتارءة  هات فاعلة متعد ة بياءأا 

على  الب  ا  يعمل والم تم  المدن  والميظمات غير الحكومية. ميظمات الميظمات المحلية والمتعلقة بالشتتتتراءة غالبا ما تقيد 

شراءاته م  ال هات الفاعلة ف  الق    تذالت  األمثلة اف  بحا ة إلى تعزيز. و لذل اتية ولكن العوامل الم ،طا  ال اصتوسي  

آلخرين ف  ميطقة  ءاء الشراءات اه فيما يتعلق بإ رحد  بوضتتتوح  ور ، صموللقدرة على ال م صتتتصتتتالبرنامج تمويال افيها 

ما   ل دعم ي. و(G5بلداا الساحل ال مسة )م موعة ال ا ة ب المبا رةف  أو  مبا رة الصمو  الريف  ، ءما ف فية معييةا غر

 "الم تم  ب ءمله". ه إزاءالموسمية ونه  العيشسبل لبرامج من  الب  ا  لدى 

 ال ا لون: 7 قدة ال

هناك  اجة إلى توسمممممميع  ،وجود اسممممممتثناءات  لحوظةذلك، وب و ع ؛نوخب ة و تفا  ون ذوولدا ال كاتب القط  ة  وظف -33

وم   ؛على االستتتتت ابة الب  ا  أمر ضتتتتروري لقدرة  ينو ستتتتتيات ممتازموظف  لاالحتفاظ ب . إا ج وعة ال هارات ال تا ة

يملكها  ترءز على تعزيز قدرات " أعميتطلب تعزيز القدرة على الصتتمو  عقلية  ،بشتت ا المفهوم 1ف  العقدة  ي قترحوءما  ، ل 

. الم تمعات المحليةو ستتتتكاالل القدرة على الصتتتتمو "توفير" المتمثلة ف   الب  ا   تتتتورة من  االنتقال للتمكن من" العاملوا

ضا إلى زيا ة الوع  باالو س  وم اطر التدخل فيه.  قصاءهياك حا ة أي سيا التقيية المهارات تتوفر  ،ف  المقرواال تماع  وال

التكامل بييها ال عزز تعبر العديد من الوحدات وال يموزعة  ولكيها القدرة على الصتتتمو ،لتقييم وت طيط وتصتتتميم  وانب  عم 

  .للبرنامج المؤسسيةفلسفة ف  الالهيكل التيظيم  وال  على مستوى
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 ال  لو ات: 8ال قدة 

و ج ي تج  ب  القدرة على الصمم ود؛الب  ا   ث وة  ن ا دوات الت  توف   ظ ة ثاقبة لجوا ب  حددة  ن تتوف  ف   تناول  -34

يتمت  و. ا دوات لتلكبهدف توفي  صممممممورة أ ث  شمممممم ولية  ،جد دةالتقيي ات الإلى جا ب  ، ن ا دوات  ج وعات  ختلفة

 الب  ا  ترءز تقييمات  ،بالقدرة على فهم اآلثار الت  تحدثها م موعة من الصتتتتتتدمات على األمن الغذا  . وم   ل  الب  ا  

القدرة على اس وتحليل مؤشتتتتر هما مبا رة قي ف  هذا الم ال. واالستتتتتثياءاا الصتتتتمو بدال من قدرات  الضتتتتعف مواطن على

. ولكيهما لم يحصتتتال بعد على الموافقة على المستتتتوى المؤستتتستتت  الب  ا  وتحليل ستتتياق الصتتتمو ، وقد  ربهما  2 الصتتتمو 

ولكن هذه  ،مدفوعات الت مينات رءوي ري اختبار االستتتتتتت دام المبتكر للتصتتتتتتوير الستتتتتتاتل  والتيبؤ الموستتتتتتم  المرتبط بمح

 المبا رات ال تزال ف  مراحلها المبكرة.

ب ض ال جاالت ذات الصممملة بقياس القدرة على الصممم ود ولكنها  حدودة بسمممبب  للب  ا  و شممم ل إطار ال صمممد ال  سمممسممم   -35

موظفو  ويدرك. بالحصممممائل النوات ال يل إلى  سمممماواة بسممممبب االخت فات بين ال نهجيات ال سممممتخد ة لقياس ال  شمممم ات و

يهم من القيام بذل  الحالية ال تمك   المؤستتتستتتية وات األلكن  ،الصتتتمو قيمة  م  المعلومات حول القدرة على  والر تتتدمج البرا

القدرة تقييم واستتتتتتت دام أنوا  م تلفة من المعلومات المتعلقة ب للب  ا  التابعة يمكن للمكاتب القطرية وبشتتتتتتكل ميظم أو فعال. 

 ولكيها توا ه عوا ق تتعلق باأل طر الزميية والتوحيد والقدرة والتكلفة. على الصمو ،

 االستنتاجات

 جنه  بشتت ا أهمية  عامةو روس عريضتتة يقدم هذا القستتم ر و ا على أستتئلة التقييم األ تتلية عن طريق استتت الص استتتيتا ات  -36

 ف  المستقبل.و هته الممكية وإزاء تعزيز القدرة على الصمو  وحالة هذا اليهج  الب  ا  

 القدرة على الص ودأه ية  ساه ات الب  ا   ف  ت ز ز 

واضطل  بم موعة من  ،الصمو القدرة على لإلسهام ف  تعزيز  ومقصو ةبذل  هو ا متضافرة  الب  ا  و د فريق التقييم أا  -37

سياسات والبرامج والتقييم على مدى العقد الماض  بهد  تحسين قدرات الياس على التعامل م  الصدمات والحد من أعمال  ال

  والي هج ال ا تتة الصتتمو القدرة على مفهومبصتتورة ها فة ف   الب  ا  وقد ان رط الحا ة إلى التدخالت اإلنستتانية المتكررة. 

   الي هج باليسبة لعمله.به ف  سياق معال ته آلثار  ل  المفهوم وتل

لتطوير فهم مشتتتتترك للقدرة على  الب  ا  متضتتتتافر من  انب قيا ة  اندفا بالكامل بعد ف   ييعكسلم  العمل افإا هذ ،وم   ل  -38

تبين أا  ر ة  ،باستتتتتتمرار من أ ل تحستتتتتين األمن الغذا  . لذل تل  القدرة  أا يعزز للب  ا  الصتتتتتمو  والكيفية الت  يمكن 

 القطريةالمكاتب اإلقليمية والمكاتب ومن الوحدات  قلةف  فتطبيق هذا المفهوم متغيرة رأستتتتتتيا وأفقيا ف   مي  أنحاء الميظمة. 

 ؛ر تتتدهاو هاوتيفيذالتدخالت  خطةإزاء هج ن  ي ري العمل على وضتتت  من األمور الحتمية و القدرة على الصتتتمو تعزز  ي عتبر

القدرة على الصتتتتمو  تدخالت الفرق بين تبيُّن  ينالموظف يصتتتتعب على ،األخرى الب  ا  وحدات ومكاتب ولكن ف  العديد من 

 الوقاية من الكوارث وسبل العيش.سياق ف   الوحيدةاليقطة وتدخالت 

إلى  الب  ا   ل وءولكن يمكن معال ته بستترعة من خالل  ،ف  الفهماألشتتد خطورة  الف وةبستتوء التكيف يمثل ضتتعف الوع  و -39

الترءيز على الوسا ل الت  ي تار زيا ة المعرفية األخرى من خالل  الف واتمبا ئ "عدم اإلضرار". وهذا من ش نه أا يغط  

و ل  من أ ل حماية وعلى ستتتبل استتتتفا تهم ميها،  ،بها الياس بين م موعة من ال دمات والمعلومات واأل تتتول ال ا تتتة بهم

  ال تعد وال تحصتتى. وقد يي م عن هذا التشتتديد أيضتتا مزيد من االهتمام باألستتبا  والصتتدمات الت اإل ها اتمن  عيشتتهمستتبل 

الم تم  المدن  والشرءاء غير من  الب  ا  شرءاء فيها  يلعب مسا للضعف. وهذه ستمرار اال ذرية السياسية واال تماعية ال

 أ ل ضماا  و ة البرامج.واضح بش نها من بحا ة إلى موقف  الب  ا  لكن  ،الحكوميين  ورا أءثر نشاطا

 القدرة على الص ودالت تيبات التنظي ية لدعم ب  جة 

. وترءز عملية الصمو هج الرامية إلى تعزيز القدرة على أءثر مالءمة للي  ف  طريقه لك  يصبح  للب  ا  اإلطار االستراتي    -40

 ،" والبرم ة المتكاملةب ءملهج "الم تم  ونه   ،واألولويات الحكومية ،الستتتياقبشتتتكل أءبر على  ال طط االستتتتراتي ية القطرية
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القدرة  بياءوعلى الرغم من تصتتييف  ،باليستتبة للستتكاا المعرضتتين للصتتدمات. وم   ل  الب  ا  وءلها تعزز من أهمية برامج 

 ال طط" الواضتتتحة لم تطبق بعد على تصتتتميم وتيفيذ القدرة على الصتتتمو فإا "عدستتتة  ،ترءيزم ال للعلى الصتتتمو  ءعالمة 

القدرة من تعريف  نموظفيالقو  ت  تتتريحةو ةواضتتتح اتتو يهل االفتقار. وير    ل  إلى حد ءبير إلى االستتتتراتي ية القطرية

ألنشتتتطة القضتتتاء على ستتتتراتي   االستتتتعراض االإلى تحليل نقاط الدخول وال روج الت  يمكن أا تتب  عملية  على الصتتتمو 

 ست ابة لحاالت الطوارئ.االال و  أو 

. وبالرغم من و و  ترءيز أءبر اآلا على البرم ة القدرة على الصتتتتتتمو ل وانب التشتتتتتتغيلية أيضتتتتتتتا من تطبيق نهج وتحد ا -41

من  هو يحد  و األخذ ب ارطة الطريق المتكاملة" استتتتتتتمر إلى ما هو أبعد من الميعزلإلى العمل " الب  ا  فإا ميل  ،المتكاملة

بدءا من استتتتتتتقرار التغذية ف   – الب  ا  فإا نطاق تدخالت  ،الملحوظة البرم ة والتعلم الداخل . وم  بعض االستتتتتتتثياءات

المتعلقة باألمن تغير المياخ واالستتتت ابات  وضتتت  نما جاأل تتتول إلى  إنشتتتاءو ةغير المشتتتروط والتحويالتحاالت الطوارئ 

 القدرة على انعدام األمن الغذا   إلىمن السكاا على التقدم من ما يمكن أا تساعد م موعة  بصورةنا را ما تتالقى  – الغذا  

، معييةبيئات بالذي يمكن أا يستتتتتتاعد ف  ترتيب التدخالت وربطها  األبعا  اليهج الثالث  من قبيلوترتبط أ وات  .الصتتتتتتمو 

بالتدخالت المحد ة، وه  ال ت ستتتتتتت دم بشتتتتتتكل ءامل. وعلى و ه ال صتتتتتتوص، فإا تحقيق الطموح المتمثل ف  التغلب على 

، على اليحو المحد  ف  ستتياستتة بياتهيكلية الت  تحد من المشتتارءة اال تماعية والستتياستتية واالقتصتتا ية لليستتاء والاألوضتتا  ال

 ب ءمله. الب  ا  المساواة بين ال يسين، يتطلب مشارءة ملتزمة من الوحدات واألفرقة ف  

 القدرة على الص ود جال ف  أف ل   صائلتحقي   ن أجل الش ا ة 

م  ت کااشتتترلت ا بحأوالصتتتمو . القدرة على من أ ل  األءثر شتتتموالنطاق شتتتراءاته لتقديم المزيد من الدعم  الب  ا    وستتت   -42

 تستتهم ف  تعزيزأا ق  ولمتا امو ،ال طط االستتتراتي ية القطريةعملية ل خالا مل لعمهذا اية ف  ورمية مح ات أه اتمولحکا

ا  ءهثناوأمة  ل ل اضعفا قبر کثاأل لمشتتتتت اص م لمقم اع لا وىمستف   ت حدث زيا ة هامة ا أالت  يمکاية ولقاکمة ولحظم ان

 ا. هبعو

بااللتزامات على مستتتتتتتوى المقر  القدرة على الصتتتتتتمو بشتتتتتت ا  بين الوءاالت الت  تت ذ من روما مقرا لهالم يقترا التعاوا و -43

ن الحا ة إلى تمويل االستتتت ابات على تعاوا أءبر بهد  الحد م تشتتت   ال هات المانحةأا بعض  م  ،الطويلة األ ل المطلوبة

 ،ف  المقام األول ف  االستتتتت ابة اإلنستتتتانية تكمن الب  ا  مهمة  أا أخرى  هات مانحةعتبر تَ والمتكررة. اإلنستتتتانية لمزمات 

 .الصمو لقدرة على تتعلق بتعزيز ا صا لحبالتال   تتوق  الو

هذه العالقات وغيرها من عالقات العمل )م  الحكومات الوطيية وميظمات الم تم  المدن  والقطا  ال اص( أا ل إ ا ءااو -44

قوة النقاط من تحديد  الب  ا   يتمكنييبغ  أا  فإنه ،تت طى الصتتتتتتعوبات اإل ارية الت  تعيقها ف  الوقت الراهنتتطور بحيث 

القضتتاء مستتاهمة ف  تحقيق بو تتفها أءثر ءفاءة وفعالية القدرة على الصتتمو  بصتتورة  يعززأا و، وحدو  هذا الدور،  ورهف  

 .على ال و 

 القدرة على الص ود  صائل تحقي  ظم لتتبع التقدم  حو 

" حصيلةطرق ت لق "بضعيفا ألا البرامج األساسية لم ت دمج بعد  القدرة على الصمو عن  للب  ا   المؤسس ال يزال اإلبال   -45

 الميفصلة. التدخالت نواتجالمست دمة مصممة لتتب  مؤشرات الر د ءما أا  ،متماسكةقدرة على الصمو  

 ااختبارحاليا  الب  ا   ري وي  . ءلها ستهدا  وتحديد الصدمات ف  الميظمةااللدعم  الب  ا  لدى تقييم اليمكن است دام قدرة و -46

ييظر بشكل متزايد ف  هو و ،الصمو  باإلضافة إلى قياس خصا ف الضعفقدرات  قياس التحسييات ف رءز على يلتقييمات ل

اال تماع  أو الستتتتتياستتتتت  أو اإليكولو   أو  يظامالف   تطرأطرق تطوير فهم الصتتتتتالت بين الصتتتتتدمات واالستتتتتت ابات الت  

 .االقتصا ي

وما ه   ،لصمو  ف  سياق معينا القدرة على لك  يعرض بوضوح السبل الت  تمكن من تعزيزغير م هز حاليا  الب  ا  إا و -47

وما ه  اليتا ج  ،وما ه  األ وار الت  يمكن أا تؤ يها ال هات الفاعلة األخرى ،الصتتتتتتمو  القدرة على تعزيزمستتتتتتاهمته ف  
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هذه اليتا ج. وو دت المكاتب القطرية ف  البلداا  على تحقيقالت  ييبغ  تتبعها أثياء العمل  االفتراضتتتتاتوما ه   ،المقصتتتتو ة

الت  بدأت قبل خططها اإلستتتتراتي ية  القدرة على الصتتتمو مستتتتقرة أا من األستتتهل موا تتتلة برامج إنما ية ظرو  ب تيعمالت  

 واليزاعات األزماتحاالت ف   القدرة على الصتتتمو بشتتت ا ءيفية وضتتت  العمل على  الغموضولكن هياك الكثير من  ،القطرية

 (.2021-2017) للب  ا  االستراتي ية  ال طةالمحد  ف  على اليحو  الممتدة

من  القدرة على الصمو لديه األسس وااللتزام االستراتي   الرفي  المستوى لدعم تعزيز  الب  ا  ي لف فريق التقييم إلى أا و -48

أ ل ت يب األزمات المتكررة. وي ب أا ترتكز هذه األمور على الواق  التشتتغيل  وأا تقابلها طلبات لتحستتين التو يه والقياس 

 ف  هذا الم ال. هامةأا يقدم مساهمة  للب  ا  واليظم إ ا ءاا 

 توصياتال

على  الب  ا  . ويقصد بها تعزيز قدرة الب  ا  حد  فريق التقييم عد ا من التو يات لمعال ة ال وانب الم تلفة ألساليب عمل  -49

 على الصمو . الم تمعات المحليةالمساهمة ف  ال هو  الرامية إلى تعزيز قدرة األفرا  واألسر و
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 التوصيات

 ن  على الصمم ودالقدرة : إ شمماء ف    قيادة  شممت ك بين الشممُ ب  كلع بوضممع اسممت اتيجية لت ز ز 1التوصممية 

 .ال د   التنفي ي ال ساعد إلدارة خد ات ال  ليات ب ئاسة ،الق اء على الجوعتحقي  أجل 

 أا تشمل المسؤوليات ما يل : وييبغ 

 األوال اليساء والر ال و القدرة على الصمو  لدىبش ا تعزيز  الب  ا  تحديد مبا ئ واضحة لعمل  (1

 الت  تعيق التقدم ف  م ال األمن الغذا  . ف  موا هة الصدمات بياتوال

ف  تعزيز القدرة على الصتتمو  ف  موا هة أنوا   هوشتتعب الب  ا  تحديد مستتاهمات م تلف وحدات  (2

 ف  سياقات م تلفة. ،بما ف   ل  الصدمات المياخية واالقتصا ية والسياسية ،م تلفة من الصدمات

 ال طط االستراتي ية القطريةف   درة على الصمو القلتعزيز   ريحةهج وض  استراتي ية إل راج ن   (3

 .ف  المستقبل

 .الممتدة واليزا تعزيز القدرة على الصمو  ف  حاالت األزمات  ن هجتحديد  (4

 .والمتفاقمةررة لمتکالمناخية ت اما بال رة لمت ث  اضاوألاف  و  ل ماعلی ن هج تعزيز القدرة  تحديد (5

، دعمهاأا ت تل  األنشتتتطة الت  يقصتتتد من القدرة على الصتتتمو  إلمكانيات ااستتتتعراض األنشتتتطة وفق (6

 .اترسم خرا ط الشراءب وربطها

تيفيذ البرامج الت  تستتهم  إزاء الب  ا  هج إ راء استتتعراض  اخل  وتوليف المعار  الحالية بشتت ا ن   (7

 علىبما ف   ل  العمل ، ف  هذا الم الوبشتتت ا الدروس المستتتتفا ة  ،الصتتتمو ف  تعزيز القدرة على 

 الحماية اال تماعية الت  تست يب للصدمات. نظم

 المدير التيفيذي المساعد، إ ارة خدمات العمليات 

شتتتتعب إ ارة  من مديرييعين ءل مدير  -1

يات واحدا من أعضتتتتتتتاء  خدمات العمل

 .الفريق

 الصتتمو فريق قيا ة القدرة على تشتتكيل  •

 .2019 حزيراا/وبحلول يوني

 30أول ا تمتتتتا  للفريق بحلول عقتتتتد  •

 .2019حزيراا /ويوني

ءل شتتتتتهرين الفريق ستتتتتتعقد ا تماعات  •

اليتا ج الميشتتتتو ة أو حتى تيفيذ حتى يتم 

)أيهمتتا  2020 ءتتانوا األول/ يستتتتتتتمبر

 (.أقر 

 

ف  توجيهات بشأن  القدرة على الص ود: د   الق ا ا ال ت لقة بال ساواة بين الجنسين والت كين و2التوصية 

 لل كاتب القط  ة   شطة الق اء على الجوع وف  خارطة الط    ال تكا لة االست اتيج  االست  اضع لية 

الصمو  ما القدرة على ييبغ  أا تتضمن م موعة األسئلة المفتوحة الت  تش   المكاتب القطرية على اعتما  نهج 

 يل :

 )حسب ال يس والفئة العمرية(؟ على الصمو  متهاف  تعزيز قدر اإلسهام للب  ا  ييبغ   الذين ▪

، اقتصتتتتتا ية تتتتتدمات )ف  موا هتها  القدرة على الصتتتتتمو ي ب بياء الت   أنوا  الصتتتتتدمات ما ه  ▪

 مياخية(؟ ،سياسية

اال تماعية اإل ارية أو من األ ول واليظم  خليطأي  من خالل –على الصمو  ءيف ستتعزز القدرة  ▪

 ؟باألسواقأو باألغذية أو المتعلقة بالرفاه أو اإليكولو ية أو التكيولو ية أو اال تماعية أو 

 على أفضل و ه؟ الب  ا  ما ه  القدرات الت  يمكن أا يدعمها  ▪

فاعلة األخرى الب  ا  ءيف ترتبط مستتتتتتتاهمة  ▪ قدمها ال هات ال ل  الت  ت نات  ،بت ما ف   ل  الكيا ب

 الحكومية؟

 المتعلقة باألمن الغذا   والتغذية؟المتوقعة ما ه  اليتا ج  ▪

التيستتتتتتتيق  وشتتتتتتتعبةفريق خارطة الطريق المتكاملة 

 .االستراتي   والدعم

بحلول  –ف  غضتتتتتتتوا األشتتتتتتتهر الستتتتتتتتتتتة المقبلتتتة 

 .2019حزيراا /ويوني
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 التوصيات

 القدرة على الص ودلل بادرات ال ت لقة بت ز ز  اتالش ا قاعدة القاعدة ال الية و تقو ة: 3التوصية 

المتكاملة.  الصتتمو  القدرة على مبا راتلت طيط للاألستتاس وخط تحديد األموال األولية ل م  بيانات  (1

 .2030مثل  يدوق االنتقال المقترح لعام  ،ويمكن توفير التمويل من خالل  يا يق غير م صصة

تعزيز ب ال ا تتتتةمبا رات لل الطويل األ ل تمويلتقديم الاألموال من أ ل  لتعبئةوضتتتت  استتتتتراتي ية  (2

القدرة على نوافذ تمويل بما ف   ل  من خالل نوافذ التمويل المواضتتيعية )مثل  ،القدرة على الصتتمو 

  وات فيما يتعلق ب ،م  القطا  ال اص )على ستتتتتتتبيل المثال والعملالمياخ(  ف  موا هة الصتتتتتتتمو 

 الت مين(.

" م  تحديد األ وار القدرة على الصتتتتتمو  ميظورمن أ ل  مج " اتنمو ج خطة عمل الشتتتتتراء تيقيح (3

 الواضحة للشرءاء الحكوميين وغير الحكوميين.

ل ية ت صتتتتيف وشتتتتعبة الشتتتتراءات م  الحكومات 

 .االستراتي ية الموار 

 .2019بحلول نهاية عام 

 

تكليع بإج اء دراسة للقوا ال ا لة لتقييم ال ،(1: باالستناد إلى االست اتيجية ال وضوعة )التوصية 4التوصية 

القدرة  الت  ت  ز على بااللتزا اتالوفاء  ف  وظف  الب  ا     جاحا فقية وال أسية ال ز ة ل  ان  الت د  ت

 الص ود على

 :القيام بما يل  الدراسة طرق ستبحث

القطرية والمكاتب اإلقليمية " ف  المكاتب عزلة" العملأفرقة متكاملة لتحل محل نهج  إنشتتتتاءتشتتتت ي   ▪

لذين ستتتتتتتيقو وا الوتعيين  ،ووحدات المقر لة ف  ءل األفرقة قا ة ا يابة عن م تلف الوحدات الممث ن

 ؛مسؤولين أمام ءبار المديرين وسيكوا هؤالء ،فريق

 لتقديم ةاإلقليميالمكاتب  زيا ة توافر موظف  المقر وموظف  ،مستتتتتتتدامالتمويل للاستتتتتتتيا ا إلى نمو ج  ▪

 ؛انتدا  الموظفينبما ف   ل  من خالل  ،عم التقي  المستمر للمكاتب القطريةالد

الحفاظ على القدرات المت صتتصتتة لتطوير وتيظيم األستتاليب التقيية واإلرشتتا ات المياستتبة  ،ف  المقر ▪

 ؛ف  البرامج المتكاملة إل ما ها

 الطاب  مراعاةم   ،االحتيا ات وبين التعاقدالمالمح الوظيفية والمهارات وشتتتتتتتروط  المطابقة بين ▪

 القدرة على الصمو ؛المتعلق بللعمل األ ل الطويل 

  القدرة على الصمو ؛" المفيدة لبرم ة ةالتقليدي "غير المالمح الوظيفيةبقا مة  وض  ▪

 ء زء من فريق متكامل. همعملالموظفين ف   لتقييم أ اءمؤشر اليظر ف  إضافة  ▪

من شتتتعبة الموار  شتتتعبة الستتتياستتتات والبرامج بدعم 

 البشرية

 .2020بحلول فبراير/شباط 
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 التوصيات

تقار   الإلعداد  القدرة على الصممم ود ن ال بادرات ال ت لقة بال سمممتقاة : تو يد بيا ات قياس ا داء 5التوصمممية 

 وتقاس ها  ع الش  اء الوطنيين ال  سسية

 م  إطار اليتا ج المؤسسية: تتب  اليتا ج متوافق  ل إطار   وض 

بما ف   ل  االفتراضتات  القدرة على الصمو ،المتعلقة ب والحصا لإ راج معلومات عن المساهمات  ▪

 وشرءاؤه رؤيتها ف  الم موعات المعرضة للصدمات. الب  ا  يتوق   الت  ،األساسية

 استتياقي او تتف ويتضتتمن ،إطار اليتا ج المؤستتستتيةف  تصتتب م معة أو مفهرستتة  ات ر  وضتت  نظام ▪

 .للت ثيرات ال ار ية والداخلية على اليتا ج

القياس ل تحلي ام باستخو  ل ماعلی   رةلقا حصتتتتتتا لف  ت الختالفااس ف  قيا أا تيظرية طرلقا للمكتب وييبغ 

وضتتتتتماا إمكانية إ راء العمليات  ،2و  ل ماعلی  رة لقاقياس وتحليل مؤشتتتتتر  من قبيل ،صلمخ  ي االقت اا

بشتتتتكل أءثر  واإلبال يمكن للر تتتتد الروتيي  أا يعمل ء يار أخف وأقل تكلفة لتستتتتهيل التعلم التحليلية ستتتتيويا. و

لبرنامج  اال ت دي إال عيدما يقدم لتو ية ا هذهعلى نطاق ءبير. على أا  حال قياس قدرات الصمو انتظاما مما ف  

فيها التدخالت ميفصتتتتلة . وف  الحاالت الت  تظل الصتتتتمو  القدرة على إلنشتتتتاء حصتتتتا لمتضتتتتافرة ت تدخالعلى 

أ  خل العمل بها )الت   اتأا ييظر ف  موا لة است دام المؤشرات القا مة على الميظور للب  ا  ييبغ   ،فر ةيوم

للسبل ات  فهم أفضل للو ول إلى  اليواتج( لالنتقال إلى ما هو أبعد من ر د مستوى إطار اليتا ج المؤسسيةف  

 على السع  لتحقيق األمن الغذا  .السكاا قدرة تساعد أو تعرقل التدخالت ت عل 

السياسات  ابتكار شعبة إ ارة األ اء والر د وشعبة

  .والبرامج

 .2019بحلول نهاية عام 

 

: ت ز ز قدرة و دات ال ق  وال كاتب اإلقلي ية على ج ع و قار ة وتحليل ال  لو ات عن الصمممد ات 6التوصمممية 

 قبل  دوثها حدود وال حليةال تغا  ة ال اب ة لل

 :ما يل  وهذا يشمل

من البيانات الستتتتتوقية المستتتتتتقاة التوستتتتت  ف  استتتتتت دام اليمذ ة المياخية وربطها بالمعلومات الحالية  ▪

 ؛التحويالت( ان فاضبيانات  من قبيل فئات أخرى يمكن أا تشملواإليكولو ية الزراعية والسكانية )

وبالتال   ،الروابط بين م تلف قواعد البياناتبهد  تعزيز  الب  ا   لدىاستتتتعراض نظم المعلومات  ▪

 القدرة على الصمو ؛توسي  قاعدة األ لة ال ا ة ببرم ة 

استتتت دام ف  م ال المتعلقة باألمن الغذا  ، وثار اآلربط وفهم ف  م ال لهيئات اإلقليمية لدعم تقديم ال ▪

  ؛البيانات

مبا رة ) األرقام القياستتتية" الت  أ خلها الت مين المستتتتيد إلى التحري االستتتتمرار ف  اختبار وظا ف " ▪

( والتمويل المستيد إلى التيبؤات لتسهيل على تحمل الم اطرومبا رة القدرة اإلفريقية  الصمو  الريف 

 المعرضة للصدمات. ف  البيئات اتالتوقعات ا  إ راءات مبكرة وقا مة على 

ة التحليل الستتتتتياستتتتتات والبرامج ) ا ر ابتكار شتتتتتعبة

واالت اهات، وحدة إنشتتتاء األ تتتول وستتتبل العيش، 

 ا رة برامج الحتتتد من م تتتاطر الميتتتاخ والكوارث، 

ستتتتتتبل العيش والقدرة على الصتتتتتتمو  واليظم  ا رة و

 الغذا ية، والمكاتب اإلقليمية(.

 .2019بحلول نهاية عام 
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 التوصيات

ف  النزاعات وا ز ات  القدرة على الصمممممم ودتدخ ت ا  ن الغ ائ  و أه ية على: دعم توليد أدلة 7التوصممممممية 

 ال  تدة

 :ما يل  هذا يشملو

بما ف   ل  ال هات الت  لديها  ،العمل م  المؤستتتتتستتتتتات البحثية والحكومات وشتتتتترءاء األمم المتحدة ▪

الت   التشتتغيليةالتكليف بإ راء البحوث والتقييمات ب فيما يتعلق ،ال يستتانية المستتا ل ف واليات للعمل 

لم تلف األفرا  )اليستتتتتتتاء  القدرة على الصتتتتتتتمو مدى مالءمة برامج ب فيما يتعلقتولد التعلم واأل لة 

 ؛الم تمعات المحلية( وبياتوال األوال والر ال و

من الغذا   المتعلقة باأل الب  ا  من تدخالت  والسابقينتيظيم مشاورة واسعة م  المستفيدين الحاليين  ▪

الغذا ية والتحويالت القا مة على  ةالمستتتتاعدالستتتتبل الت  ت عل من أ ل تحديد  القدرة على الصتتتتمو و

تعيقهم ف  سياق استراتي ياتهم أو تساعد هؤالء المستفيدين األ ول والتدخالت األخرى  وإنشاءاليقد 

  ؛بالتكيفالمتعلقة 

ف  هذا الم ال م  االهتمام باستتتتتتتتراتي يات الدخول  الب  ا  إ راء تقييم أو استتتتتتتتعراض لتدخالت  ▪

 وال روج وت ار  المستفيدين.

الستتتتتياستتتتتات والبرامج ) ا رة التحليل ابتكار شتتتتتعبة 

 والتغذية(.

البتتتتدء على الفور واإلبال  بحلول فبراير/شتتتتتتتبتتتتاط 

2020. 
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