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 الخلفية

تتضمن هذه الوثيقة رد اإلدارة على توصيات التقييم المشترك لمبادرة القضاء على الجوع ونقص التغذية بين األطفال   -1

بادرة ريتش( ) بادرة ريتش. (2015-2011)م ية هي وم غذ لة في مجال الت عام حدة ال عاوني لوكاالت األمم المت  .برنامج ت

ة في بنغالديش وغانا ومالي وموزامبيق ونيبال ورواندا وجمهورية تنزانيا ويحلل التقييم دور أمانة المبادرة وعمل المبادر

( 4( العوامل التي تفساااااار النتا ج؛ 3( األداء؛ 2( األهمية والمالءمة؛ 1المتحدة وأوغندا، ويجري تقديراً للمبادرة من حيث: 

 .االستدامة

الدولية في مجال التغذية ومع أولويات الوكاالت الشاااااريكة في المبادرة. كما عمل  وتتفق مبادرة ريتش مع األولويات   -2

بادرة وبما أحرز من لملالمبادرة على تكميل عمل حركة تعزيز التغذية. ويعترف التقييم بالوظيفتين التيساااااايرية والتحفيزية 

 .2و 1تقدم والسيما في مجالي الحصيلتين 

على أن األطر الزمنية للمبادرة كان  مغالية في الطموح، كما يتعين إعادة تصااااااميم نلرية التغيير التي أخذت بها   -3

 .المبادرة. ويمكن لتخصيص استثمارات إضافية أن يساعد على استمرار نتا ج المبادرة

فوفة وتعرض المصاااتدرج في المرحلة المقبلة من عمل المبادرة. وتتفق شاااراكة ريتش مع توصااايات التقييم، والتي سااا  -4

 .التالية األعمال المقررة واألطر الزمنية للتنفيذ
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 (2015-2011رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقييم المشترك لمبادرة القضاء على الجوع ونقص التغذية بين األطفال )

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

ي الخاصة بالتغذية وتنسيقها على المستوى القطرينبغي أن يبقى تيسير االستجابات : 1التوصية 

الوظيفة األساسية للمبادرة، مع التركيز بقوة على الحفاظ على سمعتها كجهة فاعلة محايدة، بل 

وتطوير تلك السمعة. وينبغي أن تستند هذه الوظيفة إلى أسلوبين للتدخل: األسلوب األول يشمل 

نهُج المعتمدة حتى اآلن؛ أما األسلوب الثاني فهو يشمل خدمات التيسير لعدة سنوات، ويستند إلى ال

 التيسير المتخصص القصير األجل وتقديم الخدمات المتصلة به لبلدان تفي بمعايير محددة.

 .موافق عليها مبادرة ريتش

سيُحتفظ بمرفق تابع للمبادرة لتقديم التنسيق والدعم. وستحافظ المبادرة على حيادها ونزاهتها في 

شبكة األمم المتحدة لتعزيز التغذية. وسيب  أصحاب المصلحة في شأن معايير االنخراط إطار 

(. 2.0القطري، وذلك في سياق وضع الصيغة الجديدة من استراتيجية المبادرة )استراتيجية ريتش 

وسيجري في إطار خطط التنفيذ القطرية تقديُر الطلب على تدخالت المبادرة في بلدان حركة تعزيز 

 ذيةالتغ

 2016أبريل/نيسان 

 

وينبغي أن يدرك الدعم المستمر على المستوى القطري لتعزيز التيسير في بلدان حركة تعزيز 

أنه قد يكون من الممكن مواصلة مشاركات متعددة السنوات "مشابهة للمبادرة" في بلدان  1التغذية

غير أن مساهمة المبادرة في البلدان األخرى  –رهناً بإجراء تقديرات كاملة للوضع  –مختارة 

ينبغي أن تكون على نطاق أصغر، مع وضع معايير محددة لضمان جدواها. وقد تمكن  المبادرة، 

بفضل صورتها المحايدة، من العمل بفعالية كوسيط بين مختلف المنلمات والكيانات.  وللحفاظ 

ق  ونوع االنخراط والموارد التي على هذا الحياد، ينبغي وضع حدود واضحة من حيث الو

 تخصصها المبادرة لدعم شبكة األمم المتحدة لتعزيز التغذية.

   

ينبغي على المبادرة أن تضع رؤية واستراتيجيات متوسطة األجل، وخطة تشغيلية،  :2التوصية 

يجية واستراتلمرحلتها الثانية، التي لديها إطار زمني مدته خم  سنوات، للمواءمة الفعالة مع إطار 

  .الخم  سنوات لدى حركة تعزيز التغذية

 موافق عليها.  مبادرة ريتش

ستضع المبادرة رؤية واستراتيجية وخطة تشغيلية متوسطة األجل لفترة الخم  سنوات الثانية. 

باالشتراك مع أصحاب المصلحة العالميين واإلقليميين والقطريين.  2.0وستوضع استراتيجية ريتش 

االستراتيجية متوا مة مع االستراتيجية المنقحة الخاصة بحركة تعزيز التغذية وخارطة  وستكون هذه

 الطريق المتصلة بها

 2016أبريل/نيسان 

                                                      
 .)countries)-http://scalingupnutrition.org/sun.بلدا 55تغطي حركة تعزيز التغذية  1

http://scalingupnutrition.org/sun-countries)تغطي
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 (2015-2011رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقييم المشترك لمبادرة القضاء على الجوع ونقص التغذية بين األطفال )

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

 وسيتطلب ذلك ما يلي:

  تمديد نطاق اإلطار الزمني في بلدان المبادرة الحالية لمدة سنتين إضافيتين لتدعيم

وغانا ومالي وموزامبيق ونيبال ورواندا  المكتسبات والتحرك نحو االستدامة )بنغالديش

 وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة(؛

 إطار زمني مدته خم  سنوات في البلدان الجديدة من البداية اعتماد 

 موافق عليها. 

ينبغي على بلدان المبادرة أن تدّعم المكتسبات وأن تتحرك باتجاه االستدامة. وسيعتمد دعم المبادرة 

على البلد المعني وعلى استعداد الحكومة واألمم المتحدة لتولي دعم  –سنتان تقريباً  –القطري 

التنسيق والتيسير في مجال التغذية. وفيما يتعلق بالتمديد، ستتشاور المبادرة مع الحكومات الوطنية 

درة على باواللجان الوطنية للمبادرة وشبكات األمم المتحدة في بلدان المبادرة الحالية. وستقوم الم

أساس ذلك بتحديث خطط االنتقال؛ ويمكن أن يتطلب التمديد تمويالً إضافياً. وستلتم  المبادرة 

التمويل اإلضافي لدى شركاء األمم المتحدة وأصحاب المصلحة والمانحين المعنيين بحركة تعزيز 

 .التغذية

 .موافق عليها

؛ وسينعك  هذا اإلطار في خطط التنفيذ سيُعتمد إطار زمني مدته خم  سنوات في البلدان الجديدة

، ستوضع استراتيجية لالستجابة لالحتياجات 2.0ميزانيات. وكجزء من المبادرة القطرية وال

القطرية. وستساعد المبادرة في عملية حشد الموارد مع الحكومات ومانحي األمم المتحدة لدعم 

 .التوسع

 2016أبريل/نيسان 

 

 

 

 

 

 

 

 2016أبريل/نيسان 

كجزء من استراتيجيات انخراطها األساسية، ينبغي على المبادرة أن تشجع شبكة األمم  :3التوصية 

على مواءمة تركيزها مع الوظيفة  –وهي شبكة تنسقها المبادرة اآلن  –المتحدة لتعزيز التغذية 

ا مهمة هاألساسية للمبادرة، وهي وظيفة التيسير والتنسيق. وبذلك يصبح للشبكة ولدعم المبادرة ل

مركزية تتمثل في تعبية القوة التقنية لدى األمم المتحدة لتيسير استجابات موسعة النطاق وفعالة 

 على الصعيد القطري في مجال التغذية.

وتتيح مسؤولية المبادرة الجديدة واإلضافية، كأمانة لشبكة تعزيز التغذية، مزيداً من المواءمة بين 

المبادرة والحركة. وينطوي الترتيب الجديد على فرصة وكذلك على مخاطرة ممكنة. فالفرصة 

ي ف تكمن في أن الموارد القيمة وقدرة المضاعفة لدى األمم المتحدة يمكن أن تُستخدم بفعالية

االستجابة المتعلقة بالتغذية. أما المخاطرة فتتمثل في تهميش ما فعلته المبادرة جيداً وفي فقدانها 

 موافق عليها. مبادرة ريتش

سترد تفاصيل الترتيبات بين مبادرة ريتش وشبكة األمم المتحدة لتعزيز التغذية في استراتيجية 

. وستكون الشراكة متوا مة مع استراتيجية حركة تعزيز التغذية وخارطة الطريق 2.0المبادرة 

وى األمم المتحدة في استجابة تغذوية على المست قدَّم المبادرة للبلدان لتعزيز مساهمةتُ سالخاصة بها. و

 القطري متسقة ومنسقة وفعالة.

 2016أبريل/نيسان 
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 (2015-2011رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقييم المشترك لمبادرة القضاء على الجوع ونقص التغذية بين األطفال )

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

حيادها الشديد األهمية. ولمواجهة هذه المخاطرة، هناك حاجة إلى الوضوح حول ما يمكن لشبكة 

 اليتها.األمم المتحدة لتعزيز التغذية أن تحققه، وحول مواءمتها مع تركيز المبادرة وو

 وكذلك القرارات األخرى المتعلقة بالتدخالت –ينبغي للمرحلة التالية من مبادرة ريتش  :4التوصية 

أن تستند إلى إعادة تقييم شاملة لنلرية التغيير التي  –المتعددة السنوات على المستوى القطري 

تأخذ بها المبادرة، بحيث تعترف بأن دور المبادرة يتمثل في التيسير والخدمات المتصلة به ولي  

في تقديم المساعدة التقنية أو الدعم التقني. وينبغي أن تتولى نلرية التغيير الجديدة تشكيل دور 

ة المنفذة لحركة تعزيز التغذية على الصعيد الميداني وكذلك دعمها لشبكة المبادرة باعتبارها الهيي

األمم المتحدة لتعزيز التغذية. وينبغي توزيع النلرية على نطاق واسع للمساهمة في تحسين فهم 

 دور المبادرة في البيية الشاملة للتغذية.

ت التي يذكر صراحة االفتراضاوينبغي لتصميم أي تدخل مقبل متعدد السنوات تقوم به المبادرة أن 

يستند إليها، وأن يختبرها، وأن يحدد شروط تلقي مساعدة المبادرة. وقد حدد التقييم خمسة شروط 

( وجود ميسِّر كبير تابع للمبادرة في البلد المعني لفترة 1لتنفيذ برامج المبادرة المتعددة السنوات: 

( 3عمق وااللتزام من جانب جميع األطراف؛ ( اإلعداد التشاوري المت2ال تقل عن خم  سنوات؛ 

( االلتزامات المالية من جانب الشركاء في األمم المتحدة بدعم 4وضع الخطط لدعم البدء الفوري؛ 

 ( العمل مبكراً على النهُج الخاصة باالستدامة.5نهج المبادرة؛ 

 موافق عليها.  مبادرة ريتش

تغيير منقحة . وستتشاور المبادرة، في استعراضها نلرية  2.0ستوضع في إطار استراتيجية ريتش 

لنلرية التغيير، مع الشركاء العالميين واإلقليميين والقطريين. وستكون نلرية التغيير المنقحة 

متوا مة مع استراتيجية حركة تعزيز التغذية وخارطة الطريق المتصلة بها، ومع إطار النتا ج 

 المشترك الخاص بالحركة.

 2016أبريل/نيسان 

عمالً على إرشاد نلرية التغيير الجديدة، ينبغي على المبادرة أن تضع دراسة لهيكلية  :5التوصية 

المساعدة التقنية لتوسيع نطاق التغذية. وينبغي أن تشمل الدراسة التيسير وأن تحدد مجاالت األولوية 

رشاد أن تُستخدم الدراسة إل بالنسبة للمبادرة مع مراعاة أعمال شركاء الدعم التقني اآلخرين. ويتعين

خطة العمل المتوسطة األجل الخاصة بالمبادرة واستراتيجياتها لالنخراط خالل السنوات الخم  

 (4-1المقبلة )أنلر التوصيات 

 موافق عليها.  مبادرة ريتش

سيجري تنسيق المساعدة التقنية التي تقدمها األمم المتحدة في العمل المقبل لشبكة األمم المتحدة 

لتعزيز التغذية. وقد أجرت أمانة حركة تعزيز التغذية، بالتعاون مع شبكاتها، استقصاًء حول تبسيط 

 دعم المساعدة التقنية في بلدان الحركة. 

كة األمم المتحدة لتعزيز التغذية، شريكاً في المساعدة التقنية وتعتبر المبادرة، بوصفها جزءاً من شب

في جنيف الستعراض  2015المقدمة لتوسيع نطاق التغذية. وقد اجتمع الشركاء في يونيو/حزيران 

النتا ج التي خلص إليها االستقصاء، وهي نتا ج ستتشكل على أساسها خطة المساعدة التقنية ضمن 

 2016أبريل/نيسان 
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 (2015-2011رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقييم المشترك لمبادرة القضاء على الجوع ونقص التغذية بين األطفال )

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

(. كما ستساعد نتا ج 2.0تغذية وخارطة الطريق المتصلة بها )استراتيجية حركة تعزيز ال

االستقصاء على تحديد أدوار ومسؤوليات مقدمي المساعدة التقنية في حركة تعزيز التغذية وفي دعم 

مجتمعات الممارسين المرتبطة بها. وستساهم المبادرة في الجهد الدولي هذا وستستخدم النواتج في 

 .وسيشمل ذلك تعزيز الشراكات االستراتيجية العالمية واإلقليمية والقطرية. 2.0وضع استراتيجيتها 

ينبغي على وكاالت األمم المتحدة المشاِركة أن توقع مذكرة تفاهم جديدة تتضمن : 6التوصية 

ي ف أحكاماً قوية تشمل آليات اتخاذ القرار االستراتيجي وآليات المساءلة، وذلك على أعلى مستوى

هذه الوكاالت؛ وااللتزام بالمساهمة في تمويل أنشطة المبادرة على المستوى القطري؛ وااللتزام 

بتحسين تنسيق خططها ومواردها وتنفيذها وجهودها في مجال التوعية في قطاع التغذية على 

 .المستوى القطري

خالل  ى القطري منوينبغي أن يكون العمل المقبل لدعم تنسيق التدخالت التغذوية على المستو

مستويات في وكاالت األمم المتحدة من أجل المبادرة مرهوناً بااللتزام الجاد والعلني على جميع ال

حقيقاً وت تحسين جهودها في مجال التخطيط، وتدبير الموارد، والتنفيذ، والدعوة، في هذا القطاع.

التقني،  ات بالتعاون على المستوىلذلك، ينبغي أن يقترن التزام الوكاالت الرفيع المستوى بالتزام

مع التشديد على أن ذلك سيتطلب نهجاً أقل تمحوراً حول الوكاالت. أما إذا لم تتوفر هذه االلتزامات 

 فإن هناك خطر إضاعة التركيز في المبادرة وهدر الجهود وصوالً إلى الفشل في نهاية المطاف.

مبادرة ريتش/شركاء 

 األمم المتحدة

 موافق عليها.

، ستوضع مذكرة تفاهم جديدة تتضمن أحكاماً محددة تضمن 2.0بعد وضع استراتيجية المبادرة 

 .المساءلة

 2016منتصف عام 

ينبغي على شراكة ريتش أن تستكشف وأن تضع استباقياً خيارات ومصادر تمويل  :7لتوصية ا

غذية، فإن مم المتحدة لتعزيز التمرحلتها الثانية. وتسليماً بدورها الُمزاد مؤخراً فيما يتعلق بشبكة األ

عليها أن تشجع بصورة خاصة المخصصات المالية المال مة من الوكاالت األعضاء )أنلر 

( ومن الجهات المانحة والبلدان المضيفة. وينبغي تشجيع التمويل من البلدان المضيفة 6التوصية 

 راط فيها متعدد السنوات.كسبيل إلى ضمان االستدامة في البلدان التي يتوقع أن يكون االنخ

 موافق عليها. مبادرة ريتش

عمالً على تشجيع المخصصات المالية، ستعقد اجتماعات مع المانحين وشركاء األمم المتحدة 

 2.0ن من حشد الموارد. وستتضمن المبادرة والحكومات. وستسعى المبادرة إلى إقامة شراكات تمكِّ 

 .لالستجابة للطلب القطري على المبادرةاستراتيجية للموارد وخيارات للتمويل 

 2016أبريل/نيسان 
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 (2015-2011رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقييم المشترك لمبادرة القضاء على الجوع ونقص التغذية بين األطفال )

 الموعد النهائي للتنفيذ رد اإلدارة واإلجراء المتخذ جهة التنفيذ التوصيات

ينبغي أن يواصل تنفيذ المبادرة على المستوى القطري االسترشاد بخطط التنفيذ  :8لتوصية ا

القطرية والخطط السنوية. على أن عمليات خطط التنفيذ القطرية ينبغي أن تخضع للتنقيح لضمان 

جانب جميع أصحاب المصلحة. كما ينبغي لهذه الخطط أن أقصى ما يمكن من قيادة وقبول من 

تعتمد نهجاً يضمن إدراج مسا ل اإلنصاف والمساواة بين الجنسين كجزء من العمل على المستوى 

القطري ومن أعمال الدعوة على المستوى العالمي. وتُعلَّق أهمية أساسية على ضمان توفر الدراية 

ين الجنسين واإلنصاف، وعلى وضع الحوافز للعمل الوطني لدى المبادرة في مواضيع المساواة ب

 في مجال المساواة بين الجنسين واإلنصاف في التغذية، وعلى رصد التقدم بالمقارنة بالمؤشرات.

 

 .موافق عليها مبادرة ريتش

سيجري استعراض عملية وضع خطط التنفيذ القطرية بهدف تحسين القيادة والتقبل من جانب جميع 

، ستكون التدابير االستراتيجية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين 2.0األطراف. وفي المبادرة 

. وستعزز المبادرة واإلنصافوباإلنصاف متناغمة مع الخطة العالمية للمساواة بين الجنسين 

راكات العالمية واإلقليمية والقطرية لدعم الخطط والتدابير في مجال المساواة بين الجنسين الش

 .واإلنصاف

 .2016أبريل/نيسان 
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