
 

 

A A 

 

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة العادية األولى
 

 31/2/2132-31روما، 

 

 تقارير التقييم

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 

 

 للنظر 

 لدور االستراتيجي التقييم عن موجز تقرير
 األجل الطويل الجوع إنهاء في البرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على وثائق المجلس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن 

 (http://www.wfp.org/eb)نترنت على العنوان التالي: اإلشبكة  علىفي صفحة برنامج األغذية العالمي 

 

Distribution: GENERAL 

WFP/EB.1/2012/6-C 
22 December 2012 

ORIGINAL: ENGLISH 



2 WFP/EB.1/2012/6-C 

 

 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصوا  بمووي    إلو  تتعلق بمحتوو  ذوذا الوقي وة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التن يذي ب ترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  وي ضلأدناا،  المذكورينبرنامج األغذية العالم  

 تب الت ييم:مديرة مك H. Wedgwood السيدة 2030-066513رقم الهاتف: 

 الت ييم، مكتب الت ييم:  ةموي  D. Prioux de Baudimontالسيدة  -5492066513رقم الهاتف: 

 
تتعلوق  أسوئلةإن كانو  لوديكم  ،الموتتمرا وحودة دودما  ل ةاإلداريو ةالمسواعد ،I. Carpitella بالسويدة االتصوا  يمكونكم

 .(2645-066513)عل  الهاتف رقم:  بإرسا  الوقائق المتعل ة بأعما  المجلس التن يذي وذلك
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أجور  مكتوب الت يويم أربعوة ت ييموا  اسوتراتيجية تتعلوق بتحوو  برنوامج األغذيوة العوالم  مون المعونوة ال ذائيوة إلو   5122ف  عوا  

فريق من الخبراء قا  بإجرائه ف  إنهاء الجوع الطويل األجل. وقد  البرنامجيحلل ذذا الت ييم االستراتيج  دور المساعدة ال ذائية. و

 االستشاريين المست لين.

تسهم ف  إنهاء الجوع الطويل األجول، وذو : تووفير ت ذيوة وأوحة أفضول تأوحة وت ذيوة األ   البرنامجوتبين أن قالقة من أنشطة 

ال وذاء م ابول و بول العمولال وذاء م اوالط ل(؛ وتحسين التعليم تالت ذية المدرسية(؛ واألأوو  المجتمعيوة مون أجول الحود مون ال  ور ت

(. وف  ت ييما  ساب ة جر  النظر ف  كل من ذوذا األنشوطة؛ غيور أن أيوا مون الت ييموا  السواب ة لوم يودر  األنشوطة إنشاء األأو 

 بهدف تحديد دورذا ف  إنهاء الجوع الطويل األجل.

  مكتبيووة لصووحة وت ذيووة األ  والط وول فوو  نيبووا  واامبيووا، ودراسووابولي يووا والسوو  ايووارا  ميدانيووة إلوو   ةوشوومل  دراسووا  الحالوو

 ف  إقيوبيا. ال ذاء م ابل إنشاء األأو و ال ذاء م ابل العملغواتيماال، والت ذية المدرسية ف  بن الدش، و

 يم الخمسة المشتركة بين جميع الت ييما  االستراتيجية األربعة ف  ذذا السلسلة تتعلق بما يل :يوكان  أسئلة الت 

 الثالقة ف  الحلو  الوطنية إلنهاء الجوع الطويل األجل؛البرنامج  إدماج أنشطة (2

 الثالقة ف  كسر دورة الجوع الطويل األجل؛البرنامج مالءمة وفعالية أنشطة  (5

 عل  إيجاد وتن يذ حلو  للجوع الطويل األجل؛البرنامج ما تتضمنه بيئة التش يل الخارجية من عوامل تتقر عل  قدرة  (3

 التنظيمية الت  تتقر عل  قدرته عل  اتباع حلو  للجوع الطويل األجل؛البرنامج المتعل ة ب درة العوامل  (9

 طويل األجل.الالت  تتقر عل  قدرته عل  إيجاد وتن يذ الحلو  للجوع البرنامج العوامل المتعل ة ب درة موي    (2

جل بم ردا. وانته  عدة نتائج ب ريق الت ييم إلو  أن ي تور  ودلص فريق الت ييم إل  أن من غير الممكن التصدي للجوع الطويل األ

مون اسوتهداف الصوودما   مشوكلة الجووع علو  نحووو كلو ، بحيوإ ينظور إلو  الجووع بوأوو ه قضوية واحودة بودالا البرناامج أن يتنواو  

المسوببة للجوووع  ال صويرة األجول والطويلوة األجول كول علو  حودة. وذلوك أن العوامول المسوببة للصودما  ال صويرة األجول والعوامول

 الطويل األجل مترابطة عل  مستو  المست يدين.

شوريطة اسوتخدا  االسوتهداف الصوحيس وأسواليب التن يوذ  –وتبين أن جميع األنشوطة الثالقوة مالئموة لمعالجوة الجووع الطويول األجول 

األجل، وتتدي الت رقوة المصوطنعة  أنسب لحاال  الطوارئ ال صيرةالبرنامج الصحيحة. إال أن النموذج الحال  للتمويل الم د  من 

 بين االستجابة ال صيرة األجل للطوارئ وبين التنمية إل  إعاقة البرمجة المتكاملة لألنشطة الثالقة.

وإدماجهوا فو  السوويا  للبرنااامج ووجود ال ريوق أنووه ال يوجود بعود نموووذج للبرمجوة م صول بو ووو  مون أجول تحديوود الم ايوا النسوبية 

الطويول األجول. ورغوم إنشواء عالقوا  ممتوااة موع الحكوموا  بوأو ها شوركاء اسوتراتيجيين، فوال يبودو أن األوسع لمعالجة الجووع 

علو  ت ييور وجهوا  نظور الجهوا  المانحوة وتحديود دورا فو  البرنامج يعد طرفا فاعال ف  عملية التنمية. ومن شأن قدرة  البرنامج

 أن ي رر دورا الم بل ف  معالجة الجوع الطويل األجل.سيا  المساعدة اإلنسانية الشامل لعدد من أأحاب المصلحة 

 ملخـص
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ينب و  أن يحسون نظموه الخاأوة بالرأود والت يويم، فهو  غيور البرناامج   الدادل ، دلوص فريوق الت يويم إلو  أن وفيما يتعلق بالتواؤ

ارا  الت نيوة ذا  الصولة. ومون كافية إلقبا  الك اءة وتعديل المسارا  الويي ية للموي ين ب ية التوأل إل  االستخدا  األمثول للمهو

 الممكن توسيع نطا  نجا  تحليل األمن ال ذائ  عن طريق توسيع شبكته بحيإ تشمل الجوع الطويل األجل.

فريق الت ييم س  توأيا  من بينها توأية واسعة النطا  فيما يتعلق بالنتائج الكليوة ودموس توأويا  تتعلوق بكول مون أسوئلة  قد و

 الت ييم الخمسة.

 

وع القـرارمشر


 
 

 

فووو  إنهووواء الجووووع الطويووول األجووول   البرناااامجلت يووويم االسوووتراتيج  لووودور عووون امووووج  المجلوووس علموووا بووو   ت ريووور  حوووي ي

موون اإلجووراءا   م يووداتخوواذ علوو  حووإ ( ويWFP/EB.1/2012/6-C/Add.1تعليووه ( ورد اإلدارة WFP/EB.1/2012/6-Cت

 .تهالمجلس أقناء مناقش ذاأقارمع مراعاة االعتبارا  الت   ،بشأن التوأيا 

 

 

 

 

 

                                                      
 درة ف  نهاية الدورة.طالع عل  ال رار النهائ  الذي اعتمدا المجلس، يرج  الرجوع إل  وقي ة ال رارا  والتوأيا  الصاذذا مشروع قرار، ولال 
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 مقدمة 

 سمات التقييم

، وذو : أوحة وت ذيوة األ  والط ول؛ والت ذيوة لوه تركي  ن اطبوأ ها للبرنامج قالقة أنشطة الت ييم تحدد ادتصاأا    -2

ا الت يويم ذوو ت يويم مسواذمة ذوذا األنشوطة فو  وال ور  مون ذوذ .ال ذاء م ابل إنشاء األأو /ال ذاء م ابل العملالمدرسية؛ و

الم بول فو  إنهواء الجووع الطويول األجول. وجور  البرناامج إنهاء الجوع الطويل األجل واسوتخال  الودرو  مون أجول دور 

 جمع بين االستنباط واالست راء.باستخدا  أسلوب ي 5114وسنة  5112النظر ف  األنشطة الثالقة كما ن ذ  فيما بين سنة 

التشواور موع  بعودل يوارا  ميدانيوة  5114و 5112وتم انت واء قالقوة بلودان ن وذ  فيهوا جميوع األنشوطة الثالقوة فيموا بوين   -5

تتمي  بالتنوع الج راف  وت د  أمثلة لنماذج العمليا  الممتدة لإلغاقة واإلنعواش، والبورامج ال طريوة. ذ  المكاتب اإلقليمية، و

سبعة مرشحا  عل  االنت اء النهائ  للبلدان بناء عل  تصنيف ال  ر، ومعامل جين ، وانعدا  المساواة بين الجنسين، وطب   

وانتشار الجوع، ون ص الت ذية، وانخ ا  الوان عند الوالدة، ومد  الت ود  نحوو تح يوق األذوداف ااإلنمائيوة لألل يوة. وكانو  

يبا  تآسيا(، وبولي يا تأمريكا الالتينية(، واامبيا تأفري يا(. واسوت ر  العمول الميودان  البلدان الثالقة الت  اارذا ال ريق ذ  ن

ف  كل بلد أسوبوعا وكوان يتوألف مون م وابال  إعالميوة فو  المكاتوب ال طريوة والمكاتوب اإلقليميوة، وم وابال  موع الحكوموا  

هوا أدصوائيون فو  األنثروبولوجيوا معينوون والشركاء؛ ومناقشوا  لمجموعوا  التركيو  علو  مسوتو  المجتموع المحلو  يجري

م ابلة مع مخبرين رئيسيين. يضاف إل  ذلك أنه تم انت اء قالقة بلدان للدراسة المكتبيوة مون  552. وأجري ما مجموعه محلياا 

بعينهوا: أوحة وت ذيوة األ  والط ول فو  غواتيمواال تأمريكوا الالتينيوة(؛ والصوحة المدرسوية فو  بون الدش  أجل فحص أنشوطة

 األأو  ف  إقيوبيا تأفري يا(. م ابل إنشاء/ال ذاء ال ذاء م ابل العملآسيا(، وت

 السياق العالمي

مليوون نسومة. 452ي در عدد السكان ناقص  الت ذيوة فو  العوالم بموا ي يود علو    -3
(1ت

علو  إنهواء البرناامج وتتشوكل قودرة  

ة ودادلية تشمل األاما  ال صويرة األجول التو  يهور  علو  نحوو وا وس دوال  فتورة الجوع الطويل األجل بعوامل دارجي

الت ييم. ويت اعل السيا  االقتصادي العالم  مع قو  من أجل التأقير عل  فعالية واستدامة ومالءمة وأذميوة وك واءة توددال  

ال راعو  المحلو ، وذوو موا يوتقر بودورا علو  علو  اإلنتواج  سولبياا  . ويتقر ت يور المنواو والكووارل الطبيعيوة توأقيراا البرنامج

اإلمدادا  ال ذائية المحلية، وأسعار ال ذاء المحلية، وإمكانية الوأو  إل  ال ذاء. كما أن ال القل المدنية وانتشوار األمورا  

 يتقران عل  إنتاج ال ذاء، وإمكانية الوأو  إل  ال ذاء، واستخدا  ال ذاء عل  المستو  األسري.

 الستراتيجية لبرنامج األغذية العالمياالتجاهات ا

الوذي يتكود علو  أن السياسوا   2449بوالجوع الطويول األجول إلو  بيوان مهاموه لسونة البرناامج يمكن الرجوع باذتموا    -9

األمم المتحدة بشوأن األل يوة الحاكمة الستخدا  المعونة ال ذائية يجب أن توجه نحو ال ضاء عل  الجوع وال  ر. كما أن إعالن 

خطووة لل 9. يضوواف إلوو  ذلووك أن الهوودف االسووتراتيج  جعوول موون ال ضوواء علوو  الجوووع وال  وور الموودقع ذوودفاا  5111لسوونة 

(5123-5112تللبرنااامج  االسووتراتيجية
(2ت

 . وتتعلووق ال ايووا  الموو منين  بالحوود موون الجوووع ون ووص الت ذيووةالبرنااامج يلوو    

                                                      
-5112دتصاأا  أن عدد السكان الجائعين دال  يبدو من الرسم البيان  الصادر عن واارة ال راعة ف  الواليا  المتحدة/منظمة األغذية وال راعة لألمم المتحدة والذي يرد ف  تحديد اال (1ت

 مليون إل  مليار. 252ارت ع من  5114
 .5123-5112و 5112-5119لخطة االستراتيجية ذما: ت ط  فترة الت ييم فترتين ل (2ت
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الت ذيوة األساسوية، تحسوين ف بكسر دائورة الجووع المو من فيموا بوين األجيوا ، وايوادة التوعيوة والمحددة ف  إطار ذذا األذدا

وتلبية احتياجا  السوكان المصوابين بوالمر ، وتع يو  ال ودرة الوطنيوة علو  الحود مون الجووع توال ايوة األديورة تتوواء  موع 

لتع ي  حلوو  الجووع الطويول  مكتباا البرنامج أنشأ  5121ف  الخطة االستراتيجية الحالية(. وف  سنة  2الهدف االستراتيج  

األجول، بمووا فو  ذلووك الحلوو  التوو  توجههووا البلودان والحلووو  التو  توجههووا المجتمعووا  المحليوة، بشووراكة موع أطووراف فاعلووة 

 أدر .

 يل األجل ذ  كما يل :واألنشطة الثالقة الت  تم ادتيارذا لت ييم دورذا ف  إنهاء الجوع الطو  -2

دعم أحة وت ذية النساء الحوامل والمر عا  واألط ا  ف  كل من حاال  الطووارئ  – أحة وت ذية األ  والط ل (2

 والبرامج اإلنمائية باستخدا  النهج الوقائية والعالجية الت  تعالج ن ص الت ذية وأسبابها؛

لوو  االلتحووا  بالمدرسووة، وذووو مووا يووتدي إلوو  تحسووين تشووجيع األط ووا  ذوي الووددل الموونخ   ع – الت ذيووة المدرسووية (5

 معدال  إتما  الدراسة، وتع ي  التركي ، وايادة موايبة ال تيا ؛

توووفير مسوواعدة غذائيووة لألسوور التوو  تعووان  موون انعوودا  األموون  – ال ووذاء م ابوول إنشوواء األأووو /ال ووذاء م ابوول العموول (3

ألأوو  المجتمعيوة، ويحودل الت ود  نحوو النموو االقتصوادي، ا ال ذائ  م ابول العمول، وبوذلك يسوتعا  عون الوددل، وتبنو 

 وايادة ال درة عل  التكيف مع الصدما ، واألمن ال ذائ .

 ر النظرياطاإل

 استخدم  التعري ا  التالية الوافية بأغرا  ذذا الت ييم:  -6

   م ذيا  الدقي ة الالامة؛حالة ي ت ر فيها النا  إل  الم ذيا  الكلية والالجوع 

   ذو المظهر البدن  للجوع؛ن ص الت ذية 

    ذو العر ة للجوع أو ال ابلية له.انعدا  األمن ال ذائ 

لألل يوة. وكوان ذوذا الت يويم أو  ت يويم يجور  لودور  2واستند التركي  علو  ن وص الت ذيوة المو من إلو  الهودف اإلنموائ    -2

 الثالقة ف  إنهاء الجوع الطويل األجل.البرنامج  ةأنشط

 النتائج

 ف  الحلو  الوطنية إلنهاء الجوع الطويل األجل؟البرنامج إل  أي حد تندمج أنشطة/دلي  من أنشطة : 2 الت ييم ستا   -2

مدمجة عل  دير وجه ف  االستراتيجيا  الوطنية البرنامج وأنشطة للبرنامج،  ئماا الحكوما  شريكا  استراتيجيا  دا  -4

لوم يكون لهوا  ةدراسوا  الحالوالمشومولة ببلودان الف   للبرنامجمن الحكوما  أو المكاتب ال طرية  المتعل ة بالجوع. غير أن أياا 

 2جوع ومرتبطوة معظمهوا بالهودف اإلنموائ  أذداف وا حة إلنهواء الجووع الطويول األجول. وذنوار اسوتراتيجيا  متعل وة بوال

لألل ية وفيها يرد ن ص الت ذية وال  ر كمتشرين غير مباشرين للجوع الطويل األجل. ومثا  ذلوك أن بولي يوا أعلنو  ال ضواء 

ن ص الت ذية كهدف كل  لسياسوتها، وجعلو  اامبيوا نصوب عينيهوا أن تصوبس بلودا متوسو  الوددل يونعم بالردواء بحلوو   عل 

 ورغم أن ذذا أذداف ذامة، فإنها قد ال تت اطع تماما مع الجوع الطويل األجل. .5131
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المتخوذة موع الحكوموا  بشوأن الورقوا  االسوتراتيجية المتعل وة بوالجوع الطويول األجول إلو  البرناامج وترم  مبادرا    -21

 طنية المرتبطة بالتخ يف من الجوع وال  ر.التأكد من أن البرامج ال طرية تتمش  مع الحلو  الو

تسوهم فو  كسور دائورة الجووع الطويول  حوددذااألنشطة الت  من األنشطة/دلي   رأ  الت ييمإل  أي حد  :5 الت ييم ستا   -22

  األجل بالمالءمة وال عالية؟

: يعود توووفير ال وذاء الكواف  ت وذويا ألنشوطة أووحة وت ذيوة األ  والط ول اسوتراتيجية مالئمووة لطفا صاةة وتذذياة األو وا  -25

إلنهاء الجوع الطويل األجل عن طريوق معالجوة االحتياجوا  الت ذويوة األساسوية لوأل  والط ول، وتشوجيع األمهوا  وأط والهن 

يووة األ  والط وول فوو  المنوواطق الج رافيووة علوو  اسووتخدا  المراكوو  الصووحية. وقوود ن ووذ  علوو  نحووو متسووق أنشووطة أووحة وت ذ

المسوتهدفة لتعر وها النعودا  األمون ال وذائ . إال أن أنشوطة أوحة وت ذيوة األ  والط ول فو  جميوع المكاتوب ال طريوة لوم تكون 

ترأد بما يك   ل يا  مساذمتها فو  حلوو  الجووع الطويول األجول. وأقبو  تحليول لمتشورا  الحصوائل الوواردة فو  اإلطوار 

، والت وارير السونوية الموحودة عون 9لبرامج ال طرية، ومتشورا  إطوار النتوائج االسوتراتيجية للهودف االسوتراتيج  المنط   ل

منها لم ي س عل  نحو متسوق أي متشورا  لصوحة وت ذيوة األ   أن أياا لة دراسا  الحاالمشمولة بلبلدان لالمشروعا  بالنسبة 

منهوا ال يمكون أن  الممتودة لإلغاقوة واإلنعواش. ويترتوب علو  ذلوك أن أيواا والط ل عل  مد  عمر البرنامج ال طري أو العملية 

يثب  عل  نحو قاطع ما إذا كان ال ذاء وما يرتب  به من دعم كان لوه أقور علو  الجووع الطويول األجول. يضواف إلو  ذلوك أن 

ال وذاء م ابول ة المدرسوية، وفريق الت ييم لم يجد شوواذد كثيورة علو  التوبار بوين أنشوطة أوحة وت ذيوة األ  والط ول، والت ذيو

 .ال ذاء م ابل إنشاء األأو /العمل

أن ال وذاء المشوتر  مون  لوةدراسوا  الحاالمشومولة ببلودان الوقد بين  الت ارير الموحدة عن المشروعا  ف  أربعة من   -23

بيرة. وكان  كميوا  ال وذاء فو  أنشوطة أوحة وت ذيوة ك أجل أحة وت ذية األ  والط ل تم تسليمه بك اءة دون حدول دسارة

، األدر ، ولكنها استخدم  ف  جميع الحاال  أغذية مخلوطة مصنوعة محلياا البرنامج األ  والط ل أ يرة م ارنة بأنشطة 

 وبذلك د ض  التكاليف المرتبطة بالمنتجا  المستوردة، وااد  الطلب عل  اإلنتاج المحل .

 لت ذيووةموون أجوول االحالووة  راسووا المشوومولة بدبلوودان ال: دصصوو  نسووبة يعتوود بهووا موون الموووارد فوو  التذذيااة المدرسااية  -29

. وكان  التكل ة لكل مست يد من الت ذية المدرسية ذ  األقل عوادة بوين األنشوطة الثالقوة، ولكون تكواليف البرنوامج قود المدرسية

لحكوما  المحلية. والحكوما  ال طرية ال توفر عادة موا يك و  مون المووارد والودعم تكون رغم ذلك م رطة من وجهة نظر ا

 من معالجة الجوع. لضمان االستدامة إال عندما يُعت د أن ذذا النشاط يتدي إل  تحسين التعليم بدالا 

دا  األموون ال ووذائ  والتسوورب، وبووذلك يصوول إلوو  ويرتكوو  االسووتهداف الج رافوو  فوو  الم ووا  األو  علوو  معوودال  انعوو  -22

المجتمعا  المحلية المعر ة لمخاطر الجوع الطويل األجل حت  لوو لوم يسوتهدف النشواط بصو ة داأوة األط وا  المصوابين 

ر  فائودة الت ذيوة المدرسوية إال موع مورور الو من عنودما يصوبس األط وا  المسوت يدون بسوء الت ذية. وف  نهاية المطواف ال تُو

 شدين. وينطوي ذذا اإلطار ال من  الممتد عل  مشكال  بالنسبة ل يا  فعالية األنشطة ف  الحد من الجوع الطويل األجل.را

فوو  مجووا  الت ذيووة للبرنااامج ( فوو  مالءمووة األنشووطة الت ليديوة 5116ت Campbell Collaborationول ود شووكك ت ريوور   -26

الطويلوة األجول فو  مجوا  الت ذيوة المدرسوية قود تكوون  البرنامجالجوع الطويل األجل. ورئ  فيه أن أنشطة المدرسية إلنهاء 

ذ  ن سها أقل قدرة عل  إنهاء الجوع الطويل األجل من االستثمارا  المماقلة ف  بيئة موائموة تُنشوأ فيهوا الويوائف مون أجول 

ا النشاط إل  ايادة موايبة ال تيا  عل  الدراسة. وف  ذوذا الحالوة األسر ودريج  المدار ، إال ف  الحاال  الت  يرم  فيه

 .الحمل المبكربقد تتدي الموايبة إل  تأدير الحمل والحد من المخاطر الت ذوية المرتبطة 
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الحتياجا  البيئية لوحظو  طائ وة عند االستجابة للكوارل المحلية وا :الذذاء مقاب  إنشاء األصول/الذذاء مقاب  العم   -22

بلوودان الوعوودد كبيوور موون األسوور المسووت يدة فوو   ال ووذاء م ابوول إنشوواء األأووو /ال ووذاء م ابوول العموولواسووعة النطووا  موون أنشووطة 

. ولم يكن لد  أي من البلدان الت  جر  ايارتها إطار اسوتراتيج  كلو  لسوبل العويت يسترشود بوه ةدراسا  الحالالمشمولة ب

نشطة؛ وكان  إقيوبيا توذ  بلد للدراسة المكتبية( ذ  البلد الوحيد الذي يوجد لديه إطار من ذذا ال بيل. ورغوم ف  تصميم األ

تعود اسوتجابة مالئموة وفعالوة للجووع، فوإن طابعهوا المحلو  يجعلهوا  ال ذاء م ابل إنشاء األأوو /ال ذاء م ابل العملأن برامج 

 فة بناء عل  الضعف البيئ .مهمة بص ة داأة للمجتمعا  المحلية المستهد

أبرا  المناقشا  الت  أجرتها مجموعة تركي  لألنثروبولوجيين المحليين مع مجتمعا   عي ة عون  أصوات الفقراء:  -22

  فهمهم للجووع بعو  أوجوه التعوار  بوين المجموعوا  الضوعي ة وأأوحاب المصولحة امدورين. ولوم ينت ود المشواركون فو

مجموعة التركي  أنشطة بعينها؛ وأبدوا اذتماما بتسليم الحصص ال ذائية بدال من إنشاء األأو . كما أنهم اقترحوا أولويوا  

ال وذاء مون  من الت ذية المدرسية( والهجرة الخارجية من أجل العمل الموسم  تبدالا  أدر  مثل فر  التدريب المهن  تبدالا 

ذوذا الدراسووا  األنثروبولوجيووة أن المسووت يدين وغيوور المسووت يدين علوو   (. وبينوو األأووو  ال ووذاء م ابوول إنشوواء/م ابول العموول

 ت  ل معالجة شواغلهم بشأن الجوع.البرنامج السواء يدركون أن أنشطة 

لجهوا  المانحوة والشوراكا  بموا فو  ذلوك ا -كيف تتقر العوامل الموجودة ف  بيئة التشو يل الخارجيوة  :3 الت ييم ستا   -24

علو  إيجواد وتن يوذ البرناامج علو  قودرة  -السياسوية واالقتصوادية والث افيوة فو  البلود  االجتماعية وبيئة السياسا ، والظروف

 حلو  للجوع الطويل األجل؟

( ت لوب 2لوو  للجووع الطويول األجول، وأذمهوا: عل  إيجاد وتن يوذ حالبرنامج ل د أقر  عدة عوامل دارجية عل  قدرة   -51

( الرابطوة الوقي وة بوين األاموا  5للموارد وإمكانيوة وأوو  ال  وراء إلو  ال وذاء؛ البرنامج أسعار ال ذاء وتأقيرا عل  توفير 

نظوور ( وجهووا  9البرنااامج  ( انعوودا  الي ووين فيمووا يتعلووق بالتمويوول الم وود  موون 3ال صوويرة األجوول والظووروف الطويلووة األجوول؛ 

 .لبرنامجالجها  المانحة إل  ا

 5112مرت عوة طيلوة  وب يو  5112فو  سونة  حواداا  : ارت ع  أسعار ال ذاء فو  األسووا  العالميوة ارت اعواا أسعار الذذاء  -52

يويم. وااد  أسوعار األغذيوة ف  كثير من البلدان النامية. وتأقر  بذلك جميع البلدان السوتة التو  درسو  فو  ذوذا الت  5114و

البرناامج ف  المائة ف  إقيوبيا. وأقر ذلك عل  البرمجة ف   41حوال  وف  المائة ف  اامبيا  21بما يتراو  ما بين األساسية 

وانت الهوا إلو  أنشوطة اإلغاقوة والعمليوا  الممتودة  ةدراسا  الحالالمشمولة ببلدان الانخ ا  ف  تدفق الموارد ف   مع حدول

 اقة واإلنعاش الت  كان أمامها فر  أكبر لتل   التمويل.لإلغ

دوال   ةدراسوا  الحالوالمشومولة ببلدان ال: شهد  جميع الرابطة بين األزمات القصيرة األج  واألزمات الطويلة األج   -55

باإل وافة إلو  الجووع المو من.  –قول مدنيوة ما ع ي  إل  كوارل طبيعيوة وقال كثيراا  -أاما  قصيرة األجل  5112-5114

قار بالنسبة للجوع الطويل األجل. ومون الممكون للكووارل الطبيعيوة والكووارل مون آوتترتب عل  الصدما  ال صيرة األجل 

أونع اإلنسووان أن ت لوول اإلنتواج ال راعوو  المحلوو  بموا يووتقر علوو  اإلموودادا  ال ذائيوة المحليووة ويووتدي إلو  ايووادة فوو  أسووعار 

 غذية. وكان  وجهة النظر الشائعة بين المخبرين الرئيسويين ذو  أن الجووع الطويول األجول ال يعوالج دون أن يعوالج أيضواا األ

أوومم  مووع مراعوواة األذووداف ال صوويرة األجوول أو  البرنااامجالضووعف بووإااء األامووا  ال صوويرة األجوول. وُرئوو  أن أنشووطة 

   برنامج واحد.األذداف الطويلة األجل، ويندر أن تجمع بين االقنين ف

علو  المسواذما  الطوعيوة مون البرناامج : يعتمود ذيكول التمويول فو  تقلب التموي  المقدو من برنامج األغذية العاالمي  -53

 الجها  المانحة، وُرئ  أن ذذا يتدي إل  أوجه ن ص جارية. وكان من بوين االسوتراتيجيا  الخاأوة بمعالجوة أوجوه الون ص
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والت طية الج رافية، وت ليل عدد المست يدين، والت ليص. ال ذائية إن ا  الكمية، وانتظا  ونوعية ال ذاء المواع، ون ل السلع 

امقار الضارة ألوجه الن ص عل  الشراكا ، واالت اقيا ، وااللت اموا  بوإااء السوكان المسوتهدفين، البرنامج وأبرا موي و 

عن تن يذ البرامج الت  أمموذا. ويعد انعدا  الي ين فيما يتعلق بالتمويل ع بة كأداء كبر   وف  الن اعا ، والحظوا عج اا 

 بالنسبة ألي استراتيجية ترم  إل  إنهاء الجوع الطويل األجل.

ء اسوتراتيجيين، وذوو عالقا  جيودة موع الحكوموا  بوأو ها شوركا للبرنامج: وجهات نظر الجهات المانةة والشركاء  -59

البرنامج أن بالضرورة يعمل عل  نحو جيد ف  نطا  شبكة األمم المتحدة من الوكاال . إال أن أأحاب المصلحة لم يدركوا 

رأوا أنوه فو  أغلوب األحيوان طرف فاعل ف  مجا  التنمية ويتمتوع بم يوة نسوبية فو  معالجوة الجووع الطويول األجول، ولكونهم 

الطويلة األجل بسبب ذيكل تمويلوه.  البرنامجة. يضاف إل  ذلك أنهم لم يكونوا يث ون ف  الت اما  أنسب لالستجابا  الطارئ

يتحو  عادة من األنشطة اإلنمائية تالطويلوة األجول( إلو  أنشوطة اإلغاقوة للبرنامج وترتب عل  ذلك أن دعم الجها  المانحة 

لبنواء نظوم وطنيوة قويوة لألمون البرناامج ي يوا. وقود يوتدي دعوم تال صيرة األجل( فو  يول قيوود المي انيوة، وذلوك باسوتثناء بول

 ال ذائ  بما ف  ذلك تحليل أو اع الهشاشة ورسم درائطها إل  ت يير ذذا الرأي بمرور ال من.

وتوتقر  –اتوه ونظموه وق افتوه بموا فو  ذلوك عملي -التنظيميوة البرنامج : ما ذ  العوامل الت  تتعلق ب درة 9 الت ييم ستا   -52

 عل  قدرته عل  اتباع حلو  للجوع الطويل األجل؟

( 5البرناامج  ( التمويل الم د  مون 2عل  اتباع حلو  للجوع الطويل األجل: البرنامج أقر  العوامل التالية عل  قدرة   -56

 ( منهجية تحليل ذشاشة األو اع ورسم درائطها.2( نظم الرأد؛ 9 ؛ ( الهيكل التنظيم3ت ير عمليا  توايع األغذية؛ 

: ُرئ  أن انعدا  الي وين فيموا يتعلوق بالتمويول الم ود  لت طيوة المشوروعا  الموافوق عليهوا وحواال  التوأدير بوين التموي   -52

مون علو  التن يوذ بموا فو  ذلوك  موا  الجهوا  المانحوة يوتقر سولباا بطلبا  للمواف ة ووأو  أالبرنامج الحين وامدر بين ت د  

 ت ليص األنشطة وتأدر تسليم األغذية.دال  

علوو  تسوليم أغذيتوه فو  الوقو  المحوودد وبكميوا  ملتو   بهوا ب ودر توووافر البرناامج : دأب تذيار مملياات توزياأل األغذياة  -52

. ويوتقر عود  انتظوا  اإلمودادا  ال ذائيوة علو  آليوا  ت اسوم األغذيوة دادول انتظوا  التسوليم أحيانواا  األموا ، وذو ما يعن  عود 

األسوور، واالسووتراتيجيا  األسوورية للتصوودي، وأنموواط اإلن ووا . ويُوور  ذلووك علوو  أو ووس نحووو فوو  أنشووطة أووحة وت ذيووة األ  

نتظموة الموجهوة إلو  فورد واحود مون أفوراد األسورة، والط ل الت  من المرجس فيها أن يجري ت اسم إمودادا  األغذيوة غيور الم

وذلك مثل األغذية المخلوطة الم واة. ومن شوأن ت اسوم األغذيوة أن يوتدي إلو  ت ليول أقرذوا الت وذوي الم صوود وفعاليتهوا مون 

لموال  حيإ التكل ة ألن ذذا األغذية أغلو  مون األغذيوة المتضومنة فو  الحصوص ال ذائيوة العاموة. ويجوب أن يكوون االلتو ا  ا

ال يتجوو أ موون أي اسوتراتيجية طويلووة األجوول  لضومان ت ووديم المسواعدة ال ذائيووة فوو  الوقو  المناسووب وعلوو  نحوو منووتظم جو ءاا 

ال وذاء /ال وذاء م ابول العموللمكافحة الجوع، سواء أكان ذلك عن طريق أحة وت ذية األ  والط ل، أو الت ذية المدرسوية، أو 

 .م ابل إنشاء األأو 

أي نظووا  ألنشووطة البرمجووة يعووالج الجوووع الطويوول األجوول. وتوجوود المكونووا  البرنااامج : لوويس لوود  الهيكاا  التنظيمااي  -54

 ل طرية.رمادية  ما يماقلها ف  المكاتب االمختل ة لنظا  محتمل مت رقة بين عدة وحدا  ف  الم ر. ولهذا  المناطق ال

مون تتبوع فعاليوة أي مون األنشوطة الثالقوة، أو أقرذوا مجتمعوة علو  البرناامج : ال يوجد نظوا  للرأود يمكون نظاو الرصد  -31

الجوع الطويل األجل. ونظا  الرأد لجمع البيانا  مثير لإلعجاب، ولكن تركي ا منصب عل  تتبوع عمليوا  تسوليم األغذيوة 

 عل  الجوع الطويل األجل؛ فهو لم يخصص لهذا ال ر .البرنامج ة من قيا  أقر أنشط أو مشاركة المست يدين بدالا 
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 لوةدراسوا  الحاالمشمولة ببلدان ال: أقبت  المكاتب ال طرية ف  جميع منهجية تةلي  هشاشة األوضاع ورسم خرائطها  -32

موا أأودر  بيانوا  عون الضوعف وانعودا   . وذو  كثيوراا اا قدرتها عل  تحديد مناطق انعدا  األمن ال ذائ  واستهدافها ج رافيو

األمن ال ذائ  علو  المسوتو  الووطن  لكو  تسوتخدمها الحكوموا  وأأوحاب المصولحة امدورون. إال أن نظمهوا لوم تتضومن 

وامول وغير ذلك مون العالبرنامج لتتبع و ع األمن ال ذائ  لألسر كل عل  حدة دال  فترة امنية فيما يتعلق ببرمجة  أسلوباا 

الخارجية. ورغم أن تحليل ذشاشوة األو واع ورسوم درائطهوا أأوبس أداة ال غنو  عنهوا فو  معظوم البلودان التو  يعمول فيهوا 

 أن يست ل شهرته إلقبا  ن عه بالنسبة لحلو  الجوع الطويل األجل. للبرنامج، فينب   البرنامج

 -بما ف  ذلك المهارا  والمعارف واالتجاذوا  والودوافع -مل الت  تتعلق ب درة الموي ين : ما ذ  العوا2 الت ييم ستا   -35

 عل  إيجاد وتن يذ حلو  للجوع الطويل األجل؟البرنامج وتتقر عل  قدرة 

( مهارا  3 فيما يتعلق بالتمويل؛دا  الي ين ( انع5( الدوافع؛ 2، وذ : البرنامجأقر  أربعة عوامل عل  قدرة موي     -33

 ( ديناميا  التدريب والتعلم.9الموي ين الت نية؛ 

عل  درجة عالية مون المهوارة وقووة الودافع رغوم أعبواء العمول الث يلوة، البرنامج وجد فريق الت ييم أن موي    الدوافأل:  -39

ستعدون للعمل ف  مناطق أعبة ونائية. وقد أنشأ الموي ون شوراكا  فعالوة موع فهم يستخدمون معرفتهم بالسيا  المحل  وم

الواارا  الحكومية، والمنظما  غير الحكومية، ووكاال  األمم المتحدة. وال يمكن المبال ة فو  ت ودير أذميوة ذوذا العالقوا  

قامة الشراكا  عل  نحو فعا .  ال ردية بالنسبة إلا

يتدي عد  ال درة عل  التمويل إل  الض   عل  إدارة المكاتب ال طرية فيما يتعلوق  انعداو اليقين فيما يتعلق بالتموي :  -32

انعودا  ايوادة إلو   أد بالمراقبة ال عالة، إذ يواجه الموي ين المحليوين الوذين قود تن صوهم التجربوة بطلبوا  مت ايودة. كموا أنهوا 

عوووبء العمووول، ودسوووائر فووو  المووووي ين، واسوووتخدا  دبوووراء استشووواريين  اإلفوووراط فووو ، واألمووون فيموووا يتعلوووق بالويوووائف

 دارجيين اإلنجاا مها  برنامجية دادلية.

تبين أن قدرا  الموي ين الت نية ف  مجاال  المالية، واللوجستيا  وتحليل ذشاشة األو اع ورسوم  المهارات التقنية:  -36

ونظم معلوما  األمن ال ذائ  ممتوااة. وكانو  مهوارا  تحليول ذشاشوة األو واع ورسوم درائطهوا مون الت ود  فو  درائطها، 

نيبووا  واامبيووا بحيووإ أمكوون انتووداب الموووي ين المسووتولين عوون التحليوول إلوو  مناأووب حكوميووة. وفوو  بولي يووا حيووإ ا ووطر 

سوتخدامها خرائ  الت  رسمها إلو  الحكوموة الل  الالمويف المستو  عن التحليل إل  ترر الخدمة بسبب ن ص التمويل انت 

كان  تنم  قدرا  ف  مجا  الت ذيوة، وأقبتو  مهوارة كبيورة فو  الت واو  والتعواون  البرنامجف  االستهداف. كما أن مكاتب 

لمسوتندة مع الحكوما  والجها  المانحة والشركاء امدرين. وكانو  المكاتوب ت ت ور إلو  المهوارا  المتعل وة بتتبوع الشوواذد ا

 إل  أسس علمية وإقبا  فعالية المساعدة ال ذائية ف  حلو  الجوع الطويل األجل. ولم تسمس سياسا  تع ي  المووي ين دائمواا 

 باستخدا  مهارا  األفراد بطري ة مثل .

تع يوو  الحلووو  للجوووع الطويوول األجوول.  كووان ذنووار ت وواو  فوو  فوور  التوودريب والووتعلم التوو  يمكنهووا التادريب والااتعلم:  -32

والحظ فريق الت ييم بع  األمثلة الجيدة للتدريب والتعلم من النود إلو  النود. غيور أن المووي ين رأوا أن مون الطور  المتديوة 

م يود إل  ت ليل الوق  الالا  اإلحدال ت ييرا  استراتيجية جديدة بحيإ  يتم استيعابها  عل  مستو  البرامج ال طرية إنشاء 

 التعلم عن طريق حوار السياسا   بشأن قضايا االستراتيجية والسياسا . وكان من بين االقتراحا  فيموا يتعلوق  من برامج

قودرا  المووي ين المحليوين وشوركاء التن يوذ، وتن يوذ  ف  المائة من معونة البورامج لتنميوة 21بالممارسا  السليمة تخصيص 

م أقرذا عل  إنهاء الجوع الطويل األجل. وأفاد موي و المكاتب ال طرية بأنهم لوم يتل ووا كتجربة من أجل ت ييالبرنامج برامج 

ما يك   من إرشواد م ودما عون الت يورا  االسوتراتيجية ولوم يتل ووا أي تعليموا  بشوأن كي يوة مواءموة التخطوي  والبرمجوة فو  
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دة و ووع حلولهووا الخاأووة بنوواء علوو  فهووم المكاتووب ال طريووة نتيجووة لووذلك. وأد  ذلووك إلوو  أن يتوورر للعمليووا  كوول علوو  حوو

 واحتياجا  الموي ين.

 النتائج والتوصيات

 االستنتاج

 طويل األجل؟الف  الحلو  الوطنية للجوع  البرنامجأنشطة من : إل  أي حد تندمج أنشطة/دلي  2ستا  الت ييم   -32

طويوول األجوول بم ووردا، ويسووتل   تحديوود منشووئه وحلولووه التعوواون مووع قطاعووا  اجتماعيووة اللتصوودي للجوووع ال يمكوون ا  -34

ال بالنسووبة لو ووع  واقتصووادية مختل ووة. ولووذلك كووان التنسوويق ال وووي علوو  المسووتو  الحكوووم  بووين واارا  مختل ووة أساسووياا 

قابلة للتن يذ وأن الموارد موجهة عل  النحو المناسب استراتيجيا  متعددة ال طاعا  فحسب، بل بالنسبة أيضا للتأكد من أنها 

رغوم  ةدراسوا  الحالوالمشومولة ببلودان اللتح يق األقر األمثل. وتوجد استراتيجيا  وطنية لمكافحة الجوع الطويل األجل ف  

نمائ  إشارتها ل مدمجوة  رناامجالبلألل ية وعد  تركي ذوا بو وو  علو  الجووع الطويول األجول. وتبوين أن بورامج  2لهدف اإلا

. وقد أقامو  للبرنامجإلنمائية الحكومية ومدرجة ف  وقائق االستراتيجيا  ال طرية الحكومية ف  الخط  ا جيد جداا عل  نحو 

موع الحكوموا  بحيوإ تضومن الت واذم المتبواد  لل ضوايا والمشوكال  والحلوو . غيور أن  جوداا المكاتب ال طرية شراكا  فعالة 

العثووور علو  رابطووة مباشوورة بوين االسووتراتيجيا  علو  المسووتو  الحكووم  وأووحة وت ذيووة األ  فريوق الت يوويم لوم يووتمكن مون 

لوويس إنهوواء الجوووع الطويوول األجوول  ألن ،ال ووذاء م ابوول إنشوواء األأووو /ال ووذاء م ابوول العموولوالط وول أو الت ذيووة المدرسووية أو 

  .البرنامجعليه ال ف  وقائق الحكوما  وال ف  وقائق  منصوأاا 

لك  يعالج قضية إنهاء الجوع الطويل األجل أن ي ود حمال  متكاملة عل  نطا  البلدان يشترر فيهوا للبرنامج وينب     -91

 المجتمع المدن  ف  تحديد االستراتيجيا  والحلو .

األنشطة الت  حددذا تسهم ف  كسر دائرة الجوع الطويل من ة/دلي  إل  أي حد رأ  الت ييم أن األنشط :5ستا  الت ييم   -92

 األجل عل  نحو مالئم وفعا ؟

كووان ذنووار توافووق عووا  فوو  امراء علوو  أن جميووع األنشووطة الثالقووة قوود تكووون مالئمووة لمعالجووة الجوووع الطويوول األجوول و  -95

 ووذ فوو  الوقوو  المناسووب. وادتيووار األنشووطة ذاتووه أقوول أذميووة موون ادتيووار شووريطة أن تسووتهدف األشووخا  الصووحيحين وتن

االستهداف الصحيس وأساليب التسليم الصحيحة. ويبودو بنواء علو  البلودان السوتة مو ووع الدراسوة أن ذوذا األنشوطة الثالقوة 

تتميوو  بالك وواءة وال عاليووة التكالي يووة
(3ت

ذووذا  را  ليسوو  م ياسووا ألقوورموون حيووإ تسووليم المعونووة ال ذائيووة، ولكوون ذووذا االعتبووا 

ل  إنهاء الجوع الطويل األجل، ولم يعثر عل  معيار ل يا  ذلك. ونهوج دورة الحيواة إطوار م يود يمكون المساعدا  ال ذائية ع

 تطبي ه عل  نحو منظم.

وتأدر تسليم الحصص ال ذائية. ويبدو من وأد  قيود التمويل إل  تخ يضا  ف  أعداد المست يدين ف  بع  المناطق،   -93

 .  البرنامجالنتائج أن بع  األشخا  المعر ين للجوع الطويل األجل لم يتأقروا بأنشطة 

                                                      
  ت رير الت ييم الكامل.ل 2انظر الملحق  ،التكالي ية فيما يتعلق بال عالية والك اءة (3ت
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بموا فو  ذلوك الجهوا  المانحوة والشوراكا   -ف  بيئة التشو يل الخارجيوة  الموجودة: كيف تتقر العوامل 3ستا  الت ييم   -99

علو  إيجواد وتن يوذ البرناامج علو  قودرة  -واالقتصوادية والث افيوة فو  البلود  والسياسيةبيئة السياسا  والظروف االجتماعية و

 حلو  للجوع الطويل األجل؟

علوو  تعهوودا  الجهووا  المانحووة باإل ووافة إلوو  ت لووب أسووعار ال ووذاءالبرنااامج يعوود اعتموواد   -92
(4ت

بة بالنسووبة ل وودرة بيئووة أووع 

علوو  اال ووطالع بأنشووطته. وقوود أد  ارت وواع أسووعار ال ووذاء إلوو  ايووادة تعوور  بعوو  مجموعووا  السووكان للجوووع البرنااامج 

إل  المحافظة عل  الت اماته. وجر  البرمجة استجابة للصدما  ال صيرة  البرنامجباإل افة إل  طر  التحديا  عند سع  

جوول. وبصوو ة عامووة اسووتجاب الموي ووون علوو  نحووو مبتكوور لهووذا ال يووود، ولكوونهم كووانوا األجوول بمووواااة الظووروف الطويلووة األ

قودرة األنشوطة الثالقوة علو  أداء أدوار قويوة فو  حلوو  الجووع  يختارون عادة أي ش ء يمكن تمويلوه. ونتيجوة لوذلك  وع  

 الطويل األجل.

ما  كشركاء استراتيجيين والعمل عل  نحو جيد ف  نطوا  شوبكة األموم المتحودة ورغم إقامة عالقا  ممتااة مع الحكو  -96

ينظر إليه كطرف فاعل ف  مجا  التنمية، وذو لم ينجس بعد ف  إقبا  م اياا النسبية ف   البرنامجمن الوكاال ، فال يبدو أن 

 معالجة الجوع.

ت يير وجها  نظر الجها  المانحة وتحديد دورا فو  سويا  متعودد ال طاعوا  للمسواعدة عل  البرنامج ومن شأن قدرة   -92

 اإلنسانية أن تحدد مست بله ف  معالجة الجوع الطويل األجل.

وتوتقر  -وق افتوه  بموا فو  ذلوك عملياتوه ونظموه -التنظيميوة البرناامج : ما ذ  العوامل الت  تتعلق ب درة 9ستا  الت ييم   -92

 طويل األجل؟العل  قدرته عل  اتباع حلو  للجوع 

مون أجول تعبئوة المووارد علو  المكاتوب ال طريوة عل  نحو مت ايد إل  الض   علو  البرنامج يتدي نموذج التمويل ف    -94

ليود إلو  ال وم  ويطيول عون غيور قصود الوقو  الوالا  مستو  المكاتب ال طرية، فيش ل وق  الموي ين، ويوجود ع ليوة  مون ا

بسبب ت سيم األنشوطة ومتطلبوا   للمواف ة وتمديدا  المشروعا . وت داد الحواج  الت  تحو  دون البرمجة المتكاملة سوءاا 

نظوم مختلف الوحدا  التنظيميوة. ويوتدي ذلوك إلو  اتخواذ مبوادرا  متواايوة ويعرقول الرأود والتتبوع. ورغوم أن  ف اإلبالغ 

مون تتبوع أقور  وت طيوة المسوت يدين بودالا ال ذائيوة لتتبوع السولع  الخاأة بالرأد م صلة ومت دمة، ف ود أومم  أساسواا البرنامج 

 المساعدة ال ذائية عل  الجوع الطويل األجل.

اشوة األو واع ورسوم درائطهوا، ومبوادرة نجس فو  إنشواء نظوم لمعلوموا  األمون ال وذائ ، وتحليول ذشالبرنامج إال أن   -21

مون جانوب الحكوموا   وذ  برنامج لشراء األغذية عل  المستو  المحل . وذ  تل   ال بو  جميعواا  –الشراء من أجل الت د  

د ، والتصودير. ويعوما تدرجها ف  استراتيجياتها الخاأة بت ييم المخاطر، وإيجاد الحلو ، وتع ي  إنتاج ال وذاء محليواا  وكثيراا 

لتح يق التكامل بوين كول مون  ممكناا  تحليل ذشاشة األو اع ورسم درائطها ف  تحديد المناطق والمجموعا  الضعي ة عامالا 

ددووو  المحووي  الواسووع لالسووتجابة لل  وور ون ووص  للبرنااامجاألنشووطة ال صوويرة األجوول واألنشووطة الطويلووة األجوول، وآليووة تتوويس 

د  إل  تح يق وفورا  ف  تكاليف التسوليم وتسوهم فو  التخ يوف مون ال  ور، وبوذلك التنمية. وتتدي مبادرة الشراء من أجل الت 

ج لتحسوين االسوتهداف قد تحتواج إلو  و وع نهُوالبرنامج تعالج الجوع الطويل األجل. غير أن وحدة تحليل األمن ال ذائ  ف  

 ع نطا  شبكتها بحيإ تشمل الجوع الطويل األجل.يتوسو

                                                      
 عل  مناو تعبئة الموارد. ، والعمالة، والضائ ة االئتمانية والعوامل األدر  الت  أقر  سلباا الوقودتكاليف يشمل ذذا  (4ت
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 -بما ف  ذلك المهارا  والمعارف واالتجاذا  والدوافع  -: ما ذ  العوامل الت  تتعلق ب درة الموي ين 2ستا  الت ييم   -22

 عل  إيجاد وتن يذ حلو  الجوع الطويل األجل؟ البرنامجوتتقر عل  قدرة 

ت انيهم ف  أداء مهمتهم، وف  يل يروف أوعبة فو  كثيور مون  قبتوا جميعاا أ البرنامجتبين أقناء ذذا الت ييم أن موي     -25

الحاال . وقد أقاموا شراكا  فعالة إل  حد بعيد مع الواارا  الحكومية والمنظما  غير الحكوميوة والوكواال  األدور  فو  

  رط.ما تعر هم لض   م األمم المتحدة. وتتأقر قدرتهم عل  األداء ب يود الموارد الت  كثيراا 

مووا يجوري تنوواوب المووي ين الوودوليين وتوورقيتهم دون كثيور مراعوواة لخل يواتهم ومهوواراتهم الت نيوة إال فيمووا يتعلووق  وكثيوراا   -23

فوو  مناأووب ال يمكوون فيهووا اسووتخدا   الت ذيووة. وذووم يو ووعون أحيانوواا فوو  بعوو  الحوواال  و ،واللوجسووتيا  ،والماليووة ،بالن وول

تهم كاملة. وعل  المستو  ال طري يتمتع الموي ون المحليوون ب هوم عميوق ألسوباب الجووع الطويول األجول. إال أنهوم ال مهارا

 مع السيا  الوطن . فر  لتن يذ استراتيجيا  الم ر تمشياا  تتا  لهم دائماا 

لمحلية واالتجاا االستراتيج  للم ر ف  وجوود فجووة تشو يلية مون يتجل  ذذا التباين بين المعارف االبرنامج وف  دادل   -29

 حيإ تصميم وتن يذ وتتبع األنشطة الثالقة من أجل المساذمة ف  حلو  للجوع الطويل األجل.

 التوصيات

لقصاير لتكام  بين حلاول الجاوع اينبذي لبرنامج األغذية العالمي تناول الجوع ملى نةو كلي فيةقق ا توصية مامة:  -22

الجوع ال صير األجل والجوع الطويل عوامل ف  من الممكن استخدا  نموذج كل  يجمع بين و األج  والجوع الطوي  األج .

، ال ذاء م ابل إنشاء األأوو /ال ذاء م ابل العملاألجل ويح ق التكامل بين أحة وت ذية األ  والط ل، والت ذية المدرسية، و

 والجها  المانحة. ،والحكوما  ،والمجتمع المدن غير المست يدين، الشركاء و ية إجراء حوار مع المست يدين، وذلك ب

: ينبذااي لبرنااامج األغذيااة العااالمي ضااماأل اشااتراع األشااخاو المعرضااين للجااوع يشااتركوأل بنشاااط فااي 3التوصااية   -26

عل  وجود ت سيرا  مختل ة للجوع الطويل  ةتد  دراسا  الحال ول الجوع المؤثرة مليهم.اختيار وتشكي  وتنفيذ وتقييم حل

والحكوما ، والسكان الضع اء. ومن الضروري بناء شوراكا  موع المجتموع المودن  حيوإ يشوترر البرنامج األجل فيما بين 

 الئمة.أشد األشخا  عر ة للجوع بنشاط ف  تشكيل حلو  الجوع، وذلك ب ية تصميم أنشطة م

بم ية البرنامج يتمتع  .: ينبذي لبرنامج األغذية العالمي اتباع نهج دورة الةياة في تناول موضوع الجوع2التوصية   -22

نسبية ب ضل تعدد ن اط الددو  من أجول معالجوة الجووع. وينب و  ألنشوطة أوحة وت ذيوة األ  والط ول، والت ذيوة المدرسوية، 

أن تصومم بحيوإ تتكامول فيموا بينهوا وموع حلوو  الجووع األدور . ومون  ال وذاء م ابول إنشواء األأوو و ذاء م ابول العمولال و

الممكن إلطار ت هم به ن اط التددل المهمة بالنسبة للجوع الطويل األجل ف  دورة الحياة بأكملها أن يسواعد المكاتوب ال طريوة 

 عل  تتبع أقر أنشطتها.للبرنامج 

: ينبذي لبرنامج األغذية العالمي أأل يعم  مأل الجهات المانةة والوكاالت األخرى في األمام المتةادة ملاى 1التوصية   -22

وضأل نموذج للتموي  يتسق مأل حلاول الجاوع الطويا  األجا  وأأل يتةادى الةكوماات المانةاة مان أجا  الوفااء بالت اماتهاا 

ينب   لهذا النموذج أن يك ل است رار مستويا  التمويل من جانوب الجهوا  المانحوة بحيوإ  الذذائي.بالتموي  المتعلق باألمن 

فو  ن وس الوقو ، وأن يخ و  كميوة  من معالجة كل من الجووع ال صوير األجول والجووع الطويول األجول معواا البرنامج يمكن 

 الموارد الت  ينب   حشدذا عل  مستو  المكاتب ال طرية.

 : ينبذي لبرنامج األغذية العالمي تصميم نموذج إلثبات م يته النسبية في معالجاة الجاوع الطويا  األجا .4التوصية   -24

ف  إنهاء الجوع الطويل األجل. غير أن الجها  المانحة والشركاء ال  البرنامجو حا الشترار  دوراا البرنامج ير  موي و 
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للبرناامج ن الممكون التخ يوف مون االدتالفوا  فو  وجهوا  النظور عون طريوق تو ويس موا يمكون يشاطرونهم ن س ال هوم. ومو

 ت ديمه من المساذما  للجها  المانحة والشركاء بما ف  ذلك م اياا النسبية.

ات الوظيفياة الطويلاة األجا  حتاى : كاأل ينبذي لبرنامج األغذية العالمي أأل يقدو التموي  األساسي للمسار1التوصية   -61

يجوري  مستوى كبار الموظفين بالنسبة لألخصائيين التقنيين، والتي يقيم فيها األداء من حيث إنهاء الجوع الطوي  األجا .

النظر عادة ف  الموي ين الت نيين من أجل التعيين عل  قد  المساواة مع غير األدصائيين، وكثيرا ما يو عون فو  مناأوب 

 ف  حين أن مهاراتهم الت نية يمكن أن تستخد  عل  نحو أفضل من أجل مواألة أداء مها  ت نية ماذرة.إدارية 
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