حقائق وأرقام عن دور الربنامج
يف التنمية اإلنسانية
يز ّود برنامج األغذية العاملي (الربنامج) ورشكاؤه األشخاص الضعفاء باملوارد واملهارات التي
يحتاجون إليها من أجل حامية أنفسهم من الصدمات ،مثل النزاع أو الجفاف ،يف إطار
هدفنا املتمثل يف دعم التنمية املستدامة والقضاء عىل الجوع.
وتوائم الخطة االسرتاتيجية للربنامج ( )2021-2017عملنا مع خطة التنمية املستدامة لعام
 2030التي تعطي األولوية لجهود القضاء عىل الفقر والجوع وعدم املساواة.
وتشكل االستجابة لحاالت الطوارئ وإنقاذ األرواح وصون ُسبل كسب العيش صميم
عمليات الربنامج ،وال سيام يف ظل تنامي تعقيدات االحتياجات اإلنسانية وتحدياتها بسبب
وتغي املناخ وتفاقم عدم املساواة.
النزاع ُّ
ويف الوقت نفسه ،تعني والية الربنامج وطبيعة برامجه أن بإمكانه أن يسهم بدور مهم
للغاية يف أهداف العمل اإلنساين والتنمية والسالم.
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عمل الربنامج مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية
الزراعية يف وضع نهج مشرتك للتنمية املستدامة يف مجاالت تشمل
التغذية والتغذية املدرسية واالستثامر يف التقنيات الجديدة .ويف
أوغندا ،أطلقنا مبادرة مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
يق َّدم من خاللها التدريب عىل املناولة والتخزين يف مرحلة ما
بعد الحصاد إىل الالجئني الذين حصلوا عىل أر ٍ
اض من الحكومة
املضيفة .وتربطنا أيضا مبنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف)
عالقة رشاكة قوية يف تعزيز األنشطة التغذوية التي ت ُريس األُسس
من أجل سكان أصحاء ومنتجني .ويدعم الربنامج أيضا الرشاكات
بني الحكومات التي ميكن أن تعزز القدرة عىل الصمود .وشجعنا
التعاون بني حكومتي الجمهورية الدومينيكية وكوبا يف إطار التعاون
فيام بني بلدان الجنوب يف مجاالت شملت عىل سبيل املثال تحسني
خدمات األرصاد الجوية الدومينيكية وزيادة دقة مناذج التوقعات
تغي املناخ عىل املجتمعات املحلية.
ونساعد بذلك عىل الحد من أثر ُّ
ونستطيع من خالل املنظامت غري الحكومية الرشيكة أن نرسع
من وترية التنفيذ وأن نصل إىل املناطق التي يتعذر علينا الوصول
إليها مبفردنا .وينعكس ذلك يف ثالثة أرباع أنشطة التحويالت
الغذائية والقامئة عىل النقد التي نقدمها بالتعاون مع املنظامت غري
الحكومية .وأقام الربنامج أيضا عالقة رشاكة مع القطاع الخاص ألكرث
من عقد من الزمن .ويشمل عملنا مع مؤسسة  Unileverورشكة
 Knorrالغذائية التابعة لها ،إدراج التثقيف التغذوي ضمن مبادرة
الربنامج للوجبات املدرسية باملنتجات املحلية .ومن األمثلة األخرى،
قدم لنا فريق من خرباء التغليف من رشكة  Amcorخربته وسمح
لنا باستخدام املعامل الختبار وتحسني طريقتنا يف تغليف املواد

الغذائية ،وهو ما أدى إىل زيادة مدة صالحية األغذية والحد من فقد
األغذية.
السالم والتنمية
يتسبب النزاع يف نحو  60يف املائة من حاالت الجوع يف العامل
ويق ِّوض بشدة جهود الربنامج وسائر املنظامت اإلنسانية يف أداء
عملها وتنفيذ حلول طويلة األجل .وعىل الرغم من هذه التحديات،
ميكن لعمل الربنامج يف مجال التنمية أن يساعد بدوره عىل اإلسهام
يف تهيئة ظروف يسودها السالم .وسلطت البحوث التي أجراها
الربنامج ومعهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم ،والتي ركزت يف
البداية عىل مايل ،والسلفادور ،وقريغيزستان ،والعراق ،الضوء عىل
املجاالت التي ميكن فيها ألنشطة الربنامج املتصلة باملناخ تحقيق
األثر املنشود .وميكن لعملنا يف زيادة اإلمدادات وتيسري الوصول إىل
املوارد املتنازع عليها واملياه واألرايض أن يساعد عىل الحيلولة دون
نشوب توترات أو تقليصها بني املجتمعات املحلية .وميكن تحقيق
ذلك بوسائل تشمل برامج سبل كسب العيش التي تهدف إىل دمج
الفئات املهمشة و/أو املتنافسة وتشجيعها عىل املشاركة .ويعزز
مرشوع  Gastromotivaالذي أطلقناه يف السلفادور عىل ترويج
حوافز سبل كسب العيش للشباب الضعفاء وضحايا عنف العصابات
واملهاجرين املر َّحلني ،وعملنا يف الوقت نفسه أيضا مع املزارعني
أصحاب الحيازات الصغرية لوضع اتفاقات من أجل استخدام األرايض.
وميكن لدعم الربنامج للخدمات املقدمة من الدول ،مثل الوجبات
املدرسية يف قريغيزستان ،أن يساعد عىل تعزيز الثقة بني املجتمعات
املحلية وحكوماتها.

التنمية اإلنسانية باألرقام

 1.4مليون هكتار من األرايض تم استصالحها أو تشجريها منذ عام  2014لتنمية ُسبل
تغي املناخ.
كسب العيش وتعويض تأثريات ُّ
 5ماليني شخص من  42بلدا شاركوا يف التثقيف التغذوي يف عام .2018
املسية بدون طيار يف
 90منظمة تستفيد من التدريب عىل استخدام الطائرات َّ
السياقات اإلنسانية يف السنة املاضية.
 40بلدا يدعمها الربنامج يف استخدام تكنولوجيا الهواتف املحمولة إلجراء استقصاءات
تقييم األمن الغذايئ.

 24.5مليون شخص حصلوا عىل مساعدات نقدية يف عام  26 ،2018يف املائة منها يف
شكل قسائم إلكرتونية.
أكرث من  1,000منظمة غري حكومية تعمل يف رشاكة مع الربنامج لدعم أكرث من 80
مليون شخص يف  80بلدا.
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املخترب املتنقل املعروف باسم «الصندوق األزرق» الذي يحتوي عىل
معدات ألخذ العينات ،وأجهزة لقياس الرطوبة ،وغري ذلك من اللوازم
املطلوبة لكشف الفطريات يف إنتاج الذرة.
الحامية االجتامعية من خالل النقد وتجارة التجزئة
الربنامج هو أكرب جهة مق ِّدمة للنقد يف مجتمع العمل اإلنساين.
وتحقق التحويالت النقدية تأثريا ً مضاعفاً عىل االقتصاد املحيل ،إذ
ميكن لألشخاص اختيار أغذيتهم وغريها من املواد محلياً ،ويساعد
ذلك عىل تعزيز األسواق املحلية ويشجع أصحاب الحيازات الصغرية
عىل زيادة إنتاجيتهم .ومن أولويات الربنامج العمل مع الحكومات
املحلية لتعزيز نظم الحامية االجتامعية التابعة لها .وقد قمنا بإنشاء
أكرب برنامج للنقد يف الحاالت اإلنسانية ،وهو برنامج شبكة األمان
االجتامعي يف حاالت الطوارئ يف تركيا .ودعمت هذه املبادرة املمولة
من االتحاد األورويب  1.7مليون الجئ يعيشون يف املجتمعات املحلية
املضيفة بالرشاكة مع حكومة تركيا وجمعية الهالل األحمر الرتيك.
وميثل السوريون أكرث من  90يف املائة ،بينام توجد أعداد أخرى من
بلدان مثل أفغانستان ،وإيران ،والعراق .ويف إكوادور ،ساهم الربنامج
يف إنشاء نظام وطني لشبكات األمان عندما قام بتحويل املساعدات
النقدية من خالل آلية قامئة يف إطار االستجابة لزلزال عام .2016
ونُك ِّمل تركيزنا عىل النقد بتقديم الدعم إىل البلدان يف تعزيز أسواقها
املحلية وتنمية قطاعات التجزئة .ونعمل مع أكرث من  4 200من
تجار التجزئة يف  35دولة ،ونق ِّدم التدريب عىل إدارة األعامل ،بدءا
من سالسل اإلمداد وانتهاء بتوفري األطعمة املغذية بأفضل األسعار.
وبهذه الطريقة ،نساعد عىل تخفيض أسعار السلة الغذائية ونزيد
بالتايل من القوة الرشائية لجميع املستهلكني يف نفس الوقت
الذي نُحافظ فيه عىل مستوى األرباح التي يجنيها تجار التجزئة،
بل ونُساهم يف زيادتها .وعالوة عىل ذلك ،ميكن أن يفيض تطوير
قطاعات التجزئة إىل انخفاض تدريجي يف االحتياجات اإلنسانية
يف كثري من البلدان .ويف لبنان عىل سبيل املثال ،ويف أعقاب تدفق
الالجئني السوريني ،تعلَّم صغار تجار التجزئة كيفية إنشاء «أندية
رشاء» من أجل اكتساب مزيد من القوة التفاوضية مع املو ّردين
واملوزّعني الرئيسيني .وساعدنا أيضا عىل تحسني رأس املال العامل
لتجار التجزئة .ونتيجة لذلك ،انخفضت األسعار بنسبة وصلت إىل
 4.5يف املائة ،مام أدى إىل زيادة القوة الرشائية لالجئني واملجتمع
املحيل املضيف .ويف كينيا ،قمنا بزيادة توفري األطعمة املغذية بأسعار
٣
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ميسورة أكرث من خالل ربط تجار التجزئة باملزارعني.
بناء القدرات
قدم الربنامج الدعم إىل الحكومات والرشكاء اآلخرين ،مثل املنظامت
غري الحكومية ،يف بناء قدراتهم عىل إدارة مخاطر الكوارث وتحسني
األمن الغذايئ ،واالستثامر يف الوقت نفسه يف نُظم اإلنذار املبكر
واالستعداد من أجل مواجهة التهديدات املناخية وغريها .وعملنا
عىل سبيل املثال مع حكومة نيبال يف توسيع نُظم اإلنذار املبكر،
ووضع خطط مجتمعية للطوارئ واإلخالء ،واتخاذ إجراءات مبكرة
لحامية األصول والبنى التحتية الزراعية من الفيضانات املتكررة.
وساعدنا البلدان أيضاً عىل حشد األموال من الحكومات املانحة
واملصادر األخرى ،مثل صندوق التك ُّيف والصندوق األخرض للمناخ،
من أجل متويل أعامل بناء القدرة عىل مواجهة املناخ .ويف إثيوبيا،
املسية بدون طيار
دربنا الرشكاء الحكوميني عىل استخدام الطائرات َّ
لجمع البيانات التي تساعد عىل تصميم مرشوعات لحاالت الطوارئ.
ويُق ِّدم فريق الدعم الرسيع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
حاالت الطوارئ دورات تدريبية للتقنيني واملديرين والجهات املعنية
باالستجابة للطوارئ ،وكذلك املوظفني الحكوميني ،يف مجاالت ترتاوح
بني التحويالت النقدية ونرش االتصاالت الالسلكية املتنقلة يف حاالت
الطوارئ .ويف بنغالديش ،قدمنا التدريب إىل موظفي املنظمة غري
الحكومية املسامة «املساعدة االجتامعية وإعادة التأهيل للضعفاء
بدنياً» من أجل تنفيذ مرشوع للتغذية املجتمعية .ودربنا أيضا
موظفي منظمة «تحالف كوت ديفوار» عىل إدارة سوء التغذية،
مبا يف ذلك تقديم املساعدة إىل األشخاص املصابني بفريوس نقص
املناعة البرشية/اإليدز .وعملنا يف السودان مع منظمة  ARIBOغري
الحكومية لتقديم التغذية املدرسية يف  34مدرسة.
الرشاكات
توضح خطة عام  2030أن التنمية املستدامة مرهونة بالرشاكات
الفعالة .ويتبنى الربنامج هذا النهج من خالل عمله مع الحكومات
ووكاالت األمم املتحدة األخرى والقطاع الخاص واملجتمع املدين.
وهناك توافق كبري بني خطط الربنامج االسرتاتيجية القطرية
واألولويات الوطنية ،وتؤكد هذه الخطط دعم جهود الحكومات من
أجل القضاء عىل الجوع يف نفس الوقت الذي تتضافر فيه جوانب
قوتنا مع جوانب القوة يف سائر وكاالت األمم املتحدة .ويف غواتيامال،

التغذية
ال ميكن تحقيق تنمية مستدامة يف مجتمع يتفىش فيه سوء التغذية
ويه ِّدد إمكانات الجيل القادم .وخالل السنوات األخرية ،قمنا بتوسيع
بؤرة تركيزنا من التدخالت يف حاالت الطوارئ لتشمل التصدي إىل
سوء التغذية بجميع أشكاله ،مبا يف ذلك نقص الفيتامينات واملعادن،
وفرط الوزن والسمنة يف جميع السياقات .ونعالج سوء التغذية يف
مراحله املبكرة من خالل برامج تستهدف األيام األلف األوىل يف عمر
الطفل بداية من فرتة الحمل حتى بلوغ الطفل سن الثانية .ونركز
عىل إتاحة إمكانية الحصول عىل األطعمة الصحية واملالمئة ،من خالل
استهداف األطفال الصغار ،والحوامل واملرضعات ،واألشخاص املصابني
بفريوس نقص املناعة البرشية.
والربنامج هو أكرب منظمة إنسانية ت ُنفذ برامج للتغذية املدرسية.
وتساعد الوجبات املدرسية عىل تحسني املستوى التغذوي والصحي
لألطفال بينام تُسهم أيضاً يف زيادة إمكانية الحصول عىل تعليم
غي الحياة .وتُشكل هذه الوجبات أيضا حافزا ً قويا لآلباء
ميكن أن يُ ّ
يشجعهم عىل إرسال أطفالهم إىل املدرسة ،وبالتايل الحد من مخاطر
من قبيل عمل األطفال والزواج املبكر يف بعض البلدان .وكجزء من
التوجه نحو تحقيق االستدامة ،قام الربنامج بتسليم مسؤولية إدارة
برامج التغذية املدرسية إىل حكومتي كينيا وبوتان يف عام .2018
ويشرتي الربنامج األغذية محلياً حيثام أمكن ذلك ،وتسهم التغذية
املدرسية التي تعتمد عىل املنتجات املحلية يف زيادة دخل املزارعني
أصحاب الحيازات الصغرية وتدفع عجلة االقتصادات املحلية.
االبتكار
االبتكار عنرص حاسم يف تحقيق القضاء عىل الجوع بحلول عام
 ،2030وال سيام يف مساعدة املجتمعات املحلية عىل التغلب عىل أثر
تغي املناخ .ويستخدم التمويل القائم عىل التنبؤات اإلنذار املبكر
ُّ
املحسن الذي يعتمد عىل تنبؤات الطقس ،وميكن بذلك تحذير
َّ
املجتمعات املحلية من الكوارث قبل  15يوماً من حدوثها ،وتزويدها
بالتأمني الذي ميكنها من اتخاذ التدابري التحضريية .ويستخدم التأمني
القائم عىل املؤرشات بيانات االستشعار عن بُعد وبيانات األرصاد
الجوية املائية للتعرف بدقة عىل مواعيد حدوث خسائر يف املحاصيل
والتي تكون عامال محركا ملدفوعات التأمني .ومنوذج H2Grow
الذي قمنا بوضعه لألشخاص املهددين بالجوع يتيح لهم زراعة
محاصيلهم الغذائية يف البيئات القاسية ،حيث تحصل النباتات عىل
العنارص املغذية من املحاليل بدال من الرتبة ،من خالل نهج يعرف
باسم الزراعة املائية .وتنتج أكرث من  200وحدة من وحدات الزراعة
املائية يف صحراء الجزائر األعالف التي ت ُعزز إنتاج املاعز من الحليب
وتحسن األمن الغذايئ لألرس .كام نستخدم طائرات بال طيار
واللحوم،
ِّ
تغي املناخ ،ونرصد عن
يف املناطق النائية من كولومبيا لرصد أثر ُّ
كثب الرطوبة والرتبة وصحة املحاصيل.
ويف األردن ،توفر تقنية سلسلة الكتل (أو البلوك تشني) تحويالت
نقدية آمنة تتيح ألكرث من  100 000الجئ سوري رشاء لوازمهم من
متاجر البقالة املحلية ،بينام تستخدم خريطة الجوع التي أطلقناها
مؤخرا ً قوة البيانات الهائلة والتحليالت التنبؤية إلعطائنا صورة
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كاملة عن األمن الغذايئ العاملي يف الوقت الحقيقي .ويوفِّر برنامج
 EMPACTالتابع لنا املهارات الرقمية للشباب يف لبنان والعراق
من أجل تحسني آفاق تشغيلهم ،من خالل العمل مع شبكة من
املنظامت الرائدة يف القطاع الخاص.
بناء األصول
ت ُحسن أنشطة تقديم املساعدة الغذائية مقابل بناء األصول التي
ينفذها الربنامج حالة األمن الغذايئ عىل األجل الطويل بينام يُساعد
أيضاً عىل تهيئة الظروف الالزمة لتحقيق االستقرار والسالم الدامئني.
ويحصل األشخاص من خالل هذا النهج عىل تحويالت غذائية
أو قامئة عىل النقد لتلبية احتياجاتهم الغذائية العاجلة ويوفر
بالتايل وقتهم للعمل يف إنشاء األصول املجتمعية أو موارد كسب
العيش .وميكن أن يعني ذلك إصالح الطرق أو غرس األشجار أو
إصالح األرايض غري املنتجة ،وميكن أن يؤدي بالتايل إىل زيادة غالت
تغي املناخ ومتكني السكان من الوصول إىل
املحاصيل والحد من أثر ُّ
األسواق املحلية واإلقليمية والوطنية.
ويف منطقة الساحل الوسطى ،يُشكل تصاعد النزاع واقرتانه مبوجات
الجفاف املتكررة وتلف املحاصيل خطرا ً يه ِّدد األمن الغذايئ لنحو 20
مليون نسمة .وشملت أنشطة الربنامج لزيادة القدرة عىل الصمود
يف بوركينا فاسو استصالح  1 424هكتارا ً من األرايض املتدهورة من
أجل زراعة املحاصيل .وباتت هذه الجهود عىل املحك يف ظل الحاجة
إىل تلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايدة بسبب انتشار النزاع يف كل
أنحاء املنطقة .ويف جنوب السودان ،حيث يؤثر النزاع بصورة خطرية
عىل قدرة السكان عىل الحصول عىل الغذاء ،تساعد أنشطة الربنامج
املجتمعات املحلية عىل بناء قدرتها عىل الصمود وتلبية احتياجاتها
الغذائية العاجلة يف الوقت ذاته .وتشمل األنشطة املنفذة يف إطار
برنامج املساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول بناء الطرق أو
إصالحها ،وزراعة املحاصيل ،وحدائق الخرضوات ،وبرك األسامك.
دعم أصحاب الحيازات الصغرية
ينتج املزارعون أصحاب الحيازات الصغرية معظم غذاء العامل
ويساهمون بدور ال غنى عنه يف بناء عامل خا ٍل من الجوع .ويشمل
دعم الربنامج للمزارعني مجموعة من األنشطة ملساعدتهم عىل
تغي
بناء نُظم غذائية مستدامة .ونحمي املزارعني من أسوأ آثار ُّ
املناخ عن طريق توفري التأمني مقابل العمل يف مجاالت مثل تنمية
األرايض وبناء الطرق ،مام يزيد من إنتاج املحاصيل وفرص الوصول
إىل األسواق .كام يعمل «تحالف من املزرعة إىل السوق» ،الذي يركز
عىل القطاع الخاص ،عىل ربط أصحاب الحيازات الصغرية باألسواق،
ومساعدتهم عىل تنويع محاصيلهم وزيادة إمكاناتهم يف مجال
األعامل .ويف جنوب السودان ،نساعد املجتمعات املحلية عىل االرتقاء
بسبل كسب عيشها عىل الرغم من النزاع األهيل الدائر .ويدعم
الربنامج مرشوعا إلصالح شبكة من الطرق ،لضامن وصول 10 000
مزارع من أصحاب الحيازات الصغرية عىل مدار العام إىل أكرث من
 20سوقا .ويف غواتيامال ،ق ّدمنا الدعم إىل املزارعني من أجل إنشاء
منظامت للمنتجني .وقمنا أيضا بتعريفهم بتقنيات مبتكرة ،مثل

