خطتنا للتأكد من أننا ندعم الناس بطريقة آمنة
وسليمة بالنسبة لهم

سياسة برنامج األغذية العالمي
بشأن الحماية والمساءلة لعام 2020

عن برنامج األغذية العالمي
نحن برنامج األغذية العالمي
أو البرنامج على سبيل االختصار.

نحن جزء من األمم المتحدة.
واألمم المتحدة مجموعة من البلدان التي تعمل ليكون
العالم أفضل وأكثر أمانا.

فنحن نساعد الناس الذين يواجهون مشاكل غذائية وليس
لديهم ما يكفي من الغذاء الصحي لتناوله.

ونحن نزود الناس بالغذاء عندما تندلع الحروب وتحدث
الفيضانات والمشاكل الكبيرة األخرى.
ويشمل ذلك المشاكل بين المجموعات المختلفة من الناس
في المجتمع المحلي.
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ونحن نعمل أيضا ً مع الناس لمساعدتهم على ما يلي:
• عدم مواجهة مشاكل غذائية في المستقبل
• التعامل بشكل أفضل مع المشاكل الغذائية
• أن يكون لديهم ما يكفي من الغذاء الجيدة واآلمن
والصحي لتناوله

عن هذه الخطة
تهدف هذه الخطة إلى التأكد من أننا ندعم الناس بطريقة
آمنة وسليمة بالنسبة لهم.

وعلينا أن نقوم بأكثر من مجرد تزويد الناس بالغذاء.

وعلينا أن نتأكد من سالمة الناس الذين يحصلون على
دعمنا وأنهم يُعاملون بإنصاف.

وعلينا أن نفكر في المشاكل التي يمكن أن تواجههم
وطريقة حلها.
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وينبغي أن يؤدي الدعم الذي نقدمه إلى أن تكون حياة
الناس أفضل وأكثر أمانا.
ويجب ّأال يُعرض الناس للخطر ّ
وأال يؤدي إلى تدهور
حياتهم.

وعلينا أن نعمل على وقف أو حل أي مشاكل يتعرض لها
الناس عند حصولهم على غذاء منا.

وعلينا أيضا ً أن نعمل مع الناس الذين ندعمهم في البلدان
المختلفة من أجل:
• معرفة ما الذي يحتاجون إليه ويريدونه
• معرفة ما الذي يقلقهم
• التحقق مما إذا كان دعمنا فعاالً
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وعلينا أن نستمع إلى الناس وأن نغير خططنا إذا لزم
األمر.

وكانت لدينا خطة قبل ذلك بشأن الحفاظ على سالمة
الناس.

وفي عام  2018طلبنا من بعض الناس التحقق من فعالية
الخطة.
وأعطونا قائمة باألشياء التي يتعين تغييرها .وشمل ذلك
وضع خطة جديدة.
وهذه هي خطتنا الجديدة.
وسألنا الناس في مختلف البلدان عما ينبغي أن يأتي أوالً
في الخطة.
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كيف ينبغي أن نعمل للتأكد من سالمة
الناس الذين ندعمهم وأنهم يُعاملون
بإنصاف
على المديرين في البرنامج العمل بشكل دؤوب
لتحقيق هذه الخطة.

فعليهم أن يجعلوا هذه الخطة جزءا ً من جميع أعمالنا.

وعلى سبيل المثال ،ينبغي أن تكون جزءا ً من الخطط
الجديدة والمعلومات التي نقدمها للناس.

وهذا يعني تغيير الطريقة التي نعمل بها.

وعلينا أن نزود الناس الذين يعملون لحسابنا بالمعلومات
الصحيحة والتدريب المناسب بشأن هذه الخطة.
وسيكون هناك المزيد من المعلومات لمساعدتهم على
معرفة ما الذي ينبغي أن يقوموا به.
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ويجب أن تكون هناك أيضا أموال كافية لتنفيذ الخطة.

وعلينا أن نعرف ما الذي يحدث في كل مكان نعمل فيه.

ونحتاج إلى معلومات جيدة لمساعدتنا على معرفة كيفية
دعم الناس.

وعلينا أن نتحدث إلى الناس لمعرفة المشاكل التي قد
يواجهونها عند الحصول على غذاء منا.
وقد تتغير المشاكل طول الوقت.
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وعلى سبيل المثال:
• قد تكون هناك مشاكل بسبب الحروب أو العنف.

• وقد تكون هناك مشاكل في المجتمع المحلي الذي
يعيش فيه الناس.
وقد تكون المشاكل مختلفة بالنسبة لألوالد والبنات

• وقد تكون هناك مشاكل بسبب تغير المناخ
فتغير المناخ يتعلق باحترار األرض .ويتسبب ذلك في
مشاكل مثل المزيد من الفيضانات.

• وقد يكون من الصعب على بعض الناس الحصول
على دعمنا.
األشخاص ذوو اإلعاقة ،مثال.

• وقد تكون هناك قوانين وقواعد تحول دون حصول
الناس على الغذاء.
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وعلينا أن نعمل مع السكان المحليين لمعرفة ما يلي:
• من هم الذين يواجهون أكبر خطر وما السبب

• وما سبب تعرضهم للخطر
فعلى سبيل المثال ،يمكن أن تكون النساء ذوات
اإلعاقة في خطر ألنهن نساء وألنهن من ذوات
اإلعاقة

• وكيف يمكن أن يكون الناس في أمان عندما يحصلون
على غذاء منا

• وكيف يريد الناس الحصول على الدعم وما المهم
بالنسبة لهم

• وماذا يفعل الناس الذين ندعمهم للبقاء في أمان

• ومع من ينبغي أن نعمل للحفاظ على سالمة الناس
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وسيساعدنا ذلك على وضع الخطط السليمة لدعم الناس
اآلن وفي المستقبل.

يجب علينا أن نعمل مع الناس لمعرفة رأيهم.
علينا أن نعمل مع الناس الذين ندعمهم.

فهم يمكن أن يساعدونا في وضع الخطط واتخاذ
القرارات.

ويمكن أن يبلغونا عن فعالية خططنا وما الذي يتعين
تغييره.

وعلينا أن نعرف أيضا ً ما رأي اآلخرين في عملنا ،مثل:
• الناس الذين يعملون لحسابنا
• حكومات البلدان التي نعمل فيها
• المنظمات األخرى
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وعلينا أن نخبر الناس كيف تغيرت خططنا نتيجة لما
قالوه لنا.

وينبغي أن يكون من السهل على جميع فئات الناس إبداء
رأيهم في عملنا.
ويشمل ذلك النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة.
وينبغي عدم ترك أي فرد.

وعلينا أن ندعم الناس ليتمتعوا باألمان والصحة
في المستقبل.
علينا أن نساعد الناس على التمتع بحياة أفضل وأكثر أمانا ً
في المستقبل.
وعلى سبيل المثال ،علينا أن نساعد الناس على القيام بما
يلي:
• إيجاد طريقتهم الخاصة للتغلب على المشاكل الغذائية
• الدفاع عن حقوقهم
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وعلينا أن نعمل مع األشخاص اآلخرين للتأكد من
سالمة الناس الذين ندعمهم.
وهذا يعني أن علينا أن نعمل معا ً في برنامج األغذية
العالمي.
ولكن علينا أيضا ً أن نعمل مع األشخاص اآلخرين
والمنظمات األخرى.

وعلينا أن نعمل مع الناس والمنظمات بالطريقة
الصحيحة.
وعلى سبيل المثال ،علينا أن نتأكد من أن المنظمات التي
نعمل معها تحافظ على سالمة الناس أيضا.

وعلينا أيضا ً أن نتبادل المعلومات واألفكار الجيدة مع
المنظمات األخرى.
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وعلينا أن نحصل على المعلومات ونحتفظ بها
ونتبادلها بطريقة سرية وآمنة.
وعلينا أن نبلغ الناس الذين ندعمهم بالطريقة التي
سنستخدم بها المعلومات الخاصة بهم.

وعلينا أن نعمل بطريقة آمنة ومنصفة للجميع.
علينا أن نتبع القوانين والقواعد المتعلقة بحقوق اإلنسان
في عملنا.
وحقوق اإلنسان هي حقوق يتمتع بها كل شخص في
العالم.
مثل الحق في العيش في أمان.

وعلينا أن نتأكد من أن الموظفين الذين يعملون لحسابنا
يحافظون على سالمة الناس.

وعليهم ّأال يحاولوا إيذاء أحد من الذين يدعمونهم أو
يقوموا بأعمال جنسية معهم.
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وعلينا أن نتخذ ما يلزم إذا لم يحافظ الموظفون الذين
يعملون لحسابنا على سالمة الناس.

وعلينا أن نساعد أيضا ً في العمل المهم المضطلع به على
مستوى العالم للحفاظ على سالمة الناس.
مثل العمل الذي تقوم به البلدان ليكون العالم أفضل للجميع
بحلول عام .2030
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