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مجموع التكاليف التي يتحملها الب ا

 27 606 713دوالرا أمريكيا

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر*
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* https://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/

وجز تنفي ي
تُعد الهند من بين أكبر االقتصادات في العالم ،وهي دولة لديها فائض غذائي .ويوجد لديها أيضا بعض أكبر برامج الحماية االجتماعية
القائمة على األغذية في العالم ،إذ تصل إلى أكثر من  800مليون شخص بحصص غذائية مدعومة ،و 118مليون طفل بوجبات غذائية
مدرسية ،و 90مليون امرأة وطفل بتغذية تكميلية موجهة .ووسعت الحكومة المساعدة الغذائية من خالل تقديم الحبوب الغذائية إلى
األشخاص الذين تأثرت سُبل عيشهم بجائحة مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد.)19-
ومع ذلك ،تعاني نسبة كبيرة من سكان الهند البالغ عددهم  1.3مليار نسمة من تحديات بسبب األغذية والتغذية .وعلى الرغم من قيام
الحكومة بتطوير نُظم النقل وسالسل اإلمداد فإنها ال تزال تواجه تحديات متعلقة بالكفاءة والفاقد من الحبوب بسبب عدم كفاية التخزين.
ويواجه العمال المهاجرون وسكان القبائل وغيرهم من الفئات المهمشة بصفة عامة صعوبات في الحصول على األغذية ،وغالبا ما يكون
ف في كثير من األحيان .ويعاني أكثر من ثلث األطفال من سوء التغذية بسبب االفتقار إلى
المحتوى التغذوي في أنماطهم الغذائية غير كا ٍ
المعرفة وسوء الممارسات المتعلقة بالتغذية والنظافة الصحية والحصول على الغذاء واستهالكه داخل األسرة .وتتعرض النساء والبنات
لضرر أكبر بسبب عدم المساواة بين الجنسين .وفي ظل هجرة الرجال إلى المدن للعمل ،غالبا ما تترك النساء لرعاية المزارع وأداء
أعمال غير مدفوعة األجر .وتواجه الهند أيضا مخاطر كبيرة تُهدد أهدافها اإلنمائية الطويلة األجل بسبب تغيُّر المناخ.
وستواصل الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2027-2023معالجة األولويات الوطنية في مجال األمن الغذائي والتغذوي من خالل
تعزيز القدرات ألصحاب المصلحة وتقديم الدعم التقني من أجل تقوية برامج الحماية االجتماعية الوطنية والمخططات الحكومية.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد J. Aylieff

السيد B. Parajuli

المدير اإلقليمي

المدير القطري

آسيا والمحيط الهادئ

بريد إلكترونيbishow.parajuli@wfp.org :

بريد إلكترونيjohn.aylieff@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ومنذ عام  ،2012يُركز عمل الب ا

في الهند على تعزيز قدرات البلد .وستُساهم الخطة االستراتيجية القطرية للفترة 2027-2023

في الحصيلة االستراتيجية  4للب ا

(تعزيز البرامج والنُظم الوطنية) ،وفي غايات هدف التنمية المستدامة  2المتعلقة بتحسين سُبل

الحصول على الغذاء والحد من سوء التغذية وزيادة الدخل وسُبل العيش ،وبناء نُظم غذائية قادرة على الصمود ،وفي الوقت نفسه دعم
تحقيق هدف التنمية المستدامة  5المتعلق بالمساواة بين الجنسين والهدف  13المتعلق بالعمل المناخي.
و تتواءم حصائل الخطة االستراتيجية القطرية مع ثالث من الركائز األربع إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للهند:
تتوافق النتيجة  3مع ركيزة "االزدهار" ،وتتوافق النتيجة  2مع ركيزة "الناس" ،والنتيجة  4مع ركيزة "الكوكب" .وتدعم المواضيع
الشاملة الم تعلقة بالمساواة بين الجنسين والشمول في الخطة االستراتيجية القطرية ركيزة "المشاركة" ،مع التركيز على عدم ترك أحد
خلف الركب .وفيما يلي حصائل الخطة االستراتيجية القطرية:


الحصيلة  :1وصول نُظم حكومة الهند للحماية االجتماعية القائمة على األغذية إلى المستفيدين المستهدفين بمزيد من
الفعالية والكفاءة بحلول عام .2030



الحصيلة  :2زيادة استهالك األغذية المتنوعة والمغذية والمقواة بين المستفيدين من نُظم حكومة الهند للحماية االجتماعية
القائمة على األغذية بحلول عام .2030



الحصيلة  :3ازدياد الحراك االجتماعي والمالي للنساء المسجالت في مجموعات المساعدة الذاتية التي أنشأتها حكومة
الهند في الواليات المستهدفة بحلول عام .2030



الحصيلة  :4تعزيز الحكومة ومجموعات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في الهند قدرتها التكيُّفية في مجال سُبل
العيش والنُظم الغذائية القادرة على الصمود في وجه تغيُّر المناخ.

وتنبع القوة األساسية للب ا

في الهند من صالته القوية مع الحكومات الوطنية وحكومات الواليات وقدرته على العمل معها في تعاون

وثيق لتحقيق األولويات االستراتيجية باستخدام خبرته ومهاراته العالمية والتقنية الفريدة .وعلى مر األعوام ،تمكن الب ا

من البرهنة

على بنجاحة في العمل مع الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين إليجاد حلول ولبناء القدرات في عدد من المجاالت .وتدعم التقييمات
القوية توسيع النطاق عن طريق إثبات أثر الب ا  ،بينما تولّد البحوث أدلة فيما يتعلق بالدعوة .وسيُشارك الب ا مع عدد كبير من
الجهات الفاعلة الحكومية والوطنية ،بما فيها الحكومة ،وكيانات القطاع الخاص ،ومنظمات المجتمع المدني ،وكيانات األمم المتحدة،
ومعاهد البحوث ،واألوساط األكاديمية.
ويعمل الب ا

منذ عام  2015على إيجاد حلول تُناسب السياق من أجل تعزيز النُظم الحكومية الكبيرة الثالثة للحماية االجتماعية القائمة

على األغذية .وتمضي الخطة االستراتيجية القطرية قُدما بهذا المسار الموسّع ،مع زيادة التركيز على المشاركة على مستوى الواليات
والتمويل المشترك ،وعلى العمل على نحو أكثر تماسكا في تحقيق الحصائل حتى ثالثينات هذا القرن .وكما ذكر رئيس وزراء الهند،
ناريندرا مودي ،في مالحظاته خالل الدورة السادسة والسبعين للجمعية العا مة لألمم المتحدة" :اليوم هناك هندي من بين كل ستة أشخاص
في العالم .وعندما يُحرز الهنود تقدما ،فإن ذلك يُعطي أيضا زخما لتنمية العالم .وعندما تنمو الهند ،ينمو العالم .وعندما تقوم الهند
بإصالحات ،يتغيّر العالم ويتحول".
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ش وع الق ار

يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية للهند ( )WFP/EB.2/2022/X-X/X/DRAFT( )2027-2023بتكلفة إجمالية
يتحملها الب ا

قدرها  27 606 713دوالرا أمريكيا.

 1ناريندرا مودي" ،رئيس الوزراء مودي يُصرح :عندما تقوم الهند بإصالحات ،يتغيَّر العالم ويتحول" 25 ،سبتمبر/أيلول .2021
.https://www.narendramodi.in/when-india-reforms-the-world-transforms-says-prime-minister-narendra-modi-557566


هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

الهند هي ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان ،وثالث أكبر اقتصاد من حيث تعادل القوة الشرائية .وهي مشارك قوي
في المنتديات العالمية واإلقليمية ،مثل مجموعة العشرين ،ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي ،ومجموعة البرازيل واالتحاد
الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا .تُطبق الهند نظام حكم اتحادي تتولى فيه الواليات وأقاليم االتحاد المسؤولية عن النهوض
بالتنمية االجتماعية .وقطعت الهند خالل السنوات األخيرة خطوات ثابتة في جدول أعمال تحويلي لتطبيق نظام اتحادي تعاوني
بين الحكومة المركزية والواليات وأقاليم االتحاد لتعزيز النمو االقتصادي العادل والتنمية البشرية.
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وخطت اله ند خطوات واسعة في الحد من الفقر وتحقيق األمن الغذائي ،ولكن تحديات عدم المساواة واإلقصاء ال تزال قائمة.
وتحتل الهند حاليا المرتبة  131من بين  189بلدا وإقليما في مؤشر التنمية البشرية ،وحصلت على درجة  ،0.645مما يضعها
في فئة التنمية البشرية المتوسطة .ومع ذلك ،عند النظر في عدم المساواة ،تنخفض درجتها إلى  ،0.475مما يدل على أن عدم
المساواة بين المجموعات على أساس الحالة من حيث االنتماء إلى الريف أو الحضر ،والجنس ،والطائفة ،والمنطقة الجغرافية
تُعيق التنمية البشرية الشاملة 2.وغالبا ما يكون األشخاص الذين ينتمون إلى القبائل والطوائف المصنفة 3،وهم من بين الفئات
االجتماعية واالقتصادية حرمانا في الهند ،أكثر عرضة لسوء التغذية وانخفاض معدل التحصيل التعليمي .وتؤثر أيضا الحالة
من حيث االنتماء إلى الريف والحضر والحالة االجتماعية واالقتصادية على هذه الحصائل.

-3

وعلى الرغم من التقدم الهائل في إنتاج الحبوب الغذائية خالل العقود األخيرة الماضية ،واالنخفاض الكبير في سوء التغذية ،ال
تزال الهند تتحمل عبئا كبيرا بسبب انعدام األمن الغذائي والتغذوي ،حيث تحتل المرتبة  101من بين  116بلدا في مؤشر الجوع
العالمي لعام  5 ،4.2021وباإلضافة إلى ذلك ،تؤثر عدم المساواة في توزيع األغذية داخل األسرة تأثيرا غير متناسب على النساء
والبنات بسبب المعايير االجتماعية والثقافية التي تفرض على المرأة أن تكون آخر وأقل من يتناول الطعام دونما اعتبار للعمر
أو الحالة الصحية .وأظهر االستقصاء الوطني الخامس لألسرة والصحة انخفاضا في معدل انتشار سوء التغذية المزمن ،ولكن
انتشار الهزال استقر عند  19في المائة 6.وتزداد معدالت فقر الدم ،مما يؤثر على أكثر من نصف األطفال الصغار والبنات
المراهقات والنساء في عمر اإلنجاب .ويزداد تفشي فقر الدم بين أطفال القبائل والطوائف المصنفة واألسر الفقيرة األخرى.
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واحتلت الهند المرتبة  123بين  189بلدا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين 8.وفي حين أن المرأة تعاني من نقص التمثيل
في القوة العاملة ( 1من كل  4نساء مقابل  8من كل  10رجال) فإن نسبة النساء العامالت في قطاع الزراعة ( 55في المائة)
أكبر من نسبة الرجال العاملين في القطاع ( 39في المائة) على الرغم من أن الرجال يمتلكون معظم األراضي 10 ،9.ونتيجة لذلك
فإن سُبل عيش المرأة تكون أيضا أكثر ضعفا في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغيُّر المناخ.

-5

وتعاني الهند من الضعف في مواجهة األخطار الطبيعية وتغيُّر المناخ ،ومن أكثر األحداث شيوعا الزالزل والفيضانات وموجات
الجفاف واألعاصير .ومن المتوقع أن يزداد ذلك سوءا في ظل االحترار العالمي .وبالنظر إلى أن  60في المائة من جميع

 2برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . 2020 .تقرير التنمية البشرية  :2020الهند.
 3الطوائف والقبائل المصنّفة هي مجموعات محددة رسميا معترف بها في دستور الهند.
 4المؤشر العالمي للجوع في عام  - 2021الهند.

 5منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ومنظمات أخرى .2020 .حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم  .2020تحويل النُظم الغذائية من أجل أنماط غذائية صحية
ميسورة الكلفة.
 6االستقصاء الوطني للصحة األسرية ) – 2021-2019 (NFHS-5خالصة وقائع الصحائف.

 7حكومة الهند ،وزارة الصحة والرعاية األسرية ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،ومجلس السكان 2019 .االستقصاء التغذوي الوطني الشامل.2018-2016 :
 8متاح في :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي :مؤشر عدم المساواة بين الجنسين.
 9المرجع نفسه.
 10البنك الدولي .Employment in agriculture, female (% of female employment) (modeled ILO estimate) - India 2021-
و.Employment in agriculture, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) - India
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الزراعات في الهند حساسة للمناخ نظرا ألنها تعتمد على مياه األمطار وبالنظر إلى أن  42في المائة من القوة العاملة تعمل في
هذا القطاع ي مكن أن يكون لتغيُّر المناخ أثر سلبي كبير على اإلنتاج وسُبل العيش وزيادة انعدام األمن الغذائي والتغذوي، .

12 11
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ومع استمرار الهند في النهوض من أثر جائحة كوفيد ، 19-ال تزال هناك تحديات ماثلة أمامها .وعلى الرغم من اإلجراءات
الفورية التي اتخذتها الحكومة مع حُزمة من السياسات الشاملة للتخفيف من األثر السلبي للجائحة على أفقر األُسر من خالل
توسيع الحماية االجتماعية ،من المتوقع أن تزداد معدالت الفقر بصورة طفيفة 13.وبا لنظر إلى أن مسؤولية تقديم االستحقاقات
في إطار نُظم الحماية االجتماعية القائمة على األغذية تقع على حكومات الواليات وأقاليم االتحاد ،لم يكن التنفيذ متسقا أثناء
األزمة وتفاوت من حيث التواتر والجودة والتنفيذ ،وال سيما في المناطق النائية.

14
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التقدم حو خطة التن ية ال ستدا ة ل ام 2030

-7

بدأ النمو االقتصادي في الهند يمضي بوتيرة بطيئة ألول مرة منذ أكثر من ثالثة عقود حتى قبل تفشي جائحة كوفيد .19-ووفقا
للتحليل القطري المشترك للهند" ،سيكون المضي قدما والتعافي بشكل أفضل من جائحة كوفيد 19-أمر بالغ األهمية من أجل
تعديل المسار والعودة إلى االتجاه السليم والوقوف في وجه تحدي تحقيق طموحات خطة [التنمية المستدامة] لعام ."2030
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وستشهد الهند خالل العقد المقبل االقتصاد الرئيسي األسرع نموا في العالم وستُصبح الدولة األكبر من حيث عدد السكان ،إذ
يعيش في الهند ما يقرب من نصف األطفال الجياع في العالم ،وثلث سكان العالم الذين يعانون من فقر مدقع ،وثلث األميين
البالغين في الع الم .وباإلضافة إلى ذلك ،يعيش في الهند أكبر عدد من العمال غير الرسميين في العالم ،وتوجد فيها  22من أكثر
 30مدينة تلوثا في العالم .ويُشير التحليل القطري المشترك إلى أن نجاح خطة عام  2030على الصعيد العالمي سيكون مرهونا
بنجاح الهند في تغيير مستقبل شبابها ،وخاصة النساء والبنات.
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التقدم حو تحقيق هدف التن ية ال ستدا ة  2و17

التقدم ف تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 2
-9

يهدف قانون األمن الغذائي الوطني لعام  2013في الهند

15

إلى ضمان األمن الغذائي والتغذوي للفئات األشد ضعفا من خالل

البرامج التي تجعل الحصول على الغذاء حقا قانونيا  .ويمثل نظام التوزيع العام الموجه في الهند أكبر مخطط للحماية االجتماعية
القائمة على األغذية في العالم ،إذ يبلغ نطاق تغطيته اإللزامية ثلثي األشخاص األكثر ضعفا في الهند ( 813مليون شخص)،
ويوفّر حصص مدعومة للغاية من القمح أو األرز من خالل "متاجر األسعار العادلة" شهريا  .وفي إطار التصدي لتحديات األمن
الغذائي التي يواجهها المهاجرون والعمال غير الرسميون أثناء جائحة كوفيد ، 19-أدخلت الحكومة البقول المدعومة والحصص
الغذائية اإلضافية المجانية ،وبرنامج "أمة واحدة وبطاقة تموين واحدة" للسماح للمهاجرين والمستفيدين اآلخرين بالحصول على
استحقاقاتهم في أي متجر من متاجر األسعار العادلة في البلد.
-10

وأظهر االستقصاء الوطني الخامس للصحة األسرية أن واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة يعاني من الهزال في حين
أن واحدا من بين كل ثالثة أطفال مصاب بالتقزم أو نقص الوزن ،مع وجود اختالفات طفيفة بين البنات واألوالد 16.وتراجعت
معدالت التقزم ونقص الوزن بصورة مطردة منذ عام  ،2005بينما ظل انتشار الهزال مستقرا عند نسبة  19في المائة .وكشف
االستقصاء الوطني الخامس للصحة األسرية أن عبء سوء التغذية الحاد موجود لدى األطفال الذين يقل عمرهم عن سنة واحدة.
وازداد انتشار فقر الدم بين جميع الفئات العمرية والديمغرافية على الرغم من أن الحكومة بذلت قصارى جهدها لتوفير المكمالت

 11المرجع نفسه .والبنك الدولي في الهند .Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - India .2021-
 12وكالة التنمية الدولية في الواليات المتحدة" ،مالمح المخاطر المناخية :الهند.Climatelinks ،"2017-
 13البنك الدولي " ،البنك الدولي في الهند" .
R. Gopinath and R. V. Bhavani, “Has COVID-19 taken the wind out of the sails of India’s school feeding program me”, 14
.Down to Earth
 15قانون األمن الغذائي الوطني لعام )NFSA( 2013
 16االستقصاء الوطني للصحة األسرية ( .)National Family Health Survey (NFHS-5) 2019–21: India report.
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مخولة بموجب قانون األمن الغذائي الوطني لعام  2013فإن تنفيذ خطة خدمات تنمية الطفل
الغذائية .وعلى الرغم من أنها
ّ
المتكاملة وبرنامج الوجبات المدرسية المقدّم من خالل برنامج الوجبات المدرسية ( )PM-POSHANقد تعثر بسبب إغالق
مراكز ومدارس أنغانوادي  17بسبب جائحة كوفيد . 19-ومع ذلك ،تمكنت معظم حكومات الواليات وأقاليم االتحاد من تنفيذ بعض
أشكال البرامج والوصول إلى جميع المستفيدين.
-11

إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخولهم .ويُشكل أصحاب الحيازات الصغيرة  86في المائة من األسر الزراعية في الهند.
وعلى مر السنين ،باتت الزراعة الريفية قطاعا "تُهيمن عليه النساء" في ظل ازدياد عدد الرجال الذين يهاجرون إلى المدن من
أجل العمل تاركين وراءهم النساء للعمل في المزارع .وأعطت الحكومة األولوية لتنمية أنشطة األعمال غير الزراعية
وتكنولوجيا المزارع الصغيرة المالئمة لدعم تلك األسر في تعزيز إنتاجيتها ودخلها 18.وفيما يتعلق بالتوظيف ،يكشف التحليل
القطري المشترك عن معدالت مشاركة اإلناث في القوة العاملة في الهند منخفضة مقارنة بالبلدان األخرى المماثلة من حيث
نصيب الفرد من الدخل .ويمكن أن تكون المعايير والممارسات التمييزية المستمرة سببا أيضا في إثناء النساء عن االنضمام إلى
سوق العمل .وينطبق ذلك بصفة خاصة على نساء الطوائف والقبائل المصنفة .وفي إطار معالجة هذه المسألة ،أنشئت عدة برامج
على مستوى الواليات لتحقيق التمكين االقتصادي للمرأة من خالل مجموعات المساعدة الذاتية كاستراتيجية لتمكين المرأة.

-12

وركزت الهند على البحوث الزراعية لضمان تحقيق نُظم غذائية مستدامة بيئية ،وأنتجت  35صنفا جديدا من المحاصيل المدعومة
بيولوجيا والقادرة على تحمل اإلجهاد في عام  19.2021وتُعطي خطة العمل الوطنية بشأن تغيُّر المناخ األولوية لتدابير من قبيل
تحسين المحاصيل ،والحماية من الجفاف ،وتأمين المحاصيل ،ودعم االئتمانات ،إلى برامج الحماية االستباقية ضد الكوارث.
وتُمسك الهند بزمام الريادة في الترويج لزراعة الدُخن باعتباره من الحبوب المغذية القادرة على الصمود في وجه التغيُّرات
المناخية من أجل تحقيق أمن غذائي مستدام .ووسّعت نُظم الحماية االجتماعية القائمة على األغذية ،وال سيما في إطار االستجابة
ألزمة كوفيد ، 19-ولكن ال بد من تعزيز فعالية التكاليف والتقليل إلى أدنى حد من الهدر عن طريق تحقيق المستوى األمثل
لسالسل اإلمداد وتعزيز كفاءة ما بعد الحصاد من خالل تدابير تشمل على سبيل المثال توسيع مرافق التخزين البارد.

التقدم ف تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 17
-13

في أحدث تقرير حكومي لرصد أهداف التنمية المستدامة ،وهو التقرير المعروف باسم تقرير مؤشرات الهند 20تنص المؤسسة
الوطنية لتحويل الهند على أن الشراكات مع أصحاب المصلحة المتعددين تُشكل حجر الزاوية في خطة عام  2030وأهداف
21

التنمية المستدامة ،وأنه مع إض فاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة سيكون العمل مع القطاع الخاص واألمم المتحدة
ومنظمات المجتمع المدني ضرورة حتمية لتسريع وتيرة التقدم المحرز في تحقيق غايات التنمية المستدامة .ويُبرز التقرير إطارا
للمزايا التعاونية يُحدد مجاالت العمل الرئيسية التالية :االتصال ،والتكامل ،وتحويل النُظم ،والمعايير ،واالبتكار ،والشمول،
والتعلم المشترك ،والمخاطر المشتركة ،والتآزر ،والنطاق ،والكتلة الحرجة.
-14

وتُشير الحكومة في تقاريرها إلى تحقيق تقدم إيجابي في أربع مساهمات رئيسية في تحقيق هدف التنمية المستدامة  ،17بما في
ذلك زيادة تعبئة الموارد المحلية من خالل إصالح نُظم الضرائب على السلع والخدمات والنُظم األخرى .وأُعيدت هيكلة النُظم
الحكومية وجرى تبسيطها من أج ل تحسين كفاءة اإلنفاق العام والحد من التسربات ،مما أدى إلى وفورات يمكن إعادة استثمارها
في النُظم العامة .وساهم أيضا العمل في تعزيز القطاع الخاص وريادة األعمال في تحقيق اقتصاد الهند األسرع نموا وتحسين
درجته في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال ،وأفرز نظاما ديناميا لبدء تنفيذ األعمال .وشرعت الحكومة أيضا في إجراء

 17مخطط أنغانوادي للخدمات  -وزارة شؤون المرأة ونماء الطفل ( .)wcd.nic.in
 18حكومة الهند .2022 .االستقصاء االقتصادي  . 2022-2021الفصل السابع ،إدارة األغذية والزراعة.
.The Hindu BusinessLine. 2021. Modi dedicates 35 crop varieties with special traits to nation 19
 20حكومة الهند.Aayog, 2021, "SDG INDIA Index & Dashboard 2020–21 Partnerships in the Decade of Action " ،
 21تكونت  NITI Aayogفي  1يناير/كانون الثاني  . 2015وبال لغة السنسكريتية ،يمكن أن تعني كلمة " ،"NITIاألخالق أو السلوك أو التوجيه .وهي هنا تُشير إلى
"السياسة" ،وتعني على سبيل االختصار "المؤسسة الوطنية لتحويل الهند"  .وهي مؤسسة صنع السياسات الرئيسية في البالد التي من المتوقع أن تُعزز النمو االقتصادي
الوطني.

WFP/EB.2/2022/X-X/X/DRAFT

6

إصالحات شاملة لجذب االستثمار األجنبي المباشر .وعالوة على ذلك ،عززت الهند شراكاتها مع بلدان الجنوب من خالل
االستثمار في األفراد والقدرات في عدد من القطاعات في اإلقليم على الصعيد العالمي .وتُشكل أيضا االستثمارات في ائتالفات
التعلم وتبادل المعرفة ودعم االستجابة العالمية لجائحة كوفيد 19-مساهمات ناجحة في تحقيق غايات هدف التنمية المستدامة .17
4-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-15

يُساعد األرز والقمح والسلع األخرى التي توزّ ع من خالل نظام التوزيع العام الموجه على تيسير االستهالك األُسري ،ولكن
معظم تلك المحاصيل غير مقواة .وتشمل الفجوات األخرى التباينات في جودة وتوافر الحبوب الغذائية التي تُناسب الزوق
المحلي ،وعدم انتظام تقديم الخدمات ،وعدم كفاية نُظم معالجة المظالم ،مما يجعل من الصعب تحديد ومعالجة تحديات الوصول
في المناطق النائية.

-16

ومن العوامل الرئيسية التي تُساهم في ارتفاع معدالت سوء التغذية في الهند الحالة التغذوية المتردية لدى الحوامل من النساء
والبنات و األمهات الحديثات الوالدة؛ واالفتقار إلى الوصول إلى الخدمات األساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي ومرافق
الصحة والتغذية في المجتمعات المحلية الفقيرة؛ وانخفاض معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين النساء والبنات؛ وعدم كفاية المعرفة
بأهمية التغذية السليمة وممارسا تها؛ وعدم كفاية االهتمام باأليام األلف األولى بعد الحمل ،وال سيما ممارسات التغذية التكميلية؛
واالع تراف المحدود بأهمية التتابع المستمر في األيام الثمانية آالف لمعالجة تغذية األطفال .وتعاني البنات المراهقات من زيادة
مخاطر سوء التغذية بسبب الزواج المبكر والحمل المتكرر.
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ويوضح أحدث تقرير عن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في الهند أن البلد يحقق بصفة عامة تقدما جيدا في ثمانية من أهداف
التنمية المستدامة ،إذ يُحقق مستوى متوسطا من األداء في  6من األهداف ويكشف عن قصور في األداء في هدف التنمية
22

المستدامة  2وهدف التنمية المستدامة  . 5وبالنظر إلى أن الهند عبارة عن شبه قارة مترامية األطراف ومتنوعة ،من المهم تحديد
الواليات التي تعاني من أشد مستويات القصور في األداء بالنسبة لهذين الهدفين .وتُمثل والية جهارخاند وبيهار وميغااليا،
تشاتيسغار ،وأوتار براديش ،الواليات األكثر بُعدا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة  2و . 5وتواجه هذه الواليات أيضا مخاطر
مناخية كبيرة وتعيش فيها أعداد كبيرة من سكان القبائل .وتتحمل والية أوتار براديش التي يزيد عدد سكانها على  200مليون
نسمة ،من عبء ضخم بسبب الجوع .وتبلغ معدالت التقزم في البلد أعلى مستوياتها في أربع من تلك الواليات الخمس.
-18

وتوجد الواليات التي سُجلت فيها أبطأ معدالت التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين في األنحاء الشمالية الشرقية (أسام،
وأروناتشال براديش ،وتريبوها) والشرق (غرب البنغال) والغرب (راجستان) .وفيما يتعلق بتغيُّر المناخ تتعرض ثالث من
مقاطعات الهند لظاهرة مناخية متطرفة 23،ويقع معظمها في المناطق الساحلية واألنحاء الوسطى والشمالية الشرقية وعلى طول
األنهار في كثير من األحيان.

-19

وتُقر السياسة الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة لعام  24 2006بأن األشخاص ذوي اإلعاقة يُشكلون موردا بشريا قيّما للبلد ،وتهدف
السياسة إلى تهيئة بيئة تتيح لهم فرصا متكافئة ،وتوفّر الحماية لحقوقهم والمشاركة الكاملة في المجتمع .وعلى الرغم من
المخططات الحكومية المتعددة الهادفة إلى دعم األشخاص ذوي اإلعاقة ،مثل توصيل الحصص الغذائية إلى المنازل في إطار
نظام التوزيع العام ا لموجه ،ال يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعيّن القيام به لضمان إدماجهم.

 22لم يتم إجراء قياس للتقدم المحرز في تحقيق هدف التنمية المستدامة .17
Abinash Mohanty and Shreya Wadhawan. 2021. Mapping India’s Climate Vulnerability: A District-Level Assessment. New 23
.Delhi: Council on Energy, Environment and Water
 24السياسة الوطنية  -إدارة تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة ،حكومة الهند.
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اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا

1-2

اإل جازات والدروس ال ستفادة والتغيي ات االست اتيجية بالنسبة للب ا

-20

وفرت تقييمات المشروعات التجريبية التي أُجريت في إطار الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2023-2019أدلة مفيدة
ودروسا مستفادة للب ا

والحكومة ،وركز معظمها على األثر والقابلية للتكرار .وكانت تقييمات تقوية الحبوب مهمة ،إذ

أوصت بأن تتحمل الواليات المسؤولية عن توسيع نطاق استخدام األرز المقوى في برامج الوجبات المدرسية .وأثر أيضا عمل
الب ا

في مجال تقوية األرز على قرار رئيس الوزراء بشأن إطالق مخطط حكومي تجريبي في عام  . 2020وأوصت دراسة

كيراال بالملكية الحكومية واتخاذ إجراءات من جانب الحكومة ،ولذلك قام الب ا

بتسليم المسؤولية عن العمل إلى الوالية

بحلول نهاية عام .2020
-21

وباإلضافة إلى ذلك فإن العمل في إطار الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2023-2019عزز دور الب ا

كشريك مختار

في مجال الدعم التقني وتعزيز القدرات بالنسبة لنُظم الحماية االجتماعية الثالثة القائمة على األغذية في الهند ،ونظام التوزيع
العام الموجه ،وبرنامج الوجبات المدرسية ( ،)PM-POSHANوالخدمات المتكاملة لتنمية الطفل ،في مجاالت إصالح النُظم،
وتحقي ق المستوى األمثل لسالسل اإلمداد ،وتقوية الحبوب األساسية ،واإلنتاج المحلي لألغذية التكميلية المغذية ،وتعزيز سُبل
عيش النساء في مجموعات المساعدة الذاتية .وأظهر الب ا
والعمل على مستوى النُظم أو البرامج .ووصل الب ا

أن بوسعه تحقيق أثر أوسع من خالل العمل كعنصر تمكيني،

إلى أكثر  150مليون شخص بطرق غير مباشرة من خالل عمله على

المستوى الوطني وعلى مستوى الواليات.
-22

ونجح المؤتمر في تحديد حيز هادف للمساهمة في مجالين آخرين من مجاالت العمل .أوال ،بالشراكة مع مكتب رصد وتقييم
التنمية التابع للمؤسسة الوطنية لتحويل الهند ،دعم الب ا

الواليات في بناء قدراتها في مجال الرصد والتقييم ،بما في ذلك

رصد الهدف  2المتكيّف مع السياق المحلي .وثانيا ،اتخذ الب ا

وضعا يمكنه من العمل مع الكيانات الوطنية في مجال

االستعداد للكوارث وإدارتها والتكيُّف مع تغيُّر المناخ بالشراكة مع المعهد الوطني إلدارة الكوارث .ودعم الب ا

تعميم زراعة

األولية في مجال الدعوة المناخية للب ا
الدُخن في البرامج الحكومية عن طريق تيسير تبادل المعرفة .وأتاحت األعمال ّ

فرصة

تقديم مقترح مشروع إلى صندوق التكيُّف.
-23

وفي أعقاب أزمة كوفيد 19-في عام  2020واإلغالق الوطني الذي أدى إلى هجرة  80مليون عامل مهاجر من العمال الذين
تقطعت بهم السُبل في المدن وغير القادرين على العودة إلى أوطانهم أو الحصول على استحقاقات نظام التوزيع العام الموجه،
دعم الب ا

الحكومة الوطنية في تنفيذ إمكانية نقل النظام المذكور من خالل إنشاء بطاقة األمة الواحدة والحصة الغذائية

الواحدة ،التي تتيح للمستفيدين الوصول إلى استحقاقاتهم الشهرية من أي متجر أسعار عادلة في الوالية .وباإلضافة إلى ذلك،
طور الب ا
ّ

أوليا لتوزيع الحبوب ( 25 ،)Annapurtiوهي آلية متعددة السلع لتوزيع الحبوب ،وتتيح هذه اآللية التي
نموذجا ّ

باتت تُشكل جزءا ال يتجزأ من نظام نقاط البيع الحكومية ،للمستفيدين الوصول إلى استحقاقاتهم في أي وقت من النهار أو الليل.
ويختبر الب ا
-24

وقام الب ا

هذه اآللية في العديد من المناطق الحضرية قبل أن يبدأ تمويل استخدامها وتعميمه من جانب الحكومة.
بأداء دور رائد في بناء األدلة من أجل الدعوة إلى المساواة بين الجنسين واإلدماج لتسليط الضوء على التفاوتات

الجنسانية واالجتماعية في الحصول على األغذية واستهالكها واستخدامها داخل األسر وبين سكان القبائل.
-25

وهناك ثالثة دروس جديرة باالهتمام مستفادة من الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  ،2023-2019وتتمثل هذه الدروس في
أنه ينبغي للب ا

مواصلة مساره في العمل في مجال الحماية االجتماعية والتغذية المراعية للمنظور الجنساني وتوسيعها كي

تشمل مزيدا من الواليات؛ وأن الشركاء الحكوميين يبحثون عن حلول مبتكرة لتحقيق غايات هدف التنمية المستدامة  2أثناء عقد
العمل؛ وأن الحكومة تتطلع إلى الب ا

على الصعيد العالمي للتوجيه واألفكار المبتكرة من أجل التصدي للتحديات اإلنمائية

ال قائمة منذ أمد بعيد في مجال األمن الغذائي والتغذية ،ومن المحتمل استنادا إلى االبتكارات والجهود الناجحة في بلدان أخرى.

 "Annapurti" 25كلمة هندية مشتقة من اسم اإللهة أنابورنا وهي مستمدة من اللغة السنكسريتية وتعني "مانح الغذاء والتغذية".
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وسلط التحليل القطري المشترك الضوء على التحدي االستراتيجي الرئيسي للهند باعتباره تغيير مستقبل أكبر عدد من الشباب
في العالم ،بما في ذلك النساء والبنات .وهناك أربع أولويات رئيسية لألمم المتحدة في الهند :وضع النساء والبنات في صميم
التغيير المفضي إلى تحول في ال منظور الجنساني والدفع نحو تحقيق هذا التغيير؛ وتجديد العقد االجتماعي واالرتقاء بالخدمات
األساسية ،وال سيما في مجاالت التغذية واألمن الغذائي ،والتعليم ،والصحة والحماية االجتماعية؛ واالستفادة من الخصائص
الديمغرافية والتكنولوجيا من أجل العمالة المنتجة والمهارا ت وإحداث تحول هيكلي؛ ودعم انتقال شامل وقادر على الصمود في
المجال المناخي ،وكفاءة استخدام الموارد.

2-2

ال واء ة ع خطط التن ية الوطنية وإطار ا م ال تحدة للت اون ن أجل التن ية ال ستدا ة وا ُط ا خ ى

-27

وفقا لما أكده آخر تقرير لمؤشرات الهند بشأن أهداف التن مية المستدامة فإن الشراكات تتصدر األهداف الوطنية للهند خالل عقد
العمل من أجل مواصلة إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة على مستوى الواليات ،مع التركيز على هدفي
التنمية المستدامة  2و 5اللذين يعاني في تحقيقهما البلد من قصور في األداء .وتُساهم الخطة االستراتيجية القطرية في هذه
األولويات الوطنية عن طريق دعم الحكومة في مجاالت الحصول على الغذاء ،والتغذية ،وبناء المهارات ،وتمكين المرأة ،من
خالل زيادة دخل التجمعات النسائية ،مما سيكون له أثر على الفقر والمناخ وإدارة المخاطر من أجل تحقيق نُظم غذائية مستدامة.

-28

ويتوافق عمل الب ا

مع جميع الركائز األربع إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ،ويهدف إلى تمكين

الفئات المهمشة من الوصول إلى الخدمات والنُظم الحكومية ،بما فيها خدمات ونُظم التغذية ،واألمن الغذائي ،والتعليم (الناس).
وسيعمل الب ا

أيضا مع النُظم التي تُمكّن البنات واألوالد ،والنساء والرجال ،وتزويدهم بالمهارات والتكنولوجيا (االزدهار)

ودعم السياسات والدعوة وتنمية قدرة الحكومة والمجتمعات المحلية على التكيُّف مع تغيُّر المناخ (الكوكب) .ويدعم عمل الب ا
أيضا الركيزة الشاملة المتعلقة بالمشاركة من أجل ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
3-2
-29

ال ل ع أصحاب ال صلحة ال ئيسيين
حصل الب ا

على وجهات نظر أصحاب المصلحة من خالل عملية تشاورية افتراضية أثناء الموجة الثالثة من

جائحة كوفيد 19-في الهند .وعقد مشاورات منفصلة مع وزارة الزراعة ورفاه المزارعين (التي تعمل كجهة اتصال مع الب ا
وتمثل حكومة الهند باعتبارها الجهة المانحة الرئيسية) ومع الشركاء اآلخرين في الوزارات التنفيذية .وعقد الب ا

مشاورات

افتراضية في ثالث واليات (أوديشا ،وراجستان ،وأوتار براديش) شارك فيها ممثلون عن الحكومة والمجتمع المدني واألوساط
األكاديمية والمجموعات البحثية .وعقد الب ا

أيضا مشاورة منفصلة مع القطاع الخاص في نيود لهي ومنظمات المجتمع

المدني ،ومشاورات غير رسمية مع النساء من مجموعات المساعدة الذاتية المعنية بإنتاج الحصص الغذائية المنزلية في فاتحبور
في والية أوتار براديش .وقدم أيضا المستفيدون من نظام التوزيع العام الموجه في إطار االختبار التجريبي ألول آلة لتوزيع
الحبوب ( )Annapurtiفي هاريانا أفكارهم بشأن تأثير عمل الب ا

-3

الحافظة االست اتيجية للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-30

سيواصل الب ا

على حياتهم.

دعم الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز برامجه ونُظمه من أجل تحسين كفاءة وفعالية نُظم الحماية

االجتماعية القائمة على الغذاء وغيرها من المخططات والبعثات الحكومية التي تُعزز وتقوي األمن الغذائي والتغذية وسُبل
العيش وتبني القدرة على الصمود في وجه الصدمات .وسيُركز عمل الب ا

على دور الواليات ،وخاصة الواليات المتخلفة

عن ركب هدف التنمية المستدامة  ، 2ودعم أولويات الحكومة المتمثلة في التوطين المحلي وترتيب األولويات.
-31

وبدعم مالي من القطاع الخاص وحكومات الواليات ،سيواصل الب ا

عرض الحلول المبتكرة من خالل البرامج التجريبية

والتقييمات التي تجتذب االستثمار الحكومي في توسيع نطاق الحلول وتوثيق أفضل الممارسات وتبادلها بين الواليات والبلدان
األخرى في اإلقليم .وتدعم الحصائل األربعة للخطة االستراتيجية القطرية كل منها اآلخر؛ وتدعم أيضا تحقيق الغايات الفرعية
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األربع األولى في إطار هدف التنمية المستدامة  2على المستويين االستراتيجي وعلى مستوى النُظم ،وإشراك الوزارات
واإلدارات المشتركة في معالجة األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ،مع تمكين الجهات الفاعلة الوطنية وعلى
مستوى الواليات من بناء نظام غذائي أكثر استدامة.
-32

وتدعم الحافظة جميع الركائز األربع إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ،وتدعم بصورة مباشرة أربعا من
األولويات الخمس المحددة في التحليل القطري المشترك عن طريق دفع التغيير المفضي إلى تحول في المنظور الجنساني،
وتعزيز تمكين المرأة ،وبناء القدرات وتقديم الدعم التقني من أجل تعزيز النُظم والبرامج الحكومية في مجاالت التغذية ،واألمن
الغذائي ،والتعليم ،والحماية االجتماعية؛ والعمل مع النُظم على مستوى الواليات لبناء المهارات وزيادة الدخل؛ ودعم االنتقال
المناخي الشامل والقادر على الصمود .وستشمل جميع األنشطة رؤية شاملة تُركز على اإلنصاف الجنساني وإدماج الفئات
المهمشة ،وال سيما األشخاص ذوي اإلعاقة ،إلى جانب البحوث ا لموجهة والدعوة للسياسات من أجل إثراء السياسات الحكومية
وزيادة مراعاتها للمنظور الجنساني وجعلها أكثر شموال.

2-3

حصائل الخطة االست اتيجية القط ة والحصائل االست اتيجية للب ا

ال توق ة وا شطة

و جاالت الت كيز والنوات

ال ئيسية

ة إلى ال ستفيد ن

الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة :وصول ُظم حكو ة الهند للح ا ة االجت اعية القائ ة على ا
ال ستهدفين ب ز د ن الف الية والكفاءة بحلول عام .2030
الحصيلة االست اتيجية للب ا
-33

تتماشى هذه الحصيلة الخاصة بالخطة االستراتيجية القطرية مع الحصيلة االستراتيجية  4للب ا

(تعزيز البرامج والنُظم

الحكومية).

جال الت كيز
-34

يتعلق مجال التركيز في هذه الحصيلة باألسباب الجذرية.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-35

ستُساهم هذه الحصيلة في النتيجة  2إلطار األمم المتحدة للتعاون مع أجل التنمية المستدامة (زيادة فرص حصول جميع
األشخاص ،بمن فيهم األطفال والنساء والسكان المهمشون ،على أغذية مغذية كافية وميسورة التكلفة ومتنوعة واستهالكها طوال
العام)؛ وتدعم تنفيذ قانون األمن الغذائي الوطني لعام  2013عن طريق تعزيز نظام التوزيع العام الموجه.

النوات ال توق ة
-36

ستتحقق الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية من خالل النواتج من  1-1إلى .3-1


الناتج  : 1-1تحسن القدرات والمعرفة ألصحاب المصلحة على المستوى الوطني وعلى مستوى الواليات ،مما سيتيح
تحسين فعالية وجودة نُظم الحماية االجتماعية الحكومية القائمة على األغذية.

-37

ومن خالل مواصلة تعزيز قدرة الحكومة وسائر أصحاب المصلحة على تنفيذ إصالحات نظام التوزيع العام الموجه التي صدر
تكليف بها ،بما في ذلك اإلصالحات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا والتعلم الذاتي ،سيُساهم عمل الب ا

في زيادة فعالية النظام

في الوصول إلى المست فيدين المستهدفين ،بما يشمل الفئات المهمشة ،وزيادة الشفافية والمساءلة في النُهج المتبعة في االستهداف،
وبالتالي تحسين حصول المستفيدين على االستحقاقات الغذائية .وسيجري تكميل عمل الب ا

بتوجيه ودعم استراتيجيين من

الحكومات الوطنية وحكومات الواليات ،ومن خالل شراكات تقنية مع القطاع الخاص لتحقيق الحصيلة.
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الناتج  :2-1زيادة كفاءة نُظم الحماية االجتماع ية الحكومية القائمة على األغذية نتيجة للدعم التقني والتعلم واالبتكار
لتحسين توفير االستحقاقات للمستفيدين الضعفاء.

-38

ومن خالل تقديم المساعدة التقنية وإدخال االبتكار والتكنولوجيا ،سيُساهم الب ا
سيؤدي إلى وفورات يمكن إ عادة استثمارها في الب ا
 . 1-2وسيجري تكميل عمل الب ا

في كفاءة نظام التوزيع العام وشموله ،مما

لتحقيق مزيد من المكاسب في تحقيق غايات هدف التنمية المستدامة

بتوجيه استراتيجي واستثمارات مالية من الحكومات الوطنية وحكومات الواليات ومن

خالل الشراكات مع القطاع الخاص في مجاالت العمل التقني.


الناتج  :3-1تعزيز القدرات الوطنية للموظفين الحكوميين وأصحاب المصلحة والنُظم في مجال تقييم برامج الحماية
االجتماعية ورصد أهداف التنمية المستدامة.

-39

ومن خالل تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرصد والتقييم ،وتعزيز مراعاة المنظور الجنساني ،ستتخذ الحكومة وضعا أفضل
يمكنها من رصد وتقييم نظام التوزيع العام الموجه ،وبرنامج الوجبات المدرسية ،والخدمات المتكاملة لتنمية الطفل ،ونُظم الحماية
االجتماعية األخرى .ومن المتوقع أن يدعم ذلك عمليات التعلم التي ستُساهم في زيادة كفاءة هذه البرامج ،ومما سيتيح تحقيق
وفورات سيعاد استثمارها ،وزي ادة الفعالية في الحد من سوء التغذية والجوع في البلد .ومن خالل تحقيق التوطين المحلي ألهداف
التنمية المستدامة في الواليات وأقاليم االتحاد ،من المرجح أن تواصل الحكومة االستثمار في جهود تعزيز القدرات في مجال
تقييم ورصد أهداف التنمية المستدامة .وسيعمل الب ا

في شراكة مباشرة مع الحكومة واتحاد الشركاء اإلنمائيين في مجال

التقييم ،وكذلك إدارات التخطيط على مستوى الواليات.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1تعزيز القدرات وتوفير الدعم التقني والحلول المبتكرة للحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين بدعم نُظم الحماية
االجتماعية القائمة على األغذية
-40

سيجري تنفيذ هذا النشاط من خالل الوزرات الوطنية وبالتعاون مع حكومات الواليات المختارة لتعزيز كفاءة النُظم الحكومية
وفعاليتها ،وبناء قاعدة من األدلة ،مما سيُسفر عن تحقيق وفورات يمكن إعادة استثمارها في النُظم لزيادة االستحقاقات ،وتحسين
الجودة التغذوية ،وتوسيع تغطية الفئات المهمشة ،بما يشمل األشخاص ذوي اإلعاقة ،والحفاظ على اإلنصاف الجنساني،
والمساهمة بالتالي في تحقيق غايات هدف التنمية المستدامة  2المتكيَّفة مع السياق المحلي.

الش اكات
-41

سيواصل الب ا

العمل في شراكة مع إدارة األغذية والتوزيع العام التابعة لوزارة شؤون المستهلكين واألغذية والتوزيع العام،

وإدارات شؤون المرأة ونماء الطفل وإدارات التعليم على مستوى الواليات لتحقيق الناتجين  1-1و ،2-1ومع مكتب تقييم التنمية
ورصدها في إطار الناتج  ، 3-1إلى جانب اإلدارات على مستوى الوالية .وسيعتمد الب ا

على هذه اإلدارات للحصول على

التوجيه بشأن التوجه االستراتيجي ،وتحديد أولويات الدعم التقني وتعزيز القدرات والتمويل المشترك في بعض الواليات.
وسيجري الب ا

 ،باالشتراك مع مكتب رصد التنمية وتقييمها ،تقييمات مشتركة ذات صلة باألمن الغذائي يراعى فيها المنظور

الجنساني .وسيجري أيضا دعم تحقيق الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية من خالل شراكة مع مؤسسة االبتكار ونقل
التكنولوجيا التابعة لمعهد دلهي للتكنولوجيا ،حيث شارك الب ا

في إنشاء مختبر للنُظم العامة من أجل العمل المشترك في

تحقيق المستوى األمثل لسالسل اإلمداد واالبتكار ،مثل استحداث لوحات الرصد ،باإلضافة إلى العمل المشترك في جمع األموال.

االفت اضات
-42

في ضوء استقرار البيئة التشغيلية في الهند ،وتركيز الحكومة على تحسين الكفاءة والفعالية في نُظمها الوطنية الخاصة بالحماية
االجتماعية القائمة على األغذية ،يفترض استمرار هذا العمل بسالسة من االستراتيجية القطرية السابقة وتوسيع التغطية على
مستوى الواليات إذا سمح التمويل بذلك.
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ويفترض الب ا

أن تعزيز القدرات سيتغل غل في جميع مستويات النظام وأن الحكومة ستواصل إعطاء األولوية للمخصصات

في إطار قانون األمن الغذائي الوطني لعام  2013والجهود المبذولة لتعزيز وصول الجنسين إلى الغذاء بصورة منصفة .وفي
حين أن تمويل التكنولوجيا واالبتكار ال ي زال يمثل أولوية بالنسبة للجهات المانحة في القطاع الخاص ،سيظل تمويل تنمية قدرات
التقييم الوطنية يُشكل تحديا.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-44

يسعى الب ا

في شراكته مع معهد دلهي للتكنولوجيا ،من خالل مختبر النُظم العامة ،إلى ضمان استدامة تعزيز سالسل اإلمداد

والدعم التقني لنظام التوزيع العام الموجه وانطالقا من الدروس المستفادة من عمله مع النظام المذكور ،سيوسّع الب ا

الدعم

التقني لسالسل اإلمداد من أجل الخدمات المتكاملة لتنمية الطفل ،وبرنامج الوجبات المدرسية وسائر البرامج الحكومية .وباعتباره
أحد الشرك اء اإلنمائيين للحكومة في مجال تعزيز قدرات الرصد والتقييم ،سيواصل الب ا

هذا العمل خالل فترة الخطة

االستراتيجية القطرية.

الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :ز ادة استهالك ا
للح ا ة االجت اعية القائ ة على ا

ة ال تنوعة وال غ ة وال قواة بين ال ستفيد ن ن ُظم حكو ة الهند

ة بحلول عام .2030

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-45

تتواءم هذه الحصيلة مع الحصيلة االستراتيجية  4للب ا

(تعزيز البرامج والنُظم الوطنية).

جال الت كيز
-46

يتعلق مجال التركيز في هذه الحصيلة باألسباب الجذرية.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-47

ستُساهم هذه الحصيلة في النتيجة  2إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (زيادة فرص حصول جميع
األشخاص ،بمن فيهم األطفال والنساء والسكان المهمشون ،على أغذية مغذية كافية وميسورة التكلفة ومتنوعة واستهالكها طوال
العام) والنتيجة ( 3حصول األطفال والمراهقين ،وال سيما األشد ضعفا  ،بصورة منصفة على فرص التعليم الجيد مدى الحياة
في بيئة آمنة شاملة للجميع بحلول عام  .)2027ويواصل دعم الب ا

لرؤية رئيس الوزراء بشأن إدراج األرز المقوى في

برنامج التوزيع العام الموجه ونُظم الحماية االجتماعية األخرى ،باإلضافة إلى برنامج  Poshan 2.0للدعم التغذوي المتكامل،
مظلة عامة لوزارة شؤون المرأة ونماء الطفل.

النوات ال توق ة
-48

ستتحقق الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية من خالل الناتجين  1-2و.1-3


الناتج  : 1-2زيادة المعرفة والقدرات لدى أصحاب المصلحة على المستوى الوطني وعلى مستوى الواليات وتحسن
المحتوى التغذوي وزيادة استهالك األغذية المستخدمة في برامج الحماية االجتماعية الحكومية القائمة على األغذية.

-49

و سيفضي تقديم الدعم التقني إلى حكومات الواليات والقط اع الخاص من أجل إدخال األرز المقوى في نظام التوزيع العام الموجه
وبرنامج الوجبات المدرسية والخدمات المتكاملة لتنمية الطفل ،وكذلك اإلنتاج المحلي لألغذية التكميلية المتخصصة في إطار
الخدمات المتكاملة لتنمية الطفل ،إلى تحسين المحتوى التغذوي لألغذية في هذه النُظم .وستُستخدم رسائل التغيير االجتماعي
والسلوكي لتحديد الحواجز أمام استهالك األغذية المغذية ولتشجيع االستخدام المالئم لهذه االستحقاقات الغذائية الحكومية من
أجل زيادة المتناول من األغذية المتنوعة والمغذية وتحسين الحالة التغذوية ،وخاصة للفئات األشد ضعفا ،بما يشمل األطفال
الصغار والحوامل من النساء والبنات المراهقات و األمهات الحديثات الوالدة ،مع التركيز بصفة خاصة على األشخاص ذوي
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اإلعاقة .وستعالج أيضا رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي المعايير الجنسانية التمييزية التي تؤثر على سُبل الحصول على
األغذية والتغذية للنساء والرجال والبنات واألوالد.


الناتج  : 1-3زيادة المعرفة والقدرات لدى أصحاب المصلحة على مستوى الواليات لتحسين إنتاج األغذية المغذية
واستهالكها في البرامج المدرسية.

-50

سيعمل الب ا  ،من خالل دعمه لبرنامج الوجبات المدرسية ،مع الحكومة والمدارس وأصحاب المصلحة اآلخرين ،لتعزيز
قدرة طهاة المدارس في مجاالت التغذية وسالمة األغذية والنظافة الصحية ،وتجريب استخدام حدائق التغذية في الواليات
المستهدفة لزيادة توافر األغذية المغذية ،مع تصميم رسائل للتغيير االجتماعي والسلوكي أيضا لزيادة المعرفة وتعزيز اإلنصاف
الجنساني واإلدماج.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 2تعزيز القدرات وتقديم رسائل موجهة إلى الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين العاملين في برامج الحماية االجتماعية القائمة
على األغذية والمستفيدين منها بشأن التغيير االجتماعي والسل وكي في مجال تقوية الحبوب واإلنتاج المحلي لألغذية التكميلية.
النشاط  : 3تعزيز القدرات وتقديم رسائل إلى الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين للتوعية بالتغيير االجتماعي والسلوكي من أجل
تعزيز زيادة توافر األغذية المغذية المتنوعة واستخدامها في البرامج المدرسية.
-51

سيواصل الب ا

العمل مع حكومات الواليات لتوفير الدعم التقني وتعزيز القدرات ،مع استهداف الشركاء الحكوميين على

مستويات متعددة ،والعمل مع القطاع الخاص ،بما يشمل مصنعي المعدات وحبوب األرز المقواة .وستُقدم المنظمات غير
الحكومية المحلية والمنظمات البحثية رسائل التوعية بالتغيير االجتماعي والسلوكي والدعم التقني بشأن الحدائق المدرسية.
وستعمل حكومات الواليات على توسيع نط اق أنشطة إثبات المفاهيم الناجحة ،بدعم تقني إضافي من الب ا  ،حسب الطلب.
وسيواصل الب ا

تيسير ودعم الزيارات في إطار التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بشأن تقوية األغذية وبرامج

التغذية المدرسية المملوكة وطنيا ،عند الطلب.

الش اكات
-52

سيتعاون الب ا

مع الشركاء في مجال التنمية التغذوية ،بما يشمل منظمة األمم المتحدة للطفولة ،في تبادل الخبرات وأفضل

الممارسات في مجال تقوية األغذية .وسيواصل الب ا

العمل مع هيئة سالمة األغذية ومعاييرها في الهند ،وسيعمل مع

المانحين والمنظمات غير الحكومية ،مثل مؤسسة بيل وميلندا غيتس ،ومؤسسة  PATHالدولية ،والمنظمة الدولية للتغذية ،من
أجل دعم تقوية األرز .وسيجري األخذ بنهج قائم على إحداث تحول في المنظور الجنساني في اإلنتاج الالمركزي لألغذية
التكميلية المغذية من خالل مجموعات المساعدة الذاتية للمرأة بدعم من بعثات سُبل العيش الريفية على مستوى الواليات ،وبالتالي
تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة .وسيعمل الب ا

أيضا مع معهد الهند لبحوث الخضروات في فاراناسي ،ومؤسسة

 Akshaya Patraللدعم التقني والدعوة من أجل تعزيز برامج الوجبات المدرسية الحكومية والعمل في الوقت نفسه أيضا في
شراكة مع المنتدى العالمي لتغذية الطفل وسائر أفراد شبكة الوجبات المدرسية في مجال التنسيق وتبادل أف ضل الممارسات بين
الواليات.

االفت اضات
-53

يفترض الب ا

أن التقوية والتحسينات في جودة الحصص الغذائية المنزلية المستخدمة في الخدمات المتكاملة لتنمية الطفل

ستظل تُشكل أولوية للحكومة ،ال سيما وأن انتشار فقر الدم والهُزال بين األطفال ال يزال مرتفعا ومستقرا ،وممارسات التغذية
التكميلية ال تزال دون المستوى األمثل .وستظل التغذية تُشكل أولوية للمانحين الذين استثمروا في عمل الب ا  ،وخاصة
المانحين في القطاع الخاص.
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است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-54

أثبت الب ا

اتباعه أفضل الممارسات في تسليم المسؤولية في والية كيراال ،إذ نجح ،بعد االنتهاء من إثبات مفهوم تقوية

التغذية التكميلية ،في تسليم المسؤولية عن توسيع النطاق إلى الحكومة ،وتوقف عن العمل في الوالية في عام  . 2020وسيُستخدم
النهج نفسه في الخطة االستراتيجية القطرية في الواليات التي تتمتع فيها حكوماتها بالقدرة وتمتلك الموارد المالية لتوسيع نطاق
األنشطة التجريبية للب ا

 .وبالنظر إلى أن العقد الحالي هو عقد العمل لحكومة الهند ،سينتقل الب ا

إلى واليات أخرى ال

تزال متخلفة عن الركب في تحقيق هدف التنمية المستدامة.

الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة :ازد اد الح اك االجت اع وال ال للنساء ال سجالت ف

ج وعات ال ساعدة ال اتية الت

أ شأتها حكو ة الهند ف الوال ات ال ستهدفة بحلول عام .2030
الحصيلة االست اتيجية للب ا
-55

تتواءم هذه الحصيلة للخطة االستراتيجية القطرية مع الحصيلة االستراتيجية  4للب ا

(تعزيز البرامج والنُظم الوطنية).

جال الت كيز
-56

يتعلق مجال التركيز في هذه الحصيلة باألسباب الجذرية.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-57

تدعم الحصيلة  3النتيجة  4إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (استفادة الناس من النمو المستدام والشامل
وإسهامهم فيه من خالل زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية والتنويع في األنشطة االقتصادية التي تهيئ فرصا للعمل الالئق وسُبال
للعيش والدخل ،وال سيما للشباب والنساء ،بحلول عام  .)2027ووفقا للتحليل القطري المشترك ،تأثر تقدم الهند في تهيئة فرص
للعمل الالئق والنمو االقتصادي تأثرا كبيرا بجائحة كوفيد ،19-مما يُهدد سُبل عيش أكثر من  400مليون عامل .وأكدت المعايير
الجنسانية السائدة هذه التحديات بالنسبة للنساء اللواتي عانينا من خسائر أكبر في سُبل عيشهن ،وتقلصت سُبل حصولهن على
األغذية بسبب الجائحة .وأنشأت حكومة الهند البعثة الوطنية لسُبل العيش الريفية في عام  2011بهدف الحد من الفقر من خالل
األعمال الحرة المجزية أو العمالة الماهرة بأجر ،وال سيما لنساء الريف ،من خالل العمل مع مجموعات المساعدة الذاتية بهدف
زيادة الدخل في المناطق الريفية وفي الوقت نفسه تمكين المرأة وتعزيز اإلنصاف بين الجنسين.

النات ال توقع
-58

ستتحقق الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية من خالل الناتج .1-4


-59

الناتج  :1-4تمكين مجموعات المساعدة الذاتية للمرأة وتعزيز قدرتها على زيادة دخلها.

سيقوم الب ا

بتوفير الدعم التقني وبناء القدرات لبعثات سُبل العيش الريفية والقطاع الخاص في الواليات ،مع التركيز على

تعزيز آليات التنسيق بين مجموعات المساعدة الذاتية وتجريب نهج بناء القدرات وتعزيز سُبل العيش وتقوية الروابط مع
األسواق ،مع أجل تمكينها من تعزيز عمل مجموعات المساعدة الذاتية للمرأة وتزويدها بمقومات التمكين وجعلها قادرة على
االستمرار ماليا.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :4تعزيز القدرات وتوفير المساعدة التقنية والحلول المبتكرة ل مجموعات المساعدة الذاتية للمرأة.
-60

سيعمل الب ا

في شراكة مع بعثات سُبل العيش الريفية في الواليات لتحديد االحتياجات ووضع الحلول وضمان بناء القدرات

لموظفيها وأعضاء مجموعات المساعدة الذاتية للمرأة في الواليات المستهدفة .وعلى سبيل المثال ،ستفيد شراكة الب ا

مع

بعثة  Shaktiفي أوديشا أكثر من  7ماليين امرأة ريفية في  700 000مجموعة مساعدة ذاتية ،ممن سيحصلن على تدريب
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ودعم في مجال التسويق لزيادة حراكهن االجتماعي والمالي .وسيجري تكرار هذا النموذج في واليات أخرى طوال مدة الخطة
االستراتيجية القطرية.

الش اكات
-61

سيجري تنفيذ هذا العمل مباشرة مع بعثات سُبل العيش الريفية في الواليات من أجل التنسيق والقيادة ،بينما ستُقام شراكات مع
كيانات القطاع الخاص إليجاد حلول باستخدام التكنولوجيا واألدوات األخرى التي يمكن أن تزيد "التعلم والكسب" ألفراد البعثات
من النساء .واستنادا إلى الخبرة المكتسبة ،من المتوقع أن تُشكل هذه البعثات أيضا مصدرا لتمويل عمل الب ا .

االفت اضات
-62

يستند اإلنجاز الناجح لحصيلة هذه الخطة االستراتيجية إلى افتراض توافر التمويل ،وخاصة لبعثات سُبل العيش الريفية في
الواليات ،وقدرة البعثات ومجموعات المساعدة الذاتية للمرأة على مواصلة تنفيذ العمل وإدرار دخل مستدام بعد تسليم المسؤولية.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-63

ستبلغ المدة المتوقعة لعمل الب ا

في كل والية نحو عامين ،وستكون المؤشرات الرئيسية للتأهب لتسليم المسؤولية هي قدرة

حكومة الوالية على إدارة ورصد شبكة مجموعات المساعدة الذاتية للمرأة وتوفير الدعم التقني من خالل قدراتها ونُظمها
الخاصة ،مما يكفل في نهاية المطاف استمرار تمكين المرأة وحراكها المالي.

الحصيلة  4للخطة االست اتيجية القط ة :ت ز ز الحكو ة و ج وعات ال جت ع ال د
ف

وال جت ات ال حلية ف الهند قدرتها التكيُّفية

جال سُبل ال يش والنُظم الغ ائية القادرة على الص ود ف وجه تغيُّ ال ناخ.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-64

تتواءم هذه الحصيلة مع الحصيلة االستراتيجية  4للب ا

(تعزيز البرامج والنُظم الحكومية).

جال الت كيز
-65

يتعلق مجال التركيز في هذه الحصيلة ببناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-66

تدعم الحصيلة  4النتيجة  5إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (تمكن حكومة الهند والمجتمعات المحلية
والقطاع الخاص والجهات الفاعلة األخرى من اتخاذ إجراءات مستنيرة لمعالجة تغيُّر المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي،
والحفاظ على السالمة اإليكولوجية واستعادتها ،مع القدرة على تعميم هذه اإلجراءات في البرامج والخطط والسياسات القطاعية
ومراعاة الفئات السكانية األكثر ضعفا بحلول عام  .)2027ووفقا للتحليل القطري المشترك ،برزت االستدامة البيئية ،بما فيها
جودة الهواء ،وندرة المياه ،وزيادة ملو حة األراضي الداخلية والساحلية ،وتدهور األراضي ،وازدياد تواتر وشدة الظواهر
المناخية ،في الظهور باعتبارها التحدي اإلنمائي الرئيسي المقبل لحكومة الهند.

النوات ال توق ة
-67

ستتحقق الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية من خالل الناتجين  1-5و.2-5


الناتج  : 1-5امتالك أصحاب المصلحة على المستوى الوطني وعلى مستوى الواليات قدرة معززة على معالجة مسائل
األمن الغذائي والتغذية في آليات االستجابة للكوارث والمناخ.
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ومن خالل عملية تشاورية ،سيعمل الب ا

مع الحكومة الوطنية وحكومات الواليات والشركاء من المجتمع المدني لتحديد

الثغرات في ال قدرات ،وسيعمل مع األوساط األكاديمية والشركاء من األمم المتحدة لوضع وتنفيذ برامج لتعزيز القدرات من أجل
تمكين أصحاب المصلحة من تحقيق أول ويات غاية التنمية المستدامة .4-2


الناتج  : 2-5تعزيز اآلليات الوطنية لالستجابة لتغيُّر المناخ من أجل تحسين قدرة المجتمع المحلي على الصمود في وجه
الصدمات الطبيعية والظواهر المناخية األخرى.

-69

وسيتعاون الب ا

مع منظمات الخبراء الوطنية والدولية لتكييف واستحداث أدوات مبتكرة مراعية للمنظور الجنساني من أجل

االستجابة للمناخ ،وسيُمكن الحكومات الوطنية وحكومات الواليات والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في المجتمع المحلي
على اختبارها .وستُركز االستراتيجيات المجتمعية على معالجة الفجوة بين الجنسين في سُبل الحصول على المعلومات
والتكنولوجيا ذات الصلة بالقدرة على الصمود في وجه تغيُّر المناخ من خالل إيجاد حلول تناسب الظروف .وستوفّر التقييمات
أدلة يمكن للحكومة استخدامها كأساس لتوسيع نطاق الحلول الناجحة.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 5تقديم المساعدة التقنية في مجال اإلدارة المتكاملة للمخاطر وبناء القدرة على الصمود في وجه تغيُّر المناخ للحكومات الوطنية
وحكومات الواليات والمجتمعات المحلية
-70

كنشاط لتعزيز القدرات القطرية ،سيستهدف النشاط  5المؤسسات على المستوى الوطني وعلى مستوى الواليات والمجتمعات
المحلية ،مع التركيز بصفة خاصة على الواليات المعرضة للمخاطر ،مثل أوديشا وتاميل نادو .وستُحسن األنشطة صورة األمن
الغذائي والتغذوي في الخطط واالستجابات على المستوى الوطني وعلى مستوى الواليات ،وستسعى إلى تعزيز النُظم الغذائية
من أجل تقليص أثر ا لكوارث الطبيعية المتكررة على األمن الغذائي والتغذوي األسري .وستشمل االستراتيجيات على المستوى
المجتمعي حلوال مصممة خصيصا للنساء والرجال وآليات مفضية إلى تحول في المنظور الجنساني عند االقتضاء ،مثل تحقيق
الشمول الرقمي للنساء المزارعات من أجل تعزيز سُبل وصولهن إلى المعلومات المناخية في الوقت المناسب .وسيجري توثيق
أفضل الممارسات وتبادلها من خالل العمل بين بلدان الجنوب.

الش اكات
-71

الشركاء االستراتيجيون الرئيسيون هم وزارة الزراعة ورفاه المزارعين ،والهيئة الوطنية إلدارة الكوارث ،والمعهد الوطني
إلدارة الكوارث ،ووزارة البيئة والغابات وتغيُّر المناخ ،وإدارة األرصاد الوطنية الهندية ،وأما الشركاء التشغيليون الرئيسيون
فهم اإلدارات ذات الصلة في الواليات ،ومؤسسة  Sphereالهندية ،و معهد عموم الهند للتخفيف من الكوارث .وسيعمل الب ا
أيضا في شراكة مع الكيانات التقنية والبحثية ومع منظمات مثل  M. S. Swaminathanللبحوث ،وبعثة الترويج إلنتاج الدُخن
( ، )State Millet Missionفي مجاالت البحوث والتوثيق وتبادل المعلومات بين بلدان الجنوب .وسيجري استكشاف تكوين
شراكات مع كيانات األمم المتحدة األخرى.

االفت اضات
-72

يستند اإلنجاز الناجح للحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية إلى عدة افتراضات تشمل مقترح مشروع مقدم إلى صندوق
التكيُّف في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2022وإلى أنه سيكون هناك استثمارات كافية من حكومات الواليات في مجموعة من األنشطة
التكميلية ،وتوافر الموظفين الحكوميين واهتمامهم والتنسيق القوي بين الوزارات .ويُفترض أيضا أن الحكومة ستواصل دعم
مبادرات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي .وأخيرا ،يُفترض بلورة فهم مشترك وتحقيق ملكية مشتركة لالستراتيجيات
الرئيسية بين أصحاب المصلحة.
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است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-73

سيمتد مشروع صندوق التكيُّف على مدى عمر الخطة االستراتيجية القطرية وسيجري تسليم المسؤولية عنه إلى حكومات
الواليات بعد خمس سنوات .وعلى غرار سائر أعمال تعزيز القدرات القطرية ،سينتقل الب ا

إلى واليات جديدة إذا سمح

التمويل بذلك.

-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن

-74

تُركز الحصيلتان  1و 4للخطة االستراتيجية القطرية على بناء قدرات الجهات الفاعلة الوطنية (الموظفون الحكوميون ،والجهات
الفاعلة في القطاع الخاص ،والمجتمعات المحلية ،ومنظمات المجتمع المدني) ،وتعزيز المؤسسات (الوزارات واإلدارات
والقطاع الخاص) بينما تُركز الحصيلة  2على تعزيز قدرة أصحاب المصلحة على المستويين الوطني ودون الوطني في مجالي
التغذية والتعليم ،وتُركز الحصيلة  3على الدعم التقني لبعثات سُبل العيش الريفية في الواليات من أجل تعزيز مجموعات
المساعدة الذاتية للمرأة.

-75

واستنادا إلى ما لوحظ من اتجاهات سابقة على مستوى النُظم ،وفي ضوء ازدياد التركيز على العمل على مستوى المجتمع
المحلي مع مجموعات المساعدة الذاتية للمرأة وفي مجال سُبل العيش والنُظم الغذائية القادرة على الصمود في وجه تغيُّر المناخ،
ستصل تدخالت تعزيز القدرات القطرية إلى ما يتراوح بين  100و 300مليون من النساء والرجال والبنات واألوالد سنويا
بطرق غير مباشرة .وسيتفاوت العدد تبعا لمرحلة العمل (التجريبية أو توسيع النطاق) وسكان الوالية المعنية .وبالنظر إلى أن
المسؤولية عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة تقع على عاتق حكومات الواليات ،سيواصل الب ا

إشراك الواليات األكثر

تخلفا عن ركب تحقيق هدف التنمية المستدامة .2
-76

ويُشكل المستفيدون من برامج الحماية االجتماعية الحكومية القائمة على األغذية أو التجمعات في إطار بعثات سُبل العيش الريفية
في الواليات غالبية من سيصل إليهم الب ا

بصورة غ ير مباشرة ،وهم يشملون النساء الحوامل والمرضعات ،واألطفال

الصغار ،واألطفال في سن المدرسة ،وفقراء الريف ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،والمهاجرين ،والمزارعين أصحاب الحيازات
الصغيرة ،وصيادي األسماك ،والنساء في مجموعات المساعدة الذاتية ،وفئات السكان القبليين وغيرهم من الفئات المحرومة.
2-4

التحو الت

-77

تُساهم الخطة االستراتيجية القطرية بأكملها في تحقيق الحصيلة االستراتيجية  4للب ا
وسيواصل الب ا

(تعزيز البرامج والنُظم الوطنية).

تقديم دعمه التقني وتدخالته في مجال تعزيز القدرات االستراتيجية للحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين

طوال الفترة المشمولة بالخطة االستراتيجية القطرية.
3-4

قدرات ال كتب القط ي و ال حه

-78

بالنظر إلى أن التوجه االستراتيجي لهذه الخطة االستراتيجية القطرية امتداد لتوجه الخطة االستراتيجية القطرية السابقة،
سيواصل الب ا

استخدام الخبراء التقنيين لدعم الحكومة والشركاء اآلخرين ،وسيُعين موظفين في الوزارات الحكومية

الرئيسية ويتخذ الموظفون التابعون للب ا

حاليا مواقعهم في المكاتب الحكومية في تشاتيسغار ،وهاريانا ،وكيراال ،وميغااليا

وأوديشا وراجستان ،وأوتاراخاند ،وأوتار براديش ،وسيُعين بعضهم أيضا في وحدات إدارة البرامج داخل الوزارات الوطنية.
وسيحتفظ الب ا

بمكتبه الفرعي في بوبانيسوا ر ،وسيواصل تعيين موظفين في المكاتب الحكومية متى وحيثما تقتضي الحاجة

ذلك .وال يتوقع الب ا

أن تكون هناك حاجة إلى تغيير مستويات التوظيف أو الهياكل لتحقيق حصائل الخطة االستراتيجية

القطرية ،ولوحظ انخفاض معدل دوران الموظفين.

WFP/EB.2/2022/X-X/X/DRAFT

17

4-4

الش اكات

-79

سيواصل الب ا

تقديم الدعم التقني وتعزيز القدرات لعدد من الوزارات التنفيذية وإدارات الواليات ومن خاللها عن طريق

الشراكات التقنية واالستراتيجية .وتُمثل وزارة الزراعة ورفاه المزارعين

()26

الوزارة الرئيسية المسؤولة التي سيتعامل معها

الب ا  ،وهي مسؤولة عن الموافقة على خطط العمل وعقد اجتماعات الوزارات الشريكة ،باإلضافة إلى ضمان اإلفراج عن
المساهمات المالية السنوية من الحكومة للخطة االستراتيجية القطرية.
-80

وتحت قيادة منسق األمم المتحدة اإلقليمي ،سيُعزز الب ا

النُهج المتكاملة عبر إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية

المس تدامة ،مما سيُعزز تعاونه مع كيانات األمم المتحدة األخرى لتسريع وتيرة الدعم الجماعي من منظومة األمم المتحدة لخطة
الحكومة لعام .2030
-81

وتُمثل المؤسسة الوطنية لتحويل الهند ( )NITI Aayogالمحاور الرئيسي للحكومة في تعامالتها مع منظومة األمم المتحدة.
وسيواصل الب ا

العمل مع مكتب رصد التنمية وتقييمها وشبكة القطاعات الزراعية والحليفة التابعة للمؤسسة الوطنية لتحويل

الهند فيما يتعلق بالحصيلتين  1و . 4وفي إطار الحصيلة  ،1سيواصل الب ا

العمل مع إدارة األغذية والتوزيع العام (شُعب

التخزين والسياسات) في إطار وزارة شؤون المستهلكين ،واألغذية والتوزيع العام ،والشركة الهندية لألغذية ،ومعهد دلهي
للتكنولوجيا في مجال الشراكات التقنية واالستراتيجية.
-82

وتشمل الشراكات التقنية واالستراتيجية في إطار الحصيلة  2وزارة التعليم ،ووزارة شؤون المرأة ونماء الطفل ،وما يرتبط بهما
من إدارات على مستوى الواليات ،وهيئة سالمة األغذية ومعاييرها في الهند ،ومكتب المعايير الهندية .ويتحقق التنسيق مع
الشركاء اإلنمائيين في مجال التغذية ،بما يشمل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ومنظمة
الصحة العالمية ،من خالل بعثة .Poshan 2.0

-83

ويُركز الشركاء في إطار الحصيلة  3على التمكين االقتصادي للمرأة ،ويشملون بعثات سُبل العيش الريفية في الواليات ،مثل
بعثة  Shaktiفي أوديشا.

-84

وسيُنفذ العمل في إطار الحصيلة  4من خالل شراكات استراتيجية وتقنية مع وزارة البيئة والغابات وتغيُّر المناخ ،والهيئة الوطنية
إلدارة الكوارث ،والمعهد الوطني إلدارة الكوارث ،ووكاالت الزراعة والغابات والبيئة واألرصاد الجوية في الواليات ،بينما
يشمل الشركاء التقنيون واالستراتيجيون غير الحكوميين  ، Sphere Indiaومعهد عموم الهند للتخفيف من الكوارث ،ومؤسسة
 M. S. Swaminathanللبحوث ،ومؤسسة إيشا ( )Ishaللتوعية.

27

-85

وسيشمل الشركاء في مجال البحوث واألدلة والدعوة برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة
البشرية/اإليدز ،والمعهد الوطني للتغذية ،والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ،والمعهد الدولي لبحوث المحاصيل في
المناطق المدارية شبه القاحلة ،والمجلس الهندي للبحوث الزراعية  -المعهد المركزي للمرأة في الزراعة .وسيعمل الب ا
أيضا مع وكاالت تنمية المناطق القبلية في عدة واليات في مجاالت البحث والتعاون التقني لدعم سُبل عيش المجتمعات القبلية،
ومع إدارة تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة في وزارة العدالة االجتماعية والتم كين ،وسائر رابطات األشخاص ذوي اإلعاقة،
لدعم العمل المتعلق بدمج منظور اإلعاقة وتحقيق اإلدماج.

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

-86

يتمتع مكتب الب ا

القطري في الهند بقدرة قوية في مجال التقييمات الشاملة والمراعية للمنظور الجنساني التي ترصد فعالية

البرامج .ويُثري نهج نظرية التغيير تصميم الخطة االستراتيجية القطرية ومنطق تدخالتها ،وسيُساهم في تحقيق قابليتها للتقييم.
26

.Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Department of Agriculture and Farmers' Welfare, International Cooperation

 27تعني " "Ishaباللغة الهندية "رباني".
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وبالنظر إلى أن الخطة االستراتيجية القطرية تُركز على الدعم التقني وتعزيز القدرات ،سيُقاس النجاح بطريقتين .وعندما يُصمم
الب ا

حلوال مبتكرة ويُجربها للحكومة ،سيتم إجراء التقييمات من خالل تحديد قيم خط األساس ثم قياس التغيير في نهاية

المشروع .وفي الحاالت التي يقوم فيها الب ا

بتصميم تطبيقات أو نُظم للتعلم عبر شبكة اإلنترنت ،سيُستخدم الرصد لقياس

استخدام المعرفة أو التعلم والتغييرات فيهما .وسيتم إجراء تقييم ال مركزي واحد على األقل ،ربما لدعم الحصيلة  3للخطة
االستراتيجية القطرية المتعلقة بتعزيز سُبل عيش مجموعات المساعدة الذاتية للمرأة  .وسيتم إجراء تقييمات مواضيعية مشتركة
بالشراكة مع مكتب رصد التنمية وتقييمها.
-87

وسيتم إجراء استعراض في منتصف المدة للخطة االستراتيجية القطرية لقياس التقدم المحرز وتقييم مدى رضا شركاء الب ا
 الشركاء الحكوميون في المقام األول  -عن تنفيذ الخطة؛ وباإلضافة إلى ذلك ،سيساعد التقييم على تحديد اتجاه الخطةاالستراتيجية القطرية المقبلة في السنوات األخيرة من عقد العمل.

-88

وتُمثل البحوث مجاال آخر من مجاالت قوة الب ا في الهند ،ال سيما في التقييمات الشاملة المتكاملة جنسانيا  .وكأساس للدعوة،
سيقوم الب ا بجمع البيانات وتحليلها من خالل استقصاءات مصغرة ،مثل دراسة عام  2021التي ُأجريت في راجستان
وساعدت الحكومة على فهم محنة المجموعات القبلية في األنحاء الجوبية من الوالية ،ودعمت الدعوة بشأن الحصول على
األغذية واستخدامها داخل األسرة وتحديات الحصول على االستحقاقات الحكومية المخصصة لألسر ،والهجرة الناشئة عن
تأثيرات تغيُّر المناخ على سُبل العيش التقليدية .وسيعتمد الب ا

في معظم الحصائل على التقارير والنُظم الحكومية لرصد

التقدم المحرز.
2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
-89

يستخدم الب ا

نهج "التكلفة المنخفضة ذات األثر الكبير" في تعزيز القدرات القطرية في الهند ،ويمكن باستخدام هذا النهج

إثبات النجاح من خالل مشروعات تجريبية وتقييم هذه المشروعات  ،وتستخدم الحكومة بدورها مواردها لتوسيع نطاق
المشروعات الناجحة .وترتبط الحصائل األربع للخطة االستراتيجية القطرية بأولويات الحكومة بشأن غايات هدفي التنمية
المستدامة  2و ،5وتُنفذ باالشتراك مع الحكومة كشريك من أجل تعزيز برامجها؛ وبالتالي يتم بناء المواءمة االستراتيجية .وتُمثل
الحكومة أيضا الجهة المانحة الرئيسية للب ا

ويليها القطاع الخاص .ونتيجة لذلك ،ال يتم الشروع في أي أنشطة بدون ضمان

التمويل مقدما.
-90

وبالنظر إلى المعايير الجنسانية السائدة في الهند ،من الممكن أالّ تصل فوائد البرامج الحكومية إلى النساء والبنات على قدم
المساواة ،ولذلك ،سيواصل الب ا

إبالغ الحكومة والعمل معها في مسائل المساواة بين الجنسين من خالل بحوثه وجهوده في

مجال الدعوة وشراكاته مع منتديات المساواة بين الجنسين بينما سيُركز في الوقت نفسه على البرمجة المفضية إلى تحول في
المنظور الجنساني من خالل الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية ا لمتعلقة بدعم التمكين االقتصادي للمرأة من أجل تعزيز
أثر عمل الب ا

على الحواجز الهيكلية أمام المساواة بين الجنسين.

ال خاط التشغيلية
-91

 .وفي حال حدوث ذلك ،مثلما حدث أثناء تفشي جائحة كوفيد ،19-سيجري

يمكن أن تتأخر موافقة الحكومة على أنشطة الب ا
تعديل األُطر الزمنية .ويساعد انتداب موظفين في المكاتب الحكومية على التخفيف من أثر التأخيرات التشغيلية.

ال خاط االئت ا ية
-92

فيما يتعلق بجائحة كوفيد ،19-توجد إجراءات عمل موحدة ونُظم للعم ل بنجاح عن بُعد .وعالوة على ذلك ،تتاح معدات طبية
للموظفين .ويُشكل تلوث الهواء في نيو دلهي واألعاصير في أوديشا مخاطر موسمية تهدد صحة الموظفين ورفاههم ،ويتم
التعامل معها باستخدام أجهزة تن قية الهواء وخطة محدثة الستمرارية العمل.
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3-5

الض ا ات االجت اعية والبيئية

-93

بالنظر إلى طبيعة عمل الب ا

في مجال تعزيز القدرات القطرية من خالل تعزيز البرامج والنُظم الحكومية ،فإن له آثارا

سلبية محتملة قليلة للغاية ،إن وجدت أصال ،على البيئة أو عامة السكان.

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ

-6
1-6
-94

يزا ية الحافظة القط ة
تستند الميزانية الخاصة بكل حصيلة من حصائل الخطة االستراتيجية القطرية لالتجاهات التاريخية في تعبئة المساهمات الموجهة
من الجهات المانحة في القطاع الخاص وحكومات الواليات والصناديق اإلنمائية األخرى ،وفي تحقيق النتائج في الوقت المناسب.
واجتذبت األعمال التي سيجري تنفيذها في إطار الحصيلة  1والخطة االستر اتيجية القطرية على مر التاريخ معظم األموال من
القطاع الخاص؛ كما أن لهذا العمل أعلى معدل إنفاق في إطار الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  ،2023-2019حيث ال تُمثل
التكاليف الثابتة سوى نسبة ضئيلة .ومن المرجح أيضا أن تجتذب الحصيلتان  2و 3أمواال من القطاع الخاص ،وكذلك من
حكومات الواليات كما لوحظ مؤخرا.
الجدول  :1يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ

حصيلة الخطة
االست اتيجية القط ة

ك )

النشاط

2023

2024

2025

2026

2027

1

1

1 194 159

1 270 262

1 443 075

1 640 539

1 678 914

7 226 949

2

2

1 003 686

1 057 132

969 057

1 066 359

1 082 246

5 178 479

2

3

565 279

590 373

644 627

720 417

718 686

3 239 382

3

4

857 114

923 498

997 472

1 126 500

1 159 798

5 064 382

4

5

1 124 494

1 232 759

1 354 926

1 554 586

1 630 757

6 897 522

4 744 733

5 074 024

5 409 156

6 108 400

6 270 401

27 606 713

ال ج وع

ال ج وع

2-6

آفاق واست اتيجية تدبي ال وارد

-95

يكشف تحليل اتجاهات التمويل المستمدة من الخطة االستراتيجية القطرية السابقة عن ثالثة اتجاهات رئيسية .واالتجاه األول هو
زيادة المساهمات من القطاع الخاص من حيث المبلغ والحصة من إجمالي األموال التي يتم جمعها (يتضح ذلك بصفة خاصة
في األعمال المنفذة في إطار الحصيلتين  1و .) 2ويرجع هذا االتجاه إلى أن سياسة المسؤولية االجتماعية للشركات في الهند
تتطلب من أنشطة األعمال المستوفية للشروط المؤهلة تخصيص  2في المائة من أرباحها الصافية للقضايا االجتماعية .ويعمل
الب ا

مع الصندوق االستئماني للب ا

وباإلضافة إلى ذلك ،سيعمل الب ا

من أجل الهند لزيادة سُبل الوصول إلى أمو ال المسؤولية االجتماعية للشركات.

مع عدة جهات مانحة عالمية لها مصالح تجارية في الهند وكذلك مع وكاالت متعددة

األطراف لديها استثمارات في البلد.
-96

واالتجاه الرئيسي الثاني هو أن الب ا

بدأ يتلقى مؤخرا مساهمات مباشرة من ميزانيات حكومات الواليات ألعمال الدعم

التقني المتعددة السنوات من خالل اتفاقات الشراكة على مستوى الواليات .وبالنظر إلى أن الواليات مسؤولة عن تحقيق غايات
أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها ،فهي مستعدة الستثمار مواردها في الدعم التقني للب ا  .وسيواصل الب ا

السعي في

سبيل تكوين شراكات على مستوى الواليات والتماس التمويل طوال عمر الخطة االستراتيجية القطرية.
-97

ويتعلق االتجاه الثالث بتبرعات األفراد .ومن خالل الشراكة مع صندوق الب ا

االستئماني من أجل الهند ،يستكشف الب ا

فرص جمع األموال من خالل تبرعات األفراد بعد أن أظهر الهنود اهتمامهم واستعدادهم للتبرع للقضايا المحلية.
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة للهند ( نا /كا ون الثا

 -2023د س ب /كا ون ا ول )2027

هدف التن ية ال ستدا ة  :17عقد الش اكات لتحقيق ا هداف
ا ة التن ية ال ستدا ة  :9-17بناء القدرات
الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة :وصول ُظم حكو ة الهند للح ا ة االجت اعية القائ ة على ا
إلى ال ستفيد ن ال ستهدفين ب ز د ن الف الية والكفاءة بحلول عام 2030

ة

فئات الحصائل :تعزيز البرامج والنظم الوطنية
مراعية للتغذية
مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات
 ) 1تواصل الحكومة إعطاء األولوية لتحسين حالة األمن الغذائي والتغذية للسكان الضعفاء؛  ) 2وجود أموال كافية لتنفيذ األنشطة المخطط لها؛  )3تواصل حكومة الهند تخصيص موارد لتعزيز الكفاءة من خالل
اإلصالحات التكنولوجية في إطار قانون األمن الغذائي الوطني؛  )4تواصل الحكومة إعطاء األولوية لتعزيز قدرات التقييم على المستوى الوطني ومستوى الواليات.
ؤش ات الحصائل
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه البرنامج
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدا مة األخرى المعززة بدعم من التعاون فيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي الذي ييسره البرنامج
عدد األشخاص المشمولين (المستفيدين غير المباشرين من برامج الب ا ) بالنُظم أو البرامج الوطنية للحماية االجتماعية التي يدعمها الب ا

تقنيا

الموارد التي تم حشدها (القيمة بالدوالر األمريكي) للنظم الوطنية التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى يدعم تعزيز قدرات من الب ا
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ا شطة والنوات

 :1ت ز ز القدرات وتوفي الدعم التقن والحلول ال بتك ة للحكو ة وأصحاب ال صلحة اآلخ ن ال نيين بدعم ُظم الح ا ة االجت اعية القائ ة على ا
االجت اعية)

ة :10-1( .دعم قطاع الح ا ة

 : 2-1زيادة كفاءة نُظم الحماية االجتماعية الحكومية القائمة على األغذية نتيجة للدعم التقني والتعلم واالبتكار لتحسين توفير االستحقاقات للمستفيدين الضعفاء( .فئة النواتج جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني.
الناتج المعياري  : 2-4تعزيز مكونات النظم الوطنية لالستعداد لحاالت الطوارئ الوطنية واالستجابة لها ،والحماية االجتماعية والنظم الغذائية)
 :3-1تعزيز القدرات الوطنية للموظفين الحكوميين وأصحاب المصلحة والنُظم في مجال تقييم برامج الحماية االجتماعية ورصد أهداف التنمية المستدامة( .ف ئة النواتج جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني.
الناتج المعياري  :1-4زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة الوطنية لتعزيز السياسات واالستراتيجيات والعمليات والبرامج ،والمساهمة في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى)
 : 1-1تحسن القدرات والمعرفة ألصحاب المصلحة على المستوى الوطني وعلى مستوى الواليات ،مما سيتيح تحسين فعالية وجودة نُظم الحماية االجتماعية الحكومية القائمة على األغذية( .فئة النواتج جيم :توفير
تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  :1-4زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة الوطنية لتعزيز السياسات واالستراتيجيات والعمليات والبرامج ،والمساهمة في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية
المستدامة األخرى)
ة ال تنوعة وال غ ة وال قواة بين ال ستفيد ن
الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :ز ادة استهالك ا
ة بحلول عام 2030
ن ُظم حكو ة الهند للح ا ة االجت اعية القائ ة على ا

فئات الحصائل :تعزيز البرامج والنظم الوطنية
مراعية للتغذية
مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات
 ) 1تستمر استراتيجيات الحكومة في توفير مجال للتحسينات التغذوية في الخطط الحكومية  -من خالل التقوية والتنويع؛  )2وجود أدلة قوية للقيام بأنشطة الدعوة مع الحكومة؛  ) 3تخصص الحكومة موارد كافية
للتحسينات التغذوية
ؤش ات الحصائل
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه البرنامج
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدا مة األخرى المعززة بدعم من التعاون فيما بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي الذي ييسره البرنامج
عدد السياسات واالستراتيجيات وال برامج الوطنية ومكونات النظم األخرى المتعلقة بالصحة/التغذية المدرسية بما في ذلك تعزيز/تطوير برامج التغذية المدرسية مع الدعم الذي يقدمه الب ا
القدرات و/أو أنشطة الدعوة
الموارد التي تم حشدها (القيمة بالدوالر األمريكي) للنظم الوطنية التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى يدعم تعزيز قدرات من الب ا

لتعزيز
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ا شطة والنوات
 : 2ت ز ز القدرات وتقد م رسائل وجهة إلى الحكو ة وأصحاب ال صلحة اآلخ ن ال ا لين ف ب ا
تقو ة الحبوب واإل تاج ال حل لأل ة التك يلية :3-1( .ب ا الوقا ة ن سوء التغ ة)

الح ا ة االجت اعية القائ ة على ا

جال

ة وال ستفيد ن نها بشأن التغيي االجت اع والسلوك ف

 :1-2زيادة المعرفة والقدرات لدى أصحاب المصلحة على المستوى الوطني وعلى مستوى الواليات وتحسن المحتوى التغذوي وزيادة استهالك األغذية المستخ دمة في برامج الحماية االجتماعية الحكومية القائمة
على األغذية( .فئة النواتج جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  :1-4زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة الوطنية لتعزيز السياسات واالستراتيجيات والعمليات والبرامج ،والمساهمة في
القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى)

 : 1-2زيادة المعرفة والقدرات لدى أصحاب المصلحة على المستوى الوطني وعلى مستوى الواليات وتحسن المحتوى التغذوي وزيادة استهالك األغذية المستخدمة في برامج الحماية
االجتماعية الحكومية القائمة على األغذية( .فئة النواتج هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري  :1-4زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة الوطنية لتعزيز السياسات واالستراتيجيات
والعمليات والبرامج ،والمساهمة في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى)
 : 3ت ز ز القدرات وتقد م رسائل إلى الحكو ة وأصحاب ال صلحة اآلخ ن للتوعية بالتغيي االجت اع والسلوك
( :5-1الب ا ال درسية)

ن أجل ت ز ز ز ادة تواف ا

ة ال غ ة ال تنوعة واستخدا ها ف الب ا

ال درسية.

 : 1-3زيادة المعرفة والقدرات لدى أصحاب المصلحة على مستوى الواليات لتحسين إنتاج األغذية المغذية واستهالكها في البرامج المدرسية( .فئة النواتج جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري
 :1-4زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة الوطنية لتعزيز السياسات واالستراتيجيات والعمليات والبرامج ،والمساهمة في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى)
 : 1-3زيادة المعرفة والقدرات لدى أصحاب المصلحة على مستوى الواليات لتحسين إنتاج األغذية المغذية واستهالكها في البرامج المدرسية( .فئة النواتج هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج
المعياري  :1-4زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة الوطنية لتعزيز السياسات واالستراتيجيات والعمليات والبرامج ،والمساهمة في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى)
الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة :ازد اد الح اك االجت اع وال ال للنساء ال سجالت ف
ال ساعدة ال اتية الت أ شأتها حكو ة الهند ف الوال ات ال ستهدفة بحلول عام 2030

ج وعات

فئات الحصائل :تعزيز البرامج والنظم الوطنية
مراعية للتغذية
مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات
 ) 1تواصل استراتيجيات الحكومة إتاحة المجال لتقوية مجموعات المساعدة الذاتية للمرأة؛  ) 2وجود أموال كافية لتنفيذ األنشطة المخطط لها
ؤش ات الحصائل
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه البرنامج
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عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدا مة األخرى المعززة بدعم من التعاون فيما بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي الذي ييسره البرنامج
الموارد التي تم حشدها (القيمة ب الدوالر األمريكي) للنظم الوطنية التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى يدعم تعزيز قدرات من الب ا
ا شطة والنوات
 :4ت ز ز القدرات وتوفي ال ساعدة التقنية والحلول ال بتك ة ل ج وعات ال ساعدة ال اتية لل أة :7-1( .اكتساب ال هارات وسبل ال يش ا س ة والف د ة)
 :1-4تمكين مجموعات المساعدة الذاتية للمرأة وتعزيز قدرتها على زيادة دخلها على مستوى الواليات( .فئة النواتج جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  1-4زيادة قدرة ومعرفة الجهات
الفاعلة الوطنية لتعزيز السياسات واالستراتيجيات والعمليات والبرامج ،والمساهمة في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى)
الحصيلة  4للخطة االست اتيجية القط ة :ت ز ز الحكو ة و ج وعات ال جت ع ال د وال جت ات ال حلية
ف الهند قدرتها التكيُّفية ف جال سُبل ال يش والنُظم الغ ائية القادرة على الص ود ف وجه تغيُّ ال ناخ.

فئات الحصائل :تعزيز البرامج والنظم الوطنية
مراعية للتغذية
مجاالت التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات
 ) 1تقدم الحكومة الهندية دعما قويا لتناول مسائل األمن الغذائي والتغذية في آليات االستجابة للكوارث والمناخ؛  ) 2وجود تنسيق جيد بين الوزارات؛  ) 3وجود أموال كافية لتنفيذ األنشطة المخطط لها
ؤش ات الحصائل
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه البرنامج
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدا مة األخرى المعززة بدعم من التعاون فيما بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي الذي ييسره البرنامج
الموارد التي تم حشدها (القيمة ب الدوالر األمريكي) للنظم الوطنية التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى يدعم تعزيز قدرات من الب ا
ا شطة والنوات
 :5تقد م ال ساعدة التقنية ف
الصد ات ال ناخية)

جال اإلدارة ال تكا لة لل خاط وبناء القدرة على الص ود ف وجه تغيُّ ال ناخ للحكو ات الوطنية وحكو ات الوال ات وال جت ات ال حلية :9-1( .إج اءات الح ا ة ضد
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 :2-5تعزيز اآلليات الوطنية لالستجابة لتغيُّر المناخ من أجل تحسين قدرة المجتمع المحلي على الصمود في وجه الصدمات الطبيعية والظواهر المناخية األخرى( .فئة النواتج جيم :توفير تنمية القدرات والدعم
التقني .الناتج المعياري  2-4 :2-4تعزيز مكونات النظم الوطنية لالستعداد لحاالت الطوارئ الوطنية واالستجابة لها ،والحماية االجتماعية والنظم الغذائية)
 :1-5امتالك أصحاب المصلحة على المستوى الوطني وعلى مستوى الواليات قدرة معززة على معالجة مسائل األمن الغذائي والتغذية في آليات االستجابة للكوارث والمناخ( .فئة النواتج جيم :توفير تنمية
القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  :1-4زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة الوطنية لتعزيز السياسات واالستراتيجيات والعمليات والبرامج ،والمساهمة في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية
المستدامة األخرى)
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هدف التن ية ال ستدا ة  :17عقد الش اكات لتحقيق ا هداف
ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :1-الح ا ة
ال ؤش ات الشا لة
 :5-1يحقق الب ا

أو يتجاوز معايير قابلية الوصول المنصوص عليها في إطار المساءلة في استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة (االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات

ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :2-ال ساءلة
ال ؤش ات الشا لة
 :2-2نسبة المكاتب والوحدات القطرية للب ا
يجري كل أربع سنوات)

التي تلبي أو تتجاوز معايير استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة فيما يتعلق باستشارة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة (االستعراض الشامل للسياسات الذي

ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :4-االستدا ة البيئية
ال ؤش ات الشا لة
 :1-4نسبة االتفاقات على المستوى الميداني/مذكرات التفاهم/عقود البناء ألنشطة الخطط االستراتيجية القطرية التي تم فحصها لمعرفة المخاطر البيئية واالجتماعية
 :2-4نسبة مكاتب الب ا

التي تنفذ نظم اإلدارة البيئية
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ال لحق الثا
التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة (دوالر أ

جال الت كيز

ك )

ا ة التن ية
ال ستدا ة 9-17
الحصيلة
االست اتيجية 4
للب ا

ا ة التن ية
ال ستدا ة 9-17
الحصيلة
االست اتيجية 4
للب ا

ا ة التن ية
ال ستدا ة 9-17
الحصيلة
االست اتيجية 4
للب ا

ا ة التن ية
ال ستدا ة 9-17
الحصيلة
االست اتيجية 4
للب ا

الحصيلة  1للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  2للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  3للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  4للخطة
االست اتيجية القط ة

ا سباب الج ر ة

ا سباب الج ر ة

ا سباب الج ر ة

بناء القدرة على
الص ود

ال ج وع

التحويالت

4 667 577

5 137 487

3 261 322

4 621 955

17 688 341

التنفيذ

1 029 862

1 500 649

731 703

886 328

4 148 542

تكاليف الدعم المباشرة
المعدلة

1 088 428

1 265 959

762 263

1 038 263

4 084 913

ال ج وع الف ع

6 785 867

7 904 095

4 755 288

6 476 546

25 921 797

تكاليف الدعم غير
المباشرة ( 6.5في

441 081

513 766

309 094

420 976

1 684 917

المائة)
ال ج وع

7 226 949

8 417 861

5 064 382

6 897 522

27 606 713
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