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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية  -الخطط االستراتيجية القطرية
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

ش وع الخطة االست اتيجية القط ة لس ي ال كا ()2027-2023

المدة

 1يناير/كانون الثاني  31 – 2023ديسمبر/كانون األول 2027

مجموع التكاليف التي يتحملها الب ا

 45 846 854دوالرا أمريكيا

رمز 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
سري النكا بلد من البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا تركز خطتها اإلنمائية على تحقيق نمو اقتصادي مستدام .وعلى الرغم من
مؤشرات التنمية البشرية المثيرة لإلعجاب ،فإن هناك حاجة إلى زيادة التركيز على معالجة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ،وزيادة
مشاركة المرأة في القوى العاملة والحد من عدم المساواة.
وواجهت سري النكا ،منذ عام  ،2020عدة موجات من جائحة كوفيد 19-التي كانت لها تأثير متعدد األبعاد على الصحة العامة واالقتصاد
وحقوق اإلنسان والحقوق االجتماعية .وعالوة على ذلك ،أدت السياسات التي تم اعتمادها لمعالجة أزمة الديون المالية إلى فرض قيود
على االستيراد ،وانخفاض قيمة العملة ،والتضخم في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات األساسية األخرى.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد J. Aylieff

السيد A. R. Siddiqui

المدير اإلقليمي

المدير القطري

آسيا والمحيط الهادئ

بريد إلكترونيabdurrahim.siddiqui@wfp.org :

بريد إلكترونيjohn.aylieff @wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وترمي الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2027-2023إلى تحسين األمن الغذائي والتغذية من خالل تطوير القدرات داخل البلد والحد
من الضعف من خالل نهج متكامل يراعي القدرة على الصمود والتغذية ويقوم بتوزيع البرامج على مستويات مختلفة وتسلسلها .وتجسد
الخطة محور الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم من خالل تمكين الحكومة من إنشاء أنظمة أقوى تحد من تأثير الصدمات مع
تعزيز المساواة بين الجنسين ،وزيادة قدرة السكان على التعافي وضمان السالم الدائم .وتسعى الخطة االستراتيجية القطرية إلى تلبية
االحتياجات الفورية والمتوسطة ووصوال إلى االحتياجات طويلة األمد من خالل نهج قائم على النظم في مجال تعزيز القدرات .وسيحقق
برنامج األغذية العالمي (الب ا ) ،من خالل االستفادة من مزاياه النسبية في سري النكا ،أربع حصائل:


الحصيلة  :1تلبية المجتمعات المحلية المتأثرة باألزمات في سري النكا الحتياجاتها الغذائية والتغذوية واحتياجاتها األساسية
األخرى أثناء األزمات وبعدها.



الحصيلة  :2بحلول عام  ،2027تكون المجموعات المستهدفة في سري النكا قد حسنت التغذية من خالل تعزيز البرامج
المراعية للتغذية والخاصة بالتغذية التي تركز ،على وجه الخصوص ،على أول  8 000يوم من الحياة.



الحصيلة  :3بحلول عام  ،2027تكون المجتمعات المحلية في سري النكا قد عززت قدرتها على الصمود وقللت من التعرض
للمخاطر الطبيعية وتغير المناخ والمخاطر األخرى مع تحسين استدامة سبل العيش.



الحصيلة  :4بحلول عام  ،2027تكون المؤسسات الوطنية ودون الوطنية وأصحاب المصلحة في سري النكا قد عززوا القدرة
على تمكين النظم الغذائية المتكيفة والقادرة على الصمود من أجل تحسين األمن الغذائي والتغذية.

وتتماشى الخطة االستراتيجية القطرية التي ُوضعت بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين ،بشكل استراتيجي مع إطار
السياسة الوطنية ،وإطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة  2027-2023لسري النكا ،والخطة االستراتيجية
للب ا

للفترة  .2025-2022وتسترشد بالتحليالت السياقية والجنسانية وتحليل الفجوات ،وال سيما التحليل القطري المشترك لألمم

المتحدة لعام .2021

ش وع الق ار



يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لسري النكا ( (WFP/EB.2/2022/X-X/X) )2027-2023بتكلفة كلية يتحملها
الب ا



قدرها  45 846 854دوالرا أمريكيا.

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

سري النكا بلد صغير مفتوح االقتصاد يبلغ عدد سكانه  22.1مليون نسمة في جنوب آسيا .وهو بلد من البلدان متوسطة الدخل
من الشريحة الدنيا حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي  3 720دوالرا أمريكيا في عام  ،2020وشهدت سري
1

النكا فترة من النمو االقتصادي القوي والحد من الفقر بعد توقف النزاع المسلح الذي دام  30عاما في عام  .2009وحققت البالد
الوضع المتمثل في بلد متوسط الدخل من الشريحة العليا في عام  ،2019قبل أن تنخفض بشكل طفيف عن العتبة في عام 2020
إلى وضعها الحالي.

2

-2

ويتألف اقتصاد سري النكا من قطاع زراعي صغير ذو قاعدة عريضة يخدم االستهالك المحلي إلى حد كبير ،وقطاع صناعي
يهيمن عليه إنتاج المنسوجات ،والمالبس ،والمواد الكيميائية ،واألغذية ،والمشروبات .وكان قطاع الخدمات يهيمن عليه عادة
خدمات النقل والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة ،ولكن هناك أيضا تجارة متنامية في الخدمات المالية واالتصاالت وغيرها من
األنشطة ذات القيمة المضافة األعلى.

-3

3

إن سري النكا شديدة التأثر بتأثيرات تغير المناخ ،وال سيما ارتفاع مستوى سطح البحر ،وارتفاع درجات الحرارة ،وتغير أنماط
هطول األمطار ،وتكاثف الظواهر القصوى مثل الفيضانات والعواصف والجفاف 4.وتتضافر هذه العوامل لعرقلة التقدم
االجتماعي واالقتصادي الوطني ،وتقويض آليات التأقلم للمجتمعات الضعيفة بالفعل ،وإرهاق القدرة المؤسسية.

-4

ومنذ عام  ،2020واجهت سري النكا عدة موجات من جائحة مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد ،)19-التي كان لها تأثير
متعدد األبعاد على الصحة العامة واالقتصاد وحقوق اإلنسان والحقوق االجتماعية .وقد أثرت عمليات اإلغالق المطولة
واضطرابات السفر على قطاعات مهمة مثل السياحة وصناعة المالبس والخدمات والنقل وخفضت عائدات الصادرات
والتحويالت المالية .وأدت السياسات التي ُوضعت لمعالجة أزمة الديون المالية إلى فرض قيود على الواردات وانخفاض قيمة
العملة وتضخم أسعار األغذية والطاقة.

5
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و من المتوقع أن يؤثر التغيير الديمغرافي على أنظمة الصحة والرعاية االجتماعية في سري النكا على األمد المتوسط .وتتوقع
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة أنه بحلول عام  2030سيكون واحد من كل خمسة أشخاص في سري النكا
يبلغ من العمر  60عاما أو أكثر .وأدت الجائحة واألزمة االقتصادية المستمرة إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين وتفاقم اختالل
توازن القوى ،والتي من المرجح أن تزداد مع استمرار االقتصاد في االنكماش .وتبلغ نسبة النساء الناشطات اقتصاديا  32في
المائة فقط ،مقارنة بـ  72في المائة من الرجال 6.وتنبع أوجه عدم المساواة هذه من عبء الرعاية غير المتكافئ الملقى على
عاتق النساء ،والذي يزيد بأربع مرات عن عبء الرعاية الملقى على الرجال 7.وتؤثر اآلثار االقتصادية واالجتماعية والصحية
ألوجه الضعف والمخاطر المركبة بشكل غير متناسب على المرأة الريفية مما يعيق تمكينها االقتصادي وأمنها الغذائي والتغذوي
وإعمال حقوق اإلنسان الخاصة بها.

 )1البنك الدولي .2022 .نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي ،طريقة األطلس (باألسعار الجارية للدوالر األمريكي) .Sri Lanka -
 2األمم المتحدة .2021 .تحليل األمم المتحدة القطري المشترك لسري النكا( .غير متاح حاليا على اإلنترنت).
 3المرجع نفسه.
 4المرجع نفسه.
 5البنك الدولي.The World Bank In Sri Lanka .2022 .
.2020 Labour Statistics Sri Lanka .2022 .Department of Labour, Ministry of Labour 6
Sri Lanka Time Use .2020 .Department of Census and Statistics, Ministry of Finance, Economy and Policy Development 7
.Survey: Final Report – 2017
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التقدم حو خطة التن ية ال ستدا ة ل ام 2030

-6

اشتركت الحكومات المتعاقبة في خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030وتحتل أهداف التنمية المستدامة مكانة بارزة في
استراتيجيات التنمية الوطنية لسري النكا .وفي عام  ،2017أُنشئ مجلس التنمية المستدامة لتنسيق وتسهيل ورصد وتقييم وتقديم
التقارير بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في سري النكا .وقدمت أول استعراض وطني طوعي لتقدمها نحو أهداف التنمية
المستدامة في عام  82018والثاني في يوليو/تموز .2022

9

-7

ووفقا لتقرير التنمية المستدامة لعام  ،2021تحتل سري النكا المرتبة  87من بين  165بلدا على مستوى مؤشر أهداف التنمية
المستدامة ،برصيد  .68.1وتشير الدراسة إلى التقدم المستمر ،ولكن غير المتكافئ نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وتشهد
10

مجاالت التغذية (الهدف  ،)2ومشاركة القوى العاملة النسائية (الهدف  )5والمساواة (الهدف  )10أبطأ تقدم.
 3-1التقدم حو تحقيق هدف أهداف التن ية ال ستدا ة  2و17

التقدم ف تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 2
-8

الحصول على الغذاء :على مدى العقد الماضي ،تحسن توافر الغذاء الوطني بفضل زيادة اإلنتاج المحلي .ومع ذلك ،فقد تأثر
األمن الغذائي بسبب األزمة االقتصادية السائدة وزادت من سوئه جائحة كوفيد .19-وأشارت دراسة استقصائية أجراها البنك
الدولي بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون األول  2020إلى أن  44في المائة من األسر المعيشية كانت قلقة من نفاد األغذية.
وكان لحظر استخدام األسمدة الكيميائية التي قُدمت للترويج للزراعة العضوية ثم عكسه الحقا ،تأثير سلبي على إنتاج األغذية.

11
12

-9

القضاء على سوء التغذية :يبلغ معدل التقزم بين األطفال دون سن الخامسة  17.3في المائة بشكل عام ،ولكنه يصل إلى  30في
المائة بين األطفال في القطاع العقاري 13.كما أن معدل انتشار الهزال مرتفع بنسبة  15.1في المائة 14.وظلت هذه المؤشرات
دون تغيير على نطاق واسع بين عامي  2006و 15.2016وتصل معدالت التقزم إلى الذروة مرة أخرى عند سن  10سنوات
تقريبا ،مما يشير إلى الحرمان الغذائي المزمن الذي يبدأ في سن الخامسة 16،وهو ما يؤثر سلبا على نمو المراهقين وتطورهم،
وحصائل الصحة ،والتغذية ،والتعليم.

-10

إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخولهم :يتم إنتاج  80في المائة من احتياجات الغذاء في سري النكا محليا ويتم استيراد
أقل من  20في المائة .وتشكل الزراعة ال ُمشغل الرئيسي لما نسبته  82في المائة من السريالنكيين المقيمين في المناطق غير
الحضرية وتمثل  39في المائة من جميع العمالة غير الرسمية في عام  17.2019وتمثل النساء  75في المائة من العمالة الزراعية
و 70في المائة من العمالة العقارية ،ومع ذلك فإن 16في المائة فقط من العاملين في القطاع العقاري يملكون األرض التي

Voluntary National Review on the Status .2018 .Ministry of Sustainable Development, Wildlife and Regional Development 8
.of Implementing the Sustainable Development Goals
Inclusive Transformation Towards a Sustainably Developed Nation for .2022 .Sustainable Development Council Sri Lanka 9
.All: National Review on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development in Sri Lanka
Sustainable Development Report 2021: The Decade of Action for the Sustainable Development .2021 .Sachs, J. and others 10
.Goals
 11البنك الدولي.Results from a COVID-19 Rapid Phone Survey in Sri Lanka .2021 .
 12تم تقديمه في  26أبريل/نيسان 2021وعكس االتجاه في  30نوفمبر/تشرين الثاني .2021
 13األشخاص الذين يعملون ويعيشون في المزارع وحولها في سري النكا.
 Department of Census and Statistics and Ministry of Health 14وSri Lanka .2017 .Nutrition and Indigenous Medicine
.Demographic and Health Survey – 2016
 15األمم المتحدة .2021 .تحليل األمم المتحدة القطر ي المشترك لسري النكا( .غير متاح حاليا على اإلنترنت).
National Nutrition and Micronutrient Survey among School .2019 .Medical Research Institute, Ministry of Health 16
.Adolescents Aged 10-18 Years in Sri Lanka 2017
..Sri Lanka Labour Force Survey: Annual Report – 2019 .2020 .Department of Census and Statistics, Ministry of Finance 17
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يعملون عليها 18.ويتفاقم هذا الوضع بسبب العبء غير المتناسب لعمل الرعاية غير المأجور الذي تتحمله المرأة ويتقاطع مع
تهميش مجموعات مثل ربات األسر المعيشية والنساء الريفيات.
-11

19

النظم الغذائية المستدامة :زيادة لتوافر األغذية المغذية ،تشجع الحكومة المزارعين على زيادة إنتاجيتهم .وأبرزت دراسة سد
الفجوة التغذوية لعام  2018أن  20في المائة من األسر المعيشية لم تكن قادرة على توفير الحد األدنى من النظام الغذائي المغذي،
مع اإلبالغ عن نسب أعلى في القطاع العقاري 20.وأجرى البنك الدولي تحليال يحسب فيه تكلفة نظام غذائي يفي بالمبادئ
التوجيهية الغذائية الوطنية ووجد أن هذه التكلفة لن تكون في متناول ما بين  40و 64في المائة من األسر المعيشية.

21

التقدم ف تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 17
-12

تعزيز القدرات :بدأت الحكومة في إصالح نظام الحماية االجتماعية ،واالنتقال إلى نظام حديث وقابل للتكيف وموحد مع قدر
أقل من التجزئة وتنسيق أفضل بين الوزارات.

-13

اتساق السياسات :يُنظر إلى السياسة الزراعية الجديدة المقترحة على أنها طريقة لتحقيق االتساق في السياسات الالزمة لتغيير
نظام الغذاء الوطني 22.ومع ذلك ،ال تزال السياسات المتعلقة باألمن الغذائي مجزأة .وتوجد تحديات مماثلة فيما يتعلق بالتكيف
مع تغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث والحماية االجتماعية.

-14

تنويع مصادر تدبير الموارد :جاءت خدمة الديون على حساب االستثمار في البرامج االجتماعية ،بينما أخذت المساعدة اإلنمائية
الرسمية في االنخفاض .وركزت الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الغالب على مشروعات تطوير البنية التحتية .ومع
ذلك ،يمكن استخدامها لتمويل البرامج االجتماعية واالقتصادية.

23

-15

تعزيز الشراكات العالمية :أتاحت قمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام  2021فرصة لتجديد الشراكات بشأن األمن الغذائي
والقدرة على التكيف مع تغير المناخ .وأكدت الحكومة مجددا التزامها بمعالجة انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية في قمة التغذية
من أجل النمو لعام  24،2021وتعهدت في عام  2022بالتزامها بتحالف الوجبات المدرسية العالمي الذي أنشئ في قمة النظم
الغذائية .وقدمت سري النكا مساهمات محدثة محددة وطنيا بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ في عام  ،2021وتسعى إلى
تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام .2060

25

 4-1الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع
-16

وفقا للبنك الدولي ،قد يكون أكثر من  500 000شخص في سري النكا قد وجدوا أنفسهم تحت خط الفقر منذ بداية الجائحة ،مما
تسبب في فقدان الوظائف وساعات العمل على نطاق واسع ،وأثر بشكل رئيسي على عمال القطاع غير الرسمي والشركات
البالغة الصغر ،والصغيرة والمتوسطة.

26

ونظرا ألن النساء يشكلن نسبة كبيرة من القوة العاملة في قطاعات المالبس

والمنسوجات غير الرسمية ،فقد تأثرن بشكل غير متناسب بفقدان الوظائف والدخل .وتركزت خسائر الوظائف في القطاعات
27

 18منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة..Country Gender Assessment of Agriculture and the Rural Sector in Sri Lanka .2018 .
 19األمم المتحدة .2021 .تحليل األمم المتحدة القطري المشترك لسري النكا( .غير متاح حاليا على اإلنترنت).
 20الب ا ..Fill the Nutrient Gap: Sri Lanka – Summary Report .2019 .
 21المرجع نفسه.
..Vision of Sri Lanka for Sustainable Food Systems .2021 .Ministry of Agriculture 22
 23األمم المتحدة .2021 .تحليل األمم المتحدة القطري المشترك لسري النكا( .غير متاح حاليا على اإلنترنت).
 24قمة طوكيو للتغذية من أجل النمو .Tokyo Compact on Global Nutrition for Growth – Annex: Commitments .2021 .التزمت الحكومة بالحد
من انعدام األمن الغذائي لألسر المعيشية بنسبة  50في المائة بالمقارنة مع خط األساس لعام 2009؛ والتزمت أيضا بالحد من انتشار انخفاض الوزن عند الوالدة إلى
 12.5في المائة ،وانتشار الهزال إلى أقل من  5في المائة وانتشار التقزم إلى  10.8في المائة بحلول عام ..2025
. .Sri Lanka Updated Nationally Determined Contributions .2021 .Ministry of Environment 25
 26البنك الدولي.Sri Lanka Development Update 2021- Economic and Poverty Impact of COVID-19 .2021 .
 27منظمة العمل الدوليةResearch Brief - The supply chain ripple effect: How COVID-19 is affecting garment workers and .2020 .
..factories in Asia and the Pacific
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الفرعية مثل البناء والنقل واألغذية واإلقامة ،والتي تتمركز في الغالب في المناطق الحضرية وتؤثر على األسر المعيشية في
الربع المتوسط من الشريحة الدنيا في توزيع الدخل .ونتيجة لذلك ،فإن احتمالية أن يعيش "الفقراء الجدد" بسبب الجائحة في
المناطق الحضرية أكثر من األسر المعيشية التي كانت فقيرة قبل عام  .2020ومن المرجح أن تتأثر بهذه االتجاهات بشكل غير
متناسب الفئات السكانية الضعيفة مثل العاملين بأجر يومي وكبار السن واألسر التي تعولها نساء والشباب واألشخاص ذوو
اإلعاقة.
-17

وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي إلى  54.6في المائة في يونيو/حزيران  ،2022ويرجع ذلك في الغالب إلى تضخم
أسعار المواد الغذائية بنسبة  80.1في المائة 28.وتتمثل المحركات الرئيسية للتضخم في ارتفاع أسعار السلع العالمية وزيادة
أسعار الطاقة والتحويل الجزئي للعجز المالي إلى القيمة النقدية .ولقد ترك ارتفاع األسعار األسر المعيشية تكافح من أجل تلبية
االحتياجات األساسية ،مما يضر برفاهها ويزيد من انعدام األمن الغذائي.

-18

29

وتعاني سري النكا من معدالت عالية جدا من نقص التغذية في إطار البلدان ذات الدخل المتوسط من الشريحة الدنيا .وعلى
الرغم من أنها خفضت معدل انتشار نقص التغذية إلى النصف بين عامي  2006و ،2018إال أن النظام الغذائي الصحي ال يزال
30

يتعذر الوصول إليه أو ال يمكن تحمله بالنسبة للعديد من األسر المعيشية 31.ويفيد تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم
 2020أن  53.5في المائة من األسر المعيشية السريالنكية لم تكن قادرة على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في عام ،2017
وهي حصة أعلى بكثير من المتوسط في آسيا .وفيما يتعلق بمؤشر األمن الغذائي العالمي لعام  ،2020احتلت سري النكا المرتبة
 66من  113بلدا من حيث القدرة على تحمل تكاليف األغذية ،وتوافرها ،وجودتها ،وسالمتها.

32

-19

ومن المحتمل أن يضطلع تغير المناخ بدور رئيسي في تشكيل القدرة على تحمل تكلفة األغذية والحصول على نظام غذائي
صحي .ومن المتوقع أن تتأثر سبل العيش التي تعتمد على الموارد الطبيعية بشدة من جراء األحداث المناخية القصوى والمتكررة؛
ويعاني العمال في هذه القطاعات بالفعل من معدالت فقر أعلى مقارنة بالقطاعات األخرى.

-20

()33

وأدت السنوات المتتالية من الكوارث المتصلة بالمناخ إلى تقويض قدرة المجتمعات المتأثرة على الصمود ،وألحقت أضرارا
بالمحاصيل وسبل العيش ،وتسببت بالتالي في المديونية وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في صفوف المجتمعات الضعيفة
وتقويض قدرتها على التكيف واالستجابة.

-21

وتبرز جائحة كوفيد  19-واألزمة االقتصادية المستمرة أهمية بناء نظم غذائية أقوى "من المزرعة إلى المائدة" .وأدت هذه
األزمات المتتالية إلى تعطيل النظم الغذائية وسالسل اإلمداد في سري النكا بشدة ،مما أثر على توافر األغذية وسعرها وتخزينها
وجودتها .وأدى إغالق المدارس إلى تعطيل البرنامج الوطني للوجبات المدرسية في سري النكا الذي يشمل ما يصل إلى ثلث
االحتياجات الغذائية اليومية للطفل 34.وال يزال برنامج تريبوشا الوطني بشأن التغذية التكميلية ،والذي يستهدف األمهات الحوامل
واألطفال الذين يعانون من سوء التغذية 35،يواجه تحديات تشمل الحصول على السلع األساسية للحفاظ على إمدادات إنتاج ثابتة.

..Press release: Inflation in June 2022 .2022 .Central Bank of Sri Lanka 28
 29البنك الدولي..The World Bank In Sri Lanka .2022 .
 30نظام يكون فيه تناول األغذية أمرا كافيا لتلبية متطلبات الطاقة الغذائية باستمرار.

 31منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وغيرها .2020 .تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم  .2020تحويل النظم الغذائية من أجل أنماط غذائية صحية
ميسورة الكلفة.
 32المرجع نفسه.
 33األمم المتحدة .2021 .تحليل األمم المتحدة القطري المشترك لسري النكا( .غير متاح حاليا على اإلنترنت).
Talking .No School, No Meals: Sri Lanka’s Battle against Child Malnutrition amidst COVID-19 .2020 .Jayawardena, P 34
..Economics: Institute of Policy Studies of Sri Lanka blog
Food-Based Social Assistance Programs in Sri Lanka: Evolution and .2017 .Tilakaratna, G. and Sooriyamudali, C 35
..Transition to Cash Transfers
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ويعتبر عمال القطاع العقاري من أضعف الفئات في سري النكا .وتشكل األغذية ما يقرب من  50في المائة من إنفاق أسرهم
المعيشية ،مقارنة بنسبة  35-30في المائة في القطاعات األخرى.

36

-23

ويشكل االفتقار إلى بيانات شاملة لعدة قطاعات و ُمتتبعة بشكل منهجي ومصنفة حسب الجنسين وسمات أخرى ذات صلة بالتنوع
عائقا أمام تصميم سياسات مستجيبة وقائمة على البيانات وتنفيذها؛ وتكون فجوات البيانات أكبر في المجاالت التي غالبا ما يُنظر
إليها على أنها غير مرتبطة بالمساواة بين الجنسين مثل الزراعة والمناخ والبيئة .ويؤدي االفتقار إلى البيانات الالزمة لتحديد
العوائق المعيارية والهيكلية أمام المساواة بين الجنسين إلى تدخالت غير مستدامة وقصيرة األمد تفشل في معالجة العوائق
الهيكلية المتجذرة التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

-24

37

ويغذي النزاع القضايا الهيكلية والهشاشة االجتماعية واالقتصادية ،إلى جانب تغير المناخ ،مما يزيد التوتر بشأن تخصيص
الموارد الشحيحة .وتتعرض المناطق الجافة في مناطق ما بعد النزاع في سري النكا بشكل خاص لهذه اآلثار.

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا

1-2

اإل جازات والدروس ال ستفادة والتغيي ات االست اتيجية للب ا

-25

منذ عام  ،2018قدم الب ا

38

المساعدة التقنية إلى وزارة إدارة الكوارث وغيرها من وكاالت إدارة الكوارث ذات الصلة

باالستراتيجية الوطنية إلدارة الكوارث ،وعمل معها لتعزيز إدارة الطوارئ الوطنية وآليات الحد من المخاطر واألدوات
التشغيلية .ودعم الب ا
التقنية التي يقدمها الب ا

أيضا تبسيط إطار إدارة الطوارئ من خالل تنفيذ خطة عمليات الطوارئ الوطنية .وقد ركزت المساعدة
على إدارة المعلومات ،وتطوير أدوات التقييم ،والتخطيط للطوارئ القائم على التصورات ،وتخطيط

إدارة اإلغاثة واالستجابة لها .ودعم الب ا

أيضا التخطيط المحلي المراعي للمخاطر من خالل مؤسسات معنية بإدارة الكوارث

واإلدارة العامة بهدف تطوير نهج مستدام للحد من المخاطر في قطاع التنمية.
-26

وقدم الب ا

المساعدة التقنية إلدارة تنمية ساموردهي من أجل دعم الجهود الرامية إلى جعل نظام ساموردهي للحماية

االجتماعية أكثر شموال وتكيفا واستجابة للصدمات .ومكن هذا العمل الب ا

من تقديم المساعدة النقدية الطارئة من خالل نظام

الحماية االجتماعية ساموردهي للمجتمعات الضعيفة ،ال سيما فيما يتعلق بالتخفيف من تأثير جائحة كوفيد .19-واستُخدم النظام
أيضا لتقديم دعم هادف خالل فترات االضطراب االقتصادي والمعيشي الحاد من خالل األدوات الرقمية والتحويالت المالية
الرقمية الشاملة ،وتسهيل عمليات التسوية المالية ،وتعزيز فعالية البرنامج وتوليد األدلة.
-27

وسلم الب ا

بنجاح برنامجه بشأن الوجبات المدرسية إلى الحكومة التي تديره اآلن بشكل كامل مع تقديم الب ا

للمساعدة

التقنية .وانتقاال نحو نموذج مستدام يقوم فيه المتعهدون ،وال سيما النساء ،بتقديم المنتجات الطازجة من حدائقهم المنزلية ،جرب
الب ا

طرائق وخطط للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية لتوسيع نطاقها ومعالجة الفجوات المحددة في تقييم الخطة

االستراتيجية القطرية للفترة  2022-2018من خالل استراتيجية مفضية إلى تحول في المنظور الجنساني وتكون جيدة التصميم.
وبدأ العمل على وضع استراتيجية لحملة رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي ألطفال المدارس في عام  .2021وعلى الرغم
من عدم إدراج األرز المقوى حتى اآلن في الوجبات المدرسية بسبب نقص التمويل ،فقد أُجري تحليل متعمق لتكلفة تقوية األرز
في إطار البرنامج الوطني للوجبات المدرسية بهدف تحسين التكاليف وزيادة كفاءة البرنامج.
-28

ونفذ الب ا

نهجا متكامال للقدرة على الصمود مع برامج تكميلية تراعي المساواة بين الجنسين والتغذية من أجل بناء قدرة

المزارعين الضعفاء على الصمود أمام الصدمات المناخية وعوامل اإلجهاد .وعمل الب ا

في شراكة مع الحكومة لتوفير

التحويالت القائمة على النقد باستخدام نهج المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول كوسيلة لتحسين الوصول إلى األصول

 36الب ا ,Fill the Nutrient Gap: Sri Lanka Summary Report .2018 .
 37األمم المتحدة .2021 .تحليل األمم المتحدة القطري المشترك لسري النكا( .غير متاح حاليا على اإلنترنت).
 38إدارة الشؤون السياسية وبناء السالم في األمم المتحدة  ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئةlimate Security Mechanism: .2021 .
..Toolbox – Briefing Note
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اإلنتاجية وفرص تنويع سبل العيش .وتم تجريب عملية نشر معلومات المناخ للمراحل النهائية بين المجتمعات الزراعية المعرضة
لتغير المناخ وأثبتت أنها فعالة للغاية .وفي إطار مبادرة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،ساعد الب ا
مزارعي األرز والذرة أصحاب الحيازات الصغيرة على زيادة دخلهم عن طريق الحد من خسائر الحصاد وما بعد الحصاد،
وتأمين أسعار أفضل واالنخراط في فرص التجميع والوصول إلى األسواق؛ وأدت هذه اإلنجازات إلى زيادة إنتاجية صغار
المزارعين .ومن اآلن فصاعدا ،يرمي الب ا

إلى ربط صغار المزارعين وغيرهم من المنتجين المهمشين بأنظمة السوق

التي يحركها الطلب.
-29

وتضع الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2027-2023حافظة الب ا

في سري النكا استنادا إلى الدروس المستفادة من

الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  ،2022-2018والتي أبرزت الحاجة إلى:

-30



دمج حصائل الخطة االستراتيجية القطرية وأنشطتها؛



اعتماد نهج النظم لتعزيز القدرات؛



تحسين استهداف الفئات الضعيفة؛



إعطاء األولوية لمجاالت استراتيجية أقل لدعم الدعوة.

وتسترشد الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2027-2023باألولويات االستراتيجية إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل
التنمية المستدامة للفترة لسري النكا للفترة  .2027-2023واستنادا إلى نظرية التغيير الشاملة ،فإن جميع حصائل الخطة
االستراتيجية القطرية مترابطة؛ وسيسهم االستثمار المنتظم والموجه في مجال تعزيز القدرات ،في إطار الحصائل ،في تحقيق
واستدامة التقدم في مجال األمن الغذائي والتغذية .ومعالجة لألسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ،سيتكيف
مع المشهد السياسي واالجتماعي واالقتصادي المتغير في سري النكا من خالل توفير المساعدة التقنية المتكاملة وتعزيز

الب ا

القدرات والعمل على المستويين الوطني والمحلي .وتشمل إحدى حصائل الخطة االستراتيجية القطرية الدعم المحتمل على نطاق
صغير إلى متوسط لمجموعات ضعيفة محددة من أجل الوصول إلى األغذية ،والذي يمكن أن يُطلب من الب ا

أن يقدمه أو

أن يكمله كجزء من استجابة الحكومة للطوارئ.
-31

وستظل الحكومة الشريك المنفذ الرئيسي للب ا  .ومع ذلك ،سيشارك الب ا

أيضا مع كيانات القطاع الخاص ومنظمات

المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات األكاديمية بهدف تعبئة نهج أصحاب المصلحة المتعددين لتحويل النظم
الغذائية
-32

وستركز الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2027-2023على ما يلي:


توسيع نطاق برامج بناء القدرة على الصمود وتنويع سبل العيش المجتمعية التي تراعي التغذية والمتسمة بالشمولية،
وبالتالي تعزز االستدامة؛

-33



تقديم المساعدة التقنية بشأن اإلجراءات االستباقية واإلنذار المبكر واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها؛



تحسين االستهداف واألنظمة المستجيبة للصدمات القائمة على االحتياجات؛



المشاركة في ابتكار أدوات وتكنولوجيات رقمية وحلول مبتكرة مع أصحاب المصلحة؛



بناء قاعدة األدلة من خالل التقييمات وتحليل البيانات لفهم مخاطر األمن الغذائي ومواطن الضعف.

ولتحسين األمن الغذائي والتغذية ،ستعتمد الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2027-2023نهجا متكامال يراعي القدرة على
الصمود والتغذية ويرتب عملية البرمجة وتسلسلها عبر حصائل الخطة االستراتيجية القطرية لتطوير القدرات والحد من
الضعف.

9
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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
ويستند االتجاه االستراتيجي الذي اعتمده الب ا

إلى التحليل السياقي الوارد في التحليل القطري المشترك لألمم المتحدة لعام

 ،2021وأولويات إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ،وإطار سياسات الحكومة ،وبرنامج االستثمار العام
للفترة .2024-2021
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-35

ويضم إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ستة من مجاالت الحصائل .وسيساهم الب ا

في الحصائل 1

(الخدمات االجتماعية) ،و( 3القدرة على الصمود أمام المناخ) ،و( 4الحوكمة) من خالل خطط العمل المشتركة المصممة
لضمان التآزر والتكامل والكفاءة .وسيشارك الب ا

في قيادة العمل بشأن الحصيلة  1مع منظمة األمم المتحدة للطفولة

(اليونيسف) وسينشط في العمل على الحصائل الخمس األخرى.
.1

ال ل ع أصحاب ال صلحة ال ئيسيين

-36

وفهما لألولويات والفجوات والفرص ،يتشاور الب ا

باستمرار مع مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة ،بما في ذلك النساء

والمنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة واألقليات والمستفيدين والسكان المتأثرين .وأجرى الب ا  ،في سبيل وضع
الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  ،2027-2023مشاورات مكثفة مع رؤساء المؤسسات بشأن االستراتيجية وموظفيهم بشأن
المسائل التقنية.
-37

وقدم الب ا

التوجه االستراتيجي للخطة االستراتيجية القطرية إلى الحكومة وتلقى تعليقات قيمة ،مما ساعد على ضمان االتفاق

على األهداف المشتركة واألولويات االستراتيجية للب ا .

-3

الحافظة االست اتيجية للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-38

سيواصل الب ا

التركيز على تعزيز النظم الغذائية في سري النكا من خالل تقديم المساعدة التقنية للحكومة والشركاء لتعزيز

القدرة المؤسسية الوطنية على تصميم السياسات والبرامج وإدارتها وتحسينها ،وبالتالي إدارة الصدمات وعوامل اإلجهاد وأوجه
الضعف األخرى ،بما في ذلك الحماية وشواغل الشمول .وترمي هذه التدخالت إلى تحسين مرونة النظم والقدرة على تكييفها
مع عواقب تغير المناخ والضغوط غير المناخية بشكل شامل ومنصف.
-39

وسيدعم الب ا

الحكومة من خالل المساعدة التقنية والمشاركة في السياسات بهدف التعزيز المستدام للنظم والمؤسسات

والبرامج الحكومية ذات الصلة بالهدف  2من أهداف التنمية المستدامة .وسيشارك الب ا

في البحوث ،وتوليد األدلة ،ودعم

التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،وتقديم المشورة في مجال السياسات .وبالتوازي مع ذلك ،سيسعى إلى تعزيز
قدرة الفئات المستهدفة المعرضة لخطر انعدام األمن الغذائي على الصمود وتقليل ضعف األسر المعيشية والمجتمعات المحلية
من خالل نهج التغذية المحددة المراعية للتغذية التي تأخذ في االعتبار المساواة بين الجنسين والحماية .وسيبني الب ا  ،من
خالل اتباع نهج النظم الغذائية ،قدرات مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة عبر مستويات وقطاعات متعددة.
-40

وتعمل حصائل الخطة االستراتيجية القطرية معا لتشكيل برنامج متكامل لبناء القدرة على الصمود ومعالجة قابلية التأثر
بالصدمات المناخية والسوقية واألوبئة وعوامل اإلجهاد على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع والمؤسسات والنظام .وستُنفذ هذه
األنشطة بطريقة تعزز القدرة المؤسسية في إطار جهد جماعي مع الحكومة والشركاء.

-41

وسيدعم الب ا  ،بناء على طلب الحكومة ،االستجابة لألزمات من خالل توفير التحويالت القائمة على النقد والمساعدات
العينية للسكان المتأثرين باألزمات .وسيقدم الب ا

المساعدة التقنية بشأن االستعداد لحاالت الطوارئ للسلطات الوطنية المعنية

بإدارة الكوارث لتعزيز قدرة الحكومات الوطنية والمحلية قبل األزمات وأثناءها وبعدها.
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وستتبع ال خطة االستراتيجية القطرية هذه نهجا قائما على الحقوق في البرمجة ،والنهوض بالمساواة بين الجنسين  -بما في ذلك

-42

من خالل تحليل تقاطع مواطن الضعف ،والسعي لضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب .وسيواصل البرنامج تعميم إدماج
اإلعاقة من خالل اإلجراءات المستهدفة لزيادة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة وتمكينهم ،والعمل بالتشاور مع المنظمات المعنية
باألشخاص ذوي اإلعاقة.
حصائل الخطة االست اتيجية القط ة ،والحصائل االست اتيجية للب ا  ،و جاالت الت كيز ،والنوات ال توق ة ،وا شطة

2-3

ال ئيسية

الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة :تلبية ال جت ات ال حلية ال تأث ة با ز ات ف س ي ال كا الحتياجاتها الغ ائية والتغ و ة
واحتياجاتها ا ساسية ا خ ى أثناء ا ز ات وب دها
نظرا إلى تدهور الوضع االقتصادي والتأثير المحتمل على قدرة الحكومة على مساعدة السكان المتأثرين بالصدمات ،سيقدم
الب ا التحويالت القائمة على النقد للفئات المستهدفة في حالة حدوث أزمة ،مما يكمل جهود الحكومة إذا ُ
طلب ذلك .وفي

-43

إطار هذه الحصيلة ،سيركز الب ا

على تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية وغيرها من االحتياجات األساسية ألكثر

األشخاص ضعفا المتأثرين باألزمات؛ وترتبط هذه الحصيلة أيضا بالحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية من خالل مكون
متكامل لتعزيز القدرات يرمي إلى تحسين متانة أنظمة الحكومة الوطنية والمحلية لتحقيق استجابات مستقبلية .وسيعزز الب ا
الروابط بين النتائج اإلنسانية واإلنمائية ونتائج السالم من خالل النظر في مواطن الضعف واالحتياجات والفرص قبل األزمة
وتوجيه المساعدة من خالل أنظمة الحماية االجتماعية الشاملة حيثما كان ذلك ممكنا.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
تتماشى هذه الخطة االستراتيجية القطرية مع الحصيلة االستراتيجية  1للبرنامج (تحسين قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم

-44

الغذائية والتغذوية العاجلة).

جال الت كيز
إن مجال تركيز حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه هو االستجابة لألزمات.

-45

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
تتماشى الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية مع الحصيلة  1إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (أنظمة

-46

الخدمة االجتماعية المعززة والقادرة على الصمود والمنصفة وتعزيز الرفاه) واألولوية  7من إطار السياسة الوطنية.

النوات ال توق ة
ستتحقق الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية هذه من خالل الناتج التالي:

-47


الناتج  :1-1تتلقى المجتمعات المتأثرة باألزمات المساعدة التي تلبي احتياجاتها الغذائية والتغذوية وغيرها من االحتياجات
األساسية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1تقديم المساعدة الغذائية والتغذوية ودعم سبل العيش األساسية للسكان المستهدفين
-48

سيستخدم الب ا  ،من أجل توجيه المساعدة ،بيانات تحليل قابلية التأثر ونظم إدارة المعلومات ،وتكون ُمك َملة بتقييمات ما بعد
الكوارث وتحليل المساواة بين الجنسين والحماية .وسيقدم الب ا

التحويالت القائمة على النقد للمستفيدين من خالل أنظمة

التوزيع الوطنية؛ وستقدم السلطات الوطنية والجهات الفاعلة اإلنسانية أنشطة تكميلية .وستشمل مساعدة الب ا
االجتماعي والسلوكي لتعزيز الوعي التغذوي والسلوكيات التي تعزز األمن الغذائي والتغذية.

رسائل التغيير
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الش اكات
-49

سيعمل الب ا

مع وزارة إدارة الكوارث والوكاالت الحكومية األخرى لتقديم المساعدة ،ربما من خالل أنظمة الحماية

االجتماعية القائمة .وضمانا التباع نهج منسق ،سيعمل الب ا

مع فريق األمم المتحدة القطري للعمل اإلنساني ووكاالت األمم

المتحدة األخرى.

االفت اضات
-50

من المتوقع أن تتحقق هذه الحصيلة فقط في حالة محدودية قدرة الحكومة على ضمان وصول الغذاء للفئات الضعيفة أثناء وقوع
كارثة أو صدمة ما ،ومطالبة الب ا

بتقديم مساعدة مباشرة إلى السكان المستهدفين.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-51

أُدرجت استراتيجية االنتقال المتعلقة بالحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية في إطار الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية،
وهي تركز على زيادة االستعداد للطوارئ واالستجابة للصدمات في نظام الحماية االجتماعية التابع للحكومة .وإذا ُ
طلب من
الب ا

تقديم مساعدة مباشرة إلى السكان المستهدفين ،فستتوقف المساعدة بمجرد أن تشير تقييمات الضعف إلى العودة إلى

ظروف ما قبل األزمة.

الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :بحلول عام  ،2027تكون ال ج وعات ال ستهدفة ف س ي ال كا قد حسنت التغ ة ن
خالل ت ز ز الب ا
-52

ال اعية للتغ ة والخاصة بالتغ ة الت ت كز ،على وجه الخصوص ،على أول  8 000وم ن الحياة

تُبين األدلة الحديثة التي تقارن مؤشرات رأس المال البشري للبلدان وناتجها المحلي اإلجمالي أن التغذية خالل الفترة من الحمل
إلى سن  21سنة مسألة بالغة األهمية .ومع ذلك ،فإن العديد من األطفال السريالنكيين محرومون من نظام غذائي مغذي ويعانون
من نقص في الطاقة والمغذيات الدقيقة ،ال سيما في العقد األول من العمر مما يحد من قدرتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
و يتضح التأثير السلبي لسوء التغذية خالل النصف األول من النافذة الدقيقة البالغة  8 000يوم بشكل خاص بالنسبة للفتيات،
وال سيما البنات المراهقات ،وفي المعدالت العالية من التقزم ونقص الحديد .وتحقيقا للحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية،
سيشترك الب ا

بشكل أساسي مع برنامج صحة وتغذية األم والطفل والتغذية والبرنامج الوطني للوجبات المدرسية كنقطتي

دخول حتى يحصل السكان المستهدفون ،وال سيما األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  18-5عاما ،على تغذية أفضل.
-53

و يوفر برنامج صحة وتغذية األم والطفل الذي تنفذه وزارة الصحة آليات فعالة ،بما في ذلك الموارد البشرية لتنفيذ التدخالت
التغذوية المحددة والمراعية للتغذية التي تستهدف الحوامل والمرضعات من النساء والبنات واألطفال دون سن الخامسة.
وسيواصل الب ا

دمج أنشطته مع برامج صحة وتغذية األم والطفل والحماية االجتماعية للوصول إلى هذه الفئات من خالل

المساعدة الموجهة التي تعالج في المقام األول الهزال بين األطفال .وسيستخدم الب ا  ،من خالل البرامج المدرسية ،ميزته
النسبية لدعم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية من أجل ضمان حصول األطفال على وجبات يومية مغذية وبالتالي المساعدة
في مكافحة الهزال والحرمان الغذائي المزمن الذي أدى إلى مستويات عالية من التقزم بين المراهقين .وسيتم استخدام الوجبات
المدرسية أيضا لتوفير األرز المقوى الذي سيساعد في التخفيف من نقص المغذيات الدقيقة .وباإلضافة إلى دعم االستدامة
االقتصادية للبرنامج الوطني للوجبات المدرسية ،يمكن لنماذج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية زيادة دخل المزارعين
المحليين أصحاب الحيازات الصغيرة بشكل كبير.
-54

وسيواصل الب ا  ،من خالل تدخالت رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي أُدرجت في المقام األول في البرنامج الوطني
للوجبات المدرسية ،تعزيز عادات األكل الصحية بين أطفال المدارس وأسرهم ومجتمعاتهم مع معالجة القوالب النمطية ،بما في
ذلك تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ،والتي تقوض استهالك النظم الغذائية الصحية.

-55

وترتبط حصيلتا الخطة االستراتيجية القطرية  2و 4من خالل أنشطة تعزيز النظم المرتبطة بالتغذية .وسيسعى الب ا

جاهدا

إلى تحديد المشروعات في إطار كلتا الحصيلتين في المجاالت نفسها ،وإدراج األنشطة وتوزيعها على مستويات مختلفة وتسلسلها
في نهج بناء القدرة على الصمود المراعي للتغذية.
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الحصيلة االست اتيجية للب ا
تتماشى حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الحصيلة االستراتيجية  2للبرنامج (تحقيق الناس حصائل أفضل في

-56

مجال التغذية والصحة والتعليم).

جال الت كيز
إن مجال تركيز حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه هو األسباب الجذرية.

-57

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
تتماشى حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية  2مع الحصيلة  1إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (أنظمة

-58

الخدمة االجتماعية المعززة والقادرة على الصمود والمنصفة وتعزيز الرفاه) واألولويتين  9و 10من إطار السياسة الوطنية.

النوات ال توق ة
ستتحقق الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية من خالل النواتج الثالثة لتالية:

-59


الناتج  :1-2يمكن للمجموعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي بما في ذلك الحوامل والمرضعات من النساء واألطفال
دون سن الخامسة واألطفال في سن المدرسة ( 10-5سنوات) الحصول على الغذاء المغذي كجزء من برامج الحماية
االجتماعية الوطنية لتحسين حصائل التغذية.



الناتج  :2-2يُحسن األطفال المستهدفون في سن الدراسة والحوامل والمرضعات من النساء ومجتمعاتهم المحلية معارفهم
ويغيرون مواقفهم وممارساتهم فيما يتعلق بالتقسيم المنصف بين الجنسين للعمل المنزلي ،واتخاذ القرارات ،وإدارة النقد
واستهالك أطعمة صحية وآمنة ومغذية لتحقيق حصائل تغذية أفضل.



الناتج  :3-2عززت النساء المشاركات في سلسلة اإلمداد المتعلقة بالوجبات المدرسية ،وال سيما أصحاب الحيازات الصغيرة
المحليين ،الرفاه االقتصادي من خالل مبيعات األغذية المنتجة محليا الموثوق بها والتي يمكن التنبؤ بها واالنتقال بها إلى
مبادرات التغذية المدرسية وضمان توفير أنظمة غذائية آمنة ومغذية وصحية ألطفال المدارس.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :2تقديم المساعدة لألطفال المستهدفين والحوامل والمرضعات من النساء واألطفال دون سن الخامسة وأصحاب الحيازات
الصغيرة والمجتمعات المعرضة النعدام األمن الغذائي واألنظمة الغذائية غير الصحية وسوء التغذية من خالل تحويل األصول
والمساعدة الغذائية والنقدية والتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية والتدريب ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي لتحسين الحصائل
الغذائية
-60

سيركز هذا النشاط على تقديم المساعدة التقنية لبرنامج صحة وتغذية األم والطفل والبرنامج الوطني للوجبات المدرسية ،وتعزيز
الصحة بطريقة تراعي التغذية ومستدامة ماليا واجتماعيا .وسيرمي أيضا إلى ضمان حصول األطفال في سن المدرسة ،وال
سيما األطفال في المدرسة االبتدائية والحوامل والمرضعات من النساء واألطفال دون سن الخامسة على طعام مغ ٍذ وآمن وصحي
بشكل مستمر ومتسق من خالل استكمال البرنامج الوطني للوجبات المدرسية وبرامج الحماية االجتماعية األخرى من خالل
األرز المقوى واألغذية األخرى والتحويالت النقدية عند الحاجة.

-61

وستعمل تدخالت رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي تستهدف الحوامل من النساء والبنات واألمهات الالئي وضعن حديثا
وأطفال المدارس ومقدمي الرعاية لهم واألسر والمجتمعات المحلية على تعزيز المواقف والممارسات التي تشجع على التقسيم
المنصف بين الجنسين للعمل المنزلي وإدارة النقد واستهالك أطعمة صحية وآمنة ومغذية .وستركز رسائل التغيير االجتماعي
والسلوكي والحمالت ذات الصلة على المستخدم ،وسيكون من الممكن الوصول إليها وستكون مصممة لتناسب تفضيالت المجتمع
واحتياجاته من حيث االتصاالت والمعلومات.
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وسيحصل أصحاب الحيازات الصغيرة المحليون الذين يقدمون منتجات موجهة إلى الوجبات المدرسية على التدريب والمعدات
الزراعية والمدخالت األخرى التي تربط التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية مع البرنامج الوطني للوجبات المدرسية من أجل
تحسين رفاههم االقتصادي ،وزيادة االحتفاظ بمزودي هذه المنتجات ،وتقليل تكلفة الوجبة .وسيُعالَج العبء غير المتناسب على
النساء المشاركات في البرنامج الوطني للوجبات المدرسية والتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية من خالل آليات تضمن لهن
عائدا اقتصاديا عادال وتقسيما عادال للعمل بين الجنسين .وضمانا لسالمة األغذية وجودتها في البرنامج الوطني للوجبات
المدرسية ،سيوفر الب ا

التدريب وبناء القدرات الفردية لمقدمي الوجبات وسيسعى إلى تحسين البنية التحتية والمعدات المتعلقة

بالمدارس ،مما سيساعد أيضا في زيادة الوعي التغذوي في صفوف األطفال.

الش اكات
-63

سيعمل الب ا

مع الوزارات المسؤولة عن التعليم والصحة وشؤون المرأة والطفل والوكاالت الحكومية األخرى لتوسيع نطاق

البرنامج الوطني للوجبات المدرسية والتأكد من أنه يوفر طعاما مغذيا بطريقة مستدامة.
-64

وسيعمل الب ا

بشكل وثيق مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها وكيانات األمم المتحدة األخرى بشأن الحماية

االجتماعية والبرمجة والدعوة ذات الصلة بالتغذية.

االفت اضات
-65

يستند تحقيق الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية إلى افتراض أن النظراء الحكوميين الوطنيين ودون الوطنيين يشاركون
ويدعمون التنفيذ وأن الحكومة ستواصل امتالك الموارد وااللتزام السياسي الالزمين لتنفيذ برامج شبكات األمان ،وال سيما
البرنامج الوطني للوجبات المدرسية.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-66

تتولى الحكومة إدارة البرنامج الوطني للوجبات المدرسية وتنفيذه .وسيعمل الب ا

على إضفاء الطابع المؤسسي على التغذية

المدرسية بالمنتجات المحلية من أجل ضمان استدامة البرنامج الوطني للوجبات المدرسية .وسيعمل الب ا

أيضا على ضمان

استمرار البرنامج الوطني للوجبات المدرسية في المدارس لألوالد والبنات في سن الدراسة بعد عام 2027؛ وتعزيز دعم
أصحاب المصلحة؛ والدعوة إلى زيادة التمويل الوطني المستدام.

الحصيلة 3للخطة االست اتيجية القط ة :بحلول عام  ،2027تكون ال جت ات ال حلية ف س ي ال كا قد عززت قدرتها على الص ود
وقللت ن الت ض لل خاط الطبي ية وتغي ال ناخ وال خاط ا خ ى ع تحسين استدا ة سبل ال يش
-67

ترمي األنشطة الواردة في إطار حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه إلى بناء القدرة على الصمود والحد من األسباب
الجذرية لضعف األفراد واألسر المعيشية والمجتمعات المحلية من خالل زيادة قدرتها على إدارة الصدمات وعوامل اإلجهاد
التي تقوض األمن الغذائي والتغذية والتكيف معها.

-68

وسيساعد الب ا

المجتمعات المحلية التي تواجه مخاطر مرتبطة بالمناخ وغيرها من المخاطر وتواجه ضعفا اجتماعيا

واقتصاديا معقدا وفقرا متعدد األبعاد .وتشمل هذه المجموعات األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي؛ واألفراد األشد
فقرا وضعفا وتهميشا؛ والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة؛ والمستفيدون من دعم الحماية االجتماعية؛ والشباب؛ واألسر
المعيشية التي لديها أطفال دون سن الخامسة واألسر المعيشية التي لديها أمهات حوامل ومرضعات؛ والمجتمعات المحلية التي
تعيش في بيئات خطرة .ونظرا الختالف تأثير الكوارث الطبيعية ،بما في ذلك تلك المتعلقة بتغير المناخ ،بين النساء والرجال
والبنات واألوالد واألشخاص ذوي اإلعاقة ،ستصمم برامج الصمود المتكاملة التابعة للب ا

وتنفذ وترصد بطريقة تعالج عدم

المساواة المتقاطعة واألسباب الجذرية للضعف.
-69

وسيسترشد العمل في إطار هذه الحصيلة بتحليل المخاطر والضعف وسيتم تصميمه وتنفيذه مع مراعاة المساواة بين الجنسين
والحماية .وستقوم األنشطة بتوزيع وتسلسل الخدمات المناخية المحلية في المراحل النهائية ،وتدابير التكيف مع تغير المناخ
وتطوير سالسل القيمة؛ وستعزز األنشطة ذات الصلة في إطار الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية النظم الوطنية والقدرات
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ال مؤسسية ذات الصلة بتحليل قابلية التأثر والمعلومات المناخية وإدارة مخاطر الكوارث والحماية االجتماعية والتغذية لضمان
األمن الغذائي في ظل مناخ متغير.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
تتماشى حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الحصيلة االستراتيجية  3للبرنامج (امتالك الناس لسبل كسب عيش

-70

محسنة ومستدامة).

جال الت كيز
إن مجال تركيز حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه هو بناء القدرة على الصمود.

-71

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
تتماشى الحصيلة  3الخطة االستراتيجية القطرية مع الحصيلة  3إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (إدارة

-72

الموارد الطبيعية ،والقدرة على الصمود أمام المناخ ،واالستدامة البيئية) ،واألولويتين  5و 8من إطار السياسة الوطنية.

النوات ال توق ة
ستتحقق الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية من خالل النواتج األربعة التالية:

-73


الناتج  :1-3تحسين وصول المجتمعات المحلية المعرضة النعدام األمن الغذائي ولمخاطر المناخ إلى المعلومات المناخية
والخدمات االستشارية التي تمكنهم من تحسين سبل عيشهم وحماية اإلنتاج ،ال سيما األغذية المغذية والصحية.



الناتج  :2-3تحسين وصول المجتمعات إلى األصول اإلنتاجية وسبل العيش المتنوعة والطاقة النظيفة إلى جانب استعادة
الموارد الطبيعية وحمايتها من خالل الحلول القائمة على الطبيعة التي تعزز النظم اإليكولوجية ،وتزيد من حصائل التغذية
وتوفر فرصا أفضل في السوق للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات المهمشة األخرى من أجل دعم التنمية المستدامة
وتحقيق التعافي المبكر في أعقاب األزمات.



الناتج  :3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على اإلنتاج الزراعي وإدارة ما بعد الحصاد وإضافة القيمة
وارتباطهم باألسواق والخدمات المالية ،مما يؤدي إلى تقليل خسائر ما بعد الحصاد وتحسين دخلهم.



الناتج  :4-3حسنت المجتمعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي والتي تواجه تغير المناخ والمخاطر األخرى المعارف
وإمكانية الوصول إلى آليات الحماية االجتماعية التكيفية واالستجابة للصدمات واإلجراءات التكميلية بشأن التغذية والمساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :3تقديم المساعدة للمجتمعات المعرضة للخطر والضعيفة من أجل توفير فرص تنويع سبل العيش المراعية للتغذية والشاملة
التي تعمل على تحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ والمخاطر األخرى
-74

سيدعم الب ا  ،من خالل نهج متكامل إلدارة مخاطر المناخ وباستخدام النُهج التشاركية القائمة على المجتمع ،نشر المعلومات
المناخية المحلية في الوقت المناسب على المزارعين ليسترشدوا بها في عالقة بقراراتهم المتعلقة بسبل العيش.

-75

وسيوفر الب ا  ،من خالل برامج المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول ،لألفراد من األسر الضعيفة والتي تعاني من انعدام
األمن الغذائي التحويالت القائمة على النقد لمساعدتهم على تلبية احتياجات التغذية قصيرة األمد ألسرهم المعيشية بشكل أفضل
أثناء مشاركتهم في أنشطة إنشاء األصول ،والتدريب الزراعي ،وإعادة بناء خدمات المجتمع ،والتي تساهم في تحقيق األمن
الغذائي على األمد الطويل.

-76

وسيعمل الب ا

مع الحكومة المحلية ،باستخدام نهج المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول لتوفير التحويالت القائمة على

النقد لألسر األكثر ضعفا التي تواجه ظواهر مناخية قصوى لتمكينها من تلبية احتياجاتها الغذائية والتغذوية وغيرها من
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االحتياجات األساسية بكرامة واختيار .وسيحسن نهج المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول أيضا قدرة برامج التكيف مع تغير
المناخ لجعل النظم الوطنية ودون الوطنية أكثر استجابة للظواهر المناخية القصوى وحماية الحصائل من التراجع.

الش اكات
-77

في إطار الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية ،سيعمل الب ا

مع الوزارات المسؤولة عن البيئة والزراعة والري وشؤون

المرأة والطفل ،واإلدارات المسؤولة عن التنمية الزراعية وتنمية ساموردهي والوكاالت الحكومية األخرى .وستُقام شراكات
مع كيانات القطاع الخاص لتعزيز روابط السوق وتقوية قدرة سالسل اإلمداد ألصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود.
وسيسعى الب ا

إلى العمل مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،واليونيسف في

أنشطة بناء القدرة على الصمود المراعية للتغذية .وسيدعم الب ا

أيضا عملية تعزيز منظمات المجتمع المدني ومشاركتها

وتعبئتها فيما يتعلق بالتواصل االجتماعي والسلوكي الذي يلبي احتياجات المعلومات واالتصاالت وتفضيالت السكان المتأثرين،
وال سيما األكثر تهميشا منهم؛ ويعزز المساواة بين الجنسين؛ ويحسن مراعاة مسائل اإلعاقة والتماسك االجتماعي والتغذية
واعتماد الحلول المناخية.

االفت اضات
-78

تفترض الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية وجود موارد حكومية كافية وعدد كافي من الموظفين لتنفيذ نظم فعالة وأن
السلطات المحلية تدعم التنفيذ .ويتطلب ذلك أن تهتم المجتمعات المحلية ،بما في ذلك األشخاص األكثر ضعفا ،بشكل فعال
بتدخالت سبل العيش وأن تظل ملتزمة بالمساهمة بوقتهم وعملهم لتحقيق حصائل مجتمعية جماعية.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-79

سيعمل الب ا

مع المجتمعات المحلية والحكومة والنظم المؤسسية لبناء قدرتها على التكيف مع المخاطر المناخية وإدارتها

باستخدام تنبؤات ومعلومات مناخية موثوقة .وستستثمر أيضا في أنشطة بناء القدرة على الصمود التي تعمل على تحسين القدرة
على التكيف ،والحد من مخاطر الكوارث ودعم تطوير المبادرات التي تقودها الحكومة والمراعية للمساواة بين الجنسين والتغذية
والتي تمنح الناس فرصا أكثر تنوعا لكسب العيش.

الحصيلة  4للخطة االست اتيجية القط ة :بحلول عام  ،2027تكون ال ؤسسات الوطنية ودون الوطنية وأصحاب ال صلحة ف س ي
ال كا قد عززوا القدرة على ت كين النظم الغ ائية ال تكيفة والقادرة على الص ود ن أجل تحسين ا ن الغ ائ والتغ ة
-80

يستند العمل في إطار حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه على اإلنجازات التي تحققت في إطار الخطة االستراتيجية
القطرية للفترة  2022-2018من خالل توسيع نطاق المساعدة التقنية للب ا
المستدامة  2و .17وسيستثمر الب ا

المصممة لتسريع التقدم نحو تحقيق هدفي التنمية

في تحسين المهارات وقاعدة المعارف والنظم الالزمة لتعزيز قدرة الحكومة على

االستجابة للصدمات ومعالجة الجوع على نحو مستدام بطريقة شاملة ومنصفة.
-81

وتجسد حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه المحور الثالثي من خالل تمكين الحكومة من إنشاء نظم تقلل من تأثير الصدمات
على أساس جنساني مع زيادة قدرة السكان على التعافي .وتساهم في تعزيز المؤسسات والنظم والمجتمعات ،بما في ذلك من
خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-82

تتماشى حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الحصيلة االستراتيجية  4للبرنامج (تعزيز البرامج والنظم الوطنية).

جال الت كيز
-83

إن مجال تركيز حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه هو األسباب الجذرية.
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ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
تتماشى الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية مع الحصيلة  4إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (الحوكمة

-84

الخاضعة للمساءلة والعدالة وسيادة القانون) واألولويتين  5و 6من إطار السياسة الوطنية.

النوات ال توق ة
ستتحقق الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية من خالل النواتج األربعة التالية:

-85


الناتج  :1-4عززت مؤسسات الحماية االجتماعية وإدارة الكوارث الوطنية ودون الوطنية القدرات المراعية للمساواة بين
الجنسين والتنوع واإلعاقة وتمكينها من توقع حاالت الطوارئ واألزمات واالستعداد واالستجابة لها بشكل أفضل وبطريقة
منسقة.



الناتج  :2-4عززت الحكومة قدرتها على وضع خطط واستراتيجيات تتعلق باستدامة التكيف مع تغير المناخ المدرك
للمخاطر وإدارة مخاطر الكوارث.



الناتج  :3-4تستفيد المؤسسات الوطنية ،بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ،من تعزيز القدرة على توليد
البيانات وتحليلها ،بما في ذلك استخدام األدوات والنُهج المبتكرة ال ُمشتركة والتكنولوجيات الرقمية التي تعزز صنع القرار
القائم على األدلة وتتوافق مع معايير خصوصية البيانات وحمايتها.



الناتج  :4-4تستفيد المجموعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي ،بما في ذلك الحوامل والمرضعات من النساء واألطفال
دون سن الخامسة واألطفال في سن المدرسة (من سن  5إلى  19عاما) من القدرات المعززة للمؤسسات العامة واالجتماعية
والخاصة الوطنية ودون الوطنية التي تم تعزيزها بأدوات مبتكرة لتمكينها من معالجة سوء التغذية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :4تقديم المساعدة التقنية ،بما في ذلك االبتكار المشترك ،وتجريب واستخدام التكنولوجيات الرقمية بين الحكومة وغيرها من
الجهات الفاعلة في مجال األمن الغذائي والتغذية والحماية االجتماعية على المستويين الوطني ودون الوطني
-86

سيدعم الب ا

الوكاالت الحكومية على المستويين الوطني والمحلي لتحسين قدراتها المتعلقة باالستعداد لحاالت الطوارئ

واالستجابة لها ،وتحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها ،وأدوات الحماية االجتماعية ،والخدمات المناخية ،واألمن الغذائي
ورصد التغذية .وسيعمل الب ا

على ضمان امتثال جمع البيانات وتحليلها واستخدامها لمعايير حماية البيانات ومراعاتها

للمساواة بين الجنسين وتعبيرها عن االحتياجات المتنوعة للنساء والرجال والبنات واألوالد .وسيكون هناك أيضا تركيز خاص
على توليد بيانات مصنفة حسب اإلعاقة تساهم في وضع السياسات الشاملة وتقديم الخدمات.
-87

وفي إطار النشاط  ،4سيبني الب ا

قدرة الحكومة على تنفيذ خطة العمل المتعددة القطاعات بشأن التغذية ،وبذلك يفي بالتزاماته

المعبر عنها في قمة التغذية من أجل النمو وتحالف الوجبات المدرسية الذي بدأ في قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية لعام 2021؛
وسيستفيد الب ا

أيضا من الدعم المقدم من شركاء تحالف الوجبات المدرسية لمساعدة الحكومة في تنفيذ التزاماتها من خالل

المشروعات التجريبية التعاونية واالبتكار المشترك .وسيشمل النشاط  4أيضا تعزيز شبكة أعمال "تعزيز التغذية" لتعزيز دور
الشركات في توفير الغذاء الصحي والمغذي للناس؛ والبناء على األدلة التي تم الحصول عليها في إطار الخطة االستراتيجية
القطرية للفترة  2022-2018بشأن تقوية األرز؛ وتجريب الحلول المبتكرة مثل المراكز المجتمعية المحلية لتعزيز النظم الغذائية
الصحية والممارسات الزراعية الذكية مناخيا وتحويل النظم الغذائية .وسيتم تعزيز نظام رصد البرنامج الوطني للوجبات
المدرسية وتقييمه ،وكذلك القدرة المؤسسية على تنفيذ سياسة التغذية الوطنية ورصدها .وسيولى اهتمام خاص لتقوية الترتيبات
المؤسسية لإلنتاج المتسق وجودة الثريبوشا  Thriposhaوهو المنتج المحلي المستخدم في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل.
-88

وسيساعد الب ا

في تعزيز منصة تنسيق متعددة القطاعات لدراسة األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

وغير ذلك من أوجه الضعف االجتماعي إلى جانب الحكومة ،وللتعامل مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة اآلخرين في
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التدخالت التجريبية ،بما في ذلك استخدام األدوات الرقمية والرصد وطرائق التقييم التي يمكن أن تعالج مسائل األمن الغذائي
في القطاعات ذات الصلة.

الش اكات
-89

سيعمل الب ا  ،في إطار الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية ،مع الوزارات المسؤولة عن إدارة الكوارث ،والصحة،
والتعليم وشؤون المرأة والطفل؛ واإلدارات المسؤولة عن التعداد واإلحصاء وتنمية ساموردهي والوكاالت الحكومية األخرى؛
والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ أنشطة تعزيز القدرات.

االفت اضات
-90

تفترض الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية توافر موارد حكومية كافية وعدد كافي من الموظفين لوضع نظم فعالة ودعم
السلطات المحلية لتنفيذ المساعدة التقنية المقدمة من الب ا .

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-91

تتمثل استراتيجية االنتقال لتعزيز القدرات في تسليم إدارة األنشطة المنفذة في إطار الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية
تدريجيا إلى الهياكل الحكومية والشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تساهم في تحقيق استدامة هذه المبادرات على األمد
الطويل.

-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن

-92

سيُدعم المستفيدين الذين يتلقون تحويالت غذائية مباشرة أو تحويالت قائمة على النقد أو تعزيز القدرات الفردية بشكل أساسي
في إطار الحصائل  1و 2و 3للخطة االستراتيجية القطرية .وسيعمل الب ا

أيضا مع المجتمعات المحلية والحكومة والمنظمات

والنظم المجتمعية لتعزيز بيئة تمكينية من خالل توزيع األنشطة على مستويات مختلفة وضمان تسلسلها بمساعدة تقنية .وسيؤدي
ذلك إلى بناء القدرات على مستويات مختلفة لتعزيز األمن الغذائي والتغذية وسيفيد عددا كبيرا من المستفيدين غير المباشرين.
-93

وسيُسترشد بمعايير االستهداف الجغرافي واختيار المستفيدين من خالل تحليالت األمن الغذائي والمخاطر والضعف وسبل
العيش ،بما في ذلك العملية الموحدة لسبل العيش من أجل تحليل القدرة على الصمود والتحليل الشامل لهشاشة األمن الغذائي
للفترة  .2020/2019وسيُنفذ االستهداف من خالل مشاورة مجتمعية تشاركية ،مع مراعاة آراء النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة
والمنظمات المجتمعية وأصحاب المصلحة الحكوميين .وسيُنظر أيضا في االحتياجات المتداخلة بما في ذلك تلك المتعلقة بالجنسين
والعمر واإلعاقة والحماية والتغذية أثناء االستهداف والتنفيذ من خالل تحليل السياق الذي يشمل الجنسين واللغة وظروف مراعاة
النزاع واإلعاقة.

-94

وسيستخدم الب ا

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ومؤشرات مؤسسية لقياس انعدام األمن الغذائي واستخدام استراتيجيات

التكيف من أجل استهداف السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والتغذوي الحاد ألغراض االستجابة لألزمات ،والبرنامج
الوطني للوجبات المدرسية وأنشطة بناء القدرة على الصمود.
-95

وسيقدم الب ا

تقارير عن حصائل المشروع باستخدام منصته الرقمية إلدارة معلومات المستفيدين والتحويالت ،وهي أداة

المكتب القطري لإلدارة الفعالة واألدوات المؤسسية األخرى .وستُستخدم عملية الحصول على البيانات التشغيلية المتنقلة وأنظمة
جمع البيانات األخرى إلدارة بيانات المستفيدين وتنفيذ األنشطة والرصد وإعداد التقارير.
-96

ومن المتوقع حدوث تداخل بين المستفيدين في إطار الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية ،إذ ستكون الغالبية من تالميذ
المدارس االبتدائية وستساعد أنشطة تعزيز القدرات المتعهدين في مجال التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية .وبما أنه من
المتوقع أن يتم تشغيل برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية في المواقع نفسها في جميع أنحاء الخطة االستراتيجية القطرية،
فسيستفيد المستلمون على مدار عدة أشهر .وباستثناء حاالت التداخل ،يتوقع الب ا
سيعود بالفائدة على  428 805أشخاص.

أن تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية
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الجدول  :1ال ستفيدون حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة ،والنات  ،والنشاط (ج يع السنوات)
حصيلة الخطة
االست اتيجية القط ة

النات

النشاط

1

( 1-1التحويالت
القائمة على النقد)

1

( 1-2التحويالت
القائمة على النقد
واألغذية)

2

( 2-2تعزيز القدرات)

2

( 3-2تعزيز القدرات)

2

1-3

3

2-3

3

2

3

3-3

3

4-3

3

فئة ال ستفيد ن

السنة
2023

السنة
2024

السنة
2025

السنة
2026

السنة
2027

ال ج وع

البنات

414

414

331

248

248

1 656

األوالد

420

420

336

252

252

1 679

النساء

875

875

700

525

525

3 502

الرجال

791

791

633

474

474

3 163

ال ج وع

2 500

2 500

2 000

1 500

1 500

10 000

البنات

51 000

51 000

0

0

0

51 000

األوالد

49 000

49 000

0

0

0

49 000

النساء

0

0

0

0

0

0

الرجال

0

0

0

0

0

0

ال ج وع

100 000

100 000

0

0

0

100 000

البنات

51 000

51 000

88 469

88 469

0

139 469

األوالد

50 000

50 000

85 000

85 000

0

135 000

النساء

0

0

0

0

0

0

الرجال

0

0

0

0

0

0

ال ج وع

101 000

101 000

173 469

173 469

0

274 469

البنات

0

0

0

0

0

0

األوالد

0

0

0

0

0

0

النساء

2 200

2 200

2 550

2 550

550

2550

الرجال

440

440

450

450

450

450

ال ج وع

2 640

2 640

3 000

3 000

1 000

3000

البنات

0

334

334

334

0

1 002

األوالد

0

332

332

332

0

996

النساء

0

706

706

706

0

2 118

الرجال

0

628

628

628

0

1 884

ال ج وع

0

2 000

2 000

2 000

0

6 000

البنات

0

1 253

1 854

1 449

501

5 057

األوالد

0

941

1 378

1 221

498

4 038

النساء

0

2 754

4 136

3 116

1 059

11 065

الرجال

0

2 244

3 344

2 646

942

9 176

ال ج وع

0

7 192

10 172

8 432

3 000

29 336

البنات

0

0

0

0

0

0

األوالد

0

0

0

0

0

0

النساء

104

104

104

104

104

520

الرجال

96

96

96

96

96

480

ال ج وع

200

200

200

200

200

1 000

البنات

133

133

133

133

133

665
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الجدول  :1ال ستفيدون حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة ،والنات  ،والنشاط (ج يع السنوات)
حصيلة الخطة
االست اتيجية القط ة

النشاط

النات

ال ج وع (دون تداخل)

2-4

التحو الت

-97

سيدعم الب ا

فئة ال ستفيد ن

السنة
2023

السنة
2024

السنة
2025

السنة
2026

السنة
2027

ال ج وع

األوالد

132

132

132

132

132

660

النساء

482

482

482

482

482

2 410

الرجال

253

253

253

253

253

1 265

ال ج وع

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

5 000

207 340

12 892

189 201

13 132

5 700

428 805

حصول األطفال في سن المدرسة االبتدائية على األغذية المغذية من خالل ثالث طرائق ممكنة للتحويل:

تحويالت األغذية ،والحصص الغذائية المنزلية ،وقسائم السلع.
-98

وفي إطار التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ،سيتم توفير األرز والعدس لموردي الوجبات المدرسية باإلضافة إلى المساهمة
النقدية المنتظمة التي يتلقونها من الحكومة ،والتي تستند إلى عدد الوجبات التي يقدمونها .وستُقدم هذه المساعدة الغذائية المباشرة
خالل شهرين أو ثالثة أشهر من العام حيث تكون أسعار المواد الغذائية تاريخيا في أعلى مستوياتها .وسيعتمد حجم الحصة
الغذائية على قائمة الوجبات المدرسية الحكومية القياسية .ويخطط الب ا

لتوفير األرز والعدس خالل العامين األولين من

الخطة االستراتيجية القطرية ،مع توقع أن تكون الحكومة قد استقرت من حيث إنتاج األغذية واألسعار بحلول السنة الثالثة من
الخطة االستراتيجية القطرية.
-99

ويخطط الب ا

أيضا لتوفير التمويل للحكومة لقسائم السلع أو الحصص الغذائية المنزلية ألطفال المدارس ،ال سيما إذا قررت

الحكومة استخدام هذه الطرائق بدال من الوجبات المدرسية بسبب تدابير االحتواء المتعلقة بكوفيد .19-ويعتمد سعر الحصص
التموينية على السعر القياسي لحزمة الحصص الحكومية المقدمة في عام  .2021وسيتم استخدام آلية التوزيع الحكومية وستتحمل
الحكومة جميع تكاليف النقل.
 -100وبناء على الخبرة المستمدة من الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  ،2022-2018سيمنح الب ا

األولوية للمساعدة النقدية

متعددة األغراض عندما تشتغل األسواق وأثناء االستجابة لألزمات ،واإلنعاش المبكر ،وأنشطة إنشاء األصول ،مما يساعد
األسر المعيشية األكثر تأثرا أو ضعفا على تلبية احتياجاتها الغذائية ،والتغذوية واالحتياجات األساسية األخرى .وستسترشد قيمة
التحويل بتكلفة النظام الغذائي المغذي (أو القيم البديلة للحكومة) وستراعي تضخم قيمة الغذاء عند تقديم المساعدة على مدى عدة
سنوات.
 -101وستكمل طرائق النقل بعضها بعضا .فعلى سبيل المثال ،قد تتداخل المساعدة الغذائية المقدمة أثناء األزمة ،مثل الحصص الغذائية
المنزلية أو الحصص الغذائية التكميلية المقدمة من خالل البرنامج الوطني للوجبات المدرسية ،مع التحويالت القائمة على النقد
لألفراد من المجتمعات المستهدفة الذين يشاركون في أنشطة إنشاء األصول المتعلقة بالتعافي المبكر.
3-4

قدرة ال كتب القط ي و ال حه

 -102سيوفر الب ا

المواهب ويبني قدرات الموظفين للمكتب القطري لضمان امتالك الموظفين المهارات الالزمة لتنفيذ الخطة

االستراتيجية القطرية ،مع مراعاة تشكيل فريق األمم المتحدة القطري إلطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة.
و سيكون الهيكل التنظيمي للمكتب القطري مرنا بدرجة كافية وستكون لديه القدرة الالزمة لتلبية الطلبات المتغيرة أثناء تنفيذ
الخطة االستراتيجية القطرية.
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الش اكات

 -103سيعزز الب ا

مكانته كشريك موثوق به للحكومة لتحقيق أقصى قدر من التأثير في تحقيق رؤية مشتركة لعام  ،2030إلى

جانب الوزارات المسؤولة عن المالية والصحة والتعليم وإدارة الكوارث والبيئة وشؤون المرأة والطفل فضال عن السلطات
الوطنية والمحلية األخرى.
 -104وسيواصل الب ا

العمل مع المؤسسات المالية الدولية مثل مصرف التنمية اآلسيوي والبنك الدولي؛ والمجتمع الدولي األوسع؛

والجهات المانحة ،بما في ذلك من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،لالستفادة من الخبرات والتمويل
وحشد الدعم لحصائل الخطة االستراتيجية القطرية.
 -105وسيشارك الب ا

مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين

الجنسين وتمكين المرأة ،فضال عن منظمات المجتمع المدني ذات الصلة ،للنهوض بالمساواة بين الجنسين وإدماج اإلعاقة.
 -106وسيستكشف الب ا

ويوسع التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والجامعات ومؤسسات البحث

بشأن تبادل المعارف ،وتوفير الخبرات والشراكات المباشرة أو االستراتيجية.
 -107وسيتبع الب ا  ،من خالل شبكة أعمال تعزيز التغذية ،والمنتدى الشعبي لتعزيز التغذية ،واالتفاق العالمي لألمم المتحدة ،نهجا
استراتيجيا تجاه شراكات القطاع الخاص لزيادة تأثير مبادراته المتعلقة بالتغذية واألمن الغذائي.
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إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

 -108ستسترشد ترتيبات الرصد بإطار النتائج المؤسسية الجديد للب ا

للفترة  .2025-2022وسيقيس المكتب القطري النتائج

الخاصة بكل بلد فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ،والمساءلة أمام السكان المتأثرين ،وإدماج اإلعاقة ليتمكمن من تكييف برامجه
وتقييم التقدم المحرز في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .وستُصنف البيانات حسب الجنسين والعمر واإلعاقة وعوامل
التهميش األخرى عند االقتضاء .وسيقيس الب ا  ،أثناء تتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الحصائل األربع للخطة االستراتيجية
القطرية ،النتائج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين من خالل الرصد وخطة لالستعراض والتقييم ونظرية التغيير لكل مجال من
مجاالت الحصائل .وستفيد النتائج في عمليتي إجراء تعديالت على البرنامج واتخاذ القرار .وسيعمل الب ا  ،بالتعاون مع
منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،على تحسين عملية توليد األدلة وتحليلها باستخدام أدوات ونُهج مبتكرة لجميع الحصائل .وسيسعى
المكتب القطري إلى زيادة استخدام المنصات الرقمية ،ودمجها في األنظمة الحكومية حيثما كان ذلك ممكنا كجزء من الدعم
المتعلق بتعزيز قدرته للحكومة في مجال تحليل البيانات.
 -109وسيُجرى تقييم مستقل للخطة االستراتيجية القطرية في عام  2026لتقييم األداء العام وإرشاد التوجه االستراتيجي في المستقبل.
وستسترشد التعديالت على تصميم الخطة االستراتيجية القطرية وتنفيذها من خالل تقييمين المركزيين؛ واستعراضات قطاعية
وتوليد األدلة بما في ذلك بشأن المساواة بين الجنسين واألمن الغذائي والتغذية؛ واستعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية
القطرية.
2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
 -110يمكن للتغييرات في الحكومة أن تغير األولويات الوطنية .وتشكل التوترات العرقية واالجتماعية أيضا خطرا على آفاق النمو.
وسيواصل الب ا
الب ا

العمل مع جميع أصحاب المصلحة للدعوة إلى تحقيق األمن الغذائي ،والتغذية ،وتنفيذ واليته .وسيرصد

أيضا المخاطر مثل األخطار الطبيعية ،ومقاومة معالجة عدم المساواة الهيكلية واالجتماعية والثقافية بين الجنسين،

وعدم االستقرار السياسي والتقلبات االقتصادية ،وسيخطط لتدابير التخفيف التي تعبر عن مستويات المخاطر ،بما في ذلك
البرمجة التكيفية.
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 -111وتواجه سري النكا ديونا ال يمكن تحملها وميزان مدفوعات كبير ،وآفاق اقتصادية غير مؤكدة إلى حد كبير بسبب االختالالت
المالية والخارجية .وستؤثر القيود المالية اإلضافية على االستثمار في البرامج االجتماعية ،وال سيما البرنامج الوطني للوجبات
المدرسية الذي يؤكد على أهمية زيادة كفاءة شبكات األمان وتأثيرها.
 -112وسيؤدي تحول أولويات الجهات المانحة ومحدودية المساعدة اإلنمائية الرسمية لسري النكا إلى إعاقة تعبئة الموارد لتحقيق
األمن الغذائي والحصائل ذات الصلة بالتغذية .وستشمل تدابير التخفيف من هذه المخاطر توسيع مصادر التمويل والمبادرات
المشتركة ،بما في ذلك مع الحكومة ،من خالل صندوق األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة في سري النكا والقطاع الخاص
والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.

ال خاط التشغيلية
 -113قد يؤدي تعقيد الوضع في سري النكا إلى تأخير دفع التحويالت القائمة على النقد .وسيعزز الب ا

شراكته الطويلة مع الحكومة

لمواجهة هذه التحديات.
 -114وال يتوقع الب ا

أي مخاطر مباشرة على صحة أو سالمة أو أمن موظفيه والمستفيدين والشركاء .ومع ذلك ،سيشارك مع

صندوق األمم المتحدة للسكان والمجموعات النسائية في منع العنف الجنساني وزيادة الوعي بآلية إحالة العنف الجنساني المتاحة
للمستفيدين المباشرين وغير المباشرين .كما يتم إطالع مشغلي آلية تقديم الشكاوى والتعقيبات على آليات اإلحالة المتاحة في كل
منطقة من خالل عملية رسم الخرائط المقدمة من صندوق األمم المتحدة للسكان.

ال خاط االئت ا ية
 -115سيتخذ الب ا

كل االحتياطات لمنع التدليس والفساد في عملياته .وسيضمن التدريب الكافي والتوعية للموظفين مع استخدام

عمليات الرصد الصارم .وسيواصل تعزيز إجراءاته التشغيلية وأطر إدارة المخاطر من أجل التخفيف من المخاطر المتعلقة
بالصحة والسالمة واألمن.

ال خاط ال الية
 -116يمكن أن تتأثر تكاليف الب ا
الب ا
3-5

المتعلقة بالتنفيذ بتقلبات أسعار الصرف التي من المتوقع أن تستمر على األمد المتوسط .وسيقوم

برصد الوضع وتعديل ميزانية الحافظة القطرية وتقديم الدعم حسب االقتضاء.

الض ا ات االجت اعية والبيئية

 -117سري النكا عرضة للتحديات البيئية التي تفاقمت بسبب تغير المناخ ،والتي تقوض رفاه المجتمعات المتأثرة وقدرتها على
الصمود .يمكن أن تؤدي الصدمات المناخية وغيرها من الصدمات إلى زيادة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية بالنسبة إلى
األسر المعيشية .وسيُقيم الب ا

المخاطر البيئية واالجتماعية أثناء تصميم أنشطته وتنفيذها وتعديلها بالتشاور مع السكان

المتأثرين والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة الحكوميين .وسيجري الب ا

أيضا تحليالت للحماية والمساءلة أمام السكان

المتأثرين ومساهمة برامجه في تحقيق المساواة بين الجنسين.
 -118وسيسعى الب ا

للحد من أخطاء اإلدماج واالستبعاد في تدخالته من خالل معالجة المخاطر المتعلقة بالتمييز وهياكل السلطة،

والضعف والعمر والمساواة بين الجنسين .وسيكون تحليل مراعاة ظروف النزاع ومبادئ "عدم إلحاق الضرر" في صميم جميع
األنشطة.
 -119وسيكفل الب ا

دمج مسائل المساواة بين الجنسين ،وتمكين المرأة ،وشمول الجميع ،وإمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة،

في تخطيط البرامج وتصميمها .وسيتم أيضا استخدام آلية قوية لتعقيبات المجتمعات المحلية ،مما يساهم في تحسين مشاركة
المستفيدين ،لتوجيه البرمجة وضمان المساءلة أمام السكان المتأثرين.
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 -120وستوضع خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية وفقا للضمانات المؤسسية اإللزامية وسياسات الب ا

بشأن تغير المناخ ،والبيئة،

وبناء القدرة على الصمود ،والتغذية .وستُفحص العمليات باستخدام إطار الضمانات البيئية واالجتماعية لتجنب اآلثار البيئية
السلبية المحتملة والتخفيف منها.

-6

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة

1-6

الجدول  :2يزا ية الحافظة القط ة (بالدوالر ا

النشاط

حصيلة الخطة
االست اتيجية
القط ة

ك )

السنة
2023

السنة
2024

السنة
2025

السنة
2026

السنة
2027

ال ج وع

1

1

211 885

297 369

274 672

262 948

207 245

1 254 119

2

2

4 429 060

2 672 859

2 032 448

707 186

794 759

10 636 312

3

3

1 871 910

4 731 871

6 014 104

6 148 904

3 635 796

22 402 585

4

4

2 601 750

2 569 885

2 741 388

2 097 095

1 543 720

11 553 838

9 114 605

10 271 984

11 062 612

9 216 133

6 181 520

45 846 854

ال ج وع

 -121وتبلغ الميزانية المطلوبة لتنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية لمدة خمس سنوات  45 846 854دوالرا أمريكيا ،مع تخصيص
 62في المائة منها لتعزيز القدرات ،مما يعبر عن التحول االستراتيجي للب ا

نحو نهج تعزيز قدرات النظم على المستويين

الوطني والمحلي .ومن المتوقع حدوث انخفاض تدريجي في االحتياجات من الموارد لألنشطة التي تندرج في إطار الحصيلة 2
للخطة االستراتيجية القطرية ألن المبادرات تحافظ على نفسها تدريجيا .وفي إطار الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية،
سترتفع متطلبات الموارد من السنة الثانية ،ويتوقع الب ا

توفير المزيد من التمويل في ذلك العام .وسيخصص الب ا

19

في المائة من الميزانية لألنشطة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
2-6

آفاق واست اتيجية تدبي ال وارد

 -122تم تمويل الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2022-2018بنسبة  68في المائة في نهاية عامها الرابع .وستُنقل الموارد المؤمنة
لبرنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية وبناء القدرة على الصمود واالستعداد لحاالت الطوارئ وتعزيز قدرات االستجابة
بموجب الخطة االستراتيجية القطرية  2022-2018إلى الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  .2027-2023وسيواصل الب ا
العمل على تعبئة الموارد لجمع أموال إضافية.
 -123ومن الصعب تأمين التمويل لألنشطة التي تعالج األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي بسبب تضارب األولويات بين شركاء
التمويل .ومع ذلك ،واستنادا إلى التقديرات واالتجاهات والتوقعات المتحفظة ،يتوقع الب ا

أنه سيتمكن من جمع الموارد

الكافية لتمويل  100في المائة من أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية.
 -124وسيوسع الب ا

نطاق شراكاته ويستكشف فرص تمويل جديدة ومبتكرة .وستتم متابعة البرمجة المشتركة مع منظومة األمم

المتحدة اإلنمائية ،وال سيما مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها وصندوق األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة
لسري النكا من أجل زيادة الموارد المتاحة لألنشطة التي تعالج األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي وبناء القدرة على
الصمود .وستضمن خطة عمل الشراكات المحدثة بانتظام ،مشاركة قوية وأولويات متسقة.
 -125وسيقوم الب ا

بتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ واستكشاف فرص البرمجة المتكاملة .وستستثمر المنظمة أيضا في مجال توليد

األدلة القوية واالبتكار لزيادة االهتمام باالستثمارات الجديدة طويلة األمد وتعزيز االستثمارات الحالية.
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة لس ي ال كا ( نا /كا ون الثا

 -2023د س ب /كا ون ا ول )2027

هدف التن ية ال ستدا ة  ،2القضاء على الجوع
ا ة التن ية ال ستدا ة  :1-2الحصول على الغ اء
الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة :تلبية ال جت ات ال حلية ال تأث ة با ز ات ف س ي ال كا الحتياجاتها الغ ائية والتغ و ة
واحتياجاتها ا ساسية ا خ ى أثناء ا ز ات وب دها

فئة الحصائل :تحسين قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم الغذائية
والتغذوية العاجلة
مجال التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات
من المتوقع أال تُنفذ هذه النتيجة إال في حال وقوع كارثة واسعة النطاق يُطلب فيها من البرنامج تقديم مساعدة مباشرة للسكان المستهدفين.

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجية التصدي القائم على االستهالك ،المخفض
درجة االستهالك الغذائي
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لألمن الغذائي
الحد األدنى من تنوع األطعمة للنساء والبنات في سن اإلنجاب
ا شطة والنوات
 : 1تقد م ال ساعدة الغ ائية والتغ و ة ودعم سبل ال يش ا ساسية للسكان ال ستهدفين 2-1( .تحو الت ال وارد ي ال ش وطة)
 : 1-1تتلقى المجتمعات المتأثرة باألزمات المساعدة التي تلبي احتياجاتها الغذائية والتغذوية وغيرها من االحتياجات األساسية( .فئة النواتج -ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :1-1حصول السكان الذين يعانون من
انعدام األمن الغذائي والمتضررين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)

مراعية للتغذية
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ا ة التن ية ال ستدا ة  :2-2القضاء على سوء التغ ة
الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :بحلول عام  ، 2027تكون ال ج وعات ال ستهدفة ف س ي ال كا قد حسنت التغ ة ن خالل
ت ز ز الب ا ال اعية للتغ ة والخاصة بالتغ ة الت ت كز ،على وجه الخصوص ،على أول  8 000وم ن الحياة

فئة الحصائل :تحقيق الناس حصائل أفضل في مجال التغذية والصحة
والتعليم.
مجال التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات
إشراك النظراء الحكوميين على المستوى الوطني ومستوى األقاليم ،واستمرار توافر الموارد لدى الحكومة والتزامها السياسي بتنفيذ برامج شبكات األمان؛ ودعم السلطات المحلية للتنفيذ

ؤش ات الحصائل
معدل الحضور
عدد تدخالت الصحة والتغذية المدرسية التكميلية المقدمة جنبا إلى جنب مع التغذية المدرسية التي يقدمها الب ا
نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين الذين يُبلغون عن زيادة إنتاج محاصيل مغذية
معدل االستبقاء/معدل التسرب (حسب الصف)
ا شطة والنوات
 : 2تقد م ال ساعدة لألطفال ال ستهدفين والحوا ل وال ض ات ن النساء وا طفال دون سن الخا سة وأصحاب الحيازات الصغي ة وال جت ات ال ضة ال دام ا ن الغ ائ وا ظ ة الغ ائية ي الصحية وسوء
التغ ة ن خالل تحو ل ا صول وال ساعدة الغ ائية والنقد ة والتغ ة ال درسية بال نتجات ال حلية والتدر ب ورسائل التغيي االجت اع والسلوك لتحسين الحصائل الغ ائية :1-5( .الب ا ال درسية)

 :1-2يمكن للمجموعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي بما في ذلك الحوامل والمرضعات من النساء واألطفال دون سن الخامسة واألطفال في سن المدرسة ( 10-5سنوات) الحصول على الغذاء
المغذي كجزء من برامج الحماية االجتماعية الوطنية لتحسين حصائل التغذية( .فئة النواتج -ألف :تحويل الموارد(الناتج المعياري  :1-2زيادة قدرة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على الحصول
على األغذية المغذية ،والمساعدة القائمة على النقد ،والمهارات والخدمات الجديدة أو المحسنة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية والحفاظ على هذه القدرة)

مراعية للتغذية
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 :1-2يمكن للمجموعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي بما في ذلك الحوامل والمرضعات من النساء واألطفال دون سن الخامسة واألطفال في سن المدرسة ( 10-5سنوات) الحصول على الغذاء
المغذي كجزء من برامج الحماية االجتماعية الوطنية لتحسين حصائل التغذية( ..فئة النواتج باء :توفير األغذية المغذية .الناتج المعياري  :1-2زيادة قدرة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على
الحصول على األغذية المغذية ،والمساعدة القائمة على النقد ،والمهارات والخدمات الجديدة أو المحسنة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية والحفاظ على هذه القدرة)

 :1-2يمكن للمجموعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي بما في ذلك الحوامل والمرضعات من النساء واألطفال دون سن الخامسة واألطفال في سن المدرسة ( 10-5سنوات) الحصول على الغذاء
المغذي كجزء من برامج الحماية االجتماعية الوطنية لتحسين حصائل التغذية( .فئة النواتج نون :التغذية المدرسية المقدَّمة .الناتج المعياري  :1-2زيادة قدرة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على
الحصول على األغذية المغذية ،والمساعدة القائمة على النقد ،والمهارات والخدمات الجديدة أو المحسنة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية والحفاظ على هذه القدرة)
 :2-2يُحسن األطفال المستهدفون في سن الدراسة والحوامل والمرضعات من النساء ومجتمعاتهم المحلية معارفهم ويغيرون مواقفهم وممارساتهم فيما يتعلق بالتقسيم المنصف بين الجنسين للعمل المنزلي ،واتخاذ
القرارات ،وإدارة النقد واستهالك أطعمة صحية وآمنة ومغذية لتحقيق حصائل تغذية أفضل ( .فئة النواتج -ها ء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري  2-2يستفيد المتضررون من األزمات من
األطفال والحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،والفئات السكانية األخرى الضعيفة تغذويا ،من برامج الوقاية من سوء التغذية وعالجه وتحسين األطعمة)
 : 2-3عززت النساء المشاركات في سلسلة اإلمداد المتعلقة بالوجبات المدرسية ،وال سيما أصحاب الحيازات الصغيرة المحليين ،الرفاه االقتصادي من خالل مبيعات األغذية المنتجة محليا الموثوق بها والتي يمكن التنبؤ
بها واالنتقال بها إلى مبادرات التغذية المدرسية وضمان توفير أنظمة غذائية آمنة ومغذية وصحية ألطفال المدارس( ..فئة النواتج -دال :إنشاء األصول .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة
على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 :2-3عززت النساء المشاركات في سلسلة اإلمداد المتعلقة بالوجبات المدرسية ،وال سيما أصحاب الحيازات الصغيرة المحليين ،الرفاه االقتصادي من خالل مبيعات األغذية المنتجة محليا الموثوق بها والتي يمكن التنبؤ
بها واالنتقال بها إلى مبادرات التغذية المدرسية وضمان توفير أنظمة غذائية آمنة ومغذية وصحية ألطفال المدارس( ..فئة النواتج واو :المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة الذين تم دعمهم .الناتج المعياري :3-2
حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 : 2-3عززت النساء المشاركات في سلسلة اإلمداد المتعلقة بالوجبات المدرسية ،وال سيما أصحاب الحيازات الصغيرة المحليين ،الرفاه االقتصادي من خالل مبيعات األغذية المنتجة محليا الموثوق بها والتي يمكن التنبؤ
بها واالنتقال بها إلى مبادرات التغذية المدرسية وضمان توفير أنظمة غذائية آمنة ومغذية وصحية ألطفال المدارس( ..فئة النواتج نون :التغذية المدرسية المقدَّمة .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال والمراهقين في
سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
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ا ة التن ية ال ستدا ة  :3-2إ تاجية أصحاب الحيازات الصغي ة ودخلهم
الحصيلة 3للخطة االست اتيجية القط ة :بحلول عام  ،2027تكون ال جت ات ال حلية ف س ي ال كا قد عززت قدرتها على الص ود
وقللت ن الت ض لل خاط الطبي ية وتغي ال ناخ وال خاط ا خ ى ع تحسين استدا ة سبل ال يش

فئة الحصائل :امتالك الناس لسبل كسب عيش محسنة ومستدامة
مراعية للتغذية
مجال التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات
توفر ما يكفي من الموارد الحكومية والموظفين الحكوميين لتنفيذ أنظمة فعالة ،ودعم السلطات المحلية للتنفيذ .ومن المفترض أن تهتم المجتمعات المحلية بقوة ،بما في ذلك األشخاص األكثر ضعفا ،بتدخالت البرنامج ،وأن تحافظ على االلتزام
بالمساهمة بوقتها وعملها لتحقيق حصائل مجتمعية جماعية

ؤش ات الحصائل
متوسط نسبة الخسائر ما بعد الحصاد ألصحاب الحيازات الصغيرة في مرحلة التخزين
درجة مزايا التكيف مع المناخ
درجة القدرة على الصمود أمام المناخ
درجة االستهالك الغذائي
مؤشر استراتيجية التصدي القائم على االستهالك ،المخفض
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي -التغذية
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لألمن الغذائي
الحد األدنى من تنوع األطعمة للنساء والبنات في سن اإلنجاب
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يُبلغون عن فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل كسب العيش
قيمة وحجم مبيعات أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل نظم التجميع التي يدعمها الب ا
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األنشطة والنواتج
 :3تقد م ال ساعدة لل جت ات ال ضة للخط والض يفة ن أجل توفي ف ص تنو ع سبل ال يش ال اعية للتغ ة والشا لة الت ت ل على تحسين القدرة على التكيف ع تغي ال ناخ وال خاط ا خ ى:1-3(.
إج اءات للح ا ة ضد الصد ات ال ناخية)
 :3-2تحسين وصول المجتمعات إلى األصول اإلنتاجية وسبل العيش المتنوعة والطاقة النظيفة إلى جانب استعادة الموارد الطبيعية وحمايتها من خالل الحلول القائمة على الطبيعة التي تعزز النظم اإليكولوجية ،وتزيد من
حصائل التغذية وتوفر فرصا أفضل في السوق للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات المهمشة األخرى من أجل دعم التنمية المستد امة وتحقيق التعافي المبكر في أعقاب األزمات( ..فئة النواتج -ألف :تحويل الموارد.
الناتج المعياري  : 1-3حصول الناس والمجتمعات المحلية على األصول اإلنتاجية الالزمة للتعامل بشكل أفضل مع الصدمات والضغوط)
 : 3-2تحسين وصول المجتمعات إلى األصول اإلنتاجية وسبل العيش المتنوعة والطاقة النظيفة إلى جانب استعادة الموارد الطبيعية وحمايتها من خالل الحلول القائمة على الطبيعة التي تعزز النظم اإليكولوجية ،وتزيد من
حصائل التغذية وتوفر فرصا أفضل في السوق للنساء واألشخاص ذوي ا إلعاقة والفئات المهمشة األخرى من أجل دعم التنمية المستدامة وتحقيق التعافي المبكر في أعقاب األزمات( ..فئة النواتج -دال :إنشاء األصول.
الناتج المعياري  : 1-3حصول الناس والمجتمعات المحلية على األصول اإلنتاجية الالزمة للتعامل بشكل أفضل مع الصدمات والضغوط)
 : 3-2تحسين وصول المجتمعات إلى األصول اإلنتاجية وسبل العيش المتنوعة والطاقة النظيفة إلى جانب استعادة الموارد الطبيعية وحمايتها من خالل الحلول القائمة على الطبيعة التي تعزز النظم اإليكولوجية ،وتزيد من
حصائل التغذية وتوفر فرصا أفضل في السوق للنساء واألشخاص ذو ي اإلعاقة والفئات المهمشة األخرى من أجل دعم التنمية المستدامة وتحقيق التعافي المبكر في أعقاب األزمات( ..فئة النواتج -هاء :توفير رسائل
التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري  :1-3حصول الناس والمجتمعات المحلية على األصول اإلنتاجية الالزمة للتعامل بشكل أفضل مع الصدمات والضغوط)
 : 3-2تحسين وصول المجتمعات إلى األصول اإلنتاجية وسبل العيش المتنوعة والطاقة النظيفة إلى جانب استعادة الموارد الطبيعية وحمايتها من خالل الحلول القائمة على الطبيعة التي تعزز النظم اإليكولوجية ،وتزيد من
حصائل التغذية وتوفر فرصا أفضل في السوق للنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات المهمشة األخرى من أجل دعم التنمية المستدامة وتحقيق التعافي المبكر في أعقاب األزمات( ..فئة النواتج واو :المزارعون
أصحاب الحيازات الصغيرة الذين تم دعمهم .الناتج المعياري  :1-3حصول الناس والمجتمعات المحلية على األصول اإلنتاجية الالزمة للتعامل بشكل أفضل مع الصدمات والضغوط)
 : 3-1تحسين وصول المجتمعات المحلية المعرضة النعدام األمن الغذائي ولمخاطر المناخ إلى المعلومات المناخية والخدمات االستشارية التي تمكنهم من تحسين سبل عيشهم وحماية اإلنتاج ،ال سيما األغذية المغذية
والصحية( ..فئة النواتج زاي :المهارات والقدرات والخدمات لسبل العيش المتكيفة مع تغير المناخ .الناتج المعياري  : 2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات
المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيفة مع المناخ)
 : 3-4حسنت المجتمعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي والتي تواجه تغير المناخ والمخاطر األخرى المعارف وإمكانية الوصول إلى آليات الحماية االجتماعية التكيفية واالستجابة للصدمات واإلجراءات التكميلية
بشأن التغذية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة( ..فئة النواتج -ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية
وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيفة مع المناخ)
 :3-4حسنت المجتمعات التي ت عاني من انعدام األمن الغذائي والتي تواجه تغير المناخ والمخاطر األخرى المعارف وإمكانية الوصول إلى آليات الحماية االجتماعية التكيفية واالستجابة للصدمات واإلجراءات التكميلية
بشأن التغذية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة( ..فئة النواتج -دال :إنشاء األصول .الناتج المعياري  : 2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية
وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيفة مع المناخ)
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 :3-4حسنت المجتمعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي والتي تواجه تغير ا لمناخ والمخاطر األخرى المعارف وإمكانية الوصول إلى آليات الحماية االجتماعية التكيفية واالستجابة للصدمات واإلجراءات التكميلية
بشأن التغذية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة( ..فئة النواتج -هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكيالناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول
على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيفة مع المناخ)
 : 3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على اإلنتاج الزراعي وإدارة ما بعد الحصاد وإضافة القيمة وارتباطهم باألسواق والخدمات المالية ،مما يؤدي إلى تقليل خسائر ما بعد الحصاد وتحسين دخلهم. .
(فئة النواتج -ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة على إنتاج وتجميع الفوائض القابلة للتسويق ،والحد من خسائر ما بعد
الحصاد ،والوصول إلى األسواق وإقامة روابط مع المدارس)
 : 3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على اإلنتاج الزراعي وإدارة ما بعد الحصاد وإضافة القيمة وارتباطهم باألسواق والخدمات المالية ،مما يؤدي إلى تقليل خسائر ما بعد الحصاد وتحسين دخلهم. .
(فئة النواتج -جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  : 3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة على إنتاج وتجميع الفوائض القابلة للتسويق ،والحد من
خسائر ما بعد الحصاد ،والوصول إلى األسواق وإقامة روابط مع المدارس)
 : 3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على اإلنتاج الزراعي وإدارة ما بعد الحصاد وإضافة القيمة وارتباطهم باألسواق والخدمات المالية ،مما يؤدي إلى تقليل خسائر ما بعد الحصاد وتحسين دخلهم. .
(فئة النواتج واو :المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة الذين تم دعمهم .الناتج المعياري  : 3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة على إنتاج وتجميع الفوائض القابلة
للتسويق ،والحد من خسائر ما بعد الحصاد ،والوصول إلى األسواق وإقامة روابط مع المدارس)
 : 3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على اإلنتاج الزراعي وإدارة ما بعد الحصاد وإضافة القيمة وارتباطهم باألسواق والخدمات المالية ،مما يؤدي إلى تقليل خسائر ما بعد الحصاد وتحسين دخلهم. .
(فئة النواتج زاي :المهارات والقدرات والخدمات لسبل العيش المتكيفة مع تغير المناخ .الناتج المعياري  :3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة على إنتاج وتجميع
الفوائض القابلة للتسويق ،والحد من خسائر ما بعد الحصاد ،والوصول إلى األسواق وإقامة روابط مع المدارس)
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هدف التن ية ال ستدا ة  ،17عقد الش اكات لتحقيق ا هداف
ا ة التن ية ال ستدا ة  :9-17ت ز ز القدرات
الحصيلة  4للخطة االست اتيجية القط ة :بحلول عام  ، 2027تكون ال ؤسسات الوطنية ودون الوطنية وأصحاب ال صلحة ف س ي ال كا
قد عززوا القدرة على ت كين النظم الغ ائية ال تكيفة والقادرة على الص ود ن أجل تحسين ا ن الغ ائ والتغ ة

فئات لحصائل :تعزيز البرامج والنظم الوطنية

مجال التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات
توفر ما يكفي من الموارد الحكومية والموظفين الحكوميين لتنفيذ أنظمة فعالة ،ودعم السلطات المحلية للتنفيذ وتحديث المساعدة التقنية التي يقدمها البرنامج

ؤش ات الحصائل
مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه الب ا
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 الب ا
عدد السياسات واالستراتيجيات والبر امج الوطنية ومكونات النظم األخرى المتعلقة بالصحة/التغذية المدرسية بما في ذلك تعزيز/تطوير برامج التغذية المدرسية مع الدعم الذي يقدمه البرنامج لتعزيز 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
مؤشر التغذية المدرسية للنهج القائم على النظم لتحسين نتائج التعليم
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ا شطة والنوات
تقد م ال ساعدة التقنية ،ب ا ف ذلك االبتكار ال شت ك ،وتج ب واستخدام التكنولوجيات ال ق ية بين الحكو ة و ي ها ن الجهات الفاعلة ف
الوطن ودون الوطن ( :10-1دعم قطاع الح ا ة االجت اعية)

جال ا ن الغ ائ والتغ ة والح ا ة االجت اعية على ال ستو ين

 : 1-4عززت مؤسسات الحماية االجتماعية وإدارة الكوارث الوطنية ودون الوطنية القدرات المراعية للمساواة بين الجنسين والتنوع واإلعاقة وتمكينها من توقع حاالت الطوارئ واألزمات واالستعداد واالستجابة لها
بشكل أفضل وبطريقة منسقة( ..فئة النواتج -ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  : 2-4تعزيز مكونات النظم الوطنية لالستعداد لحاالت الطوارئ الوطنية واالستجابة لها ،والحماية االجتماعية والنظم الغذائية)
 : 1-4عززت مؤسسات الحماية االجتماعية وإدارة الكوارث الوطنية ودون الوطنية القدرات المراعية للمساواة بين الجنسين والتنوع واإلعاقة وتمكينها من توقع حاالت الطوارئ واألزمات واالستعداد واالستجابة لها
بشكل أفضل وبطريقة منسقة( ..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)
 : 4-4تستفيد المجموعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي ،بما في ذلك الحوامل والمرضعات من النساء واألطفال دون سن الخامسة واألطفال في سن المدرسة (من سن  5إلى  19عاما) من القدرات المعززة
للمؤسسات العامة واالجتماعية والخاصة الوطنية ودون الوطنية التي تم تعزيزها بأدوات مبتكرة لتمكينها من معالجة سوء التغذية( ..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)
 :2-4عززت الحكومة قدرتها على وضع خطط واستراتيجيات تتعلق باستدامة التكيف مع تغير المناخ المدرك للمخاطر وإدارة مخاطر الكوارث( ..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)
 : 3-4تستفيد المؤسسات الوطنية ،بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ،من تعزيز القدرة على توليد البيانات وتحليلها ،بما في ذلك استخدام األدوات والنُهج المبتكرة ال ُمشتركة والتكنولوجيات الرقمية التي
تعزز صنع القرار القائم على األدلة وتتوافق مع معايير خصوصية البيانات وحمايتها( .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  :2القضاء على الجوع
ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :1-الح ا ة
ال ؤش ات الشا لة
 : 1-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون عن عدم وجود شواغل تتعلق بالسالمة نتيجة مشاركتهم في برامج الب ا
 :2-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون أنهم لم يواجهوا أي عوائق في الحصول على المساعدات الغذائية والتغذوية
 :3-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون عن معاملتهم باحترام نتيجة مشاركتهم في البرامج
 :4-1عدد النساء والرجال واألوالد والبنات من ذوي اإلعاقة الذين يحصلون على األغذية/التحويالت القائمة على النقد/قسائم السلع/خدمات تعزيز القدرات
 :5-1يحقق المكتب القطري أو يتجاوز معايير قابلية الوصول المنصوص عليها في معايير 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
 : 1-2نسبة المستفيدين الذين يبلغون أنه تم تزويدهم بمعلومات من السهل الحصول عليها عن برامج الب ا

 ،بما في ذلك الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين

 : 2-2يحقق المكتب القطري أو يتجاوز معايير استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة فيما يتعلق باستشارة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة (االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات)
 :3-2المكتب القطري لديه آلية فعالة للتعقيبات المجتمعية
 :4-2المكتب القطري لديه خطة عمل بشأن المشاركة المجتمعية
 :5-2عدد األطفال والبالغين الذين يمكنهم الوصول إلى قناة آمنة لإلبالغ عن االستغالل واالنتهاك الجنسيين من قبل العاملين في مجال العمل اإلنساني واإلنمائي والحماية و/أو غيرهم من الموظفين الذين يقدمون المساعدة للسكان
المتضررين (المنظمة الدولية للهجرة ،ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)
 :6-2نسبة شركاء الب ا

المتعاونين المسجلين في بوابة شركاء األمم المتحدة والذين تم تقييمهم باستخدام تقييم قدرات الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين لدى شركاء األمم المتحدة في التنفيذ

ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :3-ال ساواة بين الجنسين وت كين ال أة
ال ؤش ات الشا لة
 : 1-3نسبة األسر التي تتخذ فيها النساء أو الرجال أو كل من النساء والرجال قرارات بشأن استخدام الغذاء/النقد/القسائم ،مصنفة حسب طريقة التحويل
 :2-3نسبة أعضاء الكيانات التي تتخذ قرارات المساعدة الغذائية من النساء
 :3-3نوع التحويل (أغذية ،نقد ،قسيمة ،بدون تعويض) الذي حصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا

 ،مصنفة حسب الجنس والعمر ونوع النشاط
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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
 :2-4ينفذ المكتب القطري نُظم اإلدارة البيئية

ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :5-إد اج التغ ة
ال ؤش ات الشا لة
 :1-5نسبة األشخاص الذين تدعمهم عمليات الب ا

وخدماته القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية من خالل مزيج فعال من األغذية المقواة والمنتجات المغذية المتخصصة وإجراءات لدعم تنويع األطعمة

 :2-5نسبة المستفيدين من البرنامج الذين يستفيدون من مكون برامجي مراع للتغذية
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ال لحق الثا
الحصص الغ ائية ( ام/شخص /وم) وقي ة التحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم) حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة والنشاط

وع ال ستفيد ن
الط قة

الحصيلة  1للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة

الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 3

السكان ال تأث ون
با ز ات
تحو الت قائ ة
على النقد

أطفال ال دارس
( 10-5سنوات)
ة

أ

الحبوب

75

البقول

15

أطفال ال دارس
( 10-5سنوات)

السكان ال تأث ون
بالصد ات -
النشاط الف ع 1

السكان ال تأث ون
بالصد ات -
النشاط الف ع 2

السكان ال تأث ون
بالصد ات -
النشاط الف ع 3

السكان ال تأث ون
بالصد ات -
النشاط الف ع 4

السكان ال تأث ون
بالصد ات -
النشاط الف ع 5

السكان ال تأث ون
بالصد ات -
النشاط الف ع 6

تحو الت قائ ة
على النقد

تحو الت قائ ة
على النقد

تحو الت قائ ة
على النقد

تحو الت قائ ة
على النقد

تحو الت قائ ة
على النقد

تحو الت قائ ة
على النقد

تحو الت قائ ة
على النقد

الزيت
الملح
السكر
مستحضر Super Cereal
مستحضر Super Cereal Plus
مسحوق المغذيات الدقيقة
مجموع السعرات الحرارية في اليوم

323

نسبة السعرات الحرارية من البروتين

11.8

التحويالت القائمة على النقد
(دوالر/شخص/يوم)
عدد أيام التغذية لكل سنة

2.07

-

0.28

2.07

2.07

2.07

2.07

2.07

0.83

30

40

20

60

30

150

150

90

90
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ال لحق الثالث
ج وع ال تطلبات ن ا

نوع األغذية/التحويالت القائمة على النقد

ة/التحو الت القائ ة على النقد وقي تها

المجموع

المجموع

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

األرز

750

345 000

العدس

150

138 000

مجموع (األغذية)

900

483 000

التحويالت القائمة على النقد
ج وع (قي ة ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

7 609 160
900

8 092 160
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ال لحق ال ابع
التوز ع اإلرشادي للتكاليف ،حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة (دوالر أ

جال الت كيز

ك )

هدف التن ية ال ستدا ة 2
الغا ة  /1-2الحصيلة
االست اتيجية  1للب ا

هدف التن ية ال ستدا ة 2
الغا ة  /2-2الحصيلة
االست اتيجية  2للب ا

هدف التن ية ال ستدا ة 2
الغا ة  /3-2الحصيلة
االست اتيجية  3للب ا

هدف التن ية ال ستدا ة 17
الغا ة  /9-17الحصيلة
االست اتيجية  4للب 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

االستجابة لألز ات

ا سباب الج ر ة

بناء القدرة على الص ود

ا سباب الج ر ة

ال ج وع

التحويالت

724 907

8 492 292

17 816 717

9 098 633

36 132 549

التنفيذ

315 923

314 301

825 957

493 995

1 950 177

تكاليف الدعم المباشرة
المعدلة

136 745

1 180 554

2 392 617

1 256 046

4 965 963

1 177 576

9 987 148

21 035 291

10 848 675

43 048 690

76 542

649 165

1 367 294

705 164

2 798 165

1 254 119

10 636 312

22 402 585

11 553 838

45 846 854

ال ج وع الف ع
تكاليف الدعم غير

المباشرة ( 6.5في
المائة)
ال ج وع
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