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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

الخطة االست اتيجية القط ة للصو ال ()2025-2022
المدة

 1يناير/كانون الثاني  31 – 2022ديسمبر/كانون األول 2025

مجموع التكاليف التي يتحملها الب ا

 1 941 288 739دوالرا 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
على الرغم من التقدم الملموس المحرز ما برح الصومال يواجه صدمات متتالية وأزمات متزامنة وتحديات إنمائية متعددة طبيعية ومن
صنع اإلنسان تقيّد قدرته على تحقيق استدامة األمن الغذائي والتغذوي.
وبعد مضي عقدين على النزاع الذي طال أمده اعتمد الصوماليون دستورا مؤقتا في عام  2012بإنشاء برلمان ونظام سياسي اتحادي.
وتوائم خطة التنمية الوطنية التاسعة للبلد للفترة  2024-2020أهداف التنمية المستدامة مع برنامج عمل الحكومة وتعممها فيه وتجسد
مبادئ خطة التنمية المستدامة لعام .2030
ودعما لطموح الحكومة ،وفّقت األمم المتحدة بين الركائز االستراتيجية األربع لخطة التنمية الوطنية واألولويات االستراتيجية األربع
إل طار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة في الصومال للفترة  ،2025-2021وهي :المجال السياسي الشامل للجميع
والمصالحة (األولوية االستراتيجية )1؛ واألمن وسيادة القانون (األولوية االستراتيجية )2؛ والتنمية االقتصادية (األولوية
االستراتيجية )3؛ والتنمية االجتماعية (األولوية االستراتيجية  .)4وساهم برنامج األغذية العالمي (الب ا ) مساهمة رئيسية في إعداد
قاعدة األدلة إلطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة في الصومال (من خالل عملية التحليل القطري المشترك لألمم
المتحدة) وشارك في تحديد نظريته للتغيير من أجل تطوير المسارات لتحقيق السالم والتنمية المستدامة والشاملة للجميع .وتك ّمل هذه
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السيد M. Dunford
المدير اإلقليمي
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األدوات األهداف االستراتيجية المحددة في خطة االستجابة اإلنسانية لعام  2021والمتمثلة فيما يلي :الحد من الخسائر في األرواح
والحفاظ على األرواح ودعم االلتزام بالحماية.
وتتجلى هذه الشواغل بالكامل في هذه الخطة االستراتيجية القطرية التي تدمج استجابات الب ا

الرامية إلى دعم أهداف الحكومة على

أساس مشترك.
ويبين التحليل القطري المشترك االعتراف بأن القضاء على الفقر والجوع أمر "سيستحوذ على االهتمام في العقد القادم في السيناريو
()1

األكثر إيجابية".

تكونت من جائحة المرض الذي
ونتيجة لتفاقم التوقعات بسبب "الصدمة الثالثية" التي طرأت في عام  2020والتي ّ

يسببه فيروس كورونا وتفشي الجراد الصحراوي والفيضانات المدمرة ،تتوافق آراء جميع أصحاب المصلحة في تكثيف اعتماد نهج
"المحور الثالثي " المنطوي على تلبية االحتياجات اإلنسانية الملحة إلى جانب توسيع نطاق شبكات األمان لتوفير التغطية الواسعة إضافة
إلى المساهمة في جهود تحقي ق االستقرار وبناء السالم قدر اإلمكان ،مما يشمل بالنسبة إلى الب ا

االعتراف بالروابط الضارة بين

النزاع البشري والجوع والوصول إلى األشخاص األكثر تخلفا عن الركب الذين يُحصى عددهم اآلن بالماليين في الصومال في
المجتمعات المحلية المشردة وغير المشردة في المناطق الريفية والحضرية.
وإذ يستند الب ا

إلى األدلة والخبرات والدروس المستخلصة ويسخر ميزته النسبية مع الحكومة والشركاء في إطار نهج المحور

الثالثي ،يقترح استراتيجية ستفي بواليته اإلنسانية وتنقل السكان المتضررين بشكل مستدام إلى مسار الصمود بفضل خمس حصائل
استراتيجية متكاملة ومترابطة كليا على النحو التالي:


في إطار الحصيلة االستراتيجية  ،1سيركز الب ا

على االستجابة لألزمات ويقدم الدعم الذي يستهدف إنقاذ األرواح

والحد من الجوع ويشمل عالج سوء التغذية والوقاية منه إلى األشخاص األكثر تعرضا للخطر أثناء الصدمات وفي
أعقابها بمن فيهم العائدون والالجئون والمشردون داخليا.


في إطار الحصيلة االستراتيجية  ،2سيركز الب ا

على بناء القدرة على الصمود ويعمل على حماية رأس المال

البشري وتنميته في المناطق الريفية والحضرية عن طريق شبكات األمان المراعية للتغذية والمستجيبة للصدمات
والتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية باستخدام التحويالت القائمة على النقد ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي
المستجيبة لالعتبارات الجنسانية والمراعية للتغذية.


في إطار الحصيلة االستراتيجية  ،3سيعمل الب ا

على بناء قدرة المجتمعات المحلية واألسر على الصمود إزاء

الصدمات ويشق الطريق لال عتماد على الذات بفضل حلول تزيد إنتاجية النظم الغذائية وتجعلها أكثر شموال وإنصافا
وتعزز استدامتها البيئية وقدرتها على توفير أطعمة صحية ومغذية للجميع.


في إطار الحصيلة االستراتيجية  ،4سيتيح الب ا

خدمات تعزيز القدرات والمساعدة التقنية للكيانات الحكومية

المسؤولة عن البرامج الوطنية لشبكات األمان المراعية لالعتبارات الجنسانية والمستجيبة للصدمات؛ وخدمات الحد
من مخاطر الكوارث وتخفيف وطأتها التي تم ّكن من اتخاذ إجراءات استباقية؛ والتغذية المدرسية؛ وتقييم االحتياجات
المتعلقة باألمن الغذائي وتلبيتها.


في إطار الحصيلة االستراتيجية  ،5سيتيح الب ا

الخدمات المكلّف بها وبناء على الطلب لمجتمع العمل اإلنساني عن

طريق دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية ومجموعة اللوجستيات التي يقودها الب ا

وآليته

لتوفير الخدمات الثنائية حتى تتحسَّن قدرة مجتمع العمل اإلنساني في الصومال على الوصول إلى األشخاص المعرضين
للخطر واالستجابة لالحتياجات والطوارئ.

( .United Nations Somalia. Common country analysis 2020 )1
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والحصيلتان االستراتيجيتان  1و 2مصممتان كحزمة متكاملة من خدمات المساعدة الغذائية والتغذوية المستجيبة للصدمات ،بربط
االستجابة اإلنسانية بشبكات األمان ودعم االن تقال التدريجي من تدخالت اإلغاثة غير المشروطة إلى تدخالت اإلغاثة المشروطة عند
توصّل األسر إلى االعتماد على نفسها.
وسيقدم الب ا

حزمة متكاملة من الخدمات إلى األشخاص األشد تعرضا للخطر ،وخصوصا أكثرهم تخلفا عن الركب ،ويدمج التغذية

في جميع تدخالته ويع ّمم الشوا غل المتعلقة بنوع الجنس والحماية واإلدماج (باإلشارة إلى احتياجات األطفال والشباب واألقليات
َّ
وستعزز المساعدة خالل فترات األزمات
واألشخاص ذوي اإلعاقة) والمساءلة إزاء السكان المتضررين ومراعاة ظروف النزاعات.
تلبية لالحتياجات اإلنسانية ودعما لالنتعاش واالستقرار وبناء السالم .وتشمل الخطة توسيع نطاق استخدام الحلول الرقمية الناجحة القائمة
على النقد والسوق وتعتمد نُهجا مستدامة بيئيا في التصدي آلثار تغيّر المناخ على النظم الغذائية واعتماد البلد الشديد على استيراد األغذية
وقدرة السكان المحدودة على الحصول على أغذية متنوعة ومأمونة وجيدة النوعية والعبء المزدوج لسوء التغذية.
وتحقيقا لحصائل هذه الخطة ،سيواصل الب ا

تطبيق نُهج مثبتة ويتوخى تحقيق التكامل من البرمجة الداخلية إلى التنسيق الخارجي

معززا ذلك بتوليد األدلة لدعم الدعوة وصنع القرارات .والهدف المنشود في األمد الطويل هو بناء القدرات الوطنية ،بانتقال الب ا
تدريجيا إلى أداء دور توفير المساعدة التقنية وبناء القدرات وتعزيز النظم وبجعل الحكومة في إطار الخطة االستراتيجية القطرية الالحقة
(للفترة  )2030-2026تسير في مسار التوصل إلى امتالك زمام األمور بالكامل.
وقد ص ّم م المكتب القطري الخطة لتتواءم مع أطر عمل الحكومة واألمم المتحدة تمشيا مع الجهود المبذولة إلصالح األمم المتحدة على
المستوى العالمي والخطة االستراتيجية للب ا  .وأعاد الب ا

فتح المكتب القطري في مقديشو في عام  2015بعد فترة غياب دامت

 20سنة وزاد وجود موظفيه تدريجيا في شبكة مكونة من  12مكتبا ميدانيا ،مما م ّكنه من تقديم المساعدة بطريقة متماشية مع المبادئ
اإلنسانية ومستقلة من الناحية التشغيلية عن أي شكل من األهداف السياسية أو االقتصادية أو العسكرية.

ش وع الق ار*
يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية للصومال ( (WFP/EB.2/2021/7-A/3) )2025-2022بتكلفة إجمالية يتحملها
الب ا

قدرها  1 941 288 739دوالرا 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

الصوومال بلد من البلدان المنخفضوة الدخل التي تعاني من نقا األغذية(  )2انتقل بصوعوبة خالل العقد الماضوي من وضوع دولة
"فاشوولة" إلى دولة "هشووة".

( )3

وتتعرقل المكاسووب السووياسووية البسوويطة المحققة بسووبب انتشووار انعدام األمن وتكرر الكوارث

المرتبطة بالمناخ والتدهور البيئي وقلة االسووووتثمار في الخدمات االجتماعية األسوووواسووووية والنمو السووووكاني الذي يفوق األداء
االقتصادي والحوكمة الهشة وتدني قدرة الدولة.
-2

ويعتمد نحو سوبعة كل عشورة أشوخاص من سوكان الصوومال في عيشوهم على أقل من  1.90دوالر أمريكي في اليوم(  )4مما يمثل
سوادس أعلى معدل للفقر في أفريقيا جنوب الصوحراء الكبرى .وينتشور الفقر وتترسوخ جذوره وخصووصوا في صوفوف األسور في
المناطق الريفية ومسووتوطنات المشووردين داخليا )5 (.ويتعرض نحو  80في المائة من السووكان لخطر الصوودمات الخارجية مثل
الكوارث الطبيعية والنزاعات واالضوطرابات االقتصوادية )6 (.ويصونَّف الصوومال على أنه البلد األكثر تعرضوا لتغيّر المناخ من
بين  181بلدا.

-3

( )7

وتسووواهم موارد المياه غير الكافية وممارسوووات اإلصوووحاح والنظافة العامة السووويئة في ا لتحديات الصوووحية والتغذوية .وتعيق
األعراف االجتماعية والثقافية التقييدية التنمية االجتماعية واالقتصوادية لدى الفئات األشود ضوعفا ،وال سويما لدى النسواء والبنات
والشوباب والمجتمعات الريفية والبدوية والمشوردين داخليا وملتمسوي اللجوء العابرين والالجئين والعائدين ومجموعات األقليات
واألشخاص ذوي اإلعاقة.

-4

وسويقيم أغلب الصووماليين في المناطق الحضورية بحلول عام  )8 (.2040وقد ضوغط معدل التوسوع الحضوري السوريع ضوغطا
شووديدا على المراكز الحضوورية لتوفر الخدمات العامة .والمشووردون داخليا الذين يبلم عددهم  2.9مليون نسوومة في الصووومال
ويقيم معظمهم في المراكز الحضرية وحولها هم في عداد أفقر الناس في البلد.

-5

( )9

وتبلم نسوبة الصووماليين الذين لم يلتحقوا قط بمؤسوسوات التعليم الرسومي  45في المائة لدى األوالد والرجال و 48في المائة لدى
البنات والنسواء.

( )10

ويسوجل الصوومال أحد أدنى معدالت االلتحاق بالمدا رس اإلجمالية في العالم إذ يلتحق  30في المائة فقط من

األطفال بالتعليم االبتدائي (من  6سووونوات إلى  13سووونة) و 25في المائة منهم بمدارس التعليم الثانوي (من  14سووونة إلى 17
سنة) .واألطفال المشردون داخليا هم أكثر تعرضا لخطر عدم االلتحاق بالمدارس.
-6

وعلى الرغم من التقدم التشوووريعي المحرز ال تزال النسووواء والبنات أكثر تعرضوووا لخطر اإلقصووواء االجتماعي واالقتصوووادي.
ومعدالت و فيات األمهات هي في عداد أعلى المعدالت المسووجلة في العالم .وتشووويه األعضوواء التناسوولية األنثوية ممارسووة تكاد

(Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2019. The State of World Food Security and Nutrition in the )2
.World: Safeguarding against Economic Slowdown and Downturns
( )3غالبا ما تكون ا لبيانات غير متوافرة أو غير كافية أو قديمة أو غير مصنفة بالقدر الكافي مما يحول دون قياس التقدم المحرز في تحقيق خطة عام  2030ويتجلى
ذلك في استمرار عدم إدراج الصومال في تصنيفات دليل التنمية البشرية.
(United Nations Somalia. 2020. Progress Towards the 2030 Agenda In Somalia: A Companion to the United Nations )4
.Common Country Analysis
(World Bank. 2019. Somali Poverty and Vulnerability Assessment: Findings from Wave 2 of the Somali High Frequency )5
.Survey
(Somalia, Ministry of Planning, Investment and Economic Development. 2019. Somalia National Development Plan 2020 )6
.to 2024.
( )7انظر الموقع اإللكتروني التالي ،https://gain-new.crc.nd.edu/country/somalia :المطلع عليه في  28مايو/أيار .2021
(.World Bank. 2021. Somalia Urbanization Review: Fostering Cities as Anchors of Development )8
(.United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2021. Somalia Humanitarian Response Plan )9
( )10تُعرض البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر في هذه الوثيقة لدى توافرها.
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تكون شوواملة .ويشوويع الزواج المبكر وزو اج األطفال مما يثني المراهقات عن مواصوولة تحصوويلهن التعليمي ويحد من إمكانية
توظيفهن ويزيد تعرضهن للعنف الجنساني وتضرر صحة األم والطفل.
-7

ويظل الصووومال شووديد االعتماد على التحويالت المالية واإلعانات .وتبلم قيمة التحويالت المالية حسووب التقديرات  1.3مليار
دوالر أمريكي في السوونة – أي ثالثة أضووعاف مجموع االسووتثمار األجنبي المباشوور .وقد تلقى البلد  1.9مليار دوالر أمريكي
تكونت من إعانات إنسانية وإعانات إنمائية بمقدار شبه متساو.
كمساعدات إنمائية رسمية في عام ّ 2019

-8

وكان الصوومال في عداد البلدان األقل تأهبا لالسوتجابة لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد .)19-واحتل المرتبة األخيرة من
بين  195بلدا حسووب تصوونيف مؤشوور التعرض لألمراض المعدية لعام  2019والمرتبة األخيرة حسووب تصوونيف مؤشوور األمن
الصحي العالمي لعام  ،2019مما يؤكد تعرضه لفاشيات األمراض.

-9

( )11

وكان اقتصووواد الصوووومال يشوووهد انتعاشوووا قبل فاشوووية كوفيد 19-إال أن التأثير المشوووترك للجائحة وغزو الجراد واألعاصوووير
( )12

وانخفض دخل األسووور واسوووتهالكها

والفيضوووانات والجفاف أدى إلى توقع انكماشوووه بنسوووبة  2.5في المائة في عام .2020
وتع ّ
طلت سالسل اإلمداد وترسّخ الفقر نتيجة للتباطؤ االقتصادي وتقلّا التحويالت وتراجع الصادرات.
2-1

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

-10

توائم خطوة التنميوة الوطنيوة للصوووووموال للفترة من عوام  2020إلى عوام ( 2024خطوة التنميوة الوطنيوة التواسووووعوة) أهوداف التنميوة
المسوتدامة مع برنامج عمل الحكومة وتعممها فيه وتجسود مبادئ خطة التنمية المسوتدامة لعام  .2030ويجري تحديد األولويات
وخرائط الطريق وإطار للرصود والتقييم مقارنة بإطار أهداف التنمية المسوتدامة وكل غاية من غاياته اإلنمائية ودمج األولويات
وخرائط الطريق وإطار الرصد والتقييم معه ومع غاياته.

-11

ويحول ضوعف النظم اإلحصوائية دون التقييم الشوامل للتقدم الذي أحرزه الصوومال في تنفيذ خطة التنمية المسوتدامة لعام 2030
ويالحظ مصورف التنمية األفريقي أن "البيانات األسواسوية والغايات والمؤشورات الخ اصوة بأهداف التنمية المسوتدامة غير واردة
إلى حد كبير في إطار النتائج [المتصوول بخطة التنمية الوطنية التاسووعة  )13 (".وتشووير خطة التنمية الوطنية التاسووعة إلى اعتزام
الحكومة اسووتخدام غايات محلية ألهداف التنمية المسووتدامة بغرض مواءمتها مع إطار عالمي مشووترك وجعل "مواءمة التمويل
والتدخالت إجراء بسيطا إلى جانب الفائدة اإلضافية المتمثلة في تبسيط التبليم".

3-1
-12

( )14

التقدم حو تحقيق هدف التن ية ال ستدا ة  2و17
كان الب ا

بوصوفه عضووا مشواركا مشواركة كاملة في فريق األمم المتحدة القطري من الجهات المشواركة الرئيسوية في إعداد

التحليل القطري المشوترك وخصووصوا بالنسوبة إلى هدف التنمية المسوتدامة ( 2القضواء على الجوع) وفي وضوع نظرية التغيير
إلطار األمم المتحودة للتعواون في مجوال التنميوة المسووووتودامة(  )15في الصووووومال وتحوديد حصووووائلوه ونواتجوه المتعلقوة باألولويتين
االستراتيجيتين  2و.3

(.African Development Bank Group. 2020. Africa’s Economic Performance and Outlook Amid COVID–19 )11
(Randa, John and others. 2020. Somalia Economic Update: Impact of COVID-19 ‒ Policies to Manage the Crisis and )12
.Strengthen Economic Recovery
(.United Nations Somalia. Common country analysis 2020 )13
(Somalia, Ministry of Planning, Investment and Economic Development. 2019. Somalia National Development Plan 2020 )14
to 2024.
( )15يشار عادة إلى أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة باللغة اإلنكليزية باالختصار " ."UNSDCFغير أنه في حالة الصومال ،يشار إلى إطار
التعاون في مجال التنمية المستدامة باللغة اإلنكليزية باالختصار " ."UNCFوتمشيا مع هذه الممارسة ،تستخدم النسخة اإلنكليزية من هذه الوثيقة االختصار .UNCF
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التقدم حو ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 2
-13

الحصوووول على الغذاء :عانى  1.53مليون شوووخا في المتوسوووط من انعدام األمن الغذائي بشوووكل متكرر بين عامي 2013
و .2018ويميل عدد األشخاص الذين يعان ون من انعدام األمن الغذائي والخاضعين لضغوط طويلة األمد إلى االرتفاع ،مما يدل
على اسووووتمرار انعدام األمن الغذائي المزمن ويتطلب إيجاد حلول مسووووتدامة .ويمثل تكرر الصوووودمات المتعلقة بالمناخ وعدم
االسوتقرار السوياسوي عاملين رئيسويين يسوببان انعدام األمن الغذائي ويعرضوان إنتاج المحاصويل والحصوول على الغذاء لمخاطر
مستمرة .وسييسر أداء السوق األقوى تعزيز اإلنصاف في تدفق السلع الغذائية وتسويق الثروة الحيوانية )16 (.ويعد عدم المساواة
بين الجنسووين واإلقصوواء االجتماعي أيضووا عاملين رئيسوويين مسوواهمين في انعدام األمن الغذائي على غرار اآلثار االجتماعية
واالقتصادية لكوفيد.19-

-14

وضووع نهاية لسوووء التغذية  :ينجم سوووء التغذية في الصووومال عن مجموعة من العوامل كأمراض األطفال ومعدالت المراضووة
المرتفعة وحاالت نقا المغذيات الدقيقة ومستويات التمنيع المتدنية وعدم المساواة بين الجنسين والمواقف االجتماعية والثقافية
التمييزية التي تؤدي إلى ممارسوات الرعاية السويئة )17 (.وتختلف معدالت سووء التغذية حسوب المواسوم والمناطق .وقد انخفض
معدل انتشوار سووء التغذية الحاد الشوامل أو الهزال خالل العقد الماضوي إال أنه ما زال مرتفعا نسوبيا إذ بلم  11.8في المائة على
ّ
التقزم
المسوووتوى الوطني في نهاية عام  2020وزاد على  15في المائة (معدل حرج) في بعض المناطق .وبلم معدل انتشوووار
 27.8في المائة في عام  . 2020ويصويب فقر الدم نسوبة مثيرة للقلق من األطفال في سون الدراسوة (الذين تتراوح أعمارهم بين
 6سونوات و 11سونة) أي  38.5في المائة منهم ونسوبة  46.6في المائة من النسواء غير الحوامل (اللواتي تتراوح أعمارهن بين
 15و 49سونة) )18 (.وأشوارت دراسوة صوادرة في عام  2019إلى قدرة أسورتين فقط كل عشور أسور على تح ّمل تكاليف أطعمة
مغذية.

-15

( )19

إنتاجية أصوحاب الحيازات الصوغيرة ودخلهم :تعتبر الزراعة مصودرا رئيسويا لسوبل العيي في الصوومال بتمثيل  72في المائة
من فرص العمول في عوام ( 2019وهي نسووووبوة لم تتغير تغيرا يوُذكر خالل ثالثوة عقود) و 80في الموائوة من فرص العمول في
األريواف )20 (.ومثلوت الزراعوة  43.4في الموائوة من النواتج المحلي اإلجموالي في عوام  2017وشووووكلوت الثروة الحيوانيوة  75في
المائة من الصووادرات السوونوية في عام  .2018والنسوواء هن األكثر نشوواطا في القطاع غير الرسوومي(  )21وتتاح لهن فرص غير
متكافئة للحصووول على مسووتلزمات اإلنتاج والتكنولوجيا )22 (.ويواجه النسوواء والشووباب واألشووخاص ذوو اإلعاقة عقبات شووديدة
تحول دون مشاركتهم االقتصادية.

-16

النُظم الغذائية المسوووتدامة :يؤدي انخفاض مسوووتويات اإلنتاجية ومسوووتوى التصووونيع وتوافر مرافق محدودة للتجهيز وارتفاع
الخسووائر ما بعد الحصوواد وتدني جودة المنتجات وتق ّلا القوة العاملة بسووبب الهجرة إلى المناطق الحضوورية إلى عرقلة قطاع
الزراعة والنُظم الغوذائيوة بصووووفوة عامة .ويفتقر الصووووومال إلى نظم متينوة لمراقبوة سووووالمة األغوذية وجودتهوا وللمعلومات عن
األسووووواق وإلى احتيواطيوات غذائيوة عامة لتخفيف وطأة الصوووودمات .وقلموا تتواح خدمات االئتموان أو التوأمين أو الخودمات الموالية
األخرى للعديد من األشخاص ،وخصوصا النساء.

( )16الب ا

والصومال ،وزارة التخطيط واالستثمار والتنمية االقتصادية .2019 ،التحليل السياقي المتكامل للصومال (.)2020

(.United Nations Somalia. Common country analysis 2020 )17
(Directorate of National Statistics, Federal Government of Somalia. 2020. The Somali Health and Demographic Survey )18
2020.
( )19مكتب رئيس الوزراء ،حركة تعزيز التغذية والب ا  .2019 ،تقييم سد الفجوة التغذوية وتكاليف الطعام في الصومال.
(.United Nations Somalia. Common country analysis 2020 )20
(.Pape, Utz Johann. 2017. Somali poverty profile: Findings from Wave 1 of the Somali High Frequency Survey )21
(Federal Government of Somalia, the World Bank, the European Union and the United Nations. 2018. Somalia Drought )22
.Impact & Needs Assessment
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التقدم حو تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 17
-17

تعزيز القدرات :عمل الصووومال باطراد على إعادة بناء مؤسووسوواته ،وال سوويما في مجاالت إدارة الشووؤون المالية العامة وتعبئة
اإليرادات والتخطيط والرصود والتقييم وإدارة تنسويق اإلعانات .وعززت خطة التنمية الوطنية التاسوعة اتسواق السوياسوات فيما
يتصوول بالحد من الفقر والتنمية المسووتدامة واألطر الوطنية وأدوات تخطيط التنمية .وأجري آخر تعداد للسووكان في عام 1975
ويعتزم المكتب الوطني الجديد لإلحصاءات إجراء تعدادا سكانيا في حدود اإلطار الزمني لخطة التنمية الوطنية التاسعة.

-18

تعزيز الشوراكات العالميةُ :وضوعت آليات لتنسويق اإلعانات ترمي إلى توجيه الجوانب التقنية والسوياسوية لمبادرات بناء السوالم
والتنميوة .وأُعيود تنظيم هيكول اإلعوانوات في الصوووووموال مجوددا في عوام  2020بتحوديود معوالم "يجوب تحقيقهوا" وإطوار للمسوووواءلة
المتبادلة من أجل دعم تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية التاسعة والتزامات الصومال المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

4-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-19

تظل الغاية المتمثلة في القضاء على الجوع تمثل تحديا رئيسيا في الصومال بسبب عوامل متعددة هي التالية:


الفجوات في قودرات الحموايوة االجتمواعيوة .تعني الفجوات في نظم الحموايوة االجتمواعيوة وتغطيتهوا أن يزيود تخلّف
األشوخاص األكثر تعرضوا لخطر انعدام األ من الغذائي أصوال عن الركب .وقد وضوعت الحكومة إطارا سوياسويا للحماية
االجتماعية وأنشووأت شووبكة أمان طموحة للمناطق الريفية (بدعم من الب ا ) غير أن تعزيز القدرة على التنفيذ تمثل
تحديا .ويحتاج القطاع العام إلى المساعدة ألداء جميع مهامه ،بما فيها تنفيذ شبكات األمان االجتماعي.



( )23

الفجوات في رأس المال البشري والتعليم .تؤثر األطعمة السيئة تأثيرا سلبيا في التعليم (رأس المال البشري) واإلنتاجية
مما يواصل تفاقم الفقر لدى األسر واألداء االقتصادي العام.

( )24

وأجبر كوفيد 19-على إغالق المدارس بين مارس/آذار

وأغسوووطس/آب  2020بالتأثير في تعلم نحو  1.2مليون طفل (بلغت نسوووبة البنات منهم  43في المائة) وأمنهم الغذائي
وتغوذيتهم .وفتحوت بعض المودارس أبوابهوا مجوددا بواتخواذ تودابير ترمي إلى تخفيف انتقوال العودوى غير أنهوا موا زالوت
معرضة آلثار كوفيد.19-


عدم المسووواواة بين الجنسوووين وتمكين المرأة اقتصووواديا .ما برح الزواج المبكر والحمل المبكر منتشووورين بينما تحول
المعتقدات العرفية التقييدية دون اعتماد ممارسووات سووليمة لرعاية األم والمولود مثل الرضوواعة الطبيعية الحصوورية.
وال يرضع رضاعة طبيعية حصرية إال  34في المائة من األطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر.



حماية الفئات الشوديدة التعرض للخطر .يؤثر اإلقصواء االجتماعي أشود تأثير في المشوردين داخليا والمصوابين بالعدوى
بفيروس نقا المناعة البشوورية البالم عددهم  11 000شووخا حسووب التقدي رات وعشووائر األقليات واألشووخاص ذوي
اإلعاقة ،وخصوووصووا فيما يتصوول بالحصووول على الخدمات والمسوواعدات اإلنسووانية واإلنمائية بما في ذلك المسوواعدة
الغذائية الحيوية .وغالبا ما يُحرم األشوخاص ذوو اإلعاقة من الحصوول على المياه واألغذية وخدمات اإلصوحاح بسوبب
عدم إدماجهم في االستجابة اإلنسانية.



( )25

الفجوات البنيوية في سووووالسوووول اإلمداد .إن واردات األغذية التي تمثول ما يصوووول إلى  60في الموائوة من االحتيواجات
معرضوة للتعطيل بسوبب انعدام األمن واال فتقار إلى التنظيم والسويولة المالية .وقد بقي النقل الجوي وسويلة النقل البديلة
الرئيسوية بسوبب البنى التحتية السويئة والقيود األمنية المفروضوة على النقل البري بين الواليات ،مما زاد تكاليف النقل.
والنقل البحري هو خيار عملي لنقل كميات كبيرة من األغذية لكن هناك أربعة موانئ عاملة فقط أي مقديشوو وبوسواسوو
وبربرة وكيسووومايو وتكون الخيارات الموثوقة للشوووحن التجاري محدودة .وعالوة على ذلك ،تفتقر المناطق التي لديها

(.United Nations Somalia. Common country analysis 2020 )23
( )24المرجع نفسه.
(.United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 2020. Humanitarian Needs Overview Somalia )25

8

WFP/EB.2/2021/7-A/3

أعلى االحتيواجا ت من حيو الدعم اللوجسووووتي إلى النفواذ المبواشوووور إلى المو انئ .وتؤثر هذه العوامل في توافر األغذية
المغذية لألشخاص األكثر تعرضا للخطر وإمكانية حصولهم عليها وقدرتهم على تح ّمل تكاليفها.

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة إلى الب ا

1-2

اإل جازات ،والدروس ال ستخلصة ،والتغيي ات االست اتيجية بالنسبة إلى الب ا

-20

بدوره األسواسوي في دعم محور العمل اإلنسواني والتنمية والسوالم في الصوومال بشوق الطريق لالعتماد على الذات

يقر الب ا

وتحقيق االسوتقرار .وقد طلب التعقيبات وتلقاها من الحكومة والوكاالت التابعة لها ،والشوركاء اإلنمائيين ،وأصوحاب المصولحة،
والمستفيدين ،والسكان المتضررين.
-21

وقد بيّن تقييم الحافظة القطرية للصووومال للفترة  2017-2012أن الميزة النسووبية الرئيسووية للب ا

تتمثل في قيادة االسووتجابة

للطوارئ على نطاق واسوع .وسولط أيضوا األضوواء على إمكانية توسويع نطاق مبادرات بناء القدرة على الصومود بالتعاون مع
الشووركاء االسووتراتيجيين وتوطيد المشوواركة المنسووقة مع الحكومة بخصوووص تعزيز القدرات ،وال سوويما من خالل وضووع نهج
طويل األمد لمسوواعدة المشووردين داخليا .وأُخذت التوصوويات المرتبطة بالتقييم في الحسووبان في الخطة االسووتراتيجية القطرية
المؤقتة للصوومال للفترة  .2021-2019واسوتند اسوتعراض منتصوف المدة للخطة االسوتراتيجية القطرية المؤقتة في عام 2021
إلى إطار رصود الخطة االسوتراتيجية القط رية المؤقتة وتقييمها؛ والرصود المسوتقل الذي تجريه أطراف ثالثة؛ والتحليل القطري
المشوترك و إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسوتدامة في الصوومال؛ وتحليل سود الفجوة التغذوية لعام  2019الذي
أُجري في إطار خطة عمل حركة تعزيز التغذية؛ والتحليل المتكامل للسياق لعام .2019
-22

واسوتنادا إلى هذه الدروس المسوتخلصوة ،يقترح الب ا
في الصوووومال .وسووويحافظ الب ا

نهجا طويل األمد لبناء القدرة على الصومود وتنمية رأس المال البشوري

على قدرته على االسوووتجابة لألزمات المتكررة بينما ينهض بطرق أكثر تكامال للعمل مع

الحكومة والشوركاء من أجل القضواء على الجوع من خالل بناء القدرات ودعم وضوع السوياسوات ونُظم توفير الخدمات .واألمن
الغذائي هو شوورط أسوواسووي لتحقيق السووالم .وسوويسوواعد تحليل للنزاعات يُجرى في عام  2021الب ا

على تحديد مؤشوورات

للتبليم عن مساهمته في تحقيق االستقرار والسالم.
-23

وسويسوتكشوف الب ا

فرصوا لتوسويع نطاق البرامج المشوتركة مثل مبادرة الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها لبناء القدرة

على الصووومود والعمل المشوووترك لبناء ا لقدرة على الصووومود مع منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسوووف) ومنظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة الذي يدمج التغذية ،والتعليم ،وخدمات المياه واإلصحاح والنظافة العامة ،والتغذية المدرسية بالمنتجات
المحلية ،والتخلا من الديدان وسوبل العيي ويحقق نتائج إيجابية .وسويواصول الب ا

توجيه تكامل البرامج المتعلقة بفيروس

نقا المناعة البشوووورية والتغذية بوصووووفه شووووريكا في رعاية برنامج األمم المتحدة المشووووترك المعني بفيروس نقا المناعة
البشرية/اإليدز.
-24

حول الب ا
وقد ّ

في عام  2020ب رنامجه للوجبات المدرسووية كليا إلى برنامج للتغذية المدرسووية بالمنتجات المحلية باسووتخدام

التحويالت القائمة على النقد ليتيح أطعمة مغذية ومتنوعة للطالب مع القيام في الوقت نفسوه بتعزيز روابط السووق بين المدارس
والمنتجين وتجار التجزئة المحليين.
-25

ويدعم الب ا

بفضول تدخالت ابتكارية متعلقة بالنظم الغذائية سوالسول قيمة الحبوب والمنتجات الطازجة بتوفير حلول محسونة

للتخزين للمنتجين وتجار التج زئة وتكنولوجيات إنتاجية متكيفة مع تقلبات المناخ وإرساء روابط مباشرة بطلبات المستفيدين من
خدمات الب ا

عبر نظامه للتجارة اإللكترونية أي تطبيق المتجر اإللكتروني .واكتسوى المتجر اإللكتروني أهمية أسواسوية في

اسوتراتيجية المكتب القطري لخدمات المشوورة والحلول الرقمية وسومح أيضوا بالتسوليم المنزلي في مأمن من مرض كوفيد19-
لألغذية التي اشووتُريت باسووتخدام التحويالت القائمة على النقد التي يتيحها الب ا
الب ا

اعتبارا من يناير /كانون الثاني .2021

ثم للمسوواعدات الغذائية العينية المقدمة من
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-26

وسوويواصوول الب ا

شووراء األغذية باسووتخدام مرفق اإلدارة الشوواملة ل لسوولع عبر ميناء بربرة ويحافظ على الممر لعملياته في

المنطقة بتوفير إمدادات األغذية للبلدان المجاورة وداخل الصومال.
-27

يتيح قدراته وخبراته اللوجسوتية ويوسوع نطاق نموذجه لتقديم الخدم ات المؤسوسوية بتوفير الخدمات بناء على

وسويظل الب ا

بصووفته الوكالة التي تقود مجموعة اللوجسووتيات

الطلب لمجتمع العمل اإلنسوواني في إطار ترتيبات ثنائية .وسوويواظب الب ا
على تيسير إتاحة الخدمات اللوجستية المشتركة المكلّف بها وخدمات دعم إدارة المعلومات وتنسيقها لمجتمع العمل اإلنساني.
-28

ودائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمسواعدة اإلنسوانية التي يديرها الب ا

هي شوركة الطيران الوحيدة المتوافرة في

الصوووومال لنقل العاملين الحكوميين واإلنسوووانيين واإلمدادات إلى المناطق التي يصوووعب الوصوووول إليها في ظل القيود الحالية
المفروضة بسبب كوفيد.19-
-29

وعقد الب ا

شووراكات مع سووائر كيانات األمم المتحدة إلدراج وجهات نظر المرأة الصووومالية في التحليل القطري المشووترك

وإطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسوووتدامة .وسووويعتمد الب ا

على التقدم المحرز حتى اآلن في تعميم منظور

التحول وتعزيز مشواركة المرأة في القيادة وصونع القرارات
نوع الجنس في تصوميم البرامج بهدف تشوجيع التغيير الذي يسوتهدف
ّ
وإدارة الموارد.

( )26

جال التن ية ال ستدا ة وا ط ا خ ى

2-2

ال واء ة ع خطط التن ية الوطنية وإطار ا م ال تحدة للت اون ف

-30

اعتُمدت خطة التنمية الوطنية التاسعة التي تحدد أولويا ت الصومال للحد من الفقر وتحقيق السالم والتنمية للفترة 2024-2020
في  23ديسوومبر/كانون األول  .2019وتمنح الخ طة األولوية للسووياسووات الشوواملة والمسووؤولة وتحسووين األمن وسوويادة القانون
والتنمية االقتصووادية واالجتماعية بتحديد االعتبارات الجنسووانية والشووباب وتنمية القدرات وحقوق اإلنسووان والبيئة كمواضوويع
شاملة.

-31

ويمثل إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسووووتدامة في الصووووومال الموقع عليه في أكتوبر/تشوووورين األول 2020
االسووتجابة الجماعية لكيانات األمم المتحدة لألولويات المحددة في خطة التنمية الوطنية التاسووعة ومسوواهمتها في تنفيذ خطة عام
 2030وخطة االتحاد األفريقي لعام  2063وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الصومال.

-32

ويربط التوجه االسووووتراتيجي للب ا

الخطة االسووووتراتيجية القطرية باألهداف االسووووتراتيجية لخطة االسووووتجابة اإلنسووووانية

واألولويات االسوتراتيجية إلطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسوتدامة .وسوينفذ الب ا

االسوتراتيجية خالل أربع

سنوات لمواءمتها مع خطة التنمية الوطنية التاسعة وإ طار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة.
3-2
-33

ال ل ع أصحاب ال صلحة ال ئيسيين
أجرى الب ا

في إطار وضوع الخطة االسوتراتيجية القطرية مشواورات مسوتفيضوة مع الشوركاء وأصوحاب المصولحة الرئيسويين

مثول الوزارات االتحواديوة ،ووزارات الواليوات ،والجهوات الموانحوة ،والشووووركواء المتعواونين ،ووكواالت األمم المتحودة األخرى،
والمجتمع المدني .وتبادل الب ا

التوجه االسووتراتيجي للخطة االسووتراتيجية القطرية المقترحة وأولوياتها وأدلتها وأسوواسووها

المنطقي بتلقي تعقيبات قيّمة وضوومان االتفاق على األهداف المشووتركة ،بما في ذ لك توافق اآلراء الشووديد بشووأن نهج يسووتجيب
للصدمات ويستهدف بناء القدرات وينقذ األرواح وينهض بالسالم ويحمي سبل العيي دون تخلّف أحد عن الركب.
-34

وفي سووياق كوفيد 19-شووملت هذه المشوواورات عقد اجتماعات عن بعد واجتماعات معتمدة على الحضووور الشووخصووي لضوومان
تعرض سالمة المشاركين للخطر.
المشاركة الشاملة والمتنوعة دون أن َّ

( )26الب ا .Synthesis of Country Portfolio Evaluations in Africa .2019 ،
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-3

الحافظة االست اتيجية للب ا

1-3

االتجاه والت كيز واآلثار ال نشودة

-35

سويسوخر الب ا

ميزاته النسوبية فيما يتصول بخمس حصوائل اسوتراتيجية مصوممة لمواصولة قياس التقدم في تحقيق هدف التنمية

المستدامة ( 2القضاء على الجوع) وهدف التنمية المستدامة ( 17الشراكات من أجل تحقيق األهداف) .وبناء على توافق اآلراء
على المسووووتوى الوطني بشووووأن تطبيق نُهج لبناء القدرة على الصوووومود عبر "المحور الثالثي" ،سوووويواصوووول الب ا

تلبية

االحتياجات األساسية بينما يغتنم الفرص لدعم النُظم الوطنية ،بم ا في ذلك تنفيذ برامج الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات.
وإذ يع ّمم الب ا

التغذية واالعتبارات الجنسووانية والحماية (بما في ذلك احتياجات األشووخاص ذوي اإلعاقة) والمسوواءلة إزاء

السووكان المتضووررين ومراعاة ظروف النزاعات ،سوويقدم حزمة متكاملة من الخدمات إلى األشووخاص األشوود تعرضووا للخطر
واألكثر تخلفا عن الركب بتعزيز المسوواعدة خالل األزمات دعما لالنتعاش وبناء السووالم واالسووتقرار .وسوويعتمد اختيار وسوويلة
التحويالت على الجدوى وأهداف البرامج بتنفيذ التدخالت ا لنقدية ورصوودها وفقا للنهج المنسووق المحدد في إطار األمم المتحدة
للتعاون في مجال التنمية المستدامة.
-36

وسوينفذ الب ا

( )27

هذه الخطة االسوتراتيجية القطرية تمشويا مع واليته ومع األولويتين االسوتراتيجيتين  3و 4المحددتين في إطار

األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة  ،بالمساهمة أيضا في الجهود الجماعية المبذولة لتحقيق عدة أهداف أخرى من
أهداف التنمية المستدامة ،وخصوصا الهدف ( 1القضاء على الفقر) ،والهدف ( 3الصحة الجيدة والرفاهية) ،والهدف ( 4التعليم
الجيد) ،والهدف ( 5المسواواة بين الجنسوين) ،والهدف ( 16السوالم والعدالة وبناء مؤسوسوات متينة) .وسويواصول المكتب القطري
للب ا

في الصوووومال دعم تقيّد الحكومة والشوووركاء بمبادئ اإلنسوووانية وعدم التحيز والحياد واالسوووتقالل والدعوة إلى ذلك.

وسووويكثف الب ا

جهوده الرامية إلى ضووومان إدماج مجموعات األقليات وتقديم المسووواعدات حيثما تفسوووح الظروف األمنية

المحسنة مجاال إلتاحتها وتدعيم نظام منسق وشفاف لمشاركة الشركاء واختيارهم.
2-3

الحصائل االست اتيجية و جاالت الت كيز والنوات ال توق ة وا شطة ال ئيسية

الحصيلة االست اتيجية  :1حصول ا شخاص ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ والتغ وي ف ال ناطق ال تض رة ن الكوارث
على الغ اء الكاف وال غ ي وا

ة ال غ ة ال تخصصة الت تلب احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة ا ساسية أثناء الصد ات وف

أعقابها
-37

ترتبط الحصويلة االسوتراتيجية  1بالحصويلة االسوتراتيجية  2وتشوكل الحصويلتان معا حزمة متكاملة من خدمات المسواعدة الغذائية
والتغذوية المسوتجيبة للصودمات ،بربط االسوتجابة اإلنسوانية وشوبك ات األمان لدعم األسور المؤهلة للحصوول على المسواعدة في
االنتقال التدريجي من تدخالت اإلغاثة غير المشوووروطة إلى تدخالت اإلغاثة المشوووروطة بالتوصووول بالتالي إلى االعتماد على
نفسها.

-38

وسوويسووتجيب الب ا

في أعقاب الصوودمات الطبيعية أو الصوودمات التي يسووببها اإلنسووان مثل موجات الجفاف والفيضووانات

والنزاعات وغزوات اآلفات من خالل توفير المساعدات لإلغاثة أو توسيع نطاق شبكات األمان لتشمل األشخاص المتضررين
من األزمات والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ،بمن فيهم المشووردون داخليا والمشووردون حديثا والعائدون .وسوويقدَّم الدعم
غير المشروط في ا ألمد القصير إلنقاذ األرواح وثني األشخاص عن اللجوء إلى آليات قصوى للتكيّف وتوفير مسارات لشبكات
األمان والدعم المشوروط لبناء القدرة على الصومود .وسوتكون التحويالت القائمة على النقد عنصورا حاسوما يم ّكن األشوخاص من
تلبية احتياجاتهم الغذائية في األسواق المحلية حسب أولوياتهم.

(.United Nations Somalia. 2020. United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 2021‒2025, annex IV )27
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-39

وسويحصول األطفال والحوامل والمرضوعات من النسواء والبنات والمرضوى الخاضوعون للعالج بمضوادات الفيروسوات الرجعية
ولعالج السول تحت اإلشوراف المباشور على عالج سووء التغذية للوقاية من سووء التغذية األكثر حدة المرتبط بمعدالت المراضوة
والوفيات األعلى في المناطق التي تش هد ارتفاع معدالت انتشار سوء التغذية وخالل مواسم الجدب.

جال الت كيز
-40

تركز هذه الحصيلة االستراتيجية على االستجابة لألزمات.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-41

يعمل الب ا

في إطار هذه الحصيلة بما يتواءم مع الركيزة ( 3التنمية االقتصادية) والركيزة ( 4التنمية االجتماعية) من خطة

التنمية الوطنية التاسووعة ويسووهم في تحقيق الهدف األول والهدف الثاني والهدف الثال من األهداف االسووتراتيجية المحددة في
خطة االستجابة اإلنسانية أي الحد من الخسائر في األرواح والحفاظ على األرواح ودعم االلتزام بالحماية.

النوات ال توق ة
-42

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  1من خالل النواتج السبعة التالية:


حصول األشخاص المتضررين من األزمات (المستوى  )1على أغذية مغذية أو تحويالت قائمة على النقد غير مشروطة
لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األسووواسوووية خالل أوقات األزمات من أجل دعم االسوووتقرار والمسووواهمة في تحقيق
السالم.



حصوول األشوخاص المتضوررين من األزمات من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشوهر و 59شوهرا والحوامل
والمرضووعات من النسوواء والبنات والمرضووى الخاضووعين للعالج بمضووادات الفيروسووات الرجعية ولعالج السوول تحت
اإلشوووراف المباشووور (المسوووتوى  )1الموجودين في مناطق تشوووهد ارتفاع المعدالت العامة لسووووء التغذية الحاد خالل
األزمات على أغذية مغذية متخصصة موجهة تحد من سوء التغذية وتحسن وضعهم التغذوي.



حصووووول األشووووخاص المتضووووررين من األزمات (المسووووتوى  )1من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشووووهر
و 23شووهرا والحوامل والمرضووعات من النسوواء والبنات الموجودين في مناطق تشووهد ارتفاع المعدالت العامة لسوووء
التغذية الحاد أثناء األزمات على األغذية المغذية المتخصووووصووووة التي أو تحويالت قائمة على النقد لوقايتهم من سوووووء
التغذية وتحسين وضعهم التغذوي.



اسووتفادة األفراد المسووتهدفين (المسووتويان  1و )2من تحسووين معارفهم بشووأن التغذية ،وممارسووات الرعاية ،واألطعمة
الصحية ،والمناخ ،والزراعة ،والمساواة بين الجنسين ،والحماية على نحو يؤثر على تغيير السلوك لإلسهام في تحسين
وضعهم التغذوي.



اسووتفادة السووكان المتضووررين من األزمات (المسووتوى  )3من اسووتجابة إنسووانية حسوونة التنسوويق متص ولة باألمن الغذائي
واللوجستيات لتوفير المساعدة المنقذة لألرواح في الوقت المناسب وبطريقة خاضعة للمساءلة.



إمكانية اسووتفادة العائدين من الالجئين والمشووردين داخليا (المسووتوى  )1من برامج األمن الغذائي والتغذية في المناطق
التي يعودون إليها لتجنب سوء التغذية.



حصووول السوولطات الوطنية واإلقليمية على الدعم التقني لتحسووين قدرتها على ضوومان إتاحة األغذية لألشووخاص الذين
يعانون من انعدام األمن الغذائي ونقا التغذية.
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ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1إمداد األشخاص المتضررين من األزمات بمساعدات غذائية وتغذوية متكاملة
-43

سوويمد الب ا

األشووخاص الضووعفاء الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي بمسوواعدات غذائية عينية ونقدية غير مشووروطة،

وال سوويما من خالل التوسووع العمودي واألفقي لشووبكات األمان المسووتجيبة للصوودمات .وس ويُسووتهدف المسووتفيدون حسووب الموقع
الجغرافي عبر تقييم االحتياجات المرتبطة باألمن الغذائي والتغذية وعلى مسووتوى األسوور باسووتخدام معايير الضووعف التي تبين
االحتياجات الخاصة للرجال والنساء واألوالد والبنات .وستدمج أنشطة االستهداف وتوفير المساعدة الشواغل المتعلقة بالحماية
ونوع الجنس ومراعاة ظروف النزاعات.
-44

وسوويدعم الب ا

خالل األزمات المتضووررين من الصوودمات من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشووهر و 59شووهرا

والحوامل والمرضوعات من النسواء والبنات والمرضوى الخاضوعين للعالج بمضوادات الفيروسوات الرجعية ولعالج السول تحت
اإلشووراف المباشوور عبر حزم تغذوية متكاملة .وهذه سووتشوومل برامج التغذية التكميلية الشوواملة والمسووتهدفة؛ وخدمات التقييم
والمشوورة والدعم الخاصوة بالتغذية والموجهة إلى المرضوى المصوابين بالسول وبفيروس نقا المناعة البشورية والذين يعانون
من سووء التغذية؛ وبرامج صوحة وتغذية األم والطفل؛ ورسوائل التغيير االجتماعي والسولوكي المراعية لالعتبارات الجنسوانية.
وسوويُسووتهدف األشووخا ص حسووب الموقع الجغرافي ،باالسووتناد إلى المعدالت العامة المرتفعة لسوووء التغذية الحاد ومسووتويات
التصوونيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي خالل األزمات ،وعلى أسوواس فردي ،باالسووتناد إلى الوضووع التغذوي المقاس أثناء
فحا التغذية واإلحالة .وسووويجري إشوووراك الرجال واألوالد وغيرهم من أفراد أسووور المسوووتفيدين عن طريق رسوووائل التغيير
االجتماعي والسلوكي بهدف تسليط األضواء على مسؤولياتهم فيما يتصل بتحسين التغذية.
-45

وهنواك نحو  25 000الجئ(  )28وملتمس للجوء في الصوووووموال معظمهم من إثيوبيوا واليمن .ويبلم عودد الصووووومواليين الالجئين
خارج البلد نحو  765 000شووخا بي نما يبلم عدد الالجئين الذين عادوا إلى البلد منذ ديسوومبر/كانون األول  2014ما يسوواوي
 130 000شووخا )29 (.وسوويدعم الب ا

عودة الالجئين على أسوواس طوعي ويسووعى إلى إدماجهم في برامج األمن الغذائي

واإلغاثة التغذوية.
-46

وسويواصول الب ا

المشواركة في قيادة مجموعة األمن الغذائي في الصوومال مع منظمة األغذية والزراعة لتنسويق االسوتجابة

الفعالة لحاالت الطوارئ عبر األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية األخرى.

الش اكات
-47

سوتُحدد مسوارات اإلحالة حيثما يكون ممكنا .فعلى سوبيل المثال ،سوتُحال األسور المسوتفيدة من برامج التغذية التكميلية المسوتهدفة
إلى برامج سوبل العيي وشوبكات األمان التي تقودها الحكومة في المناطق الريفية والحضورية .ويشومل الشوركاء وزارة الشوؤون
اإلنسوانية وإدارة الكوارث ،ووزارة الصوحة والرعاية االجتماعية ،ووزارة العمل والشوؤون االجتماعية ،على مسوتوى االتحاد
والواليات .ويشومل الدعم المق دم إلى الالجئين والمشوردين داخليا المسواهمات في االتفاق الثالثي األطراف بين كينيا والصوومال
ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.

االفت اضات
-48

تعطل إنتاج األغذية مؤقتا بسوبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية ،واسوتئنافه في أعقاب الصودمات .واسوتقرار االسوتهالك الغذائي
وآلية ا لسوق الداخلية أثناء الصدمات .وتلقي التمويل من الجهات المانحة.

(.Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. 2021. Fact sheet: Somalia, February 2021)28
(.United Nations Somalia. 2020. United Nations Sustainable Development Cooperation Framework 2021‒2025 )29
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سن وقدرة زّزة على الص ود واستفادتهم
الحصيلة االست اتيجية  :2ت تّع السكان الض فاء ف ال ناطق ال ستهدفة بوضع تغ وي ح ّ
ن الخد ات االجت اعية ا ساسية ال تكا لة وشبكات ا ان ال ستجيبة للصد ات والقدرات الوطنية ال زّ زة لتكو ن رأس ال ال
البش ي ال تاحة للج يع على دار السنة
-49

سويعزز الب ا

رأس المال البشوري في المناطق الريفية والحضورية من خالل الحماية االجتماعية وإتاحة الخدمات األسواسوية،

بما في ذلك التعليم والتغذية .وسويدعم إتاحة شوبكات األمان في المناطق ا لريفية والحضورية للصووماليين المعرضوين للخطر عبر
تحويالت قائمة على النقد يمكن التنبؤ بها في األمد الطويل لحمايتهم من الصوودمات وانتشووالهم من قبضووة الفقر .وسوويوفر أيضوا
الوجبات المدرسووية ب المنتجات المحلية لتالميذ المدارس وخدمات عالج سوووء التغذية والوقاية منه لألطفال دون سوون الخامسووة
والحوامل والمرضعات من النساء والبنات واألنشطة التدريبية المراعية للتغذية ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي.

جال الت كيز
-50

تركز هذه الحصيلة االستراتيجية على بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-51

سويضومن الب ا

في إطار هذه الحصويلة االسوتراتيجية إتاحة أغذية مأمونة ومغذية وكافية (هدف التنمية المسوتدامة  ،2الغاية

 ،)1-2بما يتواءم مع األولويات الوطنية المحددة في الركيزة  4من خطة التنمية الوطنية التاسوعة ومع األولوية االسوتراتيجية 4
المحددة في إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة وفقا لنظرية التغيير لهذا اإلطار.

النوات ال توق ة
-52

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  2من خالل النواتج الستة التالية:


حصووول األسوور التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في المناطق الحضوورية (المسووتوى  )1على المسوواعدة عن طريق
شوبكات األمان (في شوكل تحويالت قائمة على النقد مشوروطة وغير مشوروطة) لتحسوين أمنها الغذائي وتعزيز اعتمادها
على الذات وحمايتها من الصدمات.



حصوووول األسووور التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في المناطق الريفية (المسوووتوى  )1على المسووواعدة عن طريق
شبكات األمان (في شكل تحويالت قائمة على النقد غير مشروطة) لتحسين أمنها الغذائي وحمايتها من الصدمات.



اسووووتفادة األشووووخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي (المسووووتوى  ،)1بمن فيهم تالميذ المدارس ،في المناطق
المسوتهدفة من رسوائل التغيير االجتماعي والسولوكي المسوتجيبة لالعتبارات الجنسوانية والمراعية للتغذية بهدف تحسوين
وضعهم التغذوي والحد من ا لتعرض للصدمات المرتبطة بالمناخ وحماية الحصول على األغذية.



اسوووتفادة تالميذ المدارس والمزارعين أصوووحاب الحيازات الصوووغيرة الصووووماليين (المسوووتوى  )2من تحسوووين قدرة
المؤسوووسوووات الحكومية المعنية على تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األسووواسوووية من خالل برنامج وطني للتغذية
المدرسية بالمنتجات المحلية.



حصووول تالميذ المدارس (المسووتوى  )1في المناطق المسووتهدفة على وجبات صووحية ومغذية في إطار برنامج التغذية
المدرسوووية بالمنتجات المحلية باسوووتخدام التحويالت القائمة على النقد لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األسووواسوووية
وتعزيز االلتحاق بالمدارس والبقاء فيها وتحسين التعلم.



حصول األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات والمرضى
الخاضوعين للعالج بمضوادات الفيروسوات الرجعية ولعالج السول تحت اإلشوراف المباشور (المسوتوى  )1في المناطق
المسوتهدفة على الدعم التغذوي المتكامل ومتابعة حالتهم (برامج التغذية التكميلية المسوتهدفة ،وبرامج صوحة وتغذية األم
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والطفل ،وبرامج التغذية التكميلية الشوواملة ،ورسووائل التغيير االجتماعي والسوولوكي ،وشووبكات العاملين المجتمعيين في
مجال التغذية) لتحسين وضعهم التغذوي وحمايته وتعزيز قدرة األسر والمجتمعات على الصمود.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 2إمداد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي بالمساعدات الغذائية و/أو النقدية المشروطة وغير المشروطة والرسائل
المراعية للتغذية عبر شبكات أمان موثوقة ،بما في ذلك برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية
-53

شووبكات األمان :سوويعزز الب ا

القدرة الوطنية على توفير الحماية االجتماعية في المناطق الريفية والحضوورية .وينفذ باسووم

وزارة العمل والشووؤون االجتماعية في الحكومة االتحادية مشووروع شووبكة األمان المسووتجيبة للصوودمات من أجل تكوين رأس
المال البشووري الذي تديره الحكومة وتموله مؤسووسووات مالية دولية" ،بإقامة جسوور وص ول يتخطى توفير المسوواعدات اإلنسووانية
وبإرسوواء األسووس لتكوين رأس المال البشووري وإنشوواء النظم الحكومية )30 (".وسوويواصوول الب ا

دعم الواليات األعضوواء

االتحواديوة الصووووومواليوة في تنفيوذ شووووبكوات األموان وإقواموة الروابط بوالمسوووواعودة المتعوددة القطواعوات ،بموا في ذلوك إتواحوة الخودمات
المدرة للدخل والتعليم.
األساسية في مجاالت مثل التغذية واألنشطة
ّ
-54

التغذية المدرسوووية بالمنتجات المحلية :سووويدعم الب ا

في إطار برنامج التغذية المدرسوووية بالمنتجات المحلية تقديم الوجبات

المغذية المسووتمدة من تجار التجزئة والمزارعين أصووحاب الحيازات الصووغيرة المسووتهدفين إلى تالميذ المدارس .ويسووتهدف
البرنامج تنمية رأس المال البشوووري عن طريق زيادة معدالت االلتحاق بالمدارس والمواظبة على الحضوووور إليها والبقاء فيها
بينما يعزز تنمية السووووق والتنوع الغذائي وتغيير السووولوك في األمد الطويل فيما يخا األغذية وعادات األكل .وفي ظل قيادة
وزارة التربية والثقافة والتعليم العالي سويوسوَّع نطاق الحزمة المتكاملة المشوتركة من الخدمات الصوحية والتغذوية المدرسوية التي
تطبَّق حواليوا في بعض المنواطق بوالتعواون مع اليونيسووووف وتضووووم التعليم الجيود ،وخودموات الميواه واإلصووووحواح والنظوافوة العوامة،
والتغذية المدرسووية بالمنتجات المحلية ،والتخلا من الديدان لتشوومل مدارس أخرى مسووتفيدة من الدعم ،رهنا بالحصووول على
التمويل.
-55

وسوويدعم الب ا

اتباع نهج متعدد القطاعات يشوومل الربط بين وزارة الصووحة والرعاية االجتماعية ووزارة الزراعة والري.

وسويمثل تعزيز قدرات ا لوزارات المختصوة محورا رئيسويا من محاور التركيز وسوتوجه العملية التي تقودها الحكومة في يتعلق
بوالنهج القوائم على النُظم لتحسووووين نتوائج التعليم ( )SABERوضووووع خريطوة طريق لالنتقوال إلى امتالك زموام األمور على
المستوى الوطني .وسيربط الب ا

أيضا التغذية المدرسية ببرامجه المتعلقة بالنظم الغذائية وسبل العيي.

النشاط  :3إمداد السكان الضعفاء المستهدفين بحزمة متكاملة من خدمات الدعم التغذوي والوقاية من سوء التغذية وعالجه
-56

سويوفر الب ا

خارج سوياق األزمات الدعم التغذوي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشوهر و 59شوهرا ،والمراهقات،

والحوامل والمرضوعات من النسواء والبنات ،والمرضوى الخاضوعين للعالج بمضوادات الفيروسوات الرجعية ولعالج السول تحت
اإلشوراف المباشور الموجودين في مناطق تشوهد باسوتمرار ارتفاع المعدالت العامة لسووء التغذية الحاد بهدف الوقاية من سووء
التغذية وعالجه وحفز التغيير السوولوكي اإليجابي .وسوويقدَّم هذا الدعم من خالل حزمة متكاملة من خدمات الوقاية والعالج عبر
ّ
المعززة بوالتودخالت الراميوة إلى الوقوايوة من انتقوال
التغوذيوة ،بموا في ذلوك خودموات صووووحوة وتغوذيوة األم والطفول وروابط اإلحوالوة
العدوى من األم إلى الطفل ،من أجل تحسين الحصائل باالستعانة بالشركاء والهياكل الحكومية.

(Somalia, Ministry of Labour and Social Affairs. 2019. Somalia: Shock Responsive Safety Net for Human Capital Project )30
).(SNHCR
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-57

وسووتشوومل أنشووطة تعزيز القدرات في المجتمعا ت المحلية تدريب العاملين المجتمعيين وقادة المجتمعات في مجال تقييم التغذية
والتثقيف التغذوي ودعم روابط اإلحالة المحسّنة بين برامج التغذية وبناء القدرة على الصمود والصحة.

الش اكات
-58

سوويحقق الب ا

هذه الحصوويلة عبر نظم حكومية مثل النظم التي تديرها وزارة العمل والشووؤون االجتماعية ووزارة التربية

والثقافة والتعليم العالي لتوفير الحماية االجتماعية والوجبات المدرسوية والنظم التي تديرها وزارة الصوحة والرعاية االجتماعية
إلتاحة خدمات العالج والوقاية عبر التغذية (بالتنسيق الوثيق مع اليونيسف).
-59

وسويواصول الب ا

عقد شوراكات مع أمانة حركة تعزيز التغذية في الصوومال ،بتوفير الموارد البشورية ودعم البحوث وغيرها

من المبادرات المولّدة لألدلة.

االفت اضات
-60

تعطل إنتاج األغذية مؤقتا بسوبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية ،واسوتئنافه في أعقاب ا لصودمات .واسوتقرار االسوتهالك الغذائي
وآلية السوق الداخلية أثناء الصدمات .وتلقي التمويل من الجهات المانحة.

الحصيلة االست اتيجية  : 3استفادة ال ؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وال زارعين أصحاب الحيازات الصغي ة والسكان الض فاء
تغ و ا ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ ف الصو ال ن ظم

ائية غ ة وشا لة و نتجة وصا دة وذكية ناخيا بحلول عام

2030
-61

سوويعزز الب ا

قدرة المجتمعات المحلية واألسوور على الصوومود إزاء الصوودمات ومسوواراتها لالعتماد على الذات ويتصوودى

للعقبات المستمرة المواجهة في النظم الغذائية على مستويات اإلنتاج وا لتحويل واالستهالك لزيادة إنتاجية النظم الغذائية وجعلها
أكثر شووموال للسووكان الفقراء والمهمشووين وتعزيز اسووتدامتها البيئية وقدرتها على الصوومود وعلى توفير أطعمة صووحية ومغذية
للجميع.

جال الت كيز
-62

تركز هذه الحصيلة االستراتيجية على بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-63

سووينهض الب ا

في إطار هذه الح صوويلة االسووتراتيجية بنظم غذائية مسووتدامة (هدف التنمية المسووتدامة  ،2الغاية  ،)4-2بما

يتواءم مع الركيزتين  3و 4من خطة التنمية الوطنية التاسووعة ومع األولويتين االسووتراتيجيتين  3و 4المحددتين في إطار األمم
المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة وفقا لنظرية التغيير لهذا اإلطار.

النوات ال توق ة
-64

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  3من خالل النواتج الخمسة التالية:


حصووول األشووخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي (المسووتوى  )1في المناطق المسووتهدفة على المسوواعدة عن
طريق المسوووواعدات العينية أو التحويالت القائمة على النقد المشووووروطة للتدريب المهني وإصووووالح الموارد الطبيعية
وأصول المجتمعات المحلية لدعم سبل عيشهم وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم.



اسوتفادة المزارعين أصوحاب الحيازات الصوغيرة المسوتهدفون (المسوتوى  ،)1وخصووصوا النسواء والشوباب ،بما في ذلك
موردو برنامج التغذية المدرسووية بالمنتجات المحلية والجهات الفاعلة األخرى في سووالسوول إمداد األغذية من تحسووين
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إتواحوة التكنولوجيوا والتودريوب المتعلق بوالزراعوة المتكيفوة مع تقلبوات المنواخ وإدارة مرحلوة موا بعود الحصوووواد والتجهيز
وتقويوة األغوذيوة وروابط السوووووق بموا يعزز قودرتهوا اإلنتواجيوة وحوالوة أمنهوا الغوذائي وقودرتهوا على الصوووومود للتكيّف مع
التحديات والصدمات المرتبطة بالمناخ.


اسووتفادة السووكان الضووعفاء تغذويا (المسووتوى  )3من تحسووين قدرة الحكومة والقطاع الخاص على تحسووين التغذية من
خالل دعم المعايير المتصلة بتقوية األغذية وجودتها وسالمتها.



اسوووتفادة المسوووتهلكين والجهات الفاعلة في سوووالسووول إمداد األغذية (المسوووتوى  )2من االبتكار الرقمي في منصوووات
المعلومات عن األسواق واألعمال لدعم سالسل اإلمداد بالتجزئة والجملة.



اسووتفادة تعاونيات المزارعين أصووحاب الحيازات الصووغيرة وسووائر المنتجين في القطاع الخاص (المسووتوى  )2من
إصالح البنى األساسية الرئيسية الذي ينهض باألعمال التجارية ويحسن سالسل إمداد األغذية وتوافر األغذية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :4إمداد األسر والمجتمعات المحلية بحزمة متكاملة من األنشطة والخدمات والمهارات واألصول والبنى األساسية المتصلة بدعم
سبل العيي لتعزيز قدرتها على الصمود ونظمها الغذائية
-65

سووويدعم الب ا

المبادرات المتكيّفة مع تغيّر المناخ التي تعزز قدرة األسووور والمجتمعات المحلية على اسوووتيعاب الصووودمات

والتكيّف معها ويتصودى للعقبات المواجهة في النظم الغذائية باالسوتفادة من أثره التشوغيلي الشوديد وسولسولة اإلمداد الخاصوة به
ونظمه لتوفير التحويالت.
-66

وستساعد أنشطة إنشاء األصول المجتمعية واألسرية األسر على تلبية احتياجاتها الغذائية الفورية؛ وتدعم إعادة تأهيل األصول
تحسو ون وضوووع األسووور التغذوي وقدرتها على الصووومود في األمد الطويل؛ وتنهض بالتخطيط المجتمعي والحوار بشوووأن
التي ّ
اسووتخدام الموارد الطبيعية على أسوواس مشووترك .وس وتُقرن األنشووطة التي تراعي االعتبارات الجنسووانية وتعزز إتاحة المياه أو
تستصلح األراضي أو تحميها بدعم اإلنتاج على مستوى األسر للمنتجات الغنية بالمغذيات وتنويع سبل العيي.

-67

وفي المناطق الحضورية تشومل التدخالت المتعلقة بسوبل العيي المسوتدامة التدريب الكتسواب مهارات القراءة والكتابة والحسواب
وريادة األعمال والمهارات المهنية بهدف تعزيز فرص العمل لألشوخاص المعرضوين للخطر .وسويحسون الب ا

االسوتهداف

لضمان مساعدة الفئات التي تُستبعد عادة من األسواق وفرص العمل.
-68

وسووووتعزز التودخالت في سووووالسوووول اإلمداد نوعيوة الحب وب واألغذية الطوازجة المحليوة وكميتهوا من خالل اعتمواد تكنولوجيوات
وممارسووووات متكيّفة مع تقلّبات المناخ من أجل المزارعين أصووووحاب الحيازات الصووووغيرة ومجمعي األغذية وتجار التجزئة.
وسووويدعم الب ا

موردي المنتجات الزراعية في زيادة توافر معدات مرحلة ما بعد الحصووواد وتحديد الفرص لالرتقاء بتقوية

األغذية المحلية عن طريق الشوركات الصوغيرة والمتوسوطة المحلية وإصوالح البنى األسواسوية التجارية بغرض تعزيز روابط
التجارة والسوووووق .ويعمل الب ا

على تدعيم الخدمات الحكومية لإلرشوووواد الزراعي وتوحيد إدارة مرحلة ما بعد الحصوووواد

وتيسير اختبارات الحبوب ومبادرات سالمة األغذية.
-69

وسوويوسووع الب ا

نطاق إتاحة منصووات السوووق التقليدية والرقمية ،بما في ذلك متجره اإللكتروني  .ويربط هذا النظام للتجارة

اإللكترونية المسوتفيدين من المسواعدات النقدية المقدمة من الب ا

مباشورة بتجار التجزئة الحاصولين على دعم الب ا  ،مما

يم ّكن المسووتفيدين من تحسووين اطالعهم على المعلومات عن األسووعار واإلمدادات ويربط الجهات الفاعلة في سووالسوول اإلمداد
بقاعدة الزبائن األوسع نطاقا.
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الش اكات
-70

سويواصول الب ا

إرسواء شوراكات مع كيانات حكومية وكيانات رئيسوية غير حكومية ومنتمية إلى القطاع الخاص ،وال سويما

وزارة الزراعة والري (على مسوووتوى االتحاد والواليات) وأمانة حركة تعزيز التغذية في الصوووومال ومؤسوووسوووات األعمال
التجارية مثل غرف التجارة والصناعة الوطنية واإلقليمية وتعاونيات المزارعين.

االفت اضات
-71

اسووووتيفواء متطلبوات التمويول بوالمسووووتوى الكوافي .وعودم تودهور األمن بشووووكول ملحوظ .وتوفر األحوال المنواخيوة المواتيوة ألداء
المحاصويل .واسوتعداد المزارعين أصوحاب الحيازات الصوغيرة لالنضومام إلى التعاونيات والمشواركة في أنشوطة التدريب .وقبول
التكنولوجيات الجديدة لما بعد الحصواد .وإنفاذ الحكومة لمعايير جودة األغذية وسوالمتها .واعتماد تكنولوجيا التجارة اإللكترونية
واإللمام بالتكنولوجيا الرقمية ال يمثل عائقا.

الحصيلة االست اتيجية  :4ت تع ال ؤسسات الوطنية والوكاالت الحكو ية ف الصو ال بقدرات وسياسات و ُظم

ززة بحلول عام

2025
-72

سوويقدم الب ا

خدمات المشووورة بشووأن السووياسووات وتنمية القدرات وتبادل المعارف في مجاالت جمع البيانات وتحليل وضوع

األمن الغذائي والتغذية واللوجسووتيات وإدارة سووالسوول اإلمداد لالرتقاء بالنُظم والمؤسووسووات والبرامج الحكومية التي تسووتجيب
للصدمات وتتصدى للجوع على نحو مستدام .وسيوفر خدمات تعزيز القدرات (بما في ذلك نشر الموارد البشرية بشكل مباشر)
والمسواعدة التقنية (وال سويما من خالل دورات التدريب وحلقات العمل) ودعم البنى األسواسوية للكيانات الحكومية على مسوتوى
االتحواد والواليوات المعنيوة بشووووبكوات األموان الوطنيوة والحود من مخواطر الكوارث وتخفيف وطوأتهوا والتغوذيوة المودرسوووويوة وتقييم
احتياجات األمن الغذائي وتلبيتها.

جال الت كيز
-73

تركز هذه الحصيلة االستراتيجية على بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-74

سوويتيح الب ا

في إطار هذه الحصوويلة االسووتراتيجية خدمات تعزيز القدرات (هدف التنمية المسووتدامة  ،)9-17بما يتواءم مع

الركيزتين  3و 4من خطة التنمية الوطنية التاسوووعة ومع األولويتين االسوووتراتيجيتين  3و 4المقابلتين المحددتين في إطار األمم
المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة وفقا لنظرية التغيير لهذا اإلطار.

النوات ال توق ة
-75

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  4من خالل النواتج السبعة التالية:


اسوتفادة الصووماليين (المسوتوى  ) 3من تعزيز قدرات الوزارات المعنية لوضوع سوياسوات واسوتراتيجيات لألمن الغذائي
والتغذية وتنفيذها لدعم االستقرار.



اسوتفادة السوكان الضوعفاء (المسوتوى  )3من وضوع إطار سوياسوي واسوتراتيجية للحماية االجتماعية وتنفيذهما لتحسوين
حصولهم على الخدمات األساسية وخدمات شبكات األمان ودعم تنمية رأس المال البشري.



اسووتفادة الصوووماليين (المسووتوى  )3من تعزيز قدرة السوولطات الوطنية على تنفيذ نُظم إدارة الكوارث واإلنذار المبكر
وتخفيف وطأة تغيّر المناخ والتكيّف معه من أجل حماية وضع األمن الغذائي والتغذية ودعم االستقرار.
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اسوتفادة الصووماليين (المسوتوى  )3من تعزيز قدرات السولطات الوطنية وسوياسواتها لدعم إصوالح البنى األسواسوية من
أجل تحسين الحصول على األغذية المغذية.



اسووتفادة الصوووماليين (المسووتوى  )3من تعزيز قدرات الحكومة وشووركائها على إعداد معلومات دقيقة وآنية عن األمن
الغذائي والتغذية توجه االستجابات اإلنسانية واإلنمائية المناسبة وتحليلها ونشرها.



اسووتفادة السوولطات الحكومية الوطنية والمحلية في الصووومال (المسووتوى  )3من خبرة الب ا

المتصوولة باللوجسووتيات

وسالسل اإلمداد لتعزيز القدرات وتبسيط العمليات.


اسووووتفادة الصوووووماليين (المسووووتوى  )3من مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي التي تعزز قدرة
الجهات الفاعلة الوطنية على تنفيذ خطط عمل لألمن الغذائي والتغذية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :5تقديم الدعم التقني إلى الجهات الفاع لة الوطنية ودون الوطنية لتعزيز القدرات بهدف وضع سياسات وطنية لبناء السالم والحد
من الجوع وتنفيذها
-76

سوووويدعم الب ا

الوكاالت الحكومية المعنية في تعزيز القدرات في مجاالت االسووووتعداد للطوارئ واالسووووتجابة لها ،وتحليل

هشاشة األوضاع ورسم خرائطها ،وتقييم القطاعات ،وإتاحة أدوات الحماية االجتماعية ،ورصد وضع التغذية ،بضمان مراعاة
االعتبارات الجنسوانية في جمع المعلومات وتحليلها واسوتخدامها لبيان االحتياجات المتنوعة للنسواء والرجال والبنات واألوالد.
وسوويعمل الب ا

مع الشووركاء على تدعيم المنصووة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ودعم تنفيذ اسووتراتيجية تخفيف وطأة

المخاطر ،بما في ذلك نظام مج تمعي لإلنذار المبكر قادر على تمكين الجهات الفاعلة الوطنية من اتخاذ إجراءات استباقية.
-77

وسويشورف الب ا

على تيسوير وضوع السوياسوة واالسوتراتيجية الوطنيتين لتقوية األغذية وتنفيذهما ،وال سويما من خالل تدعيم

مرافق تقوية األغذية وتعاونيات صغار أصحاب المطاحن.
-78

وسيعمل الب ا

على ربط البرنامج الوطني للتغذية المدرسية بقطاع الزراعة لضمان التنوع الغذائي والمدخول من المغذيات

الدقيقة .وسويشومل الدعم المقدم من الب ا

وضوع األطر االسوتراتيجية والسوياسوية والتشوريعية وإدارة الشوؤون المالية والتنسويق

المؤسسي وتصميم البرامج وتنفيذها.
-79

وسويسوتند دعم تعزيز قدرات الحكومة إلى رسوم خرائط االحتياجات(  )31ويشومل الدعم التقني المقدم إلى وزارة الشوؤون اإلنسوانية
وإدارة الكوارث ،ووزارة الصووحة والرعاية االجتماعية ،في مجال اللوجسووتيات وسووالسوول اإلمداد لتيسووير تبسوويط العمليات
واالستعداد الكافي للمواجهة في المستقبل.

الش اكات
-80

سويشوارك الب ا

من خالل دعم حركة تعزيز التغذية في منصوات وطنية تنسوق أنشوطة األمن الغذائي والتغذوي ،وال سويما عن

طريق التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.
-81

وسوويدعم الب ا

مكتب المعايير في الصووومال من خالل تعزيز القدرات والمسوواعدة في تحديد المصووادر المحتملة للمغذيات

الدقيقة وعبر المسواعدة في الشوراء بناء على الطلب .والغرض المنشوود هو تعزيز توافر األغذية المقواة وتوسويع نطاق توزيعها
وضمان مراقبة الجودة.

( )31الب ا  .2018 .ملخا أدلة التقييم :الصومال في الفترة  .2018-2012يُشار إ لى فائدة إجراء تحليل دقيق للقدرات الوطنية كدرس من الدروس المستخلصة.
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-82

وسيواصل الب ا

بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة دعم التدريب المتصل بالممارسات الزراعية المحسّنة

للحد من خسائر األغذية وزيادة اإلنتاج والمبيعات عن طريق روابط السوق.

االفت اضات
-83

تلقي التمويل من الجهات المانحة.

الحصيلة االست اتيجية  :5تحسين قدرة جت ع ال ل اإل سا

ف الصو ال على الوصول إلى السكان الض فاء وتلبية احتياجاتهم

طوال السنة
-84

سيتيح الب ا

الخدمات المكلّف بها وبناء على طلب مجتمع العمل اإلنساني واإلنمائي عن طريق دائرة األمم المتحدة لخدمات

النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية ومجموعة اللوجستيات التي يقودها وآليته لتوفير الخدمات الثنائية.
-85

ويدير الب ا

نيابة عن مجتمع العمل اإلنساني دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية التي تتيح خدمات

النقل الجوي الحاسومة واآلمنة لتوفير المسواعدات اإلنسوانية المنقذة لألرواح ونقل العاملين في مجال تقديم المعونة إلى الصوومال
وداخله .وتدعم الدائرة أيضوا عمليات اإلجالء الطبي واألمني وعمليات النقل الجوي للسولع األسواسوية مثل اإلمدادات الطبية إلى
مناطق يصعب الوصول إليها.
-86

وأعيد تفعيل مجموعة اللوجسوتيات في أبريل/نيسوان  2020نتيجة لزيادة طلب مجتمع العمل اإلنسواني على الخدمات المشوتركة
المتصووولة باللوجسوووتيات والتنسووويق وإدارة المعلومات .ووفقا لخطة االسوووتجابة اإلنسوووانية لعام  ،2021من المتوقع أن تزداد
االحتياجات اإلنسانية بسبب االرتفاع المتوقع في األخطار الموسمية.

-87

وسويظل الب ا

يتيح مجموعة من الخيارات لتوفير الخدمات الثنائية لمجتمع العمل اإلنسواني (الخدمات اللوجسوتية ،والخدمات

اإلدارية ،والشراء ،وغيرها من الخدمات حسب الطلب).

جال الت كيز
-88

تركز هذه الحصيلة االستراتيجية على االستجابة لألزمات.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-89

سوينهض الب ا

بالشوراكات (هدف التنمية المسوتدامة  )16-17في إطار هذه الحصويلة االسوتراتيجية ،بما يتواءم مع الركيزتين

 3و 4من خطة التنمية الوطنية التاسعة ويسهم في تحقيق الهدف األول والهدف الثاني والهدف الثال من األهداف االستراتيجية
المحددة في خطة االستجابة اإلنسانية.

النوات ال توق ة
-90

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  5من خالل النواتج الخمسة التالية:


اسووتفادة الفئات السووكانية المتضووررة من األزمات التي يسووتهدفها الشووركاء اإلنسووانيون واإلنمائيون من الخدمات اآلنية
والفعالة المتاحة عبر دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمسواعدة اإلنسوانية من أجل الحصوول على المسواعدات
المنقذة لألرواح في الوقت المناسب.



حصووول مجتمع العمل اإلنسوواني في الصووومال على خدمات نقل الركاب والبضووائع الخفيفة وخدمات اإلجالء األمني
والطبي في الوقت المناسب عبر دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية.
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اسوووتفادة مجتمع العمل اإلنسووواني من خدمات إدارة المعلومات وتنسووويق وصوووول المسووواعدات والخدمات اللوجسوووتية
المشتركة عبر مجموعة اللوجستيات التي يقودها الب ا .



اسووووتفادة الفئات السووووكانية الضووووعيفة (المسووووتوى  )3من الخدمات اآلمنة والموثوقة المتاحة بناء على الطلب للجهات
الشريكة اإلنسانية مما يؤدي إلى توفير المساعدات الفعالة في الوقت المناسب.



تم ّكن الحكومة والجهات الفاعلة اإلنسوانية والشوركاء في الصوومال ومنطقة شورق أفريقيا من تعزيز وضووح الصوورة
عن السياق التشغيلي من خالل الوصول إلى تحليالت منتظمة لسالسل اإلمداد يجريها الب ا .

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :6توفير خدمات النقل الجوي (الركاب والبضائع الخفيفة) لمجتمع العمل اإلنساني
-91

نظرا إلى عدم توافر شوووركات نقل تجارية موثوقة وشوووركات نقل تفي بمعايير الطيران لألمم المتحدة الخاصوووة بعمليات النقل
الجوي ألغراض حفظ السووالم وألغراض إنسووانية ،تتولى دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمسوواعدة اإلنسووانية تقديم
الخدمات األساسية للنقل الجوي إلى مواقع موجودة داخل الصومال إلى مجتمع العمل اإلنساني .وتنقل الدائرة الركاب والبضائع
الخفيفة (المعدات األسواسوية ومواد اإلغاثة) نيابة عن الشوركاء والحكومة .وعالوة على ذلك ،تظل طائرات الدائرة على اسوتعداد
لتلبية متطلبات اإلجالء األمني والطبي .وسيستفيد الب ا

من مواطن قوته وقدراته لتوفير خدمات بأسعار تنافسية.

النشاط  :7توفير الخدمات اللوجستية المك َّلف بها لمجتمع العمل اإلنساني عبر آلية التنسيق الخاصة بمجموعة اللوجستيات.
-92

سوويتواصوول تفعيل مجموعة اللوجسووتيات التي يقودها الب ا

حسووب الضوورورة ،بتوفير خدمات التنسوويق وإدارة المعلومات

التشووغيلية وتيسووير إتاحة الخدمات اللوجسووتية المشووتركة (الخدمات البحرية والبرية والجوية وخدمات التخزين) لدعم أهداف
برامج الشووركاء .وسوويظل الب ا

يدعم الحكومة عن طريق المجموعة بتزويدها بالخبرات واألصووول المتعلقة باللوجسووتيات

وسالسل اإلمداد مثل وحدات التخزين المتنقلة عند االقتضاء وعلى أساس التمويل.

النشاط  :8تقديم الخدمات بناء على الطلب إلى مجتمع العمل اإلنساني.
-93

سوويقدم الب ا الخدمات بناء على الطلب إلى الشووركاء اإلنسووانيين في سووياق االسووتجابة لألزمات خارج نطاق أنشووطة إتاحة
الخدمات المكلَّف بها فيما يتصوول باللوجسووتيات والمشووتريات وتكنولوجيا المعلومات واإلدارة .وسووتو َّفر الخدمات على أسوواس
استرداد كامل التكاليف وفقا للمبادئ التوجيهية المعنية.

-94

وسويبقى الب ا

موردا رئيسويا لخدمات الممر للعمليات اإلنسوانية في منطقة شورق أفريقيا .وسويواصول إرسوال اإلعانات عبر

ميناء بربرة إلى جميع أنحاء القرن األفريقي وخارج نطاقه ،بدعم نقل المسوواعدات األسوواسووية أثناء حاالت الطوارئ .وسوويظل
يشرك موردي الخدمات المحليين تحقيقا لهذا الغرض ،بحفز االقتصادات المحلية.
-95

وسيواظب الب ا

تزود الحكومة والشركاء بصورة أوضح عن سياقها
على إجراء تحليالت منتظمة لسالسل اإلمداد اإلقليمية ّ

التشغيلي.

الش اكات
-96

سووويواصووول الب ا

عن طريق آليات التنسووويق مثل مجموعة اللوجسوووتيات وعبر دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي

للمسواعدة اإلنسوانية وآلية توفير الخدمات اللوجسوتية الثنائية توطيد الشوراكات مع الكيانات الرئيسوية العاملة في الصوومال مثل
الحكومة والمنظمات غير الحكومية وكيانات األمم المتحدة األخرى.
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االفت اضات
-97

تلقي التمويل من الجهات المانحة.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية في ا خص ج يع ا شطة
-98

يدمج الب ا

نُهجا سوتواصول دعم بناء قدرات الحكومة بينما تظل تسوتجيب لمجموعة من المخاطر ،بما يتواءم مع إطار األمم

المتحدة للتعاون في مجال التنمية المسوتدامة  .وسويؤدي إرسواء روابط أوطد بين أنشوطة اإلغاثة وبناء القدرة على الصومود إلى
تحسووين قدرة الصوووماليين على الصوومود إزاء الصوودمات وتخفيف وطأتها ،بتقليا الحاجة إلى تدخالت إنسووانية يطول أمدها.
وستوضع خطط واتفاقات مسندة باألدلة للخروج بالتعاون مع الشركاء قبل عملية االنتقال.
-99

تتطور قدرات السولطات الوطنية واإلقليمية المعنية بالصوحة والتعليم ،سويسوعى الب ا
وإذ
ّ

إلى تسوليم المسوؤولية عن األنشوطة

المرتبطة بشوبكات األمان والتغذية والتعليم بشوكل تدريجي إلى الحكومة .وعلى سوبيل المثال ،ينطوي تصوميم شوبكة األمان في
المناطق ا لريفية في مشووروع شووبكة األمان المسووتجيبة للصوودمات من أجل تكوين رأس المال البشووري على تسووليم المسووؤولية
تدريجيا إلى الحكومة خالل فترة تنفيذ الخطة االسوووتراتيجية القطرية .وسوووتحظى األدوات والنُهج الفعالة للمسووواءلة مثل آليات
الشكاوى والتعقيبات بالدعم في إطار شبكات األمان لتوطيد العالقات المتبادلة بين الحكومة ومواطنيها.
 -100وإذا ثبت أن الخدمات التجارية موثوقة وأنها تفي ب معايير الطيران لألمم المتحدة الخاصووة بعمليات النقل الجوي ألغراض حفظ
السوالم وألغراض إنسوانية ،سوتقلّا دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمسواعدة اإلنسوانية حجم أسوطولها وعدد رحالتها
و/أو عدد الوجهات بناء على ذلك .وسويضوع الب ا

أصوحاب المصولحة الوطنيين في وضوع يم ّكنهم من امتالك زمام األمور

فيما يخا سووالسوول اإلمداد عبر عملية انتقالية وينقل المهارات والمعارف والقدرات المتصوولة بكل دور تشووغيلي تدريجيا إلى
نظرائه الوطنيين المعنيين.

-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن

 -101تصو َّمم الخطة االسوتراتيجية القطرية خالل فترة السونوات األربع للوصوول إلى  4.2ماليين مسوتفيد فريد في إطار جميع البرامج.
وسوتمثل النسواء والبنات  66في المائة من المسوتفيدين ،مما يبيّن أهمية تلبية احتياجاتهم التغذوية المحددة والتصودي ألوجه عدم
المساواة التي قد تحول دون تعافيهن وتضعف قدرتهن على الصمود.
 -102وسويضوطلع الب ا

بالتخطيط القائم على المشواركة المجتمعية لضومان مشواركة النسواء والرجال على قدم المسواواة في تصوميم

البرامج واختيار المسووتفيدين والتنفيذ .وسووتقدَّم المسوواعدات الغذائية و التحويالت القائمة على النقد إلى النسوواء والرجال حسووب
النشوواط وبناء على تقييمات تسووترشوود بتحليل االعتبارات الجنسووانية  .وتشوومل اإلجراءات الرامية إلى تحديد مشوواكل الحماية
وتخفيف وطأتها طرائق التحويل المرنة وآليات تقديم الشوكاوى والتعقيبات اآلمنة والميسوّرة والمشواورات مع أصوحاب المصولحة
ومبادئ التوزيع اآلمن .وسوو وتُجمع البيانات عن تحديد الفئات الضووووعيفة واسووووتهدافها عبر منصووووة الب ا

إلدارة معلومات

المستفيدين والتحويالت (سكوب) وآليات الرصد والتقييم.
 -103وسويواصول الب ا

التسوجيل البيومتري لجميع المسوتفيدين من خدماته في منصوة سوكوب ،بتخزين بيانات تشومل أعمار أفراد

األسور وأسوماءهم ومواقعهم ونوع جنسوهم .وسويمنح األولوية لألسور األكثر تعرضوا للخطر مثل األسور التي تضوم أطفاال دون سون
الخامسوة واألسور التي تعيلها النسواء واألسور التي تضوم أشوخاصوا ذوي إعاقة وأفرادا تزيد أعمارهم على  60سونة .وسويسوتمر
التسوجيل الرقمي لجميع المسوتفيدين من خدمات التغذية في منصوة سوكوب ،مما ييسور رصود المسواعدة التغذوية على نحو أفضول
ويعزز قدرة النظم الصحية الوطنية ومساءلتها ويحسّن مسارات اإلحالة.
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الجدول  :1ال ستفيدون حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط ()2025-2022
النشاط

الحصيلة
االست اتيجية
1

1

2

2

النشاط
الف ع
اإلغاثة

ال ستفيدون

السنة ا ولى
2022
247 680
260 160

السنة الثا ية
2023
235 296
247 152

السنة الثالثة
2024
223 531
234 794

السنة ال اب ة
2025
223 531
234 794

247 680
260 160

227 520

216 144

205 337

205 337

227 520

الرجال
ال ج وع
البنات
األوالد
النساء
الرجال
ال ج وع
البنات
األوالد
النساء
الرجال
ال ج وع
البنات
األوالد
النساء
الرجال
ال ج وع
البنات

224 640
960 000
613 038
588 997
1 054 933
17 150
2 274 118
309 600
325 200
284 400
280 800
1 200 000
47 988
50 406
44 082
43 524
186 000
101 760

213 408
912 000
613 038
588 997
1 054 933
17 150
2 274 118
266 103
279 511
244 443
241 349
1 031 406
47 988
50 406
44 082
43 524
186 000
101 760

202 738
866 400
613 038
588 997
1 054 933
17 150
2 274 118
187 667
197 123
172 392
170 210
727 392
47 988
50 406
44 082
43 524
186 000
101 760

202 738
866 400
613 038
588 997
1 054 933
17 150
2 274 118
49 980
52 499
45 912
45 331
193 722
47 988
50 406
44 082
43 524
186 000
101 760

224 640
960 000
613 038
588 997
2 884 483
68 600
4 155 118
309 600
325 200
284 400
280 800
1 200 000
47 988
50 406
44 082
43 524
186 000
101 760

األوالد
النساء
الرجال
ال ج وع
البنات
األوالد
النساء
الرجال
ال ج وع

110 240
212 000
14 000
14 000

110 240
212 000
14 000
14 000

110 240
212 000
14 000
14 000

110 240
212 000
14 000
14 000

110 240
212 000
14 000
14 000

البنات
األوالد

76 500
73 500

76 500
73 500

76 500
73 500

76 500
73 500

76 500
73 500

النساء

86 014

86 014

86 014

86 014

122 056

الرجال
ال ج وع
البنات
األوالد

236 014
99 330
104 335

236 014
99 330
104 335

236 014
99 330
104 335

236 014
99 330
104 335

272 056
119 196
125 202

النساء
الرجال
ال ج وع

91 245
90 090
385 000

91 245
90 090
385 000

91 245
90 090
385 000

91 245
90 090
385 000

109 494
108 108
462 000

البنات
األوالد

1 194 641
1 220 279

1 138 760
1 161 582

1 048 559
1 066 837

910 872
922 212

1 214 507
1 241 146

النساء

990 547

939 214

856 355

729 876

1 062 346

الرجال

656 204

605 521

523 711

398 833

725 672

4 061 671

3 845 077

3 495 463

2 961 793

4 243 671

البنات
األوالد
النساء

التغذية

شبكة األمان
في المناطق
الريفية

شبكة األمان
في المناطق
الحضرية

الوجبات
المدرسية –
األطفال

الوجبات
المدرسية –
الموظفون
المعنيون
بالدعم

3

3

التغذية

4

سبل العيي

ج وع ال ستفيد ن الف د ن (دون تداخل)

ال ج وع

ال ج وع
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التحو الت

ة والتحو الت القائ ة على النقد

 -104سووووتعتمد طرائق التحويل على احتياجات األمن الغذائي والتغذية وقدرة سووووالسوووول اإلمداد وكفاءة الطرائق وفعاليتها من حي
التكلفة في الفئات السووكانية واألنشووطة والمواقع .وقد ُوسووع نطاق االسووتجابة القائمة على النقد تدريجيا في الصووومال نظرا إلى
استمرار عمل القطاع الخاص واألسواق على الرغم من التحديات المرتبطة بانعدام األمن والنزاع.
َّ
وستوزع التحويالت الق ائمة على النقد عن طريق القسائم اإللكترونية ومن خالل النقد غير المقيّد بصفة متزايدة بتحويل األموال
-105
عبر األجهزة المحمولة أو إلى حسوابات المسوتفيدين المصورفية مباشورة .وتفيد هذه الطريقة المسوتفيدين بفضول تحسوين الخيارات
والشومول المالي والرقمي .وسوتُمنح األولوية للتحو يالت القائمة على النقد دون اللمس باسوتخدام األجهزة المحمولة بسوبب كوفيد-
 .19وسوويؤخذ أيضووا في االعتبار مزيج من طريقتين أو أكثر عند االقتضوواء .وسووتُسووتخدم المسوواعدات العينية حيثما ال يمكن
االعتماد على التحويالت القائمة على النقد.
 -106وسووتبين قيم التحويالت القائمة على ال نقد مسووتوى الضووعف وتكلفة األغذية المغذية المحلية ،تمشوويا مع إرشووادات الفريق العامل
المعني بالنقد في الصومال بشأن الحد األدنى لسلة اإلنفاق.
 -107وسوويسووجَّل جميع المسووتفيدين في نظام منصووة سووكوب ويُطلب منهم التوثيق البيومتري قبل تلقي التحويالت .ومع ذلك ،يجوز
اإلعفاء من الت وثيق بالنسبة إلى بعض البرامج بناء على تحليل المخاطر بسبب تحديات مثل كوفيد .19-وفيما يخا التحويالت
القائمة على النقد باستخدام األجهزة المحمولة ،يستكشف الب ا

التوثيق البيومتري عبر نظام التحقق الصوتي.
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الجدول  :2قي ة الحصص الغ ائية ( ام/شخص /وم) والتحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم) حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط

فئة ال ستفيد ن

الط قة

ا س ال تض رة ن
ا ز ات

ة

ا

التحو الت
القائ ة
على النقد

ا طفال
بين 6
أشه
و59
شه ا
(عالج
سوء
التغ ة
الحاد
ال تدل)
ة
ا

الحوا ل
وال ض ات
ن النساء
والبنات
(عالج سوء
التغ ة الحاد
ال تدل)

ة

ا

ا طفال
بين 6
أشه
و23
شه ا
(الوقا ة
ن سوء
التغ ة
الحاد
ال تدل)
ة
ا

الحوا ل
وال ض ات
ن النساء
والبنات
(الوقا ة ن
سوء التغ ة
الحاد
ال تدل)

ة

ا

ا طفال
بين 6
أشه
و23
شه ا
(صحة
وتغ ة
ا م
والطفل)
ة

ا

الحوا ل
وال ض ات
ن النساء
والبنات
(صحة
وتغ ة ا م
والطفل)

ة

ا

الحصيلتان االست اتيجيتان  1و2

الحصيلة االست اتيجية 3

ا شطة  1و 2و 3

النشاط 4

الحوا ل وال ض ات ن
النساء والبنات (صحة
وتغ ة ا م والطفل،
حوافز خاصة بالوالدة)
و قد و ال عا ة ف
اكز دعم استق ار
الوضع الصح

الحوا ل
وال ض ات
ن النساء
والبنات
(صحة
وتغ ة ا م
والطفل،
خض اوات
إلكت و ية)

التحو الت
القائ ة
على النقد

التحو الت
القائ ة على
النقد

ة

ا

ال ضى
الخاض ون
لل الج
ب ضادات
الفي وسات
ال ج ية
ول الج
السل تحت
اإلش اف
ال باش
ة
ا

ا س الت
تا ن
ا دام
ا ن
الغ ائ ف
ال ناطق
الحض ة

ا س الت
تا ن
ا دام
ا ن
الغ ائ ف
ال ناطق
ال فية

ا طفال
ف سن
الدراسة

التحو الت
القائ ة
على النقد

التحو الت
القائ ة
على النقد

ة

ا

ا طفال ف
سن
الدراسة

التحو الت
القائ ة
على النقد

ال وظفون
ال نيون
بالدعم

ة

ا

ال وظفون
ال نيون
بالدعم

ا شخاص ال ن ا ون
ن ا دام ا ن الغ ائ

التحو الت
القائ ة
على النقد

التحو الت
القائ ة
على النقد

ة

ا

الحبوب

400

139

230

500

400

البقول

40

56

30

50

40

الزيوت

22

29

25

30

22

Super Cereal Plus

200

مكمالت تغذوية شحمية – كمية
كبيرة

200

200

200

100

مكمالت تغذوية شحمية – كمية
متوسطة

50

50

مساحيق المغذيات الدقيقة

مجموع السعرات الحرارية
اليومية

1 686

510

820

270

820

270

820

918

820

نسبة السعرات الحرارية من
البروتين

13

11

17

10

17

10

17

12

17

التحويالت القائمة على النقد

0.39

0.39

0.19

0.5

1
المدخول
الموصى
به من
المغذيات
1 153

2 130

1 686

9

13

13

0.33

0.11

0.39

0.39

(دوالر/شخا/يوم)

عدد أيام التغذية في الشهر

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

25

25

30

30

30

30
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الجدول  :3ج وع االحتياجات ن ا
وع ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد وقي ها

ة/التحو الت القائ ة على النقد

ال ج وع

(طن ت ي)

ال ج وع

(دوالر أ

ك )

الحبوب

236 979

84 364 434

البقول

25 291

13 404 287

الزيوت والدهون

14 802

15 643 077

األغذية الممزوجة والمخلوطة

134 400

224 361 572

64

1 176 600

411 536

338 949 970

أغذية أخرى

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد وقسائم السلع

791 083 279

تعزيز القدرات

43 173 795

توفير الخدمات

80 165 025

ال ج وع (التحو الت القائ ة على النقد)

791 083 279

ال ج وع (قي ة ا

3-4

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

411 536

1 130 033 249

قدرة ال كتب القط ي و واصفاته

 -108يوجد مقر المكتب القطري في الصوومال في مقديشوو .وللب ا

حضوور راسوخ في الميدان عبر  12مكتبا من مكاتب المناطق

والمكاتب الميدانية الموجودة في جميع أنحاء البلد ومكتب اتصال موجود في نيروبي في كينيا.
 -109وسيواصل الب ا

توسيع نطاق حضوره التشغيلي في الصومال .وحيثما تمنع الشواغل األمنية الموظفين من اإلقامة في البلد

سويواصول مكتب االتصوال في نيروبي توفير خدمات ا لدعم اإلداري .وسوتدير األفرقة التقنية تنفيذ أنشوطة الخطة االسوتراتيجية
القطرية ويعمل المكتب القطري من أجل تنمية مهارات الموظفين ،وخصووصوا مهارات الموظفين الوطنيين ،دعما لالسوتمرار
التشغيلي والمؤسسي في األمد الطويل.
4-4

الش اكات

 -110سووويدعم الب ا

في ظل هذه الخطة االسوووتراتيجية القطرية أولويات الصوووومال المتعلقة باألمن الغذائي والتغذوي من خالل

الشوراكات مع الحكومة ووكاالت األمم المتحدة والمؤسوسوات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة وعبر
األنشطة التكميلية والمشتركة بين القطاعات والبرامج المشتركة.
 -111والسوولطات الحكومية الوطنية واإلقليمية هي جهات شووريكة رئيسووية للب ا

 .وتشوومل هذه السوولطات مكتب رئيس الوزراء؛

ووزارة التخطيط واالسووتثمار والتنمية االقتصووادية؛ ووزارة الزراعة والري؛ ووزارة التربية والثقافة والتعليم العالي؛ ووزارة
الصحة والرعاية االجتماعية؛ ووزارة الشؤون اإلنسانية وإدارة الكوارث؛ ووزارة العمل والشؤون االجتماعية؛ ووزارة الثروة
الحيوانيوة والغوابوات والمراعي؛ ووزارة الموانئ والنقول البحري؛ ووزارة النقول والطيران المودني؛ وأموانوة حركوة تعزيز التغوذيوة
في الصومال.
 -112والب ا

هو الشوووريك المنفذ لشوووبكات األمان الحكومية الممولة من المؤسوووسوووات المالية الدولية مثل مشوووروع شوووبكة األمان

المسوتجيبة للصودمات من أجل تكوين رأس المال البشوري ومشوروع شوبكة األمان المسوتجيبة للصودمات من أجل التصودي للجراد
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اللذين يمولهما البنك الدولي .وسويسوعى الب ا

إلى زيادة فرص المشواركة مع المؤسوسوات المالية الدولية خالل فترة تنفيذ هذه

الخطة االستراتيجية القطرية وبعدها.
عن كثب مع جهات شووريكة من القطاع الخاص في إطار برنامجه للوجبات المدرس وية ومع شووركات محلية

 -113وسوويعمل الب ا

مثل شركات تشغيل خدمات االتصاالت لتعزيز االبتكارات ،وال سيما في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية بالهواتف المحمولة.
وسويظل يتوخى إرسواء شوراكات مع شوركات صوغيرة في مجالي الزراعة المائية والتبريد الشومسوي من أجل إدارة مرحلة ما بعد
الحصاد.
 -114وينسوق الب ا

التنفيذ مع الحكومة ووكاالت األمم المتحدة وأكثر من  100من الشوركاء المتعاونين ،من خالل حوار وثيق مع

الشوركاء اإلنمائيين الدوليين والثنائيين ،بما في ذلك منظمات غير حكومية محلية ودولية وكيانات حكومية .ويعمل مع الشوركاء
عن طريق األفرقوة العواملوة المعنيوة بوالركوائز التي تنفوذ خطوة التنميوة الوطنيوة التواسووووعوة وعبر مجموعوة األمن الغوذائي ومجموعوة
التغوذية ومجموعة الحمواية ومجموعات ممواثلوة .وتتتبع المنظموة الدوليوة للهجرة حاالت التشوووورد الجوديدة وتسووووجول بالتعواون مع
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين المشردين الجدد أثناء حاالت الطوارئ.
 -115وفي إطار مبادرات البرامج المشوووتركة يعمل الب ا

بالشوووراكة مع مفوضوووية األمم المتحدة لشوووؤون الالجئين من أجل دعم

الالجئين المتضووررين من كوفيد 19-ومع اليونيسووف من أجل التصوودي لألسووباب الجذرية لسوووء التغذية ومع منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة من أجل إتاحة تدخالت متكاملة متصووولة بالتغذية وسوووبل العيي عبر مشوووروع الوكاالت التي تتخذ من
روما مقرا لها لبناء القدرة على الصمود في صوماليالند.
 -116وسويواظب الب ا

على العمل مع صوندوق األمم المتحدة للسوكان في ظل الفريق العامل المعني بالنقد في الصوومال لضومان

االمتثال للمبادئ التوجيهية لتخفيف وطأة مخاطر العنف الجنساني التي تستهدف الجهات الفاعلة في مجال النقد.

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

 -117يطبق الب ا

نظاما للرصود والتقييم يراعي االعتبارات الجنسوانية ويتواءم مع إطار النتائج المؤسوسوية للب ا

واسوتراتيجية

شاملة للرصد والتقييم تركز على ما يلي:


تعزيز رصد الحصائل التخاذ القرارات بشأن البرامج؛



إجراء تقييمات لقياس تأثير أنشطة الب ا



الح فاظ على نظم إدارة المخاطر من خالل رصد عمليات التنفيذ والنواتج؛



بناء قدرات الموظفين الميدانيين لضمان تحديد المشاكل ومتابعتها في الوقت المناسب وبشكل متسق؛



وضع آليات للمساءلة تم ّكن المستفيدين من تقديم تعقيباتهم والحفاظ عليها؛



اسووتكشوواف تكنولوجيات تسوومح بجمع البي انات وتحليلها بمزيد من الكفاءة من حي التكلفة والوقت وبدء اسووتخدام هذه

في المستفيدين؛

التكنولوجيات؛


إجراء اسوتقصواءات تشوير إلى سوبل المضوي قدما بالبرامج أو األنشوطة الجديدة أو برصود مرحلة ما بعد التوزيع المكيّف
حسب االحتياجات.

 -118وسويقيس الب ا

األداء بتحليل الحصوائل والمؤشورات الشواملة لجميع األنشوطة ،وال سويما بتتبع التقارير عن نواتج المشوروعات

الصووادرة عن الشووركاء المتعاونين عبر نظام كوميت (أداة المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة)؛ وبفضوول الرصوود المادي المنتظم
(الذي يجريه موظفو الب ا

أو أطراف ثالثة وفقا لما تمليه القيود المفروضوة على الوصوول) والفحا من خالل رصود آليات
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تقديم الشوكاوى والتعقيبات .وسوتُرصود العمليات أيضوا لكفالة التقيد بمتطلبات المشوروعات ومنع تحويل الموارد وتخفيف وطأة
المخاطر المرتبطة بالسووالمة وضوومان رضووا المسووتفيدين .وسووتظل آليات تقديم الشووكاوى والتعقيبات تتيح وسوويلة للمسووتفيدين
لالتصال بالب ا
 -119وسويجري الب ا

مباشرة لتقديم تعقيباتهم عبر خط ساخن لالتصال وآلية لتقديم التعقيبات والتماس االنتصاف.
اسوتعراضوا لمنتصوف المدة في الربع الثاني من عام  2023؛ وتقييما للخطة االسوتراتيجية القطرية في عام

 2024؛ وتقييمين المركزيين لشوبكات األمان في المناطق الحضورية والريفية (في عام  )2022وتقييما المركزيا للنظم الغذائية
()2023؛ وتقييمين المركزيين مشوتركين (أحدهما في منتصوف المدة في عام  2022واآلخر في نهاية مدة الخطة االسوتراتيجية
القطرية في عام  )2025مع الشوركاء في منظومة األمم المتحدة بشوأن مشوروعات بناء القدرة على الصومود ،لقياس التقدم نحو
تحقيق الحصائل االستراتيجية الواردة في الخطة االستراتيجية القطرية.
2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
 -120ت طرح األولويات اإلنسووانية واإلنمائية الوطنية المتنافسووة إضووافة إلى التشوورذم السووياسووي تحديات اسووتراتيجية رئيسووية تواجهها
أنشوطة المسواعدة الغذائية في الصوومال .وسويواصول الب ا

في إطار الخطة االسوتراتيجية القطرية االسوتثمار في حضووره

المهم في الميدان لتيسوير التواصول والتن سويق مع المسوؤولين الحكوميين على جميع المسوتويات ودمج الخبرات العملية في جميع
المكاتب.
 -121وعالوة على االسوووتجابة للصووودمات المرتبطة بالمناخ تجري معايرة برامج الب ا

للتصووودي للمخاطر االسوووتراتيجية التي

تطرحها ثالثة عوامل رئيسوية متغيّرة هي التالية :الوضوع األمني ،والوضوع السوياسوي ،واالحتياجات اإلنسوانية .ومن المتوقع أن
يسووتمر وجود جهات فاعلة غير حكومية ال تتمتع بالشوورعية والعنف العشووائري ،مما يفاقم الوضووع اإلنسوواني ويؤدي إلى زيادة
حاالت التشرد وانعدام األمن الغذائي.
 -122وسيواصل الب ا

العمليات عبر آليات لالستعداد على غرار خطة استمرارية سير األعمال ،بما في ذلك أثناء أزمات الصحة

العامة مثل أزمة كوفيد . 19-وسووويثابر على االسوووتفادة من االبتكارات وتعزيزها لضووومان إمكانية حصوووول المسوووتفيدين على
المساعدات الغذائية بأمان.

ال خاط التشغيلية
 -123إذ يسوتخلا الب ا

الدروس من التحديات المواجهة خالل الفترة المشومولة بالخطة االسوتراتيجية القطرية المؤقتة ،سويواصول

تعزيز فعالية النظم الداخلية .وسويسوتثمر في بنى أسواسوية لوجسوتية تسومح باإلدارة اآلمنة للسولع األسواسوية على نطاق الصوومال
والممرات الواقعة في أعلى القرن األفريقي .وسوويواصوول أيضووا تنفيذ تدابير حماية المسووتفيدين لضوومان سووالمة المواقع ومنع
االسووتغالل واالنتهاك الجنسوويين والمضووايقات والكشووف عن اختالس الموارد وتخفيف وطأة مخاطر أخرى قد تفاقم التوترات
داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها .وسويسوتثمر أيضوا في تدريب الموظفين وإذكاء وعيهم بشوأن إدارة البيانات عن المسوتفيدين
لضمان التقيد بمعايير حماية البيانات.
 -124وتؤثر التحديات المواجهة في مجالي األمن والوصووووول في قدرة الب ا

على العمل في "الميل األخير" من التنفيذ في بعض

أنحاء البلد .وتخفيفا لوطأة هذه المخاطر ،يعمل الب ا

مع مجموعة من الشووركاء المتعاونين لضوومان الوصووول إلى المناطق

األكثر بعدا أو معاناة من انعدام األمن .ويستعين الب ا

أيضا راصدين خارجيين لتعزيز قدرته على رصد العمليات والتوزيع

والحصائل ،مما يم ّكن من استعراض الجودة وتحسينها.
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ال خاط ال الية
 -125تخفَّف وطأة المخاطر المرتبطة بالتدليس والفسوواد على مدى عمليات الب ا

وسوولسوولة التسووليم الخاصووة به .ويخضووع جميع

الموظفين والشوركاء والبائعين للفحا اسوتنادا إلى قائمة الجزاءات الحالية لألمم المتحدة وتُجرى اسوتعراضوات تنافسوية وتُبذل
العناية الواجبة فيما يخا الشوركاء والموردين الجدد قبل التعاقد معهم .ويكون لموظفي الب ا

المعنيين بالرصود في الميدان

ومركز اال تصوال المخصوا للمسوتفيدين دور مهم في التعامل مع ادعاءات التدليس والفسواد .ويتيح التنسويق وتبادل المعلومات
عن المخاطر مع وحدة إدارة المخاطر للمنسووق المقيم وسووائر الشووركاء في منظومة األمم المتحدة وفريق خبراء األمم المتحدة
وأصووله بالتنسويق مع مكتب األمم المتحدة لتقديم الدعم

المعني بالصوومال مزيدا من الضومانات .وسويدار أمن موظفي الب ا
في الصومال وإدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن.
3-5

الض ا ات االجت اعية والبيئية
إلى الحد من األخطاء المرتبطة باإلدماج واالسوتبعاد على مسوتوى المجتمعات من خالل التصودي لما يتصول

 -126سويسوعى الب ا

بذلك من مخاطر متمايزة ،بما فيها المخاطر القائمة على التمييز المجتمعي وهياكل السووولطة والضوووعف والسووون ونوع الجنس،
على النحو المبين في اسووتراتيجية الفريق القطري للعمل اإلنسوواني في الصووومال بشووأن األهمية األسوواسووية للحماية (-2020
 .)2021وسووويتحقق ذلك عن طريق المشوووارك ة مع الحكومة على جميع المسوووتويات ومع القادة المحليين والمجتمعات المحلية
واألفرقة المعنية بحقوق األقليات ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -127وبالنسووووبة إلى جميع البرامج المن طوية على أعمال متصوووولة بالبنى األسوووواسووووية ،يسووووتخدم الب ا

أدوات لفحا المخاطر

االجتماعية والبيئية م ن أجل تحديد المخاطر الكبيرة وإدارتها ،بما في ذلك اآلثار البيئية والمجتمعية.
 -128وآلية تقديم الشووكاوى والتعقيبات الراهنة مهيأة لتلقي الشووكاوى ومعالجتها بجميع أشووكالها بما يشوومل الشووكاوى المتعلقة بالعنف
الجنساني ،واالستغالل واالنتهاك الجنسيين ،وأي ضرر آخر قد ينجم عن الب ا

-6

أو شركائه أو المتعاقدين معه.

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة

1-6

الجدول  :4يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ
الحصيلة
االست اتيجية

ك )

النشاط

السنة ا ولى
2022

السنة الثا ية
2023

السنة الثالثة
2024

السنة ال اب ة
2025

ال ج وع

1

1

258 156 245

251 732 889

245 767 911

246 728 415

1 002 385 460

2

2

130 707 575

119 604 698

104 080 092

86 229 809

440 622 174

3

14 948 341

15 089 163

15 109 730

15 085 704

60 232 937

3

4

83 176 024

83 966 268

84 734 670

85 659 991

337 536 953

4

5

2 129 406

2 185 119

2 241 283

2 299 923

8 855 731

5

6

19 816 560

19 933 364

20 030 187

20 133 246

79 913 357

7

2 710 839

2 006 014

434 911

449 303

5 601 067

8

1 456 520

1 508 212

1 560 501

1 615 829

6 141 061

513 101 511

496 025 726

473 959 283

458 202 219

1 941 288 739

ال ج وع

 -129تبلم قيموة الميزانيوة الالزموة لتنفيوذ هوذه الخطوة االسووووتراتيجيوة القطريوة على مودى أربع سوووونوات  1.94مليوار دوالر أمريكي
ويخصوَّ ا ما مقداره  56في المائة منها لالسوتجابة لألزمات وما تبقى لبناء القدرة على الصومود في إطار تغيير نهج الب ا .
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والميزانية المخصوصوة لعام  2022هي أعلى من الميزانية المخصوصوة لألعوام األخرى نظرا إلى إدراج مخصوصوات الطوارئ
لإلغاثة في السوووونة األولى .ومع ذلك ،يمكن تكثيف عمليات اإلغاثة في أي وقت خالل تنفيذ الخطة االسووووتراتيجية القطرية من
أجل االسوتجابة لألحداث .وتخصوَّ ا أكبر الميزانيات للحصويلتين االسوتراتيجيتين  1و 2ألنهما تشومالن توفير كميات كبيرة من
األغذية والتحويالت القائمة ع لى النقد بينما تركز الميزانيات المخصوصوة للحصوائل االسوتراتيجية  3و 4و 5على إتاحة الخبرة
التقنية والخدمات المشتركة .وسيخصا الب ا
2-6

 13في المائة من األموال ألنشطة تحقيق المساواة بين الجنسين.

آفاق تدبي ال وارد واالست اتيجية

 -130كان تدبير الموارد لعمليات الب ا

في الصووومال ثابتا إلى حد بعيد بتمويل نسووبة  65في المائة من االحتياجات في المتوسووط

على مدى السونوات الخمس الماضوية .واسوتجابت الجهات المانحة لالحتياجات الطارئة وبلم التمويل مسوتوى قياسويا أي ما قدره
 469مليون دوالر أمريكي في عام  2020للتصووودي للجفاف والفيضوووانات والجراد الصوووحراوي وجائحة كوفيد 19-والنزاع.
وبناء على المناقشوووات مع الجهات المانحة ونظرا إلى التأثير الشوووديد لجائحة كوفيد 19-في االقتصووواد العالمي المقترن بزيادة
ا لطلبات المتنافسووة على المسوواعدة اإلنسووانية ،سوويتعين على الب ا

تسووريع وتيرة الدعوة ليجذب المسووتوى نفسووه من الموارد

الالزمة للعمل اإلنساني في السنوات المقبلة.

است اتيجية ت بئة ال وارد
 -131ترتكز اسووتراتيجية الب ا
سويواصول الب ا

لتعبئة الموارد على ثالث ركائز وتقتضووي التعاون الوثيق مع الجهات المانحة .وفي المقام األول،

إشوراك الشوركاء المانحين عبر التشواور واإلبال عن النتائج وتحقيق التطورات التشوغيلية بهدف زيادة الثقة

والدعم .وفي المقام الثاني ،سووويشووورك الب ا

حكومة الصوووومال في أنشوووطة الدعوة المشوووتركة لبيان تأييد الحكومة ويعزز

النداءات وينهض بالشوراكات مع الجهات المانحة لتحقيق نتائج جماعية .وسويتوخى أيضوا المشواركة في جمع األموال مع كيانات
األمم المتحدة األخرى لتحقيق الفعالية من حي التكاليف .وفي المقام الثال  ،سووويسوووتكشوووف الب ا

فرصوووا جديدة للعمل مع

الجهات المانحة والمؤسووسووات المالية الدولية والقطاع الخاص بهدف دعم زيادة تركيزه على بناء القدرة على الصوومود والوقاية
من األزمات .وسيسعى إلى الحصول على تمويل متعدد السنوات يمكن التنبؤ به لضمان استمرار تنفيذ األنشطة وتحقيق أهداف
هذه الخطة االستراتيجية القطرية
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30

ال لحق ا ول

اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة للصو ال ( نا /كا ون الثا

 -2022د س ب /كا ون ا ول )2025

الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
الهدف االست اتيج  : 1القضاء على الجوع عن ط ق ح ا ة إ كا ية الحصول على ا

ة

النتيجة االست اتيجية  :1ت تع كل ف د بالقدرة على الحصول على الغ اء
الحصيلة االست اتيجية  : 1حصول ا شخاص ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ والتغ وي ف ال ناطق ال تض رة ن الكوارث على الغ اء الكاف وال غ ي وا
ال تخصصة الت تلب احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة ا ساسية أثناء الصد ات وف أعقابها

ة ال غ ة

فئات الحصائل :استمرار/تحسين
حصول األسر واألفراد على الغذاء
الكافي

مجاالت التركيز :االستجابة لألزمات
االفت اضات:
تعطل إنتاج األغذية مؤقتا بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية ،واستئنافه في أعقاب الص دمات .واستقرار االستهالك الغذائي وآلية السوق الداخلية أثناء الصدمات .وتلقي التمويل من الجهات المانحة.

ؤش ات الحصائل
معدل التخلف عن العالج
معدل التعافي التغذوي
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك (متوسط)
القدرة االقتصادية على تلبية االحتياجات األساسية (جديد)
درجة االستهالك الغذائي
حصة النفقات الغذائية
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل العيي (النسبة المئوية لألسر التي تتبع استراتيجيات التصدي)
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل التخلف عن العالج

مراعية للتغذية

31

WFP/EB.2/2021/7-A/3

األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل الوفيات
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل عدم االستجابة
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل التعافي
الحد األدنى من التنوع الغذائي – النساء
عدد السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا

في مجال تعزيز القدرات (جديد)

نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كافٍ من عمليات التوزيع (االمتثال)
عالج السل :معدل التعافي التغذوي
عالج السل :معدل التخلف عن العالج
معدل رضا المستخدمين

ا شطة والنوات
 : 1إ داد ا شخاص ال تض ر ن ن ا ز ات ب ساعدات

ائية وتغ و ة تكا لة( .تحو الت ال وارد ي ال ش وطة لدعم الحصول على ا

ة)

حصول األشخاص المتضررين من األزمات (المستوى  )1من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات الموجودين في مناطق تشهد ارتفاع المعدالت العامة لسوء التغذية الحاد أثناء
األزمات على األغذية المغذية المتخصصة التي أو تحويالت قائمة على النقد لوقايتهم من سوء التغذية وتحسين وضعهم التغذوي( .ألف :تحويل الموارد)
حصول األشخاص المتضررين من األزمات (المستوى  )1من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات الموجودين في مناطق تشهد ارتفاع المعدالت العامة لسوء التغذية الحاد أثناء
األزما ت على األغذية المغذية المتخصصة التي أو تحويالت قائمة على النقد لوقايتهم من سوء التغذية وتحسين وضعهم التغذوي ( .باء :توفير األغذية المغذية)
حصول األشخاص المتضررين من األزمات من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات والمرضى الخاضعين للعالج بمضادات الفيروسات الرجعية ولعالج السل تحت اإلشراف
المباشر (المستوى  ) 1الموجودين في مناطق تشهد ارتفاع المعدالت العامة لسوء التغذية الحاد خالل األزمات على أغذية مغذية متخصصة موجهة تحد من سوء التغذية وتحسن وضعهم التغذوي( .ألف :تحويل الموارد)
حصول األشخاص المتضررين من األزمات من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات والمرضى الخاضعين للعالج بمضادات الفيروسات الرجعية ولعالج السل تحت اإلشراف
المباشر (المستوى  )1الموجو دين في مناطق تشهد ارتفاع المعدالت العامة لسوء التغذية الحاد خالل األزمات على أغذية مغذية متخصصة موجهة تحد من سوء التغذية وتحسن وضعهم التغذوي ( .باء :توفير األغذية المغذية)
حصول األشخاص المتضررين من األزمات (المستوى  )1على أغذية مغذية أو تحويالت قائمة على النقد غير مشروطة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية خالل أوقات األزمات من أجل دعم االستقرار والمساهمة في تحقيق السالم.
(ألف :تحويل الموارد)
استفادة السكان المتضررين من األزمات (المستوى  )3من استجابة إنسانية حسنة التنسيق متصلة باألمن الغذائي واللوجستيات لتوفير المساعدة المنقذة لألرواح في الوقت المناسب وبطريقة خاضعة للمساءلة( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم
التقني)
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استفادة السكان المتضررين من األزمات (المستوى  )3من استجابة إنسانية حسنة التنسيق متصلة باألمن الغذائي واللوجستيات لتوفير المساعدة المنقذة لألرواح في الوقت المناسب وبطريقة خاضعة للمساءلة( .حاء :تقديم الخدمات والمنصات
العامة)
حصول السلطات الوطنية واإلقليمية على الدعم التقني لتحسين قدرتها على ضمان إتاحة األغذية لألشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ونقا التغذية( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
إمكانية استفادة العائدين من الالجئين والمشردين داخليا (المستوى  ) 1من برامج األمن الغذائي والتغذية في المناطق التي يعودون إليها لتجنب سوء التغذية( .ألف :تحويل الموارد)
استفادة األفراد المستهدفين (المستويان  1و ) 2من تحسين معارفهم بشأن التغذية ،وممارسات الرعاية ،واألطعمة الصحية ،والمناخ ،والزراعة ،والمساواة بين الجنسين ،والحماية على نحو يؤثر على تغيير السلوك لإلسهام في تحسين وضعهم
التغذوي( .هاء* :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)

الحصيلة االست اتيجية  :2ت تّع السكان الض فاء ف ال ناطق ال ستهدفة بوضع تغ وي حسّن وقدرة زّزة على الص ود واستفادتهم ن الخد ات االجت اعية ا ساسية ال تكا لة
وشبكات ا ان ال ستجيبة للصد ات والقدرات الوطنية ال زّزة لتكو ن رأس ال ال البش ي ال تاحة للج يع على دار السنة

فئات الحصائل :استمرار/تحسين
حصول األسر واألفراد على الغذاء
الكافي
مجاالت التركيز :بناء القدرة على
الصمود

االفت اضات:
تعطل إنتاج األغذية مؤقتا بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية ،واستئنافه في أعقاب الص دمات .واستقرار االستهالك الغذائي وآلية السوق الداخلية أثناء الصدمات .وتلقي التمويل من الجهات المانحة.

ؤش ات الحصائل
معدل التخلف عن العالج
معدل التعافي التغذوي
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك (متوسط)
القدرة االقتصادية على تلبية االحتياجات األساسية (جديد)
معدل التسجيل
درجة االستهالك الغذائي
حصة النفقات الغذائية
النسبة بين الجنسين

مراعية للتغذية
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معدل التخرج (جديد)
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل العيي (النسبة المئوية لألسر التي تتبع استراتيجيات التصدي)
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل التخلف عن العالج
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل الوفيات
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل عدم االستجابة
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل التعافي
الحد األدنى من التنوع الغذائي – النساء
عدد السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا

في مجال تعزيز القدرات (جديد)

نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كافٍ من عمليات التوزيع (االمتثال)
معدل االستبقاء/التسرب (جديد)
القدرات الوطنية في مجال التغذية المدرسية المتعلقة بالنهج القائم على النُظم لتحسين نتائج التعليم (( )SABERجديد)
عالج السل :معدل التعافي التغذوي
عالج السل :معدل التخلف عن العالج

ا شطة والنوات
 :2إ داد ا شخاص ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ بال ساعدات الغ ائية و/أو النقد ة ال ش وطة و ي ال ش وطة وال سائل ال اعية للتغ ة عب شبكات أ ان وثوقة ،ب ا ف ذلك ب ا
ة)
(تحو الت ال وارد ي ال ش وطة لدعم الحصول على ا

التغ ة ال درسية بال نتجات ال حلية

استفادة األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي (المستوى  ،) 1بمن فيهم تالميذ المدارس ،في المناطق المستهدفة من رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي المستجيبة لالعتبارات الجنسانية والمراعية للتغذية بهدف تحسين وضعهم
التغذوي والحد من التعرض للصدمات المرتبطة بالمناخ وحماية الحصول على األغذية( .هاء* :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
حصول األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في المناطق الريفية (المستوى  )1على المساعدة عن طريق شبكات األمان (في شكل تحويالت قائمة على النقد غير مشروطة) لتحسين أمنها الغذائي وحمايتها من الصدمات( .ألف :تحويل
الموارد)
حصول األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في المناطق الحضرية (المستوى  ) 1على المساعدة عن طريق شبكات األمان (في شكل تحويالت قائمة على النقد مشروطة وغير مشروطة) لتحسين أمنها الغذائي وتعزيز اعتمادها على
الذات وحمايتها من الصدمات( .ألف :تحويل الموارد)
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حصول األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في المناطق الحضرية (المستوى  ) 1على المساعدة عن طريق شبكات األمان (في شكل تحويالت قائمة على النقد مشروطة وغير مشروطة) لتحسين أمنها الغذائي وتعزيز اعتمادها على
الذات وحمايتها من الصدمات( .دال :إنشاء األصول)
حصول تالميذ المدارس (المستوى  ) 1في المناطق المستهدفة على وجبات صحية ومغذية في إطار برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية باستخدام التحويالت القائمة على النقد لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية وتعزيز
االلتحاق بالمدارس والبقاء فيها وتحسين التعلم( .ألف :تحويل الموارد)
حصول تالميذ المدارس (المستوى  ) 1في المناطق المستهدفة على وجبات صحية ومغذية في إطار برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية باستخدام التحويالت القائمة على النقد لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية وتعزيز
االلتحاق بالمدارس والبقاء فيها وتحسين التعلم( .نون* :توفير التغذية المدرسية)
استفادة تالميذ المدارس والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الصوماليين (المستوى  )2من تحسين قدرة المؤسسات الحكومية المعنية على تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية من خالل برنامج وطني للتغذية المدرسية بالمنتجات
المحلية( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)

 :3إ داد السكان الض فاء ال ستهدفين بحز ة تكا لة ن خد ات الدعم التغ وي والوقا ة ن سوء التغ ة وعالجه( .أ شطة الوقا ة ن سوء التغ ة)
حصول األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات والمرضى الخاضعين للعالج بمضادات الفيروسات الرجعية ولعالج السل تحت اإلشراف المباشر (المستوى  )1في المناطق المستهدفة
على الدعم التغذوي المتكامل ومتابعة حالتهم (برامج التغذية التكميلية المستهدفة ،وبرامج صحة وتغذية األم والطفل ،وبرامج التغذية التكميلية الشاملة ،ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي ،وشبكات العاملين المجتمعيين في مجال التغذية)
لتحسين وضعهم التغذوي وحمايته وتعزيز قدرة األسر والمجتمعات على الصمود( .ألف :تحويل الموارد)
حصول األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات والمرضى الخاضعين للعالج بمضادات الفيروسات الرجعية ولعالج السل تحت اإلشراف المباشر (المستوى  )1في المناطق المستهدفة
على الدعم التغذوي المتكامل ومتابعة حالتهم (برامج التغذية التكميلية المستهدفة ،وبرامج صحة وتغذية األم والطفل ،وبرامج التغذية التكميلية الشاملة ،ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي ،وشبكات العاملين المجتمعيين في مجال التغذية)
لتحسين وضعهم التغذوي وحمايته وتعزيز قدرة األسر والمجتمعات على الصمود ( .باء :توفير األغذية المغذية)
حصول األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات والمرضى الخاضعين للعالج بمضادات الفيروسات الرجعية ولعالج السل تحت اإلشراف المباشر (المستوى  )1في المناطق المستهدفة
على الدعم التغذوي المتكامل ومتابعة حالتهم (برامج التغذية التكميلية المستهدفة ،وبرامج صحة وتغذية األم والطفل ،وبرامج التغذية التكميلية الشاملة ،ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي ،وشبكات العاملين المجتمعيين في مجال التغذية)
لتحسين وضعهم التغذوي وحمايته وتعزيز قدرة األسر والمجتمعات على الصمود( .هاء* :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)

الهدف االست اتيج  :3تحقيق ا ن الغ ائ
النتيجة االست اتيجية  :4أن تكون النُظم الغ ائية ستدا ة
الحصيلة االست اتيجية  : 3استفادة ال ؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وال زارعين أصحاب الحيازات الصغي ة والسكان الض فاء تغ و ا ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ ف
الصو ال ن ظم ائية غ ة وشا لة و نتجة وصا دة وذكية ناخيا بحلول عام .2030

فئات الحصائل :تحسين توافر السلع
والخدمات العامة المعززة للنظام
الغذائي
مجاالت التركيز :بناء القدرة على
الصمود
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االفت اضات:
استيفاء متطلبات التمويل بالمستوى الكافي.
عدم تدهور األمن بشكل ملحوظ.
توفر األحوال المناخية المواتية ألداء المحاصيل.
استعداد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لالنضمام إلى التعاونيات والمشاركة في أنشطة التدريب.
قبول التكنولوجيات الجديدة لما بعد الحصاد.
إنفاذ الحكومة لمعايير جودة األغذية وسالمتها.
اعتماد تكنولوجيا التجارة اإللكترونية واإللمام بالتكنولوجيا الرقمية ال يمثل عائقا.

ؤش ات الحصائل
نسبة أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين الذين يبيعون من خالل نُظم التجميع التي يدعمها الب ا
نسبة المجتمعات المحلية المستهدفة التي يوجد لديها دليل على قدرة محسَّنة على إدارة الصدمات والمخاطر المناخية
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل كسب العيي
قيمة وحجم المبيعات المناصرة ألصحاب الحيازات الصغيرة من خالل نظم التجميع التي يدعمها البرنامج

ا شطة والنوات
 : 4إ داد ا س وال جت ات ال حلية بحز ة تكا لة ن ا شطة والخد ات وال هارات وا صول والبنى ا ساسية ال تصلة بدعم سبل ال يش لت ز ز قدرتها على الص ود و ظ ها الغ ائية( .أ شطة إ شاء ا صول ودعم سبل دعم ال يش)
استفادة المستهلكين والجهات الفاعلة في سالسل إمداد األغذية (المستوى  ) 2من االبتكار الرقمي في منصات المعلومات عن األسواق واألعمال لدعم سالسل اإلمداد بالتجزئة والجملة( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
حصول األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي (المستوى  ) 1في المناطق المستهدفة على المساعدة عن طريق المساعدات العينية أو التحويالت القائمة على النقد المشروطة للتدريب المهني وإصالح الموارد الطبيعية وأصول
المجتمعات المحلية لدعم سبل عيشهم وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم( .ألف :تحويل الموارد)
حصول األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي (المستوى  ) 1في المناطق المستهدفة على المساعدة عن طريق المساعدات العينية أو التحويالت القائمة على النقد المشروطة للتدريب المهني وإصالح الموارد الطبيعية وأصول
المجتمعات المحلية لدعم سبل عيشهم وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
حصول األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي (المستوى  ) 1في المناطق المستهدفة على المساعدة عن طريق المساعدات العينية أو التحويالت القائمة على النقد المشروطة للتدريب المهني وإصالح الموارد الطبيعية وأصول
المجتمعات المحلية لدعم سبل عيشهم وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم( .دال :إنشاء األصول)
حصول األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي (المستوى  ) 1في المناطق المستهدفة على المساعدة عن طريق المساعدات العينية أو التحويالت القائمة على النقد المشروطة للتدريب المهني وإصالح الموارد الطبيعية وأصول
المجتمعات المحلية لدعم سبل عيشهم وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم( .زاي :تيسير الروابط مع الموارد المالية وخدمات التأمين)
استفادة السكان الضعفاء تغذويا (المستوى  )3من تحسين قدرة الحكومة والقطاع الخاص على تحسين التغذية من خالل دعم المعايير المتصلة بتقوية األغذية وجودتها وسالمتها( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
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استفادة تعاونيات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وسائر المنتجين في القطاع الخاص (المستوى  )2من إصالح البنى األساسية الرئيسية الذي ينهض باألعمال التجارية ويحسن سالسل إمداد األغذية وتوافر األغذية( .الم :دعم
استثمارات البنية التحتية والمعدات)
استفادة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفون (المستوى  ،)1وخصوصا النساء والشباب ،بما في ذلك موردو برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية والجهات الفاعلة األخرى في سالسل إمداد األغذية من تحسين إتاحة
التكنولوجيا والتدريب المتعلق بالزراعة المتكيفة مع تقلبات المناخ وإدارة مرحلة ما بعد الحصاد والتجهيز وتقوية األغذية وروابط السوق بما يعزز قدرتها اإلنتاجية وحالة أمنها الغذائي وقدرتها على الصمود للتكيّف مع التحديات والصدمات
المرتبطة بالمناخ( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
استفادة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفون (المستوى  ،) 1وخصوصا النساء والشباب ،بما في ذلك موردو برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية والجهات الفاعلة األخرى في سالسل إمداد األغذية من تحسين إتاحة
التكنولوجيا والتدريب المتعلق بالزراعة المتكيفة مع تقلبات المناخ وإدارة مرحلة ما بعد الحصاد والتجهيز وتقوية األغذية وروابط السوق بما يعزز قدرتها اإلنتاجية وحالة أمنها الغذائي وقدرتها على الصمود للتكيّف مع التحديات والصدمات
المرتبطة بالمناخ( .واو :الشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)
استفادة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفون (المستوى  ،) 1وخصوصا النساء والشباب ،بما في ذلك موردو برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية والجهات الفاعلة األخرى في سالسل إمداد األغذية من تحسين إتاحة
التكنولوجيا والتدريب المتعلق بالزراعة المتكيفة مع تقلبات المناخ وإدارة مرحلة ما بعد الحصاد والتجهيز وتقوية األغذية وروابط السوق بما يعزز قدرتها اإلنتاجية وحالة أمنها الغذائي وقدرتها على الصمود للتكيّف مع التحديات والصدمات
المرتبطة بالمناخ( .زاي :تيسير الروابط مع الموارد المالية وخدمات التأمين)

الغا ة االست اتيجية  :2إرساء الش اكات لدعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
الهدف االست اتيج  :4دعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
النتيجة االست اتيجية  :5ا تالك البلدان النا ية لقدرات ززة على تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة
الحصيلة االست اتيجية  :4ت تع ال ؤسسات الوطنية والوكاالت الحكو ية ف الصو ال بقدرات وسياسات و ُظم

ززة بحلول عام 2025

فئات الحصائل :تعزيز قدرات
مؤسسات ونظم القطاعين العام
والخاص ،بما في ذلك المستجيبون
المحليون ،بهدف تحديد السكان الذين
يعانون من انعدام األمن الغذائي ومن
الضعف الغذائي واستهدافهم
ومساعدتهم

مجاالت التركيز :بناء القدرة على
الصمود

االفت اضات:
تلقي التمويل من الجهات المانحة.

37

WFP/EB.2/2021/7-A/3

ؤش ات الحصائل
عدد السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا

في مجال تعزيز القدرات (جديد)

ا شطة والنوات
 :5تقد م الدعم التقن إلى الجهات الفاعلة الوطنية ودون الوطنية لت ز ز القدرات بهدف وضع سياسات وطنية لبناء السالم والحد ن الجوع وتنفي ها( .أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)
استفادة السلطات الحكومية الوطنية والمحلية في الصومال (المستوى  )3من خبرة الب ا

المتصلة باللوجستيات وسالسل اإلمداد لتعزيز القدرات وتبسيط العمليات( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)

استفادة الصوماليين (المستوى  )3من مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي التي تعزز قدرة الجهات الفاعلة الوطنية على تنفيذ خطط عمل لألمن الغذائي والتغذية( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
استفادة الصوماليين (المستوى  ) 3من تعزيز قدرات الوزارات المعنية لوضع سياسات واستراتيجيات لألمن الغذائي والتغذية وتنفيذها لدعم االستقرار( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
استفادة الصوماليين (المستوى  ) 3من تعزيز قدرات السلطات الوطنية وسياساتها لدعم إصالح البنى األساسية من أجل تحسين الحصول على األغذية المغذية( .طاء :وضع/تنفيذ استراتيجيات المشاركة في مجال السياسات)
استفادة الصوماليين (المستوى  )3من تعزيز قدرات الحكومة وشركائها عل ى إعداد معلومات دقيقة وآنية عن األمن الغذائي والتغذية توجه االستجابات اإلنسانية واإلنمائية المناسبة وتحليلها ونشرها( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
استفادة الصوماليين (المستوى  )3من تعزيز قدرة السلطات الوطنية على تنفيذ نُظم إدارة الكوارث واإلنذار المبكر وتخفيف وطأة تغيّر المناخ والتكيّف معه من أجل حماية وضع األمن الغذائي والتغذية ودعم االستقرار( .جيم :توفير تنمية
القدرات والدعم التقني)
استفادة السكان الضعفاء (المستوى  )3من وضع إطار سياسي واستراتيجية للحماية االجتماعية وتنفيذهما لتحسين حصولهم على الخدمات األساسية وخدمات شبكات األمان ودعم تنمية رأس المال البشري( .طاء :وضع/تنفيذ استراتيجيات
المشاركة في مجال السياسات)

الهدف االست اتيج  :5إرساء الش اكات لتحقيق تائ أهداف التن ية ال ستدا ة
النتيجة االست اتيجية  :8زز اقتسام ال

فة والخب ة والتكنولوجيا دعم الش اكات ال ال ية لجهود البلدان ال ا ية إلى تحقيق أهداف التن ية

الحصيلة االست اتيجية  : 5تحسين قدرة جت ع ال ل اإل سا

ف الصو ال على الوصول إلى السكان الض فاء وتلبية احتياجاتهم طوال السنة

فئات الحصائل :تعزيز منصات
التنسيق المشتركة

مجاالت التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات:
تلقي التمويل من الجهات المانحة.
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ؤش ات الحصائل
معدل رضا المستخدمين

ا شطة والنوات
 :6توفي خد ات النقل الجوي (ال كاب والبضائع الخفيفة) ل جت ع ال ل اإل سا ( .أ شطة توفي الخد ات وال نصات)
استفادة الفئات السكانية المتضررة من األزمات التي يستهدفها الشركاء اإلنسانيون واإلنمائيون من الخدمات اآلنية والفعالة المتاحة عبر دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية من أجل الحصول على المساعدات المنقذة
لألرواح في الوقت المناسب( .حاء :تقديم الخدمات والمنصات العامة)
حصول مجتمع العمل اإلنساني في الصومال على خدمات نقل الركاب والبضائع الخفيفة وخدمات اإلجالء األمني والطبي في الوقت المناسب عبر دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية( .حاء :تقديم الخدمات والمنصات
العامة)

 :7توفي الخد ات اللوجستية ال كلَّف بها ل جت ع ال ل اإل سا

عب آلية التنسيق الخاصة ب ج وعة اللوجستيات( .أ شطة توفي الخد ات وال نصات)

استفادة مجتمع العمل اإلنساني من خدمات إدارة المعلومات وتنسيق وصول المساعدات والخدمات اللوجستية المشتركة عبر مجموعة اللوجستيات التي يقودها الب ا ( .حاء :تقديم الخدمات والمنصات العامة)

 :8تقد م الخد ات بناء على الطلب إلى جت ع ال ل اإل سا ( .أ شطة توفي الخد ات وال نصات)
تمكّن الحكومة والجهات الفاعلة اإلنسانية والشركاء في الصومال ومنطقة شرق أفريقيا من تعزيز وضوح الصورة عن السياق التشغيلي من خالل الوصول إلى تحليالت منتظمة لسالسل اإلمداد يجريها الب ا ( .ميم :دعم آليات التنسيق
الوطنية)
استفادة الفئات السكانية الضعيفة (المستوى  ) 3من الخدمات اآلمنة والموثوقة المتاحة بناء على الطلب للجهات الشريكة اإلنسانية مما يؤدي إلى توفير المساعدات الفعالة في الوقت المناسب( .حاء :تقديم الخدمات والمنصات العامة)
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الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
وش كائه عن تلبية احتياجاتهم الغ ائية بط قة ت اع آراءهم وأفضلياتهم

جيم : 1-ستطيع السكان ال تض رون ساءلة الب ا
ال ؤش ات الشا لة

جيم  :1-1نسبة األشخاص المستفيدين من المساعدة الذين يتلقون معلومات عن البرنامج (من هم األشخاص المدرجون فيه ،وما سيحصلون عليه ،وما هي مدة المساعدة)
جيم  : 2-1نسبة أنشطة المشروعات التي يتم بشأنها توثيق تعقيبات المستفيدين وتحليلها ودمجها في تحسينات البرامج

جيم :2-ستطيع السكان ال تض رون االستفادة ن ب ا

الب ا

بط قة تض ن وت زز سال تهم وك ا تهم و زاهتهم

ال ؤش ات الشا لة
جيم  :2-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون التعرّ ض لتحديات تتعلق بالسالمة (جديد)
جيم  3-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يقولون إن برامج الب ا

تتسم بالكرامة (جديد)

جيم  4-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يصلون إلى برامج الب ا

دون عوائق (جديد)

جيم 3-تحسين ال ساواة بين الجنسين وت كين ال أة بين السكان ال ستفيد ن ن ساعدة الب ا
ال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-3نسبة األسر التي تُتخذ فيها القرارات بشأن استخدام األغذية/النقد/القسائم من قِبل المرأة ،أو الرجل ،أو كليهما معا ،حسب طريقة التحويل
جيم  :2-3نسبة النساء األعضاء في كيانات صنع القرار بشأن المساعدة الغذائية – لجان ،ومجالس ،وأفرقة ،وغير ذلك
جيم  :3-3نوع التحويل (أغذية ،نقود ،قسائم ،أو ال تعويض) الذي يحصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا  ،حسب الجنس ونوع النشاط

جيم :4-تستفيد ال جت ات ال حلية ال ستهدفة ن ب ا

الب ا

بط قة ال تض بالبيئة

ال ؤش ات الشا لة
جيم  :*1-4نسبة اتفاقات الشراكة على المستوى الميداني ،ومذكرات التفاهم ،والعقود المؤقتة ألنشطة الخطط االستراتيجية القطرية التي فُحِ صت المخاطر البيئية واالجتماعية بالنسبة لها
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ال لحق الثا

التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

جال الت كيز

التحويالت
التنفيذ
تكاليف الدعم المباشرة
ال ج وع الف ع
تكاليف الدعم غير
المباشرة

( 6.5في المائة)
ال ج وع

ك )

النتيجة االست اتيجية
 1للب ا ،
ا ة التن ية
ال ستدا ة 1-2

النتيجة
االست اتيجية 1
للب ا ،
ا ة التن ية
ال ستدا ة 1-2

النتيجة االست اتيجية
 4للب ا ،
ا ة التن ية
ال ستدا ة 4-2

النتيجة
االست اتيجية 5
للب ا
ا ة التن ية
ال ستدا ة 9-17

النتيجة االست اتيجية
 8للب ا
ا ة التن ية
ال ستدا ة 16-17

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

الحصيلة
االست اتيجية 5

االستجابة
لألز ات

بناء القدرة
على الص ود

بناء القدرة
على الص ود

بناء القدرة
على الص ود

االستجابة
لألز ات

847 875 674

282 072 633

7 536 115

79 781 025

1 626 418 926

50 331 794

39 784 959

20 359 928

398 222

2 709 576

113 584 480

42 999 536

21 348 051

14 503 545

380 903

3 945 693

83 177 728

316 936 106

8 315 240

86 436 294

1 823 181 134

941 207 004

61 178 455

1 002 385 460

409 153 479

ال ج وع

470 286 489

30 568 622

500 855 111

20 600 847

540 491

5 219 190

118 107 605

337 536 953

8 855 731

91 655 484

1 941 288 739
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