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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية – الخطط االستراتيجية القطرية
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

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

ش وع الخطة االست اتيجية القط ة لألردن ()2027-2023
المدة

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

مجموع التكليف التي يتحملها الب ا

 996 677 249دوالرا أمريكيا

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر*

4

* .https://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/

وجز تنفي ي
األردن بلد متوسط الدخل من الشريحة العليا يبلغ عدد سكانه  10.8ماليين نسمة ،بينهم  2.9مليون غير مواطن (الجئون وعمال
مهاجرون) .وتستضيف البالد ثاني أعلى نسبة في العالم لالجئين مقابل الفرد الواحد ،مما يفرض ضغوطا غير مسبوقة على ميزانيته
وموارده الطبيعية وعلى بنيته التحتية وسوق العمل فيه .وعلى مدى العقد الماضي ،لم يتمكن االقتصاد األردني الذي يعاني من الركود
من خلق فرص عمل تلبي متطلبات نمو سكانه السريع ،ومعظمهم يعيشون في المناطق الحضرية .عالوة على ذلك ،يُعتبر األردن بلدا
شبه قاحل ،ويواجه ندرة مزمنة في المياه ،ويشهد مجموعة متزايدة من المخاطر المناخية.
وفي هذا السياق ،يواجه األردن ثالثة محركات رئيسية النعدام األمن الغذائي :أزمة الالجئين الممتدة ،حيث يوجد  1.3مليون الجئ
سوري و 90 000الجئ من أصول أخرى ،وكثيرون منهم ال يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل مستقل؛ والوضع االجتماعي
االقتصادي الصعب ،وهو وضع يتفاقم بسبب جائحة مرض فيروس كورونا  2019وبسبب ارتفاع أسعار األغذية في العالم نتيجة ألزمة
أوكرانيا ،كما ترتفع في األردن معدالت البطالة ويتزايد الفقر مما يؤثر على وصول الناس إلى الغذاء على نحو اقتصادي؛ وزيادة تواتر
الصدمات المتعلقة بالمناخ والتي تقوض ،مقترنة بندرة المياه المزمنة ،التنمية المستدامة.
وتمثل الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2027-2023مساهمة الب ا

في معالجة انعدام األمن الغذائي في األردن ،بما يتواءم مع

أولويات الحكومة ،بما في ذلك رؤية األردن لعام  ،2025وكذلك مع إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة -2023
 .2027كما تساهم الخطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  1و 2و 4و 11و ،17بشكل مباشر وغير مباشر.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة C. Fleischer

السيد A. Mendes

المديرة اإلقليمية

المدير القطري

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية

بريد إلكترونيalberto.mendes@wfp.org :

بريد إلكترونيcorinne.fleischer@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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على ما لديه من خبرة وعلى الدروس المستفادة والمزايا النسبية وعلى التعاون مع أصحاب المصلحة في المجالين

وسيعتمد الب ا

اإلنساني واإلنمائي لالستجابة لالحتياجات الغذائية والتغذوية المتزايدة وبناء حلول مستدامة العتماد الالجئين على الذات .وسيواصل
تقديم المساعدة الغذائية غير المشروطة على نطاق واسع للفئات السكانية الضعيفة في األردن ،ومنها الالجئون ،ومساعدته التقنية لبرامج
ونظم الحماية االجتماعية الوطنية ،وسيعيد تركيز أنشطته التعليمية والتغذوية ،وسيوسع عمله المناخي لتعزيز سبل العيش والقادرة على
التكيف واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنظم الغذائية.
وستواصل الخطة االستراتيجية القطرية تحسين العمليات الحالية لتحقيق خمس حصائل:



الحصيلة  :1تم ّكن السكان الضعفاء المتأثرين باألزمة في األردن ،بمن فيهم الالجئون ،من تلبية احتياجاتهم الغذائية
والتغذوية على مدار السنة.



الحصيلة  :2تغطية الفئات السكانية البالغة الضعف في األردن ،بمن فيهم الالجئون ،بمخططات الحماية االجتماعية
الكافية بحلول عام .2027



الحصيلة  :3تم ّكن المجموعات السكانية الضعيفة في األردن ،بمن فيهم الالجئون ،من تحسين االعتماد على الذات،
والوصول إلى سبل مستدامة لكسب العيش ،وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات بحلول عام .2027



الحصيلة  :4زيادة قدرة المؤسسات الوطنية ودون الوطنية في األردن على تنسيق وإدارة ورصد برامج األمن الغذائي
والتغذية واالستجابة للصدمات بحلول عام .2027



الحصيلة  :5تم ّكن الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية من تعزيز قدرتها على دعم المجموعات السكانية الضعيفة في
األردن على مدار السنة.

وتُع ّمم في جميع جوانب الحافظة مسائل إدراج المساواة بين الجنسين ،والشباب ،واإلعاقة ،والبرمجة المراعية للتغذية ،والحماية،
والمشاركة المجتمعية فيما يتعلق بالمساءلة أمام السكان المتضررين ،واالستدامة البيئية ،وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص
من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة لألمن الغذائي.

ش وع الق ار

*

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

قدرها  996 677 249دوالرا أمريكيا.

* هذا مشروع قرار  .ولالطالع على القرار النهائي الذي اتخذه المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة المقررات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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-1

التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

األردن بلد متوسطط الدخل من الشطريحة العليا ويبلغ عدد سطكانه  10.8ماليين نسطمة .ويعيش  90في المائة من السطكان في مناطق
حضطرية ،و 50في المائة تحت  25سطنة من العمر .ويسطتضطيف األردن ثاني أعلى نسطبة في العالم لالجئين مقابل الفرد الواحد،
1

إذ أن لديه  1.4مليون الجئ ،معظمهم من الجمهورية العربيطة السططططورية ولكن أيضططططا من العراق واليمن والصططططومال وبلطدان
أخرى.
-2

4 ،3 ،2

ويعيش  82في المطائطة من الالجئين بين السططططكطان المضططططيفين ،بينمطا يقيم اآلخرون في مخيمطات .ولطدى  17في المطائطة من أسططططر
الالجئين السططوريين أعضططاء يعانون من اإلعاقة .ونظرا لضططعف إمكانية العودة الطوعية على المدى القريب ،فقد عزز األردن
بيئة تقدمية مواتية لالجئين ،وربط تحقيق أهدافه الوطنية بنهج مالئم السطططتضطططافة الالجئين يتيا لهم الوصطططول إلى نظم التعليم
والرعاية الصحية ويفتا لهم قطاعات اقتصادية معينة للعمل فيها.

-3

ومنذ عام  ،2016بقي معدل النمو االقتصطططادي السطططنوي في األردن دون نسطططبة  2في المائة .وقد تقلص االقتصطططاد منذ رهور
جائحة مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد )19-بنسططططبة  5في المائة .وارتفع معدل البطالة من  19في المائة في عام 2019
إلى  23في المائة بحلول نهاية عام  ،2021وهو ما أثر بشططكل غير متناسططب على الشططباب الذين تتراوح أعمارهم بين  15و24
سطططنة ( 52في المائة) والنسطططاء ( 31في المائة) 6 ،5.وقد بدأ النزاع المسطططتمر في أوروبا الشطططرقية بالتسطططبب فعال في مزيد من
الصدمات لألردن (مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية).

-4

ويكافا األردن لتحسطين أدائه االقتصطادي الضطعيف ،والذي ينبع جزئيا من األزمة السطورية ويفرض ضطغوطا إضطافية على سطوق
العمطل المحطدودة والرعطايطة االجتمطاعيطة والموارد الطبيعيطة .وينمو االسططططتهالا العطام والخطاص بصططططورة أسططططرع بكثير من نمو
االسطتثمارات .وأدى انخفاض اإليرادات الحكومية وزيادة اإلنفاق على الرعاية الصطحية والحماية االجتماعية واألمن إلى ارتفاع
معدالت العجز المالي والدين العام ،كما يشهد الميزان التجاري للبالد تدهورا.

-5

تحسطن ترتيب األردن على المؤشطر العالمي للفجوة بين الجنسطين ،حيث ارتفع من  138من أصطل  153بلدا في عام 2020
وقد
ّ
إلى  131من أصل  156بلدا في عام  .2021وعلى الرغم من التحصيل العلمي العالي للمرأة ،فإن األعراف االجتماعية السائدة
ال تتيا إال لعدد قليل نسطبيا من النسطاء االنخراط في النشطاط االقتصطادي ،وتعمل المرأة أسطاسطا في عدد محدود من القطاعات مثل
التعليم والصحة والعمل االجتماعي.

8 ،7

 1دائرة اإلحصاءات العامة .2021 .الكتاب اإلحصائي السنوي لألردن( 2021 ،مقتطفات) ،سكان المملكة حسب الجنس وفقا لتعدادات السكان في األعوام ،1952
و ،1961و ،1979و ،1994و ،2015والمقدر لبعض سنوات مختارة.
 2مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين .2020 .لمحة عامة عن االستراتيجية اإلقليمية للفترة .2022-2021
 3حتى  25يونيو/حزيران  ،2022تم تسجيل  760 064الجئا لدى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ،بينهم  675 040سوريا ( 89في المائة من جميع
الالجئين المسجلين) .انظر مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ،االستجابة اإلقليمية لالجئين في سوريا .2022 .مجموع الالجئين السوريين المسجلين.
 4المرجع نفسه.

 5دائرة اإلحصاءات العامة .2021 .الكتاب اإلحصائي السنوي لألردن( 2021 ،مقتطفات) ،سكان المملكة حسب الجنس وفقا لتعدادات السكان في األعوام ،1952
و ،1961و ،1979و ،1994و ،2015والمقدر لبعض سنوات مختارة.
 6تبلغ نسبة البطالة بين الشباب من الذكور واإلناث  48في المائة و 70في المائة على التوالي.
 7الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .2020 .التقرير النهائي :الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/تحليل وتقييم الشؤون الجنسانية لألردن.
 8فريق األمم المتحدة القطري .2021 .التمييز بين الجنسين وعدم المساواة في األجور من التحديات التي تواجه المرأة في األردن .المنتدى االقتصادي العالمي.2021 .
تقرير الفجوة الجنسانية في العالم :2021 ،تقرير متعمق.

4
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واألردن بلطد شططططبطه قطاحطل لطديطه موارد مطائيطة محطدودة ،ومعظمهطا ليس متجطددا ،ممطا يجعلطه ثطالطث أكثر بلطد يعطاني من نطدرة الميطاه في
العالم 9.ويؤدي النمو السكاني السريع إلى الدفع بالطلب على المياه إلى ما يتجاوز العرض .وتتسبب ندرة المياه في جعل األردن
شديد التأثر بيئيا بتغير المناخ.

-7

ويعيش ثمانون في المائة من السططكان على بعد  30كم من خط التصططدع الزلزالي الرئيسططي في األردن ،وهم معرضططون لخطر
الزالزل.

10

2-1

التقدم حو خطة التن ية ال ستدا ة ل ام 2030

-8

أدمجت الحكومة أهداف التنمية المسططتدامة في رؤية األردن لعام  2025واالسططتراتيجيات الوطنية األخرى .وفي حين أن تحليل
األمم المتحدة القطري المشططترا لعام  2021يشططير إلى إحراز تقدم ملحور في تنفيذ خطط التنمية الوطنية ،فقد أدى معدل تبدّل
كبار المسطؤولين الحكوميين ووجود فجوات في التنسطيق إلى إبطاء التقدم .وفي عام  ،2022أجرى األردن اسطتعراضطه الوطني
الطوعي الثاني للتقدم المحرز نحو تحقيق خطة التنمية المسطتدامة لعام  ،2030وهو اسطتعراض من شطأنه أن ينشطط األنشططة ذات
الصلة.

3-1

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة  2و17

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

الحصططططول على الغذاء :األردن بلد يتمتع باألمن الغذائي عموما ،فقد احتل المرتبة  38من بين  107بلدان على مؤشططططر الجوع
العالمي لعام  .2021ومع ذلك ،يسطتورد األردن  90في المائة من أغذيته األسطاسطية ،مما يجعله عرضطة لصطدمات سطلسطلة اإلمداد
وتقلبطات األسططططعطار 11.وإدراكطا من جاللطة الملطك عبطد ث الثطاني لمواطن الضططططعف هطذه وألهميطة األمن الغطذائي ،فقطد حطث جاللتطه
الحكومة على وضع استراتيجية وطنية لألمن الغذائي ،حظيت صياغتها بدعم الب ا .

-10

القضطاء على سطوء التغذية :يواجه األردن العبء المزدوج المتمثل في اإلفراط في التغذية ونقص المغذيات الدقيقة .ففرط الوزن
والسطمنة لدى األطفال تزداد مع تقدم العمر وتتجاوز معدالتها  65في المائة بين البنات والنسطاء في سطن اإلنجاب و 50في المائة
بين الرجال 12.عالوة على ذلك ،فإن ممارسططات تغذية الرضططع وصططغار األطفال سططيئة ،وتنخفض فيها مسططتويات الرضططاعة
الطبيعية الحصرية والتنوع الغذائي.

-11

إنتاجية أصططحاب الحيازات الصططغيرة ودخولهم :مع أن القطاع الزراعي ال يمثل إال ثالثة في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي
وال يعمل فيه إال  3.5في المائة من السطكان ،إال أنه يتمتع بنفوذ سطياسطي قوي 13.واإلنتاجية منخفضطة وآخذة في االنخفاض بسطبب
نقص مياه الري ،وتدهور األراضطي وتجزئتها ،وارتفاع أسطعار الطاقة والمدخالت األخرى ،ونقص االسطتثمار في الممارسطات
الزراعية المبتكرة.

-12

وتشططكل النسططاء قرابة ثلث القوة العاملة الزراعية ولكن دورهن في هذا القطاع محدود ،ومعظم عمل النسططاء غير رسططمي وغير
مدفوع األجر .وفرص المرأة الريفية محدودة في الحصططول على الموارد اإلنتاجية مثل األرض والتكنولوجيا واالئتمان ،كما أن
دورها القيادي ومشاركتها في صنع القرار واإلدارة المحلية محدودان.

14

 9مبادرة إدارة المياه .تقرير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عن األردن ،من إعداد شركة تترا تك( .2018 .غير متوفر على اإلنترنت).
 10األمم المتحدة .2022 .التحليل القطري المشترا لألردن( .لم يصدر بعد).
 11منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .2022 .النظام العالمي للمعلومات واإلنذار المبكر  -موجزات قطرية  -األردن.
 12األمم المتحدة ،األردن .2021 .موجز سياسات :نظام غذائي صحي للجميع في األردن.
 13األمم المتحدة .2022 .التحليل القطري المشترا لألردن( .لم يصدر بعد).
 14هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .2018 .مشاركة المرأة في قطاع الزراعة والمؤسسات الريفية والحياة المجتمعية.

5
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النظم الغذائية المسطتدامة :يعيق النظم الغذائية الزراعية النقص في مياه الري ذات النوعية الجيدة واالسطتخدام غير الفعال للمياه،
باإلضططافة إلى آثار تغير المناخ .وعلى مدى العقد الماضططي ،فقدت البالد  40في المائة من األراضططي الزراعية البعلية ،ويُعتبر
حاليا ما نسططبته  33في المائة من األراضططي الصططالحة للزراعة معطال .وقد وضططع األردن في أعقاب قمة األمم المتحدة للنظم
الغذائية لعام  2021خارطة طريق لتحسين كفاءة نظمه الغذائية واستدامتها.

15

التقدم ف تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 17
-14

تعزيز القدرات :أثرت قلة الموارد على قدرات المؤسطسطات الحكومية وعرقلت تبنيها للتكنولوجيات الحديثة مما سطاهم في إحداث
فجوات كبيرة في البيانات المتاحة وجعل من الصعب تتبع التقدم المحرز في مراحل ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

-15

اتسططاق السططياسططات :تكافا المؤسططسططات الحكومية لمعالجة التداخل بين الواليات المؤسططسططية .وقد أدى عدم كفاية التنسططيق بين
الوزارات والوكاالت وعدم التوافق بين الواليات والموارد إلى إبطاء التقدم في تنفيذ خطة عام .2030

-16

تنويع مصططططادر تطدبير الموارد وتعزيز الشططططراكطات العطالميطة :يقطدم المطانحون الطدوليون موارد كبيرة لطدعم الالجئين والمجتمعطات
المضططيفة ،ويعتمد األردن بشططكل كبير على المسططاعدة الخارجية للحفار على االسططتقرار االقتصططادي وتمويل برامج التنمية.

16

وتعمل المؤسسات المالية الدولية مع الحكومة لمعالجة القيود المرتبطة بالمالية الحكومية والسياسات االقتصادية.
4-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-17

الحماية االجتماعية :تتعرض شطططبكات األمان االجتماعي للضطططغط في مواجهة معدالت الفقر المرتفعة ( 15في المائة) والبطالة
والتضططخم ،وهي حالة تفاقمت بسططبب جائحة كوفيد .19-وفي عام  ،2020جرى توسططيع صططندوق المعونة الوطنية لمسططاعدة
17

األردنيين األكثر ضعفا والمتضررين من الجائحة ،مما يثبت قدرة نظام الحماية االجتماعية ضد الصدمات على االستجابة.
-18

18

الفرص االقتصطادية :تطرح البطالة ومحدودية الفرص االقتصطادية تحديات أمام حصطول جميع الفئات الضطعيفة في األردن على
الغذاء .وتشير الدراسات إلى عقبات هيكلية تحول دون تحسين الفرص االقتصادية ،منها االنفصام بين التعليم العالي واحتياجات
السوق ،وتوصي بمزيد من االستثمار في التعليم التقني والتدريب المهني.

-19

19

وعلى الرغم من إصططدار  234 000تصططريا عمل لالجئين منذ عام  2016بموجب ميثاق األردن ،إال أن التصططاريا تقتصططر
على قطاعات معينة وال يزال كثير من الالجئين غير ناشططططين اقتصطططاديا .وفي حين أن المسطططاعدة الغذائية غير المشطططروطة
20

وفرت شططططريطان حيطاة ،إال أن التكلفطة المتزايطدة لالحتيطاجطات األسططططاسططططيطة ،بمطا في ذلطك الغطذاء ،تحرم الكثيرين من إمكطانيطة تلبيطة
احتياجاتهم بالكامل ،وال سيما في حالة األسر التي تعولها نساء واألسر التي لديها أشخاص من ذوي اإلعاقة.
-20

22 ،21

األمن الغذائي :ارتفع مؤشططر أسططعار االسططتهالا في األردن بنسططبة  26في المائة منذ عام  2018بينما رل متوسططط األجور ثابتا
تقريبا ،مما خفض القدرة الشططرائية وسططاهم في انعدام األمن الغذائي 23.ويُصططنف ما نسططبته ثالثة في المائة من األسططر األردنية
كأسطر تعاني من انعدام األمن الغذائي ،مقارنة بما نسطبته  8في المائة من الالجئين في المخيمات و 18في المائة من الالجئين في

 15المرجع نفسه.

 16تلقى األردن  2.8مليار دوالر أمريكي على شكل مساعدة إنمائية رسمية صافية في عام  277( 2019دوالرا أمريكيا للفرد) .بوابة بيانات البنك الدولي .نصيب
الفرد من صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية (بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي)  -األردن.
 17مجموعة البنك الدولي .2020 .موجز الفقر واإلنصاف ،الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،األردن ،أبريل/نيسان .2020
 18خليج تايمز .2020 .الشيخ محمد يعلن الفائزين بجوائز التميز الحكومي العربي.
 19أسعد ر .وآخرون .2021 .حواجز أمام مشاركة الشباب االقتصادية في األردن :تحليل جنساني .موجز سياسة اليونيسف.
 20المملكة األردنية الهاشمية ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي .2020 .خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية .2022-2020
 22 21في المائة من األسر ترأسها نساء؛  15في المائة من األسر لديها فرد من ذوي اإلعاقة.
 22الب ا  .2022 .رصد حصائل األمن الغذائي .الفصل األول( .2022 ،غير متوفر على اإلنترنت).

 23دائرة اإلحصاءات العامة األردنية .2022 .بيان صحفي :ارتفاع بنسبة  3.59في المائة في الرقم القياسي ألسعار المستهلك لشهر أبريل/نيسان  2022مقارنة بنفس
الشهر من عام .)2018=100( 2021
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المجتمعات المضطيفة .ومع ذلك ،فإن نسطبة التعرض النعدام األمن الغذائي تتراوح بين  35في المائة في أوسطاط األردنيين و82
في المائة و 63في المائة بين الالجئين في المخيمات والمجتمعات المضطيفة ،على التوالي 25 ،24.وتُعتبراألسطر التي ترأسطها نسطاء
أو التي لديها أفراد من ذوي اإلعاقة أكثر عرضطة النعدام األمن الغذائي .وقد اكتسطبت مسطاعدة الب ا

الغذائية الواسطعة النطاق

أهميطة حيويطة في الحطد من انعطدام األمن الغطذائي بين الالجئين .ومن المرجا ،في حطال عطدم اسططططتمرارهطا ،أن يطالجطأ الالجئون إلى
استراتيجيات تصدي سلبية للغاية وأن يقع جانب كبير منهم فريسة النعدام األمن الغذائي.
-21

26

طعف التنوع الغذائي بين النسططاء واألطفال على نطاق واسططع في أوسططاط الالجئين السططوريين .ويعاني  68في
التغذية :ينتشططر ضط ُ
المطائطة من الالجئطات في المخيمطات و 75في المطائطة في المجتمعطات المضططططيفطة من ضططططعف في التنوع الغطذائي ومن نقص في
المغذيات الدقيقة.

-22

27

اإلطار المؤسطططسطططي لألمن الغذائي :حوكمة األمن الغذائي مشطططتتة بين العديد من الجهات الفاعلة ،والتنسطططيق محدود .وتقضطططي
االسططتراتيجية الوطنية لألمن الغذائي للفترة  2030-2021بإنشططاء هيئة تنسططيقية تجمع بين الجهات الفاعلة ذات الصططلة لتفعيل
االستراتيجية.

-23

الضطعف أمام الصطدمات والضطغوط :في حين أن االسطتراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث توفر إطارا عاما للتنسطيق بين
القطاعات ،فإن الممارسططططة العملية تشططططهد فجوات محددة في تفعيل االسططططتراتيجية فيما يتعلق بتأهب الجهات الفاعلة وتنسططططيق
االسططتجابة التشططغيلية .ولم تدمج بعد في ذلك اإلطار العام مبادا إطار سططينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2030-2015
المتعلقة بالنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة.

-24

عدم المسطاواة بين الجنسطين :األسطر الالجئة التي ترأسطها نسطاء أكثر عرضطة النعدام األمن الغذائي ،ففي عام  2021كان  88في
المائة من هذه األسططر يعاني من انعدام األمن الغذائي بالمقارنة مع  84في المائة من األسططر التي يرأسططها رجال .وبالمثل ،فقد
28

كان من المرجا أن تتبنى األسططر التي تعولها نسططاء اسططتراتيجيات تصططدي سططلبية للتكيف ،إذ أن  73في المائة منها لجأ في ذلك
العام إلى استراتيجيات تصدي على مستوى األزمات أو الطوارا بالمقارنة مع  67في المائة من األسر التي يرأسها رجال.

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا

1-2

اإل جازات والدروس ال ستفادة والتغي ات االست اتيجية للب ا

-25

خلص تقييم عطام  2021للخططة االسططططتراتيجيطة القطريطة السططططابقطة لألردن إلى أن الب اا

نجا بشططططكطل عطام في تعطديطل تطدخالته

البرنامجية بفعالية وكفاءة لالستجابة لتزايد حاالت الضعف ،سواء في المجتمعات األردنية ومجتمعات الالجئين.
-26

وقد استُرشد بالتقييم في وضع المبدأين العامين التاليين اللذين وجّها تصميم الخطة االستراتيجية القطرية من الجيل الثاني هذه:
 الخطة مصطممة خصطيصطا بما يناسطب وضطع األردن :سطيسطتفيد الب ا

من شطراكته الممتازة مع الحكومة في تصطميم

أنشطة مترابطة ومتوائمة ومتكاملة تخدم الخطة الوطنية.
 الخطة مسططتدامة ومرنة :من أجل االسططتجابة لالجئين ،سططيتعاون الب ا

مع مفوضططية األمم المتحدة السططامية لشططؤون

الالجئين ومع أصطططحاب المصطططلحة اآلخرين لتعزيز األخذ بحلول مسطططتدامة تتكيف مع األزمات الممتدة .وسطططيسطططاهم
الب ا  ،في إطار الخططة الوطنيطة للتنميطة ،في التخفيف من الحرمان االجتمطاعي واالقتصططططادي من خالل نظم الحمطاية

 24الب ا  .2022 .رصد حصائل األمن الغذائي .الفصل األول ( .2022غير متوفر على اإلنترنت).

 25الب ا  .2022 .رصد حصائل األمن الغذائي  -الفصل الرابع  : 2021صفحة وقائع المخيمات.
 26الب ا  .2022 .رصد حصائل األمن الغذائي في البرنامج .الفصل األول ( .2022غير متوفر على اإلنترنت)
 27المرجع نفسه.
 28الب ا  .2022 .رصد حصائل األمن الغذائي  - -الفصل الرابع  :2021صفحة وقائع المخيمات.
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االجتماعية الشطاملة والمسطتجيبة للصطدمات ،وفي التصطدي للتحديات المتعلقة بالمناخ عن طريق دعم تكييف سطبل العيش
وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية.
2-2

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

-27

يتواءم إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المسطططتدامة لألردن للفترة  2027-2023مع أولويات الحكومة .وقد شطططارا
الب ا

-28

بنشاط في عملية صياغة إطار األمم المتحدة هذا ،وواءم هذه الخطة االستراتيجية القطرية معه.

وستساهم الخطة االستراتيجية القطرية في األولويات الوطنية الرئيسية التي حددتها الحكومة فيما يتعلق باألمن الغذائي والحماية
االجتماعية وإدارة المياه والموارد الطبيعية من خالل توسطيع الشطراكات بين القطاعين العام والخاص وتهيئة بيئة تمكينية تفضطي
إلى بناء االعتماد على الذات.

3-2

ال شاركة ع أصحاب ال صلحة ال ئيسيين

-29

طترشطططد في تصطططميم الخطة االسطططتراتيجية القطرية بعملية تشطططاورية أجرى الب ا
اسطط ُ

بموجبها مشطططاورات مع المسطططتفيدين

والمؤسسات الحكومية وكيانات األمم المتحدة األخرى والجهات المانحة .واستُكملت هذه المشاورات بتحليل جنساني.
-30

وركزت المشططاورات مع الالجئين على فهم وجهات نظرهم بشططأن االعتماد على الذات والمسططارات التي تحقق ذلك ،مما أثرى
تصميم الحلول المستدامة في إطار هذه الخطة االستراتيجية القطرية.

-31

وكفلت المشططاورات التقنية مع المؤسططسططات الحكومية أن تكون الخطة االسططتراتيجية القطرية مبنية على الخطة الوطنية ومتسططقة
بشكل كامل مع استراتيجيات الحكومة وأولوياتها.

-32

وأعرب المانحون عن دعمهم القوي لخطة االسطططتدامة المتعلقة بالالجئين وأقروا بالميزة النسطططبية للب ا

في تقديم المسطططاعدة

التقنية للمؤسططططسططططات الحكومية المعنية بالحماية االجتماعية ،مشططططيرين إلى التركيز الوطني على شططططبكات األمان االجتماعي
باعتبارها األداة الرئيسططية لضططمان حصططول األردنيين الضططعفاء على الغذاء .وعالوة على ذلك ،رحب المانحون بزيادة التركيز
على العمل المناخي وبالنُهج المشتركة مع كيانات األمم المتحدة األخرى.

-3

الحافظة االست اتيجية للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-33

تعتمد هذه الخطة االسطتراتيجية القطرية على ثالث ركائز وخمس حصطائل مترابطة ومتعاضطدة .والركائز الثالث هي المسطاعدة
اإلنسطانية (المتعلقة بالحصطيلة  1للخطة االسطتراتيجية القطرية)؛ واالسطتجابة للمشطاكل الهيكلية (بما يحيط بالحصطائل  2و 3و4
للخطة االسططتراتيجية القطرية)؛ والخدمات التمكينية (المتعلقة بالحصططيلة  5للخطة االسططتراتيجية القطرية) .وتتواءم هذه الركائز
والحصططططائطل مع الخططة االسططططتراتيجيطة للب اا

للفترة  ،2025-2022ومع أولويطات الحكومطة األردنيطة ،وإططار األمم المتحطدة

للتعاون من أجل التنمية المسطتدامة لألردن للفترة 2027-2023؛ وباالسطتفادة من حصطائل الخطة االسطتراتيجية القطرية السطابقة
لألردن ،تستند هذه الخطة إلى نظرية التغيير التالية:


إذا تم ّكن الب ا

وشركاؤه من تحقيق استقرار حالة األمن الغذائي ألكثر الالجئين ضعفا من خالل المساعدة

الغذائية اإلنسططططانية المنسططططقة مع الشططططبكات الوطنية لألمان االجتماعي ،والنهوض باالعتماد على الذات لدى
الالجئين المعرضطين للخطر بشطكل معتدل من خالل برامج كسطب العيش ،مع الدعوة في الوقت نفسطه إلى بيئة
تمكينية؛
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ومن المسطاهمة في نظم للحماية اجتماعية ونظم غذائية أكثر كفاءة وفعالية وشطموال يمكن أن تعزز تنمية رأس



المال البشطري والنمو االقتصطادي وأن تسطتجيب للصطدمات والضطغوط بمرونة وعلى نطاق واسطع ،من خالل
تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات الحكومية؛
ومن دعم اإلدارة المسطتدامة للموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المزارعين أصطحاب الحيازات الصطغيرة الضطعفاء



والمجتمعات الرعوية الهشطططة على الصطططمود أمام المناخ من خالل التكنولوجيات الذكية مناخيا ،واالسطططتخدام
الفعال للمياه ،وإدارة المخاطر المناخية المعززة؛


فإن انعدام األمن الغذائي وسطوء التغذية في األردن سطينخفضطان على مدار فترة الخطة االسطتراتيجية القطرية
وسطتوضطع أسطس التنمية االجتماعية واالقتصطادية الشطاملة والمسطتدامة وللتقدم نحو هدفي التنمية المسطتدامة 2
و.17

-34

األبعاد الشطاملة :تعميم المنظور الجنسطاني والشطباب واإلعاقة ،والبرمجة المراعية للتغذية ،والحماية ،وإشطراا المجتمع المحلي
من أجل المسطاءلة أمام السطكان المتضطررين ،وتعزيز الشطراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل التوصطل لحلول مبتكرة
لألمن الغذائي واالستدامة البيئية عبر جميع حصائل الخطة االستراتيجية القطرية.

2-3

حصائل الخطة االست اتيجية القط ة والحصائل االست اتيجية للب ا

و جاالت الت كيز والنوات ال توق ة وا شطة

ال ئيسية

الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة :ت كّن السكان الض فاء ال تأث ن با ز ة ف ا ردن ،ب ن فيهم الالجئون ،ن تلبية
احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة على دار السنة
-35

بموجب هذه الحصططيلة ،سططيقدم الب ا

المسططاعدة اإلنسططانية اسططتجابة لألزمات الحالية والمسططتقبلية ،وال سططيما أزمة الالجئين

السوريين الممتدة.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-36

تتواءم هذه الحصطيلة من حصطائل الخطة االسطتراتيجية القطرية مع الحصطيلة االسطتراتيجية  1للب ا

(تحسطين قدرة الناس على

تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية العاجلة).

جال الت كيز
-37

تركز الحصطيلة  1للخطة االسطتراتيجية القطرية على االسطتجابة لألزمات وتسطهم في تحقيق هدفي التنمية المسطتدامة ( 1القضطاء
على الفقر) و( 2القضاء على الجوع).

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-38

تتواءم الحصطيلة  1للخطة االسطتراتيجية القطرية مع الحصطيلة  2إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المسطتدامة :تحسطين
الوصطول إلى الخدمات االجتماعية الجيدة ،والحماية ،وفرص االعتماد على الذات لجميع األشطخاص الذين يعيشطون في أوضطاع
هشة في البلد.

النوات ال توق ة
-39

ستتحقق هذه الحصيلة من حصائل الخطة االستراتيجية القطرية من خالل الناتج التالي:
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 الناتج  :1يتلقى السطططكان الضطططعفاء المتأثرون باألزمة في األردن ،بمن فيهم الالجئون ،مسطططاعدة غير مشطططروطة لتلبية
احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1توفير تحويالت للموارد غير مشروطة لالجئين وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة لدعم الوصول إلى الغذاء
-40

سيقدم الب ا

المساعدة الغذائية من خالل التحويالت القائمة على النقد إلى الالجئين األكثر ضعفا  -سواء من السوريين أو من

جنسطيات أخرى  -الذين يعيشطون في المخيمات وفي المجتمعات المضطيفة .وسطتستهدف مساعدة الب ا

في المجتمعات المضيفة

الالجئين األكثر ضطعفا بناء على نموذج االسطتهداف المسطتجيب لجائحة كوفيد 19-الذي بدأ العمل به في عام  ،2021وهو يعتمد
على مجموعة معايير ديمغرافية ُحددت على أنها مؤشططرات قوية للتنبؤ بالضططعف .ويشططمل ذلك األسططر التي لديها أشططخاص من
ذوي اإلعاقة ،واألسططر التي تعولها نسططاء ،وكبار السططن أو القصططر ،واألسططر التي لديها معدالت إعالة عالية ،واألسطر الكبيرة أو
التي تنخفض فيها المستويات التعليمية ،وتلك التي حددتها المفوضية انطالقا من اعتبارات الحماية.
-41

وسطططتكون كمية المسطططاعدة الغذائية المقدمة متناسطططبة مع تقييم لتعرض كل أسطططرة النعدام األمن الغذائي ولحجمها .وسطططيحصطططل
الالجئون في المخيمات وأولئك المصطططنفون على أنهم ضطططعفاء للغاية في المجتمعات المضطططيفة على تحويالت تزيد قيمتها على
قيمة التحويالت المقدمة للذين يعتبرون من الفئات المعتدلة الضعف.

-42

وسططططيسططططتفيطد الب اا

من عمليتطه القطائمطة على التحويالت القطائمطة على النقطد لتعزيز اإلدمطاج المطالي لالجئين ،وهو عطامطل تمكين

رئيسطي في خطة الحلول المسطتدامة لالجئين .وفيما يتعلق بالمسطاعدة الغذائية العامة ،سطيكون هناا انتقال تدريجي من اسطتخدام
حسططططابطات يملكهطا الب اا

إلى اسططططتخطدام األموال عبر الهواتف المتنقلطة ،وهو نموذج الحسططططاب الوحيطد الطذي يملكطه الالجئون

والمصطرح به حاليا من قبل البنك المركزي األردني .وسطتشطكل البطاقات اإللكترونية حال بديال للمسطتفيدين الذين ال يسطتطيعون
الوصول إلى األموال عبر الهواتف المتنقلة.
-43

وسططيتطلب اعتماد اسططتخدام األموال عبر الهواتف المتنقلة العمل على صططعيد البيئتين التمكينيتين التنظيمية والتكنولوجية (البنك
المركزي ومقدمو الخدمات المالية) وعلى قدرات المستفيدين (مستوى التوعية والثقافة المالية).

-44

ولتشططجيع األخذ بنظم غذائية مغذية بين متلقي المسططاعدة الغذائية العامة ،سططيدرج الب ا

عنصططرا للتوعية التغذوية من خالل

أنشطططة رسططائل التغيير السططلوكي واالجتماعي ،مع التركيز على أفراد األسططرة الذين لديهم احتياجات تغذوية محددة مثل النسططاء
والبنات الحوامل والمرضعات واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا.
-45

ومن خالل التدريب الموجه والحمالت اإلعالمية والتعبئة المجتمعية التي تركز على النسطاء في سطن اإلنجاب وعلى األشطخاص
المؤثرين (من قبيل األزواج واألمهات واألقرباء بالمصططاهرة) ،سططيزيد الب ا

الوعي باالحتياجات الغذائية للنسططاء واألطفال

وسيشجع على استهالا وجبات غذائية متنوعة بشكل كاف.
-46

وبالتعاون الوثيق مع المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات ،والسططلطات المختصططة ومفوضططية شططؤون الالجئين ،يمكن ،حسطب
االقتضاء ،أن يقدم الب ا

أيضا مساعدة غذائية إلى السكان المتضررين من أزمات غير متوقعة في المستقبل.

الش اكات
-47

الشطركاء االسطتراتيجيون الرئيسطيون للب ا

فيما يتعلق بالحصطيلة  1للخطة االسطتراتيجية القطرية هم وزارة التخطيط والتعاون

الدولي ،ومديرية شططؤون الالجئين السططوريين ،ومفوضططية شططؤون الالجئين .وسططيتعاون الب ا

مع المنظمات غير الحكومية

والمنظمات المتخصطصطة لتعزيز المسطاءلة أمام السطكان المتضطررين والحماية والمسطاواة بين الجنسطين وإدماج اإلعاقة ورسطائل
التغيير السلوكي واالجتماعي المراعية للتغذية.
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االفت اضات
-48

يفترض الب ا

عدم وقوع أزمات إقليمية جديدة من شططططأنها أن تؤدي إلى هجرة إضططططافية إلى األردن؛ كما يفترض أن يتوفر

التمويل الكافي وأال تكون الزيادات في التكاليف العالمية للغذاء والنقل باهظة .ويُفترض كذلك أنه لن تكون هناا عودة واسططططعة
النطاق لالجئين الموجودين حاليا في األردن.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-49

في حين أن الالجئين يحتطاجون إلى مسططططاعطدة غطذائيطة عطامطة مسططططتمرة بسططططبطب ضططططعفهم في المنفى الممتطد واألثر االجتمطاعي
واالقتصطادي لجائحة كوفيد ،19-فإن الب ا

سطيعيد توجيه اسطتجابته لالجئين نحو نُهج أكثر اسطتدامة .وسطيجري ذلك بالشطراكة

مع مفوضطية شطؤون الالجئين من خالل مواءمة المسطاعدة الغذائية العامة مع خطط المسطاعدة االجتماعية الوطنية وتعزيز اعتماد
الالجئين على الذات.
-50

وس طيُم ّكن تحديد الالجئين الذين يتمتعون بإمكانية االعتماد على الذات من تخفيض المسططاعدة غير المشططروطة .وسططتكون الرحلة
نحو زيادة االعتماد على الذات إما من خالل بيئة تمكينية مواتية أفضططل لألفراد األكثر مهارة وقدرة على ريادة األعمال ،أو من
خالل بناء القدرات لتعزيز قدرتهم على المشططاركة في سططوق العمل (بالتوصططيف ،والدعوة ،ودعم سططبل العيش) .وعلى هذا فإنه
يُخطط لخفض تطدريجي للنشططططاط  1طوال فترة الخططة ،مع تحقق الحلول المسططططتطدامطة لالجئين .ومن المتوقع أال يقطدم الب اا ،
بحلول نهاية فترة الخطة ،الدعم إال لعدد صطططغير من الالجئين الذين يواجهون أكثر الحواجز صطططعوبة وتعقيدا في وجه االعتماد
على الذات.

الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :تغطية الفئات السكا ية البالغة الض ف ف ا ردن ،ب ن فيهم الالجئون ،ب خططات الح ا ة
االجت اعية الكافية بحلول عام 2027
-51

بالنظر إلى التركيز الوطني على شطبكات األمان االجتماعي باعتبارها األداة الرئيسطية لضطمان حصطول األردنيين الضطعفاء على
الغذاء ،سيستند الب ا

إلى إنجازات الخطة االستراتيجية القطرية السابقة والدروس المستفادة منها فيما يتعلق بتوفير المساعدة

التقنية للمؤسطسطات الحكومية األسطاسطية المسطؤولة عن مخططات المسطاعدة االجتماعية .وتماشطيا مع االسطتراتيجية الوطنية للحماية
االجتماعية ،سططتسططاهم هذه المسططاعدة التقنية في زيادة كفاءة وفعالية نظم الحماية االجتماعية الشططاملة التي يمكن أن تعزز تنمية
رأس المال البشري واالستجابة للصدمات والضغوط بمرونة وعلى نطاق واسع.
-52

ولتعزيز التماسططططك االجتماعي بين السططططكان األردنيين والالجئين وتعزيز النهج القائم على الضططططعف بدال من النهج القائم على
الوضطع ،سطيعيد الب ا

توجيه تصطميم المسطاعدة الغذائية العامة لمواءمتها مع اللبنات األسطاسطية في سطلسطلة تنفيذ شطبكات األمان

الوطنية الرئيسية.
-53

وتمشططيا مع تفعيل االسططتراتيجية الوطنية للتغذية المدرسططية ،سططيدعم الب ا

الحكومة في تعميمها لنموذج األغذية المدرسططية

المراعية للتغذية والمنتجة محليا والقائمة على المجتمعات المحلية.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-54

تتواءم هذه الحصطيلة من حصطائل الخطة االسطتراتيجية القطرية مع الحصطيلة االسطتراتيجية  2للب ا

(تحقيق الناس حصطائل

أفضل في مجال التغذية والصحة والتعليم).

جال الت كيز
-55

تركز الحصططيلة  2للخطة االسططتراتيجية القطرية على بناء القدرة على الصططمود وتسططهم في تحقيق أهداف التنمية المسططتدامة 1
(القضاء على الفقر) و( 2القضاء على الفقر) و( 4التعليم الجيد).
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ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-56

تتواءم هذه الحصطططيلة من حصطططائل الخطة االسطططتراتيجية القطرية مع االسطططتراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية للفترة -2019
 ،2025والخطة االسطططتراتيجية الوطنية للتعليم للفترة  ،2022-2018واالسطططتراتيجية الوطنية للتغذية المدرسطططية للفترة -2021
.2025

-57

كما تتواءم الحصططيلة  2للخطة االسططتراتيجية القطرية مع الحصططيلة  2إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المسططتدامة:
تحسطين الوصطول إلى الخدمات االجتماعية الجيدة ،والحماية ،وفرص االعتماد على الذات لجميع األشطخاص الذين يعيشطون في
أوضاع هشة في البلد.

النوات ال توق ة
-58

ستتحقق هذه الحصيلة من حصائل الخطة االستراتيجية القطرية من خالل النواتج التالية:
 الناتج  :2يسطططتفيد األشطططخاص األكثر ضطططعفا في األردن من المخططات الوطنية للحماية االجتماعية المعززة والفعالة
والشاملة والمستجيبة للصدمات.
 الناتج  :3يتلقى الالجئون الضعفاء مساعدة إنسانية تنسجم مع المخططات الوطنية للحماية االجتماعية.
 الناتج  : 4يسططططتفيد التالميذ المسططططتهدفون في األردن من تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج وطني فعال ومسططططتدام
للتغذية المدرسية.
 النطاتج  :5يسططططتفيطد متلقو التغطذيطة المطدرسططططيطة من أغطذيطة مغطذيطة ومتنوعطة ُمنتجطة محليطا لتحسططططين حطالتهم التغطذويطة ولزيطادة
حضورهم في المدرسة.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :2توفير تعزيز القدرات للمؤسسات الوطنية للحماية االجتماعية
-59

سطططيواصطططل الب ا

تقديم المسطططاعدة التقنية والدعم المالي لصطططندوق المعونة الوطنية ،وهو شطططبكة األمان االجتماعي الوطنية

الرئيسططططية ،والتي تصططططل إلى أكثر من  225 000أسططططرة .وتتمثل أولويات الب ا

المتفق عليها في رقمنة نظم المدفوعات،

والتحقق من صطحة بيانات المسطتفيدين ،وتعزيز المسطاءلة أمام المسطتفيدين ،وتحسطين اسطتخدام البيانات المتاحة ،واتخاذ القرارات
القائمة على األدلة .وستشكل المساواة بين الجنسين أحد المكونات الشاملة في األنشطة ذات الصلة.
-60

وسططيواصططل الب ا

تقديم الخدمات االسططتشططارية إلى وزارة التنمية االجتماعية لتعزيز المجاالت ذات األولوية مثل تحسططين

االسطتجابة للصطدمات في برامج المسطاعدة االجتماعية ،وتعزيز فعالية أنشططة بناء القدرة على الصطمود ،وتعزيز نظم تكنولوجيا
المعلومات (الرصد والتقييم ،ونظم المعلومات اإلدارية ،وآليات التعقيبات المجتمعية).
-61

وسططيعمل الب ا

مع الشططركاء على التشططغيل البيني آلليات اإلحالة لمقدمي خدمات الحماية االجتماعية ذوي الصططلة من خالل

تحسين استخدام السجل الوطني الموحد.
-62

وسططططيدعو الب ا

إلى جعل نظام الحماية االجتماعية أكثر شططططموال .وسططططيعمل ،بالتعاون مع الحكومة وكيانات األمم المتحدة

األخرى ،على تعزيز واعتماد إطار مشططترا لتقييم الضططعف يم ّكن من إجراء تحليل مشططترا للهشططاشططة عبر مختلف المحافظات
والمجموعات السكانية ليكون أساسا لمواءمة نُهج برامج المساعدة االجتماعية وأنشطة االستجابة لألزمات.

النشطاط  :3دعم الحكومة بالخبرة التقنية لتفعيل االسطتراتيجية الوطنية للتغذية المدرسطية بغية تزويد األطفال المسطتهدفين بوجبات مدرسطية
مراعية للتغذية
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-63

في إطار البرنامج الوطني للتغذية المدرسططية ،وهو شططبكة األمان االجتماعي الوطنية الرئيسططية لألطفال في األردن ،تقدم وزارة
التربية والتعليم ،بدعم من الب ا  ،وجبات مدرسية صحية ومغذية للبنات واألوالد من رياض األطفال إلى الصف السادس (5
سططنوات  12 -سططنة) المسططجلين في المدارس الحكومية الواقعة في جيوب الفقر في جميع أنحاء األردن .كما يقدم الب ا

الدعم

التكميلي للتالميذ في مخيمات الالجئين ،من روضة األطفال إلى الصف الثاني عشر.
-64

تعزيز قدرات وزارة التربية والتعليم لتحسطين فعالية واسطتدامة البرنامج الوطني للتغذية المدرسطية .ومن خالل

وسطيقدم الب ا

حشططد ما لديه من خبرة تقنية لتصططميم تغذية مدرسططية بديلة قائمة على المنتجات المحلية وتوسططيع نطاقها ،سططيسططتكشططف الب ا
نماذج للتغذية المدرسطية المجتمعية المراعية للتغذية تخدم أهداف االسطتراتيجية الوطنية للتغذية المدرسطية وتسطتفيد من المدارس
كمنصطططة للتغيير في تثقيف األطفال بشطططأن الصطططحة والتغذية .وباإلضطططافة إلى الوجبات ،سطططيقوم الب ا

بإدخال نهج تحويلي

جنساني لتغيير السلوا التغذوي يشجع األطفال على اتباع عادات صحية لتناول الطعام.
-65

ومن خالل هذا النموذج الجديد ،سطيدعم الب ا

النسطاء الضطعيفات في المجتمعات المحلية الالئي سطيحصطلن على أجور منصطفة

للعمطل في إعداد وتعبئطة المنتجطات المشططططتراة محليطا وإنتطاج وجبطات خفيفطة صططططحيطة لمطدارس مختطارة .وإلى أن تتوافر لدى وزارة
التربية والتعليم القدرة على اإلدارة الكاملة للبرنامج الوطني للتغذية المدرسططية ،سططيدير الب ا

المشططتريات المحلية لجزء من

األغذية المطلوبة.

الش اكات
-66

سطيعمل الب ا

على رعاية الشطراكات القائمة مع صطندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة التربية والتعليم

وسططيرعى التعاون الوثيق مع وزارة العمل والمؤسططسططة العامة للضططمان االجتماعي ووزارة الصططحة والمؤسططسططة العامة للغذاء
والدواء األردنية.
-67

وسططيسططتمر تصططميم المسططاعدة التقنية التي يقدمها الب ا

إلى صططندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية االجتماعية وتنفيذها

بالتنسطيق وبالتكامل مع الجهات الفاعلة الرئيسطية األخرى في مجال الحماية االجتماعية مثل البنك الدولي ،ومنظمة األمم المتحدة
للطفولة ،ومنظمة العمل الدولية ،ومفوضية شؤون الالجئين.
-68
-69

وستظل الجمعية الملكية للتوعية الصحية الشريك االستراتيجي والتشغيلي لكل من وزارة التربية والتعليم والب ا .
وسطتعطي وزارة التربية والتعليم والب ا

األولوية ،بموجب إطار نماذج التغذية المدرسطية الجديدة ،لشطراء األغذية من صطغار

المنتجين المحليين ،بما في ذلك المنتجون الذين يدعمهم الب ا

في إطار هذه الخطة االسططتراتيجية القطرية ،لمضططاعفة اآلثار

اإليجابية على االقتصاد المحلي.
-70

وسيشترا الب ا

مع البنك الدولي لدمج تقييم األثر في نماذج التغذية المدرسية الجديدة.

االفت اضات
-71

تفترض هذه الحصطيلة اسطتمرار التعاون االسطتراتيجي بين المؤسطسطات المالية الدولية وكيانات األمم المتحدة بشطأن الدعم التقني
لبرامج المسطاعدة االجتماعية الوطنية الرئيسطية ،فضطال عن التزام الحكومة المسطتدام بمواصطلة تعزيز ملكيتها للبرنامج الوطني
للتغذية المدرسية.

است اتيجية اال تقال /تسليم ال سؤولية
-72

بالتركيز على تعزيز القدرة المؤسطسطية لصطندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة التربية والتعليم من خالل
الخبرة التقنية والدعم المالي والدعم التشطغيلي المباشطر التكميلي ،سطيسطاهم الب ا

في توفير مخططات حماية اجتماعية وطنية

أكثر كفاءة وفعالية وشطموال لألشطخاص األكثر ضطعفا .ويهدف الب ا  ،بحلول نهاية الخطة االسطتراتيجية القطرية ،إلى االنتقال
إلى أداء دور استشاري تقني أساسا للحكومة.
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الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة :ت كّن ال ج وعات السكا ية الض يفة ف ا ردن ،ب ن فيهم الالجئون ،ن تحسين االعت اد
على ال ات ،والوصول إلى سبل ستدا ة لكسب ال يش ،وز ادة القدرة على الص ود أ ام الصد ات بحلول عام 2027
-73

في إطار الحصططيلة  3للخطة االسططتراتيجية القطرية ،سططيقوم الب ا

ببناء اعتماد األسططرة على الذات والقدرة على التكيف مع

تغير المناخ ،مع التركيز بشكل خاص على تمكين الالجئين والنساء والشباب.
-74

وبالتعاون الوثيق مع مفوضية شؤون الالجئين وأصحاب المصلحة المعنيين ،سيعمل الب ا

على تعزيز اعتماد الالجئين على

الذات عن طريق توصطططيف أسطططر الالجئين من حيث قدرتها على االعتماد على الذات؛ وتطوير دعوة قوية تسطططتند إلى دراسطططة
جدوى تحدد الفائدة التي تعود على البلد المضطيف من زيادة مشطاركة الالجئين في االقتصطاد؛ وتقديم حزم دعم مصطممة خصطيصطا
لتعزيز فرص كسب العيش المستدامة لالجئين ،مما يقلل من ضعفهم ومن اعتمادهم على المساعدة اإلنسانية.
-75

وسطططيقدم الب ا

دعما متكامال لتمكين التكيف مع تغير المناخ وسطططبل عيش أكثر قدرة على الصطططمود للمزارعين أصطططحاب

الحيازات الصطغيرة الضطعفاء وللمجتمعات الرعوية .وسطيسطتمر دعم المؤسطسطات الوطنية ذات الصطلة ،بما في ذلك وزارة الزراعة
ووزارة البيئة ووزارة المياه والري ،في تعزيز اإلدارة المسططتدامة للموارد الطبيعية من خالل اسططتصططالح األراضططي ،والحفار
على المياه ،وإعادة تأهيل المراعي ،والغابات.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-76

تتواءم هذه الحصطيلة من حصطائل الخطة االستراتيجية القطرية مع الحصيلة االستراتيجية  3للب ا

(امتالا الناس لسبل كسب

عيش محسنة ومستدامة).

جال الت كيز
-77

تركز هذه الحصططيلة من حصططائل الخطة االسططتراتيجية القطرية على بناء القدرة على الصططمود وتسططهم في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ( 2القضاء على الجوع) و( 4التعليم الجيد) و( 13العمل المناخي).

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-78

تتواءم هذه الحصطيلة من حصطائل الخطة االسطتراتيجية القطرية مع االسطتراتيجية الوطنية للتغذية المدرسطية لعام  ،2021والخطة
الوطنية للتكيف مع تغير المناخ لعام  ،2021والخطة الوطنية للزراعة المستدامة للفترة .2025-2022

-79

وتساهم الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية في الحصيلتين  2و 3إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة:
 تحسططططين الوصططططول إلى الخدمات االجتماعية الجيدة ،والحماية ،وفرص االعتماد على الذات لجميع األشططططخاص الذين
يعيشون في أوضاع هشة في البلد.
 نماذج اإلدارة الوطنية المعززة للموارد التي تضطمن الوصطول العادل إلى المياه والغذاء والطاقة النظيفة للجميع ،وتعالج
المخطاطر المتعلقطة بطالمنطاخ وغيرهطا من المخطاطر ،وتم ّكن المجتمعطات المحليطة كعنطاصططططر للتغيير فيمطا يتعلق بطاإلنتطاج
واالستهالا المسؤولين.

النوات ال توق ة
-80

ستتحقق هذه الحصيلة من حصائل الخطة االستراتيجية القطرية من خالل النواتج التالية:
 الناتج  :6يسطتفيد الالجئون الضطعفاء من نظم التوصطيف واالسطتهداف واإلحالة المعززة لدى ألمم المتحدة والشطركاء ومن
البيئة التمكينية المعززة لبناء اعتمادهم على الذات.
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 الناتج  : 7يسططتفيد الضططعفاء ،بمن فيهم الالجئون والنسططاء والشططباب من حزمة متكاملة تشططمل التدريب وبناء المهارات
واألدوات الرقمية وإنشاء األصول ،والحصول على التمويل لدعم سبل العيش المستدامة.
 الناتج  :8يسطتفيد األشطخاص الضطعفاء المعرضطون لخطر الصطدمات والضطغوط من الممارسطات الذكية مناخيا ،وخدمات
المعلومات المناخية ،والمعدات ،وروابط السططوق ،والحصططول على التمويل لتعزيز قدرتهم على التكيف مع تغير المناخ
وللمساعدة في استعادة النظم البيئية الطبيعية.

ا شطة ال ئيسية
النشطاط  : 4بناء نظام إحالة ثنائي االتجاه مشطترا بين الوكاالت ووضطع اسطتراتيجية للدعوة قائمة على األدلة العتماد الالجئين على الذات
وتوفير حزمة دعم سبل العيش لالجئين المستهدفين واألردنيين الضعفاء
-81

سططيعمل الب ا

على تعزيز اعتماد الالجئين على الذات بالتعاون الوثيق مع مفوضططية شططؤون الالجئين وأصططحاب المصططلحة

المعنيين من خالل نهج من ثالث خطوات:
 الخطوة  :1سطيقوم الب ا

ومفوضطية شطؤون الالجئين بتوصطيف الالجئين المسطجلين وتصطنيفهم اسطتنادا إلى وضطعهم من

حيث الضعف والمهارات والقدرات والفرص.
 الخطوة  :2باسططتخدام نتائج عملية التوصططيف المشططتركة ،سطيُنشططأ نظام إلدارة المعلومات يسططتخدم كنقطة واحدة من قبل
الجهات الفاعلة في التنمية من أجل االستهداف واإلحاالت ثنائية االتجاه بين المساعدة غير المشروطة والمشروطة.
 الخطوة  :3سطتُسطتخدم نتائج التوصطيف لتحديد القطاعات اإلضطافية التي ،إذا فُتحت أمام تصطاريا العمل ،سطتم ّكن الالجئين
المؤهلين من االعتماد على الذات .وسطيجري الب ا

والمفوضطية مزيدا من التحليل لسطوق العمل وسطيعمالن على بناء

تحطالفطات مع أصططططحطاب المصططططلحطة المعنيين لهيكلطة الدعوة المنهجيطة القطائمطة على األدلة ،والموجهطة للحكومة ،مع تحطديد
فوائد تهيئة بيئة أفضل لالجئين.
-82

ويتوقع الب ا

إنشطاء مكون دعم مباشطر ضطمن الحزمة المتكاملة لدعم سطبل العيش لالجئين الحضطريين المسطتهدفين واألردنيين

الضطعفاء ،مع التركيز بشطكل خاص على النسطاء والشطباب ،لزيادة وصطولهم إلى فرص العمل وتوليد الدخل .وسطيتحقق ذلك من
خالل توفير التدريب التقني والمهني ،وبناء المهارات ،والتثقيف المالي ،وتحقيق التوافق بين الورائف والمهارات ،واإلرشطططاد،
ودعم األموال األولية وحضانة المشروعات ،والوصول إلى الخدمات المالية التي تركز على المستخدم.

النشطاط  :5تقديم دعم مخصطص للتكيف مع المناخ للمزارعين أصطحاب الحيازات الصطغيرة والمجتمعات الرعوية والمؤسطسطات المسطؤولة
عن إدارة الموارد الطبيعية
-83

سططيعمل الب ا

على بناء قدرة المزارعين الضططعفاء والمجتمعات الرعوية على التكيف ،مع التركيز على النسططاء والشططباب،

لتجهيزهم بشطططكل أفضطططل إلدارة آثار تغير المناخ وحماية سطططبل عيشطططهم واسطططتدامتها .وعلى وجه التحديد ،سطططيوفر الب ا
تكنولوجيطات مبتكرة ذكيطة منطاخيطا واسططططتثمطارات في البنيطة التحتيطة من أجطل االسططططتخطدام الفعطال للميطاه ،والوصططططول إلى خطدمطات
المعلومات المناخية ذات الصططلة ،وتنويع سططبل العيش من خالل التدريب على سططالسططل القيمة والتسططويق ،وتوفير المنا المالية
لتعزيز اإلنتاجية الزراعية وربحية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وال سيما النساء.
-84

وسطيسطاعد الب ا

المجتمعات الرعوية األردنية الضطعيفة من خالل التشطجيع على اعتماد أفضطل ممارسطات إدارة المراعي من

خالل االستثمار في البنية التحتية لتجميع المياه وآليات الحوكمة المجتمعية وتعزيز إدارة مخاطر المناخ .وسيعمل الب ا

على

تعزيز تنويع سبل العيش الرعوية التي تركز على المرأة في مجاالت مثل جمع النباتات الطبية والعطرية وتصنيعها.
-85

وسيُضمن التغيير التحولي في الديناميات الجنسانية عن طريق ما يلي:
 تشططجيع النسططاء والرجال على تبني أدوار معيارية غير قائمة على الجنس ،واالسططتثمار في قدرة المرأة على فهم بشططكل
أفضل األثر الواسع النطاق لتغير المناخ والدور التحويلي الذي يمكن أن تؤديه في التخفيف من حدته؛
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 توزيع عطبء العمطل بين النسططططاء والرجطال من خالل إدخطال تكنولوجيطات مبتكرة وأقطل كثطافطة من حيطث العمطالطة ،وتطأمين
فرص متنوعة لكسب العيش ،وخدمات مالية مصممة إلحداث تحول جنساني.

الش اكات
-86

سطيعمل الب ا

على تعزيز شطراكته االسطتراتيجية والتشطغيلية الطويلة األجل مع وزارة الزراعة وعلى مواصطلة تعزيز تعاونه

مع وزارة البيئة ووزارة المياه والري.
-87

وسطيسطتفيد الب ا

من الشطراكات القائمة مع مفوضطية شطؤون الالجئين ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،والصطندوق

الطدولي للت نميطة الزراعيطة ،وبرنطامج األمم المتحطدة اإلنمطائي ،وهيئطة األمم المتحطدة للمسطططططاواة بين الجنسططططين وتمكين المرأة،
واليونيسطف ،والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ،لبناء تحالفات للدعوة واالشطتراا في تصطميم مشطروعات
مشتركة محسنة من الجيل الثاني من أجل تعزيز دوره داخل الفريق العامل المعني بسبل العيش.
-88

وسطيواصطل الب ا

العمل مع القطاع الخاص كحليف أسطاسطي السطتراتيجية سطبل العيش المسطتدامة وتنفيذها .وسطيكون تحديد

األعمطال المبتطدئطة وإدراجهطا في الحلول المبتكرة لألمن الغطذائي وتغير المنطاخ وفرص العمطل الالئق أمرا محوريطا لتصططططميم
النشاطين  4و.5

االفت اضات
-89

تفترض هذه الحصططيلة من حصططائل الخطة االسططتراتيجية القطرية توافر التمويل المتعدد السططنوات ،والتصططميم والتنفيذ الفعالين
لالستهداف والرصد وأطر التقييم من أجل توليد أدلة قوية ودعم ملكية الحكومة لتدخالت العمل المناخي.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-90

يرتبط النشطاط  4بالنشطاط  ،1وهو يدعم تخريج الالجئين من المسطاعدة غير المشطروطة إلى االعتماد على الذات .وسطتم ّكن زيادة
القدرة اإلنتاجية الحيوية لالجئين واألردنيين الضعفاء للب ا

-91

من تقليص الدعم بمرور الوقت.

ومن خالل ضطططمان المواءمة مع االسطططتراتيجيات واألولويات الوطنية ،سطططتدعم تدخالت العمل المناخي التي يقوم بها الب ا
األهداف الوطنية الشطاملة إلدارة الموارد الطبيعية ،مما يسطاهم في رؤية وملكية وطنية للسطلع العامة تتجاوز اإلطار الزمني لهذه
الخطة االستراتيجية القطرية.

الحصيلة  4للخطة االست اتيجية القط ة :ز ادة قدرة ال ؤسسات الوطنية ودون الوطنية ف ا ردن على تنسيق وإدارة ورصد ب ا
ا ن الغ ائ والتغ ة واالستجابة للصد ات بحلول عام 2027
-92

في إطار الحصططيلة  4للخطة االسططتراتيجية القطرية ،سططيسططاهم الب ا

في تفعيل االسططتراتيجية الوطنية لألمن الغذائي لتمكين

الحكومة من القيام على نحو فعال ومنصف بتنسيق قطاعي األمن الغذائي والتغذية وإدارتهما ورصدهما.
-93

وسططيواصططل الب ا

دعمه للحكومة ،وال سططيما من خالل المركز الوطني لألمن وإدارة األزمات ،والجهات الفاعلة المسططؤولة

عن المنصطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ،لتحسطين نظم حوكمة الحد من مخاطر الكوارث ،وتحديث بروتوكوالت اإلنذار
المبكر واإلجراءات االسططططتبطاقيطة وبروتوكوالت االسططططتجطابطة ،وبطالتطالي تحسططططين األمن الغطذائي للسططططكطان المعرضططططين للخطر
والمتضررين.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-94

تتواءم هذه الحصطيلة من حصطائل الخطة االسطتراتيجية القطرية مع الحصطيلة االسطتراتيجية  4للب ا
الوطنية).

(تعزيز البرامج والنظم
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جال الت كيز
-95

تركز هذه الحصططيلة من حصططائل الخطة االسططتراتيجية القطرية على بناء القدرة على الصططمود وتسططهم في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ( 2القضاء على الجوع) و( 11المدن والمجتمعات المستدامة) و( 17عقد الشراكات لتحقيق األهداف).

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-96

تتواءم هطذه الحصططططيلطة من حصططططائطل الخططة االسططططتراتيجيطة القطريطة مع االسططططتراتيجيطة الوطنيطة لألمن الغطذائي لعطام ،2021
واسطتراتيجية رؤية األردن لعام  ،2025واالسطتراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للفترة  ،2025-2016واالسطتراتيجية الوطنية
للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية للفترة .2022-2019

-97

كما تتواءم الحصططيلة  4للخطة االسططتراتيجية القطرية مع الحصططيلة  3إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المسططتدامة:
نمطاذج اإلدارة الوطنيطة المعززة للموارد التي تضططططمن الوصططططول العطادل إلى الميطاه والغطذاء والططاقطة النظيفطة للجميع ،وتعطالج
المخاطر المتعلقة بالمناخ وغيرها من المخاطر ،وتم ّكن المجتمعات المحلية كعناصطططر للتغيير فيما يتعلق باإلنتاج واالسطططتهالا
المسؤولين.

النوات ال توق ة
-98

ستتحقق هذه الحصيلة من حصائل الخطة االستراتيجية القطرية من خالل النواتج الثالثة التالية:
 الناتج  :9يستفيد الناس في األردن من هيكل ونظم حوكمة قطاع األمن الغذائي الفعالة.
 الناتج  :10يسططتفيد الناس في األردن من القرارات القائمة على األدلة التي تتخذها الجهات الفاعلة الوطنية للقضططاء على
الجوع ،استرشادا بمنتجات الب ا

المعرفية.

 الناتج  :11يسطتفيد األشطخاص الضطعفاء والمعرضطون للخطر في األردن من تعزيز المؤسطسطات الوطنية والمحلية المعنية
بالحد من مخاطر الكوارث/االسطتعداد للطوارا واالسطتجابة لها ،والقادرة على توقع الصطدمات وتخفيف أثرها وتخطيط
وتنفيذ االستجابات للطوارا.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :6توفير الخبرة التقنية وتعزيز القدرات للحكومة لتفعيل االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي
-99

سطيعمل الب ا

مع أصطحاب المصطلحة الحكوميين والشطركاء إلنشطاء هيئة التنسطيق المكلفة بموجب االسطتراتيجية الوطنية لألمن

الغذائي بوضطع اإلطار المؤسطسطي الشطامل وتحديد دوره ومسطؤولياته وتفاعالته مع الجهات الفاعلة األخرى ذات الصطلة .وسطيشطمل
ذلك نظام إدارة معلومات األمن الغذائي الوطني الذي يعتمد على شطبكة واسطعة النطاق لالتصطاالت وجمع البيانات من العديد من
أصحاب المصلحة.
 -100وسططططيطدعم الب اا

إنتطاج األدلطة المطلوبطة لتمكين الجهطات الفطاعلطة في مجطال األمن الغطذائي من تعزيز النظم الغطذائيطة في األردن،

على النحو التالي:
 اإلنتاج :سطيُجري الب ا

تحليال لسطلسطلة القيمة الغذائية لمجموعات األغذية البالغة األهمية لتحديد اإلجراءات الالزمة

لتعزيز عمليات اإلنتاج وما بعد اإلنتاج (بما في ذلك الحد من خسططائر األغذية) .كما أن التوصططيات المنبثقة عن التحليل
ستُرشد الدعم المصمم خصيصا للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والرعويين في إطار النشاط .5
 التجهيز :سططيقوم الب ا

بتقييم االحتياجات المتوقعة من المواد الغذائية األسططاسططية ،وبرسططم خرائط مصططادر اسططتيراد

األغطذيطة ،وتحطديطد الخيطارات لتعزيز قطدرة الحكومطة على رصططططد وتحليطل أسططططعطار الغطذاء العطالميطة ،وتقييم جطدوى زيطادة
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اإلمدادات الغذائية ،وتحديد التدابير الالزمة لتعزيز تخزين األغذية .كما سطيدعم تقييم فعالية السطياسطات واللوائا الحالية
المتعلقة بسالمة األغذية ومراقبة الجودة وسيقيّم مدى مالءمة وكفاءة وفعالية البرامج الوطنية لتقوية دقيق القما والملا.
 االسطتهالا :سطيُجرى تحليل لنمط اسطتهالا الغذاء بغية التوصطل لفهم أفضطل لسطلوا اسطتهالا الغذاء والمحددات األسطاسطية
للتغذية ،وال سطيما لدى األسطر الضطعيفة .وسطيُجرى تحليل إضطافي يقيّم حجم هدر األغذية على المسطتويين الكلي والجزئي
لفهم األسباب الكامنة وإرشاد التدابير التصحيحية.

النشططاط  :7توفير الخبرة التقنية وتعزيز قدرات المؤسططسططات الوطنية والمحلية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث/االسططتعداد للطوارا
واالستجابة لها
 -101تمشطيا مع االسطتراتيجية الوطنية المحدثة للحد من مخاطر الكوارث ،سطيدعم الب ا

التحول من إدارة مخاطر الكوارث القائمة

على االستجابة لها إلى اإلدارة القائمة على االستجابة االستباقية.
 -102وكأساس لإلدارة االستباقية لمخاطر الكوارث ،سيدعم الب ا

وضع نظام لإلنذار المبكر بالجفاف يوفر تنبؤات مناخية موثوقة

ويعمم أدوات مخصطصطة لرصطد المخاطر وتحليل األثر .وسطيقدم الب ا

المشطورة للوزارات الرئيسطية (المياه والري والزراعة

والبيئة) بشطأن تحسطين هيكل حوكمة إدارة الجفاف من خالل تعزيز اإلطار المؤسطسطي الوطني ،وتحديد األدوار والمسطؤوليات،
وإنشاء آليات التنسيق ،ووضع بروتوكوالت العمل المبكر.
 -103ولضططططمان عمل بروتوكوالت العمل المبكر ،سططططيقدم الب ا

المسططططاعدة التقنية للوزارات المسططططؤولة عن التنمية االجتماعية

والزراعة لتمكينها من تحسطين االسطتجابة للصطدمات في برامج الحماية االجتماعية القائمة لديها وإدماجها في البروتوكوالت ذات
الصلة.
 -104وسيقوم الب ا

بتجربة اإلجراءات االستباقية إلبراز فعالية هذه الطريقة ولتكون بمثابة دليل على المفهوم للحكومة.

 -105وسططططيتوسططططط الب اا

في التعطاون فيمطا بين بلطدان الجنوب والتعطاون الثالثي لتعريف الحكومطة بمراكز التميز للحطد من مخطاطر

الكوارث (على سبيل المثال في إندونيسيا) مع التركيز على تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا.
 -106واسطططتنادا إلى االحتياجات المؤسطططسطططية المحددة ،سطططيقوم الب ا

ببناء القدرات على المدى الطويل للمنصطططة الوطنية للحد من

مخاطر الكوارث ،باإلضطططافة إلى المبادرات األخرى لتعزيز قدرات االسطططتعداد للطوارا واالسطططتجابة لها ،من خالل عمليات
المحاكاة وغيرها من التدريبات المتخصصة الموجهة لحاالت الطوارا.

الش اكات
 -107سطيتطلب تفعيل االسطتراتيجية الوطنية لألمن الغذائي التعاون مع الوزارات المسطؤولة عن الزراعة والصطحة والتخطيط والتعاون
الدولي والصططناعة والتجارة ،فضططال عن دائرة اإلحصططاء والمؤسططسططة العامة للغذاء والدواء ومؤسططسططة المواصططفات والمقاييس،
واللجنة التوجيهية لقطاع األمن الغذائي الوطني.
 -108وسططططيعمل الب ا

مع الجهات الفاعلة الوطنية في مجال الحد من مخاطر الكوارث ،وال سططططيما المركز الوطني لألمن وإدارة

األزمات ،وأعضاء اللجنة الوطنية إلدارة الجفاف.
 -109وسططططيكون التعطاون مع منظمطة األغطذيطة والزراعطة ،وبرنطامج األمم المتحطدة اإلنمطائي ،ومكتطب األمم المتحطدة للحطد من مخطاطر
الكوارث ،ومنظمة الصطحة العالمية ،واليونيسطف ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصطناعية أسطاسطيا في تمكين الحكومة من تنفيذ
االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي.

االفت اضات
 -110تسططططتند هذه الحصططططيلة من حصططططائل الخطة االسططططتراتيجية القطرية إلى افتراض أن الحكومة سططططتحافى على الزخم في تفعيل
استراتيجيات األمن الغذائي والحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني.
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است اتيجية اال تقال /تسليم ال سؤولية
 -111تمشططيا مع اإلطار الزمني لالسططتراتيجية الوطنية لألمن الغذائي ،سططيكون من الضططروري أن يقدم الب ا

دعما تقنيا بعد انتهاء

فترة هذه الخطة االستراتيجية القطرية.

الحصيلة  5للخطة االست اتيجية القط ة :ت كّن الجهات الفاعلة اإل سا ية واإل ائية ن ت ز ز قدرتها على دعم ال ج وعات السكا ية
الض يفة ف ا ردن على دار السنة
خدمات التحويالت النقدية عند الطلب للشططركاء المهتمين

 -112في إطار الحصططيلة  5للخطة االسططتراتيجية القطرية ،سططيقدم الب ا

والجهات الفاعلة اإلنسانية المعنية دعما ألنشطتهم ،استنادا إلى الشراكات القائمة منذ عام .2015

الحصيلة االست اتيجية للب ا
 -113تتواءم هذه الحصططيلة من حصططائل الخطة االسططتراتيجية القطرية مع الحصططيلة االسططتراتيجية  5للب ا

(زيادة كفاءة وفعالية

الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية).

جال الت كيز
 -114تركز هذه الحصططيلة من حصططائل الخطة االسططتراتيجية القطرية على بناء القدرة على الصططمود وتسططهم في تحقيق هدف التنمية
المستدامة ( 17عقد الشراكات لتحقيق األهداف).

النوات ال توق ة
 -115ستتحقق هذه الحصيلة من حصائل الخطة االستراتيجية القطرية من خالل الناتج التالي:
 الناتج  :12يتلقى األشططخاص الضططعفاء في األردن المسططاعدة في شططكل تحويالت قائمة على النقد من وكاالت أخرى من
خالل منصة التحويالت القائمة على النقد التابعة للب ا .

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :8تقديم خدمات التحويالت القائمة على النقد عند الطلب للشركاء
 -116من خالل خطدمطاتطه للتحويالت النقطديطة عنطد الطلطب ،سططططيوفر الب اا

للشططططركطاء خيطار أدوات الطدفع ،مثطل بططاقطات مطاسططططتركطارد

اإللكترونية ،التي يمكن استخدامها السترداد المستحقات في محالت التجزئة لبيع األغذية ،والمتعاقدة مع الب ا  ،و/أو السحب
النقدي من قرابة  1 000صططراف آلي .وسططيقيّم الب ا

اهتمام الشططركاء واسططتعدادهم لتحويل خدمات التحويالت النقدية عند

الطلطب من البططاقطات اإللكترونيطة إلى الحوافى اإللكترونيطة أو النقود عبر الهواتف المتنقلطة ،والتي سططططيسططططتخطدمهطا الب اا
للمستفيدين المباشرين.
 -117وسططططيعتمطد الب ا

على التحويالت الداخليطة القطائمة على النقد ،وخط االتصططططال السططططاخن ،والمورفين الماليين لتقديم خدمات

التحويالت القائمة على النقد عند الطلب إلى الشطركاء .كما سيقدم الب ا
السطاخن لجميع المسطتخدمين .كما سطيتيا الب ا

خدمات تحليل البيانات لتسوية التحويالت ودعم الخط

لجميع مسطتخدمي خدماته للتحويالت القائمة على النقد نفس الشطروط والرسطوم

المنصوص عليها في عقده مع مقدم الخدمات المالية.
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الش اكات
بعقد مع مقدم للخدمات المالية ألغراض هذا النشططططاط وسططططيقيّم إمكانية إدراج خدمات تحويل األموال عبر

 -118سططططيحتفى الب ا

الهواتف المتنقلة في إطار منصة التحويالت القائمة على النقد.

االفت اضات
 -119يفترض الب ا

أن الطلب على خدمات التحويالت النقدية سيُماثل مستوى الطلب في السنوات األخيرة.

است اتيجية اال تقال /تسليم ال سؤولية
 -120سطتسطتمر خدمات التحويالت القائمة على النقد عند الطلب ما دامت تضطيف قيمة إلى أنشططة الشطركاء وتكمل الخدمات التجارية
المتاحة محليا على أساس تنافسي.

-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن

 -121النشططاط  :1سططيتلقى الالجئون السططوريون األكثر ضططعفا المسططجلين لدى مفوضططية شططؤون الالجئين في المخيمات والمجتمعات
المضططططيفطة ( 446 000الجئ) ،إلى جانب الالجئين من جنسططططيطات أخرى ( 19 000الجئ) ،مسططططاعدة غذائيطة مراعيطة للتغطذية
(تحويالت قائمة على النقد) تلبي احتياجاتهم األسططاسططية .وباإلضططافة إلى ذلك ،سططيوزع الب ا

التمور خالل شططهر رمضططان

المبارا على الالجئين في المخيمات وعلى  78 264من األردنيين الضعفاء.
 -122النشطططاط  : 3سطططيسطططتفيد األطفال األردنيون والالجئون الملتحقون بالمدارس االبتدائية في المناطق الفقيرة وفي مخيمات الالجئين
( 506 930طفال) من البرنامج الوطني للتغذية المدرسية.
 -123النشطاط  :4سطيسطتفيد الالجئون المسطتهدفون واألردنيون الضطعفاء ( 6 000مشطارا) ،وخاصطة النسطاء والشطباب ،من دعم سطبل
العيش.
 -124النشططاط  :5سططيحصططل عدد متسططا لو من النسططاء والرجال من صططغار المزارعين ( 8 900مشططارا) على دعم مخصططص لتعزيز
الزراعة الذكية مناخيا .وباإلضططافة إلى ذلك ،سططتسططتفيد مجتمعات الرعويين المسططتهدفة ( 5 000مشططارا) من األصططول والدعم
المصمم خصيصا لتمكين التكيف مع تغير المناخ وحماية سبل العيش الالحقة.
 -125األنشططة  2و 6و 7و :8سطيسطتفيد السطكان الضطعفاء بشطكل غير مباشطر من المسطاعدة التقنية التي سطتبني قدرة الحكومة والشطركاء
الرئيسيين على دعمهم.
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الجدول  :1ال ستفيدون حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة ،والنات  ،والنشاط (ج يع السنوات)
حصيلة الخطة االست اتيجية
القط ة

النات

النشاط

1

1

1

2

5

3

3

7

4

8

5

11

7

4

فئة ال ستفيد ن
البنات

134 367

112 355

112 355

82 159

82 159

134 367

األوالد

141 084

117 970

117 970

86 565

86 565

141 084

النساء

134 226

112 236

112 236

90 975

90 975

134 226

الرجال

133 587

111 703

111 703

86 566

86 566

133 587

ال ج وع

543 264

454 264

454 264

346 265

346 265

543 264

البنات

260 388

260 517

260 647

261 003

261 358

261 358

األوالد

240 408

240 544

240 680

241 053

241 428

241 428

النساء

545

726

907

1 407

1 906

1 906

الرجال

639

853

1 066

1 652

2 238

2 238

ال ج وع

501 980

502 640

503 300

505 115

506 930

506 930

البنات

1 470

2 254

2 254

2 254

784

5 880

األوالد

1 545

2 369

2 369

2 369

824

6 180

النساء

2 062

3 162

3 162

3 162

1 096

8 250

الرجال

2 423

3 715

3 715

3 715

1 296

9 690

ال ج وع

7 500

11 500

11 500

11 500

4 000

30 000

البنات

1 470

1 666

1 666

1 960

1 960

8 722

األوالد

1 545

1 751

1 751

2 060

2 060

9 167

النساء

2 062

2 337

2 337

2 750

2 750

12 237

الرجال

2 423

2 746

2 746

3 230

3 230

14 374

10 000

10 000

44 500

ال ج وع

7 500

8 500

8 500

الرجال

100

110

10

110

ال ج وع

100

110

10

110

1 026 419

940 739

941 299

ال ج وع (بدون تداخل)

2-4

2023

2024

2025

2026

2027

ال ج وع

836 605

834 670

1 079 169

التحو الت

 -126نظرا ألن لدى األردن شطططبكات مالية وأسطططواق قوية ،فإن معظم المسطططاعدة الغذائية تقدم في شطططكل تحويالت قائمة على النقد.
ويسطططترشطططد هذا النهج بتقييمات متعددة القطاعات أجراها الب ا

وتغطي األسطططواق وقطاعي التمويل وتكنولوجيا المعلومات،

وكذلك المسطططاواة بين الجنسطططين والحماية وأفضطططليات المسطططتفيدين ووجهات نظر الحكومات المحلية واألثر على االقتصطططادات
المحلية.

3-4

قدرة ال كتب القط ي و ال حه

 -127كطان المكتطب القطري في األردن أول مكتطب قطري يجرى عمليطة تخطيط اسططططتراتيجيطة للقوة العطاملطة في إططار مبطادرة الب اا
المؤسططسططية لدعم المكاتب القطرية ،سططعيا إلى تحديد احتياجات هذه المكاتب من القوى العاملة .وسططتسططهم نتائج العملية في تنفيذ
التزامات الخطة االستراتيجية القطرية ،بما في ذلك من خالل االستثمار في الحماية االجتماعية ،وتغير المناخ ،وتحليل الضعف
ورصده ،والشراكات.

4-4

الش اكات

 -128سطططيواصطططل الب ا
وسطططيدعم الب ا

تقوية شطططراكته مع حكومة األردن لمسطططاعدة البلد على تحقيق أهداف التنمية المسطططتدامة بطريقة متكاملة.
بشطططكل متزايد الحلول والبرامج والنظم الوطنية لضطططمان االسطططتدامة والملكية ،وسطططينتقل تدريجيا من التنفيذ

المباشر إلى تزويد الحكومة بالمساعدة التقنية وبناء القدرات.
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 -129وسططططيعمل الب ا  ،بالشططططراكة مع الوزارات والمنظمات الدولية ومعاهد البحوث المحلية ذات الصططططلة ،على تعزيز الحوكمة
المتصططلة بهدف التنمية المسططتدامة  ،2بما في ذلك فيما يتعلق باألطر المؤسططسططية وتنسططيق السططياسططات والبرامج والروابط بين
القطاعات ورصد مؤشرات هدف التنمية المستدامة  .2وسيعمل الب ا

على مواصلة تطوير الشراكات مع أصحاب المصلحة

الحكوميين المعنيين المنخرطين في العمل المناخي والتغذية وسيروج للبحوث ذات الصلة بأهداف األمن الغذائي والتغذية.
 -130وسطططيواصطططل الب ا

تركيزه على خطة إضطططفاء الطابع المحلي وزيادة الشطططراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية لبناء

القدرات الوطنية واالسطتفادة من الخبرات والمعارف المحلية وتعزيز الوصطول إلى الفئات المهمشطة في المجتمعات المسطتهدفة،
وال سيما النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -131وسطيقيم الب ا

29

شطراكات مع المؤسطسطات األكاديمية األردنية لالسطتفادة من معارفها وخبراتها في المجاالت المواضطيعية ذات

وسيطور البحوث المفيدة للطرفين ،وسيقدم التدريب الداخلي وفرص العمل للشباب الموهوبين.
الصلة،
ّ
 -132وسطيعمل الب ا

على تعزيز الشطراكات بين القطاعين العام والخاص للجمع بين خبرات وموارد القطاعين بقصطد تقديم خدمات
مع األعمال الناشطئة التي تنشطط في قطاعات الزراعة والتغذية وتغير المناخ

تحقق قيمة أفضطل مقابل المال .وسطيشطارا الب ا

والحد من مخاطر الكوارث/االستعداد للطوارا واالستجابة لها.
 -133وسططيعزز الب ا

الشططراكات القائمة مع كيانات األمم المتحدة لتحفيز خدمات المكتب الخلفي المشططترا واإلدارة المشططتركة بما

يتماشى مع إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

 -134سططيسططترشططد رصططد أداء الخطة االسططتراتيجية القطرية بالسططياسططات والتوجيهات المؤسططسططية والقطرية ،بما في ذلك إطار النتائج
المؤسطسطية للب ا

للفترة  .2025-2022وسطيجري رصطد عملية البرامج والحصطائل والنواتج في إطار جميع األنشططة لضطمان

الفهم الكامل لكفاءتها وأهميتها واتسططاقها وفعاليتها .وسططتكون نظم الرصططد والتقييم مسططتجيبة للمسططاواة بين الجنسططين وشططاملة،
وسطتصطنف البيانات حسطب الجنس والعمر واإلعاقة .وسطيضطمن التحليل المفصطل أن تكون عملية صطنع القرار قائمة على األدلة
وأن تسترشد بتحليل تفصيلي ودقيق لالحتياجات المحددة للنساء والرجال والبنات واألوالد.
 -135وسطيواصطل الب ا

االسطتثمار في توسطيع نطاق تغطية وجودة عملياته ونظمه للرصطد والتقييم ،وال سطيما على مسطتوى الحصطائل

واألثر ،من خالل إقامة شططططراكات إضططططافية طويلة األجل مع المنظمات غير الحكومية ذات السططططمعة الطيبة والمؤسططططسططططات
المتخصطصطة التابعة للحكومة ومع األوسطاط األكاديمية واألمم المتحدة لتوليد أدلة قوية بشطكل منهجي ومسطتدام .وباإلضطافة إلى
ذلك ،سطيسطاهم المكتب القطري في عمليات الرصطد والتقييم األخرى ذات الصطلة ،بما في ذلك خطة اسطتجابة األردن وإطار األمم
المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
 -136وسططيكلّف مكتب التقييم في الب ا

بإجراء تقييم مركزي للخطة االسططتراتيجية القطرية في عام  ،2026بينما سططيكلّف المكتب

القطري بإجراء تقييم المركزي ينصططبّ على تدخالت الب ا

التي تبني حلوال مسططتدامة لالجئين في عام  .2024وسططيسططتمر

التقييم الجاري ألثر نماذج البرامج الوطنية الجديدة للتغذية المدرسطططية ،في شطططراكة مع مكتب التقييم وفريق تقييم األثر اإلنمائي
التابع للبنك الدولي.

 29تشكل المنظمات المحلية ما نسبته  58في المائة من شركاء الب ا

(في مارس/آذار .)2022
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إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
 -137يتمثل الخطر الرئيسططي الذي يواجه األردن في السططياق التشططغيلي الحالي في نقص التمويل ،خاصططة مع تزايد االحتياجات على
الصعيد العالمي .وسيواصل الب ا

تعزيز العالقات مع الجهات المانحة والمشاركة في أنشطة أقوى للدعوة.

 -138واألردن معرض للصطططدمات الدولية والوطنية التي يمكن أن تؤثر على األمن وسطططبل العيش المحلية (مثل تكاليف الغذاء والنقل
العالمية والمحلية) .ويجري الب ا

بالفعل رصدا لألسعار وسيسعى لضمان أن تعكس قيم التحويالت التغييرات الكبيرة.

 -139وتشططططمطل المخطاطر التشططططغيليطة المحتملطة االفتقطار إلى الخبرة المحطددة الالزمطة للبرامج الجطديطدة .وتشططططمطل تطدابير التخفيف عمليطة
التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة التي أجريت مؤخرا واالستثمار الالحق في التوريف.

ال خاط التشغيلية
 -140يمكن ألحداث مثل جائحة كوفيد 19-أن تعطل األنشططة بتغيير األولويات وأن تفرض تقبل معايير جديدة من قبيل التعلم عن بعد
الذي يعرقل تنفيذ أنشططة التغذية المدرسطية .وعلى الشطكل نفسطه ،يمكن أن يتعطل الدعم المقدم للمؤسطسطات التي يتعين عليها أن
تعلق أنشططتها .ولدى الب ا

تدابير السطتمرارية األعمال كما يتمتع بالقدرة على تكييف برامجه السطتيعاب األولويات الناشطئة

وطرق العمل الجديدة (مثل الرصد االفتراضي).
 -141ولمعالجة المشططاكل المتصططلة بالتماسططك االجتماعي في سططياق األزمة الممتدة في األردن ،سططيعمل الب ا

على تعزيز نُهجه

اسطتنادا إلى التوصطيات المنبثقة عن بعثة المسطاءلة أمام السطكان المتضطررين التي أجريت في أبريل/نيسطان  ،2022وإلى بحوث
التماسك االجتماعي الجارية التي نُفذت باالشتراا مع مفوضية شؤون الالجئين.

ال خاط االئت ا ية
 -142عقب المراجعة الناجحة في عام  ،2022سطيواصطل الب ا

تعزيز اإلجراءات التشطغيلية الحالية وأطر إدارة المخاطر للتخفيف

من المخاطر السائدة والمتوقعة في مجاالت الصحة والسالمة والتدليس واألمن.
 -143ويرصطططد الب ا

بشطططكل اسطططتباقي ،من خالل لجنة الب ا

للرقابة ،المخاطر التي تشطططمل انتهاكات االلتزامات ،مثل فشطططل

الشططركاء في تقديم الخدمات المتعاقد عليها أو االمتثال لقواعد الب ا

وإجراءاته .وتشططمل تدابير التخفيف األخرى اإلشططراف

الدقيق على عمليات الدفع ،وتسطططوية التحويالت القائمة على النقد من خالل نظام الفريق الجديد لتحليالت البيانات المؤسطططسطططية،
واإلجراءات الصارمة لحماية البيانات.

ال خاط ال الية
 -144في حين أن سطعر الصطرف بين الدينار األردني والدوالر األمريكي ثابت ،فإن قيمة التبرعات المقدمة بعمالت أخرى سطتخضطع
للتقلبات وفقا ألسطططعار الصطططرف السطططائدة .ويرصطططد الب ا

بشطططكل اسطططتباقي المخاطر المالية ولديه نظم قوية لإلدارة المالية

والرقابة ،غير أن كثيرا من المخاطر المالية (مثل تقلبات أسعار الصرف) ال تخضع لسيطرة الب ا .
 3-5الض ا ات االجت اعية والبيئية
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ال ساواة بين الجنسين
 -145س طيُعمم المنظور الجنسططاني في جميع األنشطططة ،مع مراعاة االحتياجات الخاصططة للنسططاء والرجال والبنات واألوالد ،سططواء من
ذوي اإلعاقة أو من غير المعوقين .وسطتسطتمر المشطاورات مع مختلف الفئات العمرية والجنسانية والمعوقين طوال دورة البرامج
لضمان تلبية أنشطة الب ا

لالحتياجات المحددة ذات الصلة.

ال ساءلة أ ام السكان ال تض ر ن ،والح ا ة ،والح ا ة ن االستغالل واال تهاك الجنسيين
 -146سطتصطمم برامج الب ا

مع األخذ بنهج "عدم اإلضطرار" وإعطاء األولوية للسطالمة وعدم التمييز والمشطاركة الشطاملة وضطمان

الكرامة واحترام المجتمعات واألفراد الذين يتلقون المسططاعدة .وسططتعمم السططياسططات والمبادا التوجيهية والبروتوكوالت المتعلقة
بالحماية من االستغالل واالنتهاا الجنسيين.
ز
وسطتعزز المسطاءلة أمام السطكان المتضطررين من خالل تحسطين عمليات التشطاور المجتمعي .وسطيضطمن الب ا
-147

وجود آليات

اتصال ثنائية االتجاه تتسم بالكفاءة من خالل خطوط المساعدة الداخلية ومكاتب المساعدة ومنصات التواصل االجتماعي.

اإلدارة ال ستدا ة لل وارد الطبي ية
 -148سطيسطعى الب ا

إلى تقليل األثر البيئي لعملياته إلى الحد األدنى من خالل تنفيذ نُهج مسطتدامة بيئيا ،مع التركيز على الكفاءة في

اسططططتخطدام الططاقة وإزالة الكربون ،بمطا في ذلك تدابير لخفض االنبعطاثات النطاتجطة عن السططططفر بالططائرة ،وإدارة النفطايات والميطاه،
والمشططتريات المسططتدامة ،وتوعية المورفين وتدريبهم .وسططيعتمد ذلك على التدابير الحالية مثل توفير الطاقة الشططمسططية للمكاتب،
واستخدام المركبات الهجينة واستخدام عبوات وأكياس مستدامة للمستفيدين.

-6
1-6

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة

 -149يخصطص ثمانون في المائة من ميزانية الحافظة القطرية للحصطيلة  1للخطة االسطتراتيجية القطرية ،مما يعكس أهمية االسطتجابة
لالجئين .وتمثل أنشطططة القدرة على الصططمود في إطار الحصططائل  2و 3و 4و 5للخطة االسططتراتيجية القطرية ما نسططبته  15في
المائة من الميزانية .وتشكل األنشطة التي تركز على تعزيز المساواة بين الجنسين  6في المائة من الميزانية.
 -150ويقل متوسطط الميزانية السطنوية بنسطبة  15في المائة عن ميزانية الخطة االسطتراتيجية القطرية السطابقة .ومن المتوقع ،على مدار
فترة هذه الخطة ،أن يسطتمر انخفاض الميزانية مع خروج المزيد من الالجئين من المسطاعدة الغذائية العامة (الحصطيلة  1للخطة
االستراتيجية القطرية).
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الجدول  :2يزا ية الحافظة القط ة (بالدوالر ا

حصيلة الخطة
االست اتيجية القط ة

النشاط

1

2023

2024

ك )

2026

2025

1

196 075 254

171 676 611

170 772 924

123 961 656

2027

ال ج وع

786 742 332 124 255 887

2

3 023 584

2 943 666

2 462 471

2 199 286

2 024 792

12 653 800

3

9 887 593

10 887 606

11 844 520

14 405 041

16 744 895

63 769 655

4

4 366 449

9 019 687

8 851 367

8 777 612

6 580 501

37 595 617

5

5 072 924

7 070 703

8 546 207

9 960 116

10 305 583

40 955 533

6

1 228 785

1 126 757

716 476

0

0

3 072 018

7

644 790

813 168

884 550

430 694

296 974

3 070 177

8

9 693 107

9 766 496

9 731 364

9 813 684

9 813 466

48 818 116

229 992 486

213 304 694

213 809 879

169 548 090

2

3

4
5
ال ج وع

2-6

996 677 249 170 022 099

آفاق واست اتيجية تدبي ال وارد

آفاق تدبي ال وارد
 -151كطان تمويطل الخططة االسططططتراتيجيطة القطريطة لألردن للفترة  2022-2020جيطدا ،حيطث تلقطت الخططة  67في المطائطة من المبلغ
المطلوب في الخطة القائمة على االحتياجات ،وتم تمويل االستجابة لألزمات بنسبة  77.6في المائة ،والحماية االجتماعية وسبل
العيش بنسبة  42.8في المائة و 16.2في المائة على التوالي.
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 -152وبالنظر إلى المسططتقبل ،وانطالقا من األهمية اإلقليمية واالسططتراتيجية لألردن ،فإن توقعات تدبير الموارد للخطة االسططتراتيجية
القطرية للفترة  2027-2023جيدة نسطبيا ،مع أن من المحتمل أن ينخفض التمويل اإلنسطاني وأن يرتفع التمويل الموجه لالنتقال
والتنمية ،خاصة إذا أمكن حشد التمويل المخصص للمناخ.

است اتيجية تدبي ال وارد
 -153دعما النتقاله إلى حافظة إنمائية ،بما في ذلك الحلول المستدامة لالجئين والحماية االجتماعية والعمل المناخي ،سيسعى الب ا
إلى الحصطول على تمويل مرن متعدد السطنوات مع االسطتمرار في تعزيز الشطراكات مع الجهات المانحة الحالية .وسطيكون الدعم
من الجهطات المطانحطة الجطديطدة والنطاشططططئطة ،بمطا في ذلطك الجهطات المطانحطة من القططاع الخطاص ،والجهطات المطانحطة لتمويطل المنطاخ
والمؤسطسطات المالية الدولية ،وطرائق التمويل المبتكرة مثل مبادالت الديون وتبرعات األفراد ،العامل األسطاسطي في هذه الخطة
االستراتيجية القطرية.
 -154ومع زيادة التركيز على تعزيز النظم والبرامج الوطنية ،سطططيواصطططل الب ا

عمله مع الحكومة في الدعوة المشطططتركة لتعزيز

شططراكات الجهات المانحة من أجل تحقيق نتائج جماعية ،ومع كيانات األمم المتحدة لتعزيز التعبئة المشططتركة للموارد .وسططينقا
الب ا

اسطتراتيجيته الخاصطة بجمع األموال واالتصطال والدعوة على أسطاس رسطم محدّث لخرائط مشطهد الجهات المانحة وبما

يتماشى مع التوجه االستراتيجي والبرنامجي للخطة االستراتيجية القطرية.
 -155وسيواصل الب ا

العمل المنتظم مع الجهات المانحة من خالل االجتماعات والمشاورات وتبادل المعلومات ،مع القيام في

الوقت نفسه بإبراز مساهمات الجهات المانحة.
 30حالة التمويل في مارس/آذار .2022
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة الخطة ال ؤقتة لتي ور -لألردن ( نا /كا ون الثا

 -2023د س ب /كا ون ا ول )2027

هدف التن ية ال ستدا ة  ،2القضاء على الجوع
ا ة التن ية ال ستدا ة  :1-2الحصول على الغ اء
الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة :ت كّن السكان الض فاء ال تأث ن با ز ة ف ا ردن ،ب ن فيهم الالجئون ،ن تلبية
احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة على دار السنة

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

االفت اضات
توافر التمويل للتدخالت المستهدفة

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالا ،المخفض
القدرة االقتصادية على تلبية االحتياجات األساسية
درجة االستهالا الغذائي
درجة االستهالا الغذائي  -التغذية
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لالحتياجات األساسية
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لألمن الغذائي
الحد األدنى من تنوع األطعمة للنساء والبنات في سن اإلنجاب

مراعية للتغذية
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ا شطة والنوات
 : 1توفي تحو الت لل وارد ي

ش وطة لالجئين و ي هم ن الفئات السكا ية الض يفة لدعم الوصول إلى الغ اء 2-1( .التحو ل ي ال ش وط لل وارد)

 :1يتلقى السكان الضعفاء المتأثرون باألزمة في األردن ،بمن فيهم الالجئون ،مساعدة غير مشروطة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية( .فئة النواتج-ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :1-1حصول السكان
الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتأثرين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
 :1يتلقى السكان الضعفاء المتأثرون باألزمة في األردن ،بمن فيهم الالجئون ،مساعدة غير مشروطة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية( .فئة النواتج-هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج
المعياري  : 1-1حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتأثرين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
 :1يتلقى السكان الضعفاء المتأثرون باألزمة في األردن ،بمن فيهم الالجئون ،مساعدة غير مشروطة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية( .زاي :المهارات والقدرات والخدمات لسبل العيش المتكيفة مع تغير
المناخ الناتج المعياري  : 1-1حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتأثرين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)

الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :تغطية الفئات السكا ية البالغة الض ف ف ا ردن ،ب ن فيهم الالجئون ،ب خططات
الح ا ة االجت اعية الكافية بحلول عام 2027ة

فئة الحصائل :تحقيق الناس حصائل أفضل في مجال التغذية والصحة
والتعليم
مجال التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات
توافر التمويل للتدخالت المستهدفة

ؤش ات الحصائل
التغير السنوي في معدل االلتحاق
معدل الحضور
معدل التخرج
عدد تدخالت الصحة والتغذية المدرسية التكميلية المقدمة جنبا إلى جنب مع التغذية المدرسية التي يقدمها الب ا

مراعية للتغذية
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عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه الب ا
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى المتعلقة بالصحة/التغذية المدرسية بما في ذلك تعزيز/تطوير برامج التغذية المدرسية مع الدعم الذي يقدمه الب ا
القدرات و/أو أنشطة الدعوة

لتعزيز

معدل االستبقاء/معدل التسرب (حسب الصف)

ا شطة والنوات
 : 2توفي ت ز ز القدرات لل ؤسسات الوطنية للح ا ة االجت اعية :10-1( .دعم قطاع الح ا ة االجت اعية)
 :2يستفيد األشخاص األكثر ضعفا في األردن من المخططات الوطنية للحماية االجتماعية المعززة والفعالة والشاملة والمستجيبة للصدمات( .فئة النواتج-ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري :1-2 :زيادة قدرة السكان
الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على الحصول على األغذية المغذية ،والمساعدة القائمة على النقد ،والمهارات والخدمات الجديدة أو المحسّنة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية والحفار على هذه القدرة)
 : 2يستفيد األشخاص األكثر ضعفا في األردن من المخططات الوطنية للحماية االجتماعية المعززة والفعالة والشاملة والمستجيبة للصدمات( .فئة النواتج-جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري:1-2 :
زيادة قدرة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على الحصول على األغذية المغذية ،والمساعدة القائمة على النقد ،والمهارات والخدمات الجديدة أو المحسّنة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية والحفار على هذه
القدرة)
 : 3يتلقى الالجئون الضعفاء مساعدة إنسانية تنسجم مع المخططات الوطنية للحماية االجتماعية( .فئة النواتج-جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري :1-2 :زيادة قدرة السكان الذين يعانون من انعدام
األمن الغذائي على الحصول على األغذية المغذية ،والمساعدة القائمة على النقد ،والمهارات والخدمات الجديدة أو المحسّنة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية والحفار على هذه القدرة)

 :3دعم الحكو ة بالخب ة التقنية لتف يل االست اتيجية الوطنية للتغ ة ال درسية بغية تزو د ا طفال ال ستهدفين بوجبات درسية

اعية للتغ ة :5-1( .الب ا

ال درسية)

 :5يستفيد متلقو التغذية المدرسية من أغذية مغذية ومتنوعة ُمنتجة محليا لتحسين حالتهم التغذوية ولزيادة حضورهم في المدرسة( .فئة النواتج-ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال والمراهقين في
سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 :5يستفيد متلقو التغذية المدرسية من أغذية مغذية ومتنوعة ُمنتجة محليا لتحسين حالتهم التغذوية ولزيادة حضورهم في المدرسة( .فئة النواتج-باء :األغذية المغذية المقدمة .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال
والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 :5يستفيد متلقو التغذية المدرسية من أغذية مغذية ومتنوعة ُمنتجة محليا لتحسين حالتهم التغذوية ولزيادة حضورهم في المدرسة( .فئة النواتج-هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري :3-2
حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
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 :5يستفيد متلقو التغذية المدرسية من أغذية مغذية ومتنوعة ُمنتجة محليا لتحسين حالتهم التغذوية ولزيادة حضورهم في المدرسة( .فئة النواتج واو :دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة .الناتج المعياري :3-2
حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 :5يستفيد متلقو التغذية المدرسية من أغذية مغذية ومتنوعة ُمنتجة محليا لتحسين حالتهم التغذوية ولزيادة حضورهم في المدرسة( .فئة النواتج نون :التغذية المدرسية المقدزمة .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال
والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 :4يستفيد التالميذ المستهدفون في األردن من تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج وطني فعال ومستدام للتغذية المدرسية( .فئة النواتج نون :التغذية المدرسية المقدزمة .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال والمراهقين
في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 :4يستفيد التالميذ المستهدفون في األردن من تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج وطني فعال ومستدام للتغذية المدرسية( .فئة النواتج-جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال
والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)

الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة :ت كّن ال ج وعات السكا ية الض يفة ف ا ردن ،ب ن فيهم الالجئون ،ن تحسين
االعت اد على ال ات ،والوصول إلى سبل ستدا ة لكسب ال يش  ،وز ادة القدرة على الص ود أ ام الصد ات بحلول عام 2027

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

االفت اضات
االستهداف الفعال ،ووجود شراكات صحيحة ،وتوافر خبرة تقنية كافية لدى الب ا

ؤش ات الحصائل
درجة مزايا التكيف مع المناخ
درجة القدرة على الصمود أمام المناخ
درجة الخدمات المناخية
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالا ،المخفض
القدرة االقتصادية على تلبية االحتياجات األساسية

والشركاء المتعاونين ،والوضوح بشأن أهداف التدخل ،ووجود نظم مناسبة لتوليد األدلة ،وتصميم البرامج الذي يراعي الفوارق بين الجنسين.

29

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

درجة االستهالا الغذائي
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لالحتياجات األساسية
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يُبلغون عن فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل كسب العيش

ا شطة والنوات
 : 4بناء ظام إحالة ثنائ االتجاه شت ك بين الوكاالت ووضع است اتيجية للدعوة قائ ة على ا دلة العت اد الالجئين على ال ات وتوفي حز ة دعم سبل ال يش لالجئين ال ستهدفين وا رد يين الض فاء:7-1( .
اكتساب ال هارات وسبل ال يش ا س ة والف د ة)
 : 7يستفيد الضعفاء ،بمن فيهم الالجئون والنساء والشباب من حزمة متكاملة تشمل التدريب وبناء المهارات واألدوات الرقمية وإنشاء األصول ،والحصول على التمويل لدعم سبل العيش المستدامة( .فئة النواتج-ألف:
تحويل الموارد .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
 : 7يستفيد الضعفاء ،بمن فيهم الالجئون والنساء والشباب من حزمة متكاملة تشمل التدريب وبناء المهارات واألدوات الرقمية وإنشاء األصول ،والحصول على التمويل لدعم سبل العيش المستدامة( .فئة النواتج دال :إنشاء
األصول .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
 :7يستفيد الضعفاء ،بمن فيهم الالجئون والنساء والشباب من حزمة متكاملة تشمل التدريب وبناء المهارات واألدوات الرقمية وإنشاء األصول ،والحصول على التمويل لدعم سبل العيش المستدامة( .فئة النواتج زاي:
المهارات والقدرات والخدمات لسبل العيش المتكيفة مع تغير المناخ .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة
والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
 : 6يستفيد الالجئون الضعفاء من نظم التوصيف واالستهداف واإلحالة المعززة لدى ألمم المتحدة والشركاء ومن البيئة التمكينية المعززة لبناء اعتمادهم على الذات( .فئة النواتج حاء :تقديم الخدمات والمنصات العامة.
الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)

 : 5تقد م دعم خصص للتكيف ع ال ناخ لل زارعين أصحاب الحيازات الصغي ة وال جت ات ال عو ة وال ؤسسات ال سؤولة عن إدارة ال وارد الطبي ية :9-1( .إج اءات الح ا ة ضد الصد ات ال ناخية)
 :8يستفيد األشخاص الضعفاء المعرضون لخطر الصدمات والضغوط من الممارسات الذكية مناخيا  ،وخدمات المعلومات المناخية ،والمعدات ،وروابط السوق ،والحصول على التمويل لتعزيز قدرتهم على التكيف مع
تغير المناخ وللمساعدة في استعادة النظم البيئية الطبيعية( .فئة النواتج-ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية
وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
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 :8يستفيد األشخاص الضعفاء المعرضون لخطر الصدمات والضغوط من الممارسات الذكية مناخيا  ،وخدمات المعلومات المناخية ،والمعدات ،وروابط السوق ،والحصول على التمويل لتعزيز قدرتهم على التكيف مع
تغير المناخ وللمساعدة في استعادة النظم البيئية الطبيعية( .فئة النواتج-جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول
على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
 :8يستفيد األشخاص الضعفاء المعرضون لخطر الصدمات والضغوط من الممارسات الذكية مناخيا  ،وخدمات المعلومات المناخية ،والمعدات ،وروابط السوق ،والحصول على التمويل لتعزيز قدرتهم على التكيف مع
تغير المناخ وللمساعدة في استعادة النظم البيئية الطبيعية( .فئة النواتج دال :إنشاء األصول .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية
وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
 :8يستفيد األشخاص الضعفاء المعرضون لخطر الصدمات والضغوط من الممارسات الذكية مناخيا  ،وخدمات المعلومات المناخية ،والمعدات ،وروابط السوق ،والحصول على التمويل لتعزيز قدرتهم على التكيف مع
تغير المناخ وللمساعدة في استعادة النظم البيئية الطبيعية( .فئة النواتج واو :دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية
الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
 :8يستفيد األشخاص الضعفاء المعرضون لخطر الصدمات والضغوط من الممارسات الذكية مناخيا  ،وخدمات المعلومات المناخية ،والمعدات ،وروابط السوق ،والحصول على التمويل لتعزيز قدرتهم على التكيف مع
تغير المناخ وللمساعدة في استعادة النظم البيئية الطبيعية( .فئة النواتج زاي :المهارات والقدرات والخدمات لسبل العيش المتكيفة مع تغير المناخ .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من
المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)

هدف التن ية ال ستدا ة  :17الش اكات ن أجل تحقيق ا هداف
ا ة التن ية ال ستدا ة  :9-17بناء القدرات
الحصيلة  4للخطة االست اتيجية القط ة :ز ادة قدرة ال ؤسسات الوطنية ودون الوطنية ف ا ردن على تنسيق وإدارة ورصد
ب ا ا ن الغ ائ والتغ ة واالستجابة للصد ات بحلول عام 2027

فئة الحصائل :تعزيز البرامج والنظم الوطنية

مجال التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات
وجود خطة قطاع األمن الغذائي التي تزيد التنسيق داخل القطاع ومع الجهات الفاعلة األخرى.
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ؤش ات الحصائل
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه الب ا
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى المعززة بدعم من التعاون فيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي الذي ييسره الب ا
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه الب ا

ا شطة والنوات
 :6توفي الخب ة التقنية وت ز ز القدرات للحكو ة لتف يل االست اتيجية الوطنية لأل ن الغ ائ  :10-1( .دعم قطاع الح ا ة االجت اعية)
 :9يستفيد الناس في األردن من هيكل ونظم حوكمة قطاع األمن الغذائي الفعالة( .فئة النواتج-جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري :1-4 :زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة الوطنية لتعزيز السياسات
واالستراتيجيات والعمليات والبرامج التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى)
 :10يستفيد النا س في األردن من القرارات القائمة على األدلة التي تتخذها الجهات الفاعلة الوطنية للقضاء على الجوع ،استرشادا بمنتجات البرنامج المعرفية( .فئة النواتج-جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج
المعياري :1-4 :زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة الوطنية لتعزيز السياسات واالستراتيجيات والعمليات والبرامج التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى)

 :7توفي الخب ة التقنية وت ز ز قدرات ال ؤسسات الوطنية وال حلية ال نية بالحد ن خاط الكوارث/االست داد للطوارئ واالستجابة لها :1-1( .االست داد لحاالت الطوارئ وال ل ال بك )
 : 11يستفيد األشخاص الضعفاء والمعرضون للخطر في األردن من تعزيز المؤسسات الوطنية والمحلية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث/االستعداد للطوارا واالستجابة لها ،والقادرة على توقع الصدمات وتخفيف أثرها
وتخطيط وتنفيذ االستجابات للطوارا( .فئة النواتج-جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  :2-4تعزيز مكونات النظم الوطنية لالستعداد لحاالت الطوارا الوطنية واالستجابة لها ،والحماية االجتماعية
والنظم الغذائية)
 : 11يستفيد األشخاص الضعفاء والمعرضون للخطر في األردن من تعزيز المؤسسات الوطنية والمحلية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث/االستعداد للطوارا واالستجابة لها ،والقادرة على توقع الصدمات وتخفيف أثرها
وتخطيط وتنفيذ االستجابات للطوارا( .فئة النواتج زاي :المهارات والقدرات والخدمات لسبل العيش المتكيفة مع تغير المناخ .الناتج المعياري  :2-4تعزيز مكونات النظم الوطنية لالستعداد لحاالت الطوارا الوطنية
واالستجابة لها ،والحماية االجتماعية والنظم الغذائية)
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ا ة التن ية ال ستدا ة  :16-17الش اكات ال ال ية
الحصيلة  5للخطة االست اتيجية القط ة :ت كّن الجهات الفاعلة اإل سا ية واإل ائية ن ت ز ز قدرتها على دعم ال ج وعات
السكا ية الض يفة ف ا ردن على دار السنة

فئة الحصائل :زيادة كفاءة وفعالية الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية

مجال التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات
مواصلة االبتكار ضمن أنشطة الب ا

والعمل كمحفز لآلخرين.

ؤش ات الحصائل
نسبة المستخدمين الراضين عن الخدمات المقدمة

ا شطة والنوات
 :8تقد م خد ات التحو الت القائ ة على النقد عند الطلب للش كاء :4-2( .توفي الخد ات عند الطلب)
 :12يتلقى األشخاص الضعفاء في األردن المساعدة في شكل تحويالت قائمة على النقد من وكاالت أخرى من خالل منصة التحويالت القائمة على النقد التابعة للب ا ( .فئة النواتج حاء :تقديم الخدمات والمنصات
العامة .الناتج المعياري  : 2-5ستخدم الشركاء الخدمات المقدمة عند الطلب لزيادة قدراتهم وضمان تدخالت أكثر كفاءة وفعالية وتنسيقا)
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هدف التن ية ال ستدا ة  :2القضاء على الجوع
ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :1-الح ا ة
ال ؤش ات الشا لة
 : 1-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون عن عدم وجود شواغل تتعلق بالسالمة نتيجة مشاركتهم في برامج الب ا
 :2-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون أنهم لم يواجهوا أي عوائق في الحصول على المساعدات الغذائية والتغذوية
 :3-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون عن معاملتهم باحترام نتيجة مشاركتهم في البرامج
 :4-1عدد النساء والرجال واألوالد والبنات من ذوي اإلعاقة الذين يحصلون على األغذية/التحويالت القائمة على النقد/قسائم السلع/خدمات تعزيز القدرات

ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :2-ال ساءلة
ال ؤش ات الشا لة
 :1-2نسبة المستفيدين الذين يبلغون أنه تم تزويدهم بمعلومات من السهل الحصول عليها عن برامج الب ا  ،بما في ذلك الحماية من االستغالل واالنتهاا الجنسيين
 :2-2نسبة مكاتب الب ا

القطرية اتي تحقق أو تتجاوز معايير التشاور مع المنظمات إلطار المساءلة المنصوص عليها في استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة (االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات)

 :3-2نسبة المكاتب القطرية التي لديها آلية فعالة للتعقيبات المجتمعية
:4-2عدد المكاتب القطرية التي لديها خطة عمل بشأن المشاركة المجتمعية
 :5-2عدد األطفال والبالغين الذين يمكنهم الوصول إلى قناة آمنة لإلبالغ عن االستغالل واالنتهاا الجنسيين من قبل العاملين في مجال العمل اإلنساني واإلنمائي والحماية و/أو غيرهم من المورفين الذين يقدمون المساعدة للسكان المتضررين
(المنظمة الدولية للهجرة ،ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)
 :6-2نسبة شركاء الب ا

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

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

 ،مصنفة حسب الجنس والعمر ونوع النشاط
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ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :4-االستدا ة البيئية
ال ؤش ات الشا لة
 :1-4نسبة االتفاقات على المستوى الميداني/مذكرات التفاهم/عقود البناء ألنشطة الخطط االستراتيجية القطرية التي تم فحصها لمعرفة المخاطر البيئية واالجتماعية
 :2-4ينفذ المكتب القطري نُظم اإلدارة البيئية

ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :5-إد اج التغ ة
ال ؤش ات الشا لة
 :1-5نسبة األشخاص الذين تدعمهم عمليات الب ا
 :2-5نسبة المستفيدين من الب ا

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

الذين يستفيدون من مكون برامجي مراع للتغذية
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ال لحق الثا
الحصص الغ ائية ( ام/شخص /وم) أو قي ة التحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم) حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة والنشاط

الالجئون ف ال خي ات

الالجئون ف ال جت ات
ال ضيفة (شد دو
الض ف)

الالجئون ف ال جت ات
ال ضيفة (ض فاء)

الالجئون (قاد ون جدد)

ا رد يون (ض فاء)

ا طفال الالجئون ف
ال خي ات (ال 5
سنوات 17-سنة)

ع ال الوجبات الغ ائية

ال ستفيدون ال ت دون
على ال ات (ال ساعدة
الغ ائية قابل التدر ب)

ال ستفيدون/ال زارعون
ال ت دون على ال ات
(ا صول ال تكيفة ع
ال ناخ ،وال ارسات
الزراعية)

أ
ة

تحو الت قائ ة
على النقد

تحو الت قائ ة
على النقد

ة

ة

تحو الت قائ ة
على النقد

أ

أ

أ
ة

تحو الت قائ ة
على النقد

تحو الت قائ ة
على النقد

تحو الت قائ ة
على النقد

80
37.05
4

37.054

حزمة األغذية

2 865

مجموع السعرات الحرارية في اليوم

373
)وجبة خفيفة صحية(
350
(قالب تمر)
20
) وجبة خفيفة صحية(

27

التحويالت القائمة على النقد (دوالر /شخص/يوم)

1.083

التحويالت القائمة على النقد  -قسائم القيمة (دوالر /شخص/يوم)
عدد أيام التغذية في السنة

ال ستفيدون ال ت دون
على ال ات (ا صول
ال تكيفة ع ال ناخ،
وال ارسات الزراعية)

بسكويت

نسبة السعرات الحرارية من البروتين

تحو الت قائ ة
على النقد

( 0.48دوالر
أمريكي) 290( /غ)*

وجبات خفيفة صحية

تمور

النشاط 4

تحو الت قائ ة
على النقد

الط قة

النشاط 1

النشاط 3

النشاط 5

ال ستفيدون ال ت دون
على ال ات (خد ات
لو ات خاط ال ناخ
وا حوال الجو ة)

وع ال ستفيد ن

الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة

الحصيلة  2للخطة االست اتيجية
القط ة

الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة

2.5

0.706

4.2

4.2

4.2

4.2

1.083
60

360

360

360

1

60

96

120

30

15

20

10
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ال لحق الثالث
ج وع ال تطلبات ن ا

ة/التحو الت القائ ة على النقد وقي تها
ال ج وع
(طن ت ي)

ال ج وع
(دوالر أ ك )

الحبوب

–

–

البقول

–

–

الزيوت والدهون

–

–

وع ا

ة/التحو الت القائ ة على النقد

األغذية الممزوجة والمخلوطة

7 483

19 206 101

األغذية األخرى

2 287

2 903 360

9 771

22 109 461

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

700 519 448
9 771

722 628 909
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ال لحق ال ابع
التوز ع اإلرشادي للتكاليف ،حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة (دوالر أ

ك )

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

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

ا ة التن ية
ال ستدا ة /1-2
الحصيلة االست اتيجية 3
للب ا

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

ا ة التن ية
ال ستدا ة 16-17
الحصيلة االست اتيجية 5
للب ا

الحصيلة  1للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  2للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  3للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  4للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  5للخطة
االست اتيجية القط ة

االستجابة لألز ات

بناء القدرة على الص ود

بناء القدرة على الص ود

بناء القدرة على الص ود

بناء القدرة على الص ود

التحويالت

692 707 906

62 960 554

66 954 054

5 486 511

46 425 686

874 534 711

التنفيذ

17 421 401

5 922 783

3 832 803

66 000

462 248

27 705 236

تكاليف الدعم المباشرة المعدلة

28 595 887

2 875 777

2 970 092

214 807

1 930 182

36 586 745

ال ج وع الف ع

738 725 194

71 759 113

73 756 949

5 767 319

48 818 116

938 826 691

تكاليف الدعم غير المباشرة
( 6.5في المائة)

48 017 138

4 664 342

4 794 202

374 876

0

57 850 557

ال ج وع

786 742 332

76 423 456

78 551 150

6 142 194

48 818 116

996 677 249

جال الت كيز

ال ج وع
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