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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 لج هور ة الو الد ق اطية الش بية ()2026-2022
المدة

يناير/كانون الثاني  – 2022ديسمبر/كانون األول 2026

مجموع التكاليف التي يتحملها الب ا

 79 158 740دوالرا 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
اقتصاد جمهورية الو الديمقراطية الشعبية من أسرع االقتصادات نموا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويتوقع أن يخرج هذا البلد من
فئة أقل البلدان نموا في عام  .2026فقد هبطت مستويات الفقر فيه من  46.0في المائة في عام  1993إلى  18.3في المائة في عام
،2019

()1

ولكن على الرغم من أن انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية قد تراجعا ،فإنَّ التقزم ال يزال يصيب واحدا من بين كل ثالثة

أطفال وما برح  20في المائة من السكان يعانون من انعدام األمن الغذائي .وتظل معدالت فقر الدم عالية أيضا ،بينما زادت معدالت
الهزال بين عامي  2011و .2017وإضافة إلى ذلك ،يالحظ ازدياد في السمنة وفرط الوزن ،مما يُنذر بعبء ثالثي األبعاد ناجم عن سوء
التغذية .وتواجه جودة الرعاية الصحية والتعليم تحديات كبيرة أيضا ،إذ ال يفي غالبية الطالب بالمعايير الدنيا في القراءة والكتابة
والرياضيات .ويتعرض البلد لتأثيرات تغير المناخ وما يصاحب ذلك من كوارث طبيعية متزايدة من حيث وتيرتها وحجمها.
ولئن كانت تدابير اإلغالق المبكر وغيرها من التدابير الصارمة التي اتخذتها الحكومة قد حمت البالد من تأثيرات مرض فيروس كورونا
( 2019كوفيد )19-الصحية الشديدة ،فإن التأثيرات االجتماعية واالقتصادية التي سببتها هذه الجائحة – ومن بينها التأثير في النمو
االقتصادي واإليرادات الحكومية والعمالة والتحويالت – تنذر بإزالة قدر كبير من التقدم الذي أُحرز في السنوات األخيرة .كما تؤدي
الضغوط اإلضافية على الميزانية الحكومية المحدودة أصال إلى فرض تحديات أمام االستثمارات الحكومية وعمليات االنتقال.

( Lao Statistics Bureau and World Bank. 2020. Poverty Profile in Lao PDR: Poverty Report for the Lao Expenditure and )1
.Consumption Survey 2018–2019
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ومن خالل هذه الخطة االستراتيجية القطرية ،سيواصل برنامج األغذية العالمي (الب ا ) تخفيض تنفيذه المباشر للبرامج شيئا فشيئا،
مقرونا بزيادة مبادرات تعزيز القدرات الوطنية والمحلية ،معوال في ذلك على عالقاته الوطيدة مع الحكومة على المستويات كافة .وتتمثل
الرؤية في األجل الطويل في تمكين الحكومة والمجتمعات المح لية من امتالك برامج األمن الغذائي والتغذوي وإدارتها وتنفيذها بحلول
عام  .2030وسيجري األخذ بنهج يراعي التغذية والمنظور الجنساني في إطار جميع الحصائل االستراتيجية .وسيوجه مزيد من التركيز
نحو االستعداد للطوارئ واالستجابة لها نظرا لتعرض هذا البلد للمخاطر الطبيعية .وسيعمل الب ا

مع الحكومة على تعزيز االستعداد

الوطني وقدرات االستجابة مع تنفيذ أنشط ته واستجاباته الخاصة به .وسيوضع مزيد من التركيز على استراتيجيات االنتقال لتسليم
األنشطة للحكومة وتقديم الدعم ألطر الحكومة االستراتيجية وفي مضمار السياسات .وسيظل التعاون الوثيق مع كيانات األمم المتحدة
األخرى ومن بينها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية جزءا مهما من تدخالت الب ا .
وسيستند دعم الب ا


للحكومة في تحقيق األمن الغذائي والتغذوي إلى أربع حصائل استراتيجية هي:

الحصيلة االستراتيجية  : 1تحسين نتائج األمن الغذائي والتغذية والتعلم ألطفال المدارس في المناطق الهشة من خالل
برنامج وطني مستدام للوجبات المدرسية بحلول  .2026وسيقدم الب ا

حزمة متكاملة من الدعم ألطفال المدارس

في المقاطعات المحرومة ذات األولوية ،موفرا في الوقت نفسه المساعدة التقنية لتعزيز البرنامج الوطني للوجبات
المدرسية اآلخذ في التوسع.


الحصيلة االستراتيجية  :2تحسين الحصائل التغذوية لألشخاص الضعفاء المعرضين ألي شكل من أشكال سوء التغذية،
وال سيما النساء والبنات في سن اإلنجاب واألطفال دون سن الخامسة واألطفال في سن الدراسة ،وفق الغايات الوطنية
بحلول عام  .2026وسيقدم الب ا

الخدمات التغذوية التي تركز على منع سوء التغذية بين السكان المستهدفين ،مقدما

في الوقت ذاته المساعدة التقنية والمناصرة وإسداء المشورة القائمة على األدلة إلى الحكومة وأصحاب المصلحة
اآلخرين ،بما في ذلك في القطاع الخاص.


الحصيلة االستراتيجية  :3تعزيز األمن الغذائي والتغذوي على مدار السنة للسكان الضعفاء في المناطق المتضررة من
الكوارث أو ا لمعرضة للمخاطر وزيادة قدرتهم للحد من مخاطر المناخ وغيرها من الصدمات وإدارتها بحلول عام
 .2026وسيعمل الب ا

مع المجتمعات المحلية والكيانات الحكومية المستهدفة في إدارة مخاطر الكوارث والمناخ

لتعزيز قدراتها على تقليل الخسائر التي تسببها الصدمات ،مع كفالة األمن الغذائي والتغذوي للمجتمعات المحلية على
مدار السنة.


الحصيلة االستراتيجية  :4تمكين سكان جمهورية الو الديمقراطية الشعبية المتضررين من األزمات من تلبية احتياجاتهم
الغذائية والتغذوية وغيرها من االحتياجات األساسية أثناء الكوارث وبعدها .وسيقدم الب ا

المساعدة الغذائية المراعية

للتغذية والمساعدة القائمة على النقد للمساعدة في تلبية االحتياجات األساسية للمتضررين من األزمات عندما تفوق هذه
االحتياجات قدرة الحكومة على تلبيتها.
وتتسق الخطة االستراتيجية القطرية اتساقا تاما مع األولويات المبينة في خطة الحكومة الوطنية التاسعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية
والخطط القطاعية المعنية وإطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة  2026-2022وهي ترتبط بهدف التنمية
المستدامة  2وبالمجاالت ذات الصلة مثل تخفيف وطأة الفقر والصحة والتعليم والبيئة والمساواة بين الجنسين.
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ش وع الق ار*
يحيط المجلس علما بالتقرير الموجز عن تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ()2021-2017
( )WFP/EB.2/2021/6-E/Rev.1ورد اإلدارة عليه ( ،)WFP/EB.2/2021/6-E/Add.1ويحث على اتخاذ المزيد من اإلجراءات
بشأن التوصيات الواردة في التقرير ،مع مراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس أثناء مناقشته.
ويوافق

المجلس

على

الخطة

االستراتيجية

القطرية

( )WFP/EB.2/2021/7-A/2/Rev.1بتكلفة إجمالية يتحملها الب ا

لجمهورية

الو

الديمقراطية

الشعبية

()2026-2022

قدرها  79 158 740دوالرا 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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-1

التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية بلد غير ساحلي يحتل المرتبة  137من بين  189بلدا في مؤشر التنمية البشرية لعام .2020
وعلى الرغم من أنه اليزال مصنفا في فئة أقل البلدان نموا ،فإنَّ خروجه من هذا الفئة في عام  2026سيكون محل نظر.

-2

()2

ويقارب عدد سكان هذا البلد  7.2مليون يتألفون من  49مجموعة إثنية معترف بها ومصنفة في أربع أسر إثنية لغوية .هي:
الو-تاي ( 62.5في المائة) ،ومون-خمير ( 23.7في المائة) ،وهمونغ-مين ( 9.7في المائة) ،والصينية-التبتية ( 2.9في المائة)،
فضال عن مجموعات فرعية متعددة .ويتبوأ هذا البلد المرتبة  43من أصل  153بلدا في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين
لعام  2020ويعاني  2.77في المائة من السكان من إعاقة.

-3

وجمهورية الو الديمقراط ية الشعبية بلد متجانس متعدد األعراق ينعم بدرجة عالية من االستقرار السياسي والسلم والنظام
االجتماعي .ومع ذلك ،تمثل ا لتحديات الناشئة عن نسبة البطالة العالية والمتزايدة في صفوف الشباب ومستويات الديون غير
المستدامة وتدهور البيئة وأوجه التفاوت الشديد بين الريف والحضر وأوجه عدم المساواة بين السكان عوامل مثيرة للمخاطر قد
تهدد السلم واالستقرار.

-4

()3

وبسبب طوبوغرافيا جمهورية الو الديمقراطية الشعبية المتنوعة وخصائصها المناخية واعتمادها الشديد على الموارد الطبيعية
والزراعة وقدرتها المحدودة على التكيف ،يتعرض هذا البلد بدرجة عالية للكوارث المرتبطة بالمناخ .وتمثل الفيضانات وموجات
الجفاف أكثر التهديدات شيوعا وجسامة.

-5

وألحقت جائحة مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد )19-بنمو هذا البلد االقتصادي الذي كان متينا قبله أضرارا جسيمة ،إذ
تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي انخفض بنسبة  0.6في المائة في عام  .2020وفي عام  ،2020بلغت نسبة
البطالة  25في المائة وكانت النسب أعلى من ذلك بين النساء ويُت وقع أن تزداد الديون العامة لتصل إلى ما ال يقل عن  69في
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

-6

()4

وأحدثت جائحة كوفيد 19-أيضا اضطرابا في سلسلة اإلمداد الحاسمة وأثرت سلبا في الصناعات وال سيما في الصناعة التحويلية.
ورغم هذه الجائحة ،ظ َّل القطاع الزراعي صامدا ويُتوقع أن يكون قد نما بنسبة  2في المائة في عام .2020

2-1

التقدم حو خطة التن ية ال ستدا ة ل ام 2030

-7

أقر التحليل القطري المشترك لألمم المتحدة بالتزام الحكومة المتين بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030وتحقيق أهداف
التنمية المستدامة ،مشيرا إلى أنَّ جمهورية الو الديمقراطية الشعبية كانت من أوائل البلدان التي أدرجت أهداف التنمية المستدامة
في اإلطار الوطني لتخطيط التنمية .وقدمت الحكومة أول استعراض وطني طوعي لحالة أهداف التنمية المستدامة في عام
ثان.
 2018ويُعكف اآلن على إعداد استعراض ٍ

-8

وزعزعت جائحة كوفيد 19-الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .ولئن
كانت تأثيرات الجائحة المباشرة في الصحة محدودة نسبيا ،فإنَّ جمهورية الو الديمقراطية الشعبية تواجه تحديا غير مسبوق
يتمثل في احتمال أن تؤدي األزمات الصحية واالقتصادية واالجتماعية إلى عكس مسار ما حققته سنوات من التقدم في مضمار
تخفيف وطأة الفقر وتحقيق األمن الغذائي وتوفير الصحة والتعليم.

(  )2وفق برنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحلية للعقد  ،2024-2014ستظل جمهورية الو الديمقراطية الشعبية بلدا ناميا غير ساحلي ذا أولوية بعد
خروجه من هذه الفئة.
(  )3فريق األمم المتحدة القطري .سيصدر قريبا .التحليل القطري المشترك لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية.
(  )4البنك الدولي .Lao PDR Economic Monitor: Supporting Economic Recovery .2021
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3-1

التقدم حو تحقيق هدف التن ية ال ستدا ة  2و17

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

الحصول على الغذاء :تحسنت درجة هذا البلد في مؤشر الجوع العالمي من  47.7إلى  25.7خالل العقد الماضي .غير أنَّ قرابة
 31.8في المائة من األسر تعرضت في عام  2020إلى انعدام األمن الغذائي الخفيف أو المعتدل أو الحاد الذي تضرر منه 2.2
مليون شخص من بينهم  1.08مليون امرأة.

-10

()5

ونجحت تدخالت الحكومة المبكرة للتصدي لتهديد كوفيد 19-في الحد من انتقال الفيروس فبلغ عدد الحاالت المؤكدة  49حالة
فقط دون اإلبالغ عن وفيات بحلول مارس/آذار .2021

()6

بيد أنَّ بعض التدابير ساهمت دون قصد في الحد من توافر األغذية

المتنوعة والمغذية واستهالكها وزادت أسعار األغذية لنسبة تقارب  50في المائة من األسر.
-11

()7

إنهاء سوء التغذية :لئن كانت معدالت التقزم بين األطفال دون سن الخامسة قد انخفضت من  44في المائة في عام  2012إلى
 33في المائة في عام ،2019

()8

مع معدالت أعلى قليال لألوالد ،فإنَّ جائحة كوفيد 19-تزداد سوءا ويتوقع أن تظل تزيد حالة

التغذية واألمن الغذائي في هذا البلد سوءا وأن يقترن ذلك بتبعات جسيمة على األطفال وتنمية رأس المال البشري .ويُقدر أن
يزيد انتشار التقزم في العالم بين األطفال دون سن الخامسة بنسبة  14.3في المائة بسبب الزيادة المتوقعة في معدالت الوفيات
ذات الصلة بكوفيد.19-
-12

()9

إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخولهم :في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،تعتمد  76في المائة من األسر على
األنشطة الزراعية في كسب عيشها .غير أنَّ  6في المائة فقط من مساحة هذا البلد الكلية قابلة للزراعة بسبب طبيعة األرض
الجبلية ،وتلك أدنى نسبة من األراضي القابلة لزراعة في أي بلد في جنوب شرق آسيا.

-13

()10

ويمتلك قرابة  75في المائة من األسر مزارع وإن كانت المرأة تواجه قيودا في امتالك األراضي .وعند بداية جائحة كوفيد،19-
تمكن  92في المائة من المزارع من العمل باستيعاب العاملين الذين استغنت عنهم قطاعات أخرى،

( )11

فأمكن تفادي االنخفاض
()12

الحاد في األنشطة الزراعية .و مع ذلك ،تضررت الدخول من انخفاض مبيعات منتجات المزارعين وتدني األسعار.
-14

النظم الغذائية المستدامة :تمثل النظم الغذائية أولوية قصوى بسبب انتشار انعدام األمن الغذائي وضعف التغذية إلى حد كبير
واستمرار االعتماد على الزراعة في كسب العيش .وتُعد التنمية الزراعية المحرك األساسي للتنمية االقتصادية والنمو
االقتصادي .فالقطاع الزراعي يستخدم أكثر من  60في المائة من العمال ويساهم بنسبة  16في المائة في الناتج المحلي اإلجمالي.

(  )5الب ا  . 2020 .التقييم السريع لألمن الغذائي والزراعة في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ( Rapid Assessment of Food Security and
 .)Agriculture in Lao PDRمايو/أيار .2020
(  )6منظمة الصحة العالمية .2021 .التقرير رقم  27عن حالة مرض فيروس كورونا (كوفيد ) 19-في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ( Lao PDR.
.)Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report #27
( )7البنك الدولي .2021 .رصد آثار جائحة كوفيد 19-على األسر في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ( Monitoring COVID-19 Impacts on Households
 .)in Lao PDRالتقرير رقم  ،2فبراير/شباط  -مارس/آذار .2021

(  )8منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية .2020 .حالة األمن
الغذائي والتغذية في العالم  . 2020تحويل النظم الغذائية من أجل أنماط غذائية صحية ميسورة التكلفة.
( Headey, D. et al. 2020. Impacts of COVID-19 on childhood malnutrition and nutrition-related mortality. Lancet, )9
396(10250): P519_521
(  )10منظمة األغذية والزراعة Selected indicators of food and agricultural development in the Asia -Pacific region (2001–2011) .2012.
(  )11البنك الدولي .2021 .رصد آثار جائحة كوفيد 19-على األسر في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ( Monitoring COVID-19 Impacts on
 .)Households in Lao PDRالتقرير رقم  ،1يونيو/حزيران-يوليو/تموز .2020
(  )12الب ا  . 2020 .التقييم السريع لألمن الغذائي والزراعة في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ( Rapid Assessment of Food Security and
)Agriculture in Lao PDR
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4-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-15

عانى قرابة  20في المائة من السكان من انعدام األمن الغذائي المعتدل إلى الحاد في  .2019-2018وكانت المعدالت أعلى
()13

بشكل غير متناسب في المناطق الريفية وبين الفقراء وبعض اإلثنيات.

واحتلت جمهورية الو الديمقراطية الشعبية المرتبة

 87من أصل  117بلدا في مؤشر الجوع العالمي ،وهو ما يمثل وضعا "خطيرا".
-16

وتؤثر القدرة على تحمل تكلفة األغذية على حصول األسر على أطعمة مغذية؛ إذ يعجز  83.3في المائة منها عن الحصول على
()14

أطعمة صحية مقارنة بالمتوسط السائد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وهو  41.5في المائة.

وتشمل تهديدات الحصول على

الغذاء والقدرة على تحمل تكلفته الفيضانات الموسمية وموجات الجفاف وتدهور األراضي وإزالة الغابات وإعادة التوطين
والهجرة.
-17

()15

والوصول إلى األسواق غير منتظم لشريحة كبيرة من األسر الريفية التي تعتمد على الطرق وسواها من البُنى التحتية .وتعجز
قرى كثيرة ،وال سيما في المناطق الريفية المرتفعة ،عن الوصول إلى األسواق أثناء موسم األمطار.

-18

ويعيش أغلب السكان ،وبوجه خاص من ال ينتمون منهم إلى أسرتي مون-خمير وهمونغ-مين العرقيتين اللغويتين ،في مناطق
نائية محدودة الربط بالبنى التحتية الوطنية للصحة وغيرها من الخدمات األساسية ،بينما تؤدي البيئات المواتية للكوارث إلى
انخفاض حاد في المتناول الغذائي بسبب فقدان المحاصيل وعجز األسر عن شراء األغذية .وفوق ذلك ،يثير التنوع اإلثني في
البلد واختالف المعتقدات بشأن الممارسات الغذائية والرعاية تحديات تعرقل الجهود المبذولة للتصدي لسوء التغذية.

-19

()16

ويمثل عبء سوء التغذية الثالثي األبعاد تحديا رئيسيا ،فثلث األطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم – وهي نسبة عالية
جدا بالقياس إلى معيار منظمة الصحة العالمية

()17

 -وزاد انتشار الهزال من  6في المائة في عام  2012إلى  9في المائة في عام

 .2018وفي الوقت ذاته ،يصيب فقر الدم  44.1في المائة من األطفال دون سن الخامسة و 39في المائة من النساء والبنات في
سن اإلنجاب ( 49-15سنة) ،مثيرا بذلك مشكلة حادة في مجال الصحة العامة )18(.ويزداد فرط الوزن والسمنة ويصنف 15.7
في المائة من األطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين  5سنوات و 19سنة في عداد مفرطي الوزن.
-20

()19

وكثيرا ما ال يمنح األطفال أغذية مغذية مالئمة أو ال يحصلون عليها بوتيرة كافية كما أنَّ التنوع الغذائي منخفض للغاية؛ إذ
يحصل طفل واحد فقط من بين كل أربعة أطفال ممن تتراوح أعمارهم بين  6اشهر و 23شهرا على الحد األدنى من الغذاء
المقبول )20(.ويحقق  44في المائة فقط من الحوامل والمرضعات من النساء والبنات الحد األدنى الموصى به من التنوع الغذائي
للنساء )21(.وتعزى أنماط السلوك الغذائي هذه إلى صعوبة الوصول إلى األسواق وتوافر األغذية المغذية بمقدار محدود واالعتماد
الشديد على األغذية األساسية (األرز) وهي ترتبط بالعقبات االقتصادية وضيق الوقت أو قلة المعرفة بين األمهات ومقدمي

(  )13مكتب اإلحصاء في الو والبنك الدولي. Poverty Profile in Lao PDR: Poverty Report for the Lao Expenditure and .2020 .
Consumption Survey 2018–2019
( )14منظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالميةAsia and the Pacific Regional .2021 .
Overview of Food Security and Nutrition 2020: Maternal and Child Diets at the Heart of Improving Nutrition
(  )15الب ا  . 2017 .تقرير موجز عن سد الفجوة التغذوية في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية.)Fill the Nutrient Gap Lao PDR. Summary Report( .
( Chaparro, C., Oot, L. and Sethuraman, K. 2014. Laos Nutrition Profile. Washington, DC, FHI 360/FANTA )16
( de Onis, M. et al. 2018. Prevalence thresholds for wasting, overweight and stunting in children under 5 years. Public )17
Health and Nutrition, 22(1)_ 175–179
( de Benoist, B. and others. 2008. Worldwide prevalence of anaemia 1993–2005. WHO Global Database on Anaemia )18
(  )19منظمة الصحة العالمية . 2017 .مستودع بيانات المرصد الصحي العالمي (.)Global Health Observatory data repository

(  )20منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزرا عية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية .2020 .حالة
األمن الغذائي والتغذية في العالم  . 2020تحويل النظم الغذائية من أجل أنماط غذائية صحية ميسورة التكلفة.
(  )21مكتب اإلحصاء في الو .Lao PDR Food and Nutrition Security Survey, 2015 .2016 .
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الرعاية والحصول على الماء واستهالكه بمقدار غير كافٍ وقصور الحصول على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية
والممارسات غير المالئمة في هذا الصدد.
-21

ويواجه المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة طائفة من التحديات تشمل المعرفة التقنية المحدودة بالزراعة الذكية مناخيا
وتأثير تغير المناخ وظواهر الطقس البالغة الشدة والحصول بشكل محدود على الخدمات المالية وأدوات إدارة المخاطر وضعف
الوصول إلى األسواق وتفاوت جودة األغذية وتجهيز األغذية المحدود وقلة الحصول على معلومات األسواق وفهم السالمة
الغذائية فهما قاصرا.

-22

وتواجه المرأة تحديات خاصة في الحصول على الغذاء تشمل القيود الغذائية الثقافية على الحوامل والمرضعات من النساء
والبنات والتوقعات بشأن العمل التي تحد من قدرتهن على اإلرضاع أو تزويد أطفالهن بأغذية مغذية وتوقعات العمل المنزلي
و عنف الشريك وكلها عوامل تؤدي إلى حصول المرأة على الغذاء بشكل غير كاف.

()22

وإضافة إلى ذلك ،تبلغ نسبة النساء

المتزوجات في الو  30في المائة وأنجب  19.4في المائة منهن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة،

()23

وهو أمر يهدد حصائل التعليم

()24

والتغذية للمراهقات ويزيد االحتمال بأن تكون حصائل األطفال الصحية سيئة ألطفالهن.
-23

وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية معرضة للتهديدات المناخية والتهديدات البشرية المنشأة وهي تتسم بضعف القدرة على
التكيف التي تؤثر في أمن المجتمعات المحلية الغذائي والتغذوي .وتنعدم نظم الحماية بشكل خاص في حالة األسر الفقيرة
واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال .وفي عام  ، 2018انفجر سد للطاقة المائية فأحدث فيضانات عاتية .وال تزال األعاصير
المدارية الموسمية تحدث فيضانات واسعة النطاق تضرر منها أكثر من  764 000شخص في عام  2019و 92 773شخصا
في عام  .2020وتضررت المناطق الشمالية من جفاف طويل األمد في عام  2020ناشئ عن شح هطول األمطار وبداية سيئة
لفصل الرياح الموسمية في عام .2020

-24

ويزيد تغير المناخ وأحوال الطقس الشديدة المخاطر التي تتعرض لها األسر التي تعتمد على الزراعة في كسب عيشها وفي
غذائها .وتولي الحكومة األولوية للتصدي للكوارث وتمثل االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية خطوة مهمة إلقامة نظام
شامل للحماية االجتماعية يعالج انعدام األمن الغذائي ويلبي احتياجات السكان الضعفاء .غير أنه في ظل عدم وجود شبكة أمان
عامة واسعة ،سيتطلب تقديم استجابة واسعة النطاق للطوارئ دعما من الشركاء اإلنمائيين .

-25

وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية من أشد بلدان العالم تعرضا للهجوم بالقنابل؛ إذ ألقي عليها أكثر من  2مليون طن من القذائف
وبلغت نسبة الذخائر التي لم تنفجر منها  30في المائة.

()25

وال تزال الذخائر غير المنفجرة تقتل وتصيب بجروح عددا من

األشخاص كل عام وهي تعرقل التنمية االجتماعية واالقتصادية؛ إذ أنها تحول دون الوصول إلى األراضي الزراعية وتطويرها
وتزيد تكاليف مشاريع التنمية الريفية .ونظرا لجسامة هذا التحدي ،أطلق هذا البلد هدف التنمية المستدامة المحلي رقم " 18
جعل األرواح في مأمن من الذخائر غير المنفجرة" بغية الحد من تأثير هذه الذخائر.

(  )22الهيئة الوطنية للنهوض بالمرأةLao National Survey on Women’s Health and Life Experiences 2014. A study on Violence .2015 .
against Women
(  )23منظمة الرؤية العالمية.Gender Analysis: Key findings .2021 .
( Sychareun, V. et al. 2018. Determinants of adolescent pregnancy and access to reproductive and sexual health services )24
)for married and unmarried adolescents in rural Lao PDR. BMC Pregnancy Childbirth, 18(1) 219 (2018
(  .www.nra.gov.la )25تم االطالع عليه في  28مارس/آذار .2021
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-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا

1-2

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

اإل جازات
-26

ساهم الب ا

مساهمة إيجابية في جهود الحكومة لتعزيز األمن الغذائي والتغذية .وانخفض التقزم بين األطفال دون سن الخامسة

وتحسَّن التنوع الغذائي في القرى المدعومة مقارنة بقرى التحكم ،فبلغت نسبة النساء الالئي يستهلكن أغذية مستمدة على األقل
خمس من المجموعات الغذائية العشرة  87.6في المائة.
من
ٍ
-27

()26

وبعد أن تولت الحكومة مسؤولية البرنامج التجريبي للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية القائم على النقد التابع للب ا
أساسا لبرنامج وطني للوجبات المدرسية في عام  ،2012دعم الب ا
العقد المنصرم ،تمثل دور الب ا

بحسبانه

توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل  821مدرسة .وخالل

في االنتقال من التنفيذ المباشر لألنشطة إلى تقديم المساعدة التقنية التي تستند إلى خبرته

ا لمستفيضة في تنفيذ برامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية التي يتولى مسؤوليتها المجتمع المحلي في هذا البلد.
-28

ونجح الب ا

في جمع األموال للخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2021-2017التي توفر لها التمويل بنسبة  75في المائة

ونوع الب ا
َّ

قاعدة مانحيه ،فازداد عدد المانحين من أربعة في عام  2017إلى عشرة في عام  .2020وم َّكنت حالة توفير

الموارد الصحية الب ا
-29

من تنفيذ العناصر الرئيسية من الخطة االستراتيجية القطرية على النحو المقرر لها.

وأقر تقييم الخطة اإلستراتيجية القطرية للفترة  2021-2017باتساقها الوثيق مع الخطة الوطنية للتنمية االجتماعية واالقتصادية
وبنجاح الب ا

في الوصول إلى السكان الضعفاء .وأشار التقييم أيضا إلى نجاح أنشطة االستجابة للطوارئ التي حظيت

بتعقيبات إيجابية من الحكومة .ورغم أنَّ دعم الحكومة في االستجابة لحاالت الطوارئ لم يكن حصيلة استراتيجية محددة للخطة
االستراتيجية القطرية ،طُلب من الب ا أن يقدم الدعم في أعقاب فيضانات عامي  2018و 2019وأثناء جائحة كوفيد.19-

الدروس ال ستفادة
-30

بعد قرابة  20سنة من تلقي الدعم المباشر من الب ا  ،تتجه الحكومة صوب برنامج وطني مستدام للوجبات المدرسية .ويثابر
الب ا

على تقديم المساعدة التقنية الرامية إلى جعل هذا البرنامج مستداما ،وبوجه خاص في ضوء القيود المفروضة على

المجال المالي الحكومي والتي تفاقمت بفعل كوفيد . 19-وأبرز تقييم الخطة االستراتيجية القطرية الحاجة إلى تعزيز استراتيجيات
التسليم.
-31

()27

وحُدد توافر البيانات المصنفة بحسبانه تحديا رئيسيا لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030

()28

يعيق وضع السياسات على

أساس األدلة ورصد التقدم المحرز صوب أهداف التنمية المستدامة وتصميم أنشطة الب ا  .ولذلك ،يهدف الب ا

إلى تعزيز

دعمه لجمع البيانات وتحليلها ،بما يشمل األبعاد الجنسانية واألشخاص ذوي اإلعاقة.
-32

وستُكسب الشراكات طابعا استراتيجيا أكبر وستصبح شاملة للمانحين الذين يدعمون أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية.

()29

(  )26الصندوق الدولي للتنمية الزراعية .سيصدر قريبا .االستقصاء السنوي :مشروع الزراعة من أجل التغذية ( Annual survey, Agriculture for Nutrition
.)Project

(  )27الب ا  .سيصدر قريبا .تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية (.)2021-2017
(  )28فريق األمم المتحدة القطري .سيصدر قريبا .التحليل القطري المشترك لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية.
(  )29الب ا  .سيصدر قريبا .تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية (.)2021-2017
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التحوالت ف الت كيز االست اتيج
-33

تعِّرف الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  ،2026-2022مسار الب ا

المتواصل لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ،2030

منتقال من التنفيذ المباشر إلى دعم البرامج التي تديرها المجتمعات المحلية وتمولها الحكومة .ووفق نظرية نهج التغيير ،تترابط
جميع الحصائل االستراتيجية ترابطا يعزز تأثير أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية .ويُدرج تعزيز قدرات الحكومة في العمل
ووسِّع نطاق برنامج التغذية المدرسية ليصبح نهجا متعدد القطاعات يركز على تسليم
في إطار جميع الحصائل االستراتيجيةُ .
ووسِّع نطاق برامج التغذية أيضا ،فأصبحت الحصيلة االستراتيجية ذات الصلة تغطي اآلن جميع أشكال سوء
البرنامج للحكومةُ .
التغذية .وأُضيفت حصيلة استراتيجية جديدة الستيعاب طلبات الحكومة لتقديم الدعم لجهودها للتصدي لحاالت الطوارئ.
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

-34

تقوم خطة التنمية االجتماعية واالقتصادية الوطنية التاسعة مقام استراتيجية البلد الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .وهي
تهدف ،في توافق مع خطة التنمية المستدامة لعام  ، 2030إلى التأكد من أال يتخلف أحد عن الركب في عملية التنمية في هذا
البلد .وتتضمن هذه الخطة تركيزا شديدا على األطفال والشباب والمسائل الجنسانية واألشخاص ذوي اإلعاقة وسواهم من
الضعفاء ،موجهة اتخاذ القرارات الحكومية على نحو يشجع النمو االقتصادي المستدام والشامل للجميع واالستثمار في رأس
المال البشري وتطوير البنية التحتية واالنتقال السلس من وضع أقل البلدان نموا .وتدعم الخطة االستراتيجية القطرية أولويات
خطة التنمية االجتماعية واالقتصادية الوطنية ذات الصلة بهدف التنمية المستدامة  2وغيره من أهداف التنمية المستدامة المعنية
مثل تلك التي تركز على تخفيف وطأة الفقر والصحة والتعليم والبيئة والمساواة بين الجنسين وذلك بتناول الفجوات الرئيسية:


الحصيلة  2تولي األولوية لتحسين جودة الموارد البشرية بوسائل من بينها ،على سبيل المثال ،توفير خدمات صحية
وتغذية أفضل وأشمل (الحصيلة االستراتيجية  ،)2ويشمل ذلك التغذية المدرسية (الحصيلة االستراتيجية .)1



الحصيلة  3تولي األولوية لتعزيز رفاهة السكان البدنية والعقلية فيما يتعلق بالغذاء تدريجيا وتأمين الدخل بوسائل من
بينها تنمية المناطق الريفية والنائية وتحسين سبل كسب العيش (الحصائل االستراتيجية  1و 2و.)3



الحصيلة  4تولي األولوية لحماية البيئة والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية على نحو يشمل تعزيز الوقاية والتحكم
واإلنعاش بعد الكوارث (الحصيلتين االستراتيجيتين  3و.)4

-35

ويتضمن إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة  2026-2022أولويات الحكومة المبينة في خطة التنمية
االجتماعية واالقتصادية الوطنية التاسعة ،وهو يمثل القاعدة التي تقوم عليها جميع أنشطة األمم المتحدة في هذا البلد .وتتسق
الخطة االستراتيجية القطرية اتساقا تاما مع إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة وبوجه خاص من خالل
األولويات االستراتيجية التالية:


األولوية االستراتيجية  :1بحلول عام  ، 2026سيتاح للسكان ،وبوجه خاص ألشدهم ضعفا وأكثرهم تهميشا ،الحصول
بشكل أكثر إنصافا وشموال وجودة على خدمات الصحة والتغذية واألغذية والمأوى والحماية والماء والصرف الصحي
والنظافة الصحية والتعليم والتعلم ،بما في ذلك في حاالت الطوارئ ،واالنتفاع من كل ذلك.



األولوية االستراتيجية  : 2بحلول عام  2026سيتاح للسكان ،وبوجه خاص ألشدهم ضعفا وأكثرهم تهميشا ،االنتفاع من
فرص اجتماعية واقتصادية وديمغرافية أكثر شموال وقدرة على الصمود وإحداث التغيير واالستدامة للحد من الفقر
وأوجه عدم المساواة.



األولوية االستراتيجية  :4بحلول عام  ،2026سيكون السكان ،وال سيما أشدهم ضعفا وتهميشا ،والمؤسسات أكثر قدرة
على الحصول على الموارد الطبيعية بشكل أكثر استدامة وسيكون بمقدورهم أن يديروها ويحافظوا عليها ويستفيدوا
منها بطريقة أفضل وأن يشجعوا النمو األخضر المدرك للمخاطر والقادر على الصمود في وجه الكوارث والمناخ.
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وتسترشد الخطة االستراتيجية القطرية أيضا باالستراتيجيات والخطط الوطنية التي تهدف إلى أن يكون النمو االقتصادي في
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية مقترنا بتحسينات في الصحة والتغذية والتعليم ورأس المال البشري على نحو يتسق مع السعي
إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

3-2

ال ل ع أصحاب ال صلحة ال ئيسيين

-37

يتسق إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة مع أولويات الحكومة اإلنمائية المحددة في خطة التنمية االجتماعية
واالقتصادية الوطنية التاسعة .وساهم الب ا

في إعداد كل من إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة وخطة

التنمية االجتما عية واالقتصادية الوطنية من خالل حلقات العمل التقنية والمشاورات مع فريق األمم المتحدة القطري والحكومة
والمجتمع المدني.
-38

وأُجريت مشاورات تقنية واستراتيجية متعددة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل الحكومة وكيانات األمم المتحدة والشركاء
في التنمية ومن بينهم منظمات نسائية وشبابية .وتشاور الب ا

مع منسق األمم المتحدة المقيم للتحقق من المواءمة مع إطار

األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة.

-3

الحافظة االست اتيجية للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-39

تواصل الخطة االستراتيجية القطرية عملية انتقال الب ا

االستراتيجي المتدرج من تقديم المساعدة الغذائية المباشرة إلى تقديم

الدعم التمكيني إعداد سياسة وطنية وتنمية القدرات الوطنية .وستمهد هذه الجهود السبيل لالنتقال إلى برامج األمن الغذائي
والتغذوي التي تديرها وتمولها الحكومة والمجتمعات المحلية في األجل المتوسط بحيث تتولى الحكومة والمجتمعات المحلية
تصميم برامجها الخاصة بها وتنفذها وتديرها بحلول عام  .2030ويهدف تركيز الب ا

على تقديم الدعم إلى الحكومة من

خالل المشارك ة على صعيد السياسات وتقديم المساعدة التقنية إلى تعزيز النظم والمؤسسات والبرامج الحكومية ذات الصلة
بهدف التنمية المستدامة  .2وستُستدى المشورة بشأن البحوث واستخراج األدلة والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
والسياسات ،باستنفار تجربة الب ا
-40

والب ا

ومزاياه ا لنسبية بما فيها ما له من تجربة ومزايا في العمل مع المجتمعات المحلية النائية.

ملتزم بتضمين المسائل ذات األولوية الشاملة – مثل المسائل الجنسانية والشباب واإلعاقة والحماية والمساءلة أمام

السكان المتضررين والبيئة والتغذية والشراكات وتعزيز القدرات – في جميع برامجه .وستُرعى األبعاد الجنسانية في كل مراحل
إعداد الخطة االستراتيجية القطرية وتن فيذها ورصدها ،نشدانا لبرامج وسياسات التحول الجنساني من أجل القضاء على الفقر.
وسيقوم االستهداف ووضع أولويات البرامج في كل حصيلة استراتيجية على مؤشرات الهشاشة المناسبة المستمدة من التقديرات
والدراسات االستقصائية والتحليالت .وسيكفل الب ا

جمع البيانات المصنفة جنسانيا وعمريا وحسب اإلعاقة كلما أمكن ذلك

وتضمين التحليل الجنساني في التقديرات والبحوث والرصد ومواصلة تعميم المنظور الجنساني في كل مراحل البرامج
والسياسات ومبادرات تعزيز القدرات .وسيحرص الب ا

على مشاركة النساء والرجال والبنات واألوالد مشاركة مجدية

تع زز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بحسبانهما مسارين حاسمين لتعزيز األمن الغذائي والتغذية للجميع.
-41

وسيحرص الب ا

على األهمية الجوهرية للحماية بالتركيز على اتباع نهج قائم على الحقوق في البرمجة ،بما في ذلك تحليل

تقاطع أوجه الهشاشة واالحتياجات على نحو يكفل أال يتخلف أحد عن الركب .وسيثابر الب ا

على تعميم تضمين اإلعاقة في

البرامج بسبل من بينها االستهداف المحدد لألشخاص ذوي اإلعاقة كلما أمكن ذلك وتصنيف البيانات المجمعة عن اإلعاقة بغية
تحديد التحديات في هذا الصدد .وسيعزز الب ا

تركيزه على المخاطر البيئة واالجتماعية وعلى تحسين االتصاالت الثنائية

االتجاه التي تديم مشاركته الفعالة والمستنيرة مع المجتمعات المحلية وتضمينها في تصميم البرامج وتنفيذها.
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2-3

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

الحصيلة االست اتيجية  :1تحسين تائ ا ن الغ ائ والتغ ة والت لم طفال ال دارس ف ال ناطق الهشة ن خالل ب ا

وطن

ستدام للوجبات ال درسية بحلول 2026
-42

تصارع جمهورية الو الديمقراطية الشعبية تحديات تعليمية تشمل أزمة في التعلم؛ إذ يستوفي  2في المائة فقط من األطفال في
الصف الخامس معايير القراءة و 8في المائة في حالة الرياضيات ،وتلك أدنى نسبة بين جميع دول جنوب شرق آسيا التي شملها
()30

االستقصاء.

ولئن كانت بيانات الصحة والتغذية عن األطفال في سن المدرسة في هذا البلد شحيحة ،فثمة دليل على سوء

التغذية ،بما في ذلك قصور المغذيات الدقيقة ،وال سيما بين المراهقات.

()31

وتساهم الوجبات المدرسية في تحسين المتناول من

األغذية المغذية وزيادة االلتحاق بالمدراس والمواظبة على الدراسة وانخفاض معدالت التسرب من المدارس وزيادة قدرات
التعلم وتحسين حصائل التعلم بوجه عام .وفي جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ،يمضي األطفال الذين يلتحقون بمدارس تقدم
الوجبات المدرسية في المتوسط وقتا أطول في الفصول الدراسية بنسبة  6.1في المائة من األطفال اآلخرين )32(.ويتيح االستثمار
في تغذية وتعلم أفضل تنمية رأس المال البشري ويمكِّن أطفال المدارس من اكتساب قدرة أكبر على الصمود وتحقيق كامل
إمكاناتهم .وتقوم التغذية المدرسية مقام شبكة أمان ألشد المجتمعات المحلية ضعفا في أوقات الشدة.
-43

واستنادا إلى العالقات والدروس المستفادة واالستثمارات منذ عام  ،2002سيعزز الب ا

النظم والهياكل لدى الحكومة

والمجتمعات المحلية ،سعيا النتقال برامج التغذية المدرسية إلى الملكية الوطنية على نحو مستدام .وسيتبع الب ا

نهجا متعدد

القطاعات في تنفيذ حزمة متكاملة من تدخالت التغذية المدرسية للمقاطعات الثمانية عشرة األخيرة التي خصتها وزارة التربية
والرياضة باألولوية من أجل تعليم يدعم رؤية الحكومة المتمثلة في أن تصل خدمات التعليم ،بما في ذلك التغذية المدرسية ،إلى
جميع المقاطعات المحرومة .وسيقوم االستهداف داخل المقاطعات على مؤشرات التعليم والفقر وسهولة الوصول والبعد
الجغرافي.

جال الت كيز
-44

تركز هذه الحصيلة االستراتيجية على األسباب الجذرية.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-45

تتسق الحصيلة االستراتيجية  1مع الحصيلة  2من خطة التنمية االجتماعية واالقتصادية الوطنية التاسعة ومع األولويتين  1و2
من إطار األمم ا لمتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة .وهي تتسق أيضا مع السياسة الوطنية لتشجيع وجبة الغداء المدرسية
( )2014ومرسوم تعزيز وجبة الغداء المدرسية ( )2017وخطة تنمية قطاع التعليم والرياضة ( )2025-2021وتوجيه الوزير
بشأن استعادة اإلنتاج الزراعي في مؤسسات التعليم ( )2019واستراتيجية وخطة عمل التغذية الوطنية واالستراتيجية الوطنية
للحماية االجتماعية لعام  2030واالستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين.

النوات ال توق ة
-46

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  1من خالل النواتج األربعة التالية:

( UNICEF and Southeast Asian Ministers of Education. 2020. SEA-PLM 2019 Main Regional Report, Children’s Learning )30
In 6 Southeast Asian countries.
(  )31حكومة جمهورية الو الديمقراطية الشعبية .2015 .استراتيجية التغذية الوطنية حتى عام  2025وخطة العمل National Nutrition Strategy ( .2020-2016
.)to 2025 and Plan of Action 2016–2020
(  )32وزارة التعليم وبرنامج األغذية العالمي وشركة ماستركارد .2018 .تحليل التكاليف والمنافع في برامج الوجبات المدرسية في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
(.)Cost-benefit Analysis of the School Meals Programmes in Lao PDR
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الناتج  :1-1استفادة أطفال المدارس المستهدفين من وجبات مغذية تعزز متناولهم الغذائي على مدار السنة الدراسية.



الناتج  :2-1اكتساب أطفال المدارس المستهدفين والمجتمعات المحلية المستهدفة معرفة وسلوكيات وممارسات معززة
بشأن أنماط السلوك الموصى بها في مجاالت التغذية والمياه واإلصحاح والنظافة الصحية والزراعة ومحو األمية بما
يحسن العادات الغذائية الصحية (النتيجة االستراتيجية  )2والتعلم (هدف التنمية المستدامة .)4



الناتج  :3-1استفادة المجتمعات المحلية ال ريفية ومنتجو األغذية المحلية ،وبوجه خاص النساء منهم ،من مبيعات األغذية
الموثوقة والقابلة للتنبؤ بها لمبادرات التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية التي تعزز زيادة اإلنتاجية الزراعية للمحاصيل
التغذوية وتزيد فرص إدرار الدخل وإمكانية الحصول على أغذية متنوعة.



الناتج  :4-1استفادة أطفال المدارس في المناطق الهشة من تعزيز قدرة الحكومة وتحسين المؤسسات والموارد الكافية
لتوجيه وإدارة برنامج وطني مستدام للوجبات المدرسية يحسن التغذية واألمن الغذائي لهؤالء األطفال ويسهم في تحقيق
حصائل تعليمية أفضل (هدف التنمية المستدامة .)4

-47

وتساهم هذه النواتج في أهداف التنمية المستدامة  ،1و ،2و ،4و ،5و.6

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 1تقديم الدعم المباشر والمساعدة التقنية إلى الحكومة لتعزيز البرنامج الوطني للوجبات المدرسية واستكماله وتمهيد السبيل
لتسليم المسؤولية عن البرنامج إلى الحكومة بطريقة مستدامة
-48

وبعد جولتي تسليم ناجحتين في عامي  2019و 2021وتولي الحكومة مسؤولية إدارة البرامج الحالية وتمويلها ،سيقدم الب ا
الدعم المباشر لتوسيع نطاق برامج التغذية المدرسية لتشمل مقاطعات جديدة لتصل إلى قرابة  70 000طفل من أطفال ما قبل
المرحلة االبتدائية والمرحلة االب تدائية كل سنة .وسيشمل الدعم تقديم الوجبات المدرسية وإتاحة الحصول على المياه وتشجيع
النظافة الصحية واستنفار المجتمع المحلي واالستثمارات في بُنى التغذية المدرسية والتعليم التحتية ودعم الزراعة واالتصاالت
كوسيلة للتغيير االجتماعي والسلوكي في مجالي الصحة والتغذية .وستتلقى بعض المدارس أيضا دعما لمحو األمية موجها بشكل
خاص إلى األطفال المنحدرين من مجموعات األقليات اإلثنية الذين ال يتحدثون لغة الو كلغة أم.

-49

وسيقدم الب ا

الدعم للمزارعين وللنساء منهم بوجه خاص في إنتاج محاصيل مغذية ومتنوعة بغية توفيرها للوجبات في إطار

البرنامج الوطني للوجبات المدرسية القائمة على النقد .وسيؤتي ذلك فوائد كثيرة من بينها تعزيز استدامة األغذية المغذية على
صعيد المجتمع المحلي وتوافرها (يرتبط بالحصيلة االستراتيجية  )2وتحسين سبل كسب العيش للمزارعين ومنتجي األغذية
المحليين (مرتبط بالحصيلة االستراتيجية .)3
-50

وسعيا لالنتقال إلى برنامج وطني مستدام للوجبات المدرسية ،سيقدم الب ا

الدعم للتشريعات والمبادئ التوجيهية الوطنية

والقدرات التقنية لدى موظفي الحكومة على جميع المستويات ولالستهداف في هذا البرنامج وتمويله ورصده .وسيستكشف
الب ا

اس تخدام المساعدة التقنية في تكنولوجيا المعلومات التي تمكن الحكومة من المضي قدما في رقمنة جمع البيانات

ورصدها .وسينظر الب ا
وسيدعم الب ا

أيضا في تحسين الجودة في البرنامج الوطني للوجبات المدرسية بما يشمل الكفاءة في الطاقة.

تعزيز القدرات المجتمعية من خالل المناصرة والتدريب وتبادل المعارف.

الش اكات
-51

سيعمل الب ا

في تعاون وثيق مع وزارة التعليم والرياضة بحسبانها الوزارة المسؤولة عن التغذية المدرسية وسيوفر الدعم

لعدة وزارات بالعمل مع وزارات أخرى من بينها الوزارات المسؤولة عن التخطيط واالستثمار والزراعة والغابات والصحة.
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ولضمان األخذ بنهج منسق ،سيعمل الب ا

في تعاون وثيق مع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ،وهي الجهة الفاعلة غير الحكومية

الرئيسية األخرى في مجال التغذية المدرسية في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية .وسيعمل الب ا
التعليم ،سعيا لسد الفجو ات في التعليم على نحو يشمل تضمين اإلعاقة .وسيواصل الب ا

عن كثب مع قطاع

العمل مع الشركاء الحاليين والجدد

لمنظمات األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومن بينها منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة ،سعيا لتعزيز النهج المتعدد القطاعات .وسيستكشف الب ا

أيضا الفرص المتاحة إلشراك كيانات

القطاع الخاص بوسائل من بينها شبكة أعمال حركة تعزيز التغذية.

االفت اضات
-53

يستدعي تحقيق برنامج وطني مستدام للوجبات المدرسية توافر قدرات وموارد كافية لدى الحكومة والمجتمعات المحلية على
افتراض أنَّ الحكومة ستوفر التمويل الكافي في ميزانية وزارة التعليم والرياضة أو من خالل مصادر خارجية وأنَّ المجتمعات
المحلية ستظل تساهم بمنتجات طازجة وبالنقد وإدارة البرنامج على صعيد القرى .وترتهن المساواة بين الجنسين بمواصلة
التركيز في السياسة الوطنية على االحتياجات التعليمية لكال البنات واألوالد.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-54

يندرج نقل المسؤولية عن المدارس التي يدعمها الب ا

بالوجبات إلى الحكومة في خطة لتسليم التغذية المدرسية تم التوقيع

عليها في مايو/أيار  .2018وسُلمت المسؤولية عن أول  515مدرسة في يوليو/تموز  2019ومن المقرر تسليم المسؤولية عن
 918مدرسة أخرى في منتصف عام  .2021وبحلول عام  ،2026يهدف الب ا
مستدام للتغذية المدرسية يخضع للمسؤولية الوطنية يقدم فيه الب ا

إلى أن يكون قد أكمل االنتقال إلى برنامج

المساعدة التقنية والدعم لتحسين البرنامج وتوسيع نطاقه

باستمرار .ولتقييم مدى استعداد مجتمع محلي إلدارة البرنامج وتحديد الفجوات واالحتياجات في االنتقال ،أعدَّ الب ا

أداة

لتقدير القدرات المجتمعية بالتعاون مع الحكومة.
-55

وسيُعد الب ا مع الحكومة خطة انتقال طويلة األجل تتضمن تعزيز القدرات الحكومية والمجتمعية وتقديم الدعم إلعداد
التشريعات ومخصصات الميزانية والتمويل االبتكاري وتوليد األدلة .وست ُجمع الدروس المستفادة من االنتقال وتُح َّلل ويُطلع
عليها أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان التزامهم وملكيتهم للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية .ووضعت وزارة التعليم
والرياضة ميزانية للوجبات المدرسية في خطة التنمية االجتماعية واالقتصادية الوطنية التاسعة.

الحصيلة االست اتيجية  :2تحسين الحصائل التغ و ة لألشخاص الض فاء ال

ضين ي شكل ن أشكال سوء التغ ة ،وال سي ا

النساء والبنات ف سن اإل جاب وا طفال دون سن الخا سة وا طفال ف سن الدراسة ،وفق الغا ات الوطنية بحلول عام 2026
-56

وللتصدي لالنتشار الواسع للتقزم واستمرار حاالت عوز المغذيات الدقيقة وازدياد فرط التغذية ،يسعى الب ا

إلى الحد من

جميع أشكال سوء التغذية بين الفئات الضعيفة في المناطق الريفية من خالل حزمة من خدمات التغذية .وستقدم األنشطة المندرجة
في إطار هذه الحصيلة االستراتيجية أيضا الخدمات للسكان ككل بتعزيز قدرات الحكومة على تصميم برامج التغذية المتعددة
القطاعات التي تساهم في تحقيق الغايات الوطنية بحلول عام  2026وتنفيذها وعقد الشراكات بشأنها.
-57

وسيواصل الب ا

 ،مستندا في ذلك إلى درايته الفنية ومواطن قوته ومن بينها وجوده القوي في الميدان ،العمل على صعيد

المجتمعات المحلية .وسيستند االستهداف إلى اتجاهات سوء التغذية والمناطق التي يوجد فيها بالفعل حضور للب ا

 ،سعيا

لتحقيق أوجه التآزر واالستدامة ،مع إقامة روابط جلية بالحصيلة االستراتيجية  1من خالل أنشطة التغذية التي تركز على أطفال
المدارس والحصيلة االستراتيجية  3من خالل تدخالت كسب العيش المراعية للتغذية .وفضال عن ذلك ،وبما أنَّ الشركاء
اآلخرين في التنمية يشاركون في معالجة سوء التغذية ،سيعزز الب ا

شراكاته وتركيز تدخالته على الوقاية من جميع أشكال

سوء التغذية ،مراعيا الفئات الض عيفة تغذويا ومعدا أنشطة تناسبهم ومعالجا األدوار الجنسانية والممارسات الغذائية التميزية.
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جال الت كيز
-58

تركز هذه الحصيلة االستراتيجية على األسباب الجذرية.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-59

تتوافق الحصيلة االستراتيجية  2مع الناتج  2للخطة التنمية االجتماعية واالقتصادية الوطنية التاسعة ومع األولوية  1من إطار
األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة واستراتيجية التغذية الوطنية وخطة العمل ورسائل التغيير االجتماعي
والسلوكي الستراتيجية التغذية واالستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين.

النوات ال توق ة
-60

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  2من خالل الناتجين التاليين:


الناتج  :1-2حصول الفئات الضعيفة ،وال سيما النساء والبنات في سن اإلنجاب ،واألطفال دون سن الخامسة واألطفال
في سن المدرسة ،حزمة متكاملة من المساعدة تشمل رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي ،لتحسين األنماط الغذائية.



الناتج  :2-2استفادة الفئات الضعيفة من تعزيز قدرات الحكومة والشركاء ،بما في ذلك القطاع الخاص ،لتصميم برامج
تغذية متعددة القطاعات للوقاية من سوء التغذية وتنفيذ هذه البرامج وإقامة شراكات بشأنها.

-61

يساهم هذان الناتجان في هدفي التنمية المستدامة  2و.5

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :2تقديم خدمات الدعم التغذوي التي يمكن لجميع السكان المستهدفين الوصول إليها ،وتقديم المساعدة التقنية المتصلة بالتغذية
والمناصرة وإسداء المشورة القائمة على األدلة إلى الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين بما في ذلك في القطاع الخاص
-62

ستركز خدمات دعم التغذية على استخدام استراتيجيات رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي والتثقيف إلذكاء الوعي والتأثير
على السلوك حيال التغذية الذي يركز على تعزيز التنوع الغذائي وممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال والصحة والزراعة.
وسيقترن ذلك بالتدخالت القائمة على النقد في شكل منح نقدية للحدائق المنزلية والماشية لتعزيز قدرة المستفيدين على زراعة
األغذية المغذية والمتنوعة وشرائها وتحضيرها واستهالكها.

-63

وجنبا إلى جنب مع الشركاء ،سيدعم الب ا

المبادرات الرئيسية الرامية إلى تعزيز قدرات الحكومة والقطاع الخاص على

تحسين التغذية وفقا لخطة العمل واالستراتيجية الوطنية للتغذية .وسيدعم الب ا

الرصد والبحوث بما فيها تلك المتعلقة بأسباب

سوء التغذية والحواجز التي تعرقل الحصول على خدمات الصحة والتغذية ،لتسترشد بها استجابات الحكومة وتتبع التقدم صوب
األهداف الوطنية .وسيُنظر في استخدام االبتكارات الرقمية.
-64

وسيواصل الب ا

تيسير شبكة أعمال حركة تعزيز التغذية وعقد شراكات بين القطاعين الخاص والعام تعزز توافر األغذية

المغذية والمتنوعة وإمكانية الحصول عليها واستهالكها ،وال سيما األرز المقوى ،بتقديم الدعم التقني إلعداد خارطة طريق
وطنية لتقوية األغذية ووضع مبادئ توجيهية ومعايير ولوائح.

الش اكات
-65

سيعمل الب ا

في تعاون وثيق مع اليونيسف ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي

والحكومة ،وال سيما الوزارات المسؤولة عن التخطيط واالستثمار والصحة والمركز الوطني للتغذية والمجتمعات المحلية.
وسيسعى الب ا

أيضا إلى عقد شراكات جديدة مع منظمات غير حكومية ومنظمات مجتمعية.
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-66

ويدرك الب ا

أهمية مشاركة القطاع الخاص وسيستخدم ،كلما كان ذلك مالئما ،منصات مثل شبكة أعمال حركة تعزيز التغذية

لزيادة توافر األغذية المغذية والمتنوعة والقدرة على تحمل تكلفتها والطلب عليها ،بما في ذلك األغذية المقواة ،وهو أمر وثيق
الصلة بالحصيلة االستراتيجية .1

االفت اضات
-67

يعتمد تحقيق الحصيلة االستراتيجية  2على افتراض أنَّ الحكومة ستظل تهيئ بيئة تشغيلية داعمة وأنَّ النظراء الحكوميين على
المستويين المحلي وعلى مستوى المقاطعات سيشاركون فيها وأن التعاون مع الحكومة سيبقى متينا وااللتزام من قِّبل الشركاء
في التنمية قائما مساهمين بشكل مالئم في مبادرات التغذية الوطنية ومتعاونين بفعالية لتفادي االزدواجية في مبادرات التغذية
واالستخدام غير الفعال للموارد.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-68

سيشارك الب ا

في حوار السياسات وسيقدم المساعدة التقنية لتعزيز قدرات التحليل إلتاحة معلومات عالية الجودة للحكومة

ألغراض التحليل ووضع السياسات .وسيتم التعاون الوثيق بين الب ا

ومؤسسات البحوث إلجراء دراسات تتناول عوامل

ومسببات انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية  .وسيساعد هذا التعاون ،في األجل الطويل ،في تهيئة الحكومة والمجتمعات المحلية
إلدارة برامج األمن الغذائي والتغذوي بشكل مستقل .وفي الوقت ذاته ،سيحث الب ا

الحكومة على أن توفر الموارد الكافية

لهذه البرامج.

الحصيلة االست اتيجية  :3ت ز ز ا ن الغ ائ والتغ وي على دار السنة للسكان الض فاء ف ال ناطق ال تض رة ن الكوارث أو
ال
-69

ضة لل خاط وز ادة قدرتهم للحد ن خاط ال ناخ و ي ها ن الصد ات وإدارتها بحلول عام 2026
تتسم المجتمعات المحلية بضعف شديد أمام تأثيرات تغير المناخ والصدمات األخرى بسبب اعتمادها الشديد على الموارد الطبيعية
والزراعة البعلية وقدرتها المحدودة على التكيف .وتؤثر الفيضانات وموجات الجفاف المتواترة بوجه خاص على سبل كسب
العيش واألمن الغذائي والتغذوي للمجتمعات المحلية الضعيفة في المناطق المعرضة للكوارث.

-70

وسيعمل الب ا

مع أشد فئات السكان والمجتمعات المحلية ضعفا على تعزيز قدرتهم على الصمود وسبل كسب عيشهم بتحسين

آليات التكيف وتقليل الخسائر ،متبعا في ذلك نهجا متكامال مراعيا للمسائل الجنسانية إلدارة المخاطر يحدد الحواجز وأوجه عدم
المساواة بين الجنسين ويعالجها ،مستعينا بأدوات التقدير والحصر من أجل االستهداف.
-71

وسيعمل الب ا

في تعاون وثيق مع كيانات الحكومة الوطنية والمحلية لبناء ما يلزم من قدرات لتحديد المخاطر وإدارتها

وتهيئة بيئة تشغيل فعالة ومستدامة تشمل النُظم والسياسات والخطط الوطنية.

جال الت كيز
-72

تركز هذه الحصيلة االستراتيجية على بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-73

تتوافق الحصيلة االستراتيجية  3مع الحصيلتين  3و 4من خطة التنمية االجتماعية واالقتصادية الوطنية التاسعة ومع األولوية
 2واألولوية  4من إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة ومع االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ،وخطة العمل
لتغير المناخ ( )2020-2013والمساهمة المحددة وطنيا بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،واالستراتيجية
الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ( ،)2030-2021واالستراتيجية الوطنية للنمو األخضر لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية
حتى عام  ،2030واستراتيجية التنمية الزراعية حتى عام  2025والرؤية حتى عام  ،2030واالستراتيجية الوطنية للحماية
االجتماعية ،واالستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين.
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النوات ال توق ة
-74

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  3من خالل الناتجين التاليين:


الناتج  :1-3استفادة المجتمعات المحلية الضعيفة من المساعدة من أجل إنشاء األصول ومن تدخالت دعم سبل كسب
العيش المستدامة األخرى التي تلبي احتياجاتها الغذائية والتغذوية وتزيد قدرتها على الصمود أمام صدمات تغير المناخ
والصدمات األخرى.



الناتج  :2-3استفادة ال مجتمعات الضعيفة من تفعيل االستراتيجيات والبرامج المحلية والوطنية لتوقع مخاطر األمن
الغذائي والتغذوي المقترنة بصدمات المناخ والصدمات األخرى واالستعداد لها وإدارتها وتخفيف حدتها بشكل فعال.

-75

ويساهم هذان الناتجان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ،1و ،2و ،5و 13وهدف التنمية المستدامة القطري رقم  – 18اجعل
األرواح في مأمن من الذخائر غير المنفجرة.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 3تقديم المساعدة والدعم التقني لكيانات المجتمعات المحلية والحكومة المستهدفة لبناء قدرة هذه المجتمعات على الصمود أمام
صدمات المناخ والصدمات األخرى من خالل تعزيز القدرات في إدارة مخاطر الكوارث والمناخ والحماية االجتماعية
-76

سيعمل الب ا

والشركاء مع المجتمعات المحلية الضعيفة لبناء قدرتها على الصمود بتقديم األغذية والتحويالت القائمة على

النقد من أجل إقامة مجتمع محلي منتج وإنشاء أصول األسر وفرص كسب العيش .وستُختار األصول المراد إنشاؤها بمشاركة
النساء والرجال الشاملة والمنصفة في اتخاذ القرارات مع إتاحة الفرص المتساوية لهم في الحصول على األصول وإدارتها
والسيطرة عليها وملكيتها  .وستشمل فرص كسب العيش تقديم الدعم لزيادة اإلنتاج وتنويع المحاصيل وسبل كسب العيش لدى
المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وهو أمر يربط هذا النشاط بالحصيلة االستراتيجية .1
-77

وستركز أنشطة إدارة المخاطر على التكيف مع تغير المناخ والتدخالت التي تقلل التعرض للكوارث .وستُستخدم التوقعات
الموسمية وتوقعات الطقس المتناسبة مع احتياجات السكان المحليين والمجتمعات المحلية لتقديم معلومات موثوق بها عن المناخ
تيسِّر صنع القرار والعمل االستباقي المستند إلى التوقعات.

-78

ونظرا للفجوات الحالية في تحديد المخاطر على صعيد المقاطعات وتوقعات المخاطر وإدارة البيانات ،سيعزز الب ا
الحكومة على إدارة بيانات ومعلومات ا لكوارث والمناخ وتحليلها بناء على النظم الوطنية وتكنولوجيات الب ا
لتعزيز فهم الصالت بين تغير المناخ والكوارث وتأثيراتها المحتملة على األمن الغذائي .وسيعزز الب ا

قدرات
االبتكارية

أيضا قدرات الحكومة

والمجتمعات المحلية لالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها ويشمل ذلك نظم اإلنذار المبكر واالستعداد اللوجيستي (بما في
ذلك مشروع االستعداد الميداني) والتدابير االستباقية .وسيعمل الب ا

مع الحكومة لتحسين نظم الحوكمة بغية االنتقال من

النسق المتبع من االستجابة للكوارث واإلغاثة إلى الوقاية من الكوارث واالستباق واالستجابة المبكرة واإلدارة والقدرة على
الصمود .وفضال عن ذلك ،سيستكشف الب ا

فرص تمويل وتأمين مخاطر المناخ والكوارث لدعم التدابير االستباقية

واالستجابات المبكرة في أعقاب الظواهر الكارثية وهو أمر من شانه أن يقلِّل التأثيرات المالية الناشئة عن الظواهر القصوى.
-79

وفي تعاون وثيق مع كيانات األمم المتحدة األخرى والشركاء ،سيدعم الب ا

تضمين حلول تمويل مخاطر المناخ في النظم

الوطنية للحماية االجتماعية لتعزيز استجابة النظم للصدم ات والحرص على أن تكون مراعية للمسائل الجنسانية والتغذية.
وسيواصل الب ا

دوره القيادي لالستعداد للتحويالت القائمة على النقد على الصعيد القطري ،مقدما اإلرشادات والدعم

للحكومة وللفريق العامل المعني بالنقد بشأن التوحيد القياسي وتنسيق التحويالت القائمة على النقد التابع لجمهورية الو
الديمقراطية الشعبية .وسيستكشف الب ا

فرص المساعدة التقنية في تكنولوجيا المعلومات التي تدعم المبادرات الرقمية

والقائمة على البيانات من أجل الحماية االجتماعية المراعية للصدمات.
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الش اكات
-80

حتى يتأكد الب ا

من أنَّ أنشطته تندرج في إطار نهج منسق متعدد األوجه والسنوات ،سيستند إلى شراكاته الحالية مع

الحكومة ،بما في ذلك الوزارات المسؤولة عن التخطيط واالستثمار والزراعة والغابات والموارد الطبيعية والبيئة ،والمعهد
أيضا مع الشركاء من األمم المتحدة ومن بينهم منظمة األغذية والزراعة

الوطني للبحوث الزراعية والحرجية .وسيعمل الب ا

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسف ومصارف التنمية المتعددة
األطراف ،ومن بينها مصرف التنمية اآلسيوي والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ،ومن بينها
جمعية الصليب األحمر في الو والمؤسسات األكاديمية.

االفت اضات
-81

يقوم تحقيق الحصيلة االستراتيجية  3على افتراض أنَّ الحكومة ستواصل دعمها لبيئة تشغيل تشجع الملكية المحلية والوطنية
والقيادة سعيا لتحقيق الغايات الوطنية والمحلية وااللتزامات الدولية .ويفترض أن تبدي المجتمعات المحلية ،بما في ذلك أشد
السكان ضعفا ،اهتماما نشطا بتدخالت الب ا

وأن تظل ملتزمة بالمساهمة بوقتها وعملها.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-82

تتضمن استراتيجية الب ا

لالنتقال من أجل قدرة مستدامة على الصمود ثالثة عناصر رئيسية .أوال ،سيركز الب ا

على

تعزيز قدرات المجتمعات المحلية والحكومة والنظم المؤسسية لدعم التكيف على الصعيد الوطني والمجتمعي مع مخاطر المناخ
وإدارتها استنادا إلى توقعات ومعلومات مناخية موثوق بها .وثانيا ،سيستثمر الب ا

في أنشطة بناء القدرة على الصمود

الرامية إلى تعزيز قدرات التكيف والحد من مخاطر الكوارث ودعم إنشاء نظم حماية اجتماعية وشبكات األمان تقودها الحكومة
وتراعي المسائل الجنسانية والتغذية وتكون متسقة مع استراتيجيات التنمية الوطنية والمحلية وتدعمها آليات مستدامة ومبتكرة
لتمويل المناخ والكوارث .وثالثا ،سيستفيد الب ا

من الدروس المستفادة لتعزيز االستعداد لحاالت الطوارئ بسبل من بينها

التدابير االستباقية واالستجابة المبكرة وتحويل المخاطر واالستجابة المباشرة (بمبادرات تندرج في إطار الحصيلة االستراتيجية
 )4التي تنقذ األرواح وتحمي سبل كسب العيش وتمكن من التعافي .وستُقام نظم واضحة للحوكمة والرصد تعزيزا لالستدامة.

الحصيلة االست اتيجية  :4ت كين سكان ج هور ة الو الد ق اطية الش بية ال تض ر ن ن ا ز ات ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية
والتغ و ة و ي ها ن االحتياجات ا ساسية أثناء الكوارث وب دها
-83

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية عرضة للكوارث المناخية والجيولوجية والبشرية المنشأ ومن بينها الفيضانات وموجات
الجفاف واألعاصير المدارية واالنهياالت األرضية والزالزل واألوبئة التي تؤثر في حياة الضعفاء من األفراد والفئات وسبل
كسب عيشهم وأمنهم الغذائي والتغذوي .وتزداد الكوارث من قبيل الفيضانات والجفاف تواترا وشدة بسبب تغير المناخ.

-84

وبناء على طلب الحكومة ،سيقدم الب ا

()33

المساعدة اإلنسانية لتلبية احتياجات األشخاص المتضررين األساسية.

جال الت كيز
-85

تركز هذه الحصيلة االستراتيجية على االستجابة لألزمات.

(  )33الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخManaging the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate C hange .2012 .
.Adaptation
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ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-86

تتسق الحصيلة االستراتيجية  4مع الناتج  4من خطة التنمية االجتماعية واالقتصادية الوطنية التاسعة ومع األولوية  1من إطار
األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة واالستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والخطة الوطنية لالستعداد
لحاالت الطوارئ واالستجابة لها.

النوات ال توق ة
-87

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  4من خالل الناتج التالي:


الناتج  :1-4حصول المستهدفين من البنات واألوالد والنساء والرجال المتضررين من المخاطر الطبيعية والصدمات واالضطرابات
التي من صنع اإلنسان على مساعدة غذائية و/أو قائمة على النقد للمساعدة على تلبية احتياجاتهم األساسية.

-88

سيساهم هذا الناتج في أهداف التنمية المستدامة  ،1و ،2و.17

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :4تقديم التحويالت القائمة على النقد أو المساعدة الغذائية المراعية للتغذية لتلبية االحتياجات األساسية للمتضررين من األزمات
-89

حين تطلب الحكومة ذلك ،سيقدم الب ا
ومختلف المجموعات اإلثنية .وسيدعم الب ا

المساعدة ،مع ضمان الفوائد المتساوية للنساء والرجال واألشخاص ذوي اإلعاقة
تنسيق أنشطة االستجابة الطارئة الغذائية والتغذوية ،بما في ذلك خدمات المساعدة

اللوجستية وتقديرات االحتياجات في حاالت الطوارئ التي تراعي المنظور الجنساني وتسترشد باعتبارات الحماية لتحديد
االحتياجات األساسية .وسيستكشف الب ا

فرص استخدام الحلول المؤسسية الرقمية لتقديم المساعدة القائمة على النقد أو

المساعدة الغذائية الجيدة وإلجراء تقدير االحتياجات السريع.

الش اكات
-90

الشريك الرئيسي للحكومة في هذا النشاط هو المكتب الوطني إلدارة الكوارث التابع لوزارة العمل والرعاية االجتماعية .وسيكفل
الب ا

التنسيق مع وزارة الزراعة والغابات – الرئيس المشارك لمجموعة األغذية والتغذية – وسيعمل عن كثب مع وكاالت

األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية من خالل مجموعات حاالت الطوارئ المشتركة بين الوكاالت ،ساعيا إلى عقد
شراكات استراتيجية مع جمعية الصليب األحمر في الو وجبهة الو للتنمية الوطنية واتحادات نساء وشباب الو والمنظمات غير
الحكومية .وسيسعى الب ا

أيضا إلى عقد شراكات مع شركاء تقنيين إقليميين يدعمون االستجابة للكوارث ومن بينهم المركز

اآلسيوي للتأهب للكوارث ومركز تنسيق المساعدة اإلنسانية إلدارة الكوارث التابع لرابطة أمم جنوب شرق آسيا والمركز المعني
بالكوارث في منطقة المحيط الهادئ.

االفت اضات
-91

سينفذ الب ا
الب ا

أنشطة في إطار هذه الحصي لة االستراتيجية فقط في حالة طوارئ وعندما تطلب منه الحكومة ذلك .ويفترض

أنَّ الحكومة ستستمر في طلب المعونة ودعم وتقييم جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعمر وحالة اإلعاقة

اإلعاقة التي تمكن من تحديد االحتياجات الخاصة بالسكان الضعفاء واالستجابة لها.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-92

استراتيجية االنتقال في إطار الحصيلة االستراتيجية  4مضمنة في الحصيلة االستراتيجية  .3وسيوفر الب ا
القدرات في االستجابة للطوارئ بغية تقليل الحاجة إلى دعم الب ا

للحكومة تعزيز

المباشر في حاالت الطوارئ تدريجيا وتعزيز قدرة المجتمع
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المحلي على الصمود في استيعاب الكوارث والتكيف معها .ويدرك الب ا

أنَّ تواتر الكوارث الطبيعية وشدتها يتوقع أن يزدادا

بسبب تغي ر المناخ ،وهو أمر قد يؤثر في الوقت الالزم للحكومة لتستعد لالستجابة لحالة طوارئ بشكل مستقل .وسيدعو الب ا
إلى تضمين األدوات الجنسانية في استراتيجيات الطوارئ من أجل األمن الغذائي والتغذية المستدامين.

-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن

-93

سيشمل المستفيدون المباشرون في إطار الحصيلة االستراتيجية  1عددا يقدر بنحو  70 000من أطفال المرحلة قبل االبتدائية
والمرحلة االبتدائية في السنة في  18من مقاطعات وزارة التعليم والرياضة ذات األولوية الذين سيتلقون الوجبات المدرسية
والخدمات اإلضافية .وستفيد الحصيلة االستراتيجية  1أيضا بشكل مباشر الطهاة المتطوعين وأمناء المستودعات والقرويين
الذين يشاركون في أنشطة إنشاء األصول وأسرهم .وسيستهدف التنفيذ المباشر الذي يضطلع به الب ا

في إطار الحصيلة

االستراتيجية  2الحوامل والمرضعات من النساء والبنات ومقدمي الرعاية لألطفال دون سن الخامسة لرسائل التغيير االجتماعي
والسلوكي و/أو التحويالت القائمة على النقد في مقاطعات ينتشر فيها سوء التغذية بدرجة عالية .وفي إطار الحصيلة االستراتيجية
 ،3يشمل المستفيدون المباشرون المشاركين في أنشطة إنشاء األصول وأسرهم في مجتمعات محلية في مناطق معرضة لتأثيرات
تغير المناخ .وفي إطار الحصيلة االستراتيجية  ،4سيقدم الب ا
لألشخاص المتضررين من األزمات.

مساعدة غذائية و/أو تحويالت قائمة على النقد غير مشروطة
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الجدول  :1ال ستفيدون حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط
الحصيلة

النات

النشاط

فئة ال ستفيد ن

السنة

السنة

السنة

السنة

السنة

ا ولى

الثا ية

الثالثة

ال اب ة

الخا سة

البنات

34 300

34 300

34 300

34 300

9 800

56 840

األوالد

35 700

35 700

35 700

35 700

10 200

59 160

النساء

1 393

1 393

1 393

1 393

350

1 393

الرجال

597

597

597

597

150

597

ال ج وع

71 990

71 990

71 990

71 990

20 500

117 990

النساء

2 145

2 127

2 132

2 133

2 098

2 303

الرجال

1 038

918

924

922

898

1 215

ال ج وع

3 183

3 045

3 056

3 055

2 996

3 518

البنات

862

862

862

862

862

862

األوالد

878

878

878

878

878

878

النساء

1 388

1 388

1 388

1 388

1 388

1 388

الرجال

1 372

1 372

1 372

1 372

1 372

1 372

المجموع

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

ال ج وع (دون تداخل)

75 402

75 264

75 275

75 274

25 215

121 737

البنات

2 000

2 000

2 000

2 000

-

6 000

األوالد

-

-

-

-

-

-

النساء

6 000

6 000

6 000

6 000

-

37 392

الرجال

-

-

-

-

-

1 008

(ال ج وع دون تداخل)

8 000

8 000

8 000

8 000

-

32 000

البنات

23 963

23 963

19 170

9 585

9 585

43 133

األوالد

24 413

24 413

19 530

9 765

9 765

43 943

النساء

38 538

38 538

30 830

15 415

15 415

69 368

الرجال

38 088

38 088

30 470

15 235

15 235

68 558

(ال ج وع (دون

125 002

125 002

100 000

50 000

50 000

225 002

االست اتيجية
1

1-1

1

2-1

3-1

2

2-1

2

3

3-1

3

4

4-1

4

ال ج وع

تداخل)

ال ج وع (دون تداخل)

البنات

5 751

5 751

1 917

1 917

1 917

17 253

األوالد

5 859

5 859

1 953

1 953

1 953

17 577

النساء

9 249

9 249

3 083

3 083

3 083

27 747

الرجال

9 141

9 141

3 047

3 047

3 047

27 423

(ال ج وع دون تداخل)

30 000

30 000

10 000

10 000

10 000

90 000

238 404

238 266

193 275

143 274

85 215

468 739
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2-4

ا

التحو الت

ة والتحو الت القائ ة على النقد
الجدول  :2الحصص الغ ائية ( ام/شخص /وم) وقي ة التحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم) حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط
الحصيلة االست اتيجية 1

الحصيلة االست اتيجية
*2

الحصيلة االست اتيجية
3

الحصيلة االست اتيجية
4

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 3

النشاط 4

ال شاركون

الحوا ل وال ض ات
ن النساء والبنات

ال شاركون

ا شخاص ال تض رون
ن الصد ات

التحو الت القائ ة على
النقد

التحو الت القائ ة على
النقد

ة/التحو الت
ا
القائ ة على النقد

ة/التحو الت
ا
القائ ة على النقد

الحبوب

100

-

-

400

400

البقول

35

-

-

أطفال ال دارس

وع ال ستفيد ن
الط قة

ة

ا

-

الزيت

10

-

-

30

35

األسماك (المعلبة)

30

-

-

-

80

مجموع السعرات
الحرارية في اليوم

633.2

-

-

1 705

1 842

نسبة السعرات
الحرارية من
البروتين

23.4

-

-

-

-

-

5.35

110

5.35

1.07

التحويالت القائمة
على النقد

(دوالر/شخص/يوم)
عدد أيام التغذية في
السنة

24

175

90

1

90

* قيمة التحويالت القائمة على النقد في إطار الحصيلة االستراتيجية  2هي مبلع يدفع لمرة واحدة

الجدول  :3ج وع ال تطلبات ن ا
وع ا

ة/التحو الت القائ ة على النقد

ة والتحو الت القائ ة على النقد وقي تها

ال ج وع (طن ت ي)

ال ج وع (دوالر أ

الحبوب والبذور

10 161

6 086 643

األسماك

1 082

752 191

814

1 184 159

البقول والخضروات

1 186

2 196 671

ة)

13 242

10 219 663

-

9 490 600

13 242

19 710 263

الزيوت والدهون

ال ج وع (ا

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (قي ة ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

ك )

22
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ستوفر الحصة الغذائية للتغذية المدرسية  42-33في المائة من االحتياجات اليومية من السعرات الحرارية لألطفال في سن
المدرسة االبتدائية و 48في المائة من احتياجات األطفال في سن المرحلة قبل االبتدائية وتفي ،في الوقت نفسه ،أو تساعد في
الوفاء باالحتياجات اليومية من البروتين والدهون والمغذيات الدقيقة األساسية .وتستند حصة التحويالت القائمة على النقد إلى
الحد األدنى لألجر اليومي الذي وضعته الحكومة للعمالة غير الماهرة حسب طبيعة أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية.

-95

وتتخذ حصة التحويالت القائمة على النقد للنشاط  2شكل منحة نقدية للحدائق المنزلية والماشية بما قيمته مليون كرونة الويية
(نحو  110دوالرات أمريكية) تغطي تكلفة إنشاء حديقة منزلية تبلغ مساحتها نحو  10أمتار مربعة أو شراء مواشي صغيرة.
ويتم هذا التوزيع لمرة واحدة فقط ويقدم عند اكتمال الحزمة التثقيفية بشأن التغذية والصحة والزراعة.

-96

وتستند الحصص الغذائية للنشاطين  3و 4إلى اإلرشادات الحكومية بشأن حصص األرز مع سلع أساسية إضافية لوجبة غذائية
تتكون من  2 100سعر حراري على وجه التقريب .وحصة التحويل القائم على النقد للنشاط  3مطابقة لحصة النشاط  .1وتُحسب
حصة التحويل القائم على النقد للنشاط  4باستخدام الحد األدنى اليومي لإلنفاق على السلة الغذائية في حاالت الطوارئ التي
تتضمن الحد األدنى من الغذاء المطلوب لتوفير  2 100سعر حراري.

-97

وي ُِّبين الجدول  3أنَّ قرابة  44في المائةمن التحويالت سيكون في شكل تحويالت قائمة على النقد مع ازدياد هذه النسبة خالل
فترة الخطة االستراتيجية القطرية .ومع بدء الخدمات النقدية باستخدام الهاتف المحمول في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
في اآلونة األخيرة ،سيستكشف الب ا

فرص الحلول النقدية باستخدام الهاتف المحمول لتقديم التحويالت القائمة على النقد ما

من شأنه أن يعزز المساءلة واإلدماج المالي للسكان الضعفاء؛ إذ أنَّ  29في المائة فقط من مجموع السكان يستخدمون الخدمات
المصرفية .وترتفع هذه المعدالت بين النساء ( 32في المائة).

()34

وسيُستخدم األرز المقوى ألول مرة في جمهورية الو

الديمقراطية الشعبية .ويتوقع شراء األرز المقوى محليا ابتداء من عام .2023
3-4

قدرات ال كتب القط ي و ال حه

-98

ُكيف الب ا
تماشيا مع الرؤية الشاملة المتمثلة في زيادة أنشطة تعزيز القدرات ،سي ِّ
القطري .ومع ازدياد دور كبار الموظفين الوطنيين واقترانه بتعزيز المساواة بين الجنسين وإتاحة فرص للموظفين ذوي اإلعاقة،

مجموعة المهارات المتاحة في المكتب

سيُستعان بالدر اية التقنية الدولية لتنمية المهارات الوطنية في مجاالت مثل التغذية والرصد بما يتماشى مع توصية مستمدة من
تقييم الخطة االستراتيجية القطرية )35(.وسيُجري الب ا

عمليات استعراض دوري لهيكل مالك الموظفين ،حرصا منه على

المواءمة المستمرة مع التحوالت في البرامج وتوقعات الموارد.
4-4

الش اكات

-99

سيستفيد الب ا

عالقته الطويلة األجل بصفته شريكا يوثق به للحكومة لتحقيق الحد األقصى من التأثير صوب تحقيق رؤية

مشتركة لعام  ، 2030جنبا إلى جنب مع الوزارات المسؤولة عن التخطيط واالستثمار والزراعة والغابات والتعليم والرياضة
والصحة والعمل والرفاه االجتماعي والموارد الطبيعية وا لبيئة ومع المعهد الوطني للبحوث الزراعية والحرجية .وسيعمل
الب ا

أيضا مع المنظمات الجماهيرية ،ومن بينها جبهة الو للتنمية الوطنية واتحادات الو النسائية والشبابية والمنظمات

المحلية لألشخاص ذوي اإلعاقة بغية تلبية احتياجاتهم الفريدة وتعزيز الشمول والمساواة بين الجنسين.
 -100وستعطى األولوية للبرمجة المشتركة مع كيانات األمم المتحدة وستتواصل الشراكات االستراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية
مثل مصرف التنمية اآلسيوي والبنك الدولي .وسيساهم الب ا

في إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة مع

(  )34البنك الدولي.The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution .2018 .
(  )35الب ا  .سيصدر قريبا .تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية (.)2021-2017
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جميع الشركاء المعنيين ،وال سيما منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في إطار الخطة المشتركة
للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واليونيسف.
 -101وسيثابر الب ا

على استكشاف وتوسيع نطاق التعاون مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية

من خالل تقاسم المعارف وتقديم الدراية الفنية وإقامة الشراكات المباشرة أو االستراتيجية.
 -102وتزداد أهمية كيانات القطاع الخاص بصفتها شريكة للب ا

في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية .وسيحرص الب ا

على

تطبيق نهج استراتيجي للشرا كة مع القطاع الخاص بوسائل من بينها شبكة أعمال حركة تعزيز التغذية ومؤسسات البحوث
الوطنية والدولية.
 -103وسيعمل الب ا

من خالل مكتبه اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ على توطيد شراكته مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا وتعزيز

التعاون اإلقليمي.

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

 -104سيستند قياس التقدم المحرز في تحقيق الحصائل االستراتيجية األربع إلى خطة رصد واستعراض وتقييم مراعية للمنظور
الجنساني وإلى نظريات التغيير لمجاالت الحصائل التي تم إعدادها .وستُستخدم النتائج لالسترشاد بها في اتخاذ القرارات بشأن
تعديالت البرامج وإدارتها .وفي تعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى ،سيعزز الب ا

توليد األدلة .وسيستخدم أيضا طرقا

ابتكاري ة في جميع مجاالت الحصائل ومن بينها التوسع في استخدام المنصات الرقمية المضمنة في النظم الحكومية كلما أمكن
ذلك وكان مجديا.
 -105وسيعزز الب ا

استخدام المؤشرات المراعية للمنظور الجنساني وتحليل البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعمر وحالة

اإلعاقة حتى للتمكين من تكييف برامجه بشكل هادف وتقييم ما تحقق من تقدم في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .وسيراعي
الرصد والتقييم االعتبارات الجنسانية والمتعلقة باإلعاقة

()36

بالحرص على التمثيل المنصف للنساء والرجال واألوالد والبنات

ومنظماتهم ونشر مندوبات التعداد والمتحدثين بلغات الجماعات اإلثنية .وسيُستكمل جمع البيانات باستخدام الهاتف المحمول
بجمع البيانات النوعية وجها لوجه لمعالجة الحصول غير المتساوي على أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتحكم
فيها.
 -106وسيشهد عام  2025إجراء تقييم مستقل للخطة االستراتيجية القطرية لتقييم األداء العام ولالستعانة به في التوجه االستراتيجي
في المستقبل .وستيسر االستعراضات القطاعية وتوليد األدلة ،بما يشمل المساواة بين الجنسين واألمن الغذائي العام ،واستعراض
منتصف المدة للخطة االستراتيجية القطرية السبيل لتكييف البرامج أثناء تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية .ومن المقرر إجراء
تقييمات المركزية للتغذية المدرسية في أعوام  2022و 2023و 2025مع إيالء اهتمام خاص لعملية التسليم.
2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
 -107توخت الحكومة اليقظة في جهودها لمنع كوفيد 19-من دخول البلد واالنتشار فيها .وبينما سجلت في جمهورية الو الديمقراطية
الشعبية حتى اآلن أعداد قليلة من حاالت اإلصابة دون حدوث وفيات ،فإنَّ تأثير الجائحة االجتماعي واالقتصادي قد يؤدي إلى
تقويض سنوات من التقدم في الحد من الفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وقد يعمق عدم المساواة القائم حاليا ،بما في
(  )36من خالل استخدام أسئلة مجموعة واشنطن ،يتاح تفسير لألسئلة في الرابط التاليhttps://www.ucl.ac.uk/epidemiology-health-care/which-one-:
use-washington-group-questions-or-model-disability-survey-0
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ذلك عدم المساواة بين الجنسين .وقد يعرقل استمرار الجائحة أيضا التقدم المحرز في تحقيق الحصائل المحددة في الخطة
االستراتيجية القطرية ،فتزداد التحديات بشأن عمليات الشراء الدولية مما يهدد استمرار البرامج في حالة تفشي الجائحة في
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية بشكل يؤدي إلى ارتفاع التكاليف أو تأخير البرامج .ومن خالل التعاون الوثيق مع الحكومة
وفريق األمم المتحدة القطري ،سيواصل الب ا

رصد حالة جائحة كوفيد 19-وتأثيرها ،والبدء في عمليات الشراء في وقت

مبكر ،والنظر في طرائق بديلة للتسليم في األنشطة في حالة تفشي كوفيد.19-

ال خاط التشغيلية
 -108تتصل المخاطر التشغيلية الرئيسية بأوجه القصور في ملكية الحكومة والقدرات والتوظيف التي يمكن أن تؤثر في تنفيذ المشاريع
التي يدعمها الب ا

ومبادرات تعزيز القدرات التنفيذ الفعال وقصور التمويل الحكومي الذي سيعيق تسليم األنشطة للحكومة،

وال سيما تنفيذ البرنامج الوطني للوجبات المدرسية والعدد محدود المتاح من الشركاء المتعاونين المناسبين.
 -109وللتصدي لهذه المخاطر ،يعتزم الب ا
المنشودة .وسيعمل الب ا

عقد اجتماعات منتظمة مع النظراء الحكوميين ووضع اتفاقات بشأن حصائل الشراكة

مع الحكومة راصدا عن كثب خطة االنتقال ومكيفا إياها حسب االقتضاء ومقدما الدعم للقدرات بما

يشمل التمويل واالستهداف والرصد والمناصرة .وسيستكشف الب ا

أيضا فرص التعاون والشراكات االستراتيجية مع شركاء

متعاونين جدد ،وتعزيز التعاون وبناء القدرات مع الشركاء الحاليين.

ال خاط االئت ا ية
 -110ظ َّل الوضع األمني في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية مستقرا حتى اآلن .وتحقق الفصل بين الواجبات وال سيما في وظائف
الب ا

لدعم الشؤون المالية والشراء والشؤون اإلدارية .وسيستمر بذل جهود لضمان تطبيق الضوابط الداخلية المالئمة

والرقابة.

ال خاط ال الية
 -111يتوقع أن تظل جائحة كوفيد 19-تؤثر على تكلفة السلع المستوردة وهو أمر قد يؤثر بشكل عام في تكلفة المعيشة وتنفيذ األنشطة.
وقد يؤدي ضعف االستثمار األجنبي المباشر والوضع المالي المحلي الهش والتصنيف االئتماني السيادي المتدني جدا والظواهر
الجوية البالغة الشدة وسوء إدارة النفقات المالية إلى عدم استقرار االقتصاد الكلي .ويعتزم الب ا

رصد هذه المخاطر عن كثب

وتكييف األنشطة حسب االقتضاء من أجل التخفيف.
3-5

الض ا ات االجت اعية والبيئية

 -112ما برحت جمهورية الو الديمقراطية الشعبية تواجه مخاطر بيئية واجتماعية تتمثل في الحواجز الهيكلية التي تحول دون إعمال
حقوق اإلنسان لمن يعيشون في قبضة الفقر وفي المناطق الريفية وبوجه خاص النساء واألشخاص ذوو اإلعاقة واألقليات اإلثنية.
ويتعذر على السكان الحصول على المعلومات وهم يواجهون قيودا على حرية التعبير وتحديات لغوية وبشأن محو األمية
(وال سيما بين الفئات الريفية والمجموعات اإلثنية) والحصول المحدود على خدمات االتصاالت واإلنترنت والتعرض للذخائر
غير المنفجرة ف ي كثير من مناطق البالد ذات األولوية .وقد يفضي نموذج النمو االقتصادي الذي يتبعه هذا البلد إلى استغالل
البيئة وتدهور النظم اإليكولوجية وإعادة التوطين غير الطوعية والتعرض لتغير المناخ والممارسات غير المستدامة حيال
األراضي وفقدان الموارد الطبيعية وأوجه تفاوت كبيرة على الصعيد اإلقليمي وبين المناطق الريفية والحضرية .وسيراعي
الب ا

هذه المخاطر لتفادي المساهمة فيها أو مفاقمتها.

 -113وسيحرص الب ا

على سالمة جميع األنشطة والعمليات واألصول التي يتولى إدارتها بتحديد المخاطر وتخفيف حدتها في

اتساق مع المجاالت الرئيسية الثمانية لمعاييره البيئية واالجتماعية .وعند االقتضاء ،سيسعى الب ا

إلى الحصول على

إرشادات الخبراء بشأن تدابير تخفيف المخاطر مثل إزالة الذخائر غير المنفجرة أو التكيف مع تغير المناخ وسيتولى رصد تأثير
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هذه المخاطر .وسيمهد اتباع هذا النهج االحترازي وتفادي المخاط ر وتقليلها إلى أقصى حد وتخفيف حدتها السبيل لتنفيذ التزامات
الب ا

بشأن "عدم اإلضرار" في جميع المستويات.

الشواغل الجنسانية وشواغل الحماية والمساءلة في جميع أعماله ،مراعيا في ذلك اختالف احتياجات النساء

 -114وسيعمم الب ا

ُدرب جميع الموظفين على مراعاة المنظور
والرجال والبنات واألوالد ومستبقا العوامل من قبيل اإلعاقة والفقر واإلثنية .وسي َّ
الجنساني والحماية والمبادئ اإلنسانية .وستُكيَّف آلية التعقيب المجتمعي باستمرار مع احتياجات المجتمعات المحلية المتطورة
في مجال االتصاالت.

-6

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 )

السنة
ا ولى

السنة
الثا ية

السنة
الثالثة

السنة
ال اب ة

السنة
الخا سة

2022

2023

2024

2025

2026

1

1

10 740 688

8 551 423

8 295 537

8 002 259

6 098 711

41 688 618

2

2

3 425 967

3 212 896

2 937 692

2 987 248

1 412 554

13 976 358

3

3

3 114 843

2 846 652

3 048 374

2 676 072

2 746 706

14 432 646

4

4

2 869 094

2 992 645

1 027 060

1 072 196

1 100 123

9 061 118

20 150 592

17 603 616

15 308 664

14 737 775

11 358 093

79 158 740

ال ج وع

النشاط

 -115ويجسد تخفيض الميزانية بمرور الوقت تحول الب ا

ال ج وع

تدريجيا نحو دور المساعدة التقنية .غير أن هناك حاجة إلى دعم مباشر

في األجل القصير نظرا ألن قدرة الحكومة وشبكات األمان االجتماعي ال تزال في طور التطور .وازدادت هذه الحاجة حدة
بسبب التأثيرات االجتماعية واالقتصادية الناشئة عن جائحة كوفيد ،19-بما في ذلك تأثيرها على مالية الحكومة .وسيحدث أيضا
تحول تدريجي من المساعدة الغذائية العينية إلى التحويالت القائمة على النقد ،وال سيما في إطار الحصيلتين االستراتيجيتين 3
ُصص ما ال يقل عن  15في المائة من األموال ألنشطة تساهم في المساواة بين الجنسين.
و .4وخ ِّ
2-6

آفاق واست اتيجية تدبي ال وارد

 -116لدى الب ا

قاعدة متنوعة من المانحين التقليديين والجدد على نحو يوفر المستويات الدنيا من تدبر الموارد ألغلب الحصائل

االستراتيجية حسب المساهمات المتعددة السنوات المؤكدة واالتجاهات التاريخية ومعرفة أولويات المانحين القادمين والمشاريع
المحددة والمناقشات المحلية مع المانحين .ويُتوقع أن يكون تمويل الحصيلة االستراتيجية  1جيدا بتمويل واسع متعدد السنوات
ومؤكد يستكمل بتمويل متوقع من مانحين آخرين ومن القطاع الخاص ،استنادا إلى االتجاهات التاريخية .ويتاح للحصيلتين
االستراتيجيتين  2و 3تمويل ُمرحَّل من مساهمات متعددة السنوات ومساهمات إضافية تدور مناقشات بشأنها مع المانحين.
وأعرب المانحون أيضا عن اهتمامهم الواضح بتمويل الحصيلة االستراتيجية  4في حالة وقوع كارثة.
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة لج هور ة الو الد ق اطية الش بية ( نا /كا ون الثا

 - 2022د س ب /كا ون ا ول )2026

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  : 1تحسين تائ ا ن الغ ائ والتغ ة والت لم طفال ال دارس ف ال ناطق الهشة ن خالل ب ا
ال درسية بحلول 2026

وطن

ستدام للوجبات

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

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات:
يستدعي تحقيق برنامج وطني مستدام للوجبات المدرسية توافر قدرات وموارد كافية لدى الحكومة والمجتمعات المحلية على افتراض أنَّ الحكومة ستوفر التمويل الكافي في ميزانية وزارة التعليم والرياضة أو من خالل مصادر خارجية وأنَّ
المجتمعات المحلية ستظل تساهم بمنتجات طازجة وبالنقد وإدارة البرنامج على صعيد القرى .وترتهن المساواة بين الجنسين بمواصلة التركيز في السياسة الوطنية على االحتياجات التعليمية لكال البنات واألوالد.

ؤش ات الحصائل
معدل الحضور (جديد)
معدل التسجيل
عدد السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا
عدد البرامج الوطنية التي تم تعزيزها نتيجة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي الذي ييسره الب ا

في مجال تعزيز القدرات (جديد)

(جديد)

سبة التالميذ الذين يثبتون ،بعد صفين من التعليم االبتدائي ،قدرتهم على قراءة وفهم الكتب المدرسية الخاصة بالصف الدراسي (جديد)
تعبئة الموارد (بالقيمة الدوالرية) لألنظمة الوطنية لألمن الغذائي والتغذية نتيجة ألنشطة تعزيز القدرات التي يقوم بها الب ا
معدل االستبقاء/التسرب (جديد)
القدرات الوطنية في مجال التغذية المدرسية المتعلقة بنهج النظم لتحسين نتائج التعليم (( )SABERجديد)

(جديد)
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ا شطة والنوات
 : 1تقد م الدعم ال باش وال ساعدة التقنية إلى الحكو ة لت ز ز الب ا

الوطن للوجبات ال درسية واستك اله وت هيد السبيل لتسليم ال سؤولية عن الب ا

إلى الحكو ة بط قة ستدا ة( .أ شطة الوجبات ال درسية)

 :1-1استفادة أطفال المدارس المستهدفين من وجبات مغذية تعزز متناولهم الغذائي على مدار السنة الدراسية( .ألف :تحويل الموارد)
 :1-1استفادة أطفال المدارس المستهدفين من وجبات مغذية تعزز متناولهم الغذائي على مدار السنة الدراسية( .باء :توفير األغذية المغذية)
 :1-1استفادة أطفال المدارس المستهدفين من وجبات مغذية تعزز متناولهم الغذائي على مدار السنة الدراسية( .نون* :توفير التغذية المدرسية)
 :2-1اكتساب أطفال المدارس المستهدفين والمجتمعات المحلية المستهدفة معرفة وسلوكيات وممار سات معززة بشأن أنماط السلوك الموصى بها في مجاالت التغذية والمياه واإلصحاح والنظافة الصحية والزراعة ومحو األمية بما يحسن العادات
الغذائية الصحية (النتيجة االستراتيجية  )2والتعلم (هدف التنمية المستدامة ( .)4ألف :تحويل الموارد)
 :2-1اكتساب أطفال المدارس المستهدفين والمجتمعات المحلية المستهدفة معرفة وسلوكيات وممارسات معززة بشأن أنماط السلوك الموصى بها في مجاالت التغذية والمياه واإلصحاح والنظافة الصحية والزراعة ومحو األمية بما يحسن العادات
الغذائية الصحية (النتيجة االستراتيجية  )2والتعلم (هدف التنمية المستدامة ( .)4هاء* :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
 :3-1استفادة المجتمعات المحلية الريفية ومنتجو األغذية المحلية ،وبوجه خاص النساء منهم ،من مبيعات األغذية الموثوقة والقابلة للتنبؤ بها لمبادرات التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية التي تعزز زيادة اإلنتاجية الزراعية للمحاصيل التغذوية
وتزيد فرص إدرار الدخل وإمكانية الحصول على أغذية متنوعة( .ألف :تحويل الموارد)
 :3-1استفادة المجتمعات المحلية الريفية ومنتجو األغذية المحلية ،وبوجه خاص النساء منهم ،من مبيعات األغذية الموثوقة والقابلة للتنبؤ بها لمبادرات التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية التي تعزز زيادة اإلنتاجية الزراعية للمحاصيل التغذوية
وتزيد فرص إدرار الدخل وإمكانية الحصول على أغذية متنوعة( .دال :إنشاء األصول)
 :3-1استفادة المجتمعات المحلية الريفية ومنتجو األغذية المحلية ،وبوجه خاص النساء منهم ،من مبيعات األغذية الموثوقة والقابلة للتنبؤ بها لمبادرات التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية التي تعزز زيادة اإلنتاجية الزراعية للمحاصيل التغذوية
وتزيد فرص إدرار الدخل وإمكانية الحصول على أغذية متنوعة( .واو :الشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)
 :4-1استفادة أطفال المدارس في المناطق الهشة من تعزيز قدرة الحكومة وتحسين المؤسسات والموارد الكافية لتوجيه وإدارة برنامج وطني مستدام للوجبات المدرسية يحسن التغذية واألمن الغذائي لهؤالء األطفال ويسهم في تحقيق حصائل
تعليمية أفضل (هدف التنمية المستدامة ( .)4جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
 :4-1استفادة أطفال المدارس في المناطق الهشة من تعزيز قدرة الحكومة وتحسين المؤسسات والموارد الكافية لتوجيه وإدارة برنامج وطني مستدام للوجبات المدرسية يحسن التغذية واألمن الغذائي لهؤالء األطفال ويسهم في تحقيق حصائل
تعليمية أفضل (هدف التنمية المستدامة ( .)4ميم :دعم آليات التنسيق الوطنية)

الحصيلة االست اتيجية  : 4ت كين سكان ج هور ة الو الد ق اطية الش بية ال تض ر ن ن ا ز ات ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة و ي ها
ن االحتياجات ا ساسية أثناء الكوارث وب دها

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

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات:
سينفذ الب ا أنشطة في إطار هذه الحصيلة االستراتيجية فقط في حالة طوارئ وعندما تطلب منه الحكومة ذلك .ويفترض الب ا
التي تمكن من تحديد االحتياجات الخاصة بالسكان الضعفاء واالستجابة لها.

أنَّ الحكومة ستستمر في طلب المعونة ودعم وتقييم جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعمر وحالة اإلعاقة
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ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك (متوسط)
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك (متوسط)
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي – التغذية
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل العيش (النسبة المئوية لألسر التي تتبع استراتيجيات التصدي)

ا شطة والنوات

 :4تقد م التحو الت القائ ة على النقد أو ال ساعدة الغ ائية ال اعية للتغ ة لتلبية االحتياجات ا ساسية لل تض ر ن ن ا ز ات( .تحو الت ال وارد ي ال ش وطة لدعم الحصول على ا

ة)

 :1-4حصول المستهدفين من البنات واألوالد والنساء والرجال المتضررين (المستوى )1من المخاطر الطبيعية والصدمات واالضطرابات التي من صنع اإلنسان على مساعدة غذائية و/أو قائمة على النقد للمساعدة على تلبية احتياجاتهم
األساسية( .ألف :تحويل الموارد)
 :1-4حصول المستهدفين من البنات واألوالد والنساء والرجال المتضررين (المستوى )1من المخاطر الطبيعية والصدمات واالضطرابات التي من صنع اإلنسان على مساعدة غذائية و/أو قائمة على النقد للمساعدة على تلبية احتياجاتهم
األساسية( .باء :توفير األغذية المغذية)
 :1-4حصول المستهدفين من البنات واألوالد والنساء والرجال المتضررين (المستوى )1من المخ اطر الطبيعية والصدمات واالضطرابات التي من صنع اإلنسان على مساعدة غذائية و/أو قائمة على النقد للمساعدة على تلبية احتياجاتهم
األساسية( .حاء :تقديم الخدمات والمنصات العامة)
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الهدف االست اتيج  :2تحسين التغ ة
النتيجة االست اتيجية  :2أال ا

أحد ن سوء التغ ة

الحصيلة االست اتيجية  : 2تحسين الحصائل التغ و ة لألشخاص الض فاء ال ضين ي شكل ن أشكال سوء التغ ة ،وال سي ا النساء والبنات ف
سن اإل جاب وا طفال دون سن الخا سة وا طفال ف سن الدراسة ،وفق الغا ات الوطنية بحلول عام 2026

فئات الحصائل :تحسين استهالك األغذية العالية الجودة والغنية
بالمغذيات بين األفراد المستهدفين

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات:
يعتمد تحقيق الحصيلة االستراتيجية  2على افتراض أنَّ الحكومة ستظل تهيئ بيئة تشغيلية داعمة وأنَّ النظراء الحكوميين على المستويين المحلي وعلى مستوى المقاطعات سيشاركون فيها وأن التعاون مع الحكومة سيبقى متينا وااللتزام من قِّبل
الش ركاء في التنمية قائما مساهمين بشكل مالئم في مبادرات التغذية الوطنية ومتعاونين بفعالية لتفادي االزدواجية في مبادرات التغذية واالستخدام غير الفعال للموارد.

ؤش ات الحصائل
الحد األدنى من التنوع الغذائي – النساء
عد د السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل البرنامج في مجال تعزيز القدرات (جديد)
نسبة الزيادة في إنتاج األغذية العالية الجودة والغنية بالمغذيات
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)

ا شطة والنوات
كن لج يع السكان ال ستهدفين الوصول إليها ،وتقد م ال ساعدة التقنية ال تصلة بالتغ ة وال ناص ة وإسداء ال شورة القائ ة على ا دلة إلى الحكو ة وأصحاب ال صلحة اآلخ ن ب ا ف ذلك ف
 :2تقد م خد ات الدعم التغ وي الت
القطاع الخاص( .أ شطة الوقا ة ن سوء التغ ة)
 :1-2حصول الفئات الضعيفة ،وال سيما النساء والبنات في سن اإلنجاب ،واألطفال دون سن الخامسة واألطفال في سن المدرسة ،حزمة متكاملة من المساعدة تشمل رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي ،لتحسين األنماط الغذائية( .ألف :تحويل
الموارد)
 :1-2حصول الفئات الضعيفة ،وال سيما النساء والبنات في سن اإلنجاب ،واألطفال دون سن الخ امسة واألطفال في سن المدرسة ،حزمة متكاملة من المساعدة تشمل رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي ،لتحسين األنماط الغذائية( .هاء* :توجيه
رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)

WFP/EB.2/2021/7-A/2/Rev.1

30

 :2-2استفادة الفئات الضعيفة (المستوى  )3من تعزيز قدرات الحكومة والشركاء ،بما في ذلك ال قطاع الخاص ،لتصميم برامج تغذية متعددة القطاعات للوقاية من سوء التغذية وتنفيذ هذه البرامج وإقامة شراكات بشأنها( .جيم :توفير تنمية القدرات
والدعم التقني)
 :2-2استفادة الفئات الضعيفة (المستوى  )3من تعزيز قدرات الحكومة والشركاء ،بما في ذلك القطاع الخاص ،لتصميم برامج تغذية متعددة القطاعات للوقاية من سوء التغذية وتنفيذ هذه البرامج وإقامة شراكات بشأنها( .كاف :دعم الشراكات)

الهدف االست اتيج  :3تحقيق ا ن الغ ائ
النتيجة االست اتيجية  :4أن تكون النُظم الغ ائية ستدا ة
الحصيلة االست اتيجية  :3ت ز ز ا ن الغ ائ والتغ وي على دار السنة للسكان الض فاء ف ال ناطق ال تض رة ن الكوارث أو ال
لل خاط وز ادة قدرتهم للحد ن خاط ال ناخ و ي ها ن الصد ات وإدارتها بحلول عام 2026

فئات الحصائل :تحسين تكيف األسر مع التغيرات المناخية
والصدمات األخرى وقدرتها على الصمود أمامها

ضة

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات:
يقوم تحقيق الحصيلة االستراتيجية  3على افتراض أنَّ الحكومة ستواصل دعمها لبيئة تشغيل تشجع الملكية المحلية والوطنية والقيادة سعيا لتحقيق الغايات الوطنية والمحلية وااللتزامات الدولية .ويفترض أن تبدي المجتمعات المحلية ،بما في ذلك أشد
السكان ضعفا ،اهتماما نشطا بتدخالت الب ا وأن تظل ملتزمة بالمساهمة بوقتها وعملها.

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك (متوسط)
مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي – التغذية
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل العيش (النسبة المئوية لألسر التي تتبع استراتيجيات التصدي)
عدد السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا
عدد األشخاص الذين يساعدهم الب ا

في مجال تعزيز القدرات (جديد)

والمدمجين في األنظمة الوطنية للحماية االجتماعية نتيجة ألنشطة تعزيز القدرات التي يقوم بها الب ا

نسبة التحويالت القائمة على النقد الموجهة عن طريق األنظمة الوطنية للحماية االجتماعية نتيجة للدعم الذي يقدمه الب ا
نسبة المجتمعات المحلية المستهدفة التي يوجد لديها دليل على قدرة محسَّنة على إدارة الصدمات والمخاطر المناخية
سبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل كسب العيش

(جديد)

لتعزيز القدرات (جديد)
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قيمة األموال التي جُمعت (بالدوالر األمريكي) بهدف الحد من المخاطر المناخية (جديد)

ا شطة والنوات
 : 3تقد م ال ساعدة والدعم التقن لكيا ات ال جت ات ال حلية والحكو ة ال ستهدفة لبناء قدرة ه ه ال جت ات على الص ود أ ام صد ات ال ناخ والصد ات ا خ ى ن خالل ت ز ز القدرات ف إدارة خاط الكوارث وال ناخ والح ا ة
االجت اعية( .أ شطة التكيف ع تغي ال ناخ وإدارة ال خاط )
 :1-3استفادة المجتمعات المحلية الضعيفة (المستوى  1و ) 2من المساعدة من أجل إنشاء األصول ومن تدخالت دعم سبل كسب العيش ا لمستدامة األخرى التي تلبي احتياجاتها الغذائية والتغذوية وتزيد قدرتها على الصمود أمام صدمات تغير
المناخ والصدمات األخرى( .ألف :تحويل الموارد)
 :1-3استفادة المجتمعات المحلية الضعيفة (المستوى  1و )2من المساعدة من أجل إنشاء األصول ومن تدخالت دعم سبل كسب ا لعيش المستدامة األخرى التي تلبي احتياجاتها الغذائية والتغذوية وتزيد قدرتها على الصمود أمام صدمات تغير
المناخ والصدمات األخرى( .باء :توفير األغذية المغذية)
 :1-3استفادة المجتمعات المحلية الضعيفة (المستوى  1و )2من المساعدة من أجل إنشاء األصول ومن تدخالت دعم سبل كسب العيش المستدامة األخرى التي تلبي احتياجاتها الغذائية والتغذوية وتزيد قدرتها على الصمود أمام صدمات تغير
المناخ والصدمات األخرى( .دال :إنشاء األصول)
 :1-3استفادة المجتمعات المحلية الضعيفة (المستوى  1و )2من المساعدة من أجل إنشاء األصول ومن تدخالت دعم سبل كسب العيش المستدامة األخرى التي تلبي احتياجاتها الغذائية والتغذوية وتزيد قدرتها على الصمود أمام صدمات تغير
المناخ والصدمات األخرى( .زاي :تيسير الروابط مع الموارد المالية وخدمات التأمين)
 :2-3استفادة المجتمعات الضعيفة من تفعيل االستراتيجي ات والبرامج المحلية والوطنية لتوقع مخاطر األمن الغذائي والتغذوي المقترنة بصدمات المناخ والصدمات األخرى واالستعداد لها وإدارتها وتخفيف حدتها بشكل فعال( .جيم :توفير تنمية
القدرات والدعم التقني)
 :2-3استفادة المجتمعات الضعيفة من تفعيل االستراتيجيات والبر امج المحلية والوطنية لتوقع مخاطر األمن الغذائي والتغذوي المقترنة بصدمات المناخ والصدمات األخرى واالستعداد لها وإدارتها وتخفيف حدتها بشكل فعال( .زاي :تيسير
الروابط مع الموارد المالية وخدمات التأمين)
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الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان للقضاء على الجوع
جيم :1-ستطيع السكان ال تض رون ساءلة الب ا

وش كائه عن تلبية احتياجاتهم الغ ائية بط قة ت اع آراءهم وأفضلياتهم

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  : 2ستطيع السكان ال تض رون االستفادة ن ب ا

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

الب ا

ال ؤش ات الشا لة
جيم  2-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون التعرض لتحديات تتعلق بالحماية (جديد)
تتسم بالكرامة (جديد)

جيم  3-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يقولون إن برامج الب ا
جيم  4-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يصلون إلى برامج الب ا

دون عوائق

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 قِّبل 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 ،ونقد ،وقسائم ،وبدون تعويض) الذي يحصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا  ،مصنفين حسب نوع 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 فُحِّ صت المخاطر البيئية واالجتماعية بالنسبة لها
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ال لحق الثا
التوز ع اإلرشادي للتكاليف ،حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

ك )

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

النتيجة
االست اتيجية /2
ا ة التن ية
ال ستدا ة 2-2

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

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

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

ا سباب
الج ر ة

ا سباب
الج ر ة

بناء القدرة
على الص ود

االستجابة
لألز ات

التحويالت

29 430 889

10 427 047

10 262 989

6 889 031

57 009 956

التنفيذ

5 312 950

1 238 568

1 724 513

718 000

8 994 031

تكاليف الدعم المباشرة المعدلة

4 400 403

1 457 726

1 564 278

901 061

8 323 467

ال ج وع الف ع

39 144 242

13 123 340

13 551 781

8 508 092

74 327 455

تكاليف الدعم غير المباشرة

2 544 376

853 017

880 866

553 026

4 831 285

جال الت كيز

ال ج وع

( 6.5في المائة)
ال ج وع

41 688 618

13 976 358

14 432 646

9 061 118

79 158 740
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