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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية
للموافقة
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ((http://executiveboard.wfp.org

الخطة االستراتيجية القطرية لسري النكا ()2022-2018

المدة

 1يناير/كانون الثاني  31 - 2018ديسمبر/كانون األول 2022

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

 46 830 793دوالرا ً أمريكيا ً
*

رمز مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر

2أ

* .http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-ar.pdf

موجز تنفيذي
سري النكا بلد من البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا تركز خطتها اإلنمائية على تسريع النمو االقتصادي ،وضمان الحوكمة
الرشيدة والحفاظ على السالم .وعلى الرغم من أن التقدم الكبير الذي أحرزته سري النكا في العديد من المجاالت أدى إلى حصولها على
تقييم مرتفع في مجال التنمية البشرية ،فإن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لمعالجة األمن الغذائي والتغذية ،والمساواة بين الجنسين
والتفاوتات الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية اإلنمائية.
ويسعى البرنامج في سري النكا إلى معالجة األسباب الكامنة وراء انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ودعم االنتعاش طويل األجل
والقدرة على الصمود مع الحفاظ على القدرة على االستجابة لحاالت الطوارئ .وتستند الخطة االستراتيجية القطرية الخمسية الحالية
للبرنامج ،وهي األولى من نوعها في سري النكا ،إلى مساهمات البرنامج في البلد على مدى السنوات الخمسين الماضية لدعم المساعدة
اإلنمائية والتحول نحو بناء المزيد من القدرات من خالل الدعم التقني والسياساتي للجهود من أجل ضمان الحصول على األغذية والقضاء
على سوء التغذية وتحسين إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخولهم ،بما يتماشى مع النتائج االستراتيجية للبرنامج  1و 2و.3

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد D. Kaatrud
المدير القطري
آسيا والمحيد الهادئ
بريد إلكترونيdavid.kaatrud@wfp.org :

السيد B. Barton
المدير اإلقليمي
بريد إلكترونيbrenda.barton@wfp.org :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وتسعى الخطة االستراتيجية القطرية إلى تحقيق الحصائل االستراتيجية األربع التالية:
 الحصيلة االستراتيجية  :1حصول الناس المتأثرين باألزمات على أغذية طوال العام؛
 الحصيلة االستراتيجية  :2حصول األطفال في سن الدراسة في المناطق التي تعاني من انعدام األمن الغذائي على األغذية
طوال العام؛
 الحصيلة االستراتيجية  : 3تحسين تغذية األطفال دون سن الخامسة والمراهقات والنساء اللواتي في سن اإلنجاب بحلول
()1

عام 2025؛

 الحصيلة االستراتيجية  :4تعزيز سبل عيش المجتمعات المحلية الضعيفة والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وقدرتهم
على الصمود أمام الصدمات والضغوط طوال العام.
وقد أعدت الخطة االستراتيجية القطرية بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين واسترشادا ً بتحليالت للسياقات والمساواة
بين الجنسين والفجوات ،وبالتوصيات الصادرة عن االستعراض االستراتيجي الوطني لألمن الغذائي والتغذوي نحو القضاء على الجوع
لعام  ،2017وهي تدعم رؤية سري النكا للتنمية الوطنية .وستسهم في تنفيذ أولويات الحكومة على النحو المبين ،وفي رؤية عام ،2025
وفي برنامج االستثمار العام للفترة  ،2020-2017وفي االستراتيجيات وخطط العمل محددة القطاعات ،وفي إطار األمم المتحدة للتنمية
المستدامة للفترة  ،2022-2018وذلك من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة .2

مشروع القرار



يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية لسري النكا ( )WFP/EB.2/2017/7-A/6( )2022-2018بتكلفة إجمالية يتحملها البرنامج
قدرها  46 830 793دوالرا ً أمريكيا.

.

( )1من المتوقع أن تتماشى هذه الحصيلة مع غاية التنمية المستدامة " : 2-2وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية ،بحلول عام  ،2030بما في ذلك تحقيق األهداف
المتّفق عليها دوليا ً بشأن توقّف النمو والهزال بين األطفال دون سن الخامسة ،ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن
بحلول عام ".2025


هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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 -1التحليل القطري
 1-1السياق القطري
-1

دخلت سري النكا فئة البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا في منتصف يناير/كانون الثاني  )2(،2010بعد انتهاء ما يقرب
من ثالثة عقود من النزاع المسلح في عام  .2009ويبلغ عدد سكان سري النكا  21مليون نسمة )3(،وتأتي في المرتبة  73من
بين  188بلدا ً وفقا ً لمؤشر التنمية البشرية )4(،ولكن ترتيبها أدنى وفقا ً لمؤشر عدم المساواة بين الجنسين ،إذ تحتل المرتبة  87من
بين  159بلداً.

-2

()5

وتشرع سري النكا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقد أحرزت تقدما ً كبيرا ً نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ،بما في
ذلك التعليم االبتدائي للجميع ،والقضاء على التفاوتات بين الجنسين في التعليم ،والحد من وفيات األطفال واألمهات ،ومكافحة
األمراض مثل المالريا ،وخفض نسبة الفقر ونسبة األشخاص الذين ال يحصلون بشكل مستدام على مياه شرب مأمونة وخدمات
الصرف الصحي األساسية إلى النصف .وعلى الرغم من هذه اإلنجازات ،ال يزال هناك مجال إلحراز تقدم في تعزيز األمن
()6

الغذائي والتغذية ،وتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على التفاوتات الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية.
-3

وبوصف سري النكا دولة جزرية ،فإنها شديدة التأثر بتغير المناخ ،حيث تحتل المرتبة  54وفقا ً لمؤشر المخاطر المناخية ،مما
()7

يعكس حجم األحداث المتصلة بالطقس التي تؤدي إلى خسائر .وتؤثر أحداث الطقس المتطرفة والكوارث الطبيعية المتكررة،
مثل الجفاف والفيضانات واالنزالقات األرضية ،تأثيرا ً سلبيا ً على التقدم االجتماعي واالقتصادي .وتؤثر اآلثار طويلة األجل
()8

لتغير المناخ على الصحة العامة والتغذية والزراعة وتنمية البنية التحتية ،بما في ذلك الطاقة الكهرومائية،

مما يؤثر على

النساء والرجال والفتيات والفتيان بشكل مختلف.
-4

ومنذ نهاية النزاع ،التزمت الحكومة ببناء السالم من خالل المصالحة والمساءلة والعدالة االنتقالية والتنمية )9(.وقد اتبعت الحكومة
االئتالفية التي تتولى السلطة منذ عام  2015نهجا ً للحوكمة الشفافة القائمة على الحقوق )10(.ومن المقرر إجراء انتخابات في
عام .2020

 2-1التقدم نحو غايات هدف التنمية المستدامة 2

التقدم نحو غايات هدف التنمية المستدامة 2
-5

الحصول على األغذية .أدت زيادة دخل الفرد بمقدار ثالثة أضعاف والحد من الفقر على مدى العقد الماضي إلى تحسين فرص
الحصول على األغذية من الناحية االقتصادية وإن كان بشكل غير متساو بين النساء والرجال ،في حين أدى تحسن شبكات
الطرق الموسعة إلى تحسين إمكانية وصول المنتجين الفعلي إلى األسواق على المستوى الوطني )11(.غير أنه نتيجة التفاوتات
اإلقليمية والمالية والجنسانية ،لم تُترجم هذه االتجاهات العامة على المستوى الوطني إلى تحسن متساو في الحصول الفعلي
واالقتصادي على األغذية لجميع األفراد واألسر.

-6

القضاء على سوء التغذية .انخفض التقزم بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ً من  21.2في المائة إلى

( )2سفارة سري النكا .2010 .صندوق النقد الدولي يرفع وضع سري النكا إلى فئة األسواق الناشئة متوسطة الدخل .واشنطن العاصمة.
( )3البنك المركزي لسري النكا .2016 .التقرير السنوي  .2016سري النكا.
( )4برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2016 .تقرير التنمية البشرية لعام  .2016نيويورك.
( )5برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2016 ،تقرير التنمية البشرية لعام  - 2016التنمية البشرية للجميع .كندا ،مجموعة لو-مارتن.
( )6األمم المتحدة .التقرير القطري لألهداف اإلنمائية لأللفية لعام  .2014سري النكا.
( .2016 .Kreft, S. et al. )7مؤشر المخاطر المناخية العالمية  .2017بون.Germanwatch e.V. ،
( )8السياسة الوطنية لتغير المناخ في سري النكا .كولومبو.
( )9األمم المتحدة وحكومة سري النكا .2016 .خطة أولوية بناء السالم في سري النكا .كولومبو.
( )10فريق األمم المتحدة القطري .2016 .التحليل القطري المشترك لسري النكا لعام  .2016كولومبو.
( )11استعراض مستقل .2017 .االستعر اض االستراتيجي الوطني لألمن الغذائي والتغذية نحو القضاء على الجوع .كولومبو.
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 17في المائة وانخفض نقص الوزن من  27.3في المائة إلى  21في المائة خالل الفترة  .)12(2016-1996/1995وانخفض
فقر الدم بين األطفال من  25.2في المائة في  2010/2009إلى  15.1في المائة في عام  )13(.2012ويمكن أن يعزى تحسين
التغذية على المستوى الوطني إلى تحسن توافر األغذية والحصول عليها واستخدامها والتقدم المحرز في الخدمات الصحية
وبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية )14(،وإن كانت ال تزال هناك تفاوتات إقليمية وجنسانية كبيرة.
إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخولهم .حققت سري النكا اكتفا ًء ذاتيا ً تقريبا ً من األرز واألغذية األساسية ومنتجات

-7

البروتين الحيواني مثل األسماك والدواجن حيث تنتج أكثر من  97في المائة من الكمية التي تحتاجها .ويُنتج أكثر من  70في
المائة من األغذية التكميلية الرئي سية األخرى المتاحة ،بما في ذلك الخضراوات ،وأوراق األشجار الخضراء ،والبقول،
والمحاصيل الجذرية والفاكهة محلياً .وفي المتوسط ،تلبي سري النكا  80في المائة من احتياجاتها الغذائية السنوية من خالل
اإلنتاج المحلي ،وتغطي الفجوة من خالل الواردات مثل األسماك المعلبة/المجففة ،والحليب المجفف والماشية .وباإلضافة إلى
ذلك ،وضعت خطط وطنية للتأمين ضد الكوارث الطبيعية كتدبير إلدارة المخاطر من أجل الحفاظ على اإلنتاج الغذائي المحلي
()16( ،)15

وحماية إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخولهم.

النظم الغذائية المستدامة .حددت الحكومة األمن الغذائي والصحة باعتبارهما قطاعين يكتسي فيهما التكيف مع تغير المناخ أهمية

-8

بالغة .ولضمان االستدامة وتقليل آثار تغير المناخ على إنتاج األغذية واألمن الغذائي إلى أدنى حد ،أعطت الحكومة األولوية
للبرامج الوطنية المتعلقة بالزراعة ،وإنتاج المحاصيل ،وإدارة معلومات المناخ ،وتحسين نظم المحاصيل ،وزراعة الحدائق
المنزلية )17(.وهناك حاجة إلى مزيد من التحليل لضمان أن تحدث هذه البرامج تحوالً جنسانيا ً بما فيه الكفاية ،حتى تعزز بما فيه
الكفاية تقاسم الصالحيات والسيطرة على الموارد وصنع القرار ،وتدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

بيئة االقتصاد الكلي
على الرغم من بطء وتيرة اإلصالح االقتصادي ،فقد نما الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للبلد بنسبة  43في المائة في السنوات

-9

الخمس األولى بعد انتهاء النزاع ،من عام  2009إلى عام  .2014غير أن التوسع االقتصادي تباطأ بعد ذلك بشكل ملحوظ
مقارنة باالنتعاش االقتصادي الذي تلى النزاع ،وتراجعت مكاسب الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  4.8في المائة في عام 2015
وبنسبة  4.4في المائة في عام .2016
-10

ويبلغ معامل جيني الذي يستند إلى متوسط دخل األسرة في المناطق الحضرية  ،0.51وهو أعلى نسبيا ً من مثيله في المناطق
الريفية البالغ  ،0.45وفي قطاع المزارع (المعروف أيضا ً باسم "قطاع العقارات" في سري النكا) البالغ  ،0.39وكذلك أعلى
من المتوسط الوطني البالغ  .0.48وتتقاسم  20في المائة فقط من األسر نصف إجمالي دخل األسر في البلد ،مما يعكس نمطا ً لم
()19( ،)18

يتغير منذ عام .1991/1990
-11

وال يزال الفقر المعتدل يشكل تحدياً .ويعيش شخص من بين كل أربعة أشخاص تقريبا ً على  2.50دوالر أمريكي في اليوم ،أي
فوق خط الفقر بقليل ،وهم أكثر عرضة آلثار الصدمات المناخية أو االقتصادية .وال تزال هناك جيوب من الفقر في المناطق
الشمالية والشرقية المـتأثرة بالنزاع في الماضي والمناطق الوسطى والمناطق المعزولة مثل مقاطعة مونيراغاال ،بما ذلك في
قطاع العقارات ،حيث تشير النسبة العالية من العاملين الذين ال يزالون يعيشون في فقر ،والتفاوتات بين الجنسين ،ونقص إمكانية

(12

إدارة التعداد واإلحصاءات .2017 ،االستقصاء الديمغرافي والصحي في سري النكا.

( )13ال يوجد فرق كبير في مستوى التقزم والهزال بين الفتيان والفتيات في سري النكا.
( )14االستعراض االستراتيجي.
( )15االستعراض االستراتيجي.
( )16يلزم إجراء مزيد من التحليل لتقييم ما إذا كانت هذه الخطط مراعية لالعتبارات الجنسانية أو إذا كانت بحاجة إلى التعزيز لضمان الوصول المنصف وتلبية
االحتياجات الخاصة للنساء والرجال أصحاب الحيازات الصغيرة.
( )17فرقة العمل الرئاسية المعنية باإلنتاج الغذائي الوطني .2015 .البرنامج الوطني لإلنتاج الغذائي  .2018-2016كولومبو.
( )18االستعراض االستراتيجي
( )19ال تتوفر بيانات مصنفة حسب نوع األسرة.
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()20

الوصول إلى الخدمات ،وسوق العمل إلى الحاجة إلى مشاركة اقتصادية مستدامة ومنصفة وتنمية السوق.
-12

ولم يكن التقدم االجتماعي واالقتصادي متساويا ً وال شامالً ،وأدى التحضر والتحول الديمغرافي إلى تسارع زيادة أوجه عدم
المساواة وعدم اإلنصاف مثل انعدام األمن الغذائي والتغذوي والتفاوتات بين الجنسين .وتركز األولويات الحكومية على الحد
من أوجه عدم المساواة في الدخل ،ومساعدة الفئات األكثر حرماناً ،واستحداث فرص العمل المنتجة والعمل الالئق ،والحد من
()21

الهزال والتقزم بين األطفال دون سن الخامسة.

الروابط الرئيسية بين القطاعات
-13

من شأن مشروع القانون الوطني للتنمية المستدامة في سري النكا ،الذي سينظر فيه البرلمان من أجل سنه في عام  ،2017أن
يضع سياسة واستراتيجية وطنيتين للتنمية المستدامة لتعزيز التكامل البيئي واالقتصادي واالجتماعي من أجل تحقيق خطة عام
 2030وتنفيذ االلتزامات الوطنية واإلقليمية والدولية من خالل الوكاالت المتعددة القطاعات وأصحاب المصلحة اآلخرين ،بما
في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص )22(.ويجري حاليا ً تحديد الغايات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة ،التي ستشير ،في
جملة أمور ،إلى الروابط المتعددة القطاعات.

-14

وستسهم الحصائل االستراتيجية بأشكال مختلفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  1و 3و 4و 5و 13و ،17وكذلك بشكل موحد
في تحقيق هدف التنمية المستدامة .2

 3-1الفجوات والتحديات المتعلقة بالجوع
-15

يؤدي النمو السكاني وزيادة الثروة إلى تغير أنماط استهالك األغذية والمياه والطاقة ،وبالتالي تصبح اإلدارة المستدامة للموارد
()23

الطبيعية والنظم اإليكولوجية الهشة متزايدة الصعوبة.

وباإلضافة إلى ذلك ،تؤثر زيادة النزاع بين البشر والحيوانات على

اإلنتاج الزراعي والتنوع البيولوجي .وحدد االستعراض االستراتيجي الوطني لألمن الغذائي والتغذوي نحو القضاء على الجوع
(االستعراض االستراتيجي) الفجوات والتحديات التي يرد وصفها أدناه.
-16

انعدام األمن الغذائي :ال يزال األمن الغذائي يشكل تحديا ً نتيجة لعوامل مختلفة من بينها الوصول االقتصادي والفعلي إلى األغذية،
وجيوب الفقر المزمن ،وتغير المناخ ،وعدم كفاية القدرة على الصمود ،وتدهور األراضي ،وشيخوخة السكان ،وتحول أنماط
القوة العاملة ،وعدم زيادة حجم الغلة ،واستمرار عدم المساواة بين الجنسين ،وتتعرض المرأة لمخاطر بشكل خاص )24(.وظلت
غلة المحاصيل الغذائية ،بما فيها األرز ،في حالة ركود ،ويرجع ذلك أساسا ً إلى عدم االستثمار في البحث والتطوير ،مما حد من
إمكانية زيادة اإلمدادات من األغذية المحلية .ولم يكن التحدي يتمثل في ضمان األمن الغذائي والتغذية لألشخاص الذين يعانون
من نقص التغذية والبالغ عددهم  4.6مليون شخص فحسب ،ولكن أيضا ً توفير أغذية مأمونة وعالية الجودة إلطعام  2.4مليون
شخص إضافي من المتوقع أن يعانوا من نقص التغذية بحلول عام .2050

-17

سوء التغذية :توجد في سري النكا أعلى معدّالت سوء التغذية الحاد المعتدل (الهزال) في العالم  -بنسبة انتشار  15في المائة-
ّ
والتقزم( )25دون تغيير منذ
والذي تحدِّّده منظمة الصحة العالمية بأنه يصل إلى مستوى العتبة "الحرجة" .وظ َّلت معدالت الهزال
ّ
التقزم  17في المائة ،وال تزال تؤثّر في النمو البدني والعقلي األمثل .وال تزال حاالت نقص المغذّيات
 10سنوات ،إذ تبلغ نسبة
الدقيقة ،وخاصة فقر الدم (األنيميا) ،تُعدّ أيضا ً مصدرا ً للقلق ،إذ أنها تؤثّر في جميع الفئات العمرية .وهناك اآلن تغذية ُمفرطة
بدأت تظهر بسرعة ،إذ يعاني  45في المائة من النساء في سن اإلنجاب من البدانة أو السمنة( )26وتوجد تفاوتات إقليمية شديدة

( )20األمم المتحدة .2017 .إطار األمم المتحدة للتنمية المستدامة  .2022-2018كولومبو ،منظومة األمم المتحدة في سري النكا.
( )21إطار األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
( )22االستعراض االستراتيجي.
( )23إطار األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
( )24االستعراض االستراتيجي.

( )25ال يوجد أي تفاوت في مستوى ُّ
التقزم والهزال بين األوالد والبنات في سري النكا ( 15.4في المائة من الذكور و  14.7في المائة من اإلناث يعانون من الهزال؛
و  17.9في المائة من الذكور و  16.6في المائة من اإلناث يعانون من ُّ
التقزم).
( )26االستقصاء الديمغرافي والصحي عام .2016
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في سوء التغذية بين المناطق المتأثرة بالنزاع من قبل ،وفي قطاع العقارات ومناطق زراعية معيّنة .ويمكن أن ترتبط هذه
االتجاهات بممارسات الرعاية الضعيفة ،وتشير إلى ضرورة تحسين رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي.
-18

وظل معدل انخفاض الوزن عند الوالدة (أقل من  2 500غرام) الذي بلغ  16في المائة في عام  )27(2016ثابتا ً نسبيا ً على مدى
 20عاما ً تقريباً ،مما يشير إلى وجود حلقة مفرغة من سوء التغذية والحاجة إلى تحسين تغذية األمهات )29( ،)28(.وال يزال نقص
المغذيات الدقيقة منتشراً ،واتجاهات سوء التغذية مستمرة طوال دورة الحياة .وكان انتشار فقر الدم بين األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ً والنساء اللواتي في سن اإلنجاب قدره  15.1في المائة و 26في المائة على التوالي ،ويرجع
 50في المائة من هذه الحاالت إلى نقص الحديد .ويعاني ثالثون في المائة من األطفال في سن الدراسة ( 34في المائة من الفتيان
و 25في المائة من الفتيات) من نقص الوزن و 11في المائة ( 13في المائة من الفتيات و 10في المائة من الفتيان) من فقر
()30

الدم.
-19

الوصول االقتصادي إلى األغذية  -عدم المساواة في الدخل :التفاوتات في الدخل واضحة بين قطاعي العمالة الرسمية وغير
الرسمية (أكثر من  60في المائة من العمالة غير رسمية)؛ والطبقات االجتماعية واالقتصادية؛ وفيما بين المناطق الجغرافية،
وخاصة بين المقاطعة الغربية والمقاطعات األخرى ،وخاصة تلك التي تأثرت بالنزاع من قبل .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يستطيع
ما يقرب من ثلث السكان في المقاطعة الشمالية ومقاطعة أوفا (بما في ذلك قطاع العقارات) ونصف السكان في المقاطعة الشرقية
تحمل التكلفة الدنيا لنظام غذائي مغذي .ووفقا ً لبيانات عام  ،2013بلغت نسبة دخول الذكور إلى اإلناث  4:5في القطاع الحضري
و 3:5في القطاع الريفي ،في حين بلغ متوسط الدخل  7 930روبية سريالنكية للرجال و 5 000روبية سريالنكية للرجال
للنساء( )31وكان نصيب الفرد من الدخل (بتعادل القوة الشرائية)  13 616دوالرا ً أمريكيا ً للرجال مقابل  5 078دوالرا ً أمريكيا ً
فقط للنساء.

-20

الوصول االقتصادي إلى األغذية  -ارتفاع األسعار :يؤثر ارتفاع أسعار السلع األساسية ،الذي يرجع جزئيا ً إلى زيادة تكاليف
اإلنتاج ،بشكل غير متناسب على النساء والفقراء .وقد يؤدي ارتفاع أسعار األغذية إلى لجوء األسر الفقيرة ،وال سيما األسر
التي تترأسها نساء ،إلى آليات تصدي سلبية مثل تقليل استهالك األغذية ،وإعطاء األولوية لتغذية األطفال (في المتوسط كل أسرة
عاشرة)( )32والتحول إلى نظم غذائية أقل من حيث القيمة التغذوية ،مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الصحة والتغذية.

-21

الوصول الفعلي إلى األغذية  -الطرق والبنية التحتية للتسويق :تشكل البنية التحتية الريفية الفقيرة عائقا ً شديدا ً أمام المزارعين
(رجاالً ونسا ًء على حد سواء) في تسويق منتجاتهم ،مما يؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية ،وانخفاض الدخول الزراعية ،والفقر في
المناطق الريفية ،ومحدودية توافر مرافق اإلرشاد ،وانعدام األمن الغذائي .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن مرافق التخزين وطاقة تجهيز
األغذية ،بما في ذلك الطحن والتبريد والتعليب لم تتحسن كثيراً ،مما يحد من إمكانية الحصول على األغذية المغذية.

-22

عدم المساواة وعدم اإلنصاف بين الجنسين :ال يزال عدم المساواة وعدم اإلنصاف بين الجنسين يشكالن تحديا ً جوهريا ً يحد من
سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي .والنساء أكثر ضعفا ً من الرجال ألنهن يتقاضين أجورا َ أقل ويعملن لساعات أطول ،وال سيما
()33

في قطاع العقارات،

وهن أكثر عرضة لالنخراط في العمل بدون أجر ( 22في المائة من مجموع القوة العاملة النسائية)،

وعمرهن المتوقع عند الوالدة أطول ( 77.4سنة مقابل  71.2سنة للرجال) .وباإلضافة إلى ذلك ،ال توفر العمالة غير الرسمية،
بما في ذلك في قطاعي العقارات والزراعة ،إال إعانات ضمان اجتماعي قليلة أو ال توفر أي إعانات .وتعمل  33في المائة من

()27االستقصاء الديمغرافي والصحي عام .2016
( )28مؤشر كتلة الجسم المنخفضة قبل الحمل قدره  22في المائة ،وهو مؤشر بديل للوقاية من سوء تغذية األمهات؛ ويقل محيط منتصف العضد عن  18سم لدى 18
في المائة من الحوامل وتعاني  31.8في المائة منهن من فقر الدم.
( )29معهد البحوث الطبية .المسح الوطني للتغذية والمغذيات الدقيقة للحوامل والمرضعات في سري النكا لعام .2015
( )30معهد البحوث الطبية . 2016 .المسح المدرسي األساسي والمسح الوطني لليود لعام  .2016كولومبو ،حلقة عمل نشر البيانات.
( )31معهد مارغا .2012 .تأنيث الفقر في سري النكا .كولومبو.
( )32البرنامج .األمن الغذائي في المقاطعات الشمالية والشرقية من سري النكا  -تقرير التقييم الشامل لألمن الغذائي ،سري النكا .2012 .كولومبو.
()33

مصرف التنمية اآلسيوي .التقييم الجنساني القطري في سري النكا ،تحديث .الفلبين.
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النساء في قطاع الزراعة مقابل  27في المائة من الرجال؛ وبالتالي فإن النساء أكثر ضعفا ً أمام الصدمات المناخية )34(.وتعاني
حوالي  30في المائة من الحوامل وأسرهن من انعدام األمن الغذائي

()35

كما تعاني منه  55في المائة من األسر التي تترأسها

نساء في المقاطعة الشمالية ومقاطعة أوفا مقابل  39في المائة من تلك التي يترأسها الرجال.
-23

وانخفض ترتيب سري النكا وفقا ً لمؤشر المساواة بين الجنسين الذي يشمل  144بلدا ً من المرتبة  84في عام  2015إلى المرتبة
()36

 100في عام ،2016

مما يشير إلى أنه على الرغم من التحصيل العلمي العالي للنساء السريالنكيات ،فقد أدى انخفاض

مشاركتهن االقتصادية والسياسية  -شكلت النساء  6.8في المائة فقط من البرلمانيين في عام  – 2014إلى اتساع الفجوة الجنسانية.
وعلى الرغم من أن عمالة المرأة ال تزال تنمو ،حيث تشكل النساء  33في المائة من القوة العاملة ،ال يزال من المتوقع أن تتحمل
المرأة المسؤوليات المنزلية ،التي عادة ما ينظر إليها الرجال والنساء على حد سواء على أنها "عمل المرأة" فقط )37(.وباإلضافة
إلى ذلك ،تشكل النساء في العمل المنزلي ذي المهارات المتدنية  34في المائة من القوة العاملة المهاجرة ،وكثيرا ً ما يتركن
أطفالهن ،مما يعرضهم بشكل أكبر لمخاطر اإليذاء الجنسي وسوء ممارسات الرعاية اللتين يمكن أن تكونا من بين أسباب نقص
()39

التغذية )38(.وباإلضافة إلى ذلك ،لوحظ أن  83في المائة من اإلناث في قطاع العقارات ضحايا للعنف القائم على نوع الجنس.
-24

تغير المناخ :يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وعدم انتظام توزيع هطول األمطار وزيادة كثافة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة
إلى خسائر المحاصيل وتؤثر سلبا ً على األمن الغذائي .ويؤدي عدم انتظام هطول األمطار والكوارث الطبيعية المتكررة إلى
تقويض قدرة المجتمعات المحلية المتأثرة على الصمود وتهدد اإلنتاج الزراعي ،مما يزيد الحاجة إلى المزيد من االستثمار في
آليات التأهب للطوارئ واالستجابة لها على المستوى الوطني .وأدى الجفاف في  - 2017/2016وهو األسوأ منذ  40عاما ً -
إلى انخفاض الناتج الوطني بنسبة  53في المائة وإلى معاناة  900 000شخص من انعدام األمن الغذائي ،وأعقبته حالة الطوارئ
الناتجة عن الفيضانات واالنزالقات األرضية في مايو/أيار  - 2017وهي أسوأ فيضانات منذ عام .2003

-25

احتياجات األشخاص المشردين داخلياً :في أعقاب النزاع الذي انتهى في عام  ،2009تواصل الحكومة أنشطة إعادة التوطين
والمصالحة لألسر المشردة داخليا ً والالجئين العائدين من الهند البالغ عددها  13 800أسرة وذلك من خالل برامج بناء السالم،
()40

بما في ذلك األمن الغذائي وتنويع سبل العيش بطريقة مراعية للتغذية.
-26

الفجوات في السياسات واالستجابة البرنامجية :على الرغم من تعدد السياسات والبرامج التي تنفذها مختلف الوزارات ،فإن
االستراتيجية الوطنية لتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية تقوضها استجابة مجزأة تتسم بعدم كفاية التنسيق بين المؤسسات
()41

وعدم وجود خطة تنمية متماسكة وشاملة.
 4-1األولويات القطرية

الحكومة
-27

وتعتمد رؤية الحكومة لعام  2025على الرخاء ،والسالم ،والمصالحة .وهي تُعطي األولوية للزراعة والتنمية المستدامة
باعتبارهم ا وسيلة لمعالجة انعدام األمن الغذائي ،وسوء التغذية ،والفقر عن طريق اإلصالح ،والنمو الشامل ،وتنمية المناطق
التي تعاني من نقص الخدمة .وتهدف رؤية عام  2025أيضا ً إلى ضمان الحماية البيئية وإدارة الكوارث من أجل التخفيف من
آثار تغيُّر المناخ( .)42ويحدد برنامج االستثمار العام الحكومي ( )2020-2017تخصيصات موارد الميزانية الرأسمالية التي

( )34إدارة التعداد واإلحصاء في سري النكا 2015 .مسح القوة العاملة في سري النكا .كولومبو.
( )35معهد البحوث الطبية .المسح الوطني للتغذية والمغذيات الدقيقة للحوامل والمرضعات في سري النكا لعام .2015
( )36المنتدى االقتصادي العالمي .2016 .التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام  .2016جنيف.
( )37إطار األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
( )38االستعراض االستراتيجي.
( )39التحليل القطري المشترك.
( )40موكورو .2017 .تقييم الحافظة القطرية  -سري النكا :تقييم لحافظة البرنامج ( .)2015-2011تقرير التقييم ،التقرير رقم .OEV/2016/009
( )41االستعراض االستراتيجي.

( )42رؤية عام .)http://www.pmoffice.gov.lk/download/press/D00000000061_EN.pdf( .2025
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تعكس رؤية التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة واستراتيجية زيادة العمالة وزيادة الدخل وتنمية االقتصادات الريفية وتوسيع
ملكية األراضي وتعزيز الطبقة المتوسطة من خالل إصالحات السياسات والتنمية المؤسسية والمبادرات ،بما يتواءم مع أهداف
التنمية المستدامة ،بما في ذلك هدف التنمية المستدامة(.)43
-28

ويمثل تحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية أولويتين للحكومة ،على النحو الذي ينعكس في األمانتين المكرستين لهما في مكتب
الرئيس والعديد من األطر المؤسسية والسياساتية والتدخالت البرنامجية وخطط التنفيذ التي تعالج هذه المشكلة المتعددة األبعاد،
بما في ذلك سياسة التغذية الوطنية  -خطة العمل متعددة القطاعات للتغذية 2020-2017؛ وسياسة الصحة المدرسية؛ والبرنامج
الوطني لإلنتاج الغذائي 2018-2016؛ واإلطار الوطني للبحث والتطوير؛ وسياسة االستهالك واإلنتاج المستدامين؛
واالستعراض االستراتيجي.

-29

ولدى سري النكا نظام واسع للوقاية االجتماعية وبرامج شبكات األمان االجتماعي للوصول إلى أكثر الفئات ضعفا ً وتعزيز
تنمية سبل العيش والقدرة على الصمود .ويهدف البرنامج الرئيسي ،وهو برنامج ساموردهي ،إلى تلبية االحتياجات األساسية
ألفقر  25في المائة من السكان ،في حين تشمل البرامج األخرى برنامجا ً وطنيا ً للوجبات المدرسية ،ودعما ً مستهدفا ً للمسنين
والحوامل واألطفال (الثريبوشا) واألشخاص ذوي اإلعاقة .والحكومة ملتزمة بإصالح هذه البرامج لتعزيز االستهداف
واالستجابة لحاالت الطوارئ.

-30

وتسعى الحكومة أيضا ً إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في إطار بروتوكول كيوتو واتفاق باريس وإطار سينداي للحد من مخاطر
الكوارث ،وإعالن ومنهاج عمل بيجين ،واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وأهداف جمعية الصحة العالمية،
وحركة تعزيز التغذية ،وخطة عام  ،2030وغيرها من االتفاقات التي تعطي األولوية لتحسين األمن الغذائي والتغذية ألكثر
الفئات ضعفا ً من خالل استراتيجيات مبنية على المخاطر للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث والنهوض بالمساواة
بين الجنسين.

األمم المتحدة والشركاء اآلخرون
-31

يطبق إطار األمم المتحدة للتنمية المستدامة  2022-2018نهجا ً قائما ً على حقوق اإلنسان في مجال البرمجة ،مما يضمن المساواة
في الحصول على الخدمات األساسية ،ومنع التمييز ،وزيادة ثقة المواطنين في الدولة في مجال التعاون اإلنمائي ،وصياغة
السياسات ،والمساعدة التقنية .وتتمثل أولويات إطار األمم المتحدة للتنمية المستدامة في تحسين البيانات وإدارة المعرفة ووضع
سياسات قائمة على األدلة؛ وتعزيز المؤسسات العامة المبتكرة والمشاركة في تحقيق سالم دائم؛ وزيادة األمن البشري ،والقدرة
االجتماعية واالقتصادية على الصمود؛ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والكوارث وتعزيز اإلدارة
البيئية.

-32

()44

ويلتزم مكتب األمم المتحدة في سري النكا بما يلي :مبدأ "عدم اإلضرار"؛ ومبادرة الحقوق أوالً؛ والحساسية إزاء النزاعات؛
والحلول الدائمة؛ ودعم العمل الحكومي عند تقاطع األنشطة اإلنسانية واإلنمائية وبناء السالم وحقوق اإلنسان؛ وترتيب األولويات
()45
وفقا ً لتعهدات خطة عام  2030بشأن "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب" و"الوصول أوالً إلى من هم أشد تخلُّفا ً عن الركب".
كما أن الخطة االستراتيجية القطرية لسري النكا تتواءم مع سياسة البرنامج بشأن "دور البرنامج في بناء السالم في بيئات
()46

االنتقال".

( )43إدارة التخطيط الوطني ،وزارة السياسات الوطنية والشؤون االقتصادية .2017 ،برنامج االستثمار العام  .2020-2017بادوكا ،مؤسسة الطباعة الحكومية.
( )44إطار األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
( )45إطار األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
(.WFP/EB.2/2013/4-A/Rev.1 )46
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 -2اآلثار االستراتيجية بالنسبة للبرنامج
 1-2تجربة البرنامج والدروس المستفادة
-33

أدت عمليات الطوارئ وعمليات اإلغاثة الممتدة الفعالة التي اضطلع البرنامج منذ عام  1968في سري النكا ،استجابة للكوارث
الطبيعية والنزاعات ،إلى اكتسابه سمعة قوية كشريك موثوق به وموجه نحو تحقيق النتائج للسلطات الوطنية .وتسلط التقييمات
األخيرة لتدخالت األمم المتحدة والبرنامج  -بما في ذلك التحليل القطري المشترك لفريق األمم المتحدة القطري لعام ،2016
وتقييم الحافظة القطرية للبرنامج ( ،)2015-2011واالستعراض االستراتيجي لعام  ،2017الضوء على أنه ينبغي للبرنامج أن
يركز على المجاالت التي يتمتع فيها بقوة معترف بها في سد الفجوات اإلنمائية التي يتم تحديدها باالشتراك مع الحكومة.

-34

ويمثل البرنامج الوطني للوجبات المدرسية الذي يدعمه البرنامج أحد البرامج الرئيسية للحماية االجتماعية في أكثر المناطق
المتأثر بالحرب ،وقد ساعد على إصالح نظام التعليم .وينقسم البرنامج في الوقت الحالي إلى قسمين يخدم أحدهما 160 000
طالب في المقاطعة الشمالية ،ويعمل جزء منه على أساس أغذية عينية والجزء الباقي على أساس نقدي )47(.وأسفر تقييم الحافظة
القطرية عن توصية بالنهوض بالبرنامج لعدم استخدام إال الطريقة التي تفضلها الحكومة ،وتوفير المزيد من الدعم في بداية
العمليات لتحسين معايير برنامج الوجبات المدرسية والحد من المشاركة في تقديم الخدمات.

-35

وعمد البرنامج إلى استخدام التحويالت القائمة على النقد منذ االستجابة للتسونامي في عام  .2005وقد تطور تموضعه
االستراتيجي بناء على تعقيبات بناءة من الحكومة والمستفيدين ،مما أدى إلى تطور وابتكار كبيرين في استخدام برامج شبكة
األمان االجتماعي والتحويالت القائمة على النقد نظرا ً ألن األسواق السريالنكية تعمل بشكل جيد ،وفقا ً لتقييم البرنامج للسوق
في عام  .2016وسوف يواصل البرنامج تعزيز قدرة مؤسسات الحماية االجتماعية على االستجابة لحاالت الطوارئ وبرنامج
الوجبات المدرسية عن طريق إدماج التحويالت القائمة على النقد ،حسب االقتضاء ،من خالل الشراكات االستراتيجية وطرائق
التحويل.

-36

ودأبت الحكومة على توزيع الثريبوشا( )48في إطار برنامج التغذية التكميلية على مدى  40عاماً ،على الرغم من الفجوات في
اإلنتاج وسلسلة اإلمداد والكفاءة واالستخدام .وسيواصل البرنامج دعمه التقني لبرنامج الثريبوشا ،على النحو الذي أوصى به
تقييم الحافظة القطرية والتقييمات التي يدعمها البرنامج للحكومة ،بغية تنفيذ برنامج أكثر فعالية للتغذية التكميلية.

-37

واألرز هو الغذاء األساسي في سري النكا ،وقدم البرنامج الدعم لوزارة الصحة في تقييم جدوى استخدام تقوية األرز
كاستراتيجية للصحة العامة لمعالجة نقص المغذيات الدقيقة .واستنادا ً إلى العديد من المشاورات منذ عام  ،2014والمزيد من
المداوالت في حلقة العمل الوطنية بشأن تقوية األغذية في مارس/آذار  ،2017اقتُرحت على الحكومة خطة عمل وخريطة
طريق بشأن تقوية األرز طوعيا ً على المستوى الوطني وتنفيذهما من خالل خطط شبكة األمان االجتماعي ،وأوصي بأن يقدم
البرنامج الدعم.

-38

وأقام البرنامج بشكل فعال شراكات مع الحكومة بشأن االستجابة لحاالت الطوارئ ودعم التأهب للكوارث وتحديد المخاطر
بشكل أفضل ،بما في ذلك تحليل قدرة سبل العيش على الصمود ،ونُهج التقييم ،ونمذجة المخاطر ،والتدريب بالمحاكاة،
والتحليالت ،واإلبالغ .وسيواصل البرنامج تحسين القدرات التقنية للحكومة لتعزيز التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها
وبناء القدرة على الصمود للحد من مخاطر الكوارث.

-39

وأجرى البرنامج تحليالً جنسانيا ً في عام  2015حدد الفجوات في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أجل تحقيق
حصائل األمن الغذائي والتغذوي .وفي عام  ،2017سلط استعراض برنامج المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول الضوء على
أهمية مواصلة اتباع نهج يحدث تحوالً جنسانيا ً للقضاء على الجوع والطابع االستراتيجي لمثل هذا النهج .وقد ثبتت األهمية
البالغة لشبكة النتائج الجنسانية متعددة الوظائف لتنفيذ االلتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

( )47تقييم الحافظة القطرية.
( )48الثريبوشا خليط من األغذية المقواة المنتجة محليا ً وتوزع على األطفال الذين يعانون من نقص الوزن الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهراً ،واألطفال
الذين يعانون من تعثر النمو ،وجميع األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل وجميع الحوامل والمرضعات في جميع أنحاء البلد.
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 2-2الفرص المتاحة للبرنامج
-40

إن البرنامج في موقع جيد لدعم األولويات الوطنية ،بما في ذلك توصيات االستعراض االستراتيجي والمشاورات األوسع نطاقا ً
مع أصحاب المصلحة ،وال سيما في مجال تنمية القدرات من أجل األمن الغذائي والتغذية ،بما في ذلك تقوية األغذية والتأهب
لحاالت الطوارئ واالستجابة لها وخطط شبكة األمان االجتماعي ،بما في ذلك برنامج الوجبات المدرسية.

-41

وتشتمل الفرص التي تم تحديدها من خالل االستعراض االستراتيجي على ما يلي:


دعم نهج متماسك ومستدام للزراعة مع السياسات األخرى المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية لتحقيق غايات هدف التنمية
المستدامة  2ومواجهة التحديات المناخية والتحديات األخرى بشكل أفضل في المستقبل؛



الدعوة إلى استراتيجيات مبتكرة ومتكاملة لمعالجة المستويات الثابتة لسوء التغذية الحاد وانخفاض الوزن عند الوالدة
ونقص المغذيات الدقيقة وزيادة مستويات فرط الوزن الزائد والسمنة؛



المساعدة في معالجة الفجوات ومواطن الضعف الرئيسية في نظام الحماية االجتماعية وبرامج شبكة األمان االجتماعي
القائمة لضمان استهداف أكثر الفئات فقرا ً وضعفاً ،بمن فيهم النساء واألطفال والمسنون وذوو اإلعاقة ،وتحسين التنسيق
المؤسسي؛



تبني نُهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتهيئة بيئة تيسيرية ،وال سيما لتحسين تفضيالت األغذية الصحية
وسالسل اإلمداد الكفؤة والمستقرة؛



دعم بناء احتياطي استراتيجي وطني من األغذية لكفالة توافر األغذية وضمان توافر أرصدة احتياطية من السلع األساسية
الضرورية لتحقيق استقرار األسعار من أجل الوصول إلى االستهالك األمثل والحفاظ على األمن التغذوي؛



تعزيز تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف مع المناخ وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود والتأهب لحاالت الطوارئ،
إلى جانب مبادرات تنويع سبل العيش من أجل تحسين القدرة على مواجهة الكوارث المتكررة وآثار تغير المناخ.

-42

وكجزء من منظومة األمم المتحدة ،سيستفيد البرنامج من مواطن قوته المعترف بها ،بما في ذلك:


قدرته على تمكين الحكومة لتحسين الطابع االستراتيجي للمبادرات الوطنية ودون الوطنية وتوسيع نطاقها وتعزيز
الحضور الميداني للبرنامج؛



استهدافه الفعال على النطاقين االجتماعي والجغرافي ،بما في ذلك لبرامج األمان االجتماعي ،للحد من أوجه عدم
اإلنصاف وعدم المساواة التي تعاني منهما الفئات الضعيفة؛



قدرته على المساعدة في تعزيز القدرات الوطنية على مختلف المستويات ،بدعم من الملكية الوطنية وبما يؤدي إلى
ذلك؛



عمله في مجال الدعوة إلى اتباع نهج موجه نحو النتائج ورصده الموضوعي ألطر التنمية الوطنية واإلبالغ عنها.

()49

 3-2التغيرات االستراتيجية
-43

من خالل الخطة االستراتيجية لسري النكا ،يتكيف البرنامج بصورة استباقية مع التغيرات اإلنمائية والسياسية السريعة وتقلص
الموارد( )50وهو يعالج العوامل المؤسسية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية والثقافية المرتبطة باألسباب الجذرية النعدام األمن
الغذائي وسوء التغذية عن طريق االنتقال من التنفيذ المباشر إلى االنخراط في السياسات وتنمية القدرات .وهناك مزيد من
التركيز على الدعم التقني والمعرفة ونقل التكنولوجيا؛ وبناء األدلة والتقييمات وتحليل البيانات؛ واإلنذار المبكر والتأهب لحاالت
الطوارئ؛ وشبكات األمان االجتماعي المستجيبة للصدمات؛ وإدارة مستودعات األغذية؛ وبناء قدرة المجتمعات المحلية على

( )49التحليل القطري المشترك.
( )50تقييم الحافظة القطرية.
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الصمود وبرامج تنويع سبل العيش التي تراعي التغذية وتحدث تحوالً جنسانياً ،مما يعزز االستدامة.
-44

وسيُعيد البرنامج مواءمة الدعم الذي يقدمه إلى برنامج الوجبات المدرسية مع الطريقة التي تفضلها الحكومة ،وسينتقل تدريجيا ً
من المساعدة الغذائية العينية/النقدية إلى البرنامج الوطني للوجبات المدرسية وزيادة المساعدة التقنية من خالل أنشطة الدعوة
وتنمية القدرات واستهداف أكثر األطفال ضعفاً؛ وإدماج طرائق الوجبات المدرسية المختلفة مثل التغذية المدرسية المعتمدة على
المنتجات المحلية؛ وإقامة روابط بإنتاج األغذية المحلية؛ وتعزيز التثقيف بشأن سالسل اإلمداد والتغذية؛ وتوسيع النُهج
المجتمعية؛ والحد من الفقر لتعزيز الفعالية والكفاءة واالستدامة العامة لبرنامج الوجبات المدرسية المراعي للتغذية.

-45

وفيما يخص التغذية ،يتضمن تغير استراتيجي تحوالً من التنفيذ المباشر إلى زيادة الدعم التقني لقرارات السياسات القائمة على
األدلة وتحسين التحليل واالستهداف واختيار الطريقة وتنفيذ ورصد التدخالت التغذوية الحكومية .وباإلضافة إلى ذلك ،سيستند
البرنامج إلى التدخالت التي تشمل تقوية األغذية وشبكات األمان االجتماعي ،والتوسع في مجال التواصل االجتماعي الذي
يحدث التغيير االجتماعي والسلوكي وفي النُهج المراعية للتغذية.

-46

وسيدعم البرنامج الحكومة في االبتعاد عن التقييمات المخصصة ورصد الصدمات التي تعتمد على العمليات اليدوية التي تستهلك
وقتا ً طويالً نحو استخدام التكنولوجيا المتقدمة إلنشاء وتشغيل نظم البيانات في الوقت الفعلي ونظم إدارة المعرفة .وسيروج
البرنامج للتحول نحو تدخالت متكاملة ومستدامة تتضمن مشاركة مجتمعية شاملة استنادا ً إلى تخطيط متعدد السنوات مع الشركاء
المعنيين .ويلتزم البرنامج بدمج برمجة مراعية للمخاطر والتغذية ،وربط الفئات الضعيفة ،حيثما يمكن ،لتعزيز بناء القدرة على
الصمود.

 -3التوجه االستراتيجي للبرنامج
1-3

االتجاه ،والتركيز ،واآلثار المنشودة

-47

تتواءم الخطة االستراتيجية القطرية لسري النكا مع أولوياتها الوطنية ،بما في ذلك برنامجها لالستثمار العام ،2020-2017
والسياسات القطاعية ذات الصلة ،وتوصيات االستعراض االستراتيجي ،وإطار األمم المتحدة للتنمية المستدامة .2022-2018
كما أنها منسقة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى وأهداف التنمية المستدامة من خالل العمليات المشتركة للبرمجة وتدبير الموارد
في إطار نهج "وحدة العمل في األمم المتحدة" .وتعاون البرنامج مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ،بما في ذلك السلطات
الحكومية على المستويين الوطني ودون الوطني وفريق األمم المتحدة القطري والشركاء في التنمية والقطاع الخاص والمجتمع
المدني في إعداد الخطة االستراتيجية القطرية التي تحدد حافظة البرنامج لالنخراط في العمل خالل الفترة  2022-2018وتُفعّل
دعمه للبرامج الوطنية طويلة األجل لتحقيق هدف التنمية المستدامة  2وخطة عام .2030

-48

وسيسهم البرنامج في معالجة األسباب الكامنة وراء انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية من خالل التركيز على االستجابة
لألزمات وبناء القدرات من أجل التأهب لحاالت الطوارئ واإلنعاش والقدرة على الصمود على المدى الطويل؛ وتعزيز شبكات
األمان االجتماعي ،بما في ذلك برامج الوجبات المدرسية؛ وتحسين الحصائل التغذوية.
 -49ووفقا ً للخطة االستراتيجية ( ،)2017-2021وسياسة المساواة بين الجنسين ( ،)2015-2020وخطة عمل المساواة بين
الجنسين في البرنامج ،تم إدماج االعتبارات الجنسانية بشكل كامل في الخطة االستراتيجية القطرية ،وسيتم تعميمه في جميع
مراحل التنفيذ ورصد التقدم .وسيتم تمكين النساء والرجال والفتيات والفتيان واألشخاص ذوي اإلعاقة (ومنظماتهم
ومؤسساتهم) لضمان أن تحدث البرامج تحوالً جنسانيا ً بطريقة تعزز المساواة وتنهض بها .وسيعمل البرنامج على إدماج
التحليل الجنساني وتحليل اإلعاقة بما في ذلك البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعمر ،في التقييمات والبحوث والمساعدة
التقنية وإدارة المعرفة والمعلومات ،حسب االقتضاء.

 2-3الحصائل االستراتيجية ،ومجاالت التركيز ،والنواتج المتوقعة ،واألنشطة الرئيسية

الحصيلة االستراتيجية  :1حصول األشخاص المتأثرين باألزمات على األغذية طوال العام
-50

نتيجة للصدمات االقتصادية واالجتماعية والبيئية والمناخية والصدمات األخرى ،تكون العديد من المجتمعات المحلية الضعيفة
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معرضة لمخاطر انعدام األمن الغذائي والتغذوي ،التي تتفاقم بسبب عدم كفاية قدرات التصدي .وستكفل تدخالت البرنامج
المتعلقة باإلغاثة في حاالت الطوارئ الدعم للمجتمعات المحلية الضعيفة للغاية خالل الكوارث وفي مرحلة االنتعاش المبكر،
استنادا ً إلى نتائج التقييم .وتهدف هذه الحصيلة إلى تحسين إمكانية الحصول على األغذية في أوقات األزمات ،وضمان أن تستهلك
الفئات المتأثرة ،وخاصة ا ألطفال والنساء واألسر التي تترأسها والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة واألسر منخفضة الدخل،
وجبات غذائية ذات مغذيات كافية.

مجاالت التركيز
-51

يتمثل التركيز الرئيسي لهذه الحصيلة في االستجابة لألزمات لضمان تقديم المساعدة اإلنسانية لألشخاص المتأثرين بالكوارث.

النواتج المتوقعة
-52

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل الناتج التالي:
 يمكن لألشخاص المتأثرين باألزمات الحصول الفوري على األغذية لتمكينهم من تلبية االحتياجات األساسية من األغذية
والتغذية (المستوى 1؛ فئة النواتج ألف 1؛ النتيجة االستراتيجية .)1

-53

وسيحصل السكان المستهدفون الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في المناطق الحضرية والريفية على مساعدة غذائية أو
نقدية في أوقات األزمات لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية من خالل تدخالت اإلغاثة وستُقدم مساعدة تقنية (في إطار الحصيلة
االستراتيجية  )4إلى الحكومة لتعزيز فعالية المساعدة في حاالت الطوارئ ،بما في ذلك االستهداف والرصد بشكل أفضل.

-54

وسيسهم هذا الناتج في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة ،وسيحقق مساهمة خاصة في هدف التنمية المستدامة  2بشأن
"القضاء على الجوع" ،وهدف التنمية المستدامة  1بشأن "القضاء على الفقر" ،من خالل ضمان أن يكون لألشخاص المتأثرين
باألزمات إمكانية الحصول على األغذية الكافية لتلبية احتياجاتهم األساسية.

األنشطة الرئيسية
النشاط  :1تقديم مساعدة غذائية إلى السكان المتأثرين باألزمات (الطرائق :واو؛ والتحويالت القائمة على النقد؛ والتنمية المستدامة).
-55

سيقدم البرنامج المساعدة من خالل التحويالت القائمة على النقد و/أو التحويالت الغذائية إلى أكثر الناس احتياجاً ،بالتعاون مع
السلطات الوطنية المسؤولة عن إدارة الكوارث ،وإعادة التوطين ،والرفاهية االجتماعية ،وشؤون المرأة والطفل ،والصحة،
والمزارع والتنمية اإلقليمية ،حسب االقتضاء .وسوف تسترشد التدخالت بتحليل تقييمات األثر المنهجية ،باستخدام البيانات
المصنفة حسب نوع الجنس ،والمتعلقة بشدة الكوارث ،واألمن الغذائي والتغذية ،وقدرات التصدي ،ووظائف السوق ،ونوع
الجنس ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،باستخدام البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعمر( .)51وسوف يحقق البرنامج المواءمة
قدر المستطاع مع برامج الحماية االجتماعية وبرامج شبكات األمان االجتماعي القائمة وينهض بها.

-56

وسيعزز البرنامج فهم الروابط بين حصائل الطوارئ والمساواة بين الجنسين والتغذية من خالل التحليل المالئم .وسيتم النظر
في االحتياجات التغذوية للسكان المتأثرين عند تصميم االستجابات ،حسب نوع حالة الطوارئ والموارد المتاحة .وستُبذل جهود
إلدراج الرسائل التغذوية ،وال سيما فيما يتعلق بتعزيز الرضاعة الطبيعية أثناء حاالت الطوارئ.

-57

وسيعزز البرنامج جهود الحكومة في مجالي اإلغاثة واالستجابة عن طريق تقديم المساعدة فيما يتعلق باللوجستيات وسالسل
اإلمداد واالتصاالت والمعلومات في الوقت الفعلي والتحليالت بحيث تتسم االستجابات لألزمات بالكفاءة والفعالية واإلنصاف
والتمكين لجميع المتأثرين.

( )51ستواصل االستجابة لألزمات استهداف الناس األضعف ،وذوي الحساسية من األشخاص ذوي اإلعاقة ،الذين سيكون لديهم وكالء معتمدون لتسلُّم مساعدتهم
الغذائية.
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الحصيلة االستراتيجية  :2يكون لألطفال في سن الدراسة في المناطق التي تعاني من انعدام األمن الغذائي إمكانية الحصول على
األغذية طوال العام
-58

بالنظر إلى أن برنامج الوجبات المدرسية يمثل شبكة أمان وطنية مهمة ،سيدعم البرنامج الحكومة في ضمان حصول األطفال
المستهدفين في سن الدراسة في المناطق التي تعاني من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية على وجبات مدرسية طوال العام.
ويتماشى ذلك مع السياسات واالستراتيجيات الوطنية للقضاء على الجوع على المدى القصير ،وزيادة االستبقاء في المدارس،
وتحسين األمن الغذائي والتغذية لألطفال في سن الدراسة ،وسيعمل كمنصة لتعزيز اإلدماج المجتمعي وإدامة السالم .وسوف
يستخدم البرنامج نهجا ً من شقين لتحقيق ذلك من خالل المساعدة الغذائية والدعم التقني.

مجاالت التركيز
-59

تركز هذه الحصيلة على معالجة األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية بين األطفال في سن الدراسة.

النواتج المتوقعة
-60

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل الناتجين التاليين:


يحصل األطفال المستهدفين في سن الدراسة على وجبة مغذية كل يوم يحضرون فيه المدرسة من أجل تلبية االحتياجات
الغذائية والتغذوية بشكل أفضل (المستوى 1؛ فئة النواتج ألف 2؛ النتيجة االستراتيجية )1؛



يستفيد األطفال المستهدفين في سن الدراسة من البرنامج الوطني المعزز للوجبات المدرسية الذي يتيح لهم تلبية
احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية (المستوى 1؛ فئة النواتج جيم؛ النتيجة االستراتيجية .)1

-61

وسيتاح لألطفال المستهدفين في سن الدراسة إمكانية الحصول على وجبة مدرسية على قدم المساواة في كل يوم دراسي من
خالل تحسين طرائق التسليم نتيجة الشراكة بين الحكومة والبرنامج التي تعمل على إشراك أصحاب المصلحة المعنيين في
برنامج للوجبات المدرسية مستدام وقائم على المنتجات المحلية ويسترشد بالمساواة بين الجنسين ويراعي التغذية.

-62

وباإلضافة إلى المساهمة في تحقيق غاية التنمية المستدامة  ،1-2ترتبط هذه النواتج بهدف التنمية المستدامة  ،4بشأن التعليم
الجيد ،وتسهم في خطة الحكومة لضمان أن تكمل جميع الفتيات والفتيان تعليما ً ابتدائيا ً وثانويا ً مجانيا ً ومنصفا ً وعالي الجودة.

-63

وسيدعم البرنامج الحكومة في وضع مؤشرات رئيسية لألداء ،سيتم رصدها إلى جانب مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج بشأن
الحصائل التعليمية والتغذوية ،من خالل نظام رصد وتقييم قوي لبرنامج الوجبات المدرسية مشترك بين الحكومة والبرنامج
يستجيب لالعتبارات الجنسانية.

األنشطة الرئيسية
النشاط  :2تقديم مساعدة غذائية مراعية للتغذية ،في شراكة مع الحكومة ،إلى األطفال في سن الدراسة (الطرائق :التحويالت القائمة على
النقد ،واألغذية ،وتعزيز القدرات ،وتقديم الخدمات).
-64

وسيدعم البرنامج الحكومة في ضمان تقديم الوجبات المدرسية المراعية للتغذية إلى األطفال المستهدفين في سن الدراسة ،الذين
سيتم تحديدهم بصورة مشتركة مع الحكومة ،وأساسا ً في قطاع المزارع ،حيث تكون تحديات األمن الغذائي والتغذية أشد حدة.
وسيقدم البرنامج المساعدة الغذائية طوال مدة الخطة االستراتيجية القطرية ،مع االنتقال الكامل إلى برنامج وطني بحلول عام
.2022

-65

وسوف يزيد البرنامج من دعمه التقني ودعمه المتعلق بالقدرات وسيقدم مساعدة غذائية إلى عدد متناقص تدريجيا ً من تالميذ
المدارس مع زيادة التزام الحكومة بتوفير الموارد .وسيشتمل دعم التنفيذ على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وبناء
مطابخ وتوفير مواقد نظيفة وفعالة من حيث استهالك الوقود للحد من التعرض لتلوث الهواء في األماكن المغلقة وتقليل مشقة
جمع الحطب والمياه في المناطق الخطرة إلى أدنى حد ،حسب االقتضاء .وسيشتمل البرنامج ،حيثما يمكن ،على األرز المقوى
لزيادة القيمة التغذوية للمساعدة الغذائية.
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وسيعمل البرنامج أيضا ً في شراكة مع أصحاب المصلحة المعنيين إلدخال التواصل الذي يحدث تغيرا ً سلوكيا واجتماعيا لتمكين
المجتمعات المدرسية من نشر المعرفة وتشجيع زراعة واستهالك األغذية الغنية بالمغذيات.

النشاط  :3تقديم دعم تقني وسياساتي لتقديم برامج الوجبات المدرسية المراعية للتغذية إلى الحكومة (الطريقة :تعزيز القدرات).
-67

سيدعم البرنامج الحكومة في وضع استراتيجية للتغذية المدرسية عمال بالتوصيات الواردة في تقرير( )52نهج النُظم لتحسين
()53

نتائج التعليم وتحليالت الحالة

()54

والتكلفة والفوائد.

وستحدد منصة للتنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين االحتياجات من

حيث السياسات واالستراتيجيات والقدرات التي يجب تلبيتها لتنفيذ بشكل فعال برنامج وطني للوجبات المدرسية يراعي التغذية
ويسهم أيضا ً في تعزيز المساواة بين الجنسين.
-68

وسيدعم البرنامج الحكومة في تقييم الطرائق القائمة بهدف تحسين الفعالية من حيث التكلفة ،وال سيما في مناطق المزارع ،حيث
تكون معدالت سوء التغذية والفقر عالية .وتماشيا ً مع برنامج الحكومة للوجبات المدرسية بالمنتجات المحلية القائم ،سيعمل
البرنامج مع منظمة ألغذية والزراعة لألمم المتحدة وأصحاب المصلحة اآلخرين إلقامة روابط مع المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة وموردي األغذية لتعزيز اإلنتاج المحلي ودعم الحدائق المدرسية ،مع التركيز على معالجة أوجه عدم
المساواة االقتصادية القائمة على نوع الجنس.

-69

وسيشتمل الدعم على ما يلي :تنمية القدرات في اإلدارة العامة للبرامج على مستوى المدارس؛ والتعزيز المؤسسي؛ وتحسينات
سالسل اإلمداد؛ وتدريب الطهاة وموردي األغذية؛ وضمان جودة وسالمة األغذية؛ وإشراك المجتمعات المحلية (بما في ذلك
مجتمعات التنمية المدرسية)؛ والتواصل الذي يحدث تغيرا ً سلوكيا واجتماعيا فيما يتعلق بالتفضيالت الغذائية الصحية لألطفال
واآلباء؛ واالعتبارات الجنسانية .وسوف يدعم البرنامج تقييم النظم الغذائية لضمان تلبية االحتياجات الغذائية وإعداد قوائم غذائية
باستخدام المكونات الغذائية المحلية .وسيدعو البرنامج إلى استخدام المنتجات الغذائية المقواة مثل الزيت واألرز لمعالجة نقص
المغذيات الدقيقة.

-70

وفي إطار التنسيق العام لوزارة السياسات الوطنية والشؤون االقتصادية ،سيعمل البرنامج مع الحكومة على جميع المستويات
في قطاعات التعليم والصحة والزراعة وشؤون المرأة والطفل والبنية التحتية العقارية والتنمية المجتمعية والمالية ،بما في ذلك
األمانة الوطنية للتغذية ،ووكاالت األمم المتحدة مثل منظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة الصحة العالمية ،وصندوق األمم المتحدة
للسكان ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،والشركاء في التنمية،
والمنظمات غير الحكومية ،والمنظمات المجتمعية ،والقطاع الخاص ،وأصحاب المصلحة اآلخرين والبلدان في المنطقة لتقديم
الدعم التقني.

-71

وسيعمل البرنامج مع الحكومة لضمان أن يُدمج البرنامج الوطني للوجبات المدرسية الحماية والمساواة بين الجنسين .وسيدعو
البرنامج إلى جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعمر واإلبالغ عنها وتحليلها ،وإدراج تدابير للمساواة بين الجنسين في
النظام الوطني لمعلومات الصحة والتغذية المدرسية.

-72

وسيدعم البرنامج الحكومة في استعراض معايير االستهداف لتحسين نظام رصد وتقييم البرنامج الوطني للوجبات المدرسية،
بما في ذلك استجابته لالعتبارات الجنسانية .وستساعد هذه المعايير في تحديد الروابط وأوجه التداخل ،وبالتالي إدماج برنامج
الوجبات المدرسية مع البرامج الوطنية األخرى.

( )52البنك الدولي . 2015 ،نهج النظم لتحقيق نتائج تعليمية أفضل .التقرير القطري :سري النكا.
(Medagama, R. S., 2015. A Situation Analysis to Study the School Feeding Context and Implementation in Sri Lanka. )53
.Colombo, WFP
(.MasterCard, 2015. Sri Lanka’s School Feeding Investment Case - Cost-Benefit Analysis Report. WFP )54
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الحصيلة االستراتيجية  : 3تحسين تغذية األطفال دون سن الخامسة والمراهقات والنساء اللواتي في سن اإلنجاب بحلول عام
()55

2025
-73

استجابة الرتفاع معدل انتشار الهزال ونقص المغذيات الدقيقة وزيادة اتجاهات سوء التغذية ،تهدف هذه الحصيلة إلى تحسين
الحصائل التغذوية لفئات مستهدفة محددة في المناطق الحضرية والريفية ،وكذلك عامة السكان من خالل المساعدة التقنية والدعوة
من أجل تدخالت األغذية المحددة والمراعية للتغذية القائمة على األدلة للمساهمة في تحقيق أهداف جمعية الصحة العالمية لعام
.2025

-74

وسيعمل البرنامج مع الوكاالت الحكومية المعنية وأصحاب المصلحة اآلخرين ،بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة والقطاع
الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدة التقنية ومعالجة الفجوات في السياسات وتنفيذ
األنشطة ورصد األهداف وتيسير تقاسم المعرفة بين البلدان والمناطق ،وإدماج االعتبارات الجنسانية في جميع األنشطة ،بهدف
الحد من سوء التغذية.

مجاالت التركيز
-75

تتناول هذه الحصيلة األسباب المباشرة والكامنة وراء سوء التغذية.

النواتج المتوقعة
-76

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل الناتجين التاليين:


استفادة األطفال دون سن الخامسة والمراهقات والنساء في سن اإلنجاب من تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ برامج
التغذية لتحسين الحالة التغذوية (المستوى 2؛ فئة النواتج جيم؛ النتيجة االستراتيجية )2؛



استفادة األطفال دون سن الخامسة والمراهقات والنساء في سن اإلنجاب من االستهالك المعزز لألغذية المنتجة محليا ً
والمقواة والمنتجة بتركيبات خاصة من أجل تحسين حالتهم التغذوية (المستوى 2؛ فئة النواتج جيم؛ النتيجة
االستراتيجية .)2

-77

وسيدعم البرنامج الخدمات التغذوية الكافية وذات الجودة والتواصل الذي يحدث تغيرا ً سلوكيا واجتماعيا والتقييمات لتأكيد
الفجوات في المدخول الغذائي وممارسات الفئات المستهدفة ،وإدماج التحليل الجنساني ،لتعزيز صنع القرار القائم على األدلة.
وسيساعد البرنامج الحكومة في إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز توافر األغذية المغذية وإمكانية الحصول
عليها والقدرة على تحمل تكاليفها من خالل األسواق وشبكات األمان االجتماعي ،وخاصة للمستهدفين من األطفال الصغار
والحوامل والمرضعات والفتيات .وسيقدم الدعم للمسوحات الرامية إلى الحصول على معلومات التغذية لرصد وتتبع التقدم نحو
تحقيق األهداف الوطنية.

-78

ويسهم هذا الناتج في جميع أهداف التنمية المستدامة ،ولكن في الهدفين  2و 3بشكل خاص.

األنشطة الرئيسية
النشاط  :4تقديم المشورة وأنشطة الدعوة والمساعدة التقنية القائمة على األدلة إلى الحكومة والشركاء المنفذين.
-79

تماشيا ً مع األولويات الوطنية ،سيعمل البرنامج مع الشركاء ،مثل منظمة األغذية والزراعة والبنك الدولي ومصرف التنمية
اآلسيوي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ،لدعم الحكومة والتعاون معها لتعزيز التدخالت الخاصة بالتغذية والمراعية
للتغذية القائمة على األدلة.

-80

وسيقدم البرنامج الدعم المتعلق بالتغذية في مجاالت مختلفة ،بما في ذلك تعزيز النظام الصحي لمنع سوء التغذية الحاد المعتدل

( )55من المتوقع أن تتماشى هذه الحصيلة مع غاية التنمية المستدامة " :2-2وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية ،بحلول عام  ،2030بما في ذلك تحقيق األهداف
المتّفق عليها دوليا ً بشأن توقّف النمو والهزال بين األطفال دون سن الخامسة ،ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن
بحلول عام ".2025
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وإدارته؛ ومراقبة ورصد التغذية على المستوى الوطني؛ وإجراء تحليالت دورية للحالة وتحليالت سببية ("سد فجوة المغذيات")
ومسوحات التغذية لالسترشاد بها في االستجابات الحكومية .وسييسر البرنامج أيضا ً شبكة منظمات المجتمع المدني المعنية
بتوسيع نطاق التغذية وشبكة األعمال ويدعم تقييم وتطوير وتنفيذ استراتيجية تواصل إلحداث تغير سلوكي واجتماعي متعلق
بممارسات التغذية والصحة ،بما في ذلك التغذية التكميلية المناسبة وتنوع النظم الغذائية.
-81

وسيعمل البرنامج بشكل وثيق مع الوكالتين األخريين اللتين تتخذان من روما مقرا ً لهما  -وهما منظمة األغذية والزراعة
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية  -بالتعاون مع األوساط األكاديمية والمؤسسات التقنية الدولية والوطنية مثل المعهد الدولي
لبحوث سياسات األغذية ،ومعهد البحوث الطبية ،ويدعو مع الوزارات الحكومية  -الزراعة والتعليم والرعاية االجتماعية،
وشؤون المرأة والطفل ،وغيرها – إلى البرمجة المراعية للتغذية التي تحدث تحوالً جنسانياً.

النشاط  :5تقديم المساعدة التقنية وأنشطة الدعوة لتوسيع نطاق تقوية األغذية األساسية واألغذية المغذية المتخصصة إلى الحكومات
وأصحاب المصلحة اآلخرين ،بما في ذلك القطاع الخاص.
-82

سيعمل البرنامج بشكل مستمر مع أصحاب المصلحة ،بما في ذلك القطاع الخاص ،لدعم وزارة الصحة في تعزيز توافر األغذية
المقواة وإمكانية الوصول إليها واستهالكها ،بما في ذلك الثريبوشا واألرز المقوى .واستنادا ً إلى التقييم الذي يدعمه البرنامج
إلنتاج الثريبوشا ،وسلسلة اإلمداد ،واستراتيجية التواصل إلحداث تغير سلوك واجتماعي التي نفذت في  ،2017-2016سيتم
توفير الدعم التقني لتحسين الفعالية .وسيعمل البرنامج بشكل وثيق مع وزارة الصحة لتحسين التحليل واالستهداف واختيار
الطرائق وتقديم ورصد التدخالت من أجل تحقيق المنفعة المنصفة للمستهدفين من النساء والرجال والفتيات والفتيان.

-83

وقد حددت الحكومة تقوية األرز كأداة لمعالجة نقص المغذيات الدقيقة .ولذلك سيواصل البرنامج تقديم الدعم التقني لتنفيذ خريطة
الطريق الوطنية للتقوية عن طريق الدعوة إلى إدراج األرز المقوى في البرامج الوطنية لشبكات األمان االجتماعي بما في ذلك
برنامج الوجبات المدرسية؛ ووضع لوائح ومبادئ توجيهية للرصد ومعايير في إطار قانون األغذية؛ وتنفيذ استراتيجية التسويق
االجتماعي وأدوات لتعزيز االستهالك؛ ونقل المهارات والتكنولوجيا في مجال اإلنتاج وتنمية سالسل اإلمداد .وسيعمل البرنامج،
من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،على تعزيز توافر األغذية
المقواة والقدرة على تحمل تكلفتها وجودتها.

الحصيلة االستراتيجية  : 4تعزيز سبل عيش المجتمعات الضعيفة والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وقدرتهم على الصمود في
مواجهة الصدمات والضغوط طوال العام
-84

تشتمل أولويات الحكومة إلى جانب االستجابة لألزمات ،المشمولة في إطار الحصيلة االستراتيجية  - 1على بناء القدرة على
الصمود وتعزيز سبل العيش في المجتمعات المحلية الضعيفة ،وتعزيز قدرتها الذاتية على دعم هذه المجتمعات المحلية من خالل
تعزيز النظم والعمليات.

-85

وتهدف هذه الحصيلة إلى تحسين األمن الغذائي والتغذية عن طريق تمكين المجتمعات المحلية واألفراد الضعفاء للتصدي
للمخاطر .كما تساعد أيضا ً على إعادة توطين األشخاص المشردين داخليا ً والالجئين العائدين بحلول دائمة للمساعدة الغذائية
ودعم سبل العيش وتعزز قدرة الحكومة من خالل الدعم التقني لضمان دمج التخطيط الذي يسترشد باالعتبارات الجنسانية
ويراعي المخاطر في سياسات االستثمار العام ومبادرات التنمية المحلية ،مما يؤدي إلى معالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية
واالجتماعية والثقافية.

-86

وتسعى هذه الحصيلة أيضا ً إلى تعزيز قدرات الحكومة على التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها على المستويين الوطني
ودون الوطني ،ودعم تفعيل جهود الحد من المخاطر ،والخطة الوطنية لعمليات الطوارئ ،من أجل زيادة القدرة العامة على
الصمود أمام الصدمات والضغوط.

مجاالت التركيز
-87

تركز هذه الحصيلة على بناء القدرة على الصمود لتمكين المجتمعات المحلية الضعيفة من مواجهة الصدمات والضغوط بشكل
أفضل وتعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ استراتيجيات إدارة الكوارث واالستراتيجيات المتكاملة للحد من مخاطر الكوارث.
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النواتج المتوقعة
-88

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل النواتج الثالثة التالية:


استفادة المجتمعات المحلية من تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ واألحوال الجوية المتطرفة والكوارث األخرى
من أجل تخفيف أثر الصدمات والضغوط (المستوى 1؛ فئة النواتج ألف 1؛ النتيجة االستراتيجية .)4



استفادة السكان الذين يتأثرون بشكل متكرر بالصدمات والضغوط من تعزيز القدرات الوطنية والمؤسسية إلدارة حاالت
الطوارئ واالستجابة لها والتي تم ّكنهم من أن يلبوا االحتياجات الغذائية األساسية وأن يكونوا أكثر قدرة على الصمود
في مواجهة الصدمات (المستوى 3؛ فئة النواتج جيم؛ النتيجة االستراتيجية )4؛



استفادة السكان الذين يتأثرون بشكل متكرر بالصدمات والضغوط من تعزيز نظم شبكات األمن الوطنية المستجيبة
للصدمات ،مما يزيد من قدرتهم على الصمود (المستوى 3؛ فئة النواتج جيم؛ النتيجة االستراتيجية .)4

-89

ويسهم هذا الناتج في تحقيق هدف التنمية المستدامة  ،13بشأن "اإلجراءات المناخية" ،من خالل إجراءات تصحيحية لتقليل
االضطرابات الناجمة عن تغير المناخ إلى أدنى حد ،فضالً عن هدف التنمية المستدامة  2وجميع أهداف التنمية المستدامة
األخرى.

-90

وسيقاس هذا الناتج مقابل األهداف الوطنية والدولية ،بما في ذلك الخطة الوطنية للتكيف وإطار سينداي.

-91

وستعالج أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال والفتيان والفتيات من خالل التدريب على المهارات واألنشطة المجتمعية لتعزيز
القدرات وتحقيق منافع منصفة.

األنشطة الرئيسية
النشاط  :6دعم تنويع سبل العيش المراعية للتغذية والتي تحدث تحو ًال جنسانياً وتوليد الدخل من خالل األنشطة المتكاملة لبناء القدرة
على الصمود (الطرائق :األغذية ،والتحويالت القائمة على النقد ،وتعزيز القدرات ،وتقديم الخدمات).
-92

سيساعد البرنامج المستفيدين (بما في ذلك إعادة توطين األشخاص المشردين داخليا ً والالجئين العائدين) من خالل التطبيق
المتكامل لبرامج المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول والمساعدة الغذائية مقابل التدريب ،في إنشاء وإعادة بناء األصول
المجتمعية المنتجة وتنويع سبل العيش  -من خالل نُهج مثل تجميع المياه وإدارتها بطرق محسنة وكفؤة ،وإدارة مستجمعات
المياه ،وزراعة األشجار ،وتنويع المحاصيل والتدريب على المهارات ،من أجل الحد من مخاطر المناخ والكوارث ،وتحسين
القدرة على الصمود وقدرات التصدي .وتمشيا ً مع سياسة البرنامج الجديدة بشأن البيئة ،سيتم فرز أنشطة بناء القدرة على الصمود
لضمان تجنب المخاطر البيئية الناشئة عن هذه األنشطة أو إدارتها.

-93

وسيجري البرنامج تحليالت لسبل العيش وتحليالت جنسانية وتخطيطا ً تشاركيا ً مجتمعيا ً ويقوم بتحديث العمليات الموحدة
لسبل العيش من أجل تحليل القدرة على الصمود لتيسير التخطيط الموسمي لسبل العيش وتحديد الفرص المتنوعة لتوليد الدخل
لمختلف الفئات ،وتحقيق المواءمة مع برامج الشبكة الوطنية لألمان االجتماعي .وسيسعى البرنامج إلى ضمان المشاركة
المتساوية للنساء والرجال من مختلف األعمار ،بما في ذلك من الفئات المهمشة ،وتيسير الخدمات والتعديالت مما يتيح مشاركة
األشخاص ذوي اإلعاقة والحوامل والمرضعات والفتيات .وستتمتع النساء والرجال على قدم المساواة بإمكانية الوصول إلى
األصول المنشأة وفقا ً الحتياجاتهم وأولوياتهم ،والسيطرة عليها االستفادة منها على قدم المساواة .وسيجري تكييف ظروف العمل
وأعباء العمل لدعم األدوار المتعددة للمرأة  -اإلنجابية واإلنتاجية وفي مجال اإلدارة المجتمعية  -لمراعاة التأثير غير المتناسب
على النساء الضعيفات في دورهن كمقدمات للرعاية.

-94

وسيدمج البرنامج البرمجة المراعية للتغذية في أنشطة بناء القدرة على الصمود من خالل إجراء تقييمات وتقييم مسارات األثر
التغذوي في شراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية.

-95

وسيعمل البرنامج أيضا ً مع الحكومة لدعم المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل تحسين تقنيات المناولة بعد الحصاد،
ومنصات للمعلومات المتعلقة بالمناخ والسوق ،وشراكات مع القطاع الخاص.
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النشاط  :7تقديم المساعدة التقنية لعمليات التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها إلى الحكومة (الطرائق :تعزيز القدرات وتقديم
الخدمات).
-96

وسيقدم البرنامج مساعدة تقنية إلى وزارة إدارة الكوارث فيما يتعلق بإجراء عمليات مراجعة دورية للتأهب لحاالت الطوارئ؛
وتحديث الخطة الوطنية إلدارة الكوارث ،مع التركيز على االستجابة لحاالت الطوارئ وتنسيقها ،بما في ذلك فريق تنسيق
الشؤون اإلنسانية؛ ووضع خطط عمل للتأهب لحاالت الطوارئ ،ومبادئ توجيهية إلدارة عمليات اإلغاثة ،ووحدات تدريبية؛
وإجراء تمارين محاكاة على مختلف المستويات.

-97

وسيدعم البرنامج تنفيذ نظم رصد وتقييم أثر الكوارث في الوقت الفعلي مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين ،بما في ذلك
مقدمو خدمات النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة على المستوى المحلي .وسيوفِّّر البرنامج أيضا ً مساعدة تقنية من أجل االستعداد
لحاالت الطوارئ واالستجابة لها ،ولالتصاالت.

-98

وسيعمل البرنامج على بناء القدرات التقنية المتعلقة باالحتياطيات الغذائية الوطنية ،ونظم إدارة المستودعات ،وسالسل اإلمداد
بالتعاون مع إدارة مفوض األغذية .وسيدعم البرنامج أيضا ً الحكومة في تعزيز األمن الغذائي ورصد السوق من أجل تخطيط
االستجابات القائمة على األدلة والتي تحدث تحوالً جنسانياً.

النشاط  : 8تقديم المساعدة التقنية إلى الحكومة والوكاالت المعنية في مجال بناء نظم شبكات أمان محسنة وموحدة ومستجيبة للصدمات
(الطرائق :تعزيز القدرات وتقديم الخدمات).
-99

لتعزيز استجابة برامج الحماية االجتماعية الوطنية للصدمات ،سيدمج البرنامج الدروس المستفادة من األزمات السابقة بشأن
التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها ،وسيربطها حيثما يمكن بأنشطة بناء القدرة على الصمود ،مع مراعاة التغذية والمساواة
بين الجنسين .وسيعزز البرنامج القدرات التقنية في مجاالت نظم تسجيل المستفيدين ،مثل منصة إدارة المستفيدين والتحويالت،
واالستهداف والرصد ،بما في ذلك جمع البيانات وتحليلها باألجهزة المتنقلة ،كأداة تكميلية للسجل االجتماعي لبرامج شبكات
األمان الوطنية.

 3-3استراتيجيات االنتقال والخروج
 -100يتوقع البرنامج أن يركز بعد عام  2022بشكل حصري على تعزيز النظم وأنشطة الدعوة المرتبطة بإعادة التقييم الصعودي
المتوقع للوضع االجتماعي واالقتصادي للبلد ،بما في ذلك فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ،التي يتوخى البرنامج أن تقدم
الحكومة بشأنها مساهمات مالية أكبر .وتطلعا ً إلى عام  ،2030يتوخى البرنامج أن تقوم الحكومة والمجتمعات المحلية بتصميم
وتنفيذ برامج األمن الغذائي والتغذوي بشكل مستقل وبطريقة شاملة وقائمة على الحقوق ،وسيؤدي البرنامج دورا ً تمكينيا ً عند
الطلب .وسينفذ البرنامج استراتيجيات االنتقال بالتشاور الوثيق مع الحكومة.

 -4ترتيبات التنفيذ
 1-4تحليل المستفيدين
 -101ستصل الخطة االستراتيجية القطرية إلى  176 000مستفيد مباشر ،ومن المتوقع حدوث تداخل بنسبة  20في المائة بين
الحصيلتين االستراتيجيتين  1و .4ونظرا ً ألن هذه الخطة االستراتيجية القطرية تركز أساسا ً على المساعدة التقنية في بداية
المبادرات الوطنية لتعزيز األمن الغذائي والتغذية ،سيستفيد أيضا ً عدد كبير من األشخاص والمؤسسات بشكل غير مباشر.
وسوف يستخدم البرنامج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات المؤسسية  -مثل درجة استهالك األغذية ،ونطاق تجربة
انعدام األمن الغذائي ،ومؤشر استراتيجيات التصدي الستهداف المستفيدين  -من أجل استهداف السكان الذين يعانون من انعدام
األمن الغذائي والتغذوي بشكل حاد لالستجابة لألزمات ،وبرنامج الوجبات المدرسية وبناء القدرة على الصمود.
 -102وسيُسترشد بتحليالت األمن الغذائي وسبل العيش ،بما في ذلك العمليات الموحدة لسبل العيش من أجل تحليل القدرة على الصمود
والتقدير الشامل لألمن الغذائي والضعف في االستهداف الجغرافي ومعايير اختيار المستفيدين .وسوف تُستخدم أداة إدارة
المستفيدين والتحويالت واألدوات المؤسسية األخرى مثل أداة المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة الخاصة باإلبالغ عن حصائل
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المشروعات ونظم جمع البيانات مثل  e-Winوجمع البيانات وتحليلها باألجهزة المتنقلة إلدارة بيانات المستفيدين ورصد تنفيذ
األنشطة وألغراض اإلبالغ.

الجدول  :1المستفيدون من األغذية والتحويالت القائمة على النقد (سنوياً) حسب الحصيلة االستراتيجية والنشاط
الحصيلة االستراتيجية

األنشطة

اإلناث

المجموع

الذكور

1

 -1تقديم مساعدة غذائية إلى السكان المتأثرين باألزمات

^ 25 500

^ 24 500

50 000

2

 -3تقديم دعم تقني وسياساتي لتقديم برامج الوجبات
المدرسية المراعية للتغذية إلى الحكومة

63 360

64 640

**128 000

 -2تقديم مساعدة غذائية مراعية للتغذية ،في شراكة مع
الحكومة ،لألطفال في سن الدراسة

-

-

*

 -4تقديم المشورة وأنشطة الدعوة والمساعدة التقنية
القائمة على األدلة إلى الحكومة والشركاء المنفذين

-

-

*

 -5تقديم المساعدة التقنية وأنشطة الدعوة لتوسيع نطاق
تقوية األغذية األساسية واألغذية المغذية المتخصصة
إلى الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين ،بما في ذلك
القطاع الخاص

-

-

*

 -6دعم تنويع سبل العيش المراعية للتغذية والتي تحدث
تحوالً جنسانيا ً وتوليد الدخل من خالل األنشطة المتكاملة
لبناء القدرة على الصمود

^ 5 500

^ 4 500

10 000

 -7تقديم المساعدة التقنية لعمليات التأهب لحاالت
الطوارئ واالستجابة لها إلى الحكومة

-

-

*

 -8تقديم المساعدة التقنية إلى الحكومة والوكاالت المعنية
في مجال بناء نظم شبكات أمان محسنة وموحدة
ومستجيبة للصدمات

-

-

*

94 360

93 640

188 000

3

4

المجموع

* ستعود المساعدة التقنية ودعم السياسات بالنفع بشكل غير مباشر على جميع السكان.
** يتم تحديد هوية التالميذ المستهدفين باالشتراك مع الحكومة ،مع تخفيض سنوي تدريجي في الدعم الذي يقدمه البرنامج في إطار استراتيجية الخروج.
^ عدد المستفيدين الذي يوضع بجانبه عالمة قيراط تجمع النساء والفتيات تحت فئة اإلناث والرجال والفتيان تحت فئة الذكور .وسيتم جمع أعداد المستفيدين الفعليين
واإلبالغ عنها حسب نوع الجنس والعمر.

 2-4التحويالت

التحويالت الغذائية والتحويالت القائمة على النقد
 -103ستستمر التحويالت الغذائية في إطار برنامج الوجبات المدرسية الذي يدعمه البرنامج .غير أن البرنامج سيجري تقييمات
ومشاورات بشأن األمن الغذائي والتغذية والفقر واالعتبارات الجنسانية ومعايير أخرى لتحديد طريقة التحويالت المناسبة ووضع
آليات عملية وفعالة الستخدام التحويالت القائمة على النقد.
 -104واستنادا ً إلى تقييمات السوق ،اختار البرنامج التحويالت القائمة على النقد ألغراض اإلغاثة في حاالت الطوارئ وإنشاء
األصول .وباإلضافة إلى ذلك ،تلقى البرنامج تعقيبات إيجابية من الحكومة والمستفيدين من النساء والرجال بشأن التحويالت
القائمة على النقد من أجل أنشطة االستجابة لألزمات وبناء القدرة على الصمود .وبالتالي ،سيستمر استخدام التحويالت القائمة
على النقد لهذه األنشطة في إطار الخطة االستراتيجية القطرية ما لم يشر السياق التشغيلي أو تقييمات السوق إلى خالف ذلك.
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الجدول  :2الحصص الغذائية (غرام/شخص/يوم) أو قيمة التحويالت القائمة على النقد (دوالر/شخص/يوم) حسب الحصيلة
االستراتيجية والنشاط
الحصيلة االستراتيجية

نوع المستفيدين

الحصيلة االستراتيجية 1

الحصيلة االستراتيجية 2

الحصيلة االستراتيجية 4

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 6

تقديم مساعدة غذائية إلى
السكان المتأثرين باألزمات

تقديم مساعدة غذائية مراعية
للتغذية ،في شراكة مع الحكومة،
لألطفال في سن الدراسة

دعم تنويع سبل العيش
المراعية للتغذية والتي
تحدث تحو ًال جنسانياً وتوليد
الدخل من خالل األنشطة
المتكاملة لبناء القدرة على
الصمود

الناس المتأثرون باألزمة
النقد

الطريقة
الحبوب (أرز)

الناس الضعفاء

األطفال في سن الدراسة
النقد

أغذية/نقد
75
نباتي35-

البقول
(العدس األحمر)

غير نباتي20-

الزيوت (زيت النخيل)

15

سمك التونة المعلب

غير نباتي15-

الملح
السكر
مسحوق Supercereal
مسحوق Supercereal Plus
مسحوق المغذيات الدقيقة
مجموع السعرات الحرارية في
**
اليوم

499

نسبة السعرات الحرارية من البروتين

12

النقد (دوالر/شخص/يوم)*

0.89

0.144

1.09

عدد أيام التغذية

90

197

180

* القيمة النقدية لكل مستفيد (يحصل المشارك على أربعة أضعاف هذا المبلغ)
** الحد األدنى من السعرات الحرارية في اليوم.

الجدول  :3مجموع االحتياجات من األغذية/التحويالت القائمة على النقد وقيمتها
نوع األغذية/التحويالت القائمة على النقد

المجموع (بالطن المتري)

المجموع (بالدوالر األمريكي)

الحبوب

2 837

1 305 020

البقول

910

987 350

الزيوت والدهون

568

499 840

األغذية الممزوجة والمخلوطة

-

-

أخرى

434

1 976 870

المجموع (األغذية)

4 749

4 769 080

التحويالت القائمة على النقد

-

20 802 016

المجموع (قيمة األغذية والتحويالت القائمة على النقد)

4 749

25 571 096
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تعزيز القدرات ،وال سيما من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب
 -105سيعمل البرنامج بشكل وثيق مع الحكومة والشركاء اآلخرين ،بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ،من أجل
تعزيز القدرات وتقديم المساعدة التقنية عبر جميع الحصائل االستراتيجية األربع لضمان الملكية الوطنية والمساءلة واالستدامة
من خالل البرمجة التي تحدث تحوالً جنسانيا ً وتعزيز الرصد والتقييم .وستوضع مصفوفة لنشاط تعزيز القدرات القطرية تشير
إلى خطوط األساس ،ورصد التقدم في أنشطة تعزيز القدرات ،بما في ذلك دور وقدرات شركاء الحكومة ،وقياس اإلنجازات
حتى عام .2022
 -106وأوفدت بعثة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في عام  2017لتحديد االحتياجات من حيث تنمية القدرات والفرص المتاحة أمام
الحكومة لالنخراط في تعاون تقني مع البلدان األخرى في مجاالت األمن الغذائي والتغذية والتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة
لها وإدارة مخاطر الكوارث .وسوف يعمل البرنامج كشريك ويقوم بدور الوسيط والداعم في تنفيذ التعاون فيما بين بلدان الجنوب
وتعبئة المزيد من الموارد والخبرة وتقاسم المعرفة والقدرات والتكنولوجيات من أجل سري النكا من خالل التعاون فيما بين
بلدان الجنوب والتعاون الثالثي وإقامة شراكات مع الهند والصين وبلدان أخرى والعمل مع مركز االمتياز التابع للبرنامج.
 3-4قدرات المكتب القطري ومالمحه
 -107سيتم تصميم هيكل مالك موظفي المكتب القطري للبرنامج في سري النكا ومهاراتهم بشكل تدريجي للسماح بمزيد من التدخالت
الحكومية ومزيد من الملكية الحكومية .وسيؤدي ذلك إلى زيادة حضور الموظفين الوطنيين في اإلدارة العليا فيما يتعلق بالتأهب
لحاالت الطوارئ واالستجابة لها وتحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها والتغذية والرصد والتقييم وسالسل اإلمداد والحماية
االجتماعية والمساواة بين الجنسين وإدماج موظفي البرنامج في عمل الوكاالت الحكومية ،حيثما يمكن .وتسترشد ميزانية
الحافظة القطرية بتحليل لالحتياجات يشمل المكاتب الفرعية ،وتحديد مالمح الموظفين ،واالحتياجات من حيث التدريب ،والتنمية
التقنية ،وتكنولوجيا المعلومات.
 4-4الشراكات
 -108سيعمل البرنامج ،من خالل نهج شامل للمجتمع بأسره ،على دعم الشراكات االستراتيجية والتفاعالت والحوارات وأنشطة الدعوة
مع أصحاب المصلحة المعنيين  -بما في ذلك جميع مستويات الحكومة ،الوطنية ودون الوطنية؛ والقطاع الخاص؛ والمجتمع
المدني ،وشبكات المتطوعين ،والمجموعات المجتمعية ،مع التركيز على النساء والشباب والفئات المهمشة األخرى ،بمن فيهم
األ شخاص ذوو اإلعاقة والمسنون؛ والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية؛ واألوساط األكاديمية  -لتعزيز ودعم النُهج
المجتمعية والتجارية والوطنية التي تعالج األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وتزيد القدرة على التأهب لحاالت
الطوارئ على المستوى المحلي.
 -109والحكومة هي الشريك الرئيسي للبرنامج في سري النكا .ولضمان التنفيذ السلس للتدخالت ،سيواصل البرنامج تعزيز الشراكة
األولية مع وزارة السياسات الوطنية والشؤون االقتصادية ،التي لديها سلطة التنظيم وتقوم بالتنسيق مع الوزارات األخرى -
الزراعة والري ،والتنمية المجتمعية ،وإدارة الكوارث ،والتعليم ،والبيئة ،والبنية التحتية العقارية ،والصحة ،وإعادة التأهيل،
وإعادة التوطين ،والرعاية االجتماعية ،وشؤون المرأة والطفل ،وأمانة الرئاسة.
 -110ويلتزم البرنامج بتحول األمم المتحدة االستراتيجي إلى "توحيد األداء" في سري النكا وسيتعاون مع وكاالت أخرى بشأن
البرامج المشتركة )56(.واستنادا ً إلى الشراكات الناجحة ،ستدعم شبكة األمم المتحدة للتغذية ،بما فيها منظمة األغذية والزراعة
واليونيسف والبرنامج ،الحكومة في تعزيز برنامج الوجبات المدرسية وتحسين التغذية من خالل تنفيذ خطة العمل متعددة
القطاعات للتغذية للفترة  .2020-2017وسيشارك البرنامج في قيادة قطاع األمن الغذائي وسيواصل نهج مجموعة األمن
الغذائي ،حسب االقتضاء ،لضمان استجابة منسقة لألزمات .وسوف يشترك البرنامج مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتنفيذ
أنشطة التكيف مع تغير المناخ وسبل العيش والقدرة على الصمود بشكل فعال .وسيواصل البرنامج العمل بنشاط مع الفريق
المعني بالمساواة بين الجنسين واستكشاف سبل مواصلة التعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان وهيئة األمم المتحدة للمرأة
( )56إطار األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
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وأصحاب المصلحة اآلخرين للنهوض بحصائل المساواة بين الجنسين في مجال األمن الغذائي والتغذية.
 -111وسوف يقيم البرنامج شراكات مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا ً لها ،وفقا ً للوثيقة التوجيهية "التعاون بين منظمات األمم
المتحدة التي توجد مقارها في روما :تحقيق خطة عام  ،"2030بشأن تقييمات األمن الغذائي ،والنُهج المراعية للتغذية وبناء
األدلة من أجل صنع القرار.
 -112وباإلضافة إلى ذلك ،سيتعاون البرنامج مع الشركاء في التنمية ،بما في ذلك البنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي ،والمجتمع
الدولي األوسع نطاقاً ،والجهات المانحة والقطاع الخاص ،وسينخرط في التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،الكتساب مزيد من
الخبرة والحصول على التمويل ،وتعبئة الدعم من أجل التدخالت المتعلقة بتقوية األغذية والتواصل إلحداث تغير في السلوك
االجتماعي واإلنذار المبكر/االستجابة المبكرة.

-5

إدارة األداء والتقييم

 1-5ترتيبات الرصد والتقييم
 -113سيسترشد البرنامج برصده المؤسسي ،وإطاره المعياري وإطار النتائج ،وإطار األمم المتحدة للتنمية المستدامة 2022-2018
والمؤشرات الوطنية ،ليقوم بوضع نظام رصد وتقييم يستجيب لالعتبارات الجنسانية ويقيس ويحلل التقدم المحرز نحو تحقيق
الحصائل االستراتيجية لضمان المساءلة وتوجيه التعديالت البرنامجية .وستحدد خطة الرصد منهجية وتواتر جمع البيانات لكل
مؤشر في اإلطار المنطقي .وسيجري استعراض أنشطة محددة دورياً .وستحدد خطوط األساس واألهداف الخاصة بمؤشرات
الحصائل في غضون ثالثة أشهر من بدء تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية.
 -114وسيقوم البرنامج باالشتراك مع الحكومة بقياس المؤشرات المصنفة حسب نوع الجنس والعمر ،حسب االقتضاء .وفي حين
ستكون السلطات الوطنية مسؤولة عن رصد أهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الوطنية ،سيقدم البرنامج المساعدة ،بالتعاون
مع دائرة إدارة المشروعات ورصده وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيين .وسيتم تقييم مؤشرات الحصائل واألداء وتحليلها
واإلبالغ عنها مرتين في السنة ،وفقا ً لمتطلبات الرصد المؤسسية الدنيا .وستُستكمل هذه األنشطة بتقييمات األمن الغذائي والتغذية
ورصد أسعار السوق.
 -115وسيساعد موظفو المكاتب القطرية المعنيون بتحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها وبالرصد والتقييم الحكومة في مجاالت
التقييم والرصد واإلبالغ .وفي االجتماعات الفصلية للجنة التوجيهية الوطنية للمشروعات ،سيقوم البرنامج والحكومة بتقييم
التقدم والنتائج مقابل خطط العمل الموضوعة وإجراء تعديالت برنامجية ،حسب االقتضاء.
 -116واستنادا ً إلى سياسة البرنامج بشأن المساواة بين الجنسين ( ،)2020-2015سيضع المكتب القطري خطة عمل لتعميم المساواة
بين الجنسين واألنشطة المستهدفة .وسيجري استعراض الخطة كل ثالثة أشهر لتقييم نتائج الجوع ومدى تلبية احتياجات النساء
والرجال والفتيات والفتيان بطريقة تعكس آرائهم وتفضيالتهم من خالل آليات تقديم الشكاوى والتعقيب .وسيرصد المكتب القطري
إدراج األشخاص ذوي اإلعاقة في البرامج .وسيحصل جميع موظفي البرنامج على تدريب بشأن المساواة بين الجنسين والمساءلة
أمام السكان المتأثرين والحماية.
 -117وستُستخدم أداة المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة لتتبع البيانات التشغيلية ومؤشرات األداء لدعم إدارة البرامج؛ وتوفير أحدث
البيانات عن األداء؛ وتيسير اإلبالغ .وسيستفيد المكتب القطري من التكنولوجيات الناشئة لجمع البيانات من أجل خفض تكاليف
الرصد وزيادة الكفاءة ،بما في ذلك تكنولوجيات الرصد في الوقت الفعلي ورؤية البيانات .وسيتم جمع البيانات من الميدان
إلكترونيا ً باستخدام األجهزة المتنقلة لتقديمها وتحليلها في الوقت الفعلي .وأدرجت في الميزانية موارد مالية للموظفين والدراسات
األساسية والرصد والتقييم.
 -118ووفقا ً لسياسة البرنامج ،بما في ذلك استراتيجية التقييم والميثاق ،سيجري في عام  2019تقييم المركزي ،يديره المكتب القطري
بدعم من المكتب اإلقليمي والمقر ،بما يتواءم مع طلب أصحاب المصلحة واالحتياجات من حيث األدلة والتعلم .وستخضع الخطة
االستراتيجية القطرية الستعراض منتصف المدة وسيليه تقييم نهائي للحافظة القطرية في سنتها قبل األخيرة ،يديره مكتب التقييم،
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تمشيا ً مع نظام ضمان جودة التقييم في البرنامج .وهناك ميزانيات مقررة لهذه األنشطة.
 2-5إدارة المخاطر

المخاطر السياقية
 -119مع اقتراب موعد االنتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في عام  ،2020قد تتغير األولويات الوطنية في حالة تولي حكومة جديدة
زمام المسؤولية .وللتخفيف من حدة هذه المخاطر ،سيواصل البرنامج العمل مع الحكومة على جميع المستويات للدعوة إلى
األمن الغذائي والتغذية والوفاء بواليته .وسيرصد البرنامج المخاطر السياقية مثل الكوارث الطبيعية ،ومقاومة معالجة أوجه
عدم المساواة الهيكلية واالجتماعية والثقافية بين الجنسين ،وعدم االستقرار السياسي والتقلب االقتصادي ،وسيخطط تدابير
التخفيف التي تتناسب مع مستويات المخاطر ،بما في ذلك البرمجة التكيفية.

المخاطر البرامجية
 -120تتمثل إحدى المخاطر البرامجية الرئيسية في نقص التمويل في سياق األولويات العالمية المتنافسة ووضع سري النكا بوصفها
بلدا ً من البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا :تنتظر الجهات المانحة أن تقدم البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا
استثمارات كبيرة من مواردها الخاصة لمعالجة مشاكل األغذية والتغذية ،وأن يقدم الشركاء في التنمية ومنظومة األمم المتحدة
الدعم التقني والدعم لبناء القدرات عند بداية العمليات )57(.وستشمل تدابير التخفيف استحداث مصادر تمويل موسعة ومبادرات
مشتركة ،بما في ذلك مع الحكومة ووكاالت األمم المتحدة األخرى والقطاع الخاص ومن خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
 -121وبالنظر إلى أن النظم الحكومية ستُستخدم في التحويالت القائمة على النقد ،ستُبذل جهود لتبسيط اإلجراءات وضمان أن توفر
آليات الرصد والمساءلة الشفافية .وسيتخذ البرنامج المزيد من التدابير االستباقية للتشاور مع المجتمعات المحلية بشأن تصميم
المشروعات وإقامة آليات مجتمعية لتقديم الشكاوى والتعقيبات كجزء من مساءلته أمام السكان المتأثرين .وستدمج تقييمات قضايا
الحماية والعنف القائم على نوع الجنس في خطط اإلدارة السنوية.

المخاطر المؤسسية
 -122سوف يُسترشد بتخطيط السيناريوات في وضع تدابير التخفيف لتعظيم استمرارية العمليات الناشئة عن الشواغل األمنية أو
السياسية أو البيئية المفاجئة.

 -6الموارد الالزمة لتحقيق النتائج
 1-6ميزانية الحافظة القطرية
 -123الميزانية الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية لسري النكا على مدى  60شهرا ً قدرها  46.8مليون دوالر أمريكي ،وتشمل
تخصيصا ً مناسبا ً لألموال ألنشطة المساواة بين الجنسين وفقا ً للمتطلبات المؤسسية.

( )57شركة فيريت للبحوث . 2016 ،استعراض منتصف المدة إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة .2017-2013
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)الجدول  :4المتطلبات اإلرشادية للميزانية السنوية للخطة االستراتيجية القطرية (دوالر أمريكي)
السنة 2
2019

السنة 1
2018

السنة 3

السنة 4

السنة 5

2020

2021

2022

المجموع

الحصيلة االستراتيجية 1

3 564 985

3 615 642

2 927 928

2 438 618

2 630 249

15 177
421

الحصيلة االستراتيجية 2

4 634 729

3 884 675

2 665 536

2 060 957

152 863

13 398
759

الحصيلة االستراتيجية 3

824 320

806 613

888 012

720 527

704 816

3 944 289

الحصيلة االستراتيجية 4

2 844 193

3 293 807

2 873 862

2 620 962

2 677 500

14 310
324

11 868
226

11 600
737

9 355 338

7 841 063

6 165 428

46 830
793

المجموع

 -124وتبلغ الميزانية اإلجمالية للخطة االستراتيجية القطرية  46.8مليون دوالر أمريكي ،وتشمل نفقات سنوية متناقصة بما يعكس
التحول من تقديم الخدمات مباشرة إلى وضع السياسات وتنمية القدرات في البداية ،وتسليم برنامج الوجبات المدرسية تدريجيا ً
إلى الحكومة بحلول عام  ،2022وتعزيز قدرة الحكومة تدريجيا ً على إدارة حاالت الطوارئ.
 -125وتتعلق أكبر ميزانية بالحصيلة االستراتيجية  ،1إذ تبلغ  15.2مليون دوالر أمريكي للمساعدة الغذائية المقدمة إلى األشخاص
المتأثرين باألزمات ،نظرا ً لتواتر الكوارث الطبيعية الكبرى .وستنفذ التحويالت القائمة على النقد أساسا ً من خالل البرنامج
الحكومي لشبكات األمان االجتماعي ،الذي سيتم تعزيز قدراته من خالل الحصيلة االستراتيجية .4
 -126وثاني أكبر بند في الميزانية يبلغ  14.3مليون دوالر أمريكي ويخص الحصيلة االستراتيجية  4التي تهدف إلى معالجة التكيف
مع المناخ وإدارة المخاطر والتأهب لحاالت الطوارئ وتعزيز القدرات المؤسسية .وقد بدأ المكتب القطري بالفعل أنشطة بناء
القدرة على الصمود في إطار برنامجه اإلنمائي الحالي وسيواصل تعزيز زيادة القدرة على الصمود بين األسر الضعيفة طوال
مدة الخطة االستراتيجية القطرية.
 -127وتركز الحصيلة االستراتيجية  ،2التي يبلغ مجموع ميزانيتها  13.4مليون دوالر أمريكي ،على برنامج الوجبات المدرسية،
الذي سيُدمج بصورة تدريجية في البرنامج الوطني ،وسيكون مصحوبا ً بمبادرات تعزيز القدرات .وسيستهدف المكتب القطري
أكثر المناطق فقرا ً ومعاناة من الناحية التغذوية ،بما في ذلك في قطاع العقارات ،بناء على طلب الحكومة ،مع إدخال التحويالت
القائمة على النقد بما يتواءم مع الطريقة الوطنية.
 -128وتخصص ميزانية الحصيلة االستراتيجية  3البالغة  4ماليين دوالر أمريكي لنشاطين رئيسيين يركزان على تحسين التغذية ،بما
في ذلك وضع السياسات وتنمية القدرات.
 2-6آفاق تدبير الموارد
 -129أدى انتقال سري النكا إلى فئة البلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا وهدفها بدخول فئة البلدان متوسطة الدخل إلى اتجاه
ينطوي على تناقص المساعدة اإلنمائية الرسمية كنسبة من الدخل القومي اإلجمالي ،وأصبح التمويل من خالل االستثمار المباشر
()58

األجنبي والتجارة وتعبئة الموارد المحلية يتجاوز بصورة متزايدة المساعدة المقدمة في شكل منح.
 3-6استراتيجية تعبئة الموارد

 -130سيتطلب تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية دعما ً ماليا ً مستداما ً لضمان عدم انقطاع العمل وتحقيق الحصائل االستراتيجية.
وسيضع البرنامج استراتيجية لتعبئة الموارد وخطة تنفيذ للخطة االستراتيجية القطرية ،وسيدعو إلى ترتيبات تمويل طويلة
األجل ومرنة من الجهات المانحة التقليدية والقطاع الخاص والجهات األخرى ،فضالً عن استمرار التمويل العيني وتمويل الجهة

( )58إطار األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
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النظيرة من الحكومة .وسيقيم البرنامج شراكات مع المؤسسات المالية الدولية ،بما في ذلك البنك الدولي ومصرف التنمية
اآلسيوي؛ ويلتمس المساعدة التقنية والمالية العينية من الشركات والمؤسسات الخاصة؛ وينشئ صناديق استئمانية متخصصة
وبرامج مشتركة بتمويل مشترك مع وكاالت األمم المتحدة والحكومة.
 -131وسيعد البرنامج أيضا ً خطة اتصال لدعوة أصحاب المصلحة وتوضيح دوره وقيمته المضافة دعما ً لتقدم سري النكا نحو تحقيق
هدف التنمية المستدامة  .2وسيتشاطر المكتب القطري معلومات وأدلة عن التقدم المحرز نحو تحقيق النتائج المقررة على أساس

منتظم.
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الملحق األول
الخطة االستراتيجية القطرية لسري النكا (يناير/كانون الثاني  – 2018ديسمبر/كانون األول )2022

الغاية االستراتيجية  :1دعم البلدان في القضاء على الجوع
الهدف االستراتيجي  :1القضاء على الجوع عن طريق حماية إمكانية الحصول على األغذية
النتيجة االستراتيجية  :1تمتع كل فرد بالقدرة على الحصول على الغذاء
الحصيلة االستراتيجية  :1حصول األشخاص المتأثرين باألزمات على األغذية طوال العام

فئة الحصائل:
استمرار/تحسين حصول األسر واألفراد
على الغذاء الكافي
مجاالت التركيز :األسباب الجذرية
مجاالت التركيز :االستجابة لألزمات

االفتراضات
عدم انقطاع إمدادات األغذية/النقد وتوافر جميع السلع األساسية
مؤشرات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي المعتمد على االستهالك (النسبة المئوية لألسر التي انخفض مؤشر استراتيجيات التصدي لديها)
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي– التغذية
حصة النفقات الغذائية
الحد األدنى من التنوع الغذائي– النساء
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  23-6شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول

مراعية للتغذية
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األنشطة والنواتج
 : 1تقديم مساعدة غذائية إلى السكان المتأثرين باألزمات (تحويالت الموارد غير المشروطة لدعم الحصول على األغذية)
إتاحة فرص الحصول الفوري على األغذية لألفراد المتأثرين باألزمة مما يمكنهم من الوفاء باحتياجاتهم الغذائية األساسية (ألف :تحويل الموارد)
الحصيلة االستراتيجية  : 2يكون لألطفال في سن الدراسة في المناطق التي تعاني من انعدام األمن الغذائي إمكانية الحصول على األغذية طوال العام

فئة الحصائل:
استمرار/تحسين حصول األسر واألفراد
على الغذاء الكافي
مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفتراضات
إتاحة مستوى التمويل سلة األغذية الدنيا
مؤشرات الحصائل
معدل المواظبة
معدل االنقطاع
معدل التحاق الفتيان والفتيات في المدارس
األنشطة والنواتج
 : 2تقديم مساعدة غذائية مراعية للتغذية ،في شراكة مع الحكومة ،إلى األطفال في سن الدراسة (أنشطة الوجبات المدرسية)
حصول المستهدفين األطفال الذين في سن االلتحاق بالمدرسة على وجبة مغذية في كل يوم يضرون فيه الدراسة بغية الوفاء باالحتياجات الغذائية والتغذوية األساسية (ألف :تحويل الموارد)
حصول المستهدفين األطفال الذين في سن االلتحاق بالمدرسة على وجبة مغذية في كل يوم يضرون فيه الدراسة بغية الوفاء باالحتياجات الغذائية والتغذوية األساسية (باء -توفير األغذية المغذية)

مراعية للتغذية
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 : 3تقديم دعم تقني وسياساتي لتقديم برامج الوجبات المدرسية المراعية للتغذية إلى الحكومة (أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية)
استفادة المستهدفين من األطفال الذين في سن االلتحاق بالمدرسة من برنامج معزز للتغذية المدرسية يمكنهم من الوفاء باحتياجاتهم الغذائية األساسية
(جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)

الهدف االستراتيجي  :2تحسين التغذية
النتيجة االستراتيجية  :2اأال يعاني أحد من سوء التغذية
الحصيلة االستراتيجية  :3تحسين تغذية األطفال دون سن الخامسة والمراهقات والنساء اللواتي في سن اإلنجاب بحلول عام 2025

فئات الحصائل:
تعزيز قدرات القطاعين االجتماعي
والعام لتحديد السكان الضعفاء
واستهدافهم ومساعدتهم تغذويا
مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفتراضات
استمرار الدعم السياسي للشراكة والتعاون التقنيين
مؤشرات الحصائل
نسبة الزيادة في إنتاج األغذية العالية الجودة والغنية بالمغذيات
سجل القدرة على القضاء على الجوع
األنشطة والنواتج
 :4تقديم المشورة وأنشطة الدعوة والمساعدة التقنية القائمة على األدلة إلى الحكومة والشركاء المنفذين (أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية)
استفادة األطفال دون الخامسة من العمر والمراهقات والنساء الالتي في سن اإلنجاب من قدرة الحكومة المعززة على تنفيذ برامج تغذوية بغية تحسين حالتهم التغذوية (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
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 : 5تقديم المساعدة التقنية وأنشطة الدعوة لتوسيع نطاق تقوية األغذية األساسية واألغذية المغذية المتخصصة إلى الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرين ،بما في ذلك القطاع الخاص (أنشطة تعزيز القدرات
المؤسسية)
استفادة األطفال دون الخامسة من العمر والمراهقات والنساء الالتي ف يسن اإلنجاب من زيادة استهالك األغذية المنتجة محليا ً المقواة والمجهزة خصيصا ً لتحسين حالتهم التغذوية (جيم :توفير تنمية القدرات
والدعم التقني)
الهدف االستراتيجي  :3تحقيق األمن الغذائي
النتيجة االستراتيجية  :3تحسين األمن الغذائي والتغذية ألصحاب الحيازات الصغيرة
الحصيلة االستراتيجية  : 4تعزيز سبل عيش المجتمعات الضعيفة والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وقدرتهم على الصمود في مواجهة
الصدمات والضغوط طوال العام

فئات الحصائل:
زيادة إنتاجية أصحاب الحيازات
الصغيرة ومبيعاتهم
مجاالت التركيز :بناء القدرة على
الصمود

االفتراضات
عدم حدوث حاالت طوارئ رئيسية تؤثر على سبل كسب العيش لدى السكان المستهدفين .
مؤشرات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي المعتمد على االستهالك (النسبة المئوية لألسر التي انخفض مؤشر استراتيجيات التصدي لديها)
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي– التغذية
حصة النفقات الغذائية
مؤشر استراتيجيات التصدي (النسبة المئوية لألسر التي تتبع استراتيجيات التصدي)
الحد األدنى من التنوع الغذائي– النساء
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  23-6شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة األصول
سجل القدرة على القضاء على الجوع

مراعية للتغذية
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األنشطة والنواتج
 :6دعم تنويع سبل العيش المراعية للتغذية والتي تحدث تحوالً جنسانيا ً وتوليد الدخل من خالل األنشطة المتكاملة لبناء القدرة على الصمود (أنشطة إنشاء األصول ودعم سبل كسب العيش)
استفادة المجتمعات المحلية من تعزز قدرتها على التكيف لتغير المناخ والظواهر الجوية القصوى وغيرها من الكوارث بغية تخفيف وطأة الصدمات واإلجهاد (ألف :تحويل الموارد)
استفادة المجتمعات المحلية من تعزز قدرتها على التكيف لتغير المناخ والظواهر الجوية القصوى وغيرها من الكوارث بغية تخفيف وطأة الصدمات واإلجهاد (دال :إنشاء األصول)

النشاط  : 7تقديم المساعدة التقنية لعمليات التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها إلى الحكومة (أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية)
استفادة السكان المتأثرين بصورة متكررة بالصدمات واإلجهاد من تعزز القدرات الوطنية والمؤسسية على إدارة الطوارئ واالستجابة لها مما يمكنهم من الوفاء باحتياجاتهم الغذائية األساسية ويزيد من قدراتهم
على التكيف للصدمات (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني) (أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية)

 : 8تقديم المساعدة التقنية إلى الحكومة والوكاالت المعنية في مجال بناء نظم شبكات أمان محسنة وموحدة ومستجيبة للصدمات (أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية)
استفادة السكان المتأثرين بصورة متكررة بالصدمات واإلجهاد من تعزز النظم الوطنية لشبكات األمان المستجيبة للصدمات مما يزيد من قدرتهم على التكيف (أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية)
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الغاية االستراتيجية  :1دعم البلدان في القضاء على الجوع
جيم  : 1يستطيع السكان المتضررون مساءلة البرنامج وشركائه عن تلبية احتياجاتهم الغذائية بطريقة تراعي آراءهم وأفضلياتهم
النتائج والمؤشرات الشاملة
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 : 2-1-نسبة أنشطة المشروعات التي يتم بشأنها توثيق تعقيبات المستفيدين وتحليلها ودمجها في تحسينات البرامج
جيم  : 2يستطيع السكان المتضررون االستفادة من برامج البرنامج بطريقة تضمن وتعزز سالمتهم وكرامتهم ونزاهتهم
النتائج والمؤشرات الشاملة
التعرض لتحديات تتعلق بالحماية
جيم  :1-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون
ّ
جيم  : 3تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بين السكان المستفيدين من مساعدة البرنامج
النتائج والمؤشرات الشاملة
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 ،نقود ،قسائم ،أو ال تعويض) الذي يحصل عليه المشاركون في أنشطة البرنامج ،حسب الجنس ونوع النشاط
جيم  :3-4للمشروع مبادرات للحد من مخاطر العنف الجنسي والجنساني (نعم/ال)
جيم  :4تستفيد المجتمعات المحلية المستهدفة من برامج البرنامج بطريقة ال تضر بالبيئة
النتائج والمؤشرات الشاملة
جيم  :1-4نسبة األنشطة التي فُحِّ صت المخاطر البيئية بالنسبة لها ،و ُحددِّّت إجراءات التخفيف حسب االقتضاء
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الملحق الثاني
التوزيع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االستراتيجية
(دوالر أمريكي)
النتيجة
االستراتيجية ،1
غاية التنمية
المستدامة 1-2

النتيجة
االستراتيجية ،1
غاية التنمية
المستدامة 1-2

النتيجة
االستراتيجية ،2
غاية التنمية
المستدامة 2-2

النتيجة
االستراتيجية ،3
غاية التنمية
المستدامة 3-2

الحصيلة
االستراتيجية 1

الحصيلة
االستراتيجية 2

الحصيلة
االستراتيجية 3

الحصيلة
االستراتيجية 4

المجموع

التحويالت

12 160 242

10 287 993

2 870 456

10 954 258

36 272 949

التنفيذ

297 945

848 178

360 777

761 310

2 268 210

تكاليف الدعم المباشرة
المعدلة

1 726 319

1 386 034

455 018

1 658 567

5 225 938

المجموع الفرعي

14 184 506

12 522 205

3 686 251

13 374 135

43 767 096

تكاليف الدعم غير المباشرة
()7%

992 915

876 554

258 038

936 189

3 063 697

المجموع

15 177 421

13 398 759

3 944 289

14 310 324

46 830 793
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