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

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجنوب السودان ()2020-2018

المدة

 1يناير/كانون الثاني  31 – 2018ديسمبر/كانون األول 2020

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

 3 182 700 929دوالرا أمريكيا
*

رمز مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر

2أ

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

موجز تنفيذي
نتيجة للحرب األهلية التي اندلعت منذ ديسمبر/كانون األول  ،2013يواجه جنوب السودان أزمة ممتدة تفاقمت بسبب تشرد جماعي
للسكان وانهيار االقتصاد ،مع انخفاض األمن الغذائي والتغذية .وبصرف النظر عن التقلبات الموسمية الطفيفة ،ال يزال سوء التغذية
الحاد الشامل يتجاوز عتبة الطوارئ في معظم أنحاء البلد .وفي عام  2017أُعلنت حالة المجاعة في مقاطعتين؛ وقد حال الكشف المبكر،
الذي أعقبته مساعدة إنسانية فورية مستدامة ،دون امتداد حالة المجاعة أو تعميقها.
وقد حال نطاق النزاع وعدم االستقرار في عام  2017دون إجراء استعراض استراتيجي كامل ألولويات الحكومة بالنسبة لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة التي سيضع البرنامج على أساسها خطة استراتيجية قطرية .وبدالً من ذلك ،أجرى البرنامج مشاورات مع كيانات
حكومية ،ووكاالت تابعة لألمم المتحدة ،وشركاء متعاونين ،ومنظمات غير حكومية ،وجهات مانحة لوضع هذه الخطة االستراتيجية
القطرية المؤقتة.
وتستند الخطة إلى التصور األرجح بالنسبة للفترة  :2020-2018وهو تزايد النزاع على نطاق البلد وانتشاره ليشمل مناطق وفئات
جديدة ،وعدم االستقرار السياسي ،والتشرد ،واالنهيار االقتصادي مع ما يترتب على ذلك من انخفاض القوة الشرائية لألسر وإنتاج

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد A. Khan

السيدة V. Guarnieri
المديرة اإلقليمية

المدير القطري

شرق ووسط أفريقيا

بريد إلكترونيadnan.khan@wfp.org :

بريد إلكترونيvalerie.guarnieri@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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المحاصيل .وتفترض الخطة أن جنوب السودان سيواصل االعتماد على البرنامج بالنسبة للمساعدة الغذائية والتغذوية لمعظم سكانه حتى
عام  .2020وهو ما يتطلب مواصلة البرنامج لدوره القيادي من أجل حشد استجابات إلنقاذ الحياة تعتمد على األغذية ،وتحسين الحالة
التغذوية ،وحماية الناس الضعفاء ،مع تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وسيعمل البرنامج على زيادة أثر المساعدة اإلنسانية فيما يتعلق ببناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود واعتمادها الذاتي في المستقبل
عن طريق وضع وتوسيع نُظم للتسليم تدعم التمكين والمساءلة أمام المجتمعات المحلية .وسيعمل البرنامج على نحو مباشر بشكل أكبر
مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني إلحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق زيادة المشاركة المجتمعية في
تصميم البرامج وتنفيذها ،وتحقيق المساءلة بدرجة أكبر أمام السكان المتأثرين ،ودعم المبادرات المجتمعية التي تساهم في األمن الغذائي،
والتغذية المحسَّنة ،وتحقيق السالم.
وسيواصل البرنامج العمل مع الوزرات ،والسلطات المحلية ،ووكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية ،والمؤسسات المالية
الدولية ،وكي انات القطاع الخاص في مجال الحماية وتلبية احتياجات السكان الضعفاء لدعم تعافي المجتمعات المحلية واألسر قدر
المستطاع.
وتتناول الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة أربع حصائل استراتيجية تدعم النتائج االستراتيجية  1و 2و 3و 8لخطة البرنامج
االستراتيجية (:)2021-2017



الحصيلة االستراتيجية  :1حصول المحرومين من األمن الغذائي في المناطق المتأثرة باألزمة على أغذية مأمونة ومغذية
طوال العام.



الحصيلة االستراتيجية  :2تم ُّكن السكان المعرضين لسوء التغذية في المناطق المتأثرة باألزمة ،وخاصة األطفال الصغار
والحوامل والمرضعات ،من تلبية متطلباتهم التغذوية األساسية طوال العام.



الحصيلة االستراتيجية  :3تحسُّن سبل كسب العيش والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية الموسمية طوال العام
ألصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات المحلية المحرومين من األمن الغذائي في المناطق غير مشمولة بالنزاع.



حصيلة استراتيجية  :4حصول مجتمع العمل اإلنساني في جنوب السودان على خدمات مشتركة موثوق بها لحين توافر بدائل
ُمرضية.

وسوف يستغل البرنامج مرونته التشغيلية وقدرته من أجل االستجابة لحالة الطوارئ على نطاق واسع ،حتى في المناطق النائية،
وقدرته على التقييم لتوجيه المساعدة الغذائية والتغذوية بناء على االحتياجات المختلفة للنساء والرجال والبنات واألوالد ،وعالقاته
مع األطراف والمجتمعات المحلية لبناء القدرة على الصمود وتحسين الممارسات في مجال حماية المستفيدين ،والمساءلة أمام
المستفيدين ،وأنشطة التحول الجنساني.

مشروع القرار



يوافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجنوب السودان ( (WFP/EB.2/2017/7-B/4) ")2020-2018بتكلفة إجمالية
يتحملها البرنامج قدرها  3 182 700 929دوالرا 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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 -1التحليل القطري
 1-1السياق القطري
-1

تحول صراع السلطة بعد ذلك إلى نزاع
أصبح جنوب السودان مستقال في  9يوليو/تموز  2011بعد خمسة عقود من الحرب .ثم َّ
مسلح واسع النطاق؛ وتم في أغسطس/آب  2015توقيع اتفاق سالم على أساس تقاسم السلطة ،وفي أبريل/نيسان  ،2016ش َّكل
رئيس الجمهورية وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة حكومة الوحدة الوطنية االنتقالية .غير أنه في يوليو/تموز
 2016وقعت اشتباكات بين هذه القوى في جوبا مما أدى إلى تجدد القتال الذي تسبب في وفاة المئات من الناس ،ودمار وتشرد
واغتصاب على نطاق واسع.

-2

وحدثت أزمة اقتصادية بسبب االنخفاض السريع لقيمة الجنية السوداني الجنوبي ،ونقص العمالت األجنبية ،وانخفاض إنتاج
النفط وأسعاره ،واالعتماد على الواردات .ويتسبب انعدام األمن في اضطرابات التجارة بصورة منتظمة .ولم تُدفع رواتب
العاملين في الخدمة العامة لعدة أشهر مما شتت الجانب األكبر من موظفي اإلدارة العامة وحرم األسر من إيراداتها .وازداد
فقراء الحضر عوزا ويأسا.

-3

وتؤدي األعراف الثقافية وعقود من العنف إلى تفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين :فالرجال يسيطرون على معظم األصول
اإلنتاجية وعلى السلطة ،والعنف األسري شائع ،وغالبا ما تزوج البنات لرجال متعددي الزوجات .ووصل معدل الوفيات النفاسية
إلى أعلى مستوياته في أفريقيا جنوب الصحراء ،كما أن  80في المائة من النساء أميات .وهناك فوارق كبيرة بين في الطرق
التي يؤثر بها العنف ،والتشرد ،وانعدم األمن الغذائي على النساء والبنات والرجال واألوالد .ويعتبر العنف القائم على نوع
الجنس والتجنيد القسري لألوالد في القوات العسكرية من األمور الشائعة.

-4

وتسبب النزاع ،وانعدام األمن ،والتدهور االقتصادي في خسائر فادحة على شكل وفيات ،وتشرد ،وصدمات نفسية .وال يعتبر
مشرد داخلي ،منهم
اتفاق السالم اتفاقا شامال ،وتقوم الجماعات السياسية والجماعات المسلحة بحشد قواها .ويوجد  2مليون
َّ
 214 000يواصلون االحتماء في أماكن خاضعة لحماية بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان( )1باإلضافة  1.8مليون الجئ
سبل العيش التقليدية لالضطراب ،وتعتبر معدالت الجوع وسوء التغذية في أعلى مستوياتها .وقد
في بلدان مجاورة .وتتعرض ُ
ت الحش ِّوي)،
ازدادت احتماالت اإلصابة باألمراض ،وخاصة فيما يتعلق بالمالريا ،والكوليرا ،والداء األسود (داء اللِّي ْشمانيا ِّ
والحصبة .وقد غيرت الحكومة عدد الواليات داخل البلد ،وغالبا ً ما تُعيِّن سلطات جديدة ،وهو ما يزيد من التعقيد السياسي
واإلداري.

-5

()2

معرض للجفاف والسيول الموسمية .فاألمطار الغزيرة في أواخر أبريل/نيسان تسبب فيضانا في المناطق
وجنوب السودان َّ
المنخفضة ،مما يُربك الزراعة ويجعل  80في المائة من الطرق غير صالحة لالرتياد .ويؤدي هطول األمطار دون المتوسط
وبصورة متفرقة إلى نقص المياه ،وضعف المحاصيل ،وخسائر في الحيوانات الزراعية.

-6

وتوجد في جنوب السودان مناطق شاسعة صالحة للزراعة ،واحتياطيات نفطية ،وموارد مائية ،وأرصدة كبيرة من الماشية
واألسماك ،ولكن غياب االستقرار السياسي واالقتصادي يُعرقل التقدم المستدام نحو تحقيق األهداف اإلنسانية واإلنمائية .ويؤدي
االفتقار إلى وسائل النقل ،واالتصاالت ،والبنية التحتية ،وتكامل األسواق ،واالستثمار في الزراعة ،واقتران ذلك بأوجه عدم
المساواة بين الجنسين ،إلى استمرار عرقلة التقدم.

( )1في عام  ، 2014تم توسيع والية بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان لتشمل حماية المدنيين ،ورصد قضايا حقوق اإلنسان والتحقق منها ،وتهيئة الظروف التي
تساعد على تقديم المساعدة اإلنسانية ،ودعم تنفيذ اتفاق إنهاء األعمال العدوانية .والبعثة مسؤولة عن حماية األماكن المدنية التي تكونت بصورة تلقائية في قواعد البعثة
أو قريبا ً منها عندما هرب الناس أثناء نشوب العنف العرقي في عامي  2014و.2016
( )2تشير هذه الوثيقة إلى الواليات العشر التي كانت جزءا من اتفاق حل النزاع في جمهورية جنوب السودان لعام .2015
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 2-1التقدم نحو غايات هدف هداف التنمية المستدامة 2
بدأت في مايو/أيار  2017عملية إضفاء الطابع القطري على أهداف التنمية المستدامة

-7

()3

في جنوب السودان ،ويقوم جنوب

األولي عن أهداف التنمية المستدامة لعام  .2017واعتبرت الحكومة الهدف  16من أهداف التنمية
السودان بصياغة التقرير َّ
المستدامة عن السالم والعدل والمؤسسات القوية من بين أولوياتها ،ويليه الهدف  2عن القضاء على الجوع؛ واعتبرت الهدف 5
عن المساواة بين الجنسين أحد العوامل الميسِّرة الهامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ونظرا ً لعدم وجود إطار عمل خاص باألمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ،فإن إطار الفريق القطري للتعاون المؤقت ،وخطة

-8

االستجابة اإلنسانية يشكالن أساس المساعدة اإلنسانية واإلنمائية .وعلى الرغم من األزمة ،يواصل الشركاء المانحون استثمارهم
في األمن الغذائي والتغذية ،وفي الصحة ،والتعليم ،والتحليل الجنساني ،والبرمجة المراعية لالعتبارات الجنسانية ،وإصالح
القطاع المالي.
وبالنسبة للهدف  2من أهداف التنمية المستدامة ،من المتوقع حدوث تدهور في جميع المؤشرات طوال عامي  2017و.2018

-9

ومن بين المقاطعات البالغ عددها  23مقاطعة ،والتي توفرت لها بيانات حديثة في أوائل عام  ،2017كانت  14مقاطعة تعاني
من سوء التغذية الحاد الشامل ،بمعدل يبلغ  15في المائة أو أكثر ،وبلغت المعدالت  30في المائة في عدة مقاطعات .وكان ثلث
األطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم في عام  )4(.2010ونظرا ً لتدهور األوضاع ،يحتمل اآلن أن يكون الرقم أعلى
بكثير.
 3-1الفجوات والتحديات المتعلقة بالجوع
-10

تدهورت حالة الجوع في مقاطعتين بجنوب السودان في أوائل عام  .2017وأثناء ذروة موسم الجدب في أغسطس/آب ،من
المقدَّر أن يعاني ستة ماليين شخص من انعدام األمن الغذائي الوخيم ،منهم  1.7مليون شخص في حاالت الطوارئ ،وكان من
بينهم  45 000شخص يواجهون كارثة( .)5ويشير معدل التضخم السنوي في أسعار األغذية والذي بلغ  358في المائة إلى زيادة
أعداد الناس الذين سيواصلون الكفاح من أجل تغذية أنفسهم وأطفالهم.

-11

ومن المتوقع أن تزداد في عام  2017نسبة العجز في الحبوب والذي بلغ  50في المائة ليتجاوز  500 000طن متري نظرا ً
لتشرد أعداد كبيرة من الناس ،وتلف الحقول ،واإلصابة بديدان الخريف ،وهو ما يُحد من اإلنتاج .ونتيجة للنزاع والتشرد ،من
المتوقع أن تستمر أزمة اإلمداد الغذائي إلى ما بعد عام  2017وتتأثر بها جميع المناطق.

-12

وقد تفاقم العجز الغذائي المزمن في منطقة أعالي النيل الكبرى بسبب النزاع في يوليو/تموز ،وأدى تجدد االشتباكات في أنحاء
البلد إلى إعالن حالة المجاعة في مقاطعتين في والية الوحدة مع بدء موسم الجدب في عام  ،2017ووجود مقاطعتين أخريين
على حافة الكارثة .فقد حال الكشف المبكر عن هذه األوضاع دون اتساع أو تعميق حالة المجاعة ،وما أعقبها من تسليم مساعدات
إنسانية فورية ومستدامة ومتعددة القطاعات للسكان المتأثرين في هذه الوالية  -بما في ذلك عن طريق عمليات التسليم الحاشدة
لألغذية بطريق الجو من جانب البرنامج.

-13

وتُعاني أجزاء من منطقة بحر الغزال الكبرى من أزمة كبيرة تتعلق باألمن الغذائي والتغذية ،نتيجة لفشل السوق واستنزاف
يقوض شبكات األمان االجتماعي التقليدية .وأصبحت أعداد كبيرة من العائدين من السودان،
أصول ُ
سبل العيش ،وهو ما ِّ
والمشردين بسبب النزاع من مناطق في جنوب السودان ،بال وسائل تعينهم على الحياة.

( )3تضفي البلدان ”الطابع القطري“ على أهداف التنمية المستدامة عن طريق تحديد األهداف والغايات األكثر ارتباطا ً بظروفها االجتماعية واالقتصادية ،وبيان األنشطة
والسياسات المطلوبة لتحقيق هذه النتائج.
()4

وزارة الصحة .2010 ،استقصاء صحة األسر السودانية ،جوبا .وهذه هي أحدث األرقام المتاحة.

()5

التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي عام .2017
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وفي المنطقة االستوائية الكبرى ،والتي كانت تنتج معظم األغذية الوطنية في األحوال العادية ،تسبب انعدام األمن في تعطل

-14

طرق إمدادات األغذية في عامي  2016و ،2017مما أدى إلى خسارة بلغت  50في المائة من المحاصيل ،وحاالت نزوح كبيرة
للسكان الذي يبحثون عن مأوى في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،وكينيا ،وأوغندا.
-15

وتجاوز سوء التغذية الحاد الشامل عتبة حالة الطوارئ في منطقتي بحر الغزال الكبرى وأعالي النيل الكبرى .ومن المحتمل أن
يؤدي استمرار انعدام األمن الغذائي والتغذوي إلى تزايد سوء التغذية المزمن ونقص المغذيات الدقيقة بين الفئات الضعيفة تغذويا.

-16

ونظرا لعدم وجود تغييرات سياسية واقتصادية ،يُحتمل أن تستمر االتجاهات التي حددها التصنيف المتكامل في عام .2017
فسوف يواجه أكثر من نصف السكان انعدام األمن الغذائي الوخيم في المستقبل المنظور ،مع معناة النساء والفتيات بصورة غير
متناسبة( .)6وعالوة على ذلك ،فإن معظم الالجئين البالغ عددهم  280 000الجئ والذين يعيشون حاليا ً في مخيمات من المتوقع
()7

أن يظلوا في جنوب السودان.
 4-1األولويات القطرية

الحكومة
-17

عند االستقالل ،وضعت الحكومة خطة تنمية جنوب السودان الطموحة ( ،)2016-2011التي تركز على الحوكمة ،والتنمية
األولية ،كما حال دون إحراز
االقتصادية ،والتنمية االجتماعية ،ومنع النزاع ،وتحقيق األمن .وأدى النزاع إلى ضياع المكاسب َّ
المزيد من التقدم.

-18

وقد وضعت الحكومة والمعارضة استراتيجيات منفصلة لمعالجة األولويات اإلنسانية ،بما في ذلك وضع أُطر لعودة الالجئين
والمشردين ،وإعادة توطينهم ،وإعادة إدماجهم( .)8وقد أدت حالة األزمة إلى الحد من فرص تنفيذ هذه االستراتيجيات.

-19

وبدأ في يونيو/حزيران  2017وضع استراتيجية إنمائية وطنية مدتها ثالث سنوات من المتوقع أن يوائم أصحاب المصلحة
إجراءاتهم معها؛ ويشارك البرنامج في هذه العملية.

األمم المتحدة والشركاء اآلخرون
-20

يعطي إطار التعاون المؤقت ( )2017-2016التابع لفريق األمم المتحدة القطري األولوية لبناء الصمود المجتمعي؛ وتحسين
الخدمات االجتماعية لمعظم السكان الضعفاء؛ والسالم والحوكمة الرشيدة؛ وإعادة تنشيط االقتصاد؛ والدعم الشامل لتحسين
وضع المرأة والشباب .ويشترك البرنامج مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في قيادة بناء الصمود المجتمعي ،بينما
يشترك البرنامج مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في قيادة إعادة تنشيط االقتصاد .وتم تمديد إطار التعاون المؤقت إلى
ديسمبر/كانون األول  .2018وتضع األمم المتحدة نهجا ً مشتركا ً لدعم استراتيجية التنمية الوطنية.

-21

وتستهدف خطة االستجابة اإلنسانية لجنوب السودان عام  ،2017والتي توجه عمل  12وكالة من وكاالت األمم المتحدة و128
منظمة غير حكومية في هذا البلد  5.8مليون شخص في عام  2017عن طريق استراتيجية من  6نقاط:
)1

تعظيم الكفاءة والفعالية والشفافية؛

)2

ضمان محورية الحماية في مجالي العمل والدعوة؛

)3

ومطوعة ومتسقة؛
تنفيذ استجابة مرنة
َّ

)4

العمل على الرغم من التحديات ،بما في ذلك عن طريق كفالة الوصول اآلمن؛

(See Jalan, S. Facing famine, women and girls face the heaviest burden . Universal Access Project; and Corner, L. 2008. )6
Making the MDGs Work for All: Gender-Responsive Rights-Based Approaches to the MDGs. New York, United Nations
).Development Fund for Women (UNIFEM
( )7جاءت الغالبية الساحقة لهؤالء الالجئين من منطقتين  -النيل األزرق وجنوب كردفان  -في السودان حيث ال يلوح في األفق أي احتمال للتوطين.
( )8وضعت استراتيجية الحكومة من جانب وزارة الشؤون اإلنسانية وإدارة الكوارث ،ولجنة جنوب السودان لإلغاثة وإعادة التأهيل؛ ووضعت استراتيجية المعارضة
من جانب منظمة اإلغاثة في جنوب السودان
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)5

تنفيذ استجابة ذات أولوية وموجَّهة ومنسقة بصورة صارمة؛

)6

وضع المجتمعات المحلية في صميم العمل اإلنساني.

 -2اآلثار االستراتيجية بالنسبة للبرنامج
 1-2تجربة البرنامج والدروس المستفادة
-22

()9

في الفترة ما بين عامي  2014و ،2017نفذ البرنامج عملية طوارئ ،وعملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش ،وأربع عمليات خاصة.

وتضع عمليات البرنامج في اعتبارها الحوار الموضوعي الذي جرى في ديسمبر/كانون األول  2015بشأن إعادة صيغة نُهج
المساعدات الغذائية في جنوب السودان( ،)10وتقييم الحافظة القطرية لعام  ،)11(2017وموجز للتقييمات الخارجية التي أُجريت
()12

في الفترة بين عامي  2014و2017
-23

وطالبت توصيات الحوار الموضوعي لجنوب السودان بتعزيز الثقة مع المجتمعات المحلية؛ والفهم المحسَّن للسياقات المحلية
ودعم القدرات المحلية؛ ودعم تهيئة بيئة تعزز التعافي والتنمية؛ والمرونة في استخدام أدوات البرمجة؛ واالستفادة من األسواق
واإلنتاج المحلي؛ والتوسع في التحويالت النقدية.

-24

ووجد تقييم الحافظة القطرية عام  2017أن صنع القرار في البرنامج تضمن إدماج الحماية والتحليالت الجنسانية ،وأنه توجد
طيبة لكي تشارك المرأة في أنشطة البرنامج .وأوصى التقييم بأن يقوم البرنامج بما يلي:
 )1يُعد نفسه لكي يستجيب ألزمة حادة متعددة السنوات ،مع المرونة الالزمة لتلبية االحتياجات المتغيرة بشكل سريع؛
 )2يهيئ نفسه لضمان تنفيذ أنشطة االستجابة لحاالت الطوارئ القصيرة األجل بطريقة تراعي التنمية على المدى األطول
والمشاكل المتشابكة؛
 )3ويعالج القيود الخاصة بنقل األغذية إلى المستفيدين ،وإدارة اإلمدادات الغذائية بطريقة اقتصادية؛
 )4ويواصل االستثمار في التقييمات والتحليالت المتعلقة باألغذية والتغذية؛
 )5ويُستغل أوجه التآزر الداخلية فيما بين األنشطة؛
 )6ويوفِّر موظفين من أجل االستجابة لحاالت الطوارئ ،مع ضمان أن يفي الموظفون بالتزامات الخدمة في مراكز العمل
الشاقة.
صل لردود اإلدارة على توصيات التقييم في الوثيقة ..WFP/EB.2/2017//6-A/Add.1
 -25ويرد وصف مف َّ

-26

وتشمل التوصيات المستمدة من التقييمات الخارجية اعتماد معايير صنع القرار بالنسبة الختيار طرائق التحويل وإنشاء آلية
للشكاوى والتعليقات من أجل تحسين حماية المجتمعات المحلية وتعزيز المساءلة أمام السكان المتأثرين.

( )9العمليات الخاصة تتعلق بمجموعة اللوجستيات ،ودائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية ،والطرق الفرعية ،واالستثمارات في حاالت
الطوارئ.
( )10هذا الحوار نظمه البرنامج  ،والمديرية العامة للحماية المدنية األوروبية ،وعمليات المعونة اإلنسانية في نيروبي؛ وكان من بين المشاركين سلطات وطنية وإقليمية،
وكيانات القطاع الخاص ،وشركاء متعاونون ،وجماعات دينية ،ووكاالت إنسانية.
( )11يشمل التقييم حافظة البرنامج في جنوب السودان بدءا ً من االستقالل في عام  2011إلى نهاية عام 2016؛ ويرد تقرير التقييم الموجز في الوثيقة
.WFP/EB.2/2017/6-A
( )12الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي :2016 ،متاح على الموقع الشبكي https://www.norad.no/om-bistand/publikasjon/2016/country-
evaluation-brief-south-sudan/؛ واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  -التقييم اإلنساني المشترك بين الوكاالت:2015 ،
.https://interagencystandingcommittee.org/working-group/documents-public/south-sudan-iahe-april-2016
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 2-2الفرص المتاحة للبرنامج
-27

سوف يغتنم البرنامج الفرص لتطوير مشاركته االستراتيجية والمستدامة بدرجة كبيرة مع المجتمعات المحلية .وسوف تعمل
لجان إدارة المشروعات على دعم هذه المشاركة المنهجية ،إلى جانب آليات الشكوى والتعليقات الجديدة التي تشمل مكاتب
للمساعدة ،وخطوط هاتفية ساخنة ،ومبادرات للتوعية المجتمعية.

-28

وتتيح آلية االستجابة السريعة المتكاملة فرصا ً لدعم االستجابات المتعددة القطاعات .وتتولى األفرقة المتنقلة التابعة آللية
االستجابة السريعة المتكاملة ،وبدعم من قدرة تشغيلية تابعة للبرنامج ،عملية الوصول إلى السكان الذين يواجهون احتياجات
أكثر إلحاحا ً في معظم مناطق البلد التي يصعب الوصول إليها .وتنضم منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى بعثات
البرنامج إلتاحة الحصول على المياه المأمونة ،والتخلص من الديدان ،وتوفير الفيتامينات ،والتحصين ،وتتبع األسر ،بينما تخطط
سبل كسب العيش في حاالت الطوارئ .ويعمل البرنامج
منظمة األغذية والزراعة لزيادة عمليات توزيع البذور ومجموعة أدوات ُ
مع اليونيسيف ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة بشأن بروتوكوالت مشتركة للتخفيف من العنف
القائم على نوع الجنس في المناطق التي تشملها آلية االستجابة السريعة المتكاملة.

-29

وتُعد الطريقة الجديدة لتوزيع األغذية المشروطة فرصة لتحفيز أنشطة بناء القدرة على الصمود في المناطق التي يعتبر فيها
تطور المعارف أو المهارات؛ أو التي تحسِّن فرص
توزيع األغذية مشروطا ً بمشاركة المجتمعات المحلية أو األسر في أنشطة ِّ
الحصول على األغذية أو التغذية واستخدامها ،أو ممارسات النظافة الصحية ،أو التي تساهم بطرق أخرى في بناء القدرة على
الصمود .وتُحدِّد المجتمعات المحلية األنشطة التي تفضلها؛ وعادة ما يقدَّم جزء من التوزيع المخطط لألغذية والنقد قبل بدء
النشاط والجزء اآلخر بعد استكمال النشاط.

-30

وتتيح برامج التحويل القائم على النقد فرصا ً لتمكين المستفيدين وتوفير المزيد من التنوع الغذائي وحصائل األمن الغذائي
األفضل .وتوفِّر القسائم من أجل استخدام بائعين معيَّنين نقطة دخول للبرنامج للعمل مع مقدمي الخدمات المالية ،وتجار التجزئة
وتجار الجملة لتعزيز سالسل اإلمداد ،وتحسين طريقة عمل األسواق المحدودة للغاية.

-31

ويتيح التسجيل باالستدالل البيولوجي واستخدام منصة إدارة المستفيدين والتحويالت  SCOPEفرصا ً لضمان خدمة أضعف
السكان على قدم المساواة ،خاصة عند حدوث تنقالت للسكان على نطاق واسع .وسوف ييسِّر تقاسم البنات مع مفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة( )13تسجيل الناس الذين يحصلون على الخدمة والتحقق من هويتهم .وسوف
ينشئ البرنامج آليات لضمان توافق منصة  SCOPEونُظم االستدالل البيولوجي لشركائه.

-32

وستعمل استراتيجية االبتكار الخاصة بالبرنامج على تعزيز كفاءة وفعالية برامج البرنامج ،وأن تستند إلى ركيزتين :تشجيع
االبتكارات المحلية التي تُخفِّض التكاليف ،مثل إسقاط الزيوت النباتية بالمظالت كبديل للتسليم المكلِّف عن طريق المروحيات؛
واالعتماد السريع لالبتكارات المؤسسية  -مثل التسجيل باالستدالل البيولوجي ومنصة .SCOPE

 3-2التغيُّرات االستراتيجية
-33

سوف تتمثل التغيُّرات االستراتيجية الرئيسية بالنسبة للبرنامج في مدى تشجيعه للمشاركة المجتمعية وتمكين المرأة عند البحث
عن حلول أطول أجالً للجوع حتى في حاالت الطوارئ ،قدر المستطاع ،وعند إقامة روابط أوثق بين أنشطة حاالت الطوارئ
واألنشطة االنتقالية وأنشطة بناء القدرة على الصمود .وسوف يسعى البرنامج وشركاؤه لزيادة المشاركة المجتمعية في تصميم
َّ
المعززة ،ودعم المبادرات المجتمعية التي تساهم في
البرامج وتنفيذها ،وتحسين المساءلة عن طريق آليات التعليقات المجتمعية
األمن الغذائي ،والتغذية المحسَّنة ،والسالم .وسوف تؤدي زيادة التمكين المجتمعي والمساءلة إلى زيادة أثر االستثمارات اإلنسانية
في بناء صمود المجتمعات المحلية واعتمادها الذاتي في المستقبل.

-34

ولتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل أفضل ،سوف يُتبع نهج أكثر شموالً للمساواة بين الجنسين والحماية يتيح
تدابير للوقاية االستراتيجية ،والتدريب المكثَّف للموظفين والشركاء المتعاونين ،وإدارة حماية النقاط الساخنة أثناء األزمة .وتستند

( )13انظر دليل البرنامج عن حماية البيانات الشخصية والخصوصية.2016 ،
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االستراتيجية إلى خطة العمل الجنسانية القطرية للفترة  .2020-2016وإدراكا ً للمدى الذي يساهم به الفقر ،واألدوار الجنسانية
المترسخة ،والمؤسسات الضعيفة في انعدام األمن الغذائي ،وتهديد سالمة الناس ،وكرامتهم ،ونزاهتهم ،سيتم التخفيف من مخاطر
الحماية ،وتصميم برامج مثالية عن طريق المشاورات مع النساء والرجال والبناء واألوالد لضمان تلبية احتياجاتهم المختلفة.
-35

وفي المناطق التي تشعر في المجتمعات المحلية بقدر كافٍ من االستقرار الذي يمكِّنها من المشاركة في أنشطة كسب العيش،
سيواصل البرنامج وشركاؤه إعطاء األولوية للتحويالت المشروطة التي تُعزز المهارات وتنشئ األصول .وسوف يستخدم
البرنامج نهجه الثالثي ،بدءا ً بتحليل متكامل للسياق ،ثم المشاركة مع أصحاب المصلحة لتحديد االحتياجات الخاصة في كل
سبل العيش الموسمية ،وفي نهاية األمر ،تكليف كل مجتمع محلي عن طريق ممثلين مختارين بصورة حصرية،
منطقة ،وبرمجة ُ
بوضع خطة عمل مجتمعية بنا ًء على أولوياته الخاصة .والغرض من النهج هو تعزيز األمن الغذائي ،والتعافي األسري ،وإعادة
التوطين ،وبناء السالم ،والمشاركة في التحول الجنساني.

 -3التوجه االستراتيجي للبرنامج
 1-3االتجاه ،والتركيز ،واآلثار المنشودة
-36

سيواصل البرنامج االستجابة لحاالت الطوارئ ،بتقديم المساعدة المنقذة للحياة مع مشاركة المجتمع المدني ،وتمكين المجتمعات
المحلية ،والذي يؤدي إلى زيادة القدرة على الصمود واالعتماد الذاتي .وفي المناطق األكثر استقرارا ً ،سينتقل البرنامج إلى
أنشطة التعافي .وسيتم دعم القدرات المحلية ،وستكون األنشطة مراعية للتغذية والتحول الجنساني ،مع مراعاة متطلبات الحماية
لألشخاص ذوي اإلعاقة ،والمصابين بأمراض مزمنة ،والنساء الحوامل ،واألشخاص اآلخرين المصنَّفين على أنهم ضعفاء.

-37

وإذا استقرت الحالة السياسية ،وانخفض التشرد ،وتحسَّن االقتصاد ،فإن البرنامج سوف يزيد من استثماره في تنمية القدرات
والتنسيق السياسي والحكومي.

-38

وسيركز البرنامج على ما يلي:
 الحفاظ على االستعداد التشغيلي من حيث القدرة اللوجستية ،والشراكات ،ومهارات الموظفين؛
 وربط االستجابة األولى والمساعدة المنقذة للحياة بمرحلتي االنتقال والتعافي؛
 وتعزيز المبادئ اإلنسانية عن طريق المفاوضات الخاصة باألصول ،والتقييمات المستقلة ،وتغطية السكان المحتاجين؛
 وتحسين المساءلة أمام السكان المتأثرين عن طريق المشاركة المجتمعية ،والتوعية ،والنهوض بالمساواة بين
()14

الجنسين ،واتباع نهج خاص بالتحول الجنساني في جميع األنشطة؛
 واالستثمار في االبتكارات التي تحسِّن تقديم المساعدة؛

 ومواصلة التزامه باإلشراف الجيد ،ورصد النتائج ،واالتصال بالجهات المانحة.
-39

ويتمثل األثر المنشود في وقف تدهور األمن الغذائي والوضع التغذوي للسكان المتأثرين بطرق تضع األساس لتعزيز صمود
المجتمعات المحلية في مواجهة الصدمات.

 2-3الحصائل االستراتيجية ،ومجاالت التركيز ،والنواتج المتوقعة ،واألنشطة الرئيسية
الحصيلة االستراتيجية  :1حصول النساء والرجال واألطفال المحرومين من األمن الغذائي في المناطق المتأثرة باألزمة على أغذية
مأمونة ومغذية
-40

ستكفل الحصيلة االستراتيجية  1إتاحة األغذية للسكان الضعفاء المتأثرين بالنزاع ،أو التشرد ،أو الصدمات االقتصادية المتعلقة
بالمناخ ،أو األمراض الخطيرة ،وال يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية .وستغطي األنشطة هذا البلد بكامله؛ وسوف

()14

يرد وصف لهذا النهج ال ُمعمم والشامل

WFP/EB.2/2017/7-B/4

9

يسترشد االستهداف الجغرافي بنتائج التصنيف المتكامل وتقييمات أخرى ،بما في ذلك التحليالت الجنسانية .وترتبط الحصيلة
االستراتيجية  1بالنتيجة االستراتيجية  1وتساهم في تحقيق الغاية  1-2من أهداف التنمية المستدامة.

مجاالت التركيز
-41

ستركز هذه الحصيلة االستراتيجية على االستجابة لألزمات.

النواتج المتوقعة
-42

ستتحقق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل سبعة نواتج:
-1

حصول الالجئين المتأثرين باألزمة على عمليات توزيع عام غير مشروطة ومراعية للتغذية من أجل تلبية احتياجاتهم
الغذائية األساسية.

 -2حصول أطفال الالجئين الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل في سن  6أشهر إلى  59شهرا والحوامل والمرضعات
والبنات على أغذية مغذية متخصصة ،ومشورة تغذوية لتحسين وضعهم التغذوي.
 -3حصول أطفال الالجئين المستهدفين في سن  6أشهر إلى  59شهرا والحوامل والمرضعات على أغذية مغذية متخصصة
وتوعية تغذوية لحمايتهم من سوء التغذية الحاد.
-4

حصول السكان المتأثرين باألزمة المستهدفين في البيئات الريفية والحضرية من عمليات توزيع عام مشروطة أو
غير مشروطة من أجل تحسين أمنهم الغذائي.

 -5حصول أطفال المدارس االبتدائية الضعفاء في البيئات الريفية والحضرية على وجبات ساخنة مراعية للتغذية ،أو حصص
غذائية منزلية لتلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية.
 -6حصول المرضى المقيمين المصابين بالداء األسود أو فيروس نقص المناعة البشرية أو السل ومقدمي الرعاية لهم ،ومقدمي
الرعاية لألطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم ،وأسر المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسل المدرجين
في برامج العالج على تحويالت غذائية عينية مشروطة ومراعية للتغذية لتلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية.
سبل كسب العيش.
 -7حصول المجتمعات الضعيفة على خدمات إنسانية وإنمائية منسَّقة لتحسين األمن الغذائي و ُ

األنشطة الرئيسية
النشاط  :1تقديم المساعدة الغذائية المراعية للتغذية للسكان المتأثرين باألزمة.
-43

سيقدِّم البرنامج األغذية أو تحويالت قائمة على النقد للرجال والنساء واألوالد والبنات المتأثرين باألزمة في المقاطعات التي
اعتبرها التصنيف المتكامل في المرحلة ( 5كارثة/مجاعة) ،أو المرحلة ( 4حالة طوارئ) ،أو المرحلة ( 3أزمة) .وستكون
الحصص الغذائية موسمية أو على مدى العام حسب شدة انعدام األمن الغذائي )15(.وسيعمل البرنامج على تحسين الممارسات
الصحية والتغذوية عن طريق رسائل تُعزز األدوار اإليجابية للرجال والنساء.

-44

ستحصل األسر المحرومة من األمن الغذائي ولديها أفراد مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أو السل ويخضعون للعالج،
على حصص غذائية لمدة ستة أشهر؛ وسيحصل المرضى المقيمون المصابون بالداء األسود أو فيروس نقص المناعة البشرية
أو السل ومقدمو الرعاية لهم ،ومقدمو الرعاية لألطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم في مراكز العالج على وجبات
ساخنة لمدة ثالثين يوما .وستقدِّم المساعدة وفقا للبروتوكوالت ،بغية زيادة معدالت التعافي التغذوي للمرضى وتحسين االلتزام
بخطط العالج.

(.)15أسهمت الوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين والحماية في المكتب القطري في صياغة "و رقة المفاهيم بشأن التغذية في جنوب السودان" لتعزيز المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة في برمجة البرنامج.
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وسيزود البرنامج المدارس بوجبات للتخفيف من وطأة الجوع القصير األجل ،واستيعاب األطفال في سن الدراسة الذين لديهم
ِّ
فرص محدودة للحصول على التعليم في المناطق المحرومة من األمن الغذائي والمتأثرة بالنزاع .وسيُعزز أيضا الحق في التعليم
لجميع األطفال عن طريق زيادة فرص الحصول عليه ،وتعزيز المساواة بين الجنسين ،وضمان التكافؤ .وسيتعاون البرنامج مع
منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مدارس مختارة عن طريق حملة "العودة إلى المدرسة" لضمان حصول األطفال
على ثقافة بناء السالم ،والمساواة بين الجنسين ،والمهارات الحياتية .وستكون التدخالت مراعية للتغذية( ،)11وسوف تتضمن
التخلص من الديدان بصورة شاملة ،ورسائل عن الصحة والنظافة والتغذية.

-46

وتوجد لدى المكتب القطري استراتيجية لبرمجة مراعية للتغذية تُدرج النُهج المراعية للتغذية في جميع برامجه بغية تحسين
الحصائل التغذوية ،حتى في المناطق التي ال توجد فيها تدخالت خاصة بالتغذية .ويُعزز هذا النهج أيضا ً المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة.

النشاط  :2تقديم المساعدة الغذائية والتغذوية لالجئين
-47

سيقدِّم البرنامج مساعدة غذائية مراعية للتغذية طوال العام عن طريق عمليات التوزيع العام لألغذية أو التحويالت القائمة على
النقد لعدد يصل إلى  300 000شخص في مخيمات الالجئين .وبناء على فحص حالة التغذية ،سيقدِّم البرنامج أغذية مغذية
متخصصة ألطفال الالجئين في سن  6أشهر إلى  59شهرا ،وللحوامل والمرضعات والبنات المصابات بسوء التغذية الحاد
المعتدل للوقاية من سوء التغذية الحاد .وسيضمن أن تقترن الرسائل المراعية للتغذية بعمليات توزيع عام لألغذية ،ونشر هذه
الرسائل عن طريق شركاء متعاونين ،وأن يتم استيعاب األشخاص ذوي اإلعاقة والناس الضعفاء اآلخرين بطرق كريمة
ومأمونة.

الحصيلة االستراتيجية  :2تمكُّن السكان المعرضين لسوء التغذية في المناطق المتأثرة باألزمة ،وخاصة األطفال الصغار والحوامل
والمرضعات ،من تلبية متطلباتهم التغذوية األساسية طوال العام.
-48

وتركز الحصيلة االستراتيجية  2على تحسين الوضع التغذوي للجماعات الضعيفة عن طريق تدخالت خاصة بالتغذية ،بما في
ذلك تدخالت على المستوى الوطني لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل والوقاية من سوء التغذية .وسوف تقترن هذه األنشطة
الرضع واألطفال الصغار ،وعالج سوء التغذية الحاد الوخيم ،وتوزيع
ببرامج خاصة بالتغذية ومراعية للتغذية ،مثل تغذية ُ
وجبات مدرسية مراعية للتغذية عن طريق البرنامج وشركائه .ويجري تعزيز هذه االستراتيجية عن طريق الشراكة مع وزارة
الصحة لتحسين القدرات الوطنية على وضع وتنفيذ برامج للتغذية .وترتبط الحصيلة االستراتيجية  2بالنتيجة االستراتيجية 2
وتساهم في تحقيق الغاية  2-2من أهداف التنمية المستدامة.

مجاالت التركيز
-49

ستركز هذه الحصيلة االستراتيجية على االستجابة لألزمات.

النواتج المتوقعة
-50

النواتج المتوقعة األربعة لهذه الحصيلة االستراتيجية هي:
 -1يحصل األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل في سن  6أشهر إلى  59شهرا ،والحوامل والمرضعات
والبنات على أغذية مغذية متخصصة ،ومشورة تغذوية لتحسين وضعهم التغذوي.
 -2يحصل األطفال المستهدفون في سن  6أشهر إلى  59شهرا والحوامل والمرضعات على أغذية مغذية متخصصة وتوعية
تغذوية لحمايتهم من سوء التغذية الحاد.
 -3يحصل المرضى المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ،والسل ،والداء األسود ،والذين يعانون من سوء التغذية الحاد
المعتدل ،على أغذية مغذية متخصصة ومشورة تغذوية لدعم تعافيهم التغذوي.
 -4يستفيد السكان الضعفاء تغذويا من تحسن فرص الحصول على التغذية والخدمات الصحية عن طريق تنمية القدرات وتعزيز
النُظم الصحية ونُظم تقديم األغذية.
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األنشطة الرئيسية
النشاط  :3تقديم المساعدة التغذوية للسكان المعرضين لسوء التغذية.
-51

استنادا إلى الفحص التغذوي ،سيقدِّم البرنامج أغذية مغذية متخصصة ومشورة تغذوية لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية
الحاد المعتدل في سن  6أشهر إلى  59شهرا والحوامل والمرضعات والبنات ،ولألشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الحاد
المعتدل ،والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ،ومرضى السُل الذين يخضعون للعالج .وللوقاية من سوء التغذية الحاد،
سيقدِّم البرنامج أغذية مغذية متخصصة لألطفال في سن  6أشهر إلى  59شهرا والحوامل والمرضعات في األسر التي تحصل
على التوزيع العام لألغذية في المناطق المتأثرة باألزمة ،لضمان ان تقترن هذه البرامج برسائل تغذوية مراعية لالعتبارات
الجنسانية ،وبالمشورة.

-52

وهناك التزام مدته ثالث سنوات مع اليونيسف سيُعزز التدخالت التغذوية العالية الجودة ،لضمان استمرار الرعاية عن طريق
انتقال سلس بين عالج سوء التغذية المعتدل وسوء التغذية الحاد الوخيم .وسيعمل البرنامج على تحسين نُظم الصحة والتغذية
الرئيسية على المستوى الوطني ومستوى الواليات عن طريق تداول مبادئ توجيهية بشأن اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد.
واتساقا ً مع تركيز البرنامج على تمكين منظمات المجتمع المدني ،فإنه سيدعم دورها في مبادرة تعزيز التغذية ،بما في ذلك
مشاركتها في وضع خطة تغذية وطنية محددة التكاليف .وسيواصل البرنامج دعم الحكومة للمساهمة في هذه المبادرة.

الحصيلة االستراتيجية  :3تحسُّن سبل كسب العيش والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية الموسمية طوال العام
ألصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات المحلية المحرومين من األمن الغذائي في المناطق غير مشمولة بالنزاع.
-53

تشمل أهداف البرنامج في إطار الحصيلة االستراتيجية  3تحسين الصمود أمام الصدمات المناخية الموسمية ومنع اللجوء إلى
سبل
استراتيجيات التصدي السلبية .وتعتبر أنشطة البرنامج متكاملة :فهي تشمل تقديم الدعم إلنشاء األصول ،وشبكات األمان ،و ُ
كسب العيش المستدامة ،وتمكين األسر المحرومة من األمن الغذائي من تلبية احتياجاتها الغذائية الفورية .ويعمل البرنامج مع
اليونيسف ،ومنظمة األغذية والزراعة ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتوفير أنشطة تكميلية في نفس األماكن .وترتبط الحصيلة
االستراتيجية  3بالنتيجة االستراتيجية  3وتساهم في تحقيق الغاية  3-2من أهداف التنمية المستدامة.

مجاالت التركيز
-54

ستركز هذه الحصيلة االستراتيجية على بناء القدرة على الصمود.

النواتج المتوقعة
-55

النواتج المتوقعة األربعة لهذه الحصيلة االستراتيجية هي:
•

تحسُّن فرص المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظمات المزارعين في الوصول إلى األسواق عن طريق
التدريب على تقنيات وتكنولوجيا المناولة بعد الحصاد والتنمية المؤسسية.

•

تحسُّن فرص المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الوصول إلى األسواق عن طريق بناء القدرات الرسمية
الحكومية في مجال اإلرشاد الزراعي وخدمات التأهيل الجيدة.

•

حصول المستفيدين المستهدفين على أغذية مراعية للتغذية أو تحويالت نقدية عن طريق المشاركة في إنشاء األصول
وصيانتها ،وعن طريق أنشطة التدريب لتعزيز الصمود في مواجهة الصدمات.

•

حسنت المجتمعات المحلية من فرص حصولها على األصول ووسائل النقل واألسواق والخدمات عن طريق إنشاء
طرق فرعية.
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األنشطة الرئيسية
النشاط  :4تقديم الدعم لسُبل العيش وبناء قدرة األسر الريفية على الصمود.
-56

سيتم اختيار المجتمعات المحلية استنادا ً إلى اتجاهات األمن الغذائي التي حددها التصنيف المتكامل والنهج الثالثي للبرنامج.
وسوف تشمل األنشطة تعزيز منظمات المزارعين ،وإدارة الموارد الطبيعية ،والتكيُّف مع آثار تغيُّر المناخ ،وإصالح وإنشاء
البنية التحتية المجتمعية ،وتحسين التخزين بعد الحصاد ،وتنمية قدرات المؤسسات الوطنية التي يمكنها توفير التوعية المجتمعية.
وسيواصل البرنامج دعم تعزيز قدرات الحكومة في نُظم اإلنذار المبكر وإدارة أخطار الكوارث.

-57

سبل العيش )16(،والذي تستهدف 000
سوف يدعم نهج البرنامج التشاركي المجتمعي أنشطة إلنشاء األصول االنتاجية وتحسين ُ
 500فرد سنويا .وسوف تساعد األصول المجتمعات المحلية على إدارة الموارد ،وزيادة اإلنتاج ،وتحسين األمن الغذائي وتعزيز
ويشجع البرنامج التكافؤ في الحصول على األصول االنتاجية وملكيتها ،وهو ما يزيد من توافر
الصمود في مواجهة الصدمات.
ِّ
األغذية للمرأة ،ويساهم في منع استراتيجيات التصدي السلبية ،مثل إخراج البنات واألوالد من المدارس إلشراكهم في العمل.
فتقديم المساعدة من أجل إنشاء األصول االنتاجية يحمي األسر التي تواجه أزمات غذائية موسمية بسبب الصدمات المتعلقة
بالمناخ .وستتم مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يمكنهم إنتاج فوائض قابلة للتسويق من أجل زيادة إنتاجهم.
وسوف تُحسِّن الرسائل التي يدعمها البرنامج المعارف األساسية للمستفيدين ،والممارسات المتعلقة بالصحة والتغذية.

-58

وسوف يؤدي إنشاء الطرق الفرعية وصيانتها إلى تحسين فرص الوصول إلى األسواق والحصول على الخدمات االجتماعية
واألغذية ،وسوف يسهم في الحد من تكاليف النقل وتحسين نتائج العمل اإلنساني.

الحصيلة االستراتيجية  : 4حصول مجتمع العمل اإلنساني في جنوب السودان على خدمات مشتركة موثوق بها لحين توافر بدائل
ُمرضية
-59

توجد فجوات جسيمة في البنية التحتية في جنوب السودان :فليست هناك خدمات مأمونة للنقل الجوي أو البري ،ومعظم الطرق
معرضة للهجوم ألن األنهار تفصل بين الجماعات المتحاربة.
غير مرصوفة ويصعب ارتيادها أثناء موسم األمطار ،والصنادل َّ
وسوف تهدف الحصيلة االستراتيجية  4إلى ضمان الوصول اإلنساني واالستجابة اإلنسانية في األماكن النائية عن طريق توفير
خدمات النقل الجوي والخدمات اللوجستية المنسقة للشركاء في المجال اإلنساني .وترتبط الحصيلة االستراتيجية  4بالنتيجة
االستراتيجية  8وتساهم في تحقيق الغاية  16-17من أهداف التنمية المستدامة.

مجاالت التركيز
-60

سوف تركز هذه الحصيلة االستراتيجية على االستجابة لألزمات.

النواتج المتوقعة
-61

النتيجة المتوقعة لهذه الحصيلة االستراتيجية هي:
•

يستفيد السكان المتأثرون من استجابات أكثر كفاءة وفعالية تحققت عن طريق توفير خدمات مشتركة.

األنشطة الرئيسية
النشاط  :5تشغيل الخدمات الجوية لصالح المجتمع اإلنساني.
-62

نظرا ألن خيارات النقل البري والجوي المأمون تعتبر محدودة ،فإن البرنامج سيواصل إدارة دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل
الجوي لتمكين العاملين في المجال اإلنساني من الوصول إلى معظم المناطق .وتوفِّر هذه الخدمة رحالت جوية مقررة بصورة

( )16يستخدم النهج التشاركي المجتمعي تحليل نوع الجنس ،والعمر ،والتنوع ،وهشاشة األوضاع ،ويضمن تلبية االحتياجات المختلفة ،والنظر في الفرص المتاحة
للنساء والرجال على قدم المساواة من أجل تعزيز تكافؤ فرص الحصول على األصول اإلنتاجية والملكية.
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منتظمة إلى  50وجهة كل أسبوع ،مع رحالت جوية لفرق آلية االستجابة السريعة المتكاملة )17(،والزيارات الخاصة ،وعمليات
درب موظفي الطيران المدني وتدعم أحد مشروعات النقل الجوي لتحسين سالمة المجال
اإلجالء في حاالت الطوارئ .وهي ت ُ ِّ
الجوي لجنوب السودان.

النشاط  :6تنسيق مجموعة اللوجستيات دعما للمجتمع اإلنساني.
-63

سيواصل البرنامج قيادة مجموعة اللوجستيات ،التي تقدِّم استجابة منسقة لزيادة القدرات اللوجستية في المجال اإلنساني .وسوف
تشمل الخدمات التنسيق وإدارة المعلومات ،وتسليم مواد اإلغاثة اإلنسانية بأكفأ الوسائل – البرية أو الجوية أو النهرية – والتخزين
المشترك ،ورسم خرائط نظام المعلومات الجغرافية.

 3-3استراتيجيات االنتقال والخروج
-64

استندت الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة إلى افتراض أن انعدام األمن الغذائي وعدم االستقرار سيوف يستمران خالل
السنوات الثالث للخطة؛ ولهذا فإن تركيزها ينصب على التداخل الفوري إلنقاذ الحياة وعلى الدعم .وإذا تغيَّرت الظروف
األساسية ،فإن االستراتيجية االنتقالية ستتضمن تركيزا ً أكبر على أنشطة بناء الصمود ضمن الحصيلة االستراتيجية  .3وسوف
َّ
المعززة للمجتمعات المحلية في االستجابة لحاالت الطوارئ.
يتيسر االنتقال عن طريق المشاركة

-65

وسيجري استعراض استراتيجي قبل وضع الصيغة النهائية للخطة االستراتيجية القطرية مع ترتيبات التنفيذ واستراتيجية الخروج
الخاصة بها.

 -4ترتيبات التنفيذ
االستهداف
-66

للوصول إلى أضعف الناس ،سوف يستند توجيه عمليات التوزيع العام لألغذية إلى التصنيف المتكامل ،مع بيانات إضافية
مستمدة من استقصاءات نظام رصد األمن الغذائي والتغذية ،واألمن الغذائي في حاالت الطوارئ ،والتقديرات المشتركة بين
الوكاالت لالحتياجات العاجلة ,وستقدَّم تغذية تكميلية شاملة في المناطق التي تتجاوز فيها معدالت سوء التغذية الحاد الشامل
عتبة الطوارئ .ويعمل قسم المساواة بين الجنسين والحماية التابع للمكتب القطري مع أخصائيين في تحليل هشاشة األوضاع
ورسم خرائطها لضمان أن تكون أدوات التقييم مراعية لالعتبارات الجنسانية .وتقدَّم الفرق المعنية بالوصول واألمن معلومات
عن الظروف التي قد تعرقل تسجيل المستفيدين وعمليات توزيع المساعدة.

-67

وسوف يستند االستهداف بالنسبة لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل إلى مقاييس بشرية وفقا ً للمبادئ التوجيهية الوطنية لإلدارة
المجتمعية لسوء التغذية الحاد ،وإطار التعاون بين البرنامج واليونيسيف ،والتي تركز على إدماج المواقع بالنسبة لبرامج التغذية
التكميلية الموجَّهة التابعة للبرنامج ،وبرامج اليونيسيف العالجية للمرضى الخارجيين لضمان استمرار الرعاية.

-68

وسوف تستخدم األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  3االستهداف الجغرافي والمجتمعي الذي يسترشد بالتصنيف المتكامل،
والنهج الثالثي ،والتحليل الجنساني والحماية .وسوف يتيح التواؤم الجغرافي مع الشركاء القيام بتدخالت أكثر فعالية .وسيتم
االستهداف على المستوى األسري مع ممثلين للمجتمع المحلي ،وسلطات محلية ،وشركاء متعاونين من أجل إعطاء األولوية
لألسر الفقيرة التي ترأسها امرأة واألسر الضعيفة التي تضم أفرادا ً قادرين على العمل.

طرائق التنفيذ
-69

تقوم المكاتب الفرعية العشرة والمكاتب الميدانية األربعة التابعة للبرنامج بإجراء أو إدارة التقييمات ،وعمليات التسجيل،
وعمليات التوزيع ،والرصد حيثما تسمح ظروف األمن وحالة الطرق البرية أو النهرية .وتعمل هذه المكاتب مع السلطات المحلية
وشركاء متعاونين ،وهياكل حكومية للخدمات االجتماعية حيثما توافرت لضمان تغطية الناس الضعفاء في جميع المناطق
الجغرافية .وتقوم الفرق المتنقلة الخاصة بآلية االستجابة السريعة المتكاملة والتابعة للبرنامج ،وشركاؤه المتعاونين ،وبدعم من

( )17عن طريق آلية االستجابة السريعة المتكاملة ،وبدعم من شركاء بالمنظمات غير الحكومية ،يتم توزيع فرق متحركة على مناطق نائية تتسم بمستويات تدعو للقلق
من انعدام األمن الغذائي أو سوء التغذية الحاد لتقديم األغذية والدعم التغذوي.
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األرصدة الجوية التابعة للبرنامج ،بتقديم إمدادات غذائية وتغذوية للسكان في مناطق ترتفع فيها مستويات انعدام األمن والتشرد،
والتي يصعب الوصول إليها ،وحيث يوجد فيها حضور ضئيل للشركاء المتعاونين أو ال يوجد لهم أي حضور.
-70

ولتعزيز المشاركة المجتمعية ،سيدعم المكتب القطري تشكيل لجان إلدارة المشروعات وأسلوب عملها الفعال ،وهذه اللجان
مطالبة بأن يكون بين أعضائها نساء ،ورجال ،وشباب ،وأشخاص من ذوي اإلعاقة ،وأفراد آخرون يعتبرون من الضعفاء ،لكي
تكون هذه اللجان تمثيلية وشاملة .وسوف تيسِّر اللجان عملية المشاركة ،وحل المشاكل ،واالتصال مع البرنامج؛ وستدعم آلية
الشكاوى والتعليقات هذا العمل .وسيركز البرنامج على المشاركة المجتمعية في جميع المناطق الجغرافية.
 -71وتُستخدم التحويالت القائمة على النقد قدر المستطاع بدالً من توزيع األغذية في مناطق مختارة حيث تعمل األسواق من أجل
تعزيز تمكين المستفيدين ،ودعم تطوير األسواق ،وتخفيض تكاليف نقل األغذية ،مع رصد منتظم آلثار التحويالت القائمة
على النقد بالنسبة لألسواق .وسوف تُستخدم بشكل متزايد منصة  ،SCOPEوالتسجيل باالستدالل البيولوجي ،ونظام إدارة
توزيع التحويالت للتأكد من هوية المستفيدين ،وتيسير عمليات التحويل ،وتتبع االستخدام .ويتولى الشركاء المتعاونون تنفيذ
البرامج واإلبالغ عنها ،بينما يؤكد مقدمو الخدمة المالية تأثير التحويالت الفعلية .وتوجد في أماكن التوزيع مكاتب للمساعدة،
ويشجَّع المستفيدون على استخدام الخط الهاتفي الساخن الخاص بالتعليقات والشكاوى لإلبالغ عن أي قضايا ،ولالتصال
بالبرنامج بشأن برامجه.

التنفيذ من جانب الشركاء
 -72بالنسبة للتنفيذ ،يعتمد البرنامج على شركاء متعاونين حيثما يكون لهم حضور .ويعمل البرنامج مع أكثر من  80منظمة غير
حكومية شريكة كل عام ،وسيواصل االستثمار في شراكات محسَّنة لزيادة التغطية الجغرافية وتعميق أثر العمل الجماعي.
ويرجى االطالع على القسم  5-4عن الشراكات.

تحديد األولويات
 -73يُعطي البرنامج األولوية ألضعف السكان المحتاجين لمساعدة غذائية وتغذوية طارئة .ويحصل األشخاص الذين يعيشون في
مخيمات الالجئين ،وفي مواقع مدنية تخضع لحماية بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان ،وفي بلدان تصل فيها مستويات
التصنيف المتكامل إلى المستوى  5أو  ،4على مساعدة طارئة من حيث األولوية ،بنا ًء على تقديرات األمن الغذائي والتغذية
لتحديد االحتياجات .وسوف يستند تحديد األولويات بالنسبة لألنشطة األخرى إلى مبادئ توجيه خاصة باالحتياجات وأنشطة
محددة .وسينتقل البرنامج بشكل متزايد من االستهداف القائم على االستحقاق إلى االستهداف القائم على هشاشة األوضاع
بالنسبة لالجئين والمشردين داخلياً .وسوف تتوفَّر تفاصيل كل عام في خطة إدارة المكتب القطري.
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 1-4تحليل المستفيدين
الجدول  : 1المستفيدون من األغذية والتحويالت القائمة على النقد حسب الحصيلة االستراتيجية والنشاط*
النشاط

الحصيلة االستراتيجية
1

النساء/البنات

الرجال/األوالد

المجموع

تقديم المساعدة الغذائية المراعية
للتغذية للسكان المتأثرين باألزمة

1 559 060

1 355 800

2 914 860

تقديم المساعدة الغذائية والتغذوية
لالجئين

171 325

151 929

323 254

2

تقديم المساعدة التغذوية للسكان
المعرضين لسوء التغذية

426 914

201 226

628 140

3

سبل العيش وبناء قدرة
تقديم الدعم ل ُ
األسر الريفية على الصمود

265 000

235 000

500 000

4

تشغيل الخدمات الجوية لصالح
المجتمع اإلنساني
النشاط  :6تنسيق مجموعة لوجستيات
دعما للمجتمع اإلنساني
*

المستفيدون الفريدون

2 219 039

2 147 215

4 366 254

* هذا الرقم سنوي ،وال يشمل حاالت التداخل بين عمليات التوزيع العام والوقاية من سوء التغذية ،والتغذية المؤسسية ودعم أسر المصابين بفيروس نقص المناعة
البشرية/السل.

 2-4التحويالت

التحويالت الغذائية والتحويالت القائمة على النقد
-74

نظرا ً لحجم االحتياجات الغذائية والتحديات الخاصة باللوجستيات والتحديات األخرى المتعلقة بتسليم األغذية ،يمكن أن يكون
النقد و/أو القسائم أحد البدائل الكفؤة والفعالة .وسوف يتبع البرنامج المبادئ التوجيهية المؤسسية في اختياره لطريقة التحويل -
أغذية ،أو تحويالت قائمة على النقد ،أو خليط منهما  -بما في ذلك تحليل التوافر ،وكفاءة التكلفة ،وفعالية كل طريقة ،واألُطر
المؤسسية والتنظيمية ،والترتيبات اللوجستية ،وقدرات المؤسسات المالية ،وتجار الجملة والتجزئة .وسيضع في اعتباره المساءلة
أمام السكان المتأثرين ،بما في ذلك خيارات المستفيدين ،واالحتياجات المختلفة للنساء والرجال ،وسالمة وكرامة جميع
المستفيدين.

-75

وسوف تستخدم طرائق النقد أو القسائم فقط في المناطق التي تعمل فيها األسواق ،وتتوفر فيها القدرة الشرائية للمستفيدين ،ويمكن
صلة قبل تنفيذ برامج النقد أو القسائم ،ويقوم
الحصول فيها على األغذية بطريقة مأمونة .ويجري البرنامج دراسات سوقية مف َّ
برصد منتظم لألسواق بغية تعديل قيم القسائم تماشيا ً مع تقلبات األسواق .وتُعدل أحجام الحصص الغذائية وفقا ً لالحتياجات.
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الجدول  :2الحصص الغذائية (غرام/شخص/يوم) وقيمة التحويالت القائمة على النقد (دوالر/شخص/يوم) حسب الحصيلة االستراتيجية والنشاط
الحصيلة االستراتيجية 1
األنشطة

نوع المستفيدين

الطريقة

تقديم المساعدة الغذائية المراعية للتغذية للسكان المتأثرين باألزمة

المشردون
داخليا/
المحرومون
من األمن
الغذائي

المشردون
داخليا/
المحرومون من
األمن الغذائي

المشردون
داخليا/أطفال
المدارس
المحرومون من
األمن الغذائي

أغذية

نقد

أغذية

تقديم المساعدة الغذائية والتغذوية لالجئين

المشردون داخليا/
المقيمون
)برنامج التغذية
المؤسسية /برنامج
التغذية العالجية(
أغذية

الحصيلة االستراتيجية 2

الحصيلة االستراتيجية 3

تقديم المساعدة التغذوية للسكان المعرضين لسوء التغذية

تقديم الدعم لسُبل العيش وبناء قدرة
األسر الريفية على الصمود

الالجئون/
المجتمعات
المضيفة

الالجئون/
المجتمعات
المضيفة

الالجئون/
المجتمعات المضيفة
(برنامج التغذية
التكميلية الشاملة)

الالجئون/
المجتمعات مضيفة
(برنامج التغذية
التكميلية الموجَّهة)

المشردون داخليا/
المقيمون (برنامج
التغذية التكميلية
الشاملة)

المشردون داخليا/
المقيمون (برنامج
التغذية التكميلية
الموجَّهة)

المشردون
داخليا/
(فيروس نقص
المناعة
البشرية/السل)

أغذية

نقد

أغذية

أغذية

أغذية

أغذية

أغذية

المقيمون

أغذية

الحبوب

50

120

450

500

300

البقول

50

30

50

50

50

الزيت

30

10

30

30

30

الملح

5

4

5

5

5

المقيمون

نقد

SuperCereal
200

SuperCereal Plus
Plumpy’Sup
مجموع السعر ات
الحرارية في اليوم
نسبة السعرات الحرارية
من البروتين

200

200

0

100

0

100

2130

597

1 961

2 130

787

535

787

535

787

1 452

12.7

13.5

12.6

12.7

16.6

10.5

16.6

10.5

16.6

12.4

النقد

0.59

1

0.59

(دوالر/شخص/يوم)
عدد أيام التغذية

22.5

30

22

30

30

30

30

30

30

30

30

20

20
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الجدول  : 3مجموع االحتياجات من األغذية والتحويالت القائمة على النقد وقيمتها

المجموع (طن متري)

المجموع (دوالر أمريكي)

الحبوب

880 893

175 598 581

البقول

91 849

60 580 959

الزيوت والدهون

60 842

59 163 605

األغذية المخلوطة والممزوجة

141 437

149 694 204

9 361

1 115 867

1 184 382

446 153 217

-

185 886 000

نوع األغذية/التحويالت القائمة على النقد

أغذية أخرى

مجموع (األغذية)
التحويالت القائمة على النقد (دوالر أمريكي)
مجموع (األغذية والتحويالت القائمة على النقد)

1 184 382

632 039 217

تعزيز القدرات
-76

سيدعم البرنامج التدريب وتعزيز القدرات بالنسبة للمجتمعات المحلية ،والمجتمع المدني ،والشركاء المتعاونين لتحسين المشاركة
المجتمعية؛ وسوف يشجَّع المساواة بين الجنسين ،ويحقق االستفادة القصوى من آليات تسجيل المستفيدين وتسليم المساعدة.

-77

وسيواصل البرنامج العمل مع سلطات وطنية ومحلية بشأن تحليالت األمن الغذائي وهشاشة األوضاع ،واالستعداد لحاالت
الطوارئ ،والتغذية ،وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ،والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،ودعم المزارعين أصحاب
سنت الحالة األمنية والسياسية.
الحيازات الصغيرة .وسيتم توسيع هذه األنشطة إذا تح َّ

 3-4سلسلة اإلمداد
-78

يتسم السياق التشغيلي بالتحدي من حيث الحفاظ على سلسلة اإلمداد .وسيواصل البرنامج استخدام مرفق اإلدارة الشاملة للسلع؛
والتوسع في المشتريات المحلية قدر المستطاع ،والتأكد من أن احتياجات المستفيدين وتحسينات الكفاءة التكاليفية توجه العمليات
اللوجستية؛ وتدعم سلسلة اإلمداد بالنسبة ألنشطة التحويالت القائمة على النقد.

-79

ويستخدم البرنامج ثالثة ممرات لتسليم األغذية .ويُستخدم ممر الطريق الجنوبي من كينيا وأوغندا في  70في المائة من
المشتريات الدولية واإلقليمية؛ وتتم عمليات التسليم أثناء الموسم الممتد من نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون األول وموسم
الجفاف الممتد من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران عندما تكون الطرق صالحة لالرتياد .ويُستخدم الممر الشرقي القادم من إثيوبيا
عن طريق النقل الجوي أساساً ،مع إجراء بعض عمليات التسليم النهرية والبرية .وعُقد مؤخرا ً اتفاق لفتح ممرات إنسانية إضافية
تبدأ من السودان ،وهذا من شأنه أن يخفِّض التكاليف ويُحسِّن عمليات التسليم.

-80

وقد أجرى البرنامج معظم مشترياته الغذائية منذ عام  2014عن طريق مرفق اإلدارة الشاملة للسلع ،والذي يستخدم المشتريات
اإلقليمية بصورة أساسية ،وبذلك يدعم اقتصادات بلدان شرق ووسط أفريقيا .ولكن إذا سمحت الظروف ،فإن البرنامج سيعمل
بصورة تدريجية .وقد ظلت إمكانية المشتريات المحلية محدودة حتى اآلن نظرا ألن النزاع أدى إلى تفاقم العجز الغذائي الوطني،
ولكن البرنامج سيعمل بصورة تدريجية على زيادة مشترياته من األغذية المحلية ،وتدعمه في ذلك أنشطة تنمية قدرة المزارعين
أصحاب الحيازات الصغيرة ،والتجار ،والمؤسسات الحكومية المعنية بالتنمية الزراعية.

-81

ونظرا ألن  80في المائة من جنوب السودان يصعب الوصول إليه عن طريق البر على مدى نصف عام ،وللحد من استخدام
النقل الجوي المكلِّف ،يقوم البرنامج بالتخزين المسبق ألكثر من مائة ألف طن متري من األصناف الغذائية والتغذوية كل عام
أثناء موسم الجفاف ،معتمدا ً على شبكة واسعة من خدمات النقل التجاري ،والشاحنات والسفن التابعة ألسطول البرنامج،
والمستودعات .وسوف يزداد النقل النهري إذا سمحت الحالة األمنية بذلك.

-82

وسيدعم البرنامج كفاءة وفعالية سلسلة اإلمداد بالتحويالت القائمة على النقد .وسيعمل مع الوزرات ،ومكتب المقاييس ،والغرفة
التجارية الوطنية ،وهيئة االتصاالت لتهيئة بيئة سياسية تيسِّر التحويالت النقدية؛ وسيتضمن ذلك تقليص الحواجز الجمركية
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وغير الجمركية إلى أدنى حد على التجارة العابرة للحدود ،ووضع سياسة نقدية مستقرة ،وتشجيع تطوير منصات نقدية نقالة.
وسيعزز البرنامج قدرة التجار ويتفاوض من أجل تحسين معدالت التبادل التجاري.
 4-4قدرات المكتب القطري ومالمحه
-83

يوجد للبرنامج مكتب رئيسي في جوبا وحضور ميداني مكثَّف :فأكثر من نصف قوته العاملة التي تضم أكثر من  1 000موظف
تعمل من عشرة مكاتب فرعية وأربعة مكاتب ميدانية ،مع قيام آلية االستجابة السريعة المتكاملة بتوفير االستجابة في حاالت
الطوارئ في المناطق التي يصعب الوصول إليها عن طريق البر .وهذه السمة ت ُعطي للمكتب القطري مرونة االستجابة للصدمات
المفاجئة والتغيرات في االحتياجات اإلنسانية.

-84

يطور ويستكمل المكتب القطري مهارات موظفيه حسب الحاجة ،وسيواصل التركيز على تحسين قدرات موظفيه
وسوف
ِّ
الوطنيين لكفالة االستمرارية التشغيلية والمؤسسية.

 5-4الشراكات
-85

صلة للشراكات وتحديد عمله مع الحكومة ،والشركاء التشغيليين،
سيضع البرنامج خطة عمل للشراكة تستند إلى رسم خريطة مف َّ
والبرنامجيين ،والشركاء من وكاالت مشتركة ،وشركاء متعددين وثنائيين .وسيتم ذلك كجزء من تنفيذ الخطة االستراتيجية
القطرية المؤقتة.

-86

ويعمل البرنامج مع وزارة الشؤون اإلنسانية وإدارة الكوارث لدعم نُظم اإلنذار المبكر وإدارة أخطار الكوارث؛ ومع وزارة
الشؤون الجنسانية ،والطفل ،والرعاية االجتماعية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ ومع وزارة التعليم في مجال
التغذية المدرسية والمساواة بين الجنسين؛ ومع المكتب الوطني لإلحصاء في مجال تقدير األمن الغذائي ونظام رصد التغذية
وعمليات التصنيف المتكامل؛ ومع وزارة الصحة في مجال تعزيز التغذية ،واإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد والوقاية من
نقص التغذية؛ ومع وزارة الزراعة واألمن الغذائي في مجال التداول بعد الحصاد والروابط السوقية ،ودعم المزارعات؛ ومع
مكتب المقاييس الوطني لجنوب السودان الختبار وإدارة سموم الفطريات (األفالتكسينات) في سلسلة إمداد األغذية.

-87

ويعمل البرنامج مع الفريق القطري اإلنساني ،ويسعى لتحسين نظام االستجابة لألزمة الممتدة عن طريق وكاالت األمم المتحدة.
ومن بين الشراكات التي سوف تستمر ،تلك الشراكات مع اليونيسيف ،وخاصة في مجال التغذية عن طريق آلية االستجابة
سبل
السريعة المتكاملة ،وعلى مستوى المكاتب الفرعية والمستويات الرئيسية؛ ومع منظمة األغذية والزراعة في مجال أنشطة ُ
العيش وبناء الصمود ،بما في ذلك عن طريق آلية االستجابة السريعة المتكاملة()18؛ ومع اليونيسيف ،ومنظمة األغذية والزراعة،
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والبنك الدولي في مجال تحسين نُظم شبكات األمن؛ ومع اليونيسيف ،وبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة في مجال تعزيز واعتماد جدول أعمال التحول الجنساني في البرامج اإلنسانية واإلنمائية،
ومعالجة الشواغل الخاصة بالمساواة بين الجنسين والحماية عن طريق بروتوكوالت منسقة من أجل التصدي للعرف القائم على
نوع الجنس؛ ومع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في مجال تقديم المساعدة لالجئين؛ ومع مفوضية شؤون الالجئين
والمنظمة الدولية للهجرة في مجال تسجيل المستفيدين باالستدالل البيولوجي؛ ومع مفوضية شؤون الالجئين وبرنامج األمم
المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز في مجال الدعم التغذوي للمصابين بفيروس نقص المناعة
البشرية أو السل؛ ومع بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان في مجال التدريب األمني ،والمعلومات ،والترخيص ،والحماية
التي توفرها قوات البعثة بوصفها المالذ األخير عندما يؤدي انعدام األمن إلى عرقلة عمليات تسليم األغذية.

-88

ويعمل البرنامج مع أكثر من  80شريكا ً من المنظمات غير الحكومية في مجال االستجابة لالزمات وبناء القدرة على الصمود.
ويوفِّر الشركاء المتعاونون مدخالت استراتيجية للعمليات في جنوب السودان بدءا ً من مراحل التخطيط ،بما في ذلك التشاور
بالنسبة للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة .وهم يعملون على توسيع نطاق وصول أعمال البرنامج وتحسين جودتها بجميع
الطرق ،عن طريق توفير روابط حاسمة للمجتمعات المحلية ،واستمرار الحضور والمساعدة؛ وقيادة بعثات آلية االستجابة
السريعة المتكاملة في مناطق جغرافية معيَّنة؛ ودعم تحليالت السياق وهشاشة األوضاع ،وإجراء تقييمات سريعة ،وتخطيط

( )18لم يكن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يعمل في جنوب السودان عندما صيغت هذه الوثيقة.
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االحتياجات؛ وتحسين االستهداف ،وضمان تعميم اعتبارات المنظور الجنساني والحماية؛ وإدارة تنفيذ األنشطة؛ وتوفير التعليقات
والتقارير .ويختبر البرنامج اتفاقات للشراكة الطويلة األجل بالنسبة ألنشطة ومناطق مختارة.

 -5إدارة األداء والتقييم
 1-5ترتيبات الرصد والتقييم
-89

يضع البرنامج استراتيجية جديدة للرصد والتقييم تركز على تعزيز الحصائل والرصد المواضيعي ،باستخدام زيارات الرصد
من أجل تقديم تعليقات استباقية.

-90

سيعمل البرنامج على تعظيم نُظم الرصد الخاصة به لضمان إجراء قياس دقيق للنتائج ومراقبة األنشطة ،وإدماج المنظور
الجنساني في جميع البرامج .وسيجري قياس التقدم نحو تحقيق الحصائل بصورة منتظمة في االستقصاءات التي ستتضمن
مؤشرات شاملة تتعلق بالمساواة بين الجنسين والحماية ،والمساءلة تجاه السكان المتأثرين .ولمواجهة الصعوبات الخاصة
بالتوظيف ،وخاصة في المناطق النائية ،وسوف يستطلع البرنامج استخدام عقود مع أطراف ثالث في مجال الرصد.

-91

ويخطط المكتب القطري لوضع نظريات خاصة بالتغيير بالنسبة لجميع األنشطة من أجل تحسين فهمه للمخاطر ،واالفتراضات
واألسباب ،وسيعمل في مجال التوحيد القياسي للبيانات على مستويات الحصائل والنواتج والعمليات حتى يتسنى إجراء تحليل
دقيق لسلسلة النتائج .وسوف يستطلع البرنامج إمكانية إضافة مؤشرات خاصة بالقيمة مقابل المال.

-92

وسيجري البرنامج استعراضا ً للحافظة في منتصف مدة الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لكي تستنير بها الخطة االستراتيجية
القطرية في نهاية المطاف .وسوف تُحسِّن االستعراضات المواضيعية والخاصة باألنشطة عملية التعلم من المشروعات الرائدة،
والخبرة المكتسبة عن طريق التحويل وتدخالت أخرى.

 2-5إدارة المخاطر
-93

سيحتفظ البرنامج بسجل دائم للمخاطر يتم تحديثه بصورة منتظمة؛ وتوجد لديه أيضا ً استراتيجية إلدارة مخاطر المخازن ،وأداة
مكرسة لتقييم المخاطر .ويتولى نظام األمم المتحدة إلدارة األمن إدارة المخاطر األمنية بالنسبة لمنظومة األمم المتحدة برمتها.
َّ

المخاطر السياقية
-94

يشكِّل عدم االستقرار السياسي والنزاع المخاطر السياقية الرئيسية من حيث أنهما يعمالن على زيادة المتطلبات اإلنسانية ،وانعدام
()19

األمن الغذائي ،وتشرد السكان ،والتغيُّرات السريعة في االحتياجات ،وتساهم في المخاطر بالنسبة للقوافل

والمخازن(.)20

ويؤدي الجفاف والفيضانات أيضا إلى زيادة االحتياجات اإلنسانية ،وتؤدي األمطار السنوية إلى جعل الطرق غير صالحة
لالرتياد في معظم األماكن .وهناك خطر يتمثل في أن التضخم وانخفاض قيمة العملة سوف يزيد من مواطن الضعف وانعدام
األمن الغذائي ،إلى جانب انعدام األمن والنشاط اإلجرامي الذي يؤثر على موظفي البرنامج وأصوله .وفي منتصف عام ،2017
أصبحت جميع مجاالت الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة عند مستوى األمن  3أو  4وفقا لما حددته إدارة األمم المتحدة
للسالمة واألمن.
-95

وسيعمل البرنامج على تخفيف هذه المخاطر عن طريق رصد الحالة السياسية وتحديث خطته الستمرارية تصريف األعمال
تبعا لذلك .وسوف يساعد تحليل النزاع والحماية على ضمان أال تؤدي أنشطة البرنامج إلى تفاقم النزاع أو التوترات ،وأال تكون
لها آثار سلبية غير مقصودة على السكان الذين يعيشون في مناطق النزاع .وسوف توفِّر طرائق إدارة سلسلة اإلمداد والبرامج
المبتكرة مرونة االستجابة للتغيُّرات في األوضاع .وسوف يساعد التمويل بالسلف ،والشراء عن طريق مرفق اإلدارة الشاملة
للسلع ،والتخزين المسبق على ضمان توافر المنتجات الغذائية والتغذوية عندما تتغيَّر االحتياجات وظروف النقل .وسيتم تعزيز
قدرات النقل وتطويع وسائل التسليم عند الحاجة ،وسيتفاوض البرنامج إليجاد ممرات أكثر مرونة.

( )19وهذه تشمل الضرائب وتكاليف االبتزاز عند نقاط التفتيش ،إلى جانب التهديدات والعنف.
( )20تتضمن استراتيجية البرنامج إلدارة مخاطر المخازن إجراء تقييمات واستعراضات شهرية لجهود التخفيف.

20

-96
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ولتخفيف المخاطر السياقية بالنسبة لموظفي البرنامج وأصوله ،مثل النهب والسرقة والهجمات والتحرش ،سوف يرصد البرنامج
ظروف األمن المحلي لضمان امتثال العمليات للوائح األمن .وستجري تقييمات دقيقة للمخاطر في أماكن التخزين المسبق ،حيثما
يحتاج األمر من بعثة األمم المتحدة في جنوب السودان إلى توفير الحماية الضرورية للمستودعات .وسيقوم البرنامج بتحديث
خطط إدارة األمن بصورة منتظمة ،وخطط الطوارئ ،واإلجراءات التشغيلية الموحَّدة ،ويوجد نظام لتتبع االمتثال للمعايير
األمنية الدنيا للعمل.

المخاطر البرامجية
-97

يمكن أن تؤدي التحديات الخاصة بالوصول إلى ارتباك عمليات البرنامج ،وبالتالي إلى عدم انتظام تحويالت األغذية أو الدعم
النقدي .فيمكن أن يتسبب تسليم األغذية في تعريض الناس لألذى إذا لم يؤخذ في االعتبار تحليل النزاع وشواغل الحماية .ويمكن
أن يؤدي ارتفاع تكاليف األغذية وانخفاض قيمة العملة إلى تآكل كفاءة التحويالت القائمة على النقد .كما أن مقاومة السلطات
والمستفيدين لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين يمكن أن تشكِّل خطورة بالنسبة لتحقيق أهداف التحول الجنساني.
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وللتخفيف من هذه المخاطر ،وتيسير التسليم الناجز إلمدادات األغذية والتغذية إلى المحتاجين ،يُجري البرنامج تحليالً منتظما ً
للنزاع والحماية؛ ويتفاوض السلطات المحلية لضمان الوصول إلى السكان المتأثرين وسالمة الموظفين؛ ويعمل مع شركاء
متعاونين محليين لضمان الوصول إلى السكان المتأثرين وتحسين االستهداف .وتساعد تقييمات المخاطر بالنسبة للنقل والتخزين
السليم على ضمان استمرار العمليات وتحقيق النتائج .وتساعد آلية االستجابة السريعة المتكاملة على ضمان القدرة من أجل
توفير إمدادات األغذية والتغذية بسرعة في األماكن النائية ،وإيجاد نقطة دخول للشركاء اآلخرين في مجال العمل اإلنساني
للوصول إلى الناس المحتاجين.
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ويشكِّل التدليس والفساد مخاطر في مراحل معيَّنة من الدورة البرنامجية .ويتم التخفيف من هذه المخاطر عن طريق ضمان
الشفافية واالتصال مع المجتمعات المحلية فيما يتعلق بمعايير االستهداف ،وأحجام الحصص الغذائية ،وتواتر عمليات تسليم
اإلمدادات .وتوفِّر آلية الشكاوى والتعليقات قنوات لإلبالغ وتحسِّن رصد برامج البرنامج.

 -100ويتم رصد األسواق بصورة متواترة بسبب زيادة التضخم وتحديات سلسلة اإلمداد ،ويجري تعديل قيم التحويالت القائمة على
النقد أسبوعيا .وللحد من المخاطر بالنسبة لموظفي البرنامج ،تقوم المصارف ومقدمو الخدمة المالية من القطاع الخاص بتوفير
السيولة النقدية على نطاق البلد.

المخاطر المؤسسية
 -101يمكن أن يؤدي نقص التمويل إلى منع البرنامج من تلبية احتياجات السكان المتأثرين بصورة كاملة .فقد يؤدي القصور التشغيلي
وانقطاع اإلمدادات إلى اإلضرار بسمعة البرنامج وعالقاته مع المجتمعات المحلية .وللتخفيف من هذه المخاطر ،زاد المكتب
القطري بدرجة كبيرة من أنشطة جمع األموال التي يقوم بها ومن قدراته من الموظفين .وسوف توضع استراتيجية من َّقحة خاصة
بتحديد األولويات لتكون بمثابة تدبير لتخفيف المخاطر عند حدوث قصور في تدبير الموارد.
 -102وكانت حاالت الطوارئ المتعاقبة في بلدان أخرى ،وصعوبات العمل والمعيشة في جنوب السودان تعني أنه يتعيَّن على المكتب
القطري االعتماد على موظفين بعقود قصيرة األجل ،ومن ثم ،فإن عدم كفاية المهارات المؤسسية للموظفين ،وارتفاع معدل
تبديلهم يمكن أن يُقلل من كفاءة البرنامج وفعاليته .وسيتم التخفيف من هذه المخاطر عن طريق زيادة عدد الوظائف المحددة
المدة ،وعن طريق حوافز لعمليات إعادة االنتداب إلى جنوب السودان .كما أن االستثمار في رفاه الموظفين يُقصد به زيادة
جاذبية جنوب السودان كمركز للعمل.

 -6الموارد الالزمة لتحقيق النتائج
 1-6ميزانية الحافظة القطرية
 -103تبلغ الميزانية المطلوبة لتنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لمدة ثالث سنوات  3.16مليار دوالر أمريكي .وسيكون
الجانب األكبر من المساعدة التي يقدمها البرنامج –  86في المائة – من أجل االستجابة لألزمة في إطار والحصيلتين
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االستراتيجيتين  1و( 2هدف التنمية المستدامة  .)2ويستأثر بناء القدرة على الصمود في إطار الحصيلة االستراتيجية ( 3هدف
التنمية المستدامة  )2بنسبة  6في المائة ،وتستأثر الحصيلة االستراتيجية ( 4هدف التنمية المستدامة  )17بنسبة  8في المائة.
وسيُخصص  15في المائة من أموال المشروع ألنشطة تعزيز المساواة بين الجنسين ،تمشيا مع االلتزام المؤسسي للبرنامج.

الجدول  :4المتطلبات اإلرشادية للميزانية السنوية للخطة االستراتيجية القطرية (دوالر أمريكي)
السنة 1

السنة 2

السنة 3

2018

2019

2020

المجموع

الحصيلة االستراتيجية 1

734 782 780

735 956 297

738 279 624

2 209 018 702

الحصيلة االستراتيجية 2

177 367 827

177 868 512

178 541 842

533 778 182

الحصيلة االستراتيجية 3

64 333 271

64 298 870

65 195 736

193 827 877

الحصيلة االستراتيجية 4

86 725 210

79 729 471

79 621 488

246 076 169

المجموع

1 063 209 088

1 057 853 151

1 061 638 691

3 182 700 929

 2-6آفاق تدبير الموارد
 -104كان تدبير الموارد لعمليات البرنامج مستقرا ،فقد تم تمويل  70في المائة في المتوسط من االحتياجات الخاصة بالسنوات الثالث
األخيرة .وكانت الجهات المانحة متجاوبة ،حتى عندما كان من الضروري تخصيص موارد لحاالت طوارئ في أماكن أخرى.
وفي عام  ،2016حصل المكتب القطري على  614مليون دوالر أمريكي لعملياته .ولديه اتفاقات متعددة السنوات مع قليل من
الجهات المانحة الرئيسية التي التزمت بموارد يمكن التنبؤ بها لشراء األغذية ونقلها قبل موسم األمطار .وقدَّم عدد من الجهات
المانحة األخرى تمويال متسقا يتماشى مع النداءات السنوية .ويحصل البرنامج على نصيب كبير من موارد الجهات المانحة
والتي ساهمت في خطة االستجابة اإلنسانية ،وهو ما يعكس أهمية الدعم الغذائي والتغذوي بالنسبة لمعظم الجهات المانحة،
وثقتها في عمل البرنامج ونتائجه.
 -105ويعمل البرنامج بصورة إيجابية وشفافة مع الجهات المانحة في جنوب السودان .وتشير اتفاقاته المتعددة السنوات ،وتحليل
التمويل في السابق ،والمناقشات مع الجهات المانحة إلى أن تمويل دعم الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة سوف يستمر بنفس
المستوى .كما أن الوجود الميداني للبرنامج ،وشبكاته اللوجستية المكثَّفة ،وموظفيه ذوي الخبرة في االستجابة لحاالت الطوارئ
والتعافي تجعل منه شريكا هاما للجهات المانحة .وفي حالة نقص التمويل ،سيُعطي البرنامج األولوية ألضعف السكان في إطار
الحصيلتين االستراتيجيتين  1و.2
 3-6استراتيجية تعبئة الموارد
 -106تركز استراتيجية تعبئة الموارد من أجل جنوب السودان على تحديد مكانة البرنامج بوصفه شريكا رئيسيا في التصدي للجوع
ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا البلد .وسيشرك البرنامج الجهات المانحة في كل مرحلة من مراحل الخطة
االستراتيجية القطرية المؤقتة لبيان كيف يتم تصريف األعمال ،ويمكن الجهات المانحة من تقديم مدخالت ،ومراعاة توافق
األنشطة والنتائج مع أوليات واستراتيجيات الجهات المانحة .وتطلب الجهات المانحة من البرنامج بصورة متزايدة توفير نتائج
على مستوى الحصائل ،ولذلك تركز استراتيجية تعبئة الموارد على تحسين إعداد التقارير عن النتائج والتماس الدعم لمواجهة
التحديات التشغيلية.
 -107ويتمثل أحد العناصر الهامة لهذه االستراتيجية في توسيع قاعدة المانحين الخاصة بالبرنامج عن طريق االعتماد على مصادر
تمويل جديدة وناشئة مثل المؤسسات المالية الدولية ،والشراكات مع القطاعين العام والخاص مثل الصندوق العالمي .كما أن
يشجع مساهمات الحكومة المضيفة والقطاع الخاص .وسوف تُحدِّد خريطة المانحين الفرص الموجودة والجديدة،
البرنامج سوف ِّ
يشجع البرنامج الجهات المانحة على تأكيد
وسوف يُلتمس تمويل متعدد السنوات لدعم األنشطة المستدامة والمنسقة .وسوف ِّ
مساهماتها في وقت مبكر من العام ،حتى يتسنى استخدامها في الشراء اآلجل والتخزين المسبق لألغذية.
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الملحق األول
اإلطار المنطقي للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجنوب السودان (يناير/كانون الثاني  – 2018ديسمبر/كانون األول )2020
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 النساء والرجال واألطفال المحرومين من األمن الغذائي في المناطق المتأثرة باألزمة على أغذية مأمونة ومغذية طوال العام

فئات الحصائل:
استمرار/تحسين حصول األسر
واألفراد على الغذاء الكافي
مجاالت التركيز :االستجابة لألزمات

االفتراضات:
رغبة المستفيدين في حضور عمليات توزيع األغذية وتم ُّكنهم من ذلك
االستحقاقات والموارد اإلضافية كافية لمنع اللجوء الستراتيجيات التصدي السلبية
دعم االستحقاقات بأغذية تكميلية تتوفر عن طريق الشركاء أو بطرق أخرى
توفر الشركاء المؤهلين لدعم واستكمال تدخالت البرنامج ببنود غير غذائية أو غير ذلك من السلع والخدمات
قيمة الوجبات المدرسية جذابة لدرجة تدفع األسر إلرسال أطفالها ،وال سيما البنات ،إلى المدرسة
جودة التعليم المتاح كافية لتقديم الفوائد المتوقعة
توفير الحصص الغذائية المنزلية للبنات ال يسبب العنف الجنساني
مؤشرات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي المعتمد على االستهالك (النسبة المئوية لألسر التي انخفض مؤشر استراتيجيات التصدي لديها)
معدل التحاق األوالد والبنات في المدارس
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي – التغذية
حصة النفقات الغذائية
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدالت التخلف عن العالج
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدالت الوفيات
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدالت عدم االستجابة

مراعية
للتغذية
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األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدالت التعافي
الحد األدنى من التنوع الغذائي – النساء
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 كاف من عمليات التوزيع (االمتثال)
األنشطة والنواتج
تقديم المساعدة الغذائية المراعية للتغذية للسكان المتأثرين باألزمة (تحويالت الموارد غير المشروطة لدعم الحصول على األغذية)
حصول المرضى المقيمين المصابين بالداء األسود أو فيروس نقص المناعة الب شرية أو السل ومقدمي الرعاية لهم ،ومقدمي الرعاية لألطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم ،وأسر المصابين بفيروس نقص
المناعة البشرية والسل المدرجين في برامج العالج على تحويالت غذائية عينية مشروطة ومراعية للتغذية لتلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية (ألف  -1تحويل الموارد غير المشروطة)
حصول المرضى المقيمين المصابين بالداء األسود أو فيروس نقص المناعة البشرية أو السل ومقدمي الرعاية لهم ،ومقدمي الرعاية لألطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم ،وأسر المصابين بفيروس نقص
المناعة البشرية والسل المدرجين في برام ج العالج على تحويالت غذائية عينية مشروطة ومراعية للتغذية لتلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية (هاء -القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
حصول السكان المتأثرين باألزمة المستهدفين في البيئات الريفية والحضرية من عمليات توزيع عام مشروطة أو غير مشروطة من أجل تحسين أمنهم الغذائي( .ألف -تحويل الموارد غير المشروطة)
سبل كسب العيش.
حصول المجتمعات الضعيفة على خدمات إنسانية وإنمائية منسَّقة لتحسين األمن الغذائي و ُ
سبل كسب العيش (ميم -دعم آليات التنسيق الوطنية)
حصول المجتمعات الضعيفة على خدمات إنسانية وإنمائية منسَّقة لتحسين األمن الغذائي و ُ
حصول أطفال المدارس االبتدائية الضعفاء في البيئات الريفية والحضرية على وجبات ساخنة مراعية للتغذية ،أو حصص غذائية منزلية لتلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية (ألف -تحويل الموارد غير المشروطة)
حصول أطفال المدارس االبتدائ ية الضعفاء في البيئات الريفية والحضرية على وجبات ساخنة مراعية للتغذية ،أو حصص غذائية منزلية لتلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية (هاء -القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
 : 2تقديم المساعدة الغذائية والتغذوية لالجئين (تحويالت الموارد غير المشروطة لدعم الحصول على األغذية)
حصول الالجئين المتأثرين باألزمة على عمليات توزيع عام غير مشروطة ومراعية للتغذية من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية (ألف  -1تحويل الموارد غير المشروطة)
حصول الالجئين المتأثرين باألزمة على عمليات توزيع عا م غير مشروطة ومراعية للتغذية من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية (هاء -القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
حصول أطفال الالجئين الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل في سن  6أشهر إلى  59شهرا والحوامل والمرضعات والبنات على أغذية مغذية متخصصة ،ومشو رة تغذوية لتحسين وضعهم التغذوي.
(باء -توفير األغذية المغذية)
حصول أطفال الالجئين الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل في سن  6أشهر إلى  59شهرا والحوامل والمرضعات والبنات على أغذية مغذية متخصصة ،ومشورة تغذوية لتحسين وضعهم التغذوي.
(باء -توفير األغذية المغذية)
حصول أطفال الالجئين الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل في سن  6أشهر إلى  59شهرا والحوامل والمرضعات والبنات على أغذية مغذية متخصصة ،ومشورة تغذوية لتحسين وضعهم التغذوي.
(هاء -القيام بأنشطة التوعية والتعليم)

WFP/EB.2/2017/7-B/4

24

حصول أطفال الالجئين المستهدفين في سن  6أشهر إلى  59شهرا والحوامل والمرضعات على أغذية مغذية متخصصة وتوعية تغذوية لحمايتهم من سوء التغذية الحاد (ألف -تحويل الموارد غير المشروطة)
حصول أطفال الالجئين المستهدفين في سن  6أشهر إلى  59شهرا والحوامل والمرضعات على أغذية مغذية متخصصة وتوعية تغذوية لحمايتهم من سوء التغذية الحاد (باء -توفير األغذية المغذية)
حصول أطفال الالجئين المستهدفين في سن  6أشهر إلى  59شهرا والحوامل والمرضعات على أغذية مغذية متخصصة وتوعية تغذوية لحمايتهم من سوء التغذية الحاد (هاء -القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
سبل كسب العيش (كاف -دعم الشراكات)
حصول المجتمعات الضعيفة على خدمات إنسانية وإنمائية منسَّقة لتحسين األمن الغذائي و ُ
الهدف االستراتيجي  :2تحسين التغذية
النتيجة االستراتيجية  :2اأال يعاني أحد من سوء التغذية
الحصيلة االستراتيجية  :2تمكُّن السكان المعرضين لسوء التغذية في المناطق المتأثرة باألزمة ،وخاصة األطفال الصغار والحوامل والمرضعات ،من تلبية
متطلباتهم التغذوية األساسية طوال العام.

فئات الحصائل:
تحسين استهالك األغذية العالية الجودة
والغنية بالمغذيات بين األفراد
المستهدفين
مجاالت التركيز :االستجابة لألزمات

االفتراضات:
رغبة المستفيدين و/أو مقدمي الرعاية في زيارة العيادات الصحية و/أو مواقع التوزيع وتم ُّكنهم من ذلك
فهم المستفيدين و/أو مقدمي الرعاية لفوائد السلع التغذوية وطرق إعدادها
تقاسم ضئيل لالستحقاقات الفردية فيما بين أفراد األسرة
مستوى مقبول من ظروف الصحة واإلصحاح في العيادات واألسر ومواقع األنشطة
مؤشرات الحصائل
العالج بمضادات الفيروسات الرجعية :معدل التخلف عن العالج
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدالت التخلف عن العالج
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدالت الوفيات
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدالت عدم االستجابة
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدالت التعافي
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كاف من عمليات التوزيع (االمتثال)
عالج السل :معدل التخلف عن العالج

WFP/EB.2/2017/7-B/4

25

األنشطة والنواتج
 : 3تقديم المساعدة التغذوية للسكان المعرضين لسوء التغذية (أنشطة العالج التغذوي)
حصول أطفال الالجئين الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل في سن 6أشهر إلى 59شهرا والحوامل والمرضعات والبنات على أغذية مغذية متخصصة ،ومشورة تغذوية لتحسين وضعهم التغذوي
(ألف -تحويل الموارد غير المشروطة)
حصول أطفال الالجئين الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل في سن 6أشهر إلى  59شهرا والحوامل والمرضعات والبنات على أغذية مغذية متخصصة ،ومشورة تغذوية لتحسين وضعهم التغذوي(باء-توفير
األغذية المغذية)
حصول أطفال الالجئين الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل في سن 6أشهر إلى  59شهرا والحوامل والمرضعات والبنات على أغذية مغذية متخصصة ،ومشورة تغذوية لتحسين وضعهم التغذوي (هاء-
حصول المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة الب شرية ،والسل ،والداء األسود والذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل على أغذية مغذية متخصصة ومشورة تغذوية لدعم تعافيهم التغذوي (ألف -تحويل
الموارد غير المشروطة)
حصول المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ،والسل ،والداء األسود والذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل على أغذية مغذية متخصصة ومشورة تغذوية لدعم تعافيهم التغذوي (باء -توفير
األغذية المغذية)
حصول المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ،والسل ،والداء األسود والذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل على أغذية مغذية متخصصة ومشورة تغذوية لدعم تعافيهم التغذوي (هاء -القيام
بأنشطة التوعية والتعليم)
استفادة السكان الضعفاء تغذويا من تحسن فرص الحصول على التغذية والخدمات الصحية عن طريق تنمية القدرات وتعزيز النُظم الصحية ونُظم تقديم األغذية (جيم -توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
حصول األطفال المستهدفين في سن  6أشهر إلى  59شهرا والحوامل والمرضعات على أغذية مغذية متخصصة وتوعية تغذوية لحمايتهم من سوء التغذية الحاد (ألف -تحويل الموارد غير المشروطة)
حصول األطفال المستهدفين في سن  6أشهر إلى  59شهرا والحوامل والمرضعات على أغذية مغذية متخصصة وتوعية تغذوية لحمايتهم من سوء التغذية الحاد (باء -توفير األغذية المغذية)
حصول األطفال المستهدفين في سن  6أشهر إلى  59شهرا والحوامل والمرضعات على أغذية مغذية متخصصة وتوعية تغذوية لحمايتهم من سوء التغذية الحاد (هاء -القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
الهدف االستراتيجي  :3تحقيق األمن الغذائي
النتيجة االستراتيجية  :3تحسين األمن الغذائي والتغذية ألصحاب الحيازات الصغيرة
سن سبل كسب العيش والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية الموسمية طوال العام ألصحاب الحيازات الصغيرة
الحصيلة االستراتيجية  :3تح ُّ
والمجتمعات المحلية المحرومين من األمن الغذائي في المناطق غير مشمولة بالنزاع.

زيادة توافر السلع والخدمات العامة
المناصرة ألصحاب الحيازات الصغيرة
مجاالت التركيز :بناء القدرة على
الصمود

االفتراضات:

مراعية
للتغذية
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بدء مشاركة المجتمع المحلي في اختيار األنشطة والمواقع وإدارتها عند بدء المشروعات وبقائها متواصلة
قيمة االستحقاقات جذابة بالقياس إلى معايير العمل
االستحقاقات والموارد اإلضافية كافية لمنع اللجوء الستراتيجيات التصدي السلبية
دعم االستحقاقات بأغذية تكميلية تتوفر عن طريق الشركاء أو بطرق أخرى
تم ُّكن األسر من الوصول إلى أسواق محلية عاملة
مستوى محدود من تضخم أو تقلب األسعار وقيمة العملة
نجاح أصحاب المصلحة في دعم زيادة إنتاج الحبوب وإتاحة وصول مستدام ألصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق
جمع فوائض األغذية في نقاط تجميع لتسهيل تخزينها وتسويقها بصورة آمنة
بقاء أسعار السوق تنافسية مقارنة باإلقليم
مؤشرات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي المعتمد على االستهالك (متوسط)
درجات التنوع الغذائي
درجة االستهالك الغذائي – التغذية
حصة النفقات الغذائية
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل كسب العيش (متوسط)
الحد األدنى من التنوع الغذائي – النساء
نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من الذكور/اإلناث الذين يبيعون من خالل نظم التجميع الخاصة بالمزارعين التي يدعمها البرنامج
نسبة أغذية البرنامج المشتراة من نظم التجميع المناصرة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،حسب جنس المزارعين أصاحب الحيازات الصغيرة
نسبة المجتمعات المحلية المستهدفة التي يوجد فيها دليل على تحسن القدرة على إدارة الصدمات والمخاطر المناخية
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة األصول
معدل خسائر ما بعد الحصاد
قيمة وحجم المبيعات المناصرة ألصحاب الحيازات الصغيرة من خالل نظم التجميع التي يدعمها البرنامج
األنشطة والنواتج
سبل العيش وبناء قدرة األسر الريفية على الصمود (أنشطة إنشاء األصول ودعم سبل كسب العيش)
 :4تقديم الدعم ل ُ
استفادة المجتمعات المحلية المجاورة لألصول والمشروعات والطرق الفرعية من المشروعات من خالل تحسن فرص حصولها على األصول ،ووسائل النقل ،واألسواق ،والخدمات .
(الم -دعم استثمارات البنية التحتية والمعدات)
تحسُّن فرص المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظمات المزارعين في الوصول إلى األسواق عن طريق التدريب على تقنيات وتكنولوجيا المناولة بعد الحصاد والتنمية المؤسسية.
(واو -القيام بالشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)
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تحسُّن فرص المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الوصول إلى األسواق عن طريق بناء القدرات الرسمية الحكومية في مجال اإلرشاد الزراعي وخدمات التأهيل الجيدة) .جيم -توفير تنمية القدرات والدعم
التقني)
حصول المستفيدين ا لمستهدفين على مساعدة مشروطة مراعية للتغذية عن طريق المشاركة في إنشاء األصول وصيانتها ،وعن طريق أنشطة التدريب لتعزيز الصمود في مواجهة الصدمات.
(ألف -تحويل الموارد غير المشروطة)
حصول المستفيدين المستهدفين على مساعدة مشروطة مراعية للتغذية عن طريق المشارك ة في إنشاء األصول وصيانتها ،وعن طريق أنشطة التدريب لتعزيز الصمود في مواجهة الصدمات.
(دال -إنشاء األصول)
حصول المستفيدين المستهدفين على مساعدة مشروطة مراعية للتغذية عن طريق المشاركة في إنشاء األصول وصيانتها ،وعن طريق أنشطة التدريب لتعزيز الصمود في مواجهة الصدمات( .هاء -القيام بأنشطة
التوعية والتعليم)
الغاية االستراتيجية  :2إرساء الشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
الهدف االستراتيجي  :5إرساء الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة
النتيجة االستراتيجية  :8يعزز اقتسام ال معرفة والخبرة والتكنولوجيا دعم الشراكات العالمية لجهود البلدان الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة
الحصيلة االستراتيجية  :4حصول مجتمع العمل اإلنساني في جنوب السودان على خدمات مشتركة موثوق بها لحين توافر بدائل ُمرضية.

فئات الحصائل:
تعزيز منصات التنسيق المشتركة
مجاالت التركيز :االستجابة لألزمات

االفتراضات:
القيود التشغيلية ضئيلة وال تعرقل حركة الركاب والبضائع في الوقت المناسب
تمكن الشركاء المؤهلين من دعم واستكمال تدخالت البرنامج
رغبة مستخدمي الخدمة في استكمال االستقصاء وتم ُّكنهم من ذلك
مؤشرات الحصائل
معدل رضا المستخدمين
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األنشطة والنواتج
 : 5تشغيل الخدمات الجوية لصالح المجتمع اإلنساني (أنشطة توفير الخدمات والمنصات)
استفادة السكان المتأثرين من الخدمات المشتركة للجهات الفاعلة اإلنسانية والتي تمكِّنهم من تنفيذ برامجهم( .كاف -دعم الشراكات)
استفادة السكان المتأثرين (المستوى  )3من الخدمات المشتركة للجهات الفاعلة اإلنسانية والتي تمكِّنهم من تنفيذ برامجهم (حاء -تقديم الخدمات والمنصات العامة)
 : 6تنسيق مجموعة اللوجستيات دعما للمجتمع اإلنساني (أنشطة توفير الخدمات والمنصات)
استفادة السكان المتأثرين من الخدمات المشتركة للجهات الفاعلة اإلنسانية والتي تمكِّنهم من تنفيذ برامجهم( .كاف -دعم الشراكات)
استفادة السكان المتأثرين من الخدمات المشتركة للجهات الفاعلة اإلنسانية والتي تمكِّنهم من تنفيذ برامجهم (ميم -دعم آليات التنسيق الوطنية)
استفادة السكان المتأثرين (المستوى  )3من الخدمات المشتركة للجهات الفاعلة اإلنسانية والتي تمكِّنهم من تنفيذ برامجهم (حاء -تقديم الخدمات والمنصات العامة)
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 المساعد ة الذين يتلقون معلومات عن البرنامج (من هم األشخاص المدرجون فيه ،وما سيحصلون عليه ،وما هي مدة المساعدة)
جيم  -1-2نسبة 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
جيم  -2-1نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون التعرض لتحديات تتعلق بالحماية
جيم  -3تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بين السكان المستفيدين من مساعدة البرنامج
النتائج والمؤشرات الشاملة
جيم  -3-1نسبة األسر التي تُتخذ فيها القرارات بشأن استخدام األغذية/النقد/القسائم من قِّبل المرأة ،أو الرجل ،أو كليهما معا ،حسب طريقة التحويل
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جيم  -3-2نسبة النساء األعضاء في كيانات صنع القرار بشأن المساعدة الغذائية –لجان ،ومجالس ،وأفرقة ،وغير ذلك جيم -3-2نسبة 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  -4تستفيد المجتمعات المحلية المستهدفة من برامج البرنامج بطريقة ال تضر بالبيئة
النتائج والمؤشرات الشاملة
جيم  -4-1نسبة األنشطة التي فُحِّ صت المخاطر البيئية بالنسبة لها ،و ُحددِّت إجراءات التخفيف حسب االقتضاء
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الملحق الثاني
التوزيع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االستراتيجية (دوالر أمريكي)
النتيجة االستراتيجية 1

النتيجة االستراتيجية 2

النتيجة االستراتيجية 3

(غاية التنمية المستدامة
)1-2

(غاية التنمية المستدامة
)2-2

(غاية التنمية المستدامة
)3-2

النتيجة االستراتيجية 8
(غاية التنمية المستدامة
)16-17

الحصيلة االستراتيجية
1

الحصيلة االستراتيجية
2

الحصيلة االستراتيجية
3

الحصيلة االستراتيجية
4

1 928 707 990

458 007 931

153 005 371

220 914 933

2 760 636 225

التنفيذ

62 441 376

23 124 839

21 705 265

900 000

108 171 480

تكاليف الدعم المباشرة
المعدالة

73 354 094

17 725 344

6 436 912

8 162 794

105 679 144

2 064 503 460

498 858 114

181 147 548

229 977 728

2 974 486 850

144 515 242

34 920 068

12 680 328

16 098 441

208 214 079

2 209 018 702

533 778 182

193 827 887

246 076 169

3 182 700 929

التحويالت

المجموع الفرعي
تكاليف الدعم غير
المباشرة ( 7في المائة)
المجموع

المجموع
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