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وجز تنفي ي
أحرزت الفلبين تقدما كبيرا في التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية في العقد الماضي ،ولكن ال يزال يتعين عليها التغلب على
التحديات المستمرة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  2030وهدف التنمية المستدامة  2على وجه التحديد .وتشمل هذه التحديات ارتفاع
معدل انتشار سوء التغذية المزمن ،والتعرض لألخطار الطبيعية وتغير المناخ ،وعدم االستقرار في جنوب البالد.
وترسم خطة التنمية الفلبينية للفترة  2022-2017الطريق لوضع السياسات والبرامج الحكومية .وتدعم أهداف الخطة ،مثل القضاء على
سوء التغذية لدى األطفال ،وضع السياسات والمبادئ التوجيهية التي تتصل مباشرة باألمن الغذائي والتغذية وهدف التنمية المستدامة .2
وتعم ل منظومة األمم المتحدة حاليا ،بالتنسيق مع حكومة الفلبين بقيادة الهيئة الوطنية للتنمية االقتصادية ،على إعداد إطار عمل األمم
المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة  ،2023-2019بحيث يتماشى مع أولويات األمة.
وفي عام  ،2016طلب الب ا

إجراء استعراض مستقل حدد الثغرات والفرص ذات الصلة بتحقيق هدف التنمية المستدامة  .2وقد

شكل التقرير ،وعنوانه "االستعراض االستراتيجي :األمن الغذائي والتغذية في الفلبين" ،األساس للحوار مع الوزارات والمؤسسات
الوطنية واالتفاق على الفرص المتاحة للدعم الذي يقدمه الب ا

وتحديد خطة استراتيجية قطرية للفلبين.

وقد صممت الخطة االستراتيجية القطرية للفلبين ( )2023-2018للحد من سوء التغذية وبناء قدرة السكان المعرضين على الصمود.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد D. Kaatrud

السيد S. Gluning

المدير اإلقليمي

المدير القطري

آسيا والمحيط الهادئ

بريد إلكترونيstephen.gluning@wfp.org :

بريد إلكترونيdavid.kaatrud@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وسيعمل الب ا

مع الحكومة على تحسين هياكل االستجابة وأطر السياسات من خالل الحصائل االستراتيجية التالية:

 الحصيلة االستراتيجية  :1تمكن األشخاص المتأثرين باألزمات في الفلبين من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية أثناء حاالت
الطوارئ وبعدها مباشرة.
 الحصيلة االستراتيجية  :2تمتع النساء واألوالد والبنات ،بحلول عام  ،2022باألطعمة الكافية والصحية للحد من سوء التغذية،
في المحافظات التي تعطيها الحكومة األولوية ،بما يتماشى مع الغايات الحكومية.
 الحصيلة االستراتيجية  :3تحسن األمن الغذائي والتغذية للمجتمعات الضعيفة في مينداناو بحلول عام  ،2022بما يتماشى مع
الغايات الحكومية.
 الحصيلة االستراتيجية  :4تعزز قدرات الوكاالت الحكومية الوطنية والمحلية على الحد من الهشاشة تجاه الصدمات بحلول
عام .2022
وتحدد الخطة االستراتيجية القطرية األنشطة التي سيضطلع بها الب ا

بالشراكة مع نظرائه الحكوميين الرئيسيين على المستويين

الوطني واإلقليمي لتسهيل نقل المعرفة بشأن حلول القضاء على الجوع ،مع الحفاظ في الوقت نفسه على القدرة على زيادة االستجابة
الحكومية لحاالت الطوارئ حسب الحاجة.

ش وع الق ار
يوافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية للفلبين ( )WFP/EB.A/2018/8-A/4( ")2023-2018بتكلفة إجمالية يتحملها
الب ا



قدرها  33 015 920033 498دوالرا 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 القط ي
 1-1السياق القط ي
-1

الفلبين أرخبيلل يضللللللم أكثر من  7 000جزيرة ،بهلا  26منطقلة زراعيلة إيكولوجيلة مختلفلة تتعرض للمخلاطر الجيولوج ية
ولمخاطر األحوال الجوية الهيدرولوجية .ووفقا لمؤشللللللر المخاطر في العالم ،تحتل الفلبين المرتبة الثالثة بين البلدان األكثر
تعرضللللا للخطر من حيث تأثيرات تغير المناخ المحتملة .وتعتبر الفلبين بلدا متوسللللط الدخل منذ عام  2009ولديها االقتصللللاد
العاشلللر األسلللرع نموا في العالم ،حيث بلا نمو الناتج المحلي اإلجمالي السلللنوي  6في المائة على مدى خمس سلللنوات متتالية.
وقد وضللعت الحكومة لنفسللها هدفا يتمثل في جعل الفلبين بلدا من بلدان الدخل المتوسللط األعلى بحلول عام  .2022ويبلا عدد
سكانها  104ماليين نسمة.
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وعلى الرغم من النمو االقتصادي المطرد ،تعاني الفلبين من تفاوتات اجتماعية وجنسانية واقتصادية واسعة النطاق ،وما زال
الجوع وسلللوء التغذية مسلللتمرا وقد ازداد في السلللنوات األخيرة .وقد صلللنتف تقرير التنمية البشلللرية لعام  2016الصلللادر عن
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي البلد في المرتبة  116من أصل  188بلدا .وتشير مسارات خط النهاية لألهداف اإلنمائية لأللفية
إلى وجود قيود ملزمة تحد من القدرات الوطنية على تلبية احتياجات التنمية البشرية األساسية ،خاصة على المستوى المحلي.
ونتيجة لذلك ،يصعب على الفلبين تحقيق أهدافها في عدة مجاالت ذات أولوية.
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وأظهر التقرير العالمي للفجوة بين الجنسللين لعام  2016الصللادر عن المنتدى االقتصللادي العالمي أن الفلبين تحرز تقدما نحو
سللد الفجوة بين الجنسللين ،إذ أنها تحتل المرتبة األولى في آسلليا ،حيث حصلللت على درجة ( 0.786يعتبر الرقم  1أعلى درجة
ممكنة) .وفي الوقت نفسه ،احتلت الفلبين المرتبة  96من أصل  159دولة في مؤشر انعدام المساواة بين الجنسين لعام .2015
وكان التقدم مدفوعا باألداء العالي في معدالت معرفة القراءة والكتابة ،وإتمام التعليم االبتدائي والثانوي والعالي ،ومتوسللللللط
العمر المتوقع.

 -4ومن حيث التنمية ،فإن منطقة مينداناو اإلسلللالمية المتمتعة بالحكم الذاتي (منطقة مينداناو) تعتبر المنطقة التي تحتل أدنى مسلللتوى
من حيث التنمية البشرية والمعايير المعيشية في الفلبين ،مما يتجذر ويتفاقم بسبب العنف الم سلح ،وانعدام األمن البشري ،ويتعزز
بدورة توارث الصللللللراع والتخلف من جيل إلى جيل .وتزيد األعراف الثقافية من تقييد فرص المرأة على الصللللللعيد االجتماعي
السلياسلي ومن حيث سلبل كسلب العيه ،وهناخ انخفاض في إمكانية الحصلول على الخدمات االجتماعية األسلاسلية كما أن فرص
الحصللللول على تلك الخدمات مقيدة .ومع وجود عدد قليل من النسللللاء العامالت في الفروع التنفيذية والتشللللريعية والقضللللائية ،فإن
فرص المرأة للتأثير في السياسات وعمليات صنع القرار محدودة .وعالوة على ذلك ،يظل تنفيذ االتفاق الشامل لعام  2014بشأن
بانغسامورو غير كامل ،مما يغذي عدم اليقين في جميع أنحاء المنطقة واحتمال اندالع مزيد من العنف والتطرف.
 2-1التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة 2

التقدم حو ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 2
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ضمان الحصول على الغذاء :وفقا لمؤشر الجوع العالمي لعام  ،2017لم تتمكن الفلبين من االستمرار في تحسن درجة الجوع
من "خطيرة" في عام  2015إلى "معتدلة" في عام  .2016ففي عام  ،2017عادت البالد إلى درجة "خطيرة" ،وهي تحتل
المرتبة  68من  119بلدا )1(.ويعيه ما معدله  21.6في المائة من السللللللكان تحت خط الفقر الوطني ،بما في ذلك  34.3في
المائة من المزارعين و 34في المائة من الصللليادين و 31.4في المائة من األطفال .وقد سلللاءت حالة محدودية الحصلللول على
طعام كاف ،وهي أكثر انتشللارا في منطقة مينداناو ،بسللبب ارتفاع أسللعار األرز ،الذي يعتبر الغذاء الرئيسللي ،فضللال عن عدم
المسللاواة بين الجنسللين واألخطار الطبيعية والصللراع المسلللح الطويل األمد .وال يسللتهلك غذاء مغذيا وكافيا إال أقل من  20في
المائة من األطفال الذكور واإلناث الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشلللهر و 23شلللهرا .واسلللتنادا إلى التقرير العالمي للفجوة بين
الجنسين الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي في عام  ،2017فإن معدالت انتشار الفقر أعلى بين العمال الزراعيين ،حيث

( )1المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ،مؤشر الجوع العالمي لعام .2017

WFP/EB.A/2018/8-A/4

4

تسلللتحوذ النسلللاء على حصلللة األسلللد ،أي ما نسلللبته  61في المائة ،من المشلللتغلين في األنشلللطة الزراعية .وعمالة األطفال هي
األعلى أيضا في قطاع الزراعة ،وتبلا نسبة البنات نحو  35في المائة من قوة العمل.
-6

إنهاء سللوء التغذية :لم تحقق الفلبين /من بين األهداف اإلنمائية لأللفية ،الهدف المتعلق بخفض نسللبة سللوء التغذية بين األطفال
إلى النصللللف بحلول عام  ،2015كما أن أداءها التغذوي متخلف عن جيرانها في رابطة أمم جنوب شللللرق آسلللليا .وتبلا نسللللبة
التقزم بين األطفال دون سلللن الخامسلللة  33.4في المائة ،مع وجود نسلللبة انتشلللار أعلى لدى األوالد ( 34.4في المائة) مقارنة
بالبنات ( 32.5في المائة) .ولم تتغير مسللللتويات الهزال بشللللكل ملحوظ خالل  20عاما ،وتبلا حاليا  7.1في المائة ،مع نسللللبة
انتشللار أعلى لدى األوالد ( 7.8في المائة) مقارنة بالبنات ( 6.4في المائة) .ومعدل انتشللار الهزال أعلى بقليل بين األطفال في
سلن الدراسلة ،حيث يبلا  8.4في المائة بشلكل عام ،مع نسلبة  9في المائة للذكور و 7.8في المائة لإلناث .اسلتنادا إلى الدرا سة
االسلللللتقصلللللائية الوطنية عن التغذية في الفلبين لعام  ،2015فإن التقزم والهزال بين األطفال أكثر انتشلللللارا في منطقة مينداناو
( 45.2في المائة) بالمقارنة بالبلد ككل ( 8.2في المائة).
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وربع ( 24.8في المائة) الحوامل والمرضلللعات من النسلللاء والبنات معرضلللات للخطر من الناحية التغذوية .ونقل المغذيات
الدقيقة آخذ في االنخفاض ،على الرغم من أن انتشار فقر الدم بسبب نقل الحديد ال يزال مرتفعا ( 40في المائة) )2(.وحتى في
شللللريحة الخمس األكثر ثراء ،تظل معدالت سللللوء التغذية بين الذكور واإلناث عالية (نسللللبة التقزم مثال هي  14-13في المائة
لدى األطفال دون سن الخامسة).
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وتشمل األسباب األساسية للتقزم وسوء التغذية لدى األطفال سوء التغذية بين األمهات وضعف الممارسات الصحية والتغذوية
وعدم الحصللول على أطعمة ميسللورة التكلفة ،حيث ال يحصللل  81في المائة من األطفال على أقل ما يمكن من الحد األدنى من
الغذاء المقبول .وتشللللمل العوامل األخرى ارتفاع عدد حاالت الحمل بين المراهقات ،وعدم الحصللللول على الخدمات الصللللحية
وغيرها ،وعدم المساواة الهيكلية ،وانخفاض مستويات التعليم ،وعدم كفاية أو توفر إمكانية الح صول على مياه الشرب ،وسوء
الشروط الصحية.
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زيادة إنتاجية ودخول أصللحاب الحيازات الصللغيرة :يسللاهم القطاع الزراعي بنسللبة  20في المائة في الناتج الوطني ويعمل فيه
()3

نحو ثلث القوى العاملة الوطنية،

حيث تعتمد أسللللللرة واحدة تقريبا من كل أربع أسللللللر على الزراعة في معيشللللللتها .على أن

مسلللللللاهمة الق طاع في الناتج المحلي اإلجمالي آخذة في االنخفاض ،ومعدل نمو إنتاجية العمل الذي بلا  2.9في المائة في
السلللنوات الثالث األخيرة أقل مما هو عليه في قطاعي الصلللناعة والخدمات .ويفتقر المزارعون أصلللحاب الحيازات الصلللغيرة
إلى ما يحتاجون إليه من معلومات وتدريب للتمكن من تفسللللير تحركات األسللللواق ،كما يفتقرون إلى ما يلزمهم من رأس المال
ولوجسللتيات ما بعد الحصللاد للتمكن من زيادة إنتاجهم واالضللطالع باألنشللطة المضلليفة للقيمة لزيادة وتحسللين سللبل عيشللهم
االقتصادية .وباإلضافة إلى ذلك ،أسهم الصراع المسلح واألحداث المتعلقة بتغير المناخ ،مثل حاالت الجفاف واإلعصار ،إلى
جانب غياب الهياكل األساسية لما بعد الحصاد أو انعدامها ،في زيادة تدهور إنتاج القطاع.
-10

ووفقا لالسللتعراض االسللتراتيجي لألمن الغذائي والتغذية ،فإن من شللأن تحسللين المواءمة بين البرامج الوطنية أن يسللاعد على
تحسللين إنتاجية أصللحاب الحيازات الصللغيرة ،والوصللول إلى األسللواق ،وسللالسللل اإلمداد من المزرعة إلى السللوق ،وتوافر
األغذية المغذية المي سورة التكلفة .ونتيجة لذلك ،ست شجع البرامج على تح سين ح صائل األمن الغذائي والتغذية .وت شمل فرص
مواءمة البرامج برنامج الحد من الجوع التابع لوزارة الرعاية االجتماعية والتنمية ،وبرنامج االكتفاء الذاتي الغذائي التابع
لوزارة الزراعة ،والدعم الذي تقدمه وزارة اإلصللللللالح الزراعي للتخفيف من حدة الفقر في المجتمعات المحلية الخاضللللللعة
لإلصالح الزراعي.

( )2معهد بحوث األغذية والتغذية ،الدراسة االستقصائية الوطنية للتغذية لعام .2015
( )3وفقا لإلحصاءات الجنسانية الصادرة عن هيئة اإلحصاء الفلبينية لعام  ،2017فإن معدل المشاركة في القوى العاملة يبلا  49.3في المائة بالنسبة للنساء و77.9
في المائة بالنسبة للرجال.

5
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ضلللمان نظم إنتاج غذائي مسلللتدامة :تقع الفلبين في "حلقة النار" في المحيط الهادئ ،وهي معرضلللة بشلللدة لألخطار الطبيعية،
وال سيما الزالزل واألعا صير واألخطار البركانية ،وكلها تزيد من ضعف النظم الغذائية الوطنية .وبالمثل ،فإن اآلثار ال سلبية
المتزايدة لتغير المناخ (بما في ذلك اآلثار البطيئة) لها تأثيرات متباينة جنسللانيا نتيجة لعدم المسللاواة بين الجنسللين ،األمر الذي
يزيد من تفاقم عدم المسلللاواة ويعوق تطوير نظام غذائي مسلللتدام .ويسللللط االسلللتعراض االسلللتراتيجي لألمن الغذائي والتغذية
الضللوء على أن التشللوهات التجارية وعدم الكفاءة في الخدمات اللوجسللتية وخسللائر ما بعد الحصللاد وممارسللات التسللويق غير
التنافسية ،كلها عوامل تترخ أثرا تراكميا يرفع أسعار المواد الغذائية ،مما يضر بالمستهلكين الفقراء ويخفض في الوقت نفسه
دخل المزارعين .وباإلضللللافة إلى ذلك ،هناخ تخلف في تنفيذ سللللياسللللات تقوية األغذية وتعزيز إمكانية الحصللللول على أغذية
تكميلية محصللنة ميسللورة التكلفة ومتوفرة لألطفال الصللغار .وتركز الرؤية الحكومية إلنهاء الفقر في البالد بحلول عام 2040
(رؤية عام  ،)2040على السياسة التجارية واال ستراتيجية الزراعية ،وتهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق والحد من التعقيد

التنظيمي.
بيئة االقتصاد الكل
-12

يعتبر اقتصللاد الفلبين من أكثر االقتصللادات ديناميكية وأسللرعها نموا في آسلليا ،ويرتبط ارتباطا قويا برابطة أمم جنوب شللرق
آسيا .وترأس الفلبين حاليا هذه الرابطة ،وهي تواصل تعزيز العالقات الخارجية القوية والسياسات التجارية مع أعضائها .وقد
وصللللللت معدالت التوظيف لكل من الرجال والنسلللللاء إلى أعلى مسلللللتوياتها منذ عقد من الزمان إذ بلغت  94.4في المائة بين
السكان النشطين اقتصاديا في عام  )4(،2017مع أن معدالت العمالة الناقصة ال تزال مرتفعة ،حيث تبلا  16.3في المائة .وفي
الفترة بين عامي  2011و ،2015شللللهد البلد زيادة في إيراداته ،مما سللللمح بزيادة في تقديم الخدمات االجتماعية للحد من عدم
الم ساواة ،فضال عن توفير زيادة قدرها  77في المائة في متوسط اإلنفاق الفعلي السنوي للفرد الواحد على الهياكل األساسية،
مقارنة بالعقد السابق .وتمثل التحويالت المالية التي يرسلها نحو  12مليون فلبيني (عدد النساء أكثر قليال من الرجال) يعيشون

ويعملون في الخارج نحو  10في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.
ال وابط ال ئيسية بين القطاعات
-13

يرتبط األمن الغذائي والتغذية في الفلبين ارتباطا وثيقا بالفقر والحماية االجتماعية (هدف التنمية المسللللللتدامة  ،)1والصللللللحة
(هدف التنمية المسللللتدامة  ،)3والتعليم (هدف التنمية المسللللتدامة  ،)4والمسللللاواة بين الجنسللللين (هدف التنمية المسللللتدامة ،)5
واالبتكار (هدف التنمية المسللتدامة  ،)9وعدم المسللاواة (هدف التنمية المسللتدامة  ،)10والمدن (هدف التنمية المسللتدامة ،)11
والعمل في مجال المناخ (هدف التنمية المسلللللتدامة  )13والسلللللالم (هدف التنمية المسلللللتدامة  .)16وتدرخ الحكومة مدى تعقيد
معالجة هدف التنمية المسلللللتدامة  2وقد حددت هدفي التنمية المسلللللتدامة  1و 2كهدفين شلللللاملين في جدول أعمال خطة التنمية
الفلبينية .ومع استمرار الجوع وسوء التغذية ،لم يحقق البلد غاية األهداف اإلنمائية لأللفية المتمثلة في خفض نسبة سوء التغذية
بين األطفال إلى النصف بحلول عام .2015

-14

الفقر .وفقا للبيانات الحكومية ،انخفض معدل الفقر بالنسللللللبة للفلبين عموما من  26.3في المائة في عام  2009إلى  21.6في
المائة في عام  .2015ويظل هذا المعدل عند نسللبة  30في المائة في المناطق الريفية ،وهو أعلى بين المزارعين منه لدى غير
المزارعين ،كما أنه أعلى بين النسللللللاء بالمقارنة بالرجال .وخالل نفس الفترة ،انخفض معدل الكفاف من  10.9في المائة إلى
لللر بالفقراء الذين ينفقون ما يقدر بنحو
 8.1في المائة .ومع ذلك ،فقد ارتفع معدل تضللللخم أسللللعار الغذاء بشللللكل كبير ،مما يضل ت
 41.9في المائة من ميزانياتهم على الغذاء .وال يزال النمو االقتصلللادي غير متكافو ،وبالتالي لم تسلللفر المكاسلللب المتحققة في
الحد من الفقر عن تحسللللينات مماثلة في األمن الغذائي والتغذية ولم يسللللتفد منها الرجال والنسللللاء على قدم المسللللاواة .ومما له
أهميته أن خطة التنمية الفلبينية للفترة  2022-2017تسللللم بالحاجة إلى جعل النمو االقتصلللادي أكثر شلللموال ،وهي تهدف إلى
خفض انتشار الفقر إلى نسبة  20في المائة للمناطق الريفية و 15في المائة للفلبين عموما بحلول عام .2022

( )4وفقا الدراسة االستقصائية لليد العاملة الصادرة عن هيئة اإلحصاء الفلبينية لعام  ،2017يشارخ في القوى العاملة  77في المائة من الرجال الذين يزيد عمرهم
عن  15سنة و 46في المائة من النساء بين السكان.
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المسلللللاواة بين الجنسلللللين .على الرغم من التقدم المحرز ،ال يزال عدم المسلللللاواة بين الجنسلللللين قائما في الفرص االقتصلللللادية
والتمكين السلللياسلللي والمجال المنزلي .وتبلا نسلللبة مشلللاركة النسلللاء في القوى العاملة  53في المائة بالمقارنة بنسلللبة مشلللاركة
الذكور البالغة  81في المائة ،كما أن نسللبة عمل النسللاء بين السللكان عموما هي  46.6في المائة بالمقارنة بنسللبة عمل الرجال
البالغة  73.1في المائة .وإلى جانب افتقار النسلللللللاء إلى فرص العمالة المنتجة ،فإن العمل المنزلي والرعاية غير المدفوعة
األجر ،وهو ما تقوم به المرأة بالدرجة األولى ،ال يزال يحد من مشاركة المرأة في العمل المأجور .وعالوة على ذلك ،لم تستفد
المرأة بقدر ما اسللتفاد الرجال من النمو االقتصللادي والحد من الفقر ،حيث اسللتمر حصللولها على فرص محدودة للوصللول إلى

االئتمان ،والتحكم بوسائل الدخل المنتجة للدخل ،والمشاركة في صنع القرار.
-16

التعليم  .معدالت االلتحاق بالمدرسللللللة والبقاء فيها هي من بين أعلى المعدالت في المنطقة .ومع ذلك ،فإن الفوارق الجغرافية
واالجتماعية االقتصللادية ذات أهمية (تتخلف منطقة مينداناو في جميع المؤشللرات التعليمية الحكومية) .ويحدت التعليم الضللعيف
أو المحدود من الحركية االقتصادية ويتناسب طردا مع حالة التغذية األسرية السيئة.

-17

السالم واألمن .تسلتم خطة التنمية الفلبينية للفترة  2022-2017بأنه ال يمكن الحفاظ على النمو االقتصادي الحالي لضمان بلوغ
مسلتوى البلد ذي الدخل المتوسلط األعلى إذا لم يتحقق السلالم واالسلتقرار على أسلاس دائم .وفي حين أنه توجد جهود مسلتمرة
لتنفيذ اتفاقات وخطط السللالم المعلقة ،بما في ذلك خطة العمل الوطنية الفلبينية المعنية بالمرأة والسللالم واألمن ،فإنه يتعين بذل
الجهود للن هوض بالسللللالم وتسللللريع وتيرته وسللللد الفجوة في التنمية االجتماعية االقتصللللادية في مناطق النزاع .فوجود مجتمع
مسللتقر يحافع على كرامته اإلنسللانية في سللياق عملية مفاوضللات السللالم أمر بالا األهمية لنجاح مبادرات السللالم على المدى
الطويل.

 3-1الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع
-18

على الرغم من أن لدى الفلبين موارد بشلللللرية وطبيعية وفيرة يمكن من خاللها معالجة قضلللللايا األمن الغذائي والتغذية ،بما في
ذلك من خالل تدابير الحد من الكوارث وإدارتها واالسللتجابة لها ،فإنها ال تزال تواجه سلللسلللة من القضللايا والتحديات المتعلقة
بالجوع .وقد حدد االستعراض االستراتيجي لألمن الغذائي والتغذية الثغرات والتحديات الرئيسية التالية:


ثغرات في التخطيط ونقل في اتساق السياسات بين خطط التنمية الوﻃنية والمحلية الرئيسية.



ثغرات في الحوكمة وتقديم الخدمات ،حيث تعجز هياكل حوكمة األمن الغذائي والتغذوي عن تجاوز التداخل والتجزؤ
بين االستثمارات واإلجراءات التي تقوم بها الجهات الفاعلة المختلفة ،الوطنية منها والمحلية.



نقل الموارد المخصصة لمواجهة تحديات األمن الغذائي والتغذية وبالتالي تحقيق هدف التنمية المستدامة .2



ثغرات في تنفيذ البرامج القطرية لألمن الغذائي والتغذية ،وال سيما فيما يتعلق باتساع التغطية واالستهداف واالستدامة



ضعف المساءلة ،مع تشتت األنشطة المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية مما يجعل من الصعب االمتثال الدقيق لآلليات
القائمة.



عدم استجابة النظم الغذائية ،مع وجود تشوه في التجارة ،وعدم فعالية النقل اللوجستي ،وخسائر ما بعد الحصاد،
والسياسات غير التنافسية ،والممارسات التسويقية.

-19

وباإلضافة إلى التحديات التي حددها االستعراض االستراتيجي ،تتفاقم حالة األمن الغذائي والتغذية بسبب المخاﻃر المتعلقة
بالمناخ ( 30 - 20إعصارا في السللنة) ،وعدم االستقرار مثل النزاع بين الحكومة والجماعات المتمردة المسلللحة ،وأوجه عدم
المساواة بين الجنسين .ويؤدي عدم المساواة في الحصول على العمل والموارد والخدمات االجتماعية والممارسات الثقافية إلى
زيادة احتمال الجوع بين النسللللاء .وفي منطقة وسللللط مينداناو ،يؤدي عدم المسللللاواة بين الجنسللللين في الحصللللول على الفرص
والخدمات إلى حصللول الرجال على فرص أكبر بكثير للمشللاركة في األنشللطة التي توفر عوائد مالية أعلى .كما توجد الفوارق
األكثر استمرارا في منطقة مينداناو ،حيث توجد إحدى أقدم حركات التمرد المستمرة في العالم.
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 1-4ا ولو ات القط ة

الحكو ة
-20

ترتكزتهدف خطة التنمية الفلبينية للفترة  2022-2017علىإلى تحقيق رؤية عام  ،2040والتي تتوافق جيدا مع خطة التنمية
المسلللللتدامة لعام  .2030وتُعد خطة التنمية الفلبينية للفترة  2022-2017األولى من أربع خطط متوسلللللطة األجل لتفعيل رؤية
عام  2040وهي تقدم تفاصللليل مسلللار التنمية في البلد ،وتتضلللمن ثالث مجموعات من الركائز االسلللتراتيجية (تعزيز النسللليج
االجتماعي ،والتحويالت المسللتندة إلى تقليل عدم المسللاواة ،وزيادة إمكانات النمو) ومجموعة من االسللتراتيجيات أو األسللس
الشللللاملة للتنمية المسللللتدامة ،وكلها تهدف إلى إنشللللاء "أسللللاس متين لتحقيق نمو أكثر شللللموال ،ومجتمع عالي الثقة وقادر على
الصلللمود ،واقتصلللاد معرفي قادر على التنافس عالميا ".وتسلللتند و ا دعم أ ض ا خطة التنمية الفلبينية للفترة 2022-2017
أيضلللا خطط ص ا بة تش ل ة ج لة أ ور خطة ال ل الفلبينية للتغ ة للفت ة  ،2023-2017ال ت ف بأ ها تش كل إ ار
الجة س وغ التغ ةي وأخي ا ،تس تند خطة التن ية الفلبينية إلى وثيقة ماغنا كارتا يثاق ال أة ة الفلبين

ع ل البلدان ة
للمرأة.
-21

وتدعم خطة التنمية الفلبينية للفترة  2022-2017أهداف التنمية المسللللللتدامة ،مع التركيز بقوة على أهداف التنمية المسللللللتدامة
 1و 2و . 17وتعتبر الحكومة األمن الغذائي بمثابة التزام أخالقي لضللللللمان توفير الغذاء بأسللللللعار معقولة للفلبينيين .وقد تمت
الموافقة على ميزانية عام  2018البالغة  3.36تريليون بيزو فلبيني ( 67.1مليار دوالر أمريكي) ،وهي تعطي أكبر حصللللللة
للخدمات االجتماعية ( 37.8في المائة) ،يليها قطاع الخدمات االقتصلللللادية ( 30.6في المائة) ،بما يشلللللمل  106.9مليار بيزو
فلبيني ( 2.1مليار دوالر أمريكي) للزراعة والغابات وصيد األسماخ.

-22

كانت حكومة الفلبين بين البلدان االثنين والعشلللرين األولى التي أجرت اسلللتعراضلللا وطنيا طوعيا ألهداف التنمية المسلللتدامة.
ولفت االسلللتعراض االنتباه إلى تطلع البلد إلى تحقيق األمن الغذائي من خالل إعطاء األولوية لهذه المسلللألة في جدول األعمال
التشريعي.

ا م ال تحدة والش كاغ اآلخ ون
-23

أشللللار التقييم القطري المشللللترخ الذي أجراه فريق األمم المتحدة القطري في أيلول  /سللللبتمبر  2017إلى أن النقل الحاد في
تنمية القدرات البشلللرية ،والقيود التي تواجهها القدرات الوطنية ،وتهديدات السلللالم االجتماعي ،والتقدير غير الكافي للتأثيرات
البطيئة لتغير المناخ ،كلها عوامل تعيق مسللارات الحكومية للتنمية ونقاط دخول الدعم الذي يقدمه فريق األمم المتحدة القطري.
وعلى هذا ،فإن إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة  2023-2019سيركز على الناس والسالم والكرة األرضية
واالزدهار كأولويات شللاملة ،وسلليسللتجيب السللتراتيجيات خطة التنمية الفلبينية للفترة  2022-2017وسلليقدم الدعم لخطة عام
 .2030وسترتكز أنشطة األمم المتحدة على مبادئ اإلنسانية وحقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والتنمية
المستدامة والمرونة القدرة على الصمود؛ وعدم تخلف أحد عن الركب؛ والمساءلة.

 -2اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا
 1-2تج بة الب ا
-24

والدروس ال ستفادة

أعاد الب ا

إنشللللللاء وجوده في الفلبين في عام  2006اسللللللتجابة لطلب من حكومة الفلبين لتقديم الدعم في مقاطعات منطقة

مينداناو المتأثرة بالصراع ،وال سيما ماجوينداناو ،والناو ديل نورتي ،والناو ديل سور ،وكوتاباتو ،وسلطان كودارات .وركز
الب ا

دعمه على التدخالت الفورية والقصلللليرة األجل لالسللللتجابة النعدام األمن الغذائي وعدم المسللللاواة بين الجنسللللين في

المجتمعات المتضللررة من النزاع في منطقة مينداناو ،فضللال عن زيادة اسللتجابة الحكومة لألخطار الطبيعية حسللب الحاجة في
أي مكان في البلد.
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وفي حين أن نقطة دخول الب ا

األولية كانت تركز على تقديم الم ساعدات الغذائية اإلن سانية للمجتمعات المحلية المت ضررة

من النزاعات والكوارث ،فقد اتسللللللع مع مرور الوقت نطاق عمله لدعم هذه المجتمعات نفسللللللها أثناء االنتقال إلى السللللللالم
واالنتعاش من خالل إن شاء األ صول والتغذية المدر سية والتغذية التكميلية .وعلى مر ال سنين ،كان الب ا

يهدف إلى ت صميم

برنامج أكثر اسللتهدافا وأفضللل قدرة على إحداث تحويل في المجال الجنسللاني؛ وضللع نماذج لتنفيذ الب ا

تتسللم بطابع كلي؛

وحيثما أمكن ،تنسلليق البرامج والمشللاريع والموارد لتحسللين النتائج ،وال سلليما في المناطق والمجتمعات المحلية ،اسللتنادا إلى
نتائج تقييم العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  ،200296وهو تقييم أشلللللللار بدمج العمل المتعلق بالحد من مخاطر الكوارث
والعمل الخاص بسللبل العيه في الخطط المحلية وتوصلليف المخاطر؛ واألخذ بنهج أكثر شللمولية إزاء الوجبات المدرسللية من
خالل العمل االستشاري التقني والدعوة في المجاالت المتعلقة بالتغذية.
-26

وقد حدد التقييم اإلنسللاني المشللترخ بين الوكاالت لالسللتجابة لحالة الطوارئ من المسللتوى  3المتعلقة بإعصللار هايان في عام
 ،2014فضلللال عن تقييم للتحويالت النقدي ة في السلللياقات اإلنسلللانية أجري بقيادة البنك الدولي ،الحاجة إلى قيام جميع الجهات
الفاعلة بتحسللللين آليات ون ُهج االسللللتعداد للكوارث للتمكن من االسللللتجابة لحاالت الطوارئ الكبرى ،خاصللللة فيما يتعلق بتقييم
االحتياجات وتحليل االسللتجابة والتنسلليق وتوليد األدلة .كما أكد تقييم البنك الدولي على ضللرورة قيام جميع األطراف بمواءمة
الن ُهج واالرتقاء بالنظم الوطنية الحالية لالسللللللتجابة للكوارث وتحسللللللينها .وخلل تقييم المركزي أحدث للدعم الذي يقدمه
الب ا

لبناء قدرات اال ستعداد للكوارث والتكيف مع تغير المناخ إلى أن الب ا

قد حقق هدفه وقدم دعما مناسبا ومستمرا،

بما يتفق جيدا مع السياسات واألولويات الحكومية.
-27

وباإلضللللللافة إلى اسللللللتخدام البرنامج الوطني للحماية االجتماعية وشللللللبكات األمان في تقديم التحويالت القائمة على النقد أثناء
حاالت الطوارئ ،ظل الب ا

يتعامل باسللللللتمرار مع مختلف الجهات الحكومية لتقديم الدعم لالسللللللتعداد لحاالت الطوارئ

واالستجابة لها من خالل التنسيق وإدارة سلسلة اإلمداد وتقييمات األمن الغذائي ،ورسم خرائط الضعف.
 2-2الف ص ال تا ة للب ا
-28

وتتولى الحكومة الجديدة نسللللللبيا في الفلبين المسللللللؤولية الكاملة عن خطتها اإلنمائية وعن تحقيق أهداف التنمية المسللللللتدامة.
واعترافا بذلك ،فإن الب ا

 ،اسللللللتنادا إلى النتائج التي توصللللللل إليها االسللللللتعراض االسللللللتراتيجي لألمن الغذائي والتغذية

والم شاورات األولية مع شركائه ،بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني ،سيتابع الفرص اال ستراتيجية التالية في إطار الخطة
االستراتيجية القطرية.
-29

االسللتفادة من األنشللطة األسللاسللية الحالية لزيادة األثر :تعتمد هذه الفرصللة على خبرة الب ا

الواسللعة في دعم الحكومة في

مجال المسللاعدة اإلنسللانية واإلنعاش المبكر والتنمية خالل مختلف الكوارث الطبيعية والبشللرية في السللنوات العشللر الماضللية،
بما في ذلك النزاع الجاري في مينداناو ،إلى جانب مشلللاركة الب ا

المسلللتمرة ودعمه للمجلس الوطني للتغذية بشلللأن الن ُهج

الخاصللة بالتغذية والن ُهج المراعية للتغذية وتقديمه المسللاعد التقنية والدعم للمجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها
من أجل تعزيز التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث وإدارتها على المستوى المحلي.
-30

اسلتكشلاف فرص اسلتراتيجية جديدة :تقترح المشلاورات األخيرة مع الحكومة ،فضلال عن منطقة مينداناو ،أن هناخ فرصلا في
المسللللللتقبل أمام الب ا

لدعم الشللللللركاء الحكوميين واإلنمائيين المعنيين في تنفيذ خطة التنمية الفلبينية للفترة .2022-2017

وسيشمل ذلك الشراكة مع البنك الدولي ووزارة الرعاية االجتماعية والتنمية بشأن شبكات األمان المستجيبة للصدمات وزيادة
التفاعل مع وزارة الزراعة ووزارة البيئة والموارد الطبيعية بشلللأن التكيفالحد ن خا

الكوارث والتكيف مع تغير المناخ،

ومع سلللطات منطقة مينداناو ،ومع وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية كمزود لخدمة سلللسلللة اإلمداد .وبالمثل ،فإن إطار عمل
األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية والشراكات األقوى مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة
(اليونيسف) وحركة تعزيز التغذية المعاد تنشيطها :كلها تتيح للب ا

فرصا متزايدة لمواصلة تشكيل ودعم سياسات وبرامج

األمن الغذائي والتغذوي ذات القيمة التحويلية في المجال الجنساني ،عبر القطاعات.
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في موقف يمكنه ،بالتعاون مع الشركاء ،من التأثير على السالم والتنمية في الفلبين لصالح النساء

وتضع هذه الفرص الب ا
والرجال والبنات واألوالد.

 3-2التغي ات االست اتيجية
-32

تسللترشللد الخطة االسللتراتيجية القطرية باسللتعراض استراتيجي يقوده البلد وهي تسللتفيد من عمل الب ا

طوال عقد كامل مع

حكومة الفلبين في وسللط مينداناو وعن اسللتجابته لحاالت الطوارئ المتوسللطة والكبيرة .وتهدف الخطة االسللتراتيجية القطرية
إلى مواءمة أنشللللللطة الب ا

مع خطة التنمية الفلبينية للفترة  2022-2017وخطة التنمية اإلقليمية لمنطقة مينداناو للفترة

 ،2022-2017وإلى دعم الحكومة في جهودها لتحقيق هدف التنمية المستدامة .2
-33

وفي حين أن المساعدة الغذائية ينبغي أن تستمر في الفلبين ،هناخ فرصة أمام الب ا

لتعزيز القدرات الوطنية والمحلية على

االسللللتثمار في برامج األمن الغذائي المسللللتدام التي تحدث تحويال في المجال الجنسللللاني وتنفيذها في سللللياق الحد من مخاطر
الكوارث والتكيف مع تغير المناخ من أجل السالم واالستقرار .وعلى مدار فترة الست سنوات التي تغطيها الخطة االستراتيجية
القطرية ،سيضع الب ا

نفسه في موقع استراتيجي يمكنه من اإلنهاء التدريجي للتنفيذ المباشر من أجل التركيز على الدعوة،

وتعزيز القدرات ،وتنفيذ الخدمات ،وتقديم المساعدة التقنية في الخطة االستراتيجية القطرية المقبلة.
-34

وبناء على توصلليات االسللتعراض االسللتراتيجي لألمن الغذائي والتغذية ،سلليشللدد الب ا

على تعزيز هياكل الحوكمة المحلية

والخطط ومخصصات الميزانية من أجل التعاون الفعال بين القطاعات وإعطاء األولوية لألمن الغذائي والتغذية .وسيشمل هذا
الدعوة لضمان تخصيل ما يكفي من االهتمام والموارد للنهوض بالمساواة بين الجنسين حسب متطلبات تحقيق أهداف األمن
الغذائي والتغذية .وسيقدم الب ا

مزيدا من الدعم للحكومة في تعزيز التنسيق المتعدد القطاعات.

 -3التوجه االست اتيج للب ا
 1-3االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة
-35

تهدف الخطة االسللللتراتيجية القطرية إلى دعم الفلبين في تحقيق هدفي التنمية المسللللتدامة  2و 17بحلول عام  .2030وسلللليدعم
الب ا

حكومة الفلبين في السياق األوسع لخطة التنمية الفلبينية للفترة  2022-2017ورؤية عام  .2040وعلى وجه التحديد،

سيهدف تنفيذ الخطة اال ستراتيجية القطرية في منطقة مينداناو إلى المساهمة في السالم والتنمية الشاملة في المنطقة .ويأتي هذا
التحول الرئي سي بعد م شاورات مع سلطات منطقة مينداناو و شركاء التنمية اآلخرين ،الذين أعربوا عن تقديرهم ألهمية األمن
الغذائي والتغذية وم ساهمتهما في ال سالم واال ستقرار العام .وا ستنادا إلى التحليل ال سياقي أعاله ،سيركز المكتب القطري على
أربع حصلللائل اسلللتراتيجية مترابطة تركز على االسلللتجابة للطوارئ واألزمات (الحصللليلة االسلللتراتيجية  ،)1والحد من سلللوء
التغذية (الحصلليلة االسللتراتيجية  ،)2واألمن الغذائي والتغذية في منطقة مينداناو (الحصلليلة االسللتراتيجية  )3وزيادة القدرات
على التكيف إلدارة مخاطر الكوارث وتغير المناخ (الحصلليلة االسللتراتيجية  .)4وسللتضللم جميع هذه الحصللائل االسللتراتيجية
قضللايا شللاملة لعدة قطاعات تعالج االسللتدامة البيئية ،وعدم المسللاواة بين الجنسللين ،وحماية السللكان المتضللررين ،والمسللاءلة
أمامهم.
 2-3الحصائل االست اتيجية ،و جاالت الت كيز ،والنوات ال توق ة ،وا شطة ال ئيسية

الحصيلة االست اتيجية  :1ت كن ا شخاص ال تأث ن با ز ات ة الفلبين ن تلبية ا تياجاتهم الغ ائية والتغ و ة أثناغ االت الطوارئ
وب دها باش ة
-36

تسللللهم هذه الحصلللليلة االسللللتراتيجية في تحقيق هدف الخطة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها للفترة 2028-2011
والمتمثل في تأمين المحافظة على الحياة وتلبية احتياجات معيشللة الكفاف األسللاسللية للسللكان المتضللررين اسللتنادا إلى معايير
مقبولة ،وذلك أثناء وقوع الكارثة وبعدها مباشللللللرة .كما تدعم هذه الحصلللللليلة هدف خطة التنمية الفلبينية للفترة 2022-2017
المتمثل في إيصال المساعدة الغوثية إلى  100في المائة من المتأثرين بالمخاطر الطبيعية والكوارث التي يصنعها اإلنسان.
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على قدرته على تلبية متطلبات األمن الغذائي والتغذية للسكان المتضررين من األزمات ،وعلى االستجابة

وسيحافع الب ا

لالحتياجات واألولويات المتنوعة للنسللللاء والرجال والبنات واألوالد .وسلللليقوم الب ا

بزيادة وتوسيع نطاق أنشطة استجابة

الحكومة لألزمة ،حسب االقتضاء ،ولكنه لن يقود جهود االستجابة.
-38

وسليواصلل الب ا  ،أثناء تنفيذ الخطة االسلتراتيجية القطرية ،تقديم المسلاعدة التقنية إلى حكومة الفلبين واإلسلهام في تصلميم
برنامج حكومي للحماية االجتماعية يتسم بمزيد القدرة على منع الجوع وتحقيق تحول جنساني يتصدى لطائفة من االحتياجات
قبل حالة الطوارئ وأثناءها وبعدها ،وذلك في إطار الحصللللليلة االسلللللتراتيجية  .4وخالل فترة الخطة االسلللللتراتيجية القطرية،
ستنخفض عمليات تسليم األغذية المباشرة التي يقوم بها الب ا .

جاالت الت كيز
-39

سلللتخفف هذه الحصللليلة االسلللتراتيجي ة من اآلثار السللللبية للكوارث أو الصلللراع على األمن الغذائي والتغذية بالنسلللبة للنسلللاء
والرجال والبنات واألوالد .وينصب التركيز األساسي للنشاط في إطار هذه الحصيلة على استكمال استجابة الحكومة لألزمات.

النوات ال توق ة
-40

سيتم تحقيق هذه الحصيلة من خالل الناتجين التاليين:


تلقي األوالد والبنات والرجال والنساء المستهدفين المتأثرين باألخطار الطبيعية أو الصدمات أو االضطرابات التي
يصنعها اإلنسان ،ما يكفي من الغذاء و/أو النقد لتلبية احتياجاتهم األساسية من الغذاء والتغذية ولتمكينهم من األخذ
بممارسات التغذية الصحية.



تلقي المستهدفين من األطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات من النساء والبنات المتأثرين باألخطار الطبيعية
أو الصدمات أو االضطرابات التي يصنعها اإلنسان ،أغذية مغذية متخصصة تكفي لتلبية احتياجاتهم الغذائية المالئمة
لعمرهم.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1توفير مساعدة غذائية مراعية للتغذية وغير مشروطة ،من خالل شبكات األمان الحكومية أو من خالل الشركاء ،والدعم
اللوجست ال الئم للمجتمعات المحلية المتأثرة باألزمات عقب األخطار الطبيعية أو الصدمات واالضطرابات التي يصنعها اإلنسان
-41

سيحافع الب ا

على قدرته على استكمال استجابة الحكومة للطوارئ استنادا إلى خبرته في دعم ردود الحكومة على مختلف

الكوارث .وسللتدعم االسللتجابات برامج الحماية االجتماعية القائمة لدى وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية ،وسللتشللمل ،حسللب
االقتضللاء ،زيادة ما تقوم به الحكومة من توزيعات غذائية عينية ،والتحويالت القائمة على النقد ،وأنشللطة اإلنعاش المبكر على
المدى الق صير ،والوجبات المدر سية الطارئة ،وتوفير الخدمات التغذوية المتخ ص صة ،إلى جانب الر سائل ال صحية والتغذوية
الرئيسية حول مواضيع مثل ممارسات إرضاع الرضع وإطعام صغار األطفال .وسوف يواصل البر ا

الدعوة إلﯽ تحسين

المحتوى التغذوي لحزمة األغذية األسرية وإلى تلبية االحتياجات الفسيولوجية للحوامل والمرضعات من النسلللللللاء والبنات،
فضال عن احتياجات األطفال في سن  6إلﯽ  59شهرا.
-42

وسللللتأخذ مسللللاعدة الب ا

في الحسللللبان الظروف االجتماعية العامة والشللللواغل المتعلقة بالحماية ،فضللللال عن االحتياجات

الخاصلللة لألشلللخاص ذوي اإلعاقة .وسلللتعالج اسلللتجابة الب ا

أوجه عدم المسلللاواة بين الجنسلللين بما يتماشلللى مع المبادئ

التوجيهية المنسقة للشؤون الجنسانية والتنمية في الفلبين من حيث صلتها بالحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.
-43

ويقللدم الب ا

الللدعم للمجلس الوطني للحللد من مخللاطر الكوارث ،ويتعللاون مع مكتللب الللدفللاع المللدني ،ووزارة الرعللايللة

االجتماعية والتنمية ،ووزارة الصللللحة ،ووزارة التعليم وغيرها من المؤسللللسللللات التنفيذية حسللللب االقتضللللاء ،ووكاالت األمم
المت حدة والشللللللر كاء من المنظ مات غير الحكوم ية والق طاع ال خاص .وسيدعم الب ا

وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية

بوصفها المؤ س سة الرائدة في مجموعة المواد الغذائية وغير الغذائية ،ومجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ ،كما سيدعم
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مكتب الدفاع المدني بوصفها المؤسللسللة الرائدة في مجموعة اللوجستيات .وباإلضللافة إلى ذلك ،سلليشللارخ الب ا

مع هياكل

الفريق القطري اإلنسلللللاني المعنية باألمن الغذائي ،واالتصلللللاالت في حاالت الطوارئ ،واللوجسلللللتيات ،ومجموعات الحماية،
وسيواصل االستثمار في الحد األدنى من إجراءات التحضير لضمان االستعداد.

ة الكاةية والصحية للحد ن سوغ التغ ة ،ة

الحصيلة االست اتيجية  :2ت تع النساغ وا والد والبنات ،بحلول عام  ،2022با
ال حاةظات الت ت طيها الحكو ة ا ولو ة ،ب ا ت اشى ع الغا ات الحكو ية

تدعم هذه الحصلليلة االسللتراتيجية الجهود الوطنية الرامية إلى خفض مسللتويات التقزم والهزال لدى األطفال وخفض مسللتويات

-44

نقل المغذيات الدقيقة إلى مسلللتويات ال تشلللغل الصلللحة العامة ،على النحو المنصلللوص عليه في خطة العمل الفلبينية للتغذية
للفترة  .2022-2017وقد وضعت خطة العمل هذه كجزء أساسي من خطة التنمية الفلبينية للفترة  2022-2017وهي مدرجة
في هدف التنمية المستدامة  2وفي التزامات البلد تجاه جمعية الصحة العالمية.
وخالل تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية ،سيركز الب ا

-45

على الدعم المؤسسي وتوليد األدلة تمهيدا لإلنهاء التدريجي لجميع

األنشطة التشغيلية في الخطط االستراتيجية القطرية في المستقبل .وسوف يتحول نهج الب ا

تدريجيا من التنفيذ المباشر إلى

دعم الحكومة في توسيع نطاق البرامج والحلول المستندة إلى األدلة.
وتستند هذه الحصيلة اال ستراتيجية إلى العمل التغذوي الذي قام به الب ا

-46

والعالقات التي أقامها ،للتمكن من توطيد دوره في

اإلسهام في خطة التغذية في الفلبين .كما تساهم في غاية التنمية المستدامة  2-2والنتيجة االستراتيجية  2للب ا .

جاالت الت كيز
في إطار هذه الحصيلة ،يهدف الب ا

-47

إلى معالجة األسباب الكامنة خلف سوء التغذية في مرحلة الطفولة ،والتي تشمل النظم

الغذائية غير المسلتجيبة ،والقدرات المؤسلسلية غير الكافية ،وعدم كفاية التشلريعات (مثل البرنامج الوطني للتغذية المدرسلية)،
وسوء التنسيق ،وانعدام المساءلة ،واجتماع أوجه عدم المساواة في التغذية وعدم المساواة بين الجنسين.

النوات ال توق ة
سيتم تحقيق هذه الحصيلة من خالل الناتجين التاليين:

-48


استفادة النساء والبنات واألوالد من تشريعات وسياسات وبرامج وتكنولوجيات وطنية وإقليمية أكثر اتساقا خاصة بالتغذية
ومراعية للتغذية ،وذلك نتيجة للمساعدة التقنية واألدلة المقدمة إلى الحكومة من أجل التوصل إلى أطعمة كافية وصحية
للفئات الضعيفة.



تلقي الحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،والبنات ،واألوالد ومقدمي الرعاية (بما في ذلك الرجال) رسائل خاصة
بتغيير السلوخ االجتماعي وحصولهم على األغذية المغذية المالئمة ،وتحسن معرفتهم ومواقفهم وممارساتهم فيما يتعلق
بالتغذية وارتباطهم بشكل فعال بالخدمات المقدمة من القطاعات األخرى.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :2توفير المساعدة المباشرة والتقنية ،وبناء األدلة والدعوة لضمان وجود أطعمة كافية وصحية ألكثر الفئات تعرضا للمخاطر
من خالل االستجابات المتعددة القطاعات الخاصة بالتغذية والمراعية للتغذية
-49

سلللليقدم الب ا

 ،بناء على خبرته التقنية العالمية ،التحليالت ،بما في ذلك التحليل الجنسللللاني ،مع شللللركاء رئيسلللليين بشللللأن

المغذيات التي يفتقر إليها الطعام الفلبيني وبشأن العقبات االجتماعية والسلوكية والسوقية األساسية أمام الح صول على األغذية
المغذية المالئمة للعمر ،كما سلللللليقدم المشللللللورة فيما يتعلق باالسللللللتراتيجيات الفعالة من حيث التكلفة لمعالجة الثغرات التي تم
تحديدها .واسلتنادا إلى النتائج التي سليتم التوصلل إليها ،سليدعم الب ا

الحكومة والنظراء في إدخال التعديالت الموصلى بها

على التشلللريعات والسلللياسلللات واالسلللتراتيجيات البرامجية .وتشلللمل نقاط الدخول الممكنة الشلللراكة من أجل مكافحة الجوع،
وبرامج الوجبات المدرسية ،وبرامج الحماية االجتماعية ،والنظم الزراعية والصحية.

12
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وسللللليضلللللع الب ا

نموذجا يسلللللتند إلى األدلة للحد من سلللللوء التغذية في المناطق التي تتعرض فيها األطعمة المالئمة للعمر

للخطر .وسوف يقدم الب ا

األغذية المغذية المتخصلللصلللة شلللهريا إلى الحوامل والمرضلللعات من النسلللاء والبنات واألﻃفال

الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 23شهرا ،إلى جانب تقديمه للخدمات الصحية المنتظمة في منطقة مينداناو ،وسيستثمر في
التوثيق الشامل للدروس الم ستفادة إلر شاد البرامج األخرى .ست شارخ الحوامل والمر ضعات من الن ساء والبنات وغيرهن من
مقدمي رعاية األطفال في التثقيف التغذوي وفي الرسللائل التي تسلللط الضللوء على المسللؤوليات المشللتركة ،في حين سلليش لارخ
مقدمو الخدمات الصللللللحية في األنشللللللطة التي تهدف إلى تعزيز قدراتهم على توفير خدمات التغذية ومراقبة النمو الخاصللللللة
بالمساواة بين الجنسين والمالئمة للعمر.
-51

وسلللللليسللللللاعد الب ا

في اسللللللتعراض التحديات والفرص في النظام الغذائي ،بما في ذلك سلللللللسلللللللة إمداد األغذية المغذية

المتخصلللل صللللة ،كما سلللليسللللاعد ،بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ،في تحديد النهج األكثر فعالية من حيث التكلفة
واألكثر إن صافا لمعالجة االحتياجات الغذائية لدى األ شد ضعفا ،وال سيما خالل األيام األلف األولى من الحياة .و سيراعي ذلخ
سياقات مختلفة ،بما في ذلخ سللياق العمل اإلنسللاني ،والروابط بالحصلليلتين االستراتيجيتين  1و .4وسلليجري استخدام األغذية
المحلية والمواد الغذائية األسللاسللية المقواة واألغذية المتخصصة المقواة ،حسللب االقتضللاء ،على النحو المنصللوص عليه في
استراتيجية الشراء.
-52

وإدراكا للحاجة إلى تعزيز الروابط الحاسللمة بين مختلف القطاعات ،سلليشللدد الب ا

على دعم حكومة الفلبين على المسللتوى

الوطني وفي منطقة مينداناو فيما يتعلق بزيادة التماسللللللك والتوافق بين البرامج والخطط .وسلللللليتعاون الب ا

مع شللللللركائه

التقليديين مثل وزارة اإلصللللللالح الزراعي ،ووزارة التعليم ،ووزارة الداخلية والحكم المحلي ،ووزارة الصللللللحة ،ب ا ش

ل

ال جلس الو ن للتغ ة  ،ووزارة الرعاية االجتماعية والتنمية ،والهيئة الوطنية لالقتصللللللاد والتنمية ،ومع منظمات المجتمع
المدني وشللللللبكة تعزيز التغذية ،لتشللللللجيع اتباع نهج قوي ومتعدد القطاعات إزاء التغذية .وعمال على تعزيز مشارﮐة القطاع
الخاص ،سيدعم البر ا

إنشاء شبﮐة أعمال لتعزيز التغذية.

الحصيلة االست اتيجية  :3تحسن ا ن الغ ائ والتغ ة لل جت ات الض يفة ة

يندا او بحلول عام  ،2022ب ا ت اشى ع الغا ات

الحكو ية
 -53في إطار هذه الحصللليلة االسلللتراتيجية ،سللليدعم الب ا

تنفيذ إطار الحكومة االسلللتراتيجي من أجل السلللالم والتنمية في مينداناو،

وخطة العمل الوطنية المعنية بالمرأة والسالم واألمن ،واألولويات اإلنمائية لدى هيئة تنمية مينداناو وخطة التنمية اإلقليمية لمنطقة
مينداناو للفترة  ،2022-2017عمال علىوخطة ال ل اإلقلي ية للتغ ة ل نطقة يندا او للفت ة  .2022-2019والهدف ن ذلك
هو تحسين األمن الغذائي واألمن التغذوي في الجزء المنكوب بالصراع في البالد.
-54

وخالل تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية ،سيعتمد الب ا

على عالقاته الطويلة األمد ،وال سيما مع سلطات منطقة مينداناو،

وسللليتحول من التنفيذ المباشلللر إلى تعزيز خطط وهياكل وقدرات المؤسلللسلللات اإلقليمية والمحلية .وتعتبر منطقة مينداناو أفقر
منطقة في البالد ،وهي تواجه التحديات المتعلقة بالصللراعات المسلللحة ،واألخطار الطبيعية ،وعدم المسللاواة بين الجنسللين ،مع
وجود نسبة من الفقر تبلا  53في المائة ،ومعدل التقزم  45في المائة ،ولديها قطاع تعليمي يتخلف في جميع مؤشرات األداء.
-55

وستساهم هذه الحصيلة اال ستراتيجية في تحقيق غاية هدف التنمية المستدامة  17.9والنتيجة اال ستراتيجية  5للب ا  ،فضال
عن هدفي التنمية المسللللللتدامة  5و . 16وتتآزر هذه الحصلللللليلة مع دعم القدرات لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها
والتكيف مع تغير المناخ في إطار النشلللللللاط  .4كما تدعم الحصلللللليلة تحقيق الغايتين  1-2و 2-2في إطار من هدف التنمية
المستدامة  ،2وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بأنشطة دعم االستجابة لألزمات ،والحد من سوء التغذية ،وال سيما من حيث التنسيق
المتعدد القطاعات للتغذية التكميلية والمدرسية.
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جاالت الت كيز
وفي إطار هذه الحصللليلة ،سللليركز الب ا

-56

على بناء قدرة األفراد واألسلللر والمجتمعات المحلية من خالل معالجة أوجه عدم

المسللللللاواة ،والتماسللللللك ،والثغرات في القدرات ،فيما يتعلق بتنفيذ ورصللللللد الخطط والبرامج اإلقليمية للحد من الفقر وتعزيز
التقارب.

النتائ ال توق ة
سيتم تحقيق هذه الحصيلة من خالل الناتج التالي:

-57


استفادة الرجال والنساء واألوالد والبنات المعرضين للخطر من الوسائل واألدوات والقدرات المعززة لدى الحكومات
اإلقليمية والمحلية من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية دعما للسالم والتنمية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :3دعم حكومة منطقة مينداناو اإلسالمية المتمتعة بالحكم الذاتي والحكومات المحلية في معالجة احتياجات األمن الغذائي والتغذية
لجميع شرائح السكان ،بطريقة منصفة ،من أجل تدعيم وتعزيز السالم والتنمية
-58

سلليركز الب ا

عمله مع منطقة مينداناو على نموذج عملية تحويل العالقات الجنسللانية من أجل األمن الغذائي والتغذية ،منذ

البداية وحتى نهاية المشروعات القائمة حصرا على المجتمع المحلي .وسيتحقق ذلك من خالل تخطيط وتنفيذ البرامج الحكومية
على أسللللاس تشللللاركي معزز متعدد القطاعات يتمركز حول المسللللتفيدين ،مع تنفيذ مباشر محدود من قبل الب ا  .وسيقدم
الب ا

المساعدة التقنية بتركيز عام على بناء السالم ،مع مراعاة أوجلله عدم المساواة بين الجنسين والثغرات في قدرات

التكيف مع تغير المناخ ،واالستخدام المستدام بيئيا لألراضي ،واألحوال الموسمية.
-59

وألغراض اإليضللللاح واالندماج الحقا في خطط االسللللتثمار المحلية ،بما في ذلك تطبيق التخطيط والميزنة المراعية للمنظور
الجنسللاني لألمن الغذائي والتغذية ،سلليقدم الب ا

مسللاعدة غذائية مباشللرة على نطاق صللغير دعما للمبادرات المجتمعية مثل

ومبادرات التغذية المدرسية وإنشاء األصول والتي تساعد على إحداث التحول الجنساني ،مع التركيز بشكل خاص على توسيع
أدوار المرأة وصنعها للقرار في سلسلة القيمة .على أن الب ا

سيتحول إلى العمل بشكل أساسي مع المجتمعات المحلية سعيا

لتمكينها من الحصللللللول على الدعم من خالل مبادرات الحكومة المختلفة للسللللللالم والحد من الفقر والحماية االجتماعية .كما
سيساعد الب ا  ،حسب االقتضاء ،على تحديد وإنشاء روابط بالمشروعات األكبر التي يمولها شركاء التنمية لتعزيز مراعاة
التغذية دعما لتحقيق أهداف خطة العمل الفلبينية للتغذية للفترة .2022-2017
-60

وعلى المسللتوى اإلقليمي ،سللوف يسللتثمر الب ا

في تحسللين تحليل ورصللد األمن الغذائي والتغذية الذي يسللتجيب للمنظور

الجنساني ويراعي المجموعات الضعيفة ،بما في ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة .وسيساعد الب ا

الحكومة في تنمية القدرات

الشلللاملة ،بما في ذلك فيما يتعلق بتحليل ورصلللد األمن الغذائي ،من خالل تصلللميم خطة إنمائية شلللاملة وتعزيز قدرة الحكومة
على تنفيذ خطة يتمثل هدفها النهائي في القضاء على الجوع.

الحصيلة االست اتيجية  :4ت زز قدرات الوكاالت الحكو ية الو نية وال حلية على الحد ن الهشاشة تجاه الصد ات بحلول عام 2022
-61

في إطار هذه الحصلليلة ،سلليدعم الب ا

الحكومة في تحقيق أهداف خطة التنمية الفلبينية للفترة  2022-2017لتوفير الحماية

االجتماعية الشلللللللاملة والتحويلية لجميع الفلبينيين وزيادة قدرات التكيف والصللللللمود لدى النظم اإليكولوجية .وسوف يساعد
الب ا

في تنفيذ خارﻃة ﻃريق التخفيف من آثار التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من مللللخللللاطللللر الكوارث للفترة

 ،2022- - 2018مع التركيز بوجه خاص على األمن الغذائي والتغذية.
-62

وتمثل هذه الحصليلة االسلتراتيجي ة تقاربا بين األنشلطة الحالية بهدف وضلع نهج متكامل وشلامل لبناء قدرة المجتمعات المحلية
على الصللللللمود واسللللللتجابة النظم المحلية والوطنية لحاالت الطوارئ .وبناء على توصلللللليات القمة العالمية للعمل اإلنسللللللاني،
وبالتماشللي مع نتائج االسللتعراض االسللتراتيجي لألمن الغذائي والتغذية ،سلليتحول الب ا

من األنشللطة المجزأة التي يقوم بها
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تركيز على النتائج ،لدعم جهود الحكومة لزيادة قدرات التكيف لدى األفراد واألسر والمجتمعات
في السللللنوات الماضللللية نحو
ن
المحلية وتنفيذ تدابير التخفيف المراعية للمنظور الجنساني لمنع تدهور األمن الغذائي والتغذية.
وتستند األنشطة في إطار هذه الحصيلة اال ستراتيجية بدرجة أكبر إلى خبرة الب ا

-63

في دعم الحكومة في التحضير للكوارث

الكبيرة والمتوسطة واالستجابة لها .وسيعمل الب ا  ،انطالقا من دوره القيادي في المجموعة اللوجستية ،على تعزيز وتقوية
آليات تنسللليق المجموعة الوطنية لالسلللتجابة للكوارث فيما يتعلق بإدارة سللللسللللة اإلمداد وسلللينهي تدريجيا ما يقوم به من تقديم
الخدمات بصورة مباشرة.

جاالت الت كيز
تركز هذه الح صيلة على بناء قدرة المجتمعات المحلية والمؤ س سات ال ضعيفة على مواجهة األزمات وال صدمات في الم ستقبل

-64

من خالل أنشللللللطة تعزيز القدرات .وهي تعالج تحديات الحوكمة ،وثغرات تقديم الخدمات ،والنظم الغذائية غير المسللللللتجيبة،
والصدمات المرتبطة بالمناخ والصدمات األخرى.

النوات ال توق ة
سيتم تحقيق هذه الحصيلة من خالل الناتجين التاليين:

-65


استفادة األشخاص الضعفاء الذين يتأثرون بتغير المناخ أو الكوارث الطبيعية األخرى والكوارث التي يصنعها اإلنسان ،من
تفعيل سياسات وخطط وبرامج الحكومة المحلية والوطنية للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث ،والتي تتصف
بالقدرة على إحداث التحول الجنساني وتشمل شبكات أمان وخدمات مناخية تستجيب للصدمات ،من أجل االستعداد الفعال
لصدمات األمن الغذائي والتغذية والتخفيف من آثارها على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع المحلي.



استفادة األشخاص المتأثرين بالكوارث من تعزيز سلسلة اإلمداد وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المقدمة من
الحكومة والبرنامج إلى الشركاء ،حسب الحاجة ،لضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب وبصورة دقيقة التوجيه ومنصفة
وفعالة.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :4دعم القدرات الوطنية والمحلية على الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها والتكيف مع تغير المناخ
-66

يتطلب دعم المجتمعات لتكون قادرة على الصمود أمام المناخ والكوارث االستثمار في قدرات التكيف لدى المجتمعات المحلية
واألفراد المعر ضين للخطر ،ودعم اإلدارة ال سليمة بيئيا للموارد الطبيعية و ضمان وجود سل سلة قوية إلمداد وتوزيع األغذية،
وتوفير الوصلللول إلى المعلومات المتعلقة بمخاطر المناخ واألخطار الطبيعية ،وتعزيز قدرات المؤسلللسلللات .وسيدعم البر ا
البلديات الضعيفة في المقاطعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي بشﮐل ﮐبير وتتعرض لألخطار الطبيعية ،وذلك من خالل
زيادة قدرات الحد من مخاطر الﮐوارث وإدارتها .وس يس تخدم التص نيف ال تكا ل ل ا ل ا ن الغ ائ  ،والتقييم الش ا ل
لأل ن ال غ ائ وهش اش ة ا وإل اع إلعطاغ ا ولو ة لل واقع ال
الزراعية ن أجل إل ان اس تق ار إ دادات ا

إل ة للخط ي وس يوجه اهت ام خاص لل جت ات ال حلية

ة ال غ ةي ويهدف هذا النشللاط إلى إنشللاء مكاتب محلية تعمل جيدا للحد من

مخاطر الﮐوارث وإدارتها وتتوفر لديها القدرة على االسللللللتعداد لألخطار الطبيعية والتخفيف من حدتها والتصللللللدي لها ومنع
تدهور األمن الغذائي والتغذية بطريقة شاملة وتحويلية جنسانية.
-67

وسلوف يسلتثمر الب ا

في اإلنذار المبكر الذي يراعي الوقت والسلياق المناسلبين ،وفي تمويل شلبكات األمان التي تسلتجيب

للصللدمات على المسللتوى الوطني .وسلليشللمل ذلك تعزيز القدرات الوطنية لتحسللين ربط واسللتخدام معلومات التنبؤ باألحوال
الجوية ألغراض االسللللللت عداد ل حاالت الطوارئ ق بل وقوع الكوارث .وسيدعم البر ا

بناء البنية التحتية للطوارئ المحلية

وأنشطة التخفيف من الفيضانات وإدارة الموارد الساحلية والمياه واستﮐشاف السللللبل التي تجعل األنشطة أﮐثر مراعاة للتغذية.
وسوف يعمل الب ا

مع المجتمعات المحلية للتأكد من أن خططها المحلية للحد من مخاطر الﮐوارث وإدارتها وللتكيف مع

تغير المناخ تعالج بشكل كاف االحتياجات واألولويات المتنوعة لألمن الغذائي والتغذية لدى النساء والرجال والبنات واألوالد.
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وعلى المسلللتوى الوطني ،سللليعمل الب ا

مع وزارة الزراعة و ع المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث على تحسلللين

تحليل األمن الغذائي والتغذية قبل وبعد حدوث الصللللدمة ،بما في ذلك عن طريق تنظيم التحليالت الجنسللللانية والتحليل حسللللب
العمر ،وضمان ترجمة التحليل إلى استجابة مالئمة ومنصفة وفي الوقت المناسب .وستراعي جميع األنشطة القضايا الجنسانية
الناشللئة عن التنفيذ ،مع إيالء اهتمام خاص لألشللخاص ذوي اإلعاقة .وسلليسللتفيد البر ا

من خبرة عمله سللابقا مع الحﮐومة،

وسيشدد علﯽ العالقة بين اإلنذار المبﮐر والعمل المبﮐر والتمويل في محاولة للتأثير علﯽ صنع القرار.

النشاط  :5تعزيز وزيادة قدرات االستعداد واالستجابة لحاالت الطوارئ لدى الحكومة والشركاء ،بحيث تشمل سالسل اإلمداد
واالتصاالت في حاالت الطوارئ
-68

سيزيد الب ا

عنصر إدارة سلسلة اإلمداد التي يقودها مكتب الدفاع المدني وسيقويه في آليات التنسيق الوطنية للطوارئ من

أجل التخفيف التدريجي من مسلللللتوى تقديم الب ا
الب ا

للخدمات المباشلللللرة .وأثناء تنفيذ الخطة االسلللللتراتيجية القطرية ،سللللليبدأ

في تقديم الدعم لوضللع خارطة طريق لسلللسلللة اإلمداد الخاصللة باالسللتعداد للكوارث واالسللتجابة لها .وباإلضللافة إلى

ذلك ،سلليضللمن الب ا

إدماج منهج إدارة سلللسلللة اإلمداد بالكوارث بشللكل تدريجي في سللياسللات الحد من مخاطر الكوارث

وإدارتها ،كما سيضمن تعزيز القدرات البشرية.
-69

وسلللللليواصللللللل الب ا

العمل مع المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث لضللللللمان دعم تعبئة الموارد ،من حيث التوافر

والموثوقية وحسللللللن التوقيت ،من خالل االسللللللتفادة من قدرات القطاع الخاص السللللللريعة النمو بطريقة عادلة اجتماعيا تعزز
المساواة في النتائج.
-70

كما سلليقدم الب ا

دعما تقنيا مباشللرا آللية التنسلليق الوطنية في مجموعات اللوجسللتيات واالتصللاالت واألمن الغذائي ،بهدف

تعزيز القدرات الوطنية على مواجهة األخطار الطبيعية والطوارئ التي يسببها اإلنسان ،بصورة شاملة.
 3-3است اتيجيات اال تقال والخ وج
-71

سيوا صل الب ا

تركيزه على هدف التنمية الم ستدامة  2و سيوا صل الدعوة لدى الحكومة الوطنية والحكومات اإلقليمية إلى

إدماج شللللللواغل األمن الغذائي والتغذية في جميع خططها اإلنمائية .وقد صللللللممت الخطة االسللللللتراتيجية القطرية بحيث تمكن
الب ا

من دعم حكومة الفلبين في تحقيق هدف التنمية المسللللللتدامة  2ومن ثم الخروج بمجرد تحقيق هذا الهدف .وتعتبر هذه

الخطة االسللللتراتيجية القطرية األولى من ثالثة خطط اسللللتراتيجية قطرية تتواءم مع خطط التنمية الفلبينية الحالية والمسللللتقبلية
ومع هدف الفلبين المتمثل بتحقيق رؤية عام  .2040وسللللللتبني كل خطة اسللللللتراتيجية قطرية على سللللللابقتها وسلللللليتم ربطها
استراتيجيا بأولويات الحكومة وأهدافها مع تطورات الوضع ،ومع تناقل عدم المساواة الهيكلي وتحديد مراحل واضحة لتسليم
المسؤولية.

 -4ت تيبات التنفي
 1-4تحليل ال ستفيد ن
-72

بموجب هذه الخطة االستراتيجية القطرية ،سيستهدف الب ا

المستفيدين مباشرة (المستوى  )1في إطار األنشطة  1و 2و،3

في حين أن المجموعة السكانية األعم (المستوى  )3ستستفيد من السياسات والبرامج المحسنة في إطار األنشطة  2و 3و 4و.5
-73

وخالل االسللللتجابة لألزمات ،سلللليحدد الب ا

الرجال والنسللللاء واألوالد والبنات باالشللللتراخ مع وزارة الرعاية االجتماعية

والتنمية ومع السلطات المحلية .وسيسترشد االختيار باعتبارات المساواة بين الجنسين والحماية وبنظام بطاقة مساعدة األسرة
في حاالت الكوارث .أما بالنسبة للدعم القائم على النقد ،سيعتمد الب ا

إلى حد كبير على نظام الحكومة لالستهداف الخاص

بالحماية االجتماعية ،الذي يشمل الفقراء والذي أصبح مؤخرا يشمل األسر التي تقارب أن تكون فقيرة .وسيعمل الب ا

مع

الشركاء ،بما في ذلك اليونيسف ،لدعم نظام االستهداف الوطني عند الحاجة .سيكون هناخ نهج شامل للوقاية من سوء التغذية
بين األطفال الذكور واإلناث الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات.
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وفي منطقة مينداناو ،سللليدعم الب ا

بالدرجة األولى السللللطات المحلية في تحليل الهشلللاشلللة واالسلللتهداف فيما يتعلق باألمن

الغذائي والتغذية .وفي المجتمعات الفقيرة والمعرضة للخطر ،حيث تﮐون الموارد المالية المحلية محدودة ،سيستهدف البر ا
جميع الحوامل والمرضلللللعات من النسلللللاء والبنات واألطفال من سن  6إلﯽ  23شهرا واألطفال في سن مدرسلللللة الحضلللللانة
والمدرسة االبتدائية من خالل الوجبات المدرسية والتغذية التكميلية.
-75

وفي المجتمعات المحلية نفسها في منطقة مينداناو ،سيدعم الب ا

أيضا التدخالت في مجال إنشاء األصول ،مع تطبيق النهج

الثالثي الذي يأخذ به الب ا  .ووفقا لمعايير االختيار المتفق عليها سلللفا ،سللتقوم باختيار المسللتفيدين لجان المجتمعات المحلية
المكونة من ممثلين من مختلف القطاعات ،بتمثيل متسللا نو للنسللاء والرجال .ويسللتخدم المكتب القطري نظام "سللكوب"( )5كنظام
إلدارة المستفيدين.
الجدول  :1ال ستفيدون ن التحو الت الغ ائية والتحو الت القائ ة على النقد سب الحصيلة االست اتيجية والنشا
الحصيلة
االست اتيجية

النشا

1

توزيع األغذية العام

3

9 800

التحويالت القائمة على النقد

9 800

التغذية التكميلية العامة (للحوامل والمرضعات من النساء
والبنات)

940

التغذية التكميلية العامة (لألطفال بين  6أشهر و 59شهرا)
2

النساغ/البنات

التغذية التكميلية (للحوامل والمرضعات من النساء
والبنات)

1 170

ال جال/ا والد
10 200
10 200

ال ج وع
20 000
20 000
940

1 260

8 000

2 430
8 000

التغذية التكميلية العامة (لألطفال بين  6أشهر و23
شهرا)

5 800

6 200

12 000

التغذية القائمة على المدارس

21 700

23 300

45 000

إنشاء األصول

9 800

10 200

20 000

( )5نظام "سكوب" هو نظام الب ا لتحديد هوية المستفيدين وإدارة استحقاقاتهم الخاص .ويستخدم النظام في إدارة هويات المستفيدين ،ومعايير االستهداف
واالستحقاقات ،ودمجها في دورات التوزيع والتعليمات .يمكن تعديل حجمه وفقا ألي تدخل وسياق وهو يعمل في سياق مع أو بدون شبكات اتصال بفضل إمكاناته
للعمل عبر شبكة اإلنترنت أو خارجها .ويدعم نظام "سكوب" جميع طرائق التحويل التي يستخدمها الب ا  ،بما في ذلك التحويالت القائمة على النقد (قسائم القيمة
أو النقد) ،والتحويالت العينية وقسائم السلع ،ويسمح بتسجيل المستفيدين باستخدام القياسات الحيوية ،مما يقلل من تكرر الهويات ويضمن تقديم المساعدة إلى الشخل
المناسب.
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 2-4التحو الت

التحو الت الغ ائية والتحو الت القائ ة على النقد
الجدول  :2الحصص الغ ائية ( ام/شخص /وم) والتحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم) ،سب الحصيلة االست اتيجية والنشا
النشا
وع ال ستفيد ن

الحصيلة االست اتيجية 1
1
ال ستوى 1

ال ستوى 1

ال ستوى 1

إنشاء األصول

التغذية القائمة على
المدارس

التغذية التكميلية العامة
(لألطفال بين  6أشهر
و 23شهرا)

التغذية التكميلية (للحوامل
والمرضعات من النساء
والبنات)

التغذية التكميلية العامة
(لألطفال بين  6أشهر
و 59شهرا)

التغذية التكميلية العامة
(للحوامل والمرضعات
من النساء والبنات)

333
30

92

92

50

20

التحويالت القائمة على
النقد

حبوب
أغذية مغذية
متخصصة
مجموع السعرات
الحرارية في
اليوم
نسبة السعرات
الحرارية من
البروتين
نسبة السعرات
الحرارية من
الدهون
النقد

ال ستوى 1

ال ستوى 1

ال ستوى 1
توزيع األغذية العام

الط قة

ال ستوى 1

الحصيلة االست اتيجية 2
2
ال ستوى 1

الحصيلة االست اتيجية 3
3

333

150

1 199

492

492

275

108

1 199

150

32

19

19

10

4

32

15

3

53

53

28

11

3

1

(دوالر/شخل/
يوم)

0.27

عدد أيام التغذية

30

30

30

30

الجدول  – 3ج وع اال تياجات ن ا
ة  /التحو الت القائ ة على النقد

وع ا

360

360

ة والتحو الت القائ ة على النقد وقي تها

ال ج وع ( ن ت ي)

ال ج وع (دوالر أ

ك )

حبوب

4 227225

1 962 340961 533

بقول

0

0

زيوت ودهون

0

0

أغذية مخلوطة وممزوجة

513507

1 590 300572 649

أغذية أخرى

0

0

4 740732

3 552 640534 182

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (ا

-76

90

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

لسلللد الثغرات في االحتياجات من األغذية ،كان الب ا

800 000
4 740732

4 352 640 334 182

يقدم سلللابقا األغذية العينية والتحويالت القائمة على النقد لألشلللخاص

الضعفاء في وسط مينداناو وكذلك في سياق االستجابة للكوارث في أي مكان في البلد .وقد ساهمت طريقتا المساعدة في تحقيق
هدف الب ا
الب ا

المتمثل في تحسللللين درجة اسللللتهالخ األغذية والتنوع الغذائي لدى المجموعات المسللللتهدفة .ومع ذلك ،سلللليقوم

في إطار الخطة االسللللتراتيجية القطرية بتحديث تقييمات االحتياجات ذات الصلللللة وتحليالت االسللللتجابة إلعادة تقييم

طرائق التحويل وتحديد أنسب الطرائق للنساء والرجال والبنات واألوالد.

160
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والمساعدة الغذائية في وسط مينداناو مشروطة بالمشاركة في العمل المتعلق بإنشاء أو أصول المجتمع المحلي إعادة تأهيلها أو
إدخال تحسينات على سلسلة القيمة الغذائية .ستحدد برامج سبل العيه الموسمية والتخطيط التشاركي المجتمعي الذي يتم تنفيذه
مع الوحدات الحكومية المحلية وأعضللللللاء المجتمع المحلي ،أنسللللللب المشللللللاريع وأكثرها اسللللللتدامة ،مع مراعاة االحتياجات
واالهتمامات الخاصللة بالنسللاء (وال سلليما ربات األسللر) والرجال والبنات واألوالد .وحيثما أمكن ،سلليُربط الب ا

بالبرامج

الحكومية القائمة ولن يقدم التحويالت إال الستكمال مبادرات السلطات المحلية .وسيضمن الفرز البيئي أن تصمم أنشطة إنشاء
األصول بطريقة سليمة بيئيا وأن يتم تجنب أو تخفيف أي مخاطر محتملة للبيئة.
-78

ويوفر الب ا

األرز لقائمة الوجبات المدرسللية التي تقدم طعاما متوازنا من األغذية التي يتم الحصللول عليها من المجتمعات

المحلية ،بما في ذلك الخضلللللار والفاكهة ،وفي بعض الحاالت ،الدواجن أو منتجات األلبان .وسلللللوف يواصلللللل الب ا

تقييم

إمكانية توفير األرز المقوى بالحديد و/أو استكمال الوجبات بمكمالت غذائية دقيقة.
-79

وسلللللتتلقى الحوامل والمرضلللللعات من النسلللللاء والبنات واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 23شلللللهرا األغذية المغذية
الموصى بها .وسوف يواصل الب ا

العمل مع مكيفي التكنولوجيا المحليين لدعم المجتمعات المحلية من خالل الشراء داخل

البلد وبطريقة تتناول أوجه عدم المساواة االقتصادية.
-80

وسلللللليقوم الب ا

بتعميم االعتبارات الجنسللللللانية وتلك المتعلقة بالحماية ،بما في ذلك مخاطر العنف القائم على نوع الجنس،

واحتياجات األشللللخاص ذوي اإلعاقة ،في جميع التحويالت الغذائية والقائمة على النقد .وسلللليشللللمل ذلك رصللللد األمن الغذائي
والشواغل المتعلقة بالتغذية في خطط المجتمعات المحلية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتنمية.

ت ز ز القدرات ،وال سي ا ن خالل الت اون ةي ا بين بلدان الجنوب
-81

يعتبر تعزيز القدرات في مجال الحماية االجتماعية أمرا تشلللللترخ فيه جميع األنشلللللطة .وسيدعم البر ا

تنقيح إطار الحماية

االجتماعية في البلد ،بهدف األخذ بترﮐيز علﯽ التغذية وتعزيز االستجابة للصدمات .ويسللللتند إطار الحد من مخاطر الكوارث
في البلد إلى الخدمات الوقائية المقدمة في إطار نظام الرعاية ،ويخصللللللل هذا القطاع لقيادة االسللللللتجابة اإلنسللللللانية لكل من
الكوارث الطبيعية والكوارث التي يصللللنعها اإلنسللللان .وسيركز الب ا

على تقييمات االحتياجات وتوسيع نطاق التحويالت

القائمة على النقد وسالسل إمداد األغذية.
-82

وعلى الرغم من النمو االقتصللادي المسللتمر على مسللتوى االقتصللاد الكلي ،فقد احتلت الفلبين المرتبة  71من بين  160بلدا في
مؤشللللللر البنك الدولي ألداء الخدمات اللوجسللللللتية في عام  ،2016بعد أن كانت في المرتبة  44من أصللللللل  155بلدا في عام
 ،2010وتراجعت خلف بلدان أخرى متوسلللطة الدخل في رابطة أمم جنوب شلللرق آسللليا مثل فييت نام وإندونيسللليا .يعكس هذا
الوضع المستوى المنخفض نسبيا لتطوير حلول سلسلة اإلمداد في جميع أنحاء البالد ،والتي ال تزال مركزية للغاية.

-83

وسلللللليسللللللتفيد الب ا

من خبرته في تقديم الدعم في مجال الحد من الكوارث وإدارتها إلى الحكومة الوطنية والحكومات

اإلقليمية ،بما يتماشلللى مع خارطة طريق النقل المتعدد الوسلللائط والخدمات اللوجسلللتية في الفلبين ،بشلللأن خطة رئيسلللية وطنية
لسلسلة اإلمداد واللوجستيات؛ وإنشاء برنامج تدريبي لتطوير المهارات على المستوى الوطني؛ واالمتثال للمعايير واالتفاقيات
الدولية ومع جهد يُبذل لتبسللللليط السلللللياسلللللات المتعلقة باللوجسلللللتيات والتي تنفذها مختلف الوكاالت الحكومية .وبهذه الطريقة،
سلللليسللللاهم الب ا

في تحسللللين قدرة الجهات الفاعلة الوطنية على االسللللتعداد للكوارث الطبيعية واالسللللتجابة لها في مجاالت

اللوجستيات وسالسل اإلمداد واالتصاالت في حاالت الطوارئ.
-84

وسلللللليعزز الب ا

التعاون فيما بين بلدان الجنوب اسللللللتنادا إلى تجربة الفلبين من خالل تشللللللجيع المبادرات داخل مجتمع

الممارسللات اللوجسللتية في رابطة أمم جنوب شللرق آسلليا .ويعمل الب ا

مع مركز تنسلليق المسللاعدة اإلنسللانية بشللأن إدارة

الكوارث التابع إلدارة الرابطة والذي يدعم تطوير خارطة طريق اللوجسللتيات الخاصللة بتقديم المسللاعدة في حاالت الكوارث،
والتي ترتبط بالخطة الوطنية المقترحة للفلبين مع تبادالت فورية للتعلم في تخطيط سللللسللللة اإلمداد ،وتطوير المناهج الوطنية،
وتقاسم الممارسات الجيدة.
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 3-4سلسلة ا داد
-85

الفلبين أرخبيل كبير يضللللم العديد من موانو الدخول الدولية .وتعتبر جودة الخدمات اللوجسللللتية على المسللللتوى الوطني جيدة،
اتفاقات طويل ة األجل مع مجموعة متنوعة من المقاولين لضلللمان تسلللليم األغذية في الوقت المناسلللب .على أن

ولدى الب ا

البنية التحتية الضللللللعيفة والبيئة الشللللللديدة التقلب تقلالن من توافر وموثوقية المقاولين ،وال سلللللليما في منطقة مينداناو ،كما أن
الترتيبات البديلة تؤثر سلبا على التكاليف ومواعيد التنفيذ.
-86

وبفضلللل الدعم المسلللتمر الذي يقدمه المانحون االسلللتراتيجيون ،حافع الب ا

على القدرة على االسلللتجابة لحاالت الطوارئ

بمخزون مسلللللبق من األغذية والمعدات المتاحة السلللللتكمال اسلللللتجابات الحكومة لألزمات .وأثناء تنفيذ الخطة االسلللللتراتيجية
القطرية ،سيتطور مكون الطوارئ هذا نحو شراكة أكثر شموال مع النظراء الوطنيين ،في إطار مكون وطني تحويلي جنساني
شللامل لتعزيز القدرات على أسللاس الدروس المسللتفادة من اسللتجابة إعصللار هايان ،وهو مكون يعمل على تفعيل التركيز على
المساواة بين الجنسين واإلعاقة والشباب وفقا إلطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث .2030-2015
-87

ويمثل األرز الجانب األكبرال ئيس من األغذية المشتراة في إطار الخطة االستراتيجية القطرية من األسواق الدولية ،ويحصل
عليه الب ا

في المنطقة بأسلللعار معقولة .ويتيح سلللوق جنوب شلللرق آسللليا مهلة زمنية قصللليرة إلى حد ما ويعطي قيمة جيدة

مقابل المال مقارنة باألسلللللواق المحلية التي تخضلللللع لقيود عالية وتحافع على ارتفاع أسلللللعار األرز ،الذي يعتبر من الحبوب
اال ستراتيجية المحلية .و ع ذلك ،سيواصل الب ا
ش

الحصول على ا رز ن خالل الهيئة الو نية لأل

طة أن كون ذلك ة اال ن يك التكلفةي ك ا س يبحك س ألة الش

ة والقطاع الخاص،

اغ ن ال زارعين ال حليين بهدف ز ادة دخلهم

وربطهم بأسواق ستدا ةي
-88

وسيجري شراء األغذية المغذية المتخصصة على المستوى الدولي إلى أن تتوفر اإلمدادات المحلية التي تستوفي معايير جودة
الب ا

-89

بأسعار تنافسية.

وعلى غرار نهج المجموعة اللوجسلللللتية للجنة الدائمة المشلللللتركة بين الوكاالت ،قامت حكومة الفلبين بتكييف هياكل التنسللللليق
الوطنية وإضلفاء الطابع المؤسلسلي عليها ،وهي هياكل تشلترخ في قيادتها السللطات الوطنية والشلركاء الدوليون .ويقود مكتب
الدفاع المدني مجموعة اللوجسللللتيات ،ويشللللترخ الب ا
سيواصل الب ا

-90

في قيادتها .وبصللللفته مزود الخدمات اللوجسللللتية في المالذ األخير،

تقديم الخدمات اللوجستية إلى الحكومة والمجتمع اإلنساني األوسع بموجب هذه اآللية.

كما تتوفر اتفاقات مسللللللتوى الخدمات مع شللللللركاء آخرين في المجال اإلنسللللللاني ،مما يجعل الب ا

أحد مزودي الخدمات

المفضلين للنقل والتخزين ودعم العمليات الميدانية وإدارة المعلومات وتقديم التدريب.
 4-4االتصاالت ة
-91

االت الطوارئ

في حين أنه توجد شبكات اتصال جيدة نسبيا من خالل مقدمي خدمات محليين في المناطق الحضرية ،فإن البنية التحتية ضعيفة
في المناطق الريفية في األرخبيل كله .وتجعل طبيعة األخطار الطبيعية جميع شللبكات االتصللاالت الثابتة ضللعيفة في حد ذاتها،
وهو ما تعترف به الحكومة والب ا

وقد تأكد ذلك في الدروس المستفادة من االستجابة الخاصة بإعصار هايان .وتعني هذه

الحقيقة ،إلى جانب تواتر الكوارث الطبيعية ،أن هناخ حاجة مباشلللللرة لضلللللمان جاهزية االتصلللللاالت في حاالت الطوارئ في
جميع أنحاء البالد.
-92

وبفضلللل الدعم الذي يقدمه المانحون االسلللتراتيجيون ،تمكن الب ا

من تعزيز نظم االتصلللاالت في حاالت الطوارئ في عد

من أكثر الوحدات الحكومية المحلية المعرضللللة لحاالت الطوارئ ،وذلك اسللللتكماال السللللتجابة الحكومة لألزمات .وأثناء تنفيذ
الخطة االسلللتراتيجية القطرية ،سللليتطور مكون الطوارئ هذا نحو شلللراكة أكثر شلللموال مع نظراء الب ا
زيادة جاهزية االتصاالت في حاالت الطوارئ.

الوطنيين ،بهدف
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-93

في القيادة .في حالة

وتقود وزارة الرعاية االجتماعية والتنمية مجموعة االتصللللاالت في حاالت الطوارئ ،ويشللللارخ الب ا
طلب المسللللللاعدة الدولية ،تتم دعوة الب ا
سيواصل الب ا

تلقائيا لتفعيل اسللللللتجابته .وباعتباره مزودا لخدمات الطوارئ في المالذ األخير،

تقديم خدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ إلى الحكومة والمجتمع اإلنساني األوسع بموجب هذه اآللية.

 5-4الش اكات
-94

سيعمل الب ا

مع المانحين الحكوميين والمؤسسات المالية الدولية وكيانات القطاع الخاص واألوساط األكاديمية والمنظمات

غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة األخرى على حشلللللد األموال والوصلللللول إلى المعارف والمهارات التقنية الالزمة لدعم
الحصائل االستراتيجية واألنشطة ذات الصلة .وعالوة على ذلك ،وتمشيا مع هدفي التنمية المستدامة  2و ،17سيعمل الب ا
مع الشللركاء االسللتراتيجيين والتنفيذيين على حد سللواء لضللمان الحماية وتعزيز المسللاواة بين الجنسللين من أجل تحسللين األمن
الغذائي والتغذية في المجتمعات المحلية التي تتلقى المساعدة.
-95

الرئيسيان في تقديم الدعم لألنشطة التي تتراوح بين اإلغاثة والقدرة على الصمود في المجتمعات المتضررة

وشريكا الب ا

من النزاعات والكوارث ،وألنشللللللطة بناء القدرات في المناطق المعرضللللللة للكوارث في البلد هما وزارة الرعاية االجتماعية
والتنمية وحكومة منطقة مينداناو .و سي ستفيد الب ا

من عالقاته عالقاته معهما أثناء تنفيذ هذه الخطة اال ستراتيجية القطرية،

ولكنه سيقوم أيضا بتوسيع شراكاته مع الوزارات التنفيذية األخرى مثل وزارة الزراعة ،ووزارة اإلصالح الزراعي ،ووزارة
البيئة والموارد الطبيعية ،ووزارة التعليم ،.وزارة الداخلية والحكم المحلي ،وزارة الصللللللحة ،ومكتب الدفاع المدني ،واللجنة
الفلبينية المعنية بالمرأة ،ومجموعات مجلس الوزراء ذات الصلللة ،وهيئات التنسلليق المتعددة القطاعات (المجلس الوطني للحد
من مخاطر الكوارث والمجلس الوطني للتغذية) لمعالجة هدف التنمية المسللتدامة  .2ويقوم الب ا

باسللتكشللاف إمكانية إنشللاء

لجنة مشللتركة بين الوكاالت لألمن الغذائي والتغذية ،وسلليواصللل العمل مع السلللطة التشللريعية .ويتوقع الب ا

أن يقدم الدعم

لهذه الوكاالت الحكومية من خالل المسلللللللاعدة التقنية إال عندما تكون الحكومة هي التي تطلب تنفيذ المشللللللروعات .ي أن
التوق ات تش ي إلى أن الب ا
القط ةي وسوف يواصل الب ا

س يتوقف تدر جيا عن التنفي ال باش

لل ش وعات ع ها ة ه ه الخطة االس ت اتيجية

تنفيذ المشروعات التجريبية لألنشطة الرئيسية ،وذلك فيما يتصل أساسا بالتحويالت القائمة

على النقد وبالوجبات المدرسية.
-96

وجود التنسلليق وسلليقيم شللراكات تنفيذية مع وكاالت األمم المتحدة ،وال سلليما مع منظمة األغذية والزراعة

وسلليكفل الب ا

بشأن األمن الغذائي وسبل العيه ،ومع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية للحد من سوء التغذية المزمن.
-97

وتتراوح عالقات الب ا

مع المنظمات غير الحكومية والمؤسللللسللللات الخاصللللة بين خدمات التعاقد من الباطن والشللللراكات

االسلللتراتيجية مثل تلك المقامة مع منظمة إنقاذ الطفولة والمؤسلللسلللة الفلبينية اإلغاثة في حاالت الكوارث .وفيما يتعلق بالقطاع
الخاص ،وبخالف تعبئة الموارد ،سللللليهدف الب ا

إلى تعزيز توافر األغذية المغذية المقواة ،وسللللليدعو إلى إنشلللللاء وتعزيز

شراكات بين القطاعين العام والخاص للنهوض باألمن الغذائي والتغذية.
-98

وباإلضلللافة إلى الشلللركاء الذين وردت مناقشلللة بشلللأنهم على وجه التحديد في إطار الحصلللائل االسلللتراتيجية المذكورة أعاله،
سللليتشلللارخ الب ا
سلليكون للب ا

مع المجتمع المدني ووكاالت التعاون التقني التابعة لمختلف المانحين .وفيما يتعلق بالمواضللليع الشلللاملة،

ترتيبات تنسلليق خاصللة ،مثل الترتيبات مع مفوضللية األمم المتحدة لشللؤون الالجئين فيما يتعلق بالحماية ومع

شبكة الشؤون الجنسانية والتنمية ولجنة الفلبين المعنية بالمرأة فيما يتعلق بالشؤون الجنسانية.

 -5إدارة ا داغ والتقييم
 1-5ت تيبات ال صد والتقييم
-99

سليضلع المكتب القطري خطة للرصلد واالسلتعراض والتقييم تراعي المنظور الجنسلاني وتتماشلى مع إطار النتائج المؤسلسلية
للب ا  .وبالتنسيق مع تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها ،ستجرى دراسة استقصائية لألمن الغذائي والتغذية على خط
األسللاس وخط الوسللط وخط االنتهاء في البلديات المسللتهدفة ،مع مراعاة القضللايا والمؤشللرات ذات الصلللة باألشللخاص ذوي
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اإلعاقة .وحيثما أمكن ،سللليتم جمع البيانات ورصلللدها باالشلللتراخ مع الحكومة وشلللركاء األمم المتحدة .وسوف يأخذ الب ا
غايات ومؤشرات إﻃار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية في االعتبار وسيعدل خطته للرصد وفقا لذلك.
 -100وستخصل األموال للموظفين لرصد التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة .ونظرا للتركيز على تعزيز القدرات ،سيعتمد الب ا
على األدوات المؤسسية األحدث لرصد التقدم المحرز ونتائج أنشطة تعزيز القدرة والمساعدة التقنية ،بدعم وتوجيه من المكتب
اإلقليمي والمقر .في حال كون الوصللول محدودا بسللبب المشللكالت األمنية ،سلليسللتخدم الب ا

شللركاء متعاونين تتوفر لديهم

الخبرة في جمع البيانات ورصلللدها والمعرفة بالمجال الجغرافي للتدخل من حيث الحسلللاسللليات الجنسلللانية والثقافية ومن حيث
الجغرافيا واللغة .سيعمل المكتب القطري على زيادة استخدام التكنولوجيا للرصد عن بعد إلى أقصى حد ممكن.
 -101وسيتم إعداد تقارير منتظمة وتنظيم مناقشات للتواصل مع جميع أصحاب المصلحة بشأن النتائج والتحديات في تنفيذ األنشطة،
ولمعالجة المشللللاكل واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصللللحيحية .وسلللليجري رصللللد وتحديث التقدم المحرز في االسللللتجابة لنتائج
وتوصيات التقييمات السابقة لضمان اتخاذ اإلجراءات التصحيحية .كما سيجرى استعراض سنوي من أجل تجميع الممارسات
الجيدة والدروس المسللتفادة وتوفير التغذية االرتجاعية لإلدارة كأسللاس يُسللتند إليه في تعديالت التنفيذ المحتملة .وفي منتصللف
فترة الخطة اال ستراتيجية القطرية ،سيجري الب ا

استعراضا لمنتصف المدة بتمكين اإلدارة من االسترشاد بالتقدم المحرز

في تنفيذ األنشلللطة ويكون بمثابة أسلللاس ألي تعديالت ضلللرورية .وسللليجري تقييم المركزي للنتيجة االسلللتراتيجية  4في عام
 2021إلرشللللاد تعديالت األخيرة على التوجه االسللللتراتيجي لنشللللاط تعزيز القدرات في إطار الخطة االسللللتراتيجية القطرية.
وستفيد نتائج التقييم الالمركزي في تطوير الخطة اال ستراتيجية القطرية القادمة .كمل سيتم إجراء تقييم للحافظة القطرية يديره
مكتب التقييم في نهاية فترة تنفيذ الخطة االسللللللتراتيجية القطرية .وسللللللتخصللللللل األموال للتقييم الالمركزي ولتقييم الحافظة
القطرية واستعراض منتصف المدة.
 2-5إدارة ال خا
 -102تسللترشللد أنشللطة الب ا

في الفلبين بأعمال االسللتعداد وتخفيف المخاطر .ويتم تقدير تقييم المخاطر وتقييمها وتخفيفها بشللكل

منتظم إلى الحد الممكن ،استنادا إلى احتماالت حدوثها.

ال خا

السياقية

 -103الحالة األمنية في مينداناو متقلبة ،وال سلللللليما في منطقة الحكم الذاتي .وقد تم التوصللللللل إلى اتفاق سللللللالم ،لكنه هه .وسيقوم
الب ا

برصد الحالة باستمرار وسللليمتثل بصلللورة صلللارمة بالبروتوكوالت األمنية التي وضعتها إدارة األمن والسالمة في

األمم المتحدة وللمعايير األمنية التشغيلية الدنيا لألمم المتحدة لضمان سالمة وأمن الموﻇفين.
 -104وهناخ أيضلا احتمال كبير لحدوث كارثة طبيعية .وتوفر الخطة االسلتراتيجية القطرية للب ا
عند الطلب .وباإلضلللللافة إلى ذلك ،يسلللللعى الب ا

القدرة على االسلتجابة بسلرعة

إلى تخفيف آثار الصلللللدمات من خالل بناء قدرة المجتمعات المحلية على

التكيف ونظام إدارة مخاطر الكوارث ف ي البلد .وفي نفس الوقت ،هناخ احتمال كبير بأن تتعطل األنشللللللطة اإلنمائية وأن يتم
تحو يل الموارد واالهت مام عن جدول أع مال التنم ية .وسوف يواصل الب ا

اتباع اسللللللتراتيج ية قوية للتأ هب واالستجابة

للطوارئ بحيث يكون في موقف يستطيع االستجابة بسرعة مع التركيز على تنفيذ األنشطة غير الطارئة.
 -105وسللللللتعالج التحديات الناجمة عن األعراف االجتماعية الثقافية التمييزية التي تحد من وصللللللول النسللللللاء والبنات إلى الخدمات
واألصللللول والفرص من خالل زيادة المشللللاركة المجتمعية ،والسللللياسللللات والبرامج التحويلية الجنسللللانية ،وتطبيق التوجيهات
الجنسانية واإلنمائية الصادرة عن الحكومة.

ال خا

الب ا جية

 -106يعتمللد الب ا

على امتثللال الحكوملة اللتزاملاتهللا وتمسللللللكهللا بلأولويلاتهللا .غير أن التغييرات في الحكوملة وتبللدل الموظفين

الحكوميين ،وال سيما على مستوى األقاليم والمقاطعات والمستوى المحلي ،تقلل من فعالية تعزيز القدرات .وسيخفف البر ا
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من مخاطر حدوث ذلخ عن طريق إدماج التزامات الحﮐومة بهدف التنمية المسللللتدامة  2في خطط التنمية واالستثمار المحلية
وبالدخول في االتفاقات ذات الصلة وفي أنشطة تعزيز القدرات.
 -107وسللللللتعالج المخاطر التشللللللغيلية المرتبطة بتحويالت األغذية والتحويالت القائمة على النقد ،بما في ذلك مخاطر الحماية ،من
خالل عمليات التقييم والرصلد المنتظمة .وسليتم اسلتعراض وتعزيز آليات تقديم الشلكاوى والتعليقات حسلب االقتضلاء لضلمان
الوصول اآلمن لجميع أصحاب المصلحة ،والتحقق من صحة االستهداف ،وضمان السلوخ المناسب ،وتتبع االستخدام الفعال
للموارد ،ومعالجة المظالم والبالغات.
 -108وهناخ خطر كبير يتمثل في عدم ضللللمان التمويل الكافي .وسيخفف البر ا
المانحة وتعزيز وتحديث استراتيجية تعبئة الموارد .وسلللللينظر الب ا

هذا الخطر من خالل العمل المستمر مع الجهات

في إمكانية تنفيذ برامج مشلللللتركة قابلة لالسلللللتمرار،

وسيعمل مع الشركاء اآلخرين ،وسيوسع قاعدة التمويل لتشمل مانحين غير تقليديين مثل كيانات القطاع الخاص والمؤسسات
المالية الدولية ،كما سيبحث عن فرص للتمويل من البلدان التي لديها صالت سياسية قوية مع الفلبين.

ال ؤسسية

ال خا

من المخاطر المؤسللسللية مثل السللرقات والخسللائر النقدية بالتمسللك بقواعد الشللراء والقواعد المالية ،وبتوعية

 -109سلليقلل الب ا

الشلللركاء المتعاونين بنظمه المالية ،وتقييم مقدمي الخدمات المالية وتعريف المسلللتفيدين باسلللتحقاقاتهم وبآليات اإلمداد .وسيقوم
الب ا

بإنشاء نظم مبتكرة ،مثل نظام لحل المشللاكل بسرعة وآلية لتلقي آراء المستفيدين ،وذلك تيسلليرا للتوصللل إلى تسوية

سريعة ألية حوادث .وسلليؤدي الحفاظ على نظام وسللياسللات فعالة للموارد البشللرية إلى التخفيف من المخاطر المتعلقة بتعيين
الموظفين وتحديد مهامهم .وسلللللليقوم الب ا

بتقييم جاهزية الموظفين في ضللللللوء األولويات المتغيرة ،وبمعالجة الثغرات في

القدرات من خالل التدريب والدعم المقدم من المكتب اإلقليمي والمقر.

 -6ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
 1-6يزا ية الحاةظة القط ة
الجدول  :4اال تياجات اإلرشاد ة لل يزا ية السنو ة للخطة االست اتيجية القط ة (دوالر أ
الحصيلة
االست اتيجية

ك )

السنة ا ولى

السنة الثا ية

السنة الثالثة

السنة ال اب ة

السنة الخا سة

السنة السادسة

ال ج وع

807 088804

957 754955

1 043 72004
1 116

956 117953

1 143 368
140 370

106 198192

5 014 244
000 641

808 218805

1 767 765
611

1 375 41937
2 461

851 870915

839 559644

270 863846

5 913 69490
5 808

3

1 186 18818
5 967

2 258 415
167

1 377 253418

1 014 904960

780 299379

391 795775

7 008 854
667

4

1 081 717
960

2 737 79973
8 117

2 972 106807

3 507 61250
9 077

3 449 346
450 405

1 348 125437

15 096 705
100 803

ال ج وع

3 883 21087
7 848

7 721 73371
7 013

6 768 49876
3 802

6 330 50432
9 210

6 212 57221
0 798

2 116 981
117 250

33 033 4980
15 920

1

590

2

331

116

258

 2-6آةاق تدبي ال وارد
 -110يبلا مجموع ميزانية الخطة االسللللتراتيجية القطرية  33مليون دوالر أمريكي .وتتماشللللى النتائج االسللللتراتيجية مع اهتمامات
الجهات المانحة وتوفر فرصللللا لتعبئة الموارد .ويعمل الب ا

حاليا على عرض الخطة االسللللتراتيجية القطرية على شللللركاء

التنمية وعلى تحديد مجاالت التركيز التي تتوافق مع أهداف المانحين .واسللللللتنادا إلى االتجاهات التاريخية ،يرى المكتب
القطري أن هناخ إمكانات للتمويل من الجهات المانحة السللابقة من أجل زيادة االسللتعداد للكوارث ،وتعزيز القدرات واألنشللطة
االحتياطية لحاالت الطوارئ ،وكذلك التمويل من القطاع الخاص لبرامج الوجبات المدرسللللللية ،ومن آليات التمويل الخاصللللللة
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بتغير المناخ .وأدى الدعم المقدم إلى منطقة مينداناو ،وال سللللليما فيما يتعلق بالنزاع المسللللللح في ماراوي ،إلى تمويل إضلللللافي
للب ا

خالل مرحلة االسلللتجابة ،ومن المتوقع أن يسلللتمر في اجتذاب المسلللاهمات خالل مرحلة اإلنعاش .وسلللتشلللمل إدارة

الموارد تطبيق التزام الب ا

الذي يقضي ،اعتبارا من عام  ،2020بتخصيل  15في المائة من تكاليف المشروع اإلجمالية

ألنشطة المساواة بين الجنسين.
 3-6است اتيجية ت بئة ال وارد
 -111يتمثل هدف المكتب القطري في تأمين تمويل يمكن التنبؤ به ومرن ومتعدد السللللللنوات من أجل تنفيذ الخطة االسللللللتراتيجية
القطرية .وبالنظر إلى أن الفلبين بلد متوسط الدخل ،فإن المكتب القطري يسعى بنشاط للحصول على مساهمات من الحكومة.
وسيواصل المكتب القطري إقامة روابط قوية مع القطاع الخاص المحلي ،وال سيما شر كاء الب ا
حضور في البلد ،ومع المؤسسات الخيرية الخاصة.

العالميين الذين لديهم
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ال لحق ا ول
اإل ار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة للفلبين ((2023-2018
الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ة القضاغ على الجوع
الهدف االست اتيج  :1القضاغ على الجوع عن

ق

ا ة إ كا ية الحصول على ا

ة

النتيجة االست اتيجية  :1ت تع كل ة د بالقدرة على الحصول على الغ اغ
الحصيلة االست اتيجية  :1ت ك ن ا شخاص ال تأث ن با ز ات ة الفلبين ن تلبية ا تياجاتهم الغ ائية والتغ و ة أثناغ االت
الطوارئ وب دها باش ة

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

االفتراضات:
تتلقى الحكومة دعم الب ا ي
عدم حدوث انقطاعات في خطوط اإلمداد أو عجز في الموارد.
توفر التمويل وعدم حدوث مشاكل أمنية.

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالخ (متوسط)
مستوى التنوع الغذائي
درجة االستهالخ الغذائي
حصة النفقات الغذائية

مراعية للتغذية
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ا شطة والنوات

النشا  :1توةي ساعدة ائية اعية للتغ ة و ي ش و ة ،ن خالل شبكات ا ان الحكو ية أو ن خالل الش كاغ ،والدعم اللوجست ال الئم
لل جت ات ال حلية ال تأث ة با ز ات عقب ا خطار الطبي ية أو الصد ات واالإلط ابات الت صن ها اإل ساني (تحو الت ال وارد ي ال ش و ة دع ا
ة)
إل كا ية الحصول على ا

تلقي األوالد والبنات والرجال والنساء المستهدفين المتأثرين باألخطار الطبيعية أو الصدمات أو االضطرابات التي يصنعها اإلنسان ،ما يكفي من الغذاء و/أو
المحولة)
النقد لتلبية احتياجاتهم األساسية من الغذاء والتغذية ولتمكينهم من األخذ بممارسات التغذية الصحية( .ألف :الموارد
َّ
تلقي األوالد والبنات والرجال والنساء المستهدفين المتأثري ن باألخطار الطبيعية أو الصدمات أو االضطرابات التي يصنعها اإلنسان ،ما يكفي من الغذاء و/أو
النقد لتلبية احتياجاتهم األساسية من الغذاء والتغذية ولتمكينهم من األخذ بممارسات التغذية الصحية( .باء :توفير األغذية المغذية)
تلقي المستهدفين من األطفال دون سن الخ امسة والحوامل والمرضعات من النساء والبنات المتأثرين باألخطار الطبيعية أو الصدمات أو االضطرابات التي
المحولة)
يصنعها اإلنسان ،أغذية مغذية متخصصة تكفي لتلبية احتياجاتهم الغذائية المالئمة لعمرهم (ألف :الموارد
َّ
الهدف االست اتيج  :2تحسين التغ ة
النتيجة االست اتيجية  :2أ اال ا

أ د ن سوغ التغ ة

الحصيلة االست اتيجية  :2ت تع النساغ وا والد والبنات ،بحلول عام  ،2022با
ال حاةظات الت ت طيها الحكو ة ا ولو ة ،ب ا ت اشى ع الغا ات الحكو ية

ة الكاةية والصحية للحد ن سوغ التغ ة ،ة

فئات الحصائل:
تحسين استهالخ األغذية العالية الجودة والغنية بالمغذيات بين
األفراد المستهدفين
درجة االستهالخ الغذائي :التغذية
مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفتراضات:
عدم حدوث حاالت تفشي أمراض واسعة.
توفر موارد تكميلية من الوكالة الشريكة.
توفر التمويل وعدم حدوث مشاكل أمنية.
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ؤش ات الحصائل
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)
سجل القدرة على القضاء على الجوع

ا شطة والنوات

النشا  :2توةي ال ساعدة ال باش ة والتقنية ،وبناغ ا دلة والدعوة لض ان وجود أ ة كاةية وصحية كث الفئات ت إلا لل خا
ال ت ددة القطاعات الخاصة بالتغ ة وال اعية للتغ ةي (أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)

ن خالل االستجابات

تلقي الحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،والبنات ،واألوالد ومقدمي الرعاية (بما في ذلك الرجال) رسائل خاصة بتغيير السلوخ االجتماعي وحصولهم
على األغذية المغذية المالئمة ،وتحسن معرفتهم ومواقفهم وممارساتهم فيما يتعلق بالتغذية وارتباطهم بشكل فعال بالخدمات المقدمة من القطاعات األخرى.
المحولة)
(ألف :الموارد
َّ
تلقي الح وامل والمرضعات من النساء والبنات ،والبنات ،واألوالد ومقدمي الرعاية (بما في ذلك الرجال) رسائل خاصة بتغيير السلوخ االجتماعي وحصولهم
على األغذية المغذية المالئمة ،وتحسن معرفتهم ومواقفهم وممارساتهم فيما يتعلق بالتغذية وارتباطهم بشكل فعال بالخدمات المقدمة من القطاعات األخرى.
(باء :توفير األغذية المغذية)
تلقي الحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،والبنات ،واألوالد ومقدمي الرعاية (بما في ذلك الرجال) رسائل خاصة بتغيير السلوخ االجتماعي وحصولهم
على األغذية المغذية المالئمة ،وتحسن معرفتهم ومواقفهم وممارساتهم فيما يتعلق بالتغذية وارتباطهم بشكل فعال بالخدمات المقدمة من القطاعات األخرى.
(هاء :القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
استفادة النساء والبنات واألوالد من تشريعات وسياسات وبرامج وتكنولوجيات وطنية وإقليمية أكثر اتساقا خاصة بالتغذية ومراعية للتغذية ،وذلك نتيجة
للمساعدة التقنية واألدلة المقدمة إلى الحكومة من أجل التوصل إلى أطعمة كافية وصحية للفئات الضعيفة( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
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الغا ة االست اتيجية  :2إرساغ الش اكات لدعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
الهدف االست اتيج  :4دعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
النتيجة االست اتيجية  :5ا تالك البلدان لقدرات

ززة على تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  :3تحسن ا ن الغ ائ والتغ ة لل جت ات الض يفة ة
الغا ات الحكو ية

يندا او بحلول عام  ،2022ب ا ت اشى ع

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

االفتراضات:
التخطيط لهذه األنشطة بالتعاون مع الحكومة .قد ينطوي تغيير الخطط ،وعمليات الشراء ،وتعاون الوحدات الحكومية المحلية ،أثر
على اإلنجازات والموارد.
توفر الجهات الحكومية النظيرة لتنفيذ األنشطة.
إبداء الحكومة الهتمامها ورغبتها في استخدام النتائج لتحسين األمن الغذائي للبلد.
توفر التمويل وعدم حدوث مشاكل أمنية.

ؤش ات الحصائل
سجل القدرة على القضاء على الجوع

ا شطة والنوات

الجة ا تياجات ا ن الغ ائ والتغ ة لج يع ش ائح
النشا  :3دعم كو ة نطقة يندا او اإلسال ية ال ت ت ة بالحكم ال ات والحكو ات ا ل حلية ة
السكان ،بط قة نصفة ،ن أجل تدعيم وت ز ز السالم والتن يةي (أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)

استفادة الرجال والنساء واألوالد والبنات المعرضين للخطر من الوسائل واألدوات والقدرات المعززة لدى الحكومات اإلقليمية والمحلية من أجل تلبية
احتياجاتهم الغذائية دعما للسالم والتنمية( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
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الحصيلة االست اتيجية  :4ت زز قدرات الوكاالت الحكو ية الو نية وال حلية على الحد ن الهشاشة تجاه الصد ات بحلول عام
2022

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

االفتراضات:
التخطيط لهذه األنشطة بالتعاون مع الحكومة وتتلقيها للدعم.
توفر الجهات الحكومية النظيرة لتنفيذ األنشطة.
توفر التمويل وعدم حدوث مشاكل أمنية.

ؤش ات النوات
مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ

ا شطة والنوات

النشا  :5ت ز ز وز ادة قدرات االست داد واالستجابة لحاالت الطوارئ لدى الحكو ة والش كاغ ،بحيك تش ل سالسل اإل داد واالتصاالت ة
الطوارئ (أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)

االت

استفادة األشخاص المتأثرين بالكوارث من تعزيز سلسلة اإلمداد وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المقدمة من الحكومة والب ا إلى الشركاء،
حسب الحاجة ،لضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب وبصورة دقيقة التوجيه ومنصفة وفعالة( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
استفادة األشخاص المتأثر ين بالكوارث من تعزيز سلسلة اإلمداد وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المقدمة من الحكومة والبرنامج إلى الشركاء،
حسب الحاجة ،لضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب وبصورة دقيقة التوجيه ومنصفة وفعالة( .حاء :تقديم الخدمات والمنصات العامة)
استفادة األشخ اص المتأثرين بالكوارث من تعزيز سلسلة اإلمداد وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المقدمة من الحكومة والبرنامج إلى الشركاء،
حسب الحاجة ،لضمان تقديم المساعدة في الوقت المناسب وبصورة دقيقة التوجيه ومنصفة وفعالة( .ميم :عدد آليات التنسيق الوطنية التي تحظى بالدعم)
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النشا  :4دعم القدرات الو نية وال حلية على الحد ن خا

الكوارث وإدارتها والتكيف ع تغي ال ناخ (أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)

استفادة األشخاص الضعفاء الذين يتأثرون بتغير المناخ أو الكوارث الطبيعية األخرى والكوارث التي يصنعها اإلنسان ،من تفعيل سياسات وخطط وبرامج
الحكومة المحلية والوطنية للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث ،والتي تتصف بالقدرة على إحداث التحول الجنساني وتشمل شبكات أمان
وخدمات مناخية تستجيب للصدمات ،من أجل االستعداد الفعال لصدمات األمن الغذائي والتغذية والتخفيف من آثارها على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع
المحلي( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
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الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ة القضاغ على الجوع
ال واغ ة ع ةئات النوات

ستطيع السكان ال تض رون ساغلة الب ا

وش كائه عن تلبية ا تياجاتهم الغ ائية بط قة ت اع آراغهم وأةضلياتهم

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

دربين ستطيع السكان ال تض رون االستفادة ن ب ا
جيم  :1عدد ا شخاص ال َّ

الب ا

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

النتائ وال ؤش ات الشا لة
التعرض لتحديات تتعلق بالحماية
جيم  :1-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون
ت

جيم  :3تحسين ال ساواة بين الجنسين وت كين ال أة بين السكان ال ستفيد ن ن ساعدة الب ا

النتائ وال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-3نسبة األسر التي تُتخذ فيها القرارات بشأن استخدام األغذية/النقد/القسائم من قِبل المرأة ،أو الرجل ،أو كليهما معا ،حسب طريقة التحويل
جيم  :2-3نسبة النساء األعضاء في كيانات صنع القرار بشأن المساعدة الغذائية –لجان ،ومجالس ،وأفرقة ،وغير ذلك
جيم  :3-3نوع التحويل (أغذية ،نقود ،قسائم ،أو ال تعويض) الذي يحصل عليه المشاركون في أنشطة البرنامج ،حسب الجنس ونوع النشاط

ؤش خاص بالبلد جيم  :4تستفيد ال جت ات ال حلية ال ستهدةة ن ب ا

الب ا

بط قة ال تض بالبيئة

النتائ وال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-4نسبة األنشطة التي فُحِ صت المخاطر البيئية بالنسبة لها ،و ُحددتِت إجراءات التخفيف حسب االقتضاء
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ال لحق الثا
التوز ع اإلرشادي للتكاليف سب الحصائل االست اتيجية (دوالر أ

التحو ل

ك )

النتيجة االست اتيجية 1
والغا ة 1-2

النتيجة االست اتيجية
 2والغا ة 2-2

النتيجة
االست اتيجية 5
والغا ة 9-17

النتيجة
االست اتيجية 5
والغا ة 9-17

الحصيلة االست اتيجية
1

الحصيلة االست اتيجية
2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

20 719 8553 737

8 982 2853 628

717

988

353 213 352

ال ج وع

4

3 635
8078 984 233

3 748
55020 703 346

التنفي

4 262 42261 352

2 282 205892 221

642 646

1 026

892
2232 282 206

61
3524 262 424

تكاليف الدعم
ال باش ة ال دَّلة

6 035 092896 369

2 910
8201 024 151

229 855

1 201

1 024
7342 912 719

898
3096 035 094

ال ج وع الف ع

31 017 3694 695

14 175 3105 545

6

438

360

5 552
76514 179 158

4 708
21131 000 864

تكاليف الدعم ي
ال باش ة (5ي 6ة
ال ائة)

2 016 129305 203

921 395360 448

427

360
930921 645

306 0342 015
056

ال ج وع

33 033 4985 000

15 096 7055 905

7 008

641

808

5 913
69415 100 803

5 014
24433 015 920

408

581 084 580
908

770 759

854 667
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