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موجز تنفيذي
في إطار الشراكة المعقودة مع حكومة بوتان الملكية ،منذ ما يربو على  40عاما ،دعم برنامج األغذية العالمي (البرنامج) هذا البلد
إلحراز التقدم نحو تحقيق العديد من أهدافه التعليمية بما فيها تحقيق نسبة كاملة من االلتحاق بالمدرسة والمواظبة على الدراسة .وقد أدت
االستثمارات التي أجريت في مجال التعليم والصحة والقطاعات األخرى إلى نمو اقتصادي سريع ومكاسب مهمة نحو تحقيق أهداف
أقرت بذلك الخطة الخمسية
خطة التنمية المستدامة لعام  .2030ولكن لم يستفد جميع البوتانيين على قدم المساواة من التقدم المحرز؛ وقد ّ
الثانية عشرة للحكومة ،التي تشمل الخطط القطرية الرامية إلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة ،فضال عن هدف األمم المتحدة المحدد في
إطار األمم المتحدة للشراكة في التنمية المستدامة في بوتان ( )2023-2019والذي يتمثل في بناء "بوتان تنعم بالعدالة والتناغم واالستدامة
وال يتخلّف فيها أحد عن الركب" بما في ذلك الفقراء واألطفال والمسنون والنساء واألشخاص ذوو اإلعاقة.
ويلبي البرنامج ،واضعا هذا الهدف نصب عينيه ،طلب الدعم الذي تقدمت به الحكومة فيما تجتاز بوتان "الميل األخير" الذي سيخرجها
ع لى نحو مستدام من فئة أقل البلدان نموا .وعلى الرغم من تحسن األمن الغذائي والتغذية بوجه عام ،ال تزال المشاكل الصحية الناجمة
عن عدم توازن النظم الغذائية بما في ذلك النقص في المغذيات الدقيقة ،وعن تغير نمط الحياة تطرح تحديات تعيق تحقيق هدف التنمية
المستدامة  ،2كما تش ّكل األمراض غير المعدية مشكلة صحية متنامية تؤثر على جميع الفئات العمرية .وإضافة إلى ذلك ،وبسبب التغيرات
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المناخية ،تهدّد تضاريس البلد والحركات الجيولوجية للقشرة األرضية والكوارث الطبيعية بعرقلة التقدم الذي أحرزته بوتان حتى يومنا
هذا .وأدى الزلزال الذي ضرب نيبال عام  2015وأودى بحياة أكثر من  9 000شخص وخلّف أضرارا اقتصادية جسيمة ،إلى تركيز
االنتباه على الحاجة الملحة لتعزيز قدرة الحكومة على االستعداد لالستجابة لحاالت الطوارئ .وينظر في هذه المسائل استعراض
الدراسات المتعلقة باألمن الغذائي والتغذوي في بوتان لعام  ،2018الذي يكمل االستعراض الوطني الطوعي في بوتان لعام ،2018
ويتضمن مجموعة من التوصيات لمعالجتها.
والبرنامج في وضع يتيح له استنادا إلى شراكته مع الحكومة في قطاع التعليم مساعدة بوتان على تنفيذ العديد من أهم هذه التوصيات من
خالل هذه الخطة االستراتيجية القطرية .وإقرارا بإنجازات الحكومة وبعزمها على تسلّم المسؤولية الكاملة عن برنامج التغذية المدرسية
قبل نهاية عام  ،2018سيغيّر البرنامج دوره ليغدو "جهة ممكنة" وسيعمل على تحقيق الحصيلتين االستراتيجيتين التاليتين:



تحسين تغذية األطفال في سن المدرسة والنساء والفئات الضعيفة في بوتان تمشيا مع الغايات الوطنية بحلول عام .2023



تحسّن قدرة الحكومة ،بحلول عام  ،2023على مواجهة التحديات المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية وعلى االستعداد
لألزمات واالستجابة لها بما فيها األزمات الناشئة عن تغير المناخ

وفي إطار الحصيلة االستراتيجية  ،1التي تساهم في الحصيلة  2المحددة في إطار األمم المتحدة للشراكة في التنمية المستدامة ،سيوفر
البرنامج المساعدة التقنية لتحويل برنامج التغذية المدرسية القائم إلى برنامج وطني للتغذية المدرسية تستطيع الحكومة من خالله معالجة
القضايا التغذوية عن طريق ربط توفير الوجبات المدرسية بالتثقيف في مجال التغذية وبالصحة وباألنشطة الزراعية .وسيمدّ البرنامج
أيضا وزارة الزراعة والغابات بالمشورة التقنية والسياساتية من أجل إنشاء إطار للتنظيم واالمتثال متعلق باألغذية المقواة سيتيح لعامة
الشعب البوتاني االستفادة من األغذية المقواة بصورة آمنة.
وفي إطار الحصيلة االستراتيجية  ،2التي تساهم في الحصيلتين  1و 4المحددتين في إطار األمم المتحدة للشراكة في التنمية المستدامة،
سيعمل البرنامج مع الحكومة على بناء القدرات ،وال سيما في دائرة إدارة الكوارث ،من خالل تعزيز ممارسات إدارة مخاطر الكوارث
بما فيها تعزيز القدرة على االستعداد واالستجابة ،وتحسين التوقعات والتحاليل المتعلقة بآثار الكوارث ،واتخاذ إجراءات تشغيلية موحدة،
وتنمية القدرة على إدارة سالسل اإلمداد في حاالت الطوارئ ،وتنسيق سالسل اإلمداد ،والخدمات اللوجستية واالتصاالت في حاالت
الطوارئ ،واألمن الغذائي بين الوزارات الحكومية والجهاز العسكري والمجتمع المدني ومنظمات األمم المتحدة ومنظمات القطاع
الخاص .وسيساهم البرنامج في تحقيق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل برامج متكاملة متعددة القطاعات وبرامج تجرى بصورة
مشتركة مع الشركاء في المجاالت المهمة بما فيها أهداف التنمية المستدامة وتوفير المزيد من البيانات الموثوق بها في الوقت المناسب
لتوجيه ورصد العمل الرامي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،على النحو المنصوص عليه في إطار األمم المتحدة للشراكة في التنمية
المستدامة.
ويتفق نهج البرنامج مع التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  2030ومع خطتها الخمسية الثانية عشرة التي توجه
جهود الحكومة في األجل القصير فيما تخرج بوتان من فئة أقل البلدان نموا .وسيساهم تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية في تحقيق ثالث
من الحصائل األربع المحددة في إطار األمم المتحدة للشراكة في التنمية المستدامة .وسيكون البرنامج في دوره الجديد كجهة ممكنة في
وضع يتيح له دعوة مختلف أصحاب المصلحة إلى االجتماع وتبادل المعارف ،بما في ذلك عن طريق التعاون بين بلدان الجنوب ،من
أجل دعم بوتان على اجتياز "الميل األخير" نحو الخروج من فئة أقل البلدان نموا والمحافظة على التقدم المحرز حتى اآلن والوصول
إلى األشخاص المعرضين لخطر تخلفهم عن الركب وتحقيق هدف التنمية المستدامة  2واألهداف األعم لخطة عام .2030

مشروع القرار
يوافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لبوتان ( )WFP/EB.1/2019/6-A/1( ")2023-2019بتكلفة إجمالية يتحملها
البرنامج قدرها  8 942 053دوالرا أمريكيا.
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التحليل القطري

1-1

السياق القطري

-1

حققت مملكة بوتان الصغغغغيرة الواقعة في جبال الهيمااليا نموا سغغغريعا في اقتصغغغادها من خالل إدارة مواردها الطبيعية وإطالق
إمكاناتها في قطاع الطاقة الكهرومائية .وا ستر شادا بمفهوم "إجمالي ال سعادة الوطنية" التي ابتدعها ملك بوتان الرابع ،صاحب
الجاللة جيغمي سغينجي وانغتشغو ،،أدّى النمو االقتصغادي القوي في بوتان واسغتثماراتها في قطاعي الصغحة والتعليم واالنتقال
السغغلمي إلى نظام ملكي دسغغتوري ديمقراطي ،إلى خفد معدالت انتشغغار الفقر من  23.2في المائة إلى  8.2في المائة في فترة
ما يزيد قليال على عقد من الزمن )1(.وازداد متوسغغغط العمر المتوقع من  32سغغغنة في عام  1960إلى  69سغغغنة في عام .2016
وتحت ّل بوتان المرتبة الثانية والثالثين بعد المائة في دليل التنمية البشغغغغغغرية بين  188بلدا ،مما يدخلها في فئة "التنمية البشغغغغغغرية
المتوسغغغغغغطة" .ومن أبرز إنجازات بوتان تقدمها في معالجة الفقر المدقع ،وقد أعربت الحكومة عن التزامها الراسغغغغغغخ بتحقيق
أهداف التنمية المسغغغغتدامة التي تتفق مع مبادئ إجمالي السغغغغعادة الوطنية ،وأدمجت غايات أهداف التنمية المسغغغغتدامة في الخطة
الخمسية الثانية عشرة لبوتان التي تغطي الفترة .2023-2018

-2

وسغغغغغغيعتمد التقدم في القضغغغغغغاء على الفقر والحيلولة دون وقوع السغغغغغغكان في براثنه مرة أخرى على العالقة بين شغغغغغغعب بوتان
واألرض .وتقود آثار تغير المناخ إلى زيادة وتيرة وحدّة الكوارث التي تهدد بعرقلة التقدم الذي أحرزته بوتان حتى اآلن ،مما
يؤثر تأثيرا كبيرا على األمن الغذائي والتغذوي في البلد ألن غالبية السغغغغغغكان يعتمدون على قطاع الزراعة .ويمكن للتقلبات
تعرض للخطر إيرادات توليد الطاقة الكهرومائية المسغغتقبلية ،بينما
المتوقعة في معدالت هطول األمطار بسغغبب تغير المناخ أن ّ
تتأثر الطرقات على نحو متزايد بالفيضانات واالنهيارات األرضية.

-3

وال ينشغغغأ خطر الكوارث الطبيعية في جبال الهيمااليا عن المناخ فحسغغغب ،بل عن التضغغغاريس والحركات الجيولوجية للقشغغغرة
األر ضية أي ضا .وتقع بوتان في واحدة من أكثر المناطق الن شطة زلزاليا في العالم وركزت الزالزل المتو سطة األخيرة االنتباه
على هذا التهديد المسغغغتمر )2(.وتُشغغغير البيانات العلمية األخيرة إلى أن احتماالت وقوع زالزل في بعد مناطق الجبال النشغغغطة
زلزاليا ستزداد ألن تغير المناخ يتسبب بتضاؤل طبقات الثلوج والجليد الكثيفة التي أخمدت النشاط الزلزالي.

-4

وبات الحضغغريون والشغغباب والمشغغتبكون على اإلنترنت والمتعلمون يمثلون نسغغبة آخذة في االزدياد بين سغغكان بوتان .وبالنظر
إلى أن أعمار نصغغف السغغكان أقل من  23عاما ،وثلثيهم في سغغن العمل ،بات الوقت مناسغغبا لالسغغتفادة من اإلمكانات الديمغرافية
لبوتان .غير أن الفرص الجاذبة للشباب محدودة .وساهم التركيز على النمو الذي يقوده القطاع العام في ضعف القطاع الخاص.
وال يو ّفر قطاع الطاقة الكهرومائية سوى فرص عمل قليلة؛ وتجاوز قطاع الخدمة المدنية بالفعل طاقته االستيعابية؛ ولم تترسَّخ
بعد ثقافة اإلنتاجية العالية .وإذ تدفع فكرة توافر الفرص والحداثة الشغغغغغغباب إلى النزوح ويحثهم على ذلك الفقر والحياة في
المناطق الزراعية الريفية النائية ،ارتفعت معدالت البطالة بين الشغغغغغغباب في المدن من  13.5في المائة في عام  2012إلى 28
في المائة في عام  – 2015علما بأن المعدل الخاص بشابات الحضر أعلى من معدل شبان الحضر بمقدار الضعف.

-5

ويعبّر مشغغغروع الخطة الخمسغغغية لبوتان ،التي تُعرف باسغغغم خطة "الميل األخير" ،عن التقارب بين جهود القضغغغاء على الجوع
()3

واإلدارة البيئية الحكيمة في المناطق الريفية والحضغغغغغغرية .وبينما بدأت الحكومة انتقالها من فئة أقل البلدان نموا صغغغغغغوب
الخروج من تلك الفئة بحلول عام  ،2023فإنها تعترف بضرورة التصدي الستمرار الهشاشة االقتصادية للبلد( )4ويُعبّر مجاال
التركيز المتمثالن في القضغغغاء على الفقر واإلدارة البيئية عن نهج بوتان حيال أهداف التنمية المسغغغتدامة .وسغغغيُسغغغ ّهل التقدم في
( )1ال يوجد أي فرق في معدالت انتشار الفقر بين األُسر التي ترأسها نساء واألُسر التي يرأسها رجال .ويمكن أن يكون التقييم اإليجابي للوضع االقتصادي لألسر التي
ترأسها نساء راجعا إلى فوائد إرث الحيازة من ناحية األم.
( )2تشمل الزالزل التي بلغت قوتها  6.1في شرق بوتان في عام  ،2009و 6.9في سيكيم في عام  ،2011و 7.9في نيبال المجاورة في عام  .2015ونشأ الزلزال الذي
ضرب نيبال في عام  2015عن تصدع في القشرة األرضية امتد حتى بوتان وأودى بحياة ما يقرب من  10 000نسمة وألحق إصابات بين أعداد كثيرة أخرى وتسبب
في خسائر اقتصادية بلغت قيمتها عدة مليارات من الدوالرات.
()3

في وقت صياغة الخطة االستراتيجية القطرية ،كانت الخطة بانتظار موافقة الحكومة الجديدة عليها.

( )4تفي بوتان حاليا باثنين فقط من المؤشرات الثالثة للخروج من فئة أقل البلدان نموا.
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تحقيق أهداف التنمية المسغغتدامة زيادة االهتمام بمظاهر الالمسغغاواة بما يشغغمل الفجوة بين المناطق الحضغغرية والريفية ومظاهر
الالمسغغاواة المتعلقة بالتنوع أو نوع الجنس ،بغية ضغغمان عدم حجب المتوسغغطات الوطنية ألوضغغاع الفئات الضغغعيفة المعرضغغة
لخطر التخلف عن الركب.
-6

ويبيّن العمل الجاري لوضع سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين (أعدّ آخر مشروع في أكتوبر/تشرين األول  ،)2017وإلعداد
دراسغغة بشغغأن انتشغغار العنف المرتكب ضغغد النسغغاء على نطاق البلد ( ،)2017التزام الحكومة بمعالجة مظاهر الالمسغغاواة بين
الجنسغغين .وبينما أُحرز تقدم في تعميم مراعاة المسغغائل الجنسغغانية عند تخطيط جميع السغغياسغغات والبرامج وصغغياغتها وتنفيذها
ورصدها وتقييمها (من األمثلة على ذلك منح إجازة أمومة مدتها ستة أشهر للنساء العامالت في القطاع العام) ،ال تزال مظاهر
()5

الالمسغغغغغغاواة ت عرقل هذا التقدم .وتشغغغغغغمل أسغغغغغغباب ذلك القواعد االجتماعية التقليدية ،والمعتقدات الثقافية ،والقوالب النمطية.

واحتلت بوتان المرتبة ال سابعة ع شرة بعد المائة بين  188بلدا في مؤ شر عدم الم ساواة بين الجن سين لعام  .2015وعلى الرغم
من أن المرأة تعول  30في المائة من جميع األسر ،فإنها ال تشغل سوى  15في المائة من مقاعد البرلمان .وتُظهر اإلحصاءات
الجنسغغغغغغغانية لعام  2010في بوتان اتجاها تصغغغغغغغاعديا في ما يخص حاالت العنف المنزلي ،مع تعرض النسغغغغغغغاء عادة لالعتداء
والضغغرب ،والبنات لالغتصغغاب والتحر  .وتجد  68في المائة من النسغغاء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  15و 49عاما العنف
المنزلي مقبوال مما يعكس مدى تفشي المعايير والممارسات الجنسانية المضرة ،ويبيّن أيضا ارتفاع خطر تعرض النساء للعنف
المنزلي ،الذي يعتبر عائقا أمام تمكين المرأة (.)6
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ومع أن بوتان أتمت عقدها األول من الديمقراطية الذي أنشغغغأت الحكومة أثناءه مؤسغغغسغغغات النظام الملكي الدسغغغتوري ،ال يزال
النقص في القدرات قائما في الوظائف التقنية والتشغغغريعية والرقابية والوظائف المتعلقة بالمسغغغاءلة والشغغغفافية ،وكذلك في جودة
غغغرع االنسغغغغحاب
الخدمات المقدمة .ويجتاز البلد "الميل األخير" صغغغغوب الخروج من فئة أقل البلدان نموا ،وهو ما يمكن أن يسغ ّ
()7

المسغغغتمر للشغغغركاء اإلنمائيين .ومن أجل تجاوز الرؤية المحددة في وثيقة بوتان  :2020رؤية للسغغغالم واالزدهار والسغغغعادة،

يجب أن تضغغغغغغطلع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بأدوار متزايدة األهمية كهمزة وصغغغغغغل بين الفئات الضغغغغغغعيفة
()8

والمؤسسات الحكومية بما يضمن عدم تخلف أحد عن الركب.
2-1

التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة 2

الغايات
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حققت بوتان ،في ظل الخطة الخمسغغغية الحادية عشغغغرة ،مكاسغغغب هامة صغغغوب غايات هدف التنمية المسغغغتدامة  .2وإذ ال تتوافر
بيانات موثوقة في جميع المجاالت وتقل البيانات المصنَّفة حسب العمر والجنس واإلعاقة ،يُظهر االستعراض الوطني الطوعي
للتقدم المحرز في بوتان في تحقيق أهداف التنمية المسغغغغغغتدامة )9(،واسغغغغغغتعراض الوثائق المتعلقة باألمن الغذائي والتغذوي في
بوتان( )10وغير ذلك من المصادر أن ثمة تقدم قد أحرز حتى اآلن.

( )5خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة  .2013-2018وهي متاحة على الموقع التاليhttp://evaw-global-database.unwomen.org/- :
/media/files/un%20women/vaw/full%20text/asia/national%20action%20plan%20on%20gender%202008.2013/nap%20on%20gender%202008-2013.pdf?vs=1000
( )6اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل ،عام  ،2017دراسة عن العنف ضد المرأة في بوتان ،ص.16.
http://www.ncwc.gov.bt/publications/Study%20on%20Situation%20of%20Violence%20against%20Women%20in%20Bhut
an.pdf
http://www.ncwc.gov.bt/files/publication/Study%20on%20Situation%20of%20Violence%20against%20Women%20in%20
Bhutan.pdf
( )7لجنة التخطيط ،حكومة بوتان الملكية ،عام  ،1999بوتان  :2020رؤية للسالم واالزدهار والسعادة.
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN005249.pdf.
(" )8مشروع وثيقة البرنامج القطري لمملكة بوتان (.)DP/DCP/BTN/2( ")2023-2019
( )9قدّمت بوتان تقرير استعراضها الوطني الطوعي إلى منتدى األمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة.
( )10كلية الموارد الطبيعية ،جامعة بوتان الملكية ،عام  ،2018استعراض الوثائق المتعلقة باألمن الغذائي والتغذوي في بوتان( .غير متاح على اإلنترنت)
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ضغغمان الحصغغول على الغذاء اآلمن والمغذي والكافي طوال العام :يسغغتهلك نحو  27في المائة من مجموع أسغغر بوتان أقل من
سغعرة حرارية .ونتيجة لذلك ،يعاني  30في المائة تقريبا من السغغكان
الحد األدنى اليومي من السغغعرات الحرارية ،وهو ُ 2 124
سوء التغذية وما يتصل به من مشاكل صحية )11(.ولم تُحرز بوتان أي درجة في مؤشر الجوع العالمي لعام  2017بسبب عدم
وجود أي بيانات عن نسغغبة األشغغخاص المصغغابين بنقص التغذية بين السغغكان .وعلى الرغم من أن معظم البيانات المتاحة تتعلق
المعرضغغة للمخاطر
باألطفال دون الخامسغغة من العمر ،أشغغار اسغغتعراض األمن الغذائي والتغذوي إلى عدد من الفئات األخرى
َّ
والتي تشغغغمل األطفال في المناطق الريفية واألمهات اللواتي لم يحصغغغلن على تعليم رسغغغمي واألُسغغغر في أدنى التقسغغغيم الخمسغغي
لشغغغرائح الثروة .ولكن لوحظ أيضغغغا انخفاض وزن المواليد بين األمهات اللواتي تلقين تعليما رسغغغميا واألسغغغر في أعلى التقسغغغيم
()12

الخمسي لشرائح الثروة.
-10

وتبين الدراسغغغات أن األشغغغخاص الذين يعيشغغغون في المناطق الجبلية يواجهون انعدام األمن الغذائي بمعدالت أعلى مما يواجهه
األشغغخاص الذين يعيشغغون في السغغهول .ووفقا السغغتعراض األمن الغذائي والتغذوي ،تعاني األسغغر الريفية انعدام األمن الغذائي
أكثر من أسغغغغغغر المناطق الحضغغغغغغرية .وتتفاوت معدالت انعدام األمن الغذائي بتفاوت المناطق الجغرافية ،تبعا للبُعد ،والنشغغغغغغاط
االقتصادي ،وحيازات األراضي ،واإلنتاجية.

-11

وضغغع نهاية لجميع أشغغكال سغغوء التغذية :انخفد معدل سغغوء التغذية كثيرا في بوتان في السغغنوات األخيرة ،حتى وإن اسغغتمرت
مؤشغغرات سغغوء التغذية الشغغديد بين األطفال والحوامل والمرضغغعات من النسغغاء والبنات .وال يزال التقزم يُشغغكل مشغغكلة صغغحية
عامة مستمرة في جميع شرائح الثروة .ووفقا لالستقصاء التغذوي الوطني في بوتان لعام  )13(،2015تبلغ نسبة اإلصابة بالتقزم
 21.2في المائة بين األطفال دون الخامسغغغغة من العمر مقابل  33.5في المائة في عام 2010؛ ويعاني ثلث األطفال المصغغغغابين
بالتقزم تقزما شغغغغغغديدا .وتزيد نسغغغغغغبة األطفال الذين يعانون التقزم في المناطق الريفية بمقدار الضغغغغغغعف تقريبا عن أقرانهم في
المناطق الحضغغغرية ،ويرتبط ذلك ارتباطا قويا بثروة األسغغغرة .ويزيد معدل التقزم لدى األطفال بمقدار سغغغتة أضغغغعاف في أدنى
التقسيم الخمسي لشرائح الثروة مقارنة بالشرائح األعلى ،وال تكاد تختلف نسبة اإلصابة بالتقزم بين األوالد والبنات.

-12

ووفقا لال ستق صاء التغذوي الوطني لعام  ،2015بلغ معدل الهزال بين األطفال دون الخام سة من العمر  4.3في المائة ،وترتفع
المعدالت بنسبة طفيفة بين األوالد مقارنة بالبنات ،ويبلغ المعدل مستوى أعلى في األ ُسر الفقيرة وهو  7في المائة .ويزيد معدل
انتشغغار الهزال الشغغديد على  1في المائة في جميع شغغرائح الثروة ،مما يجعله مشغغكلة صغغحية عامة خطيرة وفقا لمعايير منظمة
الصحة العالمية .وأشارت التقارير إلى أن انتشار فرط الوزن بين األطفال دون الخامسة بلغ  7.6في المائة في عام  ،2010أي
()14

أكثر من ضعف المعدل المسجل قبل عقدين ،وترتفع معدالت فرط الوزن بنسبة طفيفة بين البنات مقارنة باألوالد.
-13

وبينما تراجعت معدالت فقر الدم لدى األطفال دون الخامسة من العمر من  80.6في المائة في عام  2003إلى  43.8في المائة
في عام  ،2015ال يزال فقر الدم يُمث ّل إحدى قضغغغايا الصغغغحة العامة الخطيرة وفقا لمعايير منظمة الصغغغحة العالمية .وبلغ معدل
فقر الدم لدى النساء والبنات في عمر اإلنجاب  34.9في المائة في عام  – 2015أي ما يزيد تقريبا  5نقاط مئوية على المتوسط
العالمي .وتبيَّن من االستقصاء التغذوي الوطني لعام  2015أن واحدة تقريبا من بين كل ثالث مراهقات في بوتان مصابة بفقر
الدم – ويمثل ذلك مؤشغغرا هاما للصغغحة في المسغغتقبل ،ألن  6في المائة من البنات يتزوجن في سغغن الخامسغغة عشغغرة ،و 26في
المائة في سن الثامنة عشرة.

( )Literature Review on Food and Nutrition Security in Bhutan
(.http://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/what-are-we-doing-improve-food-security-bhutan )11

( )12المكتب الوطني لإلحصاء في بوتان ،عام  ،2016فقر األطفال في بوتان :لمحات من مؤشر فقر األطفال ا لمتعدد األبعاد والمقابالت النوعية مع األطفال الفقراء
( Child Poverty in Bhutan: Insights from Multidimensional Child Poverty Index and Qualitative Interviews with Poor
.)Children
( )13وزارة الصحة ،عام  ،2015االستقصاء التغذوي الوطني لعام  )National Nutrition Survey( .2015وهو متاح على الموقع التالي:
https://www.researchgate.net/publication/326461056_National_Nutrition_Survey_2015
( .https://tradingeconomics.com/bhutan/prevalence-of-overweight-percent-of-children-under-5-wb-data.html.)14تزداد السمنة أيضا
بين األش خاص البالغين ،مما يفرض عبئا مزدوجا ناجما عن سوء التغذية :فوفقا لموجز منظمة الصحة العالمية القطري عن داء السكري لبوتان لعام  ،2016بلغ معدل
السمنة بين مجموع السكان في بوتان  24.8في المائة ،مع معدل يبلغ  23.3في المائة للرجال و 26.6في المائة للنساء.
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مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية :حققت بوتان مستوى طيبا من األداء االقتصادي ،إذ بلغ معدل النمو
السغغغغغنوي  7في المائة خالل العقد األخير إلى جانب تحول تدريجي من االقتصغغغغغاد الزراعي إلى اقتصغغغغغاد قائم على التصغغغغغنيع
والخدمات .وبينما يُزرع أقل من  3في المائة من الرقعة الجغرافية لبوتان ،يعتمد  58في المائة من السغغغغغغكان على الزراعة
كمصدر رئيسي للدخل .وتراجعت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي لبوتان من  26في المائة في عام 2001
إلى  16.5في المائة في عام  .2016وكان للتراجع أثر سغغغغغلبي على المرأة التي تُشغغغغغ ّكل الغالبية العظمى من المزارعين .وبينما
تكسغغب األسغغر الحضغغرية دخال سغغنويا يعادل  5 815دوالرا أمريكيا ،تكسغغب األسغغر الريفية  2 300دوالر أمريكي ،وال تكسغغب
المرأة سغغغغوى  75في المائة مما يكسغغغغبه الرجل .ووفقا السغغغغتعراض األمن الغذائي والتغذوي ،يتعرض سغغغغكان المناطق الجبلية
لمخاطر خاصة بسبب تردي حالة البنية األساسية ،والعزلة المادية ،وارتفاع تكاليف إنتاج األغذية والنقل.

-15

ضغغمان ُنظم إنتاج غذائي مسغغتدامة :تمثل األراضغغي الصغغالحة للزراعة  8في المائة من المسغغاحة الجغرافية لبوتان ،ولكن نظرا
للطبيعة الجبلية ألراضي البلد ولغطائها الحرجي الذي يشمل  70في المائة منها فإن ما يزرع منها يقتصر على  3في المائة من
المجموع .وتُشغغغغغ ّكل زراعة المحاصغغغغغيل وتربية الحيوانات جزءا ال يتجزأ من النظام الزراعي؛ وتغلب زراعة المحاصغغغغغيل في
المناطق األقل ارتفاعا وتربية الحيوانات على المناطق األكثر ارتفاعا .وتواجه هذه النُظم الغذائية المتنوعة تهديدات متكررة
ناجمة عن األخطار الطبيعية والتدهور البيئي واآلثار السلبية لتغير المناخ .وسجلت محطات األرصاد الجوية البالغ عددها 24
محطة في بوتان ارتفاعا في درجات الحرارة بنحو درجة مئوية واحدة في الصغغغغغغيف ودرجتين مئويتين في الشغغغغغغتاء منذ عام
 ،2000وتتوقع محطات األرصغغغاد الجوية زيادة درجات الحرارة في إقليم الهيمااليا بثالثة أضغغغعاف المتوسغغغط العالمي .ويمكن
لهذه الزيادات في درجات الحرارة أن تؤثر تأثيرا ملموسغغغغغغغا على النُظم اإليكولوجية المحلية ،ويمكن ،إلى جانب تغير أنماط
س غبل المعيشغغة المحلية .ويمكن أن تُسغ ّغرع أيضغغا معدل تضغغاؤل الثلوج والجليد ،وهو ما يمكن أن
هطول األمطار ،أن تؤثر على ُ
يؤدي إلى تدفقات طينية تنشغغغأ عنها حموالت هائلة من الرواسغغغب التي تؤثر على البنية األسغغغاسغغغية ،مثل توربينات توليد الطاقة
الكهرومائية ،والطرق ونُظم الري .وت ُ شير التوقعات إلى أن تأثيرات تغير المناخ ستؤثر ب شدة على الزراعة و ستُلحق أ ضرارا
كبيرة بالنساء والبنات بسبب الالمساواة .ويمكن لما ينشأ عن ذلك من تراجع في إنتاج األغذية أن يؤثر تأثيرا سلبيا على األمن
الغذائي والتغذية.

بيئة االقتصاد الكل
-16

شغغغهدت بوتان خالل العقود األربعة األخيرة نموا اقتصغغغاديا وتنمية متواصغغغلين يعزيان بدرجة كبيرة إلى االسغغغتقرار السغغغياسغغي
والريادة الجيدة .وزاد إجمالي الناتج المحلي بنسغغبة متوسغغطة تتجاوز  7في المائة سغغنويا منذ عام  ،1982مرتفعا بنسغغبة  6.8في
المائة في عام  .2017إال أن الدين الخارجي لبوتان الذي كان يبلغ نحو  2.71مليار دوالر في  31ديسمبر/كانون األول 2017
يتجاوز حجم اقتصغغغغغغادها )15(.ويرجع ثلثا قروض القطاع العام تقريبا إلى تطوير قطاع الطاقة الكهرومائية على نطاق واسغغغغغغع،
()16

مقومة في غالبيتها بالروبية الهندية.
وهي ّ
-17

ويعولون على الزراعة لكسغغب عيشغغهم ،انخفضغغت
ومع أن  60في المائة تقريبا من سغغكان بوتان يعيشغغون في المناطق الريفية
ّ
مسغغغغغغاهمة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي من  26في المائة في عام  2001إلى  16.5في المائة في عام  .2016وتؤثر هذه
االتجاهات على األمن الغذائي والتغذية بطريقتين رئيسغغغغغغيتين .فأوال ،يهدد تزايد التفاوت في مسغغغغغغتويات الدخل بين المجتمعات
المحلية الريفية والحضغغغغرية وانتشغغغغار الفقر في المناطق الريفية األمن الغذائي لسغغغغكان األرياف .وثانيا ،يهدد تغير المناخ جميع
الجهود التي بذلتها بوتان للحد من الفقر :فقد تؤثر التقلبات المتوقعة في هطول األمطار سغغلبا على اإليرادات المسغغتقبلية المتأتية
من قطاع الطاقة الكهرومائية والتي تُعتبر أسغغغاسغغغية للقضغغغاء على الفقر ،بينما تتأثر الطرقات التي تربط المزارعين باألسغغغواق،
وتضمن نقل الوقود واألرز واألدوية ،بالفيضانات واالنهيارات األرضية على نحو متزايد.

( )15مؤشر موندي ،الدين الخارجي لبوتانhttps://www.indexmundi.com/bhutan/debt_external.html.
( )16البنك الدولي ،عام  ،2015معلومات محدثة عن التنمية في بوتان ،أبريل/نيسان )Bhutan Development Update( .2015
http://documents.worldbank.org/curated/en/408661467999076695/pdf/96526-WP-PUBLIC-Box391449B-ADD-SERIESBhutan-Development-Update-April-2015.pdf
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الروابط الرئيسية بين القطاعات
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حدد اسغتعراض األمن الغذائي والتغذوي خمسغة عوامل رئيسغية مسغببة النعدام األمن الغذائي وسغوء التغذية في بوتان .فإضغافة
إلى التحديات المتعلقة بعادات الطعام والعادات الغذائية وبتوافر البيانات ،التي سغغغغغغتتم مناقشغغغغغغتها في الفقرة الفرعية التالية ،فإن
الشواغل الرئيسية الثالثة األخرى هي التالية:



مظاهر الالمساواة (هدفا التنمية المستدامة  1و :)5يهدد التفاوت في مستويات الدخل والفقر األمن الغذائي لسكان المناطق
()17

الريفية .والنساء واألطفال والمسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة

هم الفئات األكثر تضررا ألن العديد من الرجال

واألوالد يتخلون عن العمل الزراعي وينتقلون إلى المدينة )18(.وإضافة إلى العجز في القوى العاملة ،تواجه المجتمعات
الريفية الزراعية تحديات من قبيل غياب التكنولوجيات المتقدمة ،وضعف القدرة على االستثمار ،ومحدودية البنى
التحتية ،بما يشمل البنى المتعلقة بالري ،وصعوبة ولوج األسواق .كما تؤدي مظاهر الالمساواة بين الجنسين الناجمة
عن المعايير االجتماعية التقليدية والمعتقدات الثقافية ،وقلة مشاركة النساء والبنات في القوى العاملة ،والقوالب النمطية
القائمة على نوع الجنس ،إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.



محدودية فرص العمل ،والتغيرات الديمغرافية ،والتوسع الحضري (هدفا التنمية المستدامة  8و :)11من العوامل
األخرى التي تقيد الحصول على الغذاء العمالة الناقصة والبطالة اللتان تؤثران على النساء أكثر من غيرهن ،وقد بلغ
معدل البطالة  2.5في المائة في عام 2015؛ ووصل المعدل إلى  10.7في المائة في صفوف الشباب )19(،مرتفعا إلى
 28في المائة في المدن .ولم يولّد التوسع الحضري فقط مشاكل اجتماعية في المدن مثل ارتفاع معدالت الجريمة ،وإنما
تسبب أيضا بنقص شديد في الع ّمال الزراعيين بما خفد اإلنتاج الزراعي ورفع أسعار المواد الغذائية.



تغير المناخ والكوارث الطبيعية (هدف التنمية المستدامة  :)13يزداد عدد وقوة الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير
المناخ ،مما يؤثر تأثيرا مأساويا على الزراعة ويوقع المجتمعات الريفية في براثن الجوع .ومن المتوقع أن يؤثر ارتفاع
درجات الحرارة تأثيرا كبيرا على النظم اإليكولوجية .فسيكون لألمطار غير المنتظمة آثار سلبية على سبل العيش
لتسببها باالنهيارات األرضية والفيضانات التي تقطع الطرق التي توصل المزارعين إلى األسواق وتوقف استيراد
األغذية والوقود وسائر المنتجات الضرورية.

-19

المنسغغغغغغقة المبذولة وبالتقدم الكبير المحرز في مواجهة هذه التحديات ،يحدد اسغغغغغغتعراض األمن الغذائي
ورغم اإلقرار بالجهود
َّ
والتغذوي عددا من الفجوات ويورد توصيات لسدها وتحقيق هدف التنمية المستدامة  2في بوتان.

3-1

الفجوات والتحديات المت لقة بالجوع

-20

تعترف الحكومة بأهمية تحقيق جميع أهداف التنمية المسغغغتدامة السغغغبعة عشغغغر وبالطابع المترابط لخطة التنمية المسغغغتدامة لعام
 .2030ويشغغغمل اسغغغتعراض األمن الغذائي والتغذوي ،الذي يركز على هدف التنمية المسغغغتدامة  ،2عدة توصغغغيات تتماشغغغى مع
األولويات المحددة في اإلطار االستراتيجي للخطة الخمسية الثانية عشرة ،وإطار إجمالي السعادة الوطنية ،ونتائج االستعراض
الوطني الطوعي للتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وهي:

( )17وفقا لدراسة أجرتها وزارة التعليم ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) 21 ،في المائة من األطفال البوتانيين الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و 9سنوات
يعانون من إعاقة واحدة أو أكثر.
( )18تدنى معامل جيني من  0.42في المائة في عام  2003إلى  0.38في عام  .2017وبناء على خط الفقر الوطني البالغ  32.43دوالر أمريكي شهريا للفرد ،انخفد
معدل الفقر إلى  8.2في المائة على المستوى الوطني في عام  2017وإن كانت هنا ،اختالفات بحسب األقاليم مع تسجيل معدل أعلى بكثير في المناطق الريفية يبلغ
 11.9في المائة.
( )19من بين األشخاص العاملين في المناطق الريفية 74.9 ،في المائة هم من الع ّمال المستقلين ،و 53.6في المائة من النساء يشاركن في القوة العاملة مقارنة بنسبة
 71.1في المائة للرجال.
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تحسين عادات الطعام والصحة بين التالميذ في سن المدرسة والمجتمعات المحلية ،خاصة على المستوى المحلي ،من
أجل معالجة تفشي األمراض غير المعدية؛ وزيادة الوعي بجودة األغذية وسالمتها من أجل الحد من خطر التعرض
لألمراض المنقولة باألغذية.



ربط تعاونيات المزارعين باألسواق الضخمة ،مثل برامج التغذية المدرسية واألسواق المحلية ،من أجل المساعدة على
تعزيز االقتصادات الريفية ،ورفع مستوى المعيشة في األرياف ،والحد من الفقر والالمساواة ،من خالل زيادة فرص
()20

العمل االقتصادية الشاملة للجميع التي تأخذ في االعتبار القضايا المتعلقة بالتوسع الحضري و"تأنيث الزراعة".



سبل المعيشة الصامدة في مواجهة المناخ وتدابير
إذكاء الوعي باآلثار السلبية لتغير المناخ على األمن الغذائي وتعزيز ُ
التكيف .وإذكاء الوعي بما تشكله الكوارث الطبيعية من تهديد لألمن الغذائي ،ووضع خطط مناسبة لالستجابة للطوارئ
ونُظم للتنسيق.



تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة من خالل تيسير الوصول إلى البيانات المتعددة القطاعات المستندة إلى األدلة من
أجل التخطيط واالستهداف تبعا للسياق ،بغية ضمان معالجة قضايا األمن الغذائي والتغذوي معالجة متسقة.

-21

وعلى الرغم من تحسغغن التغذية بوجه عام في بوتان ،فإن المشغغاكل الصغغحية الناجمة عن عدم تناول الوجبات المتوازنة ،بما في
ذلك النقص في المغذيات الدقيقة ،وتغير أنماط الحياة ،بما يشغغغمل الخمول البدني واسغغغتهال ،الكحول والتدخين ،ما زالت تشغغغكل
أحد التحديات المطروحة .وتتضغغغغغمن الوجبات الغذائية التقليدية نسغغغغغبة عالية من الكربوهيدرات والملح والدهون الحيوانية ،مع
كمية قليلة جدا من الفواكه والخضار .كما أن طريقة تحضير الطعام التقليدية وممارسات الطهي تخفف عادة من القيمة الغذائية
لألطعمة .ولهذا السبب جزئيا ،تشكل األمراض غير المعدية التي تمس جميع الفئات العمرية مشكلة صحية متنامية ،فتمثل نحو
 70في المائة من عبء األمراض المبلغ عنها وتتسغغغبب بأكثر من نصغغغف مجموع الوفيات في البلد )21(.ونادرا ما تصغغغل برامج
التوعية والتوجيه المتعلقة بالنظام الغذائي والعادات الغذائية والصغغغحة إلى غير تالميذ المدارس والنسغغغاء .ويؤدي قصغغغور نُظم
توزيع األغذية واالفتقار إلى االسغغغغتثمار في تكنولوجيات التجهيز وما بعد الحصغغغغاد إلى إنتاج أغذية غير آمنة تزيد من مخاطر
المرض بسبب األمراض المنقولة باألغذية.

-22

وتبيَّن من مراجعة وطنية تناولت في عام  2016برنامج التغذية المدرسغغية في بوتان( )22وجود فجوات كبيرة في النُظم والتنفيذ.
ودعت المراجعة إلى إجراء تقييم عاجل للبرنامج لضغغغغمان تحسغغغغين الحصغغغغائل التغذوية بما في ذلك من خالل التثقيف التغذوي
ووضغغع مبادئ توجيهية ووجبات مدرسغغية متنوعة .وأقرت المراجعة أيضغغا بأن المسغغاواة بين الجنسغغين وتمكين النسغغاء والبنات
موضوعات شاملة هامة للتنمية االجتماعية االقتصادية لبوتان ،على نحو ما تعكسه الدعوة التي أطلقتها الخطة الخمسية الثانية
عشرة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والبنات.

-23

وصحيح أن سج ّل بوتان في مجال الحفاظ على البيئة حافل باإلنجازات ،إال أن نظم التكيف والتخفيف الرامية إلى معالجة اآلثار
السغغلبية لتغير المناخ ال تعمل بعد بكامل طاقتها ،وتفتقر الحكومة إلى نظم معلومات البيانات ،وخطط االسغغتجابة ،ونظم التنسغغيق
التي تحتاج إليها لضمان االستعداد لحاالت الطوارئ على النحو المناسب .وخل صت الحكومة ،في استعراضها للخطة الخمسية
الحادية عشرة في منتصف المدة )23(،إلى أن النقص في البيانات يُعتبر من التحديات الرئيسية .فالبيانات المصنفة والموثوق بها
والمتاحة في حينها أمر أسغغاسغغي لتمكين بوتان من تحديد الفجوات ووضغغع الس غياسغغات واسغغتهالل البرامج وقياس التقدم المحرز
نحو تحقيق السغغغعادة الوطنية اإلجمالية ،التي تشغغغكل جميعها أهداف الخطة الخمسغغغية الثانية عشغغغرة وأهداف التنمية المسغغغتدامة،

( )20يشير مصطلح "تأنيث الزراعة" إلى ازدياد مشاركة النساء والبنات في القوة العاملة الزراعية.
( )21منظمة الصحة العالمية ،عام  ،2018األمراض غير المعدية :الموجز القطري لعام http://www.who.int/nmh/countries/btn_en.pdf .2018
()Non-Communicable Diseases (NCDs): Country Profiles 2018
()22
http://www.bhutanaudit.gov.bt/audit-cnt/raa-files/paانظر
reports/Performance_Audit_Report_on_School_Feeding_Programme_2017.pdf

( )23لجنة السعادة الوطنية اإلجمالية ،عام  ،2016الخطة الخمسية الحادية عشرة ( ،)2018-2013تقرير استعراض منتصف المدة.
https://www.gnhc.gov.bt/en/wp-content/uploads/2017/05/Final-Revised-Draft-Mid-Term-Review-Report.pdf.
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ولكن هنا ،نقصا في البيانات بالنسبة إلى ثلثي المؤشرات المائتين واألربعة واألربعين ألهداف التنمية المستدامة .والنقص في
البيانات فاضغغغغح على المسغغغغتوى المحلي بوجه خاص .وما زالت الثغرات الرئيسغغغغية ترتبط بالبيانات المصغغغغنفة بحسغغغغب العمر
والجنس واإلعاقة ،مما يعكس صعوبة ضمان جمع المعلومات الموثوق بها بصورة منتظمة.
-24

ويولّد أيضا النقص في البيانات الموثوق بها تحديات للتخطيط ،وال سيما للتقدم في تحقيق اإلنصاف والعدالة االجتماعية .وفيما
يتواصل تحسن مستوى معيشة العديد من السكان ،ال بدّ من بذل المزيد من الجهود لضمان الشمولية والعدالة ،وال سيما لسكان
المناطق الريفية ،والن ساء ،والمراهقات ،واألطفال ،واأل شخاص ذوي اإلعاقة ،الذين يعي شون في معظمهم في القرى التي يتأثر
فيها األمن الغذائي والتغذوي كثيرا بالتحديات المطروحة على بساط البحث في هذه الفقرة الفرعية.

4-1

ا ولويات القطرية

الحكومة
-25

تقسغغغغم الحكومة جهودها اإلنمائية في خطط خمسغغغغية متمحورة حول المجاالت التسغغغغعة للسغغغغعادة الوطنية اإلجمالية )24(.وترمي
ّ
الخطة الخمسغغغغية الثانية عشغغغغرة إلى تحسغغغغين رفاه البوتانيين وسغغغغعادتهم من خالل تحقيق إنجازات في  16مجاال من "مجاالت
النتائج الوطنية الرئيسغغغغية" التي تسغغغغتند إلى األهداف وااللتزامات الدولية واإلقليمية .ويحدد االسغغغغتعراض الوطني الطوعي في
بوتان الروابط القائمة بين مجاالت النتائج الوطنية الرئيسغغغية وأهداف التنمية المسغغغتدامة .وتشغغغمل األولويات القضغغغاء على الفقر
والحد من مظاهر الالمسغغغاواة (مجال النتائج الوطني الرئيسغغغي  ،)3وإيجاد فرص العمل اإلنتاجية والمدرة للدخل (مجال النتائج
الوطني الرئيسغغي  ،)11وتعزيز المسغغاواة بين الجنسغغين وتمكين النسغغاء والبنات (مجال النتائج الوطني الرئيسغغي  ،)10وضغغمان
توافر المياه واألمن الغذائي والتغذوي (مجال النتائج الوطني الرئيسي .)8

-26

وتقر سياسة األمن الغذائي والتغذوي في بوتان بأحد الحقوق األساسية وهو (" )2014الحق األساسي لجميع المقيمين في بوتان
ّ
منسغغغغغغق متعدد
في الحصغغغغغغول على الغذاء الميسغغغغغغور التكلفة والكافي واآلمن والمغذي والمقبول ثقافيا" وبضغغغغغغرورة اتباع نهج َّ
القطاعات لضمان هذا الحق .وتماشيا مع ما توصل إليه استعراض األمن الغذائي والتغذوي من استنتاج يوصي بوتان بتحويل
تركيزها من الغذاء إلى التغذية في إطار سغغغغغغعيها إلى تحقيق األمن الغذائي والتغذوي ،تولي الحكومة األولوية لوضغغغغغغع برنامج
وطني للتغذية المدرسغغغية لمعالجة النقص في المغذيات الدقيقة (بما يتفق مع مشغغغروع االسغغغتراتيجية الوطنية للتغذية المدرسغغغية
والصغغغغغغحة) وارتفاع معدل انتشغغغغغغار األمراض غير المعدية (بما يتفق مع خطة العمل الوطنية المتعلقة بالتغذية ،وخطة العمل
الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها ( .)2020-2015وإضغغغغغغافة إلى اسغغغغغغتخدام البرنامج
الوطني للتغذية المدرسغغية كمنبر لتحسغغين الممارسغغات الغذائية والصغغحية ،تعتزم الحكومة تعزيز تناول األرز المقوى في إطار
هذا البرنامج ،فطلبت المسغغغغاعدة لتدعيم أطر التنظيم المتعلقة بسغغغغالمة األغذية وجودتها وآليات االمتثال ،على النحو المحدد في
خطة العمل الرامية إلى وضع إطار التنظيم واالمتثال الخاص باألرز وبتقوية األغذية األخرى في بوتان.

-27

وتقيم االسغغغغغتراتيجية الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث صغغغغغالت بين إدارة مخاطر الكوارث ،والتكيف مع تغير المناخ ،والتنمية
المستدامة ،وتحرص على اتساق هذه العناصر ،وتحدد المبادئ واالستراتيجيات واألولويات التي توجّه إعداد الخطط والبرامج
الرامية إلى تفادي المخاطر والتخفيف منها وإلى االستعداد واالستجابة وتحقيق اإلنعا

وإعادة اإلعمار .وإذ تحدد االستراتيجية

األدوار التي تضغغطلع بها دائرة إدارة الكوارث ووزارة الزراعة والغابات فيما يخص االسغغتجابة للكوارث الكبرى بالتعاون مع
الوكاالت المعنية ،طلبت الحكومة مسغغغاعدة األمم المتحدة لالسغغغتعداد للطوارئ واالسغغغتجابة لها ،بما يشغغغمل مجال األمن الغذائي
والتغذية على نحو ما ورد وصفه في الفقرة الفرعية الالحقة.

( )24المجاالت التسعة لإلطار المتكامل المتعلق بالسعادة الوطنية اإلجمالية هي التعليم ،والصحة ،ومستوى المعيشة ،والتنوع اإليكولوجي والقدرة على الصمود،
واستغالل الوقت ،والثقافة ،والراحة النفسية ،والحيوية المجتمعية ،والحوكمة الرشيدة.
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ا مم المتحدة والشركاء اآلخرون
-28

تقوم األمم المتحدة في بوتان بوضع اللمسات األخيرة على إطار الشراكة في التنمية المستدامة الذي أعدتّه للفترة 2023-2019
وفقا ل لخطة الخمسغغغغغغية الثانية عشغغغغغغرة ومن أجل دعم بوتان في خروجها من فئة أقل البلدان نموا وبلوغها أهداف خطة عام
 )25(.2030وقد اتفقت وكاالت األمم المتحدة ،مستندة إلى تحليل قطري مشتر ،وبعد التشاور الوثيق مع الحكومة ،على التركيز
على أربعة مجاالت مواضغغغيعية رئيسغغغية هي :أهداف التنمية المسغغغتدامة والبيانات؛ واالنتفاع بالخدمات االجتماعية؛ والتصغغغدي
للعنف المرتكب ضغغد النسغغاء واألطفال؛ واالسغغتعداد للكوارث واالسغغتجابة لها .وبينما سغغتضغغطلع منظمة األمم المتحدة للطفولة
(اليونيسغغغف) بدور ريادي فيما يتعلق بالحصغغغيلة  2التي تركز على النوعية الجيدة للخدمات الصغغغحية والتغذوية في جملة نتائج
متوقعة أخرى ،سغغغيشغغغار ،البرنامج في مكافحة سغغغوء التغذية وارتفاع نسغغغبة األمراض غير المعدية إلى جانب صغغغندوق األمم
المتحدة لألنشغغغغغغطة اإلنتاجية ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،وصغغغغغغندوق األمم المتحدة للسغغغغغغكان ،ومكتب األمم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،ومنظمة الصغغغغغحة العالمية .وسغغغغغيؤدي برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي دورا قياديا فيما يتعلق بالحصيلة  ،3متعاونا مع هيئة األمم المتحدة للمرأة لمكافحة العنف ضد النساء واألطفال.

-29

وبما أن الحكومة اعتبرت النقص في البيانات أحد التحديات الرئيسغغغغغغية وأقرت بأن البيانات غير الموثوق بها وذات النوعية
الرديئة والقياسغغات غير الواقعية أو غير الدقيقة هما من الشغغواغل الرئيسغغية المعيقة لوضغغع ورصغغد السغغياسغغات الوطنية ،تركز
األمم المتحدة على "أهداف التنمية المسغغتدامة والبيانات" ويؤدي في ذلك صغغندوق األمم المتحدة للسغغكان دورا قياديا فيما يخص
الحصغغغغغغيلة  ،1بالتعاون مع كامل الفريق القطري التابع لألمم المتحدة .وسغغغغغغتحرص الحكومة ووكاالت األمم المتحدة معا على
توافر المزيد من البيانات األ فضغغغل نوعية ،بما فيها بيانات عن الفئات الضغغغعيفة ،وعلى تحسغغغين اسغغغتخدام البيانات عند وضغغغع
السياسات القائمة على األدلة ورصدها وتقييمها.

-30

وتتيح محدودية توافر البيانات ،ونظم المعلومات ،وخطط االسغغغغتجابة ،ونظم التنسغغغغيق التي تضغغغغمن حسغغغغن االسغغغغتعداد لحاالت
الطوارئ فرصة فريدة لألمم المتحدة في بوتان كي تدعم الحكومة بفضل توفير المزيد من البيانات الموثوق بها بغية االستجابة
في حينها وبصغغغغغغورة فعالة ومنسغغغغغغقة في أوقات الكوارث .وفي إطار الحصغغغغغغيلة  ،4التي يقودها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
والبرنامج إلى جانب مركز التجارة الدولي ،والصغغندوق الدولي للتنمية الزراعية ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومكتب تنسغغيق
الشؤون اإلنسانية ،ستعمل األمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع الحكومة لمواءمة هياكل التنسيق الدولية والوطنية الخاصة بحاالت
الطوارئ وإلعداد خطط الطوارئ.

-2

اآلثار االستراتيجية بالنسبة للبرنامج

1-2

تجربة البرنامج والدروس المستفادة

-31

ركز البرنامج ،منذ بداية تقديمه المسغغغغغغاعدة في بوتان في عام  ،1974على التغذية المدرسغغغغغغية بهدف زيادة معدالت االلتحاق
والمواظبة على الدراسغغغة في المدارس االبتدائية والثانوية .وقد سغغغاعد البرنامج والحكومة معا البلد في تحقيق معدل التحاق بلغ
سغغغغجلت أيضغغغغا زيادة
 95في المائة ( 96في المائة لألوالد و 94في المائة للبنات) في المدارس االبتدائية في عام  ،2017بينما ُ
كبيرة في معدالت المواظبة على الدراسغغغغة .وقد ُحدّدت في التقييم الذي أُجري في منتصغغغغف المدة لمشغغغغروع البرنامج اإلنمائي
 200300المعنون "تحسغغغين فرص وصغغغول األطفال إلى التعليم" ،وفي التقرير التجميعي لتقييمات العمليات اإلقليمية في آسغغغيا
والمحيط الهادئ لعام  ،2017وفي المشغغغغغغاورات التي أُجريت مع الحكومة وسغغغغغغائر وكاالت األمم المتحدة ومنظمات المجتمع
المدني ،الدروس والنتائج التالية التي يمكن االسترشاد بها في برامج البرنامج المقبلة:



ُبرر نقص المغذيات الدقيقة مواصلة التغذية المدرسية ،غير أن على البرنامج أن يكفل أن السلة الغذائية التي تقدمها
ي ّ
()26

الحكومة تفي باالحتياجات التغذوية الكاملة لتالميذ المدارس وأنها تدعم الترويج لألطعمة المحسَّنة.
( )25يعد إطار األمم المتحدة للشراكة في التنمية المستدامة االسم المحلي إلطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة .2023-2019
ص ل تقييم لعادات الطعام أجري في المدارس في عامي  2018-2017بدعم من البرنامج إلى النتيجة نفسها.
( )26تو َّ
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ينبغي استعراض خيارات المشتريات المحلية والروابط مع برنامج "من المزرعة إلى المدرسة" المصممة لفسح المجال
أمام التالميذ للحصول على مواد غذائية محلية صحية أكثر تنوعا ينتجها المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة
ولتحقيق اإلنتاجية الزراعية وتنمية األسواق المحلية ،واالستفادة من عالقات التآزر مع مبادرات الشركاء في األمم
المتحدة.



ومتطور تقنيا في تحقيق المساواة
ينبغي أن تستند تنمية القدرات إلى تحليل دقيق للقدرات الوطنية ،مع اتخاذ نهج أقوى
ّ
بين الجنسين ،وتعزيز التعاون مع قطاعي الزراعة والصحة.

-32

وعمل البرنامج ومكتب تن سيق ال شؤون اإلن سانية ومنظمة ال صحة العالمية واليوني سف على تي سير عملية محاكاة م شتركة بين
الوكاالت في يوليو/تموز  2018اشغغغغغغتركت في تنظيمها الحكومة و ُحددت خاللها الثغرات فيما يخص القدرة على االسغغغغغغتعداد
واالستجابة لحاالت الطوارئ ،والتقييمات المتعلقة باالحتياجات ،وخطط االستجابة ،وترتيبات التنسيق.

2-2

الفرص المتاحة للبرنامج

-33

استنادا إلى هذه األفكار وإلى التوصيات المحددة في استعراض األمن الغذائي والتغذوي ،سيسعى البرنامج إلى تحقيق فرصتين
استراتيجيتين واسعتين أثناء تنفيذ هذه الخطة االستراتيجية القطرية:



زيادة وتعزيز االستثمارات التي ُأجريت حتى اآلن من أجل دعم الحكومة في تحويل أنشطة التغذية المدرسية إلى برنامج
وطني للتغذية المدرسية .وبينما كشف استعراض األمن الغذائي والتغذوي ،والمشاورات ،وتقييم منتصف المدة للمشروع
اإلنمائي  200300أن البرنامج والحكومة حققا األهداف التعليمية المتعلقة بااللتحاق بالمدرسة والمواظبة على الدراسة،
طلبت الحكومة من البرنامج مساعدتها في توسيع نطاق التغذية المدرسية وإحداث تحول فيها من أجل معالجة المسائل
التغذوية المثيرة للقلق ،خاصة زيادة األمراض غير المعدية ،ونقص المغذيات الدقيقة بما يشمل فقر الدم .ويتيح ذلك
للبرنامج الفرصة لالستفادة من التقدم الذي تحقق حتى اآلن عن طريق توفير المساعدة المتعلقة بالجوانب التقنية وبتعزيز
القدرات – مثل تقديم الحلول لتحقيق األداء األمثل لسالسل اإلمداد ،وتحسين نظم جمع البيانات ورصدها بفضل الرقمنة
– التي تعالج الثغرات واالحتياجات المحددة في عملية المراجعة الوطنية التي أجريت في عام  2016للبرنامج الوطني
للتغذية المدرسية من أجل تحسين الحصائل التغذوية .ومع أن البرنامج سيركز في المقام األول على تحسين عادات
الطعام والصحة للتالميذ في سن المدرسة ،بما في ذلك داخل المؤسسات الدينية ،فإن هذه الجهود ستعالج أيضا مظاهر
الالمساواة بين الجنسين من خالل تثقيف األوالد والبنات في مجال التغذية بما يحدث تحوال جنسانيا فيؤثر على المجتمع
المحلي األوسع.



الدخول في مجاالت جديدة .تتاح للبرنامج ،انطالقا من تجربته في مجال التغذية المدرسية في بوتان ،فرصة المساهمة
في األولويات الوطنية من خالل تنمية القدرات والمساعدة على وضع السياسات .وإثر إدخال البرنامج لألرز المقوى
في برنامج التغذية المدرسية في عام  ،2017طلبت الحكومة من البرنامج مساعدتها في تعزيز أُطرها المتعلقة بجودة
األغذية وسالمتها وبالتنظيم واالمتثال فيما يخص األرز المقوى ثم في نهاية المطاف أنواعا أخرى من األغذية المقواة.
وأكدت الزالزل التي وقعت في نيبال المجاورة في عام  2015الخطر المستمر للكوارث الطبيعية وأذكت الوعي
بضرورة تحسين تدابير االستعداد المتخذة لتمكين بوتان من االستجابة للكوارث .وفي ظل الدور القيادي العالمي
للبرنامج في مجال اللوجستيات واالتصاالت في حاالت الطوارئ ،سيعمل المكتب القطري مع الحكومة ووكاالت األمم
المتحدة والشركاء اآلخرين من أجل دعم آليات االستعداد واالستجابة للطوارئ في بوتان ،بما يشمل استخدام
المستودعات والتخزين المسبق ،ومن أجل تعميم المساواة بين الجنسين في هذه المجاالت .وسوف يركز البرنامج ،في
إطار دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق أهدافها ،على نقل المعرفة واختبار النُهج االبتكارية وتيسير اعتماد
التكنولوجيات الكاسحة ذات التكلفة المنخفضة.
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3-2

التغيرات االستراتيجية

-34

من أجل اغتنام هذه الفرص ،سيُدخل البرنامج عدة تغيرات استراتيجية على نهجه .فسيعمل المكتب القطري ،تماشيا مع الخطة
االسغغتراتيجية المؤسغغسغغية ،على مواءمة أنشغغطته تماما مع الجهود التي تبذلها بوتان لتحقيق أهداف التنمية المسغغتدامة ،وال سغغيما
وسيكف البرنامج
هدف التنمية المستدامة  ،2من أجل ضمان مشاركة مساهمات البرنامج في وضع استراتيجية شاملة متسقة.
ّ
عن توفير المسغغغاعدة الغذائية العينية ،وعوضغغغا عن ذلك ،سغغغيتخذ مع الحكومة نهجا شغغغامال لتعزيز القدرات المؤسغغغسغغغية يكون
متمحورا حول النظم ومتعدد األطراف ويرمي إلى مساعدة الحكومة على تعزيز برنامج التغذية المدرسية وتحويله إلى برنامج
وطني للتغذية المدرسية يتصدى لسوء التغذية ،بما يشمل نقص المغذيات الدقيقة ،ولتفشي األمراض غير المعدية ،ويتخذ نهوجا
تحدث تحوالت جنسانية.

-35

واستنادا إلى تجربة البرنامج في إدخال األرز المقوى في التغذية المدرسية وإلى عزم الحكومة على استخدام األرز المقوى في
البرنامج الوطني للتغذية المدرسغغغية ،سغغغيسغغغاعد البرنامج الحكومة على تعزيز األطر التنظيمية وآليات االمتثال المتعلقة باألرز
المقوى وغيره من األغذية المقواة .ونظرا إلى الحاجة الملحة لالسغغغغتعداد لحاالت الطوارئ ،سغغغغيعمل البرنامج بالتعاون الوثيق
مع الحكومة لمواءمة هياكل التنسغغغيق الدولية والوطنية الخاصغغغة بحاالت الطوارئ ووضغغغع خطط الطوارئ ،حارصغغغا في ذلك
على إيصال المساعدات إلى أضعف السكان.

-3

التوجه االستراتيج للبرنامج

1-3

االتجاه ،والتركيز ،واآلثار المنشودة

-36

ستدعم الخطة االستراتيجية القطرية تقدّم بوتان في تحقيق أهداف خطة عام  ،2030وال سيما هدف التنمية المستدامة  ،2بفضل
اتخاذ نهج متكامل قائم على النظم لتعزيز القدرات الوطنية في مجال التغذية المدرسغغغغغغية من أجل معالجة سغغغغغغوء التغذية (هدف
التنمية المسغغغتدامة  .)3وسغغغوف تعالج أيضغغغا المخاطر التي تُهدّد األمن الغذائي ،مثل تغير المناخ (هدف التنمية المسغغغتدامة )13
والكوارث الطبيعية .وسغيُركز البرنامج على حصغغيلتين اسغغتراتيجيتين مترابطتين تركزان على هدفي التنمية المسغغتدامة  2و17
وهما :القضاء على سوء التغذية ،وتعزيز االستعداد للطوارئ واالستجابة لها.

-37

وبالنظر إلى قلة البيانات المتاحة ،وال سغغغيما البيانات المصغغغنَّفة حسغغغب الجنس والعمر واإلعاقة ،تفتقر الحكومة وشغغغركاؤها إلى
رؤية شغغاملة لالحتياجات والفرص والحواجز الخاصغغة التي يواجهها الرجال والنسغغاء واألوالد والبنات .ومن أجل اإلسغغهام في
إنشغغغاء نظام وطني متكامل موثوق فيه إلدارة البيانات والمعلومات في الوقت المناسغغغب يم ّكن الحكومة من فهم هذه االحتياجات
والفرص والحواجز المتباينة بشكل أفضل ،سيوفر البرنامج الدعم إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين لتنمية المهارات األساسية
المتعلقة بجمع البيانات وتقييمها واسغغتخدام التكنولوجيات االبتكارية وإلضغغفاء الطابع المؤسغغسغغي على ذلك .ويمكن أن تتضغغمن
هذه المهارات الرصد المنتظم لمستويات البيانات الجغرافية المرجعية باستخدام بيانات مستمدة من شتى المصادر والقطاعات
بغية رصد األمن الغذائي والوضع التغذوي ومظاهر الهشاشة المستجدة على مر الزمن.

-38

وسعيا إلى تعزيز االستعداد للطوارئ واالستجابة لها ،سيعزز البرنامج القدرات الوطنية الخاصة بنهج التقييم السريع ألوضاع
ما بعد الكوارث "خالل  72سغغغاعة" ،مما يم ّكن الحكومة من القيام بصغغغورة مسغغغتقلة بتحديد الفئات السغغغكانية الضغغغعيفة وتعيين
مواقعها وترتيبها من حيث األولوية في غضغغون  72سغغاعة من اندالع الكارثة .وسغغيعمل البرنامج على التوسغغع من أجل تحقيق
التغطية الوطنية لنظام رقمي متعدد القطاعات لجمع البيانات واإلبالغ يو ّفر لنظام المعلومات الخاصغغغغغغة بالمدارس بيانات آنية
متعلقة بالصغغحة والتغذية والتعليم والزراعة المدرسغغية والبنية األسغغاسغغية والتغذية المدرسغغية من أجل تيسغغير االنتقال من التغذية
المدرسغغية إلى برنامج وطني متكامل للتغذية المدرسغغية ومعالجة الهدر في المدعمات الغذائية والتغذوية الذي ينجم عن ضغغعف
عملية اإلبالغ.

-39

وسيحرص البرنامج على أن يتم النظر في القضايا الجنسانية أثناء تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية ورصدها من أجل تعزيز
البرامج وال سياسات التي تحدث تحوال جنسانيا .وسوف يبذل البرنامج أيضا الجهود إلنشاء نظام يصنّف جميع البيانات حسب
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الجنس والعمر واإل عا قة ،وييسغغغغغغر مرا عاة االعت بارات الجنسغغغغغغغان ية في جميع الت حال يل والتقيي مات والبحوث واألع مال ذات
ال صلة )27(.و ستدمج أي ضا االعتبارات الجن سانية في كل مبادرات البرامج وال سيا سات وتعزيز القدرات ،و سيتم إ شرا ،الن ساء
والرجال والبنات واألوالد (والمنظمات المعنية بشؤونهم) في أنشطة على نحو تمكيني بما يُعزز المساواة في الحصائل وينهد
بالمساواة بين الجنسين (هدف التنمية المستدامة  .)5وعلى سبيل المثال ،ستدمج معلومات عن آثار الزواج المبكر للبنات وعن
أهمية األغذية المغذية بالنسغغغبة للمراهقات في المناهج المتعلقة بالصغغغحة والتغذية وفي أنشغغغطة التواصغغغل مع األطفال في سغغغن
المدرسغغة التي ترمي إلى إحداث تحول اجتماعي وسغغلوكي ،ويشغغمل ذلك األطفال في المؤسغغسغغات الدينية .وسغغيحرص البرنامج
أيضا على تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في جميع األنشطة ،من قبيل توفير التدريب لطهاة المدارس أو للمزارعين.
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وبالتزامن مع دعم الحكومة على تغيير برنامج التغذية المدرسية وتوسيع نطاقه لمعالجة األوجه المتعددة لسوء التغذية ،سيدعم
البرنامج أصغغغغغغحاب المصغغغغغغلحة الرئيسغغغغغغيين ،من قبيل مكتب المعايير الوطني والهيئة التنظيمية للزراعة واألغذية في بوتان،
ورئاسغغة وزارة الزراعة ،لوضغغع معايير تنظيمية وتقنية وآليات امتثال تضغغمن جودة األغذية وسغغالمتها بما يشغغمل تقوية األرز،
وإلضغغغفاء طابع مؤسغغغسغغغي على ذلك .وسغغغيؤثر ذلك تأثيرا إيجابيا على إمدادات األرز المقوى الموفرة للمدارس ،بما يؤدي في
نهاية المطاف إلى توافر األغذية المقواة في األسواق .وبما أن البرنامج سيتوقف عن تقديم األغذية العينية ،فإنه سيوجه موارده
إلى بناء أو تحسغين البنية األسغاسغية مثل المطابخ المدرسغية ومسغتودعات األغذية من أجل تيسغير توفير األرز المقوى للبرنامج
الوطني للتغذية المدرسية في مقاطعات بوتان العشرين .ويمكن أن تُستخدم مخزونات األرز المقوى أيضا كاحتياطات للطوارئ
في حالة وقوع كوارث طبيعية أو صغغدمات موسغغمية .وتماشغغيا مع سغغياس غة البرنامج البيئية لعام  ،2017سغغتؤخذ القضغغايا البيئية
واالجتماعية في االعتبار أثناء تصغغميم وتنفيذ جميع األنشغغطة وسغغتكون األنشغغطة ممتثلة للمعايير البيئية واالجتماعية للبرنامج.
وسوف يُك ّمل البرنامج دعمه لتعزيز البنية األساسية بتعزيز قدرات أصحاب المصلحة الوطنيين من أجل ضمان استخدام البنية
األساسية استخداما سليما وصيانتها.
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وفي ظل إطار األمم المتحدة للشغغغراكة في التنمية المسغغغتدامة والحصغغغيلة  4المحددة فيه ،سغغغيعمل البرنامج بالتعاون الوثيق مع
وكاالت أخرى لألمم المتحدة ومع الحكومة من أجل التوعية بمظاهر الهشغغغاشغغغة ،وال سغغغيما وأن الهشغغغاشغغغة ترتبط باالسغغغتعداد
للطوارئ واالسغغغغتجابة لها (هدف التنمية المسغغغغتدامة  .)17وسغغغغتدعم الخطة االسغغغغتراتيجية القطرية الجهود التي تبذلها الحكومة
للق ضاء على الفقر (هدف التنمية الم ستدامة  )1وتحقيق مجاالت النتائج الوطنية الرئي سية ال ستة ع شر من أجل الخروج من فئة
أقل البلدان نموا بصورة مستدامة بحلول عام .2023

2-3

الحصائل االستراتيجية ،ومجاالت التركيز ،والنواتج المتوق ة ،وا نشطة الرئيسية

الحصيلة االستراتيجية  :1تحسين تغذية ا طفال ف سن المدرسة والنساء والفئات الض يفة ف بوتان تمشيا مع الغايات الوطنية
بحلول عام 2023
-42

بعد تقديم الدعم خالل أكثر من أربعين عاما للجهود الناجحة التي بذلتها الحكومة السغغغغتخدام برنامج التغذية المدرسغغغغية من أجل
سيحول البرنامج تركيزه إلى مساعدة الحكومة على تحقيق غاية التنمية المستدامة  ،2-2وبالتالي
ضمان الحصول على التعليم،
ّ
إلى وضع نهاية لسوء التغذية .وإ ضافة إلى األطفال الذين هم في سن المدرسة ،تحتاج أيضا النساء في سن الثامنة عشرة وما
فوق ،وفئات أخرى ضغغعيفة تغذويا مثل األشغغخاص الموجودين في المؤسغغسغغات الدينية إلى المسغغاعدة لتحسغغين تغذيتهم .وسغغيوفر
البرنامج الدعم لتعزيز قدرات وزارات التعليم ،والزراعة والغابات ،والصغغغغغغحة من أجل تيسغغغغغغير وضغغغغغغع برنامج وطني كامل
متكامل للتغذية المدرسغغغغية يشغغغغمل جميع التالميذ من المرحلة السغغغغابقة للتعليم االبتدائي إلى الصغغغغف الثاني عشغغغغر في المدارس
الحكومية بحلول عام  ،2023وتحسغغين تغذية السغغكان عموما باتباع نهوج تغذوية مسغغتدامة تحدث تحوال جنسغغانيا وتشغغمل فيما
ت شمله عادات األكل ال صحي .وبف ضل النهوض التدريجي بالبرنامج الوطني للتغذية المدر سية ،سيتلقى التالميذ األرز المقوى.
وسغغغغيقدم البرنامج المسغغغغاعدة التقنية إلى وزارة الزراعة والغابات لتتم ّكن في نهاية المطاف من جعل األرز المقوى وغيره من

( )27في النظام الرقمي المتعدد القطاعات لجمع البيانات واإلبالغ ،ستصنَّف البيانات المتعلقة مثال بالمواظبة على الدراسة ومؤشر كتلة الجسم ومكمالت الفيتامين ألف
الموفرة للتالميذ بحسب الجنس والعمر ،بما يتيح للبرنامج زيادة توافر البيانات المصنفة على المستوى الوطني.

WFP/EB.1/2019/6-A/1/DRAFT

14

األغذية المقواة متوافرة للسغغكان على نطاق أوسغغع ومن ضغغمان سغغالمة األغذية وجودتها من أجل معالجة النقص في المغذيات
الدقيقة.
-43

وسغغغغيتم دعم المزارعين أصغغغغحاب الحيازات الصغغغغغيرة من أجل توطيد الروابط بين ال رمزارع والمدارس مما يعزز االقتصغغغغاد
المحلي ويسغغاهم في بناء مجتمعات نابضغغة بالحياة .والهدف من العمل على الروابط بين ال رمزارع والمدارس هو إتاحة الفرصغغة
للتالميذ للوصول إلى المزيد من األغذية المحلية المتنوعة والصحية التي ينتجها المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة.

مجاالت التركيز
-44

تركز هذه الحصيلة على األسباب الجذرية.

النواتج المتوق ة
-45

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل الناتجين التاليين:



استفادة التالميذ المستهدفين في المدارس االبتدائية والثانوية ،بمن فيهم المراهقات (المستوى  ،)3من نظم غذائية صحية
تتألف من أطعمة متنوعة ،ومن التثقيف التغذوي الرامي إلى إحداث تحول جنساني ،ومن الخدمات الصحية الموفرة
لألوالد والبنات من أجل تحسين تغذيتهم ومكافحة األمراض غير المعدية (هدف التنمية المستدامة  )3وتحسين األداء
المدرسي (هدف التنمية المستدامة .)4



استفادة السكان الضعفاء (المستوى  )3من تحسّن قدرة الحكومة على رصد سالمة األغذية المقواة وجودتها وبالتالي
ضمان تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية.
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ويقوم الناتج األول على التسليم بأن المدارس هي منابر تغذوية وصحية فعالة للوصول إلى األطفال والنساء وغيرهم من الفئات
الضغغغغغغعيفة ألنها ال تتيح فقط للحكومة ضغغغغغغمان تلقي التالميذ وجبة مغذية واحدة على األقل في اليوم ،وإنما تم ّكنها أيضغغغغغغا من
الوصغغغغول إلى عموم السغغغغكان من خالل مجموعة من الخدمات التي تحسغغغغن تغذية التالميذ وصغغغغحتهم وتؤثر تأثيرا إيجابيا على
المجتمعات المحلية لألطفال بفضغغل نقل العادات الغذائية والصغغحية المحسغغنة إلى أسغغرهم ،وبالتالي المسغغاهمة في تحقيق هدفي
التنمية المسغغتدامة  2و .3وإذا اسغغتندت األنشغغطة التي تسغغاهم في تحقيق هذا الناتج إلى تحاليل جنسغغانية تشغغاركية ،فقد تتمكن من
إحداث تحول جنسغغاني من خالل تعزيز المسغغاواة بين الجنسغغين بفضغغل منع الزواج المبكر للبنات وزيادة الفرص المتاحة للبنات
لاللتحاق بالمدرسغغة وكسغغب العيش .ويسغغاهم الناتج بالتالي في تحقيق هدف التنمية المسغغتدامة  4المتعلق بالتعليم الجيد المنصغغف
والشامل للجميع وهدف التنمية المستدامة  5المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
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ويقوم الناتج الثاني ،معتمدا على نجاح إدخال األرز المقوى في برامج التغذية المدرسغغغغغغية ،بتوسغغغغغغيع نطاق المنافع العائدة إلى
عموم السغغكان في بوتان من خالل تعزيز قدرة وزارة الزراعة والغابات على تسغغليم األغذية المقواة وعلى رصغغد جودة األغذية
وسالمتها .ولن يخفف ذلك من خطر اإلصابة باألمراض المنقولة باألغذية واألمراض ذات الصلة فحسب ،وإنما سيتيح لعموم
السغكان أيضغا الحصغول على األغذية المقواة التي تعالج النقص في المغذيات الدقيقة وتخفد المعدالت المرتفعة لإلصغابة بفقر
الدم عند األطفال دون سن الخامسة ،والمراهقات ،والنساء والبنات في عمر اإلنجاب ،مع توليد آثار إيجابية على تغذية األجيال
القادمة وعلى صحتها بوجه عام .وبالتالي ،يساهم هذا الناتج في تحقيق هدفي التنمية المستدامة  2و.3
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ا نشطة الرئيسية
النشاط  :1مساعدة الحكومة في انتقالها إلى برنامج وطني للتغذية المدرسية باالستناد إلى نهج متكامل إزاء التغذية المدرسية يربط التغذية
المدرسية بالتثقيف التغذوي ،والصحة المدرسية ،والزراعة المدرسية ،ويدرج الضمانات الجنسانية والبيئية واالجتماعية في كل األنشطة،
مع تعزيز سالسل اإلمداد وتحقيق األداء األمثل للبنية األساسية للتغذية المدرسية.
-48

بعد نجاح تجربة النهج المتكامل التي أجريت في سغغت مدارس قرب ثيمفو ،عاصغغمة بوتان ،سغغيوفر البرنامج المسغغاعدة التقنية
ويعمل على تعزيز القدرات لمسغغاعدة الحكومة في وضغغع برنامج وطني للتغذية المدرسغغية والنهوض به .وسغغيضغغطلع البرنامج
ّ
وسغغينظم لهذا
بدور قيادي في دعم أبرز المؤسغغسغغات صغغاحبة المصغغلحة على تحسغغين السغغياسغغات والتنسغغيق وإدارة المعارف،
الغرض االجتماعات مع جميع الشغغغغغركاء المعنيين؛ ويحددّ المبادرات القائمة فيما يخص مثال الروابط بين ال رمزارع والمدارس؛
ّ
ويعزز التثقيف الجاري في مجال التغذية ويدعم اسغغغغغغتحداث المواد االبتكارية ألنشغغغغغغطة التواصغغغغغغل الرامي إلى إحداث تحول
اجتماعي و سلوكي ولت صميم قائمة األطعمة ،والنهوض بال صحة المدر سية والزراعة المدر سية اللتين تت صديان أي ضا لألدوار
ويحسغغغغن السغغغغلة الغذائية للتغذية المدرسغغغغية بما يشغغغغمل اسغغغغتخدام األرز المقوى؛ ويوفر الدعم السغغغغتكمال
الجنسغغغغانية التقييدية؛
ّ
االسغغتراتيجية الوطنية للتغذية والصغغحة المدرسغغيتين؛ ويسغغتعرض ويعدّ مبادئ توجيهية للتغذية على مسغغتوى البلد والمقاطعات؛
ويسغغغغاعد في وضغغغغع نظام رقمي لرصغغغغد التغذية المدرسغغغغية واإلبالغ عنها يراعي نوع الجنس والعمر ويكون مدمجا في نظام
الرصغغغد والتقييم الخاص بوزارة التعليم؛ ويدعم االسغغغتخدام األمثل لسغغغالسغغغل اإلمداد من أجل التغذية المدرسغغغية ،ويعزز اإلدارة
اليومية للبرنامج الوطني للتغذية المدرسغغغغغية؛ وينهد بالمطابخ المدرسغغغغغية والمسغغغغغتودعات ويقوم ببنائها .وسغغغغغيتولى البرنامج
بالتعاون مع شغغغركائه اسغغغتعراض الدروس المسغغغتخلصغغغة من مختلف األماكن والممارسغغغات الفضغغغلى المتبعة فيها من أجل نقل
المعارف إلى الحكومة وإرشاد تصميم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية.

النشاط  :2توفير المساعدة التقنية إلى الحكومة وإلى قطاع اإلنتاج الغذائي الوطني وقطاع التجارة لضمان على ا ّتباع سياسات سليمة
وضمان جودة وسالمة األغذية المقواة ،وال سيما األرز ،على طول سالسل اإلمداد المستخدمة.
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بما أن األرز المقوى بات مدرجا في برنامج التغذية المدرسغغية ،سغغيتبع البرنامج نهجا متمحورا حول النظم إزاء أنشغغطة تعزيز
قدرات وزارة الزراعة والغابات وغيرها لتيسغغغغير الطابع المؤسغغغغسغغغغي لترتيبات التسغغغغليم التنظيمية والتقنية والبنيوية والتجارية
المستدامة بغية ضمان سالمة األرز المقوى الذي يسلم إلى المدارس ويدخل في سلسلة اإلمداد ،ومن ثم سالمة األغذية المقواة
األخرى .وبينما تقوم وزارة الزراعة والغابات بتعديل قانون الغذاء ،سيوفر البرنامج المساعدة التقنية والمشورة السياساتية فيما
يخص أحكام القانون المتعلقة بتقوية األغذية .وسغغيقدم البرنامج المشغغورة بشغغأن دور مكتب المعايير في بوتان والهيئة التنظيمية
للزراعة واألغذية في بوتان في وضغغغع المعايير ،بما في ذلك ما يتعلق باألرز المقوى ومواده الخام ،وفي رصغغغد تطبيق معايير
التقوية وإنفاذها ،وسغغغغيسغغغغاعد في وضغغغغع مبادئ توجيهية عملية للمدارس والطهاة بشغغغغأن مناولة األرز المقوى ،ويوفر التدريب
لمفتشغغي الغذاء التابعين للهيئة التنظيمية للزراعة واألغذية ويضغغع خططا لعمليات التفتيش .وسغغيسغغاعد البرنامج في بناء قدرات
الهيئة التنظيمية للزراعة واألغذية ،وخدمات التفتيش الخاصغغغغة بالغذاء ،والمختبر الوطني لفحص األغذية في مجاالت من قبيل
خطط التفتيش ،وبروتوكوالت وإجراءات اختيار العينات ،وأدوات الرصد .وقد يعمل أيضا البرنامج على بناء قدرات مصنعي
األغذية (المطاحن والخال طات المسغغغتخدمة لألرز) ،وتقييم البنى األسغغغاسغغغية المهمة ،ويعقد الشغغغراكات مع سغغغائر وكاالت األمم
المتحدة إلجراء البحوث والدراسات في مجال التغذية.

الحصيلة االستراتيجية  :2تحسّن قدرة الحكومة ،بحلول عام  ،2023على مواجهة التحديات المت لقة با من الغذائ والتغذية وعلى
االست داد لألزمات واالستجابة لها بما فيها ا زمات الناشئة عن تغير المناخ
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لقد تبيّن من حلقة عمل مشغغغتركة بين الوزارات عُقدت في أغسغغغطس/آب  2017بشغغغأن التخطيط للطوارئ أثناء وقوع الزالزل،
ومن عملية محاكاة نُظمت بصغغورة مشغغتركة بين الفريق القطري لألمم المتحدة والحكومة في يوليو/تموز  2018وجود ثغرات
في قدرة البلد على االستعداد للكوارث وعلى االستجابة للكوارث الطبيعية الكبرى والشديدة .ومن أجل تعزيز قدرة المؤسسات
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في بوتان على االستجابة للكوارث ،سيعقد البرنامج شراكات مع الحكومة ووكاالت األمم المتحدة والشركاء الوطنيين في ثالثة
مجاالت رئيسغغغية هي :االسغغغتعداد للطوارئ ،واإلدارة والتنسغغغيق في حالة الكوارث ،واالسغغغتعداد في مجال البيانات .وتدعم هذه
الحصغيلة االسغتراتيجية اإلطار الوطني إلدارة مخاطر الكوارث ،وتسغاهم في غاية التنمية المسغتدامة  9-17والحصغيلتين  1و4
إلطار األمم المتحدة للشراكة في التنمية المستدامة والنتيجة االستراتيجية  5للبرنامج.

مجاالت التركيز
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تركز هذه الحصيلة على بناء القدرة على الصمود.

النواتج المتوق ة
-52

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل الناتج التالي:



استفادة األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي وسائر األشخاص الضعفاء (المستوى  )3من زيادة معرفة
الحكومة بموضوع الهشاشة واألمور اللوجستية الخاصة بحاالت الطوارئ والممارسات الفضلى المتبعة في نظم سالسل
اإلمداد (بما يشمل التخزين واالحتياطات االستراتيجية الالمركزية للحبوب) ،ومن تحسن قدرتها على تقليل الخسائر
إلى الحد األدنى وعلى تحسين األمن الغذائي في أوقات الشدة.

-53

ويسغغغاهم هذا الناتج في تحقيق الحصغغغيلة من خالل توطيد الروابط بين عمليتي االسغغغتعداد واالسغغغتجابة .وسغغغيتركز الدعم الموفر
لعملية االسغغغغغتعداد على بناء قدرات الحكومة والمجتمعات المحلية ،بينما سغغغغغيتم التخزين المسغغغغغبق لكمية محدودة من اإلمدادات
األساسية في أماكن استراتيجية ووحدات تخزين متنقلة .وسيحرص جميع الشركاء على أن تدعم استراتيجيات وخطط وأنشطة
االستجابة التدابير الوطنية وأن تسترشد بالبيانات وتقييمات الهشاشة واالحتياجات وأن تأخذ القضايا الجنسانية ومسائل اإلعاقة
في االعتبار وأن ترتبط باإلنعا

والتنمية الطويلة األجل.

ا نشطة الرئيسية
النشاط  :3السعي من خالل قيادة البرنامج لفريق العمل المعني باللوجستيات واالتصاالت في حاالت الطوارئ إلى تعزيز قدرة الحكومة
على مراعاة االعتبارات الجنسانية والتركيز على مسألة الهشاشة فيما يتعلق بإدارتها للموارد الوطنية المسخرة لحاالت الطوارئ ،وقيامها
بتطوير وتعزيز واختبار خطط االستجابة ونظم التنسيق الوطنية المتعلقة بحاالت الطوارئ.
-54

سغغغغيعمل البرنامج على بناء قدرة دائرة إدارة الكوارث على وضغغغغع خطط الطوارئ موضغغغغع التنفيذ ،واتخاذ إجراءات تشغغغغغيل
موحدة ،وتيسغغير إجراء عمليات محاكاة منتظمة مشغغتركة بين الوكاالت ترمي إلى اختبار آليات التنسغغيق المخصغغصغغة للكوارث.
وسيوفر البرنامج المساعدة التقنية وأنشطة بناء القدرات فيما يتعلق بإدارة المستودعات المكرسة لالستجابة لحاالت الطوارئ
وبتحقيق المسغغغتوى األمثل في إدارة المسغغغتودعات واسغغغتخدام سغغغالسغغغل اإلمداد المرتبطة باالحتياطي االسغغغتراتيجي الوطني من
األغذية؛ ودعم دائرة إدارة الكوارث ووزارة الزراعة والغابات على إعداد خطة لإلدارة اللوجسغغغغغغتية أثناء الكوارث؛ وتوفير
التدريب على لوجسغغتيات الطوارئ بمشغغاركة كال النسغغاء والرجال ومع التركيز على أهمية تحديد وتلبية االحتياجات في حاالت
الطوارئ .أما بالنسغغبة إلى االسغغتعداد في مجال البيانات ،فسغغيوفر البرنامج الدعم لتعزيز القدرات الالزمة لتوحيد وتنقية وإيجاد
مجموعات مهمة من البيانات يتم جمعها في قاعدة بيانات جغرافية؛ ويقدم المسغغغغغاعدة إلعداد خرائط عن هشغغغغغاشغغغغغة األوضغغغغغاع
لمختلف أنواع الكوارث من أجل إرشغغاد خطط االسغغتعداد واالسغغتجابة؛ ويعزز القدرات التقنية في البلد من خالل توفير التدريب
المباشر وتنظيم دورات لنقل المهارات؛ وييسر اختبار نظم البيانات من خالل عمليات محاكاة تستند إلى سيناريوهات متعددة.

3-3

استراتيجيات االنتقال والخروج

-55

عوضغغغغغغا عن الخروج من بوتان في نهاية عام  ،2018ونزوال عند طلب الحكومة الحصغغغغغغول على دعم البرنامج للجهود التي
يبذلها البلد الجتياز "الميل األخير" المتبقي للقضغغغغاء على الفقر والخروج من فئة أقل البلدان نموا ،سغغغغينتقل البرنامج من التنفيذ

WFP/EB.1/2019/6-A/1/DRAFT

17

المباشر للبرامج إلى توفير الدعم التمكيني والمساعدة التقنية في مجال األمن الغذائي والتغذية واالستعداد للطوارئ واالستجابة
لها ،مع الحرص على مراعاة المسغغغغائل الجنسغغغغانية في جميع األنشغغغغطة .وسغغغغتتسغغغغلّم الحكومة مسغغغغؤولية جميع أنشغغغغطة التغذية
المدرسية ،وبفضل المساعدة التقنية التي يقدمها البرنامج لتحويل برنامج التغذية المدرسية إلى برنامج وطني للتغذية المدرسية،
تسغغعى إلى توسغغيع نطاق البرنامج ليشغغمل جميع تالميذ المدارس الحكومية بحلول عام  ،2023مع إيالء اهتمام خاص للمدارس
في المناطق الريفية والنائية.
-56

ومسغغتندة إلى المشغغورة التقنية والسغغياسغغاتية التي يقدمها البرنامج ،تعتزم الحكومة وضغغع معايير لجودة األغذية وسغغالمتها ،بما
يشغغغغغغمل إطارا مناسغغغغغغبا للتنظيم واالمتثال فيما يخص األرز المقوى وغيره من األغذية المقواة بحلول عام  ،2023وذلك تمهيدا
لجعل األغذية المقواة متوافرة في األسغغغواق التجارية .وسغغغيكمل البرنامج الدعم الذي يقدمه لتحسغغغين البنى األسغغغاسغغغية بأنشغغغطة
لتعزيز قدرات أصحاب المصلحة الوطنيين بغية ضمان حسن استخدام وصيانة البنى األساسية التي يمكن استخدامها لتخزين
االحتياطات الخاصغغغغة بحاالت الطوارئ .وسغغغغيقوم البرنامج بالتعاون مع شغغغغركائه في الفريق القطري لألمم المتحدة بمسغغغغاعدة
الحكومة على تعزيز خططها وقدراتها الالزمة لالسغغغتعداد للطوارئ واالسغغغتجابة لها ،من خالل توفير الدعم الرامي إلى تمكين
الحكومة من أن تقوم بصغغورة مسغغتقلة بتحديد الفئات السغغكانية الضغغعيفة وتعيين مواقعها وترتيبها من حيث األولوية في عضغغون
 72ساعة من اندالع الكارثة ،ومن أن تنسق أنشطة الشركاء الوطنيين والدوليين لالستجابة بصورة فعالة وفي الوقت المناسب.

-4

ترتيبات التنفيذ

1-4

تحليل المستفيدين
الجدول  : 1المستفيدون حسب الحصيلة االستراتيجية والنشاط (جميع السنوات)*

الحصيلة
االستراتيجية

النشاط

1

 :1مساعدة الحكومة في انتقالها إلى برنامج وطني
للتغذية المدرسية باالستناد إلى نهج متكامل إزاء التغذية
المدرسية يربط التغذية المدرسية بالتثقيف التغذوي،
والصحة المدرسية ،والزراعة المدرسية ،ويدرج
الضمانات الجنسانية والبيئية واالجتماعية في كل
األنشطة ،وسالسل اإلمداد المعززة والوصول بالبنية
األساسية للتغذية المدرسية إلى المستوى األمثل.

80 000

 :2توفير المساعدة التقنية إلى الحكومة وإلى قطاع
اإلنتاج الغذائي الوطني وقطاع التجارة للحرص على
اتّباع السياسات السليمة وضمان جودة وسالمة األغذية
المقواة ،وال سيما األرز ،على طول سالسل اإلمداد
المستخدمة.

40 000

2

البنات

ا والد

النساء

الرجال

المجموع

80 000

5 500

6 300

11 800
(المستوى
)3

40 000

160 000
(المستوى
)3

 :3السعي في ظل قيادة البرنامج لفريق العمل المعني
بمجال اللوجستيات واالتصاالت في حاالت الطوارئ إلى
تعزيز قدرة الحكومة على مراعاة االعتبارات الجنسانية
والتركيز على مسألة الهشاشة فيما يتعلق بإدارتها
للموارد الوطنية المسخرة لحاالت الطوارئ وتطويرها،
وتعزيز واختبار خطط االستجابة ونظم التنسيق الوطنية
في حاالت الطوارئ.

المجموع
بدون تداخل

80 000

80 000

80 000
(المستوى
)3

125

125

250
(المستوى
)3

5 625

6 425

172 050

*البنات واألوالد هم المستفيدون دون الثامنة عشرة من العمر.
-57

أثناء تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  ،2023-2019سيركز المكتب القطري على تنمية القدرات فقط ولن يكون هنا،
مسغغغغغتفيدون مباشغغغغغرون يتلقون األغذية أو التحويالت النقدية .وبالتالي ،لن يكون للبرنامج سغغغغغوى مسغغغغغتفيدين غير مباشغغغغغرين
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(المسغغغتوى  )3في إطار الخطة االسغغغتراتيجية القطرية .وقد تؤثر نتائج دعمه ألصغغغحاب المصغغغلحة الوطنيين على ما مجموعه
 172 000شغغخص في نهاية األمر .وقد يسغغتفيد من دعم البرنامج للبرامج والمبادرات الوطنية في إطار النشغغاط  1ما يزيد عن
 11 800رجل وامرأة (المسغغغغغتوى  9 000 :)3من المزارعين أصغغغغغحاب الحيازات الصغغغغغغيرة الذين سغغغغغيتم دعمهم في إطار
البرنامج الرامي إلى ربط المزارعين ببرامج التغذية المدرسية؛ و 2 800من موظفي المدارس ووكاالت المقاطعات والوكاالت
المركزية الذين سغغغغغيتلقون التدريب فيما يخص النهج المتكامل ،وعمليتي الرصغغغغغد والتقييم ،وسغغغغغالمة األغذية ،وإدارة المخازن
والمطابخ .وبفضغغغغغل هذه البرامج ،قد يسغغغغغتفيد في نهاية األمر ما مجموعه  160 000تلميذ (المسغغغغغتوى  )3مما يوفره البرنامج
لتحسين البنى األساسية ،وللتثقيف التغذوي ،والصحة المدرسية ،والزراعة المدرسية ،وعمليتي الرصد والتقييم.
-58

وفي إطار النشغغغغغاط  ،2سغغغغغيسغغغغغتفيد  80 000تلميذ (المسغغغغغتوى  )3من الدعم الذي يقدمه البرنامج إلى البرنامج الوطني للتغذية
المدرسغغغية ،بما يشغغغمل الدعم لتسغغغليم األغذية المقواة وإلنشغغغاء إطار للتنظيم واالمتثال .وفي إطار النشغغغاط  ،3سغغغينظم البرنامج
الدورات التدريبية وعمليات المحاكاة لحاالت الطوارئ ،في جملة أن شطة أخرى لتعزيز القدرات ،و سي صل في هذا ال صدد إلى
 250موظفا (المستوى  )3من شتى الوكاالت الحكومية التي تعمل على االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها.

ت زيز القدرات ،وال سيما من خالل الت اون فيما بين بلدان الجنوب
-59

سيتحول البرنامج كليا في الخطة االستراتيجية القطرية إلى تعزيز القدرات القطرية وتوفير المساعدة التقنية بغية تحقيق أهداف
مواضيعية مترابطة .وسيوفر البرنامج الدعم إلى الحكومة لتحسين سياساتها وبرامجها الخاصة بالتغذية والمراعية لها بفضل
تدعيم قاعدة البيانات وتحفيز الطلب على النظم الغذائية المغذية والخدمات المكملة من خالل أنشغغطة تواصغغل ترمي إلى إحداث
تغيير اجتماعي وسغغغغغلوكي .وسغغغغغير ّكز البرنامج على النقل الشغغغغغامل للمعارف وتقوية النظم وعلى تحديد كيفية تكرار العمليات
وتعزيزها من أجل تحسغغغين األمن الغذائي والحصغغغائل التغذوية ،مسغغغتفيدا في ذلك من جهود الشغغغركاء في هذا المجال ،من قبيل
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،واليونيسف ،وصاحبة السمو الملكي أميرة تايلند
.Maha Chakri Sirindhorn

-60

سيحسّن البرنامج الممارسات المتبعة في إدارة مخاطر الكوارث بما في ذلك القدرات الالزمة لالستعداد واالستجابة ،من خالل
تحسغغغين التوقعات والتحاليل الخاصغغغة بآثار الكوارث ،وإجراءات التشغغغغيل الموحدة ،والقدرات المرتبطة بسغغغالسغغغل اإلمداد في
حاالت الطوارئ وبتنسغغيق سغغالسغغل اإلمداد ،واللوجسغغتيات واالتصغغاالت المتعلقة بحاالت الطوارئ ،والعمليات الخاصغغة باألمن
الغذائي داخل الوزارات الحكومية والجهاز العسكري ،والمجتمع المدني ،واألمم المتحدة ،ومنظمات القطاع الخاص .وقد يي سّر
البرنامج أيضغغغا ويتيح تبادل المعارف والخبرة التقنية مع الشغغغركاء اإلقليميين من أجل االسغغغتفادة مثال من خبرة الهند في مجال
سالسل اإلمداد التي برزت في استجابتها األخيرة للفيضانات التي شهدتها كيراال.

2-4

سلسلة اإلمداد

-61

في إطار الدعم الموفر للحكومة في مجال تقوية األغذية ،وجودة األغذية وسغغغغغغالمتها (النشغغغغغغغاط  ،)2واالسغغغغغغتعداد للطوارئ
واالستجابة لها (النشاط  ،)3سير ّكز البرنامج على سالسل اإلمداد .وسيتضمن النشاط  1أيضا العمل على سالسل اإلمداد من
أجل ضغغمان تحسغغن قدرة شغغبكات سغغالسغغل اإلمداد الحالية والمسغغتقبلية على إمداد المدارس على نحو فعال من حيث التكاليف.
وسغغيسغغاعد البرنامج في تحقيق األداء األمثل لسغغالسغغل اإلمداد المسغغتخدمة للتغذية المدرسغغية؛ ويوفر المشغغورة والمسغغاعدة التقنية
بشغغأن سغغالمة األغذية وجودتها من أجل وضغغع السغغياسغغات واإلجراءات ذات الصغغلة؛ ومسغغاعدة الحكومة على بناء القدرات في
مجال لوجسغغغغغتيات الطوارئ من خالل مدّ الهيئات المعنية بالدعم الالزم لتحسغغغغغين التنسغغغغغيق بين القطاعات الحكومية والمجتمع
الدولي؛ وتحديد وتحليل البيانات المتعلقة باالستعداد للطوارئ واالستجابة لها وإتاحة منصة لتحسين تحديد مواقع جميع الموارد
المخزنة مسغغغغبقا في مناطق مختلفة من البلد اسغغغغتعدادا لحاالت الطوارئ واسغغغغتجابة لها؛ وتوفير دورات التدريب وبناء القدرات
للوكاالت الحكومية المعنية باالستجابة لحاالت الطوارئ من خالل التدريب على لوجستيات الطوارئ وعمليات المحاكاة.
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3-4

قدرات المكتب القطري ومالمحه

-62

ال يتجاوز عدد موظفي المكتب القطري العشغغغغغغرة وصغغغغغغحيح أن غالبية الموظفين يتحلون بخبرة وفيرة في أنشغغغغغغطة التغذية
تحول البرنامج من التنفيذ المباشغغر ألنشغغطة
المدرسغغية ،إال أن مسغغألة تنمية القدرات مجال جديد نسغغبيا بالنسغغبة إليهم .ونظرا إلى ّ
المساعدة الغذائية إلى توفير المساعدة التقنية للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية ،ومسألة تقوية األغذية وسالمتها ،واالستعداد
واالسغغتجابة لحاالت الطوارئ ،يتعين على المكتب القطري تحديد كيفية تعديل أدوار موظفيه مع الحرص في الوقت نفسغغه على
بناء قدرات تقنية قوية في مجاالت من قبيل التغذية واالسغغغتعداد لحاالت الطوارئ واالسغغغتجابة لها .وتتيح هذه المرحلة االنتقالية
الفرصة لموظفي البلد لتوسيع نطاق معارفهم ومهاراتهم في مجاالت جديدة ،ولكن سيتوجب على المكتب أيضا تحديد الثغرات
واالحتياجات ،التي يمكن سغغغدّها بزيادة عدد الموظفين ،ومراعاة الحاجة إلى التكافؤ بين الجنسغغغين وإلى القدرات الالزمة للعمل
على القضغغايا الجنسغغانية ،واتخاذ الترتيبات المناسغغبة بالتعاون مع سغغائر المكاتب القطرية ،وطلب الدعم من المكتب اإلقليمي في
بانكو.،

4-4

الشراكات

-63

إضغغغغافة إلى التزام المكتب القطري بالعمل مع الحكومة وسغغغغائر وكاالت منظمة األمم المتحدة على "توحيد األداء" ،سغغغغيسغغغغتغ ّل
المكتب الشراكات المعقودة بما يم ّكنه من االستفادة إلى أقصى حد من مساهماته ومن تيسير تحقيق الحصائل الجماعية .وعلى
سغغغبيل المثال ،يمكن أن يسغغغتغ ّل البرنامج إطار الشغغغراكة االسغغغتراتيجية الجديدة الذي عقده مع البنك الدولي من أجل ربط الدعم
الذي يوفره إلى ا لبرنامج الوطني للتغذية المدرسغغغغغية بالمشغغغغغروع المشغغغغغتر ،الخاص باألمن الغذائي واإلنتاجية الزراعية الذي
تضغغغغغطلع به منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والبنك الدولي .ويرمي المشغغغغغروع إلى مكافحة الفقر في المناطق الريفية،
وانعدام األمن الغذائي ،وسغغغغوء الت غذية ،من خالل االسغغغغتثمار في سغغغغبل عيش أصغغغغحاب الحيازات الصغغغغغيرة وربط أصغغغغحاب
الحيازات الصغغغيرة بأسغغواق التغذية المدرسغغية .وسغغيعمل المكتب القطري أيضغغا بصغغورة مشغغتركة مع اليونيسغغف على تضغغافر
غينس غق العمل مع صغغندوق األمم المتحدة للسغغكان وهيأة األمم
جهودهما في مجال التغذية ،بما يشغغمل بناء القدرات والتوعية ،وسغ ّ
المتحدة للمرأة فيما يخص تعليم البنات ومكافحة العنف ضد النساء والبنات وقضايا أخرى مهمة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

-64

وسغغغيكون أبرز شغغغركاء المكتب القطري للحصغغغيلة االسغغغتراتيجية  1وزارات التعليم ،والزراعة والغابات ،والصغغغحة ،واللجنة
الدائم ة للصحة المدرسية ،والوكاالت الحكومية الرئيسية مثل لجنة إجمالي السعادة الوطنية ،ووزارة المالية .وقد أنشأ البرنامج
ووزارة الزراعة والغابات فرقة عمل مشغغتركة معنية بتقوية األغذية ،وذلك بالتعاون مع أعضغغاء من وزارتي التعليم والصغغحة،
والهيئة التنظيمية للزراعة واألغذية ،ومؤسغغغسغغغة األغذية البوتانية .وفي إطار الحصغغغيلة االسغغغتراتيجية  ،2سغغغيضغغغطلع البرنامج
بعملية مشتركة مع سائر الفريق القطري لألمم المتحدة ،بالشراكة مع دائرة إدارة الكوارث ،ووزارة الشؤون الداخلية والثقافية،
والمكتب الوطني لإلحصاءات ،وقوى الدفاع المدني ،ومنظمات المجتمع المدني.

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ترتيبات الرصد والتقييم
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سغغتسغغتند إدارة األداء إلى إطار النتاج المؤسغغسغغية وسغغتتبع نهجا مراعيا لالعتبارات الجنسغغانية ومتوائما مع اسغغتراتيجية الرصغغد
المؤ س سي ي شمل قياس مؤ شرات العملية والناتج والح صيلة وتحليلها .و سيقوم البرنامج بر صد الم شاريع ب صورة م شتركة مع
الشركاء الحكوميين .وسوف يجمع البيانات المتعلقة بالنواتج مباشرة من الشركاء ويستخدم أداة المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة
(كوميت) من أجل إدارة البيانات .وسيتر ّكز رصد الحصائل على زيادة الملكيّة الوطنية وتحسن قدرات الحكومة.
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وتماشغغيا مع السغغياسغغة المؤسغغسغغية للبرنامج بشغغأن الخطط االسغغتراتيجية القطرية ومع اسغغتراتيجية التقييم ،سغغيجرى تقييم للخطة
االسغغغغتراتيجية القطرية أثناء السغغغغنة ما قبل األخيرة من تنفيذ الخطة االسغغغغتراتيجية القطرية وهي عام  ،2022من أجل إرشغغغغاد
التوجه االسغتراتيجي لألعمال التي سغيضغطلع بها البرنامج في المسغتقبل في بوتان .وفي عام  ،2021سغيجري المكتب القطري
استعراضا في منتصف المدة نزوال عند طلب أصحاب المصلحة وتلبية لمقتضيات توليد األدلة واستخالص العبر والمساءلة.
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وسغغغتفيد أيضغغغا نتائج اسغغغتعراض منتصغغغف المدة التقييم الذي سغغغيجرى في عام  2022إلطار األمم المتحدة للشغغغراكة في التنمية
المسغغتدامة .وسغغيجرى تقييم المركزي للنهج المتكامل للبرنامج ،فضغغال عن اسغغتقصغغاءات بشغغأن وضغغع خطوط قاعدية ابتداء من
عام  .2019وبما أن المكتب القطري سغغغيعمل وحده على تعزيز قدرات الشغغغركاء الحكوميين ،سغغغتجرى سغغغلسغغغلة من التقييمات
النوعية التي تحظى بموافقة أصحاب المصلحة.
-67

وسغغغغغيوفر المكتب القطري الدعم السغغغغغتخدام التكنولوجيات في العملية الرقمية اآلنية المتعددة القطاعات لجمع البيانات واإلبالغ
عنها ،بما يشغغمل رصغغد الحكومة للتقدم المحرز على صغغعيد البرنامج الوطني للتغذية المدرسغغية ،وتتبع إنجازات البرنامج على
م ستوى النواتج ،وزيادة فعالية ر صد العمليات المتعلقة ب سالمة األغذية وجودتها .و سيعد البرنامج تقارير قطرية سنوية ويلبي
متطلبات المانحين المحددة في مجال اإلبالغ من خالل تقديم الملخصغغغغغغات ،والتقارير السغغغغغغنوية ،والتقارير التجميعية ،وتنظيم
بعثات ميدانية بغية تمكين المانحين من رؤية نتائج األنشطة وفوائدها.
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وفي سغغغياق إصغغغالح األمم المتحدة ،سغغغيتعاون المكتب القطري مع شغغغركائه في الفريق القطري لألمم المتحدة من أجل تنسغغغيق
التخطيط ،وضمان النوعية ،والرصد والتقييم ،واإلبالغ ،واعتماد مؤشرات مشتركة حيثما أمكن.

2-5

إدارة المخاطر

المخاطر االستراتيجية
-69

في بداية أغسطس/آب  ،2018استقالت حكومة بوتان بعد إنجاز خطتها الخمسية بنجاح وتسليمها السلطة الحاكمة إلى الحكومة
المؤقتة التي ال يحق لها اتخاذ القرارات المتعلقة بالسغغغياسغغغة العامة .وصغغغحيح أن لجنة إجمالي السغغغعادة الوطنية (هيئة التخطيط
التابعة للحكومة) ووزارات أخرى أ شغغغغغغارت إلى توافق الخطة االسغغغغغغتراتيجية القطرية مع األولويات القطرية ،إال أن الحكومة
الجديدة ،التي تسغغغلمت مهامها في بداية نوفمبر/تشغغغرين الثاني ،هي الوحيدة القادرة على اعتماد الخطة الخمسغغغية الثانية عشغغغرة،
المعدّة حاليا في شغكل مشغروع ،أثناء الجلسغة البرلمانية األولى المقرر إجراؤها في ديسغمبر/كانون األول  .2018واحتمال عدم
توافق الخطة المذكورة مع رؤية الحكومة الجديدة ضغغئيل ألن البيان الرسغغمي للحزب السغغياسغغي الحاكم يولي األولوية لمجاالت
التعاون المحددة في الخطة.
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ويؤدي تغير المناخ إلى زيادة وتيرة وحدة الكوارث الطبيعية ،بما فيها الفيضغغغغغغانات أو االنهيارات الطينية أو الزالزل ،التي قد
تعرقل مشغغغغغاريع توليد الطاقة الكهرومائية في بوتان بما يؤدي إلى توقف أو تراجع العديد من المنافع االقتصغغغغغادية التي تحققت
مؤخرا والمكاسغغب اإلنمائية األخرى .وسغغيتصغغدى البرنامج لهذا الخطر من خالل الرصغغد الدقيق والتخطيط للطوارئ مع القيام
في الوقت نفسه ببناء قدرة الحكومة على االستعداد للكوارث واالستجابة لها.
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التحول في مسغغغغار عمله وإلحداث أثر
ومن المخاطر االسغغغغتراتيجية األخرى احتمال عدم تلقي البرنامج الموارد الكافية لتمويل
ّ
يذكر في تحقيق هدف التنمية المستدامة  .2ومن أجل التخفيف من هذا الخطر ،عمل البرنامج بالتعاون الوثيق مع المانحين عند
إعداد الخطة االستراتيجية القطرية ،فظهرت بوادر خير فيما يخص موارد الدعم ،بما يشمل التمويل المتعدد السنوات ،من أجل
االنتقال إلى المسغغاعدة التقنية الموفرة للبرنامج الوطني للتغذية المدرسغغية وتقوية األغذية وضغغمان سغغالمتها .وسغغيقوم البرنامج
وسائر الفريق القطري لألمم المتحدة بعملية مشتركة لالستعداد للطوارئ واالستجابة لها ،وقد التزم المنسق المقيم لألمم المتحدة
التزاما قويا بالمساعدة على تعبئة الموارد لتحقيق الحصيلة االستراتيجية .2

المخاطر البرامجية
-72

صغغغحيح أن وزارتي التعليم والصغغغحة من شغغغركاء البرنامج المتفانين جدا ،إال أنه قد يكون من الصغغغعب عليهما تخصغغغيص قدر
تحول الذي يشغغغغغغهده برنامج التغذية المدرسغغغغغغية ،مع القيام في الوقت نفسغغغغغغه بأعمالهما
كبير من الوقت لبناء القدرات وإدارة ال ّ
االعتيادية .ومن أجل التشغغجيع على المشغغاركة في تنمية القدرات ،سغغيسغغتمر البرنامج في التشغغديد أمام وزارتي التعليم والصغغحة
وسغغغائر الشغغغركاء الحكوميين على أهمية التحلي بما يكفي من الموظفين المؤهلين لالنتقال إلى برنامج وطني للتغذية المدرسغغغية
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وللعمليات التغذوية والصغغغغحية األعم .وسغغغغتدرج ضغغغغمانات بيئية واجتماعية في األنشغغغغطة من أجل تفادي اآلثار المحتملة غير
المرغوب فيها أو التخفيف منها.
-73

التحول في مسغغار عمله وإلحداث أثر يذكر
ومن المخاطر البرامجية األخرى احتمال عدم تلقي البرنامج الموارد الكافية لتمويل
ّ
في تحقيق هدف التنمية المستدامة  .2ومن أجل التخفيف من هذا الخطر ،عمل البرنامج بالتعاون الوثيق مع المانحين عند إعداد
الخطة االستراتيجية القطرية ،فظهرت بوادر خير فيما يخص موارد الدعم ،بما يشمل التمويل المتعدد السنوات ،من أجل توفير
المسغغاعدة التقنية للبرنامج الوطني للتغذية المدرسغغية ولتقوية األغذية وضغغمان سغغالمتها .وسغغيعمل البرنامج مع سغغائر أعضغغاء
الفريق القطري لألمم المتحدة إلجراء عملية مشغغغتركة لالسغغغتعداد للطوارئ واالسغغغتجابة لها ،وقد حظي بدعم قوي من المنسغغغق
المقيم لألمم المتحدة الذي التزم بالمساعدة على تعبئة الموارد لتحقيق الحصيلة االستراتيجية .2

-6

الموارد الالزمة لتحقيق النتائج

1-6

ميزانية الحافظة القطرية
الجدول  :2ميزانية الحافظة القطرية (دوالر أمريك )

الحصيلة االستراتيجية

السنة ا ولى

السنة الثانية

السنة الثالثة

السنة الراب ة

السنة الخامسة

المجموع

1

1 844 652

1 612 809

1 454 637

1 591 538

866 555

7 370 191

2

355 083

328 152

280 852

306 012

301 761

1 571 861

2 199 735

1 940 961

1 735 489

1 897 550

1 168 317

8 942 053

المجموع

2-6

آفاق تدبير الموارد

-74

تُعتبر آفاق تدبير الموارد الالزمة للخطة االسغغغتراتيجية القطرية جيدة وتتفق المجاالت المواضغغغيعية التي تقررت فيها األنشغغغطة
مع اهتمامات المانحين في القطاع التقليدي وغير التقليدي والخاص .واالسغغغتثمارات في بوتان منخفضغغغة التكلفة وشغغغديدة التأثير
وظاهرة للعيان ،وسغغغغغيراهن المكتب القطري على هذه الخصغغغغغائص في مسغغغغغاعيه لتعبئة الموارد من الشغغغغغركاء .ويتم حاليا بذل
الجهود لتنويع قاعدة المانحين وإشغغغغغرا ،شغغغغغركاء جدد وقد تحققت حتى اآلن مكاسغغغغغب كبيرة في هذا الصغغغغغدد .وتعدّ آفاق تدبير
الموارد لبعد األنشطة أفضل من غيرها ،مثل مبادرات االستعداد للطوارئ واالستجابة لها ،التي طلب البرنامج قيادتها.

3-6

استراتيجية ت بئة الموارد
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يعدّ المكتب القطري خطة لتعبئة الموارد الالزمة للخطة االسغغغتراتيجية القطرية يسغغغعى من خاللها إلى تنويع مصغغغادر التمويل،
والمراهنة على الشغغغغغغراكات القوية مع الحكومة والمانحين الحاليين ،مع القيام في الوقت نفسغغغغغغه بتعزيز العالقات مع المانحين
الناشئين والجدد بمن فيهم المانحون من القطاع الخاص .وتزداد تدريجيا صعوبة جمع األموال للعمل في بوتان فيما يخرج البلد
من فئة أقل البلدان نموا ،إال أن اقتراب موعد خروجه من هذه الفئة يفتح له أيضغغغغغا أبوابا تمويلية جديدة من قبيل المؤسغغغغغسغغغغغات
المالية (مصغغغرف التنمية اآلسغغغيوي والبنك الدولي) التي تقوم باسغغغتثمارات ضغغغخمة في العمليات اإلنمائية بما في ذلك في مجال
التعليم والصغحة واالسغتعداد للطوارئ واالسغتجابة لها .وقد أدى الوجود المحدود للبعثات الدبلوماسغية اآلتية من البلدان األخرى
إلى تعقيد جهود تعبئة الموارد ،إال أنه يتم حاليا تعزيز التعاون مع الشغغغغغغركاء الذين يسغغغغغغتثمرون في بوتان من خارج البلد وعن
طريق المنصات مثل المجلس التنفيذي.
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وتعد تعبئة الموارد بصورة مشتركة مع المنسق المقيم وسائر وكاالت األمم المتحدة حجر األساس لما يبذله البرنامج من جهود
لتعبئة الموارد من جهات داخلية .ومن الفرص المحتملة المتاحة الحصغغغغغول على التمويل من صغغغغغندوق الشغغغغغراكة اإلنمائية بين
األمم المتحدة والهند للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ،ومن الصناديق المجمعة لألمم المتحدة .وسيُستكمل العمل الذي يضطلع به
البرنامج مع الحكومة والجهات المانحة التقليدية باستثمارات إضافية آتية من القطاع الخاص والصناديق العالمية.
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الملحق ا ول
اإلطار المنطق للخطة االستراتيجية القطرية لبوتان ()2023-2019

الغاية االستراتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
الهدف االستراتيج  :2تحسين التغذية
النتيجة االستراتيجية ّ :2أال ي ان أحد من سوء التغذية
تحسين تغذية ا طفال ف سن المدرسة والنساء والفئات الض يفة ف بوتان تمشيا مع الغايات الوطنية بحلول عام 2023

فئات الحصائل :ت زيز قدرات القطاعين االجتماع
وال ام لتحديد السكان الض فاء واستهدافهم
ومساعدتهم تغذويا

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :ا سباب الجذرية

االفتراضات
مع التحول من تنفيذ العمليات إلى تنمية القدرات ،سيجري تدريب وتأهيل الموظفين في المكتب القطري للتكيف مع األدوار الجديدة هذه ،وحيثما ال تتوفر القدرة الداخلية وال يمكن تحديدها داخل البلد ،سيلتمس الدعم من
االستشاريين الدوليين والمكتب اإلقليمي.
وجود عدد كاف من الموظفين المؤهلين في القطاعات الحكومية ذات الصلة المكرسين للبرنامج.

مؤشرات الحصائل
مستوى التنوع الغذائي
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
سجل القدرة على القضاء على الجوع

23
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ا نشطة والنواتج
 :1مساعدة الحكومة ف انتقالها إلى برنامج وط ن للتغذية المدرسية باالستناد إلى نهج متكامل إزاء التغذية المدرسية يربط التغذية المدرسية بالتثقيف التغذوي ،والصحة المدرسية ،والزراعة المدرسية ،ويدرج
الضمانات الجنسانية والبيئية واالجتماعية ف كل ا نشطة ،مع ت زيز سالسل اإلمداد وتحقيق ا داء ا مثل للبنية ا ساسية للتغذية المدرسية( .أنشطة ت زيز القدرات المؤسسية)

استفادة التالميذ المستهدفين في المدارس االبتدائية والثانوية ،بمن فيهم المراهقات (المستوى  ،) 3من نظم غذائية صحية تتألف من أطعمة متنوعة ،ومن التثقيف التغذوي الرامي إلى إحداث تحول جنساني ،ومن الخدمات
الصحية الموفرة لألوالد والبنات من أجل تحسين تغذيتهم ومكافحة األمراض غير المعدية (هدف التنمية المستدامة  )3وتحسين األداء المدرسي (هدف التنمية المستدامة ( .)4جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
استفادة التالميذ المستهدفين في المدارس االبتدائية والثانوية ،بمن فيهم المراهقات (المستوى  ،) 3من نظم غذائية صحية تتألف من أطعمة متنوعة ،ومن التثقيف التغذوي الرامي إلى إحداث تحول جنساني ،ومن الخدمات
الصحية الموفرة لألوالد والبنات من أجل تحسين تغذيتهم ومكافحة األمراض غير المعدية (هدف التنمية المستدامة  )3وتحسين األداء المدرسي (هدف التنمية المستدامة ( .)4هاء :القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
استفادة التالميذ المستهدفين في المدارس االبتدائية والثانوية ،بمن فيهم المراهقات (المستوى  ،) 3من نظم غذائية صحية تتألف من أطعمة متنوعة ،ومن التثقيف التغذوي الرامي إلى إحداث تحول جنساني ،ومن الخدمات
الصحية الموفرة لألوالد والبنات من أجل تحسين تغذيتهم ومكافحة األمراض غير المعدية (هدف التنمية المستدامة  )3وتحسين األداء المدرسي (هدف التنمية المستدامة ( .)4واو :القيام بالشراء من أصحاب الحيازات
الصغيرة)
استفادة التالميذ المستهدفين في المدارس االبتدائية والثانوية ،بمن فيهم المراهقات (المستوى  ،) 3من نظم غذائية صحية تتألف من أطعمة متنوعة ،ومن التثقيف التغذوي الرامي إلى إحداث تحول جنساني ،ومن الخدمات
الصحية الموفرة لألوالد والبنات من أجل تحسين تغذيتهم ومكافحة األمراض غير المعدية (هدف التنمية المستدامة  )3وتحسين األداء المدرسي (هدف التنمية المستدامة ( .)4الم :دعم استثمارات البنية التحتية والمعدات)

 :2توفير المساعدة التقنية إلى الحكومة وإلى قطاع اإلنتاج الغذائ الوطن وقطاع التجارة لضمان على ات ّباع سياسات سليمة وضمان جودة وسالمة ا
المستخدمة( .أنشطة ت زيز القدرات المؤسسية)

ذية المقواة ،وال سيما ا رز ،على طول سالسل اإلمداد

استفادة السكان الضعفاء (المستوى  )3من تحسّن قدرة الحكومة على رصد سالمة األغذية المقواة وجودتها وبالتالي ضمان تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
استفادة السكان الضعفاء (المستوى  )3من تحسّن قدرة الحكومة على رصد سالمة األغذية المقواة وجودتها وبالتالي ضمان تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية( .الم :دعم استثمارات البنية التحتي والمعدات)
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الغاية االستراتيجية  :2إرساء الشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
الهدف االستراتيج  :4دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
النتيجة االستراتيجية  :5امتالك البلدان لقدرات م ززة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
سن قدرة الحكومة ،بحلول عام  ،2023على مواجهة التحديات المت لقة با من الغذائ
الحصيلة االستراتيجية  :2تح ّ
والتغذية وعلى االست داد لألزمات واالستجابة لها بما فيها ا زمات الناشئة عن تغير المناخ

فئة الحصائل :ت زيز قدرات مؤسسات ونظم القطاعين
ال ام والخاص ،بما ف ذلك المستجيبون المحليون،
بهدف تحديد السكان الذين ي انون من ان دام ا من
الغذائ ومن الض ف الغذائ واستهدافهم
ومساعدتهم.
مجاالت التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفتراضات
مع التحول من تنفيذ العم ليات إلى تنمية القدرات ،سيجري تدريب وتأهيل الموظفين في المكتب القطري للتكيف مع األدوار الجديدة هذه ،وحيثما ال تتوفر القدرة الداخلية وال يمكن تحديدها داخل البلد ،سيلتمس الدعم من
االستشاريين الدوليين والمكتب اإلقليمي.

مؤشرات الحصائل
مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ

ا نشطة والنواتج
الس من خالل قيادة البرنامج لفريق ال مل الم ن باللوجستيات واالتصاالت ف حاالت الطوارئ إلى ت زيز قدرة الحكومة على مراعاة االعتبارات الجنسانية والتركيز على مسألة الهشاشة فيما يت لق بإدارتها
للموارد الوطنية المسخرة لحاالت الطوارئ ،وقيامها بتطوير وت زيز واختبار خطط االستجابة ونظم التنسيق الوطنية المت لقة بحاالت الطوارئ( .أنشطة ت زيز القدرات المؤسسية)

استفادة األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي وسائر األشخاص الضعفاء (المستوى  ) 3من زيادة معرفة الحكومة بموضوع الهشاشة واألمور اللوجستية الخاصة بحاالت الطوارئ والممارسات الفضلى المتبعة
في نظم سالسل اإلمداد (بما يشمل التخزين واالحتياطات االستراتيجية الالمركزية للحبوب) ،ومن تحسن قدرتها على تقليل الخسائر إلى الحد األدنى وعلى تحسين األمن الغذائي في أوقات الشدة( .جيم :توفير تنمية
القدرات والدعم التقني)
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استفادة األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي وسائر األشخاص الضعفاء (المستوى  ) 3من زيادة معرفة الحكومة بموضوع الهشاشة واألمور اللوجستية الخاصة بحاالت الطوارئ والممارسات الفضلى المتبعة
في نظم سالسل اإلمداد (بما يشمل التخزين واالحتياطات االستراتيجية الالمركزية للحبوب) ،ومن تحسن قدرتها على تقليل الخسائر إلى الحد األدنى وعلى تحسين األمن الغذائي في أوقات الشدة( .حاء :تقديم الخدمات
والمنصات العامة)
استفادة األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي وسائر األشخاص الضعفاء (المستوى  ) 3من زيادة معرفة الحكومة بموضوع الهشاشة واألمور اللوجستية الخاصة بحاالت الطوارئ والممارسات الفضلى المتبعة
في نظم سالسل اإلمداد (بما يشمل التخزين واالحتياطات االستراتيجية الالمركزية للحبوب) ،ومن تحسن قدرتها على تقليل الخسائر إلى الحد األدنى وعلى تحسين األمن الغذائي في أوقات الشدة( .الم :دعم استثمارات
البنية التحتية والمعدات)
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الغاية االستراتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
جيم :1-يستطيع السكان المتضررون مساءلة البرنامج وشركائه عن تلبية احتياجاتهم الغذائية بطريقة تراع آراءهم وأفضلياتهم

النتائج والمؤشرات الشاملة
جيم  : 1-1نسبة األشخاص المستفيدين من المساعدة الذين يتلقون معلومات عن البرنامج ( من هم األشخاص المدرجون فيه ،وما سيحصلون عليه ،وما هي مدة المساعدة)

جيم  :2يستطيع السكان المتضررون االستفادة من برامج البرنامج بطريقة تضمن وت زز سالمتهم وكرامتهم ونزاهتهم

النتائج والمؤشرات الشاملة
التعرض لتحديات تتعلق بالحماية
جيم  :1-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون
ّ
جيم  :3تحسين ال مساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بين السكان المستفيدين من مساعدة البرنامج

النتائج والمؤشرات الشاملة
جيم  :2-3نسبة النساء األعضاء في كيانات صنع القرار بشأن المساعدة الغذائية – لجان ،ومجالس ،وأفرقة ،وغير ذلك
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الملحق الثان
التوزيع اإلرشادي للتكاليف ،حسب الحصائل االستراتيجية (دوالر أمريك )
النتيجة االستراتيجية ،2
اية التنمية المستدامة 2-2

النتيجة االستراتيجية ،5
اية التنمية المستدامة 9-17

الحصيلة االستراتيجية 1

الحصيلة االستراتيجية 2

ا سباب الجذرية

بناء القدرة على الصمود

5 150 281

993 801

6 144 082

التنفيذ

839 084

284 107

1 123 191

تكاليف الدعم المباشرة المعدلة

931 002

198 018

1 129 020

6 920 367

1 475 926

8 396 293

449 824

95 935

545 759

7 370 191

1 571 861

8 942 053

مجال التركيز
التحويالت

المجموع الفرع
تكاليف الدعم غير المباشرة
( 6.5في المائة)
المجموع

المجموع
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