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وجز تنفي ي
أدى النمو االقتصادي المثير والسياسات االجتماعية في الجمهورية الدومينيكية إلى الحد من الجوع والفقر .ومع ذلك ،ال يزال هناك عدم
مساواة كبير واستبعاد ،ويواجه نصف السكان تقريبا خطر الفقر .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يزال انعدام األمن الغذائي والتقزم وفقر الدم
وفرط الوزن والسمنة شواغل رئيسية .والدوافع الرئيسية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في البلد هي محدودية إمكانية الحصول
على األغذية وعدم وجود تعليم بشأن التغذية وعادات األكل السيئة ونقص اللوائح الغذائية وعدم المساواة بين الجنسين والفقر المدقع.
وتم تحديد األولويات اإلنمائية للبلد في استراتيجيته الوطنية للتنمية التي تمتد حتى عام  .2030ووضع البلد خارطة طريق وطنية لهدف
التنمية المستدامة  2بدعم من برنامج األغذية العالمي (الب ا ) وحدد األولويات التالية للقضاء على الجوع :تعزيز تصميم وتنفيذ األطر
القانونية المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة والحد من مخاطر الكوارث؛ وتعزيز تصميم وتنفيذ برامج الحماية
االجتماعية والصحة العامة والزراعة المستدامة؛ وتوليد بيانات متسقة حسب نوع الجنس والعمر وإجراء تحليل جنساني لوضع األمن
الغذائي والتغذية والسياسات والبرامج ذات الصلة به؛ وتوفير موارد كافية للبرامج والتدخالت؛ وتعزيز المؤسسات العامة ،وال سيما فيما
يتعلق بالموارد البشرية؛ وتعزيز التعليم التغذوي وضمان التنسيق بين المؤسسات.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
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المدير اإلقليمي
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WFP/EB.1/2019/8-A/5

2

وتستند هذه الخطة االستراتيجية القطرية إلى توصيات االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع والمشاورات مع الحكومة وأصحاب
المصلحة الرئيسيين .وأعد المكتب القطري للب ا

هذه الخطة االستراتيجية القطرية تمشيا مع توقعات الحكومة وجهود البلد الرامية

إلى القضاء على الجوع .وتتمثل مساهمة الب ا

أساسا في توفير الخبرة في مجال التغذية والحماية االجتماعية واالستجابة لحاالت

الطوارئ ،فضال عن العمل كجهة تنسيق ألصحاب المصلحة .وتنظر الحكومة إلى الب ا

باعتباره شريكا يضمن الجودة وييسر

مبادرات مكافحة الجوع .وتشمل الخطة االستراتيجية القطرية نهج "المجتمع بأسره" – الذي يشمل السلطات الوطنية واإلقليمية ،ووكاالت
إدارة الكوارث ،والمنظمات غير الحكومية الوطنية ،ومنظمة الصليب األحمر الدولي والقطاع الخاص ومؤسسات أخرى – حيث ال يترك
أحد يتخلف عن الركب )1(.ويهدف انخراط الب ا

مع أصحاب المصلحة الوطنيين إلى اتباع نهج متكامل ومتعدد القطاعات يركز على

الحد من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية من خالل ثالث حصائل استراتيجية:


تعزيز المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة في الجمهورية الدومينيكية والتنسيق بينها ،ويكون بوسعها تناول
المسائل المتعلقة بالقضاء على الجوع الخاصة بالسكان األكثر ضعفا بحلول عام .2023



تحسين الحالة التغذوية ألكثر الفئات ضعفا تغذويا بحلول عام .2023



تعزيز النظم الوطنية والمحلية وتنسيقها ،وتحسين القدرة على الصمود أمام الصدمات والتكيف مع تغير المناخ والحد
من مخاطر الكوارث بين الفئات السكانية الضعيفة بحلول عام .2023
من دعمه لصنع القرارات المتعلقة بالسياسات من خالل أنشطة الدعوة والتواصل وتصميم برامج عالية الجودة

وسيزيد الب ا

والمساعدة التقنية .وسيواصل تعزيز وتوسيع شراكاته مع أصحاب المصلحة الحكوميين ،بما في ذلك مكتب نائب الرئيس ،ووزارة
الشؤون الرئاسية ،ووزارة الصحة العامة والمساعدة االجتماعية ،ووزارة التعليم ،والهيئة الوطنية للمقاصف العامة ،والمعهد الوطني
للطفولة المبكرة والنظام الوطني للوقاية من الكوارث وتخفيف أثرها واالستجابة لها .وسوف ينشئ شراكات جديدة مع القطاع الخاص
والهيئات األ كاديمية ووكاالت األمم المتحدة األخرى والجهات المانحة والمجتمع المدني وسيواصل التعاون مع الوكاالت األخرى التي
تتخذ من روما مقرا لها.
وستسهم الخطة االستراتيجية القطرية في استراتيجية التنمية الوطنية للجمهورية الدومينيكية ،وخارطة الطريق الوطنية لهدف التنمية
المستدامة  ،2والخطة الوطنية للسيادة الغذائية واألمن التغذوي ،والخطة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث ،وإطار األمم المتحدة للمساعدة
اإلنمائية للفترة  ،2022-2017فضال عن تحقيق هدفي التنمية المستدامة  2و 17والنتيجتين استراتيجيتين  2و 5للب ا .

ش وع الق ار

*

يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية للجمهورية الدومينيكية ( )WFP/EB.1/2019/8-A/5( )2023-2019بتكلفة إجمالية
يتحملها الب ا

قدرها  10 174 911دوالرا أمريكيا.

( )1الب ا  .2017 .نهج المجتمع بأسره للقضاء على الجوع .والمتاح على الموقع التالي:
.https://docs.wfp.org/api/documents/25d7439d3951478d8b5fb4e4687cea7b/download/
*

هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

الجمهورية الدومينيكية بلد من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا ويبلغ عدد سكانها حوالي  11مليون نسمة )2(.وتتقاسم
جزيرة هيسبانيوال مع هايتي وتبلغ مساحتها  48 442كيلومترا مربعا ،مما يجعلها ثاني أكبر بلد في منطقة الكاريبي.

-2

ويبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للبلد  5.3في المائة سنويا )3(.ومع ذلك ،لم يترجم هذا النمو االقتصادي المثير
إلى تقدم اجتماعي كبير .وال يزال هناك عدم مساواة كبير واستبعاد .ويصنف البلد في الفئة "المرتفعة" وفقا لمؤشر التنمية
()4

البشرية لعام  ،)0.722( 2016ومع ذلك ،عند تعديله لمراعاة عدم المساواة ،ينخفض المؤشر بنسبة  21.7في المائة (.)0.565
()6

ويبلغ مؤشر جيني للمساواة في الدخل  )5(.0.471وكان مؤشر عدم المساواة بين الجنسين لعام  2017قدره .0.451
-3

وفي عام  ،2016بلغ معدل انتشار الفقر المتعدد األبعاد  23.1في المائة وبلغ معدل الفقر  30.5في المائة ،وكان  45.7في المائة
()7

من السكان الد ومينيكيين معرضين لمخاطر أن تدفعهم أي صدمة اجتماعية أو اقتصادية أو طبيعية كبيرة إلى الفقر المعتدل.

وال تزال هناك تفاوتات كبيرة في توزيع الثروة بين المناطق الريفية والحضرية ،وكذلك بين الرجال والنساء .ويعاني ما يصل
إلى  45في المائة من السكان من الفقر المدقع في المناطق الريفية والحدودية .واألكثر تضررا من الفقر وانعدام األمن الغذائي
هم النساء واألطفال دون سن الخامسة والمراهقون والمهاجرون ذوو األصول الهايتية والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة
واألشخاص ذوو اإلعاقة
-4

()8
()9

وعلى الرغم من أن الجمهورية الدومينيكية من كبار منتجي األغذية ،فإنها مستورد صاف لألغذية.

وتهدد نظمها الغذائية

وسبل عيشها بتغير المناخ ،واألخطار الطبيعية والصدمات النظامية مثل التقلبات في أسعار السلع األساسية .ووفقا لمؤشر
المخاطر المناخية ،فإن الجمهورية الدومينيكية هي عاشر أكثر بلدان العالم ضعفا أمام تغير المناخ ،وتحتل هايتي المجاورة
المرتبة الثانية.

()10

( )2تقديرات مكتب اإلحصاء الوطني للجمهورية الدومينيكية لعام  ،2018استنادا إلى التعداد الوطني للسكان.
( )3البنك الدولي .2017 .لمحة عامة عن الجمهورية الدومينيكية .متاح في .http://www.worldbank.org/en/country/dominicanrepublic/overview
( )4برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2016 .تقرير التنمية البشرية لعام
.http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

:2016

التنمية

البشرية

للجميع.

متاح

في

( )5وزارة االقتصاد والتخطيط والتنمية .2017 .نشرة اإلحصاءات الرسمية بشأن الفقر ،السنة  ،2الرقم Boletín de Estadísticas oficiales de Pobreza ( 4
 ،)Monetaria. Año 2, No. 4أكتوبر/تشرين الثاني  ،2017متاح (باإلسبانية) في http://economia.gob.do/wp-
content/uploads/drive/UAAES/Informes%20%26%20Boletines/Pobreza%20monetaria/Boletin%20de%20Estadiisticas%20
.Oficiales%20de%20Pobreza%20Monetaria%204%20final.pdf
( )6برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2015 .مؤشر عدم المساواة بين الجنسين .متاح في  .http://hdr.undp.org/en/composite/GIIتم االطالع عليه في 10
نوفمبر/تشرين الثاني .2018
( )7برنامج األمم المتحدة اإلنمائي . 2016 .تقرير التنمية البشرية اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي -التقدم المتعدد األبعاد :الرفاهية فيما يتجاوز الدخل .متاح
في .https://crds.cepal.org/2/en/documents/undp-human-development-report-latin-america-and-caribbean-2016
( )8وزارة االقتصاد والتخطيط والتنمية .2017 .نشرة اإلحصاءات الرسمية بشأن الفقر ،السنة  ،2الرقم Boletín de Estadísticas oficiales de Pobreza ( 4
 ،)Monetaria. Año 2, No. 4أكتوبر/تشرين الثاني  ،2017متاح (باإلسبانية) في http://economia.gob.do/wp-
content/uploads/drive/UAAES/Informes%20%26%20Boletines/Pobreza%20monetaria/Boletin%20de%20Estadiisticas%20
.Oficiales%20de%20Pobreza%20Monetaria%204%20final.pdf
( )9منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة . 2016 .الجمهورية الدومينيكية .صحيفة الوقائع القطرية بشأن اتجاهات سياسات األغذية والزراعة .يوليو/تموز .2016
متاح في .http://www.fao.org/3/a-i5814e.pdf
(and Schäfer, L. 2018. Global Climate Risk Index 2018 )10
.https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/publication/20432.pdf

V.

Künzel,

D.,

.Eckstein,

متاح

في
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الحصول على الغذاء .ينتشر الجوع في البلد انتشارا معتدال )11(.وانخفضت نسبة األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية من
 34.3في المائة في عام  1990إلى  12.3في المائة في الفترة  )12(.2016-2014وعلى الرغم من أن هناك فائضا في األغذية
في المنطقة )13(،فإن الحصول عليه يقوضه عدم المساواة والقوة الشرائية المقيدة للفئات الضعيفة ،والتغطية المحدودة للخدمات
األساسية وشبكات األمان ،وعدم تنظيم األسواق والزراعة بشكل سليم والصدمات الطبيعية واالقتصادية المتكررة .وتتكلف سلة
األغذية األساسية لألسرة ما يعادل  2.25مرة الحد األدنى لألجور ،ولكن يكسب  50في المائة من السكان العاملين في الجمهورية
()14

الدومينيكية أقل من الحد األدنى لألجور.
-6

وبلغ معدل البطالة اإلجمالي  13.3في المائة في عام  )15(،2016غير أن معدل النساء كان أكثر من ضعف معدل الرجال .وتبلغ
()16

فجوة األجور بين النساء والرجال  21في المائة إجماال ،وترتفع إلى  42.8في المائة

في القطاع غير الرسمي .وال تعمل إال

 44.5في المائة فقط من النساء العامالت في قوة العمل الرسمية ،مقارنة بنسبة  74.5في المائة للرجال .وكانت درجة البلد وفقا
لمؤشر األنوثة في األسر الفقيرة  ،132وهي ثالث أعلى نسبة في المنطقة .وهذا يعكس انخفاض االستقاللية االقتصادية والقوة
الشرائية للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  20و 59سنة ،مما يترجم إلى المزيد من مخاطر انعدام األمن الغذائي وسوء
()17

التغذية.
-7

وأبرزت المشاورات التشاركية لصياغة إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة  2022-2018واالستعراض االستراتيجي
للقضاء على الجوع أن كبار السن ،والسكان الدومينيكيين الهايتيين ،وصغار المزارعين ،والعمال النهاريين ،والصيادين ،والنساء
واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل فيروس نقص المناعة البشرية والسل ،معرضون بشدة النعدام األمن
الغذائي )18(.وخلصت دراسة( )19أجراها الب ا

في عام  2013عن األسر التي يعاني أحد أفرادها من فيروس نقص المناعة

البشرية/اإليدز أن  88في المائة منها تعاني من انعدام األمن الغذائي،

()20

وأن  58في المائة تعاني من انعدام األمن الغذائي

الشديد.
-8

القضاء على سوء التغذية .يعاني  7.1في المائة من األطفال دون سن الخامسة من التقزم ( 8في المائة من األوالد و 6في المائة
من البنات) ،وهناك اختالفات كبيرة حسب مستويات الفقر وتعليم األمهات .وعلى سبيل المثال ،يعاني من التقزم  11.3في المائة
من أطفال الشريحة السكانية الخمسية األشد فقرا ،وتصل النسبة إلى  13في المائة من األطفال في أفقر المناطق ،و 10في المائة

( .von Grebmer, K. and others. 2017. 2017 Global Hunger Index: The Inequalities of Hunger )11متاح في
.https://doi.org/10.2499/9780896292710
( )12منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ومنظمة الصحة العالمية .2016 .بانوراما األمن الغذائي والتغذوي في أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي .متاح في .http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/panorama/2016/en/
( )13اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية
(.)https://dds.cepal.org/san/estadisticas

والبحر

الكاريبي.

. 2018

األمن

الغذائي

والتغذية:

أمريكا

الالتينية

والبحر

الكاريبي

( )14البنك المركزي للجمهورية الدومينيكية . 2018 .تكلفة سلة األغذية األساسية لألسرة بحسب الشرائح الخمسية وعلى المستوى الوطني .2011:2018 :متاح في
.https://gdc.bancentral.gov.do/Common/public/estadisticas/precios/documents/Costo_Canasta_quintiles_base_2010.xls
( )15تقديرات البنك المركزي للجمهورية الدومينيكية لعام  .2016متاح في .https://www.bancentral.gov.do/a/d/2539-mercado-de-trabajo-enft
( )16مرصد السياسات في الجمهورية الدومينيكية . 2016 ،اليوم الدولي للمرأة .بين النجاحات واإلخفاقات في الجمهورية الدومينيكية .متاح (باإلسبانية) في
.http://www.opd.org.do/images/PDF_ARTICULOS/Sociedad_Civil/Dia-Internacional-de-la-Mujer-2016.pdf
( )17مرصد األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين ألمريكا الالتينية والبحري الكاريبي . 2014 .مؤشر األنوثة في األسر الفقرية :أمريكا الالتينية ( 17بلدا) ( Índice
) .)de feminidad en hogares pobres: América Latina (17 paísesمتاح (باإلسبانية) في https://oig.cepal.org/es/indicadores/indice-
.feminidad-hogares-pobres
( )18انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في البلد قدره  0.8في المائة للنساء و 1في المائة للرجال.
(Journal of the International Association of Providers of )19
 .AIDS Care. Vol. 10, No. 5متاح في .https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21368008

“The HIV/AIDS epidemic in the Dominican Republic”.

and others. 2011.

Rojas, P.

( )20وزارة االقتصاد والتخطيط والتنمية .نظام المؤشرات االجتماعية للجمهورية الدومينيكية :مؤشرات الصحة ( Sistema de indicatores sociales de la
 .2014 .)Republica Dominicana: Indicadores de Saludمتاح (باإلسبانية) في http://economia.gob.do/download/3504/google-
.driver/1kewmWtUOXEazrtzogsLfCmDHIA7KEWba/SISDOM%202016.%20Indicadores%20de%20Salud.pdf
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من األطفال الذين لم تحصل أمهاتهم على تعليم رسمي .ويبلغ معدل سوء التغذية الحاد  4في المائة ،وال توجد فروق حسب نوع
الجنس )21(.ويبلغ معدل حمل المراهقات  20في المائة ،وهو ثاني أعلى معدل في المنطقة )22(.وتبلغ معدالت نقص الوزن ونقص
()23

الوزن عند الوالدة أعلى مستوياتها بين أطفال األمهات دون  20سنة من العمر.
-9

ويمثل نقص المغذيات الدقيقة أحد الشواغل الكبيرة للصحة العامة .ويبلغ معدل انتشار فقر الدم  34في المائة بين النساء والبنات
اللواتي هن في سن اإلنجاب ( 49-15سنة) ،و 37في المائة بين النساء والبنات اللواتي ولدّن خالل األشهر االثني عشر السابقة،
و 28في المائة بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،وما يصل إلى  61في المائة بين األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 11شهرا )24(.ومعدل انتشار فقر الدم بين أطفال األسر الفقيرة أعلى من المعدل الوطني )25(.وال
()26

يحصل إال  6.7في المائة من األطفال على رضاعة طبيعية حصرية حتى سن  6أشهر ،وهو ثاني أقل معدل في المنطقة.
-10

وتعتبر السمنة وفرط الوزن مصدرا متزايدا للقلق :يعاني  7.6في المائة من األطفال دون سن الخامسة و 28في المائة من
األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 49سنة من فرط الوزن .وتبلغ نسبة اإلناث اللواتي يعانين من فرط الوزن أو السمنة
 ،50.5مقارنة بنسبة  38.8في المائة للذكور .وفي حين انخفض انتشار فرط الوزن بين األطفال دون سن الخامسة بين عامي
()27

 1998و ،2012فقد زاد انتشار السمنة بين البالغين بمقدار  10نقاط مئوية وزاد انتشار فرط الوزن بمقدار  2.5نقطة مئوية.
-11

وحدد االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع عوامل محركة مختلفة لسوء التغذية ،بما في ذلك ضعف تنوع النظم الغذائية
بسبب محدودية إمكانية الحصول على الغذاء ،ونقص التعليم التغذوي وأنماط الحياة الصحية ،وسوء عادات األكل ،وعدم وجود
تنظيم لوسم المنتجات ،وضعف التنظيم والتنفيذ في مجال تقوية األغذية ،وعدم المساواة بين الجنسين والفقر المدقع.

-12

إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخلهم .إن اإلنتاجية الزراعية منخفضة واالستثمار في االبتكار ضعيف؛ و 72في المائة
من المزارع صغيرة أو صغيرة جدا؛ وال يمتلك المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة إال  38في المائة من األراضي
المزروعة .وانخفضت نسبة الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي من  25.7في المائة في عام  1965إلى  5.8في المائة في عام
 ،2015ويعود ذلك في جزء منه إلى النمو في القطاعات االقتصادية األخرى )28(.وبلغ مؤشر التوجه الزراعي  0.19في عام
()29

 ،2015مقارنة بمقدار  0.36في عام .2011

( )21مركز الدراسات االجتماعية والديمغرافية (الجمهورية الدومينيكية) ،و ،ICF Internationalوالمختبر الوطني للصحة العامة (الجمهورية الدومينيكية).2013 .
في
(باإلسبانية)
متاح
.2013
لعام
الدومينيكية
الجمهورية
في
الخاص
والصحي
الديمغرافي
االستقصاء
.https://dhsprogram.com/publications/publication-fr292-dhs-final-reports.cfm
( )22اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي .مرصد المساواة بين الجنسين في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي .األمومة في مرحلة المراهقة
( .)Maternidad en adolescentsمتاح (باإلسبانية) في .https://oig.cepal.org/es/indicadores/maternidad-adolescentes
( )23مركز الدراسات االجتماعية والديمغرافية (الجمهورية الدومينيكية) ،و ،ICF Internationalوالمختبر الوطني للصحة العامة (الجمهورية الدومينيكية).2013 .
في
(باإلسبانية)
متاح
.2013
لعام
الدومينيكية
الجمهورية
في
الخاص
والصحي
الديمغرافي
االستقصاء
.https://dhsprogram.com/publications/publication-fr292-dhs-final-reports.cfm
( )24مركز الدراسات االجتماعية والديمغرافية (الجمهورية الدومينيكية) وآخرون .االستقصاء الوطني للمغذيات الدقيقة في الجمهورية الدومينيكية لعام  .2009متاح
في .http://ghdx.healthdata.org/record/dominican-republic-national-micronutrient-survey-2009
( )25الب ا  .2015 .كيف خفضت حكومة الجمهورية الدومينيكية فقر الدم بنسبة  50في المائة بين األطفال الضعفاء ،بدعم من الب ا  :دراسة حالة حول البرمجة
المراعية للتغذية في بلد متوسط الدخل .متاح في https://www.wfp.org/content/how-government-dominican-republic-and-wfp-reduced-
.anemia-50-percent-children
( )26مركز الدراسات االجتماعية والديمغرافية (الجمهورية الدومينيكية) ،و ،ICF Internationalوالمختبر الوطني للصحة العامة (الجمهورية الدومينيكية).2013 .
في
(باإلسبانية)
متاح
.2013
لعام
الدومينيكية
الجمهورية
في
الخاص
والصحي
الديمغرافي
االستقصاء
 .https://dhsprogram.com/publications/publication-fr292-dhs-final-reports.cfmوهو ست مرات أقل من المعدل الخاص بهايتي.
( )27المرجع نفسه و .Pichardo, R. and others. EFRICARD IIمتاح في http://www.unibe.edu.do/sites/default/files/internados/efricard-
.2.pdf
( )28البنك الدولي .2015 .انظر .http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/03/11/exports-dominican-republic
عرف مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية على أنه حصة الزراعة من النفقات الحكومية مقسومة على حصة الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي ،حيث
( )29ي ّ
تشير الزراعة إلى قطاعات الزراعة والغابات وصيد األسماك ووصيد الحيوانات.
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-13

في عام  2017لرسم خرائط سبل العيش( ،)30فإن الفئات المهنية ذات أقل دخول هي صغار

ووفقا لدراسة أجراها الب ا

المزارعين والرعاة وصيادو األسماك ،ويعزى ذلك إلى الطبيعة غير الرسمية لعملهم والفرص المحدودة إلنتاج الغذاء .وينتشر
()31

المهاجرون ذوو األصل الهايتي بين هذه الفئات .وستة في المائة من صغار المزارعين و 10في المائة من الرعاة من النساء.

ومقارنة بالرجال ،فإن دخول المزارعات أقل ومحدودية حصولهن على سندات ملكية األراضي والتكنولوجيات الزراعية
واالئتمان أكبر .وحدد االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع عدم إمكانية الحصول على االئتمان ،وانعدام السياسات
العامة التي تدعم تحديث الزراعة ،ونقص برامج الحماية االجتماعية التي تستهدف المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة،
وأوبئة وأمراض المحاصيل ،وعدم المساواة بين الجنسين واألخطار المتعلقة بالمناخ بوصفها العوامل الرئيسية التي تعيق
اإلنتاجية وتحد دخول األسر الريفية.
-14

النظم الغذائية المستدامة .خلص االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع إلى أن النظم الغذائية مهددة بسبب تغير المناخ،
وتآكل التربة ،والتعرض الكبير لألخطار الطبيعية والصدمات النظامية مثل تقلبات أسعار السلع األساسية .ووفقا لتحليل متكامل
للسياق أجراه الب ا

في عام  )32(،2017كان أعلى معدل تكرار للصدمات والتعرض النعدام األمن الغذائي في مناطق إنتاج

قصب السكر السابقة في المنطقة الحدودية وفي الشرق .كما أن أوجه عدم المساواة بين الجنسين تقوض النظم الغذائية .ويتعين
االعتراف بعمل المرأة المتعلق بالرعاية وفي المنزل غير مدفوع األجر وتخفيفه وإعادة توزيعه لدعم التغييرات التحويلية الفعالة
نحو التنمية المستدامة.
-15

()33

وقد تسبب الجفاف المرتبط بالنينيو في الفترة  2016-2014في خسائر لإلنتاج الزراعي تتراوح ما بين  10و 12في المائة.

وتسببت الفيضانات في عامي  2016و 2017أيضا في خسائر كبيرة .وعلى الرغم من أن البلد لديه برنامج تأمين زراعي عام،
فإن صغار المزارعين يتحملون عبء الخسائر الزراعية الناجمة عن المخاطر المتعلقة بالمناخ وارتفاع أسعار األغذية )34(.وفي
عام  ،2017شكلت النفقات العامة لإلغاثة واإلنعاش وإعادة اإلعمار نتيجة لألمطار الغزيرة وإعصاري إيرما وماريا  1.45في
()35

المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

والنساء والبنات هن األكثر عرضة للكوارث والصدمات المتعلقة بالمناخ بسبب عدم

()36

المساواة السائد بين الجنسين.

( )30الب ا  .2017 .دراسة مناطق سبل العيش في الجمهورية الدومينيكية (قيد النشر).
( )31وزارة شؤون المرأةhttp://www.mujer.gob.do/index.php/noticias/item/348-la-mujer-rural-con-mayor-pobreza-y- .2017 .
.desigualdad-que-sus-homologos
( )32قيد النشر.
(Diario Libre. 2016. Sequía causó pérdidas en 2015 a más de 6.2 millones de personas en Haití, República Dominicana y )33
 .Cuba. 27 May 2016متاح في https://www.diariolibre.com/economia/sequia-causo-perdidas-en-2015-a-mas-de-6-2-millones-
.de-personas-en-haiti-republica-dominicana-y-cuba-KG3833972
( )34البنك الدولي .2012 .إدارة المخاطر الزراعية في منطقة البحر الكاريبي .الدروس والخبرات  .2012-2009متاح
.http://documents.worldbank.org/curated/en/842071468010837254/pdf/756510ESW0P1170bean0Insurance0Final.pdf

في

( )35وزارة االقتصاد والتخطيط والتنمية .2017 .تحليل األداء االقتصادي واالجتماعي في الجمهورية الدومينيكية ( Análisis del desempeño económico y
http://economia.gob.do/wpفي
(باإلسبانية)
متاح
.)social
de
República
Dominicana
.content/uploads/drive/UAAES/Analisis%20Desempeno%20Economico%20y%20Social/Boletin%202017-20180823.pdf
()36

منظمة أوكسفام ومنظمة الخطة الدولية .2013 .النساء والفتيات في سياق الكوارث :ثالث دراسات حالة عن الضعف والقدرات في الجمهورية الدومينيكية

( Mujeres y niñas en contexto de desastres. Tres estudios de caso sobre Vulnerabilidades y Capacidades en la República
 .)Dominicanaمتاح في .http://dipecholac.net/docs/files/caribe/mujeres-y-ninas-contexto-desastres-16.pdf
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بيئة االقتصاد الكل
-16

بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للجمهورية الدومينيكية  4.88في المائة من عام  2000إلى عام 2017
ومن المتوقع أن يظل مستقرا بين عامي  2018و )37(.2020ويرجع النمو أساسا إلى قطاعات البناء والتصنيع والسياحة .ومن
المتوقع أن يظل التضخم أقل من  4في المائة سنويا.

-17

()38

وأحرز البلد تقدما كبيرا في تحويل قاعدته االقتصادية وتنويع صادراته ،ولكن هناك حاجة إلى مزيد من اإلصالحات للحفاظ
على القدرة التنافسية .وقد أدخلت أحدث سياسات اقتصادية كلية طبقتها الحكومة إصالحات مالية لتوليد إيرادات إضافية وإبقاء
العجز المالي المرتفع تحت السيطرة .كما اعتمد البلد نهجا يستجيب لالعتبارات الجنسانية في التخطيط العام والميزنة العامة.

-18

وعلى الرغم من ارتفاع النمو االقتصادي ،فإن البطالة لم تنخفض بشكل كبير .وظلت البطالة دون تغيير بين عامي 2000
و ،2016حيث بلغت حوالي  13في المائة ،في حين انخفض النمو السكاني بنسبة  3.4في المائة خالل الفترة نفسها .وفي عام
()39

 ،2016كانت نسبة  53في المائة من القوى العاملة تعمل في القطاع غير الرسمي.

ومعدالت مشاركة المرأة في القوى

العاملة منخفضة ،وال سيما في القطاع الرسمي.
ال وابط ال ئيسية بين القطاعات
-19

على الرغم من أن البلد أحرز تقدما كبيرا نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ،فإنه لم يحقق معظمها .فاإلنفاق على الصحة أقل
من  2في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي .ويغطي التعليم األساسي واالبتدائي معظم األطفال وهو متوازن بين الجنسين ولكنه
ليس من النوعية المثلى .وال تشكل اإليرادات الضريبية إال  14في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،وهي ثاني أقل إيرادات
ضريبية في المنطقة ،بعد غواتيماال.

-20

ويحتاج البلد إلى تعزيز إطاره القانوني واتخاذ إجراءات للحد من عدم المساواة بين الجنسين والتمييز والعنف ضد المرأة؛
وعانت  25في المائة من النساء البالغات من العنف الجسدي وعانت  31في المائة من العنف العاطفي .والمعدل الرسمي لقتل
()40

النساء قدره  2.2لكل  100 000امرأة ،وهو ثامن أعلى معدل في المنطقة.

ونسبة زواج البنات عالية 36 :في المائة من

النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  20و 24سنة تزوجن قبل بلوغ  18سنة من العمر .ويرتبط زواج األطفال ارتباطا مباشرا
()41

بحمل المراهقات.
3-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-21

كان االستعراض االستراتيجي الوطني للقضاء على الجوع للفترة  2017-2016عملية قائمة على مشاركة واسعة النطاق حددت
التحديات الرئيسية التالية لتحقيق هدف التنمية المستدامة  :2الحاجة إلى استراتيجيات وسياسات منسقة وشاملة طويلة األجل
وتحسين قدرات المؤسسات العامة والخاصة لتلبية االحتياجات التغذوية المختلفة وفقا ألوجه عدم المساواة بين الجنسين،

( )37تم حساب متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي بناء على بيانات البنك الدولي لعام  2018الخاصة بالجمهورية الدومينيكية .انظر
https://data.worldbank.org/country/dominican-republic?view=chart,
http://www.worldbank.org/en/publication/globaleconomic-prospects#data,
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2017&locations=DO&start=2000
and
.http://api.worldbank.org/v2/en/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?downloadformat=excel
( )38اقتصادات التجارة .معدل التضخم في الجمهورية الدومينيكية .انظر .https://tradingeconomics.com/dominican-republic/inflation-cpi
( )39البنك المركزي للجمهورية الدومينيكية .2016 .االستقصاء الوطني لقوة العمل .Población ocupada e ingresos recibidos sector informal .متاح
في .https://gdc.bancentral.gov.do/Common/public/estadisticas/mercado-de-trabajo//documents//pob_informal_rama_15.xls
( )40انظر اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر
(.)https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio

الكاريبي

ومرصد

المساواة

بين

الجنسين

ألمريكا

الالتينية

والبحر

الكاريبي

( )41رئاسة الجمهورية الدومينيكية .2018 .االستعراض الطوعي الوطني . 2018 ،االلتزامات وحاالت التقدم والتحديات التي تواجه التنمية المستدامة( .باإلسبانية).
http://economia.gob.do/wp-content/uploads/drive/VIPLAN/ODS/INV%20RD%202018%20في
متاح
%20definitivo%20FF%20v2.compressed.pdf
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واالحتياجات حسب المرحلة من دورة الحياة والمصالح والظروف الصحية؛ والحاجة إلى رعاية صحية أولية عالية الجودة
وتقوية األغذية وتنمية الطفولة المبكرة؛ والحاجة إلى ضمان حصول األشخاص الذين ليس لديهم سبل الحصول على الخدمات
األساسية والوصول إلى شبكات األمان على األغذية .وتعتبر مراقبة التغذية ،وتحسين األسواق ومحالت البيع بالتجزئة التي تقدم
أسعارا أفضل للمستهلكين )42(،ومراقبة أسعار األغذية ،واالنخراط األكثر قوة وشموال للمجتمع المدني والقطاع الخاص أمورا
حاسمة لضمان نجاح التدخالت من أجل القضاء على الجوع.
-22

وال تزال قدرات توليد األدلة والمراقبة والتقييم تشكل تحديا .وال يجري جمع البيانات إال لنسبة  37في المائة فقط من مؤشرات
أهداف التنمية المستدامة؛ وهناك حاجة إلى تحسين المصادر الحالية للمعلومات الخاصة بنسبة  19في المائة من المؤشرات وال
يزال يتعين تحديد مصادر للنسبة المتبقية البالغة  44في المائة .ويتطلب وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الفعالة للحماية
االجتماعية والصحة العامة واألمن الغذائي بيانات عن السكان مصنفة حسب نوع الجنس والعمر والموقع الجغرافي ،إلى جانب
تحليالت جنسانية تشاركية.

-23

ويعتبر اإلطار القانوني الحالي للبلد قديما وغير كامل ،وال سيما فيما يتعلق بالزراعة والمساواة بين الجنسين وإدارة مخاطر
الكوارث والتغذية واألراضي والتخطيط الحضري وإدارة المياه.

-24

وخلص االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع إلى أن انتشار مختلف أشكال سوء التغذية في البلد يرتبط ارتباطا قويا
بالمعايير التعليمية والثقافية واالجتماعية ،مما يؤكد الحاجة إلى اتباع نهج تحدث تحوال جنسانيا متعلقة بالمشورة في مجال التغذية
واستراتيجيات التعليم والتواصل لتشجيع تغيير العادات الغذائية.

-25

وعلى الرغم من زيادة القدرات الوطنية على االستعداد لحاالت الطوارئ ،فإن مؤشر القدرة على االستعداد لحاالت الطوارئ
لعام  2017يشير إلى الحاجة إلى إقامة روابط أقوى بين التنبؤات وأنشطة االستعداد ،وكذلك تحسين أوجه التآزر بين نظم اإلنذار
المبكر ،وأصحاب المصلحة المعنيين باالستجابة في حاالت الطوارئ وبرامج الحماية االجتماعية وبين البروتوكوالت الوطنية
()43

والممارسات المجتمعية.

كما أن هناك حاجة إلى تعزيز القدرات في مجال التنبؤات وسلسلة اإلمداد ،فضال عن تحسين

التخطيط واالستهداف والنهج التي تحدث تحوال جنسانيا في تدخالت األمن الغذائي والتغذية ،والتدخالت األكثر قوة من أجل
بناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ والتكيف معه .وتشير التقديرات إلى أن التكلفة العامة لالستجابات المتأخرة للكوارث
()44

في عام  2013كان قدرها ما يتراوح بين  14و 38في المائة من الموارد المخصصة للقطاع الصحي.
-26

ويشكل تغير المناخ واألحداث الجوية الشديدة مصدرا كبيرا للقلق .وأصبح الجفاف كارثة .وعلى سبيل المثال ،يشير الرصيد
()45

الهيدروجيني ليونيو/حزيران 2018

إلى أن المقاطعات الجنوبية والشمالية والشرقية تعاني من جفاف مطلق (أقل من 25

ملم من المياه المخزنة) .ومن ضروري اتخاذ إجراءات لتحسين قدرة المجتمعات المحلية على الصمود واستعدادها باستخدام
أطر التنمية المحلية.
-27

وتشكل الهجرة تحديا رئيسيا .ووفقا ألحدث استقصاء وطني للمهاجرين ،فإن  5.6في المائة من السكان من المهاجرين ،و61.6
في المائة منهم من الرجال و 38.4في المائة منهم من النساء .ويشكل األشخاص الذين ولودوا في هايتي  87.2في المائة من
المهاجرين .ويتمتع  45في المائة فقط من المهاجرين الهايتيين بوضع المهاجر القانوني في البلد ،مما يعني أن أكثر من نصفهم

()42

تشتري أفقر شرائح السكان غذائها على أساس يومي أو أسبوعي من متاجر األحياء الصغيرة المعروفة باسم الكولمادوس (.)colmados

( )43الب ا  . 2017 .التوصيات الناتجة عن العملية الداخلية "تنقيح مؤشر القدرة على االستعداد لحاالت الطوارئ في الجمهورية الدومينيكية" .انظر
( https://drive.google.com/file/d/1YhiPV_M12M7F-i9wftFqE5QxwfeOvHFD/view?usp=sharingمتاح باإلسبانية فقط).
(Ishizawa Escudero, Oscar Anil and Van Der Borght, Rafael. 2015. Disaster Risk Financing and Insurance in Dominican )44
في
متاح
.Republic.
(In
Spanish.).
Washington,
D.C.:
World
Bank
Group
http://documents.worldbank.org/curated/en/115161468179340561/Disaster-Risk-Financing-and-Insurance-in-Dominican.Republic
( )45المكتب الوطني لألرصاد الجوية .2018 .الرصيد الهيدروجيني ،يونيو/حزيران .متاح في http://onamet.gov.do/m/pdto/03w-wagro/03w-
.wbalance-hidrico/ano-2018/
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ليست لديهم إمكانية الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية مثل التعليم وبرامج الحماية االجتماعية ،وليس لدى  95في
المائة منهم تأمين طبي.
4-1

()46

ا ولو ات القط ة

الحكو ة
-28

يقر دستور الجمهورية الدومينيكية بالحق في الغذاء .وتضع استراتيجية التنمية الوطنية للفترة  )47(2030-2012سياسات تتصدي
للفقر وانعدام األمن الغذائي والتغذية والمساواة بين الجنسين وإدارة مخاطر الكوارث والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف
معه .ويقوم البلد حاليا بوضع خطة وطنية للمساواة بين الجنسين للفترة .2030-2018

-29

وفي عام  ،2016أنشأت الحكومة لجنة رفيعة المستوى مشتركة بين المؤسسات للتنمية المستدامة من أجل اإلشراف على تنفيذ
خطة التنمية المستدامة لعام  .2030وتولى مجلس السياسات االجتماعية ،الذي ينسق أعمال اللجنة الفرعية المعنية بأهداف
التنمية المستدامة  5-1والتابع للجنة رفيعة المستوى ،دور المنسق الرئيسي لالستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .وتتمثل األولويات

وخارطة طريق هدف التنمية المستدامة  ،2بدعم تقني من الب ا

المحددة في االستعراض في تعزيز وتطبيق األطر القانونية ،وتعزيز تصميم وتنفيذ البرامج ،والتوليد المنتظم لألدلة الحديثة،
وجمع األموال ،وتعزيز المؤسسات ،وتعزيز التعليم التغذوي والتنسيق بين المؤسسات.
-30

وفي عام  ،2018حددت الحكومة ،باالشتراك مع منظومة األمم المتحدة ،خمسة عناصر معجّلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة:
الحد من الفقر المتعدد األبعاد ،والتنافسية والعمالة الالئقة ،واإلنتاج واالستهالك المستدامان ،وسكان قادرون على الصمود أمام
()48

تغير المناخ والمخاطر األخرى ،والحوكمة القوية والشاملة للجميع.
-31

وتهدف سياسات البلد الرئيسية بشأن الحماية االجتماعية وبرامج شبكة األمان االجتماعي إلى التصدي ألسباب الفقر وانعدام
األمن الغذائي وسوء التغذية .ويقود هذه األنشطة مجلس السياسات االجتماعية التابع لمكتب نائب الرئيس من خالل البرنامج
الوطني للحماية االجتماعية (التقدم مع التضامن) ووزارة التعليم من خالل برنامجها بشأن التغذية المدرسية وشبكتها من مراكز
الطفولة المبكرة.

-32

ويعد قانون عام  2016بشأن السيادة الغذائية واألمن الغذائي والتغذوي أداة قانونية أساسية لتقدم البلد نحو هدف التنمية
المستدامة  .2وقد بدأت صياغة القانون في عام  2010بدعم من الب ا

ومنظمة األغذية والزراعة .وفي عام  ،2018تم

االنتهاء من خطة وطنية للسيادة الغذائية واألمن الغذائي والتغذوي بدعم تقني من الب ا

ومنظمة األغذية والزراعة ،استنادا

إلى خارطة طريق هدف التنمية المستدامة .2
-33

وأنشئ النظام الوطني للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها واالستجابة لها بموجب القانون  .2-147وينعكس التكيف مع
تغير المناخ في الدستور (المادة  ،)194واستراتيجية التنمية الوطنية (المحور  ،)4واالستراتيجية الوطنية للتكيف الخاصة بقطاع
الزراعة والمرسوم  )49(.15-269والجمهورية الدومينيكية هي إحدى الدول الموقعة على إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث

( )46صندوق األمم المتحدة للسكان .2017 .موجز االستقصاء الوطني للمهاجرين .متاح (باإلسبانية
.https://dominicanrepublic.unfpa.org/es/publications/resumen-de-la-encuesta-nacional-de-inmigrantes-2017

والفرنسية)

في

( )47الجمهورية الدومينيكية ،وزارة االقتصاد والتخطيط والتنمية .2012 .القانون  :12-1استراتيجية التنمية الوطنية لعام  .2030متاح (باإلسبانية) في
.http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/end/marco-legal/ley-estrategia-nacional-de-desarrollo.pdf

( )48مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي .2018 .التعميم والتعجيل ودعم السياسات .تقرير البعثة المشتركة بين الوكاالت .الجمهورية
الدومنيكيةTransversalización, aceleración y asesoría en políticas (maps) informe de la misión conjunta interagencial: ( .
http://economia.gob.do/wpفي
(باإلسبانية)
متاح
.)Républica
Dominicana
.content/uploads/drive/VIPLAN/ODS/INFORME%20MAPS%20-%20FINAL-%20INFORME%20COMPLETO.pdf
( )49يضع هذا المرسوم السياسة الوطنية بشأن تغير المناخ.
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للفترة  2030-2015واتفاق باريس بشأن تغير المناخ ،ووضعت مساهمتها المحددة وطنيا لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ.

ا م ال تحدة والش كاء اآلخ ون
-34

اتفقت الحكومة ووكاالت األمم المتحدة على مجاالت تركيز إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية :الفقر واألمن الغذائي
واالستدامة البيئية؛ والخدمات االجتماعية والمساواة بين الجنسين؛ والتعزيز المؤسسي وحقوق اإلنسان .ويدعم الب ا
إجراءات في المجال األول من خالل المساعدة في مجاالت األمن الغذائي والتغذية وإدارة المخاطر والحماية االجتماعية وفي
المجال الثاني من خالل تقديم المساعدة بنهج تحدث تحوال جنسانيا في التنمية المستدامة وتمكين المرأة والسكان الضعفاء.

-35

ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بصورة مشتركة الجهود الوطنية الرامية إلى

ويدعم الب ا

تحقيق هدف التنمية المستدامة  2من خالل التعاون في مجاالت مثل االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع وخارطة
طريق هدف التنمية المستدامة  ،2من خالل معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين ،وتنفيذ قانون السيادة الغذائية واألمن
الغذائي والتغذوي ،وبناء القدرة على الصمود والتنمية المحلية المستدامة.

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا

1-2

تج بة الب ا

-36

إن الب ا

والدروس ال ستفادة
معترف به لجهوده الوطنية المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية ،والحماية االجتماعية ،والحد من مخاطر الكوارث،

وإدارة سلسلة اإلمداد ،وبناء القدرة على الصمود واالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها .ويسلط أصحاب المصلحة الضوء
على قدرة الب ا

على االنخراط في وضع السياسات؛ وتعزيز التنسيق بين القطاعات والعمل في مجال الحماية االجتماعية

المراعية للتغذية والمستجيبة للصدمات؛ وتعزيز أوجه التآزر بين الكيانات والبرامج الحكومية والمجتمع المدني والقطاع
الخاص؛ وتنسيق المساعدة التقنية؛ وإجراء البحوث؛ والدعوة إلى المشاركة العامة في القضاء على الجوع.
-37

وبتمويل أولي ،دعم المكتب القطري للب ا

مبادرات هامة قابلة لتوسيع النطاق من أجل تحقيق أثر على الصعيد الوطني:

العملية الوطنية لتقوية األرز؛ وتحسين سلسلة اإلمداد الخاصة بمحالت البيع بالتجزئة الصغيرة؛ وتعزيز القدرات من أجل
التمويل القائم على التنبؤات ونظام تجريبي شامل للحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات ،باالشتراك مع البنك الدولي ومنظمة
األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووكاالت األمم المتحدة األخرى .ويمكن أن تعمل هذه المبادرات المبتكرة بمثابة نقاط مرجعية
لدور الب ا
-38

في البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا.

وخلص تقييم عام  2017الستراتيجية الشراكة المؤسسية للب ا
()50

التعاون الفعالة من حيث التكلفة.

( )2017-2014إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز طرائق

وتمشيا مع هذه النتيجة ،سيواصل المكتب القطري تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب

والتعاون الثالثي .وأوصت دراسة أجراها الب ا

في عام  2016بشأن تعزيز القدرات في مجال األمن الغذائي والتغذية في

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ،بإقامة عالقة قوية بين األمن الغذائي والتغذية والحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير
()51

المناخ.

وباإلضافة إلى ذلك ،أقر تقرير تجميعي لتقييمات العمليات في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي تغطي الفترة
()52

 2017-2013بشكل خاص بالقيمة المضافة واألثر الكبير للتحويالت القائمة على النقد وإدرار األدلة في حاالت الطوارئ.

( )50الب ا  .2017 .تقييم السياسات :استراتيجية الشراكة المؤسسية في الب ا ( :)2017-2014تقرير التقييم (التقرير رقم  .)OEV/2016/010متاح في
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000015489/download/?_ga=2.89384029.7901765.1522747786.1100104783.1519126666
( )51الب ا  . 2016 .تعزيز القدرات في مجال األمن الغذائي والتغذية في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي :تحليل الماضي وبناء الحاضر والتطلع إلى المستقبل.
في
متاح
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp284838.pdf?_ga=2.198679023.1118816148.
.1538494553-1719669725.1523994524
( )52الب ا  .2017 .سلسلة تقييمات العمليات :تقرير تجميعي إقليمي للفترة  .2017-2013منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي (التقرير رقم .)OEV/2017/102
متاح في .https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000023760/download/
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ولذلك ،يحتاج الب ا

إلى شراكة أفضل واستراتيجيات أفضل لتعبئة الموارد والقدرات في مجالي التواصل والدعوة لتشجيع

تصميم سياسات من أجل األمن الغذائي والتغذية تتضمن تركيزا جنسانيا كجزء ال يتجزأ منها.
-39

وتؤدي أوجه عدم المساواة بين الجنسين إلى إعاقة القضاء على الجوع في الجمهورية الدومينيكية .وعلى المكتب القطري أن
يولي المزيد من االهتمام بالمنظور الجنساني في تحليله وبرمجته ،وفقا لسياسة الب ا

بشأن المساواة بين الجنسين ،لتحقيق

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خالل جميع جوانب هذه الخطة االستراتيجية القطرية .وسيدعم الب ا

تدخالت

الحماية االجتماعية المستجيبة لالعتبارات الجنسانية والمراعية للتغذية كجزء من دعمه للبرامج الحكومية ،مما سيتطلب شراكات
أقوى مع أصحاب المصلحة.
-40

وقد أدت العمليات التشاركية واالستشارية ،مثل وضع قانون السيادة الغذائية واألمن الغذائي والتغذوي وخارطة طريق هدف
التنمية المستدامة  ،2اللتين يدعمهما الب ا
الب ا

-41

ومنظمة األغذية والزراعة ،فضال عن عملية تقوية األرز ،إلى تعزيز قدرات

كمنسق ومناصر للسياسات من أجل تحسين البرنامج الوطني لألمن الغذائي.

وقد حققت استراتيجية التغذية المشتركة بين الب ا
االجتماعية .وفي عام  ،2013كشف تقييم

()53

والبرنامج الوطني للحماية االجتماعية نجاحا ملحوظا ضمن برنامج الحماية

أجري بعد عامين من التنفيذ عن انخفاض نسبته  50في المائة في انتشار فقر الدم
()54

بين األطفال المشاركين دون سن الخامسة .وأكدت دراسة أجريت في عام 2017

حدوث تحسن كبير في الحالة التغذوية

لألطفال المستفيدين .ومن عام  2014إلى عام  ،2017انخفض معدل سوء التغذية المزمن من  12إلى  5في المائة ،وانخفض
()55

معدل انتشار سوء التغذية الحاد بأكثر من  80في المائة.
-42

وعلى الب ا
()56

عام 2017

أن يواصل تعزيز استراتيجيات التعليم التغذوي التي تحدث تحوال جنسانيا .ووفقا لدراسة أجراها الب ا

في

عن عادات األكل ،فإن  40في المائة من النساء والبنات الحوامل أو اللواتي لديهن أطفال صغار ال يعرفن ما هي

األغذية التي تمثل مصادر جيدة للمغذيات الدقيقة وال يقدم إال  37في المائة من الممارسين الطبيين في مراكز الصحة األولية
مشورة في مجال التغذية.
-43

ويعتبر الدعم ا لسياسي ومشاركة القطاع الخاص في تقوية األغذية عنصرين أساسيين في تحقيق غاية التنمية المستدامة 2-2
(القضاء على جميع أشكال سوء التغذية) .وينطبق ذلك بشكل خاص على األرز المقوى ،والذي يمكن أن يقلل بشكل كبير نقص
المغذيات الدقيقة.

-44

ووفقا لالستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع ،يمكن أن تؤدي إدارة خسائر األغذية وتعزيز قدرات سلسلة اإلمداد
والتخزين لدى تجار التجزئة ومزارعي الحيازات الصغيرة إلى تحسين النظم الغذائية وتيسير اتخاذ إجراءات مبكرة قبل أن
تحدث اآلثار المناخية تأثيرا شديدا.

-45

وأكدت عمليات المحاكاة في حاالت الطوارئ األخيرة الحاجة إلى تحسين التنسيق والتواصل بين المؤسسات والسكان وكشفت
فجوات في تلبية احتياجات السكان المتضررين مباشرة بعد حدوث صدمة وأثناء االنتعاش.

( )53الب ا  .2015 .كيف خفضت حكومة الجمهورية الدومينيكية فقر الدم بنسبة  50في المائة بين األطفال الضعفاء ،بدعم من الب ا  :دراسة حالة حول البرمجة
المراعية للتغذية في بلد متوسط الدخل .متاح في https://www.wfp.org/content/how-government-dominican-republic-and-wfp-reduced-
.anemia-50-percent-children

( )54الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الصحة العامة والمساعدة االجتماعية في الجمهورية الدومينيكية وجامعة سانتو دومينغو ذاتية الحكم .2017 .تقييم أثر مكون
التغذية في البرنامج الوطني للحماية االجتماعية (قيد النشر)  .ومولت الدراسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،التي كان لها أيضا دورا مهما في تصميمها.
( )55تقتصر األرقام على المستفيدين من برنامج الحماية االجتماعية .غير أنه من المهم مالحظة أن البرنامج الوطني للحماية االجتماعية يغطي  25في المائة من
السكان.
( )56الب ا

ومنظمة  .2017 .Contacto Directoدراسة نوعية بشأن العادات والسلوك المتعلقة بالتغذية واإلضافة( .قيد النشر).
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ووفقا لدراسة أجريت عام  2017عن الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات )57(،هناك حاجة إلى الحد من التجزؤ المؤسسي
داخل نظام الحماية االجتماعية وفيما بين أصحاب المصلحة المعنيين باالستجابة لحاالت الطوارئ .ونظم الب ا

اجتماعا رفيع

المستوى في عام  2018اتفق فيه أصحاب المصلحة على وضع استراتيجية شاملة للحماية االجتماعية وإدارة مخاطر الكوارث.
2-2

الف ص ال تاحة للب ا

-47

في ضوء السياق القطري والدروس المستفادة واألولويات الوطنية ونتيجة االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع
والمشاورات مع الحكومة والمجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة األخرى والقطاع الخاص ،تم تحديد الفرص المتاحة لدعم
عمل الجمهورية الدومينيكية من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة  2ويرد وصف لها في الفقرات التالية.

-48

وتشعر الحكومة بالقلق إزاء نقص البيانات الرسمية المحدثة والمصنفة التي يمكن االعتماد عليها في تقييم التقدم الوطني نحو
القضاء على الجوع .وسيقدم الب ا

مساعدة تقنية ويقوم بتوليد األدلة وتحديث اإلحصاءات الوطنية بشأن األمن الغذائي

والتغذية ،والقدرة على الصمود وتغير المناخ ،وضمان تصنيف البيانات حسب نوع الجنس والعمر والمنطقة الجغرافية،
وسيساعد في إجراء التحليالت الجنسانية.
-49

وتعتبر برامج الحماية االجتماعية والتغذية والتعليم والصحة الفعالة والمتماسكة والشاملة أولوية في استراتيجية التنمية الوطنية
للفترة  .2030-2012وسيواصل الب ا

دعم وضع وتعزيز برامج الحماية االجتماعية المراعية للتغذية ،وتدخالت الصحة

العامة الخاصة بالتغذية ،والتنسيق بشكل أكبر بين مؤسسات الحماية االجتماعية والوزارات المسؤولة عن الصحة والزراعة
والتعليم ،وسيعزز النهج الشاملة والمبتكرة لتلبية احتياجات الفئات السكانية األكثر عرضة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية:
النساء واألطفال دون سن الخامسة والمراهقون والمهاجرون الهايتيون والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة وكبار السن
واألشخاص ذوو اإلعاقة واألمراض المزمنة.
-50

وتدرك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني أن هناك حاجة إلى تعزيز الروابط بين المستويات الوطنية ودون الوطنية
والمجتمعية كأولوية وطنية وأظهرت بوضوح رغبتها في تحسين التعليم التغذوي .وسيسهم الب ا

في تحسين تنسيق السياسات

والبرامج الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي وتماسكها وشمولها ،مع التركيز على تعزيز المؤسسات دون الوطنية ،بما في ذلك
المجتمعات المحلية والنسيج االجتماعي ،و"عدم ترك أحد يتخلف عن الركب" وسد الفجوات في التعليم الغذائي من خالل
استراتيجيات التواصل التي تحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا.
-51

وترى الحكومة أن هناك حاجة عاجلة إلى تعزيز القدرات الوطنية لتحسين القدرة على الصمود ،والحد من التعرض للكوارث،
وتعزيز تدابير التكيف مع تغير المناخ ،وأنه شرط ال بد منه للتنمية المستدامة .وسيواصل الب ا

تزويد مؤسسات الحماية

االجتماعية والحد من مخاطر الكوارث بدعم متخصص في األمن الغذائي والتغذية ،واإلنذار المبكر ،واالستعداد لحاالت
الطوارئ واالستجابة لها ،وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ.
-52

وتعطي البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا أولوية خاصة لتقاسم الخبرات وطرائق التعاون الجديدة كبدائل مبتكرة للمساعدة
اإلنمائية الرسمية التقليدية .وسييسر الب ا

هذا التقاسم ويقدم المساعدة التقنية ويعزز الممارسات الجيدة وخلق المعرفة

والتعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل وضع استراتيجيات التواصل والتعليم واالستراتيجيات الوطنية لتقوية األرز والحد من
مخاطر الكوارث.
-53

ويتطلب القضاء على الجوع وضع األطر القانونية وتحديثها وتنفيذها تنفيذا كامال .وسيدعم الب ا

تصميم وتنفيذ واستعراض

األطر القانونية والخطط الوطنية لألمن الغذائي والتغذية وإدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ ويعزز النهج التي
تحدث تحوال جنسانيا في هذه المجاالت.
( )57إدارة السياسات في أكسفورد والب ا  .2017 .دراسة بشأن الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي :دراسة حالة
الجمهورية الدومينيكية .متاح في
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000063547/download/?_ga=2.257944395.130086051.1531069515.368196765.1522086107
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والتزمت الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها بالعمل بشكل وثيق لدعم البلدان في تحقيق هدف التنمية المستدامة  .2وسيعمل
الب ا

على تعزيز وتشجيع المبادرات المشتركة مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في

الجمهورية الدومينيكية.
3-2

التغي ات االست اتيجية

-55

تقترح هذه الخطة االستراتيجية القطرية التي تبلغ مدتها خمس سنوات تحوالت استراتيجية للب ا

في الجمهورية الدومينيكية

لسد الثغرات واالستفادة من الفرص المتاحة لدعم البلد في تحقيق هدف التنمية المستدامة  .2وعلى عكس األساس المنطقي
للتدخالت السابقة التي كانت تركز أساسا على تعزيز القدرات التقنية الحكومية في مجال الحماية االجتماعية المراعية للتغذية
والح د من مخاطر الكوارث ،تشتمل الخطة االستراتيجية القطرية على نهج جديد قائم على الحقوق ،ويحدث تحوال جنسانيا،
ويراعي دورة الحياة ،والمجتمع بأسره يؤدي فيه الب ا

دورا تنظيميا استراتيجيا وتكون فيه أنشطة الدعوة والتواصل

عنصرين أساسيين في مكافحة انعدام األمن الغذائي .والتحوالت االستراتيجية الرئيسية هي:


نهج نشط إزاء التنظيم والدعوة والتواصل االجتماعي والتعليم لتعزيز التماسك وسلوكيات التغذية الصحية والسياسات
العامة الشاملة للجميع من أجل إجراء تغييرات استراتيجية وااللتزام بغايات هدف التنمية المستدامة  ،2مع التركيز
بشكل خاص على األشخاص المعرضين النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية والسكان المستبعدين؛



توليد أدلة معززة ومنهجية من أجل الدعوة وصنع القرار ،وتعزيز دور استشاري جديد للب ا

في تصميم وتنفيذ

السياسات والبرامج؛


تعزيز نهج متماكس إزاء دورة الحياة في برامج الحماية االجتماعية ،واالستفادة من خبرة الب ا

في مجال الحماية

االجتماعية المراعية للتغذية والمستجيبة لالعتبارات الجنسانية ،مع تعزيز التركيز على النساء والمراهقات؛


مبادرات تعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث واالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها ،وبناء القدرة على
الصمود والتكيف مع تغير المناخ من خالل شراكات مبتكرة وشاملة مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني والحكومات
المحلية واإلقليمية والوطنية .وسيشترك الب ا

في وضع استراتيجية شاملة للحماية االجتماعية والحد من مخاطر

الكوارث وسيعمل على تنفيذ مبادرات جديدة من أجل الصمود والتنمية المحلية المستدامة مع الوكاالت التي تتخذ من
روما مقرا لها؛


تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من أجل تعزيز التغذية ،والحد من مخاطر الكوارث ،وبرامج
الحماية االجتماعية استنادا إلى تقاسم أفضل الممارسات.

-3

التوجه االست اتيج للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-56

يمكن أن تكون الجمهورية الدومينيكية واحدة من أوائل البلدان في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي التي تحقق هدف التنمية
المستدامة  .2وتعد التخفيضات في معدالت التقزم وفقر الدم ،وتحسين القدرة على الصمود ،وتعزيز االستعداد لحاالت الطوارئ
واالستجابة لها ،واإلجراءات المالئمة للتكيف مع تغير المناخ ،والمبادرات العامة والخاصة المتصلة بالفئات السكانية الضعيفة
والتحديات التي تواجهها في الحصول على األغذية ،واالستراتيجيات التي تعزز التغيرات السلوكية التي تؤدي إلى اتباع نظم
غذائية صحية وأساليب حياة أفضل والمساواة بين الجنسين كلها عوامل من شأنها أن تحسن األمن الغذائي والتغذية .وسيدعم
الب ا

-57

الحكومة والمجتمع المدني في السعي إلى تحقيق تلك األهداف.

وتعد الخطة االستراتيجية القطرية المقترحة نتيجة مباشرة للعملية الشاملة والتشاركية التي شملت المجتمعات المحلية والمستفيدين
والحكومة والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في مجال التعاون الدولي في وضع االستعراض االستراتيجي للقضاء على
الجوع وخارطة طريق هدف التنمية المستدامة  .2وسيستخدم الب ا

قدرته التنظيمية لتعزيز االتساق والتنسيق فيما بين

WFP/EB.1/2019/8-A/5

14

المؤسسات ،وزيادة الوعي في المجتمع بأسره بأهمية اتباع نظام غذائي كاف وتعزيز األمن الغذائي من خالل النهج القائمة على
الحقوق والتي تحدث تحوالت جنسانية .وسيعزز الحماية االجتماعية المراعية للتغذية وتدخالت الرعاية الصحية األولية عالية
الجودة المصممة بما يناسب دورة الحياة ويساعد في سد فجوات القدرات في الحد من مخاطر الكوارث واالستعداد لحاالت
الطوارئ والقدرة على الصمود .وسيتم استخدام استراتيجية رصد وتقييم صارمة مستجيبة لالعتبارات الجنسانية في تنفيذ الخطة
االستراتيجية القطرية .وتبلغ ميزانية الب ا

للخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2023-2019ما قيمته  10.3مليون دوالر

أمريكي.
2-3

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

الحصيلة االست اتيجية  :1ت ز ز ؤسسات ال جت ع ال د وال ؤسسات ال ا ة والخاصة وتنسيقها وتكون قادرة على الجة ال سائل
ال تبطة بالقضاء على الجوع كث الفئات السكا ية ض فا بحلول عام .2023
-58

سيستفيد المكتب القطري من دوره التنظيمي ويعتمد نهجا قائمة على الحقوق وتحدث تحوال جنسانيا وقائمة على المجتمع بأسره
إزاء خطة عام  .2030وفي إطار هذه الحصيلة االستراتيجية ،سيعزز الب ا

أنشطة الدعوة والتعبئة االجتماعية من أجل

القضاء على الجوع من خالل حركة وطنية ،مع تركيز خاص على السكان األكثر ضعفا أمام انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية،
مثل المهاجرين .وسيتم تطبيق استراتيجية تواصل وتعليم لتغيير السلوك االجتماعي والسلوكي .وسيقدم الب ا

مساعدة تقنية

إلى الحكومة لتعزيز السياسات واتساق البرامج ،ويشجع الحوار ،ويحسن توليد األدلة ،ويدعم تحسين نظم الرصد.
-59

وستسهم هذه الحصيلة االستراتيجية في النتيجة االستراتيجية  5للب ا

وغاية التنمية المستدامة  .9-17وتتماشى مع الغايات

 4-3-2و 2-4-2من المحور الثاني الستراتيجية التنمية الوطنية للفترة " ،2030-2012مجتمع يتمتع بحقوق متساوية وفرص
متساوية" ،والغاية  3-5-3من المحور الثالث لالستراتيجية" ،اقتصاد شامل وتنافسي ومستدام" .وسوف يسهم في جميع محاور
خارطة الطريق الوطنية لهدف التنمية المستدامة  .2وستدعم الحصيلة االستراتيجية  1تحقيق أهداف التنمية المستدامة  1و 3و4
و 5و 8و 10و 12و ،16نظرا ألن األنشطة ستركز على الشمول وعدم التمييز ،والحصول على الغذاء والخدمات األساسية،
وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال ،والتعليم التغذوي واإلدماج اإلنتاجي( )58واالستهالك واإلنتاج المسؤولين.

جاالت الت كيز
-60

تركز الحصيلة االستراتيجية  1على القضاء على األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية عن طريق تعزيز
القدرات وتحسين التنسيق وتعبئة المجتمع بأسره.

النوات ال توق ة
-61

سيتم تحقيق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل ناتجين اثنين:


استفادة سكان الجمهورية الدومينيكية (المستوى  )3من مؤسسات وأطر قانونية وسياسات وبرامج معززة ومتماسكة
لتحسين عادات األكل وتلبية احتياجات األمن الغذائي والتغذية.



استفادة الفئات الضعيفة (المستوى  ) 3من حركة اجتماعية وطنية متعددة أصحاب المصلحة وشاملة تعزز منصات
التوعية والتنسيق بين المؤسسات واالستراتيجيات التي تحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا من أجل تحسين األمن الغذائي
والتغذية.

( )58يشير مصطلح "اإلدماج اإلنتاجي" إلى مساعدة األس ر الضعيفة على الوصول إلى سوق العمل الرسمية وتوليد دخول أعلى ،ومساعدة المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة على الوصول إلى األسواق وجذب الفئات السكانية األكثر ضعفا إلى األنشطة االقتصادية اإلنتاجية بشكل عام.
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ا شطة ال ئيسية
النشاط  -1تقديم المساعدة التقنية للحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات األكاديمية واالجتماعية من أجل إنشاء تحالف
وطني شامل ومنسق ،وتعزيز األطر القانونية ووضع السياسات ،واستراتيجيات وبرامج التواصل لتحسين األمن الغذائي والتغذية (فئة
النشاط 9؛ الطريقة :تعزيز القدرات).
-62

وسيركز الب ا


على ثالثة أنشطة فرعية تكميلية:

تعزيز نظم األمن الغذائي والتغذية من خالل تعزيز الحوكمة المحلية وتحسين أثر السياسات والبرامج وتماسكها
وشمولها ،لتحقيق منافع منصفة لمختلف الفئات السكانية.



دعم تطوير حركة وطنية لتعزيز استراتيجيات الدعوة والتواصل من أجل القضاء على الجوع وإقامة شراكات مع
الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والهيئات األكاديمية والزعماء الدينيين للتأثير على صنع السياسة العامة
ووضع مسألة األمن الغذائي والتغذية على جدول األعمال العام.



تقديم المساعدة التقنية لوضع استراتيجيات وطنية للتواصل والتعليم من أجل تغييرات السلوكيات التي تحدث تحوال
جنسانيا لتحسين التغذية وعادات األكل.

-63

وبالتنسيق الوثيق مع منظمة األغذية والزراعة ،سيدعم الب ا

تنفيذ قانون السيادة الغذائية واألمن الغذائي والتغذوي ،ويقدم

المساعدة التقنية إلى وزارة الشؤون الرئاسية ووزارة االقتصاد والتخطيط والتنمية والمجلس الوطني للسيادة الغذائية واألمن
الغذائي والتغذوي لتحسين الحوكمة وتنسيق سياسات وبرامج األمن الغذائي والتغذوي ،خاصة على المستوى المحلي.
-64

وسيقدم الب ا

المساعدة التقنية إلى مكتب نائب الرئيس ووزارة الزراعة ووزارة االقتصاد والتخطيط والتنمية ووزارة الصحة

العامة والمساعدة االجتماعية ووزارة شؤون المرأة والقطاع الخاص من أجل وضع األطر القانونية والسياسات الشاملة لمعالجة
سوء التغذية ،وتعزيز تقوية األرز ،ودعم تنمية الطفولة المبكرة ،وبناء القدرة على الصمود وتعزيز التخطيط على المستوى
المحلي .وسيقدم الب ا

التغذية والمساعدة التقنية المرتبطة بسلسلة اإلمداد للقطاع الخاص لتحسين القدرات من أجل إنتاج أرز

مقوى عالي الجودة.
-65

وسيدعم الب ا

التنسيق بين المؤسسات ،ويعزز االستهداف ونهج دورة الحياة لبرامج الحماية االجتماعية المراعية للتغذية

والقائمة على التغذية والمستجيبة لالعتبارات الجنسانية في إطار مجلس السياسات االجتماعية ووزارة التعليم والمعهد الوطني
لرفاه الطالب ،والمعهد الوطني لتنمية الطفولة المبكرة ،والهيئة الوطنية للمقاصف العامة )59(،ووزارة الصحة العامة والمساعدة
االجتماعية ودائرة الصحة الوطنية.
-66

وبالتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة األخرى والزعماء الدينيين والهيئات األكاديمية
ومجموعات حقوق األقليات ،سيدعم الب ا

تطوير منصات التنسيق والدعوة والتواصل واستراتيجيات التعليم لتحسين التغذية

وعادات األكل ،مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات حسب نوع الجنس والعمر.
-67

وستشكل هذه اإلجراءات جزءا من "حركة القضاء على الجوع" ،وهي حركة وطنية للقضاء على الجوع تتبع نهجا قائما على
الحقوق ،ويحدث تحوال جنسانيا ،ويعلي صوت الحاجة إلى تحقيق نتائج منصفة ويعززها ألكثر الناس ضعفا واستبعادا.

-68

وسيواصل الب ا

دعم تنفيذ ورصد خارطة طريق هدف التنمية المستدامة  2من خالل شراكات متعددة القطاعات مع الكيانات

والبرامج الحكومية الرئيسية والهيئات األكاديمية والقطاع الخاص والزعماء الدينيين والمجتمع المدني والمنظمات المجتمعية
ومنظمات حقوق المرأة ومنظمات المهاجرين والحكومات المحلية ووكاالت األمم المتحدة وشركاء التعاون فيما بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي.

(.Comedores Económicos del Estado Dominicano )59
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الحصيلة االست اتيجية  :2تحسين الحالة التغ و ة للفئات ا كث ض فا تغ و ا بحلول علم .2023
-69

سوف يدعم الب ا

الحكومة في تعزيز وتطوير التدخالت التغذوية عالية الجودة من خالل برامج الحماية االجتماعية والرعاية

الصحية األولية ،عن طريق استهداف األطفال دون سن الخامسة ،والحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،والمراهقات
وكبار السن واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية و/أو السل ،من خالل ضمان إمكانية حصول أكثر الفئات
ضعفا على أغذية مغذية ومقواة .وسيشمل ذلك عمليات تحويالت مباشرة من األغذية المغذية المتخصصة إلى الفئات األكثر
ضعفا من خالل البرامج الحكومية.
-70

ونظرا الرتفاع معدالت فرط الوزن والسمنة ،سيدعم الب ا

برامج الحماية االجتماعية بمشورة تغذوية واستراتيجيات تحدث

تحوال جنسانيا مصممة للتدخالت التغذوية.
-71

وسيعزز الب ا

التنسيق التشغيلي المحسّن بين برامج الحماية االجتماعية والوزارات المسؤولة عن الصحة العامة والتعليم

لتقديم تدخالت مراعية للتغذية وخاصة بالتغذية إلى الفئات السكانية األكثر ضعفا.
-72

وستسهم هذه الحصيلة االستراتيجية في النتيجة االستراتيجية  2للب ا

وغاية التنمية المستدامة  .2-2وهي تتواءم مع الغايات

 1-2-2و 3-3-2و 4-3-2من المحور الثاني من استراتيجية التنمية الوطنية للفترة " 2030-2012مجتمع يتمتع بحقوق متساوية
وفرص متساوية" .كما ستسهم في المحاور  2و 3و 5و 6و 7من خارطة الطريق الوطنية لهدف التنمية المستدامة  .2وستدعم
النتيجة الحصيلة االستراتيجية  2بلوغ هدفي التنمية المستدامة  1و 3من خالل تعزيز نظم الحماية االجتماعية ،وزيادة فرص
الحصول على الخدمات الصحية األساسية ،والحد من معدالت وفيات الرضع وزيادة االلتزام بنظم العالج بمضادات الفيروسات
الرجعية لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز.

جاالت الت كيز
-73

تركز الحصيلة االستراتيجية  2على التصدي لألسباب الجذرية لسوء التغذية بين الفئات السكانية الضعيفة ،ودعم تنفيذ البرامج
الوطنية للحماية االجتماعية المراعية للتغذية والمستجيبة لالعتبارات الجنسانية ،وتوفير األغذية المغذية المتخصصة للفئات
الضعيفة.

النوات ال توق ة
-74

ستكون لهذه الحصيلة االستراتيجية ثالثة نواتج:


حصول األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،والمراهقات ،والحوامل والمرضعات من النساء
والبنات وكبار السن المعرضين لخطر سوء التغذية (المستوى  )1على أغذية مغذية متخصصة كجزء من البرامج
الوطنية للصحة العامة والحماية االجتماعية لتحسين الحالة التغذوية.



استفادة الفئات األكثر ضعفا تغذويا في المراحل المختلفة من دورة الحياة واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة
البشرية و/أو السل (المستوى  )2من الخدمات المعززة ونظم وبرامج المراقبة لتحسين الحالة التغذوية.



استفادة الفئات الضعيفة تغذويا (المستوى  )2من المشورة والتوعية التغذوية المقدمة من خالل برامج الصحة العامة
والحماية االجتماعية الحكومية من أجل تحسين معرفتهم بالتغذية وعادات األكل.
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ا شطة ال ئيسية
النشاط  :2دعم برامج الصحة العامة والحماية االجتماعية في تنفيذ االستراتيجيات والنظم الشاملة التي تتبع نهجا قائما على الحقوق
لتحسين الحالة التغذوية للسكان المعرضين لسوء التغذية في مختلف مراحل دورة الحياة (فئة النشاط 6؛ الطريقة :التحويالت الغذائية؛
وتعزيز القدرات).
-75

سيعمل الب ا

عن كثب مع مكتب نائب الرئيس ووزارة الصحة العامة والمساعدة االجتماعية ووزارة التعليم وكيانات الحماية

االجتماعية األخرى ذات الصلة من أجل تعزيز القدرات المؤسسية والتدخالت المنسقة ،مع التركيز على ثالثة أنشطة فرعية
تكميلية:


تعزيز توليد األدلة وبيانات محركات سوء التغذية ،وخطوط األساس ،وأثر البرامج الحالية لتحسين عمليات صنع القرار،
وتصميم البرامج ،والتنفيذ ،واالنخراط االجتماعي العام والخاص.



تعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ سياسات الحماية االجتماعية والرعاية الصحية األولية الخاصة بالتغذية ،بما في ذلك
من خالل تطبيق النهج التي تحدث تحوال جنسانيا.


-76

توفير األغذية المغذية المتخصصة وأنشطة تغيير السلوك للسكان األكثر ضعفا.

ويتم تنفيذ التدخالت التغذوية أساسا من خالل برامج الحماية االجتماعية .ويركز االستهداف عموما على الفئات األكثر ضعفا
باستخدام معايير الفقر فقط .ويؤدي المستوى العالي للتجزؤ في نظام الحماية االجتماعية إلى ازدواجية األنشطة والمستفيدين
المستهدفين .وال تطبق مؤسسات الحماية االجتماعية نهج دورة الحياة الشاملة أو تنسق رصد أو استمرارية أو تماسك الفوائد
التي يحصل عليها السكان المستهدفين.

-77

وسيزيد الب ا

دعمه لبرامج الحماية االجتماعية المستجيبة لالعتبارات الجنسانية والمراعية للتغذية :سيصمم أنشطة حسب

العمر ونوع الجنس لمعالجة نقص المغذيات الدقيقة ونقص التغذية وفرط الوزن والسمنة بين الفئات الضعيفة وسيواصل توفير
أغذية مغذية متخصصة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،والمراهقات ،والحوامل والمرضعات من
النساء والبنات ،وكبار السن واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية و/أو السل .وقد يمتد هذا إلى برامج الحماية
االجتماعية األخرى مثل برامج المعهد الوطني لتنمية الطفولة المبكرة .وسيتم تناول الفرص طويلة األجل لتسليم المسؤولية عن
توفير األغذية التغذوية المتخصصة مع الحكومة.
-78

وسيقدم الب ا

المساعدة التقنية لتعزيز القدرات المؤسسية لمجلس السياسات االجتماعية ووزارة الصحة العامة والمساعدة

االجتماعية والمعهد الوطني لتنمية الطفولة المبكرة والمعهد الوطني لرفاه الطالب.
-79

وسيعزز الب ا

قدرات المهنيين العاملين في مجال الصحة والتعليم والحماية االجتماعية من خالل التدريب المتخصص في

مجاالت التغذية واالعتبارات الجنسانية واألمن الغذائي .وسيتم تعزيز المعرفة بالتغذية بين الفئات الضعيفة تغذويا واألسر التي
تعاني من فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز من خالل أنشطة االستشارة في مجال البستنة والتغذية في المناطق الحضرية،
والتي ستنفذ بالتعاون مع دائرة الصحة الوطنية ووزارة الزراعة وشبكات األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
واإليدز والمجلس الوطني لفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز.
-80

وسيعمل الب ا

عن كثب مع الحكومة والقطاع الخاص والهيئات األكاديمية والمجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة األخرى

لتوليد بيانات حديثة مصنّفة حسب نوع الجنس والعمر والمنطقة من أجل (أ) االسترشاد بها في اإلجراءات الرامية إلى تعظيم
أثر التدخالت لتحسين التغذية (ب) تحسين تصميم وتنفيذ التدخالت القائمة .وستشمل اإلجراءات مساعدة متاجر البيع بالتجزئة
الصغيرة على زيادة إمداداتها من األغذية المغذية بأسعار أفضل للشرائح الضعيفة من السكان.
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الحصيلة االست اتيجية  :3ت ز ز وتنسيق النظم الوطنية وال حلية وتحسين القدرة على الص ود أ ام الصد ات والتكيف ع تغي
ال ناخ ،والحد ن خاط الكوارث بين السكان الض فاء بحلول عام .2023
-81

سيواصل الب ا

تقديم المساعدة التقنية للمؤسسات الوطنية والمحلية في مجال الحد من مخاطر الكوارث ،والتمويل القائم على

التنبؤات ،والتكيف مع تغير المناخ واالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها .وسيقوم الب ا

بتعزيز القدرات الوطنية

إلدارة سلسلة اإلمداد لدعم عمليات الطوارئ.
-82

وسيستفيد الب ا

من شراكاته مع اللجنة الوطنية لحاالت الطوارئ ونظام الحماية االجتماعية لمواصلة تعزيز االستراتيجيات

الشاملة وتعزيز الروابط بين الحماية االجتماعية والحد من مخاطر الكوارث .واستنادا إلى توافق اآلراء بين المشاركين في
النظام الوطني إلدارة مخاطر الكوارث ،وإدراكا لقدرات كل من قطاعي االستجابة لحاالت الطوارئ والحماية االجتماعية،
سيسهم الب ا

في تعزيز هياكل الحماية االجتماعية باستخدام أدوات وبروتوكوالت مستجيبة لالعتبارات الجنسانية كنهج

مبتكرة لالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها واإلنعاش المبكر.
-83

وستسهم هذه الحصيلة االستراتيجية في النتيجة االستراتيجية  5للب ا

وغاية التنمية المستدامة  .9-17وهي تتواءم مع الغايتين

 1-2-4و 1-3-4من المحور الرابع الستراتيجية التنمية الوطنية للفترة " ،2030-2012مجتمع يكون فيه اإلنتاج واالستهالك
مستدامين بيئيا ويتكيف فيه الناس مع تغير المناخ" .كما أنها ستسهم في المحاور  1و 2و 3و 4و 5و 7من خارطة الطريق
الوطنية لهدف التنمية المستدامة  2وتدعم بلوغ أهداف التنمية المستدامة  1و 5و 6و 11و 13و .15كما تتواءم هذه الحصيلة مع
أهداف وغايات إطار سينداي.

جاالت الت كيز
-84

تركز الحصيلة االستراتيجية  3على بناء القدرة على الصمود لمساعدة السكان الضعفاء والحكومة على التعامل مع تغير المناخ
والكوارث عن طريق االعتماد على آليات التمويل القائمة على التنبؤات وضمان األمن الغذائي والتنمية المحلية على نحو مستدام.

النوات ال توق ة
-85

سيتم تحقيق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل ناتج واحد:


استفادة السكان المعرضين لألحداث المعاكسة (المستوى  )3من األطر القانونية والسياسات والمؤسسات وبرامج الحماية
االجتماعية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ ،مما يقلل من مخاطر األخطار الطبيعية على األمن
الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :3تقديم المساعدة التقنية وتعزيز توليد األدلة ودعم استراتيجيات الدعوة إلدارة مخاطر الكوارث واالستعداد لحاالت الطوارئ
واالستجابة لها والتكيف مع تغير المناخ بين المؤسسات والمجتمعات الضعيفة (فئة النشاط 9؛ الطريقة :تعزيز القدرات)
-86

سيقدم الب ا

المساعدة التقنية مع تركيز على األمن الغذائي إلى الحكومة وأول المستجيبين مثل الصليب األحمر الدومينيكي

لتحسين االستعداد لحاالت الطوارئ وتعزيز القدرات للحد من المخاطر وتقديم المساعدة اإلنسانية للسكان المتضررين من
الصدمات .وستركز التدخالت على نشاطين فرعيين:


تحسين التحليل المتعلق بالمناخ وتحليل المخاطر – بما في ذلك تحليالت المخاطر الجنسانية والمرتبطة بالعمر – لدعم
صنع القرار وتعزيز القدرات الوطنية والمجتمعية في مجاالت اإلنذار المبكر وسلسلة اإلمداد واالستعداد لحاالت
الطوارئ واالستجابة لها والتكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود.



وضع استراتيجيات شاملة للحد من مخاطر الكوارث والحماية االجتماعية مستجيبة لالعتبارات الجنسانية لتلبية
احتياجات السكان األكثر ضعفا من المنظورين الوقائي والتفاعلي.

19

-87

WFP/EB.1/2019/8-A/5

كما سيستند الب ا

إلى اإلجراءات القائمة لالستعداد لحاالت الطوارئ ،مثل االتفاقات االحتياطية مع محالت السوبر ماركت

المحلية لتوفير مجموعات المواد الغذائية في حاالت الطوارئ ومع الحكومة لتنفيذ التحويالت القائمة على النقد باستخدام نظام
الحكومة للحماية االجتماعية والتحويل النقدي.
-88

وسيواصل الب ا

دعم المؤسسات الوطنية والمحلية في تعزيز قدراتها على الحد من مخاطر الكوارث ،والتمويل القائم على

التنبؤات واالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها على جميع المستويات ،بما في ذلك الحكومات والمجتمعات المحلية .كما
سيستند إلى المشروعات التجريبية المبتكرة الستخدام الطائرات بدون طيار لتسليم البضائع وتعزيز انخراط القطاع الخاص في
االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها وتحسين كفاءة سلسلة اإلمداد وقدرات االستهداف المحلية لتحديد ومساعدة الفئات
الضعيفة من السكان .وسيعمل الب ا

على تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من أجل االستعداد لحاالت

الطوارئ واالستجابة لها ،وبناء األدلة والرصد واإلنذار المبكر المرتبط باإلجراءات المبكرة.
-89

وقد أثبتت المؤسسات الوطنية قدرتها على التصدي لحاالت الطوارئ الوطنية وتقديم الدعم لدول الكاريبي المجاورة .ودعم البلد
في الماضي المجتمع اإلنساني كنقطة انطالق لدعم هايتي .وأبدت الحكومة اهتماما بتعزيز قدرات سلسلة اإلمداد ذات الصلة.
وبالتنسيق مع االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،سيقدم الب ا

إلى الحكومة والصليب األحمر

الدومينيكي المساعدة التقنية في إدارة سلسلة اإلمداد وإنشاء مركز وطني للعمل اإلنساني ،لتحقيق جملة أمور منها ضمان
التدخالت والمساعدة الفعالة ،وإجراء التدريب ،والتقييمات ،وإجراءات التشغيل الموحدة وأدوات صنع القرار المتعلق بسلسلة
اإلمداد .وسيدعم الب ا

الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين ممارسات ما بعد الحصاد ،والمناولة والتخزين والحفاظ على

حد أدنى من المخزونات على المستوى المحلي وعلى مستوى األسر لضمان توافر الغذاء بعد الصدمات بما يتماشى مع نهج
التمويل القائم على التنبؤات.
-90

وسيواصل الب ا

توسيع نطاق المبادرات المشتركة مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء المحليين بشأن بناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ المرتبط بالتنمية
المحلية المستدامة واألمن الغذائي .وسيواصل الب ا

استخدام نهجه الثالثي األبعاد للمساهمة في التخطيط ،واتخاذ القرارات

المستنيرة وتصميم المقترحات المشتركة ،وال سيما في المناطق الريفية ،من أجل منفعة النساء والرجال على قدم المساواة.
وسيدعم الب ا

زيادة اإلنتاجية والتكيف مع تغير المناخ وتحسين روابط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والسكان

الضعفاء على المستوى المحلي باألسواق.
-91

وسيعزز الب ا

قدرات أصحاب المصلحة المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث والحماية االجتماعية والتنسيق بينها من خالل

عمليات محاكاة حاالت الطوارئ والدروس المستفادة ،وتوليد األدلة ووضع استراتيجيات متكاملة للفئات الضعيفة من السكان.
وسيرتبط ذلك بأنشطة التمويل القائمة على التنبؤات والمتعلقة باإلنذار المبكر ووضع إجراءات تشغيل موحدة لإلجراءات المبكرة
التي تتخذها الحكومة والمجتمعات المحلية في حالة الفيضانات أو الجفاف.
3-3

است اتيجيات اال تقال والخ وج

-92

إن حكومة الجمهورية الدومينيكية شريك للب ا

وجهة مانحة له .وال يزال البلد يواجه تحديات خطيرة في جهوده الرامية إلى

القضاء على الجوع بحلول عام  2030وتعتبر الحكومة الب ا

شريكا استراتيجيا في إيجاد حلول طويلة األجل لفجوات األمن

الغذائي والتغذية المستمرة .ويعكس التوزيع غير المتساو للدخل في البلد التحديات الهيكلية وأوجه عدم المساواة؛ وبالتالي ،من
المهم للغاية تعزيز سياسات وعمليات التنمية المنصفة والشاملة والمستدامة .وستتم مناقشة استراتيجيات تسليم المسؤولية
والخروج مع الحكومة وسيتم النظر فيها في تقييم للخطة االستراتيجية في عام  .2022وسيتم إطالق استراتيجيات الخروج أساسا
من خالل التغلب على مواطن الضعف وأوجه عدم المساواة على نحو مستدام لتحقيق األمن الغذائي.
-93

وبالتنسيق مع الحكومة ،سيعزز الب ا

مجموعة من أنشطة اإلمداد المباشر لألغذية المغذية المتخصصة ،واالنخراط في

السياسات ،وتعزيز القدرات والدعم التقني بما يتماشى مع نهج الب ا
وتثق الحكومة في دور الب ا

القطري للبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا.

ومعاييره بشأن الجودة ودعمه المتخصص لتحسين القدرات والجهود التي يبذلها لتحقيق التنمية
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المستدامة .وبالنظر إلى أن المساواة بين الجنسين شرط ال بد منه للقضاء على الجوع وتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة
سيعزز النهج التي تحدث تحوال جنسانيا .وسيؤدي الب ا

األخرى ،فإن الب ا

أساسا دورا مصاحبا ،بما يضمن جمع األدلة،

وقابلية توسيع نطاق التدخالت ،وإدارة المعرفة ،واعتماد أدوات جديدة ،والدروس المستفادة وتسليم المسؤولية.

-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن

-94

قام الب ا


بتقدير عدد المستفيدين لكل حصيلة استراتيجية ونشاط ،من المرجح أن يتداخل العديد منها:

الحصيلة االستراتيجية  2.8 :1مليون مستفيد (المستوى  ،)3بما في ذلك النساء واألطفال والمراهقون ،واألشخاص
المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ،والذين يعانون من نقص التغذية ،واألشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع،
واألسر التي ترأسها نساء ،والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة ،والمهاجرون ،والالجئون ،واألشخاص غير
المسجلين (الهايتيون أساسا) وكبار السن.



الحصيلة االستراتيجية  300 000 :2مستفيد (المستوى  .)1سيكون المستفيدون من التدخالت التغذوية السكان الضعفاء
الذين

تستهدفهم

برامج

الحماية

االجتماعية

الرئيسية

للحكومة،

واألطفال

دون

سن

الخامسة

( 45 000بنت و 45 000ولد) ،والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ( 2 000امرأة) ،والنساء والبنات
اللواتي في سن اإلنجاب والحوامل والمرضعات من النساء ( )20 000والبنات ( )30 000اللواتي يعشن في فقر أو
فقر مدقع ،وكبار السن ( ،)25 000والمراهقين من األوالد ( )13 000والبنات ( ،)20 000بما في ذلك األشخاص
ذوو اإلعاقة .وباإلضافة إلى ذلك ،سيحصل  20 000من المهنيين العاملين في مجال الحماية االجتماعية والصحة على
تدريب.


الحصيلة االستراتيجية  :3سيستفيد  2.5مليون شخص (المستوى  )3من الضعفاء أو المعرضين بشدة النعدام األمن
الغذائي وتغير المناخ والكوارث من تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث والحماية
()60

االجتماعية.

الجدول  :1ال ستفيدون حسب الحصيلة االست اتيجية ،والنشاط (ج يع السنوات)
الحصيلة
االست اتيجية

أ

ا شطة

البنات

ا والد

النساء

ال جال

ال ج وع

1

 -1دعم المؤسسات من أجل األمن
الغذائي والتغذية

900 000

800 000

600 000

500 000

2 800 000

2

 -2الدعم التغذوي للفئات الضعيفة

65 000

58 000

52 000

25 000

3

 -3تعزيز القدرات من أجل بناء
القدرة على الصمود والحد من
مخاطر الكوارث والزراعة الذكية
مناخيا

ال ج وع

ه

ب

ج

300 000

550 000

550 000

600 000

600 000

2 300 000د

1 037 500

937 500

951 000

450 000

3 376 000

أ البنات واألوالد مستفيدون تحت سن  18سنة.
ب المستوى 3؛ تشير تقديرات المكتب القطري إلى أن  25في المائة من سكان الجمهورية الدومينيكية سيستفيدون بشكل غير مباشر من استراتيجيات التواصل والدعوة المتعلقة
باألمن الغذائي والتغذية .وباإلضافة إلى ذلك ،هناك  2مليون طالب في نظام التعليم العام ويستفيد من البرنامج الوطني للحماية االجتماعية  2.6مليون شخص من خالل التحويالت
القائمة على النقد المشروطة.
ج  200 000مستفيد من المستوى  1و 100 000مستفيد من المستوى .2
د المستوى 3؛ وفقا للتحليل المتكامل للسياق لعام  ،2017يعيش  2.3مليون شخص في مناطق تعاني من أزمات طبيعية متكررة وتكرار كثير النعدام األمن الغذائي أو في مناطق
تعاني من انعدام األمن الغذائي المعتدل والتعرض المتكرر لصدمات خطيرة متعلقة بالمناخ.
ه باستثناء التداخل؛ فإن جميع المستفيدين من الحصيلة االستراتيجية  2و 75في المائة من المستفيدين من الحصيلة االستراتيجية  3سيستفيدون أيضا من الحصيلة االستراتيجية .1

( )60وفقا للتحليل المتكامل للسياق للجمهورية الدومينيكية لعام .2017
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2-4

ا

التحو الت

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

النشاط 2
ا طفال ال ن تت اوح أع ارهم
بين  6أشه و 59شه ا

وع ال ستفيد ن

ا

الط قة

الحوا ل وال ض ات
ن النساء والبنات
ا

ة

SuperCereal

كبار السن

ة

ا

100

()MIXCSB
SuperCereal Plus
()MIXCSB

ة
100

100

مسحوق المغذيات الدقيقة

1

مجموع السعرات الحرارية
في اليوم

0

410

380

380

نسبة السعرات الحرارية من
البروتين ()%

0

16

14

14

120

90

120

60

عدد أيام التغذية في السنة

الجدول  :3ج وع ال تطلبات ن ا

ة/التحو الت القائ ة على النقد وقي تها

ال ج وع (طن ت ي)

ال ج وع (دوالر أ

 SuperCereal –MIXCSBوSuperCereal Plus

2 343

1 565 522

مسحوق المغذيات الدقيقة

47

869 497

2 390

2 435 020

–

–

2 390

2 435 020

وع ا

ة/التحو الت القائ ة على النقد

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (قي ة ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

ك )

ت ز ز القدرات ،وال سي ا ن خالل الت اون في ا بين بلدان الجنوب
-95

لدعم تعزيز القدرات المتعلقة بالبرنامجين الرئيسيين للحماية االجتماعية (البرنامج الوطني للحماية االجتماعية وبرنامج التغذية
المدرسية) ،يهدف الب ا

إلى تعزيز اتساق وتنسيق سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز إشراك أكثر السكان ضعفا .ومن

شأن تقوية األرز وتحسين قدرات وأسعار متاجر البيع بالتجزئة أن يعززا إمكانية الحصول على الغذاء ،مما يفيد الغالبية العظمى
من السكان .وسيدعم ذلك الجهود الرامية إلى إحداث تغيير منهجي وتحقيق هدف التنمية المستدامة .2
-96

وستركز األنشطة المرتبطة بالحصائل االستراتيجية الثالث على تعزيز القدرات من أجل وضع السياسات ،والمساءلة المؤسسية،
وإدراج القطاعات المهمشة والفئات السكانية األكثر ضعفا ،والمساواة بين الجنسين ،والتخطيط االستراتيجي والتمويل ،وتصميم
البرامج القائم على األدلة وإشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية .وسيعمل الب ا

مع أصحاب المصلحة المحليين لتحسين
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البحوث الوطنية ،وقدرات الدعوة والتواصل للتأثير على صناع السياسات ،وتعزيز التغييرات السلوكية التي تؤدي إلى عادات
أكل صحية.
-97

وسيعمل الب ا

مع الحكومات المحلية والمجتمعات المحلية الضعيفة في تصميم وتخطيط وتنفيذ المبادرات المحلية ،بما في

ذلك النهج المتعددة القطاعات والتي تحدث تحوال جنسانيا ،التي تجمع بين التغذية واألمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ والحد
من مخاطر الكوارث واالستجابة لها .وسوف يدعم الب ا

حلول الجوع المتكاملة على المستوى المحلي وينشر الدروس

المستفادة وأفضل الممارسات على المستوى الوطني.
-98

وسيقوم الب ا  ،بالتعاون مع الحكومة والجهات المانحة ووكاالت األمم المتحدة األخرى ،بتحديد أفضل الممارسات والتجارب
الناجحة في مجاالت األمن الغذائي والتغذية والحماية االجتماعية والحد من مخاطر الكوارث ليتم تقاسمها من خالل التعاون فيما
بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي .ويمكن أن يتسع نطاق التبادل بشأن الحد من مخاطر الكوارث مع كوبا وهايتي إلى بلدان
أخرى في منطقة الكاريبي ،وأن ييسره المكتب اإلقليمي في بنما .وسيتم تشجيع التعاون فيما بين بلدان الجنوب مع شيلي وكولومبيا
بشأن سياسات الحماية االجتماعية والتغذية.

3-4

سلسلة اإل داد

-99

سيتم شراء جميع األغذية المغذية المتخصصة في إطار النشاط  2دوليا ونقلها إلى مستودع مركزي يديره الب ا  .وسيسلم
الب ا

السلع األساسية إلى نقاط التوزيع على الصعيد الوطني .وتشمل التحديات الحاجة إلى تعزيز قدرات الحكومة كشريك

منفذ لضمان اإلدارة الفعالة للمخزونات ،مع مراعاة مدة الصالحية ودوران المخزونات الالزم لهذه األغذية .وسيستمر استكشاف
الفرص المتاحة لإلنتاج المحلي الفعال من حيث التكلفة للسلع األساسية عالية الجودة وبيع األغذية المغذية المتخصصة في
األسواق المحلية.
4-4

قدرات ال كتب القط ي و ال حه

 -100إن المكتب القطري للب ا

في الجمهورية الدومينيكية صغير ،وال يضم إال ثالثة موظفين بعقود ثابتة ،منهم موظف دولي

واحد .وعلى الرغم من موارده البشرية والتمويلية المحدودة ،يعتزم المكتب مواصلة تقديم مساهمات ذات صلة وتحقيق نتائج
ذات صلة لمساعدة البلد في تحقيق غايات هدف التنمية المستدامة .2
 -101وسيحتفظ المكتب القطري بحجمه .وسيجري استعراض هيكل الموظفين ومالمحه لضمان التنفيذ الصحيح للخطة االستراتيجية
القطرية .وستواصل وحدة الخدمات توفير خدمات إدارة الموارد وغيرها من الخدمات للمكتب القطري.
 -102وسيصمم الب ا

خطة لمساعدة الموظفين على التكيف والعمل في إطار الخطة القطرية االستراتيجية الجديدة ،بما في ذلك

التدريب لزيادة قدرات الموظفين في مجاالت إدارة الموارد والمساواة بين الجنسين والتواصل والدعوة واستراتيجيات تغيير
السلوك وإدارة التقييمات والشراكات الخارجية والمشاركة السياسية.
5-4

الش اكات

 -103بالنسبة للحصيلة االستراتيجية  ،1في إطار حركة القضاء على الجوع ،سيعمل الب ا

مع المؤسسات الحكومية والجامعات

العامة والخاصة والمجتمع المدني والمنظمات الدينية وممثلي القطاع الخاص .وسوف تعزز الحركة أنشطة الدعوة والتواصل
والحوكمة والمعرفة للقضاء على الجوع .وستكون وزارة شؤون المرأة شريكا رئيسيا للحركة ولتحقيق الحصائل االستراتيجية
األخرى للخطة االستراتيجية القطرية.
 -104وسيعمل الب ا

أيضا مع وزارة التعليم والمعهد الوطني لرفاه الطالب على تصميم وتنفيذ استراتيجية وطنية للتواصل والتعليم

لتغيير السلوك ،مما يؤدي إلى عادات أكل صحية .وستدعى منظمة األغذية والزراعة إلى المشاركة في هذه الجهود.
 -105وسيواصل الب ا
األرز.

العمل مع وزارة الصحة العامة والمساعدة االجتماعية ،ووزارة الزراعة والقطاع الخاص بشأن تقوية
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 -106وستكون مذكرة التفاهم مع مؤسسة "إصحاح األمة" ( ،)Sanar una Naciónوهي أكثر مؤسسات خاصة ذات صلة باألمن
الغذائي في البلد ،بمثابة نقطة انطالق لتوسيع عالقات الب ا
على الجوع .وسيواصل الب ا

مع القطاع الخاص وتوسيع نطاق شراكاته لدعم حركة القضاء

استكشاف المزيد من فرص التمويل والشراكة من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب مع

مبادرة "أمريكا الوسطى خالية من الجوع" التابعة للمكسيك وغيرها ،حسب االقتضاء.
تعاونه الوثيق مع نظرائه الرئيسيين في مجال الحماية االجتماعية لتنفيذ

 -107وفي إطار الحصيلة االستراتيجية  ،2سيواصل الب ا

تدخالت الحماية االجتماعية المراعية للتغذية في إطار البرنامج الوطني للحماية االجتماعية ،وهو أكبر برنامج للحماية
االجتماعية في البلد .وأكد مكتب نائب الرئيس من جديد على دور الب ا
كما سيقدم الب ا

بوصفه شريكه الرئيسي في مكافحة سوء التغذية.

المساعدة التقنية لتصميم وتنفيذ أنشطة التعليم التغذوي التي تحدث تحوال جنسانيا في إطار الحصيلتين

االستراتيجيتين  1و .2ويمكن توسيع نطاق نموذج التعاون هذا ليشمل كيانات أخرى معنية بالحماية االجتماعية مثل المعهد
الوطني لتنمية الطفولة المبكرة والهيئة الوطنية للمقاصف العامة.
العمل مع النظام الوطني للوقاية من مخاطر الكوارث والتخفيف من

 -108وبالنسبة للحصيلة االستراتيجية  ،3سيواصل الب ا

حدتها واالستجابة لها ،وال سيما اللجنة الوطنية للطوارئ ومركز عمليات الطوارئ ،لتعزيز القدرات الوطنية في مجال االستعداد
لحاالت الطوارئ واالستجابة لها .وسوف يساهم الب ا

في تصميم إجراءات التشغيل الموحدة من أجل اإلجراءات المبكرة

القائمة على التنبؤات ،وتدابير االستعداد والتدابير الوقائية لتحسين القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية والكوارث .وسيتم
تعزيز أوجه التآزر واالستراتيجيات المشتركة مع نظام الحماية االجتماعية من أجل الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات،
باالستفادة من شراكات الب ا
 -109وسيواصل الب ا

طويلة األمد مع الكيانات الحكومية.

العمل عن كثب مع وزارة الشؤون الرئاسية ،والصليب األحمر الدومينيكي ،واالتحاد الدولي لجمعيات

الصليب األحمر والهالل األحمر من أجل إنشاء مستودع إنساني وطني تستخدمه المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية
واإلنسانية .كما سيقدم الب ا

المساعدة التقنية لخطة الرئيس للمساعدة االجتماعية لتعزيز قدرتها على االستجابة في حاالت

الطوارئ والتخطيط.
 -110وسيتطلب نهج المجتمع بأسره الذي يتبعه الب ا

أنشطة دعوة قوية مع المجتمع المدني في إطار الحصيلة االستراتيجية 3

لتعزيز القدرة على الصمود واالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها في إطار هدف التنمية المستدامة  .2وبالتعاون مع
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،سينفذ الب ا

مشروعا تجريبيا لتعزيز قدرة الصليب األحمر

الدومينيكي ،مع التركيز على قدرات سلسلة اإلمداد واالستجابة لحاالت الطوارئ وإدراج معايير األمن الغذائي والتغذية في
االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها .وسيقيم الب ا

شراكات مع منظمة أوكسفام ومنظمة الخطة الدولية في اتحاد تموله

اإلدارة األوروبية لعمليات الحماية المدنية والمعونة اإلنسانية وتنسقه منظمة األغذية والزراعة ،بهدف تحسين القدرات الوطنية
لمواجهة مخاطر الجفاف.
 -111وفي إطار خطة عام  2030وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وفي ضوء األهداف االستراتيجية لهذه الخطة
االستراتيجية القطرية ،ستزيد الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها جهودها المشتركة المبذولة لبناء القدرة على الصمود
والتنمية المحلية المستدامة ،فضال عن جهودها الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين واألمن الغذائي والتغذية وفقا لخارطة
طريق هدف التنمية المستدامة  2وقانون السيادة الغذائية واألمن الغذائي والتغذوي .كما سيكون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف والبنك الدولي شركاء في الحد من مخاطر الكوارث والقدرة على الصمود والحماية
االجتماعية المستجيبة للصدمات .وسوف يتعاون الب ا

واليونيسف بنشاط في تعزيز االستجابة المراعية للتغذية في حاالت

الطوارئ.
 -112وسيعزز الب ا

الشراكات االستراتيجية مع أصحاب المصلحة المعنيين بتغير المناخ في الوكاالت الحكومية ،والمنظمات غير

الحكومية ،والجهات المانحة ،ووكاالت األمم المتحدة والجامعات ،وقد ينشئ خطط تعاون ثنائية مع هايتي .وسيتم تشجيع
االتحادات والتحالفات بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها لالستفادة من فرص التمويل األخضر طويل األجل.
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-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

 -113سيلتزم المكتب القطري التزاما كامال بالمساءلة والشفافية وتوليد األدلة بشأن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة لدعم عمله.
وسيوثق ويعرض الب ا

التقدم نحو تعزيز القدرات والقضاء على سوء التغذية بما يتماشى مع الحصائل االستراتيجية للخطة

االستراتيجية القطرية .وسيقوم موظف متفرغ للرصد والتقييم بتنسيق قياس العمليات والنتائج واآلثار.
 -114وسيتم تتبع نواتج المشروع باستخدام أداة المكاتب القطرية للب ا

الخاصة باإلدارة الفعالة (كوميت) .ومن أجل تحديد القدرات

في األوقات المختلفة وقياس حصائل أنشطة تعزيز القدرات ،ستستخدم عملية رصد الحصائل سجل القدرة على القضاء على
الجوع للحصيلتين االستراتيجيتين  1و 3وتحدد مؤشر القدرة على االستعداد لحاالت الطوارئ للحصيلة االستراتيجية .3
وبالتعاون مع الشركاء سيرصد الب ا

التقدم نحو الحصيلة االستراتيجية  2باستخدام مؤشرات الحصائل الكمية والنوعية

وسيعزز الرصد المستجيب لالعتبارات الجنسانية .وإلرشاد تصميم البرامج ،سيعمل الب ا

بشكل وثيق مع الحكومة لتعزيز

ا لقدرات والنظم الوطنية المتعلقة بالرصد والتقييم ويعزز بروتوكوالت رصد البرامج ونظم مراقبة التغذية وجمع بيانات تنفيذ
المشروعات.
 -115وستخضع الخطة االستراتيجية القطرية لتقييم مستقل يديره مكتب التقييم في عام  ،2022بهدف تلبية احتياجات المساءلة بشأن
أداء ونتائج الحافظة القطرية الشاملة للب ا  ،وإلرشاد توجه البرنامج االستراتيجي في المستقبل .وسيستكمل ذلك ،في أواخر
عام  ،2020بتقييم المركزي للنشاط  2يتواءم مع طلب أصحاب المصلحة ،ويشمل توافر البيانات واالحتياجات من حيث األدلة
والتعلم .وسيتم تنفيذ هذا التقييم الالمركزي باالشتراك مع الحكومة .وباإلضافة إلى ذلك ،سيتم إجراء استعراض منتصف المدة
في عام .2021
2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
 -116في ضوء تصنيف الجمهورية الدومينيكية كبلد من البلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا ،هناك مخاطر انخفاض التمويل
لعمليات الب ا

في البلد ،بما في ذلك من الحكومة التي تمثل الجهة المانحة الرئيسية .وسيعمل المكتب القطري على توسيع

قاعدته من الجهات المانحة وتنويعها وسيسعى إلى زيادة التمويل الحكومي ،فضال عن التعاون فيما بين بلدان الجنوب .كما سيتم
النظر في إقامة اتحادات وشراكات جديدة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية.
 -117ويعد البلد من أكثر بلدان العالم عرضة للكوارث وتغير المناخ .ويمكن أن تحدث حالة طوارئ كبرى تتجاوز قدرات البلد خالل
فترة الخطة االستراتيجية القطرية .وسيواصل الب ا

دعم الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين من القطاعين العام والخاص

بتعزيز القدرات على االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها وسيعمل داخليا على تعزيز استعداد الب ا  .وإذا حدثت أزمة
تتجاوز قدرات الحكومة ،سيقوم الب ا

بتنقيح الخطة االستراتيجية القطرية (رهنا بموافقة المجلس ،حسب االقتضاء) لوضع

حصيلة استراتيجية محددة تهدف إلى االستجابة لألزمة.
 -118ويمكن أن يؤدي العنف القائم على نوع الجنس وعدم المساواة بين الجنسين إلى إعاقة اإلدماج الفعال والمنصف للنساء والرجال
في أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية ويقيد تحقيق أهداف النواتج والحصائل .ولمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين،
ستركز جميع األنشطة على إشراك المرأة ،حيث تكون أعدادهن أعلى بشكل طفيف في األنشطة في إطار الحصيلتين
االستراتيجيتين  1و .2وستصمم األنشطة أيضا مع مراعاة االحتياجات الخاصة للنساء والرجال والبنات واألوالد ولضمان
تعزيز األفكار الحديثة للذكورة.
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ال خاط التشغيلية
 -119هناك مخاطر دنيا إلى معتدلة أال يمتثل موظفو الحكومة الشركاء لوعودهم بشأن توزيع األغذية المغذية المتخصصة قبل انتهاء
مدة صالحيتها .وكتدبير لتخفيف األثر ،سيقوم الب ا

بزيارات ميدانية منتظمة للرصد من أجل تحديد الحلول المناسبة التي

تنفذ في الوقت المن اسب ،وينظم دورات تدريبية دورية باإلضافة إلى اجتماعات التنسيق المحلية واإلقليمية والوطنية .وهناك
مخاطر دنيا مرتبطة بانقطاع اإلمدادات من  SuperCereal Plusو SuperCerealنتيجة التأخيرات في المشتريات الدولية
بإعداد خطط التوزيع

من هذه السلع األساسية ووصولها إلى نقاط التوزيع المحلية .وللتصدي لهذه المخاطر ،سيقوم الب ا
وإبرام عقود النقل قبل وصول  SuperCereal Plusو SuperCerealإلى البلد.
 -120وهناك مخاطر دنيا مرتبطة بسوء اإلدارة المالية وسوء إدارة سلسلة اإلمداد .ويستعرض الب ا

بانتظام إجراءاته الداخلية

ويطلب الدعم من المكتب اإلقليمي عند الحاجة لتعزيز نظامه بشأن الرصد المنتظم للكشف عن االنحرافات وتنفيذ أي تدابير
تصحيحية مطلوبة على الفور.

ال خاط االئت ا ية
 -121يلجأ المجرمون في الجمهورية الدومينيكية بشكل متزايد إلى استخدام العنف واألسلحة .ويعمل الب ا

مع إدارة األمم المتحدة

لشؤون السالمة واألمن لضمان سالمة الموظفين ،واالمتثال للمعايير األمنية التشغيلية الدنيا لألمم المتحدة وتطبيق البروتوكوالت
األمنية بشكل صارم .وحددت إدارة شؤون السالمة واألمن مستوى أمن للبلد قدره ( 2منخفض) .ولدى المكتب القطري نقطة
اتصال أمنية.

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ

-6
1-6

يزا ية الحافظة القط ة
الجدول  :4يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ

ك )

الحصيلة االست اتيجية

السنة ا ولى

السنة الثا ية

السنة الثالثة

السنة ال اب ة

السنة الخا سة

ال ج وع

1

294 526

279 094

257 928

267 145

210 230

1 308 923

2

1 629 186

1 698 523

1 339 134

1 425 470

939 480

7 031 794

3

698 088

653 214

482 892

ال ج وع

2 621 800

2 630 831

2 079 954

2-6

1 834 194
1 692 615

1 149 710

10 174 911

آفاق تدبي ال وارد

 -122انخفض اهتمام الجهات المانحة بالبلد بشكل ملحوظ بين عامي  1995و 2010نتيجة النمو االقتصادي السريع للجمهورية
الدومينيكية ،كما هو الحال مع معظم بلدان المنطقة ،حيث انخفضت التبرعات من  0.8إلى  0.4في المائة من الناتج المحلي
اإلجمالي ومن المحتمل أن تنخفض مرة أخرى بمقدار النصف بحلول عام  .2025وتميل الجهات المانحة الثنائية والمتعددة
األطراف إلى إعطاء األولوية للمساعدة اإلنمائية الرسمية من خالل المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المحلية،
مما يترك فرصا محدودة للمنظمات الدولية .وتتزايد المسؤولية االجتماعية لشركات القطاع الخاص تدريجيا في البلد ،مع زيادة
انخراطها في المسائل االجتماعية ،وخاصة المسائل المتعلقة بالتعليم والصحة والبيئة.
3-6

است اتيجية ت بئة ال وارد

 -123إن الشريك الرئيسي للب ا

من حيث الموارد هي حكومة الجمهورية الدومينيكية ،من خالل مكتب نائب الرئيس .وعلى مدار

السنوات الثالث الماضية ،حصل الب ا

أيضا على أموال من الجهات المانحة الدولية التقليدية لعمل متعلق بالقدرة على
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الصمود واالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها واإلنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث .وسيسعى الب ا

إلى

الحصول على موارد مالية لتنفيذ أنشطة النهوض بالمساواة بين الجنسين.
 -124وأعد المكتب القطري خطة عمل للشراكات تبين فرص التموضع والشراكات للب ا  .وسيعمل الب ا

على تعزيز الشراكات

القائمة ،ويستكشف شراكات جديدة وينوع حافظته من الجهات المانحة من خالل استكشاف أدوات مالية جديدة ،وتعزيز التنسيق
وأوجه التآزر مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها ،والجهات المانحة غير التقليدية ،والمؤسسات المالية الدولية،
ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص .وباإلضافة إلى ذلك ،سيضع الب ا
الوعي العام بالتحديات التي تواجه تحقيق هدف التنمية المستدامة .2
.

استراتيجية تواصل وإبراز الصورة لرفع
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة للج هور ة الدو ينيكية ()2023-2019

الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
الهدف االست اتيج  :2تحسين التغ ة
النتيجة االست اتيجية ّ :2أال ا

أحد ن سوء التغ ة

الحصيلة االست اتيجية  : 2تحسين الحالة التغ و ة للفئات ا كث ض فا تغ و ا بحلول علم 2023

فئات الحصائل :تحسين استهالك األغذية العالية الجودة والغنية
بالمغذيات بين األفراد المستهدفين
مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات
استمرار استقرار التزامات التمويل والشراكة من أجل تنفيذ استراتيجيات التغذية والحماية االجتماعية.
استمرار التغذية كأولوية ألصحاب المصلحة في مجال الحماية االجتماعية والصحة من أجل الحفاظ على التزامهم وإرادتهم السياسية إزاء التدخالت التغذوية وتحسين الحصائل.
محافظة سلسلة التوريد الدولية الخاصة باألغذية المغذية المتخصصة على وظيفتها المعتادة
امتثال المجموعات الضعيفة تغذويا التي يستهدفها برنامج شبكة األمان االجتماعي في إطار مكون الشروط الصحية لمسؤوليتها عن حضور المشاورات الصحية لرصد حالتها التغذوية.
عدم وقوع كوارث كبيرة تتجاوز قدرات البلد وتتسبب في تأخر التدخالت.
الحفاظ على مناخ من االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،والسماح بالتالي باستمرار العمل بأمان في جميع أنحاء البلد.
احتفاظ الب ا بموقفه االستراتيجي كشريك موثوق به لتنفيذ استراتيجيات القضاء على الجوع.

ؤش ات الحصائل
تفشي التقزم فيما بين المستهدفين من األطفال الذين يقل عمرهم عن سنتين (النسبة المئوية للطول إلى العمر)
عدد المستفيدين الذي يتذكرون رسالة بشأن التغذية ويطبقونها
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول

مراعية
للتغذية

WFP/EB.1/2019/8-A/5

28

نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كاف من عمليات التوزيع (االمتثال)
ا شطة والنوات
 : 2دعم ب ا الصحة ال ا ة والح ا ة االجت اعية ف تنفي االست اتيجيات والنظم الشا لة الت تتبع هجا قائ ا على الحقوق لتحسين الحالة التغ و ة للسكان
الض فاء ال ضين لسوء التغ ة ف ختلف احل دورة الحياة( .فئة النشاط 6؛ الط قة :التحو الت الغ ائية وتقو ة القدرات)( .أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)
حصول األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،والمراهقات ،والحوامل والمرضعات من النساء والبنات وكبار السن المعرضين لخطر سوء التغذية
(المستوى  ) 1على أغذية مغذية متخصصة كجزء من البرامج الوطنية للصحة العامة والحماية االجتماعية لتحسين الحالة التغذوية( .توفير األغذية المغذية)
استفادة الفئات األكثر ضعفا تغذويا في المراحل المختلفة من دورة الحياة واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية و/أو السل (المستوى  )2من الخدمات
المعززة ونظم وبرامج المراقبة لتحسين الحالة التغذوية( .جيم -توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
استفادة الفئات الضعيفة تغذويا (المستوى  ) 2من المشورة والتوعية التغذوية المقدمة من خالل برامج الصحة العامة والحماية االجتماعية الحكومية من أجل تحسين
معرفتهم بالتغذية وعادات األكل( .هاء :القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
الغا ة االست اتيجية  :2إرساء الش اكات لدعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
الهدف االست اتيج  4:دعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
النتيجة االست اتيجية  5:ا تالك البلدان لقدرات

ززة على تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  :1ت ز ز ؤسسات ال جت ع ال د وال ؤسسات ال ا ة والخاصة وتنسيقها وتكون قادرة على
ال تبطة بالقضاء على الجوع كث الفئات السكا ية ض فا بحلول عام 2023

الجة ال سائل

فئة 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 :األسباب الجذرية
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االفت اضات
االلتزام المؤسسي والسياسي الثابت أثناء تنفيذ خارطة طريق هدف التنمية المستدامة .2
مواصلة أصحاب المصلحة الرئيسيين في جهود القضاء على الجوع بالتزامهم تجاه تعزيز التغييرات السلوكية في عادات األكل الصحي.
استمرار اهتمام أصحاب المصلحة الوطنيين بتحسين التنسيق وتعزيز استراتيجيات كاملة وشاملة للقضاء على الجوع.
عدم نشوب نزاعات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية كبيرة تؤثر سلبا على الجهود الرامية إلى تمكين السكان األكثر ضعفا.
عدم وقوع كوارث كبيرة تتجاوز قدرات البلد وتتسبب في تأخر التدخالت.
الحفاظ على مناخ من االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،مما يسمح باستمرار العمل بأمان في جميع أنحاء البلد.

ؤش ات الحصائل
سجل القدرة على القضاء على الجوع

ا شطة والنوات
 : 1تقد م ال ساعدة التقنية للحكو ة وال جت ع ال د والقطاع الخاص والهيئات ا كاد ية واالجت اعية ن أجل إ شاء تحالف وطن شا ل و نسق،
وت ز ز ا ط القا و ية ووضع السياسات ،واست اتيجيات وب ا التواصل لتحسين ا ن الغ ائ والتغ ة (فئة النشاط 9؛ الط قة :ت ز ز القدرات)
(أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)
استفادة سكان الجمهورية الدومينيكية (المستوى  )3من مؤسسات وأطر قانونية وسياسات وبرامج معززة ومتماسكة لتحسين عادات األكل وتلبية احتياجات
األمن الغذائي والتغذية( .طاء :وضع/تنفيذ استراتيجيات المشاركة في مجال السياسات)
استفادة الفئات الضعيفة (المستوى  ) 3من حركة اجتماعية وطنية متعددة أصحاب المصلحة وشاملة تعزز منصات التوعية والتنسيق بين المؤسسات
واالستراتيجيات التي تحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا من أجل تحسين األمن الغذائي والتغذية( .جيم -توفير تنمية القدرات والدعم التقني)

الحصيلة االست اتيجية  : 3ت ز ز وتنسيق النظم الوطنية وال حلية وتحسين القدرة على الص ود أ ام الصد ات والتكيف
ع تغي ال ناخ ،والحد ن خاط الكوارث بين السكان الض فاء بحلول عام 2023

فئة 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
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االفت اضات
استمرار تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث كأولوية بالنسبة ألصحاب المصلحة الوطنيين من أجل الحفاظ على التزامهم وإرادتهم السياسية إزاء تدخالت بناء القدرة على الصمود واالستعداد للطوارئ
واالستجابة لها وتحسين الحصائل.
استمرار التزام المجموعات المعرضة بشكل خاص للصدمات الطبيعية ،بما في فيها الصدمات المرتبطة بتغير المناخ ،بتحسين قدرتها على الصمود.
عدم وقوع كوارث كبيرة تتجاوز قدرات البلد وتتسبب في تأخر التدخالت.
الحفاظ على مناخ من االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،مما يسمح باستمرار العمل بأمان في جميع أنحاء البلد.
محافظة الحكومة والقطاع الخاص على إرادتهما واستمرارهما في دعم مبادرات الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات.

ؤش ات الحصائل
مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ
سجل القدرة على القضاء على الجوع
ا شطة والنوات
النشاط  : 3تقد م ال ساعدة التقنية وت ز ز توليد ا دلة ودعم است اتيجيات الدعوة إلدارة خاط الكوارث واالست داد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها والتكيف ع تغي ال ناخ بين
ال ؤسسات وال جت ات الض يفة( .فئة النشاط 9؛ الط قة :ت ز ز القدرات) (أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)

استفادة السكان المعرضين لألحداث المعاكسة (المستوى  )3من األطر القانونية والسياسات والمؤسسات وبرامج الحماية االجتماعية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ،
مما يقلل من مخاطر األخطار الطبيعية على األمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة( .جيم :تنمية القدرات وتوفير الدعم التقني)
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الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع

جيم :1-ستطيع السكان ال تض رون ساءلة الب ا

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

ال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-1نسبة األشخاص المستفيدين من المساعدة الذين يتلقون معلومات عن الب ا

(من هم األشخاص المدرجون فيه ،وما سيحصلون عليه ،وما هي مدة المساعدة)

جيم  : 2-1نسبة أنشطة المشروعات التي يتم بشأنها توثيق تعقيبات المستفيدين وتحليلها ودمجها في تحسينات البرامج

جيم  : 2ستطيع السكان ال تض رون االستفادة ن ب ا

الب ا

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

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

ال ؤش ات الشا لة
جيم  :3-3نوع التحويل (أغذية ،نقود ،قسائم ،أو ال تعويض) الذي يحصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا  ،حسب الجنس ونوع النشاط

32
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ال لحق الثا
التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

ك )

النتيجة
االست اتيجية ،5
ا ة التن ية
ال ستدا ة 9-17

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

النتيجة
االست اتيجية ،5
ا ة التن ية
ال ستدا ة 9-17

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

ا سباب
الج ر ة

ا سباب
الج ر ة

القدرة
على الص ود

التحويل

701 106

4 432 968

1 175 548

6 309 622

التنفيذ

384 137

1 412 448

424 486

2 221 071

تكاليف الدعم المباشرة المعدلة

143 793

757 208

122 214

1 023 214

1 229 036

6 602 623

1 722 248

9 553 907

79 887

429 171

111 946

621 004

1 308 923

7 031 794

1 834 194

10 174 911

جال الت كيز

ال ج وع الف ع
تكاليف الدعم غير المباشرة ( 6.5في المائة)
ال ج وع

ال ج وع
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