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وإا األولويرت اإلنمرئية للتكومة متددة في لطة التنمية الوطنية للةترة  2019-2015و ي ههدف إلى هتقيق أ داف التنمية المسققتدامة
ما لالل اسققققتراهيجيرت هرمي إلى هتقيق نمو اقتصققققردي شققققرمت وإلى بنرء أا المرل الدشققققري واالقتصققققردي والديةي ما أحت التنمية
مجسققققققد في االسققققققتراهيجية المتكرملة لتنمية منطقة الجنوب الكدير لعرم  .2018ويتمت برنرم األغذية العرلمي
المسققققققتدامة .و ذا النه
ّ
(الب ا ) بوضققققق فريد يتيا لد اإلسقققققهرم في هتقيق ذه األ داف ما لالل مسقققققرادة التكومة الى اسقققققتتداة نظم نرحعة في مجرل
اال ستجربة لأليمرت ،والتمرية االحتمراية ،والتغذية المد سية ،والوقرية ما سوء التغذية ،و سدت العيش القرد ة الى ال صمود .و ستدام
ذه الجهود هنةيذ أ داف أطر امت األمم المتتدة للمسرادة اإلنمرئية ،الترلية والمستقدلية ،وهتقيق الهدف االستراهيجي الطموح للتكومة
المتمثت في هثميا أا المرل الطديعي لمدغشققققر وحمريتد بة قققت نمو قوي ولدمرت شقققرملة هتيا هتقيق التنمية المنصقققةة والمسقققتدامة
()1

للجمي .

وهسترشد الضطة االستراهيجية القطرية للب ا

برلد وا المستضلصة ما االستعراض االستراهيجي الوطني بشأا الق رء الى الجون

للةترة  ،2018-2017وما التقييمرت التي أحريب للعمليرت السققققققربقة ،وما هقر ير هجميعية لنترئ التقييمرت واسققققققتعراض للمسققققققرئت
الجنسقققرنية .وهادري ذه الوثرئق الدو الذي يمكا أا يؤديد الب ا

في دام التتول الجنسقققرني بغية هلدية االحتيرحرت الغذائية والتغذوية

الملتة لألشققضرا ال ققعةرء ،ما نسققرء و حرل وبنرت وأوالد ،داامة أي ققر حهود بنرء القد ة الى الصققمود .وما أحت هعظيم أثر ذه
األنشققققطة ،سققققيدام الب ا

التكومة في وضقققق نظرم للتمرية االحتمراية مسققققتجي للصققققدمرت يرهدط بنظرم وطني متيا لالسققققتعداد

للطوا ئ واالسققتجربة لهر .وسققتاعمم في حمي األنشققطة الشققراكرت المتعددة الوكرالت التي ما شققأنهر وضقق برام مضصققصققة للتغذية
ومرااية لهر ،وكذلك حهود هنمية القد ات المؤسسية التي ّ
هعزي القيردة التكومية واالستدامة.
وهت ق ّما الضطة االسققتراهيجية القطرية لمس حصققرئت اسققتراهيجية داامة بع ققهر بع ققر دفهر هعزيز نظرم متكرمت للتمرية االحتمراية
مستجي للصدمرت ي ما حصول المجموارت السكرنية ال عيةة الى األغذية المغذية قدت األيمرت ولاللهر وبعد ر؛ وهزود األطةرل
في المجتمعرت المتلية ال ققعيةة برألغذية المغذية في المدا ا؛ وهوس ق نطرا الناه المتكرملة المتدعة لتةردي سققوء التغذية في تققةوف
النسققققرء والمرا قرت واألطةرل ال ققققعةرء؛ وهدني القد ة الى الصققققمود لد األسققققر تققققرحدة التيريات الصققققغيرة والمجتمعرت المتلية
ال ققققعيةة؛ وه ققققما دام التدلالت الرامية إلى هلدية االحتيرحرت المزمنة والتردة الى حد سققققواء بقد ات وموا د ّ
معزية لالسققققتعداد
للطوا ئ واالستجربة لهر.
و ذه الضطة االستراهيجية القطرية متوائمة م النترئ االستراهيجية للب ا

 1و 2و 4و ،8وستسهم في هتقيق دفي التنمية المستدامة

 2و ،17إضرفة إلى الغريرت الوطنية المرهدطة بأ داف التنمية المستدامة الوطنية فيمر يضص المسرواة بيا الجنسيا ،والتعليم ،والصتة،
وهغير المنرو ،واالستدامة.

ش وع الق ار



يوافق المجلس الى الضطة االسققتراهيجية القطرية لمدغشقققر ( )WFP/EB.A/2019/8-A/7( )2024-2019بتكلةة إحمرلية يتتملهر
الب ا

قد ر  297 424 041دوال ا أمريكير.

( )1ويا ة االقتصققققققققققرد والتضطيط .اققققرم  .2015لطققققة التنميققققة الوطنيققققة للةترة  . 2019-2015متققققرحققققة اا طريق الرابط التققققرليhttps://www.cabri- :
[ sbo.org/en/documents/national-development-plan-2015-2019برللغة الةرنسية].


ذا مشرون قرا  ،ولالطالن الى القرا النهرئي المعتمد ما المجلس ،يرحى الرحون إلى وثيقة القرا ات والتوتيرت الصرد ة في نهرية الدو ة.
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التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

هاعتدر مدغشقر اب أكدر حزيرة في العرلم و ي بلد منضةض الدلت يدلغ ادد سكرند  25مليوا نسمة .ونتو  51في المرئة ما
مجمون ؤالء السكرا م ما النسرء والدنرت و 60في المرئة منها دوا الضرمسة والعشريا ما العمر و 42في المرئة دوا
الضرمسة اشرة ما العمر .وهنقسم مدغشقر إلى  22منطقة إدا ية ،ما بينهر ثالة منرطق – ي اهسيمو اند يةرنر ،وأند وي،
()2

وأنوسي – يشر إليهر برسم منطقة الجنوب الكدير.

-2

ويدلغ نصي الةرد ما الدلت القومي اإلحمرلي في مدغشقر  1 358دوال ا أمريكير ويتتت الدلد المرهدة  161ما بيا  189بلدا
ت النمو السربقة أيمرتٌ سيرسية مكر ة أدت إلى مشركت اقتصردية
في دليت التنمية الدشرية لعرم  .2018وقد هلب اردة فترا ِ
استنزفب ثروات مدغشقر )3(.وسجت الدلد د حة قد ر  0.962الى مؤشر التنمية الجنسرنية لعرم  ،2017ممر يشير إلى مستويرت
()4

ارلية ما المسرواة بيا النسرء والرحرل؛ إال أا  80في المرئة ما السكرا يعيشوا الى أقت ما  1.90دوال أمريكي في اليوم.
-3

ويعيش  85في المرئة ما السكرا الةقراء في منرطق يةية حيث  63في المرئة ما السكرا م ما مزا اي الكةرف الذيا يعرنوا
ما قلة فرا الوتول إلى األسواا الت رية )5(.وهنضةض اإلنترحية الز ااية بةعت الصدمرت المرهدطة برلمنرو ،وهدني الموا د
الطديعية ،وضعف قد ة نظم التوكمة والدنى التتتية في الدلد الى التصدي لآلثر المرهدطة برلمنرو .واحتلب مدغشقر المرهدة
الثرمنة ما بيا  180بلدا في مؤشر المضرطر المنرلية لعرم  )6(.2015وشهد الدلد هزايد حدة الكوا ة وانتشر ر بيا ارمي 1982
سجت  2 200إاصر وفي را وموحة حةرف .وهسهم آثر
و ،2015حيث ا

2-1

()7

ذه التوادة في ا هةرن معدالت الةقر الوطنية.

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة 2

الغا ات
-4

التصول الى الغذاء .هتتت مدغشقر المرهدة  116ما بيا  119بلدا في مؤشر الجون العرلمي مسجلة د حة هصنف براتدر ر
مثيرة للقلق  .وهقت مداليت نتو  13مليوا شضص اا التكلةة الاليمة للتصول الى  2 100سعرة حرا ية في اليوم )8(.وفي
ارمي  2016و ،2017ارنى  60في المرئة ما أسر منطقة الجنوب الكدير ما انعدام األما الغذائي بعد حدوة موحة حةرف
دمرت  90في المرئة ما المترتيت )9(.وكرا  29في المرئة ما ذه األسر هرأسهر نسرء .وهزداد متدودية إمكرنية التصول الى

( )2وكرلة المضربرات المركزية .2018 .كترب اا واق العرلمhttps://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ma.html .
(.)Central Intelligence Agency. 2018. World Factbook
( )3الققققققققققدققققققققققنققققققققققك الققققققققققدولققققققققققي .اققققققققققرم  .2015مققققققققققدغشققققققققققققققققققققققققققققر :هشقققققققققققققققققضققققققققققيققققققققققص قققققققققققطققققققققققري مققققققققققنققققققققققهققققققققققجققققققققققي.
http://documents.worldbank.org/curated/en/743291468188936832/pdf/99197-CAS-P151721-IDA-SecM2015-0168-IFC.)World Bank. 2015. Madagascar: systematic country diagnostic( .SAecM2015-0123-Box393189B-OUO-9.pdf
( )4برنرم األمم المتتدة اإلنمرئي .ارم  .2017مؤشر التنمية الجنسرنيةUNDP. 2017. Gender ( .http://hdr.undp.org/en/composite/GDI .
.)Development Index
( )5الدنك الدولي .ارم  .2016لمتة ارمة اا الةقر الكلي في مدغشقرhttp://pubdocs.worldbank.org/en/615781477329260085/mpo-am16- .
 . mdg.pdfال هتوافر إلى حد كدير بيرنرت كمية اا مدغشقر مصنةة حس الجنس والعمر ،إال أند يتم ذكر ر اندمر هكوا متوافرة.
( .Germanwatch )6ارم  .2017مؤشر المضرطر المنرلية العرلميةhttps://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/92d989a2-5f16-4d31- .
.a18c-d834643f5738/resource/0c490946-e4bf-445a-b72b-06c8596355ac/download/03-global-climate-risk-index-2017.pdf
(.)Germanwatch. 2017. Global Climate Risk Index
( )7القققدقققنققققك الققققدولقققي .اققققرم  .2017آلقققر القققتقققطقققو ات االققققتصققققققققققرديققققة فقققي مققققدغشقققققققققققققر ،أكقققتقققوبقققر/هشقققققققققريقققا األول  :2017القققتصققققققققققدي لقققلصققققققققققدمققققرت.
World Bank. 2017. Madagascar Economic Update, October ( .https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28825
.)2017: Coping with Shocks
( )8القققدقققنققققك الققققدولقققي .اققققرم  .2014وحققققد القققةقققققققر فقققي مققققدغشقققققققققق ققققر :هقققققققيقققيقققم مقققظققققر قققر القققةقققققققر والقققمسققققققققققرئققققت القققجقققنسققققققققققرنقققيققققة واققققدم القققمسققققققققققرواة.
World Bank. 2014. Face of Poverty in Madagascar: Poverty, ( .https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18250
.)Gender and Inequality Assessment

( )9منظمة األغذية والز ااة وبرنرم األغذية العرلمي .ارم  .2016موحز التقرير الضرا :بعثة منظمة األغذية والز ااة/برنرم األغذية العرلمي لتقييم المترتيت
واألما الغذائي في مدغشقرhttps://www.wfp.org/content/madagascar-fao-wfp-crop-food-security-assessment-mission-october- .
)FAO and WFP. 2016. Special report summary: FAO/WFP Crop and Food Security Assessment Mission to Madagascar( .2016
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الغذاء بةعت ممر سرت هميّز بيا الجنسيا منهر االستدعرد التقليدي للنسرء اا األ ض والموا د ،وا هةرن ا ء العمت الملقى الى
()10

ارهق النسرء ،ويواج الدنرت ،ومر يالب النسرء يؤديا غرلدية أامرل الرارية واألامرل المنزلية غير المدفواة األحر.
-5

وض نهرية لسوء التغذية .هةقد مدغشقر  1.53ملير دوال أمريكي ما النره المتلي اإلحمرلي كت ارم نتيجة سوء هغذية
األطةرل .ويرهدط  44في المرئة ما وفيرت األطةرل بنقص التغذية؛ ويعرني  48في المرئة ما األوالد و 46في المرئة ما الدنرت
دوا سا الضرمسة ما التقزم .وينشأ التقزم اا ادم مالءمة الطعرم ما حيث الكمية والنواية ،واا انضةرض الويا اند الوالدة،
وهدني مستو هعليم األمهرت .ويصدا مر يزيد اا ثلث النسرء أمهرت قدت سا الثرمنة اشرة( )11ويرهدط ثلث الوفيرت النةرسية
بتمت المرا قرت .وهدلغ نسدة الرض دوا سا الستة أشهر الذيا هقتصر هغذيتهم الى الرضراة الطديعية  42في المرئة كمر
()12

يتظى  31في المرئة فقط ما األطةرل الذيا هتراوح أامر م بيا  6أشهر و 23شهرا بتنون غذائي مقدول.

ويؤثر سوء

التغذية الترد الشرمت في  8.2في المرئة ما األطةرل دوا سا الضرمسة 10 :في المرئة منهم ما األوالد و 6.5في المرئة ما الدنرت.
ويتةرقم سوء التغذية بسد اإلسهرل وسرئر األمراض التي هعيق امتصرا المغذيرت .كمر أا  35في المرئة ما النسرء والدنرت
اللواهي هتراوح أامر ا بيا  15ارمر و 49ارمر ،و 50في المرئة ما األطةرل دوا سا الضرمسة مصربوا بةقر الدم .ويعرني
ما سوء التغذية الترد نصف مرضى الست الدرلغ ادد م  60 000مريض ( 51في المرئة منهم ما النسرء والدنرت) والمرضى
المصربوا بةيروا نقص المنراة الدشرية الدرلغ ادد م  54 000مريض ( 43في المرئة منهم ما النسرء والدنرت) الذيا يانقلوا
()13

كت ارم إلى مراكز االحية.
-6

إنترحية أتترب التيريات الصغيرة ومداليلهم .م أا  77في المرئة ما الرحرل و 74في المرئة ما النسرء يعتمدوا الى
ي اارت الكةرف لغذائهم واملهم ومداليلهم ،ال يسر م المزا اوا أتترب التيريات الصغيرة إال بنسدة  25في المرئة ما
النره المتلي اإلحمرلي .فيةتقر المزا اوا إلى الضدمرت األسرسية المتصلة برلدنية التتتية ،والميره ،والطرقة ،مر يؤدي إلى هدني
اإلنترحية وإلى االاتمرد بصو ة مةرطة الى العمت اليدوي في الز ااة .وفي حيا هؤدي النسرء  45في المرئة ما العمت الز ااي
ويكا مسؤوالت اا هغذية األسرة واا أمنها الغذائي ،فإنها يتظيا بةرا أقت ما الرحرل فيمر يضص االنتةرن برأل ض
والمرل واألتنرف التديثة للدذو  .كمر يتتملا ا ء األامرل المنزلية الثقيت ،ويةتقرا إلى المعلومرت المتعلقة برلسوا وإلى
()14

المهر ات ،ويتدعا ممر سرت ثقرفية هقيد حقها في العمت لر ج دائرة العمت المنزلي.
-7

النظم الغذائية المستدامة .يعكس انضةرض الغالت الز ااية وهنرقصهر ا هةرن د حرت الترا ة الموسمية ،وانضةرض معدل سقوط
األمطر  ،وايديرد حدة الةي رنرت واألارتير وموحرت الجةرف وهواهر ر .وهتعرظم آثر األيمرت بةعت ضعف الدنية التتتية
للسوا والنقت ،وهد و األ اضي ،وضعف الضدمرت التقنية والمؤسسرت ،واالاتمرد الى هقنيرت الز ااة اليدوية )15(.وهعرني
النسرء ما قلة امتالكها للهواهف النقرلة وحصولها الى المسرادة التقنية واالئتمرا ،ممر يتد ما إمكرنية حصولها الى
المعلومرت المتعلقة برأل ترد الجوية المؤثرة الى الز ااة ،واإلنذا المدكر ،والسوا ،والتي ما شأنهر أا هنير التير المتصول
والجداول الزمنية للز ن واالستراهيجيرت التسويقية .وأدت ذه العوامت إلى اجز في التدوب الى المستو الوطني ياد ما

( )10منظمة األغذية والز ااة .ارم  .2013مدغشقر والتعددية القرنونية :ت يمكا التوفيق بيا القرنوا العرفي والمدوا ما أحت النهوض بتقوا المرأة المتعلقة
برأل ض؟FAO. 2013. Madagascar and Legal Pluralism: Can Customary and Statutory ( .http://www.fao.org/3/a-i4007e.pdf .
?.)Law Be Reconciled to Promote Women’s Land Rights
( )11تقققققققنققدوا األمم المتتققدة للسقققققققكققرا .اققرم  .2013حمققت المرا قققرت :اسقققققققتعراض األدلققةAdolescent Pregnancy: A review of the evidence. .
.https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ADOLESCENT%20PREGNANCY_UNFPA.pdf
( J. Morris )12وآلروا .ارم  .2014الممر سرت والمعتقدات والتقرليد الصتية لألمهرت في حنوب شرا مدغشقر.
J. Morris and others. 2014. Maternal Health Practices, Beliefs and Traditions in ( .http://www.bioline.org.br/pdf?rh14048
.)Southeast Madagascar
( )13اليونيسف .ارم  .2018الميره والصرف الصتي والنظرفة في مدغشقر[ https://www.unicef.org/madagascar/programme/wash .برللغة الةرنسية].
(.)UNICEF. 2018. Water, Sanitation and Hygiene in Madagascar
( )14بقققققققققيقققققققققرنقققققققققرت القققققققققدقققققققققنقققققققققك القققققققققدولقققققققققي .اقققققققققرم  .2017هقققققققققوظقققققققققيقققققققققف القققققققققنسقققققققققققققققرء فقققققققققي مقققققققققجقققققققققرل القققققققققز ااقققققققققة.
World Bank Data. 2017. Female employment in ( .http://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=MG
)agriculture
( )15حكومة مدغشقر .ارم  .2016االستراهيجية الوطنية إلدا ة مضرطر الكوا ة للةترة Government ( .http://preventionweb.net/go/59392 .2030-2016
.)of Madagascar. 2016. National disaster risk management strategy 2016-2030
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 92 000طا متري في ارم  2000إلى  518 000طا متري في ارم  .2016ويتتلى قلة قليلة ما المزا ايا برلمعر ف
()16

والوسرئت الاليمة لتكييف نظمهم الز ااية استجربة للظروف المتغيرة.

بيئة االقتصاد الكل
-8

إا االنتعرش االقتصردي الذي أاق األيمة السيرسية في الةترة  2013-2009سر بوهيرة بطيةة .وظ ّت النمو الذي سجت نسدة
 4.2في المرئة في ارم  2017دوا النسدة المستهدفة الى المستو الوطني والدرلغة  5في المرئة .وبةعت معدل النمو السكرني
()17

السنوي الدرلغ  2.8في المرئة ،هصدا قد ة التكومة الى هوفير التمرية االحتمراية للمجموارت السكرنية ال عيةة متدودة.

وهةتقر مدغشقر إلى القد ات الاليمة لتوفير الضدمرت األسرسية وهتتت المرهدة  162ما بيا  190بلدا في مؤشر للدنك الدولي
يقيس سهولة إحراء األامرل التجر ية؛ وما بيا المشركت التي هعيق األامرل التجر ية االنتةرن المتدود برلطرقة واالئتمرا
والةرا التجر ية ،وضعف الرقربة اإلدا ية والقرنونية )18(.وال يملك سو  8.6في المرئة ما الدرلغيا حسربر في مؤسسة مرلية،
()19

مقر نة بنسدة  43في المرئة في المتوسط في أفريقير حنوب الصتراء الكدر .

ال وابط ال ئيسية بين القطاعات
-9

أد التد و الديةي النره اا األنشطة الدشرية إلى هآكت التربة ونقص الميره ولسر ة التنون الديولوحي في مدغشقر ،وكرا
لذلك آثر احتمراية واقتصردية وبيةية شرملة .وم أا  53في المرئة ما نةقرت التكومة نرهجة اا المسرادة اإلنمرئية الرسمية،
()20

فإا حصة الةرد ما ترفي المسرادة اإلنمرئية الرسمية في مدغشقر ي ثرلث أدنى حصة في أفريقير حنوب الصتراء الكدر .

وقد أد االستثمر العرم المتدود إلى ضعف اإلدا ة والدنية التتتية ويعيش  60في المرئة ما السكرا في أمركا هدعد أكثر ما 5
كيلومترات اا المراكز الصتية .كمر أا النةقرت الوطنية الى كت هلميذ ونس التالميذ إلى المعلميا في التعليم االبتدائي أسوأ
()21

بكثير ما المعريير الدولية.

وقرد ا هةرن معدالت الدطرلة لالل األيمة السيرسية ارئالت إلى ست

أطةرلهر ما المدا ا،

وانضةض ترفي معدل االلتترا برلتعليم االبتدائي ما  96في المرئة في ارم  2009إلى  69في المرئة في ارم  .2013وال يت ر
المد سة  39في المرئة ما األطةرل اآلهيا ما ارئالت هنتمي إلى الضمس األفقر ما السكرا .وفي حيا هم التوتت إلى التكرفؤ
بيا الجنسيا في المرحلة االبتدائية حيث هدلغ نسدة التترا الدنرت قيرسر برألوالد  ،1.05يتراح ذلك في المستويرت األالى ما
الد اسة حيث هصت إلى  0.93فيمر يضص إهمرم المرحلة االبتدائية و 0.86فيمر يضص إهمرم المرحلة الثرنوية.
3-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-10

قردت ويا ة االقتصرد والتضطيط في ارمي  2017و 2018استعراضر استراهيجير يرمي إلى هتديد استراهيجيرت وطنية دفهر
هتقيق غريرت دف التنمية المستدامة  2التي ستعرل مظر ر الالمسرواة المرهدطة برلجنس والعمر واإلارقة وغير ر ما التتديرت.
وأثنرء ذه العملية ،قرمب التكومة والشركرء ما األمم المتتدة ،والمنظمرت غير التكومية ،والمجتمعرت المتلية برستعراض
أسدرب الجون والةقر في مدغشقر الى نتو مستةيض .وقد هم هتديد أحد اشر هتدير ئيسير ي :مظر ر قصو في هصميم

(.Harvey. 2014. Phi. Tr. Royal Society of Biol. Sc. 369 [1639] )16
()17

الققققققدققققققنققققققك الققققققدولققققققي2018 .أ .آلققققققر الققققققتققققققطققققققو ات االقققققققتصققققققققققققرديققققققة فققققققي مققققققدغشقققققققققققققققققققر :هققققققعققققققزيققققققز الشققققققققققققمققققققول الققققققمققققققرلققققققي.

.https://www.worldbank.org/en/country/madagascar/publication/madagascar-economic-update-fostering-financial-inclusion
( .)World Bank. 2018a. Madagascar Economic Update: Fostering Financial Inclusion

االضقققققققققققققققققطققققققققققالن

بققققققققققرألاققققققققققمققققققققققرل

الققققققققققتققققققققققجققققققققققر يققققققققققة

فققققققققققي

اققققققققققرم

( )18الققققققققققدققققققققققنققققققققققك الققققققققققدولققققققققققي.2017 .
http://documents.worldbank.org/curated/en/148301510039513078/Doing-Business-2018-reforming-to-create-jobs.)World Bank. 2017. Doing Business 2018( .Madagascar

.2018

( )19الدنك الدولي .2014 .الديرنرت المتعلقة برلشمول المرلي ،مدغشقر.http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/country/madagasca .
(.)World Bank. 2014. Financial Inclusion Data, Madagascar
( )20الدنك الدولي .2018 .ترفي المسرادة اإلنمرئية الرسمية الوا دةWorld Bank. ( .https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.CD .
.)2018b. Net official development assistance received
( )21مركز الديرنرت المتعلقة برلتعليم والسيرسرت .ارم  .2014مالما التعليم الوطني في مدغشقرhttps://www.epdc.org/education-data- .
Education and Policy Data Center. 2014. Madagascar National ( .research/madagascar-national-education-profile-2018
.)Education Profile
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وهنةيذ الدرام الوطنية؛ ومتدودية االستثمر ات في القد ات المؤسسية؛ وضعف التنسيق بيا الوكرالت؛ وهدني القيمة الغذائية
لوحدرت الطعرم في الدلد؛ وضعف الدنى التتتية المتعلقة برلصتة والميره واإلتترح والنظرفة؛ وانضةرض اإلنترحية في النظم
الز ااية؛ وانعدام األما الى المستو المتلي؛ ومتدودية االستثمر ات في الدنى التتتية الريةية؛ وقلة الدام الموفر لتمكيا
المزا ايا أتترب التيريات الصغيرة ما استيعرب آثر هغير المنرو والتكيف معهر؛ وضعف نظم اإلنذا المدكر واالستعداد
واالستجربة؛ والتمييز القرئم الى الجنس والعمر واإلارقة الذي هةرقمد األاراف االحتمراية-الثقرفية والممر سرت الدنيوية التي
()22

هولي المرأة والشدرب وسرئر المجموارت المهمشة مرهدة احتمراية أدنى.
4-1

ا ولو ات القط ة ال ئيسية

الحكو ة
-11

هرمي لطة التنمية الوطنية في مدغشقر للةترة  2019-2015إلى هثميا أا المرل الطديعي لمدغشقر وحمريتد بة ت نمو
قوي ولدمرت شرملة هتيا هتقيق التنمية المنصةة والمستدامة للجمي

ما لالل هعزيز النمو االقتصردي الشرمت وبنرء أا

المرل الدشري واالقتصردي والديةي لتتقيق التنمية المستدامة .وفي إطر

ذه الضطة ،وضعب التكومة السيرسرت واالستراهيجيرت

الترلية لتوحيد هقدمهر نتو هتقيق دف التنمية المستدامة :2



السققققيرسققققة الوطنية للتمرية االحتمراية ( )2015التي هرمي إلى هتسققققيا التصققققول الى لدمرت التمرية االحتمراية
المعرضة للمضرطر وهعزيز ر.
األسرسية وحمرية المجموارت
ّ



لطة العمت الوطنية الثرلثة المعنية برلتغذية ( )2021-2017التي هرمي إلى هعزيز الوقرية ما سققققققوء التغذية ،وإدا ة
سققوء التغذية الترد ،ودام المرا قرت ،وهعزيز هقوية األغذية ،والتمرية االحتمراية ،وهتسققيا حزمة األنشققطة الغذائية
الموفرة في المدا ا.



السققيرسققة الوطنية للتغذية المد سققية ( )2021-2017التي هرمي إلى هوسققي نطرا التصققول الى الوحدرت المد سققية
والدام التكميلي ،وييردة اإلنترج المتلي والمشققققتريرت المتلية ،وهعزيز القد ات الوطنية لتوفير التغذية المد سققققية بمر
يتمرشى م لطة قطرن التعليم (.)2022-2018



الدرنرم القطراي للز ااة والمواشقققي ومصقققرئد األسقققمر ( )2020-2016الذي يرمي إلى ضقققمرا هعزيز اسقققتضدام
الموا د الى نتو مسققتدام ،وييردة اإلنترحية والوتققول إلى األسققواا ،وهتسققيا المسققر مرت الوطنية في األما الغذائي
والتغذية ،وهقليت المضرطر.



اال ستراهيجية الوطنية ب شأا هغيّر المنرو ( )2025-2012التي هرمي إلى هعزيز أن شطة التكيّف م هغير المنرو ،ودام
اسقققتراهيجيرت التد ما المضرطر التي هسقققتضدم أدوات مرلية مسقققتدامة .وهوحّد برنرم َ العمت الوطني للتكيف (،)2006
ومسر مرت مدغشقر المقر ة المتددة وطنير ( )2016للتد ما اندعرثرت غريات الدفيةة.



االسققققققتراهيج ية الوطن ية إلدا ة م ضرطر الكوا ة ( )2030-2016التي هرمي إلى هعزيز النظم الوطن ية لالسققققققت عداد
للطوا ئ واالستجربة لهر ما أحت دام هنةيذ لطة التنمية الوطنية.

-12

ووضعب ويا ة االقتصرد والتضطيط أي ر استراهيجية متكرملة لتنمية منطقة الجنوب الكدير( )23هستند إلى استضدام الدنية التتتية
للطرا والميره والطرقة لتعزيز اقتصرد متكرمت في المنطقة.

( )22ما األمثلة الى األاراف االحتمراية -الثقرفية التي هديم مظر ر الالمسرواة يواج األطةرل والممر سرت التغذوية السلدية واالستدعرد االقتصردي .وهشمت الممر سرت
الدنيوية نظم التمرية االحتمراية التي ال هرااي المسرئت الجنسرنية ،والتمثيت السيرسي ال عيف للمرأة واألشضرا ذوي اإلارقة الى كت مستويرت التوكمة.
( )23ويا ة االقتصقققققققققرد والتضطيط .اقققرم  .2018االسقققققققتراهيجيقققة المتكقققرملقققة لتنميقققة الجنوب الكديرhttp://pshp-mada.org/document/strategie-de- .
[ developpement-integre-du-grand-sud-de-madagascar/برللغة الةرنسقققققية] ( Ministry of Economy and Planning. 2018. Integrated
.)Strategy for the Development of the Great South
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وهشير غرلدية السيرسرت واالستراهيجيرت التكومية تراحة إلى هعزيز المسرواة واإلنصرف بيا الجنسيا؛ إال أا متدودية
القد ات هعيق وض السيرسرت الوطنية الرامية إلى هتقيق ذه األ داف .و دا الى التنةيذ المتدود لضطة العمت الوطنية المتعلقة
برلمسرئت الجنسرنية والتنمية ( ،)2008-2004وضعب ويا ة السكرا والتمرية االحتمراية وهعزيز شؤوا المرأة االستراهيجية
الوطنية لمكرفتة العنف الجنسرني ()2020-2017التي هعزي التنسيق بيا أتترب المصلتة المتعدديا ما أحت الوقرية ما
العنف الجنسي والعنف الجنسرني وادم التعرض لد والتصدي لد.

ا م ال تحدة والش كاء اآلخ ون
-14

هشكت لطة التنمية الوطنية أسرا إطر امت األمم المتتدة للمسرادة اإلنمرئية للةترة  2019-2015التي هتدّد أولويرت الةريق
القطري لألمم المتتدة وحوان التركيزَ الجغرافي واالستراهيجي لدرام األمم المتتدة المعنية برلق رء الى الجون.

-15

وهوفّر الركرئز التي يستند إليهر إطر العمت المذكو التوحيد إلسهرم الب ا

في هتقيق دف التنمية المستدامة  .2و ي متمرشية

م مدردئ وحدة العمت في األمم المتتدة المتمثلة في التكرمت ووض األولويرت ودام الةةرت ال عيةة .وهوفر اإلطر َ الاليم
لشراكرت الب ا المعقودة م وكرالت األمم المتتدة والمرنتيا والقطرن الضرا والمنظمرت غير التكومية.

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا
والدروس ال ستفادة

1-2

تج بة الب ا

-16

أوتب هقييمرت سربقة لعمليرت الب ا

واستعراض هجميعي لنترئ التقييمرت تد في ارم  2018بأا يعزي الب ا

هركيزه

الى المسرادة الغذائية والتغذوية المنقذة لأل واح ما لالل القيرم بمر يلي:



هركيز األنشطة الى ادد أقت ما المجرالت الجغرافية لتتسيا الكةرءة والةعرلية واإلنصرف؛



هوسققققي نطرا الدام الرامي إلى هعزيز قد ات التكومة ما أحت إقرمة نظم للتمرية االحتمراية هتدة هتوال حنسققققرنير
وهرااي ق رير التغذية وهستجي للصدمرت؛



هعزيز النظم الوطنية المعنية بجم الديرنرت المصققنةة حسق الجنس والعمر ،والرتققد والتقييم ،وهتقيق المسققرءلة أمرم
السكرا المت ر يا؛



بط أنشطة االستجربة لأليمرت برستراهيجيرت التعرفي المدكر وبنرء القد ة الى الصمود؛



ضمرا أداء هتويالت الموا د دو المنصرت الكةيلة بإيصرل سرئت التغيير االحتمراي وال سلوكي الذي يتدة هتوال
حنسرنير؛



هوسي نطرا األنشطة الرامية إلى ييردة هوافر األغذية المقواة الى المستو المتلي؛



هعزيز التزامد بعقد الشققراكرت م المنظمرت المتضصققصققة التي هوفر الضدمرت التكميلية في مجرل الميره ،واإلتققترح،

()24

والنظرفة ،والصتة ،والز ااة ،والمجرل المرلي.
-17

وأوتى استعراض للمسرئت الجنسرنية أحري في ارم  2017الب ا

برهدرن نه ما شأند إحداة هتول حنسرني يقوم بتعميم

األنشطة الرامية إلى الكشف اا حرالت العنف الجنسي والعنف الجنسرني والتد منهر ،والتمييز الجنسرني ،والمضرطر المتعلقة
برلتمرية ،والتضةيف منهر؛ واهدرن نه لدنرء القد ة الى الصمود يدام هتلي النسرء والرحرل بتقوا أادل فيمر يضص الوتول
إلى الموا د االقتصردية واإلنترحية والسيرسية وأوقرت الةراغ والتتكم فيهر؛ وبنرء القد ات الداللية والضر حية لتمكيا الب ا
وشركرئد ما هقييم وهعزيز المسر مرت المتدثة للتتوالت الجنسرنية والتي أحريب في حمي المجرالت التي يتعرونوا بشأنهر.

( )24برنقققرم األغقققذيقققة العقققرلمي .اقققرم  .2017سققققققققققد الةجوة الغقققذائيقققة في مقققدغشققققققققر :هقرير موحزhttps://docs.wfp.org/api/documents/WFP- .
WFP. 2017. Fill the Nutrient ( 0000023736/download/?_ga=2.217688467.428797010.1540827918-732798968.1540827918
)Gap Madagascar: Summary Report
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وسيواتت الب ا  ،بنرء الى الد وا المستةردة ما لدرهد في قيردة مجمواتي اللوحستيرت واالهصرالت في حرالت الطوا ئ،
دامد للمكت الوطني إلدا ة المضرطر والكوا ة ()Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes
ما أحت هوسي نطرا أفرقة العمت اإلقليمية والدلدية المعنية برللوحستيرت ،وهعزيز سالست اإلمداد الوطنية ،واالستثمر في الدنى
التتتية للنقت والتضزيا ،وهوطيد التعروا م القطرن الضرا.

2-2

الف ص ال تاحة للب ا

-19

يوفر هنةيذ التوتيرت المندثقة اا استعراض المسرئت الجنسرنية للب ا

الةرتة ليتد في العمت الذي ي طل بد في مدغشقر

نهجر يتدة هتوالت حنسرنية ،ممر قد يتسا طريقة هلديتد لالحتيرحرت الغذائية والتغذوية للمجموارت السكرنية ال عيةة ،ما
نسرء و حرل وأوالد وبنرت .وهتقيقر لهذه الغرية ،يج

أا هستند األامرل الجر ية إلحداة هتول حنسرني ما أحت بنرء القد ة

الى الصمود إلى أدوات للتمرية االحتمراية مضصصة للتغذية ومرااية لهر ومستجيدة للصدمرت هطدق ما لالل شراكرت
متعددة الوكرالت ،وأا هتولى التكومة قيردههر الى نتو متزايد .وفي االستعراض االستراهيجي بشأا الق رء الى الجون ،حددت
التكومة األولويرت الترلية للب ا :
)1

هعزيز استهداف المجموارت السكرنية ال عيةة ما نسرء و حرل وأوالد وبنرت ،وهوفير شدكرت األمرا االحتمراي لهم
ما أحت ضمرا حصولهم الى األغذية المغذية طوال الوقب؛

)2

هزويد المجتمعرت المتلية بركرئز بنرء القد ة الى الصقققمود اا طريق إد اج الدام التقني ودام الدنى التتتية والدام
المرلي ما أحت هعزيز اإلنترج المتلي والوتول إلى األسواا؛

)3

هعزيز القد ات المؤس سية ما أحت ضمرا دام السيرسرت الةعّرلة والمنصةة واألدوات المرلية لتضطي َ
ط الدرام الوطنية
وهنسيقهر وهنةيذ ر.

3-2

التغي ات االست اتيجية

سيتول الب ا
 -20في ذه الضطة االستراهيجية القطرية،
ّ
الصمود .وسوف هد َ ج هتويالت الب ا

هركيزه ما االستجربة لأليمرت إلى التعرفي المدكر وبنرء القد ة الى

في إطر نظرم للتمرية االحتمراية مستجي للصدمرت ،إلى حرن شدكرت األمرا الضرتة

برلتكومة والوكرالت األلر  ،م اهدرن نه يتدة هتوال حنسرنير .وبة ت الدام التقني والقد ات المعزية ،ستتمكا التكومة ما
االستةردة ما أدوات التمرية االحتمراية بغية دام نظرم وطني فعرل لالستعداد للطوا ئ واالستجربة لهر .وستتةق التتويالت م
احتيرحرت وقد ات وميول النسرء والرحرل واألوالد والدنرت ،الذي سيتم هتديد م بة ت التسجيت المسدق للمستةيديا في النظرم
المؤسسي إلدا ة المستةيديا والتتويالت لد الب ا  ،و و نظرم سكوب  .وسيدام الب ا

التكومة في هعزيز سالست اإلمداد

الوطنية ،وال سيمر هلك المرهدطة برالستعداد للطوا ئ والتد ما مضرطر الكوا ة ،وبرلمزا ايا أتترب التيريات الصغيرة،
وبرلتتويالت القرئمة الى النقد ،وبتوفير الضدمرت حس الطل .
-21

وستنةذ العمليرت المتعددة القطرارت والسنوات ،بمر فيهر األنشطة المتعلقة برلتغذية المد سية والتغذية وإنشرء األتول وسدت
كس العيش والتكيف م آثر المنرو ،في المجتمعرت المتلية نةسهر الموحودة في بلديرت الصمود المستهدفة ،بغية مسرادههر
الى االستعداد للصدمرت المنرلية واالستجربة لهر والتعرفي منهر بة ت إدا ة فعرلة للمضرطر )25(.وسيتم هضطيط األنشطة وهنةيذ ر
برلشراكة م منظمة األغذية والز ااة لألمم المتتدة ،والصندوا الدولي للتنمية الز ااية ،وبرنرم األمم المتتدة اإلنمرئي،
والمنظمرت غير التكومية العرملة في الميداا ،ومنظمرت دام المجتمعرت المتلية .وفي إطر أنشطة الب ا

لدام األسواا

الز ااية ألتترب التيريات الصغيرة ،ستدذل الجهود لمسرادة المزا ايا أتترب التيريات الصغيرة ،نسرء و حرال ووفقر
الحتيرحرههم ،كي ينظموا أنةسهم لتتقيق التصرئت المرهدطة برألما الغذائي والتغذية والقد ة الى الصمود ما لالل ييردة إنترج

( )25برنرم األغذية العرلمي ومنظمة أوكسةرم – أمريكر .ارم  .2018مدرد ة الصمود الريةي :بنرء القد ة الى الصمود في وحد التغيرات المنرلية لتتسيا األما
الغذائي وسدت كس العيش الى المد الطويتhttps://docs.wfp.org/api/documents/b9a3d33bd9974e5aaf01b11a3e3da410/download/ .
( WFP and Oxfam America. 2018. The R4 Rural Resilience Initiative: Building resilience to climate change for long-term food
.)security and livelihoods improvement
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األغذية المغذية وهتسيا الدنية التتتية للتضزيا وهوسي نطرا هجهيز األغذية والتةروض الى األسعر وبي المنتجرت للقطرن
الضرا واألسواا المؤسسية ما قديت المدا ا وما لالل األدوات التي يستضدمهر الب ا

لدام األسواا الز ااية ألتترب

()26

التيريات الصغيرة.
-22

وسترمي العمليرت الضرتة برلتغذية والمرااية لهر إلى معرلجة األسدرب الكرمنة لسوء التغذية بمر يتةق م برنرم ويا ة الصتة
العرمة الذي يرمي إلى لةض معدالت التقزم اند األطةرل برلشراكة م الدنك الدولي )27(.وستشج

سرئت التغيير االحتمراي

والسلوكي الى هتسيا التنون الغذائي والممر سرت في مجرل الطهي والتغذية والرارية والصتة للنسرء والرحرل واألوالد
والدنرت ،والى التصدي في الوقب نةسد لألاراف االحتمراية التي هديم سوء التغذية والستراهيجيرت التكيف السلدية ولمظر ر
ادم المسرواة بيا الجنسيا وللعنف الجنسي والعنف الجنسرني .وستشكت التغذية المد سية منطلقر لألنشطة التكميلية بمر يشمت
التضلص ما الديداا ،وهوفير مكمالت المغذيرت الدقيقة ،والتثقيف في مجرل التغذية ،والوقرية ما فيروا نقص المنراة الدشرية
والست.

-3

التوجه االست اتيج للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-23

يوفّر إطر امت األمم المتتدة للمسرادة اإلنمرئية ،واالستراهيجية المتكرملة لتنمية منطقة الجنوب الكدير ،واالستعراض
االستراهيجي بشأا الق رء الى الجون اإلطر الاليم لهذه الضطة االستراهيجية القطرية ولمر يوفره الب ا

ما دام للجهود

التي هدذلهر التكومة لتتقيق دف التنمية المستدامة  2بشأا الق رء الى الجون ،و دف التنمية المستدامة  17بشأا اقد
الشراكرت لتتقيق التنمية المستدامة ،وسرئر أ داف التنمية المستدامة المتعلقة برلصتة والتعليم والمسرواة بيا الجنسيا وهغير
المنرو واالستدامة.
-24

وسيستهدف الب ا

المنرطق الشديدة ال عف في منطقة الجنوب الكدير في إطر لمس حصرئت استراهيجية ههدف إلى هعزيز

نظرم متكرمت للتمرية االحتمراية قرد الى االستجربة للصدمرت يكةت للسكرا ال عةرء التصول بصو ة منصةة الى األغذية
المغذية ،قدت األيمرت ولاللهر وبعد ر؛ وهمكيا األطةرل في المجتمعرت المتلية ال عيةة ما التصول الى الغذاء المغذي في
المد سة؛ وهوسي نطرا الناه المتكرملة المتدعة للوقرية ما سوء التغذية لد الةةرت المستهدفة ما النسرء والمرا قرت واألطةرل؛
وبنرء قد ة أسر أتترب التيريات الصغيرة ال عةرء ومجتمعرههم المتلية الى الصمود؛ وضمرا دام العمليرت الرامية إلى
هلدية االحتيرحرت المزمنة والملتة بتعزيز القد ات والموا د الاليمة لالستعداد للطوا ئ واالستجربة لهر.
-25

وستتصد أنشطة الضطة االستراهيجية القطرية للتتديرت الديةية التي هواحههر المجتمعرت المتلية ،وهكرفا األاراف االحتمراية
التمييزية التي ليسب لصرلا النسرء والدنرت والمسنيا واألشضرا ذوي اإلارقة .ووفقر ألحكرم ميثرا األمم المتتدة ،سيوفر
الب ا

المسرادة الى نتو يتترم حقوا وأما وكرامة ونزا ة النسرء والرحرل والدنرت واألوالد ،وستكوا المسرادة منرسدة

لالحتيرحرت الضرتة للمستةيديا وأولويرههم وقد اههم .وست امكا النسرء والرحرل بمر يتيا لهم المشر كة بصو ة متكرفةة في هصميم
األنشطة وهنةيذ ر و تد ر وهقييمهر ،وستادام النسرء والدنرت ألداء دو أ ّم في اهضرذ القرا ات دالت أسر ا ومجتمعرهها
المتلية .وسيتم هد ي الشركرء الى آليرت هلقي شكرو المستةيديا وآ ائهم ،التي سيوس نطرقهر وسياترح لجمي أتترب
المصلتة الوتول إليهر بأمرا بة ت استتداة مركز اهصرالت مستقت .وسيم ّكا النه الذي سيتدعد الب ا

ما إحداة هتول

( )26برنرم األغذية العرلمي .ارم  .2017المسرادة الغذائية الداامة ألتترب التيريات الصغيرة :استراهيجية لتتةيز قد ة أتترب التيريات الصغيرة الى الصمود
والى الوتول إلى األسواا في حمي أنترء العرلم .و و مترح اا طريق الرابط الترليhttps://www.wfp.org/content/2017-pro-smallholder-food- :
assistance-strategy-boosting-smallholder-resilience-and-market-acc?_ga=2.191913898.1497035074.1552455940WFP. 2017. Pro-Smallholder Food Assistance: A Strategy for Boosting Smallholder Resilience ( 1276854265.1549350923
.)and Market Access Worldwide
( )27الدنك الدولي .ارم  .2018لةض معدالت التقزم اند األطةرل بة ت نه حديد قربت للتكيفhttp://www.worldbank.org/en/news/immersive- .
World Bank. 2018. Reducing Childhood ( story/2018/09/28/reducing-childhood-stunting-with-a-new-adaptive-approach
.)Stunting with a New Adaptive Approach
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ومروحر للمسرواة بيا الجنسيا .وستاتضذ أي ر هدابير
حنسرني ،متةردير اآلثر السلدية الى النسرء والرحرل والدنرت واألوالد،
ّ
لتعزيز سيرسة ادم التهروا المطلق م االستغالل واالنتهر الجنسييا.
-26

وسيتسا الب ا

استدامة أنشطة الضطة االستراهيجية القطرية ما لالل هعزيز قد ة التكومة الى هنةيذ العمليرت وهنسيقهر

واإلشراف اليهر؛ وييردة التعروا بيا الوكرالت؛ وييردة استراهيجيرت التمويت المشتركة ،م إحراء هضةيض منرظر في المسرادة
المدرشرة الى تعيد التصرئت االستراهيجية.
2-3

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

الحصييييييلة االسيييييت اتيجية  :1ت كّن النسييييياء وال جا وا والد والبنات ال تضييييي ر ن ن ا
احتياجاتمم الغ ائية والتغ و ة ا ساسية قبل ا
-27

ات ف ال ناطق ال سيييييتمدفة ن تلبية

ات وخاللما وب دها

ستم ّكا المسرادات الغذائية المتددة الهدف ،المقترنة برلتغذية المد سية المقدمة في حرالت الطوا ئ وبرلدام الموفر الضرا
برلتغذية والمرااي لهر ،النسرء والرحرل والدنرت واألوالد ال عةرء ما هلدية احتيرحرههم الغذائية والتغذوية األسرسية أثنرء األيمرت.
وستاعزي االستدامة بة ت قيرم الب ا

همر بمرحلة انتقرلية بمر يتيا لهر االستعداد للصدمرت وهوفير
بدام الدلديرت ال عيةة التي ّ

المسرادة الضرتة برلتعرفي المدكر للنسرء والرحرل الى حد سواء ما أحت دامهم في إاردة بنرء سدت ايشهم بعد انتهرء األيمة.
وفي المنرطق التي شهدت أوضرار مستقرة لعدة مواسم متترلية ،سيقوم الب ا

همر بمرحلة انتقرلية
بدام الدلديرت المستهدفة التي ّ
()28

وسياسترشد التتول

التشغيلي الى تعيد االستجربة لأليمرت والتعرفي المدكر وبنرء القد ة الى الصمود برلنه الثالثي للب ا

وبنظم االستعداد

في هتولهر نتو نيت تةة بلديرت الصمود كي هتظى برلدام في إطر التصيلة االستراهيجية .4
ّ
وسيعزي الب ا
للطوا ئ واالستجربة لهر التي هتظى برلدام في إطر التصيلة االستراهيجية .5
الاليمة الستتداة نظرم للتمرية االحتمراية مستجي

أي ر القد ات المؤسسية

للصدمرت ومران لالاتدر ات الجنسرنية يستهدف ويدام األشضرا

ال عةرء واألسر ال عيةة بمر يتةق م السيرسة الوطنية للتمرية االحتمراية واالستراهيجية الوطنية إلدا ة الكوا ة والمضرطر.

جاالت الت كيز
-28

ستركز ذه التصيلة االستراهيجية الى االستجربة لأليمرت ما لالل مسرادة المجتمعرت المتلية التي هعرني ما انعدام األما
الغذائي الترد (المستويرا  3و 4ما التصنيف المتكرمت لمراحت األما الغذائي).

النوات ال توق ة

-29

ستتتقق ذه التصيلة ما لالل ستة نواه


ي:

النسققرء والرحرل والدنرت واألوالد المت ققر وا ما األيمرت في المجتمعرت المتلية المسققتهدفة يتلقوا مسققرادة غذائية
ونقدية كرفية وحسنة التوقيب هلدي احتيرحرههم الغذائية والتغذوية األسرسية.



النسققرء والرحرل المت ققر وا ما األيمرت في المجتمعرت المتلية المسققتهدفة يتلقوا مسققرادة غذائية ونقدية مشققروطة
سدت كس العيش لديهم وهستعيد ر.
هتمي ا



المجتمعرت المتلية المت ر ة ما األيمرت هستةيد ما إنشرء األتول وما استرداد ر مدكرا بغية استعردة اسدت كس
العيش لديهر.

همر بمرحلة انتقرلية ي منرطق إدا ية هق في منطقة الجنوب الكدير حيث سيسرن الب ا وهيرة االنتقرل ما التويي العرم لألغذية إلى المسرادة
( )28الدلديرت التي ّ
الضرتة برلتعرفي المدكر بعد مرو األيمة ،في إطر التصيلة االستراهيجية  ،1وذلك بنرء الى نترئ التترليت المشتركة للقد ات الاليمة لالستعداد للطوا ئ واالستجربة
لهر والى القرا ات المتضذة م الشركرء في إطر التصيلة االستراهيجية  ، . 5وفي بلديرت الصمود المداومة في إطر التصيلة االستراهيجية ،4سسينةِّذ الب ا
أنشطة متعددة القطرارت والوكرالت هدوم سنوات ادة في مجرل التغذية المد سية والتغذية وإنشرء األتول وسدت كس العيش والتكيف م آثر المنرو  ،وبرلترلي
سيد ج بنرء القد ة الى الصمود في األامرل الجر ية في إطر التصيلتيا االستراهيجيتيا  2و .3واليد ،ستو ِ ّحد أنشطة االستعداد للطوا ئ واالستجربة لهر ،المقترنة
برلنه الثالثي ،الدرمجة المرنة واملية تن القرا المشتركة فيمر يضص االلتزام بمالءمة استراهيجيرت االنتقرل وهوقيتهر في مجتمعرت متلية معينة ،م إمكرنية هغيير
هوحد ذه االستراهيجيرت في حرل وقون تدمة حديدة.
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األطةرل والتوامت والمرضققققعرت ما النسققققرء والدنرت ومرضققققى فيروا نقص المنراة الدشققققرية والسققققت ال ققققعةرء
والمت قر وا ما األيمرت يتلقوا األغذية المغذية المتضصقصقة الكرفية والتسقنة التوقيب و سقرئت التغيير االحتمراي
والسلوكي ما أحت الوقرية ما سوء التغذية الترد واالحد.



األطةرل الملتتقوا برلمدا ا االبتدائية في المنرطق المت ر ة ما األيمرت يتلقوا حصصر غذائية منزلية هسراد الى
هلدية احتيرحرههم الغذائية والتغذوية وه ا ِ ّ
عزي ح و م في المدا ا.



النسققققرء والرحرل والدنرت واألوالد المت ققققر وا ما األيمرت في الجنوب يسققققتةيدوا ما قد ة التكومة المعزية الى
دام نظرم متكرمت للتمرية االحتمراية مسقققققتجي للصقققققدمرت ومران لالاتدر ات الجنسقققققرنية يتدِّد احتيرحرههم الغذائية
والتغذوية األسرسية ويلديهر.

-30

وستستةيد األسر المستهدفة التي هعرني ما متدودية إمكرنية حصولهر الى األغذية بسد األارتير أو الةي رنرت أو موحرت
الجةرف أو األمراض ما المسرادة الغذائية العينية والنقدية غير المشروطة التي هغطي االحتيرحرت الغذائية والتغذوية للنسرء
والرحرل والدنرت واألوالد .ولتسري وهيرة التعرفي المدكر ،سيستعيض الب ا

بسراة اا التتويالت غير المشروطة

همر بمرحلة انتقرلية المستهدفة ،مستضدمر المسرادات الغذائية لتتسيا االستضدام المستدام
بتتويالت مشروطة في الدلديرت التي ّ
للموا د الطديعية واإلمكرنرت الز ااية ،م القيرم في الوقب نةسد بمسرادة األسر الى هةردي استراهيجيرت التكيف السلدية.
وستؤدي ذه العملية إلى االنتقرل هد يجير ما دام المستةيديا اند وقون األيمرت في إطر التصيلة االستراهيجية  1إلى بنرء
قد ههم الى الصمود في إطر التصيلة االستراهيجية .4
-31

وستكوا حمي التتويالت مصتوبة بتزمة ما األغذية المتضصصة المغذية التي هتسا الوض التغذوي للتوامت والمرضعرت
ال عيةرت ما النسرء والدنرت واألطةرل الذيا هتراوح أامر م بيا  6أشهر و 23شهرا .وسيسعى الب ا

إلى التد ما معدالت

االاتالل والوفرة في تةوف المصربيا بةيروا نقص المنراة الدشرية والست ،وإلى هشجي الض ون لعالج الست هتب اإلشراف
المدرشر (لةترة قصيرة) ،ما لالل هزويد المرضى برلتصص الغذائية األسرية ،ومد م برلمشو ة والدام في هقييم التغذية.
وسيتلقى حمي هالميذ المدا ا االبتدائية الذي يعيشوا في منرطق متأثرة برألارتير حصة غذائية منزلية أو وحدة لةيةة أو
وحدة اردية هرمي إلى هتسيا فرا حصولهم الى األغذية في األحت القصير ،بمر يعزي الت و المد سي ويوفر لهم التمرية
بة ت إبقرئهم في المد سة لتةردي استغاللهم.
-32

وهمرشير م السيرسة الوطنية للتمرية االحتمراية واالستراهيجية الوطنية إلدا ة مضرطر الكوا ة ،سيعقد الب ا

شراكة م

المكت الوطني إلدا ة المضرطر والكوا ة؛ وويا ة االقتصرد والتضطيط؛ وويا ة السكرا والتمرية االحتمراية وهعزيز شؤوا
المرأة؛ وبرنرم األمم المتتدة اإلنمرئي؛ ومنظمة األمم المتتدة للطةولة (اليونيسف) والدنك الدولي بشأا هعزيز قد ات التكومة
فيمر يضص هصميم وهنةيذ نظرم وطني للتمرية االحتمراية مستجي للصدمرت ومران لالاتدر ات الجنسرنية ،واستتداة يكلية
دام فعرلة هتتلى بمر يلزم ما الموظةيا واألدوات والموا د واإلدا ة لرتد هنةيذ برام شدكرت األمرا وإدا ههر .وستت ما
حمي األنشطة ااتدر ات بيةية وستلتزم برلسيرسة الديةية للب ا

لعرم .2017

ا شطة ال ئيسية
النشرط  :1هوفير المسرادة الغذائية والتغذوية للمجموارت السكرنية ال عيةة المت ر ة ما األيمرت
-33

سيوفّر الب ا

المسرادة الغذائية إلى السكرا ال عةرء المت ر يا ما األيمرت المنرلية واأليمرت التي يسددهر اإلنسرا ،وذلك

في إطر االستجربرت المنسقة التي يقود ر المكت الوطني إلدا ة المضرطر والكوا ة ومكت هنسيق الشؤوا اإلنسرنية .وسيوفر
الدام المدرشر لالل ثالثة أشهر في المنرطق المتأثرة برلجةرف ولالل شهريا في المنرطق المتأثرة برألارتير .وبعد مرحلة
الطوا ئ األولى ،سيقوم الب ا

بدام أنشطة التعرفي المدكر لالل ثالثة أشهر .وستشج

سرئت التغيير االحتمراي والسلوكي

النسرء والرحرل واألوالد والدنرت الى اهدرن ممر سرت حيدة في مجرلي التغذية والصتة .وستجر امليتر االستهداف والرتد
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اللترا هراايرا االاتدر ات الجنسرنية والعمرية ،برلتعروا م اليونيسف ،وتندوا األمم المتتدة للسكرا ،بغية ضمرا الكشف
اا اوامت اإلقصرء االحتمراي ومعرلجتهر ،واحترام معريير التمرية ،وهةردي العنف الجنسي والعنف الجنسرني .
-34

وسيعمم النظرم الستربي الذي يستضدمد الب ا

إلدا ة الديرنرت في إطر برام معرلجة سوء التغذية ،و و سكوب كودا ،
()29

الى حمي أمركا معرلجة سوء التغذية الترد المعتدل ما أحت هتسيا إدا ة الديرنرت وحودة الدرام .

وسيتقيد الب ا

بمعريير

حمرية الديرنرت والضصوتية في إدا ة هسجيت المستةيديا وللتوييعرت الغذائية والمدفوارت النقدية .وستاعزي المسرءلة أمرم
السكرا المت ر يا بة ت اللجوء إلى آليرت لتلقي شكرو المستةيديا وآ ائهم سياترح الوتول إليهر بأمرا وستت ما مركز
اهصرالت مستقال .وسيتولى الب ا

هد ي الموظةيا والشركرء والمتعرقديا الى الوقرية ما العنف الجنسي والعنف الجنسرني،

والى مسرئت التمرية واالستدعرد االحتمراي ،والى إحراء حلسرت هشرو منتظمة م المستةيديا إلاالمهم بتقوقهم بمر فيهر
بإمكرنية وتولهم إلى آليرت لتتقيق المسرءلة أمرم السكرا المت ر يا.

الحصييييلة االسيييت اتيجية  :2حصيييو اطفا ال دارس االبتدائية ف ال ناطق ال سيييتمدفة علة ا

ة كافية وميييحية و غ ة ف طار

است اتيجية للح ا ة االجت اعية تقودها الحكو ة
-35

سيستتدة الب ا

التغذية المد سية في منطقة الجنوب الكدير حيث معدالت االلتترا والت و والتضرج في مرحلة التعليم

االبتدائي أدنى ما المستويرت الوطنية .وما أحت بنرء قد ة المجتمعرت المتلية الى الصمود ،سيقوم الب ا

بدام مجموارت

المزا ايا المتلية ،والمجموارت النسرئية ،ومجموارت االدلر  ،ولجرا إدا ة المدا ا ،والشدكرت العرفية ما لالل التشجي
الى استضدام األغذية الطريحة ما بسرهيا المدا ا وما فرئض اإلنترج المتلي لتت ير الوحدرت المد سية .وستتنرول سرئت
التغيير االحتمراي والسلوكي األاراف االحتمراية المرهدطة بسلوكيرت التغذية والنظرفة التي هكوا دوا المستو

األمثت،

والممر سرت العرئلية ،ومظر ر ادم المسرواة بيا الجنسيا ،والممر سرت السلدية لإلدا ة الديةية ،وستقترا بجهود ممرثلة مدذولة
في إطر التصيلتيا االستراهيجيتيا  3و.4

جاالت الت كيز
-36

هركز ذه التصيلة االستراهيجية الى بنرء القد ة الى الصمود.

النوات ال توق ة

-37

ستتتقق ذه التصيلة ما لالل ثالثة نواه


ي:

األطةرل الملتتقوا برلمدا ا االبتدائية المسققققتهدفة في المنرطق المتسققققمة برنعدام األما الغذائي يتلقوا وحدة مد سققققية
مغذية يومير ويستةيدوا ما لدمرت هكميلية مرااية للتغذية ما أحت هتسيا حصولهم الى األغذية المغذية والتعليم.



األطةرل في المدا ا االبتدائية المسققققققتهدفة يسققققققتهلكوا أغذية مغذية امنتَجة ومو دة ما مجتمعرت متلية (التغذية
المد سية برلمنتجرت المتلية).



أطةرل المدا ا االبتدائية في المنرطق المسققتهدفة يسققتةيدوا ما قد ة المؤسققسققرت التكومية المعزية الى هنةيذ التغذية
المد سية برلمنتجرت المتلية في إطر استراهيجية للتمرية االحتمراية شرملة ومستجيدة للصدمرت ومرااية لالاتدر ات
الجنسرنية هدام التصول الى األغذية المغذية والتعليم.

-38

سيدام الب ا

التكومة في هنةيذ ر الدرنرم الوطني للتغذية المد سية ما لالل اقد الشراكرت م ويا ة التعليم ،والمكت

الوطني للتغذية ،واليونيسف ،ومنظمة العمت الدولية ،ومنظمرت غير حكومية بغية هتسيا الت و ولةض معدالت التسرب
المد سي واإلسهرم في ف مستويرت إهمرم التعليم االبتدائي .وستكوا التغذية المد سية بمثربة قرادة لتوفير لدمرت هغذوية

( )29برنرم األغذية العرلمي .ارم  .2018التصدي لسوء التغذية برالستنرد إلى بيرنرت آنية :نظرم سكوب كودا ( WFP. 2018. Tackling malnutrition with
.https://innovation.wfp.org/project/scope-coda .)real-time data: SCOPE CODA
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هكميلية بمر يشمت التضلص ما الديداا ،وإيصرل سرئت التغيير االحتمراي والسلوكي إلى الرحرل والنسرء واألوالد والدنرت،
والوقرية ما فيروا نقص المنراة الدشرية والستّ.
-39

وبرلشراكة م سرئر الوكرالت التي هتضذ ما ومر مقرا لهر ،سيطدّق الب ا

نهجر يركز الى المجتمعرت المتلية الى برنرم

التغذية المد سية برلمنتجرت المتلية يشج اإلنترج واالستهال المتلييا للض ر والةواكد واللتوم واألسمر  ،ويتيا همكيا
النسرء ترحدرت التيريات الصغيرة في بلديرت الصمود  .وسيكوا برنرم التغذية المد سية برلمنتجرت المتلية مقترنر برلدام
الموفر إلنشرء األتول وللنظم الغذائية في إطر التصيلة االستراهيجية  4كي يش ّكت إدلرل التتويالت القرئمة الى النقد انصرا
داامر لشراء المواد الغذائية المتلية ،بمر يعزي الممر سرت الز ااية المستدامة والوتول إلى األسواا.
-40

وهمرشير م السيرسة الوطنية للتغذية المد سية ،وأولويرت فريق العمت المعني بقطرن التعليم ،والتوتيرت المندثقة اا د اسة
نه النظم لتتسيا نترئ التعليم لعرم  ،2014سيعمت الب ا

م ويا ة التعليم الى إد اج التغذية المد سية في الترفظة الوطنية

ألدوات التمرية االحتمراية وذلك بتوحيد ما ويا ة السكرا والتمرية االحتمراية وهعزيز شؤوا المرأة .وبرلشراكة م ويا ة
الصتة العرمة والمكت الوطني للتغذية واليونيسف ،سيدام الب ا

استتداة برنرم التغذية المد سية بوتةد المنطلق لتوفير

الضدمرت التكميلية في مجرل التغذية ما أحت ييردة مراارة التغذية في الدرنرم .

ا شطة ال ئيسية
النشرط  :2هوفير الوحدرت المد سية في المنرطق المستهدفة وضمرا استدامتهر اا طريق دام التكومة في األلذ بسيرسرت وبرام
منصةة بشأا التغذية المد سية في إطر استراهيجية شرملة للتمرية االحتمراية
-41

استنردا إلى نترئ التقييمرت القطراية لألسواا وإلى التتليالت الجنسرنية والعمرية التشر كية الجر ية ،سينتقت الب ا

ما سلة

األغذية العينية إلى التتويالت القرئمة الى النقد في المنرطق التي يمكا للمستةيديا الوتول فيهر إلى أسواا ائجة .وستكوا
التغذية المد سية بمثربة المنطلق إلحراء أنشطة هكميلية في مجرلي الصتة والتغذية هرهدط برلتصيلة االستراهيجية  ،3بمر في
ذلك سرئت التغيير االحتمراي والسلوكي والتمالت الدااية إلى التضلص ما الديداا .وسيشر الب ا

التكومةَ في هعزيز

القد ات المؤسسية ما أحت هعزيز هولي الهيةرت الوطنية والمجتمعرت المتلية مسؤولية برنرم التغذية المد سية همهيدا لنقلد
إلى ويا ة التعليم في إطر الضطة االستراهيجية القطرية المقدلة التي سيعد ر الب ا
-42

لمدغشقر.

وما أحت هعزيز استضدام األغذية المغذية القرئمة الى المنتجرت المتلية في الوحدرت المد سية ،سيتم التروي للتغذية المد سية
برلمنتجرت المتلية في بلديرت الصمود ما لالل أنشطة هستهدف مر يصت إلى  12 000مزا اة وستنةذ برلشراكة م برنرم
القطرارت الز ااية الشرملة الترب للصندوا الدولي للتنمية الز ااية .وسيتم هعزيز االستدامة الديةية ما لالل هوفير مواقد
هقتصد في استهال الوقود وهثقيف األ ت والمعلميا في مجرل الديةة ما أحت التضةيف إلى أقصى حد ما آثر استضدام التط
للوقود الى الموا د الطديعية المتلية.

-43

وما أحت التصدي لمظر ر الالمسرواة بيا الجنسيا بمر يشمت هلك التي هنشأ بةعت وحود مؤسسرت احتمراية وثقرفية أبوية ،التي
قد هؤدي إلى يواج الدنرت والتمت المدكر وحرالت العنف الجنسرني ،سيسعى الب ا

إلى هيسير انتةرن الدنرت واألوالد في

المدا ا برلضدمرت الرامية إلى حمرية الصتة والتقوا الجنسية واإلنجربية ،برلمعلومرت وأنشطة التواية  ،بمر في ذلك معلومرت
اا الممر سرت الجنسية المأمونة والصتية .وسيعمت الب ا

الى إذكرء الواي بمسألة يواج األطةرل ما لالل إحراء التمالت

والجلسرت اإلاالمية التي هشر الطهرة في المدا ا واللجرا المعنية برلتغذية المد سية والسلطرت المتلية والتالميذ وسيداو
اآللريا إلى اهضرذ هدابير ممرثلة.

الحصيلة االست اتيجية  :3الحصيلة االست اتيجية  :3تحسّن الحالة التغ و ة للسكان الض فاء تغ و ا ف ال ناطق الت ت ا

دائ ا ن

ارتفاع دّالت قص التغ ة
-44

سيوفر الب ا

الدام للوقرية ما سوء التغذية ومظر ر النقص في المغذيرت الدقيقة اند النسرء والرحرل واألوالد والدنرت ،بمر

يتمرشى م التوتيرت المستمدة ما النه المشتر للوقرية ما التقزم في األمم المتتدة ،وما د اسة اا هكلةة الجون لعرم

WFP/EB.A/2019/8-A/7

14

 ،(30)2016ود اسة اا سدّ الةجوة التغذوية لعرم  ،(31)2017وبرنرم هتسيا التصرئت التغذوية الترب لويا ة الصتة العرمة.
وستوفّر أنشطة الوقرية المنطلق ألنشطة هكميلية ينةذ ر الب ا

والمكت

الوطني للتغذية وويا ة الصتة العرمة واليونيسف

والشركرء ما المنظمرت غير التكومية ،وستسر م في التصرئت االستراهيجية  1و 2و .4وستديا األدلة النرشةة اا ذه األنشطة
فعرلية التتويالت القرئمة الى النقد والتتويالت العينية في هتسيا هغذية المرا قرت ومعرلجة دو ة سوء التغذية المتوا ثة بيا
األحيرل .وسيدام الب ا

المكت الوطني للتغذية في هعزيز الوقرية ما سوء التغذية ما لالل يركلد المكت الرامية إل هنسيق

األنشطة التغذوية وسيدام الجهود التي هدذلهر التكومة لزيردة هوافر األغذية المقواة العرلية الجودة بمر يتمرشى م االلتزامرت
الوطنية المعقودة في إطر مدرد ة هعزيز التغذية.

جاالت الت كيز
-45

بنرء القد ة الى الصمود.

النوات ال توق ة

-46

ستتتقق ذه التصيلة ما لالل أ بعة نواه


ي:

األطةرل الذيا هتراوح أامر م بيا  6أشهر و 23شهرا والتوامت والمرضعرت المستهدفرت ما النسرء والدنرت يتلقوا
حزمة متكرملة ما الضدمرت التغذوية ،بمر في ذلك منتجرت هغذوية متضصصة كرفية وحسنة التوقيب هسراد الى الوقرية
ما نقص التغذية.



المجموارت السققكرنية المسققتهدفة هسققتةيد ما التواية المتكرملة برلتغيير االحتمراي والسققلوكي التي هسققراد الى هتسققيا
الممر سرت الضرتة برلتغذية ،والصتة ،والصتة اإلنجربية.



ومنصرت مستجيدة لالاتدر ات
المجموارت السكرنية المستهدفة هستةيد ما قد ة التكومة المعزية الى هوفير لدمرت
ّ
الجنسرنية وهنسيقهر الى المستوييا الوطني والمتلي.



النسقرء والرحرل والدنرت واألوالد يسقتةيدوا ما القد ة المعزية للمجموارت المجتمعية والتكومة والجهرت الةرالة في
القطرن الضرا الى هجهيز أغذية مقواة ارلية الجودة وهوفير ر.

-47

ّ
وسيعزي الب ا اهدرن النه المشتر لمكرفتة التقزم في األمم المتتدة ،مستهدفر في ذلك التوامت والمرضعرت ما النسرء
والدنرت ،والمرا قرت ،واألطةرل لالل األيرم األلف األولى بعد التمت .وستتةق حزمة الضدمرت المو ّفرة م النه المتكرمت
الضرا بتغذية األم والطةت وبصتتهمر وسيعمت الب ا

برلشراكة م اليونيسف والمكت

الوطني للتغذية .وستمكا الجهود

المدذولة بة ت سرئت التغيير االحتمراي والسلوكي المصممة لغرض معيّا ،وأنشطة الداوة ،والتعدةة االحتمراية ،ما أحت
النسرء والرحرل واألوالد والدنرت ،والزامرء التقليدييا ،والقربالت ،ما هيسير منرقشة أسدرب ونترئ سوء التغذية والطريقة التي
يمكا أا يؤدي بهر هتسيا الممر سرت والسلو غير التمييزي إلى هتسيا هغذية األسرة وهمكيا النسرء والدنرت.
-48

ويسلّم الب ا

بأند غم أ مية استهداف التوامت والمرضعرت ما النسرء والدنرت ،والمرا قرت ،واألطةرل دوا سا الضرمسة

في أنشطة التغذية ،هاعتدر مشر كة الرحرل واألوالد أمرا أسرسير لتتقيق المسرواة بيا الجنسيا .وبرلشراكة م اليونيسف ،سيقوم
الب ا

بتواية الرحرل واألوالد برلممر سرت التغذوية الجيدة وبمسألتي الرارية غير المدفواة األحت والعمت المنزلي ،مستضدمر

سرئت التغيير االحتمراي والسلوكي االبتكر ية لدنرء معرفتهم ووايهم برلمسرئت المتعلقة برلتمييز بيا أدوا الجنسيا ،وفيروا
نقص المنراة الدشرية ،والصتة الجنسية واإلنجربية.

) (30هكلةة الجون في أفريقير في ارم  :2016مدغشققققققققر (2016 Cost of Hunger in ( .)http://www.costofhungerafrica.com/country-reports/
.)Africa: Madagascar
) (31برنرم األغذية ال عرلمي ،المك ت الوطني للت غذية .ارم  .2016سققققققققد الةجوة الت غذوية في مدغشققققققققر ،التقرير ال كر مت .و و م ترح اا طريق الرابط الترلي:
WFP, National Nutrition ( https://docs.wfp.org/api/documents/837cea77cbe0487d923644497b754ec4/download/?iframe
)Office. 2016. Fill the Nutrient Gap Madagascar, Full Report
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قد ة المكت الوطني للتغذية الى إحراء امليرت مرهدطة برألغذية واسعة النطرا ما أحت الوقرية ما التقزم

وسيعزي الب ا

وهوفير العالج لسوء التغذية الترد المعتدل وإاردة التأ يت القرئمة الى التغذية لمرضى فيروا نقص المنراة الدشرية والمصربيا
برلست الذيا يعرنوا ما سوء التغذية وألسر م بمر يتةق م السيرسة الوطنية للتغذية ولطة العمت الوطنية للتغذية .وسيعزي
الب ا

أي ر قد ة ويا ة الصتة العرمة والمكت الوطني للتغذية الى قيردة امليرت لتقييم التغذية ،والى إدا ة الديرنرت المتعلقة

برلتغذية برستضدام سكوب كودا  ،والى وض بروهوكوالت الهدرن ناه متعددة القطرارت ومرااية لالاتدر ات الجنسرنية فيمر
يضص الوقرية ما سوء التغذية.
-50

نطرا المدرد ات القرئمة الى المجتمعرت المتلية التي يتضذ ر حرلير القطرن الضرا لتقوية األغذية ،بمر يتمرشى

وسيوس الب ا

م نترئ د اسة لتتديد النطرا أحريب في ارم  .2017وستتدّد معريير منرسدة لتقييم الجودة وآليرت للتتكم بجودة األغذية .وسيتم
هد ي

مجموارت المزا ارت ترحدرت التيريات الصغيرة ،التي هتظى برلدام ما لالل أنشطة دام األسواا الز ااية

ألتترب التيريات الصغيرة ،الى هسويق المنتجرت المتلية كمر في األسواا المتلية للكرسرفر المجةف (الغر ي) (التصيلة
االستراهيجية  )4وفي المدا ا المشر كة في برنرم التغذية المد سية برلمنتجرت المتلية (التصيلة االستراهيجية  ،)2ولد
الدراة العرمليا في القطرن الضرا والمشر كيا في هوفير المسرادة الغذائية لألنشطة الجر ية في إطر التصيلة االستراهيجية .1

ا شطة ال ئيسية
المعرضة لنقص التغذية
النشرط  :3هوفير الضدمرت التغذوية للمجموارت السكرنية
ّ
-51

سيقدّم الب ا

حزمة شرملة ما األنشطة دفهر الوقرية ما سوء التغذية في منطقة الجنوب الكدير ،في  12بلدية تمود

مستهدفة في إطر التصيلة االستراهيجية  ،4و 9بلديرت حمرية (مير و) هتظى بدام المكت

الوطني للتغذية .وم الوقب،

سيستعرض اا األغذية المغذية المتضصصة التي هعطى لألطةرل الذيا هتراوح أامر م بيا  6أشهر و 23شهرا وللتوامت
والمرضعرت ما النسرء والدنرت برلتتويالت القرئمة الى النقد ،وذلك بنرء الى نترئ التقييمرت الجر ية (م هتليالت متكرملة
هجر

حس

الجنس والعمر) المتعلقة بكةرءة شتى طرائق التتويت وإنصرفهر وفعرليتهر .وستكوا حمي التتويالت الغذائية

والتتويالت القرئمة الى النقد مصتوبة برسرئت للتغيير االحتمراي والسلوكي مصممة للرحرل والنسرء واألوالد والدنرت
وستستهدف إذكرء الواي بأسدرب سوء التغذية وبرألاراف االحتمراية التي هديمد وبكيةية هةرديد.
-52

وبرلشراكة م ويا ة الصتة العرمة واليونيسف ومنظمة األغذية والز ااة ومنظمرت غير حكومية ،سيدام الب ا

المكت

الوطني للتغذية في استضدام المواق المجتمعية الضرتة برلتغذية بوتةهر منصرت لتنسيق الدام التغذوي المتعدد القطرارت بمر
يشمت الرارية الصتية ،وأامرل التطعيم ،والميره واإلتترح ،وهنوي األطعمة ،ودام المجموارت المعنية بتغذية الرض
واألطةرل الصغر .

الحصيييلة االسييت اتيجية  :4ادة قدرة ال نتجين امييحاا الحيا ات الصييغي ة ن النسيياء وال جا ف ال جت ات ال حلية ال سييتمدفة
ال ن واجمون مد ات ناخية علة الومو لة ا سواق ال بحة و شاء ظم
-53

ائية اكث ش وال وكفاءة و تا ة طوا ال ام

ستسر م التصيلة االستراهيجية  4في المتو يا الثرني والضرمس ما االستراهيجية المتكرملة لتنمية منطقة الجنوب الكدير ،التي
هولي األولوية لتنوي ونمرء القطرارت اإلنترحية ،وحمرية الديةة ،والتد ما آثر المنرو ،وهعزيز القد ة الى الصمود في وحد
الصدمرت .وسيركز الب ا

الى أمريا :دام المجتمعرت المتلية للتكيف م التغييرات المنرلية وإدا ة الصدمرت وال غوط

النرحمة اا المنرو والطقس؛ وهيسير وتول المزا ايا أتترب التيريات الصغيرة إلى القطرن الضرا واألسواا التي يدامهر
الب ا  ،ما لالل ييردة إنترحهم الى نتو مستدام وهدا

لسرئر مر بعد التصرد وهعزيز قد ة المزا ايا الى هجهيز وبي

منتجرههم .وبرلشراكة م التكومة ،ومنظمة األغذية والز ااة ،والصندوا الدولي للتنمية الز ااية ،وبرنرم األمم المتتدة
اإلنمرئي ،ومنظمرت غير حكومية ،سيعزي الب ا

قد ة األفراد واألسر والمجتمعرت المتلية الى الصمود ما لالل االستجربة

لالحتيرحرت واألولويرت والقد ات الضرتة برلنسرء والرحرل والدنرت واألوالد الذيا يعيشوا في الدلديرت المستهدفة الواقعة في
منرطق الجنوب الكدير التي هعرني بصو ة مزمنة ما انعدام األما الغذائي .وستنةذ األنشطة المرهدطة بإنشرء األتول وسدت
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كس

العيش والتكيف م هغير المنرو في المجتمعرت المتلية نةسهر الى مد

ثالة إلى لمس سنوات ،ممر سيزيد قد ة

المجتمعرت المتلية الى استيعرب الصدمرت أو التكيف معهر .وما لالل بط امليرت بنرء القد ة الى الصمود برألنشطة الداامة
للتغذية ،بمر فيهر سرئت التغيير االحتمراي والسلوكي ،سيشج الب ا

الى هنوي األطعمة وهمكيا النسرء ترحدرت التيريات

الصغيرة الى الصعيديا االقتصردي واالحتمراي .وستزداد ذه العمليرت بقد كدير لالل هنةيذ الضطة االستراهيجية القطرية
بةعت انتقرل نصف المجتمعرت المتلية ،التي هتلقى الدام للتعرفي المدكر في إطر التصيلة االستراهيجية  ،1إلى التصيلة
االستراهيجية .4

جاالت الت كيز
-54

ستركز ذه التصيلة االستراهيجية الى بنرء القد ة الى الصمود.

النوات ال توق ة

-55

ستتتقق ذه التصيلة ما لالل ثالثة نواه


ي:

النسرء والرحرل في األسر المستهدفة يتلقوا المسرادة الغذائية مقربت إنشرء األتول والمسرادة الغذائية مقربت التد ي
الى نتو كرف وحسققققا التوقيب ومران للتغذية بمر يسققققما لهم بتلدية احتيرحرههم القصققققيرة األحت ما األغذية والتغذية
وهتسيا فرا كس ايشهم.



النسققرء والرحرل ما المزا ايا أتققترب التيريات الصققغيرة في المجتمعرت المتلية المسققتهدفة يسققتةيدوا الى نتو
منصقققف ما أتقققول المجتم المتلي وما المعلومرت المنرلية والضدمرت المرلية وما هتسقققيا المهر ات/بنرء القد ات
بمر يسما لهم برلتضطيط لألغذية المغذية وهنويعهر وهعزيز إنترحهر وهضزينهر واستهالكهر ،والتكيّف م هغير المنرو.



النسققرء والرحرل في األسققر والمجتمعرت المتلية المسققتهدفة يسققتةيدوا الى نتو منصققف ما هعزيز القد ة التقنية الى
هنظيم أسواا القطرن الضرا والب ا

والمشر كة فيهر ،بمر في ذلك ما لالل هجهيز األغذية المغذية وبيعهر في إطر

مدرد هي دام األسواا الز ااية ألتترب التيريات الصغيرة و التغذية المد سية برلمنتجرت المتلية .
-56

وسيعقد الب ا

شراكرت م المكت الوطني إلدا ة المضرطر والكوا ة ،والصندوا الدولي للتنمية الز ااية ،ومنظمة األغذية

والز ااة ،ومنظمرت غير حكومية ما أحت ضمرا هلقي المزا ايا أتترب التيريات الصغيرة المشر كيا في أنشطة إلنشرء
األتول لدمرت منرلية مصممة لصيصر لهم بمر فيهر المشو ة بشأا التد ما مضرطر الكوا ة وييردة إنترحيتهم الز ااية
وقد ههم الى مواكدة التغيرات المنرلية والتقلدرت .وسيعزي الب ا

أي ر حصول المزا ايا الى الضدمرت المرلية المنصةة

للرحرل والنسرء ما لالل بطهم برلمؤسسرت المرلية وهيسير التد ي الى المعرفة برلشؤوا المرلية ما أحت حمرية أمنهم الغذائي
ومداليلهم أثنرء الصدمرت ،وهعزيز استثمر اههم في أتولهم اإلنترحية ،واستتداة سدت كس العيش الدديلة ،وهزويد م بةرا
بديلة لتوليد المداليت ،وهمكينهم ما الوتول إلى األسواا بة ت ييردة حجم فرئ هم ،ممر يتد ما لسرئر مر بعد التصرد ويزيد
حودة منتجرههم.

ا شطة ال ئيسية
النشققققققرط  :4هعزيز مهر ات المزا ايا أتققققققترب التيريات الصققققققغيرة وقد ههم الى التمكا ما الوتققققققول إلى األتققققققول اإلنترحية
والمعلومرت المنرلية والضدمرت المرلية واألسقققواا واسقققتغاللهر ،ما أحت هتسقققيا سقققدت كسققق ايشقققهم وتقققمود م في وحد الصقققدمرت
المنرلية
-57

يقدّ ادد المزا ايا أتترب التيريات الصغيرة في بلديرت الصمود المستهدفة الذيا سيشر كوا في أنشطة موسمية إلنشرء
األتول بمر مجمواد  240 000مزا ن ،والهدف منهر و استصالح الديةرت المتد و ة وهتسيا اإلنترج الز ااي .وستتنرول
األنشطة مظر ر الالمسرواة بيا الجنسيا التي هقوض اإلنترحية الز ااية ،ما لالل هعزيز شتى سالست القيمة والتركيز الى
المترتيت المغذية والمقرومة للجةرف والمقدولة في األطعمة المتلية والتي هشكت إحد الز اارت التقليدية للنسرء .وسي ما
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الةري الديةي واالحتمراي أا هكوا األتول الجديدة أو التي هم استصالحهر مصممة ما أحت هالفي اآلثر الديةية السلدية .وستكمت
ذه العمليرت بتوفير لدمرت منرلية دقيقة هصمم لصيصر ألتترب التيريات الصغيرة وهقدم إليهم في الوقب المنرس ليتسنوا
إدا ههم لتقلدرت المنرو والطقس.
-58

وسيتم هعزيز انتةرن أتترب التيريات الصغيرة برلضدمرت المرلية مثت التأميا الدرلغ الصغر ،واالئتمرا ،والمدلرات ،ما أحت
حمرية األ برح اإلنترحية أثنرء الصدمرت وهيسير االستثمر ات في الممر سرت الز ااية وسدت كس العيش القرد ة الى الصمود
في وحد التقلدرت المنرلية.

-59

وفي إطر األنشطة الجر ية لدام األسواا المرلية ألتترب التيريات الصغيرة ،سيعزي الب ا

وتول أتترب التيريات

الصغيرة إلى األسواا ،وال سيمر ما لالل هوفير الدام لتتسيا سالست القيمة .وسيشمت ذلك استتداة وإتالح مرافق التضزيا
والتجهيز؛ وبنرء قد ات منظمرت المزا ايا في مجرل اإلدا ة والتسويق ومعريير حودة األغذية وسالمتهر؛ وإضرفة المشتريرت
المؤسسية إلى حزمة أنشطة الدام التي هستهدف األسواا الز ااية ألتترب التيريات الصغيرة ما لالل التغذية المد سية
برلمنتجرت المتلية في إطر النشرط  .2وستكشف حلسرت التواية بتغير المنرو وهد و الديةة اا اإلمكرنرت المترحة إلد اج
التلول القرئمة الى الطرقة النظيةة والمستدامة في سلسلة القيمة ،وبرلترلي هعزيز إدا ة الموا د الطديعية ،والةرا السرنتة لتوليد
المداليت ،واإلنترج الز ااي المستدام ،وممر سرت الطهي األكثر أمرنر.
-60

بتوثر وحلسرت هواية بشأا آثر هغير المنرو وهد و الديةة الى سدت كس العيش واألما الغذائي برلنسدة

وسيجري الب ا

إلى الةةرت ال عيةة .وسيت ما ذا التتليت النظر في المسرئت الجنسرنية والعمرية ممر سيرشد هصميم لطط المقرطعرت وامليرت
الب ا  ،وال سيمر هلك المتعلقة بتتديد أتول المجتمعرت المتلية وفرا هوليد المداليت استعدادا لوقون موحرت حةرف أشدّ
وأنمرط أقت انتظرمر لهطول األمطر .
-61

وسيتد النشرط  4نه مدرد ة الصمود الريةي ،وسيستةيد ما القد ات التقنية التكميلية وما الموا د التي هتتلى بهر سرئر الوكرالت
التي هتضذ ما ومر مقرا لهر ،وبرنرم األمم المتتدة اإلنمرئي ،ومجمواة مضتر ة ما المنظمرت غير التكومية .وما أحت هعزيز
النظم الغذائية الوطنية ودوا الوطنية ،سيعمت الب ا

م

ؤالء الشركرء ما أحت هيسير إشرا الويا ات التكومية والوكرالت

التقنية وهنمية قد اههر ،الى المستوييا المركزي والالمركزي ،في بلديرت الصمود المستهدفة.
-62

وهتظى النسرء في المجتمعرت المتلية الريةية ،وما بينها المزا ارت ترحدرت التيريات الصغيرة ،بةرا أقت ما الرحرل
لتيرية األ اضي ،ولديها ادد أقت ما األتول الز ااية ،وكثيرا مر يتعرضا لممر سرت ارفية همييزية .وللتصدي لهذه
حوا ات مجتمعية هدتث في التتديرت التي هواحههر النسرء

الجوان الهيكلية لعدم المسرواة بيا الجنسيا ،سيست يف الب ا

وهذكي واي المزا ايا الرحرل ما أتترب التيريات الصغيرة ومنظمرههم بقيمة وتول النسرء إلى األتول والموا د
المجتمعية وهتكمها بهر.

الحصييييلة االسيييت اتيجية  :5دعم الشييي كاء الحكو يين واا سيييا يين ف
واالستجابة لما قبل ا
-63

سيدام الب ا

د شيييق

ن خال ت تيبات ف الة بشيييأن االسيييت داد للطوار

ات وخاللما وب دها
المكت الوطني إلدا ة المضرطر والكوا ة ،والمعهد الوطني لإلحصرء ،الى إد اج التقييمرت المتعلقة برألما

الغذائي ومظر ر الهشرشة والتغذية ،التي هجريهر مضتلف الوكرالت ،في إطر املية واحدة هنطلق ما القرية حتى المستو
الوطني .و ذا النه المداوم بآليرت اإلنذا المدكر برلمضرطر المنرلية ،والتوقعرت الموسمية ،والديرنرت الز ااية الموسمية
سيم ّكا التكومة والجهرت الةرالة اإلنسرنية واإلنمرئية ما هنةيذ أنشطة لالستعداد واالستجربة المدكرة في إطر نظرم شرمت للتمرية
االحتمراية مستجي

للصدمرت ومران لالاتدر ات الجنسرنية يتنرس

م السيرسة الوطنية للتمرية االحتمراية ويتيا للتكومة

التنقت بيا المسرادة اإلنمرئية واالستجربة اإلنسرنية.
-64

وما أحت هدايم سالست اإلمداد الوطنية وييردة قد ات االستجربة الوطنية ،سيتولى الب ا

هنسيق أنشطة االستعداد للطوا ئ

واالستجربة لهر برلتعروا م المكت الوطني إلدا ة المضرطر والكوا ة ومجمواة اللوحستيرت .وسيلدي الب ا  ،اا طريق
المجمواة المسؤولة اا االهصرالت في حرالت الطوا ئ ،مطرل الشركرء اإلنسرنييا ما لالل هوسي نطرا استضدام الطرئرات
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التي هعمت دوا طير ونطرا الضدمرت الجوية لتقييم حرلة المجتمعرت المتلية المت ر ة ما األيمرت في المنرطق التي يتعذ
الوتول إليهر.

جاالت الت كيز
-65

هركز ذه التصيلة االستراهيجية الى الشراكرت والقد ات الوطنية لالستجربة لأليمرت.

النوات ال توق ة

-66

ستتتقق ذه التصيلة ما لالل أ بعة نواه


ي:

المجموارت السقققققكرنية المت قققققر ة ما األيمرت هسقققققتةيد ما الضدمرت المقدمة ما الب ا

إلى الشقققققركرء التكومييا

واإلنسقققرنييا بشقققأا سقققالسقققت اإلمداد وغير ذلك ما الضدمرت المقدمة حسققق الطل وهعزيز القد ات ،وهتلقى مسقققرادة
حسنة التوقيب قدت الطوا ئ ولاللهر.



المجموارت السقققققكرنية المت قققققر ة ما األيمرت هسقققققتةيد ما الضدمرت اللوحسقققققتية الموكَلة التي يوفر ر الب ا

إلى

الشركرء اإلنسرنييا والتي هدام االستجربة السريعة قدت األيمرت ولاللهر.



المجموارت السقققققكرنية المت قققققر ة ما األيمرت هسقققققتةيد ما لدمرت االهصقققققرالت في حرالت الطوا ئ التي يوفر ر
الب ا



إلى الشركرء اإلنسرنييا والتي هدام االستجربة السريعة قدت األيمرت ولاللهر.

المجموارت السكرنية المت ر ة ما األيمرت هستةيد ما قد ة مؤسسرت التكومة المعزية الى هعدةة الموا د الداللية
والضر حية وهنسيقهر ما أحت هوفير لدمرت متكرملة بشأا االستعداد للطوا ئ واالستجربة لهر.

-67

ّ
سيعزي الب ا

القد ات الوطنية لالستعداد للطوا ئ واالستجربة لهر ما لالل مسرادهد المكت

الوطني إلدا ة المضرطر

والكوا ة الى هجمي هتليالت حنسرنية للمضرطر هتنرول الديرنرت المصنةة حس الجنس والعمر الى مستو الدلديرت والمنرطق
والدلد ،والى مراارههر في املية اهضرذ القرا ات التي هتدد مستو التصنيف المتكرمت لمراحت األما الغذائي ،وسيةعّت للية
االستجربة المشتركة بيا المجموارت ما أحت هنسيق االستجربة الةعرلة لأليمرت.
-68

وبة ت الدام الذي هقدمد المجمواة المسؤولة اا االهصرالت في حرالت الطوا ئ ،سيعزي الب ا

دو التكومة بوتةهر

المستجيدة األولى لأليمرت المستقدلية .وستشمت النظم المعزية لالهصرالت في حرالت الطوا ئ لدمرت حوية هوفر اند الطل
واستضدام طرئرات هعمت دوا طير ما أحت هقييم حرلة المجتمعرت المتلية المت ر ة ما األيمرت والواقعة في منرطق يتعذ
الوتول إليهر .وسيواتت المكت

القطري أي ر استعراض الضير ات المترحة الست رفة دائرة األمم المتتدة لضدمرت النقت

الجوي للمسرادة اإلنسرنية ما أحت هيسير نقت أ ّم العرمليا في المجرل اإلنسرني والمعدات واللقرحرت.
-69

وسيعقد الب ا

شراكرت م ويا ة السكرا والتمرية االحتمراية وهعزيز شؤوا المرأة ،وويا ة الز ااة والمواشي ومصرئد

األسمر  ،وويا ة االقتصرد والتضطيط هتعلق بتصميم وهنةيذ لطة وطنية لتعدةة الموا د ما أحت الق رء الى الجون .وستيسر
نترئ د اسة اا هكلةة الجون لعرم  2014حسرب العرئد الى االستثمر ات الذي هم حنيد ما الدرام الرامية إلى هةردي سوء
التغذية .وسيعمت الب ا

أي ر م التكومة والمرنتيا والدنك الدولي الى بتث فرا التمويت المترحة في ظت مضرطر

الكوا ة ،بمر يشمت التمويت القرئم الى التوقعرت ،والتأميا الدرلغ الصغر المرهدط بمدرد ة الصمود الريةي ،والتأميا الكلي
بواسطة الوكرلة األفريقية لمواحهة المضرطر )30(،والى هتديد األدوات التي يمكنهر التصدي لمضتلف أنوان المضرطر ما لالل
نظرم للتمرية االحتمراية مستجي للصدمرت هقوده التكومة.

ا شطة ال ئيسية
النشرط  :5هوفير الدام للتكومة والشركرء بشأا التقييم والتتليت و االستعداد للطوا ئ واالستجربة لهر ،بمر في ذلك الضدمرت الجوية
( )30انظر .http://www.africanriskcapacity.org/
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سيدام الب ا

المكت الوطني إلدا ة المضرطر والكوا ة ،وللية االستجربة المشتركة بيا المجموارت ،الى استتداة نظرم

موحد لالستعداد للطوا ئ واالستجربة لهر يدم هقييمرت وطنية لإلنذا المدكر م هتليالت نظرم التصنيف المتكرمت لمراحت
األما الغذائي وم أنشطة هنسيق االستجربة لترالت الطوا ئ ،بمر يتةق م االستراهيجية الوطنية إلدا ة مضرطر الكوا ة
( .)2030-2016وستولى العنرية لتتسيا التتليت الدقيق والمنسق لديرنرت الرتد المتعلقة برألما الغذائي والتغذية والهشرشة
والوض الديمغرافي والز ااة الموسمية في منطقة الجنوب الكدير ،لجم وهتليت الديرنرت المصنةة حس
وسيسراد الب ا

أي ر المكت

الجنس والعمر.

الوطني إلدا ة المضرطر والكوا ة الى حم االستعراضرت المجتمعية المتعددة القطرارت

التي هشمت التوقعرت المنرلية الوطنية والتي ستاستضدم الستهالل االستجربرت وهةعيت للية االستجربة المشتركة بيا المجموارت،
ما أحت هنسيق االستجربة الةعرلة لترالت الطوا ئ وأنشطة التعرفي المدكر في حرلة وقون أيمة.

النشرط  :6هوفير الضدمرت اللوحستية والمنصرت المشتركة للشركرء
-71

سيوفّر الب ا

لدمرت ومنصرت لوحستية مشتركة للشركرء ما أحت ضمرا وحود مر يكةي ما القد ات اللوحستية والترهيدرت

الثنرئية لتسليم المواد الغذائية .وسيعمت لكي يتسا برستمرا المستودارت و يركت التضزيا والقد ات في مجرل النقت في منطقة
الجنوب الكدير ويترا أي ر الى هوافر طرا اإلمداد الدديلة سواء برلنقت المرئي والجوي اند االقت رء .وسيعمت الب ا
أي ر م الشركرء اإلنسرنييا ،والهيةرت التكومية اإلقليمية والدلدية ،وأتترب المصلتة في القطرن الضرا ،بواسطة أفرقة امت
إقليمية معنية برلضدمرت اللوحستية ،وذلك ما أحت اإلشراف الى العمليرت المتلية ،ومعرلجة االلتنرقرت ،والتضةيف ما ال غوط
الى الدنى التتتية .وسيدام الب ا

االستثمر ات المجمعة بة ت ذه األفرقة والتي ما شأنهر هضةيض هكرليف االستجربة أو

التد ما الوقب الذي هستغرقد االستجربة.

النشرط  :7هوفير لدمرت االهصرالت والمنصرت المشتركة في حرالت الطوا ئ للشركرء
-72

سيعمت الب ا  ،بوتةد قرئد المجمواة المسؤولة اا االهصرالت في حرالت الطوا ئ ،م المكت الوطني إلدا ة المضرطر
والكوا ة وويا ة االهصرالت بغية ضمرا وتول الجهرت الةرالة في المجرل اإلنسرني إلى لدمرت االهصرالت الضدمرت الرقمية
التيوية .وأثنرء موسم األارتير ،ستاستضدم طرئرات هعمت دوا طير إلحراء هقييمرت اإلنذا المدكر في المنرطق التي يتعذ
الوتول إليهر ،م االحتةرظ بهذه الطرئرات بصو ة متواتلة ،ما أحت دام اهضرذ القرا ات المتعلقة برلتصنيف المتكرمت لمراحت
األما الغذائي ،وهنسيق االستجربرت لترالت الطوا ئ.

3-3
-73

است اتيجيات اال تقا والخ وج
بسد

القيود الدنيوية ومتدودية القد ات في مدغشقر ،ال يتوق الب ا

هسليم حمي مسؤوليرهد إلى التكومة ضما اإلطر

الزمني للضطة االستراهيجية القطرية الدرلغ لمس سنوات .واستراهيجية التسليم التي سيتدعهر الب ا

متوائمة م هطلعرت

التكومة في مجرل الق رء الى الجون بتلول ارم  .2030وأثنرء هنةيذ الضطة االستراهيجية القطرية ،سيرتد الب ا

التقدم

المتري في هتقيق انرتر أسرسية ما قديت تيرغة استراهيجيرت موحدة هد ج أنشطة للتكومة والوكرالت في نظرم وطني
للتمرية االحتمراية مستجي للصدمرت ومران لالاتدر ات الجنسرنية ،والتسجيت المسدق للمستةيديا ما التمرية االحتمراية الى
نظرم سكوب  ،ووض نظرم وطني فعرل ومنصف لالستعداد للطوا ئ واالستجربة لهر ،هتولى التكومة هنسيقد واإلشراف اليد،
وهوسي نطرا الترهيدرت المشتركة لتطديق وإدا ة برنرم التغذية المد سية برلمنتجرت المتلية .
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ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن
الجدو  : 1ال ستفيدون حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط (ج يع السنوات)
النشاط

البنات

ا والد

النساء

ال جا

ال ج وع

الحصيلة
االست اتيجية
1

1

1 112 860

1 102 669

633 213

583 876

3 432 618

2

2

183 782

169 644

14 881

3 720

372 027

3

3

86 141

33 924

27 634

4

4

147 699

72 000

69 600

50 400

48 000

240 000

ال ج وع ع تداخل

1 454 783

1 375 837

726 128

635 596

4 192 344

ال ج وع بدون تداخل

1 073 607

1 015 347

535 871

469 060

3 093 885

-74

يتوقف حجم النشرط  1الى العمليرت السربقة ويتيا للب ا

هوسي نطرا امليرهد لالستجربة لأليمرت .وسيتلقى مر يقد بعدد

 1.2مليوا ما المستةيديا المتأثريا بموحرت الجةرف مسرادة غذائية غير مشروطة ،ومسرادة غذائية مشروطة مقربت إنشرء
األتول ،لالل فترة الضطة االستراهيجية القطرية التي ستدوم لمس سنوات.
-75

وفي إطر النشرط  ،2سيتلقى كت ارم  320 000طةت في المتوسط وحدرت مد سية هوين برلتسروي بيا الدنرت واألوالد .وما
المقد أا يتلقى  216 000ما األطةرل الذيا هتراوح أامر م بيا  6أشهر و 23شهرا و 138 000ما التوامت والمرضعرت
ما النسرء والدنرت حزمة دام للوقرية ما سوء التغذية المزما في إطر النشرط  .3وسيستةيد في إطر النشرط  4مر مجمواد
 240 000ما النسرء والرحرل واألوالد والدنرت ما مدرد ة الغذاء مقربت إنشرء األتول وما أنشطة دام األسواا الز ااية
ألتترب التيريات الصغيرة في بلديرت الصمود المستهدفة لالل لمس سنوات.

-76

وفي إطر النشرط  ،3سيتم االنتقرل هد يجير ما المسرادة العينية إلى التتويالت القرئمة الى النقد فيمر يضص التغذية المد سية،
م هولي هوفير  72في المرئة ما المسرادات في شكت هتويالت قرئمة الى النقد بتلول ارم  .2023وستتيا التغذية المد سية
برلمنتجرت المتلية كت ارم لمر يصت إلى  12 000ما المزا ارت ترحدرت التيريات الصغيرة ،المداومرت في إطر النشرط
 ،4االنضراط في سالست القيمة.

-77

وستد ج الناه المؤدية إلى هتوالت حنسرنية ،واالاتدر ات المتعلقة بمسألة التمرية ،والمسرءلة أمرم السكرا المت ر يا في
حمي األنشطة .وستكوا حمي التتويالت مصتوبة برسرئت للتغيير االحتمراي والسلوكي ههدف إلى هعزيز الممر سرت التغذوية
والصتية السليمة .وسياستضدم نظرم سكوب لتسجيت حمي المستةيديا ما الب ا
هعق المستةيديا.

ما أحت هالفي العدّ المزدوج وهتسيا
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2-4

ا

التحو الت

ة والتحو الت القائ ة علة النقد
الجدو  :2الحصص الغ ائية ( ام/شخص /وم) او قي ة التحو الت القائ ة علة النقد (دوالر/شخص /وم) حسب النشاط
الحصيلة
االست اتيجية
النشاط

وع ال ستفيد ن

ا س الض يفة -
تو ع عام لأل ة

ا س الض يفة-
تو ع عام لأل
ة

الحوا ل وال ض ات ن
النساء والبنات

ا طفا بين  6اشم و23
شم ا

ا س الض يفة-
اء قابل شاء ا مو

ا س الض يفة-
اء قابل شاء ا مو

ا طفا بين  6اشم و59
شم ا ال ن ا ون ن
سوء التغ ة الحاد ال تد

حصة الح ا ة

ا طفا ف ع
ال درسة

ضة السل وفي وس
قص ال ناعة البش ة

ضة السل وفي وس
قص ال ناعة البش ة

ال درسة

ا طفا ف ع

ا طفا ف ع
ال درسة

الحوا ل وال ض ات ن
النساء والبنات

ا طفا بين  6اشم و23
شم ا

ا طفا بين  6اشم و23
شم ا

الحوا ل وال ض ات ن
النساء والبنات

ة

ا طفا بين  6اشم و23
شم ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ال اهقات

ة

ة

ة

قد

ا

ة

ا

ا

ة

ا

ة

قد

ا

ة

قد

ة

ة

ة

قد

قد

قد

ا

ا س الض يفة

التدوب

النشاط 1

النشاط :2

النشاط 3

النشاط 4

ا س الض يفة

الط قة

ا

ة

قد

الحصيلة االست اتيجية 1

الحصيلة االست اتيجية 2

الحصيلة االست اتيجية 3

الحصيلة االست اتيجية 4

ة

قد

400

400

40
0

140

140

350

الدقول

60

60

60

30

30

90

الزيوت

35

35

35

10

20

20

10

30

20

الملا
السكر
SuperCereal

200

200

200

المكمالت التغذوية
الشتمية الصغيرة
الكمية
المكمالت التغذوية
الشتمية المتوسطة
الكمية
األغذية التكميلية
الجر زة لالستضدام
مستوا المغذيرت
الدقيقة

20

50

50

100
0.4
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الجدو  : 3ج وع االحتياجات ن ا
وع ا

ة والتحو الت القائ ة علة النقد وقي ما
ال ج وع

ة/التحو الت القائ ة علة النقد

ال ج وع

(دوالر ا

(طن ت ي)

ك )

التدوب

117 756

44 450 343

الدقول

20 263

7 815 711

الزيوت والد وا

10 585

7 767 117

األغذية المضلوطة والممزوحة

15 118

21 024 757

أغذية ألر

115

2 084 753

163 837

83 142 681

ج وع (ا

ة)

التتويالت القرئمة الى النقد

ال ج وع (قي ة ا

-78

75 326 258

ة والتحو الت القائ ة علة النقد)

158 468 939

163 837

سيتلقى السكرا المت ر وا ما األيمرت المسرادة الغذائية غير المشروطة ما لالل التتويالت الغذائية والتتويالت القرئمة
الى النقد في إطر النشرط  .1وسيوفر لألطةرل الذيا هتراوح أامر م بيا  6أشهر و 23شهرا والتوامت والمرضعرت ما
النسرء والدنرت حصة هكميلية ما أحت هةردي سوء التغذية ،وسيتلقى األطةرل الذيا يعرنوا ما سوء التغذية الترد المعتدل حصة
يومية قد ر  100غرام ما األغذية التكميلية الجر زة لالستضدام .وسيعطى األطةرل الذيا هتراوح أامر م بيا  6أشهر و23
شهرا في بلديرت مير و و بلديرت الصمود المستهدفة مكمت هغذوي د ني يوفر طرقة كديرة .وسيتلقى المرضى الذيا يتظوا
برلمشو ة والدام لتقييم التغذية حصة ما مستت ر  SuperCerealوييوهر .وستاعطى حصة منزلية إلى هالميذ المرحلة
االبتدائية المتأثريا برألارتير لمدة  20يومر في الشهر لالل شهريا.

-79

وستت ما الوحدرت المد سية مسرحيق ما المغذيرت الدقيقة التكميلية .وستسراد التغذية المد سية برلمنتجرت المتلية الى هتسيا
التنون الغذائي والقيمة الغذائية للوحدرت المد سية ما لالل استضدام المنتجرت المتلية الطريحة .وسيعيد الب ا

النظر في

حصة الوحدرت المد سية م ويا ة التعليم حرتر الى هوافقهر م التوتيرت المقدمة في د اسة سد الةجوة الغذائية لعرم
 .2017وسيتلقى المزا اوا أتترب التيريات الصغيرة في بلديرت الصمود حصة غذائية مقربت إنشرء األتول أثنرء فترات
انعدام األما الغذائي الموسمي.

-80

وستسترشد القرا ات المتعلقة برلتتويالت برلرتد الذي يقرم لألما الغذائي للمجموارت المستهدفة م مراارة االاتدر ات
الجنسرنية .وستاتس قيمة التتويالت النقدية برالاتمرد الى هكلةة شراء أغذية هوفر نةس قيمة السعرات الترا ية التي هوفر ر
التصة الغذائية العينية للب ا  ،وسترااي األف ليرت الغذائية وهوافر المنتجرت الغذائية متلير .وسياسترشد اللتير طريقة
التتويت بتقييمرت هتدد هوافر األغذية موسمير في األسواا المتلية ،وهوافر مو دي الضدمرت المرلية ،وإمكرنية الوتول،
واألف ليرت الغذائية المتلية ،والمضرطر التي همس التمرية ،واالاتدر ات الجنسرنية ،واهجر رت األسعر  ،برالستنرد إلى النترئ
التي هوتلب إليهر وحدة الب ا

المعنية بتتليت شرشة األوضرن و سم لرائطهر برألحهزة المتنقلة.

ت ز ز القدرات ،وال سي ا ن خال الت اون في ا بين بلدان الجنوا
-81

سيعزي الب ا

قد ات المؤسسرت الوطنية في إطر حمي التصرئت االستراهيجية .وستسترشد ذه الجهود برلتقييمرت المشتركة

لالحتيرحرت ومظر ر القصو وبضطط العمت التي هجر لجمي التصرئت االستراهيجية .وسير ّكز التعروا فيمر بيا بلداا الجنوب
وهعزيز القد ات الى هضطيط وهصميم وهنسيق نظرم وطني للتمرية االحتمراية مستجي

للصدمرت ومران لالاتدر ات

الجنسرنية؛ وإنشرء لجنة وطنية هوحيهية متعددة القطرارت ما أحت النهوض بجودة برنرم التغذية المد سية؛ وهعزيز التقييمرت
التغذوية وإدا ة العمليرت الغذائية الواسعة النطرا؛ والمسرادة التقنية لدنرء المهر ات والقد ات الوطنية في الدرمجة المشتركة
المتعلقة برلقد ة الى الصمود؛ وهعزيز القد ات الوطنية لالستعداد للطوا ئ واالستجربة لهر ،بقيردة المكت

الوطني إلدا ة

المضرطر والكوا ة؛ وهعزيز الشراكرت م الدلداا األا رء في الجمراة اإلنمرئية للجنوب األفريقي ولجنة المتيط الهندي (حز
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القمر ،وسيشيت ،ومو يشيوا ،و يونيوا) في مجرل االستعداد للطوا ئ واالستجربة لهر ،ونظم اإلنذا المدكر ،وهنسيق الموا د
ل مرا الكةرءة ما حيث التكرليف وهةردي االيدواحية.
3-4

سلسلة اا داد

-82

سيترا الب ا  ،بواسطة مجمواة اللوحستيرت ،الى هوافر الضطط والقد ات لالستعداد للطوا ئ واالستجربة لهر في منطقة
الجنوب الكدير ،والى هوفير المسرادة الغذائية بصو ة مأمونة ،وحمرية المستةيديا طوال دو ة التويي  .وست ما المعريير
األلالقية هقيّد حمي الجهرت الةرالة بمدردئ المنرفسة العردلة والشةرفية والةصت بيا المهرم والمسرءلة .وستوفر األغذية ما
المشتريرت المتلية واإلقليمية والدولية والهدرت العينية.

-83

وسيتم شراء التدوب والدقول ما األسواا الوطنية ،وسيشتر حزء منهر ما هجر مو ديا وحزء آلر اا طريق اهتردات
المزا ايا أتترب التيريات الصغيرة ما أحت دام الوتول إلى األسواا وهنمية القد ات ،وسيب التير م بنرء الى هقييمرت
األسواا والى الترهيدرت المعقودة في إطر دام األسواا الز ااية ألتترب التيريات الصغيرة .وسيتيا مرفق مسؤول امر
قدت املية الشراء لةض المهت الزمنية وهضةيض األسعر المدفواة للمشتريرت الدولية إلى أدنى حد وهسليمهر في الوقب المنرس .
وستدلت السل إلى مدغشقر اا طريق موانئ هرمرهرف وهولير ا وفو ت دوفيا .وست استضدم المستودارت الموحودة في أ بعة
مواق إضرفية إل سرل الد رئ إلى حنوب مدغشقر.

4-4
-84

قدرات ال كتب القط ي و ال حه
يجري الب ا

هقييمر لجهويية الموظةيا بغية النظر في يركلد ومسؤوليرهد وقد اهد في مدغشقر .وسيتترم موظةو المكت

القطري التوايا بيا الجنسيا ،ويركز الى االلتصرترت المشتركة بيا الوحدات ،ويعزي أسرلي

-85

العمت الشرملة .وسيزيد

الب ا

لدرة المكت القطري في المسرئت الجنسرنية.

وسي

الب ا  ،وفقر لسيرستد المتعلقة برلسالمة والصتة المهنيتيا ( ،)OED2015/003نظرمر إلدا ة شؤوا السالمة

والصتة المهنيتيا ويقوم بتنةيذه .وسيشر

أي ر في أنشطة مشتركة لتعزيز الصتة الجيدة في تةوف موظةيد وموظةي

الوكرالت الشريكة.
5-4

الش اكات

-86

سيشمت الشركرء التكوميوا ويا ة السكرا والتمرية االحتمراية وهعزيز شؤوا المرأة والمكت

الوطني إلدا ة المضرطر

والكوا ة ،وللية االستجربة المشتركة بيا المجموارت ،وفريق العمت المعني برلتمرية االحتمراية .وستوفر التغذية المد سية
برلشراكة م ويا ة التعليم ،والمديرية اإلقليمية للتعليم ،ومجرلس المدا ا .وسيعقد الب ا
والمكت

شراكرت م ويا ة الصتة العرمة

الوطني للتغذية بشأا هةردي سوء التغذية وهوفير الدام الصتي والتغذوي لألمهرت واألطةرل .وسيعقد شراكرت م

ويا ة الز ااة والمواشي ومصرئد األسمر والمكت الوطني إلدا ة المضرطر والكوا ة ودائرة األ ترد الجوية في مدغشقر
بشأا مسرادة المزا ايا أتترب التيريات الصغيرة الى التكيف م التغيرات المنرلية والتمكا ما الوتول إلى األسواا.
-87

وسيشمت الشركرء ما األمم المتتدة المعنيوا بوض نظرم متكرمت للتمرية االحتمراية في منطقة الجنوب الكدير اليونيسف،
وبرنرم األمم المتتدة اإلنمرئي ،والدنك الدولي المر بأا اليونيسف ستدام هنةيذ األنشطة الضرتة برلتغذية والمرااية لهر بمر فيهر
سرئت التغيير االحتمراي والسلوكي ،وبأا الوكرالت التي هتضذ ما ومر مقرا لهر ستدام مدرد ة الغذاء مقربت إنشرء األتول،
ومدرد ة الشراء ما أحت التقدم ،ومشرون دام األسواا الز ااية ألتترب التيريات الصغيرة ،وبرنرم التغذية المد سية
برلمنتجرت المتلية ،وأنشطة بنرء القد ة الى الصمود .وستقوم العمليرت المشتركة لتقييم الهشرشة واستهدافهر و تد ر ،التي
هجر برلتعروا م اليونيسف و يةة األمم المتتدة للمسرواة بيا الجنسيا وهمكيا المرأة ( يةة األمم المتتدة للمرأة) وتندوا
األمم المتتدة للسكرا ،بدام هتليت المسرئت الجنسرنية ،والمسرادة الى هتديد اوامت اإلقصرء االحتمراي والتصدي لهر ،وضمرا
احترام معريير التمرية ،ودام الوقرية ما االستغالل الجنسي وما العنف الجنسي والعنف الجنسرني  .وسيتم النظر في
استراهيجيرت لتعدةة الموا د دامر لتتقيق دف التنمية المستدامة  ،2وذلك برلشراكة م التكومة والدنك الدولي والجهرت المرنتة.
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وسيداى حمي شركرء الب ا

التكومييا وشركرئد ما األمم المتتدة إلى المشر كة في لجنة وطنية هوحيهية ما أحت اإلشراف

الى هنةيذ الضطة االستراهيجية القطرية .وسيتم هنقيا مذكرات التةر م الموقعة م الب ا

بمر يعكس مقت يرت الضطة

االستراهيجية القطرية وإطر امت األمم المتتدة المنقا للمسرادة اإلنمرئية .وسيتم االهةرا الى اهةرقرت شراكة استراهيجية م
منظمرت غير حكومية متضصصة في بلديرت الصمود المستهدفة .ولكت حصيلة استراهيجية وكت مكت ما مكره المنرطق،
سي

الب ا

لطة هشغيلية سنوية بصو ة مشتركة م الجهرت النظيرة في التكومة واألمم المتتدة والمنظمرت غير التكومية

صت الضطط األنشطة وااللتزامرت التي سيتواله كت شريك والتي هتدة هتوال
والمنظمرت الداامة للمجتمعرت المتلية .وستة ّ
حنسرنير .وسيعمت الب ا

الى هتسيا قد ات الشركرء فيمر يضص الجوان الجنسرنية ،وسيدني الشدكرت والشراكرت برلتعروا

م منظمرت مضتصة بمسألتي المسرواة بيا الجنسيا وهمكيا المرأة.

-5

دارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال مد والتقييم

-89

سيقوم المكت القطري بتعديت لطة الرتد والمراحعة والتقييم الضرتة بد لتعكس االستراهيجيرت المؤسسية واإلقليمية للرتد
والتقييم .وستتدد الضطة مؤشرات األداء للمكت

القطري برالستنرد إلى استنترحرت التقرير التجميعي التقييمي لعرم ،2018

وستتدد اإلحراءات الضرتة بجم الديرنرت وهتليلهر واستضدامهر÷ وستعزي االستثمر ات في الدتوة والتتليالت ونظم الرتد
والتقييم ،ما أحت إ شرد اهضرذ القرا ات وهصميم الدرام  .وسيلجأ الب ا

إلى الرتد المرااي لالاتدر ات الجنسرنية ،ويجم

ويتلت الديرنرت المصنةة حس الجنس والعمر لجمي حصرئت الضطة االستراهيجية القطرية .وسيتم تد المؤشرات برلمقر نة
م انرتر قرادية ستتدد بة ت مسا سيجر بعد استهالل الضطة االستراهيجية القطرية.
-90

وسيعزي المكت القطري ،بدام ما المكت اإلقليمي ،تد النواه ما لالل هوفير التد ي والدام إلى المنسقيا الميدانييا في
حمي المكره

الةراية .ولتذليت الصعوبرت التي هعيق الوتول ،سيسلم الب ا

مسؤولية تد التصرئت إلى ثالة حهرت

لر حية ما القطرن الضرا هوفّر الضدمرت .وستاجر التتديثرت اآلنية المدللة الى املية الرتد ما لالل نظم بيرنرت متنقلة
هستضدم برنرمجر لمجمواة بيرنرت مةتوحة .وسيتم التدر منصتي العرض المرئي للديرنرت ،أونر و هربلو  ،لتقييم قد ههمر الى
دام االستعراضرت السريعة للديرنرت .وست استضدم الديرنرت المجمعة ما امليرت الرتد الالحق لعملية التويي الةصلية وما
مراكز اهصرالت مستقلة لمراحعة مد االلتزام بمدردئ المسرءلة أمرم السكرا المت ر يا.
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وما شأا هرهيدرت الرتد المشتركة المعقودة م اليونيسف و يةة األمم المتتدة للمرأة ،وتندوا األمم المتتدة للسكرا ،وسرئر
سا الكةرءة في حم الديرنرت والتثليث والتواية ،وأا هتسّا هتليت المسرئت المتعلقة
الوكرالت التي هتضذ ما ومر مقرا لهر أا هت ّ
برالاتدر ات الجنسرنية والتمرية ،والعنف الجنسي والعنف الجنسرني ،والعالقة بيا حنس الشضص ودو ه في اهضرذ القرا ات،
ّ
وسيعزي الب ا
والتتكم برألتول والتصص الغذائية.

أدوات الرتد االبتكر ية ما قديت أداة هتليت شرشة األوضرن و سم

لرائطهر برألحهزة المتنقلة ،وسيعمت م الةريق المعني بعملية الرتد والتقييم المتكرملة الى هتد التقدم المتري في هنةيذ إطر
امت األمم المتتدة للمسرادة اإلنمرئية ،والنظرم الوطني الضرا بعملية الرتد والتقييم المتكرملة ما أحت هتسيا التواؤم م
إطر امت األمم المتتدة للمسرادة اإلنمرئية ولطة التنمية الوطنية.
-92

وفي منتصف ارم  ،2021سيطل المكت القطري إحراء استعراض للضطة االستراهيجية القطرية في منتصف مدههر .وسيلي
ذلك في مستهت ارم  2022هقييم المركزي لالنتقرل االستراهيجي نتو الدرمجة المتعلقة برلقد ة الى الصمود ،والتقدم المتري
في دام نظرم وطني للتمرية االحتمراية مستجي
القد ات .وسيطل مكت التقييم في الب ا

للصدمرت ومران لالاتدر ات الجنسرنية ،وأثر األامرل الرامية إلى هعزيز

في أوالر ارم  2022إحراء هقييم مركزي للضطة االستراهيجية القطرية ما أحت

الترا الى أا هنير الد وا المستضلصة ما الضطة االستراهيجية القطرية دو ة الدرام المقدلة الضرتة بالب ا .
-93

وستاستضدم الملضصرت اإلحصرئية الةصلية لنترئ الضطة االستراهيجية القطرية ما أحت اهضرذ القرا ات اإلدا ية ،وستوين الى
الشركرء الوطنييا واإلقليمييا .وسيوحز التقرير السنوي لألداء التقدم المتري فيمر يضص الضطة االستراهيجية القطرية وأداء
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ذه الضطة ،وسيوين الى حمي أتترب المصلتة .وستوين استنترحرت االستعراضرت والتقييمرت والد اسرت التي هجر في
منتصف العرم وكت ارم الى أتترب المصلتة طوال فترة الضطة االستراهيجية القطرية.
2-5

دارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
-94

نر احتمرل أا هتغير التزامرت التكومة المرهدطة برالستعراض االستراهيجي بشأا الق رء الى الجون بةعت انتضربرت ارم
 .2018وقد يعيق ذلك هنةيذ الب ا

ألنشطة الضطة االستراهيجية القطرية .وسيضةف الب ا

ما ذا الضطر ما لالل هعزيز

حهود الداوة الموحهة إلى القيردة الوطنية ،وهعزيز قد ات الهيركت التكومية الالمركزية ،وهعدةة الموا د ،ووض أطر موحدة
لتد ي الموظةيا ودامهم.
-95

وما المتوق أا هزيد المضرطر المرهدطة برلمنرو ما حيث هواهر ر وحدههر ،وأا هلتق ال ر بمجموارت سكرنية ضعيةة أتال،
وال سيمر في منطقة الجنوب الكدير .وسيعمت الب ا

م المكت الوطني إلدا ة المضرطر والكوا ة والجهرت النظيرة في األمم

المتتدة ما أحت هتسيا النظرم الوطني لالستعداد للطوا ئ واالستجربة لهر وما أحت التصدي النعدام األما الغذائي المزما،
ما لالل بنرء القد ة الى الصمود الى المد الطويت برلشراكة م المجتمعرت المتلية.
-96

وقد يعيق العجز في التمويت أو ضعف التنسيق م سرئر وكرالت األمم المتتدة هنةيذ أنشطة الضطة االستراهيجية القطرية.
الضطة االستراهيجية القطرية بوتةهر األسرا لتعروند م وكرالت األمم المتتدة والجهرت المرنتة ما لالل

وسيستضدم الب ا

إطر امت األمم المتتدة المنقا للمسرادة اإلنمرئية ،الذي ستشرف اليد بدو ه لجنة هوحيهية مؤلةة ما الجهرت المرنتة والتكومة
والشركرء ما األمم المتتدة.
-97

وهشكت مظر ر الالمسرواة بيا الجنسيا لطرا الى هتقيق التقدم المستدام نتو الق رء الى الجون.

ال خاط التشغيلية
-98

قد يتعرض المستةيدوا لمضرطر همس سالمتهم وأمنهم أثنرء امليرت التويي في حرل هد و الظروف األمنية لمنطقتهم أو بةعت
بعد مواق التويي اا مسركنهم .وسيعمت الب ا

م اليونيسف و يةة األمم المتتدة للمرأة وتندوا األمم المتتدة للسكرا ما

أحت هتديد اوامت االستدعرد االحتمراي والتصدي لهر ،وهعزيز معريير التمرية ،وهةردي االستغالل الجنسي والعنف الجنسي
والعنف الجنسرني .

ال خاط االئت ا ية
-99

في المنرطق التي يتد و فيهر الوض األمني نتيجة غر ات المرشية أو االضطرابرت االحتمراية أو ادم االستقرا السيرسي،
سيوفر لموظةي الب ا
وسينظر الب ا

وشركرئد هد ي

أمني متقدم وستترح لهم لدمرت لتلقي المشو ة الرامية إلى التضةيف ما التوهر.

في مد مالءمة طريقة التتويالت القرئمة الى النقد والتتويالت العينية في ظت التتديرت األمنية.
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ال وارد الال ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة

1-6

الجدو  :4يزا ية الحافظة القط ة (دوالر ا
الحصيلة
االست اتيجية

ك )
ال ج وع

السنة
ا ولة*

السنة
الثا ية

السنة
الثالثة

السنة
ال اب ة

السنة
الخا سة

السنة
السادسة*

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

16 512 002

32 470 185

28 909 805

24 843 706

21 829 472

12 443 881

137 009 050

2

4 409 530

9 715 944

10 193 027

12 071 460

14 846 692

12 309 232

63 545 884

3

2 930 309

6 895 510

7 969 343

9 363 623

9 828 271

6 177 088

43 164 143

4

2 886 262

5 319 607

8 624 644

12 246 254

12 263 527

6 231 245

47 571 540

5

3 115 763

606 842

627 685

660 044

697 636

425 454

6 133 424

ال ج وع

29 853 865

55 008 088

56 324 504

59 185 087

59 465 598

37 586 900

297 424 041

* هددأ فترة الضطة االستراهيجية القطرية في منتصف ارم  2019وبرلترلي فإا ميزانيتي العرميا  1و 6مر لنصف ارم.

2-6

آفاق تدبي ال وارد

 -100هدلغ الميزانية المقد ة للضطة االستراهيجية القطرية للب ا  ،التي ستدوم لمس سنوات ( 297 ،)2024-2019مليوا دوال
أمريكي والنةقرت السنوية المتوسطة  59مليوا دوال أمريكي .وهعني الزيردة المقر ة سنة بعد ألر في استضدام التتويالت
القرئمة الى النقد أند ما المتوق أا هصت في مجمواهر إلى  89مليوا دوال أمريكي لالل فترة الضطة االستراهيجية القطرية
يستمر المرنتوا في إيالء األولوية ألنشطة
التي ستدوم لمس سنوات ( 38في المرئة ما مجمون التتويالت) .وبينمر يتوق أا
ّ
االستجربة لأليمرت ،سيعدّ الب ا

استراهيجيرت طويلة األحت لالشترا م شركرئد في هعدةة الموا د الاليمة لألنشطة المتعلقة

برلتمرية االحتمراية وبنرء القد ة الى الصمود وبنرء القد ات.
3-6

است اتيجية ت بئة ال وارد

 -101يرمي الب ا  ،انطالقر ما لدرهد وقد هد المثدتة الى هوفير المسرادات الى نطرا واس  ،إلى هتسيا الروابط التشغيلية بيا
أنشطة االستعداد للكوا ة واالستجربة لأليمرت والتعرفي المدكر وبنرء القد ة الى الصمود ما حهة واألنشطة المصممة لدام
التصرئت المتعلقة برلمسرواة بيا الجنسيا ما حهة ألر  .وهتقيقر لهذه الغرية ،سيسعى الب ا

إلى حشد االستثمر ات المتعددة

السنوات ما الشركرء التقليدييا وغير التقليدييا .وأحريب املية لتتديد الجهرت المرنتة وأاادت لطة امت لعقد الشراكرت
مشةواة برستراهيجيرت لتعزيز الةهم المشتر

لالحتيرحرت والتتديرت القردمة ما لالل الزير ات الميدانية المشتركة

واالستعراضرت المرحلية وأنشطة التواتت .وستكوا الشراكرت انصرا أسرسير لنجرح الضطة االستراهيجية القطرية ،وسيعمت
الب ا

الى مواءمة لدرهد وا تمرمرهد االستراهيجية م لدرة وا تمرمرت شركرئد ما لالل بذل الجهود المشتركة لتعدةة

الموا د.
4-6

م تحد د ا ولو ات

 -102وض المكت

ا لقطري سينر يو رت اا أولويرت كت حصيلة ما التصرئت االستراهيجية يمكا هعديلهر اند االقت رء .وسينةذ

المكت القطري الدرام بمر يتةق م الوالية والقد ات المؤسسية للب ا


دام األسر والمجتمعرت المتلية المت ر ة ما األيمرت؛



دام المجموارت السكرنية والمنرطق الجغرافية األكثر ضعةر؛

ووفق هرهي األولويرت الترلي:
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هنةيذ الدرام الممولة برلةعت والتي لديهر حداول يمنية للتمويت واإلنةرا؛



أنشطة لسد الةجوة في همويت الدرام التي هعرني ما نقص في التمويت؛



أنشطة لتوفير التمويت الجديد للدرام التي هعرني هقليدير ما نقص في التمويت.
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ال لحق ا و
ااطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة ل د شق ()2024-2019
ااطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة ل د شق ()2024-2019
الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء علة الجوع
المدف االست اتيج  :1القضاء علة الجوع عن ط ق ح ا ة كا ية الحصو علة ا

ة

النتيجة االست اتيجية  :1ت تع كل ف د بالقدرة علة الحصو علة الغ اء
الحصيلة االست اتيجية  :1ت كّن النساء وال جا وا والد والبنات ال تض ر ن ن ا
تلبية احتياجاتمم الغ ائية والتغ و ة ا ساسية قبل ا ات وخاللما وب دها

ات ف ال ناطق ال ستمدفة ن

فةرت التصرئت :استمرا /هتسيا
حصول األسر واألفراد الى الغذاء
الكرفي
مجرالت التركيز :االستجربة لأليمرت

االفت اضات
همت الشركرء المتعرونيا برلقد ات الكرفية
التنسيق والتآي فيمر بيا أتترب المصلتة اآللريا في مجمواة الطوا ئ
ؤش ات الحصائل
معدل المواظدة
مؤشر استراهيجيرت التصدي القرئم الى االستهال (متوسط)
مؤشر استراهيجيرت التصدي القرئم الى سدت كس العيش (النسدة المةوية لألسر التي هتد استراهيجيرت التصدي)
مستو التنون الغذائي
مؤشر القد ة الى االستعداد للطوا ئ
د حة االستهال الغذائي
د حة االستهال الغذائي – التغذية
حصة النةقرت الغذائية
مؤشر استراهيجيرت التصدي القرئم الى سدت كس العيش (متوسط)

مرااية للتغذية
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األداء في االج سوء التغذية الترد المعتدل :معدل التضلف اا العالج
األداء في االج سوء التغذية الترد المعتدل :معدل الوفيرت
األداء في االج سوء التغذية الترد المعتدل :معدل ادم االستجربة
األداء في االج سوء التغذية الترد المعتدل :معدل التعرفي
نسدة السكرا المؤ ليا الذيا يشر كوا في الدرنرم (التغطية)
نسدة السكرا المستهدفيا الذيا يشر كوا في ادد كرف ما امليرت التويي (االمتثرل)
االج الست :معدل التعرفي التغذوي
ا شطة والنوات
 :1توفي ال ساعدة الغ ائية والتغ و ة لل ج وعات السكا ية الض يفة ال تض رة ن ا

ات (تحو الت ال وارد ي ال ش وطة لدعم الحصو علة ا

ة)

األطةرل الملتتقوا برلمدا ا االبتدائية في المنرطق المت ر ة ما األيمرت يتلقوا حصصر غذائية منزلية هسراد الى هلدية احتيرحرههم الغذائية والتغذوية وه ا ِ ّ
عزي ح و م في المدا ا( .ألف :هتويت
الموا د)
األطةرل الملتتقوا برلمدا ا االبتدائية في المنرطق المت ر ة ما األيمرت يتلقوا حصصر غذائية منزلية هسراد الى هلدية احتيرحرههم الغذائية والتغذوية وه ا ِ ّ
عزي ح و م في المدا ا( .برء :هوفير األغذية
المغذية)
سدت كس العيش لديهر( .دال :إنشرء األتول)
المجتمعرت المتلية المت ر ة ما األيمرت هستةيد ما إنشرء األتول وما استرداد ر مدكرا بغية استعردة ا
سدت كس العيش لديهم وهستعيد ر( .ألف :هتويت الموا د)
النسرء والرحرل المت ر وا ما األيمرت في المجتمعرت المتلية المستهدفة يتلقوا مسرادة غذائية ونقدية مشروطة هتمي ا
النسرء والرحرل والدنرت واألوالد المت ر وا ما األيمرت في المجتمعرت المتلية المستهدفة يتلقوا مسرادة غذائية ونقدية كرفية وحسنة التوقيب هلدي احتيرحرههم الغذائية والتغذوية األسرسية( .ألف :هتويت
الموا د)
النسرء والرحرل والدنرت واألوالد المت ر وا ما األيمرت في الجنوب يستةيدوا ما قد ة التكومة المعزية الى دام نظرم متكرمت للتمرية االحتمراية مستجي للصدمرت ومران لالاتدر ات الجنسرنية
يتدِّد احتيرحرههم الغذائية والتغذوية األسرسية ويلديهر( .حيم :هوفير هنمية القد ات والدام التقني)
األطةرل والتوامت والمرضعرت ما النسرء والدنرت ومرضى فيروا نقص المنراة الدشرية والست ال عةرء والمت ر وا ما األيمرت يتلقوا األغذية المغذية المتضصصة الكرفية والتسنة التوقيب و سرئت
التغيير االحتمراي والسلوكي ما أحت الوقرية ما سوء التغذية الترد واالحد( .ألف :هتويت الموا د)
األطةرل والتوامت والمرضعرت ما النسرء والدنرت ومرضى فيروا نقص المنراة الدشرية والست ال عةرء والمت ر وا ما األيمرت يتلقوا األغذية المغذية المتضصصة الكرفية والتسنة التوقيب و سرئت
التغيير االحتمراي والسلوكي ما أحت الوقرية ما سوء التغذية الترد واالحد( .برء :هوفير األغذية المغذية)
األطةرل والتوامت والمرضعرت ما النسرء والدنرت ومرضى فيروا نقص المنراة الدشرية والست ال عةرء والمت ر وا ما األيمرت يتلقوا األغذية المغذية المتضصصة الكرفية والتسنة التوقيب و سرئت
التغيير االحتمراي والسلوكي ما أحت الوقرية ما سوء التغذية الترد واالحد ( .رء :القيرم بأنشطة التواية والتعليم)
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الحصيلة االست اتيجية  : 2حصو اطفا ال دارس االبتدائية ف ال ناطق ال ستمدفة علة ا
طار است اتيجية للح ا ة االجت اعية تقودها الحكو ة
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ة كافية ومحية و غ ة ف

فةرت التصرئت :هعزيز قد ة القطرايا
االحتمراي والعرم الى مسرادة السكرا
الذيا يعرنوا ما انعدام أما غذائي حرد
أو مؤقب أو مزما

مرااية للتغذية

مجرالت التركيز :بنرء القد ة الى الصمود

االفت اضات
ملكية ما الجهرت النظيرة التكومية واالستقرا السيرسي
ؤش ات الحصائل
معدل المواظدة
معدل االستدقرء
القد ات الوطنية في مجرل التغذية المد سية برستضدام نه النظم لتتسيا نترئ التعليم (حديد)
ا شطة والنوات
 :2توفي الوجبات ال درسية ف ال ناطق ال ستمدفة وض ان استدا تما عن ط ق دعم الحكو ة ف ا خ بسياسات وب ا
االجت اعية( .ا شطة الوجبات ال درسية)

نصفة بشأن التغ ة ال درسية ف

طار است اتيجية شا لة للح ا ة

األطةرل الملتتقوا برلمدا ا االبتدائية المستهدفة في المنرطق المتسمة برنعدام األما الغذائي يتلقوا وحدة مد سية مغذية يومير ويستةيدوا ما لدمرت هكميلية مرااية للتغذية ما أحت هتسيا حصولهم الى
األغذية المغذية والتعليم( .ألف :هتويت الموا د)
األطةرل الملتتقوا برلمدا ا االبتدائية المستهدفة في المنرطق المتسمة برنعدام األما الغذائي يتلقوا وحدة مد سية مغذ ية يومير ويستةيدوا ما لدمرت هكميلية مرااية للتغذية ما أحت هتسيا حصولهم الى
األغذية المغذية والتعليم.
(برء :هوفير األغذية المغذية)
األطةرل في المدا ا االبتدائية المستهدفة يستهلكوا أغذية مغذية امنت َجة ومو دة ما مجتمعرت متلية (التغذية المد سية برلوحدرت المتلية)( .واو :الشراء ما أتترب التيريات الصغيرة)
األطةرل في المدا ا االبتدائية المستهدفة يستهلكوا أغذية مغذية امنت َجة ومو دة ما مجتمعرت متلية (التغذية المد سية برلوحدرت المتلية)( .نوا* :التغذية المد سية المقدمة)
أطةرل المدا ا االبتدائية في المنرطق المستهدفة يستةيدوا ما قد ة المؤسسرت التكومية المعزية الى هنةيذ التغذية المد سية برلمنتجرت المتلية في إطر استراهيجية للتمرية االحتمراية شرملة ومستجيدة
للصدمرت ومرااية لالاتدر ات الجنسرنية هدام التصول الى األغذية المغذية والتعليم( .حيم :هوفير هنمية القد ات والدام التقني)
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المدف االست اتيج  :2تحسين التغ ة
النتيجة االست اتيجية  :2اال ا

احد ن سوء التغ ة

سن الحالة التغ و ة للسكان الض فاء تغ و ا ف ال ناطق الت ت ا
الحصيلة االست اتيجية  :3تح ّ
قص التغ ة

دائ ا ن ارتفاع

دّالت

فةرت التصرئت :هتسيا استهال
األغذية العرلية الجودة والغنية
برلمغذيرت بيا األفراد المستهدفيا
مجرالت التركيز :بنرء القد ة الى الصمود

االفت اضات
قدول المجمواة المستهدفة بممر سرت الصتة واإلتترح المنرسدة .وهوحيد سرئت التغيير االحتمراي والسلوكي
ؤش ات الحصائل
التد األدنى ما التنون الغذائي – النسرء
ادد السيرسرت والدرام الوطنية ومكونرت النظرم ،في مجرل األما الغذائي والتغذية ،التي هم هعزيز ر نتيجة لعمت الب ا

في مجرل هعزيز القد ات (حديد)

نسدة األطةرل الذيا هتراوح أامر م بيا  6أشهر و 23شهرا ويتلقوا التد األدنى ما الغذاء المقدول
نسدة السكرا المؤ ليا الذيا يشر كوا في الدرنرم (التغطية)
نسدة السكرا المستهدفيا الذيا يشر كوا في ادد كرف ما امليرت التويي (االمتثرل)
ا شطة والنوات
 :3توفي الخد ات التغ و ة لل ج وعات السكا ية ال

ّ ضة لنقص التغ ة( .ا شطة الوقا ة ن سوء التغ ة)

األطةرل الذيا هتراوح أامر م بيا  6أشهر و 23شهرا والتوامت والمرضعرت المستهدفرت ما النسرء والدنرت يتلقوا حزمة متكرملة ما الضدمرت التغذوية ،بمر في ذلك منتجرت هغذوية متضصصة كرفية
وحسنة التوقيب هسراد الى الوقرية ما نقص التغذية( .ألف :هتويت الموا د)
األطةرل الذيا هتراوح أامر م بيا  6أشهر و 23شهرا والتوامت والمرضعرت المستهدفرت ما النسرء والدنرت يتلقوا حزمة متكرملة ما الضدمرت التغذوية ،بمر في ذلك منتجرت هغذوية متضصصة كرفية
وحسنة التوقيب هسراد الى الوقرية ما نقص التغذية( .برء :هوفير األغذية المغذية)
صرت مستجيدة لالاتدر ات الجنسرنية وهنسيقهر الى المستوييا الوطني والمتلي( .حيم :هوفير هنمية القد ات والدام
المجموارت السكرنية المستهدفة هستةيد ما قد ة التكومة المعزية الى هوفير لدمرت ومن ّ
التقني)
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المجموارت السكرنية المستهدفة هستةيد ما التواية المتكرملة برلتغيير االحتمراي والسلوكي التي هسراد الى هتسيا الممر سرت الضرتة برلتغذية والصتة والصتة اإلنجربية( .حيم :هوفير هنمية القد ات
والدام التقني)
المجموارت السكرنية المستهدفة هستةيد ما التواية المتكرملة برلتغيير االحتمراي والسلوكي التي هسراد الى هتسي ا الممر سرت الضرتة برلتغذية والصتة والصتة اإلنجربية ( .رء :القيرم بأنشطة التواية
والتعليم)
النسرء والرحرل والدنرت واألوالد يستةيدوا ما القد ة المعزية للمجموارت المجتمعية والتكومة والجهرت الةرالة في القطرن الضرا الى هجهيز أغذية مقواة ارلية الجودة وهوفير ر( .حيم :هوفير هنمية
القد ات والدام التقني)

المدف االست اتيج  :3تحقيق ا ن الغ ائ
النتيجة االست اتيجية  :4ان تكون النظم الغ ائية ستدا ة
الحصيلة االست اتيجية  : 4ادة قدرة ال نتجين امحاا الحيا ات الصغي ة ن النساء وال جا ف ال جت ات ال حلية
ال ستمدفة ال ن واجمون مد ات ناخية علة الومو لة ا سواق ال بحة و شاء ظم ائية اكث ش وال وكفاءة
و تا ة طوا ال ام

فةرت التصرئت :هتسيا هكيف األسر م
التغيرات المنرلية والصدمرت األلر
وقد ههر الى الصمود أمرمهر
مجرالت التركيز :بنرء القد ة الى الصمود

االفت اضات
نه للقد ة الى الصمود يشمت الجوان المتعددة القطرارت
ؤش ات الحصائل
مؤشر استراهيجيرت التصدي القرئم الى االستهال (متوسط)
مؤشر القد ة الى االستعداد للطوا ئ
د حة االستهال الغذائي
حصة النةقرت الغذائية
مؤشر استراهيجيرت التصدي القرئم الى سدت كس العيش (متوسط)
التد األدنى ما التنون الغذائي – النسرء
نسدة المزا ايا أتترب التيريات الصغيرة ما الذكو /اإلنرة الذيا يديعوا ما لالل نظم التجمي الضرتة برلمزا ايا التي يدامهر الب ا

مرااية للتغذية
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نسدة المجتمعرت المتلية المستهدفة التي يوحد لديهر دليت الى قد ة متسنة الى إدا ة الصدمرت والمضرطر المنرلية
نسدة السكرا في المجتمعرت المتلية المستهدفة الذيا يدلغوا اا حني فوائد بة ت هتسا قرادة أتول سدت كس العيش
قيمة وحجم المديعرت المنرترة ألتترب التيريات الصغيرة ما لالل نظم التجمي التي يدامهر الب ا
ا شطة والنوات
 :4ت ز ز مارات ال زارعين امحاا الحيا ات الصغي ة وقدرتمم علة الت كن ن الومو لة ا مو اا تاجية وال لو ات ال ناخية والخد ات ال الية وا سواق واستغاللما ،ن اجل تحسين سبل
كسب عيشمم وم ودهم ف وجه الصد ات ال ناخية( .واو :الش اء ن امحاا الحيا ات الصغي ة)
النسرء والرحرل في األسر المستهدفة يتلقوا المسرادة الغذائية مقربت إنشرء األتول والمسرادة الغذائية مقربت التد ي الى نتو كرف وحسا التوقيب ومران للتغذية بمر يسما لهم بتلدية احتيرحرههم القصيرة
األحت ما األغذية والتغذية وهتسيا فرا كس ايشهم (ألف :هتويت الموا د)
النسرء والرحرل في األسر المستهدفة يتلقوا المسرادة الغذائية مقربت إنشرء األتول والمسرادة الغذائية مقربت التد ي الى نتو كرف وحسا التوقيب ومران للتغذية بمر يسما لهم بتلدية احتيرحرههم القصيرة
األحت ما األغذية والتغذية وهتسيا فرا كس ايشهم( .دال :إنشرء األتول)
النسرء والرحرل ما المزا ايا أتترب التيريات الصغيرة في المجتمعرت المتلية المستهدفة يستةيدوا الى نتو منصف ما أتول المجتم المتلي وما المعلومرت المنرلية والضدمرت المرلية وما هتسيا
المهر ات/بنرء القد ات بمر يسما لهم برلتضطيط لألغذية المغذية وهنويعهر وهعزيز إنترحهر وهضزينهر واستهالكهر ،والتكيّف م هغير المنرو( .حيم :هوفير هنمية القد ات والدام التقني)
الغا ة االست اتيجية  :2رساء الش اكات لدعم تنفي اهداف التن ية ال ستدا ة
المدف االست اتيج  :5رساء الش اكات لتحقيق تائ اهداف التن ية ال ستدا ة
النتيجة االست اتيجية  : 8ز اقتسام ال

فة والخب ة والتكنولوجيا دعم الش اكات ال ال ية لجمود البلدان ال ا ية لة تحقيق اهداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  : 5دعم الش كاء الحكو يين واا سا يين ف
للطوار واالستجابة لما قبل ا ات وخاللما وب دها

د شق

ن خال ت تيبات ف الة بشأن االست داد

فةرت التصرئت :هعزيز منصرت التنسيق
المشتركة
مجرالت التركيز :االستجربة لأليمرت

االفت اضات
االستقرا السيرسي والمؤسسي الى المستو الوطني
ؤش ات الحصائل
مؤشر الشراكرت (حديد)
معدل ضر المستضدميا
ا شطة والنوات
 :7توفي خد ات االتصاالت وال نصات ال شت كة ف حاالت الطوار للش كاء (ا شطة توفي الخد ات وال نصات)
المجموارت السكرنية المت ر ة ما األيمرت هستةيد ما لدمرت االهصرالت في حرالت الطوا ئ التي يوفر ر الب ا
(حرء :أنشطة هوفير الضدمرت والمنصرت)

إلى الشركرء اإلنسرنييا والتي هدام االستجربة السريعة قدت األيمرت ولاللهر.
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 :6توفي الخد ات اللوجستية وال نصات ال شت كة للش كاء (ا شطة توفي الخد ات وال نصات)
المجموارت السكرنية المت ر ة ما األيمرت هستةيد ما الضدمرت اللوحستية الموكَلة التي يوفر ر الب ا
الضدمرت والمنصرت)

إلى الشركرء اإلنسرنييا والتي هدام االستجربة السريعة قدت األيمرت ولاللهر( .حرء :أنشطة هوفير

 :5توفي الدعم للحكو ة والش كاء بشأن التقييم والتحليل واالست داد للطوار واالستجابة لما ،ب ا ف ذلك الخد ات الجو ة (ا شطة التحليل والتقد وال مد)
المجموارت السكرنية المت ر ة ما األيمرت هستةيد ما قد ة مؤسسرت التكومة المعزية الى هعدةة الموا د الداللية والضر حية وهنسيقهر ما أحت هوفير لدمرت متكرملة بشأا االستعداد للطوا ئ واالستجربة
لهر( .ياي :هيسير الروابط م الموا د المرلية ولدمرت التأميا)
المجموارت السكرنية المت ر ة ما األيمرت هستةيد ما الضدمرت المقدمة ما الب ا إلى الشركرء التكومييا واإلنسرنييا بشأا سالست اإلمداد وغير ذلك ما الضدمرت المقدمة حس الطل وهعزيز
القد ات ،وهتلقى مسرادة حسنة التوقيب قدت الطوا ئ ولاللهر( .حيم :هوفير هنمية القد ات والدام التقني)
المجموارت السكرنية المت ر ة ما األيمرت هستةيد ما الضدمرت المقدمة ما الب ا
القد ات ،وهتلقى مسرادة حسنة التوقيب قدت الطوا ئ ولاللهر( .كرف :دام الشراكرت)

إلى الشركرء التكومييا واإلنسرنييا بشأا سالست اإلمداد وغير ذلك ما الضدمرت المقدمة حس الطل وهعزيز
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الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء علة الجوع
جيم : 1-ستطيع السكان ال تض رون ساءلة الب ا

وش كائه عن تلبية احتياجاتمم الغ ائية بط قة ت اع آراءهم وافضلياتمم

النتائ وال ؤش ات الشا لة
حيم  :1-1نسدة األشضرا المستةيديا ما المسرادة الذيا يتلقوا معلومرت اا الب ا

(ما م األشضرا المد حوا فيد ،ومر سيتصلوا اليد ،ومر ي مدة المسرادة)

حيم  : 2-1نسدة أنشطة المشروارت التي يتم بشأنهر هوثيق هعقيدرت المستةيديا وهتليلهر ودمجهر في هتسينرت الدرام
جيم :2-ستطيع السكان ال تض رون االس تفادة ن ب ا

الب ا

بط قة تض ن وت ز سال تمم وك ا تمم و زاهتمم

النتائ وال ؤش ات الشا لة
التعرض لتتديرت هتعلق برلسالمة (حديد)
حيم  :2-2نسدة األشضرا المستهدفيا الذيا يمكنهم التصول الى المسرادة دوا
ّ
حيم  :3-2نسدة األشضرا المستهدفيا الذيا يقولوا إا برام الدرنرم هتسم برلكرامة (حديد)
جيم 3-تحسين ال ساواة بين الجنسين وت كين ال اة بين السكان ال ستفيد ن ن ساعدة الب ا
النتائ وال ؤش ات الشا لة
حيم  :1-3نسدة األسر التي هاتضذ فيهر القرا ات بشأا استضدام األغذية/النقد/القسرئم ما قِدت المرأة ،أو الرحت ،أو كليهمر معر ،حس طريقة التتويت
حيم  :2-3نسدة النسرء األا رء في كيرنرت تن القرا بشأا المسرادة الغذائية – لجرا ،ومجرلس ،وأفرقة ،وغير ذلك
حيم  : 3-3نون التتويت (أغذية ،نقود ،قسرئم ،أو ال هعويض) الذي يتصت اليد المشر كوا في أنشطة الدرنرم  ،حس الجنس ونون النشرط
جيم : 4-تستفيد ال جت ات ال حلية ال ستمدفة ن ب ا

الب ا

بط قة ال تض بالبيئة

النتائ وال ؤش ات الشا لة
حيم :1-4-نسدة األنشطة التي فاتِ صب المضرطر الديةية برلنسدة لهر ،و احددِّت إحراءات التضةيف حس االقت رء
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ال لحق الثا
التو ع اارشادي للتكاليف ،حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر ا

ك )

النتيجة
االست اتيجية 1

النتيجة
االست اتيجية 1

النتيجة
االست اتيجية 2

النتيجة
االست اتيجية 4

النتيجة
االست اتيجية 8

الحصيلة
االست اتيجية
1

الحصيلة
االست اتيجية
2

الحصيلة
االست اتيجية
3

الحصيلة
االست اتيجية
4

الحصيلة
االست اتيجية
5

التتويت

107 111 528

49 582 804

33 599 355

37 636 947

5 076 472

233 007 107

التنةيذ

12 918 052

6 215 097

4 278 807

4 098 332

233 929

27 744 218

هكرليف الدام المدرشرة
المعدلة

8 617 415

3 869 596

2 651 549

2 932 833

448 682

18 520 076

128 646 996

59 667 497

40 529 711

44 668 112

5 759 083

279 271 400

8 362 055

3 878 387

2 634 431

2 903 427

374 340

18 152 641

137 009 050

63 545 884

43 164 143

47 571 540

6 133 424

297 424 041

ال ج وع الف ع
هكرليف الدام غير
المدرشرة ( 6.5في المرئة)
ال ج وع

ال ج وع
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