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الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة

غوال ()2022-2020

المدة

يناير/كانون الثاني  – 2020ديسمبر/كانون األول 2022

مجموع التكاليف التي يتحملها الب ا

 28 485 010دوالرات أمريكية

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر*
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* http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/

وجز تنفي ي
أنغوال بلد غني بالموارد ،وقد حقق تقدما اقتصاديا وسياسيا كبيرا منذ نهاية الحرب األهلية في عام  .2002غير أنه ال يزال يواجه تحديات
كبيرة ،بما في ذلك االعتماد بدرجة كبيرة على النفط ،وعدم استقرار االقتصاد الكلي ،وعدم المساواة بين الجنسين ،ووجود قطاعات
كبيرة من الناس الذين يعانون من وطأة الفقر ،وعدم الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية .ومع وجود حكومة جديدة موجَّهة نحو
اإلصالح ،أصبح لدى أنغوال اآلن فرصة سانحة لبدء فترة من النمو الشمولي والمستدام بدرجة أكبر لدعم حصائل المساواة.
وتواجه أنغوال تحديات إنسانية باعتبارها البلد الذي يستضيف أكثر من  70 000من الالجئين وملتمسي اللجوء ،معظمهم من جمهورية
الكونغو الديمقراطية المجاورة .وبسبب النزاع العنيف في منطقة كاساي الكبرى بجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وصل ما يُقدَّر بنحو
 36 000شخص إلى مقاطعة لوندا نورتي في أنغوال منذ مارس/آذار  .2017وبينما ال يزال بعض الالجئين يعيشون وسط أُسر مضيفة
في دوندو وحولها ،تم توطين نحو  21 000شخص في مستوطنة لالجئين في لوفوا ،وال يزالون بحاجة إلى المساعدة لتلبية احتياجاتهم
األساسية .وفي الوقت نفسه .تُبذل الجهود لزيادة اعتمادهم على أنفسهم ،ودعم عودتهم الطوعية واآلمنة والكريمة إلى بلدهم.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة L. Castro
المديرة اإلقليمية
الجنوب األفريقي
البريد اإللكترونيlola.castro@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وتعرض هذه الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة مساهمة برنامج األغذية العالمي (الب ا ) في الجهود اإلنسانية واإلنمائية في أنغوال،
وتتواءم بشكل مباشر مع الخطط الوطنية ،وجهود الشركاء في المجال اإلنساني واإلنمائي .وستدعم هذه الخطة على وجه التحديد تحقيق
خطة أنغوال المشتركة بين الوكاالت لالستجابة لالجئين ،والتي أُدرجت في خطة االستجابة اإلقليمية األوسع لشؤون الالجئين الخاصة
بجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وإطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة  .2022-2020كما أنها تساهم في تحقيق
هدفي التنمية المستدامة  2و ،1وفي النتيجتين االستراتيجيتين  1و 5للب ا


من خالل حصيلتين استراتيجيتين:

تم ُّكن الالجئين وغيرهم من السكان المتضررين من األزمة في أنغوال من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية في أوقات
األزمات.



امتالك المؤسسات الوطنية في أنغوال قدرة معززة على تنفيذ برامج للنهوض باألمن الغذائي والتغذية بحلول عام .2022

واستكماال للمنجزات التي تحققت في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية ،سيعمل الب ا

مع الشركاء لمواصلة

سبل كسب
المساهمة في تلبية االحتياجات األساسية لالجئين في لوندا نورتي ،وسيعمل بصورة تدريجية على تنفيذ التدخالت الخاصة ب ُ
العيش من أجل تعزيز االعتماد الذاتي للناس ،وتشجيع التعايش السلمي مع المجتمعات المضيفة المجاورة لمستوطنة الالجئين .وباإلضافة
إلى ذلك ،سيقدِّم الب ا

الدعم التقني للسلطات األنغولية بناء على حاجتها إلى تحسين سياساتها وقدراتها على التنفيذ فيما يتعلق باألمن

الغذائي والتغذية .وسيواصل الب ا

مشاركته التشغيلية حتى يتم َّكن من االستجابة للتغيُّرات التي تطرأ على الموقف ،وتلبية احتياجات

الالجئين والحكومة .وتماشيا مع دورة إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة ،واستنارة تحليل األمن الغذائي والتغذية
بالتقييم القطري المشترك ،سيدعم الب ا

استعراض االستراتيجية الوطنية للقضاء على الجوع أثناء فترة هذه الخطة االستراتيجية

القطرية المؤقتة.

ش وع الق ار



يوافق المجلس على الخطة االستتتتتتتراتيجية القطرية المؤقتة ألنغوال ( )WFP/EB.2/2019/8-B/1( )2022-2020بتكلفة إجمالية
يتحملها الب ا

قدرها  28 485 010دوالرات أمريكية.

 هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المج لس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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التحليل القط ي

 1-1السياق القط ي
-1

تتمتع أنغوال بثروة طبيعية كبيرة ،كما شتتتهدت طفرة نفطية منذ نهاية الحرب األهلية في عام  ،2002والتي استتتتمرت  27عاما.
ومع ذلك ،فإن النمو االقتصادي السريع أسفر عن تحسينات محدودة فحسب في االزدهار االقتصادي بالنسبة لشريحة كبيرة من
السكان .وفي الوقت نفسه ،فإن االعتماد الشيد على الصادرات النفطية أدى إلى عدم استقرار االقتصاد الكلي وتقلصات ضريبية
في أنغوال ،وإلى اضطراب النمو .وبعد االنتخابات البرلمانية( )1التي أُجريت في سبتمبر/أيلول  ،2017جاءت حكومة جديدة في
إطار أول انتقال ستتلمي للستتلطة منذ االستتتقالل .وشتترعت الحكومة الجديدة في عدد من اإلصتتالحات التي تتيح فرصتتة إلنجاز
المزيد من النمو المستدام والشمولي الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق حصائل منصفة.
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ويقدَّر عدد ستتتتكان أنغوال بنحو  31.8مليون نستتتتمة )2(،يعيش  45في المائة منهم في المناطق الحضتتتترية )3(،وينمو عدد ستتتتكان
أنغوال بستتترعةل فلدى أنغوال ثالع أعلى معدل للخصتتتوبة في العالم :وعلى المستتتتوى الوطني ،يوجد لدى المرأة األنغولية ستتتتة
أطفال في المتوستتتط ،وفي المناطق الريفية ،يصتتتل عددهم إلى ثمانية .ولدى أنغوال أيضتتتا ثالع أعلى معدل للخصتتتوبة في العالم
بين البنات المراهقات ،حيع يعتبر نحو  30في المائة من المراهقات من بين األمهات )4(.وهذا يفرض قيودا على تعليم الفتيات
وفرص مشتتتاركة النستتتاء في األعمال العامة ،فضتتتال عن زيادة مخاطر الفقر ،وانعدام األمن الغذائي ،وستتتوء التغذية .وقد يكون
لدى شباب أنغوال فر صة لتحقيق النمو االقت صادي في الم ستقبل إذا انخفض معدل الخ صوبة ،والعدد المتزايد حاليا من األطفال
المعالين (إذ أن أكثر من نصف السكان تقل أعمارهم عن  20عاما) .وبالنسبة لبلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا ،توجد لدى
أنغوال معدالت فقر مرتفعةل( )5وقد انخفضتتت نستتبة الستتكان الذين يعيشتتون تحت خط الفقر المدقع على المستتتوى الدولي بدرجة
طفيفة فقط من  32.3في المائة في عام  2000إلى  28في المائة في عام  )6(.2014ويؤثر الفقر بصتتتتتتورة غير متناستتتتتتبة على
المناطق الريفية ،حيع يعاني من الفقر شخص واحد بين كل شخ صين ،مقابل شخص واحد بين كل ستة أ شخاص في المناطق
الحضتتترية( .)7ويبلغ معامل جيني في أنغوال  )8(،0.47ولذلك فإن لديها مستتتتويات عالية من عدم المستتتاواة التي ستتتترتفع بدرجة
()9

أكبر نظرا لزيادة هذه المستويات في المناطق الحضرية.
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وتح تل أنغوال المرت بة  147من بين  189ب لدا وإقلي ما على دل يل التنم ية البشتتتتتتر ية ل عام  .2018وي قدَّر مؤشتتتتتتر رأس ال مال
()10

البشتتتتتتري

للبنك الدولي في أنغوال بنحو  0.36في عام  ،2018وهو ما يعني أن الجيل القادم من األنغوليين ستتتتتتتكون لديهم

( )1ال يزال تمثيل المرأة منخفضا ،إذ تشغل المرأة
.https://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS

األنغولية

31

في

المائة

من

مقاعد

البرلمان.

البنك

الدولي.

( )2تقدير عام .https://www.unfpa.org/data/world-population/AO# 2019
(World Bank. 2018. Angola: Systematic Country Diagnostic: Creating Assets for the Poor. )3
.http://documents.worldbank.org/curated/en/337691552357946557/pdf/angola-scd-03072019-636877656084587895.pdf
( )4تتراوح أعمار الفتيات المراهقات بين  15عاما و 19عاماhttp://documents.worldbank.org/curated/en/337691552357946557/pdf/angola- .
.scd-03072019-636877656084587895.pdf
( )5ال تتوافر بيانات عن الفقر ،كما ال تتوافر بيانات مصنَّفة حسب الجنس والعمر.
( )6الناس الذين يعيشون بأقل من  1.90دوالر أمريكي في اليوم.https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=AGO# .
(World Bank. 2018. Angola: Systematic Country Diagnostic: Creating Assets for the Poor. )7
.http://documents.worldbank.org/curated/en/337691552357946557/pdf/angola-scd-03072019-636877656084587895.pdf
(.World Bank 2014 estimate.https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=AGO# )8
()9
Angola:
Systematic
Country
Diagnostic:
Creating
Assets
for
the
Poor.http://documents.worldbank.org/curated/en/337691552357946557/pdf/angola-scd-03072019.636877656084587895.pdf

( )10برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .تقارير التنمية البشرية.http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/AGO.

2018.

Bank.

World
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مستتتتتويات منخفضتتتتة من رأس المال البشتتتتري واإلنتاجية بستتتتبب أوجه القصتتتتور الحالية في متوستتتتط العمر المتوقع ،والتعليم،
()11

والصحة .وعالوة على ذلك ،فإن مؤشر رأس المال البشري بالنسبة للبنات يعد أقل منه بالنسبة لألوالد.
-4

وتستتتتضتتتيف أنغوال حاليا أكثر من  70 000من الالجئين وملتمستتتي اللجوء ،معظمهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية .ويقيم
الالجئون الذين وصتتلوا إلى أنغوال قبل عام  2017بصتتورة رئيستتية في المراكز الحضتترية وحولها ،ويتمتعون بالحق في التنقل
والعمل.

-5

ومنذ مارس/آذار  ،2017تستتتتتتبب النزاع العنيف بين الجماعات المستتتتتتلحة ،والتوترات العرقية في منطقة كاستتتتتتتاي الكبرى
بجمهورية الكونغو الديمقراطية في فرار ما يقدَّر بنحو  36 000شتتتتتخص عبر الحدود إلى مقاطعة لوندا نورتي في أنغوال .وقد
فر هؤالء الالجئون من القتل الجماعي العشتتوائي وغيره من االنتهاكات الجستتيمة لحقوا اإلنستتان ،كما تعرضتتوا لتدمير واستتع
النطاا ألصتتتتولهم األستتتترية والمجتمعية ،وفقدان المحاصتتتتيل المتتالية .وفي أنغوال ،يتم تقييد حركة هؤالء الالجئين ،ويعتمدون
بدرجة كبيرة على المساعدات اإلنسانية لتلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية ،واحتياجاتهم األخرى .وبعد استيعابهم بصورة َّأولية
في مراكز لالستتتقبال أو في أُستتر مضتتيفة في دوندو وحولها ،دعَّمت الحكومة نقلهم إلى مستتتوطنة في بلدية لوفوا ،على بُعد 85
كيلومترا غرب دوندو .وقد استُكملت عملية نقلهم في أوائل عام .2019
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وبناء على أحدث األرقام الصادرة عن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين (مفوضية شؤون الالجئين) ،يقيم  20 145الجئا
()12

مستتتجال في مستتتتوطنة الالجئين

()13

،وما زال هناك  3 620الجئا مستتتجال

يلتمستتتون المستتتاعدة بنشتتتاط في مناطق حضتتترية.

ويتكون هؤالء الستتتكان من  6 100أستتترة يبلغ متوستتتط حجمها أربعة أفراد ،من بينها  1 749أستتترة ترأستتتها امرأة .ويوجد بين
الالجئين ذوي االحتياجات الخاصتتتة  806أُستتتر وحيدة الوالد ،و 219طفال من غير المصتتتحوبين ،و 31طفال معرضتتتا للخطر،
()14

و 77شخصا من ذوي اإلعاقة ،و 52من كبار السن المعرضين للخطر ،و 37شخصا يعانون من حاالت مرضية خطيرة.
2-1
-7

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة 2
الحصتتول على الغذاء الكافي طوال العام (غاية التنمية المستتتدامة  .)1-2انخفض معدل انتشتتار ستتوء التغذية بصتتورة منتظمة،
ويُقدَّر بنحو  23.9في المائة لكل أستتتتترة في الفترة  )15(.2017-2015وعلى الرغم من التحستتتتتينات التي طرأت في الستتتتتنوات
األخيرة ،تم تصنيف حالة األمن الغذائي والتغذوي في أنغوال على أنها "خطيرة" في مؤشر الجوع العالمي لعام  .2017وعالوة
على ذلك ،تفاقم الوضع مؤخرا بسبب الجفاف الذي تعرض له الجزء الجنوبي من أنغوال ،حيع ت ُ شير التقارير األ َّولية الصادرة
من الشتتتركاء إلى وجود أعداد كبيرة من النستتتاء والرجال واألوالد والبنات المتضتتتررين ،والذين لم يتمكنوا من الحصتتتول على
الغذاء والمياه النقية .وعموما ،فإن الحصول على الغذاء في أنغوال يرتبط ارتباطا وثيقا بالفقر ،حيع تواجه النساء تحديات أكبر
للحصول على الغذاء ،كما أن القرارات المتعلقة بمشتريات األسرة يتخذها الرجال في المقام األول.
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وال يستتتتتتطيع غالبية الالجئين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوفوا الحصتتتتتول على الغذاء األستتتتتاستتتتتي ،وتلبية
احتياجاتهم األخرى في غياب المستتاعدة اإلنستتانية .ومنذ يونيو/حزيران  ،2017ظلت حالة األمن الغذائي مستتتقرة نستتبيا عندما
بدأ الب ا

االستتتتتجابة لحاالت الطوارئ في هذه المنطقة .وقد اكتشتتتتفت بعثة تقييم مشتتتتتركة بين مفوضتتتتية شتتتتؤون الالجئين

()11
Human
Capital
Index
Rank
147
out
of
157.
.https://databank.worldbank.org/data/download/hci/HCI_2pager_AGO.pdf

Angola:

2018.

Bank.

World

( 10 026 )12امرأة و 10 119رجال ،من بينهم  5 812فتاة دون سن الثامنة عشرة ،و 5 615ولدا دون سن الثامنة عشرة ،و 4 214امرأة ،و 4 504رجال .بيانات
مفوضية الالجئين.https://data2.unhcr.org/en/documents/download/69654 .
( 1 918 )13امرأة و 1 702رجل ،من بينهم  1 008فتيات دون سن الثامنة عشرة ،و 935ولدا دون سن الثامنة عشرة ،و 910نساء ،و 767رجال .بيانات مفوضية
الالجئين.https://data2.unhcr.org/en/documents/download/69654 .
( )14لم توفِّر مفوضية الالجئين بيانات عن هذه الفئات مصنَّفة حسب الجنس.
( )15محسوبة على أساس متوسط ثالث سنوات .قاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية لمنظمة األغذية والزراعة على الموقع الشبكي
.http://www.fao.org/faostat/en/#country/7

WFP/EB.2/2019/7-B/1

5

والب ا

في يونيو/حزيران  2018أن أكثر من  60في ال ما ئة من الالجئين يعيشتتتتتتون فقط على مستتتتتتتا عدة الب ا

لتلب ية

احتياجاتهم الغذائية األساسية.
-9

وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية (غاية التنمية المستدامة  .)2-2ال يزال نقص التغذية يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة للصحة
العامة في أنغوال ،ويعزى ذلك إلى مجموعة من العوامل من بينها الفقر ،ومحدودية التنوع الغذائي ،وستتتتوء المرافق الصتتتتحية،
والنظافة العامة ،وعدم المساواة بين الجنسين .ووفقا لتقرير التغذية العالمي لعام  ،2017بلغ معدل انتشار الهزال على المستوى
الوطني  4.9في المائة ( 4.3في المائة للبنات ،و 5.6في المائة لألوالد) .ويُص تنَّف معدل انتشتتار التقزم على أنه مرتفع للغاية إذ
يبلغ  38في المائة ( 34.1في المائة للبنات ،و 41في المائة لألوالد) ،وفقا للفئات الجديدة لمنظمة الصتتتتتت حة العالمية (.)2018
وتستهم المعدالت العالية لتقزم األطفال ونقص المغذيات الدقيقة في وفيات األطفال دون ستن الخامستة (والذي يصتل إلى  17في
المائة في مقاطعات أنغوال الجنوبية) )16(،فضال عن محدودية نمو ونماء البنات واألوالد.

-10

وظلت حالة التغذية بين الجئي جمهورية الكونغو الديمقراطية في مقاطعة لوندا نورتي مستتتتتتتقرة خالل االثني عشتتتتتترة شتتتتتتهرا
الماضية .وتبين من أحدث تقييم غذائي لالجئين في مستوطنة لوفوا ودوندو ،والذي أجراه الب ا

وشركاؤه في نوفمبر/تشرين

الثاني  ،2018وأن معدل انتشار سوء التغذية الحاد الشامل انخفض إلى  2.42في المائة ،وأن معدل سوء التغذية الحاد المعتدل
بلغ  2.1في المائة ،وأن معدل ستتوء التغذية الحاد الشتتديد بلغ  0.32في المائة بالنستتبة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستتتة
أشهر و 59شهرا.
-11

إنتتتتاجيتتتة أصتتتتتتحتتتاب الحيتتتازات الصتتتتتتغيرة ودخلهم (غتتتايتتتة التنميتتتة المستتتتتتتتتتدامتتتة  ،)3-2وال ُنظم الغتتتذائيتتتة المستتتتتتتتتتدامتتتة
(غاية التنمية المستدامة  :)4-2ال تزال الموارد الزراعية في أنغوال غير مستغلة ،وكانت الزراعة في عام  2016ال تمثِّل سوى
 12في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ألنغوال .ووفقا لتقديرات عام  ،2014يعمل نحو  68في المائة من قوة العمل األنغولية
في هذا القطاع( .)17ومن بين ما يُقدَّر بنحو  58مليون هكتار من األراضتتتتتتي الصتتتتتتالحة للزراعة ،يوجد نحو من  8إلى  14في
المائة فقط من األراضتتتي المزروعة .ومع انخفاض عائدات النفط ،تستتتارع الحكومة ببذل الجهود الرامية إلى تنويع االقتصتتتاد.
والتركيز بقوة على الزراعة لزيادة اإلنتاج المحلي ،وخفض الواردات الغذائية.
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ويتعرض هذا البلد لمخاطر مختلفة تتعلق بتغيُّر المناخ ،بما في ذلك الحد من غالت المحاصتتتتتتيل ،وآثارها على صتتتتتتحة الثروة
الحيوانية ،وعلى اإلنتاج بستتتتبب انخفاض المراعي ،وقلة توافر المياه ،واتستتتتاع نطاا آفات المحاصتتتتيل ،واألمراض الحيوانية
المنشأ ،والفيضانات في أراضي المحاصيل .وباإلضافة إلى ذلك ،انصرف الكثير من الناس عن الزراعة أثناء الحرب ،وانتقلوا
()18

إلى المدن الساحلية ،حيع يتعرض السكان والبُنى التحتية الرتفاع مستوى سطح البحر ،والتآكل ،والمد العاصفي.
-13

أراض لنحو 29
أراض زراعية ليتولى الالجئون زراعتها في مستتتتوطنة لوفوا ،وتم تخصتتتيص
وقد وفرت الستتتلطات األنغولية
ر
ر
ُ
في المائة من األسر البالغ عددها  3 396أسرة .غير أن بعثة التقييم المشتركة سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها أ سر
الالجئين ( 20.7في المائة من األسر التي ترأسها نساء ،و 79.3في المائة من األسر التي يرأسها رجال) للحصول على فرص
لكسب العيش ،وزيادة االعتماد على الذات )19(.وذلك بسبب محدودية المدخالت الزراعية ،وانخفاض اإلنتاجية الزراعية ،وعدم
توافر فرص مدرة للدخل.

( )16اليونيسف.2019 ،
()17
Angola:
Systematic
Country
Diagnostic:
Creating
Assets
for
the
Poor.http://documents.worldbank.org/curated/en/337691552357946557/pdf/angola-scd-03072019.636877656084587895.pdf

2018.

Bank.

World

(Climate Risk Profile, Adaptation Thought Leadership and Assessments, United States Agency for Inte rnational )18
.Development
( )19طبقا لتقرير بعثة التقييم المشتركة ،يعد سكان المخيمات من الشباب نسبيا ،إذ أن  60في المائة من السكان دون سن العشرين ،و 50في المائة تقل أعمارهم عن
 14عاما .ويعد الذكور أكبر سنا من اإلناث ،حيع يبلغ متوسط عمر الذكور  25عاما ،بينما يبلغ متوسط عمر اإلناث  15عاما.
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بيئة االقتصاد الكل
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شهدت أنغوال فترة من النمو االقت صادي ال سريع منذ نهاية الحرب في عام  ،2002مدفوعة بارتفاع إنتاج النفط وأ سعاره ،حيع
تضتتاعف نصتتيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الذي بلغ  2 079دوالرا أمريكيا في عام  2002ليصتتل إلى  4 164دوالرا
أمريكيا في عام  .2014وفي هذه الفترة من النمو أصتتتبحت أنغوال ثالع أكبر اقتصتتتاد في أفريقيا جنوب الصتتتحراء ،وثاني أكبر
منتج للنفط في هذه القارة .ومع ذلك  ،فقد أدى االعتماد المالي المفرط على الموارد الطبيعية ،وعدم التنويع االقتصتتتتتتتادي إلى
اختالالت كبيرة في االقت صاد الكلي ،كما أدى انخفاض األ سعار العالمية للنفط إلى أزمة اقت صادية في عام  .2014ومن المتوقع
()20

أن يستقر النمو في عام  ،2019وأن يظل منخفضا على المدى المتوسط.
-15

وتلتزم الحكومة الجديدة بتحقيق االستقرار لالقتصاد الكلي ،وتنويع االقتصاد ،وتهيئة بيئة مناسبة للنمو المستدام والشامل الذي
يدعم الحصائل العادلة .ويستمد إطار االقتصاد الكلي الجديد الدعم من برنامج لصندوا النقد الدولي مدته ثالث سنوات .وتشمل
اإلصتتالحات اعتماد نظام جديد أكثر مرونة ألستتعار الصتترف في عام  ،2018وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة العملة ،وتصتتحيح
جزئي ل سعر ال صرف الحقيقي المفرط .وقد تقل صت الفجوة بين أ سعار ال صرف الر سمية واأل سعار الموازية إلى  33في المائة
()21

فقط في يوليو/تموز  ،2018لتنخفض من  61في المائة قبل إنهاء ربط العملة المحلية بدوالر الواليات المتحدة.

ال وابط ال ئيسية بين القطاعات
-16

التعليم الجيد (هدف التنمية المستتتتتتتدامة  :)4يؤدي انخفاض مستتتتتتتويات التعليم ونوعيته إلى الحد من الفرص االقتصتتتتتتتادية،
والمشتتتتاركة في المجال العام بالنستتتتبة لألنغوليين ،مما يؤثر بشتتتتكل غير متناستتتتب على ستتتتكان الريف وعلى النستتتتاء .فمن بين
األشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين  15و 49عاما ،ال يحصل  22في المائة من اإلناث على التعليم الرسمي ،مقابل  8في
المائة فقط من الذكور .وتصل الفجوة بين الجنسين إلى أعلى مستوياتها في المناطق الريفية ،حيع يلتحق بالمدارس  6في المائة
()22

فقط من البنات الذين تتراوح أعمارهن بين  12عاما و 18عاما ،مقابل  11في المائة من األوالد في نفس الفئة العمرية.

وعلى المستتتتتتوى الوطني ،ال يزال العديد من األطفال خارج النظام المدرستتتتتي ،حيع يبلغ صتتتتتافي معدالت االلتحاا بالمدارس
االبتدائية  66في المائة فقط للبنات ،و 89في المائة لألوالد .وتبلغ ستتتتنوات الدراستتتتة المتوقعة في أنغوال  7.9ستتتتنوات بالنستتتتبة
للطفل الذي يبدأ الدراسة في سن الرابعة .ومع ذلك ،وبالنظر إلى نوعية التعليم ،فإن سنوات التعليم المتوقعة المعدلة حسب التعلم
ال تتجاوز  4.1ستتتنة ( 4.5ستتتنوات لألوالد ،و 3.7ستتتنوات للبنات) )23(.وتستتتهم المعايير االجتماعية ،بما في ذلك قبول الطفل،
والزواج المبكر ،والزواج القستتتتتتري ،في إيجاد فجوة بين الجنستتتتتتين في مجال التعليم .وعلى الرغم من إلغاء رستتتتتتوم المدارس
االبتدائية ،ال تزال األستتر بحاجة إلى شتتراء اللوازم المدرستتية ،والتي من المرجح أن توفرها األُستتر بدرجة أكبر لألوالد مقارنة
بالبنات .وعالوة على ذلك ،فإن الفجوة بين الجنستتتين تزداد ستتتوءا ،حيع ترتفع نستتتبة البنات في ستتتن الدراستتتة خارج المدرستتتة
االبتدائية )24(.وبناء على األدلة المستتتتتتمدة من بلدان أخرى ،من المحتمل أن يكون برنامج ما للتغذية المدرستتتتتية يُدار بصتتتتتورة
جيدة ،ويستتتتتنير بالبيانات ،وستتتتيلة فعالة جدا لتوفير حوافز من أجل االلتحاا بالمدارس ،وخاصتتتتة في المناطق الريفية ،وكذلك
بالنسبة للبنات.

( 0.444 )20في المائة في عام  ،2019و 2.8في المائة في عام  ،2020و 2.2في المائة في عام  .2021قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العالمية لصندوا النقد
http://documents.worldbank.org/curated/en/337691552357946557/pdf/angola-scd-03072019الدولي.
.636877656084587895.pdf
()21
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المساواة بين الجنسين (هدف التنمية المستدامة  :)5مع أن أنغوال ليست مدرجة في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين أو مؤشر
التنمية الجنسانية ،فإنها أُدرجت في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين ،الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي لعام ،2018
حيع تحتل المرتبة  125بين  149بلدا ،أي أقل بكثير من المستتتتتتتوى العالمي )25(.وتتأثر أنغوال بأوجه عدم المستتتتتتاواة الهيكلية
واالجتماعية والثقافية :مثل االفتقار إلى سياسات خاصة بال صحة والحقوا اإلنجابية والجنسية )26(،ومحدودية فرص الحصول
على التعليم ،والعنف ضتتتد المرأة ،ومحدودية فرص الحصتتتول على العمل واألجر مقابل العمل ،والمشتتتاركة في المجالين العام
والسياسي ،وحصول  31في المائة فقط من النساء على مقاعد في البرلمان .ويكفل الدستور المساواة في الحقوا بين الجنسين.
غير أنه في الممارستتتتتة العملية ،تحد األدوار الجنستتتتتانية التقليدية من حقوا المرأة وفرصتتتتتها ،وال ستتتتتيما الفرص المتاحة لها.
فاستتتتكمال التعليم الثانوي يضتتتاعف من فرص المرأة للحصتتتول على راتب متوستتتط .وبدون التعليم ،تجد المرأة نفستتتها مرتبطة
بالقطاع الزراعي الذي يتسم بانخفاض اإلنتاجية ،ويدخل ضمن االقتصاد غير الرسمي .وعالوة على ذلك ،فإن فرص حصول
المرأة عل ى التستتتتتتهيالت واالئتمانات اإلنتاجية تعتبر أقل من فرص الرجل ،وهو أمر مهم بشتتتتتتكل خاص بالنستتتتتتبة للمزارعين
ورجال األعمال .وتتاح لعدد قليل من النساء إمكانية حيازة األراضي ،مع أن المرأة تعتبر مسؤولة عن  70في المائة من زراعة
الكفاف التقليدية ،و 24في المائة من الزراعة التجارية )27(.ويبلغ الدخل اإلجمالي للمرأة األنغولية  5.497دوالر أمريكي مقابل
 8.169دوالر أمريكي للرجل.

-18

وستجلت أنغوال درجة  0.1719في مؤشتر المؤستستات االجتماعية والمستاواة بين الجنستين ،مما يعكس مستتويات متوستطة من
التمييز ضتتد المرأة في المؤستتستتات االجتماعية )28(.ويمثل العنف ضتتد النستتاء والبنات مشتتكلة خطيرة في أنغوالل وعلى ستتبيل
المثال ،تتعرض امرأة من بين كل ثالث نستتتتتتاء للعنف البدني في حياتها ،وبلغت نستتتتتتبة اللواتي تعرضتتتتتتن لهذا العنف في العام
الماضتتتي  22في المائة )29(.وينتشتتتر الزواج المبكر في أنغوال ،حيع تتزوج  8في المائة من البنات في ستتتن الخامستتتة عشتتترة،
و 30في المائة من البنات في سن الثامنة عشرة.

3-1
-19

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع
استنادا إلى خبرة الب ا  ،حددت المشاورات مع أصحاب المصلحة ،بما في ذلك مفوضية شؤون الالجئين والموارد التحليلية
()30

الرئيسية
-20

الفجوات الرئيسية التالية:

ثغرات البيانات والتحديات التشتتتتخيصتتتتية :ال تتوافر معلومات وتحليالت محدثة في القطاعات الرئيستتتتية ،بما في ذلك ما يتعلق
بالزراعة ،والعمر ،ونوع الجنس ،وعدم المستتتتتاواة ،والفقر .وليستتتتتت هناك لمحة عامة شتتتتتاملة أو تحليل النعدام األمن الغذائي
وسوء التغذية.

-21

االستتتتتثمار المحدود في الزراعة والوصتتتتول إلى األستتتتواا :بينما تبذل الحكومة الجديدة جهودا على المستتتتتوى الوطني لتنويع
االقتصتتتتاد ،فإن ستتتتبل معيشتتتتة نحو  68في المائة من ستتتتكان أنغوال ال تزال تعتمد على الزراعة .ويتميز هذا القطاع بانخفاض
العائدات ،وانخفاض األسعار ،وارتفاع خسائر ما بعد الحصاد ،وانخفاض العائد على العمالة .وتشمل العوامل السببية محدودية

()25
Global
Gender
Gap
Report
2018.
.http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf

The

2018.

Forum.

Economic

World

(Gender Links and SADC Gender Protocol Alliance. 2019. Sexual And Reproductive Health And Rights (SRHR) Mapping )26
Report
2019.
http://genderlinks.org.za/wp-content/uploads/2019/03/English_Mapping-of-SRHR-Policies-and-Lawsby.Country-in-SADC_03072019.pdf
(.The Institute of Security Studies in Africa; Jenny Clover (2005) and FAO (2014) )27
()28
Institutions
&
Gender
Index:
Angola
–
2014
.results.https://www.genderindex.org/country/angola-2014-results/

Social

Centres.

()29
Angola:
Systematic
Country
Diagnostic:
Creating
Assets
for
the
Poor.http://documents.worldbank.org/curated/en/337691552357946557/pdf/angola-scd-03072019.636877656084587895.pdf

( )30المرجع نفسه.
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االستتتتتتتثمار الحكومي )31(،والقيود المفروضتتتتتتتة على إمكانية الوصتتتتتتول إلى مدخالت جيدة النوعية ،والتمويل ،والمعلومات،
والتكنولوجيا ،واألسواا ،والتعرض للصدمات الناجمة عن تغيُّر المناخ ،إلى جانب عدم المساواة بين الجنسين .وباإلضافة إلى
ذلك ،فإن نستتبة محدودة فقط من اإلنتاج الزراعي في أنغوال تصتتل إلى األستتواا بستتبب ضتتعف البنية التحتية ،وارتفاع تكاليف
النقل.
-22

القدرة المؤستتتتتستتتتتية المحدودة :كانت هناك استتتتتتراتيجية وطنية لألمن الغذائي والتغذوي في عام  2009تتوخى أن يتمكن جميع
الناس في أنغوال من الوصتتول المادي واالقتصتتادي إلى الغذاء الكافي الذي يمكِّنهم من تلبية احتياجاتهم الخاصتتة ،واإلستتهام في
التنمية الب شرية واالقتصادية واالجتماعية لهذا البلد .ولتحقيق هذه الغاية ،ت ُسلط االستراتيجية الضوء على الحاجة إلى االستثمار
في التنمية الريفية ،بما في ذلك تنشتتتتتتيط االقتصتتتتتتاد الريفي والبنية التحتية .وباإلضتتتتتتافة إلى ذلك ،تؤكد خطة التنمية الوطنية
( )2022-2018على أهمية التنمية الزراعية ،واالستتخدام المستتدام للموارد الطبيعية ،وتحستين المنافستة في األستواا ،باعتبار
ذلك وستتتتيلة لتحقيق األمن الغذائي في أنغوال .غير أن الحكومة أقرت بخبرتها التقنية المحدودة في مجال االستتتتتثمار ،والبحوث
الزراعية ،وتحليل األمن الغذائي .ولم تضتتتع وزارة التعليم حتى اآلن ستتتياستتتة وطنية للتغذية المدرستتتية .وعالوة على ذلك ،فإن
البرنامج الحالي للتغذية المدرستتتتية في حاجه إلى التوستتتتع في تغطيته ،وإدراج االعتبارات الجنستتتتانية ،وتحستتتتين جودة األغذية
المقدمة.

-23

محدودية الفرص لزيادة اعتماد الالجئين على أنفستتهم في لوندا نورتي :وفرت حكومة أنغوال لالجئين في مستتتوطنة لوفوا قطعا
من األراضتتي الفردية والجماعية ،مما يتيح لهم الفرص لزراعة المحاصتتيل ،وتربية الماشتتية ،واستتتكمال النُظم الغذائية ،وتوليد
الدخل غير أن اإلنتاجية الزراعية تواجه تحديات تتمثل في ضتتتتتعف الري ،ونقص المستتتتتتلزمات الزراعية ،والمعرفة .وعالوة
على ذلك ،فإن األراضتتتتي التي توفرها الحكومة يلزم تطهيرها من النباتات البرية والجذور الموجودة بها ،وهو ما يشتتتتكل تحديا
بدنيا ،وال سيما بالن سبة للمزارعات الالتي ال يجدن الوقت الكافي نظرا لقيامهن بمعظم أعمال الرعاية والعمل المنزلي بال أجر.
وتستتتورد مقاطعة لوندا نورتي ما يقرب من  95في المائة من المنتجات التي يستتتهلكها ستتكان هذه المقاطعة .ويشتتير العديد من
التقارير إلى زيادة التدفقات التجارية خالل اإلثنى عشتتتتتتر شتتتتتتهرا الماضتتتتتتية بستتتتتتبب إعادة فتح الحدود مع جمهورية الكونغو
الديمقراطية .ووجدت بعثة التقييم المشتتتركة في عام  2018أن األستتواا في دوندو حافلة باألغذية األستتاستتية وغيرها من الستتلع
األخرى ،وأفاد التجار بأن هناك فرصا للتوسع.
ا ولو ات القط ة ال ئيسية

4-1

الحكو ة
-24

تلتزم حكومة أنغوال بمعالجة العوائق الهيكلية التي تعترض التنمية المستتتتتدامة ،وتعمل على وضتتتتع استتتتتراتيجية انتقالية ترتبط
بخطة التنمية الوطنية ،وبأهداف التنمية المستتتتتتتدامة ،وبالميزانية الوطنية المتعددة الستتتتتتنوات .وقد أدرجت االعتبارات المتعلقة
بالمستتتتتتتاواة بين الجنستتتتتتين في خطة التنمية الوطنية ،ويُعتبر تمكين المرأة الريفية من بين أولويات وزارة العمل االجتماعي
واألسرة وتمكين المرأة.

-25

ولتنستتتيق االستتتتجابات لتدفق الالجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية ،أنشتتتأت الحكومة لجنة مشتتتتركة بين الوزارات تضتتتم
المديرين الرئيستيين ،وستكرتيري الدولة من الوزارات المستؤولة عن الدفاع ،والداخلية ،والصتحة ،والزراعة ،والتنمية الريفية،
والمياه والطاقة ،والتخطيط ،واالقتصتتتتاد ،وحاكم مقاطعة لوندا نورتي .وقد كلفت هذه اللجنة وزارة العمل االجتماعي واألستتتترة
وتمكين المرأة بالعمل مع مفوضية شؤون الالجئين بوصفها الوكالة الرائدة في جميع المسائل المتعلقة بالالجئين.

ا م ال تحدة والش كاء اآلخ ون
-26

يركز فريق األمم المتحدة القطري على دعم الجهود الحكومية لتعميم أهداف التنمية المستتتتتتتدامة في خطة التنمية الوطنية على
وستتتتتت بل تحقيق أهداف التنمية
المستتتتتتتوى القطاعي ،وتعمل وكاالت األمم المتحدة مع نظراء من الوزرات لتحديد األولوياتُ ،

( )31في عام  ،2018حصل قطاع الزراعة على  0.3في المائة من الميزانية الوطنية لحكومة أنغوال.
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المستتتدامة .وقد أوفدت في أبريل/نيستتان  2018بعثة للتعميم والتعجيل ودعم الستتياستتات أستتفرت عن عدد من التوصتتيات التي
قُدمت إلى الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستتتتتتتدامة ،بما في ذلك مواءمتها مع خطة التنمية الوطنية ،وتحديد معجالت أهداف
التنمية المستتتدامة ،ودعم تمويل التنمية ،والرصتتد ،واإلبالت .وتدعم هذه التوصتتيات صتتياغة إطار األمم المتحدة الجديد للتعاون
في مجال التنمية المستتتتتتتدامة من أجل أنغوال للفترة  .2022-2020وقد ستتتتتتاهم الب ا
األولويات االستراتيجية للب ا
-27

في وضتتتتتتع هذا اإلطار ،وهو يعكس

المحددة في هذه الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة.

وتم إدراج خطة أنغوال المشتتتتتركة بين الوكاالت لالستتتتتجابة لالجئين في خطة االستتتتتجابة اإلقليمية األوستتتتع لشتتتتؤون الالجئين
لجمهور ية الكونغو ا لديمقراط ية للفترة  . 2020-2019وبق يادة المنستتتتتتق المقيم ،يشتتتتتترف فريق األمم المت حدة القطري للع مل
اإلنستتتتتاني على المستتتتتاعدات اإلنستتتتتانية في هذا البلد من خالل الفريق العامل التابع لفريق إدارة الكوارث .واتستتتتتاقا مع نموذج
التنسيق بشأن الالجئين ،تقوم مفوضية شؤون الالجئين بتنسيق االستجابة لالجئين في لوندا نورتي دعما لحكومة أنغوال .ويتولى
التنسيق المشترك بين الوكاالت ،واألفرقة العاملة المرتبطة باالستجابة لالجئين تنظيم أنشطة وبرامج األمم المتحدة والشركاء.

-2
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اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا
تج بة الب ا
كان الب ا

والدروس ال ستفادة

يستجيب لتدفق الالجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية في اتجاه لوندا نورتي منذ يونيو/حزيران  ،2017بناء
()32

على طلب موجه من حكومة أنغوال ،ووفقا اللتزاماته المؤستتستتية.

وكانت هذه االستتتجابة ،والتي انعكستتت أوال في ستلستتلة من

عمليات الطوارئ ،والحقا في خطة استتتراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،تهدف إلى تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية األستتاستتية
لالجئين من منطقة كاستتتتتاي الكبرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،مستتتتتترشتتتتتدة بالنتائج المتعلقة بتقييمات األمن الغذائي،
والزراعة ،واألستتتتواا ،والتحليالت الجنستتتتانية التي أجريت في شتتتتهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز  ،2017فضتتتتال عن بعثة
التقييم المشتركة لعام  ،2018وتقييمات التغذية.
-29

واستتتتتتتجابة لنتائج تقييم الستتتتتتوا لعام  ،2017وبعثة التقييم المشتتتتتتتركة لعام  ،2018والتي أبرزت الحاجة إلى مزيد من التنوع
الغذائي ،اقترح الب ا

إدخال التحويالت القائمة على النقد لتسهيل وصول المستفيدين إلى مصادر جديدة للمنتجات والبروتين

من األسواا المحلية .ونظرا الرتفاع التكاليف في ذلك الوقت ،وبُعد المسافة عن األسواا ،وأسلوب عمل األسواا ،والحصول
على الخدمات المالية ،وأفضتتتتتتليات المستتتتتتتفيدين ،وموقف الحكومة ،وقيود التمويل ،لم يتم تنفيذ هذا االقتراح حتى اآلن .ونظرا
لمظاهر عدم المستتاواة بين الجنستتين الستتائدة في أنغوال ،وبين ستتكان الالجئين ،فإن برنامج التحويالت القائمة على النقد ستتوف
يتضمن مراعاة المساواة بين الجنسين لكي يتواءم مع مبادئ الب ا
-30

ويعكف الب ا

المتعلقة بالحماية االجتماعية ،ومبدأ "عدم اإلضرار".

ومفوضتتية شتتؤون الالجئين والشتتركاء على تصتتميم حزمة من الدعم إلنشتتاء األصتتول األستترية والمجتمعية،

سبل كسب العيش ،واالعتماد
وإتاحة الفرص المدرة للدخل والمراعية للفوارا بين الجنسين ،والتدريب المهني ،من أجل تحسين ُ
على الذات بالنستتبة لالجئين .وفي عام  ،2018شتتارك الب ا

لس تبُل كستتب العيش ،تضتتمن مناقشتتات
في تقييم شتتامل مشتتترك ُ

مركزة مع مستتتتتتتفيدين من النستتتتتتاء والرجال حددت ونستتتتتتقت مهارات ومصتتتتتتالح الالجئين ،واالحتياجات والفجوات المحتملة
لس تبُل كستتب
للمجتمعات المضتتيفة ،وأولويات ستتلطات المقاطعات ،وقد س تاعدت نتائج التقييم على استتتنارة استتتراتيجية مشتتتركة ُ
وستتتتبُل كستتتتب العيش ،وشتتتتارك في قيادته الب ا
العيش والشتتتتمول االقتصتتتتادي وضتتتتعها فريق عامل معني باألمن الغذائي ُ
ومفوضية شؤون الالجئين.
-31

وفضتتتتتتال عن ذلك ،يعتمد الب ا

على عالق ته القوية مع حكومة أنغوال .ففي  22مايو/أيار  ،2019وقع الب ا

ووزارة

الخارجية مذكرة تفاهم بشتتأن التعاون التقني من أجل تحقيق هدف التنمية المستتتدامة  .2وستتوف تشتتمل مجاالت المستتاعدة التقنية

( )32وفقا لمذكرة التفاهم المبرمة في عام  2011بين الب ا
شخص.

ومفوضية الالجئين ،يقدم الب ا

المساعدة الغذائية للسكان الالجئين الذين يتجاوز عددهم 5 000
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تحستتتتتين البيانات ،وتحليل مواطن الضتتتتتعف ،ورصتتتتتد األمن الغذائي والتغذوي ،وتعزيز البرنامج الوطني للتغذية المدرستتتتتية،
وربطه بالمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،ودعم التغذية.
2-2
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الف ص ال تاحة للب ا
استنادا إلى تحليل االحتياجات ،وإنجازات الب ا

التشغيلية السابقة والحالية ،والدروس المستفادة ،والم شاورات مع أ صحاب

المصتلحة ،بما في ذلك حكومة أنغوال ومفوضتية شتؤون الالجئين ،ستيواصتل الب ا

متابعة الفرص االستتراتيجية التالية على

امتداد فترة الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة:


ستتتتتيواصتتتتتل الب ا

تعزيز فعالية وكفاءة المستتتتتاعدة الغذائية المقدمة لالجئين ،بما في ذلك من خالل طرائق تحويل

متنوعة ،واستخدام نُهج ُمراعية للتغذية والمساواة بين الجنسينل


قدرته على تنفيذ حافظة أكثر تنوعا ومراعاة للمستتتاواة بين الجنستتتين ،والتواؤم مع الستتتياا المتغير،

ستتتيعزز الب ا

وتلبية احتياجات الالجئين على أرض الواقع ،واحتياجات الحكومة األنغوليةل


نظرا للطلب المتزايد من جانب حكومة أنغوال لمواجهة تحديات األمن الغذائي والتغذية على المستتتوى الوطني ،ستتوف
يشرع الب ا

3-2
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في إجراء مناقشات تقنية ،وفي تقديم الدعم في مجاالت درايته.

التغي ات االست اتيجية
سيقوم الب ا


بما يلي:

لستتتتبُل كستتتتب
الشتتتتروع بتدخالت وزيادتها تدريجيا لتعزيز االعتماد الذاتي لالجئين عن طريق تطوير فرص متنوعة ُ
العيش في شراكة مع الحكومة ،ومفوضية شؤون الالجئين ،ووكاالت إنسانية وإنمائية أخرىل



العمل على تعزيز التما سك االجتماعي والتعايش ال سلمي بين الالجئين والمجتمعات الم ضيفة من خالل إ شراك الن ساء
والرجال من سكان هذه المجتمعات بشكل عادل في التدريب حتى يستفيدوا من قربهم من مستوطنة الالجئين الكتساب
مهارات جديدةل



استتتكشتتاف فرص مع مفوضتتية شتتؤون الالجئين والحكومة لضتتمان توجيه المستتاعدات اإلنستتانية إلى من هم في أشتتد
الحاجة إليها ،وبالتالي ربط المستتتتتاعدة ببرنامج االعتماد على الذات ،وتحديد مرحلة لالنتقال التدريجي من المستتتتتاعدة
القائمة على الحالة إلى المساعدة القائمة على مواطن الضعفل



تقييم الحاجة إلى الدعم التقني الذي يقدمه الب ا  ،والشتتتتتتروع في تقديم هذا الدعم للحكومة فيما يتعلق باألمن الغذائي
والتغذية ،بما في ذلك إدارة نظم وطنية للتغذية المدرسية ،والقيام بتدخالت لتعزيز الوقاية من التقزمل



دعم إجراء استعراض استراتيجي وطني للقضاء على الجوع ،وال شروع في تنفيذه كأساس لوضع خارطة طريق من
أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة  2بحلول عام .2030

-3
1-3
-34

التوجه االست اتيج للب ا
االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة
تم تحديد االتجاه والتركيز لهذه الخطة االستتتراتيجية القطرية المؤقتة من خالل ستتلستتلة من المشتتاورات الشتتمولية والتمثيلية مع
المجتمعات المتضتتتتتتررة ،وحكومة أنغوال ،واألمم المتحدة ،والشتتتتتتركاء اآلخرين ،والجهات المانحة في هذا البلد .وهي تضتتتتتتع
الب ا

في موقع الشتتتتريك األستتتتاستتتتي الذي يعمل مع الحكومة لتلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية األستتتتاستتتتية لالجئين من

جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوندا نورتي ،فضتتتتتال عن غيرهم من الستتتتتكان المتضتتتتتررين من األزمات عند الضتتتتترورة،
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ولتحستتتتتين توقعات الالجئين فيما يتعلق باالعتماد على الذات ،مع مراعاة احتياجات المجتمعات المضتتتتتيفة ،حيثما أمكن .وبهذه
الطريقة ،تسعى الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة إلى بناء وتعزيز التماسك االجتماعي في مثل هذا الوضع الهش.
-35

ومنذ أن استتتتقر الوضتتتع األمني في كاستتتاي ،أبدى بعض الالجئين الرغبة في العودة إلى وطنهم بصتتتورة طوعية ،بينما ال يزال
آخرون يخشتتون تجدد العنف ،وال يميلون إلى العودة بستتبب حجم الدمار الذي لحق بأصتتولهم األستترية والمجتمعية .وفي الوقت
نفستتتتتتته ،ال تزال هناك مخاطر من تدهور الحا لة في منطقة كاستتتتتتتاي ،وقد يكون لذلك أثر على خطط الالجئين األولية للعودة
الطوعية .ويعترف تصتتتتميم الخطة االستتتتتراتيجية القطرية المؤقتة التي وضتتتتعها الب ا
الب ا

بهذه الحقيقة المعقدة ،وستتتتيواصتتتتل

تقديم المساعدة لالجئين على قدم المساواة في مستوطنة لوفوا لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية عند عودتهم بصورة

تدريجية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ،مع تقديم الدعم لالجئين المتبقين ،وتزويدهم بالمستتتاعدة الغذائية والتغذوية ،فضتتتال
عن االستتتتثمار في االعتماد على الذات ،كوستتتيلة لتخفيض االعتماد على المستتتاعدة اإلنستتتانية على المدى المتوستتتط إلى المدى
الطويل .وفي غضون ذلك ،سيواصل الب ا

والشركاء الدعوة مع الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين للتوصل إلى حلول

أكثر استدامة.
-36

وباإلضافة إلى االستجابة لالجئين ،سيقدم الب ا

الدعم التقني أيضا لحكومة أنغوال لتحليل مواطن الضعف الخاصة بالتغذية،

والتغذية المدرستتتتتتية ،وتحديد معالمها .ومن المتوقع أن تعزز المستتتتتتتاعدة التقنية القدرة الوطنية على معالجة األمن الغذائي
والتغذوي.
-37

وتتواءم الخطة االستتتتتراتيجية القطرية المؤقتة مع أهداف خطة االستتتتتجابة اإلقليمية لالجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية
للفترة  2020-2019وخطة التنمية الوطنية .وهي تدمج التوصيات الصادرة من بعثة التقييم المشتركة ،وتقييم الب ا

للسوا،

ستتتتتبُل كستتتتتب العيش الذي أجراه الفريق العامل
وتقييمه للقدرة المتعددة القطاعات بالنستتتتتبة للتحويالت القائمة على النقد ،وتقييم ُ
سبُل كسب العيش.
المعني باألمن الغذائي و ُ
-38

وستيعمل الب ا

بصتورة وثيقة مع الستكان المتضتررين ،والحكومة ،ومفوضتية شتؤون الالجئين ،والشتركاء اآلخرين لوضتع

وتنفيذ تدخالت مراعية لالعتبارات والفوارا بين الجنسين ،والمراعية للتغذية ،والتي تتسق مع مبدأ "عدم اإلضرار" ،وتتواءم
مع المعايير البيئية المؤسسية للب ا  ،والمعايير األخرى ،بما في ذلك النهج المتعلقة بتعميم اعتبارات المساواة بين الجنسين.
-39

وبالنظر إلى مستتتتويات العنف الجنستتتي والجنستتتاني الذي يعاني منه الالجئون من منطقة كاستتتاي الكبرى في جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،فضتتال عن أوجه عدم المستتاواة بين الجنستتين التي تم تحديدها في لوندا نورتي ،ستتوف تبذل جهود متستتقة إلدماج
االعتبارات المتعلقة بنوع الجنس والحماية في جميع جوانب تصتتتميم البرامج وتنفيذها ،وستتتيعمل الب ا

بنشتتتاط مع شتتتركاء

رئيستتيين لدعم األهداف المتعلقة بالمستتاواة بين الجنستتين والحماية .وبالتنستتيق الوثيق مع الشتتركاء ومفوضتتية شتتؤون الالجئين،
يقوم الب ا

بدور حاستتتم لزيادة الوعي ،وضتتتمان وجود آليات وأدوات مالئمة لتحديد ومعالجة قضتتتايا االستتتتغالل واالعتداء

الجنسيين ،وال سيما في سياا المساعدة الغذائية.
-40

وستتتيتم أيضتتتا بذل المزيد من الجهود لضتتتمان تزويد الستتتكان المتضتتتررين بالمعلومات المناستتتبة ذات الصتتتلة ببرامج الب ا ،
والتشتتتتاور معهم ،وتمكينهم من الوصتتتتول الفعال واآلمن إلى آليات الشتتتتكاوى والتعليقات ،والتي يمكنهم من خاللها التعبير عن
الشواغل المتعلقة بأنشطة الب ا  ،وقضايا الحماية والقضايا األخرى وفقا لمبدأ المساءلة أمام السكان المتضررين.

-41

وتدعم الخطة االستتتتتتتراتيجية القطرية المؤقتة هدفي التنمية المستتتتتتتدامة  2و 17من خالل النتيجة االستتتتتتتراتيجية  1للب ا
(الحصتتول على الغذاء) ،والنتيجة االستتتراتيجية ( 5تعزيز القدرات) ،مع حصتتيلتين استتتراتيجيتين منفصتتلتين .وتُركز الحصتتيلة
اال ستراتيجية  1بصورة كاملة على السكان المتضررين من األزمة ،في حين تُكرس الحصيلة االستراتيجية  2لدعم السياسات
الوطنية ،والقدرة على مواجهة تحديات األمن الغذائي والتغذية في أنغوال .وفي حين تعد الحصتتتتتيلتان مستتتتتتقلتين عن بعضتتتتتهما
البعض ،فست ُبذل جهود الستخالص الدروس المستفادة من عمليات الالجئين لكي تستنير بها بعض مناقشات السياسات الوطنية،
والتحديات التي تواجه القدرات المؤسسية الوطنية.

2-3

الحصائل االست اتيجية ،و جاالت الت كيز ،والنوات ال توق ة ،وا شطة ال ئيسية
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الحصييييييلة االسيييييت اتيجية  :1ت كُّن الالجئين و ي هم ن السيييييكان ال تضييييي ر ن ن ا ز ات ف أ غوال ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية
والتغ و ة ا ساسية ف أوقات ا ز ات
-42

سيتلقى الالجئون الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ،والسكان المتضررون من األزمة مساعدة غذائية الستمرار حصولهم
ستتتتبُل كستتتتب العيش لزيادة االعتماد على الذات .وتستتتتهم هذه الحصتتتتيلة في خطة أنغوال المشتتتتتركة بين
على الغذاء ،وتحستتتتين ُ
الوكاالت لالستتتتجابة لالجئين ،ومشتتتروع الحصتتتيلة الجماعية  3إلطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستتتتدامة:
"بحلول عام  ،2022يصتتتبح الستتتكان الضتتتعفاء قادرين على مواجهة آثار تغير المناخ والصتتتدمات األخرى من خالل التخطيط
اإلقليمي ،وإدارة المدن ،والموارد الطبيعية ،والبيئة".

جاالت الت كيز
-43

مجال التركيز هو االستجابة لألزمات.

النوات ال توق ة
-44

سوف تتحقق الحصيلة االستراتيجية  1عن طريق النواتج التالية:


حصتتتتول الالجئين واألستتتتر األخرى المتضتتتتررة من األزمة على األغذية و/أو التحويالت القائمة على النقد التي تلبي
احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسيةل



ا ستفادة الالجئين الم ستهدفين واأل سر األخرى المت ضررة من األزمة من األ صول ،والدخل ،والمهارات لتح سين ُسبُل
كسب معيشتهم وزيادة االعتماد على الذات.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1توفير األغذية و/أو التحويالت القائمة على النقد لالجئين والسكان اآلخرين المتضررين من األزمة.
-45

وستتينفذ الب ا

عمليات توزيع األغذية العامة و/أو التحويالت القائمة على النقد ،حستتب مقتضتتى الحال )33(.لتلبية االحتياجات

اليومية من الطاقة والتغذية لالجئين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية في لوندا نورتي ،وربما لمجموعات ستتتتتتكانية
أخرى متضررة من األزمة.
-46

وستتتتكون التحويالت مصتتتحوبة برستتتائل التغيير االجتماعي والستتتلوكي ،بما في ذلك ثقافة تغذوية ،ورستتتائل موجهة ،باستتتتخدام
قنوات تواصل مالئمة للنساء والرجال واألوالد والبنات ،لت شجيع اعتماد ممارسات صحية وتغذوية جيدة .وسيشمل ذلك زيادة
المعرفة باألغذية المغذية التي تلبي احتياجاتهم التغذوية ،والعمل مع األستتر المعيشتتية للتأثير على خياراتها الغذائية ،وتشتتجيعها
على شتتراء أغذية مغذية .وباإلضتتافة إلى أنشتتطة التوعية ،ستتيعمل الب ا

مع شتتركاء لضتتمان توافر األغذية المغذية ،وقدرة

األسر المعيشية على شرائها.
-47

وستتيواصتتل الب ا

رصتتد تغذية المستتتفيدين المتضتتررين ،وستتيعمل مع الشتتركاء لضتتمان توافر خدمات الفحص واإلحالة عند

الضتترورة .وإذا تجاوزت مستتتويات ستتوء التغذية الحاد الشتتامل  10في المائة (على النحو المنصتتوص عليه في معايير منظمة
الصحة العالمية) ،أو إذا ظهرت مخاطر جديدة (مثل تفشي المرض) ،فقد ينظر الب ا

في تفعيل نهج للوقاية و/أو العالج.

النشاط  :2تقديم الدعم الخاص بسُبُل كسب العيش لالجئين والسكان اآلخرين المتضررين من األزمة لتحسين االعتماد الذاتي.
-48

سيقدم هذا الن شاط نفس ال سلة الغذائية و/أو التحويالت القائمة على النقد كما في الن شاط  1أل سر الالجئين الم ستهدفة التي تمتلك
قدرا كافيا من اليد العاملة ،بما في ذلك الشتتتباب ،مع مراعاة المستتتاواة بين الجنستتتين .وستتتيتاح نقل المواد غير الغذائية والتدريب
المهني لألستتر التي تفي بمتطلبات المشتتاركة في أنشتتطة إنشتتاء األصتتول المعيشتتية أو المجتمعية .وستتيدمج هذا النشتتاط إجراءات
خاصتتتتتة بالحماية واالمتثال .وستتتتتيطبق شتتتتترط المشتتتتتاركة مع مراعاة أعمال الرعاية واألعمال المنزلية غير المدفوعة األجر.

( )33سوف تستنير القرارات الخاصة باختيار األغذية أو التحوي الت القائمة على النقد بالتحليالت الخاصة بنوع الجنس ،والعمر ،والحماية ،ضمن اعتبارات أخرى.
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ستبُل كستب العيش على قدم المستاواة ،وتوليد الدخل ،وبالتالي تعزيز االعتماد
والهدف من إدخال هذا الشترط هو تحستين فرص ُ
على الذات .ولكي تستفيد المجتمعات المحلية المضيفة ،ولدعم التماسك االجتماعي والتعايش السلمي ،ست شارك النساء والرجال
من بعض أسر المجتمعات المضيفة في أنشطة تطوير المهارات.
-49

س تبُل كستتب العيش الموستتمية ،والتخطيط التشتتاركي المجتمعي،
وستتوف تُستتتخدم نُ ُهج التخطيط التشتتاركي ،بما في ذلك تخطيط ُ
للتأكد من أن األ صول والتدريب يستجيبان الحتياجات المجتمعات المحلية ،وضمان استدامة ُسبُل كسب العيش المحلي .وسيتم
تشتتجيع المشتتاركة العادلة للنستتاء والرجال في تصتتميم وتنفيذ األنشتتطة من خالل مجموعات مجتمعية شتتاملة وممثلة .وستتتكون
األصول المنشأة ذات فائدة متساوية للنساء والرجال في الفئات المستهدفة ،وسيتم الحصول عليها وإدارتها على قدم المساواة.

-50

وسيقوم الب ا

بتنفيذ أنشطة إنشاء األصول وتطوير المهارات من خالل أحد الشركاء المنفذين ،بينما ستدعم مفوضية شؤون

الالجئين تعميم البرامج التكميلية (المياه ،والصتترف الصتتحي ،والنظافة ،والعنف الجنستتاني ،والحماية) ،وتيستتير حرية الحركة
من أجل تنمية األسواا.

الحصيييييلة االسييييت اتيجية  :2ا تالك ال ؤسييييسييييات الوأنية ف أ غوال قدرة ززة على تنفي ب ا

للنهوض با ن الغ ائ والتغ ة

بحلول عام 2022
-51

تستتهم هذه الحصتتيلة في تعزيز قدرات المؤستتستتات الوطنية ،وترتبط بمشتتروع الحصتتيلة الجماعية  1إلطار عمل األمم المتحدة
للتعاون في مجال التنمية المستتتدامة" :بحلول عام  ،2022يصتتبح الستتكان في أنغوال ،وال ستتيما الستتكان األضتتعف ،قادرين على
الوصتتتتتتول إلى خدمة اجتماعية جيدة ومنتجة ومتكاملة ،واقتصتتتتتتاد متنوع يوفر وظائف كريمة ،ويحقق الدخل بهدف الحد من
الفقر"ل والحصيلة " :2بحلول عام  ،2022يتم إعطاء األولوية للمراهقين ،والشباب ،والنساء ،والفئات األضعف ،في السياسات
والبرامج االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية ،بما في ذلك في السياقات اإلنسانية".

جاالت الت كيز
-52

مجال التركيز هو األسباب الجذرية.

النوات ال توق ة
-53

سيتم تحقيق الحصيلة االستراتيجية  2عن طريق النواتج التالية:


استفادة السكان الضعفاء في أنغوال من السياسات وتعزيز القدرات المؤسسية لتحسين أمنهم الغذائي وحصائل التغذيةل



استتتتتتتفادة األطفال في أنغوال من القدرة الوطنية المعززة إلدارة برامج التغذية المدرستتتتتتية من أجل تحستتتتتتين حياتهم
المدرسية ،وتلبية احتياجاتهم التغذويةل



استفادة السكان الضعفاء ،بمن فيهم األطفال في أنغوال ،من السياسات والقدرة المؤسسية على تقوية األغذية وتحويلها
لتلبية احتياجاتهم التغذوية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :3تقديم مساعدة تقنية لحكومة أنغوال .والهدف الرئيسي لهذا النشاط هو تعزيز النظم الوطنية التي تسهم في تحقيق هدف التنمية
المستدامة .2
-54

ستتيعمل الب ا  ،على وجه التحديد ،مع وزارة التعليم ،ووزارة الزراعة ،ووزارة الصتتحة ،وستتيقوم بتنستتيق المستتاعدة التقنية
الشاملة مع وزارة الخارجية ،ووزارة االقتصاد ،والتخطيط .وسيستكشف احتياجات وفرص المساعدة التقنية في مجاالت درايته
الفنية التي ستدمج المنظور الجنساني ،وتدرج نُهج تحول المنظور الجنساني في البرمجة .وسيقدم ،على وجه التحديد ،مساعدة
تقنية متخصتتتتصتتتتة ،وستتتتيستتتتتطلع التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجاالت التغذية المدرستتتتية ،وتحليل بيانات األمن الغذائي
والتغذية ،والقيام بتدخالت لتعزيز الوقاية من التقزم.
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وسيشمل دعم الب ا

وضع سياسات وأُطر شاملة وجامعة ومنصفة ،والمساعدة في تنفيذها من خالل أنشطة تعزيز القدرات.

وباإلضافة إلى ذلك ،ونظرا للحاجة إلى جمع أفضل البيانات ،وتوليد األدلة في أنغوال ،سيدعم الب ا

أنشطة الرصد والتحليل

المراعية لنوع الجنس ،والعمر في كل مجال تقني.
3-3
-56

است اتيجيات اال تقال والخ وج
استنادا إلى أحدث دراسة استقصائية أجرتها مفوضية شؤون الالجئين ،يُبدي عدد كبير من الالجئين في أنغوال استعدادهم للعودة
إلى ديارهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية .غير أن هناك شتتتتتتكوكا قوية تتعلق بستتتتتترعة العودة إلى الوطن ،وخطر تجدد
النزاع ،وال يزال هناك الجئون يصلون إلى أنغوال .وفي الوقت نفسه ،ال يرغب بعض الالجئين في العودة بسبب مخاوف أمنية،
وسيمكثون في لوندا نورتي ومستوطنة لوفوا على المدى المتوسط أو المدى الطويل .وينصب تركيز الب ا

بشكل أساسي في

الخطة االستتتراتيجية القطرية المؤقتة على مستتاعدة الالجئين الذين تستتاورهم مخاوف أمنية بغية تلبية احتياجاتهم األستتاستتية فيما
يتعلق باألمن الغذائي والتغذية عندما ي شرعون في العودة إلى ديارهم ،مع زيادة االعتماد على الذات بالن سبة لالجئين الباقين في
أنغوال .وفي الوقت نفستته ،ستتيواصتتل الب ا

الدعوة مع الشتتركاء إلى وضتتع حلول مستتتدامة وطويلة األجل لهؤالء الالجئين

الباقين في أنغوال تمشيا مع االتفاا العالمي بشأن الالجئين ،واإلطار الشامل لالستجابة لالجئين .وسيظل الب ا

على استعداد

لتعديل نطاا مساعدته صعودا أو هبوطا ،وتغييرها حسب مقتضى الحال بناء على تطورات الموقف.
-57

وعلى المستتتتوى الوطني ،أبدت حكومة أنغوال الجديدة التزامها بالعمل بصتتتورة أوثق مع الشتتتركاء ،بمن فيهم الب ا  ،للتغلب
على تحديات التنمية في هذا البلد ،ولتحقيق أهداف التنمية المستتتتدامة .وستتتيدعم الب ا

الوزارات الحكومية الرئيستتتية بخبراء

تقنيين لتعزيز تدخالت الحكومة في مجال األمن الغذائي والتغذية ،بما في ذلك عن طريق تعزيز المستتتتتاواة بين الجنستتتتتين .كما
سيدعم الب ا

الحوار الوطني بشأن هدف التنمية المستدامة  2عن طريق تيسير إجراء االستعراض االستراتيجي التشاركي

الشامل للقضاء على الجوع .وسيضع هذا االستعراض الوطني الذي تقوله الحكومة خارطة طريق للقضاء على الجوع ،وتوفير
التغذية الجيدة في أنغوال ،فضال عن دعم احتياجات الدورة القادمة لخطة التنمية الوطنية.

-4
1-4
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ت تيبات التنفي
تحليل ال ستفيد ن
في إطار الحصتيلة االستتراتيجية  ،1يهدف الب ا

إلى الوصتول لالجئين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ،والذين قامت

مفوضتتتتية شتتتتؤون الالجئين بتستتتتجيل بياناتهم بيومتريا في مستتتتتوطنة لوفوا دوندو لالجئين .وبالنظر إلى التطورات األخيرة في
جمهورية الكونغو الديمقراطية ،تخطط المفوضتتتتتتية لتولي العودة الطوعية لالجئين إلى ديارهم خالل الستتتتتتنوات الثالثة القادمة.
واستتتتنادا إلى أرقام التستتتجيل ،وخطط اإلعادة األولية إلى الوطن ،ستتتوف يستتتتهدف الب ا

 25 000مستتتتفيد في العام األول،

و 20 000مستفيد في العام الثاني ،و 15 000مستفيد في العام الثالع.
-59

وسيتلقى المستفيدون أغذية وتحويالت قائمة على غير مشروطة .وفي إطار النشاط  ،2باإلضافة إلى تقديم األغذية والتحويالت
القائمة على النقد غير المشتتتروطة ،ستتتوف يستتتتهدف الب ا

المستتتتفيدين الذين يعتزمون البقاء في أنغوال في المدى المتوستتتط

ستتتبُل كستتتب العيش .وستتتوف تستتتتهدف الخطة االستتتتراتيجية القطرية
لزيادة اعتمادهم على الذات ،وتعافيهم من خالل أنشتتتطة ُ
المؤقتة في الستتتنة األولى  500مشتتتارك من أستتتر مختلفة( )34لهذا النشتتتاط ،وزيادة العدد إلى  1 000مشتتتارك في الستتتنة الثانية،
وإلى  1 500مشتتارك في الستتنة الثالثة .وستتوف تستتتخدم معايير اختيار إضتتافية تم االتفاا عليها مع مجتمع الالجئين الستتتهداف
أسر مشاركة ،وستتضمن االستعداد للمشاركة في األنشطة الزراعية ،ومعايير اجتماعية واقتصادية إضافية ،ومعايير لمواطن
الضعف ،مثل عدد األطفال ،والمسنين ،واألشخاص ذوي اإلعاقة في كل أسرة.

( )34يعرض الجدول  1العدد اإلجمالي لألشخاص المست فيدين من النشاط (بمن فيهم األوالد والبنات في األسر الكبيرة المشاركة).
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وسيشارك أيضا عدد صغير من النساء والرجال من بين السكان المضيفين الذين يقيمون في مناطق مجاورة لمستوطنة الالجئين
في أنشتتطة التدريب ،وستتيحصتتلون على تحويالت غير غذائية لألنشتتطة الزراعية .وستتيتم اختيار نحو  100مشتتارك ستتنويا من
خالل نهج مجتمعي بالنسبة للنشاط .2

-61

وطبقا لمبدأ "عدم اإلضتترار" ،ستتيتخذ الب ا

خطوات للتأكد من أن تدخالته لن تستتهم في التمييز ،وستتيعمل على التخفيف من

مخاطر العنف الجن سي والجن ساني ،والتي قد تنجم عن م ساعدته ،وذلك من خالل ضمان أن ا ستهداف الم ستفيدين يعود بالفائدة
على النستتتاء والرجال على قدم المستتتاواة .ويخطط الب ا

الستتتتخدام نظام هوية المستتتتفيدين (نظام  ،)SCOPEونظام إدارة

البيانات الخاصتتة بالتحويالت القائمة على النقد في إطار الخطة االستتتراتيجية القطرية المؤقتة باستتتخدام قائمة تستتجيل الالجئين
التي تديرها مفوضية شؤون الالجئين.
الجدول  :1ال ستفيدون حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاأ (ج يع السنوات)
الحصيلة االست اتيجية
1

ا شطة
1

6 470

6 164

5 223

5 142

23 000

2

1 688

1 608

1 363

1 342

6 000

8 158

7 772

6 586

6 484

29 000

ال ج وع (بدون تداخل)

2-4

ا
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البنات

ا والد

النساء

ال جال

ال ج وع

التحو الت

ة والتحو الت القائ ة على النقد
تو ضح األدلة الم ستمدة من التدخالت التي ت ستهدف الم شردين داخليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ،والذين ت شبه ظروفهم
إلى حد ما ظروف الالجئين في أنغوال ،أن المستتتتتتاعدة العينية تعد أكثر فعالية من حيع التكلفة مقارنة بالتحويالت القائمة على
النقد( .)35وستتتتتتيتم اختي ار طريقة التحويل بناء على تحليل لحالة الالجئين في أنغوال .فمحدودية الوصتتتتتتول إلى الموارد المالية،
وأنظمة الستتتوا التقييدية ،وبعد األستتتواا ،كلها عوامل تزيد من تكلفة حصتتتول النازحين على األغذية .وبناء على أحدث بيانات
أستتعار البيع بالتجزئة ،فإن تكلفة التحويالت القائمة على النقد في مقاطعة لوندا نورتي تعد أعلى مرتين من المستتاعدات الغذائية
العينية .وستتتتيقدم الب ا

بصتتتتورة تدريجية قستتتتائم القيمة والنقد لتيستتتتير التنوع الغذائي ،وتحقيق أفضتتتتلية الالجئين للمنتجات

المحلية.
-63

وسيتم إدخال قسائم القيمة والنقد في السنة الثانية من الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة بعد إعادة تقييم أسعار السوا ،وتكلفة
التحويالت القائمة على النقد في لوندا نورتي ،مع مراعاة استتتتقرار أستتتعار الصتتترف ،والفرا المتناقص بين األستتتعار الرستتتمية
واألسعار الموازية ،والتحليالت الخاصة بنوع الجنس ،والعمر ،والحماية .وستأخذ الحسابات في اعتبارها أيضا توافر األغذية
المنتجة في مستوطنة الالجئين وأسعارها كنتيجة للنشاط  ،2والتدخالت الخاصة بسبل كسب العيش من جانب وكاالت شريكة.
وستتيكون الهدف هو زيادة نستتبة التحويالت القائمة على النقد بصتتورة تدريجية ،ولتغطية المتطلبات الكاملة لوجبة الذرة والبقول
بحلول الستتتنة الثالثة للخطة االستتتتراتيجية القطرية المؤقتة .وستتتيتم إدراج التحليالت الخاصتتتة بنوع الجنس ،والعمر ،والحماية.
وهذا من شأنه زيادة قدرة المستفيدين على تنويع وجباتهم الغذائية ،مع زيادة الطلب على األغذية المنتجة داخل المستوطنة وفي
المناطق المجاورة لها.

-64

وطوال مدة الخطة االستتتتراتيجية القطرية المؤقتة ،ستتتيتم تزويد المستتتتفيدين بالتحويالت في إطار النشتتتاطين  1و .2ولن يطبق
الشرط الوارد في النشاط  2إال على المواد غير الغذائية.

()35
الديمقراطية:
الكونغو
جمهورية
في
القسائم
مقابل
للنقد
2014
عام
تقييم
المثال
سبيل
على
انظر
.https://www.povertyactionlab.org/sites/default/files/publications/4276_Cash_versus_Vouchers_JennyAker1sept2014.pdf
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الجدول  :2الحصص الغ ائية ( ام/شخص /وم) وقي ة التحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم)،
حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاأ
الحصيلة االست اتيجية 1
النشاأ 1
التوز ع ال ام لأل

وع ال ستفيد ن
الط قة

ة

ا

النشاأ 2
ال ساعدة الغ ائية قابل إ شاء ا صول/
ال ساعدة الغ ائية قابل التدر ب

ة ي ال ش وأة

ختلط :أ ة وتحو الت
قائ ة على النقد

ة

ا

ختلط :أ ة وتحو الت قائ ة
على النقد

الحبوب

450

250

450

250

البقول

60

30

60

30

الزيت

25

25

25

25

الملح

5

5

5

5

SuperCereal

60

60

60

60

مجموع السعرات الحرارية
في اليوم

2 285

2 285

2 285

2 285

نسبة السعرات الحرارية من
البروتين

10.7

10.7

10.7

10.7

النقد (دوالر/شخص/يوم)

0

0.40

0

0.40

عدد أيام التغذية في السنة

360

360

360

360

الجدول  : 3ج وع االحتياجات ن ا
وع ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد وقي تها

ة/التحو الت القائ ة على النقد

ال ج وع (أن ت ي)

ال ج وع (دوالر أ

ك )

الحبوب

5 850

1 965 600

البقول

756

782 460

الزيت والدهون

540

359 100

أغذية مخلوطة وممزوجة

1 296

608 861

أغذية أخرى

108

9 180

8 550

3 725 201

0

7 200 000

8 550

10 925 201

ال ج وع (أ

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (قي ة ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

ت ز ز القدرات ،وال سي ا ن خالل الت اون في ا بين بلدان الجنوب
-65

يضطلع شركاء العمل اإلنساني والتنمية بمسؤولية دعم الالجئين الذين يعيشون في مستوطنة الالجئين في لوفوا وفي المجتمعات
المضيفة ،في حين من المتوقع أن تركز جهود حكومة أنغوال على تعزيز قدرات حكومات المقاطعات والبلديات لتزويد الالجئين
والمجتمعات المضيفة بالخدمات العامة األساسية ،بما في ذلك بطرا تراعى نوع الجنس والعمر ،وتهتم بمخاطر الحماية.
وسيواصل الب ا

العمل مع الوزارات الرئيسية لتعزيز قدرة الحكومة على إدارة عملية الالجئين في مقاطعة لوندا نورتي.

وكجزء من األنشطة األوسع نطاقا لتعزيز القدرات ،سيواصل الب ا

الدعوة إلى تقديم المساعدة بما يتماشى مع االتفاا العالمي

بشأن الالجئين ،ومشروع إطار العمل الشامل للتعامل بشأن مسألة الالجئين .كما أن الب ا
والممارسات الجيدة المستمدة من بلدان مضيفة لالجئين في المنطقة مثل أوغندا وموزامبيق.

سوف يتقاسم الدروس المستفادة
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ومن خالل الحصيلة االستراتيجية  ،2سيقدم الب ا

الدعم التقني لحكومة أنغوال بشأن السياسات والقدرات الرئيسية في مجال

األمن الغذائي والتغذية .وتجري المناقشات بين الحكومة والب ا

بشأن تنظيم زياراته إلى ناميبيا وموزامبيق للتعلم من برامج

التغذية المدرسية الخاصة بالوقاية من التقزم في هذين البلدين .وسوف يستفيد الب ا

من موزامبيق بوصفها دولة ناطقة باللغة

البرتغالية ،مما ستتتيتيح المزيد من التبادل والتعلم المتعمق على جميع المستتتتويات التقنية .وبالمثل ،ستتتينظم الب ا

تبادالت مع

مركز التميز في البرازيل بشأن إدارة برنامج التغذية المدرسية الشامل والعادل لتحقيق أقصى أثر إيجابي في التعليم ،والتغذية،
والحماية االجتماعية .وباإلضافة إلى ذلك ،التزمت الحكومة بالميزنة المراعية لالعتبارات الجنسانية ،والتي يمكن أن تساهم في
اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للمرأة بشكل أفضل .ويمكن أيضا تح سين الميزنة المراعية للمنظور الجنساني من
خالل التعلم المشترك بين البلدان.
3-4
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سلسلة اإل داد
سوف تحتاج الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة إلى نحو  8 550طنا متريا من األغذية .و سوف تستخدم المشتريات المحلية
واإلقليمية والدولية ،بما في ذلك من خالل المرفق العالمي إلدارة الستتلع ،لضتتمان فعالية التكلفة .وستتيتم إجراء المشتتتريات وفقا
لمبادئ القيمة مقابل المال ،والمنافسة ،واإلنصاف ،والشفافية .وسيواصل الب ا

شراء األغذية من المنطقة وشحنها إلى ميناء

لواندا الرئيستتي ،حيع ستتيتم تستتليمها إلى وكاالت الشتتحن المحلية لتوصتتيلها إلى نقاط التستتليم الممتدة في دوندو ولوفوا .ووضتتع
الب ا

قائمة مختصتترة لمقدمي الخدمات من أجل تستتهيل النقل البحري .وفي الوقت نفستته ،تجدر اإلشتتارة إلى أنه كانت هناك

في الماضتتتتتتي حاالت تأخير طويلة لعمليات التخليص الجمركي ،كما أن القيود المفروضتتتتتتة على الواردات تؤدي إلى مزيد من
العقبات وحاالت التأخير .وفي هذا الستتياا ،من المهم بشتتكل خاص إعطاء األولوية للمشتتتريات المحلية ،واستتتخدام التحويالت
القائمة على النقد.
-68

وستتوف تواصتتل المنظمة الدولية للرؤية العالمية ومفوضتتية شتتؤون الالجئين إدارة مرافق التخزين التي أقيمت في نقاط التستتليم
الممتدة في دوندو ولوفوا .وستتتتظل المفوضتتتية مستتتؤولة عن نقل األغذية من نقاط التستتتليم الممتدة إلى نقاط التستتتليم النهائية وفقا
لمذكرة تفاهم عالمية بين الب ا
على النقد ،سيعمل الب ا

4-4
-69

ومفوضتتتية شتتتؤون الالجئين ومنظمة الرؤية العالمية .ولتستتتهيل استتتتخدام التحويالت القائمة

مع تجار التجزئة الذين ينشئون لهم وجودا في مستوطنة لوفوا ،أو يتوسعون في هذا الوجود.

قدرة ال كتب القط ي و ال حه
قبل نشتتتوب النزاع في كاستتتاي ،لم يكن للب ا

وجود عملي في أنغوال .ومنذ ذلك الحين ،تم إنشتتتاء مكتب للب ا

في لواندا،

مع تواجد ميداني في دو ندو .وال تشتتتتتتكل هذه التستتتتتتهيالت مكتبا قطريا كامال ومزودا بالموظفين ،كما أن قدرته القطرية تعد
محدودة .وستتتتتتيواصتتتتتتل المكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي دعم هذه العملية عن بعد ومن خالل بعثات قطرية على حد ستتتتتتواء
لضتتتمان تقديم المستتتاعدة الغذائية لالجئين بكفاءة وعدالة وفعالية .ولضتتتمان تقديم الدعم التقني الفعال للحكومة في أنغوال ،ستتتيتم
وضع موظفي الب ا
-70

اإلضافيين في الوزارات الشريكة طوال مدة الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة.

وتمشتتتتيا مع استتتتتراتيجية الب ا
يستتتعى الب ا

بشتتتتأن رفاه الموظفين ،التي تهدف إلى تعزيز الرفاه البدني والعقلي واالجتماعي للموظفين،

إلى تهيئة بيئة عمل آمنة وصتتتحية ،تستتتهم في تحقيق الكرامة اإلنستتتانية والرضتتتا الذاتي .وستتتيعطي الب ا

األولوية لصحة موظفيه ورفاههم من خالل نهج فعال ومتسق وشامل للحد من اإلجهاد والمرض في مكان العمل.
5-4
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الش اكات
لتحقيق الحصتتتائل االستتتتراتيجية المحددة في الخطة االستتتتراتيجية القطرية المؤقتة ،يشتتتترك الب ا

في رئاستتتة الفريق العامل

وس تبُل كستتب العيش ،والذي أنشتتا مؤخرا في دوندو ،والذي ستتوف ينستتق األنشتتطة اإلنستتانية واإلنمائية
المعني باألمن الغذائي ُ
التي تضتتتتتتطلع بها األمم المتحدة وغيرها من المنظمات العاملة في دوندو ومقاطعة لوندا نورتي .وعمل الب ا

مع حكومة

أنغوال ،وال ستيما وزارة العمل االجتماعي واألسترة وتمكين المرأة ،ومفوضتية شتؤون الالجئين ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة
(اليونيستتتتتتف)  ،وغير ها من و كاالت األمم المتحتدة ،ومنظمتة الرؤ ية العتالميتة ،ومنظمتات أخرى غير حكوميتة ،ومع القطتاع
الخاص ،وأصتحاب مصتلحة آخرين من خالل مجموعة واستعة من الشتراكات التشتغيلية واالستتراتيجية التي تهدف إلى تحستين
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تن سيق الم ساعدة ،وتعزيز أوجه التكامل .و سينفذ الب ا

ومفو ضية شؤون الالجئين ا ستراتيجية م شتركة ل ُسبُل ك سب العيش

س تبُل كستتب العيش التي يضتتطلع بها شتتركاء آخرون ،بما في ذلك برنامج
خاصتتة بالالجئين ،وذلك بالتنستتيق الوثيق مع أنشتتطة ُ
األمم المتحدة اإلنمائي ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.
-72

وللتصتتدي ألوجه عدم المستتاواة بين الجنستتين ،والعنف الجنستتي والجنستتاني ،ستتيعمل الب ا
ومع وزارة األسرة والنهوض بالمرأة .وسيكفل الب ا
بالتزام الب ا

عن كثب مع الشتتركاء المنفذين،

ضرورة أن يتمتع الشركاء بالكفاءات الجنسانية المناسبة ،وأن يتقيدوا

بشتتأن المستتاواة بين الجنستتين ،وعدم التمييز ،والحماية من االستتتغالل واالعتداء الجنستتيين .وستتيتولى الب ا

جمع بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر لدعم تنفيذ برامج مستندة إلى األدلة ،والتدخالت التكميلية التي يضطلع بها الشركاء.
-73

وسوف يبحع الب ا أيضا عن فرص إلقامة شراكة مع البنك الدولي ،وللبحع عن أوجه التكامل دعما اللتزام حكومة أنغوال
باالستثمار في تكوين رأس المال البشري .كما أن مشروع استراتيجية رأس المال البشري الذي قُدم في مارس/آذار  2019في
سياا مشروع للبنك الدولي عن رأس المال العامل ،يعطي األولوية لثالثة مجاالت خاصة باالستثمار :تمكين البنات المراهقاتل
والحد من التقزمل ومعالجة أزمة التعلم( .)36وترتبط هذه األولويات ارتباطا وثيقا بمجاالت خبرة الب ا  ،والدعم التقني الذي
سيُقدم في إطار النشاط  .3وبالتالي ،فإن الب ا

سوف يشارك في حوار مع البنك الدولي والوزارات ذات الصلة بهدف زيادة

تكامل المعرفة ،والتعاون في المبادرات المشتركة.

-5
1-5
-74

إدارة ا داء والتقييم
ت تيبات ال صد والتقييم
ستتوف يضتتع الب ا

خطة شتتاملة للرصتتد واالستتتعراض والتقييم المراعي للمنظور الجنستتاني ،تماشتتيا مع اإلطار المعياري

للرصتتتد المؤستتتستتتي للب ا  ،واستتتتراتيجية التقييم المؤستتتستتتي ،واستتتتراتيجيات الرصتتتد والتقييم الخاصتتتة بالمكتب اإلقليمي.
وستتضمن خطة الرصد واالستعراض والتقييم المراعية للمنظور الجنساني تفاصيل عن تواتر ومنهجية جمع البيانات عن كل
مؤشتتتر في اإلطار المنطقي للخطة االستتتتراتيجية القطرية المؤقتةل وستتتيتم جمع بيانات عن األشتتتخاص مصتتتنفة حستتتب الجنس
والعمر ،والتي ستتتتتتتستتتتتتهم في معالجة محدودية توافر مثل هذه البيانات لدى الحكومة والشتتتتتتركاء .ومن المخطط إجراء تقييم ال
مركزي للنشتتتتتتاطين  2و 3في الربع األخير من عام ( 2021رهنا لتوافر التمويل) .وستتتتتتيتم تنفيذ ذلك ،إن أمكن ،بالتعاون مع
الشركاء ،وسيتم النظر في موضوع التقييم وتوقيته وتحديدهما أثناء وضع خطة الرصد واالستعراض والتقييم.
-75

وسيجري الب ا

رصدا فرديا وأسريا ومجتمعيا ،وسيزيد من استخدام تكنولوجيا جمع البيانات الناشئة ،وإعداد التقرير للحد

عن تكاليف الرصد مع زيادة الكفاءة .وسيتم إجراء دراسات استقصائية خاصة برصد ما بعد التوزيع من أجل رصد مؤشرات
الحصائل تمشيا مع الحد األدنى لمتطلبات الرصد المؤسسي .وسيتم رصد مؤشرات الحصائل والنواتج ،واإلبالت عنها باستخدام
أداة "كوميت" .وستتينفذ الرصتتد بصتتورة مشتتتركة مع مفوضتتية شتتؤون الالجئين وشتتركاء آخرين لزيادة التغطية وتحستتين جودة
البيانات من خالل التحقق المتبادل ،وضمان تصنيف البيانات حسب الجنس والعمر.
-76

وستتوف يستتتكمل الرصتتد المنتظم للعملية رصتتد الحصتتائل والنواتج ،وستتيواصتتل إثراء أنشتتطة الب ا  ،ويستتاعد على ضتتمان
تحقيق الغايات .وستتتتوف تستتتتتخدم أدوات تحليلية مثل برنامج  Tableauفي تحليل البيانات وعرضتتتتها ،لتستتتتليط الضتتتتوء على
األفكار الرئيسية للنظر في تصويب البرامج.

()36
2019.
Angola
prioritizes
investment
in
people.
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/03/27/angola-prioritizes-investment-in-people

Bank.
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إدارة ال خاأ

ال خاأ االست اتيجية
-77

استتتتتتمرار انعدام األمن والنزاع :في حين خفت حدة النزاع العنيف في منطقة كاستتتتتاي الكبرى بجمهورية الكونغو الديمقراطية،
ف إن الحالة ال تزال متقلبة .وقد يكون لزيادة االحتقان أثر على العودة الطبيعية المخططة لالجئين ،وقد تؤدي إلى موجة جديدة
من النزوح .وسيقوم الب ا

برصد التطورات عن كثب ،وال سيما في كاساي ،من خالل التفاعل المستمر والمنتظم مع أفرقة

األمم المتحدة القطرية في أنغوال وجمهورية الكونغو الديمقراطية .و سوف يحتفظ الب ا

بقدرته على تو سيع قدراته الت شغيلية

وتطويعها في حالة تدهور الوضع في كاساي.
-78

عدم كفاية التمويل أو تأخره :في حالة انخفاض التمويل ،ستتوف يتعين على الب ا

تخفيض الحصتتص الغذائية .وستتيكون لذلك

أثر ستتلبي مباشتتر على حصتتائل األمن الغذائي والتغذية بالنستتبة لالجئين الذين يعتمدون بصتتورة كاملة تقريبا على المستتاعدات
اإلنسانية لتلبية احتياجاتهم األساسية .وسيركز الب ا

جهوده مع الشركاء لزيادة االعتماد الذاتي لالجئين الباقين في أنغوال من

سبُل كسب العيش من أجل تقليل الحاجة إلى المساعدة الغذائية المباشرة.
خالل تدخالت خاصة ب ُ
-79

قدرة الب ا

في أنغوال :نظرا للتواجد المحدود للب ا

في أنغوال ،ستتتتتتيواصتتتتتتل المكتب اإلقليمي دعم العملية عن بعد ومن

خالل البعثات القطرية لضمان تقديم المساعدة بفعالية وكفاءة .وسيتم رصد الحاجة إلى المهارات والقدرات اإلضافية األساسية
في أنغوال ،خاصة بالنسبة للنشاط  ،3وسيقوم الب ا
-80

بتعيين موظفين لديهم المهارات المناسبة عند الضرورة.

س تبُل كستتب العيش
االستتتهداف :تشتتكل العودة الطوعية الفعالة لالجئين في الوقت المناستتب تحديا لالستتتهداف فيما يتعلق بنشتتاط ُ
بالنستتبة ألولئك الالجئين الذين يفضتتلون البقاء في أنغوال على المدى المتوستتط إلى الطويل ،ولديهم االستتتعداد والقدرة للمشتتاركة
في األنشطة الزراعية .وسيعمل الب ا

ومفوضية شؤون الالجئين ب صورة مشتركة لتحديد المشاركين في نشاط ُسبُل كسب

العيش ،ورصد ديناميات العودة الطوعية عن كثب.

ال خاأ التشغيلية
-81

تنقل الالجئين وحمايتهم :قلل الالجئون في مستتتتتوطنة لوفوا من تنقلهم ،وال يمكنهم الذهاب إلى األستتتتواا المحلية لبيع منتجاتهم.
وسيعمل الب ا

عن كثب مع الشركاء والحكومة المحلية للدعوة إلى حرية حركة الالجئين داخل المخيم وخارجه .وفي الوقت

نفسه ،سيقوم الب ا

سبُل كسب العيش لدعم التماسك االجتماعي بين الالجئين
بإشراك المجتمعات المضيفة المحلية في أنشطة ُ

والسكان المحليين.
-82

المستتاواة بين الجنستتين والحماية :قد يؤدي عدم كفاية إدماج المستتاواة بين الجنستتين وحمايتهم أثناء تقديم المستتاعدة اإلنستتانية إلى
عرقلة تنفيذ الخطة االستتتتراتيجية القطرية المؤقتة ،وتحقيق الحصتتتائل االستتتتراتيجية في الوقت المناستتتب .ومن أجل االستتتتجابة
لالحتياجات والمصالح والقدرات الخاصة للنساء والرجال واألوالد والبنات ،واألشخاص المتنوعين جنسيا ،سيواصل الب ا
إجراء تحليالت لنوع الجنس والعمر ،بما في ذلك بيانات مصتتتتتنفة حستتتتتب الجنس والعمر ،وتعزيز آليات الشتتتتتكاوى والتعليقات
الخاصتتة بالمستتتفيدين ،بحيع تكون آمنة ومتاحة لجميع األشتتخاص .وستتينفذ الب ا

أيضتتا أنشتتطة تكميلية ومتعلقة بالجنستتين

والحماية وذلك بالتعاون مع الشركاء.
-83

عدم استقرار االقتصاد الكلي :على الرغم من اعتماد سعر صرف أكثر مرونة في اآلونة األخيرة ،فإن خطر ارتفاع قيمة العملة
وعدم استقرار االقتصاد الكلي بشكل عام قد يكون له أثر سلبي على نوعية المساعدة التي يقدمها الب ا

لالجئين .وعلى وجه

الخصوص ،قد يكون من الصعب تداول التحويالت القائمة على النقد ،والتي تعتبر تدخال ضروريا لنجاح النشاط الخاص ب ُسبُل
ك سب العيش .و سيقوم الب ا
عن كثب.

بإجراء تقدير إلعادة تقييم تكاليف وقيمة التحويالت القائمة على النقد ،و سيراقب أ سعار ال سوا

20

-6

WFP/EB.2/2019/7-B/1

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة

1-6

الجدول  :4يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ
السنة ا ولى

الحصيلة االست اتيجية

ك )

السنة الثا ية

السنة الثالثة

ال ج وع

1

8 737 509

7 735 525

6 944 811

23 417 845

2

1 647 528

1 739 164

1 680 473

5 067 164

10 385 037

9 474 689

8 625 284

28 485 010

ال ج وع

-84

تبلغ الميزانية اإلجمالية للخطة االستتتتتراتيجية القطرية المؤقتة  28.5مليون دوالر أمريكي لتقديم المستتتتاعدة الغذائية عن طريق
النقد وقستتائم القيمة ،والمستتاعدة العينية لالجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية في مقاطعة لوندا نورتي في أنغوال .وتشتتمل
الميزانية أنشتتطة تعمل على معالجة العنف الجنستتي والجنستتاني ،بما في ذلك رستتم شتتجرة إلجراءات إحالة ضتتحايا هذا العنف،
ووضع رسائل خاصة بالتغيير االجتماعي والسلوكي بشأن العنف الجنسي والجنساني في مراكز توزيع األغذية ،وحلقات العمل
الخاصة بالتمكين الجنساني ،وذلك بالتعاون مع لجان توزيع األغذية .ولذلك ،سيتم تخصيص موارد مالية كافية سنويا لألنشطة
سبُل كسب العيش بالنسبة لالجئين .كما تتضمن الحصيلة
التي تساهم في المساواة بين الجنسين .وتتضمن الميزانية دعما خاصا ل ُ
االستراتيجية  2ميزانية للمساعدة التقنية التي تقدم لحكومة أنغوال.

2-6
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آفاق تدبي ال وارد
تم تمويل عملية الالجئين في أنغوال من خالل توليفة تضتتتتتتمنت تمويال داخليا من الب ا  ،وتمويال من الصتتتتتتندوا المركزي
لمواجهة حاالت الطوارئ ،ومستتتتتتتاهمات من جهات مانحة .وتم تمويل عملية الطوارئ ( )EMOP 201083التي أجراها
الب ا

في أنغوال بنستتتتتتبة  43في المائة في الفترة من أغستتتتتتطس/آب  2017إلى يونيو/حزيران  .2018كما تم تمويل الخطة

االستتراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية بنستبة  43في المائة .وتستتند ميزانية الخطة االستتراتيجية القطرية المؤقتة إلى اتجاهات
تاريخية تضتتتتتتمنت الدعم المقدم من جهات مانحة متعددة األطراف ،وأخرى موجهة ،والصتتتتتتندوا المركزي لمواجهة حاالت
الطوارئ .وستتتتتتيعمل المكتب اإلقليمي مع المكتب القطري ألنغوال ،ومع شتتتتتتركاء محتملين ،وممثلين حكوميين لدعم استتتتتتتجابة
الالجئين .ومن المتوقع استتتمرار الدعم المقدم من الواليات المتحدة ،وفرنستتا ،والصتتندوا المركزي لمواجهة حاالت الطوارئ.
وباإلضتتتتتتافة إلى ذلك ،أبدت جهات مانحة جديدة اهتمامها ،من بينها ألمانيا والبرازيل .ويجري أيضتتتتتتا استتتتتتتطالع آليات تمويل
مبتكرة ،بما في ذلك آليات مبادلة الديون مع حكومة أنغوال ،وإشتتتتتتراك القطاع الخاص .وتتطلب الخطة االستتتتتتتراتيجية القطرية
المؤقتة  10.4مليون دوالر أمريكي في عام  ،2020و 9.5مليون دوالر أمريكي في عام  ،2021و 8.6مليون دوالر أمريكي
في عام  .2022ومن المتوقع أن ت ساهم حكومة أنغوال في الح صيلة اال ستراتيجية  ،2وأن تخ صص أمواال لميزانيات الوزارات
المختصة.
3-6
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است اتيجيات ت بئة ال وارد
سيواصل الب ا

الدعوة إلى زيادة الوعي بين أوساط المانحين بشأن الحاجة إلى تقديم مساعدة إنسانية مستمرة إلى الالجئين

من جمهورية الكونغو الديمقراطية في مقاطعة لوندا نورتي في أنغوال .وستتتتتيقوم الب ا

بوضتتتتتع خطة عمل للشتتتتتراكة تحدِّد

الفرص الرئيسية لدعم عملية الالجئين .وباإلضافة إلى تعزيز الشراكات مع المانحين الحاليين ،سيقوم الب ا

بجمع التبرعات

المحلية ،وسوف يستطلع إمكانية إقامة شراكة مع جهات مانحة غير تقليدية مثل بنك التنمية األفريقي ،وكيانات القطاع الخاص.
وستيكون التعاون المستتمر مع مفوضتية شتؤون الالجئين والشتركاء اآلخرين بمثابة منطلق لجهود تعبئة الموارد المشتتركة .وقد
تلقى الب ا
الطوارئ.

حتى اآلن دعما من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،وفرنستتتتا ،واليابان ،والصتتتتندوا المركزي لمواجهة حاالت
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ال لحق ا ول
اإلأار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة

غوال ()2022-2020

الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
الهدف االست اتيج  :1القضاء على الجوع عن أ ق ح ا ة إ كا ية الحصول على ا

ة

النتيجة االست اتيجية  :1ت تع كل ف د بالقدرة على الحصول على الغ اء
الحصيلة االست اتيجية  :1ت كُّن الالجئين و ي هم ن السكان ال تض ر ن ن ا ز ات ف أ غوال ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة
ا ساسية أثناء أوقات ا ز ة

فئات الحصائل :استمرار/تحسين حصول األسر
واألفراد على الغذاء الكافي

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات
يكفل الب ا

تمويال كافيا لضمان انتظام خطوط اإلمداد أثناء األزمةل وتتاح جميع السلع المطلوبة.

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك ،المؤشر المنخفض
درجات االستهالك الغذائي
مؤشر استراتيجيات التصدي (النسبة المئوية لألسر التي تتبع استراتيجيات التصدي)
سبُل كسب العيش
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يُبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول ُ
ا شطة والنوات
 :1توفي ا

ة و/أو التحو الت القائ ة على النقد لالجئين والسكان اآلخ ن ال تض ر ن ن ا ز ة( .تحو الت ال وارد ي ال ش وأة لدعم الحصول على ا

ة)

حصول الالجئين واألسر األخرى المتضررة من األزمة على األغذية و/أو التحويالت القائمة على النقد التي تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية( .ألف :تحويل الموارد)
حصول الالجئين واألسر األخرى المتضررة من األزمة على األغذية و/أو التحويالت القائمة على النقد التي تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية( .هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
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سبل كسب ال يش)
سبُل كسب ال يش لالجئين والسكان اآلخ ن ال تض ر ن ن ا ز ة لتحسين االعت اد ال ات ( .أ شطة إ شاء ا صول ودعم ُ
 :2تقد م الدعم الخاص ب ُ
سبُل كسب معيشتهم وزيادة االعتماد على الذات( .ألف :الموارد المحولة)
استفادة الالجئين المستهدفين واألسر األخرى المتضررة من األزمة من األصول ،والدخل ،والمهارات لتحسين ُ
سبُل كسب معيشتهم وزيادة االعتماد على الذات( .دال :األصول التي يتم إنشاؤها)
استفادة الالجئين المستهدفين واألسر األخرى المتضررة من األزمة من األصول ،والدخل ،والمهارات لتحسين ُ
الغا ة االست اتيجية  :2إرساء الش اكات لدعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
الهدف االست اتيج  :4دعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
النتيجة االست اتيجية  :5ا تالك البلدان لقدرات

ززة على تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  : 2عززت ال ؤسسات الوأنية ف أ غوال القدرة على تنفي ب ا
2022

للنهوض با ن الغ ائ والتغ ة بحلول عام

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

االفت اضات
تحدد الحكومة مجاالت تعزيز القدرات وتمتلك اإلدارة السياسية واإلطار التشريعي والسياساتي لتنفيذ مبادرات تعزيز القدرات.

ؤش ات الحصائل
عدد الخطط والسياسات ومكونات األنظمة المعززة نتيجة ألنشطة تعزيز القدرات التي يقوم بها الب ا
القدرة الوطنية للتغذية المدرسية

ا شطة والنوات
 :3تقد م ساعدة تقنية لحكو ة أ غوال( .أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)
استفادة األطفال في أنغوال من القدرة الوطنية المعززة إلدارة برامج التغذية المدرسية من أجل تحسين حياتهم المدرسية ،وتلبية احتياجاتهم التغذوية( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
استفادة السكان الضعفاء في أنغوال من السياسات وتعزيز القدرات المؤسسية لتحسين أمنهم الغذائي وحصائل التغذية( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
استفادة السكان الضعفاء ،بمن فيهم األطفال في أنغوال ،من السياسات والقدرة المؤسسية على تقوية األغذية وتحويلها لتلبية احتياجاتهم التغذوية( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
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الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
جيم : 1-ستطيع السكان ال تض رون ساءلة الب ا

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

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

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

جيم  : 2-1نسبة أنشطة المشروعات التي يتم بشأنها توثيق تعقيبات المستفيدين وتحليلها ودمجها في تحسينات البرامج
جيم : 2-ستطيع السكان ال تض رون االستفادة ن ب ا

الب ا

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

ال ؤش ات الشا لة
جيم  :2-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون التعرض لتحديات تتعلق بالسالمة
جيم  :3-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يقولون إن برامج الب ا

تتسم بالكرامة

جيم  :4-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يصلون إلى برامج الب ا

دون عوائق

جيم 3-تحسين ال ساواة بين الجنسين وت كين ال أة بين السكان ال ستفيد ن ن ساعدة الب ا
ال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-3نسبة األسر التي تُتخذ فيها القرارات بشأن استخدام األغذية/النقد/القسائم من قِّبل المرأة ،أو الرجل ،أو كليهما معا ،حسب طريقة التحويل
جيم  :2-3نسبة النساء األعضاء في كيانات صنع القرار بشأن المساعدة الغذائية – لجان ،ومجالس ،وأفرقة ،وغير ذلك
جيم  :3-3نوع الت حويل (أغذية ،نقود ،قسائم ،أو ال تعويض) الذي يحصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا  ،حسب الجنس ونوع النشاط
جيم : 4-تستفيد ال جت ات ال حلية ال ستهدفة ن ب ا

الب ا

بط قة ال تض بالبيئة

ال ؤش ات الشا لة
جيم :1-4-نسبة األنشطة التي فُحِّ صت المخاطر البيئية بالنسبة لها ،و ُحددِّت إجراءات التخفيف حسب االقتضاء
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ال لحق الثا

التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

جال الت كيز

ك )

النتيجة االست اتيجية 1
ا ة التن ية ال ستدا ة 1-2

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

الحصيلة االست اتيجية 1

الحصيلة االست اتيجية 2

االستجابة لألز ات

ا سباب الج ر ة

ال ج وع

التحويل

18 671 495

4 249 026

22 920 521

التنفيذ

1 281 966

65 000

1 346 966

تكاليف الدعم المباشرة المعدلة

2 035 126

443 875

2 479 001

ال ج وع الف ع

21 988 587

4 757 901

26 746 488

تكاليف الدعم غير المباشرة ( 6.5في المائة)

1 429 258

309 264

1 738 522

ال ج وع

23 417 845

5 067 164

28 485 010
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