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وجز تنفي ي
إسواتيني بلد غير ساحلي متوسط الدخل من الشريحة الدنيا ،يبلغ عدد سكانه  1.1مليون نسمة .وهي تحتل المرتبة  144بين  189بلدا
في دليل التنمية البشرية لعام  ،2017والمرتبة  141بين  160بلدا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين ،الذي بلغ تصنيفه فيه .0.569
ومعدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في إسواتيني هو األعلى في العالم ،حيث  26في المائة من سكانها البالغين مصابون
بالفيروس .وتتأثر النساء بشكل غير متناسب ،حيث  35في المائة منهن مصابات بالفيروس مقابل  19في المائة من الرجال .وتقل أعمار
 46في المائة من السكان عن  20عاما )1(،كما أن  58في المائة من األطفال دون سن السابعة عشرة أصبحوا من أيتاما أو ضعفاء بسبب
اإليدز.

()2

( )1مكتب اإلحصاء المركزي في إسواتيني .تعداد السكان والمساكن لعام  – 2017النتائج األولية( .غير متاح على اإلنترنت)
( )2برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز.2018. Eswatini HIV Estimates and Projections Report .
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة L. Castro
المديرة اإلقليمية
الجنوب اإلفريقي
بريد إلكترونيlola.castro@wfp.org :

السيدة C. Byenkya
المديرة القطرية
بريد إلكترونيcissy.byenkya@wfp.org :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وال تزال نسبة األشخاص الذين يعيشون في فقر مرتفعة للغاية ،بعد أن انخفضت مستويات الفقر من  63في المائة في عام  2010إلى
 58.9في المائة في عام  .2018وعلى الرغم من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي إلى  3 850دوالرا أمريكيا ،سجل في
إسواتيني ،التي يبلغ فيها معامل جيني  ،)3(51.5عاشر أعلى معدل لتفاوت الدخل في العالم .ويعيش  70في المائة من سكان الريف تحت
خط الفقر الوطني ،ويعد  25في المائة منهم فقراء مدقعين )4(.وبسبب مظاهر عدم المساواة الهيكلية ،من األرجح أن تكون األسر التي
ترأسها نساء أسرا فقيرة ويتعذر عليها الوصول إلى األصول اإلنتاجية )5(،والحصول على فرص العمل ،والتعليم ،والخدمات الصحية.
ويصنف مستوى الجوع وفقا لمؤشر الجوع العالمي لعام  2018بأنه "خطير" ،حيث حصلت إسواتيني على درجة  .22.5وباإلضافة
إلى ذلك ،تشير التحليالت السنوية لهشاشة األوضاع إلى أن ما متوسطه  35 451من األسر فقيرة للغاية ،وأن األسر الفقيرة عانت من
انعدام األمن الغذائي في السنوات العشر األخيرة؛ وحدد تقييم كمي للمساعدة االجتماعية عددا مماثال من األسر ( 35 349أسرة) بأنها
"في فقر مدقع".
وتعترف االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والنمو الشامل حتى عام  ،2030وخارطة الطريق االستراتيجية للفترة ،2022-2019
التي توجه التنمية واالنتعاش االقتصادي إلسواتيني ،باألبعاد الحرجة للتنمية البشرية ،بما في ذلك الحد من الفقر ،وتوفير فرص عمل،
والمساواة بين الجنسين ،واإلدماج االجتماعي .وتشمل القطاعات ذات األولوية الرئيسية الزراعة ،تجهيز المنتجات الزراعية ،والمساعدة
االجتماعية ،واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها.
ويكشف استعراض إسواتيني االستراتيجي للقضاء على الجوع أن الفقر يرتبط ارتباطا وثيقا بالجوع وعدم المساواة بين الجنسين .وتؤدي
الفجوات في إنفاذ السياسات ،واألطر القانونية ،وتخصيص الموارد إلى الحد من فاعلية برامج الحماية االجتماعية في معالجة الجوع،
وتمكين المرأة ،وفيروس نقص المناعة البشرية .ويقوض نقص القدرات كفاءة تصميم البرامج ،وتنفيذها ،وإدارة المعرفة ،في حين
يتسبب ضعف التنسيق المؤسسي في ازدواجية الجهود ،ويعرقل وضع سياسات تكميلية وتنفيذها.
وتتواءم هذه الخطة االستراتيجية القطرية مع أولويات الحكومة فيما يتعلق بتحقيق األمن الغذائي والتغذوي ،مع التركيز على اإلجراءات
المفضية إلى تحول في المنظور الجنساني والمراعية لفيروس نقص المناعة البشرية .وتستند الخطة إلى ثالث ركائز لتحقيق الحصائل
التالية:


الحصيلة االستراتيجية  :1تم ُّكن السكان الضعفاء في المناطق المتأثرة باألزمات من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية
خالل أوقات األزمات؛



الحصيلة االستراتيجية  :2تعزيز قدرات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وال سيما النساء ،على تزويد األسواق المنظمة
باألغذية المغذية بحلول عام 2024؛



الحصيلة االستراتيجية  :3استفادة األشخاص الضعفاء ،وال سيما النساء ،واألطفال ،والمراهقات ،واألشخاص المصابين بفيروس
نقص المناعة البشرية ،من نُظم حماية اجتماعية منصفة ومتكاملة ومستجيبة للصدمات بحلول عام .2030

وسوف يواصل برنامج األغذية العالمي (الب ا ) تحوله نحو تقديم المساعدة التقنية ،والخدمات ،والدعم التنسيقي للسياسات والبرامج
الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي من خالل نُهج مفضية إلى تحول جنساني تتيح إحراز تقدم في مجال المساواة بين الجنسين ،وتمكين
النساء والبنات .وسوف توجه البرمجة المراعية للتغذية مختلف التدخالت في حافظة الخطة االستراتيجية القطرية .وسيتم تعميم آليات
التعقيبات والشكاوى اآلمنة ،والميسرة ،والمتجاوبة في جميع مراحل الخطة االستراتيجية القطرية .وتعكس أهمية الدعم التقني ،وتعزيز
القدرات ما يبذل من جهود للمشاركة في توليد األدلة ،واالنتقال التدريجي إلى الملكية الوطنية المستدامة.

( )3البنك الدولي.Data: Eswatini: GINI index. https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=SZ .

( )4مكتب اإلحصاء المركزي في إسواتيني .2018 ،استقصاء عام  2017/2016عن دخل ُ
األسرة ونفقاتها في إسواتيني .تقرير عن النتائج الرئيسية.
( )5وفقا لتقرير تقييم هشاشة األوضاع وتحليلها لعام  2018الصادر عن لجنة تقييم هشاشة األوضاع في إسواتيني في يوليو/تموز  ،2018تحصل نسبة  51في المائة
من األسر التي تقودها إناث على أراض صالحة للزراعة مقارنة بما نسبته  57في المائة من األسر التي يقودها ذكور.
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/Eswatini_VAC_Annual_Assessment_Report2018.pdf.
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ش وع الق ار



يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية إلسواتيني ( )WFP/EB.2/2019/7-A/2( )2024-2020بتكلفة إجمالية يتحملها
الب ا

قدرها  26 284 469دوالرا أمريكيا.

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

1-1

السياق القط ي

-1

إسواتيني بلد غير ساحلي متوسط الدخل من الشريحة الدنيا ،يبلغ عدد سكانه  1.1مليون نسمة )6(.وهي تحتل المرتبة  144بين
 189بلدا على دليل التنمية البشرررية ،والمرتبة  141بين  160بلدا في مؤشررر عدم المسرراواة بين الجنسررين ،الذي بلغ تصررنيفه
()7

فيه .0.569
-2

()8

وعلى الرغم من اإلنجازات الكبيرة التي حققتها إسرررررواتيني في عالج فيروس نقص المناعة البشررررررية ،مثل العالج بمضرررررادات
الفيروسررررررات الرجعية الذي شررررررمل  82في المائة من المصررررررابين ،واالنخفاض الكبير في انتقال العدوى من األم إلى الطفل،

()9

ال يزال البلد يعاني من أعلى معدالت انتشررار فيروس نقص المناعة البشرررية في العالم ،حيث  26في المائة من السرركان البالغين
مصرررابون بالفيروس )10(.وتتأثر النسررراء بشررركل غير متناسرررب ،حيث  35في المائة من جميع النسررراء مصرررابات بالفيروس مقابل
 19في المائة من الرجال )11(.وفقد نحو  59في المائة من األيتام في البلد آباءهم بسبب الفيروس والوفاة المرتبطة باإليدز.
-3

()12

وقد أدت الفوارق الهيكلية السائدة إلى عدم المساواة بين الجنسين ،وإلى الحرمان الذي تعاني منه المرأة ،كما أن النظام القانوني
المزدوج في إسررواتيني ،والذي يسررتند إلى إطار قانوني دسررتوري ،وقوانين تقليدية وعرفية يوفر حماية محدودة للنسرراء والبنات.
ويتضح هذا من محدودية حصول المرأة على فرص اقتصادية ،وأصول انتاجية ،وسالسل القيمة الزراعية ،والتعليم ،والرعاية
الصررحية )14()13(.وتنتشررر البطالة( )15بين أكثر من  25في المائة من النسرراء الالتي بلغن من العمر  25عاما فأكثر ،وبين  50في
المائة من النسرررراء الالتي تتراوح أعمارهن بين 15عاما و 24عاما .ويؤثر الفقر وانعدام األمن الغذائي والمرض بصررررورة غير
متناسبة على األسر التي ترأسها نساء واألطفال والمسنين.

-4

وتصنف إسواتيني ضمن بلدان العجز الغذائي .وال تلبي اإلمدادات المحلية سوى نصف االحتياجات الوطنية من الحبوب بسبب
االنتاجية التي ال تزيد على  1.5طن للهكتار ،وهي نسبة منخفضة مقارنة بالنسبة المثالية التي تتراوح بين  4و 6أطنان للهكتار
الواحد )16(.كما أن الجفاف المتكرر ،وعدم كفاية التقنيات الزراعية ،وانخفاض االسرررررتثمار في المدخالت والمعدات ،والحواجز
الهيكلية التي تحول دون الوصول إلى األسواق الرسمية ،كل هذا يؤدي إلى عرقلة اإلنتاج .وتعتبر الخسائر الغذائية مرتفعة ،إذ
تصل إلى  30في المائة في المتوسط نتيجة للخسائر المادية والمالية على امتداد سالسل القيمة ،وتشير توقعات تغير المناخ إلى
أن األنماط غير المنتظمة لهطول األمطار أثناء موسم المحاصيل سوف تزداد سوءا.

()17

( )6مكتب اإلحصاء المركزي في إسواتيني  .2017تعداد السكان والمساكن لعام  – 2017النتائج األولية( .غير متاح على اإلنترنت).

األرقام

القياسية

للتنمية

البشرية

ومؤشراتها.

()7
اإلنمائي.
المتحدة
األمم
برنامج
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf

تحديث

إحصائي

لعام

.2018

( )8برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .مؤشر عدم المساواة بين الجنسين.http://hdr.undp.org/en/composite/GII .
( )9المجلس الوطني لالستجابة لحاالت الطوارئ المعني بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ،وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة
البشرية/اإليدز( Eswatini HIV Estimates and Projections Report 2018 .2018.غير متاح على اإلنترنت).
( )10خطة رئيس الواليات المتحدة الطارئة لإلغاثة من اإليدزSwaziland Country Operational Plan 2018. Strategic Direction .2018 .
.Summary.https://www.pepfar.gov/documents/organization/285864.pdf
( )11المجلس الوطني لالستجابة لحاالت الطوارئ المعني بفيروس نقص المناعة البش رية واإليدز ،وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة
البشرية/اإليدز( Eswatini HIV Estimates and Projections Report 2018 .2018.غير متاح على اإلنترنت).
( )12المصدر نفسه.
( )13لجنة إسواتيني لتقييم هشاشة األوضاعVulnerability Assessment and Analysis Report 2018. .2018 .
.http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/Eswatini_VAC_Annual_Assessment_Report2018.pdf

.Annual

( )14وفقا لتقرير عن تقييم هشاشة األوضاع وتحليلها لعام  2018صادر عن لجنة إسواتيني لتقييم هشاشة األوضاع في يوليو/تموز ،2018يحصل  51في المائة من
األسر التي تقودها نساء على أراض صالحة للزراعة ،مقابل  57في المائة من األسر التي يقودها رجال
).(http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/Eswatini_VAC_Annual_Assessment_Report2018.pdf
( )15منظمة العمل الدولية.ILOSTAT: Country profiles. https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/ .

( )16الب ا  .2018 ،استعراض إسواتيني االستراتيجي للقضاء على الجوع( .غير متاح على اإلنترنت).
( )17المصدر نفسه.
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لس ربُل كسررب العيش الريفية في إسررواتيني ،حيث يعتمد على
وال تزال زراعة أصررحاب الحيازات الصررغيرة تمثل العمود الفقري ُ
زراعة الكفاف أكثر من  70في المائة من سررركان البلد ،من بينهم  60في المائة من النسررراء .وعلى الرغم من الدور البارز الذي
تقوم به المرأة في النظام الغذائي ،فإنها تحصررررررل على فرص محدودة من الفوائد التي يحققها اإلنتاج ،والسرررررريطرة عليه .وتقيد
الممارسررررات العرفية حصررررول المرأة على األراضرررري ،وخدمات اإلرشرررراد الزراعي ،واالئتمان ،والبنية التحتية ،والتكنولوجيا،
واألسواق الحيوية لتعزيز إنتاجيتها و ُسبُل عيشها .ويمارس غالبية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الزراعة الكثيفة في
العمالة ،مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة التي تزيد من حرمان المرأة في القطاع الزراعي.

-6

وينجم انتشرررار انعدام األمن الغذائي عن ارتفاع مسرررتويات الفقر في هذا البلد ،وهو ما يجعل أفقر الناس معرضرررين له بصرررورة
مزمنة .ويشرركل الحصررول على الغذاء تحديا لهؤالء الناس بسرربب انخفاض دخول األسررر باالقتران مع ارتفاع أسررعار األغذية.
ويتضررح من تحليالت الفقر وانعدام األمن الغذائي أن  25في المائة من السرركان يعانون من الفقر المدقع ،وأنهم عانوا من انعدام
األمن الغذائي في السررنوات العشررر الماضررية )18(.وكان ما يقدر بنحو  14في المائة من السرركان يعانون من انعدام األمن الغذائي
في عام  ،2018وهو ما يمثل انخفاضررررررا بنسرررررربة  23في المائة مقارنة بعام  )19(.2017وقد ارتبط الفقر وانعدام األمن الغذائي
بزيادة خطر اإلصرررابة بفيروس نقص المناعة البشررررية ،وانخفاض االلتزام بالعالج بمضرررادات الفيروسرررات الرجعية ،وارتفاع
معدالت سررروء التغذية .ومن المرجح أن تشرررارك النسررراء والمراهقات الالتي يعانين من انعدام األمن الغذائي في آليات المواجهة
السررررررلبية ،مثل الممارسررررررات الجنسررررررانية التي تنطوي على خطورة عالية ،مقارنة بالنسرررررراء الالتي ال يعانين من انعدام األمن
الغذائي.
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()20

وقد أدى فيروس نقص المناعة البشررررية واإليدز إلى زعزعة اسرررتقرار األسرررر ونظم الدعم المجتمعي ،كما يتضرررح من الزيادة
الكبيرة في عدد األطفال الضررررررعفاء ،واألسررررررر التي يقودها أطفال ومسررررررنلون .وتشررررررير التقديرات الوطنية إلى أنه يوجد حاليا
 90 127طفال يتيما وضررررعيفا في إسررررواتيني )21(.كما أن األطفال األيتام والضررررعفاء إما أنهم مصررررابون بفيروس نقص المناعة
البشرررية ،أو يتأثرون سررلبا بهذا الوباء ،وغالبا ما يعاني مقدمو الرعاية من مشرراكل صررحية واقتصررادية تؤدي إلى االعتماد على
أفراد األسررررررة المسرررررنين ،أو على المجتمع المحلي ،أو على الحكومة لتوفير ما يحتاجونه من الدعم والرعاية .وتفرض األدوار
التقليدية للجنسرررررين على النسررررراء والبنات عبئا مزدوجا يتمثل في العمل المنزلي ،بما في ذلك رعاية أفراد األسررررررة المرضرررررى،
والحفاظ على اإلنتاجية الزراعية ،وغالبا ما يتم ذلك على حساب تعليمهن.

-8

وينخفض تمثيل المرأة في مناصب القيادة وصنع القرار في القطاعين العام والخاص .فالمرأة تمثل  6في المائة فقط من أعضاء
البرلمان ،وهذا ما قد يسرراعد على تفسررير السرربب في قصررور اإلطار التشررريعي إلسررواتيني من حيث اإلدماج ،وتقديم الخدمات،
والموارد ،وااللتزام ،والمسرراءلة .ويؤثر العنف الجنسرراني ،واالنتهاك الجنسرري ،والسررلوك والممارسررات الجنسررية التمييزية على
واحدة من كل ثالث نسرراء وبنات ،مع اعتراف ما يقرب من نصررف جميع النسرراء والبنات بتعرضررهن لالنتهاك قبل بلوغهن سررن
الثامنة عشرررررة ،وتعرض نصررررف جميع النسرررراء تقريبا لشرررركل ما من أشرررركال العنف الجنسرررري في حياتهن )22(.وقد صرررردر في
يوليو/تموز  2018قانون ب شأن الجرائم الجن سية والعنف المنزلي لتوفير الحماية القانونية للن ساء والبنات من العنف المنزلي أو
الجنسي؛ غير أن هذا القانون يتعايش مع القوانين التقليدية والعرفية التي تعرقل تحقيق المساواة بين الجنسين.

( )18بيانات مستمدة من تقارير لجنة تقييم هشاشة األوضاع في سوازيلند من الفترة  2009إلى  ،2018ومن االستقصاء عام  2017عن دخل األسر وإنفاقها.
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/Eswatini_VAC_Annual_Assessment_Report2018.pdf
( )19لجنة إسواتيني لتقييم هشاشة األوضاعVulnerability Assessment and Analysis Report 2018. .
.http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/Eswatini_VAC_Annual_Assessment_Report2018.pdf

Annual

(Rebecca Fielding-Miller and others. 2014. “There is hunger in my community”: a qualitative study of food security as a )20
.cyclical force in sex work in Swaziland. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24460989
( )21المجلس الوطني ل الستجابة لحاالت الطوارئ المعني بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز ،وبرنامج ا ألمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة
البشرية/اإليدز( Eswatini HIV Estimates and Projections Report 2018 .2018.غير متاح على اإلنترنت).
(.Swaziland Action Group Against Abuse. http://www.swagaa.org.sz/gender-based-violence/ )22
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ويوفر دسررتور إسررواتيني أسرراسررا راسررخا لتعزيز رفاه الفقراء والضررعفاء )23(.ويدل تصررديق إسررواتيني على العديد من الصرركوك
الدولية المتعلقة بالحماية االجتماعية على اإلرادة السرررررياسرررررية لهذه الحكومة .وتنفق الحكومة ما يعادل  2.2في المائة من الناتج
المحلي اإلجمالي على الحماية االجتماعية ،بما في ذلك تقديم منح نقدية للفئات الضرررعيفة ،ووجبات مدرسرررية ،والتعليم االبتدائي
المجاني ،والخدمات الصررحية األسرراسررية المجانية .وتبين من دراسررة أجراها البنك الدولي( )24في عام  2012أن برامج الرعاية
االجتماعية في إسرررواتيني متخلفة ،وينقصرررها الكثير من حيث التنسررريق بين البرامج والنظم اإلدارية .ويمكن لترتيبات المسررراءلة
المؤسررسررية ،وتكامل البرامج ،إلى جانب االنتقال من عمليات اإلدارة اليدوية إلى عمليات اإلدارة اإللكترونية ،المسرراهمة بشرركل
جماعي في إيجاد شبكات لألمان االجتماعي تتسم بالكفاءة والفاعلية.

2-1

التقدم حو تحقيق هدف التن ية ال ستدا ة 2

الغا ات
-10

تحدد االسرررررتراتيجية الوطنية للتنمية المسرررررتدامة والنمو الشرررررامل حتى عام  2030التزام الحكومة بتحقيق الهدف  2من أهداف
التنمية المستدامة.

-11

الحصررول على الغذاء (غاية التنمية المسررتدامة  :)1-2يرتبط انعدام األمن الغذائي بين األسررر الريفية ،وخاصررة النسرراء ،بالفقر،
ومحدودية توافر األراضي ،وسلطات صنع القرار ،واآلثار المنتشرة لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ،وزيادة الصدمات
المرتبطة بالمناخ .وتتمثل الدوافع وراء انعدام األمن الغذائي في االعتماد على إنتاج المحاصرررررريل البعلية ،وانخفاض اإلنتاجية
الزراعية والدخل ،وضعف األسواق المتكاملة ،ووجود االحتكارات )25(،وارتفاع تكاليف األغذية والمستلزمات الزراعية.

-12

()26

وتشررررير تقديرات عام  2018إلى أن أكثر من  25في المائة من األسررررر ال تسررررتهلك أطعمة غنية بالبروتين ،وأن  50في المائة
ال تسررررررتهلك أطعمة غنية بالحديد ،وأن  22في المائة من األسررررررر تنفق أكثر من  75في المائة من دخلها على الغذاء.

()27

وتعد

لوبومبو وشيسيلويني من أشد المناطق تضررا ،إذ يوجد فيهما عدد كبير من األسر الفقيرة واألسر التي تعاني من الفقر المدقع،
وانخفاض اإلنتاجية بسبب فترات الجفاف المتكررة ،وارتفاع أسعار المواد الغذائية نسبيا )28(.وكان ما يقدر بنحو  14في المائة
من السكان يعانون من انعدام األمن الغذائي بشكل حاد في عام .2018
-13

()29

القضرراء على سرروء التغذية (غاية التنمية المسررتدامة  :)2-2يؤثر سرروء التغذية المزمن على  26في المائة من األطفال دون سررن
الخامسررررة ،و تصررررنف منظمة الصررررحة العالمية هذه الحالة على أنها "متوسررررطة الخطورة " .ويوجد للتقزم كثير من األسررررباب
المختلفة المتعلقة بصررررحة األم والطفل ،والمدخول من الفيتامين ألف ،وممارسررررات تغذية الرضررررع وصررررغار األطفال ،والمياه،
والظروف والممارسررات الخاصررة بالصرررف الصررحي ،والنظافة الصررحية ،والحصررول على الغذاء المغذي ،والفقر .ويعاني نحو
 42في المائة من األطفال دون سررررن الخامسررررة من نقص الحديد ،ويعاني  40في المائة من الحوامل والمرضررررعات من النسرررراء
والبنات من فقر الدم .ويعاني  2في المائة من األطفال دون سررررررن الخامسررررررة من الهزال ،و 5.8في المائة من نقص الوزن .وال

( )23يشمل السكان الضعفاء :النساء والبنات ،بما في ذلك المراهقات؛ واألطفال اليتامى؛ واألطفال الذين يرأسون أسرهم؛ والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية
أو السل؛ والمسنون ،بسبب القصور التشريعي واالجتماعي واالقتصادي النا جم عن الفقر ،وعدم المساواة بين الجنسين ،وفيروس نقص المناعة البشرية.
()24
Swaziland:
Using
Public
Transfers
to
Reduce
Extreme
Poverty. .2012
الدولي.
البنك
.http://documents.worldbank.org/curated/en/461681468118484258/pdf/739730REPLACEM00Box374301B00PUBLIC0.pdf

( )25وفقا لتقرير تقييم سوق سوازيلند لعام  2016الذي نشرته وزارة الزراعة ،فإن سعر دقيق الذرة ،وهو الغذاء الرئيسي ،أعلى بنسبة  25في المائة من متوسط السعر
اإلقليمي في سبتمبر/أيلول  ، 2016بسبب النظام المعقد وغير الكفء لسوق حبوب الذرة والخاضع للسيطرة االحتكارية لشركة الذرة الوطنية.
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp290133.pdf

( )26منظمة األغذية والزراعة والب ا  .2015 ،تقرير خاص لبعثة تقييم مشتركة بين منظمة األغذية والزراعة والب ا
واألمن الغذائي.http://www.fao.org/3/a-i4797e.pdf .

ُأوفدت إلى سوازيلند والمعنية بالمحاصيل

()27المصدر نفسه.
( )28بيانات مستمدة من تقارير لجنة تقييم هشاشة األوضاع في سوازيلند من الفترة  2009إلى  ،2018واالستقصاء عام  2017دخل األسر وإنفاقها.
.http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/Eswatini_VAC_Annual_Assessment_Report2018.pdf
( )29المصدر نفسه.
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يحصل نحو ثلث الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا على الحد األدنى الموصى به من التنوع الغذائي،

()30

ويعد التنوع الغذائي منخفضررا أو معتدال بالنسرربة لنحو  78في المائة من األسررر .وتقدر الخسررائر االقتصررادية بسرربب الجوع بنحو
 3.1في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.
-14

()31

إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخولهم (غاية التنمية المستدامة  :)3-2تقدر خسائر ما بعد الحصاد بنسبة  30في المائة
من جميع األغذية المنتجة )32(،وتسرراهم عدم كفاية سررالسررل اإلمداد في ارتفاع التكاليف التي ال تشررجع إنتاج أصررحاب الحيازات
الصرررغيرة .ونتيجة لذلك ،ومع أن الزراعة تعد مصررردرا هاما للغذاء بالنسررربة لألسرررر الريفية الفقيرة ،فإنها غير قادرة على تلبية
احتياجاتها الغذائية من إنتاجها الخاص .وتتأثر القدرة اإلنتاجية للمرأة بصرررررورة غير متناسررررربة بسررررربب اآلثار المتزايدة المتعلقة
بتغير المناخ نظرا لمحدودية فرص حصولها على المواد الزراعية ،مثل األراضي ،وخدمات اإلرشاد الزراعي ،والمستلزمات
الزراعيررة الضررررررروريررة للتكيف مع ظروف التقلررب والتغير .كمررا أن قرردرة المرأة على التكيف تتررأثر بررالمعررايير االجتمرراعيررة
والجنسانية.

-15

ونظرا ألن المرأة تمثل نسررربة عالية من المنتجين ،فباسرررتطاعتها القيام بدور رئيسررري في الحد من الخسرررائر الغذائية في مراحل
اإلنتاج وما بعد الحصررراد والتجهيز ،لوال أنها تواجه العديد من الحواجز التي تمنعها من القيام بذلك .وتشرررمل هذه الحواجز عدم
معرفة المعايير التي تحد من قبول المنتجات على مسررررررتوى السرررررروق ،ومحدودية الحصررررررول على األدوات الالزمة للمعالجة
والتخزين بكفاءة ،واالستبعاد من رابطات المنتجين التي يتم من خاللها تخزين المنتجات.

-16

ويتسررربب نظام حيازة األراضررري في عرقلة تنويع وإنتاج المحاصررريل ،واالسرررتثمار في الهياكل األسررراسرررية الزراعية ألن معظم
أصررررحاب الحيازات الصررررغيرة ال يمكنهم الحصررررول إال على األراضرررري الوطنية التي يخصررررصررررها زعماء القبائل وفقا للقانون
الوطني ،والعادات التقليدية .وتحد الممارسرررات العرفية التمييزية القائمة على نوع الجنس والزواج من حقوق المرأة في امتالك
األراضرري والممتلكات الشررخصررية .وبموجب القانون الوطني والعادات التقليدية ،ال تحصررل النسرراء على األرض إال من خالل
أزواجهن أو أقاربهن الذكور .ويؤدي تحديد حقوق المرأة في األراضررررري – وهي المنتج الزراعي الرئيسررررري – إلى اسرررررتمرار
عرقلة األمن الغذائي.

-17

النظم الغذائية المسرررررتدامة (غاية التنمية المسرررررتدامة  :)4-2وفقا لنتائج االسرررررتعراض االسرررررتراتيجي للقضررررراء على الجوع في
إسررواتيني ،تواجه نظم إمداد األغذية أوجه قصررور هيكلية مسررتمرة ،مما يعيق التحسررينات واالسررتدامة .وباإلضررافة إلى ذلك ،فإن
العوامل البيئية ،مثل الصررررردمات المناخية ،وتدهور األراضررررري ،تهدد النظم الغذائية القائمة .وتعد شرررررركة الذرة الوطنية الكيان
الوحيد المسؤول عن التدخل في السوق المحلية الرسمية ،وإدارة واردات األغذية األساسية لتلبية الطلب المحلي .ويؤثر احتكار
الشرررركة لسررروق الحبوب بصرررورة سرررلبية على المزارعين أصرررحاب الحيازات الصرررغيرة الذين ال يوجد أمامهم إال عدد قليل من
األسررررواق البديلة .وللتغلب على الحواجز المسررررتمرة ،يلزم االسررررتثمار في تحسررررين الممارسررررات الزراعية ،ونظم الري ،وإدارة
الموارد الطبيعية ،وكفاءة سالسل اإلمداد ،والبحوث .ويحتاج األمر إلى دعم تقني وتمويل لدعم تنويع المحاصيل ،وإنتاج الذرة،
والتجهيز الزراعي ،وتخزين الحبوب ،واحتياطيات غذائية استراتيجية ،وأنشطة بديلة لتوليد الدخل بالنسبة للمزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة.

( )30المصدر نفسه.
( )31حكومة إسواتيني وآخرونThe Cost of Hunger in Swaziland: Implications of Child Undernutrition for the Implementation .2013 .
of the National Poverty Reduction Strategy In Swaziland: The Social and Economic Impact of Child Undernutrition in
.Swaziland. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/swaziland_report_16_july_1%20%281%29.pdf
( )32خطة سوازيلند الوطنية لالستثمار الزراعي ( .)SNAIPأبريل/نيسان ( .2015غير متاح على اإلنترنت).
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بيئة االقتصاد الكل
-18

على الرغم من وضرررع إسرررواتيني كبلد متوسرررط الدخل من الشرررريحة الدنيا ،وطموحها ألن تصررربح "أول بلد عالمي" بحلول عام
،2022

()33

فإنها تواجه تحديات هيكلية كبيرة ،كما أن الجهود المبذولة لتشررجيع النمو ،وتعزيز التحول االجتماعي واالقتصررادي

قد حققت نتائج مختلطة )34(.وقد تباطأ النمو االقتصرررادي من متوسرررط بنسررربة  4.4في المائة سرررنويا في الفترة  2014-2012إلى
ما يقدر بنسرررربة  1.7في المائة في عام  ،2019وتشررررير التوقعات في المدى المتوسررررط إلى نسرررربة تبلغ  1.8في المائة )35(.وهذه
النسبة هي دون نسبة النمو السنوي البالغة  5في المائة ال ضرورية للقضاء على الفقر بحلول عام  )36(.2030وتشمل التحديات
االجتماعية واالقتصررادية التي تعوق النمو ارتفاع الدين العام ،وتصررحيح األوضرراع المالية ،والضررغوط التضررخمية الناجمة عن
أسعار المواد الغذائية ،وارتفاع معدالت اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ،مما يقلل من توفير العمالة واإلنتاجية،
مع زيادة تكاليف الرعاية االجتماعية والصحية.
-19

()37

وتعتبر إسررررررواتيني معرضررررررة لصرررررردمات مناخية وخارجية متكررة .فقد تسرررررربب الجفاف الذي حدث بفعل ظاهرة النينيو في
الفترة  – 2016-2015وهو األسرررروأ منذ  50عاما – في انخفاض إنتاج الذرة بنسرررربة  40في المائة ،وهو الغذاء الرئيسرررري في
إسواتيني .ويعتمد اقتصاد هذا البلد على النمو اإلقليمي ،وتدفقات االتحاد الجمركي للجنوب اإلفريقي ،والتي تمثل  42في المائة
من مكاسرربه )38(.وقد انخفضررت إيرادات االتحاد الجمركي في السررنوات األخيرة ،مما أدى إلى فرض ضررغوط على السررياسررات
المالية للحكومة.

-20

ويمكن أن تؤدي زيادة النفقات االجتماعية ،وتحسررررين كفاءة اإلنفاق ،وال سرررريما في مجالي الصررررحة والتعليم ،إلى الحد من عدم
المسرررراواة ،ويمكن أن تؤدي شرررربكات األمان االجتماعي الجيدة التصررررميم ،والموسررررعة ،والموجهة بشرررركل مناسررررب إلى الحد من
الفقر.

()39

ال وابط ال ئيسية بين القطاعات
-21

ترتبط التحديات التي تواجه القضاء على الجوع في إسواتيني ارتباطا مباشرا بالفقر ،كما يتضح من االستعراض اال ستراتيجي
للقضاء على الجوع .وباإلضافة إلى هدفي التنمية المستدامة  2و ،17فإن الخطة االستراتيجية القطرية هذه سوف تسهم أيضا
في تحقيق غايات مرتبطة بهدف التنمية المسررررررتدامة ( 1القضرررررراء على الفقر) ،وهدف التنمية المسررررررتدامة ) 3الصررررررحة الجيدة
والرفاه( ،و( 4التعليم الجيد) ،و( 5المساواة بين الجنسين).

-22

تخفيض نسررررربة السررررركان من جميع األعمار الذين يعانون من الفقر بجميع أبعاده بمقدار النصرررررف على األقل بحلول عام 2030
(غاية التنمية المستدامة  :)2-1انخفض معدل الفقر تدريجيا من  69في المائة في عام  2000إلى  63في المائة في عام ،2010

( )33حكومة إسواتيني وآخرونNational Development Strategy 1998–2022. http://www.tralac.org/files/2012/12/Final-Poverty- .
Reduction-Strategy-and-Action-Plan-for-Swaziland.pdf.
International
Monetary
Fund.
2017.
Country
Report
No.
(17/274. )34
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/09/11/Kingdom-of-Swaziland-2017-Article-IV-Consultation-PressRelease-Staff-Report-and-Statement-45240.
(.World Bank. Eswatini. https://data.worldbank.org/country/eswatini )35
(. 2016. Swaziland’s Transition Report from the MDGs to the SDGs. (Not available online.) )36
(World Bank. 2018. Performance and Learning Review of the Country Partnership Strategy for Eswatini for the Period )37
FY15–FY18.
http://documents.worldbank.org/curated/en/103841535772640382/text/Swaziland-ESwatini-PLR-final08022018-08082018.txt.
Development
Bank.
2019.
Southern
Africa
Economic
Outlook
(2019. )38
.https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/2019AEO/REO_2019_-_Southern_africa.pdf

African

International
Monetary
Fund.
2017.
Country
Report
No.
(17/274. )39
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/09/11/Kingdom-of-Swaziland-2017-Article-IV-Consultation-Press.Release-Staff-Report-and-Statement-45240
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وإلى  59في المائة في عام  )40(.2017وتتمثل الدوافع الرئيسررية للفقر في األسررباب الهيكلية للبطالة ،وعدم المسرراواة في الدخل،
وهو ما يؤثر على سركان الريف بشركل خاص .ويعتبر معدل مشراركة المرأة في قوة العمل ( 46في المائة) أقل منه بين الرجال
( 55في المائة) .ويعتبر معدل البطالة مرتفعا ،إذ يصررررل إلى  26في المائة ،حيث توجد غالبية فرص العمل في األنشررررطة ذات
القيمة المضرررافة المنخفضرررة ،وال سررريما زراعة الكفاف .وبينما ينقسرررم أرباب األسرررر بالتسررراوي من حيث نوع الجنس ،إذ يعيش
 50.5في المائة من السكان في أسر يقودها رجال ،و 49.5في أسر تقودها نساء ،تشكل األسر األخيرة  53في المائة من األسر
الفقيرة ،و 56في المائة من األسر التي تعاني من الفقر المدقع ،وال يوجد سوى القليل من سياسات أو برامج الحماية االجتماعية
المخصصة لدعم هذه األسر.
-23

وضع نهاية ألوبئة اإليدز [و] السل [ ]...ومكافحة [ ]...األمراض المعدية األخرى بحلول عام ( 2030غاية التنمية المستدامة
 :)3-3بينما ال يزال انتشررار فيروس نقص المناعة البشرررية في إسررواتيني هو المعدل األعلى في العالم ،انخفض معدل اإلصررابة
على المسرررررتوى الوطني من  238لكل  1 000حالة في عام  2014إلى  136لكل  1 000حالة في عام  .2017ويغطي العالج
بمضررادات الفيروسررات الرجعية أكثر من  75في المائة من المصررابين ،مما يسرراهم في انخفاض الوفيات المرتبطة باإليدز .وفي
عام  ،2017كانت نسررربة اإلصرررابة بفيروس نقص المناعة البشررررية بين النسررراء والبنات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  15و24
عاما أعلى على األرجح بمقدار خمس مرات مقارنة بالشرررررباب )41(.ويحد العنف الجنسررررراني وعدم المسررررراواة بين الجنسرررررين في
العالقات من قدرة النسرراء والمراهقات على التفاوض بشررأن الممارسررة الجنس رية المأمونة ،ويترتب على ذلك أثر سررلبي بالنسرربة
لاللتزام بالعالج .ويقع عبء اإلصرابة بفيروس نقص المناعة البشررية/اإليدز على النسراء ،حيث يصراب أكثر من  35في المائة
من اإلناث الالتي تتراوح أعمارهن بين  15عاما و 49عاما ،مقابل  19في المائة من الرجال واألوالد.

-24

()43()42

ويؤثر ارتفاع معدل انت شار فيروس نقص المناعة الب شرية وال سل بين الحوامل والمر ضعات من الن ساء والبنات تأثيرا مبا شرا
على الحالة التغذوية ألطفالهن .وتشير التقديرات إلى أن  5في المائة من األشخاص الذين يتلقون العالج بمضادات الفيروسات
الرجعية ،و 18في المائة من الذين يتلقون العالج من السررررل يعانون من سرررروء التغذية الحاد )44(.ونظرا ألن الرجال المصررررابين
بفيروس نقص المناعة البشرررررية أو السررررل ال يسررررارعون بالتماس العالج بشرررركل عام ،فمن األرجح أن يعانوا من سرررروء التغذية
بدرجة أكبر من النسررراء عند تلقي العالج .وتقدر تكلفة الجوع بنسررربة  3.1في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي )45(،فضرررال عن
الخسررررررائر االقتصررررررادية الناجمة عن اآل ثار الطويلة األجل لنقص التغذية على القدرات اإلدراكية ،وخاصررررررة قدرات األطفال،
والعواقب المترتبة على الصحة ،والتعليم ،واإلنتاجية االقتصادية.
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وضرررررمان إتمام جميع البنات واألوالد تعليما ابتدائيا وثانويا مجانيا ومنصرررررفا وجيدا يؤدي إلى نتائج تعليمية مالئمة [ ]...وفعالة
بحلول عام ( 2030غاية التنمية المسررتدامة  ]...[ ،1-4وتمكينهم من الحصررول على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة
الطفولة المبكرة ،والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين للتعليم االبتدائي بحلول عام ( 2030غاية التنمية المستدامة :)2-4
ال يزال عدم المسرررراواة بين البنات واألوالد سررررائدا في نظام التعليم في إسررررواتيني .ويعد الوصررررول إلى المدارس الثانوية ،وهي
ليسرررت مجانية ،محدودا بشررركل خاص بالنسررربة للبنات )46(.ونادرا ما يصرررل األطفال األيتام والضرررعفاء إلى التعليم الثانوي ،على

( )40مكتب اإلحصاء المركزي في إسواتيني. 2017 Population and Housing Census: Preliminary Results. (Not available online.).2017 .
( )41المجلس الوطني لالستجابة للطوارئ المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدزEswatini HIV Estimates and Projections Report 2018 .2018 .
(غير متاح على اإلنترنت).
( )42المصدر نفسه.
( )43المصدر نفسه.
( )44وزارة الصحة في إسواتيني ،وبرنامج األغذية العالمي .Assessment on the malnutrition prevalence in HIV, TB and pregnant and .2016
).lactating women in Swaziland. (Not available online.
( )45حكومة إسواتيني وآخرونThe Cost of Hunger in Swaziland: Implications of Child Undernutrition for the Implementation .2013 .
of the National Poverty Reduction Strategy in Swaziland: The Social and Economic Impact of Child Undernutrition in
Swaziland. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/swaziland_report_16_july_1%20%281%29.pdf
( )46على الرغم من أن معدالت االلتحاق الصافي بالمدارس االبتدائية تجاوزت  94في ال مائة ،يزيد معدل االلتحاق بالمدارس الثانوية قليال على  51في المائة .مكتب
اإلحصاء المركزي في إسواتيني .2018 ،استقصاء عام  2017/2016عن دخل ُ
األسرة ونفقاتها في إسواتيني .تقرير عن النتائج الرئيسية( .غير متاح على اإلنترنت).
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الرغم من وجود منح تعليمية متاحة لهم لهذا الغرض .ومن بين الحواجز التي تعترض مواصررررررلة التعليم األمومة المبكرة بين
المراهقات ،والتي تبلغ  77بين كل  1 000مولود حي ،وبُعد المسافة عن المدارس الثانوية ،والبنية التحتية الرديئة.
-26

وتعطي السياسة الوطنية لقطاع التعليم والتدريب لعام  2018األولوية لسياسة رعاية الطفولة المبكرة ونمائها وتعليمها .وتجري
حاليا مناقشرررة هذه السرررياسرررة؛ وهي تهدف إلى ضرررمان االسرررتثمار المالي الكافي لدعم تعميم الوجبات المدرسرررية في مؤسرررسرررات
الطفول ة المبكرة ،بما في ذلك األطفال األيتام والضرررعفاء خارج المدرسرررة ،والتوسرررع التدريجي السرررتيعاب جميع األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  3و 6سررررررنوات .ويغطي إطار األمن الغذائي الوطني في المدارس ،الذي أ ُنشررررررئ في عام  ،2013توفير
وجبات غذائية ألطفال المدارس االبتدائية والثانوية.

-27

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والبنات في كل مكان (غاية التنمية المستدامة  ،)1-5والقضاء على جميع أشكال
العنف ضد جميع الن ساء والبنات في المجالين العام والخاص ،بما في ذلك االتجار بالب شر ،واال ستغالل الجن سي وغير ذلك من
أنواع االسررررررتغالل (غاية التنمية المسررررررتدامة  :)2-5ينتقص اإلطار القانوني والدسررررررتوري ،والقوانين العرفية ،والمعتقدات
والممارسررررات التقليدية من المسرررراواة بين الرجال والنسرررراء .وال تزال هناك في بعض المناطق تفاوتات في سرررروق العمل ،حيث
تُحرم النساء بشكل منهجي من المساواة في الحصول على الوظائف )47(.وال تزال هناك حواجز تتمثل في التقسيم غير المتكافئ
للرعاية واألعمال المنزلية غير المدفوعة األجر ،والتمييز في المناصب العامة .ومن الحيوي لتحقيق هدف التنمية المستدامة 5
والحد من انعدام األمن الغذائي والتغذوي منح المرأة حقوقا متساوية في الموارد االقتصادية ،مثل األراضي والملكية.

-28

ومن الناحية الثقافية ،يحتل الرجل في إسررواتيني ،على غرار البلدان األخرى الواقعة جنوب الصررحراء الكبرى ،مكانة أقوى في
سررربل
المجتمع مقارنة بالمرأة .وقد تتغاضرررى بعض الممارسرررات الثقافية عن العنف الجنسررراني ،وتعرقل وصرررول الضرررحايا إلى ُ
االنتصرراف والتعويضررات الفعالة ،وتحول دون مسرراءلة المرتكبين )48(.وقد اعتُمد في عام  2018قانون خاص بالجرائم الجنسررية
والعنف المنزلي ،غير أنه يل زم المزيد من اإلصررررررالحات التشررررررريعية والسررررررياسررررررية إلنفاذ هذا القانون من أجل محاربة العنف
الجنساني بشكل فعال.

3-1

()49

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

تص يم السياسات وتنفي ها
-29

توضررح نتائج االسررتعراض االسررتراتيجي للقضرراء على الجوع أنه رغم وجود سررياسررات قطاعية عديدة في هذا البلد ،فإن هناك
فجوات في إنفاذ السررياسررات واألُطر القانونية ،وتخصرريص الموارد التي تقلل من فعالية شرربكات األمان االجتماعي في التصرردي
ب صورة من صفة للتحديات المتعلقة بالفقر ،والم ساواة بين الجن سين ،وفيروس نقص المناعة الب شرية .وتوجد لدى هذا البلد قدرة
محدودة على تصررررميم وتنفيذ برامج شرررربكات األمان االجتماعي )50(.وال يزال يتعين على مشررررروع السررررياسررررة الوطنية لألغذية
والتغذية ،والسررررياسررررية الوطنية للمسرررراعدة االجتماعية التي يجري وضررررعها حاليا أن تتواءم مع االسررررتراتيجية الوطنية للتنمية
المسرررتدامة والنمو الشرررامل حتى عام  .2030ويمكن الحد من ازدواجية الجهود عن طريق التنسررريق المؤسرررسررري ،والذي سررروف
يعزز من تطوير أوجه التكامل.

(United Nations Development Programme. Eswatini. http://www.sz.undp.org/content/eswatini/en/home/sustainable- )47
.development-goals/goal-5-gender-equality.html
( )48انظر http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/22617/dissertation_dzinavane_tm.pdf?sequence=1&isAllowed=y and
http://www.csvr.org.za/pdf/Gender%20Based%20Violence%20in%20South%20Africa%20-%20A%20Brief%20Review.pdf
(International Commission of Jurists. 2018. Achieving Justice for Gross Human Rights Violations in Swazila nd:Key )49
Challenges.
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2018/05/Swaziland-GRABaselineStudy-Publications-ReportsThematic-reports-2018-ENG.pdf
Swaziland
United
Nations
Development
Assistance
Framework
(2016–2020. )50
.https://www.unicef.org/about/execboard/files/Swaziland_DPDCPSWZ3_UNDAF_2016-2020_March_5_2015.pdf
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ظام الح ا ة االجت اعية
-30

تخصررص إسررواتيني  12في المائة من ناتجها المحلي اإلجمالي لإلنفاق االجتماعي ،بما في ذلك التعليم ،والصررحة ،وهي حصررة
صغيرة إلى حد ما مقارنة بالمبالغ التي تنفقها البلدان المتو سطة الدخل األخرى من ال شريحة الدنيا في أفريقيا جنوب ال صحراء
الكبرى( )51على الحماية االجتماعية ،بما في ذلك المنح النقدية للفئات الضعيفة والوجبات المدرسية ،والتعليم االبتدائي المجاني،
والخدمات الصررررررحية األسرررررراسررررررية ،والتي تمثل  2.2في المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي ،والمبلغ الذي ينفق على نظام
المسرراعدة االجتماعية لدعم دخل كبار السررن ،ومنح اإلعاقة ،ومنحة اجتماعية تجريبية لألطفال األيتام والضررعفاء والتي تقل عن
 1في المائة.

-31

وقد أُدخلت مؤخرا إصررررررالحات هامة في مجال الحماية االجتماعية ،ولكن ال تزال هناك فجوات في التغطية .وال يوجد إطار
شررامل لسررياسررة الحماية االجتماعية يُلبي احتياجات الفئات الضررعيفة؛ وتعد خطة الرفاه متخلفة ،وبحاجة إلى تنسرريق بين البرامج
والنظم اإلدارية؛ وينبغي إيالء اهتمام خاص الحتياجات المراهقات المعرضات التباع آليات التصدي السلبية.

ب ا
-32

ا ن الغ ائ والتغ ة ال ستدا ة
تؤدي الفجوات في تصميم البرامج وتنفيذها ورصدها إلى ارتفاع التكاليف ،كما ت ُضعف كفاءة وفعالية واستدامة النُظم الغذائية.
وتبذل وزارة التعليم والتدريب جهودا ،بدعم تقني من الب ا  ،لتوفير الغذاء للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية من مزارعات
محليات من أصررحاب الحيازات الصررغيرة بهدف تشررجيع الزراعة المحلية ،وتعزيز النُظم الغذائية المحلية .ولتحسررين الحصررائل
التغذوية للفئات المسررتهدفة ،سرروف يعتمد الب ا

نُهجا مراعية للتغذية ،ويشررجع المزارعات من أصررحاب الحيازات الصررغيرة

على إنتاج محاصيل متنوعة وكثيفة المغذيات.
-33

ويُعد برنامج التقييم والمشرررورة والدعم في مجال التغذية ،المعروف سرررابقا باسرررم برنامج الغذاء بموجب وصرررفة طبية ،البرنامج
اإلقليمي الرئيسرررررري لدعم تغذية األطفال والبالغين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمصررررررابين بفيروس نقص المناعة
البشرررية والسررل الذين يتلقون العالج بمضررادات الفيروسررات الرجعية ،وكذلك لدعم عائالتهم .وال يزال البرنامج المذكور الذي
يدعمه الب ا

منذ عام  ،2012وينُفذ من خالل وزارة الصررررحة من بين البرامج البالغة األهمية بالنسرررربة للمصررررابين بفيروس

نقص المناعة البشرررررررية .ويواجه هذا البرنامج قيودا مالية كبيرة ،مع عدم وجود تمويل متوقع من الحكومة أو الجهات المانحة.
ومن خالل الخطة االستراتيجية القطرية ،سيدعم الب ا

الحكومة في توثيق آثار الدعم التغذوي على نتائج العالج بمضادات

سل بغية توليد األدلة ،وتعزيز الدعوة لالستثمار في هذا البرنامج.
الفيروسات الرجعية ،وعالج ال ُ
ا ولو ات القط ة ال ئيسية

4-1

الحكو ة
-34

تستند الخطة اال ستراتيجية القطرية إلى االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والنمو الشامل حتى عام  ،2030وتشمل غايات
التنمية المسررتدامة ذات الصررلة .وتتناول هذه الخطة األبعاد الحاسررمة للتنمية البشرررية ،بما في ذلك الحد من الفقر ،وتوفير فرص
العمل ،والمساواة بين الجنسين ،من خالل إعطاء األولوية لتمكين المرأة ،واالندماج االجتماعي ،وحماية البيئة .وتسلط خارطة
الطريق االسرررتراتيجية إلسرررواتيني للفترة  2022-2019الضررروء على الزراعة ،والمعالجة الزراعية ،والمسررراعدة االجتماعية،
واالسررتعداد لحاالت الطوارئ واالسررتجابة لها فيما بين القطاعات الرئيسررية ،والمواضرريع ذات األولوية التي يجب معالجتها من
أجل تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة ،وبناء رأس المال البشري في هذا البلد.

-35

وتعد الخطة الوطنية لالستثمار الزراعي وسيلة الحكومة لتعزيز تنويع المحاصيل الغذائية باعتبارها استراتيجية رئيسية لتعزيز
الزراعة المستدامة ،والتخفيف من وطأة الفقر ،وتحسين األمن الغذائي والتغذوي .وتعزز خطة العمل المتعددة القطاعات بشأن

()51
Assessment
Tool
.2017
الدولي.
النقد
صندوق
.https://www.imf.org/en/Publications/TNM/Issues/2017/04/27/Expenditure-Asset-Tools-44797

Expenditure

.
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التقزم للفترة  2018-2016التدخالت الخاصة بالتغذية والمراعية للتغذية؛ وتتناول السياسة الوطنية بشأن األطفال لعام 2008
حماية األطفال األيتام والضرررعفاء ،مع اإلقرار بأن التعليم واألمن الغذائي والتغذوي ضرررروريان الحترام حقوق الطفل؛ وتعطي
السررررياسررررة الوطنية لقطاع التعليم والتدريب ( )2018األولوية لسررررياسررررة رعاية الطفولة المبكرة ،ونمائها ،وتعليمها .وسرررريعمل
الب ا مع الحكومة لل تأكد من أن مراكز الرعاية في األحياء التي يعمل فيها حاليا كمراكز للرعاية النهارية قد أ ُدم جت
سررررربل عيش األطفال
بصرررررورة رسرررررمية في برنامج رعاية الطفولة المبكرة ونمائها وتعليمها من أجل معالجة التعقيد الذي يحدد ُ
األيتام والضعفاء.
-36

وتهدف سيا سة الحماية االجتماعية التي يجري و ضعها حاليا إلى توفير نظام ضمان اجتماعي شامل وم ستقر ماليا ،مع تعزيز
تغطية الرعاية الصررررررحية ،وأُطر المسررررررراعدة االجتماعية .ويعطي اإلطار االسررررررتراتيجي الوطني المتعدد القطاعات للفترة
 2022-2018بشرررررأن فيروس نقص المناعة البشررررررية واإليدز األولوية للتمكين االقتصرررررادي للمراهقات والشرررررابات ،والحماية
االجتماعية لأليتام واألطفال الضعفاء.

-37

وتُطالب سياسة الحكومة إلدارة الكوارث بوجود أساس مؤسسي قوي لتنفيذ نظام محسن لإلنذار المبكر ،واالستعداد للكوارث،
واالسررتجابة لها بشرركل فعال .وتوجه االسررتراتيجية وخطة العمل الوطنية للفترة  2022-2017بشررأن إنهاء العنف في إسررواتيني
االستجابة المتعددة القطاعات للعنف الجنساني في سياق تزايد االنتهاك ضد النساء واألطفال.

ا م ال تحدة والش كاء اآلخ ون
-38

في عام  2016بلغ صررافي المسرراعدة اإلنمائية الرسررمية التي تم تلقيها  152مليون دوالر أمريكي ،خصررص منها  82في المائة
لقطاعي الصررررررحة والسرررررركان )52(.ويتم تمويل البرامج األكبر بواسررررررطة حكومة الواليات المتحدة األمريكية من خالل الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية ،وخطة الطوارئ لرئيس الواليات المتحدة لإلغاثة من اإليدز ،والتي تركز على الوقاية من فيروس
نقص المناعة البشررررررية/اإليدز وعالجه ،بما في ذلك رعاية المصرررررابين بفيروس نقص المناعة البشررررررية ،وبواسرررررطة االتحاد
األوروبي ،من خالل البرنامج اإلرشررررررادي الوطني لصررررررندوق التنمية األوروبي ( ،)2020-2014الذي يعطي األولوية لقطاع
والسررل ،والمالريا من
الزراعة ،مع التركيز على األمن الغذائي والحماية االجتماعية .ويعد الصررندوق العالمي لمكافحة اإليدز،
ُ
والسرررل .ومن بين شرررركاء
بين الجهات الفاعلة الرئيسرررية األخرى في مجال االسرررتجابة لفيروس نقص المناعة البشررررية/اإليدز
ُ
التنمية اآلخرين :مصررف التنمية األفريقي ،والمصررف العربي للتنمية االقتصرادية في أفريقيا ،والبنك الدولي ،وحكومة اليابان
من خالل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ،والكويت ،ومقاطعة تايوان الصينية.

-39

وتتواءم الخطة االسرررتراتيجية القطرية مع أُطر السرررياسرررات الحكومية ،بما في ذلك السرررياسرررة الجنسرررانية الوطنية لعام ،2010
والسياسة الوطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية لعام  ،2012والتي ستوجه أيضا إطار عمل األمم المتحدة للتعاون
في مجال التنمية المسررررررتدامة للفترة  ،2025-2021مما يسرررررراهم في تحقيق خطة التنمية المسررررررتدامة لعام  .2030ويمكن لنهج
"توحيد األداء" في األمم المتحدة الذي أعتُمد في عام  ،2015أن يعزز أثر دعم األمم المتحدة في سررررررياق الموارد المحدودة من
خال ل تعزيز القدرات المؤ س سية عن طريق ت صميم ال سيا سات ،والتخطيط ،والبرمجة ،مثال من خالل البرمجة وتدبير الموارد
المشتركة في إطار الميزانية الموحدة ،وإطار النتائج والمساءلة.

-40

وسربل كسررب العيش ،والحماية االجتماعية ،إلى جانب الب ا
ويشررمل شررركاء الحكومة في مجاالت األمن الغذائي والتغذويُ ،
كال من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسرررف) ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،
وصررررندوق األمم المتحدة للسرررركان ،ومنظمة الصررررحة العالمية ،فضررررال عن البنك الدولي ،واالتحاد األوروبي ،وحكومة اليابان.
ويوجد لبرنامج األمم المتحدة المشرررررترك المعني بفيروس نقص المناعة البشررررررية/اإليدز تمثيل مقيم في إسرررررواتيني .وتقتصرررررر
مشاركة الشركاء في مجال التغذية على التركيز على المبادرات المراعية للتغذية من خالل المساعدة التقنية.

( )52لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.Geographical Distribution of Financial Flows to Developing .
Countries 2018: Disbursements, Commitments, Country indicators. https://read.oecd-ilibrary.org/development/geographical.distribution-of-financial-flows-to-developing-countries-2018_fin_flows_dev-2018-en-fr#page1
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اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا
تج بة الب ا

والدروس ال ستفادة

أوضرررح ملخص ألدلة التقييم نُشرررر في عام  )53(،2018واسرررتكملته اسرررتعراضرررات داخلية للبرامج ،أن الب ا

سرررعى إلى إيجاد

حلول مسرررتدامة في إسرررواتيني عن طريق توفير الدعم التقني لوضرررع سرررياسرررات أسررراسرررية ،وإطار وطني للحماية االجتماعية،
وال سيما فيما يتعلق بالتغذية المدرسية .ونفذ الب ا

برنامجا للتغذية المدرسية في إسواتيني في الفترة من عام  1970إلى عام

 ،1991شررررررمل ما يُقدر بنحو  176 000طفل .ومنذ عام  ،1992تتحمل الحكومة المسررررررؤولية المالية واإلدارية الكاملة لهذا
البرنامج .وبدءا من عام  2002وحتى عام  ،2010قدم الب ا

وجبة سرررررراخنة يوميا إلى  240 000طفل عن طريق التنفيذ

المباشر بالنيابة عن الحكومة ،مع مراعاة عبء فيروس نقص المناعة البشرية في ذلك الوقت.
-42

وتحول الب ا

تدريجيا من دور الشررريك التشررغيلي الذي يتولى تنفيذ المسرراعدة الغذائية والتغذوية إلى دور مقدلم الخدمة الذي
منذ عام 2010

يدعم الحكومة في متابعة برامج األمن الغذائي والتغذية المسررتدامة والعادلة .ويتضررح ذلك من أن دور الب ا
كان يتمثل في توفير الدعم التقني وخدمات سلسلة اإلمداد عندما تطلبها الحكومة.
-43

وعن طريق العمل مع منتجين رئيسيين ،بما يشمل المزارعات صاحبات الحيازة الصغيرة  ،يسعى الب ا

من خالل أنشطته

إلى تعزيز شرربكات األمان اإلنتاجية التي تجعل األغذية المغذية في متناول األشررخاص المحتاجين .وسرريتم تعزيز وصررول فئات
ال سكان ال ضعيفة المعر ضة لخطر سوء التغذية بدرجة عالية من خالل شراكات في إطار برامج تهدف إلى تعزيز التمكين من
سبل العيش وزيادة دخل األسرة.
ُ
-44

وإدراكا لغلبة الطابع األنثوي للجوع في إسرررواتيني ،واسرررتنادا إلى خبرة الب ا
فإن الب ا

-45

الواسرررعة في مجال األمن الغذائي والتغذوي،

سيدعم الحكومة لجعل نُظم الحماية االجتماعية مراعية للصدمات وللمساواة بين الجنسين.

ونظرا ألن االعتبارات الجنسررانية تشرركل عامال رئيسرريا يحدد مواطن الضررعف التي تؤثر على األمن الغذائي في هذا البلد ،سرريتم
تطبيق نُهج للتحول الجنسررراني في جميع األنشرررطة بهدف تغيير سرررلوكيات المواجهة السرررلبية ،وتقليل مخاطر العنف الجنسررراني،
ومواجهة وصمة العار المرتبطة بفيروس نقص المناعة الب شرية/اإليدز وال ُسل ،ودعم التمكين االقتصادي للمراهقات والنساء.
وسريتم وضرع نهج شرراكة شرامل يسراعد على معالجة األسرباب الجذرية لعدم المسراواة الناتجة عن عدم التكافؤ بين الجنسرين في
إطار اتحاد معني بالشررؤون الجنسررانية ،تشررمل عضررويته وحدة تنسرريق الشررؤون الجنسررانية التابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء،
وجهات فاعلة في المجتمع المدني ،مثل منظمة "الروابط الجنسرررررانية" ( ،)Gender Linksو"منظمة العمل لمكافحة االنتهاك
في سوازيلند" ( ،)Swaziland Action Group Against Abuseوالفرع اإل سواتيني لمنظمة "المرأة في قوانين الجنوب
األفريقي ،والقيادات ولجماعات التقليدية.

2-2
-46

الف ص ال تاحة للب ا
سررروف ينصرررب التركيز الرئيسررري للخطة االسرررتراتيجية القطرية على توفير الدعم التقني لمسررراعدة الحكومة في تحقيق الحماية
االجتماعية التحولية ،على النحو الموضررررح في مشررررروع سررررياسررررة المسرررراعدة االجتماعية" ،لحماية أضررررعف الناس من خالل
سررربل العيش المسرررتدامة ،وتغيير اللوائح السرررياسرررية والتشرررريعية" .وسررريدعم الب ا
التحويالت والخدمات المجانية ،وتعزيز ُ
الحكومة في تنفيذ سيا سة الم ساعدة االجتماعية ،م ستخدما هذه ال سيا سة كإطار لتحقيق الق ضاء على الجوع عن طريق شبكات
أمان اجتماعية وإنتاجية فعالة .وباسررررررتخدام نهج متكامل ،سرررررريقدم الب ا

الخبرة التقنية وغيرها من الخدمات للمسرررررراهمة في

تعزيز نُظم وقدرات المؤسرررررسرررررات الحكومية والشرررررركاء اآلخرين من أجل تحسرررررين تصرررررميم وتنفيذ تدخالت لشررررربكات األمان
االجتماعية المراعية للتغذية ،ولفيروس نقص المناعة البشرية ،والصدمات ،والمستجيبة لالعتبارات الجنسانية.

( )53الب ا  .2018 ،موجز تقييم األدلة ،إسواتيني ( .2018-2011غير متاح على اإلنترنت).
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وسرررررروف يركز الدعم التقني للبرنامج الوطني للتغذية المدرسررررررية على ربط هذا البرنامج باألسررررررواق المحلية من خالل نموذج
تجريبي مدته سررنتان للتغذية المدرسررية بالمنتجات المحلية ،إلثبات جدوى توسرريع النموذج الحكومي لتغطية أطفال ما قبل التعليم
من خالل

االبتدائي ،وتالميذ المدارس االبتدائية والثانوية على نطاق البلد اعتبارا من عام  2022وما بعده .ويهدف الب ا

هذه التجربة إلى توضرريح كيفية تحسررين أداء النُظم الغذائية عن طريق تعزيز سررالسررل القيمة لدى أصررحاب الحيازات الصررغيرة
لضمان حصول أطفال المدارس على إمدادات ثابتة من األغذية المغذية.
3-2
-48

التغيُّ ات االست اتيجية
سوف يو سل ع الب ا

دعمه للم ساعدة التقنية ،والتن سيق بالن سبة لل سيا سات والنُظم والبرامج الحكومية ،مع تعزيز دور الدعوة

والمشررورة .وسرروف ينصررب التركيز على دعم مرحلة ما قبل اإلنتاج ،واألثر العالي الذي سرروف يسررهم في تعزيز قدرة الحكومة
على تنفيذ برامج تتسررررررم بالكفاءة والفعالية لتقديم حلول للجوع مملوكة وطنيا وممولة محليا .وسرررررريدعم الب ا

توليد األدلة

لتحسرررين الدعوة لتدخالت الشررربكة الوطنية لألمان االجتماعي ،ولتدبير الموارد لها .وكجزء من الخطة االسرررتراتيجية القطرية،
سيعمل الب ا
-49

مع الحكومة لتعزيز قدرتها على الرصد ،وبالتالي قياس التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واسرررتكماال للدعم الذي قدمه الب ا

لبرنامج الغذاء بموجب وصرررفة طبية في الفترة  ،2017-2012واسرررترشرررادا باألدلة على

العالقة بين فيروس نقص المناعة البشرررررررية والتعرض النعدام األمن الغذائي والتغذوي ،من المتوقع أن تقوم الحكومة بإدخال
التعديالت الضرررورية على هذا البرنامج وغير ذلك من التعديالت لتحسررين االسررتدامة .وسرريدعم الب ا

الحكومة بالمسرراعدة

التقنية بدال من التنفيذ المباشر ألنشطة التغذية.
-50

وسرريتم تحديد وتيرة تسررليم البرامج إلى الحكومة في الخطة االسررتراتيجية القطرية ،وسرروف يتحدد ذلك من خالل التقدم المحرز
في جهود تعزيز القدرات والنُظم.

-3

التوجه االست اتيج للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-51

تسرررترشرررد الخطة االسرررتراتيجية القطرية للفترة  2024-2020باالسرررتعراض االسرررتراتيجي للقضررراء على الجوع ،وتعد نتيجة
لمشراورات أجراها الب ا

مع الحكومة ،والشرركاء في التنمية ،والمسرتفيدين ،وغيرهم من أصرحاب المصرلحة .وسروف تدعم

جهود الحكومة لتحقيق غايات الهدف  2من أهداف المستدامة من خالل ثالث حصائل متكاملة:


تعزيز قدرة الحكومة على االستجابة بصورة منصفة لالحتياجات العاجلة للمتضررين من الصدمات ،بينما يتم تعزيز
صمود الناس ال ضعفاء في المجتمعات المحلية المت ضررة ،بمن فيهم الن ساء والمراهقات (المعر ضات لخطر اإل صابة
بفيروس نقص المناعة البشرررررية ،والعنف الجنسرررراني ،والمقايضررررة بالجنس) من خالل برامج وطنية محسررررنة للحماية
االجتماعية التي تستجيب للصدمات؛



االستفادة من زيادة الطلب المؤسسي المرتبط بالوجبات المدرسية لدعم إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة ،والوصول
إلى األسواق عن طريق الشراء المحلي ،مع التركيز على النساء واألنشطة التي تناسب احتياجاتهم؛



تنشرريط اسررتراتيجية الحماية االجتماعية من خالل إعطاء األولوية لشرربكات األمان اإلنتاجية التي توفلر فرصررة لمعالجة
انعدام األمن الغذائي والتغذوي ،وتشجلع اإلنتاج األ ُسري ،وتح سلن ُسبل عيش أولئك الذين تخلفوا عن الركب ،وال سيما
النسررراء الضرررعيفات ،والشرررباب المصرررابون بفيروس نقص المناعة البشررررية؛ وتوضررريح جدوى نُهج التغذية المدرسرررية
بالمنتجات المحلية؛ وتقديم الدعم لتنفيذ أُطر السياسات المرتبطة بها.
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-52

وتؤكد الخطة االسررتراتيجية القطرية على المسرراواة بين الجنسررين باعتبارها ركيزة أسرراسررية للتدخالت من خالل نهج مثمر ،مع
أنشرررطة للتحول الجنسررراني( )54مصرررممة لهذا الغرض .وسررروف توجه الدروس المسرررتفادة من تدخالت الب ا

عن الديناميات

الجنسررانية ،صررياغة اسررتراتيجيات من أجل التغيُّر االجتماعي والسررلوكي .وسرروف تُصررمم أنشررطة لتمكين النسرراء والمراهقات،
وإلحراز تقدم في مجال الم ساواة بين الجن سين )55(.و سوف ي شارك الب ا

في م شروع رائد عن الم ساءلة االجتماعية تجريه

وزارة الصحة لتحسين الوصول إلى آليات مأمونة للتعقيبات بالنسبة للسكان المتضررين والضعفاء.
-53

وسررريظل الب ا  ،بوصرررفه من الجهات المتعددة األطراف المنسرررقة لحركة تعزيز التغذية ،من بين الجهات الفاعلة الرئيسرررية،
وسررروف يُعزز البرمجة المتعددة القطاعات والمراعية للتغذية مع منظمة األغذية والزراعة ،وصرررندوق األمم المتحدة للسررركان،
واليونيسررررف  ،ومنظمة الصررررحة العالمية ،ومختلف المنظمات غير الحكومية .وسرررروف يشررررمل ذلك توعية عن الثقافة الصررررحية
المدرسية لمدرسي الصحة المدرسية ،والدعوة إلى تقوية األغذية ،وفحص التغذية التي تُنفذ من خالل البرنامج الوطني للتغذية
المدرسررررية .وسرررريتم دعم الحقوق المتعلقة بالصررررحة الجنسررررية واإلنجابية ،والدعوة إلى أنشررررطة تغذوية عند االسررررتجابة لحاالت
الطوارئ من جانب الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث.

2-3

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

الحصيلة االست اتيجية  :1ت كُّن السكان الض فاء ف ال ناطق ال تأث ة با ز ات ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة ا ساسية
خالل أوقات ا ز ات
-54

سرروف يحتف الب ا

بالقدرة على االسررتجابة ،بناء على طلب الحكومة ،عندما يتجاوز حجم األزمة قدرة الحكومة .ومن أجل

االسررتجابة لألزمات ،تهدف هذه الحصرريلة االسررتراتيجية إلى توفير شرربكة أمان مسررتجيبة للصرردمات من أجل تلبية االحتياجات
العاجلة للمتضرررررين (مسرررترشررردة بنوع الجنس والعمر) أثناء أوقات األزمات ،والتعافي المبكر .وسررريقدلم الب ا

الدعم التقني

لتعزيز قدرة نُظم الحكومة الخاصة باالستعداد للطوارئ ،واإلنذار المبكر المنصف.
-55

ومع انخفاض الحاجة إلى التنفيذ المباشرررر من جانب الب ا

في مجال االسرررتجابة لألزمات ،سررريتم ربط هذه الحصررريلة بإدخال

شرربكات أمان إنتاجية تراعي االعتبارات الجنسررانية ،وذكية مناخيا ،وسررتتضررمن توفير مجموعات نقل متكاملة تهدف إلى حماية
سبل عيش األسر المتضررة ،وبناء قدرتها على الصمود ،وتعزيز الوصول إلى أغذية مغذية ومتنوعة.
ُ

جاالت الت كيز
-56

مجال تركيز هذه الحصيلة االستراتيجية هو االستجابة لألزمات.

النوات ال توق ة
-57

سوف تتحقق هذه الحصيلة من خالل الناتج التالي:


حصول األُسر المستهدفة المتأثرة بالصدمات ،بما فيها األسر التي لديها أطفال صغار و/أو أشخاص مصابون بفيروس
نقص المناعة البشررررررية ،على أغذية و/أو تحويالت قائمة على النقد لتلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية األسررررراسرررررية،
ودعم االنعاش المبكر من خالل األُطر الوطنية للحماية االجتماعية.

( )54سوف تسعى نتيجة التحول الجنساني إلى مواجهة تغيير المعايير والعالقات الجنسانية الجامدة ،والمساهمة في ذلك من خالل دراسة التغييرات ومناقشتها ،واقتراحها
لمعالجة اختالالت القوة بين الرجل والمرأة.
( )55سوف تعزز األنشطة المساواة بين الجنسين من خالل معالجة العوامل الشخصية واالجتماعية والثقافية والهيكلية والمجتمعية التي تؤثر على المواقف والسلوكيات
الجنسانية .والهدف ال عام هو تمكين المرأة من المشاركة بنشاط في صنع القرار الذي يؤثر على نموها االقتصادي ،وكذلك على قضايا التغذية.
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ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1توفير األغذية و/أو التحويالت القائمة على النقد للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ،والمتأثرين بالصدمات ،بمن
فيهم األطفال.
-58

عندما تتجاوز االحتياجات المتعلقة بانعدام األمن الغذائي الحاد قدرة الحكومة على االستجابة بسبب الصدمات ،سيقدلم الب ا
مسررراعدة غذائية منقذة لألرواح تهدف إلى تلبية االحتياجات الغذائية األسررراسرررية لألسرررر المتضرررررة التي تعاني من انعدام األمن
الغذائي للحيلولة دون تدهور حالتها التغذوية ،وتسرررهيل التعافي المبكر .وسررريتم توفير األغذية و/أو التحويالت القائمة على النقد
ألضعف النساء والبنات واألوالد والرجال ،واألشخاص ولألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة المعرضين لخطر سوء التغذية.
وسرررتراعي معايير االسرررتهداف أيضرررا العوامل الديمغرافية المرتبطة بمواطن الضرررعف ،مثل األُسرررر التي ترأسرررها إناث وأطفال
ومسررنون ،والمؤشرررات االجتماعية واالقتصررادية مثل الحالة الصررحية ألفراد األسرررة ذوي اإلعاقة ،والمصررابين بفيروس نقص
المناعة البشرية ،ضمن أمور أخرى.

-59

وسرريتم تنفيذ هذا النشرراط بالتنسرريق مع الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث وإدارة الشررؤون الجنسررانية وقضررايا األسرررة ،والسررلطات
الحكومية المحلية ،وشركاء آخرين .وسوف يتعاون الب ا

مع برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة

البشررررية/اإليدز ،وصرررندوق األمم المتحدة للسررركان ،واليونيسرررف ،والمنظمات غير الحكومية الشرررريكة ،التي سررروف توفلر الدعم
لألفراد المسررتهدفين من خالل أنشررطة للتوعية ،ونقل المعارف المتعلقة بالنُهج المراعية للتغذية عبر رسررائل التغيير االجتماعي
والسررلوكي عن مواضرريع من قبيل تغذية األطفال ،وممارسررات الرعاية ،والمسرراواة بين الجنسررين ،والحماية ،والحقوق المتعلقة
بالصحة الجنسية واإلنجابية ،والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية .ولإلسراع بعملية التعافي ،سيعمل الب ا

بالتنسيق

مع وزارة الزراعة ومنظمة األغذية والزراعة لتوفير المدخالت الزراعية التكميلية.

الحصيلة االست اتيجية  : 2ت ز ز قدرات ال زارعين أصحاب الحيازات الصغي ة ،وال سي ا النساء ،على تزو د ا سواق ال نظ ة
با
-60

ة ال غ ة بحلول عام 2024
سوف تسعى هذه الحصيلة االستراتيجية إلى المساهمة في تحسين إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخلهم من خالل دعم
تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ شررربكات األمان االجتماعي المراعية لالعتبارات الجنسرررانية والتغذوية والمسرررتجيبة للصررردمات.
وسوف تستفيد من تنفيذ نموذج تجريبي للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية يربط البرنامج الوطني للتغذية المدرسية باألسواق
المحلية كوسرررريلة إلظهار فوائد النموذج لتوسرررريعه من جانب الحكومة .ويسررررعى الب ا  ،من خالل هذا البرنامج ،إلى تشررررجيع
و صول أ صحاب الحيازات ال صغيرة إلى األ سواق المؤ س سية ب شكل يمكن التنبؤ به ،مع مجموعة متكاملة من الخدمات تتكيُّف
مع احتياجات النسررراء .وسررريعمل الب ا

في شرررراكة مع المجلس الوطني للتسرررويق الزراعي ،ومجلس األلبان في إسرررواتيني،

ومؤسررررسررررة إسررررواتيني للتنمية المائية والزراعية ،وشررررركة الذرة الوطنية ،واالتحاد الوطني للزراعة في إسررررواتيني ،واالتحاد
التعاوني للمزارعين في إسواتيني ،وكذلك مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة التي تعمل في مجال تمكين المرأة.
-61

وسررريدعم الب ا

وزارة التعليم والتدريب لتطوير الخبرة التقنية من أجل زيادة الشرررراء المحلي للسرررلع الغذائية من المزارعين

أصحاب الحيازات الصغيرة؛ وتيسير وتفعيل الروابط لتوفير مجموعات متكاملة من الخدمات المستنيرة بقيود القدرات الخاصة
بال جنسررين؛ وتطوير قدرات قوية إلدارة المعلومات وتوليد األدلة .وسرريتم تقديم الدعم بالتنسرريق مع وزارة الزراعة ،وفي شررراكة
مع وكاالت تابعة لألم م المتحدة ،مثل منظمة األغذية والزراعة ،وشررررررركاء في التنمية ،ومنظمات غير حكومية ،ومنظمات
المجتمع المدني ذات الصررررلة التي تعمل من أجل زيادة إنتاجية المزارعين أصررررحاب الحيازات الصررررغيرة لتلبية االحتياجات في
األسواق المنظمة ،بما في ذلك المدارس.
-62

وفي إطار هذه الحصرريلة ،س روف يسررتفيد أصررحاب الحيازات الصررغيرة ،وال سرريما النسرراء ،من تحسررين الوصررول إلى األسررواق،
وتحسررين الدخو ل ،وزيادة الصررمود في مواجهة الصرردمات .وسرريتم تشررجيع زراعة الخضررروات ،وتربية الحيوانات على نطاق
صررغير ،وعلى مسررتوى األسرررة والمجتمع المحلي من أجل النسرراء ،والمصررابين بفيروس نقص المناعة البشرررية ،واألشررخاص
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الذين يتلقون العالج من مرض السرررل ،من خالل عدسرررة حسررراسرررة للتغذية ،ولمواصرررلة اسرررتهالك الوجبات المتنوعة ،والحد من
ممارسة آليات التصدي السلبية ،وتعزيز القدرات لتزويد المدارس بالمنتجات الطازجة .وسيدعم الب ا

إنشاء نُظم للمعلومات

للمناخية ولإلنذار المبكر مراعية لالعتبارات الجنسانية ،ومالئمة للمزارعين.

جاالت الت كيز
-63

مجال تركيز هذه الحصيلة االستراتيجية هو بناء القدرة على الصمود.

النوات ال توق ة
-64

سوف تتحقق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل ثالثة نواتج:


استفادة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وال سيما النساء ،من تحسن المعرفة والقدرات المعززة للممارسات
وسررربل كسرررب العيش ،واألمن الغذائي
الزراعية الذكية مناخيا ،والتسرررويق ،وإدارة ما بعد الحصررراد لتحسرررين اإلنتاجيةُ ،
والتغذوي؛



استفادة السكان المحليين من تحسن المعرفة في مجال الممارسات السلوكية والزراعية لتعزيز إنتاج واستهالك األغذية
المتنوعة والمغذية؛



اسرررتفادة المزارعين أصرررحاب الحيازات الصرررغيرة من السرررياسرررات والبرامج القائمة على األدلة والمنسرررقة بشررركل جيد
لتحسين اإلنتاجية والدخل.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :2تعزيز قدرات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وال سيما النساء ،على إمداد األسواق المنظمة بأغذية مغذية ،بما في
ذلك المدارس.
-65

سررروف يسررر لهل الب ا

حصرررول المزارعات من أصرررحاب الحيازات الصرررغيرة على التمويل ،والمدخالت ،والمسررراعدة التقنية

العتماد ممارسات زراعية ذكية مناخيا ،وسوف يشجع على زراعة المحاصيل الغذائية المقاومة للجفاف ،وذات القيمة العالية،
والمتنوعة .ولدعم دمج المساواة بين الجنسين في تلك النُهج ،ستركز التدخالت على أمور من قبيل:


تحليل تكلفة اإلنتاج ،والمبادئ التوجيهية للمشتريات ،وتحليل الطلب والعرض ،والتعاقد مع الموردين الزراعيين؛



تنظيم المزارعين أصرررحاب الحيازات الصرررغيرة في مجموعات ،مثل التعاونيات ،لتحقيق وفورات في الحجم (اإلنتاج،
والمدخالت ،والخدمات)؛



تقييم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة ،والتدريب الخاص لتقنيات اإلنتاج ،وجودة األغذية وسالمتها ،والمناولة بعد
الحصاد ،وعقود المشترين ،ومهارات التسويق ،والمهارات التجارية؛

-66



توفير خيارات التخزين المنخفضة التكلفة لألسر والمدارس؛



التدريب والتوجيه المهني بشأن التجهيز ،والقيمة المضافة ،والتعبئة ،والتوزيع؛



التدريب على المساواة بين الجنسين.

وسررريتم تكييف الدعم المقدم بشررركل خاص لتمكين المرأة ،واسرررتكماله بأنشرررطة التحول الجنسررراني .وسررروف يسرررتكشرررف الطبيعة
المترابطة للثقافة وأدوار الجنسين ،وكذلك الديناميات المحيطة بإمكانية تغيير أدوار الجنسين.
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وسررروف تتضرررمن المسررراعدة التقنية دعم الدعوة لتحسرررين فرص الحصرررول على التمويل ،واألصرررول اإلنتاجية ،والمسرررتلزمات
الزراعية ،وبذل الجهود للحد من خسررائر ما بعد الحصرراد ،والتمكين من تحسررين صررنع القرار .وسرروف تُسررتخدم رسررائل التغيير
االجتماعي والسلوكي لتشجيع إنتاج واستهالك األغذية المتنوعة والغنية بالمغذيات.

الحصيلة االست اتيجية  :3استفادة ا شخاص الض فاء ،وال سي ا النساء ،وا طفال ،وال اهقات ،وا شخاص ال صابين بفي وس
قص ال ناعة البش ة ،ن ُظم ح ا ة اجت اعية نصفة و تكا لة و ستجيبة للصد ات بحلول عام 2030
-68

تشكل الحصيلة االستراتيجية  3العمود الفقري للخطة االستراتيجية القطرية .وباالعتماد على الكفاءات األساسية للب ا
مجال األمن الغذائي والتغذوي ،فإن الدعم الذي يقدمه الب ا

في

سرررررروف يسررررررعى إلى التأثير على وضررررررع نظام متكامل للحماية

االجتماعية ،يتسرررم بالفعالية والكفاءة ،ويسرررتجيب للصررردمات ،ويراعي التغذية ،وفيروس نقص المناعة البشررررية ،واالعتبارات
الجنسانية .وستكون شبكات األمان المتنوعة قابلة للتوسعة والتوسع في أوقات األزمات ،باستخدام نُهج شمولية متعددة أصحاب
المصلحة ،وتنطوي على جوانب إنتاجية.
-69

وسررروف يسررراهم الب ا

في تحسرررين قدرة مكتب نائب رئيس الوزراء على تنفيذ إطار لسرررياسرررة الحماية االجتماعية يتضرررمن

العناصر التالية لنظام مستدام:


نظام للتدخل االجتماعي الشامل الذي يستجيب لمواطن الضعف المتعلقة بنوع الجنس والعمر طوال دورة الحياة؛



مسرراعدة اجتماعية ذات طابع مؤسررسرري يمكن الوصررول إليها من خالل آليات تشررريعية ،وخاصررة بالمسرراءلة ،وشررفافة،
وتعاونية؛

-70



تدخالت تعزز األنشطة االجتماعية واالقتصادية وتحقق الدخل؛



نظام قوي إلدارة المساعدة االجتماعية واإلدارية والتنفيذ؛



الوصول إلى العدالة االجتماعية من خالل الرصد ،والتقييم ،والمساءلة االجتماعية.

وسوف يُ ستفاد من النموذج الرائد للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية الذي يربط البرنامج الوطني للتغذية المدرسية باألسواق
المحلية ،ليكون بمثابة شرررربكة أمان قابلة للتوسررررع في أوقات األزمات ،وقادرة على تلبية احتياجات أضررررعف األوالد والبنات في
مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي ،ومرحل ة التعليم االبتدائي والثانوي .وسرررروف يسررررعى هذا النموذج الرائد إلى ضررررمان حصررررول
األطفال المسرررتفيدين منه على وجبات غذائية متوازنة ،والتثقيف في مجال التغذية ،ومرافق صرررحية مالئمة للبنات ،وسررريسررراهم
بالتالي من خالل شررررراكة مع صررررندوق األمم المتحدة للسرررركان ،في تعزيز الحماية ،والرفاه ،والتنمية .ويسررررعى برنامج التغذية
المدرسررية إلى تحفيز األسررواق المحلية ،وفتح المجال أمام اإلمكانيات االقتصررادية للمرأة .وسرروف يسررعى دعم الب ا

لسررياسررة

رعاية الطفولة المبكرة ونمائها وتعليمها ،وإطار تنفيذها إلى تحسررين دور المدارس كمراكز رعاية لهذه السررياسررة ،والتوسررع في
البرامج الوطنية للتغذية المدرسررررررية لتشررررررمل وتدعم األطفال األيتام والضررررررعفاء خارج المدارس ،الذين تتراوح أعمارهم
بين  3و 6سنوات ،من خالل مراكز رعاية مجاورة ال تشكل حاليا جزءا من نظام التعليم الرسمي.
-71

وسوف يُسهم دعم الب ا

لوضع أُطر وبرامج متكاملة وشاملة للحماية االجتماعية في تعزيز اال ستعداد للطوارئ واالستجابة

لها .وسوف يس لهل هذا النهج أيضا تكامل شبكات األمان التي تعزز اإلنعاش المبكر ،وبناء القدرة على الصمود .وسوف تشمل
مشاركة الب ا

مبادرات لوضع سجالت موحدة و/أو متكاملة لبرامج الحماية االجتماعية.

جاالت الت كيز
-72

مجال تركيز هذه الحصيلة االستراتيجية نحو بناء القدرة على الصمود.
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النوات ال توق ة
-73

سوف تتحقق هذه الحصيلة من خالل خمسة نواتج:


حصول أطفال المدارس المستهدفين ،بمن فيهم األطفال األيتام والضعفاء خارج المدرسة ،على وجبات مدرسية مغذية
طوال العام مرتبطة بمصادر محلية تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية ،وتدعم الوصول إلى التعليم؛



اسرررررتفادة أطفال المدارس ،بمن فيهم األطفال األيتام والضرررررعفاء خارج المدرسرررررة ،من القدرة الحكومية المعززة لتنفيذ
برنامج وطني للتغذية المدرسية مراعٍ للتغذية ويستجيب للصدمات من أجل تحسين حصائل التعليم والتغذية؛



اسررتفادة السرركان الضررعفاء ،وخاصررة األطفال ،والنسرراء ،والمصررابون بفيروس نقص المناعة البشرررية والسررل من القدرة
الحكومية المحسنة لتصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج للحماية االجتماعية القائمة على األدلة؛



ح صول أفراد المجتمعات المحلية الم ستهدفة ،بما في ذلك الم صابون بفيروس نقص المناعة الب شرية ،ومقدمو الرعاية
لألطفال ،والمراهقون على المعارف وأخذهم بممارسررررات تحسررررن وضررررعهم التغذوي وتسرررراهم في تحسررررين الحصررررائل
التغذوية؛



استفادة السكان المتأثرين بالصدمة من القدرة الحكومية المحسنة في تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها ،واإلنذار
المبكر ،واالستعداد للكوارث لتوسيع برامج الحماية االجتماعية القائمة في أوقات األزمات.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :3تقديم األدلة وتعزيز ال ُنظم والقدرات الوطنية لتصميم وتنفيذ برامج الحماية االجتماعية المراعية للتغذية والمستجيبة للصدمات،
بما في ذلك التغذية المدرسية.
-74

سرريعتمد الدعم الذي يقدمه الب ا

إلى البرنامج الوطني للتغذية المدرسررية على نتائج التقييم الخارجي الجاري ،والذي سرريوجه

اسرررتعراض اإلطار الوطني لألمن الغذائي في المدارس ،ليشرررمل التنفيذ الشرررامل لنظام الوجبات المدرسرررية في إطار السرررياسرررة
الجديدة لرعاية الطفولة المبكرة ونمائها وتعليمها .وسيتم توفير الخبرة التقنية ،من خالل شراكات ،في مجاالت تشمل:


إدخال تعديالت على البرنامج الوطني للتغذية المدرسررية لضررمان كفاءته ،وفعاليته ،وإنصررافه ،واسررتدامته ،بما في ذلك
عن طريق إقامة روابط مع المزارعين أصرررحاب الحيازات الصرررغيرة السرررتخدام نموذج التغذية المدرسرررية بالمنتجات
المحلية؛ وتحسررررررين اسررررررتهالك األغذية المتنوعة في المدارس من خالل دعوة الحكومة إلى توفير أنواع تكميلية من
األغذية (الخضرررروات ،والملح المعالج باليود ،وزبدة الفول السررروداني ،والحليب) ،وكذلك عن طريق تشرررجيع الحدائق
المدرسررية ،والمشرراركة المجتمعية في هذا البرنامج؛ وتحليل تكلفة تطوير حالة اسررتثمار لتوسرريع نُهج التغذية المدرسررية
بالمنتجات المحلية؛

-75



تعزيز الترتيبات المؤسسية لتمويل هذا البرنامج ،وإدارته ،وتنفيذه؛



ضمان الروابط والتكامالت مع خطط الحماية االجتماعية األخرى.

وبينما يعمل الب ا

على تعزيز النُظم والقدرا ت الوطنية لتشررررررغيل برامج الحماية االجتماعية ،بما في ذلك من خالل ملكية

وتمويل نقاط الرعاية الوطنية ألطفال ما قبل المدرسررة االبتدائية ،سرروف يسررتفيد  24 392تلميذا ،و 55 000من األطفال األيتام
والضرررررعفاء من المسررررراعدة المباشررررررة المقدمة من الب ا

في شررررركل تحويالت غذائية من النموذج الرائد للتغذية المدرسرررررية

بالمنتجات المحلية .وسررروف يسرررعى هذا النموذج لتوفير منصرررة للتعلم يمكن أن ت ُسرررتخلص منها الدروس السرررتخدامها في تنقيح
برنامج التغذية المدرسرية بالمنتجات المحلية الذي سريتم تسرليمه إلى الحكومة .وباإلضرافة إلى ذلك ،فإنه سروف يسرعى إلى تنقيح
نهج سررررياسررررة رعاية الطفولة المبكرة ونمائها وتعليمها قبل نقل هذا البرنامج ليصرررربح تحت إشررررراف الحكومة أثناء تنفيذ الخطة
االستراتيجية القطرية.
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وسررروف يتعاون الب ا

مع برنامج األمم المتحدة المشرررترك المعني بفيروس نقص المناعة البشررررية/اإليدز ،وصرررندوق األمم

المتحدة للسرركان ،واليونيسررف ،وشررركاء آخرين لتقديم مجموعات من الخدمات للمجتمعات المسررتهدفة ،بما في ذلك في مجاالت
التغذية القائمة على المدرسررة ،والحقوق المتعلقة بالصررحة الجنسررية واإلنجابية ،والتثقيف في مجال الحماية .وقد سررهل الب ا
إنشررراء لجنة توجيهية للتغذية المدرسرررية بالمنتجات المحلية ،تضرررم ممثلين عن الوزارات الرئيسرررية (المسرررؤولين عن الزراعة،
والتعليم ،والصررحة) ،ومنظمات غير حكومية ،ومنظمات المزارعين ،كما يشررارك باعتباره شررريكا تقنيا .وتعد اللجنة التوجيهية
مسؤولة عن تنسيق األنشطة الرفيعة المستوى ،بينما تقوم لجان التغذية المدرسية ،التي يرأسها معلمون عاملون كجهات تنسيق
للتغذية المدرسية ،بما في ذلك مشاركة أفراد مختارين من المجتمع ،وطهاة ،بالتنسيق على مستوى المدرسة.
-77

وسروف تسرهم المسراعدة التقنية التي يقدمها الب ا  ،والخدمات االسرتشرارية ،والتوجيهات في تحسرين إدارة التحويالت القائمة
على النقد ،وشبكات األمان اإلنتاجية ،لحماية وتشجيع ُسبل عيش الفئات السكانية الضعيفة .وسيتم تعزيز القدرات والممارسات
الوطنية لإلنذار المبكر ،وإدارة الكوارث واالسررتجابة لها ،وتحليل األمن الغذائي من خالل تطوير نظام رصررد شررامل يصررب في
بنك البيانات .وسوف تشمل الخطوات اإلضافية تعزيز قدرة لجنة تقييم هشاشة األوضاع في إسواتيني ،والوكالة الوطنية إلدارة
الكوارث من أجل تحسرررين المراقبة والتحليل واإلنذار المبكر ،وتفسرررير البيانات ،واالسرررتجابة لألشرررخاص المتأثرين باألزمات.
وسيتطلب ذلك إطارا مؤسسيا محسنا لتحسين التنسيق بين الشركاء في مجال اال ستعداد للكوارث واالستجابة لها ،بما في ذلك
اإلنذار المبكر ،واإلجراءات.

3-3
-78

است اتيجية اال تقال والخ وج
ترد اسرررررتراتيجية الخروج بالنسررررربة للخطة االسرررررتراتيجية القطرية في الحصررررريلة االسرررررتراتيجية  ،3وتركز على عمليات النقل
والخدمات المسرررتدامة بالنسررربة ألضرررعف األُسرررر عن طريق نُظم الحماية االجتماعية المنصرررفة والفعالة .ومن المتوقع أن يؤدي
تعزيز اإلطار المؤسررررسرررري التشررررغيلي نتيجة للمسرررراعدة التقنية التي يقدمها الب ا

إلى تنفيذ البرامج القائمة على األدلة ،والتي

تسررررتخدم األدلة لكي يسررررتنير بها صررررنع القرارات ،والدعوة لحشررررد الموارد .ويسررررعى الب ا

إلى تعزيز قدرة وزارة التعليم

والتدريب على توسرررررريع نطاق نموذج التغذية المدرسررررررية بالمنتجات المحلية في جميع أنحاء البلد ،واالسررررررتفادة منه لتمكين
المزارعات من أصررحاب الحيازات الصررغيرة ،وتلبية االحتياجات التغذوية ألطفال ما قبل المدرسررة االبتدائية ،واألطفال األيتام
والضعفاء.
-79

ومن المتوقع أن تنخفض تحويالت الب ا

إلى السرررركان المتضررررررين بصررررورة تدريجية على مدار الفترة المشررررمولة بالخطة

االستراتيجية القطرية في ظل تحسلن قدرة الحكومة على االستجابة بصورة مباشرة .وسيتم تعزيز المساواة ين الجنسين وتمكين
المرأة من خالل ضمان وصول مح سلن ومنصف أل صحاب الحيازات الصغيرة إلى أسواق منظمة  ،مما يسهم في تحسين ُسبل
العيش ،والحصرررول على األغذية المغذية .وسررريؤدي تطويع أسررراليب اإلنتاج لتشرررمل تقنيات ذكية مناخيا إلى تعزيز قدرتها على
التكيُّف مع الصدمات المناخية.
-80

ونظرا للعوامل الهيكلية المتغلغلة التي تؤدي إلى الفقر ،وعدم المسررررررراواة ،وانعدام األمن الغذائي ،فإن الخطة االسررررررتراتيجية
القطرية سوف تمثل خطوة جريئة نحو مواجهة هذه التحديات التي قد يستغرق التصدي لها وقتا طويال .ومن المتوقع أن يستمر
كل من الدعم المباشر وغير المباشر للبرامج المرتبطة باألمن الغذائي والتغذوي إلى ما بعد عمر الخطة االستراتيجية القطرية،
نظرا لتغيُّر دور الب ا

مع الظروف المتطورة حتى يتحقق القضاء على الجوع.
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-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن

-81

تم اسررتخدام تحليل االتجاهات( )56لتقدير عدد األشررخاص الذين سرريحتاجون إلى المسرراعدة في موسررم الجدب عند حدوث الجفاف
أو الصرردمات المناخية األخرى .وسرريعمل االسررتهداف المسررتند إلى هشرراشررة األوضرراع على تأكيد العدد الفعلي للمسررتفيدين الذين
يعانون من انعدام األمن الغذائي ويحتاجون إلى المساعدة.

-82

وسرريكون المسررتفيدون المباشرررون في إطار الحصرريلة االسررتراتيجية  2هم المزارعون أصررحاب الحيازات الصررغيرة ،وخاصررة
النسرراء ،مع تحسررين الوصررول إلى األسررواق المنظمة ،بما في ذلك من خالل البرنامج الوطني للتغذية المدرسررية الذي يسررتهدف
نحو  460 000من أطفال المدارس االبتدائية والثانوية .وسررررروف يسرررررتفيد نحو  24 390من أطفال المدارس ،و 55 000طفل
يتيم وضررررعيف من تحويالت الب ا

المباشرررررة في المدارس خالل الفترة االنتقالية قبل تسررررليم برنامج التغذية المدرسررررية إلى

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

النشاط

1

1

2

2

3

البنات

26 319

ال جال

37 727

33 918

124 079

6 000

6 000

12 000

( 3تغذية مدرسية
بالمنتجات المحلية)

11 806

12 586

0

0

24 392

( 3األطفال األيتام
والضعفاء)

28 335

26 665

0

0

55 000

58 227

57 721

43 727

39 918

199 593

ال ج وع (بدون تداخل)

26 115

ا والد

النساء

ال ج وع

( )56االتجاهات الطويلة األجل في سنوات الصدمة بالنسبة لموسم الجدب (أكتوبر/تشرين األول – مارس/آذار) ،وفقا للبيانات السنوية لتقييم هشاشة األوضاع وتحليلها،
والمستمدة من الفترة .2018-2009
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2-4

ا

التحو الت

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

وع ال ستفيد ن

الحصيلة االست اتيجية 1

الحصيلة االست اتيجية 3

النشاط 1

النشاط 3

قي ون

الط قة

ا

ة

تال ي دارس
(تغ ة درسية
بال نتجات ال حلية)

قي ون

التحو الت القائ ة
على النقد

ة

ا

أطفال أ تام وض فاء

ة

ا

الحبوب

333.33

150

150

البقول

83.33

40

40

الزيت

30

7.50

7.50

الملح
السكر
SuperCereal
SuperCereal Plus
مسحوق المغذيات الدقيقة
مجموع السعرات الحرارية في اليوم

1 766

نسبة السعرات الحرارية من البروتين

10.5

التحويالت القائمة على النقد

1 766

756

756

11.4

11.4

0.27

(دوالر/شخص/يوم)
180

عدد أيام التغذية في السنة

الجدول  :3ج وع ال تطلبات ن ا
وع ا

180

264

ة/التحو الت القائ ة على النقد وقي تها

ال ج وع (طن ت ي)

ة/التحو الت القائ ة على النقد

264

ال ج وع (دوالر أ

الذرة واألرز

11 251

3 666 388

البقول

2 918

3 494 145

761

680 565

14 930

7 841 098

الزيت النباتي

ال ج وع (أ

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (قي ة ا

-83

8 020 434

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

في إطار النشرراط  ،1سرريقدلم الب ا

ك )

14 930

15 861 532

تحويالت قائمة على النقد غير مشررروطة من خالل حسررابات نقدية حيثما تسررمح الظروف

بذلك.
-84

وفي إطار النشررراط  ،2سررروف يسرررعى الب ا

إلى تيسرررير الوصرررول العادل إلى األسرررواق ،والتمويل ،والمدخالت ،والمعارف،

والقدرات بالنسبة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
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-85

وفي إطار النشاط  ،3سوف تركز الخبرة التقنية واإلرشادات المقدمة على تصميم برامج للمساعدة االجتماعية تراعي المساواة
بين الجنسين ،وفيروس نقص المناعة البشرية ،والتغذية ،وتستجيب للصدمات .وسيتم توفير تحويالت غذائية ألطفال المدارس،
واألطفال األيتام والضررعفاء خالل الفترة االنتقالية إلى برنامج وطني موسرع للتغذية المدرسررية بالمنتجات المحلية ،ويعمل بكامل
طاقته.

ت ز ز القدرات ،وال سي ا ن خالل الت اون في ا بين بلدان الجنوب
-86

سررتكون االسررتثمارات االسررتراتيجية في تعزيز القدرات من أجل الكيانات الحكومية ،والمؤسررسررات الوطنية الرئيسررية ،وشررركاء
المجتمع المدني ،والقطاع الخاص ذي الصلة عن صرا أساسيا في نجاح الخطة االستراتيجية القطرية .وسوف تتم االستفادة من
المسرراعدة التقنية المقدمة من مركز التميُز في البرازيل أثناء تنفيذ البرنامج التجريبي للتغذية المدرسررية بالمنتجات المحلية .ومن
المتوقع أن يكون هناك تعاون إضافي من أجل شبكات األمان اإلنتاجية مع بلدان من قبيل إثيوبيا ،وأشكال أخرى من المشاركة
اإلقليمية ،باستخدام إطار لتعزيز القدرات ،وسيكون أيضا بمثابة تشجيع للتعلم من النظراء.

3-4
-87

سلسلة اإل داد
عندما تكون عمليات نقل األغذية العينية مطلوبة لسد الثغرات الموجودة في التوافر الوطني ،فإن استيراد السلع الضرورية في
الوقت المناسب قد يشكل تحديا .ولذلك وضعت أحكام لدعم الحكومة والشركاء اآلخرين في خدمات النقل ،والتخزين ،وغيرها
من سالسل اإلمداد إذا دعت الحاجة.

-88

وفي إطار الحصرريلة االسررتراتيجية  ،2سرروف يتصرردى الب ا

لتحديات سررلسررلة اإلمداد عن طريق إتاحة الفرصررة للمزارعين

أصحاب الحيازات الصغيرة للوصول إلى المعرفة ،والمعدات الالزمة لتناول ما بعد الحصاد ،والتخزين ،واألسواق .وفي إطار
الحصررريلة االسرررتراتيجية  ،3سررروف يسرررتطلع الب ا

فرصرررا لتعزيز القدرة الوطنية فيما يتعلق بعناصرررر سرررلسرررلة اإلمداد عند

التصدي للكوارث ،فضال عن ممارسات إدارة السلع في المشروع التجريبي للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية.
4-4
-89

قدرة ال كتب القط ي و ال حه
سرررريواصررررل الب ا

تعديل توجهه االسررررتراتيجي دعما للحماية االجتماعية ،والتغذية المدرسررررية بالمنتجات المحلية ،وإنتاجية

أصرررحاب الحيازات الصرررغيرة بغية التصررردي للشرررواغل الخاصرررة باألغذية والتغذية ،والتي تفاقمت بسررربب عدم المسررراواة بين
الجنسرررين ،وأثر فيروس نقص المناعة البشررررية/اإليدز .وسررريتم تقييم احتياجات قدرة الموظفين لتوجيه تنمية المهارات ،وتنقيح
واسررررتعراض ملفات الوظائف المطلوبة للتعامل مع القضررررايا المتعلقة بالتحويالت القائمة على النقد ،والمسرررراواة بين الجنسررررين،
والحماية ،وتحليل العمر ،والحد من مخاطر الكوارث ،وبناء القدرة على الصررررررمود .ولتقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة إلى
الحكومة في مجاالت إدارة النُظم ،والدعوة ،وتوليد األدلة ،سرررررريواصررررررل الب ا

تطوير مهارات الموظفين في مجال تعميم

المنظور الجنساني ،والدعوة ،والرصد ،والتقييم ،واإلبالغ من خالل التدريب ،والتوجيه ،ودعم اإلرشادات.
-90

وتمشرررررريا مع هدف اسررررررتراتيجية رفاه الموظفين في الب ا

( )57(،)2019-2015والمتمثل في تعزيز ومراعاة أعلى درجات

الرفاه البدني والعقلي واالجتماعي لجميع الموظفين ،سرروف يسررعى المكتب القطري إلى تهيئة بيئة عمل آمنة وصررحية تسررهم في
تأكيد كرامة اإلنسان ،وتحقيق الذات .وسيعطي الب ا

األولوية لصحة الموظفين ورفاههم ،وسيعمل جاهدا إلحداث أثر على

رفاه الموظفين لضمان اتباع نهج فعال ومنسق وشامل للحد من اإلجهاد ،واعتالل الصحة في مكان العمل .وتماشيا مع سياسته
بشرررأن السرررالمة والصرررحة المهنية ( ،)OED2016/003سررريقوم الب ا

بوضرررع وتنفيذ نظام فعال إلدارة السرررالمة والصرررحة

المهنية في مكان العمل من خالل وضع المعايير ،وإشراك الموظفين وتوعيتهم فيما يتعلق بمسؤولياتهم عن تنفيذ و صون نظام

(.https://docs.wfp.org/api/documents/WFP -0000105248/download/ )57
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فعال للصرررررحة والسرررررالمة المهنية ،مع إيالء االعتبار الواجب للمعايير الوطنية للسرررررالمة والصرررررحة في البلدان التي يعمل فيها
الب ا .
5-4
-91

الش اكات
تدافع حكومة إسرررواتيني عن مصرررالح السررركان الضرررعفاء المسرررتهدفين في إطار الخطة االسرررتراتيجية القطرية .فتقع على عاتقها
مسرررررؤولية رئيسرررررية عن االلتزامات المالية لتعزيز األمن الغذائي والتغذوي المسرررررتدام من خالل نُظم قائمة على برامج الحماية
االجتماعية الفعالة .وسرررررتعمل خطة عمل الشرررررراكة على تعميق التعاون القائم مع النظراء الحكوميين المعنيين ،ووكاالت األمم
المتحدة الشقيقة ،والمنظمات غير الحكومية ،وجهات فاعلة من القطاع الخاص .وسيواصل الب ا

تعاونه مع الوكالة الوطنية

إلدارة الكوارث ،وهي المسرررؤولة عن المبادرة بتدخالت إنسرررانية وتنسررريقها وتنفيذها بقيادة مكتب نائب رئيس الوزراء .كما أن
التنسرريق مع شرربكة نُظم اإلنذار المبكر في قطاعي الصررحة والزراعة س ريُعزز خطة االسررتجابة للكوارث .وإلى جانب الوزارات
المسررؤولة عن الزراعة والصررحة ،وبالتنسرريق مع منظمة األغذية والزراعة ،واليونيسررف ،واتحاد األمن الغذائي غير الحكومي،
سررروف يركز الب ا
سوف يقيم الب ا
-92

على بناء القدرة على الصرررمود ،وتشرررجيع التدخالت المراعية للتغذية .ولتعزيز نُهج التحول الجنسررراني،
شراكات مع كيانات ملتزمة وتتمتع بالكفاءة في إطار اتحاد الشؤون الجنسانية.

وجنبا إلى جنب مع وزارة التعليم والتدريب ،وبالتنسيق مع وزارة الزراعة ،سيتم تعزيز الشراكات مع كيانات مثل شركة الذرة
الوطنية ،والمجلس الوطني لتسرررررويق المنتجات الزراعية ،ومجلس إنتاج األلبان في إسرررررواتيني لدعم تجربة التغذية المدرسرررررية
بالمنتجات المحلية .وتعد مشاركة منظمة األغذية والزراعة في مثل هذه الشراكات عامال أ ساسيا لتعزيز الزراعة القادرة على
الصمود في مواجهة آثار تغيُّر المناخ ،والزراعة الموجهة لألسواق.

-93

وبالتعاون مع إدارة الرفاه االجتماعي التابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء ،بما في ذلك وحدة تنسررريق الشرررؤون الجنسرررانية ،ومع
وزارة التعليم والتدريب ،سرررررريتم تعزيز وزارة الزرا عة ،والوكالة الوطنية إلدارة الكوارث لوضررررررع برامج مسررررررتدامة للحماية
االجتماعية .وسرررررريتم تعزيز العالقات مع جهات فاعلة رئيسررررررية في مجال الحماية االجتماعية ،مثل االتحاد األوروبي ،والبنك
الدولي ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،واليونيسررررررف ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،لتحقيق الفائدة المثلى من نهج شرررررررامل
ومتكامل .وسررروف تُبذل الجهود الجتذاب اهتمام شرررركاء من القطاع الخاص ،وخاصرررة مقدمي الخدمات المالية ،لتيسرررير الثقافة
المالية والشمول ،فضال عن التحويالت القائمة على النقد ،في إطار برامج الحماية االجتماعية والرفاه.

-94

ودعما لتوليد األدلة عن آثار برامج التغذية بالنسبة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ،واألشخاص الذين يتلقون العالج
من مرض السرررل ،سررروف يضرررع الب ا األُسرررس للدعوة ،وتعبئة التمويل من قبل وزارة الصرررحة ،ومجلس سررروازيلند الوطني
للتغذية ،والمجلس الوطني لالسررتجابة لحاالت الطوارئ والمعني بفيروس نقص المناعة البشرررية واإليدز .وسرروف يُنظم الدليل
أيضا الدعم المحتمل من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،والتي أعربت عن اهتمامها بمواصلة البرامج.

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

-95

سوف يوجه إطار النتائج المؤسسية للب ا  ،واستراتيجية التقييم المؤسسية ،واالستراتيجيات اإلقليمية للرصد والتقييم عملية
صرررررياغة إطار منطقي وخطة لعمليات الرصرررررد واالسرررررتعراض والتقييم المراعية لالعتبارات الجنسرررررانية والعمرية .وسررررريكفل
الب ا

تحديد أهداف األداء بما يتماشررى مع المعايير والمبادئ التوجيهية المؤسررسررية ،ومتطلبات الخطة االسررتراتيجية القطرية

الخاصررة بالرصررد ،والتعلم ،والمسرراءلة .وسرروف ينصررب التركيز على حصررر الحصررائل اإليجابية والسررلبية للتدخالت والنُهج،
والتعلم منها.
-96

وسيتم تحديد وتيرة ومنهجية جمع المؤشرات ،وسيتم تصنيف البيانات الخاصة حسب الجنس والعمر .وسيتم أيضا جمع بيانات
حصائل خط النهاية وتحليلها؛ وسيشمل ذلك التحليل الجنساني المنهجي .كما أن استخدام تقنيات جمع البيانات بالهواتف المتنقلة
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وعن بُعد واإلبالغ عنها سرررروف يقلل التكاليف ،ويم لكن من الرصررررد في الوقت الحقيقي .وسرررروف ينفذ الب ا
أنشطة رصد لزيادة الكفاءة والمساءلة ،ولتيسير تقاسم المعلومات والتعلم .ويوجد لدى الب ا

وشررررركاعه معا

الموظفون المطلوبون ،والقدرة

المالية لتنفيذ األنشطة المخططة.
-97

وسوف تساعد الدروس المستفادة من مشروع النينيو للتخفيف من الجفاف في الفترة  ،2016-2015والذي تموله خطة الرئيس
الطارئة لإلغاثة من اإليدز ،على اسررتنارة الدعم المسررتقبلي للحكومة في تنفيذ االسررتجابة لحاالت الطوارئ .وسرريتم بذل الجهود
لربط االسررتجابة لحاالت الطوارئ ،والتي تشررمل الفئات الضررعيفة ،وال سرريما األسررر المتأثرة بفيروس نقص المناعة البشرررية،
ببرامج سبل كسب العيش ،وبناء القدرة على الصمود ،ونُظم الحماية االجتماعية الحكومية.

-98

وسرروف تتم مواءمة إطار نتائج الخطة االسررتراتيجية القطرية مع خارطة الطريق االسررتراتيجية للفترة  ،2022-2019وتعديلها
بما يتناسررررررب مع إطار األمم المتحدة القادم للتعاون في مجال التنمية المسررررررتدامة للفترة  .2025-2021وسرررررروف يبدأ الب ا
بإجراء تقييم ال مركزي للنشررراط  2في عام  ،2021واسرررتعراض منتصرررف المدة للخطة االسرررتراتيجية القطرية في عام ،2022
وتقييم كامل للخطة االستراتيجية القطرية في عام  2023لت ستنير به دورة البرمجة التالية .وسوف تساعد تقييمات مدى مالءمة
وفعالية وكفاءة دعم الب ا

على اسررتنارة عملية صررنع القرار بشررأن الدعم التقني الالحق ،والمواءمة االسررتراتيجية .وسررتكون

جميع عمليات الرصرررد واالسرررتعراض والتقييم للخطة االسرررتراتيجية القطرية مسرررتجيبة لالعتبارات الجنسرررانية بغية التحقق من
التقدم المحرز في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
-99

يمكن أن تؤدي البيئة السياسية التقييدية إلى اضطرابات أكثر تواترا ألن االستياء الشعبي يعكس مظالم سياسية واقتصادية قديمة
العهد .ومع ذلك ،فإن خصوصيات النظام السياسي تعمل على ترسيخ السلطة الملكية .ومن المقرر إجراء االنتخابات البرلمانية
القادمة في عام  .2023وقد يؤدي ال جفاف الشررررررديد المتكرر ،وأسررررررعار المواد الغذائية الشررررررديدة التقلب إلى تفاقم انعدام األمن
الغذائي ،مما يؤثر على عدد متزايد من األُسرررررر .وسررررروف يحاف الب ا على قدرته على االسرررررتجابة؛ وعند تقديم المشرررررورة
للحكومة ،سوف يؤكد على الحاجة إلى برامج للحماية االجتماعية تستجيب للصدمات ،وقابلة للتطوير .وإذا لم يتم التصدي لعدم
المسرراواة بين الجنسررين ،فإن ذلك يشرركل خطرا على التقدم المسررتدام نحو القضرراء على الجوع .وسرريقوم الب ا

بمهمة الدعوة،

وتحديد أولوية الموارد لألنشررررطة التي تعزز المسرررراواة بين الجنسررررين وتمكين المرأة .وسرررروف يسررررعى أيضررررا إلى التخفيف من
المخاطر الحالية ،بما في ذلك العنف الجنسرراني ،من خالل خطة إلدارة المخاطر سرريتم رصرردها وتعديلها وفقا لذلك .وسرريتم دمج
إجراءات خاصررة بالتوعية في الخطة االسررتراتيجية القطرية ،من قبيل "عدم اإلضرررار" ،ومن خالل رسررائل التغيير االجتماعي
والسلوكي ،وآليات التعقيبات المأمونة.
 -100ونظرا لوضع إسواتيني كبلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا ،والوجود المحدود للجهات المانحة في هذا البلد ،وصعوبة تأمين
التمويل الحكومي ،فإن ذلك ينطوي على خطر عدم كفاية التمويل لجميع األنشررررررطة .وسرررررروف يعمل الب ا

في شررررررراكة مع

الوزارات الحكومية ،وأصررررحاب المصررررلحة اآلخرين لتوفير معلومات قائمة على األدلة بشررررأن الكفاءة المعززة المطلوبة لجمع
األموال ،وتنفيذ البرامج .وسرروف يكشررف تعزيز األدلة الموجهة نحو الحصررائل واآلثار في البرمجة عن األثر اإليجابي للتمويل
الكافي ،وعن الفجوات التي تتطلب دعما أكبر من جانب المانحين.
 -101ومع التغيُّر الذي طرأ على دور الب ا

في إسرررواتيني ،سررريكون هناك قصرررور في بعض المهارات والكفاءات الالزمة لتوفير

الدعم الفعال والكفؤ للحكومة .وسرررررروف يعالج الب ا
والمهارات ،واالقتراض من الشركاء.

ذلك من خالل "نهج ثالثي" يتمثل في بناء القدرات ،وحيازة الكفاءات
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ال خاط التشغيلية
 -102تعد قيود االقتصاد والميزانية ،إلى جانب محدودية القدرات التقنية لدى الحكومة من بين العناصر الرئيسية التي تشكل مخاطر
برامجية .وسرريتم التعامل مع هذه المخاطر من خالل ضررمان مشرراركة جميع الجهات الفاعلة الرئيسررية في جميع مراحل تطوير
وتنفيذ الخطة اال سررررتراتيجية القطرية .وسرررروف تتيح القدرات المعززة في مجال بناء األدلة ،والتي تشرررركل األسرررراس لمقترحات
البرامج ،بذل جهود قوية في مجال الدعوة ،ليس فقط من أجل تحفيز الحصول على مساهمات مالية متزايدة من الحكومة ،وإنما
لبيان الوضع أمام مجتمع المانحين .وسيتم أيضا التماس فرص بديلة للتمويل من جانب القطاع الخاص.
 -103وقد يفتقر المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة إلى القدرة على تلبية متطلبات برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية،
وذلك بسبب انخفاض اإلنتاجية ،والخسائر الناجمة عن الفيضانات والعواصف ،وخسائر ما بعد الحصاد .وقد تكون جودة السلع
التي يقدمها المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة لبرنامج التغذية المدرسية أقل من المعايير الوطنية المقبولة لجودة األغذية
وسررالمتها .وقد تحدث حاالت تأخير في تزويد المدارس بالسررلع المشررتراة من المزارعين أصررحاب الحيازات الصررغيرة بسرربب
االفتقار للوضروح والمسراءلة في هذه العملية ،والكيانات المسرؤولة في كل مرحلة من مراحل سرلسرلة اإلمداد .وسريقوم الب ا
بتسرررهيل إنشررراء فريق توجيه مشرررترك بين الوزارات يتولى مسرررؤولية التخطيط والتنفيذ المشرررترك في مختلف مراحل سرررلسرررلة
المشتريات ،وسيكفل إتاحة المهارات والقدرات المناسبة لتنفيذ األنشطة بشكل فعال.

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ

-6

يزا ية الحافظة القط ة

1-6

الجدول  :4يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ
الحصيلة
االست اتيجية

ك )

السنة ا ولى

السنة الثا ية

السنة الثالثة

السنة ال اب ة

السنة الخا سة

()2020

()2021

()2022

()2023

()2024

4 051 877

4 073 936

4 334 384

4 073 715

16 533 912

411 926

268 282

151 999

1 002 950

182 998

155 250

8 747 607

4 785 664

4 380 964

26 284 469

1

0

2

95 740

75 002

3

4 264 725

3 972 633

172 002

ال ج وع

4 360 465

8 099 511

4 657 864

ال ج وع

 -104تبلغ التكلفة اإلجمالية للخطة االسررررررتراتيجية القطرية التي تسررررررتغرق خمس سررررررنوات  26.3مليون دوالر أمريكي ،مع مراعاة
احتياجات السرررررركان ،واتجاهات ا لتمويل التاريخية ،وآفاق فرص تدبير الموارد المحددة .وسرررررروف ينصرررررررب تركيز الخطة
االسررررتراتيجية القطرية على بناء القدرة على الصررررمود ،ومعالجة الفقر والجوع من خالل المسرررراعدة التقنية ،وتعزيز القدرات.
وسوف تخصص موارد مالية كافية لتنفيذ األنشطة التي تساهم في حصائل المساواة بين الجنسين.
 -105و سوف يتولى المكتب القطري تقدير تكاليف تنفيذ أن شطة الم ساواة بين الجن سين ،وا ستكمال و ضع ميزانية مف صلة لكل ن شاط.
و سيقوم بعد ذلك بح ساب وت سجيل التكلفة اإلجمالية ألن شطة الم ساواة بين الجن سين بالن سبة لكل ن شاط في الخطة اال ستراتيجية
القطرية تبعا لذلك.
2-6

آفاق تدبي ال وارد

 -106جرت العادة أن يتلقى الب ا

دعما ثابتا من المانحين ألنشررررررطة اإلغاثة واالسررررررتجابة .ومن المتوقع أن تتلقى الحصرررررريلة

االسررررررتراتيجية  1تمويال من الشررررررركاء التقليديين وغير التقليديين .ومن المتوقع أيضرررررررا أن يتم توفير التمويل للحصرررررريلتين
االسرررتراتيجيتين  2و 3بناء على مسررراهمات تم تأكيدها بالفعل ،والفرص اإلضرررافية قيد المناقشرررة حاليا .وتماشررريا مع الدعم الذي
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قدمه بالفعل مختلف الشركاء لبعض جوانب الحصائل االستراتيجية للخطة االستراتيجية القطرية ،أكدت حكومة إسواتيني أيضا
التزامها بتمويل جميع الحصائل االستراتيجية الثالث.
3-6

است اتيجية ت بئة ال وارد

 -107يشارك الب ا

بدور جيد للغاية مع الحكومة الجديدة ،وسيواصل الدعوة إلى تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية الوطنية

لتنفيذ األنشطة التي يعتزم دعمها في الخطة االستراتيجية القطرية .وسوف يجري التواصل مع جهات مانحة بديلة غير تقليدية،
بما في ذلك كيانات القطاع الخاص .وسرررريتم دعم مقترحات الب ا

للتمويل باألدلة المتوقعة التي تقدم في حالة االسررررتثمارات.

وسرتكون الشرراكات التعاونية المعززة مع وكاالت األمم المتحدة ،وشرركاء آخرين بمثابة منبر لجهود حشرد الموارد المشرتركة،
وسرررتؤدي إلى زيادة القيمة مقابل المال لتنفيذ البرامج .وسررروف تشررركل اإلجراءات اإليجابية التي تعزز اسرررتدامة المسررراواة بين
الجنسرررين األسررراس الذي يقوم عليه حشرررد الموارد ،وبناء شرررراكات من أجل توفير الموارد بشررركل مسرررتمر للخطة االسرررتراتيجية
القطرية.
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ال لحق ا ول

اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة إلسواتين ()2024-2020

الهدف االست اتيج  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
الغا ة االست اتيجية  : 1القضاء على الجوع عن ط 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 السكان الض فاء ف ال ناطق ال تأث ة با ز ات ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة ا ساسية خالل أوقات
ا ز ات

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

مراعية للتغذية

مجال التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات
يعمل الب ا

على تأمين التمويل الكافي لضمان خط إمداد ثابت؛ وتوفر جميع السلع المطلوبة

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك (متوسط)
درجات االستهالك الغذائي

ا شطة والنوات
النشاط  :1توفي ا

ة و/أو التحو الت القائ ة على النقد للسكان ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ  ،وال تأث ن بالصد ات ،ب ن فيهم ا طفال (تحو الت ال وارد ي ال ش وطة لدعم الحصول على ا

حصول األُسر المستهدفة المتأثرة بالصدمات ،بما فيها األسر التي لديها أطفال صغار و/أو أشخاص مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ،على أغذية و/أو تحويالت قائمة على النقد لتلبية االحتياجات الغذائية
والتغذوية األساسية ،ودعم اإلنعاش المبكر من خالل األُطر الوطنية للحماية االجتماعية (ألف :تحويل الموارد)

ة)
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الهدف االست اتيج  :3تحقيق ا ن الغ ائ
النتيجة االست اتيجية  : 3تحسين ا ن الغ ائ والتغ ة صحاب الحيازات الصغي ة عن ط ق ز ادة إ تاجيتهم ودخلهم
الحصيلة االست اتيجية  : 2ت ز ز قدرات ال زارعين أصحاب الحيازات الصغي ة ،وال سي ا النساء ،على تزو د ا سواق ال نظ ة با
ال غ ة بحلول عام 2024

ة

فئات الحصائل :زيادة إنتاج أصحاب الحيازات
الصغيرة ومبيعاتهم

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :بناء القدرات

االفت اضات
توفُّر األموال والتزام الحكومة بالبرنامج وملكيتها له

ؤش ات الحصائل
القدرة االقتصادية على تلبية االحتياجات األساسية
الموردين اإلقليميين والوطنيين والمحليين ،كنسبة مئوية من األغذية الموزعة من قبل الب ا
األغذية المشتراة من
ل

داخل البلد

عدد السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا

في مجال تعزيز القدرات

نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين الذين يُبلغون عن زيادة إنتاج محاصيل مغذية ،مصنفة حسب نوع جنس المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين الذين يبيعون من خالل نظم التجميع الخاصة بالمزارعين التي يدعمها الب ا
قيمة وحجم مبيعات أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل نُظم التجميع التي يدعمها الب ا

ا شطة والنوات
النشاط  :2ت ز ز قدرات ال زارعين أصحاب الحيازات الصغي ة ،وال سي ا النساء ،على إ داد ا سواق ال نظ ة بأ

ة غ ة ،ب ا ف ذلك ال دارس (أ شطة دعم ا سواق الزراعية صحاب الحيازات الصغي ة)

استفادة السكان المحليين من تحسن المعرفة في مجال الممارسات السلوكية والزراعية لتعزيز إنتاج واستهالك األغذية المتنوعة والمغذية (هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
استفادة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
سبل كسب العيش،
استفادة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وال سيما النساء ،من تحسن المعرفة والقدرات المعززة للممارسات الزراعية الذكية مناخيا ،والتسويق ،وإدارة ما بعد الحصاد لتحسين اإلنتاجية ،و ُ
واألمن الغذائي والتغذوي (واو :القيام بالشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)

WFP/EB.2/2019/7-A/2

30

الهدف االست اتيج  :2إرساء الش اكات لدعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
الغا ة االست اتيجية  :4دعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
النتيجة االست اتيجية  :5ا تالك البلدان النا ية لقدرات

ززة على تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  :3استفادة ا شخاص الض فاء ،وال سي ا النساء ،وا طفال ،وال اهقات ،وا شخاص ال صابين بفي وس قص
ال ناعة البش ة ،ن ُظم ح ا ة اجت اعية نصفة و تكا لة و ستجيبة للصد ات بحلول عام 2030

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

االفت اضات

ؤش ات الحصائل
معدل الحضور
عدد األشخاص الذين يساعدهم الب ا

والمندمجين في النظم الوطنية للحماية االجتماعية نتيجة ألنشطة تعزيز القدرات التي يقوم بها الب ا

مؤشر الشراكات
معدل االستبقاء/التسرب
القدرات الوطنية في مجال التغذية المدرسية المتعلقة بنهج النظم لتحسين نتائج التعليم ()SABER

ا شطة والنوات
النشاط  :3تقد م ا دلة وت ز ز النُظم والقدرات الوطنية لتص يم وتنفي ب ا

الح ا ة االجت اعية ال اعية للتغ ة وال ستجيبة للصد ات ،ب ا ف ذلك التغ ة ال درسية (أ شطة ب ا

الوجبات ال درسية)

استفادة أطفال المدارس ،بمن فيهم األطفال األيتام والضعفاء خارج المدرسة ،من القدرة الحكومية المعززة لتنفيذ برنامج وطني للتغذية المدرسية مراعٍ للتغذية ويستجيب للصدمات من أجل تحسين حصائل التعليم
والتغذية (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
استفادة السكان المتأثرين بالصدمة من القدرة الحكومية المحسنة في تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها ،واإلنذار المبكر ،واالستعداد للكوارث لتوسيع برامج الحماية االجتماعية القائمة في أوقات األزمات (جيم:
توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
حصول أفراد المجتمعات المحلية المستهدفة ،بما في ذلك المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ،ومقدمو الرعاية لألطفال ،والمراهقون على المعارف وأخذهم بممارسات تحسن وضعهم التغذوي وتساهم في
تحسين الحصائل التغذوية (هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
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حصول أطفال المدارس المستهدفين ،بمن فيهم األطفال األيتام والضعفاء خارج المدرسة على وجبات مدرسية مغذية طوال العام مرتبطة بمصادر محلية تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية ،وتدعم الوصول
إلى التعليم (ألف :تحويل الموارد)
حصول أطفال المدارس المستهدفين ،ب من فيهم األطفال األيتام والضعفاء خارج المدرسة على وجبات مدرسية مغذية طوال العام مرتبطة بمصادر محلية تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية ،وتدعم الوصول
إلى التعليم (نون :التغذية المدرسية المقدمة)
استفادة السكان الضعفاء ،وخاصة األطفال ،والنساء ،والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية والسل من القدرة الحكومية المحسنة لتصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج للحماية االجتماعية القائمة على
األدلة (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
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الهدف  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع

جيم  : 1ستطيع 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 البرنامج
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 وح تهم

ال ؤش ات الشا لة
التعرض لتحديات تتعلق بالحماية
جيم  :2-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون
ل
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  : 3تحسين 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 قبل المرأة ،أو الرجل ،أو كليهما معا ،حسب طريقة التحويل
جيم  :2-3نسبة النساء األعضاء في كيانات صنع القرار بشأن المساعدة الغذائية – لجان ،ومجالس ،وأفرقة ،وغير ذلك
جيم  : 3-3نوع التحويل (أغذية ،نقود ،قسائم ،أو ال تعويض) الذي يحصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا  ،حسب الجنس ونوع النشاط
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ال لحق الثا
التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

جال الت كيز
التحويل
التنفيذ
تكاليف الدعم المباشرة
المعدلة
ال ج وع الف ع
تكاليف الدعم غير
المباشرة ( 6.5في المائة)
ال ج وع

ك )
ال ج وع

النتيجة االست اتيجية 1

النتيجة االست اتيجية 3

النتيجة االست اتيجية 5

الحصيلة االست اتيجية 1

الحصيلة االست اتيجية 2

الحصيلة االست اتيجية 3

االستجابة لألز ات

بناء القدرة على الص ود

بناء القدرة على الص ود

13 303 365

478 676

6 529 576

20 311 618

121 743

326 275

753 180

1 201 198

2 099 692

136 785

930 959

3 167 436

15 524 800

941 737

8 213 716

24 680 252

1 009 112

61 213

533 892

1 604 216

16 533 912

1 002 950

8 747 607

26 284 469
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