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* http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/.

وجز تنفي ي
السودان بلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا في مرحلة انتقال نحو السالم والتنمية ولديه إمكانات لبلوغ غايات هدف التنمية المستدامة
 .2ومع ذلك فقد فرضت عليه تحديات هائلة في مواجهة الجوع جراء العدد الكبير من المشردين ،بمن فيهم الالجئون من بلدان الجوار،
وعدم ا ستقرار الحالة االقت صادية ،وازدياد التقلبات المناخية ،والتدهور البيئي ،و ضعف إدارة الموارد الطبيعية ،ومخاطر النكوص إلى
العنف.
واستتتجابة له التحديات ،فإن االستتتعراا االستتتراتيجي بشتتضن القىتتاء على الجوع في الستتودان (ال ي يغطي الفترة )2030-2017
يرسم معالم تدخالت لتحقيق هدف التنمية المستدامة  2من خالل تحليل يحدد الفجوات واألولويات الوطنية .ويقترح االستعراا تكوين
شراكات أقوى لتعزيز القدرات الوطنية من أجل وضع نهاية للجوع ،وتحقيق نظم غ ائية مستدامة ،وتعزيز السالم ،واالستجابة بفعالية
لحاالت الطوارئ ،وتشتتتتجيع االعتماد على ال ات لدى المتض رين بالجوع .ويستتتتلط االستتتتتعراا أضتتتتواء على فرص برنامج األغ ية
العالمي (الب ا ) لال ستفادة من ميزته الن سبية في تعزيز قدرة أ صحاب الم صلحة الوطنيين على تقديم تدخالت م ستندة إلى األدلة تنق
األرواح وتعزز التنمية.
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السيد Matthew Hollingworth

المدير اإلقليمي

المدير القطري

الشرق األوسط ،وشمال أفريقيا ،وأوروبا الشرقية ،وآسيا الوسطى

بريد إلكترونيmatthew.hollingworth@wfp.org :

بريد إلكترونيmuhannad.hadi@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وتقترح الخطة االستتتتراتيجية القطرية الخمستتتية للمكتب القطري ( )2023-2019أربع حصتتتائل استتتتراتيجية مترابطة توجهها أهداف
التنمية المستتتدامة ،منها الث حصتتائل تستتاهم في تحقيق هدف التنمية المستتتدامة  ،2وحصتتيلة تستتاهم في تحقيق الهدف  .17ووض تعت
الحصتتائل بالتعاون الو يق مع الشتتركاء الوطنيين ،وتشتتكل االستتتراتيجية التي ستتيجري تنفي ها في إطار من الشتتراكة القوية مع الهيئات
الوطنية ،نهجا متكامال يهدف إلى تحسين قدرة السودان على الحد من الجوع وسوء التغ ية والمساهمة في الوقت ذاته في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة المتعلقة بالفقر والتعليم والمساواة بين الجنسين والعمل المناخي وبناء السالم.
وتهدف األنشطة المنف ة في إطار الحصيلة االستراتيجية  – 1االستجابة لحاالت الطوارئ الجديدة والممتدة – إلى ضمان تحقيق الترابط
االستتتتتراتيجي بين العمل اإلنستتتتاني والتنمية وبناء الستتتتالم ،بالتزامن مع تقوية الشتتتتراكات الحكومية وغير الحكومية من أجل النهوا
بالكفاءة والفعالية .وستتوف يكفل الب ا

تقديم استتتجاباته في الوقت المناستتب ،والمستتاعدة في بناء االعتماد على ال ات وتعزيز الحلول

الدائمة من أجل الحصول على الغ اء والتغ ية وسبل كسب العيش .وتهدف الحصيلة االستراتيجية  2إلى الحد من سوء التغ ية وأسبابه
الج رية من خالل حزمة متكاملة من التدخالت الخاصتتة بالتغ ية والمراعية لها .وتركز الحصتتيلة االستتتراتيجية  3على تعزيز الصتتمود
لدى األستتتتتتر التي تعاني انعدام األمن الغ ائي وعند النظم الغ ائية وفي الوقت نفستتتتتته تمتين قدرات الجهات الفاعلة الوطنية .وتشتتتتتتمل
العناصر الرئيسية شبكات األمان اإلنتاجية لصالح األ سر الريفية التي تقاسي من انعدام األمن الغ ائي المزمن ،والحد من خسائر ما بعد
الحصتتتاد لصتتتالح المزارعين أصتتتحاب الحيازات الصتتتغيرة ومنظماتهم .وتهدف الحصتتتيلة االستتتتراتيجية  4إلى تعزيز النظم والهياكل
الالزمة لتوفير خدمات إنستتتتتتتانية وإنمائية مشتتتتتتتركة من خالل تقديم الخدمات والمستتتتتتتاعدة التقنية المرتبطة ب خدمات النقل الجوي
واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وسيجري دعم ه الجهود بقيادة حكومية قوية لىمان االستدامة؛ وأنشطة تكميلية في إطار هدف التنمية المستدامة  2ينف ها الشركاء،
مثل منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والوكاالت األخرى التي تتخ من روما مقرا لها؛ وبرامج منسقة تركز على سائر أهداف
التنمية المستتدامة ذات الصتلة تحت قيادة الحكومة والمنظمات الشتريكة .وباإلضتافة إلى ذلك ،ستيستتفاد من المنصتات واألطر والموارد
الوطنية ،بما فيها ما يعود إلى الكيانات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص ،لتعظيم أ ر ه الخطة االستراتيجية القطرية.

ش وع الق ار



يوافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية للسودان ( )WFP/EB.2/2018/8-A/10( ")2023-2019بتكلفة إجمالية يتحملها
الب ا

قدرها  2 271 560 158دوالرا أمريكيا.

 ه ا مشر وع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى و يقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

الستتتتودان بلد متوستتتتط الدخل من الشتتتتريحة الدنيا يشتتتتهد حاليا أكثر فتراته استتتتتقرارا على مدى  15عاما .وأدى رفع العقوبات
االقتصتتتادية جزئيا( )1إلى فتح فرص جديدة للتنمية االجتماعية واالقتصتتتادية .ويرستتتي ذلك ،باالقتران مع االنخفاا في أعداد
الم شردين داخليا الجدد والرؤية األقوى لل سالم في دارفور ،أ سا سا وطيدا للتحول من الم ساعدة اإلن سانية إلى الم ساعدة القائمة
على الترابط بين المساعدة اإلنسانية والتنمية وبناء السالم.
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غير أن الستتتودان ال يزال يعاني تقلقل االقتصتتتاد الكلي ،وعدم المستتتاواة بين الجنستتتين ،وارتفاع معدالت ستتتوء التغ ية وانعدام
األمن الغ ائي .وتستتاهم ه التحديات الداخلية في تصتتنيف البلد في المرتبة الخامستتة والستتتين بعد المائة بين  188بلدا في دليل
التنمية البشتتتتترية( )2والمرتبة األربعين بعد المائة بين  159بلدا في مؤشتتتتتر عدم المستتتتتاواة بين الجنستتتتتين )3(،مع وجود فجوات
خطيرة في معظم المؤشرات االجتماعية االقتصادية.

-3

ويعيش لثا السكان في المناطق الريفية )4(،ويعتمد اقتصاد ال سودان اعتمادا كبيرا على الزراعة .ويساهم القطاع بنسبة  40في
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ويستتتتخدم  45في المائة من القوة العاملة )5(.وعلى الرغم من التفاوتات الكبيرة بين الجنستتتين
في معدالت المشتتاركة في القوة العاملة )6(،يشتتير تحليل أخير بشتتضن المستتاواة بين الجنستتين واألمن الغ ائي إلى إحراز تقدم في
تحقيق ه المستتتتتاوة )7(.وتعتمد الزراعة في معظمها ،ال ستتتتتيما زراعة الحيازات الصتتتتتغيرة ،على ميا األمطار )8(،مما يجعل
ازدياد التقلبات المناخية بالتالي مصتتتتدر قلق رئيستتتتي لالقتصتتتتاد وستتتتبل كستتتتب العيش واألمن الغ ائي )9(.وتنخفض اإلنتاجية
الزراعية بسبب سوء الممارسات الزراعية والخسائر الكبيرة بعد الحصاد ،واستمرار الفجوات بين الجنسين ،والنزاع.
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وتفاقم التقلقل االقتصتتتتادي في الستتتتودان من أواخر عام  )10(.2017وتستتتتارعت وتيرة التىتتتتخم بستتتتبب تستتتتييل العجز المالي،
وال سيا سة النقدية الف ىفا ضة ،وتخفيض قيمة الجنيه ال سوداني ،وتقليل إعانات الوقود ،وإلغاء إعانات القمح .وي ىاف إلى ذلك
أن قدرة المؤسسات الحكومية على معالجة التحديات الناشئة الناجمة عن عدم االستقرار االقتصادي والتقلبات المناخية والنزاع
محدودة.

( )1ظل السودان حتى مايو/أيار  2018مدرجا في قائمة الواليات المتحدة للدول الراعية لإلرهاب.
( )2برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2016 .تقرير التنمية البشرية  :2016تنمية للجميع .متاح في.http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SDN :
(.http://hdr.undp.org/en/composite/GII )3
( )4تقديرات موظفي البنك الدولي باالستناد إلى تقرير شعبة األمم المتحدة للسكان بشضن توقعات التوسع الحىري في العالم ( .)2016استرجعت من فهرس بيانات
البنك الدولي.
( )5منظمة العمل الدولية ،قاعدة البيانات اإلحصائية ( .)2011استرجعت من فهرس بيانات البنك الدولي.
( )6يمثل الرجال  71في المائة والنساء  29في المائة من القوة العاملة .منظمة العمل الدولية ،قاعدة البيانات اإلحصائية (بيانات عام .)2009
( )7من ذلك على سبيل المثال أن النساء العامالت في الزراعة معترف بهن رسميا اآلن كمزارعات ،ويؤ ر ذلك تض يرا إيجابيا على خياراتهن في الحصول على الموارد.
الب ا  .2017 .السودان -تحليل جنساني في سياق األمن الغ ائي (.)Gender Analysis in the Context of Food Security
( )8ينبغي اإلشارة إلى أن الزراعة المروية والمعتمدة على اآلالت الميكانيكية في السودان غالبا ما تستخدم في زراعة المحاصيل النقدية/محاصيل التصدير ،وهو ما
يجعل الزراعة البعلية مقتصرة على أفقر المزارعين ال ين ينتجون المحاصيل األساسية الرئيسية ويساهمون بالتالي بدور رئيسي في األمن الغ ائي الوطني.
( )9االستعراا االستراتيجي بشضن القىاء على الجوع في السودان ( .)2030-201يمثل ه ا ا الستعراا جدول أعمال الحكومة والتزامها بشضن تحقيق هدف التنمية
المستدامة  2بحلول عام  . 2030ولم تكن الحكومة قد وافقت رسميا بعد على االستعراا أ ناء إعداد الخطة االستراتيجية القطرية.
( )10يعاني الناتج المحلي اإلجمالي في السودان من ضعف معدل النمو من االنفصال في عام  2011؛ غير أن التحديات االقتصادية شهدت زيادة كبيرة من أواخر عام
.2017
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التقدم حو ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 2
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يتمتع الستتتتتتودان ،في ظل ما لديه من وفرة في الموارد الطبيعية ،بإمكانات لبلوغ جميع غايات هدف التنمية المستتتتتتتدامة .2
وي ستطيع ال سودان أي ىا ،بف ىل ازدياد اال ستقرار ،أن ي ستعيد دور ك سلة خبز لإلقليم .غير أن التحدي ال ي تواجهه الحكومة
يتمثل في استتتمرارها في االستتتثمار في القدرة الوطنية على صتتون وتعزيز التحستتينات األمنية التي تحققت مؤخرا .ويجب أن
تواصل وضع سياسات سليمة والنهوا بالتخطيط والحوكمة ،بما يشمل العدالة والم ساواة بين الجنسين ،وهي أمور أساسية
لتحقيق االستقرار االقتصادي والتنمية .وسيساعد التركيز على ه الحصائل على الحد من الفقر وعدم المساواة.

-6

وال يزال الجوع متفشيا ويشكل تحديا كبيرا ،حيث يصنف ال سودان في المرتبة السابعة في المؤشر العالمي للجوع )11(.وبلغت
أعداد من يعانون انعدام األمن الغ ائي  5.5مليون نستتتتتمة تقريبا في مطلع عام  2018مقابل  3.8مليون نستتتتتمة في عام 2017
و 3.6مليون نستتمة في عام  )13(،)12(.2016بستتبب تحديات االقتصتتاد الكلي ،وانعدام األمن في بعض المناطق ،والنستتبة الكبيرة
من المشتتتتردين المتبقين في المخيمات .ويعاني ما يقرب من  25.6في المائة من الستتتتكان نقت التغ ية ،وهي نستتتتبة تزيد على
المتو سط ال سائد في القارة ،وهو  18.9في المائة )14(.وي ساهم عدم الم ساواة بين الجن سين بدور هام في و ضع األفراد من حيث
األمن الغ ائي والتغ ية ،وتؤدي القواعد والممارستتتتتات االجتماعية والثقافية المتج رة إلى زيادة تعرا النستتتتتاء والبنات لخطر
()15

انعدام األمن الغ ائي مقارنة بالرجال واألوالد وتىييق فرص النساء في كسب العيش.
-7

وتؤ ر عوامل خارجية على قدرة البلد على القىتتاء على الجوع ،بما يشتتمل الستتياق اإلقليمي والستتياستتي واالقتصتتادي المتقلب
نسبيا ال ي تشهد فيه خمسة على األقل من البلدان المجاورة للسودان نزاعات بدورها أو تتكبد فيه عبء العدد الكبير من السكان
المشردين.

الحصول على الغ اء
-8

يتفاقم الفقر ( 36في المائة في عام  ))17(،)16( 014بفعل الصتتتدمات واإلجهادات الناجمة عن الطبيعة وعن اإلنستتتان؛ ويؤ ر ذلك
تض يرا كبيرا على إمكانية الحصتتتتتتول على الغ اء ويصتتتتتتعد من التحديات اليومية التي تواجه القطاعات الفقيرة في المناطق
الحىرية والريفية .ومن المحتمل أن يكون معدل التىخم السريع الملحوظ خالل األشهر الماضية قد ساهم في زيادة معدالت
الفقر )18(.وتزداد مشتتتكالت الحصتتتول على الغ اء حدة أ ناء حاالت الطوارئ ،بما يشتتتمل النزاع وصتتتدمات األستتتعار والمنا ،
()19

وبسبب التشرد الممتد.

( )11المعهد الدولي لبحوث سياسات األغ ية .2017 .المؤشر العالمي للجوع لعام  :2017التفاوتات في الجوع ( 2017 Global Hunger Index: The
 .)inequalities of hungerمتاح في.http://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2017.pdf :
( )12األمانة التقنية لألمن الغ ائي .سيصدر قريبا في عام  .2017التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغ ائي.
( )13تشير التقديرات األخرى إلى أن األرقام تزيد على ذلك كثيرا .من ذلك على سبيل المثال أن تقديرات الب ا المستندة إلى التقدير الشامل لألمن الغ ائي ال ي
أجري في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2017تشير إلى أن عدد األشخاص ال ين يعانون انعدام األمن الغ ائي في السودان ،بمن فيهم المشردون داخليا والالجئون ،يبلغ
 14مليون نسمة.
( )14منظمة األغ ية والزراعة لألمم المتحدة .2017 .حالة األمن الغ ائي والتغ ية في العالم .متاح فيhttp://www.fao.org/state-of-food-security- :
./nutrition/ar
( )15يبلغ معدل انتشار انعدام األمن الغ ائي  40في المائة بين األسر التي ترأسها نساء مقابل  31في المائة بين األسر التي يرأسها ذكور.
( )16االستعراا االستراتيجي بشضن القىاء على الجوع في السودان (.)2030-2017
( )17الدراسة االستقصائية األساسية الوطنية لميزانية األسر في السودان ( .)2014ال تتاح بيانات مصنفة حسب الجنس.
( )18نظام برنامج األغ ية العالمي لرصد األمن الغ ائي.
( )19تؤ ر الصدمات أشد التض ير على األشخاص الفقراء المهمشين .ومن المهم أيىا اإلشارة إلى أن الصدمات تؤ ر تض يرا قويا على األشخاص ال ين يعيشون فوق خط
الفقر بهامش ضئيل من خالل تراجع في الدخل الحقيقي ألسباب تشمل على سبيل المثال ارتفاع األسعار أو فقدان سبل كسب العيش ،بحيث يواجهون احتياجات تتجاوز
مواردهم.

5
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حاالت النزوح الجديدة .بينما انخفىت النزاعات العنيفة في عامي  2017و ،2018استمرت االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن
النزاع في واليات دارفور ،وجنوب كردفان ،والنيل األزرق )20(.وكان فتح منطقة جبل مرة في دارفور في عام  2017تطورا
ملموستتا في أعقاب األعمال العدائية التي أفىتتت إلى تشتتريد أكثر من  100 000شتتخت بستتبب النزاع الممتد في عام .2016
وعلى الرغم من عودة كثير من األشتتتخاص ،ال تزال جهود مستتتاعدات اإلنعات متعثرة بستتتبب أعمال العنف المتفرقة وضتتتيق
ستبل وصتتول المستتاعدات اإلنستتانية إلى المنطقة .وباإلضتتافة إلى ذلك ،أستتفرت األزمة اإلنستتانية في جنوب الستتودان عن زيادة
كبيرة في أعداد الالجئين في الستتتتتتودان في الستتتتتتنتين الماضتتتتتتيتين ،إذ بلغ عددهم  770 000الجئ في عام 2017؛( )21ونظرا
الستتتتتتتمرار النزاع وعتتدم االستتتتتتتقرار ،من المتوقع أن يزداد عتتدد الالجئين إلى أكثر من مليون بحلول نهتتايتتة عتتام 2018
()22

(الشكل .)1

()23

الشكل  :1ا عداد ال توق ة لالجئين الجدد ف عام  2018حسب الوال ة

-10

األزمات الممتدة .وفقا آلخر تقديرات الحكومة ،عاد  386 000مشتتتتتترد داخلي طوعيا إلى مواطنهم )24(.وعلى الرغم من ه ا
التطور ،ال يزال هناك  2.1مليون من المشتتتردين داخليا من أمد بعيد في دارفور ،ويعيش معظمهم من خمستتتة عشتتتر عاما في
مخيمات( )25وال تتاح لهم ستتتوى فرص محدودة لكستتتب العيش من دون أي حل دائم واضتتتح )26(.ويظل الحصتتتول على الغ اء
يشتتكل تحديا ،إذ لم يستتتطع تحمل تكاليف ما يكفي من الغ اء ستتوى  2في المائة من المشتتردين داخليا في دارفور و 1في المائة
من الالجئين في يناير/كانون الثاني )27(.2018؛( )28وازداد ستتتعر ال رة الرفيعة في أبريل/نيستتتان  2018بنستتتبة  136في المائة

( )20مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .2016 .خمس حقائق عن األزمة في جبل مرة (.)5 Facts on the crisis in Darfur’s Jebel Marra
( )21مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .صحيفة وقائع عن أزمة جبل مرة ( .)Jebel Marra Crisis Fact Sheetالعدد  1 .8أكتوبر/تشرين األول .2016
( )22مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .2018 .لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية في السودان في عام 2018 Humanitarian Needs Overview: ( 2018
 .)Sudanباإلضافة إلى ه األعداد فإن أعداد الوافدين الجدد من إريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وإن كانت ضئيلة ،أعلى من المتوقع.
( )23مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين .South Sudan Regional Refugee Response Plan: January – December 2018 .2017 .متاح في:
.https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-regional-refugee-response-plan-january-december-2018
( )24جاء ذلك في خطة االستجابة اإلنسانية للسودان لعام ( 2018فبراير/شباط  .)2018وال تتاح بيانات مصنفة حسب الجنس.
( )25مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .2017 .لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية لعام .2017
( )26المكتب القطري للب ا
.)issues in Sudan

في السودان .2016 .لمحة قطرية – ما هي القىايا الراهنة في السودان؟ ( Country Overview – What are the current

( )27برنامج األغ ية العالمي .2018 .نظام رصد األمن الغ ائي في دارفور ( .)Food Security Monitoring System for Darfurمتاح في:
( https://www.wfp.org/content/sudan-food-security-monitoringقيد الطبع).

( )28برنامج األغ ية العالمي .2018 .نشرة الب ا
.)2018

الشهرية عن األسواق :السودان ،أبريل/نيسان WFP Monthly Market Bulletin, Sudan, April ( 2018
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على أستتعار قبل ستتنة واحدة )29(.وتفاقم ه التقلبات بصتتفة خاصتتة حالة انعدام األمن التي تواجهها األستتر الىتتعيفة ،بما فيها
األستتتتتر التي تعولها نستتتتتاء واألشتتتتتخاص ذوو اإلعاقة .وتشتتتتتير آخر التقديرات إلى انتشتتتتتار انعدام األمن الغ ائي بين الالجئين
()32(،)31

والمشتتتتتردين داخليا لفترات طويلة( )30بنستتتتتبة  50في المائة و 53في المائة على التوالي على الرغم من المستتتتتاعدات.

وباإلضتتافة إلى ذلك ،ال يزال  230 000مشتترد داخلي في واليات غرب وجنوب كردفان والنيل األزرق يقيمون في مجتمعات
محلية مىتتيفة )33(.وال يزال وصتتول المستتاعدات اإلنستتانية إلى بعض أنحاء ه الواليات يشتتكل تحديا بستتبب األعمال العدائية
المستمرة مع الجيش الشعبي لتحرير السودان .وتعيش أعداد كبيرة من الالجئين من فترات طويلة في األنحاء الشمالية الشرقية
من الستتتتتتودان دا خل المخيمتات و خارجهتا ،بمتا في ذ لك  135 000تقريبتا من الالجئين لفترات طويلتة ،معظمهم من إ يوبيتا
وإريتريا .ويواجه هؤالء الالجئون ضتتيق فرص كستتب العيش والقيود المفروضتتة على حرية التنقل ،ويؤ ر ذلك بشتتتى الطرق
على النساء والرجال ،على اختالف أعمارهم وقدراتهم.
-11

المنا  .الستتودان بلد جاف يتميز بنفس الخصتتائت الستتائدة عموما في منطقة الستتاحل والتي تؤ ر على توافر الغ اء والحصتتول
عليه .ويمس ذلك بصتتفة خاصتتة المزارعين أصتتحاب الحيازات الصتتغيرة ال ي يعانون اآل ار الستتلبية الناجمة عن قلة األمطار
وشتتتح الميا والموستتتم الزراعي الواحد .وغالبا ما يتعرا البلد أيىتتتا لموجات جفاف متكررة تمتد لستتتنتين أو لثالث ستتتنوات،
وتجتاح الفيىانات السنوية عدة أنحاء من البلد )34(.وخالل السنوات األخيرة ،ازدادت تلك الصدمات من حيث شدتها وتواترها،
وكان لها تض ير كبير على الفقراء واألشتتتتتتخاص ال ين يعانون انعدام األمن الغ ائي ،وأ رت بدرجات متفاوتة على مختلف
قطاعات المجتمع ،بما في ذلك األستتتر الريفية والحىتتترية والنستتتاء والرجال )36(،)35(.ويؤكد تقييم أجري مؤخرا لألمن الغ ائي
وتغيُّر المنا في الستتودان( )37أن االحتماالت تشتتير إلى أن المنا ستتيكون في المستتتقبل أشتتد حرارة وأكثر جفافا وستتتقل بالتالي
إنتاجية األراضتتتتي .ووضتتتتعت الحكومة خطة تكيُّف وطنية بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة وأصتتتتحاب المصتتتتلحة اآلخرين
لمعالجة ه الشواغل.

سوء التغ ية
-12

يتفشى سوء التغ ية الحاد والمعتدل وينتشران على نطاق واسع ويشكالن مشكلة صحية عامة هامة .ويعاني أكثر من  2مليون
()38

طفل دون ستتن الخامستتة من التقزم ستتنويا ،و 2مليون طفل من الهزال.

وتتعدد أستتباب نقت التغ ية ،بما فيها ضتتيق فرص

الحصول على الغ اء ،وسبل كسب العيش الحدية وغير المستقرة ،وتدني مستوى جودة الخدمات الصحية ،بما في ذلك خدمات
( )29برنامج األغ ية العالمي .2017 .النشرة الشهرية عن األسواق.
عرف حالتهم في خطة
( )30يستخدم في ه الو يقة مصطلح "المشرد داخليا لفترة طويلة" و "الالجئ لفترة طويلة" لإلشارة إلى المشردين داخليا والالجئين ال ين ت َّ
االستجابة اإلنسانية للسودان لعام  2018بضنها "ممتدة" .ووفقا له ا التعريف تكون حالة األشخاص المشردين داخليا ممتدة إذا استمرت  24شهرا أو أكثر ،بينما تكون
حالة الالجئ ممتدة إذا استمرت لمدة خمس سنوات على األقل.
انظر https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sudan_2018_Humanitarian_Response_Plan.pdf, :الصفحة .8
( )31برنامج األغ ية العالمي .2018 .نظام رصد األمن الغ ائي في السودان .انظرhttps://www.wfp.org/content/sudan-food-security-monitoring :
( )32يدل ذلك على ازدياد هش اشة األوضاع بالمقارنة مع عامة السكان المقيمين ال ين بلغت النسبة بينهم  32في المائة.
( )33مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .2017 .لمحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية في عام  .)2017 Humanitarian Needs Overview( 2017أشارت التقديرات
األخرى إلى أن عدد الالجئين في واليا ت غرب وجنوب كردفان والنيل األزرق بلغ  600 000شخت.
( )34من ذلك على سبيل المثال أن العجز الىخم في األمطار ال ي شهد البلد مؤخرا في عام  2015أسفر عن قصور كبير في الموسم الزراعي أ ر على  3.5مليون
شخت وتطلب توسيعا كبيرا في المساعدة اإلنسانية .وفي عام  ،2016تسبب ت األمطار الموسمية الغزيرة في فيىانات كبرى وانعدام لألمن الغ ائي ،مما أ ر على
نحو  40 000أسرة من خالل التشريد وتعطل سبل كسب العيش ووقوع أضرار بالممتلكات واألصول والبنية األساسية .االستعراا االستراتيجي بشضن القىاء على
الجوع في السودان (.)2030-2017
( )35برن امج األغ ية العالمي ومكتب األرصاد الجوية في المملكة المتحدة  .2016.تقييم األمن الغ ائي وتغيُّر المنا  :السودان ( Food Security and Climate Change
في:
متاح
.)Assessment:
Sudan
_https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/mohippo/pdf/international/food_security_climate_change_assessment
.sudan.pdf
( )36أكدت دراسة تناولت األمن الغ ائي وتغيُّر المنا في السودان في عام  2016تحوال في اتجا الجنوب للمنا الحالي السائد في المناطق المناخية وهو ما سيؤدي
على األرجح إلى أن يكون المنا في المستقبل مشابها للمنا األشد حرارة في أقصى شمال السودان.
(https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp289238.pdf )37
( )38تزيد المعدالت لدى األوالد عنها لدى البنات؛ وال يوجد بينهما سوى فرق طفيف في معدالت الهزال ( 1في المائة) وأما الفرق في معدالت التقزم فهو  4في المائة.
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الصتتتحة الجنستتتية واإلنجابية ،وممارستتتات النظافة ورعاية األطفال الرديئة ،والعادات الغ ائية غير الصتتتحية ،وضتتتعف القدرة
المؤستتستتية ،وعدم المستتاواة الجنستتين ،وعدم قدرة البنية األستتاستتية على استتتيعاب الصتتدمات والتكيُّف معها .وال تتاح الخدمات
الصحية األساسية إال ألقل من  50في المائة من السكان ،بينما ال يحصل على مرافق الصرف الصحي المحسنة سوى  13في
المائة من السكان الريفيين.
-13

ويبلغ المعدل الوطني النتشتتتار ستتتوء التغ ية الحاد (الهزال)  16.3في المائة )39(،ليدخل الستتتودان ب لك في الفئة "الحرجة" ،إذ
ستتتتتجلت مستتتتتتويات عالية في الواليات المتض رة وغير المتض رة بالنزاع .ويبلغ معدل ستتتتتوء التغ ية المزمن  38في المائة ويزيد
معدل انتشتتتتتتار التقزم على  40في المائة في  11من بين  18والية ،وهو معدل شتتتتتتديد االرتفاع وفقا لمعايير منظمة الصتتتتتتحة
العالمية .ويؤ ر التقزم تض يرا ستتتتتلبيا على النمو البدني للطفل وعلى نمو اإلدراكي وقدرته على إتمام الدراستتتتتة وكستتتتتب الدخل
يتجستتتد ذلك في خستتتائر تتراوح بين  2و 3في المائة من الناتج المحلي
عندما يصتتتبح شتتتخصتتتا بالغا .وعلى المستتتتوى الكلي،
َّ
اإلجمالي سنويا .ويستشري نقت المغ يات الدقيقة ،ال سيما نقت الحديد وفيتامين ألف واليود ،بين األطفال دون سن الخامسة
()40

واألطفال في سن الدراسة والنساء في عمر اإلنجاب.

األمن الغ ائي
-14

النظم الغ ائية .نظرا للمساحات الشاسعة الممتدة من األراضي الحدية في السودان ،وانخفاا اإلنتاجية ،واالعتماد الكبير على
()41

الموارد الطبيعية ،تتعرا النظم الغ ائية بشتتدة للصتتدمات المناخية ،وهو ما يستتفر عن اختالالت داخل المواستتم وفيما بينها

وعالوة على ذلك ،ال يتسنى لشريحة واسعة من السكان المعتمدين على سبل معيشة الكفاف ،ال سيما النساء واألسر التي تعيلها
النساء ،تلبية احتياجاتهم األساسية من الغ اء والىرورات األخرى أ ناء موسم الجدب السنوي (أبريل/نيسان – أكتوبر/تشرين
األول) بستتتبب االفتقار إلى الفرص االقتصتتتادية .وتتض ر ه الفئات بشتتتدة في الستتتنوات التي ينخفض فيها المحصتتتول ،وهو ما
يؤدي إلى زيادة تدهور سبل كسب العيش ،واألخ بآليات التصدي السلبية( )42ومفاقمة النزاعات .ويؤ ر تعاقب السنوات الرديئة
المحصول تض يرا تراكميا على الفئات الىعيفة.

إنتاجية صغار المزارعين ودخلهم
-15

تستتتتتتخدم الزراعة نصتتتتتف القوة العاملة ،وتشتتتتتكل النستتتتتاء ما يقرب من  65في المائة من القوة العاملة الزراعية )43(.وتعتبر
الزراعة المصتتتتتدر الرئيستتتتتي للغ اء والدخل لدى األستتتتتر التي تعمل في ه ا القطاع ،وترتبط ارتباطا قويا بالقطاعات األخرى
وتعتمد عليها ،ال ستتتيما قطاعي التجارة والصتتتناعة .وينتج صتتتغار المزارعين  70في المائة من المحاصتتتيل األستتتاستتتية ،ولهم
بالتالي دور حاستتم في تحقيق هدف التنمية المستتتدامة 2؛ غير أنهم يدخلون ضتتمن أكثر فئات الستتكان ضتتعفا )45(،)44(،ويستتاهم
الطقس المتغير ،وضتتعف القدرة على المنافستتة في القطاع في تقلبات كبيرة في نوعية األغ ية وكميتها ستتنويا .كما أن خيارات
التخزين العالي الجودة لتحقيق االستتتتقرار في إمدادات األغ ية والدخل بين ستتتنوات الوفرة والجدب محدودة شتتتضنها شتتتضن آليات
التقليل من خستتائر ما بعد الحصتتاد .وغالبا ما يخفق المزارعون ،حتى في ستتنوات الوفرة ،في تعظيم األرباح بستتبب عدم كفاية

( )39يشمل ذلك  16.9في المائة من ال كور و 15.7في المائة من اإلناث.

( )40الجهاز المركزي لإلحصاء ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) .2014 .الدراسة االستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات للسودان لعام  :2014التقرير
الكامل ( .)Sudan Multiple Indicator Cluster Survey 2014: Full reportمتاح في:
http://mics.unicef.org/files?job=W1siZiIsIjIwMTYvMDUvMTgvMjEvNTkvNTEvODg3L1N1ZGFuXzIwMTRfTUlDU19F
.bmdsaXNoLnBkZiJdXQ&sha=32907fc39e6e2e6e
( )41االستعراا االستراتيجي بشضن القىاء على الجوع في السودان (.)2030-2017
( )42تشمل آليات التصدي األكثر شيوعا االعتماد على أغ ية أقل تكلفة/غير مفىلة ،واقتراا األموال لشراء األغ ية ،وإنفاق المدخرات ،وتقليت عدد الوجبات التي
يتناولها الشخت في اليوم .ويشيع استخدام تلك اآلليات بدرجة أكبر في األسر التي ترأسها نساء مقارنة باألسر التي يرأسها رجال.
( )43المكتب القطري للب ا

في السودان .2017 .تحليل جنساني في سياق األمن الغ ائي.

( )44المرجع نفسه.
( )45بينما تشارك النساء في مجموعة واسعة من أنش طة إنتاج األغ ية الزراعية والتنمية ،يؤ ر عدم المساواة في الملكية والوصول إلى الموارد والسيطرة عليها تض يرا
سلبيا على إنتاج المرأة لألغ ية وعلى أمنها الغ ائي.
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ممار سات اإلدارة الزراعية والمديونية؛ وينطبق ذلك ب صفة خا صة على صغار المزارعين من الن ساء اللواتي ال يتاح لهن في
()46

كثير من األحيان سوى فرص محدودة للحصول على الخدمات المالية وغير المالية.

()47

الشكل  :2إ تاج الحبوب اإلج ال (ال رة ال في ة ،والدُخن ،والق ح)
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الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-16

تشكل األعداد الكبيرة من السكان المشردين لفترات طويلة ال ين ال يرجح انخفاا أعدادهم بنسبة ملموسة في األجل المتوسط،
واستتتتمرار تدفقات الالجئين من بلدان الجوار ،واألوضتتتاع االقتصتتتادية المعقدة ،وازدياد تغيُّرات المنا  ،وحستتتاستتتية ومخاطر
()48

النزاع في السودان وفي اإلقليم ،تحديات كبيرة أمام إيجاد حلول للجوع.
-17

وال يتاح للحكومة قدرات كبيرة لمعالجة ه التحديات .وباإلضتتتتتافة إلى ذلك ،يلزم ،على المستتتتتتويين الوطني وعلى مستتتتتتوى
الواليات ،إجراء صتتتياغة أقوى لستتتياستتتات وتشتتتريعات متستتتقة وتنفي ها من أجل معالجة أستتتباب انعدام األمن الغ ائي وستتتوء
التغ ية ،بما يشمل التفاوتات البنيوية.

-18

ويشتتدد االستتتعراا االستتتراتيجي بشتتضن القىتتاء على الجوع في الستتودان )49(2030-2017على الحاجة إلى تكوين شتتراكات
أقوى من أجل تعزيز القدرات الوطنية على تصتتتتتتميم وتقديم خدمات في جميع جوانب العالقة بين العمل اإلنستتتتتتاني واإلنمائي
()50

والسالم من أجل ما يلي:


تعزيز السالم وبناء توافق في اآلراء للتخفيف من النزاع والعنف في نفس الوقت ال ي يجري فيه تطوير آليات لتعزيز
الوصول إلى الموارد بصورة منصفة؛



االستجابة بفعالية لحاالت الطوارئ الجديدة؛



توفير المساعدة على األجلين القصير والمتوسط وفرص االعتماد على ال ات لألشخاص المشردين وتنفي حلول مستدامة
في الوقت نفسه؛



معالجة سوء التغ ية وأسبابه الج رية باستخدام العالج ال ي يركز على التغ ية ،والوقاية ،والتدخالت المراعية للتغ ية؛



تعزيز قدرة النظم الغ ائية على الصمود وإتاحة فرص كسب الدخل طوال السنة.

( )46برنامج األغ ية العالمي .2017 .تحليل جنساني في سياق األمن الغ ائي.
( )47منظمة األغ ية والزراعة وبرنامج األغ ية العالمي ووزارة الزراعة .2018-2099 .بعثات تقدير إمدادات المحاصيل واألغ ية.
( )48االستعراا االستراتيجي بشضن القىاء على الجوع في السودان (.)2030-2017
( )49االستعراا االستراتيجي بشضن القىاء على الجوع في السودان هو جدول أعمال الحكومة والتزامها بتحقيق هدف التنمية المستدامة  2بحلول عام  .2030وال
تزال الحكومة في صدد الموافقة رسميا على االستعراا.
( )50بالنظر إلى أن التفاوتات بين الجنسين سبب ونتيجة للجوع وسوء التغ ية ،ستتطلب جميع الجهود زيادة فهم السياق ،واالحتياجات ،واألولويات ،والقدرات،
والتحديات ،لدى ال شرائح المتنوعة من النساء والرجال والبنات واألوالد في السودان ،بما في ذلك وكاالتهم.

9

4-1
-19
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ا ولو ات القط ة
يبرز االستتتعراا االستتتراتيجي بشتتضن القىتتاء على الجوع في الستتودان األولويات الوطنية ذات الصتتلة الخاصتتة بهدف التنمية
المستدامة  ،2وتشمل تلك األولويات ما يلي:


التزام الحكومة بزيادة ملكية االستعراا االستراتيجي بشضن القىاء على الجوع في السودان واستئصال الجوع من
خالل سياسات واضحة ووضع خطط وطنية ذات مصداقية وتحديد مهام واضحة لجميع العناصر الفاعلة؛



زيادة الوصول االقتصادي للغ اء عن طريق إتاحة فرص كسب العيش وتحسينها في المناطق الريفية بما يعود بالخير
على النساء والرجال على قدم المساواة من خالل التدريب والخدمات المالية واالستثمار ،وفي الوقت نفسه أيىا دعم
الجهود الوطنية لتفادي وقوع حاالت طوارئ ،والحفاظ على استقرار إمكانية الحصول على الغ اء ،وتعزيز القدرة
الوطنية على االستجابة لحاالت الطوارئ؛



معالجة سوء التغ ية الحاد في حاالت الطوارئ واإلنعات ودمج العالج في كل مناف الخدمات؛



زيادة اإلنتاجية الزراعية وإمدادات األغ ية عن طريق دعم الخدمات المالية لتوسيع منتجات صغار المنتجين ،ال سيما
النساء ،وتنويع المحاصيل والثروة الحيوانية وتحسين توافر الميا من خالل جمع الميا  ،والري ،والسدود؛



تطوير نظم وممارسات غ ائية مستدامة عن طريق وضع برنامج وطني لبناء القدرة على الصمود من أجل تعزيز األمن
الغ ائي على األجل المتوسط كي تشكل جزءا من استراتيجية طويلة األجل وتنفَّ بالتزامن معها لعالج األسباب الكامنة
واألساسية للجوع وسوء التغ ية ومسائل المساواة والشمول؛



دعم قدرات إنتاج األغ ية عن طريق تحديد سبل زيادة إنتاج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتخفيض تكاليف
األغ ية عن طريق تحسين السبل المادية أمام المزارعين لدخول األسواق وتحسين تكاليف األسواق وكفاءتها ،مع
التركيز على النساء المزارعات.

-20

وأقرت الحكومة بهدف التنمية المستدامة  2باعتبار أولوية( )51ووضعت خططا كبيرة لتحقيقه ،بما يشمل المجاالت التالية:


التغ ية والصحة اللتان ستجري معالجتهما أساسا من خالل الخطة االستراتيجية الوطنية للتغ ية ( )2018-2014التي
يجري تحديثها بدعم من الب ا  ،ومن خالل إطار مبادرة تعزيز التغ ية لعام  2015بهدف القىاء على سوء التغ ية
عبر نهج متعدد القطاعات؛



الموارد الطبيعية التي ستدار بغرا تحقيق نمو مستدام وفقا لخطة التكيُّف الوطنية والمساهمات المقررة المحددة وطنيا
للنهوا بالعمل المناخي؛



األمن الغ ائي من خالل برنامج اإلنعات الزراعي في مرحلته األولى ( )2011-2008ومرحلته الثانية ()2014-2012
كجزء من استراتيجية زراعية طويلة األجل للفترة 2027-2003؛



النظم الغ ائية من خالل الخطة الوطنية لالستثمار الزراعي في السودان ( )2020-2016التي تهدف إلى تحسين إنتاجية
أصحاب الحيازات الصغيرة وقدرة النظم الغ ائية على الصمود ،وإطالق مبادرات جديدة لمعالجة األولويات الوطنية
واإلقليمية؛

( )51من المهم اإلشارة إلى أن حكومة السودان أنشضت مؤخرا فرقة عمل معنية بالزراعة واألمن الغ ائي والتغ ية .وه الفرقة يرأسها وزير الزراعة وترصد التقدم
في تنفي هدف التنمية المستدامة  2والتحديات المرتبطة به.
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الفقر ،وهو من المجاالت التي ستعالج من خالل عملية وطنية لرسم خرائط الفقر تحت قيادة وزارة الىمان والتنمية
االجتماعية في عام  ،2018والتي سيستعان بها في التنقيح المزمع لو يقة االستراتيجية المرحلية للحد من الفقر في
()52

السودان.
-21

وتنت االستراتيجية اإلنسانية المتعددة السنوات ( )2019-2017التي تستند إلى استراتيجية األمم المتحدة بشضن التشرد الممتد
في دارفور ،على تقديم استتتتجابة إنستتتانية متكاملة طويلة األجل ،وإجراء برمجة لإلنعات واالعتماد على ال ات بهدف تحستتتين
كفاءة تدخالت إنقاذ األرواح وإنشتتاء مستتارات للتنمية في األزمات الممتدة )53(.وضتتمن ه ا اإلطار ،يشتتارك الب ا

في قيادة

قطاع األمن الغ ائي وستتتتتبل كستتتتتب العيش باالشتتتتتتراك مع منظمة األغ ية والزراعة لألمم المتحدة .ويشتتتتتمل إطار عمل األمم
المتحدة للمستتتتتتاعدة اإلنمائية للستتتتتتودان للفترة  2021-2018خمستتتتتتة مجاالت تركيز لدعم الحكومة في تحقيق أهداف التنمية
الم ستدامة( )54و سيوا صل الب ا

الم ساهمة في ال ة من تلك العنا صر ،وهي البيئة والقدرة على ال صمود في مواجهة المنا
()55

وإدارة مخاطر الكوارث؛ والتنمية االقتصادية والحد من الفقر؛ والخدمات األساسية.

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا
والدروس ال ستفادة

1-2

تج بة الب ا

-22

َّ
عززت حافظة الب ا

في الستتتتتودان رؤية طويلة األجل تعترف بالترابط بين العمل اإلنستتتتتاني واإلنمائي والستتتتتالم وتراعي

تحول استتتتهداف المشتتتردين داخليا
أهداف األمن الغ ائي والتغ وي الوطنية وك لك قدرات االستتتتجابة للطوارئ .وفي دارفورَّ ،
لفترات طويلة من االستتتتهداف باالستتتتناد إلى الوضتتتع ال ي يكون عليه الشتتتخت إلى المنهجية القائمة على هشتتتاشتتتة أوضتتتاع
األسرة ،وهو ما يسفر عن مساعدات أنسب لالحتياجات المحدَّدة.
-23

وخلت تقييم في منتصتتتتتتف المتتدة للعمليتتة الممتتتدة لإلغتتا تتة واإلنعتتات  )56(200808إلى أن تصتتتتتتميم جميع المكونتتات مالئم
لالحتياجات الغ ائية والتغ وية للستتتتكان المستتتتتهدفين بما يتفق مع ستتتتياستتتتات الب ا
وأوصى التقييم بضن يضخ الب ا


واستتتتتراتيجياته ومع أولويات الحكومة.

في االعتبار ما يلي:

توسيع نطاق التحويالت القائمة على النقد متى كانت مالئمة ومفىلة ،مع تعزيز الدور القيادي للب ا

عن طريق

االستفادة من ميزته النسبية والتنسيق مع الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية في التحويالت القائمة على النقد ومجتمع
الحماية االجتماعية؛


تحسين االستهداف والتصنيف في ضوء واقع األمن الغ ائي وهشاشة األوضاع على المستوى المحلي ،وتعزيز فهم
أصحاب المصلحة المعنيين ،وأداء نظام إعادة االستهداف؛



ضمان احتواء برامج مساعدة الالجئين على عناصر تعود بفوائد متبادلة بين الالجئين وسكان المجتمعات المحلية
المىيفة للحد من التوترات واألعمال العدائية؛



توسيع قاعدة المانحين والتماس التمويل الكافي وتوفير السلع التغ وية لتلبية أهداف برنامج التغ ية المجتمعية ،ال سيما
أنشطة الوقاية؛

( )52متاحة فيhttps://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Sudan-Interim-Poverty-Reduction-Strategy-Paper- :
.41025
( )53توجد في السودان مبادرات كثيرة مرتبطة بتفعيل الترابط بين العمل اإلنساني واإلنمائي والسالم .ويعكف فريق األمم المتحدة القطري/الفريق القطري للعمل
اإلنساني ،على تجريب استراتيجيات ونماذج وآليات تنسيقية جديدة للسعي إلى تحقيق رؤية تجت مع فيها كل العناصر الثال ة في آن واحد وبطريقة تكاملية.
( )54من المهم التضكيد بضن العمل جار لوضع استراتيجية جماعية جديدة للنتائج في السودان يمكن أن تحل محل خطة االستجابة اإلنسانية وإطار عمل األمم المتحدة
للمساعدة اإلنمائية.
( )55إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للسودان  .2021-2018يشارك الب ا في قيادة مجال التركيز المتعلق بالبيئة والقدرة على الصمود في مواجهة
المنا وإدارة مخاطر الكوارث ضمن إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للسودان باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة للبيئة.
( )56أجري التقييم في النصف األول من عام .2017
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إعادة تركيز أنشطة المساعدة الغ ائية مقابل إنشاء األصول على المهارات واألصول التي تولدها تلك األنشطة في المدى
البعيد بدال من األغ ية التي تقدمها في المدى القصير ،وإعادة تصميم أنشطة المساعدة الغ ائية المقدَّمة إلى النساء مقابل
إنشاء األصول كآلية للتضمين االجتماعي حيثما يكون ذلك مالئما.

-24

وحدَّد تقييم أل ر ستتتتوء التغ ية الحاد المعتدل في والية كستتتتال فرصتتتتا لتقوية نطاق برنامج التغ ية ولتعزيز االتصتتتتال من أجل
التغيير االجتماعي والستتلوكي في التدخالت التغ وية ،على أن يبدأ باستتتعراا يتناول االستتتراتيجية الحالية لالتصتتال من أجل
َّ
وعززت االستتتتتتعراضتتتتتات البرنامجية الداخلية الممارستتتتتات الجيدة التي ينتهجها الب ا
التغيير االجتماعي والستتتتتلوكي.

في

تسخير التكنولوجيات المتسمة بالكفاءة والفعالية ،وتحديدا في مجال تسجيل المستفيدين ،واختيار طرائق التحويالت ،والرصد،
وإدارة الشتتركاء والتوزيعات ،وتتبع الستتلع .وأوصتتت استتتعراضتتات أخرى بزيادة التركيز على بناء الشتتراكات االستتتراتيجية
واالستتتتثمار فيها وتقوية قدرات المؤستتتستتتات الحكومية والشتتتركاء المتعاونين .وستتتوف يدمج الب ا

التوصتتتيات والدروس

المستفادة من عمليات المراجعة واالستعراضات الجارية في تنفي الخطة االستراتيجية القطرية.
-25

وحدَّدت دراسة مستقلة لعدم المساواة بين الجنسين وانعدام األمن الغ ائي بتكليف من الب ا

وبقيادة قطرية منطلقات لتصميم

تدخالت وأنشتتطة مفىتتية إلى تحول جنستتاني )57(.ومن المهم استتتراتيجيا تعزيز النهج المفىتتي إلى تحول جنستتاني في تحقيق
األمن الغ ائي والتغ ية وضمان دمج التحليل الجنساني في كل مراحل دورات المشروعات.
2-2

الف ص ال تاحة للب ا

-26

يسلط االستعراا االستراتيجي بشضن القىاء على الجوع الىوء على بعض الفرص الحاسمة للب ا

من أجل االستفادة من

ميزته النستتتتتتبية في تعزيز قدرات الجهات المعنية الوطنية على تنفي تدخالت قائمة على األدلة بغرا تحقيق هدفي التنمية
المستتتتدامة  2و )58(.17ويتمتع الب ا

بستتتجل قوي وستتتمعة طيبة لما يقدمه من دعم الستتتتجابات اإلغا ة الواستتتعة النطاق في

الستودان )59(.وباإلضتافة إلى ذلك فإن الب ا

هو الوكالة الرائدة والشتريك المختار في تقييم حاالت الطوارئ الجديدة وتيستير

وصول المساعدات اإلنسانية.
-27

وأتاحت عملية توصتيف المشتردين داخليا( )60التي أجراها الب ا

مؤخرا في دارفور فرصتة له كي يواصتل إ بات خبرته في

بناء االعتماد على ال ات بين الم شردين داخليا لفترات طويلة من خالل إن شاء األ صول والحلول القائمة على األ سواق بالتعاون
مع وكاالت األمم المتحدة الشتتقيقة وستتائر الشتتركاء .وأرستتى ه ا النشتتاط ،باالقتران مع حافظة مصتتممة جيدا لتعزيز القدرات
والمساءلة القوية أمام السكان المتىررين ،األساس لتمكين أصحاب المصلحة الوطنيين من صياغة استراتيجية حلول شاملة
()61

ودائمة وإضفاء الصبغة المؤسسية عليها.

( )57برنامج األغ ية العالمي .2017 .تحليل جنساني في سياق األمن الغ ائي.
( )58سيشجع الب ا دوما توزيع األدوار والمسؤوليات المتعلقة بإدارة سوء التغ ية والوقاية منه على الرجال والنساء على قدم المساواة ،وسيسعى إلى ضمان أن
المعايير الجنسانية ال تقيد فرص األسر الزراعية في كسب العيش والحصول على الغ اء وموارد تقديم الرعاية ،وبخاصة للنساء.
( )59باإلضافة إلى مبادئ العمل اإلنساني األساسية المتمثلة في اإلنسانية والحياد واالستقالل وعدم التحيُّز ،يقدم الب ا
و"عدم إلحاق الىرر".

مساعداته أيىا انطالقا من مبادئ الشفافية

( )60تمثل عملية توصيف المشردين داخليا مشروعا لتوجيه المساعدة من أجل تحديد وضع جميع المشردين داخليا في الحاالت الممتدة من حيث تض رهم الفردي في
دارفور بما يسمح بتوجيه المساعدة الغ ائية على أساس االحتياجات الفردية لكل أسرة .وتصن ف العملية المشردين داخليا في الحاالت الممتدة إلى أربع فئات من
الىعف.
( )61هناك ال ة حلول دائمة ممكنة حددتها الحكومة والمجتمع الدولي للمشردين داخليا في دارفور :العودة إلى مواطنهم؛ أو االندماج في أماكن نزوحهم؛ أو نقلهم إلى
منطقة متفق عليها.
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الشكل  :3تصنيف ا ن الغ ائ ا ُس ي لل ش د ن داخليا لفت ات طو لة ف دارفور،
وفقا ل لية الب ا لتوصيف ال ش د ن داخليا ()2017-2015

43%

26%

21%

3%

7%

-28

وتعزز الستتتياستتتة الوطنية للتغ ية في الستتتودان وستتتياستتتة الب ا

بشتتتضن التغ ية نهجا قائما على دورة الحياة في معالجة ستتتوء

التغ ية .ويجمع النهج الم كور بين التدخالت الخاصتتتتتتة بالتغ ية أ ناء األيام األلف األولى من الحياة من خالل برامج مراعية
للتغ ية لصتتالح األطفال في ستتن الدراستتة ،ويركز على تعزيز س تبل كستتب العيش أ ناء الستتنوات المنتجة (الشتتكل  .)6وستتتدعم
شبكة أمان إنتاجية األ سر من خالل فرص إلدرار الدخل أ ناء موسم الجدب ،والمجتمعات المحلية بضسرها عبر إنشاء األصول
الحاسمة .وباإلضافة إلى ذلك ،سيسخر الب ا

خبرته في الحد من خسائر ما بعد الحصاد ،مع التركيز على خيارات التخزين
()62

الميسورة التكلفة ،ونقل المعرفة إلى المزارعين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الشريكة.

( )62تؤ ر الخسائر الكبيرة في مرحلة ما بعد الحصاد (ما يتراوح بين  40و 50في المائة في مناطق معينة) التي تنجم في كثير من األحيان عن سوء ممارسات المناولة
والتخزين على صافي اإلمدادات الغ ائية وتزيد من المخاطر الصحية.
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الشكل  :4ه دورة الحياة

تدخالت التغ ة
الوقائية وال الجية

ت زز
القدرات
ت ز ز سُبل سب ال ي
عل الص ود

تدخالت التغ ة الوقائية وال الجية

وبنا القدرة

الب جة ال اعية للتغ ة ف
ال دارس

-29

وتتيح خبرة الب ا

وتجاربه في تطوير واختبار وتوستتتتتتيع منصتتتتتتات ونظم تحويل النقد إلى المستتتتتتتفيدين( )63فرصتتتتتتة أمامه

لال ستفادة من ه ا العمل في خفض التكاليف وزيادة أ ر التحويالت القائمة على النقد .وت شمل مجاالت البحث المحتملة من صات
النقد المتعددة األغراا ،واالستخدام المبتكر للطرائق المختلطة في االستجابة للسياقات المتغيرة )64(،واستخدام شبكات خدمات
األموال النقدية عن طريق الهواتف المحمولة لتعزيز التواصل المتبادل مع المستفيدين.
-30

والب ا

هو من الجهات الرئيسية التي تقدم خدمات تحليل األمن الغ ائي في السودان لىمان استمرار المواءمة بين التحديات
()65

المتعلقة بالجوع في الستتتتتودان واستتتتتتجابات الب ا .

وفي الوقت الحالي تنير التحليالت التي يجريها الب ا

التصتتتتتنيف

المتكامل لمراحل األمن الغ ائي( )66ال ي يشتتكل بيان الحكومة الرستتمي لتحليل األمن الغ ائي ،وستتلستتلة من التحليالت الوطنية
للمساعدة على تنوير التدخالت والسياسات الوطنية.
-31

وستتتتعزز الخطة االستتتتراتيجية القطرية الملكية الوطنية وبناء المؤستتتستتتات من أجل تعظيم األ ر واالستتتتدامة مستتتتعينة في ذلك
بالكيانات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص.

-32

وأجرى الب ا

تقييما استراتيجيا في أكتوبر/تشرين األول  2017لتحديد غاياته المتعلقة بهدف التنمية المستدامة  17للسنوات

المقبلة .وانطالقا من المشتتتتتتاورات الداخلية والخارجية ،أجري التقييم بهدف تكميل نتائج االستتتتتتتعراا االستتتتتتتراتيجي لجهود
القىتتتاء على الجوع وتحديد فجوات اللوجستتتتيات وقدرات خدمات الدعم .وأوصتتتى التقييم بضن يواصتتتل الب ا

تقديم خدمات

مشتتتتتتتركة في كال المجالين وفقا لواليته العالمية المتعلقة بتوفير الخدمات )67(.ول لك ستتتتتتيستتتتتتعى الب ا  ،في إطار الخطة
االستتتراتيجية القطرية ،إلى الجمع بين تقديم الخدمات وتعزيز قدرات أصتتحاب المصتتلحة المحليين واقتراح نهج مرحلي يشتتهد
( )63ستوزع أموال نقدية بدعم من مؤسسات مالية قوية أو من الشر كاء في مجال االتصاالت .ويمكن استخدام األموال النقدية كبديل للتحويالت الغ ائية أو القسائم؛
وباالقتران مع األغ ية اعتمادا على النهج المختلط الم كور؛ وكتحويالت متعددة األغراا لتغطية االحتياجات الغ ائية وغير الغ ائية .واستخدمت جميع الخيارات
الثال ة بالفعل على سبيل التجربة في السودان وتم تقييم أ رها وكفاءتها.
( )64سيواصل الب ا استخدام قدرته التحليلية في إجراء تقديرات متعددة القطاعات ،بما يشمل درجة قيمة أوميغا وتحليل المنظور الجنساني والحماية لتحديد طريقة
التحويالت األكثر فعالية واألعلى كفاءة .وباإلضافة إلى ذلك ،وضع مكتب الب ا في السودان استراتيجية للبيع بالتجزئة من أجل تعظيم أوجه التآزر بين أصحاب
المصلحة في سلسلة اإلمداد وللقىاء على جوانب القصور أو الحد منها.
( )65تجري وحدة تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها في الب ا
األمطار ونمو النباتات ،وما إلى ذلك.

استقصاءات لعشرات اآلالف من األسر كل ستة أشهر وترصد أسعار السوق ومعدالت هطول

( )66انظر.http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1137790/ :
( )67فيما يتصل بخدمات النقل الجوي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واألمن والمنصات المشتركة.
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تدريجيا تراجع الطلب على الخدمات المقدَّمة من الب ا  .وستتوف يرستتي الب ا

أيىتتا شتتراكات استتتراتيجية بين ستتلستتلة

اإلمداد والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة المحلية ،سواء المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص.
-33

ويسعى الب ا

أيىا إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة  17من خالل البرمجة والشراكات المشتركة بين الوكاالت .وتماشيا

مع التزامات الب ا

بالتماس "طريقة عمل جديدة" ،تتيح ه الشتتتراكات منصتتتة هامة لتعزيز إستتتهاماته في بناء القدرة على

الصمود والتنمية وبالسالم.
3-2

التغي ات االست اتيجية

-34

ستتيواصتتل الب ا  ،في إطار نهجه حيال الترابط بين العمل اإلنستتاني واإلنمائي والستتالم وإصتتالحات األمم المتحدة ،عمله ال
إلنقاذ األرواح فحسب ،بل وك لك من أجل تغيير حياة الناس ،والعمل في الوقت نفسه لتعزيز القدرات والنظم الوطنية لدعم نقل
المسؤولية عن البرامج إلى السلطات الوطنية.

-35

وعند تحديد مجاالت التركيز االستتتراتيجية الرئيستتية ،استتتفاد الب ا

من الدروس المستتتخلصتتة والتوجيه المكتستتب من عملية

تشتتاورية شتتاملة أجريت أ ناء صتتياغة ه الخطة االستتتراتيجية القطرية )68(.واستتتنادا إلى االستتتعراا االستتتراتيجي لجهود
القىاء على الجوع ،والدروس المستفادة والفرص المتاحة ،سيقوم الب ا


بما يلي:

تصميم حزمة من البرامج المراعية للحماية والمفىية إلى تحول جنساني لمواصلة إنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ
بفعالية وبكفاءة؛



اتخاذ دور الشريك المختار للحكومات المحلية والمجتمع الدولي والعمل بالجوانب المشتركة بين العمل اإلنساني
واإلنمائي والسالم لتعزيز الحلول الدائمة حيثما أمكن من خالل تعزيز التقييمات وآليات االستهداف؛ وتعزيز الشراكات
التي تسخر المزايا النسبية والخبرة التكميلية لتعميم مراعاة ظروف النزاع واالعتبارات الجنسانية في كل حافظة
الب ا ؛ وزيادة استخدام التحويالت القائمة على السوق والتكنولوجيات الجديدة في إدارة المستفيدين؛ وتعزيز االعتماد
على ال ات لدى السكان المشردين في المناطق الحىرية )69(،والبيئات شبه الحىرية والريفية ،مع التسليم في الوقت
نفسه بضن العمل بطريقة تفىي إلى تحول جنساني أساسي للفعالية والكفاءة؛



تعزيز قدرات الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين على تصميم وتنفي برامج تطبق نهج دورة الحياة في الحد من سوء
التغ ية وزيادة القدرة على الصمود في المجتمعات المحلية التي تعاني انعدام األمن الغ ائي.

-36

ولن تكلل ه الجهود بالنجاح إال عندما ت ستند إلى قيادة حكومية قوية ل ىمان اال ستدامة؛ وأن شطة تكميلية لتحقيق هدف التنمية
المستتتدامة  2ينف ها شتتركاء مثل منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيس تف) ومنظمة األغ ية والزراعة ،باالستتتفادة من الفرص
المتاحة للبرمجة المشتتتركة( )70من أجل تعظيم األ ر؛ وبرامج منستتقة تركز على أهداف التنمية المستتتدامة األخرى ذات الصتتلة.
وستتتستتتخدم الحصتتائل االستتتراتيجية التي ستتتنف في إطار شتتراكة قوية مع الهيئات الوطنية نهجا قائما على الترابط في وضتتع
نهاية لالحتياج بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال الحد من الجوع وستتتوء التغ ية والمستتتاهمة في الوقت نفستتته في تحقيق
ستتتائر أهداف التنمية المستتتتدامة ،مثل األهداف التي تركز على الفقر (الهدف  )1والتعليم (الهدف  )4والمستتتاواة بين الجنستتتين
(الهدف  ،)5والعمل المناخي (الهدف  ،)13وبناء السالم (الهدف  .)16وتشمل األمثلة ما يلي:

( )68استرشدت العناصر االستراتيجية له الخطة االستراتيجية القطرية بمشاورات موسعة مع الحكومة والجهات المانحة ووكاالت األمم المتحدة والشركاء المتعاونين
في السودان.
( )69يمكن إدخال برامج لتعزيز القدرة على الصمود في مناطق مثل الفاشر بشمال دارفور وذلك في المناطق الحىرية التي تستىيف الالجئين أو في مخيمات الالجئين
في المناطق الحىرية وشبه الحىرية.
( )70يعتزم الب ا القيام ببرامج مشتركة لكل حصيلة من الحصائل مع أهم وكاالت األمم المتحدة المعنية ،بما يتماشى مع خطة االستجابة اإلنسانية المتعددة السنوات
وإطار عمل األمم المتحدة لل مساعدة اإلنمائية ،وذلك اعتمادا على التخصصات والمزايا النسبية لكل وكالة بغية تعزيز أ ر أنشطته واستكمالها بحصائل موازية بشضن
مسائل من قبيل المساواة بين الجنسين والتعليم والحماية.
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هدف التنمية المستدامة  :5يتشابك انعدام المساواة بين الجنسين والجوع في السودان تشابكا عميقا .وسيكفل الب ا
في جميع األنشطة وجهود تقوية القدرات تعزيز التغيير المؤسسي المفىي إلى تحول جنساني بوسائل تشمل ،على سبيل
على مستويات ال ة في تعميم المنظور الجنساني:

المثال ،الدعوة إلى المساواة بين الجنسين .وسوف يعمل الب ا

المستوى األدنى (التضكد ،على سبيل المثال ،من أن أنشطته ال تساهم في إيجاد ظروف يمكن أن تزيد العنف الجنساني)؛
والمستوى المتوسط (بوسائل تشمل ،على سبيل المثال ،العمل الفاعل في تعزيز المشاركة المنصفة في تصميم البرامج
وتنفي ها واستعراضها)؛ والمستوى المرتفع (يشمل ذلك على سبيل المثال المساهمة في وضع تشريعات وطنية لبرامج
الحد من الجوع التي تشمل التحول وتعزز ) (الشكل  )7وباإلضافة إلى ذلك ،سيعمل الب ا

في شراكة مع الكيانات

المختصة والملتزمة بتحقيق المساواة بين الجنسين ،مستفيدا في ذلك من خبرتها ،حيثما أمكن ،وتيسير عملها عن طريق
توفير منصة يمكن االنطالق منها في توسيع البرامج وبالتالي تقليل التكاليف إلى أدنى حد(.)71
الشكل  :5ستو ات التدخل الجنسا

عدم إلحاق ي
ر

الحماية

1

ف إطار الخطة االست اتيجية القط ة

ت ز ز ال ساواة
عل ال ستو
الف دي

2

وللحد من التفاوتات بين الجنسين ،سيعتمد الب ا

ت ز ز ال ساواة
عل ال ستو
ال جت

3

دعم نصة
التغيي ات
ال سسية

4

نهجا شامال في حماية السكان المتىررين والمساءلة أمامهم ،عن

طريق تصميم األنشطة وتنفي ها ورصدها على نحو ال يؤدي إلى زيادة مخاطر الحماية ،بل يساهم في توفير األمان
لألشخاص الىعفاء والحفاظ على كرامتهم وسالمتهم.


هدف التنمية المستدامة  :13غالبا ما ينبع التوتر والنزاع في السودان من الموارد بسبب المنافسة على الموارد الطبيعية
الشحيحة بالفعل التي يفاقمها تغيُّر المنا والنمو السكاني وازدياد االعتماد على األراضي لكسب العيش .واعترافا بالصلة
بين النزاع على الموارد الطبيعية وانعدام األمن الغ ائي والتغ وي ،ال سيما في المناطق الريفية ،سيجري الب ا ،
بالتعاون مع أصحاب المصلحة المتخصصين ،مثل برنامج األمم المتحدة للبيئة ،تحليال للمخاطر المناخية()72والفرز
البيئي لتوجيه تصميم البرامج ،ال سيما األنشطة التي تساهم في بناء القدرة على الصمود؛ وضمان دمج الخدمات المناخية
في البرامج المجتمعية؛ وتحديد فرص خفض البصمة البيئية للب ا



في كل عملياته.

هدف التنمية المستدامة  :16بالنظر إلى أن النزاع يشكل قوة محركة رئيسية للجوع في السودان فإن للب ا
في نجاح االنتقال إلى السالم .ويسعى الب ا

مصلحة

إلى ضمان تجنب برامج مساعداته الغ ائية إلحاق أي أضرار والمساهمة،
()73

حيثما أمكن ،في السالم .ووفقا للسياسة المتبعة

 ،سيىع الب ا

في االعتبار آخر تحليل متوافر بشضن النزاع

والسياق؛ وسيشارك في جهود مشتركة للحد من أسباب النزاع عن طريق زيادة الموارد المتاحة وتعزيز توزيعها
()74

المتكافئ وفقا اللتزاماته المتعلقة بطريقة عمله الجديدة.

( )71من ذلك على سبيل المثال أن األشخاص ال ين يحصلون على استحقاقاتهم من المساعدة الغ ائية يمكن أن يتلقوا أيىا رسائل يعدها شركاء متخصصون آخرون
للتوعية بالتغيير االجتماعي والسلوكي ،أو يمكن أيىا تزويد اآلباء ال ين يتلقون رسائل تغ وية في المراكز الصحية بمعلومات عن المساواة بين الجنسين.
( )72سيجري تنظيم تحليل مناخي استنادا إلى النهج الثال ي للب ا

دور

في تخطيط البرامج والشراكات من أجل بناء القدرة على الصمود.

الب ا

في

بناء

السالم

()73
.2013
العالمي.
األغ ية
برنامج
.https://docs.wfp.org/api/documents/efafdaaa6bec4f11b40e656daa6b768f/download/

في

بيئات

االنتقال.

متاح

في:

( )74يشمل ذلك التزام الب ا بقرار مجلس األمن  3251الداعم لمشاركة المرأة في جهود إرساء السالم واألمن ،وك لك التزامه بدمج المنظور الجنساني في ه
الجهود ،فىال عن قرار مجلس األمن .2417

WFP/EB.2/2018/8-A/10

16

-3

التوجه االست اتيج للب ا

1-3

االتجاه ،والت يز ،واآلثار ال نشودة

-37

تبدأ الخطة االستراتيجية القطرية الخمسية للسودان في عام  )75(2019وستشمل أربع حصائل استراتيجية مترابطة .وست ساهم
الث حصائل بدور مباشر في تحقيق هدف التنمية المستدامة  2وستساهم الحصيلة الرابعة في تحقيق الهدف .17

-38

وتماشتتتتيا مع هدف الب ا

المتمثل في منع الحاجة والتخفيف منها ووضتتتتع نهاية لها بما يتفق مع اعترافه بالترابط بين العمل

اإلنستتتاني والتنمية والستتتالم ،تركز الحصتتتيلة االستتتتراتيجية  1على االستتتتجابة لحاالت الطوارئ ستتتواء أكانت جديدة أم ممتدة،
وضمان البعد االستراتيجي والترابط في العمل اإلنساني واإلنمائي والسالم.
-39

وتهدف الحصتتتتتيلة  2إلى الحد من ستتتتتوء التغ ية وأستتتتتبابه الج رية من خالل حزمة متكاملة من التدخالت الخاصتتتتتة بالتغ ية
والمراعية لها.

-40

وتركز الحصتتتيلة  3على بناء القدرة على الصتتتمود لدى األستتتر التي تعاني انعدام األمن الغ ائي وتعزيز النظم الغ ائية من أجل
إرستتتتتاء لبنات اإلنعات والتنمية في المدى البعيد ،بوستتتتتائل تشتتتتتمل التكيُّف مع تغيُّر المنا والعمل في الوقت نفستتتتته من خالل
شراكات لتعزيز قدرة الجهات الفاعلة الوطنية .وتنصب الحصيلة الثالثة أيىا على تحديد المجاالت التي يمكن فيها إضافة قيمة
من خالل الخبرة التقنية اإلقليمية في المناولة لما بعد الحصاد وإرساء حىور مجتمعي قوي في السودان.

-41

وتهدف الحصتتتتتيلة  4إلى تعزيز النظم والهياكل في توفير الخدمات اإلنستتتتتانية واإلنمائية المشتتتتتتركة من خالل تقديم الخدمات
والمستتتاعدة التقنية للكيانات الوطنية في مجاالت خدمات النقل الجوي واللوجستتتتيات وتكنولوجيا المعلومات واالتصتتتاالت بغية
()76

تعظيم الكفاءة التشغيلية واإلنجاز والفعالية.
-42

وسيجري دمج المنظور الجنساني في كل جوانب تنفي الخطة االستراتيجية القطرية ورصدها .وسيكفل الب ا

ب لك ،من بين

أمور أخرى ،تصتتنيف جميع البيانات المتصتتلة باألشتتخاص حستتب الجنس والعمر؛ ودمج التحليل الجنستتاني في جميع التقييمات
والبحوث والمستتتتاعدة التقنية وإدارة المعرفة والمعلومات؛ وتعميم المنظور الجنستتتتاني في كل مبادرات البرامج والستتتتياستتتتات
وتعزيز القدرات؛ وإشتتتتتتراك النستتتتتتاء والرجال والبنات واألوالد (ومنظماتهم) على نحو يحقق التمكين ويعزز المستتتتتتاواة بين
الجنسين.
2-3

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

الحصيلة االست اتيجية  :1إ كا ية حصول ا شخاص ال تأث ن بالصد ات ف ال ناطق ال ستهدفة عل الغ ا والتغ ة وسُبل سب
ال ي ثنا ا ز ات وب دها.
-43

تركز الحصتتتتتيلة االستتتتتتراتيجية  1المرتبطة بالنتيجة االستتتتتتراتيجية  1للب ا

وغاية التنمية المستتتتتتدامة  1-2على الستتتتتكان

المتىررين لفترات قصيرة وطويلة بسبب الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع اإلنسان ،مما يجعلهم غير قادرين على
تلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ وية اليومية و النهوا من تلك الصتتتتتتدمات .وفي ستتتتتتياق األزمات الجديدة والممتدة ،ستتتتتتيكفل
الب ا

تلبية الستتكان المتىتتررين احتياجاتهم األستتاستتية( )77أ ناء الصتتدمات وبعدها من خالل المستتاعدة الغ ائية التي تشتتكل

جزءا ال يتجزأ من أنشتتتتتطة التغ ية العالجية والوقائية الموجَّهة ،والحرص في الوقت نفستتتتته على أال تفاقم مستتتتتاعداته مخاطر
الحماية القائمة .وستتوف تعزز األنشتتطة المنف ة في إطار ه الحصتتيلة االستتتراتيجية االعتماد على ال ات ،واستتتهداف األستتر
( )75بعد اختتام الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ( ) 2018-2017التي تغطي الفترة المفىية إلى الخطة االستراتيجية القطرية ( 1يوليو/تموز 31 -2017
ديسمبر/كانون األول .)2018
( )76تعالج ه الحصيلة هدف التنمية المستدامة  .17وتهدف غاياتها وأنشطتها إلى دعم أنشطة الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى وتمكينها ،وتعزيز قدرة الجهات
الفاعلة الوطنية.
( )77سيولي الب ا عناية خاصة الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة ،وسيصمم مساعداته تبعا للسياق ،سواء أكان حىريا أم ريفيا ،واالحتياجات المحددة التي
تناسب الجنس والعمر ،والعادات الثقافية ،وستوضع آليات الحماية المطلوبة لىمان مالءمة مساعداته للمتطلبات المقدرة وتقيُّدها بالمبادئ اإلنسانية.
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واألفراد من خالل برامج موستتمية مشتتروطة مرتبطة بستتبل كستتب العيش وإنشتتاء األصتتول المجتمعية .وباإلضتتافة إلى ذلك،
ستتتتيعمل الب ا

في تعاون و يق مع الشتتتتركاء لتنفي أنشتتتتطة مراعية للتغ ية في المدارس من أجل مستتتتاعدة تالمي المدارس

االبتدائية في الحصول على خدمات التعليم في المناطق المتض رة سلبا باألزمة.

جاالت الت يز
-44

تركز ه الحصيلة االستراتيجية على االستجابة لألزمات في حاالت الطوارئ( )78وزيادة االعتماد على ال ات.

النوات ال توق ة
-45

ستتحقق ه الحصيلة االستراتيجية من خالل أربعة نواتج:


حصول السكان المستهدفين (بمن فيهم المشردون داخليا الجدد والالجئون والسكان المقيمون) على أغ ية كافية
وتحويالت قائمة على النقد لتلبية احتياجاتهم الغ ائية األساسية.



مشاركة السكان المستهدفين في أنشطة كسب العيش و/أو المساعدة الغ ائية مقابل األصول التي تحسن إمكانية حصولهم
على الغ اء.



حصول الطالب والمعلمين واآلباء المستهدفين على حزمة متكاملة لتعزيز معرفتهم بالتغ ية إلى جانب وجبات مدرسية
مطهية للطالب.



حصول األطفال المستهدفين ال ين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات
على أغ ية مغ ية متخصصة تفي باحتياجاتهم التغ وية األساسية وتلقي مقدمي الرعاية على رسائل لتوعيتهم بالتغيير
االجتماعي والسلوكي.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1تقديم األغ ية والتحويالت القائمة على النقد إلى األشخاص المتض رين بالصدمات
-46

ستتتيدعم الب ا

الستتتكان المتض رين بالصتتتدمات لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ وية وستتتبل كستتتب عيشتتتهم بطريقة

كريمة ومنصفة ومضمونة ،ودمج شواغل الحماية ،من خالل التدخالت التالية:


في األزمات الجديدة ،سيقدم الب ا

مساعدة مشروطة وغير مشروطة إلى األشخاص المتىررين .وسيجري اختيار

طريقة التحويل – العينية أو القائمة على النقد أو القسائم أو المختلطة – تبعا لتقييم األزمة (بما في ذلك التحليل الجنساني
وتحليل الحماية) .وعقب الصدمات الحادة ،سيستغرق تقديم المساعدة ما يتراوح بين ال ة وستة أشهر أو حتى سنتين
في حاالت التشرد الطويل األجل .وستقدَّم المساعدة الغ ائية بالتعاون مع السلطات الوطنية ،مثل مفوضية العون اإلنساني
ومعتمدية الالجئين في السودان ،وبالشراكة مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،والمنظمة الدولية للهجرة،
وغيرها ،بينما ستستفيد التحويالت القائمة على النقد من شراكة قوية قائمة بالفعل مع القطاع المالي.


في األزمات الممتدة ،ستقدَّم حزم مساعدة غ ائية متكاملة وموجَّهة تبعا لمدى تعرا األشخاص النعدام األمن الغ ائي،
وسيجري تقييم ذلك باستخدام مجموعة مركبة من المؤشرات وباالستناد إلى عملية الب ا

لتوصيف المشردين داخليا

ومبادئ المساءلة حيال السكان المتىررين .وستعطى األولوية لمساعدة األسر التي تعاني انعداما شديدا ومعتدال في
األمن الغ ائي .وستشارك األسر ،حيثما كان ذلك مالئما ،في أنشطة المساعدة الغ ائية مقابل األصول نظير المساعدة

( )78يمكن أن تنطوي مختلف السياقات على مخاطر تهدد الحماية .وفي حين أن الخطر ال ي يتعرا له المستفيدون قد يختلف باختالف نوع األزمة التي يواجهونها،
فإن مخاطر الحماية تتفشى في حاالت الكوارث الطبيعية وفي النزاعات .وفي ضوء ذلك ،تهدف أنشطة الب ا في حاالت الطوارئ إلى التوعية بمخاطر الحماية
والسعي إلى تجنب حدوث مخاطر وأضرار جديدة عن غير قصد في المجتمعات التي يدعمها الب ا .
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العينية أو التحويالت القائمة على النقد أو تحويالت القسائم لتعزيز االعتماد على ال ات )80(،)79(.وستشمل أنشطة إنشاء
األصول فرص كسب العيش ال كية مناخيا ،مثل التدريب على المهارات وإنشاء األصول المجتمعية ،مثل البنية األساسية
للميا  ،وإعادة تضهيل المدارس والمراكز الصحية ،وتدخالت الحد من مخاطر الكوارث )81(.وستتاح لالجئين والمشردين
داخليا المؤهلين لالستفادة من حزم المساعدة المتكاملة التي تهدف إلى تعميم الحماية ،ال سيما النساء )82(،إمكانية الحصول
على تكنولوجيات الطهي وأنواع الوقود الكفيلة بىمان سالمة استهالك األغ ية التي يحصلون عليها والتقليل إلى أدنى
()83

حد من االعتماد على أنواع وقود الطهي المستمدة من الكتلة األحيائية التقليدية (الفحم أو الحطب).

النشاط  :2توفير برامج مراعية للتغ ية في المدارس
-47

ستتتتتيوفر الب ا  ،ووزارة التعليم ،والمجتمعات المحلية ،وجبات غ ائية مدرستتتتتية للبنات واألوالد في المدارس االبتدائية في
المناطق المتض رة بالنزاع والكوارث ،وسيساهم الب ا

مع المجتمعات المحلية من خالل ه ا النشاط في ت شجيع األطفال على

البقاء في المدرسة .وستقوى الوجبات المدرسية عن طريق تزويدها بمساحيق المغ يات الدقيقة لىمان توفير المعادن األساسية
والفيتامينات إلى جانب ال سعرات الحرارية المطلوبة لمعالجة الجوع الق صير األجل .و سي ستك شف الب ا

إمكانية التقليل إلى

أدنى حد من اآل ار البيئية الستتتلبية الناجمة عن برنامج الوجبات الغ ائية المدرستتتية من خالل استتتتخدام مصتتتادر وقود بديلة في
الطهي .وستتتتتيب ل الب ا

جهودا لتطوير وإدخال أغ ية مقواة ومنتجة محليا للتخفيف من الجوع القصتتتتتير األجل بين األطفال

ال ين يواجهون حاالت طوارئ مفاجئة .و ستب ل ه الجهود بال شراكة مع القطاع الخاص ،مع اال ستفادة من القدرات والموارد
المحلية.

النشاط  :3تقديم أنشطة تغ ية وقائية وعالجية إلى األطفال ال ين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من
النساء والبنات
-48

س تيُّقدم الب ا

تغ ية تكميلية عامة في حاالت الطوارئ إلى جميع الحوامل والمرضتتعات من النستتاء والبنات واألطفال ال ين

تتراوح أعمارهم بين  6أشتهر و 59شتهرا بين الستكان المتىتررين لتكميل التوزيع العام لألغ ية مباشترة بعد وقوع الصتدمات
ولحين استتتتتقرار المؤشتتتترات ذات الصتتتتلة )84(.وفي حاالت األزمات الممتدة ،ستتتتيستتتتتخدم الب ا

مراكز التغ ية المجتمعية

كمنصات لعالج سوء التغ ية الحاد المعتدل باستخدام برنامج للتغ ية التكميلية الموجَّهة والوقاية من سوء التغ ية الحاد والمزمن
باالستتتتتناد إلى األغ ية )85(.وستتتتيستتتتتهدف برنامج الوقاية المستتتتتندة إلى األغ ية األيام األلف األولى للوقاية من التقزم والهزال،
وستتتيتضلف من حصتتتة غ ائية للحوامل والمرضتتتعات من النستتتاء والبنات المعرضتتتات للمخاطر واألطفال دون ستتتن الخامستتتة،
وستتيكون ذلك مصتتحوبا بتدخالت مراعية للتغ ية تناستتب كل ستتياق وستتتستتتهدف النستتاء والرجال ،من قبيل التدريب التغ وي
التفاعلي ،والحدائق المجتمعية واألستتترية ،وعروا الطهي اإليىتتتاحية ،وحفأل األغ ية المحلية وتجهيزها .ويشتتتمل الشتتتركاء
الرئيسيون وزارة الصحة ،ومنظمة اليونيسف ،ومنظمة الصحة العالمية.

( )79تهدف ه األنشطة أيىا إلى تقوية األصول اإلنتاجية على المستويين األسري والمجتمعي من خالل تحويالت إضافية في شكل بنية أساسية أو دعم للدخل أو بناء
للمهارات .وسيكون األشخاص غير القادرين على المشاركة في العمل أو المعرضين لصدمات إضافية مؤهلين للحصول على دعم غير مشروط أ ناء موسم الجدب.
وستعالج أنش طة إنشاء األصول بصورة منصفة االحتياجات واالهتمامات ذات األولوية للنساء والرجال وتمكينهم.
( )80ستثري مشاورات برمجة سبل كسب العيش الموسمية والتخطيط التشاركي المجتمعي تصميم ه األنشطة.
( )81سيقوم الب ا باختبار وتعميم تكنولوجيات األراضي والميا المتسمة با لكفاءة ،مثل الزراعة المائية إلنتاج العلف الحيواني والخىروات من أجل إتاحة فرص
لكسب العيش أمام األشخاص المتىررين باألزمات الممتدة .وسوف ينظر أيىا في فرص توليد الغاز الحيوي في المدارس والتوسع فيه حسب االقتىاء.
( )82ستعطى األولوية للمرأة في التدخالت نظرا ألنها مسؤولة في كثير من األحيان عن الطهي وتتعرا لآل ار السلبية لشراء الكتلة األحيائية التقليدية واستخدامها.
( )83ستقدم المساعدة ،حيثما أمكن ،إلى األسر من خالل أنشطة كسب العيش لدعم االعتماد على ال ات وتشجيع األخ بالممارسات المتسمة بكفاءة استهالك الوقود ،مثل
اإلدارة المستدامة للموارد ،وحمالت التوعية بالتغيير السلوكي التي تركز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واإلدارة المستدامة للموارد.
( )84ستقدم حصة غ ائية تشمل  100غرام يوميا من مستحىر  ،Plumpy’Doz/Plumpy’Supوهو غ اء تكميلي جاهز لالستخدام ،وسيكون مصحوبا باتصاالت
من أجل التغيير االجتماعي والسلوكي سيجري التركيز فيها على رسائل تناسب سياق الطوارئ.
( )85ستقدم حصة غ ائية تشمل  100غرام يوميا من مستحىر  Plumpy’Supلبرنامج التغ ية التكميلية الموجه ،و 100غرام يوميا من مستحىر
 Supercereal Plusلبرنامج الوقاية الق ائمة على األغ ية .وسيستهدف ه ان البرنامجان األطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات من النساء والبنات وسيكون
مصحوبا باتصاالت من أجل التغيير االجتماعي والسلوكي بهدف الوقاية من سوء التغ ية الحاد والمزمن ومعالجته.
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الحصيلة االست اتيجية  :2حصول السكان ال قي ين ال ن ا ون ا دام ا ن الغ ائ ف ال ناطق ال ستهدفة عل تغ ة حسنة
بصورة ستدا ة بحلول عام .2024
-49

تماشيا مع النتيجة االستراتيجية  2وغاية التنمية المستدامة  ،2-2ستركز األنشطة المنف ة في إطار ه الحصيلة االستراتيجية
على تحستتين الوضتتع التغ وي للستتكان ال ين يعانون انعدام األمن الغ ائي في المناطق المستتتهدفة المتض رة باالرتفاع الشتتديد في
معدالت انتشتتار ستتوء التغ ية وانعدام األمن الغ ائي .وستتيقدم الب ا

حزمة متكاملة من األنشتتطة التكميلية الخاصتتة بالتغ ية

والمراعية لها في مختلف مراحل دورة الحياة من أجل معالجة األسباب المباشرة والكامنة وراء سوء التغ ية ،بصورة مستدامة
وعلى النطاق المطلوب .وتشتتتتتتكل منصتتتتتتتات تنفي التدخالت التغ وية المجتمعية والمدارس مراكز لتقديم الخدمات من أجل
التدخالت الخاصتتتة بالتغ ية والمستتتتنيرة جنستتتانيا والتدخالت المراعية للتغ ية على حد ستتتواء ،وستتتتوفر المدارس مكانا لتقديم
وجبات ستتتاخنة مرتبطة باألنشتتتطة المراعية للتغ ية ،بما يشتتتمل تقوية األغ ية بمستتتاحيق المغ يات الدقيقة .وبالنظر إلى الصتتتلة
الو يقة بين التغ ية والقدرة على الصتتتمود ،ستتتتقام روابط مع الحصتتتيلة االستتتتراتيجية  3على مستتتتوى التنفي  ،وستتتيجري حفز
وتعزيز الشراكات ،من قبيل الشراكات مع منظمة اليونيسف ومنظمة األغ ية والزراعة من خالل مشروع مشترك لبناء القدرة
على الصمود من أجل مكافحة سوء التغ ية في شرق السودان عبر استراتيجية متعددة القطاعات والوكاالت والسنوات تستفيد
()86

من القدرات المحلية.

جاالت الت يز
-50

تركز ه الحصيلة االستراتيجية على األسباب الج رية لسوء التغ ية.

النوات ال توق ة
-51

ستتحقق ه الحصيلة االستراتيجية من خالل ال ة نواتج:


حصول األطفال المستهدفين ال ين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات
على أغ ية مغ ية متخصصة لعالج الهزال والتقزم والوقاية منهما ،وتلقي جميع مقدمي الرعاية اتصاالت من أجل
التغيير االجتماعي والسلوكي.



استفادة األشخاص ال ين يعانون انعدام األمن الغ ائي من تحسن قدرة السلطات الوطنية على تنسيق سياسات لتحسين
التغ ية وإدارتها وتنفي ها.



حىور الطالب والمعلمين واآلباء المستهدفين جلسات للتثقيف التغ وي إلى جانب تزويد األطفال بوجبات مدرسية لتلبية
احتياجاتهم التغ وية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :4تقديم أنشطة تغ ية عالجية ووقائية إلى األطفال ال ين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من
النساء والبنات وتعزيز قدرات مؤسسات الصحة الوطنية وعلى مستوى الواليات.
-52

باإلضافة إلى عالج سوء التغ ية الحاد المعتدل ،سينصب التركيز على دعم أنشطة الوقاية باعتبارها األساس ال ي تقوم عليه
تدخالت التغ ية المقدَّمة من الب ا

في المناطق المستهدفة .وستشمل التدخالت ما يلي:

( )86نف مشروع مشترك لبناء القدرة على الصمود بتمويل من إدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة في  75قرية في أربعة مواقع في والية كسال خالل الفترة من
 2015إلى  . 2017وأكد االستقصاء النهائي تراجع التقزم بنسبة  9في المائة في القرى المستهدفة بحلول موعد إنجاز المشروع.
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الوقاية من سوء التغ ية باستخدام األغ ية التي تستهدف األيام األلف األولى من الحياة من أجل الوقاية من التقزم والهزال
من خالل حصة تغ وية( )87للنساء والبنات الحوامل والمرضعات واألطفال دون الثانية المعرضين للمخاطر ،وسيكون
()88

ذلك مصحوبا بتدخالت تراعي التغ ية وتناسب كل سياق على حدة.


برنامج للتغ ية التكميلية المو َّجهة كتدخل إلنقاذ األرواح في المناطق التي يزيد فيها معدل سوء التغ ية الحاد العام على
 10في المائة ويصحبه ارتفاع في نسبة انعدام األمن الغ ائي .وسيقدَّم إلى األطفال دون سن الخامسة والحوامل
والمرضعات من النساء والبنات المصابات بسوء التغ ية المعتدل مستحىر  Plumpy’Supالتكميلي الجاهز
لالستخدام ،لمدة ال ة أشهر ،إلى جانب إرشاد تغ وي.



()90

تدخالت تقوية األغ ية محليا من خالل توزيع مساحيق المغ يات الدقيقة )89(.مجانا على األطفال دون سن الخامسة

من خالل مراكز التغ ية والعاملين في مجال خدمة المجتمع ،وإنشاء سوق تجزئة في واليات مختارة لبيع مساحيق
()91

المغ يات الدقيقة المتعددة بضسعار ميسورة.


االتصاالت من أجل التغيير االجتماعي والسلوكي كجزء ال يتجزأ من جميع أنشطة الوقاية والعالج ،من السياسات إلى
البرامج المجتمعية ،وستستخدم فيها أدوات ومنهجيات مبتكرة ،وستشمل نهجا مفىية إلى تحول جنساني لتيسير إحداث
تغيير في المعارف والسلوكيات الغ ائية.



ستستخدم استراتيجية تغ ية متعددة القطاعات في الدعوة وتقديم المساعدة التقنية من أجل السياسات والبرامج من خالل
حركة تعزيز التغ ية باالشتراك مع الحكومة والشركاء اإلنمائيين المعنيين ،وستقدم في إطارها مساعدة تقنية لتقوية
األغ ية ،مع التركيز على تهيئة بيئة تشريعية وسياساتية مواتية لتقوية األغ ية ،وتكوين شراكة مع القطاع الخاص بشضن
التقوية الصناعية لألغ ية (إضافة اليود إلى الملح ،وتقوية الدقيق والزيت) ،وتعزيز نظم ضمان الجودة ومراقبتها،
وتعزيز خيارات األغ ية الصحية.



سعيا إلى زيادة تعزيز القدرات المحلية ،سيواصل الب ا

العمل مع المؤسسات األكاديمية في إعداد وتقديم دورات

قصيرة ،وشهادات دبلوم ودرجات علمية تركز على األمن الغ ائي والتغ وي ،وإنشاء صندوق لتيسير حىور نساء
المناطق الريفية تلك الدورات ،ودعم توليد األدلة بشضن التغ ية باستخدام تحليل سد الثغرة التغ وية ودراسة تتناول تكلفة
الجوع في أفريقيا.

النشاط  :5تزويد المدارس ببرامج مراعية للتغ ية وتقديم الدعم لتعزيز قدرات مؤسسات التعليم الوطنية وعلى مستوى الواليات.
-53

ستوفر برامج الوجبات المدر سية المراعية للتغ ية المقدَّمة من الب ا

نهجا قائما على شبكات األمان لمعالجة جوع األطفال

في المدارس وكسر حلقة الجوع المتوار ة بين األجيال .وسيشمل ه ا النهج ما يلي:


تقديم وجبات مدرسية ساخنة للتالمي في سن الدراسة االبتدائية في المناطق التي يرتفع فيها معدل انتشار انعدام األمن
َّ
وستوزع مساحيق المغ يات الدقيقة المتعددة في
الغ ائي المزمن وسوء التغ ية ،بالتعاون الو يق مع المجتمع المحلي.
المدارس المستهدفة لمعالجة نقت المغ يات الدقيقة وتعزيز القيمة التغ وية للوجبات اليومية المقدَّمة من خالل الوجبات
المدرسية .وباإلضافة إلى ذلك ،ستقدَّم التحويالت القائمة على النقد والقسائم إلى التالمي (البنات في المقام األول) في
األسر الشديدة الىعف كشبكة أمان ولتعزيز االستمرار في المواظبة على الدراسة .وستكمل ه الجهود أعمال الب ا
في مجال شبكات األمان في إطار الحصيلة االستراتيجية  3ونهج دورة الحياة للقىاء على الجوع.

( 100 )87غرام من مستحىر  SuperCereal Plusللشخت يوميا.
( )88سيجري استكشاف استخدام النقد كطريقة للتدخالت المراعية للتغ ية والمساعدة الغ ائية مقابل إنشاء األصول كنشاط من أجل إنشاء أصول مراعية للتغ ية.
( )89سيستخدم فيتامينو ( ،)Vitaminoوهو االسم التجاري لمستحىر استحد ه الب ا

في السودان.

( )90األطفال غير المؤهلين لبرامج التغ ية االنتقائية ،مثل التغ ية التكميلية الموجهة ،أو الوقاية من سوء التغ ية القائمة على األغ ية.
( )91سيكون هناك تحول تدريجي من التوزيع المجاني إلى التجزئة خالل الفترة المشمولة بالخطة االستراتيجية القطرية.
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ستنف مجموعة من األنشطة المراعية للتغ ية التي تستهدف األطفال والمعلمين ومقدمي الرعاية اآلخرين .وسيعمل
الب ا

مع وزارة التعليم ووزارة الصحة ومنظمة اليونيسف ومنظمة األغ ية والزراعة والقطاع الخاص وغيرهم

لتيسير التوعية من أجل تشجيع تغيير المواقف بين التالمي والمعلمين واآلباء بشضن األكل الصحي والتفىيالت الغ ائية
اإليجابية ،واألدوار المنصفة للجنسين ،وتشجيع التمرينات البدنية ،وتحسين النظافة الصحية .وسينصب التركيز على
الوصول إلى البنات المراهقات واألوالد المراهقين في نظم التعليم الرسمية وغير الرسمية .وسيجري تعزيز قدرات
السلطات في الواليات وعلى المستوى االتحادي لتحسين إدارة ودعم تنفي برامج الوجبات المدرسية على مستوى
العمليات والسياسات.

الحصيلة االست اتيجية  :3ز ادة قدرة ا شخاص ال ن ا ون ا دام ا ن الغ ائ ف ال ناطق ال ستهدفة و لك ال ُنظم الغ ائية عل
الص ود ام الصد ات بحلول عام .2024
-54

سيعمل الب ا

مع الشركاء ،في إطار ه الحصيلة االستراتيجية المرتبطة بالنتيجة االستراتيجية  4وغاية التنمية المستدامة

 ،4-2لتعزيز القدرة على الصتتتتتتمود لدى األستتتتتتر التي تعاني انعدام األمن الغ ائي المزمن والنظم الغ ائية من خالل الجمع بين
شبكات األمان اإلنتاجية المراعية للفوارق بين الجن سين والم ستجيبة لل صدمات (إن شاء األ صول المجتمعية واأل سرية والتكيُّف
مع تغيُّر المنا  ،وربط ذلك بدعم ستتتبل كستتتب العيش) ،ودعم المزارعين أصتتتحاب الحيازات الصتتتغيرة وتعزيز القدرات على
المستتتتويين الوطني ودون الوطني .وستتتتشتتتكل األنشتتتطة جزءا من نهج متكامل لبناء القدرة على الصتتتمود ،بما يشتتتمل جوانب
تكاملية مع أنشتتتتطة التغ ية واألنشتتتتطة المدرستتتتية في نفس المجتمعات المحلية .وستتتتتشتتتتمل العمليات التشتتتتاركية المشتتتتاركين
والمستتتتفيدين والمؤستتتستتتات الوطنية والبلديات كي يتستتتنى وضتتتع وتوستتتيع نماذج لبناء القدرة على الصتتتمود تلبي االحتياجات
واألولويات وتعالج األدوار وأعباء العمل لدى النساء والرجال على قدم المساواة.

جاالت الت يز
-55

تركز ه الحصتتيلة االستتتراتيجية على بناء القدرة على الصتتمود لدى األستتر والمجتمعات المحلية والنظم الوطنية ،بما يشتتمل
النظم الغ ائية.

النوات ال توق ة
-56

ستتحقق ه الحصيلة من خالل ال ة نواتج:


مشاركة األسر المستهدفة في برامج شبكات األمان اإلنتاجية وحصولها على أغ ية أو أموال نقدية لمساعدتها على سد
فجواتها الغ ائية القصيرة األجل والمساهمة على األجل الطويل في الحد من مخاطر الكوارث وفي التكيُّف مع تغيُّر
المنا .



حصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الىعفاء على أدوات وخدمات ،من قبيل تكنولوجيات إدارة ما بعد
الحصاد ،والمساعدة التقنية ،والخدمات المناخية التي تعزز إنتاجيتهم وقدرتهم على الصمود.



استفادة األشخاص ال ين يعانون انعدام األمن الغ ائي من تحسن القدرة الوطنية على تنسيق سياسات وبرامج األمن
الغ ائي والتغ ية وإدارتها وتنفي ها من أجل ضمان الحصول على الغ اء بصورة مستدامة.
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ا شطة ال ئيسية
النشاط  :6تقديم أنشطة إلنشاء األصول والمساعدة التقنية من خالل شبكات األمان لمساعدة األسر التي تعاني انعدام األمن الغ ائي على
الحد من مخاطر تغيُّر المنا وعلى التكيُّف معه.
-57

انطالقا من الخبرة الكبيرة التي تحققت داخل البلد في تنفي برامج إنشاء األصول المجتمعية ،سيتيح الب ا

فرصا لألسر التي

تعاني انعدام األمن الغ ائي المزمن( )92للمشتتاركة في أنشتتطة ستتتنف كجزء من برنامج شتتبكات أمان إنتاجية ستتتجري مواءمته،
حيثما أمكن ،مع إطار الحكومة لشبكات األمان الوطنية .وستعالج أنشطة إنشاء األصول المحدَّدة من خالل مشاورات مجتمعية
شتتتاملة ،االحتياجات ذات األولوية للنستتتاء والرجال على قدم المستتتاواة (مع إيالء اهتمام خاص باحتياجات الشتتتباب) وستتتتشتتتمل
تعزيز البنية األستتتاستتتية لإلنتاج والتجهيز واألستتتواق ،وفرص إدرار الدخل غير الزراعي ،وفرص التدريب لألشتتتخاص غير
القادرين على العمل )93(.وسيعمل الب ا

في تعاون و يق مع الحكومة والشركاء اآلخرين لتصميم األنشطة السليمة بيئيا ،مع

تجنب أي أ ر ستتلبي محتمل على البيئة أو التخفيف منه .وفي إطار ربط نظم اإلن ار المبكر والخدمات المناخية بشتتبكات األمان
المراعية للصتتدمات من أجل ضتتمان عدم ضتتياع ما تحقق من تحستتينات في القدرة على الصتتمود ،ستتيعمل الب ا

مع وزارة

الىتتتتتتمان والتنمية االجتماعية والبنك الدولي من خالل م كرة تفاهم ال ية قطرية لتعزيز توجيه شتتتتتتبكات األمان المنصتتتتتتفة
والشتتتتاملة وتنفي ها على المستتتتتوى الوطني ،وستتتتيقدم الب ا

الدعم التقني لىتتتتمان إنشتتتتاء أصتتتتول جيدة ،وتعزيز القدرات

المؤسسية المحلية ،ووضع نماذج لشبكات األمان اإلنتاجية القابلة للتوسيع.

النشاط  :7دعم تعزيز قدرات المزارعين والمؤسسات الزراعية على المستوى المحلي ومستوى الواليات والمستوى الوطني.
-58

سيستفيد الب ا

من الخبرة المحلية واإلقليمية في مجال ربط صغار المزارعين باألسواق لدعم هؤالء المزارعين عن طريق
()94

العمل مع وزارة الزراعة والغابات والشتتتركاء اآلخرين.

وفي إطار مبادرة الحد من خستتتائر ما بعد الحصتتتاد ،ستتتيعزز ه ا

النشتتاط تقنيات وتكنولوجيات التخزين بعد الحصتتاد من خالل التوعية والتدريب وتوفير خيارات التخزين الكتيم وتعزيز قدرات
رابطات المزارعين .وستتتتعزز ه المبادرة أيىتتتا تفاعل صتتتغار المزارعين مع ستتتالستتتل اإلمداد المحلية عن طريق تيستتتير
الحصول على المدخالت واالستفادة من شبكات التجزئة المحلية لىمان وصول المزارعين ال ين ال يغطيهم البرنامج مباشرة
على موارد المناولة والتخزين الميستتتتتتورة التكلفة في مرحلة ما بعد الحصتتتتتتاد من خالل قنوات البيع بالتجزئة .وستتتتتتوف يعمل
الب ا

أيىتتتتتا مع الكيانات الوطنية لتحستتتتتين الوصتتتتتول إلى المعلومات المتعلقة باألستتتتتواق والزراعة والمنا والمعلومات
()95

األخرى ،لتمكينهم من تخطيط استراتيجياتهم المعيشية وتكييفها في حاالت الصدمات الوشيكة.
خستتتتتائر ما بعد الحصتتتتتاد ،ستتتتتيستتتتتعى الب ا

وكجزء من مبادرة الحد من

إلى تعزيز قدرة رابطات المزارعين على خدمة المزارعين ال ين تمثلهم تلك

الرابطات ،واالستفادة من مهارات موظفي اإلرشاد في وزارة الزراعة والغابات لىمان دمج الشواغل المتعلقة بخسائر ما بعد
الحصاد في خدمات اإلرشاد المقدَّمة إلى المزارعين .وسيجري دمج المنظور الجنساني في جميع جهود تعزيز القدرات.

( )92سيجري استهداف المش اركين باالستناد إلى مدى تعرضهم للمخاطر ،بالتعاون مع السلطات الحكومية ذات الصلة والشركاء اآلخرين .ويمكن أن يشمل المشاركون
السكان الفقراء ،والعائدين ،والمشردين داخليا السابقين ،والمحاربين المسرحين ،واألسر التي ترأسها نساء ،والفئات الىعيفة األخرى.
( )93سيستخ دم النهج الثال ي واألدوات المناسبة األخرى لتخطيط مجموعة التدخالت األنسب واألكثر إنصافا وتصميمها ،بما في ذلك طرائق التحويالت ،مع ضمان
الوصول إلى الفئات األشد ضعفا بضكثر الطرق كفاءة وفعالية.
( )94سيستهدف الب ا المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق المستهدفة (التي ترتفع فيها معدالت انعدام األمن الغ ائي ،ومعدل سوء التغ ية الحاد العام
والتقزم) بالتعاون مع وزارة الزراعة في الوالية حسب الفئات التالية )1 :صغار المزارعين 10-5( ،أفدنة)؛  )2المزارعون في المناطق التي تتمتع بمقومات استدامة
الزراعة؛  )3المزارعون الفقراء ولكن النشطين اقتصاديا .وينبغي أن تشكل النساء  30في المائة على األقل من المزارعين المستهدفين لىمان حصول عدد متناسب
من النساء على الدعم من خالل البرنامج.
( )95سيسعى الب ا أيىا إلى تعزيز نظم اإلن ار المبكر من خالل خدمات الدعم المقدمة إلى وزارة ال زراعة والهيئة العامة لألرصاد الجوية السودانية ،وتحديدا
التدريب ،ونقل التكنولوجيا ،ودعم التنسيق على المستوى االتحادي وعلى مستوى الواليات .وسوف يشمل ذلك اهتماما واعيا بالحد من الفجوات بين الجنسين في
الوصول إلى المعلومات (بما فيها المعلومات المناخية) والتكنولوجيا.

WFP/EB.2/2018/8-A/10

23

الحصيلة االست اتيجية  :4وصول الجهات الفاعلة اإل سا ية واإل ائية وال ُنظم الوطنية إل الخب ة الفنية والخد ات والبنية ا ساسية
(.)96

جاالت اللوجستيات (ب ا فيها النقل الجوي) ،وتكنولوجيا ال لو ات واالتصاالت ،والتسيي  ،وهندسة البنية ا ساسية.

ف
-59

ترتبط الحصتتتيلة االستتتتراتيجية  4بالنتيجتين االستتتتراتيجيتين  5و 8وغاية التنمية المستتتتدامة  ،16-17وتهدف إلى التمكين من
وصتتول المستتاعدات اإلنستتانية واالستتتجابة إلى األماكن التي يتع ر الوصتتول إليها في الستتودان ،بوستتائل تشتتمل توفير وصتتيانة
نظام مشترك آمن لالتصاالت في جميع محاور عمليات األمم المتحدة ،وك لك التوصيل بخدمات نقل الصوت والبيانات لمجتمع
العمل اإلنستاني عند االقتىتاء .وستيمستك الب ا

بزمام القيادة في توفير الدعم الىتروري لوكاالت األمم المتحدة والوكاالت

غير الحكومية في إطار خدمات االتصتتتاالت األمنية المشتتتتركة بين الوكاالت ،بما في ذلك دعم خدمات من قبيل نظام الب ا
إلدارة المستتتفيدين (ستتكوب) ،والتحويالت القائمة على النقد ،وجمع البيانات واالستتتقصتتاءات ،وجمع البيانات بالهواتف النقالة،
والدراستات التحليلية .ومما يحد بشتدة من إمكانية الوصتول إلى الستكان المتىتررين انعدام األمن والمستافات الشتاستعة ،وتدني
مستتتوى شتتبكات النقل .وال توجد حاليا شتتركات نقل جوي محلية مو وقة لخدمة المواقع التي يتع ر الوصتتول إليها في الستتودان
بما يفي بمعايير األمم المتحدة للنقل الجوي .وستتتيس تر خدمات النقل الجوي وصتتول الجهات الفاعلة في مجاالت التنمية والعمل
اإلنساني وبناء السالم بانتظام إلى المجتمعات المحلية المعرضة للمخاطر في السودان.
-60

وسيواصل الب ا

تنسيق( )97خدمات سالسل اإلمداد وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتوفيرها لمجتمع العمل اإلنساني

واإلنمائي ،بما في ذلك إصتتتتالح ممرات النقل المؤدية إلى جنوب الستتتتودان .غير أن التركيز في توفير ه الخدمات ستتتتيقترن
بالتركيز على تنمية القدرات وتقديم المساعدة التقنية أل صحاب الم صلحة المحليين بغرا اإلنهاء التدريجي لدور الب ا

في

تقديم الخدمات .وستتيتحقق ذلك بالقدر المستتتطاع ،ولكن ينبغي اإلشتتارة إلى أن االحتياجات يمكن أن تستتتمر لبعض الوقت حتى
عندما تزداد قدرات أصحاب المصلحة المحليين.

جاالت الت يز
-61

تركز ه الحصيلة االستراتيجية على تمكين التدخالت اإلنسانية من االستجابة لألزمات.

النوات ال توق ة
-62

ستتحقق ه الحصيلة االستراتيجية من خالل ال ة نواتج:


توفير خدمات النقل الجوي لمجتمع العمل اإلنساني واإلنمائي.



ضمان تبادل المعلومات وإدارة المعرفة من خالل الدور الرائد للب ا

في قطاع اللوجستيات واالتصاالت في حاالت

الطوارئ وخدمات االتصاالت األمنية المشتركة بين الوكاالت.


صيانة شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبنيتها األساسية (االتصاالت اآلمنة ،وخدمات نقل البيانات والصوت)
وتطويرها حسب ما تقىيه الحاجة من أجل ضمان خيارات خدمات مستمرة ومو وقة ألصحاب المصلحة.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :8تقديم الخدمات التقنية وخدمات الدعم (في مجاالت اللوجستيات ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والشؤون اإلدارية،
والمشروعات) إلى مجتمع العمل اإلنساني واإلنمائي والكيانات والنظم الوطنية.
-63

سيوفر الب ا

خدمات سالسل اإلمداد والخبرة الفنية حسب االقتىاء ،بما يشمل الدعم والتنسيق لمشروعات النقل والتخزين

والبنية األساسية لىمان فعالية خدمات اللوجستيات وكفاءاتها.

( )96باإلضافة إلى المشاورات ،استفادت ه الحصيلة االستراتيجية من االستعراا المكتبي المخصت لهدف التنمية المستدامة .17
( )97يشمل ذلك دور الب ا

القيادي في مجموعة اللوجستيات واالتصاالت وفي ه ا القطاع.

24
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وستتتتيواصتتتتل الب ا

تقديم خدمات االتصتتتتاالت األمنية المشتتتتتركة بين الوكاالت وخدمات نقل البيانات والصتتتتوت على مدار

الستتتتاعة طوال أيام األستتتتبوع إلى مجتمع العمل اإلنستتتتاني (بما في ذلك جميع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
الدولية في  13موقعا) بالنيابة عن إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن .وسيعمل الب ا  ،بوصفه رئيسا للفريق العامل
المعني بتكنولوجيا المعلومات واالتصتتتتتتاالت ،في شتتتتتتراكة مع وكاالت األمم المتحدة ،بما في ذلك موظفو مكتب األمم المتحدة
لشتتؤون الستتالمة واألمن في الخرطوم وموظفو مكتب األمم المتحدة لشتتؤون الستتالمة واألمن في الفاشتتر ،لىتتمان تقديم خدمات
مناسبة لتلبية احتياجات الوكاالت .ويدار المشروع على أساس تقاسم التكاليف بين وكاالت األمم المتحدة.

النشاط  :9توفير خدمات النقل الجوي للموظفين ونقل الشحنات الخفيفة إلى جانب المساعدة التقنية لقطاع النقل الجوي.
-65

ستتيستتتند حجم األستتطول وتركيبته إلى الطلب المتوقع والفعلي على خدمات النقل ،مع مراعاة قيود البنية األستتاستتية والشتتواغل
األمنية.

3-3

است اتيجيات اال تقال والخ وج

-66

تنتهج ه الخطة االستتتتتراتيجية القطرية مستتتتارا تدريجيا في التحول من تقديم المستتتتاعدة مباشتتتترة إلى تعزيز القدرات وتوجيه
الستتتتتياستتتتتات ودعم البرامج على المستتتتتتويين الوطني ودون الوطني إلى جانب الحفاظ على قدرات قوية في مجال االستتتتتتجابة
لحاالت الطوارئ .وفيما يتعلق بالح صائل ذات ال صلة ،سيكفل الب ا

دمج األن شطة في خطط التنمية الوطنية والقطاعية من

أجل تستتليم المستتؤولية تدريجيا في نفس الوقت ال ي ستتيجري فيه تطوير القدرات ونقلها إلى الحكومة والمجتمعات المحلية ،مع
مراعاة دمج المساواة بين الجنسين والتكيُّف مع تغيُّر المنا في كل المراحل .وسيواصل الب ا
للتشرد الداخلي وتيسيرها في السودان.

دعوته إلى إيجاد حلول دائمة
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-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن
الجدول  :1ال ستفيدون ن ا
الحصيلة
االست اتيجية

1

2

3

ة والتحو الت القائ ة عل النقد حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط (ج يع السنوات)

النشاط

بنات

والد

رجال

سا

ال ج وع

 -1تقديم األغ ية والتحويالت القائمة على النقد إلى األشخاص
المتض رين بالصدمات.

1 437 900

1 405 400

806 500

423 600

4 073 400

 -2توفير برامج مراعية للتغ ية في المدارس.

482 200

502 000

4 700

4 700

993 600

 -3تقديم أنشطة تغ ية وقائية وعالجية إلى األطفال ال ين تتراوح
أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء
والبنات.

978 500

940 200

1 120 200

-

3 038 900

 -4تقديم أنشطة تغ ية عالجية ووقائية إلى األطفال ال ين تتراوح
أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء
483 900
والبنات وتعزيز قدرات مؤسسات الصحة الوطنية وعلى مستوى
الواليات.

571 900

584 200

-

1 640 000

 -5تزويد المدارس ببرامج مراعية للتغ ية وتقديم الدعم لتعزيز
قدرات مؤسسات التعليم الوطنية وعلى مستوى الواليات.

63 900

52 700

37 700

29 300

183 600

 -6تقديم أنشطة إلنشاء األصول والمساعدة التقنية من خالل شبكات
األمان لمساعدة األسر التي تعاني انعدام األمن الغ ائي على الحد من
مخاطر تغيُّر المنا وعلى التكيُّف معه.

57 600

53 100

69 100

50 600

230 400

 -7دعم تعزيز قدرات المزارعين والمؤسسات الزراعية على
المستوى المحلي ومستوى الواليات والمستوى الوطني.
ال ج وع (بدون التداخالت)

688 100

633 000

825 800

605 600

2 752 500

1 550 400

1 437 900

2 013 000

1 250 400

6 251 700
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2-4

ا

التحو الت

ة والتحو الت القائ ة عل النقد
الجدول  :2قي ة الحصص الغ ائية ( ام/شخص /وم)* والتحو الت القائ ة عل النقد (دوالر/شخص /وم) حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط
الحصيلة االست اتيجية 1

المشردون داخليا،
والمشردون داخليا لفترات
طويلة ،والالجئون لفترات
طويلة ،والسكان المقيمون

الالجئون الجدد

المشردون داخليا

المشردون داخليا

المشردون داخليا

المشردون داخليا،
والالجئون

المشردون داخليا،
والالجئون

المشردون داخليا
والالجئون

المشردون داخليا،
والالجئون

السكان المقيمون

السكان المقيمون

السكان المقيمون

السكان المقيمون

أغ ية

أغ ية

أغ ية

أغ ية

أغ ية

أغ ية

أغ ية

أغ ية

أغ ية

أغ ية

أغ ية

تحويالت
قائمة على
النقد

تحويالت قائمة على
النقد

450

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

30

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

15

15

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

0.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

100

-

-

-

394

-

535

394

-

535

540

2 825

1 628

الط قة

حبوب

240

475

بقول

30

60

زيت

15

30

-

ملح

5

10

-

5

سكر

-

-

-

-

Supercereal

-

-

-

-

-

Super Supercereal

-

-

-

-

-

مسحوق مغ يات دقيقة

-

-

-

0.4

-

-

بسكويت عالي الطاقة

-

-

-

-

-

60

Plumpy’Doz

-

-

-

-

-

-

أغ ية تكميلية جاهزة لالستخدام

-

-

-

-

-

-

-

1 049

2 081

1 628

540

540

270

281

مجموع السعرات الحرارية في اليوم

التحويالت القائمة على النقد

(دوالر /شخت/يوم)
عدد أيام التغ ية في السنة

13
0.25
365

أغ ية
أغ ية
وتحويالت
وتحويالت
قائمة على النقد قائمة على النقد

13
0.34
365

النشاط 5
السكان المقيمون

النشاط 3

أغ ية وتحويالت قائمة على
النقد

النسبة المئوية للسعرات الحرارية من
البروتين

النشاط 4

النشاط 6
السكان المقيمون

وع ال ستفيد ن

الحصيلة االست اتيجية 2

النشاط 2
المشردون داخليا لفترات
طويلة

النشاط 1

الحصيلة
االست اتيجية 3

14

12

12

11

9

17

0

10

17

0

10

12

13

14

0.16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.12

0.44

132

178

178

178

180

180

180

90

180

180

90

178

178

132

* ستستخدم أداة حساب القيمة التغ وية للسلة الغ ائية (( )NutValمتاحة في )http://www.nutval.net :في الدليل التوجيهي للبرامج الصادر عن الب ا (متاح في)http://newgo.wfp.org/collection/programme-design-and-implementation-emergencies :
إلى جانب إرشادات الب ا الخاصة ببرامج محددة ،للتحقق من أن المحتوى من الطاقة والبروتينات والدهون والمغ يات الدقيقة في الحصت الغ ائية يتماشى مع الخطوط التوجيهية للب ا  .للحصول على معلومات عن قيم قسائم السلع والتحويالت القائمة على النقد ،انظر دليل النقد
والقسائم (اإلصدار الثاني( )2014 ،متاح في .)https://docustore.wfp.org/stellent/groups/public/documents/staffdev/wfp271375.pdf
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الجدول  :3ج وع االحتياجات ن ا
وع ا

ة والتحو الت القائ ة عل النقد وقي تها

ال ج وع (طن ت ي)

ة/التحو الت القائ ة عل النقد

ال ج وع (دوالر

حبوب

1 347 563

244 145 527

بقول

159 060

91 797 218

زيوت ودهون

77 681

91 120 047

أغ ية مخلوطة وممزوجة

133 858

241 315 246

أغ ية أخرى

26 491

13 061 137

1 744 652

681 439 174

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (قي ة ا

-67

ك )

293 083 893

ة والتحو الت القائ ة عل النقد)

وستتتتتتيتخ الب ا

1 744 652

974 523 067

نهجا قائما على األدلة في اختيار الطرائق .وبعد تضكيد جدوى النقد والقستتتتتتائم من خالل تقييم قدرات متعدد

القطاعات ،سيم ىي الب ا

في إجراء تحليل مقارن الختيار أن سب طريقة من حيث االقت صاد والكفاءة والفعالية ،ف ىال عن

المستتتتاواة بين الجنستتتتين والستتتتالمة واألمن للنستتتتاء والرجال والبنات واألوالد عند نقطة االستتتتتالم .وستتتتيطبق الب ا
مختلطا( )98يمكن أن يشتتمل الجمع بين األغ ية والنقد متى كان ذلك مالئما ومستتتداما .وستتيحدد الب ا

نهجا

قيمة تحويالت األغ ية

والنقد والقستتتائم المطلوبة لستتتد الفجوة بين االحتياجات الغ ائية للمستتتتفيدين وقدرتهم على تلبية تلك االحتياجات دون اللجوء إلى
استراتيجيات التصدي السلبية.
-68

وفي إطار الخطة االستراتيجية القطرية ،يهدف الب ا

إلى تعميم آليات التسليم االبتكارية ،مثل البطاقات المدفوعة مسبقا في

نقاط البيع أو أجهزة الصتتترف اآللي ،وتحويل األموال بالهواتف النقالة ،والقستتتائم اإللكترونية باستتتتخدام بطاقات نظام ستتتكوب
لزيادة تحستتتين الكفاءة والفعالية في المستتتاعدة الغ ائية المستتتتندة إلى الستتتوق .وستتتتستتتتخدم قيمة التحويالت النقدية المقدَّمة من
الب ا

وآلية التنفي لتكميل البرنامج الوطني للتحويالت النقدية التابع لوزارة الىتتتتتتمان والتنمية االجتماعية في نفس الوقت

ال ي سيجري فيه أيىا استخدام نظام سكوب .وستكفل حمالت التوعية تعريف جميع المستفيدين بالمساعدة الغ ائية واستفادتهم
منها على قدم المستتتاواة بغض النظر عن جنستتتهم أو عمرهم أو إعاقتهم أو مستتتتوى معرفتهم بالقراءة والكتابة ،أو غير ذلك من
العوامل.

ت ز ز القدرات ،وال سي ا ن خالل الت اون في ا بين بلدان الجنوب
-69

ستتتتتتيواصتتتتتتل الب ا

االستتتتتتتثمار في تقوية قدرات الشتتتتتتركاء الوطنيين والمحليين من المجتمع المدني لتعزيز األمن الغ ائي

والتغ وي .وستتتتستتتتهدف ه الجهود تعزيز قدرات الحكومة لتصتتتميم وتنفي برامج شتتتاملة تفىتتتي إلى تحول جنستتتاني لدمج
االعتبارات البيئية واالجتماعية في ال سيا سات واألن شطة في مجاالت التغ ية ،والوجبات المدر سية ،و شبكات األمان اإلنتاجية،
وخسائر ما بعد الحصاد.
-70

وسييسر الب ا

التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثال ي لتعزيز حوار السياسات وتقاسم التعلم ،وإجراء زيارات ميدانية

تركز بصفة خاصة على البلدان األعىاء في مجموعة الـتتتتتت 77والصين ،والشركاء اإلقليميين ،واالتحاد األفريقي ،ومؤسساته،
بما في ذلك أمانة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا.
3-4

سلسلة اإل داد

-71

ستسعى وحدة سالسل اإلمداد التابعة للب ا  ،أ ناء مدة تنفي ه الخطة االستراتيجية القطرية ،إلى تمكين المؤسسات الوطنية
من اتخاذ دور أكبر في االستتجابة للطوارئ وتحستين نظمها والحد بالتالي من انعدام األمن الغ ائي .ويمثل ذلك تطورا هاما في
محور التركيز ال ي ستتيتحول من التقديم المباشتتر للمستتاعدة إلى القيام ب لك ودعم الشتتركاء في جهودهم به ا الشتتضن في آن معا.

( )98سيكفل األخ بنهج مختلط توفير الدعم من مختلف المانحين ،وسيزيد االستدامة ،وسيوفر منطلقا لتكوين شراكات تشغيلية بين القطاعين العام والخاص.
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ول لك ستتتتتتراعي القرارات المتعلقة بتوريد األغ ية طريقة التحويل األنستتتتتب عمليا من خالل التقييم المنتظم لشتتتتتبكات التجزئة
الوطنية وقدرة المؤستتتستتتات الالزمة للتحويالت القائمة على النقد )99(.وستتتتشتتتارك شتتتركات تفتيش األغ ية المؤهلة في تعزيز
القدرة المؤسسية الوطنية للوفاء بالمعايير المعترف بها دوليا.
-72

وسيواصل مكتب الب ا

في السودان توفير األغ ية والسلع والخدمات من الموردين المحليين والدوليين في نفس الوقت ال ي

ستتيستتعى فيه إلى زيادة عدد البائعين من ذوي الكفاءة والقدرة .ويمكن أيىتتا لألغ ية المشتتتراة في الستتودان أن تفي باحتياجات
بلدان الجوار التي ستتيزودها مكتب الب ا

في الستتودان أيىتتا بالدعم اللوجستتتي .وستتيزداد التركيز المباشتتر خالل الستتنوات

المقبلة على دعم المؤستتستتات الخاصتتة المحلية ،بما يشتتمل إستتداء المشتتورة وتقديم التدريب على مجموعة متنوعة من أنشتتطة
سالسل اإلمداد.
4-4

قدرات ال كتب القط ي و ال حه

-73

يعتزم المكتب القطري ،من أجل تنفي الخطة االستتتتتتتراتيجية القطرية ،التوستتتتتتع في مالك الموظفين اإلجمالي الحالي ال ي يبلغ
 1 100موظف ،إلى ما يقرب من  1 350موظفا ،سيعيَّن  90في المائة منهم محليا .وسيواصل ما يقرب من  70في المائة من
القوة العتتاملتتة تمركز في الميتتدان ،مع إعتتادة مواءمتتة التوزيع الجغرافي للموظفين في مختلف أنحتتاء البلتتد وفقتتا لألولويتتات
البرنامجية الجديدة .ولن تطرأ تغييرات ت كر على الهيكل التنظيمي الرفيع المستتتتتتوى للمكتب ،وستتتتتتشتتتتترف أربعة من مكاتب
المناطق على تنفي األنشطة في شمال دارفور ،وغرب دارفور ،وجنوب وشرق دارفور ،ومناطق االنتقال الوسطى والشرقية،
تحت اإلشراف العام للمكتب القطري.

-74

وستتيجري تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة في ضتتوء متطلبات الوظائف الجديدة .وباإلضتتافة إلى ذلك ،وض تعت إجراءات
تعيين جديدة الجت اب عدد أكبر من النساء وزيادة تكافؤ الجنسين في قوة عمل الب ا

بما ال يقل عن  2في المائة سنويا.

5-4

الش ا ات

-75

تماشيا مع االلتزام بالطريقة الجديدة للعمل ،ستتطلب البرامج المتعددة السنوات التي تعالج األسباب الج رية والعواقب المتعلقة
بانعدام األمن الغ ائي و سوء التغ ية ،إر ساء شراكات قوية ومتنوعة لدعم ال شركاء المحليين في تحقيق خطة التنمية الم ستدامة
لعام  )100(.2030وستتيشتتمل الشتتركاء النظراء الحكوميين؛ ووكاالت األمم المتحدة األخرى؛ والشتتركاء المتعاونين؛ والمانحين؛
()101

والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
-76

و سيوا صل الب ا

تطوير شراكاته مع الحكومة ،وال سيما مفو ضية العون اإلن ساني ووزارة التعاون الدولي .و سيركز ،من

خالل ه ا التحالف الحكومي ،على العمل مع وزارة الصتتحة ووزارة التعليم في الحصتتيلة االستتتراتيجية  2ومع وزارة الزراعة
()102

والغابات ووزارة الىمان والتنمية االجتماعية في الحصيلة االستراتيجية .3
-77

وتتوخى الخطة االستراتيجية القطرية أيىا تعزيز شراكات الب ا

مع وكاالت األمم المتحدة األخرى .وباإلضافة إلى دور

النشط في فريق تنسيق الشؤون اإلنسانية وفريق األمم المتحدة القطري للسودان ،يرتبط الب ا

باتفاقات استراتيجية مع عدد

من الوكاالت الزميلة ،بما فيها مفوضتتتتتية األمم المتحدة لشتتتتتؤون الالجئين ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،ومنظمة اليونيستتتتتف،
ويتوخى إقامة شتتتتتراكات أقوى مع وكاالت أخرى .وتماشتتتتتيا مع م كرة التفاهم العالمية بين الوكاالت التي تتخ من روما مقرا

( )99يعكف المكتب القطري حاليا على تعزيز قدرته في العمل مع قطاع التجزئة؛ وأجري تقييم أولي في عام  ،2017وتقييم آخر في مايو/أيار  2018لمعرفة مدى قدرة
قطاع التجزئة على دعم هدف التحويالت القائمة على النقد المتمثل في زيادة القوة الشرائية للمستفيدين .ويقوم المكتب القطري بتعيين خبير دولي ،وتلقى الموظفون
المختصون في المكتب القطري تدريبا ،ويحصلون من المكتب اإلقليمي في القاهرة ومن المقر الرئيسي على الدعم الالزم لتطوير النظم ودعم تنمية القدرات.
( )100يلتزم الب ا

بىمان أن يكون جميع الشركاء في الحصائل االستراتيجية ملتزمين ،على قدم المساواة ،بتحقيق المساواة بين الجنسين.

( )101يعكف الب ا حاليا على صياغة خطة عمل للشراكة الستكمال الخطة اإلستراتيجية القطرية وتحديد الشراكات ذات اإلمكانات العالية حسب الحصيلة
االستراتيجية ،مع التركيز على االنتقال نحو شراكات استراتيجية طويلة األجل في جميع مجاالت التركيز الرئيسية للب ا  .وسيكون الهدف النهائي له ا العمل هو
تعظيم أ ر برامج الب ا عن طريق بناء التكامل والكفاءة في سياق طريقة العمل الجديدة.
( )102تحدد م كرة تفاهم مع وزارة الىمان والتنمية االجتماعية والبنك الدولي إطار مساهمة الب ا

في أنشطة شبكات األمان اإلنتاجية.
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لها ،وقَّع مكتب الب ا

في الستتتتتتودان م كرة تفاهم مع الصتتتتتتندوق الدولي للتنمية الزراعية في عام  2016واتفاقا قطريا مع
()103

منظمة األغ ية والزراعة في عام .2017
-78

ويحافأل الب ا

على عالقا ت شتتراكة استتتراتيجية وتشتتغيلية قوية مع المنظمات غير الحكومية والكيانات األخرى .وفي إطار

الخطة االستتتراتيجية القطرية ،ستتيستتتفيد الب ا

من الدروس المستتتخلصتتة من المبادرة التجريبية الجارية لتعزيز القدرات مع

جمعية الهالل األحمر الستتتتوداني لوضتتتتع وتنفي خطة مشتتتتتركة لتعزيز القدرات في المدى المتوستتتتط .وبصتتتتفة عامة تشتتتتكل
االجتماعات التشاورية الفصلية التي تعقد مع هؤالء الشركاء منتدى للحوار وإبداء الرأي وتخطيط االستراتيجيات التعاونية مع
المنظمات غير الحكومية الشريكة.

-5

إدارة ا دا والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

-79

جدَّدت استتتراتيجية المكتب القطري بشتتضن الرصتتد والتقييم تركيزها على الرصتتد ،بما يشتتمل الرصتتد المشتتترك مع الشتتركاء،
وقياس أ ر الب ا

على تحقيق األمن الغ ائي ومكافحة ستتتتتتوء التغ ية على األجل الطويل .وفي ضتتتتتتوء األهمية المحورية

للمساواة بين الجنسين والتكامل البيئي ،ستجمع معلومات رئيسية عن المستفيدين (مصنفة ،كحد أدنى ،حسب الجنس والعمر)،
()104

والمستتتتاعدة ،والتقدم العام في تنفي األنشتتتتطة .وستتتتيجري تتبع النتائج بانتظام وستتتتيتم إجراء تقديرات ألداء المشتتتتروعات.
وستدرج الموارد المالية وقدرات الموظفين الالزمة للرصد والتقييم ،بما في ذلك اإلبالغ ،في ميزانية الحافظة القطرية.
-80

وستتتتيطبق مكتب الب ا

في الستتتتودان في تلك العملية إطار النتائج المؤستتتتستتتتية ( )2021-2017على الخطة االستتتتتراتيجية

القطرية إل بات مساهمة الب ا

في تحقيق الغايات والمؤشرات العالمية والوطنية ألهداف التنمية المستدامة .وسيستمر تركيز

استتتتتتتراتيجية المكتب القطري على تقييم نطاق الب ا

وتغطيته ،والمستتتتتتاءلة أمام المستتتتتتتفيدين وحمايتهم ،والتقدم في الوفاء

بالتزامات المساواة بين الجنسين ،واالقتصاد والكفاءة واإلنصاف والفعالية في التواصل البرامجي.
-81

ومن المقرر إجراء استتتتعراا في منتصتتتف المدة للخطة االستتتتراتيجية القطرية في عام  2021وتقييمين ال مركزيين يغطيان
إن شاء األ صول والالجئين خالل الفترة  .2023-2019وباإل ضافة إلى ذلك ،من المقرر إجراء تقييم للحافظة القطرية في ال سنة
قبل النهائية من فترة الخطة االستراتيجية القطرية وفقا للخطوط التوجيهية للتقييم في الب ا

.

2-5

إدارة ال خاط

-82

بالنظر إلى الحالة المعقدة في الستتتتودان ،ستتتتيجري رصتتتتد المخاطر وإدارتها بانتظام .وستتتتيقوم الب ا

باستتتتتعراا وتحديث

المخاطر كل ستة أشهر وسيعيد تقييم ضوابطه الحالية وتحديد إجراءاته التخفيفية.

( )103تتعاون الوكاالت الثالث التي تتخ من روما مقرا لها في المشورة والمعرفة والرصد في مجاالت السياسات ،والعمليات ،والدعوة والتواصل.
( )104سيستمر الرصد من جانب األطراف األخرى في دعم جهود الب ا

للرصد والتقييم .وسيستخدم أيىا الرصد من بعد حيثما أمكن.
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الجدول  :4صفوفة ال خاط
النوع

التهد د

سياقية

تدابي التخفيف

تهديدات تمس سالمة الموظفين وأمنهم

تنفي المعايير األمنية الدنيا للعمل ،وتعيين موظفي أمن في المكاتب
الميدانية ،والتواصل مع األجهزة األمنية السودانية

برامجية

صعوبات في شراء األغ ية والمواد غير الغ ائية
بسبب البيئة التنظيمية الوطنية التقييدية

العمل مع الستتتتتتلطات المعنية في التنستتتتتتيق مع فريق األمم المتحدة
القطري بشضن التضخيرات الجمركية

برامجية

التىتتتتتتتخم وقيود معتتامالت العملتتة األجنبيتتة في
الخارج

تستتتتتتتديد مدفوعات العقود بالدوالر األمريكي حيثما أمكن لمواجهة
التىخم.

نقت الوقود

الرصتتتتتتتد الدقيق للحالة االقتصتتتتتتتادية وأ رها على المستتتتتتتتفيدين
والعمليات في المكتب القطري ومكاتب المناطق.

التهديد بمصادرة األصول

التماس موافقة الحكومة على شراء الوقود من األسواق الدولية.
برامجية

ضتتتتتيق ستتتتتبل الوصتتتتتول بستتتتتبب ضتتتتتعف البنية
األساسية أ ناء الموسم المطير ،والقيود التنظيمية
في المناطق المتض رة بالنزاع

برامجية

مخاطر اجتماعية ،بما يشتتمل مقاومة األخ بنهج
يفىي إلى تحول جنساني ،تؤ ر على المستفيدين
وفعالية الب ا  ،واحتماالت أن تتفاقم النزاعات
والتوترات بسبب برامج الب ا .

مؤسسية

عدم كفاية الموظفين والقدرات

تخزين األغ ية مسبقا قبل حلول الموسم المطير
التخطيط االحترازي المنتظم
ا ستخدام التحليل الت شاركي لالعتبارات الجن سانية والحماية واألخ
بمفهوم "عدم إلحاق الىتترر" ،ال ستتيما للتخفيف من المخاطر التي
يمكن أن يتعرا لها جميع األفراد بين السكان المتىررين.
المساءلة أمام السكان المتىررين من خالل المشاورات المجتمعية
وغيرها من آليات إبداء اآلراء ،مع التركيز على إعالء صتتتتتتتوت
النساء والبنات.
إعطاء األولوية لتدريب موظفي الب ا والشتتتتتتتركاء على عدم
اإلضرار وتحليل النزاعات واالعتبارات الجنسانية.
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ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
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إرساء الهيكل الوظيفي ال ي أنجز في عام  2018وتحديد مؤهالت
الموظفين المالئمة لكل موقع.

يزا ية الحافظة القط ة
تبلغ الميزانية الالزمة لتنفي الخطة االستتتتتراتيجية القطرية لمدة خمس ستتتتنوات  2 272مليون دوالر أمريكي .وستتتتيخصتتتتت
المكون األكبر في المساعدة المقدَّمة من الب ا

–  77.6في المائة – لالستجابة لألزمات ،والمساهمة في تحقيق هدف التنمية

المستتتتدامة ( 2الحصتتتيلة االستتتتراتيجية  ،)1بينما تستتتتض ر معالجة األستتتباب الج رية وبناء القدرة على الصتتتمود (الحصتتتيلتان
االستراتيجيتان  2و )3بما نسبته  15.3في المائة من المجموع .وتمثل مساهمة الب ا

في تحقيق هدف التنمية المستدامة 17

(الحصيلة االستراتيجية  7.11 )4في المائة من مجموع الميزانية .وتماشيا مع االلتزام المؤسسي للب ا  ،ستخصت أموال
المشروعات لألنشطة التي تعزز المساواة بين الجنسين.
الجدول  :5يزا ية الحافظة القط ة (دوالر
الحصيلة
االست اتيجية

السنة ا ول
2019

ك )

السنة الثا ية

السنة الثالثة

السنة ال اب ة

السنة الخا سة

2020

2021

2022

2023

ال ج وع

1

318 413 929

335 700 057

344 573 656

364 293 725

389 727 038

1 752 708 405

2

20 410 390

22 989 673

25 151 088

28 719 300

29 236 147

126 506 598

3

22 390 528

28 051 929

39 812 260

57 347 481

76 105 275

223 707 474

4

34 029 420

33 451 301

33 585 689

33 712 160

33 859 111

168 637 681

ال ج وع

395 244 267

420 192 960

443 122 694

484 072 666

528 927 571

2 271 560 158
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آفاق تدبي ال وارد
تلقى الب ا

في عام  2017ما نستتتتبته  87في المائة من الموارد الالزمة للمتطلبات التشتتتتغيلية للخطة االستتتتتراتيجية القطرية

المؤقتة ،وبلغت المستتتتتتاهمات الستتتتتتنوية  260مليون دوالر أمريكي تقريبا .وتم َّكن الب ا

بفىتتتتتتل ذلك من تحقيق األهداف

الرئيستتية للحصتتيلتين االستتتراتيجيتين  1و 2من الخطة االستتتراتيجية القطرية المؤقتة الستتارية حاليا .وستتتستتتمر البيئة المالية
والسياسية الدولية ،وما يقترن بها من أولويات عالمية كثيرة متنافسة ،في فرا تحديات على جهود تعبئة الموارد في السودان.
وعلى الرغم من ه التحديات وفي ضوء االتجاهات السابقة ،فإن المكتب القطري وا ق من قدرته على أن يوفر للسنة األولى
من البرنامج  80في المائة من المتطلبات التشتتتتتتغيلية الالزمة للحصتتتتتتيلة االستتتتتتتراتيجية  ،1و 75في المائة من الحصتتتتتتيلة
االستراتيجية  ،2و 65في المائة من الحصيلة االستراتيجية  ،3و 70في المائة من الحصيلة االستراتيجية .4
-85

وتستتتتتند التوقعات بشتتتتضن الميزانية إلى مستتتتاهمات عام  .2017وبينما لم يطرأ تغيير على قاعدة المانحين ،يتبين من آخر اتجا
للمساهمات األساسية المقدمة من المانحين ازدياد اهتمام المانحين بتمويل مجاالت التركيز المتعلقة باالستجابة لألزمات ،وبناء
القدرة على الصمود ،ومعالجة األسباب الج رية ،خاصة من خالل مساهمات متعددة السنوات.
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است اتيجية ت بئة ال وارد
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تلقى السودان في السنوات األخيرة مستويات عالية بصورة متسقة للغاية من الدعم المالي للتدخالت اإلنسانية .وفيما بين عامي
 2012و ،2014قام المكتب القطري بتوستتتتتتيع وتنويع قاعدة مانحيه وذلك من  12إلى  17جهة مانحة ،ونجح ب لك في إعادة
تشتتتتتتجيع وتضمين الدعم الثنائي من المانحين ال ين لم يكونوا يقدمون مستتتتتتتاهماتهم إال خالل آليات التمويل المج َّمع ،والجهات
األخرى التي لم تقدم تبرعات إلى الب ا

-87

وستتوف يستتتخدم الب ا

من بلوغ النزاع ذروته في الفترة .2007-2006

نهجا جديدا ستتواء في تصتتميم وتنفي استتتراتيجية تدبير الموارد للخطة االستتتراتيجية القطرية .ومن

المتوقع أن يستتتتتاعد عمل الب ا

مع الجهات المانحة الرئيستتتتتية من البداية وحصتتتتتوله على الموافقات الرئيستتتتتية في مرحلة

التصتتميم على ضتتمان مشتتاركة المانحين بصتتورة أفىتتل في الخطر التشتتغيلي وضتتمان استتتمرارية الدعم .وتماشتتيا مع طريقة
العمل الجديدة والصفقة الكبرى )105(،ستشمل االستراتيجيات الرئيسية ما يلي:


التعاون مع الجهات الفاعلة اإلنسانية ،بما فيها وكاالت األمم المتحدة األخرى ،في الدعوة إلى تلبية االحتياجات اإلنسانية
واالستجابة لها؛



تعزيز التمويل المرن المتعدد السنوات وال ي يمكن التنبؤ به للسماح للب ا

بتخصيت األموال تبعا للحاجة ومدى

إلحاحها ،وتحقيق مزيد من كفاءة التكاليف ،والتمكين من تنفي برامج طويلة األجل وأكثر استدامة؛


الحفاظ على التمويل المقدَّم من الجهات المانحة القائمة وزيادته؛



تنويع قاعدة المانحين وتوسيعها (أي تحديد وضمان التمويل من جهات مانحة جديدة والتوسع نحو الجهات المانحة غير
التقليدية والناشئة ،بما فيها المؤسسات المالية الدولية واإلقليمية)؛

-88



توسيع العمل مع القطاع الخاص؛



تعظيم إمكانات تعبئة الموارد من األموال المج َّمعة وسائر الفرص المتعددة السنوات.

ومن المهم تضكيد الدور الرائد للمكتب القطري في صتتتتتتياغة الحصتتتتتتائل الجماعية التي يجري وضتتتتتتعها لتفعيل طريقة العمل
الجديدة )106(.وحفزت تلك الحصتتائل بالفعل اهتمام المانحين بمواءمة استتتراتيجياتهم معها ،وبالتالي فإنها تستتد الفجوة بين العمل
اإلنساني والتنمية والسالم وتوفر حوافز للتمويل المرن المتعدد السنوات.

( )105سعيا إلى زيادة المرونة ،يهدف الب ا  ،حيثما أمكن ،إلى ضمان توفير موارد للخطة االستراتيجية القطرية ككل؛ وعلى مستوى الحصائل؛ وعلى مستوى
األنشطة .وستقبل التبرعات التي تقل عن مستوى األنشطة ،وإن كانت غير مرغوبة .وفيما يتعلق بالتبرعات على مستوى الخطة االستراتيجية القطرية ،سيعطي
الب ا األولوية لتدخالت إنقاذ األرواح؛ وفيما عدا ذلك ،ستستخدم الموارد حيثما تشتد الحاجة إليها.
( )106انظر.https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861 :

32
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وباإل ضافة إلى ذلك ،سيعرا المكتب القطري أن شطته المزمعة على الجهات المانحة التقليدية وغير التقليدية بهدف الح صول
على أموال كافية لمعالجة جميع الحصتتائل االستتتراتيجية؛ وستتيقوم أيىتتا ،عند االقتىتتاء ،بتشتتجيع وتيستتير مشتتاركة الحكومة
والوزارات التنفي ية ،ووزارة التعاون الدولي ،ومفوضتتية العون اإلنستتاني ،وستتائر مؤستتستتات الواليات والمؤستتستتات االتحادية
األخرى في تصميم تدخالت األغ ية والتغ ية وتنفي ها وتمويلها.

-90

وفي حال عدم كفاية الموارد لتلبية احتياجات البرامج ،ستتتتتتيعطي الب ا
االحتياجات .وبالنظر إلى أن جميع من تستتتتهدفهم مستتتاعدات الب ا

األولوية لمستتتتتتتاعدات إنقاذ األرواح تبعا لحدة

يعانون جوانب هشتتتاشتتتة كبيرة ،ستتتيقلت الب ا

قيمة

التحويالت قبل النظر في تخفيض أعداد المستتتفيدين ،ولن تطبَّق تلك التخفيىتتات إال إذا اقتىتتت الىتترورة ذلك .ولن يبدأ تقديم
الوجبات المدرستتتية والدعم إلى الستتتكان المىتتتيفين الىتتتعفاء بدون تدبير موارد كافية ،وستتتتمنح لها أولوية أقل في حال نقت
التمويل .وسيجري رصد أ ر أي تقليت أو تخفيض.
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة للسودان ()2023–2019
الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضا عل الجوع
الهدف االست اتيج  : 1القضا عل الجوع عن ط ق ح ا ة إ كا ية الحصول عل ا

ة

النتيجة االست اتيجية  :1ت تع ل ف د بالقدرة عل الحصول عل الغ ا
سبل سب ال ي
الحصيلة االست اتيجية  :1إ كا ية حصول ا شخاص ال تأث ن بالصد ات ف ال ناطق ال ستهدفة عل الغ ا والتغ ة و ُ
وب دها

ثنا ا ز ات

فئة الحصيلة :استمرار/تحسين حصول األسر
واألفراد على الغ اء الكافي
مجال التركيز :االستجابة لألزمات

االفت ا ات
توفر شركاء قادرين على دعم تدخالت الب ا .
تلبية االحتياجات األساسية األخرى التي تؤ ر على حصائل األمن الغ ائي والتغ ية (الميا  ،والصرف الصحي ،والصحة ،والتعليم ،والحماية ،وما إلى ذلك).
كفاية االستحقاقات والموارد التكميلية لمنع اللجوء إلى استراتيجيات التصدي السلبية.
مشاركة المجتمع المحلي في اختيار األنشطة والمواقع وإدارتها تبدأ في مستهل المشروع وتظل مستمرة.
جاذبية قيمة استحقاقات إنشاء األصول في ضوء معايير العمل.
إمكانية وصول األسر إلى أسواق محلية مزدهرة.
تىخم األسعار/العمالت أو تقلبها بدرجات محدودة.
جاذبية استحقاقات الوجبات المدرسية بما يكفي إلرسال األطفال ،السيما البنات ،إلى المدرسة.
كفاية جودة التعليم المتاح لتحقيق الفوائد المتوقعة.
تحسن البيئة األمنية.
ش ات الحصائل
(متوسط) مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك
درجة التنوع الغ ائي
درجة االستهالك الغ ائي

مراعية للتغ ية

WFP/EB.2/2018/8-A/10
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درجة االستهالك الغ ائي – التغ ية
حصة النفقات الغ ائية
(متوسط) مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل كسب العيش
معدل التخلف عن عالج سوء التغ ية الحاد المعتدل
معدل الوفيات بين حاالت عالج سوء التغ ية الحاد المعتدل
معدل عدم االستجابة لعالج سوء التغ ية الحاد المعتدل
معدل التعافي من سوء التغ ية الحاد المعتدل
عدد المستفيدين ال ي يت كرون رسالة تغ وية رئيسية ويمارسونها
نسبة السكان المؤهلين ال ين يشاركون في البرنامج (التغطية)
نسبة السكان المستهدفين ال ين يشاركون في عدد كاف من عمليات التوزيع (االلتزام)
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة ال ين يبلغون عن جني فوائد بفىل تحسن قاعدة األصول
معدل االستبقاء
ا شطة والنوات
 -1تقد م ا

ة والتحو الت القائ ة عل النقد إل ا شخاص ال تأث ن بالصد ات( .تحو الت ال وارد ي ال ش وطة لدعم الحصول عل ا

ة)

حصول السكان المستهدفين (بمن فيهم المشردون داخليا الجدد والالجئون والسكان المقيمون) على أغ ية كافية وتحويالت قائمة على النقد لتلبية احتياجاتهم الغ ائية األساسية.
(ألف :تحويل الموارد)
حصول السكان المستهدفين (بمن فيهم المشردون داخليا الجدد والالجئون والسكان المقيمون) على أغ ية كافية وتحويالت قائمة على النقد لتلبية احتياجاتهم الغ ائية األساسية.
(باء :توفير األغ ية المغ ية)
مشاركة السكان المستهدفين في أنشطة كسب العيش و/أو المساعدة الغ ائية مقابل األصول التي تحسن إمكانية حصولهم على الغ اء( .ألف :تحويل الموارد)
مشاركة السكان المستهدفين في أنشطة كسب العيش و/أو المساعدة الغ ائية مقابل األصول التي تحسن إمكانية حصولهم على الغ اء( .دال :إنشاء األصول)

35

 : 2توفي ب ا

WFP/EB.2/2018/8-A/10

اعية للتغ ة ف ال دارس ( شطة ب ا

الوجبات ال درسية)

حصول الطالب والمعلمين واآلباء المستهدفين على حزمة متكاملة لتعزيز معرفتهم بالتغ ية إلى جانب وجبات مدرسية مطهية للطالب( .ألف :تحويل الموارد)
حصول الطالب والمعلمين واآلباء المستهدفين على حزمة متكاملة لتعزيز معرفتهم بالتغ ية إلى جانب وجبات مدرسية مطهية للطالب( .باء :توفير األغ ية المغ ية)
حصول الطالب والمعلمين واآلباء المستهدفين على حزمة متكاملة لتعزيز معرفتهم بالتغ ية إلى جانب وجبات مدرسية مطهية للطالب( .هاء :القيام بضنشطة التوعية والتعليم)
حصول الطالب والمعلمين واآلباء المستهدفين على حزمة متكاملة لتعزيز معرفتهم بالتغ ية إلى جانب وجبات مدرسية مطهية للطالب( .واو :القيام بالشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)
 : 3تقد م شطة تغ ة وقائية وعالجية إل ا طفال ال ن تت اوح ع ارهم بين  6شه و 59شه ا والحوا ل وال

ات ن النسا والبنات ( شطة الوقا ة ن سو التغ ة)

حصول األطفال المستهدفين ال ين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات على أغ ية مغ ية متخصصة تفي باحتياجاتهم التغ وية األساسية وتلقي مقدمي الرعاية على
رسائل لتوعيتهم بالتغيير االجتماعي والسلوكي (ألف :تحويل الموارد)
حصول األطفال المستهدفين ال ين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات على أغ ية مغ ية متخصصة تفي باحتياجاتهم التغ وية األساسية وتلقي مقدمي الرعاية على
رسائل لتوعيتهم بالتغيير االجتماعي والسلوكي (باء :توفير األغ ية المغ ية)
حصول األطفال المستهدفين ال ين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات على أغ ية مغ ية متخصصة تفي باحتياجاتهم التغ وية األساسية وتلقي مقدمي الرعاية على
رسائل لتوعيتهم بالتغيير االجتماعي والسلوكي (هاء :القيام بضنشطة التوعية والتعليم)
الهدف االست اتيج  :2تحسين التغ ة
النتيجة االست اتيجية  :2ال ا

حد ن سو التغ ة.

الحصيلة االست اتيجية  : 2حصول السكان ال قي ين ال ن ا ون ا دام ا ن الغ ائ ف ال ناطق ال ستهدفة عل تغ ة حسنة بصورة ستدا ة
بحلول عام .2024

فئة الحصيلة :تحسين استهالك األغ ية العالية
الجودة والغنية بالمغ يات بين األفراد
المستهدفين
مجال التركيز :األسباب الج رية

االفت ا ات
توفر شركاء قادرين على دعم تدخالت الب ا .
تلبية االحتياجات األساسية األخرى التي تؤ ر على حصائل األمن الغ ائي والتغ ية (الميا  ،والصرف الصحي ،والصحة ،والتعليم ،والحماية ،وما إلى ذلك).
منع أو تقليل تفشي األمراا واألوبئة.
استعداد العمالء لزيارة المراكز الصحية وقدرتهم على ذلك طلبا للمساعدة.
إدراك مقدمي الرعاية فوائد السلع المغ ية وطرق تحىيرها.
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تقاسم االستحقاقات الفردية في أضيق الحدود بين أفراد األسرة.
جاذبية استحقاقات الوجبات المدرسية بما يكفي إلرسال األطفال ،السيما البنات ،إلى المدرسة.
كفاية جودة التعليم المتاح لتحقيق الفوائد المتوقعة.
تحسن البيئة األمنية.
ش ات الحصائل
معدل التخلف عن عالج سوء التغ ية الحاد المعتدل
معدل الوفيات بين حاالت عالج سوء التغ ية الحاد المعتدل
معدل عدم االستجابة لعالج سوء التغ ية الحاد المعتدل
معدل التعافي من سوء التغ ية الحاد المعتدل
معدل انتشار التقزم بين األطفال ال ين دون سن الثانية (النسبة المئوية للطول إلى العمر)
عدد المستفيدين ال ي يت كرون رسالة تغ وية رئيسية ويمارسونها
نسبة األطفال ال ين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ال ين يتلقون الحد األدنى من الغ اء المقبول
نسبة السكان المؤهلين ال ين يشاركون في البرنامج (التغطية)
نسبة السكا ن المستهدفين ال ين يشاركون في عدد كاف من عمليات التوزيع (االلتزام)
معدل االستبقاء
ا شطة والنوات
 : 4تقد م شطة تغ ة عالجية ووقائية إل ا طفال ال ن تت اوح ع ارهم بين  6شه و 59شه ا والحوا ل وال
( شطة الوقا ة ن سو التغ ة)

ات ن النسا والبنات وت ز ز قدرات

سسات الصحة الوطنية وعل

ستو الوال ات.

استفادة األشخاص ال ين يعانون انعدام األمن الغ ائي من تحسن قدرة السلطات الوطنية على تنسيق سياسات لتحسين التغ ية وإدارتها وتنفي ها( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
حصول األطفال المستهدفين ال ين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات على أغ ية مغ ية متخصصة لعالج الهزال والتقزم والوقاية منهما ،وتلقي جميع مقدمي الرعاية
اتصاالت من أجل التغيير االجتماعي والسلوكي( .ألف :تحويل الموارد)
حصول األطفال المستهدفين ال ين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات على أغ ية مغ ية متخصصة لعالج الهزال والتقزم والوقاية منهما ،وتلقي جميع مقدمي الرعاية
اتصاالت من أجل التغيير االجتماعي والسلوكي( .باء :توفير األغ ية المغ ية)
حصول األطفال المستهدفين ال ين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات على أغ ية مغ ية متخصصة لعالج الهزال والتقزم والوقاية منهما ،وتلقي جميع مقدمي الرعاية
اتصاالت من أجل التغيير االجتماعي والسلوكي( .هاء :القيام بضنشطة التوعية والتعليم)
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 :5تزو د ال دارس بب ا

WFP/EB.2/2018/8-A/10

اعية للتغ ة وتقد م الدعم لت ز ز قدرات

سسات الت ليم الوطنية وعل

ستو الوال ات ( .شطة ب ا

الوجبات ال درسية)

استفادة األشخاص ال ين يعانون انعدام األمن الغ ائي من تحسن قدرة السلطات الوطنية على تنسيق سياسات لتحسين التغ ية وإدارتها وتنفي ها( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
حىور الطالب والمعلمين واآلباء المستهدفين جلسات للتثقيف التغ وي إلى جانب تزويد األطفال بوجبات مدرسية لتلبية احتياجاتهم التغ وية( .باء :توفير األغ ية المغ ية)
حىور الطالب والمعلمين واآلباء المستهدفين جلسات للتثقيف التغ وي إلى جانب تزويد األطفال بوجبات مدرسية لتلبية احتياجاتهم التغ وية( .ألف :تحويل الموارد)
حىور الطالب والمعلمين واآلباء المست هدفين جلسات للتثقيف التغ وي إلى جانب تزويد األطفال بوجبات مدرسية لتلبية احتياجاتهم التغ وية( .هاء :القيام بضنشطة التوعية والتعليم)
حىور الطالب والمعلمين واآلباء المستهدفين جلسات للتثقيف التغ وي إلى جانب تزويد األطفال بوجبات مدرسية لتلبية احتياجاتهم التغ وية( .واو :القيام بالشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)
الهدف االست اتيج  :3تحقيق ا ن الغ ائ
النتيجة االست اتيجية  :4ن تكون النظم الغ ائية ستدا ة
الحصيلة االست اتيجية  :3ز ادة قدرة ا شخاص ال ن ا ون ا دام ا ن الغ ائ ف ال ناطق ال ستهدفة و لك النُظم الغ ائية عل الص ود ام
الصد ات بحلول عام .2024

فئة الحصيلة :تحسين تكيف األسر مع التغيرات
المناخية والصدمات األخرى وقدرتها على
الصمود أمامها
مجال التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت ا ات
توفر شركاء قادرين على دعم تدخالت الب ا .
تلبية االحتياجات األساسية األخرى التي تؤ ر على حصائل األمن الغ ائي والتغ ية (الميا  ،والصرف الصحي ،والصحة ،والتعليم ،والحماية ،وما إلى ذلك).
كفاية االستحقاقات والموارد التكميلية لمنع اللجوء إلى استراتيجيات التصدي السلبية.
مشاركة المجتمع المحلي في اختيار األنشطة والمواقع وإدارتها تبدأ في مستهل المشروع وتظل مستمرة.
جاذبية قيمة استحقاقات إنشاء األصول في ضوء معايير العمل.
إمكانية وصول األسر إلى أسواق محلية مزدهرة.
تىخم األسعار/العمالت أو تقلبها بدرجات محدودة.
نجاح صغار المزارعين في دعم زيادة إنتاج الحبوب والحفاظ على إمكانية الوصول المستدام إلى األسواق وآلية تخزين الفوائض.

مراعية للتغ ية
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تحسن البيئة األمنية.
ش ات الحصائل
(متوسط) مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك
درجة االستهالك الغ ائي
درجة االستهالك الغ ائي – التغ ية
حصة النفقات الغ ائية
(متوسط) مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل كسب العيش
نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ال ين يبيعون من خالل نظم التجميع الخاصة بالمزارعين التي يدعمها الب ا
نسبة المجتمعات المحلية المستهدفة التي يوجد فيها دليل على تحسن القدرة على إدارة الصدمات والمخاطر المناخية
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة ال ين يبلغون عن جني فوائد بفىل تحسن قاعدة أصول سبل كسب العيش
معدل خسائر ما بعد الحصاد
ا شطة والنوات
 :6تقد م شطة إل شا ا صول وال ساعدة التقنية ن خالل شبكات ا ان ل ساعدة ا ُس الت ت ا
سبل سب ال ي )

ا دام ا ن الغ ائ عل الحد ن خاط تغ ُّي ال ناخ وعل التك ُّيف

ه ( .شطة إ شا ا صول ودعم

استفادة األشخاص ال ين يعانون انعدام األمن الغ ائي من تحسن القدرة الوطنية على تنسيق سياسات وبرامج األمن الغ ائي والتغ ية وإدارتها وتنفي ها من أجل ضمان الحصول على الغ اء بصورة مستدامة( .جيم:
توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
مشاركة األسر المستهدفة في برامج شبكات األمان اإلنتاجية وحصولها على أغ ية أو أموال نقدية لمساعدتها على سد فجواتها الغ ائية القصيرة األجل والمساهمة على األجل الطويل في الحد من مخاطر الكوارث
وفي التكيُّف مع تغيُّر المنا ( .ألف :تحويل الموارد)
مشاركة األسر المستهدفة في برامج شبكات األمان اإلنتاجية وحصولها على أغ ية أو أموال نقدية لمساعدتها على سد فجواتها الغ ائية القصيرة األجل والمساهمة على األجل الطويل في الحد من مخاطر الكوارث
وفي التكيُّف مع تغيُّر المنا ( .دال :إنشاء األصول)
مشاركة األسر المست هدفة في برامج شبكات األمان اإلنتاجية وحصولها على أغ ية أو أموال نقدية لمساعدتها على سد فجواتها الغ ائية القصيرة األجل والمساهمة على األجل الطويل في الحد من مخاطر الكوارث
وفي التكيُّف مع تغيُّر المنا ( .هاء :القيام بضنشطة التوعية والتعليم)
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 :7دعم ت ز ز قدرات ال زارعين وال سسات الزراعية عل ال ستو ال حل و ستو الوال ات وال ستو الوطن  ( .شطة ت ز ز القدرات ال سسية)
استفادة األشخاص ال ين يعانون انعدام األمن الغ ائي من تحسن القدرة الوطنية على تنسيق سياسات وبرامج األمن الغ ائي والتغ ية وإدارتها وتنفي ها من أجل ضمان الحصول على الغ اء بصورة مستدامة( .جيم:
توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
حصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الىعفاء على أدوات وخدمات ،من قبيل تكنولوجيات إدارة ما بعد الحصاد ،والمساعدة التقنية ،والخدمات المناخية التي تعزز إنتاجيتهم وقدرتهم على الصمود( .جيم:
توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
حصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الىعفاء على أدوات وخدمات ،من قبيل تكنولوجيات إدارة ما بعد الحصاد ،والمساعدة التقنية ،والخدمات المناخية التي تعزز إنتاجيتهم وقدرتهم على الصمود( .واو:
القيام بالشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)
الغا ة االست اتيجية  :2إرسا الش ا ات لدعم تنفي هداف التن ية ال ستدا ة
الهدف االست اتيج  : 5إرسا الش ا ات لتحقيق تائ
النتيجة االست اتيجية  : 8زز اقتسام ال

هداف التن ية ال ستدا ة

فة والخب ة والتكنولوجيا دعم الش ا ات ال ال ية لجهود البلدان ال ا ية إل تحقيق هداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  :4وصول الجهات الفاعلة اإل سا ية واإل ائية والنُظم الوطنية إل الخب ة الفنية والخد ات والبنية ا ساسية ف
اللوجستيات (ب ا فيها النقل الجوي) ،وتكنولوجيا ال لو ات واالتصاالت ،والتسيي  ،وهندسة البنية ا ساسية

جاالت

فئة الحصيلة :تعزيز منصات التنسيق المشتركة

مجال التركيز :االستجابة لألزمات

االفت ا ات
وضع هياكل تنسيق فعالة.
استجابة المانحين لالحتياجات باإليجاب وفي الوقت المناسب.
إدراك المستخدمين أن القيود التشغيلية (مثل الطقس وانعدام األمن) ال يمكن التحكم فيها.
قدرة مستخدمي الخدمة على إتمام االستقصاء واستعدادهم ل لك.
ش ات الحصائل
معدل رضا المستخدمين
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ا شطة والنوات
 : 9توفي خد ات النقل الجوي لل وظفين و قل الشحنات الخفيفة إل جا ب ال ساعدة التقنية لقطاع النقل الجوي ( .شطة توفي الخد ات وال نصات)
توفير خدمات النقل الجوي لمجتمع العمل اإلنساني واإلنمائي( .حاء :تقديم الخدمات والمنصات العامة)

 : 8تقد م الخد ات التقنية وخد ات الدعم (ف
( شطة توفي الخد ات وال نصات)

جاالت اللوجستيات ،وتكنولوجيا ال لو ات واالتصاالت ،والش ون اإلدار ة ،وال ش وعات) إل

جت ع ال ل اإل سا

واإل ائ والكيا ات والنُظم الوطنية.

صيانة شبكات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبنيتها األساسية (االتصاالت اآلمنة ،وخدمات نقل البيانات والصوت) وتطويرها حسب ما تقىيه الحاجة من أجل ضمان خيارات خدمات مستمرة ومو وقة
ألصحاب المصلحة( .الم :دعم استثمارات البنية التحتية والمعدات)
ضمان تبادل المعلومات وإدارة المعرفة من خالل الدور الرائد للب ا
العامة)

في قطاع اللوجستيات واالتصاالت في حاالت الطوارئ وخدمات االتصاالت األمنية المشتركة بين الوكاالت( .حاء :تقديم الخدمات والمنصات
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الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضا عل الجوع

وش ائه عن تلبية احتياجاتهم الغ ائية بط قة ت اع آرا هم و فضلياتهم

جيم : 1-ستطيع السكان ال تض رون سا لة الب ا

ال ش ات الشا لة
جيم  :1-1نسبة األشخاص المستفيدين من المساعدة ال ين يتلقون معل ومات عن البرنامج (من هم األشخاص المدرجون فيه ،وما سيحصلون عليه ،وما هي مدة المساعدة)

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

الب ا

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

ال ش ات الشا لة
جيم  :1-2نسبة األشخاص المستهدفين ال ين يمكنهم الحصول على المساعدة دون التعرا لتحديات تتعلق بالحماية

جيم  : 3تحسين ال ساواة بين الجنسين وت كين ال

ة بين السكان ال ستفيد ن ن ساعدة الب ا

ال ش ات الشا لة
جيم  :1-3نسبة األسر التي تتخ فيها القرارات بشضن استخدام األغ ية/النقد/القسائم من قبل المرأة ،أو الرجل ،أو كليهما معا ،حسب طريقة التحويل
جيم  :2-3نسبة النساء األعىاء في كيانات صنع القرار بشضن المساعدة الغ ائية – لجان ،ومجالس ،وأفرقة ،وغير ذلك
جيم  :3-3نوع التحويل (أغ ية ،نقود ،قسائم ،أو ال تعويض) ال ي يحصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا  ،حسب الجنس ونوع النشاط

جيم  :4استفادة ال جت ات ال حلية ال ستهدفة ن ب ا

الب ا

بط قة ال تض بالبيئة

ال ش ات الشا لة
جيم  :1-4نسبة األنشطة التي فحصت المخاطر البيئية بالنسبة لها ،وحددت إجراءات التخفيف حسب االقتىاء
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ال لحق الثا
التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر

جال الت يز
التحو الت

ك )

النتيجة االست اتيجية
/1هدف التن ية
ال ستدا ة 1-2

النتيجة االست اتيجية
/2هدف التن ية
ال ستدا ة 2-2

النتيجة االست اتيجية
/4هدف التن ية
ال ستدا ة 4-2

النتيجة االست اتيجية
/8هدف التن ية
ال ستدا ة 16-17

الحصيلة االست اتيجية
1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة االست اتيجية
4

االستجابة
لألز ات

ا سباب
الج ر ة

بنا القدرة
عل الص ود

االستجابة
لألز ات

ال ج وع

1 324 008 663

95 714 170

169 465 015

132 889 970

1 722 077 817

التنفي

230 916 095

16 534 005

29 201 994

16 690 562

293 342 656

تكاليف الدعم ال باش ة

90 810 834

6 537 364

11 386 957

8 764 708

117 499 863

1 645 735 592

118 785 538

210 053 966

158 345 240

2 132 920 337

106 972 813

7 721 060

13 653 508

10 292 441

138 639 822

1 752 708 405

126 506 598

223 707 474

168 637 681

2 271 560 158

ال ج وع الف ع
تكاليف الدعم ي
ال باش ة ()%6.5
ال ج وع
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