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مشروع الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية أفريقيا الوسطى
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 1يناير/كان ص ال اني  31 – 2018يسم ر/كان ص ارو 2020

المد
جم ل التكالي
أ م

 288 799 392والأا أ ريكيا

التي يتحملةا البرنامج
*

شر المساوا بي الجنسي والومر

2أ

* .http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-ar.pdf

موجز تنفيذي
بماااا أص ن ااايد ال ااار ااا النااااتج المحلاااي اإلجماااالي فااااي جمة أياااي أفريقياااا ال اااط ي لااا  323والأا أ ريكيااااإ فانةاااا تحتاااا
المرت اااي ارةيااار فاااي ليااا التنمياااي ال ةاااريي لساااني  .2016و ااا المقااادأ أص  76فاااي الماماااي ااا الساااكاص ال اااال
نسااامي يويةااا ص فاااي لالاااي ااا ال قااار .وتةااام ار اااا اب انق اااا
الجنساااي إ اااي أ ااا اب تااام ا ت اقماااا ب وااا

اإلنتاجيااايإ و اااو

اااد

 4.7ليااا ص

ار ااا ا إ وشاااد انوااادال المسااااوا بااااي

وأات ااا ارت اااات السيا ااايي وانوااادال ار ااا  .وقاااد بلتاااف ااا الااادوأات أوتةاااا فاااي

2013إ فااا ت إلااا تةااار  1.2ليااا ص نسااامي .و اااا تا  18فاااي الماماااي ااا الساااكاص ةااار ي لتااا تاأيقااا  .وقاااد أ اااو
ااا

كساااد الواااين إنتاااا ارغ ياااي والقااا الةاااراميي ار ااارييإ و ااا

اااا أ

إلااا انق اااا

توطااا

اال اااتةال التااا امي والتنااا ل التااا امي.

ويوااااني ااا انوااادال ار ااا التااا امي  2.15ليااا ص نسااامي ااانة  6فاااي الماماااي يواااان ص نااا بةاااد إ و ااا المااارج أص تكااا ص ار ااار
التاااي ترأ اااةا نسااااا أك ااار واناااا ااا انوااادال ار ااا التااا امي ااا ار ااار التاااي يرأ اااةا أجاااا  .وت لااا نسااا ي انتةااااأ التقااامل باااي
ارط اااا الااا ي تتاااراو أ مااااأ

باااي  6أشاااةر و 59شاااةرا  40فاااي المامااايإ و ااا يااا ر لااا  340 000ط ااا إ وي ااا

المود لس ا التت يي الحا الكلي إل  6في المامي.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد A. Dieng
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المدير اإلقليمي

المدير القطري

غرب أفريقيا
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وبم جاااد القطاااي اال اااتراتيجيي القطرياااي الم قتاااي ي اصااا برناااا ج ارغ ياااي الواااالمي البرناااامج) تدةاتااا فاااي لالاااي ارت اااات
ااع تيااا الااد

وتومياام القاادأات الحك يااي .و يقت اااي لااد نقااا تاادأيجيا للمساا وليات فاااي

فااي ن ااس ال قاااف ل اارا ج اإلنوااا

لاا ال اام

تنساايق وقيااا أنةااطي اال ااتجابي ل ت ااات وبناااا القاادأ

فااي المسااتق  .كمااا يسااا

البرنااامج فااي ةطااي اإلنوااا

وبنااااا الساااال  2021-2017وفاااي ةااارول إطااااأ مااا ار ااا المتحاااد الموااامت للمساااا د اإلنمامياااي )2018-2021إ فكا ماااا
يوطياااااص ارول يااااي لاااا ا أكااااامم :تومياااام السااااال وار اااا والم ااااالحي وتجديااااد الوقااااد االجتمااااا ي بااااي الدولااااي و اطنيةااااا
االقت ا ي وتنةي القطا ات اإلنتاجيي.

و ماص االنتوا

والحك ااي اااي الةاااريد ارو للبرنااامج فاااي ال لاااد .والةاااركاا امةااروص ااا نزماااي ارغ ياااي والمأا ااي ل ااا المتحاااد إ وبرناااا ج
ار ااا المتحاااد اإلنمااااميإ و نزماااي ار ااا المتحاااد للط لااايإ و كتاااد الم ااا

الساااا ي ل ااا المتحاااد لةااا وص الاج اااي إ و نزماااي

ال اااحي الوالميااايإ و اااا أ لركاااي توميااام التت يااايإ وال ناااد الااادوليإ والمنزماااات غيااار الحك ياااي ال طنياااي والدولياااي .و ااايجمع
البرنااااامج قدأاتاااا التقنياااايإ والتةقي ااااييإ والل جسااااتييإ والتنساااايقيي لتومياااام تاقااااي الةااااركاا لاااا
ترابطاااي .وتر اااي ااا الح اااام إلااا
لت فير ار

ااا االنتقاااا التااادأيجي للقااادأات والمااا اأ إلااا

ةمااااس ل ااااام ا ااااتراتيجيي

ياكااا وطنياااي وإنةااااا أ وات يا ااااتيي

الت اميإ والتت ييإ والقد ات ال حيي والقد ات المةتركي لسكاص جمة أيي أفريقيا ال ط .

والح ام اال تراتيجيي ي:


الح اااايلي اال ااااتراتيجيي  :1تسااااتطيع ار اااار والمجتموااااات المحليااااي المتاااا ر بارت ااااي فااااي المناااااطق المسااااتةدفي
تل يي التياجاتةا ار ا يي



ارغ يي والتت يي ةا ارت ات وفي أ قابةا.

الح اااايلي اال ااااتراتيجيي  :2تتمتااااع المجم ااااات ال ااااوي يإ بمااااا فااااي لااااد ارط ااااا والح ا اااا والمر ااااوات
وال ناااات والمر ااا الااا ي يتلقااا ص الواااا بم اااا ات ال يرو اااات الرجوياااي ويواااان ص ااا
في المناطق المستةدفيإ ب



الح ااايلي اال اااتراتيجيي  :3تتااا افر للنسااااا والرجاااا الااا ي يواااان ص ااا
المسااااتةدفي اااا
بحل



ااااين حسااااني لااااد

يا ات وبرا ج ار

الح ااايلي اال اااتراتيجيي  :5تتااا افر لاااد
إل

.2020

جتماااع الومااا اإلنسااااني الةاااركاا والجةاااات المانحاااي) قااادأ وااامت

ناطق ارت ي اإلنسانيي والوم فيةا ط ا السني.
ل ارغ يي) و 2الق اا ل

ا التت يي و3

أصحاب الحياتات ال تير ) و 5توميم القدأات) و 8توميم الةراكي الوالميي).

مشروع القرار
ي افق

و جتمواااااتة المحليااااي اااا ار اااا التاااا امي والتت يااااي

الت امي والتت يي بحل

القطي القطريي الم قتي في نتامج البرنامج اال تراتيجيي  1الح

إنتاجيي و ة

ااا ا التت ياااي ويويةااا ص فاااي المنااااطق

الح ااايلي اال اااتراتيجيي  :4تتااا افر لاااد الم ساااات ال طنياااي و وص ال طنياااي قااادأات وااامت إلنةااااا نزاااال امااا

ل ال ص
و تسا

التياجااااات أ اااار

.2020

.2020

للحمايي االجتما يي وإ اأ


ع تت وي حس تمةيا ع ار داف ال طنيي بحل

ااا ا التت ياااي ويويةااا ص



المجلس

ل

القطي

اال تراتيجيي

القطريي

الم قتي

لجمة أيي

أفريقيا

ال ط

)2018-2020

 )WFP/EB.2/2017/7-A/7/DRAFTبتكل ي إجماليي يتحملةا البرنامج قدأ ا  288 799 392والأا أ ريكيا.



ا ةرول قراأإ ولاطال ل القراأ النةامي الموتمد

المجلسإ يرج الرج ل إل و يقي القراأات والت صيات ال ا أ في نةايي الدوأ .
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 -1التحليل القطري
 1-1السياق القطري
-1

جمة أيي أفريقيا ال ط بلد غير اللي
و 35في المامي ا تال ا ل
و ودنيي يوتد بةاإ فاص

أق ال لداص نم ا وي ل

د

وتقداتة ارصلييإ و 15في المامي يوتنق ص اإل ال.

وتةم أ اب ال قر في جمة أيي أفريقيا ال ط انق ا
ارت ات السيا يي وانودال ار إ و ي ت ر ب

ن يد ال ر التقديري

بي  188بلدا في

إل  76في المامي.

اإلنتاجييإ و و ار ا إ وانودال المساوا بي الجنسي إ و وأات
بي  155بلدا في

شر انودال المساوا بي الجنسي إ و

ا يرجع

ي جمميي إل المود المنق ض لمةاأكي النساا في الوم ال ال  72في المامي قاأني بمود  85في المامي في لالي الرجا .

كما أص ال لد يتس باأت ال ست يات التمييم بي الجنسي لسد
أص  60في المامي
لل ص

السكاص وص الرابوي والوةري

وفي  2013وقع انقاب اقترص بون
لد

لاالت الون

الومرإ فاص الة اب

وأغ

النساا والرجا ال تتا لة إال فرص قلي

إل تةر  1.2لي ص شقص وانةياأ الناتج المحلي اإلجمالي بنس ي  36في

طام ي أ

)5

انودال المساوا بي الجنسي وال ات الومريي .وأ

الجنساني في 2015إ بما في لد  29 000لالي

كاص  18في المامي
المامي

شر الم سات االجتما يي والمساوا بي الجنسي .

)4

)3

إل الومليات السيا يي أو المجاالت االجتما يي االقت ا ييإ ويلحقة ال رأ ل نح غير تنا د بس د ارت ات.

الماميإ و ا

-4

الناتج

ي ةاصي ل النساا في المجتموات المحليي الري يي .وتحت جمة أيي

أفريقيا ال ط المرت ي التا وي وارأبوي بود المامي

-3

اأ تأا يي ولراجيي

ي ل  323والأا أ ريكيا .ويحت ال لد المرت ي ال ا ني وال ماني بود المامي

لي التنميي ال ةريي لسني 2016إ  )2ويتس بمود وطني رت ع ي

ب

وأغ ت افر

ا الح كمي وتكرأ ارت ات السيا يي وار نيي أ يا إل انق ا

المحلي اإلجمالي بحيث أص
-2

كان  4.7لي ص نسمي .ون
)1

السكاص سيحي صإ

السكاص ال يمال ص ةر ي

لاالت الون

وأغ أص ق ات نتاأي ال رنسيي وبو ي ار

)6

المتحد لح ظ السال بو ي ار

اال تقراأ في جمة أيي أفريقيا ال ط ) ألرتت تقد ا في ا توا ار
في ف راير/ش اط 2016إ فاص ال
المجم ات المسلحي في لالي

الجنسي .وفي نةايي أبري /نيساص 2017

 426 100اة جمة أيي أفريقيا ال ط و 467 960كاج ي )إ و 50في

السكاص في لاجي إل المسا د اإلنسانيي.

ع ا تا

النمال والتةر إل

ا يميد ل  60 000لالي

المتحد المتكا لي المتود اربوا لتحقيق

ن 2014إ وأص أميسا جديدا للجمة أيي جر انتقاب

تقل ا .ول تن بود مليي وطنيي لنمل السا والتسري وإ ا اإل ا  .وت جد

التةتف و ي تور

االنقراط في الومليي بس د القدأات الحك يي المحدو

نمل السا والتسري وإ ا اإل ا أو ت فير فرص م يو

ليةا ر

ل تن ي

اا الميليةيات المسرلي .

 2-1التقدم نحو هدف التنمية المستدامة 2
التقدم نحو غايات هدف التنمية المستدامة 2
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الح ااا

لااا ارغ ياااي .أ ت آ ااااأ انوااادال التت يااايإ والتةااار إ وتاااد ير ال نااا التحتياااي وارصااا

قلااي فاارص الح اا
المنق
ويوااار

لاا ارأا اايإ إلاا لاادو انةياااأ فااي إنتااا ارغ يااي .وقااد تا لااد اا اا المساات يات التاأيقيااي

اااي أصاااا لإلنتاجياااي نتيجاااي للمماأ اااات المأا ياااي التقليديااايإ و اااو

وقلااااي فاااارص ال صاااا

ار اااريي باإل اااافي إلااا

ال نااا التحتيااايإ وتقل اااات اااق ط ار طااااأإ

إلاااا ار اااا ا  .ولاااا توااااد ال اااا وأ تاااا افر إ وقااااد اااارت قاااااتص الح اااا بإ ونة ااااف ار واتإ

المةاااتروص المحتملااا ص ااا السااا ر إلااا

وزااا المنااااطق .وقاااد أ

ااا ا ال

اااع بااادوأ إلااا ن اااا المقموناااات

Central Intelligence Agency. World Fact Book: Central African Republic, People and Society (2016) )1
 )2تقرير التنميي ال ةريي .)2016
)3

شر انودال المساوا بي الجنسي

.)2016

Social Institutions and Gender Index, SIGI (2016) )4
National Recovery and Peacebuilding Plan (RCPCA, 2017–2021) )5
)6

كتد ار المتحد لتنسيق الة وص اإلنسانيي "تقدير االلتياجات اإلنسانيي لوال .)“Aperçu des Besoins Humanitaires 2017” "201
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لااا نطاااا وا اااعإ واأت اااال أ اااواأ ارغ يااايإ وإ اااواف ارصااا
لالي
-6

ال و .

ار اااريي والمجتمويااايإ واالنتةااااا ب غل ياااي الساااكاص إلااا

)7

وفاااي جمة أياااي أفريقياااا ال اااط يوااااني  2.15ليااا ص شاااقص فاااي ال قاااف الحا ااار ااا انوااادال ار ااا التااا امي  48فاااي
الماماااي ااا الساااكاص)إ ويوااااني  6فاااي الماماااي ااانة ااا انوااادال ار ااا التااا امي الةاااديد .وار ااار التاااي ترأ اااةا نسااااا أك ااار
ر ااي النواادال ار ا الت ا امي بنس ا ي  10فااي المامااي ا ار اار التااي يرأ ااةا أجااا  )8 .وفااي ال قااف الحا اار تن ااق ل ا
ارغ ياااي نسااا ي تتاااراو بااااي  65و 75فاااي الماماااي ااا كاااا الااادة ار اااري المتاااا للت اااارف .ويترتاااد لااا
اااوي

اال اااتةال التااا امي فاااي  60فاااي الماماااي ااا ار ااار غيااار ااار

لااااد أص

ولااادي)إ وأص ااا المااارج أص ت اجااا نسااا ي

أةااار ت لااا  37فاااي الماماااي انوااادال ار ااا التااا امي فاااي لالاااي وقااا ل صاااد ات .ويواااد لاااد تياااا

ااا السااان ات الساااابقيإ

وي ااااطر 43فااااي المامااااي اااا ار اااار إلاااا اللجاااا ا إلاااا ا ااااتراتيجيات اااا الماااارج أص ت سااااد ليةااااا اااا الوااااين فااااي
المستق .
-7

)9

الق اااا ل ا

ا ا التت يااي .فااي ال قااف الحا اار تقاادأ المواادالت الكليااي لس ا ا التت يااي فااي جميااع أنحاااا جمة أيااي أفريقيااا

ال اااط بنسااا ي  6فاااي الماماااي باااي ارط اااا الااا ي تتاااراو أ مااااأ

باااي  6أشاااةر و 59شاااةراإ وفاااي مااااني قاطواااات

فر يااي ا بااي  71ل ا نطااا القطاار) اأت ااع الموااد الكلااي لس ا ا التت يااي اا  6فااي المامااي إل ا  18فااي المامااي ةااا
ت اااي طااا اأ ا ااا ير  )SPHEREبنسااا ي  15فاااي الماماااي )10 .كماااا أص ااا ا التت ياااي

السااانتي الما ااايتي بحياااث ي ااا
الحاااا الااا ةي أصااا

ي ااا

ت اااي الطااا اأ ال التاااي  2فاااي الماماااي فاااي  11قاطواااي فر يااايإ ووصااا إلااا  4.9فاااي الماماااي

فااي قاطوااي فاكاغااا فااي  .2016كمااا أص انتةاااأ التقاامل لاا المساات
ل
-8

ا يقدأ بنح  340 000ط

تتراو أ ماأ

ويتلقاا أأبوااي و ا اا ص فااي المامااي اا ارط ااا

الاا طني رت ااعإ فةاا ي لاا  40فااي الماماايإ وياا ر

بي  6أشةر و 59شةرا  51في المامي نة بنات).
اا وي أشااةر أ ااا ي ط يويااي لاا

وص اا

التقاااديرات ت ياااد بااا ص  72 500ااا الح ا ااا والمر اااوات وال ناااات يوااااني

ااا

اا ي الح اارإ وأغااا أص

ااا ا التت ياااي الحاااا الموتاااد فاااي 2014إ

فلااا تااات ا تةااااأات ط ياااي ق ااا الااا ال إال لنسااا ي  38فاااي الماماااي ااانة  .وفاااي لاااي أص واااد انتةااااأ فيااارو
المنا اااي ال ةاااريي ي لااا  3.7فاااي المامااايإ فااااص  15فاااي الماماااي فقااا
الح
-9

ل الوا بم ا ات ال يرو ات الرجويي.

تتاااا لةااا فااارص

)11

إنتاجيااااي أصااااحاب الحياااااتات ال ااااتير و ةاااا لة  .تااااد
الاادة

ااا ارشاااقاص الم اااابي باااال يرو

نقاااص

تأا ااااي أصااااحاب الحياااااتات ال ااااتير  50فااااي المامااااي اااا

ال طنياااي وتااا فر  75فاااي الماماااي ااا ارغ ياااي المساااتةلكي لااا المسااات

الااا طني .وقاااد أ

غيااااب اال ااات ماأ إلااا

أنااا ال يااامأل فاااي ال قاااف الحا ااار إال  5فاااي الماماااي ااا  15ليااا ص كتااااأ ااا ارأا اااي المأا ياااي المنا ااا يإ وإلااا أنااا
ال يااارو إال  1 000كتااااأ ااا ارأا اااي التاااي قاااد ت ااا

ساااالتةا إلااا  1.9ليااا ص كتااااأ .ولااايس ناااال فاااي ااا ا

المجااااا إال تحااااديث قلياااا فااااي جااااا ا ااااتقدال أناااا ال الح اااا بإ أو ار اااامد إ أو المواااادات المأا ياااايإ أو ا ااااتراتيجيات
صااا ص الترباااي )12 .وتااا ر ااا القيااا

ب ااا ي ةاصاااي لااا النسااااا الاتاااي يمااا ل  55فاااي الماماااي ااا أصاااحاب الحيااااتات

ال تير الري يي .

 )7التقيااااي الاااا طني النواااادال ار اااا التاااا امي  ) 2016 )NFSAتحااااف قيااااا وتاأ االقت ااااا والتقطااااي والتواااااوص الاااادولي بالتواااااوص ااااع نزمااااي ارغ يااااي
االلتياجات اإلنسانيي" .)2017
والمأا ي والبرنامج؛ و كتد تنسيق الة وص اإلنسانيي "لمحي
 )8تقيي ار

الت امي في لالي الط اأ .2015 .

 )9التقياااي الااا طني ل ااا التااا امي  – )2016ااا باااي أ لاااي ا اااتراتيجيات الت ااادي السااال يي لجااا ا النسااااا وال ناااات إلااا ا اااتقاص ارغ ياااي ال رياااي لااا
نح غير ستدالإ وبيع ارص المنملييإ وار وات وغير لد ارص اإلنتاجييإ و حد ارط ا إ وبقاصي ال ناتإ المداأ .
 )10ا تق ااااا ااااريع فاااي إطاااااأ ااااا أ الرصاااد الم لااااد وتقياااي اإلغا ااااي والحاااااالت االنتقالياااي  )SMARTللبرنااااامج  )2016وةطاااي اال ااااتجابي اإلنسااااانيي
لمكتد تنسيق الة وص اإلنسانيي .)2017
See UNAIDS-Central African Republic for statistics on the prevalence of malnutrition among people living )11
with HIV and prevalence data from AIDSinfo confirmed by the Ministry of Health, Public Hygiene and
Population (MINSANTE).
Ministry of Agriculture and Rural Development. 2016. National Vision for Agriculture (hereinafter MINADR )12
)2016.
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الااانز الت امياااي المساااتدا ي .توتماااد أ ااا ا ارغ ياااي فاااي ارقاااالي

لااا

نتجاااي

ااا أصاااحاب الحيااااتات ال اااتير .

حلياااي

وأغاا أص النساااا يماا ل أك ااار اا  80فااي الماماااي اا التجاااأ المحليااي إ فااااص قياا ا اا انوااادال ار اا التاا اميإ و اااو
ا ل نااا التحتياااي ل

ااا ا إ ونقاااص التقااامي فيماااا بواااد الح اااا أو قااادأات النقااا إ وت كاااد نزماااات صاااتاأ الماااماأ ي إ

ونااادأ القاااد ات المأا ياااي أو الاااد
ااا

اال اات ا

المااااليإ تحاااد ااا فااارص وصااا

ا ااا القيماااي المحلياااي.

)13

وقاااد أ

النسااااا إلااا ار ااا ا الري ياااي وقااادأتة

ااا ا االنةياااأ فاااي اإلنتاااا وار ااا ا والتجااااأ

لااا

لااا ال اااويد المحلاااي

إلااا نااادأ شاااديد فاااي المااا ا الت امياااي ار ا ااايي بحياااث أصااا حف جمة أياااي أفريقياااا ال اااط فاااي  2016-2015توااااني
جاااما فاااي الح ااا ب بلااا  60 000طااا

تاااري أي اااا يواااا

 48فاااي المامااايإ و ااا

الساااني الساااابقي بنسااا ي  5فاااي

اااا ي ااا

المامي.

بيئة االقتصاد الكلي
-11

فاااي جمة أيااي أفريقيااا ال اااط

توااد الاادة

اا بااي أ نا اااا لاا نطااا الواااال إ وقااد انق ااض ن ااايد ال اار اا النااااتج

المحلاااي اإلجمااااالي فيةاااا اااا  488والأا أ ريكياااا إلاااا  323والأا أ ريكياااا فااااي  )14 .2015وقااادأ النماااا الحقيقاااي فااااي
الناااااتج المحلااااي اإلجمااااالي بموااااد  4.5فااااي المامااااي فااااي  2016و اااا المت قااااع أص يرت ااااع إلاااا  5فااااي المامااااي فااااي .2018
والاادافع إلاا

اا اأت ااال ت ا ااع فااي ت اادير نتجااات قطااال الماا ا اروليااي الاا دإ والمااا إ والقةاادإ

اا ا التحساا

والااا إ والقطااا )إ واأت اااال التما اااات اإلقااارا

إ والت اااع فاااي اال اااتةال القااااص .إال أص ال ااارو اااا تالاااف

ت اااي

ل ا نح ا غياار ساات إ فةنااال ن ا أ ااد بويااد فج ا اقت ااا يي بااي الواصاامي بااانتي والمناااطق ارةاار فااي ال لاادإ و ا
ي ي إل اأت ال ست يات دل المساوا في الدة .

ااا

)15

الروابط الرئيسية بين القطاعات
-12

ارغ ياااي والمأا اااي ماااا ماااا االقت اااا والومالاااي و ااا الواااين فاااي جمة أياااي أفريقياااا ال اااط  .ولااا لد كااااص ااادف
اااع تركيااام بالنسااا ي لسيا ااااتةا وشاااراكاتةا الم سااايي

التنمياااي المساااتدا ي  2أول ياااي بالنسااا ي للحك ااايإ و ااا يواااد أي اااا

فاااي إطاااااأ ااادف التنميااااي المساااتدا ي  .17وتتااااي ا ااااتراتيجيات الق ااااا لاااا ال قااار فرصااااا لموالجاااي ال طالااااي الجممياااايإ
وتحساااي ال

ااادف التنمياااي المساااتدا ي .)1

اااع االقت اااا ي للنساااااإ وتااا فير شااا كات أ ااااص اجتما ياااي للحاااد ااا ال قااار

ويواااد الت اااع فاااي بااارا ج التت ياااي المدأ ااايي أول ياااي وطنيااايإ فةااا يساااة فاااي تربياااي ارط اااا والمااارا قي فاااي المساااتق
دف التنميي المستدا ي .)4
 3-1الفجوات والتحديات المتعلقة بالجوع
-13

ي ااان

لي ناااا شاااقص لااا المسااات يي  3و 4لااااالت الطااا اأ وارت اااات) ااا الت اااني

التاااا اميإ ااااع كاااا ص النساااااا وال نااااات ارشااااد ت اااارأا.
 6أشاااةر و 59شاااةرا
أ مااااأ

ااااب ص باااالتقملإ وت لااا

و 40فااااي المامااااي اااا ارط ااااا الاااا ي تتااااراو أ ماااااأ

بااااي

وااادالت ااا ا التت ياااي الحاااا الواااال فاااي لالاااي ارط اااا الااا ي تتاااراو

باااي  6أشاااةر و 23شاااةرا  6فاااي الماماااي .والح ا ااا والمر اااوات وال ناااات وارشاااقاص الم ااااب ص ب يااارو

نقاااص المنا اااي ال ةاااريي وأ ااار
المةااار ي

)16

المتكا ااا لمرالااا ار ااا

ور ااا ص ب ااا ي ةاصاااي لسااا ا التت ياااي .و ااا باااي

اةلياااا ي جاااد  30فاااي الماماااي فاااي

و ناااال باإل اااافي إلااا

اقاااع المةااار ي

اااا يقااادأ بنحااا  426 110ااا

اةليااااإ و ااا فاااي لاجاااي إلااا

لاااد  467 960الج اااا ااا جمة أياااي أفريقياااا ال اااط

ساااا د غ امياااي اجلاااي.

 52فاااي الماماااي ااانة نسااااا وبناااات) فاااي

 )13ت كااااد الرايااااي ال طنيااااي للمأا ااااي وتاأ المأا ااااي والتنميااااي الري ياااايإ  ) 2016لاااا الاااادوأ الاااا ي ت ياااا النساااااا فااااي تجاااااأ ال اااا امض اااا المحاصااااي
ار ا ااااييإ وال اكةااااي والق ااااروات المت ياااايإ والاااادقيق وغياااار لااااد اااا ارغ يااااي المجةاااام حلياااااإ ولكنةااااا توتاااارف باااا ص الاااادة ار ااااريي يساااايطر ليةااااا
أتواجة .
 )14با تقدال ار واأ ال ابتي للدوالأ ار ريكي في  .2010انزر بيانات ال ند الدولي .)2016
 )15تحت ا جمة أيااي أفريقيااا ال ااط المرت ااي القا سااي وال ماااني بوااد المامااي وفقااا اا بااي  190اقت ااا ا وفقااا لتقرياار Doing Business – Central
)African Republic (World Bank, 2017
 )16الت ني

المتكا

لمرال ار

الت امي انزر )IPC-Info (FAO, 2016
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بلاااداص جااااوأ  )17 .و وزااا المةااار ي

اةلياااا والاج اااي

ااا ااا أصاااحاب الحيااااتات ال اااتير الااا ي يوتمااادوص بةاااد

لاااا تحااااا يات المتتاااااربي والمو ناااااي ويت واااا ص ا اااااتراتيجيات الك ااااااف القليلاااااي المقاااااطر وآلياااااات للت ااااادي لحااااااالت
الط ا اأ

ا أج ا ال قاااا .وقااد ت ااي

ااا الاج اااي يريااادوص الوااا

ا تقيااي إقليمااي ةااترل بااي ال كاااالت أجااري ا ةرا أص أك اار ا  30فااي المامااي

إلااا

ااا اطنة فاااي جمة أياااي أفريقياااا ال اااط إ وأص  18 425لالاااي ااا

إل الجمة أيي جلف فيما بي يناير/كان ص ال اني وأبري /نيساص .2017

تلقامياااي لاج اااي

)18

 4-1األولويات القطرية

الحكومة
-14

توطاااي القطاااي ال طنياااي لإلنواااا

وبنااااا الساااال  )2017-2021التاااي أ ااادتةا الحك اااي اااع نزاااراا ااا ار ااا المتحاااد

والجةات المانحي ارول يي ل ا أكامم:
 )1توميم السال وار

والم الحي

 )2تجديد الوقد االجتما ي بي الدولي و اطنيةا
)3
-15

ماص االنتوا

االقت ا ي وتنةي القطا ات اإلنتاجيي في جمة أيي أفريقيا ال ط .

ويلااامل ااا ا اإلطااااأ االلتاااامال بتوميااام المسااااوا باااي الجنسااااي فاااي جاااا تااا فير القااااد ات ار ا ااايي للساااكاصإ وإ ااااا
تاااا طي المةاااار ي

اةليااااا والاج ااااي إ وا ااااتقدال الحاااا اأ المجتموااااي اااا أجاااا السااااال والم ااااالحي .وإلصااااا أ وات

السيا اااات ال طنياااي و ارطااار الم سااايي أ مياااي بالتاااي و ااا شااا ن أص يةااام
الوم يااي .و اا المت قااع أي ااا أص ياا
ا التت يي بي ارط ا والمر
-16

)19

يا اااي تت وياااي وطنياااي جدياااد وقاااان ص ال اااحي

ارةاا ب رنااا ج تكا اا لل ج ااات المدأ اايي والمكمااات التت ويااي إلاا الحااد اا

ال ي يتلق ص الوا بم ا ات ال يرو ات الرجويي.

وتر اااي القطاااي ال طنياااي لإلنواااا

وبنااااا الساااال إلااا اال اااتوا التدأيجياااي للقااادأات اإلنتاجياااي و ااا الواااين لاااد ار ااار

الري ياااي ااا طرياااق اال ااات ماأ فاااي ال نااا التحتياااي المجتموياااي وتنةاااي ار ااا ا المحلياااي .ويجاااري
الااادة إ بماااا فاااي لاااد الت اااع فاااي قططاااات القااادأ

ااا بااارا ج ت لياااد

لااا ال ااام  .وقاااد طلاااد الااارميس تااا ا يرا شق ااايا إلااا البرناااامج

ت اايع نطااا أنةااطي الةااراا ا أج ا التقاادل بحيااث تةاام النساااا والة ا اب ا أصااحاب الحياااتات ال ااتير و لااد ا
أجاا ل اام ةاااأكتة فااي ا اا القيمااي ات القيمااي ال التااي تمةاايا ااع ةاأطااي الطريااق المأا يااي فااي جمة أيااي أفريقيااا
ال ط .
-17

كماااا أص الحك اااي ت كاااد لااا الحاجاااي إلااا

ااا ارنةاااطي التاااي ت ناااي قااادأ الم ساااات ال طنياااي لااا التقطاااي والرصاااد

واال ااااتجابي للتتياااارات الطاأمااااي لاااا ار اااا التاااا امي والتتاااا وي وتت ااااع التقاااادل المحاااارت نحاااا تحقيااااق اااادف التنميااااي
المسااااتدا ي  2وتاأ المأا ااااي والتنميااااي الري ياااايإ  )20 .)2016وا ترافااااا بةاااا ا ال

ااااع ااااي يد ا ااااتورا

تحاااف قياااا وتاأ االقت اااا والتقطااااي والتوااااوص الااادولي ات ااااال ن لةاااج ةاااتركي ااا ةااااا
التابوي للقطي ال طنيي لإلنوا

ا ااااتراتيجي

ن اااي التنسااايق والرصااااد

وبناا السال.

األمم المتحدة والشركاء اآلخرون
-18

تاان كاا أول يااي اا أول يااات القطااي ال طنيااي لإلنوااا

وبناااا السااال اا

أو

ساات ا

اا التقيااي اإلنساااني المةااترل

باااي ال كااااالت لا اااتجابي رت اااي جمة أياااي أفريقياااا ال اااط  .وارول ياااي بالنسااا ي ل رياااق ار ااا المتحاااد القطاااري اااي إ ص
جماااع الق ااارات ااا ال كااااالت ال مااااني ةااار فاااي جمة أياااي أفريقياااا ال اااط لموالجاااي ت صااايات التقياااي والتوااااوص اااع
ا لحك اااي لااا تحقياااق أ اااداف ةطتةاااا ال طنياااي لإلنواااا

وبنااااا الساااال .وقاااد انوقاااد االت اااا

لااا

Inter-agency information portal for the regional response to the CAR refugee crisis (UNHCR, 2017) )17
 )18لجني لق

اإلنساصCAR Situation Update April 2017 :

RCPCA (2017–2021) )19
MINADR 2016.)20

اااروأ الم اا اااي
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ال يقااااي .والركااااامم الاااا ا للقطااااي يةاااااأ إليةااااا بدقااااي فااااي إطاااااأ ماااا ار اااا المتحااااد المواااامت للمسااااا د اإلنماميااااي
 )2021-2018وفاااي اإلطااااأ اال اااتراتيجي الم قاااف 2017-2016إ و لاااد بينماااا تةاااير ةطاااي ار ااا المتحاااد لا اااتجابي
اإلنسانيي  )2017-2019إل الةراكات التقنيي والماليي لمسا د الحك ي ل تحقيق الق اا ل الج ل.

)21

 -2اآلثار االستراتيجية بالنسبة للبرنامج
 1-2تجربة البرنامج والدروس المستفادة
-19

المسااات ا الحالياااي لاااد البرناااامج لااا أص تااا فير ساااا د غ امياااي ينياااي ونقدياااي أو تقااا ل لااا القساااام

تاااد الااادأو

لاااادت اااا ا تمااااا ار اااار لاااا ا ااااتراتيجيات ت اااادي اااال ييإ ولكنةااااا ين تااااي أص تااااد ج ااااع قططااااات المسااااا د
االجتما يااااي ال ا ااااوي النطااااا لكااااي تواااامت ا نتوااااا
ال طنياااي لإلنواااا

وبنااااا الساااال إطااااأ مااا ار ااا المتحاااد الموااامت للمساااا د اإلنساااانيي )22 .و ناااد ا تتلقااا النسااااا الاااد

ااا شااا كات أ ااااص يمكااا التن ااا بةااااإ فاااانة يااا ي
ا تراتيجيات للح
-20

أصااااحاب الحياااااتات ال ااااتير إ و لااااد تمةاااايا ااااع أول يااااات القطااااي
وأا أك ااار فاااي ملياااي اتقاااا القاااراأإ

ل ارغ يي في ارج الط ي وتةاأل في أنةطي اإلنوا

المجتمويي.

)23

وت اااع ار ااار ال اااوي ي

)24

وت ااي تجربااي البرنااامج المكتسااا ي فااي جااا ارنةااطي التت وياااي فااي اإلقلااي ال ر ااي أص التت ياااي التكميليااي الم جةااي ليساااف
باال ااااتجابي الكافيااااي الأت ااااال واااادالت اااا ا التت يااااي الحااااا الموتااااد  )25 .وين تااااي لا ااااتراتيجيات أص توااااالج ار اااا اب
الم اشر وغير الم اشر لس ا تت يي ارط ا الر ع

-21

طريق أنةطي تركم ل التت يي وأنةطي ترا يةا.

و ناااال أي اااا لاجاااي ا اااي إلااا توميااام المسااااوا باااي الجنساااي

ااا طرياااق تموياااد ت ااامي ال ااارا ج وتقطيطةاااا بتحليااا

اااالي ةااااا فتاااارات ارت ااااات و فيمااااا بوااااد ا اااا أجاااا التميياااام بااااي التياجااااات ال نااااات واروال إ والنساااااا والرجااااا إ
و جم اااات ال ااارو إ والمجتمواااات المحلياااي فاااي المنااااطق الري ياااي والح اااريي .ولتحقياااق ااا التاياااي تاااد

الحاجاااي إلااا

بياناااات تيناااي ونزااا للرصاااد والمسااااالي تت ااام تقسااايما حسااانا لل يانااااتإ وت اااني ا لساااد الجااانس والومااارإ وتقا اااما
للمول ات وتنسيقا
-22

ر الحدو و ر المنزمات.

)26

و ااا تا انواادال ار اا و اادل انتزااال فاارص الح اا

لاا ارغ يااي بساا د التماار المساال وقطااع الطريااق يماا اص تحااديا

ك يااارا فاااي ك يااار ااا المقاطواااات .ونزاااال النقااا المحلاااي وص سااات
وانسحاب شركات القطال القاص
-23

وي اجااا

القااادأ الات ااايإ و لاااد قاااد تحطاااي المرك اااات

ال لد.

ااا ا الااانةج المتواااد المسااااأات راقيااا ترجاااع إلااا أص ل ااا أ الحك اااي المحااادو وأص قااادأتةا حااادو

تااا فير القاااد اتإ أو أصاااد التقااادل المحااارت لااا المسااات

المحلاااي .ويتواااي

لااا البرناااامج إ ص الومااا

لااا

اااع وكااااالت

ار ااا المتحااااد ارةاااار لمسااااا د الحك اااي لاااا تر اااايخ ا ااااتدا ي تاااادةاتةا ااا طريااااق و ااااع السيا اااااتإ وتومياااام
القااادأات الم سااااييإ وتاااا فير الماااا اأ الات ااااي لجمة أيااااي أفريقياااا ال ااااط

اااا أجاااا اإلشااااراف لاااا ا ااااتراتيجياتةا

القاصي بالق اا ل ال قر.

 )21ةطي اال تجابي اإلنسانيي  )2017-2019والتقيي القطري المةترل .)2017
 )22تةاااام الم ااااا أ التقيااااي اإلنساااااني المةااااترل بااااي ال كاااااالت  )2016 2015-2013وال و ااااي المةااااتركي بااااي البرنااااامج و نزمااااي ارغ يااااي والمأا ااااي
لتقيااااي ارغ يااااي والمحاصااااي إلاااا جمة أيااااي أفريقيااااا ال ااااط ) 2016إ والتقييمااااات ال طنيااااي الساااان يي ل اااا التاااا اميإ ونةاااارات تحلياااا ةاشااااي ارو ااااال
ن يي للت ني المتكا للمرال .
وأ ةرامطةا بالة ات المتنقليإ وتقاأير الرصد فيما بود الت تيعإ والتحدي ات الن
 )23ااا ا تم يااا أميساااي لم اااا أ البرناااامج المونياااي بالمسااااوا باااي الجنساااي وار ااا ا فاااي غااارب أفريقيااااإ و ركااام ااا اأ تحليااا
ةرامطةا .)2016

ةاشاااي ارو اااال وأ ااا

 )24انزاار  :The Role Of Food Assistance In Social Protectionتحااديث لسيا ااات البرنااامج فااي جااا ش ا كات ار اااص  )2012و ااا
ال رنا ج الت جيةيي في جا ش كات ار اص )2014إ و ةرول  From Protection to Productionلمنزمي ارغ يي والمأا ي .)2016
 )25ااااا لااااد أص تقيااااي ةطااااي الطاااا اأ  ) 2016 200777وجااااد أص اال ااااتراتيجيات الرا يااااي إلاااا
ا التت يي الحا الموتد أو التقمل.
تزةر إال قليا الة ا د ل آ اأ ل اتسال نطا
 )26القطي ال طنيي لإلنوا

وبناا السال .)2017-2021

والجااااي اأت ااااال ساااات يات اااا ا التت يااااي الماااام

لاااا
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 2-2الفرص المتاحة للبرنامج
-24

توطاااي كااا

ااا الحك اااي وار ااا المتحاااد ارول ياااي بم جاااد القطاااي ال طنياااي لإلنواااا

وبنااااا الساااال وإطااااأ مااا ار ااا

المتحاااد الموااامت للمساااا د اإلنمامياااي إلنةااااا آلياااات فطناااي لا اااتجابي ال والاااي والمنساااقي لحااااالت الطااا اأ
ن ااس ال قااف ااع والجااي المةااكات الط يلااي ارجاا والةيكليااي للق اااا لاا الجاا ل فااي جااا
اإلنتاجيااااي المأا ياااايإ و ااااو

-25

اا ا التت ياايإ وانق ااا

ار اااا ا فااااي جمة أيااااي أفريقيااااا ال ااااط  .كمااااا أص وكاااااالت ار اااا المتحااااد

الحك اااي لااا إ ااادا ا اااتراتيجيي تساااتقدل إنةااااا ارصااا
ل نح

اااع الومااا فاااي

للمساااا د

لااا إ اااا إ اااا المةااار ي

تسااااا د

اةلياااا والاج اااي

ستدال.

و يت اااع البرناااامج فاااي التقطاااي والتن يااا المةاااترل اااع الحك اااي لااارتل اال اااتودا واال اااتجابيإ و ااا

اااا يةااام تااا فير

ارغ يااااي فااااي لاااااالت الطاااا اأ إ والتت يااااي التكميليااااي الةااااا ليإ وال ج ااااات المدأ ااااييإ وباااارا ج الحمايااااي االجتما يااااي.
و ااايركم البرناااامج ندمااا

ااا الواااين المتالاااي رصاااحاب الحيااااتات ال اااتير وشااا كات ار ااا ا المحلياااي.

لااا إنواااا

و اااتوتمد اال اااتراتيجيي لااا توااااوص تاااي
ا اااتقدال بياناااات

ااان ي لساااد الجااانس والومااار ولساااني الت قيااافإ ونزماااا للمسااااالي والرصااادإ وتحلااايات لااا أ اااا

الجااانسإ و اااتد

بتوميااام ساااتدال للقااادأات لمساااا د الحك اااي لااا إقا اااي السيا اااات والم ساااات وال ااارا ج الات اااي

لتنسيق وت فير القد ات.
-26

ةاااترل باااي ال كااااالت وباااي الحك اااات والتوااااوص

ااار الحااادو و تت ااام

)27

و ااايوم البرناااامج اااع جم اااي الحماياااي لااا توميااام الحماياااي االجتما ياااي والمسااااالي أ اااال الساااكاص المتااا ري  .و اااي فر
التااادأيد للنزاااراا الحكااا يي إ وأ

ااااا جم اااي ار ااا التااا اميإ وشاااركاا التن يااا  .و يتةااااأل البرناااامج اااع نزماااي

ار ااا المتحاااد للط لاااي الي نيسااا ) فاااي ساااا د جمة أياااي أفريقياااا ال اااط
التت يااايإ اااع التركيااام لااا ارنةاااطي ال طنياااي الرا ياااي إلااا ال قاياااي ااا

لااا توميااام ةااااأكتةا فاااي لركاااي توميااام

ااا ا التت ياااي وت ااايع نطاااا ال ج اااات المدأ ااايي

المت يي.
 3-2التغيرات االستراتيجية
-27

االتجااا الكلااي للبرنااامج اا االنتقااا

اا تاا فير أنةااطي ت جةةااا ال كاااالت إلاا تيااا الااد

للةااراكات والمن ااات التااي

ت جةةاااا الحك اااي .و ااايحقق البرناااامج لاااد ااا طرياااق التركيااام لااا توميااام القااادأات و ااا الحك اااي فاااي المجااااالت
الرميسيي التاليي:
)1

أبااا لااااالت الطااا اأ باااد

اإلنواااا

الم كااار ااا أجااا إيجاااا للااا

ط يلاااي ار اااد النوااادال ار ااا التااا امي

والتتاا وي اا طريااق تيااا ا ااتقدال التحاا يات القاممااي لاا النقااد والتاادةات الم ااميي ط قااا لتاا افر ارغ يااي
فاااي ار ااا ا وارف اااليات وااللتياجاااات والقااادأات لاااد ار ااار والمجتمواااات المحليااايإ وبقاصاااي أفرا اااا ااا
النساا.
)2

الت ااع فااي تاا فير ال ج ااات المدأ اايي الطاأمااي فااي المناااطق المتاا ر بارت ااي وال ج ااات المدأ اايي المت يااي فااي
المناطق المستقر

)3

أج تحسي الم اظ ي المدأ ييإ ولمايي ارط ا وتت يتة .

إ ةااا نةاااج توااد القطا اااات وال كاااالت و نساااق تمةااايا ااع التما اااات لركااي توميااام التت يااي لجمة أياااي أفريقياااا
ال ط .

)4

الةاااراكي اااع الةي اااات المحليااايإ وال كااااالت القامماااي فاااي أو ااااإ والمنزماااات غيااار الحك ياااي القامماااي حلياااا بتياااي
تحقياااق التاااما

باااي ارغ ياااي الوينياااي والتحااا يات القامماااي لااا النقاااد وت ااايع نطاااا تااادةات الةاااراا ااا أجااا

التقااااادل بحياااااث تةااااام الح ااااا ب الم ااااامييإ وار واتإ والاااااد

التقناااااي لتحساااااي إنتاجياااااي و ةااااا

الحياتات ال تير إ و سا د النساا والة اب ل االشترال في ا

 )27انزر التقيي اإلنساني المةترل بي ال كاالت 2015-2013إ ال

حات .)2016 93-90

القيمي.

أصاااااحاب
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)5

ااادف التنمياااي المساااتدا ي 2إ و ااا

الت اااع فاااي تااا فير شااا كات ار ااااص االجتماااا ي بتياااي بلااا

اااا يت ااام الاااتول

فيماااا باااي بلاااداص الجنااا ب لمساااا د الحك اااي لااا إ ااادا إطااااأ تساااق للسيا اااات وإ ةاااا المن اااي أقمياااي إل اأ
المست يدي والتح يات
)6

ك ب).

)28

إنةاااااا نزااااال و طنااااي لل يانااااات والرصااااد والمساااااالي ياااا فر ول ااااات

اااان ي لسااااد الجاااانس والوماااار ولسااااني

الت قياااف وتحلااايات جنساااانيي و لاااد لمساااا د الحك اااي لااا ات اااال نةاااج للتحااا

الجنسااااني فاااي ت ااامي وتنسااايق

ال ااارا ج ال طنيااايإ وفاااي تت اااع التقااادل المحااارت فاااي تحقياااق ااادف التنمياااي المساااتدا ي  2وفاااي ن اااي تنسااايق وأصاااد
القطي ال طنيي لإلنوا

وبناا السال.

 -3التوجه االستراتيجي للبرنامج
 1-3االتجاه ،والتركيز ،واآلثار المنشودة
-28

يسااااتقدل البرنااااامج – بتيااااي سااااا د الحك ااااي لاااا اال اااات ا
والومااا

طااااا

لااا الق ااااا لااا الجااا ل ةاااا السااان ات الااا ا القا اااي – قدأاتااا التقنياااي والتةقي ااايي والل جساااتيي لتوميااام

تقااااأب الةاااركاا لااا

ةماااس ل اااام ا اااتراتيجيي ترابطاااي .وكااا

لاااد المكتاااد القطاااري إ ويت اااا

ااا

ااا المجااااالت يجاااد كانااا فاااي نزرياااي التتييااار

الت كياااد اااع المجااااالت ارةااار إ و ااا

برناااا ج

وطناااي لتوميااام ار ااار التاااي يتسااااو فيةاااا الجنسااااصإ وإنواااا
لإلنوا

اااا

القطااااي ال طنيااااي لإلنوااااا

وبناااااا السااااال

ااام بحياااث يوااامت الةاااراكات لااا

المجتماااع المحلاااي تمةااايا اااع أول ياااات القطاااي ال طنياااي

وبناا السال وإطاأ م ار المتحد المومت للمسا د اإلنماميي.

 2-3الحصائل االستراتيجية ،ومجاالت التركيز ،والنواتج المتوقعة ،واألنشطة الرئيسية

الحصيلة االستراتيجية  :1تستطيع األسر والمجتمعات المحلية المتأثرة باألزمة في المناطق المستهدفة تلبية احتياجاتها األساسية من
األغذية والتغذية خالل األزمات وفي أعقابها
-29

ااا المت قاااع أص يت اصااا تةااار الساااكاص و ااا تة ةاااا القطاااي اال اااتراتيجيي القطرياااي الم قتاااي اااع ا اااتجابي أ ااادا
المسااااات يدي وارف اااااليات وااللتياجاااااات للتتياااااارات الطاأماااااي لااااا ال ي اااااي ار نيااااااي .وبتياااااي ل ااااام التحااااا الت بااااااي
ا اااتراتيجيات التااادة المقتل ااايإ فسيتةااااأل البرناااامج اااع
أجااا توميااام اال اااتةداف لااا أ اااا
لااا أ اااا

ااايي ار ااا المتحاااد لةااا وص الاج اااي والي نيسااا

ااا

ال اااو إ و لاااد ااا طرياااق إجاااراا ملياااات تحليااا وأصاااد نتزماااي و ةاااتركي

الجااانس فاااي جاااا ار ااا التااا امي والتت ياااي .و ناااد ا يحااا اال اااتقراأ فاااي المنااااطقإ تساااا د المجم اااات

ال ااوي ي التااي تقااي فااي قيمااات المةاار ي
ل إنوا

اةليااا لاا الواا

إلاا الماا اط ارصاالييإ و ااتويد طريقااي التاادة التركياام

الوين الح يلي اال تراتيجيي .)3

مجاالت التركيز
-30

تااا فر الح ااايلي اال اااتراتيجيي  1ا اااتجابي ل ت اااات ااا أجااا
ت اج انودال ار

ااا ار ااار المةااار والمجتمواااات المحلياااي الم اااي ي التاااي

الت امي في ناطق ارت ات.

النواتج المتوقعة
-31

يت تحقيق

الح يلي اال تراتيجيي

ةا ناتجي :

 )28قاااد نجاااا إ ةاااا نزاااال اااك ب فاااي برناااا ج البرناااامج للتحااا يات القامماااي لااا النقاااد فاااي أوامااا 2017إ فانااا يجاااري ت ااايع نطاااا المن اااي بحياااث
أج إ اأ الطرامق المقتل ي لة كات ار اص االجتما يي.
تةم المكاتد ال ر يي القمسي التابوي للبرنامج ف ي جمة أيي أفريقيا ال ط
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يتلقاااا الاج اااا ص والمةاااار وص اةليااااا والمجتموااااات المحليااااي الم ااااي ي المتاااا ر بارت ااااي فااااي الةااااما التربااااي
والةاااما والةاااما الةااارقي والمنااااطق ال اااط أغ ياااي ت ياااي أو تحااا يات قامماااي لااا النقاااد لتل ياااي التياجااااتة
ارغ يي والتت يي.

-32

ااايتلق المةااار وص ال اااو اا ت تيواااا ا اااا ل غ ياااي ت اااال أ اااام التتييااار االجتماااا ي والسااال كي لمياااا قااادأ النسااااا
و الرجاااا

ااا ا التت ياااي و والجاااي ار واأ التمييمياااي باااي الجنساااي  .و يت اااع البرناااامج فاااي التحااا يات القامماااي

لااا فةااا

لااا النقاااد ط قاااا لتحلااايات جنساااانيي وللحماياااي االجتما ياااي وتقييماااات ار ااا ا المحلياااي .و اااتتلق المجتمواااات المحلياااي
الم ي ي سا د غ اميي


ميي و/أو تح يات ل أ ا

يتلقاااا أط ااااا الاج ااااي والمةاااار ي
بالماااداأ

النقد لحمايي أص لةا و

الم كر.

اإلنوا

اةليااااا والاج ااااي إ وأط ااااا ار اااار الم ااااي ي المتاااا ر بارت ااااي الملتحقااااي

االبتدامياااي وج اااي ت ياااي كااا يااا ل يااا

ص فيااا إلااا المدأ اااي لتل ياااي التياجااااتة ار ا ااايي ااا ارغ ياااي

والتت يي وتيا االلتحا بالمداأ .
-33

يتةااااأل البرناااامج اااع وتاأ التربياااي ووتاأ التربياااي والتولاااي الواااالي وال حاااث و نزماااي الي نيسااا

ااا أجااا تياااا

الم اظ اااي لااا الدأا اااي ااا طرياااق تااا فير وج اااات دأ ااايي طاأماااي فاااي المنااااطق المتااا ر بارت اااي .و تساااا د أ ا
التةااااقيص فااااي إطاااااأ نةااااج الاااانز لتحسااااي نتااااامج التولااااي  )SABERالحك ااااي لاااا تومياااام ترتي ااااات السيا ااااات
وال اااارا ج ال طنيااااي المد مااااي بمةااااتريات حليااااي فااااي إطاااااأ ااااا أ الةااااراا اااا أجاااا التقاااادل اااا أابطااااات أصااااحاب
الحياتات ال تير في إطاأ الح يلي اال تراتيجيي .3

)29

األنشطة الرئيسية
النةاط  :1ت فير الت تيع الوال ل غ يي وارغ يي المت يي و/أو التح يات القاممي ل النقد لاج ي إ والمةر ي

اةلياإ والوامدي إ

والمجتموات المحليي الم ي ي المت ر بارت ي
-34

اااااي فر البرناااااامج فاااااي إطاااااااأ الت تياااااع الواااااال ل غ يااااااي جم اااااي ااااا ارغ ياااااي تةاااااام تكملاااااي ااااا

ستح اااااار

 .SuperCerealو ي اااع نطاااا التحااا يات القامماااي لااا النقاااد ةاااا فتااار القطاااي اال اااتراتيجيي القطرياااي الم قتاااي فاااي
المنااااطق التاااي يجاااد فيةاااا ااا ا النةااااط ت ييااادا ااا ارف اااليات المحلياااي وفااارص ال صااا

إلااا ار ااا ا وتااا افر ا أغ ياااي

المت ياااي ار ا ااايي .و ااات ي أ اااام التتييااا ر االجتماااا ي والسااال كي إلااا إيجاااا فةااا لالتياجاااات التت وياااي والت امياااي باااي
النسااااا والرجاااا إ واروال وال ناااات إ بماااا فااااي لاااد ارشاااقاص الم اااابي ب ياااارو
و يسااااا د الةااااركاا بمااااا فااااية

نقاااص المنا اااي ال ةاااريي وأ اااار .

اااايي شاااا وص الاج ااااي إ والي نيساااا إ و نزمااااي ارغ يااااي والمأا ااااي ل اااا المتحااااد إ

والمنزماااات غيااار الحك ياااي البرناااامج لااا

اااماص ا اااتةداف فواااا قاااام

لااا أ اااا

تماااايم الجنساااي وال اااو

ونقااا

المةاأات إل وتاأ االقت ا والتقطي والتواوص الدولي.
-35

و ااايت ع البرناااامج ناااد راكااام الت تياااع بروت كااا الت الجااا

والر اااا فاااي إطااااأ المسااااالي أ اااال الساااكاص المت ااارأي إ

و يت اااع فاااي اإل اأ ال ا ياااي بق اااايا الجنساااي لوملياااات تساااجي وصااارف ارغ ياااي والنقاااد .و اااتداأ ملياااات الت تياااع
لااا نحااا

تماياااد با اااتقدال نزاااال اااك ب )30 .و اااترا

ناااد راكااام الت تياااع ترتي اااات ار ااااص لل قاياااي ااا الونااا

الجنساااااني إ أو اال ااااتتا الجنساااايإ أو اال تااااداا لاااا ارط ااااا  .و ااااتك ص آليااااات الةااااكاو التااااي ياااادير ا الةااااركاا
المحلي ص تالي لك المجم اتإ و يدة البرنامج آليات للةكاو

 )29يساااو البرناااامج إلااا الح ااا
و ركم اال تيات في ال راتي .
 )30لمميد

لااا

تنقلي و و ا

الر ل ويدير ا

ااا لوملياااي نةاااج الااانز لتحساااي نتاااامج التولاااي فاااي جمة أياااي أفريقياااا ال اااط

المول ات انزر نزال ك ب .)2016

ظ .

ااا المكتاااد اإلقليماااي فاااي اكااااأ
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النةاط  :2ت تيع وج ات دأ يي في لاالت الط اأ
-36

ل تا ي المداأ

ااات فر وج اااات دأ ااايي طاأماااي ل شاااقاص المةااار ي

االبتداميي

ار ر المت ر بارت ي في المناطق المستةدفي

اةلياااا المتااا ري بارت اااات وأبنااااا ار ااار الم اااي ي فاااي النااا الي

المسااتةدفي .و ااايوالج ااا ا ال رناااا ج التياجاااات ارط اااا إلااا الطواااال والحمايااي فاااي لااااالت الطااا اأ
ال قف بد

اااع القياااال فاااي ن اااس

إ ا ت ي المداأ .

الحصيلة االستراتيجية  :2تتمتع المجموعات الضعيفة ،بما في ذلك األطفال والحوامل والمرضعات والبنات والمرضى الذين يتلقون
العالج بمضادات الفيروسات الرجعية ويعانون من سوء التغذية ويعيشون في المناطق المستهدفة ،بوضع تغذوي محسن تمشيا مع
األهداف الوطنية بحلول 2020
-37

يتةااااأل البرناااامج اااع الي نيسااا
شااا

والمنزماااات غيااار الحك ياااي لمساااا د وتاأ ال اااحي الوم ياااي لااا إ ةاااا نةاااج

بقيااا المجتمااع المحلااي اا أجاا ال قايااي اا

اا ا التت يااي تمةاايا ااع أول يااات الحك ااي فااي إطاااأ لركااي تومياام

التت يااااي .و يسااااتقدل برنااااا ج التت يااااي التكميليااااي الةااااا لي كمن ااااي إل ةااااا أنةااااطي را يااااي للتت يااااي .و اااايد ج المنزاااا أ
الجنسااااني فاااي الر اااام المجتموياااي للتتييااار االجتماااا ي والسااال كيإ بماااا فاااي لاااد أو
أغ ياااي المت ياااي المتالاااي حليااااإ و ااايوالج الواقاااي باااي

ت

اااي الطةاااي اااع ا اااتقدال ا

ااا ا التت ياااي وال اااحي والمااااا واإلصاااحا والنزافاااي و ماأ اااات

التنااا ل التااا امي .و اااات فر وج اااات دأ اااايي ت ياااي فااااي المنااااطق التااااي ت اجااا انواااادال ار ااا التاااا امي والتتااا ويإ ااااع
ا تقدال المةتريات المحليي لد

أصحاب الحياتات ال تير في إطاأ الةدف اال تراتيجي .3

مجاالت التركيز
-38

توالج الح يلي اال تراتيجيي  2قدأ ار ر والمجتموات المحليي ل ال م

في ارج الط ي .

النواتج المتوقعة
-39

يت تحقيق


ةا أأبوي ن اتج:

الح يلي اال تراتيجيي

يتلقااا ارط اااا الااا ي تتاااراو أ مااااأ

باااي  6أشاااةر و 23شاااةرا تت ياااي تكميلياااي شاااا لي بتياااي ال قاياااي ااا

ااا ا

التت يي.
-40

اااايتلق ارط ااااا الاااا ي تتااااراو أ ماااااأ

بااااي  6أشااااةر و 23شااااةرا فااااي ارقسااااال ال ااااحيي المسااااتةدفي ل ااااي غ اميااااي

ي ياااي فاااي إطااااأ برناااا ج التت ياااي التكميلياااي الةاااا لي بتياااي ال قاياااي ااا

ااا ا التت ياااي .و اااترب

ن اااات ال رناااا ج باااد

تمكااااي النساااااا فااااي جااااا إنماااااا ولمايااااي الط لااااي الم كاااار إ وطةااااي ا أغ يااااي المت ياااايإ وتحسااااي
واإلصاااحا والنزافااايإ وفااارص ال صااا

إلااا ةاااد ات ال اااحي وتنزاااي ار ااار  .و اااتك

ماأ ااااات الميااااا إ

أ اااام التتييااار االجتماااا ي

والسااال كي – التاااي ياااد مةا الااا ي بق اااايا الجنساااي وتةااارل الرجاااا فاااي تحساااي فةمةااا لمماأ اااات الطةاااي والنزافاااي
المامميإ وتوميم و ية ب اب وآ اأ


ا التت يي – إصا ار واأ التمييميي بدال

يتلقااااا ارط اااااا الااااا ي تتاااااراو أ مااااااأ

ت طيد ا.

باااااي  6أشاااااةر و 59شاااااةراإ والح ا ااااا والمر اااااوات وال نااااااتإ

والمر اااا الاااا ي يتلقاااا ص الوااااا بم ااااا ات ال يرو ااااات الرجوياااايإ جم ااااي شااااا لي اااا القااااد ات التت ويااااي
والت يي بة ص التدابير المجتمويي
-41

أج ال قايي

ااايرو لمجم اااي شاااا لي ااا التااادابير لل قاياااي ااا
ارط اااا الااا ي تتاااراو أ مااااأ
ارولاا

ا التت يي و اج .
ااا ا التت ياااي و اجااا فاااي التااارب والةاااما الترباااي وتساااتةدف

باااي  6أشاااةر و 59شاااةرا والح ا ااا والمر اااوات وال ناااات ةاااا فتااار ارلااا

يااا ل

ات ار ميااي الحا اامي فااي نماا الط اا  .و اات فر ارغ يااي بناااا لاا وصاا ي ط يااي للمر اا الاا ي يتلقاا ص الوااا

بم ااااا ات ال يرو ااااات الرجويااااي  .و ي ااااع نطااااا قسااااام التحاااا يات القاممااااي لاااا النقااااد لتةاااام أ اااار  .و ااااي فر
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الةااااركاا المحلياااا ص و ظ اااا المراكاااام ال ااااحيي و مااااا ال ااااحي المجتمويااااي أ ااااام التتيياااار االجتمااااا ي والساااال كي
المرا يي لق ايا الجنسي باإل افي إل


تسااات يد المجم اااات ال اااوي ي ااا تحسااا قااادأات ارقساااال ال اااحيي لااا تن يااا برناااا ج لركاااي توميااام التت ياااي
بتيي ال قايي

-42

جم ي القد ات في إطاأ برنا ج التت يي التكميليي الةا لي.

)31

ا التت يي.

يتةاااااأل البرنااااامج – تمةاااايا ااااع التما ااااات لركااااي تومياااام التت يااااي لجمة أيااااي أفريقيااااا ال ااااط – ااااع الي نيساااا
والمنزمااااات غياااار الحك يااااي فااااي سااااا د وتاأ ال ااااحي الوم يااااي لاااا تومياااام قاااادأات ارقسااااال ال ااااحيي و اااا ظ ي
المراكااام و ماااا ال اااحي المجتمويااايإ وإقا اااي راكااام صاااحيي كمن اااي لتموياااد المجتمواااات المحلياااي بقاااد ات ق

اااي

للتت ياااي و را ياااي لةاااا .و ااايومت الااانةج المتكا ااا قااادأات الحك اااي لااا نقااا المسااا وليات اإل اأياااي بالتااادأيجإ وإ اااا
ةد ات ال قايي


ا التت يي في نطا الةياك ال حيي القاممي.

يتلقاااا تا ياااا المااااداأ
التياجاتة ار ا يي

-43

)32

ص فياااا إلاااا المدأ ااااي لتل يااااي

وج ااااات دأ اااايي ت يااااي نتجااااي حليااااا كاااا ياااا ل ياااا
ارغ يي والتت يي وتيا االلتحا بالمداأ .

ااايتلق تا يااا الماااداأ إ وبقاصاااي ال نااااتإ وج اااات دأ ااايي ت ياااي لتوميااام تتااا يتة والتحااااقة بالماااداأ  .و ااات ي
أ اااام التتييااار االجتماااا ي والسااال كي إلااا أفاااع سااات

الت ياااي التت وياااي باااي ارط اااا  .و اااتومت الحااادامق المدأ ااايي

إنتا وا تةال الق روات وال اكةي المت يي.

األنشطة الرئيسية
النةاط  :3تن ي برنا ج التت يي التكميليي الةا لي

أج ال قايي

ا التت يي الحا الموتد بي ارط ا ال ي تتراو أ ماأ بي

 6أشةر و 23شةرا
-44

اااين البرناااامج برناااا ج التت ياااي التكميلياااي الةاااا لي ل اااال  30 000ط ااا تتاااراو أ مااااأ
فاااااااي فاكاغاااااااا وبرياااااااا وبا ااااااااأي وبااااااا اأ وبربراتاااااااي وبااااااااواإ و يةااااااام
 . SuperCereal Plusو اااايد

باااي  6أشاااةر و 23شاااةرا

لاااااااد ل اااااااي ي ياااااااي ااااااا

ستح ااااااار

برنااااا ج التت يااااي التكميليااااي الةااااا لي لمااااات التح ااااي ال ااااحيإ وتاااا فير كمااااات

فيتاااا ي ألااا إ وت تياااع الةاااركاا لمااا ا غيااار غ امياااي .و ااايقدل الاااد

لوماااا ال اااحي المجتموياااي والةاااركاا المحلياااي لكاااي

ياااا فروا القااااد ات المجتمويااااي وأ ااااام التتيياااار االجتمااااا ي والساااال كي للرجااااا والنساااااا بتيااااي ت طيااااد فةاااا المجتمااااع
المحلي ر اب

ا التت يي وآ اأ وال قايي ن .

النةاط  :4ت فير جم ي شا لي

التدابير لل قايي

أ ماأ بي  6أشةر و 59شةراإ وللح ا

ا التت يي و اج ل ط ا الم ابي بس ا التت يي الحا الموتد ال ي تتراو

والمر وات وال ناتإ وتقدي ارغ يي بناا ل وص ي ط يي للمر

ال ي يتلق ص الوا

بم ا ات ال يرو ات الرجويي
-45

يتةاااااأل البرنااااامج ااااع الي نيساااا إ ووتاأ ال ااااحي الوم ياااايإ والمنزمااااات غياااار الحك يااااي بتيااااي تاااا فير جم ااااي
شاااا لي ااا ال حاااص التتااا ويإ والواااا إ والت ياااي ال اااحيي والتت ويااايإ والاااد
الةااااا لي ل ط ااااا الاااا ي تتااااراو أ ماااااأ

فاااي إطااااأ برناااا ج التت ياااي التكميلياااي

بااااي  6أشااااةر و 59شااااةرا ويوااااان ص اااا

اااا ا التت يااااي الحااااا الموتااااد إ

وللح ا ااا والمر اااوات وال ناااات الم اااابات بسااا ا التت يااايإ والمر ااا الااا ي يتلقااا ص ارغ ياااي بنااااا لااا وصااا ي ط ياااي
وأ ر  .و يد

ما ال حي المجتمويي القد ات المقد ي

ةا المراكم ال حيي.

 )31اااتومت أ اااام التتييااار االجتماااا ي والسااال كي لاااد النسااااا والرجاااا ا اااتةال ارغ ياااي المت ياااي المنتجاااي حليااااإ وتن ياااع ارغ يااايإ وا اااتقدال ماأ اااات
حسااااني فااااي تت يااااي ارط ااااا الر ااااع وصااااتاأ ارط ااااا إ وتافااااي قاااااطر ال ااااحي والميااااا واإلصااااحا  .و اااا شاااا ص أ ااااام التتياااار االجتمااااا ي والساااال كي
القاصاااي بالح ا ااا والمر اااوات وال ناااات أص تةاااجع االقت ااااأ لااا الر اااا ي الط يوياااي ل ط اااا الر اااع فاااي الساااتي أشاااةر ارولااا إ و اصااالي الر اااا ي
الط يويي لمد  24شةراإ وا تقدال كمات المت يات الدقيقي.
 )32ت ااااطلع الحك ااااي فااااي ال قااااف الحا اااار باااااجراا ا ااااتورا
والبرنامجإ والي نيس .

للسيا ااااات ال طنيااااي ل اااا التاااا امي والتت يااااي بااااد

اااا

نزمااااي ارغ يااااي والمأا اااايإ

WFP/EB.2/2017/7-B/2/DRAFT
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النةاط  :5ت فير توميم القدأات لسلطات ارقسال ال حييإ و ظ ي المراكم ال حييإ و ما ال حي المجتموييإ ل ت مي ال را ج
وتن ي ا وأصد ا
-46

أج تن ي برنا ج لركي توميم التت يي
ااا ا التت ياااي ااا طرياااق الجماااع باااي تااادأيد أا ااااا ارقساااال ال اااحييإ و ااا ظ ي

ااايركم البرناااامج لااا ال قاياااي ااا

المراكاااام ال ااااحييإ و مااااا ال ااااحي المجتمويااااي إ و لااااد إل اأ باااارا ج ال ركميااااي و/أو تلقااااي ت يااااي تت ويااااي أ ا اااايي.
حاااي الااا أال الولااا ي

و ااايدأب ماااا ال اااحي المجتموياااي لااا إجاااراا فحاااص ااانز لمنت ااا

ااان ا لساااد الجااانس

والومااارإ و لااا المتابواااي فاااي لالاااي ارط اااا الم اااابي بسااا ا التت ياااي الحاااا الموتاااد إ وإلالاااي ارط اااا الم اااابي بسااا ا
التت ياااي الحاااا الااا ةي ااا أجااا تلقاااي تت ياااي تكميلياااي

جةاااي .و ااايد

حاااي الااا أال الولااا ي الااانز

فحاااص نت ااا

ال طنيي لرصد التت يي بالمول ات.

النةاط  :6ت فير وج ات دأ يي ت يي لتا ي المداأ
-47

في المناطق المستةدفي
ةاااتريات حلياااي فاااي إطااااأ اااا أ

ااايتلق نحااا  30 228ط اااا فاااي  60دأ اااي وج اااات دأ ااايي ت ياااي لااا أ اااا
الةاااراا ااا أجااا التقااادل ااا أابطاااات أصاااحاب الحيااااتات ال اااتير  .و ااايد
الماماااي ااانة نسااااا بتياااي إنةااااا ا ااا

ااا ا الااانةج  46 000اااماأل  60فاااي

نةاااا انزااار الح ااايلي اال اااتراتيجيي  )33 .)3و اااترب

حلياااي للقيماااي واال ااات ا

المةااااتريات بقااااد ات أ ااااام التتيياااار االجتمااااا ي والساااال كيإ بحيااااث تاااارو ل غ يااااي المت يااااي الم
الح ااا ب وال قااا

اااالي حليااااا اااا

وال اكةااايإ و لاااد لمساااا د النسااااا لااا أ اا وأ قياااا ي فاااي تحساااي التت ياااي فاااي المجتماااع المحلااايإ

والمدأ اااايإ والمناااام  .و ااااتد

اااا ا ال رنااااا ج بتةااااقيص فااااي إطاااااأ الاااانةج النزمااااي

القطاااا المت وااااي لت اااايع نطااااا

لتحسي نتامج التولي .

الحصيلة االستراتيجية  :3تتوافر للنساء والرجال الذين يعانون من سوء التغذية ويعيشون في المناطق المستهدفة سبل عيش محسنة
لدعم احتياجات أسرهم ومجتمعاتهم المحلية من األمن الغذائي والتغذية بحلول 2020
-48

يتةااااأل البرناااامج اااع نزماااي ارغ ياااي والمأا اااي ل اااماص تلقاااي المجتمواااات المحلياااي المساااتةدفي رنةاااطي المساااا د
الت اميااااي قاباااا إنةاااااا ارصاااا

التااااي تكماااا

اااادةات الااااد

التقنااااي وااللتياجااااات الم ااااميي وار وات المقد ااااي اااا

نزمااااي ارغ يااااي والمأا اااايإ ووتاأ المأا ااااي والتنميااااي الري ياااايإ والمنزمااااات غياااار الحك يااااي )34 .كمااااا أص البرنااااامج
يت ااااع فااااي شااااراا أغ يااااي ت يااااي اااا التواونيااااات المحليااااي رصااااحاب الحياااااتات ال ااااتير إ وباااا لد يمكاااا تواونيااااات
المنتجاااي أصاااحاب الحيااااتات ال اااتير ااا

ةااا

ا ااا القيماااي المحلياااي .و اااتوط ارول ياااي ل ااارص وصااا

والة ا اب .و ا ش ا ص إ ةااا الاانةج ال ا ااي المساااأات ال ا ي يت واا البرنااامج فااي بناااا القاادأ
توميااام قااادأات الةي اااات المحلياااي والةاااركاا لااا إ ةاااا التكا ااا فاااي ت ااامي وتن يااا
التي تق ل ل أ ا

المجتمع المحلي.

ل ا ال اام

اااا أات اإلنواااا

النسااااا

أص يمكناا

اا

وإ اااا التااا طي

)35

مجاالت التركيز
-49

تركااام الح ااايلي اال اااتراتيجيي  3لااا بنااااا القااادأ

لااا ال ااام

لاااد أصاااحاب الحيااااتات ال اااتير فاااي جمة أياااي

أفريقيا ال ط .

النواتج المتوقعة
-50

يت تحقيق

الح يلي اال تراتيجيي

ةا ا ي ن اتج:

 )33البرنامج .2016 .التت يي المدأ يي بالمنتجات ال محليي :إطاأ لرب التت يي المدأ يي باإلنتا المأا ي المحلي.
 )34ةاأ طي طريق وتاأ المأا ي والتنميي الري يي لتنةي المأا ي في جمة أيي أفريقيا ال ط  :ةطي الوم إ .2018-2016
 )35ي ي النةج ال ا ي ال ي يت و البرنامج في بناا القدأ ل ال م إل إ ةا التحلي المتكا
المست اإل قليميإ والتقطي التةاأكي القام ل المجتمع المحلي ل المست المحلي.

للسيا

ل

ست

التقطي إ وبر جي

الوين ل

WFP/EB.2/2017/7-B/2/DRAFT
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تسااات يد أ ااار أصاااحاب الحيااااتات ال اااتير و جتموااااتة المحلياااي فاااي ال ي اااات المور اااي للمقااااطر ااا ارصااا
اإلنتاجيي المستوا والمحسني

-51

أج تحسي إنتاجيتة وأ نة الت امي.

ااااتن أنةااااطي المسااااا د الت اميااااي قاباااا إنةاااااا ارصاااا

ااااع المسااااا مات التااااي تقااااد ةا نزمااااي ارغ يااااي

فااااي تااااما

والمأا اااايإ ووتاأ المأا ااااي والتنميااااي الري ياااايإ والمنزمااااات غياااار الحك يااااي اااا أجاااا
رصحاب الحياتات ال تير

-52

ل إ ا إنةاا أص لةا اإلنتاجيي وتحسي إنتا المحاصي وال رو الحي انيي.

يتمتاااع أصاااحاب الحيااااتات ال اااتير ااا النسااااا والرجاااا ب ااارص أك ااار لل صااا
ا

سااااا د المجتموااااات المحليااااي
إلااا ار ااا ا بتياااي اال ااات ا

القيمي المحليي.

اايوم البرناااامج اااع نزمااي ارغ ياااي والمأا اااي والةاااركاا المحليااي

لااا تياااا اشااترال أصاااحاب الحيااااتات ال اااتير

ا النساااا والرجااا فااي ا اا القيمااي المحليااي .و ي ااد التركياام لاا ا أغ يااي المت يااي ليااث تماااأ
ااا السااايطر

النساااا مياادا

لااا إنتاااا وا اااتقدال ارغ ياااي ااا الح ااا ب ال اااتير الح ااايإ وال قااا إ والحي اناااات المجتااار ال اااتير إ

والق روات وال اكةي.


يتلقاااا المماأ اااا ص أصااااحاب الحياااااتات ال ااااتير الاااا ي يويةاااا ص فااااي بي ااااات ور ااااي للمقاااااطر تحاااا يات
ةروطي بتيي

-53

إنةاا أو ا توا ارص

اإلنتاجيي.

)36

ااات فر تحااا يات البرناااامج فاااي إطااااأ المساااا د الت امياااي قابااا إنةااااا ارصااا
أجاا

أ ا أميسااايي للحماياااي االجتما ياااي ااا

اا أصااحاب الحياااتات ال ااتير ةااا فجاا ات الجاا ل الم ااميي وفتاارات انواادال ار اا التاا امي .وباا لد ااي فر

المسااا د الت امياااي قابااا إنةااااا ارصااا

رصااحاب الحيااااتات ال اااتير شااا كي أ ااااص إنتاجيااي و نطلقاااا ل نااااا القااادأ

لااا

ال م .

األنشطة الرئيسية
النةاط  :7تمويد المماأ ي أصحاب الحياتات ال تير بتح يات لد
ار ا إ بما في لد المةتريات
-54

إنةاا ارص

و سا د تقنيي لميا فرص وص لة إل

برا ج ال ج ات المدأ يي التي يد مةا البرنامج

يتةااااأل البرناااامج اااع نزماااي ارغ ياااي والمأا اااي ووتاأ المأا اااي والتنمياااي الري ياااي فاااي تااا فير المساااا د الت امياااي
قابااا إنةااااا ارصااا

للماااماأ ي والر اااا أصاااحاب الحيااااتات ال اااتير ااا النسااااا والرجاااا إ بماااا فاااي لاااد الوامااادي

والمجتمواااات المحلياااي الم اااي يإ ااا أجااا

لااا إ اااا إنةااااا أصااا لة اإلنتاجياااي وتوميااام قااادأاتة التقنياااي

ساااا دتة

لاااا اإلنتااااا التاااا امي المسااااتدال وابإل اأ فيمااااا بوااااد الح ااااا  .و اااايد
مليااااات تةاااااأكيي وتةاااااوأيي )37 .و لاااا المساااات
-55

التن ياااا بااااالنةج ال ا ااااي المساااااأات اااا ةااااا

المحلااااي ي ااااطلع بااااالتقطي التةاااااأكي القااااام

لاااا المجتمااااع

المحلي بحيث يجمع بي النساا والرجا إ والمةر ي

اةلياإ والوامدي إ والمجتموات المحليي الم ي ي.

كماااا أص المساااا د الت امياااي قابااا إنةااااا ارصااا

ت ساااتقدل إل اااا ت يااا ال نااا التحتياااي اإلنتاجياااي وار ااا ا التاااي تل اااي

التياجاااات التجااااأ ااا النسااااا والرجاااا
جمياااع اااا أات إنةااااا وإنواااا
و ااااي فر الةااااراا لاااا المساااات

لااا السااا اا.

)38

و يق اااع اإلشاااراف التقناااي فاااي تقطاااي وت ااامي وتن يااا

ال نااا التحتياااي للمواااايير التقنياااي المحاااد فاااي إطااااأ الت جيةاااات الةند ااايي فاااي البرناااامج.
المحلااااي اااا أجاااا ال ج ااااات المدأ اااايي أ ا ااااا لتحسااااي

ماأ ااااات اإل اأ فيمااااا بوااااد

الح ااااا إ وبناااااا ال ةاااا المجتموااااي لسا اااا القيمااااي المحلياااايإ و اااا تساااالي باااارا ج ال ج ااااات المدأ اااايي فااااي المسااااتق
للحك ي الح يلتاص اال تراتيجيتاص  1و.)2

)39

 )36يميااام ااا ا النااااتج باااي ف اااي المسااات يدي ااا ف اااي النااا اتج ألااا  2لااا المسااات
الح يلي اال تراتيجيي.
 2غير الم اشر والمد مي بالن اتج المت قيي في إطاأ

الم اشااار ألااا

 )37يتمةاا ات ااال الاانةج ال ا ااي المسااااأات ااع اإل طاااأ الم ااا يمي الااا ي تسااتقد
أج ار الت امي والتت يي .)2015

ال كاااالت القاممااي فاااي أو ااا فيمااا يتولااق بتوميااام القاادأ

)38

ا

لد أص ار ا ين تي أص تك ص آ نيإ وتت افر فيةا وأات يا ن

 )39لاطاااال لااا أ لاااي إقليمياااي لةااا ا الااانةجإ انزااار
)WFP/RBD/VAM (2016

 2وباااي المسااات يدي ار اااريي والمجتموياااي

لااا المسااات
لاا ال اام

ااا

لي للنساا والرجا إ وإ اا كافييإ و كاص ل ط ا .

Gender and Markets: VAM Case Study for the Lake Chad Basin ,

15

-56
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و ااا شااا ص تقييماااات ار ااا التااا امي و ااا الواااين التاااي تجااار
جم اااات التركيااام أص تك ااا ت ااام ي الاااد
نسااااا .و ااايقدل التااادأيد والاااد

ااا

لااا بق اااايا الجنساااي وف اااات الومااارإ و ناقةاااات

بحياااث يتنا اااد اااع االلتياجاااات المحاااد للةااا اب وار ااار التاااي ترأ اااةا

فاااي جاااا إنةااااا وإ اأ المنزماااات المجتموياااي للنسااااا والرجاااا والةااا اب و اااي كد لااا

القيا النساميي.

الحصيلة االستراتيجية  :4تتوافر لدى المؤسسات الوطنية ودون الوطنية قدرات معززة إلنشاء نظام مالئم للحماية االجتماعية وإدارة
سياسات وبرامج األمن الغذائي والتغذية بحلول 2020
يتةااااأل البرناااامج اااع وكااااالت ار ااا المتحاااد والم ساااات الحك ياااي فاااي توميااام القااادأات ال طنياااي فاااي جاااا الومااا

-57

اإلنساااااني واإلنوااااا
اااع وتن يااا

ل

الم كاااار .و يةاااام

لااااد إنةاااااا القيااااا وار واأ والمساااا وليات القاصااااي بااااال تاأات المقت ااااي

يا اااات وبااارا ج وطنياااي للق ااااا لااا الجااا ل ول غ ياااي والتت ياااي .و اااتدأ ق اااايا الجنساااي فاااي توميااام

القااادأات القطرياااي وفاااي ملياااي و حتااا

ا اااتورا

نحااا الق ااااا لااا الجاااا ل ب ياناااات حساااني و

ا اااتراتيجي للق ااااا لااا الجااا ل .و ااايد

التقااادل الااا طني المحااارت

اااان ي لساااد الجااانس والومااارإ ونزاااا للرصاااد والمساااااليإ وتحلاااايات

لق ايا الجنسي .

مجاالت التركيز
-58

تركاااام اااا الح اااايلي اال ااااتراتيجيي لاااا تومياااام القاااادأات الحك يااااي لاااا

والجااااي ار اااا اب الوميقااااي النواااادال ار اااا

الت امي والتت وي.

النواتج المتوقعة
-59

يت تحقيق


الح يلي اال تراتيجيي

يساات يد السااكاص ال ااو اا اا شاا كات أ اااص وطنيااي و حلياايإ بمااا فااي لااد التحاا يات الوينيااي والتحاا يات القاممااي
ل النقد و

-60

ةا ا ي ن اتج:

الوينإ لتحسي أ نة الت امي.

ااايوم البرناااامج اااع الي نيسااا

و نزماااي ارغ ياااي والمأا اااي وشاااركاا ال كااااالت ااا أجااا توميااام القااادأات الحك ياااي

لااا إ ةاااا وتنسااايق بااارا ج وطنياااي للق ااااا لااا الجااا ل وشااا كات الحماياااي االجتما ياااي .وتةااام ار لاااي الت اااع فاااي
التحااا يات القامماااي لااا النقااادإ وبااارا ج ال ج اااات المدأ اااييإ وبرناااا ج التت ياااي التكميلياااي الةاااا ليإ و اااا أات الةاااراا
ااا أجااا التقااادلإ والت اااع فاااي قططاااات إنةااااا ارصااا
إنةاا ارص


بتيي بناا القدأ

التاااي تااا فر شااا كات أ ااااص إنتاجياااي للمساااا د الت امياااي قابااا

ل ال م .

يساات يد السااكاص ال اااو اا اا ال ياناااات والاانز ال طنيااي للرصاااد والمساااالي التاااي تتت ااع التقاادل المحااارت نحاا بلااا
دف التنميي المستدا ي 2إ لتحسي أ نة الت امي.

-61

اااينق البرناااامج وشاااركاا إلااا الحك اااي بالتااادأيج ةااااأات تقياااي ار ااا التااا امي والتتااا وي بماااا يةااام الجماااع والتحليااا
واال ااتقدال لاا نحااا

نسااق لل يانااات الساااياقيي

اان ي لسااد الجااانس والوماار وللتحلاايات ق اااايا الجنسااي التااي تةااام

ا تق اااااات نتزماااي ل ااا التااا اميإ والتت يااايإ وال اااو إ والج اناااد الديم غرافياااي والمأا ياااي .و ااا شااا ص لاااد أص
يوااامت ا اااتةداف ا اااتودا الحك اااي و اااا أات اال اااتجابي لاااديةاإ و يسااام للحك اااي بتحدياااد وتت اااع ار اااداف تمةااايا اااع
ار داف المتولقي بالسيا ات في إطاأ دف التنميي المستدا ي .2


يساات يد السااكاص الااا ي يوااان ص ااا انواادال ار ااا التاا امي و ااا ا التت يااي ااا إطاااأ يا ااااتي وا ااتراتيجي وااامت
و تسق للق اا ل الج ل بتيي تل يي التياجاتة ار ا يي

-62

ارغ يي والتت يي.

ااااايوم البرناااااامج اااااع وتاأ االقت اااااا والتقطاااااي والتوااااااوص الااااادوليإ ووتاأ المأا اااااي والتنمياااااي الري يااااايإ ووتاأ
ال ااااحي الوم ياااايإ وشااااركاا ال كاااااالت لاااا ا ااااتورا
وال ااااارص المتالاااااي ل ااااا التااااا امي والتتااااا وي واالنتواااااا
للسيا ااااات يجاااار لاليااااا بقيااااا

الترتي ااااات القاممااااي فااااي جااااا السيا ااااات وتحديااااد ال جاااا ات
المأا اااااي .و اااااا

لاااااد أص البرناااااامج ياااااد

نزمااااي ارغ يااااي والمأا ااااي ووتاأ ال ااااحي الوم ياااايإ و ي اااا

ا تورا اااااا
يا ااااات بةاااا ص
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ال قايااي اا

اال ااتراتيجي لومليااي الق اااا لاا الجاا ل للحك ااي باا ص ت اام إطاااأا

اا ا التت ياايإ و يساام اال ااتورا

للق اا ل الج ل تمةيا ع القطي ال طنيي لإلنوا

)40

وبناا السال.

األنشطة الرئيسية
النةاط  :8توميم قدأات الم ظ ي الوم يي في جا
-63

يا ات الق اا ل الج لإ والتقطي اال تراتيجيإ وتن ي ال را ج
اال ااااتراتيجي لومليااااي الق اااااا لاااا الجاااا ل ااااع وتاأ

يةاااااأل البرنااااامج فااااي ا ت ااااافي لجنااااي إ اأ اال ااااتورا

االقت اااا والتقطاااي والتوااااوص الااادوليإ و يتةااااأل اااع وتاأ المأا اااي والتنمياااي الري يااايإ ووتاأ ال اااحي الوم يااايإ
و نزماااي ارغ يااااي والمأا اااايإ والي نيساااا
اال اااتورا

الترتي ااااات القاممااااي لسيا اااي الق اااااا لاااا الجاااا ل .و ااااي فر

فاااي ا ااااتورا

اال اااتراتيجي لوملياااي الق ااااا لااا الجااا ل إطااااأا لتوميااام قااادأات الااادوامر الحك ياااي تمةااايا اااع القطاااي

اال اااتراتيجيي القطرياااي الم قتاااي ب كملةاااا .و تسااام

ااا الوملياااي للبرناااامج بجماااع شاااركاا ال كااااالتإ والااادوامر الحك يااايإ

والجةااااات المانحااااي لاااا صااااياغي ا ااااتراتيجيات ةااااتركي لتو ااااي الماااا اأ وترتي ااااات التم ياااا  .و تسااااا د التجاااااأب
المسااات ا فاااي إطااااأ التوااااوص باااي بلاااداص الجنااا ب ااا بلاااداص لااا
أفريقيااااا ال ااااط

بحيااار تةاااا إ و ااا ال راتيااا وال اااي جمة أياااي

لاااا الت ااااع فااااي ااااا أات شاااا كات ار اااااص الحاليااااي وإنةاااااا ن ااااات وطنيااااي للتحاااا يات النقديااااي

وال ج ات المدأ يي.

النةاط  :9توميم قدأات الحك ي ل إنةاا ن ي وطنيي لة كات ار اص االجتما يإ بالتواوص ع ال ند الدولي ووتاأ االقت ا
والتقطي والتواوص الدوليإ ا تنا ا إل ال يانات ال طنيي و وص ال طنيي
-64

الق اا ل الج لإ ونز الرصد والمساالي

يتةااااأل البرناااامج اااع ال ناااد الااادوليإ والحك ااايإ ووكااااالت إطااااأ مااا ار ااا المتحاااد الموااامت للمساااا د اإلنماميااايإ
والجةاااات المانحاااي فاااي و اااع ةاأطاااي لم اااا أات ار ااااص االجتماااا ي القاممااايإ

)41

و ينةاااي ااايكا فوااااال للاااد

بتياااي نقااا

شااا كات ار ااااص االجتماااا ي بالتااادأيج للحك ااايإ و لاااد اااع المااا ظ ي إ وار واتإ والمااا اأ إ ونزاااال اإل اأ المةاااتركي
لرصاااد وإ اأ ال ااارا ج ال طنياااي )42 .كماااا أص البرناااامج ااايد
نزاااا بيانااااات ار اااا التاااا امي و اااا الوااااين وال ااااو

الحك اااي و نزماااي ارغ ياااي والمأا اااي ااا أجاااا إ أا

فااااي إطاااااأ الت ااااني

المتكا اااا للمرالاااا  .و يسااااا د البرنااااامج

والةااااركاا – اااا طريااااق تحسااااي تحلياااا ق ااااايا الجنسااااي وجمااااع بيانااااات ار اااا التاااا امي
الحك ااااي لاااا تت ااااع التقاااادل المحاااارت نحاااا بلاااا

اااان ي لسااااد الجاااانس –

اااادف التنميااااي المسااااتدا ي  2وتومياااام قاااادأاتةا لاااا تنساااايق القطاااا

اإلقليميي لا تودا واال تجابي وا تةداف المجم ات ال وي ي.

الحصيلة االستراتيجية  :5تتوافر لدى مجتمع العمل اإلنساني (الشركاء والجهات المانحة) قدرة معززة على الوصول إلى مناطق
األزمة اإلنسانية والعمل فيها طوال السنة
-65

يحاااد طااا

المساااافات و ااا ا ال نااا التحتياااي وغيااااب شاااركات الطياااراص التجااااأي وانوااادال ار ااا فاااي جمة أياااي أفريقياااا

ال اااط

الل جساااتي رجاااماا ك يااار ااا ال لاااد ويقياااد

ااا إ كانياااي وصااا

المساااا د اإلنساااانييإ واالت ااااالتإ والاااد

بةاااد القااادأات ال طنياااي لااا تحقياااق الق ااااا لااا الجااا ل .و ااايك

البرناااامج – ااا طرياااق ا ت اااافي وتةاااتي

امااار

ار ااا المتحاااد لقاااد ات النقااا الجااا ي للمساااا د اإلنساااانييإ و جم اااي االت ااااالت فاااي لااااالت الطااا اأ إ و جم اااي
الل جساااتيات – إ كانياااي وصااا

جمياااع الجةاااات اإلنساااانيي ال ا لاااي إلااا الساااكاص المحتااااجي بطريقاااي آ ناااي ويوااا

ليةاااا

وتتميم بالك اا .

 )40كماااا أص اال اااتورا اال اااتراتيجي لوملياااي الق ااااا لااا الجااا ل ااايد بالمول اااات اال تورا اااات المق لاااي التاااي تجااار فاااي إطااااأ القطاااي اال اااتراتيجيي
ا يسم للبرنامج ب ص ي ام م للسيا ات في المستق ع أي تنقيحات تدة ل التقطي ال طني للسيا ات.
القطريي الم قتيإ و
)41

تةم أ لي ش كات ار اص التح يات ل أ ا

النقدإ وال ج ات المدأ ييإ و

التت ييإ والتح يات الوينيي الم ميي.

 )42تتاااااااا ول اااااااات ااااااا ن اااااااي البرناااااااامج الرقمياااااااي إل اأ المسااااااات يدي والتحااااااا ياتإ الموروفاااااااي با ااااااا " اااااااك ب" (SCOPEإ لااااااا الم قاااااااع
https://docs.wfp.org/api/documents/7e86e5a6a70447aba713e3cd4e759d8d/download/.
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مجاالت التركيز
-66

الح يلي اال تراتيجيي  5اال تجابي ل ت ات.

تد

النواتج المتوقعة
-67

يت تحقيق


ةا ناتجي :

الح يلي اال تراتيجيي

يسااااات يد الساااااكاص المساااااتةدف ص ااااا القاااااد ات المةاااااتركي لمجمااااا تي الل جساااااتيات واالت ااااااالت فاااااي لااااااالت
الط اأ التي يقد ةا البرنامج للةركاا لتمكينة

تقدي المسا د اإلنسانيي واإلنماميي.

 :تااااا فير القاااااد ات المةاااااتركي لمجمااااا تي الل جساااااتيات واالت ااااااالت فاااااي لااااااالت الطااااا اأ للحك اااااي وار ااااا المتحاااااد
والمنزمات غير الحك يي الةريكي
-68

الم ظ ي

أج إ اأ الومليات الميدانيي ب واليي و ماص أ

يساااات يد السااااكاص المسااااتةدف ص اااا تقاااااأب القااااد ات الل جسااااتيي المد مااااي بالت ااااع فااااي الترتي ااااات القاممااااي لمجم ااااي
الل جساااتيات فاااي جمة أياااي أفريقياااا ال اااط و ااا ج تةاااا وفواليتةاااا التكالي ياااي .و ااايوم البرناااامج لااا نحااا و ياااق اااع
الةي ااااات ال طنيااااي و قااااد ي القااااد ات اااا القطااااال القاااااص اااا أجاااا تقا اااا المواااااأف والق اااارات والتكن ل جيااااا بتيااااي
تومياااام القاااادأات ال طنيااااي فااااي جااااا النقاااا والتقاااامي بحيااااث يااااتمك

قااااد

القااااد ات ال طنياااا ص اااا ت فير ااااا فااااي

المستق .
-69

و ااايق ل البرناااامج – ب صااا ال كالاااي الراماااد لمجم اااي االت ااااالت فاااي لااااالت الطااا اأ – بم اصااالي وتحساااي تااا فير
القااااد ات المةااااتركي لات اااااالت ار نيااااي .و تسااااة اجتما ااااات التنساااايق ااااع الةااااركاا إ اأ المول اااااتإ بينمااااا يقلاااا
البرناااامج اااا ةااااد ات ات ااااالت ال يانااااات ويميااااد ااا تاااا فير أت ااااي إ اأ تكن ل جياااات المول ااااات واالت اااااالت فااااي
لاالت الط اأ للحك ات والةركاا.


)43

يساات يد السااكاص ال ااو اا فااي المناااطق المسااتةدفي اا القااد ات الج يااي التااي يقااد ةا البرنااامج للةااركاا لتمكياانة
تقدي المسا د الماممي.

-70

ااايك

البرناااامج – ااا طرياااق ت يااار ةاااد ات النقااا الجااا ي المقد اااي ااا

للمساااا د اإلنساااانيي – إ كانياااي وصااا

امااار ار ااا المتحاااد ةاااد ات النقااا الجااا ي

جتماااع الومااا اإلنسااااني وص اااامق إلااا الساااكاص المحتااااجي إ ويمكااا بااا لد ااا

تن ياا وأصااد المةاارو ات لاا نحاا فوااا  .و اات فر ةد ااي النقاا الجاا ي قاادأات أ ا اايي لنقاا الحماا الت الق ي ااي اا
المودات الط يي واللقالاتإ وأي مليي إةاا ط يي أو أ نيي طاأمي يحتاجةا جتمع الوم اإلنساني.

األنشطة الرئيسية
النةاط  :10ت فير القد ات المةتركي لمجم تي الل جستيات واالت االت في لاالت الط اأ للحك ي وار المتحد والمنزمات
غير الحك يي الةريكي
-71

أج إ اأ الومليات الميدانيي ب واليي و ماص أ

ااايوم البرناااامج ب صااا ال كالاااي الراماااد لمجم اااي الل جساااتيات ااا أجااا
وفواليتةاااا التكالي يااايإ و ااا

اااماص جااا

القاااد ات الل جساااتيي وتقاأبةاااا

اااا يةااام تااا فير إ ااادا ات وافياااي ااا ارغ ياااي ااا طرياااق مااار واال .و ااايت التواقاااد اااع

شاااركات ااا القطاااال القااااص ل اااماص

اصااالي ةاااد ات النقااا ال طنياااي واإلقليمياااي .و اااتط أ قااادأات وا اااتراتيجيات

التقااامي بالتوااااوص اااع الحك اااي .و ااا المم اااع إجاااراا تحليااا
ال ويد ال طني في  2018و لد لكي يد
-72

الم ظ ي

مياااق لمقاااد ي ةاااد ات النقااا

ااا القطاااال القااااص لااا

بالمول ات ا تراتيجيات ت طي ارج لتجديد قدأات النق ال طنيي.

و ي اصااا البرناااامجإ ب صااا ال كالاااي الراماااد لمجم اااي االت ااااالت فاااي لااااالت الطااا اأ إ تقااادي ةاااد ات التااار ات
الوالياااي جااادا والتااار ات الوالياااي لمجتماااع الومااا اإلنساااانيإ اااع تتطياااي الةااا كي الا ااالكيي للساااما بااااجراا فحااا ص ار ااا
وار ااااص الجاأياااي للمااا ظ ي والمرك اااات .و يةااارف لااا ترتي اااات أ ااا النقااا بو اااي ار ااا المتحاااد المتكا لاااي المتواااد

 )43لاطاااااال لااااا
.)ICT4Gov

مياااااد ااااا المول ااااااتإ انزااااار إ اأ تكن ل جياااااات المول اااااات واالت ااااااالت فاااااي لااااااالت الطااااا اأ ل اااااال الحك اااااات والةاااااركاا
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اربواااا لتحقياااق اال ااااتقراأ فاااي جمة أيااااي أفريقياااا ال ااااط  .و تساااة اجتما اااات التنساااايق اااع الةااااركاا – بماااا فااااية
الي نيساااا

و كتااااد الم اااا

السااااا ي لةاااا وص الاج ااااي والمنزمااااي الدوليااااي للةجاااار وإ اأ ار اااا المتحااااد لةاااا وص

الساااا ي وار ااا و كتاااد ار ااا المتحاااد لتنسااايق الةااا وص اإلنساااانيي – إ اأ المول اااات .و ااايقل البرناااامج ااا تااا فير
ةاااااد ات االت ااااااالت ويمياااااد تركيااااام

لااااا تن يااااا أت اااااي إ اأ تكن ل جياااااات المول اااااات واالت ااااااالت فاااااي لااااااالت

الط اأ ل ال الحك ات والةركاا.

النةاط  :11ت فير ةد ات النق الج ي للمسا د اإلنسانيي لجميع الةركاا إل أص تت افر بدام
-73

اممي

ااات فر امااار ار ااا المتحاااد لقاااد ات النقااا الجااا ي للمساااا د اإلنساااانيي ألاااات أ ااا
ات ارول يااااي فااااي جمة أيااااي أفريقيااااا ال ااااط  .و نااااال أ ااااط
المحلياااااي وة اااااامص المطااااااأات .و ااااايك
المساااتقد ي

يي إلااا الم اقاااع اال اااتراتيجيي

اااا الطااااامرات الم اا ااااي اللتياجااااات النقاااا الجاااا ي

قاااااد ا جتما اااااات و ةااااااوأات نتزماااااي للجناااااي الت جيةياااااي و جم اااااات

اااع جتماااع الومااا اإلنسااااني ا اااتجابي القد اااي للطلاااد .و تساااتقدل ال نااا والااانز اإل اأياااي الموياأياااي فاااي

البرناااامج ااا لمراق اااي ملياااات امااار ار ااا المتحاااد لقاااد ات النقااا الجااا ي للمساااا د اإلنساااانييإ بماااا فاااي لاااد نزااا
الحجمإ وةد ات الومااإ وتت ع ساأ الرلاتإ وترتي ات إ اأ ار اص.
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 1-4ترتيبات التنفيذ
 1-4تحليل المستفيدين
الجدول  :1المستفيدون من تحويالت األغذية والنقد حسب الحصائل واألنشطة االستراتيجية
الحصيلة
االستراتيجية

النشاط

1

 :1ت فير الت تيع الوال ل غ يي وارغ يي المت يي و/أو التح يات القاممي ل
النقد لاج ي إ والمةر ي اةلياإ والوامدي إ والمجتموات المحليي الم ي ي
المت ر بارت ي ف ي النةاط  :1الطريقي :ارغ ييإ التح يات القاممي ل
النقد)

385 247

 :2ت تيع وج ات دأ يي في لاالت الط اأ ل تا ي المداأ
االبتداميي ار ر المت ر بارت ي في المناطق المستةدفي ف ي النةاط :4
الطريقي :ارغ يي)

128 271

113 748

ا التت يي
 :3تن ي برنا ج التت يي التكميليي الةا لي أج ال قايي
الحا الموتد بي ارط ا ال ي تتراو أ ماأ بي  6أشةر و 23شةرا
ف ي النةاط  :6الطريقي :ارغ ييإ توميم القدأات)

19 167

16 997

36 163

ا التت يي و اج
 :4ت فير جم ي شا لي التدابير لل قايي
ل ط ا الم ابي بس ا التت يي الحا الموتد ال ي تتراو أ ماأ بي 6
أشةر و 59شةراإ وللح ا والمر وات وال ناتإ وتقدي ارغ يي بناا ل
ال ي يتلق ص الوا بم ا ات ال يرو ات الرجويي
وص ي ط يي للمر
ف ي النةاط  5الطريقي :ارغ يي التح يات القاممي ل النقد توميم
القدأات)

61 335

19 911

81 247

 :5ت فير توميم القدأات لسلطات ارقسال ال حييإ و ظ ي المراكم
ال حييإ و ما ال حي المجتموييإ ل ت مي ال را ج وتن ي ا وأصد ا
أج تن ي برنا ج لركي توميم التت يي
ف ي النةاط  9الطريقي :توميم القدأات)

-

-

19 311

17 127

36 438

3

 :7تمويد المماأ ي أصحاب الحياتات ال تير بتح يات لد إنةاا
ارص و سا د تقنيي لميا فرص وص لة إل ار ا إ بما في لد
المةتريات برا ج ال ج ات المدأ يي التي يد مةا ال رنا ج ف ي النةاط
 2الطريقي :ارغ ييإ والتح يات القاممي ل النقدإ وتوميم القدأات)

146 943

130 308

277 252

4

 :8توميم قدأات الم ظ ي الوم يي في جا يا ات الق اا ل
الج لإ والتقطي اال تراتيجيإ وتن ي ال را ج ف ي النةاط  9الطريقي:
توميم القدأات)
 :9توميم قدأات الحك ي ل إنةاا ن ي وطنيي لة كات ار اص
االجتما يإ بالتواوص ع ال ند الدولي ووتاأ االقت ا والتقطي والتواوص
الق اا ل الج لإ
الدوليإ ا تنا ا إل ال يانات ال طنيي و وص ال طنيي
ونز الرصد والمساالي ف ي النةاط  10الطريقي :توميم القدأات)

-

-

-

5

 :10ت فير القد ات المةتركي لمجم تي الل جستيات واالت االت في
لاالت الط اأ للحك ي وار المتحد والمنزمات غير الحك يي الةريكي
أج إ اأ الومليات الميدانيي ب واليي و ماص أ الم ظ ي
ف ي النةاط  10الطريقي :تقدي القد ات)
 :11ت فير ةد ات النق الج ي للمسا د اإلنسانيي لجميع الةركاا إل أص
تت افر بدام اممي ف ي النةاط  10الطريقي :تقدي القد ات)

-

-

-

المجموع

760 274

639 726

1 400 000

المجموع
(دون تداخل)

698 954

588 128

1 287 082

2

 :6ت فير وج ات دأ يي ت يي لتا ي المداأ
ف ي النةاط  4الطريقي :ارغ يي)

في المناطق المستةدفي

النساء

الرجال

المجموع

341 634

726 881

242 019

20

-74

WFP/EB.2/2017/7-B/2/DRAFT

اايك ص ااا جم اا  60فااي المامااي اا المساات يدي الاا ي يسااتةدفة البرنااامج نساااا .وفااي إطاااأ الح اايلي اال ااتراتيجيي
 1اااايد

البرنااااامج  10 000اااا الاج ااااي ال ااااو اا فااااي قيمااااات ت ياااا وبا ا ااااا-أواكااااا وأب /بااااا

 000 603ااا المةااار ي
وااااايير لل ااااو

اةلياااا الااا ي يويةااا ص فاااي

اقاااع و اااع جتمواااات حلياااي

اااان ي لسااااد الجاااانسإ و اااايتلق  200 772اااا المةاااار ي

الم ااااي ي المتاااا ر بارت ااااي وج ااااات دأ اااايي طاأمااااي .و ااااترا
والمسااااالي أ اااال الساااكاص المت ااارأي

تي .و اااايتلق

اااي ي ساااا د غ امياااي بنااااا لااا

اةليااااا وارط ااااا

اااا أبناااااا ار اااار

المساااااوا بااااي الجنسااااي إ وبروت كاااا الت الحمايااااي

اااع الت كياااد لااا لماياااي جمياااع ارشاااقاص ااا الونااا

الجنسااااني )44 .و يساااتقدل

نزال ك ب لتسجي القيا ات ال ي تريي.
-75

وفاااي إطااااأ الح ااايلي اال اااتراتيجيي  2اااي فر برناااا ج التت ياااي التكميلياااي الةاااا لي لنحااا  7 500ط ااا تتاااراو أ مااااأ
باااي  6أشاااةر و 23شاااةرا فاااي نااااطق فاكاغاااا وبرياااا وبا ااااأيإ بينماااا تساااتةدف أت اااي شاااا لي لل قاياااي ااا
و اجاااا  22 500اااا ارط ااااا الاااا ي تتااااراو أ ماااااأ
تتاااراو أ مااااأ

ااا ا التت ياااي

بااااي  6أشااااةر و 23شااااةراإ و 4 400اااا ارط ااااا الاااا ي

باااي  6أشاااةر و 59شاااةراإ و 30 000ااا الح ا ااا والمر اااوات وال نااااتإ و 2 000ااا المر ااا

الم ااابي بساا ا التت يااي الاا ي يتلقاا ص الوااا بم ااا ات ال يرو ااات الرجوياايإ بمااا فااي لااد  10 000اا أفاارا ار اار
اا ارنةااطي باإل ااافي إلاا

و قااد ي للر ايااي فااي باا اأ وبربراتااي وباااوا .و يساات يد ااا جم اا  97 400شااقص اا
 30 228ط ا في  60دأ ي ستةدفي يتلق ص وج ات دأ يي ت يي.
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وفاااي إطااااأ الةااادف اال اااتراتيجي  3ااات فر المساااا د الت امياااي قابااا إنةااااا ارصااا
والرجاااا

ااا أصاااحاب الحيااااتات ال اااتير ال اااو ااإ بماااا فاااية

فاااي الماماااي ااا المساااتةدفي بمساااا د
أج ال ج ات المدأ يي

لنحااا  3 230 000ااا النسااااا
اااي ي .و ااايك ص نحااا 60

امااادوص و جتمواااات حلياااي

ينياااي ااا ارغ ياااي وتحااا يات قامماااي لااا النقاااد نسااااا .و يح ااا

أابطات المنتجي لد

لااا

ةاااتريات

 46 000ماأل و ماأ ي.

 2-4التحويالت
-77

و ااايوطي البرناااامج ارول ياااي للمساااا د الت امياااي لياااث تكااا ص ارو اااال ار نياااي اااا تالاااف تقل اااي وال تتااا افر للمسااات يدي
ا لاااي .و اااتحد الم اقاااع ااا طرياااق تحلااايات ل ااا التااا امي لساااد الجااانس والومااارإ

فااارص ال صااا

إلااا أ ااا ا

وأصاااد تحليااا

ةاشاااي ارو اااال وأ ااا ةرامطةاااا .و تةااام ال ج اااي المدأ ااايي الي ياااي الطاأماااي لكااا ط ااا لكااا يااا ل

أا اااي  120غااارال ااا الح ااا بإ و 40غااارال ااا ال قااا إ و 15غااارال ااا المياااف الن ااااتيإ و 3غرا اااات ااا الملااا
المد
-78

بالي .

وفاااي ار ااااك التاااي يساااتقر فيةاااا ار ااا وتومااا فيةاااا ار ااا ا إ اااتوط ارول ياااي للتحااا يات القامماااي لااا النقااادإ ويةااام
لااااد ل ااااي شااااةريي لكاااا شااااقص قيمتةااااا  5 800فرنااااد اااا فرنكااااات الجما ااااي الماليااااي ارفريقياااايإ أو  10والأات
أ ريكياااي )45 .و ااات فر تحااا يات قامماااي لااا النقاااد قترناااي بمساااا د غ امياااي ينياااي لي ماااا لأماااي أص ااا الطريقاااي اااي
أنسد الطر .

-79

و اااتوالج ا اااتراتيجيي البرناااامج فاااي جاااا التت ياااي الجيااا ب المساااتمر لسااا ا التت ياااي اااع الومااا فاااي ال قاااف ن سااا
توميااام نةاااج ال قاياااي ااا طرياااق الةاااراكات .و ااايتلق ارط اااا الااا ي تتاااراو أ مااااأ

لااا

باااي  6أشاااةر و 23شاااةرا فاااي

فاكاغااااا وبريااااا وبا اااااأي ل ااااي ي يااااي فااااي إطاااااأ برنااااا ج التت يااااي التكميليااااي الةااااا لي تتكاااا ص اااا  150غاااارال اااا
ستح ااااار  SuperCereal Plusكملاااااي بر اااااام التتييااااار السااااال كي واالجتماااااا ي المركااااام
النساااا والرجاااا  .و ااايتلق ارط اااا الااا ي تتااراو أ مااااأ

لااااا التت ياااااي ل اااااال

باااي  6أشاااةر و 59شاااةرا ويوااان ص ااا

الموتاااد فاااي أقاااالي بااا اأ وبربراتاااي وبااااوا ل اااي غ امياااي تكميلياااي ي ياااي ااا  92غااارال ااا

ااا ا التت ياااي الحاااا

ستح ااار .Plumpy’Sup

 )44و ااااا لااااد القيااااال بوم ليااااات الت تيااااع فااااي أ اااااك قري ااااي اااا المساااات يدي بتيااااي تقلياااا أوقااااات الساااا ر وبااااث ول ااااات اااا الت تيااااع ل ااااماص وصاااا
المسااات يدي فاااي ال قاااف المنا اااد وترتي اااات ار ااااص فاااي راكااام الت تياااع و ااا ل لةاااا لل قاياااي ااا الونااا الجنسااااني وآلياااات لةاااكاو المسااات يدي يمكااا أص
طريق الةركاا الم حليي و ار الت امي للمجتمع المحلي ولجاص ت تيع ارغ يي في إطاأ الحمايي االجتما يي.
تداأ
 )45تحسد قي التح يات القاممي ل النقد بناا ل قيمي السلي الت اميي المحليي التي ت ل  2 100ور لراأي .ويتلق ك شقص  0.333والأ أ ريكي /ي ل لمد
ةمسي أفرا ت ل  50والأا أ ريكيا وفقا لسور صرف  580فرنكا
 30ي ا  10والأات أ ريكيي/شةر) .وبناا ل لد فاص القيمي الكليي لح ي أ ر
فرنكات الجما ي الماليي ارفريقيي /والأ أ ريكي.
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و ااايتلق

الر اياااي ل ط اااا الم اااابي بسااا ا التت ياااي الةاااديد فاااي راكااام الواااا ل اااي ي ياااي تتكااا ص ااا 350

قاااد

غااارال ااا الح ااا بإ و 90غااارال ااا ال قااا إ و 35غااارال ااا المياااف الن ااااتيإ و 5غرا اااات ااا الملااا الماااد
و 60غااااارال ااااا

ستح ااااار  .SuperCerealو اااااي فر الح ا ااااا والمر اااااوات وال ناااااات والمر ااااا الااااا ي يتلقااااا ص

الوااااا بم ااااا ات ال يرو ااااات الرجويااااي ويوااااان ص اااا
 SuperCerealو 25غرال
-80

باااالي إ

اااا ا التت يااااي و قااااد

الر ايااااي  250غاااارال اااا

ستح اااار

الميف الن اتي في الي ل.

و ي ااع نطااا قسااام التحاا يات القاممااي لاا النقااد بحيااث تةاام ار اار التااي ي جااد فيةااا ر اا يتلقاا ص ارغ يااي بناااا
لااا وصااا ي ط يااايإ وتقااادأ قيمتةاااا بنحااا  5 800فرناااد ااا فرنكاااات الجما اااي المالياااي ارفريقياااي  10والأات أ ريكياااي)
للةاااقص ال الاااد فاااي كااا شاااةر وتحساااد القاااي بنااااا لااا تحليااا قيماااي أو يتاااا) .و يرصاااد البرناااامج أ اااواأ ار ااا ا
للت كاااد ااا تنقاااي

ااا القيماااي ناااد ال اااروأ  .وفاااي إطااااأ الااانةج المرا اااي للتت ياااي تةااام ل اااي ال ج اااات الت امياااي

الي ياااي  120غااارال ااا الح ااا بإ و 40غااارال ااا ال قااا إ و 15غااارال ااا المياااف الن ااااتيإ و 3غرا اااات ااا الملااا
المد
-81

بالي

لك ط .

وبتياااي ساااا د أ ااار أصاااحاب الحيااااتات ال اااتير
إنةااااا ارصااا
الملاا المااد

لااا

اااد فجااا الجااا لإ فستةااام ل اااص المساااا د الت امياااي قابااا

 200غااارال ااا الح ااا بإ و 60غااارال ااا ال قااا إ و 20غااارال ااا المياااف الن ااااتيإ و 5غرا اااات ااا
بااالي  .وبااادال اا

لااد اات فر ااا طريااق تح ياا قاااام

لاا النقااد ل ااي شاااةريي اا المسااا د الت امياااي

قاباااا إنةاااااا ارصاااا

ت لاااا قيمتةااااا  16 000فرنااااد اااا فرنكااااات الجما ااااي الماليااااي ارفريقيااااي  26والأا أ ريكيااااا)

و 25 000فرنااااد اااا

اااا ال رنكااااات  40والأا أ ريكيااااا) و لااااد بناااااا لاااا لجاااا أ اااار تتكاااا ص اااا ةمسااااي أفاااارا .

و يرصااااد تاااا افر ارغ يااااي وارف ااااليات المتتياااار للنساااااا والرجااااا وارط ااااا
الت امي وأصد الت تيع فيما بود الح ا ع تودي الح ص المق

اااا طريااااق تقييمااااات نتزمااااي ل اااا

ي للمجم ات المستةدفي وفقا ل لد.
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التحويالت الغذائية والتحويالت القائمة على النقد
الجدول  :2الحصص الغذائية (غرام/شخص/يوم) أو قيمة التحويالت القائمة على النقد (دوالر/شخص/يوم) حسب الحصيلة االستراتيجية والنشاط
الحصيلة االستراتيجية 1

الحصيلة االستراتيجية
النشاط
ن ل المست يدي

الحصيلة االستراتيجية 2

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 3

النشاط 4

الاج صإ المةر وص
اةلياإ الوامدوصإ
المجتموات المحليي
الم ي ي المت ر
بارت ي

ارط ا
في
المدأ ي

ارط ا
ال ي
تتراو
أ ماأ
بي  6أشةر
و 23شةرا

ارط ا
ال ي
تتراو
أ ماأ
بي  6أشةر
و 59شةرا

ال ي
المر
يتلق ص الوا
بم ا ات
ال يرو ات
الرجويي ويتلق ص
ارغ يي بناا ل
وص ي ط يي

التح يا
ت القاممي
ل النقد

ارغ يي
غرال/
ةص/ي ل
)

ارغ يي
غرال/شخ
ص/ي ل)

ارغ يي
غرال/
شقص/ي ل)

ارغ يي
غرال/
شقص/ي ل)

الطريقي

ارغ يي
غرال/
شقص/
ي ل)

الح ب

350

120

ال ق

90

40

الميف الن اتي

35

15

25

بالي

5

3

250

SuperCereal

60

المل المد

النشاط 6

المست يدوص
ارغ يي بناا ل
وص ي ط يي
ار ر )

قد
الر ايي

التح يات
القاممي ل النقد

ارط ا في
المدأ ي

النشاط 7
المست يدوص
المسا د
الت اميي قاب
إنةاا
ارص  /قاب
التدأيد

ارغ يي
غرال/
شقص/
ي ل)

ارغ يي
غرال/شقص/
ي ل)

ارغ يي
غرال/شقص/
ي ل)
والتح يات
القاممي ل
النقد

350

120

200

90

40

60

35

15

20

5

3

5

60

SuperCereal Plus

150

Plumpy’Sup
المجم ل

الحصيلة
االستراتيجية 3

92
540

178

150

92

275

540

178

285

جم ل السورات
الحراأيي في الي ل

2 102

701

591

500

1 160

2 102

701

1 101

نس ي السورات
الحراأيي ال روتي

10.4

10.1

16.6

10.7

13.2

10.4

10.1

10.2

غرال/شقص/ي ل)

النقد

0.333

والأ/شقص/ي ل)

د أيال المسا د في
الةةر

30

30

0.333
18

30

30

30

30

0.184
21

18

15
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الجدول  :3مجموع االحتياجات من األغذية والتحويالت القائمة على النقد وقيمتها
المجموع

المجموع

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

نوع األغذية/التحويالت القائمة على النقد
الح ب

57 242

21 005 471

ال ق

16 001

9 079 205

الميف الن اتي

6 045

5 183 500

بالي

1 040

168 495

SuperCereal

6 525

3 291 338

SuperCereal Plus

4 455

4 647 024

73

187 644

91 381

43 562 677

المل المد

Plumpy’Sup

المجموع (األغذية)
التح يات القاممي ل النقد

57 415 006

المجموع (األغذية والتحويالت القائمة على النقد)

100 977 683
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تعزيز القدرات ،وال سيما من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب
-82

يتحرل م البرنامج ل توميم القدأات في جمة أيي أفريقيا ال ط في ةمسي ساأات:
)1

السياساااات والتشاااريع :التةااااأل اااع الي نيسااا

ااايي شااا وص الاج اااي بتياااي

و نزماااي ارغ ياااي والمأا اااي و

اااا السيا ااااات ال طنيااااي للق اااااا لاااا الجاااا ل فااااي إطاااااأ وتاأ االقت ااااا والتقطااااي والتواااااوص الاااادوليإ
ووتاأ المأا اااااي والتنمياااااي الري يااااايإ ووتاأ ال اااااحي الوم يااااايإ و اا اااااي يا اااااات و ماأ اااااات شااااا كات
ار اص االجتما يي المرا يي لا ت اأات الجنسانيي ع الت ع في التح يات القاممي ل النقد.
)2

المسااااءلة المؤسساااية :الومااا

اااع نزماااي ارغ ياااي والمأا اااي والي نيسااا

والمنزماااات غيااار الحك ياااي ال طنياااي لااا الت كاااد ااا إ أا

اااا

ااا أجااا تااادأيد ااا ظ ي الحك اااي

وآلياااات المسااااالي أ اااال الساااكاص المت ااارأي

التي تومت المساوا بي الجنسي في برا ج الق اا ل الج ل.
)3

التخطااايط االساااتراتيجي والتمويااال :الومااا

اااع الةاااركاا اإلقليمياااي والااا طنيي

واال ااتجابي الحك يااي جمااع وتحلياا وا ااتقدال ال يانااات السااياقيي
الق اا ل الج لإ و
)4

لااا توميااام قااادأات اال اااتودا

اان ي لسااد الجاانس اا أجاا أصااد جةاا

الت ع في ش كات ار اص االجتما ي ل ال المجم ات ال وي ي).

تصاااميم وإدارة بااارامج أصاااحاب المصااالحة:

ااا الحك اااي فاااي تحدياااد ار اااداف وتنسااايق ارنةاااطي وتقياااي التقااادل

المحااارت وإ اااا تحدياااد ارو ل ياااات ااا طرياااق جم اااي ااا امليااااتإ بماااا فاااي لاااد اال اااتورا

اال اااتراتيجي

لومليي الق اا ل الج ل.
)5

إشاااارار أطااااراف ماااان غياااار الاااادول:

اااا الحك ااااي والمنزمااااات غياااار الحك يااااي فااااي تةااااجيع ةاااااأكي النساااااا

والةاااا اب ااااع المجم ااااات الم ااااي ي والمةاااار فااااي ت اااامي وتن ياااا وأصااااد ال اااارا ج ال طنيااااي للق اااااا لاااا
الجااا لإ بماااا فاااي لاااد ات اااال ن لةاااج ي جةةاااا المجتماااع المحلاااي ااا أجااا ال قاياااي ااا
الوين لد أصحاب الحياتات ال تير .
-83

ااا ا التت ياااي وإنواااا

ااا

)46

اا التواااوص فيمااا بااي بلااداص الجناا ب اا أجاا إ ةااا السيا ااات ال طنيااي لةاا كات

و اا ف تسااتقدل الاادأو

المساات ا

ار اااااص االجتما يااااي اااا

ركاااام اال تيااااات التااااابع للبرنااااامج فااااي ال ااااي إ و ااااتط أ الجةاااا

الرا يااااي إلاااا االنتقااااا إلاااا

ال ج ااااات المدأ اااايي ال طنيااااي بالتواااااوص ااااع ركاااام اال تيااااات فااااي ال راتياااا  .و اااايقي البرنااااامجإ اااا ةااااا

جم ااااي

االت ااااالت فاااي لااااالت الطااا اأ إ ات ااااالت اااع ركااام باااي ااا أجااا إ ةاااا أت اااي إ اأ تكن ل جياااات المول اااات
واالت اااااالت فااااي لاااااال ت الطاااا اأ ل ااااال الحك ااااات والةااااركااإ وتومياااام القاااادأات الحك يااااي فااااي جااااا ةااااد ات
االت االت في لاالت الط اأ .
 3-4سلسلة اإلمداد
-84

تت ااام
ي لااا لجااا

اااتي أنةاااطي ااا باااي ارنةاااطي ارلاااد ةااار المقااارأ فاااي القطاااي اال اااتراتيجيي القطرياااي الم قتاااي ك ناااا غااا اميا
ااالت الت امياااي الكلياااي  91 380طناااا ةاااا

اااا

فاااي إطااااأ رفاااق اإل اأ الةاااا لي للسااالعإ و 13فاااي الماماااي ااا
و ااااتوتمد جميااااع اإل اااادا ات الت اميااااي الدوليااااي لاااا

ااان ات يةاااتر
نتجاااي

ماااار واالإ

)47

نةاااا  84فاااي الماماااي لااا ال اااويد الااادولي

حلياااي إ و 3فاااي الماماااي ااا

ااا أ ي إقليمياااي ).

ااااع ق اااار الحرا ااااي ار نيااااي التابوااااي ل و ااااي ار اااا

المتحاااد المتكا لاااي المتواااد اربواااا لتحقياااق اال اااتقراأ فاااي جمة أياااي أفريقياااا ال اااط

لااا

ااارتي فاااي ار ااا ل ااا

لدو الكا يروص إل بانتي و ر والد بي بانتيإ وكاغا باندوأوإ وبا اأي.
-85

و ااايوم البرناااامج اااع جم اااي الل جساااتيات لتقااادي ةاااد ات نقااا
ال نااا التحتياااي الل جساااتيي لتحساااي وصااا

ةاااتركي للمنزماااات غيااار الحك يااايإ وإ اااا ت يااا

المساااا د اإلنساااانيي إلااا الم اقاااع النامياااي .و ي اااع البرناااامج نطاااا قدأاتااا

 )46ااايد إ ةاااا الااانةج ال ا اااي المسااااأات ااااع ال كااااالت القامماااي فاااي أو اااا ووتاأ المأا اااي والتنميااااي الري ياااي اإل اااا االجتماااا ي فاااي ت اااامي وإ اأ
الوين وإ ا الت طي في المناطق المستقر .
برا ج تكا لي إلنوا
 )47أغ ا أناا جاار اللجاا ا إلاا ماار التياااطي يسااتقدل النقاا النةااري بااي اتااا ي وكنةا ااا وبااانتي ااا اارات فااي اانتي إ فاناا ر ااي لحاااالت التاا ةير
باإل اااافي إلااا أص فتااار المالاااي فيااا تقت ااار لااا ال تااار الممتاااد ااا ي نيااا /لميراص إلااا يسااام ر/كان ص ارو إ و ااا اااا يجوااا ااا واال الممااار ال لياااد
ال ي يمك التو ي لي بالنس ي ل تر القطي اال تراتيجيي القطريي الم قتي.
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فااااي جااااا التقاااامي ويقتاااار

رافااااق ةااااتركي للتقاااامي

وبا ااا اأي .و اااتحد ملياااات التسااالي الم اشااار ااا
ارغ ياااي .و ي اصاااا البرنااااامج اال تماااا

واال إلااا المكاتاااد ال ر ياااي ااا

ست
-86

وبتياااي الحاااد ااا اال تماااا

ةلاااي التن يااا وتسااام بمياااا تقااامي

لاااا أ ااااط ل القاااااص بالنسااا ي للةاااا ط ال اااااني ااا تساااالي ارغ يااااي لموالجااااي

نقااااص شااااركات النقاااا التجاأيااااي .و ااااتت ع راق ااااي الجاااا
ات ماأ ات تتمة

لاااا أ

اااااا جم ااااي الل جسااااتيات فااااي كاغااااا باناااادوأو

ب اااا ي وأيااااي بالنساااا ي للساااالع المنق لااااي والمقمونااااي فااااي

ع لي البرنامج للومليات الل جستيي.

)48

لااا ارغ ياااي المسااات أ إ فسيت اااع البرناااامج فاااي ا اااتقدال التحااا يات القامماااي لااا النقاااد

بتيااااي تومياااام ا اااا القيمااااي المحليااااي وتيااااا المةااااتريات فااااي إطاااااأ ااااا أ الةااااراا اااا أجاااا التقاااادل اااا أابطااااات
الماااااماأ ي أصاااااحاب الحيااااااتات ال اااااتير  )49 .و اااااتلد
وتحليات ل
-87

ا في إطاأ تحلي

و ت اصااا

ةاشي ارو ال وأ

طريقاااااي التحااااا يات القامماااااي لااااا النقاااااد بتقييماااااات يدانياااااي
ةرامطةا بالة ات

المتنقلي.

ااايي شااا وص الاج اااي تقااادي ةاااد ات النقااا الجااا ي للمساااا د اإلنساااانيي و اااتدأ

إقليميااااي للنقاااا الجاااا ي والترتي ااااات الماليااااي الات ااااي لااااد

الجةااااات ال ا لااااي الوا لااااي

ت ااامي ةد اااي وص

اااار لااااث بااااانتي وناااادجا ينا

و ايدوغ أي.
 4-4قدرات المكتب القطري ومالمحه
-88

شااارل البرناااامج فاااي إجاااراا ا اااتورا

لةياكلااا و ملياتااا

ااا أجااا تقياااي التياجاتااا فاااي جاااا تنمياااي قدأاتااا التنزيمياااي

تمةااايا اااع ا اااتراتيجيي المااا اأ ال ةاااريي لمكاتاااد المقر/المكاتاااد اإلقليمياااي .وقاااد لاااد ت ار واأ والمسااا وليات الرميسااايي
و ااا المت قاااع إجاااراا بواااض التواااديات لااا الةيكااا التنزيماااي للبرناااامج .و ااايك
المااا ظ ي باااالتتييرات المت قواااي وتموياااد

توميااام جاناااد االت ااااالت إ اااال

ب ااارص تقااادي التوليقاااات .و اااتت ع تنمياااي قااادأات المااا ظ ي نةاااج إ اأ ار اا

 10/20/70إ ااع تااا فير فاارص للاااتول أ ناااا الومااا

قترنااي باااد

اشاار ااا المقاار وبو اااات المكاتااد اإلقليمياااي وا اااتقدال

نزال البرنامج إل اأ التول .
 5-4الشراكات
-89

يةااااأل البرناااامجإ تمةااايا اااع ت صااايات التقياااي المةاااترل باااي ال كااااالتإ فاااي فرياااق الومااا الم ا ااايوي المةاااترل باااي
ال كااااااالت والموناااااي بتمكاااااي المااااارأ والمسااااااوا باااااي الجنساااااي إ و جم اااااات ار ااااا التااااا اميإ والتت يااااايإ والحمايااااايإ
والل جساااتياتإ والقااااد ات المةاااتركيإ وباااا لد ي ااام أنةااااا جةااام التقااااا القاااراأات غياااار المركميااايإ والتنساااايق بااااي
المجم اااااات المحلياااااي فاااااي تقااااادي المساااااا د اإلنساااااانيي وت اااااا ي االت وا أو ال تااااارات )50 .كماااااا أص البرناااااامج ااااايد
الحك ااااي فااااي االنتقااااا إلاااا آليااااات التنساااايق القطااااا ي وتاااا فير التنساااايق ال وااااا بااااي المجم ااااات واتقااااا القااااراأات
اال تراتيجيي في إطاأ القطي ال طنيي لإلنوا

-90

وتااا االت اااا

لااا

ااا كرات للت اااا

وبناا السال وإطاأ م ار المتحد المومت للمسا د اإلنماميي.

اااع المنساااقي التاااابوي للحك اااي وار ااا المتحاااد إ و ي اااع البرناااامج ةطاااي تن ي ياااي

اااان يي ةااااتركي لكاااا ل اااايلي ا ااااتراتيجيي )51 .و تت اااام القطاااا التن ي يااااي الساااان يي ت اصااااي أنةااااطي المساااااوا بااااي
الجنساااي والتما اااات كااا طااارفإ و ااات ام أنةاااطي ول اااام القطاااي اال اااتراتيجيي القطرياااي الم قتاااي اااع القطاااي ال طنياااي
لإلنواااا

وبنااااا الساااال وإطااااأ مااا ار ااا المتحاااد الموااامت للمساااا د اإلنمامياااي .كماااا ااايوم البرناااامج اااع الحك اااي

 )48انزر Logistics Cluster Logistics Operational Guide
 )49يت ااع مااا البرنااامج فاااي جااا الةااارااإ ةاااا تن ياا القطاااي اال ااتراتيجيي القطرياااي الم قتاايإ فاااي ا اااتقدال ااا أ الةاااراا اا أجااا التقاادل بنااااا لااا
ةااا ل اااا بداياااي ااا  1 800طااا تاااري فاااي  2017لتااا  3 000طااا تاااري فاااي 2018إ و 4 000طااا تاااري فاااي 2019إ و 5 000طااا تاااري فاااي
.2020
 )50انزر اللجني الت جيةيي المةتركي بي ال كاالتإ التقيي اإلنساني المةترل بي ال كاالت .)2016
 )51يةاااام الةااااركاا الحك ياااا ص وتاأ االقت ااااا والتقطااااي والتواااااوص الاااادوليإ ووتاأ المأا ااااي والتنميااااي الري ياااايإ ووتاأ ال ااااحي الوم ياااايإ ووتاأ
يي ش وص الاج ي إ والي نيس إ و نزمي ارغ يي والمأا ي.
التربيي والتولي الوالي وال حثإ و يةم الةركاا ار المتحد
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لاااا تومياااام قاااادأات جم ااااات المجتمااااع الماااادني فااااي جااااا المساااااوا بااااي الجنسااااي إ وت ااااا
وتقدي القد ات ل نح

وتحلياااا المول اااااتإ

نسق.

 -5إدارة األداء والتقييم
 1-5ترتيبات الرصد والتقييم
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ي ااام البرناااامج ملياااي لل ر جاااي بنااااا لااا ار لاااي ساااتقد ا فاااي لاااد ول اااات ساااتقا ااا نزااا للرصاااد والتقياااي
را يااي لا ت اااأات الجنسااانييإ و اا

أا ااات وتحلاايات ال حاا

المجم ااي فااي

التااي تسااتند إلاا بيانااات ةاا ار ااا

إطااااأ ملياااي الطااا اأ اإلقليمياااي  .200799و ااايد ج نزااا أ الجنساااي فاااي جمياااع إجااارااات الرصاااد والتقياااي المت واااي
وبنااااا

فاااي البرناااامج إ والتاااي ااات اال اااع ا اااتراتيجيي الرصاااد والتقياااي اإلقليمياااي والتياجاااات القطاااي ال طنياااي لإلنواااا

الساااال وإطااااأ مااا ار ااا المتحاااد الموااامت للمساااا د اإلنمامياااي .و ااا المقااارأ إجاااراا تقياااي ساااتق للحافزاااي القطرياااي
لل تاااار  2016-2012فااااي 2017إ و اااا التقيااااي الاااا ي اااايد
لااا الجااا ل إ و ااايد

اتساااا السيا اااات وال ااارا ج اااع ال كااااالت القامماااي فاااي أو اااا .و ااايقي ار اا الكلاااي با اااتقدال

ا تورا ات الوم الم كر والتقييمات الا ركميي.
-92

بالمول ااااات اال ااااتورا

و اااتجمع كااا شاااةر بياناااات المسااات يدي

)52

ااان ي لساااد الجااانس والومااار وال اااو

ااا تقااااأير الت تياااع ال اااا أ

الةااااركاا و ااااتوالج اااا طريااااق أ ا أصااااد وتقيااااي المكاتااااد القطريااااي )COMETإ
التااا امي فاااي جماااع ال ياناااات ااارتي فاااي الةاااةر با اااتقدال تحليااا
و ااايجر

اال ااااتراتيجي لومليااااي الق اااااا

)53

و ااااترا

ااا

اتجا ااااات ار اااا

ةاشاااي ارو اااال وأ ااا ةرامطةاااا باااالة ات

المتنقلاااي.

اااع الحك اااي والمنزماااات غيااار الحك ياااي أصاااد ف ااالي فيماااا بواااد الت تياااع لتحدياااد ل اااام ار ااا التااا امي

والتت ياااي باإل اااافي إلااا النتاااامج المةاااتركي باااي القطا اااات التاااي تةااام المسااااوا باااي الجنساااي إ والحمايااايإ والمسااااالي
أ ااااال السااااكاص المت اااارأي  .و اااات فر بانتزااااال توقي ااااات الرصااااد والتقيااااي للمساااات يدي وشااااركاا التواااااوص بةاااا ص نتااااامج
الرصد.
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وت جاااد إجااارااات

لاااد للومااا بالنسااا ي للرصاااد والتقياااي ااا أجااا تحدياااد أ واأ و سااا وليات المااا ظ ي

المكاتااااد القطريااااي والمكاتااااد القطريااااي ال ر يااااي .و تر اااا

لااا

سااات

جم ااااي أ وات ةاصااااي بالرصااااد والتقيااااي أ ا ااااا لتاااادأيد

و ااا ااا ظ ي البرناااامج والةاااركاا .و يسااام تااارقي أ وات الرصاااد باإل اااافي إلااا القساااام الم اااممي ل شاااقاص اااع
ال ااااااأا ترات ار نياااااي شااااا ر التوااااارف) للبرناااااامج بتحساااااي ن ياااااي و ااااار ي جماااااع المول ااااااتإ وتت وةاااااا وتحليلةاااااا
واال اااتجابي لةاااا .وفاااي المنااااطق والنااا الي النامياااي التاااي ترت اااع فيةاااا سااات يات انوااادال ار ااا

ااايت اللجااا ا إلااا أصاااد

أطراف ال ي والرصد فيما بود الت تيع.
-94

و اااايقي ار اا با ااااتقدال ا تورا ااااات كاااار للوماااا وتقييمااااات ال ركميااااي .و اااايمو التقيااااي الا ركاااامي فااااي 2017
وتقيااااي ال ركاااامي آةاااار يجاااار فااااي  2018ل نةااااطي ات ارول يااااي فااااي إطاااااأ المساااااالي أ ااااال السااااكاص المت اااارأي
بمول اااات ا ماااي ال اااتراتيجيات الت تياااع الواااال ل غ ياااي والمساااا د الت امياااي قابااا إنةااااا ارصااا

والةاااراا ااا أجااا

التقدل.
 2-5إدارة المخاطر

المخاطر السياقية
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اااي ق فةااا أو ق ااا أ ملياااي التساااري ونااامل الساااا وإ اااا اإل اااا التاااي تااا ي إلااا ت اصااا النااامال المسااال باااي
جم ااات غياار تابوااي للدولااي أ و إلاا انقاااب سااكري أو قاقاا
القطرياااي الم قتاااي .و اااتحد التحركاااات التالياااي لاج اااي والمةااار ي

 )52تتمة الت صيات ع اال تورا

يا اايي
اةلياااا ااا

اادأ ةطاار طيلااي فتاار القطااي اال ااتراتيجيي
ملياااات إ اااا التااا طي إ و ااا

ال ي أجرا المكتد اإلقليمي في اكاأ في  2016لنز الرصد والتقيي في المكاتد القطريي.

 )53انزر أ ا أصد وتقيي المكاتد القطريي " ك يف" .)COMET

اااا يااا ي
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إلااا تياااا ال ااات ط لااا المجتمواااات المحلياااي الم اااي ي وت اااا د الطلاااد لااا المساااا د اإلنساااانيي .و ااات ي ام ااااأ
ال اقوااي لاا اإل اادا ات الت اميااي إلاا تقلااد ار ااواأ و ااتحد اا تاا افر الماا ا ار ا اايي .وا ااتجابي لاا لد تاا اتص القطااي
اال اااتراتيجيي القطرياااي الم قتاااي باااي الحاجاااي إلااا بنااااا القااادأ

لااا الت ااادي فاااي ارجااا الط يااا فاااي المنااااطق المساااتقر

اااع اال اااتجابي فاااي ن اااس ال قاااف اللتياجاااات الطااا اأ فاااي ار ااااك المتااا ر بارت اااي .و اااتد

الااانز المحساااني لل ياناااات

والرصااااد والمساااااالي لرصااااد ار اااا التاااا امي والتتاااا وي اااا ا الاااانةج ي المساااااأي  .و تقت ااااي تاااادابير التق ياااا
المقااااطر لموالجاااي أ ااا المااا ظ ي ولماياااي المجتمواااات المحلياااي بنااااا
المتااا ر إ والسااااوي إلاااا

اااامانات لل صاااا

ال األ للموايير الدنيا ر

الوملياتإ وت فير لرا ي سكريي كما أةير.

ااا لجةااا

اااا

البرناااامج باااي المجتمواااات المحلياااي

ام اااا إ وا اااتقدال ةااااد ات النقاااا الجاااا ي للمسااااا د اإلنسااااانييإ واال ت ااااا

المخاطر البرامجية
ااتوتمد تيااا الااد
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الحكاا ي للتن ياا ال وااا

لاا التما ااات اليااي وافيااي ط يلااي ارجاا إ وتومياام المساااوا بااي الجنسااي

فاااي نطاااا ال ااارا جإ وبنااااا قااادأات المااا ظ ي وال نااا التحتياااي فاااي جمياااع اإل اأات ال طنياااي واإلقليمياااي المونياااي .وبنااااا
لااا
ال طنيي

للحك ااااي بتااا فير إطاااااأ تااااي لتو اااي ار اااا ا إ وتومياااام و ااا قاااادأات الماااا ظ ي

لااااد اااايقدل البرناااامج الااااد

ل نح يةم أ داف المساوا بي الجنسي .

المخاطر المؤسسية
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قااااد تنةاااا قاااااطر تتولااااق بالسااااموي نتيجااااي لساااا ا أنةااااطي التم ياااا إ أو ب ي ااااي تن ي يااااي تاااا ي إلاااا إ اأ قاصاااار أو ااااي ي
للمااا اأ المرت طاااي بارنةاااطي المقااارأ إ و/أو ااا ا ا اااتقدال المااا ظ ي أو الةاااركاا ل صااا  .وا اااتجابي لااا لد يسااات مر
البرنااااامج فااااي تو ااااي الماااا اأ إ و
التةتي الم لد إ و ماص قيال

ااااا ي تاااادأيد الماااا ظ ي و مةاااا

ظ ي البرنامج بتن ي وأصد

اااا والةااااركاا القطااااريي فااااي تن ياااا إجاااارااات

اب كافيي.

 -6الموارد الالزمة لتحقيق النتائج
 1-6ميزانية الحافظة القطرية

الجدول  :4متطلبات الميزانية السنوية اإلشارية (دوالر أمريكي)
السنة )2018( 1

السنة )2019( 2

السنة )2020( 3

المجموع

الح يلي اال تراتيجيي 1

61 871 485

55 540 066

46 977 676

164 389 227

الح يلي اال تراتيجيي 2

6 078 021

10 103 977

6 658 880

22 840 878

الح يلي اال تراتيجيي 3

9 998 140

10 797 888

22 081 891

42 877 920

الح يلي اال تراتيجيي 4

607 429

456 570

390 630

1 454 629

الح يلي اال تراتيجيي 5

19 004 971

19 076 593

19 155 175

57 236 738

المجموع

97 560 045

95 975 095

95 264 252

288 799 392

 2-6آفاق تدبير الموارد
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للقطاااي اال ااااتراتيجيي القطريااااي الم قتاااي يمانيااااي تقديريااااي قيمتةاااا  288لياااا ص والأ أ ريكااااي .وي لااا

ت اااا التكااااالي

السااان يي  96.2ليااا ص والأ أ ريكاااي .وللمكتاااد القطاااري جم اااي ابتاااي ااا الجةاااات المانحاااي ااا أجااا اإلنواااا

فاااي

لااااااالت الطااااا اأ /الم كرإ والتت يااااايإ وال ج اااااات المدأ ااااايي وأنةاااااطي القاااااد ات المةاااااتركي فاااااي إطااااااأ الح اااااام
اال ااااتراتيجيي  1و 2و .5وتسااااتن د اااا ارنةااااطي  82فااااي المامااااي اااا

جماااا ل الميمانيااااي .وبحلاااا

 2020يق ااااص

 15فاااي الماماااي ااا ار ااا ا رنةاااطي المسااااوا باااي الجنساااي  .وقاااد تمقاااض ااا تمر للجةاااات المانحاااي المتواااد

قاااد فاااي
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بلجيكاااا فاااي ن فم ر/تةاااري ال ااااني ااا توةااادات جم ةاااا  2.2ليااااأ والأ أ ريكاااي لاااد
ةااا فتاار القطااي ال طنيااي لإلنوااا
ل يت

بود كي يي تق يص

وبناااا السااالإ و ا

ااا يوااا

جمة أياااي أفريقياااا ال اااط

 137فااي المامااي ا الم ل ا المطل ا ب )54 .وأغ ا أن ا

ار ا إ فقد لجم نةا لد أ ن  28في المامي لد

برا ج المسا د اإلنسانيي.

 3-6استراتيجية تعبئة الموارد
يساااا د البرناااامج الحك اااي لااا تحدياااد وتااا ي أ ااادافةا القاصاااي بالق ااااا لااا الجااا ل ااا طرياااق ترتي اااات ط يلاااي
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ارجاا للتم ياا

ااع جةااات انحااي تقليديااي وغياار تقليديااي .ولاا لد اايط أ البرنااامج شااراكات

ااا طرياااق توااااوص ا ااات اقي ناااتز و ااا جة

ااع الجةااات المانحااي القاممااي

اااا اال اااتراتيجيي .كماااا يساااو البرناااامج إلااا ت ااايع نطاااا قا اااد

جةاتااا المانحاااي وتن يوةاااا ااا طرياااق ا اااتةداف اقاااات جدياااد اااع جةاااات انحاااي غيااار تقليدياااي لةاااا نةااااط فولاااي فاااي
جمة أياااي أفريقياااا ال اااط  .كماااا أص البرناااامج لاااد

اااد ا ااا الةاااركاا الجاااد الااا ي قاااد يك نااا ص فاااي ااادا الجةاااات

المانحاااايإ بمااااا فااااي لااااد ال ااااي إ وال كالااااي ال رنساااايي للتنمياااايإ وال اااانا يق المجموااااي ل اااا المتحااااد  .و ااااتجر
ل

ااع ةاأطااي

ااالي وتقطااي للجةاااات المانحااي والةاااركاا و لااد بالتواااوص اااع ال كاااالت القامماااي فااي أو اااا اا أجااا

ا تكةاف ال رص الجديد بما في لد أنةطي بناا السالإ وإ ا الت طي إ والتق ي

 )54انزر

مليااااي

تمر بروكسي لجمة أيي أفريقيا ال ط

.)2016

تتير المناخ.
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الملحق األول
اإلطار المنطقي للخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية أفريقيا الوسطى (يناير/كانون الثاني  – 2018ديسمبر/كانون الثاني )2020

الغاية االستراتيجية  :1دعم البلدان في القضاء على الجوع
الهدف االستراتيجي  :1القضاء على الجوع عن طريق حماية إمكانية الحصول على األغذية
النتيجة االستراتيجية  :1تمتع كل فرد بالقدرة على الحصول على الغذاء
ف ي الح ام :
ا تمراأ/تحسي ل
الت اا الكافي

الحصيلة االستراتيجية  :1تستطيع األسر والمجتمعات المحلية المتأثرة باألزمة في المناطق المستهدفة تلبية احتياجاتها األساسية من األغذية
والتغذية خالل األزمات وفي أعقابها

را يي للتت يي
ار ر وارفرا

ل

جاالت التركيم :اال تجابي ل ت ات

االفترا ات:
بقاا ال ع ار ني ستقراإ وتمك الجةات اإلنسانيي ال ا لي ال ص إل المجم ات المستةدفي و ناطق التدة .
ق ي الر ايي ال حييإ والميا إ وال رف ال حيإ والنزافي ال حييإ والحماييإ والم ا غير الت اميي)
ت فير الم ا والقد ات التكميليي
ال ط إ ووكاالت ار المتحد ارةر إ والمنزمات غير الحك يي.
ال ص إل المست يدي و ناطق تدفق النا .
التمك
مؤشرات الحصائل
كسد الوين النس ي الم يي ل ر التي تت ع ا تراتيجيات الت دي(
شر ا تراتيجيات الت دي القام ل
أجي التن ل الت امي
ود التحا اروال وال نات في المداأ
أجي اال تةال الت امي
أجي اال تةال الت امي – التت يي
ل ي الن قات الت اميي
التن ل الت امي – النساا
الحد ار ن
الت اا المق
نس ي ارط ا ال ي تتراو أ ماأ بي  6أشةر و 23شةرا ويتلق ص الحد ار ن
ود اال ت قاا
األنشطة والنواتج

ق

يي ش وص الاج ي إ والي نيس إ ولك ي جمة أيي أفريقيا
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 :1توفير التوزيع العام لألغذية واألغذية المغذية و/أو التحويالت القائمة على النقد لالجئين ،والمشردين داخليا ،والعائدين ،والمجتمعات المحلية المضيفة المتأثرة باألزمة (تحويالت الموارد غير المشروطة لدعم
الحصول على األغذية)
يتلق الاج ص والمةر وص اةليا والمجتموات المحليي الم ي ي المت ر بارت ي في الةما التربي والةما والةما الةرقي والمناطق ال ط أغ يي ت يي أو تح يات قاممي ل النقد لتل يي التياجاتة
ارغ يي والتت يي أل  -1تح ي الم اأ )
يتلق الاج ص والمةر وص اةليا والمجتموات المحليي الم ي ي المت ر بارت ي في الةما التربي والةما والةما الةرقي والمناطق ال ط أغ يي ت يي أو تح يات قاممي ل النقد لتل يي التياجاتة
ارغ يي والتت يي باا -ت فير ارغ يي المت يي)
 :2توزيع وجبات مدرسية في حاالت الطوارئ على تالميذ المدارس االبتدائية من األسر المتأثرة باألزمة في المناطق المستهدفة (أنشطة الوجبات المدرسية)
يتلق أط ا الاج ي والمةر ي اةليا والاج ي إ وأط ا ار ر الم ي ي المت ر بارت ي الملتحقي بالمداأ
وتيا االلتحا بالمداأ أل  -1تح ي الم اأ )

االبتداميي وج ي ت يي ك ي ل ي

ص في إل المدأ ي لتل يي التياجاتة ار ا يي

الهدف االستراتيجي  :2تحسين التغذية
النتيجة االستراتيجية ّ :2أال يعاني أحد من سوء التغذية
الحصيلة االستراتيجية  :2تتمتع المجموعات الضعيفة ،بما في ذلك األطفال والحوامل والمرضعات والبنات والمرضى الذين يتلقون العالج
بمضادات الفيروسات الرجعية ويعانون من سوء التغذية ويعيشون في المناطق المستهدفة ،بوضع تغذوي محسن تمشيا مع األهداف الوطنية
بحلول .2020

ف ي الح ام :
تحسي ا تةال ارغ يي الواليي الج
والتنيي بالمت يات بي ارفرا المستةدفي
جاالت التركيم :بناا القدأ

االفترا ات:
بقاا ةط ط إ دا ارغ يي والتدفقات النقديي ليمي ط ا السني.
ت فير الم ا غير الت اميي والقد ات التكميليي ق الةركاا امةري لك ي جمة أيي أفريقيا ال ط إ ووكاالت ار المتحد ارةر إ والمنزمات غير الحك يي).
د لدو انقطا ات ك ير في الومليات نتيجي انودال ار أو الج اف.
مؤشرات الحصائل
ود الم اظ ي

ل ال م

ارغ يي والتت يي
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ود التحا اروال وال نات في المداأ
ا التت يي الحا الموتد
ار اا في ا
ا التت يي الحا الموتد
ار اا في ا
ا التت يي الحا الموتد
ار اا في ا
ا التت يي الحا الموتد
ار اا في ا
التن ل الت امي – النساا
الحد ار ن
الت اا المق
نس ي ارط ا ال ي تتراو أ ماأ بي  6أشةر و 23شةرا ويتلق ص الحد ار ن
نس ي السكاص الم لي ال ي يةاأك ص في ال رنا ج التتطيي)
مليات الت تيع اال ت ا )
نس ي السكاص المستةدفي ال ي يةاأك ص في د كاف
:
:
:
:

الوا

ودالت التقل
ودالت ال فيات
ودالت دل اال تجابي
ودالت التوافي

األنشطة والنواتج
 :3تنفيذ برنامج التغذية التكميلية الشاملة من أجل الوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا (أنشطة الوقاية من سوء التغذية)
يتلق ارط ا ال ي تتراو أ ماأ

بي  6أشةر و 23شةرا تت يي تكميليي شا لي بتيي ال قايي

ا التت يي أل

يتلق ارط ا ال ي تتراو أ ماأ

بي  6أشةر و 23شةرا تت يي تكميليي شا لي بتيي ال قايي

ا التت يي باا -ت فير ارغ يي المت يي)

يتلق ارط ا ال ي تتراو أ ماأ

بي  6أشةر و 23شةرا تت يي تكميليي شا لي بتيي ال قايي

ا التت يي

 -1تح ي الم اأ )
اا -القيال ب نةطي الت يي والتولي )

 :4توفير مجموعة شاملة من التدابير للوقاية من سوء التغذية وعالجه لألطفال المصابين بسوء التغذية الحاد المعتدل الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،وللحوامل والمرضعات والبنات ،وتقديم
األغذية بناء على وصفة طبية للمرضى الذين يتلقون العالج بمضادات الفيروسات الرجعية (أنشطة التغذية العالجية)
يتلق ارط ا ال ي تتراو أ ماأ
التدابير المجتمويي أج ال قايي

بي  6أشةر و 59شةراإ والح ا والمر وات وال ناتإ والمر
ا التت يي و اج أل  -1تح ي الم اأ )

ال ي يتلق ص الوا بم ا ات ال يرو ات الرجوييإ جم ي شا لي

القد ات التت ويي والت يي بة ص

يتلق ارط ا ال ي تتراو أ ماأ
التدابير المجتمويي أج ال قايي

بي  6أشةر و 59شةراإ والح ا والمر وات وال ناتإ والمر
ا التت يي و اج باا -ت فير ارغ يي المت يي)

ال ي يتلق ص الوا بم ا ات ال يرو ات الرجوييإ جم ي شا لي

القد ات التت ويي والت يي بة ص

يتلق ارط ا ال ي تتراو أ ماأ
التدابير المجتمويي أج ال قايي

بي  6أشةر و 59شةراإ والح ا والمر وات وال ناتإ والمر
ا التت يي و اج اا -القيال ب نةطي الت يي والتولي )

ال ي يتلق ص الوا بم ا ات ال يرو ات الرجوييإ جم ي شا لي

القد ات التت ويي والت يي بة ص

النةااااط  :5تااا فير توميااام القااادأات لسااالطات ارقساااال ال اااحييإ و ااا ظ ي المراكااام ال اااحييإ و ماااا ال اااحي المجتمويااايإ لااا ت ااامي ال ااارا ج وتن يااا ا وأصاااد ا ااا أجااا تن يااا برناااا ج لركاااي توميااام
التت يي (أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية)
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تست يد المجم ات ال وي ي

تحس قدأات ارقسال ال حيي ل تن ي برنا ج لركي توميم التت يي بتيي ال قايي

ا التت يي جي  -ت فير تنميي القدأات والد

التقني)

 :6توفير وجبات مدرسية مغذية لتالميذ المدارس في المناطق المستهدفة (أنشطة الوجبات المدرسية)
 -1تح ي الم اأ )

يتلق تا ي المداأ

وج ات دأ يي ت يي نتجي حليا ك ي ل ي

ص في إل المدأ ي لتل يي التياجاتة ار ا يي

ارغ يي والتت يي وتيا االلتحا بالمداأ

أل

يتلق تا ي المداأ

وج ات دأ يي ت يي نتجي حليا ك ي ل ي

ص في إل المدأ ي لتل يي التياجاتة ار ا يي

ارغ يي والتت يي وتيا االلتحا بالمداأ

باا -ت فير ارغ يي المت يي)

يتلق تا ي المداأ

وج ات دأ يي ت يي نتجي حليا ك ي ل ي

ص في إل المدأ ي لتل يي التياجاتة ار ا يي

ارغ يي والتت يي وتيا االلتحا بالمداأ

اا -القيال ب نةطي الت يي والتولي )

الهدف االستراتيجي  :3تحقيق األمن الغذائي
النتيجة االستراتيجية  :3تحسين األمن الغذائي والتغذية ألصحاب الحيازات الصغيرة
الحصيلة االستراتيجية  :3تتوافر للنساء والرجال الذين يعانون من سوء التغذية ويعيشون في المناطق المستهدفة سبل عيش محسنة لدعم
احتياجات أسرهم ومجتمعاتهم المحلية من األمن الغذائي والتغذية بحلول .2020

ف ات الح ام :
تيا إنتاجيي أصحاب الحياتات ال تير
و يواتة
جاالت التركيم :بناا القدأ

ل ال م

االفترا ات:
ق الةركاا امةري

ت فير الم ا غير الت اميي والقد ات التكميليي
ك اا اإلنتا والتس يق المحليي .
ا تقراأ أ واأ ار ا .
المنتجات المحليي ت ي بالمتطل ات وب واأ تنافسيي.

لك ي جمة أيي أفريقيا ال ط إ و نزمي ارغ يي والمأا يإ ووكاالت ار المتحد ارةر إ والمنزمات غير الحك يي).
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مؤشرات الحصائل
شر ا تراتيجيات الت دي الموتمد ل اال تةال ت

)

شر ا تراتيجيات الت دي الموتمد ل اال تةال النس ي الم يي ل

ر التي انق ض

شر ا تراتيجيات الت دي لديةا)

أجي اال تةال الت امي
ل ي الن قات الت اميي
شر ا تراتيجيات الت دي الموتمد ل اال تةال ت
شر ا تراتيجيات الت دي النس ي الم يي ل
نس ي المماأ ي أصحاب الحياتات ال تير
نس ي أغ يي البرنامج المةترا

)

ر التي تت ع ا تراتيجيات الت دي)
ال ك أ/اإلنا ال ي ي يو ص

ةا نز التجميع القاصي بالمماأ ي التي يد مةا البرنامج

نز التجميع المناصر للمماأ ي أصحاب الحياتات ال تير إ لسد جنس المماأ ي أصالد الحياتات ال تير

نس ي السكاص في المجتموات المحليي المستةدفي ال ي ي لت ص

تحس قا د ارص

جني ف امد ب

ود ةسامر ا بود الح ا
قيمي ولج الم يوات المناصر رصحاب الحياتات ال تير

ةا نز التجميع التي يد مةا البرنامج

األنشطة والنواتج
 :7تزويد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بتحويالت لدعم إنشاء األصول ومساعدة تقنية لزيادة فرص وصولهم إلى األسواق ،بما في ذلك المشتريات من برامج الوجبات المدرسية التي يدعمها البرنامج
يتلق المماأ ص أصحاب الحياتات ال تير ال ي يوية ص في بي ات ور ي للمقاطر تح يات ةروطي بتيي
تست يد أ ر أصحاب الحياتات ال تير و جتمواتة المحليي في ال ي ات المور ي للمقاطر
يتمتع أصحاب الحياتات ال تير

النساا والرجا ب رص أك ر لل ص

ارص

إل ار ا بتيي اال ت ا

إنةاا أو ا توا ارص

اإلنتاجيي المستوا والمحسني
ا

اإلنتاجيي ا  -إنةاا ارص )

أج تحسي إنتاجيتة وأ نة الت امي أل

القيمي المحليي جي  -ت فير تنميي القدأات والد

 -1تح ي الم اأ )

التقني)

الغاية االستراتيجية  :2إرساء الشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
الهدف االستراتيجي  :4دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
النتيجة االستراتيجية  : 5امتالر البلدان لقدرات معززة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
الحصيلة االستراتيجية  :4تتوافر لدى المؤسسات الوطنية ودون الوطنية قدرات معززة إلنشاء نظام مالئم للحماية االجتماعية وإدارة
سياسات وبرامج األمن الغذائي والتغذية بحلول .2020

ف ي الح ام :
سات ونز القطا ي الوال
توميم قدأات
والقاصإ بما في لد المستجي ص المحلي صإ
بةدف تحديد السكاص ال ي يوان ص انودال
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ار الت امي و ال و
وا تةدافة و سا دتة .

الت امي

جاالت التركيم :ار اب الج أيي

االفترا ات:
ت فر الم اأ لد تن ي أنةطي توميم القدأات.
وأاص الم ظ ي في الم سات ال طنيي و وص ال طنيي.
ت فير القد ات التكميليي ق الةركاا امةري لك ي جمة أيي أفريقيا ال ط إ ووكاالت ار المتحد ارةر إ والمنزمات غير الحك ييإ و
ا تقراأ السياقات السيا يي واالجتما يي واالقت ا يي.

سات القطال القاص).

مؤشرات الحصائل
شر القدأ ل اال تودا للط اأ
ود أ ا المستقد ي
ج القدأ ل الق اا ل الج ل
األنشطة والنواتج
 :8تعزيز قدرات الموظفين العموميين في مجال سياسات القضاء على الجوع ،والتخطيط االستراتيجي ،وتنفيذ البرامج (أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية)
يست يد السكاص ال و اا

ش كات أ اص وطنيي و حلييإ بما في لد التح يات الوينيي والتح يات القاممي ل النقد و

الوينإ لتحسي أ نة الت امي جي  -ت فير تنميي القدأات والد

يست يد السكاص ال و اا
السيا ات)

ش كات أ اص وطنيي و حلييإ بما في لد التح يات الوينيي والتح يات القاممي ل النقد و

الوينإ لتحسي أ نة الت امي طاا -و ع/تن ي ا تراتيجيات المةاأكي في جا

يست يد السكاص ال و اا

ش كات أ اص وطنيي و حلييإ بما في لد التح يات الوينيي والتح يات القاممي ل النقد و

الوينإ لتحسي أ نة الت امي كاف-

يست يد السكاص ال و اا

ش كات أ اص وطنيي و حلييإ بما في لد التح يات الوينيي والتح يات القاممي ل النقد و

الوينإ لتحسي أ نة الت امي ي  -د آليات التنسيق ال طنيي التي تحز بالد )

يست يد السكاص ال و اا

ال يانات والنز ال طنيي للرصد والمساالي التي تتت ع التقدل المحرت نح بل

التقني)

الةراكات)

دف التنميي المستدا ي 2إ لتحسي أ نة الت امي لاا -تقدي القد ات والمن ات الوا ي)

 :9تعزيز قدرات الحكومة على إنشاء منصة وطنية لشبكات األمان االجتماعي ،بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة االقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ،استنادا إلى البيانات الوطنية ودون الوطنية عن القضاء
على الجوع ،ونظم الرصد والمساءلة (أنشطة توفير الخدمات والمنصات)
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الت امي و ا التت يي

إطاأ يا اتي وا تراتيجي ومت و تسق للق اا ل الج ل بتيي تل يي التياجاتة ار ا يي

ارغ يي والتت يي جي  -ت فير تنميي القدأات

يست يد السكاص ال ي يوان ص
والد التقني)

انودال ار

الت امي و ا التت يي

إطاأ يا اتي وا تراتيجي ومت و تسق للق اا ل الج ل بتيي تل يي التياجاتة ار ا يي

ارغ يي والتت يي طاا -و ع/تن ي

يست يد السكاص ال ي يوان ص
إصالات السيا ات)

انودال ار

الت امي و ا التت يي

إطاأ يا اتي وا تراتيجي ومت و تسق للق اا ل الج ل بتيي تل يي التياجاتة ار ا يي

ارغ يي والتت يي ياا -تحديد/الد

يست يد السكاص ال ي يوان ص
ال طنيي التي تحز بالد )

انودال ار

الت امي و ا التت يي

إطاأ يا اتي وا تراتيجي ومت و تسق للق اا ل الج ل بتيي تل يي التياجاتة ار ا يي

ارغ يي والتت يي ي  -د آليات التنسيق

يست يد السكاص ال ي يوان ص انودال ار
ا تراتيجيات المةاأكي في جا السيا ات)

الهدف االستراتيجي  :5إرساء الشراكات لتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة
النتيجة االستراتيجية  :8يعزز اقتسام المعرفة والخبرة والتكنولوجيا دعم الشراكات العالمية لجهود البلدان الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة
الحصيلة االستراتيجية  :5تتوافر لدى مجتمع العمل اإلنساني (الشركاء والجهات المانحة) قدرة معززة على الوصول إلى مناطق األزمة
اإلنسانية والعمل فيها طوال السنة

ف ات الح ام :
توميم ن ات التنسيق المةتركي
جاالت التركيم :اال تجابي ل ت ات

االفترا ات:
ت فر ار ا في ال قف المنا د لد إنةاا القد ات المةتركي وتن ي ا.
لد وكاالت ار المتحد والمنزمات غير الحك يي والةركاا في التنمييإ بما في لد ال كاالت المانحيإ الرغ ي في ا تقدال ن ي القد ات المةتركي و مةا.
السيا السيا ي ات.
مؤشرات الحصائل
ود أ ا المستقد ي
األنشطة والنواتج
 :10توفير الخدمات المشتركة لمجموعتي اللوجستيات واالتصاالت في حاالت الطوارئ للحكومة واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة من أجل إدارة العمليات الميدانية بفعالية وضمان أمن
الموظفين (أنشطة توفير الخدمات والمنصات)

إل
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يست يد السكاص المستةدف ص
والمن ات الوا ي)

القد ات المةتركي لمجم تي الل جستيات واالت االت في لاالت الط اأ التي يقد ةا البرنامج للةركاا لتمكينة

تقدي المسا د اإلنسانيي واإلنماميي لاا -تقدي القد ات

 :11توفير خدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية لجميع الشركاء إلى أن تتوافر بدائل مالئمة (أنشطة توفير الخدمات والمنصات)
يست يد السكاص ال و اا في المناطق المستةدفي

القد ات الج يي التي يقد ةا البرنامج للةركاا لتمكينة

تقدي المسا د الماممي لاا -تقدي القد ات والمن ات الوا ي)
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الغاية االستراتيجية  :1دعم البلدان في القضاء على الجوع
جيم  -1يستطيع السكان المتضررون مساءلة البرنامج وشركائه عن تلبية احتياجاتهم الغذائية بطريقة تراعي آراءهم وأفضلياتهم
النتائج والمؤشرات الشاملة
جي  1-1نس ي ارشقاص المست يدي

المسا د ال ي يتلق ص ول ات

ارشقاص المدأج ص في إ و ا يح ل ص لي إ و ا ي د المسا د )

ال رنا ج

جي 1-2نس ي أنةطي المةرو ات التي يت بة نةا ت يق توقي ات المست يدي وتحليلةا و جةا في تحسينات ال را ج
جيم  -2يستطيع السكان المتضررون االستفادة من برامج البرنامج بطريقة تضمن وتعزز سالمتهم وكرامتهم ونزاهتهم
النتائج والمؤشرات الشاملة
جي  -2-1نس ي ارشقاص المستةدفي ال ي يمكنة الح

ل المسا د وص التور

لتحديات تتولق بالحمايي

جيم  -3تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بين السكان المستفيدين من مساعدة البرنامج
النتائج والمؤشرات الشاملة
جي  -3-1نس ي ار ر التي تلتق فيةا القراأات بة ص ا تقدال ارغ يي/النقد/القسام
جي  -3-2نس ي النساا ار
و جالسإ وأفرقيإ وغير لد
جي  -3-3ن ل التح ي

قب المرأ إ أو الرج إ أو كليةما واإ لسد طريقي التح ي

اا في كيانات صنع القراأ بة ص المسا د الت اميي –لجاصإ و جالسإ وأفرقيإ وغير لد جي  -3-2نس ي النساا ار

أغ ييإ نق إ قسام إ أو ال تو يض) ال ي يح

لي المةاأك ص في أنةطي البرنامجإ لسد الجنس ون ل النةاط

جيم  -4تستفيد المجتمعات المحلية المستهدفة من برامج البرنامج بطريقة ال تضر بالبيئة
النتائج والمؤشرات الشاملة
جي  -4-1نس ي ارنةطي التي فلحب

ف المقاطر ال ي يي بالنس ي لةاإ و للد بت إجرااات التق ي

لسد االقت اا

اا في كيانات صنع القراأ بة ص المسا د الت اميي  -لجاصإ
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الملحق الثاني
التوزيع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االستراتيجية (دوالر أمريكي)
الحصيلة
االستراتيجية 1

الحصيلة
االستراتيجية 2

الحصيلة
االستراتيجية 3

الحصيلة
االستراتيجية 4

الحصيلة
االستراتيجية 5

المجموع

67 576 223

10 431 798

24 203 872

1 269 773

43 015 879

146 497 544

تكالي

التح يات

61 076 398

6 822 982

13 670 544

–

–

81 569 925

تكالي

التن ي

16 873 590

2 963 812

69 338

18 000

7 648 769

27 573 509

تكالي
المودلي

الد

8 108 581

1 128 023

2 129 068

71 693

2 827 631

14 264 996

التكاليف المباشرة التي
يتحملها البرنامج

153 634 792

21 346 615

40 072 822

1 359 466

53 492 279

269 905 974

تكالي الد غير
الم اشر  7في المامي)

10 754 435

1 494 263

2 805 098

95 163

3 744 459

18 893 418

المجموع

164 389 227

22 840 878

42 877 920

1 454 629

57 236 738

288 799 392

قيمي التح يات

الم اشر
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الملحق الثالث

ليس في التسميات المستقد ي في

ا المنة أإ وال في طريقي ر

ا ت إ ا يت م التو ير

أي أأي كاص ل رنا ج ارغ يي الوالمي البرنامج)

بة ص المركم القان ني ري بلد أو إقلي أو ديني أو نطقيإ أو بة ص تويي تق ةا أو لدو ا.
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