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وثيقة برنامج قطري
جنوب السودان
موجز
تُعــرو وثيقــة الجنــامج القطــري ونــوب الســودان علــل اجمللــس التنفيــذي ملناق ــت ا
واملوافقة علي ا يف هذه الدورة ،علل أساس عدم االعتراو .وتتضمن وثيقة الجنـامج القطـري
ميزانية إرشادية إمجالية مقترحة قدرها  16،30مليون دوالر تُمـولل مـن املـوارد العاديـة ،رهنـا
بتوافر األموال ،و  99،13مليون دوالر من املوارد األرـر  ،رهنـا بتـوافر املسـالاد ا ـددة
الغرو للفترة من متوز/يوليه  2016إىل حزيران/يونيه .2018
ووفقا ملقرر اجمللـس التنفيـذي  ،1/2014تعكـس هـذه الوثيقـة التعليقـاد الـا أبـداها
أعضاء اجمللـس التنفيـذي علـل م ـروي وثيقـة الجنـامج القطـري الـذي أليلعـوا عليـه قبـ عقـد
الدورة السنوية لعام  2016بفترة  12أسبوعا.
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األساس املنطقي للجنامج
 - 1يُعــاج جنــوب الســودان مــن إرو ســة عقــود مــن الصــراي را ــحيت ا أ ــر مــن
 2،5مليــون نســمة ،وشــردد  4ماليــش شــوع ،وعطلــت اوــدماد والـنُظم االجتماعيــة -
االقتصادية ،وأحلقت أ رارا بالغة ببقاء ورفاه سـكان البلـد ،وصا ـة األيفـال .وعقـا اتفـا
السالم ال ام لعـام  ، 2005أعيـد بنـاء أبلـا مؤسسـاد احلكـم واوـدماد االجتماعيـة مـن
أساس ا .بري أنه منذ إن اء جنوب السودان يف متوز/يوليه  ،2011ال تستطيع الدولة اوديـدة
أن توفر األمن وسيادة القانون واودماد االجتماعية األساسية الـا ت ـتد احلاجـة إلي ـا ،علـل
الربم مما لدي ا من ثروة هائلة ممكنة من املوارد الطبيعيـة والزراعيـة .إذ أن تنميـة البلـد يُعرقلـ ا
الصــراي ،و ــعك احلكومــة ،وعــدم فايــة ُســب احلصــول علــل اوــدماد األساســية ،وعــدم
وجــود هيا ـ أساســية ماديــة ،وتكــرار وقــوي الكــوارو ،ــا يف ذلــا الفيضــاناد واألوب ــة،
وتف ي أمراو احليواناد وا ا ي .
 - 2ومع اندالي األعمال العدائية يف انون األول/ديسمج  ،2013تر ز اهتمام ومـوارد
شر اء املعونة علل االسـتاابة حلـاالد الطـوارم ،مـع توجيـه تر يـز ـبري إىل قضـايا التنميـة.
وأسـفرد احلـرب عــن ت ـريد أ ــر مـن  2،2مليـون نســمة ومقتـ ا،المب ،ــن فـي م الــذين
ا من وفـامم ارتفـاي معـدل انت ـار نقـع التغذيـة واألمـراو .ونتياـة للصـراي انقطعـت
َع ل
ــلة  970 000يفــ بــالتعليم ،وأ ــيا  800 000يفــ بــالكرب النفســي ،و نيــد
 16 000يف يف اوماعاد املسلحة .وإذا ما بقي االتفا املتعلق حبـ الصـراي يف مج وريـة
جنوب السـودان (”اتفـا السـالم“) الـذي وقعـع يف /ب/أبسـطس  2015سـاريا ،قـد يكـون
من املمكن العودة إىل تناول أسباب الصراي وأولوياد التنمية يف البلد.
 - 3وتُ ري البياناد املتاحة إىل أن التنمية الب رية ال تزال مقيدة للغاية .إذ ال تـزال معـدالد
وفياد األم والطف  ،وتسرب األيفال من املدارس ،ونقع التغذية والالمساواة بش اونسش من
أسوأ املعدالد يف العامل .وحىت قب انون األول/ديسمج  ،2013ـان وـود أ ـر مـن يفـ
واحـد مـن بــش ـ  10أيفــال قبـ بلـو ســن اوامسـة ،و انــت تنتـ ي حالـة ـ مـن ـ
 100حالـة ـ بوفـاة األم .ومـا زالـت قيــد ادعـداد اوطـو الوينيـة ملعاوـة ارتفـاي معــدالد
وفيــاد الطفـ واألم واعتال مــا ،وتُعرقـ بســبا األعــرامب االجتماعيــة وارتفــاي تكلفــة املرافــق
وبُعدها برامج حة األم والطف  .وال تزال معدالد التحصش منوفضة للغاية ،مما يُعرِّو ريا
من األيفال لإل ابة بأمراو وكن الوقاية من ا .فاملالريا مرو متوين ،وسكان البلـد بأسـرهم
معر ون لإل ابة به .ويف عام  ،2014لقي وفقا للتقديراد  12 740شوصا حـتف م بسـبا
أمراو ذاد لة باديدز ،ومن بش  18 000إ ابة جديدة بفريوس نقع املناعة الب رية ان
هناك  3 500إ ابة بش أيفال دون سن الرابعة.
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 - 4ويرتفع معدل انت ار نقع التغذية بـش األيفـال دون اوامسـة ،وتبلـد معـدالد التقـزم
ونقع الوزن  31يف املائـة و  28يف املائـة ،علـل التـوا  .وبلغـت معـدالد سـوء التغذيـة احلـاد
العاملية ،الا تتااوز عادة عتبة الطوارم البالغة  15يف املائة عف ا منذ اندالي األعمال العدائية
يف الوالياد املتأثرة بالصراي يف منطقـة أعـا النيـ الكـج وواليـا رـال حبـر الغـزال و/راب.
وبالبا ما تـنقع مقـدمي الرعايـة الدرايـة باملمارسـاد املناسـبة لتغذيـة الرُ لـع و ـغار األيفـال،
ويعتمد أق من نصك األيفال الرُ لع ( 45يف املائة) حصريا علل الر اعة ال ديية ييلة ال ور
الستة األوىل .وبالبا ما تفتقر األسر املعي ية الا لدي ا أراو إىل الدراية بكيفيـة زراعـة األبذيـة
الصحية ،وقدرة احلكومة علل الوقاية من نقع التغذية ومعاوته حمدودة.
 - 5ووفقا للتقديراد ال حيص إال  59يف املائة من السكان علل إمـداداد ميـاه مُحسلـنة،
حــد نقــع االســت مار ونقــع القــدرة التقنيــة
ســن .وَي ُ
و  7يف املائــة علــل ــرمب ــحي مُح ل
ونقع قطع الغيار من ـيانة شـبكاد امليـاه والصـرمب الصـحي .وتـؤدي املمارسـاد السـي ة،
م ـ عــدم بسـ األيــدي بالصــابون ،والتغــود يف اوــالء ،وعــدم معاوــة امليــاه وختزينـ ا علــل
النحو املالئم ،إىل اخنفاو امتصاص املغذياد الدقيقة ،ونقع التغذية ،واد ابة بالكولريا.
 - 6ومنــذ عــام  ،2010هــبو معــدل احلضــور باملــدارس االبتدائيــة مــن  1،4مليــون إىل
 1،1مليون .وال يزال ايف معدل التحا البناد باملدارس االبتدائيـة والبـالد  30يف املائـة يقـ
بنسبة تزيد علل  10نقاد عن املعدل بالنسبة للبنش ،ويق عـن نصـك املتوسـو بالنسـبة ل ـر
أفريقيا وأفريقيا اونوبية .وعلل الربم من أن معدل االلتحا باملدارس االبتدائية قد زاد منذ عام
 2013يف الوالياد السبع بري املتـأثرة بالصـراي  -حيـ قققـت مكاسـا ـبرية يف احلضـور
املدرسي بش الفتياد األ ـج سـنا  -يُعـز الكـ ري مـن ا بـود العـام إىل أثـر الصـراي .وال يـزال
التباين فيما يتعلق باحلضور باملدارس مرتفعا :إذ يق احتمال حضور األيفال الفقراء ،واأليفال
من اجملتمعاد الرعوية ،واأليفال ذوي ادعاقة باملـدارس .وينمـو عـدد األيفـال الـذين حيضـرون
التعليم قب املرحلة االبتدائية ،وإن ان ذلا من قاعدة منوفضة للغاية.
 - 7ومــن عقبــاد التعلــيم التكلفــة الرايــة وبــري الرايــة للــذهاب إىل املــدارس ،والبعــد عــن
املدارس ،ونقع االست مار يف التعليم ،وحمدوديـة املسـاءلة احلكوميـة ،واخنفـاو جـودة ومالءمـة
املناهج الدراسية ،ونقع املعلمـش املـؤهلش ،وحمدوديـة اشـتراك اجملتمـع ا لـي يف إدارة املـدارس،
ومدم املدارس رالل الصراي .ويف أجزاء رية من جنوب السودان ،تزيد األعرامب االجتماعية
الضــارة مــن القيــود علــل تعلــيم الفتيــاد :إذ يــتم يف أحيــان ـ رية إرــرا الفتيــاد مــن املــدارس
لتزوجي ن مقاب م ر العروس ،وال يُرسِّـ بعـا الوالـدين بنـامم إىل املدرسـة ر ـية أن حيملـن.
وعلل الربم من أن احلكومة تعترمب بالتعليم ال ام ر يزة أساسية ديار سياسة التعليم الذي
هو حاليا قيد ادعداد ،ال تزال أن طة تقدمي الدعم لأليفال ذوي ادعاقة حمدودة جدا.
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 - 8ويتعــرو األيفــال واملراهقــون للعنــك واالســتغالل واديــذاء وادلــال علــل نطــا
واسع .وقد ش دد السنواد األررية عسكرة مستمرة وتداوال أوسع نطاقا لألسـلحة الناريـة،
و ـ ريا مــا يُصــبف العنــك هــو الوســيلة الرئيســية لفــا املنازعــاد .وال تــزال األلغــام األر ــية
ومُولَّفــاد احلــرب املتفاــرة تقتـ وتصــيا اجملتمعــاد ا ليــة ومــددها وقــد مــن قــدرما علــل
التنق  .وعلل الربم من أن عملياد ارتطامب األيفال فيما بش األعرا انـت أ ـال ممارسـة
شائعة قب بدء الصراي احلا  ،فقد أ بف األيفال منذ ذلا احلش أهـدافا النتـ ا اد رطـرية
ومرتكبش ا .ويف عام  ،2015سالت /لية الر د وادبال املكرسة ذ ال ـأن أعمـال قتـ
وعنــك جنســي و نيــد لأليفــال مــن جانــا القــواد املســلحة واوماعــاد املســلحة أ ــر
مما شـ دته السـنواد السـابقة .وحـىت ـانون ال اج/ينـاير  ،2016ـان قـد سُـا 11 862
يفال بو ف م أيفاال بري مصحوبش بذوي م أو منفصلش عن م أو مفقودين.
 - 9والعنك القائم علل نوي اونس واقع يومي بالنسبة للبناد والنساء ،حيـ يُعـد زوا
األيفال والزوا باد راه من أ ر املمارساد التقليدية الضـارة شـيوعا .والعنـك القـائم علـل
نــوي اوــنس مبع ــه األعــرامب االجتماعيــة الــا تُقــر الالمســاواة بــش اونســش ،والت ـ اون مــع
العنــك ،والو ــم الــذي يلحــق بالناجيــاد منــه ،وم ــر العــروس .ومــا يُتــا للناجيــاد مــن
إمكانــاد للحصــول علــل الــدعم حمــدود بســبا الو ــم وعــدم وجــود أفــراد إنفــاذ القــانون
املدربش ،وعدم وجود ردماد يبية أو قانونية أو نفسية مالئمة .وربم أنه قـد فعـ الكـ ري
علل مسـتو السياسـة ددرـال نظـام قضـائي لأليفـال ،يتبايـأ التنفيـذ ،والتفاعـ حمـدود بـش
النظام القضائي الراي واملمارساد العرفية املستودمة لفـا املنازعـاد .ويُسـ م عـدم وجـود
نظام قضائي فعال إس اما إ افيا يف ثقافة الت اون وادفالد من العقاب.
 - 10وال يــزال نظــام التســاي املــدج وإحصــاءاد األحــوال املدنيــة ال تُوصــع لــه مــوارد
افيـة ،ممـا حيــد مـن أداء تســاي املواليـد ونطــا تغطيتـه وجودتــه .وتقـ قــدرة األيفـال بــري
املسالش علل احلصول علل اودماد ويزداد تعر م لإليذاء وادلال واالستغالل.
 - 11وادنفــا احلكــومي علــل القطاعــاد االجتماعيــة ـ ي  ،حيـ ال يُوصــع للصــحة
إال  3يف املائــة مــن امليزانيــة الوينيــة للفتــرة  ،2016-2015و  4،3يف املائــة للتعلــيم .وحــىت
هـذا املوصـع املتوا ـع يُضـعفه ا بـود يف إيــراداد الـنفو احلكوميـة ،وعـدم إعطـاء األولويــة
لتموي ـ القطاعــاد االجتماعيــة ،ممــا يــؤد إىل عــدم ــرمب مرتبــاد العــاملش يف قطاعــاد
حساسة .وقدرة احلكومة علل تنفيذ الت ريعاد الـا اعتمـدد يف السـنواد األرـرية حمـدودة
وتفتقر مجيع القطاعاد إىل املرافـق الكافيـة وامل نـيش املـؤهلش ،وممـا يعـو عمليـة اختـاذ القـرار
نقع القدرة علل مجع البياناد الدقيقة ،وحمدودية /لياد م ار ة اجملتمعاد ا ليـة ،مـع عـدم
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وجود شبكة أمان اجتماعي لدعم أ عك األسر .ومعىن أن قلدرة الدولـة حمـدودة جـدا أن مـن
يقوم بتقدمي أبلـا اوـدماد االجتماعيـة علـل ـعيد البلـد سـواء يف حـاالد الطـوارم وبـري
حاالد الطوارم هي و االد املعونة الدولية واجملتمع املدج.
 - 12ومثــة درس أساســي مُســتفاد مــن إيــار عمـ األمــم املتحــدة للمســاعدة ادمنائيــة األول
للبلد ،للفترة  ،2016-2011وهو رورة أن تكون هناك برجمة إمنائية أساسية ،حـىت رـالل
األزماد ادنسانية احلادة ،وذلا ملنع زيادة تآ القلدرة ا دودة أ ـال علـل تقـدمي اوـدماد
العامة .ومما له نفس القدر من األلية االست مار يف قلدرة احلكومـاد دون الوينيـة واجملتمعـاد
ا لية علل تعزيز استمرار اوـدماد رـالل األزمـاد و ـمان تعمـيم مراعـاة لـرومب الصـراي
وبناء السالم يف مجيع األن طة .ومثة درس /رر وهو ألية التعاون فيما بـش الو ـاالد ،الـذي
يتالــل يف ال ــرا ة مــع برنــامج األبذيــة العــاملي ،والــا ســاعدد علــل دعــم النـ وو بــجامج
التغذية الوينية ،وتعزيز االعترامب حبالة التغذية علل الصعيدين الويين والعاملي.
 - 13ويُقدِّم تقييم حالة األطفال والنساء يف جنوب السوواا لعـام  2015أدلـة علـل عظـم
وعمــق امل ــا الــا تواجــه األيفــال والنســاء واجملتمعــاد ا ليــة .ويُــجز الو ــع املتقلــا
والدروس املستفادة واملكاسا املتحققـة نتياـة للتوسـع يف األن ـطة ادنسـانية ـرورة تـوري
املرونــة يف الججمــة ،وتعزيــز قــدرة اجملتمــع ا لــي علــل التكيــك وبنــاء ال ـنُظم الالزمــة لتقــدمي
اودماد االجتماعية األساسية.
 - 14وتتمتــع اليونيســيك بــامليزة النســبية املتم لــة يف قــدرما علــل العمـ علــل ــو للـي عــج
القطاعــاد انتقــاال مــن الـجامج ادنســانية إىل الــجامج ادمنائيــة ،باســتودام نُ ــج مراعيــة لظــرومب
الصراي ،واستودام عالقاما القوية يف العمـ علـل املسـتويش اجملتمعـي واحلكـومي .فمـن رـالل
تر يزها علل املساواة وواليت ا املتوصصة ،تتمتع املنظمة بو ع مناسا يُتيف ـا تنـاول حقـو
الفتيــاد والنســاء وال ــباب ،وإدمــا احلــوار ب ــأن الصــراي وأن ــطة بنــاء الســالم ــمن تقــدمي
اودماد ،والو ول إىل اجملتمعاد ا لية الا تُعـاج مـن نقـع اوـدماد .ولـذلا سـيظ تقـدمي
اوــدماد وتنميــة القــدراد حاــري الزاويــة يف الجنــامج اوديــد ،يــدعم ما حــوار السياســاد،
والدعوة القائمة علل األدلة ،وإقامة الروابو بش القطاعاد وبناء ال را اد القوية.

األولوياد وال را اد الجناجمية
 - 15يتفق برنامج تعـاون اليونيسـيك اتفاقـا تامـا مـع اتفـا السـالم وإيـار التعـاون املؤقـت
لفريق األمم املتحدة القطـري ،ولـا وثيقتـان اسـتراتيايتان سـتتحددان شـك او ـود ادمنائيـة
وتدعمان احلكومة يف تكييك أهدامب التنمية املستدامة مع السيا ا لي.
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 - 16وو اتفا السالم لعام  2015رارية يريق البلد دحـراز التقـدم إىل أن يـتم و ـع
إيــار للتنميــة الوينيــة يف مرحلــة االنتقــال إىل عــام  ،2018عنــدما حيــش موعــد االنتوابــاد
الوينيــة .وســتدعم اليونيســيك اتفــا الســالم عــن يريــق الــدعوة إىل عــودة امل ــردين دارليــا
والالجـ ـ ش وإعـــادة إدمـــاج م وإعـــادة تويينـ ـ م ،وتقـــدمي اوـــدماد االجتماعيـــة األساســـية
إىل األيفال واجملتمعاد ا لية األشد عفا وتـأثرا بالصـراي ،ـا يف ذلـا األيفـال املسـرحون
والـــذين ـــانوا مـــرتبطش يف الســـابق عماعـــاد مســـلحة (الفصـ ـ األول ،6-16 ،والفصـ ـ
ال ال ـ  ،1-1 ،و  1-2-1مــن االتفــا ) والــدعوة إىل و ــع ميزانيــة القطــاي االجتمــاعي
(الفص الرابع )2-2-6 ،وتصميم سياسة تنمية الرعاية االجتماعية (الفصـ الرابـع-1-7 ،
 )7وإشــراك األيــــفال وال ــباب يف بنــاء الســــالم ويف و ــع الت ـــريعاد الوينـــية (الفصـــ
األول ،7-1-2 ،الفص الرابع.)1-3 ،
 - 17ويف انون ال اج/ينـاير  ، 2016حـ إيـار التعـاون املؤقـت الـذي مُدتـه سـنتان ،حمـ
إيار عم األمم املتحدة ادمنائي ،والذي انت ل العم به مبكـرا مـن أجـ التكيـك مـع سـيا
ويين متحول .وتتفق مبادم اديـار املتم لـة يف الواقعيوة وانععوا واونوعوة و الوصوول ىل
أشووا الفتوواف ووعفا مــع أولويــاد اليونيســيك .وُتــوفعر ــروراد متكــش األيفــال مــن البقــاء
والناـا ورفـا معــدل التقـزم وقسـش فــرص احلصـول علـل التعلــيم وققيـق نتـائج تعليميــة
جيدة وققيق النتائج املرجوة للمراهقش والن وو باحلماية االجتماعية أسسا وا ـحة دسـ ام
اليونيســيك يف بلــو النتــائج االســتراتياية اومــس ديــار التعــاون املؤقــت ،وهــي( :أ) زيــادة
قلدرة اجملتمعاد ا لية علل التكيـك (ب) تعزيـز اوـدماد االجتماعيـة املقدمـة ألشـد الف ـاد
عفا ( ) توييد السالم واحلو مة (د) إنعاش االقتصاد ا لـي (هــ) قسـش و ـع النسـاء
وال باب .وتُر عز النتائج املتوراة من اديار علل بناء السالم وإرساء األسـس للتنميـة ال ـاملة
علل السواء ،مما يُتيف لليونيسيك متابعـة واليتـ ا مـع تبـادل املعلومـاد وتنميـة عالقـاد التـآزر
مع الو االد األرـر مـن أجـ القيـام علـل ـو م ـترك بـ دارة األزمـاد ،والـدعوة ،ومجـع
األموال ،والججمة ،وتنفيذ األن طة ،ور دها.
 - 18وإدرا ا من اليونيسـيك لضـرورة التر يـز علـل أهـم القضـايا يف سـيا مُتقلـا ،ف ـا
ستُر عز علل ققيق النتائج الرئيسية الا وكن بلوب ـا يف بضـون سـنتش .وسـت دمب املبـادراد
إىل ايــة مكاســا التنميــ ة الــا قققــت منــذ إن ــاء البلــد ،ومعاوــة اوســائر ذاد الصــلة
بالصراي ،وتعزيز القدرة علل التكيك ،وموا لة الدعوة إىل اية حقو األيفـال وتعزيزهـا.
وستُر عز اليونيسيك علـل ـو رـاص علـل متكـش الفتيـاد والنسـاء يف أشـد اجملتمعـاد ا ليـة
حرمانا ،وقسش احلصول علـل اوـدماد واالنتفـاي اـا مـع بنـاء قـدرة اجملتمعـاد ا ليـة علـل
التكيــك مــع ال ــدائد والصــدماد .وس ـتُقدِّم اليونيســيك التوجيــه والــدعم مــن أج ـ عــودة
امل ردين دارليا والالجـ ش وإعـادة إدمـاج م ،والتر يـز علـل االحتياجـاد الفوريـة والطويلـة
األج  ،وعلل حقو األيفال وال باب والنساء ورفاه م.
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 - 19وا ــدمب العــام للجنــامج القطــري هــو قســش إمكــان حصــول  2،4مليــون يف ـ يف
جنوب السودان حبلول حزيران/يونيه  2018علـل اوـدماد االجتماعيـة األساسـية املتكاملـة،
وزيــادة إعمــال حقــوق م .وسينصــا التر يــز علــل متكــش الفتيــاد ،ودعــم عــودة الســكان
امل ردين وإعادة إدماج م ،وبناء قلدرة أشد اجملتمعاد حرمانا علـل التكيـك .ومثـة اسـتراتياية
هامة تتم يف فالة متوالية الـجامج ادمنائيـة وادنسـانية لليونيسـيك يف بي ـة يُتوقَّـع أن يُطلـا
في ا أن تظ االستاابة ادنسانية علـل مسـتو عـال جـدا رـالل السـنتش القـادمتش .وسـتتبع
اليونيسيك استراتياياد تنفيذ مسؤولة بي يا ،م استودام الطاقة ال مسـية يف حمطـاد امليـاه،
وإدرا التكيك مع تغري املناخ واحلد من أرطار الكوارو يف املناهج الدراسية الوينية.
 - 20وسيُس م برنامج الصحة يف االستودام امللحسلن واملتكافئ من جانا ال ُر ِّع واأليفـال
واملراهقش والنساء احلوام واملر عاد ،وصا ة من الف اد الفقـرية وامل مل ـة ،وـدماد ـحة
األم والوليــد والطفــ ورــدماد مكافحــة فـــريوس نقــع املناعــة الب ــرية ،وتعزيــز اوـــدماد
االجتماعية (النتياة  2ديار التعاون املؤقت) وبناء القـدرة علـل التكيـك (النتياـة  )1وقسـش
و ع املرأة وال باب (النتياة  ،)5وذلا من رالل القيام ا يلي:
(أ) تعزيز التحصني اوعتاا ومكافحة شلل األطفال وذلا بـدعم تقـدمي رـدماد
قصــش متكاملــة أقــرب إىل اجملتمعــاد ا ليــة ،وختفــيا احلاجــة إىل ــالد التطعــيم .وســيتم
اســـتودام لقاحـــاد جديـــدة وزيـــادة التغطيـــة بـــالتطعيم ملكافحـــة شـــل األيفـــال ،واحلصـــبة،
وال تيتانوس عن يريق تعزيز سلسلة التجيد وقسش إدارة برنامج التطعيم.
(ب) التنكيووز ىلووث م ووة م و األموونا النبيسووية اوسووففة لوفيوواف األطفووال او
اخلامسة  -اومريا وااللتهاب النبوي وانسهال  -وذلا بدعم و ع ون ـر السياسـة الوينيـة
لصحة الطفـ  ،واسـتراتياياد للنـ وو بالجنـامج املتكامـ لصـحة الطفـ  ،مـن رـالل تنفيـذ
مبادراد بوما الصحية (ردماد الصحة اجملتمعية) لسـد ال غـرة احلاليـة يف تقـدمي اوـدماد مـن
أج العال الفوري لأليفال دون سن اوامسة.
( ) النووهو حصووحة األمهوواف واألطفووال حوواي الوووالا  ،والقضــاء علــل انتقــال
فريوس نقع املناعة الب ري ة من األم إىل الطف والك ـك املبكـر عـن اد ـابة بفـريوس نقـع
املناعة الب رية لد الرُ ِّع عن يريق تنسيق او ود الوينية وا لية ،وزيـادة عـدد املرافـق الـا
تُقدِّم رـدماد أساسـية وشـاملة للرعايـة يف حـاالد الـوالدة الطارئـة ورعايـة األيفـال حـدي ي
الوالدة ،ا يف ذلا رالل االستاابة ادنسانية وتف ي األمراو.
(د) ىل فاء الطاحع اوؤسسو ىلوث مواماف تسو يل اوواليوا يف إيـار نظـام ويـين
للتساي املدج بالبناء علل العملية الوينية لإلبال عن املواليـد وتسـايل م ممـا سيُسـاعد علـل
فالة االعترامب اوية األيفال وحقوق م يف احلصول علل اودماد األساسية.
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(هـ) اىم هتيتة حيتة سياساتية ومؤسسية متكن من النـ وو علـل ـو فعـال بتقـدمي
ردماد حية جيدة لألم والوليد والطف يف سيا األن طة ادنسانية وبري ادنسانية.
 - 21وسيُس م برنامج التغذية يف التوفري امللحسلـن واملتكـافئ ألن ـطة التغذيـة القائمـة علـل
األدلــة املضـــطلع اــا لصـــاف األيفــال والنســـاء يف ســن احلمــ  ،ــن فـــي ن النســاء احلوامــ
واملر ــعاد .وس ـيُدعِّم هــذا الجنــامج نتــائج إيــار التعــاون املؤقــت  1و  2و  5مــع القيــام يف
الوقت ذاته ببناء قلدرة التنسيق بش القطاعاد يف حاالد الطوارم ويف بري حـاالد الطـوارم،
وذلا من رالل القيام ا يلي:
(أ) تعزيووز قووار اونافووس واألوسووا الصووحية علــل تــوفري إدارة جمتمعيــة جيــدة
وــدماد مكافحــة نقــع التغذيــة احلــاد وفقــا للمبــادم التوجي يــة الوينيــة ،وذلــا بــ درا
اودماد التغذوية يف مرا ـز ووحـداد الرعايـة الصـحية األوليـة ،وبـ دارة ادمـداداد ،وتعب ـة
اجملتمعاد ا لية ،والتنفيذ املباشر لألن طة يف املنايق الا يصعا الو ول إلي ا.
(ب) زيوواا الوواىم اوقوواا لوطفووال وملقواةم النىايووة وا تنعوواف ا ليووة مو أجوول
حتسني التغذية وتقامي رىاية مناسفة وتغذية للن ع وصغار األطفوال مـن رـالل التـوفري املباشـر
ودماد تغذية الرُ ِّع و ـغار األيفـال واملكمـالد مـن املغـذياد الدقيقـة وبنـاء القـدراد يف
هــذا اجملــال ،ومــن رــالل تعزيــز الــروابو مــع أن ــطة النـ وو صــدماد تــوفري امليــاه والصــرمب
الصحي والنظافة الصحية.
( ) تعزيز النلظم والقاراف المزمة للنهو حأعشطة التغذية اوتكافتة واوقنوعة حاألالة
وىلعتاج حياعاف جيا  ،وذلا من رالل تنسيق األن ـطة التغذويـة علـل املسـتو الـويين ومسـتو
الوالياد ،وتنفيذ دراساد استقصائية وتقييماد تغذويـة ،وتنميـة قـدرة ال ـر اء ،وو ـع مبـادم
توجي ية وجمموعاد تدريا وينيـة لـإلدارة اجملتمعيـة لسـوء التغذيـة احلـاد وتغذيـة ال ُر ِّـع و ـغار
األيفال ،وتعزيز ال را اد االستراتياية مع احلكومة ،واجملتمعاد ا لية ،وقطاي الزراعة.
 - 22وسيُس م برنامج املياه والصرمب الصـحي والنظافـة الصـحية يف قسـش احلصـول علـل
رـدماد متكاف ـة ومسـتدامة للميــاه والصـرمب الصـحي والنظافــة الصـحية يف اجملتمعـاد ا ليــة
املتأثرة بالصراي والا تُعـاج مـن نقـع اوـدماد واملعرل ـة لألوب ـة .وسيُسـاعد هـذا الجنـامج
ُنصــفة ومُس ـتلدامة (النتياتــان  1و  2مــن نتــائج إيــار التعــاون
علــل تقــدمي رــدماد جيــدة وم ِّ
املؤقــت) والوقايــة مــن األمــراو ذاد الصــلة بامليــاه ومكافحتـ ا والتر يــز علــل املــرأة والطفـ
(النتياة  ،)5وذلا بالقيام ا يلي:
(أ) تقامي الاىم للاَّفعة األمري للقضاء ىلث من الواوا الغينيوة بتعزيـز قسـش
مُمارساد النظافة الصحية ،وتوفري امليـاه امللليـة املأمونـة والصـرمب الصـحي املـأمون يف القـر
يف مرحلة توين هذا املرو وما بعدها.
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(ب) حتسني ىلموااااف اويوا عـن يريـق إن ـاء رابطـاد ملسـتودمي امليـاه ومُقـدِّمي
اودماد علل نطا غري من أج دعم إ ال شبكاد املياه الا دُمـرد يف املنـايق الريفيـة
واحلضرية الا وقع اا الصراي واوارجـة مـن الصـراي ،وإقامـة شـرا اد بـش القطـاعش العـام
واوــاص مــن أج ـ رعايــة لقــدرة رابطــاد تقنيــي امليــاه وتعزيزهــا ،وزيــادة عــدد وــان امليــاه
والصرمب الصحي والنظافة الصحية ،وتطبيق تعريفـاد ميسـورة وعادلـة علـل اسـتودام امليـاه،
حي ما ينطبق ذلا.
( ) زيواا ىوواا القوونل اخلاليوة مو تارسووة التغووو يف اخلومء وذلــا عــن يريــق
توفري ردماد الصـرمب الصـحي ال ـام بقيـادة اجملتمـع ا لـي ،وتـوفري ريـاراد أيسـر تكلفـة
للصــرمب الصــحي ،وإن ــاء مُا لمــع مــن املــدربش الرئيســيش علــل مســتو الواليــاد وا ليــاد
وإن اء /لية جمتمعية لر د القر اوالية من ممارسة التغود يف اوالء.
(د) حناء القوار التنسويقية لقطوامل اويوا والصونح الصوح والنظافوة الصوحية مـن
أج متكش احلكومة علل الصعيد الـويين و ـعيدي الواليـاد وا ليـاد مـن أن تقـود وتُنسِّـق
ب ك فعال أن طة املياه والصرمب الصـحي والنظافـة الصـحية أثنـاء العمـ ادمنـائي وادنسـاج
وتعزيز الروابو بين ما.
(هـ) انسنامل حتعزيز النظافة الصحية اوتكاملة بالتر يز علل األن طة الكبرية األثـر
الا ُت اِّع علل بس األيدي بالصابون ،ودعم املياه املأمونة علـل املسـتو األسـري وتعظـيم
امل ار ة اجملتمعية يف الترويج للنظافة الصحية باالقتران باألن طة التغذوية اجملتمعية.
 - 23وسيُس ـ م برنــامج التعلــيم ومنــاء املــراهقش يف زيــادة فــرص احلصــول علــل التعلــيم
األساسي اويد وبصورة أ ر تكافؤا ،مع ققيق نتائج التعليم املرجـوة لأليفـال الـذين تتـراو
أعمارهم بش  3سنواد و  18سنة ،وصا ة املراهقون والفتياد والف ـاد الضـعيفة األرـر .
وسيُس م هذا الجنامج يف ققيق نتائج إيار التعاون املؤقت  1و  2و  ،5عن يريق ما يلي:
(أ) تعزيز علظم توفري مساراف تعلم عظامية وحايلة لأليفال ا ـرومش واملسـتبعدين،
مــع التر يــز علــل ققيــق نتــائج تعليميــة قابلــة للقيــاس .وسي ــم ذلــا مــا يلــي :تنفيــذ املنــاهج
الدراسية الوينية ،وو ع تقييم ويـين لإلملـام بـالقراءة والكتابـة واحلسـاب ،ودعـم األيفـال بـري
ا (الذي يوفر التعليم االبتـدائي لأليفـال الـذين
امللتحقش باملدرسة من رالل برنامج التعلم امللع ل
اوزوا سن االلتحا باملدارس) ،والتوسع يف ردماد التعليم املرن مع توفري امل ـاراد احلياتيـة،
وبناء السالم والتعلـيم املراعـي لظـرومب الصـراي لأليفـال امل مل ـش ،وتفعيـ اسـتراتياية ر ـد
وتقييم التعليم ،وتعزيز نُظم مان اوودة ،والدعوة إىل زيادة امليزانية املوصصة للتعليم.
(ب) زياا االهتناا حالننو يف منحلة الطفولوة املبكـرة وتعزيـز األن ـطة الـا تـدعم
االنتقــال مــن التعلــيم قب ـ االبتــدائي إىل التعلــيم االبتــدائي ،ومــن التعلــيم االبتــدائي إىل التعلــيم
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ال انوي عن يريق و ع وتنفيذ استراتياية متكاملة للنمو يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة ،وإن ـاء
/ليــاد تن ســيق تُفضــي ،يف األج ـ الطويــ  ،إىل قســش اوــودة وادســ ام يف زيــادة اســتبقاء
الطالب يف التعليم وتدرج م فيه لد التحاق م باملدارس االبتدائية.
( ) زياا القار الوطنية واو الوطنية وا تنعية ىلوث تقوامي اخلواماف التعلينيوة
حلماية األيفال واملراهقش وتوفري التعليم م يف حاالد الطوارم وبري حاالد الطوارم وفقـا
للمعــايري املدرســية املراعيــة لأليفــال ،واملعــايري الــدنيا للتعلــيم يف حــاالد الطــوارم يف جنــوب
السودان ،والتزاماد اليونيسيك األساسية اه األيفال يف األن طة ادنسانية.
 - 24وســري ز برنــامج ايــة الطف ـ علــل تعزيــز ال ـنُظم والقــدراد مــن أج ـ اال ــطالي
باســتااباد مراعيــة للمنظــور اونســاج اــدمب التصــدي وطــر االســتغالل والعنــك واديــذاء
املرتكا يف حق األيفال واملراهقش واحلد منه ،مع التر يز علل الفتياد (ممـا يُسـ م يف ققيـق
النتياــتش  2و  5مــن نتــائج إيــار التعــاون املؤقــت) ،وسيُس ـ م هــذا الجنــامج أيضــا يف تعزيــز
السالم (النتياة  )3يف حاالد الطوارم وبري حاالد الطوارم ،وذلا من رالل ما يلي:
(أ) حنوواء القووار ىلووث تعزيووز االسووت احاف ا تنعيووة اوسووتاامة نايووة األطفووال
وتقدمي الدعم للحكومة يف توسيع نطا نظام القضاء وتعزيزه ،ا يف ذلـا عـن يريـق اعتمـاد
إجراءاد قانونية مراعية لأليفـال لصـاف األيفـال ا ـتكش بالقـانون ،مـع إيـالء أولويـة لتعزيـز
تساي املواليد يف إيار النظام الويين للتساي املدج.
(ب) توفري ا ناية لوطفال يف حاالف الطوارئ وماماف التصاي للعنو القوابم
ىلث عومل اجلنس اونتكب ا األطفال بـالتر يز علـل أ ـر الفـرص إحلاحـا وامللنقـذة للحيـاة،
ا يف ذلا منع العنك القائم علل نوي اونس والتصدي لـه ،وتتبـع األسـر ومل رلـ ا ،وتقـدمي
الدعم النفسي ،وادفرا عن األيفال املرتبطش بالقواد املسلحة واوماعاد املسـلحة وإعـادة
إدماج م ،والت قيـك ب ـأن رطـر األلغـام .وسي ـم ذلـا مسـاعدة اجملموعـة الفرعيـة حلمايـة
الطف علل قسش نوعية اودماد واملسؤولية عن األيفال.
( ) اىووم الوواىو م و أجوول حقووو األطفووال بتعزيــز مجــع املعلومــاد وقليلــ ا
واســتودام ا مــن رــالل /ليــة الر ــد وادبــال  ،ور ــد احلــاالد ،وتنفيــذ تقييمــاد الــجامج،
وإجراء البحوو ب ـأن ايـة الطفـ والعنـك القـائم علـل نـوي اوـنس مـن أجـ دعـم زيـادة
ختصيع املوارد وزيادة األن طة عالية األثـر .وموا ـلة القيـام بـدور رائـد يف هيا ـ التنسـيق،
ا يف ذلا األفرقة العاملة التقنية املعنية بتحقيق العدالة لأليفال والتساي املدج.
 - 25سيُسـ م برنــامج السياســة االجتماعيــة يف قســش املعــارمب وبي ــة السياســاد والـنُظم
لصاف األيفال املستبعدين وا ـرومش ،ممـا يُسـ م يف ققيـق النتياـتش  2و  5مـن نتـائج إيـار
التعاون املؤقت ،وذلا بالقيام ا يلي:
10/20

16-06317

E/ICEF/2016/P/L.9

(أ) سيُســاعد توليووا األالووة وحتليلووها وىلجووناء حوووار حشووأ السياسوواف والوواىو ،
ا يف ذلا إجر اء التحليالد املتعددة القطاعـاد واملتعـددة الو ـاالد الـا تُر عـز علـل الطفـ
ور د مد الضعك ،علل تقييم مستو فقر األيفال والدفاي عن حقو األيفال والنسـاء،
وتقدمي الـدعم لل ـر اء يف و ـع الـجامج والسياسـاد والـدعوة مـن أجـ قسـش الت ـريعاد
وتوفري ادمكاناد املالية الالزمة دعمال هذه احلقو .
(ب) حناء القار ىلث ا ناية االجتناىيوة مو أجول مفوض الضوع وتعزيوز القوار
ىلث التكي وذلا بتقدمي الدعم للحكومـة مـن أجـ إن ـاء نظـام للحمايـة االجتماعيـة مُـراي
لظرومب األيفال بالتعاون مع برنامج األبذية العاملي والبنا الدو  .وسيُساعد هذا النظام علـل
قســش مســف الضــعك واملســتفيدين املســت دفش ،وتقــدم رــدماد احلمايــة االجتماعيــة ور ــد
وتقييم املبادراد .وسي م هذا النظام برناجمـا منوذجيـا ملـنف األيفـال بقيـادة احلكومـة ملسـاعدة
األسر الا تُعاج من فقر مُدقع علل احلد من نقع التغذية وزيادة حضور أيفا ا باملدارس.
( ) تننيووة القوواراف يف اووال اناموواج االجتنوواى ســتقوم اليونيســيك بتحســش
توقيــت ومالءمــة وجــودة املعــارمب الــا تُنــتج وتســتودم يف الــدعوة وو ــع بــرامج وسياســاد
أ ــر رــوال ومراعيــة لظــرومب الصــراي وترتكــز علــل األيفــال .وســتقوم اليونيســيك بتعزيــز
استودام نُ ج ت ار ية تُعبّر عن األيفال وال باب واجملتمعاد ا لية الضعيفة.
 - 26سيكف عنصر فعاليـة الجنـامج ققيـق فعاليـة الجنـامج مـن حيـ التصـميم والتنسـيق
واددارة سواء علل املستو املر زي أو يف املكاتـا امليدانيـة ،مـن أجـ الوفـاء عـايري اوـودة
وققيق النتائج املرجوة لأليفال .وسيُحقق االتصال اوارجي التوعية حبالـة األيفـال وال ـباب
امل لم ــش وتعزيــز لقــدرة وســائو ادعــالم واجملتمــع املــدج واأليفــال وال ــباب علــل الــدعوة
إىل تغــيري السياســاد ــا يُعــزز حقــو األيفــال ورفــاه م .وســتدعم نُ ــج االتصــال مــن أجـ
التنمية برامج الطوارم والتنمية لتعزيز اعتماد سلو ياد تزيد من الطلا علـل رـدماد إنقـاذ
احليــاة والرعايــة واوــدماد االجتماعيــة واالســتفادة منـ ا ،فضــال عــن م ــار ة اجملتمــع ا لــي
يف ختطـــيو الـــجامج ور ـــدها .وســيُر عز هـــذا العنصـــر علـــل الفتيـــاد وال ـــباب واملـــراهقش
واألم ــاد بتمكينــ م مــن القضـــاء علــل الســـلو ياد الســلبية ،والتصـــدي للعنــك ،وزيـــادة
م ــار ت م يف اختــاذ القــرار .وســيكون الــدعم الت ــغيلي والعمليــاد امليدانيــة عنصــرين بــالغي
األلية يف ققيق الفعالية.

استراتياياد التنفيذ
 - 27ستُر عز اليونيسيك علل تقدمي اودماد ،وصا ـة يف املنـايق النائيـة واملتـأثرة بالصـراي،
والعم مـع منظمـاد اجملتمـع املـدج علـل إ مـال قلـدرة احلكومـة ،وتـوفري ادمـداداد األساسـية
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وتقدمي اودماد ألشد الف اد فقرا .وستضع اليونيسـيك نظامـا لإلنـذار املبكـر وسـتكف و ـع
بــرامج تُر عـز علــل جوانــا الضــعك وقــيو علمــا باملوــاير ،مــع تكييــك دعم ــا حبيـ يــوائم
احلاالد القطرية املوتلفة .وبالتزامن مع ذلا ،ستدعم اليونيسيك توليـد الطلـا علـل اوـدماد
وإن اء نُظم دائمة ببناء قلدرة احلكومة ،واملنظماد بري احلكومية ،والسلطاد ا لية ،واجملتمعاد
ا لية علل اال طالي تدرجييا سؤولياما .ومن أج مي ة بي ة سياساد متكينية ،سـتدعم األدلـة
املتولــدة مــن البحــوو ور ــد الــجامج حــوار السياســاد والــدعوة الــا تُر ع ـز علــل ادنصــامب.
وستُعزز اليونيسيك التعاون بش القطاعـاد عـج املبـادراد ادمنائيـة وادنسـانية ،وستوا ـ دعـم
التنســيق بــش القطاعــاد واجملموعــاد يف جمــال التعلــيم (باالشــتراك مــع التحــالك الــدو دنقــاذ
الطفولــة) ،وامليــاه والصــرمب الصــحي والنظافــة الصــحية ،والتغذيــة ،والصــحة ،و ايــة الطف ـ
(بالتعاون مع احلكومة ،وال ر اء املنفذين الرئيسيش والو االد ال نائية).

ال را اد
 - 28ستوا ـ اليونيســيك العم ـ مــع وزارد املاليــة والتوطــيو االقتصــادي والصــحة
والتعلــيم والعلــم والتكنولوجيــا وال ــؤون اونســانية والطف ـ والرعايــة االجتماعيــة والطاقــة
والســدود والــري واملــوارد املائيــة والدارليــة وحفــة احليــاة الجيــة والعــدل وادعــالم علــل
الصــعيد الــويين و ــعيد الواليــاد واملكتــا الــويين لإلحصــاءاد واللانــة الوينيــة لــلي
السال والتسريف وإعادة اددما .
 - 29ويف ســيا تُقــدِّم فيــه أبلــا اوــدماد االجتماعيــة ج ــاد فاعلــة بــري حكوميــة مــن
األساســي إقامــة شــرا اد قويــة مــع املنظمــاد بــري احلكوميــة ،وو ــاالد األمــم املتحــدة،
وا ي اد املتعددة األيرامب .وستعم اليونيسيك مع مجيع و االد األمم املتحدة وبع ة األمـم
املتحــدة يف مج وريــة جنــوب الســودان ،والبنــا الــدو  ،واملنظمــاد بــري احلكوميــة ا ليــة
والدولية ،والجامج العاملية م ال را ة العاملية مـن أجـ التعلـيم ،وبرنـامج التحصـش املوسـع،
والتحالك العاملي للقاحاد والتحصش ،والصـندو العـاملي ملكافحـة اديـدز والسـ واملالريـا،
وحر ة الن وو بالتغذية .ويف املنايق الا يصـعا الو ـول إلي ـا واملنـايق املتـأثرة بالصـراي،
ســـتعم اليونيســـيك مـــع ا يا ــ اجملتمعيـــة ،واملنظمـــاد الدينيـــة ،ومجاعـــاد اجملتمـــع املـــدج
األرر .
 - 30ويف أبيــي ،وهــي منطقــة إداريــة مل يتحــدد و ــع ا الن ـ ائي بعــد ،سيوا ـ الجنــامج
التعــاون مــع مكتــا اليونيســيك القطــري للســودان يف اال ــطالي بأن ــطة م ــتر ة وتقــدمي
الدعم القطاعي.
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جدول موجز امليزانية
ىنصن الربعامج

(حآالح اوالراف الوالياف اوتحا )
ا نومل
اووارا األمنل
اووارا العااية

الصحة

1 209

14 105

15 314

التغذية

1 120

5 122

6 242

املياه والصرمب الصحي والنظافة الصحية

1 120

13 600

14 720

التعليم ومناء املراهقش

1 120

42 865

43 985

1 412

10 716

12 128

السياسة االجتماعية

1 966

1 280

3 246

فعالية الجامج

8 353

11 444

17 797

16 300

99 132

*115 432

اية الطف

اجملموي

* من امللقدلر أنه ستكون هناك حاجة إىل مبلد  245مليون دوالر يف ناديق يوارم املوارد األرر .

الجنامج وإدارة املواير
 - 31تُامـ وثيقــة الجنــامج القطـري هــذه إسـ اماد اليونيسـيك يف بلــو النتــائج الوينيــة
وفقا ديار التعاون املؤقت ،وهي ابة الوحـدة الرئيسـية املسـؤولة أمـام اجمللـس التنفيـذي عـن
تكييــك النتــائج واملــوارد املوصصــة للجنــامج علــل املســتو القطــري .ويــرد و ــك مســاءلة
املــديرين علــل املســتويش القطــري وادقليمــي ومســتو املقــر فيمــا يتعلــق بــالجامج القطريــة يف
برنامج املنظمة وسياساد وإجراءاد عملياما.
 - 32تعتمد القدرة علل تنفيذ الـجامج علـل افترا ـاد أساسـية ،منـ ا بقـاء اتفـا السـالم،
وإمكان إل ار املكاسا املتحققة من السالم بسرعة وإمكان قول األولويـاد احلكوميـة مـن
األمــن إىل التنميــة وإمكــان إدرا مبــادم حقــو ادنســان واملســاواة بــش اونســش واددمــا
االجتماعي من رطو البلد ادمنائيـة واسـتعداد مُقـدِّمي الرعايـة واجملتمعـاد ا ليـة لتكييـك
معتقدامم وممارسامم االجتماعية  -ال قافية رور الـزمن .ويسـتند الجنـامج القطـري أيضـا إىل
افتــراو إتاحــة مــوارد افيــة للتنفيــذ ،وأن اليونيســيك ستوا ـ االشــتراك علــل ــو بلنــاء مــع
احلكومة وال ر اء ا،ررين يف حـوار ب ـأن السياسـاد وبرجمـة علـل أسـاس ادنصـامب وأنـه
يُمكن تأمش ا النتقال ا،مـن وأن تـزامن تنفيـذ الـجامج ادمنائيـة وادنسـانية لـن يُرهـق املـوارد
وأن سرعة دوران املولفش واوسارة ا تملة يف الذا رة املؤسسية ال يُعرقالن زرم الججمة.
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 - 33وت ــم املوــاير الرئيســية نقــع البيانــاد املوثــو اــا ممــا حيــول بــش اليونيســيك
والو ول إىل أشـد الف ـاد ـعفا ونقـع األمـوال والصـراي اوـاري واخنفـاو القـدراد
و ـعك الــدعم املقــدم مــن احلكومــة وحــاالد التــأرر يف سلســلة التجيــد ممــا يُضــعك إيصــال
اوــدماد واألزمــاد ادنســانية الــا تســتنفد مــوارد الجنــامج واهتمامــه وتقلــا األســعار
والتضوم اللذين يزيدان من األثر الواقع علل األمن الغـذائي وتكلفـة تقـدمي اوـدماد ،وعـدم
االستقرار السياسي مما يعو ققيق أهدامب الجنامج.
 - 34وللحــد مــن املوــاير ،ســتعم اليونيســيك مــع منظومــة األمــم املتحــدة علــل توثيــق
النااحـاد وادرفاقـاد ،ور ـد املوـاير ،وبنــاء القـدرة علـل التوطـيو للطـوارم واســتمرار
العم ـ  ،وتعزيــز لقــدرة اجملتمــع ا لــي علــل التكيــك ،وترشــيد نُظــم الر ــد املراعيــة لظــرومب
الصــراي ،واالســتعانة بالر ــد مــن جانــا أيــرامب ثال ــة ،حســا االقتضــاء ،وتوســيع قاعــدما
للا اد املا ة وال ر اء .وستعم اليونيسـيك أيضـا مـع ال ـر اء علـل و ـع نظـام لإلنـذار
املبكر وتصميم /ليـاد للحـد مـن املوـاير يف األن ـطة ادمنائيـة مـن أجـ تسـ ي تـوفري إباثـة
إنســانية أ ــر فعاليــة رــالل األزمــاد .وســتقوم اليونيســيك بتعزيــز قاعــدة مواردهــا الب ــرية
الوينيـــة ،باســـتقدام مـــولفش ذوي فـــاءة يف جمـــال العمــ ادنســـاج وادمنـــائي .وستوا ــ
اليونيسيك تعزيز قلدرة املولفش وال ر اء علل االمت ال للن ج املنسق إزاء التحويالد النقديـة
لتوفيك املواير املالية لد تنفيذ الجامج.

الر د والتقييم
 - 35وسيتم تعزيز ر د النتائج دار اليونيسيك ،إىل جانا قسش ختطيو الجامج واستودام
أدواد إدارة املعلوماد املتعلقـة باتفاقـاد ال ـرا ة والعمليـاد امليدانيـة فيمـا يتعلـق باالسـتااباد
ادمنائية وادنسانية علل السواء .وسيُساعد إيار الر د والتقيـيم علـل ـمان إدارة ـارمة قائمـة
علل ققيق النتائج ،وسيتم اال طالي بتقييماد حمددة لتوفري املعلوماد الالزمة لو ع اسـتراتياية
الــجامج وتصــميم ا .وستوا ـ اليونيســيك تعزيــز قلــدرة احلكومــة علــل مجــع وقلي ـ واســتودام
بيانــاد الــجامج واالستقصــاءاد  -ــا يف ذلــا تنفيــذ استقصــاء جملموعــة املؤشــراد املتعــددة -
للحصول علل ورة دقيقة حلالة الف اد الضعيفة ولقياس أثر الجامج والسياساد.
 - 36وسيكون إيار التعاون املؤقت ابة أداة للر د وادبال واملساءلة علل نطـا األمـم
املتحدة .وستعم اليونيسيك مع و االد األمم املتحدة األرر علـل ر ـد التقـدم ا ـرز يف
ققيــق نتائا ــا االس ـتراتياية ،وقــدي املؤشــراد امل ــتر ة وإجــراء الدراســاد والتحلــيالد
والتقييماد امل تر ة.
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إيار النتائج واملوارد

جنوب السودان  -برنامج اليونيسيك القطري للتعاون ،متوز/يوليه  - 2016حزيران/يونيه 2018
النتياة العامة :ستتوافر لـ  2،4مليون يف حبلول حزيران/يونيه  2018إمكانية مُحسلـنة للحصـول علـل اوـدماد االجتماعيـة األساسـية املتكاملـة وسيسـتفيدون مـن إعمـال أ ـج
حلقوق م ،مع التر يز علل متكش الفتياد ،ودعم عودة امل ردين وإعادة إدماج م ،وبناء قدرة أ ر اجملتمعاد حرمانا علل مواج ة ال دائد املزمنة والصدماد املفاج ة.
اتفاقية حقو الطف  :املواد  4و  7-6و  10-9و  20و  22و  24و  26و .29-28
األولوية الوينية :رطة تنمية جنوب السودان :قسش اودماد االجتماعية وتوسيع نطاق ا.
نتائج إيار التعاون املؤقت ذاد الصلة باليونيسيك - 1:تعـــزيز قدرة اجملتمع ا لــي علل التكيـك  - 2تعــــزيز اوـدماد االجتـــماعية املقدمـة ألشـد الف ـاد ـعفا  - 3توييـــد
الســالم واحلو مة  - 4إنعاش االقتــصاد ا لــي  - 5قسش و ع املرأة وال باب.
مؤشراد نتائج إيار التعاون املؤقت الا تقيس التغري احلا الذي ي م إس ام اليونيسيك:
املؤشر  1 - 2نسبة حاالد الوالدة الا تتم قت رعاية م نيش حيش م رة املؤشر  2 - 2معـــدل التعـــايف لعـــال ســـوء التغذيـــة احلـــاد املعتـــدل لـــد األيفـــال والنســـاء
احلوام واملر عاد
املؤشر  3 - 2النسبة امل وية لأليفال والبالغش املقيدين بالتعليم (مُصنلفة حبسا نوي اونس)

مؤشووووناف التقوواا النبيسوووية
ومطو األساس واألهااح

وسابل التحقس

خمنجاف الربعامج القطني
انرشااية

عتابج اليوعيسي
عنصر الجنامج :الصحة
النتائج ذاد الصلة وطة اليونيسيك االستراتياية - 1 :الصحة  - 2فريوس نقع املناعة الب رية واديدز
االســــــتودام ا سّــــــن • النسبة امل وية لأليفال الـذين تقـ التحصــــــش والتوعيــــــة • تعزيــــز نُظــــم التحصــــش لتقــــدمي
واملنصــك مـــن جانـــا
رـــدماد اعتياديـــة وتكميليـــة يف
أعمـــــارهم عـــــن ســـــنة والـــــذين االعتياديان
الر ـــــــع واأليفـــــــال
حــاالد الطــوارم وبــري حــاالد
حيصلون علل ثالو جرعاد مـن تقــــــــــارير برنـــــــــــامج
التكافؤ
اوماسي
اللقا
واملــــــراهقش والنســــــاء
الطوارم
التحصـــــــش املوســـــــع،
احلوامـ ـ واملر ـــعاد،
رـــــو األســـــاس 58 :يف املائـــــة واستقصــــــاء جمموعــــــة • قســـــش القـــــدرة علـــــل تقـــــدمي
وصا ـــة مـــن الف ـــاد
(وزارة الصحة)2014 ،
املؤشراد املتعددة
رــــــــــدماد اددارة املتكاملــــــــــة
الفقــــــرية وامل م ــــــة،
ا دمب  70يف املائة
للحاالد ملواج ة أمراو الطفولة
وــــدماد ــــحة األم
• النســبة امل ويــة لأليفــال مــن ســن
ال ــــائعة يف حــــاالد الطــــوارم
والوليـــــــــد والطفــــــــ
ــفر إىل ســن  59ش ـ را الــذين
وبري حاالد الطوارم
ـريوس
ومكافحـــــــة فــــــ
عوووا من املالريا
نقع املناعة الب رية

اووووارا انرشووااية حبسووب عتووابج الووربعامج
القطووني اووارا العووااية واووارا األمنل
(حوآالح اوالراف الوالياف اوتحا )
الشنكاء النبيسيو وأطن
اووارا العااية اووارا األمنل ا نومل
الشناكة

وزارة الصـــــحة علـــــل املســـــتو
املر زي ومستو الوالياد

1 209

14 105

15 314

منظمـــة الصـــحة العامليـــة ،برنـــامج
األمــــم املتحــــدة امل ــــترك املعــــين
بفــــــــــريوس نقــــــــــع املناعــــــــــة
الب ــــرية/متالزمة نقــــع املناعــــة
املكتسا (اديدز)
16-06317

E/ICEF/2016/P/L.9

15/20

املرفق

E/ICEF/2016/P/L.9

رـــو األســـاس 51 :يف املائـــة
(الدراسة االستقصائية الصحية
لألسر السودانية)2010 ،
ا دمب 80 :يف املائة
• النسبة امل وية حلاالد الـوالدة
الا تتم قت رعاية مـولفش
حيش م رة
رـــو األســـاس 19 :يف املائـــة
(الدراسة االستقصائية الصحية
لألسر السودانية )2010
ا دمب 30 :يف املائة
• النســبة امل ويــة للنســاء احلوام ـ
املصـــــاباد بفـــــريوس نقـــــع
املناعــة الب ــرية الــال حيصــلن
علــل العـــال الوقــائي املضـــاد
للفريوساد الرجعية
رـــو األســـاس 78 :يف املائـــة
(الدراسة االستقصائية الصحية
لألسر السودانية)2010 ،
ا دمب 85 :يف املائة

عنصر الجنامج :التغذية
النتياة ذاد الصلة وطة اليونيسيك االستراتياية – 4 :التغذية
التــــــــوفري امللحسلــــــــن • النســبة امل ويــة لأليفــال مــن ســن استقصاء جمموعة املؤشراد
فر إىل سن  6أش ر يف املنـايق املتعددة ،نظام مراقبـة األمـن
واملنصــك للتــدرالد
املست دفة الذين يعتمدون حصريا الغذائي والتغذية
التغذويــة القائمــة علــل
علل الر اعة ال ديية
أدلة لأليفـال وللنسـاء
يف ســـن احلمـ ـ  ،ـــن
رـــــو األســـــاس 45 :يف املائـــــة
فــي ن النســاء احلوام ـ
(الدراســـة االستقصـــائية الصـــحية
واملر عاد.
لألسر السودانية)2010 ،
ا دمب 65 :يف املائة
• النســـبة امل ويـــة لأليفـــال الـــذين
تتــراو أعمــارهم بــش  6أشــ ر
و  59ش را الذين حيصلون علـل
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مـن األم إىل الطفـ  ،والت ـويع املبكـر
للر ع وردماد تساي املواليد.

• متكــش مرافــق وأوســاد ــحية تــارة مــن وزارة الصحة
تـــوفري إدارة متكاملـــة جيـــدة لســـوء التغذيـــة
احلـــاد ال ـــديد ،وفقـــا للمبـــادم التوجي يـــة
الوينية

1 120

5 122

6 242

• تعزيــــز الــــدعم ا ســــن املقــــدم لأليفـــــال
ومقدمي الرعاية واجملتمعاد ا لية مـن أجـ
قسش التغذية وتوفري رعايـة مناسـبة وتغذيـة
مناسبة للر ـع و ـغار األيفـال يف حـاالد
الطوارم وبري حاالد الطوارم
• تعزيـــــز قـــــدرة احلكومـــــة وال ـــــر اء
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عتابج اليوعيسي

مؤشووووناف التقوواا النبيسوووية
ومطو األساس واألهااح

وسابل التحقس

خمنجاف الربعامج القطني
انرشااية
• تعزيـــز الـــنُظم مـــن أجـــ تقـــدمي
رـــدماد ـــحية متكاملـــة لـــألم
والطفــ حــدي الــوالدة ،ومنــع
انتقال فريوس نقـع املناعـة الب ـرية

اووووارا انرشووااية حبسووب عتووابج الووربعامج
القطووني اووارا العووااية واووارا األمنل
(حوآالح اوالراف الوالياف اوتحا )
الشنكاء النبيسيو وأطن
اووارا العااية اووارا األمنل ا نومل
الشناكة

عنصر الجنامج :املياه والصرمب الصحي والنظافة الصحية
النتياة ذاد الصلة وطة اليونيسيك االستراتياية - 3 :املياه والصرمب الصحي والنظافة الصحية
قســــش حصــــول الســــكان
املســـــت دفش يف اجملتمعـــــاد
املتأثرة بالصراي والـا تُعـاج
من نقع اودماد واملعر ة
لألوب ــة علــل رــدماد ميــاه
و ــــرمب ــــحي ونظافــــة
حية منصفة ومستدامة

• النسبة امل وية لألسـر املعي ـية الـا
وكن ا الو ول إىل مصدر حمسـن
ملياه ال رب
رـــــو األســـــاس 59 :يف املائـــــة
(برنـــامج الر ـــد امل ـــترك بـــش
منظمـــــــــة الصـــــــــحة العامليـــــــــة
واليونيسيك)2015 ،
ا دمب 69 :يف املائة
• عـــدد حـــاالد اد ـــابة بالـــدودة
الغينية املبلد عن ا
رو األساس ( 5:منظمة الصحة
العامليـــة ،ادنـــذار املبكـــر ومراقبـــة
األبذية)2015 ،
ا دمب :فر
• النســــبة امل ويــــة للســــكان الــــذين
وكنـ م الو ــول إىل مرفــق ــرمب
حي مُحسلن
رو األسـاس 7 :يف املائـة (برنـامج
الر د امل ترك)2015 ،
ا دمب 15 :يف املائة

تقارير الر د امليداج لنظـام
إدارة معلومــــــــاد امليــــــــاه
والصرمب الصـحي والنظافـة
الصحية،
تقارير التقييم

• قسش توافر مرافق ادمداد يـاه مأمونـة وزارة الك ربــــاء والســــدود والــــري 1 120
ميســورة التكلفــة ومســتدامة يف املنــايق وموارد املياه
الضعيفة واملدارس واملرافق الصحية
منظمــــة أو ســــفام يف بريطانيــــا

13 600
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جرعـــة واحـــدة علـــل األقــ مـــن
مكمالد الفيتامش ألك
رو األساس 90 :يف املائة (نظام
ر ــد األمــن الغــذائي والتغذيــة،
)2015
ا دمب 90 :يف املائة
• معــــدل الوفيــــاد بســــبا ســــوء
التغذية احلاد ال ديد
رـــو األســــاس 0،36:يف املائــــة
(اليونيسيك)2015 ،
ا دمب :أق من  10يف املائة

علـــــل زيـــــادة التـــــدرالد التغذويــــــة
املنصـــفة والقائمـــة علـــل أدلـــة وتـــوفري
بياناد جيدة.

14 720

• زيـــادة تـــوافر مرافـــق الصـــرمب الصـــحي العظمل
املســـتدامة وقســـش ممارســـاد النظافـــة شــــر اء جمموعــــة امليــــاه والصــــرمب
الصــحية علــل مســتو األســر املعي ــية الصحي والنظافة الصحية
واملؤسســاد ،مــع التر يــز علــل تغـــيري جملس مدينة جوبا
الســلوك وجعـ اجملتمعــاد ا ليــة راليــة
سلطاد الوالياد وا لياد
من ممارسة التغود يف اوالء
• قسش إدارة السياسـاد واملعـارمب علـل
مســـتو احلكومـــة الوينيـــة وحكومـــة
الوالية ودار اجملتمع املدج ا لي
• تقــدمي رــدماد تأهـــا فعالــة يف جمـــال
امليـــــاه والصـــــرمب الصـــــحي والنظافـــــة
الصـــــحية ،واالســـــتاابة الحتياجـــــاد
الســــكان يف املنــــايق املتــــأثرة حبــــاالد
الطوارم وفقا لاللتزاماد األساسية اه
األيفال يف العم ادنساج.
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عتابج اليوعيسي

مؤشووووناف التقوواا النبيسوووية
ومطو األساس واألهااح

وسابل التحقس

خمنجاف الربعامج القطني
انرشااية

اووووارا انرشووااية حبسووب عتووابج الووربعامج
القطووني اووارا العووااية واووارا األمنل
(حوآالح اوالراف الوالياف اوتحا )
الشنكاء النبيسيو وأطن
اووارا العااية اووارا األمنل ا نومل
الشناكة

زيـــــادة حصـــــول األيفـــــال
الذين تتـراو أعمـارهم بـش
 3و  18ســــــنة ،وصا ــــــة
املراهقون والفتياد والف ـاد
الضـــعيفة األرـــر بصـــورة
أ ـــج وأ ـــر إنصـــافا علـــل
التعلــيم األساســي اويــد مــع
ققق نتائج التعلم.

• النســـبة امل ويـــة لأليفـــال الـــذين نظام معلوماد إدارة التعليم
تتراو أعمـارهم بـش  3سـنواد
و  6ســــنواد املقيــــدين را ــــز
تنمية الطفولة املبكرة.
رـــو األســـاس :ادنـــاو  48يف
املائة الذ ور  52يف املائة (نظام
معلوماد إدارة التعليم)2015 ،
ا ـــدمب :ادنـــاو  53يف املائـــة
الذ ور  56يف املائة
• النسبة امل وية لأليفال الذين تتراو
أعمارهم بش  7سنواد و  18سنة
املقيــــــدين يف التعلــــــيم االبتــــــدائي
النظامي أو نظام تعليم بدي .
رـــو األســـاس :اجملمـــوي  35يف
املائـــــة ادنـــــاو  30يف املائـــــة
الـــــذ ور  39يف املائـــــة (نظـــــام
معلوماد إدارة التعليم)2015 ،

• تعزيـــز الـــنُظم الوينيـــة لتـــوفري التعلـــيم وزارة التعليم والعلم والتكنولوجيا 1 120
األساسي والتعلم البدي  ،مع توفري تعليم االقاد األورويب
امل اراد احلياتيـة ،والتعلـيم املتعلـق ببنـاء وزارة التنميــــة الدوليــــة باململكــــة
السالم والتعليم املراعي لظرومب الصراي املتحدة
لأليفال واملراهقش ،ـن فـي م األيفـال
و الــة الواليــاد املتحــدة للتنميــة
ا رومون واملستبعدون ،مع ققـق نتـائج
الدولية
للتعلم قابلة للقياس
حكومة النرويج
• زيادة الدعم املقدم للحكومة وال ـر اء
برنامج األبذية العاملي
مــن أجــ قســش عمليــة االنتقــال مــن
مرحلـــة النمـــو يف الطفولـــة املبكـــرة إىل
التعليم االبتـدائي ومـن التعلـيم االبتـدائي
إىل التعليم ال انوي

42 865
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مؤشووووناف التقوواا النبيسوووية
عتابج اليوعيسي
ومطو األساس واألهااح
عنصر الجنامج :التعليم ومناء املراهقش
النتياة ذاد الصلة وطة اليونيسيك االستراتياية – 5 :التعليم

وسابل التحقس

خمنجاف الربعامج القطني
انرشااية

اووووارا انرشووااية حبسووب عتووابج الووربعامج
القطووني اووارا العووااية واووارا األمنل
(حوآالح اوالراف الوالياف اوتحا )
الشنكاء النبيسيو وأطن
اووارا العااية اووارا األمنل ا نومل
الشناكة
43 985

• قســـش القـــدرة الوينيـــة ودون الوينيـــة
واجملتمعية علل اية األيفال واملراهقش
وتوفري تعليم جيد م.

ا دمب :اجملموي  42يف املائة ادنـاو
 35يف املائة الذ ور  45يف املائة

ا ــــــدمب :اجملمــــــوي 10،5 ،يف
املائة ادناو  7يف املائة الذ ور
 14يف املائة

18/20

E/ICEF/2016/P/L.9

• معدل إمتام التعليم االبتدائي.
رو األساس :اجملموي  9،95يف
املائــــة ادنــــاو  6،2يف املائــــة
الـــذ ور  13،7يف املائـــة (نظـــام
معلوماد إدارة التعليم)2011 ،

عنصر الجنامج :السياسية االجتماعية
النتياة ذاد الصلة وطة اليونيسيك االستراتياية - 7 :اددما االجتماعي
قســـش بي ـــة السياســــة • و ع سياسة نظام دائـم للحمايـة تقرير امل روي
العامــــة وو ــــع نظــــام
االجتماعية مراي ملصـلحة الطفـ
لرعايـــــــــة األيفـــــــــال
وتصميم عنا ره األساسية.
ا رومش واملستبعدين.
رو األساس :ال ينطبق
ا دمب :إقرار السياسة العامة
• عــدد األيفــال املســتفيدين مــن
م روي منف الطف .
رو األساس :فر
ا دمب2 000 :

• لــد وزارة ال ــؤون اونســانية والطف ـ
والرعايــــة االجتماعيــــة ،ووزارة الصــــحة
ووزاراد واليــاد تـــارة قــوانش وأيـــر
تنظيمية ونُظم لتقدمي اوـدماد مـن أجـ
قســــش و ــــول األيفــــال إىل العدالــــة
وحصو م علل ردماد تساي املواليد
• تزايـــد قـــدرة األيفـــال املعر ـــش وطـــر
العنــــك واالســـــتغالل واديــــذاء علـــــل
احلصــول علــل ايــة الطف ـ األساســية
عودة أعلل وعلل ردماد احلمايـة مـن
العنـــك القـــائم علـــل نـــوي اوـــنس يف
حـــــاالد الطـــــوارم وبـــــري حـــــاالد
الطوارم

• تعزيـــز قـــدرة احلكومـــة علـــل تقـــدمي
رـــدماد احلمايـــة االجتماعيـــة الـــا
حمورها الطف
• تعزيـــز قـــدرة اليونيســـيك وال ـــر اء
علــــل إنتــــا بيانــــاد تُر عــــز علــــل
ادنصــــامب ،وتقييمــــاد ودراســــاد
قليلية قائمة علل األدلة.

وزارة ال ــــــــؤون اونســــــــانية 1 412

والطف والرعاية االجتماعية
وزارة الصحة
وزارة الدارليــة وحفــة احليــاة
الجية
املكتا الويين لإلحصاءاد
وزارة العدل
وحـدة ايـة الطفـ يف اوــي
ال عيب لتحرير السودان
اللانــة الوينيــة لــلي الســال
والتسريف وإعادة اددما
مر ـــز علـــم الـــنفس والتغــــيري
االجتماعي
و االد األمم املتحدة
بع ــة األمــم املتحــدة يف جنــوب
السودان

وزارة ال ـــــؤون اونســـــانية
والطف والرعاية االجتماعية
املكتا الويين لإلحصاءاد
البنا الدو
برنامج األبذية العاملي

1 966

10 716

1 280
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12 128

3 246

16-06317

مؤشووووناف التقوواا النبيسوووية
عتابج اليوعيسي
ومطو األساس واألهااح
عنصر الجنامج :اية الطف
النتياة ذاد الصلة وطة اليونيسيك االستراتياية - 6 :اية الطف
اخنفــاو رطــر تعــرو • عــدد األيفــال الــذين رــو م ساالد وزارة الصحة،
صدماد ادبال عن املواليد ســــــــــــاالد مــــــــــــن
األيفــــــال واملــــــراهقش
رــــو األســــاس 199 225 :املست ــــفياد التعليميــــة
للعنــــــك واالســــــتغالل
واملدنية،
واديـــذاء وختفيـــك أثـــر
(اليونيسيك)2015 ،
ذلــا واســتعادة أمنــ م
تقــــــــارير الدراســــــــاد
ا دمب250 000 :
و رامتـ ـ م و ـــحت م • ،عدد األيفال واملراهقش الذين االستقصائية،
حي ما أمكن ذلا.
رـــــو م صـــــدماد ايـــــة قاعــــدة بيانــــاد مر ــــز
علــــم الــــنفس والتغــــيري
الطف احلساسة
رــــو األســــاس 367 807 :االجتماعي( .نظام إدارة
معلومــاد العنــك القــائم
(اليونيسيك)2015 ،
علل نوي اونس)
ا دمب800 000 :
وسابل التحقس

خمنجاف الربعامج القطني
انرشااية

اووووارا انرشووااية حبسووب عتووابج الووربعامج
القطووني اووارا العووااية واووارا األمنل
(حوآالح اوالراف الوالياف اوتحا )
الشنكاء النبيسيو وأطن
اووارا العااية اووارا األمنل ا نومل
الشناكة

تصــــميم الــــجامج القطريــــة
وتنســيق ا وإدارمــا ودعم ــا
بكفاءة للوفاء عـايري اوـودة
مــــن أجــ ـ ققيــــق النتــــائج
املرجوة لصاف األيفال.

• النسبة امل ويـة ملؤشـراد أولويـاد أداة املتابعــة املتعمقــة لســا
اددارة والـجامج الـا تتـوافر في ـا قياس األداء
معايري سا قياس األداء
رو األساس :ال ينطبق
ا دمب 100 :يف املائة

• تعزيــــز قــــدرة املكتــــا القطــــري علــــل ٍ
إبــال املســائ املتعلقـــة حبقــو الطفــ
بصورة فعالة

8 353

11 444

16-06317

مؤشووووناف التقوواا النبيسوووية
عتابج اليوعيسي
ومطو األساس واألهااح
عنصر الجنامج :فعالية الجامج

وسابل التحقس

خمنجاف الربعامج القطني
انرشااية

اووووارا انرشووااية حبسووب عتووابج الووربعامج
القطووني اووارا العووااية واووارا األمنل
(حوآالح اوالراف الوالياف اوتحا )
الشنكاء النبيسيو وأطن
اووارا العااية اووارا األمنل ا نومل
الشناكة
17 797

• زيــادة الطلــا اجملتمعــي علــل رــدماد
إنقــــــاذ احليــــــاة والرعايــــــة واحلمايــــــة
واالستفادة من ا
• تعزيــــز قــــدرة ال ــــبكاد واملؤسســــاد
االجتماعيـــة واجملتمعيـــة علـــل ادشـــراك
الفعــال لأليفــال وال ــباب والنســاء يف
التنمية وبناء السالم.

E/ICEF/2016/P/L.9

20/20

جمموي املوارد

16 300

99 132

115 432

