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

وجز تنفي ي
تعتبر كوت ديفوار من البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض ،ومع ذلك ،فإنها تحتل المرتبة  171من بين  188بلدا على مؤشر التنمية
البشرررريةه فهي المعرضرررة بصرررورة شررراملة النعدام األمن الغذائي ،ولسررروء التغذية ،وعدم المسررراواة بين الينسرررين ،مما يؤةر بشررردة على
المزارعين أ صحاب الحيازات الصغيرة الذين يواجهون مشاكل صعبة تتمثل في ضعف إمكانية الو صول إلى األرض وفي الصدمات
المتكررة المرتبطة بالمناخه ويبلغ تعداد سكان كوت ديفوار  25مليون نسمة ،منهم 4ه 48في المائة من اإلناثه( )1ويعيش  46في المائة
من السكان دون خط الفقره وهي تحتل المرتبة  155على مؤشر عدم المساواة بين الينسينه
وقد أجري عام  2018اسررتعراض اسررتراتييي تشرراوري ألنشررطة القارراء على اليوت على المسررتو الويني ندد العديد من الصرركو
والسياسات القانونية التي تعزز األمن الغذائي والتغذية في كوت ديفواره ومع ذلك ،فإن ضعف التنسيق وضعف القدرات الوينية وبطء
تنفيذ البرامج الوينية ،تعيق التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة 2ه ويرتبط انعدام األمن الغذائي ارتبايا وةيقا بالفقر ،وباإلنتاج

( )1المعهد الويني لإلنصاءه 2018ه (غير متاح على اإلنترنت)
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غير المسرررتدام ليغذية ،والصررردمات المناخية المتكررة ،وارتفات أسرررعار األغذية ،وانخفاض القدرة على الصرررمود سرررواء على مسرررتو
األسر أو الميتمعات المحليةه
وتمثل هذه الخطة االسررررررتراتييية القطرية تحوال في نهج الب ا
االنتقال بالبرامج التي يقودها الب ا

في كوت ديفوار ،يتسررررررم بتركيز أقو على تعزيز القدرات بهدف

إل ى ملكية الحكومة والميتمعات المحليةه وفي هذا النهج االسررررررتراتييي ،تحتل مكانة مركزية

مسألة استدامة البرنامج الويني للوجبات المدرسية الذي يساعد الب ا

فيه  613مدرسة ،أو  10في المائة من المدارس التي يغطيها

هذا البرنامج ،والذي يُسررتخدم كمنصررة للترويج للتعليم والتغذية والمسرراواة بين الينسررين ولتحفيز اإلنتاج الغذائي المحلي واالقتصررادات
الريفيةه وتتيح الخطة االسررررتراتييية القطرية الفرصررررة أمام الحكومة لدعم النسرررراء المزارعات صررررانبات الحيازات الصررررغيرة بطريقة
شمولية ولتنويع االستهال الغذائي عن يريق األخذ بسياسات للحد من خسائر ما بعد الحصاد وتعزيز الوصول المستدام إلى األسواقه
ومن شرأن ذلك أن يؤسرس القتصراد أكثر قوة وأقل اعتمادا ل على االسرتيراد ،يتيح للسركان الارعفاء خيارات أفارل لكسرو العيش ويعزز
النظم الغذائية الوينية المستدامة والقادرة على الصموده
وستستند مساعدة الب ا


للحكومة لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي على خمس نصائل استراتييية متعاضدة:

الحصررريلة االسرررتراتييية  :1نصرررول األيفال في سرررن المدرسرررة االبتدائية وأسررررهم في المنايق التي تعاني من انعدام
األمن الغذائي على الغذاء الكافي والمغذي يوال العام



الحصيلة االستراتييية  :2ن صول السكان المتاررين من الصدمات على الغذاء لتلبية انتياجاتهم الغذائية والتغذوية
األساسية أةناء الصدمات وفي أعقابها



الح صيلة اال ستراتييية  :3تح سين الحالة التغذوية لل سكان ال اعفاء الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في المنايق
المستهدفة ،وال سيما األيفال والنساء في سن اإلنياب واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ،بحلول
عام 2023



الحصررريلة االسرررتراتييية  :4امتالك الفئات السككك ا ية والمجتمعات المحلية المسكككتة بة وحلوا ا  2023لسكككوا ي
أقو  ،وزيا ة ق رتةا لى الصمو أما ص مات الم اخ والص مات األخرى ،وتم ةا من االستفا ة من سالسا قيمة
أ ثر فاءة وإ صابا ومن ظ غذائية مست امة



الحصررريلة االسرررتراتييية  :5امتال المؤسرررسرررات الوينية بحلول عام  2023لقدرة معززة على تحسرررين توجيه وإدارة
برامج األمن الغذائي والتغذية والحماية االجتماعية

وسرريعطي التوجه االسررتراتييي للب ا

للسررنوات الخمس القادمة األولوية لبرامج التغذية من خالل تعزيز القدرات الوينية على تنفيذ

مبادرات تركز على الميتمعات المحليةه ويوفر برنامج الوجبات المدرسررية قاعدة صررلبة لتحسررين القدرة على الصررمود على المسررتو
األسري والميتمعي المحلي وتمكين المرأة ،وذلك عن يريق دعم شبكات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرةه وسيتم توسيع نياق
تعزيز القدرات ليشررررررمل مجموعة واسعة من أصناب المصلنة لضمان مشارﮐة أصناب النيازات الصغيرة ،خصوصا النساء ،في
سالسل قيمة أفال تنظيما ل وإنصافا ل ونصولهم على الدعم للوصول إلﯽ األسواق – بما في ذل من خالل برنامج الوجبات المدرسية –
لربيهم بالطلب المسررتقره وسيدعم البرنامج االستجابة الوينية ليزمات ،وسرريحتف بخطط يوارئ لتلبية االنتياجات الغذائية والتغذية
الفورية للسﮐان المتضررين من الصدمات المفاجئةه
وتشرردد الخطة االسررتراتييية القطرية على المسرراواة بين الينسررين وعلى الشررباب واألشررخاص ذوي اإلعاقةه وسررييري تعزيز القدرات
الوينية لتوليد األدلة لتمكين التوصل إلى نلول لمشكلتي اليوت وسوء التغذية يمكن التوسع فيها وتعترف بالتحديات المحددة والمتنوعة
التي يواجهها السكان الاعفاء نتيية للوضع الينساني وللعمر والموقع اليغرافي والظروف االقتصاديةه
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وتتماشررررى الخطة االسررررتراتييية القطرية بالكامل مع خطة التنمية الوينية للفترة  2020 – 2016وإيار عمل األمم المتحدة للمسرررراعدة
اإلنمائية للفترة 2020 – 2017ه وهي تسررعى إلى االسررتفادة من المزايا النسرربية لمختلف وكاالت األمم المتحدة العاملة في كوت ديفوار
لتوفير اسرررررتيابة شرررررمولية النتياجات األمن الغذائي والتغذيةه وقد ُوضرررررعت هذه الوةيقة من خالل نهج تشررررراركي وبالتعاون الوةيق مع
أصرررررحاب المصرررررلحة في كوت ديفوار والوكالتين األخريين اللتين تتخذان من روما مقرا لهما :منظمة األغذية والزراعة ليمم المتحدة
والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةه وسيركز التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها على تعزيز تنفيذ خطة التغذية الوينية
المتعددة القطاعات للفترة  ،2020 – 2016وتيسررير الوصررول إلى التعليم والغذاء المغذي ،وتحسررين اإلنتاج وسرربل العيش لد أصررحاب
الحيازات الصغيرة من خالل خطط عمل مشتركة بصورة منتظمةه
ش وع الق ار

*

يوافق الميلس على " الخ طة االسررررررتراتييية القطرية لكوت ديفوار ( )WFP/EB.1/2019/6-A/4( ")2023-2019بتكلفة إجمالية
يتحملها الب ا

*

قدرها  82 768 485دوالرا أمريكياه

هذا مشروت قرار ،ولاليالت على القرار النهائي المعتمد من الميلس ،يرجى الرجوت إلى وةيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورةه
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-1

التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

شرررهدت كوت ديفوار نموا ل اقتصررراديا ل مطردا ل منذ نهاية أزمة ما بعد االنتخابات في عام  ،2011وترسرررخت كبلد من البلدان ذات
الدخل المتوسط المنخفض الطامحة لبلوغ وضع البلد المتوسط الدخل بحلول عام 2020ه وعلى الرغم من أن نصيو الفرد من
ال ناتج المحلي اإلج مالي يبلغ  1 526دوالرا ل أمريك يا ل ،فإن م عدل النمو السررررررنوي في ال ناتج المحلي اإلج مالي ال بالغ 1ه 7في
المائة( )2لم يُترجم إلى تنمية اجتماعية اقتصرررادية شررراملة لغالبية السررركانه ويسرررتمر انتشرررار الفقر وانعدام األمن الغذائي وسررروء
التغذية وعدم المساواة بين الينسين على نطاق واسعه

-2

ويبلغ تعداد سكان كوت ديفوار  25مليون نسمة ،منهم 4ه 48في المائة من اإلناث ،و 60في المائة دون سن الـررررر  )3(25ويعيش
 46في المائة من السررركان دون خط الفقره وتحتل كوت ديفوار المرتبة  171على مؤشرررر التنمية البشررررية والمرتبة  155على
مؤشر عدم المساواة بين الينسينه ومعدل الخصوبة هو 5ه 3يفل لكل امرأةه( )4ويثير عمل األيفال القلق ،نيث يعمل  25في
المائة من األيفال بين  5سررررنوات و 17سررررنة من العمر ( 5في المائة من البنات أكثر من األوالد)ه ويعمل 4ه 53في المائة من
هؤالء األيفال في الزراعةه

-3

()5

ويعد عدم المسرراواة بين الينسررين عقبة رئيسررية أمام الرفاه االقتصررادي واالجتماعي المسررتدامه وعلى الرغم من المكاسررو على
المسررررررتو التشررررررريعي ،ال تزال المرأة تواجه التمييز في سرررررروق العمل (تمثل النسررررررراء 5ه 11في المائة من موظفي القطات
الخاص) )6(،وفي التعليم والحصررررول على الرعاية الصررررحية ( 10في المائة فقط من النسرررراء أبلغن عن كونهن يتخذن بأنفسررررهن
القرارات المتعلقة بالرعاية الصرررحية الخاصرررة بهن) )7(،وهنا غياب لتنظيم األسررررةه( )8وتحد الحواجز االجتماعية الثقافية من
وصول المرأة إلى األرض ومشاركتها في صنع القرار بخصوص استخدام الموارد المشتركة؛ كما أنها ممثلة تمثيالل ناقصا ل في
هيئات صرررررنع القراره ( )9ومع أن النسررررراء يمثلن  90في المائة من القوة العاملة الزراعية )10(،فإن  8في المائة فقط منهن لديهن
()11

سندات ملكية ليراضي مقارنة بـ  22في المائة من الرجاله
-4

والبلد معرض للفياررانات واليفاف ،مما يتسرربو بفقدان سرربل العيش ،وخاصررة فشررل المحاصرريل ،في الشررمال وفي الينوبه وال
تزال النزاعات المتفرقة بين الطوائف قائمة بسرربو المشرراكل نول نيازة األراضرري ،وهي مشرراكل تصررل إلى ند نزوح السرركان
في بعض المواقعه

( )2وندة البحوث االقتصادية التابعة لميلة ذي إيكونوميست :التقرير القطري لكوت ديفوار2018 ،ه (غير متاح على اإلنترنت)
( )3المعهد الويني لإلنصاءه
( )4وكالة المخابرات المركزيةه كتاب الوقائع العالمي2018 ،ه
( )5االستقصاء الويني للعمالة وعمل األيفال 2013
))(Enquête nationale sur la situation de l'emploi et du travail des enfants (ENSETE 2013ه
( )6لينة األمم المتحدة للقااء على التمييز ضد المرأةه 2011ه المالنظات الختامية للينة القااء على التمييز ضد المرأةه
( )7دراسة استقصائية لميوعة المؤشرات المتعددة الديموغرافية والصحية(Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs 2012-2011 ،
))Multiples (2011–2012ه متانة (بالفرنسية) على الموقعhttps://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR272/FR272.pdf :ه
( )8تقرير البنك الدوليه 2017ه ( Situation Economique en Côte d’Ivoire: Et si l’emergence était une femmeاألوضات االقتصادية في كوت
ديفوار :ماذا لو كان النهوض امرأة)ه
( )9وزارة التخطيط والتنميةه 2017ه خطة التنمية الوينية )Plan national de développement 2016–2020( 2020-2016ه
( )10مكتو رئيس ميلس الوزراء ووزارة الزراعةه 2009ه نالة الموارد الوراةية النباتية ليغذية والزراعة :التقرير الويني الثاني ( État des ressources
)phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture: second rapport nationalه
( )11البنك الدوليه 2017ه ( Situation Economique en Côte d’Ivoire: Et si l’emergence était une femmeاألوضات االقتصادية في كوت ديفوار:
ماذا لو كان النهوض امرأة)ه
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وقد بلغت الحكومة منتصررف الطريق في تنفيذ خطة تنمية وينية تهدف إلى الحد من الفقر وانعدام األمن الغذائي وسرروء التغذية
وإلى ت شييع تنمية صناعة تيهيز المنتيات الزراعيةه( )12ويك شف تقرير نكومي عن التقدم المحرز صدر في عام  2017أنه
تم تحقيق بعض المكاسرررررو ،وخاصرررررة في تطوير البنية التحتية ،ومع ذلك فإن هنا ناجة لمزيد من اليهود لتنمية رأس المال
البشري بغية تنويع االقتصاد وتلبية انتياجات سوق العمله وهنا ناجة أياا إلى استثمارات كبيرة لتوسيع شبكات الصناعات
الزراعية بحيث تتياوز نطاق المحاصيل التيارية للتمكن من معالية األسباب اليذرية لليوت وسوء التغذية وإفادة المزارعين
أصحاب الحيازات الصغيرةه

2-1

()13

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة 2

التقدم حو ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 2
-6

الحصرررول على الغذاءه مع أن الظروف الزراعية اإليكولوجية المواتية في كوت ديفوار تدعم نظما ل متنوعة إلنتاج األغذية ،فإن
()14

األمن الغذائي ال يزال يمثل تحدياه

وقد انخفض المؤشررررررر العالمي لمعدل اليوت في البالد من 6ه 32إلى 5ه 26بين عامي
()15

 2000و ،2017لكن المعدل الحالي ال يزال يصنف على أنه "خطير"ه
-7

وفي عام  ،2015كان ما يقدر بـررررررر 8ه 12في المائة من الناس يعانون من انعدام األمن الغذائي )16(،بينهم 2ه 4في المائة يعانون
من انعدام األمن الغذائي الشررديده ويعتبر انعدام األمن الغذائي أكثر سرروءا ل بين األسررر الزراعية (3ه 14في المائة) ،ال سرريما في
الشررمال والشررمال الشرررقي والغرب ،وبين األسررر الريفية ،نيث تحد من إمكانية الوصررول إلى مصررادر غذائية مسررتدامة عوامل
تتمثل في سوء الممارسات الزراعية ،والتدهور البيئي ،والصدمات المناخية ،وخسائر ما بعد الحصاد ،و ضعف الوصول إلى
األسرواق ،وضرعف التنوت الغذائيه وال يوجد فرق كبير في معدالت انعدام األمن الغذائي بين األسرر التي ترأسرها نسراء (5ه14
في المائة) وتلك التي يرأسها رجال (1ه 14في المائة)ه

-8

ويشير العديد من تقييمات األمن الغذائي ،فاالل عن استعراض استراتييي ألنشطة القااء على اليوت ،إلى أن توافر األغذية
يتأةر بشرركل خاص بالصرردمات المناخية ،ال سرريما في الشررمال ،بسرربو االفتقار إلى أسررواق اليملة وسرروء البنية التحتية الريفيةه
ويؤدي هذا إلى ارتفات أ سعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البالد ،مما يحد ،باقترانه بالفقر الوا سع االنت شار وبالقوة ال شرائية
المحدودة ،من إمكانية الحصررررول على الغذاءه وفي عام  ،2015أنفقت األسررررر الريفية أكثر من 8ه 55في المائة من دخلها على
الغذاء ،مقارنة بنسبة 1ه 39في المائة في المنايق الحاريةه وعلى المستو الويني ،تنفق األسر الفقيرة 2ه 50في المائة من
دخلها على الغذاء مقارنة باأل سر غير الفقيرة التي تنفق 7ه 40في المائة من دخلها عليهه ويؤةر الفقر على عدد أكبر من الن ساء
(4ه 47في المائة) مقارنة بالرجال (4ه 45في المائة) ،ويعز ذلك جزئيا إلى عدم االسررررررتقرار والطابع غير الرسررررررمي لعمل
()17

المرأة وأنشطتها اإلنتاجيةه
-9

إ ةاء سكككككوء الت ذية .يؤةر سرررروء التغذية على جميع الفئات العمرية ،وال سرررريما على األيفال دون سررررن الخامسررررة ،والحوامل
والمرضرررعات من النسررراء والبنات ،والمصرررابين بفيروس نقص المناعة البشررررية ،واأليتام واأليفال الارررعفاء الذين يعانون من
انعدام األمن الغذائيه وقد أعطت الحكومة أولوية عالية للتغذية وهي ملتزمة بتحقيق أهداف عقد العمل من أجل التغذيةه( )18كما

( )12المرجع نفسه8 ،ه
( )13وزارة التخطيط والتنميةه 2017ه خطة التنمية الوينية )Plan national de développement 2016–2020( 2020-2016ه
( )14االستعراض االستراتييي ألنشطة القااء على اليوت في كوت ديفوار ()2018ه

( )15المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائيةه 2017ه مؤشر اليوت في العالم لعام  :2017أوجه عدم المساواة في اليوته متانة على الموقع:
https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2017.pdf
( )16المعهد الويني لإلنصاءه 2015ه استقصاء أنوال معيشة األسر في كوت ديفوار ()Sur le niveau de vie des ménages en Côte d’Ivoireه
( )17مكتو رئيس الوزراءه 2017ه االستعراض الويني ألنشطة القااء على اليوت ( ،)Examen Stratégique National Faim Zeroصفحة 23ه
( )18انظر 2016 ،http://scalingupnutrition.org/progress-impact/un-decade-of-action-on-nutrition/
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انامت كوت ديفوار إلى نركة تحسين التغذية في عام  ،2013وأنشأت في عام  2016ميلسا للتغذية الوينية برئاسة رئيس
الوزراء لامان التنسيق الرفيع المستو بين أنشطة التغذيةه وتحسنت مؤشرات التغذية بين عامي  2012و2016؛ ومع ذلك،
بلغت ن سبة األيفال منخف اي الوزن عند الوالدة 7ه 16في المائة في عام 2016ه( )19وتبلغ معدالت التقزم 6ه 29في المائة في
الشرررررمال و6ه 25في المائة في الغرب )20(،مع أن المعدالت اإلجمالية للبلد ككل انخفارررررت من 8ه 29في المائة في عام 2012
إلى 6ه 21في المائة في عام 2016ه ومن بين األيفال دون سن الخامسة ،انخفض معدل انتشار الهزال من 5ه 7في المائة إلى
 6في المائة خالل الفترة نفسررررهاه وفي جميع هذه المؤشرررررات ،كان الذكور أكثر تأةرا ل من اإلناثه ( )21وبالنسرررربة للنسرررراء الالتي
تتراوح أعمارهن بين  15و 49سنة ،يبلغ معدل انتشار سوء التغذية الحاد 7ه 7في المائةه ( )22ويعاني نحو 5ه 24في المائة من
المصرررررابين بفيروس نقص المناعة البشررررررية من سررررروء التغذية ،وقد يرأ انخفاض يفيف منذ عام  ،2009لكن هذا يعتبر أند
األمور الرئيسية المثيرة للقلقه
-10

()23

ويعاني من فقر الدم  75في المائة من األيفال دون سرن الخامسرة ،و 54في المائة من النسراء في سرن اإلنياب ،و 30في المائة
من الرجال بين  15و 49سررنةه وتعاني كوت ديفوار ،شررأنها في ذلك شررأن العديد من بلدان المنطقة ،من العوء المزدوج لسرروء
التغذية :فالوزن المفري والبدانة آخذان في االرتفات ،وهما يؤةران على 6ه 25في المائة من النساء في سن اإلنيابه

-11

وبالنسررررربة للسررررركان األيفوريين في المتوسرررررط ،يأتي ما نسررررربته  65في المائة من الطاقة الغذائية اليومية من اليذور والدرنيات
والحبوب ،مما يشير إلى نقص في التنوت الغذائيه وعلى المستو الويني ،ال يحصل سو 3ه 14في المائة من األيفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  6أشرررهر و 23شرررهرا ل على الحد األدنى المقبول من الغذاء ،وتصرررل هذه المعدالت إلى 7ه 5في المائة في
الشماله( )24وتستهلك األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي البروتين الحيواني يومين في األسبوت ،والفواكه والخاراوات
من يومين إلى ةالةة أيام في األسرررررربوت ،وهذا أقل من أيام تناولها الحبوب والدرنيات (من ةالةة إلى سررررررتة أيام في األسرررررربوت)
والزيت (من ةالةة إلى أربعة أيام في األسرربوت)ه أما األسررر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي الحاد فهي ال تس رتهلك عمليا ل أي
()25

فاكهة أو بروتين نيوانيه
-12

وتتأةر الممارسات التغذوية سلبيا بانخفاض مستويات التعليم النظامي ،ال سيما بين النساء ،نيث أن نسبة الالتي يعرفن القراءة
والكتابة بينهن في المنايق الريفية ال تتياوز  25في المائة ،مقارنة بالمعدل الويني البالغ  45في المائةه ( )26ونوعية التعليم
منخفارررة ،ال سررريما في المنايق الريفية الشرررمالية ،نيث تنتشرررر أدنى معدالت التسرررييله وقد ارتفع إجمالي االلتحاق بالمدارس
االبتدائية من 7ه 85في المائة إلى 4ه 95في المائة في السرررنوات األربع األخيرة ،مع أن هنا تفاوتا ل كبيرا ل بين األقاليم المختلفةه
كما ارتفع معدل االلتحاق الويني الصافي في المدارس االبتدائية من 9ه 72في المائة في عام  2012إلى  91في المائة في عام
 ،2016بما في ذلك 1ه 90في المائة من البنات و 92في المائة من األوالده( )27وفي عام  ،2015أدخلت الحكومة نظام التعليم
اإللزامي المياني ليميع األيفال نتى سرررن  16سرررنة ،ووضرررعت خطة اسرررتراتييية لتعزيز تعليم البنات( )28بهدف دعم وزيادة

( )19وزارة التخطيط والتنميةه 2017ه نالة المرأة والطفل في كوت ديفوار ()2016( )La situation des femmes et des enfants en Côte d’Ivoireه
( )20وزارة الصحةه دراسة استقصائية لميوعة المؤشرات المتعددة الديموغرافية والصحية(Enquête Démographique et de Santé et )2012-2011( ،
))à Indicateurs Multiples (2011–2012ه
( )21وزارة التخطيط والتنميةه 2017ه نالة المرأة والطفل في كوت ديفوار ()2016( )La situation des femmes et des enfants en Côte d’Ivoireه
( )22المرجع نفسه19 ،ه
( )23المدرسة الوينية لاباي الصف العاملين ()École Nationale des Sous-Officiers d’Activeه 2015ه
( )24وزارة التخطيط والتنميةه 2017ه نالة المرأة والطفل في كوت ديفوار (،)2016( )La situation des femmes et des enfants en Côte d’Ivoire
صفحة 18ه
( )25المعهد الويني لإلنصاءه 2016ه )Enquête de Suivi de la Saison Agricole et de la Vulnérabilité Alimentaire (SAVA 2016
)(Agricultural season and food vulnerability monitoring surveyه
( )26مكتو رئيس الوزراءه 2016ه تقرير الدولة عن نظام التعليم الويني ()Rapport d’état sur le système éducatif national 2016ه
( )27وزارة التعليم الويني ،التعليم التقني والتدريو المهني ( Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la
)Formation Professionnelleه 2017ه
( )28الخطة االستراتييية لتسريع تعليم البنات ()Plan Stratégique d’Accélération de l’Éducation des Fillesه 2018-2016ه
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التحاقهن بالمدارس االبتدائية واستمرارهن في التعليم نتى سن  16سنة ،وهي تشمل مكافحة العنف الينساني وتعزز التنسيق
الويني ليعل البرنامج مستداما له
-13

ومن العوامل األخر التي تؤةر على التغذية عدم معرفة الممارسرررات الييدة المتعلقة بالتغذية وبالنظافة الصرررحية ،والمعتقدات
االجتماعية الثقافية التي تاع المحرمات على استهال بعض األغذية من قبل ميموعات محددة نسو الينس والعمره

-14

ماراعفة اإل تاجية وال خا ل ى م تجي األغذية أصككحا الحيازات الصك يرة .غالبية منتيي األغذية ( )2 300 000في كوت
ديفوار من النسررررراءه( )29ويعتمد ما يقدر بنحو  75في المائة من السررررركان على األنشرررررطة الزراعية كمصررررردر رئيسررررري لكسرررررو
()31

العيش( ،)30ويعمل  77في المائة في أنشرررطة غير رسرررمية مثل العمل الحر في المزارت األسررررية أو بيع السرررلع والخدمات،

وهي أنشرررطة تميل إلى أن تكون أقل إنتاجيةه وتهيمن على الزراعة ممارسرررات زراعة الكفاف والزراعة اليدوية الكثيفة العمالة
()32

التي يديرها منتيون من أصحاب الحيازات الصغيرة يستخدمون  84في المائة من األراضي الصالحة للزراعةه
-15

ويتراوح متوسرررط الحيازات الزراعية بين 5ه 0و 3هكتارات ،وال يحصرررل مزارعو المحاصررريل الغذائية ،إن نصرررلوا ،إال على
قدر ضررئيل من البذور أو األسررمدة أو المبيدات المحسررنةه وتتأةر النسرراء المزارعات بشرركل غير متناسررو بسرربو عدم نصررولهن
على االئتمان واليد العاملة ورأس المال والدرايةه ويرأس الرجال  90في المائة من األسررررررر التي تعتمد على الزراعة ،و 8في
المائة فقط من النسررراء يمتلكن أرضرررهن الخاصرررة ،مع أنهن مسرررؤوالت عن  75في المائة من اإلنتاج الغذائي األسررراسررري على
مسررررتو األسرررررةه ( )33ومردود األراضرررري التي تملكها النسرررراء أقل من مردود تلك التي يملكها الرجال ،مع أن هذه الفيوة في
اإلنتاجية انخفارررت من  43في المائة في عام  2008إلى  24في المائة في عام  ،2016مما يعود أسررراسرررا إلى زيادة اسرررتخدام
األسمدة المقدمة ليسر التي ترأسها نساءه

-16

ويقدر أن أﮐةر من  70في المائة من األسر أصناب النيازات الصغيرة الزراعية تعيش دون خي الفقر )34(،وأن  34في المائة
تعيش في فقر مدقع )35(،وتأةير الفقر علﯽ النساء (4ه 47في المائة) أكبر من تأةيره على الرجال (5ه 45في المائة)ه وال يزال
إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة للمحاصيل الغذائية يعاني من محدودية الدعم مقارنة بقطات المحاصيل النقدية المتطوره

()36

ويستمر هذا العامل ،إلى جانو ضعف إمكانية الوصول إلى مدخالت ذات نوعية جيدة ،وإلى األرض والمياه والطاقة واالئتمان
واأل سواق ،في التأةير سلبا ل على إنتاجية ودخل المنتيين أصناب النيازات الصغيرة ،ال سيما فيما يتعلق بإدارة خ سائر ما بعد
الحصاد والو صول إلى األ سواقه وتشكل النساء غالبية العمال ،لكن عملهن يبقى في كثير من األنيان دون أجر ،مما يعني أن
تأةير هذه المشاكل أكبر عليهن وعلى أسرهنه
-17

ال ظ ال ذائية المسكت امة والممارسكات الزرا ية الدا رة لى الصكمو ه تتوفر في كوت ديفوار الظروف اإليكولوجية الزراعية
الموات ية والموارد ال مائ ية الوفيرة ،م ما يمكن أن ييعل ها قادرة على تحقيق االكت فاء ا لذاتي في تلب ية االنت يا جات المحل ية من
المحاصيل الغذائية ،بما في ذلك من السلعتين الغذائيتين األساسيتين وهما األرز والذرةه ومع ذلك ،فإن واردات األرز ارتفعت
بنسررربة  51في المائة بين عامي  2010و  ،2012كما ارتفعت واردات الذرة بنسررربة  43في المائةه( )37وسالسل القيمة الغذائية
ضعيفة التنظيم ،أما خسائر ما بعد الحصاد فهي تصل إلى  40في المائة من السلع الغذائية األسرراسرريةه ويتسررم إنتاج المحاصرريل

( )29االستعراض االستراتييي ألنشطة القااء على اليوته 2018ه ال تتوفر بيانات مصنفة نسو الينسه
( )30ال تتوفر بيانات مصنفة نسو الينس والعمره
( )31البنك الدوليه  2017ه تشخيص الوظائف :العمالة واإلنتاجية واإلدماج من أجل الحد من الفقره
( )32وزارة الزراعة والتنمية الريفيةه 2017ه التعداد الزراعي ()2016-2015( ،)Recensement des exploitations et exploitants agricolesه

( )33برنامج األمم المتحدة اإلنمائيه 2016ه تقرير التنمية البشرية في أفريقيا لعام  :2016تسريع المساواة بين الينسين وتمكين المرأة في أفريقياه متاح على الموقع:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2016-africa-human-development-report.htmlه
( )34الدخل أقل من 5ه 2دوالر أمريكي في اليومه
( )35الدخل أقل من 5ه 1دوالر أمريكي في اليومه
( )36وندة البحوث االقتصادية التابعة لميلة ذي إيكونوميست :التقرير القطري لكوت ديفوار2018 ،ه (غير متاح على اإلنترنت)
( )37االستعراض االستراتييي ألنشطة القااء على اليوت في كوت ديفوار ()2018ه
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الغذائية بانخفاض اإلنتاجية ،وتدهور البيئة ،وارتفات مخاير تلوث األغذية من المياه الملوةة ،واالسررررررتخدام غير المناسررررررو
لمبيدات اآلفاته
-18

وتتأةر النظم الغذائية بشكل متزايد بالصدمات المناخية وإزالة الغابات على نطاق واسع والممارسات الزراعية غير المستدامة
مثل تقنيات القطع والحرقه وقد فقدت البالد ما يصررررررل إلى  80في المائة من غطاء الغابات لديها ،مما يؤةر سررررررلبا ل على المناخ
واالستدامة الزراعية ،وذلك بسبو عوامل تشمل فيما تشمله فقدان خصوبة التربة ،وانخفاض معدل سقوي األمطار ،وانخفاض
تدفق األنهار وتراجع وفرة المياه اليوفية في بعض المنايق ،والتعرض ليمطار المتطرفة والفياانات في منايق أخر ه

-19

وأكد االسررررتعراض االسررررتراتييي ألنشررررطة القارررراء على اليوت أهمية تعزيز اليهود الرامية إلى تحسررررين قدرة الزراعة على
الصررمود عن يريق تحسررين إدارة موارد المياه ،وتكييف اليداول الزمنية للمحاصرريل ،واسررتخدام أصررناف المحاصرريل المقاومة
لليفاف ،ومكافحة إزالة الغابات ،واعتماد الطرق التي تستعيد خصوبة التربةه

بيئة االقتصاد الكل
-20

بعد خمس سررنوات من النمو القوي ،أخذت تظهر على اقتصرراد كوت ديفوار عالمات تبايؤ تؤةر على إدارة السررياسررات المالية
وتؤدي إلى انخفاض اإلنفاق العام ،مما يؤةر بشكل غير متناسو على النساءه ومع ذلك ،تظل كوت ديفوار أند أقو اقتصادات
القارة ،وتُعتبر توقعاتها االقتصررادية مواتية في المسررتقبل المنظوره ويكمن مفتاح ضررمان النمو الشررامل في معالية مشرركلة عدم
المساواة بين الينسينه

ال وابط ال ئيسية بين القطاعات
-21

خطة التنمية الوينية للفترة  2020 – 2016هي اإليار المرجعي لمشرررروعات التنمية في القطاعين العام والخاصه وهي تتيح
إجراء نوار سرررياسررري ووضرررع مبادئ توجيهية لتمكين كوت ديفوار من بلوغ وضرررع البلد المتوسرررط الدخل بحلول عام ،2020
فاال عن تحقيق أهداف التنمية المستدامةه على أن معدالت الفقر المرتفعة ،والتي كانت قد انخفات بشكل يفيف من  49إلى
 46في المائة بين عامي  2008و ،2015ستستمر في التأةير على هذه العمليةه

-22

()38

ويمثل القاررررراء على سررررروء التغذية إند أولويات خطة التنمية الوينيةه وقد قامت الحكومة ،من خالل قيادة وزارة الصرررررحة
والنظافة ال صحية العامة ،بو ضع واعتماد خطة وينية متعددة القطاعات للتغذية للفترة  ،2020 – 2016ت شمل تدابير لمكافحة
فيروس نقص المناعة البشرية والمالرياه

-23

وانخفض معدل انتشرررررار فيروس نقص المناعة البشررررررية من 7ه 3في المائة في عام  2012إلى 8ه 2في المائة في عام 2016ه
وبلغ معدل انتشرررررار اإلصرررررابة 7ه 3في المائة بين النسررررراء البالغات و9ه 1في المائة بين الرجال البالغينه وانخفارررررت معدالت
اإلصررررابة بالمالريا من  50في المائة في عام  2010إلى  33في المائة في عام  ،2014ولكن ال تتوفر بيانات مصررررنفة نسررررو
الينس والعمره( )39وتعود أندث األرقام المصرررررنفة إلى عام  ،2012عندما قُدر أن نسبة االنتشار بين األﻃفال من الوالدة نتى
سن الـ  59شهرا ،وبين الحوامل والمرضعات من النساء والبنات في الفئة العمرية بين  15و  49سنة ،تبلغ  18في المائةه

-24

()40

وال تزال مشرررركلة عدم المسرررراواة بين الينسررررين ال تخاررررع للمعالية الكافيةه وال يزال تمثيل المرأة ناقصررررا ل في هيئات صررررنع
القراره( )41ومعدل البطالة بالنسرربة للنسرراء (9ه 11في المائة) أعلى من المعدل المقابل بين الرجال (4ه 7في المائة) ،وال تشررغل
النساء سو 6ه 8في المائة من الوظائف المدفوعة األجره

( )38برنامج األمم المتحدة اإلنمائيه 2016ه تقرير التنمية البشرية عن كوت ديفواره

( )39وزارة الصحةه 2016ه خطة التنمية الصحية الوينية ())Plan National de Développement Sanitaire (2016–2020ه
( ) 40دراسة استقصائية لميوعة المؤشرات المتعددة الديموغرافية والصحية(Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs 2012-2011 ،
)) Multiples (2011–2012ه
( )41وزارة التخطيط والتنميةه 2017ه خطة التنمية الوينية (2020-2016 )Plan national de développementه

9
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ويؤدي عدم الم ساواة الوا سع االنت شار إلى الحد من فرص التعليم والعمالة المتانة لل شباب من الن ساء والرجاله وعلى ال صعيد
الويني ،هنا 2ه 23في المائة من السرررررركان عايلون عن العمل؛ وتتراوح أعمار 2ه 54في المائة من العايلين عن العمل بين
 14سنة و 34سنةه ويشكل الشباب الذين ينتقلون من المدرسة إلى العمل بدوام كامل نسبة كبيرة من النساء والرجال العايلين
عن العمله

()42

3-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-26

يحدد االسرررتعراض االسرررتراتييي ألنشرررطة القاررراء على اليوت التحديات التالية في تحقيق هدف التنمية المسرررتدامة  2في كوت
ديفوار:


الح صول على الغذاءه إن عدم وجود بيانات م صنفة ن سو الينس والعمر ييعل من ال صعو تحديد الم شاكل الخا صة
بكل من فئات النساء والرجال والبنات واألوالد في الح صول على الغذاءه وتشمل المشاكل األخر عدم كفاية االتساق
بين مشررررروعات األمن الغذائي؛ وعدم االعتراف بدور المنتيين أصررررحاب الحيازات الصررررغيرة في األمن الغذائي عند
صياغة السياسات التيارية والمالية؛ وعدم كفاية جمع وتحليل واستخدام البيانات لتحديد األشخاص الاعفاءه



التغذيةه يمكن للعديد من القطاعات – بما في ذلك الزراعة والحماية االجتماعية – أن تسرررررهم في نصرررررائل التغذية من
خالل مبادرات مراعية للتغذية ،لكن هذه اإلمكانية ال تزال غير مسررررررتغلةه ويعوق التقدم أياررررررا ل نهج انعدام التعاون
والتنسررريق بين الوزارات التي تسرررتييو لمشررراكل مترابطة ،مثل األمن الغذائي والتغذية والصرررحة والتعليم؛ ومحدودية
نطاق مبادرات تقوية األغذية؛ ومحدودية نطاق مبادرات رسرررررائل تغير السرررررلو االجتماعي المتعلقة بمشررررراكل التنوت
الغذائي والنظافة الصحية وسالمة األغذية؛ والحاجة إلى زيادة التركيز على البنات المراهقاته



إنتاجية أصررحاب الحيازات الصررغيرة والنظم الغذائية المسررتدامةه هنا ناجة ملحة لدعم أصررحاب الحيازات الصررغيرة
من الرجال والنسرراء في إنشرراء سررالسررل قيمة محاصرريل غذائية للحبوب واليذور والدرنيات والخاررروات والبروتين
الحيواني على أسرراس من األداء العالي واالكتفاء الذاتي واالسررتدامةه وتشررمل العوامل المعيقة األخر االفتقار المزمن
للموارد المالية والبشرررررية للمدخالت وخدمات اإلرشرررراد والبحوث؛ والحاجة إلى االسررررتثمار المنهيي في البنية التحتية
لتحسررين قدرات اإلنتاج والتخزين والنقل والوصررول إلى األسررواق؛ وعدم المسرراواة في تخصرريص األراضرري ،خاصررة
بالنسرررربة للنسرررراء والشررررباب؛ وعدم كفاية مهارات إدارة النظم اإليكولوجية على نحو مسررررتدام؛ وعدم وجود نهج منتظم
لمعالية عدم المساواة بين الينسينه



الحماية االجتماعيةه ال يُسرررررتثمر ما يكفي من الموارد في الحماية االجتماعية المراعية لالعتبارات الينسرررررانيةه كما أن
تغطية البرنامج الويني للوجبات المدرسررررررية محدودة ،وكذلك تغطية برامج شرررررربكات األمان والتآزر بينهاه وتشررررررمل
العقبات األخر التحديات في تنفيذ استراتييية توسيع شبكات األمان لتشمل سكان الريف ،والحاجة إلى سياسات أكثر
شموالل وإنصافا ل لشبكات األمان ،بما في ذلك ما يتعلق بالوجبات المدرسيةه

4-1

ا ولو ات القط ة ا ساسية

الحكو ة
-27

تحدد رؤية الحكومة  2040تصررورا ل لكوت ديفوار كبلد لديه "اقتصرراد مدفوت بالصررناعة وموند في تنوعه الثقافي والديمقرايي
ومفتوح أمام بقية العالم" ،يمكن فيه لليميع تحقيق إمكاناتهم الكاملة ،مع التركيز على أكثر الفئات ضرررررعفا ،وييري فيه التعامل

( )42البنك الدوليه 2017ه تشخيص الوظائف :العمالة واإلنتاجية واإلدماج من أجل الحد من الفقره ال تتوفر بيانات مصنفةه
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بشرركل فعال مع فيوات عدم المسرراواة الناجمة عن الفقر وانعدام األمن الغذائي وسرروء التغذية ونقص التعليم وعدم المسرراواة بين
()43

الينسينه
-28

وقد تُرجمت إند ركائز هذه الرؤية إلى عمل من خالل االسررررررتراتييية الوينية للحماية االجتماعية للفترة ،2020 – 2015
التي تهدف إلى نماية الفئات األكثر ضررعفا ل من خالل شرربكات األمان االجتماعي المسررتييبة لالعتبارات الينسررانية ،وبناء نظام
للحماية االجتماعية يعزز تدريييا من قدرتها على تخفيف المخايره ويدعم الب ا

تنفيذ هذه االستراتييية من خالل مساندته

لبرنامج الوجبات المدرسررررية ولميموعات النسرررراء المزارعات صررررانبات الحيازات الصررررغيرة ،مع مسرررراعدة جميع أصررررحاب
المصلحة على العمل من أجل تحقيق هدف التنمية المستدامة  2وإقامة نظام غذائي ويني مستدامه
-29

وقد أنرز تقدم في تحويل القطات الزراعي إلى محر للنمو االقتصررررررادي وأولوية لالسررررررتثمار الحكومي ،وهو ما يوضررررررحه
البرنامج الويني لالسررررررتثمار الزراعي للفترة 2025 – 2018ه على أن االسررررررتثمارات التي تقودها الحكومة تركز على زيادة
الدعم لصرررررناعة تيهيز المنتيات الزراعية من أجل رفع القيمة السررررروقية لمحاصررررريل نقدية مثل الكاكاو والكاجوه( )44ومن بين
األسر التي تقودها النساء ال ينتج محاصيل تصديرية إال ما نسبته  8في المائة ،وترتفع الفيوة اإلنتاجية بين الرجال والنساء في
المحاصرررريل الغذائية ( 34في المائة في عام  2016مقابل  17في المائة للمحاصرررريل التصررررديرية للنسرررراء المنتيات)ه وفي عام
 ،2016استخدمت النساء المزارعات األسمدة أقل من استخدام المزارعين الرجال لها بمعدل 9ه 1مرة ،كما استخدمت مبيدات
اآلفات أقل من استخدام المزارعين الرجال لها بمعدل 7ه 1مرة ،مما يحد من إنتاجية محاصيلهن الغذائية والتياريةه( )45ويركز
()46

التمويل الحكومي إلنتاج البذور المعتمدة على تحسين المحاصيل النقديةه
-30

وت شمل األولويات في إيار خطة التغذية الوينية المتعددة القطاعات تعزيز الوعي على ال صعيد الويني بالممار سات التغذوية
الييدة والتدابير الوقائية ضرررد سررروء التغذية؛ وتحسرررين إدارة سررروء التغذية ،بما في ذلك األخذ بالن ُهج الميتمعية المحلية؛ وزيادة
توافر األغذية المغذية والمتنوعة وإمكانية الحصول عليها؛ وزيادة قدرة األسر على الصمود أمام الصدمات الغذائية والتغذوية؛
وتعزيز التغذية الييدة وتقوية الحوكمة في القطات ككله

-31

وبدعم من الب ا  ،وضرررررعت الحكومة سرررررياسرررررتها الوينية األولى بشرررررأن الوجبات المدرسرررررية ،وهي تغطي الفترة – 2018
()47

2025ه وتت صور ال سيا سة أنه بحلول عام  ،2025سيذهو جميع األيفال في سن الدرا سة إلى المدر سة و سيتلقون وجبات
ساخنة يومية متوازنة تغذويا له و ست سهم التدابير المتعلقة ببلوغ أهداف ال صحة والتغذية واإلنتاج المحلي ونماية البيئة في إقامة
نظام تعليمي شررامل يراعي االعتبارات الينسررانيةه وتواصررل المبادرة الرائدة التي تقودها الحكومة ،ميموعة "مدرسررة واندة،
ومطعم واند ،و ُمزارت واند" ،الترويج لنهج مسررررتدام إزاء برنامج الوجبات المدرسررررية ،وهي توضررررح التزام الحكومة بتمكين
ميموعات المزارعين المحليين (ال سيما الميموعات التي تقودها نساء)ه

ا م ال تحدة والش كاء اآلخ ون
-32

يتواءم إيار عمل األمم المتحدة للمسرررراعدة اإلنمائية للفترة  2020 – 2017تماما مع خطة التنمية الوينية ويسررررتفيد من المزايا
النسرررررربية لكل وكالة من وكاالت األمم المتحدة العاملة في كوت ديفواره وتشررررررمل المياالت ذات األولوية زيادة الوصررررررول إلى
الخدمات االجتماعية األساسية ،مثل التعليم والتغذية؛ وتحسين آليات الحماية االجتماعية؛ وتعزيز المؤسسات الوينية؛ وتعزيز
القدرة على الصررمود أمام تغير المناخ واألخطار الطبيعيةه ويترجم ذلك إلى ةالث نتائج اسررتراتييية :تقوية الحوكمة والتماسررك
االجتماعي؛ وتنمية رأس المال البشري من خالل الحصول المنصف على الخدمات االجتماعية األساسية والحماية االجتماعية؛

( )43وزارة التخطيط والتنميةه 2016ه دراسة اآلفاق الوينية في كوت ديفوار لعام )Étude nationale prospective Côte d’Ivoire 2040( 2040ه
( )44البنك الدوليه 2017ه تشخيص الوظائف :العمالة واإلنتاجية واإلدماج من أجل الحد من الفقره ال يقدم التقرير بيانات مصنفة نسو الينسه
( )45تقرير البنك الدوليه 2017ه ( )And if the emergence were a woman?( Et si l’emergence était une femmeماذا لو كان النهوض امرأة)ه
( )46خطة التنمية الوينية 2020-2016ه
( )47وزارة التعليمه 2018ه السياسة الوينية للتغذية المدرسية ()Politique nationale d’alimentation scolaire 2018–2025ه
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والتنمية المسرررتدامة من خالل تعزيز السرررياسرررات العامة ،وضرررمان أنماي اإلنتاج واالسرررتهال المسرررتدامة ،ودعم مكافحة تغير
المناخه
-33

ويشرررررمل إيار عمل األمم المتحدة تدابير لتعميم الحماية واالعتبارات الينسرررررانية في جميع مياالت الدعم المقدم إلى الحكومة،
والتصدي للعنف الينساني ،ولعدم المساواة بين الينسين ،وللتمييز واالستبعاد على أساس جنسانيه

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا
والدروس ال ستفادة

1-2

تج بة الب ا

-34

في سرررياق إعداد الخطة االسرررتراتييية القطرية ،عقد المكتو القطري مشررراورات ونلقات عمل منتظمة مع النظراء الحكوميين
وشرررركاء التنمية وغيرهم من أصرررحاب المصرررلحةه وقد وفرت هذه المشررراورات ،إلى جانو اسرررتعراض التقييمات والدراسرررات
المتعلقة بعمل الب ا

في كوت ديفوار ،األسررررررس لتحديد معالم الطريق إلى األمامه وتشررررررمل التقييمات والدراسررررررات التقييم

الالمركزي في يناير/كانون الثاني  2018للعملية الممتدة لإلغاةة واإلنعاش 200464؛ ووضررررررع تيميع لتقييمات العمليات في
أغسررررررطس/آب  2017يغطي العمل في البلدان التي يديرها مكتو داكار اإلقليمي؛ وإجراء تقييم منتصررررررف المدة لعملية التنمية
 200465في ديسررمبر/كانون األول 2015ه ومن المتوقع أن يُنيز في منتصررف عام  2018تقييم المركزي لما يقدمه الب ا
من دعم لبرنامج الوجبات المدرسية ،بتمويل من وزارة الزراعة بالواليات المتحدة بحلول ديسمبر/كانون األول 2018ه
-35

وقد كانت هذه التقييمات والمشرررررراورات إييابية في تقديرها لمسرررررراهمة الب ا

في تحقيق األمن الغذائي والتغذية في كوت

ديفوار ،ونددت المزايا النسبية التالية التي يتمتع بها الب ا :
أ)

ريادته في قطات التغذية ،مما ييعله شريكا مختارا ل لدعم تنفيذ الحكومة لخطة التغذية الوينية المتعددة القطاعات؛

ب)

وجوده الميداني العميق في منايق البلد األكثر عرضررررة للفقر وانعدام األمن الغذائي وسرررروء التغذية وانخفاض معدالت
إكمال الدراسة االبتدائية؛

ج)

شررراكته الوةيقة مع الحكومة وليان التنسرريق الوينية والمشررتركة بين الوكاالت والليان التقنية ،وكذلك شررراكاته القوية
مع وكاالت األمم المتحدة األخر والمنظمات غير الحكوميةه ويمثل ترابط التدخالت والشررررررراكات التكميلية العمود
الفقري الستيابة الب ا

د)

في كوت ديفوار؛

نيانه في إنشرررررراء ودعم برامج الوجبات المدرسررررررية ،وتقديم الدعم للتغذية (الوقاية من سرررررروء التغذية) ،والقدرة على
الصرررمود (ميموعات اإلنتاج الزراعي) وبناء القدرات (الوجبات المدرسرررية ،وسرررلسرررلة اإلمداد ،وإدارة المسرررتودعات،
وتقييمات األمن الغذائي والتغذية ،وتحديد خطوي األساس المتعلقة بهما)؛

ه)

الممارسررات الييدة والدروس المسررتخلصررة فيما يتعلق باالنتقال إلى برنامج للوجبات المدرسررية مملو وينيا ل؛ وتنسيق
تقديم األغذية على أساس وصفات طبية للمصابين بفيروس نقـررررررص المناعـررررررة البشرية الذين يتلقون العالج بماادات
الفيروسرررررات الرجعية؛ وإدخال إجراءات التحول الينسررررراني لمعالية أوجه عدم المسررررراواة التي تقوض األمن الغذائي
والتغذية؛ وإدارة االسرررتيابة السرررريعة للطوارئ (نزوح السررركان)؛ واسرررتخدام يرائق أ شكككاة المسكككا ة ال ذائية مداوا
إ شاء األصوا والتحويالت القائمة على النقد الستعادة التماسك االجتماعي (للعائدين في الغرب)ه

-36

وقد أكد أصرررررحاب المصرررررلحة على أنه برغم قيود التمويل الكبيرة ،فإن أنشرررررطة الب ا

أةبتت ضررررررورتها لارررررمان تحقيق

األولويات اإلنسانية واإلنمائية الوينيةه وتتمتع المنظمة بمكانة جيدة تسمح لها باالستمرار في تقديم مساهمات ذات معنى خالل
السررررنوات القادمة ،ال سرررريما من خالل الدعم المنصررررف للمزارعين أصررررحاب الحيازات الصررررغيرة من خالل برنامج الوجبات
المدرسيةه
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وقد أوصي بإجراء التحسينات في المياالت التالية:
أ)

استدامة مبادرات القدرة على الصمود :التركيز على تمكين األسر من تحسين سبل عيشها على نحو مستدام من خالل
تعزيز الشراكات لامان تكامل األنشطة وملكية األصول التي ينشئها الميتمع المحلي كلهه

ب)

الدور التنسرريقي للب ا  :مواصررلة الدعم والمشرراركة في نظم ومنصررات التنسرريق متعددة القطاعات ومتعددة أصررحاب
المصلحة ،وال سيما من أجل التغذيةه

ج)

أةر التغذية :التأكد من أن تكون جميع التدخالت مراعية للتغذيةه والتركيز على تعزيز أةر برنامج الوجبات المدرسررررية
على رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي ودعم تقوية األغذية المحليةه

د)

أةر المساواة بين الينسين :تحسين التحليل واالستهداف الينسانيين في جميع العملياته وتعزيز قدرة موظفي الب ا
وشررركائه فيما يتعلق باالعتبارات الينسررانية ومواصررلة تمكين المرأة الريفية من خالل ميموعات النسرراء المزارعات
والخدمات والمؤسسات واألسواق المتعلقة بهنه

ه)

نظم المعلومات والرصرد :تعزيز قدرة الحكومة على إجراء تحليالت منتظمة وإدارة نظم الرصرد وتعليقات المسرتفيدين
من أجل األمن الغذائي والتغذية ،وال سرررريما بالنسرررربة لبرنامج الوجبات المدرسرررريةه ويكمن مفتاح ذلك في ضررررمان جمع
وتحليل واسرررتخدام البيانات المصرررنفة نسرررو الينس والعمر ليميع المبادرات الوينية المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية
بشكل منتظمه

و)

-38

آليات الحماية االجتماعية :تعزيز آليات الحماية االجتماعية عن يريق ربط االسررررتراتييية الوينية للحماية االجتماعية
باستراتييية الوجبات المدرسية لتلبية انتياجات األيفال من األسر الاعيفة ماليا له

وتشررركل نظم المعلومات والرصرررد جزءا ل من التزام الب ا
الغذائي والتغذيةه وسرررريسرررراعد الب ا

بدعم النُهج التحولية الينسرررانية القائمة على األدلة في ميال األمن

الحكومة على إجراء دراسررررات عن أةر دعم اليماعات الميتمعية المحلية ،واسررررتدامة

ميموعات النساء المزارعات ،وفعالية برنامج الوجبات المدرسيةه
2-2
-39

الف ص ال تاحة للب ا
سيتمكن الب ا

وشركاء التنمية اآلخرون ،بفال النهج الشمولي المعتمد من خالل خطة التغذية الوينية المتعددة القطاعات،

من معالية األسرباب اليذرية لسروء التغذية على مسرتو الميتمع المحليه وإلى جانو اسرتراتييية الحكومة الصرلبة لالسرتثمار
الزراعي ،تقدم الخطة للب ا فرصة فريدة لتقديم المساعدة التقنية لتعزيز الحلول المستدامة والشاملة لمشكلتي اليوت وسوء
التغذية ،مع إيالء اهتمام خاص لتلبية انتياجات النسرررررراء الالتي يعانين من انعدام األمن الغذائي والاررررررعيفات تغذويال ،والبنات
واألوالد في سن المدرسة ،والمصابين بفيروس نقص المناعة البشريةه وتطمح الحكومة إلى تحويل وتحديث القطات الزراعي
باسررررتثمارات كبيرة على مد السررررنوات السرررربع القادمةه وسيتيلب ذل بذل جهود ﮐبيرة لتعزيز قدرات المزارعين أصررررحاب
الحيازات الصغيرة لتمﮐينهم من المساهمة في تيوير نظم غذائية وسالسل قيمة قوية ومنصفةه
-40

ويمكن تكرار الممارسرررات الييدة المسرررتقاة من الدعم الذي يقدمه الب ا

على نطاق ضررريق لتعزيز قدرات ميموعات النسررراء

المزارعات ،وذلك من أجل تعزيز اسررررتدامة برنامج الوجبات المدرسررررية؛ وزيادة وتنويع إنتاج المحاصرررريل الغذائية؛ والحد من
سوء التغذية من خالل توافر المزيد من األغذية الغنية بالمغذيات ومن خالل رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي؛ وزيادة دخل
المزارعين؛ وتعزيز المسراواة بين الينسرين وتمكين المرأة من خالل التدريو على محو األمية الوظيفية ،والمهارات األسراسرية
في ميالي المحاسررربة وتنظيم التعاونيات؛ وتوفير الفرص إلدخال أنشرررطة التكيف مع تغير المناخه وترنو الحكومة والشرررركاء
بهذا النهج وتؤيد عمل الب ا

المسررررررتمر من أجل توسرررررريع نطاق هذا النموذج في أوسرررررراي الميتمعات المحلية الزراعية في

المنايق التي يمكن فيها تحقيق الترابط مع برنامج الوجبات المدرسيةه
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والب ا  ،بفارررل قيادته المعترف بها في قطات التغذية ،في وضرررع جيد يتيح له دعم الحكومة في تنفيذ االسرررتراتييية الوينية
لتقوية األغذية وتكييف التعليم التغذوي من خالل وضرررع وتنفيذ اسرررتراتييية وينية لرسرررائل التغيير االجتماعي والسرررلوكي ،ال
سيما بالنسبة لييفال في مرنلة مدرسة الحاانة وفي المدارس االبتدائيةه

-42

وسيساعد التزام الحكومة المتيدد بإعادة إجراء دراسات سنوية وينية ليمن الغذائي والتغذية اعتبارا من عام  2019على سد
الفيوة في المعلومات في العديد من القطاعات ،مما ييعل جمع البيانات وتحليلها أكثر انتظاماه واسررررررتنادا ل إلى خبرة الب ا
واسررررتخدامه لتكنولوجيات مبتكرة ،سرررريقدم الدعم التقني لتعزيز نظم المعلومات الوينية ليمن الغذائي والتغذية التي تسررررتييو
لالعتبارات الينسانية والعمريةه

3-2

التغي ات االست اتيجية

-43

تبرز هذه الخطة االستراتييية القطرية الطبيعة المتغيرة للدعم الذي يقدمه الب ا
ديفواره وسينتقل البر ا

في ميالي األمن الغذائي والتغذية في كوت

من تقديم المساعدة الغذائية المباشرة إلﯽ االنخراي في شراﮐة تقنية مع النﮐومة لتعزيز القدرات

المؤسسية على تيوير وتنفيذ برامج األمن الغذائي والتغذية ،وبناء القدرة على الصمود لد المجتمعات المنلية التي تعاني من
انعدام األمن الغذائيه وترتكز اسرررررتيابة الب ا

على خطة التغذية الوينية المتعددة القطاعات وبرنامج الوجبات المدرسررررريةه

وسرررتسررراهم هذه اليهود ميتمعة في تحقيق األهداف الوينية للتغذية والتعليم واألمن الغذائي وسرررتوفر قاعدة صرررلبة لزيادة قدرة
األسرة والميتمع المحلي على التكيف ولتمكين المرأةه
-44

وقد كشرررف االسرررتعراض االسرررتراتييي ألنشرررطة القاررراء على اليوت أن السرررياسرررات والبرامج الوينية الحالية المتعلقة باليوت
وسرروء التغذية تتصررف بالشررمول؛ ومع ذلك ،ال تزال القدرة التقنية على تنسرريقها وتنفيذها تمثل تحديا له وقد قدم الب ا مسرراعدة
تقنية إلى الحكومة في وضرررع هذه السرررياسرررات والخطط الوينية للوجبات المدرسرررية والتغذية والحماية االجتماعيةه وسررريسررراند
الب ا  ،يوال فترة تنفيذ الخطة االسررررتراتييية القطرية ،تنمية القدرات الوينية على جميع المسررررتويات بهدف نقل مسررررؤولية
البرامج التي يديرها الب ا إلى الحكومة تدريييا ل ،مع التشررررديد على االسررررتعداد للطوارئ واالسررررتيابات التغذوية الشررررمولية
والنظم الغذائية المسررتدامة التي تدعمها الكفاءات الينسررانية السررليمةه وسيتراجع عدد المستفيدين الذين يدعمهم البرنامج مباشرة
وذلك تدريييال يوال فترة تنفيذ الخطة االستراتييية القطرية ،مع تقدم البرامج الحكومية إلى الطليعةه

-45

وسرررررريتم تعزيز تنفيذ خطة التغذية الوينية المتعددة القطاعات وتنسرررررريقها من خالل نموذج "ميتمعات التقارب"ه( )48وسوف
يواصل البرنامج دعمه وتعزيزه لتطوير أداة التشخيص المجتمعية هذه بحيث يسترشد بها العمل الجماعي المنليه كما سيعزز
الب ا

اإلدماج العادل للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المهمشين نتى يمكنهم االستفادة من مرافق وخدمات المحاور
()49

الزراعية التسعة
-46

التي تعمل وزارة الزراعة على إنشائها والتي ستغطي  31منطقة في كوت ديفواره

وتظل اسررررتدامة برنامج الوجبات المدرسررررية أولوية وينية علياه وسوف يواصل الب ا
باالشترا مع الحكومةه وتدعو الخية إلﯽ إدخال المدارس التي يساعدها البر ا

تنفيذ خطة عمل لالنتقال تم وضعها

تدريجيا في برنامج الوجبات المدرسرررررية

خالل فترة الخطة االسررتراتييية القطريةه وفي الوقت نفسرره ،سررييري تحسررين القدرات الوينية من أجل إدخال نماذج فعالة من
نيث التكلفة تعتمد على اإلنتاج المحليه
-47

ويستند تنفيذ هذه الخطة االستراتييية القطرية إلى نُ ُهج تراعي التغذية والتحول الينسانيه وسيقوم الب ا  ،في جميع أنشطته،
بدعم تعزيز نظم المعلومات الوينية وتوليد األدلة من أجل الحلول التحولية الينسرررررررانية والمبتكرة والفعالة من نيث التكلفة
لمشكلتي اليوت وسوء التغذيةه

( )48نموذج يستند إلى تعزيز القدرة على الصمود كان قد ُوضع أصالل في النيير بدعم من وكاالت األمم المتحدةه
( )49المحاور الزراعية التسعة هي منايق محددة في البلد ستستثمر فيها الحكومة والشركاء في برامج الزراعة والغابات والرعي ومصائد األسما بصورة تحترم
البيئة والمنايق اإليكولوجية الزراعية ،فاالل عن انتياجات وقدرات النساء والرجال المحليينه وستحقق هذه االستثمارات الفوائد ليميع أصحاب المصلحة ،سواء
على المستو المحلي أو الويني أو اإلقليميه
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وسييري استكشاف الشراكات من أجل القااء على اليوت ،ال سيما مع القطات الخاص والميتمع المدني ومؤسسات البحث،
ألغراض المبادرات الرئيسية مثل الخطة الوينية لتقوية األغذية ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي على المستو المحليه
وستتامن هذه المبادرات في صميمها تدابير للمساواة بين الينسينه

-3

التوجه االست اتيج للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-49

تعرض هذه الخطة االسرررررتراتييية القطرية العمل الذي سررررريقوم به الب ا

في كوت ديفوار في الفترة من  2019إلى 2023ه

والحصرررائل االسرررتراتييية المقترنة متعاضررردة وتهدف إلى دعم األولويات اإلنمائية الوينية المسررراهمة في تحقيق هدف التنمية
المسررررتدامة ( 2بشررررأن القارررراء على اليوت) وهدف التنمية المسررررتدامة ( 17بشررررأن الشررررراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية
المسرررتدامة) ،وكذلك أهداف التنمية المسرررتدامة ( 3بشرررأن الحياة الصرررحية) و( 4بشرررأن التعليم الييد) و( 5بشرررأن المسررراواة بين
الينسين)ه
-50

و ستظل التغذية أولوية استراتييية شاملةه و سيركز الب ا

على دعم الحكومة لتنفيذ ال سياسة الوينية لتقوية ليغذية والتنفيذ

الويني السررررتراتييية رسررررائل التغيير االجتماعي والسررررلوكيه وسيواصل الب ا

تقديم خدمات سلسلة اإلمداد من أجل تنفيذ

برنامج التغذية الوﻃني مع تعزيز القدرات الوﻃنية لتولي مسؤولية هذا الدوره
-51

ويُعترف على نطاق واسررع بأن الب ا
الب ا

قد لعو دورا أسرراسرريا في برنامج الوجبات المدرسررية في كوت ديفواره وسوف يستفيد

من برنامج الوجبات المدرسية في تحقيق أهداف إنمائية متعددة في الميتمعات المحلية التي ينفذ فيها برنامج الوجبات

المدرسررريةه وبحلول عام  ،2025تخطط الحكومة لتوسررريع نطاق برنامج الوجبات المدرسرررية ليغطي  60في المائة من المدارس
االبتدائية العامة ،مع إعطاء األولوية للمدارس الواقعة في المنايق األكثر تعرض را ل النعدام األمن الغذائي وسرروء التغذية ،ونيث
تكون معدالت االلتحاق منخفاةه
-52

وسيحتف الب ا

بقدرات استيابة للطوارئ لمعالية االنتياجات الغذائية والتغذوية الفورية للسكان أةناء وبعد الصدمات ،بما

يكفل إيالء االهتمام للميموعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي ومن الاررررعف التغذوي مثل النسرررراء واأليفال والمسررررنين
واألشخاص ذوي اإلعاقةه
-53

وسررريقوم الب ا  ،في جميع القطاعات ،بتعزيز القدرات الوينية من أجل تنفيذ سرررياسرررات وخطط وبرامج عادلة وشررراملة ،مع
االسرتفادة من الخبرات الداخلية والشرراكات مع مركزي االمتياز التابعين للب ا

في البرازيل والصرينه وسريركز العمل على

تحسين القدرات ذات الصلة بتحليل الاعف وعلى تعزيز وإدارة نظم المعلومات والرصد الوينية ،من أجل توليد أدلة للحلول
المبتكرة والفعالة من نيث التكلفة لمشكلتي اليوت والتغذيةه
-54

وسرريتم إدراج تعزيز القدرات في جميع أنشررطة الب ا

لمعالية المياالت الشرراملة المتعلقة بتحليل األمن الغذائي ،واالسررتعداد

للطوارئ واالستيابة لها ،وإدارة سلسلة اإلمداده كما سيكمل الب ا

وسيدعم تصميم وإدارة نظم الحماية االجتماعية المراعية

لالعتبارات الينسررررانية والمسررررتييبة للصرررردمات والتي تقودها الحكومةه وسرررريُوفر التدريو والدعم التقني والمادي ،وسررررتُنظم
التبادالت بين األقران من خالل التعاون فيما بين بلدان الينوبه
-55

وسررتسررتمر المرأة في لعو دور مركزي في جميع برامج الب ا

كمسررتفيدة وكصررانعة للقراره وسرريعمل الب ا

على تعزيز

المسرراواة بين الينسررين من خالل أنشررطته الخاصررة بتعزيز القدرات مع الحكومة والشررركاء ،وإشرررا الرجال في عملية تحويل
الممارسات والمؤسسات التمييزية ،وتعزيز نوار السياسات لمعالية الممارسات التي تعوق عمل المرأة والنهوض بهاه
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الحصائل االست اتيجية ،و جاالت الت كيز ،والنوات ال توق ة ،وا شطة ال ئيسية

الحصيلة االست اتيجية  :1حصول ا طفال ف سن ال درسة االبتدائية وأس هم ف ال ناطق الت ت ا

ن ا دام ا ن الغ ائ على

الغ اء الكاف وال غ ي طوال ال ام
-56

تتصرراعد معدالت انعدام األمن الغذائي وسرروء التغذية باسررتمرار كما تنخفض مؤشرررات التعليم في المنايق الريفيةه وسيواصل
توفير الوجبات المدرسية المغذية لتحسين إمكانية حصول األيفال يوال السرررنة الدراسرررية على األغذية في المناﻃق

الب ا

الريفية التي تعاني من انعدام األمن الغذائيه وسرررريتم دعم تعليم البنات واألوالد من خالل الحصررررص الغذائية المنزلية للتشررررييع
على إكمال دورة التعليم االبتدائيه وسررررررتقوم وزارة التعليم ( مديرية المطاعم المدرسررررررية) بتخطيط وتنفيذ أنشررررررطة الوجبات
المدرسيةه

جاالت الت كيز
-57

تركز هذه الحصيلة االستراتييية على األسباب اليذريةه

النوات ال توق ة
-58

سيتم تحقيق هذه الحصيلة االستراتييية من خالل أربعة نواتج هي:


يتلقﯽ األيفال الملتحقون بالمدارس المستهدفة وجبة آمنة ومغذية تلبي انتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية ﮐل يوم
يذهبون فيه إلى المدرسةه



تتلقى أسررررر األيفال الملتحقين بالمدارس المسررررتهدفة نصررررصررررا غذائية منزلية أو تحويالت نقدية تدعم األمن الغذائي
األسري وتزيد من نسبة االلتحاق بالمدرسة والبقاء بهاه



يستفيد األيفال الملتحقون بالمدارس المستهدفة من الدعم التعليمي الذي يحسن مهارات القراءة لديهمه



يسرررتفيد األيفال الملتحقون بالمدارس التي يغطيها برنامج الوجبات المدرسرررية من تعزيز القدرات الحكومية على تنفيذ
ذلك البرنامج على نطاق واسعه

ا شطة ال ئيسية
النشرراي  :1توفير وجبات مدرسررية ونصررص غذائية منزلية وخدمات تكميلية لييفال في سررن المدرس رة االبتدائية خالل العام الدراسرري
وتشييع شراء األغذية المنتية محليا الستخدامها في الوجبات المدرسية
-59

سرررريقدم الب ا

الوجبات المدرسية لـررررررررر  125 000من البنات واألوالد نتى عام  2020بتمويل من برنامج مكغفرن – دول

الدولي للغذاء من أجل التعليم الداعم لبرنامج الوجبات المدرسيةه وسررريسرررتند االسرررتهداف إلى معدالت انخفاض نصرررائل التعليم
وسوء التغذية المزمن وانعدام األمن الغذائي والتفاوت بين الينسينه وعالوة على ذلك ،سيحصل  15 000من البنات واألوالد
في السررنتين األخيرتين من دراسررتهم االبتدائية على نصررص غذائية منزلية لزيادة معدل البقاء في المدرسررة والحد من التسرررب
منهاه وسيقوم الب ا تدريييا ،من خالل يرائق يتم تحديدها مع وزارة التعليم ،بنقل مسؤولية المدارس التي يدعمها ناليا ل إلى
البرنامج الوينيه
-60

وسررريسرررتفيد األيفال في سرررن الدراسرررة المسرررتهدفون من الخدمات التكميلية مثل الحدائق المدرسرررية؛ وإزالة الديدان؛ واألنشرررطة
المتعلقة برسررررررائل التغيير االجتماعي والسررررررلوكي؛ وأدوات ومواد التعلم بما في ذلك تدريو المعلمين ومديري المدارس على
تحسين تدريس مهارات القراءةه وبالشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان ،سيقدم الب ا

وندات نموذجية تتعلق بمشاكل
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الصرررحة اإلنيابية الينسرررية ،بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشررررية ،من خالل نموذج "ميتمعات التقارب"ه وسرررتواصرررل
المدارس تركيو واستخدام مواقد ذات كفاءة في استهال الوقود بهدف تعزيز استدامة برنامج الوجبات المدرسية الذكي مناخيا له
-61

وفي الوقت نفسه ،سيعمل الب ا

على تعزيز قدرات ميموعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المنشأة بالقرب من

المدارس والتي تحظى بالدعم في إيار الحصيلة االستراتييية  ،4من أجل زيادة مساهمة الميتمع المحلي في برنامج الوجبات
المدرسيةه وسيقوم الب ا

بيمع األدلة ذات الصلة بفعالية التكلفة وسيدعم توسيع نطاق نموذج للوجبات المدرسية ذات المنشأ

المحلي يراعي االعتبارات الينسرررانية ويسرررتييو للتغذية ،بما يتماشرررى مع االسرررتراتييية الوينية السرررتدامة مبادرة "ميموعة
مدرسرة واندة ،ومطعم واند ،و ُمزارت واند"ه كما سيقوم الب ا

بتشييع شراء الغذاء المنتج محليال من المزارعين أصرحاب

الحيازات الصررررغيرة وبالتالي المساهمة في تنويع الوجبات المدرسية وزيادة مشاركة الميتمع المحليه وسررررييري تنويع سررررلة
أغذية الوجبات المدرسية ،نيثما أمكن ،من خالل تامينها أغذية مقواة محليا له

الحصيلة االست اتيجية  :2حصول السكان ال تض ر ن ن الصد ات على الغ اء لتلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة ا ساسية أثناء
الصد ات وف أعقابها
-62

خالل فترة الخطة االسررتراتييية القطرية ،سرريحاف الب ا

على قدرته على االسررتيابة ،بالتنسرريق الوةيق مع وزارة التاررامن

والتماسررك االجتماعي والوكاالت األخر التابعة ليمم المتحدة وغيرها من اليهات الفاعلة في ميال االسررتيابة للطوارئ ،من
أجل تلبية االنتياجات الغذائية والتغذوية الفورية للنساء والبنات واألوالد والرجال المت اررينه واستيابةل للطوارئ هذه ،سيتم
توفير األغذية والتحويالت القائمة على النقد ،نسو االقتااء ،من خالل ن ُهج مستييبة لالعتبارات الينسانية ومراعية للتغذيةه

جاالت الت كيز
-63

تركز هذه الحصيلة االستراتييية على االستيابة ليزماته

النوات ال توق ة
-64

سيتم تحقيق هذه الحصيلة االستراتييية من خالل ةالةة نواتج هي:


يتلقى السكان المتاررون من الصدمات األغذية الكافية أو التحويالت الكافية القائمة على النقد في الوقت المناسو
بحيث تفي بانتياجاتهم الغذائية والتغذوية الفوريةه



يتلقى السكان المتاررون من الصدمات أنشطة تتصرررررررل برسرررررررا ئل التغيير االجت ماعي والسررررررلوكي بهدف تحسين
الممارسات المتعلقة بالتغذيةه



يتلقى األﻃفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشررررررهر و 59شهرا ،والحوا مل والمرضرررررر عات من النسررررررراء والب نات،
والمصرررابون بفيروس نقص المناعة البشررررية ،وأسررررهم ،من المتاررين من الصدمات ،ما يكفي من األغذية المغذية
المتخصرررصرررة في الوقت المناسو ،كما يتلقون رسرررائل التغيير االجتماعي والسرررلوكي التي تهدف إلى الوقاية من سوء
التغذية الحاد المعتدل ،والتي تستهدف المستفيدين وأسرهمه
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ا شطة ال ئيسية
النشررراي  :2تقديم نزمة مسررراعدات متكاملة للسررركان المتارررررين ،تشرررمل المسررراعدة الغذائية ،ورسرررائل التغيير االجتماعي والسرررلوكي،
واألغذية المغذية المتخصررصررة لييفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشررهر و 59شررهرا ،والحوامل والمرضررعات من النسرراء والبنات،
والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ،بغية تحسين الحصول على الغذاء والوقاية من سوء التغذيةه
-65

في ناالت الطوارئ المفاجئة ،سررتحصررل النسرراء والبنات واألوالد والرجال المسررتهدفون الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي
والاررعفاء تغذويا ل على المسرراعدة – بما يشررمل رسررائل التغيير االجتماعي والس رلوكي المراعية لالعتبارات الينسررانيةه وسرريتلقى
األيفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشرررهر و 59شرررهرا ل ،والحوامل والمرضرررعات من النسررراء والبنات ،والمصرررابون بفيروس
نقص المناعة البشرية ،وأسرهم ،األغذية المغذية التكميلية المتخصصة التي تقي من سوء التغذيةه

-66

والمساعدة مصممة لتلبية االنتياجات الفورية الغذائية والتغذوية للمستفيدين المستهدفين وضمان فهم نقوقهم وانترامهاه وهي
تشمل تدابير لمنع العنف الينساني واالستغالل واالعتداء الينسيينه وسيتم إنشاء آلية لتلقي تعليقات المستفيدين ولتلقي الشكاو
وذلك كيزء من التزام الب ا

بامان المساءلة أمام السكان المتاررين من األزماته

الحصييلة االسيت اتيجية  :3تحسيين الحالة التغ و ة للسيكان الضي فاء ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ ف ال ناطق ال سيتهدفة،
وال سي ا ا طفال والنساء ف سن اإل جاب وا شخاص ال صابين بفي وس قص ال ناعة البش ة ،بحلول عام 2023
-67

سيعمل الب ا

على ضمان تنفيذ خطة التغذية الوينية المتعددة القطاعات والمراعية لالعتبارات الينسانية ،مع التركيز على

االسررتراتييية الوينية لتقوية األغذية؛ وعلى وضررع منهج للتعليم التغذوي للمدارس االبتدائية؛ والتعميم الويني لرسررائل التغيير
االجتماعي وال سلوكي؛ وتطبيق نموذج "ميتمعات التقارب" في المنايق ذات األولويةه وتتمثل العنا صر األ سا سية لهذا الهدف
االستراتييي في توليد األدلة والتوةيق وتبادل الممارسات الييدةه

جاالت الت كيز
-68

تركز هذه الحصيلة االستراتييية على األسباب اليذريةه

النوات ال توق ة
-69

سيتم تحقيق هذه الحصيلة االستراتييية من خالل ستة نواتج هي:


يسررتفيد السرركان المسررتهدفون من رسررائل التغيير االجتماعي والسررلوكي التي تزيد من المعرفة وتحس رن اسررتهال النظم
الغذائية الصحية القائمة على األغذية المحلية المغذيةه



يستفيد السﮐان المستهدفون في منايق العبء المرتفع بصورة عادلة من تحسررررررين قدرات النﮐومة المتعلقة برسررررررائل
التغيير االجتماعي والسلوكي التي تروج لتحسين الممارسات التغذوية التحولية الينسانيةه



يستفيد السكان المستهدفون من التحسينات في قدرة ميهزي األغذية على المستو الصناعي والميتمعي المحلي على
إنتاج وتسررررررويق أغذية مغذية متخصررررررصررررررة ومأمونة وعالية اليودة ،مثل األرز ويبق األتيكي التقليدي (،)attiéké
بأسعار معقولةه



يسرررررتفيد السررررركان المسرررررتهدفون من تعزيز إمكانية الحصرررررول على األغذية المحلية المقواة والمغذية والصرررررحية لتلبية
انتياجاتهم الغذائية األساسيةه



يسررتفيد السرركان الاررعفاء الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ومن سرروء التغذية من برامج التغذية القائمة على األدلة
والمستييبة لالعتبارات الينسانية والتحولية الينسانيةه
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يستفيد أيفال المدارس االبتدائية في جميع أنحاء البالد من منهج التعليم المعزز الذي يشمل التعليم الغذائيه

ا شطة ال ئيسية
النشرراي  :3دعم تنفيذ برنامج التغذية الويني ،مع التركيز على وضررع وتنفيذ اسررتراتييية لرسررائل التغيير االجتماعي والسررلوكي تراعي
االعتبارات الينسررانية؛ وتنفيذ االسررتراتييية الوينية لتقوية األغذية األسرراسررية المسررتهلكة بانتظام؛ وتعزيز منهج التعليم االبتدائي ليشررمل
التغذية؛ وتوليد األدلة بشأن األنشطة في خطة التغذية الوينية المتعددة القطاعاته
-70

سررريدعم الب ا

الميلس الويني للتغذية في وضرررع وتنفيذ اسرررتراتييية لرسرررائل التغيير االجتماعي والسرررلوكي تسرررتند إلى ن ُهج

ميتمعية مبتكرة وشرراملة ومنصررفة وتشرراركية تتصررد لالختالفات وعدم المسرراواة بين الينسررين وبين األعمار وكذلك لمشرراكل
األغذية وسوء التغذيةه كما ستستهدف رسائل التغيير هذه مراكز الخدمات الصحية الالمركزية واليهات الفاعلة الميتمعية من
خالل البرامج اإلذاعية والمنتديات الميتمعية بشررررررأن قيمة األغذية المغذية المنتية محليا والممارسررررررات الصررررررحية الييدة ليم
والطفل خالل األيام األلف األولى من الحياةه وسررررريتم تنظيم عروض الطبخ باسرررررتخدام المنتيات المحلية ،بنا لء على التوجيهات
الوينية للوجبات الغذائيةه كما سي شكل الرصد علﯽ المستو المجتمعي والم ستييو جن سانيا ل للنالة التغذوية لييفال دون سن
الخامسة وللحوامل والمرضعات من النساء والبنات جزءا ل أساسيا ل من هذا النهجه
-71

و سيقدم الب ا

للحكومة الدعم التقني فيما يتعلق بو ضع منهج تغذوي للتعليم االبتدائي ي ستييو لالعتبارات الين سانية ويعزز

ممارسررات التغذية والنظافة الصررحية الييدة ،كما يعمل على زيادة الوعي بفيروس نقص المناعة البشرررية بين تالميذ المدارسه
وس رينفذ هذا العمل بالشررراكة مع وزارة التعليم ووزارة الصررحة ومنظمة األغذية والزراعة ليمم المتحدة ومنظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف))ه
-72

وسررريدعم الب ا الحكومة في تنفيذها لالسرررتراتييية الوينية لتقوية األغذية من خالل نملة وينية لتشرررييع اسرررتهال األغذية
المقواة والمقواة بيولوجيا ل (مثل الدقيق للرضررررررع واألرز ويبق األتيكي التقليدي ( ،))attiékéوالتي ييهزها صررررررغار المنتيين
والمنتيين الصررناعيينه وسررتسررتهدف الحملة بشرركل تمايزي النسرراء والبنات واألوالد والرجال في الميتمعات المحلية المسررتهدفة
وستعمل على تدريو العاملين في ميال الصحة على المستو الميتمعيه

الحصييييلة االسيييت اتيجية  :4ا تالك الفئات السيييكا ية وال جت ات ال حلية ال سيييتهدفة بحلول عام  2023لسيييبل عيق أقوو ،ود ادة
قدرتها على الص ود أ ام صد ات ال ناخ والصد ات ا خ و ،وت كنها ن االستفادة ن سالسل قي ة أكث كفاءة وإ صافا و ن ظم
ائية ستدا ة
-73

سرررررريدعم الب ا ميموعات وتعاونيات المزارعين أصررررررحاب الحيازات الصررررررغيرة في المنايق التي تعاني من انعدام األمن
الغذائي والاررررعيفة تغذويا له وبالنظر إلى هيمنة عدم المسرررراواة بين الينسررررين ،فإن هذا الدعم يسررررتهدف في الغالو الميموعات
النسرررائية ،وسررريصرررل إلى  1 250ميموعة مزارعين (ما يقرب من  125 000مزارت) خالل فترة الخمس سرررنوات من الخطة
اال ستراتييية القطريةه و ست شمل الم ساعدة تعزيز تبادل واعتماد الممار سات والتكنولوجيات الزراعية الييدة التي تح سن إنتاج
األغذية وتيهيزها وتقلل من خسائر ما بعد الحصاده ويتمثل الهدف في تحفيز إنتاج األغذية من خالل تشييع الطلو المؤسسي
العام والخاص الذي يمكن التنبؤ به وتحديد منصرررات التسرررويق اليماعي لزيادة الدخل وتحسرررين األمن الغذائي وسرررالمة األغذية
ليسررررررر الريفيةه وسيعمل الب ا مع الحكومة والوكاالت األخر التي تتخذ من روما مقرا ل لها ومع القطات الخاص ،على
تطوير نظم غذائية وﻃنية مستدامةهه

جاالت الت كيز
-74

تركز هذه الحصيلة االستراتييية على بناء القدرة على الصموده

WFP/EB.1/2019/6-A/4/DRAFT

19

النوات ال توق ة
-75

سيتم تحقيق هذه الحصيلة االستراتييية من خالل خمسة نواتج هي:


يسررتفيد المزارعون المسررتهدفون أصررحاب الحيازات الصررغيرة من تعزيز القدرات في ميال اإلنتاج الغذائي المسررتدام،
وتحسين القدرة على الصمود أمام تغير المناخ ،وتنويع النظام الغذائي ،استنادا إلى اإلمكانات الزراعية المحليةه



يسرررتفيد المزارعون المسرررتهدفون أصرررحاب الحيازات الصرررغيرة من تعزيز القدرات على تحويل إنتاجهم والحفاظ عليه
وتسررررويقه ،وبالتالي تقليل خسررررائر ما بعد الحصرررراد والتمكن من الوصررررول إلى أسررررواق موةوقة ،بما في ذلك من خالل
برنامج الوجبات المدرسيةه



يسرررتفيد المزارعون المسرررتهدفون أصرررحاب الحيازات الصرررغيرة وأسررررهم من األنشرررطة ذات الصرررلة برسرررائل التغيير
االجتماعي والسلوكي ،والتي تمكنهم من تنويع إنتاجهم ونظامهم الغذائي وتحسين نالتهم التغذويةه



يسررررتفيد المزارعون المسررررتهدفون أصررررحاب الحيازات الصررررغيرة وأسرررررهم الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من
المساعدة الغذائية المشروية التي تحسن أمنهم الغذائي ونالتهم التغذوية ،وال سيما خالل موسم اليدبه



يستفيد المزارعون المستهدفون أصناب النيازات الصغيرة وأسرهم الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من الدعم
المقدم إلنشاء األصول وإعادة تأهيلها ،والذي يحسن أمنهم الغذائي ونالتهم التغذوية ،وال سيما خالل موسم اليدبه

ا شطة ال ئيسية
النشررراي  :4توفير نزمة مسررراعدة متكاملة وقادرة على إنداث التحول الينسررراني للمزارعين أصرررحاب الحيازات الصرررغيرة ،وال سررريما
ميموعات المزارعات ،تشرررررمل التدريو على الممارسرررررات الزراعية الييدة ،والمعدات ،وأنشرررررطة تتعلق برسرررررائل التغيير االجتماعي
والسلوكي التي تافي قيمة على اإلمكانات الزراعية المحلية ،وإنشاء األصول ،والمساعدة الغذائية الموجهة؛ وتقديم الدعم التقني لتوليد
األدلة إلرشاد توسيع نطاق أنشطة ميموعات المزارعينه
-76

سررررريعمل الب ا

مع وزارة الزراعة على تقديم المسررررراعدة التقنية للمزارعين أصرررررحاب الحيازات الصرررررغيرة من أجل تعزيز

قدراتهم التنظيمية والتقنية وقدرتهم على الصررمود ،وتحسررين إمكانية وصررول النسرراء المزارعات إلى تنمية القدرات في مياالت
تنويع المحاصرررريل ،وتحسررررين اسررررتخدام منتيات الصررررحة النباتية ،والقيمة الماررررافة ،ومراقبة اليودة ،والتسررررويق اليماعي،
والمعدات ،والتقنيات ،وخدمات اإلرشاده
-77

وستشمل االبتكارات تقديم الدعم فيما يتعلق بتحسين التيهيز والحف واستخدام معدات التسويق واستخدام تكنولوجيات التخزين
المحكم لتقليل خسائر ما بعد الحصاد وتحسين جودة األغذيةه وستشمل التدابير استهداف وإدماج الشابات والشبان من العايلين
عن العمل في المنايق الريفيةه وسيتم تحقيق أهداف التنسيق والمشاركة من خالل إنشاء منصات تربط مختلف اليهات الفاعلة
في سررالسررل القيمة وتيسررر تبادل المعلومات نول األسررواق المحلية ،بما في ذلك الطلو الذي تولده المؤسررسررات ويولده برنامج
الوجبات المدرسيةه

-78

و سيقدم الدعم لحمالت ر سائل التغيير االجتماعي وال سلوكي من أجل تعزيز ممار سات التغذية والنظافة ال صحية الييدة وزيادة
إنتاج واسرررتهال األغذية المغذية والمتنوعةه ولارررمان االسرررتدامة ،سررريُيري الب ا

عمليات تقييم وسررريقدم لليهات األخر

الدروس المسررتفادة وأفاررل الممارسررات وس ريسررتكشررف إمكانات التوسررع في األنشررطة بصررورة تسررتييو لالعتبارات الينسررانية
وللعمره
-79

وسرررررريعمل الب ا  ،والوكاالت األخر التي توجد مقارها في روما ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وهيئة األمم المتحدة
للمرأة ،واليونسرركو على تحقيق التآزر عند تلبية انتياجات ميموعات المزارعين والميتمعات المحليةه وسرريعمل الب ا

على
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تعزيز التعاون فيما بين بلدان الينوب ،ال سرررررريما من خالل الشررررررراكات مع مركزي االمتياز التابعين للب ا

في البرازيل

والصين ،لتشييع تبادل التعلم واعتماد أفال الممارساته

الحصيييييلة االسييييت اتيجية  :5ا تالك ال ؤسييييسييييات الوطنية بحلول عام  2023لقدرة زدة على تحسييييين توجيه وإدارة ب ا

ا ن

الغ ائ والتغ ة والح ا ة االجت اعية
-80

كيزء من استراتييية تسليم المسؤولية ،سيعمل الب ا

على تعزيز قدرة الحكومة والشركاء على المستويات الوينية ودون

الوينية والميتمعية المحلية على تصرررررميم وإدارة سرررررياسرررررات وبرامج تحولية جنسرررررانية مملوكة وينيا ليمن الغذائي والتغذية
والحماية االجتماعيةه وسرررررتشرررررمل األنشرررررطة التدريو والدعم التقني في ميال تحليل األمن الغذائي والتغذية ،واإلنذار المبكر،
وتصميم مؤشر التأمين ،وإدارة سلسلة اإلمداد ،واالستعداد للطوارئ واالستيابة لهاه

جاالت الت كيز
-81

تركز هذه الحصيلة االستراتييية على األسباب اليذريةه

النوات ال توق ة
-82

سيتم تحقيق هذه الحصيلة االستراتييية من خالل أربعة نواتج هي:


ي ستفيد ال سكان ال اعفاء من وجود برنامج للوجبات المدر سية مو سع وفعال من نيث التكلفة وعادل ،ومن توفر آليات
للشراء المحلي تدعم سبل عيشهم ونصولهم على الغذاء المغذي والتعليمه



يسرررررتفيد السررررركان الارررررعفاء من نظم المعلومات المحسرررررنة المسرررررتخدمة ألغراض الحماية االجتماعية واإلنذار المبكر
واالستعداد للطوارئ ،والتي تسهم في تحسين نصولهم على الغذاء ونالتهم التغذويةه



يسرررتفيد الناس من وجود سرررالسرررل إمداد ليغذية أقو وأكثر إنصرررافا ل تعمل على تحسرررين نصرررولهم على الغذاء العالي
اليودة وتحسين نالتهم التغذويةه



يسرررتفيد الناس من زيادة قدرة الميلس الويني للتغذية على تنسررريق تنفيذ خطة التغذية الوينية المتعددة القطاعات ،التي
تساهم في تحسين نالة التغذية لد األشخاص المستهدفينه

ا شطة ال ئيسية
النشرراي  :5تقديم الدعم التقني للمؤسررسررات الوينية في جهودها الرامية إلى معالية مسررائل التغذية المدرسررية ،واألمن الغذائي ،والتغذية،
والحماية االجتماعية ،واالستعداد للطوارئ واالستيابة لهاه
-83

سرريقدم الدعم من خالل تنسرريق السررياسررات المتعدد القطاعات ،وإعداد الوةائق االسررتراتييية ،وتفعيل االسررتراتيييات والبرامج،
بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين ،مع التركيز على تعزيز نظم الحماية االجتماعية والمعلومات (بما في ذلك
نظم اإلنذار المبكر) ،وآليات الشراء الدولية والمحلية ،وسلسلة إمداد األغذيةه

-84

كما سيدعم البر ا

تبادالت التدريب والتعلم ،بما في ذل تعاون النﮐومة والشرﮐاء القياعيين اآلخرين في سياق التعاون بين

بلدان الجنوب ،على بناء القدرات الوينية على االستعداد لليوارئ واالستجابة لهاه وسيشمل هذا الدعم للحكومة نماذج تدريبية
شاملة بشأن كيفية إدماج تدابير المساواة بين الينسين واالعتبارات البيئية واالجتماعيةه
-85

و سيواصل الب ا
االمتياز التابع للب ا

تقديم المساعدة التقنية إلى الحكومة والشركاء لتحسين تنفيذ برنامج الوجبات المدرسيةه وسيواصل مركز
في البرازيل تقديم الدعم التقني للحكومة من أجل تعزيز القدرات المؤسررررررسررررررية في مياالت التغذية

المدرسرررية ،والدعوة الخاصرررة بالسرررياسرررات ،والمشررراركةه وسرررتتيح الشرررراكات التنسررريق والتكامل بين أنشرررطة الب ا

وجهود
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الحكومة؛ و سيؤدي ذلك إلى نتائج أفال وإلى وضع نماذج يمكن تكرارها وتوسيع نطاقهاه وستمكن الشراكات على المستو
القاري واإلقليمي مع االتحاد األفريقي والتي تدعمها الحكومة ومركز االمتياز التابع للب ا في البرازيل من تبادل المعارف
والترابط الشبكي السياساتي من أجل تعزيز القدرات الوينية الالزمة ليعل برنامج الوجبات المدرسية شامالله
 3-3است اتيجيات اال تقال والخ وج
-86

سررريسرررعى الب ا

إلى تعزيز االعتماد الذاتي لد النسررراء والرجال المسرررتهدفين ،مع العمل في الوقت نفسررره مع الحكومة على

تحسررررين األمن الغذائي والحد من سرررروء التغذية بصررررورة تعالج عدم المسرررراواة بين الينسررررين وأوجه عدم المسرررراواة االجتماعية
واالقتصررادية وغيرها من أشرركال عدم المسرراواةه ومن خالل تنفيذ خطة العمل االنتقالي الموضرروعة بالتعاون مع وزارة التعليم،
سيتم نقل مسؤولية اليزء الذي يساعده الب ا من برنامج الوجبات المدرسية ،وجميع مكوناته الفرعية ،تدريييا ل إلى البرنامج
الويني للوجبات المدرسية ،الذي يصل ناليا ل إلى  800 000يفل في نوالي  6 000مدرسةه
-87

وسيعمل البر ا

مع النﮐومة والشرﮐاء على زيادة فرص العيش المستدامة والمنصفة للنساء والرجال المستهدفين من أصناب

النيازات الصغيرةه ومن خالل تعزيز القدرات المؤسرررسرررية وهياكل التنسررريق الوينية للتغذية والحماية االجتماعية واالسرررتعداد
للطوارئ ،سررتكون الحكومة قادرة على إدارة برامج الغذاء والتغذية المملوكة وينيا ل على نحو مسررتدامه وسرتُرشررد األدلة التي يتم
توليدها من خالل جمع البيانات وتحليلها بصورة منهيية ،السياسات كما ستساعد على تحسين تصميم البرنامج وإدارة خدمات
تقدمها الحكومة ،مستييبة لالعتبارات الينسانية ،ومراعية للتغذيةه
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-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن
ة والتحو الت القائ ة على النقد
الجدول  :1ال ستفيدون ن ا
حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط

الحصيلة
االست اتيجية

ا شطة (حسب ال ناص
الف عية)

البنات
أقل ن
5
سنوات

1

2

ا والد

بين 5
سنوات
و 18سنة

أقل ن
5
سنوات

النساء

بين 5
سنوات
و 18سنة

 :1توفير وجبات مدرسية
وخدمات تكميلية لييفال في
سن الدراسة االبتدائية خالل
العام الدراسي

61 250

63 750

 :1توفير نصص (غذائية)
منزلية لييفال في سن الدراسة
االبتدائية خالل العام الدراسي

10 050

4 950

0

0

125 000

15 000

 :2تقديم نزمة مساعدات
للسكان
(نقد)
متكاملة
المتاررين

150

360

90

240

1 500

660

3 000

 :2تقديم نزمة مساعدات
للسكان
(أغذية)
متكاملة
المتاررين

150

360

90

240

1 500

660

15 000

 :2تقديم أغذية مغذية متخصصة
لييفال للوقاية من سوء التغذية

980

2 000

1 020

 :2تقديم أغذية مغذية متخصصة
للحوامل والمرضعات من النساء
والبنات للوقاية من سوء التغذية

4

ال جال

ال ج وع

 :2تقديم أغذية مغذية متخصصة
للمصابين بفيروس نقص المناعة
البشرية للوقاية من سوء التغذية

70

 :4توفير نزمة مساعدة متكاملة
للمزارعين أصحاب الحيازات
الصغيرة

180

240

70

1 000

0

1 000

190

250

1 000

450

750

300

600

4 500

900

7 500

ال ج وع

1 800

72 950

1 570

69 970

8 740

2 470

169 500

ال ج وع
ال دل

980

62 360

1 020

64 590

6 000

1 560

136 510

-88

الحصيلة االستراتييية  :1ستُعطى األولوية للمنايق اليغرافية وفقا ل لمستويات انعدام األمن الغذائي ،ومعدل االلتحاق اإلجمالي،
ومعدل اإلنياز اإلجمالي ،وانتشار سوء التغذية المزمنه وستمكن األغذية والتحويالت القائمة على النقد على المستو األسري
للبنات واألوالد في السنتين األخيرتين من المدارس االبتدائية جميع أفراد األسرة من تلقي المساعدة كمسررتفيدين غير مباشرينه
وسيحسن تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين والميتمعات المحلية إدارة واستدامة المطاعم المدرسيةه

23

-89
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الحصيلة االستراتييية  :2سيسمح تحليل الاعف الذي تقوده الحكومة( )50بتحديد ورصد مواين الاعف في جميع أنحاء البلده
واستنادا إلى ﻃبيعة أزمة معينة ،ستُستخدم أدوات التقييم ال تاب عة للب ا
والاعيفة تغذوياله

-90

لتحديد األسر التي ت عاني من انعدام األمن الغذائي

الحصرررريلة االسررررتراتييية  :3سرررريتم تقديم رسررررائل التغيير االجتماعي والسررررلوكي الموجهة ليمهات وغيرهن من مقدمي رعاية
األيفال الصرررررغار ،والرجال ،واليدين ،وزعماء الميتمعات المحلية ،والميموعات النسرررررائية ،ورابطات الشرررررباب ،والزعماء
الدينيين (الرجال والنسرررراء) ،وذلك باللغات المحلية من خالل اإلذاعة والمنتديات الميتمعيةه وسرررريتم تحديد معايير االسررررتهداف
لتحديد ميهزي األغذية ،بالعمل مع الحكومة والشركاء الرئيسيين اآلخرين في هذا المياله

-91

الحصرريلة االسررتراتييية  :4س رتُسررتخدم أدوات تقييم الب ا

لتحديد األسررر المعرضررة النعدام األمن الغذائي وسرروء التغذيةه كما

سيتم استخدام دراسة الاعف التي تقودها الحكومة لتحديد اليماعات المؤهلةه وقد ُوضعت معايير لإلمكانات اإلنتاجية ،وملكية
االبتكارات ،ووجود المطاعم المدرسية ،وضمان الدعم الميتمعيه
-92

وفي جميع الحصائل االستراتييية ،ستركز التقييمات على االعتبارات الينسانية والعمر واإلعاقة ،وسييري تسييل المستفيدين
باستخدام نظام "سكوب"ه

( )50وزارة الزراعة والتنمية الريفيةه Cadre Harmonisé report on the classification of food security (Rapport du Cadre Harmonisé de
)classification de la sécurité alimentaireه
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2-4

ا

التحو الت

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

وع ال ستفيد ن

الحصيلة االست اتيجية 1

الحصيلة االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية
4

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 4

ا طفال ف
سن ال درسة

الط قة (أ ة أو
تحو الت قائ ة على النقد)

أ

ة

ا طفال ف
سن
ال درسة

تود ع
ة
ا
ال ام

أ ة/
تحو الت
قائ ة على
النقد

أ ة/
تحو الت
قائ ة على
النقد

نبوب

150

بقول

30

50

زيوت

10

30

ملح

3

5

5 555

ا طفال ف
سن 6
أشه – 59
شه ا

والحوا ل
وال ض ات
ن النساء
والبنات

ال صابون
بفي وس
قص
ال ناعة
البش ة

الغ اء قابل
إ شاء
ا صول
تحو الت
قائ ة على
النقد

420

سكر
50

SuperCereal

200

SuperCereal Plus

200

200

مسحوق المغذيات الدقيقة
ميموت السعرات الحرارية
في اليوم

751

806

نسررررربة السرررررعرات الحرارية
من البروتين

10

16

التحويالت القائمة على النقد
(دوالر /شخص/يوم)
عدد أيام اإليعام في السنة

120

0.4

0.54

90

90

0.54
90

90

90

66
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الجدول  : 3ج وع احتياجات وقيم ا
وع ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد

ال ج وع (طن ت ي)

ة/التحو الت القائ ة على النقد

ال ج وع (دوالر أ

الحبوب

20 153

9 500 003

البقول

1 910

1 076 691

الزيوت والدهون

677

639 746

األغذية الممزوجة والمخلوية

374

252 950

الملح

191

25 867

23 306

11 495 256

-

413 100

23 306

11 908 356

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (قي ة ا

-93

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

سيواصل اليزء الذي يساعده الب ا

ك )

من برنامج الوجبات المدرسية تقديم وجبات ساخنة تتكون من الحبوب والبقول والزيت

والملح المعالج باليود ،تكملها المنتيات المحلية عندما تكون متانةه وسيحصل نوالي  15 000من البنات واألوالد في العامين
األخيرين من المدارس االبتدائية على نصرررة غذائية منزلية تبلغ  50كيلوغرام من األرز في كل فصرررل دراسررريه وسرررتُسرررتخدم
يريقة النقد في المنايق التي يتوفر فيها بصورة مستقرة الغذاء واألسواق المحلية العاملةه
 -94وفي نال االسررتيابة لحالة يوارئ ،سرريقدم الب ا نزمة مسرراعدات متكاملة للسرركان المتاررررين تشررمل الحبوب والبقول
والزيت و SuperCerealوالملح (أو ما يعادل ذلك نقدال)ه ولوقاية األشررررخاص المتاررررررين بالصرررردمات من سرررروء التغذية،
 200غرام يوميا ل من  SuperCereal Plusلييفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشرررررهر و 59شرررررهرال،

سررررريقدم الب ا

وللنساء والبنات الحوامل والمرضعات ،والمصابين بفيروس نقص المناعة البشريةه وستستفيد األسر المستهدفة اآلخذة في
التعافي من الصدمات من أنشطة الغذاء مقابل إنشاء األصول لمساعدتها على استعادة سبل العيشه

تقو ة القدرات ،ب ا ف ذلك ن خالل الت اون في ا بين بلدان الجنوب
-95

تبادل المعرفة والخبرة ،في إيار التعاون فيما بين بلدان الينوب والتعاون الثالةي ،فيما يتعلق بالحلول

سرررررريسررررررهل الب ا

المسرررررتدامة المبتكرة لمشررررركلة اليوت ،ال سررررريما من خالل دعم برامج الوجبات المدرسرررررية وتحسرررررين ارتبايها باإلنتاج المحلي
والحماية االجتماعيةه وسييري استكشاف وتعزيز فرص الشراكة مع مركزي االمتياز التابعين للب ا

في البرازيل والصين

ا
رررررتعزز الشررررررراكات القائمةه وسيسعﯽ تبادل أفضل
ومع المركز العالمي لمعارف وعمليات ما بعد الحصرررررراد في أوغندا ،وسر
الممارسات إلﯽ تعزيز سالسل القيمة ألصناب النيازات الصغيرة وربيها بالبرنامج الويني للوجبات المدرسرررررية وغيره من
األسواق العامة والخاصةه وسيواصل مركز االمتياز التابع للب ا

في البرازيل تقديم الدعم التقني لتعزيز الشراكات من أجل

تبادالت التعاون فيما بين بلدان الينوبه وتعمل كوت ديفوار بالفعل مع مفوضررررررية االتحاد األفريقي على إقامة شرررررربكة أفريقية
()51

للوجبات المدرسيةه
-96

وتلتزم الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا ل لها بالعمل معا ل من أجل تعزيز اإلنتاج وسررررربل عيش المزارعين أصرررررحاب الحيازات
الصرررررغيرةه وستساعد خطة العمل المشتركة بين الب ا

ومنظمة األغذية والزراعة على ضمان استدامة اإلنتاج وتخفيض

خسائر ما بعد الحصاد للمنتيين أصررررررحرراب الحيازات الصغيرة ،وهي تربط بين اإلنتاج ،وإدرار الدخل ،والغذاء ،والتغذيةه
وسرريعمل الصررندوق الدولي للتنمية الزراعية مع الب ا

على زيادة الدعم المقدم إلى المزارعين أصررحاب الحيازات الصررغيرة

لتعزيز اسرررررتدامة برنامج الوجبات المدرسرررررية ،وكذلك لتقوية قدرة الميتمعات المحلية على الصرررررمود وأمنها الغذائي من خالل

(" )51التغذية المدرسية المستدامة في االتحاد األفريقي ككل"ه متاح على الموقعhttp://centrodeexcelencia.org.br/wp- :
content/uploads/2018/03/SUSTAINABLE-SCHOOL-FEEDING_FINAL.pdfه
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برامج دعم الوصررررول إلى األسررررواقه (وهذا االلتزام مدرج في الخطة االسررررتراتييية للصررررندوق الدولي للتنمية الزراعية للفترة
)2022 – 2019ه
3-4

سلسلة اإل داد

-97

سرررييمع المكتو القطري بين التحويالت القائمة على النقد والغذاء العيني الذي يتم تأمينه من مصادر دولية ومحلية ﻃوال فترة
الخطة االستراتييية القطريةه وسيشمل العمل في ميال التحويالت القائمة على النقد تحليل تقييم أسواق التيزئة واللوجستيات،
والمشتريات والتعاقد ،واستمرارية سلسلة اإلمداد والرصد ،واختيار الطرائق ،بالتعاون مع الوندات األخر ه وستوضع خطة
لشراء األغذية المحلية تستند إلى تقييم مرات للمنظور الينساني لليهات الفاعلة في ميال األغذية المحلية وسالسل اإلمداده

-98

وتمشرريا مع التغييرات االسررتراتييية للب ا  ،سررتعزز وندة سررالسررل اإلمداد تدريييا دورها التمكيني ،من خالل االسررتفادة من
خبرات سررررالسررررل اإلمداد بالب ا

لتعزيز قدرة الشررررركاء ،بما في ذلك وزارة التعليم كيزء من خطة العمل لالنتقال ببرنامج

الوجبات المدرسرررية ،بما يشرررمل ما يتعلق بإدارة سرررلسرررلة اإلمداد وعملياتها ،ال سررريما في مياالت المصرررادر الدولية والمحلية،
والتخطيط ،وقدرات التخزين وإدارته ،والنقل ،وتتبع السلع ،واإلبالغه
-99

وس ريعمل الب ا

مع منظمات المزارعين بشررأن التخزين والنقل وسررالمة األغذية وإدارة اليودة لتحسررين نف األغذية ،والحد

من العوائق أمام إمدادات األغذية المحلية المتنوعة وتعزيز الوصول إلى األسواقه وسوف يواصل الب ا

تقييم وتقديم الدعم

التقني لميهزي األغذية المحليين والصناعيين فيما يتعلق بإنتاج األغذية المقواة وبسالمة األغذية وضمان اليودةه
 -100ومن خالل مشررروت تحقيق المسررتو األمثل لإلمدادات من خالل اللوجسررتيات ووضرروح الرؤية والتطور )52(،سرريقدم الب ا
تعزيز القدرات لوزارة ال صحة ،عن يريق مبادرة  )53(Nouvelle Pharmacie de la Santé Publiqueالتابعة للوزارة،
وتعزيز قدرات مؤسررسرراتها الشررريكة ،بهدف تعزيز اإلمدادات الصررحية وسررالسررل اإلمداد الوينية المعنية باألغذية المغذية ،ال
سرررررريما في مياالت إدارة المعلومات ،وقدرات التوظيف ،ومرنلة الميل األخير من التوزيع ،وذلك بالتعاون مع اليونيسرررررريف
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية والشركاء اآلخرينه
 -101وسررريسررراعد الزمالء العاملون في شرررعبة سرررلسرررلة اإلمداد على التنسررريق مع وكاالت األمم المتحدة والشرررركاء لتعزيز ممارسرررات
مشررتركة تتعلق بسررالسررل اإلمداد تعزز كفاءة نظام سررالسررل اإلمداد وفعاليته وإنصررافهه ورهنا ل بالسررياق ،ونيثما اقتاررى األمر،
سيقدم المكتو القطري خدمات لوجستية خالل االستيابة للطوارئه
4-4

قدرات ال كتب القط ي و ال حه

 -102لامان االستعداد التنظيمي للتغييرات المرتبطة بالخطة االستراتييية القطرية ،سيامن المكتو القطري ما يلي:
أ)

وجود اتصال ةنائي االتياه منتظم بين جميع الموظفين لتبادل المعلومات ،والتأكد من فعالية مشاركتهمه

ب)

إجراء اسرررتعراض للهيكل التنظيمي للمكتو القطري لارررمان مالءمته لتحقيق الحصرررائل االسرررتراتييية وتنفيذ أنشرررطة
الخطة االستراتييية القطريةه وقد أدت استراتييية استخدام موظفين وينيين في المكاتو القطرية تدريييال ،والتي تنفذ
م نذ عام  ،2017إلى تعيين  94في ال ما ئة من القوة ال عام لة محل ياله وسرررررري حاف على هذا النهجه ك ما سرررررريكون ذ لك
االستعراض وسيلة لامان التكافؤ بين الينسين والتطبيق الصحيح لطرائق التعاقده

( )52مشرررروت تحقيق المسرررتو األمثل لإلمدادات من خالل اللوجسرررتيات ووضررروح الرؤية والتطور جزء من مبادرة لمؤسرررسرررة بيل وميليندا غيتس الخيرية تهدف إلى
تحليل وتقوية نظم سالسل اإلمداد في قطاعات الصحة الوينيةه
( )53الصررررررريدلية اليديدة للصرررررررحة العامة ( )Nouvelle pharmacie de la santé publiqueهي وكالة نكومية مسرررررررؤولة عن تخزين األدوية وتوزيعها على
المستشفيات والصيدليات على المستو الوينيه
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ج)

تعيين خبراء فنيين بعقود قصرررررريرة األجل نسررررررو الحاجة لتقديم الدعم في مياالت مثل النظم الغذائية المسررررررتدامة؛
وتكنولوجيا األغذية وسررررالمة األغذية؛ وإدارة خسررررائر ما بعد الحصرررراد؛ وتحليل سررررلسررررلة القيمة وتطويرها؛ والتحليل
والبرمية فيما يتعلق بالشررررررباب ،واعتبارات الينسررررررانية ،والعمر ،واإلعاقةه وسرررررريعمل المكتو القطري على تحسين
استخدام البعثات التقنية ودعم الخبراء من جانو مركزي االمتياز ومقر الب ا

والمكتو اإلقليمي ،للنهوض بأهداف

الخطة االستراتييية القطريةه
د)

توفُّر المهارات الالزمة لتنفيذ الخطة االسررررررتراتييية القطرية ،وتدريو القو العاملة الحالية على النظم واألدوات
والعمليات اليديدة وعلى النواتج المطلوبةه و سي ستمر منح األولوية لتطوير الموظفين و سيُ ستثمر في تنفيذ ا ستراتييية
للتعلم والتطوير موجهة للفريق القطريه

ه)

تحديد أية فيوات في المواهو بشرررررركل اسررررررتباقي ومعاليتها من خالل مبادرات إدارة المواهو مثل التخطيط للخالفة
واستراتييية تعيين المواهو والتوظيفه

5-4

الش اكات

 -103سرررريعزز الب ا

شررررراكاته االسررررتراتييية والتشررررغيلية مع مكتو رئيس الوزراء؛ ووزارة الصررررحة؛ ووزارة التعليم؛ ووزارة

الزراعة؛ ووزارة الثروة الحيوانية والموارد السرررمكية؛ ووزارة التشرررغيل والحماية االجتماعية؛ ووزارة شرررؤون المرأة ونماية
الطفل واألسرررة؛ ووزارة تعزيز تشررغيل الشررباب؛ ووزارة التاررامن والتماسررك االجتماعي والحد من الفقر؛ ووزارة التخطيط؛
ووزارة التيارة والصناعة؛ والمعهد الويني لإلنصاء؛ والسلطات على مستو األقاليم والمنايقه وستستمر هذه الهيئات في
العمل في صياغة وتنفيذ األنشطة الرامية إلى تعزيز الملكية الوينية ونقل الخبراته
شرررراكات القاررراء على اليوت

 -104وبالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخر والشرررركاء اإلنمائيين اآلخرين ،سررريعزز الب ا
دعما ل لنهج "ميتمعات التقارب" الذي تتبناه الحكومة ،والذي يعزز العمل اإلنمائي المتكامل على المسررررررتو الميتمعي المحليه
وقد تم تطوير الخطة االسررتراتييية القطرية من خالل نهج تشرراركي وبالتعاون الوةيق مع أصررحاب المصررلحة في كوت ديفوار
والوكالتين األخريين في روما ،أي منظمة األغذية والزراعة والصرررندوق الدولي للتنمية الزراعيةه وسرررتارررطلع الوكاالت التي
تتخذ من روما مقرا لها بدور بارز في زيادة الدعم المقدم للمزارعين أصرررحاب الحيازات الصرررغيرة وبناء نظم غذائية قادة على
الصررموده وس رتُعزز أوجه التآزر مع اليونيسررف وصررندوق األمم المتحدة للسرركان وهيئة األمم المتحدة للمرأة واليونسرركو وغيرها

من اليهات العاملة في نفس المنايق اليغرافية التي يعمل فيها الب ا  ،وذلك بهدف تحقيق الحصرررررائل اليماعيةه وسرررررييري
دعم شررررررراكات التعلم والت غذية من خالل منتديات التنسرررررريق على المسررررررتو القطري ،مثل الميموعة المحلية لشررررررركاء التعليم
( )Groupe locale des partenaires pour l’educationوالفريق ال عامل المعني بالت غذية الذي ياررررررم الشررررررركاء
اإلنمائيين ،بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية واليهات المانحةه
 -105وستستمر منظمات الميتمع المدني ،بما في ذلك منظمة هيلين كيلر الدولية ،ومنظمة العمل لمكافحة اليوت ( Action contre
 ،) la faimومنظمة كاريتاس ،ومنظمة التنمية الريفية والزراعية الغربية ( Développement rural et agricole à
 ،) l'ouestومكترررو التررردريرررو واالسررررررتشرررررررررارة في ميرررال التنميرررة ( Bureau de formation et de conseil en
 ،)développementفي أداء دور رئيسررررري في دعم المبادرات الوينية ،وال سررررريما تلك المتعلقة برسرررررائل التغيير االجتماعي
والسررررلوكيه والب ا

ملتزم بتطوير الشررررراكات مع األوسرررراي األكاديمية ومؤسررررسررررات البحوث والقطات الخاص لتوليد األدلة

وتطوير نلول مبتكرة للتحول الينسرراني لمشرركلة اليوته وسررييري اسررتكشرراف الشررراكات مع منظمات الشررباب ونقوق المرأة
وذوي اإلعاقة والمصرابين بفيروس نقص المناعة البشررية ،بهدف تشرييع اسرتيابات شراملة لليميع تعنى باالنتياجات الخا صة
لهذه الفئات في جميع أنشطة الب ا

وفي البرامج الوينيةه
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-5

إدارة ا داء والتقييم

1- 5

ت تيبات ال صد والتقييم

 -106سررياررع المكتو القطري اسررتراتييية للرصررد والتقييم شرراملة ومسررتييبة للمنظور الينسرراني مدتها خمس سررنوات تغطي مؤشرررات
العمليات والنواتج والحواصررررله وستدعم استراتييية الرصد والتقييم هذه تحسين جودة البرامج وفعاليتها وكفاءتها والمسرررراءلة عنها
وتقديم الدعم التقني إلى الحكومةه كما سي اع المكتو خطة تف صيلية للر صد واال ستعراض والتقييم ،ت شمل ميزانية تف صيلية للتنفيذه
وستشمل هذه الخطة ،نسو االقتااء ،أنشطة للرصد مشتركة مع الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرينه
 -107وسررتسررتخدم الحكومة التكنولوجيا الرقمية في جمع البيانات وتحليلهاه وسرريقوم المكتو القطري أيا را ل بتدريو موظفيه وشررركائه على
استخدام إيار النتائج الذي يستخدمه الب ا ه وسييري رصد وتحليل التدابير المراعية للمنظور الينساني بانتظام لامان أن تبقى
تدابير المسرراواة بين الينسررين محورية في تنفيذ ورصررد جميع برامج الب ا ه وسرريتم تقاسررم النيانات والتحديات في تقارير رصررد
األداء النصف السنويةه
 -108و سيقوم المكتو بتعزيز وتو سيع نظامه لمعلومات األ سعار وال سلع ل صالح المزارعين أ صحاب الحيازات ال صغيرة ولر صد أ سعار
السرروق ألغراض مبادرات التحويالت القائمة على النقده وييري ناليا ل رصررد  21سرروقا ل من خالل النظام ،ومن المتوقع أن يزداد هذا
الرقم خالل فترة الخمس سنوات من الخطة االستراتييية القطريةه
 -109وستحدد خطة الرصد واالستعراض والتقييم متطلبات خطوي األساس والرصد واالستعراض والتقييمه وستشمل دراسة استقصائية
لخطوي األساس ،واستعراضا ل لمنتصف المدة ،وتقييما ل ختاميا ل للخطة االستراتييية القطرية المقترنة ،ستقوم به أفرقة تقييم مستقلةه
وسررريُرشرررد اسرررتعراض منتصرررف المدة ،في عام  ،2021المواءمة المسرررتمرة للخطة االسرررتراتييية القطرية مع خطة التنمية الوينية
اليديدة وإيار عمل األمم المتحدة للمسررراعدة اإلنمائية ،اللذين سرررينتهيان كالهما في عام 2020ه ومن المخطط له إجراء تقييم للخطة
االسرررتراتييية القطرية في عام  2022سررريديره مكتو التقييمه وسررريفي هذا التقييم بمتطلبات المسررراءلة فيما يتعلق بأداء ونتائج نافظة
الب ا

القطرية ككل ،وسيسترشد به التوجه االستراتييي في المستقبله

 -110وقد أدرجت في الميزانية ةالةة تقييمات المركزية خالل فترة التنفيذه وفي سررررررياق اليزء الذي يدعمه الب ا

من برنامج الوجبات

المدرسية الذي يموله برنامج مكغفرن – دول الدولي للغذاء من أجل التعليم ،من المقرر إجراء تقييم ختامي في عام  ،2020سيعكس
أةر البرنامج وانتياجات التعلمه وسررتير عمليتا تقييم المركزيتان لمشررروعات دعم األسررواق الزراعية الصررغيرة والنهج الميتمعي
إزاء التغذية في عامي  2021و 2023على التواليه ويمكن إجراء دراسررررات واسررررتعراضررررات مواضرررريعية أخر أةناء تنفيذ الخطة
االستراتييية القطريةه
 -111وسرريسررتخدم الب ا

نظام "سرركوب" إلدارة معلومات المسررتفيدين وسرريعمل مع الشررركاء لزيادة اسررتخدام ورصررد تكنولوجيات جمع

البيانات واإلبالغه وسررررتنظم آليات تعليقات مسررررتفيدين لتسررررهيل متابعة المشرررراكل والشرررركاو التي يثيرها المسررررتفيدون من الب ا
وال شركاء المنفذون ،بما في ذلك الم سائل المتعلقة بتقارير العنف الين ساني واال ستغالل الين سي واالعتداء الين سيه و سييري تقييم
النيانات والتحديات بشكل منهيي ،وسيبلغ عن النتائج في تقارير األداء الفصلية التي تسيل الدروس المستفادة ليسترشد بها التنفيذ
المستمر للخطة االستراتييية القطريةه
2- 5

إدارة ال خاط

 -112لد الب ا

سيل للمخاير وخطة للتأهو ،وييري تحديثهما بانتظامه
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ال خاط االست اتيجية
 -113تتسم البيئة العامة للعمليات بالهدوء واالستقراره ومع ذلك ،ستكون البالد نساسة إزاء االضطرابات السياسية واالجتماعية في الفترة
التي تسرررررربق االنتخابات الرئاسررررررية لعام 2020ه وال تزال الهيمات اإلرهابية المحتملة تمثل أولوية من أولويات األمن الويني ،كما
تشررعر كوت ديفوار كل عام بآةار تغير المناخ ،بما في ذلك الفياررانات وانخفاض معدل هطول األمطاره وبالنظر إلﯽ هذه المخاير،
سينافظ البر ا

علﯽ ترﮐيزه علﯽ األهداف اإلنمائية الطويلة األجل التي تخفف من اآلةار السلبية لتغير المناخ من خالل البرمجة

المستجيبة للمناخ ،مع األخذ بنهج تنويلي جنسانيه وسيتم تفعيل خطط عمل االستيابة للطوارئ ،إذا ما دعت الحاجة إلى ذلكه
 -114ومن شررأن التعرض لنقص شررديد في التمويل أن يؤةر سررلبا ل على تنفيذ هذه الخطة االسررتراتييية القطريةه وسيواصل الب ا

الدعوة

إلى تقديم الموارد وسيتبع استراتييية تمويل مختلطة تتامن موارد من الحكومةه
 -115و سيخاع نياح الخطة االستراتييية القطرية ال ستمرار الحكومة في قيادتها وملكيتها لبرنامج الوجبات المدرسية وخطة تقديم الدعم
اال ستراتييي والمنتظم للمزارعين أ صحاب الحيازات ال صغيرةه ومن المخاير المحتملة الم ستمرة االفتقار إلى تن سيق الواليات بين
المؤسررررسررررات الوينية ،والتيزئة بينها ،والتفسررررير المتداخله وسيعزز المكتو القطري االتساق من خالل نهج يقوم على الشررررراكة
والتحول الينساني ويستند إلى الطلو ،إزاء يميع جهود تعزيز القدرات والدعم التقنيه

ال خاط التشغيلية
 -116سيتم إيراﺀ تحليل لسلسلة اإلمداد في المراحل األولى من تنفيذ الخطة االسرررتراتييية القطرية لتينب أو تخفيف المخاير المستقبلية
المرتبية بتوسيع نطاق الدعم للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بهدف تشييع التغذية المدرسية ذات المنشأ المحليه
 -117ويمكن التعرض لمخاير تشرررغيلية أخر بسررربو عدم االمتثال لإلجراءات التشرررغيلية واليداول الزمنية لمبادرات التغييرالمؤسرررسررريه
وستعزز عمليات الرقابة الداخلية والتعلم من خالل عمليات منتظمة الستعراض المخاير ولتنفيذ تدابير التخفيف المعتمدةه

-6
1- 6

ال وارد الالد ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة
الجدول  :4يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ

الحصيلة
االست اتيجية

ك )

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

ال ج وع

1

7 445 439

7 433 164

5 631 936

5 525 958

5 103 260

31 139 756

2

487 834

663 704

513 259

504 276

509 559

2 678 631

3

651 372

664 579

590 262

343 027

347 793

2 597 034

4

3 369 355

5 555 156

9 008 012

10 911 801

13 018 439

41 862 763

5

1 903 579

1 281 085

576 828

359 821

368 989

4 490 301

ال ج وع

13 857 580

15 597 687

16 320 296

17 644 882

19 348 040

82 768 485

 -118تقدر ميزانية الخطة االستراتييية القطرية للفترة  2023 – 2019بمبلغ 8ه 82مليون دوالره وهي تعكس نافظة برامج واقعية تشدد
على نقل المسررررررؤولية التدرييي عن برامج األمن الغذائي والتغذية إلى ملكية الحكومة والميتمعات المحلية من خالل التركيز على
دعم القدرات المؤسسية وبناء قدرة الميتمعات المحلية وأنظمة األغذية على الصموده وتغطي الحافظة ما يلي:
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أ)

تنفيذ خطة عمل االنتقال الخاصة ببرنامج الوجبات المدرسية؛

ب)

زيادة تعزيز القدرات المؤسسية ذات الصلة بوضع وتنفيذ برامج األمن الغذائي والتغذية؛

ج)

تخفيض عوء المساعدة الغذائية الموجهة لالستيابة اإلنسانية؛

د)

تعزيز قدرة الميتمعات المحلية على التكيف وتقوية أنظمة األغذية المحلية من أجل تحسين األمن الغذائي والتغذوي واستدامة
برنامج الوجبات المدرسية؛

ه)

تعزيز الشراكات ألغراض البرامج المشتركة وتعبئة الموارده

 -119وستشكل المساواة بين الينسين وتمكين المرأة  15في المائة من ميزانية الخطة االستراتييية القطريةه
2- 6

آفاق تدبي ال وارد

 -120من المتوقع أن تمول الخطة االسرررتراتييية القطرية بشررركل رئيسررري من اليهات المانحة الحكومية ،بما في ذلك نكومة كوت ديفواره
وسيوسع المكتو القطري تدريييا قاعدة اليهات المانحة لتشمل يهات مانحة غير تقليدية ،وال سيما في القطات الخاص والمؤسسات
ستمول
الخيريةه واستنادا ل إلى اتياهات التمويل األخيرة وتوقعات التمويل المتوسطة االنتمال ،يُقدار أن الخطة االستراتييية القطرية
ا
بنسبة  60في المائةه
 -121وقد تم بالفعل الحصرررول على التمويل المطلوب للسرررنتين األوليين من الدعم الذي يقدمه الب ا

لبرنامج الوجبات المدرسرررية ،وذلك

عن يريق تمويل متعدد السنوات من وزارة الزراعة في الواليات المتحدة عن يريق برنامج مكغفرن – دول الدولي للغذاء من أجل
التعليم ه وسرررريواصررررل المكتو القطري السررررعي للحصررررول على تمويل متعدد السررررنوات لزيادة إمكانية التنبؤ بالموارد الالزمة لتحقيق
أهداف هذه الخطة االستراتييية القطريةه
3- 6

است اتيجية ت بئة ال وارد

 -122سيحتاج المكتو القطري إلى تمويل يويل األجل ومرن لتنفيذ هذه الخطة االستراتييية القطريةه ولذا فإنه سيسعى إلى تأمين مصادر
تمويل تتعد اليهات المانحة التقليديةه وسرررتسرررتهدف اسرررتراتيييته لتعبئة الموارد صرررنات القرار ،ومن المتوقع أن يتم تمويل الخطة
االستراتييية القطرية بصورة جزئية من جانو نكومة كوت ديفوار ،ال سيما فيما يتعلق باألنشطة المتعلقة بدعم اليزء الذي يساعده
الب ا

من برنامج الوجبات المدرسية والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرةه

 -123و سي سعى الب ا

إلى إقامة شراكات مع المؤ س سات الخيرية وم صارف التنمية وإلى الح صول على الم ساعدة التقنية من شركات

القطات الخاص عند االقتااءه كما سيتشار مع اليهات الفاعلة اإلنمائية األخر لالستفادة من الخبرات والموارده
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة لكوت د فوار ()2023-2019

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

ة

النتيجة االست اتيجية  :1ت تع كل ف د بالقدرة على الحصول على الغ اء
الحصيلة االست اتيجية  : 1حصول ا طفال ف سن ال درسة االبتدائية وأس هم ف ال ناطق الت ت ا
الغ ائ على الغ اء الكاف وال غ ي طوال ال ام

ن ا دام ا ن

فئات الحصائل :استمرار/تحسين نصول األسر
واألفراد على الغذاء الكافي
مياالت التركيز :األسباب اليذرية

االفت اضات
تعزيز إمكانية الحصول على الغذاء ودعم الحماية االجتماعية بفال اليهود المبذولة في إيار هذه الحصيلة االستراتييية

ؤش ات الحصائل
معدل المواظبة
مؤشر استراتيييات التصدي القائم على سبل كسو العيش (النسبة المئوية ليسر التي تتبع استراتيييات التصدي(
مستو التنوت الغذائي
معدل االنقطات
معدل التسييل
درجة االستهال الغذائي
نصة النفقات الغذائية
نسبة التالميذ الذين يثبتون ،بعد صفين من التعليم االبتدائي ،قدرتهم على قراءة وفهم الكتو المدرسية الخاصة بالصف الدراسي

مراعية للتغذية
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معدل االستبقاء

ا شطة والنوات
 : 1توفي وجبات درسية وحصص
ال درسية (أ شطة الوجبات ال درسية)

ائية نزلية وخد ات تك يلية لألطفال ف سن ال درسة االبتدائية خالل ال ام الدراس وتشجيع ش اء ا

ة ال نتجة حليا الستخدا ها ف الوجبات

يستفيد األيفال الملتحقون بالمدارس التي يغطيها برنامج الوجبات المدرسية من تعزيز القدرات الحكومية على تنفيذ ذلك البرنامج على نطاق واسعه (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
يستفيد األيفال الملتحقون بالمدارس المستهدفة من الدعم التعليمي الذي يحسن مهارات القراءة لديهمه (ألف :تحويل الموارد)
يتلقﯽ األيفال الملتحقون بالمدارس المستهدفة وجبة آمنة ومغذية تلبي انتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية ﮐل يوم يذهبون فيه إلى المدرسةه (ألف :تحويل الموارد)
تتلقى أسر األيفال الملتحقين بالمدارس المستهدفة نصصا غذائية منزلية أو تحويالت نقدية تدعم األمن الغذائي األسري وتزيد من نسبة االلتحاق بالمدرسة والبقاء بهاه (ألف :تحويل الموارد)

الحصيلة االست اتيجية  :2حصول السكان ال ت ض ر ن ن الصد ات على الغ اء لتلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة
ا ساسية أثناء الصد ات وف أعقابها

فئات الحصائل :استمرار/تحسين نصول األسر
واألفراد على الغذاء الكافي
االستيابة ليزمات

االفت اضات
الحفاظ على إمكانية نصول السكان المتأةرين بالصدمات على الغذاء أو تعزيزها بفال اليهود المبذولة في إيار هذه الحصيلة االستراتيييةه

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيييات التصدي القائم على سبل كسو العيش (النسبة المئوية ليسر التي تتبع استراتيييات التصدي)
مستو التنوت الغذائي
درجة االستهال الغذائي
درجة االستهال الغذائي – التغذية
نصة النفقات الغذائية

مراعية للتغذية
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الحد األدنى من التنوت الغذائي – النساء
نسبة األيفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كافٍ من عمليات التوزيع (االمتثال)
ا شطة والنوات
ة ال غ ة ال تخصصة لألطفال ال ن تت اوح أع ارهم بين 6
 :2تقد م حز ة ساعدات تكا لة للسكان ال تض ر ن ،تش ل ال س اعدة الغ ائية ،ورسائل التغيي االجت اع والسلوك  ،وا
أشه و 59شه ا ،والحوا ل وال ض ات ن النساء والبنات ،وال صابين بفي وس قص ال ناعة البش ة ،بغية تحسين الحصول على الغ اء والوقا ة ن سوء التغ ة( .تحو الت ي
ش وطة لل وارد ن أجل دعم الحصول على الغ اء)

يتلقى األﻃفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،والحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ،وأسرهم ،من المتاررين من الصدمات،
ما يكفي من األغذية المغذية المتخصصة في الوقت المناسو ،كما يتلقون رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي تهدف إلى الوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل ،والتي تستهدف المستفيدين
وأسرهمه (باء :توفير األغذية المغذية)
يتلقى السكان المتاررون من الصدمات أنشطة تتصل برسائل التغيير االجتماعي والسلوكي بهدف تحسين الممارسات المتعلقة بالتغذيةه (هاء :القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
يتلقى السكان المتاررون من الصدمات األغذية الكافية أو التحويالت الكافية القائمة على النقد في الوقت المناسو بحيث تفي بانتياجاتهم الغذائية والتغذوية الفوريةه (ألف :تحويل الموارد)

الهدف االست اتيج  :2تحسين التغ ة
النتيجة االست اتيجية  :2أال ا

أحد ن سوء التغ ة

الحصيلة االست اتيجية  : 3تحسين الحالة التغ و ة للسكان الض فاء ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ ف ال ناطق
ال ستهدفة ،وال سي ا ا طفال والنساء ف سن اإل جاب وا شخاص ال صابين بفي وس قص ال ناعة البش ة ،بحلول عام
2023

فئات الحصائل :تعزيز قدرات القطاعين
االجتماعي والعام لتحديد السكان الاعفاء
واستهدافهم ومساعدتهم تغذويا
مياالت التركيز :األسباب اليذرية

االفت اضات
استمرار االستقرار السياسي
توفر الدعم المالئم وفي الوقت المناسو من المانحين
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قيام أصحاب المصلحة الرئيسيين في استراتييية التغذية المتعددة القطاعات بتنفيذ أنشطتهم بطريقة فعالة ومنسقة
إمسا صنات القرار في الحكومة المحلية وغير الحكوميين بزمام ملكية أنشطة التغذية الميتمعية من أجل استدامة البرامج
توفر وسائل االتصال الرئيسية المحددة ووصولها إلى السكان المستهدفين

ؤش ات الحصائل
سيل القدرة على القااء على اليوت

ا شطة والنوات
 :3دعم تنفي ب ا التغ ة الوطن  ،ع الت كيز على وضع وتنفي است اتيجية ل سائل التغيي االجت اع والسلوك ت اع االعتبارات الجنسا ية؛ وتنفي االست اتيجية الوطنية لتقو ة
ة ا ساسية ال ستهلكة با تظام؛ وت ز ز نه الت ليم االبتدائ ليش ل التغ ة؛ وتوليد ا دلة بشأن ا شطة ف خ طة التغ ة الوطنية ال ت ددة القطاعات( .أ شطة ت ز ز القدرات
ا
ال ؤسسية)

يستفيد أيفال المدارس االبتدائية في جميع أنحاء البالد من منهج التعليم المعزز الذي يشمل التعليم الغذائيه (ميم :دعم آليات التنسيق الوينية)
يستفيد السكان المستهدفون من رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي تزيد من المعرفة وتحسن استهال النظم الغذائية الصحية القائمة على األغذية المحلية المغذيةه (باء :توفير األغذية
المغذية)
يستفيد السكان المستهدفون من التحسينات في قدرة ميهزي األغذية على المستو الصناعي والميتمعي المحلي على إنتاج وتسويق أغذية مغذية متخصصة ومأمونة وعالية اليودة ،مثل األرز
ويبق األتيكي التقليدي ( ،) attiékéبأسعار معقولةه (باء :توفير األغذية المغذية)
يستفيد السكان المستهدفون من رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي تزيد من المعرفة وتحسن استهال النظم الغذائية الصحية القائمة على األغذية المحلية المغذيةه (هاء :القيام بأنشطة التوعية
والتعليم)
يستفيد السﮐان المستهدفون في منايق العبء المرتفع بصورة عادلة من تحسين قدرات النﮐومة المتعلقة برسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي تروج لتحسين الممارسات التغذوية التحولية
الينسانيةه (هاء :القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
يستفيد السكان الاعفاء الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ومن سوء التغذية من برامج التغذية القائمة على األدلة والمستييبة لالعتبارات الينسانية والتحولية الينسانيةه (ميم :دعم آليات
التنسيق الوينية)

الهدف االست اتيج  :3تحقيق ا ن الغ ائ
النتيجة است اتيجية  :4تكون النظم الغ ائية ستدا ة
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الحصيلة االست اتيجية  : 4ا تالك الفئات السكا ية وال جت ات ال حلية ال ستهدفة بحلول عام  2023لسبل عيق أقوو،
ود ادة قدرتها على الص ود أ ام ص د ات ال ناخ والصد ات ا خ و ،وت كنها ن االستفادة ن سالسل قي ة أكث كفاءة
وإ صافا و ن ظم ائية ستدا ة
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فئات الحصائل :تحسين تكيف األسر مع
التغيرات المناخية والصدمات األخر وقدرتها
على الصمود أمامها
مياالت التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات
استمرار االستقرار السياسي
توفر الدعم المالئم وفي الوقت المناسو من المانحين
توفير الخدمات والمدخالت التقنية التكميلية من الشركاء المتعاونين
قيام أصحاب المصلحة الرئيسيين في استراتييية الحماية االجتماعية بتنفيذ أنشطتهم بطريقة فعالة ومنسقة
اضطالت وزارة الزراعة بدورها في قيادة وتنسيق األنشطة الوينية لبناء القدرة على الصمود
عدم تعرض المستفيدين ألي صدمات إضافية كبيرة (مناخية أو غيرها) أةناء أنشطة بناء القدرة على الصمود
تكوين صلة قوية بين اإلنتاج المحلي والمقاصف المدرسية

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيييات التصدي القائم على االستهال (متوسط)
درجة االستهال الغذائي
درجة االستهال الغذائي  -التغذية
نصة النفقات الغذائية
مؤشر استراتيييات التصدي (النسبة المئوية ليسر التي تتبع استراتيييات التصدي)
الحد األدنى من التنوت الغذائي – النساء
نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من الذكور/اإلناث الذين يبيعون من خالل نظم التيميع الخاصة بالمزارعين التي يدعمها الب ا
نسبة األيفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
نسبة السكان في الميتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بفال تحسن قاعدة أصول سبل كسو العيش
معدل خسائر ما بعد الحصاد

مراعية للتغذية
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قيمة ونيم المبيعات المناصرة ألصحاب الحيازات الصغيرة من خالل نظم التيميع التي يدعمها الب ا

ا شطة والنوات
 : 4توفي حز ة ساعدة تكا لة وقادرة على إحداث التحول الجنسا لل زارعين أصحاب الحيادات الصغي ة ،وال سي ا ج وعات ال زارعات ،تش ل التدر ب على ال ارسات الزراعية
الجيدة ،وال دات ،وأ شطة تت لق ب سائل التغيي االجت اع والسلوك الت تضف قي ة على اإل كا ات الزراعية ال حلية ،وإ شاء ا صول ،وال ساعدة الغ ائية ال وجهة؛ وتقد م الدعم
التقن لتوليد ا دلة إلرشاد توسيع طاق أ شطة ج وعات ال زارعين( .أ شطة ت ز ز القدرات الف د ة)

يستفيد المزارعون المستهدفون أصناب النيازات الصغيرة وأسرهم الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من الدعم المقدم إلنشاء األصول وإعادة تأهيلها ،والذي يحسن أمنهم الغذائي ونالتهم
التغذوية ،وال سيما خالل موسم اليدبه (ألف :تحويل الموارد)
يستفيد المزارعون المسته دفون أصحاب الحيازات الصغيرة وأسرهم الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من المساعدة الغذائية المشروية التي تحسن أمنهم الغذائي ونالتهم التغذوية ،وال سيما
خالل موسم القحطه (دال :إنشاء األصول)
يستفيد المزارعون المستهدفون أصحاب الحيازات الصغيرة وأسرهم من األنشطة ذات الصلة برسائل التغيير االجتماعي والسلوكي ،والتي تمكنهم من تنويع إنتاجهم ونظامهم الغذائي وتحسين
نالتهم التغذويةه (هاء :القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
يستفيد المزارعون المستهدفون أصحاب الحيازات الصغيرة من تعزيز القدرات في ميال اإلنتاج الغذائ ي المستدام ،وتحسين القدرة على الصمود أمام تغير المناخ ،وتنويع النظام الغذائي ،استنادا
إلى اإلمكانات الزراعية المحليةه (باء :توفير األغذية المغذية)
يستفيد المزارعون المستهدفون أصحاب الحيازات الصغيرة من تعزيز القدرات على تحويل إنتاجهم والحفاظ عليه وتسويقه ،وبالتالي تقليل خسائر ما بعد الحصاد والتمكن من الوصول إلى أسواق
موةوقة ،بما في ذلك من خالل برنامج الوجبات المدرسيةه (باء :توفير األغذية المغذية)

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

زدة على تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  :5ا تالك ال ؤسسات الوطنية بحلول عام  2023لقدرة
ا ن الغ ائ والتغ ة والح ا ة االجت اعية

زدة على تحسين توجيه وإدارة ب ا

فئات الحصائل :تعزيز قدرات مؤسسات ونظم
القطاعين العام والخاص ،بما في ذلك
المستييبون المحليون ،بهدف تحديد السكان
الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ومن
الاعف الغذائي واستهدافهم ومساعدتهم
مياالت التركيز :األسباب اليذرية
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االفت اضات
استمرار االستقرار السياسي
توفر الدعم المالئم وفي الوقت المناسو من المانحين
االلتزام القوي من المؤسسات الحكومية

ؤش ات الحصائل
سيل القدرة على القااء على اليوت

ا شطة والنوات
 : 5تقد م الدعم التقن لل ؤسسات الوطنية ف جهودها ال ا ية إلى
(أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)

الجة سائل التغ ة ال درسية ،وا ن الغ ائ  ،والتغ ة ،والح ا ة االجت اعية ،واالست داد للطوارئ واالستجابة لها.

يستفيد الناس من وجود سالسل إمداد ليغذية أقو وأكثر إنصافا ل تعمل على تحسين نصولهم على الغذاء العالي اليودة وتحسين نالتهم التغذويةه (باء :توفير األغذية المغذية)
يستفيد الناس من زيادة قدرة الميلس الويني للتغذية على تنسيق تنفيذ خطة التغذية الوينية المتعددة القطاعات ،التي تساهم في تحسين نالة التغذية لد األشخاص المستهدفينه (باء :توفير األغذية
المغذية)
يستفيد السكان الاعفاء من وجود برنامج للوجبات المدرسية موسع وفعال من نيث التكلفة وعادل ،ومن توفر آليات للشراء المحلي تدعم سبل عيشهم ونصولهم على الغذاء المغذي والتعليمه
(باء :توفير األغذية المغذية)
يستفيد السكان الاعفاء من نظم المعلومات المحسنة المستخدمة ألغراض الحماية االجتماعية واإلنذار المبكر واالستعداد للطوارئ ،والتي تسهم في تحسين نصولهم على الغذاء ونالتهم التغذويةه
(باء :توفير األغذية المغذية)
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الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
جيم :1-ستطيع السكان ال تض رون ساءلة الب ا

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

ال ؤش ات الشا لة
جيم  : 1-1نسبة األشخاص المستفيدين من المساعدة الذين يتلقون معلومات عن البرنامج ( من هم األشخاص المدرجون فيه ،وما سيحصلون عليه ،وما هي مدة المساعدة)
جيم  : 2-1نسبة أنشطة المشروعات التي يتم بشأنها توةيق تعقيبات المستفيدين وتحليلها ودميها في تحسينات البرامج

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

الب ا

بط قة تض ن وت زد سال تهم وك ا تهم وح تهم

ال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون التعرض لتحديات تتعلق بالحماية

جيم :3-تحسين ال ساواة بين الجنسين وت كين ال أة ف أوساط السكان ال ن ساعدهم الب ا

ال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-3نسبة األسر التي تُتخذ فيها القرارات بشأن استخدام األغذية/النقد/القسائم من قبل المرأة ،أو الرجل ،أو كليهما معا ،نسو يريقة التحويل
جيم  :2-3نسبة النساء العاوات في كيانات صنع القرار بشأن المساعدة الغذائية – ليان ،وميالس ،وأفرقة ،وغير ذلك
جيم  : 3-3نوت التحويل (أغذية ،نقود ،قسائم ،أو ال تعويض) الذي يحصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا  ،نسو الينس ونوت النشاي

جيم :4-تستفيد ال جت ات ال حلية ال ستهدفة ن ب ا

الب ا

بط قة ال تض بالبيئة

ال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-4نسبة األنشطة التي فُحصت المخاير البيئية بالنسبة لها ،و ُنددت إجراءات التخفيف نسو االقتااء
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ال لحق الثا
التود ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

جال الت كيز

ك )
ال ج وع

النتيجة
االست اتيجية 4

النتيجة
االست اتيجية 5

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

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

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

ا ة التن ية
ال ستدا ة 9-17

ا ة التن ية
ال ستدا ة 4-2

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

الحصيلة
االست اتيجية 5

ا سباب
الج ر ة

االستجابة
لألد ات

ا سباب
الج ر ة

بناء القدرة
على الص ود

ا سباب الج ر ة

التحويالت

21 703 771

1 740 073

1 756 634

29 318 726

3 139 585

57 658 789

التنفيذ

5 329 169

586 944

498 086

7 108 297

751 911

14 274 407

تكاليف الدعم المباشرة
المعدلة (كنسبة مئوية)

2 206 267

188 129

183 810

2 880 736

324 749

5 783 691

ال ج وع الف ع

29 239 208

2 515 146

2 438 529

39 307 759

4 216 245

77 716 887

تكاليف الدعم غير
المباشرة (5ه 6في
المائة)

1 900 548

163 485

158 504

2 555 004

274 056

5 051 598

ال ج وع

31 139 756

2 678 631

2 597 034

41 862 763

4 490 301

82 768 485

DRAFT-CSP-EB12019-16956A

