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 1يااير كان
التكاليا التي يتيمل ا البرنامج

م م

الماني  31 – 2018ايسمبر كان

اروم 2020

 288 799 392اوال ا أمريكيا
*

مز م ةر المساوال بيا ال اسيا والومر

2أ

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

موجز تنفيذي
يبلغغغغي ناغغغغيم اللغغغغرا مغغغغا الاغغغغا ج الميلغغغغي اإل مغغغغالي فغغغغي م

يغغغغ أفريقيغغغغا ال غغغغط  323اوال ا أمريكيغغغغاي وذغغغغي بغغغغ ل

يتغغغغ

المر بغغغ ارةيغغغرل فغغغي اليغغغ التاميغغغ الب غغغري لسغغغا  .2016ومغغغا المقغغغد أ  76فغغغي المامغغغ مغغغا السغغغكا البغغغالي غغغداذ  4.7مليغغغ
نسغغغم يوي غغغ

فغغغي فقغغغر .و غغغم ار غغغباب انإللغغغاة اإلنتا يغغغ ي ووغغغوا ار غغغ اسي وةغغغدل انوغغغدا المسغغغاوال بغغغيا ال اسغغغياي ممغغغا

يغغ زااا لاقمغغا بلوغغ او ا مغغا ارلمغغا السيا غغي وانوغغدا ارمغغا .وقغغد بلرغغه ذغغ الغغدو ا
غغغرا  1.3مليغغغ
غغكاني

نسغغغم  .وأاى

ديغغغدلى وغتغغغ أغسغغغط

غغغدا القتغغغام بغغغيا مإلتلغغغا ال ما غغغا المسغغغلي ماغغغ

و غغا فغغي غغا 2013ي فغغتا إلغغ

غغغبتمبر أيل م  2016إلغغغ

ب  2017كغغغا ال يغغزام  23فغغغي المامغغغ مغغغا السغغغكا م غغرايا .وقغغغد أوغغغوا وطغغغ

الوغغغين إنتغغغاي ارغ يغغغ والقغغغ ل ال غغغرامي ار غغغري ي وذغغغ مغغغا أاى إلغغغ انإللغغغاة اال غغغت ي الرغغغ امي والتاغغغ
انوغغغدا ارمغغغا الرغغغ امي  2.15مليغغغ

غغغريد م م غغغا

نسغغغم مغغغا  6فغغغي المامغغغ يوغغغان

ماغغغا ب غغغدلي ومغغغا المغغغر ر أ

نسغغغاك أكمغغغر موانغغغال مغغغا انوغغغدا ارمغغغا الرغغغ امي مغغغا ار غغغر التغغغي يرأ غغغ ا

كغغغ

غغغب كسغغغم

الرغغغ امي .ويوغغغاني مغغغا
ار غغغر التغغغي رأ غغغ ا

غغغام .و بلغغغي نسغغغب انت غغغا التقغغغز بغغغيا ار لغغغام الغغغ يا

تغغغراوع أ مغغغا ذ بغغغيا  6أةغغغ ر و 59ةغغغ را  40فغغغي المامغغغ ي وذغغغ يغغغ ر لغغغ  340 000لغغغ ي وياغغغ مت غغغس الموغغغدم غغغ ك
التر ي الياا الوا إل  6في المام .

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد A. Dieng

السيد F. Gomez

المدير اإلقليمي

المدير القطري

غرب أفريقيا

بريد إلكترونيfelix.gomez@wfp.org :

بريد إلكترونيabdou.dieng@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وبم غغغم الإلطغغغ اال غغغترا ي ي القطريغغغ الم قتغغغ ي غغغيياف البرناااامج لغغغ مسغغغت ى لي غغغت اب يغغغتيك مغغغع ال غغغرو
مغغع ليغغاال الغغد

فغغي نل غ

ال قغغه لبغغرامج اإلنوغغاي فغغي الماغغا ق التغغي يتغغ فر في غغا أمغغا نسغغبي .كمغغا غغيقد الغغد

السغغغامدلي

لتوزيغغز القغغد ا

اليك ميغغغغ  .وباغغغغ ل ميسغغغغي ي غغغغيوتمد الاقغغغغ التغغغغد ي ي للمسغغغغ وليا فغغغغي اسغغغغيق وقيغغغغاال أن غغغغط اال غغغغت اب ل لمغغغغا وباغغغغاك
القغغغد ل لغغغ الاغغغم ا فغغغي المسغغغتقب
السغغغي و لغغغ قغغغد ل اليك مغغغ

لغغغ

لغغغ التاليغغغ الكامغغغ لتر يبغغغا التاسغغغيق القطا يغغغ فغغغي إ غغغا الإلطغغغ ال
غغغ لي ذغغغ اراوا  .وفيمغغغا يتولغغغق بوغغغا 2018ي غغغيياف

ايغغغ ل نوغغغاي وباغغغاك

لغغغ ن غغغا الم م غغغا لتاسغغغيق

الوم اإلنساني.
و تسغغغ الإلطغغغ اال غغغترا ي ي القطريغغغ الم قتغغغ فغغغي الإلطغغغ ال
إ غغغا

ايغغغ ل نوغغغاي وباغغغاك السغغغي لللتغغغرل  2021-2017وم غغغرو

مغغغ ارمغغغ المتيغغغدل للمسغغغا دل اإلنماميغغغ للتاميغغغ )2021-2018ي ويوطغغغي اال اغغغا ارول يغغغ لغغغميا كغغغامز ذغغغي :السغغغي

وارمغغغغا والماغغغغالي ى و ديغغغغد الوقغغغغد اال تمغغغغا ي بغغغغيا الدولغغغغ وم ا اي غغغغاى ووغغغغما االنتوغغغغاي االقتاغغغغااي و ا غغغغيس القطا غغغغا
اإلنتا يغغغ  .وبغغغال

ال غغغك ي تماةغغغ الإلطغغغ اال غغغترا ي ي القطريغغغ الم قتغغغ مغغغع ةطغغغ اال غغغت اب اإلنسغغغاني لللتغغغرل .2019-2017

و غغغغيتيقق بيلغغغغ م ايسغغغغمبر كغغغغان

اروم  2020االنتقغغغغام مغغغغا الإلطغغغغ اال غغغغترا ي ي القطريغغغغ الم قتغغغغ إلغغغغ ةطغغغغ ا غغغغترا ي ي

قطري .
واليك مغغ ذغغغي ال غغغري اروم للبرنااامج فغغغي البلغغغد .وال غغغركاك امةغغرو ذغغغ ما مغغغ ارغ يغغغ والز ا غغ ل مغغغ المتيغغغدلي وبرنغغغامج
ارمغغغغ المتيغغغغدل اإلنمغغغغاميي وما مغغغغ ارمغغغغ المتيغغغغدل للطل لغغغغ ي ومل وغغغغي ارمغغغغ المتيغغغغدل ل غغغغ و الي ظغغغغياي وما مغغغغ الاغغغغي
الوالميغغغ ي ومبغغغاا ل غركغغغ وزيغغغز التر يغغغ ي والباغغغ الغغغدوليي والما مغغغا غيغغغر اليك ميغغغ ال

ايغغغ والدوليغغغ  .و غغغي مع البرناااامج

قد ا غغغا التقايغغغ ي والت إلياغغغي ي وا لل سغغغتي ي والتاسغغغيقي لتوزيغغغز يقغغغي ال غغغركاك غغغغ م ةمغغغ

غاغغغام ا غغغترا ي ي مترابطغغغغ .

و رمغغغي ذغغغ الياغغغام إلغغغ ا غغغ االنتقغغغام التغغغد ي ي للقغغغد ا والمغغغ ا ا إلغغغ ذياكغغغ و ايغغغ وإن غغغاك أاوا
ارما الر اميي والتر ي ي والإلدما الايي والإلدما الم ترك لسكا

م

يا غغغا ي لتغغغ فير

ي أفريقيا ال ط .

والياام اال ترا ي ي ذي:


الياغغغغيل اال غغغغترا ي ي  : 1سغغغغتطيع ار غغغغر والم تموغغغغا الميليغغغغ المتغغغغت رل بارلمغغغغ فغغغغي الماغغغغا ق المسغغغغت دف
لبي اغتيا ا ا ار ا ي ما ارغ ي والتر ي ةيم ارلما وفي أ قاب ا.



الياغغغغيل اال غغغغترا ي ي  :2تمتغغغغع الم م غغغغا ال غغغغويل ي بمغغغغا فغغغغي لغغغغ ارةغغغغإلاو وو اإل اقغغغغ وار لغغغغام
والي امغغغ والمروغغغغوا والباغغغا والمروغغغغ الغغغغ يا يتلقغغغ
مغغغا غغغغ ك التر يغغغ ويوي غغغغ

الوغغغغيي بم غغغغااا الليرو غغغا الر ويغغغغ ويوغغغغان

فغغغي الماغغغغا ق المسغغغت دف ي ب وغغغغع رغغغ وي ميسغغغغا م غغغيا مغغغغع ارذغغغدا

ال

ايغغغغ

بيل م .2020


الياغغغيل اال غغغترا ي ي  :3تغغغ اف ر للاسغغغاك والر غغغام الغغغ يا يوغغغان
المسغغغغت دف

غغغغب

غغغغين ميسغغغغا لغغغغد

مغغغا غغغ ك التر يغغغ ويوي غغغ

اغتيا غغغغا أ غغغغرذ وم تموغغغغا

فغغغي الماغغغا ق

الميليغغغغ مغغغغا ارمغغغغا الرغغغغ امي والتر يغغغغ

بيل م .2020


الياغغغيل اال غغغترا ي ي  : 4تغغغ افر لغغغدى الم سغغغا ال

ايغغغ واو ال

ايغغغ قغغغد ا موغغغزلل إلن غغغاك ن غغغا ميمغغغ

لليماي اال تما ي وإاا ل يا ا وبرامج ارما الر امي والتر ي بيل م .2020


الياغغغيل اال غغغترا ي ي  : 5تغغغ افر لغغغدى م تمغغغع الومغغغ اإلنسغغغاني ال غغغركاك وال غغغا المانيغغغ ) قغغغد ل موغغغزلل
ل ال ص م إل ماا ق ارلم اإلنساني والوم في ا

ام السا .

و تساذ الإلط اال تر ا ي ي القطري الم قت في نتامج البرنامج اال ترا ي ي  1اليا م ل ارغ ي )ى و 2الق اك ل
التر ي ى و 3إنتا ي واة م أصياب الييالا الاريرل)ى و 5وزيز القد ا )ى و 8وزيز ال راك الوالمي ).

ك
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مشروع القرار
ي افق

الم ل



ل

الإلط

اال ترا ي ي

الم قت

القطري

ل م

ي

أفريقيا

ال ط

)2020-2018

) (WFP/EB.2/2017/7-B/2/Rev.1بتكلل إ مالي يتيمل ا البرنامج قد ذا  288 799 392اوال ا أمريكيا.



ذ ا م رو قرا ي ولي ي

ل القرا الا امي الموتمد ما الم ل ي ير

الر

إل و يق القرا ا والت صيا الااا ل في ن اي الدو ل.
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 -1التحليل القطري
 1-1السياق القطري
م

-1

ي أفريقيا ال ط بلد غير اغلي ما أق البلدا نم ا ويبلي دا كانا  4.7ملي

ويياف  35في المام

ل موتقدا

وغرا ي ومودني يوتد ب اي فإ

ارصلي ي في غيا أ  15في المام يوتاق

نسم  .وناا السكا مسييي ي

اإل ي .

)1

و غ

افر م ا ا ل ا ي

ك الي كم و كر ارلما السيا ي وارماي أايا إل انإللاة نايم اللرا التقديري ما

الاا ج الميلي اإل مالي بييث أصبر يبلي  323اوال ا أمريكيا .وييت البلد المر ب الماما والممانيا بود المام ما بيا 188
بلدا ل م ةر التامي الب ري لسا 2016ي  )2ويتس بمودم و اي مر لع لللقر يا إل  76في المام .
-2

و م أ باب اللقر في م
ما ارلما

ي أفريقيا ال ط انإللاة اإلنتا ي ي وووا ار اسي وانودا المساوال بيا ال اسياي واو ا
ر بال ةاص

السيا ي وانودا ارماي وذي

ل الاساك في الم تموا

الميلي الريلي  .و يت

أفريقيا ال ط المر ب  149ما بيا  155بلدا في م ةر انودا المساوال بيا ال اسياي وذ ما ير ع بال

م

ي

زمي إل انإللاة

مودم م ا ك الاساك في الوم ال ي يبلي  72في المام مقا ن بمودم  85في المام في غال الر ام )3 .كما أ البلد يتس با لا
مست يا التمييز بيا ال اسيا غسم م ةر الم سا اال تما ي والمساوال بيا ال اسيا )4 .و غ أ  60في المام ما السكا
او الرابو والو ريا ما الومري فإ ال باب ما الاساك والر ام ال تاع ل إال فرو قليل لل ص م إل الومليا السيا ي
أو الم اال اال تما ي االقتاااي ي ويليق ال ر
-3

وفي  2013وقع انقيب اقتر بواا املي أاى إل

ل ني غير متاا م بسبم ارلما .
را  1.2ملي

ةإلص وان يا الاا ج الميلي اإل مالي باسب  36في
)5

المام ي ووا ا ل ما انودا المساوال بيا ال اسيا واللظا الومري  .وأاى الازا والت را إل ما يزيد ل  60 000غال
ما غاال الواا ال اساني في ا 2015ي بما في ل  29 000غال ما غاال الواا ال اسي ومع أ ق ل انرا ي اللرنسي
وبوم ارم المتيدل ليل السي الموروف
ي أفريقيا ال ط

م
و اي
-4

ميا با

بوم ارم المتيدل المتكامل المتودال اربواا لتيقيق اال تقرا في

 )MINUSCAأغرل ا قدما في ا تواال ارما ما

ا 2014ي و انتإلاب مي

ديد و موي

ديدل في ما س ا 2016ي فإ اليال ارماي ال زام متقلب .

وقد أاى

دا القتام بيا ال ما ا المسلي في أيل م

بتمبر 2016ي ال ي ا تمر في ا 2017ي إل ظ

اةا

نقا

ديدل في ال مام الرربي وال س وال ا ب ال رقي .وأاى اا د أ مام الواا إل لياال را السكا  .وفي ن اي أغسط
2017ي بلي دا الم رايا ااةليا  592 254ةإلااي أي بزياال قد ذا  54في المام

ب

ا بتمبر ايل م  )6 .2016كما ا لع

دا ال ظي م ي أفريقيا ال ط في البلدا الم او ل إل  481,577ةإلاا بيل م ي ليا م ل 2017ي أي بزياال قد ذا
 6في المام ا يااير كان الماني  .2017وإ ماالًي را غ الي  23في المام ما السكا إما ااة البلد أو ةا ا .وكا 50
في المام ما السكا في غا
ريبي

إل المسا دل اإلنساني .

)7

وفي أغسط

ب 2017ي وبود تةيرا

ملي و اي لاز السيع والتسرير وإ اال اإلاماي .غير أ بوض الم م ا

الوملي بسبم ما تا

ما ميدواي القد ا

اليك مي

ل

الي الوملي أو ل

المسلي متراال في االنإلرا في

فير فرو م يو م لي ا ر

المسرغيا.
الميلي يا
َّ

Central Intelligence Agency. World Fact Book: Central African Republic, People and Society (2016) )1
)2

قرير التامي الب ري .)2016

 )3م ةر انودا المساوال بيا ال اسيا .)2016
 )4م ةر الم سا اال تما ي والمساوال بيا ال اسيا .)2016
 )5الإلط ال

اي ل نواي وبااك السي لللترل .2021-2017

 )6الل ا المواي بالتيركا السكاني

قرير بتمبر أيل م 2016ي و قرير بتمبر أيل م .)2017

 )7مكتم ارم المتيدل لتاسيق ال و اإلنساني " .ن رل ام

ل االغتيا ا اإلنساني " .)2017

كميرلي بدأ

با ل
اك
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 2-1التقدم نحو غايات هدف التنمية المستدامة 2

التقدم نحو غايات هدف التنمية المستدامة 2
-5

الياغغغ م لغغغ ارغ يغغغ  .أا

غغغا انوغغغدا التر يغغغ ي والت غغغراي و غغغدمير الباغغغ التيتيغغغ وارصغغغ م ار غغغري باإلوغغغاف إلغغغ

قلغغغغ فغغغغرو الياغغغغ م لغغغغ ار اوغغغغيي إلغغغغ ان يغغغغا إنتغغغغاي ارغ يغغغغ  .وأاى لغغغغ إلغغغغ
الماإلل غغغ أصغغغي ل نتا يغغغ نتي غغغ للمما

لغغغغاق المسغغغغت يا التا يإليغغغغ

غغغا الز ا يغغغ التقليديغغغ ي ووغغغوا الباغغغ التيتيغغغ ي و قلبغغغا

ارمطغغغا ي

غغغق

وقلغغغغ فغغغغرو ال صغغغغ م إلغغغغ ار غغغغ اس .ولغغغغ وغغغغد البغغغغ و متغغغغ افرلي وقغغغغد امغغغغر مإلغغغغال اليبغغغغ بي ون بغغغغه اراوا ي
وي وغغغرة الم غغغترو الميتملغغغ

غغغا السغغغلر إلغغغ مو غغغ الماغغغا ق .وقغغغد أاى ذغغغ ا ال وغغغع بغغغدو

لغغغ نطغغغاس وا غغغعي وا لغغغا أ غغغوا ارغ يغغغ ي وإوغغغوا
غال ما ال وا.
-6

وفغغغي م

إلغغغ نلغغغاا المإلزونغغغا

ارصغغغ م ار غغغري والم تمويغغغ ي واالنت غغغاك بتغلبيغغغ السغغغكا إلغغغ

)8

يغغغ أفريقيغغغا ال غغغط يوغغغاني  2.15مليغغغ

ةغغغإلص فغغغي ال قغغغه الياوغغغر مغغغا انوغغغدا ارمغغغا الرغغغ امي  48فغغغي

المامغغغ مغغغا السغغغكا )ي ويوغغغاني  6فغغغي المامغغغ مغغغا مغغغا انوغغغدا ارمغغغا الرغغغ امي ال غغغديد .وار غغغر التغغغي رأ غغغ ا نسغغغاك أكمغغغر
رو غ النوغغدا ارمغغا الر غ امي باسغغب  10فغغي المامغغ مغغا ار غغر التغغي يرأ غ ا

غغام )9 .وفغغي ال قغغه الياوغغر الغغق ل غ

ارغ يغغغ نسغغغب تغغغراوع بغغغغيا  65و 75فغغغي المامغغغ مغغغا كغغغغ الغغغدة ار غغغري المتغغغاع للتاغغغغر  .ويتر غغغم لغغغ
اال غغغت ي الرغغغ امي فغغغي  60فغغغي المامغغغ مغغغا ار غغغر غيغغغر مغغغرة وغغغويا وغغغغداي)ي وأ مغغغا المغغغر ر أ
أةغغغرى بلغغغي  37فغغغي المامغغغ انوغغغدا ارمغغغا الرغغغ امي فغغغي غالغغغ وقغغغ

صغغغدما  .ويممغغغ

-7

ا غغغا نسغغغب

لغغغ ليغغغاال بالمقا نغغغ بالسغغغا ا

السغغابق ي وي غغطر 43فغغي المامغغ مغغا ار غغر إلغغ الل غغ ك إلغغ ا غغترا ي يا مغغا المغغر ر أ
في المستقب .

لغغغغ أ

وغغية للإلطغغر غغب الوغغين

)10

الق غغغاك لغغغ

غغغ ك التر يغغغ  .فغغغي ال قغغغه الياوغغغر قغغغد موغغغدال

غغغ ك التر يغغغ اليغغغاا الوغغغا فغغغي ميغغغع أنيغغغاك م

يغغغ

أفريقيغغغا ال غغغط باسغغغب  6فغغغي المامغغغ بغغغيا ار لغغغام الغغغ يا تغغغراوع أ مغغغا ذ بغغغيا  6أةغغغ ر و 59ةغغغ راي وفغغغي مغغغاني
مقا وغغا فر ي غ مغغا بغغيا  71ل غ نطغغاس القطغغر) ا لغغع موغغدم غ ك التر ي غ اليغغاا الوغغا مغغا  6فغغي المام غ إل غ  18فغغي
المامغغغ ةغغغيم السغغغاتيا الماوغغغيتيا بييغغغث بغغغا يلغغغ س تبغغغ
أ

غغغ ك التر يغغغ اليغغغاا الغغغ ةي أصغغغبر يلغغغ س تبغغغ الطغغغ ا

غغغ ا

ا غغغلير  )SPHEREباسغغغب  15فغغغي المامغغغ  )11 .كمغغغا

البالرغغغ  2فغغغي المامغغغ فغغغي  11مقا وغغغ فر يغغغ ي ووصغغغ إلغغغ

 4.9فغغغي المامغغغ فغغغي مقا وغغغ فاكاغغغغا فغغغي غغغا  . 2016كمغغغا أ انت غغغا التقغغغز

لغغغ المسغغغت ى الغغغ

اي مر لغغغعي ف غغغ يبلغغغي

 40فغغي المامغغ ي ويغغ ر لغغ مغغا يقغغد بايغغ  340 000لغغ تغغراوع أ مغغا ذ بغغيا  6أةغغ ر و 59ةغغ را  51فغغي المامغغ
ما باا ).
-8

ويتلقغغغ  34فغغغي المامغغغ مغغغا ار لغغغام او

غغغا غغغبو أةغغغ ر وغغغا

بيويغغغ

لغغغ

غغغبي الياغغغري و غغغغ أ التقغغغديرا

ليغغغد بغغغت  72 500مغغغا الي امغغغ والمروغغغوا والباغغغا يوغغغانيا مغغغا غغغ ك التر يغغغ اليغغغاا الموتغغغدم فغغغي غغغا 2014ي فلغغغ
تغغ فر ا ت غغا ا

بيغغ قبغغ الغغ الال إال لاسغغب  38فغغي المامغغ مغغا ا .وفغغي غغغيا أ موغغدم انت غغا فيغغروس نقغغص الماا غغ

الب غغري يبلغغغي  3.7فغغي المامغغغ ي فغغإ  15فغغغي المامغغ فقغغغس مغغغا ارةغغإلاو الماغغغابيا بغغالليروس تغغغاع ل غغ فغغغرو الياغغغ م
ل الويي بم ااا الليرو ا الر وي .

)12

 )8التقيغغغغي الغغغغ اي النوغغغغدا ارمغغغغا الرغغغغ امي  ) 2016 )NFSAيغغغغه قيغغغغاال ولا ل االقتاغغغغاا والتإلطغغغغيس والتوغغغغاو الغغغغدولي بالتوغغغغاو مغغغغع ما مغغغغ ارغ يغغغغ
والز ا والبرنامج؛ ومكتم اسيق ال و اإلنساني " .ن رل ام ل االغتيا ا اإلنساني "  .)2017التقيي القطري الم تر ).
)9

قيي ارما الر امي في غال الط ا

.2015 .

 )10التقيغغغي الغغغ اي ل مغغغا الرغغغ امي  – )2016مغغغا بغغغيا أمملغغغ ا غغغترا ي يا التاغغغدي السغغغلبي ل غغغ ك الاسغغغاك والباغغغا إلغغغ ا غغغتإليو ارغ يغغغ البريغغغ
ني غير مستدا ي وبيع ارص م المازلي ي واراوا وغير ل ما ارص م اإلنتا ي ي و يم ار لامي وبإلاص الباا ي ما المدا س.

لغغغ

 )11ا تقاغغغغاك غغغغريع فغغغغي إ غغغغا مبغغغغاا ل الرصغغغغد الم غغغغغد و قيغغغغي اإلغا غغغغ واليغغغغاال االنتقاليغغغغ  )SMARTللبرنااااامج )2016ى ومكتغغغغم اسغغغغيق ال غغغغ و
اإلنساني " .ن رل ام ل االغتيا ا اإلنساني "  .)2017التقيي القطري الم تر ).
 )12أن غغغر اغاغغغاكا برنغغغامج ارمغغغ المتيغغغدل الم غغغتر المواغغغي بليغغغروس نقغغغص الماا غغغ ا لب غغغري متيلم نقغغغص الماا غغغ المكتسغغغم – غغغا م يغغغ أفريقيغغغا
ال غغغط ي فيمغغغا يتولغغغق بانت غغغا غغغ ك التر يغغغ بغغغيا السغغغكا الماغغغابيا بغغغالليروسي أن غغغر اي غغغا ً بيانغغغا االنت غغغا لغغغ م قغغغع  AIDSinfoوالتغغغي أكغغغد ا ولا ل
الاي والا اف الايي الوام والسكا .)MINSANTE

6
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إنتا يغغغغ أصغغغغياب الييغغغغالا الاغغغغريرل واةغغغغ ل  .غغغغد

ل ا غغغغ أصغغغغياب الييغغغغالا الاغغغغريرل  50فغغغغي المامغغغغ مغغغغا

الغغدة م ال

ايغغغ و غغغ فر  75فغغغي المامغغغ مغغغا ارغ يغغغ المسغغغت لك

أنغغغا ال يغغغز

فغغغي ال قغغغه الياوغغغر إال  5فغغغي المامغغغ مغغغا  15مليغغغ

لغغغ المسغغغت ى الغغغ

اي .وقغغغد أاى غيغغغاب اال غغغتمما إلغغغ

ذكتغغغا مغغغا ار اوغغغي الز ا يغغغ الماا غغغب ي وإلغغغ أنغغغا

ال يغغغروى إال  1 000ذكتغغغا مغغغا ار اوغغغي التغغغي قغغغد اغغغ مسغغغاغت ا إلغغغ  1.9مليغغغ

ذكتغغغا  .ولغغغي

ذاغغغا فغغغي ذغغغ ا

الم غغغغام إال يغغغغديث قليغغغغ فغغغغي م غغغغام ا غغغغتإلدا أنغغغغ ا اليبغغغغ بي أو ار غغغغمدلي أو الموغغغغدا الز ا يغغغغ ي أو ا غغغغترا ي يا
صغغغ

التربغغغ  )13 .و غغغ ر ذغغغ القيغغغ ا باغغغل ةاصغغغ

لغغغ الاسغغغاك الي غغغي يمغغغملا  55فغغغي المامغغغ مغغغا أصغغغياب الييغغغالا

الاريرل الريلييا.
-10

الر اميغغغ المسغغغتدام  .وتمغغغد أ غغغ اس ارغ يغغغ فغغغي ارقغغغالي

الغغغا

لغغغ مات غغغيا ميليغغغيا مغغغا أصغغغياب الييغغغالا الاغغغريرل.

و غغغ أ الاسغغاك يمغغملا أكمغغغر مغغا  80فغغي المامغغغ مغغا الت غغا الميليغغياي فغغغإ قيغغ اا ممغغ انوغغغدا ارمغغا الرغغ اميي ووغغغوا
الباغغغ التيتيغغغ ل

غغغ اسي ونقغغغص التإلغغغزيا بوغغغد الياغغغاا أو قغغغد ا الاقغغغ ي و لكغغغ ما مغغغا صغغغرا المغغغزا

الإلغغغدما الز ا يغغغ أو الغغغد

المغغغاليي يغغغد مغغغا فغغغرو وصغغغ م الاسغغغاك إلغغغ ار غغغ اس الريليغغغ وقغغغد

ياي ونغغغد ل

ا لغغغ اال غغغتلاال

مغغا ي غغ القيمغغ الميليغغ  )14 .وقغغد أاى ذغغ ا االن يغغا فغغي اإلنتغغاي وار غغ اس والت غغا ل لغغ الاغغويد الميلغغي إلغغ نغغد ل
ةغغغغديدل فغغغغي المغغغغ اا الر اميغغغغ ار ا غغغغي بييغغغغث أصغغغغبيه م

يغغغغ أفريقيغغغغا ال غغغغط فغغغغي اللتغغغغرل  2016-2015وغغغغاني

غغغزا فغغغي اليبغغغ ب بلغغغي  60 000غغغا متغغغري أي باسغغغب  48فغغغي المامغغغ ي وذغغغ مغغغا يلغغغ س السغغغا السغغغابق باسغغغب  5فغغغي
المام .

بيئة االقتصاد الكلي
-11

وغغد الغغدة م فغغغي م

يغغ أفريقيغغا ال غغغط مغغا بغغيا أاناذغغغا لغغ نطغغاس الوغغغال ي وقغغد انإللغغض ناغغغيم اللغغرا مغغا الاغغغا ج

الميلغغغي اإل مغغغالي في غغغا مغغغا  488اوال ا أمريكيغغغا فغغغي غغغا  2011إلغغغ  323اوال ا أمريكيغغغا فغغغي غغغا .2015

)15

وقغغغد

الامغغغ اليقيقغغغي فغغغي الاغغغا ج الميلغغغي اإل مغغغالي بموغغغدم  4.5فغغغي المامغغغ فغغغي غغغا  2016ومغغغا المت قغغغع أ ير لغغغع إلغغغ  5فغغغي
المامغغغ فغغغي غغغا  . 2018والغغغدافع إلغغغ ذغغغ ا التيسغغغا ذغغغ ا لغغغا مت اوغغغع فغغغي اغغغدير مات غغغا قطغغغا المغغغ اا اروليغغغ
الغغغ ذمي والمغغغاسي والإل غغغمي والغغغباي والقطغغغا)ي وا لغغغا التزامغغغا اإلقغغغراةي والت غغغع فغغغي اال غغغت ي الإلغغغاو .إال
أ المغغغرول مغغغا لالغغغه م ل غغغ

لغغغ نيغغغ متبغغغاياي ف اغغغا ماغغغ أمغغغد بويغغغد ف غغغ ل اقتاغغغااي بغغغيا الواصغغغم بغغغانري والماغغغا ق

ارةرى في البلدي وذ ما ي اي إل ا لا مست يا

د المساوال في الدة م.

)16

الروابط الرئيسية بين القطاعات
-12

يغغغ أفريقيغغغا ال غغغط  .ولغغغ ل يوتبغغغر ذغغغد

ارغ يغغغ والز ا غغغ ذمغغغا مغغغاا االقتاغغغاا والومالغغغ و غغغب الوغغغين فغغغي م
التاميغغغغ المسغغغغتدام  2أول يغغغغ لغغغغدى اليك مغغغغ ي وذغغغغ يغغغغ فر أي غغغغا ً م غغغغام التركيغغغغز ل وغغغغع يا غغغغا ا وإقامغغغغ ةغغغغراكا ا
الم سغغغي فغغغي إ غغغا ذغغغد

التاميغغغ المسغغغتدام  .17و تغغغير ا غغغترا ي يا الق غغغاك لغغغ ال غغغ

فرصغغغا لموال غغغ البطالغغغ

ال زميغغغغ ي و يسغغغغيا ال وغغغغع االقتاغغغغااي للاسغغغغاكي و غغغغ فير ةغغغغبكا أمغغغغا ا تما يغغغغ لليغغغغد مغغغغا اللقغغغغر ذغغغغد
المسغغغتدام  .)1ويوغغغد الت غغغع فغغغي بغغغرامج ال بغغغا المد
في المستقب

 )13ولا ل الز ا

ذد

التاميغغغغ

غغغي أول يغغغ و ايغغغ ي ف غغغ يسغغغ فغغغي ربيغغغ ار لغغغام والمغغغراذقيا

التامي المستدام .)4

والتامي الريلي  . 2016 .الرؤي ال

اي للز ا

ي ا إلي ا أانا با تبا ذا ولا ل الز ا

والتامي الريلي ي .)2016

 )14كغغغغغد ولا ل الز ا غغغغغ والتاميغغغغغ الريليغغغغغ ي  2016ي لغغغغغ الغغغغغدو الغغغغغ ي ايغغغغغا الاسغغغغغاك فغغغغغي غغغغغا ل اللغغغغغ امض مغغغغغا المياصغغغغغي ار ا غغغغغي ي واللاك غغغغغ
والإل روا التر وي ي والدقيق وغير ل ما ارغ ي الم زل ميلياي ولكا ا وتر بت الدة م ار ري يسيطر لي ا ألوا ا.
 )15با تإلدا ار وا المابت للدوال ارمريكي في ا  .2010ان ر بيانا البا الدولي .)2016
 )16يت غ م ي غ أفريقيغغا ال غغط المر ب غ  185مغغا بغغيا  190بلغغدا وفقغغا للتقريغغر Doing Business report – Central African Republic.
الااا ا البا الدولي.2017 .
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 3-1الفجوات والتحديات المتعلقة بالجوع
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ياغغغاا ملي نغغغا ةغغغإلص لغغغ المسغغغت ييا  3و 4غغغغاال الطغغغ ا
الرغغغغ اميي مغغغغع كغغغغ

غغغغر ا )17 .و 40فغغغغي المامغغغغ مغغغغا ار لغغغغام الغغغغ يا تغغغغراوع أ مغغغغا ذ بغغغغيا

الاسغغغغاك والباغغغغا ارةغغغغد

 6أةغغغ ر و 59ةغغغ را ماغغغاب

وارلمغغغا ) مغغغا التاغغغايا المتكامغغغ لمراغغغغ ارمغغغا

بغغغالتقز ي و بلغغغي موغغغدال

غغغ ك التر يغغغ اليغغغاا الوغغغا فغغغي غالغغغ ار لغغغام الغغغ يا تغغغراوع

أ مغغغا ذ بغغغيا  6أةغغغ ر و 23ةغغغ را  6فغغغي المامغغغ  .والي امغغغ والمروغغغوا والباغغغا وارةغغغإلاو الماغغغاب
نقغغغص الماا غغغ ال ب غغغري وأ غغغرذ موروغغغ

بليغغغروس

باغغغل ةاصغغغ لسغغغ ك التر يغغغ  .ومغغغا بغغغيا مغغغا يقغغغد بايغغغ  592,254مغغغا

الم غغغرايا ااةليغغغا ي غغغد  30فغغغي المامغغغ فغغغي م اقغغغع الم غغغرايا ااةليغغغاي وذغغغ فغغغي غا غغغ إلغغغ مسغغغا دل غ اميغغغ
وذاغغغا باإلوغغغاف إلغغغ

لغغغ  481,577ال ظغغغا مغغغا م

يغغغ أفريقيغغغا ال غغغط

ا لغغغ .

 52فغغغي المامغغغ مغغغا نسغغغاك وباغغغا ) فغغغي

بلغغغدا م غغغاو ل )18 .ومو غغغ الم غغغرايا ااةليغغغا والي ظغغغيا ذغغغ مغغغا أصغغغياب الييغغغالا الاغغغريرل الغغغ يا يوتمغغغدو ب غغغدل
يغغغغغ يي المرتغغغغغربيا والمو نغغغغغ ويتبوغغغغ

لغغغغ
الط غ ا

القليلغغغغغ المإلغغغغا ر و ليغغغغغا للتاغغغغغدي ليغغغغغاال

ا غغغغغترا ي يا الكلغغغغغا

مغغا أ غ البقغغاك .وقغغد بغغيا مغغا قيغغي إقليمغغي م غتر بغغيا ال كغغاال أ غغري م غ ةرا أ أكمغغر مغغا  30فغغي المام غ

مغغغا الي ظغغغيا يريغغغدو الوغغغ ال إلغغغ مغغغ ا ا فغغغي م
إل ال م

له فيما بيا يااير كان

ي

يغغغ أفريقيغغغا ال غغغط ي وأ  18 425غالغغغ

الماني وأبري نيسا .2017

غغغ ال لقاميغغغ لي ظغغغيا

)19

 4-1األولويات القطرية

الحكومة
-14

و طغغغي الإلطغغغ ال

ايغغغ ل نوغغغاي وباغغغاك السغغغي  )2021-2017التغغغي أ غغغد ا اليك مغغغ مغغغع ن غغغراك مغغغا ارمغغغ المتيغغغدل

وال ا الماني ارول ي لميا كامز:
وزيز السي وارما والماالي ى

)1

ديد الوقد اال تما ي بيا الدول وم ا اي اى

)2

 )3وما االنتواي االقتاااي و ا يس القطا ا اإلنتا ي في م
-15

ي أفريقيا ال ط .

ويلغغغز ذغغغ ا اإل غغغا االلتغغغغزا بتوزيغغغز المسغغغاوال بغغغيا ال اسغغغغيا فغغغي م غغغام غغغ فير الإلغغغغدما ار ا غغغي للسغغغكا ي وإ غغغغاال
غغغغ

يا الم غغغغرايا ااةليغغغغا والي ظغغغغياي وا غغغغتإلدا اليغغغغ ا الم تموغغغغي مغغغغا أ غغغغ السغغغغي والماغغغغالي  .وإلصغغغغيع أاوا

السيا غغغا ال

ايغغغ و ار غغغر الم سغغغي أذميغغغ بالرغغغ ومغغغا ةغغغتنا أ ي غغغم

يا غغغ ر ويغغغ و ايغغغ

الوم ميغغ  .ومغغا المت قغغع أي غغا أ يغغ اى ارةغغ ببرنغغامج متكامغغ لل بغغا المد
ك التر ي بيا ار لام والمرو ال يا يتلق
-16

)20

و رمغغغي الإلطغغغ ال
الريليغغغ

ديغغغدل وقغغغان

الاغغغي

غغي والمكمغغي التر ويغغ إلغغ اليغغد مغغا

الويي بم ااا الليرو ا الر وي .

ايغغغ ل نوغغغاي وباغغغاك السغغغي إلغغغ اال غغغتواال التد ي يغغغ للقغغغد ا اإلنتا يغغغ و غغغب الوغغغين لغغغدى ار غغغر

غغغا ريغغغق اال غغغتمما فغغغي الباغغغ التيتيغغغ الم تمويغغغ و ا غغغيس ار غغغ اس الميليغغغ  .وي غغغري ا غغغ بغغغرامج ليغغغد

الغغغدة ي بمغغغا فغغغي لغغغ الت غغغع فغغغي مإلططغغغا القغغغد ل لغغغ الاغغغم ا .وقغغغد لغغغم الغغغرمي
غغيع نطغغاس أن غغط ال غغراك مغغا أ غ التقغغد بييغغث

غغغ اايرا ةإلاغغغيا إلغغغ البرناااامج

غغم الاسغغاك وال غغباب مغغا أصغغياب الييغغالا الاغغريرل و ل غ مغغا

أ غغ غلغغز م غغا كت فغغي ي غغ القيمغغ ا القيمغغ البالرغغ م غغيا مغغع ةا

غغ الطريغغق الز ا يغغ فغغي م

يغغ أفريقيغغا

ال ط .
-17

كمغغغا أ اليك مغغغ

كغغغد لغغغ اليا غغغ إلغغغ ا غغغ ارن غغغط التغغغي باغغغي قغغغد ل الم سغغغا ال

واال غغغغت اب للتريغغغغرا الطا مغغغغ

ايغغغ

لغغغ التإلطغغغيس والرصغغغد

لغغغغ ارمغغغغا الرغغغغ امي والترغغغغ وي و تبغغغغع التقغغغغد الميغغغغرل نيغغغغ يقيغغغغق ذغغغغد

التاميغغغغ

 )17التاايا المتكام لمراغ ارما الر اميى ان ر  .IPC-Infoما م ارغ ي والز ا .2016 .
 )18الب ابغغغغ الم غغغغترك بغغغغيا ال كغغغغاال لمول مغغغغا اال غغغغت اب اإلقليميغغغغ رلمغغغغ الي ظغغغغيا فغغغغي م
الي ظيا.2017 .
)19

مل وي ارم المتيدل ل و الي ظيا .يديث ا اليال في م

 )20الإلط ال

اي ل نواي وبااك السي .)2017-2021

يغغغغ أفريقيغغغغا ال غغغغط  .مل وغغغغي ارمغغغغ المتيغغغغدل ل غغغغ و

ي أفريقيا ال ط  .أبري نيسا .2017
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المسغغغتدام  )21 .وا ترافغغغا ب غغغ ا ال وغغغع غغغي يد ا غغغتوراة ا غغغترا ي ي رن غغغط الق غغغاك لغغغ ال غغغ

يغغغه قيغغغاال ولا ل

االقتاغغغاا والتإلطغغغيس والتوغغغاو الغغغدولي ا بغغغا ن غغغج م غغغترك مغغغا ةغغغيم مااغغغ التاسغغغيق والرصغغغد التابوغغغ للإلطغغغ ال

ايغغغ

ل نواي وبااك السي .

األمم المتحدة والشركاء اآلخرون
-18

غغا كغغ أول يغغ مغغا أول يغغا الإلطغغ ال
م

بغغغيا ال كغغغاال لي غغغت اب رلمغغغ

ايغغ ل نوغغاي وباغغاك السغغي

يغغغ أفريقيغغغا ال غغغط  .وارول يغغغ بالاسغغغب للريغغغق ارمغغغ المتيغغغدل القطغغغري ذغغغي إ

مغغغع الإلبغغغرا مغغغا ال كغغغاال الممغغغاني
اليك مغغغ

لغغغ

يقيغغغق أذغغغدا

غغا ا وس مسغغتلاال مغغا التقيغغي اإلنسغغاني الم غغتر

غغغرل فغغغي م

ةطت غغغا ال

صغغغيا التقيغغغي والتوغغغاو مغغغع

يغغغ أفريقيغغغا ال غغغط لموال غغغ

ايغغغ ل نوغغغاي وباغغغاك السغغغي  .وقغغغد انوقغغغد اال لغغغاس لغغغ وغغغرو ل الم اكمغغغ

ال يقغغغغ  .والركغغغغامز الغغغغميا للإلطغغغغ ي غغغغا إلي غغغغا بدقغغغغ فغغغغي إ غغغغا

مغغغغ ارمغغغغ المتيغغغغدل الموغ َّ
غغغزل للمسغغغغا دل اإلنماميغغغغ

 )2021-2018وفغغغي اإل غغغا اال غغغترا ي ي الم قغغغه 2017-2016ي و لغغغ بيامغغغا
اإلنساني  )2017-2019إل ال راكا التقاي والمالي لمسا دل اليك م

ل

غغغير ةطغغغ ارمغغغ المتيغغغدل لي غغغت اب

يقيق الق اك ل ال

.

)22

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

غغغدم الغغغد وس المسغغغتلاال الياليغغغ لغغغدى البرناااامج لغغغ أ
غغغغغد مغغغغا ا تمغغغغاا ار غغغغر لغغغغ ا غغغغترا ي يا

غغغ فير مسغغغا دل غ اميغغغ

اغغغغدي غغغغلبي ي ولكا غغغغا يابرغغغغي أ

يايغغغ ونقديغغغ أو قغغغ

غغغغدمج مغغغغع مإلططغغغغا المسغغغغا دل

اال تما يغغغغ ال ا غغغغو الاطغغغغاس لكغغغغي وغغغغزل انتوغغغغاي أصغغغغياب الييغغغغالا الاغغغغريرلي و لغغغغ
ايغغغ ل نوغغغاي وباغغغاك السغغغي إ غغغا

ال

مغغغ ارمغغغ المتيغغغدل الموغ ا
غغزل للمسغغغا دل اإلنسغغغاني .

م غغغغيا مغغغغع أول يغغغغا الإلطغغغغ
)23

و اغغغدما تلقغغغ الاسغغغاك الغغغد

مغغغا ةغغغبكا أمغغغا يمكغغغا التابغغغ ب غغغاي فغغغإن ا يغغغ ايا او ا أكبغغغر فغغغي مليغغغ ا إلغغغا القغغغرا ي  )24و
ا ترا ي يا لليا م ل ارغ ي في ار
-20

و بغغيا

الط ي و ا

لغغغ القسغغغام

في أن ط اإلنواي الم تموي .

غغغع ار غغغر ال غغغويل

)25

ربغغ البرنااامج المكتسغغغب فغغي م غغام ارن غغط التر ويغغغ فغغي اإلقلغغي اللر غغي أ التر يغغغ التكميليغغ الم

باال غغغغت اب الكافيغغغغ ال لغغغغا موغغغغدال

غغغغ ك التر يغغغغ اليغغغغاا الموتغغغغدم.

)26

ويابرغغغغي لي غغغغترا ي يا أ

غغ ليسغغغه

وغغغغالج ار غغغغباب

المباةرل وغير المباةرل لس ك ر ي ار لام الروع ا ريق أن ط ركز ل التر ي وأن ط را ي ا.
-21

وذاغغغا أي غغغا غا غغغ ما غغغ إلغغغ

وزيغغغز المسغغغاوال بغغغيا ال اسغغغيا غغغا ريغغغق زويغغغد اغغغمي البغغغرامج و إلطيط غغغا بتيليغغغ

غغغغلي ةغغغغيم فتغغغغرا ارلمغغغغا و مغغغغا بوغغغغدذا مغغغغا أ غغغغ التمييغغغغز بغغغغيا اغتيا غغغغا الباغغغغا والباغغغغياي والاسغغغغاك والر غغغغامي
وم م غغغا المغغغرولي والم تموغغغا الميليغغغ فغغغي الماغغغا ق الريليغغغ والي غغغري  .ولتيقيغغغق ذغغغ الرايغغغ غغغد
بيانغغغا متياغغغ ون غغغ للرصغغغد والمسغغغاكل ت غغغما قسغغغيما ميسغغغاا للبيانغغغا ي و اغغغايلا غسغغغم ال غغغا
للمول ما و اسيقا بر اليدوا و بر الما ما .

 )21ولا ل الز ا

اليا غغغ إلغغغ

والومغغغري و قا غغغما

)27

والتامي الريلي ي .2016

 )22ةط اال ت اب اإلنساني  )2017-2019والتقيي القطري الم تر

.)2017

 )23غغغغم الماغغغغاا التقيغغغغي اإلنسغغغغاني الم غغغغتر بغغغغيا ال كغغغغاال  )2016 2015-2013والبومغغغغ الم غغغغترك بغغغغيا البرنااااامج وما مغغغغ ارغ يغغغغ والز ا غغغغ
لتقيغغغغي ارغ يغغغغ والمياصغغغغي إلغغغغ م يغغغغ أفريقيغغغغا ال غغغغط ) 2016ي والتقييمغغغغا ال ايغغغغ السغغغغا ي ل مغغغغا الرغغغغ اميي ون غغغغرا يليغغغغ ذ اةغغغغ ارووغغغغا
ةرامط ا بال ا ا المتاقل ي و قا ير الرصد بود الت ليعي والتيديما الااا ا ي للتاايا المتكام للمراغ .
و
 )24ذغغغ ا ا غغغتاتاي ميسغغغي ةلاغغغه إليغغغا مبغغغاا ل البرناااامج الموايغغغ بالمسغغغاوال بغغغيا ال اسغغغيا وار غغغ اس فغغغي غغغغرب أفريقيغغغاي ومركغغغز مغغغ ا ا يليغغغ ذ اةغغغغ
ةرامط ا .)2016
ارووا و
 )25ان غغر  :The Role Of Food Assistance In Social Protectionيغغديث لسيا غغا البرنااامج فغغي م غغام ةغغبكا ارمغغا
البرنامج الت ي ي في م ام ةبكا ارما )2014ي وم رو  From Protection to Productionلما م ارغ ي والز ا .)2016
 )26ممغغغغام لغغغغ أ قيغغغغي ةطغغغغ الطغغغغ ا  )2016 200777و غغغغد أ اال غغغغترا ي يا الراميغغغغ إلغغغغ موال غغغغ ا لغغغغا مسغغغغت يا
ل ا سا نطاس ك التر ي الياا الموتدم أو التقز .
ر إال قليي ما ال اذد ل ا
 )27الإلط ال

اي ل نواي وبااك السي .)2017-2021

)2012ى ومبغغاا

غغغغ ك التر يغغغغ المغغغغزما لغغغغ
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ومغغا لام انوغغدا ارمغغا و غغد انت غغا فغغرو الياغغ م لغغ ارغ ي غ بسغغبم التمغغرا المسغغلر وقطغغع الطريغغق يمغغمي
كبيغغغرا فغغغي كميغغغر مغغغا المقا وغغغا  .ون غغغا الاقغغغ الميلغغغي او مسغغغت ى القغغغد ل اليلمغغغ ي و لغغغ

يغغديا

قغغغم يطغغغي المركبغغغا

وانسياب ةركا القطا الإلاو ما البلد.
-23

ر اقيغغغ ر غغغع إلغغغ أ غ غغغ

وي ا غغغا ذغغغ ا الغغغا ج المتوغغغدا المسغغغا ا

اليك مغغغ الميغغغدوا وأ قغغغد

غغغ فير الإلغغغدما ي أو صغغغد التقغغغد الميغغغرل لغغغ المسغغغت ى الميلغغغي .ويتوغغغيا لغغغ البرناااامج إ
ارمغغغ المتيغغغغدل ارةغغغغرى لمسغغغغا دل اليك مغغغ
القغغغد ا

لغغغغ

الومغغغ مغغغع وكغغغاال

ر غغغغيخ ا غغغغتدام غغغغدةي ا غغغا ريغغغغق ووغغغغع السيا غغغغا ي و وزيغغغغز

الم سغغغغي ي و غغغغ فير المغغغغ ا ا اليلمغغغغ ل م

الإلاص بالق اك ل ال

ا ميغغغدوال لغغغ

لغغغغ ا غغغغترا ي يا ا

يغغغغ أفريقيغغغا ال غغغغط مغغغغا أ غغغغ اإلةغغغغرا

.

 2-2الفرص المتاحة للبرنامج
-24

وطغغغي كغغغ مغغغا اليك مغغغ وارمغغغ المتيغغغدل ارول يغغغ بم غغغم الإلطغغغ ال

ايغغغ ل نوغغغاي وباغغغاك السغغغي وإ غغغا

المتيغغغدل الموغ ا
غغزل للمسغغغا دل اإلنماميغغغ إلن غغغاك ليغغغا فطاغغغ لي غغغت اب اللوالغغغ والماسغغغق ليغغغاال الطغغغ ا
نلغغ

ال قغغه مغغع موال غغ الم غغكي الط يلغغ ار غغ وال يكليغغ للق غغاك لغغ ال غغ

اإلنتا يغغغغ الز ا يغغغغ ي ووغغغغوا ار غغغغ اس فغغغغي م
اليك مغغغ

مغغغ ارمغغغ

مغغغع الومغغغ فغغغي

فغغي م غغام غغ ك التر يغغ ي وانإللغغاة

يغغغغ أفريقيغغغغا ال غغغغط  .كمغغغغا أ وكغغغغاال ارمغغغغ المتيغغغغدل تسغغغغا د

لغغغ إ غغغداا ا غغغترا ي ي سغغغتإلد إن غغغاك ارصغغغ م للمسغغغا دل لغغغ إ غغغاال إامغغغاي الم غغغرايا ااةليغغغا والي ظغغغيا

ل ني مستدا .
-25

وبغغغالا ر إلغغغ غالغغغ الطغغغ ا

ال ا يغغغ ي وافغغغق اللريغغغق القطغغغري اإلنسغغغاني لغغغ اليلغغغاظ لغغغ ن غغغا الم م غغغا لتاسغغغيق

أ مغغغام اال غغغت اب اإلنسغغغاني فغغغي غغغا  2018ي وإلغغغ أ يغغغت اليغغغ ذياكغغغ اسغغغيق القطغغغا اليكغغغ مي المقترغغغغ فغغغي إ غغغا
الإلطغغ ال

ايغغ ل نوغغاي وباغغغاك السغغي  .وفغغي ذغغ ا الاغغغداي ي اصغغ البرنااامجي ب صغغلا قامغغغدا م غغتركا لم م غغ ارمغغغا

الرغغغ امي مغغغع ما مغغغ ارمغغغ المتيغغغدل ل غ يغغغ والز ا غغغ اللغغغاو)ي اسغغغيق ا غغغت اب المسغغغا دل الر اميغغغ مغغغا ةغغغيم م م غغغ
ارمغغا الرغغ اميي و يسغغتمر فغغي ا ت غغاف أمانغغ م م غغ ارمغغا الرغغ امي وفغغي قغغدي كغغ مغغا يلغغز مغغا مسغغا دل مغغا أ غغغ
كلاكل إاا ل ارمان .
-26

و يت غغغع البرناااامج فغغغي التإلطغغغيس والتاليغغغ الم غغغتر مغغغع اليك مغغغ لغغغرل اال غغغتوداا واال غغغت اب ي وذغغغ مغغغا ي غغغم
ارغ يغغغ فغغغي غغغغاال الطغغغ ا

ي والتر يغغغ التكميليغغغ ال غغغامل ي وال بغغغا المد

غغغ فير

غغغي ي والبغغغرامج ارةغغغرى المتولقغغغ باليمايغغغ

اال تما يغغغ  .كمغغغا غغغيركز البرناااامج لغغغ إنوغغغاي غغغب الوغغغين المتاغغغغ رصغغغياب الييغغغالا الاغغغريرل وةغغغبكا ار غغغ اس
الميليغغغ  .و غغغتوتمد اال غغغترا ي ي

وغغغاو متغغغيا م غغغتر بغغغيا ال كغغغاال وبغغغيا اليك مغغغا والتوغغغاو

لغغغ

و تت غغغما ا غغغتإلدا بيانغغغا ماغغغال غسغغغم ال غغغا
لغغغغ أ غغغغاس ال غغغغا ي و غغغغتد
-27

و غغغيوم البرناااامج مغغغع م م غغغ اليمايغغغ
التغغغد يم للا غغغراك اليكغغغ ميياي وأ

والومغغغر وغسغغغا الت قيغغغهي ون مغغغا للمسغغغاكل والرصغغغدي و يلغغغيي

بتوزيغغغغز مسغغغغتدا للقغغغغد ا لمسغغغغا دل اليك مغغغغ

والبرامج اليلم لتاسيق و فير الإلدما .

لغغغغ إقامغغغغ السيا غغغغا والم سغغغغا

)28

لغغغ

وزيغغغز اليمايغغغ اال تما يغغغ والمسغغغاكل أمغغغا السغغغكا المتغغغت ريا .و غغغي فر

غغغاك م م غغغ ارمغغغا الرغغغ اميي وةغغغركاك التاليغغغ  .و يت غغغا

ارمغغغ المتيغغغدل للطل لغغغ ال ي نيسغغغا) فغغغي مسغغغا دل م
التر يغغغ ي مغغغع التركيغغغز لغغغ ارن غغغط ال

بغغغر اليغغغدواى

يغغغ أفريقيغغغا ال غغغط

لغغغ

وزيغغغز م غغغا كت ا فغغغي غركغغغ وزيغغغز

ايغغغ الراميغغغ إلغغغ ال قايغغغ مغغغا غغغ ك التر يغغغ و

التر وي .

 )28ان ر التقيي اإلنساني الم تر بيا ال كاال 2015-2013ي الاليا .)2016 93-90

البرناااامج مغغغع ما مغغغ

غغغيع نطغغغاس ال بغغغا المد

غغغي
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 3-2التغيرات االستراتيجية
-28

اال غغا الكلغغي للبرنااامج ذغغ االنتقغغام مغغا غغ فير أن غغط
غغغا اليك مغغغ  .و غغغييقق البرناااامج لغغغ

غغا ال كغغاال إلغغ ليغغاال الغغد

غغغا ريغغغق التركيغغغز لغغغ

لل غغراكا والمااغغا التغغي

وزيغغغز القغغغد ا وا غغغ اليك مغغغ فغغغي الم غغغاال

الرميسي التالي :
)1

بغغغد

بغغغس غغغغاال الطغغغ ا

اإلنوغغغاي المبكغغغر مغغغا أ غغغ إي غغغاا غلغغغ م

والترغغ وي غغا ريغغق ليغغاال ا غغتإلدا التيغغ يي القاممغغ

يلغغغ ارمغغغد النوغغغدا ارمغغغا الرغغغ امي

لغغ الاقغغد والتغغدةي الم غغمي

بقغغا لتغغ افر ارغ يغغ

فغغغي ار غغغ اس وارف غغغليا واالغتيا غغغا والقغغغد ا لغغغدى ار غغغر والم تموغغغا الميليغغغ ي وبإلاصغغغ أفرااذغغغا مغغغا
الاساك.
)2

الت غغغع فغغغي غغغ فير ال بغغغا المد
في الماا ق المستقرل ما أ

)3

غغغي الطا مغغغ فغغغي الماغغغا ق المتغغغت رل بارلمغغغ وال بغغغا المد

يسيا الم اظب المد

غغغي التر ويغغغ

ي ي وغماي ار لام و ر يت .

ا غغغ ارةغغغ بغغغا ج متوغغغدا القطا غغغا وال كغغغاال وماسغغغق م غغغيا مغغغع التزامغغغا غركغغغ وزيغغغز التر يغغغ ل م

يغغغ

أفريقيا ال ط .
)4

الت غغغا

مغغغع ال يظغغغا الميليغغغ ي وال كغغغاال التغغغي تإلغغغ مغغغا ومغغغا مقغغغرا ً ل غغغاي والما مغغغا غيغغغر اليك ميغغغ القاممغغغ

ميليغغا بريغغ يقيغغق التغغزاما بغغيا ارغ يغغ الويايغغ والتيغغ يي القاممغغ
مغغغا أ غغغ التقغغغد بييغغغث

غغغم اليبغغغ ب الم غغغمي ي واراوا ي والغغغد

الييالا الاريرلي ومسا دل الاساك وال باب ل االةترا في ي
)5

قمي إلاا ل المستليديا والتي يي
)6

لغغ الاقغغد و

التقاغغغي لتيسغغغيا إنتا يغغغ واةغغغ م أصغغغياب
القيم .

المسغغغا دل لغغغ الت غغغع فغغغي غغغ فير ةغغغبكا ارمغغغا اال تمغغغا ي بريغغغ بلغغغ
يت غغما الغغتول فيمغغا بغغيا بلغغدا ال اغغ ب لمسغغا دل اليك مغغ
ك ب).

غغيع نطغغاس غغدةي ال غغراك

ذغغغد

التاميغغغ المسغغغتدام 2ي وذغغغ مغغغا

لغغ إ غغداا إ غغا متسغغق للسيا غغا وإاةغغام المااغغ

)29

ا غغغ إن غغغاك ن غغغا و اغغغي للبيانغغغا والرصغغغد والمسغغغاكل يغغغ فر مول مغغغا ماغغغال غسغغغم ال غغغا
اسغغغاني و لغغغ لمسغغغا دل اليك مغغغ

الت قيغغغه و يلغغغيي

فغغغي اغغغ مي و اسغغغيق البغغغرامج ال
ماا اسيق و صد الإلط ال

والومغغغر وغسغغغا

لغغغ ا بغغغا ن غغغج يغغغ يلي يرا غغغي اال تبغغغا ا ال اسغغغاني

ايغغغ ي وفغغغي تبغغغع التقغغغد الميغغغرل فغغغي يقيغغغق ذغغغد

التاميغغغ المسغغغتدام  2وفغغغي

اي ل نواي وبااك السي .

 -3التوجه االستراتيجي للبرنامج
 1-3االتجاه ،والتركيز ،واآلثار المنشودة
-29

بريغغغ مسغغغا دل اليك مغغغ
ال غغغ

لغغغ اال غغغتلاال مغغغا مطغغغامر الإلطغغغ ال

ايغغغ ل نوغغغاي وباغغغاك السغغغي والومغغغ

لغغغ الق غغغاك لغغغ

ةغغغيم السغغغا ا الغغغميا القاامغغغ ي يسغغغتإلد البرناااامج قد ا غغغا التقايغغغ والت إلياغغغي والل سغغغتي لتوزيغغغز قغغغا ب

ال غغغركاك غغغغ م ةمغغغ

غاغغغام ا غغغترا ي ي مترابطغغغ  .وكغغغ مغغغا ذغغغ الم غغغاال ي غغغد مكانغغغا فغغغي ن ريغغغ الترييغغغر لغغغدى

المك تغغغم القطغغغريي ويتبغغغاام التتكيغغغد مغغغع الم غغغاال ارةغغغرىي وذغغغ ماغغغم بييغغغث يوغغغزل ال غغغراكا غغغغ م برنغغغامج و اغغغي
للسغغير قغغدما ً ني غ أ غغر تة غ بالمسغغاوال بغغيا ال اسغغياي ونيغغ إنوغغاي الم تمغغع الميلغغي م غغيا مغغع أول يغغا الإلط غ ال ايغغ
ل نواي وبااك السي وإ ا

ا
الموزل للمسا دل اإلنمامي .
م ارم المتيدل

 )29قغغغم ن غغغاع إاةغغغام ن غغغا غغغك ب فغغغي برنغغغامج البرناااامج للتيغغغ يي القاممغغغ
م المكا م اللر ي الإلمس التابو للبرنامج في م ي أفريقيا ال ط ما أ

لغغغ الاقغغغد فغغغي أوامغغغ 2017ي فإنغغغا ي غغغري غغغيع نطغغغاس المااغغغ بييغغغث
إاا ل الطرامق المإلتلل ل بكا ارما اال تما ي .
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 2-3الحصائل االستراتيجية ،ومجاالت التركيز ،والنواتج المتوقعة ،واألنشطة الرئيسية

الحصيلة االستراتيجية  :1تستطيع األسر والمجتمعات المحلية المتأثرة باألزمة في المناطق المستهدفة تلبية احتياجاتها األساسية من
األغذية والتغذية خالل األزمات وفي أعقابها
-30

مغغغا المت قغغغع أ يت اصغغغ

ةغغغيم الإلطغغغ اال غغغترا ي ي القطريغغغ الم قتغغغ مغغغع ا غغغت اب أ غغغداا

غغغرا السغغغكا و غغغ ا

المسغغغغغتليديا وارف غغغغغليا واالغتيا غغغغغا للتريغغغغغغرا الطا مغغغغغ
ا غغغترا ي يا التغغغدة المإلتللغغغ ي فسيت غغغا
أ غغغ وزيغغغز اال غغغت دا
لغغغ أ غغغاس ال غغغا

لغغغغغ البيظغغغغغ ارمايغغغغغغ  .وبريغغغغغ غلغغغغغز التيغغغغغ ال بغغغغغغيا

البرناااامج مغغغع مل وغغغي ارمغغغ المتيغغغدل ل غغغ و الي ظغغغيا والي نيسغغغا مغغغا

لغغغ أ غغغاس ال غغغواي و لغغغ

غغغا ريغغغق إ غغغراك مليغغغا

يليغغغ و صغغغد مات مغغغ وم غغغترك

فغغغي م غغغام ارمغغغا الرغغغ امي والتر يغغغ  .و اغغغدما ييغغغ اال غغغتقرا فغغغي الماغغغا قي تسغغغا د الم م غغغا

ال غغغويل التغغغي قغغغي فغغغي مإليمغغغا الم غغغرايا ااةليغغغاي بمغغغا فغغغي لغغغ ارةغغغإلاو وو اإل اقغغغ ي لغغغ الوغغغ ال إلغغغ المغغغ ا ا
ارصلي ي و تويد ريق التدة التركيز لياام ل إنواي ب الوين اليايل اال ترا ي ي .)3

مجاالت التركيز
-31

غغغ فر الياغغغيل اال غغغترا ي ي  1ا غغغت اب ل لمغغغا مغغغا أ غغغ ا غغغ ار غغغر الم غغغرال والم تموغغغا الميليغغغ الم غغغيل التغغغي
ا ا انودا ارما الر امي في ماا ق ارلما .

النواتج المتوقعة
-32

يس الاا ا التاليا في اليايل اال ترا ي ي :1


يتلقغغغ الي ظغغغ

والم غغغراو ااةليغغغا والوامغغغدو والم تموغغغا الميليغغغ الم غغغيل المتغغغت رل بارلمغغغ فغغغي الماغغغا ق

التغغغي وغغغاني مغغغا انوغغغدا ارمغغغ ا الرغغغ امي أغ يغغغ ر ويغغغ أو يغغغ يي قاممغغغ

لغغغ الاقغغغد لتلبيغغغ اغتيا غغغا

مغغغا

ارغ ي والتر ي .
-33

غغغغيتلق الم غغغغراو ال غغغغولاكي بمغغغغا فغغغغي ارةغغغغإلاو وو اإل اقغغغغ ي ليوغغغغا امغغغغا ل غ يغغغغ اغغغغاغبا
اال تمغغغا ي والسغغغل كي لزيغغغاال قغغغد ل الاسغغغاك والر غغغام لغغغ ف غغغ
و يت غغغغع البرنااااامج فغغغغي التيغغغغ يي القاممغغغغ

غغغ ك التر يغغغ وموال غغغ اراوا التمييزيغغغ بغغغيا ال اسغغغيا.

لغغغغ الاقغغغغد بقغغغغا لت يلغغغغيي

اسغغغغاني ولليمايغغغغ اال تما يغغغغ و قييمغغغغا

ار غغغ اس الميليغغغ  .و غغغتتلق الم تموغغغا الميليغغغ الم غغغيل مسغغغا دل غ اميغغغ م غغغمي و أو يغغغ يي
ليماي أص ل ا وا


غغغغام الترييغغغغر

لغغغ أ غغغاس الاقغغغد

اإلنواي المبكر.

يتلقغغغغ أ لغغغغام الي ظغغغغيا والم غغغغرايا ااةليغغغغا والي ظغغغغياي وأ لغغغغام ار غغغغر الم غغغغيل المتغغغغت رل بارلمغغغغ الملتيقغغغغيا
بالمغغدا س االبتداميغغغ و بغغغ ر ويغغ كغغغ يغغغ

يغغغ ذب

فيغغا إلغغغ المد

غغغ لتلبيغغغ اغتيا غغا

ار ا غغغي مغغغا ارغ يغغغ

والتر ي ولياال االلتياس بالمدا س.
-34

يت غغغا

البرناااامج مغغغع ولا ل التربيغغغ وولا ل التربيغغغ والتولغغغي الوغغغالي والبيغغغث وما مغغغ الي نيسغغغا مغغغا أ غغغ ليغغغاال

الم اظبغغغ

لغغغ الد ا غغغ

غغغا ريغغغق غغغ فير و بغغغا مد

الت غغغغإليص فغغغغي إ غغغغا ن غغغغج الغغغغا
والبغغغغرامج ال

غغغي

ا مغغغ فغغغي الماغغغا ق المتغغغت رل بارلمغغغ  .و تسغغغا د أاال

لتيسغغغغيا نتغغغغامج التولغغغغي  )SABERاليك مغغغغ

لغغغغ

وزيغغغغز ر يبغغغغا السيا غغغغا

ايغغغغ المد مغغغغ بم غغغغتريا ميليغغغغ فغغغغي إ غغغغا مبغغغغاا ل ال غغغغراك مغغغغا أ غغغغ التقغغغغد مغغغغا ابطغغغغا أصغغغغياب

الييالا الاريرل في إ ا اليايل اال ترا ي ي .3

 )30يسغغغو البرناااامج إلغغغ الياغغغ م لغغغ ا غغغ لومليغغغ ن غغغج الغغغا
في ااكا ومركز االمتيال في البرالي .

)30

لتيسغغغيا نتغغغامج التولغغغي  )SABERفغغغي م

يغغغ أفريقيغغغا ال غغغط مغغغا المكتغغغم اإلقليمغغغي
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األنشطة الرئيسية
ل الاقد لي ظياي والم رايا ااةلياي والوامدياي

الا ا  : 1فير الت ليع الوا ل غ ي وارغ ي التر وي و أو التي يي القامم
والم تموا الميلي الم يل المتت رل بارلم
-35

غغغغغي فر البرناااااامج فغغغغغي إ غغغغغغا الت ليغغغغغع الوغغغغغا ل غ يغغغغغغ م م غغغغغ مغغغغغا ارغ يغغغغغ
 . SuperCerealو ي غغغع نطغغغاس التيغغغ يي القاممغغغ
الماغغغا ق التغغغي ي غغغد في غغغا ذغغغ ا الا غغغا
التر ويغغغ ار ا غغغي  .و غغغت اي

غغغغغغم كملغغغغغ مغغغغغا مستي غغغغغغر

لغغغ الاقغغغد ةغغغيم فتغغغرل الإلطغغغ اال غغغترا ي ي القطريغغغ الم قتغغغ فغغغي

تييغغغدا مغغغا ارف غغغليا الميليغغغ وفغغغرو ال صغغغ م إلغغغ ار غغغ اس و غغغ افر ارغ يغغغ

غغغام الترييغغغر اال تمغغغا ي والسغغغل كي إلغغغ إي غغغاا ف غغغ ليغتيا غغغا التر ويغغغ والر اميغغغ

بغغغيا الاسغغغاك والر غغغامي والباغغغيا والباغغغا ي بمغغغا فغغغي لغغغ ارةغغغإلاو الماغغغابيا بليغغغروس نقغغغص الماا غغغ الب غغغري وأ غغغرذ .
و يسغغغغا د ال غغغغركاك بمغغغغا فغغغغي مل وغغغغي ةغغغغ و الي ظغغغغياي والي نيسغغغغاي وما مغغغغ ارغ يغغغغ والز ا غغغغ ل مغغغغ المتيغغغغدلي
والما مغغغا غيغغغر اليك ميغغغ البرناااامج لغغغ وغغغما ا غغغت دا

فوغغغام قغغغام

لغغغ أ غغغاس مغغغايز ال اسغغغيا وال غغغوا ونقغغغ

الم ا ا إل ولا ل االقتااا والتإلطيس والتواو الدولي.
-36

و غغغيتبع البرناااامج اغغغد مراكغغغز ا لت ليغغغع برو كغغغ ال ال غغغ ال والروغغغا فغغغي إ غغغا المسغغغاكل أمغغغا السغغغكا المت غغغر ياي
و يت غغغع فغغغي إاا ل مليغغغا

ارغ يغغغ والاقغغغد إاا ل سترةغغغد باال تبغغغا ا ال اسغغغاني  .و غغغتدا

سغغغ ي وصغغغر

غغغك ب.

الت ليغغغع لغغغ نيغغغ متزايغغغد با غغغتإلدا ن غغغا

)31

و غغغترا

اغغغد مراكغغغز الت ليغغغع ر يبغغغا ارمغغغا لل قايغغغ مغغغا

الواغغغا ال اسغغغانيي أو اال غغغتريم ال اسغغغيي أو اال تغغغداك لغغغ ار لغغغام .و غغغتك
الميلي

الا ا  :2ليع و با مد ي في غاال الط ا
-37

ليغغغا ال غغغكاوى التغغغي يغغغديرذا ال غغغركاك

متاغ لك الم م ا ي و يدة البرنامج ليا لل كاوى متاقل ومولال ما الر

غغغت فر و بغغغا مد

غغغي

ل

ويديرذا م ظل .

يمي المدا س االبتدامي ما ار ر المتت رل بارلم في الماا ق المست دف

ا مغغغ ل ةغغغإلاو الم غغغرايا ااةليغغغا المتغغغت ريا بارلمغغغا وأباغغغاك ار غغغر الم غغغيل فغغغي الاغغغ اغي

المسغغغت دف  .و غغغيوالج ذغغغ ا البرنغغغامج اغتيا غغغا ار لغغغام إلغغغ الطوغغغا واليمايغغغ فغغغي غغغغاال الطغغغ ا
التي ب ل ا السطا ال

مليغغغا

اي والميلي إل اال فتر المدا س وا ت اب ار لام للر

ي و غغغيكم ال غغغ ا

إل صل ف ..

الحصيلة االستراتيجية  : 2تتمتع المجموعات الضعيفة ،بما في ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة واألطفال والحوامل والمرضعات والبنات
والمرضى الذين يتلق ون العالج بمضادات الفيروسات الرجعية ويعانون من سوء التغذية ويعيشون في المناطق المستهدفة ،بوضع
تغذوي محسن تمشيا مع األهداف الوطنية بحلول عام 2020
-38

يت غغغا

البرناااامج مغغغع الي نيسغغغا والما مغغغا غيغغغر اليك ميغغغ لمسغغغا دل ولا ل الاغغغي الوم ميغغغ

لغغغ إاةغغغام ن غغغج

ةغغام بقيغغاال الم تمغغع الميلغغي مغغا أ غغ ال قايغغ مغغا غغ ك التر يغغ م غغيا مغغع أول يغغا اليك مغغ فغغي إ غغا غركغغ وزيغغز
التر يغغغغ  .و يسغغغغتإلد برنغغغغامج التر يغغغغ التكميليغغغغ ال غغغغامل كمااغغغغ إلاةغغغغام أن غغغغط مرا يغغغغ للتر يغغغغ  .و غغغغيدمج الما غغغغ
ال اسغغغاني فغغغي الر غغغام الم تمويغغغ للترييغغغر اال تمغغغا ي والسغغغل كيي بمغغغا فغغغي لغغغ ا وس وغغغير الط غغغي مغغغع ا غغغتإلدا
ارغ يغغغ التر ويغغغ المتاغغغغ ميليغغغاي و غغغيوالج الويقغغغ بغغغيا غغغ ك التر يغغغ والاغغغي والمغغغاك والاغغغر
الاغغيي ومما

غغا التاغغ

الرغغ امي .و غغ ت فر و بغغا مد

والتر ويي مع ا تإلدا الم تريا الميلي لد

غغي ر ويغغ فغغي الماغغا ق التغغي ا غغا انوغغدا ارمغغا الرغغ امي

أصياب الييالا الاريرل في إ ا ال د

اال ترا ي ي .3

مجاالت التركيز
-39

والج اليايل اال ترا ي ي  2قد ل ار ر والم تموا الميلي

 )31لمزيد ما المول ما ان ر ن ا

ك ب .)2016

الاغغغيي والا افغغغ

ل الام ا في ار

الط ي .
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النواتج المتوقعة
-40

تس الا ا ج ار بو التالي في اليايل اال ترا ي ي :2


يتلقغغغ ار لغغغام الغغغ يا تغغغراوع أ مغغغا ذ بغغغيا  6أةغغغ ر و 23ةغغغ راي فغغغي الماغغغا ق الاغغغيي المسغغغت دف ي ر يغغغ
كميلي ةامل بري ال قاي ما

-41

ك التر ي .

و غغغيتلق ار لغغغام الغغغ يا تغغغراوع أ مغغغا ذ بغغغيا  6أةغغغ ر و 23ةغغغ را فغغغي الماغغغا ق الاغغغيي المسغغغت دف غااغغغا ً غ اميغغغ
ي ميغغغ مغغغا ارغ يغغغ التر ويغغغ المتإلااغغغ بريغغغ ال قايغغغ مغغغا غغغ ك التر يغغغ  .وباإلوغغغاف إلغغغ الياغغغصي غغغيقد البرنغغغامج
الغغغد

لتمكغغغيا الاسغغغاك فغغغي م غغغام إنمغغغاك وغمايغغغ الطل لغغغ المبكغغغرلي و غغغي ارغ يغغغ التر ويغغغ ي و يسغغغيا مما

والاغغغغر

غغغا الميغغغا ي
غغغغام

الاغغغغيي والا افغغغغ الاغغغغيي ي وفغغغغرو ال صغغغغ م إلغغغغ ةغغغغدما الاغغغغي و ا غغغغي ار غغغغرل .و غغغغتكل

الترييغغغر اال تمغغغا ي والسغغغل كي – التغغغي سترةغغغد باال تبغغغا ا ال اسغغغاني و غغغر الر غغغام فغغغي يسغغغيا ف غغغ مما
الط غغغي والا افغغغ الاغغغيي الميممغغغ ي و وزيغغغز و غغغي بت غغغباب و غغغا

غغغا

غغغ ك التر يغغغ – إصغغغيع اراوا التمييزيغغغ بغغغدال مغغغا

يدذا.


يتلقغغغغغ ار لغغغغغام الغغغغغ يا تغغغغغراوع أ مغغغغغا ذ بغغغغغيا  6أةغغغغغ ر و 59ةغغغغغ راي والي امغغغغغ والمروغغغغغوا والباغغغغغا ي
والمروغغغغ الغغغغ يا يتلقغغغغ

الوغغغغيي بم غغغغااا الليرو غغغغا الر ويغغغغ ي م م غغغغ ةغغغغامل مغغغغا الإلغغغغدما التر ويغغغغ

والت ي ب ت التدابير الم تموي ما أ
-42

ال قاي ما

ك التر ي و ي ا.
ار لغغام الغغ يا تغغراوع أ مغغا ذ بغغيا

و غغيروي ليزمغغ ةغغامل مغغا التغغدابير لل قايغغ مغغا غغ ك التر يغغ و ي غغاي سغغت د

 6أةغغغ ر و 59ةغغغ را والي امغغغ والمروغغغوا والباغغغا ةغغغيم فتغغغرل ارلغغغا يغغغ
الطلغغغ  .و مغغغيً لغغغ غغغيي غغغ ك التر يغغغ اليغغغاا الموتغغغدمي فغغغإ ار لغغغام الغغغ يا يوغغغان

ارولغغغ

أ مغغغا ذ بغغغيا  6أةغغغ ر و 59ةغغغ را والمروغغغ الغغغ يا يتلقغغغ
التي غ يي القامم غ

التر يغغغ أيغغغ يغغغ يي بغغغ

غغغتركز لغغغ

قغغغدي

-43

غغم ال قايغغ مغغا غغ ك

غغغام الترييغغغر اال تمغغغا ي والسغغغل كي المرا يغغغ لي تبغغغا ا ال اسغغغاني
و امل المراكز الايي .

)32

سغغغغتليد الم م غغغغا ال غغغغويل ي بمغغغغا فغغغغي لغغغغ ارةغغغغإلاو وو اإل اقغغغغ ي مغغغغا يسغغغغا قغغغغد ا الماغغغغا ق
الايي

و يت غغغغا

أغ يغغغ

الوغغغغيي بم غغغغااا الليرو غغغغا الر ويغغغغ قسغغغغام

التإلليغغا مغغا قا غ الياغغص الر امي غ ااة غ ار غغرل .ولغغا

والتمقيا التر وي ي والتي ي فرذا ال ركاك الميلي


مغغغا غغغ ك التر يغغغ الغغغ يا تغغغراوع

الوغغغيي بم غغغااا الليرو غغغا الر ويغغغ ي غغغيتلق

ر ويغغغغ متإلااغغغغ  .و غغغغتتلق ار غغغغر التغغغغي لغغغغدي ا مروغغغغ يتلقغغغغ
ل غ الاقغغد ب غغد

ا ارذميغغغ اليا غغغم فغغغي نمغغغ

ل

الي برنامج غرك وزيز التر ي بري ال قاي ما

البرنااااامج – م غغغغيا مغغغغع التزامغغغغا غركغغغغ وزيغغغغز التر يغغغغ ل م

والما مغغغا غيغغغر اليك ميغغغ فغغغي مسغغغا دل ولا ل الاغغغي الوم ميغغغ

لغغغ

ك التر ي .
يغغغغ أفريقيغغغغا ال غغغغط – مغغغغع الي نيسغغغغا
وزيغغغز قغغغد ا الماغغغا ق الاغغغيي ومغغغ ظلي

المراكغغغز و مغغغام الاغغغي الم تمويغغغ ي وإقامغغغ مراكغغغز صغغغيي كمااغغغ لتزويغغغد الم تموغغغا الميليغغغ بإلغغغدما مإلااغغغ
للتر يغغغ ومرا يغغغ ل غغغا .و غغغيوزل الغغغا ج المتكامغغغ قغغغد ا اليك مغغغ
ةدما ال قاي ما


يتلقغغغغ
اغتيا ا

ك التر ي في نطاس ال ياك الايي القامم .

يميغغغغ المغغغغدا س و بغغغغا مد

لغغغ نقغغغ المسغغغ وليا اإلاا يغغغ بالتغغغد يجي وإامغغغاي

)33

غغغغي ر ويغغغغ مات غغغغ ميليغغغغا كغغغغ يغغغغ

يغغغغ ذب

فيغغغغا إلغغغغ المد

غغغغ لتلبيغغغغ

ار ا ي ما ارغ ي والتر ي ولياال االلتياس بالمدا س.

 )32غغغغغتوزل غغغغغام الترييغغغغغر اال تمغغغغغا ي والسغغغغغل كي لغغغغغدى الاسغغغغغاك والر غغغغغام ا غغغغغت ي ارغ يغغغغغ التر ويغغغغغ المات غغغغغ ميليغغغغغاي و ا يغغغغغع ارغ يغغغغغ ي وا غغغغغتإلدا
غغغغام التريغغغغر
مما غغغغا ميسغغغغا فغغغغي ر يغغغغ ار لغغغغام الروغغغغع وصغغغغرا ار لغغغغامي و يفغغغغي مإلغغغغا ر الاغغغغي والميغغغغا والاغغغغر الاغغغغيي .ومغغغغا ةغغغغت
غغغ ع االقتاغغغا لغغغ الروغغغا الطبيويغغغ ل لغغغام الروغغغع فغغغي السغغغت أةغغغ ر ارولغغغ ي
اال تمغغغا ي والسغغغل كي الإلاصغغغ بالي امغغغ والمروغغغوا والباغغغا أ
وم اصل الروا الطبيوي لمدل  24ة راي وا تإلدا مكمي المر يا الدقيق .
 )33غغغغطلع اليك مغغغغ فغغغغي ال قغغغغه ا لياوغغغغر بغغغغإ راك ا غغغغتوراة للسيا غغغغا ال
والبرنامجي والي نيسا.

ايغغغغ ل مغغغغا الرغغغغ امي والتر يغغغغ بغغغغد

مغغغغا ما مغغغغ ارغ يغغغغ والز ا غغغغ ي

14
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و غغغيتلق

يميغغغ المغغغدا سي وبإلاصغغغ الباغغغا ي و بغغغا مد

غغغام الترييغغغر اال تمغغغا ي والسغغغل كي إلغغغ
إنتاي وا ت ي الإل روا واللاك

غغغي ر ويغغغ لتوزيغغغز رغغغ يت والتيغغغاق بالمغغغدا س .و غغغت اي

فغغغع مسغغغت ى الت يغغغ التر ويغغغ بغغغيا ار لغغغام .و غغغتوزل اليغغغدامق المد

غغغي

التر وي .

األنشطة الرئيسية
الا ا  :3الي برنامج التر ي التكميلي ال امل ما أ

ال قاي ما

ك التر ي الياا الموتدم بيا ار لام ال يا تراوع أ ما ذ بيا

 6أة ر و 23ة را
-45

غغغيال البرناااامج برنغغغامج التر يغغغ التكميليغغغ ال غغغامل ي بمغغغا فغغغي لغغغ غاغغغ ي ميغغغ مغغغا مستي غغغر SuperCereal Plus
لاغغغالر  36,000لغغغ تغغغراوع أ مغغغا ذ بغغغيا  6أةغغغ ر و 23ةغغغ را فغغغي البلغغغدا التغغغي يسغغغتمر في غغغا ا لغغغا مإلغغغا ر غغغ ك
التر يغغغ بغغغيا ار لغغغام المسغغغت دفياي ممغغغا يوغغغ ا إلغغغ االفتقغغغا إلغغغ الإلغغغدما اال تما يغغغ ار ا غغغي و غغغ ك أغغغغ ام الموي غغغ .
و غغغغيد

برنغغغغامج التر يغغغغ التكميليغغغغ ال غغغغامل غمغغغغي التياغغغغيا الاغغغغييي و غغغغ فير مكمغغغغي فيتغغغغاميا ألغغغغاي و ليغغغغع

ال غغغغركاك لمغغغغ اا غيغغغغر غ اميغغغغ  .و غغغغيقد الغغغغد
الم تمويغغغ و
التر ي و ا

لومغغغغام الاغغغغي الم تمويغغغغ وال غغغغركاك الميليغغغغيا لكغغغغي يغغغغ فروا الإلغغغغدما

غغغام الترييغغغر اال تمغغغا ي والسغغغل كي للر غغغام والاسغغغاك بريغغغ

يغغغد ف غغغ الم تمغغغع الميلغغغي ر غغغباب غغغ ك

وال قاي ماا.

ةامل ما التدابير لل قاي ما

الا ا  :4فير م م

ك التر ي و ي ا ل

لام الماابيا بس ك التر ي الياا الموتدم ال يا تراوع

أ ما ذ بيا  6أة ر و 59ة راي وللي ام والمرووا والباا ي و قدي ارغ ي بااك ل وصل

بي للمرو ال يا يتلق

الويي

بم ااا الليرو ا الر وي
-46

و يت غغغغا

البرنااااامج مغغغغع الي نيسغغغغاي وولا ل الاغغغغي الوم ميغغغغ ي والما مغغغغا غيغغغغر اليك ميغغغغ بريغغغغ غغغغ فير م م غغغغ

ةغغغامل مغغغا الليغغغص الترغغغ ويي والوغغغييي والت يغغغ الاغغغيي والتر ويغغغ ي والغغغد
ال غغغغامل ل

لغغغغام الغغغغ يا تغغغغراوع أ مغغغغا ذ بغغغغيا  6أةغغغغ ر و 59ةغغغغ را ويوغغغغان

فغغغي إ غغغا برنغغغامج التر يغغغ التكميليغغغ
مغغغغا غغغغ ك التر يغغغغ اليغغغغاا الموتغغغغدمي
ارغ يغغغ باغغغاك لغغغ وصغغغل

وللي امغغغ والمروغغغوا والباغغغا الماغغغابا بسغغغ ك التر يغغغ ي والمروغغغ الغغغ يا يتلقغغغ

بيغغغ

وأ غغغرذ  .و غغغيد

مغغغام الاغغغي الم تمويغغغ الإلغغغدما المقدمغغغ مغغغا ةغغغيم المراكغغغز الاغغغيي  .وكمغغغا و ا فغغغي اللقغغغرل

42ي لا يتطلم المك

الإلاو بال قاي قدي أي أغ ي .

الا ا  :5فير وزيز القد ا لسلطا الماا ق الايي ي وم ظلي المراكز الايي ي و مام الاي الم تموي ي ل امي البرامج
و الي ذا و صدذا ما أ
-47

الي برنامج غرك وزيز التر ي

و غغيركز البرنااامج لغغ ال قايغغ مغغا غغ ك التر يغغ

غغا ريغغق ال مغغع بغغيا غغد يم ؤ غغاك الماغغا ق الاغغيي ي ومغغ ظلي

المراكغغغغز الاغغغغيي ي و مغغغغام الاغغغغي الم تمويغغغغ ي و لغغغغ إلاا ل بغغغغرامج المركزيغغغغ و أو لقغغغغي
و غغغيد ب مغغغام الاغغغي الم تمويغغغ

لغغغ إ غغغراك فيغغغص مغغغا

يغغغغ ر ويغغغغ أ ا غغغغي .

لماتاغغغا ميغغغيس الغغغ ا الولغغغ ي ماغغغالا غسغغغم ال غغغا

والومغغغري و لغغغ المتابوغغغ فغغغي غالغغغ ار لغغغام الماغغغابيا بسغغغ ك التر يغغغ اليغغغاا الموتغغغدمي وإغالغغغ ار لغغغام الماغغغابيا بسغغغ ك
التر يغغغ اليغغغاا الغغغ ةي مغغغا أ غغغ لقغغغي ر يغغغ

ي يغغغ م

غغغ  .و تسترةغغغد الغغغا

ال

ايغغغ لرصغغغد التر يغغغ بالتيسغغغياا

المتيقق في فيص ماتاا مييس ال ا الول ي.

الا ا  :6فير و با مد ي ر وي لتيمي المدا س في الماا ق المست دف
-48

فغغغغي البلغغغغدا التغغغغي يبقغغغغ في غغغغا ال وغغغغع ارماغغغغي مسغغغغتقرا ً نسغغغغبياًي غغغغيتلق نيغغغغ  30 228لغغغغي فغغغغي  60مد
مد

غغغغي ر ويغغغغ

غغغغ و بغغغغا

لغغغغ أ غغغغاس م غغغغتريا ميليغغغغ فغغغغي إ غغغغا مبغغغغاا ل ال غغغغراك مغغغغا أ غغغغ التقغغغغد مغغغغا ابطغغغغا أصغغغغياب

الييغغالا الاغغغريرل .و غغيد

ذغغغ ا الغغغا ج  46 000مغغزا

 60فغغغي المامغغ مغغغا نسغغغاك بريغغ إن غغغاك ي غغ ميليغغغ للقيمغغغ
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واال غغغغتلاال ما غغغغا ان غغغغر الياغغغغيل اال غغغغترا ي ي  )34 .)3و غغغغتربس الم غغغغتريا بإلغغغغدما

غغغغام الترييغغغغر اال تمغغغغا ي

والسغغغل كيي بييغغغث غغغروي ل غ يغغغ التر ويغغغ المل غغغل ميليغغغا ممغغغ اليبغغغ ب والبقغغغ م واللاك غغغ ي و لغغغ لمسغغغا دل الاسغغغاك
ل أااك او قيااي في يسيا التر ي في الم تمع الميليي والمد

ي والمازم.

 -49و غغغغييدا البرنااااامج المغغغغدا س المسغغغغت دف باالةغغغغترا مغغغغع اليك مغغغغ والي نيسغغغغيا وما مغغغغ الاغغغغي الوالميغغغغ وما مغغغغ
غغغ فير لمغغغ متكاملغغغ مغغغا المسغغغا دا

ارغ يغغغ والز ا غغغ ل غغغما

و غغغغ فير الميغغغغا الاغغغغالي لل غغغغربي ومرافغغغغق الاغغغغر
وإلالغغغ الديغغغدا ي واليغغغدامق المد
و تسترةغغغغد ةطغغغغس

ال بغغغا المد

الاغغغغييي والتمقيغغغغا الترغغغغ ويي وم م غغغغا أاوا الغغغغتول ي

غغغي ) و لغغغ فغغغي ال قغغغه الماا غغغم مغغغا أ غغغ

غغغغيع ذغغغغ ا البرنغغغغامج ب ومليغغغغ

غغغي ي وال غغغراك مغغغا أ غغغ التقغغغد ي

يسغغغيا أ غغغر ذغغغ ال غغغ ا الم غغغترك .

غغغغإليص الغغغغ فغغغغي إ غغغغا ن غغغغج الغغغغا

لتيسغغغغيا نتغغغغامج التولغغغغي

.)SABER

الحصيلة االستراتيجية  :3تتوافر للنساء والرجال الذين يعانون من سوء التغذية ويعيشون في المناطق المستهدفة سبل عيش محسنة
لدعم احتياجات أسرهم ومجتمعاتهم المحلية من األمن الغذائي والتغذية بحلول عام 2020
-50

البرناااامج مغغغع ما مغغغ ارغ يغغغ والز ا غغغ ل غغغما

لقغغغي الم تموغغغا الميليغغغ المسغغغت دف رن غغغط المسغغغا دل

يت غغغا

الر اميغغغغ مقابغغغغ إن غغغغاك ارصغغغغ م التغغغغي كمغغغغ مغغغغدةي الغغغغد

التقاغغغغي واالغتيا غغغغا الم غغغغمي واراوا المقدمغغغغ مغغغغا
)35

و غغغتتلق الم تموغغغا

ما مغغغ ارغ يغغغ والز ا غغغ ي وولا ل الز ا غغغ والتاميغغغ الريليغغغ ي والما مغغغا غيغغغر اليك ميغغغ .
الميليغغ الم غغيل مسغغا دل غ اميغغ م غغمي و أو يغغ يي قاممغغ لغغ الاقغغد مغغيً لغغ غمايغغ أصغغ ل ا وا غغ اإلنتوغغاي
المبكر.
-51

كمغغغا أ البرناااامج يت غغغع فغغغي ةغغغراك أغ يغغغ ر ويغغغ مغغغا التواونيغغغا الميليغغغ رصغغغياب الييغغغالا الاغغغريرلي وبغغغ ل
يمكغغغا واونيغغغا المات غغغي ا أصغغغياب الييغغغالا الاغغغريرل مغغغا اةغغغ م ي غغغ القيمغغغ الميليغغغ  .و غغغتوط ارول يغغغ للغغغرو
وصغغغ م الاسغغغاك وال غغغباب .ومغغغا ةغغغت إاةغغغام الغغغا ج المي غغغي المسغغغا ا الغغغ ي يتبوغغغا البرناااامج فغغغي باغغغاك القغغغد ل لغغغ
الاغغغم ا أ يمكاغغغا مغغغا وزيغغغز قغغغد ا ال يظغغغا الميليغغغ وال غغغركاك لغغغ إاةغغغام التكامغغغ فغغغي اغغغمي و اليغغغ مبغغغاا ا
اإلنواي وإ اال الت

يا التي ق

ل أ اس الم تمع الميلي.

)36

مجاالت التركيز
-52

ركغغغز الياغغغيل اال غغغترا ي ي  3لغغغ باغغغاك القغغغد ل لغغغ الاغغغم ا لغغغدى أصغغغياب الييغغغالا الاغغغريرل فغغغي م

يغغغ

أفريقيا ال ط .

النواتج المتوقعة
-53

تس الا ا ج المي التالي في اليايل اال ترا ي ي :3


سغغغتليد أ غغغر أصغغغياب الييغغغالا الاغغغريرل وم تموغغغا
اإلنتا ي المستواال والميسا ما أ

-54

الميليغغغ فغغغي البيظغغغا الموروغغغ للمإلغغغا ر مغغغا ارصغغغ م

يسيا إنتا يت وأما الر امي.

و غغغتال أن غغغط المسغغغغا دل الر اميغغغ مقابغغغغ إن غغغاك ارصغغغغ م فغغغي غغغغزاما مغغغع المسغغغغاذما التغغغي قغغغغدم ا ما مغغغ ارغ يغغغغ
والز ا غغغغ ي وولا ل الز ا غغغغ والتاميغغغغ الريليغغغغ ي والما مغغغغا غيغغغغر اليك ميغغغغ مغغغغا أ غغغغ مسغغغغا دل الم تموغغغغا الميليغغغغ
رصياب الييالا الاريرل ل إ اال إن اك أص ل ا اإلنتا ي و يسيا إنتاي المياصي والمرول اليي اني .


يتمتغغغع أصغغغياب الييغغغالا الاغغغريرل مغغغا الاسغغغاك والر غغغام بلغغغرو أكبغغغر لل صغغغ م إلغغغ ار غغغ اس بريغغغ اال غغغتلاال
ما ي

 )34البرنامج .2016 .التر ي المد
)35ولا ل الز ا

القيم الميلي .
ي بالمات ا ال ميلي  :إ ا لربس التر ي المد

والتامي الريلي  .ةا

ريق لتا يس الز ا

في م

ي باإلنتاي الز ا ي الميلي.

ي أفريقيا ال ط  :ةط الوم ي .2018-2016

 )36ي اي الا ج المي ي ال ي يتبوا البرنامج في بااك القد ل ل الام ا إل إاةام التيلي المتكام للسياس ل مست ى التإلطيسي وبرم
المست ى اإلقليميي والتإلطيس الت ا كي القام ل الم تمع الميلي ل المست ى الميلي.

ب الوين ل
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و غغغغيوم البرنااااامج مغغغغع ما مغغغغ ارغ يغغغغ والز ا غغغغ وال غغغغركاك الميليغغغغيا لغغغغ ليغغغغاال اةغغغغترا أصغغغغياب الييغغغغالا
الاغغغريرل مغغغا الاسغغغاك والر غغغام فغغغي ي غغغ القيمغغغ الميليغغغ  .و ياغغغم التركيغغغز لغغغ ارغ يغغغ التر ويغغغ غيغغغث مغغغا س
الاسغغغغاك مزيغغغغدا مغغغغا السغغغغيطرل لغغغغ إنتغغغغاي وا غغغغتإلدا ارغ يغغغغ ممغغغغ اليبغغغغ ب الاغغغغريرل اليبغغغغ ي والبقغغغغ مي واليي انغغغغا
الم ترل الاريرلي والإل روا واللاك .


يتلقغغغغ المزا
م رو

-56

غغغغ

بري ا

أصغغغغياب الييغغغغالا الاغغغغريرل الغغغغ يا يوي غغغغ
إن اك أو ا تواال ارص م اإلنتا ي .

فغغغغي بيظغغغغا موروغغغغ للمإلغغغغا ر يغغغغ يي

)37

و غغغت فر يغغغ يي البرناااامج فغغغي إ غغغا المسغغغا دل الر اميغغغ مقابغغغ إن غغغاك ارصغغغ م أاال ميسغغغي لليمايغغغ اال تما يغغغ مغغغا
أ غغ ا غغ أصغغياب الييغغالا الاغغريرل ةغغيم ف غغ ا ال غغ

الم غغمي وفتغغرا انوغغدا ارمغغا الرغغ امي .وبغغ ل

غغي فر

المسغغا دل الر اميغغغ مقابغغغ إن غغغاك ارصغغغ م رصغغياب الييغغغالا الاغغغريرل ةغغغبك أمغغغا إنتا يغغ وماطلقغغغا لباغغغاك القغغغد ل لغغغ
الام ا.

األنشطة الرئيسية
الا ا  :7زويد المزا يا أصياب الييالا الاريرل بتي يي لد

إن اك ارص م ومسا دل قاي لزياال فرو وص ل إل

ار اسي بما في ل الم تريا ما برامج ال با المد ي التي يد م ا البرنامج
-57

يت غغغا

البرناااامج مغغغع ما مغغغ ارغ يغغغ والز ا غغغ وولا ل الز ا غغغ والتاميغغغ الريليغغغ فغغغي غغغ فير المسغغغا دل الر اميغغغ

مقابغغغ إن غغغاك ارصغغغ م للمغغغزا

يا والر غغغال أصغغغياب الييغغغالا الاغغغريرل مغغغا الاسغغغاك والر غغغامي بمغغغا فغغغي لغغغ الوامغغغدو

والم تموغغغا الميليغغغ الم غغغيل ي مغغغا أ غغغ مسغغغا د

لغغغ إ غغغاال إن غغغاك أصغغغ ل اإلنتا يغغغ و وزيغغغز قغغغد ا

التقايغغغ

لغغغ اإلنتغغغاي الرغغغ امي المسغغغتدا والإلاا ل بوغغغد الياغغغاا .و غغغتتركز أن غغغط المسغغغا دل الر اميغغغ مقابغغغ إن غغغاك ارصغغغ م فغغغي
الرغغرب بغغ ا ) وال غغمام ال غغرقي بغغاوا) لتت غغع بوغغد لغغ غغد ي يا ً لت غغم ب غغانر ا وكاغغغا بانغغدو و لغغ ا غغاس نتغغامج
التقيغغغغي  .و يسترةغغغغد ا لتاليغغغغ بغغغغالا ج المي غغغغي المسغغغغا ا مغغغغا ةغغغغيم مليغغغغا
الميلغغغي ي غغغطلع بغغغالتإلطيس الت غغغا كي القغغغام

غغغغا كي و غغغغاو ي  )38 .و لغغغغ المسغغغغت ى

لغغغ الم تمغغغع الميلغغغي بييغغغث ي مغغغع بغغغيا الاسغغغاك والر غغغامي والم غغغرايا

ااةلياي والوامدياي والم تموا الميلي الم يل .
-58

كمغغغا أ المسغغغا دل الر اميغغغ مقابغغغ إن غغغاك ارصغغغ م تسغغغتإلد إل غغغاال تذيغغغ الباغغغ التيتيغغغ اإلنتا يغغغ وار غغغ اس التغغغي لبغغغي
اغتيا غغغا الت غغغا مغغغا الاسغغغاك والر غغغام لغغغ السغغغ اك )39 .و يإل غغغع اإلةغغغرا

التقاغغغي فغغغي إلطغغغيس و اغغغمي و اليغغغ

ميغغغع مبغغغاا ا إن غغغاك وإنوغغغاي الباغغغ التيتيغغغ للموغغغايير التقايغغغ الميغغغدال فغغغي إ غغغا الت ي غغغا ال اد غغغي فغغغي البرناااامج.
و غغغي فر ال غغغراك لغغغ المسغغغت ى الميلغغغي مغغغا أ غغغ ال بغغغا المد

غغغي أ ا غغغا لتيسغغغيا مما

وباغغغغاك الل غغغغ الم تموغغغغي لسي غغغغ القيمغغغغ الميليغغغغ ي وا غغغغ سغغغغلي بغغغغرامج ال بغغغغا المد
اليايلتا اال ترا ي يتا  1و.)2
-59

ومغغغغا ةغغغغغت

غغغا اإلاا ل بوغغغد الياغغغااي
غغغغي فغغغغي المسغغغغتقب لليك مغغغغ

)40

قييمغغغغغا ارمغغغغا الرغغغغغ امي و غغغغغب الوغغغغين التغغغغغي سترةغغغغغد باال تبغغغغا ا ال اسغغغغغاني والومريغغغغغ وبمااق غغغغغا

م م غغغا التركيغغغز أ

اغغغمي الغغغد

كلغغغ

نسغغغاك .و غغغيقد التغغغد يم والغغغد

بييغغغث يتاا غغغم مغغغع االغتيا غغغا الميغغغدال لل غغغباب وار غغغر التغغغي رأ غغغ ا

فغغغي م غغغام إن غغغاك وإاا ل الما مغغغا الم تمويغغغ للاسغغغاك والر غغغام وال غغغباب و غغغي كد لغغغ

القياال الاسامي .

 )37يميغغغز ذغغغ ا الاغغغا ج بغغغيا فظغغغ المسغغغتليديا مغغغا فظغغغ الاغغغ ا ج ألغغغا  2لغغغ المسغغغت ى المباةغغغر ألغغغا  2وبغغغيا المسغغغتليديا ار غغغرييا والم تمويغغغيا لغغغ المسغغغت ى
 2غير المباةر والمد ميا بالا ا ج المتبقي في إ ا ذ اليايل اال ترا ي ي .
 )38يتم غغ ا بغغا الغغا ج المي غغي المسغغا ا مغغع اإل غغا الملغغاذيمي الغغ ي سغغتإلدما ال كغغاال التغغي تإلغغ مغغا ومغغا مقغغراً ل غغا فيمغغا يتولغغق بتوزيغغز القغغد ل لغغ
الام ا ما أ ارما الر امي والتر ي .)2015
 )39ما ل مميً أ ار اس يابري أ

ك

ما ي و ت افر في ا او ا ميا مالال للاساك والر امي وإواكل كافي ي ومكا ل

 )40لي غغغي لغغغ أمملغغغ إقليميغغغ ل غغغ ا الغغغا جي ان غغغر " مسغغغام المسغغغاوال بغغغيا ال اسغغغيا وار غغغ اس :ا ا غغغ غالغغغ
لماطق غ ة بيبرل اا".WFP/RBD/VAM (2016) .

لام.

غغغا ذ اةغغغ ارووغغغا و

غغغ ةرامط غغغا
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الحصيلة االستراتيجية  :4تتوافر لدى المؤسسات الوطنية ودون الوطنية قدرات معززة إلنشاء نظام مالئم للحماية االجتماعية وإدارة
سياسات وبرامج األمن الغذائي والتغذية بحلول عام 2020
-60

يت غغغا

البرناااامج مغغغع وكغغغاال ارمغغغ المتيغغغدل والم سغغغا اليك ميغغغ فغغغي وزيغغغز القغغغد ا ال

اإلنسغغغغاني واإلنوغغغغاي المبكغغغغر .و ي غغغغم
ل وغغغغع و اليغغغغ

ايغغغ فغغغي م غغغام الومغغغ

لغغغغ إن غغغغاك القيغغغغاال واراوا والمسغغغغ وليا الإلاصغغغغ بغغغغال لا ا المإلتاغغغغ

يا غغغغا وبغغغغرامج و ايغغغغ للق غغغغاك لغغغغ ال غغغغ

ول غ يغغغغ والتر يغغغغ  .و غغغغتد ي مسغغغغام المسغغغغاوال بغغغغيا

ال اسغغغيا فغغغي وزيغغغز القغغغد ا القطريغغغ وفغغغي مليغغغ وميتغغغ ى ا غغغتوراة ا غغغترا ي ي رن غغغط الق غغغاك لغغغ ال غغغ .
اي الميغغغرل نيغغغ الق غغغاك لغغغ ال غغغ

و يسترةغغغد التقغغغد الغغغ

للرصد والمساكل ي و يليي

والومغغغري ون غغغ

ببيانغغغا ميسغغغا وماغغغال غسغغغم ال غغغا

تة باال تبا ا ال اسي .

مجاالت التركيز
-61

ركغغغغز ذغغغغ الياغغغغيل اال غغغغترا ي ي

وزيغغغغز القغغغغد ا اليك ميغغغغ

لغغغغ

لغغغغ موال غغغغ ار غغغغباب الوميقغغغغ النوغغغغدا ارمغغغغا

الر امي والتر وي.

النواتج المتوقعة
-62

تس الا ا ج المي التالي في اليايل اال ترا ي ي :4


يسغغتليد السغغكا ال غغولاكي بمغغا فغغي ل غ ارةغغإلاو وو اإل اق غ ي مغغا ةغغبكا أمغغا و اي غ وميلي غ ي بمغغا فغغي لغغ
التي يي الوياي والتي يي القامم

-63

ب الويني لتيسيا أما الر امي.

ل الاقد وا

غغغيوم البرناااامج مغغغع الي نيسغغغا وما مغغغ ارغ يغغغ والز ا غغغ وةغغغركاك ال كغغغاال مغغغا أ غغغ وزيغغغز القغغغد ا اليك ميغغغ
لغغغ إاةغغغام و اسغغغيق بغغغرامج و ا يغغغ للق غغغاك لغغغ ال غغغ
التيغغغ يي القاممغغغ

لغغغ الاقغغغدي وبغغغرامج ال بغغغا المد

وةغغغبكا اليمايغغغ اال تما يغغغ  .و غغغم ارمملغغغ الت غغغع فغغغي
غغغي ي وبرنغغغامج التر يغغغ التكميليغغغ ال غغغامل ي ومبغغغاا ا ال غغغراك

مغغغا أ غغغ التقغغغد ي والت غغغع فغغغي مإلططغغغا إن غغغاك ارصغغغ م التغغغي غغغ فر ةغغغبكا أمغغغا إنتا يغغغ للمسغغغا دل الر اميغغغ مقابغغغ
إن اك ارص م بري بااك القد ل ل الام ا.


يسغغغغتليد السغغغغكا ال غغغغولاكي بمغغغغا فغغغغي لغغغغ ارةغغغغإلاو وو اإل اقغغغغ ي مغغغغا البيانغغغغا والغغغغا
والمساكل التي تتبع التقد الميرل ني بل

-64

التامي المستدام 2ي لتيسيا أما الر امي.

و غغغياق البرناااامج وةغغغركاؤ إلغغغ اليك مغغغ بالتغغغد يج م غغغا ا

قيغغغي و صغغغد ارمغغغا الرغغغ امي والترغغغ وي بمغغغا ي غغغم ال مغغغع

والتيليغغغ واال غغغتإلدا

لغغغ نيغغغ ماسغغغق للبيانغغغا السغغغياقي ماغغغال غسغغغم ال غغغا

بغغغغيا ال اسغغغغيا التغغغغي

غغغغم ا تقاغغغغاكا مات مغغغغ ل مغغغغا الرغغغغ اميي والتر يغغغغ ي وال غغغغواي وال انغغغغم الديم غرافيغغغغ

والز ا يغغغ  .ومغغغغا ةغغغغت
بتيديد و تبع ارذدا


لغغغغ أ يوغغغزل ا غغغغت دا

م يا مع ارذدا

يسغغتليد السغغكا الغغغ يا يوغغان
ومتسق للق اك ل ال

-65

ذد

ال

ايغغغغ للرصغغغغد

والومغغغر ولتيلغغغيي مسغغغام المسغغغاوال

ا غغغغتوداا اليك مغغغغ ومبغغغاا ا اال غغغغت اب لغغغغدي اي و يسغغغغمر لليك مغغغغ

المتولق بالسيا ا في إ ا ذد

التامي المستدام .2

مغغغا انوغغدا ارمغغغا الرغغ امي و غغغ ك التر يغغ مغغغا إ غغا
بري لبي اغتيا ا

يا غغغا ي وا غغترا ي ي موغغغزل

ار ا ي ما ارغ ي والتر ي .

و غغغغيوم البرنااااامج مغغغغع ولا ل االقتاغغغغاا والتإلطغغغغيس والتوغغغغاو الغغغغدوليي وولا ل الز ا غغغغ والتاميغغغغ الريليغغغغ ي وولا ل
الاغغغغي الوم ميغغغغ ي وةغغغغركاك ال كغغغغاال

لغغغغ ا غغغغتوراة التر يبغغغغا القاممغغغغ فغغغغي م غغغغام السيا غغغغا و يديغغغغد الل غغغغ ا

واللغغغغغرو المتاغغغغغغ ل مغغغغغا الرغغغغغ امي والترغغغغغ وي واالنتوغغغغغاي الز ا غغغغغي .وممغغغغغام لغغغغغ أ البرناااااامج يغغغغغد
للسيا غغغغا ي غغغغرى غاليغغغغا بقيغغغغاال ما مغغغغ ارغ يغغغغ والز ا غغغغ وولا ل الاغغغغي الوم ميغغغغ ي و ياغغغغ
ال قايغغغ مغغغا غغغ ك التر يغغغ ي و يسغغغمر اال غغغتوراة اال غغغترا ي ي رن غغغط الق غغغاك لغغغ ال غغغ
إ ا ا للق اك ل ال

م يا مع الإلط ال

اي ل نواي وبااك السي .

ا توراوغغغغغا
يا غغغغا ب غغغغت

لليك مغغغ بغغغت

اغغغم

)41

غغغيد بالمول مغغغا اال توراوغغغا المقبلغغغ التغغغي غغغرى فغغغي إ غغغا الإلطغغغ اال غغغترا ي ي
 )41كمغغغا أ اال غغغتوراة اال غغغترا ي ي لومليغغغ الق غغغاك لغغغ ال غغغ
القطري الم قت ي وذ ما يسمر للبرنامج بت ي ام ا ما للسيا ا في المستقب مع أي اقييا دة ل التإلطيس ال اي للسيا ا .
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األنشطة الرئيسية
الا ا  :8وزيز قد ا الم ظليا الوم مييا في م ام يا ا الق اك ل ال
-66

ي غغغغا

ي والتإلطيس اال ترا ي يي و الي البرامج

البرنااااامج فغغغغي ا ت غغغغاف ل اغغغغ إاا ل اال غغغغتوراة اال غغغغترا ي ي رن غغغغط الق غغغغاك لغغغغ ال غغغغ

االقتاغغغاا والتإلطغغغيس والتوغغغاو الغغغدوليي و يت غغغا

مغغغغع ولا ل

مغغغع ولا ل الز ا غغغ والتاميغغغ الريليغغغ ي وولا ل الاغغغي الوم ميغغغ ي

وما مغغغ ارغ يغغغغ والز ا غغغغ ي والي نيسغغغغا فغغغي ا غغغغتوراة التر يبغغغغا القاممغغغغ لسيا غغغ الق غغغغاك لغغغغ ال غغغغ  .و غغغغي فر
اال غغغتوراة اال غغغترا ي ي رن غغغط الق غغغاك لغغغ ال غغغ

إ غغغا ا لتوزيغغغز قغغغد ا الغغغدوامر اليك ميغغغ م غغغيا مغغغع الإلطغغغ

اال غغغترا ي ي القطريغغغ الم قتغغغ بتكمل غغغا .و تسغغغمر ذغغغ الومليغغغ للبرناااامج ب مغغغع ةغغغركاك ال كغغغاال ي والغغغدوامر اليك ميغغغ ي
وال غغغغا المانيغغغغ

لغغغغ صغغغغياغ ا غغغغترا ي يا م غغغغترك لتوبظغغغغ المغغغغ ا ا و ر يبغغغغا التم يغغغغ  .و تسغغغغا د الت غغغغا ب

المسغغغتلاال فغغغي إ غغغا التوغغغاو بغغغيا بلغغغدا ال اغغغ ب مغغغا بلغغغدا غغغغ ة بييغغغرل
أفريقيغغغغا ال غغغغط
وال با المد

لغغغغ الت غغغغع فغغغغي مبغغغغاا ا ةغغغغبكا ارمغغغغا الياليغغغغ وإن غغغغاك مااغغغغا و ايغغغغ للتيغغغغ يي الاقديغغغغ
ي.

الا ا  :9وزيز قد ا اليك م

ل إن اك ماا و اي ل بكا ارما اال تما يي بالتواو مع البا الدولي وولا ل االقتااا

والتإلطيس والتواو الدوليي ا تاااا إل البيانا ال اي واو ال اي
-67

يت غغغا

غغغااي ومغغغا البراليغغغ والاغغغيا م

يغغغ

ا الق اك ل ال

مغغغ ارمغغغ المتيغغغدل الموغ ا
غغزل للمسغغغا دل اإلنماميغغغ ي

البرناااامج مغغغع الباغغغ الغغغدوليي واليك مغغغ ي ووكغغغاال إ غغغا

وال غغغا المانيغغغ فغغغي ووغغغع ةا

ي ون

الرصد والمساكل

غغغ لمبغغغاا ا ارمغغغا اال تمغغغا ي القاممغغغ ي

)42

و يا غغغي ذغغغيكي فوغغغاال للغغغد

بريغغغ نقغغغ

ةغغغبكا ارمغغغا اال تمغغغا ي بالتغغغد يج لليك مغغغ ي و لغغغ مغغغع المغغغ ظلياي واراوا ي والمغغغ ا اي ون غغغا اإلاا ل الم غغغترك
ايغغغ  )43 .كمغغغا أ البرناااامج غغغيد

لرصغغغد وإاا ل البغغغرامج ال

اليك مغغغ وما مغغغ ارغ يغغغ والز ا غغغ مغغغا أ غغغغ إا اي

ن غغغغ بيانغغغغا ارمغغغغا الرغغغغ امي و غغغغب الوغغغغين وال غغغغوا فغغغغي إ غغغغا التاغغغغايا المتكامغغغغ للمراغغغغغ  .و يسغغغغا د البرنااااامج
وال غغغركاك – غغغا ريغغغق يسغغغيا يليغغغ مسغغغام المسغغغاوال بغغغيا ال اسغغغيا و مغغغع بيانغغغا ارمغغغا الرغغغ امي ماغغغال غسغغغم
– اليك مغغغ

ال غغغا

لغغغ

تبغغغع التقغغغد الميغغغرل نيغغغ بلغغغ

الإلطس اإلقليمي لي توداا واال ت اب وا ت دا

ذغغغد

التاميغغغ المسغغغتدام  2و وزيغغغز قغغغد ا ا لغغغ

اسغغغيق

الم م ا ال ويل .

الحصيلة االستراتيجية  :5تتوافر لدى مجتمع العمل اإلنساني (الشركاء والجهات المانحة) قدرة معززة على الوصول إلى مناطق
األزمة اإلنسانية والعمل فيها طوال السنة
-68

ييغغغد غغغ م المسغغغافا و غغغ ك الباغغغ التيتيغغغ وغيغغغاب ةغغغركا الطيغغغرا الت غغغا ي وانوغغغدا ارمغغغا فغغغي م
ال غغغط مغغغا إمكانيغغغ وصغغغ م المسغغغا دل اإلنسغغغاني ي واال اغغغاال ي والغغغد
ب غغغدل القغغغد ا ال

ايغغغ

لغغغ

يغغغ أفريقيغغغا

الل سغغغتي ر غغغزاك كبيغغغرل مغغغا البلغغغد ويقيغغغد

يقيغغغق الق غغغاك لغغغ ال غغغ  .و غغغيكل البرناااامج – غغغا ريغغغق ا ت غغغاف و غغغري اامغغغرل

ارمغغغ المتيغغغدل لإلغغغدما الاقغغغ ال غغغ ي للمسغغغا دل اإلنسغغغاني ي وم م غغغ اال اغغغاال فغغغي غغغغاال الطغغغ ا

ي وم م غغغ

الل سغغغتيا – إمكانيغغغ وصغغغ م ميغغغع ال غغغا اإلنسغغغاني اللا لغغغ إلغغغ السغغغكا الميتغغغا يا بطريقغغغ ماغغغ ويوغغغ م لي غغغا
و تميز بالكلاكل.

مجاالت التركيز
-69

)42

د

ذ اليايل اال ترا ي ي اال ت اب ل لما .

م أممل ةبكا ارما التي يي

ل أ اس الاقدي وال با المد

ي ي وا

التر ي ي والتي يي الوياي الم مي .

 )43تغغغغغغغاع مول مغغغغغغغا غغغغغغغا مااغغغغغغغ البرناااااااامج الرقميغغغغغغغ إلاا ل المسغغغغغغغتليديا والتيغغغغغغغ يي ي الموروفغغغغغغغ با غغغغغغغ " غغغغغغغك ب" (SCOPEي لغغغغغغغ الم قغغغغغغغع
https://docs.wfp.org/api/documents/7e86e5a6a70447aba713e3cd4e759d8d/download/.
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النواتج المتوقعة
يس الاا ا التاليا في اليايل اال ترا ي ي :5

-70



يسغغغغغتليد السغغغغغكا المسغغغغغت دف
الط ا

-71

مغغغغغا الإلغغغغغدما الم غغغغغترك لم مغغغغغ تي الل سغغغغغتيا واال اغغغغغاال فغغغغغي غغغغغغاال

التي يقدم ا البرنامج لل ركاك لتمكيا ما قدي المسا دل اإلنساني واإلنمامي .

يسغغغغتليد السغغغغكا المسغغغغت دف
الل سغغغتيا فغغغي م

مغغغغا قغغغغا ب الإلغغغغدما الل سغغغغتي المد مغغغغ بالت غغغغع فغغغغي التر يبغغغغا القاممغغغغ لم م غغغغ

يغغغ أفريقيغغغا ال غغغط ومغغغا

نيغغغغ و يغغغغق مغغغغع ال يظغغغغا ال

ا غغغا ومغغغا فواليت غغغا مغغغا غيغغغث التكغغغاليا .و غغغيوم البرناااامج لغغغ

ايغغغغ ومقغغغغدمي الإلغغغغدما مغغغغا القطغغغغا الإلغغغغاو مغغغغا أ غغغغ قا غغغغ الموغغغغا
ايغغغ فغغغي م غغغام الاقغغغ والتإلغغغزيا بييغغغث يغغغتمكا مقغغغدم الإلغغغدما ال

والتكا ل يغغغا بريغغغ وزيغغغز القغغغد ا ال

والإلبغغغغرا
ايغغغ

مغغغا

فيرذا في المستقب .
-72

و غغغيق

البرناااامج – ب صغغغلا ال كالغغغ الرامغغغدل لم م غغغ اال اغغغاال فغغغي غغغغاال الطغغغ ا

الإلغغغغدما ا لم غغغغترك لي اغغغغاال ارمايغغغغ  .و تسغغغغ

– بم اصغغغل و يسغغغيا غغغ فير

ا تما غغغغا التاسغغغغيق مغغغغع ال غغغغركاك إاا ل المول مغغغغا ي بيامغغغغا يقلغغغغ

البرناااامج مغغغغا ةغغغغدما ا اغغغاال البيانغغغغا ويزيغغغغد مغغغا غغغغ فير لمغغغغ إاا ل كا ل يغغغا المول مغغغغا واال اغغغغاال فغغغغي
غاال الط ا


لليك ما وال ركاك.

)44

يسغغتليد السغغكا ال غغولاك فغغي الماغغا ق المسغغت دف مغغا الإلغغدما ال يغغ التغغي يقغغدم ا البرنااامج لل غغركاك لتمكيغغا
ما قدي المسا دل الميمم .

غغغيكل البرناااامج – غغغا ريغغغق ليغغغر ةغغغدما الاقغغغ ال غغغ ي المقدمغغغ مغغغا اامغغغرل ارمغغغ المتيغغغدل ةغغغدما الاقغغغ ال غغغ ي

-73

للمسغغغا دل اإلنسغغغاني – إمكانيغغغ وصغغغ م م تمغغغع الومغغغ اإلنسغغغاني او
اليغغ و صغغد الم غغرو ا

غغغامق إلغغغ السغغغكا الميتغغغا ياي ويمكغغغا بغغغ ل مغغغا

لغغ نيغغ فوغغام .و غغت فر ةدمغغ الاقغغ ال غغ ي قغغد ا أ ا غغي لاقغغ اليمغغ ال الإلليلغغ ممغغ

المودا الطبي واللقاغا ي وأي ملي إةيك بي أو أماي

ا م ييتا ا م تمع الوم اإلنساني.

األنشطة الرئيسية
الا ا  : 10فير الإلدما الم ترك لم م تي الل ستيا واال ااال في غاال الط ا
غير اليك مي ال ريك ما أ
-74

إاا ل الومليا الميداني بلوالي ووما أما الم ظليا

غغغيوم البرناااامج ب صغغغلا ال كالغغغ الرامغغغدل لم م غغغ الل سغغغتيا مغغغا أ غغغ وغغغما
وفواليت غغا مغغا غيغغث التكغغالياي وذغغ مغغا ي غغم غغ فير إمغغدااا وافيغغ مغغا ارغ يغغ
مغغغع ةغغغركا مغغغا القطغغغا الإلغغغاو ل غغغما م اصغغغل ةغغغدما الاقغغغ ال
التإلغغغزيا بالتوغغغاو مغغغع اليك مغغغ  .ومغغغا المزمغغغع إ غغغراك يليغغغ
الاغغغغويد الغغغغ
ال

-75

لليك م وارم المتيدل والما ما

غغغ ال الإلغغغدما الل سغغغتي و قا ب غغغا
غغا ريغغق ممغغر اواال .و غغيت التواقغغد

ايغغغ واإلقليميغغغ  .و غغغتط

قغغغد ا وا غغغترا ي يا

ميغغغق لمقغغغدمي ةغغغدما الاقغغغ مغغغا القطغغغا الإلغغغاو لغغغ

اي فغغغغي غغغغا  2018و لغغغغ لكغغغغي سترةغغغغد بغغغغا اال غغغغترا ي يا المت غغغغط ار غغغغ لت ديغغغغد قغغغغد ا الاقغغغغ

اي .

و ي اصغغغ البرناااامج ي ب صغغغلا ال كالغغغ الرامغغغدل لم م غغغ اال اغغغاال فغغغي غغغغاال الطغغغ ا
الواليغغغ

ي قغغغدي ةغغغدما التغغغرااا

غغغدا والتغغغرااا الواليغغغ لم تمغغغع الومغغغ اإلنسغغغانيي مغغغع رطيغغغ ال غغغبك الي غغغلكي للسغغغماع بغغغإ راك فيغغغ و ارمغغغا

وارمغغغا ال ا يغغغ للمغغغ ظليا والمركبغغغا  .و ي غغغر
اربوغغغاا لتيقيغغغق اال غغغغتقرا فغغغي م

لغغغ

ر يبغغغا أمغغغا الاقغغغ بومغغغ ارمغغغ المتيغغغدل المتكاملغغغ المتوغغغدال

يغغغغ أفريقيغغغا ال غغغغط  .و تسغغغ

ا تما غغغا التاسغغغغيق مغغغع ال غغغغركاك – بمغغغا فغغغغي

الي نيسغغغا ومل وغغغي ارمغغغ المتيغغغدل ل غغغ و الي ظغغغيا والما مغغغ الدوليغغغ لل غغغرل وإاا ل ارمغغغ المتيغغغدل ل غغغ و السغغغيم
وارمغغغا ومكتغغغم ارمغغغ المتيغغغدل لتاسغغغيق ال غغغ و اإلنسغغغاني – إاا ل المول مغغغا  .و غغغيقل البرناااامج مغغغا غغغ فير ةغغغدما

 )44لي غغغغغي
.)ICT4Gov

لغغغغغ مزيغغغغغد مغغغغغا المول مغغغغغا ي ان غغغغغر إاا ل كا ل يغغغغغا المول مغغغغغا واال اغغغغغاال فغغغغغي غغغغغغاال الطغغغغغ ا

لاغغغغغالر اليك مغغغغغا وال غغغغغركاك
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اال اغغغغاال ويزيغغغغد ركيغغغغز

لغغغغ

لمغغغغ إاا ل كا ل يغغغغا المول مغغغغا واال اغغغغاال فغغغغي غغغغغاال الطغغغغ ا

اليغغغغ

لاالر اليك ما وال ركاك.

الا ا  :11فير ةدما الاق ال ي للمسا دل اإلنساني ل ميع ال ركاك إل أ ت افر بدام ميمم
-76

غغغت فر اامغغغرل ارمغغغ المتيغغغدل لإلغغغدما الاقغغغ ال غغغ ي للمسغغغا دل اإلنسغغغاني
ا ارول يغغغغ فغغغغي م

غغغغي أ غغغب ي إلغغغ الم اقغغغع اال غغغترا ي ي

يغغغغ أفريقيغغغغا ال غغغغط  .وذاغغغغا أ غغغغط م مغغغغا الطغغغغامرا الم اكمغغغغ الغتيا غغغغا الاقغغغغ ال غغغغ ي

الميليغغغغغ وةاغغغغغامص المطغغغغغا ا  .و غغغغغيكل

قغغغغغد ا تما غغغغغا وم غغغغغاو ا مات مغغغغغ لل اغغغغغ الت ي يغغغغغ وم م غغغغغا

المسغغغتإلدميا مغغغع م تمغغغع الومغغغ اإلنسغغغاني ا غغغت اب الإلدمغغغ للطلغغغم .و تسغغغتإلد الباغغغ والغغغا
البرناااامج مغغغا لمراقبغغغ

اإلاا يغغغ المويا يغغغ فغغغي

مليغغغا اامغغغرل ارمغغغ المتيغغغدل لإلغغغدما الاقغغغ ال غغغ ي للمسغغغا دل اإلنسغغغاني ي بمغغغا فغغغي لغغغ ن غغغ

الي زي وةدما الوميكي و تبع مسا الرغي ي و ر يم إاا ل ارما .
 - 3-3استراتيجيات االنتقال والخروج
 -77و لغغغ مغغغدى فتغغغرل الإلطغغغ اال غغغترا ي ي القطريغغغ الم قتغغغ ي غغغيوم البرناااامج غغغا كمغغغم مغغغع اليك مغغغ والم تموغغغا
الميليغغغغ مغغغغا أ غغغغ التسغغغغلي التغغغغد ي ي لغغغغبوض مسغغغغ وليا إاا ل برنغغغغامج ارغ يغغغغ ي وال غغغغيما فغغغغي م غغغغاال ال بغغغغا
المد غغي المات غغ ميليغغا ً والرغغ اك مقابغغ إن غغاك ارصغغ مي ب غغد إلغغ غغ فير الياغغ م لغغ الرغغ اك لغغ أ غغاس يغغ
ار غغغغ وباغغغغ ل مسغغغغتدام ركمغغغغر اللظغغغغا

وغغغغولا .و غغغغتك

التغغغغدةي

ا الاغغغغل ببرنغغغغامج الرغغغغ اك مقابغغغغ إن غغغغاك

ارصغغغغ م غغغغزكا مغغغغا ا غغغغترا ي ي اليلغغغغ م الداممغغغغ التغغغغي ت ةاذغغغغا اليك مغغغغ ومل وغغغغي ةغغغغ و الي ظغغغغيا للوامغغغغديا
القغغااميا مغغا البلغغدا الم غغاو ل .كمغغا يياغغ الاغغالغ
م قابغغغ إن غغغاك ارصغغغ م لمسغغغا د
لتيديغغغد المسغغغتليديا التغغغي غغغيتلق

الوامغغدو إلغغ قغغراذ ارصغغلي

لغغغ إ غغغاال باغغغاك غيغغغا  .و غغغ
الغغغد

لغغ ا غغ مغغا برنغغامج الرغغ اك

يسغغغتإلد ن غغغج اال غغغت دا

القغغغام

لغغغ ال غغغوا

يالمسغغغا دل الر اميغغغ مغغغا أ غغغ إن غغغاك ارصغغغ م .ولل غغغراك مغغغع ما مغغغ ارغ يغغغ

والز ا غغغ ومل وغغغي ةغغغ و الي ظغغغيا أذميغغغ أ ا غغغي لتيقيغغغق الاغغغ ا ج المر غغغ ل .و غغغت فر مبغغغاا ل وزيغغغز التر يغغغ التغغغي
الغغغ ذا اليك مغغغ غاليغغغا ً بال غغغراك مغغغع ما مغغغ ارمغغغ المتيغغغدل للطل لغغغ وما مغغغ ارغ يغغغ والز ا غغغ والبرناااامج إ غغغا ا
فوغغغاال لتوزيغغغز القغغغد ا اليك ميغغغ
ال

لغغغ

اليغغغ م م غغغ مغغغا التغغغدةي اليسا غغغ للتر يغغغ مغغغا أ غغغ موال غغغ ار غغغباب

ي لس ك التر ي .

 - 3 -78و غغغيتيقق االنتقغغغام مغغغا الإلطغغغ اال غغغترا ي ي القطريغغغ الم قتغغغ إلغغغ ةطغغغ ا غغغترا ي ي قطريغغغ كاملغغغ بيلغغغ م غغغا
 . 2020وي غغغغغري غاليغغغغغا إ غغغغغراك ا غغغغغتوراة ا غغغغغترا ي ي رن غغغغغط الق غغغغغاك لغغغغغ ال غغغغغ
مدةي ما أ

امي ا ترا ي ي البرنامج الط يل ار

في البلد.

قغغغغغ ا اليك مغغغغغ و غغغغغيقد
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 -4ترتيبات التنفيذ
 1-4تحليل المستفيدين
الجدول  :1المستفيدون من األغذية والتحويالت القائمة على النقد حسب الحصيلة االستراتيجية واألنشطة
الحصيلة
االستراتيجية

النشاط

1

 :1فير الت ليع الوا ل غ ي وارغ ي التر وي و أو التي يي القامم
الاقد لي ظياي والم رايا ااةلياي والوامدياي والم تموا الميلي الم يل
المتت رل بارلم فظ الا ا  : 1الطريق  :ارغ ي ي التي يي القامم ل الاقد)

385 247

ل يمي المدا س االبتدامي ما
 : 2ليع و با مد ي في غاال الط ا
ار ر المتت رل بارلم في الماا ق المست دف فظ الا ا  :4الطريق  :ارغ ي )

128 271

113 748

 : 3الي برنامج التر ي التكميلي ال امل ما أ ال قاي ما ك التر ي الياا
الموتدم بيا ار لام ال يا تراوع أ ما ذ بيا  6أة ر و 23ة را فظ الا ا
 :6الطريق  :ارغ ي ي وزيز القد ا )

19 167

16 997

36 163

ةامل ما التدابير لل قاي ما ك التر ي و ي ا ل لام
 : 4فير م م
الماابيا بس ك التر ي الياا الموتدم ال يا تراوع أ ما ذ بيا  6أة ر و59
ة راي وللي ام والمرووا والباا ي و قدي ارغ ي بااك ل وصل بي
للمرو ال يا يتلق الويي بم ااا الليرو ا الر وي فظ الا ا 5ى
الطريق  :ارغ ي ى التي يي القامم ل الاقدى وزيز القد ا )

61 335

19 911

81 247

 :5فير وزيز القد ا لسلطا الماا ق الايي ي وم ظلي المراكز الايي ي
الي
و مام الاي الم تموي ي ل امي البرامج و الي ذا و صدذا ما أ
برنامج غرك وزيز التر ي

-

-

ل

2

النساء

الرجال

المجموع

341 634

726 881

242 019

فظ الا ا 9ى الطريق  :وزيز القد ا )
 : 6فير و با مد

ي ر وي لتيمي المدا س في الماا ق المست دف

19 311

17 127

36 438

فظ الا ا 4ى الطريق  :ارغ ي )
3

 : 7زويد المزا يا أصياب الييالا الاريرل بتي يي لد إن اك ارص م
ومسا دل قاي لزياال فرو وص ل إل ار اسي بما في ل الم تريا
لبرامج ال با المد ي التي يد م ا البرنامج فظ الا ا 2ى الطريق :
ارغ ي ي والتي يي القامم ل الاقدي و وزيز القد ا )

146 943

130 308

277 252

4

ي
 : 8وزيز قد ا الم ظليا الوم مييا في م ام يا ا الق اك ل ال
والتإلطيس اال ترا ي يي و الي البرامج فظ الا ا 9ى الطريق  :وزيز القد ا )

-

-

-

 : 9وزيز قد ا اليك م ل إن اك ماا و اي ل بكا ارما اال تما يي
بالتواو مع البا الدولي وولا ل االقتااا والتإلطيس والتواو الدوليي
ي وبا
وباال ترةاا ب البيانا ال اي واو ال اي ا الق اك ل ال
الرصد والمساكل فظ الا ا 10ى الطريق  :وزيز القد ا )
 :10فير الإلدما الم ترك لم م تي الل ستيا واال ااال في غاال
الط ا لليك م وارم المتيدل والما ما غير اليك مي ال ريك ما أ
إاا ل الومليا الميداني بلوالي ووما أما الم ظليا

5

-

-

-

فظ الا ا 10ى الطريق  :قدي الإلدما )
 :11فير ةدما الاق ال ي للمسا دل اإلنساني ل ميع ال ركاك إل أ
بدام ميمم فظ الا ا 10ى الطريق  :قدي الإلدما )

ت افر

المجموع

760 274

639 726

المجموع (دون
تداخل)

698 954

588 128

-79

غغيك

1 400 000
1 287 082

مغغا م م غغا  60فغغي المامغغ مغغا المسغغتليديا الغغ يا يسغغت دف البرنااامج نسغغاك .وفغغي إ غغا الياغغيل اال غغترا ي ي

 1غغغيد البرناااامج  10 000مغغغا الي ظغغغيا ال غغغولاك فغغغي مإليمغغغا لميغغغ وبياامغغغا-أواكغغغا وأوبغغغ  .و غغغيتلق الم غغغراو
ااةليغغغا الغغغ يا يوي غغغ فغغغي م اقغغغع الم غغغرايا ااةليغغغا ً ومغغغع م تموغغغا ميليغغغ م غغغيل وغغغويل ) والي ظغغغ والوامغغغدو
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وار غغغر الم غغغيل المتغغغت رل بارلمغغغ مسغغغا دل غ اميغغغ غيغغغر م غغغرو باغغغاك لغغغ موغغغايير لل غغغوا ماغغغال غسغغغم ال غغغا ي
و غغغتقد الإلغغغدما إلغغغ مغغغا م م غغغا  726,880مغغغا الم غغغرايا ااةليغغغا ً فغغغي إ غغغا ذغغغ اللظغغغ مغغغا ارن غغغط ةغغغيم فتغغغرل
الإلطغغغ اال غغغترا ي ي القطريغغغ الم قتغغغ  .وإوغغغاف لغغغ ل ي غغغيتلق  420,000مغغغا الم غغغرايا ااةليغغغا وار لغغغام مغغغا أباغغغاك
ار غغغر الم غغغيل المتغغغت رل بارلمغغغ و بغغغا مد

ا مغغغ  .و غغغترا

غغغي

والمسغغغاكل أمغغغا السغغغكا المت غغغر يا مغغغع التتكيغغغد لغغغ غمايغغغ
ن ا
-80

المسغغغاوال بغغغيا ال اسغغغياي وبرو كغغغ ال اليمايغغغ

ميغغغع ارةغغغإلاو مغغغا الواغغغا ال اسغغغاني.

)45

و يسغغغتإلد

ك ب للتس ي با تإلدا القياس البي متري.

وفغغغي إ غغغا الياغغغيل اال غغغترا ي ي  2غغغيالَّ برنغغغامج للتر يغغغ التكميليغغغ ال غغغامل لايغغغ  36 000لغغغ تغغغراوع أ مغغغا ذ
لمغغغ ةغغغامل لل قايغغغ مغغغا غغغ ك التر يغغغ و ي غغغا  22 500مغغغا ار لغغغام

بغغغيا  6أةغغغ ر و 23ةغغغ راي بيامغغغا تسغغغت د

الغغغغ يا تغغغغراوع أ مغغغغغا ذ بغغغغيا  6أةغغغغغ ر و 59ةغغغغ راي  10,700مغغغغغا الي امغغغغ والمروغغغغغوا والباغغغغا ي و 2 000مغغغغغا
المروغغغ الماغغغابيا بسغغغ ك التر يغغغ الغغغ يا يتلقغغغ

الوغغغيي بم غغغااا الليرو غغغا الر ويغغغ ي بمغغغا فغغغي لغغغ  10 000مغغغا

أفغغراا ار غغر ومقغغغدمي الر ايغغ فغغي بغغغ ا وبربرا غغي وبغغاوا .و يسغغغتليد مغغا م م غغا  81,200ةغغغإلص مغغا ذغغ ارن غغغط .
و يتلق  36,400ل ةر في  60مد
-81

مست دف

و با مد

يتلق

ي ر وي .

وفغغغي إ غغغا الياغغغيل اال غغغترا ي ي  3غغغت فر المسغغغا دل الر اميغغغ مقابغغغ إن غغغاك ارصغغغ م لايغغغ  3 230 000مغغغا الاسغغغاك
والر غغغام مغغغا أصغغغياب الييغغغالا الاغغغريرل ال غغغولاكي بمغغغا فغغغي

امغغغدو وم تموغغغا ميليغغغ م غغغيل  .و غغغيك

فغغغي المامغغغ مغغغا المسغغغت دفيا بمسغغغا دل يايغغغ مغغغا ارغ يغغغ و يغغغ يي قاممغغغ
م تريا ما أ

ال با المد

ي ما ابطا المات يا التم د

نيغغغ 60

لغغغ الاقغغغد نسغغغاك .و غغغيت الياغغغ م لغغغ
ومزا

 46 000مزا

.

 2-4التحويالت
-82

و غغغيوطي البرناااامج ارول يغغغ للمسغغغا دل الر اميغغغ غيغغغث كغغغ

ارووغغغا ارمايغغغ مغغغا لالغغغه متقلبغغغ وال تغغغ افر للمسغغغتليديا

فغغغرو ال صغغغ م إلغغغ أ غغغ اس املغغغ  .و غغغتيدا الم اقغغغع غغغا ريغغغق يلغغغيي ل مغغغا الرغغغ امي غسغغغم ال غغغا
و صغغغد يليغغغ ذ اةغغغ ارووغغغا و

غغغ ةرامط غغغا .و ت غغغم ال بغغغ المد

غغغي الي ميغغغ الطا مغغغ لكغغغ

والومغغغري

لغغغ لكغغغ يغغغ

ا ا غغغي  120غغغغرا مغغغا اليبغغغ بي و 40غغغغرا مغغغا البقغغغ مي و 15غغغغرا مغغغا الزيغغغه الابغغغا يي و 3غرامغغغا مغغغا الملغغغر
المد
-83

بالي ا.

وفغغغي ارمغغغاكا التغغغي يسغغغتقر في غغغا ارمغغغا و ومغغغ في غغغا ار غغغ اسي غغغتوط ارول يغغغ للتيغغغ يي القاممغغغ

لغغغ الاقغغغدي وي غغغم

لغغغغ غاغغغغ ةغغغغ ري لكغغغغ ةغغغغإلص قيمت غغغغا  5 800فرنغغغغ مغغغغا فرنكغغغغا ال ما غغغغ الماليغغغغ ارفريقيغغغغ ي أو  10اوال ا
أمريكيغغغ  )46 .و غغغت فر يغغغ يي قاممغغغ

لغغغ الاقغغغد مقترنغغغ بمسغغغا دل غ اميغغغ

يايغغغ غيممغغغا مغغغي أ ذغغغ الطريقغغغ ذغغغي

أنسم الطرس.
-84

و غغغتوالج ا غغغترا ي ي البرناااامج فغغغي م غغغام التر يغغغ ال يغغغ ب المسغغغتمرل لسغغغ ك التر يغغغ مغغغع الومغغغ فغغغي ال قغغغه نلسغغغا لغغغ
وزيغغغز ن غغغج ال قايغغغ

غغغا ريغغغق ال غغغراكا  .و غغغيتلق ار لغغغام الغغغ يا تغغغراوع أ مغغغا ذ بغغغيا  6أةغغغ ر و 23ةغغغ را فغغغي

البلغغغدا المسغغغت دف غاغغغ ي ميغغغ فغغغي إ غغغا برنغغغامج التر يغغغ التكميليغغغ ال غغغامل تكغغغ

مغغغا  150غغغغرا مغغغا مستي غغغر

 SuperCereal Plusمكملغغغ بر غغغام الترييغغغر اال تمغغغا ي والسغغغل كي المركغغغزل لغغغ التر يغغغ لاغغغالر الاسغغغاك والر غغغام.
و غغغيتلق ار لغغغام الغغغ يا تغغغراوع أ مغغغا ذ بغغغيا  6أةغغغ ر و 59ةغغغ را ويوغغغان
ارقغغغالي المسغغغت دف غاغغغ غ اميغغغ كميليغغغ ي ميغغغ م
و غغغيتلق مقغغغدم الر ايغغغ ل

مغغغا غغغ ك التر يغغغ اليغغغاا الموتغغغدم فغغغي

غغغ تغغغتلا مغغغا  100غغغغرا مغغغا مستي غغغر Sup

.Plumpy

لغغغام الماغغغابيا بسغغغ ك التر يغغغ ال غغغديد فغغغي مراكغغغز الوغغغيي غاغغغ ي ميغغغ تكغغغ

غغغغرا مغغغا اليبغغغ بي و 90غغغغرا مغغغا البقغغغ مي و 35غغغغرا مغغغا الزيغغغه الابغغغا يي و 5غرامغغغا مغغغا الملغغغر المغغغد

مغغغا 350
بغغغالي اي

 )45وممغغغغام لغغغغ القيغغغغا بوم ليغغغغا الت ليغغغغع فغغغغي أمغغغغاكا قريبغغغغ مغغغغا المسغغغغتليديا بريغغغغ قليغغغغ أوقغغغغا السغغغغلرى وبغغغغث مول مغغغغا غغغغا الت ليغغغغع ل غغغغما وصغغغغ م
المسغغغتليديا فغغغي ال قغغغه الماا غغغمى و ر يبغغغا ارمغغغا فغغغي مراكغغغز الت ليغغغع ومغغغا غ ل غغغا لل قايغغغ مغغغا الواغغغا ال اسغغغانيى و ليغغغا ل غغغكاوى المسغغغتليديا يمكغغغا أ
دا ا ريق ال ركاك الم يليياى وا ارما الر امي للم تمع الميلي ول ا ليع ارغ ي في إ ا اليماي اال تما ي .
 )46يسم قي التي يي القامم ل الاقد بااك ل قيم السل الر امي الميلي التي بلي  2 100ور غرا ي .ويتلق ك ةإلص  0.333اوال أمريكي ي
 30ي ما  10اوال ا أمريكي ة ر) .وبااك ل ل فإ القيم الكلي ليا أ رل ما ةمس أفراا بلي  50اوال ا أمريكيا وفقا لسور صر  580فرنكا ما
فرنكا ال ما المالي ارفريقي اوال أمريكي.

لمدل
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و 60غغغغرا مغغغا مستي غغغر  .SuperCerealو غغغي فر للمروغغغ الغغغ يا يتلقغغغ
ويوغغغان

مغغغا غغغ ك التر يغغغ الموتغغغدم  250غغغغرا مغغغا مستي غغغر

الوغغغيي بم غغغااا الليرو غغغا الر ويغغغ

Super Cereal Plusو 25غغغغرا مغغغا الزيغغغه

الابا ي في الي .
-85

و ي غغع نطغغاس قسغغام التيغغ يي القاممغغ
لغغغ وصغغغل

لغغ الاقغغد بييغغث

غغم ار غغر التغغي ي غغد في غغا مروغغ يتلقغغ

ارغ يغغ باغغاك

بيغغغ ي و قغغغد قيمت غغغا بايغغغ  5 800فرنغغغ مغغغا فرنكغغغا ال ما غغغ الماليغغغ ارفريقيغغغ  10اوال ا أمريكيغغغ )

لل غغغإلص ال اغغغغد فغغغي كغغغ ةغغغ ر و يسغغغم القغغغي باغغغاك لغغغ
للتتكغغغد مغغغا اقغغغير ذغغغ القيمغغغ

يليغغغ قيمغغغ أوميرغغغا) .و يرصغغغد البرناااامج أ غغغوا ار غغغ اس

اغغغد ال غغغرو ل .وفغغغي إ غغغا الغغغا ج المرا غغغي للتر يغغغ

ت غغغم غاغغغ ال بغغغا المد

غغغي

الي ميغغغ  120غغغغرا مغغغا اليبغغغ بي و 40غغغغرا مغغغا البقغغغ مي و 15غغغغرا مغغغا الزيغغغه الابغغغا يي و 3غرامغغغا مغغغا الملغغغر
المد
-86

بالي ا لك

ل .

وبريغغغ مسغغغا دل أ غغغر أصغغغياب الييغغغالا الاغغغريرل لغغغ

غغغد ف غغغ ل ال غغغ ي فست غغغم غاغغغص المسغغغا دل الر اميغغغ مقابغغغ

إن غغغاك ارصغغغ م  200غغغغرا مغغغا اليبغغغ بي و 60غغغغرا مغغغا البقغغغ مي و 20غغغغرا مغغغا الزيغغغه الابغغغا يي و 5غرامغغغا مغغغا
الملغغر المغغد

بغغالي ا .وبغغغدال غغا لغغ

غغت فر غغغا ريغغق ي يغغ قغغغام

لغغ الاقغغد غاغغ ةغغغ ري مغغا المسغغا دل الر اميغغغ

مقابغغغغ إن غغغغاك ارصغغغغ م بلغغغغي قيمت غغغغا  16 000فرنغغغغ مغغغغا فرنكغغغغا ال ما غغغغ الماليغغغغ ارفريقيغغغغ  26اوال ا أمريكيغغغغا)
و 25 000فرنغغغغ مغغغغا ذغغغغ اللرنكغغغغا

 40اوال ا أمريكيغغغغا) و لغغغغ باغغغغاك لغغغغ غ غغغغ أ غغغغرل تكغغغغ

مغغغغا ةمسغغغغ أفغغغغراا.

و يرصغغغغد غغغغ افر ارغ يغغغغ وارف غغغغليا المتريغغغغرل للاسغغغغاك والر غغغغام وار لغغغغام غغغغا ريغغغغق قييمغغغغا مات مغغغغ ل مغغغغا
الر امي و صد الت ليع بود اليااا مع ودي الياص المإلاا للم م ا المست دف وفقا ل ل .
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 1-2-4التحويالت الغذائية والتحويالت القائمة على النقد
الجدول  :2الحصص الغذائية (غرام/شخص/يوم) وقيمة التحويالت القائمة على النقد (دوالر/شخص/يوم) حسب الحصيلة االستراتيجية والنشاط
الحصيلة االستراتيجية 1

الحصيلة االستراتيجية
النشاط
المستليديا

ن

الحصيلة االستراتيجية 2

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 3

الي ظ ي الم راو
ااةلياي الوامدو ي
الم تموا الميلي
الم يل المتت رل
بارلم

ار لام
في ا
المد

ار لام
ال يا
تراوع
أ ما ذ
بيا  6أة ر
و 23ة را

ار لام
ال يا
تراوع
أ ما ذ
بيا  6أة ر
و 59ة را

ارغ ي
غرا ي
ةص ي
)

ارغ ي
غرا ةخ
وي )

ارغ ي
غرا
ةإلص ي )

الطريق

ارغ ي
غرا
ةإلص
ي )

اليب ب

350

120

البق م

90

40

الزيه الابا ي

35

15

5

3

الملر المد

بالي ا

SuperCereal

التي يي
القامم
ل الاقد

النشاط 6

النشاط 7

النشاط 4
المرو ال يا
يتلق الويي
بم ااا
الليرو ا
الر وي ويتلق
ارغ ي بااك ل
وصل بي

المستليدو ما
ارغ ي بااك ل
وصل بي
ار رل)

مقدم
الر اي

ار لام في ا
المد

المستليدو ما
المسا دل
الر امي مقاب
إن اك
ارص م مقاب
التد يم

ارغ ي
غرا
ةإلص ي )

التي يي
القامم ل الاقد

ارغ ي
غرا
ةإلص
ي )

ارغ ي
غرا ةإلص
ي )

ارغ ي
غرا ةإلص
ي )
والتي يي
القامم ل
الاقد

350

120

200

90

40

60

35

15

20

5

3

5

25

60

60

SuperCereal Plus

150

Plumpy’Sup
الم م

الحصيلة
االستراتيجية 3

250
92

540

178

150

92

275

540

178

285

م م السورا
اليرا ي في الي

2 102

701

591

500

1 160

2 102

701

1 101

نسب السورا
اليرا ي ما البرو يا

10.4

10.1

16.6

10.7

13.2

10.4

10.1

10.2

غرا ةإلص ي )

الاقد

0.333

اوال ةإلص ي )

دا أيا المسا دل في
ال ر

30

30

0.333
18

30

30

30

30

0.184
21

18

15

WFP/EB.2/2017/7-B/2/Rev.1

25

الجدول  :3مجموع االحتياجات من األغذية والتحويالت القائمة على النقد وقيمتها
نوع األغذية/التحويالت القائمة على النقد

المجموع

المجموع

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

اليب ب

57 242

21 005 471

البق م

16 001

9 079 205

الزيه الابا ي

6 045

5 183 500

1 040

168 495

SuperCereal

6 525

3 291 338

SuperCereal Plus

4 455

4 647 024

Plumpy’Sup

73

187 644

المجموع (األغذية)

91 381

43 562 677

الملر المد

بالي ا

التي يي القامم

ل الاقد

57 415 006

المجموع (األغذية والتحويالت القائمة على النقد)

100 977 683

 2-2-4تعزيز القدرات ،وال سيما من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب
-87

يتير
)1

وزيز القد ا في م

م البرنامج ل

السياساااات والتشاااريع :الت غغغا
ا غغغغ السيا غغغغا ال

)2

ي أفريقيا ال ط في ةمس مسا ا :

مغغغع الي نيسغغغا وما مغغغ ارغ يغغغ والز ا غغغ ومل وغغغي ةغغغ و الي ظغغغيا بريغغغ

ايغغغغ للق غغغغاك لغغغغ ال غغغغ

فغغغغي إ غغغغا ولا ل االقتاغغغغاا والتإلطغغغغيس والتوغغغغاو الغغغغدوليي

وولا ل الز ا غغغغغ وال تاميغغغغغ الريليغغغغغ ي وولا ل الاغغغغغي الوم ميغغغغغ ي وم اكمغغغغغ

يا غغغغغا ومما

ارما اال تما ي المرا ي لي تبا ا ال اساني مع الت ع في التي يي القامم

ل الاقد.

المسااااءلة المؤسساااية :الومغغغ مغغغع ما مغغغ ارغ يغغغ والز ا غغغ والي نيسغغغا مغغغا أ غغغ
والما مغغغا غيغغغر اليك ميغغغ ال

ايغغغ

الق اك ل ال
)4

ي وا

اييا لغغغ

مغغع و يليغغ وا غغتإلدا البيانغغا السغغياقي ماغغال غسغغم ال غغا

تصاااميم وإدارة بااارامج أصاااحاب المصااالحة :ا غغغ اليك مغغغ فغغغي يديغغغد ارذغغغدا
رن ط الق اك ل ال

وزيغغغز قغغغد ا اال غغغتوداا
مغغا أ غغ

و اسغغغيق ارن غغغط و قيغغغي التقغغغد

غغغا ريغغغق م م غغغ مغغغا امليغغغا ي بمغغغا فغغغي لغغغ اال غغغتوراة اال غغغترا ي ي

.

إشاااارار أطااااراف ماااان غياااار الاااادول :ا غغغغ اليك مغغغغ والما مغغغغا غيغغغغر اليك ميغغغغ فغغغغي

غغغغ يع م غغغغا ك الاسغغغغاك

وال غغغغباب مغغغغع الم م غغغغا الم غغغغيل والم غغغغرال فغغغغي اغغغغمي و اليغغغغ و صغغغغد البغغغغرامج ال
ال غغغ ي بمغغغا فغغغي لغغغ ا بغغغا ن غغغج ي
الوين لدى أصياب الييالا الاريرل.
-88

و غغ

ايغغغغ للق غغغغاك لغغغغ

غغغا الم تمغغغع الميلغغغي مغغغا أ غغغ ال قايغغغ مغغغا غغغ ك التر يغغغ وإنوغغغاي غغغب
)47

سغغتإلد الغغد وس المسغغتلاال مغغا التوغغاو فيمغغا بغغيا بلغغدا ال اغغ ب مغغا أ غغ إاةغغام السيا غغا ال

ارمغغغغا اال تما يغغغغ مغغغغا مركغغغغز االمتيغغغغال التغغغغابع للبرنااااامج فغغغغي الاغغغغياي و غغغغتط
ال بغغغغا المد

غغغغي ال

صغغد

غغ ا

الت ع في ةبكا ارما اال تما ي لاالر الم م ا ال ويل ).

الميغغغرل وإ غغغاال يديغغغد ارول يغغغا
)5

.

التخطااايط االساااتراتيجي والتمويااال :الومغغغ مغغغع ال غغغركاك اإلقليميغغغيا والغغغ
واال غغت اب اليك ميغغ

غغغد يم مغغغ ظلي اليك مغغغ

لغغغ التتكغغغد مغغغا إا اي مبغغغاا و ليغغغا المسغغغاكل أمغغغا السغغغكا المت غغغر يا

التي وزل المساوال بيا ال اسيا في برامج الق اك ل ال
)3

غغغغغا ةغغغغغبكا

ايغغ ل غغبكا

ال غغغغ ا الراميغغغغ إلغغغغ االنتقغغغغام إلغغغغ

ايغغغغ بالتوغغغغاو مغغغغع مركغغغغز االمتيغغغغال فغغغغي البراليغغغغ  .و غغغغيقي البرنااااامجي مغغغغا ةغغغغيم م م غغغغ

اال اغغغاال فغغغي غغغغاال الطغغغ ا

ي ا اغغغاال مغغغع مركغغغز ابغغغي مغغغا أ غغغ إاةغغغام لمغغغ إاا ل كا ل يغغغا المول مغغغا

 )47غغغيد إاةغغغام الغغغا ج المي غغغي المسغغغا ا مغغغع ال كغغغاال التغغغي تإلغغغ مغغغا ومغغغا مقغغغرا ً ل غغغا وولا ل الز ا غغغ والتاميغغغ الريليغغغ اإلامغغغاي اال تمغغغا ي فغغغي
امي وإاا ل برامج متكامل إلنواي ب الوين وإ اال الت يا في الماا ق المستقرل.
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واال اغغغغاال فغغغغي غغغغغاال الطغغغغ ا
اال ااال في غاال الط ا

لاغغغغالر اليك مغغغغا وال غغغغركاكي و وزيغغغغز القغغغغد ا اليك ميغغغغ فغغغغي م غغغغام ةغغغغدما

.

 3-4سلسلة اإلمداد
-89

ت غغغما غغغت أن غغغط مغغغا بغغغيا ارن غغغط ارغغغغد
يبلغغغي غ غغغ

غغغر المقغغغر ل فغغغي الإلطغغغ اال غغغترا ي ي القطريغغغ الم قتغغغ مك نغغغا غغغغ اميا
ي غغغترى ما غغغا  84فغغغي المامغغغ

غغغلتا الر اميغغغ الكليغغغ  91 380اغغغا ةغغغيم غغغيا غغغا ا

لغغغ الاغغغويد الغغغدولي

فغغغي إ غغغا مرفغغغق اإلاا ل ال غغغامل للسغغغلعي و 13فغغغي المامغغغ مغغغا مات غغغيا ميليغغغياي و 3فغغغي المامغغغ مغغغا مغغغ ايا إقليميغغغيا).
و غغغغتوتمد ميغغغغع اإلمغغغغدااا الر اميغغغغ الدوليغغغغ

لغغغغ ممغغغغر اواالي  )48مغغغغع قاغغغغر اليرا غغغغ ارمايغغغغ التابوغغغغ لبومغغغغ ارمغغغغ
يغغغ أفريقيغغغا ال غغغط

المتيغغغدل المتكاملغغغ المتوغغغدال اربوغغغاا لتيقيغغغق اال غغغتقرا فغغغي م

لغغغ مغغغر يا فغغغي ار غغغب

مغغغا

غدوا الكاميرو إل بانري ومرل واغدل بيا بانريي وكاغا باندو وي وبامبا ي.
-90

و غغغيوم البرناااامج مغغغع م م غغغ الل سغغغتيا لتقغغغدي ةغغغدما نقغغغ م غغغترك للما مغغغا غيغغغر اليك ميغغغ ي وإ غغغاال تذيغغغ
الباغغغ التيتيغغغ الل سغغغتي لتيسغغغيا وصغغغ م المسغغغا دل اإلنسغغغاني إلغغغ الم اقغغغع الااميغغغ  .و ي غغغع البرناااامج نطغغغاس قد ا غغغا
فغغغغي م غغغغام التإلغغغغزيا ويقتغغغغرع مرافغغغغق م غغغغترك للتإلغغغغزيا لغغغغ أ

غغغغاك م م غغغغ الل سغغغغتيا فغغغغي كاغغغغغا بانغغغغدو و

وبامبغغغا ي .و غغغتيد مليغغغا التسغغغلي المباةغغغر مغغغا اواال إلغغغ المكا غغغم اللر يغغغ مغغغا م لغغغ التاليغغغ و سغغغمر بزيغغغاال إلغغغزيا
ارغ يغغغ  .و ي اصغغغغ البرنااااامج اال تمغغغاا لغغغغ أ غغغغط لا الإلغغغغاو بالاسغغغب لل غغغغ

المغغغغاني مغغغا سغغغغلي ارغ يغغغغ لموال غغغغ

نقغغغغص ةغغغغركا الاقغغغغ الت ا يغغغغ  .و غغغغتتبع مراق بغغغغ ال غغغغ ال باغغغغل او يغغغغ بالاسغغغغب للسغغغغلع الماق لغغغغ والمإلزونغغغغ فغغغغي
مست ا ا مما
-91

ا

مع الي البرنامج للومليا الل ستي .

تم

)49

وبريغغغ اليغغغد مغغغا اال تمغغغاا لغغغ ارغ يغغغ المسغغغت الي فسيت غغغع البرناااامج فغغغي ا غغغتإلدا التيغغغ يي القاممغغغ

لغغغ الاقغغغد

بريغغغغ وزيغغغغز ي غغغغ القيمغغغغ الميليغغغغ ول يغغغغاال الم غغغغتريا فغغغغي إ غغغغا مبغغغغاا ل ال غغغغراك مغغغغا أ غغغغ التقغغغغد مغغغغا ابطغغغغا
المغغغغزا

يا أصغغغغياب الييغغغغالا الاغغغغريرل )50 .و تسترةغغغغد ريقغغغغ التيغغغغ يي القاممغغغغ

و يليي ل
-92

اس في إ ا يلي ذ اة ارووا و

لغغغغ الاقغغغغد بتقييمغغغغا ميدانيغغغغ

ةرامط ا بال ا ا المتاقل .

و ت اصغغغ مل وغغغي ةغغغ و الي ظغغغيا قغغغدي ةغغغدما الاقغغغ ال غغغ ي للمسغغغا دل اإلنسغغغاني و غغغتد س اغغغمي ةدمغغغ او
إقليميغغغغ للاقغغغغ ال غغغغ ي والتر يبغغغغا الماليغغغغ اليلمغغغغ لغغغغد

ال غغغغا اللا لغغغغ الواملغغغغ

بغغغغر مملغغغغث بغغغغانري ونغغغغد امياا

ومايدوغ ي.
 4-4قدرات المكتب القطري ومالمحه
-93

غغغيوزل البرناااامج قد غغغا الداةليغغغ بد

غغغ كبيغغغرل بييغغغث يمكاغغغا يقيغغغق نغغغ ا ج وغاغغغام الإلطغغغ اال غغغترا ي ي القطريغغغ

الم قتغغغ  .و يقيقغغغا ل غغغ الرايغغغ ي ةغغغر البرناااامج فغغغي إ غغغراك ا غغغتوراة ل ياكلغغغا و مليا غغغا مغغغا أ غغغ قيغغغي اغتيا ا غغغا فغغغي
م غغغام اميغغغ قد ا غغغا  .وقغغغد غغغغدا اراوا والمسغغغ وليا الرميسغغغي ومغغغا المت قغغغع إ غغغراك بوغغغض التوغغغديي

لغغغ ال يكغغغ

التا يمغغغي للبرناااامج  .و غغغم التيسغغغياا المإلطغغغس ل غغغا ليغغغاال قغغغ ا المغغغ ظليا فغغغي الم غغغاال الرميسغغغي وفغغغي الومليغغغا
الميدانيغغغ و يسغغغيا أنغغغ ا

قغغغ ا المغغغ ظليا .و

غغغا ا غغغتمما ا لتيسغغغيا فغغغا المغغغ ظلياي بمغغغا فغغغي لغغغ أووغغغا المكا غغغم

وأووغغغا الموي غغغ فغغغي المكتغغغم القطغغغري والمكا غغغم اللر يغغغ  .و غغغيا فغغغي غغغا  2017ؤ غغغاك غغغدا مغغغا وي القغغغد ا
اركيغغغدل فغغغي المكا غغغم اللر يغغغ فغغغي بغغغ ا وبامبغغغا ي وب غغغانر ا .و ي غغغما الت اصغغغ القغغغ ي إبغغغي المغغغ ظليا بغغغالترييرا
المت قوغغغ و غغغ فير اللغغغرو إلبغغغداك الغغغرأي .و غغغيتبع طغغغ ير قغغغد ا المغغغ ظليا ن غغغج إاا ل ارااك 10 20 70ي مغغغع غغغ فير
 )48غ غ أنغغا غغرى الل غغ ك إلغغ ممغغر اغتيغغا ي يسغغتإلد الاقغغ الا غغري بغغيا ما غغااي وكا ا غغا وبغغانري غغيا مغغرا فغغي غغاتياي فإنغغا روغغ ليغغاال التغغتةير
باإلوغغغاف إلغغغ أ فتغغغرل الميغغغغ فيغغغا قتاغغغر لغغغ اللتغغغرل الممتغغغدل مغغغا ي نيغغغ غزيرا إلغغغ ايسغغغمبر كان ارومي وذغغغ مغغغا ي وغغغ مغغغا اواال الممغغغر ال غيغغغد
ال ي يمكا التو ي ليا بالاسب للترل الإلط اال ترا ي ي القطري الم قت .
 )49ان ر الدلي الل ستي الت ريلي لدى م م

الل ستيا .

 )50يت غغع مغغغ البرنااامج فغغغي م غغام ال غغغراكي ةغغغيم اليغغ الإلطغغغ اال غغترا ي ي القطريغغغ الم قتغغ ي فغغغي ا غغغتإلدا مبغغاا ل ال غغغراك مغغا أ غغغ التقغغد باغغغاك لغغغ
ةغغغس ل غغغاس بدايغغغ مغغغا  1 800غغغا متغغغري فغغغي غغغا  2017غتغغغ  3 000غغغا متغغغري فغغغي غغغا 2018ي و 4 000غغغا متغغغري فغغغي غغغا 2019ي و5 000
ا متري في .2020
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فغغغرو للغغغتول أ اغغغاك الومغغغ مقترنغغغ بغغغد

مباةغغغر ببومغغغا مغغغا المقغغغر ومغغغا المكتغغغم اإلقليمغغغي وا غغغتإلدا ن غغغا البرناااامج

إلاا ل التول .
 -94وللبرنغغغامج غ غغغ ميغغغداني ميغغغق فغغغي البلغغغدي غيغغغث غغغد ةمسغغغ مكا غغغم فر يغغغ فغغغي بغغغ ا وبغغغاوا وب غغغانر ا وكاغغغغا
بانغغدو و وبامبغغا ي .ويقغغغع كغغ مغغغا المكتغغم القطغغغري ومكتغغم المركغغغزي لل سغغتيا فغغغي بغغانري .و مغغغيً لغغ م اصغغغل
يسغغيا قغغد ل البرنااامج لغغ اإلن غغال وال صغغ مي يا غغي البرنااامج غ غغ ا ً ميغغدانياي مغغع مغغا يقتغغر بغغ ل مغغا قغغد ا
ك غغ ا تبغغا ا مغغا غغا 2018ى و غغي فر ذغغ ا رطيغغ للماطقغغ ال غغمالي ال غغرقي

ل سغغتي ي فغغي بريغغا فغغي مقا وغغ ذغغ

والماغغا ق الم غغاو ل ويزيغغد مغغا قغغرب البرنااامج مغغا المسغغتليديا فغغي ذغغ الماغغا ق مغغا البلغغد .كمغغا ي غغري غاليغغا الومغغ
ل لياال السو التإلزياي في المكا م اللر ي الإلمس

ميو ا.

 5-4الشراكات
 -95وبغغغالا ر إلغغغ ميدوايغغغ قغغغد ا اليك مغغغغ ي غغغيوم البرناااامج لغغغ إقامغغغ ةغغغغراكا مغغغع الما مغغغا غيغغغر اليك ميغغغغ
ال

ايغغغغ والدوليغغغغ القغغغغاا ل لغغغغ

اليغغغغ الإلطغغغغ اال غغغغترا ي ي القطريغغغغ الم قتغغغغ  .و غغغغي ري وزيغغغغز ال غغغغراكا مغغغغع

ال غغغركاك اليغغغاليياي بمغغغا فغغغي لغغغ ما مغغغ أ بغغغاك بغغغي غغغغدواي وما مغغغ كا يتغغغاسي والرؤيغغغ الوالميغغغ ي وما مغغغ أوكسغغغلا .
ويومغغ البرنااامج مغغع ال غغا اللا لغغ فغغي م غغالي ارمغغا الرغغ امي والتر يغغ لتاسغغيق اال غغت اب المتاغغل ب مغغا .وي غغا
البرناااامج فغغغي قيغغغاال م م غغغ ارمغغغا الرغغغ امي مغغغع ما مغغغ ارغ يغغغ والز ا غغغ وي غغغا
ق اذغغغغا الي نيسغغغغيا .وباإلوغغغغاف إلغغغغ

لغغغغ ي ي غغغغا

فغغغي م م غغغ التر يغغغ التغغغي

البرنااااامج فغغغغي م م غغغغ اليمايغغغغ الوالميغغغغ وي غغغغما أ

المسغغغغغا دل الر اميغغغغغ مإلغغغغغا ر اليمايغغغغغ  .ويتغغغغغ ل البرناااااامج قيغغغغغاال م م غغغغغ الل سغغغغغتيا والطغغغغغ ا
اال اغغاال السغغلكي والي غغلكي فغغغي غغغاال الطغغ ا
وةغغغدما اال اغغغاال فغغغي غغغغاال الطغغغ ا
ي غغغا

ي التغغغي غغزوا م تمغغع الومغغ اإلنسغغغاني بإلغغدما الغغد

 .و ماةغغغيا مغغغع صغغغيا

غغغغدمج

وم م غغغغغ
الل سغغغتي

قيغغغي الومغغغ اإلنسغغغاني الم غغغتر بغغغيا ال كغغغاال ي

البرناااامج أي غغغا فغغغي فريغغغق الومغغغ الم اوغغغيوي الم غغغتر بغغغيا ال كغغغاال والمواغغغي بتمكغغغيا المغغغرأل والمسغغغاوال

بغغغيا ال اسغغغيا و غغغيد

اليك مغغغ فغغغي االنتقغغغام إلغغغ

ل نواي وبااك السي وإ ا

ليغغغا التاسغغغيق القطا يغغغ فغغغي إ غغغا فغغغي إ غغغا الإلطغغغ ال

ا
الموزل للمسا دل اإلنمامي .
م ارم المتيدل

 -96وقغغد أقغغا البرنااامج ةغغراكا ق يغغ مغغع غغدل ولا ا

ايغغغ

)51

الي يغغ ابوغغ لليك مغغ ي بمغغا فغغي لغغ ولا ل االقتاغغاا والتإلطغغيس

والتوغغغغغاو ي وولا ل الز ا غغغغغ والتاميغغغغغ الريليغغغغغ ي وولا ل التولغغغغغي ي وولا ل الاغغغغغي ي وولا ل الر ايغغغغغ اال تما يغغغغغ ي
الماغغالي ال

ايغغ  .ولتاليغغغ الإلطغغ اال غغترا ي ي القطريغغغ الم قتغغ ي غغيت إبغغغرا مغغ كرا

ل وغغغع المسغغغغ وليا التلاغغغيلي لكغغغغ مغغغا البرنااااامج والغغغغ لا ل .و غغغتبر مغغغغ كرا

لغغاذ

غغغا ي مغغع كغغغ ولا ل

لغغغاذ مما لغغغغ مغغغع وكغغغغاال ارمغغغغ

المتيغغغغغدل الرميسغغغغغي ممغغغغغ الي نيسغغغغغيا وما مغغغغغ ارغ يغغغغغ والز ا غغغغغ وما مغغغغغ الاغغغغغي الوالميغغغغغ ومل وغغغغغي ةغغغغغ و
الي ظغغغيا .و ي غغغع البرناااامج أي غغغا ةطغغغ

غغغريلي

غغغا ي م غغغترك لكغغغ ولا ل أو ذيظغغغ ابوغغغ ل مغغغ المتيغغغدل فيمغغغا

يتولغغغغق بالياغغغغام اال غغغغترا ي ي  .و تت غغغغما الإلطغغغغس التالي يغغغغ السغغغغا ي لاصغغغغي أن غغغغط المسغغغغاوال بغغغغيا ال اسغغغغيا
والتزامغغغا كغغغ ةغغغري ي و غغغتوم
ال

لغغغ م اكمغغغ أن غغغط وغاغغغام الإلطغغغ اال غغغترا ي ي القطريغغغ الم قتغغغ مغغغع الإلطغغغ

ايغغغ ل نوغغغاي وباغغغاك السغغغي وإ غغغا

اليك مغغغغ

لغغغغ

وزيغغغغز قغغغغد ا م م غغغغا الم تمغغغغع المغغغغدني فغغغغي م غغغغام المسغغغغاوال بغغغغيا ال اسغغغغياي و بغغغغاام و يليغغغغ

المول مغغغا ي و قغغغدي الإلغغغدما
ل ما

مغغغ ارمغغغ المتيغغغدل الموغ ا
غغزل للمسغغغا دل اإلنماميغغغ  .كمغغغا غغغيوم البرناااامج مغغغع

لغغغ نيغغغ ماسغغغق .و ي اصغغغ البرناااامج الومغغغ

غغغا كمغغغم مغغغع ليغغغ اال غغغت اب السغغغريو

قدي المسا دل اإلنساني الم ترك في ال قه الماا م.

 -5إدارة األداء والتقييم
 1-5ترتيبات الرصد والتقييم
-97

ياغغغم البرناااامج مليغغغ للبرم غغغ باغغغاك لغغغ ارالغغغ مسغغغتإلدما فغغغي لغغغ مول مغغغا مسغغغتقال مغغغا ن غغغ للرصغغغد والتقيغغغي
مرا يغغ لي تبغغا ا ال اسغغاني ي ومغغا ا ا غغا و يلغغيي البيغغ ا التغغي سغغتاد إلغغ بيانغغا ةغغس ار غغاس الم م غغ فغغي

 )51ان ر الل ا الت ي ي الم ترك بيا ال كاال ي التقيي اإلنساني الم تر بيا ال كاال

.)2016
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مليغغغ الطغغغ ا

إ غغغا

اإلقليميغغغ  .200799و غغغيدمج ما غغغ

ال اسغغغيا فغغغي ميغغغع إ غغغراكا الرصغغغد والتقيغغغي المتبوغغغ

فغغغي البرناااامج ي والتغغغي غغغت اك مغغغع ا غغغترا ي ي الرصغغغد والتقيغغغي اإلقليميغغغ واغتيا غغغا الإلطغغغ ال
السغغغي وإ غغغا

ايغغغ ل نوغغغاي وباغغغاك

مغغغ ارمغغغ المتيغغغدل الموغ ا
غغزل للمسغغغا دل اإلنماميغغغ  .ومغغغا المقغغغر إ غغغراك قيغغغي مسغغغتق للياف غغغ القطريغغغ

لللتغغغغرل  2016-2012فغغغغي غغغغا 2017ي وذغغغغ التقيغغغغي الغغغغ ي يسترةغغغغد بغغغغا اال غغغغتوراة اال غغغغترا ي ي رن غغغغط الق غغغغاك
لغغغ ال غغغ ي و غغغيد ا سغغغاس السيا غغغا والبغغغرامج مغغغع ال كغغغاال التغغغي تإلغغغ مغغغا ومغغغا مقغغغرا ً ل غغغا .و غغغيقي ارااك الكلغغغي
با تإلدا ا توراوا الوم المبكرل والتقييما اليمركزي .
و غغغت مع كغغغ ةغغغ ر بيانغغغا

-98

)52

المسغغغتليديا ماغغغال غسغغغم ال غغغا

والومغغغر وال غغغوا مغغغا قغغغا ير الت ليغغغع الاغغغاا ل غغغا

ال غغغغركاك و غغغغتوالج غغغغا ريغغغغق أاال صغغغغد و قيغغغغي المكا غغغغم القطريغغغغ )COMETي  )53و غغغغترا
الرغغغ امي فغغغي مغغغع البيانغغغا مغغغر يا فغغغي ال غغغ ر با غغغتإلدا يليغغغ ذ اةغغغ ارووغغغا و
و غغي رى مغغع اليك مغغ والما مغغا غيغغر اليك ميغغ
باإلوغغاف إلغغغ الاتغغغامج الم غغغترك بغغغيا القطا غغا التغغغي

ا اذغغغغا ارمغغغغا

غغغ ةرامط غغغا بغغغال ا ا المتاقلغغغ .

صغغد فاغغلي بوغغد الت ليغغع لتيديغغد غاغغام ارمغغا الرغغ امي والتر يغغ
غغغم المسغغغاوال بغغغيا ال اسغغياي واليمايغغغ ي والمسغغغاكل أمغغغا السغغغكا

المت ر يا .و ت فر بانت ا وقيبا الرصد والتقيي للمستليديا وةركاك التواو ب ت نتامج الرصد.
-99

غغغد إ غغغراكا م غغغغدل للومغغغ بالاسغغغب للرصغغغد والتقيغغغي مغغغا أ غغغ

و

يديغغغد أاوا ومسغغغ وليا المغغغ ظليا لغغغ مسغغغت ى

المكا غغغغم القطريغغغغ والمكا غغغغم القطريغغغغ اللر يغغغغ  .و تر غغغغ م م غغغغ أاوا ةاصغغغغ بالرصغغغغد والتقيغغغغي أ ا غغغغا لتغغغغد يم
وا غغغ مغغغ ظلي البرناااامج وال غغغركاك .و يسغغغمر غغغرقي أاوا الرصغغغد باإلوغغغاف إلغغغ القسغغغام الماغغغمم ل ةغغغإلاو مغغغع
البغغغغغا امترا ارمايغغغغغ ةغغغغغلرل التوغغغغغر ) للبرناااااامج بتيسغغغغغيا ن يغغغغغ و غغغغغر

مغغغغغع المول مغغغغغا ي و تبو غغغغغا و يليل غغغغغا

واال غغغت اب ل غغغا .وفغغغي الماغغغا ق والاغغغ اغي الااميغغغ التغغغي ر لغغغع في غغغا مسغغغت يا انوغغغدا ارمغغغا غغغيت الل غغغ ك إلغغغ
أ را

صغغغد

الم والرصد بود الت ليع.

 -100و غغغغيقي ارااك با غغغغتإلدا ا توراوغغغغا مبكغغغغرل للومغغغغ و قييمغغغغا المركزيغغغغ  .و يسغغغغتإلد التقيغغغغي اليمركغغغغزي فغغغغي غغغغا
2017ي ذغغغ و قيغغغي المركغغغزي ةغغغر غغغي رى فغغغي غغغا  2018ل ن غغغط ا ارول يغغغ فغغغي إ غغغا المسغغغاكل أمغغغا السغغغكا
المت غغغر يا فغغغي إ ةغغغاا ا غغغترا ي يا الت ليغغغع الوغغغا ل غ يغغغ والمسغغغا دل الر اميغغغ مقابغغغ إن غغغاك ارصغغغ م وال غغغراك مغغغا
أ

التقد .

 2-5إدارة المخاطر

المخاطر السياقية
-101

غغغيبق ف غغغ أو قاغغغ

مليغغغ التسغغغرير ونغغغز السغغغيع وإ غغغاال اإلامغغغاي التغغغي غغغ اي إلغغغ

م م غغا غيغغر ابوغغ للدولغغ أو إلغغ انقغغيب سغغكري أو قيقغغ

اصغغغ الاغغغزا المسغغغلر بغغغيا

يا غغي ماغغد ةطغغر يلغغ فتغغرل الإلطغغ اال غغترا ي ي

القطريغغغ الم قتغغغ  .و غغغتيد التيركغغغا التاليغغغ لي ظغغغيا والم غغغرايا ااةليغغغا مغغغا مليغغغا إ غغغاال التغغغ
إلغغغ ليغغغاال ال غغغر
ال اقوغغ

ياي وذغغغ مغغغا يغغغ اي

لغغغ الم تموغغغا الميليغغغ الم غغغيل و اغغغا د الطلغغغم لغغغ المسغغغا دل اإلنسغغغاني  .و غغغت اي ام غغغا

لغغ اإلمغغدااا الر اميغغ إلغغ

قلغغم ار غغوا و غغتيد مغغا غغ افر المغغ اا ار ا غغي  .وا غغت اب لغغ ل

غغ ال الإلطغغ

اال غغغترا ي ي القطريغغغ الم قتغغغ بغغغيا اليا غغغ إلغغغ باغغغاك القغغغد ل لغغغ التاغغغدي فغغغي ار غغغ الط يغغغ فغغغي الماغغغا ق المسغغغتقرل
مغغغع اال غغغت اب فغغغي نلغغغ

ال قغغغه الغتيا غغغا الطغغغ ا

فغغغي ارمغغغاكا المتغغغت رل بارلمغغغ  .و غغغتد

الغغغا

الميسغغغا للبيانغغغا

والرصد والمساكل لرصد ارما الر امي والتر وي ذ ا الا ج ي المسا يا.
-102

و غغغغي اي غغغغدذ

اليالغغغغ ارمايغغغغ إلغغغغ ليغغغغاال التيغغغغديا المتولقغغغغ بال صغغغغ م إلغغغغ السغغغغكا ال غغغغولاك الغغغغ يا ييتغغغغا

المسغغغا دل الر اميغغغ الطا مغغغ  .ويغغغد

البرناااامج لغغغ ي و غغغيوم

غغغا كمغغغم مغغغا ةغغغيم ذيكغغغ التاسغغغيق الوسغغغكري المغغغدني

الغغغ ي يرأ غغغا مكتغغغم اسغغغيق ال غغغ و اإلنسغغغاني ي للياغغغ م لغغغ أغغغغدا المول مغغغا المتولقغغغ بال صغغغ م بغغغر الطغغغرس فغغغي
الماغغغا ق التغغغي قغغغد يكغغغ
)52

تم

في غغغا ارمغغغا م غغغكل ي وغيغغغث يمكغغغا أ يلغغغز غغغ فير مرافقغغغ  .و غغغ

الت صيا مع اال توراة ال ي أ را المكتم اإلقليمي في ااكا في ا  2016لا

 )53ان ر أاال صد و قيي المكا م القطري " ك ميه" .)COMET

يومغغغ البرناااامج مغغغع ذي غغغ

الرصد والتقيي في المكا م القطري .
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التاسغغغيق لتغغغ فير مرافقغغغ للبرنغغغامج وةغغغركاما .و غغغيوم البرناااامج أي غغغا مغغغع ذيكغغغ التاسغغغيق لغغغ
القغغرا و قا غغ الم ول مغغا فيمغغا يتولغغق بغغالطرس الماغغال

يسغغغيا مليغغغ صغغغاع

لغغ أن غغا تطلغغم مغغرافقيا والطغغرس التغغي لغغ وغغد ماغغال ب غغ

الال .
وقغغغد يغغغ اي غغغدذ

اليالغغغ ارمايغغغ أي غغغا إلغغغ ليغغغاال المإلغغغا ر التغغغي يتوغغغرة ل غغغا أمغغغا المغغغ ظليا المغغغااي.

-103

و غغغيكل البرناااامج أ يكمغغغ

ميغغغع مكا بغغغاي

ميغغغع المغغغ ظليا التغغغد يم اإللزامغغغي ب غغغت ارمغغغا فغغغي الميغغغدا ي وأ

متمغغغ

بمغغغا فغغغي لغغغ المكا غغغم اللر يغغغ ي لموغغغايير ارمغغغ المتيغغغدل الغغغدنيا ل مغغغا الت غغغريلي .كمغغغا ي اصغغغ البرناااامج يغغغغديث
إ راكا ا الدنيا للتتذمي و يال

ملي مياكال اني للمياف

ل مست ى كا

ما التتذم لم ظليا.

المخاطر البرامجية
-104

غغتوتمد ليغغاال الغغد

اليكغغ مي للتاليغغ اللوغغام لغغ التزامغغا مالي غ وافيغغ

فغغغي البغغغرامجي وباغغغاك قغغغد ا المغغغ ظليا والباغغغ التيتيغغغ فغغغي ميغغغع اإلاا ا ال
غغغيقد البرناااامج الغغغد
ني ي م أذدا

يلغغ ار غغ ي و وزيغغز المسغغاوال بغغيا ال اسغغيا
ايغغغ واإلقليميغغغ الموايغغغ  .وباغغغاك لغغغ

لليك مغغغ بتغغغ فير إ غغغا متغغغيا لتوبظغغغ ارمغغغ ام وبتوزيغغغز وا غغغ قغغغد ا المغغغ ظليا الغغغ

لغغغ

اييا لغغغ

المساوال بيا ال اسيا.

المخاطر المؤسسية
 -105قغغغغد ا غغغغت مإلغغغغا ر تولغغغغق بالسغغغغمو نتي غغغغ لسغغغغ ك أن غغغغط التم يغغغغ ي أو ببيظغغغغ الي يغغغغ غغغغ اي إلغغغغ إاا ل قاصغغغغرل أو غغغغيظ
ل لمغغغ ا ا المر بطغغغ بارن غغغط المقغغغر لي و أو غغغ ك ا غغغتإلدا المغغغ ظليا أو ال غغغركاك ل صغغغ م .وا غغغت اب لغغغ ل

يسغغغتممر

البرنااااامج فغغغغي وبظغغغغ المغغغغ ا اي وم غغغغا ل غغغغد يم المغغغغ ظليا وا م غغغغ ذغغغغ وال غغغغركاك القطغغغغرييا فغغغغي اليغغغغ إ غغغغراكا
الت ري الم غدلي ووما قيا م ظلي البرنامج بتالي و صد و ابس كافي .
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 -6الموارد الالزمة لتحقيق النتائج
 1-6ميزانية الحافظة القطرية

الجدول  :4المتطلبات اإلشارية للميزانية السنوية للخطة االستراتيجية القطرية (دوالر أمريكي)
السنة )2018( 1

السنة )2019( 2

السنة )2020( 3

المجموع

اليايل اال ترا ي ي 1

61 871 485

55 540 066

46 977 676

164 389 227

اليايل اال ترا ي ي 2

6 078 021

10 103 977

6 658 880

22 840 878

اليايل اال ترا ي ي 3

9 998 140

10 797 888

22 081 891

42 877 920

اليايل اال ترا ي ي 4

607 429

456 570

390 630

1 454 629

اليايل اال ترا ي ي 5

19 004 971

19 076 593

19 155 175

57 236 738

المجموع

97 560 045

95 975 095

95 264 252

288 799 392

 2-6آفاق تدبير الموارد
 -106للإلطغغغ اال غغغغترا ي ي القطريغغغغ الم قتغغغ ميزانيغغغغ قديريغغغغ قيمت غغغا  288مليغغغغ
السغغغا ي  96.2مليغغغ
غغغغغغاال الطغغغغغ ا

اوال أمريكغغغغي .ويبلغغغي مت غغغغس التكغغغغاليا

اوال أمريكغغغي .وللمكتغغغم القطغغغري م م غغغ ابتغغغ مغغغا ال غغغا المانيغغغ مغغغا أ غغغ اإلنوغغغاي فغغغي
غغغغغي وأن غغغغغط الإلغغغغغدما الم غغغغغترك فغغغغغي إ غغغغغا الياغغغغغام

المبكري والتر يغغغغغ ي وال بغغغغغا المد

اال غغغترا ي ي  1و 2و .5و رطغغغي ذغغغ ارن غغغط  82فغغغي المامغغغ مغغغا م مغغغ

الميزانيغغغ  .وبيلغغغ م غغغا  2020يإلاغغغص

 15فغغغي المامغغغ مغغغا ارمغغغ ام رن غغغط المسغغغاوال بغغغيا ال اسغغغيا .وقغغغد مإلغغغض مغغغ مر لل غغغا المانيغغغ المتوغغغدال قغغغد فغغغي
غغغريا المغغغاني غغغا و غغغدا م م

بل يكغغغا فغغغي ن فمبر
ةغغيم فتغغرل الإلط غ ال

غغغا  2.2مليغغغا اوال أمريكغغغي لغغغد

م

يغغغ أفريقيغغغا ال غغغط

اي غ ل نوغغاي وباغغاك السغغي ي وذ غ مغغا يوغغاام  137فغغي المام غ مغغا المبلغغي المطل غ ب.

ل يت ر بود كيلي إلايص ذ ارم امي فقد غ ز ما ا غد أان  28في المام لد

)54

و غ غ أنغغا

برامج المسا دل اإلنساني .

 3-6استراتيجية تعبئة الموارد
-107

يسغغغا د البرناااامج اليك مغغغ
ار غغ للتم يغغ مغغع

لغغغ

يديغغغد و غغغتميا أذغغغداف ا الإلاصغغغ بالق غغغاك لغغغ ال غغغ

غغا مانيغغ قليديغغ وغيغغر قليديغغ  .ولغغ ل

غغغا ريغغغق وغغغاو ا غغغتباقي ماغغغت

وا غغغ

ا غغغا المانيغغغ و ا يو غغغا ب ا غغغت دا

يقغغغا

غغيط

غغغا ريغغغق ر يبغغغا

البرنااامج ةغغراكا ا مغغع ال غغا المانيغغ القاممغغ

اذغغغا اال غغغترا ي ي  .كمغغغا يسغغغو البرناااامج إلغغغ
ديغغغدل مغغغع

يلغغغ

غغغيع نطغغغاس قا غغغدل

غغغا مانيغغغ غيغغغر قليديغغغ ل غغغا ن غغغا فولغغغي فغغغي م

أفريقيغغا ال غغط  .كمغغا أ البرنااامج غغغدا غغداا مغغا ال غغركاك ال غغدا ال غ يا قغغد يك ن غ

يغغغ

فغغي غغداا ال غغا الماني غ ي بمغغا فغغي
غغغغ

لغغغغ الاغغغغياي وال كالغغغغ اللرنسغغغغي لل تاميغغغغ ي والاغغغغااايق الم موغغغغ ل مغغغغ المتيغغغغدل .و غغغغت رى مليغغغغ ل وغغغغع ةا
ملاغغغل و إلطغغغيس لل غغغا المانيغغغ وال غغغركاك و لغغغ بالتوغغغاو مغغغع ال كغغغاال التغغغي تإلغغغ مغغغا ومغغغا مقغغغرا ً ل غغغا مغغغا أ غغغ
ا تك ا

اللرو ال ديدل بما في ل أن ط بااك السي ي وإ اال الت

 )54ان ر م مر بروكسي ل م

ي أفريقيا ال ط

.)2016

ياي والتإلليا ما رير المااخ.
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الملحق األول
اإلطار المنطقي للخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية أفريقيا الوسطى (يناير/كانون الثاني  – 2018ديسمبر/كانون الثاني )2020

الغاية االستراتيجية  :1دعم البلدان في القضاء على الجوع
الهدف االستراتيجي  :1القضاء على الجوع عن طريق حماية إمكانية الحصول على األغذية
النتيجة االستراتيجية  :1تمتع كل فرد بالقدرة على الحصول على الغذاء
الحصيلة االستراتيجية  : 1تستطيع األسر والمجتمعات المحلية المتأثرة باألزمة في المناطق المستهدفة تلبية احتياجاتها األساسية من األغذية
والتغذية خالل األزمات وفي أعقابها

مرا ي للتر ي

فظ الياام :
ا تمرا  /يسيا غا م ار ر وارفراا ل
الر اك الكافي
م اال التركيز :اال ت اب ل لما

االفتراوا :
بقاك ال وع ارماي مستقراي و م اكا ال ا اإلنساني اللا ل ما ال ص م إل الم م ا المست دف وماا ق التدة .
فير الم اا والإلدما التكميلي ما قبي الر اي الايي ي والميا ي والار الاييي والا اف الايي ي واليماي ي والم اا غير الر امي ) ما قب مل وي ة و الي ظياي والي نيساي وغك م
ال ط ي ووكاال ارم المتيدل ارةرىي والما ما غير اليك مي .
التمكا ما ال ص م إل المستليديا وماا ق دفق الااس.
مؤشرات الحصائل
م ةر ا ترا ي يا التادي القام ل ب كسم الوين الاسب المظ ي ل ر التي تبع ا ترا ي يا التادي(
التا الر امي
ا
مودم التياس البايا والباا في المدا س
اال ت ي الر امي
ا
اال ت ي الر امي –التر ي
ا
غا الالقا الر امي
اليد اران ما التا الر امي – الاساك
نسب ار لام ال يا تراوع أ ما ذ بيا  6أة ر و 23ة را ويتلق اليد اران ما الر اك المقب م
مودم اال تبقاك
األنشطة والنواتج

م

ي أفريقيا
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 : 1توفير التوزيع العام لألغذية واألغذية التغذوية و/أو التحويالت القائمة على النقد لالجئين ،والمشردين داخليا ،والعائدين ،والمجت معات المحلية المضيفة المتأثرة باألزمة (تحويالت الموارد غير المشروطة
لدعم الحصول على األغذية)
يتلق الي ظ والم راو ااةليا والم تموا الميلي الم يل المتت رل بارلم في الماا ق التي واني ما انودا ارما الر امي أغ ي ر وي أو ي يي قامم
 -1ي ي الم ا ا)

ل الاقد لتلبي اغتيا ا

ما ارغ ي والتر ي ألا

يتلق الي ظ والم راو ااةليا والم تموا الميلي الم يل المتت رل بارلم في الماا ق التي واني ما انودا ارما الر امي أغ ي ر وي أو ي يي قامم
فير ارغ ي التر وي )

ل الاقد لتلبي اغتيا ا

ما ارغ ي والتر ي باك-

 :2توزيع وجبات مدرسية في حاالت الطوارئ على تالميذ المدارس االبتدائية من األسر المتأثرة باألزمة في المناطق المستهدفة (أنشطة الوجبات المدرسية)
يتلق أ لام الي ظيا والم رايا ااةليا والي ظياي وأ لام ار ر الم يل المتت رل بارلم الملتيقيا بالمدا س االبتدامي و ب ر وي ك ي
ولياال االلتياس بالمدا س ألا  -1ي ي الم ا ا)

ي ذب

فيا إل المد

لتلبي اغتيا ا

ار ا ي ما ارغ ي والتر ي

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

فظ الياام :
يسيا ا ت ي ارغ ي الوالي ال ال
والراي بالمر يا بيا ارفراا المست دفيا
م اال التركيز :بااك القد ل ل الام ا

االفتراوا :
ام السا .
بقاك ةط إمداا ارغ ي والتدفقا الاقدي ليم
فير الم اا غير الر امي والإلدما التكميلي ما قب ال ركاك امةريا غك م
د غدوا انقطا ا كبيرل في الومليا نتي انودا ارما أو ال لا .
مؤشرات الحصائل
مودم الم اظب

م

ي أفريقيا ال ط ي ووكاال ارم المتيدل ارةرىي والما ما غير اليك مي ).
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مودم التياس البايا والباا في المدا س
ارااك في يي ك التر ي الياا الموتدم :مودال
ارااك في يي ك التر ي الياا الموتدم :مودال
ارااك في يي ك التر ي الياا الموتدم :مودال
ارااك في يي ك التر ي الياا الموتدم :مودال
اليد اران ما التا الر امي– الاساك
نسب ار لام ال يا تراوع أ ما ذ بيا  6أة ر و 23ة را ويتلق اليد اران ما الر اك المقب م
نسب السكا الم ذليا ال يا ي ا ك في البرنامج الترطي )
نسب السكا المست دفيا ال يا ي ا ك في دا كا ما مليا الت ليع االمتمام)
التإللا ا الويي
ال فيا
د اال ت اب
التوافي

األنشطة والنواتج
 :3تنفيذ برنامج التغذية التكميلية الشاملة من أجل الوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا (أنشطة الوقاية من سوء التغذية)
يتلق ار لام ال يا تراوع أ ما ذ بيا  6أة ر و 23ة را في الماا ق الايي المست دف ر ي كميلي ةامل بري ال قاي ما

ك التر ي ألا  -1ي ي الم ا ا)

يتلق ار لام ال يا تراوع أ ما ذ بيا  6أة ر و 23ة را في الماا ق الايي المست دف ر ي كميلي ةامل بري ال قاي ما

ك التر ي باك -فير ارغ ي التر وي )

يتلق ار لام ال يا تراوع أ ما ذ بيا  6أة ر و 23ة را في الماا ق الايي المست دف ر ي كميلي ةامل بري ال قاي ما

ك التر ي ذاك -القيا بتن ط الت ي والتولي )

 : 4توفير مجموعة شاملة من التدابير للوقاية من سوء التغذية وعالجه لألطفال المصابين بسوء التغذية الحاد المعتدل الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،وللحوامل والمرضعات والبنات ،وتقديم
األغذية بناء على وصفة طبية للمرضى الذين يتلقون العالج بمضادات الفيروسات الرجعية (أنشطة التغذية العالجية)
يتلق ار لام ال يا تراوع أ ما ذ بيا  6أة ر و 59ة راي والي ام والمرووا والباا ي والمرو ال يا يتلق
التدابير الم تموي ما أ ال قاي ما ك التر ي و ي ا ألا  -1ي ي الم ا ا)

الويي بم ااا الليرو ا الر وي ي م م

ةامل ما الإلدما التر وي والت ي ب ت

يتلق ار لام ال يا تراوع أ ما ذ بيا  6أة ر و 59ة راي والي ام والمرووا والباا ي والمرو ال يا يتلق
التدابير الم تموي ما أ ال قاي ما ك التر ي و ي ا باك -فير ارغ ي التر وي )

الويي بم ااا الليرو ا الر وي ي م م

ةامل ما الإلدما التر وي والت ي ب ت

يتلق ار لام ال يا تراوع أ ما ذ بيا  6أة ر و 59ة راي والي ام والمرووا والباا ي والمرو ال يا يتلق
التدابير الم تموي ما أ ال قاي ما ك التر ي و ي ا ذاك -القيا بتن ط الت ي والتولي )

الويي بم ااا الليرو ا الر وي ي م م

ةامل ما الإلدما التر وي والت ي ب ت

الا غغغا  :5غغغ فير وزيغغغز القغغغد ا لسغغغلطا الماغغغا ق الاغغغيي ي ومغغغ ظلي المراكغغغز الاغغغيي ي و مغغغام الاغغغي الم تمويغغغ ي لغغغ
التر ي (أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية)

اغغغمي البغغغرامج و اليغغغ ذا و صغغغدذا مغغغا أ غغغ اليغغغ برنغغغامج غركغغغ وزيغغغز
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ستليد الم م ا ال ويل ما يسا قد ا الماا ق الايي

ل

الي برنامج غرك وزيز التر ي بري ال قاي ما

ك التر ي

ي  -فير امي القد ا والد

التقاي)

 :6توفير وجبات مدرسية تغذوية لتالميذ المدارس في المناطق المستهدفة (أنشطة الوجبات المدرسية)
يتلق

يمي المدا س و با مد

ي ر وي مات

ميليا ك ي

ي ذب

فيا إل المد

لتلبي اغتيا ا

ار ا ي ما ارغ ي والتر ي ولياال االلتياس بالمدا س ألا  -1ي ي الم ا ا)

يتلق

يمي المدا س و با مد

ي ر وي مات

ميليا ك ي

ي ذب

فيا إل المد

لتلبي اغتيا ا

ار ا ي ما ارغ ي والتر ي ولياال االلتياس بالمدا س باك -فير ارغ ي التر وي )

يتلق

يمي المدا س و با مد

ي ر وي مات

ميليا ك ي

ي ذب

فيا إل المد

لتلبي اغتيا ا

ار ا ي ما ارغ ي والتر ي ولياال االلتياس بالمدا س ذاك -القيا بتن ط الت ي والتولي )

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

فظا الياام :
لياال إنتا ي أصياب الييالا الاريرل
ومبيوا
م اال التركيز :بااك القد ل ل الام ا

االفتراوا :
فير الم اا غير الر امي والإلدما التكميلي ما قب ال ركاك امةريا غك م
كلاكل اإلنتاي والتس يق الميلييا.
ا تقرا أ وا ار اس.
المات ا الميلي لي بالمتطلبا وبت وا اافسي .

م

ي أفريقيا ال ط ي وما م ارغ ي والز ا ي ووكاال ارم المتيدل ارةرىي والما ما غير اليك مي ).
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مؤشرات الحصائل
م ةر ا ترا ي يا التادي الموتمد ل اال ت ي

مت س)

م ةر ا ترا ي يا التادي الموتمد ل اال ت ي

الاسب المظ ي ل

ا

ر التي انإللض م ةر ا ترا ي يا التادي لدي ا)

اال ت ي الر امي

غا الالقا الر امي
م ةر ا ترا ي يا التادي الموتمد ل اال ت ي
م ةر ا ترا ي يا التادي الاسب المظ ي ل
نسب المزا

مت س)

ر التي تبع ا ترا ي يا التادي)

يا أصياب الييالا الاريرل ما ال ك /اإلناا ال يا يبيو

نسب أغ ي البرنامج الم ترال ما ن

الت ميع المااصرل للمزا

نسب السكا في الم تموا الميلي المست دف ال يا يبلر

ما ةيم ن

الت ميع الإلاص بالمزا

يا أصياب الييالا الاريرلي غسم ا

ا اي ف امد بل

يا التي يد م ا البرنامج

المزا

يا أصاغم الييالا الاريرل

يسا قا دل ارص م

مودم ةسامر ما بود اليااا
قيم وغ

المبيوا المااصرل رصياب الييالا الاريرل ما ةيم ن

الت ميع التي يد م ا البرنامج

األنشطة والنواتج
 : 7تزويد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بتحويالت لدعم إنشاء األصول ومساعدة تقنية لزيادة فرص وصولهم إلى األسواق ،بما في ذلك المشتريات من برامج الوجبات المدرسية التي يدعمها البرنامج
يتلق المزا

أصياب الييالا الاريرل ال يا يوي

ستليد أ ر أصياب الييالا الاريرل وم تموا

في بيظا مورو للمإلا ر ي يي م رو

بري ا

إن اك أو ا تواال ارص م اإلنتا ي اام -إن اك ارص م)

الميلي في البيظا المورو للمإلا ر ما ارص م اإلنتا ي المستواال والميسا ما أ

يتمتع أصياب الييالا الاريرل ما الاساك والر ام بلرو أكبر لل ص م إل ار اس بري اال تلاال ما ي

القيم الميلي

يسيا إنتا يت وأما الر امي ألا  -1ي ي الم ا ا)

ي  -فير امي القد ا والد

التقاي)

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

فظ الياام :
وزيز قد ا م سا ون القطا يا الوا
والإلاوي بما في ل المست يب الميلي ي
ب د يديد السكا ال يا يوان ما انودا
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ارما الر امي وما ال وا الر امي
وا ت داف ومسا د .
م اال التركيز :ار باب ال

ي

االفتراوا :
فر الم ا ا لد الي أن ط
او ا الم ظليا في الم سا
فير الإلدما التكميلي ما قب
ا تقرا السياقا السيا ي واال

وزيز القد ا .
ال اي واو ال اي .
ال ركاك امةريا غك م
تما ي واالقتاااي .

م

ي أفريقيا ال ط ي ووكاال ارم المتيدل ارةرىي والما ما غير اليك مي ي وم سا القطا الإلاو).

مؤشرات الحصائل
م ةر القد ل ل اال توداا للط ا
مودم وا المستإلدميا
القد ل ل الق اك ل ال
األنشطة والنواتج
 :8تعزيز قدرات الموظفين العموميين في مجال سياسات القضاء على الجوع ،والتخطيط االستراتيجي ،وتنفيذ البرامج (أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية)
ل الاقد وا

يستليد السكا ال ولاك بما في ل ارةإلاو وو اإل اق ما ةبكا أما و اي وميلي ي بما في ل التي يي الوياي والتي يي القامم
القد ا والد التقاي)
يستليد السكا ال ولاك ب بما في ل ارةإلاو وو اإل اق ما ةبكا أما و اي وميلي ي بما في ل التي يي الوياي والتي يي القامم
ا ترا ي يا الم ا ك في م ام السيا ا )

ل الاقد وا

ب الويني لتيسيا أما الر امي
ب الويني لتيسيا أما الر امي

ي  -فير امي
اك -ووع الي

يستليد السكا ال ولاك بما في ل ارةإلاو وو اإل اق ما ةبكا أما و اي وميلي ي بما في ل التي يي الوياي والتي يي القامم
ال راكا )

ل الاقد وا

ب الويني لتيسيا أما الر امي كا  -ا

يستليد السكا ال ولاك بما في ل ارةإلاو وو اإل اق ما ةبكا أما و اي وميلي ي بما في ل التي يي الوياي والتي يي القامم
التاسيق ال اي التي ي بالد )

ل الاقد وا

ب الويني لتيسيا أما الر امي مي  -دا ليا

يستليد السكا ال ولاك بما في ل ارةإلاو وو اإل اق ما البيانا والا
والمااا الوام )

ال

اي للرصد والمساكل التي تتبع التقد الميرل ني بل

ذد

التامي المستدام 2ي لتيسيا أما الر امي غاك -قدي الإلدما
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 :9تعزيز قدرات الحكومة على إنشاء منصة وطنية لشبكات األمان االجتماعي ،بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة االقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ،استنادا إلى البيانات الوطنية ودون الوطنية عن القضاء
على الجوع ،ونظم الرصد والمساءلة (أنشطة توفير الخدمات والمنصات)
ما انودا ارما الر امي و ك التر ي ما إ ا

يا ا ي وا ترا ي ي موزل ومتسق للق اك ل ال

بري لبي اغتيا ا

ار ا ي ما ارغ ي والتر ي

ي  -فير امي القد ا

يستليد السكا ال يا يوان
والد التقاي)

يستليد السكا ال يا يوان ما انودا ارما الر امي و ك التر ي ما إ ا
ا ترا ي يا الم ا ك في م ام السيا ا )

يا ا ي وا ترا ي ي موزل ومتسق للق اك ل ال

بري لبي اغتيا ا

ار ا ي ما ارغ ي والتر ي

اك -ووع الي

يستليد السكا ال يا يوان
إصيغا السيا ا )

ما انودا ارما الر امي و ك التر ي ما إ ا

يا ا ي وا ترا ي ي موزل ومتسق للق اك ل ال

بري لبي اغتيا ا

ار ا ي ما ارغ ي والتر ي ياك -يديد الد ل إل

يستليد السكا ال يا يوان
ال اي التي ي بالد )

ما انودا ارما الر امي و ك التر ي ما إ ا

يا ا ي وا ترا ي ي موزل ومتسق للق اك ل ال

بري لبي اغتيا ا

ار ا ي ما ارغ ي والتر ي مي  -دا ليا التاسيق

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

فظا الياام :
وزيز مااا التاسيق الم ترك
م اال التركيز :اال ت اب ل لما

االفتراوا :
فر ارم ام في ال قه الماا م لد إن اك الإلدما الم ترك و الي ذا.
لدى وكاال ارم المتيدل والما ما غير اليك مي وال ركاك في التامي ي بما في ل ال كاال الماني ي الرغب في ا تإلدا ماا الإلدما الم ترك وا م ا.
السياس السيا ي م ا ٍ.
مؤشرات الحصائل
مودم وا المستإلدميا
األنشطة والنواتج
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 :10توفير الخدمات المشتركة لمجموعتي اللوجستيات واالتصاالت في حاالت الطوارئ للحكومة واألمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة من أجل إدارة العمليات الميدانية بفعالية وضمان أمن
الموظفين (أنشطة توفير الخدمات والمنصات)
يستليد السكا المست دف
والمااا الوام )

ما الإلدما الم ترك لم م تي الل ستيا واال ااال في غاال الط ا

التي يقدم ا البرنامج لل ركاك لتمكيا ما قدي المسا دل اإلنساني واإلنمامي غاك -قدي الإلدما

 :11توفير خدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية لجميع الشركاء إلى أن تتوافر بدائل مالئمة (أنشطة توفير الخدمات والمنصات)
يستليد السكا ال ولاك في الماا ق المست دف ما الإلدما ال ي التي يقدم ا البرنامج لل ركاك لتمكيا ما قدي المسا دل الميمم غاك -قدي الإلدما والمااا الوام )
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الغاية االستراتيجية  :1دعم البلدان في القضاء على الجوع
جيم  -1يستطيع السكان المتضررون مساءلة البرنامج وشركائه عن تلبية احتياجاتهم الغذائية بطريقة تراعي آراءهم وأفضلياتهم
النتائج والمؤشرات الشاملة
ي  1-1نسب ارةإلاو المستليديا ما المسا دل ال يا يتلق
ي  1-2نسب أن ط الم رو ا التي يت ب تن ا

مول ما

ا البرنامج ما ذ ارةإلاو المد

فياي وما ييال

لياي وما ذي مدل المسا دل)

يق وقيبا المستليديا و يليل ا وام ا في يسياا البرامج

جيم  -2يستطيع السكان المتضررون االستفادة من برامج البرنامج بطريقة تضمن وتعزز سالمتهم وكرامتهم ونزاهتهم
النتائج والمؤشرات الشاملة
التورة لتيديا
ي  -2-1نسب ارةإلاو المست دفيا ال يا يمكا اليا م ل المسا دل او
ا

تولق باليماي

جيم  -3تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بين السكان المستفيدين من مساعدة البرنامج
النتائج والمؤشرات الشاملة
ي  -3-1نسب ار ر التي تإل في ا القرا ا ب ت ا تإلدا ارغ ي /الاقد/القسام ما قلب المرألي أو الر
ي  -3-2نسب الاساك ار
وم ال ي وأفرق ي وغير ل
ي  -3-3ن

التي ي

ي أو كلي ما مواي غسم ريق التي ي

اك في كيانا صاع القرا ب ت المسا دل الر امي –ل ا ي وم ال ي وأفرق ي وغير ل

أغ ي ي نق اي قسام ي أو ال و يض) ال ي ييا

ليا الم ا ك

ي  -3-2نسب الاساك ار

في أن ط البرنامجي غسم ال ا

جيم  -4تستفيد المجتمعات المحلية المستهدفة من برامج البرنامج بطريقة ال تضر بالبيئة
النتائج والمؤشرات الشاملة
ي  -4-1نسب ارن ط التي فيل اه المإلا ر البيظي بالاسب ل اي وغد لاا إ راكا التإلليا غسم االقت اك

ون

الا ا

اك في كيانا صاع القرا ب ت المسا دل الر امي  -ل ا ي
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الملحق الثاني
التوزيع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االستراتيجية (دوالر أمريكي)
الحصيلة
االستراتيجية 1

الحصيلة
االستراتيجية 2

الحصيلة
االستراتيجية 3

الحصيلة
االستراتيجية 4

الحصيلة
االستراتيجية 5

المجموع

قيم التي يي

67 576 223

10 431 798

24 203 872

1 269 773

43 015 879

146 497 544

كاليا التي يي

61 076 398

6 822 982

13 670 544

–

–

81 569 925

كاليا التالي

16 873 590

2 963 812

69 338

18 000

7 648 769

27 573 509

8 108 581

1 128 023

2 129 068

71 693

2 827 631

14 264 996

التكاليف المباشرة التي
يتحملها البرنامج

153 634 792

21 346 615

40 072 822

1 359 466

53 492 279

269 905 974

كاليا الد غير
المباةرل  7في المام )

10 754 435

1 494 263

2 805 098

95 163

3 744 459

18 893 418

المجموع

164 389 227

22 840 878

42 877 920

1 454 629

57 236 738

288 799 392

كاليا الد
المودال

المباةرل
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