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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية
للعلم
وثائق المجلس التنفيذي متاحة على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(http://executiveboard.wfp.org

الزيادات في ميزانيات األنشطة اإلنمائية – البرنامج القطري
لغانا 200247
التكاليف (بدوالر الواليات المتحدة األمريكية)
الزيادة

الميزانية المنقحة

الميزانية الحالية
األغذية والتكاليف ذات الصلة

24 457 463

-

24 457 463

التحويالت القائمة على النقد
والتكاليف ذات الصلة

23 781 426

4 741 569

28 522 995

تكاليف تنمية القدرات وزيادتها

9 538 414

1 500 331

11 038 745

مجموع التكاليف التي يتحملها
البرنامج

77 952 523

10 290 566

88 243 089

رمز مؤشر المساواة بين الجنسين 2أ
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-.
ar.pdf

القرار
وافق المجلس عن طريق بالمراسلة على زيادة الميزانية بمبلغ  10.3مليون دوالر أمريكي للبرنامج القطري لغانا  ،200247مع تمديده
لمدة  12شهرا ً من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول .2018
 21أغسطس/آب 2017

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد A. Dieng

السيدة ُرقيّة يعقوب

مدير المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا

مديرة المكتب القطري

بريد إلكترونيabdou.dieng@wfp.org :

بريد إلكترونيrukia.Yacoub@wfp.org :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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طبيعة الزيادة
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هذا تمديد لمدة سنة واحدة بقصد مواءمة البرنامج القطري لغانا  200247مع الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة خالل الفترة
من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول  ،2018واتاحة وقتا ً كافيا ً للمكتب القطري التابع للبرنامج في غانا إلعداد
خطة استراتيجية قطرية كاملة ستقدّم إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها في نوفمبر/تشرين الثاني .2018
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وتعكس زيادة الميزانية استمرار األنشطة التي ووفق عليها في إطار البرنامج القطري لسنة إضافية ،دون أي تغيير في نوع
األنشطة
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وتتض َّمن التغييرات فيما يتعلق بالتنقيح األخير للميزانية – في يونيو/حزيران  – 2017ما يلي:


االنتقال إلى التحويالت النقدية بالنسبة لنشاط الحصص الغذائية المنزلية التي تستهدف الفتيات البالغات – وهو النشاط 1
في الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة – والذي سيستكمل قسائم األغذية ويحافظ على المزيد من المرونة لهذا النشاط.
خولة للمدير اإلقليمي في 21
وكان هذا هو هدف التنقيح الثامن للميزانية ،والذي ووفق عليه بموجب السلطة ال ُم َّ
يونيو/حزيران .2017



ُّ
التقزم من  32 000حامل ومرضعة و 32 000طفل دون سن الثانية إلى
تخفيض عدد المستفيدين من الوقاية من
 20 000حامل ومرضعة و 20 000طفل دون سن الثانية ،وهذا سيوائم النشاط بشكل أفضل مع الموارد المتاحة لتلبية
متطلّبات المكاتب القطرية فيما يتعلّق بتدبير  80في المائة من الموارد لضمان الموافقة على تنقيح الميزانية .وهذا يعبر
أيضا ً عن خطة تنفيذ أكثر واقعية بالنسبة لبرنامج التغذية ،والذي يعتمد على التوافر المحلي ألغذية مغذّية متخصصة،
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وإيجاد سالسل إمداد قابلة لالستمرار في المناطق الريفية التي يصعب الوصول إليها.
وسيح ّقق هذا التنقيح للميزانية ما يلي على وجه التحديد:


زيادة التحويالت القائمة على النقد والتكاليف ذات الصلة بمبلغ  4 741 569دوالرا ً أمريكياً؛
وزيادة تكاليف تنمية القدرات وزيادتها بمبلغ  1 500 331دوالرا ً أمريكياً؛



وزيادة تكاليف الدعم المباشرة بمبلغ  3 375 452دوالرا ً أمريكياً ،وتشمل أساسا ً تكاليف التنفيذ بما يتماشى مع فئة التكاليف



الجديدة.

مبررات تمديد الفترة وزيادة الميزانية
موجز أنشطة المشروع الحالية
-5

مكونات تدعم الحكومة فيما يتعلّق بتحسين األمن الغذائي والتغذوي للسكان الضعفاء
يتض ّمن البرنامج القطري  200247ثالثة ّ ِّ
في مقاطعات الشمال والشرق األعلى والغرب األعلى وفولطا وبورونغ – أهافو في منطقة السفانا الشمالية البيئية .وهذه هي
مقاطعات غانا األكثر معاناة من انعدام األمن الغذائي ،حيث ترتفع معدالت سوء التغذية والفقر ،وحيث يوجد تفاوت في المستوى
االجتماعي واالقتصادي وفي مجال المساواة بين الجنسين أكبر مما يوجد في األجزاء الجنوبية .كما يساعد هذا البرنامج
المستفيدين في المنطقة الشرقية ومنطقة أشانتي ،ويساعد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في مقاطعتي أشانتي ومنطقة
السافانا الشمالية البيئية
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المكون  1أوجه انعدام المساواة بين الجنسين في التعليم عن طريق تشجيع زيادة معدّالت الحضور والبقاء بالنسبة للبنات
ويعالِّج
ّ ِّ
)
1
(
المكون أيضا ً عمل الحكومة عن طريق بناء القدرة على إدارة التغذية
في المرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة  .ويدعم هذا
ّ ِّ
المدرسية المستدامة باستخدام المنتجات المحلية ،وتحسين القيمة التغذوية للوجبات المدرسية من خالل االرتباط بالمزارعين
المكون  2جهود الحكومة
أصحاب الحيازات الصغيرة ،وبمشاركة المرأة على قدم المساواة لدعم االقتصاد المحلي .ويساعد
ّ ِّ
للوقاية من ُّ
التقزم ونقص المغذّيات الدقيقة لدى النساء والحوامل والمرضعات ،واألطفال من سن ستة أشهر إلى  23شهراً ،ويقدِّّم

( )1تتفاقم الفوارق بين الجنسين في التعليم بسبب الفقر ،والتحرش الجنسي من جانب األقران والقادة الذكور ،وبسبب ممارسات اجتماعية وثقافية تنال من قيمة تعليم
المرأة .وتنطوي معالجة الفوارق بين الجنسين في مرحلة التعليم المتوسط ،باالقتران مع تغذية سليمة وثقافة صحية جنسية وإنجابية ،على إمكانية كبيرة لمكافحة التقزم
في المستقبل عن طريق تأخير سن الزواج والحمل األول ،وتثقيف أمهات المستقبل.
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مساعدة تغذوية للمرضى الخاضعين للعالج بمضادات فيروسات النسخ العكسية عن طريق مشروع تجريبي ير ّكِّز على منع
االنتقال من األم إلى الطفل .أ ّما أنشطة رسائل التغيير االجتماعي وتغيير السلوك الموجّهة إلى الرجال والنساء فتُد َمج بصورة
كاملة في األنشطة التغذوية ،ويجري الترويج لسالسل القيمة المراعية للتغذية من خالل الروابط السوقية بين المزارعين أصحاب
المكون 3
الحيازات الصغيرة ومصنّعي األغذية المحليين عن طريق اإلنتاج المحلي ألغذية مغذّية متخصصة وميسّرة .ويساعد
ّ ِّ
المجتمعات الضعيفة في زيادة قدرتها على الصمود أمام تغيُّر المناخ عن طريق تجديد األصول المجتمعية( .)2وقد توقَّف هذا
المكون في تنقيح الميزانية الذي أُجري في يونيو/حزيران  ،2017ولكن مشروعات إنشاء األصول التي است ُ ِّهلّت في عام 2016
ّ ِّ
ستستمر طوال عام  ،2017بينما يجري تحسين قدرة الحكومة على إنشاء األصول الالزمة لبناء القدرة على الصمود تمهيدا ً
لتسليمها.
استنتاجات وتوصيات عملية إعادة التقييم
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أوصى تقييم منتصف المدة أيضا للبرنامج القطري ،وبعثات تقدير التغذية الالحقة في عام  2015بتوسيع نطاق التد ُّخالت الخاصة
ُّ
التقزم ونقص المغذّيات الدقيقة .وأظهر استقصاء السكان والصحة لعام  2014انخفاض معدالت سوء التغذية الحاد
بالوقاية من
الشامل بين األطفال دون سن الخامسة  -إلى ما دون العتبة الموصى بها  -وأ َّكد أن نقص المغذّيات الدقيقة يؤثّر على المرأة
بصورة غير متناسبة .ونتيجة لذلك ،أُعطيت األولوية في البرنامج للحوامل والمرضعات وللبنات ،وأُدرجت رسائل خاصة
بالثقافة التغذوية والصحة الجنسية واإلنجابية بالنسبة للفتيات البالغات.
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وأوصى تقييم منتصف المدة باالنتقال من األغذية المستوردة إلى األغذية المحلية ،وإلى التحويالت القائمة على النقد كلما أمكن
لمواجهة التحدّيات اللوجستية المستمرة المرتبطة بنقل األغذية من جانب الحكومة .وقد اختيرت أغذية للسلة الغذائية الخاصة
بالتحويالت القائمة على النقد بعد إجراء مناقشات جماعية مركزة مع أسر الفتيات المستفيدات من الحصص الغذائية المنزلية.
وقد أدخلت البقوليات لتلبية الحاجة إلى تغذية محسَّنة بين الفتيات البالغات.
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وأوصت بعثات التقييم بتحسين الدعم من أجل إنتاج وتجهيز أغذية مغذية متخصصة محليا ً لتحل محل المنتجات المستوردة .كما
أكد تقييم التأثير النهائي في عام  2015لنشاط الشراء من أجل التقدم ،والدراسات النوعية األخرى صالحية استمرار الدعم المقدَّم
()3

للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وسالسل القيمة الزراعية .واعترفت نتائج التحليل الجنساني لألسواق في عام 2016
بأدوار ومسؤوليات خاصة بالجنسين في سالسل القيمة ،والتي تأثرت أيضا ً بعوامل مجتمعية ،من قبيل المرأة التي تنتج وتتاجر
في منتجات زراعية ،وعوامل اقتصادية ،من قبيل سيطرة الرجال على المنتجات كثيفة رأس المال وذات الربحية العالية.
وأوصت الدراسة باستخدام اإلطار التحليلي الجنساني لرسم خريطة أدوار ومسؤوليات الجنسين ،والتحديات والقدرات على
امتداد سالسل القيمة ،وإدماج االعتبارات الجنسانية واعتبارات التمكين في جمع البيانات وتحليلها.
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وتتناول المبادرة الخمسية الخاصة بتعزيز التغذية وسالسل القيمة ( )2020-2016التي مولتها حكومة كندا ،وأُدرجت في
البرنامج القطري خالل عام  ،2016هذه التوصيات ،وتتضمن دعما ً تقنيا ً وماليا ً الثنين من المجهزين المحليين ،من أجل تحسين
قدرتهما على إنتاج أغذية مغذية متخصصة ومقواة ومأمونة باستخدام مكونات من المزارعين المحليين أصحاب الحيازات
الصغيرة.
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ونتيجة لذلك ،أُجريت سلسلة من تنقيحات الميزانية خالل عام  2016من أجل:


وقف عالج سوء التغذية الحاد المعتدل والتوسع في الوقاية من التقزم؛



واستهداف برنامج الوقاية من التقزم للمناطق التي ترتفع فيها معدالت انتشار التقزم؛



واالنتقال إلى التحويالت القائمة على النقد بنسبة  100في المائة؛



وتعميم مبادرة تعزيز التغذية وسالسل القيمة في المكون  2من البرنامج القطري عن للتغذية.

( )2تشمل المشروعات إصالح السدود ألغراض زراعة الحدائق في غير موسمها ،وبناء مرافق الري ،وبحيرات األسماك بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة والحكومة.
ضعف ورسم معالمه – تطوير سلسلة القيمة في غانا.
( )3االعتبارات الجنسانية واألسواق ،دراسة جدوى عن تحليل مواطِّ ن ال َ

4
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وأُجري في ديسمبر/كانون األول  2015تقدير لنهج النُظم لتحسين نتائج التعليم( )4لتقييم قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج التغذية
المدرسية المستندة إلى المنتجات المحلية .وأُجري أيضا ً تقييم تشغيلي للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية( )5ومنظمة األمم المتحدة
للطفولة (اليونيسف) والبنك الدولي في عام  .2016وخلص هذان التقييمان إلى وجود قدرة مؤسسية وآليات تنسيق ،ولكن تنفيذ
التغذية المدرسية كان ضعيفا ً ويتطلب تحسينات في القيمة التغذوية للوجبات المدرسية ،وإشراك المجتمع ورقابته ،وإقامة روابط
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مع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،والرصد والتقييم.
وأُجري خالل عام  2016تحليل لسد الثغرة التغذوية أظهر أن النُهج القائمة على األغذية ،و ُحزم التدخل ،بما في ذلك تشجيع
استهالك األغذية المغذية المتخصصة ،سيزيد من القدرة على تحمل تكاليف المأكوالت المغذية بالنسبة للسكان الضعفاء ،وخاصة
األطفال دون سن الثانية ،والحوامل والمرضعات ،والفتيات البالغات .وستُنشر النتائج المستمدة من هذا التحليل خالل عام 2017
وطوال فترة الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لالسترشاد بها عند وضع الخطة االستراتيجية القطرية ،والخطط االستراتيجية
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الحكومية ،واستعراض سياسة البرنامج بشأن التغذية.
ووفقا ً لدراسة أُجريت في أفريقيا عام  2016عن تكلفة الجوع في غانا ،فإن هذا البلد يخسر قرابة  4.6مليون سيدي غاني سنويا ً
– أي ما يعادل  6في المائة من ناتجه المحلي اإلجمالي – في مجالي الصحة والتعليم ،وخسائر اإلنتاجية نظرا ً لعدم وجود استثمار
في التغذية( .)6وهذا يوضح أهمية تعليم البنات :فالمرأة المتعلمة ،وخاصة في المرحلة الثانوية ،من المرجح بدرجة أكبر أن تتخذ
قرارات مستنيرة بشأن تغذية أسرتها وتأخير الحمل األول .فكال هذين اإلجرائين يقلالن من تعرض األجنة في سن "أصغر من
سن الحمل" ،وهو السبب المباشر للتقزم لدى األطفال.
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وسوف تستنير الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة بنتائج وتوصيات جميع هذه التقديرات والتقييمات.
ويجري حاليا ً استعراض استراتيجي للقضاء على الجوع في غانا .وبعد إصدار تقرير القضاء على الجوع في صيف ،2017
ستبدأ األعمال التحضيرية للخطة االستراتيجية القطرية الكاملة في غانا.

الهدف من التمديد وزيادة الميزانية
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ليس هناك أي توجّه استراتيجي جديد للبرنامج القطري فيما يتعلّق بفترة الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة :فسيواصل المكتب
القطري تنفيذ األنشطة المتفَّق عليها ،مع االستعانة بالدروس المستفادة والتوصيات المستمدة من التقديرات والتقييمات .وسيحدِّّد
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االستعراض االستراتيجي الجاري للقضاء على الجوع اإلجراءات ذات األولوية بالنسبة لخطة غانا االستراتيجية القطرية.
س ّلِّمت أنشطة التغذية المدرسية بالكامل للحكومة في ديسمبر/كانون األول  .2016وخالل فترة الخطة االستراتيجية القطرية
وقد ُ
المؤقتة ،سيواصل البرنامج زيادة دعمه التقني للمؤسسات الحكومية ،بما في ذلك البرنامج الوطني للتغذية المدرسية ،ودعمه
لسالسل القيمة التغذوية وقدرة التجهيز المحلية .وسوف تسير هذه الجهود على نَهج خاصة بالنُظم الغذائية وستعتمد على تجربة
المكتب القطري الناجحة في غانا فيما يتعلّق بنشاط الشراء من أجل التقدُّم .والهدف من ذلك هو الحدّ من ُّ
التقزم ونقص المغذيات
الدقيقة باستخدام النُ ُهج السوقية والقائمة على األغذية عن طريق بناء قدرة المؤسسات الوطنية ،بما في ذلك التعاون بين بلدان

-19

الجنوب.
ُّ
التقزم ونقص المغذيات الدقيقة في المناطق
وتتمثّل رؤية البرنامج على المدى الطويل في تحسين األمن الغذائي والحدّ من
الشمالية .وسوف يتحقّق ذلك عن طريق الدعم التقني والسياسي من أجل التوسُّع في برمجة الحماية االجتماعية المراعية للتغذية؛
وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة توافر األغذية المغذية واألغذية المغذية المتخصصة ،وإمكانية الحصول عليها،
والقدرة على تح ُّمل تكاليفها؛ وإيجاد فُرص لزيادة الطلب عن طريق التوعية المحسَّنة بالعادات الغذائية الجيدة بين السكان
المستهدَفين .وسوف تستمر تد ُّخالت البرنامج خالل فترة الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة في استهداف المزارعين أصحاب
رضعات ،والفتيات البالغات،
الحيازات الصغيرة ،ومج ِّّهزي األغذية ،واألطفال من سن ستة أشهر إلى  23شهراً ،والحوامل وال ُم ِّ
والسكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية .وإلنجاز هذه الرؤية ،سيواصل البرنامج العمل مع وزارات الحكومة،
والقطاع الخاص الغاني ،ووكاالت األمم المتحدة.

( )4تقارير برنامج نَهج النُظم لتحسين نتائج التعليم – .2015
( )5تقييم تشغيلي مستقل لبرنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية في غانا ،مايو/أيار .2016
( )6تكلفة الجوع في أفريقيا :األثر االجتماعي واالقتصادي لنقص التغذية لدى األطفال في غانا ،أغسطس/آب .2016
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ومع نهاية فترة الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،سيكون البرنامج قد عزز برنامج غانا الوطني للتغذية المدرسية ،وخاصة
جودة الوجبات المدرسية ،والروابط مع المنتجات الزراعية للمزارعين المحليين أصحاب الحيازات الصغيرة .وسيكون البرنامج
قد زاد أيضا ً من معدالت حضور وبقاء الفتيات في مدارس المرحلة المتوسطة المستهدَفة ،وزاد من معرفتهن بالتغذية الجيدة
والصحة اإلنجابية .ولتعزيز العادات الغذائية المغذّية بين النساء ومقدّمي الرعاية لألطفال من سن ستة أشهر إلى  23شهراً،
سيواصل البرنامج دعم الحكومة في مجال رسائل التغيير االجتماعي وتغيير السلوك؛ وتحسين التغذية بين السكان المصابين
بفيروس نقص المناعة البشرية ،بما في ذلك عن طريق الدعم التغذوي للخاضعين للعالج بمضادات فيروسات النسخ العكسية.
وسيواصل البرنامج أيضا ً بناء قدرات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على تداول المحاصيل بعد الحصاد ،وربطهم
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بمج ِّّهزين محليين مختارين لألغذية المغذية المدعَّمة.
ونظرا ً ألن غانا بلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا ،فإن البرنامج سير ّكز على المشاركة السياسة وتنمية القدرات من أجل
تسليم المسؤولية بطريقة فعّالة للحكومة والمجتمعات ،بغية تمكينهم من تصميم وتنفيذ وإدارة برامج لألمن الغذائي والتغذوي
بصورة مستقلة بحلول عام .2030
المكون
الجدول  :1المستفيدون حسب
ِّ

المكون
ِّ

 -1دعم التعليم
االبتدائي وتعليم
البنات

فئات المستفيدين
أطفال المدارس
االبتدائية
الفتيات في
المدارس
المتوسطة
األطفال من سن 6
أشهر إلى 23
شهرا ً
الحوامل
رضعات
وال ُم ِّ

 – 2تعزيز
التغذية
وسالسل القيمة
للوقاية من
ُّ
التقزم

الدعم التغذوي
للمرضى
الخاضعين للعالج
بمضادات
فيروسات النسخ
العكسية ولمنع
االنتقال من األم
إلى الطفل
دعم أسر المرضى
الخاضعين للعالج
بمضادات
الفيروسات
الرجعية ولمنع
االنتقال من األم
إلى الطفل

 -3القدرة على
الصمود أمام
الصدمات
المناخية ودعم
سبل العيش
ُ
المجموع

الحاليون
فتيات/نساء

فتيان/رجال
75 000

الزيادة ()2018
المجموع

150 000 75 000

فتيات/نساء

فتيان/رجال
-

التنقيح
المجموع

-

-

فتيات/نساء

فتيان/رجال
75 000

75 000

المجموع
150 000

-

90 000

90 000

-

30 000

30 000

-

120 000

120 000

44 200

44 800

89 000

10 000

10 000

20 000

54 200

54 800

109 000

-

64 000

64 000

-

20 000

20 000

-

84 000

84 000

3 800

5 200

9 000

1 000

2 000

3 000

4 800

7 200

12 000

18 100

17 900

36 000

-

-

-

18 100

17 900

36 000

50 000

100 000 50 000

-

-

-

50 000

50 000

100 000

إنشاء األصول –
التحويالت القائمة
على النقد
346 900

538 000 346 900

11 000

62 000

73 000

202 100

408 900

611 000
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االحتياجات الغذائية
المكون
الجدول  :2االحتياجات من التحويالت القائمة على النقد حسب
ِّ
التحويالت القائمة على النقد (بالدوالرات األمريكية)

المكون
ِّ
الحالية

الزيادة

المجموع المنقح

 – 1دعم التعليم االبتدائي وتعليم البنات (الحصص الغذائية
المنزلية)

7 894 128

2 620 134.02

10 514 262

 – 2دعم التغذية للفئات الضعيفة/تعزيز التغذية وسالسل
ُّ
التقزم
القيمة للوقاية من

5 927 458

1 746 698.63

7 674 156

سبُل
 – 3القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية ودعم ُ
العيش

7 369 312

0

7 369 312

المجموع

21 190 898

4 366 833

25 557 730
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الملحق األول  -ألف
توزيع تكاليف تنقيح الميزانية ()2018

التحويالت القائمة على النقد

القيمة

القيمة

(بالدوالرات األمريكية)

(بالدوالرات األمريكية)

4 366 833

التحويالت القائمة على النقد  -التكاليف ذات الصلة

374 736

التحويالت القائمة على النقد والتكاليف ذات الصلة

4 741 569

تنمية القدرات وزيادتها

1 500 331

تكاليف التشغيل المباشرة

6 241 900

تكاليف الدعم المباشرة (انظر الملحق األول – باء)

()1

مجموع تكاليف المشروع المباشرة
تكاليف الدعم غير المباشرة ( 7في المائة)

3 375 452
9 617 352

()2

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

( )1رقم إرشادي لإلحاطة .ويجري استعراض مخصصات تكاليف الدعم المباشرة سنويا.
( )2يجوز للمجلس التنفيذي أن يغ ِّيّر معدل تكاليف الدعم غير المباشرة أثناء فترة المشروع.

673 215
10 290 566
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الملحق األول  -باء

متطلبات الدعم المباشرة (بالدوالر األمريكي)
الموظفون والتكاليف المتعلقة بهم
الموظفون الفنيون

1 340 414

موظفو الخدمات العامة

525 850

المجموع الفرعي

1 866 264

التكاليف المتكررة والتكاليف األخرى

1 040 175

المعدات الرأسمالية

93 000

األمن

55 513

السفر والنقل
التقديرات والتقييمات والرصد

220 500
()1

مجموع تكاليف الدعم المباشرة

( )1تُعَبِّّر عن التكاليف التقديرية عندما تضطلع أطراف ثالثة بهذه األنشطة.

100 000
3 375 452
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الملحق األول  -جيم

التحويالت حسب الحصيلة االستراتيجية (الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة عام ( 2018بالدوالرات األمريكية)

التحويالت القائمة على
النقد
تنمية القدرات وزيادتها

الحصيلة
االستراتيجية 1

الحصيلة
االستراتيجية 2

الحصيلة
االستراتيجية 3

الحصيلة
االستراتيجية 3

4 366 833

-

-

-

المكون 5

المكون 6
-

المجموع
-

4 366 833

2 200 662

WFP/EB.2/2017/7-C/1/1

10

الملحق الثاني

األُسر التي تعاني من انعدام االم األمن الغذائي في شمال غانا
ت ي ا

حاالت ال

الغذائ

ا

ا ةا

ا

ائ ا

الغذائ

تح ي ا

األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي

الحدود اإلدارية
حدود المحافظات
حدود المناطق
الحدود الوطنية
المصدر غانا تقدير األمن الغذائي في حاالت الطوار

ليس في التسميات المستخدمة في هذه الخ ارطة
ما يتضم ّن التعبير عن إقرار أو قبول رس مي من
جانب األمم المتحدة

ُّ
التقزم واألنيميا في غانا (استقصاء السكان والصحة لعام )2014
انتشار

ال ا

ا

ي ية

التغذية

الفوار الوطنية
 = 18,8 %ال
 = 66 %ا يميا
ال

ة ال

الية

 = 33,1%ال
 = 82,1%ا يميا

ليس في التسميات المستخدمة في هذا المنشور ،وال في طريقة عرض مادته ،ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان لبرنامج األغذية العالمي (البرنامج)
بشأن المركز القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها.
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