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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية – المشروعات الموافق عليها بالمراسلة
للعلم
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

تنقيح الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية لتو و
ال يزا ية الحالية

التغيي

ال يزا ية ال نقحة

 1نا /كا ون الثا –31
د س ب /كا ون ا ول 2018

ت د د ن  1نا /كا ون الثا
إلى  30و يو/حز ان 2019

 1نا /كا ون الثا – 2018
 30و يو/حز ان 2019

 800من المقاصف التي تديرها النساء
)(mamans cantines
 61من مفتشي التعليم
 300من أعضاء اللجان المحلية
 600من مديري المدارس
 200من منظمات مزارعين
 30من المنسقين اإلقليميين
 10من الخبراء الوطنيين المشاركين
في أعمال التخطيط والرصد والتقييم

 6مفتشين إضافيين في مجال التعليم،
بما في ذلك المديرون اإلقليميون
 11عضوا إضافيا من أعضاء اللجان
المحلية

 800من المقاصف التي تديرها النساء
)(mamans cantines
 67من مفتشي التعليم والمديرين
اإلقليميين
 311من أعضاء اللجان المحلية
 600من مديري المدارس
 200من منظمات مزارعين
 30من المنسقين اإلقليميين
 10من الخبراء الوطنيين المشاركين
في أعمال التخطيط والرصد والتقييم

ال دة
المستفيدون
(من المستوى /2
المستوى )3

(دوالر أ
ج وع التكاليف

ك )

451 302

293 780

745 082

التحويل

314 249

185 126

499 374

التنفيذ

65 515

50 356

115 870

تكاليف الدعم المباشرة
المعدَّلة

43 994

40 369

84 363

المجموع الفرعي

423 758

275 850

699 608

تكاليف الدعم غير
المباشرة ( 6.5في المائة)

27 544

17 930

45 475

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر* 2أ
* https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-en.pdf
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الق ار
وافق المجلس التنفيذي بالمراسلة على تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لتوغو وعلى الزيادة المقابلة في الميزانية البالغة
 293 780دوالرا أمريكيا على النحو الوارد في هذه الوثيقة.

 23أكتوبر/تشرين األول 2018

ا ساس ال نطق
-1

يعمل هذا التنقيح المقترح على تمديد الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لتوغو حتى  30يونيو/حزيران  .2019وخﻼل
فترة التمديد سيتم إعداد الخطة االستراتيجية القطرية لتوغو للفترة  2023-2019ووضع الصيغة النهائية لها.

-2

وتستغرق الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية الحالية مدة  12شهرا اعتبارا من  1يناير/كانون الثاني  .2018وتوفر إطارا
لبرنامج األغذية العالمي (الب ا ) يتيح له المساهمة في القضاء على الجوع (هدف التنمية المستدامة  )2من خﻼل استحداث سياسة
وطنية بشأن الوجبات المدرسية ،وتنمية رأس المال المؤسسي والبشري على المستويين المركزي والمحلي تعزيز الروابط بين اإلنتاج
المحلي والزراعة والمقاصف المدرسية.

-3

ولقد اكتمل تقريبا االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع الذي أطلق رسميا في  10يناير/كانون الثاني  2018تحت قيادة
السيدة سوزان أهو أسوما ،وزيرة الصحة السابقة .واستكملت المشاورات الوطنية واإلقليمية المكثفة واالستعراض اإلقليمي وحلقات
العمل التقنية المعنية باالعتماد على الصعيد الوطني في  24أغسطس/آب  .2018ويتوقع صدور التقرير النهائي في أوائل
سبتمبر/أيلول  .2018وسيقوم التقرير بإرشاد اتجاه الخطة االستراتيجية القطرية وصياغتها.

-4

وسيسمح التنقيح المقترح للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية باستمرار أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية حتى نهاية يونيو/حزيران  2019وحدوث زيادة طفيفة في عدد المستفيدين .وسيزداد عدد مفتشي المدارس المستهدفة من
 61إلى  67مفتشا وعدد أعضاء اللجان المحلية من  300عضو إلى  311عضوا.

-5

وسيسهم التنقيح على وجه التحديد في:


تمديد الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية ستة أشهر ،حتى  30يونيو/حزيران 2019؛



زيادة تكاليف التحويل بمبلغ  185 126دوالرا أمريكيا؛



زيادة تكاليف التنفيذ بمبلغ  50 356دوالرا أمريكيا؛



زيادة تكاليف الدعم المباشرة المعدلة بمقدار  40 369دوالرا أمريكيا.

التغي ات
التوجه االست اتيج
-6

لن يسفر التنقيح المقترح عن أي تغييرات في التوجه االستراتيجي للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية.

الحصائل االست اتيجية
-7

ال يقترح إجراء أي تغييرات على الحصائل االستراتيجية أو األنشطة.
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وستظل الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية تسعى إلى تحقيق الحصيلة االستراتيجية التالية :تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية
على إدارة سياسات وبرامج األمن الغذائي والتغذوي بحلول عام .2023

-9

-10

وسيظل النشاطان على ما هما عليه:


النشاط  :1توفير دعم السياسات والمساعدة التقنية ألصحاب المصلحة في برنامج الوجبات المدرسية؛



النشاط  :2تقديم الدعم التقني للحكومة في مجال تحليل بيانات التغذية المدرسية واإلبﻼغ عنها ورصدها وتقييمها.

وعلى وجه التحديد ،وتمشيا مع األولويات الوطنية ،فإن التنقيح المقترح سيمكِّن الب ا

من مواصلة دعم حكومة توغو في تنفيذ

السياسة الوطنية للتغذية المدرسية واالستراتيجيات التشغيلية التي تكفل اإلدارة الكفؤة للوجبات المدرسية في البﻼد واستدامتها.
-11

وسيتطلب ذلك الدعوة إلى تعجيل اعتماد سياسة وطنية ُمحدثة للتغذية المدرسية (تمت مواءمتها مؤخرا مع أهداف التنمية المستدامة
 1و 2و )5وسن قانون يتعلق بالتغذية المدرسية على النحو الذي أوصى به االتحاد األفريقي.

-12

كما سيشمل إسداء المشورة والتوجيه التقني بشأن كيفية تطوير برنامج وطني للتغذية المدرسية بناء على نموذج برنامج التغذية
المدرسية ب المنتجات المحلية وأنشطة إذكاء الوعي من أجل تشجيع عمليات شراء األغذية المحلية ،مع التركيز على المشتريات
(اللوجستيات وسلسلة اإلمداد وضمان الجودة) ،ومساهمة المجتمعات المحلية في إدارة مقاصف المدارس (التنظيم واإلبﻼغ
وممارسات المساءلة) والمساعدة التقنية للنظراء في مجال الوجبات المدرسية التي تستهدف الوزارات المسؤولة عن تطوير القاعدة
الشعبية ،والحرف اليدوية والشباب وتوظيف الشباب ،والتعليم ،والزراعة ،والصحة والحماية االجتماعية ،واالتصاالت ،والتخطيط،
والتمويل.

تحليل ال ستفيد ن
-13

تقدم حكومة توغو في الوقت الحالي وجبات مدرسية في  308من المدارس في جميع أنحاء البﻼد ،وقد التزمت في اآلونة األخيرة
بإقامة نموذج متكامل للوجبات المدرسية يتضمن إنتاج األغذية المحلية ،وإذكاء وعي المجتمعات المحلية بشأن ممارسات التغذية
الجيدة ،والحدائق المدرسية ،والمياه ،والصرف الصحي والنظافة ،وعمليات التلقيح ،والتخلص من الديدان .وسيتم تطوير النموذج
بالشراكة مع الب ا

ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ابتداء من عام  2018وسيتم نشره

وتعميمه في  50مدرسة من المدارس القائمة و 50مدرسة جديدة ،األمر الذي يعمل على توسيع التغطية الشاملة للبرنامج الوطني
للوجبات المدرسية ليشمل  358مدرسة .وتوخيا لدعم هذا التوسع ،سيقدم الب ا

الدعم التقني لستة مفتشين إضافيين في مجال

التعليم ،بما في ذلك المديرين اإلقليميين ،و 11عضوا إضافيا من أعضاء اللجان المحلية ،مما يزيد عدد المفتشين من  61إلى
 67مفتشا ،بما في ذلك المديرين اإلقليميين ،ويرفع عدد أعضاء اللجان المحلية من  300إلى  311عضوا .ولن يحدث أي تغيير على
عدد المقاصف التي تديرها النساء )( (mamans cantinesالنساء المسؤوالت عن إعداد الطعام) ،ومديري المدارس ،وتنظيمات
المزارعين ،والمنسقين اإلقليميين والخبراء على المستوى الوطني المشاركين في أعمال التخطيط.
-14

وباإلضافة إلى ذلك ،سيواصل الب ا

استخدام المدارس كنقطة انطﻼق لحمﻼت التوعية بشأن القضايا المتعلقة بالمساواة بين

الجنسين من قبيل تسرب البنات من المدارس والعنف القائم على نوع الجنس في المدارس والمجتمعات المحلية.
-15

ومن المتوقع أن يتم ترحيل هذه األنشطة إلى الخطة االستراتيجية القطرية لتوغو المقرر أن تبدأ في  1يوليو/تموز .2019

التحو الت
-16

سينقل الب ا

من خﻼل دعم القدرات الوطنية ،المعرفة التقنية بشأن إدارة برنامج الوجبات المدرسية وييسر بالتالي ملكية الحكومة

له واستدامته بحلول نهاية الخطة االستراتيجية القطرية في عام .2023
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سلسلة اإل داد
-17

بالنظر إلى عدم وجود عنصر غذائي في الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية حاليا ،فإن سلسلة إمداد األغذية في توغو
ليست قيد التشغيل.

اعتبارات أخ ى
-18

هناك بعض المخاطر لعدم التمكن من اجتذاب ما يكفي من التمويل لألنشطة المقررة في فترة التمديد ،وبالتالي ستبرز الحاجة إلى
جهود مكثفة بصورة أكبر لتعبئة الموارد.

توز ع التكاليف
الجدول  :1توز ع تكاليف قي ة التنقيح فقط (دوالر أ

ك )
ال ج وع

النتيجة االست اتيجية /1
ا ة التن ية ال ستدا ة 1-2
ا ة التن ية ال ستدا ة 2-2
الحصيلة االست اتيجية 1
ا سباب الج ر ة

جال الت كيز
التحويل

185 126

185 126

التنفيذ

50 356

50 356

تكاليف الدعم المباشرة المعدَّلة

40 369

المجموع الفرعي

275 850

تكاليف الدعم غير المباشرة ( 6.5في المائة)

17 930

ال ج وع

293 780

الجدول  :2توز ع التكاليف اإلج الية للخطة االست اتيجية القط ة ب د التنقيح (دوالر أ
النتيجة االست اتيجية /1
ا ة التن ية ال ستدا ة 1-2

ك )
ال ج وع

ا ة التن ية ال ستدا ة 2-2
الحصيلة االست اتيجية 1
جال الت كيز

ا سباب الج ر ة

التحويل

499 374

499 374

التنفيذ

115 870

115 870

تكاليف الدعم المباشرة المعدَّلة

84 363

84 363

المجموع الفرعي

699 608

699 608

تكاليف الدعم غير المباشرة ( 6.5في المائة)

45 475

45 475

ال ج وع

745 082

745 082
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