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وجز تنفي ي
تعتبر كوت ديفوار من البلدان ذات الدخل المتوسطططططن الم وفع وم ،ذلن فتنتا تلتل المرتبة  171من بين  188بلدا على دليل الت مية
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المزارعين أ صلاب الليازات الصغيرة الذين يواجتون مشاكل صعبة تتمثل في ضعف إمكانية الو صول إلى األرض وفي الصدمات
المتكررة المرتبطة بالم اخه ويبلغ تعداد سكان كوت ديفوار  25مليون نسمة م تم 4ه 48في المائة من اإلناثه( )1ويعيش  46في المائة
من السكان دون خن الفقره وهي تلتل المرتبة  155على معشر عدم المساواة بين ال سينه

( )1المعتد الوط ي لإلحصاله 2018ه (غير متاح على اإلنترنت)
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وقد أجري عام  2018اسططتعراض اسططتراتي ي تشططاوري ألنشطططة القاططال على ال وع على المسططتو الوط ي حدد العديد من الصططكو
والسياسات القانونية التي تعزز األمن الغذائي والتغذية في كوت ديفواره وم ،ذلن فتن ضعف الت سيق وضعف القدرات الوط ية وبنل
ت فيذ البرامج الوط ية تعيق التقدم نلو تلقيق هدف الت مية المسططططططتدامة 2ه ويرتبن انعدام األمن الغذائي ارتباطا وليقا بالفقر وباإلنتاج
غير المسطططتدام ليغذية والصطططدمات الم اخية المتكررة وارتفاع أسطططعار األغذية وانوفاض القدرة على الصطططمود سطططوال على مسطططتو
األسر أو الم تمعات الملليةه
وتمثل هذه الوطة االسططططططتراتي ية القطرية تلوال في نتج الب ا
االنتقال بالبرامج التي يقودها الب ا

في كوت ديفوار يتسططططططم بتركيز أقو على تعزيز القدرات بتدف

إلى ملكية اللكومة والم تمعات الملليةه وفي هذا ال تج االسططططططتراتي ي تلتل مكانة مركزية

مسألة استدامة البرنامج الوط ي للوجبات المدرسية الذي يساعد الب ا

فيه  613مدرسة أو  10في المائة من المدارس التي يغطيتا

هذا البرنامج والذي يُسططتودم كم صططة للترويج للتعليم والتغذية والمسططاواة بين ال سططين ولتلفيز اإلنتاج الغذائي المللي واالقتصططادات
الريفيةه وتتيح الوطة االسططططتراتي ية القطرية الفرصططططة أمام اللكومة لدعم ال سططططال المزارعات صططططاحبات الليازات الصططططغيرة بطريقة
شمولية ولت وي ،االستتال الغذائي عن طريق األخذ بسياسات لللد من خسائر ما بعد اللصاد وتعزيز الوصول المستدام إلى األسواقه
ومن شطأن ذلن أن يعسطس القتصطاد أكثر قوة وأقل اعتمادا ل على االسطتيراد يتيح للسطكان الاطعفال خيارات أفاطل لكسطو العيش ويعزز
ال ظم الغذائية الوط ية المستدامة والقادرة على الصموده
وستست د مساعدة الب ا


لللكومة لتلقيق األمن الغذائي والتغذوي على خمس حصائل استراتي ية متعاضدة:

اللصطططيلة االسطططتراتي ية  :1حصطططول األطفال في سطططن المدرسطططة االبتدائية وأسطططرهم في الم اطق التي تعاني من انعدام
األمن الغذائي على الغذال الكافي والمغذي طوال العام



اللصيلة االستراتي ية  :2ح صول السكان المتاررين من الصدمات على الغذال لتلبية احتياجاتتم الغذائية والتغذوية
األساسية أل ال الصدمات وفي أعقابتا



الل صيلة اال ستراتي ية  :3تل سين اللالة التغذوية لل سكان ال اعفال الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في الم اطق
المستتدفة وال سيما األطفال وال سال في سن اإلن اب واألشواص المصابين بفيروس نقص الم اعة البشرية بللول
عام 2023



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



اللصطططيلة االسطططتراتي ية  :5امتال المعسطططسطططات الوط ية بللول عام  2023لقدرة معززة على تلسطططين توجيه وإدارة
برامج األمن الغذائي والتغذية واللماية االجتماعية

وسططيعطي التوجه االسططتراتي ي للب ا

للسطط وات الومس القادمة األولوية لبرامج التغذية من خالل تعزيز القدرات الوط ية على ت فيذ

مبادرات تركز على الم تمعات الملليةه ويوفر برنامج الوجبات المدرسططية قاعدة صططلبة لتلسططين القدرة على الصططمود على المسططتو ين
األسري والم تمعي المللي وتمكين المرأة وذلن عن طريق دعم شبكات المزارعين أصلاب الليازات الصغيرةه وسيتم توسي ،نطاق
تعزيز القدرات ليشططططططمل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة لضمان مشارﮐة أصحاب الحيازات الصغيرة خصوصا النسال في
سالسل قيمة أفال ت ظيما ل وإنصافا ل وحصولتم على الدعم للوصول إلﯽ األسواق – بما في ذل من خالل برنامج الوجبات المدرسية –
لربطتم بالنلب المسططتقره وسيدعم البرنامج االستجابة الوطنية ليزمات وسططيلتف بوطن طوارئ لتلبية االحتياجات الغذائية والتغذية
الفورية للسﮐان المتضررين من الصدمات المفاجئةه
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وتشططدد الوطة االسططتراتي ية القطرية على المسططاواة بين ال سططين وعلى الشططباب واألشططواص ذوي اإلعاقةه وسططي ري تعزيز القدرات
الوط ية لتوليد األدلة لتمكين التوصل إلى حلول لمشكلتي ال وع وسول التغذية يمكن التوس ،فيتا وتعترف بالتلديات الملددة والمت وعة
التي يواجتتا السكان الاعفال نتي ة للوض ،ال ساني وللعمر والموق ،ال غرافي والظروف االقتصاديةه
وتتماشططططى الوطة االسططططتراتي ية القطرية بالكامل م ،خطة الت مية الوط ية للفترة  2020 – 2016وإطار عمل األمم المتلدة للمسططططاعدة
اإلنمائية للفترة 2020 – 2017ه وهي تسططعى إلى االسططتفادة من المزايا ال سططبية لموتلف وكاالت األمم المتلدة العاملة في كوت ديفوار
لتوفير اسطططططت ابة شطططططمولية الحتياجات األمن الغذائي والتغذيةه وقد ُوضطططططعت هذه الوليقة من خالل نتج تشطططططاركي وبالتعاون الوليق م،
أصطططططلاب المصطططططللة في كوت ديفوار والوكالتين األخريين اللتين تتوذان من روما مقرا لتما :م ظمة األغذية والزراعة ليمم المتلدة
والص دوق الدولي للت مية الزراعيةه وسيركز التعاون بين الوكاالت التي تتوذ من روما مقرا لتا على تعزيز ت فيذ خطة التغذية الوط ية
المتعددة القطاعات للفترة  2020 – 2016وتيسططير الوصططول إلى التعليم والغذال المغذي وتلسططين اإلنتاج وسططبل العيش لد أصططلاب
الليازات الصغيرة من خالل خطن عمل مشتركة بصورة م تظمةه
ش وع الق ار

*

يوافق الم لس على "الوططة االسططططططتراتي يطة القطر ية لكوت ديفوار ( )WFP/EB.1/2019/8-A/4( ")2023-2019بتكلفطة إجمطال ية
يتلملتا الب ا

*

قدرها  82 768 485دوالرا أمريكياه

هذا مشروع قرار ولالطالع على القرار ال تائي المعتمد من الم لس يرجى الرجوع إلى وليقة القرارات والتوصيات الصادرة في نتاية الدورةه
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التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

شطططتدت كوت ديفوار نموا ل اقتصطططاديا ل مطردا ل م ذ نتاية أزمة ما بعد االنتوابات في عام  2011وترسطططوت كبلد من البلدان ذات
الدخل المتوسن الم وفع الطاملة لبلوغ وض ،البلد المتوسن الدخل بللول عام 2020ه وعلى الرغم من أن نصيو الفرد من
ال اتج المللي اإلج مالي يبلغ  1 526دوالرا ل أمريك يا ل فتن م عدل ال مو السطططططط وي في ال اتج المللي اإلج مالي ال بالغ 1ه 7في
المائة( )2لم يُترجم إلى ت مية اجتماعية اقتصطططادية شطططاملة لغالبية السطططكانه ويسطططتمر انتشطططار الفقر وانعدام األمن الغذائي وسطططول
التغذية وعدم المساواة بين ال سين على نطاق واس،ه

-2

ويبلغ تعداد سكان كوت ديفوار  25مليون نسمة م تم 4ه 48في المائة من اإلناث و 60في المائة دون سن الـططططط  )3(25ويعيش
 46في المائة من السططططططكان دون خن الفقره وتلتل كوت ديفوار المرتبة  171على دليل الت مية البشططططططرية والمرتبة  155على
معشر عدم المساواة بين ال سينه ومعدل الوصوبة هو 5ه 3طفل لكل امرأةه( )4ويثير عمل األطفال القلق حيث يعمل  25في
المائة من األطفال بين  5سطططط وات و 17سطططط ة من العمر ( 5في المائة من الب ات أكثر من األوالد)ه ويعمل 4ه 53في المائة من
()5

هعالل األطفال في الزراعةه
-3

ويعد عدم المسططاواة بين ال سططين عقبة رئيسططية أمام الرفاه االقتصططادي واالجتماعي المسططتدامه وعلى الرغم من المكاسططو على
المسططططططتو التشططططططريعي ال تزال المرأة تواجه التمييز في سططططططوق العمل (تمثل ال سطططططططال 5ه 11في المائة من موظفي القطاع
الواص) ( )6وفي التعليم واللصططططول على الرعاية الصططططلية ( 10في المائة فقن من ال سططططال أبلغن عن كونتن يتوذن بأنفسططططتن
القرارات المتعلقة بالرعاية الصطططلية الواصطططة بتن) ( )7وه ا غياب لت ظيم األسطططرةه( )8وتلد اللواجز االجتماعية الثقافية من
وصول المرأة إلى األرض ومشاركتتا في ص  ،القرار بوصوص استودام الموارد المشتركة؛ كما أنتا ممثلة تمثيالل ناقصا ل في
هيئات صططططط  ،القراره ( )9وم ،أن ال سطططططال يمثلن  90في المائة من القوة العاملة الزراعية ( )10فتن  8في المائة فقن م تن لديتن
()11

س دات ملكية ليراضي مقارنة بـ  22في المائة من الرجاله
-4

والبلد معرض للفياططانات وال فاف مما يتسططبو بفقدان سططبل العيش وخاصططة فشططل الملاصططيل في الشططمال وفي ال وبه وال
تزال ال زاعات المتفرقة بين الطوائف قائمة بسططبو المشططاكل حول حيازة األراضططي وهي مشططاكل تصططل إلى حد نزوح السططكان
في بعع المواق،ه

( )2وحدة البلوث االقتصادية التابعة لم لة ذي إيكونوميست :التقرير القطري لكوت ديفوار 2018ه (غير متاح على اإلنترنت)
( )3المعتد الوط ي لإلحصاله
( )4وكالة الموابرات المركزيةه كتاب الوقائ ،العالمي 2018ه
( )5االستقصال الوط ي للعمالة وعمل األطفال 2013
))(Enquête nationale sur la situation de l'emploi et du travail des enfants (ENSETE 2013ه
( )6ل ة األمم المتلدة للقاال على التمييز ضد المرأةه 2011ه المالحظات الوتامية لل ة القاال على التمييز ضد المرأةه
( )7دراسة استقصائية لم وعة المعشرات المتعددة الديموغرافية والصلية (Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs 2012-2011
))Multiples (2011–2012ه متاحة (بالفرنسية) على الموقhttps://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR272/FR272.pdf :،ه
( )8تقرير الب ن الدوليه 2017ه ( Situation Economique en Côte d’Ivoire: Et si l’emergence était une femmeاألوضاع االقتصادية في كوت
ديفوار :ماذا لو كان ال توض امرأة)ه
( )9وزارة التوطين والت ميةه 2017ه خطة الت مية الوط ية )Plan national de développement 2016–2020( 2020-2016ه
( )10مكتو رئيس م لس الوزرال ووزارة الزراعةه  2009ه حالة الموارد الورالية ال باتية ليغذية والزراعة :التقرير الوط ي الثاني ( État des ressources
)phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture: second rapport nationalه
( )11الب ن الدوليه 2017ه ( Situation Economique en Côte d’Ivoire: Et si l’emergence était une femmeاألوضاع االقتصادية في كوت
ديفوار :ماذا لو كان ال توض امرأة)ه
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وقد بلغت اللكومة م تصططف الطريق في ت فيذ خطة ت مية وط ية تتدف إلى اللد من الفقر وانعدام األمن الغذائي وسططول التغذية
وإلى ت ش ي ،ت مية ص اعة ت تيز الم ت ات الزراعيةه( )12ويك شف تقرير حكومي عن التقدم الملرز صدر في عام  2017أنه
تم تلقيق بعع المكاسطططططو وخاصطططططة في تطوير الب ية التلتية وم ،ذلن فتن ه ا حاجة لمزيد من ال تود لت مية رأس المال
البشري بغية ت وي ،االقتصاد وتلبية احتياجات سوق العمله وه ا حاجة أياا إلى استثمارات كبيرة لتوسي ،شبكات الص اعات
الزراعية بليث تت اوز نطاق الملاصيل الت ارية للتمكن من معال ة األسباب ال ذرية لل وع وسول التغذية وإفادة المزارعين
أصلاب الليازات الصغيرةه

2-1

()13

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة 2

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

اللصطططول على الغذاله م ،أن الظروف الزراعية اإليكولوجية المواتية في كوت ديفوار تدعم نظما ل مت وعة إلنتاج األغذية فتن
()14

األمن الغذائي ال يزال يمثل تلدياه

وقد انوفع المعشططططططر العالمي لمعدل ال وع في البالد من 6ه 32إلى 5ه 26بين عامي
()15

 2000و 2017لكن المعدل اللالي ال يزال يص ف على أنه "خطير"ه
-7

وفي عام  2015كان ما يقدر بـططططططط 8ه 12في المائة من ال اس يعانون من انعدام األمن الغذائي ( )16بي تم 2ه 4في المائة يعانون
من انعدام األمن الغذائي الشططديده ويعتبر انعدام األمن الغذائي أكثر سططولا ل بين األسططر الزراعية (3ه 14في المائة) ال سططيما في
الشططمال والشططمال الشططرقي والغرب وبين األسططر الريفية حيث تلد من إمكانية الوصططول إلى مصططادر غذائية مسططتدامة عوامل
تتمثل في سول الممارسات الزراعية والتدهور البيئي والصدمات الم اخية وخسائر ما بعد اللصاد و ضعف الوصول إلى
األسطواق وضطعف الت وع الغذائيه وال يوجد فرق كبير في معدالت انعدام األمن الغذائي بين األسطر التي ترأسطتا نسطال (5ه14
في المائة) وتلن التي يرأستا رجال (1ه 14في المائة)ه

-8

ويشير العديد من تقييمات األمن الغذائي فاالل عن استعراض استراتي ي ألنشطة القاال على ال وع إلى أن توافر األغذية
يتألر بشططكل خاص بالصططدمات الم اخية ال سططيما في الشططمال بسططبو االفتقار إلى أسططواق ال ملة وسططول الب ية التلتية الريفيةه
ويعدي هذا إلى ارتفاع أ سعار المواد الغذائية في جمي ،أنلال البالد مما يلد باقترانه بالفقر الوا س ،االنت شار وبالقوة ال شرائية
الملدودة من إمكانية اللصططططول على الغذاله وفي عام  2015أنفقت األسططططر الريفية أكثر من 8ه 55في المائة من دخلتا على
الغذال مقارنة ب سبة 1ه 39في المائة في الم اطق اللاريةه وعلى المستو الوط ي ت فق األسر الفقيرة 2ه 50في المائة من
دخلتا على الغذال مقارنة باأل سر غير الفقيرة التي ت فق 7ه 40في المائة من دخلتا عليهه ويعلر الفقر على عدد أكبر من ال سال
(4ه 47في المائة) مقارنة بالرجال (4ه 45في المائة) ويعز ذلن جزئيا إلى عدم االسططططططتقرار والطاب ،غير الرسططططططمي لعمل
()17

المرأة وأنشطتتا اإلنتاجيةه
-9

إ ةاء سكككككوء الت ذية .يعلر سططططول التغذية على جمي ،الفئات العمرية وال سططططيما على األطفال دون سططططن الوامسططططة واللوامل
والمرضطططعات من ال سطططال والب ات والمصطططابين بفيروس نقص الم اعة البشطططرية واأليتام واألطفال الاطططعفال الذين يعانون من
انعدام األمن الغذائيه وقد أعطت اللكومة أولوية عالية للتغذية وهي ملتزمة بتلقيق أهداف عقد العمل من أجل التغذيةه( )18كما

( )12المرج ،نفسه 8ه
( )13وزارة التوطين والت ميةه 2017ه خطة الت مية الوط ية )Plan national de développement 2016–2020( 2020-2016ه
( )14االستعراض االستراتي ي ألنشطة القاال على ال وع في كوت ديفوار ()2018ه

( )15المعتد الدولي لبلوث السياسات الغذائيةه 2017ه معشر ال وع في العالم لعام  :2017أوجه عدم المساواة في ال وعه متاحة على الموق:،
https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2017.pdf
( )16المعتد الوط ي لإلحصاله 2015ه استقصال أحوال معيشة األسر في كوت ديفوار ()Sur le niveau de vie des ménages en Côte d’Ivoireه
( )17مكتو رئيس الوزراله 2017ه االستعراض الوط ي ألنشطة القاال على ال وع ( )Examen Stratégique National Faim Zeroصفلة 23ه
( )18انظر 2016 http://scalingupnutrition.org/progress-impact/un-decade-of-action-on-nutrition/
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انامت كوت ديفوار إلى حركة تلسين التغذية في عام  2013وأنشأت في عام  2016م لسا للتغذية الوط ية برئاسة رئيس
الوزرال لامان الت سيق الرفي ،المستو بين أنشطة التغذيةه وتلس ت معشرات التغذية بين عامي  2012و2016؛ وم ،ذلن
بلغت ن سبة األطفال م وف اي الوزن ع د الوالدة 7ه 16في المائة في عام 2016ه( )19وتبلغ معدالت التقزم 6ه 29في المائة في
الشطططططمال و6ه 25في المائة في الغرب ( )20م ،أن المعدالت اإلجمالية للبلد ككل انوفاطططططت من 8ه 29في المائة في عام 2012
إلى 6ه 21في المائة في عام 2016ه ومن بين األطفال دون سن الوامسة انوفع معدل انتشار التزال من 5ه 7في المائة إلى
 6في المائة خالل الفترة نفسططططتاه وفي جمي ،هذه المعشططططرات كان الذكور أكثر تألرا ل من اإلناثه ( )21وبال سططططبة لل سططططال الالتي
تتراوح أعمارهن بين  15و 49س ة يبلغ معدل انتشار سول التغذية اللاد 7ه 7في المائةه ( )22ويعاني نلو 5ه 24في المائة من
المصطططططابين بفيروس نقص الم اعة البشطططططرية من سطططططول التغذية وقد طرأ انوفاض طفيف م ذ عام  2009لكن هذا يعتبر أحد
األمور الرئيسية المثيرة للقلقه
-10

()23

ويعاني من فقر الدم  75في المائة من األطفال دون سطن الوامسطة و 54في المائة من ال سطال في سطن اإلن اب و 30في المائة
من الرجال بين  15و 49س ط ةه وتعاني كوت ديفوار شططأنتا في ذلن شططأن العديد من بلدان الم طقة من العول المزدوج لسططول
التغذية :فالوزن المفرط والبدانة آخذان في االرتفاع وهما يعلران على 6ه 25في المائة من ال سال في سن اإلن ابه

-11

وبال سطططططبة للسطططططكان األيفوريين في المتوسطططططن يأتي ما نسطططططبته  65في المائة من الطاقة الغذائية اليومية من ال ذور والدرنيات
واللبوب مما يشير إلى نقص في الت وع الغذائيه وعلى المستو الوط ي ال يلصل سو 3ه 14في المائة من األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  6أشطططتر و 23شطططترا ل على اللد األدنى المقبول من الغذال وتصطططل هذه المعدالت إلى 7ه 5في المائة في
الشماله( )24وتستتلن األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي البروتين الليواني يومين في األسبوع والفواكه والواراوات
من يومين إلى لاللة أيام في األسططططططبوع وهذا أقل من أيام ت اولتا اللبوب والدرنيات (من لاللة إلى سططططططتة أيام في األسططططططبوع)
والزيت (من لاللة إلى أربعة أيام في األسططبوع)ه أما األسططر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي اللاد فتي ال تس طتتلن عمليا ل أي
()25

فاكتة أو بروتين حيوانيه
-12

وتتألر الممارسات التغذوية سلبيا بانوفاض مستويات التعليم ال ظامي ال سيما بين ال سال حيث أن نسبة الالتي يعرفن القرالة
والكتابة بي تن في الم اطق الريفية ال تت اوز  25في المائة مقارنة بالمعدل الوط ي البالغ  45في المائةه ( )26ونوعية التعليم
م وفاطططة ال سطططيما في الم اطق الريفية الشطططمالية حيث ت تشطططر أدنى معدالت التسططط يله وقد ارتف ،إجمالي االلتلاق بالمدارس
االبتدائية من 7ه 85في المائة إلى 4ه 95في المائة في السططط وات األرب ،األخيرة م ،أن ه ا تفاوتا ل كبيرا ل بين األقاليم الموتلفةه
كما ارتف ،معدل االلتلاق الوط ي الصافي في المدارس االبتدائية من 9ه 72في المائة في عام  2012إلى  91في المائة في عام
 2016بما في ذلن 1ه 90في المائة من الب ات و 92في المائة من األوالده( )27وفي عام  2015أدخلت اللكومة نظام التعليم
اإللزامي الم اني ل مي ،األطفال حتى سطططن  16سططط ة ووضطططعت خطة اسطططتراتي ية لتعزيز تعليم الب ات( )28بتدف دعم وزيادة

( )19وزارة التوطين والت ميةه 2017ه حالة المرأة والطفل في كوت ديفوار ()2016( )La situation des femmes et des enfants en Côte d’Ivoireه
( )20وزارة الصلةه دراسة استقصائية لم وعة المعشرات المتعددة الديموغرافية والصلية ((Enquête Démographique et de Santé et )2012-2011
))à Indicateurs Multiples (2011–2012ه
( )21وزارة التوطين والت ميةه 2017ه حالة المرأة والطفل في كوت ديفوار ()2016( )La situation des femmes et des enfants en Côte d’Ivoireه
( )22المرج ،نفسه 19ه
( )23المدرسة الوط ية لاباط الصف العاملين ()École Nationale des Sous-Officiers d’Activeه 2015ه
( )24وزارة التوطين والت ميةه 2017ه حالة المرأة والطفل في كوت ديفوار ()2016( )La situation des femmes et des enfants en Côte d’Ivoire
صفلة 18ه
( )25المعتد الوط ي لإلحصاله 2016ه )Enquête de Suivi de la Saison Agricole et de la Vulnérabilité Alimentaire (SAVA 2016
)(Agricultural season and food vulnerability monitoring surveyه
( )26مكتو رئيس الوزراله 2016ه تقرير الدولة عن نظام التعليم الوط ي ()Rapport d’état sur le système éducatif national 2016ه
( )27وزارة التعليم الوط ي التعليم التق ي والتدريو المت ي ( Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la
)Formation Professionnelleه 2017ه
( )28الوطة االستراتي ية لتسري ،تعليم الب ات ()Plan Stratégique d’Accélération de l’Éducation des Fillesه 2018-2016ه
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التلاقتن بالمدارس االبتدائية واستمرارهن في التعليم حتى سن  16س ة وهي تشمل مكافلة الع ف ال ساني وتعزز الت سيق
الوط ي ل عل البرنامج مستداما له
-13

ومن العوامل األخر التي تعلر على التغذية عدم معرفة الممارسطططات ال يدة المتعلقة بالتغذية وبال ظافة الصطططلية والمعتقدات
االجتماعية الثقافية التي تا ،الملرمات على استتال بعع األغذية من قبل م موعات ملددة حسو ال س والعمره

-14

ماطاعفة اإل تاجية وال خا ل ى م تجي األغذية أصككحا الحيازات الصك يرة .غالبية م ت ي األغذية ( )2 300 000في كوت
ديفوار من ال سطططططاله( )29ويعتمد ما يقدر ب لو  75في المائة من السطططططكان على األنشططططططة الزراعية كمصطططططدر رئيسطططططي لكسطططططو
()30

العيش

ويعمل  77في المائة في أنشططططة غير رسطططمية مثل العمل اللر في المزارع األسطططرية أو بي ،السطططل ،والودمات

()31

وهي أنشططططة تميل إلى أن تكون أقل إنتاجيةه وتتيمن على الزراعة ممارسطططات زراعة الكفاف والزراعة اليدوية الكثيفة العمالة
()32

التي يديرها م ت ون من أصلاب الليازات الصغيرة يستودمون  84في المائة من األراضي الصاللة للزراعةه
-15

ويتراوح متوسطططن الليازات الزراعية بين 5ه 0و 3هكتارات وال يلصطططل مزارعو الملاصطططيل الغذائية إن حصطططلوا إال على
قدر ضططئيل من البذور أو األسططمدة أو المبيدات الملسط ةه وتتألر ال سططال المزارعات بشططكل غير مت اسططو بسططبو عدم حصططولتن
على االئتمان واليد العاملة ورأس المال والدرايةه ويرأس الرجال  90في المائة من األسططططططر التي تعتمد على الزراعة و 8في
المائة فقن من ال سطططال يمتلكن أرضطططتن الواصطططة م ،أنتن مسطططعوالت عن  75في المائة من اإلنتاج الغذائي األسطططاسطططي على
مسططططتو األسططططرةه ( )33ومردود األراضططططي التي تملكتا ال سططططال أقل من مردود تلن التي يملكتا الرجال م ،أن هذه الف وة في
اإلنتاجية انوفاطططت من  43في المائة في عام  2008إلى  24في المائة في عام  2016مما يعود أسطططاسطططا إلى زيادة اسطططتودام
األسمدة المقدمة ليسر التي ترأستا نساله

-16

ويقدر أن أﮐلر من  70في المائة من األسر أصحاب الحيازات الصغيرة الزراعية تعيش دون خط الفقر ( )34وأن  34في المائة
تعيش في فقر مدق )35( ،وتألير الفقر علﯽ النسال (4ه 47في المائة) أكبر من تأليره على الرجال (5ه 45في المائة)ه وال يزال
إنتاج أصلاب الليازات الصغيرة للملاصيل الغذائية يعاني من ملدودية الدعم مقارنة بقطاع الملاصيل ال قدية المتطوره

()36

ويستمر هذا العامل إلى جانو ضعف إمكانية الوصول إلى مدخالت ذات نوعية جيدة وإلى األرض والمياه والطاقة واالئتمان
واأل سواق في التألير سلبا ل على إنتاجية ودخل الم ت ين أصحاب الحيازات الصغيرة ال سيما فيما يتعلق بتدارة خ سائر ما بعد
اللصاد والو صول إلى األ سواقه وتشكل ال سال غالبية العمال لكن عملتن يبقى في كثير من األحيان دون أجر مما يع ي أن
تألير هذه المشاكل أكبر عليتن وعلى أسرهنه
-17

ال ظ ال ذائية المسكت امة والممارسكات الزرا ية الدا رة لى الصكمو ه تتوفر في كوت ديفوار الظروف اإليكولوجية الزراعية
الموات ية والموارد ال مائ ية الوفيرة م ما يمكن أن ي عل تا قادرة على تلقيق االكت فال ا لذاتي في تلب ية االحت يا جات الملل ية من
الملاصيل الغذائية بما في ذلن من السلعتين الغذائيتين األساسيتين وهما األرز والذرةه وم ،ذلن فتن واردات األرز ارتفعت
ب سطططبة  51في المائة بين عامي  2010و  2012كما ارتفعت واردات الذرة ب سطططبة  43في المائةه( )37وسالسل القيمة الغذائية
ضعيفة الت ظيم أما خسائر ما بعد اللصاد فتي تصل إلى  40في المائة من السل ،الغذائية األسططاسططيةه ويتسططم إنتاج الملاصططيل

( )29االستعراض االستراتي ي ألنشطة القاال على ال وعه 2018ه ال تتوفر بيانات مص فة حسو ال سه
( )30ال تتوفر بيانات مص فة حسو ال س والعمره
( )31الب ن الدوليه 2017ه تشويص الوظائف :العمالة واإلنتاجية واإلدماج من أجل اللد من الفقره
( )32وزارة الزراعة والت مية الريفيةه 2017ه التعداد الزراعي ()2016-2015( )Recensement des exploitations et exploitants agricolesه

( )33برنامج األمم المتلدة اإلنمائيه 2016ه تقرير الت مية البشرية في أفريقيا لعام  :2016تسري ،المساواة بين ال سين وتمكين المرأة في أفريقياه متاح على الموق:،
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hdr/2016-africa-human-development-report.htmlه
( )34الدخل أقل من 5ه 2دوالر أمريكي في اليومه
( )35الدخل أقل من 5ه 1دوالر أمريكي في اليومه
( )36وحدة البلوث االق تصادية التابعة لم لة ذي إيكونوميست :التقرير القطري لكوت ديفوار 2018ه (غير متاح على اإلنترنت)
( )37االستعراض االستراتي ي ألنشطة القاال على ال وع في كوت ديفوار ()2018ه
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الغذائية بانوفاض اإلنتاجية وتدهور البيئة وارتفاع مواطر تلوث األغذية من المياه الملولة واالسططططططتودام غير الم اسططططططو
لمبيدات اآلفاته
-18

وتتألر ال ظم الغذائية بشكل متزايد بالصدمات الم اخية وإزالة الغابات على نطاق واس ،والممارسات الزراعية غير المستدامة
مثل تق يات القط ،واللرقه وقد فقدت البالد ما يصططططططل إلى  80في المائة من غطال الغابات لديتا مما يعلر سططططططلبا ل على الم اخ
واالستدامة الزراعية وذلن بسبو عوامل تشمل فيما تشمله فقدان خصوبة التربة وانوفاض معدل سقوط األمطار وانوفاض
تدفق األنتار وتراج ،وفرة المياه ال وفية في بعع الم اطق والتعرض ليمطار المتطرفة والفياانات في م اطق أخر ه

-19

وأكد االسططططتعراض االسططططتراتي ي ألنشطططططة القاططططال على ال وع أهمية تعزيز ال تود الرامية إلى تلسططططين قدرة الزراعة على
الصططمود عن طريق تلسططين إدارة موارد المياه وتكييف ال داول الزم ية للملاصططيل واسططتودام أص ط اف الملاصططيل المقاومة
لل فاف ومكافلة إزالة الغابات واعتماد الطرق التي تستعيد خصوبة التربةه

بيئة االقتصاد الكل
-20

بعد خمس سطط وات من ال مو القوي أخذت تظتر على اقتصططاد كوت ديفوار عالمات تباطع تعلر على إدارة السططياسططات المالية
وتعدي إلى انوفاض اإلنفاق العام مما يعلر بشكل غير مت اسو على ال ساله وم ،ذلن تظل كوت ديفوار أحد أقو اقتصادات
القارة وتُعتبر توقعاتتا االقتصططادية مواتية في المسططتقبل الم ظوره ويكمن مفتاح ضططمان ال مو الشططامل في معال ة مشططكلة عدم
المساواة بين ال سينه

ال وابط ال ئيسية بين القطاعات
-21

خطة الت مية الوط ية للفترة  2020 – 2016هي اإلطار المرجعي لمشطططروعات الت مية في القطاعين العام والواصه وهي تتيح
إجرال حوار سطططياسطططي ووضططط ،مبادئ توجيتية لتمكين كوت ديفوار من بلوغ وضططط ،البلد المتوسطططن الدخل بللول عام 2020
فاال عن تلقيق أهداف الت مية المستدامةه على أن معدالت الفقر المرتفعة والتي كانت قد انوفات بشكل طفيف من  49إلى
 46في المائة بين عامي  2008و 2015ستستمر في التألير على هذه العمليةه

-22

()38

ويمثل القاطططططال على سطططططول التغذية إحد أولويات خطة الت مية الوط يةه وقد قامت اللكومة من خالل قيادة وزارة الصطططططلة
وال ظافة ال صلية العامة بو ض ،واعتماد خطة وط ية متعددة القطاعات للتغذية للفترة  2020 – 2016ت شمل تدابير لمكافلة
فيروس نقص الم اعة البشرية والمالرياه

-23

وانوفع معدل انتشطططططار فيروس نقص الم اعة البشطططططرية من 7ه 3في المائة في عام  2012إلى 8ه 2في المائة في عام 2016ه
وبلغ معدل انتشطططططار اإلصطططططابة 7ه 3في المائة بين ال سطططططال البالغات و9ه 1في المائة بين الرجال البالغينه وانوفاطططططت معدالت
اإلصططططابة بالمالريا من  50في المائة في عام  2010إلى  33في المائة في عام  2014ولكن ال تتوفر بيانات مصطططط فة حسططططو
ال س والعمره( )39وتعود أحدث األرقام المصططططط فة إلى عام  2012ع دما قُدر أن نسبة االنتشار بين األﻃفال من الوالدة حتى
سن الـ  59شترا وبين اللوامل والمرضعات من ال سال والب ات في الفئة العمرية بين  15و 49س ة تبلغ  18في المائةه

-24

()40

وال تزال مشططططكلة عدم المسططططاواة بين ال سططططين ال تواطططط ،للمعال ة الكافيةه وال يزال تمثيل المرأة ناقصططططا ل في هيئات صطططط ،
القراره( )41ومعدل البطالة بال سططبة لل سططال (9ه 11في المائة) أعلى من المعدل المقابل بين الرجال (4ه 7في المائة) وال تشططغل
ال سال سو 6ه 8في المائة من الوظائف المدفوعة األجره

( )38برنامج األمم المتلدة اإلنمائيه 2016ه تقرير الت مية البشرية عن كوت ديفواره

( )39وزارة الصلةه 2016ه خطة الت مية الصلية الوط ية ())Plan National de Développement Sanitaire (2016–2020ه
( ) 40دراسة استقصائية لم وعة المعشرات المتعددة الديموغرافية والصلية (Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs 2012-2011
)) Multiples (2011–2012ه
( )41وزارة التوطين والت ميةه 2017ه خطة الت مية الوط ية (2020-2016 )Plan national de développementه

9

-25
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ويعدي عدم الم ساواة الوا س ،االنت شار إلى اللد من فرص التعليم والعمالة المتاحة لل شباب من ال سال والرجاله وعلى ال صعيد
الوط ي ه ا 2ه 23في المائة من السططططططكان عاطلون عن العمل؛ وتتراوح أعمار 2ه 54في المائة من العاطلين عن العمل بين
 14س ة و 34س ةه ويشكل الشباب الذين ي تقلون من المدرسة إلى العمل بدوام كامل نسبة كبيرة من ال سال والرجال العاطلين
عن العمله

()42

3-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-26

يلدد االسطططتعراض االسطططتراتي ي ألنشططططة القاطططال على ال وع التلديات التالية في تلقيق هدف الت مية المسطططتدامة  2في كوت
ديفوار:


الل صول على الغذاله إن عدم وجود بيانات م ص فة ح سو ال س والعمر ي عل من ال صعو تلديد الم شاكل الوا صة
بكل من فئات ال سال والرجال والب ات واألوالد في اللصول على الغذاله وتشمل المشاكل األخر عدم كفاية االتساق
بين مشططططروعات األمن الغذائي؛ وعدم االعتراف بدور الم ت ين أصططططلاب الليازات الصططططغيرة في األمن الغذائي ع د
صياغة السياسات الت ارية والمالية؛ وعدم كفاية جم ،وتلليل واستودام البيانات لتلديد األشواص الاعفاله



التغذيةه يمكن للعديد من القطاعات – بما في ذلن الزراعة واللماية االجتماعية – أن تسطططططتم في حصطططططائل التغذية من
خالل مبادرات مراعية للتغذية لكن هذه اإلمكانية ال تزال غير مسططططططتغلةه ويعوق التقدم أياططططططا ل نتج انعدام التعاون
والت سطططيق بين الوزارات التي تسطططت يو لمشطططاكل مترابطة مثل األمن الغذائي والتغذية والصطططلة والتعليم؛ وملدودية
نطاق مبادرات تقوية األغذية؛ وملدودية نطاق مبادرات رسطططططائل تغير السطططططلو االجتماعي المتعلقة بمشطططططاكل الت وع
الغذائي وال ظافة الصلية وسالمة األغذية؛ واللاجة إلى زيادة التركيز على الب ات المراهقاته



إنتاجية أصططلاب الليازات الصططغيرة وال ظم الغذائية المسططتدامةه ه ا حاجة مللة لدعم أصططلاب الليازات الصططغيرة
من الرجال وال سططال في إنشططال سططالسططل قيمة ملاصططيل غذائية لللبوب وال ذور والدرنيات والواططروات والبروتين
الليواني على أسططاس من األدال العالي واالكتفال الذاتي واالسططتدامةه وتشططمل العوامل المعيقة األخر االفتقار المزمن
للموارد المالية والبشططططرية للمدخالت وخدمات اإلرشططططاد والبلوث؛ واللاجة إلى االسططططتثمار الم ت ي في الب ية التلتية
لتلسططين قدرات اإلنتاج والتوزين وال قل والوصططول إلى األسططواق؛ وعدم المسططاواة في توصططيص األراضططي خاصططة
بال سططططبة لل سططططال والشططططباب؛ وعدم كفاية متارات إدارة ال ظم اإليكولوجية على نلو مسططططتدام؛ وعدم وجود نتج م تظم
لمعال ة عدم المساواة بين ال سينه



اللماية االجتماعيةه ال يُسطططططتثمر ما يكفي من الموارد في اللماية االجتماعية المراعية لالعتبارات ال سطططططانيةه كما أن
تغطية البرنامج الوط ي للوجبات المدرسططططططية ملدودة وكذلن تغطية برامج شططططططبكات األمان والتآزر بي تاه وتشططططططمل
العقبات األخر التلديات في ت فيذ استراتي ية توسي ،شبكات األمان لتشمل سكان الريف واللاجة إلى سياسات أكثر
شموالل وإنصافا ل لشبكات األمان بما في ذلن ما يتعلق بالوجبات المدرسيةه

4-1

ا ولو ات القط ة ا ساسية

الحكو ة
-27

تلدد رؤية اللكومة  2040تصططورا ل لكوت ديفوار كبلد لديه "اقتصططاد مدفوع بالصط اعة وموحد في ت وعه الثقافي والديمقراطي
ومفتوح أمام بقية العالم" يمكن فيه لل مي ،تلقيق إمكاناتتم الكاملة م ،التركيز على أكثر الفئات ضطططططعفا وي ري فيه التعامل

( )42الب ن الدوليه 2017ه تشويص الوظائف :العمالة واإلنتاجية واإلدماج من أجل اللد من الفقره ال تتوفر بيانات مص فةه

WFP/EB.1/2019/8-A/4

10

بشططكل فعال م ،ف وات عدم المسططاواة ال اجمة عن الفقر وانعدام األمن الغذائي وسططول التغذية ونقص التعليم وعدم المسططاواة بين
()43

ال سينه
-28

وقد تُرجمت إحد ركائز هذه الرؤية إلى عمل من خالل االسططططططتراتي ية الوط ية لللماية االجتماعية للفترة 2020 – 2015
التي تتدف إلى حماية الفئات األكثر ضططعفا ل من خالل شططبكات األمان االجتماعي المسططت يبة لالعتبارات ال سططانية وب ال نظام
لللماية االجتماعية يعزز تدري يا من قدرتتا على توفيف المواطره ويدعم الب ا

ت فيذ هذه االستراتي ية من خالل مساندته

لبرنامج الوجبات المدرسططططية ولم موعات ال سططططال المزارعات صططططاحبات الليازات الصططططغيرة م ،مسططططاعدة جمي ،أصططططلاب
المصللة على العمل من أجل تلقيق هدف الت مية المستدامة  2وإقامة نظام غذائي وط ي مستدامه
-29

وقد أحرز تقدم في تلويل القطاع الزراعي إلى ملر لل مو االقتصططططططادي وأولوية لالسططططططتثمار اللكومي وهو ما يوضططططططله
البرنامج الوط ي لالسططططططتثمار الزراعي للفترة 2025 – 2018ه على أن االسططططططتثمارات التي تقودها اللكومة تركز على زيادة
الدعم لصططططط اعة ت تيز الم ت ات الزراعية من أجل رف ،القيمة السطططططوقية لملاصطططططيل نقدية مثل الكاكاو والكاجوه( )44ومن بين
األسر التي تقودها ال سال ال ي تج ملاصيل تصديرية إال ما نسبته  8في المائة وترتف ،الف وة اإلنتاجية بين الرجال وال سال في
الملاصططططيل الغذائية ( 34في المائة في عام  2016مقابل  17في المائة للملاصططططيل التصططططديرية لل سططططال الم ت ات)ه وفي عام
 2016استودمت ال سال المزارعات األسمدة أقل من استودام المزارعين الرجال لتا بمعدل 9ه 1مرة كما استودمت مبيدات
اآلفات أقل من استودام المزارعين الرجال لتا بمعدل 7ه 1مرة مما يلد من إنتاجية ملاصيلتن الغذائية والت اريةه( )45ويركز
()46

التمويل اللكومي إلنتاج البذور المعتمدة على تلسين الملاصيل ال قديةه
-30

وت شمل األولويات في إطار خطة التغذية الوط ية المتعددة القطاعات تعزيز الوعي على ال صعيد الوط ي بالممار سات التغذوية
ال يدة والتدابير الوقائية ضطططد سطططول التغذية؛ وتلسطططين إدارة سطططول التغذية بما في ذلن األخذ بال ُتج الم تمعية المللية؛ وزيادة
توافر األغذية المغذية والمت وعة وإمكانية اللصول عليتا؛ وزيادة قدرة األسر على الصمود أمام الصدمات الغذائية والتغذوية؛
وتعزيز التغذية ال يدة وتقوية اللوكمة في القطاع ككله

-31

وبدعم من الب ا

وضطططططعت اللكومة سطططططياسطططططتتا الوط ية األولى بشطططططأن الوجبات المدرسطططططية وهي تغطي الفترة – 2018

()47

2025ه وتت صور ال سيا سة أنه بللول عام  2025سيذهو جمي ،األطفال في سن الدرا سة إلى المدر سة و سيتلقون وجبات
ساخ ة يومية متوازنة تغذويا له و ست ستم التدابير المتعلقة ببلوغ أهداف ال صلة والتغذية واإلنتاج المللي وحماية البيئة في إقامة
نظام تعليمي شططامل يراعي االعتبارات ال سططانيةه وتواصططل المبادرة الرائدة التي تقودها اللكومة م موعة "مدرسططة واحدة
ومطعم واحد و ُمزارع واحد" الترويج ل تج مسططططتدام إزال برنامج الوجبات المدرسططططية وهي توضططططح التزام اللكومة بتمكين
م موعات المزارعين الملليين (ال سيما الم موعات التي تقودها نسال)ه

ا م ال تحدة والش كاء اآلخ ون
-32

يتوالم إطار عمل األمم المتلدة للمسططططاعدة اإلنمائية للفترة  2020 – 2017تماما م ،خطة الت مية الوط ية ويسططططتفيد من المزايا
ال سططططططبية لكل وكالة من وكاالت األمم المتلدة العاملة في كوت ديفواره وتشططططططمل الم االت ذات األولوية زيادة الوصططططططول إلى
الودمات االجتماعية األساسية مثل التعليم والتغذية؛ وتلسين آليات اللماية االجتماعية؛ وتعزيز المعسسات الوط ية؛ وتعزيز
القدرة على الصططمود أمام تغير الم اخ واألخطار الطبيعيةه ويترجم ذلن إلى لالث نتائج اسططتراتي ية :تقوية اللوكمة والتماسططن
االجتماعي؛ وت مية رأس المال البشري من خالل اللصول الم صف على الودمات االجتماعية األساسية واللماية االجتماعية؛

( )43وزارة التوطين والت ميةه 2016ه دراسة اآلفاق الوط ية في كوت ديفوار لعام )Étude nationale prospective Côte d’Ivoire 2040( 2040ه
( )44الب ن الدوليه 2017ه تشويص الوظائف :العمالة واإلنتاجية واإلدماج من أجل اللد من الفقره ال يقدم التقرير بيانات مص فة حسو ال سه
( )45تقرير الب ن الدوليه 2017ه ( )And if the emergence were a woman?( Et si l’emergence était une femmeماذا لو كان ال توض امرأة)ه
( )46خطة الت مية الوط ية 2020-2016ه
( )47وزارة التعليمه 2018ه السياسة الوط ية للتغذية المدرسية ()Politique nationale d’alimentation scolaire 2018–2025ه
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والت مية المسطططتدامة من خالل تعزيز السطططياسطططات العامة وضطططمان أنماط اإلنتاج واالسطططتتال المسطططتدامة ودعم مكافلة تغير
الم اخه
-33

ويشطططططمل إطار عمل األمم المتلدة تدابير لتعميم اللماية واالعتبارات ال سطططططانية في جمي ،م االت الدعم المقدم إلى اللكومة
والتصدي للع ف ال ساني ولعدم المساواة بين ال سين وللتمييز واالستبعاد على أساس ج سانيه

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا
والدروس ال ستفادة

1-2

تج بة الب ا

-34

في سطططياق إعداد الوطة االسطططتراتي ية القطرية عقد المكتو القطري مشطططاورات وحلقات عمل م تظمة م ،ال ظرال اللكوميين
وشطططركال الت مية وغيرهم من أصطططلاب المصطططللةه وقد وفرت هذه المشطططاورات إلى جانو اسطططتعراض التقييمات والدراسطططات
المتعلقة بعمل الب ا

في كوت ديفوار األسططططططس لتلديد معالم الطريق إلى األمامه وتشططططططمل التقييمات والدراسططططططات التقييم

الالمركزي في ي اير/كانون الثاني  2018للعملية الممتدة لإلغالة واإلنعاش 200464؛ ووضطططططط ،ت مي ،لتقييمات العمليات في
أغسطططططططس/آب  2017يغطي العمل في البلدان التي يديرها مكتو داكار اإلقليمي؛ وإجرال تقييم م تصططططططف المدة لعملية الت مية
 200465في ديسططمبر/كانون األول 2015ه ومن المتوق ،أن يُ ز في م تصططف عام  2018تقييم المركزي لما يقدمه الب ا
من دعم لبرنامج الوجبات المدرسية بتمويل من وزارة الزراعة بالواليات المتلدة بللول ديسمبر/كانون األول 2018ه
-35

وقد كانت هذه التقييمات والمشططططططاورات إي ابية في تقديرها لمسططططططاهمة الب ا

في تلقيق األمن الغذائي والتغذية في كوت

ديفوار وحددت المزايا ال سبية التالية التي يتمت ،بتا الب ا :
أ)

ريادته في قطاع التغذية مما ي عله شريكا موتارا ل لدعم ت فيذ اللكومة لوطة التغذية الوط ية المتعددة القطاعات؛

ب)

وجوده الميداني العميق في م اطق البلد األكثر عرضططططة للفقر وانعدام األمن الغذائي وسططططول التغذية وانوفاض معدالت
إكمال الدراسة االبتدائية؛

ج)

شططراكته الوليقة م ،اللكومة ول ان الت سططيق الوط ية والمشططتركة بين الوكاالت والل ان التق ية وكذلن شططراكاته القوية
م ،وكاالت األمم المتلدة األخر والم ظمات غير اللكوميةه ويمثل ترابن التدخالت والشططططططراكات التكميلية العمود
الفقري الست ابة الب ا

د)

في كوت ديفوار؛

ن احه في إنشططططططال ودعم برامج الوجبات المدرسططططططية وتقديم الدعم للتغذية (الوقاية من سططططططول التغذية) والقدرة على
الصطططمود (م موعات اإلنتاج الزراعي) وب ال القدرات (الوجبات المدرسطططية وسطططلسطططلة اإلمداد وإدارة المسطططتودعات
وتقييمات األمن الغذائي والتغذية وتلديد خطوط األساس المتعلقة بتما)؛

ه)

الممارسططات ال يدة والدروس المسططتولصططة فيما يتعلق باالنتقال إلى برنامج للوجبات المدرسططية مملو وط يا ل؛ وت سيق
تقديم األغذية على أساس وصفات طبية للمصابين بفيروس نقـططططططص الم اعـططططططة البشرية الذين يتلقون العالج بماادات
الفيروسطططططات الرجعية؛ وإدخال إجرالات التلول ال سطططططاني لمعال ة أوجه عدم المسطططططاواة التي تقوض األمن الغذائي
والتغذية؛ وإدارة االسطططت ابة السطططريعة للطوارئ (نزوح السطططكان)؛ واسطططتودام طرائق أ شكككاة المسكككا ة ال ذائية مداوا
إ شاء األصوا والتلويالت القائمة على ال قد الستعادة التماسن االجتماعي (للعائدين في الغرب)ه

-36

وقد أكد أصطططططلاب المصطططططللة على أنه برغم قيود التمويل الكبيرة فتن أنشططططططة الب ا

ألبتت ضطططططرورتتا لاطططططمان تلقيق

األولويات اإلنسانية واإلنمائية الوط يةه وتتمت ،الم ظمة بمكانة جيدة تسمح لتا باالستمرار في تقديم مساهمات ذات مع ى خالل
السطططط وات القادمة ال سططططيما من خالل الدعم الم صططططف للمزارعين أصططططلاب الليازات الصططططغيرة من خالل برنامج الوجبات
المدرسيةه

12
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وقد أوصي بتجرال التلسي ات في الم االت التالية:
أ)

استدامة مبادرات القدرة على الصمود :التركيز على تمكين األسر من تلسين سبل عيشتا على نلو مستدام من خالل
تعزيز الشراكات لامان تكامل األنشطة وملكية األصول التي ي شئتا الم تم ،المللي كلهه

ب)

الدور الت سططيقي للب ا  :مواصططلة الدعم والمشططاركة في نظم وم صططات الت سططيق متعددة القطاعات ومتعددة أصططلاب
المصللة وال سيما من أجل التغذيةه

ج)

ألر التغذية :التأكد من أن تكون جمي ،التدخالت مراعية للتغذيةه والتركيز على تعزيز ألر برنامج الوجبات المدرسططططية
على رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي ودعم تقوية األغذية الملليةه

د)

ألر المساواة بين ال سين :تلسين التلليل واالستتداف ال سانيين في جمي ،العملياته وتعزيز قدرة موظفي الب ا
وشططركائه فيما يتعلق باالعتبارات ال سططانية ومواصططلة تمكين المرأة الريفية من خالل م موعات ال سططال المزارعات
والودمات والمعسسات واألسواق المتعلقة بتنه

ه)

نظم المعلومات والرصطد :تعزيز قدرة اللكومة على إجرال تلليالت م تظمة وإدارة نظم الرصطد وتعليقات المسطتفيدين
من أجل األمن الغذائي والتغذية وال سططططيما بال سططططبة لبرنامج الوجبات المدرسططططيةه ويكمن مفتاح ذلن في ضططططمان جم،
وتلليل واسطططتودام البيانات المصططط فة حسطططو ال س والعمر ل مي ،المبادرات الوط ية المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية
بشكل م تظمه

و)

-38

آليات اللماية االجتماعية :تعزيز آليات اللماية االجتماعية عن طريق ربن االسططططتراتي ية الوط ية لللماية االجتماعية
باستراتي ية الوجبات المدرسية لتلبية احتياجات األطفال من األسر الاعيفة ماليا له

وتشطططكل نظم المعلومات والرصطططد جزلا ل من التزام الب ا
الغذائي والتغذيةه وسططططيسططططاعد الب ا

بدعم ال ُتج التلولية ال سطططانية القائمة على األدلة في م ال األمن

اللكومة على إجرال دراسططططات عن ألر دعم ال ماعات الم تمعية المللية واسططططتدامة

م موعات ال سال المزارعات وفعالية برنامج الوجبات المدرسيةه
2-2
-39

الف ص ال تاحة للب ا
سيتمكن الب ا

وشركال الت مية اآلخرون بفال ال تج الشمولي المعتمد من خالل خطة التغذية الوط ية المتعددة القطاعات

من معال ة األسطباب ال ذرية لسطول التغذية على مسطتو الم تم ،الملليه وإلى جانو اسطتراتي ية اللكومة الصطلبة لالسطتثمار
الزراعي تقدم الوطة للب ا فرصة فريدة لتقديم المساعدة التق ية لتعزيز الللول المستدامة والشاملة لمشكلتي ال وع وسول
التغذية م ،إيالل اهتمام خاص لتلبية احتياجات ال سططططططال الالتي يعانين من انعدام األمن الغذائي والاططططططعيفات تغذويا ل والب ات
واألوالد في سن المدرسة والمصابين بفيروس نقص الم اعة البشريةه وتطمح اللكومة إلى تلويل وتلديث القطاع الزراعي
باسططططتثمارات كبيرة على مد السطططط وات السططططب ،القادمةه وسيتطلب ذل بذل جتود ﮐبيرة لتعزيز قدرات المزارعين أصططططلاب
الليازات الصغيرة لتمﮐينتم من المساهمة في تطوير نظم غذائية وسالسل قيمة قوية ومنصفةه
-40

ويمكن تكرار الممارسطططات ال يدة المسطططتقاة من الدعم الذي يقدمه الب ا

على نطاق ضطططيق لتعزيز قدرات م موعات ال سطططال

المزارعات وذلن من أجل تعزيز اسططططتدامة برنامج الوجبات المدرسططططية؛ وزيادة وت وي ،إنتاج الملاصططططيل الغذائية؛ واللد من
سول التغذية من خالل توافر المزيد من األغذية الغ ية بالمغذيات ومن خالل رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي؛ وزيادة دخل
المزارعين؛ وتعزيز المسطاواة بين ال سطين وتمكين المرأة من خالل التدريو على ملو األمية الوظيفية والمتارات األسطاسطية
في م الي الملاسطططبة وت ظيم التعاونيات؛ وتوفير الفرص إلدخال أنشططططة التكيف م ،تغير الم اخه وترحو اللكومة والشطططركال
بتذا ال تج وتعيد عمل الب ا

المسططططططتمر من أجل توسططططططي ،نطاق هذا ال موذج في أوسططططططاط الم تمعات المللية الزراعية في

الم اطق التي يمكن فيتا تلقيق الترابن م ،برنامج الوجبات المدرسيةه
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والب ا

بفاطططل قيادته المعترف بتا في قطاع التغذية في وضططط ،جيد يتيح له دعم اللكومة في ت فيذ االسطططتراتي ية الوط ية

لتقوية األغذية وتكييف التعليم التغذوي من خالل وضططط ،وت فيذ اسطططتراتي ية وط ية لرسطططائل التغيير االجتماعي والسطططلوكي ال
سيما بال سبة ليطفال في مرحلة مدرسة اللاانة وفي المدارس االبتدائيةه
-42

وسيساعد التزام اللكومة المت دد بتعادة إجرال دراسات س وية وط ية ليمن الغذائي والتغذية اعتبارا من عام  2019على سد
الف وة في المعلومات في العديد من القطاعات مما ي عل جم ،البيانات وتلليلتا أكثر انتظاماه واسططططططت ادا ل إلى خبرة الب ا
واسططططتودامه لتك ولوجيات مبتكرة سططططيقدم الدعم التق ي لتعزيز نظم المعلومات الوط ية ليمن الغذائي والتغذية التي تسططططت يو
لالعتبارات ال سانية والعمريةه

3-2

التغي ات االست اتيجية

-43

تبرز هذه الوطة االستراتي ية القطرية الطبيعة المتغيرة للدعم الذي يقدمه الب ا
ديفواره وسينتقل البر ا

في م الي األمن الغذائي والتغذية في كوت

من تقديم المساعدة الغذائية المباشرة إلﯽ االنخراط في شراﮐة تقنية م ،الحﮐومة لتعزيز القدرات

المؤسسية على تطوير وتنفيذ برامج األمن الغذائي والتغذية وبنال القدرة على الصمود لد المجتمعات المحلية التي تعاني من
انعدام األمن الغذائيه وترتكز اسطططططت ابة الب ا

على خطة التغذية الوط ية المتعددة القطاعات وبرنامج الوجبات المدرسطططططيةه

وسطططتسطططاهم هذه ال تود م تمعة في تلقيق األهداف الوط ية للتغذية والتعليم واألمن الغذائي وسطططتوفر قاعدة صطططلبة لزيادة قدرة
األسرة والم تم ،المللي على التكيف ولتمكين المرأةه
-44

وقد كشطططف االسطططتعراض االسطططتراتي ي ألنشططططة القاطططال على ال وع أن السطططياسطططات والبرامج الوط ية اللالية المتعلقة بال وع
وسططول التغذية تتصططف بالشططمول؛ وم ،ذلن ال تزال القدرة التق ية على ت سططيقتا وت فيذها تمثل تلديا له وقد قدم الب ا مسططاعدة
تق ية إلى اللكومة في وضططط ،هذه السطططياسطططات والوطن الوط ية للوجبات المدرسطططية والتغذية واللماية االجتماعيةه وسطططيسطططاند
طوال فترة ت فيذ الوطة االسططططتراتي ية القطرية ت مية القدرات الوط ية على جمي ،المسططططتويات بتدف نقل مسططططعولية
الب ا
البرامج التي يديرها الب ا إلى اللكومة تدري يا ل م ،التشططططديد على االسططططتعداد للطوارئ واالسططططت ابات التغذوية الشططططمولية
وال ظم الغذائية المسططتدامة التي تدعمتا الكفالات ال سططانية السططليمةه وسيتراج ،عدد المستفيدين الذين يدعمتم البرنامج مباشرة
وذلن تدري يال طوال فترة ت فيذ الوطة االستراتي ية القطرية م ،تقدم البرامج اللكومية إلى الطليعةه

-45

وسططططططيتم تعزيز ت فيذ خطة التغذية الوط ية المتعددة القطاعات وت سططططططيقتا من خالل نموذج "م تمعات التقارب"ه( )48وسوف
يواصل البرنامج دعمه وتعزيزه لتطوير أداة التشخيص المجتمعية هذه بليث يسترشد بتا العمل الجماعي المحليه كما سيعزز
الب ا

اإلدماج العادل للمزارعين أصلاب الليازات الصغيرة المتمشين حتى يمك تم االستفادة من مرافق وخدمات الملاور
()49

الزراعية التسعة
-46

التي تعمل وزارة الزراعة على إنشائتا والتي ستغطي  31م طقة في كوت ديفواره

وتظل اسططططتدامة برنامج الوجبات المدرسططططية أولوية وط ية علياه وسوف يواصل الب ا
باالشترا م ،اللكومةه وتدعو الخطة إلﯽ إدخال المدارس التي يساعدها البر ا

ت فيذ خطة عمل لالنتقال تم وضعتا

تدريجيا في برنامج الوجبات المدرسطططططية

خالل فترة الوطة االسططتراتي ية القطريةه وفي الوقت نفسططه سططي ري تلسططين القدرات الوط ية من أجل إدخال نماذج فعالة من
حيث التكلفة تعتمد على اإلنتاج الملليه
-47

ويست د ت فيذ هذه الوطة االستراتي ية القطرية إلى نُ ُتج تراعي التغذية والتلول ال سانيه وسيقوم الب ا

في جمي ،أنشطته

بدعم تعزيز نظم المعلومات الوط ية وتوليد األدلة من أجل الللول التلولية ال سطططططططانية والمبتكرة والفعالة من حيث التكلفة
لمشكلتي ال وع وسول التغذيةه
( )48نموذج يست د إلى تعزيز القدرة على الصمود كان قد ُوض ،أصالل في ال ي ر بدعم من وكاالت األمم المتلدةه
( )49الملاور الزراعية التسعة هي م اطق ملددة في البلد ستستثمر فيتا اللكومة والشركال في برامج الزراعة والغابات والرعي ومصائد األسما بصورة تلترم
البيئة والم اطق اإليكولوجية الزراعية فاالل عن احتياجات وقدرات ال سال والرجال الملليينه وستلقق هذه االستثمارات الفوائد ل مي ،أصلاب المصللة سوال
على المستو المللي أو الوط ي أو اإلقليميه
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وسي ري استكشاف الشراكات من أجل القاال على ال وع ال سيما م ،القطاع الواص والم تم ،المدني ومعسسات البلث
ألغراض المبادرات الرئيسية مثل الوطة الوط ية لتقوية األغذية ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي على المستو الملليه
وستتامن هذه المبادرات في صميمتا تدابير للمساواة بين ال سينه

-3

التوجه االست اتيج للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-49

تعرض هذه الوطة االسطططططتراتي ية القطرية العمل الذي سطططططيقوم به الب ا

في كوت ديفوار في الفترة من  2019إلى 2023ه

واللصطططائل االسطططتراتي ية المقترحة متعاضطططدة وتتدف إلى دعم األولويات اإلنمائية الوط ية المسطططاهمة في تلقيق هدف الت مية
المسططططتدامة ( 2بشططططأن القاططططال على ال وع) وهدف الت مية المسططططتدامة ( 17بشططططأن الشططططراكات من أجل تلقيق أهداف الت مية
المسطططتدامة) وكذلن أهداف الت مية المسطططتدامة ( 3بشطططأن اللياة الصطططلية) و( 4بشطططأن التعليم ال يد) و( 5بشطططأن المسطططاواة بين
ال سين)ه
-50

و ستظل التغذية أولوية استراتي ية شاملةه و سيركز الب ا

على دعم اللكومة لت فيذ ال سياسة الوط ية لتقوية ليغذية والت فيذ

الوط ي السططططتراتي ية رسططططائل التغيير االجتماعي والسططططلوكيه وسيواصل الب ا

تقديم خدمات سلسلة اإلمداد من أجل ت فيذ

برنامج التغذية الوﻃ ي م ،تعزيز القدرات الوﻃ ية لتولي مسعولية هذا الدوره
-51

ويُعترف على نطاق واسطط ،بأن الب ا
الب ا

قد لعو دورا أسططاسططيا في برنامج الوجبات المدرسططية في كوت ديفواره وسوف يستفيد

من برنامج الوجبات المدرسية في تلقيق أهداف إنمائية متعددة في الم تمعات المللية التي ي فذ فيتا برنامج الوجبات

المدرسطططيةه وبللول عام  2025توطن اللكومة لتوسطططي ،نطاق برنامج الوجبات المدرسطططية ليغطي  60في المائة من المدارس
االبتدائية العامة م ،إعطال األولوية للمدارس الواقعة في الم اطق األكثر تعرض طا ل النعدام األمن الغذائي وسططول التغذية وحيث
تكون معدالت االلتلاق م وفاةه
-52

وسيلتف الب ا

بقدرات است ابة للطوارئ لمعال ة االحتياجات الغذائية والتغذوية الفورية للسكان أل ال وبعد الصدمات بما

يكفل إيالل االهتمام للم موعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي ومن الاططططعف التغذوي مثل ال سططططال واألطفال والمسطططط ين
واألشواص ذوي اإلعاقةه
-53

وسطططيقوم الب ا

في جمي ،القطاعات بتعزيز القدرات الوط ية من أجل ت فيذ سطططياسطططات وخطن وبرامج عادلة وشطططاملة م،

االسطتفادة من الوبرات الداخلية والشطراكات م ،مركزي االمتياز التابعين للب ا

في البرازيل والصطينه وسطيركز العمل على

تلسين القدرات ذات الصلة بتلليل الاعف وعلى تعزيز وإدارة نظم المعلومات والرصد الوط ية من أجل توليد أدلة للللول
المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة لمشكلتي ال وع والتغذيةه
-54

وسططيتم إدراج تعزيز القدرات في جمي ،أنشطططة الب ا

لمعال ة الم االت الشططاملة المتعلقة بتلليل األمن الغذائي واالسططتعداد

للطوارئ واالست ابة لتا وإدارة سلسلة اإلمداده كما سيكمل الب ا

وسيدعم تصميم وإدارة نظم اللماية االجتماعية المراعية

لالعتبارات ال سططططانية والمسططططت يبة للصططططدمات والتي تقودها اللكومةه وسططططيُوفر التدريو والدعم التق ي والمادي وسططططت ُ ظم
التبادالت بين األقران من خالل التعاون فيما بين بلدان ال وبه
-55

وسططتسططتمر المرأة في لعو دور مركزي في جمي ،برامج الب ا

كمسططتفيدة وكصططانعة للقراره وسططيعمل الب ا

على تعزيز

المسططاواة بين ال سططين من خالل أنشطططته الواصططة بتعزيز القدرات م ،اللكومة والشططركال وإشططرا الرجال في عملية تلويل
الممارسات والمعسسات التمييزية وتعزيز حوار السياسات لمعال ة الممارسات التي تعوق عمل المرأة وال توض بتاه
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الحصائل االست اتيجية ،و جاالت الت كيز ،والنوات ال توق ة ،وا شطة ال ئيسية

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

ن ا دام ا ن الغ ائ على

الغ اء الكاف وال غ ي طوال ال ام
-56

تتصططاعد معدالت انعدام األمن الغذائي وسططول التغذية باسططتمرار كما ت وفع معشططرات التعليم في الم اطق الريفيةه وسيواصل
توفير الوجبات المدرسية المغذية لتلسين إمكانية لصول األطفال طوال السططط ة الدراسطططية على األغذية في الم اﻃق

الب ا

الريفية التي تعاني من انعدام األمن الغذائيه وسططططيتم دعم تعليم الب ات واألوالد من خالل اللصططططص الغذائية الم زلية للتشطططط ي،
على إكمال دورة التعليم االبتدائيه وسططططططتقوم وزارة التعليم ( مديرية المطاعم المدرسططططططية) بتوطين وت فيذ أنشطططططططة الوجبات
المدرسيةه

جاالت الت كيز
-57

تركز هذه اللصيلة االستراتي ية على األسباب ال ذريةه

النوات ال توق ة
-58

سيتم تلقيق هذه اللصيلة االستراتي ية من خالل أربعة نواتج هي:


يتلقﯽ األطفال الملتلقون بالمدارس المستتدفة وجبة آمنة ومغذية تلبي احتياجاتتم الغذائية والتغذوية األساسية ﮐل يوم
يذهبون فيه إلى المدرسةه



تتلقى أسططططر األطفال الملتلقين بالمدارس المسططططتتدفة حصططططصططططا غذائية م زلية أو تلويالت نقدية تدعم األمن الغذائي
األسري وتزيد من نسبة االلتلاق بالمدرسة والبقال بتاه



يستفيد األطفال الملتلقون بالمدارس المستتدفة من الدعم التعليمي الذي يلسن متارات القرالة لديتمه



يسطططتفيد األطفال الملتلقون بالمدارس التي يغطيتا برنامج الوجبات المدرسطططية من تعزيز القدرات اللكومية على ت فيذ
ذلن البرنامج على نطاق واس،ه

ا شطة ال ئيسية
ال شططاط  :1توفير وجبات مدرسططية وحصططص غذائية م زلية وخدمات تكميلية ليطفال في سططن المدرسططة االبتدائية خالل العام الدراسططي
وتش ي ،شرال األغذية الم ت ة ملليا الستودامتا في الوجبات المدرسية
-59

سططططيقدم الب ا

الوجبات المدرسية لـططططططططط  125 000من الب ات واألوالد حتى عام  2020بتمويل من برنامج مكغفرن – دول

الدولي للغذال من أجل التعليم الداعم لبرنامج الوجبات المدرسيةه وسطططيسطططت د االسطططتتداف إلى معدالت انوفاض حصطططائل التعليم
وسول التغذية المزمن وانعدام األمن الغذائي والتفاوت بين ال سينه وعالوة على ذلن سيلصل  15 000من الب ات واألوالد
في الس ط تين األخيرتين من دراسططتتم االبتدائية على حصططص غذائية م زلية لزيادة معدل البقال في المدرسططة واللد من التسططرب
م تاه وسيقوم الب ا تدري يا من خالل طرائق يتم تلديدها م ،وزارة التعليم ب قل مسعولية المدارس التي يدعمتا حاليا ل إلى
البرنامج الوط يه
-60

وسطططيسطططتفيد األطفال في سطططن الدراسطططة المسطططتتدفون من الودمات التكميلية مثل اللدائق المدرسطططية؛ وإزالة الديدان؛ واألنشططططة
المتعلقة برسططططططائل التغيير االجتماعي والسططططططلوكي؛ وأدوات ومواد التعلم بما في ذلن تدريو المعلمين ومديري المدارس على
تلسين تدريس متارات القرالةه وبالشراكة م ،ص دوق األمم المتلدة للسكان سيقدم الب ا

وحدات نموذجية تتعلق بمشاكل
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الصطططلة اإلن ابية ال سطططية بما في ذلن فيروس نقص الم اعة البشطططرية من خالل نموذج "م تمعات التقارب"ه وسطططتواصطططل
المدارس تركيو واستودام مواقد ذات كفالة في استتال الوقود بتدف تعزيز استدامة برنامج الوجبات المدرسية الذكي م اخيا له
-61

وفي الوقت نفسه سيعمل الب ا

على تعزيز قدرات م موعات المزارعين أصلاب الليازات الصغيرة الم شأة بالقرب من

المدارس والتي تلظى بالدعم في إطار اللصيلة االستراتي ية  4من أجل زيادة مساهمة الم تم ،المللي في برنامج الوجبات
المدرسيةه وسيقوم الب ا

ب م ،األدلة ذات الصلة بفعالية التكلفة وسيدعم توسي ،نطاق نموذج للوجبات المدرسية ذات الم شأ

المللي يراعي االعتبارات ال سطططانية ويسطططت يو للتغذية بما يتماشطططى م ،االسطططتراتي ية الوط ية السطططتدامة مبادرة "م موعة
مدرسطة واحدة ومطعم واحد و ُمزارع واحد"ه كما سيقوم الب ا

بتش ي ،شرال الغذال الم تج ملليال من المزارعين أصطلاب

الليازات الصططططغيرة وبالتالي المساهمة في ت وي ،الوجبات المدرسية وزيادة مشاركة الم تم ،الملليه وسططططي ري ت وي ،سططططلة
أغذية الوجبات المدرسية حيثما أمكن من خالل تامي تا أغذية مقواة ملليا له

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

خالل فترة الوطة االسططتراتي ية القطرية سططيلاف الب ا

على قدرته على االسططت ابة بالت سططيق الوليق م ،وزارة التاططامن

والتماسططن االجتماعي والوكاالت األخر التابعة ليمم المتلدة وغيرها من ال تات الفاعلة في م ال االسططت ابة للطوارئ من
أجل تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية الفورية لل سال والب ات واألوالد والرجال المت اررينه واست ابةل للطوارئ هذه سيتم
توفير األغذية والتلويالت القائمة على ال قد حسو االقتاال من خالل ن ُتج مست يبة لالعتبارات ال سانية ومراعية للتغذيةه

جاالت الت كيز
-63

تركز هذه اللصيلة االستراتي ية على االست ابة ليزماته

النوات ال توق ة
-64

سيتم تلقيق هذه اللصيلة االستراتي ية من خالل لاللة نواتج هي:


يتلقى السكان المتاررون من الصدمات األغذية الكافية أو التلويالت الكافية القائمة على ال قد في الوقت الم اسو
بليث تفي باحتياجاتتم الغذائية والتغذوية الفوريةه



يتلقى السكان المتاررون من الصدمات أنشطة تتصطططططططل برسطططططططا ئل التغيير االجت ماعي والسططططططلوكي بتدف تلسين
الممارسات المتعلقة بالتغذيةه



يتلقى األﻃفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشططططططتر و 59شترا واللوا مل والمرضطططططط عات من ال سطططططططال والب ات
والمصطططابون بفيروس نقص الم اعة البشطططرية وأسطططرهم من المتاررين من الصدمات ما يكفي من األغذية المغذية
المتوصطططصطططة في الوقت الم اسو كما يتلقون رسطططائل التغيير االجتماعي والسطططلوكي التي تتدف إلى الوقاية من سول
التغذية اللاد المعتدل والتي تستتدف المستفيدين وأسرهمه
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ا شطة ال ئيسية
ال شطططاط  :2تقديم حزمة مسطططاعدات متكاملة للسطططكان المتاطططررين تشطططمل المسطططاعدة الغذائية ورسطططائل التغيير االجتماعي والسطططلوكي
واألغذية المغذية المتوصططصططة ليطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشططتر و 59شططترا واللوامل والمرضططعات من ال سططال والب ات
والمصابين بفيروس نقص الم اعة البشرية بغية تلسين اللصول على الغذال والوقاية من سول التغذيةه
-65

في حاالت الطوارئ المفاجئة سططتلصططل ال سططال والب ات واألوالد والرجال المسططتتدفون الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي
والاططعفال تغذويا ل على المسططاعدة – بما يشططمل رسططائل التغيير االجتماعي والسططلوكي المراعية لالعتبارات ال سططانيةه وسططيتلقى
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشطططتر و 59شطططترا ل واللوامل والمرضطططعات من ال سطططال والب ات والمصطططابون بفيروس
نقص الم اعة البشرية وأسرهم األغذية المغذية التكميلية المتوصصة التي تقي من سول التغذيةه

-66

والمساعدة مصممة لتلبية االحتياجات الفورية الغذائية والتغذوية للمستفيدين المستتدفين وضمان فتم حقوقتم واحترامتاه وهي
تشمل تدابير لم  ،الع ف ال ساني واالستغالل واالعتدال ال سيينه وسيتم إنشال آلية لتلقي تعليقات المستفيدين ولتلقي الشكاو
وذلن ك زل من التزام الب ا

بامان المساللة أمام السكان المتاررين من األزماته

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

سيعمل الب ا

على ضمان ت فيذ خطة التغذية الوط ية المتعددة القطاعات والمراعية لالعتبارات ال سانية م ،التركيز على

االسططتراتي ية الوط ية لتقوية األغذية؛ وعلى وضطط ،م تج للتعليم التغذوي للمدارس االبتدائية؛ والتعميم الوط ي لرسططائل التغيير
االجتماعي وال سلوكي؛ وتطبيق نموذج "م تمعات التقارب" في الم اطق ذات األولويةه وتتمثل الع ا صر األ سا سية لتذا التدف
االستراتي ي في توليد األدلة والتوليق وتبادل الممارسات ال يدةه

جاالت الت كيز
-68

تركز هذه اللصيلة االستراتي ية على األسباب ال ذريةه

النوات ال توق ة
-69

سيتم تلقيق هذه اللصيلة االستراتي ية من خالل ستة نواتج هي:


يسططتفيد السططكان المسططتتدفون من رسططائل التغيير االجتماعي والسططلوكي التي تزيد من المعرفة وتلس طن اسططتتال ال ظم
الغذائية الصلية القائمة على األغذية المللية المغذيةه



يستفيد السﮐان المستتدفون في مناطق العبل المرتف ،بصورة عادلة من تلسططططططين قدرات الحﮐومة المتعلقة برسططططططائل
التغيير االجتماعي والسلوكي التي تروج لتلسين الممارسات التغذوية التلولية ال سانيةه



يستفيد السكان المستتدفون من التلسي ات في قدرة م تزي األغذية على المستو الص اعي والم تمعي المللي على
إنتاج وتسططططططويق أغذية مغذية متوصططططططصططططططة ومأمونة وعالية ال ودة مثل األرز وطبق األتيكي التقليدي ()attiéké
بأسعار معقولةه



يسطططططتفيد السطططططكان المسطططططتتدفون من تعزيز إمكانية اللصطططططول على األغذية المللية المقواة والمغذية والصطططططلية لتلبية
احتياجاتتم الغذائية األساسيةه



يسططتفيد السططكان الاططعفال الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ومن سططول التغذية من برامج التغذية القائمة على األدلة
والمست يبة لالعتبارات ال سانية والتلولية ال سانيةه
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يستفيد أطفال المدارس االبتدائية في جمي ،أنلال البالد من م تج التعليم المعزز الذي يشمل التعليم الغذائيه

ا شطة ال ئيسية
ال شططاط  :3دعم ت فيذ برنامج التغذية الوط ي م ،التركيز على وضطط ،وت فيذ اسططتراتي ية لرسططائل التغيير االجتماعي والسططلوكي تراعي
االعتبارات ال سططانية؛ وت فيذ االسططتراتي ية الوط ية لتقوية األغذية األسططاسططية المسططتتلكة بانتظام؛ وتعزيز م تج التعليم االبتدائي ليشططمل
التغذية؛ وتوليد األدلة بشأن األنشطة في خطة التغذية الوط ية المتعددة القطاعاته
-70

سطططيدعم الب ا

الم لس الوط ي للتغذية في وضططط ،وت فيذ اسطططتراتي ية لرسطططائل التغيير االجتماعي والسطططلوكي تسطططت د إلى ن ُتج

م تمعية مبتكرة وشططاملة وم صططفة وتشططاركية تتصططد لالختالفات وعدم المسططاواة بين ال سططين وبين األعمار وكذلن لمشططاكل
األغذية وسول التغذيةه كما ستستتدف رسائل التغيير هذه مراكز الودمات الصلية الالمركزية وال تات الفاعلة الم تمعية من
خالل البرامج اإلذاعية والم تديات الم تمعية بشططططططأن قيمة األغذية المغذية الم ت ة ملليا والممارسططططططات الصططططططلية ال يدة ليم
والطفل خالل األيام األلف األولى من اللياةه وسطططططيتم ت ظيم عروض الطبخ باسطططططتودام الم ت ات المللية ب ا لل على التوجيتات
الوط ية للوجبات الغذائيةه كما سي شكل الرصد علﯽ المستو المجتمعي والم ست يو ج سانيا ل للحالة التغذوية ليطفال دون سن
الخامسة ولللوامل والمرضعات من ال سال والب ات جزلا ل أساسيا ل من هذا النتجه
-71

و سيقدم الب ا

لللكومة الدعم التق ي فيما يتعلق بو ض ،م تج تغذوي للتعليم االبتدائي ي ست يو لالعتبارات ال سانية ويعزز

ممارسططات التغذية وال ظافة الصططلية ال يدة كما يعمل على زيادة الوعي بفيروس نقص الم اعة البشططرية بين تالميذ المدارسه
وسططي فذ هذا العمل بالشططراكة م ،وزارة التعليم ووزارة الصططلة وم ظمة األغذية والزراعة ليمم المتلدة وم ظمة األمم المتلدة
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وم ظمة األمم المتلدة للطفولة (اليونيسيف))ه
-72

وسطططيدعم الب ا اللكومة في ت فيذها لالسطططتراتي ية الوط ية لتقوية األغذية من خالل حملة وط ية لتشططط ي ،اسطططتتال األغذية
المقواة والمقواة بيولوجيا ل (مثل الدقيق للرضطططططط ،واألرز وطبق األتيكي التقليدي ( ))attiékéوالتي ي تزها صططططططغار الم ت ين
والم ت ين الصط اعيينه وسططتسططتتدف اللملة بشططكل تمايزي ال سططال والب ات واألوالد والرجال في الم تمعات المللية المسططتتدفة
وستعمل على تدريو العاملين في م ال الصلة على المستو الم تمعيه

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

سططططططيدعم الب ا م موعات وتعاونيات المزارعين أصططططططلاب الليازات الصططططططغيرة في الم اطق التي تعاني من انعدام األمن
الغذائي والاططططعيفة تغذويا له وبال ظر إلى هيم ة عدم المسططططاواة بين ال سططططين فتن هذا الدعم يسططططتتدف في الغالو الم موعات
ال سطططائية وسطططيصطططل إلى  1 250م موعة مزارعين (ما يقرب من  125 000مزارع) خالل فترة الومس سططط وات من الوطة
اال ستراتي ية القطريةه و ست شمل الم ساعدة تعزيز تبادل واعتماد الممار سات والتك ولوجيات الزراعية ال يدة التي تل سن إنتاج
األغذية وت تيزها وتقلل من خسائر ما بعد اللصاده ويتمثل التدف في تلفيز إنتاج األغذية من خالل تش ي ،الطلو المعسسي
العام والواص الذي يمكن الت بع به وتلديد م صطططات التسطططويق ال ماعي لزيادة الدخل وتلسطططين األمن الغذائي وسطططالمة األغذية
ليسططططططر الريفيةه وسيعمل الب ا م ،اللكومة والوكاالت األخر التي تتوذ من روما مقرا ل لتا وم ،القطاع الواص على
تطوير نظم غذائية وﻃ ية مستدامةهه

جاالت الت كيز
-74

تركز هذه اللصيلة االستراتي ية على ب ال القدرة على الصموده
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النوات ال توق ة
-75

سيتم تلقيق هذه اللصيلة االستراتي ية من خالل خمسة نواتج هي:


يسططتفيد المزارعون المسططتتدفون أصططلاب الليازات الصططغيرة من تعزيز القدرات في م ال اإلنتاج الغذائي المسططتدام
وتلسين القدرة على الصمود أمام تغير الم اخ وت وي ،ال ظام الغذائي است ادا إلى اإلمكانات الزراعية الملليةه



يسطططتفيد المزارعون المسطططتتدفون أصطططلاب الليازات الصطططغيرة من تعزيز القدرات على تلويل إنتاجتم واللفاظ عليه
وتسططططويقه وبالتالي تقليل خسططططائر ما بعد اللصططططاد والتمكن من الوصططططول إلى أسططططواق مولوقة بما في ذلن من خالل
برنامج الوجبات المدرسيةه



يسطططتفيد المزارعون المسطططتتدفون أصطططلاب الليازات الصطططغيرة وأسطططرهم من األنشططططة ذات الصطططلة برسطططائل التغيير
االجتماعي والسلوكي والتي تمك تم من ت وي ،إنتاجتم ونظامتم الغذائي وتلسين حالتتم التغذويةه



يسططططتفيد المزارعون المسططططتتدفون أصططططلاب الليازات الصططططغيرة وأسططططرهم الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من
المساعدة الغذائية المشروطة التي تلسن أم تم الغذائي وحالتتم التغذوية وال سيما خالل موسم ال دبه



يستفيد المزارعون المستتدفون أصحاب الحيازات الصغيرة وأسرهم الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من الدعم
المقدم إلنشال األصول وإعادة تأهيلتا والذي يلسن أمنتم الغذائي وحالتتم التغذوية وال سيما خالل موسم ال دبه

ا شطة ال ئيسية
ال شطططاط  :4توفير حزمة مسطططاعدة متكاملة وقادرة على إحداث التلول ال سطططاني للمزارعين أصطططلاب الليازات الصطططغيرة وال سطططيما
م موعات المزارعات تشطططططمل التدريو على الممارسطططططات الزراعية ال يدة والمعدات وأنشططططططة تتعلق برسطططططائل التغيير االجتماعي
والسلوكي التي تافي قيمة على اإلمكانات الزراعية المللية وإنشال األصول والمساعدة الغذائية الموجتة؛ وتقديم الدعم التق ي لتوليد
األدلة إلرشاد توسي ،نطاق أنشطة م موعات المزارعينه
-76

سطططططيعمل الب ا

م ،وزارة الزراعة على تقديم المسطططططاعدة التق ية للمزارعين أصطططططلاب الليازات الصطططططغيرة من أجل تعزيز

قدراتتم الت ظيمية والتق ية وقدرتتم على الصططمود وتلسططين إمكانية وصططول ال سططال المزارعات إلى ت مية القدرات في م االت
ت وي ،الملاصططططيل وتلسططططين اسططططتودام م ت ات الصططططلة ال باتية والقيمة الماططططافة ومراقبة ال ودة والتسططططويق ال ماعي
والمعدات والتق يات وخدمات اإلرشاده
-77

وستشمل االبتكارات تقديم الدعم فيما يتعلق بتلسين الت تيز واللف واستودام معدات التسويق واستودام تك ولوجيات التوزين
الملكم لتقليل خسائر ما بعد اللصاد وتلسين جودة األغذيةه وستشمل التدابير استتداف وإدماج الشابات والشبان من العاطلين
عن العمل في الم اطق الريفيةه وسيتم تلقيق أهداف الت سيق والمشاركة من خالل إنشال م صات تربن موتلف ال تات الفاعلة
في سططالسططل القيمة وتيسططر تبادل المعلومات حول األسططواق المللية بما في ذلن الطلو الذي تولده المعسططسططات ويولده برنامج
الوجبات المدرسيةه

-78

و سيقدم الدعم للمالت ر سائل التغيير االجتماعي وال سلوكي من أجل تعزيز ممار سات التغذية وال ظافة ال صلية ال يدة وزيادة
إنتاج واسطططتتال األغذية المغذية والمت وعةه ولاطططمان االسطططتدامة سطططيُ ري الب ا

عمليات تقييم وسطططيقدم لل تات األخر

الدروس المسططتفادة وأفاططل الممارسططات وس طيسططتكشططف إمكانات التوسطط ،في األنشطططة بصططورة تسططت يو لالعتبارات ال سططانية
وللعمره
-79

وسططططططيعمل الب ا

والوكاالت األخر التي توجد مقارها في روما وبرنامج األمم المتلدة اإلنمائي وهيئة األمم المتلدة

للمرأة واليونسططكو على تلقيق التآزر ع د تلبية احتياجات م موعات المزارعين والم تمعات الملليةه وسططيعمل الب ا

على
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تعزيز التعاون فيما بين بلدان ال وب ال سططططططيما من خالل الشططططططراكات م ،مركزي االمتياز التابعين للب ا

في البرازيل

والصين لتش ي ،تبادل التعلم واعتماد أفال الممارساته

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

ا ن

الغ ائ والتغ ة والح ا ة االجت اعية
-80

ك زل من استراتي ية تسليم المسعولية سيعمل الب ا

على تعزيز قدرة اللكومة والشركال على المستويات الوط ية ودون

الوط ية والم تمعية المللية على تصطططططميم وإدارة سطططططياسطططططات وبرامج تلولية ج سطططططانية مملوكة وط يا ليمن الغذائي والتغذية
واللماية االجتماعيةه وسطططططتشطططططمل األنشططططططة التدريو والدعم التق ي في م ال تلليل األمن الغذائي والتغذية واإلنذار المبكر
وتصميم معشر التأمين وإدارة سلسلة اإلمداد واالستعداد للطوارئ واالست ابة لتاه

جاالت الت كيز
-81

تركز هذه اللصيلة االستراتي ية على األسباب ال ذريةه

النوات ال توق ة
-82

سيتم تلقيق هذه اللصيلة االستراتي ية من خالل أربعة نواتج هي:


ي ستفيد ال سكان ال اعفال من وجود برنامج للوجبات المدر سية مو س ،وفعال من حيث التكلفة وعادل ومن توفر آليات
للشرال المللي تدعم سبل عيشتم وحصولتم على الغذال المغذي والتعليمه



يسطططططتفيد السطططططكان الاطططططعفال من نظم المعلومات الملسططططط ة المسطططططتودمة ألغراض اللماية االجتماعية واإلنذار المبكر
واالستعداد للطوارئ والتي تستم في تلسين حصولتم على الغذال وحالتتم التغذويةه



يسطططتفيد ال اس من وجود سطططالسطططل إمداد ليغذية أقو وأكثر إنصطططافا ل تعمل على تلسطططين حصطططولتم على الغذال العالي
ال ودة وتلسين حالتتم التغذويةه



يسطططتفيد ال اس من زيادة قدرة الم لس الوط ي للتغذية على ت سطططيق ت فيذ خطة التغذية الوط ية المتعددة القطاعات التي
تساهم في تلسين حالة التغذية لد األشواص المستتدفينه

ا شطة ال ئيسية
ال شططاط  :5تقديم الدعم التق ي للمعسططسططات الوط ية في جتودها الرامية إلى معال ة مسططائل التغذية المدرسططية واألمن الغذائي والتغذية
واللماية االجتماعية واالستعداد للطوارئ واالست ابة لتاه
-83

سططيقدم الدعم من خالل ت سططيق السططياسططات المتعدد القطاعات وإعداد الولائق االسططتراتي ية وتفعيل االسططتراتي يات والبرامج
بالشراكة م ،اللكومة وأصلاب المصللة اآلخرين م ،التركيز على تعزيز نظم اللماية االجتماعية والمعلومات (بما في ذلن
نظم اإلنذار المبكر) وآليات الشرال الدولية والمللية وسلسلة إمداد األغذيةه

-84

كما سيدعم البر ا

تبادالت التدريب والتعلم بما في ذل تعاون الحﮐومة والشرﮐال القطاعيين اآلخرين في سياق التعاون بين

بلدان الجنوب على بنال القدرات الوطنية على االستعداد للطوارئ واالستجابة لتاه وسيشمل هذا الدعم لللكومة نماذج تدريبية
شاملة بشأن كيفية إدماج تدابير المساواة بين ال سين واالعتبارات البيئية واالجتماعيةه
-85

و سيواصل الب ا
االمتياز التاب ،للب ا

تقديم المساعدة التق ية إلى اللكومة والشركال لتلسين ت فيذ برنامج الوجبات المدرسيةه وسيواصل مركز
في البرازيل تقديم الدعم التق ي لللكومة من أجل تعزيز القدرات المعسططططططسططططططية في م االت التغذية

المدرسطططية والدعوة الواصطططة بالسطططياسطططات والمشطططاركةه وسطططتتيح الشطططراكات الت سطططيق والتكامل بين أنشططططة الب ا

وجتود
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اللكومة؛ و سيعدي ذلن إلى نتائج أفال وإلى وض ،نماذج يمكن تكرارها وتوسي ،نطاقتاه وستمكن الشراكات على المستو
القاري واإلقليمي م ،االتلاد األفريقي والتي تدعمتا اللكومة ومركز االمتياز التاب ،للب ا في البرازيل من تبادل المعارف
والترابن الشبكي السياساتي من أجل تعزيز القدرات الوط ية الالزمة ل عل برنامج الوجبات المدرسية شامالله
 3-3است اتيجيات اال تقال والخ وج
-86

سطططيسطططعى الب ا

إلى تعزيز االعتماد الذاتي لد ال سطططال والرجال المسطططتتدفين م ،العمل في الوقت نفسطططه م ،اللكومة على

تلسططططين األمن الغذائي واللد من سططططول التغذية بصططططورة تعالج عدم المسططططاواة بين ال سططططين وأوجه عدم المسططططاواة االجتماعية
واالقتصططادية وغيرها من أشططكال عدم المسططاواةه ومن خالل ت فيذ خطة العمل االنتقالي الموضططوعة بالتعاون م ،وزارة التعليم
سيتم نقل مسعولية ال زل الذي يساعده الب ا من برنامج الوجبات المدرسية وجمي ،مكوناته الفرعية تدري يا ل إلى البرنامج
الوط ي للوجبات المدرسية الذي يصل حاليا ل إلى  800 000طفل في حوالي  6 000مدرسةه
-87

وسيعمل البر ا

م ،الحﮐومة والشرﮐال على زيادة فرص العيش المستدامة والمنصفة للنسال والرجال المستتدفين من أصحاب

الحيازات الصغيرةه ومن خالل تعزيز القدرات المعسطططسطططية وهياكل الت سطططيق الوط ية للتغذية واللماية االجتماعية واالسطططتعداد
للطوارئ سططتكون اللكومة قادرة على إدارة برامج الغذال والتغذية المملوكة وط يا ل على نلو مسططتدامه وسطتُرشططد األدلة التي يتم
توليدها من خالل جم ،البيانات وتلليلتا بصورة م ت ية السياسات كما ستساعد على تلسين تصميم البرنامج وإدارة خدمات
تقدمتا اللكومة مست يبة لالعتبارات ال سانية ومراعية للتغذيةه
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-4

ت تيبات التنفي

1-4

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

الحصيلة
االست اتيجية

ا شطة (حسب ال ناص
الف عية)

البنات
أقل ن
5
سنوات

1

2

ا والد

بين 5
سنوات
و 18سنة

أقل ن
5
سنوات

النساء

بين 5
سنوات
و 18سنة

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

61 250

63 750

 :1توفير حصص (غذائية)
م زلية ليطفال في سن الدراسة
االبتدائية خالل العام الدراسي

10 050

4 950

0

0

125 000

15 000

 :2تقديم حزمة مساعدات
للسكان
(نقد)
متكاملة
المتاررين

150

360

90

240

1 500

660

3 000

 :2تقديم حزمة مساعدات
للسكان
(أغذية)
متكاملة
المتاررين

150

360

90

240

1 500

660

15 000

 :2تقديم أغذية مغذية متوصصة
ليطفال للوقاية من سول التغذية

980

2 000

1 020

 :2تقديم أغذية مغذية متوصصة
لللوامل والمرضعات من ال سال
والب ات للوقاية من سول التغذية

4

ال جال

ال ج وع

 :2تقديم أغذية مغذية متوصصة
للمصابين بفيروس نقص الم اعة
البشرية للوقاية من سول التغذية

70

 :4توفير حزمة مساعدة متكاملة
للمزارعين أصلاب الليازات
الصغيرة

180

240

70

1 000

0

1 000

190

250

1 000

450

750

300

600

4 500

900

7 500

ال ج وع

1 800

72 950

1 570

69 970

8 740

2 470

169 500

ال ج وع
ال دل

980

62 360

1 020

64 590

6 000

1 560

136 510

-88

اللصيلة االستراتي ية  :1ستُعطى األولوية للم اطق ال غرافية وفقا ل لمستويات انعدام األمن الغذائي ومعدل االلتلاق اإلجمالي
ومعدل اإلن از اإلجمالي وانتشار سول التغذية المزمنه وستمكن األغذية والتلويالت القائمة على ال قد على المستو األسري
للب ات واألوالد في الس تين األخيرتين من المدارس االبتدائية جمي ،أفراد األسرة من تلقي المساعدة كمسططتفيدين غير مباشرينه
وسيلسن تعزيز قدرات الموظفين اللكوميين والم تمعات المللية إدارة واستدامة المطاعم المدرسيةه

23

-89

WFP/EB.1/2019/8-A/4

اللصيلة االستراتي ية  :2سيسمح تلليل الاعف الذي تقوده اللكومة( )50بتلديد ورصد مواطن الاعف في جمي ،أنلال البلده
واست ادا إلى ﻃبيعة أزمة معي ة ستُستودم أدوات التقييم ال تاب عة للب ا
والاعيفة تغذوياله

-90

لتلديد األسر التي ت عاني من انعدام األمن الغذائي

اللصططططيلة االسططططتراتي ية  :3سططططيتم تقديم رسططططائل التغيير االجتماعي والسططططلوكي الموجتة ليمتات وغيرهن من مقدمي رعاية
األطفال الصطططططغار والرجال وال دين وزعمال الم تمعات المللية والم موعات ال سطططططائية ورابطات الشطططططباب والزعمال
الدي يين (الرجال وال سططططال) وذلن باللغات المللية من خالل اإلذاعة والم تديات الم تمعيةه وسططططيتم تلديد معايير االسططططتتداف
لتلديد م تزي األغذية بالعمل م ،اللكومة والشركال الرئيسيين اآلخرين في هذا الم اله

-91

اللصططيلة االسططتراتي ية  :4س طتُسططتودم أدوات تقييم الب ا

لتلديد األسططر المعرضططة النعدام األمن الغذائي وسططول التغذيةه كما

سيتم استودام دراسة الاعف التي تقودها اللكومة لتلديد ال ماعات المعهلةه وقد ُوضعت معايير لإلمكانات اإلنتاجية وملكية
االبتكارات ووجود المطاعم المدرسية وضمان الدعم الم تمعيه
-92

وفي جمي ،اللصائل االستراتي ية ستركز التقييمات على االعتبارات ال سانية والعمر واإلعاقة وسي ري تس يل المستفيدين
باستودام نظام "سكوب"ه

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

ا

التحو الت

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

وع ال ستفيد ن

الحصيلة االست اتيجية 1

الحصيلة االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية
4

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 4

ا طفال ف
سن ال درسة

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

أ

ة

ا طفال ف
سن
ال درسة

تود ع
ة
ا
ال ام

أ ة/
تحو الت
قائ ة على
النقد

أ ة/
تحو الت
قائ ة على
النقد

حبوب

150

بقول

30

50

زيوت

10

30

ملح

3

5

5 555

ا طفال ف
سن 6
أشه – 59
شه ا

والحوا ل
وال ض ات
ن النساء
والبنات

ال صابون
بفي وس
قص
ال ناعة
البش ة

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

420

سكر
50

SuperCereal

200

SuperCereal Plus

200

200

مسلوق المغذيات الدقيقة
م موع السعرات اللرارية
في اليوم

751

806

نسطططططبة السطططططعرات اللرارية
من البروتين

10

16

التلويالت القائمة على ال قد
(دوالر /شوص/يوم)
عدد أيام اإلطعام في الس ة

120

0.4

0.54

90

90

0.54
90

90

90

66
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الجدول  : 3ج وع احتياجات وقيم ا
وع ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد

ال ج وع (طن ت ي)

ة/التحو الت القائ ة على النقد

ال ج وع (دوالر أ

اللبوب

20 153

9 500 003

البقول

1 910

1 076 691

الزيوت والدهون

677

639 746

األغذية الممزوجة والمولوطة

374

252 950

الملح

191

25 867

23 306

11 495 256

-

413 100

23 306

11 908 356

ال ج وع (ا

ة)

التلويالت القائمة على ال قد

ال ج وع (قي ة ا

-93

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

سيواصل ال زل الذي يساعده الب ا

ك )

من برنامج الوجبات المدرسية تقديم وجبات ساخ ة تتكون من اللبوب والبقول والزيت

والملح المعالج باليود تكملتا الم ت ات المللية ع دما تكون متاحةه وسيلصل حوالي  15 000من الب ات واألوالد في العامين
األخيرين من المدارس االبتدائية على حصطططة غذائية م زلية تبلغ  50كيلوغرام من األرز في كل فصطططل دراسطططيه وسطططتُسطططتودم
طريقة ال قد في الم اطق التي يتوفر فيتا بصورة مستقرة الغذال واألسواق المللية العاملةه
 -94وفي حال االسططت ابة للالة طوارئ سططيقدم الب ا حزمة مسططاعدات متكاملة للسططكان المتاططررين تشططمل اللبوب والبقول
والزيت و SuperCerealوالملح (أو ما يعادل ذلن نقدال)ه ولوقاية األشططططواص المتاططططررين بالصططططدمات من سططططول التغذية
 200غرام يوميا ل من  SuperCereal Plusليطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشطططططتر و 59شطططططترا ل

سطططططيقدم الب ا

ولل سال والب ات اللوامل والمرضعات والمصابين بفيروس نقص الم اعة البشريةه وستستفيد األسر المستتدفة اآلخذة في
التعافي من الصدمات من أنشطة الغذال مقابل إنشال األصول لمساعدتتا على استعادة سبل العيشه

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

تبادل المعرفة والوبرة في إطار التعاون فيما بين بلدان ال وب والتعاون الثاللي فيما يتعلق بالللول

سططططططيسططططططتل الب ا

المسطططططتدامة المبتكرة لمشطططططكلة ال وع ال سطططططيما من خالل دعم برامج الوجبات المدرسطططططية وتلسطططططين ارتباطتا باإلنتاج المللي
واللماية االجتماعيةه وسي ري استكشاف وتعزيز فرص الشراكة م ،مركزي االمتياز التابعين للب ا

في البرازيل والصين

ا
طططططتعزز الشططططططراكات القائمةه وسيسعﯽ تبادل أفضل
وم ،المركز العالمي لمعارف وعمليات ما بعد اللصططططططاد في أوغ دا وسط
الممارسات إلﯽ تعزيز سالسل القيمة ألصحاب الحيازات الصغيرة وربطتا بالبرنامج الوط ي للوجبات المدرسطططططية وغيره من
األسواق العامة والخاصةه وسيواصل مركز االمتياز التاب ،للب ا

في البرازيل تقديم الدعم التق ي لتعزيز الشراكات من أجل

تبادالت التعاون فيما بين بلدان ال وبه وتعمل كوت ديفوار بالفعل م ،مفوضططططططية االتلاد األفريقي على إقامة شططططططبكة أفريقية
()51

للوجبات المدرسيةه
-96

وتلتزم الوكاالت التي تتوذ من روما مقرا ل لتا بالعمل معا ل من أجل تعزيز اإلنتاج وسطططططبل عيش المزارعين أصطططططلاب الليازات
الصطططططغيرةه وستساعد خطة العمل المشتركة بين الب ا

وم ظمة األغذية والزراعة على ضمان استدامة اإلنتاج وتوفيع

خسائر ما بعد اللصاد للم ت ين أصططططططلططاب الليازات الصغيرة وهي تربن بين اإلنتاج وإدرار الدخل والغذال والتغذيةه
وسططيعمل الص ط دوق الدولي للت مية الزراعية م ،الب ا

على زيادة الدعم المقدم إلى المزارعين أصططلاب الليازات الصططغيرة

لتعزيز اسطططططتدامة برنامج الوجبات المدرسطططططية وكذلن لتقوية قدرة الم تمعات المللية على الصطططططمود وأم تا الغذائي من خالل

(" )51التغذية المدرسية المستدامة في االتلاد األفريقي ككل"ه متاح على الموقhttp://centrodeexcelencia.org.br/wp- :،
content/uploads/2018/03/SUSTAINABLE-SCHOOL-FEEDING_FINAL.pdfه
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برامج دعم الوصططططول إلى األسططططواقه (وهذا االلتزام مدرج في الوطة االسططططتراتي ية للصطططط دوق الدولي للت مية الزراعية للفترة
)2022 – 2019ه
3-4

سلسلة اإل داد

-97

سطططي م ،المكتو القطري بين التلويالت القائمة على ال قد والغذال العي ي الذي يتم تأمي ه من مصادر دولية ومللية ﻃوال فترة
الوطة االستراتي ية القطريةه وسيشمل العمل في م ال التلويالت القائمة على ال قد تلليل تقييم أسواق الت زئة واللوجستيات
والمشتريات والتعاقد واستمرارية سلسلة اإلمداد والرصد واختيار الطرائق بالتعاون م ،الوحدات األخر ه وستوض ،خطة
لشرال األغذية المللية تست د إلى تقييم مراع لالعتبارات ال سانية لل تات الفاعلة في م ال األغذية المللية وسالسل اإلمداده

-98

وتمشططيا م ،التغييرات االسططتراتي ية للب ا
خبرات سططططالسططططل اإلمداد بالب ا

سططتعزز وحدة سططالسططل اإلمداد تدري يا دورها التمكي ي من خالل االسططتفادة من

لتعزيز قدرة الشططططركال بما في ذلن وزارة التعليم ك زل من خطة العمل لالنتقال ببرنامج

الوجبات المدرسطططية بما يشطططمل ما يتعلق بتدارة سطططلسطططلة اإلمداد وعملياتتا ال سطططيما في م االت المصطططادر الدولية والمللية
والتوطين وقدرات التوزين وإدارته وال قل وتتب ،السل ،واإلبالغه
-99

وسططيعمل الب ا

م ،م ظمات المزارعين بشططأن التوزين وال قل وسططالمة األغذية وإدارة ال ودة لتلسططين حف األغذية واللد

من العوائق أمام إمدادات األغذية المللية المت وعة وتعزيز الوصول إلى األسواقه وسوف يواصل الب ا

تقييم وتقديم الدعم

التق ي لم تزي األغذية الملليين والص اعيين فيما يتعلق بتنتاج األغذية المقواة وبسالمة األغذية وضمان ال ودةه
 -100ومن خالل مشططروع تلقيق المسططتو األمثل لإلمدادات من خالل اللوجسططتيات ووضططوح الرؤية والتطور ( )52سططيقدم الب ا
تعزيز القدرات لوزارة ال صلة عن طريق مبادرة  )53(Nouvelle Pharmacie de la Santé Publiqueالتابعة للوزارة
وتعزيز قدرات معسططسططاتتا الشططريكة بتدف تعزيز اإلمدادات الصططلية وسططالسططل اإلمداد الوط ية المع ية باألغذية المغذية ال
سططططططيما في م االت إدارة المعلومات وقدرات التوظيف ومرحلة الميل األخير من التوزي ،وذلن بالتعاون م ،اليونيسططططططيف
والوكالة األمريكية للت مية الدولية والشركال اآلخرينه
 -101وسطططيسطططاعد الزمالل العاملون في شطططعبة سطططلسطططلة اإلمداد على الت سطططيق م ،وكاالت األمم المتلدة والشطططركال لتعزيز ممارسطططات
مشططتركة تتعلق بسططالسططل اإلمداد تعزز كفالة نظام سططالسططل اإلمداد وفعاليته وإنصططافهه وره ا ل بالسططياق وحيثما اقتاططى األمر
سيقدم المكتو القطري خدمات لوجستية خالل االست ابة للطوارئه
4-4

قدرات ال كتب القط ي و ال حه

 -102لامان االستعداد الت ظيمي للتغييرات المرتبطة بالوطة االستراتي ية القطرية سيامن المكتو القطري ما يلي:
أ)

وجود اتصال ل ائي االت اه م تظم بين جمي ،الموظفين لتبادل المعلومات والتأكد من فعالية مشاركتتمه

ب)

إجرال اسطططتعراض للتيكل الت ظيمي للمكتو القطري لاطططمان ماللمته لتلقيق اللصطططائل االسطططتراتي ية وت فيذ أنشططططة
الوطة االستراتي ية القطريةه وقد أدت استراتي ية استودام موظفين وط يين في المكاتو القطرية تدري يا ل والتي ت فذ
م ذ عام  2017إلى تعيين  94في ال ما ئة من القوة ال عام لة ملل ياله وسططططططي لاف على هذا ال تجه ك ما سططططططيكون ذ لن
االستعراض وسيلة لامان التكافع بين ال سين والتطبيق الصليح لطرائق التعاقده

( )52مشطططروع تلقيق المسطططتو األمثل لإلمدادات من خالل اللوجسطططتيات ووضطططوح الرؤية والتطور جزل من مبادرة لمعسطططسطططة بيل وميلي دا غيتس الويرية تتدف إلى
تلليل وتقوية نظم سالسل اإلمداد في قطاعات الصلة الوط يةه
( )53الصطططططططيدلية ال ديدة للصطططططططلة العامة ( )Nouvelle pharmacie de la santé publiqueهي وكالة حكومية مسطططططططعولة عن توزين األدوية وتوزيعتا على
المستشفيات والصيدليات على المستو الوط يه
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ج)

تعيين خبرال ف يين بعقود قصططططططيرة األجل حسططططططو اللاجة لتقديم الدعم في م االت مثل ال ظم الغذائية المسططططططتدامة؛
وتك ولوجيا األغذية وسططططالمة األغذية؛ وإدارة خسططططائر ما بعد اللصططططاد؛ وتلليل سططططلسططططلة القيمة وتطويرها؛ والتلليل
والبرم ة فيما يتعلق بالشططططططباب واعتبارات ال سططططططانية والعمر واإلعاقةه وسططططططيعمل المكتو القطري على تلسين
استودام البعثات التق ية ودعم الوبرال من جانو مركزي االمتياز ومقر الب ا

والمكتو اإلقليمي لل توض بأهداف

الوطة االستراتي ية القطريةه
د)

توفُّر المتارات الالزمة لت فيذ الوطة االسططططططتراتي ي ة القطرية وتدريو القو العاملة اللالية على ال ظم واألدوات
والعمليات ال ديدة وعلى ال واتج المطلوبةه و سي ستمر م ح األولوية لتطوير الموظفين و سيُ ستثمر في ت فيذ ا ستراتي ية
للتعلم والتطوير موجتة للفريق القطريه

ه)

تلديد أية ف وات في المواهو بشططططططكل اسططططططتباقي ومعال تتا من خالل مبادرات إدارة المواهو مثل التوطين للوالفة
واستراتي ية تعيين المواهو والتوظيفه

5-4

الش اكات

 -103سططططيعزز الب ا

شططططراكاته االسططططتراتي ية والتشططططغيلية م ،مكتو رئيس الوزرال؛ ووزارة الصططططلة؛ ووزارة التعليم؛ ووزارة

الزراعة؛ ووزارة الثروة الليوانية والموارد السطططمكية؛ ووزارة التشطططغيل واللماية االجتماعية؛ ووزارة شطططعون المرأة وحماية
الطفل واألسططرة؛ ووزارة تعزيز تشططغيل الشططباب؛ ووزارة التاططامن والتماسططن االجتماعي واللد من الفقر؛ ووزارة التوطين؛
ووزارة الت ارة والص اعة؛ والمعتد الوط ي لإلحصال؛ والسلطات على مستو األقاليم والم اطقه وستستمر هذه التيئات في
العمل في صياغة وت فيذ األنشطة الرامية إلى تعزيز الملكية الوط ية ونقل الوبراته
شطططراكات القاطططال على ال وع

 -104وبالتعاون م ،وكاالت األمم المتلدة األخر والشطططركال اإلنمائيين اآلخرين سطططيعزز الب ا
دعما ل ل تج "م تمعات التقارب" الذي تتب اه اللكومة والذي يعزز العمل اإلنمائي المتكامل على المسططططططتو الم تمعي الملليه
وقد تم تطوير الوطة االسططتراتي ية القطرية من خالل نتج تشططاركي وبالتعاون الوليق م ،أصططلاب المصططللة في كوت ديفوار
والوكالتين األخريين في روما أي م ظمة األغذية والزراعة والصططط دوق الدولي للت مية الزراعيةه وسطططتاططططل ،الوكاالت التي
تتوذ من روما مقرا لتا بدور بارز في زيادة الدعم المقدم للمزارعين أصطططلاب الليازات الصطططغيرة وب ال نظم غذائية قادة على
الصططموده وس طتُعزز أوجه التآزر م ،اليونيسططف وص ط دوق األمم المتلدة للسططكان وهيئة األمم المتلدة للمرأة واليونسططكو وغيرها
من ال تات العاملة في نفس الم اطق ال غرافية التي يعمل فيتا الب ا

وذلن بتدف تلقيق اللصطططططائل ال ماعيةه وسطططططي ري

دعم شططططططراكات التعلم والتغذية من خالل م تديات الت سططططططيق على المسططططططتو القطري مثل الم موعة المللية لشططططططركال التعليم
( )Groupe locale des partenaires pour l’educationوالفريق ال عامل المع ي بالت غذية الذي ياططططططم الشططططططركال
اإلنمائيين بما في ذلن وكاالت األمم المتلدة والم ظمات غير اللكومية وال تات المانلةه
 -105وستستمر م ظمات الم تم ،المدني بما في ذلن م ظمة هيلين كيلر الدولية وم ظمة العمل لمكافلة ال وع ( Action contre
 ) la faimوم ظمة كاريتاس وم ظمة الت مية الريفية والزراعية الغربية ( Développement rural et agricole à
 )l'ouestومكتطططو التطططدريطططو واالسططططططتشطططططططططارة في م طططال الت ميطططة ( Bureau de formation et de conseil en
 )développementفي أدال دور رئيسطططططي في دعم المبادرات الوط ية وال سطططططيما تلن المتعلقة برسطططططائل التغيير االجتماعي
والسططططلوكيه والب ا

ملتزم بتطوير الشططططراكات م ،األوسططططاط األكاديمية ومعسططططسططططات البلوث والقطاع الواص لتوليد األدلة

وتطوير حلول مبتكرة للتلول ال سططاني لمشططكلة ال وعه وسططي ري اسططتكشططاف الشططراكات م ،م ظمات الشططباب وحقوق المرأة
وذوي اإلعاقة والمصطابين بفيروس نقص الم اعة البشطرية بتدف تشط ي ،اسطت ابات شطاملة لل مي ،تع ى باالحتياجات الوا صة
لتذه الفئات في جمي ،أنشطة الب ا

وفي البرامج الوط يةه
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-5

إدارة ا داء والتقييم

1- 5

ت تيبات ال صد والتقييم

 -106سططياطط ،المكتو القطري اسططتراتي ية للرصططد والتقييم شططاملة ومسططت يبة لالعتبارات ال سططانية مدتتا خمس سط وات تغطي معشططرات
العمليات وال واتج واللواصططططله وستدعم استراتي ية الرصد والتقييم هذه تلسين جودة البرامج وفعاليتتا وكفالتتا والمسططططاللة ع تا
وتقديم الدعم التق ي إلى اللكومةه كما سي ا ،المكتو خطة تف صيلية للر صد واال ستعراض والتقييم ت شمل ميزانية تف صيلية للت فيذه
وستشمل هذه الوطة حسو االقتاال أنشطة للرصد مشتركة م ،اللكومة وأصلاب المصللة اآلخرينه
 -107وسططتسططتودم اللكومة التك ولوجيا الرقمية في جم ،البيانات وتلليلتاه وسططيقوم المكتو القطري أيا طا ل بتدريو موظفيه وشططركائه على
اسطتودام إطار ال تائج الذي يسطتودمه الب ا ه وسطي ري رصطد وتلليل التدابير المراعية لالعتبارات ال سطانية بانتظام لاطمان أن
تبقى تدابير المسطططاواة بين ال سطططين ملورية في ت فيذ ورصطططد جمي ،برامج الب ا ه وسطططيتم تقاسطططم ال احات والتلديات في تقارير
رصد األدال ال صف الس ويةه
 -108و سيقوم المكتو بتعزيز وتو سي ،نظامه لمعلومات األ سعار وال سل ،ل صالح المزارعين أ صلاب الليازات ال صغيرة ولر صد أ سعار
السططوق ألغراض مبادرات التلويالت القائمة على ال قده وي ري حاليا ل رصططد  21سططوقا ل من خالل ال ظام ومن المتوق ،أن يزداد هذا
الرقم خالل فترة الومس س وات من الوطة االستراتي ية القطريةه
 -109وستلدد خطة الرصد واالستعراض والتقييم متطلبات خطوط األساس والرصد واالستعراض والتقييمه وستشمل دراسة استقصائية
لوطوط األساس واستعراضا ل لم تصف المدة وتقييما ل ختاميا ل للوطة االستراتي ية القطرية المقترحة ستقوم به أفرقة تقييم مستقلةه
وسطططيُرشطططد اسطططتعراض م تصطططف المدة في عام  2021الموالمة المسطططتمرة للوطة االسطططتراتي ية القطرية م ،خطة الت مية الوط ية
ال ديدة وإطار عمل األمم المتلدة للمسطططاعدة اإلنمائية اللذين سطططي تتيان كالهما في عام 2020ه ومن الموطن له إجرال تقييم للوطة
االسطططتراتي ية القطرية في عام  2022سطططيديره مكتو التقييمه وسطططيفي هذا التقييم بمتطلبات المسطططاللة فيما يتعلق بأدال ونتائج حافظة
الب ا

القطرية ككل وسيسترشد به التوجه االستراتي ي في المستقبله

 -110وقد أدرجت في الميزانية لاللة تقييمات المركزية خالل فترة الت فيذه وفي سططططططياق ال زل الذي يدعمه الب ا

من برنامج الوجبات

المدرسية الذي يموله برنامج مكغفرن – دول الدولي للغذال من أجل التعليم من المقرر إجرال تقييم ختامي في عام  2020سيعكس
ألر البرنامج واحتياجات التعلمه وسططت ر عمليتا تقييم المركزيتان لمشططروعات دعم األسططواق الزراعية الصططغيرة وال تج الم تمعي
إزال التغذية في عامي  2021و 2023على التواليه ويمكن إجرال دراسططططات واسططططتعراضططططات مواضططططيعية أخر أل ال ت فيذ الوطة
االستراتي ية القطريةه
 -111وسططيسططتودم الب ا

نظام "سططكوب" إلدارة معلومات المسططتفيدين وسططيعمل م ،الشططركال لزيادة اسططتودام ورصططد تك ولوجيات جم،

البيانات واإلبالغه وسططططت ظم آليات تعليقات مسططططتفيدين لتسططططتيل متابعة المشططططاكل والشططططكاو التي يثيرها المسططططتفيدون من الب ا
وال شركال الم فذون بما في ذلن الم سائل المتعلقة بتقارير الع ف ال ساني واال ستغالل ال سي واالعتدال ال سيه و سي ري تقييم
ال احات والتلديات بشكل م ت ي وسيبلغ عن ال تائج في تقارير األدال الفصلية التي تس ل الدروس المستفادة ليسترشد بتا الت فيذ
المستمر للوطة االستراتي ية القطريةه
2- 5

إدارة ال خاط

 -112لد الب ا

س ل للمواطر وخطة للتأهو وي ري تلديثتما بانتظامه
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ال خاط االست اتيجية
 -113تتسم البيئة العامة للعمليات بالتدول واالستقراره وم ،ذلن ستكون البالد حساسة إزال االضطرابات السياسية واالجتماعية في الفترة
التي تسططططططبق االنتوابات الرئاسططططططية لعام 2020ه وال تزال الت مات اإلرهابية الملتملة تمثل أولوية من أولويات األمن الوط ي كما
تشططعر كوت ديفوار كل عام بآلار تغير الم اخ بما في ذلن الفياططانات وانوفاض معدل هطول األمطاره وبالنظر إلﯽ هذه المخاطر
سيحافظ البر ا

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

المستجيبة للمناخ م ،األخذ ب تج تحويلي جنسانيه وسيتم تفعيل خطن عمل االست ابة للطوارئ إذا ما دعت اللاجة إلى ذلنه
 -114ومن شططأن التعرض ل قص شططديد في التمويل أن يعلر سططلبا ل على ت فيذ هذه الوطة االسططتراتي ية القطريةه وسيواصل الب ا

الدعوة

إلى تقديم الموارد وسيتب ،استراتي ية تمويل موتلطة تتامن موارد من اللكومةه
 -115و سيوا ،ن اح الوطة االستراتي ية القطرية ال ستمرار اللكومة في قيادتتا وملكيتتا لبرنامج الوجبات المدرسية وخطة تقديم الدعم
اال ستراتي ي والم تظم للمزارعين أ صلاب الليازات ال صغيرةه ومن المواطر الملتملة الم ستمرة االفتقار إلى ت سيق الواليات بين
المعسططططسططططات الوط ية والت زئة بي تا والتفسططططير المتداخله وسيعزز المكتو القطري االتساق من خالل نتج يقوم على الشططططراكة
والتلول ال ساني ويست د إلى الطلو إزال مي ،جتود تعزيز القدرات والدعم التق يه

ال خاط التشغيلية
 -116سيتم إ راﺀ تلليل لسلسلة اإلمداد في المرالل األولى من ت فيذ الوطة االسطططتراتي ية القطرية لت ب أو توفيف المواطر المستقبلية
المرتبطة بتوسي ،نطاق الدعم للمزارعين أصلاب الليازات الصغيرة بتدف تش ي ،التغذية المدرسية ذات الم شأ الملليه
 -117ويمكن التعرض لمواطر تشططغيلية أخر بسططبو عدم االمتثال لإلجرالات التشططغيلية وال داول الزم ية لمبادرات التغيير المعسططسططيه
وستعزز عمليات الرقابة الداخلية والتعلم من خالل عمليات م تظمة الستعراض المواطر ولت فيذ تدابير التوفيف المعتمدةه

-6
1- 6

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

الحصيلة
االست اتيجية

ك )

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

ال ج وع

1

7 445 439

7 433 164

5 631 936

5 525 958

5 103 260

31 139 756

2

487 834

663 704

513 259

504 276

509 559

2 678 631

3

651 372

664 579

590 262

343 027

347 793

2 597 034

4

3 369 355

5 555 156

9 008 012

10 911 801

13 018 439

41 862 763

5

1 903 579

1 281 085

576 828

359 821

368 989

4 490 301

ال ج وع

13 857 580

15 597 687

16 320 296

17 644 882

19 348 040

82 768 485

 -118تقدر ميزانية الوطة االستراتي ية القطرية للفترة  2023 – 2019بمبلغ 8ه 82مليون دوالره وهي تعكس حافظة برامج واقعية تشدد
على نقل المسططططططعولية التدري ي عن برامج األمن الغذائي والتغذية إلى ملكية اللكومة والم تمعات المللية من خالل التركيز على
دعم القدرات المعسسية وب ال قدرة الم تمعات المللية وأنظمة األغذية على الصموده وتغطي اللافظة ما يلي:
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أ)

ت فيذ خطة عمل االنتقال الواصة ببرنامج الوجبات المدرسية؛

ب)

زيادة تعزيز القدرات المعسسية ذات الصلة بوض ،وت فيذ برامج األمن الغذائي والتغذية؛

ج)

توفيع عول المساعدة الغذائية الموجتة لالست ابة اإلنسانية؛

د)

تعزيز قدرة الم تمعات المللية على التكيف وتقوية أنظمة األغذية المللية من أجل تلسين األمن الغذائي والتغذوي واستدامة
برنامج الوجبات المدرسية؛

ه)

تعزيز الشراكات ألغراض البرامج المشتركة وتعبئة الموارده

 -119وستشكل المساواة بين ال سين وتمكين المرأة  15في المائة من ميزانية الوطة االستراتي ية القطريةه
2- 6

آفاق تدبي ال وارد

 -120من المتوق ،أن تمول الوطة االسطططتراتي ية القطرية بشطططكل رئيسطططي من ال تات المانلة اللكومية بما في ذلن حكومة كوت ديفواره
وسيوس ،المكتو القطري تدري يا قاعدة ال تات المانلة لتشمل تات مانلة غير تقليدية وال سيما في القطاع الواص والمعسسات
ستمول
الويريةه واست ادا ل إلى ات اهات التمويل األخيرة وتوقعات التمويل المتوسطة االحتمال يُقدار أن الوطة االستراتي ية القطرية
ا
ب سبة  60في المائةه
 -121وقد تم بالفعل اللصطططول على التمويل المطلوب للسططط تين األوليين من الدعم الذي يقدمه الب ا

لبرنامج الوجبات المدرسطططية وذلن

عن طريق تمويل متعدد الس وات من وزارة الزراعة في الواليات المتلدة عن طريق برنامج مكغفرن – دول الدولي للغذال من أجل
التعليمه وسططططيواصططططل المكتو القطري السططططعي لللصططططول على تمويل متعدد السطططط وات لزيادة إمكانية الت بع بالموارد الالزمة لتلقيق
أهداف هذه الوطة االستراتي ية القطريةه
3- 6

است اتيجية ت بئة ال وارد

 -122سيلتاج المكتو القطري إلى تمويل طويل األجل ومرن لت فيذ هذه الوطة االستراتي ية القطريةه ولذا فتنه سيسعى إلى تأمين مصادر
تمويل تتعد ال تات المانلة التقليديةه وسطططتسطططتتدف اسطططتراتي يته لتعبئة الموارد صططط اع القرار ومن المتوق ،أن يتم تمويل الوطة
االستراتي ية القطرية بصورة جزئية من جانو حكومة كوت ديفوار ال سيما فيما يتعلق باألنشطة المتعلقة بدعم ال زل الذي يساعده
الب ا

من برنامج الوجبات المدرسية والمزارعين أصلاب الليازات الصغيرةه

 -123و سي سعى الب ا

إلى إقامة شراكات م ،المع س سات الويرية وم صارف الت مية وإلى الل صول على الم ساعدة التق ية من شركات

القطاع الواص ع د االقتااله كما سيتشار م ،ال تات الفاعلة اإلنمائية األخر لالستفادة من الوبرات والموارده
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة لكوت د فوار ()2023-2019

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

ة

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

ن ا دام ا ن

فئات اللصائل :استمرار/تلسين حصول األسر
واألفراد على الغذال الكافي
م االت التركيز :األسباب ال ذرية

االفت اضات
تعزيز إمكانية اللصول على الغذال ودعم اللماية االجتماعية بفال ال تود المبذولة في إطار هذه اللصيلة االستراتي ية

ؤش ات الحصائل
معدل المواظبة
معشر استراتي يات التصدي القائم على سبل كسو العيش (ال سبة المئوية ليسر التي تتب ،استراتي يات التصدي(
مستو الت وع الغذائي
معدل االنقطاع
معدل التس يل
درجة االستتال الغذائي
حصة ال فقات الغذائية
نسبة التالميذ الذين يثبتون بعد صفين من التعليم االبتدائي قدرتتم على قرالة وفتم الكتو المدرسية الواصة بالصف الدراسي

مراعية للتغذية
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معدل االستبقال

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

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

ة ال نتجة حليا الستخدا ها ف الوجبات

يستفيد األطفال الملتلقون بالمدارس التي يغطيتا برنامج الوجبات المدرسية من تعزيز القدرات اللكومية على ت فيذ ذلن البرنامج على نطاق واس،ه (جيم :توفير ت مية القدرات والدعم التق ي)
يستفيد األطفال الملتلقون بالمدارس المستتدفة من الدعم التعليمي الذي يلسن متارات القرالة لديتمه (ألف :تلويل الموارد)
يتلقﯽ األطفال الملتلقون بالمدارس المستتدفة وجبة آمنة ومغذية تلبي احتياجاتتم الغذائية والتغذوية األساسية ﮐل يوم يذهبون فيه إلى المدرسةه (ألف :تلويل الموارد)
تتلقى أسر األطفال الملتلقين بالمدارس المستتدفة حصصا غذائية م زلية أو تلويالت نقدية تدعم األمن الغذائي األسري وتزيد من نسبة االلتلاق بالمدرسة والبقال بتاه (ألف :تلويل الموارد)

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

فئات اللصائل :استمرار/تلسين حصول األسر
واألفراد على الغذال الكافي
االست ابة ليزمات

االفت اضات
اللفاظ على إمكانية حصول السكان المتألرين بالصدمات على الغذال أو تعزيزها بفال ال تود المبذولة في إطار هذه اللصيلة االستراتي يةه

ؤش ات الحصائل
معشر استراتي يات التصدي القائم على سبل كسو العيش (ال سبة المئوية ليسر التي تتب ،استراتي يات التصدي)
مستو الت وع الغذائي
درجة االستتال الغذائي
درجة االستتال الغذائي – التغذية
حصة ال فقات الغذائية

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

يتلقى األﻃفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشتر و 59شترا واللوامل والمرضعات من ال سال والب ات والمصابون بفيروس نقص الم اعة البشرية وأسرهم من المتاررين من الصدمات
ما يكفي من األغذية المغذية المتوصصة في الوقت الم اسو كما يتلقون رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي تتدف إلى الوقاية من سول التغذية اللاد المعتدل والتي تستتدف المستفيدين
وأسرهمه (بال :توفير األغذية المغذية)
يتلقى السكان المتاررون من الصدمات أنشطة تتصل برسائل التغيير االجتماعي والسلوكي بتدف تلسين الممارسات المتعلقة بالتغذيةه (هال :القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
يتلقى السكان المتاررون من الصدمات األغذية الكافية أو التلويالت الكافية القائمة على ال قد في الوقت الم اسو بليث تفي باحتياجاتتم الغذائية والتغذوية الفوريةه (ألف :تلويل الموارد)

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

أحد ن سوء التغ ة

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

فئات اللصائل :تعزيز قدرات القطاعين
االجتماعي والعام لتلديد السكان الاعفال
واستتدافتم ومساعدتتم تغذويا
م االت التركيز :األسباب ال ذرية

االفت اضات
استمرار االستقرار السياسي
توفر الدعم المالئم وفي الوقت الم اسو من المانلين

34

قيام أصلاب المصللة الرئيسيين في استراتي ية التغذية المتعددة القطاعات بت فيذ أنشطتتم بطريقة فعالة وم سقة
إمسا ص اع القرار في اللكومة المللية وغير اللكوميين بزمام ملكية أنشطة التغذية الم تمعية من أجل استدامة البرامج
توفر وسائل االتصال الرئيسية الملددة ووصولتا إلى السكان المستتدفين

ؤش ات الحصائل
س ل القدرة على القاال على ال وع

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

يستفيد أطفال المدارس االبتدائية في جمي ،أنلال البالد من م تج التعليم المعزز الذي يشمل التعليم الغذائيه (ميم :دعم آليات الت سيق الوط ية)
يستفيد السكان المستتدفون من رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي تزيد من المعرفة وتلسن استتال ال ظم الغذائية الصلية القائمة على األغذية المللية المغذيةه (بال :توفير األغذية
المغذية)
يستفيد السكان المستتدفون من التلسي ات في قدرة م تزي األغذية على المستو الص اعي والم تمعي المللي على إنتاج وتسويق أغذية مغذية متوصصة ومأمونة وعالية ال ودة مثل األرز
وطبق األتيكي التقليدي ( ) attiékéبأسعار معقولةه (بال :توفير األغذية المغذية)
يستفيد السكان المستتدفون من رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي تزيد من المعرفة وتلسن استتال ال ظم الغذائية الصلية القائمة على األغذية المللية المغذيةه (هال :القيام بأنشطة التوعية
والتعليم)
يستفيد السﮐان المستتدفون في مناطق العبل المرتف ،بصورة عادلة من تلسين قدرات الحﮐومة المتعلقة برسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي تروج لتلسين الممارسات التغذوية التلولية
ال سانيةه (هال :القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
يستفيد السكان الاع فال الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ومن سول التغذية من برامج التغذية القائمة على األدلة والمست يبة لالعتبارات ال سانية والتلولية ال سانيةه (ميم :دعم آليات
الت سيق الوط ية)

الهدف االست اتيج  :3تحقيق ا ن الغ ائ
النتيجة است اتيجية  :4تكون النظم الغ ائية ستدا ة
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الحصيلة االست اتيجية  : 4ا تالك الفئات السكا ية وال جت ات ال حلية ال ستهدفة بحلول عام  2023لسبل عيق أقوو،
ود ادة قدرتها على الص ود أ ام صد ات ال ناخ والصد ات ا خ و ،وت كنها ن االستفادة ن سالسل قي ة أكث كفاءة
وإ صافا و ن ظم ائية ستدا ة
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فئات اللصائل :تلسين تكيف األسر م،
التغيرات الم اخية والصدمات األخر وقدرتتا
على الصمود أمامتا
م االت التركيز :ب ال القدرة على الصمود

االفت اضات
استمرار االستقرار السياسي
توفر الدعم المالئم وفي الوقت الم اسو من المانلين
توفير الودمات والمدخالت التق ية التكميلية من الشركال المتعاونين
قيام أصلاب المصللة الرئيسيين في استراتي ية اللماية االجتماعية بت فيذ أنشطتتم بطريقة فعالة وم سقة
اضطالع وزارة الزراعة بدورها في قيادة وت سيق األنشطة الوط ية لب ال القدرة على الصمود
عدم تعرض المستفيدين ألي صدمات إضافية كبيرة (م اخية أو غيرها) أل ال أنشطة ب ال القدرة على الصمود
تكوين صلة قوية بين اإلنتاج المللي والمقاصف المدرسية

ؤش ات الحصائل
معشر استراتي يات التصدي القائم على االستتال (متوسن)
درجة االستتال الغذائي
درجة االستتال الغذائي  -التغذية
حصة ال فقات الغذائية
معشر استراتي يات التصدي (ال سبة المئوية ليسر التي تتب ،استراتي يات التصدي)
اللد األدنى من الت وع الغذائي – ال سال
نسبة المزارعين أصلاب الليازات الصغيرة من الذكور/اإلناث الذين يبيعون من خالل نظم الت مي ،الواصة بالمزارعين التي يدعمتا الب ا
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشتر و 23شترا ويتلقون اللد األدنى من الغذال المقبول
نسبة السكان في الم تمعات المللية المستتدفة الذين يبلغون عن ج ي فوائد بفال تلسن قاعدة أصول سبل كسو العيش
معدل خسائر ما بعد اللصاد

مراعية للتغذية
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قيمة وح م المبيعات الم اصرة ألصلاب الليازات الصغيرة من خالل نظم الت مي ،التي يدعمتا الب ا

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

يستفيد المزارعون المستتدفون أصحاب الحيازات الصغيرة وأسرهم الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من الدعم المقدم إلنشال األصول وإعادة تأهيلتا والذي يلسن أمنتم الغذائي وحالتتم
التغذوية وال سيما خالل موسم ال دبه (ألف :تلويل الموارد)
يستفيد المزارعون المستتدفون أصلاب الليازات الصغيرة وأسرهم الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من المساعدة الغذائية المشروطة التي تلسن أم تم الغذائي وحالتتم التغذوية وال سيما
خالل موسم القلنه (دال :إنشال األصول)
يستفيد المزارعون المستتدفون أصلاب الليازات الصغيرة وأسرهم من األنشطة ذات الصلة برسائل التغيير االجتماعي والسلوكي والتي تمك تم من ت وي ،إنتاجتم ونظامتم الغذائي وتلسين
حالتتم التغذويةه (هال :القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
يستفيد المزارعون المستتدفون أصلاب الليازات الصغيرة من تعزيز القدرات في م ال اإلنتاج الغذائي المستدام وتلسين القدرة على الصمود أمام تغير الم اخ وت وي ،ال ظام الغذائي است ادا
إلى اإلمكانات الزراعية الملليةه (بال :توفير األغذية المغذية)
ي ستفيد المزارعون المستتدفون أصلاب الليازات الصغيرة من تعزيز القدرات على تلويل إنتاجتم واللفاظ عليه وتسويقه وبالتالي تقليل خسائر ما بعد اللصاد والتمكن من الوصول إلى أسواق
مولوقة بما في ذلن من خالل برنامج الوجبات المدرسيةه (بال :توفير األغذية المغذية)

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

زدة على تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة

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

زدة على تحسين توجيه وإدارة ب ا

فئات اللصائل :تعزيز قدرات معسسات ونظم
القطاعين العام والواص بما في ذلن
المست يبون الملليون بتدف تلديد السكان
الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ومن
الاعف الغذائي واستتدافتم ومساعدتتم
م االت التركيز :األسباب ال ذرية
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االفت اضات
استمرار االستقرار السياسي
توفر الدعم المالئم وفي الوقت الم اسو من المانلين
االلتزام القوي من المعسسات اللكومية

ؤش ات الحصائل
س ل القدرة على القاال على ال وع

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

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

يستفيد ال اس من وجود سالسل إمداد ليغذية أقو وأكثر إنصافا ل تعمل على تلسين حصولتم على الغذال العالي ال ودة وتلسين حالتتم التغذويةه (بال :توفير األغذية المغذية)
يستفيد ال اس من زيادة قدرة الم لس الوط ي للتغذية على ت سيق ت فيذ خطة التغذية الوط ية المتعددة القطاعات التي تساهم في تلسين حالة التغذية لد األشواص المستتدفينه (بال :توفير األغذية
المغذية)
يستفيد السكان الاعفال من وجود برنامج للوجبات المدرسية موس ،وفعال من حيث التكلفة وعادل ومن توفر آليات للشرال المللي تدعم سبل عيشتم وحصولتم على الغذال المغذي والتعليمه
(بال :توفير األغذية المغذية)
يستفيد السكان الاعفال من نظم المعلومات الملس ة المستودمة ألغراض اللماية االجتماعية واإلنذار المبكر واالستعداد للطوارئ والتي تستم في تلسين حصولتم على الغذال وحالتتم التغذويةه
(بال :توفير األغذية المغذية)
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الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
جيم :1-ستطيع السكان ال تض رون ساءلة الب ا

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

ال ؤش ات الشا لة
جيم  : 1-1نسبة األشواص المستفيدين من المساعدة الذين يتلقون معلومات عن البرنامج (من هم األشواص المدرجون فيه وما سيلصلون عليه وما هي مدة المساعدة)
جيم  :2-1نسبة أنشطة المشروعات التي يتم بشأنتا توليق تعقيبات المستفيدين وتلليلتا ودم تا في تلسي ات البرامج

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

الب ا

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

ال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-2نسبة األشواص المستتدفين الذين يمك تم اللصول على المساعدة دون التعرض لتلديات تتعلق باللماية

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

ال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-3نسبة األسر التي تُتوذ فيتا القرارات بشأن استودام األغذية/ال قد/القسائم من قبل المرأة أو الرجل أو كليتما معا حسو طريقة التلويل
جيم  :2-3نسبة ال سال العاوات في كيانات ص  ،القرار بشأن المساعدة الغذائية – ل ان وم الس وأفرقة وغير ذلن
جيم  : 3-3نوع التلويل (أغذية نقود قسائم أو ال تعويع) الذي يلصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا

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

الب ا

بط قة ال تض بالبيئة

ال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-4نسبة األنشطة التي فُلصت المواطر البيئية بال سبة لتا و ُحددت إجرالات التوفيف حسو االقتاال

حسو ال س ونوع ال شاط
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ال لحق الثا
التود ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

جال الت كيز

ك )

النتيجة
االست اتيجية 4

النتيجة
االست اتيجية 5

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

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

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

ا ة التن ية
ال ستدا ة 9-17

ا ة التن ية
ال ستدا ة 4-2

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

الحصيلة
االست اتيجية 5

ا سباب
الج ر ة

االستجابة
لألد ات

ا سباب
الج ر ة

بناء القدرة
على الص ود

ا سباب الج ر ة

ال ج وع

التلويالت

21 703 771

1 740 073

1 756 634

29 318 726

3 139 585

57 658 789

الت فيذ

5 329 169

586 944

498 086

7 108 297

751 911

14 274 407

تكاليف الدعم المباشرة
المعدلة (ك سبة مئوية)

2 206 267

188 129

183 810

2 880 736

324 749

5 783 691

ال ج وع الف ع

29 239 208

2 515 146

2 438 529

39 307 759

4 216 245

77 716 887

تكاليف الدعم غير
المباشرة (5ه 6في
المائة)

1 900 548

163 485

158 504

2 555 004

274 056

5 051 598

ال ج وع

31 139 756

2 678 631

2 597 034

41 862 763

4 490 301

82 768 485
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