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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية – المشروعات الموافق عليها عن طريق
التصويت بالمراسلة
للعلم

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

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

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة القصي ة ا جل لكوت د فوار
( 1نا /كا ون الثا –  31ارس/آذار )2019

مدة الخطة االستراتيجية القطرية

 1يناير/كانون الثاني  31 – 2019ديسمبر/كانون األول 2023

مدة الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل

 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار 2019

مجموع تكاليف الخطة االستراتيجية القطرية التي يتحملها الب ا
( 5سنوات)

 82 768 485دوالرا أمريكيا

مجموع تكاليف الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل
التي يتحملها الب ا ( 3أشهر)

 3 464 395دوالرا أمريكيا

مجموع عدد المستفيدين في إطار الخطة االستراتيجية القطرية والخطة
االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل

169 500

عدد المستفيدين في إطار الخطة االستراتيجية المؤقتة القصيرة األجل
وحدها

135 450

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر*
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*

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

الق ار
وافق المجلس عن طريق التصويت بالمراسلة على الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل لكوت ديفوار ( 1يناير/كانون
الثاني –  31مارس/آذار  )2019بتكلفة إجمالية يتحملها الب ا

قدرها  3 464 395دوالرا أمريكيا.

 21ديسمبر/كانون األول 2018
مالحظة :ينبغي أن تُقرأ هذه الوثيقة مقترنة بمشروع الخطة االستراتيجية القطرية الكاملة لكوت ديفوار ( )2023-2019المقدمة إلى
المجلس للموافقة عليها.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد A. Dieng

السيدة A. Badejo

المدير اإلقليمي

المديرة القطرية

غرب أفريقيا

بريد إلكترونيadeyinka.badejo@wfp.org :

بريد إلكترونيabdou.dieng@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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باإلشارة إلى مشروع الخطة االستراتيجية القطرية الكاملة لكوت ديفوار للفترة  ،2023-2019تتألف هذه الخطة االستراتيجية
القطرية المؤقتة القصيرة األجل من أنشطة تواصل مشروعات الب ا

الحالية في البلد .وهي تلتمس موافقة المجلس التنفيذي

بالمراسلة على تنفيذ هذه األنشطة خالل الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار  2019انتظارا لموافقة المجلس على
الخطة االستراتيجية القطرية في دورته العادية األولى لعام  .2019وتعد هذه البداية المبكرة ضرورية لضمان استمرارية
العمليات إلى حين موافقة المجلس التنفيذي على الخطة االستراتيجية القطرية.
-2

ولضمان الحوكمة والرقابة بشكل كاف ،تستند جميع الحصائل واألنشطة االستراتيجية في إطار الخطة المؤقتة القصيرة األجل
إلى األنشطة الجارية والمشروعات التي تمت الموافقة عليها سابقا .ولن تتضمن الخطة المؤقتة القصيرة األجل أية حصائل أو
أنشطة استراتيجية جديدة ال تنبع من المشروعات القائمة ،ولن يتم تنفيذ مثل هذه الحصائل واألنشطة ّإال في إطار الخطة
االستراتيجية القطرية بعد موافقة المجلس التنفيذي عليها .وستنسخ الخطة االستراتيجية القطرية الموافق عليها هذه الخطة المؤقتة
القصيرة األجل.
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وفي إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل ،سيساعد الب ا

حكومة كوت ديفوار والشركاء على تحقيق

الحصائل االستراتيجية الخمس التالية من خالل خمسة أنشطة:


الحصيلة االست اتيجية  :1حصول األطفال في سن المدرسة االبتدائية وأسرهم في المناطق التي تعاني من انعدام األمن
الغذائي على الغذاء الكافي والمغذي طوال العام (هدف التنمية المستدامة )1-2
جاالت الت كيز :األسباب الجذرية

ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :1توفير وجبات مدرسية وحصص غذائية منزلية وخدمات تكميلية لألطفال في سن المدرسة االبتدائية
خالل العام الدراسي وتشجيع شراء األغذية المنتجة محليا الستخدامها في الوجبات المدرسية.



الحصيلة االست اتيجية  :2حصول السكان المتضررين من الصدمات على الغذاء لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية
األساسية أثناء الصدمات وفي أعقابها (هدف التنمية المستدامة )1-2
جاالت الت كيز :االستجابة لألزمات

ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :2تقديم حزمة مساعدات متكاملة للسكان المتضررين ،تشمل المساعدة الغذائية ،ورسائل التغيير
االجتماعي والسلوكي ،واألغذية المغذية المتخصصة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا،
والحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ،بغية تحسين الحصول

على الغذاء والوقاية من سوء التغذية.


الحصيلة االست اتيجية  :3تحسين الحالة التغذوية للسكان الضعفاء الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في المناطق
المستهدفة ،وال سيما األطفال والنساء في سن اإلنجاب واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ،بحلول
عام ( 2023هدف التنمية المستدامة )2-2
جاالت الت كيز :األسباب الجذرية

ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :3دعم تنفيذ برنامج التغذية الوطني ،مع التركيز على وضع وتنفيذ استراتيجية لرسائل التغيير
االجتماعي والسلوكي تراعي االعتبارات الجنسانية؛ وتنفيذ االستراتيجية الوطنية لتقوية األغذية األساسية
المستهلكة بانتظام؛ وتعزيز منهج التعليم االبتدائي ليشمل التغذية؛ وتوليد األدلة بشأن األنشطة في خطة التغذية
الوطنية المتعددة القطاعات.
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الحصيلة االست اتيجية  :4امتالك الفئات السكانية والمجتمعات المحلية المستهدفة بحلول عام  2023لسبل عيش أقوى،
وزيادة قدرتها على الصمود أمام صدمات المناخ والصدمات األخرى ،وتمكنها من االستفادة من سالسل قيمة أكثر
كفاءة وإنصافا ومن نظم غذائية مستدامة (هدف التنمية المستدامة )4-2
جاالت الت كيز :بناء القدرة على الصمود

ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :4توفير حزمة مساعدة متكاملة وقادرة على إحداث التحول الجنساني للمزارعين أصحاب الحيازات
الصغيرة ،وال سيما مجموعات المزارعات ،تشمل التدريب على الممارسات الزراعية الجيدة ،والمعدات،
وأنشطة تتعلق برسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي تضفي قيمة على اإلمكانات الزراعية المحلية ،وإنشاء
األصول ،والمساعدة الغذائية الموجهة؛ وتقديم الدعم التقني لتوليد األدلة إلرشاد توسيع نطاق أنشطة مجموعات
المزارعين.



الحصيلة االست اتيجية  :5امتالك المؤسسات الوطنية بحلول عام  2023لقدرة معززة على تحسين توجيه وإدارة برامج
األمن الغذائي والتغذية والحماية االجتماعية (هدف التنمية المستدامة )9-17
جاالت الت كيز :األسباب الجذرية

ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :5تقديم الدعم التقني للمؤسسات الوطنية في جهودها الرامية إلى معالجة مسائل التغذية المدرسية،
واألمن الغذائي ،والتغذية ،والحماية االجتماعية ،واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها.
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وسوف يقدم الب ا

مساعدته إلى المستفيدين في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة على النحو الموجز في الجدول .1
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ة والتحو الت القائ ة على النقد
الجدول  : 1ال ستفيدون ن ا
حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط وال ستوى
الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة القصي ة ا جل ( نا /كا ون الثا – ارس/آذار )2019
الحصيلة
االست اتيجية

النشاط

ال ستوى

ال ستفيدون
النساء
والبنات

ال جال
وا والد

ال ج وع

1

 :1توفير وجبات مدرسية وحصص غذائية منزلية
وخدمات تكميلية لألطفال في سن المدرسة االبتدائية خالل
العام الدراسي وتشجيع شراء األغذية المنتجة محليا
الستخدامها في الوجبات المدرسية.

1

61 250

63 750

125 000

2

 :2تقديم حزمة مساعدات متكاملة للسكان المتضررين،
تشمل المساعدة الغذائية ،ورسائل التغيير االجتماعي
والسلوكي ،واألغذية المغذية المتخصصة لألطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،والحوامل
والمرضعات من النساء والبنات ،والمصابين بفيروس
نقص المناعة البشرية ،بغية تحسين الحصول على الغذاء
والوقاية من سوء التغذية.

1

1 675

825

2 500

3

 :3دعم تنفيذ برنامج التغذية الوطني ،مع التركيز على
وضع وتنفيذ استراتيجية لرسائل التغيير االجتماعي
والسلوكي تراعي االعتبارات الجنسانية؛ وتنفيذ
االستراتيجية الوطنية لتقوية األغذية األساسية المستهلكة
بانتظام؛ وتعزيز منهج التعليم االبتدائي ليشمل التغذية؛
وتوليد األدلة بشأن األنشطة في خطة التغذية الوطنية
المتعددة القطاعات.

3

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

4

 :4توفير حزمة مساعدة متكاملة وقادرة على إحداث
التحول الجنساني للمزارعين أصحاب الحيازات
الصغيرة ،وال سيما مجموعات المزارعات ،تشمل
التدريب على الممارسات الزراعية الجيدة ،والمعدات،
وأنشطة تتعلق برسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي
تضفي قيمة على اإلمكانات الزراعية المحلية ،وإنشاء
األصول ،والمساعدة الغذائية الموجهة؛ وتقديم الدعم
التقني لتوليد األدلة إلرشاد توسيع نطاق أنشطة مجموعات
المزارعين.

1

5 700

1 800

7 500

5

 :5تقديم الدعم التقني للمؤسسات الوطنية في جهودها
الرامية إلى معالجة مسائل التغذية المدرسية ،واألمن
الغذائي ،والتغذية ،والحماية االجتماعية ،واالستعداد
للطوارئ واالستجابة لها.

3

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

68 625

66 375

135 000

427

23

450

ج وع ا

ة/التحو الت القائ ة على النقد (ال ستوى )1

ج وع ت ز ز القدرات (ال ستوى )1
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ويعرض الجدوالن التاليان لمحة عامة عن ميزانية كل من الخطة االستراتيجية القطرية الكاملة والخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة القصيرة األجل.
الجدول  :2التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

ك )

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023 2019
النتيجة االست اتيجية ،1
ا ة التن ية ال ستدا ة
1-2

ال ج وع

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

النتيجة
االست اتيجية ،4
ا ة التن ية
ال ستدا ة 4-2

النتيجة
االست اتيجية ،5
ا ة التن ية
ال ستدا ة 9-17

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

الحصيلة
االست اتيجية 5

التحويالت

21 703 771

1 740 073

1 756 634

29 318 726

3 139 585

57 658 789

التنفيذ

5 329 169

586 944

498 086

7 108 297

751 911

14 274 407

تكاليف الدعم
المباشرة المعدلة

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 ( 6.5في
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

الجدول  : 3التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ ك )
الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة القصي ة ا جل ( نا /كا ون الثا – ارس/آذار )2019
النتيجة االست اتيجية ،1
ا ة التن ية ال ستدا ة
1-2

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

النتيجة
االست اتيجية ،4
ا ة التن ية
ال ستدا ة 4-2

النتيجة
االست اتيجية ،5
ا ة التن ية
ال ستدا ة 9-17

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

الحصيلة
االست اتيجية 5

1 362 633

77 021

119 389

465 690

355 282

2 380 014

التنفيذ

241 889

28 110

20 985

260 420

54 947

606 350

تكاليف الدعم
المباشرة المعدلة

143 234

9 385

12 531

64 819

36 621

266 589

ال ج وع الف ع

1 747 756

114 515

152 904

790 929

446 850

3 252 953

113 604

7 444

9 939

51 410

29 045

211 442

1 861 360

121 959

162 843

842 339

475 895

3 464 395

التحويالت

تكاليف الدعم غير
المباشرة ( 6.5في
المائة)
ال ج وع

ال ج وع

AVBC-EB12019-16993A

