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تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

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

الخطة االست اتيجية القط ة لغينيا  -بيساو ()2024-2019
المدة

 1يوليو/تموز  30 – 2019يونيو/حزيران 2024

مجموع التكاليف التي يتحملها الب ا

 61 610 662دوالرا أمريكيا

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر*

3

*

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

وجز تنفي ي
جمهورية غينيا  -بيساو بلد من بلدان العجز الغذائي المنخفضة الدخل ويواجه تحديات إنمائية ذات شأن رغم الفرص االقتصادية المتاحة
في مجاالت الزراعة ،ومصايد األسماك ،والسياحة ،والتعدين .ويجاهد البلد منذ استقالله في عام  1973إلرساء حوكمة وقيادة مستقرتين.
ويُعقِّد عدم االستقرار السياسي األمن الغذائي والتغذية على الصعيد الوطني ،وال سيما بالنسبة لألطفال والنساء الريفيات وكبار السن
والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو السل أو اإلعاقة .ويتفاقم األمن الغذائي بسبب عواقب تغير المناخ ،مثل الفيضانات وعدم
انتظام هطول األمطار والعواصف المطرية.
ووضعت حكومة غينيا  -بيساو خطة استراتيجية وتشغيلية للفترة  ،2025-2015هي الخطة  )1(،Terra Rankaالتي تؤكد على تنمية
رأس المال البشري من خالل تعليم وخدمات صحية وحماية اجتماعية أفضل .وبرنامج األغذية العالمي (الب ا ) هو شريك يحظى
بالثقة ،حيث يوفر المساعدة التقنية والمالية لدعم جهود الحكومة في مجاالت التغذية والوجبات المدرسية ورصد األمن الغذائي والتغذية
واالستعداد للطوارئ واالستجابة لألزمات.

( )1حكومة غينيا  -بيساو .2015 .الخطة االستراتيجية والتشغيلية للفترة  ."Terra Ranka" ،2025-2015موجز تنفيذي متاح في الموقع
.http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC/RD(2015)15/RD2&docLanguage=En
و Terra Rankaتعبير يعني "بداية جديدة للبلد" باللغة العامية لغينيا  -بيساو .ويُشار إلى الوثائق المماثلة في بلدان أخرى على نحو شائع بعبارة خطط التنمية الوطنية.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد C. Nikoi

السيدة K. Kawaguchi

المدير اإلقليمي

المديرة القطرية

غرب أفريقيا

بريد إلكترونيkiyomi.kawaguchi@wfp.org :

بريد إلكترونيchris.nikoi@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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واستنادا إلى الخبرة والشراكات ،تتضمن الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2024-2019خمس حصائل استراتيجية .وسوف يجري
في جميع المجاالت اتباع نُهج تفضي إلى تحول جنساني وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة .ففي إطار الحصيلة االستراتيجية  ،1ستوضع
خطة طوارئ مشتركة من أجل االستجابة الفورية المنسقة من الحكومة لحاالت الطوارئ ،استنادا إلى الدروس المستمدة من الصدمات
السابقة.
وفي إطار الحصيلة االستراتيجية  ،2سيجري توسيع نطاق برنامج الوجبات المدرسية المنتجة محليا ،وسوف ت ُ َّ
عزز قدرات الحكومة
استعدادا للتحول إلى برنامج وطني تديره الحكومة .وسوف ت َستكمل هذه الحصيلة االستراتيجية  4التي تدعم النساء وشباب المزارعين
عن طريق تعزيز قدراتهم على توريد األغذية للمدارس ،وبالتالي تيسير نفاذهم إلى أسواق جديدة (المدارس) ،وزيادة فرص توليد الدخل
والتدريب.
دعم الحكومة وشركائها في تنفيذ السياسة الوطنية بشأن التغذية في إطار الحصيلة االستراتيجية  ،3حيث يُركز على

وسيواصل الب ا

رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي من أجل الوقاية من التقزم وعالج سوء التغذية الحاد المعتدل وتوفير المساعدة التغذوية للمصابين
بفيروس نقص المناعة البشرية وأسرهم .وسوف يوفر الب ا

الدعم لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على إنشاء وتنفيذ شبكات األمان

االجتماعي وبرامج األمن الغذائي والتغذية وآليات االستعداد للطوارئ واالستجابة لها على نحو فعال ومنصف في إطار الحصيلة
االستراتيجية .5
وتتسق هذه الخطة االستراتيجية القطرية مع النتائج االستراتيجية  1و 2و 3و 5للب ا ؛ ونتائج وتوصيات االستعراض االستراتيجي
الوطني ألنشطة القضاء على الجوع؛ وخطة Terra Ranka؛ وإطار األمم المتحدة للمساعدة في مجال الشراكات لغينيا  -بيساو للفترة
.2020-2016

()2

ش وع الق ار

*

يوافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لغينيا  -بيساو ( )WFP/EB.A/2019/8-A/3( ")2024-2019بتكلفة إجمالية
يتحملها الب ا

قدرها  61 610 662دوالرا أمريكيا.

( )2إطار األمم المتحدة للمساعدة في مجال الشراكات لغينيا  -بيساو يكافئ بالنسبة لغينيا  -بيساو أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية المتفق عليها مع الحكومات
في بلدان أخرى.
*

هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.

WFP/EB.A/2019/8-A/3

3

-1

التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

ينتمي سكان غينيا  -بيساو إلثنيات ومجموعات لغوية وثقافات وأديان مختلفة .وهذا البلد ،الذي يحتل المرتبة  177في دليل
التنمية البشرية لعام  ،2017هو من أفقر بالد العالم .ويبلغ متوسط العمر المتوقع  57.8عام ( 56عاما للرجال و 59.5عام
للنساء)؛ ويعيش  70في المائة من السكان بأقل من دوالرين في اليوم ،كما يعيش  33في المائة في فقر مدقع بأقل من دوالر
واحد في اليوم )3(.و 50في المائة على األقل من األشخاص الذين تجاوز عمرهم  15عاما أميون ،مع وجود تفاوت كبير في هذا
الصدد بين الذكور ( 45في المائة) واإلناث ( 71في المائة).

-2

وتُجاهد غينيا  -بيساو منذ استقاللها في عام  1973إلرساء حكومة وتنمية مستقرتين .وقد شهد البلد ،الذي يعاني من عدم استقرار
الحوكمة واإلفالت من العقاب على نطاق واسع واالعتماد على محصول نقدي وحيد ،هو جوز الكاجو ،أربعة انقالبات ناجحة
(آخرها في عام  )2012و 16محاولة انقالب مشتبها بها .ومنذ االنتخابات الديمقراطية في عام  ،2014عزل الرئيس ستة رؤساء
وزارات وحل خمس حكومات ألسباب مختلفة .وتمثيل المرأة ناقص بدرجة ذات شأن في الجمعية الوطنية والحكومة .وقد أُقر
قانون يقضي بأن تشغل النساء  36في المائة على األقل من مقاعد الجمعية الوطنية في أغسطس/آب  2018وصدر في
ديسمبر/كانون األول  .2018وجرت االنتخابات التشريعية بنجاح في  10مارس/آذار  2019كما أن اإلصالح الدستوري جار
من أجل التصدي للمسائل الهيكلية التي تؤثر في استقرار الحكومة.
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والنساء والبنات أكثر تعرضا للعنف واالستغالل والتمييز والظلم بالنظر إلى افتقار نظام العدالة إلى القدرة على إنفاذ الحماية
القائمة على المساواة بين الجنسين ونُدرة تمثيل المرأة في نظام العدالة المحلي التقليدي .وتُثني بعض المجموعات اإلثنية البنات
عن االلتحاق بالمدارس وتجبرهن على ترك المدارس من أجل الزواج المبكر والحمل المبكر ،وتُمارس تشويه األعضاء التناسلية
األنثوية ،وتُقيد مشاركة النساء والبنات في اتخاذ القرارات ووضع السياسات على مستويي األسرة والمجتمع المحلي .وطبقا
للمسح العنقودي المتعدِّد المؤشرات لعام  ،2014تحمل نسبة قدرها  28في المائة من البنات قبل بلوغهن الثامنة عشرة من
العمر )4(.ويبلغ معدل انتشار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية  45في المائة في صفوف النساء والبنات الالتي تتراوح أعمارهن
بين  15و 49سنة و 30في المائة في صفوف البنات الالتي بلغن الرابعة عشرة من العمر أو أقل .وهذه الممارسة أكثر انتشارا
في منطقة غابو ،حيث خضعت نسبة قدرها  96في المائة من النساء و 69في المائة من البنات لهذه الممارسة.
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والمعدل الصافي للحضور في المدارس هو  76في المائة للمدارس االبتدائية في المناطق الحضرية و 54في المائة للمدارس
االبتدائية والثانوية في المناطق الريفية ،مع وجود فوارق كبيرة متعلقة بالحالة االقتصادية .ويبدأ نحو  70في المائة من األطفال
الدراسة بعد بلوغهم السادسة من العمر .ويؤدي الفقر وانعدام األمن الغذائي وعمالة األطفال واألعراف الجنسانية التمييزية (مثل
العمل المنزلي دون أجر والزواج المبكر) وعدم كفاية البنية التحتية التعليمية وندرة المعلمين المؤهلين وضعف المشاركة
المجتمعية إلى الحد من التحاق األطفال بالمدارس .ويرجع انخفاض معدل إكمال الدراسة االبتدائية البالغ  37في المائة إلى تأخر
االلتحاق بالمدارس وارتفاع معدالت الرسوب ووصول نسبة تسرب األطفال من المدارس إلى ذروتها بين الصفين الرابع
والخامس بالنظر إلى أن الدراسة في العديد من المجتمعات الريفية متاحة حتى الصف الرابع فقط .ويؤدي الزواج المبكر والحمل
وزيادة األعباء المنزلية إلى زيادة معدل تسرب البنات الريفيات .ويبلغ معدل التسرب في المدارس االبتدائية  18في المائة ،كما
()5

أن  44.2في المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6سنوات و 11سنة غير مشمولين بنظام التعليم الرسمي.

( )3برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2017 .تقرير التنمية البشرية لعام  .http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/GNB .2017والبيانات المصنفة حسب
الجنس غير متاحة.
( )4اليونيسف .2014 .المسح العنقودي المتعدِّد المؤشرات لغينيا  -بيساو .متاح في الموقع http://ghdx.healthdata.org/record/guinea-bissau-multiple-
 .indicator-cluster-survey-2014ومن المتوقع نشر نتائج المسح العنقودي المتعدِّد المؤشرات السادس خالل الربع الثالث من عام .2019
( )5وزارة التعليم واليونيسف( "Campanha 6/6" .حملة  – 6/6التي تدعو بداية المدرسة االبتدائية عند  6سنوات وأن تستمر لما يقل عن ست سنوات).2018 .
بيساو.
غينيا
جمهورية
:2017
لعام
لليونيسف
السنوي
التقرير
أيضا
انظر
اإلنترنت.
على
متاح
غير
.https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Guinea_Bissau_2017_COAR.PDF
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ويبلغ معدل وفيات األمهات  100 000/900مولود حي ،كما أن معدل الوفيات في صفوف األطفال دون سن الخامسة يبلغ
()7

 1 000/55والدة )6(.ويبلغ معدل الخصوبة  4.9طفل للمرأة ،وتتكون األسرة المتوسطة من سبعة أفراد.

وقد تحسَّن معدل

سوء التغذية المزمن من  32في المائة في عام  2010إلى  28في المائة في عام  .2014وحدث تراجع في معدل الرضاعة
الطبيعية الحصرية من  65في المائة في عام  2010إلى  53في المائة في عام  .2014ومعدل انتشار فيروس نقص المناعة
البشرية وقدره  3.3في المائة هو األعلى في غرب أفريقيا .ويبلغ معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في صفوف البنات
والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  14و 24سنة  4.2في المائة ،وهو ثالثة أمثال معدل انتشاره في صفوف األوالد والرجال
من نفس الفئة العمرية .ومعدل اإلصابة بالسل وفيروس نقص المناعة البشرية وقدره  100 000/120مرتفع أيضا )8(.وتتلقى
نسبة قدرها  33في المائة فقط من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ،وعددهم  44 000شخص ،العالج بمضادات
()9

الفيروسات الرجعية.
2-1

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة 2

الغا ات
-6

الحصول على الغذاء :وجد االستعراض االستراتيجي الوطني ألنشطة القضاء على الجوع أن األمن الغذائي مثير للتحدي .وتشير
بيانات األسر إلى أن انعدام األمن الغذائي بدرجة عالية ناتج عن الفقر وانخفاض اإلنتاجية الزراعية ومحدودية إمكانية الحصول
على الغذاء وعدم المساواة بين الجنسين وأسعار جوز الكاجو )10(.وقد انخفض متوسط سعر جوز الكاجو وحجم مبيعاته في عام
 ،2018مما أدى إلى انكماش االقتصاد .وتعاني األسر التي ترأسها امرأة من انعدام األمن الغذائي ( 24في المائة) بأكثر مما
تعاني األسر التي يرأسها رجل ( 19في المائة) )11(.وتؤدي الفيضانات الموسمية وتدهور البيئة وغير ذلك من األخطار الطبيعية
المرتبطة بتغير المناخ إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي .ونسبة األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي أعلى في المناطق
الريفية ،حيث تزداد أيضا معدالت سوء التغذية المزمن.
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وضع نهاية سوء التغذية :تتجاوز نسبة سوء التغذية الحاد في صفوف األطفال دون سن الخامسة  6في المائة .وتبلغ نسبة سوء
التغذية المزمن  28في المائة ( 29في المائة من األوالد و 26في المائة من البنات) وتتجاوز  30في المائة في مناطق أويو
( 35في المائة) وبافاتا ( 34في المائة) وغابو ( 30.1في المائة) )12(.وال يتلقى سوى  53في المائة من الرضع دون سن ستة
تمارس اإلرضاع الطبيعي سوى نسبة قدرها  20في المائة فقط من األمهات خالل
أشهر الرضاعة الطبيعية الحصرية ،وال ِّ

( )6اليونيسف .2014 .المسح العنقودي المتعدِّد المؤشرات لغينيا  -بيساو .متاح في الموقع http://ghdx.healthdata.org/record/guinea-bissau-multiple-
.indicator-cluster-survey-2014
( )7المصدر نفسه.
( )8منظمة الصحة العالمية .2017 .موجز مرض السل في غينيا  -بيساو .متاح في الموقع
https://extranet.who.int/sree/Reports?op=Replet&name=%2FWHO_HQ_Reports%2FG2%2FPROD%2FEXT%2FTBCountr
 .yProfile&ISO2=GW&LAN=EN&outtype=htmlال تُتاح بيانات مصنَّفة حسب الجنس .ومعدل اإلصابة بالسل أعلى بين الرجال واألوالد
( )4.3منه بين النساء والبنات (.)2.7
( )9برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز.2017 .
.http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170720_Data_book_2017_en.pdf
( )10على الصعيد الوطني ،كانت نسبة قدرها  30في المائة من األسر الريفية تعاني من انعدام األمن الغذائي في موسم الجدب لعام  ،2016وهي نسبة تحسنت إلى 20
في المائة في موسم الجدب لعام  .2017وكان هذا التغيير راجعا إلى زيادة الدخل األسري نتيجة الرتفاع مبيعات جوز الكاجو وأسعاره .المصدر :نظام الب ا لرصد
األمن الغذائي 2016 .و .Enquête de suivi de la Securité Alimentaire et de la Nutrition: Guinée Bissau .2017متاح في الموقعين
https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp289937.pdf?_ga=2.109456069.1362199534.154081186
 5-1224495264.1529964566و[ https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000062460/download/بالفرنسية].
( )11نظام الب ا لرصد األمن الغذائي .Enquête de suivi de la Securité Alimentaire et de la Nutrition: Guinée Bissau .2017 .متاح في
الموقع [ https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000062460/download/بالفرنسية].
( )12اليونيسف .2014 .المسح العنقودي المتعدِّد المؤشرات لغينيا  -بيساو .متاح في الموقع http://ghdx.healthdata.org/record/guinea-bissau-multiple-
 .indicator-cluster-survey-2014ومن المتوقع نشر المسح العنقودي المتعدِّد المؤشرات السادس خالل الربع الثالث من عام .2019
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األشهر الستة األولى .وتعاني نسبة قدرها  46في المائة من النساء والبنات الالتي تتراوح أعمارهن بين  15و 49سنة من فقر
()13

الدم .وفي عام  ،2014كانت نسبة قدرها  8في المائة فقط من األسر تستخدم الملح المدعم باليود.
-8

وأظهر استقصاء لوزارة الصحة العامة واألسرة والتماسك االجتماعي أن  11في المائة من النساء والبنات الالتي تتراوح
()14

أعمارهن بين  15و 49سنة يعانين من سوء التغذية الحاد،

كما بيَّن نظام رصد األمن الغذائي والتغذية أن  29في المائة فقط

من النساء والبنات يستوفين الحد األدنى من التنوع الغذائي )15(.ويؤثر انخفاض الوزن عند الميالد في  21في المائة من الرضع
()16

حديثي الوالدة.

ويشكِّل سوء التغذية في صفوف الحوامل والمرضعات من النساء والبنات عامال رئيسيا يُسهم في ارتفاع

معدالت وفيات األمهات واألطفال ونقص التغذية بين األطفال .ولم تتلق سوى نسبة قدرها  8في المائة من األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا الحد األدنى المقبول من الغذاء )17(.وتجاوز سوء التغذية الحاد في صفوف األشخاص المصابين
()18

بفيروس نقص المناعة البشرية والمصابين بالسل العتبات الحرجة.

وقد صار فرط الوزن والسمنة في صفوف األطفال

()19

والمراهقات والنساء من المسائل المثيرة للقلق.
-9

إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخلهم :تُشكل الزراعة  69في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،ويُست َمد ما يتجاوز
 90في المائة من هذه النسبة البالغ  69في المائة من صادرات جوز الكاجو ،مما يوفر دخال مباشرا لنسبة قدرها  85في المائة
()20

من السكان.

وتهيمن زراعة الحيازات الصغيرة على إنتاج جوز الكاجو وتغطي  50في المائة من األراضي الصالحة

للزراعة .وعموما ،يعمل المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة ،وال سيما النساء ،بالقليل من المعدات والتدريب ،أو بال
معدات أو تدريب ،في ظل إمكانية محدودة لالنتفاع بالمياه واألراضي والطرق المناسبة .ورغم مشاركة المرأة بدرجة كبيرة في
زراعة جوز الكاجو ،وال سيما أثناء موسم الحصاد ،فإن الرجال هم الذين يتولون بيع كل من جوز الكاجو واألرز )21(.وتعاني
ُعزز عدم المساواة ويُسهم في استمرار
المزارعات أيضا من عدم القدرة على اتخاذ القرارات فيما يخص ميزانية األسرة ،مما ي ِّ
()22

انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.
-10

النظم الغذائية المستدامة :يُصدَّر أغلب محصول جوز الكاجو السنوي دون تجهيزه ،كما يعاني القطاع من انخفاض االستثمارات،
مما يؤدي إلى تدني الغالل.

()23

ويُزرع األرز ،وهو محصول الحبوب الرئيسي ،من أجل االستهالك المنزلي في المقام األول.

ويتأثر إنتاج الحبوب بعدم انتظام هطول األمطار والفيضانات المرتبطة بتغير المناخ ،وقلة االستثمار في البنية التحتية والمعدات،
وتدهور البيئة في المناطق المنخفضة ،وقلة ال ُمدخالت والقروض الزراعية ،والنزوح نحو المناطق الحضرية ،وضعف منظمات
المزارعين .وقد وصل العجز اإلجمالي في الحبوب في الفترة  2018/2017إلى  201 871طنا متريا ،ويعتمد البلد على األرز
المستورد من آسيا الذي يقايض عادة بجوز الكاجو )24(.ويؤثر أي انخفاض في دخل األسرة نتيجة تدنى أسعار جوز الكاجو أو
( )13المصدر نفسه.
( )14وزارة الصحة العامة واألسرة والتماسك االجتماعي .2014 .الرصد والتقييم الموحدان لإلغاثة وعمليات االنتقال .غير متاح على اإلنترنت.
( )15نظام الب ا لرصد األمن الغذائي Enquête de suivi de la Securité Alimentaire et de la Nutrition: Guinée Bissau .2017 .متاح في
الموقع [ /https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000062460/downloadبالفرنسية].
( )16اليونيسف .2014 .المسح العنقودي المتعدِّد المؤشرات لغينيا  -بيساو .متاح في الموقع
.http://ghdx.healthdata.org/record/guinea-bissau-multiple-indicator-cluster-survey-2014
( )17المصدر نفسه .وقد كشفت دراسة أجراها الب ا في عام  2016في بافاتا وغابو وأويو (وهي مناطق يمارس الب ا فيها أنشطته) أن انتشار الحد األدنى
المقبول من الغذاء تحسن في أويو (حيث ارتفع من  4إلى  17.4في المائة) وغابو (من  3إلى  7في المائة) ،بينما ظل دون تغيير في بافاتا عند النسبة  13في المائة.

( )18المصدر نفسه.
( )19المصدر نفسه.
( )20البنك الدولي .2016 .غينيا  -بيساو :تحويل التحديات إلى فرص للحد من الفقر وتحقيق النمو الشامل .متاح في الموقع
.https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/24695
( )21المصدر نفسه.

( )22المصدر نفسه.
( )23تنخفض غلة الشجرة كلما زاد عمرها ،كما أن عملية إعادة التشجير لم تُستهل حسبما كان مقررا.

( )24وزارة الزراعة والتنمية الريفية .2018 ،األمن الغذائي ومستوى اإلنتاج الزراعي والحيواني وتقييم الحملة الزراعية ،2018-2017 ،واإلنجازات الغذائية في
البلد .متاح (بالفرنسية) في الموقع .https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP-0000098937.pdf
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حجم المبيعات منه على قدرتها على شراء األرز .ويؤثر عدم انتظام هطول األمطار وتقلب مبيعات وأسعار جوز الكاجو على
األمن الغذائي.
-11

واألسواق تعمل كما يجب ،وهي مزودة جيدا بالمواد الغذائية المحلية والمستوردة .وال يستخدم سوى  1في المائة من سكان
غينيا بيساو النظام المصرفي ،كما أن فرص الحصول على القروض محدودة .وتواجه النساء مزيدا من الصعاب فيما يخص
الحصول على القروض بسبب ارتفاع معدالت األمية في صفوفهن وانخفاض نسبة مشاركتهن في التعليم النظامي ومحدودية
امتالكهن لرأس المال واألرض والموارد اإلنتاجية األخرى .ورغم أن التجار يفيدون بأنهم قادرون على زيادة اإلمدادات من
()25

األرز المستورد بنسبة تصل إلى  25في المائة في غضون أسبوعين ،فأغلب الظن أن أسعار األرز تزداد كثيرا أثناء األزمات.

بيئة االقتصاد الكل
-12

على الرغم من وجود إمكانات يُعتد بها في مجاالت الزراعة ومصايد األسماك والسياحة وبعض الموارد المعدنية ،زاد الناتج
المحلي اإلجمالي بنسبة  3.3في المائة في المتوسط فقط بين عامي  2000و ،2017أي أقل من النسبة  4.8في المائة التي حققتها
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خالل الفترة نفسها .وفي حين سجل اقتصاد البلد نموا بنسبة  6.1في المائة في عام 2015
و 6.2في المائة في عام  ،2016فإن الزيادة التي طرأت على الناتج المحلي اإلجمالي تعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع سعر جوز
()26

الكاجو على الصعيد الدولي.

وعلى الرغم من مشاركة النساء في االقتصاد ،تتركز أنشطتهن في القطاع غير الرسمي

وال تتجسَّد على نحو غير كافٍ في مؤشرات االقتصاد الكلي.

ال وابط ال ئيسية بين القطاعات
-13

المحرز بشأن إنشاء أطر قانونية للمساواة بين الجنسين ،ما زالت مشاركة المرأة في صنع القرار على
على الرغم من التقدم
َ
المستوى الوطني محدودة .وآليات التنسيق لمكافحة العنف الجنساني ضعيفة بسبب محدودية الموارد واالفتقار إلى انخراط
الحكومة .وتتركز المنظمات غير الحكومية التي تعمل على مكافحة العنف في العاصمة ،بيساو ،وتفتقر إلى الشركاء اإلقليميين
القادرين على متابعة األحداث والمساعدة على إعادة توجيه األعراف التقليدية التي تُثني النساء عن الشكوى من العنف الجسدي
أو تشويه األعضاء التناسلية األنثوية والزواج المبكر القسري .وتواجه النساء أيضا تمييزا قانونيا وتقليديا فيما يتعلق بسن الزواج
والسلطة األبوية والميراث والحق في األرض والمياه.

-14

ومن بين األطفال في سن المدرسة ،هناك  45في المائة غير ملتحقين بالمدارس ( 27في المائة من األوالد و 51في المائة من
البنات) .ويبلغ معدل الحضور الصافي في المناطق الحضرية  76في المائة في المدارس االبتدائية و 74في المائة في المدارس
الثانوية ،بخالف المناطق الريفية حيث يبلغ معدل الحضور الصافي  54في المائة في المدارس االبتدائية والثانوية على
()27

السواء.

وللتفاوت في معدالت الحضور عالقة أيضا بالدخل .وعلى الرغم من تحقيق تقدم بشأن زيادة إمكانية االلتحاق

بالمدارس االبتدائية والحد من جوانب عدم المساواة القائمة على الجنس فيها ،تؤدي معدالت االستبقاء السيئة إلى معدالت إكمال
تصل بالكاد إلى  62في المائة على الصعيد القطري ،مع انخفاض المعدالت عن ذلك في أشد المناطق حرمانا.
3-1
-15

()28

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع
تشمل العوامل الدافعة النعدام األمن الغذائي والتغذوي سوء استخدام اإلمكانات التي توفرها الطبيعة – فالمنطقة المغطاة بالغابات
تتناقص ،مما يؤدي إلى فقدان الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي؛( )29وضعف األطر القانونية؛ وغياب آليات التنسيق وجوانب

( )25المصدر نفسه.
()26

لم تعالج الحكومة الحالية مسألة التنوع االقتصادي .ويتوقف تغيير السياسات على االنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

( )27المصدر نفسه.
( )28منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة .2016 .التجديد الشامل لنظام التعليم في غينيا  -بيساو تأخر كثيرا .متاح في الموقع
.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247043
( )29يؤثر تدهور األراضي الناجم عن تغير المناخ وممارسات استخدام األراضي غير المستدامة واالستخدام غير المشروع لألراضي على األمن الغذائي ألشد السكان
ضعفا بسبب ما ينجم عن ذلك من انخفاض في إنتاج األغذية.
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()30

التآزر بين األنشطة؛

والحاجة إلى تعزيز توافر المعلومات عن األنشطة واستحداث النظم المعنية بها وتعميمها في الوقت

المناسب؛ وعدم كفاية الموارد واألصول اإلنتاجية المتوافرة لضمان استدامة النظام الغذائي؛ وعدم وجود برامج تثقيف مناسبة
في مجالي األغذية والتغذية؛ وعدم وجود صناعات غذائية محلية ومختبرات لتحليل المنتجات الغذائية وضمان جودتها وبرامج
لتثقيف المستهلكين .وتُمثِّل جوانب عدم المساواة بين الجنسين تحديا آخر في سبيل مكافحة الجوع وسوء التغذية يشمل القيود
المفروضة على وصول المرأة إلى الموارد ومشاركتها في صنع القرار في األسرة والمجتمع المحلي وفي عملية وضع سياسات
الخدمة االجتماعية.
ا ولو ات القط ة ال ئيسية

4-1

الحكو ة
-16

تُمثِّل الخطة  Terra Rankaاإلطار الشامل للتنمية والسياسات واالستراتيجيات المتعدِّدة القطاعات في غينيا  -بيساو .وتشمل
أولوياتها تحسين قدرات المؤسسات ونوعية الحوكمة ،وتطوير رأس المال البشري والرعاية ألغراض الرفاه االجتماعي ،ودفع
عجلة التصنيع .وقد انصب تركيز الحكومة على تطوير رأس المال البشري من خالل تعليم وصحة وخدمات حماية اجتماعية
أفضل ،إلى جانب زيادة التركيز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

-17

وتُسلِّم خطة قطاع التعليم للفترة  2025-2017بالوجبات المدرسية كوسيلة مهمة وفعالة لتحسين أداء األطفال األكاديمي وتشجيع
المساواة واإلنصاف بين الجنسين .وقد أعادت غينيا  -بيساو تأكيد التزامها بتوفير التعليم االبتدائي للجميع ،معتمدة لهذه الغاية
اإلعالن العالمي لتوفير التعليم للجميع الصادر عام  1990وإطار عمل داكار الذي جرت الموافقة عليه في المنتدى العالمي
للتعليم في عام  .2000وأعاد البلد أيضا تأكيد التزامه بتعزيز التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ،بما يتماشى مع اإلعالن
()31

الصادر عن رؤساء الدول والحكومات األفريقية أثناء قمة االتحاد األفريقي التي عُقدت في .2016
-18

وتُجسِّد المساهمة المالية األولى على اإلطالق التي قدمتها الحكومة إلى الب ا

في مايو/أيار  2017لتنفيذ التغذية المدرسية

بالمنتجات المحلية في  40مدرسة ريفية التزامها الرسمي المتزايد بالوجبات المدرسية .وتبين هذه المساهمة البارزة والتي
تكررت في عام  ،2018قدرة برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية الممول من الحكومة على االستدامة وتوفر خبرة ثمينة
إلثراء توسيع نطاق هذه المبادرة .وخالل المنتدى العالمي لتغذية الطفل لعام  2018في تونس ،أكد وزير التعليم على أهمية
االستثمارات في التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية وتعهد بمواصلة الدعم الحكومي .وتولي الخطة الوطنية لالستثمار الزراعي
( )2022-2018األولوية لتحسين سالسل القيمة وأداء السوق عن طريق تعزيز قدرات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
-19

وتعكف لجنة مشتركة بين الوزارات على إعداد سياسة للحماية االجتماعية بدعم من منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
والبنك الدولي والب ا  .وتركز هذه السياسة على إجراءات مستجيبة لالعتبارات الجنسانية من أجل استكمال التدخالت
الحكومية القائمة في قطاعي التعليم والصحة وفي قطاعات أخرى وتمكين المجموعات السكانية األقل حظا .وفي عام ،2012
وضعت الحكومة السياسة الوطنية الخاصة بتعزيز المساواة واإلنصاف بين الجنسين .ويقتضي األمر تحديث هذه السياسة من
أجل تحسين اتساقها مع أهداف التنمية المستدامة وإرساء المساواة في الحقوق بين للرجال والنساء واألوالد والبنات.

-20

وتهدف الخطة الوطنية للتغذية للفترة  2019-2015إلى تعزيز النهوض بالمسؤوليات المتعلقة بالتغذية على نحو منصف ،وإذكاء
الوعي على نطاق أوسع بالممارسات التغذوية الجيدة والتدابير الرامية إلى الوقاية من سوء التغذية ،وتحسين التدبير العالجي
لحاالت سوء التغذية ،وزيادة توافر األنواع المغذية والمأمونة والمتنوعة من األغذية وإمكانية الحصول عليها .وتعكف الحكومة
وشركاؤها على وضع خطة لتنفيذ السياسة .وفي عام  ،2015عينت الحكومة جهة تنسيق وطنية ولجنة متعددة القطاعات بشأن
حركة تعزيز التغذية ،مما يثبت التزامها بتحسين التغذية للجميع وخفض وفيات األطفال واألمهات الناجمة عن سوء التغذية.

( )30يؤثر ضعف التنسيق بطريقة سلبية على حصائل المشروع ويؤدي إلى زيادة احتمال ازدواج الجهود.
( )31االتحاد األفريقي .2016 .قرارات وإعالنات الدورة ) .Assembly/AU/Dec.589(XXVIمتاحة في الموقع
.https://au.int/sites/default/files/decisions/29514-assembly_au_dec_588_-_604_xxvi_e.pdf

WFP/EB.A/2019/8-A/3

8

ا م ال تحدة والش كاء اآلخ ون
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يتسق إطار األمم المتحدة للمساعدة في مجال الشراكات الخاص بغينيا  -بيساو للفترة ( 2020-2016المكافئ إلطار عمل األمم
المتحدة للمساعدة اإلنمائية في بلدان أخرى) مع الخطة  Terra Rankaويستفيد من الميزات النسبية لوكاالت األمم المتحدة.
ويولي اإلطار األولوية للحصول على الخدمات االجتماعية األساسية ،بما في ذلك التعليم والتغذية؛ وآليات الحماية االجتماعية
َّ
المعززة؛ والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ واألخطار الطبيعية.
المحسنة؛ والمؤسسات الوطنية

-22

وأطلقت وزارة االقتصاد والمالية في عام  ،2017بدعم من الب ا  ،دراسة بشأن تكلفة الجوع في غينيا  -بيساو ،مستثمرة
()32

أموالها الخاصة.

وأيضا في عام  ،2017بناء على اقتراح من الب ا  ،عين مجلس الوزراء يوم  18نوفمبر/تشرين الثاني

يوما وطنيا للتغذية .وقد احتُفل بهذا اليوم في عامي  2017و 2018عن طريق إجماع الحكومة الوطنية والحكومات اإلقليمية
والزعماء التقليديين والدينيين وممثلي المجتمع المدني واألطفال ومنظمات األمم المتحدة على االلتزام بتحسين التغذية .وسيعزز
الب ا

دعمه لرسائل التغيير السلوكي بشأن التغذية ،بما في ذلك من خالل شراكته مع "شبكة الصحفيين أصدقاء التغذية

وبرنامج األغذية العالمي".
-23

وفي أغسطس/آب  ،2018قادت الحكومة ،بدعم من فريق األمم المتحدة القطري ،عملية لمواءمة الخطة  Terra Rankaمع
أهداف التنمية المستدامة وخطة االتحاد األفريقي لعام  2063ومسار إجراءات العمل المعجَّل للدول الجزرية الصغيرة النامية
واستنتاجات تقييم لهشاشة األوضاع أجراه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والحكومة في عام  .2017ويجري إعداد خطة طوارئ
مشتركة بين الوكاالت من أجل دعم االستعداد للطوارئ واالستجابة لها على نحو يستجيب لالعتبارات الجنسانية .ويرأس
الب ا

الفريق العامل اإلنساني المشترك بين الوكاالت التابع لألمم المتحدة ويعمل مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني

والمانحين والمجتمعات المحلية من أجل دعم التقييم السريع واالستجابة للطوارئ بالتنسيق مع الخدمة الوطنية للحماية المدنية.

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا
والدروس ال ستفادة

1-2

تج بة الب ا

-24

تعتمد الحكومة على المساعدة التقنية والمالية المقدمة من الب ا
 .2000وقد أدت استثمارات الب ا

لتنفيذ برنامج الوجبات المدرسية وتوجيه السياسات منذ عام

المستدامة في تعزيز القدرات إلى تكوين مجموعة من مواطني غينيا  -بيساو الذين أدركوا

فوائد الوجبات المدرسية ورصد األمن الغذائي والتغذوي من خالل الخبرة العملية والزيارات الدراسية وحلقات العمل المحلية
والدولية .ويشمل برنامج الحكومة للفترة  2018-2017خططا لتحمل مسؤولية برنامج الوجبات المدرسية تدريجيا بدعم من
الميزانية الوطنية والمساعدة التقنية المقدمة من الب ا  )33(.وفي عام  ،2017بدعم من الب ا  ،شرعت الحكومة في تعزيز
قدرتها على الرصد استعدادا لبرنامج وطني للوجبات المدرسية تديره الحكومة ويغطي البلد بأسره.
-25

وقد وجد تقييم عام  2014لعملية الب ا

الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  200526أنه في حين تُسهم الوجبات المدرسية على نحو

يُعتد به في زيادة التحاق األطفال بالمدارس ،تظل نسبة ذات شأن من األطفال في سن المدرسة خارج المدارس كما أن نصف
األطفال الملتحقين ال يُكملون مرحلة السنوات الست للتعليم األساسي .ووجد التقييم أن الحصص الغذائية المنزلية تزيد من احتمال
استمرار حضور البنات في المدارس وتقلل من احتمال تسربهن منها وتُقلِّل من المخاطر المستمرة للزواج المبكر وحمل
المراهقات .وأوصى التقييم باالنتقال إلى برنامج للتغذية المدرسية مملوك وطنيا عن طريق تعزيز قدرات الحكومة وتشجيع
شراء األغذية المحلية من أجل التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية .وقد وجد التقييم أيضا أن مستويات سوء التغذية المزمن في
برر برنامج الوقاية من التقزم
صفوف صغار األطفال والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يعانون من سوء التغذية ت ُ ِّ
وتوفير الدعم التغذوي للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وأسرهم.

( )32لمزيد من المعلومات ،انظر .https://www.uneca.org/publications/cost-hunger-africa
( )33حكومة غينيا  -بيساو .Programa do V° Governo da IXa Legislature, 2017/2018, p. 38 .2017 ،غير متاح على اإلنترنت.
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ووجد تقييم عام  2017التجميعي اإلقليمي لعمليات الب ا

في غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى أن ثمة أوجه قصور تعتري

البيانات التي تسجلها نظم رصد األمن الغذائي والتغذية من حيث جودتها وتوافرها وموثوقيتها واستخدامها ،وأوصى باتخاذ
إجراءات تصحيحية في هذا الصدد )34(.والحظ أيضا تقييم لالتحاد األوروبي في عام  2018لنظام رصد األمن الغذائي والتغذية،
أجراه خبير استشاري خارجي ،العدد المحدود من مستخدمي ما يوفره النظام من بيانات وتحليل .وفي حين وجد التقييم أن
الب ا

وشركاءه ينسقون نظام رصد األمن الغذائي والتغذية بكفاءة – حيث اعتماد أصحاب المصلحة نظام غينيا  -بيساو

الوحيد لرصد األمن الغذائي والتغذية – فإنه الحظ جوانب ضعف في جمع البيانات ناجمة عن نقص التمويل يُمكن أن تؤدي إلى
تردي الدقة .وأوصى التقييم بتحسين نوعية جمع البيانات مع زيادة مشاركة معهد اإلحصاء الوطني؛ وإعادة تصميم نظام رصد
األمن الغذائي والتغذية من أجل تجسيد احتياجات الشركاء والظروف المحلية على نحو أفضل.
2-2

الف ص ال تاحة للب ا

-27

كان االستعراض االستراتيجي ألنشطة القضاء على الجوع تشاوريا إلى حد كبير ،حيث شمل مشاورات عامة في تسعة قطاعات
(األطفال ،والشباب ،والنساء ،ووسائل اإلعالم ،والمجتمع المدني ،والقطاع الخاص ،والحكومات ،واللجان البرلمانية ،والجيش)
وثالث مقاطعات تغطي المناطق الثماني كلها ومشاورة وطنية واحدة جمعت جميع القطاعات والمناطق وشركاء التنمية واألمم
المتحدة .وتشاور الب ا

أيضا مع الحكومة والمجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة األخرى بشأن مذكرة المفاهيم الخاصة

بالخطة االستراتيجية القطرية وتطوير أنشطة هذه الخطة.
-28

وقد أبرز االستعراض االستراتيجي ألنشطة القضاء على الجوع المجاالت التي تحتاج الحكومة إلى الدعم فيها من أجل تنفيذ
الخطة  Terra Rankaوخطتها القطاعية .وتتمحور توصياته حول األمن الغذائي والتغذية ،والملكية الوطنية وقيادة خطة التنمية
وسياساتها وبرامجها ،واستقرار واستدامة الحوكمة ونظم رصد األغذية والتغذية والزراعة والمجاالت ذات الصلة .وقد حدَّد
االستعراض فرصا للتصدي للثغرات التي تعتري التشريعات والبحوث المولِّدة لألدلة؛ ووضع سياسات عامة منصفة وتنفيذها؛
وضمان االستدامة وتعبئة الموارد والمساءلة (المحور االستراتيجي  1لالستعراض االستراتيجي ألنشطة القضاء على الجوع).

-29

وتنطوي التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية على إمكانية تحسين القيمة الغذائية للوجبات المدرسية عن طريق تضمينها مجموعة
أكثر تنوعا من األغذية إلى جانب توفير َمنفذ للريفيات إلى سوق يُعتمد عليها لمنتجاتهن ،مما يساعدهن على زيادة دخولهن
ويوفر لهن فرصة التحرر من براثن األمية وإمكانية التثقيف التغذوي ،باإلضافة إلى اكتساب المعارف بشأن سالسل القيمة.
وتُتاح للحكومة والب ا

-30

فرصة لتطبيق نهج متعدد القطاعات ويحدث تحوال جنسانيا أكبر إزاء الوجبات المدرسية.

ويعمل الب ا  ،بموجب رئاسته لشبكة تعزيز التغذية ،مع اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة األغذية والزراعة
ُعزز الحوكمة الخاضعة للمساءلة بغية
لألمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية على تدعيم قدرة الحكومة ومنصة التغذية ،بما ي ِّ
تحسين الحالة التغذوية للجميع .وفي عام  ،2019اعتمادا على نتائج دراسة تكلفة الجوع في غينيا  -بيساو؛ ودراسة للمعارف
والمواقف والممارسات في مجال التغذية؛ ودراسة "سد الفجوة التغذوية" المقرر إجراؤها؛ وتقييم لمبادرة مدعومة من البنك
الدولي توفر لألسر التحويالت النقدية المصحوبة بالتثقيف التغذوي ،سيتوافر للب ا

قاعدة أدلة قوية – تتضمن تحليالت

جنسانية وعمرية ُمدرجة في الرصد والبحوث – من أجل إثراء تصميم أنشطة عملية ومستدامة للوقاية من التقزم (المحور
االستراتيجي  4لالستعراض االستراتيجي ألنشطة القضاء على الجوع).
-31

ويدعم الب ا

واليونيسف والبنك الدولي الحكومة في وضع سياسة وطنية للحماية االجتماعية وتدابير للحماية االجتماعية

مستجيبة لالعتبارات الجنسانية تسترشد بالخبرة المكتسبة من برنامجي التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية والوقاية من التقزم
ومشروع البنك الدولي للتحويالت النقدية وغير ذلك من برامج شبكات األمان االجتماعي .ويُجري الب ا

أيضا مناقشات مع

مصرف التنمية األفريقي إلقامة شراكة في مجال التغذية والتغذية المدرسية تنطوي على شراء األغذية التي ينتجها المزارعون
المحليون بدعم من المصرف (المحور االستراتيجي  6لالستعراض االستراتيجي ألنشطة القضاء على الجوع) .وفي عام ،2017
( )34الب ا  .2017 .تجميع إقليمي  :2017-2013منطقة أفريقيا الغربية والوسطى .متاح في الموقع
.https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000023758/download/
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أيدت جماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية إنشاء المجلس الوطني لألمن الغذائي والتغذية )35(.وعمل الب ا

على ضمان إدراج

التغذية بوضوح في النظام األساسي ويقدم للمجلس الدعم في مجال الدعوة واالستشارة.
3-2

التغي ات االست اتيجية

-32

تستند الخطة االستراتيجية القطرية إلى الدعوة والبرمجة القائمتين على األدلة :فنتائج الدراسات والتقييمات هي التي ستثري
الدعوة والمشورة السياساتية والمساعدة التقنية وتعبئة الموارد وتصميم البرامج .وسوف تُستخدم في جميع األنشطة النُهج التي
صممت جميع أنشطة الخطة
عزز إدارة المعارف فعالية دعم البرنامج للشركاء الوطنيين .و ُ
تضمن التحول الجنساني .وسوف ت ُ ِّ
االستراتيجية القطرية على نحو يراعي التوصيات المستمدة من التقييمات واستراتيجيات الخروج .وقد أبرزت مشاورات
االستعراض االستراتيجي ألنشطة القضاء على الجوع وغير ذلك من المناقشات التي جرت مع الحكومة وشركاء التنمية
والمجتمعات المحلية أنه ينبغي للب ا
الب ا

أن يُركز على توفير المساعدة الغذائية وتعزيز قدرات شركائه الوطنيين .وسوف يواصل

االستثمار في نظام مستدام لرصد األمن الغذائي والتغذية من أجل دعم تقدم غينيا  -بيساو نحو تحقيق هدف التنمية

المستدامة  .2وسيسعى الب ا

أيضا إلى إقامة شراكات استراتيجية وتكميلية مع شركاء التنمية وأصحاب المصلحة الوطنيين

من أجل تحقيق أكبر أثر من عملياته.

-3

التوجه االست اتيج للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-33

سوف يُركز الب ا

على المجاالت التي يُمكنه فيها اإلسهام على نحو يُعتد به في القضاء على الجوع بحلول عام ،2030

واضعا في االعتبار ميزاته النسبية وساعيا إلى تحقيق تغيير سلوكي إيجابي وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل نُهج تؤدي
إلى تحول جنساني وتكون مسؤولة بيئيا واجتماعيا في كل أعماله .وسيوفر الب ا

لشركائه المتعاونين ومستفيديه بالدعم

المستمر إلذكاء الوعي والدعم التقني من أجل ضمان تعميم قضايا المساواة بين الجنسين والحماية ،بما في ذلك الوقاية من
االستغالل واالعتداء الجنسيين ومن العنف الجنساني.
-34

وتستند حافظة الب ا

ضع خطة طوارئ مشتركة
إلى الدروس المستفادة من عمليات االستجابة للطوارئ السابقة .وسوف تو َ

مع الحكومة من أجل االستجابة السريعة للطوارئ بغية تحسين الحالة التغذوية للمجموعات السكانية المتضررة بما يتماشى مع
الغايات الوطنية بحلول عام ( 2024الحصيلة االستراتيجية .)1
-35

وسيجري توسيع نطاق التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية وتدعيم قدراتها استعدادا للتحول إلى برنامج وطني تقوده الحكومة.
وسيجري ربط الحصيلة االستراتيجية  2على نحو وثيق بالحصيلة االستراتيجية  :4دعم النساء وشباب المزارعين من خالل
تحسين نفاذهم إلى األسواق وتحريرهم من براثن األمية وفهمهم للتغذية وسالسل القيمة .ومن خالل البرمجة المشتركة مع
صندوق األمم المتحدة للسكان وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة األمم المتحدة للمرأة) وبدعم من
صندوق األمم المتحدة لبناء السالم ،سيتسنى للنساء زيادة مشاركتهن في المجاالت االقتصادية والسياسية ومساءلة الحكومة
والسلطة التشريعية بشأن تحقيق تحول مستدام في حياتهن وحياة أسرهن (الحصيلتان االستراتيجيتان  2و.)4

-36

وسيعمل الب ا

مع شركائه على توعية المجتمعات المحلية ودعم تغيير األعراف والممارسات االجتماعية بهدف اتباع عادات

غذائية صحية بدرجة أكبر ،وممارسات محسنة لتغذية الرضع والرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية لصغار األطفال ،والتثقيف
التغذوي لألطفال في سن المدرسة والشباب (الحصيلة االستراتيجية .)3
-37

قدرات المؤسسات الوطنية على اتخاذ اإلجراءات التشريعية الفعالة ووضع وتنفيذ سياسات عامة منصفة تدعم

وسيعزز الب ا
ِّ
شبكات األمان االجتماعي وبرامج األمن الغذائي والتغذية وآليات االستعداد للطوارئ واالستجابة لها على نحو يتسق مع توصيات
تقييم نظام رصد األمن الغذائي والتغذية (الحصيلة االستراتيجية .)5

()35

من المتوقع أن يحل هذا المجلس محل مجموعة األمن الغذائي التي كان الب ا

ومنظمة األغذية والزراعة يتناوبان رئاستها قبل نقل هذا الدور إلى الحكومة.
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بمعايير حماية البيانات والخصوصية فيما يتعلق بتسجيل المستفيدين وتوزيع األغذية والمدفوعات النقدية،

وسوف يلتزم الب ا

مع االنتباه للمسائل المتعلقة بالجنس والحماية ،وال سيما فيما يتعلق باألسر المتعدِّدة الزوجات .وسيجري تدريب موظفي الب ا
وشركائه ومتعهديه على الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين .وسيواصل الب ا

تشجيع المستفيدين على استخدام الخط

الساخن المجاني لإلبالغ عن المسائل المتعلقة بالجنس والحماية.
2-3

الحصائل االست اتيجية ،و جاالت الت كيز ،والنوات ال توق ة ،وا شطة ال ئيسية

الحصيلة االست اتيجية  :1ت كّن السكان ال تض ر ن ن ا ز ات ف

ينيا  -بيساو ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة

ا ساسية ف أعقاب الصد ات
-39

عزز هذه الحصيلة قدرة الحكومة والمجتمعات المحلية التي تعاني من الصدمات على زيادة صمودها فيما يتعلق باألمن
سوف ت ُ ِّ
الغذائي والتغذوي من خالل تحسين االستعداد والتخفيف من المخاطر .وسيواصل الب ا

تقديم المساعدة الغذائية المنقذة

لألرواح إلى المجموعات السكانية المتضررة من األزمات المنطوية على انعدام األمن الغذائي والتغذوي ،مع التركيز على
تعزيز القدرات من أجل تحقيق تغير مستدام .وتسهم هذه الحصيلة االستراتيجية في النتيجة االستراتيجية  1للب ا

وغاية

التنمية المستدامة .1-2

جاالت الت كيز
-40

ستركز هذه الحصيلة االستراتيجية على االستجابة لألزمات.

النوات ال توق ة
-41

سيتم تحقيق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل النواتج الثالثة التالية:


تلقي األفراد المتضررين من الصدمات ما يكفي من األغذية المغذية و/أو التحويالت القائمة على النقد في الوقت المناسب
من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية الفورية.



استفادة األفراد المتضررين من الصدمات من تعزيز قدرات الشركاء الوطنيين ومن تحسين التنسيق فيما بينهم بما
يضمن الحصول على ما يكفي من األغذية والتغذية بصورة آمنة.



سوف يُسهم كال الناتجين في أهداف التنمية المستدامة  2و 13و 17عن طريق تعزيز استجابة الحكومة وقدرة المجتمع
على الصمود في مواجهة أزمات أو صدمات األمن الغذائي والتغذية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1توفير المساعدة الغذائية والتغذوية للسكان المتضررين من األزمات وتعزيز قدرة الشركاء الوطنيين على االستجابة لألزمات
وتحسين التنسيق فيما بينهم خالل هذه االستجابة ،باعتبار ذلك من تدابير الطوارئ
-42

سوف يوفر الب ا

سلة غذائية صحية لألسر الشديدة التضرر من األزمات وينفذ انشطة بناء القدرة على الصمود المدرة للدخل

بغية تحطيم الدائرة المفرغة النعدام األمن الغذائي .وسوف تُستخدَم التقييمات السريعة للطوارئ المنطوية على تحليالت جنسانية
وعمرية من أجل تقدير حجم المجموعات السكانية المتضررة ووضع خرائطها واستهدافها .وستُنفَّذ المساعدة الغذائية بواسطة
الب ا
-43

بالشراكة مع الخدمة الوطنية للحماية المدنية والصليب األحمر وغيرهما من المنظمات الوطنية ومنظمات األمم المتحدة.

وبالنسبة لألشخاص الذين يتكرر تأثرهم باألخطار المتعلقة بتغير المناخ أو األخطار البيئية ،وأكثرها تواترا هي الفيضانات،
سوف يستخدم هذا النشاط النقد أو قسائم إلنشاء األصول لدعم المزارعين الستصالح الحقول الزراعية المالحة ،وتعلم تدابير
لحماي ة الحقول الزراعية من األضرار في المستقبل واكتساب المعرفة فيما يتعلق بتعزيز سلسلة القيمة والمهارات األساسية في
مجال األعمال .كما ستُقدم رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي بشأن التغذية .وسيتلقى المزارعون نقدا لحفزهم على إصالح
أراضيهم التالفة.
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-44
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قدرات معهد اإلحصاء الوطني والخدمة الوطنية للحماية المدنية وشركاء

ُعزز الب ا
وبالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة ،سي ِّ
وطنيين آخرين ،وال سيما القدرة على إجراء تقييم وتحليل سريعين لتحليل هشاشة األوضاع واالحتياجات من األغذية في حاالت
الطوارئ وبالتالي تحسين االستعداد للطوارئ.

الحصيلة االست اتيجية  :2حصول ا طفال ف سن ال درسة ف
-45

ينيا  -بيساو على الوجبات ال غ ة طوال ال ام الدراس

سوف تدعم هذه الحصيلة حصول األطفال في مرحلة ما قبل الدراسة وفي المدرسة االبتدائية على األغذية المأمونة والمغذية
طوال العام بما يتماشى مع ركيزة التنمية البشرية في الخطة  .Terra Rankaوستوفِّر التدخالت األغذية الكافية والمناسبة
عزز قدرات الحكومة والمجتمعات المحلية ولجان إدارة المدارس على رصد
التوقيت ألطفال المدارس ،وال سيما للبنات ،وت ُ ِّ
الوجبات المدرسية وإدارتها ،وتزيد المِّ لكية الوطنية لبرنامج الوجبات المدرسية .وتُسهم هذه الحصيلة االستراتيجية في النتيجة
االستراتيجية  1للب ا

وغاية التنمية المستدامة  1-2وهدف التنمية المستدامة .4

جاالت الت كيز
-46

ستركز هذه الحصيلة االستراتيجية على األسباب الجذرية.

النوات ال توق ة
-47

سيتم تحقيق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل النواتج الثالثة التالية:


تلقي األطفال في مرحلة ما قبل الدراسة وفي المدارس االبتدائية في المناطق الريفية الوجبات المدرسية الكافية والمتنوعة
والمناسبة التوقيت من أجل تحسين أمنهم الغذائي والتغذوي وتوفير الحد األدنى من الظروف الالزمة للتعليم الجيد.



تلقي أسر البنات في الصفين الخامس والسادس الحصص الغذائية المنزلية التي تدعم األمن الغذائي لألسر لزيادة
الحضور في المدارس والبقاء فيها.



استفادة األطفال في مرحلة ما قبل الدراسة وفي المدارس االبتدائية من تعزيز قدرات الحكومة والمجتمعات المحلية
والمدارس على اإلدارة والرصد المراعي لالعتبارات الجنسانية بما يحسن األمن الغذائي والتغذوي.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 2توفير الوجبات المدرسية المغذية لألطفال في مرحلة ما قبل الدراسة وفي المدارس االبتدائية والحصص الغذائية المنزلية
للبنات في الصفين الخامس والسادس ،وتعزيز قدرة الحكومة والشركاء على المستويين المركزي والمحلي على تنفيذ ورصد برنامج
للتغذية المدرسية يراعي االعتبارات التغذوية ويحدث تحوال جنسانيا
-48

سوف تستهدف التدخالت أطفال المدارس في المناطق الريفية التي يقل معدل االلتحاق الصافي فيها عن  62في المائة وتبقى
نسبة قدرها  27في المائة أو أكثر من األطفال خارج المدارس وتقل النسبة بين الجنسين عن المتوسط الوطني البالغ تسع بنات
يشجع مقدمي
لكل عشرة أوالد .وال يشكل أي من هذه المقاييس معايير دنيا .وستقدَّم الوجبات المدرسية إلى  180 000طفل ،بما ِّ
الرعاية على إرسال أبنائهم إلى المدرسة ويعالج الجوع القصير األجل ويحسِّن قدرة األطفال على التركيز على التعلم .وسيعمل
الب ا

مع منظمة اإلنسانية واإلدماج واتحاد منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في غينيا  -بيساو من أجل إدماج المدارس التي

تعلِّم األطفال ذوي اإلعاقة في برنامج الوجبات المدرسية المنتجة محليا.
-49

وبغية منع حاالت التسرب ،سوف تُستكمل الوجبات المدرسية بحصة منزلية شهرية توفَّر للبنات الملتحقات بالصفين الخامس
()36

والسادس ،وعددهن  15 000بنت ،الالتي تبلغ نسبة حضورهن في المدارس  80في المائة على األقل.
الب ا

وسوف يتصدى

للتحديات التي تمنع المراهقات من البقاء في المدارس ،بما في ذلك الممارسات االجتماعية-الثقافية التمييزية في أسرهن

ومجتمعاتهن المحلية .وبالتشارك مع منظمة الخطة الدولية ،سيضطلع الب ا

بحمالت إلذكاء الوعي في المناطق الريفية من

( )36تبدأ غالبية البنات في المناطق الريفية الدراسة في سن متأخرة ويكن قد بلغن الثانية عشرة من العمر أو أكثر عندما يصلن إلى الصفين السادس والسابع.
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أجل تعزيز تثقيف البنات )37(.ويعتزم الب ا

أيضا أن يعمل مع صندوق األمم المتحدة للسكان من أجل تزويد البنات واألوالد

بما يناسب عمرهم بمعلومات صحية وتوعيتهم .وسيعمل الب ا

بشكل وثيق مع ممثلي المجتمعات المحلية واألطفال ومنظمات

المجتمع المدني المحلية من أجل تنفيذ برنامج الوجبات المدرسية وتعزيز الرصد المراعي لالعتبارات الجنسانية.
-50

وسوف يستهدف تعزيز القدرات ،بتنسيق من البرنامج ووزارة التعليم والتعليم العالي والشباب والثقافة والرياضة ،والمؤسسات
والجهات الفاعلة الوطنية على المستوى المحلي ومستوى المدارس .وسيتم التشديد على مسألة المساءلة والشفافية بشأن تقديم
الشراكات مع المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية

وسيعزز الب ا
الوجبات المدرسية ومناولة السلع طوال التدريب.
ِّ
المحلية والدولية من أجل تحسين إدارة األغذية ألغراض الوجبات المدرسية .وستستهدف جهود تعزيز القدرات النساء والرجال،
كما ستدعم وحدات تدريبية المساواة بين الجنسين ،بما في ذلك تمكين المرأة.
-51

وسوف يتشارك الب ا

مع اليونيسف وسائر أصحاب المصلحة في قطاع التعليم لدعم إجراء وزارة التعليم تقييما للتعليم

(يتضمن تحليالت جنسانية وعمرية) من أجل تحسين جودة التعليم .وسوف يدعو الب ا

إلى إكمال المعهد الوطني لتطوير

التعليم ووزارة الصحة العامة واألسرة والتماسك االجتماعي تحديث التثقيف التغذوي في المناهج الدراسية .وسيواصل الب ا
أيضا شراكته مع اليونيسف بشأن اختبار جودة المياه في المدارس وحمالت التوعية بشأن ممارسات النظافة الشخصية الجيدة،
ومع وزارة الصحة العامة واألسرة والتماسك االجتماعي ومنظمة الصحة العالمية بشأن التخلص من الديدان.

الحصيلة االست اتيجية  :3تحسين الوضع التغ وي للسكان ال

ضين لسوء التغ ة ف

ينيا  -بيساو بحلول عام  2024ت اشيا ع

الغا ات الوطنية ،وال سي ا ا طفال ،والنساء والبنات ف سن اإل جاب ،وال صابين بفي وس قص ال ناعة البش ة
-52

بالتعاون مع وزارة الصحة العامة واألسرة والتماسك االجتماعي ،ستركز هذه الحصيلة على الوقاية من سوء التغذية المزمن في
صفوف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والنساء في سن اإلنجاب والمراهقات؛ وعلى عالج سوء التغذية
الحاد المعتدل في صفوف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا في مناطق بافاتا وغابو وأويو والمصابين
بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يعانون من سوء التغذية على الصعيد الوطني .وتسهم هذه الحصيلة االستراتيجية في النتيجة
االستراتيجية  2للب ا

وغاية التنمية المستدامة .2-2

جاالت الت كيز
-53

ستركز هذه الحصيلة االستراتيجية على األسباب الجذرية.

النوات ال توق ة
-54

سيتم تحقيق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل النواتج الخمسة التالية:


استفادة المجموعات السكانية المستهدفة من تحسن قدرات الحكومة فيما يخص رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي
الذي يشجع الممارسات التغذوية الصحية.



تلقي النساء والبنات في سن اإلنجاب واألطفال الملتحقين بدور الحضانة والمدارس االبتدائية ومعلمي المدارس
وموظفيها والبالغين المسؤولين عن توفير الرعاية لألطفال في األسر والمجتمعات المحلية والمصابين بفيروس نقص
المناعة البشرية الذين يتلقون عالجا بمضادات الفيروسات الرجعية والعاملين الصحيين والصحفيين تثقيفا مناسبا
ومنهجيا في مجال التغذية يحفز على اتباع ممارسات أكل وإطعام صحية وتغذوية.



توعية األفراد المستهدفين وتدريبهم بشأن التغذية وأهمية الرضاعة الطبيعية الحصرية خالل األشهر الستة األولى بعد
الميالد وعادات األكل الصحية من أجل تحسين حالتهم التغذوية.

( )37سيقدم الب ا

مستحقات من الحصص الغذائية المنزلية بينما تقدم منظمة الخطة الدولية أمواال لتشجيع دعم األسر لمواصلة البنات تعليمهن حتى المدرسة الثانوية.
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توعية الحوامل والمرضعات من النساء والبنات اللواتي يحضرن استشارات سابقة للوالدة وتالية لها وأسرهن وأعضاء
المجتمع المحلي المعنيين برعاية األطفال بالرضاعة الطبيعية الحصرية خالل األشهر الستة األولى بعد الميالد
()38

وبممارسات الوقاية من التقزم.


تلقي األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
و الذين يتلقون عالجا بمضادات الفيروسات الرجعية وأفراد أسرهم األغذية المغذية أو التحويالت القائمة على النقد
لتحسين حالتهم التغذوية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :3دعم تنفيذ السياسة الوطنية للتغذية وبروتوكول الوقاية المتكاملة من التقزم وعالج سوء التغذية الحاد المعتدل مع التركيز على
توفير الدعم الالزم لوزارة الصحة العامة واألسرة والتماسك االجتماعي بشأن تصميم السياسات وتنفيذها على نحو يراعي االعتبارات
الجنسانية والعمرية ،ومدها بالمساعدة التقنية وتعزيز قدراتها؛ ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي؛ والوقاية من التقزم في صفوف
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا؛ وعالج سوء التغذية الحاد المعتدل في صفوف األطفال الذين تتراوح أعمارهم
بين  6أشهر و 59شهرا؛ وتقديم المساعدة الغذائية والتغذوية إلى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وأسرهم
-55

سيدعم الب ا

وزارة الصحة العامة واألسرة والتماسك االجتماعي بشأن الوقاية من سوء التغذية من خالل مجموعة شاملة

من التدخالت المراعية للتغذية والمستجيبة لالعتبارات الجنسانية .وستوضع استراتيجيات رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي
القائمة على األدلة من أجل مكافحة المحظورات االجتماعية الثقافية المتعدِّدة المتعلقة باألغذية لتحسين المعارف التغذوية ،بما
يؤدي إلى تشجيع الناس في المناطق المستهدفة على استهالك األغذية المغذية المنتجة محليا واعتماد أفضل ممارسات تغذية
الرضع وصغار األطفال .وسيدعم الب ا

الوزارة في تنفيذ مبادرة رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي من أجل زيادة التثقيف

التغذوي للحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،بما في ذلك الرضاعة الطبيعية الحصرية والتغذية التكميلية والممارسات
الجيدة الشخصية والخاصة بنظافة األغذية.
-56

وسيجري تنسيق األنشطة التكميلية المتعلقة بالصحة والمياه والصرف الصحي وتغذية صغار األطفال والوقاية من فيروس نقص
المناعة البشرية واإليدز مع اليونيسف ووزارة الصحة العامة واألسرة والتماسك االجتماعي وآلية التنسيق القطرية المعنية
بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز والسل والمالريا.

-57

وسيدعم الب ا

الوقاية من التقزم عن طريق إدماج التغذية التكميلية بعد فترة الرضاعة الحصرية البالغة ستة أشهر بالنسبة

لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا .وسيعمل الب ا

مع اليونيسف من أجل تعزيز ممارسات التغذية

الجيدة عن طريق تحسين التثقيف بشأن التغذية الخاص بالحوامل والمرضعات من النساء والبنات وسائر المسؤولين عن رعاية
الرضع ،بما في ذلك التأكيد على الرضاعة الطبيعية الحصرية خالل األشهر الستة األولى بعد الميالد .وستدعم التغذية التكميلية
المستهدفة عالج سوء التغذية الحاد المعتدل في صفوف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا .وسيواصل
الب ا

والبنك الدولي العمل بشأن مشروع تجريبي للحماية االجتماعية لتوفير تدابير تغذوية تُكمل مبادرة البنك الدولي الخاصة

بالتحويالت النقدية لألسر الفقيرة .ومن خالل هذا المشروع التجريبي ،يتوقع الب ا

توسيع نطاق الجهود الرامية إلى الوقاية

من سوء التغذية المزمن إلى مناطق غير مشمولة حاليا.
-58

وبالتشارك مع وزارة الصحة العامة واألسرة والتماسك االجتماعي واليونيسف ،سيواصل الب ا

الدعوة إلى تنفيذ بروتوكول

التغذية ،والعمل على تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على زيادة المعارف بشأن سوء التغذية الحاد المعتدل وسوء التغذية الحاد
القدرات

وسيعزز الب ا
الشديد ،وتحسين الكشف المبكر عن الحاالت ،ومتابعة الحاالت الجديدة واستخدام مراكز العالج.
ِّ
الوطنية ،بما في ذلك قدرات مقدمي الرعاية ،على مساعدة الزبائن المتلقين للعالج بمضادات الفيروسات الرجعية الذين يعانون
من سوء التغذية وأسرهم .وسيواصل الب ا

توفير المساعدة الغذائية والتغذوية على الصعيد الوطني للزبائن المتلقين للعالج

( )38سيتم السع ي إلى تحقيق هذا الناتج بالتنسيق مع المراكز الصحية والعاملين الصحيين المجتمعيين.
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بمضادات الفيروسات الرجعية الذين يعانون من سوء التغذية ،المستك َملة بالتحويالت النقدية ألسر الزبائن المتلقين للعالج
بمضادات الفيروسات الرجعية غير القادرين على العمل للحصول على دخل .وسيوفر الب ا أيضا مجموعة شاملة من
الخدمات الغذائية والتغذوية ذات الصلة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وأسرهم ،بما في ذلك التقييم والتثقيف وإسداء
المشورة بشأن التغذية.

الحصيلة االست اتيجية  :4تحسين سبل كسب ال يش لدى ال زارعين أصحاب الحيازات الصغي ة ف

ينيا  -بيساو ،وال سي ا النساء

والشباب ،وز ادة دخولهم ا س ة بحلول عام 2024
-59

بالتعاون مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية والمنظمات غير الحكومية الوطنية ورابطات المزارعين أصحاب الحيازات
ستعزز هذه الحصيلة القدرات بشأن تقنيات اإلنتاج وإدارة األعمال األساسية ومناصرة المواطنين للمزارعين أصحاب
الصغيرة،
ِّ
الحيازات الصغيرة الذين يوردون األغذية من أجل الوجبات المدرسية .وستيسر أيضا إقامة الروابط بين المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة والمدارس وتشجع مشاركة أصحاب الحيازات الصغيرة في سالسل القيمة؛ وتوفر حوافز إلنتاج أغذية
متنوعة؛ وتوفر المساعدة التقنية للحكومة بغية زيادة المشتريات المحلية من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من أجل
الوجبات المدرسية وإنشاء نموذج مج ٍد وقابل للتكرار للمشتريات المدرسية .وتسهم هذه الحصيلة االستراتيجية في النتيجة
االستراتيجية  3للب ا

وغاية التنمية المستدامة .3-2

جاالت الت كيز
-60

ستركز هذه الحصيلة االستراتيجية على بناء القدرة على الصمود.

النوات ال توق ة
-61

سيتم تحقيق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل النواتج الثالثة التالية:


تلقي المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يوردون األغذية من أجل الوجبات المدرسية ،وال سيما رابطات
المزارعات والمزارعين الشباب ،التدريب على تحسين سالسل القيمة الزراعية على النحو األمثل بغية زيادة الدخول
وتحسين سبل كسب العيش وتدعيم القدرة على الصمود لتغير المناخ.



استفادة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يوردون األغذية لمقاصف المدارس ،وال سيما رابطات
المزارعات والمزارعين الشباب ،من التدريب على الكتابة والقراءة والمهارات األساسية لمسك الدفاتر واألعمال
التجارية ،والتثقيف في مجال التغذية بما يُحسِّن من معارفهم ويشجعهم على اتباع أفضل الممارسات الغذائية والتغذوية.



تمتع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يوردون األغذية من أجل الوجبات المدرسية ،وال سيما رابطات
المزارعات والمزارعين الشباب ،بالقدرة على مناصرة حقوقهم؛ وتغيير السياسات العامة في مجاالت التعليم والتغذية
والصحة؛ والمطالبة بالمساعدة وتلقيها في الوقت المناسب.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :4توفير مجموعة متكاملة من تدخالت المساعدة لرابطات أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعات والمزارعين الشباب
تشمل التثقيف في مجال التغذية ،وتعليم القراءة والكتابة ،والتدريب على مهارات األعمال التجارية األساسية ،والتوعية بحقوقهم بشأن
تلقي ما يكفي من األغذية والتغذية ،والنفاذ إلى األسواق من خالل برنامج التغذية المدرسية ،ونقل المعارف المتعلقة بتحسين سالسل
القيمة الزراعية على النحو األمثل
-62

وست ُ َّ
عزز الشراكة القائمة مع منظمة األغذية والزراعة والحكومة ،كما سيعمل الب ا

مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

على مساعدة رابطات المزارعين بشأن تحسين إنتاج الحبوب والبقول والمحاصيل البستانية وتخزينها وتحويلها ،باإلضافة إلى
توفير حصص في مجال محو األمية والتغذية ،إلى جانب جلسات ممارسات المتابعة ،لصالح المزارعات في مجموعات صغيرة
يجري تنظيمها مع وزارة التعليم ووزارة الصحة .كما سيجري ،بدعم من المنظمات غير الحكومية ،توفير التدريب على المهارات
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في مجال التواصل االجتماعي واألعمال والقيادة ومعلومات عن الحقوق في األراضي والمياه ،والوصول إلى العدالة ،واإلطار
القانوني والتعاونيات .وستعزز هذه األنشطة قدرات النساء ،بما في ذلك من خالل دعم التغذية المحسنة ،والتمكين االقتصادي
للمرأة ،والحد من خسائر ما بعد الحصاد.
-63

وسيدعم الب ا

أنشطة إنشاء األصول من أجل تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز األصول وسبل كسب العيش األسرية

والحد من التعرض لمخاطر الفيضانات .وبالتعاون مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية ،سيجري تعميم المعلومات عن الطقس
بين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من أجل إثراء التخطيط الزراعي.
-64

أيضا التعاون على المستوى الميداني مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية والمنظمات غير الحكومية لتحديد

وسيعزز الب ا
ِّ
تورد األغذية من أجل الوجبات المدرسية واختيارها وتنظيمها وتدريبها ،وال سيما في مناطق بافاتا وكاشو
رابطات المنتجين التي ِّ
وغابو وأويو وكينارا وتومبالي .وبغية دعم الطلب على األغذية المنتجة محليا ،سيساعد الب ا

في إعداد وتوزيع قوائم الوجبات

المدرسية المغذية المكيفة تبعا للمنتجات والثقافة المحلية والنظام الغذائي المحلي.
-65

وسيشتري الب ا
الب ا

األغذية للمدارس من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل الشركاء المتعاونين .وسيدعم

المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة أيضا عن طريق توفير المساعدة التقنية والقسائم التي يُمكن للمدارس مبادلتها

مقابل أغذية منتجة محليا .وتشمل طرائق التحويل قسائم السلع ،التي تتيح تحويل مدفوعات من الب ا

إلى حسابات النقود

اإللكترونية التي تديرها المدارس متى اعتُمدت إيصاالت التسلم المقدمة من رابطات المزارعين .ويُمكن صرف القسائم من
خالل خدمات النقود المتنقلة أو المصارف في المناطق الحضرية.

الحصيلة االست اتيجية  :5ت ز ز قدرة ال ؤسسات الوطنية وال ش ّ عين ف

ينيا  -بيساو على وضع سياسات وب ا

ا ن الغ ائ

والتغ ة القائ ة على ا دلة وتنفي ها ورصدها ،وخضوعهم لل ساءلة بشأ ها ،بحلول عام 2030
-66

بالتشارك مع وكاالت األمم المتحدة ،سيوفِّر الب ا

الدعم السياساتي والمساعدة التقنية وتدعيم قدرات المؤسسات الوطنية من

أجل وضع وتنفيذ شبكات األمان االجتماعي وبرامج األمن الغذائي والتغذية وآليات االستعداد للطوارئ واالستجابة لها التي
تراعي اإلنصاف بين الجنسين وتدعم المساواة في الحصائل على نحو فعال .وبغية تعزيز قدرات الجهات النظيرة الوطنية بما
في ذلك تلك التي يضمها المجلس الوطني لألمن الغذائي والتغذية ،سيُحسِّن الب ا

فعالية نظام رصد األمن الغذائي والتغذية

وكفاءته ،والمتوقع تسليمه إلى اإلدارة الحكومية بحلول نهاية مدة الخطة االستراتيجية القطرية .وتُسهم هذه الحصيلة االستراتيجية
في النتيجة االستراتيجية  5للب ا

وغاية التنمية المستدامة .9-17

جال الت كيز
-67

ستركز هذه الحصيلة االستراتيجية على األسباب الجذرية.

النوات ال توق ة
-68

سيتم تحقيق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل الناتجين التاليين:


استفادة األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والتغذوي واألشخاص المعرضين للصدمات من تعزيز القدرة
الوطنية على إعداد وتنفيذ سياسات عامة منصفة بشأن الحماية االجتماعية واألمن الغذائي والتغذية (بما في ذلك التغذية
المدرسية بالمنتجات المحلية) واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها؛ وإنتاج األدلة والرصد واإلبالغ؛ وتعبئة الموارد؛
وتنسيق العمل في قطاع األمن الغذائي والتغذية من أجل تحسين تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية للناس.



استفادة األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من جهود الدعوة المبذولة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية
والمشرعين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء اآلخرين من أجل اعتماد قوانين وقواعد وتنفيذ وتعزيز سياسات
وبرامج منصفة لزيادة أمنهم الغذائي والتغذوي.
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ا شطة ال ئيسية
النشاط  :5مد المؤسسات الوطنية بالدعم للسياسات والمساعدة التقنية ونقل المعارف ،والدعوة إلى القيام على نحو فعال بإنشاء وتنفيذ
شبكات األمان االجتماعي التي تحدث تحوال جنسانيا وبرامج األمن الغذائي والتغذوي (بما في ذلك جمع البيانات وتحليلها وإنتاج األدلة
ونظم الرصد) وآليات االستعداد للطوارئ واالستجابة لها
-69

سيوفِّر الب ا

الدعم للسياسات والمساعدة التقنية وتعزيز القدرات إلى المؤسسات الوطنية كما سيدعو إلى القيام على نحو فعال

بإنشاء وتنفيذ برامج الحماية االجتماعية واألمن الغذائي والتغذية التي تحدث تحوال جنسانيا (بما في ذلك جمع البيانات وتحليلها
وإنتاج األدلة ونظم الرصد) وآليات االستعداد للطوارئ واالستجابة لها.
-70

وسيدعو الب ا

إلى إنشاء أطر مؤسسية وتقنية أو إعادة تنشيطها في مجال األمن الغذائي والتغذية ،بما في ذلك المجلس الوطني

لألمن الغذائي والتغذية والفريق العامل المعني باألمن الغذائي والتغذية والنظام الوطني لإلنذار المبكر .وسيعمل الب ا

مع

أمانة التخطيط ،وإدارات اإلحصاء والوجبات المدرسية في وزارة التعليم ،وإدارة اإلحصاءات الزراعية في وزارة الزراعة
والتنمية الريفية ،وخدمات التغذية في وزارة الصحة العامة واألسرة والتماسك االجتماعي ،ومعهد اإلحصاء الوطني ،والخدمة
الوطنية للحماية المدنية ،وشبكة المجتمع المدني لالستقالل واألمن الغذائي والتغذية في غينيا – بيساو لتعزيز قدرتها على تصميم
سياسات وبرامج وطنية لألمن الغذائي والتغذية وتنسيقها وتنفيذها بفاعلية.
-71

وسيقوم استقصاء وطني سنوي لألمن الغذائي والتغذية بجمع البيانات المصنفة لمعالجتها وتحليلها إلبقاء أصحاب المصلحة
الوطنيين والدوليين على علم بأحدث التطورات بشأن وضع األمن الغذائي والتغذية .وسيواصل الب ا

دعم نظام رصد األمن

الغذائي والتغذية في توفير معلومات بشأن اتجاهات األمن الغذائي والتغذوي في جميع المناطق والمقاطعات ،بما في ذلك المناطق
الحضرية ،من خالل الرصد المنتظم المراعي لالعتبارات الجنسانية ونشر تحليالت األمن الغذائي والتغذية المنطوية على بيانات
مصنَّفة وتحليالت جنسانية وعمرية ،حسب االقتضاء ،من أجل تعزيز الدعوة والسياسات القائمة على األدلة وتدعيم قدرات
الحكومة بشأن تحليل األمن الغذائي والتغذية بغية دعم نظام مستدام لرصد األمن الغذائي والتغذية خاضع لإلدارة الوطنية.
3-3

است اتيجيات اال تقال والخ وج

-72

المحرز بشأن
يعتبر تعزيز القدرات أساسيا لتخطيط االنتقال والخروج فيما يتعلق بجميع الحصائل االستراتيجية .وسيكون التقدم
َ
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خالل الخطة االستراتيجية القطرية مهما لنجاح استراتيجيات االنتقال والخروج .وتتوخى
وزارة التعليم والب ا

انتقال برنامج وطني للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية تدريجيا إلى الحكومة بحلول عام  2030على

ثالث مراحل:


المرحلة األولى ( :)2019-2017تقديم الوجبات على الصعيد القطري في مدارس مستهدفة؛ واستثمار الحكومة في
التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية؛ واستهالل وزارة التعليم الرصد في مدارس مستهدفة في بيومبو؛ وتعتزم وزارة
التعليم والب ا

إجراء تقييم المركزي في عام  2019من أجل دعم تحسين تصميم البرنامج في المرحلتين الثانية

والثالثة.


المرحلة الثانية ( :)2025-2019برنامج شامل لتحقيق الحصائل المتعلقة بالتعليم ،والتغذية ،والمياه والصرف الصحي
والنظافة الشخصية؛ وتحليل التكاليف في عام 2019؛ ووضع سياسات صديقة ألصحاب الحيازات الصغيرة بشأن
التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية واختبارها وتعديلها وتطبيقها بهدف زيادة إمدادات األغذية المحلية إلى المدارس؛
وقيام وزارة التعليم بإدارة العملية بكاملها في إحدى المناطق؛ وإعداد استراتيجية لتعبئة الموارد من أجل تعزيز استثمار
الحكومة السنوي.



المرحلة الثالثة ( :)2030-2026وضع إجراءات تصميم وتشغيل موحَّدة من أجل برنامج وطني للتغذية المدرسية
بالمنتجات المحلية يُطبِّق الممارسات الجيدة المحددة خالل التقييمات المستقلة واستعراضات أصحاب المصلحة السنوية؛
ونقل إدارة برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية إلى الحكومة.
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وخالل تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية ،سيُركِّز الب ا

على التعلم وتدعيم القدرات وزيادة الشراكة ،مع زيادة االستثمار

في الرصد والتقييم المستجيبين لالعتبارات الجنسانية .وسيهدف الب ا

إلى إنشاء برنامج شامل يتصدى لمحو األمية ،والتغذية،

والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية ،ويقيم الروابط مع الشركاء من األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بغية
وسيشجع الب ا
تعزيز النتائج المتعدِّدة القطاعات.
ِّ

انخراط المجتمع المحلي على نحو إدماجي وتشاركي ،والقيادة الحكومية
()39

والحوكمة الخاضعة للمساءلة ،ورصد بند ثابت في الميزانية العامة للدولة
-74

وستضطلع وزارة التعليم والب ا

لتمكين االنتقال.

بتحليل تكاليف التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية وفوائدها من أجل تقدير التكلفة اإلجمالية

للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية في حالة التغطية الكاملة والعائد اإلجمالي لالستثمار بما يشمل التعليم والتغذية والحماية
االجتماعية وقطاعات الزراعة؛ وتحليل السيناريوهات البديلة التي تجمع بين التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية والمساهمات
الغذائية العينية الدولية؛ ودراسة استدامة األسواق المحلية وسالسل القيمة واألحوال البيئية .وسوف يستخدم الب ا

النتائج من

أجل الدعوة إلى قيام وزارة االقتصاد والمالية ومجلس الوزراء بزيادة مخصصات الميزانية المرصودة للتغذية المدرسية
بالمنتجات المحلية وقيام وزارة الزراعة والتنمية الريفية بزيادة دعمها للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل خدمات
اإلرشاد والمدخالت الزراعية التي تشتد إليها الحاجة.
-75

وتدعم دراسة تكلفة الجوع في غينيا  -بيساو الدعوة على المستويات العليا إلى االستثمار الوطني ووضع سياسات عامة بشأن
الوقاية من التقزم .ويُمكن للدراسات الخاصة بالمعارف والمواقف والممارسات المتعلقة بالتغذية و"سد الفجوة التغذوية" أن تضع
أساسا لرسائل التغيير االجتماعي والسلوكي والتغييرات المستدامة في الممارسات الخاصة باألغذية والتغذية على مستوى القاعدة
وتكون الدراسات معا أساسا لتغيير سلوكي مستدام يهدف إلى الحد من التقزم .وسوف تعتمد االستدامة على التغيرات
الشعبية.
ِّ
السلوكية الفردية والجماعية والتدعيم االجتماعي ،بدءا باأليام األلف األولى من الحياة.

-76

وسيعمل الب ا

مع وزارتي التعليم والزراعة والتنمية الزراعية لتعزيز قدراتها في مجال شراء األغذية محليا من أجل الوجبات

المدرسية وبالتالي ضمان استدامة التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية وتوسيع نطاقها .وستؤدي زيادة المشاركة في نظام الشراء
سبل كسب العيش في صفوف المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ودخولهم.
إلى تحسين ُ
-77

وسيوفر استعراض أصحاب المصلحة لنظام رصد األمن الغذائي والتغذية الذي جرى في يناير/كانون الثاني ُ 2019مدخَالت
لتحديد استراتيجيات االنتقال .وستستند هذه االستراتيجيات إلى تعزيز القدرات التقنية ألصحاب المصلحة الوطنيين ومحافل
أصحاب المصلحة ،وتحديد هياكل الحوكمة والمساءلة ،واعتماد مجلس الوزراء المتوقع لنتائج نظام رصد األمن الغذائي والتغذية.

-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن

-78

في حالة حدوث صدمة خالل مدة الخطة االستراتيجية القطرية ،سيقدَّم الدعم إلى ما يصل إلى  125 000شخص في أطار
الحصيلة االستراتيجية  .1ومن بين هؤالء ،سيتلقى  60 000شخص دعما مباشرا من خالل المساعدة الغذائية والتغذوية ويستفيد
المتبقون ،وعددهم  65 000شخص ،على نحو غير مباشر من زيادة قدرة الشريك الوطني على االستجابة لألزمات .وسيجري
كل عام تحدي د المستفيدين وتحديد أولويتهم تبعا لألموال المتاحة ومدى هشاشة أوضاعهم .وفي إطار الحصيلة االستراتيجية ،2
سيتلقى  2 263 538من تالميذ المدارس االبتدائية الوجبات المدرسية التي ستتضمن أغذية مشتراة محليا من المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة؛ ومن بين هذه الفئة ،ستتلقى  45 000بنت مستحقات شهرية من الحصص الغذائية المنزلية أيضا إذا بلغت
نسبة حضورهن في المدارس  80في المائة على األقل .وسوف تُحدَّد معايير االستهداف بالتنسيق مع وزارة التعليم.

-79

وفي إطار الحصيلة االستراتيجية  ،3سيقدِّم الب ا

الدعم المباشر إلى  116 000مستفيد في شكل عالج سوء التغذية الحاد

المعتدل وتدابير الوقاية من التقزم ودعم الزبائن المتلقين للعالج بمضادات الفيروسات الرجعية وأفراد أسرهم .وفي إطار الحصيلة
االستراتيجية  ،4سيتلقى  25 000من النساء والشباب المساعدة من خالل مجموعة مساعدة متكاملة تدعم نفاذهم إلى األسواق.
( )39في  / 31يناير/كانون الثاني  ، 2019وافق مجلس الوزراء على مرسوم بشأن التغذية المدرسية ،ومن المتوقع صدوره قريبا.
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وستُركِّز الحصيلة االستراتيجية  5على الجهات الشريكة والمؤسسات الوطنية المعنية باألمن الغذائي والتغذية وشبكات األمان
االجتماعي ،والتي سينتفع مستفيدوها على نحو غير مباشر من تحسين القدرات الوطنية في هذه المجاالت.
وسوف تُثري التحليالت الجنسانية والعمرية التشاركية عملية االستهداف من أجل ضمان أن النساء والرجال والبنات واألوالد

-80

يستفيدون على نحو منصف من عمليات الب ا
يستخدم الب ا

وأن احتياجات المسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة تؤخذ في الحسبان .وسوف

نظامه إلدارة المستفيدين والتحويالت من أجل تسجيل بيانات المستفيدين والمعلومات عن مختلف األنشطة،

جنبا إلى جنب مع أدوات الب ا

المؤسسية إلنشاء قواعد بيانات المستفيدين وإدارتها.

الجدول  : 1ال ستفيدون حسب الحصيلة االست اتيجية ،والنشاط (لج يع السنوات؛ ال ستوى  1فقط)
الحصيلة
االست اتيجية
1

2

3

ا شطة
توفير المساعدة الغذائية والتغذية للمجموعات
السكانية المتضررة
توفير الوجبات المدرسية في الموقع لألطفال في
مرحلة ما قبل الدراسة وفي المدارس االبتدائية (تشمل
أغذية مشتراة محليا)

8 250

8 250

123 863

139 675

21 750 21 750

-

-

60 000

263 538

توفير الحصص الغذائية المنزلية للبنات في الصفين
الخامس والسادس

45 000

-

-

-

45 000

عالج سوء التغذية الحاد المعتدل في صفوف األطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا

5 000

5 000

-

-

10 000

الوقاية من التقزم في صفوف األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا

45 000

45 000

-

-

90 000

توفير األغذية لزبائن العالج بمضادات الفيروسات
الرجعية
توفير المساعدة النقدية ألسر زبائن العالج بمضادات
الفيروسات الرجعية

4

البنات

ا والد

النساء

ال جال

ال ج وع

توفير مجموعة مساعدة للنساء وشباب المزارعين
أصحاب الحيازات الصغيرة

ال ج وع (بدون تداخالت)

120

160

1 460

260

2 000

3 500

3 500

3 500

3 500

14 000

-

-

2 500 22 500

25 000

28 550 48 550 193 719

464 538

193 719
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2-4

ا

التحو الت

ة والتحو الت القائ ة على النقد

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

وع ال ستفيد ن

الط قة

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

االست اتيجية 4

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 3

النشاط 4

ا شخاص
ال تض رون ن
ا ز ات

ا طفال ف
سن
ال درسة

التحو الت
القائ ة على النقد

ة

ا

الحبوب

120

البقول

20

الزيت النباتي

10

الملح

3

َّ
المعلبة
األسماك

20

الجذور والدرنيات

120

ا طفال
ا طفال
البنات ف
ال ن
ال ن
الصفوف
تت اوح
تت اوح
ن  4إلى
أع ارهم
أع ارهم
6
بين 24
بين 6
أشه و 23و 59شه ا
شه ا
ة

ا

ة

ا

ة

ا

ة

ا

التحو ال
ت القائ ة
على النقد

التحو الت
القائ ة على النقد

25

250

SuperCereal Plus
مجموع السعرات
الحرارية في اليوم
النسبة المئوية للسعرات
الحرارية من البروتين

عدد أيام التغذية في السنة

الزبائن
ال تلقون
لل الج
ب ضادات
الفي وسات
ال ج ية

أف اد أس
الزبائن
ال تلقين
لل الج
ب ضادات
الفي وسات
ال ج ية

ال زارعون

208

SuperCereal

التحويالت القائمة على
النقد

الحصيلة

200

200

692

749

787

787

1 175

8

8

17

17

13

0.40
90

165

165

180

60

180

0.27

3.5

180

51
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الجدول  : 3ج وع االحتياجات ن ا
وع ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد وقي تها

ة/التحو الت القائ ة على النقد

ال ج وع (طن ت ي)

ال ج وع (دوالر أ

الحبوب

20 394

6 383 322

البقول

3 503

2 170 567

الزيوت والدهون

1 494

1 072 692

الملح

526

158 704

SuperCereal/SuperCereal Plus

3 450

3 341 574

َّ
المعلبة
األسماك

2 970

12 331 440

الجذور والدرنيات

3 200

2 855 205

35 537

28 313 504

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (ا

ك )

5 426 865

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

33 740 369

ت ز ز القدرات ،وال سي ا ن خالل الت اون في ا بين بلدان الجنوب
-81

سيدعم الب ا

تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية الشريكة ويواصل تشجيع أوجه التآزر بين الشركاء في مختلف القطاعات

من أجل تحسين التدخالت على النحو األمثل .وسيولي الب ا

األولوية للمناطق الجغرافية المشتركة والتباع نهج مجتمعي

متداعم ذاتيا إزاء المدارس )40(.وبالتعاون مع الشركاء الحكوميين والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ،سيسعى الب ا
إلى إيجاد فرص لتعزيز البرمجة المشتركة مع اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق
الدولي للتنمية الزراعية وهيئة األمم المتحدة للمرأة وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز.
-82

وسيعمل الب ا

مع الشركاء ،بما في ذلك وزارة الصحة العامة واألسرة والتماسك االجتماعي ،والمنظمات غير الحكومية

ومنظمات المجتمع المدني المكرسة لتحقيق المساواة بين الجنسين ،من أجل ضمان تعزيز الكفاءات الجنسانية لتحقيق تقدم في
سبيل المساواة بين الجنسين عبر جميع الحصائل االستراتيجية .وسيتصدى التدريب للروابط بين المساواة بين الجنسين والتغذية،
وستشمل الفوائد األشخاص المحتاجين الذين يدعمهم الب ا

وعددهم  234 688شخصا .ولدى الب ا

اتفاقات شراكة مع

منظمات غير حكومية محلية من أجل تحديد رابطات المزارعين واختيارها وتنظيمها وتدريبها.
-83

وقد وقَّع الب ا

مذكرة تفاهم بشأن التعاون التقني فيما بين بلدان الجنوب مع حكومتي غينيا  -بيساو والبرازيل ،وسيجري

تنفيذها بالكامل خالل فترة الخطة االستراتيجية القطرية .وتدعم المذكرة وزارتي التعليم والزراعة والتنمية الريفية بشأن إنشاء
نموذج وطني مستدام ومحدَّد السياق للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية مرتبط بالحصيلة االستراتيجية  .4وسيوفِّر الب ا
خبيرا في السياسات لمديرية الشؤون االجتماعية والتغذية المدرسية من أجل دعم تنفيذ قانون بشأن الوجبات المدرسية المستدامة،
وتنقيح استراتيجية الوجبات المدرسية الوطنية ،وإعادة تنشيط اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالوجبات المدرسية،
وتعزيز قدرات المديرية والقدرات اإلحصائية لوزارة التعليم ،وتدعيم قدرات المنظمات المجتمعية لتنفيذ سياسة الوجبات
المدرسية.

( )40يُدمج النهج المجتمعي لدعم المدارس الدعم المقدم من اآلباء ومقدمي الرعاية الذين يوفرون ُمدخَالت تُسهم في التعليم االبتدائي لألطفال.
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سلسلة اإل داد
-84

تسليمات األغذية والتحويالت القائمة على النقد؛ والتخطيط الفعال إلنتاج األغذية وشرائها وتخزينها محليا؛

سيدعم الب ا

والتحويل والتسويق من خالل التقييمات؛ وتحسين قدرات رابطات المزارعين والشركاء على تخزين األغذية ،حيث سيستفيدون
من التدريب والمواد التي تيسر تنفيذ أنشطة الب ا
-85

وسيدعم الب ا

في الوقت المناسب وبفعالية.

التدخالت القائمة على السوق من خالل تقييمات تجارة التجزئة بما يضمن مراقبة الجودة واستمرار إمداد

المستفيدين باألغذية .ومن المقرر إجراء تقييم لسلسلة إمدادات التجزئة من أجل تجنب االختناقات وخفض التكاليف للمستفيد
الواحد .وسيتم االضطالع بتقييم لسلسلة اإلمداد الكلية يشمل التوريد والتوزيع على الصعيد الوطني ونظم النقل (بما في ذلك
مشاركة القطاع الخاص) وسائر القطاعات ذات الصلة.
-86

وسيقوم ُمراقِّب باختبار نوعية األغذية في جميع السلع الواردة من أجل ضمان امتثالها للمتطلبات الوطنية والعابرة للحدود.
وسوف تَت َّ ِّبع مراقبة جودة األغذية المنقولة والمخزونة الممارسات الموصى بها من الب ا  .وفي حالة وجود مخاوف متعلقة
بالجودة ،توجد آليات قائمة مع وزارة الصحة العامة واألسرة والتماسك االجتماعي لتوفير الفحص المختبري والتحقق من جودة
األغذية.

-87

وعلى الرغم من أن أغلب الطرق صالحة لالستخدام طوال العام ،يكون التسليم خالل موسم األمطار صعبا في بعض المناطق.
فتسليم السلع ألنشطة التغذية والوجبات المدرسية خالل الفصل األول من العام الدراسي يتزامن مع نهاية موسم األمطار ،مما
يسبب مشاكل في بعض المناطق بالنظر إلى أن ظروف التخزين في المدارس والمراكز الصحية ال تستوفي دائما المعايير
المطلوبة .وسيواصل الب ا

توعية الناقلين بأهمية برامج الوجبات المدرسية والتغذية من أجل الحد من مخاطر تحويل األغذية

عن وجهتها.
-88

وتشير تقديرات الب ا

في البداية إلى أنه سيتم شراء  12في المائة تقريبا من االحتياجات الغذائية من داخل غينيا  -بيساو

و 10في المائة من خالل مناقصات تنافسية دولية ،بينما سيجري تلقي النسبة  78في المائة المتبقية في كل تبرعات عينية تُش َحن
من البلدان المانحة إلى ميناء بيساو؛ وسيستخدم الب ا

مرفق اإلدارة الشاملة للسلع والمشتريات اإلقليمية عندما تسنح الفرص.

ومن المتوقع أن تنخفض نسبة األغذية الواردة من الخارج كلما توسع برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية .ويُرتَّب النقل
من الميناء إلى مخزن إعادة الشحن التابع للب ا

بواسطة وكيل شركة نقل خاصة .ويتسم الميناء بقدرات مقبولة من حيث النقل

والمناولة (تحميل الحاويات) والتخزين (يستأجر الب ا
-89

وسيُحسِّن الب ا

حيزا في ساحة الحاويات في الميناء).

على النحو األمثل من موارد سلسلة اإلمداد (التخزين والنقل والمعدات) وتخطيطها وفعاليتها وتتبعها

ووضوحها .وسيَدعم تعزيز قدرات المنتجين المحليين بشأن سلسلة اإلمداد ويمد المؤسسات الوطنية بمجموعات لتعزيز القدرات
تشمل الدعم التقني وسالمة األغذية وجودتها واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها.
3-4
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الش اكات
يعمل الب ا

بالشراكة مع وزارة التعليم بشأن التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية؛ ووزارة الصحة العامة واألسرة والتماسك

االجتماعي بشأن التغذية؛ ووزارة الزراعة والتنمية الريفية بشأن دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة؛ والخدمة الوطنية
للحماية المدنية بشأن االستعداد للطوارئ واالستجابة للصدمات؛ وجميع المؤسسات السابقة إضافة إلى معهد اإلحصاء الوطني
والمعهد الوطني لتطوير التعليم بشأن تعزيز القدرات؛ ووزارة االقتصاد والمالية بشأن توليد األدلة وحاالت االستثمار؛ ووزارة
الشؤون الخارجية بشأن التعاون المؤسسي.
-91

وسيعمل الب ا

بالشراكة مع اليونيسف على تحسين جودة التعليم ،وتغذية األطفال ،والمياه والصرف الصحي والنظافة

الشخصية في المدارس .والب ا

والبنك الدولي واليونيسف من مؤسسي الفريق العامل المعني بالحماية االجتماعية ومن

أعضائه األساسيين ،وهو فريق يدعم وزارة الصحة العامة واألسرة والتماسك االجتماعي ،الوزارة الرئيسية فيما يتعلق بالحماية
االجتماعية .وسيعمل الب ا

والبنك الدولي معا لدعم وزارة التعليم بشأن تحسين جوانب من المقرر الدراسي الحالي ودعم

أنشطة الرصد التي يضطلع بها مفتشو المدارس .وسيضيف الب ا

األنشطة التغذوية إلى برنامج البنك الدولي للتحويالت
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النقدية ألغراض الحماية االجتماعية ،وهو ما يتوقَّع تنفيذه بالتدريج على الصعيد الوطني عقب اكتمال برنامجين تجريبيين استُهال
في عام  .2018وسيواصل الب ا

العمل مع شبكة الصحفيين أصدقاء التغذية وبرنامج األغذية العالمي بشأن رسائل التغيير
شراكاته مع مصرف التنمية األفريقي بشأن التغذية ودعم التغذية

وسيعزز الب ا
السلوكي التي تهدف إلى تحسين التغذية.
ِّ
المدرسية بالمنتجات المحلية من أجل أصحاب الحيازات الصغيرة.
-92

وسيتَّبع الب ا
الب ا

عزز المساواة بين الجنسين عبر جميع مجاالت التدخل .وسيضمن انخراط
نُهجا تؤدي إلى تحول جنساني وت ُ ِّ

المتواصل تنفيذ خطة عمل المكتب القطري بشأن المساواة بين الجنسين للفترة  2020-2015بالتشارك مع الفريق

العامل المعني بالمساواة بين الجنسين التابع للفريق القطري لألمم المتحدة وهيئة األمم المتحدة للمرأة ومكتب األمم المتحدة لدعم
بناء السالم ومعهد غينيا  -بيساو للنساء واألطفال وشبكة النساء البرلمانيات والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات التي
()41

تدافع عن حقوق النساء والبنات.
-93

ويُجري الب ا

تقييمات مالية منتظمة للشركاء التجاريين .ويعمل الب ا

أيضا على تعزيز التعاون على المستوى الميداني

تورد األغذية من أجل الوجبات المدرسية واختيارها وتنظيمها
مع المنظمات غير الحكومية يشأن تحديد رابطات المنتجين التي ِّ
وتدريبها ،وتدريب المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتعزيز قدراتهم وتمكينهم ،والوقاية من التقزم.
-94

وفي عامي  2017و ،2018استثمرت الحكومة أموالها الذاتية لدعم التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية في منطقتي أويو وكاشو.
ومن المتوقع أن تطرأ على هذا االلتزام الوطني الذي يُمثِّل معلما رئيسيا زيادة سنوية وأن يتسع نطاقه جغرافيا؛ وسوف توسِّع
مساهمة مقدمة من حكومة اليابان نطاق المشتريات المحلية من أجل الوجبات المدرسية عبر ست مناطق.

-95

وفي سياق التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ،يدعم الب ا

إنشاء أسواق جديدة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة

وتوفير وجبات مدرسية مغذية تستخدم المنتجات المحلية التي تتوافق مع النظم الغذائية والثقافة الغذائية المحلية وتزيد الوعي
بالتغذية .ومن أجل زيادة جودة وكمية األغذية المنتجة محليا ،سيواصل الب ا

استكشاف فرص استفادة أصحاب الحيازات

الصغيرة من إنتاج البذور من أجل الفاصوليا والبطاطا وغيرهما من الدرنيات ،فضال عن استخدام األسمدة ومبديات الحشرات
البيولوجية ،وتدريب أصحاب الحيازات الصغيرة على تقنيات حفظ الفواكه والخضروات في شراكة مع وزارة الزراعة والتنمية
الريفية ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمنظمات غير الحكومية .ويعمل الب ا

أيضا مع

المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية من أجل تعزيز تعليم البنات وتغيراتهن السلوكية ،وال سيما لدى االنتقال من الصف
الرابع إلى الصف الخامس ومن الصف السادس إلى الصف السابع ،عندما ينقطع العديد من البنات عن الدراسة .ويعمل الب ا
مع المنظمات المجتمعية المحلية ،بما في ذلك لجان إدارة المدارس ورابطات اآلباء والمزارعين والزعماء التقليديين والدينيين،
كما يدعم المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية في تنفيذ برنامج الوجبات المدرسية برصد محسن.

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

-96

ستدعم استراتيجية الرصد والتقييم الخاصة بالخطة االستراتيجية القطرية التحسينات في جودة البرامج وفعاليتها وكفاءتها
المحرز نحو تحقيق هدفي التنمية
وخضوعها للمساءلة من جانب المستفيدين وتوفير الدعم التقني للحكومة بشأن تقدير التقدم
َ
المستدامة  2و .17وسيستخدم الب ا

ُعزز قدرات الموظفين والشركاء بشأن
التكنولوجيا الرقمية لجمع البيانات وتحليلها ،وي ِّ

استخدام إطار النتائج المؤسسية للب ا .
-97

وقبل بداية الخطة االستراتيجية القطرية بثالثة أشهر ،سيجري وضع خط أساس باستخدام بيانات مصنَّفة حسب المنطقة والجنس
والعمر وحالة الضعف .وسيجري استعراض منتصف المدة عند بلوغ نقطة المنتصف من الخطة ،كما سيجري في عام 2021
تقييم المركزي يُركز على األنشطة التغذوية ويأخذ في الحسبان مطالب أصحاب المصلحة واألدلة واحتياجات التعلم .وسيجري
تقييم للحافظة بقيادة مكتب التقييم في الب ا

خالل السنة قبل األخيرة من الخطة االستراتيجية القطرية .وستُستخدم الدروس

( )41يخضع معهد غينيا  -بيساو للنساء واألطفال إلشراف وزارة الصحة العامة واألسرة والتماسك االجتماعي.
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المستفادة من هذه العمليات ومن اإلبالغ السنوي والرصد المنتظم في تحسين أداء البرامج خالل التنفيذ .وست ُ َّ
عزز آلية الشكاوى
والتعقيبات من أجل تيسير استخدامها على نحو عادل ومأمون ،كما ستجري متابعة أكثر فعالية وكفاءة للشكاوى واألسئلة
والطلبات والقضايا التي يثيرها مستفيدو الب ا
-98

وشركاؤه المتعاونون.

ويوفر إطار النتائج المؤسسية ومؤشر المساواة بين الجنسين والعمر للب ا

نهجا شامال مستجيبا لالعتبارات الجنسانية لتعريف

مؤشرات للنواتج والحصائل بما يتماشى مع الغايات الوطنية للتنمية المستدامة .وقد وضع الب ا

أيضا خطة مفصلة للرصد

واالستعراض والتقييم وخطة لرصد الميزانية وخطة لتنفيذ األنشطة .وخالل الخطة االستراتيجية القطرية التي تدوم خمس
سنوات ،سيضطلع الب ا
-99

وسيستكشف الب ا

برصد قوي للعمليات والحصائل مع الشركاء باستخدام موارد وقدرات َّ
معززة.

شراكة استراتيجية مع منظمة الخطة الدولية من أجل وضع مؤشرات لرصد الناتج  2للحصيلة االستراتيجية

 2والحصيلة االستراتيجية  3المتعلق بالبنات ومع إيالء االهتمام النتقالهن من المدرسة االبتدائية إلى المدرسة الثانوية .وسيحدد
الب ا

ومنظمة الخطة الدولية مؤشرات لقياس التقدم بما يتسق مع والية كل منهما.

 -100وتماشيا مع المشاورات التي جرت من خالل عملية إشراك الشركاء في الخطة االستراتيجية القطرية ،سيعمل الب ا

في

شراكات مع المؤسسات الوطنية ومنظمات األمم المتحدة لتنسيق رصد الخطة االستراتيجية القطرية وإطار األمم المتحدة
للمساعدة اإلنمائية ورصد أهداف التنمية المستدامة.
 -101وستُرصد التدابير المراعية لالعتبارات الجنسانية وتحلَّل بانتظام من خالل خطة رصد واستعراض وتقييم مراعية لالعتبارات
الجنسانية من أجل ضمان تعميم المساواة بين الجنسين عبر جميع برامج الب ا  .وسوف تُنشر النجاحات والتحديات في تقارير
سنوية لرصد األداء .وسيوسِّع الب ا

نطاق رصد أسعار السوق لفائدة مبادرات التحويالت النقدية كما سينفِّذ نظام معلومات

عن األسعار والسلع من أجل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
 -102وسوف يُثرى تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية ورصدها ويوجَّهان بالتوصيات المستمدة من تقييم العملية الممتدة لإلغاثة
واإلنعاش لعام  2014وتقييم االتحاد األوروبي لنظام رصد األمن الغذائي والتغذية لعام  2018وتقييم منتصف المدة الالمركزي
الممول من برنامج ماكغفرن-دول الدولي لألغذية من أجل التعليم وتغذية األطفال
لمشروع الوجبات المدرسية 2019-2016
َّ
(والتقييم الختامي في نهاية مشروع الوجبات المدرسية) وتعقيبات المستفيدين والشركاء وأفضل ممارسات الب ا .
2-5

إدارة ال خاط

 -103تشمل المخاطر االستراتيجية الصدمات الفجائية المتعلقة بالمناخ أو األسعار والتغيرات المتكررة في القيادة الحكومية العليا بما
يؤدي إلى عدم االستقرار المؤسسي والعنف السياسي واالفتقار إلى اإلرادة السياسية وعدم االستقرار السياسي بما يؤثر في برامج
الحكومة وميزانياتها .وسيجري التخفيف من هذه المخاطر من خالل تدابير من قبيل تدعيم نظام رصد األمن الغذائي والتغذية
من أجل تعزيز الوعي بالصدمات واالستجابة لها مبكرا ،بما في ذلك إنشاء األصول المجتمعية لتجنب تلف الحقول الزراعية
على نطاق واسع وتعزيز قدرات الشركاء التقنيين على المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية ودعم المجتمعات المحلية في بناء
القدرة على الصمود لالستعداد بشكل أفضل للصدمات قبل حدوثها .وتتعلق مخاطر استراتيجية أخرى بحاالت االنقطاع في
خطوط اإلمداد الناجمة عن نقص التمويل :فغينيا  -بيساو بلد ال يحظى كثيرا "باهتمام المانحين" كما أن شركاء التنمية ينتهجون
أسلوب االنتظار والترقب انتظارا لنتائج عمليتي االنتخاب اللتين أجريتا في عام  2019واالستقرار السياسي عقب االنتخابات
واإلصالحات في القطاع العام وقطاع األمن قبل اتخاذ قرار بشأن االستثمار من عدمه في تنمية البلد .ويُمكن لعدم كفاية اإلنتاج
الوطني من األغذية ،وال سيما الحبوب ،أن يؤثر على خطوط إمداد الب ا

في المستقبل عندما يوسَّع برنامج التغذية المدرسية

بالمنتجات المحلية ليشمل المشتريات المحلية من الحبوب .وتشمل تدابير التخفيف من ذلك إقامة الشراكات االستراتيجية ،وتنويع
المانحين ،وتعزيز الزراعة األسرية من خالل بناء القدرة على الصمود وبرنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية.
 -104وتشمل المخاطر التشغيلية عدم كفاية قدرات الشركاء الوطنيين وكفاءاتهم ،وضعف مشاركة المرأة في لجان إدارة المدارس
واتخاذ القرارات بشأنها ،والعوائق الدينية والتقليدية التي تثني عن تعليم البنات وعن الممارسات الغذائية والتغذوية الجيدة .وتشمل
تدابير التخفيف من هذه المخاطر تعزيز قدرات وكفاءات الشركاء الوطنيين ووضع استراتيجية مع الشركاء لتدعيم األدوار
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القيادية للمرأة والتوعية الفعالة بالتغيير االجتماعي والسلوكي .وقد يؤدي عدم التصدي للتحديات المرتبطة بالزواج المبكر ومعدل
تسرب البنات المرتفع من المدارس وعدم اضطالع المرأة بما يكفي من األدوار القيادية في المجتمعات المحلية المستهدفة إلى
تقويض النتائج المتوقعة .وسيتشارك الب ا

مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشبكات النسائية من أجل

التصدي للتحديات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين المرتبطة باألمن الغذائي والتغذية.
 -105وتشمل المخاطر االئتمانية تحويل األغذية والنقد عن المستفيدين المقصودين .وسيخفِّف الب ا

من ذلك عن طريق إذكاء الوعي

بهذه المخاطر في صفوف أصحاب المصلحة عبر كامل سلسلة اإلمداد.

-6
1-6

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة

صص الجزء األكبر من ميزانية الخطة االستراتيجية القطرية للحصيلة االستراتيجية  2التي تُركز على تنفيذ برنامج الوجبات
 -106يُخ َّ
صص ثاني أكبر جزء من الميزانية للحصيلة
المدرسية الوطني بينما يجري نقله بصورة تدريجية إلى اإلدارة الحكومية .ويخ َّ
االستراتيجية  3التي تغطي األنشطة التغذوية في المناطق المستهدفة المتسمة بمستويات عالية من سوء التغذية – وهي بمثابة
شبكة حماية حاسمة األهمية تستهدف أول  1 000يوم من الحياة – وعالج المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يعانون
من سوء التغذية ورعايتهم هم وأسرهم .وتغطي الحصيلة االستراتيجية  ،4التي تستأثر بثالث أكبر جزء من الميزانية ،دعم األمن
الغذائي والتغذوي للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وهم أساسا من النساء والشباب .وبميزانية تقل كثيرا عن ذلك،
تستهدف الحصيلة االستراتيجية  1ضمان قدرات البلد وتعزيزها بشأن االستجابة الفورية للصدمات .والمخصصات المرصودة
للحصيلة االستراتيجية  5هي األقل ،وهي توفِّر الدعم للسياسات والمساعدة التقنية وتوليد األدلة ونقل القدرات إلى المؤسسات
الوطنية ،كما تدعو إلى إقامة شبكات األمان االجتماعي التي تؤدي إلى تحول جنساني وتنفيذها بفاعلية ورصد األمن الغذائي
والتغذية وإنشاء آليات االستعداد للطوارئ واالستجابة لها .وتتضمن جميع الحصائل االستراتيجية تمويال كافيا لتعزيز المساواة
بين الجنسين في جميع أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية الخاصة باألمن الغذائي والتغذية.
الجدول  :4يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ
الحصيلة
االست اتيجية

السنة ا ولى
*

()2019

السنة الثا ية
()2020

السنة الثالثة

السنة ال اب ة

()2021

()2022

ك )
السنة الخا سة
()2023

السنة السادسة

ال ج وع

**

()2024

1

433 533

684 722

690 170

699 368

684 299

303 363

3 495 455

2

3 854 775

8 815 178

8 756 656

8 941 478

8 632 084

4 886 325

43 886 496

3

834 763

1 570 444

1 696 082

1 582 968

1 553 394

791 191

8 028 842

4

504 420

800 265

814 586

812 713

795 254

332 276

4 059 514

5

326 462

453 410

458 852

462 422

317 612

121 597

2 140 355

ال ج وع

5 953 953

12 324 019

12 416 346

12 498 949

11 982 643

6 434 752

61 610 662

* يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون األول .2019
** يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران .2024

2-6

آفاق تدبي ال وارد

 -107فيما بين عامي  2014و ،2018تلقى الب ا

 41مليون دوالر أمريكي من المساهمات .وتستند ميزانية الخطة االستراتيجية

القطرية وقدرها  61.1مليون دوالر أمريكي ( 12.3مليون دوالر أمريكي في السنة) إلى المبلغ الذي يكون المانحون على
استعداد لتقديمه لدعم الحافظة القطرية .ومنذ عام  ،2017أضاف الب ا
المنتظر أن يدعم أربعة مانحين إضافيين عمل الب ا

خمسة مانحين تقليديين وغير تقليديين جدد .ومن

في البلد بحلول يونيو/حزيران  .2019ويمكن أن تتطور الشراكات

المتعلقة بالحماية االجتماعية إلى فرص تمويل متعدِّد السنوات لألنشطة التغذوية القائمة على المجتمع المحلي على النطاق
الوطني .وسيقوم الب ا

بتعبئة األموال من أجل تدابير الطوارئ في إطار الحصيلة االستراتيجية  1من خالل المناقشات مع
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الشركاء الذين يوفرون التمويل في حاالت الطوارئ .وعلى أساس الخبرة المكتسبة بشأن الطوارئ في غينيا  -بيساو ،تستجيب
الحكومة والمانحين على السواء بدعم فوري في حالة حدوث أزمة واسعة النطاق.
3-6

است اتيجية ت بئة ال وارد

 -108سينخرط الب ا

مع مانحين تقليديين وجدد من أجل تعبئة المساهمات العينية والنقدية في الخطة االستراتيجية القطرية ،سواء

كانت هذه المساهمات لسنة واحدة أو متعدِّدة السنوات ،مرنة أو مخصصة ،من أجل ضمان أقصى دخل من فرص التمويل
المحتملة دون تقويض سالمة البرمجة .ويتسم تنوع المانحين بأهمية حيوية من أجل الحد من مخاطر االعتماد على مانح وحيد.
وتُوفِّق استراتيجية تعبئة الموارد بين اهتمامات المانحين واالحتياجات البرامجية للب ا  ،بما يتماشى على نحو كامل مع
َعرض الحصائل المرجوة بطريقة صديقة للمانحين ومرنة ،مع توخي الوضوح في بيان ميزات الب ا
األولويات القطرية ،وت ِّ
النسبية والمجاالت الدقيقة لخدماته ووضوح دوره وخضوعه للمساءلة.
 -109وسيقيم الب ا

شراكات قوية مع المانحين عن طريق تحقيق التكامل بين البرامج بدال من مجرد التماس األموال .ويؤدي ذلك

إلى نتائج جيدة مع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة الثنائية .وسيواصل الب ا

االنخراط مع جميع الجهات الممثِّلة

للحكومة في غينيا  -بيساو وداكار من أجل االستعداد لزيادة اهتمام المانحين خالل مرحلة التنمية التالية لالنتخابات ،مع مالحظة
أن حضور المانحين في البلد واهتمامهم كانا محدودين في السنوات األخيرة بسبب عدم االستقرار السياسي .وسيُسهم الب ا
في جهود األمم المتحدة المشتركة لتعبئة الموارد المبذولة مع شركاء التنمية وذلك في سياق إطار األمم المتحدة للمساعدة في
مجال الشراكات وصندوق األمم المتحدة لبناء السالم.
 -110وقد نجح الب ا

في اجتذاب مشاركة جديدة وموسَّعة للمانحين من الحكومة والمؤسسات المالية الدولية واألمم المتحدة

والصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا .ويتسم دور الحكومة كجهة مانحة للب ا

بأهمية استراتيجية خاصة ،حيث

يثبت لسائر الشركاء مستوى االلتزام الوطني بالخطة االستراتيجية القطرية .وسيواصل الب ا

دعم الحكومة من خالل التعبئة

المشتركة للموارد وإيالء األولوية لالستثمارات االجتماعية في األمن الغذائي والتغذية.
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة لغينيا  -بيساو ()2024-2019
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  :1ت كّن السكان ال تض ر ن ن ا ز ات ف
أعقاب الصد ات

ينيا  -بيساو ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة ا ساسية ف

فئات الحصائل :استمرار/تحسين حصول األسر
واألفراد على الغذاء الكافي

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات
موارد كافية (بشرية ولوجستية ومالية) للمساعدة الغذائية والتغذوية
إمكانية الوصول إلى مناطق األزمات
ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل كسب العيش (النسبة المئوية لألسر التي تتبع استراتيجيات التصدي)
القدرة االقتصادية على تلبية االحتياجات األساسية (جديد)
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي  -التغذية
حصة النفقات الغذائية
الحد األدنى من التنوع الغذائي – النساء
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
ا شطة والنوات
توفي ال ساعدة الغ ائية والتغ و ة للسكان ال تض ر ن ن ا ز ات وت ز ز قدرة الش كاء الوطنيين على االستجابة لألز ات وتحسين التنسيق في ا بينهم خالل ه ه االستجابة ،باعتبار ذلك ن تدابي الطوارئ.
:1
ة)
(تحو الت ال وارد ي ال ش وطة لدعم الحصول على ا
استفادة األفراد المتضررين من الصدمات من تعزيز قدرات الشركاء الوطنيين ومن تحسين التنسيق فيما بينهم بما يضمن الحصول على ما يكفي من األغذية والتغذية بصورة آمنة (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
استفادة األفراد المتضررين من الصدمات من تعزيز قدرات الشركاء الوطنيين ومن تحسين التنسيق فيما بينهم بما يضمن الحصول على ما يكفي من األغذية والتغذية بصورة آمنة (هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي
والسلوكي)
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تلقي األفراد المتضررين من الصدمات ما يكفي من األغذية المغذية و/أو التحويالت القائمة على النقد في الوقت المناسب من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية الفورية (ألف :تحويل الموارد)
الحصيلة االست اتيجية  :2حصول ا طفال ف سن ال درسة ف

ينيا  -بيساو على الوجبات ال غ ة طوال ال ام الدراس

فئات الحصائل :استمرار/تحسين حصول األسر
واألفراد على الغذاء الكافي

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات
ال ينطبق
ؤش ات الحصائل
معدل المواظبة
معدل التسجيل
معدل التخرج
الحد األدنى من التنوع الغذائي – النساء
عدد السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا

في مجال تعزيز القدرات (جديد)

معدل االستبقاء/التسرب (جديد)
أنشطة لنهج نُظم التغذية المدرسية لتحسين نتائج التعليم المتعلقة بالقدرات الوطنية في مجال التغذية المدرسية (جديد)
قيمة وحجم المبيعات المناصرة ألصحاب الحيازات الصغيرة من خالل نظم التجميع التي يدعمها الب ا
ا شطة والنوات
حلة ا قبل الدراسة وف ال دارس االبتدائية والحصص الغ ائية ال نزلية للبنات ف الصفين الخا س والسادس ،وت ز ز قدرة الحكو ة والش كاء على
توفي الوجبات ال درسية ال غ ة لألطفال ف
:2
ال ستو ين ال كزي وال حل على تنفي ورصد ب ا للتغ ة ال درسية اع االعتبارات التغ و ة و حدث تحوال جنسا يا( .أ شطة الوجبات ال درسية)
تلقي األطفال في مرحلة ما قبل الدراسة وفي المدارس االبتدائية في المناطق الريفية الوجبات المدرسية الكافية والمتنوعة والمناسبة التوقيت من أجل تحسين أمنهم الغذائي والتغذوي وتوفير الحد األدنى من الظروف الالزمة
للتعليم الجيد( .ألف :تحويل الموارد)
تلقي األطفال في مرحلة ما قبل الدراسة وفي المدارس االبتدائية في المناطق الريفية الوجبات المدرسية الكافية والمتنوعة والمناسبة التوقيت من أجل تحسين أمنهم الغذائي والتغذوي وتوفير الحد األدنى من الظروف الالزمة
للتعليم الجيد( .هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
تلقي األطفال في مرحلة ما قبل الدراسة وفي المدارس اال بتدائية في المناطق الريفية الوجبات المدرسية الكافية والمتنوعة والمناسبة التوقيت من أجل تحسين أمنهم الغذائي والتغذوي وتوفير الحد األدنى من الظروف الالزمة
للتعليم الجيد( .نون :التغذية المدرسية المقدَّمة)
استفادة األطفال في مرحلة ما قبل الدراسة وفي المدارس االبتدائية من تعزيز قدرات الحكومة والمجتمعات المحلية والمدارس على اإلدارة والرصد المراعي لالعتبارات الجنسانية بما يحسن األمن الغذائي والتغذوي( .جيم:
توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
تلقي أسر البنات في الصفين الخامس والسادس الحصص الغذائية المنزلية التي تدعم األمن الغذائي لألسر لزيادة الحضور في المدارس والبقاء فيها( .ألف :تحويل الموارد)
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الهدف االست اتيج  :2تحسين التغ ة
النتيجة االست اتيجية  :2أال ا

أحد ن سوء التغ ة

الحصيلة االست اتيجية  : 3تحسين الوضع التغ وي للسكان ال ضين لسوء التغ ة ف ينيا  -بيساو بحلول عام  2024ت اشيا ع الغا ات
الوطنية ،وال سي ا ا طفال ،والنساء والبنات ف سن اإل جاب ،وال صابين بفي وس قص ال ناعة البش ة

فئات الحصائل :تحسين استهالك األغذية العالية
الجودة والغنية بالمغذيات بين األفراد المستهدفين
مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات
عدم حدوث نقص أو توقف في إمدادات العقاقير المستخدمة في العالج
المراكز الصحية تعمل بشكل مناسب في عالج سوء التغذية ودعم العالج بمضادات الفيروسات الرجعية وعالج السل لفترة قصيرة تحت المراقبة المباشرة
عدم وقوع أوبئة كبرى
عمل اآلليات الحكومية المعنية بتنسيق التغذية على نحو فعال
ؤش ات الحصائل
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل التخلف عن العالج
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل الوفيات
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل عدم االستجابة
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل التعافي
الحد األدنى من التنوع الغذائي – النساء
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كاف من عمليات التوزيع (االمتثال)
ا شطة والنوات
دعم تنفي السياسة الوطنية للتغ ة وب وتوكول الوقا ة ال تكا لة ن التقزّ م وعالج سوء التغ ة الحاد ال تدل ع الت كيز على توفي الدعم الالزم لوزارة الصحة ال ا ة وا س ة والت اسك االجت اع بشأن
:3
تص يم السياسات وتنفي ها على حو اع االعتبارات الجنسا ية وال ة ،و دّها بال ساعدة التقنية وت ز ز قدراتها؛ ورسائل التغيي االجت اع والسلوك ؛ والوقا ة ن التقزّ م ف صفوف ا طفال ال ن تت اوح
أع ارهم بين  6أشه و 23شه ا؛ وعالج سوء التغ ة الحاد ال تدل ف صفوف ا طفال ال ن تت اوح أع ارهم بين  6أشه و 59شه ا؛ وتقد م ال ساعدة الغ ائية والتغ و ة إلى ال صابين بفي وس قص ال ناعة
البش ة وأس هم( .أ شطة الوقا ة ن سوء التغ ة)
تلقي األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهر ا والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون عالجا بمضادات الفيروسات الرجعية وأفراد أسرهم األغذية المغذية أو التحويالت القائمة على النقد لتحسين
حالتهم التغذوية( .ألف :تحويل الموارد)
تلقي األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والمصابين بف يروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون عالجا بمضادات الفيروسات الرجعية وأفراد أسرهم األغذية المغذية أو التحويالت القائمة على النقد لتحسين
حالتهم التغذوية( .باء :توفير األغذية المغذية)
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توعية الحوامل والمرضعات من النساء والبنات اللواتي يحضرن استشارات سابقة ل لوالدة وتالية لها وأسرهن وأعضاء المجتمع المحلي المعنيين برعاية األطفال بأهمية الرضاعة الطبيعية الحصرية خالل األشهر الستة األولى
بعد الميالد وبممارسات الوقاية من التقزم( .هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
توعية األفراد المستهدفين وتدريبهم بشأن التغذية وأهمية الرضاعة الطبيعية الحصرية خالل األشهر الستة األولى بعد الميالد وعادات األكل الصحية من أجل تحسين حالتهم التغذوية( .هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي
والسلوكي)
استفادة المجموعات السكانية المستهدفة من تحسن قدرات الحكومة فيما يخص رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي الذي يشجع الممارسات التغذوية الصحية( .هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
تلقي النساء والبنات في سن اإلنجاب واألطفال الملتحقين بدور الحضانة والمدارس االبتدائية ومعلمي المدارس وموظفيها والبالغين المسؤولين عن توفير الرعاية لألطفال في األسر والمجتمعات المحلية والمصابين بفيروس
نقص المناعة البشرية الذين يتلقون عالجا بمضادات الفيروسات الرجعية والعاملين الصحيين والصحفيين تثقيفا مناسبا ومنهجيا في مجال التغذية يحفز على اتباع ممارسات غذائية وتغذوية صحية( .هاء :توجيه رسائل التغيير
االجتماعي والسلوكي)
الهدف االست اتيج  :3تحقيق ا ن الغ ائ
النتيجة االست اتيجية  :3تحسين ا ن الغ ائ والتغ ة صحاب الحيازات الصغي ة
الحصيلة االست اتيجية  : 4تحسين سبل كسب ال يش لدى ال زارعين أصحاب الحيازات الصغي ة ف
والشباب ،وز ادة دخولهم ا س ة بحلول عام 2024

ينيا  -بيساو ،وال سي ا النساء

فئات الحصائل :زيادة إنتاجية أصحاب الحيازات
الصغيرة ومبيعاتهم

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :بناء القدرة على الصمود
االفت اضات
عدم وقوع كوارث طبيعية كبيرة
استمرار االستقرار السياسي
تلتزم الحكومة بدعم الزراعة
وضع خطط احترازية على المستويين المجتمعي والوطني لالستجابة للكوارث الطبيعية .تزويد السكان بمعلومات عن أسعار األغذية
ؤش ات الحصائل
نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يبيعون من خالل نظم التجميع الخاصة بالمزارعين التي يدعمها الب ا
نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين الذين يُبلغون عن زيادة إنتاج محاصيل مغذية حسب جنس المزارعين أصاحب الحيازات الصغيرة
نسبة أغذية الب ا

المشتراة من نظم التجميع المناصرة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،حسب جنس المزارعين أصاحب الحيازات الصغيرة

قيمة وحجم المبيعات حسب جنس المزارعين أصاحب الحيازات الصغيرة من خالل نظم التجميع التي يدعمها الب ا
ا شطة والنوات
توفي ج وعة تكا لة ن تدخالت ال ساعدة ل ابطات أصحاب الحيازات الصغي ة ن ال زارعات وال زارعين الشباب تش ل التثقيف ف جال التغ ة ،وت ليم الق اءة والكتابة ،والتدر ب على هارات ا ع ال
:4
ة والتغ ة ،والنفاذ إلى ا سواق ن خالل ب ا التغ ة ال درسية ،و قل ال ارف ال ت لقة بتحسين سالسل القي ة الزراعية على النحو ا ثل.
التجار ة ا ساسية ،والتوعية بحقوقهم بشأن تلق ا كف ن ا
(أ شطة ت ز ز القدرات الف د ة)
استفادة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يوردون األغذية لمقاصف المدارس ،وال سيما رابطات المزارعات والمزارعين الشباب ،من التدريب على الكتابة والقراءة والمهارات األساسية لمسك الدفاتر واألعمال
التجارية ،والتثقيف في مجال التغذية بما يُحسِّن من معارفهم ويشجعهم على اتباع أفضل الممارسات الغذائية والتغذوية( .واو :الشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)
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تمتع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يوردون األغذية من أجل الوجبات المدرسية ،وال سيما رابطات المزارعات والمزارعين الشباب ،بالقدرة على مناصرة حقوقهم؛ وتغيير السياسات العامة في مجاالت التعليم
والتغذية والصحة؛ والمطالبة بالمساعدة وتلقيها في الوقت المناسب( .واو :الشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)
تلقي المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يوردون األغذية من أجل الوجبات المدرسية ،وال سيما رابطات المزارعات والمزارعين الشباب ،التدريب على تحسين سالسل القيمة الزراعية على النحو األمثل بغية زيادة
الدخول وتحسين سبل كسب العيش وتدعيم القدرة على الصمود لتغير المناخ( .واو :الشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)
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 لقدرات

ززة على تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  :5ت ز ز قدرة ال ؤسسات الوطنية وال ش ّ عين ف ينيا  -بيساو على وضع سياسات وب ا
والتغ ة القائ ة على ا دلة وتنفي ها ورصدها ،وخضوعهم لل ساءلة بشأ ها ،بحلول عام .2030

ا ن الغ ائ

فئات الحصائل :تعزيز قدرات مؤسسات ونظم
القطاعين العام والخاص ،بما في ذلك المستجيبون
المحليون ،بهدف تحديد السكان الذين يعانون من انعدام
األمن الغذائي الضعفاء تغذويا واستهدافهم ومساعدتهم

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات
عدم وقوع كوارث طبيعية كبيرة
استمرار االستقرار السياسي
ؤش ات الحصائل
عدد ا لسياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا
عدد البرامج الوطنية المعززة نتيجة للدعم الذي ييسره الب ا
عدد األشخاص الذين يساعدهم الب ا

في مجال تعزيز القدرات (جديد)

للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي (جديد)

والمدمجين في األنظمة الوطنية للحماية االجتماعية نتيجة ألنشطة تعزيز القدرات التي يقوم بها الب ا

(جديد)

نسبة القطاعات المستهدفة والهيئات الحكومية المشاركة في تنفيذ التوصيات المستمدة من االستعراضات االستراتيجية للقضاء على الجوع
تعبئة الموارد (بالقيمة الدوالرية) لألنظمة الوطنية لألمن الغذائي والتغذية نتيجة ألنشطة تعزيز القدرات التي يقوم بها الب ا

(جديد)

ا شطة والنوات
ّد ال ؤسسات الوطنية بالدعم للسياسات وال ساعدة التقنية و قل ال ارف ،والدعوة إلى القيام على حو ف ّال بإ شاء وتنفي شبكات ا ان االجت اع الت تحدث تحوال جنسا يا وب ا
:5
والتغ وي (ب ا ف ذلك ج ع البيا ات وتحليلها وإ تاج ا دلة و ظم ال صد) وآليات االست داد للطوارئ واالستجابة لها( .أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)

ا ن الغ ائ

استفادة األشخاص الذين يعا نون من انعدام األمن الغذائي والتغذوي واألشخاص المعرضين للصدمات من تعزيز القدرة الوطنية على إعداد وتنفيذ سياسات عامة منصفة بشأن الحماية االجتماعية واألمن الغذائي والتغذية (بما
في ذلك التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية) واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها؛ وإن تاج األدلة والرصد واإلبالغ؛ وتعبئة الموارد؛ وتنسيق العمل في قطاع األمن الغذائي والتغذية من أجل تحسين تلبية االحتياجات الغذائية
والتغذوية للناس (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
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استفادة األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والتغذوي واألشخاص المعرضين للصدمات من تعزيز القدرة الوطنية على إعداد وتنفيذ سياسات عامة منصفة بشأن الحماية االجتماعية واألمن الغذائي والتغذية (بما
في ذلك التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ) واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها؛ وإنتاج األدلة والرصد واإلبالغ؛ وتعبئة الموارد؛ وت نسيق العمل في قطاع األمن الغذائي والتغذية من أجل تحسين تلبية االحتياجات الغذائية
والتغذوية للناس (ميم :دعم آليات التنسيق الوطني)
استفادة األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من جهود الدعوة المبذولة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمشرعين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء اآلخرين من أجل اعتماد قوانين وقواعد وتنفيذ وتعزيز
سياسات وبرامج منصفة لزيادة أمنهم الغذائي والتغذوي( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
استفادة األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من جهود الدعوة المبذولة بالتعاون مع ا لمؤسسات الحكومية والمشرعين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء اآلخرين من أجل اعتماد قوانين وقواعد وتنفيذ وتعزيز
سياسات وبرامج منصفة لزيادة أمنهم الغذائي والتغذوي( .ميم :دعم آليات التنسيق الوطني)
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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 األشخاص المستفيدين من المساعدة الذين يتلقون معلومات عن البرنامج (من هم األشخاص المدرجون فيه ،وما سيحصلون عليه ،وما هي مدة المساعدة)
جيم  :2-1نسبة أنشطة المشروعات التي يتم بشأنها توثيق تعقيبات المستفيدين وتحليلها ودمجها في تحسينات البرامج

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

بط قة تض ن وت زز سال تهم وك ا تهم و زاهتهم

الب ا

ال ؤش ات الشا لة
جيم  :2-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون التعرض لتحديات تتعلق بالحماية (جديد)
جيم  :3-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يقولون إن برامج الب ا

تتسم بالكرامة (جديد)

جيم  :4-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يصلون إلى برامج الب ا

دون عوائق (جديد)

جيم  : 3تحسين ال ساواة بين الجنسين وت كين ال أة بين السكان ال ستفيد ن ن ساعدة الب ا
ال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-3نسبة األسر التي تُتخذ فيها القرارات بشأن استخدام األغذية/النقد/القسائم من قِّبل المرأة ،أو الرجل ،أو كليهما معا ،حسب طريقة التحويل
جيم  :2-3نسبة النساء األعضاء في كيانات صنع القرار بشأن المساعدة الغذائية – لجان ،ومجالس ،وأفرقة ،وغير ذلك
جيم  :3-3نوع التحويل (أغذية ،نقود ،قسائم ،أو ال تعويض) الذي يحصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا  ،حسب الجنس ونوع النشاط
جيم  :4استفادة 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 فُحِّ صت المخاطر البيئية بالنسبة لها ،و ُحددِّت إجراءات التخفيف حسب االقتضاء
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ال لحق الثا
التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ
النتيجة االست اتيجية ،1
ا ة التن ية ال ستدا ة 1-2

جال الت كيز

ك )

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

النتيجة االست اتيجية
 ،3ا ة التن ية
ال ستدا ة 3-2

النتيجة االست اتيجية
 ،5ا 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

االستجابة
لألز ات

ا سباب
الج ر ة

ا سباب
الج ر ة

بناء القدرة
على الص ود

ا سباب
الج ر ة

ال ج وع

التحويل

2 671 907

35 372 976

5 870 254

2 841 715

1 798 000

48 554 853

التنفيذ

410 253

3 330 005

1 210 486

737 722

88 244

5 776 710

تكاليف الدعم
المباشرة

199 956

2 504 997

458 077

232 313

123 481

3 518 824

ال ج وع الف ع

3 282 116

41 207 978

7 538 818

3 811 750

2 009 725

57 850 387

تكاليف الدعم
غير المباشرة

213 338

2 678 519

490 023

247 764

130 632

3 760 275

( 6.5في المائة)
ال ج وع

3 495 454

43 886 497

8 028 841

4 059 514

2 140 357

61 610 662
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