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وجز تنفي ي
احتلت غينيا المرتبة  175من بين  189بلدا حسب التحديث اإلحصائي لدليل التنمية البشرية لعام  ،2018إذ يعاني  62في المائة من
السكان من الفقر المتعدد األبعاد .ويتأثر سكان البلد البالغ عددهم  11.9مليون نسمة على نطاق واسع بعواقب انتشار الفقر وانعدام األمن
الغذائي وسوء التغذية وقلة فرص الحصول على الخدمات العامة األساسية وعدم االستقرار االجتماعي والسياسي واستمرار أوجه عدم
المساواة بين الجنسين والصدمات المناخية وارتفاع معدالت النمو السكاني ،وقد أدت فاشية مرض فيروس اإليبوال إلى تفاقم عدم
االستقرار االجتماعي واالقتصادي والغذائي في الفترة .2015/2014
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وتدعم الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة األعمال الرامية إلى تحقيق أولويات الحكومة المبينة في الخطة الوطنية للتنمية االقتصادية
واالجتماعية للفترة  2020-2016والسياسات القطاعية وتتفق مع إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة .2022-2018
وعلى الرغم من أن غينيا لديها عدة صكوك قانونية وسياسات تنهض باألمن الغذائي والتغذية ،يشكل سوء التنسيق وضعف القدرات
الوطنية وتجزئة البرامج وبطء تنفيذ البرامج الوطنية عقبات كبيرة تحول دون تحقيق هدف التنمية المستدامة  .2وتشدد الخطة
االستراتيجية القطرية المؤقتة بالتالي على أنشطة تعزيز القدرات القطرية التي ستسمح لبرنامج األغذية العالمي (الب ا ) بنقل برامجه
إلى الحكومة والمجتمعات المحلية كي تتحكم فيها خالل تنفيذ الخطتين االستراتيجيتين القطريتين التاليتين ،وخصوصا برامجه المتعلقة
بالتغذية المدرسية ،والتغذية ،ودعم المزارعات والمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة ،واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها،
وإدارة سلسلة اإلمداد.
ومن خالل الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،يستفيد الب ا

من نجاح برنامجه المتعلق بالتغذية المدرسية كأداة للنهوض بالتعليم

والتغذية الجيدة والمساواة بين الجنسين وإتاحة الفرص لتكوين سبل كسب العيش على المستوى المحلي وفرصة لتعزيز قدرة األسر
والمجتمعات المحلية على الصمود وتمكين المرأة من خالل اإلنصاف في تقديم الدعم إلى منظمات المزارعين أصحاب الحيازات
الصغيرة ،نساء ورجاال ،واتحادات النساء المجهزات .وتتيح الخطة خارطة الطريق لتحديد ومعالجة الفجوات الحوكمية والتقنية التي
ال بد من سدها لدعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وخصوصا النساء ،من خالل زيادة استهالك األغذية المنتجة محليا،
وتحسين التغذية ،وتعزيز التجهيز بعد الحصاد ،وضمان استدامة الوصول إلى األسواق وإتاحة الخيارات لتكوين سبل كسب العيش
للضعفاء من النساء والرجال في جميع األعمار ،بغية إنشاء نُظم غذائية وطنية قادرة على الصمود واالستدامة.
وفي إطار تنفيذ الخطة ،سيحافظ الب ا

على قدرته على االستجابة للطوارئ وعلى دوره الرائد فيما يخص تلبية االحتياجات الغذائية

والتغذوية الفورية للسكان المتضررين من الصدمات المفاجئة .وجميع األنشطة مصممة للتعبير عن التزامات الب ا

المتصلة بالمساواة

بين الجنسين والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة .وتتمحور الخطة حول خمس حصائل استراتيجية متعاضدة:


الحصيلة االستراتيجية  :1حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ،بمن فيهم األطفال في مرحلة التعليم
قبل المدرسي والتعليم االبتدائي ،في المناطق المستهدفة على أغذية كافية ومغذية طوال العام.



الحصيلة االستراتيجية  :2تم ُّكن السكان المتضررين من األزمات في المناطق المستهدفة من تلبية احتياجاتهم الغذائية
والتغذوية األساسية خالل األزمات وبعدها.



سن الحالة التغذوية للسكان الضعفاء تغذويا ،بمن فيهم األطفال ،والحوامل والمرضعات
الحصيلة االستراتيجية  :3تح ُّ
من النساء والبنات ،واألشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أو السل الذين يتلقون العالج ،واألشخاص
ذوو اإلعاقة ،واأليتام ،في غينيا بحلول عام .2030



الحصيلة االستراتيجية  :4امتالك السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتأثرون بتغير المناخ ،بمن فيهم
المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة ،والشباب ،والنساء ،في المناطق المستهدفة لمصادر محسنة لسبل كسب العيش
وسالسل قيمة أكثر فعالية وشموال بحلول عام .2030



الحصيلة االستراتيجية  :5امتالك المؤسسات الوطنية لقدرات معززة على تصميم واستخدام النظم المتعلقة بإدارة األمن
الغذائي والتغذية ،والحماية االجتماعية ،وإدارة مخاطر الكوارث بحلول عام .2030

ش وع الق ار



يوافق المجلس التنفيذي على "الخطة االستتتتتتتراتيجية القطرية المؤقتة لغينيا ( )WFP/EB.A/2019/8-B/2( ")2022-2019بتكلفة
إجمالية يتحملها الب ا



قدرها  40 302 571دوالرا أمريكيا.

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

1-1

السياق القط ي

-1

تتحلى غينيا بموارد طبيعية وا فرة وظروف زراعية إيكولوجية مواتية للقضاء على الجوع .ومع ذلك ،تعاني نسبة كبيرة من
()1

سكانه البالغ عددهم  11.9مليون نسمة من انتشار الفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية على نطاق واسع ،واستمرار أوجه
عدم المساواة بين الجنسين ،ومحدودية فرص الحصول على الخدمات التعليمية والصحية األساسية )2(.وتتفاقم جميع هذه العوامل
جراء عدم االستقرار االجتماعي والسياسي ،والصدمات المناخية المتكررة ،والنمو السكاني السنوي الذي يبلغ معدله
 2.75في المائة.
-2

وعلى الرغم من أن غينيا لديها عدة صكوك قانونية وسياسات ترمي إلى النهوض باألمن الغذائي والتغذية ،يشكل سوء التنسيق
وضعف القدرات الوطنية وتجزئة البرامج وبطء تنفيذ البرامج الوطنية عقبات كبيرة تحول دون تحقيق هدف التنمية المستدامة .2
وفي قطاع الزراعة ،تظل النُهج المجزأة لمكافحة العقبات المواجهة في مجال األمن الغذائي تعرقل إحراز التقدم من أجل القضاء
على الجوع.

-3

وتفاقم الوضع نتيجة لفاشية مرض فيروس اإليبوال في الفترة  2015/2014التي يستمر تأثيرها على نطاق المجتمع واالقتصاد.
وتأثرت سبل كسب عيش األسر الضعيفة ،وخصوصا تلك التي تعيش في المناطق الريفية أو التي تعيلها امرأة ،تأثرا شديدا بما
سببه ذلك المرض من انقطاع في التجارة العابرة للحدود وزراعة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة )3(.وكشفت الفاشية
عن مواطن الضعف في الخدمات مثل عدم توافر موارد مالية وبشرية كافية في النظام الصحي .وسلطت أيضا الضوء على
أوجه عدم المساواة بين الجنسين :فالدور الذي تضطلع به النساء في تقديم الرعاية والعمل في الخطوط األمامية في مجال الرعاية
الصحية يعرض صحتهن وصحة أسرهن لخطر زائد خالل األزمات.

-4

وبلغ النمو االقتصادي في غينيا درجة من البطء وعدم االتساق منذ منتصف الثمانينات تمنعا من أن تؤدي دورا فعاال في الحد
من الفقر .واحتلت غينيا المرتبة  175من بين  189بلدا حسب التحديث اإلحصائي لدليل التنمية البشرية لعام  ،2018إذ يعاني
 62في المائة من السكان من الفقر المتعدد األبعاد( )4ويعيش  55.2في المائة من السكان تحت خط الفقر الوطني( .)5والفقر أكثر
انتشارا في المناطق الريفية ( 89.3في المائة) مقارنة بالمناطق الحضرية ( 18.6في المائة) وهناك فوارق كبيرة بين الجنسين
()6

وبين المناطق.

( )1يبلغ عدد سكان غينيا  11 855 411نسمة ( 5 935 442من النساء والبنات و 5 919 969من الرجال واألوالد) وتقل أعمار  41.4في المائة منهم عن  15سنة.
كتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية ،يوليو/تموز .)Central Intelligence Agency World Fact Book, July 2018 est( 2018
( )2إضافة إلى ذلك ،تبين إحصاءات السكان المستمدة من قاعد ة بيانات األمم المتحدة إلحصاءات اإلعاقة أن عدد األشخاص المسجلين باعتبارهم أشخاصا ذوي إعاقة
بلغ نحو  156 000شخص في عام  ،2014وكان  47في المائة منهم نساء و 53في المائة رجاالhttps://unstats.un.org/unsd/demographic- .
.social/sconcerns/disability/statistics/#/countries
(Mark Shepard and others. 2017. An evaluation of WFP’s Level 3 response to the Ebola virus disease (EVD) crisis in West )3
).https://docs.wfp.org/api/documents/789c0eb95e5d4773884d920e9f605673/download/ .Africa (2014– 2015
( )4برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2018 .مؤشرات وأدلة التنمية البشرية .التحديث اإلحصائي لعام United Nations Development Programme. ( .2018
)2018.
Human
Development
Indices
and
Indicators.
2018
Statistical
Update
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
( ) 5فريق العمل المعني بالفقر في العالم التا بع للبنك الدولي .تم النفاذ إلى هذه المعلومات من خالل مؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي.
?.https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC
( )6تختلف معدالت الفقر باختالف المناطق :في البيه ( 77.5في المائة) ومامو ( 77.4في المائة) وفاراناه ( 76.1في المائة) وكانكان ( 73.9في المائة) ونزيريكوريه
( 72.1في المائة ) .وال تتوافر بيانات عن الفقر في كل منطقة مصنفة حسب الجنس والعمرMinistère du Plan et de la Coopération Internationale. ،
https://groupe-consultatif-guinee.com/pndes.Vision
2040
pour
une
Guinée
émergente
et
prospère
.content/uploads/2017/11/Vision-Guinee-2040-1.pdf
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وبلغ معدل إتمام التعليم االبتدائي  59.4في المائة (أي  69.7في المائة في صفوف األوالد و 49.5في المائة في صفوف البنات)
خالل العام الدراسي  )7(.2016/2015وما زال التعليم الثانوي يواجه تحديات إذ تسجَّل فوارق كبيرة في معدالت إتمام المرحلة
الدنيا من التعليم الثانوي بين البنات ( 28.9في المائة) واألوالد ( 43.7في المائة) في عام  )8(.2014ولم يلتحق قط بالمدارس
أكثر من  30في المائة من البنات و 13في المائة من األوالد .وبلغت المعدالت الوطنية لإللمام بالقراءة والكتابة  22في المائة
()9

في صفوف النساء و 44في المائة في صفوف الرجال في عام .2014
-6

وتمثل النساء  67في المائة من السكان النشطين اقتصاديا على المستوى الوطني ،غير أنهن ما برحن يواجهن تحديات كبيرة
للحصول على الموارد المنتجة واألراضي والتحكم فيها ويتحملن عبئا عاليا من المسؤوليات في إطار العمل الزراعي والعمل
المنزلي غير المدفوع األجر والعمل غير الرسمي .وال ت ُتاح للمرأة الخيارات بشأن سبل كسب العيش والخدمات المالية والصحية،
وتشارك مشاركة محدودة في صنع القرارات على المستوى األسري والمجتمعي والوطني )10(.وتسجل غينيا ثاني أعلى معدل
النتشار تشويه األعضاء التناسلية األنثوية في العالم بخضوع أكثر من  97في المائة من البنات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن
()12

()11
ويزوج أكثر من  50في المائة من النساء قبل بلوغهن  18سنة من العمر.
بين  15و 49سنة لهذا التشويه.
َّ

-7

ويعتبر معدل وفيات األمهات البالغ  679حالة وفاة كل  100 000مولود حي( )13ومعدل وفيات األطفال دون سن الخامسة البالغ
 85.7حالة وفاة كل  1 000مولود حي في عداد أعلى المعدالت المسجلة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ وتمثل المالريا
السبب الرئيسي لوفيات الرضع.

() 14

وفي عام  ،2016بلغ معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية  1.5في المائة

( 1.1في المائة لدى الرجال و 1.9في المائة لدى النساء) بحصول  35في المائة فقط من األشخاص المصابين بفيروس نقص
المناعة البشرية والبالغ عددهم  120 000شخص على العالج بمضادات الفيروسات الرجعية ومن بينهم حوامل مصابات
()15

بفيروس نقص المناعة البشرية بنسبة  38في المائة .

ومعدل اإلصابة بالسل مرتفع إذ يبلغ عدد الحاالت  176حالة كل

()16

 100 000شخص في السنة حسب التقديرات.

(Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation. 2016. Annuaire statistique Enseignement Primaire )7
.http://www.stat-guinee.org/PUB/annuaires/MEPUA_Annuaire_Primaire_2015-2016.pdf .2015–2016
( )8منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،معهد اليونسكو لإلحصاء ،عن طريق مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي ( United Nations Educational,
)Scientific
and
Cultural
Organization
Institute
for
Statistics
via
World
band
WDI
.https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.CMPT.LO.MA.ZS?view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.CMPT.LO.FE.ZS?view=chart.
(9
Statistique.
2017.
Annuaire
statistique
) 2016
.guinee.org/images/Publications/INS/annuelles/INS_annuaire_2016.pdf

la

de

National

.Institut

http://www.stat-

( )10غينيا ليست مدرجة في تصنيف مؤشر عدم المساواة بين الجنسين.
(.http://mics.unicef.org/surveys .Enquête par grappes à indicateurs multiples 2016. 2017. Institut national de la statistique )11
(Male, Chata and Wodon, Quentin. 2016. Basic Profile of the Child Marriage in Guinea. Health, Nutrition and Population )12
.https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25469 .Knowledge Brief
( )13بيانات من عام  ، 2017منظمة الصحة العالمية ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،ومجموعة البنك الدولي ،وشعبة السكان التابعة
إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة .عام  .2015االتجاهات في وفيات األمهات :بين عامي  1990وData from 2017. World ( .2015
Health Organization, United Nations Children's Fund, United Nations Population Fund, World Bank Group and United
.)Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division. 2015. Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2015
.https://data.worldbank.org/indicator/sh.sta.mmrt
( )14بيانات من عام  ، 2015الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بتقدير وفيات األطفال والتابع لألمم المتحدة (منظمة األمم المتحدة للطفولة ،ومنظمة الصحة العالمية،
والبنك الدولي ،وشعبة السكان التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة) في موقعه اإللكتروني .childmortality.org
.https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT
( )15من ب ين األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية البالغ عددهم  120 000شخص ،هناك  46 000من الرجال واألوالد و 68 000من النساء والبنات
اللواتي تتجاوز أعمارهن  15سنة؛ و 10 000طفل تتراوح أعمارهم بين صفر و 14سنة.http://aidsinfo.unaids.org/ .
( )16منظمة الصحة العالمية .2017 .التقرير العالمي الخاص بالسل.https://www.who.int/tb/publications/2017/en/ .
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التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة 2

الغا ات
-8

لم تجر غينيا بعد استعراضا استراتيجيا وطنيا للقضاء على الجوع .ويُجري الب ا

مشاورات مستفيضة مع الحكومة وسائر

وكاالت األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين لتيسير إعداد استعراض استراتيجي شامل وجامع
للقضاء على الجوع في غضون السنتين القادمتين .ولم تحقق غينيا الهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية وما فتئت تواجه
تحديات كبيرة متصلة بالهياكل والصدمات تعيق القضاء على الجوع.
-9

الحصول على الغذاء :تستورد غينيا أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية،

()17

وخصوصا الحبوب ،وقد احتلت المرتبة  94من

بين  119بلدا حسب مؤشر الجوع العالمي لعام  .2017ويشكل الحصول على الغذاء تحديا رئيسيا بالنسبة إلى  21.8في المائة
من السكان ( 19في المائة من الرجال واألوالد و 20في المائة من النساء والبنات) ،أو  2.5مليون شخص ،ويعاني 300 000
شخص من بينهم (أو  2.4في المائة من مجموع السكان) من انعدام األمن الغذائي الشديد )18(.ويُعتبر انعدام األمن الغذائي أساسا
قضية من قضايا الريف ،فيعاني منه  25.7في المائة من األسر الريفية مقارنة بنسبة  12.7في المائة لألسر الحضرية ،مع
()19

وجود فوارق شاسعة بين الجنسين وبين المناطق.

وتلجأ األسر الضعيفة إلى استراتيجيات سلبية للتكيف تشمل الحد من

المدخول الغذائي وبيع األصول والمواشي واستدانة األموال وإيقاف األطفال عن الدراسة ،فضال عن الهجرة في كثير من
األحيان .وفي منطقة نزيريكوريه التي تعتبر أكثر المناطق معاناة من انعدام األمن الغذائيُ ،حدّدت الزيادة في معدالت الهجرة،
()20

وال سيما في صفوف الشباب ،باعتبارها إحدى العواقب المباشرة ألزمة اإليبوال.
-10

ويرتبط انعدام األمن الغذائي ارتباطا وثيقا بالفقر واإلنتاج الغذائي غير المستدام وتكرر الصدمات المناخية وارتفاع أسعار
األغذية وتدني قدرة األسر والمجتمعات المحلية على الصمود .ويؤدي عدم وجود نظم شاملة للحماية االجتماعية تراعي
االعتبارات الجنسانية وتجزؤ سالسل اإلمداد وارتفاع تكاليف النقل إلى استمرار عرقلة حصول األفراد األشد ضعفا على الغذاء.
()21

والمرأة أشد تضررا من الرجل بسبب تهميشها في صنع القرارات والحصول على الموارد والخدمات.
-11

وضع نهاية لسوء التغذية :يشكل سوء التغذية أحد األسباب المباشرة لوفيات الرضع.

()22

()23

الحاد من  9.6في المائة في عام 2012

()24

إلى  8.1في المائة في عام 2016.

وقد انخفضت معدالت سوء التغذية

ومع ذلك ،يعاني األطفال الذين تتراوح

أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا من سوء التغذية المزمن بنسبة  24.4في المائة ومن سوء التغذية الحاد بنسبة  6.1في المائة
( )17في عام  ،2017بلغت كمية الواردات من الحبوب  639 555طنا متريا وكمية الصادرات  1 445طنا متريا .ومن بين مجموع الحبوب المستوردة ،بلغ األرز
نسبة  68.4في المائة والقمح نسبة  31في المائة والذرة نسبة  0.24في المائة .برنامج األغذية العالمي وجهات أخرىGuinée - Analyse globale de .2018 .
la vulnérabilité, de la sécurité alimentaire et de la nutrition, décembre 2018. https://reliefweb.int/report/guinea/guin-e.analyse-globale-de-la-vuln-rabilit-de-la-s-curit-alimentaire-et-de-la-nutrition
( )18برنامج األغذية العالمي وجهات أخرىGuinée - Analyse globale de la vulnérabilité, de la sécurité alimentaire et de la .2018 .
nutrition,
décembre
2018.
https://reliefweb.int/report/guinea/guin-e-analyse-globale-de-la-vuln-rabilit-de-la-s-curit.alimentaire-et-de-la-nutrition
( )19المعدالت هي  21في المائة من األسر التي يعيلها رجل و 21في المائة من األسر التي تعيلها امرأة .والمناطق األشد معاناة من انعدام األمن الغذائي هي نزيريكوريه
( 41.4في المائة) ومامو ( 27.6في المائة) والبيه ( 27.5في المائة) ثم مناطق فاراناه ( 19.5في المائة) وكنديا ( 14.4في المائة) وكانكان ( 14.2في المائة) وبوكيه
( 11.6في المائة) .ويسجَّل في كوناكري معدل  16.4في المائة .وال تتوافر بيانات مصنفة حسب الجنس ّإال أن االفتراضات المقدمة استندت إلى الفرص المحدودة
المتاحة للمرأة للحصول على األصول المنتجة والخدمات والتحكم فيها.
( )20برنامج األغذية العالمي وجهات أخرىGuinée - Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la .2018 .
https://reliefweb.int/report/guinea/guin-e-analyse-globale-de-la-vuln-rabilit-de-la-s-curit- .Nutrition, Décembre 2018
 alimentaire-et-de-la-nutritionوال تتوافر بيانات دقيقة بشأن معدالت الهجرة.
( )21المرجع نفسه.
(Programme accéléré de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable de la Guinée, ) 22
 . 2016–2020. http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/gui172926.pdfال تتوافر بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر.
(.Institut national de la statistique. 2012. Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples 2012 ) 23
.http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/1925
(.Institut national de la statistique. 2017. Enquête par grappes à indicateurs multiples 2016. http://mics.unicef.org/surveys )24
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ومن نقص الوزن بنسبة  12.1في المائة .ووفقا لمنظمة الصحة العالمية ،تشهد  22محافظة من محافظات البلد الثالث والثالثين
وخمس مناطق في كوناكري ارتفاع معدالت التقزم (أكثر من  20في المائة من األطفال دون سن الخامسة) وتسجَّل معدالت
()25

"حرجة" في سبع محافظات.
-12

ويعاني  18في المائة من األطفال من التقزم لدى الوالدة بسبب سوء تغذية المراهقات وسن اإلنجاب المبكر (إذ تنجب
 44في المائة من النساء األطفال قبل بلوغ  18سنة من العمر)( )26وسوء الوضع الصحي والتغذوي لدى األم والطفل الذي يشمل
ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال غير الكافية :فيتغذى  35في المائة فقط من األطفال بفضل الرضاعة الطبيعية
الحصرية في األشهر الستة األولى من حياتهم .وال يحصل على األطعمة الكافية سوى  1.4في المائة من األطفال المعتمدين
على الرضاعة الطبيعية ونسبة  5.3في المائة من األطفال غير المعتمدين على الرضاعة الطبيعية ممن تتراوح أعمارهم بين
()27

 6أشهر و 23شهرا.
-13

وتنتشر حاالت نقص المغذيات الدقيقة على نطاق واسع ،فتعاني منه  49في المائة من النساء والبنات في سن اإلنجاب
و 77في المائة من األطفال دون سن الخامسة .ويمثل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد مشكلة من مشاكل الصحة العامة ،وتكون
معدالته لدى األطفال الريفيين ( 79في المائة) أعلى منها لدى األطفال الحضريين دون سن الخامسة ( 69في المائة) ويعاني
منه أكثر من ثمانية من بين كل عشرة أطفال دون سن الخامسة في منطقة فاراناه ( 85في المائة) ومنطقة كانكان ( 83في المائة)
ومنطقة نزيريكوريه ( 83في المائة) .وقد زاد أيضا انتشار فرط الوزن لدى األطفال دون سن الخامسة من  3.8في المائة في
()28

عام  2012إلى  4في المائة في عام .2016
-14

وتشمل العوامل الرئيسية المحركة لسوء التغذية الفقر وانعدام األمن الغذائي وممارسات تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال
غير الكافية واألمراض (المالريا ،واإلسهال ،وأمراض الجهاز التنفسي الحادة ،والحصبة ،وفيروس نقص المناعة البشرية)
وانخفاض تغطية التدخالت الخاصة بالتغذية وإتاحة فرص محدودة للحصول على الخدمات التعليمية والصحية األساسية،
وخصوصا للنساء والبنات .وقد بيّن تقييم لهشاشة األوضاع في عام  2014أن نسبة  24.3في المائة من األشخاص المصابين
بفيروس نقص المناعة البشرية الذين استهلوا العالج بمضادات الفيروسات الرجعية تعاني من نقص التغذية في حين أن نسبة
 16.9في المائة من األسر المتأثرة بالفيروس تعاني من انعدام األمن الغذائي )29(.ويتأثر مدخول المغذيات أيضا بعوامل اجتماعية
وثقافية تشمل أوجه عدم المساواة بين الجنسين؛ وعلى سبيل المثال ،إن األمهات المراهقات وأطفالهن هم أكثر تعرضا لخطر
سوء التغذية بسبب آثار الزواج المبكر واألمومة المبكرة وقصر الفترات الفاصلة بين حاالت الحمل وإتاحة فرص محدودة
للنساء للحصول على الموارد وعلى خدمات التعليم الرسمي والخدمات الصحية التحويلية.

-15

إنتاجية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ودخلهم :تستعين قطاعات اإلنتاج الغذائي والرعي والمواشي بأكثر من
 97في المائة من القوى العاملة في المناطق الريفية وتمثل  25في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي .والزراعة بعلية أساسا
وتتسم بانخفاض إنتاجيتها وارتفاع تعرضها للصدمات المناخية .وال تُزرع إال نسبة  25في المائة من األراضي الصالحة
للزراعة البالغة مساحتها  6.2مليون هكتار وقد أُعدت للزراعة نسبة تقل عن  10في المائة من األراضي التي يمكن ريها وتبلغ

( )25برنامج األغذية العالمي وجهات أخرىGuinée - Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la .2018 .
https://reliefweb.int/report/guinea/guin-e-analyse-globale-de-la-vuln-rabilit-de-la-s-curit- .Nutrition, Décembre 2018
.alimentaire-et-de-la-nutritionIn
(https://globalnutritionreport.org/nutrition-profiles/africa/ .Global Nutrition Report. 2017. Country Profile Guinea ) 26
.western-africa/guinea/
(.http://mics.unicef.org/surveys .Institut National de la Statistique. 2017. Enquête par grappes à indicateurs multiples 2016 )27
(Institut national de la statistique. 2012. Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples 2012. ) 28
.http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/1925
(WFP and Comité National de Lutte contre le SIDA. 2014. Évaluation du Statut Nutritionnel et de la vulnérabilité des )29
( .PVVIH sous traitement ARV et des femmes suivies en PTMEيتاح بناء على الطلب).
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مساحتها  364 000هكتار )30(.وتكون المزارع في معظمها صغيرة أو شديدة الصغر (في محافظة تيليميليه ،تقل مساحة قطعة
()31

األرض عن هكتار واحد)

وال يملك المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة سوى  38في المائة من مجموع األراضي

الزراعية على المستوى الوطني.
-16

وتشمل التحديات التي يواجهها المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة إدارة المياه السيئة وإتاحة فرص محدودة للحصول على
األراضي وتوافرها ،وخصوصا للنساء والشباب ،وفرص محدودة للحصول على المدخالت والتكنولوجيات الزراعية بتوسع
الفجوات في توفير هذه الخدمات نتيجة ألوجه عدم المساواة بين الجنسين .وتتاح للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فرص
محدودة أو ال تتاح لهم أي فرص للحصول على الخدمات المالية والوصول إلى األسواق ،وتتحمل النساء والبنات أغلبية أعباء
الرعاية األسرية واألعمال المنزلية غير مدفوعة األجر .وتوجد معظم المناطق الرئيسية لإلنتاج الزراعي في مناطق نائية
ومعزولة مما يحد من وصول المزارعين إلى األسواق وتطوير سالسل مستدامة للقيمة الغذائية.

-17

النظم الغذائية المستدامة :تتأثر النظم الغذائية في غينيا تأثرا متزايدا بالصدمات المرتبطة بالمناخ مثل عدم انتظام هطول األمطار
ونوبات القحط ،وموجات الجفاف ،والفيضانات ،وهي تتفاقم جراء أنشطة التعدين غير الرسمية والممارسات الزراعية غير
المستدامة (بما فيها القطع والحرق) وتدهور األراضي .ويؤثر تغير المناخ تأثيرا سلبيا في التنوع البيولوجي والزراعة وسبل
كسب العيش ومصايد األسماك ،بتهديد إنتاج األغذية وممارسة الضغط على أسعار األغذية وعلى استراتيجيات التكيف لدى
السكان الضعفاء.

-18

وتشمل تحديات أخرى النمو السكاني السريع وما ينجم عنه من ضغط على الموارد والخدمات األساسية إضافة إلى النظم غير
الكافية إلدارة مخاطر الكوارث واإلدارة المحدودة للموارد الطبيعية والمناولة غير الفعالة بعد الحصاد .وعلى الرغم من عدم
توافر بيانات موثوقة ،من المفهوم أن خسائر ما بعد الحصاد مرتفعة ،حيث تبلغ ما بين  40و 50في المائة فيما يخص األغذية
القابلة للتلف و 30في المائة فيما يتعلق بالحبوب .وتدر الصادرات الزراعية  11في المائة من إيرادات صادرات غينيا ،بينما
تشكل السلع الغذائية  17في المائة من الواردات )32(،حيث يمثل األرز – وهو الغذاء األساسي الوطني – نسبة مئوية مرتفعة
()33

من الواردات الغذائية.

بيئة االقتصاد الكل
-19

أجرت الحكومة منذ عام  2010إصالحات اقتصادية ومالية هدفها الحد من الديون العامة في إطار المبادرة المتعلقة بالبلدان
الفقيرة المثقلة بالديون .إال أن هذه التدابير التي ال تراعي االعتبارات الجنسانية في الغالب ،لم تكن راسخة بما فيه الكفاية لضمان
تحقيق البلد رؤيته لعام  )34(.2040وفي الفترة بين عامي  2008و ،2016بلغ معدل النمو االقتصادي السنوي  4.6في المائة في
المتوسط وبلغ متوسط نمو دخل الفرد نسبة 2.2في المائة .وساهم حدوث فاشية اإليبوال في الفترة  2015/2014وانخفاض
أسعار البوكسيت في زيادة إضعاف االقتصاد.

(30
) 2017. Economic Growth in Guinea and How to Accelerate It
.http://documents.worldbank.org/curated/en/530421507816489006/pdf/WPS8214.pdf

Mijiyawa.

Ganiou

’.Abdoul

( )31برنامج األغذية العالمي وجهات أخرىGuinée - Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la ،2018 ،
https://reliefweb.int/report/guinea/guin-e-analyse-globale-de-la-vuln-rabilit-de-la-s-curit- .Nutrition, Décembre 2018
.alimentaire-et-de-la-nutrition
(National Agriculture and Food Security Investment Plan (PNIASA 2013–2017) )32
( ) 33وزارة الزراعة.Plan National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire (2013–2017) .2012 .
.http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/gui158097.pdf
(Ministère du plan et de la coopération internationale. Vision 2040 pour une Guinée émergente et prospère. https://groupe-)34
.consultatif-guinee.com/pndes-content/uploads/2017/11/Vision-Guinee-2040-1.pdf
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وستظل الحاجة إلى الحفاظ على الوتيرة الحالية إلصالحات االقتصاد الكلي واإلصالحات المالية وضمان االستقرار االجتماعي
()35

والسياسي أحد التحديات التي ستواجهها التنمية في غينيا في عام  2019وما بعده.

ال وابط ال ئيسية بين القطاعات
-21

الفقر (هدف التنمية المستدامة  :)1تعيش نسبة  55.2في المائة من السكان في غينيا دون مستوى خط الفقر الوطني )36(.وتوجد
اختالفات كبيرة حسب الجنس والعمر والمنطقة في معدالت الفقر تتصل بالعزلة عن األسواق القابلة لالستمرار أو بعدم توافرها
وباالفتقار إلى المدخالت الزراعية والتعرض للصدمات مثل تقلبات األسعار ،وتغير المناخ ،وفاشيات الفيروسات كفيروس
اإليبوال ،وانعدام األمن نتيجة لالضطرابات االجتماعية والسياسية في غينيا والمنطقة.

-22

الصحة (هدف التنمية المستدامة  :)3تشمل التحديات التي يواجهها قطاع الصحة الموارد المالية والبشرية غير الكافية والفرص
القليلة للحصول على الرعاية الصحية والتدابير غير الكافية للوقاية من حاالت العدوى ومكافحتها وعدم المساواة بين الجنسين.

-23

التعليم (هدف التنمية المستدامة  :)4ما زال مستوى االلتحاق بالمدارس في المناطق الريفية منخفضا .وتشمل المحددات أثر
اإليبوال لكنها ترتبط أيضا ارتباطا وثيقا بانعدام األمن الغذائي لدى األسر الفقيرة.
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()37

المساواة بين الجنسين (هدف التنمية المستدامة  :)5على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،
ال بد من تدعيم اإلطار الوطني للسياسات الرامية إلى معالجة المسائل الجنسانية ومن تنفيذه من أجل تحسين انتفاع المرأة بالتعليم
()38

والعمل واألراضي والمدخالت الزراعية وخدمات اإلرشاد.
-25

العمل المناخي (هدف التنمية المستدامة  :)13تتأثر غينيا تأثرا متزايدا بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ والممارسات الزراعية
غير المستدامة ،وهذه أمور تؤثر كلها تأثيرا شديدا في األمن الغذائي والتغذية.

3-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-26

نظرا إلى عدم وجود استعراض استراتيجي للقضاء على الجوع ،أتاحت السياسات الوطنية الراهنة والمشاورات مع الجهات
الشريكة الوسيلة لتحديد التحديات المترابطة والمستمرة التالية المواجهة في تحقيق األمن الغذائي والتغذية في غينيا:


الحصول على الغذاء :تحد األنشطة غير الكافية إلدارة التدخالت وتنسيقها في مجال األمن الغذائي من فعالية األنشطة
الرامية إلى تعزيز الحصول على الغذاء .وتعرقَل القدرة على تحديد العوامل المؤثرة في حصول األشخاص األشد ضعفا
على الغذاء بسبب ضعف أنشطة جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر وتحليلها واستخدامها وعدم انتظام هذه
األنشطة .وتشمل التحديات اإلضافية عدم استقرار سالسل القيمة الخاصة بمنتجات الزراعة ومصايد األسماك
والمواشي؛ وعدم إتاحة األراضي والمدخالت والمعدات ،وخصوصا للنساء؛ وقلة فرص الوصول إلى األسواق؛ وزيادة
هشاشة األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي نتيجة لتغير المناخ.



التغذية :يعاني قطاع التغذية من عدم مراعاة المسائل التغذوية في السياسات الوطنية؛ وانخفاض تغطية التدخالت
الخاصة بالتغذية والمراعية لها؛ وعدم تنفيذ التدخالت التغذوية االستراتيجية؛ ومحدودية مجموعة الموارد البشرية

(.https://www.worldbank.org/en/country/guinea/overview )35
( )36البنك الدولي ،فريق العمل المعني بالفقر في العالم .يعاني  62في المائة من سكان غينيا من الفقر المتعدد األبعاد.
( https://www.worldbank.org/en/country/guinea/overview )37وبرنامج األغذية العالمي وجهات أخرىGuinée - Analyse Globale .2018 .
https://reliefweb.int/report/guinea/guin-e- .de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la Nutrition, Décembre 2018
.analyse-globale-de-la-vuln-rabilit-de-la-s-curit-alimentaire-et-de-la-nutrition
( )38يبلغ معدل اإللمام بالقراءة والكتابة  40في المائة لدى النساء والبنات و 67في المائة لدى الرجال واألوالد .وتملك نسبة  2في المائة فقط من النساء أراضيها
الزراعية .وهناك عدد قليل من النساء (أو الرجال) من سكان غينيا الذين يحصلون على خدمات اإلرشاد أو االئتمان لشراء اآلالت والمدخالت الزراعية (البنك الدولي.
 .2018مشروع التنمية الزراعية المتكاملة في غينيا).
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المؤهلة؛ وعدم كفاية الخدمات الصحية والتغذوية؛ وظهور تحديات تغذوية في المناطق الحضرية؛( )39وسوء ممارسات
تغذية األمهات والرضع وصغار األطفال.


إنتاجية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ودخلهم :يحتاج المنتجون من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
إلى الدعم لتحقيق اكتفائهم الذاتي وبناء قدرتهم على الصمود .وعلى المستوى الوطني ،هناك انتفاع محدود بسالسل
القيمة الغذائية وضعف في إدارتها بالنسبة إلى منظمات المزارعين واتحادات المجهزين ،وخصوصا المنظمات
واالتحادات التي تتيح إبراز المرأة ودورها في سياق يشهد كثرة "اإلناث" في القطاع الزراعي نتيجة لهجرة الرجال
واألوالد وتحولهم للعمل في قطاع التعدين.



()40

النظم الغذائية المستدامة :ال تزال استدامة النظم الغذائية تتأثر بتدني مستوى استخدام التكنولوجيا واآلالت في الزراعة؛
وتطبيق ممارسات زراعية مكثفة وغير فعالة؛ واالفتقار إلى الحوافز إلنشاء نظم للتسويق وتجهيز األغذية؛ وزيادة
تدهور البيئة والنظم اإليكولوجية؛ وضعف المناولة بعد الحصاد .ويفتقر المزارعون إلى القدرات التقنية والمهارات
األساسية للكتابة والقراءة والحساب ،مما يزيد عرقلة تطوير نظم غذائية متينة .والتحديات الرئيسية هي عدم وجود إطار
تنظيمي لحيازة المدخالت وتوزيعها وضعف هياكل السوق ،بما فيها ما يتعلق بالبنى التحتية والمنافسة واإلدماج ومسائل
أخرى ،وسوء إدارة المشتريات.
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وتظل القيود المفروضة على التمويل وما ينجم عنها من تخفيض حجم التدخالت ،تحد من قدرة قطاع الزراعة في غينيا على
تحقيق استدامة التدخالت المتصلة باألمن الغذائي والتغذية.

 4-1ا ولو ات القط ة ال ئيسية

الحكو ة
-28

تسترشد خارطة الطريق الطويلة األجل للتنمية في غينيا برؤية البلد لعام 2040

() 41

التي تبين التوجه االستراتيجي للنمو

االقتصادي واالجتماعي والنهوض بغينيا كبلد نام مزدهر .وتستند الرؤية إلى الخطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية
للفترة 2020-2016

()42

التي تردد مطامح االتحاد األفريقي الذي دعا في "خطة عام  :2063أفريقيا التي نصبو إليها" إلى

السعي الحثيث إلى تحقيق الزراعة الذكية مناخيا واألمن الغذائي في جميع البلدان األفريقية .وسيستهدف العمل لتحقيق هذه رؤية
عام  2040التصدي للتحديات المترسخة المتمثلة في الفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ،بالتشديد على العوامل المرتبطة
بالعمر ونوع الجنس واإلعاقة.
-29

وتعالج الحكومة مسائل الفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وإدارة مخاطر الكوارث واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها
عبر استراتيجيات قطاعية وطنية وخطط إنمائية وطنية مثل السياسة الوطنية للحماية االجتماعية ( )2016والسياسة الوطنية
للتنمية الزراعية ( )2017والخطة االستراتيجية الغذائية والتغذوية المتعددة القطاعات ( )2020-2016وبرنامج تسريع وتيرة
تحقيق األمن الغذائي والتغذوي والتنمية الزراعية المستدامة ( )2020-2016والخطة الوطنية لالستثمار الزراعي واألمن
الغذائي والتغذوي (.)2025-2018

( )39تشمل هذه التحديات زيادة استهالك األغذية المجهزة كيميائيا وعدم كفاية الضوابط المفروضة على سالمة األغذية.
(40
البنك
غينيا،
في
المتكاملة
الزراعية
التنمية
) مشروع
.http://documents.worldbank.org/curated/en/275561531366228735/pdf/GUINEA-PAD-06192018.pdf

الدولي،

.2018

(Ministère du plan et de la coopération internationale. Vision 2040 pour une Guinée émergente et prospère. https://groupe- )41
.consultatif-guinee.com/pndes-content/uploads/2017/11/Vision-Guinee-2040-1.pdf
(Ministère du plan et de la coopération internationale. Plan national de développement economique et social 2016–2020. )42
http://www.gouvernement.gov.gn/images/PNDES/Plan%20National%20du%20Developpement%20Economique%20et%20
 .Sociale.pdfتحدد الخطة الو طنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية أربع ركائز هي التالية :تحسين الحوكمة للتنمية المستدامة؛ والنمو االقتصادي المستدام والشامل؛
والتنمية الشاملة لرأس المال البشري؛ واإلدارة المستدامة لرأس المال الطبيعي.
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وتشمل سياسات وطنية مهمة أخرى الخطة الوطنية للتنمية الصحية ( ،)2023-2014واإلطار االستراتيجي الوطني لمكافحة
فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ( ،)2017-2013والسياسة الوطنية للبيئة ( )2016والسياسة الوطنية للحد من مخاطر
الكوارث ( .)2016وتهدف استراتيجية اإلنعاش االجتماعي واالقتصادي في فترة ما بعد وباء اإليبوال ( )2015إلى تحسين
النظم الصحية في البلد من خالل تعزيز الترصد الوبائي ونظم اإلنذار المبكر واالستجابة المنسقة للطوارئ .وتستهدف السياسة
الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين ( )2017تعزيز المساواة بين الجنسين ،والتركيز على إتاحة الخدمات االجتماعية ،والقضاء
على العنف الجنساني ،والحصول على الموارد ومصادر الدخل والتحكم فيها ،وتحسين الحوكمة وصنع القرارات ،وتعميم
االعتبارات الجنسانية في سياسة االقتصاد الكلي.

ا م ال تحدة والش كاء اآلخ ون
-31

يتواءم إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة  2022-2018تواؤما تاما مع الرؤية لعام  2040والخطة الوطنية
للتنمية االقتصادية واالجتماعية .وتشمل المجاالت ذات األولوية الواردة في إطار عمل األمم المتحدة تحسين حالة األمن الغذائي
والتغذية؛ والتنمية المستدامة والشاملة بالتركيز على النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة والمهاجرين العائدين؛ واإلدارة
المستدامة للموارد؛ والقدرة على الصمود أمام تغير المناخ واألخطار الطبيعية .وفي ظل هذا اإلطار ،تركز التزامات التعاون
التي قطعتها وكاالت األمم المتحدة األخرى ،وخصوصا الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها ومنظمة األمم المتحدة للطفولة
(اليونيسف) ،على تحسين تنفيذ وتعزيز أنشطة التغذية والحصول على التعليم واألغذية المغذية وإنتاج المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة من النساء والرجال وسبل كسب عيشهم .وفي إطار نهج "توحيد األداء" ،يهدف فريق األمم المتحدة القطري،
الذي يعمل مع الحكومة والجهات الشريكة الرئيسية األخرى إلى ضمان تحسين التنسيق والكفاءة والفعالية من أجل االرتقاء
بالحصائل الجماعية.
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وتع َّمم تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين وضمان حماية المستفيدين وسائر أصحاب المصلحة في جميع مجاالت الدعم ،وتشمل
االلتزام بالوقاية من العنف الجنساني وتخفيف وطأته واستهداف النساء والبنات المعرضات لعدم المساواة والعنف بالتحديد.

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا

1-2

تج بة الب ا
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نشط الب ا

والدروس ال ستفادة
في العمل في غينيا منذ عام  ،1964بتوفير المساعدة الغذائية المنقذة لألرواح والمراعية لالعتبارات الجنسانية

والتغذية المدرسية ،والمساعدة للوقاية من سوء التغذية وعالجه ،ودعم سبل كسب العيش للسكان الضعفاء المستهدفين .واستنتج
تقييم لالستجابة لفاشية اإليبوال في الفترة  2015/2014وتقييم المركزي للبرنامج القطري الذي وضعه الب ا
 2017-2013أن أنشطة الب ا
()43

التمويل.

لغينيا للفترة

مهمة ومتصلة باألولويات الوطنية وتتواءم معها على الرغم من زيادة القيود المفروضة على

وتثمن الحكومة والجهات الفاعلة في المجال اإلنساني القدرات اللوجستية للمكتب القطري للب ا

قدمه أثناء االستجابات لحاالت الطوارئ وبعدها وتعتبر خبرة الب ا

والدعم الذي

وحضوره في الميدان أمرين أساسيين في ضمان

االستمرار في تنفيذ البرامج وتحسين النظم الوطنية والمحلية إلدارة التغذية المدرسية واألنشطة المرتبطة بسالسل اإلمداد والقيمة
واالستجابة للطوارئ .وإن عمل الب ا

مع المعهد الوطني لإلحصاءات من أجل فهم أوضح لمسائل األمن الغذائي والتغذية

من خالل جمع اإلحصاءات وتحليلها واستخدامها وعمله مع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من النساء والرجال عبر
دعم األسواق الزراعية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من أجل استحداث نظم غذائية مستدامة يعتبران أيضا من
المساهمات القيمة.
( Mark Shepard )43وآخرونAn evaluation of WFP’s Level 3 response to the Ebola virus disease (EVD) crisis in West .2017 .
Africa (2014–2015). Available at https://docs.wfp.org/api/documents/789c0eb95e5d4773884d920e9f605673/download/ and
 .WFP. 2018. Guinea, Country Programme 200326متاح على الموقع التاليhttps://www.wfp.org/content/guinea-country- :
.programme-200326-evaluation
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على مدى العقود الخمسة الماضية خبرة واسعة في مجال االستجابة الطارئة واإلنمائية النعدام األمن الغذائي

وكون الب ا
ّ

وسوء التغذية وهشاشة سبل كسب العيش في شتى السياقات في غينيا .وازدادت مشاركة الب ا

خالل العقدين الماضيين،

وال سيما عندما استضاف البلد الالجئين الفارين من الصراعات األهلية في كوت ديفوار وليبريا وسيراليون .وفي اآلونة األخيرة،
أدى الب ا

دورا قياديا على المستويين اإلقليمي والوطني خالل االستجابة لإليبوال .وإضافة إلى توفير المساعدة الغذائية إلى

المجتمعات المحلية المتضررة ،أعد الب ا

()44

أيضا منصة للخدمات المشتركة

ساهمت مساهمة كبيرة في الجهود المبذولة

الحتواء اإليبوال .وترى عدة جهات شريكة وطنية ودولية في غينيا أن نجاح االستجابة لفاشية اإليبوال أو الحد من انتشار المرض
بسرعة أمر ما كان ممكنا لوال خبرة الب ا .
-35

ومن بين مجاالت التحسين المحددة في التقييم الالمركزي للبرنامج القطري ما يلي:


تكثيف تحليالت األمن الغذائي والتغذية والرصد عبر نظم الرصد والتقييم المحسنة والمراعية لالعتبارات الجنسانية؛



تحسين التقارب الجغرافي في تدخالت الب ا



العمل مع الحكومة على تعزيز القدرات لتنفيذ السياسات وتخصيص الموارد لألولويات الوطنية؛ والتعاون بشأن وضع

وتحقيق الالمركزية في اإلدارة التشغيلية اليومية للبرامج؛

سياسة وطنية للتغذية المدرسية وبروتوكول وطني لتوفير المساعدة إلى األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة
البشرية؛ ووضع مشاريع رئيسية في قطاعي األمن الغذائي والتغذية من خالل إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة
اإلنمائية ،وذلك بالعمل مع الجهات الفاعلة في قطاعات أخرى لتوفير خدمات شاملة وكلية لألشخاص األشد تعرضا
للفقر والجوع واألمراض الناجمة عن الفقر؛


توطيد الشراكات مع الوكاالت األخرى في منظومة األمم المتحدة ومنح األولوية للبرامج المشتركة وتوسيع نطاق
مصادر تمويل الب ا

باالستفادة من امتيازه في مجال المساعدة التقنية واالبتكار وتقاسم المعارف من أجل ضمان

فرص أكبر وأكثر إنصافا لمشاركة الجهات النظيرة الوطنية.
-36

وكث ّف المكتب القطري منذ عام  2015أنشطته المتصلة بالتغذية المدرسية للوصول إلى  300 000طفل
في  1 600مدرسة ،مما خفف من وطأة مرض فيروس اإليبوال على االلتحاق بالمدارس وانعدام األمن الغذائي في المناطق
األشد تضررا .ونجح الب ا

في بدء تنفيذ تدابير التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ،وال سيما في منطقة غينيا الحرجية،

داعما أكثر من  10 000شخص ،ومن بينهم أعضاء المجموعات المعنية بالحدائق التسويقية واتحادات العاملين في سلق األغذية
دون النضج – وتمثل النساء  90في المائة منهم – إلمداد المدارس بكمية من األرز والخضروات بلغت  5 000طن متري ،مما
حسن بالتالي سبل كسب العيش والتغذية .وكانت الشراكات مع الحكومة والجهات المانحة والمصارف والمنظمات غير الحكومية
المحلية والمجتمعات المحلية محركا رئيسيا لهذا النجاح .ودعم الب ا

أيضا وزارة التعليم في إنشاء وتدعيم المديرية الوطنية

للمطاعم المدرسية التي تدير حاليا  100مطعم مدرسي ،وأشرف على صياغة السياسة الوطنية بشأن التغذية المدرسية.
2-2
-37

الف ص ال تاحة للب ا
سيستفيد الب ا

من مواطن قوته ومزاياه النسبية من أجل المساهمة في القضاء على الجوع بما يتماشى مع أولويات التنمية

الوطنية ،وخطة االتحاد األفريقي لعام  ،2063وإسهامات الجهات الشريكة الرئيسية ،والدروس المستخلصة من العمليات التي
قام بها على مدى  50عاما .وتشمل الفرص المحددة لهذه الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ما يلي:


توفير الدعم للحكومة في إعداد استعراض استراتيجي وطني شامل للقضاء على الجوع يحدد خارطة الطريق الوطنية
للقضاء على الجوع ،وسيكتسي أهمية حاسمة في ضمان كفاءة وفعالية واتساق األهداف الوطنية الخاصة باألمن الغذائي
والتغذية وغايات المكتب القطري للب ا ؛

( )44الخدما ت الجوية اإلنسانية ،وسلسلة اإلمداد ،ودعم المجموعة المعنية باللوجستيات ،وتكنولوجيا المعلومات للرصد والتقييم ،وخدمات األمن والشراء.
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مواصلة االستفادة من خبرة الب ا

في تحليل األمن الغذائي توجيها لتصميم برامج لألمن الغذائي والتغذية بقيادة

قطرية وترمي للتحول الجنساني وتراعي العمر وتنفيذها وتأثيرها؛


توطيد الروابط بين التغذية المدرسية (بزيادة التركيز على التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية) والبرامج المراعية
للتغذية وتعزيزها ،من خالل دعم سبل كسب عيش األشخاص المعرضين النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وقدرتهم
على الصمود وتخفيف آثار تغير المناخ؛



تصميم استراتيجية لتنفيذ مجموعة من األنشطة لبناء قدرة المجتمعات على الصمود بصورة متكاملة تحدد الخطوات
لتحقيق تحكم الحكومة في األنشطة ولتعزيز األثر إلى أقصى حد خالل السنوات الثالث للخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة (الحصائل االستراتيجية  1و 3و .)4وستسترشد االستراتيجية بالتحليالت الجنسانية والعمرية ،وستتضمن طرقا
التحول
ابتكارية لتوفير التحويالت القائمة على النقد للمدارس لتمكينها من شراء السلع المحلية للتغذية المدرسية بينما يتم
ّ
إلى برنامج للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية يدعم االعتماد على الذات والتحكم بإنصاف في برامج التغذية المدرسية.



تدعيم أنشطة الوقاية من سوء التغذية وعالجه والتشديد في الوقت ذاته على النُهج المراعية للتغذية كجزء من مجموعة
تغذوية متكاملة ومتعددة القطاعات (الحصيلة االستراتيجية  .)3وعقب استكمال االستعراض النهائي لمشروع الوقاية
من سوء التغذية المزمن( )45وتحليل البيانات عن اآلثار ،سيقيّم الب ا

الحاجة إلى تعزيز التغطية الجغرافية للمشروع

ليشمل مناطق أخرى بالتعاون مع الحكومة ووكاالت األمم المتحدة (في إطار مبادرة تعزيز التغذية ومبادرة الجهود
المتجددة لمكافحة الجوع ونقص التغذية لدى األطفال) والجهات الشريكة األخرى .وبما أن مشكلة سوء التغذية في
المناطق الحضرية هي مشكلة أخطر ،سيُجري الب ا

والجهات الشريكة تحليال للوضع في المناطق الحضرية –

جرب نُهجا ابتكارية للتصدي لسوء التغذية في
بإيالء العناية لالعتبارات الجنسانية والعمرية وعوامل أخرى – وسي ّ
السياقات الحضرية؛


دعم جهة التنسيق الوطنية لحركة تعزيز التغذية في البلد ،ولجنة التنسيق الوطنية المعنية بالتغذية ،والجهات الفاعلة في
قطاعات أخرى ذات صلة ،بما فيها القطاع الخاص ،فيما يخص تنسيق تنفيذ السياسة الوطنية لألغذية والتغذية والخطة
االستراتيجية المتعددة القطاعات لألغذية والتغذية ،في إطار دور الب ا

بوصفه مشاركا في قيادة شبكة األمم المتحدة

لتعزيز التغذية في غينيا.


تدعيم دعم األسواق الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة وتعزيز قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على
الصمود أمام الصدمات المناخية من خالل توفير الدعم لزيادة اإلنتاجية واتخاذ التدابير الرامية إلى إتاحة فرص منصفة
للوصول إلى أسواق فعالة ومنظمة (الحصيلة االستراتيجية .)4

-38

وستك ّمل هذه التدخالت بأنشطة لتعزيز الحوار السياسي والقدرات القطرية ترمي إلى إحداث أثر أكبر وتيسير التحكم على
الصعيد الوطني في جميع الحصائل االستراتيجية الواردة في الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة والترابط بينها .وستتضمن
هذه األنشطة ما يلي:


تعزيز قدرات الجهات النظيرة الوطنية لتعميم التدخالت الغذائية والمراعية للتغذية التي ترمي للتحول الجنساني وتراعي
مسائل الحماية في السياسات الوطنية؛



الدعوة إلى بدء تنفيذ السياسة الوطنية للتغذية المدرسية وتوطيد إدارة وطنية معنية بالتغذية المدرسية ،بما في ذلك من
خالل مواصلة توفير المساعدة التقنية للهياكل الالمركزية التابعة للمديرية الوطنية للمطاعم المدرسية والجهات الشريكة
األخرى من أجل إرساء برنامج وطني مستدام للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية؛

( )45ينفَّذ المشروع منذ عام  2015بوصفه أحد المشاريع التجريبية المعنونة "خالل أول ألف يوم من العمر" في إطار مبادرة تعزيز التغذية ومبادرة الجهود المتجددة
لمكافحة الجوع ونقص التغذية لدى األطفال.

WFP/EB.A/2019/8-B/2

13



تدعيم النظم الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث التي تيسر االستعداد للطوارئ واالستجابة السريعة لها ،وتعزيز اإلدارة
المستدامة للموارد الطبيعية في وجه الكوارث المرتبطة بالمناخ والطوارئ الصحية المتزايدة؛



مواصلة دعم برنامج تسريع وتيرة تحقيق األمن الغذائي والتغذوي والتنمية الزراعية المستدامة ( )2020-2016وتحقيق
األداء األمثل لنظم سالسل اإلمداد ،بما فيها برنامج تحقيق األداء األمثل لسالسل اإلمداد عبر اللوجستيات والوضوح
والتطور الذي وضعه الب ا ؛



تنفيذ االبتكارات لإلدارة بعد الحصاد ،ولتجهيز األغذية وتسويقها ،وتوثيق وتعميم اإلنجازات والتحديات من أجل تحقيق
النتائج المستدامة.

3-2

التغيي ات االست اتيجية

-39

يتيح تصميم الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة إبراز الطبيعة المتغيرة للدعم المقدم من الب ا

في مجال األمن الغذائي

والتغذية لسكان غينيا .وترسي األسس لالنتقال التدريجي من تقديم المساعدة الغذائية المباشرة إلى عقد شراكة تقنية مع الحكومة
تركز على المجاالت ذات األولوية المتفق عليها على أساس متبادل وانتقال الب ا

من دور منفذ الحلول المستدامة للجوع إلى

دور ميسر هذه الحلول.
-40

وتحدد الخطة اللبنات األولى ألنشطة تعزيز القدرات التي سيتواصل تطويرها في الخطط االستراتيجية القطرية المقبلة .وسيساهم
تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة في تحقيق األهداف الوطنية المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية والتعليم ،بما يوطد
مساهمات الب ا

االستراتيجية مع الحكومة والجهات الشريكة األخرى في جميع عناصر االستجابة اإلنسانية واإلنمائية التي

تشمل االستعداد للطوارئ وإدارة سالسل اإلمداد والقيمة وإدارة خسائر ما بعد الحصاد والمشاركة السياساتية والحوكمة .وتركز
الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة على الممارسات الجيدة إلدارة االستجابة للطوارئ وعلى مجموعة الممارسات الفضلى
الستهداف األسر والمجتمعات المحلية في إطار أنشطة بناء القدرة على الصمود وتمكين المرأة بهدف إيجاد حلول دائمة ترمي
للتحول الجنساني وتراعي التغذية.
-41

ويعتبر الب ا

أن الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة فرصة فريدة لتجسيد التزاماته في إجراءات ملموسة وفعالة من حيث

التكاليف وقابلة للتحقيق ترمي إلى تحسين العمليات ومبادرات تعزيز القدرات خالل السنوات الثالث المقبلة .ويتيح تنفيذ الخطة
االستراتيجية القطرية المؤقتة الفرصة لدعم الحكومة في جميع مجاالت الحوكمة ،إذ يرسي األسس لتسليم مسؤولية أنشطة
الب ا

بشكل تدريجي ومستدام إلى الحكومة .وتوفر الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة أيضا الفرصة للب ا

والحكومة

والجهات الشريكة لتعميق فهمها للفجوات التي تحول دون تحقيق األمن الغذائي والتغذية الجيدة للجميع.
-42

وسيدعم الب ا

الحكومة في ضمان إسهام النتائج في تحقيق األهداف المتمثلة في "تحسين حالة األمن الغذائي والتغذوي

وتسريع وتيرة اإلنتاج الزراعي واالرتقاء بالتسويق والتخزين والتجهيز والحد من الواردات الغذائية" ،على النحو المبين في
برنامج تسريع وتيرة تحقيق األمن الغذائي والتغذوي والتنمية الزراعية المستدامة ( .)2020-2016وسيقدَّم هذا الدعم عبر
األنشطة المحددة في إطار الحصيلتين االستراتيجيتين  4و 5والمزمع تنفيذها بالتعاون الوثيق مع طائفة واسعة من الجهات
الفاعلة األخرى ،بما فيها وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والجهات
الشريكة من القطاع الخاص.
-43

إن النجاح الذي حققه الب ا

في مجال التغذية المدرسية في غينيا وفي المنطقة يجعل مسألة الحفاظ على الدعم الذي يوفره

الب ا

لبرنامج التغذية المدرسية أولوية من أولويات الحكومة .ومن خالل الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،يرمي

الب ا

إلى توسيع نطاق تأثير البرنامج من أجل توطيد اإلنجازات المحققة في تشجيع استهالك األغذية المحلية وتعزيز العادات

الغذائية الصحية بفضل التثقيف التغذوي .وبناء على طلب الحكومة والمجتمعات المحلية ،سيتوجّه برنامج التغذية المدرسية
أيضا إلى األطفال في مرحلة التعليم قبل المدرسي في المناطق الضعيفة المستهدفة بتوفير مطاعم مدرسية عاملة.
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ومن المهم أن تنفذ البرامج بطريقة تساهم في تحقيق أهداف مراعية للتغذية ومحدثة للتحول الجنساني ستساهم في إيجاد حلول
مستدامة للجوع والتغذية ترمي للتحول الجنساني وتكون ابتكارية وفعالة من حيث التكاليف.

-3

التوجه االست اتيج للب ا

1-3

االتجاه والت كيز واآلثار ال نشودة

-45

في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،سيواصل الب ا

التحول التدريجي المسته ّل في إطار الخطة االستراتيجية

القطرية المؤقتة االنتقالية إلى أنشطة بناء القدرة على الصمود وإتاحة سبل كسب العيش ،التي تفيد جميع المشاركين على نحو
منصف (الحصيلة االستراتيجية  )4والتي تص َّمم لتناسب الظروف المحلية .وستُتّبع كلما أمكن نُهج مراعية للتغذية (الحصيلة
االستراتيجية  )3في جميع أنشطة الب ا
-46

في إطار تنفيذ تدخالت متكاملة.

ونظرا إلى هشاشة الوضع االجتماعي والسياسي والمخاطر المرتبطة بالمناخ في البلد وفي المنطقة ،سيحافظ الب ا

على

مرونته ونشاطه أثناء االستجابة السريعة للصدمات المفاجئة عبر أنشطة تجرى في إطار الحصيلة االستراتيجية ( 2خطة
الطوارئ).
-47

وستص َّمم األنشطة بالتعاون مع الحكومة والجهات الشريكة األخرى وبما يتماشى مع األولويات الوطنية وموارد التمويل
المتوافرة ،مع التركيز على االحتياجات في المناطق الجغرافية ذات األولوية وفرص تقارب العمليات في هذه المناطق .وتعد
األنشطة المشتركة جزءا ال يتجزأ من إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية إذ تُمنح األولوية للبرامج المشتركة والمشاريع
الرئيسية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

-48

ومن أجل معالجة الفجوات في القدرات المؤسسية والبشرية والمالية ،ستوضع وتنفَّذ خطة لتعزيز القدرات القطرية بالتعاون مع
الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين .وستحدد الخطة مجاالت المشاركة وترسم المسار الذي ينبغي اتباعه في إطار
الخطط االستراتيجية القطرية الالحقة.

-49

وستك َّمل هذه األنشطة بوضع استراتيجية لالنتقال وتسليم المسؤوليات تحدّد الفجوات واالحتياجات في القدرات الوطنية التي
()46

ينبغي االستجابة لها بغية تعزيز التحكم في البرامج على المستوى الوطني.
-50

وتمثل المساءلة أمام السكان المتضررين ،وتعزيز المساواة بين الجنسين ،وحماية المستفيدين ،ومراعاة النزاعات ،مسائل شاملة
في جميع الحصائل االستراتيجية .وسيجري إنفاذ سياسة الب ا
الجنسيين .وسيسعى الب ا

القائمة على عدم التسامح إطالقا إزاء االستغالل واالنتهاك

إلى إدماج رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي ومراعاة المسائل التغذوية والبيئية واالجتماعية

في جميع أنشطته ،تمشيا مع سياسته للبيئة.
2-3

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

الحصيلة االست اتيجية  :1حصول السكان ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ  ،ب ن فيهم ا طفال ف
والت ليم االبتدائ  ،ف ال ناطق ال ستهدفة على أ
-51

حلة الت ليم قبل ال درس

ة كافية و غ ة طوال ال ام

في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،سيوفر الب ا

المساعدة المستهدفة إلى  932مطعما مدرسيا عن طريق توفير

وجبات مغذية وتحسين حصول األطفال المستهدفين على الغذاء طوال العام الدراسي .وفي بعض المناطق المستهدفة ،سيوسَّع
نطاق الدعم ليشمل األطفال في مرحلة التعليم قبل المدرسي و/أو األطفال ذوي اإلعاقة ،وذلك بناء على طلب لجان المدارس

( )46ستتضمن االستراتيجية نقل المسؤولية عن إدارة قواعد الب ا
تدريجي.

اللوجستية التي تعتبر العمود الفقري لالستجابة لإليبوال في غينيا وعن تشغيلها إلى الحكومة بشكل
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واآلباء .وسيُ َّ
عزز حصول البنات على التعليم عبر توزيع الحصص المنزلية الرامية إلى تشجيع إتمام البنات للتعليم االبتدائي،
بما يتيح التصدي ألوجه عدم المساواة بين الجنسين الضمنية ومكافحة الزواج المبكر.

جاالت الت كيز
-52

تركز هذه الحصيلة االستراتيجية على بناء القدرة على الصمود.

النوات ال توق ة
-53

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل النواتج الثالثة التالية:


يحصل األطفال الملتحقون بمدارس التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي على وجبات مغذية كافية في الوقت المناسب تشمل
أغذية منتجة محليا وتلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية وتدعم االلتحاق بالمدارس والبقاء فيها.



تحصل البنات الملتحقات بمدارس التعليم االبتدائي على حصص منزلية تدعم االلتحاق بالمدارس والبقاء فيها.



يستفيد األطفال الملتحقون بمدارس التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي من تعزيز قدرات الجهات الشريكة المعنية التي تدير
التغذية المدرسية لتلبية احتياجاتهم الغذائية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1توفير الوجبات المدرسية المغذية لتالميذ مدارس التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي ،بما في ذلك الحصص المنزلية للبنات ،مع
منح األولوية للمشتريات المحلية وتعزيز قدرات الجهات الشريكة ،وال سيما من خالل رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي واألنشطة
المراعية للتغذية في إطار ُنهج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية
-54

سيظل الب ا

يوفر وجبات ساخنة مالئمة لألطفال في سن المدرسة في المناطق ذات معدالت انعدام األمن الغذائي المرتفعة،

بضمان حصول البنات واألوالد المستهدفين على أغذية صحية طوال العام الدراسي .وستشمل األنشطة تعزيز الوصول إلى
الطاقة النظيفة والمأمونة عبر مبادرة الب ا

للوصول المأمون إلى الوقود والطاقة ،واألنشطة االبتكارية إلدارة النظم

اإليكولوجية المستدامة بالتآزر مع جهات فاعلة أخرى معنية بإدارة شؤون البيئة .وستقدَّم المساعدة إلى نحو  150 000تلميذ
من تالميذ المدارس االبتدائية في  932مدرسة ،وتبلغ نسبة البنات منهم  49في المائة .وسعيا إلى المساعدة على سد الفجوة بين
()47

الجنسين ،ستحصل  8 000من البنات الالتي يستكملن سنة الصف األخير من التعليم االبتدائي (،(CMS

في المدارس

المزودة بمطاعم مدرسية ،على حصص منزلية لتشجيعهن على إتمام دورة التعليم االبتدائي.
َّ
-55

وسيحصل  22 000تلميذ من تالميذ المدارس على مكمالت غذائية دقيقة لتحسين الحالة التغذوية والحد من سوء التغذية في
المحافظات السبع األشد ضعفا .وسيقدم الب ا

المساعدة إلى  2 000طفل في مرحلة التعليم قبل االبتدائي في المحافظات

األكثر تعرضا النعدام األمن الغذائي وارتفاع معدالت سوء التغذية .ويعتبر توفير المساعدة الغذائية إلى األطفال في التعليم قبل
َّ
ستوزع
االبتدائي أمرا جديدا في غينيا ،حيث يندرج التعليم قبل االبتدائي في عداد أولويات الحكومة والجهات الشريكة لها .و
المساعدة في المراكز المجتمعية بالشراكة مع اليونيسف .وسيُستهدف  50طفال في المتوسط في كل مركز من المراكز المجتمعية
األربعين .وستكون المراكز المستهدفة بالقرب من المدارس المزودة بمطاعم مدرسية يتم مدّها باألغذية.
-56

وسيستخدم الب ا

في نحو  200مدرسة التحويالت القائمة على النقد لدعم األنشطة المراعية لالعتبارات الجنسانية التي ترمي

إلى تيسير فرص التسويق المتاحة للمنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة عبر المشتريات المحلية التي تزود  15 000طفل
( 150طفال لكل مدرسة في المتوسط) بأغذية مغذية ومنتجة محليا ومتنوعة ،مثل الخضروات الطازجة والبروتين الحيواني
المصدر .ويستهدف هذا النشاط ربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين بلجان إدارة المطاعم المدرسية بغية
( )47تبلغ أعمار التالميذ في الصف األخير من التعليم االبتدائي عادة  12سنة.
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زيادة توافر األغذية المنتجة محليا واستخدامها ،وتحفيز االقتصاد المحلي وتحسين الشمول المالي ومداخيل المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة ،وزيادة اللجوء إلى المدفوعات الرقمية ،وتحسين إدارة المشتريات على يد لجان المطاعم المدرسية ،واإلسهام
بشكل ملحوظ في استدامة البرنامج والتحكم فيه على المستوى الوطني وفي الحالة التغذوية الجيدة أو المحسنة .وسيعمل الب ا
بالشراكة مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة واليونيسف لالرتقاء بجوانب اإلنتاج في التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية
وتعزيز التوعية ببرامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية عبر إدراج رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي واألنشطة األخرى
لبناء القدرات ،بما فيها تعميم الرسائل عن التغذية الجيدة وخدمات اإلصحاح والممارسات التي تنهض بالمساواة بين الجنسين.

الحصيلة االست اتيجية  :2ت كُّن السكان ال تض ر ن ن ا ز ات ف ال ناطق ال ستهدفة ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة
ا ساسية خالل ا ز ات وب دها
-57

سيحافظ الب ا

على دوره القيادي وقدراته فيما يخص االستجابة للطوارئ عن طريق التخطيط للطوارئ لضمان مساعدته األشخاص

األشد ضعفا ،بمن فيهم الالجئون والمشردون داخليا على تلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية خالل األزمات والصدمات.

جاالت الت كيز
-58

تركز هذه الحصيلة االستراتيجية على االستجابة لألزمات.

النوات ال توق ة
-59

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل النواتج األربعة التالية:


يحصل السكان المتضررون من األزمات على مساعدة غذائية وتغذوية كافية في الوقت المناسب تلبي احتياجاتهم
الغذائية والتغذوية.



يتلقى السكان المتضررون من األزمات على ما يكفي من رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي ترمي للتحول
الجنساني وتحسن الممارسات المرتبطة بالتغذية.



يحصل السكان المتضررون من األزمات على مساعدة غذائية مقابل إنشاء األصول كافية وفي الوقت المناسب تمكنهم
من تلبية احتياجاتهم الغذائية وتعزز في الوقت ذاته سبل كسب عيشهم وقدرتهم على الصمود أمام الصدمات.



يحصل السكان المتضررون من األزمات الذين يعانون من سوء التغذية على األغذية المغذية المتخصصة الكافية وفي
الوقت المناسب من أجل الوقاية من سوء التغذية وعالجه.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :2توفير مجموعة متكاملة من خدمات المساعدة الغذائية والتغذوية في حاالت الطوارئ تشمل رسائل التغيير االجتماعي
والسلوكي التي تراعي االعتبارات الجنسانية وترمي للتحول الجنساني ودعم سبل كسب العيش للسكان المتضررين من األزمات
-60

في حال وقوع حالة طارئة ،ولمدة محدودة ،سيقدم الب ا

المساعدة الغذائية العينية أو التحويالت القائمة على النقد – سواء

المساعدة غير المشروطة أو المساعدة الغذائية المشروطة مقابل إنشاء األصول لحماية سبل كسب العيش – من أجل تلبية
االحتياجات الغذائية والتغذوية لألشخاص الضعفاء المتضررين من األزمات .وستراعى المسائل الجنسانية والعمرية عند تصميم
األنشطة التي ستشمل رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي تحدث تحوال جنسانيا .وتستند التقديرات بشأن أعداد المستفيدين
في إطار هذا النشاط الطارئ إلى أنشطة الب ا

السابقة لالستجابة لألزمات ،وسوف تعدَّل من خالل مراجعة الخطة

االستراتيجية القطرية المؤقتة عند االقتضاء .وسيزيد الب ا

تدريجيا نسبة التحويالت المشروطة بغية تيسير اإلنعاش المبكر
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والمساعدة على إنشاء األصول الداعمة لالكتفاء الذاتي .وسيك َّمل ذلك بأنشطة لتعزيز القدرات من أجل االستعداد للطوارئ
واالستجابة لها واإلنعاش وإدارة سالسل اإلمداد للشركاء الوطنيين في إطار الحصيلة االستراتيجية .5
وسيضع الب ا

-61

خططا للطوارئ من أجل ضمان تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية الفورية لألشخاص المستهدفين بشكل

منصف .وستشمل الخطط تدابير إلنفاذ التزام الب ا

بالوقاية من العنف الجنساني واالستغالل واالنتهاك الجنسيين ،مثل إنشاء

آليات لتقديم التعليقات والشكاوى تراعي االعتبارات الجنسانية ورصدها ،مما سيساعد أيضا الب ا

ومنظومة األمم المتحدة

على ضمان المساءلة أمام السكان المتضررين في إطار االستجابة للطوارئ.

الحصيلة االست اتيجية  :3تحسُّن الحالة التغ و ة للسكان الض فاء تغ و ا ،ب ن فيهم ا طفال ،والحوا ل وال ض ات ن النساء
والبنات ،وا شخاص ال صابون بفي وس قص ال ناعة البش ة أو السل ال ن تلقون ال الج ،وا شخاص ذوو اإلعاقة ،وا تام،
ينيا بحلول عام 2030

ف
-62

إن الهدف من هذه الحصيلة هو تعزيز أثر األنشطة المرتبطة بالتغذية إلى أقصى حد من خالل إدماج مراعاة مسائل التغذية في
األعمال الجارية في قطاعات أخرى (الزراعة والتعليم) وتكملة أنشطة الجهات الشريكة األخرى برسائل مجتمعية للتغيير
االجتماعي والسلوكي معدة خصيصا وترمي للتحول الجنساني بشأن التغذية.

جاالت الت كيز
-63

تركز هذه الحصيلة االستراتيجية على األسباب الجذرية.

النوات ال توق ة
-64

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل النواتج الثالثة التالية:


يحصل األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية والسكان المعرضون لخطر سوء التغذية على األغذية المغذية
المتخصصة الكافية وفي الوقت المناسب من أجل الوقاية من سوء التغذية وعالجه.



يتلقى األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية والسكان المعرضون لخطر سوء التغذية رسائل للتغيير االجتماعي
سن الممارسات المرتبطة بالتغذية وتسهم في الوقاية من سوء التغذية.
والسلوكي موجهة تح ّ



يستفيد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية والسكان المعرضون لخطر سوء التغذية من تعزيز القدرات التقنية
للحكومة والجهات الشريكة األخرى من أجل تحسين حالتهم التغذوية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :3دعم المستفيدين – من النساء والرجال والبنات واألوالد – بطريقة منصفة من خالل توفير األغذية المغذية المتخصصة
والبرامج المتكاملة ،بما في ذلك رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي ،وتعزيز قدرات الجهات الشريكة على الوقاية من سوء التغذية
وعالجه
-65

سيعمل الب ا

ووزارة الصحة مع المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية المحلية ووسائل اإلعالم على تشجيع تحسين

السلوك التغذوي عبر البحوث األولية ،وعلى إعداد رسائل عن التغذية مراعية لالعتبارات الجنسانية ومصممة لتناسب الظروف
المحلية ،وعلى الجلسات اإلعالمية والتثقيف بشأن التغذية الجيدة لدى الرضع وصغار األطفال ،وذلك باستهداف جميع أعضاء
المجتمع المحلي .وسيضمن الب ا

اإلمداد المنتظم بالمدخالت لألنشطة التغذوية ،بما في ذلك األغذية المغذية والمواد اإلعالمية

المتعلقة بالتغذية ،وسيعمل مع الجهات الشريكة على رصد وتقييم تنفيذ المبادئ التوجيهية الوطنية وعلى تعزيز قدرات الجهات
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الشريكة المتعاونة .ومن أجل مراعاة نتائج االستقصاءات األخيرة عن التغذية في غينيا ،التي تبين أن  1.4في المائة من األطفال
فقط كانوا يحظون بتنوع غذائي "مقبول" في عام  ،2016ستوفَّر أنشطة لعرض طريقة الطبخ في المراكز الصحية والمجتمعية.
-66

وسينفذ الب ا

برنامجا متكامال للتغذية التكميلية يزود األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا بأغذية

متخصصة مغذية للوقاية من التقزم .وستركز رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي وأنشطة التعلم من األقران على الترويج
لألطعمة الصحية للرضع وصغار األطفال ،وستستهدف الرجال واألوالد فضال عن النساء والبنات ،مقدمة الرسائل عن
ممارسات النظافة الصحية الجيدة وعن تعزيز تقاسم األدوار والمسؤوليات بمزيد من اإلنصاف بين الجنسين في توفير التغذية
الجيدة .وسيعمل البرنامج مع الجهات الشريكة في قطاعات الزراعة والصحة والمياه واإلصحاح إلمداد المستفيدين المستهدفين
باألنشطة التكميلية التي تشمل اإلجراءات المراعية للتغذية لتحسين حالة األمن الغذائي وزيادة توافر األغذية المغذية.
-67

وستوفَّر التغذية التكميلية الشاملة لمدة تتراوح بين ثالثة أشهر وستة أشهر لالستجابة للطوارئ وخالل مواسم الجدب من أجل
الوقاية من سوء التغذية الحاد اإلجمالي لدى األشخاص المعرضين للخطر من صغار األطفال والحوامل والمرضعات من النساء
والبنات ،وحماية وضعهم التغذوي ،وتفادي ارتفاع معدالت الوفيات لدى السكان الضعفاء.

-68

وسيتصدى الب ا

بالتعاون مع المديرية الوطنية للصحة المدرسية والجامعية والمديرية الوطنية للمطاعم المدرسية

والمجتمعات المحلية لحاالت نقص المغذيات الدقيقة من خالل إمداد األطفال الضعفاء بأغذية مقواة وضمان حصول المستفيدين
والطهاة على التدريب المتصل بأفضل السبل لتحضير هذه المنتجات .وسيك َّمل التدريب بمعلومات عن التغذية الجيدة والنظافة
الشخصية والممارسات الصحية.
-69

وسيسعى الب ا

إلى توطيد اإلنجازات المحققة في عالج سوء التغذية الحاد .وإذ يرتفع معدل سوء التغذية في المناطق
()48

الحضرية ارتفاعا مطردا ،وخصوصا في كوناكري،

سيُجري الب ا

تحليال شامال في السياقات الحضرية المستهدفة من

أجل تكوين فهم معمق لألسباب الجذرية لسوء التغذية في المناطق الحضرية ،بتحديد أوجه الشبه واالختالف بين الجنسين وبين
الفئات العمرية بهدف تصميم تدخالت يمكنها التصدي للمشاكل المحددة على أفضل وجه .وستلبى االحتياجات ذات األولوية
العالية من خالل مراجعة الميزانية.

الحصيلة االست اتيجية  :4ا تالك السكان ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ وال تأث ون بتغي ال ناخ ،ب ن فيهم ال زارعون
أصحاب الحيازات الصغي ة ،والشباب ،والنساء ،ف ال ناطق ال ستهدفة ل صادر حسنة لسبل كسب ال يش وسالسل قي ة أكث ف الية
وش وال بحلول عام 2030
-70

ستواصل الحكومة والب ا

والجهات الفاعلة األخرى دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الضعفاء من خالل

ممارسات إنتاجية أكثر قدرة على الصمود ،وسالسل قيمة شاملة ،وفرص محسنة للتسويق إلدرار الدخل ،مما يحسّن سبل كسب
عيشهم ويخفف اآلثار المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ .وفي المناطق الزراعية العالية اإلنتاجية المعرضة النعدام األمن
الغذائي ،سيساعد الب ا

في زيادة فرص الوصول إلى األسواق لما مجموعه  47 000عضو من مجموعات المزارعين

أصحاب الحيازات الصغيرة يتألف  80في المائة منهم من النساء ،و 5 296مزارعا من أصحاب الحيازات الصغيرة العاملين
في جمع األرز المطبوخ جزئيا وتخزينه وتجهيزه ونقله وتبلغ نسبة النساء منهم  85في المائة.

جاالت الت كيز
-71

تركز هذه الحصيلة على بناء القدرة على الصمود.

( )48برنامج األغذية العالمي وجهات أخرىGuinée - Analyse Globale de la Vulnérabilité, de la Sécurité Alimentaire et de la .2018 .
https://reliefweb.int/report/guinea/guin-e-analyse-globale-de-la-vuln-rabilit-de-la-s-curit- .Nutrition, Décembre 2018
.alimentaire-et-de-la-nutrition
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النوات ال توق ة
-72

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل الناتجين التاليين:


يحصل المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفون من النساء والرجال على الدعم التقني في مجال صيانة
األصول واستعادتها وعلى الخدمات المالية من أجل تحسين سبل كسب العيش وتعزيز النظم الغذائية القادرة على
الصمود أمام تغير المناخ.



يحصل المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفون من النساء والرجال على الدعم التقني في مجال تحسين
مناولة األغذية وتجهيزها وعلى فرص الوصول إلى األسواق ،وال سيما من خالل أنشطة التغذية المدرسية ،والتغذية
المدرسية بالمنتجات المحلية ،ومجهزي األغذية المحليين.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :4توفير دعم سبل كسب العيش القادرة على الصمود أمام تغير المناخ للفئات المستهدفة لتمكينها من أن تعزز وتنوع أدوارها
بشكل مستدام على طول سلسلة القيمة الغذائية ،وتزيد إمكانية وصولها إلى األسواق ،وال سيما من خالل أنشطة التغذية المدرسية والتغذية
المدرسية بالمنتجات المحلية ،وتحسّن مناولة األغذية وتجهيزها
-73

سيعمل الب ا

مع وزارة الزراعة ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وجهات شريكة أخرى على

تقديم المساعدة التقنية إلى النساء والشباب أساسا من أجل تيسير الوصول إلى أسواق ثابتة ومربحة وعملية .وسيشمل الدعم
العمل مع الجهات الشريكة المنفذة المحلية والحكومة والسلطات الالمركزية في تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية والقدرة على
الصمود لتحسين إنتاج المحاصيل وتجهيزها وسالمة األغذية وضبط الجودة.
-74

وإذ يعمل الب ا

مع الجهات الشريكة المحلية ،سيعزز قدرات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وخصوصا النساء،

والفرص المتاحة لهم فيما يخص توفير السلع الغذائية ألغراض التغذية المدرسية ،وسيضع نموذجا مستداما للشراء المؤسسي
يربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بمنافذ األسواق من أجل حفز توافر األغذية المنتجة محليا واستخدامها .وسيجري
بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات الموسمية عن طريق التدريب المتصل باكتساب مهارات عملية في الكتابة والقراءة وفي
المحاسبة األساسية والتنظيم من أجل إقامة التعاونيات .وستدرج أيضا أنشطة لتمكين المرأة والتكيّف مع تغير المناخ.
-75

وسترمي التدخالت في المناطق المستهدفة إلى الحد من خسائر ما بعد الحصاد على مستوى المزرعة ،وتجريب ابتكارات مثل
الصوامع المحكمة وممارسات فعالة للمناولة بعد الحصاد ،وتحسين خدمات مناولة األغذية ونقلها .وسيستكشف الب ا

طرائق

التعاقد لتيسير إدراج عدد أكبر من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،والفرص المتاحة في سالسل القيمة للمنتجات
الغذائية غير األرز مثل الفاصوليا والذرة وزيت النخيل.
-76

وستشمل األنشطة إعادة تأهيل األصول المجتمعية المنتجة وإنشاءها ،وتنويع الخدمات والفرص الداعمة للمزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة والمنبثقة عن البرنامج الوطني للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية وتحسين االستفادة منها ،واستغالل سلسلة
اإلمداد لتعزيز إدماج األسواق المحلية وتحقيق أدائها األمثل.

الحصيلة االست اتيجية  :5ا تالك ال ؤسسات الوطنية لقدرات

ززة على تص يم واستخدام النظم ال ت لقة بإدارة ا ن الغ ائ

والتغ ة ،والح ا ة االجت اعية ،وإدارة خاط الكوارث بحلول عام 2030
-77

سيعمل الب ا

مع الحكومة والجهات الشريكة على تعزيز القدرات على المستوى الوطني ودون الوطني والمجتمعي في

تصميم سياسات وبرامج شاملة ومنصفة لألمن الغذائي والتغذية وتنفيذها من خالل توفير الدعم والتدريب التقنيين .وترتبط كل
األنشطة الجارية في إطار هذه الحصيلة االستراتيجية باألنشطة المحددة في إطار الحصائل االستراتيجية األخرى وتك ّملها.
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جاالت الت كيز
-78

تركز هذه الحصيلة على بناء القدرة على الصمود.

النوات ال توق ة
-79

ستتحقق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل الناتج التالي:


يستفيد السكان الضعفاء تغذويا الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من تعزيز قدرات الحكومة والجهات الشريكة عن
طريق تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية وتحسين سبل كسب عيشهم.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :5توفير دعم تعزيز القدرات للمؤسسات الوطنية والجهات الشريكة األخرى ،وال سيما من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب،
في مجال تصميم واستخدام النظم المتعلقة بإدارة الحماية االجتماعية ،واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها ،ومخاطر الكوارث ،وخسائر
ما بعد الحصاد ،وسالسل اإلمداد من أجل تحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية
-80

سيُجري الب ا

دراسة أساسية لتحديد االحتياجات المرتبطة بتعزيز القدرات للحكومة والجهات الشريكة المتعاونة من

المنظمات غير الحكومية ،وإرشاد التوجه االستراتيجي للعمل مع المؤسسات الوطنية في مجال إدارة األمن الغذائي ،والتغذية،
والحماية االجتماعية ،ومخاطر الكوارث على نحو منصف وشامل.
-81

وسيعمل الب ا

مع الحكومة على تصميم استراتيجية لالنتقال التدريجي وتنفيذها باالستناد إلى نتائج استقصاء "نهج النظم

لتحسين نتائج التعليم" ()SABER
الب ا

() 49

ومراعاة التوصيات المنبثقة عن التقييم الالمركزي للبرنامج القطري الذي وضعه

والخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية .وستمنح االستراتيجية األولوية لوضع برنامج وطني للتغذية المدرسية

والدعوة إلى اعتماد سياسة وطنية للتغذية المدرسية من جانب الجمعية الوطنية.
-82

وسيضمن الب ا

استمرار إدراج أنشطة تعزيز قدرات السكان المتضررين من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وتغير

المناخ ،بمن فيهم المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة وخصوصا النساء والشباب ،في جميع أشكال المساعدة المقدمة كجزء
ال يتجزأ منها حتى يتسنى تمكين الناس بشكل منصف وجعلهم قادرين على اإلسهام إنشاء سبل كسب العيش وأمنهم الغذائي
المستدامة.
-83

وسيعمل الب ا

مع المؤسسات الحكومية على تحسين االستعداد للطوارئ واالستجابة لها على المستوى المؤسسي من خالل

دعم تصميم وتنفيذ الخطط الوطنية للطوارئ وتحديث التقييم الوطني للقدرات اللوجستية الذي يجريه الب ا
في التقييمات الوطنية الحتياجات االستعداد للطوارئ واالستجابة لها .وسيواصل الب ا

من أجل اإلسهام

تنفيذ مبادرات تحقيق األداء األمثل

لسالسل اإلمداد عبر اللوجستيات والوضوح والتطور من أجل تعزيز القدرات بالعمل مع وزارة الصحة .وستوفَّر الخدمات
باالستناد إلى نهج "توحيد األداء" المتبع في منظومة األمم المتحدة ،مع منح األولوية لبلديات التقارب األربعين
( )Communes de convergenceالموجودة حاليا في غينيا.
-84

وسيعمل الب ا

()50

مع الحكومة والبنك الدولي واليونيسف ومنظمة العمل الدولية من أجل استكشاف سبل متسمة بالفعالية والكفاءة

من حيث التكاليف لعقد الشراكات بشأن تنفيذ السياسة الوطنية للحماية االجتماعية التي اعتُمدت مؤخرا .وتشمل الخيارات
المساهمة من خالل توفير الخبرات إلعداد سجل اجتماعي موحد وتحسين التنسيق المؤسسي وبناء القدرات في تحليل هشاشة

( )49نهج النظم لتحسين نتائج التعليم هو أداة لتقييم الفجوات المؤسسية والتشغيلية في نظام التعليم.
(ُ )50وضع نموذج "بلديات التقارب" لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في النيجر بدعم من وكاالت األمم المتحدة.
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األوضاع واالستهداف وإدارة مخاطر الكوارث .وسيعمل الب ا

مع الجهات الشريكة على تحديد الفجوات في الخبرات في

المجاالت التي يعتبر فيها أألفضل لتقديم المساعدة التقنية.
3-3
-85

است اتيجيات اال تقال والخ وج
سيعكف الب ا

لتحول الب ا
والحكومة على تصميم وتنفيذ استراتيجية
ّ

من تقديم المساعدة الغذائية المباشرة إلى توفير

المزيد من الدعم التقني وعقد الشراكات مع الحكومة ،بما ييسر تسليم المسؤولية تدريجيا لهيئات وطنية عن برامج التغذية
المدرسية ،ودعم األسواق الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة ،ومبادرات االستعداد للطوارئ واالستجابة لها ،وإدارة سلسلة
اإلمداد .وسيساهم الب ا

في إعداد نظم إلجراء استقصاءات سنوية عن حالة األمن الغذائي والتغذية وإجراءات الرصد المنتظم

األخرى لألمن الغذائي مثال .وسترتكز الخطط االستراتيجية القطرية الالحقة على هذه األسس لتوطيد الدعم التقني ،ما يهدف
في نهاية المطاف إلى إيجاد مبادرات تقودها الحكومة.
-86

وسيركز الب ا

على تعزيز قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين ،من النساء والرجال ،على إدارة سالسل

القيمة إلنتاجهم ،مما سيساهم بالتالي في بناء القدرة على الصمود وتحقيق االكتفاء الذاتي وتحسين اإلنتاج الزراعي والتخزين
والتجهيز والتسويق .وسيشمل الدعم تعزيز القدرات المتصلة بمهارات الكتابة والقراءة والحساب واإلدارة بغية تعزيز الشمول
المالي المنصف وتوفير المدخالت لتحسين إنتاج الخضروات وتجهيز األرز والمساهمة في االستدامة وبناء القدرة على الصمود
واإلدماج والتمكين.
-87

وستعزز األنشطة التي تستهدف تيسير تسليم مسؤولية البرامج للهيئات الوطنية الشراكات على نطاق طائفة واسعة من القطاعات
تشمل الصحة والتعليم والزراعة والبيئة والحماية االجتماعية والشؤون المالية بغية زيادة الفرص المتصلة بسبل كسب العيش
المتاحة للنساء والرجال من كل األعمار بشكل منصف .وستشمل الخدمات الموفرة الحصول على برامج للحماية االجتماعية
والصحة تراعي االعتبارات الجنسانية وتلبي احتياجات وأولويات مختلف النساء والرجال المستهدفين ،وستص َّمم لضمان إتاحة
الخدمات لألشخاص الضعفاء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو السل أو ذوي اإلعاقة.
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-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن
الجدول  : 1ال ستفيدون حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط

الحصيلة
االست اتيجية
1

النشاط

ا والد

البنات

(أ)

النساء

ال ج وع

ال جال

الوجبات المدرسية

73 500

76 500

-

-

150 000

الحصص المنزلية

7 649

-

-

-

7 649

المشتريات المحلية

7 350

7 650

-

-

15 000

10 780

11 220

-

-

22 000

998

1 038

-

-

2 036

3 060

2 940

4 590

4 410

15 000

14 520

-

-

33 000

24 000

-

24 000

4 860

10 125

50 625

تقوية األغذية المدرسية (مساحيق
المغذيات الدقيقة)
التغذية ما قبل المدرسية
2

تقديم المساعدة إلى السكان
المتضررين من األزمات

3

عالج سوء التغذية الحاد المعتدل –
األطفال

18 480

عالج سوء التغذية الحاد المعتدل –
الحوامل والمرضعات من النساء
والبنات

-

-

المرضى الحاصلون على العالج
بمضادات الفيروسات الرجعية

-

-

5 265

10 632

6 076

18 729

15 188

-

-

780

720

1500

أسر المرضى الخاضعين للعالج تحت
اإلشراف المباشر

1 575

900

2 775

2 250

7 500

الوقاية من التقزم

6 800

8 200

-

-

15 000

الوقاية من سوء التغذية الحاد (التغذية
التكميلية الشاملة) األطفال

7 650

7 350

-

-

15 000

الوقاية من سوء التغذية الحاد (التغذية
التكميلية الشاملة) الحوامل
والمرضعات من النساء والبنات

-

-

15 000

أسر المرضى الحاصلين على العالج
بمضادات الفيروسات الرجعية
المرضى الخاضعون للعالج تحت
اإلشراف المباشر

4

ال ج وع

عالج سوء التغذية الحاد المعتدل –
األطفال ذوو اإلعاقة

1 040

960

-

-

2 000

المشتريات المحلية من المزارعين
أصحاب الحيازات الصغيرة

-

-

4 500

796

5 296

زراعة الحدائق بغرض التسويق
وإنتاج الخضروات

-

-

37 600

9 400

47 000

124 585

117 634

107 194

32 044

381 457

(ب)

(أ) البنات واألوالد هم مستفيدون تقل أعمارهم عن  18سنة.
(ب) دون التداخل.

15 000
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الحصيلة االستراتيجية  :1تحدَّد المجاالت ذات األولوية للتدخالت باستخدام مؤشر مركب يقيس مستوى انعدام األمن الغذائي
والمعدل اإلجمالي لاللتحاق بالمدارس والمعدل اإلجمالي إلتمام دورة التعليم ومعدل انتشار سوء التغذية المزمن .ويُعتبر أفراد
األسر التي تتلقى الغذاء والتحويالت القائمة على النقد مقابل التحاق البنات بالمدارس في الصف األخير من التعليم االبتدائي
باعتبارهم مستفيدين غير مباشرين .ويرمي تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين والمجتمعات المحلية إلى تحسين استدامة أنشطة
التغذية المدرسية.

-89

الحصيلة االستراتيجية  :2سيُجرى تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها لتحديد مواطن الضعف على نطاق البلد .وستُستخدم
أدوات الب ا

للتقييم من أجل تحديد األسر الضعيفة ،مع إيالء اهتمام خاص لمواطن الضعف المرتبطة بنوع الجنس والعمر

واإلعاقة واألزمة المعينة التي يتصدى لها الب ا  .وسيسجَّل المستفيدون في نظام الب ا

إلدارة المستفيدين والتحويالت

(سكوب).
-90

الحصيلة االستراتيجية  :3سيتلقى األشخاص المستهدفون من اآلباء واألمهات ،واألجداد ،وأفراد األسرة التي لديها أطفال صغار
وتالميذ مدارس ،وقادة المجتمعات والمجموعات النسائية ورابطات الشباب والزعماء الدينيين رسائل عن التغذية الجيدة مترجمة
باللغات المحلية .وستحدَّد معايير االستهداف بمشاركة الحكومة والجهات الشريكة األخرى .وخالل الفترة المشمولة بالخطة
االستراتيجية القطرية المؤقتة ،ستقدَّم المساعدة إلى ما مجموعه  162 132مستفيدا يض ّمون  57 477امرأة و 16 698رجال
تزيد أعمارهم على  18سنة و 35 452بنتا و 52 505أوالد تقل أعمارهم عن  18سنة.

-91

الحصيلة االستراتيجية  :4سيُستخدم تحليل هشاشة األوضاع لتحديد األشخاص المؤهلين للحصول على الدعم في إطار هذه
الحصيلة االستراتيجية .والمعايير المستخدمة هي القدرة اإلنتاجية واعتماد االبتكارات ووجود مطاعم مدرسية ومستوى منشود
من دعم المجتمع.

-92

وستُستخدم التحليالت الجنسانية والعمرية التشاركية لالستهداف في إطار جميع الحصائل االستراتيجية لضمان استفادة النساء
والرجال والبنات واألوالد بشكل منصف وأخذ االحتياجات المحددة للفئات الضعيفة في الحسبان.
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التحو الت

2-4

ا

1-2-4

ة والتحو الت النقد ة
الجدول  :2الحصص الغ ائية ( ام/شخص /وم) وقيم التحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم) حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط
النشاط 1

النشاط 2

النشاط 3

النشاط 4

ا طفال ف سن
ال درسة

ا طفال ا قبل
ال درسة

الحصص الغ ائية
ال نزلية

تحو الت قائ ة على
النقد

التوز ع ال ام
لأل ة

التغ ة التك يلية
الشا لة – ا طفال

التغ ة التك يلية
الشا لة– الحوا ل
وال ض ات ن
النساء والبنات

سوء التغ ة الحاد
ال تدل –
ا طفال دون سن
الخا سة

سوء التغ ة الحاد
ال تدل – الحوا ل
وال ض ات ن
النساء والبنات

سوء التغ ة الحاد
ال تدل –
ا طفال دون سن
الخا سة

سوء التغ ة الحاد
ال تدل – الحوا ل
وال ض ات ن
النساء والبنات

ال ضى الحاصلون
على ال الج ب ضادات
الفي وسات ال ج ية/
الخاض ون لل الج
تحت اإلش اف ال باش

ا س

التغ ة التك يلية
الشا لة – ا طفال

الحبوب

150

400

200

البقول

30

60

60

الزيوت

10

الملح

3

75

25

25

25

25

25

5

25

التغ ة التك يلية
الشا لة – الحوا ل
وال ض ات ن
النساء والبنات

ة

ة

الوقا ة ن التقزم –
ا طفال دون سن
الخا سة

أ

ة

أ

تحو الت
قائ ة
على النقد

أ

ة

أ

ة

أ

ة

أ

ة

أ

ة

أ

ة

أ

ة

أ

ة

أ

أ

ة

أ

ة

أ

ة

تحو الت قائ ة على
النقد

أ

ة

الحصيلة االست اتيجية 1

الحصيلة االست اتيجية 2

الحصيلة االست اتيجية 3

الحصيلة االست اتيجية 4

تحو الت قائ ة على النقد

25

5

السكر
SuperCereal

250

SuperCereal
Plus

100

Plumpy’Doz
مساحيق المغذيات
الدقيقة
مجموع السعرات
الحرارية في اليوم
نسبة السعرات
الحرارية من
البروتين

250

200

47

47

47

0.4
653
7.1

401

663

1 710

18.1

-

6.9

التحويالت القائمة
على النقد

802
18.1

802

1 168

18.1

14.9

1 168
14.9

0.2

(دوالر/شخص/يوم)
عدد أيام التغذية في
السنة

250
200

250

250

180

180

180

180

1 007

264

1 168

12.9

8.6

14.9

264
8.6

0.26
90

90

90

60

180

60

180

180

180

0.44
180

180

432

180
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الجدول  :3ج وع االحتياجات ن ا
وع ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد وقي ها

ال ج وع (طن ت ي)

ة/التحو الت القائ ة على النقد

ال ج وع (دوالر أ

ك )

الحبوب

14 220

6 539 793

البقول

2 795

2 121 230

الزيوت والدهون

1 516

1 106 798

SuperCereal

3 368

3 207 692

أغذية أخرى

ال ج وع (ا

272

ة)

135 163
13 110 675

22 171

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (قي ة ا

-93

3 336 917

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

16 447 592

22 171

تعتمد الحصص المنزلية وحصص المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول على معايير الب ا

والفجوات في االستهالك

الغذائي والممارسات المجتمعية .وتمتثل الحصص الخاصة بالتدخالت التغذوية للمبادئ التوجيهية للب ا

والبروتوكوالت

الوطنية الخاصة بالتغذية .وستسترشد القرارات المتعلقة باستخدام التحويالت القائمة على النقد باالعتبارات المتعلقة بالفعالية
والكفاءة واإلنصاف واالقتصاد والسالمة .وستكون التحويالت القائمة على النقد متساوية في القيمة السوقية مع التحويالت الغذائية
اليومية .وسيُجرى تقييم مع تحليالت جنسانية وعمرية متكاملة لتحديد طرائق التحويل ،وميول المستفيدين ،والقضايا والمخاطر
المتعلقة بالحماية ،والعوامل الموسمية ،والكفاءة من حيث التكاليف ،واتجاهات األسعار.
-94

وسيقدم برنامج التغذية المدرسية وجبات ساخنة للغداء مكونة من الحبوب والبقول والزيوت والملح المعالج باليود وتك َّمل بمواد
غذائية منتجة محليا .وستتلقى البنات في الصف األخير من التعليم االبتدائي حصة منزلية شهرية إذا حضرن المدرسة بنسبة
 80في المائة على األقل من أيام المدرسة.

-95

وفي حالة االستجابة للطوارئ ،سيقدم الب ا

مجموعة متكاملة من خدمات المساعدة إلى السكان المتضررين تشمل الحبوب

والبقول والزيوت ومستحضر  SuperCerealوالملح أو التحويالت القائمة على النقد ذات القيمة الم ساوية .وسعيا إلى الوقاية
من ستتتتتوء التغذية لدى األشتتتتتخاص المتضتتتتتررين من الصتتتتتدمات ،ستتتتتيوفر الب ا

 200غرام في اليوم من مستتتتتتحضتتتتتر

 SuperCereal Plusلألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أ شهر و 59شهرا و 250غراما من م ستح ضر SuperCereal
و 25غراما في اليوم وللفرد الواحد من الزيوت للحوامل والمرضتتتتعات من النستتتتاء والبنات واألشتتتتخاص المصتتتتابين بفيروس
نقص المناعة البشرية .وستقدَّم المساعدة الغذائية القصيرة األجل مقابل إنشاء األصول إلى أسر مستهدفة منتعشة من الصدمات
لمساعدتها على استعادة سبل كسب عيشها.
ت ز ز القدرات ،وال سي ا ن خالل الت اون في ا بين بلدان الجنوب
-96

نظرا إلى تركيز الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة على تعزيز القدرات القطرية ،ستشمل الخطوة األولى من عملية تنفيذها
القيام بتحاليل عن أصحاب المصلحة والقدرات ،مع تعديل الحصائل إن لزم األمر وتحديد االحتياجات على صعيد القدرات.
وسيتم تصميم وتنفيذ أنشطة تعزيز القدرات القطرية في السنتين الثانية والثالثة .وسيمنح الب ا

األولوية لألنشطة الرامية إلى

تيسير وضع برنامج وطني للتغذية المدرسية يكون قابال لالستمرار ومستداما ومراعيا لالعتبارات الجنسانية كي يشكل نقطة
الدخول لنُهج مركزة على األشخاص لتنمية مهارات إدارة سالسل القيمة الصالحة التي ستنفذها وتدعمها الحكومة والتي ستعزز
اإلنصاف في الحصول على الخدمات األساسية.
-97

وسييسر الب ا

تبادل الخبرات ويستفيد من الحلول االبتكارية للقضاء على الجوع عن طريق التعاون بين بلدان الجنوب

والتعاون الثالثي ،بما في ذلك من خالل إرساء عالقات تعاون قابلة لالستمرار وفعالة من حيث التكاليف وتوسيع نطاقها مع
مركز االمتياز التابع للب ا

لمكافحة الجوع في البرازيل بشأن مبادرات التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ومركز االمتياز

WFP/EB.A/2019/8-B/2

26

التابع للب ا

لتحول المناطق الريفية في الصين بشأن بناء قدرات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتطوير سالسل
ّ

القيمة ومركز االمتياز الجديد التابع للب ا
-98

في كوت ديفوار بشأن التصدي لخسائر ما بعد الحصاد.

وستُستكشف فرص مع االتحاد األفريقي والبرنامج القاري للتغذية المدرسية في ظل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ومع
المؤسسة العالمية لتغذية الطفل .وستشمل مجاالت أخرى للمشاركة عالقات التبادل مع مراكز المعارف ما بعد الحصاد والعمليات
َّ
وستنظم زيارات دراسية في منطقة غرب أفريقيا من أجل
التابعة للب ا في رواندا وأوغندا وجمهورية تنزانيا االتحادية.
مجموعات نسائية معنية بطبخ األرز جزئيا كي يتمكن من تعلم تقنيات محسنة وااللتقاء بحرفيين يصنعون المعدات واألدوات
لطبخ األرز جزئيا .وستساهم الشراكات المحسنة مع المؤسسات الوطنية للبحث والتعليم الجامعي في تعزيز األنشطة الراهنة
وتوطيدها.

3-4

سلسلة اإل داد

-99

سيحقق الب ا

الكفاءة المثلى لسالسل اإلمداد الخاصة بالمساعدة الغذائية العينية ويرتقي بكفاءة سلسلة اإلمداد هذه من خالل

األنشطة المتصلة بالتحويالت القائمة على النقد .وسييسر موظفو سلسلة اإلمداد التابعون للب ا

تعاون المدارس مع الموردين

المحليين ،وسيُجرون تقييما لسالسل اإلمداد المحلية عن طريق البيع بالتجزئة ،وسيضعون الخطط وينمون القدرات في قطاع
البيع بالتجزئة .وسيعمل موظفو سلسلة اإلمداد التابعون للب ا

مع موردين محليين لتعزيز رصد جودة األغذية وسالمتها

وإدارة مرافق التخزين ،بما يضمن استمرار اإلمدادات وتبادل المعلومات ،بما فيها المعلومات عن أسعار السوق.
 -100وسيواصل الب ا

تنفيذ خطته بشأن الشراء وسيستكشف طرائق ابتكارية للتعاقد على المستوى المحلي تشرك المزارعين

أصحاب الحيازات الصغيرة ،وسيوفر المواقع للتخزين والتدريب بشأن إدارة المخزونات للحد من خسائر ما بعد الحصاد وتعزيز
جودة األغذية وسالمتها .وستشمل األنشطة ربط المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بأنشطة الب ا

الخاصة بشراء

المنتجات المحلية وتبادل المعلومات السوقية من أجل تيسير المشتريات المؤسسية والتجارية للمزارعين أصحاب الحيازات
الصغيرة.
 -101وسيوسع الب ا

نطاق الدعم الذي يقدمه في مجال تعزيز القدرات إلى المؤسسات الحكومية والجهات الشريكة من خالل

االستفادة من تجربته فيما يخص مبادرة الشراء من أجل التقدم لدعم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية؛ وتحسين إدارة
المخزونات الغذائية وجودة األغذية في المدارس والمؤسسات األخرى ومنظمات المزارعين ومن جانب المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة وسائر األفراد؛ وتحسين التخزين وإدارة سالسل التبريد والقدرات التقنية وإدارة أسطول المركبات مع
الصيدلية المركزية في غينيا؛ وتعزيز االستعداد المؤسسي للطوارئ ،بما في ذلك من خالل تحديث تقييماته الوطنية للقدرات
اللوجستية والعمل مع الحكومة على التقييمات الوطنية لسلسلة اإلمداد؛ وتنظيم عمليات المحاكاة وأنشطة التدريب بشأن سلسلة
إمداد المساعدة اإلنسانية بالتعاون مع سائر وكاالت منظومة األمم المتحدة وجهات شريكة أخرى ومن خالل مبادرة بلديات
التقارب األربعين حيثما يكون ممكنا.
4-4

قدرات ال كتب القط ي و ال حه

 -102سيكيَّف مالك الموظفين الحالي في المكتب القطري لتيسير تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،التي تركز على
عدّل هيكل الموظفين في المكتب القطري بما يتماشى مع مقتضيات
تقديم المساعدة التقنية إلى الجهات النظيرة الوطنية .وقد ُ
الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،مع ضمان التقيّد بأهداف التكافؤ بين الجنسين وتطبيق طرائق التعاقد على النحو الواجب.
َّ
وتوظف االستثمارات في تنفيذ استراتيجية للتعلم وتنمية
 -103وتعتبر تنمية قدرات الموظفين أولوية من أولويات المكتب القطري.
القدرات ترمي إلى تعزيز قدرة الفريق القطري وضمان إمكانية استجابة الموظفين بكفاءة وفعالية للتغيرات التي يشهدها دور
الب ا

في غينيا .وقد ُوضعت أيضا استراتيجية لتعزيز قدرات الجهات النظيرة الحكومية والجهات الشريكة والمستفيدين وهي

تشمل عنصرا من التعاون فيما بين بلدان الجنوب يرمي إلى دعم االنتقال إلى ملكية برامج الب ا
والمجتمع المحلي .

وإدارتها من جانب الحكومة
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 -104وسيوفد المكتب القطري عند االقتضاء خبراء تقنيين بموجب عقود قصيرة األجل في مجاالت مثل النظم الغذائية المستدامة،
وسالمة األغذية ،وإدارة خسائر ما بعد الحصاد ،والتكنولوجيا الغذائية ،وتحليل سالسل القيمة وتطويرها ،وتحليل اعتبارات نوع
الجنس والعمر واإلعاقة؛ ووضع البرامج .وسيستخدم المكتب القطري على أمثل وجه البعثات التقنية ومساعدة الخبراء من
مراكز االمتياز والمقر والمكتب اإلقليمي للتقدم في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة.
منذ عام  2018على تنفيذ برنامج وطني لإلرشاد يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من

 -105ويعمل الب ا

خالل استهداف شابات من خريجات الجامعات الغينية للحصول على فرص للتدريب الداخلي في جميع المجاالت التقنية لعمليات
المكتب القطري.
5-4

الش اكات
مع وزارات التعليم والصحة والزراعة والحماية االجتماعية وشؤون المرأة والبيئة والشباب والتجارة ،والمعهد

 -106سيعمل الب ا

الوطني لإلحصاءات ،والدائرة الوطنية للعمل اإلنساني ،والسلطات على مستوى المناطق والمحافظات والمحافظات الفرعية،
ومنظمات غير حكومية مختارة تعمل في مجالي التعليم والصحة .وعلى المستوى المحلي ،سيعمل الب ا

مع السلطات اإلقليمية

والمحلية ومجموعات المجتمع المدني على صياغة األنشطة وتنفيذها ورصدها.
 -107وسيواصل الب ا

العمل مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها على األنشطة المحددة في الحصيلة االستراتيجية

 4وسيسعى إلى إرساء عالقات تآزر إضافية من خالل العمل مع الحكومة على تعزيز القدرات في إطار الحصيلة االستراتيجية
 .5وستستند األنشطة المشتركة الرامية إلى تحقيق الحصائل الجماعية بالتعاون مع اليونيسف وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية وجهات شريكة أخرى إلى مبادرة تعزيز التغذية وستساهم في التقارب
الجغرافي لألنشطة فيما بين الجهات الفاعلة .وستخفَّف آثار تغير المناخ عبر مبادرة الوصول المأمون إلى الوقود والطاقة في
إطار النشاط  1وستُرسى عالقات التآزر مع أنشطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الذي يعتبر الوكالة الرائدة لمعالجة تغير المناخ
في البلد.
 -108ويعمل الب ا

مع طائفة واسعة من المنظمات غير الحكومية بصفتها جهات شريكة متعاونة ويسعى إلى إرساء شراكات جديدة

وأقوى مع مجموعات المجتمع المدني من أجل تدعيم قدرات المنظمات على مستوى القاعدة الشعبية مثل لجان إدارة المدارس
والمجموعات النسائية في مجالي اإلنتاج الغذائي والتثقيف التغذوي.
 -109وسي َّ
عزز التعاون فيما بين بلدان الجنوب من خالل زيارات التبادل بين الحكومات في بلدان موجودة في المنطقة أحرزت تقدما
ملحوظا في تنفيذ برامج التغذية المدرسية.

-5
1-5

إدارة ا داء والتقييم
ت تيبات ال صد والتقييم

 -110سيضع المكتب القطري خطة للرصد واالستعراض والتقييم تراعي االعتبارات الجنسانية والتغذية هدفها قياس التقدم المحرز
في تحقيق الحصائل واإلسهام في التعلم والمساءلة .وسيكون الغرض من هذه الخطة سد الفجوات الحالية المسجلة في البيانات
المتعلقة باآلثار المتباينة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية على النساء والرجال على المستويين الوطني والعالمي .وست ُجمع
البيانات الخاصة بالمستوى الفردي واألسري والمجتمعي وتصنَّف حسب الجنس والعمر والضعف ،مع اإلبالغ عن النتائج عن
طريق األداة المؤسسية اإللكترونية للرصد والتقييم ،والتقارير القطرية السنوية ،واألداة المؤسسية لمؤشر المساواة بين الجنسين
والعمر .وستستند التعديالت المدخلة على البرامج إلى نتائج الرصد ،بما في ذلك رصد العمليات المنتظم.
 -111وسيعتمد الب ا

على خبرته في الرصد والتقييم وتحليل مظاهر الهشاشة ورسم خرائطها ،ورقمنة المعلومات من أجل شبكة

األمان وبرامج الحماية االجتماعية ،وتحليل األمن الغذائي والتغذية في إطار العمل مع الحكومة على تعزيز فهم األسباب الجذرية
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َّ
وستخطط دراسات أساسية واستقصاءات للرصد واستعراضات مواضيعية وتحدَّد ميزانيتها
النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.
وتُجرى خالل فترة تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة باعتبارها جزءا ال يتجزأ من نظام الرصد.
 -112وستصف استراتيجية الب ا

لرصد الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة وتقييمها بوضوح طبيعة الشراكة الواجب عقدها مع

كل جهة شريكة وسبل جمع البيانات الخاصة بكل مؤشر محدد في اإلطار المنطقي وعرضها .وستيسر المبادرات المتخذة لتعزيز
قدرات الحكومة في مجالي الرصد والتقييم تسليم المسؤولية عن الرصد إلى الحكومة والجهات الشريكة لها بصورة تدريجية،
مع اضطالع الب ا

بضبط الجودة.

َّ
وستعزز آليات تقديم التعليقات والشكاوى المتاحة للمستفيدين لتيسير متابعة المسائل المطروحة والشكاوى المقدمة من جانب
-113
المستفيدين من خدمات الب ا

والجهات الشريكة المنفذة .وإضافة إلى الرصد النوعي الذي يجريه الب ا

أو التي تُجرى من

خالل البعثات المشتركة مع الجهات النظيرة الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات األكاديمية ،ستُجمع البيانات عن
سقة تكيّفها وحدة البرامج التابعة للمكتب
طريق أجهزة محمولة (أجهزة هاتفية ذكية وأجهزة لوحية) باستخدام استبيانات من ّ
القطري.
 -114وسيُجري المكتب القطري تقييما المركزيا ألنشطة تعزيز القدرات في عام  2021لتلبية احتياجات التعلم والمساءلة وتوجيه
تصميم الخطة االستراتيجية القطرية المقبلة.
2-5

إدارة ال خاط

 -115إن المكتب القطري لديه سجل للمخاطر وخطة لالستعداد يجري تحديثهما بانتظام بما يتماشى مع السياسة المؤسسية للب ا
بشأن إدارة المخاطر .وسيضمن المكتب إدراج إدارة المخاطر بشكل منهجي في جميع التدخالت المقررة بغية تخفيف وطأة
المخاطر التي يُحتمل أن تتعرض لها عملياته وتيسير التكيّف مع الظروف المتطورة.

ال خاط االست اتيجية
 -116يمكن أن تؤثر االضطرابات االجتماعية والسياسية في الموظفين والعمليات .وقد يؤدي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الدولية
أو عدم االستقرار السياسي إلى إشعال شرارة االضطرابات االجتماعية الداخلية والتأثير في أنشطة الب ا  .وتولد االنتخابات
المقبلة ،وال سيما االنتخابات الرئاسية لعام  ،2020الشواغل بشأن االضطرابات االجتماعية والسياسية .وسيرصد موظف األمن
في المكتب القطري الوضع عن كثب لضمان استعداد المكتب القطري وتحديد تدابير تخفيف اآلثار لصون استمرار العمليات.
ويمكن أيضا أن تتأثر النتائج بمقاومة السعي إلى تحقيق نتائج على صعيد التحول الجنساني .وسيستعد المكتب القطري للصدمات
ويديرها من خالل النشاط  2في إطار الحصيلة االستراتيجية .2
 -117وردا على التحديات المواجهة في تعبئة الموارد ،سيقوم المكتب القطري بتعديل ميزانية الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
لالستجابة لألولويات الحالية والناشئة ،وسيسعى إلى الحصول على مصادر غير تقليدية للتمويل عن طريق التعاون فيما بين
بلدان الجنوب .وتصديا لخطر ضعف التنسيق والتجزئة والتداخل فيما بين المؤسسات الوطنية وأنشطتها ،سيركز الب ا
عرض تحقيق نتائج مستدامة للخطر نتيجة لعدم كفاية القدرة التقنية
تركيزا متزايدا على الدعم التقني وتعزيز القدرات .ويمكن أن ي َّ
وااللتزام المالي الالزمين لتحقيق الحصائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

ال خاط التشغيلية
 -118تشمل المخاطر التشغيلية احتمال أن تكون السلع الموزعة أدنى مستوى من معايير الجودة الدولية ،وخطر تعرض المستفيدين
لالستغالل الجنسي أو غير ذلك .وسيظل سجل المكتب القطري الخاص بالمخاطر يوجه إجراءات االستعداد وتخفيف وطأة
المخاطر .وسيعمل الب ا
عند الضرورة.

مع الحكومة من أجل تحديد الفجوات وتنمية قدرات الجهات النظيرة الحكومية والجهات الشريكة
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ال خاط االئت ا ية
 -119تتعلق المخاطر االئتمانية أساسا بالغش والفساد وتشمل خطر تحويل المساعدة الغذائية إلى األسواق المحلية.
َّ
وستعزز الضوابط الداخلية والخارجية وعمليات استخالص الدروس من خالل تطبيق إجراءات إدارة المخاطر وتدابير تخفيف
-120
اآلثار .ويمتثل المكتب القطري لمعايير العمل األمنية الدُنيا ويشارك في نظام األمن الموحد لألمم المتحدة وتعمل مفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين باعتبارها جهة التنسيق.

-6

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة

1-6

الجدول  :4يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ
الحصيلة االست اتيجية

السنة الثا ية

السنة الثالثة

السنة ال اب ة
( 6أشه )

1

2 534 495

7 098 101

7 253 882

4 907 034

21 793 512

2

185 739

226 415

228 018

196 713

836 885

3

2 015 117

3 254 055

3 250 098

1 335 165

9 854 435

4

1 007 778

1 418 713

1 603 968

1 340 808

5 371 267

5

331 203

813 998

962 416

338 857

2 446 474

6 074 331

12 811 282

13 298 381

8 118 577

40 302 571

ال ج وع

السنة ا ولى
( 6أشه )

ك )
ال ج وع

 -121تبلغ ميزانية الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للفترة  2022-2019ما مجموعه  40.3مليون دوالر أمريكي وقد تم تقديرها
باالستناد إلى األموال المنفقة سابقا في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية .ومن المتوقع أن تزيد تكاليف التنفيذ
من  14إلى  24في المائة من مجموع التكاليف الحاصلة لتغطية التكاليف التشغيلية للمكتب القطري وخمسة مكاتب فرعية
والتكاليف الميدانية المرتبطة بتعزيز أنشطة الرصد في سياق ال تتوافر فيه بيانات موثوقة يمكن االعتماد عليها وللبرنامج شركاء
قليلون في عملية التنفيذ .وستشمل تكاليف الرصد تكاليف تكنولوجيا المعلومات.
 -122وعند تخصيص الموارد ،سيولي الب ا

ستتحول األولوية إلى أنشطة تتناول
األولوية للتدخالت الرامية إلى إنقاذ األرواح .و
ّ

األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وتساهم في بناء القدرة على الصمود في إطار الحصائل االستراتيجية 1
و 4و ،5عندما تسمح بذلك متطلبات الجهات المانحة ومستويات مساهمتها والظروف السائدة في البلد.
2-6

آفاق تدبي ال وارد

 -123يعكس مستوى ميزانية الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة قدرة المكتب القطري على تعبئة الموارد وسيتيح له تنفيذ أنشطة
بناء القدرة على الصمود من أجل تسليم المسؤولية عن أنشطة الب ا
الب ا

إلى الحكومة تدريجيا .وتتماشى المجاالت التي يعتزم

التدخل فيها مع أوجه اهتمام الجهات المانحة ،بما ييسر الجهود التي يبذلها الب ا

اللتماس األموال الالزمة لتنفيذ

أنشطته .وتحتفظ الجهات المانحة التقليدية بدعمها لبرامج التغذية المدرسية والتغذية وتشير التوقعات إلى وجود أموال كافية
لتغطية تكاليف السنة األولى لتنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،بما في ذلك تنفيذ األنشطة في إطار الحصيلة
االستراتيجية  .3وسيفي المكتب القطري بالتزامه بتخصيص نسبة  15في المائة من األموال لتعزيز المساواة بين الجنسين.
وستساهم جميع األنشطة المدرجة في الميزانية مساهمة كبيرة في تحقيق المساواة بين الجنسين وبناء القدرات.
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است اتيجية ت بئة ال وارد

ُ -124وضعت استراتيجية لتعبئة الموارد .ولكن ما زالت هناك تحديات أمام تعبئة الموارد ألن األموال التي يتلقاها المكتب القطري
هي في معظمها لالستجابة للطوارئ .وسيسعى الب ا

إلى التغلب على هذه المشاكل بتعديل الميزانية لتتماشى مع األولويات

المتغيرة وإلى الحصول على مصادر غير تقليدية للتمويل عبر التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لغينيا ()2022-2019
الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
الهدف االست اتيج  : 1القضاء على الجوع عن ط ق ح ا ة إ كا ية الحصول على ا

ة

النتيجة االست اتيجية  :1ت تع كل ف د بالقدرة على الحصول على الغ اء
الحصيلة االست اتيجية  : 1حصول السكان ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ  ،ب ن فيهم ا طفال ف
ال درس والت ليم االبتدائ  ،ف ال ناطق ال ستهدفة على أ ة كافية و غ ة طوال ال ام

حلة الت ليم قبل

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

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :بناء القدرة على الصمود
االفت اضات
عدم حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية (مثل النزاعات عقب االنتخابات ،واإلضرابات)
توافر الموارد في الوقت المناسب
ؤش ات الحصائل
النسبة بين الجنسين
نسبة األغذية التي يشتريها الب ا

من نظم تجميع أصحاب الحيازات الصغيرة

معدل االستبقاء/التسرب (جديد)
ا شطة والنوات
:1

توفي الوجبات ال درسية ال غ ة لتال ي دارس الت ليم قبل االبتدائ واالبتدائ  ،ب ا ف ذلك الحصص ال نزلية للبنات ،ع نح ا ولو ة لل شت ات ال حلية وت ز ز قدرات الجهات الش كة ،وال سي ا ن خالل
رسائل التغيي االجت اع والسلوك وا شطة ال اعية للتغ ة ف إطار ُه التغ ة ال درسية بال نتجات ال حلية (أ شطة الوجبات ال درسية)

يستفيد األطفال الملتحقون بمدارس التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي من تعزيز قدرات الجهات الشريكة المعنية التي تدير التغذية المدرسية لتلبية احتياجاتهم الغذائية (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
يحصل األطفال الملتحقون بمدارس التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي على وجبات مغذية كافية في الوقت المناسب تشمل أغذية منتجة محليا وتلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية وتدعم االلتحاق بالمدارس والبقاء فيها (ألف :تحويل
الموارد)
يحصتتتتتل األطفال الملتحقون بمدارس التعليم قبل االبتدائي واالبتدائي على وجبات مغذية كافية في الوقت المناستتتتتب تشتتتتتمل أغذية منتجة محليا وتلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية وتدعم االلتحاق بالمدارس والبقاء فيها (نون*:
التغذية المدرسية المقدَّمة)
تحصل البنات الملتحقات بمدارس التعليم االبتدائي على حصص منزلية تدعم االلتحاق بالمدارس والبقاء فيها (ألف :تحويل الموارد)
الحصيلة االست اتيجية  :2ت كُّن السكان ال تض ر ن ن ا ز ات ف ال ناطق ال ستهدفة ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية
والتغ و ة ا ساسية خالل ا ز ات وب دها

فئات الحصائل :استمرار/تحسين حصول
األسر واألفراد على الغذاء الكافي
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مجاالت التركيز :االستجابة لألزمات
االفت اضات
عدم حدوث انقطاع في خطوط إمداد األغذية والنقد وتوافر جميع السلع األساسية
ؤش ات الحصائل
مؤ شر استراتيجيات التصدي المعتمد على االستهالك (النسبة المئوية لألسر التي انخفض مؤشر استراتيجيات التصدي لديها)
درجة التنوع الغذائي
درجات االستهالك الغذائي
معدل التخلف عن عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل الوفيات بين حاالت عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل عدم االستجابة لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل التعافي من سوء التغذية الحاد المعتدل
الحد األدنى من التنوع الغذائي – النساء
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا الذين يتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
ا شطة والنوات
:2

توفي ج وعة تكا لة ن خد ات ال ساعدة الغ ائية والتغ و ة ف حاالت الطوارئ تش ل رسائل التغيي االجت اع والسلوك الت ت اع االعتبا رات الجنسا ية وت
للسكان ال تض ر ن ن ا ز ات (تحو الت ي ش وطة لل وارد ن أجل دعم الحصول على الغ اء)

للتحول الجنسا

ودعم سبل كسب ال يش

يحصل السكان المتضررون من األزمات الذين يعانون من سوء التغذية على األغذية المغذية المتخصصة الكافية وفي الوقت المناسب من أجل الوقاية من سوء التغذية وعالجه (باء :توفير األغذية المغذية)
يتلقى السكان المتضررون من األزمات على ما يكفي من رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي ترمي للتحول الجنساني وتحسن الممارسات المرتبطة بالتغذية (هاء* :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
يحصل السكان المتضررون من األزمات على مساعدة غذائية مقابل إنشاء األصول كافية وفي الوقت المناسب تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الغذائية وتعزز في الوقت ذاته سبل كسب عيشهم وقدرتهم على الصمود أمام الصدمات
(دال :إنشاء األصول)
يحصل السكان المتضررون من األزمات على مساعدة غذائية وتغذوية كافية في الوقت المناسب تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية (ألف :تحويل الموارد)
الهدف االست اتيج  :2تحسين التغ ة
النتيجة االست اتيجية  :2اأال ا

أحد ن سوء التغ ة

سن الحالة التغ و ة للسكان الض فاء تغ و ا ،ب ن فيهم ا طفال ،والحوا ل وال ض ات ن
الحصيلة االست اتيجية  :3تح ُّ
النساء والبنات ،وا شخاص ال صابون بفي وس قص ال ناعة البش ة أو السل ال ن تلقون ال الج ،وا شخاص ذوو
اإلعاقة ،وا تام ،ف ينيا بحلول عام 2030.2030

فئات الحصائل :تحسين استهالك األغذية
العالية الجودة والغنية بالمغذيات بين األفراد
المستهدفين
مجاالت التركيز :األسباب الجذرية
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االفت اضات
عدم حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية (مثل النزاعات عقب االنتخابات ،واإلضرابات)
عدم حدوث تفشي لألمراض المعدية مثل مرض فيروس إيبوال ،واإلسهال ،وغير ذلك ،في مناطق تدخل البرامج
ؤش ات الحصائل
معدل التخلف عن العالج
معدل التخلف عن عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل الوفيات بين حاالت عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل عدم االستجابة لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل التعافي من سوء التغذية الحاد المعتدل
الحد األدنى من التنوع الغذائي – النساء
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا الذين يتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كاف من عمليات التوزيع (االلتزام)
معدل التخلف عن عالج السل
ا شطة والنوات
:3

دعم ال ستفيد ن – ن النساء وال جال والبنات وا والد – بط قة نصفة ن خالل توفي ا
الش كة على الوقا ة ن سوء التغ ة وعالجه (أ شطة الوقا ة ن سوء التغ ة)

ة ال غ ة ال تخصصة والب ا

ال تكا لة ،ب ا ف ذلك رسائل التغيي االجت اع والسلوك  ،وت ز ز قدرات الجهات

يستفيد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية والسكان المعرضون لخطر سوء التغذية من تعزيز القدرات التقنية للحكومة والجهات الشريكة األخرى من أجل تحسين حالتهم التغذوية (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم
التقني)
سن الممارسات المرتبطة بالتغذية وتسهم في الوقاية من سوء التغذية (هاء* :توجيه
يتلقى األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية والسكان المعرضون لخطر سوء التغذية رسائل للتغيير االجتماعي والسلوكي موجهة تح ّ
رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
يحصل األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية والسكان المعرضون لخطر سوء التغذية على األغذية المغذية المتخصصة الكافية وفي الوقت المناسب من أجل الوقاية من سوء التغذية وعالجه (ألف :تحويل الموارد)
يحصل األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية والسكان المعرضون لخطر سوء التغذية على األغذية المغذية المتخصصة الكافية وفي الوقت المناسب من أجل الوقاية من سوء التغذية وعالجه (باء :توفير األغذية المغذية)
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الهدف االست اتيج  :3تحقيق ا ن الغ ائ
النتيجة االست اتيجية  :4أن تكون النظم الغ ائية ستدا ة
الحصيلة االست اتيجية  :4ا تالك السكان ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ وال تأث ون بتغي ال ناخ ،ب ن فيهم
ال زارعون أصحاب الحيازات الصغي ة ،والشباب ،والنساء ،ف ال ناطق ال ستهدفة ل صادر حسنة لسبل كسب ال يش
وسالسل قي ة أكث ف الية وش وال بحلول عام 2030

فئات الحصائل :تحسين تكيف األسر مع
التغيرات المناخية والصدمات األخرى
وقدرتها على الصمود أمامها
مجاالت التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات
رغبة أفراد المجتمعات المحلية المستهدفة ،وال سيما النساء والشباب ،في المشاركة في أنشطة األمن الغذائي والتغذية
عدم حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية (مثل النزاعات عقب االنتخابات ،واإلضرابات)
توافر الموارد في الوقت المناسب
ؤش ات الحصائل
نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يبيعون من خالل نظم التجميع الخاصة بالمزارعين التي يدعمها الب ا
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل كسب العيش
قيمة وحجم المبيعات المناصرة ألصحاب الحيازات الصغيرة من خالل نظم التجميع التي يدعمها الب ا
ا شطة والنوات
:4

توفي دعم سبل كسب ال يش القادرة على الص ود أ ام تغي ال ناخ للفئات ال ستهدفة لت كينها ن أن ت زز وتنوع أدوارها بشكل ستدام عل ى طول سلسلة القي ة الغ ائية ،وتز د إ كا ية وصولها إلى ا سواق ،وال
ة وتجهيزها (أ شطة دعم ا سواق الزراعية لصالح أصحاب الحيازات الصغي ة)
سن ناولة ا
سي ا ن خالل أ شطة التغ ة ال درسية والتغ ة ال درسية بال نتجات ال حلية ،وتح ا

يحصل المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفون من النساء والرجال على الدعم التقني في مجال تحسين مناولة األغذية وتجهيزها وعلى فرص الوصول إلى األسواق ،وال سيما من خالل أنشطة التغذية المدرسية،
والتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ،ومجهزي األغذية المحليين( ..واو :القيام بالشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)
يحصل المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفون من النساء والرجال على الدعم التقني في مجال صيانة األصول واستعادتها وعلى الخدمات المالية من أجل تحسين سبل كسب العيش وتعزيز النظم الغذائية القادرة
على الصمود أمام تغير المناخ( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
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
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الحصيلة االست اتيجية  :5ا تالك ال ؤسسات الوطنية لقدرات ززة على تص يم واستخدام النظم ال ت لقة بإدارة ا ن
الغ ائ والتغ ة ،والح ا ة االجت اعية ،وإدارة خاط الكوارث بحلول عام 2030

فئات الحصائل :تعزيز قدرات مؤسسات
ونظم القطاعين العام والخاص ،بما في ذلك
المستجيبون المحليون ،بهدف تحديد السكان
الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ومن
الضعف الغذائي واستهدافهم ومساعدتهم.
مجاالت التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات
عدم حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية (مثل النزاعات عقب االنتخابات ،واإلضرابات)
توافر الموارد في الوقت المناسب
ؤش ات الحصائل
مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ
عدد ال سياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا

في مجال تعزيز القدرات (جديد)

القدرات الوطنية في مجال التغذية المدرسية باستخدام نهج النظم لتحسين نتائج التعليم (جديد)
ا شطة والنوات
:5

توفي دعم ت ز ز القدرات لل ؤسسات الوطنية والجهات الش كة ا خ ى ،وال سي ا ن خالل الت اون في ا بين بلدان الجنوب ،ف جال تص يم واست خدام النظم ال ت لقة بإدارة الح ا ة االجت اعية ،واالست داد
للطوارئ واالستجابة لها ،و خاط الكوارث ،وخسائ ا ب د الحصاد ،وسالسل اإل داد ن أجل تحقيق أهداف ا ن الغ ائ والتغ ة (أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)

يستفيد السكان الضعفاء تغذويا الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من تعزيز قدرات الحكومة والجهات الشريكة عن طريق تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية وتحسين سبل كسب عيشهم (جيم :توفير تنمية
القدرات والدعم التقني)
يستفيد السكان الضعفاء تغذويا الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من تعزيز قدرات الحكومة والجهات الشريكة عن طريق تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية وتحسين سبل كسب عيشهم (ميم :دعم آليات التنسيق
الوطنية)
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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
التعرض لتحديات تتعلق بالحماية (جديد)
جيم  :2-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون
ّ
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 قبل 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 فُحصت المخاطر البيئية بالنسبة لها ،و ُحددّت إجراءات التخفيف حسب االقتضاء
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ال لحق الثا

التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

التحويالت

ك )

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

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

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

النتيجة
االست اتيجية 4
ا ة التن ية
ال ستدا ة
3-2

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

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

الحصيلة
االست اتيجية 5

بناء القدرة
على الص ود

االستجابة
لألز ات

ا سباب
الج ر ة

بناء القدرة
على الص ود

بناء القدرة
على الص ود

ال ج وع

14 762 608

538 775

6 832 125

3 673 654

1 711 539

27 518 702

التنفيذ

4 155 707

187 821

1 709 319

991 133

409 271

7 453 251

تكاليف الدعم المباشرة
المعدلة

1 545 076

59 211

711 545

378 656

176 348

2 870 836

20 463 392

785 807

9 252 990

5 043 443

2 297 158

37 842 790

1 330 120

51 077

601 444

327 824

149 315

2 459 781

21 793 512

836 884

9 854 434

5 371 267

2 446 473

40 302 571

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