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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية – الخطط االستراتيجية القطرية
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

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

ش وع الخطة االست اتيجية القط ة لكوبا ()2024-2021
المدة

 1يناير/كانون الثاني  31 – 2021ديسمبر/كانون األول 2024

مجموع التكاليف التي يتحملها الب ا

 30 692 664دوالرا أمريكيا

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر*

4

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

وجز تنفي ي
أحرزت كوبا تقدما في القضاء على الفقر والجوع خالل ما يزيد على ستة عقود من الزمن بفضل إتاحة الخدمات األساسية المجانية
للجميع وبرامج الحماية االجتماعية .فيُعد األمن الغذائي والتغذية من األولويات األولى للحكومة الكوبية على النحو المحدد في الخطة
قر في عام
الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية حتى عام  )1(.2030وحق األفراد في الغذاء حق راسخ في الدستور الجديد الذي أ ُ ّ
 2019والذي يحدّد أيضا من بين أهدافه هدف تحقيق األمن الغذائي للجميع .ولكن ال تزال هناك تحديات رئيسية على صعيد األمن
الغذائي والتغذية.

( )1حكومة كوبا .2017 .وثائق المؤتمر السابع للحزب التي تمت الموافقة عليها خالل الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي في  18مايو/أيار
 2017وأقرتها الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية في  1يونيو/حزيران Documentos del 7mo. Congreso del Partido aprobados por el III ( 2017
Pleno del Comité Central del PCC el 18 de mayo de 2017 y respaldados por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 1 de
http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/%C3%BAltimo%20PDF%2032.pdf. .)junio de 2017

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد M. Barreto

السيد P. Mattei

المدير اإلقليمي

المدير القطري
البريد اإللكترونيpaolo.mattei@wfp.org :

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
البريد اإللكترونيmiguel.barreto@wfp.org :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وتتناول الخطة االستراتيجية القطرية آثار الظواهر الجوية المائية المتطرفة وتغير المناخ على النُظم الغذائية؛ واالعتماد الكبير على
استيراد األغذية؛ والفرص المحدودة للحصول على أغذية متنوعة وجيدة ومأمونة؛ والعبء المزدوج لسوء التغذية؛ وعدم وجود نظام
لرصد األمن الغذائي والتغذية.
وسيقوم الب ا

بدعم برنامج االكتفاء الذاتي للبلديات من األغذية ،الذي يساهم في الحدّ من استيراد األغذية؛ وبرامج التغذية المدرسية،

ورعاية األم والطفل ،ورعاية المسنين؛ وخطة للوقاية من فقر الدم ومكافحته؛ وخطة " "Tarea Vidaالحكومية التي ترمي إلى التصدي
آلثار تغير المناخ؛ والخطة الوطنية للسيادة الغذائية والتثقيف التغذوي.

()2

والخطة االستراتيجية القطرية متوائمة مع إطار عمل األمم

المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة  2024-2020من أجل اإلسهام في خطة التنمية المستدامة لعام .2030
وتتضمن الحافظة االستراتيجية للب ا

أربع حصائل استراتيجية مترابطة وتكميلية هي:



الحصيلة االستراتيجية  :1استمرار حصول السكان الذين يواجهون أخطارا متعددة على األغذية أثناء الكوارث وفي أعقابها.



تنوع األطعمة المغذية
الحصيلة االستراتيجية  :2تحسُّن الحالة التغذوية للفئات الضعيفة تغذويا في البلديات المستهدفة وزيادة ّ
التي تتناولها بحلول عام .2024



الحصيلة االستراتيجية  :3استفادة الفئات الضعيفة من نظم غذائية محلية أكثر صمودا في وجه آثار تغير المناخ ومن شبكات
أمان اجتماعية تتسم بمزيد من الكفاءة بحلول عام .2024



الحصيلة االستراتيجية  :4تعزيز قدرة السلطات الوطنية والمحلية على إدارة نظم غذائية وتغذوية جامعة وشاملة وقادرة على
التكيف بحلول عام .2024

ومن أجل تحقيق هذه الحصائل ،سير ّكز الب ا

على زيادة قدرة النظم الغذائية المحلية على الصمود من أجل ضمان تلبيتها متطلبات

برامج الحماية االجتماعية مع إيالء األولوية ألضعف الفئات السكانية؛( )3وزيادة القدرة على إدارة الكوارث واالستعداد لها واالستجابة
لها؛ وزيادة المعرفة باألطعمة الصحية والتغذية؛ ودعم النظام اللوجستي الوطني .ويعتزم الب ا

تعزيز األنشطة االبتكارية والطرائق

المرتكزة على األدلة التي تم توليدها أثناء التنفيذ في مجاالت من قبيل توفير الوجبات المدرسية التي تستخدم المنتجات المحلية إلى
األطفال في المدارس االبتدائية "الخارجية" الواقعة في المناطق الريفية؛( )4وتوفير التحويالت القائمة على النقد إلى المؤسسات البلدية
المسؤولة عن التعليم والصحة والتجارة من أجل شراء األغذية المنتجة محليا؛ ورصد المحاصيل في نظام اإلنذار المبكر؛ وإتاحة التأمين
المتناهي الصغر لتحسين إدارة المخاطر المناخية .وسيعمل الب ا

على تيسير تحقيق حصائل مراعية للتغذية ومنصفة للجنسين ولجميع

الفئات العمرية.
وهذه الخطة االستراتيجية القطرية متوائمة مع الخطة االستراتيجية للب ا
للب ا

( )2021-2017وتساهم في تحقيق النتيجة االستراتيجية 1

بشأن الحصول على الغذاء ،والنتيجة االستراتيجية  2بشأن وضع نهاية لسوء التغذية ،والنتيجة االستراتيجية  4بشأن النظم

الغذائية المستدامة ،والنتيجة االستراتيجية  5بشأن تعزيز القدرات .وستدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،
وال سيما األهداف  2و 5و ،17بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية ،وسائر وكاالت األمم المتحدة (وال سيما الوكاالت األخرى التي
تتخذ من روما مقرا لها) ،والمؤسسات التقنية واألكاديمية ومؤسسات البحوث ،وسائر الجهات الفاعلة.

ش وع الق ار*
يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لكوبا ( )WFP/EB.2/2020/X-X/X( )2024-2021بتكلفة إجمالية يتحملها
الب ا

قدرها  30 692 664دوالرا أمريكيا.

( )2مقال صادر عن وكالة األنباء الكوبية بشأن إطالق الخطة الوطنية للسيادة الغذائية والتثقيف التغذوي.
http://www.acn.cu/economia/62015-presentan-plan-de-soberania-alimentaria-y-educacion-nutricional-en-cuba-fotos.
( )3األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ،والحوامل في دور األمومة ،واألطفال في مرحلة التعليم قبل االبتدائي الذين تتراوح أعمارهم بين سنة
و 5سنوات ،واألطفال في مرحلة التعليم االبتدائي الذين تتراوح أعمارهم بين  6سنوات و 11سنة ،والمسنون ،والسكان المتضررون من الصدمات.
( )4ال توفر المدارس "الخارجية" الوجبات إلى تالميذها .فاألطفال يذهبون إلى المنزل لتناول الغداء ويعودون إلى المدرسة لحصة بعد الظهر.
*

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

كوبا بلد من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا ويبلغ عدد سكانها  11.2مليون نسمة ويعيش  23في المائة منهم في
مناطق ريفية .وتشكل اإلناث  50في المائة من عدد الكوبيين ،وتبلغ نسبة السكان الذين تتجاوز أعمارهم الستين  20.4في المائة.
ويبلغ متوسط العمر المتوقع عند الوالدة  78عاما ( 80عاما لإلناث و 76عاما للذكور) .واحت ّل البلد المرتبة  72في دليل التنمية
()5

البشرية والمرتبة  65في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين من أصل  189بلدا وإقليما خضع للتقييم في عام .2019
-2

وقد أتاح توفير الخدمات األساسية المجانية للجميع ووجود شبكات أمان اجتماعية تقدّم كوبا في مجال القضاء على الفقر والجوع
قر في عام  2019حق السكان في الغذاء ،كما ينص على تحقيق األمن
خالل أكثر من  60سنة .ويكفل الدستور الجديد الذي أ ُ ّ
الغذائي لجميع السكان.

-3

()6

ولكن تستورد كوبا حوالى  70في المائة من األغذية التي تحتاجها بتكلفة تصل إلى  1.7مليار دوالر أمريكي سنويا .ويتم استيراد
 50في المائة من سلة األغذية الشهرية المدعومة الموفرة لعموم السكان.

()7

وتُعد زيادة إنتاج األغذية المحلية كي تح ّل محل

المواد المستوردة إحدى األولويات الحكومية.
-4

وكوبا أحد بلدان منطقة الكاريبي األكثر عرضة لتأثير الظواهر الجوية المائية المتطرفة ،التي يُتوقع أن تزداد قوة وتواترا بسبب
()8

تغير المناخ ،مما يشكل تهديدا للقطاع الزراعي واألمن الغذائي.

وإضافة إلى ذلك ،يرجّح علماء الزالزل وقوع زلزال في

()9

المنطقة الشرقية في المستقبل القريب.
-5

وال تزال هناك فجوات في نظام سلسلة اإلمداد .وتشمل األولويات الوطنية تعزيز القدرة التخزينية بما فيها البنية التحتية وأنشطة
المناولة ،واستحداث آليات فعالة لتوزيع األغذية في الوقت المناسب من أجل برامج الحماية االجتماعية ،وتناول مسائل لوجستية
أخرى.

-6

وقد تفاقم الوضع االقتصادي والمالي الصعب بسبب تشديد الحصار االقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الواليات المتحدة
األمريكية على كوبا .وعالوة على ذلك ،يطرح الوضع االجتماعي والديموغرافي الحالي تحديات أخرى تتعلق بتسارع شيخوخة
السكان والهجرة من البلد.

( )5برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2019 .تقارير التنمية البشرية :الجدول  :5مؤشر عدم المساواة بين الجنسين.
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/CUB and http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-inequality-index-gii.
( )6حكومة كوبا .2019 .دستور جمهورية كوبا (المادة .)77
[ http://www.granma.cu/file/pdf/gaceta/Nueva%20Constituci%C3%B3n%20240%20KB-1.pdfباللغة اإلسبانية].
( )7حكومة كوبا .2019 .كوبا :التقرير الوطني بشأن تنفيذ خطة عام Cuba: Informe nacional sobre la implementación de la Agenda ( 2030
.)2030
https://foroalc2030.cepal.org/2019/sites/foro2019/files/informe_nacional_voluntario_de_cuba_sobre_implementacion_de_la
_agenda_2030.pdf.
( )8حكومة كوبا .2015 .البالغ الوطني الثاني عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( Segunda comunicación nacional a la Convención
.)Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático
http://euroclimaplus.org/intranet/_documentos/repositorio/02Comunicaci%C3%B3n%20ONUCambio%20Climatico_Cuba.p
df.
( )9إذاعة كوبا ،"Cuba mantuvo en 2019 baja sismicidad y alta vigilancia" .2020 .مقال نُشر في  5يناير/كانون الثاني.
http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/93053:cuba-mantuvo-en-2019-baja-sismicidad-y-alta-vigilancia.

4

-7

WFP/EB.2/2020/X-X/X/DRAFT/Rev.1

ويطرح تسارع شيخوخة السكان والهجرة من البلد ،وال سيما هجرة الشباب والمهنيين ،المزيد من التحديات االجتماعية
()10

االقتصادية.
-8

وتتسبب جائحة مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد )19-في انخفاض مصادر إيرادات البلد ومداخيل األسر انخفاضا حادا،
وال سيما السياحة ،مما يؤثر على الناس تأثيرا يختلف باختالف العمر والجنس .وتتأثر الواردات المزمعة من األغذية واإلمدادات
ّ
بتعطل سلسلة اإلمداد على المستوى العالمي وبعدم معرفة أثر الجائحة على األسواق العالمية.

2-1

التقدم حو خطة التن ية ال ستدا ة ل ام 2030

-9

يشدد التقييم القطري المشترك لألمم المتحدة ،الذي تم االنتهاء منه في عام  ،2019على تواؤم المحاور االستراتيجية الستة للخطة
الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية حتى عام  2030مع أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها  17هدفا والمحددة في خطة
التنمية المستدامة لعام  .2030وأنشأت كوبا فريقا وطنيا لتنفيذ خطة عام  ،2030على الرغم من أنها لم تنته حتى اآلن من وضع
المؤشرات أو آليات الرصد أو التقييم أو المساءلة.

-10

وعرضت الحكومة استعراضها الطوعي الوطني األول بشأن تنفيذ خطة عام  ،2030وأبرزت التقدم المحرز وعلى التحديات
()11

المتبقية لتحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة فضال عن التزامها بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.
-11

()12

وعلى الرغم من السياسات العامة القائمة ،فإن األفراد الذين يعانون من الفقر المتعدد األبعاد؛

واألسر التي ترأسها نساء

يعتمدن كليا على رواتبهن أو على المساعدات االجتماعية؛ واألمهات العازبات؛ والمسنين؛ واألسر المنخفضة الدخل؛
واألشخاص الذين يعيشون في مناطق تتعرض أكثر من غيرها للكوارث الطبيعية أو يصعب الوصول إليها ،يشكلون جميعا
فئات ضعيفة للغاية.
-12

واعتمدت حكومة كوبا ،من أجل الوفاء بالتزامها بتحقيق هدف التنمية المستدامة  ،5إجراءات وآليات إلدماج مسألتي المساواة
بين الجنسين وتمكين المرأة في السياسات ،والتشريعات ،وأعمال التخطيط ،والرصد ،والبرامج ،والميزانيات )13(.وعلى الرغم
من التقدم الكبير المحرز ،ال تزال هناك حاجة إلى تضافر الجهود )14(.وتعمل المرأة أكثر من الرجل بمقدار  14ساعة أسبوعيا
في المتوسط في الرعاية غير المدفوعة األجر والقيام باألعمال المنزلية )15(.ويحدّ عدم المساواة هذا من استقاللية النساء ومن
قدرتهن على تحقيق كامل طاقاتهن ،وتقلل من قيمة مساهمتهن في االقتصاد.

( )10المكتب الوطني لإلحصاءات والمعلومات .2016 .الهجرة في شرائح المجتمع :النتائج الرئيسية لمسح  ENMIGالوطني للهجرة ( Migraciones a nivel de
.)estratos de asentamientos: resultados principales en la Encuesta Nacional de Migraciones ENMIG
http://www.onei.gob.cu/sites/default/files/08_informe_completo_0.pdf.
( )11حكومة كوبا .2019 .كوبا :التقرير الوطني بشأن تنفيذ خطة عام Cuba: Informe nacional sobre la implementación de la Agenda ( 2030
.)2030
https://foroalc2030.cepal.org/2019/sites/foro2019/files/informe_nacional_voluntario_de_cuba_sobre_implementacion_de_la
_agenda_2030.pdf.
( )12في عام  ،2017بلغت نسبتهم  0.15في المائة من السكان ،ما يعادل  16 482شخصا.

( )13حكومة كوبا .2019 .التقرير الوطني عن التقدم المحرز في تطبيق استراتيجية مونتيفيدو لتنفيذ الخطة اإلقليمية للشؤون الجنسانية في سياق إطار التنمية المستدامة
لعام Informe Nacional sobre el Avance en la Aplicación de ( https://www.cepal.org/sites/default/files/cuba_em_2019.pdf .2030
la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible

 https://www.cepal.org/sites/default/files/cuba_em_2019.pdf .)hacia 2030واألمم المتحدة .2020 .استقاللية النساء لتغيير السيناريوهات
االقتصادية ()Women’s autonomy in changing economic scenarios
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45037/S1900722_en.pdf?sequence=4.
( )14مكتب المراقب المالي .2019 .مراجعة األداء لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،مع التركيز على هدف التنمية المستدامة Auditoría de Desempeño de ( 5
.)la Preparación para la implementación de los ODS, con énfasis en el ODS 5
http://www.contraloria.gob.cu/sites/default/files/documento/201910/Informe%20%20Auditoria%20ODS%205%20Cuba1.pdf.
( )15المكتب الوطني لإلحصاء والمعلومات .2020 .المسح الوطني بشأن المساواة بين الجنسين -تقرير نتائج عام Encuesta Nacional sobre Igualdad ( 2016
http://www.onei.gob.cu/node/14271. .)de Género ENIG-2016 Informe de Resultados
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الحصول على الغذاء :في عام  ،2018كان أقل من  2.5في المائة من السكان الكوبيين يعانون من نقص التغذية.

()16

وهناك

برامج وطنية متعددة تضمن الحصول على الغذاء .وهي تشمل الحصص الغذائية الشهرية من األغذية األساسية المدعومة بشكل
كبير والمقدمة إلى جميع األفراد ،مع بعض االختالف في محتواها حسب أعمار المستفيدين؛ وبرنامجا للتغذية المدرسية على
مستوى البلد يدعم البنات واألوالد على حد سواء في المدارس االبتدائية الداخلية وشبه الداخلية؛ وبرنامجا شامال لرعاية األم
والطفل؛ وبرنامجا شامال لرعاية المسنين؛ والمطاعم المجتمعية لألشخاص ذوي الدخل المنخفض جدا أو المهمشين ،وال سيما
المسنين.
-14

()17

ولكن ال تستطيع هذه البرامج ضمان التنوع الغذائي الكافي ألنها ال توفر سوى كميات محدودة من الفواكه والخضروات الطازجة.
فتغطي سلة األغذية الشهرية المدعومة نحو  40في المائة من استهالك الطاقة الموصى به .ومن أجل تغطية النسبة المتبقية
البالغة  60في المائة ،تتوجّه األسر إلى مختلف األسواق غير المدعومة ،التي تتسم بارتفاع األسعار واإلمداد غير المنتظم .وتنفق
األسرة الكوبية المتوسطة ما بين  55و 70في المائة من دخلها على األغذية حسب التقديرات )18(.ويتوقع أن يستمر هذا األمر
أو يتفاقم بسبب أثر كوفيد.19-

-15

وعلى الرغم من الجهود الوطنية المبذولة ،فإن األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم  65عاما( )19والذين يعيشون بمفردهم ( 15في
المائة من المسنين) معرضون بوجه خاص النعدام األمن الغذائي .وإضافة إلى ذلك ،وبسبب نقص التمويل الكافي ،ال يتولى
برنامج التغذية المدرسية دعم تالميذ المدارس االبتدائية الخارجية ( 70في المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
 6سنوات و 11سنة) وال تمارس أمهاتهم أنشطة مدرة للدخل .وال يحصل هؤالء األطفال على وجبات في المدرسة ويكون
حصولهم على الغذاء عادة محدودا بدرجة أكبر ،خاصة في المناطق الريفية النائية.

-16

وضع نهاية لسوء التغذية :ال يعدّ التقزم وسوء التغذية الحاد في صفوف األطفال دون سن الخامسة من مشاكل الصحة العامة.
فقد أدى النهج الشامل المتّبع لرعاية الحوامل وأطفالهن إلى ضمان معدالت منخفضة من اعتالل الصحة والوفيات وسوء التغذية.
()20

وفي كوبا ،يُخصص  27.6في المائة من إجمالي الناتج المحلي للصحة العامة والنفقات االجتماعية.

وفي عام  ،2019بلغ

ي ،بينما بلغ معدل وفيات األمهات  37.4حالة وفاة لكل 100 000
معدل وفيات الرضع  5حاالت وفاة لكل  1 000مولود ح ّ
مولود )21(.وما فتئ خفض هذا المعدل األخير يشكل أولوية من أولويات السلطات الصحية.

( )16منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وبرنامج األغذية العالمي ،ومنظمة الصحة العالمية.
 .2019حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم في عام  .2019الحماية من التباطؤ والتراجع االقتصاديThe State of Food Security and Nutrition in ( .
)the World 2019. Safeguarding against economic slowdowns and downturns
https://www.wfp.org/publications/2019-state-food-security-and-nutrition-world-sofi-safeguarding-against-economic.
( )17المعروف باسم نظام دعم األسرة ( SAFهو المختصر اإلسباني)
( )18وكالة األنباء إنتر برس سيرفس في كوبا .2018 .ديناميات اإلنفاق األساسية في كوبا ( Dinámica de gastos básicos en
http://www.ipscuba.net/author/betsy-anaya-cruz-y-anicia-esther-garcia-alvarez-economistas-cubanas/ .)Cuba
("" 2020 .Cubadebate )19كوبا في البيانات .ما هي أعمار السكان الكوبيين؟" (? )Cuba en datos. ¿Cómo envejece la populación cubanaمقال
نُشر في  24يناير/كانون الثاني .2020
http://www.cubadebate.cu/especiales/2020/01/24/cuba-en-datos-como-envejece-la-poblacion-cubana/#.Xpo2WchKhPY.
( )20المكتب الوطني لإلحصاءات والمعلومات 2019 .الكتاب السنوي اإلحصائي لكوبا لعام .)Anuario Estadístico de Cuba, 2018( 2018
http://www.onei.gob.cu/node/14212
( ،Cubadebate )21عام " ،2020وصول معدل وفيات األطفال في كوبا إلى  5حاالت وفاة لكل  1 000مولود حي في عام Cuba registra una tasa ( "2019
 .)de mortalidad infantil de 5.0 fallecidos por cada mil nacidos vivos en 2019مقال نُشر في  3يناير/كانون الثاني .2020
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/01/03/cuba-registra-una-tasa-de-mortalidad-infantil-de-50-fallecidos-por-cada-milnacidos-vivos-en-2019/#.XoUOd4hKhPY.
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ويفتقر طعام األسرة الكوبية المتوسطة إلى المغذيات الدقيقة وهو ليس صحيا أو متنوعا بما فيه الكفاية بسبب محدودية وعدم
ثبات توفر األغذية المغذية ،والعوامل االجتماعية االقتصادية ،وعادات األكل غير السليمة .ونتيجة لذلك ،يتواصل العبء
المزدوج الناجم عن سوء التغذية وهو :نقص المغذيات الدقيقة وفرط الوزن والسمنة ،مما يش ّكل مصدر قلق متزايد للسلطات
الصحية .وقد عانى نحو  25في المائة من البالغين من السمنة في عام  ،2016مع تسجيل معدل انتشار لدى النساء ( 30.3في
()22

المائة) أعلى منه لدى الرجال ( 18.9في المائة).
-18

ويشكل فقر الدم مشكلة رئيسية من مشاكل الصحة العامة .فيبلغ معدل انتشار فقر الدم أكثر من  40في المائة في أربع عشرة
()23

بلدية من بلديات المناطق الشرقية ،مما يدل على وجود مشكلة صحية خطيرة تعاني منها  38في المائة من الحوامل تقريبا.
ومنذ عام  ،1997نفّذت كوبا بدعم من الب ا

خطة شاملة للوقاية من فقر الدم ومكافحته تر ّكز على تنويع األغذية وتقويتها

وتوفير مكمالت الحديد والتثقيف التغذوي .ولكن على الرغم من الجهود الوطنية المبذولة ،ال تزال التحديات قائمة فيما يخص
توفير األغذية المقواة المنتجة محليا.
-19

ووفقا للمعهد الوطني للنظافة الصحية وعلم األوبئة وعلم األحياء المجهرية ،فإن أكثر من  40في المائة من األطفال في مرحلة
ما قبل التعليم االبتدائي يأكلون القليل جدا من الخضروات أو ال يأكلونها .وتشير األدلة إلى أن انخفاض استهالك الخضروات
والفواكه يؤدي إلى ظهور حاالت نقص الفيتامينات وانتشار فقر الدم لدى األطفال على نطاق واسع( )24وال سيما في فئة األطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين  5و 8سنوات )25(.وارتفعت معدالت فرط الوزن والسمنة أيضا لدى األطفال .وفي عام  ،2016بلغت
نسبة األطفال في سن الدراسة الذين يعانون من فرط الوزن  33.8في المائة ،ومن السمنة  15.4في المائة دون تسجيل أي فرق
كبير بين الجنسين.

-20

()26

إنتاجية ودخول أصحاب الحيازات الصغيرة :المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة منظمون في أنواع مختلفة من التعاونيات
ويسهمون بنحو  80في المائة من اإلنتاج الزراعي الوطني .ويوجه معظم إنتاجهم إلى شبكات األمان االجتماعية وتُستخدم الكمية
المتبقية لالستهالك الذاتي ولبيعها مباشرة في أسواق األغذية غير المدعومة.

-21

وتشمل التدابير الرامية إلى زيادة إنتاج األغذية وتنويعها تخصيص أراضي الدولة على أساس حق االنتفاع )27(،وزيادة استقالل
التعاونيات في صنع القرارات ،وتوفير تسهيالت مالية ،ورفع األسعار المدفوعة للمزارعين على المشتريات العامة لمنتجاتهم،
وتوسيع فرص التسويق ،وتعزيز الزراعة الحضرية واألسرية وزراعة الضواحي.

-22

وعلى الرغم من التقدم المحرز ،تتواصل اإلنتاجية المنخفضة والمحاصيل الزراعية المحدودة والخسائر العالية الواقعة بعد
الحصاد ،فضال عن عدم المساواة بين الجنسين وعدم كفاية تمكين المرأة خصوصا في المناطق الريفية حيث تشكل النساء 46
في المائة من السكان ولكن  17في المائة فقط من العاملين في مجال الزراعة .وعلى الرغم من بذل جهود وطنية كبيرة تشمل
استراتيجية للمساواة بين الجنسين في قطاع الزراعة استُهلت في عام  ،2016فإن النساء ال يمثلن سوى  13في المائة من أعضاء

( )22منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ،وبرنامج األغذية العالمي ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،عام  ،2018بانوراما األمن
الغذائي والتغذوي في أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي في عام Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina ( 2018
http://www.fao.org/3/CA2127ES/CA2127ES.pdf. )y el Caribe 2018
( .2016 .Rodríguez Suárez. A )23تحليل وضع البلد فيما يخص تقوية األرز :كوبا ( Análisis de situación de país para la fortificación de
https://sightandlife.org/wp-content/uploads/2017/04/Cuba-FINAL.pdf )arroz: Cuba
( )24الجمعية الشيلية للتغذية ،عام  ،2013مجلة التغذية الشيلية ،المجلد  ،40العدد )Revista Chilena de Nutrición, Vol. 40, No. 3( 3
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0717-751820130003&lng=pt&nrm=iso
(Pita Rodríguez, G. M. )25وآخرون ،فقر الدم ونقص الحديد والحالة التغذوية والطفيليات لدى تالميذ المدارس في سان خوان ومارتينيز ،بكوبا ( Anemia,
)déficit de hierro, estado nutricional y parasitismo en escolares en San Juan y Martínez, Cuba
http://www.convencionsalud2018.sld.cu/index.php/connvencionsalud/2018/paper/view/1541
( )26منظمة الصحة العالمية ،مستودع بيانات المرصد الصحي العالميhttp://apps.who.int/gho/data/node.home .
( )27في عام  ،2019تلقى أكثر من  220 000شخص ( 11في المائة منهم من النساء)  2.3مليون هكتار من األراضي بوصفها قرضا من الدولة .وكانت هذه الفئة
تتمتع في غالبيتها بخبرة زراعية محدودة.
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التعاونيات الزراعية )28(.ويحد استمرار النظم الزراعية المتمحورة حول الذكور ،والنظام األبوي ،والقوالب الجنسانية النمطية
من فرص حصول النساء على الموارد والمعلومات التقنية واألراضي ووصولهن إلى مناصب صنع القرار.
-23

وال تتوفر سوى حوافز قليلة تشجع الشباب على المشاركة في الزراعة كما أن نسبة الشباب العاملين في القطاع محدودة (نحو
 15في المائة) .ويؤثر ذلك تأثيرا سلبيا في استدامة النظم الغذائية.

-24

النظم الغذائية المستدامة :تتأثر النُظم الغذائية المحلية من حيث الكفاءة واإلنصاف والفعالية بالتحديات التي تطرحها أنشطة
التخطيط واإلدارة واللوجستيات واإلجراءات التعاقدية؛ فهي تتطلب اتباع نهج مشترك بين القطاعات يشمل تعزيز التركيز على
()29

إدارة المخاطر المتعددة .ومن العوامل المقلقة األخرى أن  3.7في المائة فقط من الطاقة تولدها مصادر متجددة.
-25

وتتضرر النظم الغذائية المحلية من تدهور الموارد الطبيعية ( 60في المائة من األراضي معرضة لخطر التصحر) ومن تأثير
ّ
الظواهر الجوية المائية المتطرفة وتغير المناخ (ارتفاع درجات الحرارة ،وانخفاض معدل هطول األمطار ،وارتفاع متوسط
مستوى سطح البحر ،وزيادة تواتر األعاصير وحاالت الجفاف وشدة وطأتها) )30(.وبين عامي  2001و ،2017تجاوز مجموع
سجل ما يناهز  40في المائة منها في قطاع األعمال الزراعية)
الخسائر المرتبطة بأثر األعاصير  41مليار بيزو كوبي (وقد ُ
مما أثر تأثيرا سلبيا شديدا على األمن الغذائي.

-26

()31

ويرتبط عدم توافر األغذية بما فيه الكفاية أساسا بالتحديات القائمة في النظم الزراعية المحلية على غرار االفتقار إلى المستلزمات
والمعدات الزراعية الالزمة لسالسل القيمة الزراعية (مثل عدم استخدام نُظم الري إال في  7في المائة من األراضي الصالحة
للزراعة())32؛ وعدم كفاية الخدمات والحوافز؛ وعدم كفاية التكنولوجيا والمعارف واالبتكارات واالستثمارات؛ واالستخدام
المحدود لالئتمان والتأمين .وتطرح الصدمات والمخاطر المرتبطة بالمناخ أيضا تحديات كبيرة على اإلنتاجية والغالت وسبل
كسب العيش.

التقدم حو ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 17
-27

تعزيز القدرات :أحرزت كوبا تقدما كبيرا في تنفيذ خطة عام  .2030فيؤدي البلد دورا رائدا فيما يخص التعاون فيما بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي في مجاالت الصحة والتعليم والرياضة والثقافة ،وال سيما في إدارة الكوارث الواقعة في منطقة
الكاريبي.

-28

ومع ذلك ،ينبغي تعزيز القدرات فيما يخص التنسيق المشترك بين المؤسسات وبين القطاعات؛ والنظام الوطني لإلحصاءات؛
والمهارات التقنية والمنهجية والتخطيطية؛ ومشاركة السكان النشطة؛ وإدارة المخاطر المتعددة؛ والتدابير اللوجستية .وإضافة
إلى ذلك ،يؤدي النهج الشامل للبرامج االجتماعية ،أي تلك الرامية إلى شمل جميع األفراد في الفئات المستهدفة ،إلى ارتفاع

( )28المكتب الوطني لإلحصاءات والمعلومات .2018 .الكتاب السنوي الديمغرافي لكوبا لعام  ،2017طبعة عام Anuario Demográfico de Cuba, ( 2018
 ،)2017. Edición 2018الفصل المتعلق بالتوظيف والرواتبhttp://www.onei.gob.cu/node/13808 .
( )29حكومة كوبا .2019 .كوبا :التقرير الوطني بشأن تنفيذ خطة عام Cuba: Informe nacional sobre la implementación de la Agenda ( 2030
.)2030
https://foroalc2030.cepal.org/2019/sites/foro2019/files/informe_nacional_voluntario_de_cuba_sobre_implementacion_de_la
_agenda_2030.pdf.
( )30جمعية الكوبيين في األمم المتحدة ،صفحة الويب "مناقشات لجنة األمم المتحدة في كوبا بشأن تغير المناخ" ( Panel de ONU debate en Cuba sobre
http://www.acnu.org.cu/articulos/panel-de-onu-debate-en-cuba-sobre-cambio-climatico )Cambio Climático
( )31تقديرات المكتب الوطني لإلحصاءات والمعلومات ،والدفاع المدني الكوبي.
(" .2020 .Cubadebate )32كوفيد 19-في كوبا :تدابير لضمان إنتاج وتسويق المواد الغذائية" ( COVID-19 en Cuba: Medidas para garantizar la
 ،)producción y comercialización de alimentosمقال نُشر في  30مارس/آذار .2020
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/03/30/covid-19-en-cuba-medidas-para-garantizar-la-produccion-ycomercializacion-de-alimentos/#.XoXaDahKhPY.
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تكلفتها مما يؤثر في استدامتها وكفاءتها من الناحية االقتصادية .وعليه ،هناك حاجة إلى استراتيجية استهداف معززة( )33تمنح
األولوية للفئات( )34والمناطق األشد ضعفا عند تخصيص الموارد لدعم الحصول على الغذاء.
-29

وعلى الرغم من الجهود المبذولة إلدارة مخاطر الكوارث بغية ضمان المساواة في توفير الحماية للبنات واألوالد والنساء
والرجال ،هناك فجوات أخرى تعتري توصيل المعلومات التي تنتجها نظم اإلنذار المبكر إلى المزارعين المحليين والجهات
الفاعلة المحلية ،وقدرة المجتمعات المحلية على الصمود ،وإدارة المخاطر المتعددة ،وتصور الناس للمخاطر.

-30

اتساق السياسات :يوسّع الدستور الجديد نطاق الضمانات المتعلقة بحقوق المواطنين الكوبيين .فيتضمن عناصر جديدة من قبيل
()35

تحقيق الالمركزية على مستوى البلديات ،واالعتراف بتنوع األسر ،والتصدي للعنف الجنساني ،ضمن غيرها.

ويجري حاليا

تنفيذ إطار تنظيمي ومؤسسي مناسب ومحدّث .وتتولى الحكومة ،بمشاركة وكاالت األمم المتحدة ،إعداد خطة وطنية للسيادة
الغذائية والتعليم التغذوي.
-31

تنويع الموارد  :كوبا ليست عضوا في المؤسسات المالية الدولية التقليدية وتواجه قيودا ناجمة عن الحصار الذي تفرضه عليها
الواليات المتحدة األمريكية .ويعاني البلد من ارتفاع حجم الدين الخارجي الذي يبلغ  30مليار دوالر أمريكي ،ما يمثل  30.4في
المائة من إجمالي الناتج المحلي )36(.وسجلت كوبا أيضا انخفاضا في صادراتها من الخدمات الطبية – التي تعدّ أحد أه ّم مصادر
الدخل لديها – وهذا يعزى أساسا إلى تغ ّير الظروف االقتصادية والسياسية في المنطقة )37(.وبالتالي ،يواجه البلد نقصا في الموارد
المالية يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

-32

تعزيز الشراكة العالمية :تدافع كوبا بقوة عن التعددية وعن تعزيز التحالفات العالمية في مجال التنمية.

4-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-33

استرشد أيضا االستعراض االستراتيجي الذي أجراه الب ا لمسألة القضاء على الجوع بتحليل األمن الغذائي والتغذية الذي ت ّم
أثناء تقييم األمم المتحدة القطري المشترك ،الذي أجري من أجل إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة
للفترة  .2024-2020وأجري االستعراض بقيادة المعهد الوطني للبحوث االقتصادية – الذي عينته الحكومة – وقام الب ا
بتيسير عمله بمشاركة فريق األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت المعني باألمن الغذائي.

-34

()38

و ُحددت التحديات التالية:


عدم كفاية اإلنتاج الوطني لألغذية من حيث الكمية والتنوع والجودة والسالمة والثبات للوفاء بمتطلبات التغذية الموصى
بها للسكان الكوبيين ،واالعتماد الكبير على الواردات؛

(" . 2019 .Granma )33تحقيق المساواة بين الجنسين في كوبا مرهون باإلرادة السياسية " (،)En Cuba la igualdad de género es voluntad política
مقال نُشر في  6مارس/آذار .2019
http://www.granma.cu/cuba/2019-03-06/en-cuba-la-igualdad-de-genero-es-voluntad-politica-06-03-2019-23-03-46.
( )34انظر الفقرة .11
( )35التحليل القطري المشترك( .غير متوافر على اإلنترنت)
(" .2019 .Cubadebate )36الميزان االقتصادي األولي لعام  2018في كوبا وبعض التوقعات لعام Balance económico preliminar del 2018 "( "2019
2019
مارس/آذار.
5
في
نشر
مقال
،)"en
Cuba
y
algunas
perspectivas
para
el
2019
http://www.cubadebate.cu/opinion/2019/03/05/balance-economico-preliminar-del-2018-en-cuba-y-algunas-perspectivas/para-el-2019-parte-ii
( )37مركز الدراسات المتعلقة باالقتصاد الكوبي ومؤسسة فريدريش إيبرت ،عام  ،2018اقتصاد كوبا :بين التغيير والتحديث ( Economía Cubana: entre
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fescaribe/15172.pdf .)cambios y desafíos
( )38يتضمن الفريق منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة،
ومنظمة األمم المتحدة لل تربية والعلم والثقافة ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،وبرنامج األغذية العالمي ،ومنظمة الصحة
العالمية/منظمة الصحة للبلدان األمريكية.
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إتاحة فرص محدودة للحصول على الغذاء وعلى المستلزمات والمعدات الالزمة لدعم قطاع األعمال الزراعية في
األسواق الدولية؛



التدهور التدريجي للموارد الطبيعية الالزمة إلنتاج األغذية – التربة والمياه والغابات – وانخفاض التنوع البيولوجي؛



االعتماد الكبير على الوقود األحفوري في إنتاج األغذية ،مما يزيد من ضعف قطاع األعمال الزراعية؛



تكبّد خسائر زراعية كبيرة ناجمة عن آثار الظواهر الجوية المائية المتطرفة وتغير المناخ؛



ضيق فرص الحصول على أغذية متنوعة وجيدة ومأمونة ،مع وجود فوارق حسب الدخل واألنماط الثقافية والعمر
ومنطقة اإلقامة (المقاطعات أو البلديات أو المناطق الحضرية أو الريفية)؛



حاالت نقص المغذيات الدقيقة كمشكلة من مشاكل الصحة العامة لدى الحوامل والمرضعات من النساء واألطفال الذين
تقل أعمارهم عن سنتين ،مع تزايد اتجاه فرط الوزن والسمنة لدى األطفال والبالغين؛



عدم وجود نظام رصد متعدد القطاعات يوضح جميع أبعاد األمن الغذائي والتغذية وييسر صنع القرارات في الوقت
المناسب.

-35

واألسباب الرئيسية لهذه التحديات هي انعدام كفاءة الطاقات اإلنتاجية المحلية وعدم االستفادة منها؛ والتخطيط المشترك بين
القطاعات؛ والقدرات المؤسسية واإلدارية؛ واألطر التنظيمية؛ واالستثمار واالبتكار؛ والبنية التحتية والتكنولوجيا (بما في ذلك
استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت)؛ وسلسلة اإلمداد والقدرات اللوجستية (مع التركيز على قدرات التخزين وعلى
آليات المناولة والتجهيز والنقل والتوزيع)؛ والسياسات المتعلقة باألسعار واإلعانات واألجور؛ وأدوات االستهداف لتوفير الحماية
االجتماعية؛ وسالمة األغذية وجودتها؛ والقدرة على الصمود؛ ونهج يحقق المساواة بين الجنسين؛ واالهتمام بالديناميات
الديمغرافية؛ ونظم المعلومات واإلحصاءات.

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا

1-2

اإل جازات ،والدروس ال ستفادة ،والتغي ات االست اتيجية بالنسبة للب ا

-36

بات الب ا

شريكا استراتيجيا لحكومة كوبا ألكثر من  55عاما ،إذ يكمل الجهود الوطنية المبذولة في مجالي األمن الغذائي

والتغذية .وقد أظهر الب ا

ميزاته النسبية في كوبا من خالل دعم األولويات اإلنمائية الوطنية وعمليات االستجابة لحاالت

الطوارئ .ومن أبرز اإلنجازات ما يلي:


الوقاية من سوء التغذية :خفض معدالت اإلصابة بفقر الدم لدى األطفال دون سن الثانية والحوامل في البلديات التي
تتلقى مساعدة الب ا .



الحماية االجتماعية والتغذية المدرسية :تعزيز القدرة على دعم أضعف الفئات ،وإصدار اإلرشادات لبرامج الوجبات
المدرسية المراعية للتغذية.



نظم األغذية المحلية واالعتبارات الجنسانية :تحسين أداء سالسل القيمة الغذائية في البلديات المدعومة ،بما يساعد على
االستعاضة عن األغذية المستوردة وعلى ضمان اإلمدادات الغذائية المتنوعة والمستقرة والكافية لبرامج الحماية
االجتماعية .وساهم الب ا

في زيادة المحاصيل الزراعية ،محسنا نوعية المحاصيل ومخفضا الخسائر الواقعة بعد

الحصاد ورافعا دخل المزارعين .وقد ُحددت مظاهر عدم المساواة بين الجنسين في التعاونيات؛ فدُعم برنامج للتوعية
ومبادرات لتعزيز التمكين االقتصادي للمرأة.


قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه موجات الجفاف :تم تعزيز اإلدارة الشاملة لموجات الجفاف في البلديات
األكثر هشاشة في شرق كوبا من خالل تعزيز نظام اإلنذار المبكر وتقييم المخاطر بفضل تحليل تأثر اإلنتاج الغذائي
المحلي بموجات الجفاف.
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االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها :تنسيق عمليات االستجابة لألعاصير واالستعداد لوقوع زلزال في
المقاطعات الشرقية من خالل فريق األمم المتحدة للطوارئ الذي يقوده الب ا .



التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي :تحسين القدرات التقنية والتحليلية لبلدان منطقة الكاريبي (هايتي
والجمهورية الدومينيكية) وال سيما لالستجابة للظواهر الجوية المائية المتطرفة ،مما يحسّن تقدير الخسائر ويم ّكن من
وضع خطط احترازية.


-37

أدت الشراكات والتحالفات الفعالة إلى زيادة الكفاءة في تنسيق األنشطة.

وتشمل الدروس المستفادة والتوصيات المقدمة ما يلي:


تعزيز التركيز على إمكانية الصمود وعلى إدارة المخاطر فيما يخص النظم الغذائية المحلية لضمان اإلمدادات الغذائية
الثابتة لشبكات األمان االجتماعية وتعميم اعتبارات التغذية؛



الحفاظ على نهج تشاركي ومنصف وشامل ييسر تحديد الفجوات في النظم الغذائية والحلول المحلية الممكنة؛



االستمرار في العمل على تحسين برامج الحماية االجتماعية ،مع التركيز على توسيع نطاق برنامج التغذية المدرسية
ليشمل مدارس الريف الخارجية؛



تعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية والعمرية في جميع عمليات الب ا ؛



االستمرار في تعزيز نظم الرصد والقدرات اللوجستية ،عن طريق العمل بصورة مشتركة مع السلطات الوطنية؛



تعزيز االعتماد على المعلومات المنتَجة محليا التخاذ القرارات المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية ،بما في ذلك التحاليل
الجنسانية والعمرية؛ والحفاظ على العالقة مع المؤسسات األكاديمية والجهات الفاعلة األخرى التي تعمل في مجال إدارة
المعرفة وفي مجالي المعلومات واالتصاالت؛


-38

تعزيز دور الب ا

في تيسير التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.

ويتمثل التغير االستراتيجي الرئيسي في هذه الخطة االستراتيجية القطرية بالمقارنة مع الحوافظ السابقة في زيادة تركيز الب ا
على الحصائل التي تتيح بناء القدرة على الصمود وتراعي مسألة التغذية وتستجيب للصدمات ،مع القيام في الوقت نفسه بتعزيز
االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها بفضل اتباع نهج متعدد المخاطر ودعم النظام اللوجستي الوطني.
جال التن ية ال ستدا ة وا ط ا خ ى

2-2

ال واء ة ع الخطط اإل ائية الوطنية وإطار ع ل ا م ال تحدة للت اون ف

-39

يُعتبر األمن الغذائي إحدى قضايا األمن الوطني بالنسبة للحكومة .وتتواءم الخطة االستراتيجية القطرية مع الخطة الوطنية للتنمية
االقتصادية واالجتماعية حتى عام  2030ومع إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة.

-40

وتشمل الخطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ستة محاور استراتيجية هي )1 :وجود حكومة اشتراكية تتسم بالفعالية
التحول اإلنتاجي والمشاركة الدولية؛  )3البنية التحتية؛  )4اإلمكانات البشرية والعلوم
والكفاءة وتعزز اإلدماج االجتماعي؛ )2
ّ
والتكنولوجيا واالبتكار؛  )5الموارد الطبيعية والبيئة؛  )6التنمية البشرية والعدالة واإلنصاف االجتماعي.

-41

وتتمثل أولويات الحكومة المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية والواردة في الخطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية في زيادة
اإلنتاجية لسالسل القيمة الغذائية وقدرتها التنافسية واستدامتها؛ وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ؛ وتدعيم إدارة مخاطر
الكوارث؛ وضمان نظام مستدام للحماية االجتماعية يركز على الفئات السكانية الضعيفة؛ وتصميم سياسات هادفة لمساعدة
األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة؛ والنهوض بالمساواة بين الجنسين؛ وتعزيز الالمركزية؛ والحد من أوجه عدم المساواة
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بين المناطق .وأعلنت الحكومة في عام  2019إيالء األولوية إلنتاج األغذية ،مع التركيز على تعزيز الموارد المحلية – في
()39

إطار برنامج االكتفاء الذاتي للبلديات من األغذية – وعلى إجراءات أخرى لتحقيق الالمركزية.
-42

وتعكس نظرية التغيير الواردة في إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الرؤية الوطنية لعام 2030
وتقضي بأن تعمل منظومة األمم المتحدة ،فضال عن سائر الجهات الفاعلة ،مع كوبا حتى عام  2024من أجل "التقدم في إجراء
تحول إنتاجي مستدام بيئيا يساهم في تحقيق اإلنصاف واإلدماج وفي تعزيز نوعية الحياة" من خالل أربع حصائل تتفق كليا مع
ّ
المحاور االستراتيجية  1و 2و 5و 6للخطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

-43

وستساهم هذه الخطة االستراتيجية القطرية في تحقيق حصائل إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة فيما
يخص )1 :استراتيجيات التنمية المحلية والالمركزية؛  )2اإلنتاجية االقتصادية واستخدام اإلمكانات التي تنطوي عليها الموارد
البشرية؛  )3حماية الموارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداما رشيدا ،والصمود في وجه آثار تغير المناخ،
وإدارة مخاطر الكوارث إدارة شاملة؛  )4تيسير االستفادة من الخدمات العامة والحماية االجتماعية ونظم الرعاية وضمان
جودتها.

3-2

الت اون ع أصحاب ال صلحة ال ئيسيين

-44

أجريت عدة مشاورات استراتيجية وتقنية مع أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين .واشتملت عملية التشاور على إقامة حدث
رفيع المستوى مع مجموعة واسعة من الممثلين الحكوميين ،واجتماعات ثنائية ،وزيارات ميدانية ،وحلقات عمل مع جهات فاعلة
في مجالي األمن الغذائي والتغذية بما في ذلك األفرقة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة ،ولقاء اجتماعي أخير لمناقشة الحافظة
المقترحة .وأثناء العملية بكاملها ،تولى المنسق المقيم لألمم المتحدة ووزارة التجارة الخارجية واالستثمار (الجهة النظيرة
الرئيسية للب ا ) دعم الحوار االستراتيجي.

-3

الحافظة االست اتيجية للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-45

سيستمر الب ا

في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة التباع نهج وطني أشمل في مواجهة التحديات المتعلقة باألمن الغذائي

والتغذية ،من خالل ربط برامج الحماية االجتماعية باألغذية المغذية المنتجة محليا .وستركز هذه الخطة االستراتيجية القطرية
على تعزيز قدرة النظم الغذائية المحلية على الصمود في وجه الكوارث وآثار تغير المناخ لتمكينها من الوفاء بشكل أفضل
بمتطلبات برامج الحماية االجتماعية .وسيسعى الب ا

إلى تحقيق أربع حصائل استراتيجية مترابطة ،مركزا على احتياجات

أضعف الفئات .وستُعمم مراعاة االعتبارات الجنسانية والعمرية والتغذوية والتوعية بالمسائل البيئية واالجتماعية في كامل الخطة
االستراتيجية القطرية للحرص على أن يكون أثرها منصفا وتمكينيا .وستساهم الخطة االستراتيجية القطرية في تعافي كوبا من
كوفيد 19-على الصعيد االجتماعي االقتصادي في األجلين المتوسط والطويل.
-46

وسيقوم الب ا

بدعم القدرة على االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها (الحصيلة االستراتيجية  )1والجهود الوطنية

المبذولة للحد من انتشار فقر الدم وفرط الوزن والسمنة بين السكان األضعف تغذويا ،مع تحسين المعرفة باألطعمة الصحية
والتغذية (الحصيلة االستراتيجية  .)2وسيعمل الب ا

على تدعيم نظم غذائية محلية أقدر على الصمود وأكثر إنصافا واستدامة

(الحصيلة االستراتيجية  )3من أجل ضمان توافر اإلمدادات الغذائية لبرامج الحماية االجتماعية التي تحظى باألولوية ،مع
التركيز بوجه خاص على التغذية المدرسية بوصفها مدخال مهما لتعزيز التنمية المجتمعية والبيئات الغذائية الصحية والتدخالت
المراعية للتغذية .وسيعزز الب ا

قدرات البلد في مجال الحماية االجتماعية وتحليل البيانات ورصدها ،وإدارة مخاطر

( )39وزارة االقتصاد والتخطيط .2019 .أولويات الخطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية حتى عام Prioridades del Plan Nacional de ( 2030
https://www.mep.gob.cu/es/node/135 )Desarrollo Económico y Social hasta el 2030
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الكوارث واإلنذار المبكر ،والنظم اللوجستية الوطنية ،بشتى الوسائل ومنها التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
(الحصيلة االستراتيجية .)4
-47

ويعتزم الب ا

زيادة األنشطة والطرائق االبتكارية فيما يتعلق بالتغذية المدرسية ،والتحويالت القائمة على النقد ،واإلنذار

المبكر ،والتأمين المتناهي الصغر ،وتوفير الخدمات باالعتماد على األدلة المنتجة أثناء عملية التنفيذ.
2-3

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

الحصيلة االست اتيجية  :1است ار حصول السكان ال ن واجهون أخطارا ت ددة على ا
-48

سيعمل الب ا

ة أثناء الكوارث وف أعقابها

مع سلطات الدفاع المدني لتعزيز القدرة على االستعداد لحاالت الطوارئ التي تنطوي على مخاطر متعددة،

مع التركيز على تعزيز عمليات التخطيط الالزمة التخاذ تدابير االستجابة والتعافي .وسيقوم الب ا

بدعم األولويات الحكومية

التي ُحددت لكفالة االستجابة العاجلة والمنصفة والمستدامة ،بما يضمن حصول السكان المتضررين من الصدمات على الغذاء
ويحسّن قدرة السلطات المحلية على االستمرار في توزيع المساعدة الغذائية في حال وقوع كارثة.

جال الت كيز
-49

يتمثل مجال تركيز هذه الحصيلة االستراتيجية في االستجابة لألزمات.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-50

تتفق هذه الحصيلة االستراتيجية مع األمر التوجيهي رقم  1الصادر عن الدفاع المدني الكوبي والذي يرمي إلى الحد من أثر
الحوادث الكارثية على االقتصاد والمجتمع ،وستساهم في تحقيق الحصيلة  3إلطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية
المستدامة وأي خطة عمل إنسانية لألمم المتحدة يجري إعدادها عند وقوع حالة طوارئ.

النوات ال توق ة
-51

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  1من خالل الناتجين التاليين:
 حصول األشخاص المتضررين من الصدمات على المساعدة الغذائية التي تقي من تدهور أمنهم الغذائي وحالتهم التغذوية.
 استفادة األشخاص المتضررين من الصدمات من تعزيز القدرة الوطنية والمحلية على االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة
لها بما يضمن األمن الغذائي أثناء الكوارث وفي أعقابها.

-52

وسيساهم هذان الناتجان في تحقيق غاية التنمية المستدامة  1-2وهدف التنمية المستدامة .17

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1مدّ األشخاص المتضررين من الصدمات بالمساعدة الغذائية في الوقت الالزم مع تعزيز القدرات الوطنية والمحلية المتعلقة
باالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها
-53

يشمل هذا النشاط تعزيز القدرات وتحويالت غذائية .وسينتج تدابير لالستعداد بشكل أفضل ،من شأنها دعم قدرة الب ا
وشركائه على االستجابة لحاالت الطوارئ استجابة مشتركة عاجلة وشاملة وفعالة .وسيتم النظر في دعم توفير الخدمات عندما
تكون هناك حاجة إلى المساعدة في مجال النقل أو المشتريات العاجلة أو عمليات الموانئ أو الخدمات اللوجستية.

-54

وأعدّ الب ا

أرصدة مخزنة مسبقا من المواد الغذائية وغير الغذائية الجاهزة لالستخدام الفوري في حال وقوع كارثة .وتتألف

هذه األرصدة من وحدات تخزين متنقلة ،وأبراج اإلضاءة ،ومولدات كهربائية ،وعناصر أخرى من شأنها تعزيز قدرة المؤسسات
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الكوبية على تخزين األغذية أثناء حاالت الطوارئ .ويتضمن مخزون األغذية  2 000طن متري من األرز والفاصوليا والزيت
النباتي الجاهزة للتوزيع بعد الكوارث .وسيوفر السمك المعلّب في القريب العاجل لتنويع المخزون بمنتج جاهز لألكل .وتخضع
هذه األرصدة ،التي تخزن في مستودعات حكومية واقعة في مكانين استراتيجيين ،للدوران المنتظم مع األغذية الحكومية
المخصصة للحصص الغذائية الشهرية المدعومة ،بما يضمن وفاء األرصدة بمعايير الجودة التي حددها الب ا

وعدم انتهاء

صالحيتها.
-55

ويرصد الب ا
لنقلها وتوزيعها.

-56

كل شهر حالة المواد الغذائية وغير الغذائية المخزنة مسبقا؛ وتُنسق الحكومة الترتيبات اللوجستية الالزمة
()40

قوي الب ا
ومن أجل زيادة استعداد البلد ،سي ّ

مراكز متابعة الحاالت المتعددة األخطار التابعة للدفاع المدني الكوبي على

الصعيد الوطني وعلى مستوى المقاطعات ،وسيدعم الدورات التدريبية وعمليات المحاكاة المتعلقة باألعاصير والزالزل،
وحلقات العمل التي تجرى مع المجتمعات المحلية لتحسين إدراكها للمخاطر .وفي الوقت نفسه ،ستزيد المعدات المتخصصة من
قبيل الطائرات المسيرة من دون طيار قدرة المؤسسات على تقييم األضرار .وسيسعى الب ا

أيضا إلى توعية صانعي

القرارات بالمسائل الجنسانية ،في إطار الجهود المبذولة للتقدم في االستعداد للطوارئ واالستجابة لها بما يراعي المسائل
الجنسانية والعمرية.

الش اكات
-57

سِّق الب ا
سين ّ

مع سلطات الدفاع المدني األعمال الرامية إلى دعم االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها .فستنسق عملية

توزيع األغذية مع وزارة التجارة الداخلية وشبكات تسليم األغذية التابعة لها ،ومع وزارة التجارة الخارجية واالستثمار،
والحكومات المحلية .وسيتولى الب ا  ،بوصفه قائد فريق األمم المتحدة لالستجابة في حاالت الطوارئ ،إكمال االستجابة
الوطنية لحاالت الطوارئ ،بالتنسيق مع شركائه في األمم المتحدة .وسيتم بحث فرص إقامة الشراكات مع الصليب األحمر.

االفت اضات
-58

تستند هذه الحصيلة االستراتيجية إلى افتراض تسلّم المعدات الالزمة لتحسين القدرة على االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة
لها وتركيبها في الوقت المناسب ،وعمل اآلليات اللوجستية الوطنية بشكل سليم.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
-59

سيعمل الب ا

درج منهجيات وإجراءات محسّنة في
مع شركائه الوطنيين االستراتيجيين على تعزيز قدراتهم التشغيلية .فست ُ َ

الوثائق التوجيهية الوطنية المتعلقة باإلدارة الشاملة للكوارث من أجل ضمان استدامة النهج بعد انتهاء فترة الخطة االستراتيجية
القطرية.

تنوع ا ط ة ال غ ة الت
الحصيلة االست اتيجية  :2تحسن الحالة التغ و ة للفئات الض يفة تغ و ا ف البلد ات ال ستهدفة وز ادة ّ
تتناولها بحلول عام 2024
-60

سيقوم الب ا

بدعم الجهود الوطنية المبذولة للوقاية من سوء التغذية لدى الفئات التي تحظى باألولوية ،من قبيل برنامج األم

والطفل والمساعدة المقدمة إلى المسنين ،نظرا إلى محدودية الفرص المتاحة لها للحصول على أغذية مقواة .وسير ّكز على
ضمان الحصول على أطعمة مغذية واستهالك األغذية المقواة بما فيه الكفاية فضال عن تلقي التثقيف التغذوي.

( )40وقّع الب ا

والحكومة اتفاقا محدّثا بشأن رصد تخزين ودوران وتوزيع األرصدة المخزنة مسبقا.
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جال الت كيز
-61

يتمثل مجال تركيز هذه الحصيلة االستراتيجية في األسباب الجذرية.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-62

ترتبط هذه الحصيلة االستراتيجية بشكل رئيسي بالخطة الشاملة للوقاية من فقر الدم ومكافحته ،وستساهم في تحقيق الحصيلة 4
إلطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة والمحور االستراتيجي  6للخطة الوطنية للتنمية االقتصادية
واالجتماعية.

النوات ال توق ة
-63

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  2من خالل الناتجين التاليين:


تلقي األطفال دون سن الثانية والحوامل والمسنين األغذية المغذية المتخصصة التي تساهم في تلبية احتياجاتهم التغذوية.



استفادة األطفال والمراهقين والحوامل والمسنين وأسرهم من حملة إلحداث تغيير اجتماعي وسلوكي تسعى إلى تعزيز
عادات األكل الصحية.

-64

ويساهم هذان الناتجان في تحقيق غاية التنمية المستدامة  2-2وأهداف التنمية المستدامة األخرى وال سيما الهدفان  3و.5

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :2توفير األغذية المغذية إلى الفئات الضعيفة تغذويا من خالل برامج الحماية االجتماعية واستراتيجية إلحداث تغيير اجتماعي
تروج لألطعمة الصحية
وسلوكي ّ
-65

يتض ّمن هذا النشاط محوري دعم هما :توفير المساعدة الغذائية وتعزيز القدرات .وستولى األولوية للبلديات في شرق البلد التي
ّ
وسيوزع الب ا
تشهد أعلى معدالت اإلصابة بفقر الدم.

األغذية المغذية المتخصصة من خالل برامج الحماية االجتماعية

وهي:


مساحيق المغذيات الدقيقة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا؛



مسحوق ( Super Cerealخليط الذرة والصويا المقوى ( ))CSB+للحوامل في دور األمومة؛



مسحوق ( Super Cerealخليط الذرة والصويا المقوى ( ))CSB+والحليب البودرة للمسنين في المؤسسات ،وال سيما
عن طريق نظام دعم األسرة؛


-66

مؤرخ مدينة هافانا.
حليب بودرة( )41للمراهقين في مؤسسات تتلقى مساعدة من مكتب ِّ ّ

وسيقوم الب ا

ّ
وشن حملة إلحداث تغيير اجتماعي وسلوكي تر ّكز على العبء المزدوج
بدعم المؤسسات الحكومية على إعداد

لسوء التغذية .وستشمل االستراتيجية الممارسات الغذائية للرضع واألطفال الصغار ،والتوزيع العادل للمسؤوليات األسرية
وأدوار المرأة والرجل في عملية التغذية .وستصمم االستراتيجية لتناسب الفئات المستهدفة مع إيالء االهتمام لالعتبارات
الجنسانية والعمرية والمؤشرات األخرى المرتبطة بالسياق ،ومع االسترشاد بالدروس المستفادة من التجربة السابقة التي أجريت
في مقاطعة سانتياغو دي كوبا .وفي الوقت نفسه ،سيوفر الب ا

التدريب الالزم لتحسين المعارف التغذوية والمهارات

التواصلية للمسؤولين العموميين المنخرطين في برامج الحماية االجتماعية.

( )41بما يتفق مع ورقة الموقف الصادرة عام  2017بشأن استخدام الب ا
.operations

للحليب البودرةhttps://newgo.wfp.org/documents/use-of-milk-wfp- .
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الش اكات
-67

ستجرى عمليات توزيع األغذية بالتنسيق مع الوزارات المسؤولة عن الصحة العامة والتجارة الداخلية ،والحكومات المحلية،
مكون التواصل والتثقيف ،سيعمل الب ا
ومكتب مؤرخ مدينة هافانا .وفيما يخص ّ

مع السلطات المعنية بالصحة العامة؛ ومع

المعهد الوطني للنظافة الصحية وعلم األوبئة وعلم األحياء المجهرية؛ وشركة "برو-هيلث" ()Pro-health؛ وكلية اإلعالم في
جامعة هافانا؛ واتحاد النساء الكوبيات عبر المتطوعين المروجين للصحة المجتمعية فيه؛ ومع شركاء غير تقليديين مثل الفنانين
ووسائل اإلعالم والجهات الفاعلة في المجتمع المدني .وسيقوم الب ا

بتنسيق الجهود مع منظمة األمم المتحدة للطفولة،

ومنظمة الصحة العالمية ،ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية.

االفت اضات
-68

تستند هذه الحصيلة إلى افتراض ثبات إمدادات األغذية وتوزيعها توزيعا مناسبا عن طريق المؤسسات الحكومية؛ وعدم ارتفاع
أسعار المواد الغذائية كثيرا في األسواق الدولية؛ وعدم تأثير النقص في الوقود على عمليات تسليم األغذية المقررة؛ واعتبار
التثقيف في مجال التغذية إحدى األولويات األولى للحكومة الكوبية على الدوام؛ واستمرار قيام الجهات الوطنية النظيرة للب ا
التي تعمل في مجال التغذية وتشارك أيضا كثيرا في األنشطة المتعلقة باألوبئة بإعطاء األولوية لألنشطة التغذوية.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
-69

البرامج الحكومية القائمة .وستنخفض المساهمة الغذائية للب ا

إذا زاد اإلنتاج

تكمل المساعدة الغذائية التي يوفرها الب ا
الوطني لألغذية المقواة وإذا أ ُدرج ذلك في خطة الوقاية من فقر الدم .وستتولى مؤسسات حكومية تنفيذ استراتيجية التواصل في
إطار حزمة الدعم التقني التي يوفرها الب ا  .وستتم في إطار البرامج الوطنية المتعلقة بالصحة متابعة الحملة واألنشطة
التدريبية.

الحصيلة االست اتيجية  :3استفادة الفئات الض يفة ن ظم

ائية حلية أكث ص ودا ف وجه آثار تغي ال ناخ و ن شبكات أ ان

اجت اعية تتسم ب ز د ن الكفاءة بحلول عام 2024
-70

سيتر ّكز العمل الجاري لتحقيق الحصيلة االستراتيجية  3على زيادة قدرة النظم الغذائية المحلية على الصمود وتعزيز جهوزيتها
لمدّ شبكات األمان االجتماعية بالمواد الغذائية المتنوعة والمغذية والعالية الجودة بصورة ثابتة ،مع توفير المساعدة لالستعاضة
عن الواردات ومكافحة أوجه عدم المساواة الجنسانية والعمرية .ويشمل أصحاب المصلحة الرئيسيون المزارعات والمزارعين
من أصحاب الحيازات الصغيرة على حد سواء ،والتعاونيات ،ومقدمي الخدمات والمستلزمات المتعلقة باإلنتاج الزراعي،
ّ
والموزعين ،ومؤسسات الحماية االجتماعية مثل مراكز الرعاية النهارية والمدارس االبتدائية ودور األمومة والمطاعم
المجتمعية .ويتو ّقع أن يزيد األمن الغذائي للفئات الضعيفة ،وال سيما األطفال في سن الدراسة والحوامل واألشخاص الذين
تتجاوز أعمارهم  65سنة ،بفضل تعزيز النظم الغذائية المحلية.

جال الت كيز
-71

يتمثل مجال تركيز هذه الحصيلة االستراتيجية في بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-72

ستساهم هذه الحصيلة االستراتيجية في الحصائل  2و 3و 4إلطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة،
المرتبطة بالمحاور االستراتيجية  2و 5و 6للخطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية .وستساهم في برنامج االكتفاء الذاتي
للبلديات من األغذية ،وبرنامج التغذية المدرسية ،وبرنامج رعاية األم والطفل ،البرنامج الشامل لرعاية المسنين.
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النوات ال توق ة
-73

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  3من خالل النواتج الخمسة التالية:


حصول عدد مختار من أصحاب الحيازات الصغيرة من النساء والرجال وغيرهم من أصحاب المصلحة في سالسل
القيمة الزراعية على التدريب والمعدات والمساعدة التقنية فيما يتعلق بالممارسات القادرة على الصمود في وجه تغير
المناخ التي تعزز قدرتهم على توفير أغذية متنوعة وعالية الجودة لشبكات األمان االجتماعية المراعية للتغذية.



تلقي أصحاب الحيازات الصغيرة من الشباب والنساء التدريب والمعدات والفرص لزيادة مشاركتهم االقتصادية ودورهم
القيادي في النظم الغذائية المحلية.



استفادة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والتعاونيات من أدوات ابتكارية للوقاية من المخاطر ،بما في ذلك تأمين
المحاصيل ،مما يزيد قدرتهم على الصمود في وجه المخاطر المناخية.



استفادة األطفال في سن الدراسة من برنامج ّ
معزز للتغذية المدرسية بفضل نظم غذائية محلية تتسم بقدرة أكبر على
الصمود ،وإمدادات ثابتة لألغذية المغذية المنتجة محليا ،وأعمال تثقيفية متعلقة بعادات األكل الصحية.



استفادة الحوامل والمسنين الذين تتم مساعدتهم عن طريق شبكات األمان االجتماعية من إمكانية الحصول على األغذية
بمزيد من االنتظام بفضل نظم غذائية محلية تتسم بقدرة أكبر على الصمود.

-74

وتساهم هذه النواتج في تحقيق غاية التنمية المستدامة  4-2وأهداف التنمية المستدامة األخرى وال سيما األهداف  3و 4و 5و8
و 12و .13وعلى مستوى النواتج ،هناك أيضا مساهمة في تحقيق غاية التنمية المستدامة ( 3-2إنتاجية ودخل المزارعين)
والغاية ( 1-2الحصول على الغذاء) والغاية ( 2-2الوقاية من سوء التغذية).

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 3توفير التدريب والمعدات والمساعدة التقنية إلى أصحاب المصلحة المعنيين بالنظم الغذائية المحلية ،مع توفير أطعمة مغذية
أكثر تنوعا وثباتا لألطفال في سن الدراسة وسائر الفئات الضعيفة تغذويا
-75

يهدف هذا النشاط إلى تعزيز قدرة المزارعين المحليين على توفير اإلمدادات الغذائية لبرامج الحماية االجتماعية مع االمتثال
في الوقت ذاته لمعايير الجودة والكمية واالستقرار والتنوع ،مما سيساهم في تحسين األطعمة للفئات الضعيفة تغذويا .وسيقدّم
الب ا

-76

دعمه بشكل رئيسي من خالل تعزيز القدرات ،ويكمل ذلك بتحويالت قائمة على النقد وتحويالت غذائية.

وسيواصل الب ا

دعم تقييم الفجوات في سالسل القيمة الزراعية( )42التي تنظر في اتباع نهج مستدام مراع للتغذية )43(،وفي

المهارات اإلدارية ،وأدوات التخطيط ،وإدارة المخاطر ،وبناء القدرة على الصمود ،وعدم المساواة بين الجنسين .واستنادا إلى
نتائج تقييم الفجوات ،سيعزز الب ا

قدرة أصحاب المصلحة المعنيين بالنظم الغذائية .ويرمي هذا النشاط أيضا إلى ربط

المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والتعاونيات بشبكات األمان االجتماعية ،ومقدمي المدخالت والخدمات ،والمؤسسات
التقنية ،واألوساط األكاديمية.
-77

وسينظر الب ا

في عدة ممارسات لتحسين قدرة النظم الغذائية والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود ،من

قبيل تنويع سبل كسب العيش وتشجيع الزراعة الذكية مناخيا وتوفير الخدمات المتعلقة بالمعلومات المناخية وإقامة أصول
مجتمعية قادرة على الصمود أكثر في وجه تغيرات المناخ وعلى تح ّمل التأقلم مع تغير المناخ )44(.وستشمل أيضا الممارسات

( )42استنادا إلى حالة برنامج االكتفاء الذاتي للبلديات من األغذية وإلى القدرة على تلبية الطلب الذي تولده شبكات األمان االجتماعية.
( )43على سبيل المثال ،تعزيز إنتاج األغذية المقواة بيولوجيا (األرز والدرنات والفاصوليا) من أجل شبكات األمان االجتماعية.
( )44بما في ذلك نظم الري الفعالة؛ وتعزيز الحصول على البذور المقاومة للمناخ واالستفادة من الخدمات والبنى التحتية؛ واستخدام الحواجز الحية.
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التي سينظر فيها استخدام المعلومات المج ّمعة بفضل شبكات رصد موجات الجفاف ،واالستعانة بأدوات تحليل المخاطر وإدارتها
(التي يرد وصفها في إطار الحصيلة االستراتيجية .)4
-78

إلى أدوات وأساليب تشاركية لتحديد ومكافحة مظاهر عدم المساواة بين الجنسين داخل النظم الغذائية ولتعزيز

وسيلجأ الب ا

مشاركة الشباب .وستساعد خطط العمل المحلية ،التي تسعى إلى مواجهة أوجه عدم المساواة ،على إيجاد فرص العمل للنساء
والشباب وتعزيز التمكين االقتصادي للنساء وتمثيل المرأة في الهيئات المحلية لصنع القرارات مثل المجالس التعاونية.
-79

ويتمثل أحد مجاالت الدعم االبتكاري في وضع تأمين قائم على مؤشرات من شأنه أن يزيد قدرة التعاونيات المصممة لغرض
معيّن (التأمين على المستوى المتوسط) وفرادى التعاونيات (التأمين المتناهي الصغر) على الصمود في وجه المخاطر المناخية.
وسيتم إعداد التأمين استنادا إلى البيانات المتعلقة بتاريخ المحاصيل وأحوال المناخ وإلى مظاهر الهشاشة الناجمة عن المخاطر
المناخية .وسيربط الب ا منتج التأمين بآلية وقاية من المخاطر ستشجّع االستثمارات الرامية إلى الحدّ من مخاطر الكوارث،
وبالتالي تخفيض أقساط التأمين واستحداث منتج تأمين أكثر استدامة .وسيوفّر أيضا نظام اإلنذار المبكر المعزز (الحصيلة
االستراتيجية  )4بيانات متعلقة بالعوامل التي تؤدي إلى تفعيل التأمين القائم على مؤشرات.

-80

وسيستمر الب ا

في العمل مع الحكومة على ربط التعاونيات المحلية المدعومة من الب ا

بشبكات األمان االجتماعية

القائمة ،وال سيما برنامج التغذية المدرسية .وستستفيد أيضا دور األمومة والمطاعم المجتمعية من تحسّن اإلنتاج المحلي لألغذية.
ّ
سيوزع الب ا
وإضافة إلى ذلك،

الحليب البودرة على األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  24شهرا و 59شهرا في مراكز

مختارة للرعاية النهارية تتلقى مساعدة مكتب مؤرخ مدينة هافانا.
-81

وسيوسّع الب ا

نطاق مبادرة التغذية المدرسية القائمة على المنتجات المحلية لتشمل مجتمعات ريفية أخرى من أجل مساعدة

تالميذ المدارس االبتدائية الخارجية الذين ال يشملهم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية .وإذا حصل األطفال على وجبة مغذية
في المدرسة بدال من العودة إلى المنزل لتناول الغداء ،سيوفّر لهم ذلك فرصا أكبر للمشاركة في أنشطة تكميلية ،مما سيساهم في
نموهم العام .وسيؤدي الربط باإلنتاج الغذائي المحلي ،ألغراض شتى منها تعزيز عمل النساء المدر لألرباح ،إلى
تعلّمهم وفي ّ
تعزيز اقتصادات المجتمعات المستهدفة.
-82

وستضم األنشطة تهيئة األجواء المدرسية الالزمة إلعداد األغذية وتخزينها واستهالكها والتي تفي بمعايير سالمة األغذية؛
وتوفير التحويالت القائمة على النقد للسلطات المحلية لتوفير إمدادات األغذية إلى المدارس؛ وتوفير التدريب المتعلق بعادات
األكل الصحية والتغذية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والمدرسين واألطفال في سن الدراسة وأسرهم؛ والتدريب على
أفضل الممارسات فيما يتعلق بشراء األغذية وتصميم قوائم الطعام بناء على معايير تغذوية .وستكون المشاركة النشطة والمتكافئة
لألسر وموفري الرعاية والجهات المجتمعية الفاعلة في تغذية األطفال جانبا مهما من هذه العملية ،فضال عن الدعوة إلى
المركزية العملية باالستناد إلى موارد محلية .وستسترشد السلطات الوطنية عند إعداد سياسة التغذية المدرسية بهذا النموذج
الجديد إلدارة التغذية المدرسية.

-83

وسيرتقي النشاط  3بتخطيط األعمال واللوجستيات والحوكمة؛ ويحد من الخسائر الواقعة بعد الحصاد؛ ويحسن معايير التسويق
والجودة؛ ويقلل مخاطر اإلنتاج؛ ويزيد اإلنتاجية وفرص الوصول إلى السوق؛ ويشجع اإلنتاج األكثر توجها نحو التغذية الذي
سيؤدي إلى التمكين االقتصادي للمرأة الريفية والشباب.

الش اكات
-84

سينفذ الب ا

هذا النشاط بالشراكة مع وزارات الزراعة ،والتعليم ،والتجارة الداخلية ،والصحة العامة ،واالقتصاد والتخطيط،

والمالية واألسعار ،فضال عن الحكومات المحلية .ومن بين الشركاء اآلخرين شركة التأمين الحكومية الوطنية ،واتحاد النساء
الكوبيات ،ومركز الدراسات المتعلقة بالشباب ،والمنظمات غير الحكومية ،والهيئات األكاديمية ،ومعاهد البحوث ،وكلية اإلعالم
في جامعة هافانا ،ومنشآت الدولة لالستيراد والدعم اللوجستي ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،والصندوق الدولي
للتنمية الزراعية ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
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االفت اضات
-85

تستند هذه الحصيلة االستراتيجية إلى افتراض تسلم المعدات الالزمة لزيادة الغالت في الوقت المناسب؛ وتطبيق األفراد لمعرفتهم
وممارساتهم الفضلى؛ والتشغيل الفعال آللية تحويل النقد إلى المؤسسات المختارة؛ وزيادة اإلنتاج المحلي لألغذية المغذية بما
يتماشى مع احتياجات برامج الحماية االجتماعية من األغذية.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
-86

سيعزز الب ا

القدرات التشغيلية للشركاء الوطنيين االستراتيجيين من أجل ضمان االستدامة في إطار برامج تحظى باألولوية

مثل برنامج االكتفاء الذاتي للبلديات من األغذية؛ وبرنامج الزراعة الحضرية وشبه الحضرية واألسرية؛ وبرنامج التغذية
المدرسية .وسيُسترشد بالنتائج والدروس المستفادة لتحديث السياسات العامة ،وإحداث تغيير في قطاع الزراعة ونموذج إدارة
التأمين ،والنهوض بالمساواة بين الجنسين في قطاع الزراعة .والهدف هو تسليم مسؤولية مبادرة التغذية المدرسية القائمة على
المنتجات المحلية بكاملها إلى الحكومات المحلية وتيسير التحوالت الطويلة األجل التي تتفق مع خطة عام .2030

الحصيلة االست اتيجية  :4ت ز ز قدرة السلطات الوطنية وال حلية على إدارة ظم

ائية وتغ و ة جا ة وشا لة وقادرة على التكيف

بحلول عام 2024
-87

سيساهم الب ا

في اتباع نهج وطني أكثر شموال إزاء األمن الغذائي والتغذية بما يعزز الحماية االجتماعية؛ وتحليل البيانات

ورصدها؛ وإدارة مخاطر الكوارث واإلنذار المبكر؛ والنظام الوطني اللوجستي؛ وتبادل التجارب والممارسات الجيدة .وستراعى
االعتبارات الجنسانية والعمرية عند إعداد محتوى حزمة تعزيز القدرات وعند تسليم الحزمة.
-88

وسينسّق صانعو القرارات على المستوى الوطني والمحلي أعمالهم بشكل أفضل مما سيزيد قدرتهم على دعم العمليات المرتبطة
باألمن الغذائي والتغذية بفضل نهج متعدد المخاطر ،وعلى توجيه الخطط اإلنمائية المحلية ،وتعزيز التعاون فيما بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي في المنطقة.

-89

وترتبط جميع ال نتائج المرتقب تحقيقها في إطار هذه الحصيلة االستراتيجية ارتباطا وثيقا بالحصائل االستراتيجية من  1إلى 3
التي تساهم أيضا في تحقيق هدف التنمية المستدامة .2

جال الت كيز
-90

يتمثل مجال تركيز هذه الحصيلة االستراتيجية في بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-91

ستساهم هذه الحصيلة االستراتيجية في الحصائل  1و 3و 4إلطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة ،التي
تتماشى مع المحاور االستراتيجية  1و 5و 6للخطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية .وستدعم برامج الحماية االجتماعية،
وخطة " "Tarea Vidaالحكومية التي ترمي إلى التصدي آلثار تغير المناخ ،واألوامر التوجيهية الصادرة عن الدفاع المدني،
والخطة الوطنية للسيادة الغذائية والتثقيف التغذوي.

النوات ال توق ة
-92

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  4من خالل النواتج الخمسة التالية:


استفادة الفئات الضعيفة من برامج معززة ومراعية للتغذية ومستدامة توفّر الحماية االجتماعية وتستند إلى أدوات
استهداف تضمن زيادة فعالية المساعدة وتحسين جودتها.
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استفادة سكان كوبا من تعزيز القدرات المؤسسية فيما يخص عملية التحليل والرصد المتعددة القطاعات للبيانات المرتبطة
باألمن الغذائي والتغذية ،مما يساهم في عمليات صنع القرارات.



استفادة السكان في البلديات المستهدفة من تعزيز قدرة المؤسسات التقنية والسلطات الحكومية على إدارة الكوارث
والمخاطر المناخية ونظم اإلنذار المبكر التي تعزز قدرة النظم الغذائية على الصمود في وجه المخاطر الطبيعية وآثار
تغير المناخ.



استفادة سكان كوبا من تعزيز النظام اللوجستي من أجل توفير إمدادات األغذية بفعالية وثبات وكفاءة.



استفادة سكان كوبا وبلدان مختارة أخرى ،من خالل مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،من
تبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال إدارة الخدمات الغذائية ،والتغذية ،وقدرة النظم الغذائية على الصمود في
وجه آثار تغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث.

-93

وتساهم هذه النواتج في غاية التنمية المستدامة  9-17وفي أهداف التنمية المستدامة األخرى وال سيما األهداف  2و 3و 5و.13

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :4تعزيز قدرة صانعي القرارات الوطنيين والمحليين على إدارة برامج الحماية االجتماعية ومخاطر الكوارث والمخاطر المناخية
وعلى تحليل وضع األمن الغذائي والتغذية ورصده
-94

يهدف هذا النشاط إلى تعزيز قدرات الحكومة من خالل توفير التدريب والمساعدة التقنية والمعدات واللوازم.

-95

الحماية االجتماعية :سيوفّر الب ا

األدوات والمنهجيات المرتبطة باالستهداف وطرائق المساعدة وتسجيل المستفيدين بغية

دعم أكثر األفراد تهميشا داخل الفئات الضعيفة ،بما في ذلك أثناء حاالت الطوارئ .وسيتم تحليل مختلف نماذج المساعدة المقدمة
إلى المسنين وتعديلها لتناسب احتياجاتهم الفردية .وسيساعد النشاط على تعزيز تحسين برامج الحماية االجتماعية المستجيبة
للصدمات وعلى إدخال تحسينات على تصميم السياسات العامة .وسيقوم الب ا

أيضا بدعم إعداد وتطبيق مبادئ توجيهية

غذائية للمسنين ،بما في ذلك وثيقة تقنية ودليل لموفري الرعاية.
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تحليل المعلومات ورصدها :سيقوم الب ا

بدعم عمليتي التخطيط واتخاذ القرارات بفضل أدوات ومنهجيات لجمع البيانات

المكون رسم خرائط األبعاد المختلفة لألمن الغذائي والتغذية على
ولرصد وتحليل وضع األمن الغذائي والتغذية .ويتض ّمن هذا
ّ
وسيستمر الب ا
المستوى المحلي ،فضال عن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ّ

في توفير المساعدة التقنية والتدريب

لدعم نظام مراقبة األغذية والتغذية في كوبا الذي ترأسه وزارة الصحة العامة ،مع التركيز على إدماج فئات ضعيفة جديدة وجمع
وتحليل البيانات المصنفة (في فئات منها الجنس والعمر) واستخدام هذه البيانات لتوجيه عملية صنع القرارات في الوقت المناسب
وبما يستجيب لشتى العوامل.
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إدارة مخاطر الكوارث ،ونظم اإلنذار المبكر :سيوفر الب ا

التدريب ومعدات الرصد الجوي والمائي ونظم معالجة البيانات

لالرتقاء بإدارة مخاطر الكوارث والمخاطر المرتبطة بالمناخ ،بتغطية مجاالت تقييم المخاطر واإللمام بها والحد منها ورصدها.
وستدعم أنشطة تعزيز القدرات إدراج معيار متعلق بتأثر اإلنتاج الغذائي المحلي في عملية تقييم المخاطر وبتوليد المعلومات
عن ظواهر األرصاد المائية والجوية الزراعية سيتيح لصانعي القرارات اتخاذ إجراءات مبكرة للحد من آثار الكوارث .وفي
الوقت نفسه ،سيتم تعزيز قدرة الجهات المحلية على إدارة المخاطر المتعددة في المناطق األشد تعرضا للمخاطر واألكثر هشاشة
من خالل تحديث اإلجراءات والمنهجيات وتصميم منتجات إعالمية موجهة إلى أبرز الجهات الفاعلة محليا .وإضافة إلى ذلك،
ست ُتبع منهجية "استراتيجية متوقعة" إلعداد خطط عمل محلية وتنفيذها بهدف الحد من آثار الكوارث وتغير المناخ على النظم
الغذائية .وسيشجع الب ا

أيضا إجراء تقييم يحدد الفجوات المتعلقة باالعتبارات الجنسانية في إدارة مخاطر الكوارث ،ويمكن

االستعانة به إلرشاد خطط العمل الرامية إلى إحداث تغيير جنساني وللتقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين.
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وسيزداد رصد المحاصيل استنادا إلى بيانات األرصاد الجوية الزراعية وبيانات االستشعار عن بعد ،وذلك من أجل مواصلة
االرتقاء بنظم اإلنذار المبكر .وهذا أمر سيساعد في تحسين خدمات المعلومات المناخية ،بما يوفّر معلومات عملية تساعد
المزارعين األفراد والمجتمعات المحلية على اتخاذ قرارات مستنيرة .وسييسّر أيضا بذل الجهود لتقدير أثر تغير العوامل المناخية
بمكون
على إنتاج األغذية واتخاذ القرارات في الوقت المناسب للتخفيف من حدة األضرار .وسيرتبط هذا النشاط ارتباطا وثيقا
ّ
التأمين القائم على مؤشرات الذي يرد في إطار الحصيلة االستراتيجية .3

-99

النظام اللوجستي الوطني :سيقوم الب ا

بدعم تقييم الفجوات التي تعتري النظام اللوجستي الوطني وتصميم خطة عمل ترمي

إلى سدّ الفجوات الرئيسية المحددة .وأبرزت العمليات السابقة لتقييم الفجوات في التخزين الحاجة إلى تحسين أوضاع المستودعات
وإدارتها .وستشمل بالتالي أنشطة تعزيز القدرات طبع دليل تدريبي ،وإجراء حلقات عمل بشأن إدارة المستودعات ،وتوفير
عناصر رئيسية للمستودعات التي تحظى باألولوية وفقا لدورها في سلسلة اإلمدادات الغذائية.
 -100تبادل الخبرات والتكنولوجيات واألدوات االبتكارية والممارسات الجيدة :سييسّر الب ا

التعاون فيما بين بلدان الجنوب

والتعاون الثالثي مع بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي ،وال سيما في مجال إدارة مخاطر الكوارث واالستعداد للطوارئ،
ومشاركة أصحاب الحيازات الصغيرة في األسواق المحلية ،والتغذية المدرسية ،والحماية االجتماعية ،والحمالت الرامية إلى
إحداث تغيير اجتماعي وسلوكي ،وقدرة المدن على الصمود ،والممارسات القادرة على الصمود في وجه تغيرات المناخ ضمن
النظم الغذائية ،والتأمين المتناهي الصغر ،والدعوة إلى التوعية الجنسانية.

الش اكات
 -101سيعمل الب ا

بصورة مشتركة مع الدفاع المدني الكوبي؛ ووزارة العلوم والتكنولوجيا والبيئة (وخصوصا وكالة البيئة ومعهد

األرصاد الجوية التابعان لها)؛ والمعهد الوطني للموارد المائية .وسيعمل الب ا

أيضا مع المكتب الوطني لإلحصاء

والمعلومات؛ ووزارات الزراعة ،والصحة العامة ،والصناعات الغذائية ،،والتجارة الداخلية ،والمالية واألسعار ،والنقل،
ّ
وسيعزز الب ا
االقتصاد والتخطيط؛ والجامعات؛ وشركة التأمين الوطنية.

تعاونه مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،ومنظمة الصحة العالمية،
ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ،وصندوق األمم المتحدة للسكان .وسينفذ هذا النشاط بالشراكة مع الحكومات المحلية
والمجتمعات المحلية بما يعزز إدماج مجموعة متنوعة من األعضاء.

االفت اضات
 -102تستند هذه الحصيلة إلى افتراض تسلم وتركيب المعدات الالزمة في الوقت المناسب؛ وتطبيق األفراد لمعارفهم وممارساتهم
الفضلى؛ وعدم تغيّر األولويات الوطنية جراء تقلب السياق االجتماعي االقتصادي ووقوع صدمات.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
 -103سيقوم الب ا

بدعم وتعزيز البرامج والمؤسسات الحكومية ،بما في ذلك قدرتها على توفير تغطية منصفة .وسيعزز الب ا

القدرات التشغيلية ل لشركاء الوطنيين االستراتيجيين ويعمل في الوقت نفسه معهم من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ فيما
يخص جميع األنشطة لضمان استدامة البرامج التي تحظى باألولوية .ومن أجل تعزيز ملكية المشروعات ،ستُع َهد عملية التنسيق
إلى الحكومات المحلية.
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 -104اتُّفق مع الجهات النظيرة الوطنية على معايير استهداف تأخذ في االعتبار تحليل االعتبارات الجنسانية والعمرية .وتشهد البلديات
المختارة أدنى معدالت التنمية االقتصادية وتتأثر كثيرا بالظواهر الجوية المائية المتطرفة وبتغير المناخ وتعتمد اعتمادا كبيرا
على األغذية المستوردة .ومن أجل االستفادة من محور العمل اإلنساني والتنمية ،تم أيضا تغطية المنطقة الرئيسية المتضررة
من إعصار إيرما.
 -105وفيما يخص التدخالت الخاصة بالتغذية ،ستولى األولوية إلى المناطق التي تتجاوز فيها نسبة فقر الدم لدى األطفال دون سن
الثانية  40في المائة ،وإلى األماكن التي تض ّم الفئات األضعف تغذويا التي تحظى بمساعدة المؤسسات الوطنية .وتتفق الجهات
المستهدفة مع الجهات المستهدفة في البرامج الوطنية التي يديرها شركاء استراتيجيون.
 -106وتتمثل معايير توسيع نطاق برنامج التغذية المدرسية القائمة على المنتجات المحلية في وجود مدارس ريفية خارجية ،ووجود
إمكانية لإلنتاج الزراعي ،ومحدودية فرص الحصول على الغذاء وتوافره ،والتزام السلطات الملحية ،واالهتمام الذي تبديه األسر
والمعلمون والقادة المجتمعيون.
 -107وسيستفيد أكثر من  1.5مليون شخص مباشرة من تدخالت الب ا ؛ وستشكل البنات والنساء  50في المائة من المستفيدين.
وسيتلقى نحو  1.3مليون شخص مساعدة غذائية في شكل إغاثة من الكوارث (الحصيلة االستراتيجية )1؛ وقُدّر هذا العدد مع
خبراء وطنيين باالستناد إلى االستجابات السابقة لألعاصير ولكوارث أخرى وإلى عدد األشخاص الذين يُتوقع أن يحتاجوا إلى
المساعدة في حال وقوع زلزال في شرق كوبا .وسيتلقى أيضا  128 000شخص أغذية مغذية متخصصة ،من بينهم 13 500
ّ
مسن؛ وسيتألف الباقون (نحو  80في المائة من هذه الفئة) من أطفال دون سن الثانية (الحصيلة
امرأة حامل و21 700
االستراتيجية  .)2وسيسعى الب ا أيضا إلى الوصول إلى أكثر من  20 000مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة (ستمثّل
النساء  20في المائة منهم) وإلى  12 200تلميذ في مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وفي المدرسة االبتدائية (ستمثّل البنات 49
في المائة منهم) (الحصيلة االستراتيجية .)3
 -108وسيستفيد نحو  3.9مليون شخص بصورة غير مباشرة من التحسينات المدخلة على برنامج االكتفاء الذاتي للبلديات من األغذية
وعلى أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية .وسيقوم الب ا

بتدريب ودعم ما يزيد على  16 500شخص ،بمن فيهم موظفو

السلطات الوطنية والمحلية والتقنيون وموظفو الحماية االجتماعية في مجال االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها (الحصيلة
االستراتيجية  ،)1والتغيير االجتماعي والسلوكي (الحصيلة االستراتيجية  ،)2والنظم الغذائية المحلية المستدامة (الحصيلة
االستراتيجية  ،)3والحماية االجتماعية المراعية للتغذية والقابلة للتكيف ،والرصد الشامل لألمن الغذائي والتغذية وتحليل
بياناتهما ،وإدارة الكوارث ،ونظم اللوجستيات (الحصيلة االستراتيجية .)4
 -109وسيبذل الب ا

قصارى جهده لضمان حصول النساء والرجال والبنات واألوالد على قدم المساواة على المساعدة المقدمة وفقا

الحتياجاتهم الخاصة .وسيستفيد أيضا األشخاص الذين تم الوصول إليهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من التدابير المراعية
للتكافؤ بين الجنسين والرامية إلى تحقيق تحول في المنظور الجنساني التي ستُنفذ بدعم من الب ا .
 -110وستُستخدم أداة المكاتب القطرية للب ا
الحكومية .وسيتج ّنب الب ا

لإلدارة الفعالة لعمليات البرامج (كوميت) لتسجيل المستفيدين بناء على البيانات

االزدواجية عند حساب عدد المستفيدين من خالل مقارنة عدد المستفيدين من تعزيز القدرات في

إطار الحصيلة االستراتيجية  4بعدد المستفيدين في إطار الحصائل االستراتيجية األخرى.
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الجدول  : 1ال ستفيدون ن ا
الحصيلة االست اتيجية

النشاط

النات

1

1

1-1

2

2

1-2

3

3

1-3

2-1

2-3

2021

2022

2023

2024

ال ج وع

ال ستفيدون
البنات

54 641

27 775

27 775

27 775

137 966

األوالد

58 969

29 975

29 975

29 975

148 894

النساء

215 318

109 450

109 450

109 450

543 668

الرجال

212 072

107 800

107 800

107 800

535 472

ال ج وع

541 000

275 000

275 000

275 000

1 366 000

البنات

-

األوالد

-

النساء

10 200

10 200

10 200

الرجال

9 800

9 800

9 800

ال ج وع

20 000

20 000

20 000

البنات

12 410

12 410

12 410

12 410

49 640

األوالد

12 912

12 912

12 912

2 912

51 648

النساء

7 212

7 212

7 212

7 212

21 030

الرجال

3 032

3 032

3 032

3 032

6 128

ال ج وع

35 566

35 566

35 566

35 566

128 446

البنات

-

األوالد

-

النساء

2 591

2 591

2 217

2 217

2 591

الرجال

12 651

12 651

10 825

10 825

12 651

ال ج وع

15 242

15 242

13 042

13042

15 242

البنات

-

األوالد

-

النساء

685

685

626

626

685

الرجال

455

455

414

414

455

1 140

1 140

1 040

1 040

1 140

ال ج وع
3-3

4-3

البنات

-

األوالد

-

النساء

646

646

646

646

646

الرجال

3 154

3 154

3 154

3 154

3 154

ال ج وع

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

البنات

5 998

5 998

5 998

5 998

5 998

األوالد

6 248

6 248

6 248

6 248

6 248

النساء

-

الرجال

-

ال ج وع
5-3

ال ج وع

ة والتحو الت القائ ة على النقد ،حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط والنات

12 246

12 246

12 246

12 246

12 246

البنات

-

األوالد

-

النساء

4 961

4 961

4 961

4 961

15 725

الرجال

1 739

1 739

1 739

1 739

3 305

ال ج وع

6 700

6 700

6 700

6 700

19 030

635 694

369 694

347 394

347 394

1 565 904
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التحو الت

ة والتحو الت القائ ة على النقد

 -111مع أن الحكومة تستخدم قسائم السلع لتوفير الحصص الغذائية الشهرية لكافة السكان ،اعتاد الب ا

تقليديا على إكمال البرامج

الوطنية للمساعدة الغذائية بتحويالت غذائية .وعقب مناقشات أجريت مؤخرا بشأن طرائق تقديم المساعدة الغذائية ،اتفقت
الحكومة والب ا

على أن يدعم الب ا

ببعض الشروط .وسيعتمد الب ا

في عام  2020مشروعا تجريبيا متعلقا بالتحويالت القائمة على النقد في حال الوفاء

على شبكات األمان االجتماعية الوطنية الحالية وينظر في استخدام التحويالت القائمة على

النقد من أجل المؤسسات الحكومية المعنية بالتعليم والصحة والتجارة في البلديات والمكلفة بتوفير األغذية المنتجة محليا للفئات
التي تحصل مساعدة عن طريق مراكزها المعنية.
 -112وستكمل المساعدات العينية والتحويالت القائمة على النقد بعضها بعضا إلتاحة الوقاية من سوء التغذية لدى األطفال في سن
الدراسة والمسنين والحوامل .وستتلقى هذه الفئات من خالل برامج اجتماعية مسحوق  Super Cerealوحليب بودرة فضال
عن أغذية منتجة محليا (من التعاونيات المدعومة من الب ا ) مثل الخضروات الطازجة ،مما سيساهم في زيادة تنوع األطعمة.
وستستفيد البنات واألوالد والنساء والرجال من التحويالت على قدم المساواة.
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الجدول  :2الحصة الغ ائية ( ام/شخص /وم) أو قي ة التحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم) ،حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط

وع ال ستفيد ن

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة االست اتيجية 2

الحصيلة االست اتيجية 3

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 3

السكان
ال تض رون ن
الصد ات

الط قة
الحبوب
البقول
الزيت
السمك المعلب
الحليب البودرة
الخضروات الطازجة
الملح
السكر
Super Cereal
مسحوق المغذيات
الدقيقة
مجموع السعرات
الحرارية في اليوم
نسبة السعرات
الحرارية من
البروتين
النقد*

أ

ة

ا طفال ال ن
تت اوح
أع ارهم بين 6
أشه و11
شه ا
ة

أ

ا طفال ال ن
تت اوح
أع ارهم بين
 12شه ا
و 23شه ا
ة

أ

ال اهقون

أ

ة

الحوا ل
ف دور
ا و ة

أ

ة

ال سنون
ال طاعم ال جت ية ال عا ة النهار ة
وال ؤسسات التاب ة الداخلية الكا لة
ل كتب ؤرخ د نة
هافا ا
أ

ة

أ

ة

قد

أ

ة

قد

قد

أ

ة

قد

قد

قد

140
75
50
250
25

25

50
1

1

50

50

50

50

25

50

1 202

520

ال ينطبق

ال ينطبق

91

188

278

369

19

369

19

19

91

477

19

19

8.5

47.3

ال ينطبق

ال ينطبق

40.0

16.3

24.0

27.9

66.3

27.9

66.3

66.3

40.0

16.8

66.3

66.3

0.049

0.049

0.133

0.049

0.049

220

220

220

360

360

0.049

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

اكز
ا طفال ف
ال عا ة النهار ة

ا طفال
(ف
ال دارس
شبه
الداخلية)

ا طفال (ف
ال دارس
الداخلية)

ا طفال ف ال دارس
االبتدائية الخارجية

الحوا ل
ف دور
ا و ة

ال سنون
ف
ال طاعم
ال جت ية

27

2

60

120

220

360

360

360

231

231

* ينبغي تحويلها إلى المؤسسات المحلية لتوفير  100غرام/شخص/يوم من الخضروات الطازجة ووجبة غداء كاملة إلى األطفال المستهدفين في المدارس االبتدائية الخارجية الذين ال يحصلون على وجبات مدرسية.
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الجدول  :3ج وع االحتياجات ن ا
وع ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد وقي تها
ال ج وع

ة/التحو الت القائ ة على النقد

(طن ت ي)

ال ج وع

(دوالر أ

ك )

الحبوب

4 158

1 559 250

البقول

2 228

1 581 525

الزيوت والدهون

1 485

2 034 450

األغذية المخلوطة والممزوجة

496

233 706

أغذية أخرى

684

3 998 954

9 051

9 407 885

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (قي ة ا

3-4

1 057 420

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

9 051

10 465 305

قدرات ال كتب القط ي و ال حه

 -113يتألف فريق المكتب القطري من  25موظفا ،وتشكل النساء  64في المائة منهم .ويتمتع بالخبرة في المجاالت البرنامجية الرئيسية
المحددة في الخطة االستراتيجية القطرية وهي :النُظم الغذائية ،والتغذية ،والتغذية المدرسية ،والحد من مخاطر الكوارث
واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها .وهناك منسق للشؤون الجنسانية يدعمه خبراء استشاريون متخصصون معينون للعمل
على أنشطة محددة .وفيما يخص الخطة االستراتيجية القطرية ،سيعين المكتب القطري خبراء استشاريين متخصصين في مجالي
التأمين المتناهي الصغر ورصد المحاصيل من أجل دعم ازدياد المبادرات في هذين المجالين .وسوف يعتمد المكتب القطري
على الدعم المقدم من المكتب اإلقليمي في بنما ومن أخصائيين في مقر الب ا .
 -114وسيواصل المراقبون الميدانيون للب ا ( )45ضمان فعالية العمليات الميدانية وانتظام عملية الرصد المراعية للمنظور الجنساني
بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية .وسيقومون أيضا بالتنسيق بين آليات تقديم التعليقات خالل الزيارات الشهرية للرصد.
4-4

الش اكات

 -115ستنفذ جميع أنشطة الب ا

في إطار الخطة االستراتيجية القطرية بالتعاون مع جهات شريكة كوبية على المستويين الوطني

والمحلي .وستنسق أنشطة التنفيذ والتخطيط وتعبئة الموارد مع وزارة التجارة الخارجية واالستثمار.
 -116ويشارك الب ا

في األنشطة المشتركة بين الوكاالت ،فيقود فريق األمم المتحدة التقني المعني بالطوارئ ويشارك في قيادة

الفريق التقني المعني باألمن الغذائي مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،مما يُتوقع أن يساهم في الخطة الوطنية للسيادة
الغذائية والتثقيف التغذوي .ويشارك الب ا

أيضا في هيئات تنسيق أخرى معنية بمسائل من قبيل االعتبارات الجنسانية والرصد

واالتصاالت ،وفي فريق إدارة العمليات.
 -117ويسعى الب ا

إلى تعزيز تعاونه مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة دعما لقدرة المجتمعات المحلية على الصمود في

سبع بلديات من المنطقة الوسطى تضررت بموجات الجفاف وبإعصار إيرما ،وال سيما فيما يخص إدارة المعرفة .وستعمل
المنظمة مع شركاء آخرين من األمم المتحدة من قبيل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة
األمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية ،وذلك دعما للنظم الغذائية المستدامة وبناء
القدرة على الصمود والنُهج المراعية للتغذية .وسيتعاون الب ا
الديمغرافية وسياسات توفير الرعاية.

( )45الب ا

هو وكالة األمم المتحدة الوحيدة التي لديها حضور ميداني في كوبا.

أيضا مع صندوق األمم المتحدة للسكان في مسألة الديناميات
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مع المؤسسات التقنية واألكاديمية ومؤسسات البحث؛ والمنظمات غير الحكومية؛ والجهات الفاعلة األخرى

 -118وسيعمل الب ا

على تنفيذ أنشطة تدريبية .وسيوسع الب ا

نطاق تعاونه مع كليات اإلعالم في مختلف الجامعات من أجل العمل على المعلومات

المتعلقة بعادات التغذية الصحية واإلنذار المبكر .وستؤدي هذه الجهات الشريكة أيضا دورا بارزا في تعميم االعتبارات الجنسانية
والعمرية في كل العمليات .وسيواصل الب ا

بالتعاون مع اتحاد النساء الكوبيات وجمعية المزارعين الكوبيين الوطنيين دعمه

لتنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين لوزارة الزراعة .وسيجري أيضا تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.
أيضا التعاون مع المؤسسات الوطنية التي تضطلع بدور رئيسي في صنع القرارات بشأن السياسات مثل

 -119وسيوطد الب ا

وزارة االقتصاد والتخطيط (بصفتها قائدة األفرقة العاملة المعنية بالخطة الوطنية حتى عام  )2030والمكتب الوطني لإلحصاءات
والمعلومات.

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

 -120سيُستخدم نظام الب ا

للرصد المراعي للمنظور الجنساني من أجل تكييف العمليات؛ وتعزيز المساءلة المؤسسية أمام المانحين

والمستفيدين؛ واالستهداف في حال وجود نقص في التمويل؛ وتحديد الدروس المستفادة من أجل تحسين فعالية تدخالت الب ا .
وسيقوم الب ا

بتنسيق جمع المعلومات مع الجهات الحكومية النظيرة لرصد النتائج والعمليات على المستويين الوطني

والمحلي .واختيرت مؤشرات النتائج من إطار النتائج المؤسسية المنقح ( )2021-2017في الب ا .
 -121وسيستخلص الب ا

البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر من أجل تحديد أثر األنشطة على النساء والرجال والبنات واألوالد.

وستتيح هذه المعلومات إرشاد تصميم البرامج وتنفيذها وستُستخدم لقياس النتائج المؤسسية للب ا

ومؤشرات أهداف التنمية

المستدامة كجزء من إطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة.
 -122وسيتولى المراقبون الميدانيون في الب ا

الموجودون في المقاطعات الشرقية الخمس رصد العمليات .وسيُجري كل مراقب

ميداني إلى جانب موظفين حكوميين زيارات شهرية عشوائية للرصد إلى مختلف المؤسسات المستفيدة .وفي حالة مقاطعة فيال
كالرا – في إطار مشروع  – ProActسيتم تنفيذ نظام للرصد بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .وسيشمل
ذلك عملية تقييم لقياس وتحليل مؤشر القدرة على الصمود عُدلت لتناسب وضع كوبا ،من أجل القيام للمرة األولى بقياس قدرة
التعاونيات على الصمود فيما يخص انعدام األمن الغذائي .وسيستند رصد النتائج (النواتج والحصائل) إلى المعلومات التي تبلغ
عنها الجهات النظيرة الحكومية على مستوى المقاطعات وعلى الصعيد الوطني بناء على مؤشرات مختارة.
 -123وستناقَش نتائج الرصد كل شهر في لجان على مستوى المقاطعات والبلديات تنسّق الحكومات المحلية عملها وتتألف من ممثلين
محليين للوزارات المعنية .وإضافة إلى ذلك ،ستنشئ وزارة التجارة الخارجية واالستثمار لجنة وطنية لضمان المتابعة الفعالة
للتدابير التصحيحية.
 -124وسيواصل الب ا

تعزيز قدرات الجهات النظيرة على الرصد والتقييم المراعية لالعتبارات الجنسانية عن طريق التدريب

والمساعدة التقنية لتحسين جودة تقارير الرصد ودقتها وحسن توقيتها .وسيعزز هذا األمر إلى جانب استخدام أداة كوميت مساءلة
الب ا في األمد القصير ويؤثر تأثيرا إيجابيا على ن ُ
ظم رصد برامج كوبا للحماية االجتماعية وتقييمها.
 -125وستُجمع تعليقات المستفيدين أساسا عبر صندوق الحكومة للشكاوى والتعليقات الموجود في كل مؤسسة من مؤسسات الحماية
االجتماعية والمناقشات الجماعية المركزة .وسينهض الب ا

بسبل تحسين هذه اآلليات بالتنسيق مع الحكومة بغية تعزيز

المساءلة والفعالية واإلنصاف والشفافية في عمليات الب ا .
 -126وسيجرى في عام  2021تقييم المركزي لألنشطة التجريبية الجارية في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة وسيتم بفضل
الدروس المستفادة توجيه التوسيع المحتمل لنطاق هذه األنشطة في إطار الخطة االستراتيجية القطرية .وسيجرى تقييم أخير
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للخطة االستراتيجية القطرية في أواخر عام  2023من أجل توجيه الخطة االستراتيجية القطرية المقبلة ،فسيتم تقييم االتساق
والفعالية والموقف االستراتيجي للب ا .
2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
 -127نظرا إلى كون كوبا بلدا من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا ،فإن األمم المتحدة تواجه تحديات في ضمان التمويل
لبرامجها ومشروعاتها في البلد .وللتخفيف هذه المخاطر ،ص ّمم الب ا

خطة عمل للشراكات وسيعمل مع وزارة التجارة

الخارجية واالستثمار على وضع استراتيجية لتعبئة الموارد.
 -128وتشكل األخطار الطبيعية خطرا مستمرا في كوبا .وقد يلزم توفير موارد إضافية لدعم استجابة الحكومة للكوارث .وسيواصل
الب ا

العمل مع الخبراء وصانعي القرارات الكوبيين على المستويين الوطني والمحلي من أجل تعزيز قدراتهم المتعلقة بإدارة

مخاطر الكوارث واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها.
 -129ويهدد الضعف االقتصادي والمالي للبلد ،الذي تفاقم كثيرا جراء كوفيد ،19-استقرار البرامج الحكومية المتعلقة بالحماية
االجتماعية ،التي تعتمد على ميزانية الحكومة .وقد يكون لكوفيد 19-تداعيات كبيرة على األمن الغذائي وعواقب على تصميم
برامج الب ا

وعلى نتائجها ،نظرا إلى أن أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية تكمل برامج الحكومة .وسيقوم الب ا

برصد

الحالة إلرشاد التدابير البرنامجية المتخذة في الوقت المناسب؛ ويحافظ على حوار مستمر مع الحكومة بشأن األولويات الوطنية؛
ويستكشف خيارات توفير الدعم في خطط االستجابة التي تعدها األمم المتحدة.
 -130وقد يؤدي الوقت المطلوب للموافقة على المشروعات الجديدة المقترحة التي تقدمها الجهات النظيرة الوطنية إلى تأخير التنفيذ،
مما يقلل من استعداد الجهات المانحة لتمويل األنشطة في كوبا .ويشارك الب ا

مع الجهات النظيرة الوطنية من أجل بدء

العمل مسبقا على وضع مشروعات وطنية من أجل تيسير الموافقة عليها في الوقت المناسب.
 -131وإذ تظل الحكومة تعمل على تحسين آليات االستهداف التي تتبعها ،هناك خطر وقوع أخطاء على صعيد اإلدراج أو اإلقصاء
فيما يخص أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية .وسيواظب الب ا

على المشاركة مع الجهات الوطنية النظيرة لتبادل أدوات

ومنهجيات االستهداف.

ال خاط التشغيلية
 -132قد تؤدي اإلجراءات المعقدة والبنى التحتية اللوجستية الوطنية الضعيفة التي تُستخدم لنقل وتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية
على الصعيد الداخلي بشكل رئيسي إلى إحداث تأخير ،مما يؤثر على توفيرها للمستفيدين .وتخفيفا لوطأة هذه المخاطر ،سيشارك
الب ا

مع الحكومة لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بهذه العمليات.

 -133ويؤثر نقص الوقود على عمليات الب ا

وقدرات الرصد التي يتحلى بها ،مما قد يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء بعض األنشطة

المقررة.
 -134وقد يتسبب أثر كوفيد 19-في تأخير عملية الشراء بناء على وضع البلدان التي توفّر المواد الالزمة .وستعطى األولوية لعمليات
الشراء التي كانت مقررة للسنة األولى ،وستُبحث خيارات النقل المتاحة.
 -135وقد يعرقل التأخير في تقديم تقارير الرصد من جانب الجهات النظيرة صنع القرارات في الوقت المناسب وتعديل المشروعات.
وسيظل الب ا

يدعم تعزيز قدرات المؤسسات في الرصد والتقييم على المستويين الوطني والمحلي.

 -136وقد تؤثر مشاكل االتصال اإللكتروني أيضا على تركيب النظم المؤسسية ،مثل شبكة الب ا
(ونجز) ونظام دعم تنفيذ اللوجستيات ،وعلى إمكانية تشغيلها .وسيواصل الب ا
المخاطر.

ونظامه العالمي للمعلومات

البحث عن وسائل ابتكارية لتخفيف هذه
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ال خاط ال الية
 -137على الرغم من عدم تحديد تاريخ معين حتى اآلن ،تمثل الخطط الوطنية للتوحيد النقدي مخاطر إضافية يمكن أن يؤثر على تنفيذ
بوصفه عضوا في فريق إدارة العمليات في كوبا

المشروعات من خالل التسبب في زيادة تكاليف البرامج .وسيواصل الب ا
متابعة التدابير التي تتخذها الحكومة في هذا الصدد.

 -138وقد تختلف األسعار أيضا عن األسعار التي كانت مقررة بسبب أثر كوفيد 19-على األسواق الدولية .وفي حال ارتفاع األسعار،
ستُعدل الكميات لتفادي االنقطاعات في سالسل اإلمدادات الغذائية .وستولى األولوية ألضعف الفئات والمناطق عند االقتضاء.
3-5

الض ا ات االجت اعية والبيئية

 -139سيعمل الب ا

بالتعاون مع المؤسسات الوطنية على تمحيص جميع األنشطة – وال سيما النشاط  – 3بحثا عن المخاطر البيئية

واالجتماعية السلبية المحتملة ،وسيصوغ تدابير لتجنب اآلثار السلبية أو تقليلها إلى الحد األدنى أو تخفيفها .وسيشجّع الب ا
على اتباع ممارسات زراعية تحافظ على البيئة ،ويعمل على تعزيز قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود في وجه
آثار تغير المناخ .وسيتم تمحيص جميع أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية بحثا عن أثرها المحتمل على العالقات بين الجنسين.

-6
1-6

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

الحصيلة االست اتيجية

النشاط

2021

2022

ك )
2023

2024

ال ج وع

1

1

4 082 808

3 934 551

3 401 980

3 239 630

14 658 969

2

2

439 359

433 004

246 760

262 243

1 381 366

3

3

3 402 856

3 720 593

3 206 232

1 444 818

11 774 500

4

4

1 519 943

606 788

411 989

339 110

2 877 829

9 444 967

8 694 936

7 266 961

5 285 801

ال ج وع

30 692 664

 -140سيخصص نحو  50في المائة من موارد الخطة االستراتيجية القطرية للحصيلتين االستراتيجيتين  3و ،4تمشيا مع التركيز على
تعز يز النظم الغذائية المحلية وبناء القدرة على الصمود .وتتطابق ميزانية الحصيلة االستراتيجية ( 1االستجابة لألزمات) مع
قيمة المواد الغذائية وغير الغذائية المخزنة مسبقا وحافظة أنشطة االستعداد للطوارئ واالستجابة لها .وستخصص الموارد
المالية الكافية ألنشطة تساهم ف ي تحقيق حصائل المساواة بين الجنسين ،وال سيما لمبادرات تمكين المرأة فيما يتصل بالنظم
الغذائية المحلية.
2-6

آفاق واست اتيجية تدبي ال وارد

 -141ت ُعتبر آفاق تدبير الموارد لغالبية الحصائل االستراتيجية إيجابية نسبيا نظرا إلى المساهمات المؤكدة والمساهمات المتوقعة التي
يُعتبر احتمال تأكيدها عاليا أو متوسطا .وقد حظيت الحصيلتان  1و 3في السنوات األخيرة بدعم عدة جهات مانحة .وفيما يتعلق
بالحصيلة االستراتيجية  ،1سيتوجب على الب ا

تعبئة الموارد الالزمة كل عام في حال االستجابة لحالة طوارئ تقتضي

استخدام المواد الغذائية المخزنة مسبقا .وستنطوي االستراتيجية على إشراك الجهات المانحة التقليدية والجهات الجديدة المحتملة
التي تمنح األولوية لالستجابة لألزمات وعلى تعبئة الموارد عبر خطط عمل األمم المتحدة والمبادرات المشتركة.
 -142وتواجه أنشطة الوقاية من سوء التغذية في إطار الحصيلة االستراتيجية  2فجوة تمويلية .وفي حال استمرار النقص أثناء عملية
التنفيذ ،ست ُمنح األولوية للمساعدة الغذائية ،وخصوصا مساحيق المغذيات الدقيقة ،إذ ترتفع معدالت فقر الدم في صفوف األطفال
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دون سن الثانية وثبتت فعالية هذا النوع من المساعدات من حيث التكاليف وأهميتها .وسيتشاور المكتب القطري بدعم من المكتب
اإلقليمي والمقر مع الجهات المانحة المهتمة باألنشطة التغذوية.
 -143وستشمل استراتيجية الب ا

لتعبئة الموارد توطيد الشراكات مع الشركاء التقليديين ،والدعوة من أجل الدعم المتعدد السنوات،

وتنويع قاعدة الجهات المانحة من خالل توخي الفرص للتعاون مع شركاء جدد يمكن أن يعملوا مع الب ا
الحكومية .وسيتعاون الب ا

وسيستمر المكتب القطري خالل
مع وزارة التجارة الخارجية واالستثمار من أجل تعبئة الموارد.
ّ

تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية في التنسيق مع المكتب اإلقليمي في بنما ومقر الب ا
لكوبا.

لدعم األولويات

من أجل دعم خطة عمل الشراكات
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة لكوبا ( نا /كا ون الثا

 – 2021د س ب /كا ون ا ول )2024

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  : 1است ار حصول السكان ال ن واجهون أخطارا ت ددة على ا
الكوارث وف أعقابها

ة أثناء

فئات الحصائل :استمرار/تحسين حصول األسر واألفراد على الغذاء الكافي
مجاالت التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات:
 - 1تسلّم المعدات الالزمة لتحسين القدرة على االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها وتركيبها في الوقت المناسب؛ وتطبيق األفراد لمعارفهم وممارساتهم الفضلى المكتسبة.
 -2وقوع كارثة تؤثر على األمن الغذائي للناس الضعفاء.
 -3احترام الحكومة لالتفاق بشان تخزين واستخدام أرصدة الب ا

الغذائية وغير الغذائية المخزنة مسبقا.

ؤش ات الحصائل
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
ا شطة والنوات
ّ -1د ا شخاص ال تض ر ن ن الصد ات بال ساعدة الغ ائية ف الوقت الالزم ع ت ز ز القدرات الوطنية وال حلية ال ت لقة باالست داد لحا الت الطوارئ واالستجابة لها( .تحو الت ال وارد ي ال ش وطة لدعم الحصول
ة)
على ا
 :1-1حصول األشخاص المتضررين من الصدمات على المساعدة الغذائية التي تقي من تدهور أمنهم الغذائي وحالتهم التغذوية( .ألف :تحويل الموارد)
 :2-1استفادة األشخاص المتضررين من الصدمات من تعزيز القدرة الوطنية والمحلية على االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها بما يضمن األمن الغذائي أثناء الكوارث وفي أعقابها( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم
التقني)

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

أحد ن سوء التغ ة
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الحصيلة االست اتيجية  :2تحسن الحالة التغ و ة للفئات الض يفة تغ و ا ف البلد ات ال ستهدفة
تنوع ا ط ة ال غ ة الت تتناولها بحلول عام 2024
وز ادة ّ

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

االفت اضات:
 -1ثبات اإلمدادات من األغذية المغذية وتوزيعها توزيعا مناسبا عن طريق المؤسسات الحكومية.
 -2عدم ارتفاع أسعار المواد الغذائية كثيرا في األسواق الدولية مما قد يؤثر على ثبات وتكرار عمليات تسليم األغذية المقررة.
 -3عدم تأثير النقص في الوقود على عمليات تسليم األغذية المقررة؛ وبقاء اعتبار التثقيف في مجال التغذية إحدى األولويات األولى للحكومة الكوبية .وقد تكون التغييرات المحتملة في البيئة التشغيلية مرتبطة بالحالة الوبائية،
مما قد يؤدي إلى إعادة توجيه أولويات السلطات الصحية الوطنية والمحلية.

ؤش ات الحصائل
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كافٍ من عمليات التوزيع (االمتثال)
ا شطة والنوات
 -2توفي ا

ة ال غ ة إلى الفئات الض يفة تغ و ا ن خالل ب ا

الح ا ة االجت اعية واست اتيجية إلحداث تغيي اجت اع وسلوك ت ّوج لألط ة الصحية (أ شطة الوقا ة ن سوء التغ ة)

 :1-2تلقي األطفال دون سن الثانية والحوامل والمسنين األغذية المغذية المتخصصة التي تساهم في تلبية احتياجاتهم التغذوية( .باء :توفير األغذية المغذية)
 :2-2استفادة األطفال والمراهقين والحوامل والمسنين وأسرهم من حملة إلحداث تغيير اجتماعي وسلوكي تسعى إلى تعزيز عادات األكل الصحية( .هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)

الهدف االست اتيج  :3تحقيق ا ن الغ ائ
النتيجة االست اتيجية  :4أن تكون النُظم الغ ائية ستدا ة
الحصيلة االست اتيجية  : 3استفادة الفئات الض يفة ن ظم ائية حلية أكث ص ودا ف وجه آثار
تغي ال ناخ و ن شبكات أ ان اجت اعية تتسم ب ز د ن الكفاءة بحلول عام 2024

االفت اضات:
 -1وجود آلية تحويل النقد إلى المؤسسات المختارة وتعمل بفعالية.

فئات الحصائل :تحسين توافر السلع والخدمات العامة المعززة للنظام الغذائي
مجاالت التركيز :بناء القدرة على الصمود

مراعية للتغذية
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 -2تسلم المعدات الالزمة لزيادة الغالت في الوقت المناسب؛ وتطبيق األفراد لمعارفهم وممارساتهم الفضلى المكتسبة.
 -3زيادة إمدادات من األغذية المغذية المنتجة محليا بما يتماشى مع زيادة اإلنتاج واحتياجات برامج الحماية االجتماعية من األغذية.

ؤش ات الحصائل
نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين الذين يُبلغون عن زيادة إنتاج محاصيل مغذية ،مصنفة حسب نوع جنس المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
قيمة وحجم المبيعات المناصرة ألصحاب الحيازات الصغيرة من خالل نظم التجميع التي يدعمها الب ا

ا شطة والنوات
 -3توفي التدر ب وال دات وال ساعدة التقنية إلى أصحاب ال صلحة ال نيين بالنظم الغ ائية ال حلية ،ع توفي أط ة غ ة أكث تنوعا وثباتا لألطفال ف سن الدراسة وسائ الفئات الض يفة تغ و ا( .أ شطة دعم
ا سواق الزراعية لصالح أصحاب الحيازات الصغي ة)
 :1-3حصول عدد مختار من أصحاب الحيازات الصغيرة من النساء والرجال وغيرهم من أصحاب المصلحة في سالسل القيمة الزراعية على التدريب والمعدات والمساعدة التقنية فيما يتعلق بالممارسات القادرة على الصمود
في وجه تغير المناخ التي تعزز قدرتهم على توفير أغذية متنوعة وعالية الجودة لشبكات األمان االجتماعية المراعية للتغذية( .واو :الشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)
 :2-3تلقي أصحاب الحيازات الصغيرة من الشباب والنساء التدريب والمعدات والفرص لزيادة مشاركتهم االقتصادية ودورهم القيادي في النظم الغذائية المحلية( .واو :الشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)
 :3-3استفادة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والتعاونيات من أدوات ابتكارية للوقاية من المخاطر ،بما في ذلك تأمين المحاصيل ،مما يزيد قدرتهم على الصمود في وجه المخاطر المناخية( .زاي :تيسير الروابط مع
الموارد المالية وخدمات التأمين)
:4-3استفادة األطفال في سن الدراسة من برنامج ّ
معزز للتغذية المدرسية بفضل نظم غذائية محلية تتسم بق درة أكبر على الصمود ،وإمدادات ثابتة لألغذية المغذية المنتجة محليا ،وأعمال تثقيفية متعلقة بعادات األكل الصحية.
(نون :توفير التغذية المدرسية)
 :5-3استفادة الحوامل والمسنين الذين تتم مساعدتهم عن طريق شبكات األمان االجتماعية من إمكانية الحصول على األغذية بمز يد من االنتظام بفضل نظم غذائية محلية تتسم بقدرة أكبر على الصمود (ألف :تحويل الموارد)

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

ززة على تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  : 4ت ز ز قدرة السلطات الوطنية وال حلية على إدارة ظم
جا ة وشا لة وقادرة على التكيف بحلول عام .2024

ائية وتغ و ة

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 التغذوي واستهدافهم ومساعدتهم
مجاالت التركيز :بناء القدرة على الصمود

مراعية للتغذية
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االفت اضات:
 -1تتماشى أدوات إدارة مخاطر الكوارث ورصد األمن الغذائي والتغذية التي يرعاها الب ا

مع اآلليات الموحدة للحكومة.

 -2تسلم وتركيب المعدات الالزمة في الوقت المناسب؛ وتطبيق األفراد لمعارفهم وممارساتهم الفضلى المكتسبة.
 -3إجراء تقييم للفجوات في نظام اللوجستيات الوطني في البلد بدعم من الب ا .
 -4عدم تغيّر األولويات الوطنية جراء تقلب السياق االجتماعي االقتصادي ووقوع صدمات.

ؤش ات الحصائل
مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ
عدد السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا

في مجال تعزيز القدرات

نسبة المجتمعات المحلية المستهدفة التي يوجد لديها دليل على قدرة محسنة على إدارة الصدمات والمخاطر المناخية

ا شطة والنوات
 -4ت ز ز قدرة صا

الق ارات الوطنيين وال حليين على إدارة ب ا

الح ا ة االجت اعية و خاط الكوارث وال خاط ال ناخية وعلى تحليل وضع ا ن الغ ائ والتغ ة ورصده (أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)

:1-4استفادة الفئات الضعيفة من برامج معززة ومراعية للتغذية ومستدامة توفّر الحماية االجتماعية وتستند إلى أدوات استهداف تضمن زيادة فعالية المساعدة وتحسين جودتها( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
:2-4استفادة سكان كوبا من تعزيز القدرات المؤسسية فيما يخص عملية التحليل والرصد المتعددة القطاعات للبيانات المرتبطة باألمن الغذائي والتغذية ،مما يساهم في عمليات صنع القرارات( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم
التقني)
 :3-4استفادة السكان في البلديات المستهدفة من تعزيز قدرة المؤسسات التقنية والسلطات الحكومية على إدارة الكوارث والمخاطر المناخية ونظم ا إلنذار المبكر التي تعزز قدرة النظم الغذائية على الصمود في وجه المخاطر
الطبيعية وآثار تغير المناخ( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
 :4-4استفادة سكان كوبا من تعزيز النظام اللوجستي من أجل توفير إمدادات األغذية بفعالية وثبات وكفاءة( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
 :5-4استفادة سكان كوبا وبلدان مختارة أخرى ،من خالل مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،من تبادل التجارب والمما رسات الجيدة في مجال إدارة الخدمات الغذائية ،والتغذية ،وقدرة النظم الغذائية على
الصمود في وجه آثار تغير المناخ ،والحد من مخاطر الكوارث( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
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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-ستطيع السكان ال تض رون االستفادة ن ب ا

الب ا

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

ال ؤش ات الشا لة
التعرض لتحديات تتعلق بالسالمة
جيم  :1-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون
ّ
جيم 3-تحسين ال ساواة بين الجنسين وت كين ال أة بين السكان ال ستفيد ن ن ساعدة الب ا

ال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-3نسبة األسر التي تُتخذ فيها القرارات بشأن استخدام األغذية/النقد/القسائم من قِّبل المرأة ،أو الرجل ،أو كليهما معا ،حسب طريقة التحويل
جيم  :2-3نسبة النساء األعضاء في كيانات صنع القرار بشأن المساعدة الغذائية – لجان ،ومجالس ،وأفرقة ،وغير ذلك
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ال لحق الثا
التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

جال الت كيز

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

النتيجة
االست اتيجية 2
للب ا /
ا ة التن ية
ال ستدا ة 2-2
الحصيلة
االست اتيجية 2

االستجابة لألز ات

ا سباب الج ر ة

النتيجة
االست اتيجية 4
للب ا /
ا ة التن ية
ال ستدا ة 4-2
الحصيلة
االست اتيجية 3
بناء القدرة على
الص ود

ك )
النتيجة
االست اتيجية 5
للب ا /
ا ة التن ية
ال ستدا ة 9-17
الحصيلة
االست اتيجية 4
بناء القدرة على
الص ود

ال ج وع

التحويالت

12 582 576

924 660

9 563 456

2 032 260

25 102 952

التنفيذ

88 956

275 062

641 514

484 313

1 489 845

تكاليف الدعم المباشرة المعدلة

1 092 758

97 335

850 898

185 614

2 226 605

ال ج وع الف ع

13 764 290

1 297 057

11 055 868

2 702 187

28 819 403

تكاليف الدعم غير المباشرة
( 6.5في المائة)

894 679

84 309

718 631

175 642

1 873 261

ال ج وع

14 658 969

1 381 366

11 774 500

2 877 829

30 692 664
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