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 1يناير/كانون الثاني  31 – 2023ديسمبر/كانون األول 2027

مجموع التكاليف التي يتحملها الب ا

 131 074 054دوالرا أمريكيا

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر*
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* https://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/

وجز تنفي ي
غينيا  -بيساو بلد منخفض الدخل يواجه تحديات إنمائية كبيرة على الرغم من الفرص االقتصادية المتاحة في مجاالت الزراعة وأنشطة
صيد األسماك والسياحة والتعدين .ويعاني البلد ،منذ استقالله عن البرتغال في عام  ،1974من اضطرابات سياسية وهشاشة مؤسسية.
فعدم االستقرار السياسي ،واالعتماد المفرط على إنتاج جوز الكاجو ،والتعرض الشديد آلثار تغير المناخ والتدهور البيئي ،التي تؤثر
جميعها على توافر الموارد الطبيعية ،تفضي إلى انعدام األمن الغذائي على نطاق واسع وارتفاع معدل انتشار سوء التغذية ،وال سيما في
صفوف األطفال والريفيات والمسنين والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو السل أو ذوي اإلعاقة.
وفي أعقاب جائحة كوفيد ،19-وضعت حكومة غينيا  -بيساو استراتيجية جديدة للتنمية والعمالة والنهوض بالصناعة للفترة -2020
 2024بعنوان "هورا تشيغا" تعطي األولوية لمسألة تنمية رأس المال البشري من خالل االستثمار في مجاالت الصحة والتعليم والبنية
التحتية .ويساعد الب ا

الحكومة في هذا المسعى ،حيث يقدّم المساعدة التقنية والمالية لدعم االستجابة لألزمات ،وأنشطة التغذية

والتغذية المدرسية ،وقدرة سبل كسب عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على الصمود ،وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية،
والحماية االجتماعية.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد C. Nikoi

السيد J. Manja

المدير اإلقليمي

المدير القطري

غرب أفريقيا

بريد إلكترونيJoao.Manja@wfp.org :

بريد إلكترونيchris.nikoi@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وبناء على الدروس المستفادة من الخطة االستراتيجية القطرية المنتمية إلى الجيل األول من الخطط للفترة  2024-2019وتماشيا مع
األولويات الوطنية ،تر ّكز الخطة للفترة  2027-2023على أربع حصائل للخطة االستراتيجية القطرية هي:
 الحصيلة  :1تم ّكن السكان المتضررين من األزمات في غينيا  -بيساو من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية أثناء
الصدمات وفي أعقابها.
 الحصيلة  :2تحسّن النظام الغذائي لألطفال والسكان الضعفاء واألشخاص المعرضين لخطر سوء التغذية في غينيا -بيساو،
وتم ّكنهم من الحصول على الخدمات األساسية ،بما فيها الصحة والتعليم والتغذية بحلول عام .2027
 الحصيلة  :3زيادة قدرة المجتمعات الريفية في غينيا  -بيساو ،ال سيما النساء والشباب فيها ،على الصمود في وجه تغير
المناخ ،والصدمات ،وعوامل اإلجهاد االجتماعية واالقتصادية بحلول عام .2027
 الحصيلة  :4تعزيز نظام الحماية االجتماعية في غينيا -بيساو بحلول عام .2027
وستُتَّبع في جميع المجاالت نُهج تراعي االعتبارات الجنسانية وتحرص على إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة .وست ُع َّمم عناصر التغذية
وأنشطة التكيف مع تغير المناخ في جميع التدخالت.
وتتماشى الخطة االستراتيجية القطرية مع الحصائل االستراتيجية  1و 2و 3و 4للب ا  ،ومع النتائج والتوصيات الصادرة عن
االستعراض االستراتيجي الوطني للقضاء على الجوع لعام  ،2019والسياسة اإلنمائية الجديدة للحكومة المعنونة هورا تشيغا للفترة
 ،2024-2020وإطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة .2026-2022

ش وع الق ار



يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لغينيا  -بيساو ( )WFP/EB.2/2022/X-X/X( )2027-2023بتكلفة إجمالية يتحملها
الب ا

قدرها  131 074 054دوالرا أمريكيا.

.



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

1-1

السياق القط ي

-1

غينيا  -بيساو بلد صغير منخفض الدخل يقع في غرب أفريقيا ويحتل المرتبة  175من بين  189بلدا على دليل التنمية البشرية
لعام  .2020ويعيش  69في المائة من سكانها البالغ عددهم مليوني نسمة تحت خط الفقر .ويبلغ الناتج المحلي اإلجمالي 1.4
2

1

مليار دوالر أمريكي ويصل نصيب الفرد منه إلى  727دوالرا أمريكيا .وفي عام  2020وبسبب جائحة مرض فيروس كورونا
( 2019كوفيد ،)19-تراجع النمو االقتصادي الملحوظ منذ عام  2012الذي بلغ معدّله  4.2في المائة في المتوسط ،فانخفض
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  2.4في المائة منذ ذلك الحين.
-2

3

4
ّ
وتوظف  68في المائة من السكان العاملين 5،من االعتماد المفرط
وتشكو الزراعة ،التي تمثل ثلث الناتج المحلي اإلجمالي للبلد

على إنتاج جوز الكاجو ،ومن انخفاض االستثمار التكنولوجي ،وصعوبة الحصول على القروض ،وظاهرة الهجرة من الريف
إلى المدينة .وتغطي زراعة الكاجو ،التي تمثّل  90في المائة من إجمالي السلع المصدَّرة 50 6،في المائة من األراضي الصالحة
ّ
يقوض
للزراعة في البلد،
وتوظف  -بشكل مباشر أو غير مباشر  80 -في المائة من القوة العاملة 7.إن االعتماد على الكاجو ّ
بشدة إمكانات النمو الزراعي واالقتصادي في البلد.
-3

وتعاني النساء والبنات من أعمال العنف الجنساني ،والممارسات التقليدية الضارة ،وارتفاع معدالت وفيات األمهات؛ ووفقا
للمسح العنقودي المتعدد المؤشرات لعامي  ،2019-2018بلغت نسبة انتشار ظاهرة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث  48في
8

المائة من النساء والبنات اللواتي تتراوح أعمارهن بين  15و 49عاما ،و 39في المائة من البنات اللواتي تتراوح أعمارهن بين
 0و 14عاما .ويبلغ معدّل إلمام النساء بالقراءة والكتابة  45.6في المائة ،وفقط  24.4في المائة من النساء العامالت في مجال
الزراعة يملكن األرض الزراعية أو يتمتّعن بحقوق ضمانية عليها.
-4

9

وتعاني أعداد كبيرة من األمهات واألطفال من سوء التغذية .ويصل معدّل اإلصابة بالتقزم إلى  28في المائة في صفوف األطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،ويبلغ هذا المعدّل ذروتَه في مناطق أويو ،وبافاتا ،وغابو حيث يتجاوز  30في
المائة  -فيُعتبر بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية معدّ َل انتشار "عاليا جدا" .ويبلغ معدّل اإلصابة بالهزال  5في المائة من
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا 10.وال يستوفي سوى  31.7في المائة من النساء والبنات اللواتي تتراوح
التنوع الغذائي الالزم 11،في حين يعاني  44في المائة منهن من فقر الدم 12.ويمثل
أعمارهن بين  15و 49عاما الحدَّ األدنى من ّ

 1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2020 .تقرير التنمية البشرية لعام  .2020الحدود المقبلة :التنمية البشرية وعصر التأثير البشري( Human Development .
).Report 2020. The next frontier: Human development and the Anthropocene.
 2صندوق األمم المتحدة للسكان .لوحة متابعة البيانات المتعلقة بسكان العالم ،بيانات عام .)World Population Dashboard, 2020 data( .2020
 3البنك الدولي .بيانات مؤشرات التنمية العالمية لعام )World Development Indicators 2020 data( .2020

 4المرجع نفسه.
 5برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2020 .تقرير التنمية البشرية لعام  .2020الحدود المقبلة :التنمية البشرية وعصر التأثير البشري( Human Development .
).Report 2020. The next frontier: Human development and the Anthropocene.
 6وفقا للمصرف المركزي لدول غرب أفريقيا ،ش ّكلت صادرات جوز الكاجو الخام على أساس "تسليم ظهر السفينة" ،بين عامي  2015و ،2019ما نسبته  90.4في
المائة في المتوسط من إجمالي صادرات السلع.
 7بنك التنمية األفريقي .2015 .غينيا  -بيساو – الموجز القطري للمساواة بين الجنسين – )Guinea-Bissau – Country gender profile – 2015( .2015
 8وزارة االقتصاد والمالية ،والمعهد الوطني لإلحصاء .2020 .المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لعامي ( 2019-2018الجولة  ، )6غينيا  -بيساوMultiple (.
.)indicator cluster survey (round 6), Guinea-Bissau 2018–2019
 9هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .مركز البيانات.)Data Hub( .
 10وزارة االقتصاد والمالية ،والمعهد الوطني لإلحصاء .2020 .المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لعامي ( 2019-2018الجولة  ، )6غينيا  -بيساوMultiple (.
.)indicator cluster survey (round 6), Guinea-Bissau 2018–2019
 11نتائج النظام الوطني لرصد األمن الغذائي والتغذية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني .2021
 12وزارة االقتصاد والمالية ،والمعهد الوطني لإلحصاء .2020 .المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لعامي ( 2019-2018الجولة  ، )6غينيا  -بيساوMultiple (.
.)indicator cluster survey (round 6), Guinea-Bissau 2018–2019
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األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية  3في المائة من السكان ،ويعانون ،إلى جانب المصابين بالسل ،من أوجه
ضعف إضافية تتعلق بالغذاء والتغذية .ووفقا ألحدث البيانات المتاحة ،يعاني  23في المائة من المصابين بفيروس نقص المناعة
البشرية و 43في المائة من المصابين بالسل من نقص التغذية ،ويعاني أكثر من  20في المائة من المصابين بفيروس نقص
المناعة البشرية و/أو السل من انعدام األمن الغذائي.
-5

وال يلتحق بالمدارس االبتدائية سوى  69في المائة من األطفال في سن الدراسة ،وال يكمل التعليم االبتدائي سوى  25في المائة
من البنات و 29في المائة من األوالد .ولما كان نحو ثلث البنات دون الثامنة عشرة من العمر متزوجات أو حوامل ،و 8في
13

تسرب البنات من المدرسة بعد المرحلة األولى من
المائة من البنات دون الخامسة عشرة من العمر متزوجات ،فإن احتمال ّ
التعليم االبتدائي (الصفوف من  1إلى  )4أكبر مقارنة باألوالد.

14

-6

وال يتلقى سوى  0.9في المائة من السكان استحقاقا واحدا على األقل من استحقاقات الحماية االجتماعية ،في شكل مساعدة
اجتماعية أو ضمان اجتماعي .وال يزال نظام الحماية االجتماعية في طور التكوين ،وتتوافر قلة قليلة من خطط الحماية
االجتماعية الوطنية أو ال تتوافر على اإلطالق باستثناء المعاشات التقاعدية لقدامى المحاربين العسكريين وبعض الموظفين
العموميين المتقاعدين .وإذ تحاول الحكومة إنشاء شبكة أمان اجتماعي وطنية بدعم من البنك الدولي ،تؤدي محدودية اإلنفاق
االجتماعي وهامش التصرف في المجال المالي إلى إعاقة التوسع في توفير الحماية االجتماعية .كما إن التضاريس الجغرافية
المعقدة لغينيا  -بيساو ،التي تضم أرخبيال مؤلفا من  88جزيرة تعيش فيها مجتمعات محلية يصعب الوصول إليها ،تش ّكل عقبة
إضافية أمام توفير الخدمات االجتماعية األساسية للجميع.

-7

ومن بين جميع بلدان العالم ،تعدّ غينيا  -بيساو البلد الرابع األكثر تأثرا بتغير المناخ وفقا للمؤشر القطري لعام  2019الصادر
عن مبادرة التكيف العالمي لجامعة نوتردام 15.وتش ّكل آثار تغيّر المناخ أحد العوامل المتزايدة األهمية المسببة النعدام األمن
الغذائي ،التي تؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة .ومنذ عام  ،2015أثّرت الفيضانات على أكثر من  170 000شخص في
المناطق الساحلية الجنوبية والسهول الشرقية ،إذ أدت إلى تدمير  8في المائة من إجمالي إنتاج األرز 16.ويتسبّب التحات الساحلي
وتسرب المياه المالحة ،الناجمان عن ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يفاقمه تغير المناخ ،في تراجع إنتاجية زراعة أرز
المانغروف بشكل تدريجي ،في حين تؤثر موجات الجفاف التي يشهدها البلد أكثر فأكثر في المناطق الشمالية الشرقية على توفّر
المياه وزراعة أرز السهول والبطاطس و الكسافا.

-8

وتعاني غينيا  -بيساو من ضعف نظامها السياسي منذ استقاللها في عام  ،1974فقد شهدت أربعةَ انقالبات ناجحة مع ما خلّفه
ذلك من آثار على مؤسسات الدولة ،مما وضع البلد في المئين العاشر األدنى فيما يخص جميع المؤشرات التي تقيس قدرات
القطاع العام والتي يحتويها مصرف بيانات مؤشرات الحوكمة العالمية التابع للبنك الدولي 17.وبعد أن نعم البلد بفترة استقرار
قصيرة في أعقاب االنتخابات الديمقراطية الثانية التي جرت في عام  ،2019حدثت محاولة انقالب في أوائل عام  2022مثّلت
ضربة أخرى لالستقرار السياسي .وأنهى مكتب األمم المتحدة المتكامل لحفظ السالم في غينيا  -بيساو مه ّمته في ديسمبر/كانون
األول  ،2020مسلّما قوات األمن الوطنية مسؤولية ضمان السالم واالستقرار في البلد.

2-1
-9

التقدم حو خطة التن ية ال ستدا ة ل ام 2030
على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة لتحقيق النمو االقتصادي ومكافحة الفقر وعدم المساواة ،خلص التحليل القطري
المشترك لألمم المتحدة لعام  2020إلى أن التقدم الذي أحرزه البلد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في خطة التنمية
المستدامة لعام  2030يُعتبر محدودا .وقامت غينيا  -بيساو ،من خالل تركيزها القوي على التنمية ،بإعطاء األولوية لغايات

 13المرجع نفسه.
 14المرجع نفسه.
 15متاح على الرابط https://gain.nd.edu/our-work/country-index/
 16إحصاءات مستمدة من الخدمة الوطنية للحماية المدنية.
 17متاحة على الرابط.https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators :
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هدف التنمية المستدامة ( 1القضاء على الفقر) في جهودها الرامية إلى تنفيذ خطة عام  .2030ولكن ازدادت األعداد المطلقة
لألشخاص الذين يعانون من سوء التغذية (بما يرتبط بهدف التنمية المستدامة  ،)2ويواجه النظام الصحي (الهدف  )3ونظام
التعليم (الهدف  )4تحديات مستمرة تتعلق بتدني اإلنفاق العام ،وضعف البنية التحتية ،وعدم كفاية قدرات الموارد البشرية،
وضعف إمكانية الوصول إلى المرافق األساسية الخاصة بالمياه والنظافة الصحية والصرف الصحي في العديد من المستوطنات
(الهدف .)11
3-1

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة  2و17

التقدم ف تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 2
-10

الحصول على الغذاء :وفقا لالستعراض االستراتيجي الوطني للقضاء على الجوع لعام  ،2019يعاني ثلث السكان من انعدام
األمن الغذائي خالل موسم الجد ب ،الذي يستمر من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين األول .وتشمل العوامل الرئيسية المسببة
النعدام األمن الغذائي االعتماد المفرط على إنتاج جوز الكاجو واألسعار الدولية ،ومحدودية فرص الحصول على الغذاء،
وانخفاض اإلنتاجية الزراعية .وأشار أحدث تحليل لإلطار المنسَّق (مارس/آذار  )2022إلى أن ما يقرب من  132 000شخص
( 10في المائة ممن شملهم االستطالع) يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد ويحتاجون إلى مساعدة غذائية عاجلة (في
المرحلة  3أو ما فوق من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي) ،في حين أن أكثر من  349 000شخص ( 26في المائة
ممن شملهم االستطالع) معرضون لخطر انعدام األمن الغذائي (في المرحلة  2من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي).
ولمعالجة انعدام األمن الغذائي ،تَعتبر خطة هورا تشيغا الحكومية أن تنوي َع سبل كسب العيش والتمكينَ االقتصادي هما عامالن
تمكينيان رئيسيان ينبغي تعزيزهما.

-11

القضاء على سوء التغذية :على الرغم من التقدم الذي أُحرز في الماضي فيما يخص خفض متوسط معدّل سوء التغذية من 31
في المائة من السكان في عام  1996إلى  22.2في المائة في عام  ،2012ارتفع عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية
منذ ذلك الحين ،ليصل إلى  28في المائة في عام  .182018ووفقا لتقرير التغذية العالمي لعام  19،2021ما انفكّ معدل اإلصابة
بالهزال يبلغ  5في المائة تقريبا منذ عام  ،2010وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في خفض معدالت فقر الدم في صفوف
النساء والبنات في سن اإلنجاب ،ال يزال  48في المائة من النساء والبنات مصابات بفقر الدم .وتعاني األسر من سوء التغذية أيا
كان وضعها االقتصادي ،ولكن تَبيَّن أن الفقر وارتفاع نسبة األمية بين األمهات وقلة المعرفة بالممارسات الغذائية الجيدة هي
عوامله الرئيسية.

-12

إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخولهم :يمثل المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة  68في المائة من السكان العاملين،
وهم يتأثّرون جدا بالتقلبات في أسعار الكاجو الدولية ،ألنهم غالبا ما يقايضون جوز الكاجو باألرز إلطعام أسرهم .ومع انخفاض
األسعار من  1.4دوالر أمريكي للكيلوغرام الواحد في عام  2017إلى  0.5دوالر أمريكي للكيلوغرام الواحد في عام ،2020
التنوع المحدود لسبل كسب العيش ،وغياب
تواجه األسر صعوبة متزايدة في الحصول على الغذاء خالل موسم الجدب .ويش ّكل ّ
القدرة على تجهيز األغذية ،والتدهور البيئي ،وصعوبة الحصول على القروض وحيازة األراضي ،قيودا إضافية تحدّ من دخول
أصحاب الحيازات الصغيرة .وتعاني المزارعات صاحبات الحيازات الصغيرة أكثر من غيرهن بسبب محدودية تد ّخلهن في
عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بميزانية األسرة ،وارتفاع معدالت األمية في صفوفهن ،وقلة امتالكهن لرأس المال واألرض
والموارد اإلنتاجية األخرى.

التقدم ف تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 17
-13

تولي حكومة غينيا  -بيساو أهمية كبيرة لشراكاتها االستراتيجية المعقودة مع أصحاب المصلحة في مجال التنمية ،وال سيما
أولئك التابعين لمنظومة األمم المتحدة ،بغية التم ّكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة .وفي عام  ،2021اتفقت الحكومة وفريق

 18فريق األمم المتحدة القطري .2020 .التحليل القطري المشترك لغينيا  -بيساو.2020 ،
 19مبادرات التنمية .2021 .تقرير التغذية العالمي لعام (2021 Global Nutrition Report ) .2021
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األمم المتحدة القطري على وضع إطار جديد لألمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة  2026-2022يحدّد ثالث
أولويات استراتيجية هي:
 )1الحوكمة التحويلية والجامعة التي تشمل احترام سيادة القانون والحفاظ على السالم؛
 )2التحول االقتصادي الهيكلي ،والتنمية المستدامة ،والنمو األخضر الشامل والقادر على الصمود الذي
يحرص على عدم ترك أحد خلف الركب؛
 )3تنمية رأس المال البشري؛
4-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-14

وفقا لدراسة أجراها الب ا في عام  2021بشأن سدّ الفجوة التغذوية ،يستطيع  28في المائة فقط من السكان تح ّمل تكاليف
نظام غذائي يلبي الحد األدنى من متطلبات الطاقة ويك ّلف ما يقدَّر بنحو  2.35دوالر أمريكي يوميا ( 1 322من فرنكات الجماعة
مكونة من سبعة أشخاص .وما يقرب من ثالثة أرباع السكان ( 68في المائة) ال يستطيعون
المالية لغرب أفريقيا) ألسرة متوسطة َّ
تحمل تكاليف نظام غذائي صحي ومغ ٍّذّ يك ّلف ما يقدَّر بنحو  4دوالرات أمريكية يوميا ( 2 234من فرنكات الجماعة المالية
لغرب أفريقيا) لألسرة الواحدة .وتشكل محدودية القدرة على تحمل تكاليف األغذية المغذية الرئيسية ،وتوافرها ،وإمكانية
الحصول عليها حاجزا أمام النظم الغذائية الصحية.

-15

وقامت نتائج دراسة أجراها الب ا

عام  2020في غينيا  -بيساو بشأن تكلفة الجوع في أفريقيا ،بتسليط الضوء على اآلثار

االجتماعية واالقتصادية الكبيرة للجوع الذي يتفاقم بسبب سوء التغذية .ويسبّب سوء التغذية  23.5في المائة من وفيات األطفال
دون سن الخامسة ،مما أسفر عن مقتل  12 723طفال بين عامي  2008و .2013كما يؤثر سوء التغذية بشكل مباشر على
األداء المدرسي .وفي عام  ،2015تبيَّن أن  93.2في المائة من حاالت األطفال الذين يرسبون في المرحلة االبتدائية تعزى إلى
شكل من أشكال سوء التغذية .وبما أن  43في المائة من السكان الذين هم في سن العمل قد عانوا من التقزم قبل بلوغهم سن
الخامسة ،يؤثر سوء التغذية أيضا تأثيرا مباشرا على إنتاجية العمل .وقدّرت الدراسة أنه في عام  2014فُقد ما يصل إلى 9.4
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ( 70.6مليون دوالر أمريكي) بسبب سوء التغذية لدى األطفال .ومن شأن خفض معدل
انتشار سوء التغذية لدى األطفال إلى النصف بحلول عام  2025أن يحقق وفورات قدرها  148.5مليون دوالر سنويا.

-2
1-2
-16

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا
اإل جازات والدروس ال ستفادة والتغيي ات االست اتيجية للب ا
قام الب ا

بتعديل حافظة برامجه ،معتمدا على الدروس المستفادة من عمليات تقييم وتقدير خطته االستراتيجية القطرية المنتمية

إلى الجيل األول ،ومن بعثات الرقابة التي أجراها المكتب اإلقليمي ،ومن الدراسات الجديدة التي وضعها الب ا

منذ عام

:2019
 )1التقييم النهائي الذي أجراه برنامج ماكغفرن  -دُول الدولي لألغذية من أجل التعليم وتغذية الطفل في غينيا  -بيساو للفترة
 2019-2016والذي خلص إلى أن برنامج التغذية المدرسية التابع للب ا

نجح في التخفيف من حدة الجوع القصير

األجل وفي توفير مك ّمل لدخل األسر .وأوصى بتوسيع نطاق مشروع تجريبي للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية،
وباستخدام الحصص الغذائية المنزلية للبنات في الصفوف من  4إلى  ،6التي تبيَّن أنها توفر حافزا كبيرا لألهل إلرسال
بناتهم إلى المدرسة .ولذلك ،سيقوم الب ا

بتوسيع نطاق التدخالت المتعلقة بالتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية على

المستوى الوطني ،وبتوفير الحصص الغذائية المنزلية للبنات في الصفين  5و 6ألنهن األكثر عرضة لخطر التسرب من
المدرسة .وسيولى اهتمام خاص لتعزيز عمليات الشراء ،ولتنويع مصادر التمويل والشراكات ،بغية تحسين نوعية
المساعدة التي يقدمها الب ا .
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 )2قامت الدراسة المعنونة "تحليل أنشطة التصدي لتغير المناخ من أجل التكيف مع آثاره" ،التي أجراها الب ا  ،وتحالف
كي

التنوع البيولوجي ،والمركز الدولي للزراعة االستوائية في عام  ،2021بتحديد الفرص المتعددة المتاحة للب ا

يضع برامج ترمي إلى التكيف مع تغير المناخ ،بما يتماشى مع أولويات الحكومة واحتياجاتها .واستنادا إلى التوصيات
المنبثقة عن الدراسة فيما يتعلق بالبرمجة ،أدمج الب ا

منظورا للتكيف مع تغير المناخ في جميع حصائله االستراتيجية،

مما أتاح تعزيز نظم اإلنذار المبكر واستغالل أنشطته في مجال بناء القدرة على الصمود لتحسين قدرة المجتمعات الريفية
على التكيف مع تغير المناخ.
 )3كما تم أخذ النتائج والتوصيات الرئيسية الصادرة عن الدراسة المتعلقة بسدّ الفجوة التغذوية ،التي أجراها الب ا

 -ال

سيما تلك المتعلقة بالحاجة إلى تعميم االعتبارات التغذوية في جميع التدخالت بغية تحسين توافر األغذية المغذية والمنتجة
محليا وإمكانية الحصول عليها والقدرة على تحمل تكاليفها  -أثناء تصميم الخطة االستراتيجية القطرية.
2-2
-17

ال واء ة ع خطط التن ية الوطنية ،وإطار ا م ال تحدة للت اون ن أجل التن ية ال ستدا ة ،وا ُط ا خ ى
تتماشى الخطة االستراتيجية القطرية تماما مع الخطة اإلنمائية الوطنية للحكومة للفترة  2023-2020واالستراتيجية الوطنية
للتنمية والتوظيف وتشجيع الصناعة للفترة  ،2024-2020المعروفة باسم هورا تشيغا .وتر ّكز استراتيجية هورا تشيغا تركيزا
قويا على مجاالت الحماية االجتماعية وتنويع سبل كسب العيش الزراعية والتكيف مع تغير المناخ .إن تبسيط الب ا

للبرامج

المتعلقة بالقدرة على الصمود والحماية االجتماعية من شأنه أن يجعلها متسقة بشكل وثيق مع الرؤية الوطنية الجديدة المطروحة
في خطة التنمية الوطنية واستراتيجية هورا تشيغا .كما إن تركيز الب ا

على مجال القدرة على الصمود يتماشى مع أولويات

البلد في هذا المجال.
-18

وعمل الب ا

عن كثب داخل فريق األمم المتحدة القطري ومع الحكومة بغية صياغة اإلطار الجديد لألمم المتحدة للتعاون من

أجل التنمية المستدامة لغينيا  -بيساو للفترة  ،2026-2022حارصا على قيادة المشاورات بشأن التغذية واألمن الغذائي .ويتماشى
تركيز الب ا

على االستعداد لحاالت الطوارئ ،والحماية االجتماعية ،والقدرة على الصمود مع األولويتين االستراتيجيتين 2

و 3إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة هما :التحول االقتصادي الهيكلي؛ و تنمية رأس المال البشري.
3-2
-19

ال ل ع أصحاب ال صلحة ال ئيسيين
إن حافظة برامج الخطة االستراتيجية القطرية هي ثمرة مشاورات مستفيضة مع الشركاء .وطوال مرحلة تصميم الخطة
االستراتيجية القطرية ،عقد الب ا

اجتماعات ثنائية مع الوزارات الرئيسية والشركاء في التنمية كان هدفها جمع تعقيبات غير

رسمية بشأن األنشطة الجارية حاليا والمجاالت البرنامجية التي يجب التركيز عليها في المستقبل .كما يجري التشاور بانتظام
مع المنظمات غير الحكومية الشريكة المتعاونة لتحديد مجاالت تعزيز الشراكة.
-20

ونُظمت في مايو/أيار  2022مشاورات رسمية مع الشركاء في البلد بشأن حافظة البرامج المؤقتة التي يجريها الب ا  .ون ّ
َظم
الب ا

عقد اجتماعات ثنائية مع الوزراء والحكومات المانحة
جلستي تشاور رئيسيتين مع الشركاء الحكوميين واإلنمائيين ،و َ

االستراتيجية.

-3
1-3
-21

الحافظة االست اتيجية للب ا
االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة
تواصل هذه الخطة االستراتيجية القطرية المنتمية إلى الجيل الثاني من الخطط العمل الذي أجري في إطار الخطة االستراتيجية
القطرية السابقة مع إدخال برامج جديدة تر ّكز على الحماية االجتماعية والتكيف مع تغير المناخ وتعزيز البرمجة المراعية
للتغذية واإلعاقة واالعتبارات الجنسانية في جميع التدخالت.
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وستر ّكز تدخالت الب ا

في مجال االستجابة لألزمات تركيزا أقوى على االستعداد للطوارئ من خالل تعزيز النظم الوطنية

لإلنذار المبكر .وستركز أنشطة بناء القدرة على الصمود بشكل أكبر على تعزيز التكيف مع تغير المناخ في المجتمعات الريفية.
-23

وسيقوم الب ا

بتعزيز التدخالت المتعلقة بالتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية وتوسيع نطاقها ،وسيبدأ بتوزيع الحصص

الغذائية المنزلية للبنات في الصفين  5و 6واألطفال ذوي اإلعاقة .وسيسهم تعزيز التدخالت الخاصة بالتغذية والمراعية لها في
ّ
وسيعزز
الحد من سوء التغذية ،وال سيما بين األطفال الصغار ،و الحوامل من النساء والبنات ،واألمهات الحديثات الوالدة.
الب ا

برامج التغذية من خالل أنشطة قائمة على المجتمعات المحلية والمدارس والمرافق ترمي إلى الوقاية من سوء التغذية

وعالجه .وسوف تستأنف دعمها لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسل الذين يعانون من سوء التغذية
والذين يتلقون دورات عالجية ،بما في ذلك من خالل توفير الدعم التغذوي والتحويالت القائمة على النقد لألسر التي تعاني من
انعدام األمن الغذائي لهؤالء األشخاص.
-24

ويعمل الب ا

بالتعاون مع شركائه في التنمية على زيادة دعمه لوزارة المرأة واألسرة والتضامن االجتماعي في مجال وضع

نظام حماية اجتماعية شامل ومراع للتغذية .ويسهم هذا التعاون بشكل مباشر في تحقيق الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية،
ويتم تعميمه في جميع الحصائل األخرى.
2-3

حصائل الخطة االست اتيجية القط ة والحصائل االست اتيجية للب ا

و جاالت الت كيز والنوات ال توق ة وا شطة ال ئيسية

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

ينيا  -بيساو ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية

والتغ و ة ا ساسية أثناء الصد ات وف أعقابها
-25

ِّ ّ
ستعزز األنشطة الجارية في إطار هذه الحصيلة قدرة الشركاء الوطنيين على االستعداد لألزمات واالستجابة لها من خالل تعزيز
النظم الوطنية لإلنذار المبكر ،مع ضمان استمرار تقديم المساعدة المنقذة لألرواح للمجموعات السكانية والمجتمعات المحلية
المتضررة من األزمات .وستأخذ التدخالت في االعتبار مبادئ الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات (الحصيلة  4للخطة
االستراتيجية القطرية) .وسيرتبط العمل في إطار الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية ارتباطا وثيقا باألنشطة الجارية في
إطار الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية ،التي تركز على معالجة األسباب الجذرية لمظاهر الضعف من خالل تنفيذ أنشطة
بناء القدرة على الصمود.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-26

تتماشى حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الحصيلة االستراتيجية  1للبرنامج :تحسين قدرة الناس على تلبية
احتياجاتهم الغذائية والتغذوية لعاجلة.

جال الت كيز
-27

مجال تركيز هذه الحصيلة في الخطة االستراتيجية القطرية هو االستجابة لألزمات.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-28

تتماشى حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه تماما مع أولويات وزارة الداخلية ووزارة المرأة واألسرة والتضامن االجتماعي
فيما يتعلق بتعزيز االستعداد لألزمات واالستجابة لها وإرساء روابط أقوى مع الحماية االجتماعية.

النوات ال توق ة
-29

سوف تتحقق حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه من خالل الناتجين التاليين:
 الناتج  :1-1تم ّكن األشخاص المتضررين من الصدمات من الحصول على األغذية المغذية والنقد والخدمات لتلبية احتياجاتهم
األساسية.
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 الناتج  :2-1تعزيز قدرة الحكومات الوطنية والمحلية على االستعداد للتغيرات المناخية والصدمات االجتماعية واالقتصادية
واالستجابة لها.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1تقديم المساعدة إلى السكان المتضررين من األزمات وتعزيز قدرات الشركاء الوطنيين والمجتمعات المحلية في مجالي
االستعداد واالستجابة.
-30

االستعداد لألزمات :سيدعم الب ا

وضع خطة وطنية متعددة السنوات لالستجابة لألزمات في حاالت الطوارئ توضّح

اإلجراءات وأدوار الجهات الفاعلة الرئيسية ومن بينها الخدمة الوطنية للحماية المدنية والوزارات ذات الصلة ،بما يشمل الحماية
االجتماعية .وسير ّكز الب ا

أيضا على تعزيز نظم اإلنذار المبكر الشاملة والتشاركية ،وسيعمل لهذا الغرض مع الخدمة

الوطنية للحماية المدنية ومعهد األرصاد الجوية من أجل تعزيز قدرتهما على جمع وتحليل المعلومات المناخية لتوجيه أنشطة
االستعداد لألزمات واالستجابة المراعية لالعتبارات الجنسانية على الصعيدين الوطني والمحلي .ويقوم الب ا  ،في إطار
أنشطته الرامية إلى بناء القدرة على الصمود (الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية) ،بالعمل مع الشركاء على نشر
المعلومات المناخية التي تخص "المراحل األخيرة" والتي يستطيع المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة الوصول إليها بما
يتيح لهم تكييف األنشطة التي يضطلعون بها لكسب عيشهم .وستساعد الحلول والخدمات والمشورة التكنولوجية المؤسسية على
تنفيذ هذا النشاط ،مع التركيز على تعزيز قدرات الشركاء الحكوميين الوطنيين.
-31

وسيواصل الب ا دعم الخدمة الوطنية للحماية المدنية ،ووزارة الزراعة والتنمية الريفية ،والمعهد الوطني لإلحصاء من أجل
تنفيذ نظمها لرصد األمن الغذائي والتغذيةّ ِّ ،
منظما لهذا الغرض مسوحا وتقييمات منتظمة ،ومعززا قدرات الشركاء في مجال
التحليل الجغرافي المكاني ،واالستهداف ،وتحليل األمن الغذائي ،وتصميم وتنفيذ االستجابات لحاالت الطوارئ .وسيعزز النظام،
إلى جانب نظم اإلنذار المبكر ،قدرة َ الخدمة الوطنية للحماية المدنية على االستجابة لألزمات بسرعة وفعالية.

-32

االستجابة لألزمات :سيعمل الب ا

بشكل وثيق مع وزارة المرأة واألسرة والتضامن االجتماعي ،والخدمة الوطنية للحماية

المدنية ،والصليب األحمر في غينيا  -بيساو على توفير التحويالت القائمة على النقد غير المشروطة لألسر المتضررة بشدة من
تغير المناخ والصدمات االجتماعية واالقتصادية ،بالتنسيق مع شبكات األمان االجتماعي الوطنية (الحصيلة  4للخطة
االستراتيجية القطرية) .وستم ّكن المساعدة القائمة على التحويالت القائمة على النقد والقسائم المجموعات السكانية والمجتمعات
المحلية المتضررة من األزمات من تلبية احتياجاتها العاجلة .وستستند قيمة المساعدة إلى نتائج دراسة متعلقة بسدّ الفجوة التغذوية
بشأن تكاليف السلة الغذائية .وستُستخدم التقييمات السريعة لحاالت الطوارئ ،مشفوعة بتحليالت جنسانية وعمرية ،لتقدير
احتياجات ومصالح المجموعات السكانية والمجتمعات المحلية المتضررة وتحديدها واستهدافها .وباإلضافة إلى توزيع
التحويالت القائمة على النقد والقسائم ،سيعزز الب ا

وشركاؤه الروابط القائمة بين الحصيلتين  1و 2للخطة االستراتيجية

القطرية ،من خالل توعية األشخاص والمجتمعات الذين يتلقون المساعدة بقيمة االستعداد لألزمات واالستجابة المبكرة وإجراءات
التعافي ،وبأهمية التغذية والتعليم والمساواة بين الجنسين بوصفها عناصر أساسية في الجهود الرامية إلى كسر الحلقة المفرغة
للفقر والضعف.
-33

الصلة بالتعافي من األزمات وبناء القدرة على الصمود (الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية) :للحد من هشاشة أوضاع
متكرر من الصدمات المناخية والبيئية في المستقبل ،سيقدّم الب ا
األشخاص المتضررين بشكل
ّ

في إطار الحصيلة  3للخطة

االستراتيجية القطرية مزيدا من الدعم للمجتمعات المحلية المعرضة للكوارث من خالل أنشطته لبناء القدرة على الصمود.
-34

الصلة بتعزيز نظام (الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية) :باإلضافة إلى تقديم مساعدة مباشرة فيما يخص شبكات األمان
االجتماعي الوطنية ،سيقدم الب ا  ،في إطار الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية ،الدعم والتوجيه الهادفين إلى ضمان
إدماج الوظائف المتعلقة باالستجابة للصدمات في نظام الحماية االجتماعية الجديد.
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الش اكات
-35

سيواصل الب ا

العمل عن كثب مع الخدمة الوطنية للحماية المدنية ووزارة المرأة واألسرة والتضامن االجتماعي بموجب

مذكرات التفاهم القائمة بشأن تعزيز االستعداد لألزمات ،والقدرات الالزمة لالستجابة ،والقدرة على تقديم المساعدة النقدية
للمؤسستين ،وتيسير تبادل المعلومات والتنسيق بينهما .وسيقوم الب ا

أيضا بتجديد وتعزيز تعاونه مع وزارة الزراعة والتنمية

الريفية ،والمعهد الوطني لإلحصاء ،بشأن رصد انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.
-36

والتركيز الجديد على نظم اإلنذار المبكر المتمحورة حول المناخ سيم ّهد الطريقَ أمام تعاون أقوى مع المعهد الوطني لألرصاد
الجوية ووزارة البيئة والتنوع البيولوجي ،ومع المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة العاملة في غينيا  -بيساو على
مسائل تغير المناخ ،وأمام تمويل مكافحة مخاطر المناخ والكوارث ،والحد من مخاطر الكوارث .كما سيبحث الب ا

إمكانات

التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،وعقد الشراكات مع الهيئات األكاديمية لتحسين نوعية مساعدته التقنية.

االفت اضات
-37

يتيح اإلطار السياسي والمؤسسي مواصلة تعزيز قدرات الشركاء الوطنيين.

-38

وهناك حد أدنى من الموارد التكنولوجية والبشرية المتاحة لتطوير نظم اإلنذار المبكر في البلد.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-39

يهدف الب ا  ،من خالل األنشطة الجارية في إطار الحصيلة  1من الخطة االستراتيجية القطرية ،إلى تجهيز النظراء الوطنيين،
وال سيما الوزارات الرئيسية ووكاالت التنفيذ ،وتدريبهم على توقّع الصدمات واالستجابة لها بصورة مستقلة.

سن النظام الغ ائ لألطفال والسكان الض فاء وا شخاص ال
الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :تح ّ
ف
-40

ضين لخط سوء التغ ة

ينيا  -بيساو ،وت كّنهم ن الحصول على الخد ات ا ساسية ،ب ا فيها الصحة والت ليم والتغ ة بحلول عام 2027

تهدف األنشطة الجارية في إطار هذه الحصيلة إلى تحسين الحالة التغذوية للفئات السكانية الضعيفة ،بما فيها األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ،واألطفال في مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي وتالميذ المرحلة االبتدائية ،الحوامل من
النساء والبنات ،واألمهات الحديثات الوالدة ،واألشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية والسل .وسيتم تحقيق ذلك
من خالل توفير حزمة متكاملة من األنشطة الخاصة بالتغذية والمراعية لها التي تعالج األسباب المباشرة لسوء التغذية واألسباب
الكامنة وراءه .وستشمل األنشطة اتّباع استراتيجية لرسائل التغيير االجتماعي والسلوكي قائمة على األدلة ومراعية لالعتبارات
الجنسانية ،بالشراكة مع وزارة الصحة العامة ،وتعزيز القدرات على الصعيدين الوطني والمجتمعي.

-41

كما ستَستند األنشطة التي ستُجرى في إطار هذه الحصيلة إلى قدرة النظم الغذائية المغذية على تحسين الحصائل التعليمية للتالميذ.
ومن خالل ضمان حصول التالميذ في غينيا  -بيساو ،وال سيما البنات واألطفال ذوو اإلعاقة ،على وجبات مأمونة ومغذية
واستفادتهم من حزمة شاملة من التدخالت الصحية والتغذوية في المدارس ،تهدف التدخالت في إطار هذه الحصيلة إلى تعزيز
التحاق األطفال بالمدارس ومواظبتهم على الدراسة وإتمامهم مرحلة التعليم االبتدائي .وستعزز التدخالت قدرة وزارة التعليم
والمجتمعات المحلية ولجان إدارة المدارس على إدارة ورصد أنشطة التغذية المدرسية ،مما يؤدي إلى تسليم مسؤولية برنامج
التغذية المدرسية إلى جهات وطنية.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-42

تتماشى حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الحصيلة االستراتيجية  2للبرنامج :تحقيق الناس حصائل أفضل في مجال
التغذية والصحة والتعليم.
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جال الت كيز
-43

مجال تركيز هذه الحصيلة في الخطة االستراتيجية القطرية هو األسباب الجذرية.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-44

تتماشى التدخالت في إطار حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع خطة تطوير قطاع التعليم في البلد للفترة 2025-2016
وقانون التغذية المدرسية لعام .2019

النوات ال توق ة
-45

سوف تتحقق حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه من خالل النواتج األربعة التالية:
 الناتج  :1-2حصول األطفال في المجتمعات الريفية على وجبات مدرسية مغذية متنوعة وآتية من مصادر محلية بما يحسّن
التغذية واألمن الغذائي وبوفّر الحد األدنى من الظروف المواتية للتعليم الجيد.
 الناتج  :2-2حصول البنات واألطفال ذوي اإلعاقة في سن المدرسة على حصص غذائية منزلية ،وتم ّكن أسرهم من إرسال
أطفالهم إلى المدرسة و/أو إبقائهم لفترة أطول فيها مما يتيح تحسين حصائل التعلم.
 الناتج  :1-3حصول األطفال ،الحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،واألشخاص المصابين بفيروس نقص
المناعة البشرية والسل وأسرهم المعيشية على نظم غذائية مغذية تحسن حالتهم التغذوية.
 الناتج  :2-3استفادة السكان المعرضين لخطر سوء التغذية من تحسّن خدمات العالج والوقاية على مستوى المجتمع المحلي،
بما فيها أنشطة رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :2توفير وجبات مدرسية مغذية وحصص غذائية منزلية لتالميذ المدارس لتحسين حصائل التعليم ،واتباع ُنهج تجريبية لتعزيز
النظام الوطني للصحة المدرسية والتغذية.
-46

تماشيا مع رؤية الحكومة للتغذية المدرسية ،سيواصل الب ا

تنفيذ وتوسيع أنشطة التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية  -التي

تغطي حاليا حوالى نصف المدارس االبتدائية في البلد  -بهدف دعم الحكومة في تحقيق هدفها المتمثل في تغطية جميع المدارس
بحلول عام  .2027ولتحقيق هذه النتيجة ،سيحسن الب ا

أنشطة تعزيز القدرات ،بالتعاون مع وزارة التعليم التي تنفذ منذ عام

 2019البرنامج الخاص بها الذي وضعته للتغذية المدرسية في منطقة بيومبو .وعلى الصعيد المحلي ،سيسعى الب ا
تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية وتو ّليها زمام األمور ،عن طريق تدريب لجان إدارة المدارس والمعلمين والمفتشين.
-47

وسيوفر الب ا

إلى

حصصا غذائية منزلية مشروطة لتلميذات المدارس اللواتي يحضرن ما ال يقل عن  80في المائة من الفصول

الدراسية في الصفين  5و.6
-48

وسيولي الب ا

اهتماما خاصا لضمان وصول جميع التالميذ على نحو عادل إلى المدارس والوجبات المغذية ،بمن فيهم

األطفال ذوو اإلعاقة .ومن خالل العمل مع وزارة التعليم ومع الشركاء اإلنمائيين ،ستض ّم العملية التي يجريها الب ا

تعزيز

قدرات المديرية العامة للتعليم الشامل التي أنشئت حديثا ،وتحسين البنية التحتية للمدارس والمقاصف بهدف تيسير وصول
األطفال ذوي اإلعاقة إليها؛ وتدريب المعلمين على التعليم الشامل؛ وأنشطة التوعية في المجتمعات المحلية .كما سيقوم الب ا
بدعم وزارة التعليم في تجريب توزيع الحصص الغذائية المنزلية على األطفال ذوي اإلعاقة الذين يحضرون ما ال يقل عن 80
في المائة من الفصول الدراسية ،بهدف تعزيز التحاقهم بالمدرسة وتحفيز حضورهم المدرسي وإتمامهم لمرحلة التعليم االبتدائي.
-49

ويعتزم الب ا  ،في إطار برنامجه للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ،تعزيز شراء األغذية المنتجة محليا وتوسيع نطاقه،
وتحسين شفافية وفعالية شراء المنتجات الغذائية وتخزينها وتوزيعها ،وضمان االلتزام الكامل بمتطلبات جودة األغذية وسالمتها.
وسيسهم هذا النشاط أيضا في تنويع سبل كسب عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وفي تعزيز قدرتهم على الصمود
في إطار الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية.
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وسيقدّم الب ا

وحدات تدريبية محددة بشأن التغذية واالستدامة البيئية والمساواة بين الجنسين توجَّه إلى الشركاء وأصحاب

المصلحة .وسيُعتمد برنامج تجريبي الختبار مدى إدماج الحلول المبتكرة المراعية للبيئة وللتغذية ولالعتبارات الجنسانية في
التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية .ويمكن أن تشمل هذه الحلول إنشاء حدائق خضروات في المدارس لزيادة الوعي بالمنتجات
تحول النفايات الحيوانية ونفايات
المحلية المغذية؛ وتزويد المدارس بمواقد فعالة؛ واختبار أجهزة التحّلل بالهضم األحيائي التي ّ
المطابخ إلى سماد عضوي للحدائق المدرسية وإلى غاز أحيائي للطهي.

النشاط  :3توفير الخدمات التغذوية للسكان المعرضين لخطر سوء التغذية ،وتعزيز الخدمات التغذوية على الصعيدين المجتمعي
والوطني.
-51

سيواصل الب ا

دعم وزارة الصحة العامة في الوقاية من سوء التغذية وعالجه ،من خالل حزمة شاملة من التدخالت المراعية

للتغذية والخاصة بالتغذية .وستَسترشد هذه الحزمة بحملة رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي قائمة على األدلة وتهدف إلى
التغلب على المحرمات االجتماعية والثقافية المتعلقة باألغذية ،وتحسين المعارف المتعلقة بالتغذية ،وتشجيع عادات األكل
الصحية ،وتعزيز استهالك األغذية المحلية ،واالستفادة من النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة المتعلقة بسدّ الفجوة
التغذوية.
-52

وسيدعم الب ا  ،بالتنسيق مع منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمنظمات غير الحكومية الشريكة ،وزارة الصحة
العامة فيما يخص تكثيف أنشطة الوقاية من سوء التغذية في المناطق التي ترتفع فيها معدالت انتشار سوء التغذية المزمن.
وسير ّكز الب ا تدخالته على فترة األيام األلف األولى من حياة الطفل بعد بدء الحمل .وستشمل حزمة التدخالت تحويالت
القائمة على النقد مشروطة تو َّفر إلى الحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة اللواتي يرتدن المرافق الصحية
المحلية للحصول على إرشادات لمرحلة ما قبل الوالدة وبعدها ولحضور جلسات توعية بشأن ممارسات تغذية الرضع وصغار
األطفال .ويمكن في نهاية المطاف ربط حزمة التدخالت هذه بشبكات األمان االجتماعي الوطنية .وسيدعو الب ا

وزارة

وتطور األطفال دون سن الخامسة.
الصحة العامة إلى إعادة إنشاء نظام تَتَبُّع يهدف إلى مراقبة نمو
ّ
-53

وبالتنسيق مع اليونيسف ووزارة الصحة العامة ،سيدعم الب ا

تنفيذَ البروتوكول المتكامل إلدارة حاالت سوء التغذية الحاد

المعتدل ،الذي يدعو إلى الكشف المبكر عن هذه الحاالت وإلى توفير سلسلة متواصلة من خدمات الرعاية عن طريق المرافق
الصحية المحلية.
-54

وسيستأنف الب ا

وتقديم الدعم للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسل
لتقييم التغذية وإسداءِّ المشورة
تنفيذ برنامج
ِّ
ِّ

في جميع أنحاء البلد .وسيتلقى األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية والخاضعون لعالج بمضادات الفيروسات الرجعية
ولعالج تحت المراقبة المباشرة لمرضى الس ّل دعما غذائيا ،وستوفَّر تحويالت قائمة على النقد كمساعدة تكميلية ألولئك الذين
يعيشون في أسر تعاني من انعدام األمن الغذائي .وسيواصل الب ا

أيضا دعوته إلى توفير حزمة شاملة من الخدمات الغذائية

والتغذوية ذات الصلة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسل وأسرهم المعيشية ،وسيواصل بناء القدرات الوطنية في
هذا الصدد.
-55

ُ
تعزيز قدرات النظراء الوطنيين على تحسين تنفيذ التدخالت المتعلقة بالتغذية المراعية للمنظور الجنساني وبالتصدي
وسيركز
لفيروس نقص المناعة البشرية ،وعلى تعزيز النظم الغذائية (المرتبطة بالحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية) التي تيسر
اتباع نظم غذائية صحية ومغذية.

-56

وستُستكمل األنشطة الخاصة بالتغذية بأنشطة إلدماج العناصر المراعية للتغذية في جميع تدخالت الب ا  ،استنادا إلى نتائج
الدراسة المتعلقة بسد الفجوة التغذوية وكما هو مشار إليه في الحصائل األخرى للخطة االستراتيجية القطرية.

الش اكات
-57

ّ
سيوطد الب ا

تعاونه مع وزارتي الصحة والتعليم ،وسيواصل في الوقت نفسه المشاركة في المحافل المتعددة األطراف ،وال

سيما اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات المعنية بالتغذية وحركة تعزيز التغذية ،بغية تسريع التآزر بين أصحاب المصلحة
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المعنيين .وسيواصل الب ا

تشجيع الحكومة على االنضمام إلى تحالف الوجبات المدرسية ،من أجل تعزيز الزخم الوطني

الذي تشهده التغذية المدرسية.
-58

وسيعتمد الب ا  ،من أجل توسيع نطاق برنامجه الخاص بالتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ،على الخبرة التقنية التي تتطلبها
التدخالت المتعلقة بالبنية التحتية والمياه والصرف الصحي والتي يتحلى بها شركاء مثل اليونيسف ،بغية الحصول على الدعم
الالزم لتحسين الظروف السائدة في المدارس وللحرص على أن تكون المدارس األكثر ضعفا مؤهلة للبرنامج .وسيسعى الب ا
أيضا إلى إقامة شراكات مع صندوق األمم المتحدة للسكان والمنظمات غير الحكومية المحلية إلذكاء وعي األطفال وأسرهم
بمسألة الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية .وبالتوازي مع ذلك ،سيواصل الب ا

تنسيق أنشطته المتعلقة بالتغذية المدرسية

مع أنشطة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ،وسيوسّع قاعدة شركائه المتعاونين ،معززا قدرتهم على شراء األغذية الدولية والمحلية
وتخزينها وتوزيعها على النحو األمثل .وسيواصل الب ا

أيضا االستفادة من الخبرة المحددة للمنظمات غير الحكومية الشريكة

ومنظمات المجتمع المدني ،وال سيما منظمة اإلنسانية واإلدماج ،واالتحاد الوطني لألشخاص ذوي اإلعاقة ،وسيسعى إلى إيجاد
فرص للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وللتعاون الثالثي.
-59

وسيقوم الب ا  ،في إطار أنشطته التغذوية ،بالتنسيق تنسيقا وثيقا مع اليونيسف لتوفير حزمة شاملة من المساعدات الرامية
إلى مكافحة سوء التغذية ،بينما سيشارك مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص
المناعة البشرية/اإليدز في توفير دعم صحي موحّد ،عن طريق فريق األمم المتحدة القطري ،إلى المصابين بفيروس نقص
المناعة البشرية والسل واألشخاص المعرضين لخطر سوء التغذية .وسيواصل الب ا

التركيز بشكل كبير على تعزيز قدرات

المراكز الصحية والعاملين في مجال الصحة المجتمعية ،الذين يضطلعون بدور أساسي في تقديم المساعدة التغذوية إلى السكان
المحليين ورصد هذه المساعدة.

االفت اضات
-60

ال تزال لدى المنظمات غير الحكومية المتعاونة والكيانات الحكومية الموارد والقدرات الالزمة لتنفيذ البرامج الوطنية الرئيسية.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-61

سيواصل الب ا

العمل مع الحكومة على تعزيز نظم وأدوات الحوكمة القائمة (قانون التغذية المدرسية ،ومخصصات الميزانية

ذات الصلة ،وما إلى ذلك) ،مما يتيح لوزارة التعليم ،التي تدير بالفعل برنامجا للتغذية المدرسية في منطقة بيومبو ،أن تتولى
ّ
وسيعزز الب ا
تدريجيا تنفيذ البرنامج في المناطق األخرى.

قدرات المعلمين والمجتمعات المحلية والسلطات المحلية من

أجل تيسير تسليم مسؤولية أنشطة التغذية المدرسية إلى الجهات المحلية المعنية وزيادة استدامة البرامج.
-62

وسيواصل الب ا

مساعدة وزارة الصحة العامة على االستفادة من إطار الحوكمة القائم (السياسة الوطنية للتغذية،

ومخصصات الميزانية ذات الصلة ،وما إلى ذلك) من أجل تمكينها من تنفيذ خطتها االستراتيجية المتعددة القطاعات المتعلقة
بالتغذية بنجاح .وسيدعم الب ا

جهود الحكومة الرامية إلى تعبئة الموارد المالية الالزمة على الصعيدين المحلي والدولي،

داعيا في الوقت نفسه إلى زيادة مخصصات الميزانية الوطنية ألنشطة التغذية .وبالتوازي مع ذلك ،سيقوم الب ا

بدعم اللجان

المشتركة بين القطاعات ،على المستويات المركزية واإلقليمية والمجتمعية ،من خالل توليد األدلة ،وتعزيز القدرات ،وتنفيذ
استراتيجية رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي وتهدف إلى تعزيز تسليم مسؤولية أنشطة التغذية إلى الهيئات الوطنية والمجتمع
المدني.

الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة :ز ادة قدرة ال جت ات ال فية ف

ينيا  -بيساو ،ال سي ا النساء والشباب فيها ،على

الص ود ف وجه تغي ال ناخ ،والصد ات ،وعوا ل اإلجهاد االجت اعية واالقتصاد ة بحلول عام 2027
-63

يهدف الب ا  ،في إطار هذه الحصيلة ،إلى توفير حزمة مساعدات شاملة إلى األسر الريفية بهدف تعزيز قدرتها على الصمود
في وجه الصدمات المناخية واالجتماعية واالقتصادية ،وتنويع سبل كسب عيشها ،وتحسين تغذيتها وأمنها الغذائي .ونظرا إلى
ارتفاع مستوى مشاركة المرأة في األنشطة الزراعية ،ومحدودية تد ّخلها في عملية صنع القرار المالي والسياسي ،ستهدف أنشطة
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محددة لتعزيز القدرات وإذكاء الوعي إلى تحسين المساواة بين الجنسين على الصعيد المحلي وإلى تمكين المرأة من المشاركة
الكاملة في أنشطة الب ا

واالستفادة منها.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-64

تتماشى حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الحصيلة االستراتيجية  3للبرنامج :امتالك الناس لسبل كسب عيش محسَّنة
ومستدامة.

جال الت كيز
-65

مجال تركيز هذه الحصيلة في الخطة االستراتيجية القطرية هو بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-66

تر ّكز استراتيجية هورا تشيغا تركيزا قويا على ضرورة تحسين اإلنتاجية الزراعية ،وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه تغير
المناخ ،ودعم تنويع سبل كسب العيش في المناطق الريفية.

النوات ال توق ة
-67

سوف تتحقق حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه من خالل الناتجين التاليين:
 الناتج  :1-4تحسُّن أصول ومعارف وقدرات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وال سيما رابطات المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة من النساء والشباب ،بغية تعزيز قدرتهم على الصمود وإنتاج موادّ مغذية وذكية مناخيا.
 الناتج  :2-4تم ُّكن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة ،وال سيما النساء والشباب ،من
تحسين قدراتهم اإلنتاجية ،وتجميع الفوائض القابلة للتسويق والحد من خسائر ما بعد الحصاد ،وتحسين فرص وصولهم إلى
األسواق ،مستفيدين من الروابط القائمة مع المدارس.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :4توفير حزمة متكاملة من التدابير لدعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وال سيما رابطات المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة من النساء والشباب ،من أجل تحسين سبل كسب العيش ،والوصول إلى األسواق ،والنظم الغذائية ،والقدرة على
الصمود.
-68

سيدعم الب ا

أنشطة إنشاء األصول التي تزيد من قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في وجه آثار تغير المناخ ،وال سيما

الفيضانات وموجات الجفاف األكثر تواترا وشدة .واستنادا إلى احتياجات الفئات السكانية والمجتمعات المحلية التي تتلقى
المساعدة والتي تم تحديدها من خالل التخطيط التشاركي المجتمعي ،سيدعم الب ا

تنفيذ الحلول المتعلقة بالحد من مخاطر

الكوارث ،وإدارة المياه ،والزراعة الذكية مناخيا ،وإعادة تأهيل األراضي ،وحفظ الغابات وأشجار المانغروف .ومن خالل
تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز أصول األسر المعيشية وسبل كسب عيشها ،يمكن أيضا أن تؤدي أنشطة إنشاء األصول
بالترافق مع أنشطة تعزيز القدرات وإذكاء الوعي إلى الحد من اندالع النزاعات بين الطوائف وداخلها بسبب ندرة الموارد.
وسيكفل الب ا

تمكين النساء المتضررات بوجه خاص من آثار تغير المناخ من المساهمة في االستجابة ومن تشكيلها .وبناء

على نتائج الدراسة المتعلقة بسد الفجوة التغذوية ،سيشجّع الب ا

على تنويع اإلنتاج الزراعي ،مع التركيز على األطعمة

الطازجة التي تحسن النظم الغذائية ،من فواكه وخضروات وبقول ومكسرات وأغذية ذات مصدر حيواني.
-69

وبناء على األنشطة الجارية في إطار الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية ،سيعمل الب ا

مع السلطات الوطنية والمحلية

لتوفير معلومات مناخية تخصّ "المراحل األخيرة" فتم ّكن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من اتخاذ قرارات مستنيرة
فيما يتعلق بتكييف سبل كسب عيشهم مع تقلب المناخ .وسيعمل الب ا

مع الشركاء ،بما في ذلك المحطات اإلذاعية المجتمعية
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ورابطات المزارعين المحليين ،لنشر المعلومات المتعلقة بالطقس التي من شأنها أن ترشد التخطيط الزراعي واالستعداد
لألزمات ،بما يتيح الحد من الخسائر الواقعة قبل الحصاد وأثناءه وبعده.
-70

وتماشيا مع الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية ،سيدعم الب ا

سبل كسب عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة

وتنويع إيراداتهم بفضل شراء المنتجات المحلية إلعداد الوجبات المدرسية وتحسين فرص الوصول إلى األسواق المحلية.
وسيعمل الب ا  ،بالتعاون مع شركائه المتعاونين ،على تعزيز قدرات المزارعين وتدريبهم على الممارسات الزراعية
المحس َّنة ،وإدارة ما بعد الحصاد ،والتغذية ،والمساواة بين الجنسين .وسيشمل التدريب وحدات محددة بشأن التوعية بمخاطر
المناخ والممارسات الزراعية الذكية مناخيا .وحيثما كان ذلك ممكنا ،سيُشرك الب ا

المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة،

الذين يعملون في مجال التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ،في أنشطة إنشاء األصول ،مما يتيح تزويدهم بحزمة شاملة من
المساعدات .وسيُجري الب ا

أيضا تقييما لسلسلة القيمة ليتم ّكن من تحديد الفرص والتحديات الماثلة أمام المزارعين أصحاب

الحيازات الصغيرة العاملين في مجال التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ،وتعديل أنشطته وفقا لذلك.
-71

وسيقدّم الب ا إلى النساء ومجتمعاتهن المحلية دعما محددا يهدف إلى تحسين المساواة بين الجنسين والحرص على تمكين
المرأة من المشاركة في أنشطة الب ا المتعلقة بالقدرة على الصمود واالستفادة منها بشكل كامل .وستشمل أنشطةُ تعزيز
القدرات المهارات األساسية للقراءة والكتابة ،واإللمام باألمور المالية األساسية ،والحقوق المدنية ،بما في ذلك حيازة األراضي
واألوضاع السياسية ونظم العدالة ،وستنفَّذ بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

الش اكات
-72

سيسعى الب ا

جاهدا إلى تيسير أوجه التآزر والتعاون عبر وزارات متعددة ،مستندا في ذلك إلى شراكته الطويلة مع وزارة

الزراعة وا لتنمية الريفية ،ومعززا تعاونه مع وزارة البيئة والتنوع البيولوجي ووزارة اإلدارة اإلقليمية والسلطات المحلية.
وسيعتمد الب ا

أيضا على خبرة الوكاالت الحكومية ،بما في ذلك المعهد الوطني لألرصاد الجوية ومعهد التنوع البيولوجي

والمناطق المحمية ،من أجل تنفيذ أنشطته في مجال الصمود تنفيذا ناجحا.
-73

ويهدف الب ا

إلى تعزيز شراكته مع وكاالت األمم المتحدة األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها ،وإلى االستفادة من خبراتها

ومعرفتها في مجال تصميم وتنفيذ وتمويل ممارسات التكيف المبتكرة ألغراض الزراعة والتنمية الريفية.
-74

ويعتزم الب ا لتنفيذ أنشطته توسي َع قاعدة الشركاء المتعاونين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني الشريكة بغية تعزيز
االستدامة الطويلة األجل لجهوده الرامية إلى بناء القدرة على الصمود.

-75

نشر المعلومات المناخية التي تخصّ "المراحل األخيرة" على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة فرصة للب ا
وسيتيح ُ
الستكشاف عقد شراكات مبتكرة مع جهات فاعلة في وسائط اإلعالم ومجال االتصاالت ،بما فيها اإلذاعات المجتمعية ومشغلو
االتصاالت.

االفت اضات
-76

تقبل المجتمعات المحلية برامج متعلقة بالقدرة على الصمود في المناطق الريفية وتحافظ على مسؤوليتها عن هذه البرامج.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-77

سيكفل الب ا

تسليم مسؤولية األنشطة المتعلقة بالقدرة على الصمود على جميع المستويات إلى جهات وطنية ،من خالل

إشراك المجتمعات المحلية في جميع مراحل تصميم األنشطة وتنفيذها ومن خالل تعزيز قدرة هذه المجتمعات على إدارة
المشاريع المتعلقة بالقدرة على الصمود ورصدها بصورة مستقلة .وسيعمل الب ا

عن كثب مع الحكومة على الصعيدين

الوطني واإلقليمي ،مستندا إلى أنشطته في مجال القدرة على الصمود ومحسنا الحوار بين صانعي القرار المجتمعيين واإلقليميين
والوطنيين.
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الحصيلة  4للخطة االست اتيجية القط ة :ت ز ز ظام الح ا ة االجت اعية ف
-78

ينيا  -بيساو بحلول عام 2027

سيسعى الب ا  ،في إطار هذه الحصيلة ،إلى دعم جهود الحكومة الرامية إلى وضع اللبنات األساسية لنظام للحماية االجتماعية
يكون شامال ومراعيا للتغذية ومستجيبا للصدمات ،بما يتماشى مع الحصيلتين  1و 2للخطة االستراتيجية القطرية.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-79

تتماشى حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الحصيلة االستراتيجية  4للبرنامج :تعزيز البرامج والنظم الوطنية.

جال الت كيز
-80

مجال تركيز هذه الحصيلة في الخطة االستراتيجية القطرية هو بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-81

تتماشى الحصيلة مع استراتيجية هورا تشيغا وإطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ،اللذين يسلطان الضوء
على شبكات األمان االجتماعي بوصفها عامال رئيسيا في منع الفقر والتخفيف من حدته.

النوات ال توق ة
-82

سوف تتحقق حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه من خالل الناتج التالي:
 الناتج  :1-5تحلّي المؤسسات الوطنية بالقدرة على جمع البيانات وتحليلها على نحو أفضل ،واستهداف المستفيدين ،وتوفير
الحماية االجتماعية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :5توفير الدعم التقني وتمكين المؤسسات الوطنية من بناء نظام حماية اجتماعية يكون فعاال وشامال ومراعيا للتغذية ومستجيبا
للصدمات.
-83

سيدعم الب ا

وزارة المرأة واألسرة والتضامن االجتماعي ،متعاونا في ذلك بشكل وثيق مع المنظمات الشريكة ،بما فيها

اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان ،من أجل إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتوفير الحماية االجتماعية ودعم تنفيذ هذه
االستراتيجية .وتحقيقا لهذا الغرض ،سيدعم الب ا

الوزارة من خالل تيسير الحوار االستراتيجي مع مجموعة واسعة من

أصحاب المصلحة لضمان إدماج ما يكفي من تدابير الحماية االجتماعية التي تراعي احتياجات األطفال واالعتبارات الجنسانية
ومسألة فيروس نقص المناعة البشرية ،ومن التدابير المتعلقة بالتغذية ،والزراعة ،وتمويل وإدارة مخاطر الكوارث .وستوسّع
االستراتيجية تدريجيا قاعدة المستفيدين من الحماية االجتماعية ،متّبعة آليات تساعد األسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها المعيشية
واإلنمائية ،مع إيالء اهتمام خاص لتلبية االحتياجات وتذليل الحواجز التي تعوق حصول فئات األفراد واألسر والمجتمعات
المحلية الضعيفة على الخدمات األساسية.
-84

وسيشمل الدع ُم الذي يوفّره الب ا

لتصميم وتنفيذ السياسات واإلطار التمويلي العم َل مع الحكومة على تحليل قدراتها المالية

وعلى استكشاف السبل المحتملة لوضع نظام مستدام للحماية االجتماعية يشمل برنامج التغذية المدرسية المتَّ َبع في البلد ويكون
مرتبطا بآليات تمويل مكافحة مخاطر المناخ والكوارث .وسيعمل الب ا

أيضا على تعزيز وظيفة التنسيق بين الوكاالت

الحكومية ذات الواليات المتعلقة بمجاالت الحماية المدنية والتغذية المدرسية والتغذية .وتتماشى جميع هذه الجهود مع الحصيلتين
 1و 2للخطة االستراتيجية القطرية.
-85

وسيدعم الب ا

وضع سجل اجتماعي لغينيا  -بيساو ،محدِّّدا االحتياجات ذات الصلة ومتطلبات المستخدمين من خالل التشاور

مع الحكومة وأصحاب المصلحة الخارجيين ،ومحددا طرائق إعداد السجل.
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وتماشيا مع األنشطة الجارية في إطار الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية ،سيدعم الب ا

الحكومة في اختبار وتقديم

المساعدة القائمة على النقد غير المشروطة لفئات األفراد واألسر الضعيفة التي تعاني من انعدام األمن الغذائي ،مما يكمل
المبادرات التي تتخذها الحكومة ويو ّلد أدلة قيّمة لوضع السياسات المتعلقة بالحماية االجتماعية.
-87

وسيتم نشر الحلول والخدمات والمشورة التكنولوجية المؤسسية ذات الصلة لدعم هذا النشاط ،مع التركيز على تعزيز قدرات
الشركاء الحكوميين الوطنيين.

الش اكات
-88

سينفّذ الب ا

أنشطته باالشتراك مع وزارة المرأة واألسرة والتضامن االجتماعي ،معززا التعاون والتآزر مع الوزارات

األخرى ،بما فيها وزارتا التعليم والصحة العامة.
-89

وسيش ِّ ّجع الب ا

على توفير دعم موحَّد ومتَّسق ألنشطة الحماية االجتماعية داخل فريق األمم المتحدة القطري ،مستغال في

ذلك شراكاته القائمة مع اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان (التي بدأت عند تنفيذ برنامج مشترك بشأن الحماية االجتماعية)
ومتعاونا مع الشركاء اإلنمائيين اآلخرين ،ومن بينهم البنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي (من خالل تجربة مشروع التعاون
الجاري) ،ومنظمة العمل الدولية ،والمنظمات غير الحكومية ،ومنظمات المجتمع المدني.

االفت اضات
-90

لدى الحكومة الوطنية وأصحاب المصلحة قدرات قوية تم ّكنهما من تصميم برامج للحماية االجتماعية ومن إدارتها.

-91

ولدى الحكومة القدرات واألدوات التكنولوجية الالزمة إلدارة وتحديث سجل اجتماعي مركزي.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-92

إن مشاركةَ وزارة المرأة واألسرة والتضامن االجتماعي في جميع األنشطة المتصلة بحصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه،
وقيادتَها لهذه األنشطة ستتيحان تعزيز تسليم مسؤولية نظام الحماية االجتماعية واستدامته إلى الجهات الوطنية ،مع المساعدة في
الوقت نفسه على تعزيز قدرات الشركاء الوطنيين.

-4
1-4

ت تيبات التنفي
تحليل ال ستفيد ن

-93

سيعتمد اختيار المستفيدين على األدلة وعلى مشاورات مع المجتمعات المحلية والنظراء الحكوميين.

-94

وستتيح التقييمات المتعلقة بأوجه الضعف وبالتغذية واألمن الغذائي في حاالت الطوارئ توجيهَ تحديد المستفيدين من الحصيلة
 1للخطة االستراتيجية القطرية ،وستُرشد تحديد أولويات المجتمعات المحلية والمجموعات السكانية التي تعاني من انعدام األمن
الغذائي و المتضررة من األزمات .وسيكون نهج االستهداف المتَّبع صارما للتقليل إلى أدنى حد من احتمال وقوع أخطاء في
عمليتي اإلدماج واالستبعاد ،وسيستند إلى معايير األهلية ويأخذ في االعتبار األبعاد المتعددة للضعف ،بما فيها نوع الجنس
والعمر وحالة اإلعاقة ومصدر الدخل.

-95

إن اختيار مجاالت التنفيذ والمستفيدين من األنشطة الجارية في إطار الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية سيستند إلى النهج
الثالثي للتخطيط ،الذي يشمل تحليال متكامال للسياقات يم ّكن من تحديد المجتمعات المحلية األكثر ضعفا ،وبرام َج عن سبل كسب
العيش الموسمية تُشرك العديد من أصحاب المصلحة وترمي إلى تحسين تصميم السياسات ،وتخطيطا ً تشاركيا قائما على
المجتمعات المحلية .وسينصب التركيز بوجه خاص على أفضل السبل الستهداف النساء وتلبية احتياجاتهن.

-96

وبالنسبة إلى الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية ،سيواصل الب ا

استهداف نفس المستفيدين من التغذية المدرسية الذين

تم دعمهم في إطار الخطة االستراتيجية القطرية السابقة ،مع توسيع نطاق برنامجه ليشمل مدارس جديدة في جميع أنحاء البلد،
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استنادا إلى مع دالت انعدام األمن الغذائي في المناطق المستهدفة ،وباستخدام المعايير المحددة مع وزارة التعليم لالستهداف
وتحديد األولويات .ووفقا لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب" ،سيسعى الب ا

إلى توفير الحصص الغذائية المنزلية إلى البنات

في الصفين  5و 6واألطفال ذوي اإلعاقة.
-97

التركيز على األطفال دون ّ
سن الخامسة في المناطق التي تصل فيها معدالت التقزم إلى  30في المائة.

وسيواصل الب ا

وستدرج في أنشطة التغذية والدعم القائم على النقد مجموعات جديدة من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسل ومن
َ
الحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة.

الجدول  :1ال ستفيدون حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة  ،والنات  ،والنشاط (ج يع السنوات)
حصيلة الخطة
االست اتيجية القط ة

النات

النشاط

فئة ال ستفيد ن

2023

2024

2025

2026

2027

ال ج وع

1

1-1

1

جميع الفئات

24 500

24 500

24 500

24 500

24 500

122 500

2

1-2

2

تالميذ المدارس

196 200

218 000

250 700

283 400

327 000

327 000

2-2

2

البنات
(الحصص الغذائية
المنزلية)

31 500

35 000

40 250

45 500

52 500

52 500

2-2

2

األطفال ذوو اإلعاقة
(الحصص الغذائية
المنزلية)

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

10 000

1-3

3

الحوامل من النساء
والبنات واألمهات
الحديثات الوالدة

240

300

350

400

450

1 740

1-3

3

األطفال
دون سن الثانية

56 000

56 000

56 000

56 000

56 000

280 000

1-3

3

األطفال
دون سن الخامسة

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

15 000
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3

1-3

3

المرضى الخاضعون
للعالج
بمضادات
الفيروسات الرجعية

300

1-3

3

1 -4
و2-4

4

300

300

300

300

1 500

أسر المرضى
الخاضعون للعالج
بمضادات
الفيروسات الرجعية

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

7 000

المزارعون أصحاب
الحيازات الصغيرة

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

25 000

286 340

112 000

122 950

123 000

133 950

778 240

ال ج وع (بدون تداخل)

2-4

التحو الت

-98

سيُسترشَد اختيار طرائق التحويل باألدلة وبتفضيالت المستفيدين وبالقيود المفروضة على الجهات المانحة وبالنتائج المستخلصة
من الدراسة المتعلقة بسدّ الفجوة التغذوية .ووفقا لدراسة استقصائية متعلقة بوظائف السوق أجراها الب ا

في  44سوقا تمت

رصدها في جميع أنحاء البلد ،يمكن لجميع األسواق استيعاب التدخالت القائمة على النقد أو القسائم .وأظهرت النتائج المستخلصة
من الدراسات االستقصائية التي قامت برصد مرحلة ما بعد التوزيع أن معظم األشخاص الذين تلقوا المساعدة يفضلون التحويالت
القائمة على النقد بسبب مرونتها .وسيوفر استطالع آلراء تجار التجزئة ،من المقرر إجراؤه في عام  ،2022أفكارا ثاقبة إلرشاد
التحسينات الواجب إجراؤها على عملية توفير القسائم .إن تحليل االحتياجات األساسية الذي أجري في عام  ،2021ومتابعة هذا
التحليل المقررة في سبتمبر/أيلول  ،2022من شأنهما أن يوفّرا المعلومات الالزمة لتحديث قيمة التحويالت .وتقدَّم التحويالت
ع األغذية إال في
القائمة على النقد وقسائم السلع في إطار الحصائل  1و 2و 3للخطة االستراتيجية القطرية ،في حين ال توز َّ
إطار الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية.
3-4
-99

قدرة ال كتب القط ي و ال حه
ضع قبل تنفيذ الخط ة االستراتيجية القطرية الجديدة الصيغة النهائية لخطة إعادة هيكلة المكتب القطري التي ترمي إلى
ستو َ
َّ
وستعزز قدرات المكتب القطري في مجالي تنفيذ البرامج وتعزيز قدرات
معالجة المسألة الجارية تتعلق بنقص الموظفين.
الحكومة الوطنية ،وسيُحسَّن التوازن بين الجنسين .وسيتم تعيين موظفين مؤ َّهلين تأهيال عاليا في مجاالت تشمل بناء القدرة على
الصمود ،واالستعداد لألزمات واالستجابة لها ،والحماية االجتماعية ،والتغذية المدرسية ،وتوليد األدلة ،والرصد والتقييم.
َّ
وسينظم
وستكون االبتكارات التكنولوجية لزيادة إنتاج المعلومات المناخية بالتعاون مع الكيانات الحكومية محور تركيز رئيسيا.
التحول البرنامجي الذي ستشهده المسائل الرئيسية الشاملة ،بدعم من موظفين تقنيين من المكتب
تدريب موجَّه إلى الموظفين لدعم
ّ
اإلقليمي لغرب أفريقيا.

4-4

الش اكات

 -100تستدعي الطبيعة الشاملة التي تتسم بها أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية اتباع نهج قوي متعدد الشركاء .وسيسعى الب ا
جاهدا إلى االستفادة من الخبرة التقنية لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في جميع مراحل تنفيذ الخطة االستراتيجية
القطرية من أجل توفير دعم شامل وفعال للحكومة.
 -101وسيعمل الب ا

عن كثب مع الحكومة لتسليم مسؤولية أنشطته في المستقبل ،متبعا في ذلك نهجا تنفيذيا مشتركا ّ
يعزز قدرات

نظرائه على نحو مستدام عندما يكون ذلك ممكنا .وطوال فترة تنفيذ أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية ،ومن خالل المشاركة
في المحافل القطاعية والمتعددة القطاعات ،سيسعى الب ا
االستجابات المتكاملة للتحديات اإلنمائية التي يواجهها البلد.

جاهدا إلى تعزيز التعاون األفقي بين الوزارات من أجل تحسين

20

WFP/EB.2/2022/X-X/X/DRAFT

 -102وعلى صعيد األمم المتحدة ،يسعى الب ا

إلى االعتماد على التعاون األخير الذي أفضى إلى إعداد إطار األمم المتحدة للتعاون

من أجل التنمية المستدامة ،بغية مواصلة تعزيز أوجه التآزر مع وكاالت األمم المتحدة األخرى ساعيا في ذلك إلى اغتنام فرص
البرمجة المشتركة كلما أمكن.
 -103ويتّبع الب ا

نهج"المجتمع بأسره" في القضاء على الجوع ،ويعمل مع طائفة واسعة من المنظمات غير الحكومية المحلية

ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والنظراء المحليين ،بما في ذلك المديريات اإلقليمية للوزارات الشريكة ،ولجان
إدارة المدارس ،والعاملين الصحيين المجتمعيين ،ورابطات المزارعين ،بشأن تصميم أنشطة الب ا
نحو مشترك .وسيم ّكن هذا النهج الب ا

وتنفيذها ورصدها على

من زيادة قاعدة المستفيدين من أعماله الرامية إلى تعزيز القدرات ،ومن تشجيع تسليم

مسؤولية برامجه إلى جهات وطنية.
 -104وسيسعى الب ا

إلى تعزيز شراكاته مع كيانات القطاع الخاص بشأن وضع حلول مبتكرة تعزز فعالية أنشطته .وعلى سبيل

المثال ،سيستكشف الب ا

فرصة إقامة شراكات مع مشغلي االتصاالت لدعم نشر المعلومات المناخية على المزارعين

أصحاب الحيازات الصغيرة.
 -105وتدعو المحاور المواضيعية الجديدة للخطة االستراتيجية القطرية ،وال سيما الحماية االجتماعية وتغير المناخ ،إلى إقامة شراكات
مبتكرة مع مؤسسات البحوث وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.
 -106ويرد في خطة العمل التي يعدّها الب ا

في مجال الشراكات

20

وصف أكثر تفصيال عن استراتيجية الشراكة التي يودّ الب ا

اتّباعها.

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

 -107ستفي عمليتا رصد وتقييم أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية بمعايير الب ا

بالكامل ،وستكون متسقة مع الوثائق والمبادئ

التوجيهية المؤسسية ،وستتضمن التوصيات والدروس المستفادة من التقييمات والتقديرات السابقة .وبما أن اإلطار المنطقي
للخطة االستراتيجية القطرية يتماشى تماما مع إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ،فإن أنشطة الرصد التي
يضطلع بها الب ا

ستسهم إسهاما مباشرا في رصد التقدم المحرز في ظ ّل هذا اإلطار.

 -108وستجرى دراسة أساسية في الربع األول من تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية ،وستغطي ال ُّنهج البرنامجية الجديدة المتَّبعة في
مجال الحماية االجتماعية والقدرة على الصمود والتكيّف مع المناخ .وستُجمع البيانات التاريخية المتعلقة بالمناخ واألمن الغذائي
من خالل اتّباع نهج ثالثي الستحداث قاعدة أساسية إضافية من شأنها أن ترشد استهداف المستفيدين واالستهداف الجغرافي
والبرامج المتعلقة بالقدرة على الصمود.
 -109وسيواصل المكتب القطري تحديث عملية الرصد عن طريق رقمنة جمع البيانات ،وتعزيز حماية البيانات الشخصية ،وتشجيع
العرض الرقمي للنتائج لتمكين النفاذ إلى البيانات على نطاق أوسع .وسيتم تعزيز آلية الشكاوى والتعقيبات من خالل زيادة معرفة
المجتمعات المحلية بهذه األداة وتوثيق التعقيبات .وستكون جميع عمليات الرصد مراعية للمنظور الجنساني ،حيث أن النساء
والبنات هن المستفيدات المستهدفات من برامج التغذية المدرسية والتغذية والقدرة على الصمود.
 -110وسيتم استعراض الخطة االستراتيجية القطرية في منتصف مدتها ،وسيُست َه ّل تقييمان المركزيان بشأن التغذية في عام 2024
وبشأن المساواة بين الجنسين في عام  .2025وستخضع الخطة االستراتيجية القطرية لتقييم مستقل بإدارة مكتب التقييم في عام
 2026سيفي بمتطلبات المساءلة فيما يتعلق باألداء الكلي للحافظة القطرية للب ا
االستراتيجي في المستقبل.

 20من المتوقع االنتهاء منها بحلول يوليو/تموز .2022

ونتائجها وسيستنير به التوجّه البرمجي
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 -111وسيجري بانتظام تبادل األدلة المستمدة من أنشطة الرصد والتقييمات مع موظفي اإلدارة وموظفي البرامج في الب ا
عملية اتخاذ القرارات فيما يخص أنشطة الب ا
2-5

لدعم

وإلرشاد تنفيذها.

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
 -112يمثّل انعدام االستقرار السياسي الخطر االستراتيجي الرئيسي ،كما أثبتته محاولة االنقالب التي أجريت في فبراير/شباط .2022
وفي إطار فريق األمم المتحدة القطري ،يتولى الب ا

رصد الحالة األمنية ويسهم في جهود بناء السالم.

 -113ومن المرجّح أن تزداد آثار تغيّر المناخ (الفيضانات ،وموجات الجفاف ،وارتفاع مستوى سطح البحر) ،مما سيؤدي إلى تفاقم
ضعف فئات األفراد والمجتمعات المحلية التي تتلقى المساعدة .وسيسهم إنشاء نظام لإلنذار المبكر ،وتوسيع نطاق األنشطة
المتعلقة بالقدرة على الصمود التي تجري في إطار الخطة االستراتيجية القطرية في التخفيف من حدة هذا الخطر.
 -114وقد يترتب عن انخفاض فرص التمويل ،الناجم عن انخفاض إقبال المانحين على االستثمار في غينيا  -بيساو في أعقاب جائحة
كوفيد 19-واألزمة األوكرانية ،انقطاعُ خطوط اإلمداد .وسيضع الب ا

خطة عمل للشراكات من أجل تنويع الموارد.

ال خاط التشغيلية
ّ
بتعطل سلسلة اإلمداد الناجم عن الصدمات غير المتوقعة (جائحة كوفيد ،19-واألزمة األوكرانية).
 -115تتأثر عملية شراء األغذية
وسيقوم الب ا
-116

بتخطيط ورصد عملية شراء األغذية بعناية بغية إدارة العقبات في الوقت المناسب.

وبما أن نظام الحماية االجتماعية ال يزال في مرحلة التكوين ،فإن التنفيذ الناجح لألنشطة واستدامتها في إطار الحصيلة  4للخطة
االستراتيجية القطرية أمران غير مؤكدين .وسيتّبع الب ا
يوفّرها الشركاء الوطنيون وإلى استخدامها على النحو األمثل.

نهجا تدريجيا في التنفيذ يهدف إلى تعظيم قيمة المعلومات التي

 -117وتؤدي عوامل مثل إصالح قطاع األمن الوطني وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بسبب األزمة األوكرانية إلى زيادة
سيستمر الب ا
احتمال حدوث اضطرابات مدنية .وللتخفيف من حدة هذا الخطر،
ّ

في اتخاذ وإنفاذ إجراءات التشغيل الموحدة

التي وضعتها األمم المتحدة ،وفي كفالة وجود أطر إلدارة المخاطر.

ال خاط االئت ا ية
 -118يتمثل أحد المخاطر االئتمانية الرئيسية في تحويل األغذية والنقد عن المستفيدين المقصودين .وسيخفّف الب ا

من هذا الخطر

بفضل إذكاء وعي أصحاب المصلحة الموجودين على طول سلسلة اإلمداد ،وتعزيز ترتيبات الرصد والمساءلة.

ال خاط ال الية
 -119تنشأ المخاطر المالية بشكل رئيسي من تقلّب أسعار العمالت والسلع األساسية .وسيدير الب ا

تعرضه لهذه المخاطر
مركزيا ّ

وفقا إلجراءات الب ا .
3-5

الض ا ات االجت اعية والبيئية

 -120وفقا إلطار االستدامة البيئية واالجتماعية للب ا  ،سيت ّم النظر في جميع أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية ،قبل تنفيذها ،بحثا
عن مخاطر بيئية واجتماعية باستخدام أداة الب ا

الخاصة بفحص المخاطر البيئية واالجتماعية ،وذلك بغية ضمان عدم تسبب

األنشطة في ضرر غير مقصود للبيئة أو الناس أو المجتمعات المحلية .ولضمان المساءلة الكاملة أمام السكان الذين يتلقون
ي قائم منذ أربع سنوات .ويجوز لجميع المستفيدين وأسرهم وأفراد
ي ساخن مجان ّ
المساعدة ،ما زال لدى الب ا خط هاتف ّ
استخدام الخط الساخن لإلبالغ عن مخاوفهم واقتراحاتهم مباشرة إلى موظفي الب ا  ،مع ضمان عدم
المجتمعات المحلية
َ
الكشف عن هويتهم.
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 -121وباإلضافة إلى ذلك ،يسعى المكتب القطري جاهدا إلى الحد من األثر البيئي لعمليات الدعم التي يقوم بها ،من خالل تنفيذ نظام
لإلدارة البيئية ير ّكز على كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون ،وإدارة النفايات والمياه ،والشراء المستدام ،واعتماد
حلول االجتماعات الرقمية التي تق ّلل من االنبعاثات الناجمة عن السفر الجوي.

-6
1-6

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة

صص الب ا
 -122سيخ ِّ ّ

نحو ثلثي ميزانية الخطة االستراتيجية القطرية من أجل تمويل الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية،

ّ
ويتوزع الثلث المتبقي على الحصائل  1و 3و4
التي تشمل التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية واألنشطة الخاصة بالتغذية.
صص موارد
للخطة االستراتيجية القطرية ،مع تلقي الحصيلة  4الحصة األصغر ألنها تغطي أنشطة تعزيز القدرات فقط .وستخ َّ
كافية لتنفيذ األنشطة التي تسهم في تحقيق الحصائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
صص الموارد عموما بصورة تدريجية مع مرور الوقت ،مما يساعد على التوسّع التدريجي ألنشطة الب ا  .وستبلغ
 -123وتخ َّ
الموارد المخصصة للحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية ذروتها في عام  2024لتغطية العمل الميداني وجمع البيانات في
معظم القرى في البلد من أجل إرشاد تصميم السجل االجتماعي.
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الجدول  :2يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ
حصيلة الخطة
االست اتيجية القط ة

ك )

النشاط

2023

2024

2025

2026

2027

1

1

1 351 111

1 337 993

1 326 964

1 330 519

1 315 832

6 662 420

2

2

15 522 154

17 077 560

19 420 423

21 835 842

24 673 872

98 529 850

2

3

2 888 648

3 055 277

2 913 297

2 930 181

2 906 780

14 694 183

3

4

1 680 956

1 609 636

1 611 253

1 619 660

1 605 905

8 127 409

4

5

473 226

953 331

576 175

577 890

479 570

3 060 192

21 916 095

24 033 798

25 848 111

28 294 092

30 981 958

131 074

ال ج وع

2-6

ال ج وع

آفاق واست اتيجية تدبي ال وارد

 -124في إطار الخطة االستراتيجية القطرية السابقة ،اعتمد الب ا

في المقام األول على المساهمات المقدمة من عدد صغير من

الجهات المانحة االستراتيجية الحكومية والمتعددة األطراف ،وعلى المنح المقدمة من صناديق المجمعة لألمم المتحدة .وفيما عدا
بعض االستثناءات ،تلقى الب ا

مساهمات سنوية بشكل رئيسي ،مما أعاق إمكانية التنبؤ بتوافر الموارد .وباإلضافة إلى ذلك،

أدّى تقليص حجم قاعدة مانحيه إلى نقص عرضي في التمويل ،مما أعاق التنفيذ الكامل لبعض األنشطة المقررة.
ّ
سيعزز الب ا
 -125ولضمان التمويل الكافي الذي يم ّكن من تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية الجديدة،
االستراتيجيين ،مع السعي جاهدا إلى توسيع قاعدة مانحيه وتنويعها .وسيولي الب ا

شراكاته القائمة مع المانحين

األولوية للمساهمات المتعددة السنوات

والمرنة التي تعزز القدرة على التنبؤ بالموارد المتوافرة وتيسّر تخصيص الموارد على النحو األمثل للحصائل.
 -126وبما أن أنشطة التغذية الجارية في إطار الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية ممولة تمويال كامال بفضل المساهمات المتعددة
السنوات التي تقدّمها وزارة المالية بموجب اتفاق لمبادلة الديون عُقد بين حكومتي غينيا  -بيساو وإسبانيا ،سير ّكز الب ا
جهوده على تأمين تمويل كاف يمكن التنبؤ به ألنشطة االستجابة لألزمات ،والتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ،والقدرة على
الصمود ،والحماية االجتماعية.
 -127وبالنظر إلى إدماج موضوع التكيّف مع تغيّر المناخ بوصفه موضوعا شامال لعدة قطاعات في جميع حصائله االستراتيجية،
يهدف الب ا

إلى االستفادة بشكل متزايد من مصادر التمويل المناخي لدعم أنشطته .وسيتم التماس الدعم من الجهات المانحة

الحكومية التي تضع مسألة المناخ ضمن أولوياتها التمويلية ،ومن الصناديق المتعددة األطراف.
 -128وسيستكشف الب ا

أيضا الفرص المتاحة للعمل مع حكومة غينيا  -بيساو والمنظمات غير الحكومية الشريكة ووكاالت األمم

المتحدة على إبراز أهمية قضايا األمن الغذائي والتغذية في المجتمع الدولي بغية جمع األموال المشتركة لتمويل خطة الحكومة
للتنمية الوطنية.
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة الخطة لغينيا  -بيساو ( نا /كا ون الثا

 -2023د س ب /كا ون ا ول )2027

هدف التن ية ال ستدا ة  ،2القضاء على الجوع
ا ة التن ية ال ستدا ة  :1-2الحصول على الغ اء
 -129الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة :ت كّن السكان ال تض ر ن ن ا ز ات ف

ينيا  -بيساو ن تلبية احتياجاتهم

فئة الحصائل :تحسين قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية
العاجلة

الغ ائية والتغ و ة ا ساسية أثناء الصد ات وف أعقابها.
مجال التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات
توفر الموارد الكافية (البشرية واللوجستية والمالية) للمساعدة الغذائية والتغذوية؛ التمكن من الوصول إلى مناطق األزمات.
ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجية التصدي القائم على االستهالك ،المخفض
القدرة االقتصادية على تلبية االحتياجات األساسية
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي  -التغذية
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لالحتياجات األساسية
الحد األدنى من تنوع األطعمة للنساء والبنات في سن اإلنجاب
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول

مراعية
للتغذية
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ا شطة والنوات
 - 1تقد م ال ساعدة إلى السكان ال تض ر ن ن ا ز ات وت ز ز قدرات الش كاء الوطنيين وال جت ات ال حلية ف

جال االست داد واالستجابة 2-1( .تحو الت ال وارد ي ال ش وطة)

 2-1تعزيز قدرة الحكومات الوطنية والمحلية على االستعداد للتغيرات المناخية والصدمات االجتماعية واالقتصادية واالستجابة لها( .فئة النواتج ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :1-1حصول السكان الذين
يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتضررين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
 2-1تعزيز قدرة الحكومات الوطنية والمحلية على االستعداد للتغيرات المناخية والصدمات االجتماعية واالقتصادية واالستجابة لها( .فئة النواتج جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري :1-1
حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتضررين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
 1-1تم ّكن األشخاص المتضررين من الصدمات من الحصول على األغذية المغذية والنقد وال خدمات لتلبية احتياجاتهم األساسية( .فئة النواتج ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :1-1حصول السكان الذين يعانون
من انعدام األمن الغذائي والمتضررين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
 1-1تم ّكن األشخاص المتضررين من الصدمات من الحصول على األغذية المغذية والنقد والخدمات لتلبية احتياجاتهم األساسية( .فئة النواتج باء :توفير األغذية المغذية .الناتج المعياري  :1-1حصول السكان الذين
يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتضررين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
سن النظام الغ ائ لألطفال والسكان الض فاء وا شخاص ال ضين لخط سوء
الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :تح ّ
التغ ة ف ينيا  -بيساو ،وت كّنهم ن ال حصول على الخد ات ا ساسية ،ب ا فيها الصحة والت ليم والتغ ة بحلول عام 2027

فئة الحصائل :تحقيق الناس حصائل أفضل في مجال التغذية والصحة
والتعليم.
مجال التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات
غير متاحة
ؤش ات الحصائل
التغير السنوي في معدل التسجيل
معدل الحضور

مراعية
للتغذية
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معدل التخلف عن العالج للمرضى الذين يخضعون للعالج بمضادات الفيروسات الرجعية ،وعالج السل تحت المراقبة المباشرة ،وبرامج الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من األم إلى الطفل
معدل التخرج/اإلكمال
الحد األدنى من تنوع األطعمة للنساء والبنات في سن اإلنجاب
معدل التخلف عن عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل وفيات عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل عدم االستجابة لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل الشفاء عن طريق عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
عدد تدخالت الصحة والتغذية المدرسية التكميلية المقدمة جنبا إلى جنب مع التغذية المدرسية التي يقدمها الب ا
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى المتعلقة بالصحة/التغذية المدرسية بما في ذلك تعزيز/تطوير برامج التغذية المدرسية مع الدعم الذي يقدمه الب ا
و/أو أنشطة الدعوة

لتعزيز القدرات

نسبة حاالت سوء التغذية الحاد المعتدل التي تصل إليها خدمات العالج (تغطية)
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
نسبة السكان المؤهلين الذين تم الوصول إليهم من خالل برنامج التغذية الوقائية (تغطية)
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد مناسب من التوزيعات (التزام)
معدل االستبقاء/معدل التسرب (حسب الصف)
ا شطة والنوات
 - 2توفي وجبات درسية غ ة وحصص

ائية نزلية لتال ي ال دارس لتحسين حصائل الت ليم ،واتباع ُه تج بية لت ز ز النظام الوطن للصحة ال درسية والتغ ة :5-1( .الب ا

ال درسية)

 :1-2حصول األطفال في المجتمعات الريفية على وجبات مدرسية مغذية متنوعة وآتية من مصادر محلية بما يحسّن التغذية واألمن الغذائي وبوفّر الحد األدنى من الظروف المواتية للتعليم الجيد( .فئة النواتج ألف:
تحويل الموارد .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 :1-2حصول األطفال في المجتمعات الريفية على وجبات مدرسية مغذية متنوعة وآتية من مصادر محلية بما يحسّن التغذية واألمن الغذائي وبوفّر الحد األدنى من الظروف المواتية للتعليم الجيد( .فئة النواتج جيم:
توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
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 :1-2حصول األطفال في المجتمعات الريفية على وجبات مدرسية مغذية متنوعة وآتية من مصادر محلية بما يحسّن التغذية واألمن الغذائي وبوفّر الحد األدنى من الظروف المواتية للتعليم الجيد( .فئة النواتج واو:
دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 :1-2حصول األطفال في المجتمعات الريفية على وجبات مدرسية مغذية متنوعة وآتية من مصادر محلية بما يحسّن التغذية واألمن الغذائي وبوفّر الحد األدنى من الظروف المواتية للتعليم الجيد (.فئة النواتج نون:
التغذية المدرسية .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 2:-2حصول البنات واألطفال ذوي اإلعاقة في سن المدرسة على حصص غذائية منزلية ،وتم ّكن أسرهم من إرسال أطفالهم إلى المدرسة و/أو إبقائهم لفترة أطول فيها مما يتيح تحسين حصائل التعلم( .فئة النواتج
ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 2:-2حصول البنات واألطفال ذوي اإلعاقة في سن المدرسة على حصص غذائية منزلية ،وتم ّكن أسرهم من إرسال أطفالهم إلى المدرسة و/أو إبقائهم لفترة أطول فيها مما يتيح تحسين حصائل التعلم( .فئة النواتج
جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 2:-2حصول البنات واألطفال ذوي اإلعاقة في سن المدرسة على حصص غذائية منزلية ،وتم ّكن أسرهم من إرسال أطفالهم إلى المدرسة و/أو إبقائهم لفترة أطول فيها مما يتيح تحسين حصائل التعلم( .فئة النواتج-
هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري  : 3-2حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 - 3توفي الخد ات التغ و ة للسكان ال

ضين لخط سوء التغ ة ،وت ز ز الخد ات التغ و ة على الص يد ن ال جت

والوطن  :3-1( .ب ا

الوقا ة ن سوء التغ ة)

 :1-3حصول األطفال ،الحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسل وأسرهم المعيشية على نظم غذائية مغذية تحسن حالتهم التغذوية( .فئة
النواتج ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :2-2يستفيد المتضررون من األز مات من األطفال والحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،والفئات السكانية األخرى الضعيفة تغذويا ،من برامج
الوقاية من سوء التغذية وعالجه وتحسين األطعمة)
 :1-3حصول األطفال ،الحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،واألشخاص المصاب ين بفيروس نقص المناعة البشرية والسل وأسرهم المعيشية على نظم غذائية مغذية تحسن حالتهم التغذوية( .فئة
النواتج باء :توفير األغذية المغذية .الناتج المعياري  : 2-2يستفيد المتضررون من األزمات من األطفال والحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،والفئات السكانية األخرى الضعيفة تغذويا ،من برامج
الوقاية من سوء التغذية وعالجه وتحسين األطعمة)
 :1-3حصول األطفال ،الحوامل من النساء والبنات واألمهات ال حديثات الوالدة ،واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسل وأسرهم المعيشية على نظم غذائية مغذية تحسن حالتهم التغذوية( .فئة
النواتج جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  :2-2يستفيد المتضررون من األزمات من األطفال والحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،والفئات السكانية األخرى الضعيفة
تغذويا ،من برامج الوقاية من سوء التغذية وعالجه وتحسين األطعمة)
 :1-3حصول األطفال ،الحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وا لسل وأسرهم المعيشية على نظم غذائية مغذية تحسن حالتهم التغذوية( .فئة
النواتج -هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري  : 2-2يستفيد المتضررون من األزمات من األطفال والحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،والفئات السكانية األخرى
الضعيفة تغذويا ،من برامج الوقاية من سوء التغذية وعالجه وتحسين األطعمة)
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 :2-3استفادة السكان المعرضين لخطر سوء التغذية من تحسّن خدمات العالج والوقاية على مستوى المجتمع المحلي ،بما فيها أنشطة رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي( .فئة النواتج باء :توفير األغذية المغذية.
الناتج المعياري  :2-2يستفيد المتضررون من األزمات من األطفال والحوام ل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،والفئات السكانية األخرى الضعيفة تغذويا ،من برامج الوقاية من سوء التغذية وعالجه
وتحسين األطعمة)
 :2-3استفادة السكان المعرضين لخطر سوء التغذية من تحسّن خدمات العالج والوقاية على مستوى المجتمع المحلي ،بما فيها أنشطة رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي( .فئة النواتج جيم :توفير تنمية القدرات
والدعم التقني .الناتج المعياري  :2-2يستفيد المتضررون من األزمات من األطفال والحوامل من الن ساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،والفئات السكانية األخرى الضعيفة تغذويا ،من برامج الوقاية من سوء
التغذية وعالجه وتحسين األطعمة)
 :2-3استفادة السكان المعرضين لخطر سوء التغذية من تحسّن خدمات العالج والوقاية على مستوى المجتمع المحلي ،بما فيها أنشطة رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي( .فئة النواتج -هاء :توفير رسائل التغيير
االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري  : 2-2يستفيد المتضررون من األزمات من األطفال والحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،والفئات السكانية األخرى الضعيفة تغذويا ،من برامج الوقاية من
سوء التغذية وعالجه وتحسين األطعمة)
الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة :ز ادة قدرة ال جت ات ال فية ف ينيا  -بيساو ،ال سي ا النساء والشباب فيها ،على
الص ود ف وجه تغي ال ناخ ،والصد ات ،وعوا ل اإلجهاد االجت اعية واالقتصاد ة بحلول عام 2027

فئة الحصائل :امتالك الناس لسبل كسب عيش محسنة ومستدامة
مراعية
للتغذية
مجال التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات
غير متاحة
ؤش ات الحصائل
متوسط نسبة الخسائر ما بعد الحصاد ألصحاب الحيازات الصغيرة في مرحلة التخزين
درجة مزايا التكيف مع المناخ
درجة القدرة على الصمود أمام المناخ
درجة الخدمات المناخية
مؤشر استراتيجية التصدي القائم على االستهالك ،المخفض
درجة االستهالك الغذائي
الحد األدنى من تنوع األطعمة للنساء والبنات في سن اإلنجاب
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نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين الذين يبلغون عن زيادة إنتاج المحاصيل التغذوية
نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين الذين يبيعون من خالل نظم التجميع الخاصة بالمزارعين التي يدعمها الب ا
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يُبلغون عن فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل كسب العيش
نسبة المجتمعات المستهدفة حيث يوجد دليل على تحسين القدرة على إدارة الصدمات والمخاطر المناخية
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة التي أبلغت عن فوائد بيئية
قيمة وحجم مبيعات أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل نظم التجميع التي يدعمها الب ا
ا شطة والنوات
 .4توفي حز ة تكا لة ن التدابي لدعم ال زارعين أصحاب الحيازات الصغي ة ،وال سي ا رابطات ال زارعين أصحاب الحيازات الصغي ة ن النساء والشباب ،ن أجل تحسين سبل كسب ال يش ،والوصول إلى
ا سواق ،والنظم الغ ائية ،والقدرة على الص ود :8-1( .ب ا دعم ا سواق الزراعية صحاب الحيازات الصغي ة)
 :2-4تم ُّكن المزارعين أصحاب ا لحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة ،وال سيما النساء والشباب ،من تحسين قدراتهم اإلنتاجية ،وتجميع الفوائض القابلة للتسويق والحد من خسائر ما بعد الحصاد،
وتحسين فرص وصولهم إلى األسواق ،مستفيدين من الروابط القائمة مع المدارس( .فئة النواتج واو :دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة .الناتج المعياري  :3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات
الصغيرة والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة على إنتاج وتجميع الفوائض القابلة للتسويق ،والحد من خسائر ما بعد الحصاد ،والوصول إلى األسواق وإقامة روابط مع المدارس)
 :1-4تحسُّن أصول ومعارف وقدرات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وال سيما رابطات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من النساء والشباب ،بغية تعزيز قدرتهم على الصمود وإنتاج موادّ مغذية
وذكية مناخيا( .فئة النواتج ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :2-3يمتلك النا س والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل
عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
 :1-4تحسُّن أصول ومعارف وقدرات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وال سيما رابطات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من النساء والشباب ،بغية تعزيز قدرتهم على الصمود وإنتاج موادّ مغذية
وذكية مناخيا( .فئة النواتج جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة
والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
 :1-4تحسُّن أصول ومعارف وقدرات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وال سيما رابطات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من النساء والشباب ،بغية تعزيز قدرتهم على الصمود وإنتاج موادّ مغذية
وذكية مناخيا( .فئة النواتج زاي :المهارات والقدرات والخدمات لسبل العيش المتكيفة مع تغير المناخ .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على
الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)

30

WFP/EB.2/2022/X-X/X/DRAFT

هدف التن ية ال ستدا ة  ،17عقد الش اكات لتحقيق ا هداف
ا ة التن ية ال ستدا ة  :9-17ت ز ز القدرات
الحصيلة  4للخطة االست اتيجية القط ة :ت ز ز ظام الح ا ة االجت اعية ف

ينيا -بيساو بحلول عام 2027

فئة الحصائل :تعزيز البرامج والنظم الوطنية.

مجال التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات
عدم وقوع كارثة طبيعية كبرى .استمرار االستقرار السياسي
ؤش ات الحصائل
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرا مج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع وأهداف التنمية المستدامة األخرى المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه الب ا
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى المعززة بدعم من التعاون فيما بين بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي الذي ييسره الب ا
عدد السياسات واألدوات التشريعية الجديدة أو المكيفة التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى التي يساندها دعم تعزيز القدرات من الب ا
عدد األشخاص المشمولين (المستفيدون غير المباشرين من البرنامج) بالنظم أو البرامج الوطنية للحماية االجتماعية التي قدم لها الب ا

الدعم التقني

الموارد التي تم حشدها (القيمة بالدوالر األمريكي) للنظم الوطنية التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى يدعم تعزيز قدرات من الب ا
ا شطة والنوات
 .5توفي الدعم التقن وت كين ال ؤسسات الوطنية ن بناء ظام ح ا ة اجت اعية كون ف اال وشا ال و اعيا للتغ ة و ستجيبا للصد ات :10-1( .دعم قطاع الح ا ة االجت اعية)
 :1-5تحلّي المؤسسات الوطنية بالقدرة على جمع البيانات وتحليلها على نحو أفضل ،واستهداف المستفيدين ،وتوفير الحماية االجتماعية لمن هم في أمس الحاجة إليها( .فئة النواتج جيم :توفير تنمية القدرات والدعم
التقني .الناتج المعياري  :1-4زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة ا لوطنية لتعزيز السياسات واالستراتيجيات والعمليات والبرامج ،والمساهمة في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى)
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هدف التن ية ال ستدا ة  :2القضاء على الجوع
ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :1-الح ا ة
ال ؤش ات الشا لة
 : 1-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون عن عدم وجود شواغل تتعلق بالسالمة نتيجة مشاركتهم في برامج الب ا
 :2-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون أنهم لم يواجهوا أي عوائق في الحصول على المساعدات الغذائية والتغذوية
 :3-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون عن معاملتهم باحترام نتيجة مشاركتهم في البرامج
 : 4-1عدد النساء والرجال واألوالد والبنات من ذوي اإلعاقة الذين يحصلون على األغذية/التحويالت القائمة على النقد/قسائم السلع/خدمات تعزيز القدرات

ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :2-ال ساءلة
ال ؤش ات الشا لة
 : 1-2نسبة المستفيدين الذين يبلغون أنه تم تزويدهم بمعلومات من السهل الحصول عليها عن برامج الب ا
 :2-2نسبة مكاتب الب ا
يجري كل أربع سنوات)

 ،بما في ذلك الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين

القطرية اتي تحقق أو تتجاوز معايير التشاور مع المنظمات إلطار المساءلة المنصوص عليها في استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة (االستعراض الشامل للسياسات الذي

 :3-2نسبة المكاتب القطرية التي لديها آلية فعالة للتعقيبات المجتمعية

ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :3-ال ساواة بين الجنسين وت كين ال أة
ال ؤش ات الشا لة
 : 1-3نسبة األسر التي تتخذ فيها النساء أو الرجال أو كل من النساء والرجال قرارات بشأن استخدام الغذاء/النقد/القسائم ،مصنفة حسب طريقة التحويل
 :2-3نسبة أعضاء الكيانات التي تتخذ قرارات المساعدة الغذائية من النساء
 :3-3نوع التحويل (أغذية ،نقد ،قسيمة ،بدون تعويض) الذي حصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا

 ،مصنفة حسب الجنس والعمر ونوع النشاط

32
ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :4-االستدا ة البيئية
ال ؤش ات الشا لة
 :1-4نسبة االتفاقات على المستوى الميداني/مذكرات ا لتفاهم/عقود البناء ألنشطة الخطط االستراتيجية القطرية التي تم فحصها لمعرفة المخاطر البيئية واالجتماعية
 :2-4ينفذ المكتب القطري نُظم اإلدارة البيئية
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ال لحق الثا
الحصص الغ ائية ( ام/شخص /وم) أو قي ة التحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم) حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة والنشاط
الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة

ة أو التحو الت
الط قة (ا
القائ ة على النقد)
الحبوب

120

البقول

20

الزيوت

10

الملح

3

ال ستفيدون ن
الحصص الغ ائية
ال نزلية (البنات)

ال ستفيدون ن
الحصص الغ ائية
ال نزلية -
(ا طفال ذوو
اإلعاقة)

ا طفال
بين  24و59
شه ا

ا طفال ن 6
أشه إلى 23
شه ا
ا

الحوا ل ن
النساء والبنات
وا هات
الحد ثات الوالدة

ال ستفيدون ن
التغ ة ال درسية
ا

ا

ة

ة

ا

ة

التحو الت
القائ ة على النقد

ا شخاص
ال صابون
بفي وس قص
ال ناعة
البش ة/السل
(الخاض ون ل الج
ب ضادات
الفي وسات
ال ج ية ول الج
تحت ال اقبة
ال باش ة)

ا شخاص
ال تض رون ن
ا ز ات
التحو الت القائ ة
على النقد

ة

ا

ة

النشاط 3

ة

ا

أف اد أس
ال صابين
بفي وس قص
ال ناعة
البش ة/السل

النشاط 1

وع ال ستفيد ن

النشاط 2

النشاط 4

التحو الت القائ ة
على النقد

ال زارعون
أصحاب الحيازات
الصغي ة

الحصيلة  1للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  3للخطة
االست اتيجية
القط ة

التحو الت القائ ة
على النقد

25

السكر
الدرنات

50

األسماك المعلبة

20
250

األرز

250
250

مستحضر SuperCereal
100

مستحضر SuperCereal Plus

200

مسحوق المغذيات الدقيقة
مجموع السعرات الحرارية في اليوم
نسبة السعرات الحرارية من البروتين
التحويالت القائمة على النقد

(دوالر/شخص/يوم)
قسائم السلع

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

0.4

0.27

0.27

0.4
90

3
3

172

172

172

90

180

180

180

180
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ال لحق الثالث
ج وع ال تطلبات ن ا

ة/التحو الت القائ ة على النقد وقي تها
ال ج وع
(طن ت ي)

ال ج وع
(دوالر أ ك )

الحبوب

36 416

12 090 259

البقول

4 387

7 515 425

الزيوت والدهون

2 200

2 977 163

األغذية المخلوطة والممزوجة

5 494

7 543 262

أغذية أخرى

16 013

31 080 215

64 511

61 206 323

وع ا

ال ج وع (ا

ة/التحو الت القائ ة على النقد

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (قي ة ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

9 429 237
64 511

70 635 560
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ال لحق ال ابع
التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة (دوالر أ

ك )

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

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

ا ة التن ية
ال ستدا ة 1-2
الحصيلة
االست اتيجية 3
للب ا

ا ة التن ية
ال ستدا ة 9-17
الحصيلة
االست اتيجية 4
للب ا

الحصيلة  1للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  2للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  3للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  4للخطة
االست اتيجية القط ة

االستجابة
لألز ات

ا سباب
الج ر ة

بناء القدرة
على الص ود

بناء القدرة
على الص ود

التحويالت

5 115 373

93 880 818

5 815 852

2 500 350

107 312 393

التنفيذ

823 746

7 128 616

1 429 230

225 348

9 606 940

تكاليف الدعم المباشرة المعدلة

316 674

5 304 213

386 288

147 721

6 154 896

ال ج وع الف ع

6 255 793

106 313 646

7 631 370

2 873 420

123 074 229

تكاليف الدعم غير المباشرة (6.5
في المائة)

406 627

6 910 387

496 039

186 772

7 999 825

ال ج وع

6 662 420

113 224 033

8 127 409

3 060 192

131 074 054

جال الت كيز

ال ج وع

DRAFT-CSP-EB22022-20314A

