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 مذآرة للمجلس التنفيذي
 

 

  

  نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

ة     فنيةأسئلة لديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين  ذه الوثيق وى ه ق بمحت ى  تتعل االتصال بموظفي    إل

 .المجلس التنفيذي بفترة آافية دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذآورينبرنامج األغذية العالمي 

  :مدير مكتب التقييم C. Heider: السيدة  2030-066513: رقم الهاتف

 :آبير موظفي التقييم، مكتب التقييم S. Burrows: السيدة -2519066513: رقم الهاتف

نكم يدة االتصال يمك اعد اإلداري ،I. Carpitella بالس دمات ل المس دة خ ؤتمراتوح ديكم  ،الم ت ل ئلةإن آان ق  أس تتعل

 .(2645-066513): بإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم
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ى        . صورة التنمية في غانا خليط من العناصر المتباينة بيلها إل ا بس ذاء، فإنه اني من نقص الغ فرغم أن غانا بلد منخفض الدخل ويع

ول      ى النصف بحل ه إل ين الريف       . 2015أن تصبح أول بلد أفريقي يخفض معدالت الفقر والجوع في رة ب وارق آبي اك ف ر أن هن غي

ا  والحضر وفيما بين األقاليم، مع ا امج نتشار انعدام األمن الغذائي على نطاق واسع في األقاليم الشمالية الثالثة التي يعمل فيه . البرن

  .والوضع االقتصادي الكلي حرج، واإلنفاق الحكومي على الحماية االجتماعية في تناقص

ة    ة القائم ة للبرمج اذج الناجح رار النم ى تك ة عل اعدة الحكوم ى مس امج القطري إل ي البرن ذاءويرم ى الغ امج . عل تخدم البرن ويس

ج القطري  ال    نه ين األجي وارث ب ة المت وء التغذي ة س ر حلق ى آس ة عل دخالت التغذوي ه الت اعد في ذي تس اة ال ان  .دورة الحي د آ فق

ل        –المقصود بالنشاطين الرئيسيين  ذي يمث يم األساسي ال ا دعم التعل يم         61وهم ة، وتعل ة التكميلي الي، والتغذي ة من اإلجم في المائ

ة    39التغذية التكميلية والصحة والتغذية اللذان يمثالن  ا مشترآا     –في المائ ى     أن يكون االستهداف فيهم ز النشاطين عل ، مع ترآي

المتوقعة األخرى هي تحسين القدرات الوطنية على تنفيذ البرامج، وزيادة وآانت النواتج . نفس السكان حتى يعزز آل منهما اآلخر

  .الطلب على منتجات المزارع المحلية

د         ة وتزوي رامج المقبل ة الب ي تقوي ا ف رآاء دروس ري والش ب القط يم للمكت دم التقي ة     ويق تراتيجية القطري اري لالس يط الج التخط

ا زال     ووجد التقييم، باستخدام ن. ت المدعمةبالمعلوما ان وم امج القطري آ اليب، أن البرن ة     هج متعدد األس  حتياجات ايسهم في تلبي

  .غانا

ا زال    المخرجات المقررة، ولكن ت معظم وقد تم إنجاز تدامة م واتج مس ى ن ى اتساع        . محدودا  رجمتها إل ا إل ى حد م ك إل ويرجع ذل

ا،   باإلضافة إلى عدم آفاية األنشطة من حيث الحجم وال ،الرقعة الجغرافية ة غان زام حكوم  ترآيز، ولكنه يرجع أيضا إلى ضعف الت

ليم المسؤولية     البرنامجوالجهود التي تبذلها هي  وقصور تراتيجيات لتس ذ اس ابع        . لتنفي امج القطري الت دى موظفي البرن م يكن ل ول

  .ر الغذاءالقطري خالل االستجابة الطارئة للفيضان وارتفاع أسعا يكرسونه للبرنامج إال وقت محدود للبرنامج

ة    ،وبصفة عامة ه بصفة جزئي ق مع السياسات           ويتسق  .حقق البرنامج القطري أهداف ى نحو وثي يم األساسي عل دم للتعل دعم المق ال

ادة االلتحاق        . الحكومية ذات الصلة ات في زي ة المخصصة للفتي ة المنزلي  وأسهمت التغذية المدرسية في الموقع والحصص الغذائي

دارس ة ،بالم ةعل والمواظب ة   ،ى الدراس دارس الثانوي ى الم ات إل ال الفتي ين وانتق ين الجنس ل. واإلنصاف ب ة الحصة وتمث  الغذائي

ة للتوسع ا ألفضل ممارس ة نموذج ي . المنزلي ع ف ي الموق ية ف ة المدرس اهمة التغذي رف بمس يم تعت ة والتعل م أن وزارة التربي  ورغ

اءة، أو          ، فلم يكن هذا آافيا لضمان بالمدارس تحسين االلتحاق ل في الوقت المناسب وبكف ة في مجال النق توفير مساهمات الحكوم

ات  توى المقاطع ى مس ة عل ات الوافي ة    . الميزاني ي إدارة تغذي وارد ف دارس تنقصها الم ه م كالت تواج اك أيضا مش ت هن ا زال وم

  .ضعيفة من الناحية التعليمية مدرسية في بيئات

ة والص ة التكميلي يم التغذي وذج تعل يم وأدى نم ي تعل ى نحو واضح ف زال، وأسهم عل وزن واله د من نقص ال ى الح ة إل حة والتغذي

ة  زم بفعالي ه ال يتصدى للتق ة، ولكن ال الصحة    . التغذي ي مج ة ف و الوقاي و نح ج تنح ى ُنه ت إل ة تحول ات الحكوم را ألن سياس ونظ

ة بالنسبة لنموذج       والتغذية، فإن اإل درات الوطني ة الق اك . آانت محدودة   امجالبرن نجازات في مجال تنمي ى    مؤشرات  وهن دل عل ت

ا المسؤولية عن                 ة سلمت فيه ين مجتمعات محلي تدامة ب تراتيجية االس دأت آجزء من اس ي ب دخل الت درة لل النجاح في األنشطة الم

  ملخـص
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مسؤولية خالل أنشطة تعليم التغذية التكميلية والصحة والتغذية خالل البرنامج القطري السابق، ولكن لم تقع عمليات تسليم أخرى لل

ى  . البرنامج القطري الحالي ى  2008وقد أدت الزيادات الكبيرة في الشراء على الصعيد المحلي حت راز  إل امج  دور إب دم  البرن  آمق

  .2009للدعم للمزارعين المحليين، ولكن الشراء على الصعيد المحلي أصيب بنكسات في 

م والكيف خالل       انخفضت آفاءة البرامج، وهو ما أمجتمعة ولهذه األسباب  ة من حيث الك ذ  دى إلى انخفاض الحصص الغذائي  تنفي

  .البرنامج القطري

ل أفضل الممارسات،       تنفيذ برنامج قطري يرمي ويوصي التقييم بمواصلة اليف وتمث إلى تقديم نماذج تتميز بالفعالية من حيث التك

ل            للبرنامج المقبل أن يرآز  إال أنه ينبغي. تسليم المسؤولية تفضي إلىو ايير تحلي ا لمع ي تنتقى طبق اطق الت ل من المن ى عدد أق عل

ى شراآات      وثمة حاجة إلى إجراء قدر من. هشاشة األوضاع ورسم خرائطها دة، وإل ة الجدي إعادة المواءمة مع السياسات الحكومي

  .أقوى، وتوظيف آاف ومالئم، مع الميزانيات الالزمة ألداء أدوار محددة في مجال تنمية القدرات

  

  

  

  

  مشروع القـرار
  

  

ة  ًا بالوثيق س علم يط المجل ا "يح ري لغان امج القط يم البرن ن تقي وجز ع ر م )" 2010-2006( 104180تقري

)WFP/EB.A/2010/7-C(  ة دمًا في       WFP/EB.A/2010/7-C/Add.1، ورد اإلدارة الوارد في الوثيق ى المضي ق ويحث عل

  .اتخاذ اإلجراءات بشأن التوصيات ومراعاة االعتبارات التي أثارها المجلس في مناقشاته

  
  

   

                                                      
 المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورةطالع على القرار النهائي الذي اعتمده هذا مشروع قرار، ولال. 
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  مقدمة

دأ المكتب    ) 2010-2006(لغانا  البرنامجالذي ينفذه  104180البرنامج القطري     -1 د ب في السنة األخيرة من تشغيله، وق

بسبب   2008وقد أرجئ تقييم لمنتصف المدة آان من المقرر إجراؤه في سنة . لبرنامجل القطري إعداد استراتيجيته القطرية

تمكن   تقديم تقييم مستقل قائم على األدلة"والهدف الرئيسي لهذا التقييم هو . االنتخابات الوطنية ألداء البرنامج القطري حتى ي

د تصميم          البرنامج امج القطري ولتزوي رة البرن ة فت وشرآاء البرامج اآلخرين من تعديل المسار عند الضرورة بالنسبة لبقي

ة من      )1(."البرامج في المستقبل بالمعلومات الالزمة امج القطري بداي اير  1وهو يشمل أنشطة البرن اني   /ين انون الث  2006آ

ة    2005؛ واستخدمت فيه معلومات من سنة   2009آب /أغسطسحتى  ة الطوارئ     . من أجل المقارن يم عملي وال يشمل التقي

  .التي أجريت في نفس الفترة، إال حيث أثرت مباشرة على أداء البرنامج القطري

ا     -2 يم نهج تخدم التقي ع واس ى ال    يتب وم عل اليب ويق ن األس ا م ل ت خليط ن أج ائج م ث   نت ن حي ري م امج القط يم البرن : قي

داف؛  ) 2األهمية والمالءمة الحتياجات الحكومة والشعب؛  )1 ذ؛   ) 3فعالية التنفيذ في تحقيق األه اءة التنفي تدامة؛  ) 4آف االس

ات الثانوي          . اآلثار) 5 –وبدرجة أقل  يال للبيان ا واسع النطاق، وتحل يم استعراضا وثائقي ى   وتضمن أسلوب التقي اس إل ة بالقي

ع      ابالت م راء مق وه إج ري، يتل امج القط ية للبرن رات الرئيس وطني     115المؤش توى ال ى المس لحة عل ن أصحاب المص م

ة البرنامجومستوى المقاطعات والمكاتب دون اإلقليمية، بما في ذلك موظفي  ، وأصحاب المصلحة   ، األمم المتحدة والحكوم

ي    3مجتمعا محليا في  12 ميدانيا في في القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ وعمال ة الت مقاطعات عبر األقاليم الشمالية الثالث

  .األسلوب هذا ويرد في مالحق التقرير الرئيسي مزيد من المعلومات عن. يعمل فيها البرنامج القطري

دم      -3 ين  ف .باالنتكاسات وتعرض التنمية في غانا صورة تختلط فيها خطى التق د في      2009و 2008ب انخفض ترتيب البل

ين   152إلى  142مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من  دا  182من ب بيلها   . بل ا بس  ولكن غان

و ة وه ائي األول لأللفي غ الهدف اإلنم ي يبل د أفريق ى  ألن تصبح أول بل ا إل ر والجوع فيه دالت الفق ل خفض مع النصف قب

ة للسكان       ) 2006(خر استقصاء لمستويات المعيشة في غانا وقد أظهر آ. 2015 رة في النسبة المئوي حدوث انخفاضات آبي

بحيث ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي  متينًا وأصبح النمو االقتصادي. الذين يعيشون في حالة من الفقر على المستوى الوطني

للسلطة   ديمقراطي تداول عن 2008وتمخضت االنتخابات في . 2008في المائة في  7.2إلى  2005في المائة في  5.9من 

ة               . السياسية دان أخرى ذات اقتصادات ناشئة في مرحل ة مع بل بيا بالمقارن ا بمستويات من الجوع منخفضة نس وتتميز غان

  .2006و 1990في المائة فيما بين  88ة وقد زاد إنتاج الغذاء بنسب. انتقالية، وبمؤشرات عالمية جيدة فيما يتعلق بالتسيير

دخل   غير أن غانا أيضا بلد من بلدان    -4 ين الريف والحضر       )2( العجز الغذائي المنخفضة ال رة ب وارق آبي ه ف  ، وتوجد في

ة  . بين األقاليمو يم الشرقي األعل      –فاألقاليم الشمالية الثالث يم الشمالي، واإلقل ى    ى، وأي اإلقل ي األعل يم الغرب  وبعض  –اإلقل

ى نح   اني عل احلية تع اطق الس ذائي المن دام األمن الغ تمر من انع ى  ، وسوء فرصو مس واستشراء  الخدمات، الحصول عل

ومعدالت التقزم دون سن الخامسة، ووفيات األطفال، والوفيات النفاسية جميعها أعلى بكثير من المتوسطات . البيئي اإلجهاد

د  . الوطنية ذين            )3(.ويبدو أن معدالت الوفيات النفاسية في تزاي ا ال اليم في الوقت الحاضر نصف سكان غان ذه األق ل ه وتمث

                                                      
  نقال عن تحديد مهام التقييم )1(
 .2009 أيار/التقارير القطرية لمنظمة األغذية والزراعة، مايو )2(
 .2006حكومة غانا، استقصاء المجموعات بمؤشرات متعددة  )3(
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ذاء؛        د أسعار الغ ر متناسب بتزاي ى نحو غي اني   )4(يعيشون تحت خط الفقر، وقد تأثرت عل ة من مزارعي      58ويع في المائ

  .ء المزارعين يعيشون بأعلى آثافات سكانية في األقاليم الشماليةالمحاصيل في غانا من انعدام األمن الغذائي، ولكن هؤال

ي     "مناصرة للنمو ومناصرة للفقراء"ورغم أن البنك الدولي يرى أن سياسة غانا المالية     -5 إن الوضع االقتصادي الكل ، ف

ه      راهن يوصف بأن ة ا   )5(".ضعيف "في الوقت ال ة المالي يم الصادرات،     وأدت األزم ى انخفاض ق ة إل وط  لعالمي أسعار   وهب

ياح   ن الس ل م دد أق ارج، وع ن الخ ة م ويالت النقدي اض التح ى، وانخف ل وأغل ي أق مال أجنب لع، ورأس ي . الس ذا ف وتسبب ه

ة        م الحماي ى نظ ومي عل اق الحك ن اإلنف د م ى الح ة أدت إل غوط مالي ائف، وض دان الوظ دخول، وفق و ال اض نم انخف

  .تستضيف الجئين من بلدان أخرى في اإلقليم تـّظل يضاف إلى ذلك أن غانا )5(.االجتماعية

  ستراتيجية البرامجعرض عام ال 

ذاء  "في غانا هي  البرنامجمهمة     -6 مساعدة الحكومة على توسيع نطاق وتكرار النماذج الناجحة للبرمجة القائمة على الغ

بغية زيادة طلب وتوفير التعليم األساسي مع تكافؤ الجنسين، والخدمات الصحية والتغذوية لألطفال دون الخامسة واألمهات   

  :ت النواتج المتوقعة من البرنامج القطري آما يليوآان )6(.الحوامل والمرضعات المعرضات لخطر سوء التغذية

  مستويات سوء التغذية بين النساء الحوامل والمرضعات واألطفال دون الخامسة المعرضين للخطر؛تخفيض  )1

  تحسين المواظبة على الدراسة ومعدالت إتمام الدراسة بين التالميذ في التعليم األساسي؛ )2

  سيع نطاق التغذية التكميلية والتغذية المدرسية في الموقع؛تحسين القدرات الوطنية على تنفيذ وتو )3

  .زيادة الطلب على المنتجات الزراعية المحلية استجابة للمتطلبات الناشئة لسوق التغذية المدرسية )4

ة؛   تعليم التغذية ) 1: وآان من المفترض بلوغ هذه األهداف عن طريق مكونين من األنشطة    -7 التكميلية والصحة والتغذي

ال      . دعم التعليم األساسي) 2 واة لألطف ة مخلوطة مق ة أغذي وآان من المقرر أن يوفر تعليم التغذية التكميلية والصحة والتغذي

ة،            ى المستوى اإلقليمي ومستوى المقاطعات والمقاطعات الفرعي ة عل واألمهات، ويقوي القدرة في مجال البرمجة التغذوي

ا       . يم الصحة والتغذية على مستوى المجتمع المحليويعزز تعل يم األساسي هم وآان النشاطان الرئيسيان في إطار دعم التعل

ة    دارس االبتدائي ديم حصص          ،تقديم الوجبات المدرسية في الموقع في الم ى الصف السادس، وتق ة من الصف األول إل بداي

ى    ،غذائية منزلية للفتيات ع حت ة        من الصف االبتدائي الراب ى من المدرسة الثانوي ة األول وآانت  . الصف الثالث من المرحل

ة    دة للطفول م المتح ة األم ع منظم اون م تهدف، بالتع ة تس ة المنزلي ات  19، )اليونيسيف(الحصص الغذائي د المقاطع ن أش م

  .حرمانا والبالغ عددها ستة وثالثين في شمال غانا والمقاطعات التي تتميز بأسوأ مؤشر لتكافؤ الجنسين

ة                 -8 ة للحكوم ة المدرسية والبرمجة التغذوي ى توضيح أفضل ممارسة في التغذي امج القطري يرمي إل م  . وآان البرن وت

اط       بة للنش ؤولية بالنس ليم المس ة لتس ة وطموح تراتيجية تدريجي ع اس ة   ( 1وض حة والتغذي ة والص ة التكميلي يم التغذي ، )تعل

يم األساسي   ( 2للتوسع يتلوه تسليم المسؤولية بالنسبة للنشاط  وصممت استراتيجية  تدامة    )7().دعم التعل ل   –وأنشطة االس مث

ة    رامج التغذي ة  –البرامج المدرة للدخل للمجموعات النسائية من أجل استدامة بعض ب ا يتطلب    ،مجدي مستوى   ولكن نجاحه

                                                      
)4( Biederlack, L. and Rivers, J. 2009. Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis, Ghana. WFP 
)5( Brinkman, H.-J., Bauer, J.-M., and Mahama, A. 2009, Assessing the Impacts of the Global Economic and Financial Crisis on Vulnerable 

Households in Ghana. WFP 
 ).WFP/EB.2/2005/7-A/3( 17، الفقرة )2010-2006( 10418.0غانا  –مشروع وثيقة البرنامج القطري ، 2005، مجالبرنا )6(
 .40مشروع البرنامج القطري، الفقرة وثيقة  )7(
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ه     ذي يقدم امج مرتفعا من التسهيل ال دني          البرن ة ومنظمات المجتمع الم ر الحكومي اونين من المنظمات غي ان   .مع المتع وآ

ى    ي إل ري يرم امج القط اعالبرن وم   إتب ج يق اة  نه ى دورة الحي يم     عل ي التعل ال ف ة واألطف ال دون الخامس ه األطف د في ويفي

  .في الوقت نفسه 2و 1نشاطان ُينفذ فيه ال لثانوي من نهج لالستهداف المشتركالمرحلة األولى من التعليم ا/االبتدائي

  النتائج

ا واسع     :نطاق الخدمات    -9 امج القطري لغان افيين          من حيث   البرن ا آ م يكون زه ل ه وترآي ي، ولكن حجم انتشاره الجغراف

يم صعوبة ف     . 2و 1إلحداث تغيير آبير في المقاطعات التي ينفذ فيها النشاطان  ق التقي واتج   وقد وجد فري ائج الن تبانة نت  ي اس

ة في   . بالمقارنة مع االحتياجات األنشطة بسبب صغر حجم ة    17وفي المتوسط تلقت الفتيات حصصا غذائية منزلي في المائ

وفي الغالبية العظمى من المقاطعات يشمل    . في المائة من المرحلة األولى من المدرسة الثانوية 25من المدارس االبتدائية و

ين  برنامج الحصص  ة      30و 6الغذائية المنزلية ما ب دارس االبتدائي ة من الم ي معظم المقاطعات   . في المائ امج    وف شمل برن

ولى مسؤوليته       ذي يت ة المدرسية ال امج التغذي ة المدرسية     أو البرن ا للتغذي امج غان ل من    برن دارس      10أق ة من الم في المائ

ك    ي ذل ه ف وق علي ة، ويتف امجاالبتدائي ابقة أن   . البرن ة س ي دراس ي ف امجورئ ن     البرن ل م دد قلي ى ع ز عل ي أن يرآ ينبغ

  .المقاطعات التي يمكن فيها التوسع السريع من أجل تقديم نماذج إيضاحية

ة ودعم ال          البرنامجيسعى  .تحقيق األهداف    -10 ة والصحة والتغذي ة التكميلي يم التغذي ى إنجاز أنشطة تعل يم األساسي   إل تعل

ا  ري،  لطبق امج القط روع البرن ة مش تفيدين       وثيق ث المس ن حي ه م داف مخرجات اوز، أه ا تج را م ق، وآثي د حق إال أن . وق

ا     وحصص الغذائية خفضت من حيث الكم ال امج القطري بأآمله رة البرن ى سوء        . الكيف خالل فت ا إل ى حد م ذا إل ويرجع ه

رد في    . دن على مراآز تغذية األطفال في أيام توزيع األغذيةتقدير عدد النساء المستفيدات الالئي يترد وثمة أسباب أخرى ت

  .القسم الخاص بالتقييم الكلي والتوصيات

زال      2009و 2006انخفضت فيما بين . تعليم التغذية التكميلية والصحة والتغذية :1الناتج     -11 وزن واله معدالت نقص ال

ة    ). 1الجدول (شهرا في مواقع المشروع  59أشهر و 6ال الذين تتراوح أعمارهم بين بين األطف يم التغذي د أن تعل ومن المؤآ

ة من إدارة الصحة             ة المقدم ز الخدمات المجتمعي ى تعزي ينات، باإلضافة إل ذه التحس التكميلية والصحة والتغذية أسهم في ه

ذها   ال عملياتالغانية في بعض المواقع، والمدخالت من  ي ينف امج طوارئ الت دخالت الجهات        البرن ت، ومن ت في نفس الوق

  .في بعض المجتمعات المحلية لعشر سنوات البرنامج وجود ولكن لم يقع تأثير آبير على التقزم رغم. المانحة األخرى

رامج  وآان وعي األمهات وتطبيقهن للممارسات السليمة في تغذية الرضع     -12 جيدا في المجتمعات المحلية التي تشملها الب

ذوي أفضل    وتمت زيارتها، ومن الواضح أن تعليم التغذية التكميلية والصحة والتغذية أسهم في توفير يم تغ ز   تعل ي تعزي ، وف

ة في شمال غا    /اشتراك ة النائي ا خدمات الممرضين المجتمعيين التابعين إلدارة الصحة الغانية في المناطق الريفي م   . ن ولكن ل

ة     خالل   يتبين من ناحية أخرى أن هناك تأثيرا آبيرا على زيادة وزن األمهات الحوامل والمرضعات في المجتمعات المحلي

  .فترة البرنامج القطري

   



8 WFP/EB.A/2010/7-C 

 

  بيانات حصائل المؤشرات التغذوية للتغذية التكميلية والصحة  -1الجدول 

  )8(2009- 2006 والتثقيف التغذوي

  الحصيلة
خط  استقصاء
2006األساس 

استقصاء المتابعة 
2007 

استقصاء المتابعة 
2008 

استقصاء 
 2009المتابعة 

آخر متوسط 
 )2009(وطني 

النسبة المئوية النخفاض آتلة 

بين النساء ) 18.5< (الجسم 

   غير الحوامل

12.0 8.8 10.9 10.1 8.3 

)7.2-9.5( 

 شهرا 59أشهر و 6األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

النسبة المئوية لسوء التغذية 

< السن/الطول) (التقزم(المزمن 

 - 2z(  

27.4 

)23.9 -31.4( 

36.5 

)33.4 -39.6( 

30.8 

)26.1 -35.0( 

26.1 

)21.7 -30.9( 

22.1 

)20.2 -24.1( 

النسبة المئوية لنقص الوزن 

  )2z -< السن /الوزن(

36.4 

)32.3 -40.8( 

21.6 

)19.0 -24.3( 

16.3 

)12.6 -19.9( 

24.1 

)20.1 -28.5( 

11.6 

)10.1 -13.2( 

النسبة المئوية للهزال 

  )2z - < الطول /الوزن(

17.1 

)14.2 -20.5( 

11.4 

)9.4-13.5( 

9.9 

)6.9-12.9( 

10.7 

)8.4-13.5( 

 7.1  

)5.9-8.5( 

  .2009الشامل لألمن الغذائي وهشاشة األوضاع في  البرنامجأحدث أرقام المتوسطات الوطنية مستقاة من تقييم 

ة           -13 حة الغاني دريجيا إلدارة الص ؤولية ت ليم المس تراتيجية تس ري اس امج القط رة البرن الل فت تدم خ م ُتس حاب  )9(ل وانس

تفيدة       البرنامج ة المس ة من المجتمعات المحلي م إخراج         )10(.في النهاي امج القطري الحالي ت دأ البرن ل أن يب ا   69وقب مجتمع

ن الب ا م رج  محلي م يخ ن ل دريج، ولك ابق بالت امج القطري الس ا رن دا  منه دد ضئيل ج ين إال ع ك الح ذ ذل ت بعض . من وآان

  .مساعدة غذائية خالل فترة التقييم البرنامجالمجتمعات المحلية التي حددت لتسليم المسؤولية عنها ما تزال تتلقى من 

آان هو الدعم المقدم لألنشطة المدرة للدخل بالنسبة للمجموعات  2010و 2009في  حدثت التيبيد أن أحد اإلنجازات     -14

ي  ة ف ة والصحة والتغذي ة التكميلي يم التغذي ز تعل تدامة مراآ ا  42النسوية من أجل اس ا انسحب منه ا محلي امجمجتمع  البرن

ي،       ويوفر التدريب على إعادة تعبئة الملح المقوى باليود وبيعه، . بالفعل ى مستوى المجتمع المحل ة عل وعلى الطحن والتقوي

ا منفصال بفضل        . بالتعاون مع شرآاء المنظمات غير الحكومية اليود برنامج وى ب ح المق ة المل ادة تعبئ  وأصبحت مؤخرا إع

اد . مساعدة مقدمة من الوآالة الكندية للتنمية الدولية تدامة    وتثبت هذه المبادرات التزام البرنامج القطري لغانا بإيج طرق الس

ة              ة التكميلي يم التغذي ليم المسؤولية عن تعل تراتيجية واضحة لتس د وجود اس ة عن نواتج البرامج ومساعدة المجتمعات المحلي

ة  تفيدون مباشرة من     . والصحة والتغذي ال يس ر أطف دخل بغي درة لل ي األنشطة الم اء المشترآات ف دما تصبح النس ولكن عن

م           أنشطة تعليم التغذية التكميلي ه إال إذا ت ذي يجنين دخل ال ذه المراآز عن ال ازل له رغبن في التن ة والصحة والتغذية، فقد ال ي

  .اعتماد نهج تعاوني

اتج ا    -15 ي  :2لن يم األساس م التعل اق     . دع ادة االلتح ى زي ة إل ة الرامي ود الوطني ي الجه ري ف امج القط طة البرن هم أنش تس

ق تحسين فرص        ة عن طري الحصول   وتحسين تكافؤ الجنسين في المدارس االبتدائية والمرحلة األولى من المدرسة الثانوي

اليم عوزا    ومعدالت إتمام الدراسة في المجتمعات المحلية الت على التعليم ر األق د تحقق بعض    . ي تشملها األنشطة في أآث وق

                                                      
برنامج تعليم التغذية التكميلية . 2009، البرنامج/األساس؛ إدارة الصحة الغانيةبرنامج تعليم التغذية التكميلية والصحة والتغذية، تقرير عن استقصاء خط . 2006، البرنامج/الصحة الغانية إدارة )8(

  .والصحة والتغذية، تقرير عن متابعة استقصاء خط األساس
 .ترمي االستراتيجية إلى نقل المسؤولية تدريجيا عن أيام التغذية التكميلية )9(

 32البرنامج القطري، الفقرة  )10(
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وإن آان تقرير المشروع الموحد قد أشار إلى انخفاض طفيف في معدالت   ،2006التقدم في نواتج دعم التعليم األساسي في 

ذ االستقصاء السابق    رة من     . االلتحاق وثبات معدالت االستبقاء من د زادت في الفت ى   2007وق دال  2008إل ة  مع ت المواظب

ويرى مدراء المدارس والتالميذ أن الحصص  . الجنسين على الدراسة وإتمامها، وبخاصة بين الفتيات، وتحسن مؤشر تكافؤ

دارس، وبخاصة      تبقاء في الم الغذائية المنزلية وبرنامج التغذية المدرسية عامالن مهمان يسهمان في تحسين االلتحاق واالس

  .لعليا من المدرسة االبتدائية والمرحلة األولى من المدرسة الثانويةفي حالة الفتيات في المرحلة ا

د تبنت     . وآان لدعم الحصص الغذائية المنزلية لتعليم الفتيات نتائج مشجعة بصفة خاصة    -16 ة ق يم الغاني وآانت إدارة التعل

وارد   امج الحصص        المسؤولون عن   أجرى و. البرنامج، وما زالت تنفذه في بيئة محدودة الم ار برن ا آلث ات تقييم يم الفتي تعل

ة         ى الدراس ات عل ة الفتي دالت مواظب ى مع ة عل ارا إيجابي ه آث دوا أن ل اري، ووج م الج ن عمله زء م ة آج ة المنزلي الغذائي

تبقائه دارس واس ي الم امه ن ف تهنوإتم ع   . ن دراس ت م ي أجري ابالت الت ن المق دو م راد ويب ي  أف ع المحل وظفي  المجتم وم

ات الالئي     ه أن الفتي المقاطعات والمعلمين والفتيات في عدة مدارس تطبق نظام الحصص الغذائية المنزلية ومدارس ال تطبق

امج القطري       دعم من البرن ين ال امج يتلق الغ عدد   للبرن اتهن     40 000هن والب دات في مجتمع ة بوصفهن أول    آن رائ المحلي

اء       . لمدرسة الثانويةفتيات يصلن إلى المرحلة األولى من ا ى البق ات عل افز للفتي ة دور الح ة المنزلي فقد أدت الحصص الغذائي

ة ي المدرس ال   . ف زارع، وإرس ي الم ات ف ل الفتي ر، وعم زواج المبك ات ال اء ممارس ي واآلب ع المحل اء المجتم وأوقف زعم

ا           ات البق ذلك تستطيع الفتي دخل، وب درة لل ى الحصة      الفتيات إلى المدن للعمل في األنشطة الم ء في المدرسة والحصول عل

البرامج قابلية للتوسع من جانب     أنشطة ووجد فريق التقييم أن الحصص الغذائية المنزلية المقدمة للفتيات هي أآثر. الغذائية

ي تنقصها    . حكومة غانا بوصفها نموذجا ألفضل الممارسات دارس الت آما أن هذه الحصص أآثر آفاءة وأسهل إدارة في الم

  .رد، إذا ما قورنت بالتغذية المدرسيةالموا

ديهم إال وقت محدود      ،وفيما يتعلق بالتغذية المدرسية    -17 وافر ل ا ال يت للتواصل مع    وجدت الدراسات أن المعلمين في غان

ال ة األطف تعلم هش ات ال وم، وأن بيئ ي الي اعتين ونصف ف ن س ل م ان أق ي بعض األحي و ف ي  )11(.، فه اهدات ف وبينت المش

ذا   المدارس والمقابالت التي أجريت مع مدراء المدارس أن التغذية المدرسية تحد من وقت   دل ساعة   التواصل ه وهو  . بمع

نة ويخضع   ية إدارة حس ة المدرس امج التغذي ا برن دار فيه ي ي دارس الت ي الم زاد إال ف د ال ت يم ق واتج التعل ى أن ن دل عل ا ي م

ق من جانب  دد إلشراف وثي ا ع ل فيه ي يق ة الت مالية الريفي دارس الش ي الم ا، وبخاصة ف كلة حق ك مش ة؛ وتل دير المدرس م

  .الموظفين

 ئيبعض الش  وبرنامج التغذية المدرسية في غانا مشكلة في بداية البرنامج القطري، وحدت البرنامجآانت العالقة بين     -18

امج القطري             ًااستخالص البرنامج دروس  من ى من البرن ة األول ع خالل السنوات القليل ة المدرسية في الموق م  . من التغذي ث

ة المشترآة     دارس التغذي تحسنت عالقات العمل مع برنامج التغذية المدرسية في غانا خالل السنتين األخيرتين، وزاد عدد م

ى   2007مدرسة في   79من  زال  ال شغيلية تالمشكالت  ال بعض وإن آانت   ،2009في   104إل ى      ت ذه الشراآة عل تواجه ه

اليف        اءة التك ة بكف ك المسائل المتعلق ا في ذل ي ديسمبر   )12(.مستوى المقاطعات بم انون األول  /وف امج ساعد   ،2009آ  البرن

ة المدرسية          ق للتغذي د خارطة طري ى تحدي ا عل ة    . وشرآاء آخرون برنامج التغذية المدرسية في غان ا أن المساعدة التقني آم

ة شبكة األم       – البرنامجدمة من المق دم وتقوي اعي والتي ترآز على الشراء من أجل التق ذ آجزء من شراآة      ان االجتم وتنف

                                                      
تقرير استعراض أداء . 2009. وزارة التعليم(يستطيعون القراءة والكتابة وفقا لتقديرات الحكومة لنواتج التعليم  االبتدائي من األطفال الذين يصلون إلى الصف السادس في المائة 20أقل من  )11(

 .في المائة 18االبتدائية ال تتجاوز  مرحلة األولى من المدرسةاللغة الغانية في ال/ ، ونسبة األطفال الذين يستطيعون القراءة والكتابة بلغتهم األصلية)قطاع التعليم
لمدارس  البرنامجعن تخصيص المقاطعات للدعم المقدم من  ،بالتعاون مع برنامج التغذية المدرسية في غانا ،مؤخرا من أجل التوسع في التغذية المدرسية البرنامجتمخضت الجهود التي بذلها  )12(

 .دعمها برنامج التغذية في أوغنداأخرى غير المدارس التي ي
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وى   ألن برنامج التغذية المدرسية في غانا في تأهيل ساعدت –البنك الدولي لصالح التغذية المدرسية  يكون شريكا له نفوذ أق

  .في البرنامج القطري القادم

في تدريب مكثف للمدربين على رصد النمو وتشغيل     البرنامجاشترك  2006في . تحسين القدرات الوطنية :3لناتج ا    -19

وظفي الصحة دني وم ع الم ة لصالح متطوعي المجتم ز التغذي ى . مراآ ة عل ك الحين حافظت إدارة الصحة الغاني ذ ذل ومن

تفيدين مستوى أدنى من التدريب ال ة      . تجديدي في مجال رصد النمو وإدارة المس دل المشاهدات في المستودعات المرآزي وت

ة الجودة     ذاء ومراقب ه المكتب القطري من رصد لخزن الغ وم ب ا يق ى أن م دني عل ع الم ات والمجتم ومستودعات المقاطع

ا    يس آافي ا ل ة    والتدريب عليهم يم األ    . لضمان البرمجة الفعال ى       وفي إطار دعم التعل ار الموظفين عل ع بعض آب ساسي اطل

وطني  ة   –المستوى ال ة الريفي ي والتنمي م المحل ا ووزارة الحك ي غان ية ف ة المدرس امج التغذي ي برن ج  -وبخاصة ف ى ُنه عل

ة              ة المصدر في مجال التغذي اليف ومحلي ة من حيث التك اليب فعال ق أس وخيارات أآثر فعالية في االستهداف من أجل تطبي

ا    ،ضاف إلى ذلكي. المدرسية أن النظام الوطني لإلنذار المبكر واألمن الغذائي أصبح أداة هامة لرصد األمن الغذائي في غان

  .مع وزارة األغذية والزراعة التواصل بفضل زيادة

ى الحكوم    -20 ة تبن ى قل ا إل ا يرجع أساس و م ة محدودة، وه درات الوطني ينات الق اذج وآانت تحس امجة لنم ألفضل  البرن

ة المدرسية    ان      . الممارسات في مجال تعليم التغذية التكميلية والصحة والتغذية ومجال التغذي امج القطري آ ة البرن ي بداي وف

ى    البرنامجهناك تأييد لتسليم المسؤولية تدريجيا عن أنشطة التغذية التي يضطلع بها  ذاء إل ديم الغ ، ولكن الحكومة لم تتول تق

ة   . م التغذية التكميلية والصحة والتغذيةتعلي ة المقدم ورغم أن برنامج التغذية المدرسية في غانا يفي بالتزاماته في نقل األغذي

ة            –وإن آان ذلك بغير آفاءة  – البرنامجمن  يم التغذي ة لتعل ة ال يعطي األولوي وده المالي ه بسبب قي يم أن ق التقي فقد أخبر فري

ة        ل األغذي اليف نق ى تك النظر إل التكميلية والصحة والتغذية، وال يرى أن زيادة الدعم في المستقبل لها ما يبررها، وخاصة ب

  .إلى تعليم التغذية التكميلية والصحة والتغذية

ي يشتريها   . زيادة الطلب على المنتجات الزراعية المحلية :4الناتج     -21 امج زادت على نحو مطرد آمية األغذية الت  البرن

ا     5 315محليا آما زادت قيمتها المالية من   ا قيمته ا متري ون دوالر أمريكي في     1.8طن ى   2006ملي ا    5 434إل ا متري طن

وجرى  . 2008ماليين دوالر أمريكي في    7طنا متريا قيمتها  10 828، وإلى 2007في مليون دوالر أمريكي  1.9قيمتها 

ة   . 2008في المائة في  77، وبنسبة 2007في المائة في  68شراء األغذية على المستوى المحلي بنسبة  ذه األغذي وتزرع ه

د تجار      في غانا، وإن لم يكن ذلك بالضرورة في اإلقليم الذي تجري فيه عملية البرنامج ال ى ي ادة عل قطري، ويتم شراؤها ع

ين ي . محلي ي ف راء المحل ان ذروة الش ي إب ارير  ،2008وف ا للتق اك وفق ان هن ه 2 000آ دون من زارع يفي و . م د زاد نم وق

ا من    راز  األغذية المشتراة محلي امج  إب ين ودخولهم        البرن زارعين المحلي درة الم ة ق ذاء    . آمساهم في تنمي د أن أسعار الغ بي

ي ة وقدرة المزارعين المحدودة على اإلنتاج حدَّالمرتفع امج  شتراها ا ا على نحو الفت للنظر من الكميات الت ا في    البرن محلي

وبفضل الشروع في الشراء    . وتأخر شراء السلع المقواة على الصعيد المحلي بسبب مشكالت تتعلق بمراقبة الجودة. 2009

ة الم    ى التغذي ز عل ى           من أجل التقدم وتزايد الترآي رى عل اتية آب ي قضية سياس ا زال الشراء المحل ا، م ية المنتجة محلي درس

  .أن يواجهها، وبخاصة في فترات ارتفاع أسعار األغذية البرنامج

وم         البرنامجوقد وضع     -22 تدامة من أجل دعم المفه ة لالس تراتيجية آلي  ، بناء على بحوث ومشاورات واسعة النطاق، اس

ة المخلوطة       )13(.الحكومي لألغذية المنتجة محليا زراعيين لألغذي زين ال زارعين والمجه وأقيمت روابط بين مجموعات الم

ين         زارعين المحلي ادة دخول الم ي، وزي ذائي المحل اج الغ ة، وتنشيط اإلنت ة إنشاء أسواق محلي ع  . بغي ى مستوى المجتم وعل

                                                      
)13( Gariba, S. 2007. Sustainability Strategy for WFP Ghana. Ghana country office, Accra; Van de Hoorn, M. 2009. The Story Behind the 

Sustainability Study. Ghana country office, Accra 
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ا،        المحلي، فإن المزارعين المحليين ليسوا بعد  ة المدرسية في غان امج التغذي ا برن ي يتيحه الفرص الت وال  على وعي آامل ب

امج    . لموردي األغذية لهذا البرنامج ة ضئيلة من منتجاتهمبنس تبيع إال زارعين وبرن وأظهرت المقابالت التي أجريت أن الم

ا       التغذية المدرسية في غانا جاهزون وقادرون على دعم الشراء المحلي لألغذية من أجل  ية، ولكن م ة المدرس رامج التغذي ب

د     ى مزي زال األمر يقتضي وضع أساليب أآثر فعالية، وال سيما على مستوى المقاطعات والمستوى اإلقليمي، وثمة حاجة إل

  .التابع لوزارة األغذية والزراعة شبكات المزارعين وبرنامج زراعة التكتالت/من المشارآة مع رابطات

  العوامل المفسرة للنتائج

امج من العوامل بعضها خارجي وبعضها في نطاق سيطرة        بمجموعة نامج القطريأداء البريرتهن     -23 اف  . البرن فالجف

ة      وطني والمكاتب الفرعي والفيضان اللذان وقعا في شمال غانا أديا إلى تخصيص مزيد من وقت الموظفين على المستوى ال

وبر  2007ة من لحاالت الطوارئ بداي ا  ،2009تشرين األول  /حتى أآت امج القطري      مّم م يكن    ؛صرفهم عن عمل البرن ول

ة في نفس الوقت             البرنامجلدى  امج القطري مع العناي ة مطالب البرن رامج لتلبي ة ما يكفي من موظفي الب . الطوارئ  بعملي

وبر ورغم ازدياد عدد الموظفين في     إنهم، 2008تشرين األول  /أآت ا لم   ، ف م        وفق م، ل ي أجريت معه ابالت الت ا جاء في المق

  .2009يغيروا وجهتهم فينصرفوا عن البرمجة لحاالت الطوارئ راجعين إلى البرنامج القطري إال في 

ان     -24 يروآ ة  تقص يالحكوم ا  ف اء بالتزاماته ذ    الوف ى تنفي ؤثر عل ي الم ارجي الرئيس ل الخ و العام ري ه امج القط للبرن

امج القطري ى   . البرن امج القطري إل ي للبرن د التصميم األول ة بع وظفي الحكوم ار م ى آب ي طرأت عل رات الت وأدت التغي

سياسات الصحة وحدث أيضا تحول في . انخفاض الدعم لمنسقي تعليم التغذية التكميلية والصحة والتغذية وإلى رصد محدود

ة      يم التغذي ز الصحة وتعل ق تعزي ار أصحاب المصلحة أن نهج       . والتغذية نحو اتباع ُنهج وقائية عن طري ورأى عدد من آب

ة ومالئ  البرنامجالتغذية التكميلية المتبع في  ة الستهداف األط  يمكن أن يكون أآثر فعالي اد      م ة الح ال المصابين بسوء التغذي ف

  .وليس سوء التغذية المزمن

زام            -25 ة االلت امج الجغرافي وعدم آفاي وتعرضت مخرجات البرنامج القطري ونواتجه للضرر بسبب اتساع نطاق البرن

رة  والقدرات من جانب ل           الجهات الحكومية النظي ة في المقاطعات لنق ة الالزم وفير الميزاني وسلطات المقاطعات لضمان ت

ة من         . في الوقت المناسب   األغذية وتوزيعها  دادات في آل مرحل ى توقف سالسل اإلم ك إل يم    مراحل  وأدى ذل برمجة تعل

  .البرنامج التغذية التكميلية والصحة والتغذية ودعم التعليم األساسي، بما في ذلك حاالت التأخير في نقل األغذية إلى مواقع

ا حد من المدخالت        70برنامج القطري مموال إال بنسبة وفي وقت سابق لم يكن ال    -26 ة، وهو م أثر النصف   . في المائ وت

ة      ناجم عن المفاضلة  الثاني من البرنامج القطري بارتفاع أسعار الغذاء، وهو ما آشف عن توتر ين ضرورة شراء األغذي ب

ا  وبين الحاجة إلى الشراء محليا من أجل الت للبرنامج بفعالية تكاليفية وفقا ه     . غذية المدرسية المنتجة محلي ك أن ى ذل يضاف إل

وي        البرنامجمقر ال يوجد في  ع ق ة    وعلى مستوى المكتب اإلقليمي والمكتب القطري داف ليم المسؤولية للحكوم ان . لتس  وآ

ويتطلب البرنامج . أهم القيودأحد  للبرنامجالمكتب القطري  تباين مستويات الفهم وااللتزام بين موظفيالتفسيرات واختالف 

دة            ارات جدي دعم الموظفين في اآتساب مه تدامة ل ودا مس ا جه اع القطري لكي يكون ناجح ترات    وإتب ة الس جيات ينهج الزم

تدامة ؤولية واالس ليم المس ليم . تس تراتيجية تس هيل اس ة تس ن العناي دا م ب مزي ي تتطل ن القضايا الت ؤولية وم ع إدارة  المس م

ة  الصحة الغانية؛ ومزيدا من  الدعم للمجموعات المدرة للدخل التي وقع عليها االختيار لكي تتسلم المسؤولية عن تعليم التغذي

ديم   التكميلية والصحة والتغذية؛ ومزيدا من اشتراك المجتمع المدني في دعم األنشطة المدرة للدخل في المجتمع المحلي؛ وتق
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د        ا السنوية ل ل دوراته ل        الدعم لمكاتب المقاطعات لضمان تموي درات ونق ة الق ة؛ والرصد الوثيق لتنمي عم المساعدة الغذائي

  .4و 3المهارات على المستوى الوطني، وهو ما يرتبط بالناتجين 

  والتوصيات العامالتقييم 

امج القطري، ولكن    -27 ررة للبرن ة المخرجات المق ا أنجزت أغلبي ى  تحويله ائي والهدف اإل حصائل مخططةإل امنم  الع

ذي   . محدودة وسبب ذلك إلى حد آبير قلة التزام الحكومة، ونقص العمل المستدام من أجل تسليم المسؤولية، وقصر الوقت ال

ذ     امج القطري من ذة من أجل          2007يخصصه موظفو المكتب القطري للبرن ة الطوارئ المنف ك نتيجة لعملي ا، وذل ا تاله  فم

  .وقد حقق البرنامج القطري لغانا أهدافه على وجه اإلجمال. الغذاءوارتفاع أسعار  مواجهة الفيضانات

ة وإن آانت طموحة       اسبًامن وآان البرنامج القطري    -28 ة مالئم ا زال  . الحتياجات غانا عند تصميمه، واستجابته الكلي وم

  .في السياق الحالي لغانا مجديًا البرنامج القطري

ة،              -29 ة المنزلي امج الحصص الغذائي يم األساسي، وبخاصة برن تحققت نواتج إيجابية فيما يتعلق باالستدامة في دعم التعل

ذائي            تحَققت آما. رغم أن الدعم المالي محدود جدا يم الغ د جعل دعم التعل ا، فق ذاء محلي ق بشراء الغ ا يتعل نتائج مشجعة فيم

ازا عل ر ارتك اتج أآث ا يتصل بالن و م ة، وه ي لألغذي اج المحل ي وعزز اإلنت ة . 4ى المصدر المحل امج التغذي رف برن ويعت

ه   امج المدرسية في غانا بالدور الهام الذي يؤدي وى في            البرن ى االستهداف والمحت أثير عل ي الت في دعم تحسين الرصد وف

  .ت مثل إعداد قائمة الطعام وإدخال خليط الذرة والصوياالتغذية المدرسية في برنامج التغذية المدرسية في غانا في مجاال

امج الدعم المقدم من  ويتسق     -30 ز وزارة            البرن ر، وترآي ة للحد من الفق تراتيجية الحكوم آزر مع اس يم األساسي ويت للتعل

ن      ث م اني والثال دفين الث ق اله ق بتحقي ا يتعل يم فيم ة والتعل داف وزارة التربي ة، وأه ان االجتماعي بكات األم ى ش ة عل المالي

ة      وطرأت تحسينات في مجال اإلنصاف بين الجنسين في  . األهداف اإلنمائية لأللفية ة والمواظب دارس االبتدائي االلتحاق بالم

ة  ي من المدرسة الثانوي ة األول ى المرحل تقلن إل ي ين ات الالئ ي عدد الفتي ادات ف ة، وحدثت زي ى الدراس امج . عل يح برن ويت

ة   ا ألفضل ممارس ات نموذج ة المخصصة للفتي ة المنزلي ة الحصص الغذائي ع قابل يم  . للتوس ة والتعل رف وزارة التربي وتعت

ا امجهمة بمس اق  البرن ادة االلتح ي زي دارس ف ة     بالم ن أن الحكوم د م ا للتأآ يس آافي ذا ل ن ه ي، ولك توى اإلقليم ى المس عل

اءة لضمان    افي الوقت المن  البرنامجوالوزارة توفران المدخالت الالزمة لنقل أغذية  امج  سب وبكف ا  . بسالسة  نشر البرن وم

  .المدرسية بكفاءة لضمان نواتج تعليمية أعلىزالت هناك مشكالت تواجه إدارة المدارس للتغذية 

ة   ويمكن القول على وجه اإل    -31 ة معتدل  ورغم أن النموذج يحرز   . جمال إن فعالية تعليم التغذية التكميلية والصحة والتغذي

ة المزمن      نجاحًا زم الت/في الحد من الهزال، فإنه ليس فعاال في الحد من سوء التغذي ا إذا آانت      . ق يم عم ق التقي ويتساءل فري

ة تتجه نحو    . التغذية الشاملة لألطفال هي أآفأ نهج لتحقيق نواتج البرنامج القطري اع ونظرا ألن الحكوم يال     إتب ر م نهج أآث

ة ل    للخرى أن ينظر في ُنهج أ للبرنامجإلى الوقاية، فينبغي  ة ومالءم ر فعالي ة   مساعدة الغذائية لتوفير استجابة أآث سوء التغذي

  .المعتدل والحاد

دى   وقت الموظفين ضيقل وآانت آفاءة تنفيذ البرنامج القطري منخفضة، وهو ما يرجع أساسا    -32 وقصور دوافع التمَلك ل

ام   الطموحة  لدفع رؤية البرنامج القطري واستراتيجياته   الحكومة وقدراتها عن الحد الالزم ى األم د وقعت انقطاعات    . إل وق

ة    يم التغذي يئة لتعل ة س ن نوعي ة م ليم أغذي ة وتس ى صغر الحصص الغذائي ا أدى إل و م ع، وه دادات والتوزي ي اإلم دة ف عدي
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 )14(.التعليمية والصحة والتغذية على مستوى المجتمع المحلي، وانقطاعات في توريد الوجبات المدرسية في بعض المدارس

ة في       وهناك حاجة أي  اءة التكاليفي د من الكف ى مزي د  ضا إل ة          تزوي امج التغذي ين برن ي تتلقى مساعدة مشترآة ب دارس الت الم

أخر المساهمات        )15(.في األقاليم الشمالية الثالثة البرنامجالمدرسية في غانا و ات المقاطعات المحدودة وت وقد يكون لميزاني

  .ض مستوى الكفاءةدور في تفسير انخفا )16(الحكومية في تسليم األغذية

  )17(ملخص التوصيات

ى          للبرنامجينبغي  :1التوصية   -33 اء عل ليم المسؤولية بن تراتيجية لتس ا مع وجود اس أن يواصل تنفيذ البرنامج القطري في غان

ة المدرسية   امج   وينبغي . قدرة البلد على الوفاء بمعايير االستعداد المؤسسي ومستويات الجودة في التغذي ط البرن القطري   رب

الم د بمع اط االنطالق الجدي ة /لنق ي للحكوم ي ينبغ اأن تل الرصد الت زم بمراعاته ا  . ت ي يضطلع به رامج الت ل الب ي لك وينبغ

ب          البرنامج وفير نموذج ألفضل الممارسات بالنس ى ت ا أن ترمي إل اعي    في غان ان االجتم رامج شبكات األم ز    ة لب ي تتمي الت

تهدافا، و        اءة وأفضل اس ر آف ة مدرسية أآث ق بتغذي بالحصص  بالكفاءة التكاليفية ويمكن أن توسع وتكرر، وبخاصة فيما يتعل

  .الغذائية المنزلية للفتيات

  ة          للبرنامجيتعين على المقر الرئيسي  :ألف 1التوصية ة المستوى مع الحكوم ات رفيع د محادث والمكتب القطري عق

االستراتيجية الجديدة وسياساته في مجال التغذية  البرنامجضوء خطة  في ومساهماته في المستقبل البرنامجعن اتجاه 

امج  إعادة وضعوسوف تتطلب . آز على تنمية القدرات المؤسسيةالمدرسية التي تر ان      البرن آشريك في شبكات األم

ة والمفوضية         االجتماعي ة مع وزارة المالي إجراء مناقشات رفيعة المستوى في مجال السياسات خالل األشهر القادم

وزارات الرئيسية       رئيس وال رئيس ونائب ال يتمكن  . الوطنية لتخطيط التنمية، ومكاتب ال امج وس ك من     البرن بفضل ذل

ة   وضمان تهيئة بيئة موائمة يكون له يجية جديدة، وإيجاد موقع جديد لهوضع استرات فيها دور محدد لتوفير نماذج فعال

  .للتنمية االجتماعية وبرمجة المساعدة الغذائية في غانا

اءة    :2التوصية     -34 د من الكف امج وينبغي  . ينبغي تنفيذ االستهداف في المقاطعات بمزي ى   أن يصنف المقاطعات   للبرن عل

ي   أساس  ة الت معايير الفقر والجوع، وأن يرآز البرامج المقبلة على عدد قليل من المقاطعات في نطاق األقاليم الشمالية الثالث

ا، والتي هي    تتميز بأعلى مستويات سوء التغذية وانعدام األمن ال غذائي، طبقا لتحليل جديد لهشاشة األوضاع ورسم خرائطه

ر  اف اأآث ا للجف اليم تعرض توى ال      . ألق ى مس اءة عل اذج للكف ى توضيح نم اعد عل ة، ويس واتج الممكن ن الن ذا م يزيد ه وس

  .مرآزي، ويعزز إدارة النقل، ويسهل عملية الرصد

ا     ين: 3التوصية     -35 ى برنامج ات، أن يبق بغي لدعم التعليم األساسي، وال سيما الحصص الغذائية المنزلية المخصصة للفتي

ي تشترك     بكثير قياديا بالنسبة لغانا، وسيستدعي درجة أعلى ة الت من البروز في منتديات سياسات الحماية االجتماعية الحالي

ا     دد الجه الي متع دعم الم ة     فيها وزارة المالية، وشرآاء ال ة االجتماعي وينبغي للبرمجة   . ت المانحة، ومجموعة قطاع الحماي

ين        راوح ب ة بنسبة تت ل تغطي ل      90و 70المقبلة للحصص الغذائية المنزلية في البرنامج القطري أن تكف ى األق ة عل في المائ

ج     تخدام نه انوي باس يم الث ن التعل ى م ة األول ا والمرحل ة العلي دارس المرحل تركلم ع األ مش ي جمي نة  يغط ي أي س ال ف طف

                                                      
 .وآبار أصحاب المصلحة اآلخرين، وتحقق صدقه بزيارات إلى المستودع اإلقليمي البرنامجوهو ما أآدته المقابالت التي أجريت مع موظفي  )14(
وبرنامج التغذية المدرسية في غانا على أن التسليم البرنامج لتكاليف المساعدة الغذائية في المدارس التي تتلقى مساعدة مشترآة بين  ومجموعة بوسطن البرنامجيدل التحليل المشترك بين  )15(

 .البرنامجالمشترك للتغذية المدرسية أقل آفاءة نظرا ألن برنامج التغذية المدرسية في غانا يدفع مبلغا إضافيا لتكملة الغذاء المقدم من 
  .حد من تنفيذ البرامجوالنظراء الحكوميون بوصفها عوامل رئيسية ت البرنامجأشار إلى هذه العوامل موظفو  )16(
 .ترد في التقرير الرئيسي التوصيات بالتفصيل )17(
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اع أعداد    ولكن مع ترآيز ،دراسية البرنامج على عدد أقل من المقاطعات التي تنتقى طبقا لنتائج مؤشر تكافؤ الجنسين وارتف

دارس ي الم ات ف ادة وزارة   . الفتي ه القي ولى في ة تت ة المنزلي بة للحصص الغذائي دد القطاعات بالنس ج متع اد نه وينبغي اعتم

دة في مجال              التربية والتعليم وت اعي بوصفها القائ اه االجتم ة والرف ك وزارة العمال ا في ذل وزارات األخرى بم تعاون مع ال

  .الحماية االجتماعية

ة        البرنامجينبغي للتغذية المدرسية تحت قيادة  :4التوصية     -36 ى التغذي اء عل ة بن اءة التكاليفي ز بالكف أن تعزز نموذجا يتمي

ة     . لمدرسية المنتجة محلياا اءة في مجال التغذي وينبغي للنموذج أن يساعد الحكومة وشرآاء التنمية على دراسة ُنهج أآثر آف

وينبغي اختبار وجبات مدرسية أآثر قبوال على . المدرسية، بالنظر بصفة خاصة إلى هشاشة البيئات التعليمية في شمال غانا

ه في    ا يقدم ا        المستوى المحلي وأرخص مم ة المدرسية في غان امج التغذي وينبغي أن يوضح النموذج    . الوقت الحاضر برن

ن   دم م امجالمق ي   البرن ات ف ل الممارس ى    )1: أفض ة أعل واتج تعليمي ق ن مان) 2؛ تحقي ات     ض ع مجموع ط م ام رواب قي

تهدفها   )3؛ المزارعين امج تقوية ملكية المجتمع المحلي والمقاطعات واإلنتاج الزراعي المحلي في المقاطعات التي يس  البرن

  . وتتعاون مع برنامج الشراء من أجل التقدم

  ة المدرسية   :لفأ 4التوصية دارس وإدارة      ضرورة أن  من المهم بالنسبة لبرنامج التغذي دراء الم ة أدوار م تحدد بعناي

  .الجودة وتعظيم نواتج التعليم ستيفاء معاييرا انية في اإلدارة المناسبة للتغذية المدرسية من أجلالتعليم الغ

  ة   تحمل أعباء في المدارس التي ال تستطيع -ينبغي  :اءب 4التوصية برنامج اإلدارة المكثف الذي يرمي إلى تقديم وجب

ف ومراعاة للتوقيت في مجال التغذية المدرسية، ومثال من حيث التكالي إدخال نهج بسيط وأآثر آفاءة -ساخنة آل يوم 

ة       . ذلك نهج يقوم على تقديم البسكويت المقوى المنتج محليا اطق ريفي ه في من نهج ورصده وتقييم وينبغي تجربة هذا ال

ون  اة من المحتمل أن يك امجلوحضرية منتق يم عن لبرن ة والتعل ع وزارة التربي ية م ة المدرس ا بشأن التغذي  عمل فيه

  .طريق إدارة التعليم الغانية ووزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية

ية     -37 وطني            :5التوص تويين ال ى المس حة عل ع وزارة الص ة م اورة مكثف ي مش ارك ف ري أن يش ب القط ي للمكت ينبغ

ة ووضع ن    ادة هيكل ل إع ن أج يف م ل اليونيس رين مث رآاء آخ ع ش ي وم ذها  واإلقليم ي ينف ة الت طة التغذي دة ألنش اذج جدي م

ة في مجال الصحة          /من أجل التصدي لسوء التغذية الخفيف البرنامج ه الحكوم ذي تتبع د ال نهج الجدي المعتدل والتي تكمل ال

لحد من أن ينظر أيضا فيما إذا آان يمكنه دعم الحكومة في ا للبرنامجوفي البرنامج القطري القادم ينبغي . والتغذية الوقائيين

ى مستوى           ل التخطيط الصحي عل ة مث ة الصحية المجتمعي ي ُنهج التوعي ة ف اعدة الغذائي اد باستخدام المس ة الح سوء التغذي

  .المجتمع المحلي ومراآز الخدمة ومراآز التغذية الحكومية القائمة

  ف 5التوصية ليم    :أل ة واضحة لتس دد خط ة أن يح ة والصحة والتغذي ة التكميلي يم التغذي الي لتعل امج الح ي للبرن ينبغ

  .المسؤولية بناء على القائمة الرئيسية الحالية للمجتمعات المحلية وبعد التشاور مع الحكومة

ام موظفي بر   للبرنامجينبغي  :6التوصية     -38 دعم من أجل           أن يكفل قي ي من التوظيف والرصد وال ا يكف وفير م امجه بت

وينبغي للمكتب القطري وضع خطط   . التحقيق الكامل ألهداف البرامج القطرية المقبلة التي تستخدم نهجا للتنمية واالستدامة

ات           30للموظفين للتأآد من تخصيص  ى في أوق امج القطري حت ل من وقت الموظفين للبرن ى األق . الطوارئ  في المائة عل

ا    والنظراء الحكوميين في مجال السياسات أن تكون   البرنامجوينبغي للمشاورات بين آبار موظفي  ة وأن تشارك فيه متعمق

امج حتى تبقى أنشطة  منتظمة الوزارات الحكومية، وأن تكون/مجموعة أوسع من اإلدارات حسنة التنسيق واالنسجام     البرن

  .واالتساق مع خطط التنمية الحكومية
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ي      :7التوصية     -39 االت الت ا من الوآ ينبغي للمكتب القطري أن ينشئ شراآات جديدة مع وآاالت المجتمع المدني وغيره

ة  توى المقاطع ى مس ل عل ي      /تعم ة ف ات المحلي ة بالمجتمع اق صالت الحكوم يع نط م وتوس ل دع ن أج ي م ع المحل المجتم

ذه الشراآات آل      . يات االستدامةالمقاطعات المستهدفة، وتعزيز المساءلة وتقديم الخدمات، وتنفيذ استراتيج وينبغي رصد ه

  .ثالثة أشهر، وبخاصة على المستويات دون اإلقليمية

ة للمقاطعات      :8التوصية     -40 ات العام امج      -ينبغي لوحدات التخطيط والتنسيق في إطار الجمعي بوصفها جزءا من البرن

ة في          أن تكون أفضل توج -القطري الجديد  ة والتعليمي ة البرمجة الصحية والتغذوي ا ومسؤولياتها عن مراقب ها نحو أدواره

ات ة         . المقاطع ة عام ل جمعي ي آ ات ف ع الميزاني يط ووض وظفي التخط ع م ترآة م ة المش وال للمراقب وفير األم ي ت وينبغ

تالك      . ةلمقاطعة، ولتقوية اللجان الفرعية االجتماعية التي تشرف على أنشطة التنمية االجتماعي ذا أن يضمن ام ومن شأن ه

  .البرنامج في األجل الطويل على مستوى المقاطعات ويحسن اإلشراف على برمجة المساعدة الغذائية لتقليل التسرب

ة توقيت     اإل ينبغي للمكتب القطري، بالتشاور مع المكتب :9التوصية     -41 قليمي والمقر الرئيسي، أن يحسن رصد ومراقب

وميين، وضمان الجودة         ق بعمل النظراء الحك ا يتعل يما فيم دادات     /البرنامج القطري وجودته، وال س اءة في سلسلة اإلم الكف

اون   البرنامجوقد يتطلب ذلك زيادة اشتراك . ومرافق التخزين، ونواتج األنشطة المالئمة ة بالتع ة    في نقل األغذي مع الحكوم

  . لضمان الحد من عدم الكفاءة
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