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وجز تنفي ي
إن موريتانيا بلد من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا التي خفضت مستويات الفقر وسوء التغذية المزمن بشكل كبير ولكنها ال
تزال تواجه العديد من التحديات اإلنسانية واإلنمائية .وتقترن حالة الضعف وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وعدم المساواة بين
الجنسين بتدهور األراضي والصدمات المناخية المتكررة ،وتتفاقم بسبب انعدام األمن ونزوح السكان في منطقة الساحل.
وترد األهداف اإلنمائية للحكومة في استراتيجية تعجيل النمو والرخاء المشترك للفترة  :2030-2016خفض انعدام األمن الغذائي إلى
ِ
أقل من  5في المائة ،والقضاء على انعدام األمن الغذائي الشديد ،وخفض سوء التغذية الحاد الشامل إلى أقل من  2في المائة بحلول عام
.2030
وستُم ِ ِّكن هذه الخطة االستراتيجية القطرية المكتب القطري من إعادة تحديد موقعه لدعم نظام وطني للحماية االجتماعية التكيفية .واستنادا
إلى االستعراض االستراتيجي الوطني المتعلق بالقضاء على الجوع لعام  ،2017وتقييم للحافظة القطرية في عام  ،2016والدروس
األخرى المستفادة ،سيعتمد الب ا

نهجا شامال طويل األجل يمكن توسيع نطاقه عند حدوث الصدمات ،ويكون مدفوعا باألولويات

الوطنية ويرتكز على الربط بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم .وسيعمل الب ا

على التصدي ألسباب الضعف ويدعم القدرات

القطرية لضمان االستدامة والملكية الوطنية.
ويشكل تعزيز القدرات المؤسسية المدفوع بالطلب مسألة أساسية لهذا التحول االستراتيجي .وسيتم تعميم البرامج التي تُحدث تحوال
جنسانيا والمراعية للتغذية ،وسيعمل الب ا

من خالل الشراكات لتحقيق أقصى قدر من الفعالية واألثر.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد A. Dieng

السيد J.-N. Gentile

المدير اإلقليمي

المدير القطري

غرب أفريقيا

بريد إلكترونيjean-noel.gentile@wfp.org :

بريد إلكترونيabdou.dieng@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وتتناول هذه الخطة االستراتيجية القطرية ست حصائل استراتيجية تعزز بعضها بعضا:


الحصيلة االستراتيجية  :1تمكن األشخاص المتأثرين باألزمات في المناطق المستهدفة ،بمن فيهم الالجئون ،من تلبية
االحتياجات الغذائية والتغذوية األساسية أثناء حدوث األزمات وفي أعقابها.



الحصيلة االستراتيجية  :2حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في المناطق المستهدفة ،بمن فيهم أطفال
المدارس ،على األغذية الكافية والمغذية طوال العام.



الحصيلة االستراتيجية  :3تحسن الحالة التغذوية للسكان الذين يعانون من ضعف غذائي في المناطق المستهدفة ،بمن
فيهم األطفال والحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،طوال العام.



الحصيلة االستراتيجية  :4تتاح للسكان والمجتمعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي والمعرضة للصدمات المناخية
سبل عيش أكثر قدرة على الصمود ونظم غذائية مستدامة طوال العام.
في المناطق المستهدفة ُ



الحصيلة االستراتيجية  :5تتوافر لدى المؤسسات الوطنية قدرات معززة إلدارة سياسات وبرامج األمن الغذائي والتغذية
والحماية االجتماعية ،بما في ذلك نظام للحماية االجتماعية التكيفية (المستجيبة للصدمات) بحلول عام .2030



الحصيلة االستراتيجية  :6حصول الشركاء في المجالين اإلنساني واإلنمائي على خدمات مشتركة تتيح لهم الوصول
إلى المناطق المستهدفة والعمل فيها طوال العام.

وتتماشى هذه الخطة االستراتيجية القطرية مع النتائج االستراتيجية للب ا

 1و 2و 4و 5و ،8وإطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة

للفترة  ،2022-2018واستراتيجية األمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل.

ش وع الق ار



يوافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لموريتانيا ( (WFP/EB.2/2018/8-A/6) ")2022-2019بتكلفة إجمالية يتحملها
الب ا



قدرها  132 368 299دوالرا 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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-1

التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

إن موريتانيا بلد من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والقاحلة إلى حد كبير .وتبلغ مساحة البلد  1.03مليون كيلومتر
مربع ،ويتزايد عدد سكانها البالغ  4.4مليون نسمة بسرعة ،منهم  50.4في المائة من الذكور ،و 49.6في المائة من اإلناث،
و 57في المائة تحت سن العشرين ،ويعيش نصفهم في المناطق الحضرية وأقل من  2في المائة ال زالوا يعيشون حياة بدوية؛
()1

كما أن  32في المائة من األسر ترأسها نساء.
-2

وعلى الرغم من االنخفاضات الكبيرة التي حدثت خالل الفترة األخيرة في معدالت الفقر ونقص التغذية بين األطفال والوفيات،
تحتل موريتانيا المرتبة  157وفقا لمؤشر التنمية البشرية .وتواجه تحديات كبيرة هيكلية ومتعلقة بالصدمات فيما يخص أهداف
التنمية المستدامة .وانخفض الفقر من  42في المائة عام  2008إلى  31في المائة في عام  ،2014ولكن هناك تفاوتات كبيرة من
منطقة ألخرى من حيث نوع الجنس والعمر والحالة المهنية؛ كما يعيش  74في المائة من الفقراء ،معظمهم من المزارعين
()2

والرعاة والنساء والشباب المعدمين أو الذين يعملون بدون أجر ،في المناطق الريفية.
-3

وعلى الرغم من االستقرار األمني والسياسي النسبي منذ عام  ،2012تتأثر موريتانيا بالتقلبات اإلقليمية .واعتبارا من مارس/
آذار  ،2018تسبب العنف في شمال مالي في تدفق  55 263الجئا –  16 225بنتا و 15 729ولدا و 13 719امرأة و9 590
رجال – تم تسجيلهم في مخيم مبيرا في مقاطعة باسيكونو.

2-1

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة 2

التقدم حو ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 2
-4

يوثق االستعراض الوطني االستراتيجي للقضاء على الجوع لعام  2017إحراز تقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة  2بحلول
عام .2030

الحصول على الغذاء
-5

إن موريتانيا بلد يعاني من عجز غذائي :حيث ال يلبي إنتاج الحبوب إال  30في المائة من الطلب الوطني .والتوافر ليس مشكلة
في العموم ،ولكن األسواق معرضة لتقلبات األسعار العالمية لألغذية ،وقد يكون الوصول إليها صعبا ألن المجموعات السكانية
متناثرة كما أن الطرق تنقطع أحيانا في مواسم األمطار.

-6

وتمثل حالة األمن الغذائي شاغال .فهناك في المتوسط  959 400موريتاني –  195 525رجال و 268 082امرأة و232 462
بنتا و 263 331ولدا – يعانون بشكل متكرر من انعدام األمن الغذائي ،وهناك تقلبات موسمية كبيرة .وعادة ما يتراوح انعدام
األمن الغذائي بين  19في المائة بعد الحصاد و 26في المائة خالل مواسم الجدب .غير أنه في أغسطس/آب  ،2017كانت نسبة
 28في المائة من السكان ككل ،و 31في المائة من األسر التي ترأسها نساء ،و 26في المائة من األسر التي يرأسها رجال تعاني
من انعدام األمن الغذائي .ويعيش ستون في المائة من األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في المناطق الريفية.

( )1إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة .2017.التوقعات السكانية في العالم .نيويورك (متاح على الموقع التاليhttps: :
)//esa.un.org/unpd/wpp/؛ والتعداد العام للسكان والمساكن( 2013 ،متاح على الموقع التاليwww.ons.mr/index.php/publications/operations- :
.)statistiques/16-rgph-2013
( )2االستقصاء المستمر لألحوال المعيشية لألسر 2008 ،و( .2014متاح على الموقع التاليwww.ons.mr/index.php/publications/operations- :
 statistiques/17-epcv-2014و .)http: //www.ons.mr/index.php/publications/operations-statistiques/16-rgph-2013لم تكن معدالت فقر
األفراد المصنفة حسب نوع الجنس متاحة.
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وتتأثر النساء الريفيات تأثيرا بالغا بسبب قلة فرصة عملهن ،وامتالكهن لقليل من األصول اإلنتاجية وقدرتهن المحدودة على
()3

التكيف.
-7

وخلص تحليل متكامل للسياق في عام  2017إلى أن هناك خمس واليات – لعصابة وكوركول وغيديماغا والحوض الغربي
وتكانت – معرضة بشكل كبير للصدمات الطبيعية المتكررة وانعدام األمن الغذائي ،وتتأثر والية سادسة – الحوض الشرقي –
من انعدام األمن الغذائي المتكرر وتدفق الالجئين من مالي.

-8

وتجيء الخطة االستراتيجية القطرية بعد حاالت الجفاف التي وقعت في األعوام  2011و 2014و 2017والتي أدت إلى تآكل
سبل العيش واإلضرار بالنظم اإليكولوجية .وتتكرر استراتيجيات التصدي السلبية مثل بيع الماشية وفق شروط مجحفة وانخفاض
استهالك األغذية والتوترات بين المزارعين والرعاة واالستغالل المفرط للموارد الطبيعية في مواجهة الصدمات .وفي العادة
تقل خيارات سبل العيش المتاحة لألسر التي ترأسها نساء ،وكثيرا ما تلجأ هذه األسر إلى تناول كميات أقل من األغذية أو
استهالك أغذية رديئة الجودة .ويتصدى الرجال عموما للصدمات عن طريق الهجرة أو من خالل التنقالت الموسمية المبكرة
واألطول مدة ،بحيث تزداد أعباء العمل الملقاة على كاهل النساء ويقل عدد البالغين المتوافرين لرعاية األطفال ،ومن ثم تتصاعد
مخاطر عمالة األطفال.

إنهاء سوء التغذية
-9

يمثل سوء التغذية شاغال رئيسيا للصحة العامة وسببا لوفيات الرضع .وفي المتوسط ،عانى  11في المائة من األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا من سوء التغذية الحاد الشامل ،وقاسى  1.6في المائة من سوء التغذية الحاد الشديد في
فصول الجدب بين عامي  2011و .2017ومن بين  52مقاطعة ،تم تصنيف  21على أنها في "حالة تغذوية حرجة" في عام
()4

 ،2017حيث فاق معدل سوء التغذية الحاد الشامل  15في المائة وتجاوز معدل سوء التغذية الحاد الشديد  2في المائة.
-10

ومعدالت سوء التغذية والوفيات أعلى قليال بين األوالد عما هي بين البنات .وتتزايد حاالت انخفاض الوزن عند الوالدة :حيث
إن  37في المائة من األطفال حديثي الوالدة يزنون أقل من  2.5كغم .كما ينتشر نقص المغذيات الدقيقة على نطاق واسع :ففي
عام  ،2012أُصيب بفقر الدم  71.6في المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا و 54.2في المائة من
النساء .وفي عام  2009بلغ نقص فيتامين ألف  17في المائة بين الحوامل و 48في المائة بين األطفال في مرحلة ما قبل
()5

المدرسة.
-11

وانخفضت معدالت التقزم إلى النصف بين عامي  2001و 2010ولكنها ظلت دون تغيير منذ ذلك الحين حيث يعاني واحد من
كل خمسة أطفال من سوء التغذية المزمن.

()6

وتبلغ الخسارة االقتصادية السنوية المرتبطة بالتقزم  759مليون دوالر أمريكي،

أي  13.3في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي .وتعتبر فرط الوزن والسمنة هامشية بين األطفال ولكن تعاني منها نسبة 25.5
()7

في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  15و 49سنة.
-12

ويرتبط سوء التغذية الحاد بانعدام األمن الغذائي الموسمي وأمراض مثل اإلسهال والمالريا .وتعتبر صعوبة الحصول على
الخدمات الصحية عامال محركا لذلك :حيث يتلقى  24في المائة فحسب من األطفال دون سن الخامسة التطعيم الكامل ،وال
يخضع للفحص إال  32في المائة من األطفال المصابين باإلسهال ،وتحصل  11في المائة من الحوامل والمرضعات من النساء

( )3استقصاء رصد األمن الغذائي.2017-2011 ،
( )4استقصاء الرصد والتقدير الموحِّدين لحاالت اإلغاثة واالنتقال (سمارت).2017-2011 ،

( )5المسح العنقودي المتعدد المؤشرات2008 ،؛ تكلفة الجوع2015 ،؛ استقصاء سمارت2012 ،؛ ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .2012 .تقرير
مؤشر المؤسسات االجتماعية والمساواة بين الجنسين.
( )6البيانات المصنَّفة حسب نوع الجنس غير متاحة.
( )7تكلفة الجوع2015 ،؛ استقصاء الرصد والتقدير الموحِّدين لحاالت اإلغاثة واالنتقال .2011 ،والبيانات المتعلقة بانتشار فرط الوزن والسمنة بين الرجال غير
متاحة.
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والبنات على العالج الوقائي للمالريا بشكل متقطع ،وينام  32في المائة من األطفال دون سن الخامسة و 35في المائة من
()8

مشربة بمواد طاردة للحشرات.
الحوامل والمرضعات من النساء والبنات تحت ناموسيات
َّ
-13

ومن المحددات األساسية األخرى أن  50في المائة فقط من المواليد يتلقون رضاعة طبيعية حصرية خالل الستة أشهر األولى؛
وال يحصل إال  15في المائة من األوالد و 14في المائة من البنات على الحد األدنى المقبول من األغذية؛ وليس لدى نصف
السكان إمكانية الحصول على مياه شرب نظيفة وال يملك إال ربعهم إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة؛ وال
يشارك الرجال بشكل كاف في التغذية ورعاية األطفال .وتتعرض المراهقات وأطفالهن بشكل خاص لخطر سوء التغذية نتيجة
الزواج المبكر وحاالت الحمل المتقاربة :تتزوج  20في المائة من البنات قبل سن  15سنة ،و 33في المائة يحملن قبل سن 18
()9

سنة.

إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخلهم
-14

يعتمد معظم السكان على الزراعة 60 :في المائة منهم من المزارعين الرعاة أصحاب الحيازات الصغيرة و 20في المائة من
العمال الموسميين المعدمين .وزاد إنتاج الحبوب بنسبة  1في المائة سنويا في المتوسط خالل العقود األخيرة ،أي أقل بكثير من
معدل النمو السكاني السنوي البالغ  2.9في المائة.

-15

ويعتبر المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة ،والعمال الموسميون ،والعاملون بدون أجر ،ومعظمهم من النساء ،من بين
أكثر الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي .وتشمل التحديات الهيكلية تدهور األراضي؛ والصدمات المرتبطة بالمناخ؛ وعدم
المساواة في الوصول إلى األراضي والسيطرة عليها ،خاصة بين النساء والشباب؛ والتوزيع غير المتكافئ للحيازات الزراعية؛
وارتفاع خسائر ما بعد الحصاد؛ وضعف القدرة على التجهيز والتخزين؛ والممارسات الزراعية غير المالئمة؛ وصعوبة
الحصول على التمويل.

-16

وتعاني النساء بوجه خاص من الحرمان نتيجة للتمييز في الحصول على األراضي والخدمات المالية والوصول إلى األسواق،
والعبء غير المتساوي للعمل غير مدفوع األجر ،واألعباء المنزلية ،وارتفاع معدالت البطالة .وال تملك النساء سوى  10في
المائة من حقوق استخدام األراضي و 8في المائة من سندات ملكية األراضي .وتجد الفئات السكانية المحرومة تاريخيا صعوبة
في الحصول على عمل مجز ،وال سيما في المناطق الريفية .ويعمل ما يقدر بنحو  12.5في المائة من األطفال الذين تتراوح
()10

أعمارهم بين  5سنوات و 14سنة أساسا في الزراعة ومن ثم يتعرضون لخطر أسوأ أشكال عمالة األطفال.

ال ُنظم الغذائية المستدامة
-17

تعاني موريتانيا من موجات جفاف وفيضانات وغزوات جراد بشكل متكرر ،ويزداد األمر سوءا بفعل التعرية السريعة للتربة
والتصحر نتيجة تغير المناخ ،والممارسات الزراعية الرعوية غير المالئمة ،وتصاعد الضغط البشري والحيواني .ويؤدي ذلك
إلى خسائر كبيرة في األراضي الصالحة للزراعة (التي تمثل  0.5في المائة من أراضي البلد) ،ويزيد من الضغوط على الموارد
الطبيعية ،ومن ثم يؤدي إلى انعدام األمن الغذائي ،نظرا ألن  90في المائة من اإلنتاج الزراعي قائم على زراعة الكفاف.

-18

ويحد سوء مرافق التخزين والبنية التحتية للنقل ،وانخفاض استثمارات القطاع الخاص ،وضعف الحوكمة من استدامة سالسل
القيمة الغذائية ،مثل سالسل القيمة الخاصة بالثروة الحيوانية والحليب .وتصل خسائر ما بعد الحصاد إلى  30في المائة من
اإلنتاج الزراعي .ومن الشواغل األخرى استدامة قطاع صيد األسماك ،الذي يقيده االستغالل المفرط وعدم كفاية قدرات التخزين
والتجهيز.

( )8المسح العنقودي المتعدد المؤشرات.2015 ،
( )9المسح العنقودي المتعدد المؤشرات2015 ،؛ واالستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع.2017 ،
( )10انظر.https: //www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/mauritania#_ENREF_6 :

WFP/EB.2/2018/8-A/6

6

بيئة االقتصاد الكل
-19

يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  1 136دوالرا أمريكيا .ويعاني االقتصاد من عدم المساواة ،واالفتقار إلى التنويع،
واالعتماد على قطاع التعدين ،الذي يسهم بنسبة  25في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،و 82في المائة من الصادرات ،و23
في المائة من اإليرادات .وكان أداء االقتصاد جيدا بين عامي  2003و 2015بمتوسط نمو سنوي في الناتج المحلي اإلجمالي
قدره  5.5في المائة بفعل ارتفاع األسعار العالمية للسلع األساسية .وبعد تباطؤ ناتج عن تدهور معدالت التبادل التجاري وانخفاض
إنتاج النفط والتعدين ،كان من المتوقع أن يعاود النمو ارتفاعه في عام  )11(.2017وتتمثل التحديات الرئيسية في توفير الخدمات
األساسية وخلق فرص عمل للقوى العاملة المتنامية .وتؤثر البطالة الراهنة ،التي يبلغ معدلها  11.8في المائة في المتوسط ،على
()12

 24.1في المائة من الشباب و 13.3في المائة من النساء.

ال وابط ال ئيسية بين القطاعات
-20

تحتل موريتانيا المرتبة  147وفقا لمؤشر عدم المساواة بين الجنسين.

()13

وتشمل العقبات التي تعترض المساواة بين الجنسين

زواج الصغيرات والوالدات المبكرة والمتقاربة – معدل الخصوبة بين المراهقات هو  78مولودا حيا لكل  1 000امرأة – وعدم
تكافؤ فرص الحصول على التعليم؛ ويبلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين  1.05في المدارس االبتدائية وينخفض إلى  0.92في
()14

المدارس الثانوية.
-21

والبيانات المتعلقة بالعنف الجنساني شحيحة ،إال أن التقديرات تشير إلى أن  55في المائة من البنات تعرضن لتشويه األعضاء
التناسلية ،والنسبة أكبر بكثير بين البنات اللواتي لم يحصلن على تعليم ( 69في المائة) ،والبنات اللواتي يقعن في الخمس األفقر
من السكان ( 84في المائة) والبنات اللواتي يعشن في المناطق الريفية ( 69في المائة) .وال تزال  24في المائة من النساء والبنات
في المناطق الريفية يعانين من التغذية القسرية ،لكن هذه الممارسة تتراجع.

-22

()15

والحقوق القانونية غير المتساوية تعني أن النساء والبنات يرثن نصف ما يمكن أن يرثه الرجال أو األوالد .ويشكل الحصول
على األراضي عائقا رئيسيا أمام مشاركة المرأة في الزراعة :إذ ال تمتلك سوى  19في المائة من النساء ممتلكات باسمهن.

-23

ولم يتغير معدل صافي االلتحاق بالتعليم االبتدائي في العقد السابق –  73في المائة للبنات و 69في المائة لألوالد .ومن بين
األطفال الملتحقين بالمدارس ،ال يكمل المرحلة االبتدائية سوى  35في المائة من األوالد و 39في المائة من البنات .ويبلغ متوسط
الحضور في المدرسة  8.3سنوات بين األوالد والبنات؛ حيث يوجد  99 600ولد و 84 700بنت خارج المدرسة .ويبلغ معدل
()16

اإللمام بالقراءة والكتابة  35في المائة بين النساء و 57في المائة بين الرجال.
-24

وتبلغ وفيات األطفال دون سن الخامسة  81لكل  1 000مولود حي 88 :لكل  1 000لألوالد و 74لكل  1 000للبنات .ويتسبب
في ذلك أساسا االلتهاب الرئوي واإلسهال والمالريا وسوء التغذية .ويصل معدل وفيات األمهات إلى  602حالة لكل 100 000
مولود حي؛ وتتم  50في المائة من الوالدات فحسب في حضور أخصائيين مؤهلين .ويبلغ معدل انتشار فيروس نقص المناعة
()17

البشرية/اإليدز  0.3في المائة بين النساء و 0.6في المائة بين الرجال.

( )11انظر.www.worldbank.org/en/country/mauritania :
( )12المكتب الوطني لإلحصاء.2017 .
سن مؤشر عدم المساواة بين الجنسين من  0.809في عام  1995إلى  0.627في عام .2015
( )13تح َّ
( )14انظرhttps: //data.worldbank.org/indicator/SP.ADO.TFRThttps: //www.unfpa.org/data/world-population/MR :؛ و http:
.//hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii
( )15انظرhttps: //www.unfpa.org/data/fgm/MR :؛ و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.2012 ،
( )16انظر.http: //uis.unesco.org/en/country/MR :
( )17انظرhttps: //www.unicef.org/french/infobycountry/mauritania_statistics.html :؛ وhttps: //www.unfpa.org/data/world-
https:
http:؛
و//www.unaids.org/en/regionscountries/countries/mauritania
dashboard؛
population؛.//data.worldbank.org/indicator/
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3-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-25

حدد االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع تحديات مختلفة لكل غاية من غايات هدف التنمية المستدامة :2


الحصول على األغذية :عدم وجود خطة وطنية للطوارئ واالستجابة لألمن الغذائي والتغذية؛ والعديد من المشروعات
غير المنسقة؛ ونقص المرونة في البرامج أثناء الصدمات؛ وعدم كفاية الموارد المستثمرة في الحماية االجتماعية؛ وعدم
مراعاة األمن الغذائي عند وضع السياسات التجارية والمالية.



التغذية :الحاجة إلى استعراض التركيبة المؤسسية للوقاية من سوء التغذية وعالجه؛ واإلمكانات غير المستغلة في
قطاعات مثل الزراعة والحماية االجتماعية للمساهمة في حصائل التغذية من خالل النهج المراعية للتغذية؛ والحاجة
إلى استخدام منصات المساعدة القائمة لتوجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي؛ وأهمية زيادة تقوية األغذية؛
والتركيز غير الكافي على المراهقات.



إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة والنظم الغذائية المستدامة :النقص المزمن في الموارد المالية والبشرية لخدمات
اإلرشاد والبحوث؛ والحاجة إلى تحسين البنية التحتية للنقل ومرافق التخزين لدعم اإلنتاج الغذائي؛ وعدم المساواة في
تخصيص األراضي؛ وتعذر الحصول على تمويل كاف؛ واإلدارة غير المالئمة للنظم اإليكولوجية.

-26

وتتعلق تحديات أخرى بالقدرات المحدودة على تنفيذ السياسات الحالية وصعوبات التنسيق فيما بين منظمات األمن الغذائي
والتغذية .وتعد معالجة أوجه عدم المساواة النظمية المتعلقة بنوع الجنس والعمر واإلثنية شرطا مسبقا لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة.

4-1

ا ولو ات القط ة

الحكو ة
-27

تتولى استراتيجية الحكومة لتعجيل النمو والرخاء المشترك توجيه العمل على تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  :2030فهي
تهدف إلى القضاء على انعدام األمن الغذائي الحاد وخفض نسبة انعدام األمن الغذائي إلى أقل من  5في المائة وسوء التغذية
الحاد الشامل إلى  2في المائة.

-28

وتشجع االستراتيجية المذكورة أعاله واالستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع على توسيع نطاق برامج الحماية
االجتماعية مثل شبكا ت األمان المستجيبة للصدمات لتحقيق هذا الهدف .وتسعى االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية لعام
 2013إلى تزويد البلد باألدوات واإلطار المؤسسي للتصدي ألوجه الضعف الهيكلي ،بما في ذلك تلك القائمة على العمر ونوع
الجنس واإلعاقة ،وانعدام األمن الغذائي المؤقت الناجم عن الصدمات .ويعتبر برنامج التحويالت النقدية (المعونة) التابع للجنة
األمن الغذائي وشبكة األمان (التكافل) التابعة لوكالة التضامن ،والسجل االجتماعي لوزارة االقتصاد والمالية )18(،عناصر أساسية
سيتم على أساسها وضع نظام شامل للحماية االجتماعية التكيفية.

-29

وتتم معالجة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية من خالل االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي لعام 2012؛ والخطة االستراتيجية
المتعددة القطاعات للتغذية لعام 2016؛ واالستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية .وتتوخى سياسة التغذية المدرسية الوطنية
لعام  2017نشر برنامج وطني يتضمن توفير التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية .وفيما يتعلق باالستدامة البيئية ،تعطي
استراتيجية تعجيل النمو والرخاء المشترك األولوية إلى " ...عكس تدهور البيئة والتخفيف من تغير المناخ  "...من خالل أساليب
مثل إعادة التحريج وتثبيت الكثبان الرملية والحفاظ على التربة والمياه .كما تدعو إلى االستثمار الحكومي في إدارة مخاطر
الكوارث المتصلة بالمناخ واالستعداد للطوارئ.

( )18قاعدة بيانات حكومية للخصائص االجتماعية واالقتصادية لألسر الفقيرة.
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-30

وتهدف االستراتيجية الوطنية إلضفاء الطابع المؤسسي على المنظور الجنساني للفترة  2025-2015إلى القضاء على العنف
الجنساني والتصدي لجميع أشكال التمييز ضد النساء والبنات عن طريق تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع القطاعات
وتنفيذ اإلجراءات التي تُحدث تحوال جنسانيا.

ا م ال تحدة والش كاء اآلخ ون
-31

يعطي فريق األمم المتحدة القطري األولوية لالستثمار في الربط بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم بما يتماشى مع استراتيجية
األمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل .ويوسع إطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة  2022-2018نطاق الشراكة لما
يتجاوز منظومة األمم المتحدة إلدراج جهات فاعلة أخرى في المجالين اإلنساني واإلنمائي .وسيستمر الب ا

في اعتبار

العمليات التي يقوم بها لالستجابة لألزمات جزءا من خطط االستجابة اإلقليمية األع ِّم ،على نحو ما أجري في عام  2018من
خالل الوثيقة "لمحة عامة عن االحتياجات والمتطلبات اإلنسانية في منطقة الساحل".
-32

ويشارك الب ا

في قيادة قطاع األمن الغذائي و"تحالف أفضل من النقد" ،وهو عضو في قطاع التغذية ونظم التنسيق مثل تلك

الخاصة بالالجئين ،كما يشارك في قيادة الفريق العامل المعني باإلنذار المبكر وتخطيط االستجابة الذي يهدف إلى مواءمة نُهج
الشركاء في هذا المجال.

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا

1-2

تج بة الب ا

-33

يقدم الب ا

والدروس ال ستفادة
مساعدات اإلغاثة والدعم لسبل العيش وخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية في موريتانيا منذ عام .1964

وأبرز تقييم للحافظة القطرية للفترة  2015-2011إنجازات ملموسة في دعم الب ا

لالجئين الماليين وخلص إلى أن المساعدة

المقدمة إلى الموريتانيين تباينت عبر األنشطة ومع مرور الوقت؛ وبيِّن التقييم أيضا أن عدم كفاية التمويل أثر على خطط
الب ا

وحصائله .وقد استُرشد بالتوصيات الناتجة عن التقييم ،إلى جانب التوصيات الواردة في التقرير التجميعي اإلقليمي

لتقييمات العمليات لعام  2017الخاص بسياسات الب ا

المتعلقة بتنمية القدرات والحماية االجتماعية ،في توجيه هذه الخطة

االستراتيجية القطرية.
-34

وتؤكد الدروس المستفادة أهمية ما يلي:


تعزيز تصميم وجودة شبكات المساعدة الوقائية والحمائية والمنتجة التي يقدمها الب ا

بهدف بناء االتساق تدريجيا

مع الحكومة والشركاء في إطار نظام شبكات أمان يستجيب للصدمات؛ ويستلزم ذلك التنسيق مع برنامج التكافل وبرنامج
المعونة ومع السجل االجتماعي؛


االنتقال من التدخالت قصيرة األجل إلى حلول نظمية مرنة وطويلة األجل بهدف نقل المسؤوليات البرنامجية والمالية
إلى الحكومة؛



تركيز بناء القدرة على الصمود والتدخالت متعددة السنوات في عدد أقل من المواقع ،واالستفادة من الشراكات المحلية
وتعزيز التخطيط التشاركي فضال عن أهمية األصول والحوكمة والجودة؛



التحول إلى نهج االعتماد على الذات في مساعدة الالجئين نظرا لوجود الالجئين المطول وتطور احتياجاتهم ،وإشراك
المجتمعات المضيفة في استراتيجية االستجابة لتعظيم األثر والحد من التوترات؛



االستفادة الفضلى بشكل منهجي من برامج الب ا



الدعوة إلى إدخال تحسينات على الترتيبات المؤسسية المجزأة للوقاية من سوء التغذية وعالجه؛



سد الثغرات في مجال اإلنذار المبكر والتخطيط في حاالت الطوارئ واالستجابة لها؛

كمنصات مراعية للتغذية ووسيلة إلحداث تحول جنساني؛
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تعزيز الرصد وجمع األدلة.

2-2

الف ص ال تاحة للب ا

-35

يوفر التزام الحكومة بنظام الحماية االجتماعية التكيفية فرصة لتحديد مكانة الب ا

بوصفه الشريك المفضل الذي يتيح تحقيق

الحلول الوطنية طويلة األجل بشأن أبعاد النظام المستجيبة للصدمات والمراعية للتغذية والتي تُحدث تحوال جنسانيا .وسترفع
هذه المكانة الجديدة الرؤية المشتركة المبينة في إطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة واستراتيجية األمم المتحدة المتكاملة
لمنطقة الساحل ومجموعة دول الساحل الخمس وتحالف الساحل ،وتعطي األولوية لالستثمار في الربط بين العمل اإلنساني
والتنمية والسالم.
-36

وسيعتمد الب ا

على التزامات الشركاء بنُهج االستعداد الموحدة في إطار الفريق العامل المعني باإلنذار المبكر واالستجابة؛

وعلى اختبار تجريبي مشترك أجري في عام  2017لجدوى استخدام المنصات الحكومية الستهداف وتقديم المساعدة الموسمية؛
وعلى األدوات والعمليات المشتركة الموضوعة لالستجابة للجفاف لعام 2018؛ وعلى نجاحات حلول التكيف المجتمعي للمناخ
في إطار مشروع صندوق التكيف بشأن تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود وأمنها الغذائي في مواجهة تغير المناخ في
موريتانيا؛ وعلى التعديالت الناجحة التي أُجريت استجابة لتوصيات تقييم الحافظة القطرية ،بما في ذلك إعادة التركيز الجغرافي،
وتكامل األنشطة وتطبيق "النهج الثالثي"؛ وعلى إقرار االستراتيجية المتكاملة لسبل العيش للفترة  2022-2018العتماد
الالجئين على الذات وقدرة المجتمع المضيف على الصمود ،والتي ستوجه التغييرات التشغيلية في مقاطعة باسيكونو.
3-2
-37

التغي ات االست اتيجية
سيقوم الب ا

بدور ريادي في تعزيز القدرات المؤسسية الالزمة لنظام الحماية االجتماعية التكيفية ،مع التركيز على بناء

القدرة على الصمود على المستويين الوطني والمجتمعي .وستسهم جميع أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية في تحقيق هذا
الهدف بغية تسليم الملكية تدريجيا إلى الحكومة.
-38

وسيشمل الدعم المقدم لنظام الحماية االجتماعية التكيفية إنشاء آلية قوية لالستعداد واالستجابة مع وظائف شبكات األمان الحمائية
والمنتجة .وسيكون نظام الحماية االجتماعية التكيفية أساسيا من حيث التخفيف من آثار تغير المناخ والصدمات الطبيعية ،وسيعمل
الب ا

على ضمان أن هذا النظام منصف ويراعي التغذية ويُحدث تحوال جنسانيا .وسيعزز هذا النهج قدرة الب ا

على

إنقاذ األرواح وحماية سبل العيش من خالل إضفاء الطابع المؤسسي على اآلليات الالزمة لتوسيع نطاق البرامج في حاالت
الطوارئ .وسيوجَّه االهتمام ،في إطار هذه الجهود ،إلعداد أدوات للحماية االجتماعية التكيفية يمكن استخدامها لتقييم وتلبية
االحتياجات الخاصة للرعاة وسائر السكان الرحل على نحو مالئم.
-39

وسيستفيد الب ا

من خبرته وحضوره الميداني وقدرته التشغيلية ،وسيعمل على ترسيخ الخطة االستراتيجية القطرية في

المبادرات اإلقليمية والعالمية .وستكون الشراكات جوهر هذه االستراتيجية ،وستحقق أقصى استفادة من المزايا النسبية ألصحاب
المصلحة.

-3

التوجه االست اتيج للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-40

ستعمل الحصائل االستراتيجية الست للخطة االستراتيجية القطرية على توجيه تصميم نظام الحماية االجتماعية التكيفية وتشغيله
وتنفيذه وتسليمه بغية القضاء على الجوع بحلول عام  .2030وستسهم الخطة االستراتيجية القطرية في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة  2و 4و 5و 13و.17

-41

وتمشيا مع نهجه المنسق لمنطقة الساحل ،سيقوم الب ا


بما يلي:

الحفاظ على قدرات االستجابة لألزمات بما في ذلك مساعدة الالجئين الماليين – الحصيلة االستراتيجية 1؛
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دعم الجهود الوطنية لمعالجة األسباب الفورية والجذرية للضعف من خالل تقديم حزمة متكاملة لتعزيز قدرة السكان
الموريتانيين على الصمود – بما في ذلك المجتمعات المضيفة في الواليات الست التي تعاني من انعدام األمن الغذائي
والتي حددها التحليل المتكامل للسياق – الحصائل االستراتيجية  2و 3و4؛



تعزيز القدرة المؤسسية بغية النقل التدريجي لبرامج نظام الحماية االجتماعية التكيفية وأدواته وعملياته إلى الحكومة –
الحصيلة االستراتيجية 5؛


-42

تقديم خدمات مشتركة ،بما في ذلك خدمات النقل الجوي اإلنسانية – الحصيلة االستراتيجية .6

وسيقوم البرنامج بتطوير األبعاد المراعية للتغذية والتي تُحدث تحوال جنسانيا لنظام الحماية االجتماعية التكيفية .وسيتطلب ذلك
تنقيح فهم الدوافع السياقية لسوء التغذية وعدم المساواة بين الجنسين ،ووضع الضمانات الالزمة لمنع اآلثار السلبية غير المقصودة
على النساء والرجال واألوالد والبنات واستخدام شبكات األمان كمنصات لتعزيز التغذية والنهوض بالمساواة بين الجنسين.
وستفي جميع أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية بمعايير الب ا

بشأن المساءلة أمام السكان المتضررين ،من خالل التوعية

الفعالة والتخطيط التشاركي المجتمعي ووضع إجراءات فعالة لتلقي الشكاوى واآلراء .وستع َّمم أيضا مسألتا الحماية ومراعاة
ظروف النزاع في الخطة االستراتيجية القطرية.
2-3

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

الحصيلة االست اتيجية  :1ت كُّن ا شخاص ال تأث ن با ز ات ف ال ناطق ال ستهدفة ،ب ن فيهم الالجئون ،ن تلبية االحتياجات
الغ ائية والتغ و ة ا ساسية أثناء حدوث ا ز ات وف أعقابها
-43

ستهدف األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  1إلى مساعدة األشخاص المتأثرين باألزمات ،بمن فيهم  55 000الجئ مالي
من النازحين لفترة ممتدة .وسيظل التركيز األولي منصبا على إنقاذ األرواح وحماية سبل العيش .وسيكون هناك تحول تدريجي
نحو اعتماد الالجئين على الذات ،بتوجيه من االستراتيجية المتكاملة لسبل العيش للفترة  2022-2018في مقاطعة باسيكونو
واألولويات المؤسسية المشتركة لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والب ا  .وتعكس هذه الحصيلة االحتياجات المتعلقة
باألزمات عند إعداد الخطة االستراتيجية القطرية .وإذا حدثت زيادة في االحتياجات نتيجة األزمات ،سيجري تعديل الخطة
لتوسيع نطاق العمليات المتعلقة بالالجئين ،أو إضافة أنشطة طارئة جديدة للسكان الموريتانيين.

جاالت الت كيز
-44

ستركز األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  1على السكان المتأثرين باألزمات ،بمن فيهم الالجئون الماليون ،وقد يتم
توسيع نطاقها لتشمل السكان الموريتانيين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في حالة الجفاف الشديد أو الصدمات األخرى.

النوات ال توق ة
-45

ستسهم خمسة نواتج في تحقيق هذه الحصيلة:


حصول المستفيدين المتأثرين باألزمات على مساعدة غذائية (أغذية أو قائمة على النقد) في الوقت المناسب وبكميات
كافية من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية.



حصول المستفيدين المتأثرين باألزمات على مساعدة غذائية (أغذية أو قائمة على النقد) مشروطة مقابل إنشاء األصول
أو مقابل التدريب في الوقت المناسب وبكميات كافية من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية وتحسين سبل العيش والتماسك
االجتماعي.



حصول المستفيدين المتأثرين باألزمات على رسائل تغذوية من أجل تحسين الممارسات المتعلقة بالتغذية.
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حصول المستفيدين المتأثرين باألزمات والملتحقين بالمدارس على وجبات مدرسية في الوقت المناسب وبكميات كافية
من أجل تلبية احتياجاتهم من األغذية.



حصول األطفال والحوامل والمرضعات من النساء والبنات المتأثرين باألزمات على أغذية مغذية متخصصة بكميات
كافية وفي الوقت المناسب من أجل الوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل وعالجه.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1توفير حزمة مساعدة متكاملة لالجئين ،بما في ذلك مساعدة غذائية (مشروطة و/أو غير مشروطة) ،ووجبات مدرسية وأغذية
مغذية متخصصة لألطفال والحوامل والمرضعات من النساء والبنات من أجل الوقاية من سوء التغذية وعالجه.
-46

سيتم تنفيذ هذا النشاط باالشتراك مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ولجنة األمن الغذائي .وستُقدم حزمة مساعدة شاملة
مراعية للحماية إلى  55 000الجئ مالي في مخيم مبيرا .ونظرا لوجود الالجئين لفترة ممتدة ،سينفذ الب ا

توصيات

االستراتيجية المتكاملة لسبل العيش في باسيكونو ،بما في ذلك التحول إلى استهداف قائم على االحتياجات ،مع مراعاة مواطن
الضعف القائمة على نوع الجنس؛ وإدخال أنشطة دعم سبل العيش المراعية ألوضاع النزاعات باالقتران مع دعم قدرة
المجتمعات المضيفة على الصمود في إطار الحصائل االستراتيجية  2و 3و.4
-47

وسيحصل الالجئون على مساعدة غذائية غير مشروطة مستمرة باستثناء فترة من السنة عندما يتم استبدالها بالمساعدة الغذائية
مقابل إنشاء األصول أو المساعدة الغذائية مقابل التدريب .وسيتم تعديل المساعدة على مرحلتين:


في عامي  2019و ،2020سيتم إدخال المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول والمساعدة الغذائية مقابل التدريب لمدة
المكونة من  38 500الجئ شديد الضعف على مساعدة
 30يوما في السنة لالجئين األصحاء .وستحصل الفئة األولى
َّ
غذائية غير مشروطة ،وعلى المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول أو المساعدة الغذائية مقابل التدريب لتلبية
المكونة من  11 000الجئ ضعيف على نفس
احتياجاتهم الكاملة من السعرات الحرارية .وستحصل المجموعة الثانية
َّ
المكونة
المساعدة ،وستوازي المساعدة المتراكمة نصف احتياجاتهم من السعرات الحرارية .ولن تشارك الفئة الثالثة
َّ
من  5 500الجئ أقل ضعفا إال في إطار المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول أو المساعدة الغذائية مقابل التدريب.



في عامي  2021و 2022لن تتغير الحصص الغذائية ،ولكن ستزيد المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول والمساعدة
الغذائية مقابل التدريب إلى  45يوما في السنة.

-48

وسيستجيب الب ا

للتقلبات في أعداد الالجئين .وسيتم إدراج الالجئين المسجلين حديثا في تعداد الحاالت شديدة الضعف،

وسيحصلون على مساعدة في شكل حصص غذائية كاملة لمدة أقصاها ثالثة أشهر ،وسيتم بعدها تقييم حالة ضعفهم .وسيجري
استعراض العمليات باستمرار لضمان التنفيذ الفعال والعادل والحد من المخاطر األمنية والعنف الجنساني وغير ذلك من مخاطر
الحماية؛ وستوفد بعثة تقييم مشتركة في عام .2019
-49

وسيعتمد توسيع نطاق المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول والمساعدة الغذائية مقابل التدريب على تحديد األصول وفرص
التدريب في المخيم وبالقرب منه ،والتي ستُفيد النساء والرجال على قدم المساواة؛ وسيتم اختيار هذه الفرص من خالل التخطيط
التشاركي المراعي للنزاعات وسوف يُسترشد ببرمجة سبل العيش الموسمية لعام  2018في باسيكونو .وسيتم إعطاء األولوية
ألصول الحفاظ على البيئة والتربة والمياه للحد من الضغط على الموارد الطبيعية بالقرب من المخيم .وإذا أمكن ،سيتم ربط
النشاط بالمساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول والمساعدة الغذائية مقابل التدريب للسكان المضيفين المجاورين تحت النشاط 5
لتعزيز الحلول المشتركة وتحسين التماسك االجتماعي .وسوف يُستخدم الفحص البيئي ،حسب االقتضاء ،لتجنب أي آثار غير
مقصودة على البيئة.

-50

وستُقدم التغذية التكميلية الشاملة الشهرية للوقاية من سوء التغذية بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا
والحوامل والمرضعات من النساء والبنات .وسيتم توفير التغذية التكميلية الشاملة بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين األول بصرف
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النظر عن ضعف حالة األسرة .وسيقدم الب ا

أيضا التغذية التكميلية الموجهة طوال السنة لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل

لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،ويستكمل ذلك بالرسائل
للرجال والنساء بشأن ممارسات تغذية الرضع واألطفال والرعاية والنظافة والمساواة بين الجنسين.
-51

وسيحصل األطفال الالجئون البالغ عددهم  5 500طفل والملتحقون بدار الحضانة والمدرسة االبتدائية في المخيم على وجبات
مدرسية طوال العام الدراسي لدعم أمنهم الغذائي وتغذيتهم وتعليمهم؛ وستُقدم وجبات أيضا إلى  2 500طفل خالل الصفوف
التعويضية الصيفية.

الحصيلة االست اتيجية  :2حصول السكان ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ ف ال ناطق ال ستهدفة ،ب ن فيهم أطفال ال دارس،
على ا
-52

ة الكافية وال غ ة طوال ال ام
ستسهم األنشطة في إطار الحصيلتين االستراتيجيتين  2و 3في تحقيق الوظيفة الحمائية للنظام الوطني لشبكات األمان المستجيبة.
وستستهدف األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  2الموريتانيين األكثر ضعفا ،بما في ذلك المجتمعات المضيفة ،بغية تلبية
احتياجاتهم الغذائية األساسية ،وال سيما أثناء الصدمات ،وبالتالي تقليل تعرضهم لسوء التغذية .وستؤمن هذه األنشطة أيضا
االحتياجات الغذائية والتغذوية لألطفال في سن المدرسة كجزء من تنفيذ البرنامج الوطني للوجبات المدرسية.

جاالت الت كيز
-53

ستشكل األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  2جزءا من حزمة تدابير بناء القدرة على الصمود والتي تشمل أيضا األنشطة
في إطار الحصيلتين االستراتيجيتين  3و.4

النوات ال توق ة
-54

ستسهم ثالثة نواتج في تحقيق هذه الحصيلة:


حصول المستفيدين المستهدفين على مساعدة غذائية (أغذية أو قائمة على النقد) في الوقت المناسب وبكميات كافية من
أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية.



حصول األطفال المستهدفين الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات
على أغذية مغذية متخصصة ضمن المساعدة الغذائية في الوقت المناسب وبكميات كافية من أجل الوقاية من سوء
التغذية.



حصول األطفال الملتحقين بالمدارس على وجبات مدرسية في الوقت المناسب وبكميات كافية من أجل تلبية احتياجاتهم
الغذائية ودعم الحضور المدرسي (يرتبط بهدف التنمية المستدامة .)4

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :2تقديم مساعدة غذائية موسمية للسكان الموريتانيين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ،وإدراج األغذية المغذية
المتخصصة لألطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا) فضال عن الحوامل والمرضعات من النساء والبنات.
-55

سيقدم الب ا

مساعدة غذائية غير مشروطة مستهدفة مصحوبة بانتظام بتغذية تكميلية شاملة إلى األطفال الذين تتراوح

أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات .وسيكون الهدف من ذلك هو حماية الحصول على
األغذية ،وضمان سبل العيش والوقاية من سوء التغذية خالل ذروة موسم الجدب من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول.
وسيسترشد هذا النشاط في نهاية المطاف بخطط االستجابة التي تقودها الحكومة.
-56

وفي إطار النشاط  ،2سيوجه الب ا

نهج االستهداف والتنفيذ الخاصة بنظام الحماية االجتماعية التكيفية التي تم تطويرها في

إطار النشاط  .6وسيتحول استهداف األسر ،الذي سيستند في البداية إلى نهج االقتصاد األسري ،تدريجيا نحو االعتماد على
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السجل االجتماعي (تطبيق منظورين يراعيان االعتبارات الجنسانية والحماية) .وسيتولِّى الب ا

أيضا تعزيز قدرات آليات

االستهداف والتنفيذ القائمة لضمان مراعاة االحتياجات الخاصة للرعاة على أفضل وجه .وإذا طرأ أي نقص في التمويل ،سيحدد
الب ا

وشركاؤه معايير أكثر صرامة لالستهداف بشأن الضعف والتغذية.

النشاط  :3توفير وجبات مدرسية لألطفال الموريتانيين الضعفاء خالل العام الدراسي ،بطريقة تعتمد على اإلنتاج المحلي وتحفزه
(التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية).
-57

يعطي هذا النشاط األولوية للمناطق التي تعاني من ارتفاع معدالت انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وانخفاض معدل االلتحاق
بالتعليم ،وسيوفر يوميا وجبات خفيفة ووجبات غداء لخمسين ألفا من تالميذ المدارس االبتدائية لتلبية احتياجاتهم الغذائية وتشجيع
التعلم .وسيُكمل جهود برنامج شبكة األمان "التكافل" في تشجيع اآلباء على إبقاء األطفال في المدرسة عن طريق تعويض
تكاليف التعليم والفرص البديلة.

-58

وستكون التغذية المدرسية أساسية الستعادة الطلب على التعليم االبتدائي ،وال سيما بين األوالد ،الذين يو َّجهون في كثير من
األحيان إلى التعليم البديل أو إلى العمل في الزراعة الرعوية .وستعزز زيادة االستبقاء في المدارس إلمام البنات بالقراءة والكتابة
وإمكانية التحاقهن بالتعليم الثانوي ،وبالتالي معالجة بعض األسباب الجنسانية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ،مثل زواج
مكونة من اآلباء والمدرسين في كل مدرسة مسؤولة عن التخزين اآلمن
الصغيرات واألمومة .وستكون لجنة متوازنة جنسانيا َّ
لألغذية وتوزيعها بشكل منصف .وستركز الرسائل المناسبة ثقافيا لألوالد والبنات ولجان المدارس على التغذية والنظافة
والمساواة بين الجنسين وتجنب التمييز .وسيشمل هذا النهج التوعية البيئية وتشجيع مواقد الطهي ذات الكفاءة في استهالك الوقود.

-59

مكونا قويا بشأن المنتجات المحلية تماشيا مع سياسة
وسيسهم النشاط  3في نشر البرنامج الوطني للوجبات المدرسية ،وسيدمج ِّ ِ
التغذية المدرسية لعام  .2017وسيتم ربط الوجبات المدرسية ،حيثما أمكن ،بسالسل اإلمداد المحلية لألغذية المغذية .وسيتم
تعزيز ذلك من خالل الدعم وبناء قدرات وطنية للمشتريات المحلية الفعالة وسالمة األغذية ومراقبة الجودة والتخزين والشؤون
اللوجستية (في إطار النشاط )6؛ ودعم سبل العيش المخصصة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة (في إطار
النشاط )5؛ وتحسين القدرات للجان المدارس والمدرسين وموظفي الحكومة .وستعتمد االستمرارية وتوسيع النطاق على تصميم
وزارة التعليم إلجراءات قياسية وتطبيقها وعلى المساهمات المالية والبشرية والتقنية الحكومية المقدمة إلى الب ا .

الحصيلة االست اتيجية  :3تحسُّن الحالة التغ و ة للسكان ال ن ا ون ن ض ف

ائ ف ال ناطق ال ستهدفة ،ب ن فيهم ا طفال

والحوا ل وال ض ات ن النساء والبنات ،طوال ال ام
-60

ستُقابل الحصيلة االستراتيجية  – 3إلى جانب الحصيلة االستراتيجية  – 2إسهام الب ا
لشبكات األزمات المستجيبة للصدمات .وسيوفر الب ا

في الوظيفة الحمائية للنظام الوطني

عالجا لسوء التغذية الحاد المعتدل في جميع المقاطعات التي تعاني

من أوضاع تغذوية حرجة (سوء تغذية حاد شامل يزيد عن  15في المائة أو سوء تغذية حاد شديد يزيد عن  2في المائة) في
الواليات الست ذات األولوية في الخطة االستراتيجية القطرية .ويمكن النظر في توسيع النطاق خارج هذه المناطق بشكل
استثنائي .واألنشطة التي سيضطلع بها الب ا

ستدعم لجنة األمن الغذائي وتُكمل االستجابة لسوء التغذية الحاد الشديد التي

تقوم بها وزارة الصحة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في نفس المناطق.

جاالت الت كيز
-61

ستش ِ ِّكل األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  3جزءا من حزمة تدابير بناء القدرة على الصمود والتي تشمل أيضا األنشطة
في إطار الحصيلتين االستراتيجيتين  2و.4

النوات ال توق ة
-62

ستسهم ثالثة نواتج في تحقيق هذه الحصيلة:
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حصول األطفال المستهدفين الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات
على أغذية مغذية متخصصة في الوقت المناسب وبكميات كافية من أجل عالج سوء التغذية الحاد المعتدل.



حصول المستفيدين المستهدفين على رسائل متعلقة بالتغذية من أجل تحسين الممارسات التغذوية والوقاية من سوء
التغذية.



حصول المستهدفين من الحوامل والمرضعات من النساء والبنات على التحويالت القائمة على النقد في الوقت المناسب
وبكميات كافية لتحسين حصولهن على رعاية ما قبل/بعد الوالدة والوقاية من سوء تغذية الرضع.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :4فيما يخص السكان الموريتانيين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ،تقديم أغذية مغذية متخصصة إلى األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات من أجل عالج سوء التغذية الحاد المعتدل؛ وتوجيه
رسائل متعلقة بالتغذية للنساء والرجال مقدمي الرعاية؛ وتقديم تحويالت نقدية إلى الحوامل والمرضعات من النساء والبنات اللواتي
يحصلن على رعاية ما قبل/بعد الوالدة.
-63
-64

سيتناول النشاط  4األسباب المباشرة لسوء التغذية الحاد قبل أن يصبح مهددا للحياة ،وبالتالي تقليل تكاليفه البشرية والمالية.
بفحوصات التغذية في جميع المقاطعات التي يحدد استقصاء "الرصد والتقدير الموحدين لحاالت اإلغاثة

وسيضطلع الب ا

()19

واالنتقال" (سمارت)

أنها تواجه أوضاعا تغذوية حرجة ،وبعد ذلك ستتم إحالة األطفال والحوامل والمرضعات من النساء

والبنات الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل إلى مراكز متخصصة في التعافي من سوء التغذية الحاد المعتدل .وسيجري
توفير أغذية مغذية متخصصة تمشيا مع البروتوكوالت الوطنية .ولتحقيق أقصى أثر للموارد المحدودة المتاحة ،سيُنفَّذ
النشاط  4بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين األول بالتنسيق مع اليونيسف؛ وسيشمل رسائل موجهة إلى الرجال والنساء بشأن تغذية
األطفال ،والتغذية والرعاية والنظافة الصحية ،والتقاسم العادل للمسؤوليات المتعلقة بالرعاية وصنع القرار .كما ستُو َّفر الرسائل
المتعلقة بالتغذية في مراكز التعافي من سوء التغذية ومن خالل األنشطة األخرى للخطة االستراتيجية القطرية.
-65

وسيغطي نشاط تجريبي ضمن التحويالت القائمة على النقد التكاليف المباشرة وتكاليف الفرص البديلة للحوامل والمرضعات
من النساء والبنات اللواتي يحصلن على رعاية ما قبل/بعد الوالدة ،بغية الوقاية من سوء التغذية بين األمهات واألطفال .وستستند
التجربة إلى التجارب المنفذة في مالي وستجرى بالتشاور الوثيق مع وزارة الصحة ووزارة الشؤون االجتماعية والجهات الفاعلة
األخرى في القطاع الصحي .وفي حالة نجاح التجربة ،يمكن توسيع نطاقها في البرامج الحكومية كبديل لتدابير الوقاية من سوء
التغذية الموجودة في المناطق التي ترتفع فيها معدالت االعتالل.

-66

وسيسعى الب ا

واليونيسف إلى تحسين استمرارية الرعاية عن طريق العمل مع لجنة األمن الغذائي ووزارة الصحة ووزارة

الشؤون االجتماعية .وسينظر الب ا

في إجراء تحليل "سد الثغرة التغذوية" لتحديد الثغرات في المدخول التغذوي الكافي

ووضع خطط لزيادة الحصول على وجبات غذائية مغذية.

الحصيلة االست اتيجية  :4تتاح للسكان وال جت ات الت ت ا
ال ستهدفة سُبل عيش أكث قدرة على الص ود و ظم
-67

ن ا دام ا ن الغ ائ وال

ضة للصد ات ال ناخية ف ال ناطق

ائية ستدا ة طوال ال ام

ستسهم األنشطة في إطار هذه الحصيلة االستراتيجية في تحقيق الوظيفة اإلنتاجية للنظام الوطني لشبكات األمان .وستركز
األنشطة على دعم المجتمعات في التكيف مع تغير المناخ والحد من التعرض للصدمات الطبيعية؛ وتمكين صغار المزارعين
والرعاة من االرتقاء في سالسل القيمة عن طريق زيادة اإلنتاج على نحو مستدام ،والحد من خسائر ما بعد الحصاد والمشاركة

( )19الرصد والتقدير الموحدين لحاالت اإلغاثة واالنتقال.
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في األسواق .وستشمل مساندة القدرة على الصمود للمجتمعات المضيفة في إطار االستراتيجية المتكاملة لدعم سبل العيش في
مقاطعة باسيكونو.

جاالت الت كيز
-68

ستشكل األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  4جزءا من حزمة تدابير بناء القدرة على الصمود والتي تشمل أيضا األنشطة
في إطار الحصيلتين االستراتيجيتين  2و.3

النوات ال توق ة
-69

ستسهم ثالثة نواتج في تحقيق هذه الحصيلة:


حصول المستفيدين المستهدفين على المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول في الوقت المناسب وبكميات كافية بطريقة
التحويالت القائمة على النقد أو التحويالت العينية من أجل تلبية احتياجاتهم التغذوية قصيرة األجل وتحسين قدرة سبل
عيشهم على الصمود.



استفادة السكان المستهدفين من األصول التي يتم إنشاؤها أو استعادتها وغيرها من تدخالت دعم سبل العيش من أجل
تحسين القدرة على الصمود أمام الصدمات الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ.



استفادة أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين وغيرهم من الجهات الفاعلة على امتداد سالسل القيمة من تعزيز
القدرات التقنية من أجل تحسين سبل العيش ،بما في ذلك ما يتعلق بالتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :5تقديم الدعم لسبل العيش لألسر الموريتانية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي والمعرضة للخطر ،بما في ذلك تطوير أو
إعادة تأهيل األصول الطبيعية واإلنتاجية (بما في ذلك المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول) ،من خالل نهج مجتمعي متكامل وعادل
وتشاركي.
-70

سيستهدف النشاط  5نفس المجتمعات المحلية المعرضة للخطر طوال فترة الخطة االستراتيجية القطرية ،مع إعطاء األولوية
لمجاالت التقارب المحددة مع الشركاء .وسيتضمن هذا النشاط مزيجا من المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول والمساعدة
الغذائية مقابل التدريب والمساعدة التقنية في إطار برنامج دعم السوق الزراعية وسالسل القيمة ألصحاب الحيازات الصغيرة
التابع للب ا
الب ا

وسيُستكمل بمساعدة غذائية غير مشروطة في إطار النشاط  2لحماية سبل العيش خالل مواسم الجدب .وسيسعى

إلى دمج هذه المجموعة من األنشطة مع أنشطة الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها وشركاء آخرين لزيادة األثر.

وسيتم مثال السعي إلى تحقيق التآزر مع العمليات التكميلية التي تضطلع بها منظمة األغذية والزراعة في المكان نفسه ،من قبيل
التدريب على أفضل الممارسات ،أو توزيع البذور أو األعالف أو األسمدة ،أو تلقيح الحيوانات .وسيتم النظر أيضا في إقامة
روابط مستندة إلى المجاالت مع البنى األساسية القائمة على المجتمعات المحلية والتابعة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،ومع
البرامج المتعلقة بسالسل القيمة.
-71

وستُقدم المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول مع التحويالت القائمة على النقد أو التحويالت العينية لمدة  60يوما في السنة
وفقا للموسم ونوع األصول والتفضيالت المجتمعية .وسوف يعطي األولوية الستعادة األصول البيئية واإلنتاجية من خالل حفظ
التربة والمياه ،وتثبيت الكثبان الرملية ،واستصالح األراضي ،وزراعة الغابات اإلنتاجية وحدائق الخضروات؛ وسيتم تعزيز
الوصول اآلمن إلى الوقود .وستولي المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول األولوية لألصول التي تخدم على النحو األمثل
االحتياجات الخاصة للمزارعين الضعفاء من أصحاب الحيازات الصغيرة والرعاة.

-72

وستكون المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول أساسية للتصدي ألوجه عدم المساواة السائدة .وستعتمد على نُهج تشاركية
ومنصفة وشاملة قوية – التخطيط الموسمي لسبل العيش والتخطيط التشاركي المجتمعي – لضمان أن تنعكس التفضيالت المحددة
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للرجال والنساء والشباب في خطط العمل المجتمعية .والهدف من ذلك هو تعويض التخصيصات غير المتساوية لألراضي
والموارد والتصدي لألدوار الجنسانية التمييزية .وسيتم أيضا اتخاذ ترتيبات عمل مراعية لالعتبارات الجنسانية .وسيتم تخصيص
وقت للرسائل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتغذية .وستشارك األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي وتضم أشخاص
من ذوي اإلعاقة أو القدرة المحدودة على العمل في أنشطة مكيَّفة للمساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول؛ وستحصل األسر التي
ال تشمل أفرادا يستطيعون العمل على مساعدة غير مشروطة بدال من المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول.
-73

وستعمل المساعدة الغذائية مقابل التدريب والمساعدة التقنية من خالل برنامج دعم السوق الزراعية وسالسل القيمة ألصحاب
الحيازات الصغيرة التابع للب ا

على مساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومالكي الماشية على االرتقاء في

سالسل القيمة .وستركز على الحد من خسائر ما بعد الحصاد ،وإنشاء تعاونيات المنتجين ،وتحسين جودة األغذية وسالمتها
وتجهيزها ،وزيادة الوصول إلى األسواق؛ وحيثما يمكن ،ستُقام روابط مع المشتريات المؤسسية في إطار الوجبات المدرسية
بالمنتجات المحلية في إطار النشاط .3

الحصيلة االست اتيجية  :5تتواف لدى ال ؤسسات الوطنية قدرات

ززة إلدارة سياسات وب ا

ا ن الغ ائ والتغ ة والح ا ة

االجت اعية ،ب ا ف ذلك ظام للح ا ة االجت اعية التكيفية (ال ستجيبة للصد ات) بحلول عام 2030
-74

ست ُسهم األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  5في تحقيق هدف التنمية المستدامة  ،17وتشمل جميع جهود تعزيز القدرات
التي تهدف إلى تشكيل نظام الحماية االجتماعية التكيفية الناشئ وإضفاء الطابع المؤسسي عليه بغية دعم عملية تسليم المسؤولية
تدريجيا إلى الحكومة .وسيوفر نظام الحماية االجتماعية التكيفية إطارا مشتركا لتعزيز قدرة االستجابة لتدخالت الشركاء
وضعت في إطار
وتماسكها وتعزيز القيادة الحكومية .وسيتم تعزيز أدوات وعمليات نظام الحماية االجتماعية التكيفية التي ِ
الحصيلة االستراتيجية  5في جميع أنشطة الحصائل االستراتيجية  1إلى .4

جاالت الت كيز
-75

ستدعم األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  5القدرات الالزمة لتنفيذ نظام وطني للحماية االجتماعية التكيفية من شأنه أن
يبني القدرة على الصمود ويعزز التكيف مع تغير المناخ على المستوى القطري.

النوات ال توق ة
-76

سيسهم ناتج واحد في تحقيق هذه الحصيلة:


استفادة األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من تعزيز قدرة الحكومة المتعلقة بنظام الحماية االجتماعية
التكيفية من أجل الحصول على مساعدة حسنة التوقيت وكافية وعادلة ومتسقة ويمكن التنبؤ بها من الحكومة والب ا
والشركاء.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :6توفير دعم تعزيز القدرات للمؤسسات الوطنية بشأن تصميم وتنفيذ خطة دائمة لتخطيط االستجابة لألمن الغذائي والتغذية مع
آليات موحدة لإلنذار المبكر والتنسيق؛ ونظام وطني لشبكات األمان المستجيبة للصدمات ،والمراعية للتغذية والتي تُحدث تحوال جنسانيا؛
واالستعداد الفعال وعمليات سالسل اإلمداد.
-77

سيعمل الب ا

ك ُميسر ،مطابقا طلب المؤسسات على تعزيز قدراتها وأدواتها وعملياتها .وسيتطلب النشاط  6شراكات متينة

واتخاذ إجراءات منسقة من جانب ذوي القدرات في مجال الحماية االجتماعية التكيفية والشركاء.
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-78

ويتعلق الم ِّكِون األول من النشاط  6بتعزيز قدرات لجنة األمن الغذائي باالقتران مع الوزارات التنفيذية والمؤسسات المعنية في
مجال االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها لتشغيل آلية فعالة لإلنذار المبكر والتخطيط للطوارئ واالستجابة للصدمات
التي تؤثر على األمن الغذائي والتغذية.

-79

وسيعالج هذا الم ِّكِون ثغرة كبيرة تم تحديدها في االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع – وهي عدم وجود آلية منظمة
للكشف عن الصدمات التي تؤثر على األمن الغذائي والتغذية واالستجابة لها .وستضع اآللية أسس النظام الوطني للحماية
االجتماعية التكيفية .وينبغي أن تو ِِّلد هذه اآللية خططا سنوية حكومية لالستجابة للصدمات التي تؤثر على األمن الغذائي والتغذية.

-80

ويشمل هذا الم ِّكِون دعما تقنيا وتنظيميا؛ ويتضمن المساعدة التقنية التي يقدمها الب ا

في مجال تمويل المخاطر من خالل

مبادرة وكالة القدرة األفريقية على مواجهة المخاطر ،وفي ربط نظم اإلنذار المبكر المجتمعية بخطة االستعداد الوطنية.
-81

ويهدف الم ِّكِون الثاني إلى تعزيز قدرات المؤسسات المشاركة في االستجابة المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية من أجل إنشاء
نظام شبكات أمان مستجيبة للصدمات ومراعية للتغذية ويُحدث تحوال جنسانيا .وسيركز هذا الم ِّكِون على جانب التنفيذ من نظام
الحماية االجتماعية التكيفية – دعم وضع وإدارة برامج وطنية مستجيبة للصدمات.

-82

وسيتضمن الم ِّكِون دعما تقنيا ووظيفيا لألفراد والمنظمات ،بما في ذلك تصميم ونشر برنامج وطني للوجبات المدرسية يشمل
مكونا بشأن المنتجات المحلية؛ واعتماد نُهج موحدة لالستهداف وطرائق التحويل والتنفيذ فيما يتعلق بالمساعدة العينية أو القائمة
ِّ ِ
على النقد؛ وتحسينات في ترتيبات التنسيق وآليات الشكاوى والتعقيبات؛ وإدراج تدابير مراعية للتغذية في شبكات األمان؛
وتوسيع نطاق النُهج المجتمعية للتكيف مع المناخ؛ وتحديد التدابير التي تُحدث تحوال جنسانيا التي يتعين إضفاء الطابع المؤسسي
عليها .وسيبرهن الب ا

-83

على جدوى هذه التحوالت التشغيلية من خالل تعميمها في األنشطة  1إلى .5

ويهدف الم ِّكِون الثالث إلى تعزيز قدرات لجنة األمن الغذائي ووزارة التعليم ووزارة الصحة على إدارة سالسل اإلمدادات
الغذائية وغير الغذائية الخاصة بها في جميع األوقات ،بما في ذلك أثناء حاالت الطوارئ .وسيشمل ذلك دعما تقنيا ووظيفيا
لألفراد والمنظمات بشأن معايير وإجراءات المشتريات وتعزيز المشتريات المحلية من األغذية المغذية؛ والتجهيز والتعبئة
والتخزين وإدارة النقل والتوزيع؛ وجودة األغذية وسالمتها؛ ورقمنة نظم تتبع المخزونات؛ وتقييمات سوق التجزئة للتحويالت
القائمة على النقد؛ وإدارة االحتياطيات الوطنية؛ واالستعداد للطوارئ – أي تسريع عملية شراء األغذية والسلع والخدمات؛
وتقييم الشؤون اللوجستية واإلدارة؛ والتخزين المسبق لألغذية وتتبع الشحنات.

-84

ويمكن أن يقوم الب ا

بتوسيع نطاق دعمه لسالسل اإلمداد الخاصة باألعالف والمواد غير الغذائية مثل سلسلة اإلمداد الوطنية
()20

لألدوية في إطار مبادرة تحقيق المستوى األمثل لإلمدادات من خالل اللوجستيات ووضوح الرؤية والتطور.
الب ا

وسيواصل

تقديم خدمات سالسل اإلمداد إلى وكاالت األمم المتحدة األخرى.

الحصيلة االست اتيجية  :6حصول الش كاء ف ال جالين اإل سا

واإل ائ على خد ات شت كة تتيح لهم الوصول إلى ال ناطق

ال ستهدفة وال ل فيها طوال ال ام
-85

ستسهم الحصيلة االستراتيجية  6في تحقيق هدف التنمية المستدامة  17وتتعلق بتقديم الخدمات المشتركة إلى مجتمع العمل
اإلنساني ،بما في ذلك خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية ،لضمان عمليات إنسانية سريعة وآمنة ومقبولة
السعر وفعالة تفيد السكان المتأثرين باألزمات .وإذا نشأت مثل هذه الحاجة ،يمكن أن تضاف الخدمات اللوجستية في حاالت
الطوارئ وخدمات االتصاالت الخاصة بالب ا

في إطار هذه الحصيلة االستراتيجية.

( )20شراكة متعددة أصحاب مصلحة تمولها مؤسسة بيل وميليندا غيتس وينفذها الب ا

لزيادة توافر المنتجات الصحية.
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جاالت الت كيز
-86

مجال التركيز األولي لهذه الحصيلة هو االستجابة لألزمات .وستهدف األنشطة إلى اإلبقاء على عمليات إنسانية سريعة وآمنة
ومقبولة السعر للسكان المتأثرين باألزمات ،بما في ذلك الالجئون الماليون والسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في
المناطق النائية.

النوات ال توق ة
-87

سيسهم ناتج واحد في تحقيق هذه الحصيلة:


يقوم شركاء الب ا

بتلبية احتياجات السكان المتأثرين عن طريق االستفادة من الخدمات التي يقدمها الب ا

في

الوقت المناسب والفعالة من حيث التكلفة.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :7تقديم خدمات الرحالت الجوية الخاصة بدائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية إلى الشركاء للوصول
إلى المناطق التي تُنفذ فيها التدخالت اإلنسانية.
-88

إن المسافات شاسعة جدا بين العاصمة والمناطق الرئيسية للتدخالت اإلنسانية في موريتانيا كما أن حالة الطرق سيئة ،خاصة
ُعرض السفر البري العاملين في المجال اإلنساني إلى تهديدات أمنية متنامية تتعلق بقطع الطريق أو
خالل موسم األمطار .وي ِ ِّ
اإلرهاب .ونظرا لعدم وجود خيار الطيران التجاري ،تظل دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية العمود
الفقري لالستجابة اإلنسانية ،حيث تضمن قدرة منظمات المعونة على الوصول دون انقطاع ،ويمكن أن تنقل الموظفين والبضائع
الخفيفة وتقوم بعمليات اإلجالء الطبي في جميع أنحاء البلد .وسيستوعب النشاط  7جزءا كبيرا من تكاليف النقل واألمن التي
عادة ما تتحملها المنظمات اإلنسانية.

-89

وستقدم دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية خدمات في نواكشوط ،وكيهيدي ،وكيفا ،وسيلبابي ،والعيون،
ونيما ،وباسيكونو؛ ومن المتوقع أن تستفيد من خدماتها  40منظمة من وكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية،
والجهات المانحة .وسيعود هذا النشاط بالنفع بشكل غير مباشر على المستفيدين الضعفاء الذين يحصلون على مساعدة إنسانية
في المواقع النائية.

3-3

است اتيجيات اال تقال والخ وج

-90

صممت الخطة االستراتيجية القطرية بهدف نقل المسؤولية عن تقييم الصدمات التي تؤثر على األمن الغذائي والتغذية في إطار
ُ
النظام المقترح للحماية االجتماعية التكيفية والتخطيط واالستجابة لها إلى الحكومة تدريجيا .وسيعتمد الب ا

نهجا طويل األجل

مدفوعا بالطلب لتعزيز القدرات من أجل تعزيز قدرات الريادة في الحكومة والحد من االعتماد على المساعدة الخارجية.
-91

وسيتم تحديد خطط عمل تعزيز القدرات وتقييم اإلنجازات باالشتراك مع الحكومة .ومع تعزيز القدرات ،سيتم إدماج تدخالت
الب ا

في البرامج الوطنية .وسيكون هذا التحول ،الذي ينعكس في خفض الميزانية السنوية للخطة االستراتيجية القطرية،

تدريجيا وسيستمر بعد الخطة االستراتيجية القطرية لضمان االستدامة من خالل الحفاظ على القدرات.
-92

وسيتطلب هذا االنتقال التزامات مستمرة بالموارد من الجهة الوطنية .وسيتم االتفاق على ذلك على أساس كل نشاط على حدة،
استنادا إلى الجهود الوطنية لزيادة مخصصات المالية العامة الموجهة إلى الحماية االجتماعية .وسيتم تنسيق جهود المناصرة
التي يبذلها الب ا
التكيفية.

مع جهود فريق األمم المتحدة القطري والبنك الدولي والشركاء اآلخرين المعنيين بالحماية االجتماعية
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-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن
الجدول  :1ال ستفيدون ن ا

الحصيلة
االست اتيجية

البنات

ا والد

النساء

ال جال

19 863

19 548

13 254

10 584

63 250

70 415

72 414

50 496

39 675

233 000

 :3توفير وجبات مدرسية لألطفال
الموريتانيين الضعفاء خالل العام الدراسي،
بطريقة تعتمد على اإلنتاج المحلي وتحفزه
(التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية).

31 221

29 996

-

61 217

3

 :4فيما يخص السكان الموريتانيين الذين
يعانون من انعدام األمن الغذائي ،تقديم
أغذية مغذية متخصصة إلى األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا
والحوامل والمرضعات من النساء والبنات
من أجل عالج سوء التغذية الحاد المعتدل؛
وتوجيه رسائل متعلقة بالتغذية للنساء
والرجال مقدمي الرعاية؛ وتقديم تحويالت
نقدية إلى الحوامل والمرضعات من النساء
والبنات اللواتي يحصلن على رعاية ما
قبل/بعد الوالدة.

68 281

70 099

15 430

487

154 296

4

 :5تقديم الدعم لسبل العيش لألسر
الموريتانية التي تعاني من انعدام األمن
الغذائي والمعرضة للخطر ،بما في ذلك
تطوير أو إعادة تأهيل األصول الطبيعية
واإلنتاجية (بما في ذلك المساعدة الغذائية
مقابل إنشاء األصول) ،من خالل نهج
مجتمعي متكامل وعادل وتشاركي.

29 465

30 302

21 130

16 602

97 500

157 022

159 256

76 047

52 241

444 566

1

2

النشاط
 :1توفير حزمة مساعدة متكاملة لالجئين،
بما في ذلك مساعدة غذائية (مشروطة و/أو
غير مشروطة) ،ووجبات مدرسية وأغذية
مغذية متخصصة لألطفال والحوامل
والمرضعات من النساء والبنات من أجل
الوقاية من سوء التغذية وعالجه.
 :2تقديم مساعدة غذائية موسمية للسكان
الموريتانيين الذين يعانون من انعدام األمن
الغذائي ،وإدراج األغذية المغذية
المتخصصة لألطفال (الذين تتراوح
أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا) فضال
عن الحوامل والمرضعات من النساء
والبنات.

ال ج وع بدون تداخل

-93

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

-

ال ج وع

وستُنفذ جميع أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية في الواليات الست التي حظيت باألولوية في التحليل المتكامل للسياق .وسيركز
النشاط  1حصريا على الالجئين ،بينما سيستفيد من األنشطة  2إلى  5السكان الموريتانيون الضعفاء بما في ذلك المجتمعات
المضيفة في مقاطعة باسيكونو.

-94

وفي حين ستظل المواقع الجغرافية للنشاطين ( 3التغذية المدرسية) و( 5سبل العيش) مستقرة طوال مدة الخطة االستراتيجية
القطرية ،فإن االستهداف الجغرافي للنشاطين ( 2المساعدة الغذائية غير المشروطة) و( 4التغذية) ستتطور سنويا ،بتوجيه من
خطط االستجابة التي تقودها الحكومة .غير أن المساعدة الغذائية غير المشروطة ستشمل بانتظام المجتمعات التي تحصل على
دعم لسبل العيش .وحيثما أمكن ،سيتم جمع األنشطة  2إلى  5لتكوين مجموعة شاملة من تدابير تعزيز القدرة على الصمود لفائدة
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نفس المجتمعات .وستُلتمس أوجه التآزر مع وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تمشيا مع مبدأ التقارب المعتمد في
()21

إطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة.
-95

وفيما يتعلق بحساب عدد الحاالت:


النشاط  .1سيكون عدد الالجئين الماليين المسجلين متقلبا ،ولكن يفترض أن االنخفاض الناتج عن تحسن تسجيل الالجئين
واالستهداف القائم على االحتياجات سيقابل االرتفاع الناجم عن القادمين الجدد.



النشاط  .2في ضوء احتياجات اإلنعاش بعد جفاف  ،2018/2017سيكون عدد الحاالت المقرر في البداية 115 000
شخص .وسينخفض العدد بعد ذلك إلى  85 000شخص مع زيادة قدرات االستجابة الوطنية؛ وهو ما يشكل ثلث العدد
المتوقع من األشخاص الذين عادة ما يواجهون أزمات في الواليات الست ذات األولوية.



النشاط  . 3يتم حساب عدد الحاالت وفق منطق قائم على الموارد وإدراكا لتحديات التمويل المتوقعة على الرغم من
أهمية بدء برنامج وطني للوجبات المدرسية والطلب عليه .ويمكن توسيع نطاقه إذا أمكن تأمين تمويل كاف.



النشاط  .4يعكس عدد الحاالت نهجا قائما على االحتياجات لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل للعدد المتوقع من األطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات الذين يعانون من سوء التغذية
الحاد المعتدل في المقاطعات التي تواجه أوضاعا تغذوية حرجة.



النشاط  .5يشمل ذلك بناء القدرة على الصمود متعدد السنوات في مجموعة محدودة من المجتمعات .ولن تحصل على
المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول أو المساعدة الغذائية مقابل التدريب إال األسر التي تعاني من انعدام األمن
الغذائي ،ولكن ستشارك جميع المجموعات المجتمعية في التخطيط التشاركي؛ وستفيد األصول الشباب والنساء
والمجتمعات بشكل عام .وسيهدف الب ا

إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والمشاركة في المساعدة الغذائية مقابل

إنشاء األصول ،ولكن قد تختلف مستويات المشاركة طبقا لطبيعة األنشطة التي تعطيها المجتمعات األولوية.


سيفيد النشاطان  6و 7بشكل غير مباشر الموريتانيين المعرضين للصدمات من خالل إنشاء نظام الحماية االجتماعية
التكيفية وتقديم الخدمات المشتركة.

-96

وسيتم توسيع نطاق منصة إدارة المستفيدين والتحويالت في الب ا

( ،)SCOPEلتشمل المساعدة الغذائية العينية ،وست ُستخدم

لتسجيل المستفيدين ،وتتبع األنشطة ،وإدارة التوزيع ،وتسوية التكاليف .وستسمح باستخدام بطاقات هوية المستفيدين واإلبالغ
في الوقت الحقيقي عن المستفيدين حسب العمر ونوع الجنس .وسيضمن الب ا
المعلومات الحكومية امتثاال لسياسة الب ا

وشركاؤه قابلية التشغيل المتبادل مع نظم

بشأن حماية البيانات.

(" )21التقارب" هو الفكرة القائلة إن الشركاء يمكنهم االستفادة من معايير االستهداف الجغرافي المتداخلة لجمع أنشطتهم التكميلية في نفس المواقع ،ومعالجة األبعاد
المختلفة للضعف وتحقيق أثر أكبر.
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2-4

ا

التحو الت

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

الحصيلة االست اتيجية 1

النشاط 2

النشاط 1

فرد (مساعدة
غذائية بمقدار
حصة كاملة)

فرد (المساعدة
الغذائية مقابل
إنشاء األصول/
التدريب)
فرد (مساعدة
غذائية بمقدار
نصف حصة)

التكميلية الشاملة)

الحوامل
والمرضعات من
النساء والبنات
(التغذية
طفل
التكميلية-
بين  6أشهر
الشاملة)
(التغذية
 23شهرا

التكميلية الموجهة)

الحوامل
والمرضعات من
النساء والبنات
التكميلية
(التغذية 6أشهر-
أطفال
الموجهة)
(التغذية
 59شهرا

طفل في المدرسة

فرد (تحويالت
الموارد غير
المشروطة لدعم
الحصول على
األغذية)

الحوامل
والمرضعات من
النساء والبنات
التكميلية
(التغذية 6أشهر-
أطفال
الشاملة)
 23شهرا (التغذية
التكميلية الشاملة)

الملح

5

2.5

5

20

طفل في المدرسة

الزيوت

25

12.5

25

25

التكميلية الموجهة)

البقول

أغذية

أغذية

أغذية

والمرضعات من
النساء والبنات
التكميلية
(التغذية 6أشهر-
أطفال
الموجهة)
التغذية
 59شهرا (

أغذية

أغذية

أغذية

أغذية

أغذية

أغذية

تحويالت
قائمة
على
النقد

أغذية

الحوامل
والمرضعات من
النساء والبنات
(المشروع
التجريبي
للنقد)
الحوامل

الحبوب

250

125

250

السكان الموريتانيون

أغذية

أغذية

فرد (المساعدة
الغذائية مقابل
إنشاء األصول/
مقابل التدريب)

الطريقة

مختلطة
أغذية/
تحويالت
قائمة على
النقد

مختلطة
أغذية/
تحويالت
قائمة على
النقد

مختلطة
أغذية/
تحويالت
قائمة
على
النقد

النشاط 4

النشاط 5

النشاط 3

الالجئون الماليون
نوع المستفيد

الحصيلة االست اتيجية 3

الحصيلة االست اتيجية
4

أغذية

350

150

500

30

40

40

20

20
3

25

15

تحويالت
قائمة على
النقد

30
5

4

السكر
200

SuperCereal
SuperCereal Plus

250

200

60

200

250

80

100

Plumpy’Sup

100

100

مسحوق المغذيات الدقيقة

0.5

السعرات الحرارية في اليوم
للطرائق الغذائية والنقدية

2 060

1 030

2 060

787

928

535

1 160

225

1 450

1 450

394

928

1 109

535

1 160

-

2 074

2 074

نسبة السعرات الحرارية من
البروتين

10.8

10.8

10.8

16.6

13.2

10.5

13.2

16.3

13.7

13.7

16.6

13.2

11.12

10.5

13.2

-

13.6

13.6

0.428

0.214

0.428

330/315

300/270

30/45

التحويالت القائمة على النقد

(دوالر/شخص/يوم)

عدد أيام التغذية في السنة

14.280
كل ثالثة
أشهر

0.38

180

180

60

180

180

120

120

120

120

180

60

180

 4أرباع في
السنة

0.539

60

60
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الجدول  :3ج وع االحتياجات ن ا
وع ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد وقي تها

ال ج وع (طن ت ي)

ة/التحو ل القائم على النقد

ال ج وع (دوالر أ

ك )

األرز والقمح

30 712

9 590 696

البقول

2 232

1 370 929

الزيوت

2 828

2 910 337

األغذية المخلوطة والممزوجة CBS+ :و CBS++ومستحضر
Plumpy’Sup

6 002

5 448 725

الملح ومسحوق المغذيات الدقيقة

560

464 886

42 334

19 785 572

ج وع ا

ة

التحويالت القائمة على النقد (دوالر أمريكي)
ج وع قي ة ا

-97

ة والتحو الت القائ ة على النقد (دوالر أ

ك )

64 977 562

وستواصل المساعدة الغذائية المقدمة إلى الالجئين في إطار النشاط  1توفير حصص مختلطة من التحويالت العينية والتحويالت
القائمة على النقد التي أُدخلت في عام  ،2016والتي حفزت االقتصاد المحلي ودعمت اختيارات المستفيدين وحسنت مدخولهم
الغذائي .وسيقوم الب ا

-98

45 191 990

وسيعدل الب ا

والشركاء بتقييم جدوى إدخال أسلوب النقد متعدد األغراض لتحسين المساعدة في مخيم مبيرا.

مكوني األغذية والنقد من الحصص الخاصة بالالجئين حسب توافر التمويل .وإذا واجه
األوزان النسبية ل ِّ ِ

النشاط  1نقصا في التمويل ،ستُعطى األولوية إلى الحفاظ على ما ال يقل عن  50في المائة من الحصص الغذائية المقررة لالجئين
الضعفاء جدا والضعفاء .ويمكن تقديم المساعدة الغذائية غير المشروطة بدال من أنشطة المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول
أو المساعدة الغذائية مقابل التدريب إذا لم يتم تمويل هذه األنشطة األخيرة .وستتم جميع التعديالت بالتنسيق مع مفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين ،ولجنة األمن الغذائي ،والسلطات المحلية والالجئين أنفسهم.
-99

وعند اختيار طرائق التحويل للموريتانيين في إطار األنشطة  2إلى  5سيتم االسترشاد بتقييمات األسواق ،وسالسل إمدادات
التجزئة  ،وفعالية التكلفة ،والمساواة بين الجنسين ،وتفضيالت المستفيدين .وسيتم توسيع نطاق طريقة التحويالت القائمة على
النقد إلى  60في المائة للنشاط  2و 70في المائة للنشاط  .5وسيخضع اختيار طريقة التحويل لالستعراض بانتظام؛ وسيبحث
تقييم من المقرر إجراؤه مع الشركاء المعنيين بالحماية االجتماعية التكيفية في عام  2019أهمية التحويالت العينية والتحويالت
القائمة على النقد ومعاييرها .وسيتطلب توسيع نطاق طريقة التحويالت القائمة على النقد استثمارات أولية لضمان فعالية التكلفة
ووفورات الحجم في السنوات الالحقة.

 -100وستناظر حصص المساعدة الغذائية في إطار النشاط  2المنسقة بين الشركاء المعنيين باألمن الغذائي الفجوة الغذائية التقديرية
لموسم الجدب التي تبلغ  70في المائة من االحتياجات من السعرات الحرارية .وسيكون النشاطان  3و 4قائمين على األغذية،
باستثناء النشاط التجريبي المرتبط بالتحويالت القائمة على النقد للوقاية من سوء التغذية .وفي إطار النشاط  ،5ستلبي الحصة
الغذائية اليومية للمساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول االحتياجات اليومية الكاملة من السعرات الحرارية لألسر المشاركة.

ت ز ز القدرات ،وال سي ا ن خالل الت اون في ا بين بلدان الجنوب
 -101يأتي تعزيز القدرات المدفوعة بالطلب في جوهر الخطة االستراتيجية القطرية وسيستند إلى التقييمات المشتركة لالحتياجات
وخطط دعم القدرات.
 -102وسيكون عمل الب ا


في مجال تعزيز القدرات ذا شقين:

في إطار الحصيلة االستراتيجية  ،5سيدعم الحكومة في تشكيل نظام الحماية االجتماعية التكيفية وإضفاء الطابع
المؤسسي عليه؛
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في إطار الحصائل االستراتيجية األخرى ،سيوفر مساعدة تقنية لتقديم المساعدة؛ ومن شأن ذلك أن يفيد الشركاء
المتعاونين والموظفين الحكوميين والمجتمعات المحلية والمنتجين والمنظمات المجتمعية واألفراد الذين يعانون من
انعدام األمن الغذائي.

 -103وسييسر الب ا

تبادل الخبرات ويستفيد من الحلول المبتكرة لمشكلة الجوع في البلدان األخرى .وتماشيا مع المصالح الحكومية،

سيتم استكشاف الشراكات مع المركز العالمي للمعرفة وعمليات ما بعد الحصاد في أوغندا ومع مراكز االمتياز في البرازيل
بالنسبة للوجبات المدرسية بالمنتجات المحلية ،وفي الصين فيما يتعلق بدعم سالسل القيمة ألصحاب الحيازات الصغيرة ،وفي
الهند بشأن البرمجة المراعية للتغذية.
3-4

سلسلة ا داد

 -104ستشمل مسؤوليات سلسلة اإلمداد الخاصة بالب ا


ما يلي:

تعزيز القدرات للمؤسسات الوطنية في إطار النشاط  6وللشركاء المتعاونين في إطار األنشطة  1إلى  5من أجل التخطيط
والتوريد والنقل والتخزين والتوزيع على امتداد سالسل اإلمداد الخاصة بهم؛



خدمات سالسل اإلمداد الخاصة بالمواد الغذائية وغير الغذائية ،وال سيما لوكاالت األمم المتحدة والمؤسسات الحكومية
في إطار النشاط 6؛



مشاركة برنامج التحويالت القائمة على النقد في تقييم سوق التجزئة ،بما في ذلك رصد توافر األغذية المحلية ودعمها،
وشراء الخدمات المالية وإدخال طرائق تحويل المادية مثل البطاقات متعددة األغراض والتحويالت باألجهزة المتنقلة.

 -105وسينهض الب ا

بالتخطيط وفعالية التكلفة ورؤية سلسلة اإلمداد ،بما في ذلك من خالل تشجيع االستخدام األمثل لألصول

سن االستعداد عبر االتفاقات مع الشركاء االحتياطيين واالستخدام الفعال لمرفق
ومرافق التخزين والتوزيع المتكاملة؛ وسيُح ِ ِّ
اإلدارة الشاملة للسلع؛ ويستكشف فرص شراء األغذية المحلية وتقييم االحتياجات من المساعدة التقنية لتقوية األغذية المحلية،
وال سيما فيما يتعلق بالوجبات المدرسية بالمنتجات المحلية والتغذية التكميلية الشاملة .وسيكون من الضروري أيضا التصدي
للتحديات الخاصة بخطوط اإلمداد مثل مناولة كميات صغيرة من األغذية القابلة للتلف ،وتوقيت تسليم المواد غير الغذائية وجودة
األغذية وسالمتها.
4-4

قدرات ال كتب القط ي و ال حه

 -106سيتم االحتفاظ بنفس عدد الموظفين المقرر في المكتب القطري ولكن ستتم مواءمته وفقا ألولويات الخطة االستراتيجية القطرية،
مع التركيز على القدرة على تقديم المساعدة التقنية للنظراء الوطنيين .وستُنشأ وحدة جديدة لإلشراف على تعزيز القدرات
والمشاركة فيها .وستُحدد خيارات بديلة بشأن عدد الموظفين لضمان استمرارية األعمال في حالة نقص تمويل الخطة
االستراتيجية القطرية.
 -107وستُعتمد خطة للتوظيف والتدريب لتحقيق االلتزامات من حيث مدة العقد والتكافؤ بين الجنسين .كما سيُعيَّن موظف للشؤون
الجنسانية لتحسين إمكانات إحداث تحول جنساني في عمليات الخطة االستراتيجية القطرية والمساعدة في توظيف نساء مؤهالت.
 -108وستُتخذ التدابير التالية لتعزيز فعالية وكفاءة المكتب القطري :سيستعاض عن المكتب الفرعي في "كهيدي" بعملية انتداب؛
وسيتم تسليم القاعدة اللوجستية القائمة في باسيكونو إلى الحكومة أو أحد الشركاء؛ وستوضع ترتيبات لتقاسم المكاتب والموظفين؛
وستُعزز المكاتب الفرعية المتبقية .وستكون األولوية لتدعيم رعاية الموظفين في المكاتب الفرعية ،وال سيما في باسيكونو.
5-4

الش اكات

 -109تمشيا مع "طريقة العمل الجديدة" ،سيتم توجيه الخطة االستراتيجية القطرية وتنفيذها مع كل من لجنة األمن الغذائي؛ والوزارات
المسؤولة عن المالية ،والتعليم ،والشؤون االجتماعية ،والزراعة ،والثروة الحيوانية ،والبيئة ،ومصايد األسماك ،ووكالة

WFP/EB.2/2018/8-A/6

24

"التضامن" .وستدعم الشراكات مع وكاالت األمم المتحدة وأصحاب المصلحة اآلخرين جدول أعمال الحماية االجتماعية التكيفية
بما يتماشى مع المبادرات اإلقليمية مثل استراتيجية األمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل ومجموعة دول الساحل الخمس
وتحالف الساحل .وسيتم تطوير روح الشراكات مع الجهات المانحة من خالل الحوار المستمر.
 -110وسيتم تفصيل مجاالت المشاركة في خطة عمل الشراكة الخاصة بالخطة االستراتيجية القطرية ،مع التركيز على:


تعبئة الموارد لتحقيق أهداف الخطة االستراتيجية القطرية؛



زيادة أنشطة المناصرة وحوار السياسات من أجل النهوض ببرنامج التنمية المستدامة 2؛



إنشاء تحالف من الشركاء التشغيليين لتحقيق أقصى قدر من النتائج من خالل تدخالت تكميلية لبناء القدرة على الصمود
في مجاالت التقارب؛



االستفادة من الخبرات والتكنولوجيا والبيانات لجمع األدلة واعتماد حلول مبتكرة؛



تعزيز القدرات الوطنية بشكل مشترك لتسليم المسؤولية تدريجيا.

 -111وسيركز الب ا

والوكالتان األخريان اللتان تتخذان من روما مقرا لهما واليونيسف على تقديم ُحزم متكاملة لتعزيز قدرة

المجتمعات على الصمود واالستفادة من سالسل القيمة المحلية .وسيقوم الب ا

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

والمنظمة الدولية للهجرة وأصحاب المصلحة في مقاطعة باسيكونو بنشر االستراتيجية المتكاملة لسبل العيش من أجل اعتماد
الالجئين على الذات وقدرة المجتمعات المضيفة على الصمود .وسيقوم الب ا

واليونيسف بتعزيز االتساق في الوجبات

المدرسية والتغذية .وستزداد أهمية التعاون مع البنك الدولي ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،ووكالة القدرة األفريقية على
مواجهة المخاطر ،ومصرف التنمية األفريقي ،ومنظمة العمل على مكافحة الجوع ،وأوكسفام وغيرها من الجهات المشاركة في
أنشطة اإلنذار المبكر واالستعداد والحماية االجتماعية.
 -112وسيستكشف الب ا

شراكات مع معاهد البحوث لتوفير األدلة للبرمجة ومع القطاع الخاص بشأن آليات التمويل والتنفيذ

المبتكرة وسالسل اإلمداد المعززة .وسيستمر الحوار مع منظمات المجتمع المدني المعنية باألمن الغذائي والمساواة بين الجنسين
بغية تطوير مبادرات مجتمعية شاملة .وسيتم البحث عن فرص التعاون فيما بين بلدان الجنوب مع البلدان التي يمكن أن توفر
القدرات في إطار النشاط .6

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

 -113ستسترشد ترتيبات رصد وتقييم الخطة االستراتيجية القطرية بإطار النتائج المؤسسية ( ،)2021-2017وإطار الشراكة من أجل
التنمية المستدامة ،والمؤشرات الوطنية ألهداف التنمية المستدامة .وسترد هذه الترتيبات بالتفصيل في خطة رصد واستعراض
وتقييم مراعية لالعتبارات الجنسانية والحماية لتتبع األداء البرنامجي واإلداري من خالل نُهج كيفية وكمية .ومن شأن ذلك أن
يعزز المساءلة وينير تقييمات القيمة مقابل المال والبرمجة القائمة على األدلة .وسوف يتم تعزيز قدرات الرصد والتقييم الخاصة
بالب ا

وشركائه لتلبية متطلبات إطار النتائج المؤسسية – بما في ذلك من خالل التدريب وإعادة تنظيم الموظفين والتوظيف.

 -114وستوضع في أوائل عام  2019خطوط أساس لكل مؤشر من مؤشرات الحصائل (مصنفة حسب نوع الجنس والعمر) من خالل
االستقصاء الوطني لألمن الغذائي أو استقصاءات مخصصة غير متكررة .وسيتولى موظفو الب ا
المسؤولية عن اإلشراف على النشاط .وسيقوم الب ا

القائمون بالرصد الميداني

وشركاؤه المتعاونون معا بجمع بيانات العمليات والنواتج والحصائل

والتحقق منها وتحليلها – بما في ذلك بشأن النتائج الشاملة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والحماية والمساءلة أمام السكان
المتضررين .وسيتم الحصول على البيانات الفعلية عن الحصائل من خالل االستقصاءات نصف السنوية لرصد ما بعد التوزيع.
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وستُستخدم التكنولوجيا المتنقلة بشكل منتظم لتبسيط جمع البيانات .وبالنسبة لألنشطة المنفذة إلى جانب البرامج الوطنية أو من
خاللها ،سيهدف الب ا

إلى نقل قدرات الرصد ويلتمس فرص الرصد المشترك مع الحكومة.

 -115وحرصا على المساءلة أمام السكان المتضررين وحمايتهم ،سيتم تحسين آلية الشكاوى والتعقيبات الخاصة بالب ا

لمعالجة

شواغل المستفيدين وتنوير التعديالت البرنامجية .وسيتأكد المكتب القطري من معرفة الشركاء والمجتمعات المحلية لطريقة
استخدام اآللية وسيُقيم إمكانية تسليمها إلى الحكومة خالل فترة الخطة االستراتيجية القطرية.
 -116وسينظر تقييم المركزي في النصف الثاني من عام  2019في أهمية الدعم األولي المقدم من للب ا

بالنسبة لجدول أعمال

الحماية االجتماعية التكيفية للحكومة .وسيفي تقييم نهائي للحافظة في عام  2021بمتطلبات المساءلة والتعلم ويساعد في تشكيل
الخطة االستراتيجية القطرية القادمة.
2-5

إدارة ال خاط

 -117يشكل تفاقم انعدام األمن في منطقة الساحل التهديد الرئيسي لعمليات الب ا ؛ حيث إن أي زحف للنزاع اإلقليمي واإلرهاب
إلى موريتانيا سيُعرض سالمة الموظفين والعمليات للخطر .وقد تؤدي الزيادات المفاجئة في أسعار األغذية أو عدم االستقرار
السياسي إلى اندالع اضطرابات اجتماعية .وسيتم تعيين ضابط أمن لتعزيز استعداد المكتب القطري وتحديد تدابير تخفيف األثر
للحفاظ على استمرارية العمليات .وسيلتزم جميع الموظفين واألصول بالمعايير األمنية التشغيلية الدنيا لألمم المتحدة.
 -118وفي ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه تعبئة الموارد ،سيقوم المكتب القطري بمعايرة الميزانية لتحقيق التوافق مع توقعات
التمويل الواقعية وسيشارك في بناء شراكات استباقية .ومن شأن أي توقف في خدمات دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي
للمساعدة اإلنسانية بسبب نقص التمويل أو عدم القدرة على الحصول على إذن بالطيران أن يؤثر على المجتمع اإلنساني بأكمله.
 -119وثمة إقرار بالصدمات المتكررة في نظام الحماية االجتماعية التكيفية .وفي حالة حدوث كارثة ،يمكن توسيع نطاق أنشطة
االستجابة لألزمات ،ويجب أن تكون جميع أنشطة الب ا  ،بما في ذلك العمليات المرتبطة بالالجئين وسالسل اإلمداد ،قابلة
تحول الموارد عن األهداف طويلة
لتوسيع النطاق بشكل مماثل .وسيخطط المكتب القطري للتأكد من أن متطلبات الطوارئ ال ِّ ِ
األجل .وسيتم التخفيف من مخاطر النزاعات والحماية من خالل التخطيط التشاركي وآليات تقديم الشكاوى والتعقيبات .وست ُشكل
مظاهر عدم المساواة بين الجنسين مخاطر كبيرة أمام القضاء على الجوع إذا لم يتم التصدي لها بشكل استباقي.
 -120وسيعتمد نجاح الخطة االستراتيجية القطرية على قيادة الحكومة وملكيتها لجدول أعمال الحماية االجتماعية التكيفية .ويندرج
االفتقار إلى التنسيق ،والتجزؤ ،والتفسيرات المختلفة للمهام الموكلة من جانب المؤسسات الوطنية ،في عداد المخاطر المحدقة.
وسيدعو المكتب القطري إلى االتساق وسيكون مرنا في نهجه الموجه نحو الشراكات والمدفوع بالطلب لتعزيز القدرات.
وستحتاج القدرات المحدودة للشركاء المتعاونين ومقدمي الخدمات إلى إشراف ودعم مستمرين.
 -121وتشمل المخاطر المؤسسية الخسائر المالية واإلضرار بالسمعة نتيجة عدم االمتثال لإلجراءات التشغيلية والجداول الزمنية.
ولذلك ستكون هناك حاجة إلى تحسين إدارة المخاطر ،وإجراء تحديثات منتظمة لسجل المخاطر وتطبيق تدابير تخفيف األثر
المعتمدة.
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ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ

-6

يزا ية الحافظة القط ة

1-6

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

ك )

2019

2020

2021

2022

ال ج وع

1

13 627 221

13 538 929

13 591 109

13 519 332

54 276 591

2

10 295 428

9 134 376

8 534 216

8 306 257

36 270 277

3

1 590 772

1 610 853

1 710 349

1 686 363

6 598 336

4

4 799 506

3 779 598

3 753 412

3 664 267

15 996 783

5

2 704 270

1 709 924

1 715 910

1 685 106

7 815 210

6

2 829 652

2 856 936

2 873 144

2 851 369

11 411 101

ال ج وع

35 846 848

32 630 616

32 178 140

31 712 695

132 368 299

للمكون غير المرتبط بالطوارئ في الحافظة ،سيواصل المكتب القطري التخطيط
 -122في ضوء التحدي المتمثل في تأمين الموارد
ِّ ِ
لخفض تدريجي لميزانيته السنوية من  57مليون دوالر أمريكي في عام  2015إلى  35.8مليون دوالر أمريكي في عام 2019
و 31.6مليون دوالر أمريكي في عام  .2022وسيعكس ذلك ما يلي:


التحول إلى تعزيز القدرات المؤسسية؛



إدخال معايير قائمة على االحتياجات للمساعدة الخاصة بالالجئين؛



الخفض التدريجي ألعباء المساعدة الغذائية؛



المعايرة القائمة على الموارد لدعم سبل العيش والوجبات المدرسية؛



استعراض ميزانية دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية.

 -123ونتجت ميزانية الخطة االستراتيجية القطرية البالغة  132.4مليون دوالر أمريكي عن تسوية بين المتطلبات المتوقعة وآفاق
مكون التنفيذ المباشر في مستوى يم ِّكن الب ا
تدبير الموارد .وسيبقى ِّ ِ

من جمع األدلة ودعم نشر أدوات الحماية االجتماعية

التكيفية؛ ومع ذلك ،فإن تلبية االحتياجات على نطاق واسع لن تكون قابلة للتحقيق إال بعد إضفاء الطابع المؤسسي على نظام
الحماية االجتماعية التكيفية .وستسهم الميزانية الكاملة للخطة االستراتيجية القطرية في إحداث تحول جنساني ،وسيتم تخصيص
 16في المائة منها الستثمارات محددة لتحقيق المساواة بين الجنسين.
2-6

آفاق تدبي ال وارد

 -124في السنوات األولى من الخطة االستراتيجية القطرية ،ومع توسع قاعدة المانحين تدريجيا ،من المتوقع أن يأتي التمويل من
المانحين الحكوميين أساسا ومن القطاع الخاص بشكل محدود.
 -125وفي ضوء االحتياجات واالتجاهات السابقة ،من المتوقع أن تبٌقي األنشطة  1و 2و 4على قدر كبير من التمويل لدعم المساعدة
الغذائية والتغذية ( 60في المائة على األقل) .ومن المتوقع أن تستفيد مجاالت تعزيز القدرات (النشاط  ،)6والوجبات المدرسية
(النشاط  ،)3وتدخالت دعم سبل العيش (النشاطان  1و )5من تحسن آفاق التمويل (تمويل ال يقل عن  65في المائة) ،نتيجة
الزخم اإلقليمي لتوسيع نطاق جهود بناء القدرة على الصمود في منطقة الساحل .وسيواصل الب ا

وشركاؤه الدعوة إلى توفير

الموارد لدائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية في إطار النشاط  .7ومن المتوقع أن يغطي التمويل الشامل
للخطة االستراتيجية القطرية  65في المائة من المتطلبات على األقل.
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است اتيجية ت بئة ال وارد

 -126سيسعى الب ا
وسيشجع الب ا

إلى الحصول على تمويل مرن متعدد السنوات لزيادة القدرة على التنبؤ المالي للخطة االستراتيجية القطرية.
المانحين على تأكيد المساهمات بصورة مبكرة وسيواصل استخدام التمويل بالسلف للحفاظ على استمرارية

خطوط اإلمداد ،وال سيما خالل الفصل األول من كل سنة لألنشطة  1و 3و 5و.7
 -127وسيعمل الب ا

على إشراك الجهات المانحة الحكومية التقليدية والجديدة ويسعى إلى إقامة شراكات مع مصارف التنمية

والمؤسسات وصناديق المناخ ومع القطاع الخاص ،بما في ذلك للمساهمات العينية مثل الخبرات التقنية والخدمات اللوجستية
وخدمات االتصاالت .وسيتم التماس تمويل مشترك من الحكومة والشركاء والوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها واليونيسف.
وسيعمل الب ا

مع شركائه الماليين والتقنيين لتيسير التوافق بين الجهات المانحة وتعزيز الثقة والدعم المتسق للخطة

االستراتيجية القطرية لتعظيم القيمة مقابل المال والكفاءة التشغيلية.
 -128وفي حالة حدوث نقص في التمويل ،سيعطى الب ا

األولوية لألنشطة في إطار االستجابة لألزمات ،واألنشطة التي تهدف

إلى إنقاذ األرواح وتؤدي وظيفة شبكات األمان الحمائية :أي التي تقدم مساعدة إلى الالجئين الماليين فضال عن مساعدة غذائية
وتغذوية موسمية للسكان الموريتانيين.
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة ل ور تا يا ()2022-2019
الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
الهدف االست اتيج  :1القضاء على الجوع عن ط ق ح ا ة إ كا ية الحصول على ا

ة

النتيجة االست اتيجية  :1ت تع كل ف د بالقدرة على الحصول على الغ اء
الحصيلة االست اتيجية  :1ت كُّن ا شخاص ال تأث ن با ز ات ف ال ناطق ال ستهدفة ،ب ن فيهم الالجئون ،ن تلبية االحتياجات الغ ائية والتغ و ة
ا ساسية أثناء حدوث ا ز ات وف أعقابها

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

االفت اضات
موارد كافية (بشرية ولوجستية ومالية) للمساعدة الغذائية والتغذوية
عدم حدوث انقطاعات التوريد بسبب قيود التمويل
تقديم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والشركاء اآلخرين الستجابة إنسانية تكميلية
ؤش ات الحصائل
معدل المواظبة
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك (متوسط)
معدل االلتحاق
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي – التغذية
حصة النفقات الغذائية
النسبة بين الجنسين
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل كسب العيش (متوسط)

مراعية للتغذية
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األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل التخلف عن العالج
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل الوفيات
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل عدم االستجابة
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل التعافي
الحد األدنى من التنوع الغذائي – النساء
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
ا شطة والنوات
 :1توفي حز ة ساعدة تكا لة لالجئين ،ب ا ف ذلك ساعدة ائية ( ش وطة و/أو ي
الوقا ة ن سوء التغ ة وعالجه( .تحو الت ال وارد ي ال ش وطة لدعم الحصول على ا

ش وطة) ،ووجبات درسية وأ
ة)

ة غ ة تخصصة لألطفال والحوا ل وال ض ات ن النساء والبنات ن أجل

حصول المستفيدين المتأثرين باألزمات على رسائل تغذوية من أجل تحسين الممارسات المتعلقة بالتغذية (هاء :القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
حص ول المستفيدين المتأثرين باألزمات على مساعدة غذائية (أغذية أو قائمة على النقد) مشروطة مقابل إنشاء األصول أو مقابل التدريب في الوقت المناسب وبكميات كافية من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية وتحسين
المحولة)
سبل العيش والتماسك االجتماعي (ألف :الموارد
َّ
حصول المستفيدين المتأثرين باألزمات على مساعدة غذائية (أغذية أو قائمة على النقد) مشروطة مقابل إنشاء األصول أو مقابل التدريب في الوقت المناسب وبكميات كافية من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية وتحسين
سبل العيش والتماسك االجتماعي (دال :إنشاء األصول)
المحولة)
حصول المستفيد ين المتأثرين باألزمات على مساعدة غذائية (أغذية أو قائمة على النقد) في الوقت المناسب وبكميات كافية من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية (ألف :الموارد
َّ
حصول األطفال والحوامل والمرضعات من النساء والبنات المتأثرين باألزمات على أغذية مغذية متخصصة بكميات كافية وفي الوقت المناسب من أجل الوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل وعالجه (ألف :الموارد
المحولة)
َّ
حصول األطفال والحوامل والمرضعات من النساء والبنات المتأثرين باألزمات على أغذية مغذية متخصصة بكميات كافية وفي الوقت المناسب من أجل الوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل وعالجه (باء :توفير
األغذية المغذية)
المحولة)
حصول المستفيدين المتأثرين باألزمات والملتحقين بالمدارس على وجبات مدرسية في الوقت المناسب وبكميات كافية من أجل تلبية احتياجاتهم من األغذية (ألف :الموارد
َّ
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الحصيلة االست اتيجية  2حصول السكان ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ ف ال ناطق ال ستهدفة ،ب ن فيهم أطفال ال دارس ،على ا
الكافية وال غ ة طوال ال ام
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فئات الحصائل :استمرار/تحسين حصول
األسر واألفراد على الغذاء الكافي
مجاالت التركيز :بناء القدرة على
الصمود

االفت اضات
قيام الجهات المانحة والحكومة بتقديم الدعم والتمويل
توافر القدرات والموارد الكافية لدى الشركاء لتنفيذ األنشطة الموازية على النحو المقرر
عمل آليات التنسيق الحكومية المتعلقة بالمساعدة الغذائية والتغذية والتعليم على نحو فعال
عمل األسواق في المجتمعات المحلية المستهدفة بعمليات التوزيع النقدي
عدم تأثير األوضاع السياسية واألمنية على العمليات
توافر قيادة/ملكية حكومية قوية
ؤش ات الحصائل
معدل المواظبة
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك (متوسط)
معدل االلتحاق
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي – التغذية
حصة النفقات الغذائية
النسبة بين الجنسين
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل كسب العيش (متوسط)
الحد األدنى من التنوع الغذائي – النساء
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
معدل االستبقاء

مراعية للتغذية
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ا شطة والنوات
 :3توفي وجبات درسية لألطفال ال ور تا يين الض فاء خالل ال ام الدراس  ،بط قة ت ت د على اإل تاج ال حل وتحفزه (التغ ة ال درسية بال نتجات ال حلية)( .أ شطة الوجبات ال درسية)
المحولة)
حصول األطفال الملتحقين بالمدارس على وجبات مدرسية في الوقت المناسب وبكميات كافية من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية ودعم الحضور المدرسي( .ألف :الموارد
َّ

 :2تقد م ساعدة ائية وس ية للسكان ال ور تا يين ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ  ،وإدراج ا
ة)
وال ض ات ن النساء والبنات( .تحو الت ال وارد ي ال ش وطة لدعم الحصول على ا

ة ال غ ة ال تخصصة لألطفال (ال ن تت اوح أع ارهم بين  6أشه و 23شه ا) فضال عن الحوا ل

المحولة)
حصول المستفيدين المستهدفين على مساعدة غذائية (أغذية أو قائمة على النقد) في الوقت المناسب وبكميات كافية من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية( .ألف :الموارد
َّ
حصول األطفال المستهدفين الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات على أغذية مغذية متخصصة ضمن المساعدة الغذائية في الوقت المناسب وبكميات كافية من
أجل الوقاية من سوء التغذية (باء :توفير األغذية المغذية)

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

أحد ن سوء التغ ة

سن الحالة التغ و ة للسكان ال ن ا ون ن ض ف
الحصيلة االست اتيجية  :3تح ُّ
وال ض ات ن النساء والبنات ،طوال ال ام

ائ ف ال ناطق ال ستهدفة ،ب ن فيهم ا طفال والحوا ل

فئات الحصائل :تحسين استهالك األغذية
العالية الجودة والغنية بالمغذيات بين
األفراد المستهدفين
مجاالت التركيز :بناء القدرة على
الصمود

32
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االفت اضات
توافر القد رات والموارد الكافية لدى الشركاء لتنفيذ األنشطة الموازية على النحو المقرر
توافر المراكز الصحية الكافية لمعالجة األطفال والنساء الذين يعانون من سوء التغذية
تعمل آليات التنسيق الحكومية على نحو فعال في مجالي التغذية والتعليم
توافر التمويل لكفالة وصول المنتجات التغذوية المشتراة دوليا في الوقت المناسب
توافر قيادة/ملكية حكومية قوية
ؤش ات الحصائل
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل التخلف عن العالج
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل الوفيات
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل عدم االستجابة
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل التعافي
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
ا شطة والنوات
 :4في ا خص السكان ال ور تا يين ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ  ،تقد م أ ة غ ة تخصصة إلى ا طفال ال ن تت اوح أع ارهم بين  6أشه و 59شه ا والحوا ل وال ض ات ن النساء والبنات
ن أجل عالج سوء التغ ة الحاد ال تدل؛ وتوجيه رسائل ت لقة بالتغ ة للنساء وال جال قد ال عا ة؛ وتقد م تحو الت قد ة إلى الحوا ل وال ض ات ن النساء والبنات اللوات حصلن على رعا ة ا
قبل/ب د الوالدة( .أ شطة ال الج التغ وي)
حصول المستفيدين المستهدفين على رسائل متعلقة بالتغذية من أجل تحسين الممارسات التغذوية والوقاية من سوء التغذية (هاء :القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
حصول األطفال المستهدفين الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات على أغذية مغذية متخصصة في الوقت المناسب وبكميات كافية من أجل عالج سوء التغذية
المحولة)
الحاد المعتدل (ألف :الموارد
َّ
حصول األطفال المستهدفين الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات على أغذية مغذية متخصصة في الوقت المناسب وبكميات كافية من أجل عالج سوء التغذية
الحاد المعتدل (باء :توفير األغذية المغذية)
حصول المستهدفين من الحوامل والمرضعات من النساء والبنات على التحويالت القائمة على النقد في الوقت المناسب وبكميات كافية لتحسين حصولهن على رعاية ما قبل/بعد الوالدة والوقاية من سوء تغذية
المحولة)
الرضع (ألف :الموارد
َّ
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الهدف االست اتيج  :3تحقيق ا ن الغ ائ
النتيجة االست اتيجية  :4أن تكون النظم الغ ائية ستدا ة
الحصيلة االست اتيجية  4تتاح للسكان وال جت ات الت ت ا
عيش أكث قدرة على الص ود و ظم ائية ستدا ة طوال ال ام

ن ا دام ا ن الغ ائ وال

سبل
ضة للصد ات ال ناخية ف ال ناطق ال ستهدفة ُ

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

االفت اضات
قيام الجهات المانحة والحكومة بتقديم الدعم والتمويل
توافر القدرات والموارد الكافية لدى الشركاء لتنفيذ األنشطة الموازية على النحو المقرر.
تعمل آليات التنسيق الحكومية على نحو فعال
عمل األسواق في المجتمعات المحلية المستهدفة بعمليات التوزيع النقدي
عدم تأثير األوضاع السياسية واألمنية على العمليات
ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك (متوسط)
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي – التغذية
حصة النفقات الغذائية
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل كسب العيش (متوسط)
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل كسب العيش

مراعية للتغذية
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ا شطة والنوات

ن ا دام ا ن الغ ائ وال ضة للخط  ،ب ا ف ذلك تطو أو إعادة تأهيل ا صول الطبي ية واإل تاجية (ب ا ف ذلك ال ساعدة الغ ائية قابل إ شاء
 :5تقد م الدعم لسبل ال يش لألس ال ور تا ية الت ت ا
تكا ل وعادل وتشارك ( .أ شطة إ شاء ا صول ودعم سبل كسب ال يش)
ا صول) ،ن خالل ه جت
حصول المستفيدين المستهدفين على المساعدة الغذائية مقابل إنشا ء األصول في الوقت المناسب وبكميات كافية بطريقة التحويالت القائمة على النقد أو التحويالت العينية من أجل تلبية احتياجاتهم التغذوية قصيرة
المحولة)
األجل وتحسين قدرة سبل عيشهم على الصمود( .ألف :الموارد
َّ
استفادة السكان المستهدفين من األصول التي يتم إنشاؤه ا أو استعادتها وغيرها من تدخالت دعم سبل العيش من أجل تحسين القدرة على الصمود أمام الصدمات الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ( .دال :إنشاء
األصول)
استفادة أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين وغيرهم من الجهات الفاعلة على امتداد سالسل القيمة من تعزيز القدرات التقنية من أجل تحسين سبل العيش ،بما في ذلك ما يتعلق بالتغذية المدرسية بالمنتجات
المحلية( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
الغا ة االست اتيجية  :2إرساء الش اكات لدعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
الهدف االست اتيج  :4دعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
النتيجة االست اتيجية  :5ا تالك البلدان لقدرات

ززة على تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  5تتواف لدى ال ؤسسات الوطنية قدرات ززة إلدارة سياسات وب ا
ذلك ظام للح ا ة االجت اعية التكيفية (ال ستجيبة للصد ات) بحلول عام 2030

ا ن الغ ائ والتغ ة والح ا ة االجت اعية ،ب ا ف

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

االفت اضات
ملكية/قيادة/تعاون قوي من جانب الحكومة
توافر تنسيق مرض بين الشركاء الرئيسيين
توافر استقرار سياسي واستقرار الموظفين في المؤسسات الوطنية
توافر تمويل كاف مخصص لتدخالت دعم القدرات
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ؤش ات الحصائل
سجل القدرة على القضاء على الجوع
ا شطة والنوات

 :6توفي دعم ت ز ز القدرات لل ؤسسات الوطنية بشأن تص يم وتنفي خطة دائ ة لتخطيط االستجابة لأل ن الغ ائ والتغ ة ع آليات وحدة لإل ار ا ل بك والتنسيق؛ و ظام وطن لشبكات ا ان ال ستجيبة
للصد ات ،وال اعية للتغ ة والت ت ُحدث تحوال جنسا يا؛ واالست داد الف ال وع ليات سالسل اإل داد( .أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)
استفادة األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من تعزيز ق درة الحكومة المتعلقة بنظام الحماية االجتماعية التكيفية من أجل الحصول على مساعدة في الوقت المناسب وكافية وعادلة ومتسقة ويمكن التنبؤ
بها من الحكومة والبرنامج والشركاء( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
الهدف االست اتيج  :5إرساء الش اكات لتحقيق تائ أهداف التن ية ال ستدا ة
النتيجة االست اتيجية  :8زز اقتسام ال

فة والخب ة والتكنولوجيا دعم الش اكات ال ال ية لجهود البلدان ال ا ية إلى تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  :6حصول الش كاء ف ال جالين اإل سا
فيها طوال ال ام

واإل ائ على خد ات شت كة تتيح لهم الوصول إلى ال ناطق ال ستهدفة وال ل

فئات الحصائل :تعزيز منصات التنسيق
المشتركة
مجاالت التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات
قيام الجهات المانحة والحكومة بتقديم الدعم والتمويل.
ؤش ات الحصائل
معدل رضا المستخدمين
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ا شطة والنوات
 -7تقد م خد ات ال حالت الجو ة الخاصة بدائ ة ا م ال تحدة لخد ات النقل الجوي لل ساعدة اإل سا ية إلى الش كاء للوصول إلى ال ناطق الت ت ُنف فيها التدخالت اإل سا ية.
يقوم شركاء البرنامج بتلبية احتياجات السكان المتأثرين عن طريق االستفادة من الخدمات التي يقدمها الب ا

في الوقت المناسب والفعالة من حيث التكلفة (حاء :تقديم الخدمات والمنصات العامة)
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الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
جيم  :1ستطيع السكان ال تأث ون ساءلة الب ا

وش كائه عن تلبية احتياجاتهم الغ ائية بط قة ت اع آراءهم وأفضلياتهم

ال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-1نسبة األشخاص المستفيدين من المساعدة الذين يتلقون معلومات عن الب ا

(من هم األشخاص المدرجون فيه ،وما سيحصلون عليه ،وما هي مدة المساعدة)

جيم  :2-1نسبة أنشطة المشروعات التي يتم بشأنها توثيق تعقيبات المستفيدين وتحليلها ودمجها في تحسينات البرامج
جيم  :2ستطيع السكان ال تأث ون االستفادة ن ب ا

الب ا

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

ال ؤش ات الشا لة
التعرض لتحديات تتعلق بالحماية
جيم  :2-1نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون
ِّ
جيم  :3تحسين ال ساواة بين الجنسين وت كين ال أة بين السكان ال ستفيد ن ن ساعدة الب ا
ال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-3نسبة األسر التي تُتخذ فيها القرارات بشأن استخدام األغذية/النقد/القسائم من قِبل المرأة ،أو الرجل ،أو كليهما معا ،حسب طريقة التحويل
جيم  :2-3نسبة النساء العضوات في كيانات صنع القرار بشأن المساعدة الغذائية – لجان ،ومجالس ،وأفرقة ،وغير ذلك
جيم  :3-3نوع التحويل (أغذية ،نقود ،قسائم ،أو ال تعويض) الذي يحصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا  ،حسب الجنس ونوع النشاط
جيم  :4تستفيد ال جت ات ال حلية ال ستهدفة ن ب ا

الب ا

بط قة ال تض بالبيئة

ال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-4نسبة األنشطة التي فُحِ صت المخاطر البيئية بالنسبة لها ،و ُحددِِّت إجراءات التخفيف حسب االقتضاء
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ال لحق الثا
التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

ك )

النتيجة
االست اتيجية
1

النتيجة
االست اتيجية
1

النتيجة
االست اتيجية 2

النتيجة
االست اتيجية 4

النتيجة
االست اتيجية 5

النتيجة
االست اتيجية
8

ا ة التن ية
ال ستدا ة 1-2

ا ة التن ية
ال ستدا ة 1-2

ا ة التن ية
ال ستدا ة 2-2

ا ة التن ية
ال ستدا ة 4-2

ا ة التن ية
ال ستدا ة -17
9

ا ة التن ية
ال ستدا ة -17
9

الحصيلة
االست اتيجية
1

الحصيلة
االست اتيجية
2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

الحصيلة
االست اتيجية 5

الحصيلة
االست اتيجية
6

االستجابة
لألز ات

بناء القدرة
على الص ود

بناء القدرة
على الص ود

بناء القدرة على
الص ود

بناء القدرة على
الص ود

االستجابة
لألز ات

التحو ل

43 122 718

27 712 183

4 443 152

12 142 806

6 018 566

9 902 200

103 341 625

التنفي

3 977 948

3 770 090

1 282 281

1 743 584

767 782

0

11 541 684

تكاليف الدعم
ال باش ة ال دلة
)(%

3 863 269

2 574 325

470 189

1 134 063

551 878

812 449

9 406 172

ال ج وع الف ع

50 963 936

34 056 598

6 195 621

15 020 453

7 338 226

10 714 649

124 289 482

تكاليف الدعم ي
ال باش ة – 6.5
ف ال ائة

3 312 656

2 213 679

402 715

976 329

476 985

696 452

8 078 816

ال ج وع

54 276 591

36 270 277

6 598 336

15 996 783

7 815 210

11 411 101

132 368 299

جال الت كيز

ال ج وع
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