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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية – المشروعات الموافق عليها عن طريق
التصويت بالمراسلة
للعلم

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

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

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة القصي ة ا جل لنيجي ا
( 1نا /كا ون الثا –  31ارس/آذار )2019

مدة الخطة االستراتيجية القطرية

 1يناير/كانون الثاني  31 – 2019ديسمبر/كانون األول 2022

مدة الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل

 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار 2019

مجموع تكاليف الخطة االستراتيجية القطرية التي يتحملها الب ا
( 4سنوات)

 587 524 542دوالرا أمريكيا

مجموع تكاليف الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل
التي يتحملها الب ا ( 3أشهر)

 60 667 569دوالرا أمريكيا

مجموع عدد المستفيدين في إطار الخطة االستراتيجية القطرية والخطة
االستراتيجية القطرية المؤقتة

( 892 600بدون تداخل)
( 1 222 600شامال حاالت تداخل)

عدد المستفيدين في إطار الخطة االستراتيجية المؤقتة وحدها

( 890 600بدون تداخل)
( 1 095 600شامال حاالت التداخل)

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر*

*

4

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

الق ار
وافق المجلس عن طريق التصويت بالمراسلة على الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل لنيجيريا ( 1يناير/كانون الثاني
–  31مارس/آذار  )2019بتكلفة إجمالية يتحملها الب ا

قدرها  60 667 569دوالرا أمريكيا.

 21ديسمبر/كانون األول 2018
مالحظة :ينبغي أن تُقرأ هذه الوثيقة مقترنة بمشروع الخطة االستراتيجية القطرية الكاملة لنيجيريا ( )2022-2019المقدمة إلى المجلس
للموافقة عليها.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد A. Dieng

السيدة M. Kaulard

المدير اإلقليمي

المديرة القطرية

غرب أفريقيا

بريد إلكترونيmyrta.kaulard@wfp.org :

بريدي إلكترونيabdou.dieng@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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باإلشارة إلى مشروع الخطة االستراتيجية القطرية الكاملة لنيجيريا للفترة  ،2022-2019تتألف هذه الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة القصيرة األجل من أنشطة تواصل مشروعات الب ا

الحالية في البلد .وهي تلتمس موافقة المجلس التنفيذي بالمراسلة

على تنفيذ هذه األنشطة خالل الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار  2019انتظارا لموافقة المجلس على الخطة
االستراتيجية القطرية في دورته العادية األولى لعام  .2019وتعد هذه البداية المبكرة ضرورية لضمان استمرارية العمليات إلى
حين موافقة المجلس التنفيذي على الخطة االستراتيجية القطرية.
-2

ولضمان الحوكمة والرقابة بشكل كاف ،تستند جميع الحصائل واألنشطة االستراتيجية في إطار الخطة المؤقتة القصيرة األجل
إلى األنشطة الجارية والمشروعات التي تمت الموافقة عليها سابقا .ولن تتضمن الخطة المؤقتة القصيرة األجل أية حصائل أو
أنشطة استراتيجية جديدة ال تنبع من المشروعات القائمة ،ولن يتم تنفيذ مثل هذه الحصائل واألنشطة ّإال في إطار الخطة
االستراتيجية القطرية بعد موافقة المجلس التنفيذي عليها .وستنسخ الخطة االستراتيجية القطرية الموافق عليها هذه الخطة المؤقتة
القصيرة األجل.
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وفي إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل ،سيساعد الب ا

حكومة نيجيريا والشركاء على تحقيق

الحصائل االستراتيجية الخمس التالية من خالل ثمانية أنشطة:


الحصيلة االست اتيجية  :1تم ُّكن المشردين داخليا والعائدين والالجئين وأفراد المجتمعات المحلية المتضررين من
األزمات في نيجيريا من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية أثناء الصدمات وفي أعقابها (غاية التنمية المستدامة
)1-2
جاالت الت كيز :االستجابة لألزمات

ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :1توفير المساعدة الغذائية غير المشروطة واألنشطة المدرة للدخل للمعانين من انعدام األمن الغذائي
()1

من المشردين داخليا والعائدين والالجئين وأفراد المجتمعات المحلية المضيفة المتضررين من األزمات.
•

النشاط  :2توفير حزم الوقاية التغذوية والمعالجة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا،
والحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،وغيرهم من السكان الضعفاء تغذويا واألشخاص الذين يتحملون
مسؤوليات الرعاية.



الحصيلة االست اتيجية  :2زيادة قدرة السكان الضعفاء في المناطق المستهدفة على الصمود في وجه الصدمات وتم ُّكنهم
من تلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية طوال السنة (غاية التنمية المستدامة )3-2
جاالت الت كيز :بناء القدرة على الصمود

ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :3توفير التحويالت المشروطة لألشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ،وال سيما النساء
والشباب وأصحاب الحيازات الصغيرة.



سن الوضع التغذوي للسكان الضعفاء تغذويا في المناطق التي تعاني من انعدام األمن
الحصيلة االست اتيجية  :3تح ُّ
الغذائي المزمن بما يتماشى مع تحقيق األهداف الوطنية والعالمية بحلول عام ( 2025غاية التنمية المستدامة )2-2
جاالت الت كيز :بناء القدرة على الصمود

( )1تقديم الدعم لالجئين هو عنصر جديد في الخطة االستراتيجية القطرية .غير أنه ،وفي أعقاب بعثة مشتركة بين الب ا
أوفدت مؤخرا ،تجري مناقشات بشأن اقتراح لدعم اإلغاثة إلى الالجئين الكاميرونيين في نيجيريا.

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
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ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :4دعم تحسين الوضع التغذوي لألطفال ،والحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،والمراهقات،
والمجموعات األخرى الضعيفة تغذويا (بما في ذلك المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية) من خالل اعتماد
حزمة متكاملة للوقاية من سوء التغذية ،تشمل الحصول على األغذية المغذية والرعاية العالية الجودة ،ورسائل
التغيير االجتماعي والسلوكي ،وتعزيز القدرات.



الحصيلة االست اتيجية  :4امتالك الجهات الفاعلة االتحادية والحكومية والمحلية لقدرة معززة على إدارة برامج األمن
الغذائي والتغذية تمشيا مع األهداف الوطنية القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل (غاية التنمية المستدامة )9-17
جاالت الت كيز :األسباب الجذرية

ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :5دعم القدرة التقنية للجهات الفاعلة االتحادية والحكومية والمحلية في مجال نظم إدارة المعلومات،
وتقييم هشاشة األوضاع ورسم خرائطها ،والرصد والتقييم ،وإدارة شبكات األمان ،وتكنولوجيا األغذية
وتقويتها ،وسالسل اإلمداد ،والتغذية ،واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها ،ودمج االعتبارات الجنسانية.



الحصيلة االست اتيجية  :6تم ّكن مجتمع العمل اإلنساني من الوصول إلى مناطق األزمات اإلنسانية والعمل فيها طوال
السنة (غاية التنمية المستدامة )16-17
جاالت الت كيز :االستجابة لألزمات

ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :7توفير الخدمات اللوجستية المشتركة للشركاء من الحكومة ،واألمم المتحدة ،والمنظمات غير
الحكومية لتيسير عمليات ميدانية فعالة.

•

النشاط  :8توفير الخدمات المشتركة في مجال االتصاالت في حاالت الطوارئ للشركاء من الحكومة ،واألمم
المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية لتيسير عمليات ميدانية فعالة وتوفير األمن للموظفين.

•
-4

النشاط  :9توفير خدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية لجميع الشركاء إلى حين توفر بدائل مناسبة.

وهناك نشاط إضافي في إطار الحصيلة االستراتيجية ( )2(5ضمن مجال التركيز "األسباب الجذرية") لن ينفذ ّإال بعد الموافقة
على الخطة االستراتيجية القطرية ولذا فهو ليس جزءا من هذا الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل.
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وسوف يقدم الب ا

مساعدته إلى المستفيدين في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة على النحو الموجز في الجدول .1

( )2الحصيلة االستراتيجية  :5دعم جهود الحكومة والشركاء لتحقيق القضاء على الجوع بحلول عام  2030من خالل أطر سياسات فعالة ومتسقة؛ النشاط  :6دعم
منتدى القضاء على الجوع وتنسيق األمن الغذائي والتغذوي والدعوة إليه تمشيا مع توصيات االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع.

WFP/EB.1/2019/8-C/10

4

ة والتحو الت القائ ة على النقد حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط
الجدول  : 1ال ستفيدون ن ا
الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة القصي ة ا جل ( نا /كا ون الثا – ارس/آذار )2019
الحصلة
االست اتيجية

ال ستفيدون

النشاط
النساء والبنات

ال جال وا والد

ال ج وع

 :1توفير المساعدة الغذائية غير المشروطة
واألنشطة المدرة للدخل للمعانين من انعدام األمن
الغذائي من المشردين داخليا والعائدين والالجئين
وأفراد المجتمعات المحلية المضيفة المتضررين
من األزمات.

357 500

292 500

650 000

 :2توفير حزم الوقاية التغذوية والمعالجة لألطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا،
والحوامل والمرضعات من النساء والبنات،
وغيرهم من السكان الضعفاء تغذويا واألشخاص
الذين يتحملون مسؤوليات الرعاية.

153 680

61 920

215 600

2

 :3توفير التحويالت المشروطة لألشخاص الذين
يعانون من انعدام األمن الغذائي ،وال سيما النساء
والشباب وأصحاب الحيازات الصغيرة.

82 500

67 500

150 000

3

 :4دعم تحسين الوضع التغذوي لألطفال،
والحوامل والمرضعات من النساء والبنات،
والمراهقات ،والمجموعات األخرى الضعيفة
تغذويا (بما في ذلك المصابين بفيروس نقص
المناعة البشرية) من خالل اعتماد حزمة متكاملة
للوقاية من سوء التغذية ،تشمل الحصول على
األغذية المغذية والرعاية العالية الجودة ،ورسائل
التغيير االجتماعي والسلوكي ،وتعزيز القدرات.

80 000

0

80 000

673 680

421 920

1 095 600

1

ال ج وع شا ال حاالت التداخل
ال ج وع بدون تداخل

890 600

 -6ويعرض الجدوالن التاليان لمحة عامة عن ميزانية كل من الخطة االستراتيجية القطرية الكاملة والخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة القصيرة األجل.
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الجدول  :2التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

ك )

الخطة االست اتيجية القط ة ()2022-2019
ال ج وع

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

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

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

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

النتيجة
االست اتيجية
،6
ا ة التن ية
ال ستدا ة
14-17

النتيجة
االست اتيجية
،8
ا ة التن ية
ال ستدا ة
16-17

الحصيلة
االست اتيجية
1

الحصيلة
االست اتيجية
2

الحصيلة
االست اتيجية
3

الحصيلة
االست اتيجية
4

الحصيلة
االست اتيجية
5

الحصيلة
االست اتيجية
6

التحويالت

245 306 721

111 436 020

32 087 896

7 082 294

815 514

61 113 048

457 841 493

التنفيذ

34 571 019

21 761 677

5 449 025

1 157 572

0

159 157

63 098 449

تكاليف الدعم
المباشرة المعدلة

14 842 782

9 753 520

2 170 683

552 480

69 405

3 337 424

30 726 294

ال ج وع
الف ع

294 720 521

142 951 218

39 707 603

8 792 346

884 919

64 609 629

551 666 237

تكاليف الدعم
غير المباشرة
( 6.5في المائة)

19 156 834

9 291 829

2 580 994

571 503

57 520

4 199 626

35 858 305

ال ج وع

313 877 355

152 243 047

42 288 598

9 363 849

942 439

68 809 254

587 524 542

الجدول  :3التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ ك )
الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة القصي ة ا جل ( نا /كا ون الثا – ارس/آذار )2019
ال ج وع

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

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

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

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

النتيجة
االست اتيجية ،8
ا ة التن ية
ال ستدا ة
16-17

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

الحصيلة
االست اتيجية 6

التحويالت

32 177 264

5 320 780

3 171 366

654 847

7 756 392

49 080 649

التنفيذ

3 764 899

1 097 489

489 662

6 481

11 504

5 370 035

تكاليف الدعم
المباشرة المعدلة

1 659 569

296 353

169 042

30 536

358 670

2 514 169

ال ج وع
الف ع

37 601 732

6 714 622

3 830 070

691 864

8 126 565

56 964 854

تكاليف الدعم
غير المباشرة
( 6.5في المائة)

2 444 113

436 450

248 955

44 971

528 227

3 702 715

ال ج وع

40 045 845

7 151 073

4 079 025

736 835

8 654 792

60 667 569
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