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

وجز تنفي ي
النيجر بلد غير ساحلي يندرج في عداد بلدان العجز الغذائي ضمن فئة أقل البلدان نموا ويحتل المرتبة األخيرة في دليل التنمية البشرية
لعام  .2018وتتفاقم المستويات المرتفعة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية نتيجة التدهور البيئي وسوء إدارة الموارد الطبيعية والنمو
السكاني السريع واستمرار عدم المساواة بين الجنسين والصدمات المناخية .ويؤدي تزايد انعدام األمن وتداعيات النزاعات التي تسببها
الجماعات غير التابعة للدولة القادمة من البلدان المجاورة إلى استفحال هذه التحديات ،ما يسفر عن نزوح قسري للسكان.
وتركز هذه الخطة االستراتيجية القطرية على دعم استجابة الحكومة لحاالت الطوارئ إلى جانب تنفيذ األنشطة المتكاملة للقدرة على
الصمود من أجل حماية سبل كسب العيش وتعزيز اإلنعاش على المدى الطويل .كما يهدف برنامج األغذية العالمي (الب ا ) إلى تعزيز
القدرات الوطنية من أجل ضمان استدامة وملكية الحلول الرامية للقضاء على الجوع ،على سبيل المثال من خالل اتخاذ تدابير ترمي
لجعل النظام الوطني للحماية االجتماعية أكثر قدرة على التكيف مع الصدمات وأكثر مراعاة للمنظور الجنساني.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد C. Nikoi
المدير اإلقليمي
غرب أفريقيا
بريد إلكترونيchris.nikoi@wfp.org :

السيد S. Ouane
المدير القطري
بريد إلكترونيsory.ouane@wfp.org :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وتحتوي الخطة على حزمة تغذوية متعددة القطاعات ومتكاملة ،تهدف من خاللها نُ ُهج المعالجة التغذوية والنُهج الشاملة المراعية للتغذية
التي يوجهها المجتمع المحلي إلى تعزيز اإلنتاج المحلي لألغذية ،وتشجيع تعليم البنات ،وتحسين الصحة واإلصحاح .وستكون الخطة
االستراتيجية القطرية مراعية للتكافؤ بين الجنسين وستتضمن نُ ُهجا تفضي إلى تحول في المنظور الجنساني من أجل تحقيق القضاء على
الجوع ،بما في ذلك التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة .وتعتبر المساءلة أمام السكان المتضررين والحماية ومراعاة ظروف النزاع
واالعتبارات االجتماعية والبيئية من الموضوعات الشاملة في الخطة .ويستطيع الب ا

من خالل احترام المبادئ اإلنسانية والمشاركة

المجتمعية أن يزيد من إمكانية وصوله إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها.
وتشكل الشراكات المعززة مع الحكومة ووكاالت األمم المتحدة والمؤسسات المالية والمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية والمنظمات غير
الحكومية والهيئات األكاديمية والمجتمعات المحلية األساس للتدخالت التي يجريها الب ا

في النيجر .وتحت قيادة الحكومة ،يهدف هذا

النهج إلى المساهمة في تفعيل محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم.
تضم الخطة االستراتيجية القطرية ست حصائل استراتيجية تسهم في النتائج االستراتيجية  1و 2و 4و 5و 8للب ا :


الحصيلة االستراتيجية  :1تم ّكن السكان المتضررين من األزمات بمن فيهم الالجئون والمشردون داخليا وأفراد
المجتمعات المضيفة والعائدون في المناطق المستهدفة من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية أثناء األزمات
وفي أعقابها.



الحصيلة االستراتيجية  :2حصول البنات واألوالد في سن الدراسة ،بمن فيهم المراهقون في المناطق المستهدفة التي
تعاني من انعدام األمن الغذائي وفي المناطق الرعوية ،على أغذية كافية ومغذية طوال العام الدراسي.



الحصيلة االستراتيجية  :3تحسُّن الوضع التغذوي للمجموعات السكانية والمجتمعات المحلية الضعيفة تغذويا في المناطق
المستهدفة ،بما في ذلك األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل من النساء والبنات والمراهقات
بحلول عام .2024



الحصيلة االستراتيجية  :4امتالك السكان والمجتمعات المحلية الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ،بما في ذلك أولئك
المتضررين من الصدمات المناخية في المناطق المستهدفة ،سبل كسب عيش أكثر قدرة على الصمود تشكل جزءا من
نظم غذائية مستدامة ومنصفة وتضمن الوصول إلى أغذية كافية ومغذية بحلول عام .2024



الحصيلة االستراتيجية  :5امتالك المؤسسات الوطنية والجهات الشريكة األخرى لقدرات معززة على تصميم وإدارة
سياسات وبرامج متكاملة لألمن الغذائي والتغذية والحماية االجتماعية مراعية لالعتبارات الجنسانية ومستجيبة
للصدمات بحلول عام .2024



الحصيلة االستراتيجية  :6حصول الشركاء اإلنسانيين واإلنمائيين في النيجر على خدمات وخبرات مشتركة تتيح لهم
إمكانية الوصول إلى المناطق المستهدفة والعمل فيها إلى أن تتاح البدائل المناسبة والمستدامة.

وتستنير الخطة االستراتيجية القطرية باالستعراض االستراتيجي الوطني للقضاء على الجوع لعام  2018والدروس المستفادة من عمليات
الب ا

السابقة .وهي تتواءم مع الخطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية للفترة  ،2021-2017وإطار عمل األمم المتحدة

للمساعدة اإلنمائية للفترة  ،2021-2019واستراتيجية األمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل.

ش وع الق ار



يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية للنيجر ( )WFP/EB.2/2019/7-A/6( )2024-2020بتكلفة إجمالية يتحملها
الب ا



قدرها  1 055 624 308دوالرات أمريكية.

هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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 -1التحليل القط ي
1-1

السياق القط ي

-1

النيجر بلد غير ساحلي منخفض الدخل من بلدان منطقة الساحل يقدّر عدد سكانه بنحو  21.5مليون نسمة.

()1

ويعتبر النمو

الديمغرافي السنوي البالغة نسبته  3.9في المائة من بين أعلى المعدالت في العالم؛ حيث يتضاعف عدد سكان النيجر كل عشرين
عاما ،ويعتبر معدل الخصوبة في البالد المعدل األعلى في العالم حاليا حيث يبلغ  7.2مولود لكل امرأة .ويعيش حوالي  45في
المائة في حالة فقر على المستوى الوطني ،و 52.4في المائة في المناطق الريفية ،حيث يعيش  96في المائة من السكان الفقراء
في النيجر )2(.واحتلت النيجر المرتبة الدنيا بين  189بلدا في دليل التنمية البشرية لعام  .2018ويبلغ العمر المتوقع  61.5سنة
للنساء و 59.4سنة للرجال؛ ويبلغ معدل وفيات األمهات  553حالة وفاة لكل  100 000مولود حي فيما يبلغ معدل وفيات األطفال
ممن هم دون  5سنوات  91.3لكل  1000مولود حي )3(.وتسود تفاوتات كبيرة بين الجنسين ،وتسجل النساء باستمرار مؤشرات
()4

أقل فيما يتعلق بالصحة والتعليم والدخل والعمالة والمشاركة السياسية.

ويبلغ انتشار فيروس نقص المناعة البشرية  0.4في

()5

المائة.
-2

ويؤدي النزاع وعدم االستقرار السياسي في البلدان المجاورة إلى جانب تزايد الصدمات المناخية( )6إلى إشعال الحاجات اإلنسانية
وعرقلة مكاسب التنمية ،مما يسفر عن تفاقم الهجرة .ويتأثر كل من النساء والرجال واألوالد والبنات بشكل مختلف :فال تحظى
البنات بنفس فرص التعليم التي يحصل عليها األوالد؛ كما تتعرض النساء والبنات أيضا لمخاطر أكبر ناجمة عن العنف الجنساني،
بما في ذلك العنف الجنسي والزواج المبكر والقسري وحمل المراهقات واالتجار بالبشر .ويؤدي فقدان سبل كسب العيش وارتفاع
()7

معدالت البطالة

تعرض عدد متزايد من الشباب لخطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة واالتجار
إلى ّ

بالبشر واالستغالل .كما أن الذكور البالغين هم أكثر عرضة للهجرة الموسمية ،مما يؤدي إلى ترك النساء مثقالت بمزيد من
أعباء العمل.
-3

وحتى مطلع عام  ،2019كان العمل جاريا على استضافة  55 000من الالجئين الماليين ( 32.9في المائة منهم نساء و 21.3في
المائة رجال و 23.3في المائة من األطفال الذكور دون سن الحادية عشرة و 22.5في المائة من األطفال اإلناث دون سن الحادية
فر عدد كبير من الالجئين النيجيريين من واليات سوكوتو
عشرة) في منطقتي تيالبيري وتاهوا .ومنذ أبريل/نيسان ّ ،2019
وزامفارا وكاتسينا إلى منطقة مارادي .واعتبارا من أكتوبر/تشرين األول  ،2019كان عدد الالجئين الذين سجلتهم مفوضية األمم
المتحدة لشؤون الالجئين يقدر بنحو  ،42 000ومن المتوقّع أن يصل عددهم إلى  50 000في نهاية العام .وفي منطقة ديفاُ ،
ش ّرد
نحو  250 000شخص (من بينهم  118 868الجئا نيجيريا) منذ عام  2014بسبب أزمة حوض بحيرة تشاد )8(.ومنذ عام ،2018
أدى انعدام األمن على امتداد الحدود مع مالي وبوركينا فاسو ،مقترنا بالعنف بين الطوائف ،إلى النزوح الداخلي لنحو 70 305

( )1نحو  52في المائة هم من اإلناث ،و 51.6في المائة هم دون سن الرابعة عشرة ،ويعيش  4.2في المائة منهم بإعاقة .المعهد الوطني لإلحصاءNiger – .2014 .
Recensement
général
de
la
population
et
de
l’habitat
2012,
4ème
Série.
http://anado.ins.ne/index.php/catalog/61/download/186.
( )2المعهد الوطني لإلحصاءDeuxième enquête nationale sur les conditions de vie des ménages et agriculture 2014: .2016 .
http://www.stat-niger.org/nada/index.php/catalog/107.

( )3برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2018 .أدلة ومؤشرات التنمية البشرية :تحديث إحصائي.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf.
( )4برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .تقارير التنمية البشرية :النيجرhttp://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NER. .
( )5المصدر نفسه.
( )6حكومة النيجرRepublic of the Niger. 2016. Troisième communication nationale à la Conférence des parties de la .2016 .
Convention
cadre
des
Nations Unies
sur
les
changements
climatiques.
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/nernc3_0.pdf.
( )7نحو  42في المائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 64عاما كانوا يعملون بصورة رسمية ( 56.8في المائة من الرجال و 29في المائة من النساء)
و 17.2في المائة فقط من النساء كانوا يقومون بأعمال مدفوعة األجر .منظمة العمل الدوليةProfil pays du travail décent. .2013 .
.https://www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_205054/lang--en/index.htm.
( )8الالجئون  ،118 868والعائدون  ،25 731واألشخاص المشردون داخليا .104 288
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أشخاص إضافيين في منطقتي تيالبيري وتاهوا )9(.ويخضع وصول المساعدة اإلنسانية لتقييد متزايد يعود إلى التفاقم السريع في
األوضاع األمنية وإلى توسع وتكثف أنشطة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة .ولهذا أثر سلبي على األمن الغذائي والتغذوي
للسكان الضعفاء ،ويضع أعباء إضافية على الميزانية الوطنية ويحدّ في الوقت نفسه من حضور الدولة في كثير من المناطق.
2-1

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة 2

الغا ات
-4

الحصول على الغذاء (غاية التنمية المستدامة  .)1-2أخفق النيجر في تحقيق غايات الهدف  1من األهداف اإلنمائية لأللفية المتمثلة
في القضاء على الفقر المدقع وخفض الجوع بحلول عام  ،2015وهو يبقى في عداد البلدان التي تعاني من عجز غذائي ،ويغطي
 12-10في المائة من احتياجاته الوطنية من الحبوب عن طريق االستيراد )10(.ولم يحرز النيجر تقدما يُذكر في مجال الحصول
على الغذاء المغذي – وال سيما بالنسبة للنساء والبنات األكثر فقرا واألشد معاناة من انعدام األمن الغذائي – وهو ما يقيده انخفاض
المداخيل والقوة الشرائية ،ومحدودية الحصول على األرض بالنسبة للنساء والشباب ،وضعف نظام الحماية االجتماعية ،وتقلب
أسعار المواد الغذائية .وتشير التقديرات إلى أنه في عام  2018كان أكثر من  6.8ماليين من الناس يعانون من انعدام األمن
()11

الغذائي المزمن.

وقد ظلت أسعار األغذية األساسية مرتفعة منذ عام  2008بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض اإلنتاج ورداءة

البنية التحتية للطرق .وفي الفترة بين عامي  2014و ،2018بلغ عدد الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد  1.5مليون
شخص في المتوسط؛ ومن أصل هذا العدد ،كان  660 000شخص على األقل بحاجة إلى مساعدة ،وال سيما في المناطق
المتضررة من النزاع (تيالبيري وتاهوا وديفا) )12(.كما أن األسر التي ترأسها النساء تعد أكثر تعرضا بمعدل الضعف النعدام
األمن الغذائي )13(،ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الحواجز االجتماعية واالقتصادية التي تحول دون تمكين المرأة وغير ذلك من
()14

أوجه التباين الهيكلي بين الجنسين في مجالي اتخاذ القرارات والحصول على الموارد اإلنتاجية والخدمات.
-5

القضاء على سوء التغذية (غاية التنمية المستدامة  .)2-2يواجه النيجر العبء الثالثي لسوء التغذية )15(.ففي عام  ،2018كان
 47.8في المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا مصابين بالتقزم ،و 15في المائة ( 12في المائة من
البنات و 18في المائة من األوالد) يعانون من سوء التغذية الحاد .وتزداد احتماالت انتشار التقزم وسوء التغذية الحاد في منطقة
مارادي حيث يعاني  60.3في المائة من التقزم و 15.7في المائة من سوء التغذية الحاد ،ومنطقة زيندر حيث يعاني  63.0في
المائة من التقزم و 19.2في المائة من سوء التغذية الحاد )16(.ويؤثر نقص التغذية على  15.5في المائة من النساء في سن اإلنجاب
ويؤثر الوزن الزائد أو السمنة على  17.8في المائة منهن )17(.ويعاني أكثر من  73.4في المائة من األطفال دون سن الخامسة

( )9مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.
https://data2.unhcr.org/en/country/ner.

.2018

سكان

النيجر

ا لذين

تهتم

بهم

المفوضية.

.نوفمبر/تشرين

الثاني

.2018

( )10االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع لعام .2018
( )11التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي .2018 .تقرير عن حالة انعدام األمن الغذائي المزمن ،النيجر،
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Chronic%20FI%20Niger%20report%20Final%20English.pdf
( )12تستند التقديرات إلى بيانات اإلطار المنسق للفترة  2018-2014باستخدام منهجية الب ا

.2018

للتحليل السياقي المتكامل.

https://data.humdata.org/dataset/5123033a-2db1-496c-b381-df804ac30595/resource/3463062b-33d9-48b9-bf638670a9fb408f/download/cadre_harmonise.xlsx.
( )13استقصاء عن الضعف إزاء انعدام األمن الغذائي ( )EVIAMلعام  24( 2018في المائة مقارنة مع  12في المائة) وعام  30( 2017في المائة مقارنة مع 13
في المائة).
( )14االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع لعام .2018
()15

يشير العبء الثالثي لسوء التغذية إلى تعايش نقص التغذية ونقص المغذيات الدقيقة والتغذية المفرطة (زيادة الوزن والسمنة).

()16

المعهد الوطني لإلحصاء .التقييم الوطني لحالة التغذية باستخدام منهجية الرصد والتقييم الموحدين لحاالت اإلغاثة واالنتقال ) :(SMARTالتقرير النهائي

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/niger/assessment/niger-rapport-final-de-lenqu%C3%AAte-nationale.de-nutrition-avec-la.
( )17مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين .2018 .سكان النيجر المثيرون لالهتمام .البيانات 30 ،نوفمبر/تشرين الثاني .2018
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/67185.
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و 45.8في المائة من البنات والنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  15و 49سنة من فقر الدم .ويتعرض أكثر من  80في المائة
من السكان لخطر اضطرابات نقص اليود.
-6

وينجم نقص التغذية عن الوصول المحدود إلى الخدمات االجتماعية األساسية ،وضعف البنية التحتية للصحة واإلصحاح ،وانعدام
()18

األمن الغذائي األسري والتنوع الغذائي المحدود

وعدم كفاية ممارسات رعاية الرضع وتغذيتهم .وتعتبر أوجه عدم المساواة

الهيكلية واالجتماعية والثقافية بين الجنسين من الدوافع الرئيسية المؤدية لنقص التغذية )19(.ويستهلك  6في المائة فقط من األطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا الحد األدنى من النظام الغذائي المقبول ،وتقتصر تغذية  23في المائة من الرضع
على الرضاعة الطبيعية الخالصة.
-7

إنتاجية ومداخيل أصحاب الحيازات الصغيرة .يعتمد أكثر من  76في المائة من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ( 72في
()20

المائة منهم من النساء)

على الزراعة الحساسة مناخيا لتلبية احتياجاتهم الغذائية .وتشمل القيود المتعلقة باإلنتاجية التصحر

وتدهور التربة والصدمات المناخية )21(.ويتجاوز النمو السكاني اإلنتاج الزراعي )22(.وتصل الخسائر الغذائية بعد الحصاد إلى
()23

 20في المائة.

ويعاني المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة ،وال سيما النساء منهم ،من الحرمان من الحصول على

المدخالت والتكنولوجيات الزراعية المنتجة والخدمات المالية والفرص االقتصادية واألسواق المنظمة.
-8

النظم الغذائية المستدامة .منذ سبعينيات القرن العشرين ،شهدت النيجر خمس نوبات من الجفاف الشديد ،تلتها في أغلب األحيان
()24

أزمات غذائية أثرت على السكان المعرضين لمخاطر مناخية وقللت من قدرات المجتمعات المحلية على الصمود.

وفي الفترة

بين عامي  1958و ،1997أزيلت الغابات من أكثر من  50في المائة من أراضي النيجر ،فيما يتعرض ما مساحته  80 000إلى
()25

 120 000هكتار من األراضي للتدهور سنويا،

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى األنشطة الزراعية واإلفراط في استغالل
()26

األخشاب ،ما يمثل  79في المائة من التوازن الوطني للطاقة.

ويشكل الوصول إلى األراضي الصالحة للزراعة ،وال سيما

بالنسبة للنساء والشباب ،تحديا هاما يعترض سبيل األمن الغذائي والتغذوي ،واالنتعاش ،والقدرة على الصمود ،والتنمية .ويملك
الرجال نحو  88.5في المائة من األراضي ،في حين أن نسبة  11.5في المائة المتبقية يملكها بصورة مشتركة األزواج والزوجات
أو أطفالهم )27(.كما يؤدي العمل األسري غير المدفوع األجر والعمل المنزلي إلى عرقلة تمكين المرأة اقتصاديا.

( )18تستهلك األسر في المتوسط  3.8مجموعات غذائية من أصل  12مجموعة .وال تتمكن  40إلى  60في المائة من األسر التي ترأسها النساء من الحصول على نظام
غذائي مغذي في ديفا ومارادي وزيندر .ويكلف النظام الغذائي المغذي ما بين مرتين وخمس مرات أكثر من نظام غذائي يغطي ببساطة احتياجات الطاقة .الب ا .
 .2018سد الفجوة الغذائية :النيجر.
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000100120/download/?_ga=2.189561131.1292272632.15628311911176071542.1560495944.
( )19كما يتضح من انتشار زواج البنات ،ومعدالت الحمل بين المراهقات ،وقصر تباعد فترات الوالدة ،والتعليم الرسمي المحدود للنساء والبنات ،والتوزيع غير العادل
للرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي.
( )20البنك الدولي .البيانات :النيجر :العمالة في الزراعةhttps://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=NE. .
( )21المصدر نفسه.
()22
للنيجر
القطرية
الحافظة
الدولي.
البنك
https://databank.worldbank.org/data/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y
&dd=y&inf=n&zm=n&country=NER.

( )23مؤتمر األمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية .2010 .تقرير التكنولوجيا واالبتكار  :2010تعزيز األمن الغذائي في أفريقيا من خالل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
https://unctad.org/en/docs/tir2009_en.pdf.
( )24البنك الدولي .2013 .تقييم المخاطر الزراعية في النيجر https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13260.
( )25الزراعة الحراجية العالمية .تصور المزارعين لتدهور األراضي وحلول الستعادة خصوبة التربة في النيجر.
http://www.worldagroforestry.org/news/farmer%E2%80%99s-perception-land-degradation-and-solutions-restoring-soilfertility-niger.
 .Salifou GADO 26قطاع الطاقة في النيجر .منظورات وفرص .صفحة  .6مركز المعرفة التابع ألمانة ميثاق الطاقة.2015 .
https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/Niger_Energy_Sector.pdf.
( )27دراسة أجريت في عام  2012في سياق الشراكة الجديدة من أج ل تنمية أفريقيا .برنامج الدعم في مجاالت المساواة بين الجنسين وتغير المناخ والزراعة (غير
متاحة على اإلنترنت)
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بيئة االقتصاد الكل
-9

أدت نوبات الجفاف الدورية والتصحر والنمو السكاني وانخفاض الطلب العالمي على اليورانيوم إلى تقليص النمو االقتصادي
()28

الحقيقي الهامشي أصال للنيجر ،والذي قدر بنحو  4.9في المائة في عام .2017

وتمثل الزراعة  43.4في المائة من الناتج

المحلي اإلجمالي؛ وتستأثر الخدمات بنسبة  35بالمائة والصناعة بنسبة  14.9المائة )29(.ويمكن أن يؤدي عدم االستقرار السياسي
والوضع األمني المتقلب إلى إضعاف نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ،الذي يتوقع أن يبلغ  5.7في المائة في عام .2020
ولدى النيجر معامل جيني قدره  ،44مما يشير إلى أوجه تفاوت اقتصادية كبيرة.

ال وابط ال ئيسية بين القطاعات
-10

يحتل النيجر المرتبة الحادية والخمسين بعد المائة بين  189بلدا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين )30(.ويظهر عدم المساواة
بين الجنسين بشكل خاص في قطاع التعليم :حيث ال تتجاوز نسبة النساء الالتي تتجاوز أعمارهن الخامسة والعشرين وأكملن
التعليم الثانوي  4.3في المائة ،مقارنة بنسبة  8.9في المائة من الرجال )31(.ويمثل العنف الجنساني ،ومحدودية التمثيل السياسي
والقيادة ،واالفتقار إلى الخدمات والحقوق المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية ،والشمول المالي المحدود ،واألدوار الجنسانية
الجامدة ،عقبات رئيسية أمام تحقيق المساواة بين الجنسين.

-11

ويعتبر المعدل اإلجمالي لاللتحاق بالمدارس منخفضا حيث تبلغ نسبته  70.2في المائة للبنات و 82.1في المائة لألوالد .ومن
بين غير الملتحقين بالمدارس هناك حوالي  55.6في المائة من البنات و 45.3في المائة من األوالد الذين تتراوح أعمارهم بين
 7سنوات و 16سنة .ويبلغ معدل اإللمام بالقراءة والكتابة بين الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 24سنة  23.5في المائة ( 34.5في
()32

المائة للذكور و 15في المائة لإلناث).
()33

و 71.2في المائة لألوالد.

ويقدر المعدل الصافي لاللتحاق بالمدارس االبتدائية بنسبة  60.8في المائة للبنات

ويتزوج أكثر من  76في المائة من البنات بحلول سن  18سنة ويكون لدى  36في المائة منهن

ممن تتراوح أعمارهن بين  15و 19سنة طفل بالفعل أو ّ
يكن في انتظار قدوم طفل.
3-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-12

حدد االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع التحديات التالية لتحقيق هدف التنمية المستدامة :2


الحصول على الغذاء :تنسيق محدود للجهات الفاعلة؛ وعدم كفاية الموارد؛ وضعف نظم الرصد والتقييم لألمن الغذائي
والتغذوي؛ وضعف خطط الحماية االجتماعية؛ وانعدام األمن في البلدان المجاورة؛ وارتفاع معدل النمو السكاني.



القضاء على سوء التغذية :عدم كفاية توافر األغذية المتنوعة والمغذية والوصول إليها؛( )34وعدم المساواة بين الجنسين؛
وانخفاض مداخيل األسر؛ ورداءة التغذية وممارسات رعاية الطفل؛ وعدم كفاية فرص الحصول على المياه الصالحة
للشرب واإلصحاح.

( )28المعهد اإلحصائيFiche sur l’évolution des principaux indicateurs sociodémographiques et agrégats .2018 .
macroéconomiques du Niger. http://www.stat-niger.org/statistique/file/DSEDS/FSPI_Niger_Decembre_2018.pdf
( )29مصرف التنمية األفريقي .2019 .التوقعات االقتصادية ألفريقيا https://www.afdb.org/en/countries/west-africa/niger/niger- .2019
economic-outlook/.
( )30برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2018 .تقارير التنمية البشرية .الجدول  :5مؤشر عدم المساواة بين الجنسين http://hdr.undp.org/en/composite/GII.
( )31برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .مؤشرات التنمية البشرية وأدلتها 2018 :تحديث إحصائي.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf.
( )32المعهد الوطني لإلحصاءStatistiques de l’éducation de base et alphabetisation : annuaire 2015–2016. http://www.stat- .2016 .
niger.org/statistique/file/Annuaires_Statistiques/men/Annuaire_2015_2016.pdf.
( )33المصدر نفسه.
( )34شبكة نظم اإلنذار المبكر بالمجاعة .2019 .تقييم انعدام األمن الغذائي المزمن في النيجر.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Chronic%20FI%20Niger%20report%20Final%20English.pdf.
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إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخلهم والنظم الغذائية المستدامة :تدهور األراضي وانخفاض اإلنتاجية والتنوع،
وعدم المساواة في الحصول على المدخالت والتكنولوجيات الزراعية المنتجة؛ وإنتاج األغذية المعرضة بدرجة كبيرة
لتغير المناخ؛ والحاجة إلى تعزيز سالسل القيمة الغذائية والقدرة على الصمود في وجه المخاطر المرتبطة بالصدمات
مع ضمان الدخل الالئق ألصحاب الحيازات الصغيرة.

-13

وال يزال التفكك المؤسسي وقدرات التنفيذ والموارد المالية والبشرية يشكل تحديا .وستستمر أوجه عدم المساواة بين الجنسين في
عرقلة الجهود الرامية لتحقيق هدف التنمية المستدامة  2إذا لم يتم التصدي لها بشكل منهجي .وبالنسبة للعديد من المؤشرات
االجتماعية واالقتصادية ،فإن البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر والمعلومات الجنسانية تكون إما غير متوفرة أو غير محدثة.

4-1

ا ولو ات القط ة ا ساسية

الحكو ة
-14

تركز التنمية المستدامة للبلد واستراتيجية النمو الشامل حتى عام  2035وخطته للتنمية االقتصادية واالجتماعية للفترة -2017
 2021على تحديث العالم الريفي وتنمية رأس المال البشري والقطاع الخاص والتحول الديمغرافي.

-15

وتشكل مبادرة "النيجريون يطعمون النيجريين" وخطة العمل ذات األولوية الخاصة بالمبادرة للفترة  2016-2020ومبادرة
التحالف العالمي من أجل الصمود لعام  2014نهجا متكامال ومنسقا متعدد القطاعات ومتعدد أصحاب المصلحة لبناء القدرة على
الصمود والحماية االجتماعية (بما في ذلك التغذية) استنادا إلى تنمية القدرات والملكية والقيادة الوطنية تمشيا مع سياسة
الالمركزية التي تتبعها الحكومة.

-16

وتهدف السياسة الوطنية لألمن التغذوي للفترة  2025-2016وخطة عملها إلى القضاء على سوء التغذية من خالل اتباع نهج
شمولي يجمع بين التدخالت الخاصة بالتغذية والتدخالت المراعية لها.

-17

وقد التزمت النيجر بحماية البيئة ومكافحة تغير المناخ من خالل إطار وطني لعام  2015بشأن خدمات المناخ ،وسياسة وطنية
بشأن تغير المناخ ،وخطة وطنية للتكيف ومساهمتها المتعمدة المحددة وطنيا في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ .وتعتبر النيجر جزءا من خطة عمل بحيرة تشاد للتنمية والصمود في وجه تغير المناخ .وتقوم اآللية الوطنية للوقاية من
األزمات الغذائية وإدارتها بتوجيه تدخالت األمن الغذائي استجابة للصدمات.

-18

تقوم االستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية واالستراتيجية الوطنية لعام  2016للمشتريات من المزارعين أصحاب الحيازات
الصغيرة بتوجيه أنشطة التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ،والتي تعمل من خاللها التغذية المدرسية كوسيلة لتحفيز االقتصاد
المحلي وتحسين وضع األمن الغذائي لألطفال وحالة التغذية وكذلك المساهمة في التعليم.

-19

وتسعى السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لعام  )35(2007إلى تعزيز اإلنصاف والمساواة بين الجنسين داخل األسرة
والمجتمع واالقتصاد والمجال العام؛ وتمتع النساء والبنات بحقوقهن تمتعا كامال؛ ومكافحة العنف الجنساني .وتهدف االستراتيجية
()36

الوطنية لعام  2017بشأن تمكين المرأة

اقتصاديا إلى تعزيز األنشطة المدرة للدخل وفرص ريادة األعمال للنساء من أجل

المساهمة في المساواة واإلنصاف بين الجنسين .وتقترح الخطة االستراتيجية الوطنية إلنهاء زواج األطفال تمكين البنات
بالمعلومات والمهارا ت وشبكات الدعم؛ وتحسين حصول البنات على التعليم الراقي الجودة والحماية والخدمات االجتماعية
األخرى؛ وإنشاء منصات جديدة للحوار االجتماعي .وتهدف االستراتيجية الوطنية لمنع العنف الجنساني والتصدي له( )37للفترة

()35
genre.
.2017
الطفل.
وحماية
المرأة
تمكين
وزارة
http://www.promotionfemme.gouv.ne/uploads/documents/5c79193989b63.pdf.

de

national

Politique

( )36وزارة تمكين المرأة وحماية الطفلStratégie nationale portant sur l’autonomisation économique des femmes au Niger. .2015 .
http://www.promotionfemme.gouv.ne/documentation.
( )37وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل ،وصندوق األمم المتحدة للسكانStratégie nationale de prévention et de réponse aux violences .2017 .
basées sur le genre au Niger (2017–2021). http://www.promotionfemme.gouv.ne/uploads/documents/5c7919a97a93f.pdf.
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 2021-2017إلى الحد من انتشار العنف الجنساني بحلول عام  .2021وتشمل خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للفترة
 2021-2017إجراءات تهدف إلى تعزيز تمكين المرأة؛ ومع ذلك ،فإن السياسات واالستراتيجيات الوطنية األخرى ال تؤكد بقوة
على االلتزام بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
-20

وتسعى االستراتيجية الوطنية لسلسلة اإلمداد للفترة  2023-2019إلى تحسين الحصول على رعاية صحية جيدة وزيادة توافر
المنتجات في المراكز الصحية.

-21

وفيما يتعلق بمحور العمل اإلنساني والتنمية والسالم ،اعتمدت الحكومة خريطة طريق تدعو إلى االتفاق مع الشركاء على النهج
المتّبع؛ والتحليل المشترك؛ والنواتج المشتركة؛ والتفعيل والتنفيذ .ويقوم وزير العمل اإلنساني وإدارة الكوارث بتنسيق اللجان
التقنية المرتبطة به ،ويقوم الب ا

بدور هام في تفعيل خريطة الطريق.

ا م ال تحدة والش كاء اآلخ ون
-22

يشجع إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة  2021-2019القدرة على الصمود واإلدارة الرشيدة والسالم واألمن
والتنمية االجتماعية والحماية االجتماعية .ويتولى الب ا

قيادة الفريق المعني بحصائل القدرة على الصمود .ويتم في إطار

خطة األمم المتحدة لدعم منطقة الساحل للفترة  2022-2018تحديد وتفعيل دعم األمم المتحدة لألولويات الوطنية واإلقليمية
الرامية إلى تعزيز السالم واألمن والتنمية في المنطقة.
-23

وتتعلق البرامج والمبادرات المشتركة بمسائل تشمل التكافؤ بين الجنسين وتمكين المرأة والقدرة على الصمود وحركة تعزيز
التغذية ،وفريق األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ،ومبادرة توفير التعليم للجميع .وتعمل األمم
المتحدة والجهات المانحة بشكل متزايد على منح األولوية لألنشطة التي تتمحور حول محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم،
()38

والتي تيسر االستثمارات المتعددة السنوات في مجال القدرة على الصمود،

وذلك بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية

وغيرها من الجهات الفاعلة.
-24

وتتواءم هذه الخطة االستراتيجية القطرية مع خطط إقليمية أكثر اتساعا ترمي إلى معالجة األسباب الجذرية لألزمات والنزاعات
من خالل تعزيز التنمية واألمن الغذائي والقدرة على الصمود والتماسك االجتماعي ،بما في ذلك خطة االتحاد األفريقي لعام
 2063واستراتيجية االستجابة ألزمة حوض بحيرة تشاد للفترة .2019-2017

 -2اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا
 1-2تج بة الب ا
-25

يقدم الب ا

والدروس ال ستفادة
مساعدات اإلغاثة ودعم سبل كسب العيش وخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية في النيجر منذ عام .1968

وفي عام  ،2014قدم الب ا
-26

حزمة متكاملة من أنشطة بناء القدرة على الصمود وبدأ بتعزيزها في عام .2018

وبيّن تقييم المركزي لعملية الب ا

الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في النيجر( )39أن أنشطة الب ا

مهمة ووثيقة الصلة بأولويات

الحكومة ومتوائمة معها .وسلطت الدراسة الضوء على المكاسب الملموسة التي تحققت من خالل النهج المتكامل للقدرة على
الصمود وطرحت التوصيات التالية:


إعطاء األولوية لعمليات إنقاذ األرواح في مواجهة النقص في الموارد ،بالتشاور الوثيق مع الحكومة والشركاء؛

( .)38تقوم وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية والجهات المانحة األخرى بتمويل برامج القدرة على الصمود في النيجر من خالل مشاريع مختلفة.
( )39الب ا Evaluation à mi-parcours de l’Intervention prolongée de secours et de redressement (IPSR) Niger 200961 .2018 .
(Janvier 2017–Décembre 2019) .https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074151/download/.
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تقديم أدلة على بدائل منصفة وفعالة ومستدامة لالستراتيجيات الحالية للوقاية والعالج فيما يتعلق بسوء التغذية الحاد
المقواة محليا؛
المعتدل ،وال سيما استخدام األغذية
ّ

-27



تحسين فعالية واستدامة الفرز القائم على المجتمع بالنسبة لسوء التغذية الحاد إلى جانب التغذية والتوعية الصحية؛



دعم الحكومة فيما تبذله من جهود لزيادة الميزانية الوطنية للتغذية المدرسية واستكشاف مصادر تمويل أخرى؛



إعطاء األولوية لدعم المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول باتباع معايير واضحة إلدماج تدابير التكافؤ بين الجنسين؛



التشديد على تنمية القدرات لدعم المواقع القديمة ألنشطة الغذاء مقابل إنشاء األصول.

وأبرز تقييم أثر برامج التغذية( )40التابعة للب ا

أهمية الجمع بين التدخالت الخاصة بالتغذية والمراعية لها في حزم المساعدة

المتكاملة طويلة األجل (التي تشمل معالجة أنشطة الغذاء مقابل إنشاء األصول وحاالت سوء التغذية الحاد المعتدل والحؤول
دونها) من أجل تحقيق أثر أكبر على معدالت تعافي األطفال وسوء التغذية.
-28

()41

وأدى تنفيذ مشروع مشترك للتمكين االقتصادي للمرأة الريفية
()42

المستفيدين ،وال سيما النساء منهم .وأظهرت الدراسات

إلى تحقيق تحسينات كبرى في حياة وسبل كسب عيش

التي أجريت في عام  2016أن حزمة الب ا

المتكاملة المتعلقة

بالقدرة على الصمود تعزز االندماج االقتصادي واالجتماعي لألسر الفقيرة في مجتمعاتها ،وتنهض بالتمكين االقتصادي للمرأة
وتقلل من الهجرة الناجمة عن المعاناة واألزمات .وتسلط الدراسات الضوء على عوامل النجاح التالية :المشاركة الشاملة وملكية
السلطات المحلية والتقليدية والوطنية والخدمات التقنية؛ وتعبئة المجتمع المحلي والملكية على امتداد دورات المشروعات؛ ودعم
الب ا
-29

لضمان حصول السكان األفقر بشكل منصف على األراضي؛ والتآزر والتكامل مع شركاء آخرين.

وأبرز تقييم أجرته عام  2017شبكة غرف التجارة والزراعة نتائج مهمة ناجمة عن أنشطة الغذاء مقابل إنشاء األصول في مجال
استعادة األراضي وإنتاجيتها ،بما في ذلك بناء قدرات المجتمعات المحلية وإتاحة إمكانية وصول الفقراء المدقعين إلى األصول
التي تم إنشاؤها ،مما ساهم في تعزيز قدرة المجموعات السكانية الضعيفة على الصمود .وأقرت دراسة( )43أجريت عام 2017
بأن التدخالت المتكاملة التي يجريها الب ا

من قبيل أنشطة الغذاء مقابل إنشاء األصول مقترنة بأنشطة التغذية المدرسية قد

ساهمت في تحسين تمكين المرأة ووضعها التغذوي ،فيما عملت زيادة فرص الحصول على األراضي وسبل كسب العيش على
تحسين وضعها االقتصادي وتخفيف أعباء العمل الملقاة على كاهلها وتقليص حاجة الرجال إلى الهجرة.
وأشار تحليل يتعلق بسد الفجوة الغذائية لعام  2018إلى أن الجمع بين التدخالت المراعية للتغذية وأنشطة الغذاء مقابل إنشاء

-30

األصول يمكن أن يساعد األسر المستهدفة على توليد دخل إضافي وتحسين حصولها على المزيد من األغذية المغذية والمتنوعة
بصورة أكبر.
-31

وأظهر تقييم شبه كمي عام  2017إلمكانية الوصول والتغطية في منطقة ديفا أن معدل تغطية عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
()44

يبلغ أقل من  40في المائة،

مما يكشف عن الحاجة إلى إجراء أبحاث حول النهج المبتكرة للوصول إلى الفئات الضعيفة.

( )40مكتب التقييم في الب ا  .2018 .أربعة تقييمات لتأثير برامج الب ا

على التغذية في السياقات اإلنسانية في منطقة الساحل :تقرير تجميعي.

https://www1.wfp.org/publications/four-evaluations-impact-wfp-programmes-nutrition-humanitarian-contexts-sahelsynthesis.
( )41الب ا

وآخرون .2017 .تسريع التقدم نحو التمكين االقتصادي للمرأة الريفية.

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/special_initiatives/wfp268955.pdf.
(Laboratoire d’Etudes et Recherches sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local. 2016. Analyse )42
socio-anthropologique
concernant
l’impact
des
interventions
du
PAM
Niger.
http://ne.one.un.org/content/dam/unct/niger/docs/NE-UNCT-Analyse%20Socio%20Antropologique-LASDEL.pdf
( )43الب ا  .2017 .إمكانات أنشطة الغذاء مقابل إنشاء األصول لتمكين المرأة وتحسين تغذية المرأة :دراسة لخمسة بلدان.
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000023821/download/.

( )44الب ا  .2018 .التقييم الالمركزي – ). Evaluation à mi-parcours de l’IPSR Niger 200961 (Janvier 2017–Décembre 2019
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وأبرز تقييم استراتيجي عام  2018للدعم المقدم من الب ا

لتعزيز القدرة على الصمود استراتيجيةَ النيجر المتعلقة بالقدرة

على الصمود كنموذج للتخطيط والبرمجة المشتركين من أجل التوصل إلى حل طويل األجل للجوع .وأشار التقييم إلى أن معدل
التحاق البنات بالمدارس ارتفع من  32في المائة في العام الدراسي  2014-2013إلى  68في المائة في العام الدراسي الذي تاله.
وحدث أيضا هبوط كبير في انتشار فقر الدم وتحسين التوعية والممارسات التغذوية ،بما في ذلك غسل اليدين وغيرها من تدابير
النظافة .وقد دُمج النهج الذي تم تقييمه اآلن في استراتيجية مكتب النيجر القطري للقدرة على الصمود.
-33

وأوضح نهج النُظم لتحسين نتائج التعليم ( )SABERلعام  2017أنه تم وضع إطار سياسي وعملية مشاركة مجتمعية في برنامج
التغذية المدرسية .ومع ذلك ،ال تزال قدرات التنسيق والتنفيذ المالية والمؤسسية تشكو من الضعف وتستدعي استمرار االستثمار.
وقد أسفرت خطة العمل الخاصة بصياغة الخطة االستراتيجية القطرية عن توصية تدعو إلى إقامة شراكة قوية مع القطاع
الخاص والمجتمع المدني باستخدام استراتيجيات مبتكرة لجمع األموال لبرنامج التغذية المدرسية.

 2-2الف ص ال تاحة للب ا
-34

تعكس حافظة أنشطة الب ا

في النيجر الدروس المستفادة من التجارب السابقة والتقييمات والمشاورات الشاملة بشأن الخطة

االستراتيجية القطرية واالستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع:


سيعتمد الب ا  ،بالنسبة لالستجابة لألزمات ،نهجا متكامال شامال في جميع النواتج االستراتيجية بالتآزر مع تدخالت
الشركاء من أجل تعزيز محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم .وتحت قيادة الحكومة ،سيعمل الب ا

مع شركاء

آخرين على تفعيل التالقي في منطقة ديفا من خالل عملية تقابل تهدف إلى دمج جملة أمور من بينها االعتبارات الجنسانية
والسالم واألمن والربط بين عمليات الطوارئ واإلنعاش المبكر والتنمية بصورة أفضل.


دعمه للحكومة ،وال سيما الهيئة الوطنية لمنع األزمات الغذائية وإدارتها والمفوضية العليا لمبادرة

سيعزز الب ا

"النيجريون يطعمون النيجريين" ،ووزارة العمل اإلنساني وإدارة الكوارث ،والشركاء والمجتمعات المحلية فيما يبذلونه
من جهود لتعزيز االستعداد للطوارئ واالستجابة لها وقدرات إدارة المخاطر المتصلة بالمناخ والنزاعات وغيرها من
الصدمات وتقليل الوقت الالزم لالستجابة الفعالة والمنصفة لألزمات.


سيظل الب ا



سيسهم مشروع تقوية األغذية( )45الذي بدأ عام  ،2017فيما لو تم توسيع نطاقه ،في تقليص المهل الزمنية وتكلفة الوقاية

عضوا في آلية االستجابة السريعة متعددة أصحاب المصلحة.

من سوء التغذية وعالجه مع تشجيع الحلول المحلية الفعالة والمنصفة والمبتكرة.


سيدعم الب ا  ،من خالل مبادرة " تحقيق المستوى األمثل من اإلمدادات من خالل وضوح اللوجستيات وتطويرها"
()46

(،)SOLVE

وزارة َ الصحة العامة والمستودع الطبي المركزي في تفعيل االستراتيجية الوطنية لسلسلة اإلمداد من

أجل تحسين توافر المنتجات الصحية في المراكز الصحية.


سيقيم الب ا

شراكة جديدة مع وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل كفرصة للحد من عدم المساواة بين الجنسين ،مع

االستفادة من المكاسب الديموغرافية لتعزيز التغذية ،والصحة ،والصحة الجنسية واإلنجابية ،وتعليم المراهقات ،بما في
ذلك عن طريق التوعية بأهمية تعليم المراهقات ،لتحقيق القضاء على الجوع.

(Janvier 2014 – Décembre 2016) : Rapport d’évaluation.
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074151/download/.
( )45مشروع  2021- 2017بشأن تقوية المنتجات الغذائية المصنعة التي قام بها الب ا

de la dernière année de l’IPSR 200583

et

وبرنامج مجموعة تبادل البحوث والتكنولوجيا.

()46
من
اإلمدادات
من
األمثل
المستوى
"تحقيق
مبادرة
(.)Supply optimization through logistics visibility and evolution – SOLVE

خالل

وضوح

اللوجستيات

وتطويرها"
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 3-2التغيُّ ات االست اتيجية
-35

التحوالت االستراتيجية األساسية المتوقعة في إطار الخطة االستراتيجية القطرية هي:


دمج المساعدة في حاالت الطوارئ في استراتيجية طويلة األجل من خالل تعزيز النظام الوطني الضعيف للحماية
()47

االجتماعية لجعله أكثر قدرة على التكيف مع الصدمات وأكثر مراعاة للمنظور الجنساني.


التعجيل بتوسيع نطاق النهج المتكامل للقدرة على الصمود من أجل زيادة التدابير الرامية إلى التخفيف من الصدمات
()48

المناخية والتكيف معها.


من األغذية من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لتحسين الوصول إلى األسواق،

استخدام مشتريات الب ا

واإلسراع في الدفع وتعزيز الروابط بالنموذج الوطني للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية.


دعم تنفيذ اإلدارة المتكاملة لسوء التغذية الحاد وتجريب بروتوكوالت وطنية مبسطة ترمي إلى زيادة كفاءة وسهولة
اإلدارة المتكاملة لسوء التغذية .وسيدعم الب ا

بشكل متزايد الوقاية من سوء التغذية من خالل تدخالت متكاملة تفضي

إلى إحداث تحول في المنظور الجنساني وخاصة بالتغذية ومراعية لها ،وذلك كجزء من حزمة تغذوية متكاملة ومتعددة
القطاعات ،تحقيقا ألقصى أثر ممكن.


العمل مع معجّل االبتكار التابع للب ا
()49

للمنظور الجنساني واالبتكار

والشركات الخاصة والخبراء الوطنيين الشباب لتجريب تكنولوجيا مراعية

في مجال الزراعة ،وتغير المناخ ،والتغذية ،والتغذية المدرسية ،والقدرة على الصمود،

واالستجابة للطوارئ .ويمكن أن تشمل هذه العمليات التجريبية رصد مخاطر الفيضانات باستخدام منصة
" ،"Cloud to Streetوإدخال الزراعة المائية ورصد األصول باستخدام طائرات تعمل بدون طيار.


االستفادة من االبتكار والتكنولوجيات الجديدة لتعزيز اإلدماج المالي لألشخاص الذين يعانون من الفقر ،مع التركيز على
النساء ،بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية ،باستخدام الرقمنة لتعزيز نهج يراعي االعتبارات
الجنسانية والعمرية.

 -3التوجه االست اتيج للب ا
 1-3االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة
-36

سوف يواصل الب ا

دعم الحكومة في االستجابة لحاالت الطوارئ والمساعدة اإلنسانية إلى جانب االنخراط في برنامج تحولي
()50

طويل األجل يستكمل االستجابة اإلنسانية ويحد من الحاجة إليها.

ويعتبر نهج بناء القدرة على الصمود الذي يتبعه الب ا

ابتكاريا في تبني نهج يهدف إلى إحداث تحول في المنظور الجنساني ويتمحور حول الناس ،وفي اعتماد الحاجة إلى األخذ في
االعتبار الخصائص المادية للمناظر الطبيعية ومستجمعات المياه كأساس لتخطيط األنشطة المتكاملة .ويعتمد هذا النموذج الناجح
على مجموعة من األنشطة المنصفة والتكميلية والقابلة للتوسع والرامية إلى النهوض باألمن الغذائي والتغذية أثناء القيام ببناء
القدرة على الصمود طويلة األمد واالبتعاد عن النهج المعزولة والمبعثرة والقصيرة األجل والضيقة النطاق .وستستخدم التدخالت

( )47تنطوي الحساسية إزاء المساواة بين الجنسين على مراعاة واقع حياة النساء والرجال ،مع السعي في الوقت نفسه إلى القضاء على عدم المساواة وتعزيز المساواة
بي ن الجنسين ،وبالتالي معالجة ومراعاة البعد الجنساني .وتنطوي االستجابة الجنسانية على تهيئة بيئة تعكس فهما لخصائص حياة الرجال والنساء وتسعى لمعالجة
المشاكل المحددة التي يواجهنها .ويهدف النهج الساعي إلحداث تحول في المنظور الجنساني إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ،من خالل تشاركهما في السيطرة
المشتركة على الموارد واتخاذ القرارات ،مع حضور تمكين المرأة في صميمه.
( )48يجري في الوقت الحالي إصالح  35 000هكتار سنويا فقط مقارنة بالهدف السنوي للحكومة البالغ  213 000هكتار.
( )49سوف يستخدم الب ا
منصفة وشاملة.

التصميم المتمركز حول اإلنسان  ،ورسم خرائط التعاطف وغيرها من النهج لتعزيز مشاركة المستفيدين والمساءلة الخاصة به بطريقة

( )50الب ا  .2018 .توسيع النطاق ورفع المستوى لذوي القدرة على الصمود من أفراد ومجتمعات ونظم في منطقة الساحل :مذكرة مرجعية تشغيلية.
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102462/download/.
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برامج ترمي إلى تحول في المنظور الجنساني وتراعي النزاع بدعم لألسواق الزراعية لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة ،مما
سيزيد من فرص حصول المرأة على األراضي واألصول اإلنتاجية والخدمات مع معالجة أوجه عدم المساواة في الحصول على
المعلومات والممارسات الزراعية المبتكرة .وسيولى اهتمام خاص لمعالجة األدوار الجنسانية التمييزية ،ال سيما من خالل
ترتيبات حيازة األراضي للنساء والشباب لتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتمكينهم االقتصادي .وسيسهم تعزيز التدخالت
الخاصة بالتغذية والمراعية لها في الحد من سوء التغذية ،وال سيما بين الحوامل من النساء والبنات .وسيقوم الب ا

وشركاؤه

بتشجيع حصول البنات على التعليم في سعي ٍ من جانبه للنهوض بأوجه عدم المساواة الحالية المتضحة في الحصول على التعليم
ومعدالت إكماله.
-37

وستوفر زيادة استخدام التحويالت القائمة على النقد المستندة إلى الحاجة المزيد من الخيارات للمستفيدين وفرصة الستكشاف
نهج مبتكرة تدعم على أفضل وجه برامج مشتركة منصفة وتمكينية مع وكاالت األمم المتحدة األخرى لتوفير رسائل التغيير
السلوكي واالجتماعي فيما يتعلق بالتغذية والصحة والتعليم والمناخ والزراعة؛ وتعزيز اإلدماج والتمكين الماليين ،وبوجه خاص
للنساء والشباب ،وتحفيز االقتصادات المحلية.

-38

وتحت قيادة الحكومة ،سيسهم تنفيذ نهج األنشطة المتكاملة في "مجتمعات التقارب"( )51المختارة في ضمان التقارب الجغرافي
والتشغيلي لتحقيق الحد األقصى من التأثير .وسيتم دمج المساواة بين الجنسين والمساءلة أمام السكان المتضررين واالعتبارات
البيئية واالجتماعية والحماية وحساسية 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 كن السكان ال تض ر ن ن ا ز ات ب ن فيهم الالجئون وال ش دون داخليا وأف اد ال جت ات ال ضيفة
وال ائدون ف ال ناطق ال ستهدفة ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة ا ساسية أثناء ا ز ات وف أعقابها
-39

سيقدم الب ا

مساعدة إنسانية متكاملة وحسنة التوقيت ومراعية لحماية السكان المتضررين من األزمات من خالل آلية

االستجابة السريعة والهيئة الوطنية لمنع األزمات الغذائية وإدارتها من أجل إنقاذ األرواح وحماية سبل كسب العيش .وحيثما
يمكن ،سوف يستكشف الب ا

إمكانية التحول إلى الدعم المشروط لما بعد اعتماد آلية االستجابة السريعة والمساعدة في مواسم

الجدب ،مستكملة بتدخالت الشركاء ،من أجل مساعدة النساء والرجال بطريقة منصفة في االستثمار في األصول الطبيعية
وا إلنتاجية ،والخيارات المعززة لسبل كسب العيش وزيادة القدرة على الصمود .وسيتم دعم األنشطة التي تراعي االعتبارات
المراعية للمنظور الجنساني والخاصة بالتغذية والمراعية لها من خالل تعزيز التعاون مع الحكومة والشركاء التقنيين .ولتحقيق
هذه الغاية ،سيقدم الب ا

أيضا التدريب واألدوات لشركائه من أجل الرصد الموجه من قبل أطراف ثالثة وتمكين وصول

المساعدة اإلنسانية إلى المناطق المتضررة من النزاع.

جاالت الت كيز
-40

يتمثل مجال تركيز هذه الحصيلة االستراتيجية في االستجابة لألزمات.

النوات ال توق ة
-41

تتحقق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل النواتج الثالثة التالية:


حصول النساء والرجال والبنات واألوالد المتضررين من األزمات على مساعدة غذائية وتغذوية حسنة التوقيت وكافية
(غذاء ونقد) تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية خالل األزمات.

( )51مجتمع التقارب هو نهج متكامل أعدته الحكومة وشركاؤها لضمان التقارب الجغرافي والتكامل البرامجي من أجل تعزيز التآزر والكفاءة للتدخالت على مستوى
البلديات.
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حصول النساء والرجال والبنات واألوالد المتضررين من األزمات على مساعدة غذائية وتغذوية حسنة التوقيت وكافية
(غذاء ونقد) لتوليد األصول والمداخيل التي تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية ،وتحسّن سبل كسب العيش ،وتدعم
التعافي المبكر.



استفادة النساء والرجال والبنات واألوالد في المناطق المتضررة من األزمات من األصول المجتمعية التي تستعيد سبل
كسب عيشهم وتعزز اعتمادهم على الذات وتدعم اإلنعاش المبكر.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1توفير حزمة متكاملة من المساعدة الغذائية والتغذوية لألشخاص المتضررين من األزمات (الالجئين والمشردين داخليا
والمجتمعات المحلية المضيفة والعائدين).
-42

سيتلقى النساء والرجال المستهدفون والموجودون داخل المخيمات والمستوطنات أو خارجها في تيالبيري وتاهوا وديفا وغيرها
من المناطق المتأثرة باألزمات حزمة متكاملة من األغذية غير المشروطة (المرحلة الحادة) أو المشروطة (مرحلة اإلنعاش
المبكر واالنتقال) و/أو التحويالت القائمة على النقد إلى جانب عالجات وسبل الوقاية من سوء التغذية بين األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والحوامل من النساء والبنات والرسائل المراعية للتغذية.

-43

وستسهم زيادة الدعم المشروط ألنشطة الغذاء مقابل إنشاء األصول والتحويالت القائمة على النقد في تهيئة السكان المستهدفين
لالستثمار في قدرتهم على الصمود وتعزيز الشمول المالي مع تعزيز الصالت مع الحصيلتين االستراتيجيتين  3و ،4وبذلك تعالج
الصلة المستمرة بين االستجابة لألزمات والتنمية.

-44

وستضمن الشراكات االستراتيجية والتشغيلية مع الهيئة الوطنية لمنع األزمات الغذائية وإدارتها ووكاالت األمم المتحدة والجهات
المانحة والمجتمع المدني تقديم مساعدة متكاملة ومنصفة ومنسقة للسكان المستهدفين المتضررين من األزمات .وسيستكمل التنفيذ
بتعزيز قدرات الهيئة الوطنية لمنع األزمات الغذائية وإدارتها ووزارة العمل اإلنساني ؟؟؟ وإدارة الكوارث فيما يتعلق بالسياسات
واالستراتيجيات واالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها .وسيتم تحديد تدخالت ما بعد عمل آلية االستجابة السريعة من
خالل تقييم األمن الغذائي والتغذوي للنازحين بعد ثالثة أشهر من مساعدات اإلغاثة .وسيقدم الب ا

مساعدة غذائية خاصة

بالسياق لألسر األكثر ضعفا ويقيم شراكة مع الجهات الفاعلة األخرى لتقديم المساعدة في مجال التعافي واإلنعاش للسكان
المتضررين األقل ضعفا .وسيتم ضبط وتعديل مدة ونطاق المساعدة التي يقدمها الب ا

في موسم الجدب استنادا إلى مدى

الخطورة وسيتم تكييفها حسب احتياجات النساء والرجال.

الحصيلة االست اتيجية  :2حصول البنات وا والد ف سن الدراسة ،ب ن فيهم ال اهقون ف ال ناطق ال ستهدفة الت ت ا
ا ن الغ ائ وف ال ناطق ال عو ة ،على أ
-45

سوف يستهدف الب ا

ن ا دام

ة كافية و غ ة طوال ال ام الدراس

ووزارة التعليم االبتدائي ،ومحو األمية ،وتعزيز اللغات الوطنية ،والتوعية المدنية ،المواقع المتكاملة

في مجتمعات التقارب وغيرها من المجتمعات المحلية الضعيفة غذائيا وتغذويا من أجل مساعدة األوالد والبنات في سن الدراسة
االبتدائية في المناطق المستقرة ومناطق السكان الرحّل والمعرضة لحاالت الطوارئ (بما في ذلك ديفا وشمال تيالبيري وتاهوا).
وسيعمل الب ا

بشكل تدريجي على زيادة التحويالت القائمة على النقد ،وذلك بربط المدارس بمنظمات المزارعين المحليين

أصحاب الحيازات الصغيرة والنظم الغذائية المستدامة (الحصيلة االستراتيجية  )4وتقديم الغذاء المغذي ألطفال المدارس وتعزيز
عمليات الشراء المحلية وسبل كسب العيش والتقليل إلى أدنى حد من اآلثار البيئية فيما يتعلق بتغير المناخ .وحيثما أمكن ،سوف
يمنح الب ا

األولوية للمنظمات النسائية من أجل دعم تمكين المرأة اقتصاديا.
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وسيعزز الب ا

القدرات الوطنية (الحصيلة االستراتيجية  )5لتمكين الحكومة من القيام تدريجيا بتولي تنفيذ وملكية برنامج

مراعٍ للمساواة بين الجنسين ومستدام للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية مع االستفادة من فوائد التغذية المدرسية في مجاالت
()52

التعليم والمساواة بين الجنسين والزراعة والتغذية والحماية االجتماعية.

جاالت الت كيز
-47

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

النوات ال توق ة
-48

سيتم تحقيق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل النواتج األربعة التالية:


حصول األوالد والبنات الملتحقين بالمدارس المستهدفة على وجبات مدرسية مغذية وكافية في الوقت المناسب معدّة من
األغذية المنتجة محليا التي تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية وتدعم استبقاءهم في المدارس وإكمال دراستهم.



حصول المراهقات الملتحقات بالمدارس المستهدفة منحا نقدية تلبي احتياجاتهن الغذائية والتغذوية وتدعم استبقاءهن في
المدارس وإكمال دراستهن.



حصول المراهقين والمراهقات الملتحقين بالمدارس المستهدفة على أنشطة تفضي إلى إحداث تحول في المنظور
الجنساني ورسائل للتغيير السلوكي واالجتماعي تدعم االستبقاء في المدارس وتحسن وضعهم التغذوي والممارسات
التغذوية والمتصلة بالصحة والمهارات الحياتية األساسية.



استفادة األوالد والبنات الملتحقين بالمدارس المستهدفة من الخدمات التكميلية (الحدائق المدرسية والماشية والمطاحن)
التي تعمل على تعزيز اعتماد ممارسات غذائية وتغذوية صحية وتؤدي إليها.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :2توفير حزمة تغذية مدرسية متكاملة للطالب والطالبات خالل العام الدراسي بصورة منصفة وبطريقة تعتمد على اإلنتاج
المحلي وتحفزه (التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية)
-49

يتلقى تالميذ المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 11عاما وجبتين يوميا في مدارس السكان المستقرين وثالث وجبات في
()53

مدارس السكان الرحل.

وسيقدم الب ا

ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

والجهات الفاعلة األخرى أنشطة تكميلية في المدارس ،تسهم في تنويع األغذية وتوليد الدخل ،وال سيما للنساء اللواتي يتمتعن
باللياقة البدنية في المجتمع المحلي .وفي إطار مبادرة الوصول اآلمن إلى الوقود والطاقة ،سيعمل الب ا

على تشجيع استخدام

المواقد المحسنة واأللواح الشمسية في المدارس للحد من انبعاثات الغاز والمخاطر البيئية إلى جانب زيادة فرص كسب العيش،
وال سيما للنساء .وتسهم أنشطة التوعية المجتمعية وتعليم البنات واألوالد في تحسين المعرفة بالممارسات األسرية( )54التي تفضي
إلى إحداث تحول في المنظور الجنساني واألنشطة الصحية التكميلية بما في ذلك إزالة الديدان.
-50

وبوجود منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومبادرة "النيجريون يطعمون النيجريين" ،وبالتنسيق مع البرامج التي يديرها
صندوق األمم المتحدة للسكان والبنك الدولي والحكومة ،ستتلقى أكثر من  19 000بنت في المدارس االبتدائية والثانوية اللواتي
تتراوح أعمارهن بين  10و 17سنة منحا دراسية نقدية تم ّكنهن من البقاء في المدرسة باإلضافة إلى أقراص الحديد-حمض

( )52الب ا  .2019 .تأثير برامج التغذية المدرسية.https://docs.wfp.org/api/documents/WFP -0000102338/download/.
( )53في المناطق الرعوية ،من المتوقع أن توفر االستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية ثالث وجبات في اليوم لمدة سبعة أيام في األسبوع ألن األطفال من أسر السكان
الرحل يتم استضافتهم في المخيمات أو من قبل العائالت القريبة من المدارس أثناء التنقالت الموسمية لوالديهم.
( )54تركز جلسات التوعية هذه على ممارسات النظافة والتغذي ة والرعاية الصحية لألطفال دون سن الخامسة والحوامل من النساء والبنات والمجتمعات بأكملها.
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الفوليك للوقاية من سوء التغذية .وستسهم جلسات ومواد التوعية بأهمية تعليم البنات ورسائل التغيير السلوكي واالجتماعي
المراعية للسياق بشأن التغذية والمهارات الحياتية وتعليم البنات والعنف الجنساني ،في استهداف األوالد والرجال ومجتمعاتهم
لضمان حدوث قدر أكبر من التأثير.
-51

وستقلل التحويالت القائمة على النقد بشكل متزايد الحاجة إلى الترتيبات اللوجستية .وسيكون دعم سلسلة اإلمداد حاسم األهمية
بالنسبة لتنفيذ الحكومة لتطبيق  SNALAPPوتمكين منظمات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة؛ وسيتم إيالء اهتمام
خاص لتعزيز اإلنصاف بين الجنسين والتكافؤ في التمثيل .وسيعمل الب ا

مع الوزارات المسؤولة عن التعليم االبتدائي،

واإللمام بالقراءة والكتابة ،وتعزيز اللغات الوطنية والتربية المدنية ،والزراعة والثروة الحيوانية ،والصحة العامة ،وتمكين المرأة
وحماية الطفل.

الحصيلة االست اتيجية  :3تحسُّن الوضع التغ وي لل ج وعات السكا ية وال جت ات ال حلية الض يفة تغ و ا ف ال ناطق ال ستهدفة،
ب ا ف ذلك ا طفال ال ن تت اوح أع ارهم بين  6أشه و 59شه ا والحوا ل ن النساء والبنات وال اهقات بحلول عام 2024
-52

سيتلقى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والحوامل من النساء والبنات الالتي تتراوح أعمارهن بين
 10سنوات و 17سنة حزمة متكاملة من التغذية والمساعدة التكميلية الخاصة بالعمر لمعالجة األسباب المباشرة والكامنة لسوء
التغذية .وسوف يستهدف عالج سوء التغذية الحاد المعتدل المناطق ومقاطعات اإلدارة الصحية التي تزيد فيها معدالت سوء
التغذية الحاد الشامل على  15في المائة أو تتراوح بين  10و 14في المائة مع عوامل تهدد بتفاقم الوضع مثل انعدام األمن الغذائي
أو ارتفاع أعداد المستفيدين أو النزاعات.

-53

وسيقوم الب ا

باالشتراك مع منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تدريجيا بتوسيع نطاق النهج المتكاملة التي يقودها

المجتمع للوقاية من سوء التغذية ،والتي سوف تكون مراعية لالعتبارات الجنسانية والعمرية وستشمل شبكة من األمهات الواعيات
) )55(.(mamans lumièresوستكون التدخالت منصفة بين الجنسين ومراعية للتغذية ،مع التركيز على رسائل التغيير السلوكي
واالجتماعي والتي يقودها المجتمع لزيادة المعرفة بممارسات التغذية الصحية والنظافة التي ال تعزز األدوار التمييزية والتقييدية
بين الجنسين .وسيستمر الب ا

في االستفادة من مشاركته العالمية في وضع بروتوكوالت مبسطة وأساليب مبتكرة أخرى من

قبيل النُهج التي يوجهها المجتمع والتي تستخدم األطعمة المغذية المتاحة محليا بما في ذلك األطعمة المدعمة على مستوى األسرة.
وسوف يشترك الب ا

مع الحكومة والشركاء للتأكد من أن النموذج المطبق في النيجر يعالج العبء الثالثي لسوء التغذية بشكل

منصف وكفؤ وفعال من حيث التكلفة.

جاالت الت كيز
-54

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

النوات ال توق ة
-55

سيتم تحقيق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل النواتج الخمسة التالية:


حصول األوالد والبنات المستهدفين الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ،والحوامل من النساء والبنات ،على
أغذية مغذية متخصصة وكافية في الوقت المناسب لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل.



حصول األوالد والبنات المستهدفين الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ،على أغذية مغذية متخصصة
وكافية في الوقت المناسب لمنع التقزم والهزال ونقص المغذيات الدقيقة.

( “Mamans lumieres” )55أي األمهات الواعيات الالتي يحرصن على عدم معاناة أطفالهن من سوء التغذية ويتبادلن معرفتهن بتغذية األطفال الجيدة مع نساء
أخريات في مجتمعاتهن.
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تلقي النساء والرجال والمراهقات والمراهقين المستهدفين ومجتمعاتهم رسائل للتغيير السلوكي واالجتماعي ،وحوافز
تحسن الممارسات المرتبطة بالتغذية.



استفادة األوالد والبنات المستهدفين الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،والحوامل من النساء والبنات،
والمراهقات والمراهقين ،من القدرات المعززة للعاملين الصحيين واألوساط الصحية ،التي تتعلق بعالج سوء التغذية
والوقاية منه واكتساب إمكانية الحصول على التغذية والخدمات الصحية التكميلية.



استفادة النساء والرجال والبنات واألوالد المستهدفين ومجتمعاتهم من سالسل القيمة الغذائية الفعالة والمنصفة واإلنتاجية
المقواة.
التي تعمل على تحسين الوصول إلى األغذية
ّ

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :3دعم البرنامج الوطني للتغذية من خالل توفير خدمات التغذية الوقائية والعالجية (بما في ذلك رسائل التغيير السلوكي
واالجتماعي ،وتقوية األغذية المحلية ،والتغذية التكميلية ،وتعزيز القدرات) للسكان المستهدفين
-56

سيتم استكمال عالج سوء التغذية الحاد المعتدل بأنشطة وقائية للحد من وقوع حاالت سوء التغذية المزمن .وسيقوم الب ا
بتنفيذ ه ذا النشاط من خالل مديرية التغذية داخل وزارة الصحة العامة ،بالشراكة مع وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل ومع
المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،وتوفير رسائل التغيير السلوكي
واالجتماعي وحزم معالجة سوء التغذية من خالل مراكز التغذية التي تديرها وزارة الصحة العامة .وستنفذ نُهج شاملة ومراعية
للسياق لرسائل للتغيير السلوكي واالجتماعي ،وذلك على المستوى الفردي واألسري والمجتمعي ،وستركز على الترويج للنظم
الغذائية الصحية للرضع وصغار األطفال ،وستقدم رسائل عن الممارسات الجيدة في مجاالت النظافة واألمن الغذائي والتغذية،
وستعالج االختالفات الجنسانية والعمرية ،وأوجه عدم المساواة من خالل استهداف الرجال واألوالد باإلضافة إلى النساء والبنات
لتحقيق أقصى أثر ممكن.

-57

وسيركز تعزيز قدرات النظراء الوطنيين ،وخاصة الوزارتين ،على التخزين الكافي ،وتحسين جودة عمليات التسليم ،ونظام
إدارة اإلمداد لتسهيل تنفيذ التدخالت التغذوية المراعية لالعتبارات الجنسانية (الحصيلة االستراتيجية  .)5ومن أجل ضمان
االستدامة والحد من استيراد األغذية المغذية المتخصصة ،حيثما أمكن ،سيدعم الب ا

الحكومة في وضع سلسلة إمداد يقودها

القطاع الخاص لألغذية المغذية المتاحة محليا والميسورة التكلفة (الحصيلة االستراتيجية  ،)4مع ضمان توجيه االهتمام إلى
الجانب المتعلق باإلنصاف وأوجه عدم المساواة بين الجنسين .وسيستمر الب ا

في تنفيذ مشروع تقوية المنتجات الغذائية

المجهزة بالشراكة مع مجموعة البحوث والتغيير التكنولوجي ،والوزارات المسؤولة عن الزراعة والثروة الحيوانية ،والصحة
العامة ،ومبادرة "النيجريون يطعمون النيجريين" ،وأغذية منطقة الساحل والصحراء (القطاع الخاص) ومؤسسات البحوث
والجامعات لتعزيز قدرة عشر تعاونيات على تقوية األغذية المنتجة محليا.
-58

وسيقوم الب ا

واليونيسف والشركاء اآلخرون بدعم الحكومة في تعزيز قدرات العاملين في مجال الصحة المجتمعية والقائمين

على الرعاية من أجل اإلدارة الفعالة والمنصفة القائمة على المجتمع لسوء التغذية الحاد .وسيقوم الب ا

والحكومة واليونيسف

وصندوق األمم المتحدة للسكان ومنظمة األغذية والزراعة وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنظمات
المجتمع المدني بتوجيه رسائل للتغيير السلوكي واالجتماعي لالعتبارات الجنسانية والعمرية (بما في ذلك موضوعات من قبيل
التعليم والتغذية) إلى المجتمعات والمراهقات والمراهقين المستهدفين.
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الحصيلة االست اتيجية  :4ا تالك السكان وال جت ات ال حلية ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ  ،ب ا ف ذلك أولئك ال تض ر ن
ن الصد ا ت ال ناخية ف ال ناطق ال ستهدفة ،سبل كسب عيش أكث قدرة على الص ود تشكل جزءا ن ظم
و نصفة وتض ن الوصول إلى أ
-59

ائية ستدا ة

ة كافية و غ ة بحلول عام 2024

ستدعم هذه الحصيلة توسيع الحكومة لنطاق برنامج القدرة على الصمود ،مع التركيز على إنشاء األصول اإلنتاجية وتطوير
سلسلة القيمة وتعزيز قدرة البلد والمجتمع على التخفيف من الصدمات المناخية ووصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
إلى األسواق من خالل المشتريات المحلية والتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية .وسوف يستكشف الب ا

إمكانية توفير تأمين

بالغ الصغر للنساء والرجال والبنات واألوالد المستهدفين أو المجتمعات المحلية المستهدفة من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود
بشكل منصف أمام مخاطر تغير المناخ وزيادة الشمول المالي.
-60

وتحدّد األسر األكثر ضعفا ومعاناة من انعدام األمن الغذائي من خالل بروتوكوالت وطنية وإقليمية مثبتة تجمع بين االستهداف
الجغرافي (األطر المنسقة وتحليل السياق المتكامل) ونهج اقتصاد األسرة .ويستكمل هذا األخير – بالتعاون مع الشركاء التقنيين
– بتحليالت لالعتبارات الجنسانية والعمرية والحماية لدعم تدخالت منصفة بين الجنسين وتحولية للقدرة على الصمود .وسيتم
توسيع نطاق األنشطة خالل السنوات األولى من الخطة االستراتيجية القطرية ونقلها تدريجيا إلى الحكومة والسلطات المحلية.

-61

وسيدعم الب ا

المجتمعات على امتداد سلسلة القيمة المحلية ،ما يؤدي إلى إنشاء األصول اإلنتاجية واحتياطيات الحبوب

المجتمعية واستعادتها ،وتعزيز جودة األغذية وسالمتها ،والحد من خسائر ما بعد الحصاد ،وتعزيز التصنيع المحلي والمشاركة
في السوق من خالل برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ،بما يعود بالنفع على النساء والرجال بشكل منصف .وستدمج
األنشطة بشكل كامل ضمن مبادرة "النيجريون يطعمون النيجريين" وسيتم تنفيذها بشكل متزايد من خالل الهياكل الالمركزية
للحكومة ،مما يسهل نقلها بشكل تدريجي أثناء فترة الخطط االستراتيجية القطرية الحالية والالحقة .ويشكل الدعم الموسمي غير
المشروط جزءا من حزمة القدرة على الصمود لضمان دمج مكاسب التنمية خالل موسم الجدب باالتفاق مع الحكومة والشركاء
المانحين.

جاالت الت كيز
-62

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

النوات ال توق ة
-63

سيتم تحقيق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل النواتج الخمسة التالية:


استفادة النساء والرجال والبنات واألوالد في المناطق المستهدفة بشكل منصف من األصول المجتمعية الجديدة أو
المستعادة التي تعزز قدرتهم على الصمود أمام الصدمات الطبيعية والتي يسببها اإلنسان والتكيف مع تغير المناخ.



استفادة الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة من القدرات ال ُمعززة والمشتريات المحلية التي تعمل على زيادة إنتاجيتها على
نحو مستدام ،وتنويع إنتاجها وتعزيز وصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق المحلية من خالل
التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية.



حصول النساء والرجال والبنات واألوالد المستهدفين على مساعدة غذائية كافية في الوقت المناسب لتحويالت األصول
التي تلبي احتياجاتهم الغذائية القصيرة األجل مع تحسين قدرة سبل كسب عيشهم على الصمود.



حصول النساء والرجال والبنات واألوالد المستهدفين على مساعدة غذائية وتغذوية موسمية كافية في الوقت المناسب
لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية وتدعيم المكاسب في إنشاء األصول.
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تلقي المجتمعات المستهدفة اتصاالت ومعلومات بشأن التغيير السلوكي واالجتماعي تفضي إلى إحداث تحول في
المنظور الجنساني وتعزز إدارة المزارع المجتمعية الشاملة للجميع والمنصفة وإنتاج وشراء واستهالك األغذية الغنية
بالمغذيات واألغذية ذات القيمة المغذية الكثيفة.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :4تقديم الدعم لسبل العيش للرجال والنساء واألوالد والبنات الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمعرضين للخطر ،بما في
ذلك تنمية أو إعادة تأهيل األصول الطبيعية واإلنتاجية ،وتدابير إدارة مخاطر المناخ وسالسل القيمة
-64

سيواصل الب ا

استهداف الضعفاء من النساء والرجال والبنات واألوالد الذين تم تحديدهم من خالل نهج االقتصاد األسري

في مجتمعات التقارب ذات األولوية .وسيقوم الب ا

خالل موسم الجفاف الممتد من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مايو/أيار بتوفير

أنشطة الغذاء المشروطة والمنصفة مقابل إنشاء األصول للمستفيدين المنخرطين في إنشاء واستعادة األصول اإلنتاجية واألصول
ذات القدرة على الصمود أمام تغير المناخ .ومن شأن ذلك أن يؤدي أيضا إلى توليد فرص كسب العيش المرتبطة بسلسلة القيمة
الغذائية .وسيتلقى المستفيدون أنفسهم خالل موسم الجدب الممتد من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب مساعدة غذائية غير
مشروطة.
-65

وتمشيا مع السياسة البيئية للب ا  ،سيتم فحص األنشطة لضمان تفادي نشوء أي آثار بيئية واجتماعية سلبية أو تقليلها إلى الحد
األدنى أو تخفيفها .واسترشادا بالتحليالت الجنسانية والعمرية لضمان اإلنصاف وتعزيز التغيير اإليجابي ،ستتضمن األنشطة
دعم المخزونات االحتياطية التي يملكها المجتمع ويحرص على إدامتها ،واألصول واسعة النطاق ومتعددة الوظائف ،والتعليم
في المجال المالي واإلدماج المالي وتعزيز التربة وإثرائها .وسيتم تنفيذ ترتيبات العمل المراعية لالعتبارات المتعلقة بالجنسين
لدعم المشاركة المنصفة ،بما يعود بالنفع على النساء والرجال في المجتمعات المستهدفة مع الحرص على عدم تفاقم أعباء العمل
وال سيما فيما يتعلق بالرعاية غير مدفوعة األجر التي تقوم بها المرأة والعمل المنزلي .وباالشتراك مع صندوق األمم المتحدة
للمشاريع اإلنتاجية ،سوف يستخدم الب ا

بشكل متزايد التحويالت القائمة على النقد والمشتريات المحلية من أجل تعزيز

اإلدماج المالي والوصول بشكل منصف إلى األسواق والتنمية الزراعية واالقتصادية المحلية .وستشمل أنشطة التغذية المدرسية
بالمنتجات المحلية الدروس المستفادة ،بما في ذلك ما يتعلق بإجراءات المناقصة المنقحة ومتطلباتها وإدماج االعتبارات الجنسانية.
-66

والشركاء الرئيسيون للب ا

هم الوزارات المسؤولة عن الزراعة والثروة الحيوانية ،والبيئة ،والموارد المائية ،والصناعة،

والتجارة ،والتنمية المجتمعية ،وتمكين المرأة وحماية الطفل ،ومبادرة "النيجريون يطعمون النيجريين" ،والهيئة الوطنية لمنع
األزمات الغذائية وإدارتها وهياكلها الالمركزية ،والبلديات ،ووكاالت األمم المتحدة األخرى ،والبنك الدولي ،ومصرف التنمية
األفريقي ،والجامعات ،وشبكة غرف التجارة والزراعة ومبادرة تعزيز القدرة على الصمود في منطقة الساحل( )56والمنظمات
غير الحكومية.

الحصيلة االست اتيجية  :5ا تالك ال ؤسسات الوطنية والجهات الش كة ا خ ى لقدرات ززة على تص يم وإدارة سياسات وب ا
تكا لة لأل ن الغ ائ والتغ ة والح ا ة االجت اعية
-67

يتوقع الب ا

اعية لالعتبارات الجنسا ية و ستجيبة للصد ات بحلول عام 2024

حدوث تحول من المساعدة الغذائية إلى تعزيز القدرات من أجل االنتقال التدريجي لحلول القضاء على الجوع في

النيجر .ويتماشى ذلك مع الرؤية الطويلة األجل المتمثلة في إنشاء شبكات أمان غذائية وتغذوية مملوكة وطنيا ومراعية للفوارق
بين الجنسين وفعالة من حيث التكلفة وتدخالت بناء القدرة على الصمود المفضية إلى إحداث تحول بين الجنسين .والمستفيدون
من عملية تعزيز القدرات هذه هم الهيئة الوطنية لمنع األزمات الغذائية وإدارتها ،ومبادرة "النيجريون يطعمون النيجريين"،
والوزارات المسؤولة عن التعليم ،والصحة ،وتمكين المرأة وحماية الطفل ،والتنمية المجتمعية ،والزراعة ،والبيئة ،والكيانات
الالمركزية والجامعات.

( )56مبادرة تعزيز القدرة على الصمود في منطقة الساحل ( ) RISEهي مبادرة متعددة األنشطة ومتعددة القطاعات تقوم بها وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية.

WFP/EB.2/2019/7-A/6

19

جاالت الت كيز
-68

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

النوات ال توق ة
-69

سيتم تحقيق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل النواتج الثالثة التالية:


استفادة األوالد والبنات والرجال والنساء الضعفاء تغذويا من تصميم أنشطة استعداد للطوارئ واالستجابة لها تراعي
االعتبارات الجنسانية تحت قيادة الحكومة ،والحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات ،وتدخالت بناء القدرة على
الصمود التي توفر مساعدة كافية في الوقت المناسب من الحكومة وشركائها.



استفادة األوالد والبنات والرجال والنساء الضعفاء تغذويا من القدرات المعززة للحكومة بشأن تخطيط وتنفيذ التدخالت
المنصفة جنسانيا والمفضية إلى تحول في المنظور الجنساني والمستندة إلى األدلة والتي تقدم مساعدة حسنة التوقيت
وكافية من الحكومة وشركائها.



استفادة األوالد والبنات والرجال والنساء المتضررين من األزمات من تعزيز قدرات الشركاء في اإلدارة المجتمعية
لمخاطر الكوارث لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :5توفير عملية تعزيز القدرات للمؤسسات الوطنية والالمركزية والجهات الشريكة فيما يتعلق بالسياسات المشتركة بين القطاعات
المتسقة والمتسمة بالتكافؤ بين الجنسين والتحول بينهما ،وآليات التخطيط والتنسيق وملكية البرامج وتنفيذها وإدارة المعرفة
-70

سيقوم الب ا

والشركاء في المجال اإلنساني بدعم الهيئة الوطنية لمنع األزمات الغذائية وإدارتها في استخدام أدوات ونهج

مبتكرة لإلنذار المبكر ورصد السوق ،بما في ذلك االستشعار عن بعد بطائرات تعمل بدون طيار وجمع البيانات باألجهزة المتنقلة
ونظام مراقبة الفيضانات باستخدام منصة  )57(.Cloud to Streetوسيسهم الب ا

في توعية المزارعين باالستعداد للطوارئ

واالستجابة لها من خالل نظام النيجر لإلنذار المبكر واالستجابة( )58القائم على المجتمع ومراصد( )59البلديات لهشاشة األوضاع،
وسيدعم الحكومة في إطار برنامج التأمين ضد الجفاف الخاص بوكالة القدرة األفريقية على تحمل المخاطر .وسيقيم الب ا
شراكات مع الشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومعجل االبتكار لتجريب مشروع  Cloud to Streetفي النيجر من
أجل رصد مخاطر الفيضانات عن بعد وتمكين الحكومة من اعتماد تدابير التخفيف ،بما في ذلك التنبيهات المرسلة عبر تطبيق
واتساب أو نظام غير متصل باإلنترنت.
-71

وسيدعم الب ا

ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية ومبادرة "النيجريون يطعمون النيجريين"

والوزارات التنفيذية المختصة في تخطيط وتنسيق وتنفيذ تدخالت متكاملة وواسعة النطاق لبناء القدرات تفضي إلى إحداث تحول
في المنظور الجنساني وتراعي التغذية ،وبناء نظام وطني للحماية االجتماعية أكثر شموال ومراعاة لالعتبارات المتعلقة بالفوارق
بين الجنسين واستجابة للصدمات.
-72

وسيدعم الب ا

ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية والجامعات عملية الالمركزية من خالل تعزيز

القدرات على مستوى البلديات ،مع التركيز على القدرات البشرية والتنسيق ومواءمة أدوات الرصد والتقييم من أجل تعزيز
المساءلة والشمولية والقدرة على الصمود على جميع المستويات .وسيواصل الب ا

( )57توفر خدمة  Cloud to Streetأدلة ونماذج تساعد على مراقبة الفيضانات واإلنذار المبكر.
(Système communautaire d’alerte précoce et de réponse aux urgences )58
( )59مراصد تراقب هشاشة األوضاع.

والبنك الدولي والجهات الفاعلة األخرى
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دعم نظام الحماية االجتماعية الحكومي التكيفي والمراعي للمنظور الجنساني والمستجيب للصدمات من خالل عملية منسقة
ومتماسكة لبناء القدرات والدعم المالي.
-73

وتمشيا مع نتائج نهج النظم لتحسين نتائج التعليم ) ،(SABERسوف يدعم الب ا

بشكل متزايد النظم الحكومية والجهات

الفاعلة من أجل التحول التدريجي للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية ضمن إطار زمني متفق عليه .ويدعم الب ا

االستعراض

الجاري لالستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية ،مع التركيز على التغذية واألغذية المنتجة والمشتراة
والمعالجة والمقواة محليا ،وزيادة مشاركة اللجان المدرسية التمثيلية في صنع القرار والتخطيط والتنفيذ الشاملين والمتسمين
باإلنصاف للبرامج.

الحصيلة االست اتيجية  :6حصول الش كاء اإل سا يين واإل ائيين ف النيج على خد ات وخب ات شت كة تتيح لهم إ كا ية الوصول
إلى ال ناطق ال ستهدفة وال ل فيها إلى أن تتاح البدائل ال ناسبة وال ستدا ة
-74

وضع الب ا

وشركاؤه استراتيجية لسلسلة اإلمداد من شأنها أن تسهل إقامة شراكات بشأن أنشطة تكميلية أكثر فعالية من حيث

التكلفة.

جاالت الت كيز
-75

يتمثل مجال تركيز هذه الحصيلة االستراتيجية في االستجابة لألزمات.

النوات ال توق ة
-76

سيتم تحقيق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل النواتج الخمسة التالية:


استفادة األشخاص المتضررين من األزمات الذين يستهدفهم الشركاء اإلنسانيون واإلنمائيون من خدمات دائرة األمم
المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية الحسنة التوقيت والموفرة للتكاليف من خالل تلقي المساعدة المنصفة
والفعالة في الوقت المناسب.



استفادة األشخاص المتضررين من األزمات الذين يستهدفهم الشركاء اإلنسانيين واإلنمائيين من الخدمات اللوجستية
المقدمة في الوقت المناسب والموفرة للتكاليف من خالل تلقي المساعدة المنصفة والفعالة في الوقت المناسب.



استفادة األشخاص المتضررين من األزمات الذين يستهدفهم الشركاء اإلنسانيون واإلنمائيون من خدمات مجموعة
االتصاالت في حاالت الطوارئ الحسنة التوقيت والمدخرة للتكاليف من خالل تلقي المساعدة المنصفة والفعالة في الوقت
المناسب.



استفادة األشخاص المتضررين من األزمات الذين يستهدفهم الشركاء اإلنسانيون واإلنمائيون من خدمات حسنة التوقيت
ومنسقة من خالل تلقي المساعدة المنصفة والفعالة في الوقت المناسب.



استفادة األشخاص المستهدفين من خدمات وخبرات سلسلة اإلمداد عند الطلب من خالل تلقي المساعدة الفعالة في الوقت
المناسب.
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ا شطة ال ئيسية
النشاط  :6توفير خدمات دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية للشركاء لتسهيل الوصول إلى مجاالت التدخالت
اإلنسانية
-77

ستواصل دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية توفير النقل الجوي اآلمن والكفوء والفعال من حيث التكلفة
للجهات الفاعلة اإلنسانية وضمان عمليات اإلجالء الطبي واألمني الالزمة .ومن شأن التنسيق مع مقدمي الخدمات الجوية
اآلخرين ،من قبيل اللجنة الدولية للصليب األحمر ،أن يضمن التآزر ووفورات الحجم.

النشاط  :7توفير الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدمات التنسيق للشركاء في ظل غياب البدائل من أجل ضمان
المساعدة اإلنسانية وغيرها من خدمات سلسلة اإلمداد والخبرات عند الطلب
-78

سوف يكفل الب ا
الب ا

إدارة المباني المشتركة لضمان توافر أماكن عمل آمنة وفعالة من حيث التكلفة وأماكن إقامة لموظفي

وغيرهم من موظفي األمم المتحدة .وسيوفر الب ا

الخدمات ونقل الدراية للمؤسسات الحكومية ووكاالت األمم

المتحدة األخرى والمنظمات اإلنسانية األخرى حسب الطلب في مجاالت من قبيل االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها
وسلسلة اإلمداد للنظام الصحي.
-79

وبوصفه القائد للفريق العامل المعني بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،سيعمل الب ا

مع وكاالت األمم المتحدة األخرى،

بما في ذلك إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن ،على توفير االتصاالت األمنية المشتركة بين الوكاالت على مدار الساعة
وكذلك الخدمات الصوتية للبيانات المراعية لالعتبارات الجنسانية والعمرية وتقديم الدعم للشركاء في نظم إدارة المستفيدين،
والتحويالت القائمة على النقد وعمليات جمع البيانات/الدراسات االستقصائية وجمع البيانات باألجهزة المتنقلة وتحليلها باستخدام
التكنولوجيات المبتكرة.
-80

تتضمن استراتيجية الب ا

المتعلقة بقدرة سلسلة اإلمداد المنفذة باالشتراك مع الحكومة من خالل مكتب الحكومة لدعم التنمية

المجتمعية ما يلي:


كفاءة تسليم المساعدة الغذائية وغير الغذائية والتحويالت القائمة على النقد ،بما في ذلك دعم استجابة الحكومة لحاالت
الطوارئ؛



تطوير قدرات سلسلة اإلمداد الحكومية فيما يتعلق بالشراء المحلي واالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها،
والتخزين وإدارة معلومات سلسلة اإلمداد وجودة األغذية وسالمتها؛



إجراء تقييمات من أجل االرتقاء بسلسلة اإلمداد الصحية العامة من خالل مبادرة "تحقيق المستوى األمثل من اإلمدادات
من خالل وضوح اللوجستيات وتطويرها"؛



تبادل المعرفة والتنسيق من خالل الفريق العامل الوطني لسلسلة اإلمداد؛



بناء قدرات الحكومة والشركاء الرئيسيين في مجال إدارة الخدمات اللوجستية ومنظمات المزارعين بشأن إدارة جودة
األغذية وخسائر ما بعد الحصاد.

 3-3است اتيجيات اال تقال والخ وج
-81

في إطار الحصيلة االستراتيجية ( 1االستجابة لألزمات) ،سيعمل الب ا

على تشجيع دمج االستعداد للطوارئ واالستجابة لها

في نظام حماية اجتماعي وطني شامل يراعي االعتبارات الجنسانية والعمرية ويستجيب للصدمات مستكمال بالقدرات المعززة
لالستعداد للطوارئ واالستجابة لها على جميع المستويات.

22

-82
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وفيما يتعلق بالحصيلة االستراتيجية ( 2التغذية المدرسية) ،سيدعم الب ا

المديرية الوطنية للتغذية المدرسية في تعزيز نموذج

التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية على الصعيد الوطني ،ودعم التخطيط للبرنامج الذي يراعي االعتبارات الجنسانية والعمرية
وتوفير موارده وتنفيذه ورصد الكفوء والفعال والمنصف .وسيتيح توسيع نطاق البرنامج دمج أنشطة التغذية المدرسية الخاصة
بالب ا
-83

في البرامج الوطنية بحلول عام .2030

وفيما يتعلق بالحصيلة االستراتيجية ( 3التغذية) ،سوف يعتمد الب ا

نهجا ثالثيا يفضي إلى إحداث تحول في المنظور

الجنساني  :تعزيز القدرات الوطنية لإلدارة المتكاملة لسوء التغذية الحاد؛ وزيادة التركيز على الوقاية من سوء التغذية من خالل
تدخالت متكاملة ومتعددة القطاعات وحساسة للتغذية في مجال بناء القدرة على الصمود؛ وتشجيع العمليات المنصفة والميسورة
التكلفة لتقوية األغذية على المستوى المحلي (واألسري) .ومن شأن هذا النهج أن يقلل من حاالت سوء التغذية ويتيح للحكومة
إمكانية تولي قيادة األنشطة بشكل تدريجي.
-84

وبالنسبة للحصيلة االستراتيجية ( 4حزمة متكاملة تتعلق بالقدرة على الصمود) ،سيركز مكون أنشطة الغذاء مقابل إنشاء األصول
على األنشطة التي يوجهها المجتمع ،والمراعية لتغير المناخ ،والمنصفة جنسانيا ،والمفضية إلى تحول في الجنساني ،بما في ذلك
ما يتعلق باستعادة األراضي ومستجمعات المياه والزراعة وتوليد الدخل ،بالشراكة مع مبادرة "النيجريون يطعمون النيجريين"
والوزارات المختصة .وتتضمن استراتيجية الخروج اإلنهاء التدريجي ألنشطة الغذاء مقابل إنشاء األصول لصالح تنمية قدرات
المستفيدين والمؤسسات الحكومية لضمان زيادة األثر واالستدامة.

-85

وفيما يتعلق بالحصيلة االستراتيجية ( 5تعزيز القدرات القطرية) ،سيهدف التعاون مع المؤسسات األكاديمية والتعليمية الوطنية
إلى إنشاء قدرة وطنية مستدامة للقيام بشكل مستمر بتدريب الموظفين الجدد وتقديم المشورة إلى الشركاء الحكوميين بشأن الحلول
المتعلقة بالقضاء على الجوع.

WFP/EB.2/2019/7-A/6

23

 -4ت تيبات التنفي
1-4

تحليل ال ستفيد ن

-86

سيتم استهداف المستفيدين من خالل نهج لالقتصاد األسري يُستكمل بتحليالت لالعتبارات الجنسانية والعمرية وللحماية.

-87

يتراوح العدد المخطط للمستفيدين المتضررين من األزمات (النشاط  )1ما بين  )2021( 1 170 000و)2024( 712 400
( 49في المائة من الذكور و 51في المائة من اإلناث) استنادا إلى اتجاهات هشاشة األوضاع التاريخية .ومن المفترض أن يواجه
البلد أزمة واحدة على األقل في مجال األمن الغذائي والتغذوي؛ ومع ذلك ،فإن االستثمارات في مجال القدرة الذاتية على الصمود
سوف تساعد على التخفيف من حدة وحجم أي أزمة من هذا القبيل .وفيما يتعلق بالنشاط  ،2سيتم اختيار المدارس بالمشاركة مع
وزارة التعليم .وستكون في مناطق متضررة من النزاع (التغذية المدرسية في حاالت الطوارئ) ،وفي "مجتمعات التقارب"،
وفي المناطق التي تكون فيها مستويات انعدام األمن الغذائي مرتفعة ومعدالت التحاق البنات بالمدارس منخفضة .وستبدأ أعداد
المستفيدين السنوية لهذا النشاط من  72 000( 150 000من البنات 78 000 ،من األوالد) وتهبط إلى 58 407( 121 680
من البنات 63 273 ،من األوالد) قرب انتهاء الخطة االستراتيجية القطرية.

-88

ويركز النشاط  3على النهج الحساسة للتغذية وعالج سوء التغذية في المناطق المتضررة من النزاعات ،ويعطي األولوية للنُهج
الحساسة للتغذية التي يوجهها المجتمع المحلي في المناطق التي تنفذ فيها أنشطة متكاملة متعلقة بالقدرة على الصمود ،والتي
تستهدف  381 000من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا في عام  ،2020وتتناقص تدريجيا لتصل إلى
 221 000طفل في عام  .2024وسيُالحظ نفس االتجاه بالنسبة للحوامل من النساء والبنات الالتي سينخفض عددهن من
 100 000في عام  2020ليصل إلى  58 000في عام  .2024أما عدد مقدمي الرعاية فسينخفض من  38 000إلى .22 000

-89

وفي إطار النشاط  ،4سيتلقى المستفيدون المستهدفون في المناطق التي تعاني من انعدام األمن الغذائي المزمن تحويالت نقدية أو
غذائية مقابل العمل المتعلق باألصول المجتمعية المنتجة .ويشمل ذلك مكونا قويا من مكونات بناء القدرات للعمل تدريجيا على
تطوير االعتماد على الذات .وسيتم تنفيذ األنشطة التي تستكمل أنشطة الغذاء مقابل إنشاء األصول (التغذية المدرسية ومراعاة
التغذية والحدائق المدرسية وقطعان الماشية) في نفس المناطق ،مع التركيز على النساء والبنات .وستزداد أعداد المستفيدين في
()60

بادئ األمر لتصل إلى 397 600

( 113 400من النساء و 115 400من الرجال و 87 800من البنات و 81 000من

األوالد) في عام 2020؛ وسيتم إحضار المستفيدين المستهدفين حديثا بشكل تدريجي إلى البرنامج بالتزامن مع مغادرة المستفيدين
الحاليين له.
-90

ويركز النشاط  5على بناء القدرات الوطنية في مختلف أطر الحصائل االستراتيجية وغيرها من المجاالت بما في ذلك المساواة
بين الجنسين ،وتقييم االحتياجات ونظم اإلنذار المبكر واالستعداد للطوارئ واالستجابة لها .وسيدعم النشاطان  6و 7المجتمع
اإلنساني ويوفران خدمات مشتركة للحكومة والجهات الفاعلة األخرى .وسيتابع الب ا

استراتيجية الرقمنة الخاصة به

واالندماج المالي باستخدام نظام سكوب إلدارة المستفيدين أو غير ذلك من األدوات الرقمية لدعم جودة اإلبالغ وقابلية التشغيل
البيني مع الحكومة والبنك الدولي ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ونظم المعلومات األخرى.

( )60باستثناء حاالت التداخل.
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الجدول  :1ال ستفيدون* حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط (ج يع السنوات)
جال الت كيز

الحصيلة
االست اتيجية

النشاط

886 455

918 745

658 161

361 219

2 824 581

349 219

-

-

643 129

512 779

1

االستجابة
لألزمات

2

بناء القدرة على  -2التغذية المدرسية،
دعم المراهقات
الصمود

293 910

3

بناء القدرة على  -3الوقاية من سوء
التغذية وعالجه
الصمود

741 743

671 100

4

 -1االستجابة في
حاالت الطوارئ

البنات

ا والد

النساء

ال جال

ال ج وع

 -4الغذاء مقابل إنشاء
األصول ،المزارعون
أصحاب الحيازات
الصغيرة

ال ج وع

1 925 622

141 223

145 757

284 173

367 675

938 828

1 870 147

1 848 081

1 351 581

446 849

5 516 659

(بدون تداخل)

* البنات واألوالد مستفيدون تحت سن  18سنة.
2-4

ا
-91

()61

التحو الت

ة والتحو الت القائ ة على النقد
من خالل النشاط  ،1سيتلقى السكان المتضررون من األزمات مساعدة عينية وتحويالت قائمة على النقد باالسترشاد بدراسات
الجدوى النقدية ،والتقييمات الغذائية والتغذوية المنتظمة ،وتحليالت لالعتبارات الجنسانية والعمرية والحمائية ولتشغيلية .وكلما
أمكن ،سوف يقوم الب ا

بعمليات شراء محلية لتحفيز االقتصاد المحلي .وسينظر الب ا

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون

الالجئين والشركاء في التحويالت النقدية متعددة األغراض لتحسين المساعدة المتكاملة المقدمة لالجئين والمشردين داخليا
والسكان المضيفين .وسيتعاون الب ا

مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والشركاء والسلطات المحلية والمستفيدين

في تعزيز المساعدة استنادا إلى درجة الضعف ال إلى الوضع ،وتعديل االستحقاقات وفقا لالحتياجات الخاصة للنساء والرجال
والبنات واألوالد والموارد المتاحة .وسيواصل الب ا

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين العمل لدعم دمج الالجئين

والمشردين داخليا .وستدمج في المساعدة المقدمة لالجئين خارج المخيمات احتياجات المجتمعات المضيفة ،والتي سيتم استهدافها
أيضا للحصول على المساعدة الغذائية وغير الغذائية .وستصبح التحويالت القائمة على النقد تدريجيا طريقة النقل المفضلة لجميع
األنشطة ،مع األخذ في االعتبار الدروس المستفادة وأوضاع السوق والتحليالت الجنسانية والعمرية.

( )61سيسترشد اختيار نوع التحويل وطرائقه بتحليالت جنسانية وعمرية.
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الجدول  :2الحصص الغ ائية ( ام/شخص /وم) وقيم التحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم) حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط
الحصيلة االست اتيجية 1

الحصيلة االست اتيجية 2

الحصيلة االست اتيجية 3

الحصيلة االست اتيجية 4

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 3

النشاط 4

ال اهقات

ا طفال بين
 6أشه
و 23شه ا

التحو الت
القائ ة على
النقد

التغ ة
التك يلية
الشا لة
الجة سوء
التغ ة الحاد
ال تدل

وع ال ستفيد ن

ال ش دون
داخليا
والالجئون
وال ج وعات
السكا ية
الض يفة

ال ش دون
داخليا
والالجئون
وال ج وعات
السكا ية
الض يفة

ا طفال
بين 6
أشه
و23
شه ا

لجنة أ ن
ال با
(د فا)

أطفال ال دارس
االبتدائية

أطفال
ال دارس
االبتدائية

أطفال
ال دارس
االبتدا ة

الط قة

التوز ع ال ام
لأل ة

الغ اء
قابل إ شاء
ا صول

التغ ة
التك يلية
الشا لة

الوجبات
ال درسية
لحاالت
الطوارئ

الوجبات
ال درسية –
ناطق السكان
ال ستق ن

الوجبات
ال درسية –
ناطق
السكان
ال حل

قسائم
الوجبات
ال درسية

الحبوب

350

350

250

168

250

350

البقول

60

60

50

35

50

60

الزيوت

35

35

30

25

30

25

الملح

5

5

5

5

5

250

SuperCereal Plus
SuperCereal+

ة

الغ اء قابل
إ شاء ا صول

التحو الت
ال وس ية

التغ ة التك يلية
الشا لة

300

350

60

60

35

35

35

5

5

5

توز ع ا

200
50

50

PlumpySup
المجموع

الحوا ل ن
النساء والبنات

قد و ال عا ة ف
التغ ة ال الجية

ال واقع ال تكا لة
لألس ال د ة
والسكان
الض فاء

ال واقع ال تكا لة
لألس ال د ة
والسكان
الض فاء

200
50

50

50

50

200
500

500

ا طفال بين 6
أشه و23
شه ا

50

50

100
385

283

100

385

275

500

450

500

200

(غرام/شخص/يوم)
مجموع السعرات
الحرارية في اليوم

2 024

2 024

787

1 568

1 163

1 568

535

1 160

2 024

1 835

2,024

787

نسبة السعرات
الحرارية من البروتين

11.7

11.7

16.6

11.8

11.7

11.8

10.5

13.2

11.7

11,8

11,7

16,6

التحويالت القائمة على
النقد

0.405

0.405

0.28

0.28

(دوالر/شخص/يوم)

0.28

0.267

0.405
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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 الت القائ ة على النقد

ال ج وع (دوالر أ

الحبوب

245 638

126 577 115

البقول

43 040

32 712 416

الزيوت والدهون

27 863

22 790 719

األغذية المخلوطة والممزوجة

124 561

132 586 837

3 744

582 519

444 847

315 249 605

األغذية األخرى

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد (بما في ذلك قسائم السلع)

ال ج وع (قي ة ا

ك )

192 285 202

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

444 847

507 534 808

ت ز ز القدرات ،وال سي ا الت اون ن خالل في ا بين بلدان الجنوب
-92

تمشيا مع مشروع استراتيجية المكتب القطري لتعزيز القدرات ،سيعمل الب ا

على تعزيز القدرات الوطنية في مجاالت اإلنذار

المبكر (من خالل تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها باألجهزة المتنقلة ورصد أسعار السوق) ،والتأهب (التخطيط على
ومخزونات الطوارئ) واالستجابة المفضية إلى تحول في المنظور الجنساني (التنسيق ،والنظم

أساس النهج الثالثي للب ا

الشفافة والكفؤة لتحويل النقد والغذاء ،والرصد).
-93

وتشمل المساعدة التقنية التي يقدمها الب ا

تيسير استعراض استراتيجية التغذية المدرسية وتحديد وتنفيذ أنشطة تعزيز القدرات

للسلطات الوطنية الالمركزية والمجتمعات المحلية .ومن خالل مراكز االمتياز في البرازيل وكوت ديفوار ،سيسهم الب ا

في

تعزيز قدرة الحكومة والمجتمعات المحلية على إدارة التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية .ويتضمن تعزيز قدرات اإلدارة
المتكاملة لسوء التغذية الحاد إعداد بروتوكوالت شاملة ومبسطة ووحدات تدريب على اإلدارة المتكاملة لسوء التغذية الحاد (بما
في ذلك الوحدات التي تغطي المشتريات الغذائية واللوجستيات) ،والمساعدة في تدريب الموظفين على مختلف المستويات ،بما
في ذلك في مديرية التغذية داخل وزارة الصحة ،من أجل دعم تنفيذ السياسة الوطنية لألمن التغذوي.
-94

وسيتم تعزيز النظم الغذائية من خالل دعم االستثمارات في األصول اإلنتاجية وتقديم الدعم بشكل منصف للمزارعين المحليين
ومجموعات المعالجة في مجاالت اإلنتاج المتنوع والمحسّن ،والحد من خسائر ما بعد الحصاد ،واإلدارة والمناقصات ،والحفظ،
والتقوية .وسيركز التعاون مع مركز االمتياز في الصين على التدخالت المتعلقة ببناء القدرة على الصمود ودعم سوق الزراعة
ألصحاب الحيازات الصغيرة.

-95

وسيتعاون الب ا

مع وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل لضمان أن تكون جميع البرامج منصفة بين الجنسين ولتنفيذ نُهج

تفضي إلى إحداث تحول في المنظور الجنساني حيال األمن الغذائي والتغذية .وسيشمل هذا العمل دعم تعزيز قدرات النظراء
الوطنيين وموظفي الب ا .
 3-4سلسلة اإل داد
-96

يهدف التنسيق المدني-العسكري إلى تسهيل الوصول وتسليم األغذية إلى المناطق غير اآلمنة .ومن شأن تنفيذ استراتيجية سلسلة
اإلمداد في إطار النشاط  7أن يدعم الحكومة في تفعيل التطبيق  SNALAPPوتمكين منظمات المزارعين أصحاب الحيازات
الصغيرة .وسيعزز الب ا
الب ا

القدرات الوطنية للتخزين الكافي وتحسين جودة وسالمة عمليات التسليم وإدارة اإلمدادات .وسيدعم

الحكومة في استكشاف سلسلة إمداد منصفة يقودها القطاع الخاص تتألف من أغذية مغذية متاحة محليا وميسورة التكلفة.

وسوف يستخدم الب ا

بشكل متزايد التحويالت القائمة على النقد والمشتريات المحلية كجزء من البرمجة المتكاملة من أجل

تعزيز المساواة في الوصول إلى األسواق والتنمية الزراعية واالقتصادية المحلية التي تعود بالفائدة بشكل منصف على أفراد
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المجتمع .وكلما أمكن ،ستزداد قيم التحويل خالل موسم األمطار (من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول) في ظل ازدياد صعوبة
الوصول.
4-4
-97

قدرات ال كتب القط ي و ال حه
سيستمر الب ا

في االستثمار في رفاه الموظفين ،والعمل مع رابطة الموظفين وتنفيذ توصيات االستقصاء العالمي للموظفين.

وعند الضرورة ،سيجري الب ا

استعراضا لمالك الموظفين من أجل تكييف مواصفات الموظفين مع متطلبات الخطة

االستراتيجية القطرية ،مع التركيز على مسائل تعزيز القدرات والمساواة بين الجنسين والحماية .وسيتعاون الب ا

مع وزارة

تمكين المرأة وحماية الطفل والمنظمات المحلية المعنية بحقوق المرأة لتنفيذ برامج ونُهج التغذية واألمن الغذائي المنصفة جنسانيا
والمفضية إلى إحداث تحول في المنظور الجنساني.
-98

ويعمل المكتب القطري على تشجيع التغيير السلوكي في مكان العمل ،بما في ذلك من خالل ترتيبات وتدابير عمل مرنة تجعل
التوظيف أكثر حساسية ومراعاة للفوارق بين الجنسين ،وتحقق التكافؤ بين الجنسين فيما بين الموظفين وتعزز بيئات عمل آمنة
ويسودها االحترام .ومع تضاؤل وصول المساعدة اإلنسانية إلى مناطق كثيرة في النيجر ،سيضمن الب ا

حسن توعية

الموظفين وتدريبهم فيما يتعلق بالمبادئ اإلنسانية ومسائل الحماية.
5-4

الش اكات

-99

سيعمل الب ا

مع الشركاء االستراتيجيين والتشغيليين والماليين الذين يعملون وفق نهج محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم

من أجل تعظيم تحقيق نواتج الخطة االستراتيجية القطرية .وسيستفيد الب ا

من الشراكات الحالية والجديدة المبرمة مع

الحكومة .ويشمل شركاؤه الرئيسيون الهيئة الوطنية لمنع األزمات الغذائية وإدارتها ومبادرة "النيجريون يطعمون النيجريين"
والوزارات المسؤولة عن العمل اإلنساني والتعليم والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والبيئة والموارد المائية والتنمية
المجتمعية والسكان وتمكين المرأة وحماية الطفل.
 -100وتمشيا مع "طريقة العمل الجديدة" ،سيبرم الب ا

شراكة مع وكاالت األمم المتحدة األخرى – وال سيما مع الوكالتين األخريين

اللتين تتخذان من روما مقرا لهما (وهما منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية) – وكذلك البنك الدولي
ومصرف التنمية األفريقي لدعم االستثمار الحكومي في مجاالت من قبيل االستجابة لألزمات والمبادرات المتكاملة للقدرة على
الصمود والحماية االجتماعية التكيفية واإلنذار المبكر ونظم إدارة مخاطر الكوارث باستخدام نظم مبتكرة ومنصفة .وسيعزز
الب ا

شراكاته مع الحكومات المانحة التقليدية وغير التقليدية ومع الهيئات اإلقليمية بما في ذلك من خالل التعاون فيما بين

بلدان الجنوب والتعاون الثالثي لزيادة تعبئة الموارد وتنويع التمويل.
 -101وسيسهم تعزيز الحوار مع المجتمعات المحلية والسلطات الالمركزية في تعزيز اتخاذ القرارات المجتمعية الشاملة والمنصفة،
وتخطيط وتنفيذ ورصد التدخالت لضمان االستدامة والملكية .وسيبرم الب ا

شراكة مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات

المجتمع المدني وشبكات ورابطات حقوق المرأة والجهات الفاعلة في مجال التنسيق المدني-العسكري من أجل االرتقاء بالمساواة
بين الجنسين وتحسين الوصول إلى المستفيدين في المناطق المتضررة من النزاعات .وسيركز التعاون مع المؤسسات البحثية
على توثيق الممارسات الجيدة وتطوير البرمجة المستندة إلى األدلة؛ وباعتماد معجل االبتكار التابع للب ا

والخبراء الوطنيين

الشباب ،سيركز العمل على إيجاد حلول محلية مبتكرة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية .وستصب المشاركة مع القطاع
الخاص والمنظمات الجامعة تركيزها على االرتقاء إلى الحد األمثل بسالسل اإلمداد باألغذية واستكشاف مصادر تمويل مبتكرة.
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 -5إدارة ا داء والتقييم
1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

 -102يقوم الب ا

بوضع استراتيجية رصد تراعي االعتبارات الجنسانية والحماية من أجل قياس التقدم المحرز نحو تحقيق حصائل

هذه الخطة االستراتيجية القطرية ،وتوثيق التعلم وإجراء تعديالت برامجية .وسيتم تصنيف جمع البيانات وتحليلها حسب الجنس
والعمر ،وستشمل مؤشرات جنسانية .وسيسعى الب ا

إلى استحداث دليل على تأثير أنشطته ،مع إيالء االهتمام لجودة البيانات

وتوافرها وتصنيفها وتحليلها .وسيسهم تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها (بما في ذلك تحليل هشاشة األوضاع ورسم
خرائطها باألجهزة المتنقلة ،والتحليالت الجنسانية والسوقية) ،والتحويالت القائمة على النقد وحلول تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت المبتكرة ،في تعزيز توافر المعلومات وتتبع األداء في الوقت المناسب لدعم نظام الرصد والتقييم الذي يراعي
االعتبارات الجنسانية.
 -103وسيسهم الب ا

في تعزيز قدرات الحكومة والشركاء المتعلقة بالرصد واإلبالغ من قبيل نظام معلومات السوق الزراعية في

النيجر ونظام اإلنذار المبكر .وسيشمل ذلك دعم اتساق األدوات من أجل تيسير رصد األطراف الثالثة عند اللزوم وتعزيز اآلليات
الوطنية اآلمنة والسهلة المنال لتلقي التعليقات .وفي المناطق التي يكون فيها الوصول مقيدا ألسباب أمنية ،سيعزز الب ا
للرصد والتقييم المراعي لالعتبارات الجنسانية من خالل اتفاقات مع أطراف ثالثة .وسوف يستكشف الب ا

نظامه

استخدام أدوات

المراقبة الجغرافية المكانية والرصد المشترك مع الشركاء مثل الحكومة ووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير
الحكومية والبنك الدولي والمجتمعات المحلية .وسيسعى أيضا إلى توثيق نتائج الرصد المراعية للمنظور الجنساني والدروس
المستفادة لتبادل المعرفة ودعم التعلم المشترك.
 -104وسيؤدي استعراض منتصف المدة المقرر إجراؤه في عام  2022إلى تقييم اإلنجازات وتوجيه التعديالت البرامجية ،باالقتران
مع تطوير إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للنيجر .وسيتم إنجاز تقييم المركزي واحد على األقل بحلول
عام  .2024وستخضع الخطة االستراتيجية القطرية لتقييم مستقل بقيادة مكتب التقييم في عام  ،2023ما سيلبي احتياجات التعلم
والمساءلة ويرشد البرمجة االستراتيجية المستقبلية.
2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
 -105من المتوقع أن يستمر انعدام األمن وتوسع النزاعات المسلحة ،خاصة في منطقة الساحل وفي نيجيريا ،وقد يؤثر ذلك على عمليات
الب ا

 .وسيكفل المكتب القطري دمج إدارة المخاطر بشكل منهجي في جميع التدخالت المخطط لها للتخفيف من المخاطر

المحتملة على أنشطته المزمعة ،مما يتيح له التكيف مع الوضع المتطور .وهذا النهج متوائم تماما مع سياسة إدارة المخاطر
المؤسسية في الب ا

لعام .2018

 -106وسيجري تخفيف حدة النزاع وعدم االستقرار من خالل الدعوة إلى سياسات شاملة وبتعزيز التماسك االجتماعي من خالل نهج
الترابط ،مستكمال بتخطيط للطوارئ والمخزونات .وسيواصل الب ا

رصد وتحليل الوضع األمني عبر الحدود وداخل البلد

وإجراء تعديالت برامجية وفقا لذلك .ونظرا ألن وصول المساعدة اإلنسانية يمثل تحديا بشكل متزايد ،سيحافظ الب ا

باالشتراك

مع الحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين على مستوى جيد من الدعوة إلى المبادئ اإلنسانية والتوعية بها .وسوف يمنح الب ا
األولوية ألنشطة إنقاذ األرواح وسبل كسب العيش المنفذة بطرق تدعم اإلنعاش والتنمية المنصفين.
 -107وسوف يضع الب ا

خطة احترازية لتخفيف حدة الصدمات الكبرى المحتملة .وفي حال نشأت االحتياجات بشكل مفاجئ بين

السكان المضيفين بجانب مخيمات الالجئين ،سيقوم الب ا

باستعراض نهج االستهداف ،وضبط وتعديل استحقاقات المستفيدين

والدعوة إلى زيادة التمويل المرن ،مع إعطاء األولوية ألكثر الفئات ضعفا .وسيخفف الب ا

من مخاطر االفتقار إلى مشاركة
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الحكومة وأصحاب المصلحة وعدم كفاية مشاركة المجتمع المحلي وملكيته من خالل الدعوة المتزايدة القائمة على األدلة
والموجهة مستكملة بالمفاوضات مع الكيانات اإلقليمية والمانحين والسكان والمستفيدين وقادة الرأي.
 -108وتشكل أوجه عدم المساواة بين الجنسين ،إن لم يتم التصدي لها ،خطرا على تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية القطرية والتقدم
نحو القضاء على الجوع .وسيلعب الب ا

دورا مهما في هذه الخطة التحويلية من خالل دعم الحكومة في تنفيذ السياسة

الجنسانية الوطنية ،مع ضمان أن تكون جميع األنشطة منصفة جنسانيا وأن تكون قادرة على إحداث التحول الجنساني ،حسب
االقتضاء.
االتصاالت وأنشطة التدريب الموجهة للرجال والنساء .كما سيعمل على تعزيز القدرات الوطنية والمجتمعية،

 -109وسيقدم الب ا

بإشراك الزعماء الدينيين ومن خالل االستخدام الواسع لإلذاعات المحلية من أجل تعزيز الحلول المنصفة التي يتم تكييفها مع
الظروف المحلية والتي تسهم في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية القطرية .وسيستمر الب ا

في المشاركة مع الحكومة لتوقع

أي تغييرات في أولويات الحكومة .وباإلضافة إلى ذلك ،سوف يقلل من خطر ضعف التنسيق مع الشركاء اآلخرين من خالل
التخطيط المشترك والشامل المعزز.
 -110وستسعى استراتيجية الشراكة التي يتم إعدادها إلى تقليل مخاطر نقص التمويل بما في ذلك من خالل زيادة تنويع التمويل وتعزيز
الدعوة بين الشركاء والحكومات والجهات المانحة .وعالوة على ذلك ،ستوضع خطة لتحديد األولويات لتخفيف نقص الموارد
عند الحاجة .وسيتم التصدي لخطر عدم كفاية الموظفين المؤهلين من خالل مواءمة قدرة الموظفين مع متطلبات الخطة
االستراتيجية القطرية .وستُدمج االعتبارات البيئية واالجتماعية بشكل منهجي لتجنب اآلثار السلبية وتقليلها إلى الحد األدنى
وتخفيفها.

ال خاط التشغيلية
 -111للتصدي لخطر عدم كفاية الحوكمة والتنسيق في التدخالت في قطاع األغذية والتغذية ،سيركز الب ا

بصورة متزايدة على

الدعم التقني وتعزيز القدرات لضمان االستدامة.
 -112وسيتصدى الب ا

لخطر االنقطاعات في النقل والمساعدة الناجمة عن زيادة انعدام األمن والهجمات اإللكترونية من خالل

تنفيذ التدابير األمنية والتخطيط للطوارئ .وسيتم تأمين الوصول من خالل المفاوضات ونقل المخاطر ووسائل النقل البديلة
المحتملة ،وكخيار أخير ،الحراسة العسكرية .وستُدمج بشكل منهجي عبر دورة الخطة االستراتيجية القطرية الحمايةُ والحساسية
إزاء النزاع واالعتبارات االجتماعية والجنسانية – مع مراعاة االحتياجات المختلفة للرجال والنساء والبنات واألوالد – مما
يضمن اتباع نهج متضافر منسق في منطقة الساحل .ويُجري المكتب القطري تقييما شامال لألثر الخاص لتحليل النطاق الكامل
لمخاطر حماية البيانات المحتملة وسيتخذ تدابير للتخفيف .وستتم معالجة خطر النهب من خالل استراتيجية االتصال والتوعية
واالختيار الدقيق لمواقع التوزيع .ومن أجل الحد من مخاطر عدم وصول المستفيدين من التغذية إلى المرافق الصحية ،سيبرم
الب ا

شراكة مع منظمات مثل منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لتشجيع انتشار العيادات المتنقلة ،وتمكين الوصول

اآلمن للنساء والرجال والبنات واألوالد ،وتعزيز المرافق القائمة والنقاط الصحية المجتمعية .وستتم معالجة عدم كفاية اإلدارة
الرشيدة من خالل التزام قوي باإلدماج والتنوع واإلنصاف والمساءلة على جميع المستويات .وسيجري تحديث سجل المخاطر
بانتظام لضمان المرونة ،مما يتيح للب ا

التكيف مع السياق المتطور.

ال خاط االئت ا ية
 -113سيقوم الب ا

بإدارة مخاطر زيادة انعدام األمن من خالل ضمان التقيد التام بقواعد إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن.

وستعالج مخاطر السمعة التي يتعرض لها الب ا

من جراء سوء السلوك أو سوء المعاملة من خالل تنفيذ تدابير المساءلة

المؤسسية ومن خالل التواصل مع جميع الموظفين وتوعيتهم.
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 -6ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة

1-6

الجدول  :4تطلبات ال يزا ية السنو ة اإلرشاد ة للخطة االست اتيجية القط ة (دوالر أ
الحصيلة
االست اتيجية

ك )
ال ج وع

السنة ا ولى

السنة الثا ية

السنة الثالثة

السنة ال اب ة

السنة الخا سة

2020

2021

2022

2023

2024

1

97 949 441

109 764 244

98 562 337

93 579 696

98 283 487

498 139 205

2

16 831 855

16 070 380

19 581 022

19 075 002

18 784 382

90 342 642

3

27 945 667

27 662 626

26 258 157

24 952 477

21 994 861

128 813 788

4

59 982 171

58 232 893

58 820 101

49 701 245

36 930 333

263 666 743

5

4 082 755

4 181 726

4 301 304

4 426 497

4 548 476

21 540 758

6

10 386 680

10 477 022

10 595 142

10 768 515

10 893 813

53 121 171

ال ج وع

217 178 570

226 388 890

218 118 063

202 503 431

191 435 354

1 055 624 308

 -114تعكس الميزانية المقدرة للخطة االستراتيجية القطرية البالغة  1 055 624 308دوالر أمريكي استمرار ازدياد حجم االحتياجات
اإلنسانية في النيجر .وقد قام الب ا

عند صياغة الميزانية بالنظر في االتجاهات التاريخية لتوفير الموارد والمساهمات المتوقعة

من الجهات المانحة التقليدية والناشئة بما في ذلك الحكومة الوطنية.
2-6

آفاق تدبي ال وارد

 -115من المتوقع تمويل الخطة االستراتيجية القطرية أساسا من الجهات المانحة التقليدية .ومع ذلك ،سيقوم الب ا

بتنويع مصادر

التمويل من خالل إقامة شراكات جديدة ،بما في ذلك مع كيانات القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية ومن خالل التعاون
بين بلدان الجنوب .وفي حال واجه المكتب القطري نقصا في التمويل ،سيقوم الب ا
3-6

بإعطاء األولوية ألنشطة إنقاذ األرواح.

است اتيجية ت بئة ال وارد

 -116يقوم المكتب القطري بوضع استراتيجية شراكة تستند إلى بيانات معززة ومصنفة حسب الجنس ونتائج برامج األمن الغذائي
والتغذية .وسيتشارك المكتب القطري مع كل من المانحين التقليديين والجدد على حد سواء من أجل توسيع وتنويع قاعدة تمويله.
وسيسعى الب ا

إلى دعم البرامج الوطنية من الكيانات العالمية والثنائية وسيدعم الحكومة في استكشاف مصادر التمويل

الوطنية المستدامة .وبالنظر إلى التركيز على بناء القدرة على الصمود ،تعتبر المساهمات المتعددة السنوات والمرنة أساسية
لضمان استمرارية التدخالت واآلثار .وسيسعى الب ا

للحصول على هذه المساهمات ،بما في ذلك عن طريق استهداف

المانحين المعروفين بتمويل األنشطة المراعية للمنظور الجنساني.
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة للنيج ()2024– 2020
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 كن السكان ال تض ر ن ن ا ز ات ب ن فيهم الالجئون وال ش دون داخليا وأف اد ال جت ات ال ضيفة
وال ائدون ف ال ناطق ال ست هدفة ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة ا ساسية أثناء ا ز ات وف أعقابها

فئات الحصائل :استمرار/تحسين حصول األسر
واألفراد على الغذاء الكافي

مجال التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات:
امتالك الشركاء لقدرات وموارد كافية لتنفيذ أنشطة موازية حسبما هو مزمع.
المدارس متاحة للقيام بأنشطة التوعية.
اآلليات الحكومية لتنسيق التغذية والتوعية تعمل بشكل فعال.
الحوادث األمنية تحول دون تنفيذ ورصد األنشطة في أجزاء واسعة من منطقة المشروع.
المزيد من التفاقم في وضع شمال نيجيريا بما يؤدي إلى نزوح واسع للسكان يتجاوز الموارد والخطط والقدرات.
تم ّكن الحكومة والشركاء من توفير أنشطة تكميلية لتلبية احتياجات المستفيدين من المواد غير الغذائية ،والنظافة ،والمياه ،واإلصحاح

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك (متوسط)
مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ
درجة استهالك األغذية
درجة االستهالك الغذائي – التغذية
حصة النفقات الغذائية
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل كسب العيش (النسبة المئوية لألسر التي تتبع استراتيجيات التصدي)

مراعية
للتغذية
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معدل التخلف عن عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل الوفيات بين حاالت عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل عدم االستجابة لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل التعافي من سوء التغذية الحاد المعتدل
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل كسب العيش

ا شطة والنوات
النشاط  :1توفي حز ة تكا لة ن ال ساعدة الغ ائية والتغ و ة لألشخاص ال تض ر ن ن ا ز ات (الالجئين وال ش د ن داخليا وال جت ات ال حلية ال ضيفة وال ائد ن).
حصول النساء والرجال والبنات واألوالد المتضررين من األزمات على مساعدة غذائية وتغذوية حسنة التوقيت وكافية (غذاء ونقد) لتوليد األصول والمداخيل التي تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية،
وتحسّن سبل كسب العيش ،وتدعم التعافي المبكر (ألف :تحويل الموارد)
حصول النساء والرجال والبنات واألوالد المتضررين من األزمات مساعدة غذائية وتغذوية حسنة التوقيت وكافية (غذاء ونقد) تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية خالل األزمات (ألف :تحويل الموارد)
استفادة النساء والرجال والبنات واألوالد في المناطق المتضررة من األزمات من األصول المجتمعية التي تستعيد سبل كسب عيشهم وتعزز اعتمادهم على الذات وتدعم التعافي المبكر (دال :إنشاء
األصول)

الحصيلة االست اتيجية  :2حصول البنات وا والد ف سن الدراسة ،ب ن فيهم ال اهقون ف ال ناطق ال ستهدفة الت ت ا
ا ن الغ ائ وف ال ناطق ال عو ة ،على أ ة كافية و غ ة طوال ال ام الدراس

ن ا دام

فئات الحصائل:
استمرار/تحسين حصول األسر واألفراد على
الغذاء الكافي
مجال التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات:
امتالك الشركاء لقدرات وموارد كافية لتنفيذ أنشطة موازية حسبما هو مزمع.
المدارس متاحة للقيام بأنشطة التوعية.
اآلليات الحكومية لتنسيق التغذية والتوعية تعمل بشكل فعال.
الحوادث األمنية تحول دون تنفيذ ورصد األنشطة في أجزاء واسعة من منطقة المشروع.
تم ّكن الحكومة والشركاء من توفير أنشطة تكميلية لتلبية احتياجات المستفيدين من المواد غير الغذائية ،والنظافة ،والمياه ،واإلصحاح ،وغيرها
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تعرقل تسليم السلع بسبب األمطار ،ورداءة البنية التحتية ،وانعدام األمن.
عدم تلقي الموارد من المانحين في موعد مبكر يتيح شراء األغذية وتسليمها في الوقت المناسب في سياق تتفاقم فيه مشكلة المهل القصيرة جراء بُعد المناطق واألمطار.
ضمان موارد كافية (بشرية ،ومالية ،و تكنولوجية) في الوقت المناسب بما يتيح تنفيذ التوسع المطلوب في العمليات لتنفيذ األنشطة ورصدها.

ؤش ات الحصائل
معدل المواظبة
معدل االلتحاق
النسبة بين الجنسين
معدل االستبقاء/التسرب

ا شطة والنوات
النشاط  :2توفي حز ة تغ ة درسية تكا لة للطالب والطالبات خالل ال ام الدراس بصورة نصفة وبط قة ت ت د على اإل تاج ال حل وتحفزه (التغ ة ال درسية بال نتجات ال حلية)
حصول المراهقات الملتحقات بالمدارس المستهدفة على منح نقدية تلبي احتياجاتهن الغذائية والتغذوية وتدعم استبقاءهن في المدارس وإكمال دراستهن (ألف :تحويل الموارد)
تلقي المراهقين والمراهقات الملتحقين بالمدارس المستهدفة لرسائل للتغيير السلوكي واالجتماعي تفضي إلى إحداث تحول في المنظور الجنساني وتدعم استبقاءهم في المدارس وتحسن من وضعهم
التغذوي ومن الممارسات التغذوية والصحية والمهارات الحياتية األساسية (هاء -توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
استفادة األوالد والبنات الملتحقين بالمدارس المستهدفة من الخدمات التكميلية (الحدائق المدرسية وا لماشية والمطاحن) التي تعمل على تعزيز اعتماد ممارسات غذائية وتغذوية صحية وتؤدي إليها (ألف:
تحويل الموارد)
حصول األوالد والبنات الملتحقين بالمدارس المستهدفة على وجبات مدرسية مغذية وكافية في الوقت المناسب معدّة من األغذية المنتجة محليا التي تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية وتدعم استبقاءهم في
المدارس وإكمال دراستهم (ألف :تحويل الموارد)

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

أحد ن سوء التغ ة

سن الوضع التغ وي لل ج وعات السكا ية وال جت ات ال حلية الض يفة تغ و ا ف ال ناطق ال ستهدفة ،ب ا
الحصيلة االست اتيجية  :3تح ُّ
ف ذلك ا طفال ال ن تت اوح أع ارهم بين  6أشه و 59شه ا والحوا ل ن النساء والبنات وال اهقات بحلول عام 2024

فئات الحصائل :تحسين استهالك األغذية عالية
الجودة والغنية بالمغذيات بين األفراد المستهدفين

مجال التركيز :بناء القدرة على الصمود
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االفت اضات:
امتالك الشركاء لقدرات وموارد كافية لتنفيذ أنشطة موازية حسبما هو مزمع.
توافر مراكز صحية وافية لعالج المصابين بسوء التغذية من األطفال والنساء.
اآلليات الحكومية لتنسيق التغذية تعمل بشكل فعال.
توافر التمويل لضمان وصول المنتجات التغذوية المشتراة دوليا في الوقت المناسب.
عدم وقوع أوبئة بارزة.
امتالك شركاء التغذية لقدرات وموارد كافية.
عدم تعرقل المساعدة جراء انعدام األمن.

ؤش ات الحصائل
درجة استهالك األغذية – التغذية
معدل التخلف عن عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل الوفيات بين حاالت عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل عدم االستجابة لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل التعافي من سوء التغذية الحاد المعتدل
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)
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كاف من عمليات التوزيع (االلتزام)

ا شطة والنوات

النشاط  :3دعم الب ا الوطن للتغ ة ن خالل توفي خد ات التغ ة الوقائية وال الجية (ب ا ف ذلك رسائل التغيي السلوك واالجت اع  ،وتدعيم ا
القدرات) للسكان ال ستهدفين

ة ال حلية ،والتغ ة التك يلية ،وت ز ز

حصول األوالد والبنات المستهدفين الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ،والحوامل من النساء والبنات ،على أغذية مغذية متخصصة وكافية في الوقت المناسب لعالج سوء التغذية الحاد
المعتدل (ألف :تحويل الموارد)
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حصول األوالد والبنات المستهدفين الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ،والحوامل من النساء والبنات ،غذاء مغذيا متخصصا وكافيا في الوقت المناسب لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل (باء:
توفير األغذية المغذية)
يتلقى األوالد والبنات المستهدفون الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ،على أغذية مغذية متخصصة وكافية في الوقت المناسب لمنع التقزم والهزال ونقص المغذيات الدقيقة (ألف :تحويل
الموارد)
يتلقى األوالد والبنات المستهدفون الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ،على أغذية مغذية متخصصة وكافية في الوقت المناسب لمنع التقزم والهزال ونقص المغذيات الدقيقة (باء :توفير
األغذية المغذية)
استفادة األوالد والبنات المستهدفين الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،والحوامل من النساء والبنات ،والمراهقات والمراهقين ،من القدرات المعززة للعاملين الصحيين واألوساط الصحية،
التي تتعلق بعالج سوء التغذية والوقاية منه واكتساب إمكانية الحصول على التغذية والخدمات الصحية التكميلية (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
تلقي الرجال والنساء والمراهقين والمراهقات المستهدفين ومجتمعاتهم رسائل التغيير السلوكي واالجتماعي وحوافز تحسن الممارسات المرتبطة بالتغذية (:هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي
والسلوكي)
المقواة (واو :القيام بالشراء من
يستفيد الرجال والنساء والبنات واألوالد المستهدفون ومجتمعاتهم من سالسل القيمة الغذائية الفعالة والمنصفة واإلنتاجية التي تعمل على تحسين الوصول إلى األغذية
ّ
أصحاب الحيازات الصغيرة)

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 ال حلية ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ  ،ب ا ف ذلك أولئك ال تض ر ن ن
الصد ات ال ناخية ف ال ناطق ال ستهدفة ،سبل كسب عيش أكث قدرة على الص ود و د جة ف النظم الغ ائية ال ستدا ة وال نصفة
ة الكافية وال غ ة بحلول عام 2024
وض ان الوصول إلى ا

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

االفت اضات:
تواصل التزام أصحاب المصلحة بمعالجة انعدام األمن الغذائي.
توافر التمويل لضمان خطوط إمداد سليمة.
األسواق تعمل في المجتمعات المحلية المستهدفة بالتوزيعات النقدية.
عدم تعرقل المساعدة جراء انعدام األمن.
القدرات واألوضاع األمنية تتيح الجمع المنتظم وفي التوقيت المناسب لبيانات رصد ما بعد التوزيع حسبما هو مزمع.
امتالك الشركاء لقدرات وموارد كافية لتوفير دعم تكميلي ذي قيمة مضافة ،حسبما هو مزمع.
المجتمعات المحلية تمتلك القدرة على صون األصول المنشأة وحمايتها وتعزيزها ،وتتلقى الدعم في هذا المجال.
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ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك (متوسط)
نسبة التخلف عن التوريد في عقود الشراء المناصرة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة التابعة للب ا
درجة استهالك األغذية
حصة النفقات الغذائية
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل كسب العيش (النسبة المئوية لألسر التي تتبع استراتيجيات التصدي)
نسبة الزيادة في إنتاج األغذية العالية الجودة والغنية بالمغذيات
النسبة المئوية لألسر التي تدمج تدابير المواءمة في أنشطتها/سبل كسب عيشها
نسبة المزارعين أصحاب الحياز ات الصغيرة الذين يبيعون من خالل نظم التجميع الخاصة بالمزارعين التي يدعمها الب ا
نسبة أغذية الب ا

المشتراة من نظم التجميع المناصرة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،حسب جنس المزارعين أصاحب الحيازات الصغيرة

نسبة السكان في المجتمعات المحلي ة المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل كسب العيش
قيمة وحجم المبيعات المناصرة ألصحاب الحيازات الصغيرة من خالل نظم التجميع التي يدعمها البرنامج

ا شطة والنوات
النشاط  :4تقد م الدعم لسبل ال يش لل جال والنساء وا والد والبنات ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ وال
إدارة خاط ال ناخ وسالسل القي ة (أ شطة إ شاء ا صول ودعم سبل كسب ال يش)

ضين للخط  ،ب ا ف ذلك تن ية أو إعادة تأهيل ا صول الطبي ية واإل تاجية ،وتدابي

تلقي المجتمعات المستهدفة اتصاالت ومعلومات بشأن التغيير السلوكي واالجتماعي تفضي إلى إحداث تحول في المنظور الجنساني وتعزز إدارة المزارع المجتمعية الشاملة للجميع والمنصفة وإنتاج
وشراء واستهالك األغذية الغنية بالمغذيات واألغذية ذات القيمة المغذية الكثيفة (هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي (هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي (منقحة)
حصول الرجال والنساء والبنات واألوالد المستهدفين على مساعدة غذائية كافية في الوقت المناسب لتحويالت األصول التي تلبي احتياجاتهم الغذائية القصيرة األجل مع تحسين قدرة سبل كسب عيشهم
على الصمود (ألف :تحويل الموارد)
حصول الرجال والنساء والبنات واألوالد المستهدفين على مساعدة غذائية وتغذوية موسمية كافية في الوقت المناسب لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية وتدعيم المكاسب في إنشاء األصول (ألف :تحويل
الموارد)
استفادة الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة من القدرات ال ُمعززة والمشتريات المحلية التي تعمل على زيادة إنتاجيتها على نحو مستدام ،وتنويع إنتاجها وتعزيز وصول المزارعين أصحاب الحيازات
الصغيرة إلى األسواق المحلية من خالل التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية (واو :القيام بالشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)
استفادة الرجال والنساء والبنات واألوالد في المناطق المستهدفة بشكل منصف من األصول المجتمعية الجديدة أو المستعادة التي تعزز قدرتهم على الصمود أمام الصدمات الطبيعية والتي يسببها اإلنسان
والتكيف مع تغير المناخ (زاي :تيسير الروابط مع الموارد المالية وخدمات التأمين)
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استفادة الرجال والنساء والبنات واألوالد في المناطق المستهدفة بشكل منصف من األصول المجتمعية الجديدة أو المستعادة التي تعزز قدرتهم على الصمود أمام الصدمات الطبيعية والتي يسببها اإلنسان
والتكيف مع تغير المناخ (دال :إنشاء األصول)

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  :5ا تالك ال ؤسسات الوطنية والجهات الش كة ا خ ى لقدرات ززة على تص يم وإدارة سياسات وب ا
تكا لة لأل ن الغ ائ والتغ ة والح ا ة االجت اعية اعية لالعتبارات الجنسا ية و ستجيبة للصد ات بحلول عام 2024

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
مجال التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات:
القدرات واألوضاع األمنية تتيح الجمع المنتظم وفي التوقيت المناسب لبيانات رصد ما بعد التوزيع حسبما هو مزمع.
تواصل التزام أصحاب المصلحة بمعالجة انعدام األمن الغذائي.
توافر التمويل لضمان خطوط إمداد سليمة.
األسواق تعمل في المجتمعات المحلية المستهدفة بالتوزيعات النقدية.
عدم تعرقل المساعدة جراء انعدام األمن.
امتالك الشركاء لقدرات وموارد كافية لتوفير دعم تكميلي ذي قيمة مضافة ،حسبما هو مزمع.

ؤش ات الحصائل
مؤشر الشراكات
القدرات الوطنية في مجال التغذية المدرسية المتعلقة بنهج النظم لتحسين نتائج التعليم ()SABER
معدل رضا المستخدمين
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ا شطة والنوات

النشاط  :5توفي ع لية ت ز ز القدرات لل ؤسسات الوطنية والال كز ة والجهات الش كة في ا ت لق بالسياسات ال شت كة بين القطاعات ال تسقة وال تس ة بالتكافؤ بين الجنسين والتحول بينه ا،
وآليات التخطيط والتنسيق و لكية الب ا وتنفي ها وإدارة ال فة
استفادة األوالد والبنات والرجال والنساء المتضررين من األزمات من القدرات المعززة للشركاء في اإلدارة المجتمعية لمخاطر الكوارث لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية (جيم :توفير تنمية القدرات
والدعم التقني)
استفادة األوالد والبنات والرجال والنساء الضعفاء تغذويا من تصميم وتنفيذ عملية االستعداد للطوارئ واالستجابة لها التي تراعي االعتبارات بالجنسين وتوجهها الحكومة ،والحماية االجتماعية المستجيبة
للصدمات ،والتدخالت المتعلقة ببناء القدرة على الصمود التي توفر مساعدة كافية في الوقت المناسب من الحكومة وشركائها (طاء :وضع/تنفيذ استراتيجيات المشاركة في مجال السياسات)
استفادة األوالد والبنات والرجال والنساء الضعفاء تغذويا من القدرات المعززة للحكومة بشأن تخطيط وتنفيذ التدخالت المنصفة بين الجنسين والمراعية للتحول في المنظور الجنساني والمستندة إلى األدلة
والتي تقدم مساعدة حسنة التوقيت وكافية من الحكومة وشركائها (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 اإل سا يين واإل ائ يين ف النيج على خد ات وخب ات شت كة تتيح لهم إ كا ية الوصول إلى
ال ناطق ال ستهدفة وال ل فيها إلى أن تتاح البدائل ال ناسبة وال ستدا ة

فئات الحصائل :تعزيز منصات التنسيق المشتركة

مجال التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات:
اآلليات الحكومية لتنسيق التغذية واألمن الغذائي تعمل بشكل فعال.
عدم تعرقل المساعدة جراء انعدام األمن.
امتالك الشركاء لقدرات وموارد كافية لتوفير دعم تكميلي ذي قيمة مضافة ،حسبما هو مزمع.

ؤش ات الحصائل
مؤشر الشراكات
معدل رضا المستخدمين
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ا شطة والنوات
النشاط  : 6توفي دائ ة ا م ال تحدة للنقل الجوي لل ساعدة اإل سا ية لخد ات طي ان تس ح للش كاء بالوصول إلى ال ناطق الت تنف فيها التدخالت اإل سا ية (أنشطة توفير الخدمات والمنصات)
استفادة األشخاص المتضررين من األزمات الذين يستهدفهم الشركاء اإلنسانيون وا إلنمائيون من خدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية من خالل تلقي المساعدة المنصفة والفعالة في الوقت المناسب
(حاء :توفير خدمات ومنصات مشتركة)
النشاط  :7توفي الخد ات اللوجستية وتكنولوجيا ال لو ات واالتصاالت وخد ات التنسيق للش كاء ف ظل ياب البدائل ن أجل ض ان ال ساعدة اإل سا ية و ي ها ن خد ات سلسلة اإل داد
والخب ات عند الطلب (أ شطة توفي الخد ات وال نصات)
استفادة األشخاص المتضررين من األزمات الذي ن يستهدفهم الشركاء اإلنسانيون واإلنمائيون من الخدمات اللوجستية الحسنة التوقيت والمدخرة للتكاليف من خالل تلقي المساعدة المنصفة والفعالة في
الوقت المناسب (حاء :توفير خدمات ومنصات مشتركة)
استفادة األشخاص المتضررين من األزمات الذين يستهدفهم الشركاء اإلنسا نيون واإلنمائيون من خدمات مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ الحسنة التوقيت والمدخرة للتكاليف من خالل تلقي
المساعدة المنصفة والفعالة في الوقت المناسب (حاء :توفير خدمات ومنصات مشتركة)
استفادة األشخاص المتضررين من األزمات الذين يستهدفهم الشركاء اإلنسانيو ن واإلنمائيون من الخدمات الحسنة التوقيت والمنسقة من خالل تلقي المساعدة المنصفة والفعالة في الوقت المناسب (حاء:
توفير خدمات ومنصات مشتركة)
استفادة األشخاص المستهدفين من خدمات وخبرات سلسلة اإلمداد عند الطلب من خالل تلقي المساعدة الفعالة في الوقت المناسب (حاء :توفير خدمات ومنصات مشتركة)

WFP/EB.2/2019/7-A/6

40

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

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

الحصيلة
االست اتيجية 5

الحصيلة
االست اتيجية 6

التحويل

418 368 080

74 343 788

106 200 833

216 545 306

17 288 685

43 036 586

875 783 277

التنفيذ

27 752 386

6 521 112

9 199 965

19 778 203

1 994 025

4 522 501

69 768 191

تكاليف الدعم
المباشرة المعدلة

21 615 877

3 963 873

5 551 116

11 250 898

943 355

2 319 948

45 645 066

ال ج وع الف ع

467 736 343

84 828 772

120 951 914

247 574 407

20 226 064

49 879 034

991 196 533

تكاليف الدعم غير
المباشرة ( 6.5في
المائة)

30 402 862

5 513 870

7 861 874

16 092 336

1 314 694

3 242 137

64 427 775

ال ج وع

498 139 205

90 342 642

128 813 788

263 666 743

21 540 758

53 121 171

1 055 624 308

جال الت كيز

ال ج وع
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