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الخطة االست اتيجية القط ة ل ال ()2024-2020
المدة

 1يناير/كانون الثاني  31 – 2020ديسمبر/كانون األول 2024

مجموع التكلفة التي يتحملها الب ا

 525 128 912دوالرا أمريكيا

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

وجز تنفي ي
سبل العيش .وباإلضافة إلى الصدمات
تضافرت آثار الجفاف المتكرر وانعدام األمن المتزايد في مالي لتساهم في التدهور التدريجي ل ُ
الطبيعية والمتكررة التي يسببها اإلنسان ،تشمل التحديات الرئيسية األخرى ارتفاع معدالت النمو السكاني ،وانتشار الفقر ،والبطالة
الجزئية ،وتدهور قاعدة الموارد الزراعية اإليكولوجية.
وهناك  3.6مليون شخص في المتوسط – أي  18في المائة من السكان – يعانون من انعدام األمن الغذائي كل عام .وذلك ألن سوء
التغذية بأشكاله المختلفة يؤدي إلى خسائر بشرية واقتصادية عالية ،حيث تقدَّر الخسارة السنوية في اإلنتاجية بسبب سوء التغذية بأكثر
من  4في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي .وبعد أن شهدت اتجاهات النزوح تناقصا منذ أزمة  ،2013-2012ارتفعت أعداد النازحين
داخليا من جديد لتصل إلى  171 500نازح في سبتمبر/أيلول .2019
وبموجب الخطة االستراتيجية القطرية ،سوف يحافظ برنامج األغذية العالمي (الب ا ) على قدرته فيما يتعلق باالستجابة لالحتياجات
الطارئة ،بينما يزيد من تركيزه على تطوير قدرة الحكومة على االستجابة لحاالت الطوارئ واالستعداد لها ،وتعزيز قدرتها على الصمود.
وهذا يتسق مع نهج الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية ،وسيتواءم مع خطة التنمية الحكومية ،وخطة االستجابة اإلنسانية ،وإطار عمل
األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة لمالي ،وسيسترشد بها جميعا.

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

السيدة S. Caruso
المديرة القطرية
بريد إلكترونيsilvia.caruso@wfp.org :

World Food Programme، Via Cesare Giulio Viola، 68/70، 00148 Rome، Italy
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وسيتم تعزيز جودة وفعالية األنشطة الموجهة نحو بناء القدرة على الصمود من خالل تنفيذها كجزء من حزمة متكاملة تستهدف نفس
األشخاص على مدار فترة زمنية مستدامة .وسوف تكون الشراكة مع جهات فاعلة أخرى ومع القادة الحكوميين على المستويين المحلي
والوطني الوسيلة لتحقيق النجاح ،وإقامة روابط مع قطاعات أخرى.
صمِّمت الخطة االستراتيجية القطرية بالتشاور مع الحكومة ،والجهات المانحة ،والشركاء الرئيسيين ،وقد استنارت بنتائج
وقد ُ
االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع والتقييم الذي أُجري في عام  .2017وتسعى هذه الخطة إلى تحقيق الحصائل االستراتيجية
التالية:


تمكن األشخاص المتأثرين باألزمات في المناطق المستهدفة ،بما في ذلك الالجئون ،والمشردون داخليا ،من تلبية
احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية خالل األزمات وبعدها؛



زيادة القدرة الحالية والمستقبلية على الصمود لدى البنات واألوالد في سن الدراسة في المناطق المستهدفة ،مع تلبية
احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية خالل السنة الدراسية؛



تحسن الحالة التغذوية للسكان الضعفاء تغذويا في المناطق المستهدفة ،بمن فيهم األطفال والحوامل والمرضعات من
النساء والبنات ،طوال العام؛



امتالك المجتمعات المحلية في المناطق المستهدفة ،بما في ذلك المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة (وال سيما
المجموعات التي تقودها النساء) ،سبل عيش أكثر قدرة على الصمود من أجل تحسين األمن الغذائي والتغذية طوال
العام؛



امتالك المؤسسات والكيانات الوطنية قدرات معززة على إدارة سياسات وبرامج وتدخالت األمن الغذائي والتغذية،
والحماية االجتماعية بحلول عام  ،2030دعما للقضاء على الجوع؛



استفادة الشركاء اإلنسانيين في مالي من خدمات مشتركة تمكنهم من الوصول إلى المناطق المتأثرة باألزمات والعمل
فيها طوال العام.

وستعمل الخطة االستراتيجية القطرية على تعزيز العدالة إذ ستركز على شرائح المجتمع األكثر ضعفا ،مع توجيه اهتمام خاص إلى
احتياجات ومصالح فئات متباينة (تشمل النساء والرجال والبنات واألوالد والشباب ،وغير ذلك من الفئات) ودعم تمكينها .وسوف تُنفذ
الخطة بطريقة تراعي النزاعات ،مع تعميم الحماية ،والمساءلة أمام السكان المتضررين .وستبقى مراعاة المخاطر البيئية عنصرا من
العناصر الشاملة .وسوف تُنفذ األنشطة بطريقة تراعي التغذية ،مع التركيز على حزم متعددة القطاعات من األنشطة التكميلية.
وسوف تعمل الحصائل االستراتيجية على تعزيز هدف التنمية المستدامة  ،2مع تطوير أوجه التآزر مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة
بالفقر ( ،)1والصحة ( ،)3والتعليم ( ،)4والمساواة بين الجنسين ( ،)5والحدود اإليكولوجية والتدهور ( ،13و ،14و .)15وسوف تسهم
جميع الحصائل االستراتيجية أيضا بدرجات متفاوتة في النتيجة االستراتيجية  5بشأن تعزيز القدرات (غاية هدف التنمية المستدامة -17
 ،)9والسالم والشمول (هدف التنمية المستدامة .)16

ش وع الق ار



يوافق المجلس التنفيذي على الخطة االستتتتتتتراتيجية القطرية لمالي ( )WFP/EB.2/2019/7-A/5( )2022-2020بتكلفة إجمالية
يتحملها الب ا

قدرها  525 128 912دوالرا أمريكيا.

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

-1

تُعتبر مالي أحد بلدان منطقة الساحل غير الساحلية المنخفضة الدخل ،ويبلغ عدد سكانها  19.1مليون نسمة )1(.ومن المتوقع أن
()2

يظل النمو السكاني عند نسبة  3في المائة حتى عام 2030؛ ويتميز سكان البلد بالشباب ،إذ يقل عمر نصفهم تقريبا عن 15
()3

سنة .وتحتل مالي المرتبة  182بين  189بلدا على مؤشر التنمية المستدامة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
-2

وفي عام  ،2012حدث تمرد من جانب جماعات مسلحة غير حكومية في شمال البالد ،وتحول التمرد إلى أزمة سياسية ثم إلى
انقالب .وقد أدى ذلك إلى تدخل دولي ،وثم نشتتتتتر بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستتتتتتقرار في مالي في
عام  .2013وفي حين أنهي اتفاق الجزائر للستتتتالم النزاع المستتتتلح في عام  ،2015وكفل تنصتتتتيب ستتتتلطة مؤقتة في المناطق
المتأثرة ،ال تزال حالة انعدام األمن مستفحلة (.)4

-3

ويستتتهم التهميش ،و ضتتتيق إمكانية الوصتتتول إلى الخدمات والفرص ،باإلضتتتافة إلى النزاعات بين الطوائي ،في توستتتيع نطاق
الجماعات المسلحة من غير الدول ،واالتجار غير المشروع ،والتطرف .وفي السنوات األخيرة ،امتد انعدام األمن من المناطق
غير المأهولة بال سكان في شمال البالد إلى مناطق سكانية أكثر ازدحاما ت ستأثر بجانب كبير من اإلنتاج الزراعي .وأثر النزاع
أيضتتتا على التدفقات التجارية ،وعلى تكامل األستتتواق داخل البلد ،وعبر الحدود .وأدى التنافس من أجل الستتتيطرة على الطرق
التجارية إلى نزاع إضافي.

-4

وزادت تحركات الستتتتتكان بدرجة كبيرة نظرا النعدام األمن ،كما امتدت فترات النزوح .وبحلول نهاية ستتتتتبتمبر/أيلول ،2019
كان هناك  171 500نازح داخلي )5(،تشكل النساء أكثر من نصفهم ،بينما ال يزال هناك نحو  139 000مالي أصبحوا الجئين
في بلدان أخرى )6(.وال يزال الحصول على المساعدات اإلنسانية يشكل تحديا في معظم أنحاء مالي الوسطى والشمالية .وتزداد
مخاطر الحماية ،بما في ذلك العني القائم على نوع الجنس.

-5

وقد تضافرت الصدمات المناخية مع العني المسلح ،وانعدام األمن على نطاق واسع ،وضعي تواجد الدولة لتساهم في التدهور
لستتتتبل العيش واألمن الغذائي .ومنذ أزمة عام  ،2012كان  3.5مليون شتتتتخص في المتوستتتتط بحاجة إلى المستتتتاعدة
التدريجي ُ
اإلنسانية كل عام )7(،مما يتصل أساسا بانعدام األمن الغذائي.

( )1صندوق األمم المتحدة للسكان .2018 ،حالة سكان العالم .https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard .2018
( )2وزارة االقتصاد والمالية .2018 .تقرير التشخيص االستراتيجي (( .)Rapport de diagnostique Stratégiqueغير متاح على اإلنترنت).

( )3برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2018 ،مؤشرات التنمية البشرية :تحديث إحصائي.http://hdr.undp.org/en/2018-update/download .2018 ،
( )4كشي مشروع البيانات المتعلقة بمواقع وأحداث النزاعات المسلحة في منطقة الساحل عن أن أعداد القتلى في صفوف المدنيين جراء الهجمات التي استهدفتهم في
الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مارس/آذار  2019كانت أعلى بنسبة  300في المائة عما كانت عليه في نفس الفترة من .2018/2017
https://www.acleddata.com/
( )5المنظمة الدولية للهجرة .2019 .مصفوفة تتبع النزوح.https://displacement.iom.int/mali .
(United Nations High Commissioner for Refugees. 2018. Operational portal refugee situations: Mali Situation. )6
.http://data2.unhcr.org/en/situations/malisituation
( )7مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية .خطة االستجابة اإلنسانية .)Humanitarian Response Plan 2012–2019( 2019-2012
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/mali/document/mali-plan-de-r%C3%A9ponse-humanitaire-janvier.decembre-2019
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التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة 2

الغا ات
-6

الحصول على الغذاء (غاية التنمية المستدامة  .)1-2تحتل مالي المرتبة  90بين  119بلدا على مؤشر الجوع العالمي )8(.وعلى
مدى السنوات الخمس الماضية ،كان  3.6مليون شخص في المتوسط –  18في المائة من مجموع السكان – يعانون من انعدام
األمن الغذائي )9(،من بينهم  600 000شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد )10(.وفي دراسة استقصائية أخيرة ،أفاد
 43في المائة من المجيبين بأنهم كانوا يفتقرون أحيانا أو في كثير من األحيان إلى الغذاء الكافي ،بينما اعتبر  92في المائة من
()11

المجيبين أن انعدام األمن الغذائي هو المؤشر الرئيسي للفقر.
-7

ويكفي اإلنتاج الوطني اإلجمالي من الحبوب واللحوم ومنتجات األلبان في العادة لتلبية الطلب على االستتتتهالك الوطني .وكثيرا
ما يؤدي التباين في القوى الشرائية ،وتفضيالت االستهالك ،والتجارة عبر الحدود إلى فجوات محلية في فرص الحصول على
األغذية وتوافرها .وقد بقيت أستتتعار أستتتواق األغذية األستتتاستتتية مرتفعة باستتتتمرار بين عامي  2013و .2019وشتتتهدت هذه
األستتتعار ذرواتها بصتتتورة خاصتتتة في عام  2015وفي الفترة  2018/2017نتيجة لحاالت جفاف كبرى ( )12ويستتتاهم في هذه
الفجوات ضتتيق فرص الوصتتول إلى األستتواق ،والمشتتاركة المحدودة من المنتجين أصتتحاب الحيازات الصتتغيرة ،واالفتقار إلى
مرافق التخزين ،كل ذلك يسهم في هذه الفجوات.

-8

وترتفع معدالت انعدام األمن الغذائي في األُستتتر التي تقودها امرأة بنستتتبة تزيد على  50في المائة ،مقارنة بمعدالته في األُستتتر
()13

التي يقودها رجل.

وينخفض تنوع االستهالك الغذائي .فالح صول على أغذية مغذية تقيده الدخول المنخفضة ،وتقلب أسعار

األغذية ،حيث تزيد تكلفة األنماط الغذائية المغذية بمقدار الضتتتتتعي على تكلفة األنماط الغذائية التي ال تلبي ستتتتتوى االحتياجات
()14

إلى الطاقة.
-9

ويختلي انعدام األمن الغذائي ح سب الموا سم ،حيث تبلغ ذروته التي يمكن التنبؤ بها في فترات ت سبق ح صاد الحبوب الرئي سية
للمزارعين (من يونيو/حزيران إلى ستتتتتتبتمبر/أيلول) .وتوفر المراعي والميتتاه للرعتتاة (من متتارس/آذار إلى يونيو/حزيران).
وعموما ،بقيت درجات استتتتهالك األغذية مستتتتقرة نستتتبيا منذ عام  2014مع تقلبات موستتتمية طفيفة )15(.ويحدث الجفاف على
نطاق واستتتع كل بضتتتع ستتتنوات ،مما يفضتتتي إلى تقديم موعد موستتتم الجدب عدة أشتتتهر .وخالل هذه الفترات ،تكون المتطلبات
المادية المرتبطة بالزراعة والماشتتتية مرتفعة أيضتتتا ،مما يزيد من حالة عدم التوافق بين المتطلبات من الطاقة والحصتتتول على
األغذية وتوافرها .ومنذ عام ُ ،2014سجل ارتفاع في مستويات آليات التكيي السلبي ،وشهدت هذه المستويات ذروتها في عام
 2015بسبب الجفاف الذي أضر بالزراعة واإلنتاج الحيواني ،وبسبب تبعات النزاع وارتفاع مستويات النزوح.

()16

(. Regional and National Trends. https://www.globalhungerindex.org/results/،2018 Global Hunger Index Results: Global)8
( )9اتجاهات اإلطار المنسق  . 2015–2019تتاح بيانات اإلطار المنسق على موقع اللجنة الدائمة المشتركة بين الواليات لمكافحة الجفاف في منطقة
الساحل).(http://www.cilss.int/
( )10المرحلة  5-3من اتجاهات اإلطار المنسق  .2019-2015المرجع نفسه
( )11وزارة االقتصاد والمالية( .Mali a Batir – Rapport de l‘enquête diagnostic de la société malienne .2018 .غير متاح على اإلنترنت).
()12
األمن
أوضاع
هشاشة
تحليل
العالمي.
األغذية
برنامج
,http://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices?adm0=155

الغذائي

ورسم

خرائطها:

Explorer.

Economic

( .)13نظام اإلنذار المبكر في مالي ( ،)Système d'Alerte Précoce du Maliالمعهد الوطني لإلحصاء .2018 .التقرير التجميعي :الدراسة االستقصائية الوطنية
لألمن الغذائي والتغذويhttps://www.wfp.org/content/mali-enquete-nationale-sur-la-securite-alimentaire-et-nutritionnelle-ensan- .
mali-septembre-20
( )14خلية التغذية الوطنية (( .2019 .Cout de l’alimentation nutritive, resultats preliminaires .2019 .)Cellule Nationale de Nutritionغير
متاحة على اإلنترنت).
(Système d'Alerte Précoce du Mali (Mali early warning system), Institut national de la statistique. 2018. Rapport de )15
synthese: Enquête nationale de la sécurité alimentaire et nutritionelle. https://www.wfp.org/content/mali-enquete-nationalesur-la-securite-alimentaire-et-nutritionnelle-ensan-mali-septembre-20
( )16المرجع نفسه .ويشير هذا إلى مؤشر استراتيجيات التصدي الذي نوقش في الدراسة االستقصائية لألمن الغذائي والتغذية للفترة  2018-2014المذكور في الحاشية
السابقة.
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ويختلي انعدام األمن الغذائي جغرافيا ،حيث تتأثر المناطق الشمالية والوسطى بشكل خاص .وبين عامي  2015و ،2019قدر
متوستتتتط عدد األشتتتتخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشتتتتديد بنحو  80 000شتتتتخص في منطقة غاو ،و100 000
شتتتخص في منطقة تمبوكتو ،و 160 000شتتتخص في منطقة مويتي المزدحمة بالستتتكان .وقد تدهور الوضتتتع في منطقة مويتي
ب شكل حاد على مدار العامين الما ضيين ،حيث ارتفع العدد المتوقع لأل شخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في الفترة
()17

من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب  2019بنسبة  35في المائة عن المتوسط في الفترة .2018-2014
-11

وضع نهاية لسوء التغذية (غاية التنمية المستدامة  .)2-2يؤدي سوء التغذية بمختلي أشكاله إلى تكبد تكاليي بشرية واقتصادية
الرضع في
مرتفعة .وخالل السنوات الخمس الماضية ،أدى نقص التغذية إلى وفاة ما يقدَّر بنحو  35في المائة من وفيات جميع ُ
مالي .وبحستتب تقديرات دراستتة لتكلفة الجوع أُجريت في عام  ،2018بلغت الخس تارة الستتنوية في اإلنتاجية االقتصتتادية بستتبب
()18

سوء التغذية نحو  445مليون دوالر أمريكي ،أي ما يعادل انخفاضا بنسبة  4في المائة في الناتج المحلي اإلجمالي.
-12

وال يزال معدل انتشار سوء التغذية الحاد الشامل بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا مستقرا ومرتفعا،
()19

وهو ما يؤثر بدرجة أكبر على األوالد مقارنة بالبنات .ويقدر أحدث استتتتتتقصتتتتتاء

أن المعدل الوطني يبلغ  10في المائة ،أي

ما يعادل عتبة "الخطورة" التي حددتها منظمة الصتتتحة العالمية .وتوجد أعلى معدالت ستتتوء التغذية الحاد في المناطق المتأثرة
بالنزاع ،وانعدام فرص الحصتتول على الخدمات االجتماعية األستتاستتية ( 14.2في المائة في منطقة غاو ،و 13.5في المائة في
منطقة تمبوكتو ،و 13.5في المائة في منطقة ميناكا) .وتوجد أيضا اختالفات فصلية كبيرة.
-13

ويمثل سوء التغذية المزمن مشكلة صحية عامة خطيرة في مالي .وأما معدل انتشار التقزم عند األطفال الذين تقل أعمارهم عن
()20

خمس ستتتنوات  24في المائة ،مع ارتفاع هذه المعدالت إلى  29في المائة في منطقة شتتتيكاستتتو.

وتوجد جيوب كبيرة لستتتوء

التغذية المزمن في الجنوب ،حيث يعتقد أن العوامل وراء حدوث ذلك هي المستتتتتتائل المتعلقة بالمياه ،والصتتتتتترف الصتتتتتتحي،
وممارسات التغذية.
-14

وتعتبر ممارستتات تغذية الرضتتع وصتتغار األطفال غير كافية ،إذ أن  40في المائة فقط من النستتاء يمارستتن الرضتتاعة الطبيعية
الخالصتتتة .ويحصتتتل  8في المائة فقط من األطفال الذين تتراوح أعمارهن بين  6أشتتتهر و 23شتتتهرا على غذاء كافن من حيث
النوعية والكمية .ويمثل الصتتترف الصتتتحي مصتتتدرا للقلق .وأوضتتتح استتتتقصتتتاء ديمغرافي وصتتتحي أجري في عام  2018أن
()21

 17في المائة من األطفال دون سن الخامسة كانوا يعانون من اإلسهال في األسبوعين الذين سبقا إجراء االستقصاء.
-15

ويمثل النقص في المغذيات الدقيقة مصتتتتتدرا للقلق .وتشتتتتتير التقديرات إلى أن  82في المائة من األطفال دون ستتتتتن الخامستتتتتة،
()22

و 63في المائة من النستتتاء الالتي تتراوح أعمارهن بين  15و 49ستتتنة على المستتتتوى الوطني يعانون من فقر الدم

كما أن

الزواج المبكر والحمل المبكر يستتتتتهمان في دورة ستتتتتوء التغذية المتوارثة بين األجيال – وفقا الستتتتتتقصتتتتتاء عام  ،2019فإن
()23

 31.6في المائة من النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  15سنة و 19سنة حملن مرة واحدة على األقل.

( )17اتجاهات اإلطار المنسق  .2015–2019تتاح بيانات اإلطار المنسق على موقع اللجنة الدائمة المشتركة بين الواليات لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل.
).(http://www.cilss.int/
()18
of
(Hunger
الجوع.
تكلفة
.2018
والمالية.
االقتصاد
وزارة
.https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/mali/document/le-co%C3%BBt-de-la-faim-en-afriquecoha-mali

.)Cost

(.)19المعهد الوطني لإلحصاء. Enquête Nationale Nutritionnelle et de Mortalité Rétrospective suivant la méthodologie SMART. .2017 .
http://www.instat-mali.org/index.php/publications/conditions-vie-societe/enquete-smart (the 2018 SMART has still not been
published
by
INSTAT
but
has
by
FSC:
).https://fscluster.org/sites/default/files/documents/rapport_final_smart_septembre_2018_mali.pdf
( )20المصدر نفسه.
(United States Agency for International Development. The DHS Program: Demographic and Health Surveys. Mali: )21
.Standard DHS. 2018. https://dhsprogram.com/what-we-do/survey/survey-display-517.cfm
()22المعهد الوطني لإلحصاء. Sixième Enquête Démographique et de Santé au Mali 2018 http://www.instat-.2019 .
.mali.org/index.php/publications/conditions-vie-societe/sante
()23المصدر نفسه.

6

-16

WFP/EB.2/2019/7-A/5

إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخلهم (غاية التنمية المستدامة  .)3-2يمثل إنتاج الكفاف – الذي يشمل األنشطة الزراعية
الحرجية في الجنوب ،واألنشتتتطة الرعوية في الشتتتمال ،واألنشتتتطة الزراعية الرعوية في الوستتتط والحزام الستتتاحلي – الجزء
األكبر من العمالة في هذا القطاع )24(.وتعتمد الزراعة بشتتكل رئيستتي على هطول األمطار ،مع وجود موستتم نمو ستتنوي واحد.
وتعتبر مستتتويات المكننة والتكثيي في مجال الزراعة غير شتتائعة حيث يستتتخدم  90في المائة من األُستتر طرقا تقليدية متدنية
المدخالت ،ويزرعون المحاصيل بمساحة تقل عن خمسة هكتارات.

-17

وتعتبر النساء ،الالتي يعيش  78في المائة منهن في مناطق ريفية ،من الفئات المحرومة فيما يتعلق بالحصول على األراضي،
والخدمات المالية ،والتدريب ،والوصتتتتتتول إلى األستتتتتتواق .وتمثل المرأة  70في المائة من إنتاج األغذية )25(،ولكنها تمتلك
 10في المائة فقط من حقوق استتتتخدام األراضتتتي ،و 8في المائة فقط من ستتتندات ملكية األراضتتتي )26(.وتشتتتارك المرأة أيضتتتا
بصورة مكثفة في العمل األسري بال أجر .وتقيد هذه العوامل مجتمعة من قدرة المرأة على كسب الدخل واتخاذ القرارات داخل
األسرة.

-18

ال ُنظم الغذائية المستدامة (غاية التنمية المستدامة  .)4-2يعتبر مستوى التكثيي والتنويع الزراعي محدودا ،مع محدودية التكامل
بين قطاع الكفاف والقطاع التجاري .وتعتبر غالت أصتتتحاب الحيازات الصتتتغيرة منخفضتتتة ومتباينة بستتتبب ضتتتعي خصتتتوبة
التربة وهطول األمطار .كما أن القيود المالية والقيود األخرى على امتداد ستلستلة القيمة تدفع معظم المزارعين إلى بيع إنتاجهم
خالل فترة قصيرة بعد الحصاد ،عندما تكون األسعار عادة في أدنى مستوياتها.

-19

وتستتتتتتهم محدودية ستتتتتتعة التحزين والمعالجة في ارتفاع الخستتتتتتائر الغذائية ،إذ تتراوح بين  21في المائة بالنستتتتتتبة للحبوب،
و 66في المائة بالنستتبة للفواكه والخضتتروات .وهذا يؤثر بشتتكل خاص على المرأة ،حيث أنها تنشتتط بشتتكل غير متناستتب في
()27

سالسل القيمة الخاصة باللوبياء ،والخضروات ،واأللبان ،حيث تكون الخسائر عالية.
-20

ويمثل تدهور األراضي عائقا كبيرا بسبب مجموعة من الممارسات مثل استخدام األراضي ،والنمو السكاني ،واألمطار الحدية.
()28

أراض متدهورة،
وبينما يعيش نحو  60في المائة من الستتتتتتكان على
ن

تمارس الزراعة فيما يقرب من نصتتتتتتي األراضتتتتتتي

الزراعية دون استخدام األسمدة )29(.وقد ساهمت المنافسة على الموارد المحدودة في النزاع بين الطوائي ،نظرا ألن الترتيبات
التقليدية لم تتواءم بسهولة مع الظروف المتغيرة.

بيئة االقتصاد الكل
-21

األولي  80في المائة من العمالة ،و 38.5في المائة من الناتج المحلي
يعتبر االقتصتتتتاد غير متنوع في مالي ،حيث يمثل القطاع َّ
اإلجمالي .ويمثل القطن  80في المائة من عائدات التصدير ،مع أن الذهب يعد أيضا من المصادر الهامة.

-22

وفي أع قاب االنخ فاض ال حاد ا لذي طرأ ب عد أز مة عام  ،2012بلغ نمو ال ناتج المحلي اإلج مالي الحقيقي  6.5في ال ما ئة بين
عامي  2014و ،2015ق بل أن ينخفض إلى  5.8في ال ما ئة في عام  ،2016وإلى  5.5في ال ما ئة في عام  .2017ويمكن أن

(Document de Priorités Résilience Pays 2017. Mali Priorités Résilience Pays.(Not available ،Gouvernement du Mali)24
).online.
( )25مركز الدراسات األفريقية والبحوث المشتركة
.http://www.ceafri.net/site/spip.php?article98

بين

الثقافات.

المرأة

الريفية

في

مالي

(Mali

du

rurale

femme

. )La

(Capital and Insurance Services in Mali: VAM Gender ، Access and Use of Credit،WFP and UN-Women. 2017. Gender)26
.and Market Study #10. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000100869/download
(، Marchés et Autonomisation des Femmes dans la Région du Sahel: Analyse Comparative du Mali ،WFP. 2018. Genre)27
Markets
and
Women'sEmpowerment
in
the
Sahel
Region). ،Niger
et
Tchad
(Gender
.https://www1.wfp.org/publications/gender-and-markets-initiative-west-and-central-africa-country-case-studies
(Oxford Policy Management. 2017. Étude de cas — les approches régionales pour combattre l’insécurité alimentaire dans )28
le Sahel et la contribution de la protection sociale.https://www.opml.co.uk/files/Publications/a0408-shock-responsive-social.protection-systems/opm-case-study-2017-srsp-sahel-french.pdf?noredirect=1
( )29المعهد الوطني لإلحصاء. Annuaire statistique du Mali 2016. http://www.instat-mali.org/contenu/pub/anuair16_pub.pdf.2016 .
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يتأثر النمو على المدى المتوسط ،والمتوقع بنسبة  5في المائة ،بصورة سلبية بسبب حالة األمن المتقلبة ،وبسبب صدمات من
()30

قبيل الجفاف ،أو أسعار السلع غير المواتية.

ال وابط ال ئيسية بين القطاعات
-23

الفقر (هدف التنمية المستتتتتتدامة  :)1ارتفع معدل الفقر من  43.7في المائة في عام  2010إلى  44.9في المائة في عام .2017
وتتجاوز معدالت الفقر في المناطق الريفية معدالته في المراكز الحضتتتتتترية ( 53.6في المائة مقابل  32.9في المائة) ،وهي
األعلى بين المزارعين ( 57في المتتائتة ) .وتمثتتل النفقتتات العتتامتة على الحمتتايتة االجتمتتاعيتتة  5.1في المتتائتة من النتتاتج المحلي
اإلجمالي ،وتوجه في ا لمقام األول نحو األمن االجتماعي والضتتتتتتمان االجتماعي ،والذي يغطي في المقام األول العاملين في
القطاع الرستتمي .ويعد نحو  22في المائة فقط من ستتكان مالي مشتتمولين ببرامج الحماية االجتماعية( .)31وتمثل شتتبكات األمان
()32

االجتماعي  0.6في المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي ،وتتركز بشكل عام في المناطق األكثر استقرارا.
-24

المستتاواة بين الجنستتين (هدف التنمية المستتتدامة  :)5تحتل مالي المرتبة  157من بين  159بلدا على مؤشتتر عدم المستتاواة بين
الجنستتتين الذي وضتتتعه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .وعلى الرغم من التدابير القانونية لتأكيد المستتتاواة بين الجنستتتين وحظر
التمييز والعني ،فإن التفتاو تات بين الجنستتتتتتين ال تزال مرتفعتة ولهتا أثر كبير على ر فاه المرأة .وتشتتتتتتير التقتديرات إلى أن
 60.8في المائة من النستتتتتاء يشتتتتتاركن في قوة العمل ،مقابل  82.5في المائة من الرجال .وهذا يترك أثرا مباشتتتتترا على النمو
االقتصادي ،نظرا ألن المرأة التي ال تشارك في االقتصاد ال يمكن أن تساهم في اإلنتاج والنمو.

-25

الصحة (هدف التنمية المستدامة  :)3قدر متوسط العمر المتوقع عند الوالدة بأقل من  58عاما اعتبارا في عام  )33(.2016ويبلغ
معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة  74.5لكل  1 000مولود .ويبلغ معدل وفيات األمهات  587لكل مائة ألي مولود حي.
()34

ويبلغ معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية  1.2في المائة.
-26

التعليم (هدف التنمية المستتتدامة  :)4تحتل مالي المرتبة  154من بين  157بلدا على مؤشتتر رأس المال البشتتري الخاص بالبنك
الدولي .وبينما يلتحق  78.2في المائة من األوالد في ستتتتتن الدراستتتتتة ،و 66.1في المائة من البنات في المدارس االبتدائية ،فإن
()35

 48.3في المتتائتتة فقط هم التتذين يكملون دورة المتتدرستتتتتتتة االبتتتدائيتتة.

وفي بعض منتتاطق هتتذا البلتتد ،تمثتتل البنتتات أقتتل من

 36في المائة من بين األطفال المستتتجلين في المدارس االبتدائية ،وهذا يمثل أوستتتع الفجوات بين الجنستتتين في العالم )36(.ويبلغ
معدل معرفة القراءة والكتابة لدى البالغين  57في المائة فقط من الرجال )37(.وليس من المحتمل أن يتحستتتتتتن هذا المعدل على
المدى القصير .فقد أدى انعدام األمن إلى إغالق عدد كبير من المدارس )38(،وخاصة في منطقة مالي الوسطى.
-27

العمل المناخي (هدف التنمية المستتتتتتتدامة  :)13من المتوقع أن يؤدي تغيُّر المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة المحلية ،وتقلب
ستتتتتبل كستتتتتب العيش واألمن الغذائي .وتحتل مالي
هطول المطر ،وتواتر الظواهر المناخية القصتتتتتوى ،ومع أثر مباشتتتتتر على ُ

( )30البنك الدولي .البنك الدولي في مالي (..https://www.worldbank.org/en/country/mali/overview.)The World Bank in Mali
( )31وزارة االقتصاد والمالية في تقريرها عن التشخيص االستراتيجي لعام  )Rapport de diagnostique Stratégique( 2018تثير مسألة التغطية المنخفضة.
(غير متاح على اإلنترنت).
()32
Protection
Financing
Diagnostics
for
Mali .2018
الدولي.
.البنك
.http://documents.worldbank.org/curated/en/985841538026714629/Social-Protection-Financing-Diagnostics-for-Mali

. Social

( )33البنك الدولي .2019 .مؤشرات التنمية العالميةhttps://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators .
( )34برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز .بيانات برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز لعام UNAIDS Data ( 2018
..https://www.unaids.org/en/resources/documents/2018/unaids-data-2018.)2018
(، 2018. Annuaire national des statistiques de l’enseignement fondamental 2016-2017،Ministère de l’Education Nationale)35
(p. 121.غير متاح على اإلنترنت).
()36المصدر نفسه ،الصفحات .66-49
()37برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2018 ،تقارير التنمية البشرية :تحديث إحصائي لعام .http://hdr.undp.org/en/2018-update/download :2018
(. 2019. Situation des écoles fermées en avril 2019. (Not available online.) ،Education Cluster)38
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المرتبة  166من بين  181بلدا على مؤشتتتتتر مبادرة التكيي العالمي لجامعة نوتردام العالمي :فهي معرضتتتتتة بصتتتتتورة مفرطة
لتغيُّر المناخ (إذ تحتل المرتبة  ،)173ولكنها غير جاهزة (إذ تحتل المرتبة  )153لمعالجة آثار تغير المناخ(.)39

3-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-28

تم تحديد مجموعة من التحديات والفجوات من خالل االستتتتعراض االستتتتراتيجي للقضتتتاء على الجوع لعام  ،2018والستتتياستتتة
الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي لعام  ،2017والخطة الخاصة بأولوية الصمود القطري لعام  .2017وباإلضافة إلى الصدمات
سبل كسب العيش
الطبيعية والتي هي من صنع البشر ،تشمل التحديات الفقر الواسع النطاق ،والبطالة الجزئية ،ومحدودية قدرة ُ
التقليدية على تلبية التطلعات المتطورة ،واآلثار المجتمعة لتدهور قاعدة الموارد ،والنمو السكاني .وتوجد سياسات قطاعية فيما
يتعلق بالزراعة ،واألمن الغذائي والتغذية ،ولكن التنفيذ كان محدودا.

-29

وال تزال نُظم الحماية االجتماعية محدودة النطاق والتغطية .ويوفر المجتمع الدولي الجانب األكبر من االستتتتجابة النعدام األمن
الغذائي ،والتشتتتتترد ،مع أن الحكومة تقوم بدور هام في مجالي التنستتتتتيق والتخطيط .وتشتتتتتمل التحديات التي تواجه زيادة قدرة
الحكومة على االستتتجابة :عدم وضتتوح األدوار والمستتؤوليات المؤستتستتية ،ومحدودية القدرة على تعبئة األموال ،والثغرات في
التحليل والتنفيذ والرصد واالستهداف.

4-1

ا ولو ات القط ة ال ئيسية

الحكو ة
-30

يحدِّد اإلطار الحكومي لإلنعاش االقتصتتتتادي والتنمية المستتتتتدامة للفترة  2023-2019األمن الغذائي والتغذوي باعتباره إحدى
األولويات .وقد نُفذ هذا االلتزام من خالل اعتماد الستتتياستتتة الوطنية لألمن الغذائي والتغذية في مايو/أيار  ،2019وهي ستتتياستتة
تتواءم معها الخطة االستتتتتتراتيجية القطرية .ويعكس ذلك خطة االتحاد األفريقي لعام  ،2063التي تدعو لتحقيق الزراعة الذكية
المتكيفة مع تغيُّر المناخ واألمن الغذائي .وتعالج مجموعة من االستراتيجيات والوثائق الخاصة بالقطاعات انعدام األمن الغذائي
وسوء التغذية.

-31

ويعتبر توستتيع نطاق الحماية االجتماعية خطوة مهمة نحو تحقيق القضتتاء على الجوع في االستتتعراض االستتتراتيجي للقضتتاء
على الجوع ،والسياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي ،وخطة أولويات القدرة الوطنية على الصمود .وتعكي الحكومة حاليا
على وضتتتتتع قاعدة للحماية االجتماعية ،وتخطط لتوستتتتتيع نطاق التغطية بواستتتتتطة برنامج شتتتتتبكة األمان الوطنية في المناطق
الوسطى والشمالية من هذا البلد ،ووضع صيغة أكثر تنظيما مع تدخالت مراعية للصدمات ،وتنفيذ تحويالت مشروطة مرتبطة
إلنشاء أصول كثيفة العمالة.

ا م ال تحدة والش كاء اآلخ ون
-32

يتم وضتتتتتع تدخالت األمم المتحدة في مالي في إطار استتتتتتراتيجية األمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الستتتتتاحل ،وإطار عمل األمم
المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستتتدامة للفترة  ،2024-2020والمقرر استتتكماله في أكتوبر/تشتترين األول  .2019وتحدِّد
هذه الوثائق ،إلى جانب إطار عمل األمم المتحدة االستتتتتتتراتيجي المتكامل للفترة  ،2021-2019استتتتتتتراتيجية األمم المتحدة
وأولوياتها في مالي فيما يتعلق ببرامج العمل اإلنساني والسالم والتنمية .

-33

وي ساهم الب ا

في تح سين فعالية اال ستعداد اإلن ساني واال ستجابة اإلن سانية من خالل خطة اال ستجابة اإلن سانية والدعم الذي

يقدمه لنظام المجموعات .ويتم ضمان تنسيق التدخالت اإلنمائية من خالل آليات تُنشأ مع شركاء تقنيين وماليين آخرين .وتعمل
شتتتبكة تعزيز التغذية على إضتتتفاء الطابع الرستتتمي على االلتزام بالتغذية ،مع التركيز على الن ُهج المتعددة القطاعات ،وإشتتتراك
القطاع الخاص ،والتوسع في التدخالت التغذوية التي أثبتت جدواها.
( )39مبادرة التكيي العالمي لجامعة نوتردام.https://gain-new.crc.nd.edu/ranking/vulnerability .
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اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا

-2

والدروس ال ستفادة

1-2

تج بة الب ا

-34

بدأت الخطة االستتتتتراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية الحالية في يناير/كانون الثاني  ،2018وتم تمديدها حتى نهاية عام 2019
إلتاحة مواءمتها مع اإلطار الحكومي لإلنعاش االقتصتتتتتتادي والتنمية المستتتتتتتدامة وإطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال
التنمية المستتتتتتدامة .وقد استتتتتتن ار تنفيذ الخطة االنتقالية وصتتتتتياغة الخطة االستتتتتتراتيجية القطرية بعدد من الدراستتتتتات التحليلية
والتقييمات.

-35

وأبرز تقييم للحافظة القطرية يغطي الفترة  )40(2017-2013استتتتتتجابة الب ا

المتستتتتتقة لالحتياجات ،وقيمته المضتتتتتافة فيما

يتعلق بالتحويالت القائمة على النقد وستتتلستتتلة اإلمداد .وأوصتتتى بتحستتتين فهم األستتتباب الجذرية النعدام األمن الغذائي وستتتوء
التغذية ،واستحداث أدوات تحليلية معززة ،واستخدامها لتحسين االستهداف الجغرافي .وتضمنت التوصيات األخرى االستفادة
من التكنولوجيات الجديدة بغية تعزيز األثر ،وتحستتتين تنفيذ ورصتتتد أنشتتتطة إنشتتتاء األصتتتول ،تمهيدا لتستتتليم برامج الوجبات
المدرسية والتغذية إلى الحكومة ،ووضع استراتيجية تشغيلية قائمة على األدلة (بما في ذلك التحليل الجنساني).
-36

وتركزت الدروس المستفادة من االستجابة الخاصة لصدمة( )41منطقة الساحل في عام  2018على أهمية وجود منهجية متسقة
الختيار طرائق التحويل فيما بين الجهات الفاعلة في المجال اإلنستتاني ،ونظام الرصتتد والتقييم ،وتعزيز تحليل بيانات المستتاواة
بين الجنسين والحماية ،فضال عن الحاجة إلى تنسيق معزز ،والتعاون في مجال االستعداد لحاالت الطوارئ.

-37

وتبيَّن من تقييم أثر التدخالت التغذوية في منطقة الستتتتاحل( )42أن تحويالت الموارد غير المشتتتتروطة أتاحت لألستتتتر مواصتتتتلة
اإلنفاق على المواد الغذائية وغير الغذائية ،وزيادة تنوع المأكوالت .كما حدد أوجه التآزر بين التدخالت ،كما كان للتدخالت
التغذوية أثر أكبر عندما تلقت األسر أكثر من شكل واحد من أشكال المساعدات.

-38

وأوصتتتى تقييم مشتتتترك أجرته منظمة األغذية والزراعة والب ا

عن برنامج الصتتتمود في شتتتمال مالي( )43بتحستتتين التحليل

الجنستتتاني لتستتتتنير به عملية التصتتتميم والتنفيذ على نحو أفضتتتل ،وزيادة استتتتخدام النُهج المشتتتتركة لإلدارة والرصتتتد ،وتعزيز
التنستتتيق بين منظمة األغذية والزراعة والب ا  ،ومع الستتتلطات الالمركزية ،والحفال على االستتتتثمار المستتتتدام في المواقع
المستهدفة.
-39

وقد تعززت هذه التوصتتتتتيات من خالل نتائج تحليل فوائد التكلفة لبرنامج المستتتتتاعدة الغذائية من أجل إنشتتتتتاء األصتتتتتول التابع
للب ا  )44(،والتي أبرزت أيضتتتتتا األثر اإليجابي لألصتتتتتول المجتمعة على اإلنتاج واإليرادات (وخاصتتتتتة بالنستتتتتبة للمرأة)،
والتنويع ،والهجرة الموسمية ،والنزاعات بين الطوائي حول استخدام األراضي.

()40
(.)2017-2013
لمالي
القطرية
الحافظة
تقييم
عن
موجز
تقرير
.2018
الب ا ،
https://docs.wfp.org/api/documents/b42cc7fc5a7f420bba1fc5566666bd4a/download/?_ga=2.24698109.651847928.1562075
.847-1176071542.1560495944

(Sahel Shock Response au Mali. Leçons apprises de la réponse d ’Urgence ،Groupe URD. 2019. Rapport de capitalisation)41
du PAM et de ses partenaires à la crise alimentaire et nutritionnelle saisonnière au Mali en 2018.
.https://www.urd.org/fr/publication/sahel-shock-response-2018-au-mali-rapport-de-capitalisation/
()42

المبادرة الدولية لتقييم التأثيرات .2018 ،تقرير تجميعي لتقييمات تأثير التدخالت التغذوية للب ا

في األوضاع اإلنسانية في منطقة الساحل.

.http://www.3ieimpact.org/sites/default/files/2019-01/WP31-Synthesis-WFP-nutrition.pdf
( )43برنامج األغذية العالمي/منظمة األغذية والزراعةRapport final de l’évaluation conjointe FAO/PAM du projet « Appui à la résilience .
( . des populations vulnérables au nord du Maliغير متاح على اإلنترنت .بانتظار النشر).
(WFP 2018. Evaluation des Impacts (Cout/Bénéfices) des activités Food For Assets (FFA) au Mali. January 2019. (Not )44
).available online ; publication pending.
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وقد وثقت دراستتتتة حالة عن أثر التحويالت القائمة على النقد بالنستتتتبة لتمكين المرأة والمستتتتاواة بين الجنستتتتين( ،)45والتأثيرات
المتعلقة بالحماية والتأثيرات الوقائية لهذا الشكل من المساعدة .كما أوصت بإشراك كل من النساء والرجال في الجهود المبذولة
لتغيير أدوار الجنسين.

-41

وفي عام  ،2018أستفرت بعثة الستتعراض وصتول المستاعدات اإلنستانية عن توصتيات وإرشتادات لتحقيق الوصتول المباشتر
ومواصتتلته ألغراض االستتتهداف ،وتقديم المستتاعدات وإجراء الرصتتد .وتعتبر المستتاءلة أمام الستتكان المتضتتررين ،ومشتتاركة
المجتمع المحلي ،والتواصتتل الواضتتح مع أصتتحاب المصتتلحة ،والمستتاعدة القائمة على النتائج من األمور الضتترورية لتعزيز
وإدامة جهود العمل اإلنساني والحفال.

-42

وفي عام  ،2019قدمت دراستان إضافيتان أفكارا ثاقبة وإرشادات حول الطريقة التي يمكن بها للب ا

تعزيز مراعاة النزاع

في برنامجه:
 توصتتتيات َّأولية مستتتتمدة من دراستتتة عن أثر تدخالت بناء القدرة على الصتتتمود على الترابط االجتماعي ،وتشتتتمل تعزيز
التعاون المستمر بين المجتمعات المحلية واإلدارات المحلية ،والرقابة المنتظمة لألنشطة ورصدها ،وبناء القدرات بالنسبة
()46

للجهات الفاعلية المجتمعية واإلدارات ،واستطالع أساليب جيدة الستهداف أولئك الذين تخلفوا عن الركب.

 دراستتتة حالة خاصتتتة بمالي أجراها معهد استتتتكهولم الدولي لبحوث الستتتالم ،كجزء من شتتتراكة معرفية عالمية حول كيفية
مساهمة الب ا

في تحسين احتماالت السالم )47(،وقد أبرزت هذه الدراسة إمكانية تعزيز الروابط وبناء األدلة بين األمن

الغذائي والتغذية ،والتماسك االجتماعي ،والسالم.
2-2
-43

الف ص ال تاحة للب ا
يعتبر الب ا

أكبر مورد للتحويالت النقدية والغذائية في مالي .وبفضتتتتتتل وجوده البارز في الميدان ،وال ستتتتتتيما في منطقتي

الشمال والوسط ،فإنه يحتل وضعا مواتيا لالستجابة الحتياجات المناطق والسكان المتخلفين عن الركب .ويتمتع الب ا

أيضا

بمكانة جيدة للمستتتاهمة في تنفيذ نهج العالقة بين التنمية واالعتبارات اإلنستتتانية ،من خالل مشتتتاركته في االستتتتجابة اإلنستتتانية،
وعمله في مجال بناء القدرة على الصمود ،وخبرته في دعم التخطيط التشاركي على المستوى الميداني وعلى مستوى المجتمع
المحلي.
-44

وتتيح الخطة االستتتتتتتراتيجية القطرية فرصتتتتتتة الستتتتتتتنارة وتعزيز إدراج األمن الغذائي والتغذية في نظام الحماية االجتماعية
الناشتتتت

()48

ويجري بالفعل االضتتتتطالع باالستتتتتجابة لعمليات النزوح المرتبطة بالنزاع ،وذلك بالتعاون مع الخدمات الحكومية

المستتتتؤولة عن الحماية االجتماعية .وقد تواصتتتتلت الحكومة أيضتتتتا مع الب ا

فيما يتعلق بإمكانية التعاون بشتتتتأن حزمة من

التدابير للوقاية من سوء التغذية ،وبشأن التحويالت المشروطة المرتبطة بإنشاء أصول كثيفة العمالة.
-45

ويمكن لتطبيق التكنولوجيا وغيرها من االبتكارات أن يزيد من كفاءة الب ا

وفعاليته ،وتوستتتتتتيع نطاق تغطيته وقدرته .وقد

ستتاعدت التكنولوجيا على زيادة ستترعة جمع البيانات وتحليلها ،مما س ت َّهل الوصتتول إلى المناطق التي يصتتعب الوصتتول إليها،
وإتاحة المجال أمام المستفيدين إلبداء مالحظاتهم .ويجري استخدام البحوث المواضيعية لتحسين تصميم المشروعات وتنفيذها.
-46

وتتيح التدخالت المتعددة القطاعات والمتعددة الجهات الفاعلة فرصة سانحة لتسخير أوجه التآزر فيما بين البرامج .ومن األمثلة
على ذلك ،موا صلة تطوير ا ستراتيجية م شتركة ب شأن الهدف  2من أهداف التنمية الم ستدامة بين منظمة األمم المتحدة للطفولة

( )45الب ا  .2017 ،اإلمكانات المتضمنة في التدخالت القائمة على النقد لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة :دراسة متعددة األقسام.
.http://www.cashlearning.org/downloads/wfp-0000102755.pdf
(Chercheurs Associés en Sociologie et Anthropologie. 2019. Social Cohesion Study in Mali. Etude de base qualitative BMZ )46
.du PAM – Résultats preliminaires. November 2018 – January 2019. (Not available online pending finalization of the report
()47معهد استكهولم الدولي لبحوث السالم . 2019 .إسهام برنامج األغذية العالمي في تحسين آفاق السالم في مالي ( The World Food Programme’s
https://www.sipri.org/publications/2019/working-paper/world- .)Contribution to Improving the Prospects for Peace in Mali
food-programmes-contribution-improving-prospects-0peace-mali
( )48بما في ذلك المشاركة في السجل االجتماعي الموحَّد ،ورهنا باإلرشادات المؤسسية بشأن البيانات الشخصية والخصوصية.
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(اليونيستتي) ،ومنظمة األغذية والزراعة ،والب ا  .وستتيكون لذلك أيضتتا أثر كبير فيما يتعلق بقضتتايا المستتاواة بين الجنستتين
والحماية.
3-2

التغي ات االست اتيجية

-47

في حين ستتتتظل االستتتتجابة لالحتياجات الطارئة محور تركيز خطة التنمية المستتتتدامة ،وخاصتتتة في مرحلتها األولية ،فإن نهج
الب ا

ينطوي على عدد من التحويالت من أجل المستاهمة بصتورة أكثر فعالية واستتدامة في دعم مالي لتحقيق القضتاء على

الجوع بحلول عام .2030
-48

و سي ستفيد الب ا

من ال شراكات على ال صعيدين المحلي والوطني ومن الروابط الوا ضحة بين القطاعات الهادفة إلى تح سين

معالجة األستتباب الجذرية النعدام األمن الغذائي والتغذوي ،في تنفيذ أنشتتطة موجهة لبناء القدرة على الصتتمود في إطار حافظة
متكاملة متعددة السنوات تستهدف نفس السكان على مدار فترة طويلة من الزمن.
-49

وستتتيكون هناك تركيز متزايد على وضتتتع نهج مستتتتدام وفعال من حيث التكلفة للوقاية من ستتتوء التغذية وعالجه ،استتتتنادا إلى
تحستتين فهم فجوة التغذية ،والحواجز أمام الحصتتول على الغذاء المغذي .وستتوف يشتتمل ذلك بناء روابط مع قطاعات وأنشتتطة
أخرى كجزء من نهج مراعن للتغذية .كما أن الوضتتتع األمني والستتتياستتتي يجعل من األهمية بما كان اعتماد نهج يراعي النزاع.
وستتتتيعمل الب ا

على تعزيز التخطيط التشتتتتاركي ،ودعم مصتتتتداقية وشتتتترعية الهياكل الالمركزية ،وستتتتيعمل على تعزيز

المستتتاءلة أمام أولئك الذين تخلفوا عن الركب ،وتقبل المجتمع المحلي .وستتتيتم وضتتتع نُهج مبتكرة تهدف إلى تستتتهيل الوصتتتول
المباشتتر لكل من أغراض تقديم الخدمة والمراقبة ،مع مراعاة نهج "البقاء وتقديم المستتاعدة" ،والستتعي لتحديد الفرص لمعالجة
األسباب المحتملة للنزاع.
-50

وسيزداد نقل المسؤوليات التشغيلية وعمليات صنع القرار إلى الميدان من خالل افتتاح مكتب جديد في موبتي إلدارة العمليات
في شتتمال ووستتط مالي .وستتوف ينفذ الب ا

استتتراتيجية المستتاءلة أمام الستتكان المتضتتررين ،في حين ستتتظل آلية الشتتكاوى

والتعليقات من األدوات األساسية لتحديد القضايا وضمان المساءلة.
-51

وستتيتم إجراء تحليل متعمق لتحديد الطرق العملية التي يمكن بها معالجة أوجه عدم المستتاواة بين الجنستتين وقضتتايا الحماية في
مالي ،وال ستتتيما في المناطق المتضتتتررة من عدم االستتتتقرار والنزاع .وستتتيتم تدريب مولفي الب ا

وشتتتركائه على تعميم

الحماية ،ومراعاة المستتتاواة بين الجنستتتين ،وتطبيق المبادئ اإلنستتتانية .وستتتتستتتعى جميع األنشتتتطة إلى دمج االعتبارات البيئية
واالجتماعية .وسيكفل الب ا

إدراج إدارة المخاطر بشكل منهجي في جميع التدخالت المخطط لها.

-3

التوجه االست اتيج للب ا

1-3

االتجاه والت كيز واآلثار ال نشودة

-52

تهدف الخطة االستتتتراتيجية القطرية إلى الحد بشتتتكل مستتتتدام من التعرض النعدام األمن الغذائي والتغذوي ،وهي تدعم تحقيق
هدف التنمية المستتتتتتتدامة  ، 2عن طريق تعزيز القدرات االستتتتتتتيعابية والتكيفية والتحويلية للمجتمعات الضتتتتتتعيفة وتقوية النظم
الوطنية التي ترمي إلى دعمها.

-53

وستتيعمل الب ا

على تعزيز اإلنصتتاف والشتتمول للوصتتول إلى الفئات األشتتد ضتتعفا واألكثر تهميشتتا .وس تيشتتمل ذلك الجهود

المبذولة إلحراز التقدم من برامج حستتاستتة إزاء المستتاواة بين الجنستتين إلى برامج مراعية للمستتاواة بين الجنستتين ،مع تدخالت
موجهة للتحول الجنساني ،وإلدراج االعتبارات الخاصة بالعمر ،بما يشمل الشباب حيثما أمكن ذلك.
-54

وستتتتتتتدعم الخطة االستتتتتتتراتيجية القطرية نهج الترابط الخاص بالب ا  ،إذ ستتتتتتتتناول في وقت واحد االحتياجات االنستتتتتتانية
واإلنمائية وتعزيز القدرة على الصتتتتتتمود .وتقوية مراعاة النزاع في التخطيط والبرمجة .وستتتتتتيكفل الب ا

تقديم المستتتتتتاعدة

اإلنسانية بطريقة تتسق مع إدراج العناصر اإلنمائية في نهاية المطاف ،كما سيكفل تقديم الخدمات القيمة بطريقة تعزز التماسك
االجتماعي.
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من ثالث ركائز مترابطة:

-55

ويتكون نهج الب ا

-56

الركيزة  1تركز على مساعدة المتضررين من الصدمات واألزمات من خالل حزمة متكاملة من المساعدات الغذائية المراعية
للنزاع .وتشتتمل هذه الركيزة االستتتعداد لألزمات الواستتعة النطاق والتصتتدي لها ،وكذلك للصتتدمات المتكررة المحدودة النطاق
(الحصتتتتتيلة االستتتتتتراتيجية  .)1وتشتتتتتمل التدخالت تقديم خدمات مباشتتتتترة للمستتتتتتفيدين ،وللجهات الفاعلة األخرى في المجال
اإلنساني ،والمشاركة في االستجابة اإلنسانية ،وكذلك دعم التنسيق من خالل نظام المجموعات (الحصيلة االستراتيجية .)6

-57

وتتعلق الركيزة  2ببناء قدرة األفراد واألستتتتتتر والمجتمعات المحلية على الصتتتتتتمود عن طريق تعزيز قدراتهم االستتتتتتتيعابية،
والتكيفية ،والتحويلية .وستتتتتتتتم معالجة االنتقال نحو االنتعاش والتنمية من خالل العمل مع الستتتتتتلطات الالمركزية في مجاالت
التخطيط ،والميزنة ،والتنفيذ .ويمكن لهذا النهج أن يستتتتتتهم في بناء الستتتتتتالم .وكانت الالمركزية – من حيث نقل المستتتتتتؤولية
للسلطات المحلية – تشكل جزءا رئيسيا من اتفاق السالم ،ويُنظر إليها بشكل متزايد على أنها تساهم في بناء السالم.

-58

وتمشتتيا مع استتتراتيجية الب ا

الخاصتتة بتوستتيع نطاق قدرة منطقة الستتاحل على الصتتمود ،يهدف الب ا

إلى دعم انتشتتال

الفئات األضتتعي من امواطن الضتتعي الشتتديد ،وتشتتجيع اندماجهم التدريجي في النُظم االقتصتتادية واالجتماعية األوستتع نطاقا.
وستتتوف تتضتتتمن استتتتثمارات في رأس المال البشتتتري واالجتماعي من خالل التغذية المدرستتتية (الحصتتتيلة االستتتتراتيجية ،)2
سبل كسب العيش وسلسلة القيمة (الحصيلة االستراتيجية  )4من
والتدخالت التغذوية (الحصيلة االستراتيجية  .)3وسيكون دعم ُ
بين العناصر المركزية لتعزيز رأس المال المادي والطبيعي .وسيدمج الب ا

تدخالته مع تدخالت الشركاء اآلخرين ،خاصة

الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها ،لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.
-59

وفي المناطق األكثر استقرارا ،يمكن تنفيذ أنشطة موجَّهة نحو بناء القدرة على الصمود بالتزامن مع االستجابة للصدمات .وفي
المناطق األقل استقرارا ،يمكن تنفيذ أنشطة خاصة بالوجبات المدرسية وانشطة تغذوية أخرى حيثما تتوافر الخدمات األساسية؛
وسيتم تنفيذ أنشطة أخرى بشكل عام بعد تحسن االستقرار.

-60

وستتتتوف تعمل الركيزة التمكينية  3على االستتتتتفادة من خبرة الب ا

وقدرته التشتتتتغيلية للمستتتتاعدة في تشتتتتكيل نظام الحماية

االجتماعية النا ش  ،وإ ضفاء الطابع المؤ س سي عليه ،وتعزيز النظم الوطنية الخا صة باال ستجابة لحاالت الطوارئ واال ستعداد
لها (الحصتتيلة االستتتراتيجية  .)5وباإلضتتافة إلى الهدفين  2و 17من أهداف التنمية المستتتدامة ،ستتتدعم األنشتتطة في إطار هذه
الركيزة هدف التنمية المستتتدامة  ،1وخطة التنمية األوستتع لتهيئة استتتجابة وطنية على نطاق كاف .وستتوف تستتتفيد من التعاون
فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،ومن االبتكارات التكنولوجية ،وسوف تستثمر في إدارة المعرفة وتوليد األدلة.
الحصائل االست اتيجية ،و جاالت الت كيز ،والنوات ال توق ة ،وا شطة ال ئيسية

2-3

الحصيلة االست اتيجية  :1ت كُّن ا شخاص ال تأث ن با ز ات ف ال ناطق ال ستهدفة ،ب ا ف ذلك الالجئون وال ش دون داخليا ،ن
تلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة ا ساسية خالل ا ز ات وب دها
-61

تركز الحصيلة االستراتيجية  1على ضمان االستهالك الغذائي المناسب للسكان الضعفاء( )49المتضررين من األزمات ،بما في
ذلك الفئات الضتتتعيفة تغذويا ،وتجنب زيادة معدالت ستتتوء التغذية ،وتوفير العالج لألفراد المستتتتهدفين المتضتتتررين من ستتتوء
التغذية .وستتتتتتيبقى الهدف األول هو إنقاذ األرواح وحماية ستتتتتتبل كستتتتتتب العيش .كما يهدف الب ا

إلى تعزيز نظام الحماية

االجتماعية الشامل ،وتحسين التكامل مع االستجابة لحاالت الطوارئ.

جاالت الت كيز
-62

()49

مجال تركيز هذه الحصيلة االستراتيجية هو االستجابة لألزمات.

ينبغي قراءة جميع اإلشارات إلى المستفيدين على أنها تشمل الرجال ،والنساء ،واألوالد ،والبنات ،ما لم تكن مقصورة على أي منهم تحديدا.
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النوات ال توق ة
-63

سوف تتحقق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل الناتجين التاليين:
 حصتتتتتول المستتتتتتفيدين المتضتتتتتررين من األزمات في الوقت المناستتتتتب على أغذية كافية وتحويالت قائمة على النقد تلبي
متطلباتهم الغذائية ،وتعمل على تثبيت ُسبل عي شهم ،دون أن ت سهم في حدوث توترات في حالة األزمات المرتبطة بالنزاع
(هدف التنمية المستدامة .)16
 حصتتتتتتول األطفال والحوامل والمرضتتتتتتعات من النستتتتتتاء والبنات (المستتتتتتتوى  )1الذين يعانون من ستتتتتتوء التغذية الحاد،
والمتضتتررين من األزمات ،بما في ذلك مقدمو الرعاية ،على أغذية مغذية متخصتتصتتة في الوقت المناستتب ،وغيرها من
الخدمات الخاصة بالوقاية من سوء التغذية وعالجه (النتيجة االستراتيجية  2للب ا ).

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1توفير حزمة متكاملة من المساعدة الغذائية والتغذوية للضعفاء من الرجال والنساء واألوالد والبنات المتأثرين باألزمات استنادا
إلى تقييم لالحتياجات ،وضمان اتخاذ تدابير االستعداد الالزمة لدعم االستجابة في الوقت المناسب وبفعالية وبكفاءة بما يتماشى مع
االستراتيجية الوطنية لشبكات األمان.
-64

يشمل العدد المقدر للمستفيدين المباشرين  1 845 000من األشخاص الضعفاء المتضررين من الصدمات واألزمات فيما بين
عامي  2020و .)50( 2024وسينسق الب ا

بنشاط مع مجموعة األمن الغذائي والشركاء على الصعيدين الوطني واإلقليمي،

وكذلك مع الخدمات التقنية الحكومية ،لتحديد المناطق واألسر األكثر ضعفا بهدف تقديم المساعدة الغذائية لها .ويضمن التعاون
مع المجتمعات المحلية األخذ بنهج شامل من خالل معالجة قضايا المساءلة والحماية والتفاوتات بين الجنسين والتفاوتات القائمة
على السن وتخفيي المخاطر المتعلقة باإلدراج واإلقصاء وبالتعامل مع النزاعات.
-65

وفي إطار خطة االستجابة الوطنية ،تقدم المساعدة الموسمية على أساس غير مشروط خالل موسم الجدب .وقد يختلي توقيت
الدعم ومدته حستتب شتتدة الحالة ،ولكنة يتركز بشتتكل عام على الحزام الستتاحلي وفي المناطق الرعوية .ويتم استتتهداف المناطق
بناء على اإلطار الموحد ،والذي يعكس أيضا النتائج المستمدة من تقييمات األغذية كل سنتين.

-66

وستتتيتم استتتتهداف المناطق التي تواجه صتتتدمات مفاجئة استتتتنادا إلى تقييمات متعددة الشتتتركاء .وتقدم المستتتاعدة إلى الستتتكان
النازحين وغيرهم من المجتمعات المحلية واألسر الضعيفة المتأثرة بالنزاع أو النزوح أو غير ذلك من صدمات .وسوف يشمل
رصد النزوح الجديد المرتبط بالنزاع واالستجابة له عملية تنسيق مع الهياكل الحكومية ذات الصلة ،وآليات االستجابة السريعة
التي تديرها منظمات غير حكومية.

-67

واستتتنادا إلى خطة االستتتجابة اإلنستتانية ،يستتاهم الب ا  ،كقائد مشتتارك لمجموعة األمن الغذائي ،في تدعيم التنستتيق من خالل
نهج قائم على االحتياجات ،وهو يدعم االلتزام بمبادئ العمل اإلنساني وتعزيز النتائج الجماعية.

النشاط  : 2توفير حزمة تغذية متكاملة ،بما في ذلك عناصر الوقاية والعالج على ح ند سواء للرجال والنساء واألوالد والبنات الضعفاء
المتضررين من األزمة على أساس تقييم االحتياجات
-68

ستتتتتقدم تغذية تكميلية وقائية شتتتتاملة على أستتتتاس موستتتتمي إلى  575 000طفل تتراوح أعمارهم بين  6أشتتتتهر و 23شتتتتهرا،
و 285 000من الحوامل والمرضعات من النساء والبنات .وسوف ينفذ ذلك في المناطق التي تتجاوز فيها معدالت سوء التغذية
الحاد الشامل  15في المائة ،أو حيث تتجاوز المعدالت  10في المائة ،ولكن من المتوقع أن تتدهور في المستقبل القريب .وسيتم
تحديد المستتتتتتفيدين على مستتتتتتوى المجتمع المحلي ،مع القيام الشتتتتتركاء المتعاونين بعمليات الفحص المجتمعي وإحالة األطفال

( )50يستند ذلك إلى االتجاهات التاريخية ،ويراعي قدرة الحكومة والشركاء اآلخرين على االستجابة.
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المصتتتابين بستتتوء التغذية إلى مراكز صتتتحية .وستتتيعمل الب ا

أيضتتتا مع جهات فاعلة أخرى لتعزيز الممارستتتات المناستتتبة

للرضع وصغار األطفال.
ُ
-69

أما عالج سوء التغذية الحاد المعتدل ،فسوف يستهدف  750 000طفل تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،و110 000
من الحوامل والمرضتتعات من النستتاء والبنات في المناطق التي يتجاوز فيها انتشتتار ستتوء التغذية الحاد الشتتامل  10في المائة.
وستتتيتم فحص المستتتتفيدين في مراكز صتتتحية ،وستتتوف يعزز الشتتتركاء المتعاونون عمليات الفحص المجتمعي واإلحالة لزيادة
التغطية .وسيتم تنفيذ العالج ،بما في ذلك استقبال المصابين أو صرفهم تمشيا مع بروتوكول التغذية الوطني.

-70

وسوف يعامل عالج سوء التغذية الحاد المعتدل كجزء من سلسلة متواصلة من الرعاية تشمل أيضا سوء التغذية الحاد الوخيم
الذي تدعمه اليونيستتتي .وتبيَّن من دراستتتة أخيرة أن عالج ستتتوء التغذية الحاد المعتدل يُعد أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة
()51

بمعالجة ستتتتوء التغذية الحاد الوخيم وحده.

وستتتتيواصتتتتل الب ا

أيضتتتتا دعم  20 480من مقدمي الرعاية (ومعظمهم من

النساء) لألطفال الذين يعالجون من سوء التغذية الحاد الوخيم.

الحصيلة االست اتيجية  :2ز ادة القدرة الحالية وال ستقبلية على الص ود لدى البنات وا والد ف سن الدراسة ف ال ناطق ال ستهدفة،
ع تلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة ا ساسية خالل السنة الدراسية
-71

ستتوف تكفل الحصتتيلة االستتتراتيجية  2حصتتول األطفال ،وخاصتتة أطفال األُستتر األضتتعي ،على التعليم ،وزيادة فرصتتهم في
المستتتتتقبل ،وتمكينهم من التكيُّي مع الظروف المتغيرة بالنستتتتبة للبالغين العاملين .كما أنها ستتتتوف تستتتتاعد على تحستتتتين األمن
الغذائي والتغذوي ،وتحسين الصحة ،واتاحة التعلم بشكل أفضل .ومن المتوقع أن يسهم ذلك في كسر حلقة الفقر.

جاالت الت كيز
-72

مجاالت التركيز لهذه الحصيلة االستراتيجية هو بناء القدرة على الصمود.

النوات ال توق ة
-73

سوف تتحقق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل الناتج التالي:
 تلقي تالميذ المدارس المستتتتتتتهدفين ،عند ذهابهم إلى المدرستتتتتتة كل يوم ،وجبات مدرستتتتتتية تلبي احتياجاتهم الغذائية
والتغذوية األساسية (النتيجة االستراتيجية  1للب ا ) ،وتدعم االلتحاق بالمدارس (هدف التنمية المستدامة .)4

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :3توفير الوجبات المدرسية للبنات واألوالد أثناء السنة الدراسية في المناطق المستهدفة بطريقة تكفل دعم األسواق المحلية
وتشجع التحاق البنات بالمدارس
-74

تشتمل األنشتطة تقديم وجبات مدرستية لنحو  808 000من البنات في ستن الدراستة ،و 792 000من األوالد ،وكذلك 25 000
حصة غذائية منزلية تهدف إلى ت شجيع التحاق األطفال بالمدارس واستبقائهم فيها ،وال سيما البنات .و سوف يستند االستهداف
الجغرافي إلى معايير وطنية ،ليستتتاعد الب ا

في تنقيحها .وستتتوف تُعطى األولوية للمناطق التي يتم فيها تنفيذ حزمة متكاملة

من عمليات بناء القدرة على الصتتتتتتمود .ويمكن أيضتتتتتتا تنفيذ التغذية المدرستتتتتتية كجزء من نهج قطاع التعليم ،لدعم إعادة فتح
المدارس المغلقة بسبب انعدام األمن.

(Isanaka S. and others. 2019. “Cost effectiveness of community based screening and treatment of moderate acute )51
malnutrition in Mali.” BMJ Global Health.https://gh.bmj.com/content/4/2/e001227.
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وتمشتتتتيا مع االستتتتتراتيجية الوطنية ،ستتتتيتم تنفيذ النشتتتتاط في المقام األول من خالل التحويالت القائمة على النقد .وستتتتيتم توفير
التدريب والدعم للمستتتاعدة في ضتتتمان استتتتخدام الموارد لتقديم وجبات مغذية .وستتتيتم متابعة التكامل مع أنشتتتطة دعم أصتتتحاب
الحيازات ال صغيرة ،وإن شاء األ صول حيثما كان ذلك ممكنا ومنا سبا ،بما في ذلك ما يتعلق باألطعمة الطازجة .و سوف ي ستمر
الدعم العيني في المناطق التي تكون فيها لروف الستتتوق ،أو القدرة اإلدارية ،أو قيود األمن أكثر مالءمة .ويمكن توفير الستتتلع
()52

المتخصصة – بما في ذلك األغذية المقواة – في بعض األحيان لسد فجوات غذائية محددة.
-76

وستتتتتتيتم التخطيط والتنفيذ بالتعاون مع وزارة التعليم (على الصتتتتتتعيدين الوطني والمحلي) ،والمجتمعات المحلية ،والستتتتتتلطات
الالمركزية (بما في ذلك لجان إدارة المدارس المحلية) .وستتتتتتوف تكون لذلك أيضتتتتتتا وليفة تستتتتتتتجيب للصتتتتتتدمات ،وتراعي
النزاعات ،وتهدف إلى استتتتتتتمرار الوصتتتتتتول إلى التعليم حتى عندما يكون الوجود الفعلي للحكومة محدودا ،ويدعم إعادة فتح
المدارس المغلقة بسبب انعدام األمن حالما تسمح الظروف بذلك.

-77

وستتتيتم تنستتتيق األنشتتتطة أيضتتتا مع اليونيستتتي والجهات الفاعلة األخرى في إطار المجموعة المواضتتتيعية التعليمية ومجموعة
التعليم .و سوف يشمل ذلك أنشطة مشتركة تهدف إلى معالجة البنية التحتية ،والظروف ال صحية في المدارس .و سوف تستخدم
التغذية المدرسية أيضا كوسيلة لتشجيع عادات األكل الصحية ،وتحسين التغذية ،والحد من عدم المساواة بين الجنسين.

الحصيلة االست اتيجية  : 3تحسن الحالة التغ و ة للض فاء تغ و ا ف ال ناطق ال ستهدفة ،ب ن فيهم ا طفال والحوا ل وال ض ات
ن النساء والبنات ،طوال ال ام
-78

تركِّز الحصتتتيلة االستتتتراتيجية  3على تطوير طرق فعالة من حيث التكلفة والمستتتتدامة للوقاية من ستتتوء التغذية المزمن ،ودعم
الحد من حاالت سوء التغذية على المدى الطويل ،وإجراء تسليم المسؤولية بشكل تدريجي .وسوف يعتمد الب ا

نهجا يشمل

ثالثة عناصتتر :تدخالت خاصتتة بالتغذية تشتتمل تحويالت مباشتترة ،والتغيير االجتماعي والستتلوكي ،ودعم عملية التقوية؛ ودعم
تدخالت الب ا

والحكومة المراعية للتغذية؛ وبناء القدرات المؤسسية .وسوف تساعد الدراسة الخاصة بسد فجوة التغذية في

تحديد الروابط السببية ،واستنارة تنفيذ الحصيلة االستراتيجية  ،3وعناصر أخرى في حافظة الخطة االستراتيجية القطرية.

جاالت الت كيز
-79

مجال تركيز هذه الحصائل االستراتيجية هو بناء القدرة على الصمود.

النوات ال توق ة
-80

سوف تتحقق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل النواتج األربعة التالية:
 تلقي األطفال المستتتتهدفون الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشتتتهر و 23شتتتهرا ،والحوامل والمرضتتتعات من النستتتاء والبنات
أغذية وتحويالت قائمة على النقد (بما في ذلك السلع الغذائية المتخصصة عند االقتضاء) من أجل الوقاية من سوء التغذية.
 استتتفادة الستتكان الضتتعفاء والمعرضتتين للخطر ،بمن فيهم األطفال والحوامل والمرضتتعات من النستتاء والبنات ،من زيادة
فرص الحصول على األغذية المتنوعة والمغذية.
 استتتتفادة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشتتتهر و 59شتتتهرا ،والحوامل والمرضتتتعات من النستتتاء والبنات ،ومقدمي
الرعاية من القدرات الوطنية المعززة لتصميم وتنفيذ ورصد النُهج المستدامة لعالج سوء التغذية.
 واستتتفادة المستتتفيدين المستتتهدفين من التدخالت الخاصتتة بالوقاية من ستتوء التغذية ،بما في ذلك رستتائل التغيير االجتماعي
والسلوكي.

( )52يشكل تطوير السلع المقواة والمنتجة محليا موضوع نشاط آخر في إطار حصيلة استراتيجية.
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ا شطة ال ئيسية
النشاط  :4دعم برنامج التغذية الوطني لضمان توفير خدمات التغذية الوقائية والعالجية (بما في ذلك رسائل التواصل االجتماعي وتغيير
السلوك ،وتقوية األغذية المحلية ،والتغذية التكميلية ،وتعزيز القدرات) لصالح النساء والرجال واألوالد والبنات المستهدفين
-81

ستتتيركز الب ا

على تقديم الدعم للفئات الضتتتعيفة المتأثرة بستتتوء التغذية المزمن من خالل تدخالت متكاملة خاصتتتة بالتغذية

ومراعية للتغذية ،بالتعاون مع وزارة الصتتتتتحة ،ووزرات قطاعية أخرى ،وشتتتتتركاء من منظمات غير حكومية .وستتتتتيتم تنفيذ
التدخالت في المناطق المستتتهدفة بحزم متعددة القطاعات لبناء القدرة على الصتتمود ،وترتفع فيه معدالت ستتوء التغذية المزمن
بصورة مستمرة.
-82

وستتتوف تقدم تغذية تكميلية إلى  150 000من الحوامل والمرضتتتعات من النستتتاء والبنات ،واألطفال الذين يستتتتخدمون أغذية
مغذية متخصتتصتتة ،في حين ستتيتلقى  90 000من الحوامل والمرضتتعات من النستتاء والبنات تحويالت قائمة على النقد كحافز
الستتتتخدام الخدمات الصتتتحية .وستتتوف يستتتتفيد الستتتكان والمجتمعات المحلية المستتتتهدفة أيضتتتا من رستتتائل التغيير االجتماعي
والسلوكي التي تزيد من معرفتهم بعادات األكل الصحية ،وممارسات التغذية المناسبة للرضع وصغار األطفال ،وغير ذلك من
الرستتائل األستتاستية باالستتتناد إلى االحتياجات التي يحددها الستتياق .وستتيتم تنفيذ ذلك من خالل العاملين في المجتمع المحلي ،أو
من خالل مجموعات الدعم في المجتمع المحلي .وستتيعمل الب ا

مع اليونيستتي وشتتركاء التنمية األخرين لدعم الحكومة من

أجل تطوير حزمة وطنية موحدة من رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي.
-83

وسيقدم الب ا

أيضا المشورة والدعم التقني للقطاع الخاص فيما يتعلق بإنتاج وجودة األغذية المقواة( )53من أجل زيادة توافر

األغذية المغذية( )54في األ سواق والو صول إليها وتن شيط الطلب عليها .وأخيرا ،سيعزز الب ا

قدرة الحكومة على التخطيط

وإدارة برامج للوقاية والعالج.

الحصيلة االست اتيجية  :4ا تالك ال جت ات ال حلية ف ال ناطق ال ستهدفة ،ب ا ف ذلك ال زارعون أصحاب الحيازات الصغي ة (وال
سي ا ال ج وعات الت تقودها النساء) سبل عيش أكث قدرة على الص ود ن أجل تحسين ا ن الغ ائ والتغ ة طوال ال ام
-84

ستتتتبل عيش األفراد والمجتمعات المحلية األكثر ضتتتتعفا ،والجمع بين التحويالت
تركز الحصتتتتيلة االستتتتتراتيجية  4على تعزيز ُ
للمشتتاركين ،وإنشتتاء األصتتول ،ودعم ستتالستتل القيمة على مستتتوى المجتمع المحلي أو على مستتتوى المجموعات .والهدف هو
زيادة وتنويع أنشتتتطة اإلنتاج بشتتتك نل مستتتتدام .ويمكن أيضتتتا إدماجها مع برنامج شتتتبكات األمان الوطنية ،بما في ذلك من خالل
()55

التعاون مع برامج األشغال العامة التي تدعمها جهات فاعلة أخرى ،وستستخدم نهجا كثيي العمالة.
-85

وتدعم التحويالت للمشتتاركين عملية االستتتهالك على المدى القصتتير ،مع تشتتجيع المدخرات واالستتتثمار على المدى المتوستتط.
وسوف تساهم استعادة قاعدة الموارد الطبيعية واستخدامها المستدام في زيادة اإلنتاج ،والدخل المستدام ،واإلنتاج المح سَّن ،في
حين أن تنويع األنشتتتطة ومنافذ الستتتوق ستتتوف يقلل من المخاطر .وستتتوف تكفل عملية التخطيط التشتتتاركي استتتتجابة التدخالت
بشكل منصي الحتياجات وأولويات وأدوار النساء والرجال المحليين ،والعودة بالنفع على المجتمع برمته.

جاالت الت كيز
-86

مجال تركيز هذه الحصيلة االستراتيجية هو بناء القدرة على الصمود.

( )53قدم تقرير أصدرته جامعة برشلونة التوجه االستراتيجي للتدخالت ،فيما يتعلق باألغذية المقواةAutonome de Barcelone. 2018. Les aliments .
produits au Mali pour prévenir et traiter la malnutrition aiguë sévère et modéré comme une aide lors des catastrophes et
( urgences humanitaires.التقرير غير متوفر على االنترنت).
( )54سيدعم الب ا أيضا إنتاج واستهالك أغذية متنوعة كجزء من دعمه ألصحاب الحيازات الصغيرة ،فضال عن أنشطة التغذية المدرسية واألنشطة التغذوية.
ويعتبر هذا أحد العناصر الرئيسية للنهج المراعي للتغذية.
( )55سوف ينصب التركيز على ضمان وجود قواسم مشتركة واسعة بين النهج من حيث التنفيذ والروابط بعملية التخطيط ،على الرغم من أن جميع الجهات الفاعلة لن
تستخدم بالضرورة نفس األدوات.
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النوات ال توق ة
-87

سوف تتحقق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل النواتج األربعة التالية:
 حصتتول الستتكان الضتتعفاء ،وخاصتتة النستتاء ،في المناطق المستتتهدفة المعرضتتة للصتتدمات المتكررة وتأثيرات تغيُّر المناخ
على مساعدات غذائية كافية وفي الوقت المناسب لعمليات نقل األصول من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية القصيرة اآلجل،
وتحسين قدرتهم على الصمود في الوقت نفسه.
 استتتفادة أصتتحاب الحيازات الصتتغيرة المستتتهدفين ،وال ستتيما النستتاء من أصتتحاب الحيازات الصتتغيرة ،والجهات الفاعلة
األخرى على امتداد ستتلستتلة القيمة ،من القدرات التقنية والتشتتغيلية المعززة لتحستتين جودة األغذية ،وتعزيز الوصتتول إلى
األسواق ،وزيادة دخولهم.
 استتفادة الستكان الضتعفاء ،بمن فيهم أصتحاب الحيازات الصتغيرة ،والجهات الفاعلة األخرى على امتداد ستلستلة القيمة في
المناطق المستهدفة والمعرضة لصدمات متكررة ،وخاصة النساء ،من الدعم واالستثمارات التي تنوع وتعزز ُسبل كسب
عيشهم.
 استتتفادة الستتكان الضتتعفاء في المناطق المستتتهدفة المعرضتتة لصتتدمات متكررة وآثار تغير المناخ ،وخاصتتة النستتاء ،من
وستتتتبل كستتتتب العيش األخرى ،وتدخالت إدارة أخطار الكوارث التي تُحستتتتن صتتتتمودهم في
األصتتتتول التي يعاد تأهيلهاُ ،
مواجهة الصدمات الطبيعية ،وتكيفهم مع تغير المناخ ،واستدامة سبل كسب عيشهم.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 5تقديم دعم مشروط لألسر الضعيفة التي تعاني من انعدام األمن الغذائي ،والمرتبط بتطوير أو إعادة تأهيل األصول اإلنتاجية
أو الطبيعية أو االجتماعية؛ وتكثيي وتنويع أنشطة كسب العيش؛ وتحسين الوصول إلى األسواق ،باستخدام نهج مجتمعي تشاركي
ومتكامل.
-88

يجمع هذا الن شاط بين التحويالت الم شروطة إلى األ ُ سر ال ضعيفة التي تعاني من انعدام األمن الغذائي ،مع اال ستثمار في إن شاء
أو استتتعادة األصتتول االنتاجية والمجتمعية .ويشتتمل ذلك دعم تدابير الوقاية من مخاطر المناخ ،والتخفيي من آثارها ،وإدارتها،
باإلضافة إلى االستثمارات في البنية التحتية المجتمعية والسوقية.

-89

و سيتم ا ستكمال دعم سال سل القيمة من خالل إن شاء األ صول وا ستعادتها ،مع تدريب ومعدات لتعزيز الو صول إلى األ سواق،
والحد من خستتتتتائر ما بعد الحصتتتتتاد ،وتحستتتتتين نوعية األغذية .كما أن ربط المنتجين من أستتتتتواق ،وتنمية فرص توليد الدخل
المتعلقة بتجهيز األغذية وتحويلها ستتوف يدعم زيادة الدخول ،والتنويع االقتصتتادي .وستتيتم التركيز بشتتكل خاص على إشتتراك
النساء والشباب في نقاط مختلفة على امتداد سلسلة القيمة.

-90

وستتتوف يتضتتتمن المستتتتفيدون المباشتتترون  1 350 000من النستتتاء والرجال واألوالد والبنات الذين يعانون من انعدام األمن
الغذائي ،والذين ستتتتتيحصتتتتتلون على تحويالت مشتتتتتروطة ،و 470 000من المزارعين الرجال والنستتتتتاء أصتتتتتحاب الحيازات
لس تبل كستتب العيش الخاصتتة
الصتتغيرة .وستتوف تراعى الفئات المهمشتتة ،مثل األشتتخاص ذوي االعاقة ،وستتيكون الدعم المقدم ُ
بالنساء مراعيا للسياق.

-91

ويهدف التخطيط والتنفيذ التشتتتتتتتاركي ،إلى جانب آليات تقديم التعليقات ،إلى ضتتتتتتمان الملكية والقيادة من جانب المجتمعات
المحلية ،وكذلك ا ستدامة األ صول .وتُراعى اهتمامات واحتياجات مختلي الفئات ،وخا صة الن ساء وال شباب ،ل ضمان أن تكون
البرامج شتتاملة ولتحقيق أقصتتى أثر لها .وستتيجري الترويج للمستتاءلة والتستتليم التدريجي للمستتؤوليات من خالل تعزيز قدرات
المجتمعات المحلية والخدمات التقنية والستتلطات الالمركزية .وستتتكون التدخالت مراعية للتغذية وستتتستتترشتتد بتحليل الحماية
وشواغل حساسية النزاع لضمان االلتزام بمبادئ "عدم اإلضرار".
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وستكون وزارة الزراعة والتنمية الريفية والثروة الحيوانية الشريك المؤسسي الرئيسي على المستوى الوطني .وسيتم التخطيط
والتنفيذ والرصتتد على المستتتوى المحلي بالتعاون مع الخدمات التقنية الالمركزية ،والمنظمات المجتمعية (بما في ذلك منظمات
المنتجين) ،بدعم من الخدمات التقنية الحكومية.

الحصيلة االست اتيجية  :5ا تالك ال ؤسسات والكيا ات الوطنية قدرات

ززة على إدارة سياسات وب ا

وتدخالت ا ن الغ ائ

والتغ ة ،والح ا ة االجت اعية بحلول عام  ،2030دع ا للقضاء على الجوع
-93

تتعلق الحصتتيلة االستتتراتيجية  5بالستتعي إلى تحقيق خطة التنمية المستتتدامة لعام  ،2030وهدف التنمية المستتتدامة  .2ويعتزم
الب ا

االستتتتفادة من خبرته ،ودعم التستتتليم التدريجي للحلول الخاصتتتة بالقضتتتاء على الجوع .وينصتتتب التركيز على تنمية

القدرة في مجاالت تصتتميم وتخطيط وتنستتيق وتنفيذ ورصتتد الستتياستتات واالستتتراتيجيات والبرامج التي تحد من الفقر و امواطن
الضعي .وتعد برامج الحماية االجتماعية من العناصر الهامة في هذا المجال.

جاالت الت كيز
-94

مجال تركيز هذه الحصيلة االستراتيجية هو بناء القدرة على الصمود.

النوات ال توق ة
-95

سوف تتحقق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل الناتج التالي:
 استفادة السكان الضعفاء من القدرات والنظم الوطنية المعززة والمستدامة لتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات وبرامج
األمن الغذائي والتغذية ،والحماية االجتماعية الخاضعة للقيادة الوطنية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 6توفير حزمة دعم لتعزيز قدرات المؤسسات والكيانات الوطنية في مجال التحليل والتخطيط؛ والتنسيق؛ واتساق السياسات؛
والتنفيذ؛ والرصد والتقييم وإنشاء األدلة ،وإدارة المعرفة لدعم اتخاذ القرارات
-96

يدعم هذا النشتتاط المؤستتستتات الوطنية في التحليل ،والتخطيط ،والتنستتيق ،وتناستتق الستتياستتات ،والتنفيذ ،والرصتتد .ويُعد تطوير
القدرات في هذه المجاالت السبيل لمواصلة التحسينات في الرفاه الذي تحقق في إطار الحصائل االستراتيجية األخرى .وسوف
تساعد إدارة المعرفة في تحديد وتوسيع النماذج واألدوات الناجحة.

-97

وستتيعمل الب ا

مع الشتتركاء لدعم تطوير قدرات االستتتعداد واالستتتجابة على المستتتوى الوطني .وستتوف يتطلب ذلك تعزيز

تكامل برامج الحماية االجتماعية ،واالستجابة للصدمات ،وبناء القدرات ،وتعميم التغذية.
-98

تلبية االحتياجات المحددة للجميع ،وال ستتيما الفئات األشتتد ضتتعفا ،بما في ذلك األشتتخاص ذوو اإلعاقة

وستتوف يكفل الب ا

والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية ،وذلك من خالل السياسات والخطط ذات الصلة ،مع مراعاة االعتبارات الجنسانية.
وستتتتتتيعمل الب ا

مع الستتتتتتلطات الالمركزية في مجاالت التخطيط (متخذا التخطيط التشتتتتتتاركي المجتمعي نقطة انطالق)،

والتنفيذ ،وتقديم الخدمات .وهذا سوف يساعد على تعزيز مصداقيته ،وقدرته ،ومساءلته أمام السكان.
-99

وسوف يعتمد الب ا

على نماذج الشراكة والدعوة الناجحة التي تعزز المساواة بين الجنسين من أجل زيادة األثر االجتماعي

لتدخالته .وستتتوف يقتضتتتي ذلك استتتتمرار التركيز على تعزيز القدرات ،بما في ذلك بالنستتتبة للمنظمات غير الحكومية الوطنية
والمنظمات المجتمعية.
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الحصيلة االست اتيجية  :6استفادة الش كاء اإل سا يين ف

ال

ن خد ات شت كة ت كنهم ن الوصول إلى ال ناطق ال تأث ة

با ز ات ،وال ل فيها طوال ال ام
 -100يجري حاليا تنفيذ أنشتتتتطة في إطار هذه الحصتتتتيلة ،وفي إطار الخطة االستتتتتراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية .والمستتتتتفيدون
المباشتتترون هم المنظمات اإلنستتتانية ،التي ستتتيكون لها إمكانية ستتتريعة وفعالة من حيث التكلفة للوصتتتول إلى مناطق تدخالتها.
وسيكون السكان المحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية من بين المستفيدين غير المباشرين.

جاالت الت كيز
 -101مجال تركيز هذه الحصيلة االستراتيجية هو االستجابة لألزمات.

النوات ال توق ة
 -102سوف تتحقق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل الناتجين التاليين.
 استفادة المجتمع اإلنساني من الخدمات الجوية المح سَّنة التي تُتيح الوصول إلى السكان المتأثرين باألزمة والمحتاجين إلى
مساعدات إنقاذ األرواح.
 استفادة السكان المتأثرين باألزمة والذين يستهدفهم الشركاء في المجال اإلنساني واإلنمائي من الخدمات وفقا الحتياجاتهم
المحددة من خالل حصولهم على مساعدة سريعة وفعالة.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 7توفير خدمات الرحالت الجوية من خالل خدمات دائرة األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية لتمكين الشركاء من
الوصول إلى مناطق التدخالت اإلنسانية.
 -103توفر دائرة األمم المتحدة للنقل الجوي للمستتتتاعدة اإلنستتتتانية وستتتتائل نقل مأمونة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة إلى المناطق
النائية ،مما يضتتمن الوصتتول إلى الستتكان المعرضتتين للخطر .ومن بين الشتتركاء الرئيستتيين :وكالة الطيران المدني الوطنية،
ومجموعة مستتتتتتتخدمي خدمات دائرة األم م المتحدة للنقل الجوي للمستتتتتتاعدة اإلنستتتتتتانية ،والفريق القطري للعمل في المجال
اإلنساني .و سوف تتشاور دائرة األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية مع المجتمع اإلنساني بشكل مستمر بشأن نوع
وحجم الخدمات الجوية الالزمة ،ومتطلبات القدرات ،والمحليات التي يلزم خدمتها .وتعمل دائرة األمم المتحدة مع مشتتتتتتغلين
جويين آخرين (بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستتتتتتتقرار في مالي ،والمديرية العامة للحماية المدنية،
وعمليات المساعدة اإلنسانية التابعة لالتحاد األوروبي ،واللجنة الدولية للصليب األحمر) ،لتبادل المعلومات ،وتنسيق الرحالت
الجوية.

النشاط  :8توفير اللوجستيات ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والخدمات المشتركة ،وخدمات التنسيق ،فضال عن تدخالت االستعداد
األخرى في لل غياب البدائل ،من أجل دعم االستجابة اإلنسانية الفعالة والكفؤة
 -104يُغطي هذا النشاط تقديم الخدمات للشركاء في المجال اإلنساني .ويمكن زيادة هذه الخدمات على النحو المطلوب في حالة اتساع
نطاق األزمات.
3-3

است اتيجيات اال تقال والخ وج

 -105يتطلب التخطيط لالنتقال اتباع نهج متستتلستتل .وبالنظر إلى المستتتوى الحالي من عدم االستتتقرار ،فإن المرونة ستتتكون حاستتمة.
وسوف يتوقي التقدم على مستوى االلتزام السياسي ،والحيز المالي ،والقدرات الوطنية ،والبيئة السياسية والمؤسسية ،والحالة
األمنية ،ومشاركة شركاء التنمية اآلخرين.
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 -106وتستتتتند استتتتراتيجية نقل الملكية إلى التخطيط المشتتتترك ،وتنفيذ األنشتتتطة والتحويالت .وستتتيتم التعاون مع تنمية القدرات على
أ ساس التعلم عن طريق الممار سة ،والذي سوف ي ساعد على تحديد االحتياجات الخا صة .وقد يلزم إدخال تعديالت على نطاق
حجم التدخالت ،ونطاقها ،وطرائقها لكي تتماشتتتتتتى مع التوقعات الحقيقية فيما يتعلق بالتمويل المقدم من الحكومة ،وقدرات
التنفيذ.
 -107و سوف يمثل دمج اال ستجابة لل صدمات والمرونة في نهج شبكة األمان الوطنية عن صرا هاما في ا ستراتيجية االنتقال هذه .وقد
يشتتمل ذلك أيضتتا نقل المستتؤولية إلى جهات فاعلة أخرى غير الحكومة الوطنية .وعلى ستتبيل المثال ،يمكن أن تهتم المصتتارف
المتعددة األطراف بمكون االستثمار في أنشطة إنشاء األصول بمجرد أن يتضح أنها تحقق عوائد إيجابية.

-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن

 -108ت ستهدف الخطة اال ستراتيجية القطرية ما مجموعه  2 954 984من الن ساء والرجال واألوالد والبنات بعد ح ساب التداخل بين
األنشتتطة وبين الستتنوات .وس تيُستتتخدم التحليل المتكامل للستتياق كأداة شتتاملة لالستتتهداف الجغرافي وتحديد األولويات جغرافيا.
وسوف يختلي توزيع المستفيدين على نطاق الحصائل واألنشطة مع مرور الوقت .وسوف يضع الب ا

تدابير للتخفيي فيما

يتعلق بالمخاطر المتصلة بحساسية النزاع واإلدراج/االستبعاد.
 -109وبالنسبة للنشاط  ،1تغطي خطط الب ا

ما يقدر بنسبة  70في المائة من إجمالي االحتياجات في السنوات الثالث األولى ،مع

تخفيضتتات الحقة تعكس زيادة االستتتقرار ،ونقل المستتؤولية إلى الحكومة .وستتيكون المستتتفيدون من األفراد المتأثرين بالصتتدمة
في المناطق المستهدفة على أساس اإلطار الموحَّد.
 -110وفي إطار النشتتاط  ،2ستتوف تستتتهدف التغذية التكميلية الشتتاملة األوالد والبنات دون ستتن الثانية ،والحوامل والمرضتتعات من
النستتتتتاء والبنات في المناطق التي تتجاوز فيها معدالت ستتتتتوء التغذية الحاد الشتتتتتامل  15في المائة ،ومن المتوقع أن تزداد في
المستتتتتقبل القريب .وستتتتوف يستتتتتهدف عالج ستتتتوء التغذية الحاد المعتدل األوالد والبنات الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشتتتتهر
و 59شتتهرا ،والحوامل والمرضتتعات من النستتاء والبنات في المناطق التي تعاني من انعدام األمن الغذائي أو في مرحلة ما بعد
األزمات ،والذين يستوفون معايير اإلحالة ،ويعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل.
 -111وبالنستتبة للنشتتاط  ،3ستتيتم استتتهداف المدارس في المناطق التي تعاني من انعدام األمن الغذائي بناء على المعايير ذات الصتتلة
بالتعليم ،والتي وضتتعت مع وزارة التعليم ،بما في ذلك معدالت االلتحاق وعدم التكافؤ بين الجنستتين .وستتيكون المستتتهدفون هم
البنات واألوالد الملتحقون بالمدارس المدعومة واألسر التي ينتمون إليها – وخاصة فيما يتعلق بالحصص الغذائية المنزلية.
 -112وبالنسبة للنشاط  ،4يشمل المستفيدون األوالد والبنات دون سن الثانية ،والحوامل والمرضعات من النساء والبنات في المناطق
التي ترتفع فيها معدالت سوء التغذية بصورة مستمرة.
 -113وبالنستتتبة للنشتتتاط  ،5ستتتيتم تحديد أولويات المناطق على أستتتاس تحليل ستتتياقي متكامل ،مع مراعاة األولويات الوطنية ،وأوجه
التآزر المتوقعة ،مع تدخالت أخرى ينفذها الب ا

وجهات فاعلة أخرى .وستتتتتتيتم تحديد المشتتتتتتروعات وتطويرها من خالل

عمليات ت شاركية و شاملة ،مع مراعاة الم ساواة بين الجن سين ،و شواغل الحماية ،واإلعاقة .و سوف ي شمل الم ستفيدون كال من
المشتتتاركين الذين يتلقون تحويالت مشتتتروطة ،وأعضتتتاء من الفئات أو المجتمعات المحلية المستتتتفيدة من االستتتتثمار أو الدعم
التقني.
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الجدول  :1ال ستفيدون حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط (ج يع السنوات)
الحصيلة
االست اتيجية

النشاط

البنات

ا والد

النساء

ال جال

1

168 896

165 184

304 384

289 536

2

641 491

607 295

362 388

307

1 611 480

2

3

545 400

534 600

-

-

1 080 000

3

4

63 000

51 450

53 550

-

168 000

4

5

98 280

96 120

320 940

306 660

822 000

972 541

932 527

667 518

382 398

2 954 984

1

ال ج وع*

ال ج وع
928 000

*بدون تداخل

2-4

ا

التحو الت

ة والتحو الت القائ ة على النقد

 -114ستتتتستتتتخدم الستتتلع العينية واألنواع المختلفة من التحويالت القائمة على النقد تبعا للستتتياق .وستتتوف يعتمد اختيار التحويل على
أستتاس الكفاءة ،والستترعة ،وتحليل المخاطر ،واالعتبارات البرنامجية ،وفصتتول الستتنة ،وأفضتتليات المستتتفيدين ،والفصتتول،
وااللتزامات الحالية بشراء السلع.
 -115وق د اتستتتتع نطاق استتتتتخدام التحويالت القائمة على النقد بمرور الوقت ،وفي لل عدم حدوث تغييرات كبيرة في الظروف ،من
المتوقع أن يستتتتتمر هذا االتجاه .ويتم استتتتتخدام نُهج مختلفة للتحويالت القائمة على النقد في بيئات تشتتتتغيلية مختلفة ،وبناء على
لروف األستتتتواق ،والتغطية من جانب مقدمي الخدمات المالية ،واعتبارات األمان .وتشتتتتمل هذه النُهج قستتتتائم القيمة من خالل
تجار التجزئة ،والتحويالت النقدية التي يتم إجراؤها لصالح المستفيدين من خالل مقدمي الخدمات المالية ،والتحويالت التي تتم
لصالح لجان إدارة المدارس بالنسبة للوجبات المدرسية ،وسداد التكاليي لمقدمي الرعاية الذين يقدمون الوجبات الغذائية.
الجدول  :2ج وع االحتياجات ن ا
وع ا

ة/التحو ل القائم على النقد

ة/التحو الت القائ ة على النقد وقي ها

ال ج وع (طن ت ي)

ال ج وع (دوالر أ

الحبوب

46 305

22 441 551

البقول

10 230

7 905 127

الزيت والدهون

3 953

4 335 380

أغذية مخلوطة وممزوجة

40 283

43 541 854

أغذية أخرى

521

32 975

101 291

78 256 887

-

204 190 338

101 291

282 447 225

ال ج وع (أ

ة)

تحويل قائم على النقد وقسائم سلع

ال ج وع (قي ة ا
أ ك )

ة والتحو الت القائ ة على النقد – (دوالر

ك )

ت ز ز القدرات ،ب ا ف ذلك ن خالل الت اون في ا بين بلدان الجنوب
 -116ستتتيعمل الب ا

مع الشتتتركاء المتعاونين ،بما في ذلك الحكومة ،لعزيز الكفاءات الجنستتتانية ،والحماية ذات الصتتتلة بصتتتياغة

الستتتياستتتات ،والتخطيط ،والبرمجة .وستتتيواصتتتل المكتب القطري تحستتتين جودة البرمجة من خالل دعم عمليات تقييم الستتتوق،
وتحليل امواطن الضتتعي ،واإلنذار ال ُمبكر ،وعمليات التخطيط والتنستتيق العام لالستتتجابة .وستتوف يشتتمل ذلك تقديم المستتاعدة
التقنية وغيرها من الدعم الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على تحليل األمن الغذائي والتغذوي ،واالستتتتتتتعداد لحاالت
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الطوارئ واالستجابة لها .كما سيتم تقديم الدعم لتعزيز القدرة على تنسيق وتنفيذ ورصد التدخالت المتعددة القطاعات .وسوف
فرص استخدام أدوات التعاون بين بلدان الجنوب ،بما في ذلك مراكز االمتياز التابعة للب ا .

يستطلع الب ا

 -117وستتوف يشتتمل ذلك وضتتع نهج لتقديم الخدمات الرئيستتية في المناطق التي يكون فيها وجود الحكومة الفعال وقدرتها محدودين.
ويت سم الو صول إلى الخدمات بأهميته الحا سمة ،ليس فقط لرفاه ال سكان وقدرتهم على ال صمود ،ولكن أي ضا من أجل م صداقية
الحكومة ،والحفال على السالم واالستقرار .وثمة تح ند خاص يتمثل في العمل مع السلطات المؤقتة في شمال مالي ،نظرا ألنها
يمكن أن تتحمل مسؤولية تقديم الخدمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
3-4

سلسلة اإل داد

 -118بينما كانت حصتتتتتتتة التحويالت القائمة على النقد تتزايد بمرور الوقت ،فإن القدرة على توقير الستتتتتتلع العينية ال تزال مهمة،
وال ستتتتيما فيما يتعلق بأنشتتتتطة التغذية .وستتتتوف يستتتتتمر الدعم العيني في المناطق التي تكون فيها لروف الستتتتوق ،أو القدرة
اإلدارية ،أو قيود األمان أكثر مالءمة .وسيتم تحديث التقييمات األساسية الختيار النهج بشكل منتظم.
 -119وستتتتتيواصتتتتتل الب ا

استتتتتتعراض ترتيبات النقل والتخزين على أستتتتتاس منتظم ،لخفض التكاليي ،وضتتتتتمان الوصتتتتتول إلى

المستفيدين في الوقت المناسب .وسوف يقوم مكتب منطقة موبتي بدور مهم في إدارة إمدادات السلع.
 -120وستتتتيواصتتتتل الب ا

استتتتتخدام إجراءات ستتتتالمة األغذية وجودتها ،بما في ذلك تدريب الشتتتتركاء المعنيين بتخزين األغذية

وتوزيعها .والهدف من ذلك هو التأكد من أن التحويالت القائمة على النقد تدعم نظاما غذائيا صتتحيا ومغذيا ،باإلضتتافة إلى دعم
األسواق المحلية.
 -121كما ستتتتيقدم الب ا

المشتتتتورة والدعم التقني للقطاع الخاص فيما يتعلق بإنتاج األغذية المقواة ،استتتتتنادا إلى المعايير واللوائح

المحلية.
 -122ويعتزم الب ا

تعزيز الشتتراكات مع منظمات إنستتانية أخرى لضتتمان التنستتيق والتعاون في األنشتتطة اللوجستتتية .ويمكن أن

يشمل ذلك مجموعة من الخدمات (المشتريات ،والنقل ،والتخزين) التي يمكن تقديمها لجهات فاعلة أخرى على أساس استرداد
التكاليي.
4-4

قدرات ال كتب القط ي و ال حه

 -123اقترحت بعثة مواءمة تنظيمية في فبراير/شتتتتتتباط  2019إدخال تعديالت على هيكل الولائي في المكتب القطري لتتواءم مع
التوجه االستتتتتراتيجي الجديد للخطة االستتتتتراتيجية القطرية ،بهدف تقريب اتخاذ القرارات على المستتتتتوى الميداني ،وتحستتتتين
القدرة على سرعة االستجابة لحاالت الطوارئ ،ودعم الصمود بشكل فعال .وسيكفل الب ا

تدعيم الكفاءات المتعلقة بمبادئ

العمل اإلنساني ومسائل الحماية.
5-4

الش اكات

 -124ستوف تنفذ الخطة االستتراتيجية القطرية في إطار التوجيهات العامة لوزارة الشتؤون الخارجية والتعاون الدولي ،وبالتعاون مع
مجموعة من المؤستتتتستتتتات الحكومية ،بما في ذلك المكاتب التي تتناول تحليل األمن الغذائي ،وتخطيط االستتتتتجابة ،والوزارات
التقنية التي تُعنى بالصحة والتغذية ،والتعلم ،والحماية االجتماعية ،والزراعة ،ووزارة االقتصاد والمالية.
 -125ويجري تنستتيق تخطيط المستتاعدة اإلنستتانية مع الحكومة ،ومن خالل المجموعات اإلنستتانية .ويشتتمل ذلك التعاون مع وكاالت
أخرى تابعة لألمم المتحدة ،واللجنة الدولية للصتتتتليب األحمر ،ومنظمات غير حكومية .ويُبذل مجهود خاص لزيادة التعاون مع
منظمات محلية غير حكومية ،ومنظمات المجتمع المدني ،وكالهما من أجل الدعوة والتنفيذ.
 -126وستتتتتتكون الشتتتتتراكات مع وكاالت األمم المتحدة وشتتتتتركاء التنمية مفيدة للنهوض بخطط بناء القدرة على الصتتتتتمود ،والتغذية،
والمستتتتاواة بين الجنستتتتين ،والحماية االجتماعية .كما ستتتتيواصتتتتل الب ا

تعاونه مع الحكومة ،والبنك الدولي ،وجهات فاعلة

أخرى معنية بالحماية االجتماعية من خالل الفريق العامل المعني بالحماية االجتماعية .وهذا سوف ي شمل التعاون مع البرنامج
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الوطني لشتتتتبكات األمان ،ووكالة  ،Jigiséméjiriلتعزيز شتتتتبكات األمان الوطنية .وستتتتيتم دمج مستتتتاهمة الب ا

في تنمية

القدرات في الخطط الشتتتاملة التي تقودها الحكومة بالتشتتتاور مع جميع شتتتركائه لضتتتمان التآزر والتكامل الفعالين على أستتتاس
القيمة التي يضيفها الب ا .
 -127وسوف يقيم الب ا

شراكات مع معاهد أكاديمية وبحثية بهدف توليد أدلة للتخطيط والبرمجة .وسوف تحدد استراتيجية إدارة

المعرفة االحتياجات ،وترتب أولوياتها ،وسوف تستفيد من الشراكات القائمة .وسوف يسعى الب ا

أيضا إلى إشراك القطاع

الخاص في التمويل المبتكر ،وآليات التسليم ،وتكنولوجيا المعلومات ،وسالسل اإلمداد المعززة ،مع التركيز على التغذية بشكل
خاص.
 -128وستتضمن خطة عمل خاصة بالشراكات تفاصيل اإلستراتيجية العامة وستحدد الشركاء ومجاالت المشاركة.

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

 -129ستتوف يستتترشتتد تنفيذ الخطة االستتتراتيجية القطرية ببيانات متعلقة بتنفيذ المكونات المختلفة ،ومعلومات عن النواتج والتعليقات
الواردة من المستفيدين .وسيتم في مستهل عام  2020جمع معلومات أساسية مصنفة حسب نوع الجنس والعمر .وسيشمل ذلك
بيانات من االستتتقصتتاء الوطني لألمن الغذائي والتغذوي ،ومصتتادر ثانوية ،ودراستتات مواضتتيعية .وستتيتم إيالء اهتمام خاص
للقضايا والمؤشرات التي لم تدرج بعد في األدوات المؤسسية الحالية ،وفي مجاالت من قبيل التماسك االجتماعي.
 -130وستتتوف يستتتتمر تطويع ترتيبات الرصتتتد لكي تراعي المستتتاواة بين الجنستتتين والحماية ،وللتغلب على القيود المتعلقة بالقدرات
وإمكانية الوصول .وقد لل الرصد من طرف ثالث نافذا لعدة سنوات ،ويشمل قيام الشركاء الذين يتمتعون بالمهارات الالزمة
والتدريب بتنفيذ أدوات ونهج الرصد الخاصة بالب ا  .وسيقوم الب ا

بالتوسع في استخدام تقنيات من قبيل تحليل امواطن

الضتتتتعي ورستتتتم معالمها باستتتتتخدام الهواتي المتنقلة ،والتي تستتتتتخدم المكالمات الهاتفية لجمع المعلومات في الوقت الحقيقي،
والتي يمكن استخدامها عندما يكون الوصول المادي المباشر محدودا .ويقوم الب ا

بوضع استراتيجيات بديلة لتوسيع نطاق

الوصول المباشر إلى مجاالت رئيسية ألغراض الرصد ،تمشيا مع األهمية الحيوية البرنامجية لألنشطة األساسية.
 -131وسيتم التوسع في استخدام نظام إدارة المستفيدين (سكوب)كي يغطي النطاق الكامل للمساعدة .وسوف يستخدم هذا النظام لتتبع
المستتتتتفيدين والنشتتتتاط ،وإدارة التوزيع ،وإجراء التستتتتويات .وستتتتيعمل الب ا

على ضتتتتمان التشتتتتغيل البيني مع نُظم إدارة

المعلومات الحكومية ،ومع ضمان االمتثال لسياسات حماية البيانات المؤسسية.
 -132وستتتتيتم تنفيذ الرصتتتتد والتقييم بالتعاون مع الحكومة والشتتتتركاء ،وستتتتوف يشتتتتمل تغطية المؤشتتتترات المرتبطة بأهداف ونواتج
مشتتتتركة .وقد ُوضتتتعت آلية لتقديم الشتتتكاوى وإبداء التعليقات ،بما في ذلك خط هاتفي مجاني لتحديد المشتتتاكل المتعلقة بالتنفيذ.
ويمكن أيضا استخدام هذه األداة لرصد قضايا أخرى ،بما في ذلك الحماية.
 -133وستتتوف تخضتتتع الخطة االستتتتراتيجية القطرية في عام  2023لتقييم مستتتتقل للحافظة القطرية يتولى إدارته مكتب التقييم التابع
للب ا

 ،للوفاء باحتياجات المستتتتتاءلة ،ولكي تستتتتتتنير به البرمجة االستتتتتتراتيجية في المستتتتتتقبل .ومن المقرر إجراء مراجعة

متصي المدة في عام  2022حتى يتسنى إجراء تعديالت على ضوء الوضع السياسي واالقتصادي واألمني المتطور .وسوف
يُستكمل ذلك بتقييمين ال مركزيين في عامي  2021و ،2022وسيتم تحديد محتواهما في السنة األولى من الخطة االستراتيجية
القطرية .كما سيشارك المكتب القطري في مبادرات أخرى يقودها مكتب التقييم ،بما في ذلك تقييم األثر فيما يتعلق بخطة زيادة
القدرة على الصمود.
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إدارة ال خاط

 -134بينما يستند سيناريو التخطيط األساسي إلى حدوث تحسن تدريجي في الوضع األمني ،فإن فترة الخمس سنوات التي تستغرقها
الخطة االستراتيجية القطرية تجعل من المهم االستعداد الحتمال أن يكون األمن أفضل أو أسوأ من المتوقع في أي وقت محدد.
كما أن التنفيذ ينكن أن يكون أبطأ أو أسرع من المخطط ،حسب الظروف.
 -135وتعتبر األوضتاع في مالي متقلبة بدرجة عالية حاليا ،حيث يؤثر عدم االستتقرار وانعدام األمن على عدد متزايد من مناطق هذا
البلد .وفي معظم أنحاء البلد ،تتستتبب محدودية الحضتتور الحكومي والستتيطرة الحكومية في عرقلة الوصتتول إلى فرص كستتب
العيش ،واألستتواق ،وتقديم الخدمات ،والرصتتد .وتتأثر نظم األغذية ستتلبا في مناطق معينة في وستتط مالي وشتتمالها باستتتمرار
النزاع وانعدام األمن ،وهو ما يتفاقم بتغير المناخ.

ال خاط االست اتيجية
 -136هناك خطر كبير يتمثل في استتتمرار أو توستتيع انعدام األمن المتعلق بالنزاع ،مما قد يزيد من الحاجة إلى المستتاعدة ،ويزيد من
تعقيد أي استتتجابة .وباإلضتتافة إلى ذلك ،تتعرض مالي للجفاف المتكرر ،مع وجود خطر كبير يتمثل في حدوث أزمات واستتعة
النطاق .وبالتالي سيكون الب ا

بحاجة إلى االحتفال بقدرات قوية لالستعداد واالستجابة.

 -137وتوجد ترتيبات للطوارئ فيما يتعلق بالنزوح بسبب النزاع ،مما يسهل من نطاق االستجابة لحاالت الطوارئ المفاجئة .ويشمل
ذلك التخطيط والميزنة استتتنادا إلى المتطلبات التاريخية ،والتعاون مع آليات االستتتجابة الستتريعة األخرى ،وترتيبات االستتتعداد
التي يمكن تفعيلها بسرعة عند الضرورة .وبالنسبة لصدمات الجفاف واإلنتاج ،يتم استخدام التصوير الساتلي لدعم االستعدادات
المبكرة من أجل الدعم الموسمي قبل موسم الجدب بوقت طويل.
 -138وتتضتتمن الخطة االستتتراتيجية القطرية حكما يتعلق باالستتتجابة لحاالت انعدام األمن المعتدلة وقصتتور اإلنتاج .وستتتتم معالجة
الصتتتدمات الواستتتعة النطاق من خالل المراجعات التي تجري للخطة االستتتتراتيجية القطرية عند الضتتترورة .وقد يتأثر تستتتليم
المسؤولية التدريجي المخطط للحكومة إذا حدثت صدمة واسعة النطاق أثناء الخطة االستراتيجية القطرية.
 -139ويتمثل أحد المخاطر االستتتتتتتراتيجية الرئيستتتتتتية في عدم كفاية التمويل أو تأخر التمويل ،مما يؤدي إلى حاالت عجز وتوقي
لإلمدادات .وباإلضتافة إلى ذلك ،فإن االفتقار إلى تمويل متعدد الستنوات ويمكن التنبؤ به قد تستبب عرقلة تنفيذ أنشتطة الصتمود
المتكاملة .وتتضتتتمن استتتتراتيجية الب ا

لتدبير الموارد العمل مع الفريق القطري اإلنستتتاني ،وفريق األمم المتحدة القطري،

والحكومة لجمع األموال .وسوف يسعى الب ا

أيضا إلى توسيع تمويله ،واستثمار المزيد في شراكات طويلة اآلجل.

 -140ويوفر استتتخدام التحويالت القائمة على النقد درجة من المرونة ،ويختصتتر الوقت بين تلقي الموارد وتستتليمها للمستتتفيدين .كما
أن استتتخدام التمويل المستتبق يمكن أن يختصتتر الوقت المطلوب .وبالنستتبة للتحويالت العينية ،فإن الشتتراء اآلجل ستتوف يستتاعد
على التخفيي من فترات انقطاع االمدادات ،وزيادة عمليات التسليم في الوقت المناسب.
 -141وقد شتتتارك الب ا

بصتتتورة كاملة في إعداد اإلطار االستتتتراتيجي المتكامل ،غير أن التفاعل والتعاون مع بعثة األمم المتحدة

المتكاملة يمكن أن يمثل تحديا .ويبقى التشتتديد على حستتاستتية النزاع والتمستتك بمبادئ العمل اإلنستتاني عنصتترين أستتاستتيين في
عملية الب ا

في مالي.

ال خاط التشغيلية
 -142تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية اضطرابات سلسلة اإلمداد الناجمة عن قيود الوصول ،وعدم الوجود الحكومي في العديد من
المناطق ،والمجموعة المحدودة من الشتتتركاء المحتملين ،وتعقيدات البيئة التشتتتغيلية ،وانقطاع الموارد .ويمكن أن تؤثر كل هذه
العوامل في قدرة الب ا

على تقديم المساعدة الالزمة لألسر واألفراد الضعفاء.
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 -143وتعتبر األستتعار في مالي مستتتقرة نستتبيا ،على الرغم من أن أستتعار المواد الغذائية تختلي باختالف المواستتم وتستتتجيب لنوعية
الموستتم الزراعي .وتتم معالجة أثر التغيرات في األستتعار على القوة الشتترائية للتحويالت عن طريق وضتتع مبالغ التحويل على
أساس السعر المتوقع لسلة االستهالك األساسية ،مع مراعاة التغيرات الموسمية المعتادة في األسعار.
 -144وتعتبر مخاطر الحماية مرتفعة ،وخاصتتتتتة فيما يتعلق بالعني القائم على نوع الجنس ،نظرا لعدم االستتتتتتقرار الواستتتتتع النطاق،
وتزايد النزاعات بين الطوائي .وستتتتتتيعمل الب ا
االستتتتبعاد ،أو تحويل الموارد .وستتتوف يجري الب ا

على التأكد من أن برمجته ال تؤدي إلى تفاقم التوترات القائمة ،أو أنماط
تحليالت منتظمة للستتتياق الذي يعمل فيه ،بما في ذلك ديناميات النزاع

المحلي ،لتحديد شتتتتتواغل الحماية ،ومراعاة النزاع ،وستتتتتوف يضتتتتتع تدابير للتخفيي بالتشتتتتتاور الوثيق مع المجتمعات المحلية
المتأثرة وأصحاب المصلحة الرئيسيين.
 -145وتُتيح ترتيبات التنفيذ مع المنظمات غير الحكومية المقبولة لدى المجتمع المحلي الوصتتتتتتول المأمون والموثوق به ،ولكن يجب
مراعاة قيود القدرة وشتتواغل المستتاءلة ،خاصتتة فيما يتعلق بالمنظمات المحلية غير الحكومية .وتعمل ترتيبات وتقنيات الرصتتد
الخاصتتتة بالطرف الثالث على توستتتيع قدرة الب ا
بالوصتتتول المباشتتتر .كما يستتتعى الب ا

على الرصتتتد ،بما في ذلك في المناطق التي ال تستتتمح فيها القيود األمنية

إلى تعزيز الوصتتتول المباشتتتر إلى المزيد من المناطق باستتتتخدام نهج قائم على قبول

المجتمع المحلي.

ال خاط االئت ا ية
 -146يتلقى المولفون والشركاء على السواء تدريبا على مكافحة التدليس والفساد ،وتدرج أحكام ذات صلة في اتفاقات الشراكة .ويتم
تقاسم المعلومات المتعلقة باالستحقاقات مع المستفيدين ،ويُطلب من الشركاء وضع آليات لتلقي الشكاوى ومعالجتها .وباإلضافة
إلى ذلك ،تعد آلية الشكاوى والتعليقات من بين األدوات اإلضافية لتلقي الشكاوى.
 -147وتبذل العناية الواجبة لضتتمان ستتالمة وأمن المولفين والمستتتفيدين والشتتركاء .ويشتتمل ذلك تدابير إلدارة أو تخفيي المخاطر
المرتبطة بالتقييمات وعمليات التوزيع والرصتتتتتتد .ويتلقى كل من المولفين والشتتتتتتركاء تدريبا يتعلق بمنع إستتتتتتاءة المعاملة،
وتتضمن آلية الشكاوى والتعليقات إجراءات خاصة للتعامل مع الشكاوى الحساسة.
 -148ويشكل الشركاء والمولفون جزءا من المجتمع الذين يعملون فيه ،وثمة خطر من وجود محسوبية حقيقية أو متصورة ،خاصة
في المناطق غير المستقرة حيث يكون نطاق الشركاء المحتملين محدودا في أغلب األحيان .ويتلقى كل من المولفين والشركاء
تدريبا على المبادئ اإلنستتتتانية والمعايير األخالقية ،وتُستتتتتخدم اللغة المناستتتتبة في اتفاقات الشتتتتراكة ،ويتم تعزيزها عن طريق
إحاطات ما قبل النشر ،واإلشراف المنتظم.

ال خاط ال الية
 -149استتتتقر ستتتعر صتتترف فرنك الجماعة المالية األفريقية عند  655.957فرنك مقابل اليورو .وتضتتتمن الحكومة الفرنستتتية إجراء
التحويل بهذا السعر .وتتغير أسعار صرف العمالت األخرى صعودا وهبوطا مقابل اليورو.
 -150ويُعالج خطر التستتعير الستتلبي من خالل عمليات شتتراء تنافستتية وشتتفافة .ويمثل العدد المحدود للشتتركاء المحتملين عائقا كبيرا.
وتتم معالجة ذلك بصتتتورة جزئية من خالل استتتتخدام طلبات تقديم العروض ،تليها مفاوضتتتات ،خاصتتتة عندما تكون المنافستتتة
محدودة.

-6
1-6

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة

 -151تنخفض الميزانية اإلر شادية اإلجمالية بمرور الوقت ،وهو ما يعكس التح سينات في حالة األمن ،والت سليم التدريجي للم سؤولية
إلى الحكومة والجهات الفاعلة األخرى.
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الجدول  :4يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ
الحصيلة
االست اتيجية

2021

2020

2022

ك )

2023

2024

ال ج وع

1

63 886 280

58 393 847

41 920 852

37 483 867

33 750 400

235 435 246

2

15 068 911

17 481 120

20 185 780

20 236 221

20 433 473

93 405 505

3

7 541 423

7 504 348

7 619 531

7 666 892

7 757 978

38 090 171

4

23 835 136

23 790 062

23 499 961

20 890 722

17 255 992

109 271 873

5

1 805 536

1 695 783

1 430 481

1 476 264

1 380 813

7 788 877

6

8 671 515

8 727 542

7 837 618

7 915 634

7 984 932

41 137 241

120 808 801

117 592 702

102 494 222

95 669 600

88 563 588

525 128 912

ال ج وع

 -152ويبدأ التخفيض على الفور فيما يتعلق بالحصتتتتتتيلة االستتتتتتتراتيجية  ،1بناء على افتراض حدوث انخفاض في عمليات النزوح
الجديدة ،والعودة التدريجية للنازحين الحاليين .وال يؤخذ في االعتبار احتمال حدوث جفاف واستتتتتتع النطاق يتطلب استتتتتتتجابة
واستتعة النطاق ،أو حدوث زيادة كبيرة في عدم االستتتقرار ،ألن ذلك ستتيكون موضتتوعا لالستتتجابة لعملية طوارئ منفصتتلة إذا
ما حدث ذلك.
 -153وستتتتوف تزداد االحتياجات في إطار الحصتتتتيلة االستتتتتراتيجية  2مع إعادة فتح المدارس المغلقة في المناطق المتأثرة باألزمة.
وخالل السنوات الثالث األولى من الخطة االستراتيجية القطرية ،سيظل النشاط ثابتا في إطار الحصيلة االستراتيجية  ،4وهو
النشتتاط الذي يدعم تطوير الصتتمود ،ثم ينخفض هذا النشتتاط تدريجيا بعد ذلك .وهذا يعكس نقل المستتؤولية المتوقع إلى الحكومة
والجهات الفاعلة المهتمة بالتنمية .وتعالج األنشتتطة في إطار الحصتتيلة االستتتراتيجية  3عددا مماثال من المستتتفيدين طوال فترة
الخطة االستتتتتتتراتيجية القطرية ،غير أنه يحدث تحول تدريجي من النهج القائم على الستتتتتتلع األستتتتتتاستتتتتتية إلى النهج القائم على
تغيير السلوك.
 -154وتشمل استراتيجية االنتقال أيضا تعديال في استراتيجية االستجابة في إطار الحصائل االستراتيجية المختلفة ،والهدف من ذلك
هو جعل قيمة الحزمة متماشتتتية مع القدرات المالية والتنفيذية للحكومة .وتتركز االستتتتثمارات في بناء القدرات خالل الستتتنوات
األولى من الخطة االستراتيجية القطرية .وسيتم تخصيص موارد مالية كافية لألنشطة التي سوف تسهم في تحقيق المساواة بين
الجنسين.
2-6

آفاق تدبي ال وارد

 -155على مدى ال سنوات الخمس الما ضية ،بلغ متو سط الم ساهمات في المكتب القطري  81مليون دوالر أمريكي في ال سنة األولى.
وبين عامي  2013و ،2017انخفض تمويل أنشتتطة الب ا

بشتتكل مطرد بستتبب تغير األولويات من جانب الجهات المانحة،

وحاالت الطوارئ المتنافستتتتتة ،واالعتقاد بأن حالة الطوارئ في مالي قد انتهت .فقد توقي االتجاه نحو الهبوط عند االستتتتتتجابة
لحالة الطوارئ الوقائية اإلقليمية من المستوى  3في عام  ،2018وخاللها حشد المكتب القطري  102.5مليون دوالر أمريكي.
 -156وت عد االت جاهات التاريخ ية الطوي لة اآلجل مختل طة في ما يتعلق بالتمويل الم قدم من ال مانحين ،مع وجود اختالفات كبيرة في
التمويل المقدم من مانحين رئيسيين .وقد تمكن الب ا  ،بصورة تقليدية ،من االعتماد على قاعدة مانحين واسعة نسبيا بالنسبة
ألنشتطة االستتجابة لألزمات ،بينما لل معتمدا على عدد أصتغر من الجهات المانحة بالنستبة للبرمجة الطويلة اآلجل .ومنذ عام
 ،2018نجح الب ا

في تأمين تمويل متعدد السنوات من عدة جهات مانحة ،ويتوقع أن يستمر ذلك.

 -157ويتوقع الب ا أن تستتتتتتمر مالي في إعطاء األولوية للمانحين ،نظرا للقضتتتتتايا المتعددة الجوانب والمتشتتتتتابكة التي
يواجهها هذا البلد .وستتيتم االستتتفادة من القيمة المضتتافة للب ا لتحقيق األمن الغذائي ،ولحشتتد مجتمع المانحين من
أجل دعم كل من أنشطة االستجابة لألزمات ،وبناء القدرة على الصمود في المدى الطويل ،سعيا للقضاء على الجوع في مالي
بحلول عام  .2030ويعتقد الب ا

أن الهيكل القائم على النتائج ،الذي تستتتتند إليه الخطة االستتتتراتيجية القطرية ستتتوف ييستتتر
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تعبئة الموارد في هذا الصدد عن طريق توضيح النتائج واألثر ،وتسليط الضوء على قيمة المال بالنسبة للمانحين ،وتعزيز الثقة
في الب ا  .وفي حالة نقص التمويل ،سيعطي المكتب القطري األولوية لالستجابة لألزمات وألنشطة إنقاذ الحياة.
3-6

است اتيجية ت بئة ال وارد

 -158أجرى الب ا

تحليال شامال التجاهات التمويل ،وسيواصل تتبع أولويات المانحين ،وآليات التمويل ،بينما يسعى لتنويع قاعدة

تمويله .وسوف ينصب التركيز على تأمين التمويل المتعدد السنوات .وسيرد هذا النهج في خطة للعمل.
 -159وسوف يبني الب ا

ثقة المانحين عن طريق تقديم برامج مدفوعة باألثر ،وتوثيق القيمة المضافة لهذه المنظمة بشكل واضح.

وسيتم التركيز بشكل خاص على التواصل االستراتيجي مع مانحين حاليين ومحتملين.
 -160وستيقوم الب ا

ببناء شتراكات مع جهات مانحة غير تقليدية وناشتئة ،بما في ذلك الصتناديق المتعددة المانحين مثل الصتندوق

األخضر للمناخ ،وصندوق التنمية المستدامة ،وصندوق األمم المتحدة لبناء السالم .كما يعتزم الب ا

توسيع نطاق الشراكات

مع القطاع الخاص من خالل منصات تشمل شبكة تعزيز التغذية.
 -161وستتتتيتم تعزيز الجهود المشتتتتتركة لجمع األموال مع وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة .وفي الستتتتنوات األخيرة ،ازداد التمويل
الذي تلقته البرمجة المتعددة الوكاالت بشتتتتكل مطرد ،ويتوقع الب ا

أن يستتتتتمر هذا االتجاه طوال فترة الخطة االستتتتتراتيجية

القطرية .وستتوف تُس تتخدم استتتراتيجية مشتتتركة بين منظمة األغذية والزراعة واليونيستتي والب ا
الصمود ،استنادا إلى خبرة كل وكالة وميزتها النسبية لزيادة الدعم الخاص بالتمويل المتعدد السنوات.

خاصتتة ببناء القدرة على
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة ل ال ()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 كُّن ا شخاص ال تأث ن با ز ات ف ال ناطق ال ستهدفة ،ب ا ف ذلك الالجئون وال ش دون داخليا ،ن تلبية
احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة ا ساسية خالل ا ز ات وب دها

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

االفت اضات
التعرض ألزمة واحدة على األقل ذات صلة بالمناخ خالل السنوات الخمس القادمة (ستتم معالجة األمر من خالل تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية)
يبدأ الوضع السياسي واالجتماعي  -االقتصادي واألمني في التحسن خالل اإلطار الزمني للخطة االستراتيجية القطرية
الوصول اإلنساني مضمون
الموارد الكافية والمرنة (البشرية والمالية والتكنولوجيا) مؤمنة
توفر القدرة لدى الحكومة والشركاء على تقديم المساعدة التكميلية

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك (متوسط)
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي-األغذية
حصة النفقات الغذائية
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل التخلي عن العالج
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل الوفيات
األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل عدم االستجابة

مراعية للتغذية
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األداء في عالج سوء التغذية الحاد المعتدل :معدل التعافي
الحد األدنى من التنوع الغذائي – النساء
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كافن من عمليات التوزيع (االمتثال)
ا شطة والنوات
 :1توفي حز ة تكا لة ن ال ساعدة الغ ائية والتغ و ة للض فاء ن ال جال والنساء وا والد والبنات ال تأث ن با ز ات استنادا إلى تقييم لالحتياجات ،وض ان اتخاذ تدابي االست داد الالز ة لدعم االستجابة ف الوقت ال ناسب
ة والتحو الت القائ ة عل ى النقد ،وت ز ز القدرات وتقد م الخد ات] (تحو الت ال وارد ي ال ش وطة)
وبف الية وبكفاءة ب ا ت اشى ع االست اتيجية الوطنية لشبكات ا ان[ .الط ائق :ا
سبل عيشهم ،دون أن تسهم في حدوث توترات في حالة األزمات
حصول المستفيدين المتضررين من األزمات (المستوى  )1في الوقت المناسب على أغذية كافية وتحويالت قائمة على النقد تلبي متطلباتهم الغذائية ،وتعمل على تثبيت ُ
المرتبطة بالنزاع (هدف التنمية المستدامة ( .)16ألي :تحويل الموارد)

 :2توفي حز ة تغ ة تكا لة ،ب ا ف ذلك عناص الوقا ة وال الج على ح ٍد سواء لل جال والنساء وا والد والبنات الض فاء ال تض ر ن ن ا ز ة على أساس تقييم االحتياجات [الط ائق :ا
وت ز ز القدرات وتقد م الخد ات] (أ شطة ال الجة التغ و ة)

ة والتحو الت القائ ة على النقد،

حصول األطفال والحوامل والمرضعات من النساء والبنات (المستوى  ) 1الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ،والمتضررين من األ زمات ،بما في ذلك مقدمو الرعاية ،على أغذية مغذية متخصصة في الوقت المناسب ،وغيرها من الخدمات
الخاصة بالوقاية من سوء التغذية وعالجه (النتيجة االستراتيجية  2للب ا )( .ألي :تحويل الموارد)
حصول األطفال والحوامل والمرضعات من النساء والبنات (المستوى  ) 1الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ،والمتضررين من األزمات ،بما في ذلك مقدمو الرعاية ،على أغذية مغذية متخصصة في الوقت المناسب ،وغيرها من الخدمات
الخاصة بالوقاية من سوء التغذية وعالجه (النتيجة االستراتيجية  2للب ا )( .باء :توفير األغذية المغذية)

الحصيلة االست اتيجية  : 2ز ادة القدرة الحالية وال ستقبلية على الص ود لدى البنات وا والد ف سن الدراسة ف ال ناطق ال ستهدفة ،ع تلبية
احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة ا ساسية خالل السنة الدراسية

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

االفت اضات
التعرض ألزمة واحدة على األقل ذات صلة بالمناخ خالل السنوات الخمس القادمة (ستتم معالجة األمر من خالل تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية)
يبدأ الوضع السياسي واالجتماعي  -االقتصادي واألمني في التحسن خالل اإلطار الزمني للخطة االستراتيجية القطرية
الوصول اإلنساني مضمون
الموارد الكافية والمرنة (البشرية والمالية والتكنولوجيا) مؤمنة
استمرار عمل المدارس طوال السنة الدراسية
تمكن الحكومة والشركاء في مجال التعليم من تقديم خدمات التعليم األساسي

مراعية للتغذية
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ؤش ات الحصائل
معدل الموالبة
معدل االلتحاق
عدد السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا

في مجال تعزيز القدرات

معدل االستبقاء/التسرب
القدرات الوطنية في مجال التغذية المدرسية المتعلقة بنهج النظم لتحسين نتائج التعليم ()SABER

ا شطة والنوات
 : 3توفي الوجبات ال درسية للبنات وا والد أثناء السنة الدراسية ف ال ناطق ال ستهدفة بط قة تكفل دعم ا سواق ال حلية وتشجع التح اق البنات بال دارس [الط ائق :ا
الخد ات] (أ شطة الوجبات ال درسية)

ة والتحو الت القائ ة على النقد ،وت ز ز القدرات وتقد م

تلقي تالميذ المدارس المستهدفين( ،المستوى  ) 1عند ذهابهم إلى المدرسة كل يوم ،وجبات مدرسية تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية (النتيجة االستراتيجية  1للب ا
(ألي :تحويل الموارد)

) ،وتدعم االلتحاق بالمدارس (هدف التنمية المستدامة .)4

تلقي تالميذ المدارس المستهدفين( ،المستوى  ) 1عند ذهابهم إلى المدرسة كل يوم ،وجبات مدرسية تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية (النتيجة االستراتيجية  1للب ا
(نون* :توفير التغذية المدرسية)

) ،وتدعم االلتحاق بالمدارس (هدف التنمية المستدامة .)4

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

أحد ن سوء التغ ة

الحصيلة االست اتيجية  :3تحسن الحالة التغ و ة للسكان الض فاء تغ و ا ف ال ناطق ال ستهدفة ،ب ن فيهم ا طفال والحوا ل وال ض ات ن
النساء والبنات ،طوال ال ام

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

االفت اضات
التعرض ألزمة واحدة على األقل ذات صلة بالمناخ خالل السنوات الخمس القادمة (ستتم معالجة األمر من خالل تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية)
يبدأ الوضع السياسي واالجتماعي  -االقتصادي واألمني في التحسن خالل اإلطار الزمني للخطة االستراتيجية القطرية
الوصول اإلنساني مضمون
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الموارد الكافية والمرنة (البشرية والمالية والتكنولوجيا) مؤمنة
استمرار عمل مراكز الصحة لمعالجة األطفال والنساء ممن يعاني من سوء التغذية
توفر القدرة لدى الحكومة والشركاء على تقديم المساعدة التكميلية

ؤش ات الحصائل
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 كافن من عمليات التوزيع (االمتثال)

ا شطة والنوات
 : 4دعم ب ا التغ ة الوطن لض ان توفي خد ات التغ ة الوقائية وال الجية (ب ا ف ذلك رسائل التواصل االجت اع وتغيي السلوك ،وتقو ة ا
ة والتحو الت القائ ة على النقد ،وت ز ز القدرات وتقد م الخد ات]( .أ شطة الوقا ة ن سوء التغ ة)
والبنات ال ستهدفين [الط ائق :ا

ة ال حلية ،والتغ ة التك يلية ،وت ز ز القدرات) لصالح النساء وال جال وا والد

استفادة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،والحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،ومقدمي الرعاية (المستوى  )3من القدرات الوطنية المعززة لتصميم وتنفيذ ورصد النُهج المستدامة لعالج سوء التغذية (جيم :توفير
تنمية القدرات والدعم التقني).
استفادة السكان الضعفاء والمعرضين للخطر ،بمن فيهم األطفال والحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،من زيادة فرص الحصول على األغذية المتنوعة والمغذية (باء :توفير األغذية المغذية)
استفادة المستفيدين المستهدفين (المستوى  ) 1من التدخالت الخاصة بالوقاية من سوء التغذية ،بما في ذلك رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي( .هاء* :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
تلقي األطفال المستهدفون الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا( ،المستوى  ) 1والحوامل والمرضعات من النساء والبنات أغذية وتحويالت قائمة على النقد (بما في ذلك السلع الغذائية المتخصصة عند االقتضاء) من أجل الوقاية من
سوء التغذية( .النتيجة االستراتيجية  2للب ا )( .ألي :تحويل الموارد)

الهدف االست اتيج  :3تحقيق ا ن الغ ائ
النتيجة االست اتيجية  :3تحسين ا ن الغ ائ والتغ ة صحاب الحيازات الصغي ة
الحصيلة االست اتيجية  : 4ا تالك ال جت ات ال حلية ف ال ناطق ال ستهدفة ،ب ا ف ذلك ال زارعون أصحاب الحيازات الصغي ة
(وال سي ا ال ج وعات الت تقودها النساء) سبل عيش أكث قدرة على الص ود ن أجل تحسين ا ن الغ ائ والتغ ة طوال ال ام

فئات الحصائل :زيادة إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة
ومبيعاتهم
مجاالت التركيز :بناء القدرة على الصمود

مراعية للتغذية
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االفت اضات
التعرض ألزمة واحدة على األقل ذات صلة بالمناخ خالل السنوات الخمس القادمة (ستتم معالجة األمر من خالل تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية)
يبدأ الوضع السياسي واالجتماعي  -االقتصادي واألمني في التحسن خالل اإلطار الزمني للخطة االستراتيجية القطرية
األسواق تعمل وأسعارها مستقرة
الوصول اإلنساني مضمون
الموارد الكافية والمرنة (البشرية والمالية والتكنولوجيا) مؤمنة
توفر القدرة لدى الحكومة والشركاء على تقديم المساعدة التكميلية

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك (متوسط)
نسبة معدل التخلي عن الوفاء بعقود الشراء المناصرة ألصحاب الحيازات الصغيرة مع الب ا
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي – التغذية
حصة النفقات الغذائية )(FES
مؤشر استراتيجيات التصدي القائمة على سبل كسب العيش (متوسط)
نسبة أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين الذين يبيعون من خالل نُظم التجميع التي يدعمها الب ا
نسبة المجتمعات المحلية المستهدفة التي يوجد لديها دليل على قدرة محسَّنة على إدارة الصدمات والمخاطر المناخية
سبُل كسب العيش
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يُبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول ُ
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يُبلغون عن جني فوائد بيئية
معدل خسائر ما بعد الحصاد لدى أصحاب الحيازات الصغيرة
قيمة وحجم المبيعات المناصرة ألصحاب الحيازات الصغيرة من خالل نظم التجميع التي يدعمها الب ا

ا شطة والنوات
ن ا دام ا ن الغ ائ  ،وال تبط بتطو أو إعادة تأهيل ا صول اإل تاجية أو الطبي ية أو االجت اعية؛ وتكثيف وتنو ع أ شطة كسب ال يش؛ وتحسين الوصول إلى ا سواق ،باستخدام
 :5تقد م دعم ش وط لألس الض يفة الت ت ا
سبل كسب ال يش)
ودعم
صول
ا
شاء
إ
شطة
(أ
ات].
الخد
م
وتقد
القدرات
ز
ز
وت
النقد،
على
ة
القائ
الت
والتحو
ة
تشارك و تكا ل [الط ائق :ا
ه جت
ُ

استفادة أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين( ،المستوى  ) 1وال سيما النساء من أصحاب الحيازات الصغيرة ،والجهات الفاعلة األخرى على امتداد سلسلة القيمة ،من القدرات التقنية والتشغيلية المعززة لتحسين جودة األغذية ،وتعزيز
الوصول إلى األسواق ،وزيادة دخولهم( .واو :الشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)
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استفادة السكان الضعفاء( ،المستوى  ) 1بمن فيهم أصحاب الحيازات الصغيرة ،والجهات الفاعلة األخرى على امتداد سلسلة القيمة في المناطق المستهدفة والمعرضة لصدمات متكررة ،وخاصة النساء ،من الدعم واالستثمارات التي تنوع
سبل كسب عيشهم( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
وتعزز ُ
حصول السكان الضعفاء( ،المستوى  )1وخاصة النساء ،في المناطق المستهدفة المعرضة للصدمات المتكررة وتأثيرات تغيُّر المناخ على مساعدات غذائية كافية وفي الوقت المناسب لعمليات نقل األصول من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية
القصيرة اآلجل ،وتحسين قدرتهم على الصمود في الوقت نفسه( .ألي :تحويل الموارد)
سبل كسب العيش األخرى ،وتدخالت إدارة أخطار الكوارث (التي تُحسن
استفادة السكان الضعفاء (المستوى  )2في المناطق المستهدفة المعرضة لصدمات متكررة وآثار تغير المناخ ،وخاصة النساء ،من األصول (التي يعاد تأهيلها ،و ُ
صمودهم في مواجهة الصدمات الطبيعية ،وتكيفهم مع تغير المناخ واستدامة سبل كسب عيشهم( .دال :إنشاء األصول)
سبل كسب العيش األخرى ،وتدخالت إدارة أخطار الكوارث التي تُحسن
استفادة السكان الضعفاء (المستوى  )2في المناطق المستهدفة المعرضة لصدمات متكررة وآثار تغير المناخ ،وخاصة النساء ،من األصول التي يعاد تأهيلها ،و ُ
صمودهم في مواجهة الصدمات الطبيعية ،وتكيفهم مع تغير المناخ ،واستدامة سبل كسب عيشهم( .زاي :تيسير الروابط مع الموارد المالية وخدمات التأمين)

الهدف االست اتيج  :2دعم الش كاء لتنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
الهدف االست اتيج  :4دعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
النتيجة االست اتيجية  :5ا تالك البلدان النا ية لقدرات

ززة على تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  : 5ا تالك ال ؤسسات والكيا ات الوطنية قدرات
والح ا ة االجت اعية بحلول عام  ،2030دع ا للقضاء على الجوع

ززة على إدارة سياسات وب ا

وتدخالت ا ن الغ ائ والتغ ة،

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

االفت اضات
يبدأ الوضع السياسي واالجتماعي  -االقتصادي واألمني في التحسن خالل اإلطار الزمني للخطة االستراتيجية القطرية
استمرار الشراكة مع الحكومة على أساس جار وفعال

ؤش ات الحصائل
عدد السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا
عدد األشخاص الذين يساعدهم الب ا

في مجال تعزيز القدرات

والمدمجين في األنظمة الوطنية للحماية االجتماعية نتيجة ألنشطة تعزيز القدرات التي يقوم بها الب ا

نسبة التحويالت القائمة على النقد الموجهة عن طريق األنظمة الوطنية للحماية االجتماعية نتيجة للدعم الذي يقدمه الب ا
تعبئة الموارد (بالقيمة الدوالرية) لألنظمة الوطنية لألمن الغذائي والتغذية نتيجة ألنشطة تعزيز القدرات التي يقوم بها الب ا

لتعزيز القدرات
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ا شطة والنوات
 : 6توفي حز ة دعم لت ز ز قدرات ال ؤسسات والكيا ات الوطنية ف
(أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)

جال التحليل والتخطيط؛ والتنسيق؛ واتساق السياسات؛ والتنفي ؛ وال صد والتقييم وإ شاء ا دلة ،وإدارة ال

فة لدعم اتخاذ الق ارات [الط قة :ت ز ز القدرات].

استفادة السكان الضعفاء (المستوى  )3من القدرات والنظم الوطنية المعززة والمستدامة لتصميم وتنفيذ ورصد وتقييم سياسات وبرامج األمن الغذائي والتغذية ،والحماية االجتماعية الخاضعة للقيادة الوطنية( .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 تكنولوجيا دعم الش اكات ال ال ية لجهود البلدان ال ا ية إلى تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  : 6استفادة الش كاء اإل سا يين ف
فيها طوال ال ام

ال

ن خد ات شت كة ت كنهم ن الوصول إلى ال ناطق ال تأث ة با ز ات ،وال ل

فئات الحصائل :تعزيز منصات التنسيق المشتركة

مجاالت التركيز :االستجابة لألزمات
االفت اضات
التعرض ألزمة واحدة على األقل ذات صلة بالمناخ خالل السنوات الخمس القادمة (ستتم معالجة األمر من خالل تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية)
وجود آليات تنسيق فعالة
يبدأ الوضع السياسي واالجتماعي  -االقتصادي واألمني في التحسن خالل اإلطار الزمني للخطة االستراتيجية القطرية
الموارد الكافية والمرنة (البشرية والمالية والتكنولوجيا) مؤمنة

ؤش ات الحصائل
معدل رضا المستخدمين
ا شطة والنوات
 : 7توفي خد ات ال حالت الجو ة ن خالل خد ات دائ ة ا م ال تحدة للنقل الجوي لل ساعدة اإل سا ية لت كين الش كاء ن الوصول إلى ناطق التدخالت اإل سا ية[ .الط قة :تقد م الخد ات]( .أ شطة توفي الخد ات وال نصات)
استفادة المجتمع اإلنساني من الخدمات الجوية المحسَّنة التي تُتيح الوصول إلى السكان المتأثرين باألزمة (المستوى  ) 2والمحتاجين إلى مساعدات إنقاذ األرواح( .حاء :أنشطة توفير الخدمات والمنصات)

 :8توفي اللوجستيات ،وتكنولوجيا ال لو ات واالتصاالت ،والخد ات ال شت كة ،وخد ات التنسيق ،فضال عن تدخالت االست داد ا خ ى ف ظل ياب البدائل ،ن أجل دعم االستجابة اإل سا ية الف الة والكفؤة [الط قة :تقد م
الخد ات]( .أ شطة توفي الخد ات وال نصات)
استفادة السكان المتأثرين باألزمة (المستوى  ) 2والذين يستهدفهم الشركاء في المجال اإلنساني واإلنمائي من الخدمات وفقا الحتياجاتهم المحددة من خالل حصولهم على مساعدة سريعة وفعالة( .حاء :أنشطة توفير الخدمات والمنصات)
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الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
جيم  :1ستطيع السكان ال تض رون ساءلة الب ا

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

النتائ وال ؤش ات الشا لة
جيم  : 1-1نسبة األشخاص المستفيدين من المساعدة الذين يتلقون معلومات عن البرنامج (من هم األشخاص المدرجون فيه ،وما سيحصلون عليه ،وما هي مدة المساعدة)
جيم  : 2-1نسبة أنشطة المشروعات التي يتم بشأنها توثيق تعقيبات المستفيدين وتحليلها ودمجها في تحسينات البرامج

جيم  : 2ستطيع السكان ال تض رون االستفادة ن ب ا

الب ا

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

جيم  :2-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون التعرض لتحديات تتعلق بالحماية
جيم  :3-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يقولون إن برامج الب ا

تتسم بالكرامة

جيم  :4-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يصلون إلى برامج الب ا

دون عوائق

جيم  : 3تحسين ال ساواة بين الجنسين وت كين ال أة بين السكان ال ستفيد ن ن ساعدة الب ا
النتائ وال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-3نسبة األسر التي تُتخذ فيها القرارات بشأن استخدام األغذية/النقد/القسائم من قِّبل المرأة ،أو الرجل ،أو كليهما معا ،حسب طريقة التحويل
جيم  :2-3نسبة النساء األعضاء في كيانات صنع القرار بشأن المساعدة الغذائية – لجان ،ومجالس ،وأفرقة ،وغير ذلك
جيم  :3-3نوع التحويل (أغذية ،نقود ،قسائم ،أو ال تعويض) الذي يحصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا  ،حسب الجنس ونوع النشاط

جيم  : 4استفادة ال جت ات ال حلية ال ستهدفة ن ب ا

الب ا

بط قة ال تض بالبيئة

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

جاالت الت كيز
التحويل

ك )

النتيجة
االست اتيجية 1

النتيجة
االست اتيجية 1

النتيجة
االست اتيجية 2

النتيجة
االست اتيجية 3

النتيجة
االست اتيجية 5

النتيجة
االست اتيجية 8

ا ة التن ية
ال ستدا ة 1-2

ا ة التن ية
ال ستدا ة 1-2

ا ة التن ية
ال ستدا ة 2-2

ا ة التن ية
ال ستدا ة 3-2

ا ة التن ية
ال ستدا ة 9-17

ا ة التن ية
ال ستدا ة 16-17

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

الحصيلة
االست اتيجية 5

الحصيلة
االست اتيجية 6

االستجابة
لألز ات

بناء القدرة
على الص ود

بناء القدرة
على الص ود

بناء القدرة
على الص ود

بناء القدرة
على الص ود

االستجابة
لألز ات

ال ج وع

191 789 867

76 111 269

32 234 727

89 658 397

6 314 500

35 465 326

431 574 087

التنفيذ

17 075 696

6 462 829

1 469 588

7 139 644

585 037

953 676

33 686 470

تكاليي الدعم
المباشرة
ال ج وع الف ع
تكاليي الدعم غير
المباشرة
( 6.5في المائة)
ال ج وع

12 200 395

5 130 601

2 061 103

5 804 656

413 963

2 207 515

27 818 233

221 065 959

87 704 699

35 765 419

102 602 698

7 313 499

38 626 517

493 078 791

14 369 287

5 700 805

2 324 752

6 669 175

475 377

2 510 724

32 050 121

235 435 246

93 405 505

38 090 171

109 271 873

7 788 877

41 137 241

525 128 912
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