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وجز تنفي ي
تعطل تقدم السلفادور المعتدل ولكن الثابت نحو تحقيق األمن الغذائي واالزدهار بسبب ارتفاع مستويات سوء التغذية وعدم المساواة بين
الجنسين والعنف .ويمثل انخفاض القوة الشرائية ،نتيجة كل من الدخل المنخفض وفرص العمل المحدودة وما يقترن بهما من ارتفاع في
أسعار المواد الغذائية وعدم كفاية اإلنتاج الوطني ،تحديا كبيرا لألمن الغذائي والتغذية يعيق الوصول إلى الغذاء وتوافره .ويؤدي تعرض
البلد لتقلب المناخ والكوارث األخرى إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة .وعلى الرغم من هذه التحديات ،حددت الحكومة مبادرات للتغلب
عليها.
وتعتبر االستثمارات الوطنية الكبيرة في البنية التحتية والحد من العنف مؤشرات إيجابية للتعاون المثمر من أجل القضاء على الجوع
وسوء التغذية .وسيدعم الب ا

السلفادور في تعزيز رأس المال البشري والقدرة على الصمود ،وبالتالي المساهمة في ازدهار البلد

وتقليل محفزات الهجرة غير النظامية .وسوف يسخر الب ا

دوره كعامل لتمكين التغيير لمساعدة السكان الذين يعانون من انعدام

األمن الغذائي ،وتغيير األعراف االجتماعية الجنسانية التمييزية وإنشاء نظم غذائية فعالة ومنصفة وشاملة للجميع يمكنها تلبية احتياجات
البلد من إنتاج الغذاء بشكل متزايد .وسيعمل االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها وإدارة مخاطر الكوارث واإلجراءات االستباقية
والتكيف المجتمعي على تعزيز القدرة التكيفية لمواجهة الصدمات الجديدة البطيئة والسريعة الظهور.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة L. Castro
المديرة اإلقليمية
أمريكا الالتينية والكاريبي
بريد إلكترونيlola.castro@wfp.org :

السيد R. Lodhi
المدير القطري
بريد إلكترونيriaz.lodhi@wfp.org :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy

WFP/EB.A/2022/8-A/2

2

وتوضح هذه الخطة االستراتيجية القطرية الدعم الذي يقترح الب ا

تقديمه إلى السلفادور في عام  2022إلى عام  .2027وهي مصممة

لمساعدة الحكومة والشركاء على تحقيق النتائج التالية:
 الحصيلة االستراتيجية  :1تلبي المجتمعات المتضررة من األزمات واألشخاص الذين يعيشون في ظروف ضعف ،وخاصة
النساء والشباب المعرضين للخطر والعائدين ،احتياجاتها الغذائية والتغذوية في جميع األوقات وتعزز رفاهها وتماسكها
االجتماعي.
 الحصيلة االستراتيجية  :2يمكن أن يعتمد سكان السلفادور على نظم وقدرات غذائية قادرة على الصمود وفعالة ومنصفة
وشاملة للجميع تدعم العمل الالئق ،واإلنتاج ،واألسواق العاملة ،واالستهالك المحلي ،والتكيف مع تغير المناخ.
 الحصيلة االستراتيجية  :3تمتلك المؤسسات الوطنية قدرات معززة لمعالجة األسباب الجذرية للجوع من خالل نظام حماية
اجتماعية متكامل وشامل للجميع ومستجيب للصدمات.
 الحصيلة االستراتيجية  :4يحظى الشركاء الح كوميون ،ووكاالت األمم المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية
بدعم من خالل خدمات سلسلة اإلمداد والتحويالت النقدية والمساعدة التقنية.
بناء قدرة الحكومة وتعزيز قيادتها من خالل الدعوة والدعم التقني .ومن خالل العمل عن كثب مع كيانات األمم

وسيواصل الب ا

المتحدة األخرى ،والمنظمات غير الحكومية ،والهيئات األكاديمية والقطاع الخاص ،سيعمل الب ا

على تسخير أوجه التآزر لتحقيق

األهداف اإلنمائية المتوسطة والطويلة األجل .وستتبنى هذه الخطة االستراتيجية القطرية استراتيجية رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي
بهدف وضع وتنفيذ إجراءات مخصصة للمجتمعات المحلية لتحويل العالقات الجنسانية وتحسين تغذية األشخاص الذين يعيشون في
ظروف ضعف ورفاهيتهم وقدرتهم على الصمود.
خدمات إلى الشركاء اإلنسانيين واإلنمائيين ،مما يضمن إعطاء األولوية الحتياجات المنظور الجنساني والتغذية

وسيقدم الب ا

والحماية .وسيسمح التسليم التدريجي للمسؤولية ،المستنير بعمليات الرصد المنتظمة ،باستخدام الموارد على أمثل وجه ،وتعزيز القيادة
لدى المؤسسات والمجتمعات واألفراد على المستوى الوطني.

ش وع الق ار

*

يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية للسلفادور ( )WFP/EB.A/2022/8-A/2( )2027-2022بتكلفة إجمالية يتحملها
الب ا

*

قدرها  129 202 890دوالرا 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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التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي
يبلغ عدد سكان السلفادور ،وهي أصغر بلد وأكثرها كثافة سكانية في أمريكا الوسطى 6.3 ،مليون نسمة ،ويعيش  464 154من
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()1

سكانها رسميا في الخارج، .

()2

وفي السلفادور ،يعيش  61.7في المائة من السكان ( 53.8في المائة نساء) في المناطق

الحضرية وتتراوح أعمار ما يقرب من خمسهم بين  20و 29عاما )3(.وفي هذه البيئة الحضرية للغاية ،تمثل البطالة وظروف
المعيشة غير المالئمة وعنف العصابات وانعدام األمن أكبر التحديات التي تواجه التنمية االجتماعية والنمو االقتصادي وهي من
بين الدوافع الرئيسية للهجرة.

()4
()5

وانخفض معدل الفقر الريفي بشكل ملحوظ منذ عام  ،2014مدفوعا بتحول في قطاع الزراعة نحو وظائف ذات رواتب أعلى؛
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ومع ذلك ،ارتفع عدد األشخاص المعرضين لخطر الفقر بسبب الصدمات االقتصادية ،على النحو الملحوظ بوضوح خالل
األشهر األولى من جائحة مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد .)19-ونتيجة لذلك ،فإن الوظائف غير الرسمية بين أفقر الفئات
()6

منتشرة للغاية وآخذة في االزدياد .وأشار أحدث تقرير للتنمية البشرية إلى درجة معدلة لمؤشر التنمية البشرية قدره ،0.529

ودرجة مؤشر جيني قدرها  )7(.0.35وكانت التحسينات في مستوى الفقر والمساواة مصحوبة بارتفاع سنوي نسبته  2إلى  3في
المائة في الناتج المحلي اإلجمالي ،الذي يبلغ حاليا  24.64مليار دوالر أمريكي.
-3

()8

وتسببت الهجرة إلى أمريكا الشمالية على مدى عقود في خسارة كبيرة في رأس المال البشري وزيادة تفكك األسر والتسرب من
المدرسة .ومع ذلك ،فإن الرغبة في الهجرة آخذة في االزدياد وهي أعلى مما هي عليه في هندوراس وغواتيماال ،حيث أشار
 52في المائة من المشاركين في دراسة أجريت في عام  2021إلى نية الهجرة في العام المقبل .وحاول ما يقدر بنحو 73 000
سلفادوري الهجرة كل عام في السنوات الخمس الماضية ،مما أدى إلى تكلفة سنوية تقدر بنحو  450مليون دوالر أمريكي.
وينتهي األمر بثلث المهاجرين الذين يحاولون الرحيل بالعودة ،إما طوعا أو كرها.

()9

وقد يواجه العائدون وصما وظروف
()10

اقتصادية غير مستقرة ويتعرضون لالبتزاز والعنف ،مما يؤدي بمحاولة العديد منهم الهجرة مرة أخرى.

وباإلضافة إلى ارتفاع مستوى مخاطر الزالزل ،تأثرت السلفادور مباشرة باألحداث المناخية المتطرفة في السنوات الثالثين
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الماضية ،حيث هددت العواصف والفيضانات وحاالت الجفاف أرواح الناس وتسببت في خسائر اقتصادية جسيمة.

()11

ويحتل

البلد المرتبة  28وفقا ل لمؤشر العالمي للمخاطر المناخية ويتأثر بشكل خاص بظاهرتي النينيو والنينيا ،اللتين تؤثران على اإلنتاج

( )1مجموعة البنك الدولي .البنك الدولي في السلفادور :لمحة عامة ( .موقع شبكي).
( )2في المائة نساء و 46.7في المائة رجال .حكومة السلفادور ،المديرية العامة لإلحصاء والتعداد .2021 .استقصاء األسر المتعدد األغراض ( . 2020متوفر باللغة
اإلسبانية فقط).
()3

المرجع نفسه.

( )4أوكسفام .2019 .السلفادور :فسيفساء الهجرة.
( )5مجموعة البنك الدولي .2021 .موجز عن الفقر واإلنصاف ،أمريكا الالتينية والكاريبي :السلفادور .أبريل/نيسان .2021
( )6برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .تقرير التنمية البشرية لعام .2020
()7

المديرية العامة لإلحصاء والتعداد .2020 .استقصاء األسر المتعدد األغراض .2019

( )8مجموعة البنك الدولي .الناتج المحلي اإلجمالي :السلفادور ( .موقع شبكي).
(Soto, A. and others. 2021. Charting a New Regional Course of Action: The Complex Motivations and Costs of Central )9
.American Migration
()10

( . Piotr P. 2021. Migration from El Salvador to the U.S.: A Background Briefموقع شبكي).

()11

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .2017 .موجز مخاطر تغير المناخ :السلفادور.
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الزراعي وسبل العيش بشكل أكبر داخل الممر الجاف ألمريكا الوسطى )12(.وتعد إزالة الغابات وتدهور المياه والنظم اإليكولوجية
وعدم المساواة في الحصول على األراضي من العوامل المهمة األخرى التي تسهم في انخفاض إنتاج الغذاء وتنويعه.
وأدت خطة السيطرة على األراضي التي أطلقتها الحكومة في عام  2019إلى تحسن معتدل في األمن في البلد ،ولكن ال يزال

-5

العنف ،بما في ذلك القتل ،مستمرا حيث يكون الشباب الذكور من المناطق الحضرية األكثر تعرضا للخطر ،كضحايا وكجناة.
وتشير التقديرات إلى أن ما بين  20 000و 35 000شاب سلفادوري ينتمون إلى عصابات الشباب ( ،)marasمدفوعين بفرص
العمل المحدودة.

()13

واحتلت السلفادور ،بمتوسط أفضل من البلدان المجاورة لها ،المرتبة  85وفقا لمؤشر عدم المساواة بين

الجنسين لعام ،2019

()14

ومع ذلك تواجه النساء تحديات كبيرة في المشاركة السياسية والتوظيف واألجور والشمول المالي.

وفي عام  ،2019كانت  37.1في المائة من األسر ترأسها امرأة .وعالوة على ذلك ،لم يكن لدى  39.4في المائة من النساء دخل
خاص بهن ،أي ما يقرب من ثالثة أضعاف المعدل بين الرجال )15(.وفي الوقت الحالي ،يبلغ متوسط معدل مشاركة المرأة في
القوى العاملة في السلفادور أقل من  50في المائة.
2-1
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()16

التقدم حو خطة التن ية ال ستدا ة ل ام 2030
حققت السلفادور ،قبل جائحة كوفيد ،19-تقدما كبيرا في الحد من الفقر والجوع ،وتحسين صحة األم والطفل ،وتعزيز التغطية
والجودة والبنية التحتية التعليمية ،واعتماد األطر التنظيمية التي تعزز المساواة .ومن بين اإلنجازات الرئيسية للبلد إنشاء المجلس
الوطني للتنمية المستدامة وااللتزامات بشأن االستقالل االقتصادي للمرأة وسياسات المساواة بين الجنسين في األماكن العامة
()17

مثل السياسة الوطنية بشأن المسؤولية االجتماعية المشتركة عن الرعاية.
-7

وفي عام  ،2020أعاقت الجائحة والعواصف االستوائية المتتالية بشكل كبير التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة  1و 2و 5و.10
وتسببت الجائحة وحدها في زيادات تقدر بنسبة  9.8في المائة في الفقر المدقع و 3.3في المائة في الفقر المعتدل ،على الرغم
()18

من تنفيذ برامج الحماية االجتماعية الحكومية الطارئة.

وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني  ،2020واجهت  75في المائة من

األسر انخفاضا كبيرا في الدخل بسبب أثر القيود على الوظائف غير الرسمية والعمل الزراعي.
الحاد في خسارة أكثر من  10سنوات من التقدم في مشاركة المرأة في سوق العمل.

()19

وتسبب االنكماش االقتصادي

()20

(( Van der Zee, A. and others. 2012. Study of the Characterization of the Central American Dry Corridor: Volume I )12متاح باللغة
اإلسبانية فقط).
()13

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية" .المسائل الرئيسية التي تؤثر على الشباب في السلفادور"( .موقع شبكي).

( )14برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2020 .تقرير التنمية البشرية  : 2020الحدود التالية :التنمية البشرية واألنثروبوسين.
( )15مرصد المساواة بين الجنسين ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي .المؤشرات :األشخاص الذين ليس لديهم دخل خاص بهم ( .موقع شبكي).

( )16األمانة الدائمة للمعاهدة العامة للتكامل االقتصادي ألمريكا الوسطى .2020 .االستقالل االقتصادي للمرأة في أمريكا الوسطى :التقدم والتحديات؛ موجز السياسات
رقم ( . 26متوفر باللغة اإلسبانية فقط).
( )17اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .2019 .تقرير مرحلي إقليمي عن استراتيجية مونتفيديو لتنفيذ جدول األعمال اإلقليمي للمساواة بين
الجنسين ضمن إطار التنمية المستدامة بحلول عام .2030
(Cepeda, J. and others. 2021. The impact of the COVID-19 crisis, and its emergency response programmes, on poverty and )18
.inequality in Guatemala, El Salvador, and Honduras
( )19التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي .2020 .السلفادور :تحليل انعدام األمن الغذائي الحاد حسب التصنيف المتكامل للفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2020
إلى أغسطس/آب ( . 2021متاح باللغة اإلسبانية فقط).
( )20اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي .2021 .التقرير الخاص رقم  9عن كوفيد : 19-االستقالل االقتصادي للمرأة في انتعاش مستدام على قدم
المساواة.

WFP/EB.A/2022/8-A/2

5

3-1

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة  2و17

التقدم حو ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 2
الحصول على الغذاء .يعاني  8.5في المائة من السكان في السلفادور من نقص التغذية ،ويعاني  47.1في المائة من انعدام األمن
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الغذائي المعتدل أو الشديد.

()21

ويمثل الفقر المالي أحد التحديات الرئيسية التي تعيق الوصول إلى الغذاء الصحي والمغذي.

واألسر التي ترأسها امرأة بمفردها هي األكثر تضررا في المناطق الحضرية بينما تسجل األسر التي يرأسها رجل أعلى معدالت
الفقر المتعدد األبعاد في المناطق الريفية.

()22

وعالوة على ذلك ،يتركز الفقر ال متعدد األبعاد في األسر التي لديها أطفال

( 33.8في المائة) ،وهو ما يقرب من ضعف الحال في األسر التي ليس لديها أطفال ( 17.4في المائة).
حققت السلفادور في السنوات األخيرة تقدما متواضعا في الحد من سوء التغذية

-9

( )23

وانخفض التقزم بشكل ملحوظ (وإن كان

بشكل غير متساو) .ومع ذلك ،فإن ممارسات تغذية الرضع غير المالئمة ال تزال مستمرة وتؤدي إلى انتشار سوء التغذية ،حيث
يحصل  86في المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا على تغذية تكميلية غير كافية )24(.وباإلضافة
إلى ذلك ،فإن التكلفة العالية لألغذية المغذية واالفتقار إلى البنية التحتية لسلسلة التبريد ساهما في حدوث تحول في األنماط
الغذائية نحو زيادة استهالك األغذية فائقة التجهيز المتواجدة دائما على األرفف ،وهو ما أدى بدوره إلى وصول فرط الوزن
والسمنة إلى معدالت وبائية ،مما أثر على  38.4في المائة من األطفال في سن المدرسة( )25و 65.2في المائة من البالغين.
-10

()26

إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخلهم .عانت السلفادور ،بين عامي  2015و ،2020من أشد موجات الجفاف المسجلة،
حيث خسرت ما قيمته  22مليون دوالر أمريكي من الحبوب األساسية والخضروات والفاكهة بسبب العواصف االستوائية في
عام  2020وحده .وتشير التوقعات المناخية إلى أن إنتاج البن والذرة والفاصولياء سيواصل االنخفاض.

()27

ويزيد اعتماد

المجتمعات الريفية على الثروة الحيوانية والزراعة البعلية تعرضها لتقلب المناخ وتغيره .وفي السنوات األخيرة ،انخفضت
القدرة على تحمل التكاليف المتعلقة بالتعليم( )28في المناطق الريفية بسبب انخفاض اإلنتاج الزراعي ودخل األسر ،مما أدى إلى
ارتفاع معدالت التسرب من المدارس .ويؤدي عدم المساواة في الحصول على األراضي وأدوات التمويل إلى تقييد مشاركة
المرأة في األنشطة اإلنتاجية والمدرة للدخل ،مما يؤثر على استقالليتها.
-11

النظم الغذائية .تميل النظم الغذائية الحالية نحو زيادة إنتاج الزراعة أحادية المحصول ،وخاصة المحاصيل النقدية مثل قصب
السكر .ويعتمد البلد بشكل كبير على الواردات الغذائية ،وخاصة الخضروات ( 93.2في المائة من الكمية المستهلكة) والحبوب
( 62.5في المائة) ولحم البقر ( 46.3في المائة) .كما يتم استيراد أغذية أساسية أخرى (الفول والذرة) إلى حد كبير؛ ومع ذلك،
ينتج البلد  97.7في المائة من البيض والحليب الطازج المستهلك ،ويستورد  2.3في المائة فقط .ويؤدي نقص الطلب المحلي
على األغذية الطازجة والمنتجة بشكل مستدام إلى ضعف الصلة بين المزارعين المحليين والمستهلكين.

( )21منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وآخرون .2021 .حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم .2021
( )22برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .2016 .األمن الغذائي والتغذوي :الطريق إلى التنمية البشرية( .متاح باللغة اإلسبانية
فقط).
( )23التقرير المتعلق بدراسة أجريت في عام  2017عن تكلفة العبء المزدوج لسوء التغذية كان وثيقة أساسية للبيانات واالستهداف .انظر الب ا واللجنة االقتصادية
ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي .2019 .تكلفة العبء المزدوج لسوء التغذية :األثر االجتماعي واالقتصادي في السلفادور( .متاح باللغة اإلسبانية فقط).
()24

المرجع نفسه.

( )25منظمة الصحة العالمية .2013 .االستقصاء العالمي للصحة المدرسية :النتائج :السلفادور( . 2013 ،متاح باللغة اإلسبانية فقط).
( )26حكومة السلفادور ،ووزارة الصحة ،والمعهد الوطني للصحة .2015 .االستقصاء الوطني لألمراض المزمنة غير المعدية بين السكان البالغين في السلفادور.
(متاح باللغة اإلسبانية فقط).
()27

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .2017 .موجز المخاطر المناخية :السلفادور.2017 ،

()28

تشير التكلفة المتعلقة بالتعليم إلى اللوازم المدرسية وخدمات اإلنترنت والمعدات اإلجمالية للفصول االفتراضية.
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التقدم حو ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 17
-12

تعزيز القدرات .لدى السلفادور خارطة طريق شاملة للنظم الغذائية المستدامة تسلط الضوء على االلتزام بالقضاء على الجوع
من خالل ثالث أولويات :االستهالك المسؤول والمستدام للحد من سوء التغذية واألمراض غير المعدية؛ والترويج لزراعة أكثر
تنافسية وشمولية وموجهة نحو الجنسين ومستدامة؛ وتخفيف آثار تغير المناخ واألزمات األخرى.

-13

اتساق السياسات .تعمل ثالثة من مجاالت العمل ذات األولوية للحكومة ،وهي الرعاية االجتماعية وإعادة تنشيط االقتصاد واألمن
العام على معالجة األمن الغذائي والتغذية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .وتبشر المواءمة الحالية بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية بتنفيذ متماسك لسياسات األمن الغذائي.

-14

تنويع مصادر تدبير الموارد .بلغ االستثمار األجنبي في السلفادور  17.9في المائة في عام  ،2020أي أقل من المتوسط العالمي
بنسبة  5في المائة .وبصفة السلفادور من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا ،فإنها لم تعد أحد المتلقين ذوي األولوية
للمساعدات اإلنمائية من جانب المانحين التقليديين .ويعتبر االستثمار في الرعاية االجتماعية ،بما في ذلك في شراكة مع
المؤسسات المالية الدولية ،أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

-15

()29

شراكة عالمية معززة .تتطلب القيود المالية للبلد الناتجة عن أزمة كوفيد 19-والديون الخارجية الكبيرة التي تزيد عن  90في
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي شراكات وطنية ودولية متزايدة ،وال سيما مع القطاع الخاص والمجتمع المدني واألوساط
األكاديمية.

4-1
-16

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع
تسلط أنشطة الب ا

بشأن االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع للفترة  ،2022-2017والتقييم القطري المشترك لعام

 2021ومشاورات الشركاء الضوء على التحديات الرئيسية التالية التي تواجه القضاء على الجوع:


نقص فرص العمل .تعزى الهجرة غير النظامية إلى حد كبير إلى نقص فرص العمل الالئق .وفي عام  ،2019حصل
 1.46مليون عامل غير زراعي فوق سن  16عاما على وظائف غير رسمية .و 35في المائة فقط من العمال مشمولون
بالحماية االجتماعية القائمة على االشتراكات ،وتعاني النساء من أكبر حرمان بسبب انخفاض فرص حصولهن على
عمل رسمي.



()30

األحداث الطبيعية والنظم الغذائية .تمثل الزيادة غير المسبوقة في األحداث المتعلقة بالمناخ على مدى الخمسين عاما
الماضية عقبة مهمة أمام تحقيق األمن الغذائي .وتؤدي الزراعة أحادية المحصول ،وعدم المساواة في حيازة األراضي،
وانخفاض األجور ،وانخفاض مشاركة الشباب إلى زيادة تقويض قدرة اإلنتاج الزراعي على الصمود واستدامته.



العبء المزدوج لسوء التغذية .تعتبر قلة إمكانية الوصول إلى األطعمة الصحية والبيئات الغذائية المسببة للسمنة من
العوامل المسرعة للعبء المزدوج لسوء التغذية .وتبين األدلة أن تكلفة سوء التغذية في عام  2017شكلت  10.3في
المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للسلفادور ( 2.56مليار دوالر أمريكي) .ويعزى ما يقرب من ثلثي هذه التكلفة حاليا
إلى نقص التغذية؛ غير أنه بالنظر إلى التحول التغذوي في البلد ،تشير التقديرات إلى أن  98في المائة من التكلفة
سترتبط بفرط الوزن والسمنة بحلول عام .2081

()29

()31

( . The Global Economy.Com. El Salvador: Capital investment, percent of GDPموقع شبكي).

( 35 )30في المائة نساء و 34في المائة رجال .حكومة السلفادور ،المديرية العامة لإلحصاء والتعداد .2021 .استقصاء األسر المتعدد األغراض ( . 2020متوفر باللغة
اإلسبانية فقط).
( )31الب ا واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي .2019 .تكلفة العبء الم زدوج لسوء التغذية :األثر االجتماعي واالقتصادي في السلفادور( .متاح
باللغة اإلسبانية فقط).
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عدم المساواة بين الجنسين في توزيع العمل اإلنتاجي واإلنجابي .إن االستقالل االقتصادي للمرأة مهددة باألعراف
الثقافية القديمة حول استخدام المرأة للوقت ومسؤولياتها اإلنتاجية واإلنجابية .والوقت األسبوعي المخصص ألعمال
الرعاية غير مدفوعة األجر أعلى بكثير للنساء منه للرجال ( 37ساعة مقابل  )32(.)16ويمثل هذا التفاوت عائقا كبيرا
أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة في سوق العمل والحصول على الموارد االقتصادية التي تمنحها المزيد من
االستقاللية.



الحماية االجتماعية الشاملة للجميع .يؤدي ارتفاع مستويات التعرض للصدمات الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية
والسياسية إلى إجهاد نظام الحماية االجتماعية الوطني ،الذي ال يزال محدودا من حيث التغطية .وال تزال عملية صنع
القرار والرصد القائمة على البيانات ضعيفة نسبيا بسبب االفتقار إلى األدوات والعمليات المناسبة ،وال سيما إلدارة
البيانات المصنفة من أجل استهداف الناس الضعفاء بشكل فعال.

2

اآلثار االست اتيجية بالنسبةللب ا

1-2

اإل جازات والدروس ال ستفادة والتغيي ات االست اتيجية بالنسبة للب ا

-17

أثناء تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  ،2021-2017تحول تركيز الب ا

تدريجيا نحو تعزيز القدرات الوطنية

والدعوة ،مما أسهم في محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم .وقد استرشد هذا التحول بجملة أمور ،من بينها التقييمات
الالمركزية لالستجابة لظاهرة النينيو ،وتقييم مواضيعي جنساني وتقييم  2021للخطة االستراتيجية القطرية.
-18

ودعم الب ا

تعزيز القدرات من أجل االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها ،بما في ذلك الدعم المستمر أثناء جائحة

كوفيد 19-وحاالت الطوارئ الناجمة عن العواصف االستوائية .وعمل الب ا

مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لتعزيز

قدرتها من خالل مشروع تجريبي في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي يشمل إنشاء منصة للتجارة
اإللكترونية تربط صغار منتجي الخضروات باألسواق.
-19

وتحولت تدخالت الب ا

من البرمجة التغذوية المنفصلة واالستجابة لحاالت الطوارئ وبناء القدرة على الصمود إلى تدخالت

متكاملة بشكل متزايد توفر تعزيز قدرة المجتمع المحلي على اإلنعاش المبكر ،وتعميم اإلجراءات التي تراعي التغذية والمساواة
بين الجنسين في جميع األنشطة .وبناء على توصيات التقييم الالمركزي للمساواة بين الجنسين ( ،)2021 2017من أجل تحقيق
نتائج بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،سيقوم الب ا

بتنمية قدرات موظفيه لقيادة دمج المنظور الجنساني في تصميم

وتنفيذ ورصد عمليات الب ا  .وباإلضافة إلى ذلك ،سيعمل الب ا

على زيادة الوعي بالمساواة بين الجنسين بين المستفيدين،

وينمي قدرات النساء لزيادة دخولهن ،ويعزز المساواة بين الرجال والنساء في أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر.
-20

ومنذ عام  ،2016عزز الب ا

قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وقلل أثر تغير المناخ في الممر الجاف ،حيث دمج

ابتكارات مثل المحاصيل المقاومة للجفاف ،واأللواح الشمسية ،ونظم جمع المياه والري .وعمل الب ا

أيضا مع الشركاء

التقنيين ومقدمي الخدمات المالية لتصميم وتنفيذ منتج تأمين بمؤشر معياري يهدف إلى بناء القدرة على الصمود ماليا في مواجهة
الكوارث.
-21

وفي عام  ،2019بدأ الب ا

في مساعدة الشباب المعرضين للخطر في المستوطنات الحضرية والعائدين من خالل التدريب

ومنح الشهادات في فن الطهي والفنون والمهارات الرقمية وريادة األعمال لزيادة قابلية التوظيف واالحتفاظ برأس المال البشري
ومنع الهجرة غير النظامية وتعزيز استقاللية المرأة .وفي عام  ،2021أطلق مشروع تجريبي بشأن استخدام مؤشرات التماسك
االجتماعي لقياس التقدم في سياق تدخالت القدرة على الصمود.

()32

مرصد المساواة بين الجنسين ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي .المؤشرات :إجمالي وقت العمل( .موقع شبكي).
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-22

وعزز الب ا

القدرة التنافسية للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وروابطهم باألسواق ،مما مكّن الرابطات من بيع الذرة

والفاصولياء في األسواق الرسمية .وللحد من نقص المغذيات الدقيقة ،نفذ الب ا

مشروعا تجريبيا ناجحا إلنتاج الذرة المقواة

بيولوجيا ،مما مكّن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من بيع منتجاتهم لبرنامج التغذية المدرسية والصحة الذي تقوده
وزارة التعليم.
-23

وتعاون الب ا

بشكل متزايد مع القطاع الخاص .ففي عام  ،2021أطلقت شبكة أعمال "توسيع نطاق التغذية" ،مما زاد الوعي

بأهمية الوقاية من سوء التغذية والحد منه كاستثمار في رأس المال البشري للبلد .وتجدر اإلشارة بشكل خاص إلى أن الب ا
دعم دراسة في عام  2017عن العبء المزدوج لسوء التغذية ،ووضع المسألة على جدول األعمال العام وشجع على وضع
سياسات عامة مخصصة.
2-2
-24

ال واء ة ع خطط التن ية الوطنية ،وإطار ا م ال تحدة للت اون ن أجل التن ية ال ستدا ة وا ط ا خ ى
تتواءم الخطة االستراتيجية القطرية مع الخطط الوطنية الرئيسية للحكومة تحت مظلة خطة كوسكاتالن وبشكل أكثر تحديدا مع
خطة التنمية االجتماعية للفترة  ،2024-2019التي تحدد التحديات االقتصادية واالجتماعية المهمة والتحديات المتعلقة بعدم
المساواة بين الجنسين وتهدف إلى تناول مسائل قابلية التأثر بالمناخ والفقر وانعدام األمن الغذائي والهجرة.

-25

ويتواءم إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة  2026-2022مع أولويات التنمية الوطنية المتمثلة في
الرفاهية والتحول االقتصادي واألمن والديمقراطية .وسيسهم الب ا

في إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة

من خالل تنفيذ البرامج التي تزيد القدرة على الصمود أمام تغير المناخ ،وتحفيز اإلنتاج المستدام ،ودعم الحماية االجتماعية
الشاملة للجميع والعادلة ،وزيادة فرص العمل وتعزيز التماسك االجتماعي وتمكين المرأة.
-26

والب ا

هو الشريك المفضل في مجال رصد حالة الطوارئ المتعلقة باألمن الغذائي ،ويقود تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية

نيابة عن المجموعة المتعددة القطاعات المعنية بالتحويالت القائمة على النقد ،كما يقود مجموعة اللوجستيات ومجموعة
االتصاالت في حاالت الطوارئ ويشارك في قيادة مجموعة األمن الغذائي مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.
3-2
-27

ال ل ع أصحاب ال صلحة ال ئيسيين
وضعت هذه الخطة االستراتيجية القطرية بناء على عملية تشاور شاملة .واستكملت النتائج والمعلومات المستمدة من التقييم
القطري المشترك ،واالستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع ،وقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام  2021من
خالل مشاورات مع المستفيدين

( )33

لتحديد االحتياجات ودعم تغيير السلوك من أجل تحقيق األهداف المنشودة من البرنامج.

ومكّنت المشاورات االستراتيجية بشأن الخطة االستراتيجية القطرية التركيز على أوجه التآزر بين استراتيجية الب ا
واالستراتيجيات الوطنية والوزارية.
-28

وساهمت المشاورات مع فريق األمم المتحدة القطري والمنظمات غير الحكومية

()34

والمنظمات النسائية وتلك المعنية بإعمال

حقوق المرأة واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص والجهات المانحة الرئيسية في تعزيز الشراكات وتوطيدها .كما شارك
الب ا

بنشاط في وضع إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة وعقد مشاورات ثنائية مع كيانات األمم المتحدة

األخرى بشأن المواءمة االستراتيجية.

( )33خالل عملية وضع الخطة االستراتيجية القطرية ،عقد الب ا مشاورات مجموعات التركيز مع األشخاص المتضررين من أزمات متعددة؛ والنساء ورواد
األعمال الشباب؛ الشباب الحاصلين على شهادة في فن الطهي والفنون والمسرح؛ والنساء والرجال في مفوضية الحماية المدنية المجتمعية؛ والمنتجين الزراعيين
البالغين والشابات والرجال.
()34

تشمل المنظمات غير الحكومية تلك التي تعمل في مجال حقوق المرأة ،مثل  Voces Vitalesو.Colectiva Feminista for Local Development
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3

حافظة الب ا

1-3

االتجاه والت كيز واآلثار ال نشودة

-29

االست اتيجية

تهدف هذه الخطة االستراتيجية القطرية إلى زيادة فرص الحصول على الغذاء من خالل االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة
لها والعمل المبكر وتنمية رأس المال البشري؛ وتعزيز النظم الغذائية من أجل زيادة توافر الغذاء المحلي واستهالكه؛ ودعم
االستثمار الحكومي الطويل األجل في الحماية االجتماعية؛ وتقديم خدمات الب ا

-30

وسيواصل الب ا

إلى الشركاء اإلنسانيين واإلنمائيين.

دعم السكان المعرضين ألزمات متعددة من خالل االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها وأنشطة

اإلنعاش المبكر ،التي تكمل أنشطة القيادة الوطنية .وأثناء تلبية االحتياجات الفورية ،يهدف الب ا

إلى تحسين جودة األطعمة

وتقليل عدم المساواة في الحصول على الغذاء ،وبالتالي تقليل الحافز على العنف ،والنشاط اإلجرامي ،والهجرة ،وتحويل
األعراف الجنسانية االجتماعية لتعزيز التماسك االجتماعي ورفاه المجتمع.
-31

وسيركز الب ا

أيضا على زيادة حجم اإلنتاج المحلي وقدرته التنافسية ،ويشجع استخدام الطرق الذكية مناخيا بشكل فعال،

ويدعم االستخدام المستدام للموارد وتنفيذ اآلليات المالية .ومن خالل نهج "المجتمع بأسره" ،سيعطي الب ا

األولوية لتحسين

نظم السوق وسالسل اإلمداد بين المناطق الحضرية والريفية ،من المنتج إلى المستهلك ،وتعزيز استهالك األغذية المغذية من
خالل التثقيف الغذائي وتعزيز الوصول إلى العمل الالئق.
-32

و عن طريق المساهمة في إقامة شراكات وتعاون عالميين قويين ،سيعمل الب ا

مع الحكومة لتعزيز قيادتها في إدارة مخاطر

الكوارث والحماية االجتماعية وسيقدم الخدمات إلى الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية األخرى .وسيتم تعميم إجراءات تحويل
العالقات بين الجنسين في جميع مراحل وضع وتنفيذ ورصد أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية لضمان مشاركة النساء والرجال
والبنات واألوالد بطرق تعزز المساواة بين الجنسين .وسيعزز الب ا

استراتيجيته الخاصة برسائل التغيير االجتماعي

والسلوكي ،ويترجم نتائج البحوث التكوينية إلى تدابير قابلة للتنفيذ لتعزيز السلوك المحسن فيما يتعلق بإنتاج األغذية المغذية
واختيارها واستهالكها.
2-3

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

الحصيلة االست اتيجية  :1تلب ال جت ات ال تض رة ن ا ز ات وا شخاص ال ن يشون ف ظ وف ض ف ،وخاصة النساء
والشباب ال
-33

ضين للخط وال ائد ن ،احتياجاتها الغ ائية والتغ و ة ف ج يع ا وقات وت زز رفاهها وت اسكها االجت اع

سيكمل الب ا  ،بالتنسيق مع المركز الوطني لعمليات الطوارئ ،جهود الحكومة والشركاء المتعلقة باالستجابة لحاالت
الطوارئ لتلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية لمختلف السكان المتضررين من األزمات والذين يعيشون في ظروف ضعف.
وإلى جانب تقديم المساعدة الغذائية الطارئة ،سيسهم الب ا

في جهود اإلنعاش المبكر عندما تسمح الظروف بذلك ،وينفذ

إجراءات على مستوى المجتمع إلعادة بناء سبل العيش وإعادة اإلدماج المنتج المبكر للسكان المتضررين من األزمات ،كما
سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  1و 3و .5ومن خالل ربط تدخالت اإلنعاش المبكر مع تلك التي تم النظر فيها في
إطار نشاطي الخطة االستراتيجية القطرية  4و ،5سيدعم الب ا

تعزيز محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم والحماية

االجتماعية المستجيبة للصدمات ،والحد من حوافز الهجرة غير النظامية والعنف وتعزيز التماسك االجتماعي من خالل نهج
يراعي المنظور الجنساني والنزاع.
-34

وللوقاية من سوء التغذية ،سيقدم الب ا  ،بالتنسيق مع المديرية العامة للحماية المدنية ،المساعدة الغذائية الطارئة إلى السكان
المتضررين من األزمات ،مع مراعاة االحتياجات التغذوية للفئات الضعيفة .وباإلضافة إلى ذلك ،سيوفر الب ا

تعزيز القدرات

ذات الصلة باالستعداد لحاالت الطوارئ التي تراعي المنظور الجنساني والتغذية واالستجابة لها وتحسين طريقة التحويل،
بالتنسيق مع اآلليات الوطنية واإلقليمية وتقديم خبرته في مجال تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها ،والحلول الرقمية
المبتكرة وتمويل مخاطر الكوارث .وسيكمل تنفيذ اإلجراءات في إطار استراتيجية الب ا

الخاصة برسائل التغيير االجتماعي

WFP/EB.A/2022/8-A/2

10

والسلوكي المساعدة الغذائية المقدمة من أجل مساعدة السكان المتضررين من األزمات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء
المواد الغذائية ،واستخدام أساليب صحية إلعداد الطعام وضمان تقاسم الغذاء بشكل منصف داخل األسر ،مما يحسن تثقيفهم
التغذوي وعاداتهم االستهالكية.

جال الت كيز
-35

تركز الحصيلة االستراتيجية  1على االستجابة لألزمات.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-36

تتواءم هذه الحصيلة مع نتائج إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة هاء 1وهاء 2وهاء 3وهاء 4وهاء5؛ والخطة
الوطنية للحماية المدنية والوقاية من الكوارث وتخفيف حدتها؛ وقانون التنمية االجتماعية والحماية؛ وخطة التنمية االجتماعية
للفترة  ،2024-2019وتحديدا النتائج  1و 2و 6و7؛ والسياسة الوطنية بشأن الدعم المتكامل ل لنماء في مرحلة الطفولة المبكرة،
Crecer Juntos؛ و السياسة الوطنية للشباب ( )2024-2010والقانون العام للشباب؛ وخطة النظم اإليكولوجية لالبتكار
الزراعي؛ وركيزة الهوية الرقمية في الخطة الرقمية للسلفادور 2030-2020؛ وقانون المسا واة واإلنصاف والقضاء على
التمييز ضد المرأة.

النوات ال توق ة
-37

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  1من خالل ناتج واحد مرتبط بالنشاط  1وناتج واحد مرتبط بالنشاط :2


 1-1يلبي األشخاص الذين يعيشون في ظروف ضعف ويتأثرون بصدمات متعددة احتياجاتهم الغذائية والتغذوية المحددة
من خالل برامج مراعية للمنظور الجنساني والتغذية ،مما يدعم اإلنعاش المبكر ويعزز التماسك االجتماعي.



 1-2تستفيد المؤسسات والمجتمعات الوطنية ودون الوطنية من تعزيز المعرفة ،وتعزيز القدرات ،والتنسيق فيما يتعلق
بتصميم استراتيجيات العمل االستباقي للحد من المخاطر وإدارتها بنهج قادر على الصمود.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1تقديم المساعدة الغذائية الفورية المراعية للتغذية إلى السكان المتضررين من األزمات لتلبية احتياجاتهم األساسية وتيسير
اإلغاثة واإلنعاش المبكر
-38

سيقدم الب ا

المساعدة في الوقت المناسب ،وأساسا من خالل التحويالت القائمة على النقد غير المشروطة ،إلى األسر التي

تعاني من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية المتضررة من األزمات .وستقدم األغذية العينية أو المساعدة الخاصة بالتغذية
عندما تكون التحويالت القائمة على النقد غير قابلة للتنفيذ أو مناسبة .وبالنسبة للسكان الذين يعانون من ظروف أكثر ضعفا ،مثل
الحوامل والمرضعات من النساء والبنات واألطفال دون سن الخامسة ،سيكمل الب ا

سلة األغذية بأغذية مغذية تكميلية للوقاية

من سوء التغذية الحاد وفقر الدم .وستستكمل المساعدة الغذائية بتدابير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي تهدف إلى
تحسين الممارسات الغذائية والقرارات المتعلقة بشراء واستهالك األغذية المغذية ،والتي ستشجع المجتمعات المحلية على اعتماد
ممارسات إيجابية وتغيير األعراف االجتماعية التمييزية.
-39

وخالل مرحلة اإلنعاش المبكر ،ستستكمل مساعدة الب ا

حيثما أمكن بإجراءات لتعزيز القدرات من أجل زيادة تمكين

المتضررين من األزمات من استعادة سبل عيشهم وأصولهم وإعادة دخول سوق العمل ،مع التركيز بشكل خاص على النساء
الالئي يعانين من انعدام األمن الغذائي ولديهن أطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ،واألشخاص ذوي اإلعاقة والعائدين والشباب
المعرضين للخطر في المناطق الحضرية وشبه الحضرية .وبالتالي ،سيتم ربط المساعدة الغذائية ببرامج التدريب المهني
وإصدار الشهادات التي تهدف إلى دعم تنمية المهارات التقنية والبشرية في مجاالت مثل فن الطهي والضيافة ومحو األمية
المالية أو المجاالت التي تعزز زيادة الوصول إلى خطط الحماية االجتماعية والخدمات المالية التي تعزز اإلنتاجية .كما سيسعى
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الب ا

جاهدا إلى المساهمة في االستقالل االقتصادي للمرأة ،وتعزيز اإلجراءات التي تغير األعراف االجتماعية ،وال سيما

فيما يتعلق باستخدام المرأة للوقت في عمل الرعاية .وسيشجع الب ا

إنشاء شبكات دعم مجتمعية لتعزيز المساواة بين أفراد

األسرة في أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر.

النشاط  :2تعزيز االستعداد لحاالت الطوارئ والقدرة على االستجابة على مستوى المجتمعات المحلية والمؤسسات
-40

سيعمل الب ا

على تقديم المساعدة التقنية وتعزيز القدرات وسيتعاون مع المؤسسات التقنية المشاركة في الحماية المدنية

والوقاية من الكوارث وتخفيف حدتها لتحسين نظم اإلنذار المبكر؛ وتحسين وتسريع تحليل األمن الغذائي والتغذية الذي يراعي
المنظور الجنساني ،بما في ذلك استخدام البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة؛ وتطبيق التكنولوجيات المبتكرة التي
تمكّن الحكومة من الوصول إلى بيانات جيدة من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة؛ وتعزيز التعاون بشأن االستعداد واالستجابة من
قبل أصحاب المصلحة في مختلف القطاعات ،بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية ،لدعم الحماية االجتماعية المستجيبة
للصدمات.

الش اكات
-41

سيعمل الب ا

بشكل وثيق مع فريق األمم المتحدة القطري ،ووزارة الداخلية والتنمية العمرانية ،ووزارة البيئة والموارد

الطبيعية والمديرية العامة للحماية المدنية؛ ومكتب السيدة األولى ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية؛ ومنظمات المجتمع المدني؛
وهياكل الحماية المدنية على مستوى المقاطعات والبلديات والمجتمعات المحلية؛ وكيانات األمم المتحدة ذات الصلة؛ والمنظمات
غير الحكومية .وسينسق الب ا

مع وزارة التنمية المحلية ،ومعهد السلفادور للنهوض بالمرأة ،والمعهد الوطني للشباب

( ،)Instituto Nacional de la Juventudواللجنة الوطنية للمشروعات بالغة الصغر والصغيرة ( Comisión Nacional
 ،)de la Micro y Pequeña Empresaووزارة الشؤون الخارجية ووزارة السياحة ،وكذلك األوساط األكاديمية والقطاع
الخاص.

االفت اضات
-42

تستند هذه الحصيلة إلى افتراض الحفاظ على قدرة المؤسسات الوطنية على التدخل أو زيادتها ،والتزام السلطات الوطنية بتعزيز
وتمويل اآلليات التي تلبي احتياجات الناس الذين يعيشون في ظروف ضعف ،واستمرار تعزيز سياسات المساواة بين الجنسين،
امتثاال لاللتزامات الدولية.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
-43

ينص مكون تعزيز القدرات على انتقال تدريجي من التنفيذ المباشر للب ا
سيقدم الب ا

إلى الملكية الوطنية بحلول عام  .2027وبعد ذلك

المساعدة التقنية على أساس الطلبات المحددة للحكومة .ويعتمد الب ا

على االلتزام الحالي للمؤسسات الوطنية

بتبني التحول المقترح .وعلى المستوى المجتمعي ،ستركز استراتيجية رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي للب ا

على تهيئة

بيئة منصفة ومستدامة للتغيير االجتماعي والنهوض بالمساواة بين الجنسين بحيث تتبنى المجتمعات المحلية السلوكيات الجديدة
وتحافظ عليها بمرور الوقت.

الحصيلة االست اتيجية :2

كن أن ت د سكان السلفادور على ظم وقدرات

ائية قادرة على الص ود وف الة و نصفة وشا لة

للج يع تدعم ال ل الالئق ،واإل تاج ،وا سواق ال ا لة ،واالستهالك ال حل  ،والتكيف ع تغي ال ناخ
-44

يهدف الب ا

إلى بناء نظم غذائية قادرة على الصمود وفعالة ومنصفة وشاملة للجميع ،وإعطاء األولوية إلدماج صغار

المنتجين والرابطات والشباب والنساء وتعزيز التماسك االجتماعي بين األجيال .ولتمكين الناس الذين يعيشون في ظروف ضعف
من التكيف وتقليل ضعفهم أمام الصدمات وتغير المناخ وبالتالي المساهمة في هدف التنمية المستدامة  ،13سيعمل الب ا

على

تعزيز اإلدارة المبتكرة للموارد الطبيعية والتكيف المجتمعي .وباإلضافة إلى ذلك ،ستساهم التحويالت القائمة على النقد والخدمات
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المالية ومدفوعات التأمين بالغ الصغر في ضمان األمن الغذائي في أوقات األزمات ،حيث ستعمل كشبكة أمان تحول دون اللجوء
إلى آليات التصدي السلبية وتعزز اإلنتاج.
-45

وسيدعم الب ا

الروابط بين الجهات الفاعلة في النظم الغذائية ،بما في ذلك الروابط بين المزارعين أصحاب الحيازات

الصغيرة وبرنامج التغذية المدرسية والصحة ،وسيشجع تنويع اإلنتاج وتعزيز سالسل اإلمداد وتقصيرها حيثما أمكن .وسيعزز
الب ا

مهارات النساء الالئي يعانين من انعدام األمن الغذائي ،واألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة ،واألشخاص ذوي اإلعاقة

والعائدين والشباب المعرضين للخطر في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية لتيسير الوصول إلى الوظائف الرسمية
وتعزيز ريادة األعمال ،وبالتالي المساهمة في هدفي التنمية المستدامة  1و .8وعن طريق اعتماد نهج مراع للتغذية ،سيعمل
الب ا

على تشجيع استهالك األغذية المحلية لتحسين صحة الناس وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات .ومن خالل

التدخالت المراعية للتغذية ،سيعمل الب ا

على تعزيز األطعمة المتنوعة والمغذية والمحلية ،مما يؤدي في الوقت نفسه إلى

زيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات.
-46

سيستخدم الب ا

رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي لدعم االستقالل االقتصادي للمرأة وإعادة توزيع األعمال المنزلية

ومسؤوليات الرعاية ،من خالل تغييرات في األعراف االجتماعية ،سعيا لزيادة مشاركة المرأة الريفية في األنشطة اإلنتاجية
وصنع القرار .وسيؤدي ذلك إلى تقليل الوقت الذي تقضيه المرأة في أعمال الرعاية غير مدفوعة األجر وتعزيز قدرتها على
ريادة األعمال والقيام بأنشطة مدرة للدخل .و لتحقيق هذه النتائج ،سيطبق الب ا

تكنولوجيات موفرة للوقت وفقا لالحتياجات

المجتمعية ،مثل المواقد الفعالة ونظم الري بالمياه لتقريب مصادر المياه.

جال الت كيز
-47

تركز الحصيلة االستراتيجية  2على بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-48

تتواءم هذه الحصيلة االستراتيجية مع حصائل إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة هاء 2وهاء 4وهاء5
واألولويات المحددة في الخطط الوطنية التالية:


خطة كوسكاتالن للفترة 2024-2019



السياسة البيئية الوطنية ()2012



الخطة الوطنية لتغير المناخ ()2015



القانون العام للشباب ()2013



البالغ الوطني الثالث المقدم إلى مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ()2018



االستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ()2013



الخطة الرئيسية إلنقاذ القطاع الزراعي ()2024-2020



خطة التنمية االجتماعية ()2024-2019



السياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذوي ()2028-2018



السياسة الوطنية للشباب ()2024-2010



خطة السياحة الوطنية 2030
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النوات ال توق ة
-49

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  2من خالل ناتجين يرتبطان بالنشاط  3وثالث نواتج مرتبطة بالنشاط :4


 1-3تستفيد المجتمعات المحلية والمنتجون من تعزيز القدرة على إنتاج أغذية مغذية بطريقة مستدامة وذكية مناخيا،
وتنويع سبل العيش والدخل ،وتقوية التماسك االجتماعي ،وتعزيز إشراك النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة في
األنشطة اإلنتاجية.



 2-3تستفيد المجتمعات المحلية والمنتجون من الموارد والقدرات لتنفيذ استراتيجيات إدارة مخاطر المناخ المتكاملة التي
تحمي سبل عيشهم.



 1-4تستفيد الجهات الفاعلة في النظم الغذائية ،مع التركيز على الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والعائدين
و المجموعات الترابطية في المناطق الريفية والحضرية وشبه الحضرية ،من تعزيز القدرات والتدريب لتحسين فرص
عملهم ودخلهم وقدرتهم التنافسية بطريقة شاملة للجميع وقابلة للتوسع وكفؤة.



 2-4تستفيد المؤسسات الوطنية ومجموعات المنتجين والمجموعات الترابطية من تعزيز القدرات والمعرفة الذي يزيد
قدرتها على حماية أصولها وتحسين جودة األغذية والسالمة والعمليات اللوجستية والتخزين وتجهيز األغذية من أجل
األمن الغذائي والتغذية.



 3-4تستفيد النساء بكل تنوعهن من التغيير االجتماعي والسلوكي ويتمتعن باالستقالل االقتصادي واألمن الغذائي
والتغذية المحسنة نتيجة للوصول إلى العمل الالئق والحق في إدارة وقتهن.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :3تمكين المجتمعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي من اعتماد ممارسات محسّنة وشاملة للجميع إلدارة مخاطر المناخ
والتكيف ،فضال عن الخدمات لتعزيز اإلنتاج والقدرة على الصمود ضد الصدمات والضغوط
-50

سيدعم الب ا

المجتمعات المحلية في بناء األصول اإلنتاجية واستعادتها وصيانتها من أجل سبل عيش ذكية مناخيا ونقل

المعرفة بين األجيال ،وبالتالي تقليل حوافز الهجرة غير النظامية .ولتعزيز التماسك االجتماعي في المناطق الريفية ،سيشرك
الب ا

الشباب كمستخدمين لالبتكارات المتعلقة بسبل العيش الذكية مناخيا ،بما في ذلك تكنولوجيات الزراعة والطاقة المتجددة

وتجهيز األغذية .وفي إطار هذا النشاط ،سينفذ الب ا

أنشطة إدارة المخاطر المناخية ،ويعزز وضع خدمات المعلومات

المناخية والوصول إلى آليات تحويل المخاطر .وباإلضافة إلى ذلك ،من خالل تسخير منهجيات متنوعة مثل تجميع المياه والنظم
التي تعمل بالطاقة الشمسية ،سيدعم الب ا
إطار النشاط  .1وسيعزز الب ا

توسيع نطاق إجراءات التكيف المجتمعية ،وربطها بأنشطة اإلنعاش المبكر في

تنويع المحاصيل من خالل الحدائق المجتمعية ،وقطع األراضي الفردية إلنتاج الخضروات

واألنفاق الكبيرة والصوبات الزراعية المزروعة بمجموعة متنوعة من الخضروات ،التي تشجع منتجات الذرة والذرة الرفيعة
المقواة بيولوجيا والفواكه والمحاصيل المغذية مثل الكينوا.
-51

ويهدف الب ا

إلى مواصلة االستثمار في الخدمات المناخية والتمويل القائم على التنبؤ ،بما في ذلك التأمين بالغ الصغر ،لمنع

اللجوء إلى آليات التصدي السلبية أثناء األزمات ،وسيستخدم نهج رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي لدعم تطوير وتحسين
المعلومات المناخية المصممة حسب السياق من أجل اإلنذار المبكر والتنبؤات الموسمية .وسيعمل الب ا

مع الحكومة

والمجتمعات المحلية لتوقع آثار الظواهر الجوية قبل وقوعها ،مما يساعد على تحسين جودة التنبؤات ووضع المحفزات
وإجراءات التشغيل الموحدة واآلليات المالية التي تقلل الحاجة إلى المساعدة في حاالت الطوارئ بعد وقوع الكوارث ،استكماال
لألنشطة بموجب النشاط .2
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النشاط  :4تعزيز قدرات اإلنتاج واإلدارة والتسويق لدى المجتمعات الحضرية والريفية ،بما في ذلك المستهلكون ،وتفاعلهم مع بيئات
األغذية
-52

يكمل هذا النشاط الجهود المبذولة في إطار النشاط  3من خالل دعم تحسين نظم السوق وسالسل اإلمداد التي تربط المناطق
الحضرية والريفية من خالل شراكات مع القطاع الخاص ،والتدريب ،ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي والحصول على
المزارعين في إنتاج فوائض ،مما يعود

عمل الئق .ولمعالجة اإلنتاج غير الكافي لألغذية المحلية والطازجة ،سيدعم الب ا

بفائدة على المجتمعات المحلية ويساهم في زيادة اإلنتاج .وباإلضافة إلى ذلك ،سيدعم الب ا

مجموعات االدخار المجتمعية

ومحو األمية المالية ،مع التركيز على تعزيز استقاللية المرأة وشمولها المالي وتوفير تدريب مخصص وفقا لالحتياجات المحددة
لمجموعات المزارعين (النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة).
-53

الروابط بين المنتجين المحليين واألسواق الحضرية الوطنية من خالل سياسته المحلية واإلقليمية بشأن شراء

وسيعزز الب ا

األغذية والشراكة مع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص .ومن خالل هذا النشاط ،سيسهم الب ا

في سالسل القيمة الزراعية

الوطنية واإلقليمية الشاملة للجميع ،مما يقصر الصلة بين المنتجين المحليين والمستهلكين ويعزز توليد الدخل من خالل ريادة
األعمال وخلق فرص العمل وزيادة القدرة على التسويق .وأخيرا ،يعتزم الب ا

شراء الذرة والذرة الرفيعة المقواة بيولوجيا

من تعاونيات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة نيابة عن وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا و إقامة شراكات مع مشترين
مختارين في األسواق المؤسسية واألسواق األخرى لتعزيز نظم شراء الفاصولياء األكثر شموال .وسيجرى تحليل لسلسلة القيمة
لتحديد الفرص المتاحة لدعم جهات فاعلة محددة في نظام األغذية.

الش اكات
-54

مع وزارة البيئة والموارد الطبيعية ،ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية ،والمديرية العامة للحماية المدنية،

سيعمل الب ا

ووزارة السياحة ،ومنظمة األغذية والزراعة ،والمنظمة الدولية للهجرة ،وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين
المرأة ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي .وستدعم الشراكات مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص دمج صغار المنتجين في
سالسل القيمة وقابلية توسيع نطاق اإلنتاج الوطني .ويعتزم الب ا

العمل مع أمانة االبتكار التابعة للرئاسة في السلفادور

ووزارة التنمية المحلية لتعزيز النهج التكنولوجية المبتكرة.

االفت اضات
-55

تستند هذه الحصيلة االستراتيجية إلى افتراض أن تظل مخصصات الميزانية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ وإنتاج األغذية
والمساواة بين الجنسين ثابتة أو تزداد ،وأنه ستكون هناك إرادة سياسية للتعاون في مبادرات مشتركة بتمويل متعدد البلدان
ومتعدد السنوات.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
-56

سيسهم الب ا

بشكل مباشر في الخطط والبرامج الوطنية ،وسيقدم مساعدة مباشرة وينسق مع الحكومة لتعزيز القدرات.

وسيؤخر مستوى الدين الحالي للبلد التسليم الكامل للمسؤولية ،ولكن سيبحث الب ا

عن فرص لتسليم المسؤولية جزئيا إلى

المجتمعات والمؤسسات ذات الصلة مثل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

الحصيلة االست اتيجية  :3ت تلك ال ؤسسات الوطنية قدرات

ززة ل الجة ا سباب الج ر ة للجوع ن خالل ظام ح ا ة اجت اعية

تكا ل وشا ل للج يع و ستجيب للصد ات
-57

سيقدم الب ا

المساعدة التقنية إلى الحكومة لتعزيز عمليات التحديد واالستهداف ويدعم الرعاية الشاملة لألشخاص الذين

يعيشون في ظروف ضعف .واستكماال للجهود المبذولة لمنع انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكالهما،

()35

النتيجة الثانية لخطة التنمية االجتماعية للفترة .2024-2019

()35

سيعمل
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الب ا

على تعزيز عادات األكل الصحية واإلنتاج المحلي ،والحصول على األغذية المغذية وجودتها العالية ،بما في ذلك من

خالل التغذية المدرسية ،وبالتالي المساهمة أيضا في هدف التنمية المستدامة .1
-58

وسيقدم الب ا

أنشطة تعزيز القدرات إلى المؤسسات بهدف تمكينها من تعزيز السياسات والخطط والمشروعات والمبادرات

في مجال الحماية االجتماعية المتكاملة والشاملة للجميع والمستجيبة للصدمات من خالل منظور يراعي الفروق بين الجنسين
والتغذية ،مع التركيز على السياسة الوطنية للدعم المتكامل للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة( Crecer Juntos ،النمو معا).
وبالتالي ،سيواصل الب ا

إتاحة خبرته في مجال سياسات األمن الغذائي والتغذية وتوليد األدلة التخاذ القرار .وتمشيا مع

سياسته بشأن المساواة بين الجنسين لعام  ،2022سيعزز الب ا
واإلنصاف .وباإلضافة إلى ذلك ،سيعزز الب ا

قدرة الشركاء الوطنيين والمحليين لضمان الشمولية

قدرة الحكومة على إجراء التحليل الجنساني ،وتحديد االحتياجات المتباينة

للنساء والرجال والبنات واألوالد ،ويدعو إلى المساواة بين الجنسين في تنفيذ البرامج الوطنية.

جال الت كيز
-59

تركز الحصيلة االستراتيجية  3على األسباب الجذرية.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-60

تتواءم هذه الحصيلة مع حصيلتي إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة هائ 1وهاء5؛ واألولويات الوطنية
المحددة في خطة التنمية االجتماعية للفترة  ،2024-2019وتحديدا النتائج  1و 2و7؛ والسياسة الوطنية بشأن الدعم المتكامل
للنماء في مرحلة الطفولة المبكرةCrecer Juntos ،؛ وخارطة الطريق للنظم الغذائية المستدامة؛ وخطة الصحة الوطنية.

النوات ال توق ة
-61

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  3من خالل ناتجين:


 1-5تستفيد المؤسسات الوطنية من التحسينات في تغطيتها وجودتها ،وتصبح االستراتيجيات المتكاملة والمستدامة أكثر
شموال وإنصافا ومراعاة لألمن الغذائي والتغذية قبل وأثناء وبعد حدوث صدمة أو أزمة.



 2-5تصل المؤسسات الوطنية التي تنفذ برامج المساعدة إلى السكان الذين يعانون من أكثر الظروف ضعفا وتخدمهم،
وتستفيد من استخدام أدوات التسجيل والرصد لتقديم الخدمات ،وتوليد األدلة والمساءلة.

النشاط ال ئيس
النشاط  :5تقديم المساعدة التقنية لتعزيز القدرة المؤسسية ونظم الحماية االجتماعية ،وتعزيز الشمولية لتلبية االحتياجات المتمايزة لألمن
الغذائي والتغذوي لألشخاص والمجتمعات المحلية التي تعيش في ظروف ضعف
-62

سيدعم الب ا

المؤسسات الوطنية بالمساعدة التقنية التي تهدف إلى تحسين الشمول من أجل تلبية احتياجات األمن الغذائي

والتغذية لألشخاص والمجتمعات المحلية التي تعيش في ظروف ضعف من خالل نظام الحماية االجتماعية ،بما في ذلك من
خالل السجل االجتماعي وآليات االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها .وسيدعم الب ا
مؤشرات األمن الغذائي والتغذية ،مما يساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة .وسيقوم الب ا

تعزيز نظم المعلومات لرصد

ووزارة التنمية المحلية بإدارة الموارد

بشكل مشترك لزيادة الحماية االجتماعية لألشخاص الذين يعيشون في ظروف ضعف .وسيدعم الب ا

وزارة التعليم والعلوم

والتكنولوجيا في تعزيز البرنامج الوطني للتغذية المدرسية والصحة كأداة للحماية االجتماعية .وسيشمل ذلك مساهمات في تعزيز
سالسل اإلمداد ،ورصد البرامج وإدارة المعرفة على أساس تقييمات الفجوات التي ستمكّن من اتخاذ قرارات أفضل .ومن خالل
العمل باالشتراك مع وزارة الصحة ومنظمة األغذية والزراعة وكيانات األمم المتحدة األخرى ،سيدعم الب ا

تنفيذ ركيزة

الصحة والتغذية في السياسة الوطنية بشأن الدعم المتكامل للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة ،Crecer Juntos ،مع التركيز
على تعزيز استراتيجية التغذية الوطنية على مستوى المجتمعات المحلية ،مما يؤدي إلى تحسين عملية تنويع األطعمة وتصميم
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استراتيجيات التثقيف التغذوي .وستتواءم هذه الجهود مع االستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية الصحية والمستدامة والتزامات
البلد فيما يتعلق بعمل تحالف الوجبات المدرسية الذي تم إنشاؤه فيما يتعلق بقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام 2021
لضمان حصول كل طفل على فرصة لتلقي وجبة صحية ومغذية في المدرسة بحلول عام  ،2030وهو ما يشمل زيادة التمويل
المخصص للوجبات المدرسية وتغطيتها وزيادة المدخول الغذائي.
-63

وسينفذ الب ا

نهج رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي والمساواة بين الجنسين في المدارس ومجتمع التعليم ،مثل دورات

التدريب والتوعية للنساء والبنات وأسرهن ومجتمع التعليم ،لتحقيق بيئة تشجع على تغيير السلوك .وسيركز ذلك على تغيير
األعراف غير المتكافئة بين الجنسين وتعزيز عادات وممارسات األكل الصحي والتخصيص المنصف للغذاء داخل األسرة.
وسيدرج الب ا

أيضا رسائل بشأن العنف الجنساني وسيعد حمالت للقضاء على العنف الجنساني .وسيشمل عمل الب ا

في البرنامج الوطني للتغذية المدرسية والصحة ،على النحو الوارد في الحصيلة االستراتيجية  ،4ربط المنتجين باألسواق
المؤسسية والترويج لألغذية المقواة وإنتاجها واستهالكها.
-64

وسيدعم الب ا

تعزيز إطار السياسات واإلطار التنظيمي؛ والتنفيذ الفعال للسياسة الوطنية لألمن الغذائي والتغذية وإدماج

النهج المراعية للتغذية في السياسات وعمليات توليد األدلة؛ وتعزيز البيئات الغذائية الشاملة للجميع؛ ورصد فقر الدم والوقاية
منه؛ وبناء القدرات من أجل تقوية األغذية والتقوية البيولوجية ،بما في ذلك شهادات الجودة والتجهيز .وسييسر الب ا

أيضا

التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي على المستويين اإلقليمي والوطني لتعزيز تبادل المعرفة .وسييسر الب ا
أيضا التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي على المستويين اإلقليمي والوطني لتعزيز تبادل المعرفة وجهود تعبئة
الموارد.

الش اكات
-65

سينسق الب ا

مع مكتب الرئيس ،ومكتب السيدة األولى ،ومجلس الوزراء والوزارات ذات الصلة المذكورة أعاله ،وكذلك

مع فريق األمم المتحدة القطري .وسيقيم الب ا

تحالفات مع شركاء التنمية ،بما في ذلك الرابطات ،واألوساط األكاديمية،

والقطاع الخاص ،لتيسير البرمجة المشتركة وتعبئة الموارد وتكاملها.

االفت اضات
-66

تستند هذه الحصيلة إلى افتراض أنه ستكون هناك بيئة مواتية لتغيير نظام الحماية االجتماعية ،بما في ذلك استقرار تنظيمي،
مما يهيئ الظروف المواتية للجهات الفاعلة ذات الكفاءة في مجال الشؤون االجتماعية ،واستمرار اإلنفاق االجتماعي العام على
المستوى السائد في السنوات األخيرة .وباإلضافة إلى ذلك ،من المفترض أن يتلقى الب ا

تمويال كافيا لتنفيذ األنشطة في إطار

مجال تركيز األسباب الجذرية.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
-67

سيعزز الب ا

القدرات عبر دورة السياسات بأكملها على المستويين الفردي والمؤسسي ويدعم العمليات المشتركة بين

المؤسسات لتعزيز أوجه التآزر واالستخدام األمثل للموارد .ويتوقع تسليم تدريجي للمسؤولية باالقتران مع زيادة القيادة
الحكومية ،فضال عن تسليم المسؤولية جزئيا عن استراتيجية رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي بعد أن يكون هناك فهم شامل
لفوائد التغييرات المقترحة.

الحصيلة االست اتيجية  :4حظى الش كاء الحكو يون ،ووكاالت ا م ال تحدة ،وال نظ ات ي الحكو ية الدولية والوطنية بدعم ن
خالل خد ات سلسلة اإل داد والتحو الت النقد ة وال ساعدة التقنية
-68

سيستفيد الب ا

من خبرته وقدراته المثبتة في االستجابة لحاالت الطوارئ وإدارة سلسلة اإلمداد وتكنولوجيا المعلومات لتقديم

الخدمات التي تعزز البرامج الحكومية الوطنية وتدعم شركاء األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
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جال الت كيز
-69

تركز الحصيلة االستراتيجية  4على بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-70

تتواءم هذه الحصيلة مع حصيلتي إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة هاء 1وهاء5؛ واألولويات الوطنية
المنصوص عليها في الخطة الرئيسية إلنقاذ القطاع الزراعي؛ والتنمية االجتماعية والحماية؛ وخطة الصحة الوطنية.

النوات ال توق ة
-71

ستتحقق الحصيلة االستراتيجية  4من خالل ناتج واحد مرتبط بالنشاط  ،6وناتج واحد مرتبط بالنشاط  7وناتج واحد مرتبط
بالنشاط :8


 1-6تستفيد المؤسسات الوطنية والشركاء في المجتمع اإلنساني من منصة التحويالت القائمة على النقد التابعة للب ا
وتكون لديها قدرة أفضل على الوصول إلى السكان الذين يعيشون في ظروف ضعف أو أزمات وخدمتهم.



 1-7تستفيد المؤسسات الوطنية والشركاء في المجتمع اإلنساني من خدمات مشتريات األغذية التي يقدمها الب ا
وتكون أكثر قدرة على تقديم المساعدة الغذائية إلى السكان الذين يعيشون في ظروف ضعف أو أزمات.



 1-8تستفيد المؤسسات الوطنية والشركاء في المجتمع اإلنساني من خدمات الب ا

ودعم سلسلة اإلمداد والمساعدة

التقنية وتكون أكثر قدرة على الوصول إلى السكان الذين يعيشون في ظروف ضعف أو أزمات ،مما يزيد جودة الحماية
االجتماعية وبرامج المساعدة.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :6إتاحة خدمات منصة التحويالت القائمة على النقد للشركاء الحكوميين ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
الوطنية والدولية لتلبية االحتياجات األساسية للسكان المستهدفين
-72

سيدير الب ا

العالقة مع مقدمي الخدمات المالية وتجار التجزئة الحاليين لضمان امتثال إدارة عملية التحويل واإلبالغ للوائح

المؤسسية .وسيعزز الب ا

قدرة هؤالء الشركاء التجاريين ليتسموا بالكفاءة والفعالية ،ويعزز تدابير محددة الستهداف

األشخاص الذين يعيشون في ظروف ضعف ،بما في ذلك النساء واألطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والشباب واألشخاص ذوو
اإلعاقة.

النشاط  :7تقديم خدمات شراء األغذية إلى الشركاء الحكوميين ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية لتلبية
االحتياجات األساسية للسكان المستهدفين
-73

سيقدم الب ا
الب ا

خدمات شراء األغذية لضمان استخدام الموارد الوطنية بشكل فعال من حيث التكلفة والكفاءة استنادا إلى سياسات

وإجراءاته .وسيعطي الب ا

األولوية لألسواق المحلية للشراء من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،مما

يضمن االمتثال لمعايير الممارسة الخاصة بجودة األغذية وسالمتها .وبالنسبة للخدمات االستشارية األخرى المتعلقة بسلسلة
اإلمداد في المراحل األولية والنهائية ،سيبرم الب ا

اتفاقات مع الشركاء الذين يطلبون ذلك.

النشاط  :8توفير الخدمات اللوجستية وشراء المواد غير الغذائية للشركاء الحكوميين ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية
الوطنية والدولية لتوفير الحماية االجتماعية
-74

سيقدم الب ا

خدمات اللوجستيات والشراء المحددة السياق للسلع غير الغذائية والخدمات األخرى ،على أساس تحليل

االحتياجات واألولويات المشتركة.
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الش اكات
-75

تنفيذ برامجه عن طريق السعي بنشاط إلى إقامة شراكات لتحسين استدامة النتائج .وسيؤدي ذلك إلى توسيع

سيعزز الب ا

نطاق الوصول إلى المناطق النائية ،وتحسين تكلفة وكفاءة التنفيذ ،وتنويع المخاطر وزيادة القيمة مقابل المال .وعلى وجه
الخصوص ،سيشرك الب ا

القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق االستقرار االقتصادي للمجتمعات المحلية من خالل تحديد

فرص التسويق لألغذية المنتجة محليا.

االفت اضات
-76

تستند هذه الحصيلة إلى افتراض أن قدرة سلسلة اإلمداد للب ا

لن تتعطل وأن منصاته المؤسسية الرقمية لن تواجه عقبات

كبيرة .وباإلضافة إلى ذلك ،يفترض أن يستمر التنسيق التقني والسياسي الفعال من قبل الجهات الفاعلة في مجال الحماية
االجتماعية ،وأن تظل مخصصات الميزانية الحكومية لبرامج الحماية االجتماعية مستقرة أو تزداد وأن يكون لدى الشبكة الرقمية
للبلد في المناطق النائية توصيلية كافية.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
-77

سيقدم الب ا

الخدمات إلى المؤسسات والشركاء اآلخرين الذين يحتاجون إليها؛ غير أنه سيعمل مع الحكومة أيضا لتعزيز

قدرتها من خالل وضع استراتيجية مشتركة لخدمات محددة بناء على المجاالت الرئيسية المحددة في هذه الوثيقة .وسيتم تحديد
المجاالت األخرى لتقديم الخدمات ويمكن إدارتها من خالل أطراف ثالثة أو بشكل مشترك .وبالتالي ،سينفذ الب ا

تسليما

جزئيا للمسؤولية حيثما أمكن وسيواصل تقديم الخدمات والمساعدة التقنية بعد انتهاء مدة الخطة االستراتيجية القطرية.

4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن

-78

ستخدم الخطة االستراتيجية القطرية المجتمعات المحلية األكثر تعرضا للصدمات الطبيعية واالقتصادية وتغير المناخ وعدم
المساواة بين الجنسين والعنف وانعدام األمن الغذائي في المناطق الريفية وشبه الحضرية والمناطق الحضرية .وسيستند
االستهداف الجغرافي إلى نتائج عملية التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي ،وأولويات انعدام األمن الغذائي والتغذية في
الب ا

واألولويات الجغرافية للحكومة .وستتم إدارة المستفيدين من خالل منصة إدارة المستفيدين والتحويالت (سكوب) في

الب ا

واآلليات الحكومية لتسجيل المستفيدين .وسيتم تعميم إجراءات رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي عبر التدخالت

الستهداف جميع المستفيدين من الخطة االستراتيجية القطرية.
-79

وسيستهدف النشاط  1السكان المتضررين من األزمات والفئات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في المناطق الحضرية
والريفية من خالل التوزيع العام وإجراءات اإلنعاش المبكر للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المتضررين من الظواهر
المناخية الشديدة واألشخاص المتضررين من الصدمات االجتماعية واالقتصادية؛ واألغذية المقواة للحوامل والمرضعات من
النساء والبنات والرضع واألطفال دون سن الخامسة للوقاية من سوء التغذية الحاد ،المستهدفة وفقا للسياسة الوطنية بشأن الدعم
المتكامل ل لنماء في مرحلة الطفولة المبكرةCrecer Juntos ،؛

()36

والمساعدة الغذائية وتعزيز قدرات الشباب والعائدين

والمشردين داخليا والنساء في المناطق الحضرية وشبه الحضرية.
-80

وسيستهدف النشاطان  3و 4المزارعين ورابطاتهم ،والنساء ،والشباب والمجتمعات المحلية ،في كل من المناطق الحضرية
والريفية ،لبناء األصول اإلنتاجية واستعادتها والحفاظ عليها من أجل سبل العيش الذكية مناخيا وتعزيز النظم الغذائية .ولضمان
التصاميم التي تركز على المجتمعات المحلية والعمليات المستدامة على المدى الطويل ،سيستخدم الب ا

النهج ثالثي الذي

يشمل ثالث عمليات على ثالثة مستويات )1( :التحليل المتكامل للسياق على المستوى الوطني ؛ ( )2برمجة سبل العيش
( )36تغطي  96بلدية.
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الموسمية على المستوى دون الوطني؛ ( )3التخطيط التشاركي القائم على المجتمعات المحلية على المستوى المحلي .وسيسمح
هذا النهج بفهم أعمق للسياق المحلي وسبل العيش المحلية ،والوعي بالمساواة بين الجنسين ،وبناء شراكات أقوى بين أصحاب
المصلحة المتعددين ،وربط المستويات )37(،وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.
-81

وفي إطار األنشطة من  2إلى  ،8سيصل الب ا

إلى المستفيدين المباشرين وغير المباشرين من خالل إجراءات تعزيز

القدرات لدعم البرامج الوطنية والشركاء ومن خالل تقديم الخدمات إلى المؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة اإلنسانية
واإلنمائية .وقد يكون هناك تداخل بين المستفيدين من النشاطين  1و.4

()37

النهج الثالثي يساعد على سد الفجوات بين مستوى المجتمعات المحلية والمستوى الوطني والذي يعتبر ضروريا لدعم اإلجراءات من أسفل إلى أعلى.
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الجدول  : 1ال ستفيدون حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط ( )2027 -2022
الحصيلة
االست اتيجية

النشاط

ال ج وعة
ال ستفيدة

السنة 1

السنة 3

السنة 2

السنة 5

السنة 4

ال ج وع

السنة 6

البنات

10 260

19 498

18 431

17 362

16 169

7 698

89 418

األوالد

10 639

20 223

19 112

18 002

16 765

7 982

92 723

النساء

28 266

53 219

50 405

47 595

44 467

21 543

245 495

الرجال

22 435

42 378

40 110

37 842

35 322

17 017

195 104

ال ج وع

71 600

135 318

128 058

120 801

112 723

54 240

622 740

البنات

-

-

-

-

-

-

-

األوالد

-

-

-

-

-

-

-

النساء

225

673

523

673

648

385

3 127

الرجال

675

2 017

1 567

2 017

1 942

1 155

9 373

ال ج وع

900

2 690

2 090

2 690

2 590

1 540

12 500

البنات

348

1 073

1 073

1 073

1 073

1 073

5 713

األوالد

365

1 125

1 125

1 125

1 125

1 125

5 990

النساء

931

2 871

2 871

2 871

2 871

2 871

15 286

الرجال

756

2 331

2 331

2 331

2 331

2 331

12 411

2 400

7 400

7 400

7 400

7 400

7 400

39 400

البنات

-

-

-

-

-

-

-

األوالد

-

-

-

-

-

-

-

النساء

383

972

972

972

972

972

5 243

الرجال

467

1 188

1 188

1 188

1 188

1 188

6 407

ال ج وع

850

2 160

2 160

2 160

2 160

2 160

11 650

البنات

-

-

-

-

-

-

-

األوالد

-

-

-

-

-

-

-

النساء

1 000

2 650

2 650

2 650

2 650

2 650

14 250

الرجال

1 000

2 650

2 650

2 650

2 650

2 650

14 250

ال ج وع

2 000

5 300

5 300

5 300

5 300

5 300

28 500

البنات

-

-

-

-

-

-

-

األوالد

-

-

-

-

-

-

-

النساء

75

150

150

150

150

75

750

الرجال

50

100

100

100

100

50

500

ال ج وع

125

250

250

250

250

125

1 250

ال ج وع

77 875

153 118

145 258

138 601

130 423

70 765

716 040

ال ج وع ( بدون تداخل)

76 425

144 600

136 800

130 200

122 100

62 925

673 050

1

1

( 2تعزيز
القدرات)

3

ال ج وع

( 3تعزيز
القدرات)

2

( 3تعزيز
القدرات)

( 4تعزيز
القدرات)

21
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التحو الت

ة والتحو الت القائ ة على النقد
سيحدد الب ا

طرائق التحويل المناسبة وأحجام الحصص الغذائية على أساس التقييمات القطاعية ،ويدمج التحليل الجنساني

لتلبية احتياجات السكان المستهدفين المتنوعة من حيث األمن الغذائي والتغذية .واألهم من ذلك ،سيواصل الب ا

تقييم مدى

مالءمة تنفيذ التحويالت القائمة على النقد ،مع األخذ في االعتبار تحليل الحد األدنى لسلة اإلنفاق ،ومؤشر عمل األسواق،
وتقييمات االحتياجات األساسية ،ونتائج الرصد الشهري ألسعار األغذية .وستوزع المساعدات العينية في حاالت الطوارئ
عندما تؤثر الصدمات على توافر األغذية في األسواق .ولتعزيز المساعدة الغذائية ،سيقوم الب ا

بتوحيد وتوسيع نطاق

االستجابات الناجحة المراعية للتغذية التي تأخذ بعين االعتبار األمن الغذائي والتنوع الغذائي واحتياجات الحماية وأولويات
الحكومة المحلية وقدرات الشركاء.
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أ

ة

التحو الت القائ ة
على النقد

قسي ة قي ة

قسي ة سل ة

قسي ة سل ة

الزيوت

24.5

24.5

المسلح

3.5

3.5

السكر

0

SuperCereal

42

مجموع السعرات في اليوم
نسبة السعرات الحرارية من البروتين

1 471

1 469

12

12

التحويالت القائمة على النقد
(دوالر/شخص/يوم)
عدد أيام التغذية في السنة

90

1

1

15

90

90

10

180

التحو الت القائ ة
على النقد

أ

البقول :الفاصولياء

70

70

قسي ة قي ة

ة

الحبوب :الذرة واألرز

245

245

قسي ة سل ة

ا طفال دون سن الخا سة
والحوا ل وال ض ات ن النساء
والبنات

النساء والشباب
التحو الت القائ ة
على النقد

الط قة

النشاط 1

النشاط 3
ال جال والنساء والشباب

قسي ة قي ة

وع ال ستفيد ن
ا شخاص ال ي يشون ف ظ وف ض ف

ال قي ون
ف أوى

الحصيلة االست اتيجية 1

الحصيلة االست اتيجية 2

التحو الت القائ ة
على النقد

الجدول  :2الحصة الغ ائية (

ام/شخص /وم) أو قي ة التحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم) ،حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط

0.167

1

1

1

1

1

180

120

120

180

180

90
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الجدول  :3ج وع ال تطلبات ن ا
وع ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد وقي تها
ال ج وع ( طن ت ي)

ة/التحو الت القائ ة على النقد

ال ج وع (دوالر أ

ك )

الحبوب

1 438

760 339

البقول

411

499 655

الزيوت والدهون

144

257 115

األغذية المخلوطة والممزوجة

53

61 383

أخرى

21

5 112

2 066

1 583 604

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (قي ة ا

3-4
- 83

56 209 800

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

57 793 404

2 066

الش اكات
بالتعاون مع حكومة السلفادور ،سيواصل الب ا

دعم الحماية االجتماعية والتكيف مع تغير المناخ ،وربط الجهات الفاعلة في نظم

األغذية والمنتجين باألسواق المحلية واإلقليمية والوطنية لضمان زيادة توافر الغذاء .وسيقوم الب ا


على وجه التحديد بما يلي:

مواصلة تعزيز عالقته مع وزارة الصحة ومكتب السيدة األولى من خالل السياسة الوطنية بشأن الدعم المتكامل للنماء في
مرحلة الطفولة المبكرةCrecer Juntos ،؛



تعزيز القدرة اللوجستية لالستجابة لحاالت الطوارئ ،بالشراكة مع المديرية العامة للحماية المدنية ووزارة التنمية المحلية؛



إقامة شراكة مع وزارة السياحة بشأن تدريب الشباب وتشغيلهم؛



تقديم المساعدة التقنية إلى وزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا لتحسين اإلدارة العامة للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية
والصحة؛



تطبيق إجراءات التكيف مع تغير المناخ في إطار نهج النظم البيئية لإلنتاج ،مع وزارة البيئة والموارد الطبيعية؛



التركيز على نقل مخاطر الزراعة ألصحاب الحيازات الصغيرة مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في إطار الخطة
الرئيسية إلنقاذ القطاع الزراعي؛



دعم جهود البنية التحتية المحلية القادرة على الصمود بالتنسيق مع المديرية العامة ألشغال البلديات؛



إقامة شراكة مع المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة ،Ciudad Mujer ،ووزارة التنمية المحلية واللجنة الوطنية
للمشروعات البالغة الصغر والصغيرة بشأن ريادة األعمال النسائية؛



تنسيق معايير اختيار المستفيدين مع مكتب المفوض الرئاسي للعمليات ومجلس الوزراء؛



إقامة شراكة مع المعهد الوطني للشباب لالستجابة الحتياجات األشخاص الذين يعيشون في ظروف ضعف ،مع التركيز على
النساء والشباب المعرضين للخطر والعائدين.

- 84

وسيعزز الب ا

عالقته مع شركائه من المنظمات غير الحكومية ،واألوساط األكاديمية ،والقطاع الخاص ،وكيانات األمم المتحدة

األخرى ،بما في ذلك منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،لتعزيز اإلجراءات المشتركة ،وتنويع حافظته من
الفرص والتمويل لزيادة الموارد.
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5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

- 85

سيكفل الب ا

الرصد والتقييم الشاملين في جميع تدخالت الخطة االستراتيجية القطرية ،مع مراعاة الجنس والعمر ،وتوليد األدلة،

والشفافية والمساءلة أمام المانحين والمستفيدين .واستنادا إلى معايير الرصد المؤسسية ،سيتم تنفيذ استراتيجيات لقياس مؤشرات
النتائج والنواتج والعمليات والمساهمات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على النحو المحدد في إطار األمم المتحدة للتعاون من
أجل التنمية المستدامة للفترة .2026-2022
- 86

وتشمل خطة الرصد الشاملة للب ا

جمع البيانات األساسية السنوية ،ورصد ما بعد التوزيع ،وتقييما نهائيا .وسيجري الب ا

استعراض منتصف المدة إلرشاد عملية صنع القرار التشغيلي ودعم التعلم وتوجيه التعديالت على البرامج الجارية .وسيضع الب ا
خطة وميزانية للرصد المستمر لألمن الغذائي والتغذية في البلد ،وسينفذ تقييمات األمن الغذائي في حاالت الطوارئ حسب الحاجة،
بالشراكة مع الكيانات الحكومية .وسيجرى تقييم المركزي للنظم الغذائية بحلول عام  2025وتقييم مركزي للخطة االستراتيجية
القطرية بحلول عام .2026
- 87

وستمكّن خطة الرصد المراعية للمنظور الجنساني والقائمة على المشاركة الب ا

من تقييم تنفيذ البرامج ،وأثرها المتفاوت على

النساء والرجال والبنات واألوالد ومساهماتها في المساواة بين الجنسين والتمكين .وسيكشف استقصاء أساسي عن أي فجوات بين
الجنسين ،وسيتم سدها من خالل إجراءات محددة .وسيتمكن المستفيدون من الوصول إلى آلية الشكاوى والتعقيبات في الب ا .
2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
- 88

ستدخل هذه الخطة االستراتيجية القطرية حيز التنفيذ خالل العامين األخيرين من والية الحكومة الحالية ،مما قد يؤثر على استمرارية
البرامج .وقد تحد المشاركة الوثيقة مع النظراء التقنيين أثرها ،على الرغم من أن الضغط على الماليات الحكومية قد يؤثر على
األنشطة التي يشارك فيها الب ا  .وقد تحد حواجز الوصول القائمة على عدم المساواة بين الجنسين واألعراف والممارسات
االجتماعية والثقافية التمييزية من مشاركة الجنسين على قدم المساواة؛ وسيسعى الب ا

جاهدا لتكييف تدخالته للحد من هذه

المخاطر .وقد تؤدي درجة عالية من الضعف أمام المناخ إلى الحد من التقدم في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية القطرية .وسيعمل
الب ا

مع صانعي القرار على المستويين الوطني والمحلي والمستفيدين لتعزيز القدرات في مجاالت إدارة مخاطر الكوارث،

واالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها وبناء القدرة على الصمود ،باعتماد نهج عمل استباقي.
- 89

ومع إطالق البيتكوين ،هناك إمكانية لتقليل تكاليف المعامالت وزيادة الشمول المالي .غير أن المعلومات المضللة وتقلب سعر العملة
والتأثير التضخمي المحتمل على أسعار السلع المرتبطة باعتماد عملة البيتكوين كعملة قانونية في سبتمبر/أيلول  2021يمكن أن تؤثر
تأثيرا سلبيا على الناس في أوقات األزمات أو في حالة انخفاض قيمة العملة ،فضال عن قدرة الحكومة على تنفيذ البرامج .ولتقليل
المخاطر إلى الحد األدنى ،سيواصل الب ا

االعتماد على الدوالر األمريكي.

ال خاط التشغيلية
- 90

سيتم تقييم األنشطة في إطار هذه الخطة االستراتيجية القطرية باستخدام أداة الضمانات المؤسسية لتحديد المخاطر االجتماعية والبيئية
المحتملة المباشرة وغير المباشرة .وسيدعم الب ا

النظراء في بناء القدرات لضمان االمتثال واتخاذ إجراءات فورية .وقد يؤثر

انعدام األمن والجريمة المنظمة على وصول السكان المتضررين إلى عمليات الب ا
إنسانية قائمة على المبادئ .وسيخفف الب ا

وشركائه وتوقيتها وقدرتهم على تقديم استجابة

هذه المخاطر عن طريق مواصلة العمل بالتنسيق الوثيق مع إدارة األمم المتحدة
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للسالمة واألمن وباالشتراك مع الحكومة ،وتحديداً الحماية المدنية ،والبلديات ،ومنظمات الشباب وقادة المجتمعات المحلية لضمان
الوصول السلس إلى السكان الضعفاء الذين يعيشون في المناطق التي توجد بها عصابات ،وتحفيز النشاط االقتصادي بمساعدة القطاع
الخاص.

ال خاط االئت ا ية
- 91

لتخفيف مخاطر التدليس واإلساءة ،سيواصل الب ا

بناء القدرات في مجال األخالقيات ومعايير السلوك وفقا للمبادئ التوجيهية

المؤسسية ،وإجراء حمالت إعالمية ،وتزويد المستفيدين بإمكانية الوصول إلى آليات تقديم الشكاوى والتعقيبات لضمان الوقاية واتخاذ
اإلجراءات المناسبة .وستستخدم إجراءات التشغيل الموحدة لألمم المتحدة والب ا

وأطر إدارة المخاطر لتخفيف مخاطر الصحة

والسالمة واألمن المحتملة المرتبطة بكوفيد.19-
3-5
- 92

الض ا ات االجت اعية والبيئية
سيأخذ تصميم وتنفيذ جميع أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية في االعتبار المبادئ التوجيهية المؤسسية للمعايير البيئية واالجتماعية
في العمليات ،مما يضمن تجنب أو تخفيف اآلثار السلبية الواقعة على الناس والمجتمعات والبيئة الطبيعية .وعلى وجه التحديد ،سيحمي
الب ا

الموارد الطبيعية من خالل تعزيز استخدامها بكفاءة لتجنب تجاوز قدرتها على التجدد ،وال سيما فيما يتعلق بحفظ التربة

والمياه .ولحماية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ،سيضمن الب ا
وبناء على ذلك ،سيشجع الب ا

أال تتداخل األنشطة مع الموئل الحرجة أو المناطق المحمية.

اإلدارة المستدامة للموارد والنفايات ،على سبيل المثال من خالل الحد من استخدام المواد الكيميائية

الزراعية وتعزيز الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة لنظم الري .واستنادا إلى نهج العمل االستباقي ،ستأخذ تدخالت الب ا

في االعتبار

مخاطر المناخ وتسعى إلى الحد من تعرض المجتمعات للخطر وضعفها.
- 93

وسيواصل الب ا

استكشاف اإلجراءات الالزمة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وإدارة النفايات

في عملياته ،بما في ذلك عن طريق تحسين نظم اإلضاءة ،وفصل النفايات واستخدام الطاقة المتجددة .وعالوة على ذلك ،سيعمل
الب ا

على تعزيز المعايير االجتماعية من خالل ضمان احترام حقوق اإلنسان وحمايتها في جميع األنشطة ،وتنفيذ حمالت ضد

العنف الجنساني وتعزيز المساواة بين الجنسين من خالل رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي المخصصة .وسيحمي الب ا

سالمة

أصحاب المصلحة وصحتهم وأمنهم في جميع األوقات في برامجه وعملياته وسالسل اإلمداد الخاصة به ،وسيكفل وصول أصحاب
المصلحة ،بما في ذلك السكان المتضررون ،إلى المعلومات بسهولة وقدرتهم على تقديم تعقيبات على برامج الب ا .

6
1-6
- 94

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة
تبلغ ميزانية هذه الخطة االستراتيجية القطرية  129 202 890دوالرا أمريكيا ،مما يعكس الجهود المتواصلة في االستعداد لحاالت
الطوارئ واالستجابة لها وحافظة برامجية متزايدة في مجال القدرة على الصمود وتعزيز القدرات .وتخصيص الميزانية قدره 71
في المائة لالستجابة لألزمات في إطار الحصيلة االستراتيجية  ،1وقدره  22في المائة لبناء القدرة على الصمود في إطار الحصائل
االستراتيجية  2و 4وقدره  7في المائة لألسباب الجذرية في إطار الحصيلة االستراتيجية  .3وتمثل األنشطة المحددة جنسانيا والمراعية
للمساواة بين الجنسين  27في المائة من الميزانية.
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الجدول  :4يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ
الحصيلة
االست اتيجية

النشاط

- 95

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

السنة 6

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ال ج وع

1

1

9 643 539

18 327 151

17 572 975

16 659 479

16 055 114

7 946 379

86 204 636

1

2

426 575

1 229 527

969 582

1 169 345

946 874

435 412

5 177 315

2

3

1 018 760

2 213 585

2 239 083

2 230 651

2 272 576

1 582 716

11 557 370

2

4

455 193

1 149 380

1 169 724

1 170 316

1 189 370

670 381

5 804 365

3

5

950 951

1 758 507

1 736 623

1 729 293

1 760 733

912 656

8 848 764

4

6

549 594

993 829

1 000 240

1 004 622

1 024 235

556 684

5 129 204

4

7

612 663

1 091 227

1 099 170

1 107 937

1 125 329

613 994

5 650 320

4

8

83 326

136 853

172 404

173 372

176 924

88 037

830 916

13 740 602

26 900 058

25 959 800

25 245 015

24 551 156

12 806 259

129 202 890

ال ج وع

2-6

ك )

آفاق واست اتيجية تدبي ال وارد
في الفترة من عام  2018إلى عام  ،2021اختلفت مجاالت التركيز المتعلقة بتدبير الموارد وفقا للتغيرات في السياق :زادت أموال
االستجابة لألزمات ،وتقلصت أموال بناء القدرة على الصمود ،ولم تكن أموال األسباب الجذرية كافية .واستنادا إلى تحليل تاريخي
لالتجاه ،من المتوقع تدبير نسبة  70في المائة من موارد حافظة الميزانية القطرية بناء على تدفقات التمويل من الشراكات الحالية
والمتوقعة .وفي حالة حدوث نقص في التمويل ،ستعطى األولوية للحصيلتين االستراتيجيتين  1و.2

- 96

وخالل عملية صياغة الخطة االستراتيجية القطرية ،عقد الب ا

اجتماعات مع الجهات المانحة والحكومة والقطاع الخاص

واألوساط األكاديمية وشركاء األمم المتحدة لتلقي التعقيبات والتوصيات .وأعرب ممثلو المؤسسات المالية الدولية عن التزامهم بدعم
إعادة تنشيط االقتصاد أثناء وبعد جائحة كوفيد ،19-بما في ذلك فيما يتعلق بالزراعة والبنية التحتية القادرة على الصمود وخلق فرص
العمل للفئات السكانية التي تعيش في ظروف ضعف .وقد تم دمج هذه النتائج في استراتيجية تمويل الخطة االستراتيجية القطرية.
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة للسلفادور ()2027-2022
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  : 1تلب ال جت ات ال تض رة ن ا ز ات وا شخاص ال ن يشون ف ظ وف ض ف،
وخاصة النساء والشباب ال ضين للخط وال ائد ن ،احتياجاتها الغ ائية والتغ و ة ف ج يع ا وقات وت زز
رفاهها وت اسكها االجت اع

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

االفت اضات
المحافظة على قدرة لمؤسسات الوطنية أو زيادتها.
تلتزم السلطات الوطنية بتعزيز وتمويل آليات لتلبية احتياجات المجموعات الضعيفة.
مواصلة تعزيز سياسات المساواة بين الجنسين .بما يتماشى مع االلتزامات الدولية.

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك ،المخفض
مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ
درجة االستهالك الغذائي  -التغذية
الحد األدنى من التنوع الغذائي – النساء
عدد السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كافٍ من عمليات التوزيع (االمتثال)

في مجال تعزيز القدرات

مراعية
للتغذية
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ا شطة والنوات
 : 1تقد م ال ساعدة الغ ائية الفور ة ال اعية للتغ ة إلى السكان ال تض ر ن ن ا ز ات لتلبية احتياجاتهم ا ساسية وتيسي اإل اثة واإل اش ال بك ( .تحو الت ال وارد ي ال ش وطة
ة)
لدعم الحصول على ا
 1-1يلبي األشخاص الذين يعيشون في ظروف ضعف ويتأثرون بصدمات متعددة احتياجاتهم الغذائية والتغذوية المحددة من خالل برامج مراعية للمنظور الجنساني والتغذية ،مما يدعم اإلنعاش
المبكر ويعزز التماسك االجتماعي( .ألف :تحويل الموارد)
 1-1يلبي األشخاص الذين يعيشون في ظروف ضعف ويتأثرون بصدمات متعددة احتياجاتهم الغذائية والتغذوية المحددة من خالل برامج مراعية للمنظور الجنساني والتغذية ،مما يدعم اإلنعاش
المبكر ويعزز التماسك االجتماعي( .باء :توفير األغذية المغذية)
 1-1يلبي األشخاص الذين يعيشون في ظروف ضعف ويتأثرون بصدمات متعددة احتياجاتهم الغذائية والتغذوية المحددة من خالل برامج مراعية للمنظور الجنساني والتغذية ،مما يدعم اإلنعاش
المبكر ويعزز التماسك االجتماعي( .دال :إنشاء األصول)
 1-1يلبي األشخاص الذين يعيشون في ظروف ضعف ويتأثرون بصدمات متعددة احتياجاتهم الغذائية والتغذوية المحددة من خالل برامج مراعية للمنظور الجنساني والتغذية ،مما يدعم اإلنعاش
المبكر ويعزز التماسك االجتماعي( .هاء* :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)

 : 2ت ز ز االست داد لحاالت الطوارئ والقدرة على االستجابة على ستوى ال جت ات ال حلية وال ؤسسات( .أ شطة االست داد لحاالت الطوارئ)
 1-2تستفيد المؤسسات والمجتمعات الوطنية ودون الوطنية من تعزيز المعرفة ،وتعزيز القدرات ،والتنسيق فيما يتعلق بتصميم استراتيجيات العمل االستباقي للحد من المخاطر وإدارتها بنهج
قادر على الصمود( .ألف :تحويل الموارد)
 1-2تستفيد المؤسسات والمجتمعات الوطنية ودون الوطنية من تعزيز المعرفة ،وتعزيز القدرات ،والتنسيق فيما يتعلق بتصميم استراتيجيات العمل االستباقي للحد من المخاطر وإدارتها بنهج
قادر على الصمود( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
 1-2تستفيد المؤسسات والمجتمعات الوطنية ودون الوطنية من تعزيز المعرفة ،وتعزيز القدرات ،والتنسيق فيما يتعلق بت صميم استراتيجيات العمل االستباقي للحد من المخاطر وإدارتها بنهج
قادر على الصمود( .زاي :تيسير الروابط مع الموارد المالية وخدمات التأمين)

الهدف االست اتيج  :3تحقيق ا ن الغ ائ
النتيجة االست اتيجية  : 4أن تكون النظم الغ ائية ستدا ة
الحصيلة االست اتيجية  : 2كن أن ت د سكان السلفادور على ظم وقدرات ائية قادرة على الص ود وف الة
و نصفة وشا لة للج يع تدعم ال ل الالئق ،واإل تاج ،وا سواق ال ا لة ،واالستهالك ال حل  ،والتكيف ع تغي
ال ناخ

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

مراعية
للتغذية

WFP/EB.A/2022/8-A/2

29

االفت اضات
المحافظة على استقرار مخصصات الميزانية الوطنية المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ واإلنتاج الزراعي أو زيادتها ،وتوافر اإلرادة الس ياسية للتعاون في المبادرات المشتركة التي تتلقى تمويال
متعدد البلدان والسنوات.

ؤش ات الحصائل
درجة االستهالك الغذائي  -التغذية
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل العيش (النسبة المئوية لألسر التي تتبع استراتيجيات التصدي)
نسبة األغذية التي يشتريها الب ا

من نظم تجميع أصحاب الحيازات الصغيرة

نسبة المجتمعات المحلية المستهدفة التي يوجد لديها دليل على قدرة محسَّنة على إدارة الصدمات والمخاطر المناخية
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل كسب العيش
قيمة األموال التي جمعت (بالدوالر األمريكي) بهدف الحد من المخاطر المناخية
قيمة وحجم مبيعات أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل نظم التجميع التي يدعمها الب ا

ا شطة والنوات
ن ا دام ا ن الغ ائ ن اعت اد ارسات حسّنة وشا لة للج يع إلدارة خاط ال ناخ والتكيف ،فضال عن الخد ات لت ز ز اإل تاج والقدرة على
 : 3ت كين ال جت ات الت ت ا
الص ود ضد الصد ات والضغوط( .أ شطة التكيف ع ال ناخ وإدارة خاط ه)
 1-3تستفيد المجتمعات المحلية والمنتجون من تعزيز القدرة على إنتاج أغذية مغذية بطريقة مستدامة وذكية مناخيا ،وتنويع سبل العيش والدخل ،وتقوية التماسك االجتماعي ،وتعزيز إشراك
النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة في األنشطة اإلنتاجية( .هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
 1-3تستفيد المجتمعات المحلية والمنتجون من تعزيز القدرة على إنتاج أغذية مغذية بطريقة مستدامة وذكية مناخيا ،وتنويع سبل العيش والدخل ،وتقوية التماسك االجتماعي ،وتعزيز إشراك
النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة في األنشطة اإلنتاجية( .ألف :تحويل الموارد)
 1-3تستفيد المجتمعات المحلية والمنتجون من تعزيز القدرة على إنتاج أغذية مغذية بط ريقة مستدامة وذكية مناخيا ،وتنويع سبل العيش والدخل ،وتقوية التماسك االجتماعي ،وتعزيز إشراك
النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة في األنشطة اإلنتاجية( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
 1-3تستفيد المجتمعات المحلية والمنتجون من تعزيز القدرة على إن تاج أغذية مغذية بطريقة مستدامة وذكية مناخيا ،وتنويع سبل العيش والدخل ،وتقوية التماسك االجتماعي ،وتعزيز إشراك
النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة في األنشطة اإلنتاجية( .دال :إنشاء األصول)
 2-3تستفيد المجتمعات المحلية والمنتجون من الموارد والقدرات لتنفي ذ استراتيجيات إدارة مخاطر المناخ المتكاملة التي تحمي سبل عيشهم( .ألف :تحويل الموارد)
 2-3تستفيد المجتمعات المحلية والمنتجون من الموارد والقدرات لتنفيذ استراتيجيات إدارة مخاطر المناخ المتكاملة التي تحمي سبل عيشهم ( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
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 2-3تستفيد المجتمعات المحلية والمنتجون من الموارد والقدرات لتنفيذ استراتيجيات إدارة مخاطر المناخ المتكاملة التي تحمي سبل عيشهم ( .زاي :تيسير الروابط مع الموارد المالية وخدمات
التأمين)

 :4ت ز ز قدرات اإل تاج واإلدارة والتسو ق لدى ال جت ات الحض ة وال فية ،ب ا ف ذلك ال ستهلكون ،وتفاعلهم ع بيئات ا

ة( .أ شطة إ شاء ا صول ودعم سبل ال يش)

 1-4تستفيد الجهات الفاعلة في النظم الغذائية ،مع التركيز على الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والعائدين والمجموعات الترابط ية في المناطق الريفية والحضرية وشبه الحضرية ،من
تعزيز القدرات والتدريب لتحسين فرص عملهم ودخلهم وقدرتهم التنافسية بطريقة شاملة للجميع وقابلة للتوسع وكفؤة( .ألف :تحويل الموارد)
 1-4تستفيد الجهات الفاعلة في النظم الغذائية ،مع التركيز على الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والعائدين والمجموعات الترابطية في المناطق الريفية والحضرية وشبه الحضرية ،من
تعزيز القدرات والتدريب لتحسين فرص عملهم ودخلهم وقدرتهم التنافسية بطريقة شاملة للجميع وقابلة للتوسع وكفؤة( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
 1-4تستفيد الجهات الفاعلة في النظم الغذائية ،مع التركيز على الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والعائدين والمجموعات الترابطية في المناطق الريفية والحضرية وشبه الحضرية ،من
تعزيز القدرات والتدريب لتحسين فرص عملهم ودخلهم وقدرتهم التنافسية بطريقة شاملة للجميع وقابلة للتوسع وكفؤة( .واو :القيام بالشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)

 2-4تستفيد المؤسسات الوطنية ومجموعات المنتجين والمجموعات الترابطية من تعزيز القدرات والمعرفة الذي يزيد قدرتها على حماية أصولها وتحسين جودة األغذية
والسالمة والعمليات اللوجستية والت خزين وتجهيز األغذية من أجل األمن الغذائي والتغذية( .ألف :تحويل الموارد)
 2-4تستفيد المؤسسات الوطنية ومجموعات المنتجين والمجموعات الترابطية من تعزيز القدرات والمعرفة الذي يزيد قدرتها على حماية أصولها وتحسين جودة األغذية
والسالمة والعمليات اللوجستية والتخزين وتجهيز األغذية من أجل األمن الغذائي والتغذية( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
 2-4تستفيد المؤسسات الوطنية ومجموعات المنتجين والمجموعات الترابطية من تعزيز القدرات والمعرفة الذي يزيد قدرتها على حماية أصولها وتحسين جودة األغذية
والسالمة وا لعمليات اللوجستية والتخزين وتجهيز األغذية من أجل األمن الغذائي والتغذية( .واو :القيام بالشراء من أصحاب الحيازات الصغيرة)
 3-4تستفيد النساء بكل تنوعهن من التغيير االجتماعي والسلوكي ويتمتعن باالستقالل االقتصادي واألمن الغذائي والتغذية المحسنة نتيجة للوصول إلى العمل الالئق والحق في إدارة وقتهن.
(ألف :تحويل الموارد)
 3-4تستفيد النساء بكل تنوعهن من التغيير االجتماعي والسلوكي ويتمتعن باالستقالل االقتصادي واألمن الغذائي والتغذية المحسنة نتيجة للوصول إلى العمل الالئق والحق في إدارة وقتهن.
(دال :إنشاء األصول)
 3-4تستفيد النساء بكل تنوعهن من التغيير االجتماعي والسلوكي ويتمتعن باالستقالل االقتصادي واألمن الغذائي والتغذية المحس نة نتيجة للوصول إلى العمل الالئق والحق في إدارة وقتهن.
(هاء :توجيه رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)

الغا ة االست اتيجية  : 2إرساء الش اكات لدعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
الهدف االست اتيج  : 4دعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
النتيجة االست اتيجية  : 5ا تالك البلدان النا ية لقدرات

ززة على تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  : 3ت تلك ال ؤسسات الوطنية قدرات
ح ا ة اجت اعية تكا ل وشا ل للج يع و ستجيب للصد ات

ززة ل الجة ا سباب الج ر ة للجوع ن خالل ظام

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

االفت اضات
توافر بيئة مواتية لتحويل نظام الحماية االجتماعية.
مواصلة الشروط الحالية من التنظيم واالستقرار والتمكين للجهات الفاعلة المختصة بالمسائل االجتماعية وبقاء اإلنفاق االجتماعي العام عند المستويات التي شهدتها السنوات السابقة.

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

في مجال تعزيز القدرات

عدد البرامج الوطنية التي تم تعزيزها نتيجة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي الذي ييسره الب ا
عدد األشخاص الذين يساعدهم الب ا

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

ال قدرات الوطنية في مجال التغذية المدرسية المتعلقة بنهج النظم لتحسين نتائج التعليم )(SABER

ا شطة والنوات
 :5تقد م ال ساعدة التقنية لت ز ز القدرة ال ؤسسية و ظم الح ا ة االجت اعية ،وت ز ز الش ولية لتلبية االحتياجات ال ت ا زة لأل ن الغ ائ والتغ وي لألشخاص وال جت ات ال حلية الت
ت يش ف ظ وف ض ف( .أ شطة ت ز ز القدرات)
 1-5تستفيد المؤسسات الوطنية من التحسينات في تغطيتها وجودتها ،وتصبح االستراتيجيات المتكاملة والمستدامة أكثر شموال وإنصافا ومراعاة لألمن الغذائي والتغذية قبل وأثناء وبعد حدوث
صدمة أو أزمة( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
 1-5تستفيد المؤسسات الوطنية من التحسينات في تغطيتها وجودتها ،وتصبح االستراتيجيات المتكاملة والمستدامة أكثر شموال وإنصافا ومراعاة لألمن الغذائي والتغذية قبل وأثناء وبعد حدوث
صدمة أو أزمة( .طاء :وضع/تنفيذ استراتيجيات المشاركة في مجال السياسات)
 2-5تصل المؤسسات الوطنية التي تنفذ برامج المساعدة إلى السكان الذين يعانون من أكثر الظروف ضعفا وتخدمهم ،وتستفيد من استخدام أدوات التسجيل والرصد لتقديم الخدمات ،وتوليد
األدلة والمساءلة.
( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
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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

 :4حظى الش كاء الحكو يون ،ووكاالت ا م ال تحدة ،وال نظ ات ي الحكو ية الدولية والوطنية بدعم ن خالل
خد ات سلسلة اإل داد والتحو الت النقد ة وال ساعدة التقنية

فئات الحصائل :تعزيز منصات التنسيق المشتركة

مجاالت التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات
لن يكون هناك انقطاع في قدرة سلسلة اإلمداد في الب ا

ولن تواجه منصاته المؤسسية الرقمية أي عوائق ضخمة.

سيتواصل التنسيق لتقني والسياسي الفعال من الجهات الفاعلة للحماية االجتماعية.
ستظل اعتمادات الميزانية الحكومية لبرامج الحماية االجتماعية مستقرة أو تزيد ،وستتمتع الشبكة الرقمية للبالد في المناطق النائية بتوصيلية كافية.

ؤش ات الحصائل
معدل رضا المستخدمين

ا شطة والنوات
 :6إتاحة خد ات نصة التحو الت القائ ة على النقد للش كاء الحكو يين ووكاالت ا م ال تحدة وال نظ ات ي الحكو ية الوطنية والدولية لتلبية االحتياجات ا ساسية للسكان
ال ستهدفين( .أ شطة توفي الخد ات وال نصات)
 1-6تستفيد المؤسسات الوطنية والشركاء في المجتمع اإلنساني من منصة التحويالت القائمة على النقد التابعة للب ا
ظروف ضعف أو أزمات وخدمتهم( ..حاء :تقديم الخدمات والمنصات المشتركة)

 : 7تقد م خد ات ش اء ا
الخد ات وال نصات)

وتكون لديها قدرة أفضل على الوصول إلى السكان الذين يعيشون في

ة إلى الش كاء الحكو يين ووكاالت ا م ال تحدة وال نظ ات ي الحكو ية الوطنية والدولية لتلبية االحتيا جات ا ساسية للسكان ال ستهدفين( .أ شطة توفي

 1-7تستفيد المؤسسات الوطنية والشركاء في المجتمع اإلنساني من خدمات مشتريات األغذية التي يقدمها الب ا
ظروف ضعف أو أزمات( ..حاء :تقديم الخدمات والمنصات المشتركة)

وتكون أكثر قدرة على تقديم المساعدة الغذائية إلى السكان الذين يعيشون في
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 :8توفي الخد ات اللوجستية وش اء ال واد ي الغ ائية للش كاء الحكو يين ووكاالت ا م ال تحدة وال نظ ات ي الحكو ية الوطنية والدولية لتوفي الح ا ة االجت اعية( .أ شطة توفي
الخد ات وال نصات)
 1-8تستفيد المؤسسات الوطنية والشركاء في المجتمع اإلنساني من خدمات الب ا ودعم سلسلة اإلمداد والمساعدة التقنية وتكون أكثر قدرة على الوصول إلى السكان الذين يعيشون في
ظروف ضعف أو أزمات ،مما يزيد جودة الحماية االجتماعية وبرامج المساعدة( .حاء :تقديم الخدمات والمنصات المشتركة)
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الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
جيم : 1-ستطيع السكان ال تض رون ساءلة الب ا

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

ال ؤش ات الشا لة
جيم  : 1-1نسبة األشخاص المستفيدين من المساعدة الذين يتلقون معلومات عن 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 : 2-ستطيع السكان ال تض رون االستفادة ن ب ا

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

الب ا

ال ؤش ات الشا لة
جيم  : 2-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون التعرّ ض 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 3-تحسين ال ساواة بين الجنسين وت كين ال أة بين السكان ال ستفيد ن ن ساعدة الب ا
ال ؤش ات الشا لة
جيم  : 1-3نسبة األسر التي تتخذ فيها القرارات بشأن استخدام األغذية/النقد/القسائم من قبل 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 : 4-تستفيد ال جت ات ال حلية ال ستهدفة ن ب ا

الب ا

بط قة ال تض بالبيئة

ال ؤش ات الشا لة
جيم  : 1-4نسبة اتفاقات الشراكة على المستوى الميداني ،ومذكرات التفاهم ،والعقود المؤقتة ألنشطة الخطط االستراتيجية القطرية التي فحصت المخاطر البيئية واالجتماعية بالنسبة لها
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ال لحق الثا
التوز ع اإلرشادي للتكاليف ،حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

جال الت كيز

ك )

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

النتيجة
االست اتيجية /2
ا ة التن ية
ال ستدا ة 4-2

النتيجة
االست اتيجية /5
ا ة التن ية
ال ستدا ة 19-17

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

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

االستجابة
لألز ات

بناء القدرة
على الص ود

ا سباب
الج ر ة

بناء القدرة
على الص ود

ال ج وع

التحويالت

74 744 796

12 820 604

6 699 487

9 919 581

104 184 469

التنفيذ

4 878 768

2 296 749

1 007 118

848 276

9 030 912

تكاليف الدعم المباشرة
المعدلة

6 181 084

1 184 746

602 093

842 582

8 810 505

ال ج وع الف ع

85 804 649

16 302 099

8 308 699

11 610 439

122 025 886

5 577 302

1 059 636

540 065

91 381 951

17 361 736

8 848 764

تكاليف الدعم غير المباشرة

( 6.5في المائة)
ال ج وع

0
11 610 439

7 177 004
129 202 890
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