World Food Programme
Programme Alimentaire Mondial
Programa Mundial de Alimentos

ب ا

ا

ال جلس التنفي ي
الدورة العادية الثانية

ة ال ال

روما 18 – 14 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2022
التوزيع :عام

البند  Xمن جدول األعمال

التاريخ 7 :يوليو/تموز 2022

WFP/EB.2/2022/X-X/X/DRAFT

اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية – الخطط االستراتيجية القطرية
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

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

ش وع الخطة االست اتيجية القط ة لبي و ()2026-2023
المدة

 1يناير/كانون الثاني  31 – 2023ديسمبر/كانون األول 2026

مجموع التكليف التي يتحملها الب ا

 73 821 586دوالرا أمريكيا

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر*

3

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

وجز تنفي ي
حققت بيرو نموا اقتصاديا ملحوظا على مدى العقدين الماضيين ،فاضحت في عام  2008من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا.
وفي الفترة نفسها ،انخفض الفقر فيها إلى النصف وهبط سوء التغذية المزمن بين األطفال دون سن  5سنوات.
بيد أن البلد واجه ،منذ عام  ،2017تحديات جسام ،فانخفض اإلنفاق العام باطراد وارتفع الفقر النقدي وازدادت حاالت الطوارئ المتصلة
بالمناخ تواترا وشدة ،مما أدى إلى إبطاء خطى التقدم المحرز في الحد من أوجه عدم المساواة الهيكلية .كما هددت جائحة كوفيد19-
التقدم المحرز في مكافحة الفقر وسوء التغذية .وفي عام  ،2021كان  51في المائة من السكان يعانون من انعدام األمن الغذائي المعتدل
أو الحاد وظلت اتجاهات السمنة وفرط الوزن بين األطفال والمراهقين تزداد.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة L. Castro

السيد A. Robayo

المديرة اإلقليمية

نائب المدير القطري
بريد إلكترونيalex.robayo@wfp.org :

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
بريد إلكترونيlola.castro@wfp.org :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وفي إطار الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  ،2026-2023سيزيد برنامج األغذية العالمي (الب ا ) دعمه لحكومة بيرو في سعيها
لتحقيق هدفي التنمية المستدامة  2و .17وسيعزز الب ا

دوره كشريك تمكيني رئيسي على الصعيدين الوطني ودون الوطني في تنفيذ

السياسات والممارسات الغذائية الرامية إلى الحد من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية .وسيعزز الب ا

قدراته على االستجابة لحاالت

الطوارئ وسيثابر على الدعوة إلى نظام وطني أقوى للحماية االجتماعية يتكيف مع الصدمات ويتصدى لها ويم َّكن السكان من تلبية
احتياجاتهم التغذوية الخاصة واالستعداد بشكل أفضل للصدمات وعوامل اإلجهاد واالستجابة لها والتعافي منها .وسينفذ الب ا

أيضا

برامج تهدف إلى تحسين الحالة التغذوية ألشد فئات السكان ضعفا وبناء قدرتهم على الصمود في وجه آثار تغير المناخ واألزمات الممتدة
والمتعددة الجوانب .وتتواءم الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2026-2023بشكل وثيق مع خطة التنمية االستراتيجية الوطنية المسماة
 Visión del Perú al 2050ومع األولويات االستراتيجية المنصوص عليها في إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة
للفترة  ،2026-2022وهي :الرفاه والمساواة في الحصول على الفرص والبيئة وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث والقدرة التنافسية
واإلنتاجية الشاملة والمستدامة والحوكمة الديمقراطية الفعالة والممارسة العادلة للمواطنة.
ولتحقيق هذه األولويات االستراتيجية ،تتضمن الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2026-2023الحصائل التالية:


الحصيلة  :1تمكين السكان المتضررين من األزمات في بيرو من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية قبل األزمات
والكوارث المتعددة الجوانب وأثناءها بين عامي  2023و.2026



الحصيلة  :2تحسين الحالة التغذوية للشعوب األصلية وأشد السكان عرضة لمخاطر سوء التغذية في بيرو ،بحلول عام .2026



الحصيلة  :3تستفيد الشعوب األصلية وغيرها من المجتمعات المعرضة لتغير المناخ والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
وغيرهم من الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة في المناطق المستهدفة في بيرو من النظم الغذائية المستدامة والشاملة والمنصفة
ويصبحون أكثر قدرة على الصمود في وجه آثار تغير المناخ والكوارث ،بحلول عام .2026



الحصيلة  :4تحظى الحكومة والجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية في بيرو بدعم موثوق من خالل سلسلة اإلمداد والخدمات
األخرى الكفؤة والفعالة ،بحلول عام .2026

وسيعمل الب ا

مع حكومة بيرو والقطاع الخاص ،جنبا إلى جنب مع وكاالت األمم المتحدة األخرى والمؤسسات األكاديمية والمنظمات

غير الحكومية وكيانات المجتمع المدني ،لتعزيز الشراكات مع الجهات المانحة وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال التعاون لتحقيق
النتائج المتوقعة والمساهمة في تحقيق هدفي التنمية المستدامة ( 2القضاء على الجوع) و( 17الشراكات من أجل تحقيق األهداف).

ش وع الق ار

*

يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لبيرو ( )WFP/EB.2/2022/X-X/X( )2026-2023بتكلفة إجمالية يتحملها
الب ا

قدرها  73,821,586دوالرا أمريكيا.

* هذا مشروع قرا ر .ولالطالع على القرار النهائي الذي اتخذه المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

غدت بيرو بلدا من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا منذ عام  1.2008وهي تحتل المرتبة  79من أصل  189بلدا
في مؤشر التنمية البشرية 2،وفي عام  ،2019وصل معامل جيني فيها إلى  .0.438وتظهر حسابات المؤشر العالمي للفجوة
بين الجنسين لعام  2021أن نسبة حصول النساء على فرص اقتصادية تقل بمقدار  37في المائة على األرجح عن الفرص
المتاحة للرجال؛ 3وفي عام  ،2019بلغ مؤشر التنمية الجنسانية في بيرو  ،0.957وهو أقل من المتوسط اإلقليمي (.)0.978

4
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وبين عامي  2014و ،2019انخفض معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي لبيرو من  5.5إلى  3.1في المائة ،متأثرا
بانخفاض األسعار الدولية للنحاس والمواد الخام األخرى التي يُعد البلد منتجا رئيسيا لها.

-3

5

وخالل الفترة الرئاسية األخيرة ( ،)2021-2016كان للبلد أربعة رؤساء ،مما أدى إلى عدم االستقرار االجتماعي والسياسي
واالقتصادي 6،فأثر ذلك سلبا في تنفيذ السياسات العامة وأعاق المضي قدما في تنفيذ خطة التنمية.

7
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وفي عام  ،2017بدأ الفقر النقدي يرتفع ألول مرة منذ قرن من الزمان ،واضحت تحديات استدامة التنمية االجتماعية واضحة
للعيان 8.وخالل العام نفسه ،تضررت البالد من الظروف المناخية الناشئة عن ظاهرة النينيو  -التذبذب الجنوبي التي تضرر
منها  1 454 051شخصا 9وألحقت بالزراعة أضرارا فادحة .وازداد انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية الحاد بين األطفال
دون سن  5سنوات ،10مما عكس مسار بعض اإلنجازات اإلنمائية.

-5

وبيرو هي ثاني أكبر متلق للمهاجرين الفنزويليين وأكبر مضيف لطالبي اللجوء الفنزويليين في جميع أنحاء العالم 11،حيث
استضاف  1.3مليون شخص في فبراير/شباط .2022

12
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وخالل جائحة كوفيد ،19-ازداد الفقر بشكل حاد .وكان اإلفقار أشد وطأة في المناطق الحضرية13 ،وشهدت معدالت انعدام
األمن الغذائي أعلى نمو في المناطق الريفية 14.وارتفعت نسبة النساء المفتقرات إلى دخل من  29.4في المائة في عام 2019
إلى  36في المائة في عام  15.2020وتزيد الفجوة في األجور بين الجنسين من حدة العبء المرتبط بالفقر الذي يقع على كاهل
النساء العامالت الالتي يقل دخلهن ،في المتوسط ،بنسبة  19.3في المائة عن دخل الرجال.

16

 1المركز الوطني للتخطيط االستراتيجي  .2016بيرو عام  : 2021التقرير القطري لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.
 2برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2020 .تقرير التنمية البشرية  .2020الحدود التالية :التنمية البشرية واألنثروبوسين.
 3ستاتيستا .2021 .مؤشر الفجوة بين الجنسين في بيرو.2021 ،

 4برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2020 ،تقرير التنمية البشرية  .2020الحدود التالية :التنمية البشرية واألنثروبوسين.
 5وزارة الطاقة والتعدين .بيرو :بلد التعدين.
 6األمم المتحدة .2021 .إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ،بيرو.2026-2022 :
 7األمم المتحدة  .2021 .التحليل القطري المشترك لبيرو.

 8المعهد الوطني لإلحصاء والمعلوماتية .2018 .تطور الفقر النقدي.2017-2007 :
 9المعهد الوطني للدفاع المدني .2021 .النشرة اإلحصائية االفتراضية لإلدارة التفاعلية.
 10معهد االقتصاد وتطوير األعمال التابع لغرفة تجارة ليما .رئاسة الجمهورية .2017 .جمهورية بيرو :تقرير الحكومة 28 ،يوليو/تموز  27/2016يوليو/تموز
.2017
 11األمم المتحدة بيرو .2021 .التحليل القطري المشترك لبيرو.
 12منصة التنسيق المشتركة بين الوكاالت لالجئين والمهاجرين من فنزويال .2022 .بيرو :األرقام الرئيسية.
 13المعهد الوطني لإلحصاء والمعلوماتية .2021 .تطور الفقر النقدي.2020-2009:
 14األمم المتحدة . 2021 .موجز تنفيذي :دراسة عن األثر االجتماعي واالقتصادي لكوفيد 19-على األسر في بيرو.
 15المعهد الوطني لإلحصاء والمعلوماتية .2021 .بيرو :الفجوات بين الجنسين :2021 ،التقدم نحو المساواة بين المرأة والرجل.
 16معهد بيرو لالقتصاد .2021 .مؤشر التنافسية اإلقليمية لعام .2021
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ولتغير المناخ أثر شديد بشكل خاص في بيرو .ويقدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أن  67في المائة من جميع الكوارث في
البلد يرتبط بتغير المناخ.

-8

17

وازدادت األحداث والظواهر ،مثل ظاهرة النينيو -التذبذب الجنوبي ،تواترا وشدة ،فبين عامي  2015و ،2019ارتفعت نوبات
هطول األمطار الغزيرة بأكثر من  200في المائة وزادت الفيضانات بنسبة  100في المائة على وجه التقريب وارتفع الصقيع
بنسبة  50في المائة وزادت االنهيارات األرضية من  19إلى .322

18

-9

وتؤثر حاالت الطوارئ هذه تأثيرا شديدا على القطاع الزراعي وعلى سكان الريف المرتبطين بزراعة الكفاف ،والصيادين
الحرفيين والنساء ومجتمعات السكان األصليين التي تكون قدراتها على التكيف مع المناخ محدودة 20،19.وتكاد آليات الوقاية
من المخاطر في حاالت الطوارئ تكون معدومة وهناك نقص في شبكات الدعم والقدرة على الصمود المتاحة للمزارعين
لمواجهة آثار الطقس الشديد والظواهر المناخية 21.وبيرو معرضة للزالزل والتسونامي وهي تقع في منطقة يتم فيها تسجيل
أكثر من  80في المائة من النشاط الزلزالي في العالم.

-10

وتوظف الزراعة في بيرو  27.4في المائة من السكان النشطين اقتصاديا وتساهم بحوالي  11في المائة من الناتج المحلي
اإلجمالي 23،22.ومع ذلك ،تظل مستويات الدخل بين األسر الزراعية راكدة .ويمثل المنتجون الزراعيون  34.7في المائة من
السكان الذين يعيشون في قبضة الفقر و 10.5في المائة من السكان الذين يعانون من الفقر المدقع.

-11

ويعتمد النمو االقتصادي في بيرو اعتمادا كبيرا على استغالل الموارد الطبيعية ،محدثا ضغوطا هائلة على التنوع البيولوجي
والنظم اإليكولوجية .فالتعدين غير القانوني والزراعة المهاجرة وإزالة الغابات واالستغالل المفرط للموارد الهيدروبيولوجية
وتدهور النظم اإليكولوجية تؤدي إلى فقدان الموئل والتلوث ونزوح األنواع المحلية ،مما يعرض بدوره للخطر بقاء الفئات
السكانية الضعيفة مثل الشعوب األصلية والفالحين وصائدي األسماك الذين يعتمدون على هذه النظم اإليكولوجية.

24
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التقدم حو خطة التن ية ال ستدا ة ل ام 2030
احتلت بيرو المرتبة  61من أصل  166بلدا في مؤشر أهداف التنمية المستدامة ( )2019فيما يتعلق بالتقدم المحرز نحو تحقيق
أهداف التنمية المستدامة .وينتشر عدم المساواة بدرجة عالية في الممتلكات والبنية األساسية والدخل والحصول على الخدمات
25

االجتماعية األساسية .وفي مجال األمن الغذائي والتغذوي ،تم إحراز تقدم ملموس في السنوات األخيرة يتجلى في انخفاض
معدل انتشار سوء التغذية المزمن بين األطفال دون سن الخامسة (من  14.6في المائة في عام  2014إلى  12.1في المائة
في عام  )2020وانخفاض معدل وفيات الرضع .ومع ذلك ،ال تزال هناك تحديات قائمة في مضمار في الحد من فقر الدم في
مرحلة الطفولة المبكرة تقترن بتفاوتات ملحوظة في التقدم المحرز بين المناطق الحضرية والريفية وبين أطفال الشعوب

 17وزارة البيئة .2018 .المساهمات المحددة وطنيا .استجابة بيرو لتغير المناخ.
 18مكتب نائب وزير الحكم اإلقليمي . 2019 .الخطة المتعددة القطاعات لمواجهة الصقيع والبرد.2021-2019 ،
 19وزارة البيئة .2015 .دراسة األداء البيئي .2013-2003 ،الجز  ،1الفصل .3
Cuba, L. and Brenda, A. 2020. Estudio sobre brechas de género en el desastre del Niño Costero 2017 en el Perú y en la 20
respuesta del Estado
 21اتحاد البحوث االقتصادية واالجتماعية ومركز بيرو للدراسات االجتماعية . 2021 .بناء القدرة على الصمود؟ الزراعة األسرية والنظم الغذائية في سياق كوفيد.19-
 22البنك الدولي .2021 .البيانات :بيرو.

 23البنك الدولي .2017 .اكتساب زخم في الزراعة في بيرو :فرص لزيادة اإلنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
 24األمم المتحدة  .2021 .إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ،بيرو.2026-2022 :
.Sachs, J. and others. 2021. Sustainable Development Report 2020 25
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األصلية واألطفال الذين يعيشون في قبضة الفقر .وأدت الجائحة إلى تفاقم أوجه عدم المساواة في األمن الغذائي حتى بين
المستويات االجتماعية واالقتصادية األعلى.
-13

26

وبيرو من الدول الموقعة على اتفاق باريس واتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ .واعتمد البلد إطار سينداي للحد من
مخاطر الكوارث 27وشرع في خطته الوطنية للتكيف.

3-1

التقدم حو تحقيق هدف التن ية ال ستدا ة  2و17

التقدم ف تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 2
-14

الحصول على الغذاء .في عام  ،2020كان حوالي  30في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر وكانت فرص حصولهم
على الغذاء المغذي محدودة؛ ودفعت الجائحة بما يصل إلى  3.2مليون من هؤالء األشخاص إلى الفقر .وبالقيمة المطلقة يتركز
الفقر في المناطق الحضرية ولكن معدل انتشاره أعلى في المناطق الريفية ( 45.7في المائة من سكان الريف).

28
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وظل انعدام األمن الغذائي يزداد منذ عام  .2014وأظهر استقصاء أجراه الب ا

في عام  2021أن  51في المائة من

السكان يواجهون انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الحاد .وعالوة على ذلك ،تواجه  52في المائة من األسر التي تعيلها نساء
و 49.7في المائة من األسر التي يعيلها رجال انعدام األمن الغذائي.
-16

القضاء على سوء التغذية .يتضرر من نقص التغذية المزمن  24.8في المائة من سكان الريف ،مقارنة بنسبة  7.2في المائة
في المناطق الحضرية .وفي المناطق النائية من المرتفعات واألدغال ،يصل معدل انتشار نقص التغذية المزمن إلى  31.5في
المائة .ولم تنخفض هذه المستويات بين مجتمعات السكان األصليين في السنوات العشر الماضية ،وال سيما في األدغال.

29
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وفي عام  ،2020أصاب فقر الدم  40في المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 35شهرا ،منهم  48.4في
المائة في المناطق الريفية و 36.7في المائة في المناطق الحضرية .وفي بعض المناطق ،مثل بونو ،يصل هذا الرقم إلى 69.4
في المائة ،و 32.6في المائة ونسبة النساء الالئي تتراوح أعمارهن بين  15و 49عاما المصابات بفقر الدم.

-18

وفي عام  ،2020أُصيب بفرط الوزن والسمنة  10في المائة من األطفال دون سن الخامسة ( 14.7في المائة منهم في المنطقة
الساحلية) و 34في المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5سنوات و 19سنة .وعالوة على ذلك ،يعاني  39.9في
المائة من األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  15عاما فأكثر من اعتالل مشترك واحد على األقل (السمنة وارتفاع ضغط الدم أو
داء السكري) .ويبلغ معدل انتشار فرط الوزن على الصعيد الوطني  38في المائة بين النساء الالئي تتراوح أعمارهن بين 15
و 49سنة.

-19

إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخولهم .يدير نحو  97في المائة من الوحدات الزراعية في بيرو البالغ عددها 2.2
مليون وحدة أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يستأثرون بنسبة  86في المائة من قيمة اإلنتاج الزراعي ولكنهم يتصفون أيضا
بأدنى مستوى من اإلنتاجية والدخل 30.وتشارك النساء بشكل غير متساو في زراعة الحيازات الصغيرة :فمع أنهن يمثلن 38
في المائة من القوى العاملة الزراعية ،فإنهن ال يدرن سوى  21في المائة من األراضي المزروعة .وباإلضافة إلى ذلك،
تشارك النساء في كثير من األحيان في الوحدات الزراعية الصغيرة 34 :في المائة من المزارعين الذين يزرعون هكتارا

 26األمم المتحدة  .2021 .إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ،بيرو.2026-2022 :
 27المرجع نفسه.
 28المعهد الوطني لإلحصاء والمعلوماتية .2020 .تطور الفقر النقدي.2021-2010 :
 29المعهد الوطني لإلحصاء والمعلوماتية .2022 .بيرو :المسح الديمغرافي والصحي.
.Eguren, F. and Pintado, M. 2015. Contribución de la agricultura familiar al sector agropecuario en el Perú 30
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واحدا أو أقل هم من النساء ،مقابل  18في المائة من الالتي يعملن في وحدات تتراوح مساحتها بين  5و 10هكتارات.

31

ويتفاوت التكامل الزراعي واإلنتاجية جغرافيا .فما عدا استثناءات قليلة ،يتركز معظم اإلنتاج القائم على التصدير في الساحل
ويتم دمجه في سالسل قيمة محلية ودولية متكاملة بشكل جيد .وعلى النقيض من ذلك ،توجه سبل العيش في المرتفعات ومعظم
األدغال إلى حد كبير نحو الكفاف وهي ضعيفة االندماج في األسواق ،وتفتقر إلى التمويل والموارد األخرى 32.ويعوق عدم
المساواة بين الجنسين من حيث الشمول المالي وإنشاء األصول قدرة المرأة على تأمين سبل عيش مستدامة لنفسها .وتبلغ نسبة
النساء الالتي لديهن إلى حساب جار  36في المائة فقط (مقارنة بنسبة  46في المائة من الرجال) و 22في المائة لديهن حساب
توفير (مقارنة بنسبة  37في المائة من الرجال).

33

-20

النظم الغذائية المستدامة .أحرز تقدم مشجع في الخطاب الوطني بشأن إنشاء نظم غذائية مستدامة بوضع خارطة طريق تتخذ
محورا لها مسارات العمل المتفق عليها .بيد أن عوامل عديدة أعاقت التقدم المحرز نحو تنفيذ نهج نظمي .وال تزال النظم
الغذائية تواجه تحديات كبرى :انتشار نظم اإلنتاج غير المستدامة وغير الفعالة التي تمارس ضغوطا على الموارد الطبيعية
والنظم اإليكولوجية والتعرض الشديد للصدمات وآثار تغير المناخ واالفتقار إلى القدرات الكافية لضمان جودة األغذية
وسالمتها والحد من الخسائر واالفتقار إلى نظم الحماية المالئمة وفرص حصول األسر الريفية على التمويل وولوج األسواق
وصناعة األغذية التي توجد بيئات مسببة للسمنة.

التقدم ف تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 17
-21

اتساق السياسات .في أبريل/نيسان  ،2019وافق Nacional Acuerdo

34

على  ،Visión del Perú al 2050وهي

استراتيجية تضع األساس لخطة التنمية االستراتيجية الوطنية حتى عام  ،2050محققة مزيدا من االتساق بين االستراتيجيات
والسياسات الوطنية.
-22

تنويع مصادر تدبير الموارد .يُتاح لبيرو ،بصفتها من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا ،الوصول إلى األسواق
الدولية .ومع ذلك ،فإن الحد من عدم المساواة يمثل تحديا جسيما يتطلب من البلد استخدام الموارد االستخدام األمثل وتشجيع
خطط إعادة التوزيع المعززة التي ال تترك أحدا يتخلف عن الركب.

-23

تعزيز الشراكات العالمية .ساعدت المبادرات العالمية ،مثل مبادرة كوفاكس إلتاحة لقاحات كوفيد 19-على الصعيد العالمي
مسرع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد ،19-على الحد من عدم المساواة في الحصول على لقاحات كوفيد .19-وكان هذا
ومبادرة ِّ
عامال أساسيا لتعزيز إعادة تنشيط االقتصاد الالزم لزيادة فرص حصول األسر على الغذاء في أعقاب الجائحة.

4-1
-24

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع
تتسم الفجوات الرئيسية التي يتعين سدها لتحقيق الهدفين  2و 17من أهداف التنمية المستدامة بأنها فجوات هيكلية ،من بينها
المساواة بين الجنسين وعدم المساواة في الحصول على الوسائل االجتماعية واالقتصادية والبيئات الغذائية الصحية التي تحد
من استهالك النظم الغذائية المغذية؛ وأوجه القصور النظمية في سالسل القيمة الغذائية التي تؤدي إلى استبعاد واسع النطاق
للجهات الفاعلة الضعيفة والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة؛ والحاجة إلى تعزيز القدرة على الصمود في وجه األزمات

 31المرجع نفسه.
 32وزارة التنمية الزراعية والري .2019 .التقرير السنوي عن متابعة بناء القدرات.
33

هيئة الرقابة على المصارف والتأمين والمديرين الخاصين لصناديق المعاشات التقاعدية .2019 .الشمول الجنساني والمالي.

 Acuerdo Nacional 34هو مجموعة السياسات الوطنية التي أعدت وأقرت على أساس الحوار وبناء توافق اآلراء ،بعد سلسلة من حلقات العمل والمشاورات
الوطنية ،التي تحدد مسار التنمية المستدامة للبلد .ويقودها رئيس الجمهورية .ويلتزم ممثلو القوى السياسية الحاضرون في الكونغرس والمجتمع المدني والحكومة
بالشروع في حوار لتحقيق .Acuerdo Nacional
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والكوارث المتعددة الجوانب 35وآثار تغير المناخ؛ وضعف التآزر بين القطاعين الخاص والعام لتهيئة البيئة التمكينية الالزمة
لتحقيق الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة.
-25

عدم االستقرار السياسي .سيلزم التصدي لعدم االستقرار السياسي والمؤسسي المتزايد ،حرصا على االتساق والمضي قدما
في وضع سياسات وبرامج منصفة وشاملة للجميع تهدف إلى القضاء على الجوع وسوء التغذية وتنفيذها.

-26

36

الهجرة .يثير وجود الجالية الفنزويلية تحديات ويتيح فرصا فريدة لبيرو .ولمواصلة تلبية االحتياجات اإلنسانية مع العمل على
تحقيق حصائل إنمائية ،سيكون ربط المساعدة اإلنسانية العالية الجودة بنظام الحماية االجتماعية الوطني وتنفيذ سياسات جريئة
لتعزيز المزيد من التكامل االجتماعي واالقتصادي أمرا حيويا.

-27

إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ .ال تزال هناك فجوات كبيرة تشوب نظام إدارة مخاطر الكوارث في البلد.
وعلى الرغم من وجود إطار تشريعي متين ،فأن التكامل بين الوزارات والتكامل اإلقليمي الالزمين لتنفيذ هذا اإلطار محدود.
ويفاقم ازدياد األحداث المتصلة بتغير المناخ تواترا وشدة المخاطر ،كما أن االستثمارات العامة والخاصة غير كافية لتنفيذ
تدابير التكيف.

-28

الزراعة .من األهمية بمكان إحداث تحول في القطاع الزراعي على هدي السياسة الزراعية الوطنية للفترة ،2030-2021
وهو أمر يستدعي إحراز تقدم في تنويع المحاصيل واكتساب المعرفة في مجال التكنولوجيا الحيوية والموارد الوراثية بشأن
النباتات المحلية في بيرو وهما مجاالن ال يزاالن يتسمان بالقصور رغم الجهود المبذولة ،مثل خطة البحوث البيئية لعام 2021
التي تروج لها وزارة البيئة.

-29

وأخيرا ،يتعين أن تعطي الحكومة األولوية للخطة الوطنية لفقر الدم لتي سيتم تحديثها في عام  ،2022ولالستراتيجية الوطنية
لألمن الغذائي والتغذوي .وينبغي تنفيذ آليات رصد وتقييم السياسة الوطنية للتنمية واإلدماج االجتماعي (حتى عام )2030
والسياسة الصحية الوطنية المتعددة القطاعات Perú, País Saludable ،والسياسة الوطنية إلدارة مخاطر الكوارث (حتى
عام .)2050

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا

1-2

اإل جازات ،والدروس ال ستفادة ،والتغيُّ ات االست اتيجية بالنسبة للب ا

-30

وفقا لتقييم مستقل للخطة االستراتيجية القطرية لبيرو للفترة  ،2022-2018يعد الب ا

أحد أهم شركاء بيرو  -وهو حليف

لها في تعزيز القدرات في مجاالت التغذية والحماية االجتماعية وإدارة مخاطر الكوارث .وخالل حاالت الطوارئ التي بدأت
في عام  ،2020اتخذ الب ا
-31

وفي حين ركزت أنشطة الب ا

لنفسه موضعا أيضا كمزود موثوق به للمساعدة اإلنسانية.
الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسسية عادة على تقديم المساعدة التقنية والتشغيلية للحكومة،

فإن الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2022-2018أحدثت تحوال استراتيجيا نحو إتاحة تعزيز القدرات السياسية والنظمية،
وهو مجال يعمل فيه الب ا

شريكا تمكينيا للحكومة.

 35األزمات المتعددة الجوانب هي مصطلح صاغته الشبكة العالمية لمكافحة األزمات الغذائية للفت االنتباه إلى األبعاد المتعددة لألزمات المعاصرة ،والتي ال تزال
مدفوعة بمحركات متعددة ومتكاملة غالبا ما تعزز بعضها البعض ،ب ما في ذلك العوامل البيئية والسياسية واالقتصادية والمجتمعية وعوامل المخاطر األمنية .ولالطالع
على مزيد من المعلومات ،انظر الشبكة العالمية لمكافحة األزمات الغذائية  .2022 .التقرير العالمي عن األزمات الغذائية لعام  :2022تحليل مشترك التخاذ قرارات
أفضل.
 36األمم المتحدة بيرو .2021 .إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ،بيرو.2026-2022 :

8

-32
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وخالل الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  ،2022-2018أُضيفت حصيلتان استراتيجيتان إلى الخطة االستراتيجية القطرية
لدعم حكومة بيرو خالل جائحة كوفيد 19-واالستجابة لحالة الطوارئ اإلنسانية لالجئين والمهاجرين من فنزويال .ومن
الدروس المستخلصة من هذه التجربة أن الب ا

-33

وساهم الب ا

يجب أن يحافظ على قدراته اإلنسانية في بيرو ويعززها.

في صياغة الخطة المتعددة القطاعات لمكافحة فقر الدم بقيادة وزارة التنمية واإلدماج االجتماعي التي تشمل

تقديم الدعم األسري باالستعانة بوكالء المجتمع المحلي وتسهم في الحد من انتشار فقر الدم في مرحلة الطفولة على الصعيد
الوطني.
-34

وبحلول عام  ،2021كان الب ا
الب ا

قد أحرز تقدما كبيرا في إدماج مراعاة المنظور الجنساني والعمري في أنشطته .ويساهم

في الحماية االجتماعية في حاالت الطوارئ؛ ويوحد قواه مع المنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة األخرى

والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات التحويالت القائمة على النقد في مناطق شتى من بيرو ،واصال إلى أكثر
من  170 000مستفيد من مارس/آذار  2020وحتى نهاية عام .2021
-35

وفي أعقاب ارتفاع انعدام األمن الغذائي خالل الجائحة ،وبفضل الدعم المقدم من الب ا  ،وقَّع Acuerdo Nacional
التزاما بتنفيذ خطة للقضاء على الجوع.

-36

وعلى الرغم من انعدام االستقرار السياسي ودوران الموظفين العموميين والسلطات المتواتر ،ما فتئ الب ا

يعمل بما

يتماشى مع السياسات الوطنية ويدعو إلى سياسات عامة قائمة على األدلة.
-37

وبوضع استراتيجيات للدعوة واالتصال تهدف إلى تعزيز الشراكات وتعبئة موارد القطاع الخاص ،ساعد الب ا

على وضع

قضايا القضاء على الجوع ومكافحة فقر الدم وغيره من أشكال سوء التغذية على خطة القطاعين العام والخاص .وفي إطار
الحصيلة االستراتيجية  1للخطة االستراتيجية القطرية للفترة  ،2022-2018أعدَّ الب ا

ونفَّذ نهجا ناجحا حيال الشراكات

بين القطاعين العام والخاص وقاد لجنة استشارية من القطاع الخاص عززت عالقة وطيدة مع وسائل اإلعالم وأنشأت مواد
اتصال تشجع النظم الغذائية الصحية .وبفضل التدخالت في إطار الحصيلة االستراتيجية  ،1أصبحت اللجنة االستشارية المعنية
بالقطاع الخاص متحدة من أجل خطة القضاء على الجوع.
-38

ومن خالل توليد األدلة والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي و 37،CADE Ejecutivosساهم الب ا

في

األطر التنظيمية والسياسات العامة مثل قانون تقوية األرز وتضمين األرز المقوى في قوائم طعام التغذية المدرسية.
وسيواصل الب ا
-39

وسيقود الب ا

38

هذا العمل خالل الخطة االستراتيجية القطرية للفترة .2026-2023
هذه األنشطة خالل الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2026-2023في إطار وحدة للشراكات

واالتصاالت ،على نحو يتسق مع التوصيات الصادرة عن التقييم الالمركزي للحصيلة االستراتيجية  1للخطة االستراتيجية
القطرية للفترة  2022-2018التي اقترحت تعزيز تقاطع تدخالتها .وستجمع هذه الوحدة التقنية الجديدة بين إعداد الشراكات
وتنفيذ استراتيجيات االتصاالت الالزمة لتهيئة البيئة التمكينية الضرورية لتحقيق الهدفين  2و 17من أهداف التنمية المستدامة،
مما يبسط نطاقهما وآثارهما في إطار الحصائل  1و 2و 3و 4للخطة االستراتيجية القطرية.
2-2
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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
تتسق هذه الخطة االستراتيجية القطرية مع إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة  2026-2022الذي
يحدد مساهمة األمم المتحدة في تحقيق األهداف الوطنية المتعلقة بأربع أولويات استراتيجية هي :رفاه السكان؛ والمساواة في

 CADE Ejecutivos 37هو أهم منتدى لألعمال التجارية في بيرو وهو يجمع قادة األعمال التجارية والقطاع العام والمجتمع المدني لمناقشة خطة لقضايا التنمية
الرئيسية ووضعها.
 38وزارة الصحة .2019 .برنامج حوافز اإلدارة في البلديات – الغاية  - 4نتائج النشاط .1

WFP/EB.2/2022/X-X/X/DRAFT

9

الحصول على الفرص والبيئة وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛ والقدرة التنافسية واإلنتاجية الشاملة والمستدامة؛ والحكم
الديمقراطي الفعال والممارسة العادلة للمواطنة.
-41

وتتسق هذه الخطة االستراتيجية القطرية مع خطة التنمية االستراتيجية الوطنية ،Visión del Perú al 2050 ،في المحاور
التالية :اإلدارة المستدامة للطبيعة وتدابير مواجهة تغير المناخ؛ ومجتمع ديمقراطي وسلمي ،واحترام حقوق اإلنسان والتحرر
من الخوف والعنف؛ ودولة حديثة فعالة وشفافة والمركزية تكفل إقامة مجتمع عادل وشامل للجميع خال من الفساد وعدم ترك
أحد يتخلف عن الركب.

3-2
-42

ال ل ع أصحاب ال صلحة ال ئيسيين
أجرى الب ا

عملية تشاورية مع حكومة بيرو شاركت في استضافتها وكالة بيرو للتعاون الدولي وشملت اجتماعات ثنائية

مع الوزارات الرئيسية التي كان الب ا

يعمل معها قبال ومع شركاء محتملين جدد (وزارة البيئة ووزارة المرأة والسكان

الضعفاء) لتقديم الخطة االستراتيجية القطرية المقترحة للفترة  2026-2023وتحديد فرص التعاون المحتملة .ومن خالل
اللجنة االستشارية للقطاع الخاص ،سيواصل الب ا إرساء أُسس بيئة تمكينية وتوجيه االستثمارات الالزمة لتحقيق الهدفين
 2و 17من أهداف التنمية المستدامة .واستُعين بنتيجة استقصاء األمن الغذائي الذي أجراه الب ا

على عينة من عامة السكان

في تصميم الخطة االستراتيجية القطرية للفترة .2026-2023

-3

الحافظة االست اتيجية للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-43

تماشيا مع توصيات تقييم الخطة االستراتيجية القطرية ومبدأ الب ا

التوجيهي المتمثل في تعزيز الملكية الوطنية بحسبانها

أكثر الطرائق استدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،سيوسِّع الب ا

نطاق عمله في مجال تعزيز القدرات المؤسسية

بتوسيع نطاق دوره كشريك تمكيني للحكومة في تنفيذ السياسات والبرامج الغذائية التي تهدف إلى الحد من سوء التغذية بجميع
أشكاله .وسعيا لتوطيد مساهمة الب ا  ،سيقوم بتعميم تدخالت تعزيز القدرات في إطار الحصائل  1و 2و 3للخطة
االستراتيجية القطرية ،والمساهمة في دوام واستدامة النتائج المحققة من خالل برامجه وتعزيز الملكية الوطنية.
-44

وستتضمن الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2026-2023نهجا بشأن النظم الغذائية واعيا بيئيا واجتماعيا .وسيتم تعميم
منظور التغذية والقدرة على الصمود والمساواة بين الجنسين والتمكين في إطار الحصائل الخمس للخطة االستراتيجية القطرية.

-45

وتلبي هذه الخطة الحاجة إلى الحفاظ على القدرة على االستجابة لحاالت الطوارئ وتوفير المساعدة اإلنسانية وتحسينها.
ولذلك ،ستتبع الحصيلتان  1و 4للخطة االستراتيجية القطرية نهج "عدم الندم" ،في اتساق مع بروتوكول الب ا

لتنشيط

االستجابة لحاالت الطوارئ.
-46

وستشير هذه الخطة االستراتيجية القطرية كثيرا إلى السكان المعرضين لسوء التغذية واألزمات وتغير المناخ بحسبانهم
المستفيدين الرئيسيين المستهدفين .وتتطور أوجه الضعف االجتماعية واالقتصادية والمكانية وتتضافر ،مقوضة قدرة السكان
على تلبية احتياجاتهم والتعامل مع المخاطر وعوامل اإلجهاد .ويدرك الب ا

خير إدراك المخاطر التي تثيرها هذه التحديات

النظمية على حماية المستفيدين ،وال سيما الفئات المهمشة منهم .ومن ثم ،ستستخدم أدوات التحليل الجنساني وهشاشة األوضاع
للتحقق من أن عملية االستهداف في الب ا

تستجيب ألوجه عدم المساواة المتغيرة وتراعي المنظور الجنساني واإلعاقة،

ومن أنها تُصمم على نحو يجسد مواطن الضعف لدى المستفيدين وقدراتهم وتطلعاتهم والمسارات التي تفضي بهم إلى انعدام
األمن الغذائي وسوء التغذية.
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وتمثل المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والبنات شرطين مسبقين لتحقيق األمن الغذائي والتغذية .ولدعم التقدم المحرز
نحو تحقيق هذه األهداف ،سيعزز الب ا

مشاركة النساء والرجال على نحو منصف في العمل المدفوع األجر وأعمال

الرعاية غير المدفوعة األجر .وستكون المبادرات التي تتناول المعايير االجتماعية المتصلة بالذكورة أساسية لتحقيق المساواة
بين الجنسين.
-48

وستركز أنشطة الب ا

على الحماية وتساهم في سالمة األشخاص الضعفاء وكرامتهم وأمانهم وفي اتخاذ خطوات تزيد

مساءلة المنظمة أمام المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.
-49

وعمل الب ا

مع الحكومة لتحسين نوعية وكفاءة برنامج التغذية المدرسية .Qali Warma ،واستجابة للرغبة الشديدة التي

أبدتها الحكومة في اآلونة األخيرة لالنضمام إلى تحالف الوجبات المدرسية ،سيساعد الب ا

الحكومة في االنضمام إلى هذه

المنصة العالمية لكي تتحقق جميع اإلمكانات التحويلية لبرنامج .Qali Warma
-50

وسيشكل توليد األدلة عنصرا أصيال في الخطة االستراتيجية القطرية هذه .وستُستخدم المعارف والممارسات الجيدة التي يأتي
بها الب ا  ،جنبا إلى جانب مع األدلة األكاديمية ،لتحسين تصميم البرامج واالستهداف أثناء التنفيذ وتعزيز أعمال الدعوة
وتمتين القدرات لزيادة جدوى وكفاءة واتساق السياسات والممارسات العامة المتعلقة بسوء التغذية واألمن الغذائي التي تتبع
نهجا يتسم بالتحول الجنساني.

2-3

حصائل الخطة االست اتيجية القط ة وحصائل الب ا

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

الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة :ت كين السكان ال تض ر ن ن ا ز ات ف بي و ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة
ا ساسية قبل ا ز ات والكوارث ال ت ددة الجوا ب وأثناءها بين عا
-51

 2023و.2026

تضمن الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية أن يلبي السكان المتضررون من األزمات احتياجاتهم الغذائية والتغذوية
األساسية والمتنوعة قبل األزمات المتعددة الجوانب وأثناءها.

-52

وسيكون توفير المساعدة اإلنسانية الكافية وفي الوقت المناسب ،جنبا إلى جنب مع نظام وطني معزز وشامل للجميع بشكل
تدريجي للحماية االجتماعية ،شرطا مسبقا لدعم السكان بشكل مستدام في تلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية والوقائية
واحتياجات تعافيهم المبكر.

-53

وعليه ،وفي الوقت الذي يحافظ فيه الب ا

على قدرته على االستجابة لحاالت الطوارئ ،فإنه سيدعو إلى إقامة نظام وطني

أقوى للحماية االجتماعية يتسم بالتكيف واالستجابة للصدمات ،وسيمكِّن الناس من تلبية احتياجاتهم التغذوية المتنوعة
واالستعداد بشكل أفضل لالستجابة للمخاطر وعوامل اإلجهاد والتعافي منها.
-54

ولتعزيز اتساق السياسات وتكاملها وتعميم نهج محور العمل اإلنساني والتنمية ،ستتيح األنشطة المضطلع بها في إطار
الحصيلتين  1و 3للخطة االستراتيجية القطرية تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية ودون الوطنية.

-55

وسيسعى الب ا

إلى إيجاد سبل مبتكرة لتعزيز استدامة مساعدته الطارئة بإنشاء مسارات إحالة إلى األنشطة الموجهة نحو

سبل العيش التي تنفذها الوكاالت النظيرة.
-56

وسيقوم الب ا

أيضا ببناء قدراته الداخلية على االستعداد للكوارث واالستجابة لها ،مثل الزالزل.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-57

تتواءم الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية مع الحصيلة االستراتيجية  1للب ا
احتياجاتهم الغذائية والتغذوية العاجلة).

(تحسين قدرة الناس على تلبية
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جال الت كيز
-58

مجال تركيز حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه هو االستجابة لألزمات.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-59

تتواءم حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية مع األولوية االستراتيجية  1إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة
(الرفاه والتكافؤ في الحصول على الفرص) والحصيلة المباشرة ( 3األمن الغذائي والتغذية/األزمات).

النوات ال توق ة
-60

ستتحقق الحصيلة  1من خالل الناتج .1
 الناتج  :1يتلقى السكان المتضررون من األزمات مساعدات إنسانية كافية وفي الوقت المناسب تلبي احتياجاتهم
الغذائية األساسية واالستباقية واحتياجات اإلنعاش المبكر.

ا شطة ال ئيسية

النشاط  :1تقديم المساعدة والدعم االستباقيين والطارئين والمستجيبين للصدمات واإلنعاش المبكر للسكان المتضررين من األزمات.
-61

في حالة الطوارئ ،سيشارك الب ا

في عمليات االستجابة لحاالت الطوارئ لحماية إمكانية حصول النساء والرجال واألوالد

والبنات المتضررين من األزمات على الغذاء بكل تنوعهم.
-62

وستسترشد استجابة الب ا

بالتقييمات السريعة لألثر والحتياجات للسكان المتضررين التي ت ُجرى مع النظراء المحليين

والسلطات الوطنية .وسيجري تحليل جنساني وعمري لالسترشاد به في استهداف البرامج وتصميمها.
-63

وسيساعد تحليل الجدوى على تحديد أنسب اآلليات لتقديم المساعدة الغذائية.

-64

وسيستخدم النشاط  1التحويالت القائمة على النقد وطرائق تعزيز القدرات.

-65

وسيتبع العمل االستباقي نهجا ذا شقين :فالب ا

سيبني القدرات الداخلية على االستجابة لألزمات المفاجئة وسيدعم الشركاء

في تنفيذ برامج سبل العيش في إطار الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية وينفذ أنشطة بناء القدرة على الصمود في إطار
الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية.
-66

وسيقدم الب ا

دعما لتعزيز القدرات يهدف إلى تعزيز اتساق السياسات والتنفيذ المتكامل ودعم إقامة نظام حماية اجتماعية

قابل للتكيف واالستجابة للصدمات وتسخير أوجه التآزر بين المساعدة اإلنسانية والحماية االجتماعية والتكيف مع تغير المناخ
وسياسات وبرامج وممارسات إدارة مخاطر الكوارث.
-67

وستُوضع التغذية ومراعاة المساواة بين الجنسين والعمر واإلعاقة والمالءمة الثقافية ونهج "عدم اإلضرار" في لب تصميم
البرامج.

-68

وستتيح األدلة المستنبطة من هذه البرامج للب ا

تعديل أنشطته حسب االقتضاء.

الش اكات
-69

سيواصل الب ا

إقامة تحالفه مع الهيئات الحكومية الوطنية والمحلية لتعزيز القدرات في مجال إدارة مخاطر الكوارث

ودعم إعداد نظام للحماية االجتماعية يتكيف مع الصدمات ويستجيب لها.
-70

وسيسعى الب ا  ،من أجل تعزيز قدرته على االستجابة لحاالت الطوارئ ،إلى تحديد الشركاء االستراتيجيين ،بمن فيهم
مقدمو الخدمات المالية ،القادرون في حاالت الطوارئ على تقديم استجابة عالية الجودة وفي الوقت المناسب لالحتياجات
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الغذائية األساسية وتنفيذ الخدمات المالية على أرض الواقع .وسيحافظ الب ا

على شراكاته القائمة حاليا وسيحدد شركاء

جدد لتحقيق التغطية على الصعيد الوطني.
-71

وتعزيزا الستدامة تدخالت الب ا

في حاالت الطوارئ ،سيسعى إلى تحديد وإقامة مسارات إحالة مع الجهات الفاعلة

المحلية في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ،ألغراض من بينها منع االستغالل واالنتهاك الجنسيين للمستفيدين
الذين يقعون ضحايا للعنف الجنساني.

االفت اضات
في مجال االستجابة لحاالت الطوارئ واإلنعاش المبكر.

-72

يظل المانحون مهتمون بتمويل أعمال الب ا

-73

وتواصل الحكومة إبداء االهتمام بطلب دعم الب ا

في االستجابة لحاالت الطوارئ وفي تعزيز قدرات نظام إدارة المخاطر

والقدرة على التكيف واالستجابة للصدمات في النظام الوطني للحماية االجتماعية.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-74

يكمن الهدف األساسي للحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية في أن تصبح هذه الحصيلة غير ضرورية ،مع الحفاظ على
قدرة الب ا

-75

على التنشيط واالستجابة السريعة ألزمة مفاجئة محتملة.

ويتمثل جزء من استراتيجية االنتقال والخروج المتعلقة بالحصائل  1و 2و 3و 4للخطة االستراتيجية القطرية في النهوض
بالمساواة بين الجنسين بحسبانها شرطا لألمن الغذائي والتغذية المستدامين.

الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :تحسين الحالة التغ و ة للش وب ا صلية وأشد السكان ع ضة ل خاط سوء التغ ة ف
بي و ،بحلول عام 2026
-76

تتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه تحقيق الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية في ارتفاع معدالت عدم المساواة والفقر
التي تؤدي إلى انعدام األمن الغذائي وتحد من استهالك النظم الغذائية الصحية ،وال سيما خالل أول  8 000يوم من الحياة؛
والعبء الثالثي المتمثل في سوء التغذية؛ وصعوبة تعزيز البيئات الغذائية الصحية في نظام غذائي صناعي يرخص أسعار
النظم الغذائية غير الصحية ويضخم تكلفة النظم الغذائية المغذية ويثبط إنتاج المحاصيل المتنوعة بيولوجيا والغنية بالتغذية،
خالقا في نهاية المطاف بيئة مسببة للسمنة .وتشمل التحديات األخرى الحاجة إلى توفير خدمات الحماية االجتماعية والصحة
والتعليم للجميع التي تلبي على نحو أفضل احتياجات السكان التغذوية وتعالج المخاطر وعوامل اإلجهاد وأوجه عدم المساواة
الهيكلية بين الجنسين (وغيرها) ،وال سيما المعايير االجتماعية التمييزية الجنسانية والتغذوية وعالقات القوة غير المتكافئة
التي توهن قدرة السكان على تلبية احتياجاتهم الغذائية المختلفة.

-77

ولمواجهة هذه التحديات وتحسين حالة السكان التغذوية ،سيعتمد الب ا

حيال النظم الغذائية نهجا يهدف إلى زيادة التكامل

بين سياسات وممارسات الغذاء والحماية االجتماعية والصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والبيئة .وسيسعى الب ا

إلى

تحسين التغذية ببرامج تستهدف أشد السكان عرضة لمخاطر سوء التغذية ،بمن فيهم األطفال في سن المدرسة ،وسيعمل على
تعزيز القدرات المؤسسية لتمتين الروابط بين الحماية االجتماعية والنظم الغذائية ،نشدانا لتحسين األمن الغذائي والتغذية وسبل
العيش.
-78

وعلى نحو ما بيَّنه التقييم االستراتيجي لمساهمة أنشطة التغذية المدرسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ( ،)2020حددت
حكومة بيرو الحاجة إلى نُهج برمجة واسعة النطاق تراعي المناخ لزيادة استدامة التغذية المدرسية .وفي إطار الحصيلة 2
للخطة االستراتيجية القطرية ،سيشجع الب ا

تدخالت التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية وييسر المشتريات المحلية.

وستؤدي الحصيلة االستراتيجية  3إلى زيادة العرض المحلي من خالل إنشاء األصول وتحسين اإلنتاج باالستعانة بالحلول
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القائمة على الطبيعة وتيسير ولوج المزارعين والمنتجين المحليين األسواق ،مما يعزز في نهاية المطاف قدرة االقتصاد على
الصمود ويزيد اإلنتاج المحلي الموجه لالستهالك محليا.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-79

تتواءم الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية مع الحصيلة االستراتيجية  2للب ا

(تحقيق الناس حصائل أفضل في مجال

التغذية والصحة والتعليم).

جال الت كيز
-80

تركز حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه على األسباب الجذرية.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-81

تتواءم حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع األولوية االستراتيجية  1إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية
المستدامة (الرفاه والتكافؤ في الحصول على الفرص) والحصيلة المباشرة ( 1األمن الغذائي والتغذية/السياقات غير الطارئة).

النوات ال توق ة
-82

ستتحقق الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية من خالل الناتجين  2و.3
 الناتج  :2يستفيد السكان المعرضون لسوء التغذية من البرامج والسياسات والنظم واالستراتيجيات الشاملة والمبتكرة
والقائمة على األدلة والقادرة على إحداث التحول الجنساني والمراعية للتغذية.
 الناتج  :3إدراج البنات واألوالد في سن الدراسة في المناطق ذات األولوية في برنامج متكامل للتغذية المدرسية
يعالج عبء سوء التغذية الثالثي األبعاد.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :2توفير القدرات المؤسسية والفردية للحكومة والسكان المعرضين لسوء التغذية بتطبيق نهج يراعي النظم الغذائية والفوارق بين
الجنسين لتحسين التغذية وتشجيع التدخالت المدرسية المتكاملة وتعزيز البيئات الغذائية الصحية والبرامج االجتماعية المراعية للتغذية.
-83

سيركز الب ا

على الشعوب األصلية والنساء واألطفال في سن الدراسة والشباب في معالجة سوء التغذية بجميع أشكاله

بتنفيذ برامج محلية ودعم إدخال تحسينات كمية ونوعية على برامج الحماية االجتماعية الوطنية وسياساتها.
-84

ومن خالل تنفيذ برامج تعمل على تحسين التغذية وتعزيز بيئة غذائية صحية والدعوة إلى اتباع سياسات وممارسات تراعي
التغذية وتشجيع إسناد حصة متساوية من أعمال الرعاية غير المدفوعة األجر للرجال والنساء ،يهدف الب ا

إلى تنمية قدرة

السكان على توجيه واستدامة جهودهم الرامية إلى تحقيق الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة.
-85

وسينفذ العمل في إطار الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية بتعزيز القدرات الفردية والمؤسسية في إطار ثالث ركائز.
أوال ،سيقدم الب ا

مجموعة متكاملة من التثقيف الصحي والتغذوي والجنساني ،بما في ذلك لألطفال في سن المدرسة ،من

شأنها أن تسفر عن أدلة وممارسات جيدة يستعان بها في دعم الحكومة في تشجيع النظم الغذائية الصحية وإدماجها في البرامج
االجتماعية .وثانيا ،سيدعم الب ا

الحكومة في تنفيذ قانون تقوية األرز .وثالثا ،سيدعم الب ا

الحكومة في توسيع نطاق

تدخالت مثل الوجبات المدرسية بالمنتجات المحلية في اتساق مع قوانين ولوائح المشتريات المؤسسية التي تعطي األفضلية
ألصحاب الحيازات الصغيرة .وسيتم تنسيق هذه اإلجراءات مع األنشطة المضطلع بها في إطار الحصيلة  3للخطة
االستراتيجية القطرية.
-86

ولتحقيق الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية ،سينفذ الب ا

مجموعة متكاملة من التدخالت في مدارس مختارة تشمل

برامج منسقة للوجبات المدرسية في مدارس منتقاة ،بما في ذلك األغذية الطازجة التي يتم شراؤها من خالل أنشطة التغذية
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المدرسية المحلية واألرز المقوى والتدخالت الصحية ،بما في ذلك توفير المكمالت الغذائية وفحوصات التغذية والتثقيف
البيئات الغذائية الصحية في المدارس بالعمل مع المقاصف المدرسية ومن خالل أنشطة رسائل

الغذائي .وسيشجع الب ا

التغيير االجتماعي والسلوكي من منظور جنساني ومتعدد الثقافات .ولتحقيق االستدامة التشغيلية ،سيضطلع الب ا

بأنشطة

لتعزيز القدرات المؤسسية مع الحكومة.

الش اكات
-87

قادرة على إحداث التحويل الجنساني والتغذوي ،سيعزز تحالفه مع الهيئات الحكومية الوطنية

حتى تكون برامج الب ا

والمحلية المعنية ومع وكاالت األمم المتحدة األخرى والمجتمع المدني ،بما في ذلك المائدة المستديرة لمكافحة الفقر والمنظمات
الشعبية.

االفت اضات
-88

يعد تحسين التغذية واألمن الغذائي أولوية حكومية وطنية ودون وطنية وتُخصص ميزانيات كافية لتحقيق الهدف  2من أهداف
التنمية المستدامة.

-89

ويتيح الوضع الوطني والعالمي للب ا

جمع األموال لدعم تنفيذ برامج التغذية المحلية.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-90

المعارف واألدلة األكاديمية للدعوة إلى الحد من العبء الثالثي لسوء التغذية وإلى توفير الحماية االجتماعية

سيستخدم الب ا

للجميع بشكل تدريجي .ومن خالل هذا النهج ،سيسعى الب ا

إلى تعبئة الموارد وتعزيز بيئة مواتية لتحقيق الهدف  2من

أهداف التنمية المستدامة ،ودعم الملكية الوطنية.

الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة :تستفيد الش وب ا صلية و ي ها ن ال جت ات ال

ضة لتغي ال ناخ وال زارعين أصحاب

الحيازات الصغي ة و ي هم ن الجهات الفاعلة ف سلسلة القي ة ف ال ناطق ال ستهدفة ف بي و ن النظم الغ ائية ال ستدا ة
والشا لة وال نصفة و صبحون أكث قدرة على الص ود ف وجه آثار تغي ال ناخ والكوارث ،بحلول عام .2026
-91

ولمعالجة ضعف النظم الغذائية والنظم اإليكولوجية أمام األزمات المتعددة الجوانب والتهديدات المتزايدة لتغير المناخ ،سيعزز
الب ا

قدرة المجتمعات المحلية الضعيفة والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على

الصمود بتعزيز النظم الغذائية الشاملة للجميع والحفاظ على النظم اإليكولوجية وبناء القدرات على التكيف .ولتحقيق ذلك،
سينفذ الب ا

تدخالت نظمية تعزز مجموعة من ممارسات التكيف والحلول القائمة على الطبيعة ونظام حماية اجتماعية

أقوى يتكيف مع الصدمات ويستجيب لها.
-92

وكثيرا ما ت ُحدد القيود الهيكلية االجتماعية واالقتصادية قدرة المزارعات صاحبات الحيازات الصغيرة والنساء األخريات
المشاركات في سلسلة القيمة الغذائية على الحصول على المنتجات المالية واألراضي والموارد وغيرها من األصول المدرة
للدخل .وسينفذ الب ا

برامج للتحويل الجنساني تهدف إلى التغلب على أوجه عدم المساواة هذه من أجل تحسين فرص

حصول المرأة على سبل العيش المستدامة وتمكينها اقتصاديا.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-93

تتواءم الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية مع حصيلة االستراتيجية  3للب ا
ومستدامة).

جال الت كيز
-94

مجال تركيز حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه هو بناء القدرة على الصمود.

(امتالك الناس لسبل عيش محسنة
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ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-95

تتواءم حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الحصيلة االستراتيجية  2إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية
المستدامة (إدارة تغير المناخ ومخاطر الكوارث) ومع الحصيلة المباشرة ( 4القدرة على الصمود والحد من مخاطر الكوارث
وسياسات وبرامج التحليل القطري المشترك).

النوات ال توق ة
-96

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل ناتجين.
 الناتج  :4تستفيد المجتمعات المحلية المعرضة لتغير المناخ والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة من الحلول
القائمة على الطبيعة والقدرات والمهارات والخدمات المتعلقة بالتكيف مع المناخ التي تعزز سبل العيش القادرة
على الصمود والمتكيفة مع المناخ والمستدامة.
 الناتج  :5يستفيد المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرهم من الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة من أنشطة
التنمية المتكاملة لسلسلة القيمة لجعل النظم الغذائية المحلية أكثر قدرة على الصمود ومغذية وشاملة للجميع وفعالة.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :3يعزز الب ا

تنفيذ تدخالت متكاملة لبناء القدرة على الصمود مصممة من منظور النظم الغذائية التي تتصدى لتهديدات

تغير المناخ ،باستخدام األدلة والممارسات الجيدة التي تدعم تعزيز نظم الحماية االجتماعية لتكون أكثر استجابة للصدمات وتكيفا.
-97

سينفذ الب ا

أنشطة تتبع نهجا متكامال لبناء القدرة على الصمود ،مصممة من منظور النظم الغذائية .وسيشمل هذا العمل

تعزيز النُهج المجتمعية والقائمة على النظم اإليكولوجية إلعداد وتقديم حلول ذكية مناخيا تدعم القدرات على التكيف وتعزز
نظم اإلنتاج المستدامة القائمة على إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي والتدخل على طول سالسل القيمة
الرئيسية لتحسين سبل كسب عيش الجهات الفاعلة الضعيفة وزيادة النظم الغذائية شموال وإنصافا وكفاءة.
-98

وتزيد نظم اإلنتاج المستدامة من توافر أغذية أكثر تنوعا وتغذية على الصعيد المحلي .وتستفيد النظم الغذائية المحلية من الحد
من تعرض صغار المنتجين والمجتمعات المحلية لآلثار المناخية وغيرها من األزمات بإيجاد عرض وطلب على األغذية
أكثر استقرارا .ويعزز تحسين فرص الحصول على سلع وخدمات سلسلة القيمة واألسواق القدرة التنافسية والتكامل بين
الجهات الفاعلة الضعيفة في سلسلة القيمة ،مما يؤدي إلى تحسين سبل العيش وزيادة الفرص المتاحة لالقتصادات المحلية.
ويستفيد المستهلكون من إنتاج محلي أكثر تنوعا لألغذية المغذية الموجهة لالستهالك المحلي.

-99

وسيشمل النشاط  3أنشطة تعزيز قدرات األفراد الضعفاء الرامية إلى زيادة رأس مالهم البشري واالقتصادي والمالي وتمكينهم
من اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق باإلنتاج والتسويق والقدرة على تكوين الجمعيات 39وسالمة األغذية واإلدارة المالية وإدارة
األعمال .وسينفذ الب ا

أيضا خطط المساعدة الغذائية من أجل إنشاء األصول التي يقودها المجتمع المحلي إلنشاء أصول

إنتاجية استراتيجية أو إعادة تأهيل الموارد الطبيعية .وسيُقَّدم الدعم لمساعدة السكان على الوصول إلى األسواق المالية ،بوسائل
من بينها آليات التمويل المختلط التجريبية المستنيرة بالمخاطر ،مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات السكان الضعفاء وأفضلياتهم.
-100

وسيعزز الب ا

المؤسسات الشريكة لتحقيق اتساق السياسات على نحو أفضل والتنفيذ المتكامل ،بهدف تعزيز نظام حماية

اجتماعية قادر على التكيف مع الصدمات واالستجابة لها والسعي إلى إيجاد أوجه تآزر بين حصائل التكيف مع تغير المناخ
وإدارة مخاطر الكوارث وحماية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ومنع نشوب الصراعات االجتماعية والبيئية.

39

القدرة على تكون الجمعيات هي عملية تجميع األفراد أو المنظمات أو الشركات ،طوعا وبتوافق اآلراء ،التي تعمل في شكل منسق لتحقيق أهداف مشتركة.
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الش اكات
-101

كجزء من فريق األمم المتحدة القطري وفي نطاق إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ،سيعزز الب ا
التعاون القائم ويقيم شراكات جديدة مع كيانات األمم المتحدة األخرى ،وال سيما مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما
مقرا لها واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.

-102

في تآزر وثيق مع الكيانات الحكومية العاملة في مجال الحماية االجتماعية المتكيفة وسيسعى إلى توطيد

وسيعمل الب ا

عرى الشراكات مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة.
-103

ومن خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،سيسهل الب ا

تبادل الخبرات بين بيرو والبلدان األخرى في

الجنوب العالمي.

االفت اضات
-104

يوجد دعم سياسي من حكومة بيرو والشركاء ومجتمع المانحين لوضع خطة مشتركة تتمحور حول األمن الغذائي والعمل
المناخي اإليجابي ،مدعومة باستعداد لتمويل تدخالت متعددة السنوات.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-105

سيُعد الب ا

وينفذ أنشطة مستدامة وقابلة لتوسيع النطاق كجزء من السياسات والخطط الوطنية .وستتبع المنظمة نهجا قائما

على النتائج حيال تعزيز القدرات ،بما في ذلك المشاركة المطردة مع المؤسسات المحلية الستخراج األدلة وتحقيق اإلدارة
اإلقليمية الالمركزية الفعالة والشفافية والمساءلة.

الحصيلة  4للخطة االست اتيجية القط ة :تحظى الحكو ة والجهات الفاعلة اإل سا ية واإل ائية ف بي و بدعم وثوق ن خالل
سلسلة اإل داد والخد ات ا خ ى الكفؤة والف الة ،بحلول عام .2026
-106

تمثل سلسلة اإلمداد العمود الفقري لعمليات الب ا  ،مما يبقيها على الخطوط األمامية في مكافحة الجوع .وسيواصل
الب ا  ،بصفته قائدا مشاركا للفريقين العاملين القطاعيين المعنيين باألمن الغذائي والخدمات اللوجستية في الشبكة اإلنسانية
الوطنية ،تقديم الدعم اللوجستي والخدمات األخرى لزيادة كفاءة سلسلة اإلمداد واالستعداد للصدمات وعوامل اإلجهاد.

-107

وفي إطار الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية ،سيوسع الب ا

نطاق عملياته مع المطابخ المجتمعية ،داعما المبادرات

المجتمعية التي تقلل من الهدر وتحسن فرص حصول أكثر الفئات ضعفا على الغذاء.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-108

تتواءم حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الحصيلة االستراتيجية  5للب ا

(زيادة كفاءة وفعالية الجهات الفاعلة

اإلنسانية واإلنمائية).

جال الت كيز
-109

مجال تركيز حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه هو االستجابة لألزمات.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-110

تتواءم حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع األولوية االستراتيجية  2إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية
المستدامة (إدارة تغير المناخ ومخاطر الكوارث) والحصيلة المباشرة ( 4القدرة على الصمود والحد من مخاطر الكوارث
وسياسات وبرامج التحليل القطري المشترك).
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النوات ال توق ة
-111

ستتحقق هذه النتيجة من خالل ناتج واحد.
 الناتج  :6تستفيد المؤسسات الوطنية والشركاء المجتمعيون والشركاء في المجال اإلنساني من القدرات الوطنية
المحسنة في مجال إدارة سلسلة اإلمدادات اإلنسانية وغيرها من الخدمات أثناء األزمات والكوارث المتعددة
الجوانب.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :4توفير خدمات سلسلة اإلمداد وغيرها من الخدمات للشركاء الحكوميين والشركاء في المجال اإلنساني
-112

سيقدم الب ا

خدمات في مجال االستجابة لحاالت الطوارئ وإدارة سلسلة اإلمداد إلى البرامج الحكومية الوطنية والمنظمات

غير الحكومية والشركاء المحليين اآلخرين ووكاالت األمم المتحدة األخرى .ويشمل ذلك الخدمات اللوجستية وغيرها من
الخدمات الخاصة بالسياق لتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية على الصعيد الوطني.
-113

وسيتم تنسيق العمليات مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين وهي تشمل توفير خدمات النقل المحلي والوطني ،مع تقديم
الدعم المباشر لتعزيز عمليات اإلنقاذ الوطنية المتعلقة باألغذية وتوسيع نطاقها وإعادة توزيع األغذية اآلمنة والمغذية التي
كانت ستضيع لوال ذلك.

الش اكات
-114

ينسق الب ا

أعماله مع الشركاء الحكوميين ووكاالت األمم المتحدة األخرى والجهات الفاعلة في المجال اإلنساني ويشارك

في الشبكة اإلنسانية الوطنية .وشريكه الحكومي الرئيسي هو المعهد الوطني للدفاع المدني .وسيشمل نطاق النشاط  4أيضا
طائفة واسعة من الشركاء في المجال اإلنساني.

االفت اضات
-115

يفترض الب ا
طلب دعم الب ا

-116
-117

أن المعهد الوطني للدفاع المدني ،بصفته الكيان الحكومي الرئيسي لتنسيق الخدمات اللوجستية ،سيواصل
لتعزيز استجابته لحاالت الطوارئ.

ويُفترض أالَّ تقع أحداث هامة تعوق قدرة سلسة اإلمداد التابعة للب ا
وباإلضافة إلى ذلك ،يُفترض أن يواصل الب ا

وأن مورديه لن يواجهوا أي عقبات تشغيلية كبيرة.

يمول نظام
التنسيق الفعال بين الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني وأن َّ

الحماية االجتماعية الوطني التابع للحكومة تمويال مناسبا لتعزيز قدرته على االستجابة للصدمات واالستجابة اإلنسانية السريعة
التي تقودها الدولة أثناء حاالت الطوارئ.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-118

في أعقاب جائحة كوفيد ،19-سيتألف الدعم اللوجستي أساسا من توسيع نطاق عمليات اإلنقاذ المتعلقة بالغذاء وتعزيزها وإعادة
توزيع األغذية اآلمنة والمغذية التي كانت ستضيع لوال ذلك.

-119

وسيدعم الب ا

أيضا استراتيجيات انتقال أخرى مع شركائه باستكشاف إمكانية تحقيق الالمركزية في عمليات المعونة

اإلنسانية استنادا إلى الموارد التي يتم جمعها محليا في مناطق مختلفة من البالد ودعوة الشركات إلى التبرع بالخدمات
اللوجستية ضمن اإلطار القانوني والضريبي الذي ينظم التبرعات.
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-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن

-120

سيُستعان بأدوات فحص الهشاشة والتحليل الجنساني في تصميم برامج الب ا

وفي التثبت من أن إطاره لالستهداف يراعي

أوجه عدم المساواة المتداخلة ويشمل المساواة بين للجنسين واإلعاقة .وسيعطي الب ا

األولوية للعمليات مع مجتمعات

السكان األصليين واألمازونيين وهم أكثر السكان استبعادا وتبلغ مؤشرات سوء التغذية بينهم أعلى المستويات.
-121

وسيستخدم الب ا

طرائق التحويالت القائمة على النقد والغذاء من أجل إنشاء األصول وتعزيز القدرات الفردية لتقديم

المساعدة للمستفيدين المباشرين من المستوى 1واستكمالها بتعزيز القدرات المؤسسية على الصعيدين الوطني والمحلي.
-122

وفي إطار الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية ،سيقدم الب ا

بشكل رئيسي المساعدة الغذائية من خالل التحويالت

القائمة على النقد إلى  408 135مستفيدا من المستوى  1من المستفيدين وسيدعو إلى إنشاء نظام حماية اجتماعية أقوى.
وستُجرى تقييمات أألمن الغذائي بانتظام لرصد االتجاهات وتعديل البرمجة حسب االقتضاء.
-123

وفي إطار الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية ،سينفذ الب ا

برامج محلية تستند إلى أنشطة تعزيز القدرات الفردية

التي تستهدف  32 000مستفيد من المستوى  1من المستفيدين األكثر عرضة لسوء التغذية في بيرو .وستتخذ هذه المساعدة
شكل مجموعة متكاملة تشمل التغذية والصحة والتعليم .وباإلضافة إلى ذلك ،سيستفيد ما مجموعه  5 000مستفيد من
المستوى  1من المستفيدين من برامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية.
-124

وفي إطار الحصيلة  3من للخطة االستراتيجية القطرية ،سيدعم الب ا

النظم الغذائية الشاملة للجميع ويبني القدرة على

الصمود من خالل مبادرات الغذاء من أجل إنشاء األصول المحددة األهداف لتعزيز القدرات الفردية والمؤسسية .وسيتبع
الب ا

النهج الثالثي وهو أداة للتخطيط والبرمجة القائمين على المشاركة استحدثها الب ا

الستهداف المستفيدين ومجاالت

التدخل بغية الوصول إلى  96 800مستفيد من المستوى  1من المستفيدين.
-125

وتتعلق الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية بالمؤسسات واألفراد الذين سيستفيدون من تقديم الب ا

للخدمات.
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الجدول  :1ال ستفيدون حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة ،والنات  ،والنشاط (ج يع السنوات)
حصيلة الخطة االست اتيجية
القط ة

النات

النشاط

1

1

النشاط الف ع

1

1

2

2024

2025

2026

ال ج وع

فئة ال ستفيد ن
البنات

35 770

30 326

18 345

864

85 305

األوالد

27 877

23 634

14 296

674

66 481

النساء

57 938

49 120

29 714

1 401

138 173

الرجال

46 352

39 297

23 772

1 120

110 541

ال ج وع

167 937

142 377

86 127

4 059

400 500

البنات

651

537

350

87

1 625

األوالد

508

418

274

68

1 268

النساء

1 056

869

566

142

2 633

الرجال

845

686

454

114

2 099

3 060

2 520

1 644

411

7 635

البنات

-

-

-

-

-

األوالد

-

-

-

-

-

النساء

6 210

6 210

6 210

6 210

24 840

الرجال

1 790

1 790

1 790

1 790

7 160

ال ج وع

8 000

8 000

8 000

8 000

32 000

البنات

625

625

625

625

2 500

األوالد

625

625

625

625

2 500

النساء

-

-

-

-

-

الرجال

-

-

-

-

-

1 250

1 250

1 250

1 250

5 000

البنات

2 903

4 923

5 263

1 915

15 004

األوالد

6 631

5 051

5 398

1 966

19 046

النساء

2 979

11 241

12 019

4 373

30 612

الرجال

6 219

10 545

11 271

4 103

32 138

ال ج وع

18 732

31 760

33 951

12 357

96 800

198 979

185 907

130 972

26 077

541 935

ال ج وع

2

2

1

2

2

3

ال ج وع

3

ال ج وع (دون تداخل)

 4و5

3

1

2023

20
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التحو الت
لالستجابة لألزمات ،سيستخدم الب ا

التحويالت القائمة على النقد حيثما كان ذلك مناسبا وممكنا .ويحفظ النقد كرامة

المستفيدين ويمدهم بالقدرة ويعزز االقتصادات المحلية وأثبت أنه أكثر أشكال المساعدة الطارئة فعالية من حيث التكلفة في
بيرو .وقبل تصميم كل عملية ،سيُجرى تحليل جدوى لتحديد مدى مالءمة التحويالت القائمة على النقد.
-127

وتستند الحصص الغذائية المحسوبة لألنشطة المضطلع بها في إطار الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية إلى عملية سلة
الحد األدنى لإلنفاق التي يشترك في إجرائها أعضاء الفريق العامل المعني بالمساعدة النقدية في بيرو.

-128

أ َّما بشأن األنشطة المضطلع بها في إطار الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية ،فسيُستخدم الغذاء من أجل إنشاء األصول
لتشجيع الحلول المجتمعية والقائمة على الطبيعة وإنشاء األصول وإعادة تأهيلها وتعزيز النظم الغذائية الشاملة للجميع.
وسيستكمل ذلك بأنشطة لتعزيز قدرات األفراد.

-129

وسيتيح الغذاء من أجل إنشاء األصول تحويل النقد مباشرة إلى المستفيدين .ويجوز أن يكون هذا النهج الفعال مشروطا ويمثل
ترتيبا منصفا يعزز كرامة المستفيدين وقدراتهم.

-130

و ُحسبت قيمة التحويالت القائمة على النقد المقترحة لألنشطة المندرجة في إطار الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية
باستخدام معدالت مرجعية تطبقها وكاالت األمم المتحدة األخرى والشركاء الذين يديرون برامج دعم سبل العيش.

3-4
-131

قدرة ال كتب القط ي و ال حه
سيحتاج المكتب القطري للب ا

في بيرو إلى إجراء سلسلة من التعديالت لتنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية للفترة -2023

 .2026وفي اتساق مع النتائج التي توصلت إليها عملية المواءمة التنظيمية ،سيظل المكتب القطري بنفس حجمه ولكن هيكله
قد يتغير مع تعيين ما يلزم من الموظفين المستوفين لمواصفات معينة الستيفاء حاجة مجاالت التنمية المتعلقة بتكوين حافظة
من برامج بناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ.
-132

وسيُجري استعراض لوجود المكاتب الفرعية وفقا لتوافر األموال واحتياجات المانحين والبرامج.

-133

وسيركز المكتب القطري بشكل متزايد على استبقاء المواهب وتنمية مهارات موظفيه الشخصية وقدراتهم التقنية.

4-4
-134

الش اكات
أظهر تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2022-2018أن الب ا

أدى ،من خالل دعم الشراكات االستراتيجية بين

القطاعين العام والخاص واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة ووسائل اإلعالم
والمؤثرين الرئيسيين ،دورا محوريا في تسليط الضوء على جدول األعمال الوطني للقضاء على الجوع وتهيئة بيئة مواتية
لالستثمارات الالزمة لتحقيق الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة.
-135

وسيثابر الب ا

على اتخاذ موضع لنفسه كشريك رئيسي للحكومة في إعداد وتطبيق الحلول التي تتصدى للتحديات المستمرة

التي تواجه تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام .2030
-136

وسيسعى الب ا

إلى الحصول على الدعم االستراتيجي من المانحين التقليديين ومن القطاع الخاص والمؤسسات المالية

الدولية ،والمؤسسات وآليات التمويل المبتكرة .وستنفذ البرامج بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والشركاء الذين تحكمهم
اتفاقات ميدانية .وستُعزز التدخالت المشتركة لألمم المتحدة التي تؤكد من جديد التزام الب ا
تتبعه األمم المتحدة.

بنهج "توحيد األداء" الذي
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وسيتم توطيد عرى الشراكات وإقامتها مع الحكومة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات الدولية ووكاالت األمم
المتحدة األخرى والقطاع الخاص (بما في ذلك وسائط اإلعالم ومقدمو الخدمات المالية) واللجنة االستشارية للقطاع الخاص.
وستوفر هذه الشراكات رأس المال والموارد البشرية لتنفيذ البرامج والمبادرات ذات القيمة المشتركة .وستساعد هذه الشراكات
أيضا الب ا

-138

على توليد األدلة لتوسيع نطاق نهجه.

وسعيا لتعميم المنظور الجنساني بنجاح عبر الحصائل األربع للخطة االستراتيجية القطرية ،سيرسي الب ا

شراكات مع

منظمة كير وصندوق األمم المتحدة للسكان وهيئة األمم المتحدة للمرأة وحقوق المرأة والمنظمات النسوية في المجتمع المدني.
-139

وفضال عن ذلك ،سيواصل الب ا

المشاركة في التعاون فيما بين بلدان الجنوب وفي التعاون الثالثي بشأن مواضيع ذات

أهمية استراتيجية مثل سوء التغذية واألمن الغذائي والنظم الغذائية والتكيف مع تغير المناخ والحماية االجتماعية المستجيبة
للصدمات وإدارة مخاطر الكوارث.

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

-140

ستوضع استراتيجية شاملة للرصد والتقييم تراعي المنظور الجنساني والعمرلتوليد األدلة وإتاحة الشفافية والمساءلة .وسيشمل
ذلك قياس مؤشرات األداء والحصائل والنواتج والعمليات برصد التوزيع وما بعد التوزيع واستقصاءات لرضا المستخدمين
وتقييمات األمن الغذائي في حاالت الطوارئ ،وقياس مدى القدرة الشخصية والتمكين وأدوات قياس رأس المال االجتماعي.
وسيساعد ذلك على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التحفيزية المحددة في إطار األمم المتحدة للتعاون
من أجل التنمية المستدامة .وكجزء من عملية المساءلة ،سيتم اإلبالغ عن النتائج على نظم الب ا

للمعلومات المؤسسية

ومنصة األمم المتحدة للمعلومات من خالل مكتب المنسق المقيم.
-141

وسيشجع الب ا

مبادرات الرصد والتقييم المشتركة مع الشركاء وسيظل يقدم معلومات إلى منصات التنسيق األخرى مثل

الفريق العامل المعني بالالجئين والمهاجرين وفريق األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت المعني بالرصد والتقييم واإلبالغ
عن النتائج ،وغيرها من األفرقة المتخصصة أو العاملة.
-142

وستستند الدروس المستخلصة إلى النتائج التي تم الحصول عليها من عمليات الرصد والتقييم وجرى تقاسمها داخل الب ا
ومع شركائه الخارجيين .وستستخدم األدلة المستنبطة في البرامج المقبلة لتعزيز أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية التي يضطلع
بها الب ا .

-143

وتمشيا مع سياسة التقييم التي ينتهجها الب ا  ،سيُجري تقييمان على األقل أثناء تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية هما :تقييم
مركزي يقوده مكتب التقييم خالل السنة قبل األخيرة من الخطة االستراتيجية القطرية يُقيم أداء الحافظة القطرية ونتائجها
ويسترشد به في التخطيط االستراتيجي في المستقبل؛ وتقييم المركزي بقيادة المكتب القطري خالل السنة الثانية من الخطة
االستراتيجية القطرية يُقيم القيمة المضافة لتعميم نهج بناء القدرة على الصمود في الخطة االستراتيجية القطرية برمتها للفترة
 2026-2023وتكريس حصيلة في الخطة االستراتيجية القطرية لبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ واألزمات
متعددة الجوانب.

2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
-144

قد يؤدي انعدام االستقرار السياسي ،مقترنا بتناوب الممثلين والمسؤولين الرفيعي المستوى بشكل متواتر إلى تغييرات في
األولويات الوطنية من شأنها أن تؤثر في أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية المتوقعة .ولذلك ،سيواصل الب ا  ،بالتعاون
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مع الهيئات الحكومية المعنية ،الدعوة إلى تعزيز جدول األعمال العام والتشاور مع الوزارات في المجاالت المواضيعية
الرئيسية.
-145

وقد تحد حاالت الطوارئ الجديدة من قدرة الب ا

على االستجابة .ولتقليل هذا االحتمال إلى أدنى حد ،سيرصد الب ا

الطوارئ بشكل مستمر لتنفيذ البروتوكوالت التشغيلية ،إن اقتضى األمر .وسيُعِّد الب ا

أيضا ويُحدِّث مفهومه للعمليات،

وستُحدد العمليات التي تتيح إجراء تعديالت في الخطة االستراتيجية القطرية والهيكل التنظيمي إلتاحة استجابة سريعة لحاالت
الطوارئ.
-146

وأدى التمويل المحدود النطاق المقدم من المانحين التقليديين للبلدان المتوسطة الدخل إلى قيام المكتب القطري للب ا

في

بيرو بتنويع قاعدة مانحيه بزيادة شراكاته مع القطاع الخاص .وأنشئت عمليات رسمية للتمويل وتعبئة الموارد .وسيتم إنشاء
شراكات جديدة إلدارة برامج تركز على الحماية االجتماعية التكيفية والحفاظ على التنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ
ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والنظم الغذائية.
-147

ولتجنب خطر عدم المواءمة بين الشركاء بين الشركاء من القطاع الخاص والب ا
الب ا

ومنظومة األمم المتحدة ،استحدث

استراتيجيات للعالقات الخارجية وعمليات العناية الواجبة التي تُجرى بشأن الشركاء والحلفاء المحتملين من القطاع

الخاص .وترصد لجنة إلدارة األزمات أثر الشراكات في سمعة الب ا

وتحرص على تنفيذ المبادئ التوجيهية الموحدة

لألخالقيات التي وضعها الب ا  .ولتفادي الفشل المحتمل في تحقيق مشاركة المرأة والرجل مشاركة منصفة وفعالة،
التحليل الجنساني ويعمم مراعاة االعتبارات الجنسانية في تصميم برامجه وإطار لالستهداف ،معززا بذلك

سيستخدم الب ا

نهج التحويل الجنساني الذي يتبعه.
-148

وفيما يتعلق باالستجابة لألزمات ،سيواصل الب ا

استخدام طرائق التحويالت القائمة على النقد المشروطة وغير المشروطة

حسب السكان المستهدفين (المقيمين مقابل العابرين) حرصا على تحقيق أهداف البرامج ولتخفيف المخاطر.

ال خاط التشغيلية
-149

عند تصميم البرامج وتنفيذها وتوليد األدلة ،سيُدرج المكتب القطري للب ا
وسيمتثل امتثاال تاما لدليل الب ا

-150

في بيرو تقييمات األثر على الخصوصية

بشأن حماية البيانات الشخصية والخصوصية وسياسة الب ا

بشأن الحماية والمساءلة.

وسيواصل الب ا  ،كجزء من عملياته ،تقديم الحلول الرقمية المؤسسية والمنتجات الميدانية للحكومة وشركائها .ويستخدم
الب ا

حلوله وبياناته التكنولوجية لتقديم معلومات للشركاء ،مقدما في الوقت نفسه حلوال للشركاء ليستخدموها .وفي الحالة

األولى ،يقوم الب ا

بمهمة مراقب البيانات؛ وفي الحالة الثانية ،يتولى الب ا

معالجة البيانات ،على نحو يتسق مع سياسة

االحتفاظ بالسجالت المؤسسية.

ال خاط ال الية
-151

تهدد التقلبات في سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل السول البيروفي عمليات الب ا  .وحرصا على استخدام الموارد
االستخدام الفعال ،تستند الميزانية إلى استخدام متوسط أسعار الصرف استنادا إلى االتجاهات التاريخية.

ال خاط االئت ا ية
-152

أدت جائحة كوفيد 19-إلى تفاقم المخاطر الموجودة قبال فيما يتعلق بصحة الموظفين والمستفيدين والشركاء وسالمتهم وأمنهم.
وسيظل الب ا

ينفذ إجراءات التشغيل الموحدة لألمم المتحدة وأطر إدارة المخاطر لتخفيف حدة هذه المخاطر المحتملة على

الصحة والسالمة واألمن .وسيواصل الب ا

السعي إلى اعتماد آليات الدفع الرقمي لزيادة األمن وتخفيف المخاطر االئتمانية

المرتبطة بعمليات التحويالت القائمة على النقد.
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الض ا ات االجت اعية والبيئية
تمشيا مع إطار الب ا

لالستدامة البيئية واالجتماعية ،سيتم فحص جميع أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية قبل التنفيذ،

بحثا عن المخاطر البيئية واالجتماعية باستخدام أداة الب ا

للفحص البيئي واالجتماعي ،حرصا على أال تلحق أنشطة

البرامج الضرر بالبيئة أو السكان .وستُضع خطط لإلدارة البيئية واالجتماعية عند الضرورة ،استنادا إلى نتائج الفحص.
-154

وسيواصل الب ا

أيضا تنفيذ نظام لإلدارة البيئية لتحديد اآلثار البيئية لعمليات الدعم التي يقوم بها وإدارتها والحد منها

بصورة منهجية .وستُجرى أيضا تقييمات بيئية في مباني الب ا

لتحديد الفرص المتاحة إلجراء مزيد من التحسينات في

كفاءة استخدام الطاقة وإزالة الكربون وإدارة النفايات والمياه والمشتريات المستدامة وتقليل السفر الجوي وتدريب الموظفين
وزيادة الوعي.

-6
1-6

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة
في بيرو أنشطته من خالل التحويالت القائمة على النقد وتعزيز القدرات وتقديم الخدمات.

-155

سينفذ المكتب القطري للب ا

-156

وتبلغ ميزانية السنوات األربع  73.8مليون دوالر أمريكي ،بمتوسط قدره  22.7مليون دوالر أمريكي في السنتين األوليين
و 19.9مليون دوالر أمريكي في السنة الثالثة و 8.2مليون دوالر أمريكي في السنة الرابعة .ويجسد ذلك التحول االستراتيجي
المقترح نحو والية الب ا

اإلنسانية -اإلنمائية المزدوجة بصفته شريكا رئيسيا للحكومة ،مستندا في ذلك إلى تحليل المتطلبات

على مدى السنوات األربع .وسيخصص  15في المائة من الميزانية الكاملة السترداد التكاليف لألنشطة الجنسانية.
-157

ويمثل النشاط ( 1التحويالت القائمة على النقد)  43في المائة من الميزانية؛ والنشاط ( 2التغذية)  24في المائة؛ والنشاط 3
(تغير المناخ)  30في المائة والنشاط ( 4سلسلة اإلمداد)  4في المائة.

-158

ويبلغ إجمالي تكاليف الدعم المباشرة المقترحة للخطة االستراتيجية القطرية  10.9في المائة من إجمالي ميزانية هذه الخطة.
الجدول  :2يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ

حصيلة الخطة
االست اتيجية القط ة

2023

2024

2025

2026

ال ج وع

1

1

13 112 411

11 084 088

6 898 458

554 070

31 649 027

2

2

3 871 877

4 487 225

4 958 458

4 013 476

17 331 037

3

3

3 934 858

6 963 425

7 431 533

3 349 078

21 678 894

4

4

1 253 709

886 782

657 064

365 073

3 162 627

22 172 855

23 421 520

19 945 513

8 281 697

73 821 586

ال ج وع

النشاط

ك )

24
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آفاق واست اتيجية تدبي ال وارد
سيركز عمل الب ا

في مجال بناء القدرة على الصمود تركيزا قويا على تغير المناخ ،وهو أمر يتيح إمكانيات تمويل لم

يستكشفها المكتب القطري من قبل ويثير تحديا في وضع الب ا

مع مجموعة جديدة من المانحين المحتملين ولكنه يتيح

أيضا فرصة لتوسيع نطاق حافظة برامج بناء القدرة على الصمود بطريقة تعالج بشكل كاف الروابط بين آثار أزمة المناخ
وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وفقدان التنوع البيولوجي والتدهور البيئي.
-160

وفي بيرو ،يؤدي القطاع الخاص دورا هاما في إيجاد حلول للمشاكل االجتماعية وسيظل شريكا رئيسيا للب ا

في التمويل.

وبالنسبة للمانحين التقليديين ،أعاق وضع البلد كاقتصاد متوسط الدخل من الشريحة العليا الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة
المانحين .وستكون هناك حاجة إلى زيادة تعبئة الموارد ،وال سيما لألنشطة المتصلة باألسباب الجذرية وبناء القدرة على
الصمود .ومع ذلك ،وبما أن االستجابة لألزمات ستظل مكونات رئيسيا في عمليات الب ا
هذه العمليات تتسم باإليجابية.

في بيرو ،فإن توقعات تمويل
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة لبي و ( نا /كا ون الثا

 -2023د س ب /كا ون ا ول )2026

هدف التن ية ال ستدا ة  :2القضاء على الجوع
ا ة التن ية ال ستدا ة  :1-2الحصول على الغ اء
الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة :ت كين السكان ال تض ر ن ن ا ز ات ف بي و ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية
والتغ و ة ا ساسية قبل ا ز ات والكوارث ال ت ددة الجوا ب وأثناءها بين عا  2023و.2026

فئة الحصائل :تحسين قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية
العاجلة
مجال التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات
يظل المانحون مهتمون بتمويل أعمال الب ا

في مجال االستجابة لحاالت الطوارئ واإلنعاش المبكر.

تواصل الحكومة إبداء االهتمام بطلب دعم الب ا

في االستجابة لحاالت الطوارئ وفي تعزيز قدرات نظام إدارة المخاطر والقدرة على التكيف واالستجابة للصدمات في النظام الوطني للحماية االجتماعية.

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك ،المخفض
مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي  -التغذية
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لألمن الغذائي
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه الب ا

مراعية للتغذية
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ا شطة والنوات
 -1تقد م ال ساعدة والدعم االستباقيين والطارئين وال ستجيبين للصد ات واإل اش ال بك للسكان ال تض ر ن ن ا ز ات 2-1( .التحو ل ي ال ش وط لل وارد)
 -1يتلقى السكان المتضررون من األزمات مساعدات إنسانية كافية وفي الوقت المناسب تلبي احتياجاتهم الغذائية األساسية واالستباقية واحتياجات اإلنعاش المبكر( .فئة النواتج-ألف :تحويل الموارد .الناتج
المعياري  :1-1حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتضررين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
 -1يتلقى السكان المتضررون من األزمات مساعدات إنسانية كافية وفي الوقت المناسب تلبي احتياجاتهم الغذائية األساسية واالستباقية واحتياجات اإلنعاش المبكر( .فئة النواتج-جيم :توفير تنمية القدرات
والدعم التقني .الناتج المعياري  :1-1حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتضررين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية
احتياجاتهم العاجلة)
 -1يتلقى السكان المتضررون من األزمات مساعدات إنسانية كافية وفي الوقت المناسب تلبي احتياجاتهم الغذائية األساسية واالستباقية واحتياجات اإلنعاش المبكر( .فئة النواتج-هاء :توفير رسائل التغيير
االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري  :1-1حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتضررين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات
لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
ا ة التن ية ال ستدا ة  :2-2إ هاء سوء التغ ة
الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :تحسين الحالة التغ و ة للش وب ا صلية وأشد السكان ع ضة ل خاط سوء
التغ ة ف بي و ،بحلول عام 2026

فئة الحصائل :تحقيق الناس حصائل أفضل في مجال التغذية والصحة
والتعليم
مجال التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات
يعد تحسين التغذية واألمن الغذائي أولوية حكومية وطنية ودون وطنية وتُخصص ميزانيات كافية لتحقيق الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة.
ويتيح الوضع الوطني والعالمي للب ا

جمع األموال لدعم تنفيذ برامج التغذية المحلية.

ؤش ات الحصائل
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه الب ا
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى المتعلقة بالصحة/التغذية المدرسية بما في ذلك تعزيز/تطوير برامج التغذية المدرسية مع الدعم الذي يقدمه الب ا
القدرات و/أو أنشطة الدعوة
نسبة السكان المؤهلين الذين تم الوصول إليهم من خالل برامج التغذية الوقائية (التغطية)

لتعزيز

مراعية للتغذية
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ا شطة والنوات
اع النظم الغ ائية والفوارق بين الجنسين لتحسين التغ ة وتشجيع التدخالت ال درسية ال تكا لة
 -2توفي القدرات ال ؤسسية والف د ة للحكو ة والسكان ال ضين لسوء التغ ة بتطبيق ه
وت ز ز البيئات الغ ائية الصحية والب ا االجت اعية ال اعية للتغ ة 3-1( .أ شطة ب ا الوقا ة ن سوء التغ ة)
 -2يستفيد السكان المعرضون لسوء التغذية من البرامج والسياسات والنظم واالستراتيجيات الشاملة والمبتكرة والقائمة على األدلة والقادرة على إحداث التحول الجنساني والمراعية للتغذية( .فئة النواتج-
ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري :2-2:يستفيد المتضررون من األزمات من األطفال والحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،والفئات السكانية األخرى الضعيفة تغذويا ،من برامج
الوقاية من سوء التغذية وعالجه وتحسين النظم الغذائية)
 -2يستفيد السكان المعرضون لسوء التغذية من البرامج والسياسات والنظم واالستراتيجيات الشاملة والمبتكرة والقائمة على األدلة والقادرة على إحداث التحول الجنساني والمراعية للتغذية( .فئة النواتج-
جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري :2-2 :يستفيد المتضررون من األزمات من األطفال والحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،والفئات السكانية األخرى الضعيفة
تغذويا ،من برامج الوقاية من سوء التغذية وعالجه وتحسين النظم الغذائية)
 -2يستفيد السكان المعرضون لسوء التغذية من البرامج والسياسات والنظم واالستراتيجيات الشاملة والمبتكرة والقائمة على األدلة والقادرة على إحداث التحول الجنساني والمراعية للتغذية( .فئة النواتج-
هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري :2-2:يستفيد المتضررون من األزمات من األطفال والحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،والفئات السكانية األخرى
الضعيفة تغذويا ،من برامج الوقاية من سوء التغذية وعالجه وتحسين النظم الغذائية)
 -3إدراج البنات واألوالد في سن الدراسة في المناطق ذات األولوية في برنامج متكامل للتغذية المدرسية يعالج عبء سوء التغذية الثالثي األبعاد( .فئة النواتج-ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري:3-2 :
حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 -3إدراج البنات واألوالد في سن الدراسة في المناطق ذات األولوية في برنامج متكامل للتغذية المدرسية يعالج عبء سوء التغذية الثالثي األبعاد (فئة النواتج-باء :توفير األغذية المغذية .الناتج المعياري:
 :3-2حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 -3إدراج البنات واألوالد في سن الدراسة في المناطق ذات األولوية في برنامج متكامل للتغذية المدرسية يعالج عبء سوء التغذية الثالثي األبعاد( .فئة النواتج نون :التغذية المدرسية المقدَّمة .الناتج
المعياري :3-2 :حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
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ا ة التن ية ال ستدا ة  :4-2النظم الغ ائية ال ستدا ة
الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة :تستفيد الش وب ا صلية و ي ها ن ال جت ات ال ضة لتغي ال ناخ
وال زارعين أصحاب الحيازات الصغي ة و ي هم ن الجهات الفاعلة ف سلسلة القي ة ف ال ناطق ال ستهدفة ف بي و ن
النظم الغ ائية ال ستدا ة والشا لة وال نصفة و صبحون أكث قدرة على الص ود ف وجه آثار تغي ال ناخ والكوارث،
بحلول عام 2026

فئة الحصائل :امتالك الناس لسبل عيش محسنة ومستدامة
مراعية للتغذية
مجال التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات
يوجد دعم سياسي من حكومة بيرو والشركاء ومجتمع المانحين لوضع خطة مشتركة تتمحور حول األمن الغذائي والعمل المناخي اإليجابي ،مدعومة باستعداد لتمويل تدخالت متعددة السنوات
ؤش ات الحصائل
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه الب ا
نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين الذين يُبلغون عن زيادة إنتاج محاصيل مغذية
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يُبلغون عن فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل العيش
نسبة المجتمعات المستهدفة حيث توجد أدلة على تحسين القدرة على إدارة الصدمات والمخاطر المناخية
نسبة السكان في المجتمعات المستهدفة الذين يُبلغون عن فوائد بيئية
ا شطة والنوات
 -3زز الب ا تنفي تدخالت تكا لة لبناء القدرة على الص ود ص ة ن نظور النظم الغ ائية الت تتصدى لتهد دات تغي ال ناخ ،باستخدام ا دلة وال ارسات الجيدة الت تدعم ت ز ز ظم
الح ا ة االجت اعية لتكون أكث استجابة للصد ات وتكيفا ( :9-1الح ا ة ضد الصد ات ال ناخية)
 -4تستفيد المجتمعات المحلية المعرضة لتغير المناخ والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة من الحلول القائمة على الطبيعة والقدرات والمهارات والخدمات المتعلقة بالتكيف مع المناخ التي تعزز سبل
العيش القادرة على الصمود والمتكيفة مع المناخ والمستدامة( .فئة النواتج-ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول
على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيفة مع المناخ)
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 -4تستفيد المجتمعات المحلية المعرضة لتغير المناخ والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة من الحلول القائمة على الطبيعة والقدرات والمهارات والخدمات المتعلقة بالتكيف مع المناخ التي تعزز سبل
العيش القادرة على الصمود والمتكيفة مع المناخ والمستدامة( .فئة النواتج-جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني.الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات
وإمكانية الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيفة مع المناخ)
 -4تستفيد المجتمعات المحلية المعرضة لتغير المناخ والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة من الحلول القائمة على الطبيعة والقدرات والمهارات والخدمات المتعلقة بالتكيف مع المناخ التي تعزز سبل
العيش القادرة على الصمود والمتكيفة مع المناخ والمستدامة( .فئة النواتج دال :إنشاء األصول .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول
على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيفة مع المناخ)
 -4تستفيد المجتمعات المحلية المعرضة لتغير المناخ والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة من الحلول القائمة على الطبيعة والقدرات والمهارات والخدمات المتعلقة بالتكيف مع المناخ التي تعزز سبل
العيش القادرة على الصمود والمتكيفة مع المناخ والمستدامة (فئة النواتج-هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات
والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيفة مع المناخ)
 -4تستفيد المجتمعات المحلية المعرضة لتغير المناخ والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة من الحلول القائمة على الطبيعة والقدرات والمهارات والخدمات المتعلقة بالتكيف مع المناخ التي تعزز سبل
العيش القادرة على الصمود والمتكيفة مع المناخ والمستدامة (فئة النواتج-زاي :المهارات والقدرات والخدمات لسبل العيش المتكيفة مع تغير المناخ .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية
المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيفة مع المناخ)

 :5يستفيد المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرهم من الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة من أنشطة التنمية المتكاملة لسلسلة القيمة لجعل النظم الغذائية المحلية أكثر قدرة على
الصمود ومغذية وشاملة للجميع وفعالة( .فئة النواتج-جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  :3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة في سلسلة
القيمة على إنتاج وتجميع الفوائض القابلة للتسويق ،والحد من خسائر ما بعد الحصاد ،والوصول إلى األسواق وإقامة روابط مع المدارس)

 -5يستفيد المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرهم من الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة من أنشطة التنمية المتكاملة لسلسلة القيمة لجعل النظم الغذائية المحلية أكثر قدرة على
الصمود ومغذية وشاملة للجميع وفعالة( .فئة النواتج دال :إنشاء األصول .الناتج المعياري  :3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة على إنتاج وتجميع
الفوائض القابلة للتسويق ،والحد من خسائر ما بعد الحصاد ،والوصول إلى األسواق وإقامة روابط مع المدارس)

 -5يستفيد المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرهم من الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة من أنشطة التنمية المتكاملة لسلسلة القيمة لجعل النظم الغذائية المحلية أكثر قدرة على
الصمود ومغذية وشاملة للجميع وفعالة (فئة النواتج-هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري  :3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة
في سلسلة القيمة على إنتاج وتجميع الفوائض القابلة للتسويق ،والحد من خسائر ما بعد الحصاد ،والوصول إلى األسواق وإقامة روابط مع المدارس)

 -5يستفيد المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرهم من الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة من أنشطة التنمية المتكاملة لسلسلة القيمة لجعل النظم الغذائية المحلية أكثر قدرة على
الصمود ومغذية وشاملة للجميع وفعالة( .فئة النواتج واو :عدد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين تم دعمهم .الناتج المعياري  :3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة على إنتاج وتجميع الفوائض القابلة للتسويق ،والحد من خسائر ما بعد الحصاد ،والوصول إلى األسواق وإقامة روابط مع المدارس
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 :5يستفيد المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة وغيرهم من الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة من أنشطة التنمية المتكاملة لسلسلة القيمة لجعل النظم الغذائية المحلية أكثر قدرة على
الصمود ومغذية وشاملة للجميع وفعالة( .فئة النواتج نون :التغذية المدرسية المقدَّمة .الناتج المعياري  :3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة على
إنتاج وتجميع الفوائض القابلة للتسويق ،والحد من خسائر ما بعد الحصاد ،والوصول إلى األسواق وإقامة روابط مع المدارس)
هدف التن ية ال ستدا ة  :17الش اكات ن أجل تحقيق ا هداف
ا ة التن ية ال ستدا ة  :16-17الش اكات ال ال ية
الحصيلة  4للخطة االست اتيجية القط ة :تحظى الحكو ة والجهات الفاعلة اإل سا ية واإل ائية ف بي و بدعم وثوق ن
خالل سلسلة اإل داد والخد ات ا خ ى الكفؤة والف الة ،بحلول عام .2026

فئة الحصائل :زيادة كفاءة وفعالية الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية
مراعية للتغذية
مجال التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات
لتعزيز استجابته للطوارئ .ونتوخى حدوث ذلك من خالل

يفترض الب ا أن المعهد الوطني للدفاع المدني ،بصفته الكيان الحكومي الرائد المسؤول عن تنسيق الشؤون اللوجستية ،سيواصل طلب دعم الب ا
توفير الدعم اللوجستي والخدمات األخرى.
باإلضافة إلى ذلك ،وبناء على التجارب اإليجابية لعمليات اإلنقاذ الغذائي في ليما ،تطلب الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى خدمات لتعزيز نموذجها وتكراره في مناطق أخرى لتخفيف انعدام األمن الغذائي وتقليل
فرط اإلنتاج على طول سالسل القيمة الذي يؤدي إلى الهدر.
من المفترض أنه لن تكون هناك أحداث مهمة تعطل قدرة سلسلة اإلمداد الخاصة بالب ا وأن مورديه لن يواجهوا أي عقبات كبيرة في أداء عملياتهم.
باإلضافة إلى ذلك ،من المفترض أن يواصل الب ا توفير التنسيق المنهجي الفعال للمجال اإلنساني وأن يتم تمويل نظام الحماية االجتماعية الوطني للحكومة بشكل مناسب لتعزيز قدرته على االستجابة
للصدمات.
ؤش ات الحصائل
نسبة المستخدمين الراضين عن الخدمات المقدمة
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ا شطة والنوات
 -4توفي خد ات سلسلة اإل داد و ي ها ن الخد ات للش كاء الحكو يين والش كاء ف ال جال اإل سا  :4-2( .الخد ات ال قد ة عند الطلب)
 -6تستفيد المؤسسات الوطنية والشركاء المجتمعيون والشركاء في المجال اإلنساني من القدرات الوطنية المحسنة في مجال إدارة سلسلة اإلمدادات اإلنسانية وغيرها من الخدمات أثناء األزمات والكوارث
المتعددة الجوانب( .فئات النواتج حاء :تقديم الخدمات والمنصات المشتركة .الناتج المعياري  :5-2يستخدم الشركاء الخدمات المقدمة عند الطلب لزيادة قدراتهم وضمان تدخالت أكثر كفاءة وفعالية وتنسيقا)
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هدف التن ية ال ستدا ة  :2القضاء على الجوع
ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :1-الح ا ة
ال ؤش ات الشا لة
 :1-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون عن عدم وجود شواغل تتعلق بالسالمة نتيجة مشاركتهم في برامج الب ا
 :2-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون أنهم لم يواجهوا أي عوائق في الحصول على المساعدات الغذائية والتغذوية
 :3-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون عن معاملتهم باحترام نتيجة مشاركتهم في البرامج
 :4-1عدد النساء والرجال واألوالد والبنات من ذوي اإلعاقة الذين يحصلون على األغذية/التحويالت القائمة على النقد/قسائم السلع/خدمات تعزيز القدرات
 :5-1يحقق الب ا

أو يتجاوز معايير قابلية الوصول إلطار مساءلة الكيانات المنصوص عليها في استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة (االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات)

ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :2-ال ساءلة
ال ؤش ات الشا لة
 :1-2نسبة المستفيدين الذين يبلغون أنه تم تزويدهم بمعلومات من السهل الحصول عليها عن برامج الب ا  ،بما في ذلك الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين
 :2-2نسبة المكاتب والوحدات القطرية للب ا
سنوات)

التي تلبي أو تتجاوز معايير استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة فيما يتعلق باستشارة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة (االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع

 :3-2نسبة المكاتب القطرية التي لديها آلية فعالة للتعقيبات المجتمعية
 :4-2عدد المكاتب القطرية التي لديها خطة عمل بشأن المشاركة المجتمعية
 :5-2عدد األطفال والبالغين الذين يمكنهم الوصول إلى قناة آمنة لإلبالغ عن االستغالل واالنتهاك الجنسيين من قبل العاملين في مجال العمل اإلنساني واإلنمائي والحماية و/أو غيرهم من الموظفين الذين يقدمون المساعدة للسكان
المتضررين (المنظمة الدولية للهجرة ،ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،واليونيسف ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،ومكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية)
 :6-2نسبة شركاء الب ا

المتعاونين المسجلين في بوابة شركاء األمم المتحدة والذين تم تقييمهم باستخدام تقييم قدرات الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين لدى شركاء األمم المتحدة في التنفيذ

ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :3-ال ساواة بين الجنسين وت كين ال أة
ال ؤش ات الشا لة
 :1-3نسبة األسر التي تتخذ فيها النساء أو الرجال أو كل من النساء والرجال قرارات بشأن استخدام الغذاء/النقد/القسائم ،مصنفة حسب طريقة التحويل
 :2-3نسبة أعضاء الكيانات التي تتخذ قرارات المساعدة الغذائية من النساء
 :3-3نوع التحويل (أغذية ،نقد ،قسيمة ،بدون تعويض) الذي حصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا  ،مصنفة حسب الجنس والعمر ونوع النشاط
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ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :4-االستدا ة البيئية
ال ؤش ات الشا لة
 :1-4نسبة االتفاقات على المستوى الميداني/مذكرات التفاهم/عقود البناء ألنشطة الخطط االستراتيجية القطرية التي تم فحصها لمعرفة المخاطر البيئية واالجتماعية
 :2-4ينفذ المكتب القطري نُظم اإلدارة البيئية

ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :5-إد اج التغ ة
ال ؤش ات الشا لة
 :1-5نسبة األشخاص الذين تدعمهم عمليات الب ا
 :2-5نسبة المستفيدين من الب ا

وخدماته القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية من خالل مزيج فعال من األغذية المقواة والمنتجات المغذية المتخصصة وإجراءات لدعم تنويع النظم الغذائية

الذين يستفيدون من مكون برامجي مراع للتغذية
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ال لحق الثا
قي ة التحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم)
حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة والنشاط
الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة

وع ال ستفيد ن
الط قة
التحويالت القائمة على النقد

الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة

النشاط الف ع 1

النشاط الف ع 2

النشاط 3

ال ستو ات  1و 2و3

ال ستو ات  1و 2و3

ال ستو ات  1و 2و3

التحو الت القائ ة على النقد

التحو الت القائ ة على النقد

التحو الت القائ ة على النقد

1.70

2.80

1.00

(دوالر/شخص/يوم)
عدد أيام التغذية في السنة

90

7

180
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ال لحق الثالث
ج وع ال تطلبات ن ا
التحو الت القائ ة على النقد

ة والتحو الت القائ ة على النقد وقي تها

ال ج وع (دوالر أ

التحويالت القائمة على النقد

23 428 051

ال ج وع (قي ة التحو الت القائ ة على النقد)

23 428 051

ك )

WFP/EB.2/2022/X-X/X/DRAFT

36

ال لحق ال ابع
التوز ع اإلرشادي للتكاليف ،حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة (دوالر أ

جال الت كيز

ك )

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

ا ة التن ية ال ستدا ة
/ 2 -2
الحصيلة االست اتيجية 2
للب ا

ا ة التن ية ال ستدا ة /4-2
الحصيلة االست اتيجية 3
للب ا

ا ة التن ية ال ستدا ة -17
/16
الحصيلة االست اتيجية 5
للب ا

الحصيلة  1للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  2للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  3للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  4للخطة
االست اتيجية القط ة

االستجابة لألز ات

ا سباب الج ر ة

بناء القدرة على الص ود

االستجابة لألز ات

ال ج وع

التحويالت

24 893 933

11 493 334

15 869 517

2 316 220

54 573 004

التنفيذ

2 244 061

2 960 203

2 360 070

538 100

8 102 435

تكاليف الدعم المباشرة
المعدلة

2 579 402

1 819 738

2 126 182

308 307

6 833 629

ال ج وع الف ع

29 717 397

16 273 274

20 355 769

3 162 627

69 509 067

تكاليف الدعم غير المباشرة

1 931 631

1 057 763

1 323 125

0

4 312 519

( 6.5في المائة)
ال ج وع

31 649 027

17 331 037

21 678 894

3 162 627

73 821 586
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