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تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

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

ش وع الخطة االست اتيجية القط ة لهندوراس ()2027-2023

المدة

 1يناير/كانون الثاني  31 – 2023ديسمبر/كانون األول 2027

مجموع التكاليف التي يتحملها الب ا

 634 635 721دوالرا أمريكيا

*

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

وجز تنفي ي
هندوراس بلد من بلدان الشريحة الدُنيا من الدخل المتوسط شهد نموا اقتصاديا مستمرا خالل العقدين الماضيين إال أن ارتفاع معدالت الفقر
والتفاوت الكبير في الدخل والتعرض لمخاطر مثل اإلجرام وتقلّب المناخ أمور تهدد الجهود المبذولة في مجالي السالم والمساعدة اإلنسانية
وتعرقل المبادرات المتوسطة األمد والطويلة األمد ،مما يؤثر في المكاسب المحققة في ميدان التنمية ويسبب استنزاف رأس المال البشري
عن طريق الهجرة .وتطرح هذه المسائل التحديات على فئات سكانية مختلفة ،وال سيما النساء والبنات ومجموعات السكان األصليين
والسكان المنحدرين من أصل أفريقي ،وهي فئات معرضة أصال النعدام األمن الغذائي في بلد يسجل ارتفاعا في معدالت التقزم وتنوعا
غذائيا محدودا وحاالت نقص المغذيات الدقيقة وارتفاعا في معدالت فرط الوزن والسمنة .وقد أدى تفشي جائحة مرض فيروس كورونا
 2019وهبوب إعصارين متتاليين في عام  2020إلى تفاقم وضع كان هشا ،مما زاد الضغط على سبل كسب العيش وأسفر عن فقدان
الدخل ،وخصوصا في المناطق الحضرية حيث ينتشر العمل في القطاع غير الرسمي ويفتقر الشباب إلى فرص العمل والتدريب.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة L. Castro

السيدة S. Hochstetter

المديرة اإلقليمية

المديرة القطرية

أمريكا الالتينية والكاريبي

بريد إلكترونيstephanie.hochstetter@wfp.org :

بريد إلكترونيlola.castro@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وأحرزت الحكومة بدعم من الب ا

والجهات الشريكة تقدما ملحوظا في تحقيق هدفي التنمية المستدامة  2و ،17وال سيما من خالل

تحسين األمن الغذائي (المقاس حسب معدل انتشار نقص التغذية) في الفترة بين عامي  2014و2018؛ وإعداد مسار وطني لتحويل النظم
الغذائية على النحو المطلوب في مؤتمر قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية لعام 2021؛ وتوقيع إعالن التزام في اآلونة األخيرة فيما يتعلق
بالتحالف العالمي بشأن الوجبات المدرسية الذي أُنشئ أثناء مؤتمر القمة .ونهض الب ا بتعزيز قدرات النظم الوطنية المرتبطة باالستعداد
للطوارئ واالستجابة لها والقدرة على على الصمود أمام المناخ والتغذية المدرسية ودعم الفئات المعانية من الضعف التغذوي.
وسيعمل الب ا

مع حكومة هندوراس من أجل التصدي لألسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية والفقر ،بالمساهمة في

تكوين مجتمعات أكثر ازدهارا وتمتعا بالصحة يمكن لألشخاص أن يزدهروا ويعيشوا بأمان فيها .وتحقيقا لتلك الغاية ،ستسهم هذه الخطة
االستراتيجية القطرية في إرساء نظم غذائية وسبل لكسب العيش أكثر تنوعا وقدرة على الصمود في المناطق الحضرية والريفية ونظم
وطنية متينة وفعالة للحماية االجتماعية والتأهب للطوارئ واالستجابة لها بهدف تنمية رأس المال البشري وحمايته والحد من احتياجات
المساعدة لدى السكان األشد ضعفا .وتركز الخطة االستراتيجية القطرية تركيزا شديدا على تعزيز قدرات الجهات الشريكة الوطنية
والمحلية والنهوض بتغيير السلوك المؤدي إلى تحسين النظم الغذائية واالرتقاء بالمساواة بين الجنسين والذكورة السليمة والحد من العنف
القائم على نوع الجنس .وستتبع الخطة نهجا يشمل البلد ككل بدال من نهج يستهدف منطقة جغرافية محددة وتركز تركيزا أكبر على
المناطق الحضرية وشبه الحضرية مقارنة بالخطة السابقة.
وتمشيا مع األولويات واالحتياجات الوطنية وإطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ،تتض ّمن الخطة االستراتيجية القطرية
الحصائل الخمس التالية:
 الحصيلة  :1تلبية احتياجات األمن الغذائي والتغذية األساسية للسكان المتضررين من األزمات قبل حاالت الطوارئ وخاللها
وبعدها وتعزيز قدرتهم على الصمود والتصدي للصدمات المناخية واألزمات األخرى في المستقبل ،مما يحد من هشاشة
أوضاعهم.
 الحصيلة  :2تمكن السكان الضعفاء في المناطق الريفية والحضرية ذات األولوية ،بمن فيهم السكان المتضررون من حاالت
الطوارئ في اآلونة األخيرة ،من بناء سبل كسب عيشهم وتعزيزها وإدرار دخل أعلى وأكثر موثوقية وثباتا ،مما يسهم في
تحسين حصائل األمن الغذائي والتغذية واستدامة النظم الغذائية القادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ طوال السنة.
 الحصيلة  :3استفادة السكان الضعفاء في المناطق الريفية والحضرية ذات األولوية باطراد وبالقدر الكافي من خدمات وبرامج
شاملة للحماية االجتماعية تزيد مستوى أمنهم الغذائي والتغذوي بحلول عام  ،2027مما يساهم في تنمية رأس المال البشري
في هندوراس.
 الحصيلة  :4مواصلة حكومة هندوراس بناء نظمها الوطنية للحماية االجتماعية وقدراتها لتصميم سياسات وبرامج شاملة
للحماية االجتماعية تراعي التغذية والمنظور الجنساني وتستجيب للصدمات وتنفيذها ورصدها وتقييمها وتعزيز هذه النظم
والقدرات ،مما يزيد ثقة الناس بالمؤسسات العامة بحلول عام .2027
 الحصيلة  :5استفادة الجهات الشريكة الرئيسية في هندوراس من الخدمات المتسمة بالكفاءة طوال السنة.
ويشمل العمل المنسق في إطار الحصائل الخمس للخطة االستراتيجية القطرية اعتماد نهج يراعي المحور الثالثي وتوطيد التعاون مع
الحكومة على المستويين الوطني والمحلي ومع الجهات الشريكة في منظومة األمم المتحدة ،وخصوصا الوكاالت األخرى التي تتخذ من
صل العمل مع المجتمع المدني واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص كجهات حليفة رئيسية طوال فترة تنفيذ الخطة.
روما مقرا لها .وسيوا َ

ش وع الق ار

*

يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لهندوراس ( )WFP/EB.2/2022/X-X/X( )2027-2023بتكلفة إجمالية يتحملها
الب ا

قدرها  634 635 721دوالرا 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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 -1التحليل القط ي
 1-1السياق القط ي
-1

هندوراس بلد من بلدان الشريحة الدُنيا من الدخل المتوسط يبلغ عدد سكانه  9.6مليون نسمة (يعيش  55في المائة منهم في
المناطق الحضرية )2،1ونصيب الفرد من ناتجه المحلي اإلجمالي  2 389دوالرا أمريكيا 3ويشهد تنمية بشرية متوسطة (باحتالل
المرتبة  132من أصل  189بلد حسب مؤشر التنمية البشرية) 4.ويعيش ستون في المائة من السكان باالعتماد على أقل من 5.5
دوالرات أمريكية في اليوم ،مما ينم عن معدل فقر ال يتجاوزه على صعيد المنطقة سوى المعدل المسجل في هايتي 6، 5.ويتعرض
البلد ألخطار ترتبط بالمناخ والطقس (األعاصير والفيضانات وحاالت الجفاف واالنزالقات األرضية) وتهدد المحاصيل والبنى
التحتية األساسية 7.وقد تفاقمت األزمة االقتصادية الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد )19-بسبب هبوب
إعصاري إيتا وإيوتا في نوفبمر/تشرين الثاني  ،2020مما خ ّلف  600 000شخص في وضع أمني غذائي طارئ (في المرحلة 4
حسب التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي) 8وأضر بما مجموعه  4ماليين شخص وأسفر عن أضرار وخسائر مباشرة
بلغت قيمتها  1.8مليار دوالر أمريكي 9.وسببت هذه األزمة الثالثية الجوانب انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة متراوحة
بين  10و 12في المائة حسب التقديرات 10وزيادة انعدام األمن الغذائي إذ ارتفع عدد األشخاص المص َّنفين في المرحلة  3أو
المراحل األعلى حسب التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي من  0.96مليون شخص في عام  2019إلى  3.3مليون شخص
12، 11

في عام  2021قبل أن ينخفض إلى  2.2مليون شخص بحلول فبراير/شباط .2022
-2

ويبلغ مؤشر عدم المساواة بين الجنسين  0.423في هندوراس التي تسجل بالتالي ثالث أعلى مستوى لعدم المساواة بين الجنسين
في أمريكا الوسطى .ويكون نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي لدى النساء أدنى منه لدى الرجال بنسبة  35في المائة
13

حسب التقديرات 14ويسجَّل أحد أعلى معدالت عدم المساواة في الحصول على الموارد اإلنتاجية واالئتمانات والتحكم فيها لدى
النساء الريفيات اللواتي يعملن في قطاع الزراعة.

15

 1المعهد الوطني لإلحصاء( . 2021 .االستقصاء الوطني للديموغرافيا والصحة /استقصاء المؤشرات المتعددة للمجموعات (.)ENDESA/MICS 2019
)(Encuesta Nacional de Demografía y Salud/Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados
 2البنك المركزي في هندوراس .2021 .هندوراس باألرقام (Honduras en Cifras 2018–2020) 2020-2018
 3البنك الدولي .2020 ،نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي)))(GDP per capita (current (US$
 4برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2020 .تقرير التنمية البشرية لعام  :2020الحدود المقبلة -التنمية البشرية وعصر التأثير البشري( Human Development .
)Report 2020. The next frontier: Human development and the Anthropocene.
 5برنامج األغذية العالمي. .2021التقرير القطري السنوي لعام  2021لهندوراس ).(Annual Country Report 2021 Honduras
 6البنك الدولي .2019 ،مؤشر جيني  -هندوراس(Gini Index - Honduras).
 7البنك الدولي .2021 ،بوابة معارف تغير المناخ ،هندوراس ).( Climate Change Knowledge Portal, Honduras
 8برنامج األغذية العالمي. 2020التقرير القطري السنوي لعام  2020لهندوراس (Annual Country Report 2020 Honduras).
 )9اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .2020 .تقييم األضرار والخسائر الناجمة عن إعصاري إيتا ويوتا ( Evaluación de daños y
.)pérdidas huracanes Eta e Iota
 10برنامج األغذية العالمي. 2020التقرير القطري السنوي لعام  2020لهندوراس (Annual Country Report 2020 Honduras).
. 11التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي .2019 .هندوراس :تحليل انعدام األمن الغذائي الحاد في الفترة من ديسمبر/كانون األول  2021إلى فبراير/شباط 2022؛
التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي .2021 .هندوراس :حالة انعدام األمن الغذائي الحاد في الفترة من ديسمبر/كانون األول  2020إلى مارس/آذار 2021
والتوقعات للفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران ومن يوليو/تموز إلى أغسطس/آب 2021؛ التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي .2022 .هندوراس :لمحة
عن التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي من ديسمبر/كانون األول  2021إلى أغسطس/آب ..2022
 12ال تأخذ التوقعات في فترة إعداد هذه الخطة في اعتبارها عوامل مثل األزمة االقتصادية العالمية أو ارتفاع أسعار النفط والسلع األساسية.
 13برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. 2020 .تقرير التنمية البشرية لعام  :2020الحدود المقبلة -التنمية البشرية وعصر التأثير البشري( Human Development .
)Report 2020. The next frontier: Human development and the Anthropocene.
 14المرجع نفسه.
 15المؤسسة الدولية لالبتكار .هيرنانديز  ،واي . 2020 .تمكين المرأة في الزراعة في ريف هندوراسEmpowering Women in Agriculture in Rural (.
.)Honduras
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وما زالت معدالت العمل في القطاع غير الرسمي والبطالة الجزئية مرتفعة ويتأثر بها حوالي ثلثي السكان 16.وقد بلغ معدل
البطالة  10.9في المائة في عام  ،2020أي ما يناهز ضعف المعدل المسجل في عام  17،2019كتأثير مباشر لألزمة الثالثية
الجوانب ،وكان أعلى لدى النساء ( 13.7في المائة) منه لدى الرجال ( 8.7في المائة) 18.وتج ّلت العواقب السلبية بوجه خاص
في المناطق الحضرية إذ يقيم معظم األشخاص المص َّنفين في المرحلة  3أو المراحل األعلى حسب التصنيف المتكامل لمراحل
األمن الغذائي في مقاطعتي فرانسيسكو مورازان وكورتيس حيث توجد العاصمة السياسية (تيغوسيغالبا) والعاصمة الصناعية
(سان بيدرو سوال) على التوالي 19.وعالوة على ذلك ،تعاني النظم الوطنية للحماية االجتماعية من خلل وظيفي وال تحقق
أغراضها بالكامل.

-4

20

وتتيح هندوراس فرصا قليلة للتنمية االقتصادية أو االجتماعية للشباب ويتأثر  16.4في المائة و 72.7في المائة منهم بالبطالة
والبطالة الجزئية على التوالي 21.وإضافة إلى ذلك ،ال يقبل  26.2في المائة من  3.3مليون شاب تتراوح أعمارهم بين  12و30
22
ويتكون  70في المائة منهم من نساء ريفيات يضطلعن باألعمال المنزلية غير المأجورة.
سنة على العمل أو التعليم أو التدريب
ّ

23

ويكافح هؤالء السكان الشباب من أجل اغتنام الفرص القليلة المتاحة في السوق للعمل وتنظيم المشاريع .وفضال عن ذلك،
انخفض معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائية بمقدار  9نقاط مئوية خالل  10سنوات ليبلغ  90.2في المائة في عام  2020ويُحتمل
حتى أن يكون أدنى من ذلك بعد الجائحة.

24

-5

وتتعرض امرأة للعنف كل ساعة في البلد 25.وتشهد هندوراس ارتفاع مستويات العنف المتصل بالجريمة المنظمة ،مما يبعث
أيضا على الهجرة القسرية .وتسبب الديون والتكاليف المرتبطة بالهجرة تح ّمل أعباء إضافية ،بمفاقمة الظروف االقتصادية
القاسية وزيادة انعدام األمن الغذائي لدى األسر الضعيفة 26.وإضافة إلى ذلك ،يتعرض المهاجرون الذين يعبرون هندوراس
لمخاطر أمنية وال يحصلون على الخدمات األساسية بسبب عدم وجود ممر إنساني وعدم توافر مساعدات حكومية كافية.

 16حكومة هندوراس .2020 .االستعراض الوطني الطوعي الثاني الخاص بالخطة لعام  :2030من االنعاش إلى التنمية المستدامة (II Informe Nacional
)Voluntario de la Agenda 2030: De la Recuperación al Desarrollo Sostenible
 17مجلة تيمبو .2021 .المعهد الوطني لإلحصاء :في عام  ،2020بلغ معدل البطالة في هندوراس  10.9في المائة ( INE: En 2020, la tasa de desempleo
de Honduras cerró en 10.9 %
 18معهد البحوث االقتصادية واالجتماعية وجهات أخرى .2021 .تشخيص سوق العمل في هندوراسDiagnóstico de Mercado Laboral de ( .
..)Honduras
19التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي . 2022 .هندوراس :لمحة عن التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي من ديسمبر/كانون األول  2021إلى أغسطس/آب
.2022
 20هام أ .و ميمرانيو -سيديو س .2021 .ما مدى فعالية الحماية االجتماعية في هندوراس؟ (?)¿Cuán efectiva es la protección social en Honduras
ورقة عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي رقم ..21
 21معهد البحوث االقتصادية واالجتماعية .2021 .تشخيص سوق العمل في هندوراس. .)Diagnóstico de Mercado Laboral de Honduras( .
 22المعهد الوطني لإلحصاء . 2019 .االستقصاء الدائم المتعدد األغراض لألسر  -يونيو/حزيران LXI Encuesta Permanente de Hogares de (.2019
)Propósitos Múltiples – EPHPM – Junio 2019
 23حكومة هندوراس  .2020االستعراض الوطني الطوعي الثاني الخاص بالخطة لعام  :2030من االنعاش إلى التنمية المستدامة (II Informe Nacional
)Voluntario de la Agenda 2030: De la Recuperación al Desarrollo Sostenible

 24منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،معهد اإلحصاءات .2021 .الصفحة المخصصة لهندوراس
 25برنامج األغذية العالمي .2021 .التقرير القطري السنوي لعام  2021لهندوراس ).(Annual Country Report 2021 Honduras
)26رويز سوتو  ،أ.ج .وآخرون . 2021 .رسم مسار عمل إقليمي جديد :الدوافع والتكاليف المعقدة للهجرة في أمريكا الوسطىCharting a New Regional ( .
)Course of Action: The Complex Motivations and Costs of Central American Migration

5
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التقدم حو خطة التن ية ال ستدا ة ل ام 2030
أحرزت هندوراس تقدما ملحوظا نحو خطة التنمية المستدامة لعام  .2030وعلى سبيل المثال ،تحسّن األمن الغذائي المقاس
حسب معدل انتشار نقص التغذية في الفترة بين عامي  2014و 27.2018ومع ذلك ،من الممكن تعرض التقدم المحرز مؤخرا
للخطر وحتى تراجعه في األمدين القصير والمتوسط بسبب الجائحة واإلعصارين األخيرين.

28
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التقدم ف تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 2
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الحصول على الغذاء :ساهم الب ا

مساهمة كبيرة في إعداد المسار الوطني لعام  2021لتحويل النظم الغذائية الذي يحدد

االلتزامات الوطنية الرامية إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة  .2وقد يكون من الصعب تغطية تكلفة سلة األغذية األساسية (264
دوالرا أمريكيا أو  6 500لمبيرا) 29إذ تتراوح قيمة الحد األدنى لألجور الشهرية بين  285و 528دوالرا أمريكيا (أي بين
 7 000و 13 000لمبيرا) 30وتوجد أجور قطاع الزراعة في أسفل هذا النطاق .وقد أظهر تقييم أجراه الب ا

للحد األدنى

للنظام الغذائي المقبول والحد األدنى لتنوع النظام الغذائي للمرأة أن األطفال الحاصلين على الحد األدنى للنظام الغذائي المقبول
تبلغ نسبتهم  76في المائة مما ينم عن تحسن واضح مقارنة بنسبة  68في المائة المسجلة في عام  2020في حين أن الحد األدنى
لتنوع النظام الغذائي للمرأة لم يتغير منذ عام  2020وظل يساوي  65في المائة.
-8

31

القضاء على سوء التغذية :ما زال التقزم يمثل مشكلة كبيرة في هندوراس إذ بلغ معدله في المتوسط  19في المائة على المستوى
الوطني في عام  2019بتسجيل فوارق ال يُستهان بها بين المناطق الحضرية ( 12في المائة) والمناطق الريفية ( 23في المائة)
وبين المقاطعات (أعلى معدل في مقاطعة الباز أي  38في المائة وأدنى معدل في جزر باهيا أي  6في المائة) .وتثير حاالت
نقص المغذيات الدقيقة أيضا قلقا شديدا .فقد عانى من فقر الدم طفالن كل خمسة أطفال وامرأة واحدة كل خمس نساء في سن
اإلنجاب في عام  .2019كما ار تفعت معدالت فرط الوزن والسمنة لدى النساء في سن اإلنجاب وعانى أكثر من  60في المائة
منهن من فرط الوزن والسمنة في عام  .2019وفي مجتمعات السكان األصليين ،بلغت نسبة النساء المعانيات من فرط الوزن
والسمنة  71في المائة من نساء شعب الميسكيتو بينما بلغت تلك النسبة  55في المائة من نساء شعب لنكا وشعب مايا تشورتي.

32

وبلغت تكلفة العبء المزدوج لسوء التغذية التي تكبدتها هندوراس في عام  2017وفقا للتقديرات  2.34مليار دوالر أمريكي،
مما يعادل  10.2في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي للبلد.
-9

إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخلهم :ما فتئ اإلنتاج الغذائي اإلجمالي يرتفع غير أن مستوى توافر األراضي الزراعية
لكل فرد ينخفض نتيجة للنمو السكاني 33.ويمثل قطاع الزراعة ،بما فيه قطاع األعمال الزراعية القائم على الصادرات12.9 ،
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي و 35.6في المائة من إجمالي قيمة الصادرات 34.وتش ّكل النساء جزءا كبيرا من القوة
العاملة الزراعية غير أنهن أقل دخال وأكثر تعرضا النعدام األمن الغذائي من الرجال ألنهن أقل حصوال على األصول اإلنتاجية

 27حكومة هندوراس .2020 .االستعراض الوطني الطوعي الثاني الخاص بالخطة لعام  :2030من االنعاش إلى التنمية المستدامة (II Informe Nacional
)Voluntario de la Agenda 2030: De la Recuperación al Desarrollo Sostenible
 28مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة في هندوراس .2021.التحليل القطري المشترك(Análisis Común de País) .
 29مجلس هندوراس للمشاريع الخاصة .2021 .نشرة سلة الغذاء األساسية  ،سبتمبر/أيلول ) Boletín Canasta Básica, Septiembre 2021(..2021
 30صحيفة دياريو ال غاسيتا .2021 .االتفاق التنفيذي رقم ) Acuerdo Ejecutivo No. 001-2021(..2021-001
 31برنامج األغذية العالمي .2021 .التقرير القطري السنوي لعام  2021لهندوراس ).(Annual Country Report 2021 Honduras
 32المعهد الوطني لإلحصاء( . 2021 .االستقصاء الوطني للديموغرافيا والصحة /استقصاء المؤشرات المتعددة للمجموعات (.)ENDESA/MICS 2019
)(Encuesta Nacional de Demografía y Salud/Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados
 33حكومة هندوراس  ،األمانة العامة للتنسيق الحكومي .2021 .قمة النظم الغذائية ،خارطة الطريق الرسمية :تحويل النظام الغذائي في هندوراس من أجل تحقيق
أهداف التنمية المستدامة بحلول عام Food Systems Summit, Official Roadmap: Transformation of the Food System in Honduras (..2030
)in order to achieve the Sustainable Development Goals by 2030
 34مصرف التنمية للبلدان األمريكية .2019 .تحليل السياسات الزراعية في هندوراس) Análisis de políticas agropecuarias en Honduras(..
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والتكنولوجيا والخدمات المالية 35.وقد قدم مشروع حكومي في الفترة من عام  2016إلى عام  2019ما مجموعه 155 205
قروض ( 80في المائة إلى النساء) إلى جانب توفير المساعدة التقنية والتثقيف المالي بهدف التصدي لهذا الوضع.
-10

36

النظم الغذائية المستدامة :يتعرض أصحاب الحيازات الصغيرة بوجه خاص آلثار األحوال الجوية نظرا إلى شدة اعتمادهم على
زراعة األراضي الجافة .وفضال عن ذلك ،تعتمد هندوراس اعتمادا شديدا على استيراد األغذية ،وخصوصا الحبوب (النسبة
المستوردة  57في المائة) 37،مما يجعل النظم الغذائية ،وال سيما في المناطق الحضرية ،شديدة التأثر بارتفاع أسعار األغذية

38

ويُحتمل أن يؤدي ذلك إلى نوع االضطرابات االجتماعية الذي لوحظ في أعقاب ارتفاع أسعار الوقود في اآلونة األخيرة.

التقدم ف تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 17
-11

تعزيز القدرات :عزز الب ا

خالل الفترة المشمولة بالخطة االستراتيجية القطرية السابقة قدرة الحكومة على المستويين

الوطني والمحلي على تنفيذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسية ودعم الفئات المعانية من الضعف التغذوي وتدعيم القدرة على
على الصمود أمام المناخ وتحسين اإلنذار المبكر و االستعداد للطوارئ .وإضافة إلى ذلك ،عززت الحكومة قدرة شبكة مكاتب
البلديات للمرأة على تحسين تنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بالمرأة والتنسيق مع المعهد الوطني للمرأة.

39

-12

اتساق السياسات :يمثل تحسين الرصد والتقييم وآليات الحوكمة والتنسيق والمساءلة بعضا من التحديات التي واجهتها الحكومة
وفقا لالستعراض الوطني الطوعي الذي أجرته الحكومة فيما يخص التقدم المحرز في تنفيذ الخطة لعام .2030

-13

40

تعزيز الشراكات العالمية :انضمت هندوراس إلى خطة التنمية الطويلة األجل التي وضعتها البلدان على المستوى دون اإلقليمي
وتستهدف حل المشاكل الهيكلية وتناول مسائل الهجرة في مراحل المغادرة والعبور والعودة.

41

 4-1الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع
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حدد الب ا

التحديات المهمة المواجهة في إحراز التقدم من أجل القضاء على الجوع من خالل التشاور مع الحكومة والجهات

الشريكة والمستفيدين واستعراض الوثائق الرئيسية:


يتأثر اإلنتاج الزراعي الكفافي في المناطق الريفية بالتعرض الشديد للظواهر الطبيعية وتغيّر المناخ وفترات الجفاف
المطولة والعواصف المدارية المتكررة .ويستخدم قطاع الزراعة  40في المائة من القوة العاملة وتعتمد المحاصيل
الغذائية الرئيسية على مياه األمطار ،مما يؤدي إلى االعتماد الشديد على ظروف مناخية مستقرة لكسب العيش في
الميدان الزراعي وتحقيق األمن الغذائي .وقد سببت آثار تقلّب المناخ انعدام األمن الغذائي الحاد وسوء التغذية والهجرة

 35مبادرة الغذاء للمستقبل .2015.تعزيز قطاع الزراعة الشامل للجنسين في هندوراس Promoting a Gender-Inclusive Agriculture Sector in
.Honduras
 36اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وحكومة هندوراس .2019 .التقرير الوطني عن التقدم المحرز في تطبيق استراتيجية مونتفيديو لتنفيذ
جدول األعمال اإلقليمي للمساواة بين الجنسين في إطار التنمية المستدامة بحلول عام Informe Nacional sobre el Avance en la Aplicación de .2030
la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible
.hacia 2030
 37حكومة هندوراس ،األمانة العامة للتنسيق الحكومي . 2021 .قمة النظم الغذائية ،خارطة الطريق الرسمية :تحويل النظام الغذائي في هندوراس من أجل تحقيق
أهداف التنمية المستدامة بحلول عام Food Systems Summit, Official Roadmap: Transformation of the Food System in (.. .2030
)Honduras in order to achieve the Sustainable Development Goals by 2030
 38المرجع نفسه.
 39اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وحكومة هندوراس .2019 .التقرير الوطني عن التقدم المحرز في تطبيق استراتيجية مونتفيديو لتنفيذ
جدول األعمال اإلقليمي للمساواة بين الجنسين في إطار التنمية المستدامة بحلول عام Informe Nacional sobre el Avance en la Aplicación de .2030
la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible
.hacia 2030
 40حكومة هندوراس  .2020االستعراض الوطني الطوعي الثاني الخاص بالخطة لعام  :2030من االنعاش إلى التنمية المستدامة (II Informe Nacional
)Voluntario de la Agenda 2030: De la Recuperación al Desarrollo Sostenible
 41األمم المتحدة . 2021 .خطة التنمية الشاملة للسلفادور وغواتيماال وهندوراس وجنوب شرق المكسيك  -موجز..
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إلى مناطق حضرية سيئة التأهب 42.وزاد انعدام األمن الغذائي أيضا بسبب فقدان الدخل الناجم عن فرض القيود المتعلقة
بكوفيد.19-


كانت فرص تحسين هيكل اإلنتاج والعمالة في هندوراس محدودة .وعلى الرغم من نجاح مشاريع تنويع المحاصيل
بقيادة الب ا  ،ال تزال هناك نسبة مئوية عالية من السكان الذين يمارسون زراعة الكفاف إذ يزرعوا أساسا الذرة
والفاصولياء والذرة الرفيعة .وهذا أمر يقترن بافتقار ستة أشخاص كل عشرة أشخاص من سكان هندوراس إلى الدخل
الالزم للحصول على سلة الستهالك األغذية األساسية ،مما يولد وضعا يمكن أن يزداد فيه نقص التغذية بسهولة،
وخصوصا في حاالت الطوارئ.

43



يتوافر الغذاء بقدر كاف وبصفة متزايدة من حيث توافر السعرات الحرارية في البلد ( 116في المائة مما هو ضروري)

44

وتتواصل زيادة اإلنتاج الغذائي اإلجمالي غير أن عدم تنوع النظم الغذائية يظل يمثل مشكلة إذ تُستَمد  47في المائة
45

من السعرات الحرارية المستهلكة من الحبوب والجذور والدرنات.

46

 -2اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا
 1-2اإل جازات والدروس ال ستفادة والتغيي ات االست اتيجية بالنسبة للب ا
-15

أدى تفشي الجائحة وهبوب إعصاري عام  2020خالل تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2021-2018إلى إدخال
تغطيته الجغرافية واعتمد طرائق جديدة

تعديالت برامجية وتشغيلية مهمة .واستجابة لالحتياجات اإلضافية ،زاد الب ا
للمساعدة .وأُضيفت حصيلة واحدة وثالثة أنشطة إلى الخطة االستراتيجية القطرية لتوفير خدمات دعم سلسلة اإلمداد
واللوجستيات والنقل الجوي والتحويل النقدي عند الطلب للحكومة والجهات الشريكة اإلنسانية من أجل تيسير قدرتها على
االستجابة السريعة للطوارئ.
-16

وكثف الب ا

مشاركته في التحليالت المتعددة القطاعات لألمن الغذائي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية وعزز عمله

المتصل بالنظم الغذائية والتكيّف مع تغيّر المناخ .وعمل بالتنسيق الوثيق مع الحكومة والجهات الشريكة من أجل ما يلي:
 نفذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسية الذي يمثل أكبر برنامج حكومي للحماية االجتماعية ،بالوصول إلى  1 250 000طفل
من أطفال المدارس في عام  2020بفضل الحصص الغذائية المنزلية والتكيّف مع اللوائح المتعلقة بكوفيد19-؛

47

 ساعد الحكومة مباشرة في بداية تفشي الجائحة على تصميم االستراتيجية الوطنية لالستجابة للطوارئ ،بما في ذلك طرائق
المساعدة وخطة لالستجابة تحدد منهجيات وبروتوكوالت لالستهداف؛
 ساعد  1.6مليون شخص (النساء بنسبة  52في المائة) عن طريق التحويالت الغذائية والتحويالت القائمة على النقد المباشرة
(القسائم النقدية والمحددة القيمة في السياقات الحضرية وقسائم السلع األساسية في المناطق الريفية) ،بمن فيهم  2 895شخصا
من األشخاص ذوي اإلعاقة؛

48

 42الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .2017 .مالمح مخاطر تغير المناخ :هندوراس .Climate Change Risk Profile: Honduras
 43مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة في هندوراس.2021 .التحليل القطري المشترك(Análisis Común de País) .
 44منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .2019 .قاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية في منظمة األغذية والزراعة ) ،(FAOSTATبيانات مستشهد بها في
المرجع التالي :حكومة هندوراس  ،األمانة العامة للتنسيق الحكومي . 2021 .قمة النظم الغذائية ،خارطة الطريق الرسمية :تحويل النظام الغذائي في هندوراس من
أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام Food Systems Summit, Official Roadmap: Transformation of the Food System in (...2030
)Honduras in order to achieve the Sustainable Development Goals by 2030
 45البنك الدولي .مؤشر اإلنتاج الغذائي –هندوراس.
 46منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة . .2019 .قاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية في منظمة األغذية والزراعة ) ،(FAOSTATبيانات مستشهد بها في
المرجع التالي :حكومة هندوراس  ،األمانة العامة للتنسيق الحكومي .2021 .قمة النظم الغذائية ،خارطة الطريق الرسمية :تحويل النظام الغذائي في هندوراس من
أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام Food Systems Summit, Official Roadmap: Transformation of the Food System (.. .2030
)in Honduras in order to achieve the Sustainable Development Goals by 2030
 47برنامج األغذية العالمي  .2020 .التقرير القطري السنوي لعام  2020لهندوراس ((Annual Country Report 2020 Honduras
 48المرجع نفسه.
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 ساعد الحكومة من خالل دراساته عن األمن الغذائي50،49على اتخاذ قرارات مستنيرة لمواجهة حالة الطوارئ الصحية؛
 أجرى دراسة عن العبء المزدوج لسوء التغذية 51،بتوليد األدلة لتوجيه المشاركة مع راسمي السياسات وأصحاب المصلحة.
 -17وتمخضت التقييمات السابقة53،52عن توصيات مهمة أُخذت في عين االعتبار في تصميم الخطة االستراتيجية القطرية الحالية
فيما يتعلق بتعزيز دور الب ا

في جهود الدعوة المتصلة بالسياسات العامة بغية تعزيز فعالية المساهمة في تهيئة بيئة مواتية

التحول في المنظور
لتحقيق هدف التنمية المستدامة 2؛ وتحسين التكامل بين الحصائل واألنشطة من خالل نهج يفضي إلى
ّ
الجنساني ويراعي المحور الثالثي؛ وتدعيم الرصد والتقييم.
 2-2ال 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
-18

تتواءم الخطة االستراتيجية القطرية مع  13هدفا من أهداف التنمية المستدامة و 33غاية و 46مؤشرا من الغايات والمؤشرات
المدرجة في الخطة الوطنية بشأن أهداف التنمية المستدامة .وتساهم في جميع الحصائل التسع المحددة في إطار األمم المتحدة
54

للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة  2026-2022و 16من  35ناتجا واردا في هذا اإلطار .وتتماشى أيضا مع الخطة
الوطنية للتكيّف مع تغيّر المناخ 55ومساهمات البلدان المحددة على المستوى الوطني بموجب اتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ
والسياسة الوطنية المتعلقة بشؤون المرأة.

56

 3-2ال شاركة ع أصحاب ال صلحة ال ئيسيين
-19

ُوضعت الخطة االستراتيجية القطرية من خالل إجراء مشاورات مع ممثلي المؤسسات الحكومية وكيانات األمم المتحدة ،بما في
ذلك مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة .وشارك في عملية التشاور أيضا وقدم تعليقات مهمة كل من المجتمع المدني والجهات
المانحة الحكومية والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية .ونظم الب ا

أفرقة تركيز مع

المستفيدين في المناطق الريفية والحضرية شارك فيها ما مجموعه  42امرأة و 17رجال و 10أشخاص من مجتمع المثليات
والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات
الجنسانية األخرى تتراوح أعمارهم بين  18و 63سنة ،تمشيا مع نهج يشمل "المجتمع بأسره".

-3

الحافظة االست اتيجية للب ا

 1-3االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة
-20

تستند الخطة االستراتيجية القطرية إلى نظرية تغيير تستهدف تنمية رأس المال البشري وحمايته بالتصدي لألسباب الجذرية
للجوع والفقر بهدف الحد من احتياجات المساعدة لدى السكان األشد ضعفا .ويهدف الب ا

إلى إرساء نظم غذائية وسبل لكسب

العيش أكثر تنوعا وقدرة على الصمود في المناطق الحضرية والريفية ونظم وطنية متينة وفعالة للحماية االجتماعية والنهوض
بتغيير السلوك المؤدي إلى تحسين النظم الغذائية واإلدماج االجتماعي واالقتصادي واالرتقاء بالمساواة بين الجنسين والذكورة
َّ
وتعزز القدرات
السليمة .وفي نهاية فترة الخطة االستراتيجية القطرية سيخفَّض عدد األشخاص المحتاجين إلى المساعدة الطارئة
المحلية لالستجابة للطوارئ ،بما يؤدي إلى تكوين مجتمعات محلية أكثر أمانا وقدرة على الصمود ويحافظ على المكاسب المحققة
 49برنامج األغذية العالمي( Situación SAN por Efectos del COVID-19،2020 .حالة األمن الغذائي والتغذوي الناجمة عن آثار كوفيد)19-
 50برنامج األغذية العالمي( Boletín Monitoreo de Mercados COVID 19 ،2020 ،نشرة مراقبة السوق على ضوء كوفيد.)19-
 51برنامج األغذية العالمي( El costo de la doble carga de la malnutrición. Impacto social y económico en Honduras ،2020 ،تكلفة العبء
المزدوج لسوء التغذية .األثر االجتماعي واالقتصادي في هندوراس).
 52برنامج األغذية العالمي Evaluación del plan estratégico para Honduras 2018–2021 ،2021 ،تقييم الخطة االستراتيجية لهندوراس -2018
2021
 53برنامج األغذية العالمي( .Evaluación del modelo de descentralización del PNAE 2016 –2019 ،2021 ،نموذج المركزية البرنامج الوطني
للتغذية المدرسية .)2019-2016
 54حكومة هندوراس .2020 .االستعراض الوطني الطوعي الثاني الخاص بالخطة لعام  :2030من االنعاش إلى التنمية المستدامة (II Informe Nacional
)Voluntario de la Agenda 2030: De la Recuperación al Desarrollo Sostenible
55وزارة الموارد الطبيعية والبيئة .2018 .الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ :هندوراس.
56المعهد الوطني للمرأة . 2010 .السياسة الوطنية للمرأة .الخطة الثانية للمساواة واإلنصاف بين الجنسين في هندوراس ( 2022-2010السياسة الوطنية بشأن المرأة.
الخطة الثانية للمساواة واإلنصاف بين الجنسين في هندوراس .)2022-2010
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في ميدان التنمية من خالل تنفيذ أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية .وستكون هذه الجهود مصحوبة بالتركيز الشديد على تعزيز
القدرات وتوفير الخدمات بناء على الطلب للجهات الشريكة .وتمشيا مع سياسة الب ا
الب ا

بشأن المساواة بين الجنسين 57،سيدمج

المنظور الجنساني في كل الخطة االستراتيجية القطرية بضمان أن تسترشد البرامج بتحليل قضايا الجنسين وتراعي

التحول في المنظور الجنساني.
المنظور الجنساني وتفضي إلى
ّ
2-3

حصائل الخطة االست اتيجية القط ة والحصائل االست اتيجية للب ا

و جاالت الت كيز والنوات ال توق ة وا شطة

ال ئيسية

الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة :تلبية احتياجات ا ن الغ ائ والتغ ة ا ساسية للسكان ال تض ر ن ن ا ز ات قبل حاالت
الطوارئ وخاللها وب دها وت ز ز قدرتهم على الص ود والتصدي للصد ات ال ناخية وا ز ات ا خ ى ف ال ستقبل،

ا حد ن

هشاشة أوضاعهم.
-21

سيواصل الب ا

تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى األشخاص الذين هم في حاجة ماسة إليها من خالل توفير مساعدة سريعة

وفعالة من حيث التكلفة حيثما وعندما تمس الحاجة إليها ،بناء على االستهداف المؤسسي الذي يضمن استجابة شاملة ومنصفة
تكون منسقة مع النظم الوطنية لالستجابة للطوارئ ومكملة لها.
-22

وسيعمل الب ا

مع المجتمعات والمؤسسات المحلية ذات األولوية إلرساء المكونات األساسية األولى لنظم متينة ومتكيفة مع

تقلبات المناخ لالستعداد للطوارئ واإلنذار المبكر واالستجابة ،عن طريق تزويد السكان باألدوات األساسية للحد من هشاشة
األوضاع .وستكون المجتمعات المحلية أحسن استعدادا للصدمات في المستقبل بفضل توفير المساعدة التقنية للجان الطوارئ
الالمركزية والمنظمات المحلية وتعزيز قدراتها.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-23

تتواءم الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية مع الحصيلة االستراتيجية  1للب ا

(تحسين قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم

الغذائية والتغذوية العاجلة).

جال الت كيز
-24

يتمثل مجال تركيز الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية في االستجابة لألزمات.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-25

تتواءم الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية مع الهدف المحدد  3-1من خطة االستجابة اإلنسانية؛ 58واألولوية االستراتيجية
 2من إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة؛ والقانون المتعلق بالنظام الوطني إلدارة مخاطر الكوارث؛ والخطة
الوطنية للحد من مخاطر الجفاف للفترة 2038-2020؛ والهدف  3من الرؤية القطرية للفترة 2038-2010؛ 59والمبدأ التوجيهي
االستراتيجي  11للخطة الوطنية للفترة .2022-2010

60

النوات ال توق ة
-26

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل الناتجين  1-1و 1-2من نواتج الخطة االستراتيجية القطرية:

"57سياسة الب ا

بشأن المساواة بين الجنسين لعام .)WFP/EB.1/2022/4-B/Rev.1( "2022

 58ستحدَّث المواءمة عندما تتوافر الخطة الجديدة لالستجابة اإلنسانية .وتنتهي مدة الخطة الحالية لالستجابة اإلنسانية في عام .2022
59جمهورية هندوراس .2010 .الرؤية القطرية ( )2038-2010والخطة الوطنية (Vision de Pais 2010–2038 y Plan ( .)2022-2010
.))de Nación 2010-2022
 60المرجع نفسه.
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الناتج  :1-1حصول السكان الضعفاء والمعرضين للمخاطر والسكان المتضررين من الصدمات والكوارث واألزمات
األخرى على مساعدات غذائية واجتماعية تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية واحتياجاتهم األساسية ذات الصلة ،حسب
الهشاشة والخصائص المرتبطة بنوع الجنس والعمر ،تحسبا للطوارئ وأثناءها وفي أعقابها.



الناتج  :1-2تعزيز قدرة الجهات الفاعلة المحلية على التخطيط واالستعداد واالستجابة للطوارئ ،بما في ذلك في إطار
العمل االستباقي والبروتوكوالت المراعية للمنظور الجنساني في الحد من المخاطر وإدارتها.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1تقديم مساعدة طارئة مستجيبة للصدمات ومراعية للمنظور الجنساني والتغذية إلى السكان األشد ضعفا المتضررين من
األزمات لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية واحتياجاتهم األساسية ذات الصلة وتيسير اإلنعاش المبكر.
-27

سيساعد الب ا

األسر المتضررة من األزمات والمعانية من انعدام األمن الغذائي خالل األزمات وبعدها ،بالتنسيق مع السلطات

وبتكملة التحويالت الحكومية .وسيأخذ الب ا

في عين االعتبار مختلف احتياجات النساء والرجال والبنات واألوالد وأولوياتهم

وتجاربهم ،وال سيما احتياجات مجتمعات السكان األصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي وأولوياتها وتجاربها ،إضافة
إلى انعدام األمن الغذائي في إطار استراتيجيته لالستهداف ،بإجراء تقييمات سريعة تراعي منظور جنساني ومفهوم التقاطع.
-28

وستركز المساعدة الطارئة على االستجابة السريعة الرامية إلى تلبية احتياجات األسر الغذائية والتغذوية األساسية لمدة 150
يوما ،باستخدام المساعدات الغذائية أو التحويالت القائمة على النقد حسب الظروف وباالستناد إلى التقييمات السريعة .وإذ يُتوقع
أن تتراجع احتياجات المساعدة الطارئة تدريجيا خالل تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية ،يستهدف الب ا

"انتقال"  10في

المائة من األسر إلى المبادرات المتوسطة األمد والطويلة األمد في إطار الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية .وسيقدم
الب ا

أيضا المساعدة التقنية والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات إلى الحكومة أو الجهات الشريكة اإلنسانية ،بالتنسيق

مع األنشطة في إطار الحصيلة  5للخطة االستراتيجية القطرية ،لتعزيز حسن توقيت قدرة البلد على االستجابة وكفاءتها.

النشاط  :2تعزيز قدرة المجتمعات المحلية الضعيفة والمعرضة للمخاطر والجهات الفاعلة المحلية على االستعداد والتخطيط واالستجابة
للطوارئ الذكية مناخيا ويشمل القدرة على العمل االستباقي واإلنعاش ،باعتماد نهج يراعي المنظور الجنساني وإرساء األسس لبناء
القدرة على الصمود.
-29

سيعمل الب ا

مع اللجنة الدائمة للطوارئ لتعزيز قدرتها على التخطيط و االستعداد للطوارئ .وسيعزز الب ا

لوجستيات

األغذية وقدرات التنسيق ،من خالل النهوض بسلسلة إمداد مستدامة ستعمل بفعالية في أعقاب األزمات .وسيواصل الب ا
بذل جهوده لتعزيز القدرات بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والتدريب في مجال االستجابة للطوارئ بهدف اعتماد لجان
الطوارئ في البلديات لتخطيط المخاطر وتنظيمها وتنسيقها ووضع استراتيجيات للحد من هشاشة األوضاع ،وفقا ألحكام القانون
المتعلق بالنظام الوطني إلدارة المخاطر .وسيظل الب ا

تقديم الدعم لتعزيز القدرات إلى لجان الطوارئ في البلديات ولجان

الطوارئ المحلية ،بمنح األولوية للجان الموجودة في المناطق األكثر تعرضا للظواهر الجوية المائية .وستشمل المساعدة التقنية
تصميم خطط للطوارئ ورسم خرائط للمخاطر على مستوى المجتمعات والبلديات؛ وتحديد عتبات وطنية للجفاف من أجل نظم
اإلنذار المبكر؛ وتقييم األضرار واالحتياجات .وسيركب محطات لألرصاد الجوية ويقدم المساعدة التقنية في البلديات الشديدة
التعرض لمخاطر الفيضانات أو الجفاف.
-30

وسيساعد الب ا

على إتاحة المعدات (الخوادم والحواسيب اللوحية والطائرات المسيّرة) وتراخيص البرامج الحاسوبية

وأنشطة التدريب لنقل المهارات للموظفين العموميين الوطنيين بغية تيسير تسجيل الحوادث ورسم خرائط المآوي والمستودعات
وتقييم األضرار واالحتياجات في حاالت الفيضانات واالنزالقات األرضية وحرائق الغابات ورصد المحاصيل .وسيعمل
الب ا

مع اللجنة الدائمة للطوارئ والجهات الفاعلة المحلية على إدراج المعلومات المصنفة في بروتوكوالت التخطيط

واالستجابة للطوارئ (بما في ذلك البيانات المتعلقة بنوع الجنس والعمر واإلعاقة واالنتماء العرقي ومعايير الحماية ذات الصلة)
والممارسات الذكية مناخيا للحد من المخاطر وإدارتها .وسيستهدف الب ا

إنشاء الروابط بنظم الحماية االجتماعية وينهض

بتمكين المرأة وقيادتها في تصريف شؤون مخاطر الكوارث والمناخ لدعم التنمية المستدامة التي تأخذ المخاطر في الحسبان وال
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تترك أحدا يتخلف عن الركب .وسيتيح الب ا

أيضا التدريب الستعداد للطوارئ الذي يركز على تقييم األمن الغذائي في

حاالت الطوارئ للجهات الشريكة في قطاع األمن الغذائي والتغذية.

الش اكات
-31

سيعمل الب ا

بالتنسيق مع وزارتي الصحة والزراعة والوحدة التقنية لألمن الغذائي والتغذية واللجنة الدائمة للطوارئ لتكملة

أنشطة االستعداد واالستجابة وتعزيزها .كما سيعمل الب ا

باعتباره رئيس مجموعة األمن الغذائي ومجموعة اللوجستيات

ومجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ بالتنسيق مع كيانات األمم المتحدة والفريق التقني المعني بالطوارئ والتابع لألمم
المتحدة والجهات الشريكة في شبكة العمل اإلنساني.

االفت اضات
-32

من المفترض أن تحافظ الحكومة على قدرتها على االستعداد واالستجابة للطوارئ أو تحسن هذه القدرة ،بما يشمل تمويل لجان
الطوارئ في البلديات ولجان الطوارئ المحلية ،وأن يُعتمد القانون الجديد المتعلق بالنظام الوطني إلدارة المخاطر الذي ينص
على أحكام بشأن منح األولوية للسكان الضعفاء والمهمشين وحمايتهم وتعزيز تدابير اإلنعاش والوقاية المراعية للمنظور
الجنساني.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
-33

سيواصل الب ا

دعم اللجنة الدائمة للطوارئ بالتعاون مع الجهات الشريكة في األوساط األكاديمية عن طريق المساعدة التقنية

المباشرة والتدريب .وعلى مستوى البلديات ،سيواظب الب ا

على تدريب العدد المتبقي من لجان الطوارئ في البلديات والبالغ

 210لجان من أصل  298لجنة .وعلى مستوى المجتمعات المحلية ،سيعمل الب ا

مع منظمات المجتمع المدني من أجل

تمكين األسر ،وخصوصا النساء ،لوضع خطط عمل استباقية مجتمعية وبروتوكوالت لالستجابة للطوارئ بغرض الحد من
تعرضها للصدمات.

الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :ت كن السكان الض فاء ف ال ناطق ال فية والحض ة ذات ا ولو ة ،ب ن فيهم السكان
ال تض رون ن حاالت الطوارئ ف اآلو ة ا خي ة ،ن بناء سبل كسب عيشهم وت ز زها وإدرار دخل أعلى وأكث

وثوقية وثباتا،

ا سهم ف تحسين حصائل ا ن الغ ائ والتغ ة واستدا ة النظم الغ ائية القادرة على الص ود ف وجه تغيّ ال ناخ طوال السنة.
-34

سيدعم الب ا

األسر والمجتمعات في المناطق الريفية والحضرية باعتماد نهج قائم على النظم الغذائية .وسيسعى الب ا

إلى تحسين سبل عيش سكان األرياف ونظم إنتاج األغذية الصحية وسالسل القيمة عن طريق تقديم المساعدة التقنية وإتاحة
فرص منصفة وشاملة للحصول على المعلومات المالية والمناخية وعلى خدمات الطاقة عند االقتضاء .وفي المجتمعات الموجودة
في المناطق الحضرية وشبه الحضرية ،سينهض الب ا

بنظم إيجاد فرص العمل لزيادة الدخل بينما يدرج األغذية الصحية

والميسورة التكلفة في النظم الغذائية في المناطق الحضرية .وإذ تنسَّق هذه الحصيلة مع األنشطة في إطار الحصيلة  3للخطة
االستراتيجية القطرية ،سيضمن الب ا

حصول السكان األشد ضعفا المعانين من مظاهر التفاوت االجتماعي واالقتصادي

والجغرافي المتقاطعة في كثير من األحيان على الحماية االجتماعية بتكملة البرامج الحكومية ودعم إتاحة األغذية المغذية
والصحية .وسيسعى الب ا

إلى قيادة تنفيذ اإلطار الوطني للخدمات المناخية ومبادئه التوجيهية لتوحيد المعلومات المناخية

وترجمتها وتوفيرها كمساهمة في عمليات صنع القرارات بشأن سبل كسب العيش في المناطق الريفية وربما في المناطق
الحضرية .وإذ تزداد القوة الشرائية للمستهلكين في المناطق الحضرية ويوسَّع نطاق إنتاج األغذية الصحية في المناطق الريفية،
سيدعم الب ا

توطيد روابط السوق بزيادة تدفق السلع بين المناطق الحضرية (الطلب) والمناطق الريفية (العرض).

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-35

تتواءم الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية مع الحصيلة االستراتيجية  3للب ا
ومستدامة).

(امتالك الناس لسبل كسب عيش محسنة
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جال الت كيز
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يتمثل مجال تركيز الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية في بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-37

تتواءم الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية مع األولوية االستراتيجية  2من إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية
المستدامة؛ والمسار الوطني لتحويل النظم الغذائية؛ والمساهمات المحددة على المستوى الوطني؛ والخطة الوطنية للتكيّف مع
تغيّر المناخ؛ والسياسة الوطنية للشباب؛ والمبادئ التوجيهية االستراتيجية  4و 6و 7و 9من السياسة واالستراتيجية الوطنيتين
بشأن األمن الغذائي والتغذوي حتى عام .2030

النوات ال توق ة
-38

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل نواتج الخطة االستراتيجية القطرية من  1-3إلى  3-3ومن  1-4إلى :3-4
تزود سكان األرياف بسبل مستدامة ومنصفة ومتنوعة لكسب العيش واستفادتهم من إتاحة آليات اإلنعاش المبكر
 الناتج ّ :1-3
والحماية االجتماعية واألصول القادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ والنظم اإليكولوجية المستعادة والمحمية وتكافؤ
الفرص في الحصول على األراضي وعلى الخدمات والمنتجات المالية والمناخية الشاملة من أجل تحسين إدارة مخاطر المناخ
والتكيّف معها.
 الناتج  : 2-3تمتع سكان األرياف ،وخصوصا النساء والشباب ،بقدرة معززة على إنتاج أغذية مغذية وتشكيلهم لجمعيات
تنافسية للمزارعين وتحسين وصولهم إلى األسواق عن طريق سالسل القيمة الشاملة والمستدامة واستفادتهم من رسائل التغيير
االجتماعي والسلوكي من أجل زيادة القيمة التغذوية للنظم الغذائية وتكافؤ األدوار بين الجنسين.
 الناتج  :3-3تعزيز قدرة الجهات الفاعلة المحلية على النهوض بقدرة النظم الغذائية على الصمود واستدامتها ،بدمج نُ ُهج
مراعية للمنظور الجنساني.والتغذية.
 الناتج  :1-4تحسين سكان المناطق الحضرية لمهاراتهم في مجال تنظيم المشاريع ومهاراتهم المهنية واستفادتهم من نظم إيجاد
فرص العمل الالئق.
 الناتج  :2-4استفادة سكان المناطق الحضرية من المساعدة الغذائية واالجتماعية ومن رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي
من أجل زيادة الطلب على نظام غذائي متنوع وتحسين إدماج المستهلكين والمنتجين في سلسلة قيمة غذائية محلية مراعية
للتغذية.
 الناتج  : 3-4تعزيز قدرة الجهات الفاعلة المحلية على النهوض بنظم للحماية االجتماعية أكثر شموال وإنصافا واستجابة
للصدمات في المناطق الحضرية ونظم غذائية قادرة على الصمود وبجودة فرص إدرار الدخل.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 3تقديم المساعدة الغذائية والتقنية إلى سكان األرياف الضعفاء وتوفير الدعم لنظم الحماية االجتماعية والجهات الفاعلة المحلية
التي تسعى إلى بناء سبل كسب عيش سكان األرياف الضعفاء وتعزيزها وجعل نظمهم الغذائية أكثر استدامة وتنوعا وقدرة على الصمود
في وجه تغيّر المناخ واألزمات المتعددة الجوانب.
-39

يسعى الب ا

إلى تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وخصوصا النساء ،ومنظماتهم من أجل توفير سبل كسب عيش مستدامة

وقادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ وتحسين مواجهة األزمات ،مما يحد من حوافز الهجرة .وسيمد الب ا

المزارعات

والمزارعين الضعفاء بتحويالت مشروطة ومساعدة تقنية لزيادة إنتاجيتهم وتنويعها من خالل استعادة األصول أو إنشائها بما يعزز
القدرة على الصمود واإلنعاش المبكر بعد الطوارئ والتكيّف مع تغيّر المناخ ،بالتنسيق مع المبادرات المنفذة في إطار الحصيلة 1
للخطة االستراتيجية القطرية .وإضافة إلى ذلك ،سيعقد الب ا

شراكات مع منظمات المزارعين والشركات الوسيطة في السوق

والمشترين النهائيين في سالسل القيمة لتحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق الرسمية مثل البرنامج الوطني
للتغذية المدرسية .وستُمنح األولوية في إطار الجهود المبذولة إلنشاء منظمات تقودها النساء أو تعزيز قدراتها ،إن أمكن ذلك.
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أيضا المزارعين على الحد من الخسائر المتكبدة بعد الحصاد وإدماج العمليات ذات القيمة المضافة بالتعاون

وسيساعد الب ا

مع المؤسسات العامة المعنية ،مما يسهم في تنويع سبل كسب العيش وإدرار الدخل .وسيستفيد المزارعون ،وال سيما النساء والشباب
وأفراد مجتمعات السكان األصليين ،من مبادرات رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي الرامية إلى النهوض بممارسات محسنة
للتغذية والتماسك االجتماعي ،مما يشجع زيادة التوازن في اتخاذ القرارات بين الرجل والمرأة بشأن نظم غذائية صحية ومتنوعة
ونفقات األسرة .وسيساعد الب ا

المجتمعات المحلية الريفية على توسيع نطاق امتالكها لألراضي عبر المنظمات المجتمعية،

بهدف المساهمة في الحد من النزاعات المتعلقة باألراضي من منظور يراعي المحور الثالثي .وسيدعم أيضا الب ا

تلك

المجتمعات في السعي إلى إدارة مخاطر المناخ والحد منها عن طريق المنتجات والخدمات المالية ،باستكشاف الخيارات لوضع
خطط ائتمانية شاملة والتأمين القائم على المؤشرات ضد تقلبات المناخ وزيادة إتاحة المعلومات المناخية ،عامال مع المؤسسات
والجهات الفاعلة المحلية لتعزيز القدرات في هذا المضمار .وستساهم النظم اإليكولوجية المستعادة والمحمية المرتبطة باإلنتاج
الغذائي والحرجي أيضا في الحد من هشاشة المجتمعات المحلية خالل األزمات ،ببناء القدرة على الصمود التي ستسمح بتقليص
أنشطة اإلغاثة.
-41

وسيستهدف الب ا

في إطار جهوده المبذولة كامل سلسلة قيمة النظام الغذائي ،بتعزيز األنشطة االقتصادية المرتبطة بالتحويل

والتسويق في جملة أمور ،ويك ّمل تلك المبادرات بتعزيز نظم الحماية االجتماعية لدعم توجيه المساعدة في إطار النشاط .3

النشاط  :4تقديم المساعدة الغذائية والتقنية إلى سكان المناطق الحضرية الضعفاء وتوفير الدعم لنظم الحماية االجتماعية والجهات الفاعلة
المحلية التي تسعى إلى النهوض بنظم إيجاد فرص العمل وزيادة دخل سكان المناطق الحضرية الضعفاء ،بالمساهمة في أمنهم الغذائي
وقدرتهم على الصمود إزاء الصدمات الخارجية.
-42

سيعزز الب ا

حضوره ويوسع نطاق هذا الحضور في المناطق الحضرية وشبه الحضرية حيث فقد العديد من األشخاص

وظائفهم أو مصادر دخلهم في قطاع االقتصاد غير الرسمي وال يقدرون شراء ما يكفي من الغذاء .وسيعمل الب ا

مع الجهات

الشريكة لتوفير التدريب الرامي إلى تحسين مهارات تنظيم المشاريع والمهارات المهنية ،وخصوصا لدى الشباب ،من أجل مساعدة
النساء والرجال على تنويع مصادر دخلهم واكتساب المهارات األساسية الالزمة والحصول على الخدمات والمنتجات المالية
الضرورية لبدء مشاريع تجارية صغرى وإدارتها .وسيستكشف الب ا

خيار تنفيذ هذه المبادرات مصحوبة بوضع نظم

متخصصة للتأمين ضد الكوارث الطبيعية نظرا إلى شدة تعرض العديد من سكان المناطق الحضرية للمخاطر خالل العواصف
الهوجاء.
-43

وسيعمل الب ا

بالشراكة مع شركات خاصة للنهوض بنظم إيجاد فرص العمل الالئق ،من خالل مطابقة احتياجات سوق العمل

مع برامج تدريبية تعزز المهارات الالزمة على المستوى المحلي بالتركيز على سد الفجوة بين الجنسين في مجال التوظيف.
وستساهم الجهات الشريكة من القطاع الخاص في زيادة الدخل عن طريق إتاحة برامج للتدريب المهني وخيارات محتملة للتوظيف
الرسمي ،مما يحد من الحوافز التي تحمل الشباب واألسر على مغادرة مجتمعاتهم بحثا عن الغذاء والفرص االقتصادية.
-44

وسيوفر الب ا

أيضا المساعدات الغذائية وخدمات رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي من أجل النهوض بنظم غذائية أوفر

صحة وزيادة الطلب على منتجات محلية أكثر تنوعا ،من خالل إرساء صلة بزيادة العرض في إطار النشاط  3ودمج طرفي سلسلة
القيمة في نظام غذائي قادر على الصمود ومراع للتغذية ،بالعمل مع الجهات الفاعلة في سلسلة القيمة في القطاع الخاص المشار
إليها في النشاط  .3وإضافة إلى ذلك ،سيعزز الب ا

نظم الحماية االجتماعية والمنظمات المجتمعية لتوجيه المساعدة والنهوض

بنظم غذائية أكثر إنصافا وقدرة على الصمود وفرص إدرار الدخل ،بما في ذلك تصميم خطط لتنمية القوى العاملة بناء على
االحتياجات المحلية وتنفيذها على أساس التعاون وجمع البيانات الدقيقة وتوليد األدلة (مثل تحليالت قضايا الجنسين في المناطق
الحضرية) ألغراض الدعوة التي تستهدف راسمي السياسات.

الش اكات
-45

سيعمل الب ا

عن كثب مع وزارات الزراعة والصحة والتنمية واإلدماج االجتماعي؛ ومعهد حفظ الغابات؛ ووزارة الموارد

الطبيعية والبيئة؛ والمعهد الوطني للتدريب المهني؛ ومؤسسات البحث للتدريب المتخصص ونقل المهارات .وستكتسي الشراكات
مع القطاع الخاص أهمية أساسية إلضفاء الطابع الشامل على سالسل القيمة واستدامة نظم إيجاد فرص العمل .وسيتواصل الب ا
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مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن ملكية األراضي ومبادرات المساعدة التقنية
في المناطق الريفية ومع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة لتصميم برامج خاصة بتنظيم المشاريع والعمالة تستهدف
السكان الضعفاء المعرضين لخطر الهجرة القسرية.

االفت اضات
-46

من المفترض أن تواصل الحكومة دعمها لمشاريع بناء القدرة على الصمود أو توسع نطاقه وتعزز المساعدة التقنية لمساندة
المنتجين في تخفيف وطأة تغيّر المناخ .ويتوقع الب ا

أن يسمح الوضع األمني بتنفيذ األنشطة بأمان بالتنسيق مع المنظمات

المحلية ،وخصوصا في المناطق الحضرية.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
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ستص َّمم خطط متوسطة األجل وطويلة األجل تصحب المجتمعات المحلية الضعيفة في مسارها نحو التوصل إلى االعتماد على
الذات ،من خالل العمل مع المؤسسات الوطنية .ومن المتوقع أن تتحمل الجهات الشريكة من القطاع الخاص والحكومة المسؤولية
عن الخدمات والمنتجات الجديدة مثل االئتمان والتأمين والخدمات المتصلة بالمعلومات المناخية وفرص العمل والتدريب وتحافظ
عليها مع مرور الوقت .وسيدمج الب ا

التحول الجنساني في أعماله لتيسير الخروج واالنتقال بفعالية.
أيضا نُهجا تفضي إلى
ّ

الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة :استفادة السكان الض فاء ف ال ناطق ال فية والحض ة ذات ا ولو ة باط اد وبالقدر
الكاف

ن خد ات وب ا

شا لة للح ا ة االجت اعية تز د ستوى أ نهم الغ ائ والتغ وي بحلول عام ،2027

ا ساهم ف تن ية

رأس ال ال البش ي ف هندوراس.
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سيدعم الب ا

تعزيز نظم الحماية االجتماعية الرامية إلى االرتقاء باألمن الغذائي للسكان الضعفاء وتغذيتهم .وسيظل الب ا

دعم تعزيز إتاحة التعليم وجودته عن طريق توفير برنامج وطني أكثر شموال للتغذية المدرسية وتحسين الحصول على األغذية
المغذية على نطاق أوسع بغية مواصلة المساهمة في حماية رأس المال البشري وتنميته في هندوراس.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
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تتواءم الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية مع الحصيلة االستراتيجية  2للب ا

(تحقيق الناس حصائل أفضل في مجال

التغذية والصحة والتعليم).

جال الت كيز
-50

يتمثل مجال تركيز الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية في األسباب الجذرية.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-51

تتواءم الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية مع األولوية االستراتيجية  3من إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية
المستدامة؛ وقانون التغذية المدرسية؛ وقانون تعزيز الرضاعة الطبيعية وحمايتها؛ وقانون الطفولة والمراهقة؛ والسياسة الوطنية
بشأن التغذية؛ والسياسة الوطنية للشباب؛ والمبادئ التوجيهية االستراتيجية  4و 5و 6و 8من السياسة واالستراتيجية الوطنيتين
بشأن األمن الغذائي والتغذوي؛ وخارطة الطريق للتغذية من أجل النمو.

النوات ال توق ة
-52

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل النواتج من  1-5إلى  3-5ومن  1-6إلى :3-6
 الناتج  :1-5استفادة البنات واألوالد قبل سن الدراسة وفي سن الدراسة من الحماية االجتماعية من خالل توفير وجبات مدرسية
أكثر تنوعا طوال العام الدراسي تلبي احتياجاتهم الغذائية األساسية وتعزز إتاحة التعليم وجودته.
 الناتج  : 2-5استفادة البنات واألوالد قبل سن الدراسة وفي سن الدراسة من خدمات وبنى تحتية مدرسية محسنة تساهم في
تحسين التغذية والصحة من خالل إدماج مبادرات التغذية المدرسية المعتمدة على المنتجات المحلية ومبادرات رسائل
التغييراالجتماعي والسلوكي.
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 الناتج  :3-5استفادة اآلباء واألمهات والمدرسين وإدارات المدارس من أنشطة تعزيز القدرات التي تنهض بالتغذية والمساواة
بين الجنسين والذكورة السليمة ومعايير الحماية لفائدة األطفال في المدارس.
 الناتج  :1-6حصول النساء الحوامل والمرضعات واألطفال دون سن الخامسة على أغذية مغذية متخصصة ومشاركتهم في
مبادرات رسائل التغييراالجتماعي والسلوكي المتعلقة بالغذاء والتغذية بصحبة اآلباء.
 الناتج  :2-6حصول المراهقين والشباب المعرضين لمخاطر الحماية والنعدام األمن الغذائي على المساعدة الغذائية واستفادتهم
التحول الجنساني وتحسن ممارستهم الخاصة بالصحة
من مبادرات رسائل التغييراالجتماعي والسلوكي التي تفضي إلى
ّ
والنظافة الشخصية والتغذية.
 الناتج  : 3-6تعزيز قدرة الجهات الفاعلة المحلية على االرتقاء بنظم حسنة األداء للحماية االجتماعية ،وال سيما فيما يتعلق
بإتاحة األغذية المغذية والوقاية من المخاطر والحماية منها والنهوض بالمساواة بين الجنسين والذكورة السليمة وإدماج الشباب
في المجتمع.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :5تقديم وجبات مدرسية مغذية إلى البنات واألوالد قبل سن الدراسة وفي سن الدراسة بضمان حصولهم على الحماية االجتماعية
وتعزيز دور المدرسة باعتبارها مركزا لتلبية احتياجات األطفال في مجاالت الصحة والتغذية والتنشئة االجتماعية.
-53

سيظل الب ا

يشارك مشاركة استراتيجية مع الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسية الذي يوفر حصص األغذية

الجافة األساسية إلى جانب حصص األغذية الطازجة التكميلية ،بالنهوض بالتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية .وسيشجع شراء
األغذية من أصحاب الحيازات الصغيرة لتعزيز قدرتهم ووجودهم في السوق وربط إنتاجهم لألغذية المغذية بالطلب المتزايد على
المنتجات المحلية الطازجة في المدارس التي تشمل الحليب والبيض والفواكه والخضروات ،بما يتسق مع النشاط  3ويتماشى
مع سياسة الب ا

بشأن شراء األغذية المحلية واإلقليمية .وسيواظب على عمله مع رابطات البلديات ()mancomunidades

لتنمية قدراتها تدريجيا كي تدير أنشطة التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية والمشتريات المحلية بصورة مستقلة .وسيمنح
األولوية للعمل مع رابطات البلديات ذات التصنيف األشد وخامة لوضع انعدام األمن الغذائي بينما يقدم الدعم التقني إلى رابطات
البلديات التي تعمل من تلقاء نفسها.
-54

وسينفذ الب ا

أنشطة تعزيز القدرات بالعمل مع رابطات اآلباء واألمهات والقائمين على رعاية األطفال واللجان المعنية

بالتغذية المدرسية والمدرسين وإدارات المدارس من أجل النهوض بالعادات الغذائية المغذية والممارسات الصحية ،بما في ذلك
دعم ترصد التغذية وسالمة األغذية والنظافة الشخصية وطرد الديدان وحمالت التطعيم .وستستهدف أنشطة تعزيز القدرات
أيضا النهوض بالمساواة بين الجنسين والذكورة السليمة ومعايير الحماية الدنيا التي تهدف إلى تهيئة بيئة مدرسية آمنة وتمكينية
لألطفال ،وخصوصا البنات .وترمي هذه الجهود إلى الحد من خطر العنف ،بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف القائم على
نوع الجنس وحمل البنات .وعالوة على ذلك ،سينهض الب ا

بتحسين البنى التحتية لتخزين األغذية وتحضيرها ومرافق

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المدارس.

النشاط  : 6تقديم المساعدة التغذوية والغذائية إلى السكان األشد ضعفا وتشجيع تغيير السلوك وتعزيز القدرات لضمان نظم غذائية أوفر
والتحول اإليجابي في أدوار الجنسين.
صحة والحد من مخاطر الحماية
ّ
-55

سيكثف الب ا

أنشطة تقديم المساعدة من خالل توفير أغذية مغذية تلبي احتياجات خاصة للحوامل والمرضعات من النساء

والبنات واألطفال دون سن الخامسة ،باستهداف البلديات التي تسجل أعلى معدالت انتشار التقزم من بين البلديات التي ترتفع
فيها معدالت اإلصابة بانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية ،بما يشمل مجتمعات السكان األصليين والسكان المنحدرين من أصل
أفريقي .وستك َّمل المساعدة الغذائية المقدمة إلى الحوامل والمرضعات من النساء والبنات بمكمالت الحديد وحمض الفوليك
وأنشطة رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي من أجل النهوض بنظم غذائية أوفر صحة ،بتشجيع اآلباء على المشاركة في
مبادرات رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .وسيحصل المراهقون والشباب على حصة غذائية تغطي وجبة واحدة ثالث
مرات في األسبوع ،بما في ذلك مسحوق مغذيات دقيقة للوقاية من فقر الدم لدى المراهقات .وستكون هذه المساعدة مشروطة
والتحول في أدوار الجنسين ،مما
بمشاركة المستفيدين في أنشطة رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي المتعلقة بتمكين المرأة
ّ
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يُحتمل أن يحد من العنف القائم على نوع الجنس .وستشجع هذه األنشطة أيضا أنماط الحياة الصحية التي تشمل النظافة الشخصية
والتقيد بنظم غذائية أكثر تنوعا وتغذية .وسيدمج الب ا

مبادرات رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي هذه مع برامج تنمية

المهارات في إطار الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية لتوفير الحوافز للشباب من أجل المشاركة.
-56

وسيعمل الب ا

مع المؤسسات األكاديمية للنهوض بمبادرات تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المحلية ويواصل الدعوة إلى إغناء

األغذية األساسية ووضع سياسات ترمي إلى التصدي للعبء المزدوج لسوء التغذية .وسيدعم الب ا

تنفيذ دورات تدريبية

رفيعة المستوى لموظفي وزارة الصحة بما يتواءم مع أهداف المؤشرات الوطنية لصحة األم والطفل .وسيدعم الب ا

أيضا

الوزارات المعنية في وضع إطار للسياسات بشأن مساعدة الشباب.

الش اكات
-57

سيعمل الب ا

عن كثب مع وزارات التعليم والتنمية واإلدماج االجتماعي والصحة (بما في ذلك مراكز الصحة المجتمعية)

والزراعة؛ والمنظمات غير الحكومية؛ والمعهد الوطني للمرأة؛ ورابطات البلديات؛ والمؤسسات األكاديمية؛ وكيانات األمم
المتحدة ،بما فيها هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

االفت اضات
-58

من المفترض أن تستأنف الحكومة تمويل البرنامج الوطني للتغذية المدرسية والمبادرات الخاصة بالتغذية والصحة والحماية
وأال تحول أي حاالت طوارئ كبرى دون توجيه األموال إلى تلك األنشطة .ومن المفترض أيضا أن تواصل الجهات الشريكة
والمانحة من القطاع الخاص دعمها المالي لتوسيع نطاق أنشطة التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية أو تعززه .وإضافة إلى
التحول
ذلك ،من المتوقع أن تدعم الجهات الشريكة تنفيذ مبادرات رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي والنُ ُهج المفضية إلى
ّ
الجنساني.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
-59

سيعمل الب ا

مع رابطات بلديات جديدة لبناء قدراتها في مجال التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية حتى تتمكن من العمل

بصورة مستقلة في غضون ثالث سنوات .وسييسر الب ا

فرص التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي لتمكين

الحكومة من االستفادة من تجارب التغذية المدرسية الناجحة في بلدان أخرى ،بالتنسيق مع األنشطة في إطار الحصيلة  4للخطة
االستراتيجية القطرية .وبالتزامن مع ذلك ،سيواصل الب ا
المتعلقة باللوجستيات والرصد والتقييم .وسينقل الب ا

دعم المؤسسات التي لها صلة بالتغذية المدرسية لتحسين قدراتها
معدات القياسات البشرية وتكنولوجيا المعلومات إلى وزارة الصحة

وينهض بإنشاء شعبة معنية بالتغذية داخل الوزارة.

الحصيلة  4للخطة االست اتيجية القط ة :واصلة حكو ة هندوراس بناء ظ ها الوطنية للح ا ة االجت اعية وقدراتها لتص يم
سياسات وب ا

شا لة للح ا ة االجت اعية ت اع التغ ة وال نظور الجنسا

وت ز ز ه ه النظم والقدرات،
-60

وسيعمل الب ا

وتستجيب للصد ات وتنفي ها ورصدها وتقيي ها

ا ز د ثقة الناس بال ؤسسات ال ا ة بحلول عام .2027

على تعزيز قدرات الحكومة والجهات الشريكة الوطنية وتنميتها من أجل ضمان تنسيق نظم الحماية االجتماعية

وحسن أدائها .وتتواءم هذه الحصيلة للخطة االستراتيجية القطرية بشكل وثيق مع الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسسية
في إطار الحصائل  1و 2و 3للخطة.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-61

تتواءم الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية مع الحصيلة االستراتيجية  4للب ا

جال الت كيز
-62

يتمثل مجال تركيز الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية في األسباب الجذرية.

(تعزيز البرامج والنظم الوطنية).
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ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-63

تتواءم الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية مع األولوية االستراتيجية  1من إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية
المستدامة؛ والهدفين  1و 4من الرؤية القطرية للفترة 2038-2010؛ والمبادئ التوجيهية االستراتيجية  1و 3و 4و 5و 7و8
و 10و 11من الخطة الوطنية للفترة 2022-2010؛ والمبدأ التوجيهي االستراتيجي  11من السياسة واالستراتيجية الوطنيتين
بشأن األمن الغذائي والتغذوي.

النوات ال توق ة
-64

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل الناتجين التاليين:
 الناتج  :1-7تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية والمحلية على إمداد السكان الضعفاء المعانين من مظاهر التفاوت االجتماعي
واالقتصادي والجغرافي المتقاطعة بنظم وطنية للحماية االجتماعية تكون محسنة من حيث تغطيتها ومدى كفايتها وجودتها
وتعزز قدرة األشخاص على تلبية احتياجاتهم من األمن الغذائي والتغذية واحتياجاتهم األساسية ذات الصلة والتصدي للمخاطر
والصدمات وعوامل اإلجهاد التي يتعرضون لها طيلة حياتهم.
 الناتج  :2-7مشاركة حكومة هندوراس بصفة متزايدة في مبادرات التعاون بشأن األمن الغذائي والتغذوي لتحقيق هدفي التنمية
المستدامة  2و ، 17بما في ذلك مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،التي تشمل منظومة األمم المتحدة
والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :7تعزيز قدرة النظم والسياسات والبرامج للحماية االجتماعية على تحسين األمن الغذائي والتغذوي والتصدي لهشاشة األوضاع
وعدم المساواة من أجل النهوض برأس المال البشري في هندوراس.
-65

سيدعم الب ا

الحكومة في سعيها إلى تحسين النظم والسياسات الوطنية للحماية االجتماعية ،وال سيما النظم والسياسات التي

تستهدف تحقيق األمن الغذائي والتغذوي ،وتعزيزها .وسيركز الب ا

جهوده على مستوى رسم السياسات ،بالعمل مع وزارة

التنمية واإلدماج االجتماعي وسائر الوزارات المعنية على إرساء نظام للحماية االجتماعية أكثر شموال ومراعاة للتغذية واستجابة
للصدمات يدعم الفئات السكانية الضعيفة والمهمشة ،بما فيها فئات السكان األصليين والسكان المنحدرين من أصل أفريقي
ومجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات
الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية األخرى وفئتا األشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين .وستنهض هذه الجهود بوضع إطار قانوني
شامل وتدعيم آليات التنسيق بين المؤسسات واآلليات التشغيلية وآليات سلسلة اإلمداد وتحسين استهداف المستفيدين وإدارة
المعارف .وسيواصل الب ا

دعم الوحدة التقنية لألمن الغذائي والتغذية في سعيها إلى تحسين قدرتها على إجراء تحليل لهشاشة

األوضاع يراعي المنظور الجنساني ورصد األمن الغذائي والتغذوي ،بما في ذلك إدارة البيانات واالستعداد للطوارئ واإلنذار
المبكر .وسيكمل هذا النشاط تعزيز القدرات الفردية والمؤسسية في إطار الحصائل  1و 2و.3
-66

وإضافة إلى ذلك ،سيضطلع الب ا

بأنشطة الدعوة ويقدم المساعدة التقنية لتعزيز مشاركة الحكومة في مبادرات التعاون

المساهمة في تحقيق هدفي التنمية المستدامة  2و ،17وال سيما فيما يتعلق بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.

الش اكات
-67

سيعمل الب ا

عن كثب مع الوزارات المعنية والوحدة التقنية لألمن الغذائي والتغذية والمركز الوطني للبحث والتدريب في

مجال االستجابة للطوارئ .وسينسق الب ا

األنشطة مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها ومكتب المنسق المقيم

ويواصل العمل مع مشروع القدرة االحتياطية المعنية بالمسائل الجنسانية ومنظمات أخرى مركزة على قضايا الجنسين فيما
يتصل بتعميم قضايا الجنسين في رسم السياسات.
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االفت اضات
-68

تستند هذه الحصيلة إلى افتراض أن تواصل الحكومة التعاون في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات ،من خالل تكملة
مساهمات الب ا

بالموارد الحكومية .ومن المفترض أيضا أن يتحقق االستقرار السياسي العام والدوران العادي للموظفين في

المؤسسات.

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
-69

سينقل الب ا

المعارف التقنية والمهارات والمعدات إلى الجهات الشريكة في المؤسسات الحكومية حسب االحتياجات

واألولويات الوطنية ،بالمساهمة تدريجيا في تحكم الحكومة في البرامج وخروج الب ا  .وسيعزز الب ا

التعاون فيما بين

بلدان الجنوب والتعاون الثالثي كوسيلة لتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة.

الحصيلة  5للخطة االست اتيجية القط ة :استفادة الجهات الش كة ال ئيسية ف هندوراس ن الخد ات ال تس ة بالكفاءة طوال السنة.
-70

سيستفيد الب ا

من خبرته في التحويالت النقدية وسالسل اإلمداد لتقديم الخدمات والدعم التقني إلى الوكاالت الحكومية

والجهات الشريكة في شبكة العمل اإلنساني والمنظمات األخرى بغية تعزيز قدرتها على االستجابة وتمكينها من تحسين تغطية
احتياجاتها التشغيلية لصالح الفئات السكانية الضعيفة.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-71

تتواءم الحصيلة  5للخطة االستراتيجية القطرية مع الحصيلة االستراتيجية  5للب ا

(زيادة كفاءة وفعالية الجهات الفاعلة

اإلنسانية واإلنمائية).

جال الت كيز
-72

يتمثل مجال تركيز الحصيلة  5للخطة االستراتيجية القطرية في بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-73

تتواءم الحصيلة  5للخطة االستراتيجية القطرية مع األولوية االستراتيجية  1من إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية
المستدامة؛ والهدف  4من الرؤية القطرية للفترة 2038-2010؛ والمبدأ التوجيهي االستراتيجي  11من السياسة واالستراتيجية
الوطنيتين بشأن األمن الغذائي والتغذوي.

النوات ال توق ة
-74

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل الناتجين التاليين:
 الناتج  :8استفادة الجهات الشريكة في هندوراس من خدمات التحويالت النقدية المتسمة بالكفاءة.
 الناتج  :9استفادة الجهات الشريكة في هندوراس من خدمات سلسلة اإلمداد المتسمة بالكفاءة.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :8تقديم خدمات التحويالت النقدية عند الطلب إلى المؤسسات الوطنية والمنظمات والجهات الشريكة األخرى في شبكة العمل
اإلنساني.
-75

سيوفر الب ا

خدمات التحويالت النقدية المتعددة األغراض عند الطلب بهدف المساعدة على تلبية االحتياجات الغذائية وغير

الغذائية األساسية للسكان الضعفاء .وستشمل هذه الخدمات أيضا توفير المعلومات عن استهداف المستفيدين وتسجيلهم ورصدهم.
وسيوفر الب ا

أيضا الدعم التقني إلى الجهات الشريكة التي تدير تقديم المساعدة ،مما يسمح باالستجابة للطوارئ على نحو

أعجل وأكفأ وتوفير الدعم المستمر للسكان المتضررين حيثما وعندما يقتضي األمر ذلك.

النشاط  :9تقديم خدمات سلسلة اإلمداد عند الطلب إلى المؤسسات الوطنية والمنظمات والجهات الشريكة في شبكة العمل اإلنساني بهدف
تعزيز قدرتها على التغطية واالستجابة.
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اعترافا بالعدد المحدود للجهات المعنية بتقديم الخدمات المشتركة في البلد والحاجة الملحة إلى االستجابة الحتياجات الحكومة
والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهات الشريكة األخرى ،سينتفع الب ا
الحالية لتوفير خدمات سلسلة اإلمداد وخدمات الدعم التقني المتسمة بالكفاءة .وسيقدم الب ا

بخبرته ويستخدم بناه التحتية ونظمه
خدمات ثنائية عند الطلب ،بما في

ذلك خدمات شراء المواد الغذائية وغير الغذائية والخدمات اللوجستية مثل التخزين وإدارة المخزونات ومناولتها والنقل من نقطة
الدخول والمستودعات إلى مكان الوجهة .وسيُضفى الطابع الرسمي على هذه الخدمات عبر اتفاقات الخدمات التي ستيسر عمليات
سلسلة إمداد الجهات الشريكة .وسيظل الب ا
وسيواصل الب ا

يتيح منصته الخاصة بسوق الخدمات لتوفير النفاذ إلى خدماته في هندوراس.

تحديث حافظة موردي الخدمات وتنويعها للنجاح في تنفيذ هذا النشاط.

الش اكات
-77

عن كثب مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الوطنية والدولية والقطاع الخاص والجهات األخرى التي قد

سيعمل الب ا

تحتاج إلى خدماته.

االفت اضات
-78

أال تتعطل سلسلة إمداداته بسبب أي حدث كبير يحول دون توفير الخدمات في الوقت المناسب.

يفترض الب ا

است اتيجية اال تقال وتسليم ال سؤولية
-79

سيقدم الب ا

الخدمات مصحوبة بالدعم التقني لتعزيز قدرة الجهات الشريكة المعنية ،بما فيها الحكومة ،على توفير خدمات

سلسلة اإلمداد.

 -4ت تيبات التنفي
 1-4تحليل ال ستفيد ن
-80

سيركز الب ا

في إطار استهداف المستفيدين على المجتمعات المحلية األكثر معاناة من انعدام األمن الغذائي في المناطق

الريفية والحضرية وشبه الحضرية ،وال سيما المناطق التي تشهد ارتفاع معدل انتشار الفقر وتكثر فيها مخاطر الكوارث الطبيعية
وممارسات عدم المساواة بين الجنسين وأعمال العنف وتستضيف عددا كبيرا من السكان األصليين والسكان المنحدرين من أصل
أفريقي (انظر الجدول  1لالطالع على أعداد المستفيدين) .ولن تركز الخطة االستراتيجية القطرية على مناطق جغرافية محددة
بل ستشمل باألحرى البلد ككل رهنا بتوافر الموارد وحسب االحتياجات الوطنية.
-81

ويرتبط عدد المستفيدين في إطار النشاط  1بالتوقعات حسب التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي ويُتوقع انتقال  10في
المائة منهم إلى برامج بناء القدرة على الصمود كل سنة .وسيفيد النشاطان  3و 4األسر خالل فترات شح األغذية ،باستناد
االستهداف إلى التوقعات حسب التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي وإجراء تحليل إضافي للبلديات والمجتمعات للتوصل
إلى اختيار نهائي لألسر األشد ضعفا ،بما في ذلك األسر المستهدفة في إطار النشاط .1

-82

وتحدَّد أعداد المستفيدين في إطار النشاط  5لتتوافق مع توقعات البيانات عن االلتحاق بالمدارس فيما يخص  16مقاطعة من
أصل  18مقاطعة في هندوراس وستعدَّل عند االقتضاء باالستناد إلى البيانات الرسمية .وتستند أعداد المستفيدين في إطار النشاط
 6إلى دراسات مشتركة أُجريت مع الحكومة في  80بلدية ترتفع فيها معدالت اإلصابة بانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية حسب
التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي واالستقصاء الديمغرافي والصحي الوطني الذي ركز على  45بلدية .وتترابط حصائل
الخطة االستراتيجية القطرية وقد تؤدي إلى تداخل المستفيدين ،إذ تستهدف الحد من االحتياجات بشكل تدريجي وتنمية رأس
المال البشري .وعلى سبيل المثال ،يُحتمل انتقال المستفيدين في إطار الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية إلى المشاركة
في أنشطة الحصيلة  2للخطة ويمكن ألصحاب الحيازات الصغيرة المدرجين في عداد المستفيدين في إطار الحصيلة  2للخطة
االستراتيجية القطرية أن يستفيدوا من أنشطة التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية في ظل الحصيلة  3للخطة بينما تستطيع
الحوامل والمرضعات من النساء والبنات المستفيدات من النشاط  6أن يستفدن أيضا من التدريب الكتساب مهارات تنظيم
المشاريع في إطار النشاط  .4وستتاح أنشطة تعزيز القدرات في ظل حصائل الخطة من  1إلى  4لتفيد المؤسسات العامة
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المرتبطة باالستعداد للطوارئ واالستجابة لها والحماية االجتماعية والتنمية االجتماعية واالقتصادية ،والمنظمات المحلية
والمجتمعية ،وخصوصا المنظمات التي تقودها النساء ،واألسر الضعيفة والمعرضة للمخاطر.
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

1

من 1-3
إلى 3-3

3

2

من 1-4
إلى 3-4

4

من 1-5
إلى 3-5

5

فئة ال ستفيد ن

من 1-6
إلى 3-6

6

البنات

75 000

67 500

54 000

37 800

22 680

األوالد

70 000

63 000

50 400

35 280

21 168

239 848

النساء

65 000

58 500

46 800

32 760

19 656

222 716

الرجال

40 000

36 000

28 800

20 160

12 096

137 056

ال ج وع

250 000

225 000

180 000

126 000

75 600

856 600

البنات

15 000

22 500

30 000

26 250

30 000

123 750

األوالد

14 000

21 000

28 000

24 500

28 000

115 500

النساء

13 000

19 500

26 000

22 750

26 000

107 250

الرجال

8 000

12 000

16 000

14 000

16 000

66 000

ال ج وع

50 000

75 000

100 000

87 500

100 000

412 500

البنات

30 000

51 000

72 000

51 000

39 000

243 000

األوالد

28 000

47 600

67 200

47 600

36 400

226 800

النساء

26 000

44 200

62 400

44 200

33 800

210 600

الرجال

16 000

27 200

38 400

27 200

20 800

129 600

ال ج وع

100 000

170 000

240 000

170 000

130 000

390 000

البنات

808 441

883 761

964 042

727 922

727 922

4 112 088

األوالد

776 738

849 103

926 236

699 376

699 376

3 950 829

النساء

-

-

-

-

-

-

الرجال

-

-

-

-

-

-

1 585 179

1 732 864

1 890 278

1 427 298

1 427 298

2 859 257

البنات

6 301

6 301

6 301

6 301

6 301

31 505

األوالد

6 053

6 053

6 053

6 053

6 053

30 265

المراهقون
والشباب

4 942

4 942

4 942

4 942

4 942

24 710

النساء

13 248

13 248

13 248

13 248

13 248

66 240

الرجال

-

-

-

-

-

-

30 544

30 544

30 544

30 544

30 544

152 720

2 015 723

2 233 408

2 440 822

1 841 342

1 763 442

4 671 077

ال ج وع

ال ج وع (دون تداخل)

2023

2025

2027

256 980

ال ج وع
3

2024

2026

ال ج وع

* يجسد مجموع المستفيدين حسابات أداة المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة (أداة كوميت) التي سيلزم مراجعتها ألنها ال تتطابق مع مجموع المستفيدين الفريدين الفعلي.

 2-4التحو الت
-83

*

سـتُستخدم التحويالت القائمة على النقد باعتبارها طريقة التحويل الرئيسية للب ا
الملحق الثاني والملحق الثالث) .وسيعمل الب ا

ويليها توفير األغذية وتعزيز القدرات (انظر

مع الجهات الشريكة المتعاونة لتوفير التحويالت القائمة على النقد وتُدرج

التكاليف المرتبطة بالتدريب واللقاءات مع قادة المجتمعات المحلية لضمان التنفيذ على النحو الواجب في إطار الخدمات التعاقدية.
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وسيقدم الب ا

حصة غذائية عينية موحدة لألطفال قبل سن الدراسة وفي سن الدراسة االبتدائية تلبي معظم احتياجاتهم التغذوية

اليومية ،أخذا في االعتبار العادات الغذائية اإلقليمية .وسيك َّمل دعم سالسل القيمة عن طريق إنشاء األصول واستعادتها بالمساعدة
التقنية والتدريب وتوفير المعدات للحد من الخسائر المتكبدة بعد الحصاد وتحسين جودة األغذية وتعزيز الوصول إلى األسواق.
وستنفَّذ أنشطة تعزيز القدرات في إطار حصائل الخطة االستراتيجية القطرية من  1إلى .4

 3-4قدرة ال كتب القط ي و ال حه
-84

لقد عمل الب ا

في هندوراس منذ عام  1970ويعمل حاليا في جميع مقاطعات البلد الثماني عشرة .وللب ا

مكتب وطني

مركزي في تيغوسيغالبا وستة مكاتب ميدانية في مقاطعات أتالنتيدا ،وغراسياس أديوس ،وكورتيس ،وكوبان ،وكوماياغوا،
وشولوتيكا ،ويعتزم فتح مكتب ميداني جديد في أوالنشو .وموظفو الب ا

متعددو التخصصات والجنسيات ومزودون

بالمهارات لتلبية االحتياجات القطرية .وسيعزز المكتب القطري قدراته حسب االقتضاء نظرا إلى توسيع نطاق عملياته
واستراتيجيته اإلقليمية للتوسيع .وقد ُوضعت الميزانية لوظائف جديدة في المجاالت المطلوبة لتنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية
بفعالية.

 4-4الش اكات
-85

سيعمل الب ا

بالتنسيق الوثيق مع المؤسسات الهندوراسية المحلية والوطنية كجهات شريكة رئيسية من أجل الدعوة إلى

إرساء إطار شامل لنظم للحماية الغذائية واالجتماعية وسياسات للتغذية تكون مستدامة .وستكتسي الشراكات مع المؤسسات
المالية الدولية أيضا أهمية أساسية في إطار هذه الجهود الرامية إلى توفير الحماية االجتماعية.
-86

وسيعمل الب ا

بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للطوارئ على األنشطة المتعلقة بالطوارئ ومع وزارة التنمية واإلدماج االجتماعي

ووزارة التعليم على البرنامج الوطني للتغذية المدرسية .وستنفَّذ أنشطة التغذية بالتعاون مع وزارة الصحة والوحدة التقنية لألمن
الغذائي والتغذية وسينسق الب ا

أساسا أنشطة بناء القدرة على الصمود مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ووزارة التوظيف

والضمان االجتماعي ووزارة البيئة والموارد الطبيعية ومعهد حفظ الغابات .وستظل رابطات البلديات تضطلع بدور رئيسي في
تحديد الفئات الضعيفة وإشراك المجتمعات المحلية وتصميم استجابة خاصة بالسياق بمشاركة خبراء الب ا  .وستنسَّق األنشطة
المتصلة بتحقيق المساواة بين الجنسين مع المعهد الوطني للمرأة.
-87

وسيسعى الب ا

إلى توطيد الشراكات الراهنة مع الجهات المانحة الدولية وزيادة فرص الشراكة مع الجهات المانحة غير

التقليدية والمؤسسات المالية الدولية وكيانات القطاع الخاص المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني (بما فيها منظمات حقوق
المرأة) والمؤسسات األكاديمية لتحقيق تأثير طويل األمد يشمل ضمان مصادر متنوعة ومستدامة للتمويل المتعدد السنوات.
وستكتسي الشراكات مع الشركات الخاصة أهمية حاسمة لتعزيز إيجاد فرص العمل والتقيد بنظم غذائية صحية في المناطق
الحضرية .وإضافة إلى ذلك ،سيدعم الب ا

التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي لتدعيم النظم الوطنية للحماية

االجتماعية بناء على الممارسات الجيدة .وسيضطلع الب ا

أيضا بدور نشط في تنفيذ خرائط الطريق وااللتزامات المعتمدة

أثناء مؤتمر قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية لعام  2021ومؤتمر القمة للتغذية من أجل النمو لعام .2021
-88

وفي سياق تنفيذ إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ،سيعمل الب ا

بالتنسيق مع كيانات األمم المتحدة

باعتماد نهج يراعي المحور الثالثي ،بالبحث عن أوجه التكامل لتنفيذ أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية ،وال سيما مع الوكاالت
األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها ،والمساعدة على بناء مجتمعات أكثر أمانا والمساهمة في الحد من العوامل التي تحفز على
الهجرة القسرية .وعالوة على ذلك ،سيثابر الب ا

على العمل مع المؤسسات األكاديمية في مجاالت الدعوة المتصلة بالسياسات

العامة وتوليد األدلة وتنمية المهارات الرقمية وتنظيم المشاريع .وسيكتسي التعاون بشأن التدريب المتعلق بالتغذية والتدريب
الداخلي للطالب المتصل بخدمات التغذية المجتمعية أهمية خاصة.

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

22

 -5إدارة ا داء والتقييم
 1-5ت تيبات ال صد والتقييم
-89

سيطبق الب ا

نظاما للرصد والتقييم مراعيا العتبارات جنسانية باالستناد إلى اإلطار المنطقي .وسيستخدم موظفو الب ا

المعنيون بالرصد الميداني األجهزة المحمولة لجمع البيانات من أجل جمع البيانات األساسية المصنفة حسب نوع الجنس والعمر
من األسر المستهدفة واألفراد المستهدفين وتحديد التغييرات ذات الصلة الطارئة في حياة النساء والرجال والبنات واألوالد.
وسيستعين الب ا

بأداة المكاتب القطرية لإلدارة الفعالة (أداة كوميت) ومنصة الب ا

الرقمية إلدارة المستفيدين والتحويالت

ونظام دعم تنفيذ اللوجستيات لجمع المعلومات ألغراض الرصد وإعداد التقارير السنوية وتحسين البرامج ،وضمان المساءلة
والشفافية لتوليد األدلة ،ويبلغ عن النتائج في نظام األمم المتحدة للمعلومات ((UN INFOعند االقتضاء .وسيدعم جهود الحكومة
المبذولة لرصد التقدم المحرز في تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة في سياق إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية
المستدامة ،بالتنسيق مع فريق األمم المتحدة القطري.
-90

وسيستند الب ا

إلى اس تقصاءات األسر والمقابالت المباشرة مع المستفيدين لتقييم فعالية المساعدة الغذائية مقابل الغايات

المتصلة بالتغذية والحماية والقدرة على الصمود في المناطق الريفية والحضرية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإتاحة
التعليم .وسيقيَّم التقدم المحرز في مجال تعزيز القدرات في حلقات عمل للجهات صاحبة المصلحة المتعددة ويُدعم تحليل البيانات
الكمية بنُ ُهج نوعية مثل االستعراضات البرامجية .وسيُجرى استعراض مستقل لمنتصف المدة في عام  2025وتقييم نهائي للخطة
االستراتيجية القطرية في عام  .2026وستك َّمل هذه العمليات بتقييمات المركزية ألنشطة تنفيذ نهج يراعي المحور الثالثي
والجهود الشاملة المبذولة لتعزيز القدرات ستُجرى في عامي  2024و .2027وسيواصل الب ا

تنفيذ آليات تقديم شكاوى

المستفيدين وتعليقاتهم ،بتحديد البيانات األساسية لكل حصيلة للسماح برصد التقدم المحرز طوال فترة الخطة االستراتيجية
القطرية.
 2-5إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
-91

تزامن وضع الخطة االستراتيجية القطرية مع االنتقال إلى حكومة وطنية جديدة ،مما ولّد حالة من عدم اليقين بخصوص
التغييرات المحتملة في األولويات السياسية ودعم برامج محددة .ومع ذلك ،كفل تعاون الب ا

في وقت مبكر مع المسؤولين

عن إدارة عملية االنتقال مواءمة الخطة االستراتيجية القطرية مع أولويات الحكومة الجديدة وإطار األمم المتحدة للتعاون من
أجل التنمية المستدامة .وهندوراس معرضة للكوارث الطبيعية التي تزداد حدة وتواترا بسبب تغيّر المناخ .وقد تعاون الب ا
تعاونا وثيقا مع المؤسسات الوطنية الستعداد للطوارئ واالستجابة لها وسيواصل مواءمة جهوده مع جهود هذه المؤسسات
وإرساء مبادرات مشتركة لتعزيز القدرات.
-92

التحول الجنساني .وسيتخذ
وما زالت ظاهرة عدم المساواة بين الجنسين منتشرة وتطرح تحديا على تعزيز التدخالت المفضية إلى
ّ
الب ا

التدابير الالزمة للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتنفيذ تدخالت شاملة وحماية النساء والبنات وتجنب

إلحاق األذى بالفئات السكانية الضعيفة ،وفقا لسياسته بشأن المساواة بين الجنسين.
-93

61

ومن الصعب ضمان تمويل متعدد السنوات من الجهات المانحة وبالتحديد تمويل أنشطة بناء القدرة على الصمود وأنشطة التنمية
في األمدين المتوسط والطويل ألن هندوراس بلد من بلدان الشريحة الدُنيا من الدخل المتوسط .وعليه ،عمل الب ا

في وقت

مبكر مع الجهات المانحة الحكومية والمؤسسات المالية الدولية لبيان أولوياتها وتعليقاتها في الخطة االستراتيجية القطرية وتعزيز
التنسيق وتبادل المعلومات.

ال خاط التشغيلية

" 61سياسة الب ا

بشأن المساواة بين الجنسين لعام .)WFP/EB.1/2022/4-B/Rev.1( "2022
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يعرض الوضع األمني في هندوراس المستفيدين والموظفين ،وخصوصا النساء والبنات ،لمخاطر كبرى .وسيواصل الب ا
ّ
تعاونه الوثيق مع السلطات المحلية المعنية بإنفاذ القانون ويُجري تقييمات أمنية خالل تصميم البرامج ،وال سيما في المناطق
الحضرية .وتخفيفا لوطأة المخاطر التي ترتبط بالتحويالت القائمة على النقد من حيث قدرات الموردين ،سيختار الب ا
الموردين المالئمين ويقدم المساعدة التقنية عندما تتطلب نظمهم ذلك .وسيتجنب الب ا

أي آثار سلبية على المستفيدين من

خالل تطبيق سياسته بشأن الحماية اإلنسانية ،بما في ذلك الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين وانتشار كوفيد .19-وستحمي
البرامج كافة البيانات المتعلقة بالمستفيدين ،وتجسد استراتيجيات لالستهداف تتفادى التمييز ،وتشمل مواقع للبرامج يمكن
لألشخاص ذوي اإلعاقة النفاذ إليها .وسيتيح الب ا

أنشطة تدريبية في مجالي السالمة واألمن للجهات الفاعلة المعنية ويضمن

الشفافية والمساءلة في إطار عملياته.

ال خاط االئت ا ية
-95

سيبذل الب ا

كل ما يلزم من جهود لتدريب الموظفين والجهات الشريكة من أجل الحيلولة دون الممارسات التي قد تؤثر تأثيرا

سلبيا في المستفيدين وتخل بالثقة وتضر بالصورة العامة للب ا  .وسيوفر التدريب لمكافحة التدليس والفساد ويراقب تقديم
المساعدة إلى المستفيدين بهدف تخفيف وطأة الفساد.

ال خاط ال الية
-96

يتماشى النظام المالي في هندوراس مع المعايير الدولية .ومع ذلك ،ال يُستبعد أن ترتفع أسعار السلع األساسية والنفط خالل فترة
تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية بسبب األزمات الحالية في العالم .وقد خفف الب ا

وطأة هذا الخطر إذ أخذ التنبؤات بشأن

التضخم في الحسبان في إطار وضع ميزانيته.
3-5
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الض ا ات االجت اعية والبيئية
ينظم إطار الب ا

لالستدامة البيئية واالجتماعية عمليات الب ا

ويقتضي تنفيذ نظام لإلدارة البيئية يمنح األولوية لخمسة

مجاالت تركيز هي التالية :إدارة النفايات والمياه ،والكفاءة في استخدام الطاقة ،والشراء المستدام ،وحلول االجتماعات الرقمية
للحد من االنبعاثات الناجمة عن السفر الجوي ،والتدريب والتوعية .وفي سياق تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية ،سيدرب
الب ا

موظفيه والجهات الشريكة له لضمان تطبيق اإلطار في المجاالت البرنامجية واإلدارية وفي جميع المشاريع التي

يمولها الب ا  .وستخضع أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية برمتها للفحص بغية تجنب إلحاق أي ضرر غير مقصود بالبيئة
والمس تفيدين وأي فئات سكانية أخرى وزيادة الفوائد البيئية واالجتماعية ألنشطة الب ا

إلى أقصى حد .وسيسعى الب ا

جاهدا إلى ضمان استمداد المشتريات من السلع والخدمات لتنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية من جهات موردة مسؤولة اجتماعيا
وبيئيا عن طريق فحص الموردين على أساس المعايير المؤسسية .وسيقدم المكتب القطري تقريرا عن تنفيذ إطار االستدامة
البيئية واالجتماعية في مجاالته البرنامجية واإلدارية.

 -6ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
1-6

يزا ية الحافظة القط ة

-98

تبلغ قيمة ميزانية الحافظة القطرية  634 635 721دوالرا أمريكيا مما يمثل نمو حافظة االستجابة للطوارئ و االستعداد لها
وتكثيف الجهود الرامية إلى بناء القدرة على الصمود في المناطق الريفية والحضرية وتعزيز البرامج الوطنية للتغذية المدرسية
والتغذية .وتخصص الميزانية نسبة  16.7في المائة من األموال لالستجابة لألزمات في إطار الحصيلة  1للخطة االستراتيجية
القطرية ونسبة  36.8في المائة لبناء القدرة على الصمود في إطار حصيلتي الخطة  2و 5ونسبة  46.5في المائة لألسباب
الجذرية في إطار حصيلتي الخطة  3و .4وتمثل التكاليف المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين  5.6في المائة من الميزانية.
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الجدول  :2يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ
حصيلة الخطة
االست اتيجية
القط ة

ك )

النشاط
ال ج وع

2023

2024

2025

2026

2027

1

29 063 906

26 302 236

21 205 523

15 347 248

9 687 358

101 651 272

2

1 065 594

764 523

790 779

906 580

948 032

4 475 508

3

18 370 112

31 214 613

44 044 706

32 758 900

25 112 741

151 501 070

4

8 724 915

12 600 504

16 745 326

14 755 804

17 014 954

69 841 504

5

50 264 705

63 041 605

75 295 269

43 901 042

45 320 720

277 823 341

6

2 516 381

2 668 636

2 590 400

2 654 843

2 680 090

13 110 349

7

1 060 597

883 896

805 424

724 055

773 925

4 247 898

8

793 238

791 171

792 315

802 268

803 159

3 982 152

9

1 596 582

1 589 545

1 590 305

1 610 643

1 615 552

8 002 627

113 456 030

139 856 730

163 905 047

113 461 383

103 956 531

634 635 721

1

2

3
4
5

ال ج وع

 2-6آفاق واست اتيجية تدبي ال وارد
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ترتكز آفاق تدبير الموارد على أسس متينة إذ تغطي حتى  66في المائة من ميزانية الخطة االستراتيجية القطرية .وتستند إلى
االتجاهات والتوقعات السابقة وتأخذ في الحسبان الجهات المانحة العادية والمناقشات األخيرة .وقد عمل الب ا

مع الحكومة

والجهات المانحة الثنائية والمؤسسات المالية الدولية والجهات الشريكة من القطاع الخاص لمواءمة األولويات وتعزيز فرص
التعاون واستكشافها .وفي حال وجود نقص كبير في التمويل ،ستُمنح األولوية لألنشطة المتصلة باالستجابة لألزمات واألسباب
الجذرية.
 -100وإذ تنطوي الخطة االستراتيجية القطرية الجديدة على تكثيف األنشطة بشكل ملحوظ ،ستستهدف الجهود المبذولة لتعبئة الموارد
تنويع قاعدة الجهات المانحة المساهمة في الب ا

لضمان إتاحة المزيد من الموارد وتوفير تمويل أكثر مرونة ومتعدد السنوات.

ويجسد تكثيف األنشطة أيضا االستراتيجية الرامية إلى تعزيز تعبئة الموارد على المستويين اإلقليمي والمحلي للب ا  .وستوجه
خطة عمل المكتب القطري بشأن الشراكات استراتيجية تعبئة الموارد التي ستشمل االعتماد على الشراكات الحالية وتوسيع
نطاقها وتوخي فرص للتمويل من جهات مانحة جديدة ،بما فيها الجهات المانحة الحكومية غير التقليدية والمؤسسات المالية
الدولية والمصارف اإلقليمية وكيانات القطاع الخاص ،بهدف ضمان مصادر للتمويل الثابت والسليم طوال فترة تنفيذ الخطة
االستراتيجية القطرية.
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة لهندوراس ( نا /كا ون الثا

 -2023د س ب /كا ون ا ول )2027

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 :تلبية احتياجات ا ن الغ ائ والتغ ة ا ساسية للسكان ال تض ر ن ن ا ز ات قبل
حاالت الطوارئ وخاللها وب دها وت ز ز قدرتهم على الص ود والتصدي للصد ات ال ناخية وا ز ات ا خ ى ف ال ستقبل،
حد ن هشاشة أوضاعهم.

ا

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

االفت اضات
يفترض البرنامج أن حكومة هندوراس ستحافظ على قدرتها على التأهب واالستجابة للطوارئ أو ستحسنها ،بما في ذلك تمويل لجان الطوارئ البلدية والمحلية ،وأن قانون  SINAGERالجديد سيحظى بالموافقة وفيه أحكام إلعطاء األولوية للسكان
الضعفاء والمهمشين ،ولحمايتهم ،وتعزيز إجراءات التعافي والوقاية التي تراعي االعتبارات الجنسانية.

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجية التصدي القائم على االستهالك ،المخفض
القدرة االقتصادية على تلبية االحتياجات األساسية
مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي-التغذية
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لالحتياجات األساسية
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لألمن الغذائي

مراعية
للتغذية
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ا شطة والنوات
 -1تقد م ساعدة طارئة ستجيبة للصد ات و اعية لل نظور الجنسا
اإل اش ال بك  2-1( .تحو الت ال وارد ي ال ش وطة)

والتغ ة إلى السكان ا شد ض فا ال تض ر ن ن ا ز ات لتلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة واحتياجاتهم ا ساسية ذات الصلة وتيسي

 :1-1حصول السكان الضعفاء والمعرضين للمخاطر والسكان المتضررين من الصدمات والكوارث واألزمات األخرى على مساعدات غذائية واجتماعية تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية واحتياجاتهم األساسية ذات
الصلة ،حسب الهشاشة والخصائص المرتبطة بنوع الجنس والعمر ،تحسبا للطوارئ وأثناءها وفي أعقابها( .فئة النواتج باء :توفير األغذية المغذية .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)
 :1-1حصول السكان الضعفاء والمعرضين للمخاطر والسكان المتضررين من الصدمات والكوارث واألزمات األخرى على مساعدات غذائية واجتماعية تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية واحتياجاتهم األساسية ذات
الصلة ،حسب الهشاشة والخصائص المرتبطة بنوع الجنس والعمر ،تحسبا للطوارئ وأثناءها وفي أعقابها( .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)
 :1-1حصول السك ان الضعفاء والمعرضين للمخاطر والسكان المتضررين من الصدمات والكوارث واألزمات األخرى على مساعدات غذائية واجتماعية تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية واحتياجاتهم األساسية ذات
الصلة ،حسب الهشاشة والخصائص المرتبطة بنوع الجنس والعمر ،تحسبا للطوارئ وأثناءها وفي أ عقابها( .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)
 -2ت ز ز قدرة ال جت ات ال حلية الض يفة وال ضة لل خاط والجهات الفاعلة ال حلية على االست داد والتخطيط واالستجابة للطوارئ ال كية ناخيا و ش ل القدرة على ال ل االستباق واإل اش ،باعت اد ه
اع ال نظور الجنسا وإرساء ا سس لبناء القدرة على الص ود :1-1( .االست داد لحاالت الطوارئ وال ل ال بك )
 : 1-2تعزيز قدرة الجهات الفاعلة المحلية على التخطيط واالستعداد واالستجابة للطوارئ ،بما في ذلك في إطار العمل االستباقي والبروتوكوالت المراعية للمنظور الجنساني في الحد من المخاطر وإدارتها( .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)
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ا ة التن ية ال ستدا ة  :2-2القضاء على سوء التغ ة
الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة :استفادة السكان الض فاء ف ال ناطق ال فية والحض ة ذات ا ولو ة باط اد وبالقدر
الكاف ن خد ات وب ا شا لة للح ا ة االجت اعية تز د ستوى أ نهم الغ ائ والتغ وي بحلول عام  ،2027ا ساهم ف
تن ية رأس ال ال البش ي ف هندوراس.

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

االفت اضات
يفترض البرنامج أن الحكومة ستستأنف الدعم التمويلي للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية ومبادرات التغذية والصحة والحماية ،وأنه لن تطرأ أي حاالت طوارئ كبرى تمنع توجيه األموال إلى تلك األنشطة .ويُفترض كذلك أن الشركاء والمانحين من
القطاع الخاص سيواصلون دعمهم المالي لتوسيع نطاق التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية أو سيزيدون ذلك الدعم.

ؤش ات الحصائل
التغيير السنوي في التسجيل
معدل الحضور
درجة االستهالك الغذائي-التغذية
معدل التخرج
الحد األدنى من تنوع األطعمة للنساء والبنات في سن اإلنجاب
عدد تدخالت الصحة والتغذية المدرسية التكميلية المقدمة جنبا إلى جنب مع التغذية المدرسية التي يقدمها 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
أنشطة الدعوة

لتعزيز القدرات و/أو

نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
نسبة السكان المؤهلين الذين تم الوصول إليهم من خالل برنامج التغذية الوقائية (تغطية)
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد مناسب من التوزيعات (التزام)
معدل االستبقاء/معدل التسرب (حسب الصف)
ا شطة والنوات
 -5تقد م وجبات درسية غ ة إلى البنات وا والد قبل سن الدراسة وف سن الدراسة بض ان حصولهم على الح ا ة االجت اعية وت ز ز دور ال درسة باعتبارها
والتغ ة والتنشئة االجت اعية :1-5( .الب ا ال درسية)

كزا لتلبية احتياجات ا طفال ف

جاالت الصحة
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 :3-5استفادة اآلباء واألمهات والمدرسين وإدارات المدارس من أنشطة تعزيز القدرات التي تنهض بالتغذية والمساواة بين الجنسين والذكورة السليمة ومعايير الحماية لفائدة األطفال في المدارس( .فئة النواتج جيم :توفير
تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 : 2-5استفادة البنات واألوالد قبل سن الدراسة وفي سن الدراسة من خدمات وبنى تحتية مدرسية محسنة تساهم في تحسين التغذية والصحة من خالل إدماج مبادرات التغذية المدرسية المعتمدة على المنتجات المحلية
ومبادرات رسائل التغييراالجتماعي والسلوكي( .فئة النواتج ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 :2-5استفادة البنات واألوالد قبل سن الدراسة وفي سن الدراسة من خدمات وبنى تحتية مدرسية محسنة تساهم ف ي تحسين التغذية والصحة من خالل إدماج مبادرات التغذية المدرسية المعتمدة على المنتجات المحلية
ومبادرات رسائل التغييراالجتماعي والسلوكي( .فئة النواتج -هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 : 2-5استفادة البنات واألوالد قبل سن الدراسة وفي سن الدراسة من خدمات وبنى تحتية مدرسية محسنة تساهم في تحسين التغذية والصحة من خالل إدماج مبادرات التغذية المدرسية المعتمدة على المنتجات المحلية
ومبادرات رسائل التغييراالجتماعي والسلوكي( .فئة النواتج واو :دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 :2-5استفادة البنات واألوالد قبل سن الدراسة وفي سن الدراسة من خدمات وبنى تحتية مدرسية محسنة تساهم في تحسين التغذية والصحة من خالل إدماج مبادرات التغذية المدرسية المعتمدة على المنتجات المحلية
ومبادرات رسائل التغييراالجتماعي والسلوكي( .فئة النواتج نون :التغذية المدرسية .المقدَّمة الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 : 1-5استفادة البنات واألوالد قبل سن الدراسة وفي سن الدراسة من الحماية االجتماعية من خالل توفير وجبات مدرسية أكثر تنوعا طوال العام الدراسي تلبي احتياجاتهم الغذائية األساسية وتعزز إتاحة التعليم وجودته( .فئة
النواتج ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 : 1-5استفادة البنات واألوالد قبل سن الدراسة وفي سن الدراسة من الحماية االجتماعية من خالل توفير وجبات مدرسية أكثر تنوعا طوال العام الدراسي تلبي احتياجاتهم الغذائية األساسية وتعزز إتاحة التعليم وجودته( .فئة
النواتج نون :التغذية المدرسية المقدَّمة الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
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 -6تقد م ال ساعدة التغ و ة والغ ائية إلى السكان ا شد ض فا وتشجيع تغيي السلوك وت ز ز القدرات لض ان ظم
الوقا ة ن سوء التغ ة)
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والتحول اإل جاب ف أدوار الجنسين :3-1( .ب ا
ائية أوف صحة والحد ن خاط الح ا ة
ّ

التحول الجنساني وتحسن ممارستهم
 :2-6حصول المراهقين والشباب المعرضين لمخاطر الحماية والنعدام األمن الغذائي على المساعدة الغذائية واستفادتهم من مبادرات رسائل التغييراالجتماعي والسلوكي التي تفضي إلى
ّ
الخاصة بالصحة والنظافة الشخصية والتغذية( .فئة النواتج ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :2-2يستفيد 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 األطعمة)
التحول الجنساني وتحسن ممارستهم
 :2-6حصول المراهقين والشباب المعرضين لمخاطر الحماية والنعدام األمن الغذائي على المساعدة الغذائية واستفادتهم من مبادرات رسائل التغييراالجتماعي والسلوكي التي تفضي إلى
ّ
الخاصة بالصحة والنظافة الشخصية والتغذية( .فئة النواتج باء :توفير األغذية المغذية .الناتج المعياري  :2-2يستفيد 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 األطعمة)
التحول الجنساني وتحسن ممارستهم
 :2-6حصول المراهقين والشباب المعرضين لمخاطر الحماية والنعدام األمن الغذائي على المساعدة الغذائية واستفادتهم من مبادرات رسائل التغييراالجتماعي والسلوكي التي تفضي إلى
ّ
الخاصة بالصحة والنظافة الشخصية والتغذية( .فئة النواتج هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري  :2-2يستفيد 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 األطعمة)
 :3-6تعزيز قدرة الجهات الفاعلة المحلية على االرتقاء بنظم حسنة األداء للحماية االجتماعية ،وال سيما في ما يتعلق بإتاحة األغذية المغذية والوقاية من المخاطر والحماية منها والنهوض بالمساواة بين الجنسين والذكورة
السليمة وإدماج الشباب في المجتمع( .فئة النواتج جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  :1-2زيادة قدرة السكان الذين يعانون من انعدام ا ألمن الغذائي على الحصول على األغذية المغذية ،والمساعدة
القائمة على النقد ،والمهارات والخدمات الجديدة أو المحسّنة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية والحفاظ على هذه القدرة)
:1-6حصول النساء الحوامل والمرضعات واألطفال دون سن الخامسة على أغذية مغذية متخصصة ومشاركتهم في مبادرات رسائل التغييراالجتماعي والسلوكي المتعلقة بالغذاء والتغذية بصحبة اآلباء( .فئة النواتج ألف:
تحويل الموارد .الناتج المعياري  : 2-2يستفيد 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 األطعمة)
:1-6حصول النساء الحوامل والمرضعات واألطفال دون سن الخامسة على أغذية مغذية متخصصة ومشاركتهم في مبادرات رسائل التغييراالجتماعي والسلوكي المتعلقة بالغذاء والتغذية بصحبة اآلباء( .فئة النواتج باء:
توفير األغذية المغذية .الناتج المعياري  : 2-2يستفيد 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 األطعمة)
:1-6حصول النساء الحوامل والمرضعات واألطفال دون سن الخامسة على أغذية مغذية متخصصة ومشاركتهم في مبادرات رسائل التغييراالجتماعي والسلوكي المتعلقة بالغذاء والتغذية بصحبة اآلباء( .فئة النواتج -هاء:
توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري  : 2-2يستفيد 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 األطعمة)
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ا ة التن ية ال ستدا ة  :4-2النظم الغ ائية ال ستدا ة
الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :ت كن السكان الض فاء ف ال ناطق ال فية والحض ة ذات ا ولو ة ،ب ن فيهم السكان
ال تض رون ن حاالت الطوارئ ف اآلو ة ا خي ة ،ن بناء سبل كسب عيشهم وت ز زها وإدرار دخل أعلى وأكث وثوقية
وثباتا ،ا سهم ف تحسين حصائل ا ن الغ ائ والتغ ة واستدا ة النظم الغ ائية القادرة على الص ود ف وجه تغيّ ال ناخ
طوال السنة.

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

االفت اضات
يُفترض أن تواصل الحكومة دعمها لمشاريع القدرة على الصمود ،أو أن توسع نطاقه ،وأن تزيد المساعدة التقنية للمنتجين للتخفيف من وطأة تغير المناخ .ويتوقع البرنامج أن يسمح الوضع األمني بتنفيذ األنشطة بأمان بالتنسيق مع المنظمات المحلية،
خاصة في المناطق الحضرية.

ؤش ات الحصائل
درجة مزايا التكيف مع المناخ
درجة القدرة على الصمود أمام المناخ
القدرة االقتصادية على تلبية االحتياجات األساسية
القدرة االقتصادية على تلبية االحتياجات األساسية
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي-التغذية
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لالحتياجات األساسية
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لألمن الغذائي
نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين الذين يبلغون عن زيادة إنتاج المحاصيل التغذوية
نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين الذين يبيعون من خالل نظم التجميع الخاصة بالمزارعين التي يدعمها الب ا
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يُبلغون عن فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل كسب العيش
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة التي أبلغت عن فوائد بيئية
قيمة وحجم مبيعات أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل نظم التجميع التي يدعمها الب ا
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ا شطة والنوات
 -3تقد م ال ساعدة الغ ائية والتقنية إلى سكان ا ر اف الض فاء وتوفي الدعم لنظم الح ا ة االجت اعية والجهات الفاعلة ال حلية الت تس ى إلى بناء سبل كسب عيش سكان ا ر اف الض فاء وت ز زها وج ل ظ هم
الغ ائية أكث استدا ة وتنوعا وقدرة على الص ود ف وجه تغ ّي ال ناخ وا ز ات ال ت ددة الجوا ب :1-8(.ب ا دعم ا سواق الزراعية صحاب الحيازات الصغي ة)
 :3-3تعزيز قدرة الجهات الفاعلة المحلية على النهوض بقدرة النظم الغذائية على الصمود واستدامتها ،بدمج نُ ُهج مراعية للمنظور الجنساني والتغذية( .فئة النواتج جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري
 :1-3حصول الناس والمجتمعات المحلية على األصول اإلنتاجية الالزمة للتعامل بشكل أفضل مع الصدمات والضغوط)
 : 2-3تمتع سكان األرياف ،وخصوصا النساء والشباب ،بقدرة معززة على إنتاج أغذية مغذية وتشكيلهم لجمعيات تنافسية للمزارعين وتحسين وصولهم إلى األسواق عن طريق سالسل القيمة الشاملة والمستدامة واستفادتهم
من رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي من أجل زيادة القيمة التغذوية للنظم الغذائية وتكافؤ األدوار بين الجنسين( .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 ومتكيّفة مع المناخ)
 : 2-3تمتع سكان األرياف ،وخصوصا النساء والشباب ،بقدرة معززة على إنتاج أغذية مغذية وتشكيلهم لجمعيات تنافسية للمزارعين وتحسين وصولهم إلى األسواق عن طريق سالسل القيمة الشاملة والمستدامة واستفادتهم
من رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي من أجل زيادة القيمة التغذوية للنظم الغذائية وتكافؤ األدوار بين الجنسين( .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 ومتكيّفة مع المناخ)
 : 2-3تمتع سكان األرياف ،وخصوصا النساء والشباب ،بقدرة معززة على إنتاج أغذية مغذية وتشكيلهم لجمعيات تنافسية للمزارعين وتحسين وصولهم إلى األسواق عن طريق سالسل القيمة الشاملة والمستدامة واستفادتهم
من رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي من أجل زيادة القيمة التغذوية للنظم الغذائية وتكافؤ األدوار بين الجنسين( .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 ومتكيّفة مع المناخ)
 : 2-3تمتع سكان األرياف ،وخصوصا النساء والشباب ،بقدرة معززة على إنتاج أغذية مغذية وتشكيلهم لجمعيات تنافسية للمزارعين وتحسين وصولهم إلى األسواق عن طريق سالسل القيمة الشاملة والمستدامة واستفادتهم
من رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي من أجل زيادة القيمة التغذوية للنظم الغذائية وتكافؤ األدوار بين الجنسين( .فئة النواتج واو :دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس
والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
تزود سكان األرياف بسبل مستدامة ومنصفة ومتنوعة لكسب العيش واستفادتهم من إتاحة آليات اإلنعاش المبكر والحماية االجتماعية واألصول القادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ والنظم اإليكولوجية المستعادة
ّ :1 -3
والمحمية وتكافؤ الفرص في الحصول على األراضي وعلى الخدمات والمنتجات المالية والمناخية الشاملة من أجل تحسين إدارة مخاطر المناخ والتكيّف معها( .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 ومتكيّفة مع المناخ)
تزود سكان األرياف بسبل مستدامة ومنصفة ومتنوعة لكسب العيش واستفادتهم من إتاحة آليات اإلنعاش المبكر والحماية االجتماعية واألصول القادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ والنظم اإليكولوجية المستعادة
ّ :1 -3
والمحمية وتكافؤ الفرص في الحصول على األراضي وعلى الخدمات والمنتجات المالية والمناخية الشاملة من أجل تحسين إدارة مخاطر المناخ والتكيّف معها( .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 ومتكيّفة مع المناخ)
تزود سكان األرياف بسبل مستدامة ومنصفة ومتنوعة لكسب العيش واستفادتهم من إتاحة آليات اإلنعاش المبكر والحماية االجتماعية واألصول القادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ والنظم اإليكولوجية المستعادة
ّ :1 -3
والمحمية وتكافؤ الفرص في الحصول على األراضي وعلى الخدمات والمنتجات المالية والمناخية الشاملة من أجل تحسين إدارة مخاطر المناخ والتكيّف معها( .فئة النواتج واو :دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
الناتج المعياري  : 2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
تزود سكان األرياف بسبل مستدامة ومنصفة ومتنوعة لكسب العيش واستفادتهم من إتاحة آليات اإلنعاش المبكر والحماية االجتماعية واألصول القادرة على الصمود في وجه تغيّر المناخ والنظم اإليكولوجية المستعادة
ّ :1 -3
والمحمية وتكافؤ الفرص في الحصول على األراضي وعلى الخدمات والمنتجات المالية والمناخية الشاملة من أجل تحسين إدارة مخاطر المناخ والتكيّف معها( .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 ومتكيّفة مع
المناخ)
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 -4تقد م ال ساعدة الغ ائية والتقنية إلى سكان ال ناطق الحض ة الض فاء وتوفي الدعم لنظم الح ا ة االجت اعية والجهات الفاعلة ال حلية الت تس ى إلى النهوض بنظم إ جاد ف ص ال ل وز ادة دخل سكان ال ناطق
الحض ة الض فاء ،بال ساه ة ف أ نهم الغ ائ وقدرتهم على الص ود إزاء الصد ات الخارجية :1-7( .اكتساب ال هارات وسبل ال يش ا س ة والف د ة)
 : 3-4تعزيز قدرة الجهات الفاعلة المحلية على النهوض بنظم للحماية االجتماعية أكثر شموال وإنصافا واستجابة للصدمات في المناطق الحضرية ونظم غذائية قادرة على الصمود وبجودة فرص إدرار الدخل( .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
ومتكيّفة مع المناخ)
 :1-4تحسين سكان المناطق الحضرية لمهاراتهم في مجال تنظيم المشاريع ومهاراتهم المهنية واستفادتهم من نظم إيجاد فرص العمل الالئق( .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 ومتكيّفة مع المناخ)
 : 1-4تحسين سكان المناطق الحضرية لمهاراتهم في مجال تنظيم المشاريع ومهاراتهم المهنية واستفادتهم من نظم إيجاد فرص العمل الالئق( .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 ومتكيّفة مع المناخ)
 :2-4استفادة سكان المناطق الحضرية من المساعدة الغذائية واالجتماعية ومن رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي من أجل زيادة الطلب على نظام غذائي متنوع وتحسين إدماج المستهلكين والمنتجين في سلسلة قيمة غذائية
محلية مراعية للتغذية( .فئة النواتج ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  : 1-3حصول الناس والمجتمعات المحلية على األصول اإلنتاجية الالزمة للتعامل بشكل أفضل مع الصدمات والضغوط)
 :2-4استفادة سكان المناطق الحضرية من المساعدة الغذائية واالجتماعية ومن رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي من أجل زيادة الطلب على نظام غذائي متنوع وتحسين إدماج المستهلكين والمنتجين في سلسلة قيمة غذائية
محلية مراعية للتغذية( .فئة النواتج -هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري  :1-3حصول الناس والمجتمعات المحلية على األصول اإلنتاجية الالزمة للتعامل بشكل أفضل مع الصدمات
والضغوط)
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هدف التن ية ال ستدا ة  ،17عقد الش اكات لتحقيق ا هداف
ا ة التن ية ال ستدا ة  :9-17ت ز ز القدرات
الحصيلة  4للخطة االست اتيجية القط ة :واصلة حكو ة هندوراس بناء ظ ها الوطنية للح ا ة االجت اعية وقدراتها لتص يم
سياسات وب ا شا لة للح ا ة االجت اعية ت اع التغ ة وال نظور الجنسا وتستجيب للصد ات وتنفي ها ورصدها وتقيي ها
وت ز ز ه ه النظم والقدرات ،ا ز د ثقة الناس بال ؤسسات ال ا ة بحلول عام .2027

فئة الحصائل :تعزيز البرامج والنظم الوطنية.
مراعية
للتغذية
مجال التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات
تستند هذه الحصيلة إلى افتراض أن الحكومة ستواصل التعاون في جهود تعزيز القدرات ،وأن تستكمل مساهمات البرنامج بموارد حكومية .كما يُفترض أن يكون هناك استقرار سياسي عام وتبدُّل عادي لموظفي المؤسسات.

ؤش ات الحصائل
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع وأهداف التنمية المستدامة األخرى المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه الب ا
ا شطة والنوات
 -7ت ز ز قدرة النظم والسياسات والب ا
الح ا ة االجت اعية)

للح ا ة االجت اعية على تحسين ا ن الغ ائ والتغ وي والتصدي لهشاشة ا وضاع وعدم ال ساواة ن أجل النهوض ب أس ال ال البش ي ف هندوراس :1-10( .دعم قطاع

 :1-7تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية والمحلية على إمداد السكان الضعفاء المعانين من مظاهر التفاوت االجتماعي واالقتصادي والجغرافي المتقاطعة بنظم وطنية للحماية االجتماعية تكون محسنة من حيث تغطيتها ومدى
كفايتها وجودتها وتعزز قدرة األشخاص على تلبية احتياجاتهم من األ من الغذائي والتغذية واحتياجاتهم األساسية ذات الصلة والتصدي للمخاطر والصدمات وعوامل اإلجهاد التي يتعرضون لها طيلة حياتهم( .فئة النواتج جيم:
توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  :2-4تعزيز مكونات النظم الوطنية لالستعداد لحاالت الطوارئ الوطنية واالستجابة لها ،والحماية االجتماعية والنظم الغذائية)
 : 2-7مشاركة حكومة هندوراس بصفة متزايدة في مبادرات التعاون بشأن األمن الغذائي والتغذوي لتحقيق هدفي التنمية المستدامة  2و ، 17بما في ذلك مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ،التي تشمل
منظومة األمم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني( .فئة النواتج جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  :2-4تعزيز مكونات النظم الوطنية لالستعداد لحاالت الطوارئ الوطنية واالستجابة
لها ،والحماية االجتماعية والنظم الغذائية)
ا ة التن ية ال ستدا ة  :16-17ت ز ز الش اكة ال ال ية
الحصيلة  5للخطة االست اتيجية القط ة :استفادة الجهات الش كة ال ئيسية ف هندوراس ن الخد ات ال تس ة بالكفاءة طوال
السنة.

فئة الحصائل :زيادة كفاءة وفعالية الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية
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مجال التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات
يفترض البرنامج أن سلسلة التوريد الخاصة به لن تتعطل بسبب أي حدث كبير يمنع تقديم الخدمات في الوقت المناسب
ؤش ات الحصائل
نسبة المستخدمين الراضين عن الخدمات المقدمة
ا شطة والنوات
 - 8تقد م خد ات التحو الت النقد ة عند الطلب إلى ال ؤسسات الوطنية وال نظ ات والجهات الش كة ا خ ى ف شبكة ال ل اإل سا  2-4( .الخد ات عند الطلب)
 - 8استفادة الجهات الشريكة في هندوراس من خدمات التحويالت النقدية المتسمة بالكفاءة( .فئة النواتج حاء :تقديم الخدمات والمنصات العامة .الناتج المعياري  :2-5يستخدم الشركاء الخدمات المقدمة عند الطلب لزيادة
قدراتهم وضمان تدخالت أكثر كفاءة وفعالية وتنسيقا)
 - 9تقد م خد ات سلسلة اإل داد عند الطلب إلى ال ؤسسات الوطنية وال نظ ات والجهات الش كة ف شبكة ال ل اإل سا

بهدف ت ز ز قدرتها على التغطية واالستجابة 2-4( .الخد ات عند الطلب)

 - 9استفادة الجهات الشريكة في هندوراس من خدمات سلسلة اإلمداد المتسمة بالكفاءة( .فئة النواتج حاء :تقديم الخدمات والمنصات العامة .الناتج المعياري  :2-5يستخدم 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 المكتب القطري أو يتجاوز معايير قابلية الوصول المنصوص عليها في إطار المساءلة 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

 :2-2يحقق المكتب القطري أو يتجاوز معايير استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة فيما يتعلق باستشارة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة (االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات)
 :3-2المكتب القطري لديه آلية فعالة للتعقيبات المجتمعية
 :4-2المكتب القطري لديه 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 اإل نساني واإلنمائي والحماية و/أو غيرهم من الموظفين الذين يقدمون المساعدة للسكان المتضررين
(المنظمة الدولية للهجرة ،ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي)
 :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
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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

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 األطعمة

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

الحصيلة 2
للخطة االست اتيجية القط ة

النشاط 1

النشاط 3

النشاط 4

ا شخاص ال تض رون ن ا ز ات

الحصيلة 3
للخطة االست اتيجية القط ة
النشاط 6

النشاط 5

السكان الض فاء
ف ال ناطق
ال فية

السكان
الض فاء ف
ال ناطق
الحض ة

ا طفال قبل سن
الدراسة

ا طفال ف سن
الدراسة
االبتدائية

ا طفال دون سن
الخا سة

التحو الت القائ ة
على النقد

التحو الت
القائ ة على
النقد

ة/
ا
التحو الت القائ ة
على النقد*

ة/
ا
التحو الت
القائ ة على
*
النقد

ة/
ا
التحو الت القائ ة
على النقد– القسائم
ال حددة القي ة

الحبوب

400

60

90

160

البقول

65

25

25

65

الزيوت

25

10

10

15

وع ال ستفيد ن

الط قة

التوز ع ال ام لأل ة –
ال ساعدة الغ ائية قابل
ال ل

التحو الت القائ ة
على النقد– النقد

التحو الت
القائ ة على
النقد– السلع
ا ساسية

التحو الت القائ ة
على النقد–
القسائم ال حددة
القي ة

التحو الت القائ ة
على النقد -النقد
ال ت دد ا اض

ال اهقون
والشباب

ة

ا

الحوا ل
وال ض ات
ن النساء
والبنات
ة/
ا
التحو الت
القائ ة على
النقد – القسائم
ال حددة القي ة

الملح
السكر
مستحضر SuperCereal

100

60

مستحضر SuperCereal Plus

150

مسحوق المغذيات الدقيقة

1

التمر

50.5

50.5

مجموع السعرات الحرارية في اليوم

2 100

1 312

1 312

1 312

1 312

2 300

2 300

536

647

591

933

376

نسبة السعرات الحرارية من البروتين

10

10

10

10

10

10

10

8

8

16

11

17

1

1

1

500

1

1

0.33

0.35

0.71

التحويالت القائمة على النقد

(دوالر/شخص/يوم)
عدد أ ام التغ ة ف السنة

30

150

150

60

دورة توز ع واحدة

120

120

180

180

365

0.63
160

*تشمل المساعدة في إطار النشاط  5التحويالت القائمة على النقد المرتبطة بالتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية غير أن المبلغ المحسوب ال يشمل سوى تكاليف الحصص الغذائية ألن حصص التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية تختلف اختالفا شديدا حسب الموقع.

180
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ال لحق الثالث
ج وع ال تطلبات ن ا

ة/التحو الت القائ ة على النقد وقي ها
ال ج وع
(طن ت ي)

(دوالر أ

الحبوب

106 016

96 033 549

البقول

30 363

48 171 818

الزيوت والدهون

12 089

22 641 514

األغذية الممزوجة والمخلوطة

4 489

3 422 536

أنواع أخرى (التمر ومسحوق المغذيات الدقيقة)

2 972

4 244 096

155 928

174 513 513

وع ا

ال ج وع (ا

ة/التحو الت القائ ة على النقد

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (قي ة ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

ال ج وع

ك )

281 420 806
155 928

455 934 319
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ال لحق ال ابع
التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة (دوالر أ

ك )

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

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

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

ا ة التن ية
ال ستدا ة / 9-17
الحصيلة
االست اتيجية 4
للب ا

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

الحصيلة 1
للخطة
االست اتيجية
القط ة

الحصيلة 2
للخطة
االست اتيجية
القط ة

الحصيلة 3
للخطة
االست اتيجية
القط ة

الحصيلة 4
للخطة
االست اتيجية
القط ة

الحصيلة 5
للخطة
االست اتيجية
القط ة

االستجابة
لألز ات

بناء القدرة
على الص ود

ا سباب
الج ر ة

ا سباب
الج ر ة

بناء القدرة
على الص ود

التحويالت

93 473 070

197 964 425

261 068 686

2 902 397

11 123 950

566 532 527

التنفيذ

3 535 136

4 268 479

4 843 951

976 865

530 101

14 154 532

تكاليف الدعم المباشرة
المعدّلة

2 641 352

5 600 499

7 264 537

109 375

330 729

15 946 492

99 649 559

207 833 403

273 177 174

3 988 636

11 984 780

596 633 551

6 477 221

13 509 171

17 756 516

259 261

106 126 780

221 342 574

290 933 690

4 247 898

جال الت كيز

ال ج وع الف ع
تكاليف الدعم غير المباشرة

( 6.5في المائة)
ال ج وع

ال ج وع

38 002 170
11 984 780

634 635 721
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