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المسائل التشغيلية

للمواقة
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(http://executiveboard.wfp.org

مشروع الخطة االستراتيجية القطرية لهندوراس ()2021-2018

المدة

 1يناير/كانون الثاني  31 – 2018ديسمبر/كانون األول 2021

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

 115 656 116368 199 356مليون دوالر أمريكي
*

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر

2أ

* .http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-ar.pdf

موجز تنفيذي
يمثل تحقيق هدف التنمية المستدامة  2أولوية بالنسبة لحكومة هندوراس .وعلى الرغم من التقدم المحرز في الحد من الجوع ،فإن الوصول
إلى األغذية المغذية يعوقه الصدمات المناخية والفقر ،وال سيما في المناطق الريفية .وال يزال انتشار التقزم مرتفعا ،بمتوسط قدره  23في
المائة على المستوى الوطني ،ويصل إلى  40في المائة في أشد المناطق حرمانا.
وهندوراس من بين البلدان األكثر تفاوتا من حيث توزيع الدخل والموارد في العالم وتعاني من مستويات عالية من الفقر والعنف والهجرة.
وقد زاد تواتر الظواهر المناخية المتطرفة في السنوات األربع الماضية ،مما أثر على األمن الغذائي وسبل العيش لصغار المزارعين
والنساء الريفيات ومجموعات السكان األصليين في المناطق الجنوبية والغربية من البلد المعروفة باسم الممر الجاف .وتسعى الحكومة
إلى الحصول على دعم البرنامج في تحسين النظم الوطنية للحماية االجتماعية ،وتعزيز القدرات الحكومية على المستويين المركزي
والالمركزي ،وبناء القدرة على الصمود لمواجهة آثار تغير المناخ ،وتحسين األمن الغذائي والتغذوي بين السكان الضعفاء.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد M. Barreto

السيدة J. Thimke

المدير اإلقليمي

المديرة القطرية

أمريكا الالتينية والكاريبي

بريد إلكترونيjudith.thimke@wfp.org :

بريد إلكترونيmiguel.barreto@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وتحدد الخطة االستراتيجية القطرية ( )2021-2018دعم البرنامج للحكومة والشركاء في تحقيق خمس حصائل استراتيجية:


الحصيلة االستراتيجية  :1حصول األطفال الذين هم في سن ما قبل المدرسة وسن المدرسة االبتدائية في جميع أنحاء
البلد على األغذية اآلمنة والمغذية طوال السنة بحلول عام ( 2021غاية التنمية المستدامة .)1-2



الحصيلة االستراتيجية  :2خفض مستويات التقزم ونقص المغذيات الدقيقة بين الفئات األكثر ضعفا تغذويا في المناطق
المستهدفة بحلول عام ( 2021غاية التنمية المستدامة .)2-2



الحصيلة االستراتيجية  :3تعزيز قدرة العمال الزراعيين الريفيين والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق
المستهدفة ،وخاصة في المجتمعات األصلية ،على الصمود في مواجهة الصدمات وعوامل اإلجهاد ،مما يسهم في أمنهم
الغذائي والتغذوي طوال السنة (غاية التنمية المستدامة .)3-2



الحصيلة االستراتيجية  :4حصول األسر المستهدفة المتأثرة بالكوارث المفاجئة والكوارث البطيئة الظهور على أغذية
طوال السنة (غاية التنمية المستدامة .)1-2



الحصيلة االستراتيجية  :5تعزيز قدرة السلطات الحكومية والمنظمات الشريكة على المستويين الوطني ودون الوطني،
التي تكملها التحالفات االستراتيجية ،على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وال سيما الهدف  ،2بحلول عام ( 2021غاية
التنمية المستدامة .)9-17

وتقترح الخطة االستراتيجية القطرية تحوال استراتيجيا كبيرا في الدعم الذي يقدمه البرنامج إلى الحكومة من أجل القضاء على الجوع
بحلول عام  .2030وهي تتماشى مع الرؤية القطرية ( ،)2038-2010والخطة الوطنية ( ،)2022-2010والخطة االستراتيجية للحكومة
( ،)2018-2014والخطة االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي والتغذية ( ،)2022-2010وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية
( .)2021-2017وصممت الخطة االستراتيجية القطرية لدعم استراتيجية شاملة للحماية االجتماعية والقدرة على الصمود مع التركيز
على الشراكات وتعزيز القدرات ،معززة الخطة االستراتيجية للبرنامج ( )2021-2017ومرتبطة بهدفي التنمية المستدامة  2و.17
وتسترشد الخطة االستراتيجية القطرية باالستعراض االستراتيجي الوطني األخير الذي أجرته الحكومة بشأن اإلجراءات الضرورية
لتحقيق هدف التنمية المستدامة  2والذي حظي بدعم البرنامج .ويوفر االستعراض فهما تفصيليا لحالة األمن الغذائي والتغذية ،ويحدد
ثالثة أنواع من الجوع :مزمن ،وموسمي ،وخفي .وهو يقيّم البرامج الحالية ويحدد الثغرات والفرص الرئيسية ذات الصلة بالتصدي
للجوع .كما يقدم توصيات لتحسين االستراتيجيات الوطنية لتحقيق هدف التنمية المستدامة  2بحلول عام  2030في مجاالت الحماية
االجتماعية والقدرة على الصمود ،والمساعدة اإلنسانية في حاالت الطوارئ ،وتعزيز القدرات الوطنية ،مع مراعاة السياسات والتحالفات
القائمة.

مشروع القرار



يوافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لهندوراس ( )WFP/EB.1/2018/6-A/4( " )2021-2018بتكلفة إجمالية يتحملها
البرنامج قدرها  115 656 116368 199 356دوالرا 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 القطري
 1-1السياق القطري
-1

هندوراس بلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا في أمريكا الوسطى يواجه تحديات إنمائية كبيرة .ويعيش  60في المائة من
()1

السكان في فقر ويعيش أكثر من نصف الذين يعانون من الفقر المدقع في مناطق ريفية.
-2

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  528 2دوالرا أمريكيا
()3

كبير ،ويبلغ معامل جيني .0.56

()2

في عام  .2015وتوزيع الدخل غير متكافئ إلى حد

واحتلت هندوراس المرتبة  130من أصل  189بلدا وفقا لمؤشر التنمية البشرية ،حيث

سجلت درجة قدرها  0.942وفقا لمؤشر التنمية الجنسانية ودرجة قدرها  0.461وفقا لمؤشر عدم المساواة بين الجنسين.
-3

()4

وتتفاقم التفاوتات بين المناطق الحضرية والريفية وبين المناطق والفئات االجتماعية بسبب ارتفاع معدالت البطالة ووجود قطاع
غير رسمي كبير .ومن بين أشد الناس ضعفا البنات ،والبنات والنساء الحوامل والمرضعات ،واألطفال دون سن الخامسة الذين
()5

يعيشون في المناطق الريفية ومناطق السكان األصليين واألشخاص ذوي اإلعاقة والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.
-4

وتسهم العوامل الموسمية والهيكلية في انعدام األمن الغذائي .وكانت هندوراس من بين أكثر البلدان تأثرا باألحداث المناخية
المتطرفة على مدى العقدين الماضيين )6(.وأدت أربع سنوات من الجفاف المستمر في الجنوب والغرب إلى تدهور األمن الغذائي
ألكثر الناس ضعفا )7(.وأدى عدم انتظام هطول األمطار في عام  2015إلى فقدان  80في المائة من المحاصيل ،مما أثر على
 1.3مليون شخص )8(.وفي عام  ،2017صنف تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها الذي أجراه البرنامج المقاطعات وفقا
للضعف إزاء انعدام األمن الغذائي :المناطق الغربية والجنوبية كانت أشد المناطق تضررا ،وهو ما يقابل الممر الجاف في
هندوراس )9(.وتسعى الحكومة ،كجزء من عمل تحالف الممر الجاف )10(،إلى انتشال  000 50أسرة من الفقر المدقع والحد من
التقزم بنسبة  20في المائة.

-5

وقد أدى العنف ونوبات الجفاف المطولة إلى زيادة انعدام األمن الغذائي ،حيث اعتمدت  10في المائة من األسر على الهجرة
باعتبارها استراتيجية تصدي )11(.وعلى الرغم من االنخفاض الذي سجل في السنوات األخيرة ،ظلت المستويات العامة للعنف
مرتفعة على مدى العقدين الماضيين ،في حين ازداد العنف القائم على نوع الجنس.

( )1المعهد الوطني لإلحصاء.http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article? .2016 .
( )2بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي لعام .2015
( )3البنك الدولي .2014 .مؤشر جيني.
( )4برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2016 .التنمية البشرية للجميع.
.http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
( )5المسح الوطني الديمغرافي والصحي .https://dhsprogram.com/publications/publication-FR274-DHS-Final-Reports.cfm ،2012-2011
( )6تقرير المؤشر العالمي لمخاطر المناخ الصادر عن .http://germanwatch.org/en/140162017 ،Germanwatch
( Germanwatch )7و ،Munich Re NatCat Serviceوالمؤشر العالمي لمخاطر المناخ.2016 ،
( )8منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.http://www.fao.org/news/story/en/item/328614/icode/ .2015 .
( )9وحدة تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها في البرنامج ،هندوراس ،نشرة اإلنذار المبكر رقم  ،1مايو/أيار .2017
( )10مبادرة للتنمية المستدامة لمنطقة الحدود الجنوبية الغربية في هندوراس بقيادة الجهات المانحة والحكومة.
( )11البرنامج  ،والمنظمة الدولية للهجرة ،وكلية لندن لالقتصاد ،ومنظمة الدول األمريكية .2016 .الجوع بال حدود ،دراسة استكشافية ،الصفحات .24-16
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp277544.pdf?_ga=2.25065650.989279482.149
.5697741-1933453964.1486746482
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 2-1التقدم نحو غايات هدف التنمية المستدامة 2

التقدم نحو غايات هدف التنمية المستدامة 2
-6

الحصول على األغذية :على الرغم من أن انعدام األمن الغذائي انخفض خالل العقدين الماضيين )12(،فإن ضعف فرص الحصول
على األغذية ال يزال مرتبطا ارتباطا وثيقا بالفقر ،وال سيما في المناطق الريفية ومناطق السكان األصليين مثل الممر الجاف،
حيث الفقر المدقع هو األعلى .والنساء عرضة للتأثر بصفة خاصة 40 :في المائة من النساء يفتقرن إلى االستقالل االقتصادي
()13

وال يحصلن على دخل خاص بهن.

وحدد االستعراض االستراتيجي الوطني لإلجراءات الالزمة لتحقيق هدف التنمية

المستدامة  2التفاوت في الدخل ،وانخفاض مستويات التعليم ،والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية ،وتغير النظم
الغذائية باعتبارها العوامل الرئيسية التي تؤثر على الحصول على األغذية.
-7

وفي حين زاد توافر السعرات الحرارية على مدى العقدين الماضيين على المستوى الوطني ،متجاوزا متوسط االحتياجات
()14

اليومية للرجال والنساء،

فإن الحال لم يكن كذلك بالنسبة للعمال الزراعيين الذين ال يملكون أرضا ،وأصحاب الحيازات

الصغيرة ،والفقراء في المناطق الحضرية والريفية ،والسكان الذين يعيشون في الممر الجاف.
-8

القضاء على سوء التغذية :انخفض معدل انتشار التقزم بين األطفال دون سن الخامسة من  30في المائة في عام  2005إلى
 23في المائة في عام  .2012وظل سوء التغذية الحاد عند  1في المائة منذ عام  .2005وعلى الرغم من التقدم ،بلغت معدالت
التقزم  40في المائة في الممر الجاف الذي تعيش فيه نسبة كبيرة من السكان األصليين .وفي حين انخفض معدل انتشار فقر الدم
بين األطفال دون سن الخامسة من  37في المائة في عام  2005إلى  29في المائة في عام  ،2012فإن  60في المائة من األطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 8أشهر ما زالوا يعانون من فقر الدم .ويرتبط فقر الدم بين األطفال بثروة الوالدين ومستوى
التعليم .وبين النساء اللواتي في سن اإلنجاب ،ترتفع معدالت فقر الدم بنسبة  15في المائة ،وزيادة الوزن بنسبة  51في المائة
والبدانة بنسبة  22في المائة )15(.وكانت نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا التي حصلت على مكمالت
فيتامين ألف في عام  2012أكبر بما يقرب من  50في المائة من مثيلتها في عام  )16(.2006وال تزال تقوية األغذية تشكل تحديا،
على الرغم من الجهود المبذولة إلضافة الحديد والفوالت إلى دقيق القمح وفيتامين ألف إلى السكر واليود إلى الملح.

-9

()17

ويواجه سكان هندوراس عبئا مزدوجا من سوء التغذية ،مع استمرار ارتفاع مستويات التقزم ونقص المغذيات الدقيقة وارتفاع
مستويات زيادة الوزن والبدانة بين األطفال والمراهقين والبالغين .ونتيجة نقص الوعي بطريقة التغذية السليمة ،يميل الناس إلى
استهالك األغذية المجهزة ذات المحتويات العالية من الطاقة والسكر ،مما يزيد من خطر اإلصابة باألمراض المزمنة .وهذا
التحول في التغذية هو نتيجة للتوسع الحضري السريع ،وانخفاض النشاط البدني ،وزيادة استهالك األغذية المجهزة ذات
()18

المحتويات العالية من الدهون والملح والسكر.

( )12قاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية في منظمة األغذية والزراعة .2017 .هندوراس .مؤشرات الحصول على األغذيةHonduras. Food access .
.indicators. http://www.fao.org/faostat/en/?#country/95
( )13مرصد المساواة بين الجنسين في أمريكا الالتينية والكاريبيhttp://oig.cepal.org/en/indicators/people-without-incomes-their-own CEPAL ،
.2014
( )14قاعدة البيانات اإلحصائية الموضوعية في منظمة األغذية والزراعة.2017 .
.Honduras. Food access indicators. http://www.fao.org/faostat/en/?#country/95

هندوراس.

مؤشرات

الحصول

على

األغذية.

( )15المسح الوطني الديمغرافي والصحي .http://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/SR200/SR200.pdf ،2012-2011
( )16المسح الوطني الديمغرافي والصحي  .http://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/SR200/SR200.pdf ،2012-2011والمسح الوطني الديمغرافي
والصحي http://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR189/FR189.pdf. Vitamin A supplementation reached 49 percent ،2006-2005
.of children in this age group in 2006 and 73 percent in 2012
( )17القوانين المتعلقة بالتقوية تشمل القاعدة التقنية الخاصة بالحديد في دقيق القمح في أمريكا الالتينية ()Reglamento Técnico Centroamericano RTCA؛
والقانون رقم  385بشأن إغناء السكر بفيتامين ألف؛ والقانون رقم  304بشأن إضافة اليود إلى الملح.
(Popkin, B.M. et al. 1996. Stunting is associated with overweight in children of four nations that are undergoing nutrition )18
.transition. Nutrition, 126: 3009–3016
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وحدد االستعراض االستراتيجي صالت قوية بين سوء ممارسات الصرف الصحي وحدوث اإلسهال وسوء التغذية .ويرتبط
سوء ممارسات الصرف الصحي بالفقر وانخفاض مستويات التعليم بين النساء .وتعد التوعية غير الكافية بالتغذية والعادات
الغذائية من العوامل الرئيسية التي تسهم في استخدام األغذية التالفة.

-11

إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخولهم :إن  72في المائة من األسر العاملة في الزراعة من مزارعي الكفاف الذين
يزرعون قطعا صغيرة من األراضي أو يعملون لدى كبار مالك األراضي .وتملك  44في المائة فقط من األسر الريفية أراض
صالحة للزراعة )19(.وفي عام  ،2016كانت نسبة  8.5في المائة من نساء هندوراس يعملن في الزراعة وفي  12في المائة من
األسر الريفية كانت المرأة هي المعيل الرئيسي )20(.ويؤدي عدم استقرار المناخ باستمرار إلى خسائر في المحاصيل ،مما يؤثر
بدوره على سبل العيش .وفي عام  ،2015فقدت أكثر من نصف محاصيل الذرة في الممر الجاف نتيجة لظاهرة النينيو.

-12

()21

النظم الغذائية المستدامة :يمثل قطاع األغذية الزراعية  12في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي )22(،ويوظف  28في المائة من
()23

السكان الناشطين اقتصاديا

()24

– وهو انخفاض حاد من  36في المائة في عام 2010

– وينتج محاصيل نقدية تشمل البن

والذرة والفول واألرز وزيت النخيل والموز .ويعرقل التوسع في القطاع الزراعي التوزيع المحدود وغير المتكافئ لألراضي
()25

المنتجة والتكنولوجيا والمدخالت الزراعية.

بيئة االقتصاد الكلي
-13

على الرغم من األداء االقتصادي الجيد ،ال يزال النمو محدودا بشدة بسبب الفقر وعدم المساواة والجريمة وعوامل أخرى .ومن
المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  3.7في المائة في عام  .2017وسيزيد اإلنفاق الحكومي بنسبة  2في المائة سنويا،
باستثناء في عام  ،2017حيث سيزيد بنسبة  5في المائة بسبب إنفاق ما قبل االنتخابات .ومن المتوقع أن يزيد اإلنفاق الخاص
بنسبة  3.6في المائة بين عامي  2017و ،2021مدعوما بتحويالت العاملين ،التي بلغت  3.8مليار دوالر أمريكي ،وشكلت
 18في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام .2016

-14

ومن المتوقع أن يظل التضخم مستقرا ،في حين أنه قد يحدث انخفاض معتدل في قيمة العملة )26(.ويمكن أن تحدث ارتفاعات
عرضية في التضخم نتيجة تقلبات أسعار السلع األساسية العالمية واألضرار التي تلحق باإلمدادات الغذائية الناجمة عن الصدمات
المناخية .وبما أن األغذية يمثل حصة كبيرة من االستهالك ،فإن تحركات أسعار األغذية قد تدفع التضخم )27(.فالتكاليف والمنافع
المرتبطة بالسياسات االقتصادية ،وتوزيع الناتج المحلي اإلجمالي ،والنفقات العامة ،ال تتقاسم على نحو متساو بين فئات السكان،
بما في ذلك بين الرجال والنساء.

( )19المسح الوطني الديمغرافي والصحي .http://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/SR200/SR200.pdf ،2012-2011
()20المعهد الوطني لإلحصاء،Encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples .2016 .
?.http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article
(.FEWS-NET March Climate report, ENSO )21
( )22البنك المركزي في هندوراس ،بيانات الناتج المحلي اإلجمالي.2017 .
( )23المعهد الوطني لإلحصاء،Encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples .2016 .
?.http://www.ine.gob.hn/index.php/component/content/article
( )24برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .تقرير التنمية البشرية لعام  .2016التنمية البشرية للجميع،
.http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
( )25يشغل اثنان وسبعون في المائة من جميع المزارع  11.6في المائة من األراضي الصالحة للزراعة ،في حين أن  1.7في المائة من المزارع التي تزيد مساحتها
عن  100هكتار تشغل  39في المائة من األراضي الصالحة للزراعة .وباإلضافة إلى ذلك ،ال يملك  36في المائة من المزارعين أرضا.
( )26وحدة البحوث االقتصادية التابعة لمجلة ذي إيكونومست .مايو/أيار  .2017التقرير القطري لهندوراس،
.http://country.eiu.com/FileHandler.ashx?issue_id=1125410096&mode=pdf
( )27المرجع نفسه.
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الروابط الرئيسية بين القطاعات
-15

يرتبط انخفاض سوء التغذية في هندوراس ارتباطا مباشرا بالتقدم المحرز في مجال التعليم (هدف التنمية المستدامة  ،)4مثل
انخفاض معدل األمية من  14.5في المائة في عام  2013إلى  11في المائة في عام  .2016وعلى الرغم من التقدم ،ال تزال
األمية أعلى في المناطق الريفية ،بنسبة  17.2في المائة ،مقارنة بالمناطق الحضرية ،بنسبة  6.3في المائة .ويبلغ اإلنفاق
الحكومي على التعليم  5.9في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي .ويحضر نحو ثلث البنات واألوالد دون سن الخامسة مرحلة
ما قبل المدرسة؛ حيث يبلغ معدل االلتحاق قبل المدرسة على مستوى البلد  50.65في المائة لألوالد و 49.35في المائة للبنات.
()28

وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة االلتحاق بالتعليم قبل المدرسي وإبقاء األطفال في المدارس.
-16

وساهمت سياسات الحماية االجتماعية وسياسات التنمية المناصرة للفقراء في خفض معدل الفقر (هدف التنمية المستدامة  )1من
 66في المائة في عام  2012إلى  60في المائة في عام  .2016واستحدثت الحكومة مؤشرا للفقر متعدد األبعاد لتكملة أساليب
القياس التقليدية عن طريق تقييم الفقر على المستوى الفردي وفقا لثالثة أبعاد :الصحة والتعليم ونوعية الحياة )29(.وبلغت نسبة
النساء إلى الرجال في األسر الفقيرة  110.7امرأة إلى  100رجل في عام  ،2014مما يشير إلى أن الفقر أكثر تواترا بين
()30

النساء.
-17

ويشمل التقدم المحرز في مجال الصحة (هدف التنمية المستدامة  )3على مدى السنوات الست عشرة الماضية زيادة العمر
المتوقع للنساء من  72.5إلى  76سنة وللرجال من  68إلى  71سنة ،وانخفاض وفيات األمهات من  220إلى  129حالة وفاة
لكل  000 100مولود حي ،ومعدل وفيات الرضع من  33إلى  17لكل  1 000مولود حي ،وبين األطفال دون سن الخامسة من
()32( ،)31

 44إلى  20لكل  1 000مولود حي.
-18

وفي حين انخفضت درجة مؤشر عدم المساواة بين الجنسين من  0.68في عام  2008إلى  0.46في عام  )34(،)33(،2015ال يزال
عدم المساواة بين الجنسين مرتفعا ،مع وجود مجال واسع لزيادة تمكين المرأة .ويعتبر سد الفجوة بين الجنسين في األعمال الحرة
()35

والمشاركة في قوة العمل أمرا هاما حيث إنه يمثل خسائر في الدخل تبلغ  14في المائة.

وفي هندوراس ،يشارك  84في

المائة من الرجال و 47في المائة من النساء في سوق العمل الرسمية .وعلى مدى السنوات الست عشرة الماضية ،ارتفعت نسبة
البطالة من  4إلى  10في المائة بين النساء وبمعدل أبطأ من  3.7في المائة إلى  4.3في المائة بين الرجال )36(.وال تزال النساء
أكثر ضعفا ،خاصة في المناطق الريفية؛ حيث تعتمد  40في المائة منهن اقتصاديا على الرجال )37(.وتتأثر فرص المرأة بضعف

( )28برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .تقرير التنمية البشرية لعام  .2016التنمية البشرية للجميع،
.http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
( )29المرجع نفسه.
( )30مرصد المساواة بين الجنسين في أمريكا الالتينية والكاريبي .2014 .مؤشر األنوثة في األسر الفقيرة،
.https://oig.cepal.org/en/indicators/feminity-index-poor-households
( )31برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .تقرير التنمية البشرية لعام  .2000حقوق اإلنسان والتنمية البشرية،
.http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/261/hdr_2000_en.pdf
( )32برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2016 .التنمية البشرية للجميع.
.http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
( )33برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .تقرير التنمية البشرية لعام  .2000حقوق اإلنسان والتنمية البشرية،
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/261/hdr_2000_en.pdf
( )34برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2016 .التنمية البشرية للجميع.
.http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
( )35المرجع نفسه.
( )36البنك الدولي .بوابة البيانات الجنسانية .هندوراس.http://datatopics.worldbank.org/gender/country/honduras ،
( )37مرصد المساواة بين الجنسين في أمريكا الالتينية والكاريبي ،الناس بدون دخلهم الخاصhttp://oig.cepal.org/en/indicators/people-without- ،
.incomes-their-own
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فرص الحصول على حيازة األراضي واالئتمان والمساعدة التقنية – وهي عوامل أساسية لتحويل العالقات بين الجنسين.

()38

وال يمكن القضاء على الجوع إال عندما تكون الفرص والحصول على الموارد وقوة صنع القرار والمشاركة متساوية للجميع.
 3-1الفجوات والتحديات المتعلقة بالجوع
-19

حدد االستعراض االستراتيجي والتقييمات األخرى اإلجراءات التالية المطلوبة لتحقيق هدف التنمية المستدامة :2


تعزيز التعليم ،و ال سيما بالنسبة للنساء ،ونظم الحماية االجتماعية لضمان أن تكون مراعية للتغذية وتسهم في تحقيق
األمن الغذائي.



تحسين القدرات المؤسسية لتنفيذ الالمركزية في استراتيجية األمن الغذائي والتغذوي وإدارة برنامج الوجبات المدرسية
وشؤونه اللوجستية.



توسيع التدخالت قبل وأثناء وبعد الصدمات في الممر الجاف لزيادة القدرة على الصمود أمام تغير المناخ والتكيف معه.



األخذ بتدابير التخفيف في المناطق المتأثرة بنقص المياه من خالل خطة وطنية للتصدي للجفاف.



سد الفجوات في التشريعات والسياسات ،مثل االفتقار إلى البرامج والبنية التحتية ذات الصلة باحتياطيات الحبوب وتقوية
األغذية في البلديات ،من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



تعزيز المسؤولية المشتركة بين جميع القطاعات واستخدام التدخالت القائمة على األدلة في مكافحة الجوع.



تعزيز الشراكات االستراتيجية مثل التحالف من أجل الممر الجاف من أجل التصدي للتحديات في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة.

-20



تحسين التنسيق بين البرامج والسياسات.



اإلقرار بوجود عدم مساواة بين الجنسين ومعالجته.

ومن خالل المشاورات وجمع البيانات وتحليل الفجوات واالستعراض االستراتيجي ،تم تحديد ثالثة أنواع من الجوع – موسمي
ومزمن وخفي – باإلضافة إلى الجوع المرتبط بالقيود على استهالك المياه وسوء التغذية.

-21

ويؤثر الجوع الموسمي على الضعفاء في الممر الجاف خالل موسم الجدب ،وكثيرا ما يتفاقم بسبب الصدمات التي تعوق إمكانية
الحصول على األغذية وتوافرها .وأدى الجفاف الذي دام أربع سنوات في الممر الجاف ،مرتبطا بالفقر وتدهور األمن الغذائي،
إلى استراتيجيات تصدي لحاالت الطوارئ تشمل الهجرة وبيع األصول اإلنتاجية .ويرتبط الجوع الموسمي ارتباطا وثيقا بتغير
المناخ ،وتقلب أسعار األغذية ،واالفتقار إلى البنية األساسية لتخزين األغذية ،وتنويع المحاصيل المحدود.

-22

ويحدث الجوع المزمن في حاالت انعدام األمن الغذائي الهيكلي وطويل األجل .ويمثل قضية متعددة األبعاد متأصلة في الفقر
وعدم المساواة ،مما يعوق الحصول على األغذية .ويرتبط الجوع المزمن بالحصول بشكل غير كاف على المياه وسوء المرافق
()39

الصحية وانخفاض مستوى تعليم األمهات.

وأصبح الجوع الموسمي في مناطق مثل الممر الجاف أطول أمدا ومزمنا ،مع

جيوب من ارتفاع معدل انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.
-23

ويقصد "بالجوع الخفي" سوء التغذية الناجم عن عدم الحصول على كميات كافية من المغذيات الدقيقة .وتشير المستويات
المرتفعة من فقر الدم إلى أن نقص المغذيات الدقيقة يشكل مشكلة خطيرة من مشاكل الصحة العامة في هندوراس.

( )38أوكسفام  . 2013حالة النساء الريفيات في هندوراس وإمكانية حصولهن على األراضي واالئتمان،
.http://www.oxfamblogs.org/lac/wp-content/uploads/2014/04/Mujeres-rurales-pobres-HONDURAS.pdf
( )39المسح الوطني الديمغرافي والصحي  ،2012-2011بيانات الرضاعة الطبيعية والتغذية ،الصفحة .264
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 4-1األولويات القطرية

الحكومة
-24

أعلنت الحكومة في عام  2010األمن الغذائي والتغذية أولويتين وطنيتين وأطلقت الخطة االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي
()40

والتغذية ،2022–2010

وهي استراتيجية مشتركة بين القطاعات بقيادة الوحدة التقنية لألمن الغذائي والتغذية ،وهي وحدة

التنسيق الوطنية المسؤولة عن تخطيط الخطة االستراتيجية وتنفيذها ورصدها وتقييمها .ويجري حاليا استعراض مسؤوليات
الوحدة التقنية لألمن الغذائي والتغذية بغية إدماج قضايا المشاركة المجتمعية والمياه والمساواة بين الجنسين .واعتمدت الخطة
االستراتيجية نهجا قائما على دورة الحياة لمعالجة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية بين أكثر الفئات ضعفا ،بمن فيهم السكان
األصليون واألشخاص ذوو اإلعاقة والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية.
-25

وتدعم اللجنة التقنية المشتركة بين الوكاالت المعنية باألمن الغذائي والتغذية تنفيذ الخطة االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي
والتغذية ،وهي شبكة استشارات وتنسيق معنية بالشؤون التقنية تضم المؤسسات العامة وهيئات القطاع الخاص والوكاالت
الدولية.

-26

ويمثل تنفيذ خطة عام  2030أولوية بالنسبة لهندوراس ،وباعتبارها بلدا رائدا ،سيقدم استعراضا وطنيا طوعيا عن التقدم المحرز
نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدماجها في السياسات الوطنية.

-27

وتنعكس أهمية تغير المناخ في القوانين والسياسات وخطط العمل والكيانات الوطنية .وتشمل األمثلة على ذلك المكتب الرئاسي
المعني بتغير المناخ الذي ينسق العمل بين المؤسسات؛ والنظام الوطني إلدارة المخاطر ،الذي يركز على االستجابة لألزمات؛
وتحالف الممر الجاف ،الذي لديه استراتيجية متعددة الجهات المانحة وطويلة األجل لمكافحة الفقر المدقع وسوء التغذية في
البلديات الضعيفة من الممر الجاف؛ واالستعراض الجاري للخطة االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي والتغذية ،والذي يشمل
النظر في القضايا المتعلقة بتغير المناخ؛ والخطة الرئيسية الرئاسية للمياه والغابات والتربة( )41من أجل اإلدارة المستدامة للموارد
الطبيعية .وباإلضافة إلى ذلك ،أنشئ في عام  2016تحالف بين الجهات الفاعلة لصالح الموسكيتيا ،وهي إحدى مناطق السكان
األصليين األكثر بعدا وعزلة.

األمم المتحدة والشركاء اآلخرون
-28

تتواءم الحصائل االستراتيجية للخطة االستراتيجية القطرية مع الرؤية القطرية  2038-2010والمجاالت االستراتيجية إلطار
عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية  ،2021-2017والتي وضعت بما يتماشى مع األولويات والخطط الحكومية لخطة عام
.2030

-29

ويشارك البرنامج في المجالين االستراتيجيين  1و 3من إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ،بهدف دعم العمل من أجل
"هندوراس متعلمة وصحية بدون فقر مدقع مع نظام موحد للرعاية االجتماعية" و"هندوراس منتجة تولد عمالة كريمة وتستخدم
مواردها الطبيعية على نحو مستدام وتقلل الضعف البيئي".

-30

ويشمل الشركاء اآلخرون للبرنامج الحكومات المانحة والمنظمات غير الحكومية وكيانات القطاع الخاص والمؤسسات المالية
والمؤسسات األكاديمية.

( )40الخطة االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي والتغذية  . 2022-2010وتتماشى هذه الخطة مع األطر اإلنمائية الحكومية طويلة األجل ،الرؤية القطرية
( )Visión Paísوالخطة الوطنية (.)Plan de Nación
( )41مكتب الرئيس .2017 .نشرة صحفية .إطالق الخطة الرئيسية الرئاسية للمياه والغابات والتربة،
http://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/2252-presidente-hernandez-lanza-plan-maestro-de-agua-bosque.y-suelo
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 -2اآلثار االستراتيجية بالنسبة للبرنامج
 1-2تجربة البرنامج والدروس المستفادة
-31

تأخذ الخطة االستراتيجية القطرية في االعتبار التجارب السابقة والمشاورات مع الحكومة والجهات المانحة وتقييمات السياسات
()42

والبرامج على المستويين العالمي والقطري .وقد استرشدت عملية التخطيط بسياسات البرنامج المتعلقة بالحماية الجنسانية

واإلنسانية )43(،وتقييمات هذه السياسات ،والتحليل الذي أجراه المكتب القطري في عام  2016بشأن نوع الجنس والعمر .ومع
()44

مراعاة التوصيات الناشئة عن تقييم عام  2017لسياسة البرنامج بشأن تنمية القدرات،

سيواصل البرنامج دعم القدرات

الوطنية وتعزيز ملكية الحكومة للبرامج.
-32

ومنذ عام  ، 2014يقوم المكتب القطري بتسليم التحويالت القائمة على النقد من خالل المؤسسات الحكومية والمتاجر الكبيرة
وصغار تجار التجزئة والتعاونيات المحلية والمصارف وشركات الهواتف المتنقلة .وإذ يحيط البرنامج علما باالستعراض الذي
أجري في عام  2015للتحويالت القائمة على النقد في هندوراس ،والذي أكد أهميتها وقيمتها المضافة ودعم الحكومة لها ،يعتزم
البرنامج توسيع نطاق استخدام التحويالت القائمة على النقد لالستجابة لحاالت الطوارئ ،والمساعدة الغذائية مقابل إنشاء
األصول ،والتحويالت إلى البلديات للوجبات المدرسية .وباإلضافة إلى ذلك ،يقوم البرنامج بانتظام بإجراء تحليالت جنسانية
وتحليالت داخل األسر الستخدام التحويالت القائمة على النقد ،ويعتمد على االستهداف المجتمعي ،ويواصل تعزيز عالقاته مع
الشركاء الخارجيين.

-33

()45
()46

واستنادا إلى الدروس المستفادة من تقييم سياسة التغذية

واستعراض منتصف المدة للبرنامج القطري في عام ،2014

()47

عزز المكتب القطري النُهج المراعية للتغذية والتي تُحدث تحوال جنسانيا من أجل زيادة األثر على األمن الغذائي وتعزيز التمكين
ومشاركة المرأة على قدم المساواة .وعزز البرنامج أيضا بناء القدرات المجتمعية وتوليد األدلة ،وأوضح الصالت بين برامجه
واستراتيجيات الحكومة القطاعية.
-34

وتبين الدروس المستفادة من تقييم العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش( )48على المستوى اإلقليمي أنه يمكن استخدام برامج الحماية
االجتماعية الوطنية لبناء القدرة على الصمود مع حاالت الطوارئ البطيئة الظهور .ويربط البرنامج تقديم المساعدة الغذائية
ببرامج الحماية االجتماعية الوطنية القائمة مثل الوجبات المدرسية وبرامج "األبوة واألمومة مع الحب" و"حياة أفضل" ،وتعزيز
نهج بناء القدرة على الصمود المستخدمة في هذه البرامج .وقد تحسنت فعالية البرامج من خالل اعتماد نهج لتخطيط مشروعات
تُحدث تحوال جنسانيا ،وإيصال رسائل األمن الغذائي والتغذية من خالل الرسائل الهاتفية واإلعالنات اإلذاعية.

()49

واستُرشد

بأدلة إضافية عن الصالت بين الهجرة وانعدام األمن الغذائي في الممر الجاف( )50عند صياغة الخطة االستراتيجية القطرية.

(.WFP/EB.A/2015/5-A )42
(.WFP/EB.1/2012/5-B/Rev.1 )43
(.WFP/EB.1/2017/6-A/Rev.1 )44
( )45سياسة التغذية في البرنامج .البرنامج .2012
( )46سياسة التغذية المدرسية في البرنامج لعام  .2012تقييم السياسة (.)OEV/2014/22

( )47البرنامج 2014 .البرنامج القطري لهندوراس  :)2016-2012( 200240تقييم منتصف المدة،
.https://docs.wfp.org/api/documents/cc1415e4d80f47499ac89b0c519c5b25/download/
( )48البرنامج .العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في أريكا الوسطى  :200490تقييم التشغيل (،)OEV/2015/10
.http://newgo.wfp.org/documents/central-america-prro-200490-an-operation-evaluation
( )49البرنامج 2014 .البرنامج القطري لهندوراس  :)2016-2012( 200240تقييم منتصف المدة،
.https://docs.wfp.org/api/documents/cc1415e4d80f47499ac89b0c519c5b25/download/
( )50البرنامج  ،والمنظمة الدولية للهجرة ،وكلية لندن لالقتصاد ،ومنظمة الدول األمريكية .2016 .الجوع بال حدود ،دراسة استكشافية ،الصفحات .24-16
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp277544.pdf?_ga=2.25065650.989279482.149
.5697741-1933453964.1486746482
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وأفاد تقييم عام  2016الستراتيجية الشراكة المؤسسية( )51بأن التحالفات بين القطاع الخاص ومنظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمؤسسات األكاديمية والبرنامج فعالة في تعزيز الرسائل الرئيسية بشأن
سنت الدعم المقدم إلى الحكومة .ولذلك سيزيد البرنامج انخراطه مع القطاع الخاص والتحالفات االستراتيجية لدعم
التغذية وح ّ
()52

الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .وعززت منصة االستجابة للجفاف

روابط البرنامج وتعاونه مع الشركاء

المؤسسين ،بما في ذلك اللجنة الدائمة للطوارئ والمؤسسة الوطنية لإلمدادات الغذائية.
2-2

الفرص المتاحة للبرنامج

-36

حدد االستعراض االستراتيجي الحاجة إلى نظام تعليمي أقوى يشمل التثقيف التغذوي وتشجيع التغذية كوسيلة لمعالجة انعدام
األمن الغذائي؛ واإلجراءات قبل وأثناء وبعد الصدمات في الممر الجاف؛ وتعزيز القدرات المؤسسية وزيادة الدعم لألطر
القانونية التي تراعي قضايا األمن الغذائي والتغذية؛ والشراكات االستراتيجية والدعوة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

-37

وحدد االستعراض االستراتيجي أيضا األطر واالستراتيجيات القائمة التي تفضي إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة  :2تحالف
الممر الجاف؛ والتحالف من أجل الموسكيتيا؛ والخطة الوطنية للتصدي للجفاف ،وتقديم مساعدة شاملة للمناطق المتأثرة بنقص
المياه؛ وسياسة واستراتيجية األمن الغذائي والتغذوي ،والمركزية األنشطة ،وتعزيز تقاسم المسؤولية بين جميع القطاعات – بما
في ذلك القطاع الخاص – والتدخالت القائمة على األدلة في مكافحة الجوع.

-38

وتعد السياسات واالستراتيجيات الوطنية المنسقة أساسية لتحديد وتشجيع اإلجراءات المشتركة بين القطاعات الداعمة لألمن
الغذائي والتغذية .ويتطلب توليد البيانات وتحليلها واستخدامها لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة نهجا
متعددة أصحاب المصلحة على النحو المبين في غاية التنمية المستدامة .9-17

-39

()53

ويعتبر البرنامج في وضع جيد لمساعدة الحكومة في تعزيز برامج الحماية االجتماعية الحالية بإدماج النُهج المراعية للتغذية؛
وضمان حصول السكان الضعفاء ،وال سيما النساء ،المتأثرين باألزمات على األغذية والتغذية الكافيين؛ وتعزيز الجهود لتحقيق
الالمركزية؛ ودعم هندوراس في تحسين االستجابة آلثار الصدمات المناخية والتخفيف من آثارها؛ وتعزيز القدرات المؤسسية
للنُهج متعددة القطاعات ،والشراكات ،والتعاون فيما بين بلدان الجنوب ،واالنخراط مع القطاع الخاص واألوساط األكاديمية
والمنظمات المهنية.

 3-2التغيرات االستراتيجية
-40

يقوم البرنامج بتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمركزية على تنفيذ برنامج وطني للوجبات المدرسية يوفر أغذية مغذية
متنوعة لعدد متزايد من األيام خالل العام الدراسي .ويرتبط نجاح هذه الجهود بتحقيق الالمركزية في إدارة البرامج ونقلها
للبلديات وزيادة االستثمار في المجتمعات المحلية من خالل المشتريات المحلية لبرنامج الوجبات المدرسية المنتجة محليا
باستخدام نهج يُحدث تحوال جنسانيا لتحقيق األمن الغذائي والتغذية .وتتوخى الخطة االستراتيجية القطرية انتقاال تدريجيا إلى
تنفيذ البرنامج بقيادة من الحكومة وبدعم من البرنامج.

-41

وتؤثر الصدمات المناخية الشديدة في الممر الجاف على اإلنتاجية الزراعية واحتياطيات الحبوب وتقوض الخطط الوطنية طويلة
األجل لمعالجة الفقر .وتهدف الحصائل االستراتيجية  3و 4و 5إلى تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية الوطنية ودون الوطنية
على الصمود ،وتكييف المساعدة الغذائية وفقا لالحتياجات المختلفة للمجتمعات المحلية واألفراد ،وإدارة الموارد الطبيعية بشكل
مستدام ،واالستجابة آلثار تغير المناخ ،وتعزيز المشاركة المتساوية للنساء والبنات في صنع القرار.

(.WFP/EB.A/2017/7-B )51

( )52البرنامج .العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في أمريكا الوسطى  :200490تقييم التشغيل (،)OEV/2015/10
.http://newgo.wfp.org/documents/central-america-prro-200490-an-operation-evaluation
( )53الغاية  .http://indicators.report/targets/17-9/ ،9-17شبكة حلول التنمية المستدامة ،2017 ،الغاية " :9-17تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات
الفعال والمستهدف في البلدان النامية لدعم الخطط الوطنية لتنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة ،بما في ذلك من خالل التعاون بين بلدان الشمال وفيما بين بلدان
الجنوب والتعاون الثالثي.
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ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة – وبصفة أساسية هدف التنمية المستدامة  ،2وكذلك أهداف التنمية المستدامة  1و 3و 4و5
و – 10ست ُعالج الخطة االستراتيجية القطرية ثغرات القدرة المؤسسية من خالل الشراكات االستراتيجية .وسيستفيد البرنامج من
شبكته من الشركاء للدعوة والتعبئة من أجل التعجيل بإحراز تقدم نحو القضاء على الجوع في هندوراس .وسيستفيد من فعاليات
التواصل القادمة لتعزيز الدعوة في شبكاته الخاصة والعامة.

 -3التوجه االستراتيجي للبرنامج
 1-3االتجاه ،والتركيز ،واآلثار المنشودة
-43

تقترح الخطة االستراتيجية القطرية تحوال استراتيجيا كبيرا في دعم البرنامج للحكومة في القضاء على الجوع بحلول عام
 .2030وتتواءم مع إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية  ،2021-2017والرؤية القطرية  ،2038-2010والخطة
الوطنية  ،2022-2010وخطة الحكومة االستراتيجية  ،2018-2014والخطة االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي والتغذية
.2022-2010

-44

ويضيف البرنامج قيمة من خالل دعم االستفادة المثلى من نظم الحماية االجتماعية الوطنية ،وتعزيز القدرات على المستويين
المركزي والالمركزي ،وبناء القدرة على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ ،وتحسين األمن الغذائي والتغذوي بين السكان
الضعفاء .وتعرض الخطة االستراتيجية القطرية الدعم الذي يقدمه البرنامج إلى الحكومة والشركاء من خالل تحقيق الحصائل
االستراتيجية الخمس الوارد وصفها في القسم التالي.

-45

وسيركز البرنامج مساعدته على أكثر الفئات ضعفا ،متبعا نهج دورة حياة يشمل البنات والنساء الحوامل والمرضعات ،واألطفال
دون سن الخامسة ،مع التركيز بوجه خاص على األيام األلف األولى بعد الحمل وعلى األطفال الذين هم في سن ما قبل المدرسة
وسن المدرسة االبتدائية .وباستخدام نهج يُحدث تحوال جنسانيا في تحقيق األمن الغذائي والتغذية ،سيولى اهتمام خاص للبنات
واألوالد الصغار والمراهقين وصغار المزارعين – بمن فيهم النساء – والسكان األصليين في أكثر المناطق معاناة من انعدام
األمن الغذائي (الممر الجاف والموسكيتيا).

-46

وسيدعم البرنامج أيضا تعزيز القدرات وبناء القدرة على الصمود في المجتمعات المحلية – للسلطات المحلية وموظفي المدارس
وأولياء األمور والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة – والمؤسسات الحكومية على المستوى الوطني ومستويي المقاطعات
والبلديات في المناطق الحضرية والريفية .وسيولى اهتمام خاص لتعزيز إنتاجية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
وقدرتهم على الصمود من خالل إقامة روابط ببرنامج الوجبات المدرسية )54(.وتمشيا مع سياسته بشأن المساواة بين الجنسين،
سيدمج البرنامج االعتبارات الجنسانية في برامجه وسياساته ومبادراته لتعزيز القدرات.

 2-3الحصائل االستراتيجية ،ومجاالت التركيز ،والنواتج المتوقعة ،واألنشطة الرئيسية

الحصيلة االستراتيجية  :1حصول األطفال الذين هم في سن ما قبل المدرسة وسن المدرسة االبتدائية في جميع أنحاء البلد على
األغذية اآلمنة والمغذية طوال السنة بحلول عام 2021
-47

تتمثل استراتيجية الحكومة ورؤيتها لبرنامج الوجبات المدرسية الوطنية في توفير وجبة مغذية ومتنوعة يوميا إلى  1.3مليون
طفل في سن ما قبل المدرسة وسن المدرسة االبتدائية طوال السنة الدراسي .ويتم تضمين األغذية الطازجة المشتراة محليا ،بما
في ذلك الخضار والفواكه والبيض ،في هذا النموذج الالمركزي للوجبات المدرسية المنتجة محليا .ولتحقيق هذه الرؤية ،سيعطي
البرنامج والحكومة األولوية للمناطق األكثر معاناة من انعدام األمن الغذائي في البلد ،بما في ذلك الممر الجاف والموسكيتيا،
حيث تصل الموارد التقديرية إلى نحو  398 000طفل في سن الدراسة على مدى فترة الخطة االستراتيجية القطرية .وستسمح
الموارد اإلضافية بتقديم مزيد من المساهمات إلى البرنامج الحكومي العام.

(.WFP/EB.A/2015/5-A )54
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وسيدعم البرنامج القدرات الوطنية والمحلية إلدارة برنامج الوجبات المدرسية بكفاءة ،وسيتيح خبراته ونظمه المتعلقة بسالسل
اإلمداد من أجل تعزيز الشفافية والمساءلة واإلبالغ .وستحصل سلطات التعليم في المقاطعات والبلديات وموظفي المدارس
وأولياء األمور على مساعدة تقنية لضمان توافر القدرات الالزمة الستدامة البرنامج.

مجاالت التركيز
-49

تعالج الحصيلة االستراتيجية  1األسباب الجذرية عن طريق تيسير حصول األطفال الذين هم في سن ما قبل المدرسة وسن
المدرسة االبتدائية على األغذية طوال السنة ،مما يربط برنامج الوجبات المدرسية بمنتجات المزارعين أصحاب الحيازات
الصغيرة.

النواتج المتوقعة
-50

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل أربعة نواتج:


حصول األطفال الذين هم في سن ما قبل المدرسة وسن المدرسة االبتدائية على وجبات غذائية مغذية ومتنوعة خالل
 180يوما من العام الدراسي من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية وزيادة فرص الحصول على التعليم.



استفادة المزارعين المحليين أصحاب الحيازات الصغيرة – وخاصة النساء – من المشتريات المؤسسية الالمركزية
للوجبات المدرسية ،وتعزيز القدرات والوصول إلى األسواق من أجل زيادة أمنهم الغذائي.



استفادة أفراد المجتمع المستهدفين – السلطات المحلية وموظفي المدارس وأولياء األمور – من تعزيز القدرات فيما
يتعلق بتصميم وتنفيذ وإدارة مجموعة أساسية من المساعدات المرتبطة بالبرنامج الوطني للوجبات المدرسية.



استفادة المؤسسات الحكومية على المستوى الوطني ومستويي المقاطعات والبلديات من تعزيز القدرات فيما يتعلق
بتصميم وتنفيذ واإلدارة العامة للبرنامج الوطني للوجبات المدرسية.

-51

وتسهم هذه النواتج في تحقيق هدف التنمية المستدامة  4المتعلق بالتعليم عن طريق إبقاء األطفال في المدارس وتحسين معدالت
االلتحاق بالمدارس .وتشمل المساهمات في تحقيق هدف التنمية المستدامة  5المتعلق بالمساواة بين الجنسين تمكين النساء من
صغار المزارعين من خالل الوصول إلى األسواق وتعزيز فرص اتخاذ القرارات المالية في أسرهن.

األنشطة الرئيسية
النشاط  :1تقديم وجبات مدرسية يومية مغذية موردة من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األطفال الذين هم في سن ما قبل
المدرسة وسن المدرسة االبتدائية ،وتكملتها بأنشطة الصحة والنظافة والتغذية ،والتثقيف الذي يُحدث تحوال جنسانيا وإنشاء الحدائق
المدرسية (الفئة  :4األغذية/التحويالت القائمة على النقد ،وتعزيز القدرات).
-52

سيواصل البرنامج االنتقال التدريجي إلى الهياكل الحكومية الالمركزية لضمان استدامة البرنامج الوطني للوجبات المدرسية
وتحقيق الجودة المثلى له .وخالل هذا االنتقال ،يعكس االنخفاض في ميزانيات أنشطة البرنامج الزيادة الموازية في اإلدارة
الحكومية للبرنامج على المستويين المركزي والمحلي .وسوف يدعم البرنامج ،على سبيل األولوية ،الجهود التي تبذلها الحكومة
لمساعدة األطفال الذين هم في سن ما قبل المدرسة وسن المدرسة االبتدائية في المناطق الضعيفة التي تعاني من انعدام األمن
الغذائي في الممر الجاف والموسكيتيا وسيسعى إلى إيجاد فرص لتعزيز زيادة حضور األطفال في المدارس اإلعدادية .وسيجري
البرنامج تحليالت جنسانية ويصنف البيانات المجمعة حسب نوع الجنس والعمر .وسيعتمد نموذج الوجبات المدرسية المنتجة
محليا على مختلف نُهج شراء األغذية بمشاركة فعالة من البلديات ورابطات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الواقعة
بالقرب من المدارس التي تحصل على الدعم.

النشاط  :2تعزيز قدرات السلطات المحلية وموظفي المدارس وأولياء األمور والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،بما في ذلك
تقديم المساعدة التقنية والتدريب على إدارة برنامج الوجبات المدرسية ،واللوجستيات ذات الصلة ،ووضع معايير لجودة األغذية،
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والشفافية ،والمساءلة ،والتثقيف التغذوي ،ووصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق المؤسسية وإدارة المخاطر
(الفئة  :9تعزيز القدرات).
-53

يهدف النشاط  2إلى تهيئة الظروف المواتية لتحقيق المركزية فعالة وكفؤة لبرنامج الوجبات المدرسية من خالل تمكين البلديات
والمدارس من إدارة الموارد بشفافية وبطريقة تتيح المساءلة .وسيتم تطوير نظم لربط المدارس بإدارة البرامج المركزية وعلى
مست وى المقاطعات .وسيجري تطبيق نظام للتدقيق االجتماعي قائم على شبكة من رابطات اآلباء .وسيعزز التوسع الكبير لنموذج
الوجبات المدرسية المحلية الروابط بالخطط الوطنية للحماية االجتماعية وشبكات األمان اإلنتاجية ،مما يزيد مبيعات المزارعين
لتلبية الطلب المحلي المتزايد الناجم عن الوجبات المدرسية المنتجة محليا .ويركز هذا النشاط على تمكين المرأة بوصفه عنصرا
أساسيا لتحقيق المساواة بين الجنسين.

-54

ويشمل الشركاء الرئيسيون وزارات اإلدماج االجتماعي والتنمية والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية والصحة والتنمية
االقتصادية ،ومنظمات المجتمع المحلي ،ورابطات البلديات ،والرابطات الريفية ،ورابطات اآلباء والمزارعين .وسيسعى
البرنامج إلى إقامة شراكات مع لجان البلديات من أجل تطوير التعليم ،وشبكات التعليم ،وجمعيات اآلباء.

الحصيلة االستراتيجية  :2خفض مستويات التقزم ونقص المغذيات الدقيقة بين الفئات األكثر ضعفا تغذويا في المناطق المستهدفة
بحلول عام 2021
-55

سيعطي البرنامج األولوية للنساء واألطفال األكثر ضعفا ومعاناة من سوء التغذية من السكان األصليين في البلديات المختارة
بالممر الجاف للوقاية من التقزم ونقص المغذيات الدقيقة ،مع التركيز على األيام األلف األولى بعد الحمل.

-56

وسيحصل ما يقدر بنحو  500 10طفل ممن تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا و 300 3من البنات والنساء الحوامل
والمرضعات على أغذية مقواة متخصصة ومناسبة (مستحضر  )SuperCerealطوال السنة .وسيستكمل ذلك بالتثقيف التغذوي
وتنمية القدرات المؤسسية دعما للسياسة الوطنية لقطاع الصحة من أجل الوقاية من جميع أشكال سوء التغذية.

-57

وعلى المستويين الوطني والمحلي ،سيدعم البرنامج استراتيجية التغذية الحكومية من خالل نظم الحماية االجتماعية الوطنية،
مثل استراتيجية رعاية الطفولة المبكرة "األبوة واألمومة مع الحب" ،باالشتراك مع مكتب السيدة األولى وهيئات األمم المتحدة:
منظمة الصحة العالمية/منظمة الصحة للبلدان األمريكية ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وصندوق األمم المتحدة للسكان.
وتغطي استراتيجية البرنامج مسائل متعددة القطاعات مثل الالمركزية وإصالح القطاع الصحي والمساواة بين الجنسين.

مجاالت التركيز
-58

تتناول الحصيلة االستراتيجية  2األسباب الجذرية وتسهم في القضاء على سوء التغذية عن طريق الحد من حاالت التقزم ونقص
المغذيات الدقيقة بين السكان األكثر ضعفا.

النواتج المتوقعة
-59

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل ناتجين:


مع التركيز بشكل خاص على األيام األلف األولى ،حصول البنات والنساء الحوامل والمرضعات واألطفال دون سن
الخامسة ،في البلديات ذات األولوية ،على أغذية متخصصة مغذية أو مقواة ،ويشاركن في برامج التثقيف التغذوي
كجزء من مجموعة متكاملة من التدخالت الرامية إلى الوقاية من التقزم واألشكال األخرى من سوء التغذية في إطار
الرعاية الصحية األولية واألساسية.



استفادة أكثر المجموعات ضعفا من الناحية التغذوية في هندوراس من تعزيز السياسات واالستراتيجيات والبرامج
والحوكمة ذات الصلة بالتغذية على المستوى المركزي ومستويي المقاطعات والمجتمعات المحلية.

-60

وتشمل المساهمات في هدفي التنمية المستدامة  3و 5زيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الالمركزية بناء على
نهج دورة الحياة ،واستكماله بالتركيز على التغذية الكافية؛ وزيادة التغطية بخدمات صحية متكاملة؛ وتحسين النهج الذي يُحدث
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تحوال جنسانيا فيما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية ،ورصد وتقييم مؤشرات التغذية المصنفة حسب نوع الجنس والعمر؛ وتعزيز
قدرة الحكومة فيما يتعلق بالتدخالت التغذوية المراعية لالعتبارات الجنسانية.

األنشطة الرئيسية
النشاط  :3تعزيز قدرات المؤسسات الصحية على جميع المستويات وتوفير األغذية المغذية المقواة في المناطق المستهدفة للبنات،
والبنات والنساء الحوامل والمرضعات ،واألطفال دون سن الثانية (الفئة  :6األغذية وتعزيز القدرات).
-61

سيعزز البرنامج القدرات المؤسسية بغية وضع أطر معيارية واستراتيجية وتنظيمية معززة تُحدث تحوال جنسانيا ،وسيدعم
تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات األساسية بما في ذلك التثقيف التغذوي وتوفير األغذية المغذية المقواة والمغذيات الدقيقة.
وسوف يستخدم البرنامج نهج دورة الحياة للوقاية من سوء التغذية من خالل تعزيز الممارسات الجيدة لصحة األم والطفل
وإشراك الرجال في أنشطة الصحة والتغذية وتوفير التوعية الصحية والتغذوية للمتطوعين من المجتمع المحلي.

-62

وسيعمل البرنامج مع السلطات الوطنية والمحلية لتعزيز تنفيذ السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالتغذية ،مع التشديد على
نظم الم راقبة ،وتقوية األغذية األساسية ،وإدماج قضايا التغذية ونوع الجنس في برامج الحماية االجتماعية من خالل التثقيف
التغذوي ،وحمالت التواصل الرامية إلى تغيير السلوك وتنمية القدرات المؤسسية في تصميم وإدارة وتكامل التدخالت التغذوية
على سبيل المثال.

-63

وسيعزز البرنامج الشراكات مع وزارة الصحة ،ومكتب السيدة األولى ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،واليونيسف ،ومنظمة
الصحة العالمية/منظمة الصحة للبلدان األمريكية.

الحصيلة االستراتيجية  :3تعزيز قدرة العمال الزراعيين الريفيين والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق المستهدفة،
وخاصة في المجتمعات األصلية ،على الصمود في مواجهة الصدمات وعوامل اإلجهاد ،مما يسهم في أمنهم الغذائي والتغذوي طوال
السنة
-64

سينفذ البرنامج ،بناء على خبرته والدروس المستفادة من أنشطة البرامج القطرية في مجال الزراعة الحراجية والقدرة على
()55

الصمود أمام تغير المناخ،

برنامجا طويل األجل لدعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والعمال الذين ال يملكون

أرضا – وال سيما النساء – والمجتمعات المحلية المعرضة لمخاطر انعدام األمن الغذائي .وسوف يشجع البرنامج ،من خالل
تعزيز القدرات ،على المشاركة على قدم المساواة في أنشطة سبل العيش وخلق األصول المجتمعية وملكيتها وعمليات صنع
القرار للنساء والرجال في رابطات المزارعين .وسيعزز استخدام الممارسات الزراعية المحسنة التي تتسم بالقدرة على الصمود
أمام ت غير المناخ وتنويع المحاصيل واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية لمساعدة المجتمعات المحلية على التكيف مع تغير
المناخ والتخفيف من أثره.
-65

وسيدعم البرنامج مزارعي الكفاف في المناطق المعرضة للمخاطر من خالل تحسين تقنيات حفظ التربة وتقنيات إدارة المياه
في إطار الخطة الرئيسية الرئاسية للمياه والغابات والتربة .وستشمل األنشطة تعزيز القدرات لتحسين األمن الغذائي ،والمساواة
بين الجنسين ،واإلنتاجية ،والوصول إلى األسواق وتحسين الدخل ،وإدخال إدارة مستدامة للموارد الطبيعية ،واالرتقاء بجودة
المحاصيل من خالل التقوية البيولوجية .وقد يتمكن بعض المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يزرعون الفاصولياء
من بيع منتجاتهم إلى برنامج الوجبات المدرسية.

-66

وبغية تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود وتحسين سبل العيش المنتجة ،وبناء على المشاورات الموسمية لبرمجة سبل
العيش ،سيعمل البرنامج على إد خال أنشطة مراعية للتغذية بما في ذلك التثقيف المتعلق بالصحة والنظافة والتغذية ،وسيعزز
تطوير األصول البيئية للمجتمعات المحلية من خالل توفير التحويالت القائمة على النقد والتدريب إلى  25 000شخص والتدريب
وحده إلى  300مستفيد في السنة.

( )55برنامج الحراجة الزراعية والصمود أمام تغير المناخ هو النشاط  3من البرنامج القطري الحالي لهندوراس .200240
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مجاالت التركيز
-67

تركز الحصيلة االستراتيجية  3على بناء القدرة على الصمود المرتبطة باإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية بين المزارعين
أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات األصلية ،بهدف زيادة إنتاجيتها ودخولها وتثقيفها التغذوي وأمنها الغذائي وقدرتها
على الصمود.

النواتج المتوقعة
-68

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل ثالثة نواتج:


حصول العمال الزراعيين والمزارعين المستهدفين ،وال سيما النساء وأسرهم ،على مساعدة في إنشاء و/أو إعادة تأهيل
األصول القادرة على الصمود أمام تغير المناخ لتعزيز قدرتهم على الصمود أمام الصدمات وتغير المناخ وتحسين
إنتاجيتهم ودخلهم وسبل عيشهم وتغذيتهم وأمنهم الغذائي.



استفادة المجتمعات الريفية المعرضة النعدام األمن الغذائي والصدمات في المناطق المستهدفة من إنشاء و/أو إعادة
تأهيل األصول المجتمعية لتحسين إنتاجيتها وسبل عيشها وأمنها الغذائي.



استفادة المجتمعات المحلية والبلديات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في المناطق المستهدفة من تحسين القدرات
المؤسسية على المستوى الوطني ومستويي البلديات والمقاطعات للتكيف مع تغير المناخ من خالل إدارة النظم
اإليكولوجية ومستجمعات المياه على نحو مستدام لضمان نظم غذائية أكثر استقرارا واستدامة.

األنشطة الرئيسية
النشاط  :4تقديم المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول إلى األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي لدعم إنشاء وإعادة تأهيل أصول
سبل العيش تكملها تعزيز القدرات للسلطات الحكومية الالمركزية في إدارة بناء القدرة على الصمود وبرامج التكيف مع تغير المناخ
(الفئة  :2التحويالت القائمة على النقد وتعزيز القدرات).
-69

سيعتمد تخطيط األنشطة على المشاورات الموسمية لبرمجة سبل العيش والتخطيط التشاركي القائم على المجتمع المحلي.
وسيحدد البرنامج المجاالت ذات األولوية باستخدام تحليل السياق المتكامل .وسيكفل اإلجراء لمراجعة بيئية سالمة تصميم النشاط
بيئيا ويستند إلى المعارف األصلية للنساء والرجال ،وأن يتم تجنب المخاطر البيئية المحتملة أو التخفيف منها.

-70

وسيواصل البرنامج العمل في شراكة مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة ،بما في ذلك معهد حفظ الغابات التابع لوزارة
البيئة ،ومديرية العلوم والتكنولوجيا الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ،ووزارات الصحة ،والتعليم ،واإلدماج االجتماعي
والتنمية ،والوحدة التقنية لألمن الغذائي والتغذوي التابعة لوزارة التنسيق العامة ،والسلطات البلدية ،ومنظمة األغذية والزراعة،
والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.

الحصيلة االستراتيجية  :4حصول األسر المستهدفة المتأثرة بالكوارث المفاجئة والكوارث البطيئة الظهور على أغذية طوال السنة.
-71

سوف يستجيب البرنامج ،بناء على الطلب واستكماال لجهود الحكومة ،للكوارث المفاجئة والبطيئة الظهور في البلديات المستهدفة
عن طريق تقديم المساعدة الغذائية وبناء القدرات في مجال إدارة سلسلة اإلمداد ،وال سيما من أجل التأهب لحاالت الطوارئ
واالستجابة لها .وستقدم المساعدة التقنية على المستويين الوطني والمحلي لتعزيز اإلنعاش المبكر وإعادة بناء سبل العيش،
وتحسين األمن الغذائي والتغذية ،وال سيما في حاالت الطوارئ البطيئة الظهور.

-72

واستنادا إلى عدد األشخاص الذين حصلوا على مساعدة منذ عام  2014من خالل العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش ،200490
من المتوقع أن يحتاج  400 000شخص إلى مساعدة غذائية وتغذوية كل عام .واستنادا إلى التحليالت التشاركية المتعلقة بنوع
الجنس ،ستعطى المرأة األولوية بوصفها متلقية للتحويالت القائمة على النقد لتشجيع مشاركتها وتمكينها ،وتعزيز اتخاذ القرارات
على قدم المساواة بين النساء والرجال والحد من مخاطر العنف القائم على نوع الجنس .وفي المجتمعات التي يتم فيها تنفيذ
الحصيلة االستراتيجية  ،3صممت جهود القدرة على الصمود للتخفيف من الحاجة إلى مساعدات طارئة في إطار الحصيلة
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االستراتيجية  . 4غير أنه في حالة االحتياج إلى دعم إضافي لمواجهة حالة طوارئ واسعة النطاق ،فإن الخطة االستراتيجية
القطرية ستحول مؤقتا جهود المجتمع من الحصيلة االستراتيجية  3إلى الحصيلة االستراتيجية .4

مجاالت التركيز
-73

تركز الحصيلة االستراتيجية  4على االستجابة لألزمات لضمان حصول األشخاص المتضررين من الكوارث المفاجئة والبطيئة
الظهور على األغذية.

النواتج المتوقعة
-74

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل ناتجين:


حصول السكان المستهدفين على مساعدة لتلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية في أعقاب التعرض لصدمة ،بما في ذلك
توفير األغذية المغذية المتخصصة.


-75

استفادة األسر من األصول المستعادة للمساعدة الغذائية من أجل دعم اإلنعاش الفوري وإعادة تأهيل سبل العيش.

وستسهم هذه النواتج في تحقيق هدف التنمية المستدامة  – 1المتعلق بالحد من الفقر – من خالل الحصول على األغذية وموارد
سبل العيش المنتجة أثناء األزمات.

األنشطة الرئيسية
النشاط  :5تكملة التحويالت الحكومية الموجهة إلى األسر األكثر ضعفا المتضررة من الكوارث لتيسير اإلغاثة واإلنعاش المبكر مع
دعم القدرات المؤسسية المعززة لالستجابة لحاالت الطوارئ (الفئة  :1األغذية/التحويالت القائمة على النقد ،وتعزيز القدرات).
-76

سيعزز البرنامج تقديم المساعدة الموجهة لإلغاثة بموارد تكميلية من الحكومة ،وسيعزز األنشطة الرامية إلى حفز اإلنعاش
المبكر وإعادة بناء سبل العيش ،وال سيما في أعقاب حاالت الطوارئ البطيئة الظهور.

-77

وسيقيم البرنامج شراكات مع اللجنة الدائمة للطوارئ ووزارات الصحة والزراعة والوحدة التقنية لألمن الغذائي والتغذوي
وسلطات البلديات والشبكة اإلنسانية الوطنية والمنظمات غير الحكومية.

الحصيلة االستراتيجية  :5تعزيز قدرة السلطات الحكومية والمنظمات الشريكة على المستويين الوطني ودون الوطني ،التي تكملها
التحالفات االستراتيجية ،على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وال سيما الهدف  ،2بحلول عام 2021
-78

تهدف الحصيلة االستراتيجية  5إلى تعزيز القدرات المؤسسية لالستجابة لحاالت الطوارئ ،بما في ذلك من خالل استخدام
منصات الحماية االجتماعية الوطنية ،وتطوير القدرة المحلية على رصد األمن الغذائي والتغذية .ومن المتوقع أن تكون
المؤسسات الوطنية مثل معهد هندوراس للتسويق الزراعي والمورد الوطني للمنتجات األساسية قادرة على استخدام التحويالت
القائمة على النقد وإدارة احتياطيات األغذية خالل حاالت الطوارئ .وسيكفل البرنامج مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة
في تعزيز القدرات والدعوة إلى مشاركتهم على قدم المساواة في صنع القرار.

-79

وسيدعم البرنامج الجامعة الوطنية والوحدة التقنية لألمن الغذائي والتغذية في تعزيز قدرات تحليل هشاشة األوضاع ورسم
خرائطها وتعزيز الرصد الوطني لألمن الغذائي والتغذية وإدارة البيانات والتأهب لحاالت الطوارئ واإلنذار المبكر وتحليل
األسواق ،وسيعزز إدماج القضايا الجنسانية في هذه األنشطة.

-80

وستعزز القدرة اللوجستية ،واستهداف المستفيدين ،والتنسيق العام ،من خالل دعم وتقديم المساعدة التقنية إلى اللجنة الدائمة
للطوارئ ،وهي السلطة الوطنية لتنسيق االستجابة لحاالت الطوارئ .وسينظر البرنامج أيضا في تقديم الدعم لخطة الممر
اللوجيستي الوطني.

-81

وفي إطار المكون الثاني من الحصيلة االستراتيجية  – 5النشاط  – 7يهدف البرنامج إلى إشراك القطاع الخاص والمؤسسات
األكاديمية في تنمية القدرات الوطنية والمحلية للقضاء على جميع أشكال سوء التغذية وتعزيز الشراكات القائمة واألحداث
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الخاصة بأعمال الدعوة – بما في ذلك حملتان سنويتان" :السير من أجل القضاء على الجوع" ،ومهرجان للدعوة إلى الوجبات
المدرسية في المجتمعات المحلية" ،كاتراشيالنديا" – إلنشاء منصة وطنية لزيادة الدعوة والدعم من أجل القضاء على الجوع
وأهداف التنمية المستدامة األخرى.

مجاالت التركيز
-82

تركز الحصيلة االستراتيجية  5على بناء القدرة على الصمود من خالل زيادة القدرات الحكومية على تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ،واستكمالها بأنشطة بناء الشراكات وأنشطة الدعوة.

النواتج المتوقعة
-83

ستتحقق هذه الحصيلة من خالل أربعة نواتج:


استفادة السكان الضعفاء من تحسين قدرات المؤسسات الوطنية والالمركزية في مجال التأهب لحاالت الطوارئ
واالستجابة لها من خالل تعزيز إدارة اللوجستيات واالحتياطيات الغذائية لضمان سلسلة إمداد مستدامة تشمل مراقبة
جودة األغذية.



استفادة السكان في المناطق الحضرية والريفية من تحسين االستهداف وتقديم المساعدة الحكومية متعددة القطاعات من
خالل التنسيق الحكومي المعزز ونظام الحماية االجتماعية المستجيب للصدمات من أجل تلبية احتياجاتهم األساسية من
األغذية والتغذية في أعقاب الصدمات.



استفادة السكان في المناطق الحضرية والريفية من أطر السياسات المحسنة وبرامج الحماية االجتماعية التي تسترشد
بالقدرات المعززة للحكومة والشركاء في رفع فعالية نظم استهداف المستفيدين وتسجيلهم ورصدهم ،وتوليد األدلة
وتحليل األمن الغذائي والتغذية.



استفادة السكان الضعفاء في هندوراس من االتصاالت وأنشطة الدعوة المنسقة والمتسقة متعددة أصحاب المصلحة ،مما
يؤدي إلى رفع الوعي بالجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على الجوع وأهداف التنمية المستدامة األخرى.

-84

وستسهم هذه النواتج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى بما في ذلك عن طريق الحد من أوجه عدم المساواة (هدف
التنمية المستدامة  ،)10وتحسين المساواة في المشاركة ،والمساواة بين الجنسين (هدف التنمية المستدامة  )5والحماية ،والقضاء
على الجوع (غايتا أهداف التنمية المستدامة  1-2و.)4-2

األنشطة الرئيسية
النشاط  :6تقديم المساعدة التقنية وتعزيز القدرات في مجال التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها ،بما في ذلك الروابط بالحماية
االجتماعية ،إلى المؤسسات على المستويين الوطني ودون الوطني.
-85

سيعمل البرنامج مع السلطات الحكومية الوطنية والمحلية – اللجنة الدائمة للطوارئ والبلديات وبنوك الطعام واألوساط األكاديمية
والمجتمع المدني والرابطات المهنية – من أجل تحسين القدرات الوطنية في مجال التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها ،بما
في ذلك دعم تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها ،وسيعزز إدماج القضايا الجنسانية في هذه األنشطة.

-86

وسيواصل البرنامج دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المعرضين للخطر – وخاصة النساء ،بهدف تمكينهن –
بالتكنولوجيات واالبتكار ،بما في ذلك مرافق التخزين ،وسيهيئ الظروف المواتية لسالسل إمدادات األغذية المستدامة ،مثال عن
طريق إنشاء احتياطيات من الحبوب وضمان جودة األغذية.
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النشاط  :7دعم منصة للدعوة والتواصل استراتيجيا حول خطة عام  ،2030مع التركيز على هدف التنمية المستدامة  ،2لعامة الناس
والقطاع الخاص والشركاء.
-87

سيدعم البرنامج الحكومة في إجراء أنشطة الدعوة التي تضم أصحاب مصلحة متعددين للتوعية بالنظم الغذائية الصحية والجهود
الوطنية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ،والسيما هدف التنمية المستدامة .2

-88

وسيواصل البرنامج تطوير التعاون فيما بين بلدان الجنوب وتقاسم المعرفة مع بلدان المنطقة ،وسيقيم تحالفات استراتيجية مع
القطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية والمؤسسات اإلقليمية ومنظمات المجتمع المدني والرابطات المهنية دعما لتحقيق هدف
التنمية المستدامة .2

 3-3استراتيجيات االنتقال والخروج
-89

تتضمن كل حصيلة استراتيجية عنصرا حاسما بشأن تعزيز القدرات من أجل تيسير تسليم األنشطة تدريجيا إلى الحكومة وتعزيز
الملكية الوطنية واستدامة البرامج والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إلى ما بعد فترة الخطة االستراتيجية القطرية.

-90

ويعد الدعم الالمركزي للبلديات والمجتمعات المحلية ،بما في ذلك االنتقال التدريجي إلى المشتريات واللوجستيات الالمركزية
التي ترتكز على نظم قوية وشفافة للمساءلة المركزية ،أمرا حاسما لنجاح االستراتيجية.

-91

وسيستمر توفير المساعدة الغذائية حيثما يقتضي األمر باتباع نهج يُحدث تحوال جنسانيا لضمان األمن الغذائي والتغذية .وسيظل
التركيز منصبا على نقل المعرفة ونظم تعزيز القدرات الوطنية للحماية االجتماعية واالستجابة المؤسسية في حاالت الطوارئ.

 -4ترتيبات التنفيذ
 1-4تحليل المستفيدين
-92

سيوفر البرنامج التحويالت الغذائية والتحويالت القائمة على النقد للفئات الضعيفة من السكان ويعتمد على تعزيز القدرات
والشراكات لتحقيق أقصى قدر من الروابط ببرامج الحماية االجتماعية القائمة.

-93

وسوف يسترشد التنفيذ بنتائج نهج البرنامج الثالثي من أجل ضمان مشاركة المجتمعات المحلية وملكيتها وتعزيز المساواة بين
الجنسين .ويتضمن هذا النهج التحليل المتكامل للسياق لتحديد المجاالت ذات األولوية ،والبرمجة الموسمية لسبل العيش إلنشاء
تقويمات موسمية بشأن الضعف ،وتعزيز الشراكات متعددة أصحاب المصلحة ،والتخطيط التشاركي القائم على المجتمعات
المحلية لوضع خطط على مستوى المجتمعات المحلية تتناسب مع المتطلبات المحلية .وسيتم تصنيف بيانات المستفيدين حسب
نوع الجنس والعمر ،وسوف يتم تجنب االزدواجية المحتملة عن طريق تسجيل المستفيدين في منصة البرنامج الرقمية إلدارة
المستفيدين والتحويالت (سكوب).

-94

الحصيلة االستراتيجية  :1ستقدم حصة غذائية إلى  398 000طفل في المدارس وستشمل أغذية طازجة مشتراه محليا من
 500 3من صغار المزارعين.

-95

الحصيلة االستراتيجية  :2باإلضافة إلى توفير أغذية مغذية متخصصة لنحو  56 000طفل تتراوح أعمارهم بين  6أشهر
و 23شهرا و 13 000من البنات والنساء الحوامل والمرضعات ،سيوفر البرنامج أيضا حمالت التواصل الرامية إلى إحداث
تغيير في السلوك من خالل تعزيز قدرات "األمهات القياديات" (مجموعات من األمهات القياديات تُنشأ كجزء من الشبكات
المجتمعية الطوعية المعنية بالصحة) من أجل تعزيز كفاية المغذيات في النظم الغذائية للسكان المستهدفين.

-96

الحصيلة االستراتيجية  :3ستصل المساعدة الغذائية مقابل إنشاء أصول سبل العيش وأنشطة التدريب إلى  100 000شخص في
حين سيستفيد ما يقدر بنحو  25 000شخص إضافي في المجتمع من األصول والمعرفة والقدرات المنقولة.
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الحصيلة االستراتيجية  :4ستقدم مساعدة غذائية مشروطة وغير مشروطة لإلغاثة إلى  550 000شخص ،بما في ذلك نحو
 000 190طفل دون سن الخامسة .وباإلضافة إلى ذلك ،سيستفيد  745عضوا من لجان الطوارئ في البلديات من تعزيز القدرات
في إدارة حاالت الطوارئ بطيئة الظهور وأزمات التغذية.

-98

الحصيلة االستراتيجية  :5في إطار النشاط  ،6سيستفيد موظفو المؤسسات الوطنية من تعزيز القدرات في مجال األمن الغذائي
والتغذية ،وتحليل األمن الغذائي ،والتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها ،واحتياطيات الحبوب واللوجستيات .وسيستفيد
النشاط  7من الشراكات القائمة – بما في ذلك مع القطاع الخاص ووسائل اإلعالم واألوساط األكاديمية – لزيادة الدعوة والترويج
وحمالت التواصل دعما لتنفيذ خطة عام  2030والقضاء على الجوع .وسيكفل البرنامج مشاركة النساء والرجال على قدم
المساواة واستخدام نهج يراعي االعتبارات الجنسانية في مجال الدعوة والتواصل.

-99

وبغية تحقيق هدف التنمية المستدامة  ،2سيستفيد المجتمع المدني ،والمورد الوطني للمنتجات األساسية ،ومعهد هندوراس
للتسويق الزراعي ،والبلديات والمجتمعات المحلية من األنشطة الرامية إلى تعزيز النظام الوطني للحماية االجتماعية ،ومن
التحالفات االستراتيجية مع القطاع الخاص واألوساط األكاديمية والرابطات المهنية.
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الجدول  : 1المستفيدون من األغذية والتحويالت القائمة على النقد حسب الحصيلة االستراتيجية والنشاط

*

المستفيدون
اإلطار

الحصيلة
االستراتيجية
 -1تقديم وجبات مدرسية يومية مغذية موردة من
المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األطفال
الذين هم في سن ما قبل المدرسة وسن المدرسة
االبتدائية طوال السنة ،وتكملتها بأنشطة الصحة
والنظافة والتغذية ،والتثقيف الذي يُحدث تحوال
جنسانيا وإنشاء الحدائق المدرسية.
1

 -2تعزيز قدرات السلطات المحلية وموظفي
المدارس وأولياء األمور والمزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة ،بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية
والتدريب على إدارة برنامج الوجبات المدرسية
واللوجستيات ذات الصلة ،ووضع معايير لجودة
األغذية ،والشفافية ،والمساءلة ،والتثقيف التغذوي،
ووصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى
األسواق المؤسسية وإدارة المخاطر.

2

 -3تعزيز قدرات المؤسسات الصحية على جميع
المستويات وتوفير األغذية المغذية المقواة في
المناطق المستهدفة للبنات ،والبنات والنساء الحوامل
والمرضعات ،واألطفال دون سن الثانية.

3

 -4تقديم المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول إلى
األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي لدعم إنشاء
وإعادة تأهيل أصول سبل العيش تكملها تعزيز
القدرات للسلطات الحكومية الالمركزية في إدارة بناء
القدرة على الصمود وبرامج التكيف مع تغير المناخ.

4

5

 -5تكملة التحويالت الحكومية الموجهة إلى األسر
األكثر ضعفا المتضررة من الكوارث لتيسير اإلغاثة
واإلنعاش المبكر مع دعم القدرات المؤسسية المعززة
لالستجابة لحاالت الطوارئ.

اإلناث

الذكور

المجموع

1

203,000

195,000

398,000

1

2,000

1,500

3,500

3

35,000

23,000

58,000

3

11,500

7,500

19,000

1

35,000

21,000

56,000

1

13,000

13,000

3

342,000

328,000

670,000

1

51,000

49,000

100,000

1

13,000

12,000

25,000

2

150

150

300

1

97,000

93,000

190,000

1

184,000

176,000

360,000

2

73,000

70,000

143,000

2

3,500

3,500

7,000

 -6تقديم المساعدة التقنية وتعزيز القدرات في مجال
التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها ،بما في ذلك
الروابط بالحماية االجتماعية ،إلى المؤسسات على
المستويين الوطني ودون الوطني.

3

 -7دعم منصة للدعوة والتواصل استراتيجيا حول
خطة عام  ،2030مع التركيز على هدف التنمية
المستدامة  ،2لعامة الناس والقطاع الخاص
والشركاء.

3

5,000

5,000

10,000

5,500

5,000

10,500

مجموع األغذية والتحويالت القائمة على النقد في
اإلطار 1

570,000

534,000

1,104,000

مجموع تعزيز القدرات في اإلطار 1

28,000

13,500

41,500

مجموع اإلطار 2

77,000

74,000

151,000

مجموع اإلطار 3

399,000

369,000

768,000

1,048,000

979,000

2,027,000

مجموع األطر  1و 2و3
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 2-4التحويالت

التحويالت الغذائية والتحويالت القائمة على النقد
الجدول  :2الحصص الغذائية (غرام/شخص/يوم) وقيمة التحويالت القائمة على النقد (دوالر/شخص/يوم)
حسب الحصيلة االستراتيجية والنشاط
الحصيلة االستراتيجية 1

الحصيلة االستراتيجية 2

الحصيلة
االستراتيجية 3

الحصيلة االستراتيجية 4

النشاط 1

النشاط 3

النشاط 4

النشاط 5

المزارعون
أصحاب
الحيازات
الصغيرة

األسر

األطفال الذين هم في سن ما قبل المدرسة
وسن المدرسة االبتدائية

وجبات الذرة المقواة

األغذية
والتحويالت
القائمة على
النقد :أطفال
المدارس
االبتدائية

األغذية
والتحويالت
القائمة على
النقد :أطفال
ما قبل
المدرسة

60

30

األغذية*

البنات
والنساء
الحوامل
والمرضعات

األغذية

األطفال
الذين
تتراوح
أعمارهم
بين 23-6
شهرا

األغذية

التحويالت
القائمة على
النقد

الحبوب (الذرة)

األغذية
(التوزيع العام
لألغذية /
المساعدة
الغذائية مقابل
إنشاء
األصول)

200

الحبوب (األرز)

15

15

200

البقول

20

15

60

الزيوت

10

10

25

20

الملح

5

السكر

20

Super Cereal

200

Super Cereal
Plus

60
200

التمر
المجموع

التحويالت
القائمة على
النقد

50.5

غرام/شخص/يوم

105

70

50.5

240

200

550

مجموع السعرات
الحرارية في اليوم

431

304

141

1059

763

2099

نسبة السعرات
الحرارية من
البروتينات

9.6

8.9

2

13.7

17.2

9.8

التحويالت القائمة
على النقد (دوالر
أمريكي/
/شخص/يوم)

0.18

عدد أيام التغذية
* ستُستكمل الوجبات المدرسية بتمور.

0.15

180

0.55

100

180

365

150

0.5

90

90
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الجدول  : 3مجموع االحتياجات من األغذية والتحويالت القائمة على النقد وقيمتها
نوع األغذية/التحويالت القائمة على النقد

المجموع (طن متري)

المجموع

(دوالر أمريكي)

الحبوب

17 966

10.28

البقول

4 273

4.09

الزيوت والدهون

2 218

3.77

األغذية الممزوجة والمخلوطة

4 382

4.58

أنواع أخرى

1 317

1.74

المجموع (األغذية)

30 156

24.45

التحويالت القائمة على النقد

المجموع (األغذية-التحويالت القائمة على النقد)

57.00
30 156

81.45

تعزيز القدرات ،وال سيما من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب
 -100سوف تستثمر الخطة االستراتيجية القطرية بشكل استراتيجي في تعزيز قدرات الشركاء الوطنيين والمحليين من المجتمع المدني
لمساعدة المجتمعات المحلية على قيادة وإدامة جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وال سيما هدف التنمية
المستدامة .2
 -101ومن أجل تحقيق أثر مستدام ،سيعمل البرنامج مع الحكومة على الرصد والتقييم المشتركين ،ونظم االستهداف والتسجيل،
وتحليالت األمن الغذائي والتغذوي ،والتأهب لحاالت الطوارئ ،والحوكمة ،والمساءلة ،وتوليد األدلة .وسيستخدم البرنامج نهجا
يُحدث تحوال جنسانيا لتعزيز نهج األمن الغذائي والتغذية.
 -102وستستفيد أطر السياسات وبرامج الحماية االجتماعية من تعزيز قدرات الحكومة والشركاء على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسيستفيد السكان الضعفاء من تحسين قدرات المؤسسات الوطنية والالمركزية فيما يتعلق باللوجستيات وإدارة احتياطيات
األغذية من أجل إنشاء سلسلة إمداد مستدامة تتضمن مراقبة جودة األغذية.
 -103وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ،سيبحث البرنامج فرص تبادل أفضل الممارسات والتكنولوجيات مع البلدان األخرى من خالل
الصندوق الوطني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب "تقاسم هندوراس" .وسيتم بحث المجاالت التالية :تطبيق الالمركزية على
برامج الوجبات المدرسية؛ وبناء القدرات في مجال األمن الغذائي والتغذية وتنويع المحاصيل في المناطق الصحراوية من خالل
التبادالت األكاديمية؛ وتنفيذ سياسات واستراتيجيات لبرامج الحماية االجتماعية المراعية للتغذية؛ وبناء القدرات الوطنية والمحلية
في مجال الرصد والتقييم؛ والحد من مخاطر الكوارث ،والتكيف مع تغير المناخ ،وبناء القدرة على الصمود ،وتوفير سبل
الحصول على المياه اآلمنة.
 -104ووضع البرنامج استراتيجية بشأن استخدام التعاون فيما بين بلدان الجنوب لالستجابة لطلبات محددة من الحكومات للحصول
على مساعدة .وستعزز الخطة االستراتيجية القطرية الفرص بما في ذلك مواصلة الترويج للمحاصيل المقواة بيولوجيا وربط
عمليات الطوارئ بالحماية االجتماعية من خالل التبادالت والبعثات التقنية مع وزارة التنمية االجتماعية في شيلي وبرنامج شيلي
للحماية االجتماعية المعروف باسم شيلي الموحدة؛ وتبادل الممارسات بين اللجنة الدائمة للطوارئ ومركز تنسيق الوقاية من
ل لكوارث الطبيعية في أمريكا الوسطى؛ وتبادل المعرفة بين مرصد التغذية واألمن الغذائي والجامعات؛ ومواصلة التعاون مع
بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي األخرى ،وال سيما بيرو ،من أجل تعزيز المشتريات المحلية من المنتجات السمكية.
 3-4سلسلة اإلمداد
 -105تساهم جميع أنشطة سلسلة اإلمداد في تحقيق الحصائل االستراتيجية ،وتتجاوز عمليات البرنامج التقليدية عن طريق تحويل
التركيز من "تنفيذ المشروعات" إلى "الحصائل التمكينية".
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 -106وسيدعم البرنامج استراتيجية الحكومة بشأن الشراء الالمركزي للحصص الغذائية الجافة ،مع زيادة تدريجية في الحصص
الغذائية الطازجة – الخضار والبيض والفواكه وغيرها من المنتجات المحلية – من خالل نموذج الوجبات المدرسية القائم على
المنتجات المحلية الذي يربط منتجات صغار المزارعين بالطلب المنظم لبرنامج الوجبات المدرسية الوطنية .وسيتم ضمان جودة
األغذية وسالمتها في جميع مراحل سلسلة اإلمداد بمشاركة رابطات البلديات واآلباء واألمهات.
 -107وسيقدم البرنامج التحويالت الغذائية لضمان حصول الفئات األكثر ضعفا من السكان على أغذية مغذية متخصصة .وستوزع
التحويالت القائمة على النقد بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية من خالل أنشطة المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول
لبناء القدرة على الصمود في األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي وللتصدي للصدمات .وسيقوم البرنامج ،حيثما يمكن،
بدعم عمليات الشراء والمشتريات المحلية واإلقليمية ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وإعطاء األولوية للموردات
من النساء.
 -108وباإلضافة إلى التحويالت القائمة على النقد ،سيستخدم البرنامج ،حيثما يكون ضروريا ،قدراته اللوجستية لتوزيع األغذية خالل
األزمات ومساعدة الحكومة بمواد غير غذائية لدعم بناء القدرة على الصمود.
 -109وسيعمل البرنامج على تطوير إدارة لسلسلة اإلمداد تتسم بالكفاءة من حيث التكلفة وتنطوي على تعزيز المساءلة بشأن مكونات
تنمية القدرات وبناء القدرة على الصمود من الخطة االستراتيجية القطرية ،باإلضافة إلى إجراء تقييمات أولية لسلسلة اإلمداد.
 4-4قدرات المكتب القطري ومالمحه
 -110سيقوم البرنامج بتخطيط األنشطة واإلشراف عليها وتنسيقها بالتعاون الوثيق مع النظراء الحكوميين.
 -111وسيبني البرنامج قدرات الموظفين كعوامل دافعة للتغيير واالبتكار ولضمان وجود مجموعات كافية من المهارات لالنتقال
بفعالية من مرحلة تنفيذ المشروعات إلى التركيز على الحصائل التمكينية ،بما في ذلك من خالل التدريب في المجاالت التقنية
مثل إدارة البرامج ،والتغذية ،وتغير المناخ ،وسالمة األغذية ،وضمان الجودة ،والرصد والتقييم .وسيضمن البرنامج إدراج نُهج
ت ُحدث تحوال جنسانيا بشأن األمن الغذائي والتغذية في بناء قدرات الموظفين.
 -112وقد تكون هناك حاجة إلى تقديم دعم تقني مؤقت من المكتب اإلقليمي والمقر أثناء جمع البيانات األساسية وتقييمها وبناء القدرات
التقنية الداخلية داخل البلد.
 5-4الشراكات
 -113تعد حكومة هندوراس هي الشريك الرئيسي للبرنامج .ويشمل الشركاء اآلخرون الحكومات المانحة والمنظمات غير الحكومية
وكيانات القطاع الخاص والمؤسسات المالية ووكاالت األمم المتحدة والمؤسسات األكاديمية.
 -114وسيركز البرنامج على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في مجاالت الرصد والتقييم ،واللوجستيات ،والتأهب لحاالت
الطوارئ ،واالعتبارات الجنسانية ،وتحليل األمن الغذائي والتغذية .وتعترف الحكومة بالقيمة المضافة للدعم المؤسسي لمنظمة
عالمية في تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وإدارة المعرفة.
 -115وسوف يسعى البرنامج إلى الحفاظ على الدعم المقدم من الجهات المانحة التقليدية مع إشراك الجهات المانحة غير التقليدية
والمتعددة األطراف األخرى وبناء عالقات أقوى مع المؤسسات المالية اإلقليمية والدولية .وسيواصل البرنامج استكشاف المزيد
من فرص التمويل والشراكة من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب مع صندوق شيلي لمكافحة الفقر والجوع ،ومبادرة أمريكا
الوسطى الخالية من الجوع التابعة للمكسيك ،وغيرهما ،حيثما أمكن.
 -116وسيواصل البرنامج إقامة شراكات مع المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ،ورابطات المنتجين ،ورابطات البلديات
والمجتمع المدني فيما يخص أنشطة االستجابة لحاالت الطوارئ والقدرة على الصمود .وتشتمل المجاالت األخرى للمشاركة
المحتملة على التغذية ،والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،والمياه ،والصرف الصحي ،والنظافة ،وقضايا الشباب والهجرة.
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 -117وسيحتفظ البرنامج بشركائه الحاليين من القطاع الخاص المحلي والدولي ويبحث عن شركاء جدد من خالل إدارة قوية
للشراكات ،واستكشاف آليات تمويل مبتكرة ،وتطوير األدوات الالزمة لتعزيز التحالفات والدعوة ،مع إدارة المخاطر المتعلقة
بأي تضارب محتمل في المصالح على نحو فعال.
 -118وستستند التحالفات االستراتيجية مع المنظمات األكاديمية والمهنية الوطنية والدولية إلى القيم المشتركة والخبرات المتبادلة
وأوجه التكامل والفرص المتاحة لنقل المعرفة.
 -119وسعيا إلى توحيد األداء في منظومة األمم المتحدة ،سيعمل البرنامج مع وكاالت األمم المتحدة األخرى مثل منظمة األغذية
والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف وهيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة
العالمية من خالل إطار عمل األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية وآليات أخرى .وتمشيا مع خطة  2030وسياسة البرنامج بشأن
التعاون بين الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها )56(،سيواصل البرنامج تعزيز تعاونه القوي وطويل األمد مع منظمة األغذية
والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

 -5إدارة األداء والتقييم
 1-5ترتيبات الرصد والتقييم
 -120سيستخدم البرنامج أداته المؤسسية الخاصة بتصميم البرامج وتنفيذها ورصدها وإدارة األداء (كوميت) ومنصة سكوب ونظام
دعم تنفيذ اللوجستيات للحصول على المعلومات الالزمة ألغراض الرقابة واإلبالغ السنوي وتعزيز البرامج وبناء األدلة العالمية.
وسيستخدم الرصد المراعي لالعتبارات الجنساني لجمع البيانات واإلبالغ عنها وفقا للمبادئ التوجيهية المؤسسية ،وتصنيف
البيانات حسب نوع الجنس والعمر واستكمالها بتحليالت جنسانية.
 -121وسيدعم البرنامج وفريق األمم المتحدة القطري جهود الحكومة لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة.
 -122وسيستخدم المراقبون الميدانيون التابعون للبرنامج التكنولوجيات المتنقلة لجمع بيانات عن النواتج والعمليات والحصائل .وستقيّم
الدراسات االستقصائية لألسر ومناقشات مجموعات التركيز فعالية المساعدة الغذائية مقابل األهداف المتصلة بالتغذية والقدرة
على الصمود والمساواة بين الجنسين والحماية والشراكة .وسيجري إحراز تقدم في جهود تعزيز القدرات في حلقات عمل متعددة
أصحاب المصلحة .وسيتم إثراء تحليل البيانات الكمية بنُهج نوعية مثل االستعراضات البرامجية .وستكمل مقاطع الفيديو
والرسومات والصور تقارير الرصد.
 -123وستكفل آليات شكاوى وتعقيبات المستفيدين االمتثال اللتزام البرنامج بالمساءلة أمام السكان المتلقين للمساعدة .وسوف يتم وضع
خطوط أساس لكل حصيلة استراتيجية إلتاحة إمكانية رصد التقدم المحرز في جميع مراحل الخطة االستراتيجية القطرية.
 -124وستخضع الخطة االستراتيجية القطرية لتقييم مستقل للحافظة القطرية يديره مكتب التقييم في أواخر عام  ،2020يفي بمتطلبات
المساءلة المتعلقة بأداء ونتائج حافظة البرنامج القطرية الشاملة ،ويرشد البرامج االستراتيجية المستقبلية .وسيُستكمل هذا التقييم
بتقييم المركزي يكلفه المكتب القطري في عام  2019بما يتماشى مع مطالب أصحاب المصلحة ،واألدلة واحتياجات التعلم؛
واستعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية القطرية في أواخر عام  .2019وتعتبر هذه العمليات جزءا من خطة رصد
واستعراض وتقييم مفصلة بموارد من الميزانية.
 2-5إدارة المخاطر
()57

 -125تم تحديد المخاطر وإجراءات تخفيف األثر التالية.

( )56البرنامج .التعاون بين وكاالت األمم المتحدة التي توجد مقارها في روما :تحقيق خطة عام .2030
()57

تم تحديد المخاطر وإجراءات تخفيف أثرها من أحدث تحليل متكامل للسياق ،في نيسان/أبريل .2017
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المخاطر السياقية
 -126تتعرض هندوراس لمخاطر الكوارث الطبيعية وما ينجم عنها من انعدام األمن الغذائي .وتشمل األنشطة في إطار الحصيلتين
االستراتيجيتين  3و 4تدابير تخفيف مباشرة لهذه المخاطر .وتشمل األنشطة المضطلع بها في إطار الحصيلتين االستراتيجيتين
 3و 5تدابير للتخفيف من المخاطر اإلضافية التي تحول دون تحقيق األمن الغذائي والتغذية نتيجة للقدرات المؤسسية المحدودة
وعدم إحراز تقدم في النهوض بالمساواة بين الجنسين .وبما أن انتخابات عام  2017قد تؤدي إلى تغييرات في السياسات،
سيجري البرنامج استعراضا لمنتصف المدة للخطة االستراتيجية القطرية ويكيف خططه حسب الحاجة وهناك شواغل خطيرة
تتعلق بالجريمة المنظمة في جميع أنحاء غواتيماال التي تنطوي على تجارة األسلحة والمخدرات واالتجار بالبشر والتهريب.
وال يمكن للبرنامج أن يخفف من حدة هذه المخاطر.

المخاطر البرامجية
 -127هناك مخاطر أال يكون لدى موظفي البرنامج المهارات الالزمة لالنتقال من التنفيذ المباشر إلى تعزيز القدرات في نموذج
الالمركزية الذي يُحدث تحوال جنسانيا .وسوف يخفف البرنامج من هذه المخاطر عن طريق تعزيز قدرات الموظفين.

المخاطر المؤسسية
 -128هناك مخاطر كبيرة تتمثل في عدم كفاية التمويل أو تأخره .وللتخفيف من أثره ،سيزيد البرنامج من قاعدة مانحيه ويدعو إلى
ترتيبات تمويل طويلة األجل ،باستخدام برامج الحماية االجتماعية التي تقدمها الحكومة كنقطة انطالق.

 -6الموارد الالزمة لتحقيق النتائج
 1-6ميزانية الحافظة القطرية
الجدول  :4المتطلبات اإلرشادية للميزانية السنوية للخطة االستراتيجية القطرية (دوالر أمريكي)
الحصيلة االستراتيجية

السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

2018

2019

2020

2021

1

18 005 80317 19 749 655657
921 664
367

المجموع

65 971 13 305 119242 14 910 750841
327663 049
946
073

2

1 905 589896
684

1 917 538908
577

1 826 832818
296

1 791 302782
932

7 441 261406
489

3

3 440 344424
268

3 096 338081
869

3 292 183276
799

3 237 300222
173

13 066
165005 108

4

7 020 2956
987 490

7 110 174076
949

7 110 420077
194

6 992 721960
045

28 233
610101 677

5

399 665397
797

362 500360
807

369 843368
115

354 984353
325

1 486 992480
044

المجموع

116 199
25 681 426561 27 510 028381 30 492 353349 32 515 548363
356115 656
420
477
866
606
368

 -129وتبلغ ميزانية السنوات األربع  115 656 368 116 199 356دوالرا أمريكيا .وسيخصص ما ال يقل عن  15في المائة من
التمويل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،وفقا للسياسة المساواة بين الجنسين في البرنامج.
 2-6آفاق تدبير الموارد
 -130انخفضت المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى هندوراس بنسبة  13في المائة من  618مليون دوالر أمريكي في عام 2011
إلى  537مليون دوالر أمريكي في عام  – 2015وهو اتجاه من المرجح أن يستمر .ومع ذلك ،فإن مصادر التمويل الجديدة
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لمعالجة قضايا من قبيل تغير المناخ ما زالت تظهر ،مع توافر  300مليون دوالر أمريكي من خالل الصندوق األخضر للمناخ
( )58و 45مليون دوالر الستعادة الغابات في الممر الجاف من خالل الخطة الرئيسية الرئاسية للمياه والغابات والتربة )59(.ويمثل
التحالف من أجل الممر الجاف وخطة االزدهار للمثلث الشمالي فرصا إضافية للتمويل المحتمل.
 3-6استراتيجية تعبئة الموارد
 -131يُعد المكتب القطري استراتيجية لتعبئة الموارد لضمان التمويل القوي للخطة االستراتيجية القطرية .وتقدر التوقعات الحالية أن
 80في المائة من االحتياجات ستلبى من قبل الحكومة والجهات المانحة التقليدية وغير التقليدية ،وشركاء التعاون فيما بين بلدان
الجنوب ،والقطاع الخاص.
 -132ومن المتوقع أن تساهم الحكومة بأكثر من  40مليون دوالر أمريكي في الخطة االستراتيجية القطرية الممتدة ألربع سنوات،
وذلك أساسا لألنشطة المضطلع بها في إطار الحصيلتين االستراتيجيتين  1و.2

( )58الصندوق األخضر للمناخ .2016 .مقترح االستعداد ،جمهورية هندوراس،
http://www.greenclimate.fund/documents/20182/466992/Readiness_proposal_-_Honduras.pdf/6aba14b5-6cd4-490c-93be.333c4b5dc494?version=1.2
( )59مكتب الرئيس .2017 .نشرة صحفية .إطالق الخطة الرئيسية الرئاسية للمياه والغابات والتربة،
http://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/2252-presidente-hernandez-lanza-plan-maestro-de-agua-bosque.y-suelo
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الملحق األول
اإلطار المنطقي للخطة االستراتيجية القطرية لهندوراس (يناير/كانون الثاني  – 2018ديسمبر/كانون األول )2022

الغاية االستراتيجية  :1دعم البلدان في القضاء على الجوع
الهدف االستراتيجي  : 1القضاء على الجوع عن طريق حماية إمكانية الحصول على األغذية
النتيجة االستراتيجية  :1توفر إمكانية الحصول على الغذاء لدى كل شخص (غاية التنمية المستدامة )2-1
الحصيلة االستراتيجية  :1حصول األطفال الذين هم في سن ما قبل
المدرسة وسن المدرسة االبتدائية في جميع أنحاء البلد على األغذية
اآلمنة والمغذية طوال السنة بحلول عام 2021

فئات الحصائل :استمرار/تحسين حصول األسر
واألفراد على الغذاء الكافي
مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفتراضات
توافر األموال من الحكومة والقطاع الخاص.
قدرة صغار المزارعين على توريد أغذية طازجة في الوقت المناسب.
إحراز تقدم في عملية الالمركزية.
مؤشرات الحصائل
معدل المواظبة
تغير حجم وقيمة مبيعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والمج ِّ ّهزين المحليين.
معدل االنقطاع
معدل التحاق األوالد والبنات في المدارس
النسبة بين الجنسين
معدل االستبقاء
سجل القدرة على القضاء على الجوع

مراعية للتغذية
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األنشطة والنواتج
النشاط  : 1تقديم وجبات مدرسية يومية مغذية موردة من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األطفال الذين هم في سن ما
قبل المدرسة وسن المدرسة االبتدائية ،وتكملتها بأنشطة الصحة والنظافة والتغذية ،والتثقيف الذي يُحدث تحوال جنسانيا وإنشاء
الحدائق المدرسية (الفئة  : 4األغذية/التحويالت القائمة على النقد ،وتعزيز القدرات) (نشطة الوجبات المدرسية)
الناتج  :1حصول األطفال الذين هم في سن ما قبل المدرسة وسن المدرسة االبتدائية على وجبات غذائية مغذية ومتنوعة خالل 180
يوما من العام الدراسي من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية وزيادة فرص الحصول على التعليم( .ألف :تحويل
الموارد غير المشروطة)
النشاط  : 2تعزيز قدرات السلطات المحلية وموظفي المدارس وأولياء األمور والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،بما في ذلك
تقديم المساعدة التقنية والتدريب على إدارة برنامج الوجبات المدرسية ،واللوجستيات ذات الصلة ،ووضع معايير لجودة األغذية،
والشفافية ،والمساءلة ،والتثقيف التغذوي ،ووصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق المؤسسية وإدارة
المخاطر (الفئة  :9تعزيز القدرات (أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية)
الناتج  :2استفادة المزارعين المحليين أصحاب الحيازات الصغيرة – وخاصة النساء – من المشتريات المؤسسية الالمركزية
للوجبات المدرسية ،وتعزيز القدرات والوصول إلى األسواق من أجل زيادة أمنهم الغذائي( .واو :القيام بالشراء من أصحاب
الحيازات الصغيرة)
الناتج  :3استفادة أفراد المجتمع المستهدفين – السلطات المحلية وموظفي المدارس وأولياء األمور – من تعزيز القدرات فيما يتعلق
بتصميم وتنفيذ وإدارة مجموعة أساسية من المساعدات المرتبطة بالبرنامج الوطني للوجبات المدرسية( .ألف :تحويل الموارد غير
المشروطة)
الناتج  :3استفادة أفراد المجتمع المستهدفين – السلطات المحلية وموظفي المدارس وأولياء األمور – من تعزيز القدرات فيما يتعلق
بتصميم وتنفيذ وإدارة مجموعة أساسية من المساعدات المرتبطة بالبرنامج الوطني للوجبات المدرسية( .جيم :توفير تنمية القدرات
والدعم التقني)
الناتج  :4استفادة المؤسسات الحكومية على المست وى الوطني ومستويي المقاطعات والبلديات من تعزيز القدرات فيما يتعلق بتصميم
وتنفيذ واإلدارة العامة للبرنامج الوطني للوجبات المدرسية( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
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الحصيلة االستراتيجية  :4حصول األسر المستهدفة المتأثرة بالكوارث
المفاجئة والكوارث البطيئة الظهور على أغذية طوال السنة.
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فئات الحصائل :استمرار/تحسين حصول األسر
واألفراد على الغذاء الكافي
مجاالت التركيز :االستجابة لألزمات

االفتراضات
وضع وتنفيذ سياسات وشبكات النظام الوطني إلدارة المخاطر بشكل كامل.
تعاون قوي مع الحكومة ،والفريق اإلنساني القطري ووكاالت األمم المتحدة األخرى.UNETE/
توفير التمويل في الوقت المناسب
مؤشرات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي المعتمد على االستهالك (متوسط)
درجة التنوع الغذائي
درجة االستهالك الغذائي
حصة النفقات الغذائية
مقياس انعدام األمن الغذائي األسري
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل كسب العيش (متوسط)
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة األصول
األنشطة والنواتج
النشاط  : 5تكملة التحويالت الحكومية الموجهة إلى األسر األكثر ضعفا المتضررة من الكوارث لتيسير اإلغاثة واإلنعاش المبكر مع
دعم القدرات المؤسسية المعززة لالستجابة لحاالت الطوارئ( .تحويالت الموارد غير المشروطة لدعم الحصول على األغذية)
الناتج  :10حصول السكان المستهدفين على مساعدة لتلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية في أعقاب التعرض لصدمة ،بما في ذلك
توفير األغذية المغذية المتخصصة (ألف ( .)1ألف :تحويل الموارد المشروطة)
الناتج  :11استفادة األسر من األصول المستعادة للمساعدة الغذائية من أجل دعم اإلنعاش الفوري وإعادة تأهيل سبل العيش (جيم).
(جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)

WFP/EB.1/2018/6-A/4

30

الناتج  :11الناتج  :11استفادة األسر من األصول المستعادة للمساعدة الغذائية من أجل دعم اإلنعاش الفوري وإعادة تأهيل سبل
العيش (دال)( .دال :إنشاء األصول)
الهدف االستراتيجي  :2تحسين التغذية
النتيجة االستراتيجية  :2اأال يعاني أحد من سوء التغذية (غاية التنمية المستدامة )2-2
الحصيلة االستراتيجية  :2خفض مستويات التقزم ونقص المغذيات
الدقيقة بين الفئات األكثر ضعفا تغذويا في المناطق المستهدفة بحلول
عام .2021

فئات الحصائل :تحسين استهالك األغذية العالية الجودة
والغنية بالمغذيات بين األفراد المستهدفين
مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفتراضات
توافر أموال من الحكومة.
تعاون قوي مع وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة األخرى.
يمكن شراء مستحضر  SuperCereralفي المنطقة.
مؤشرات الحصائل
الحد األدنى من التنوع الغذائي – النساء
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر 23شهرا ويتلقون الحد األدنى من الغذاء المقبول
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كاف من عمليات التوزيع (االمتثال)
سجل القدرة على القضاء على الجوع
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األنشطة والنواتج
النشاط  : 3تعزيز قدرات المؤسسات الصحية على جميع المستويات وتوفير األغذية المغذية المقواة في المناطق المستهدفة للبنات ،والبنات والنساء
الحوامل والمرضعات ،واألطفال دون سن الثانية (أنشطة الوقاية من سوء التغذية)
الناتج  :5مع التركيز بشكل خاص على األيام األلف األولى ،حصول البنات والنساء الحوامل والمرضعات واألطفال دون سن الخامسة ،في البلديات ذات األولوية،
على أغذية متخصصة مغذية أو مقواة ،ويشاركن في برامج التثقيف التغذوي كجزء من مجموعة متكاملة من التدخالت الرامية إلى الوقاية من التقزم واألشكال
األخرى من سوء التغذية في إطار الرعاية الصحية األولية واألساسية( .ألف)( .ألف :تحويل الموارد غير المشروطة)
الناتج  :5مع التركيز بشكل خاص على األيام األلف األولى ،حصول البنات والنساء الحوامل والمرضعات واألطفال دون سن الخامسة ،في البلديات ذات األولوية،
على أغذية متخصصة مغذية أو مقواة ،ويشاركن في برامج التثقيف التغذوي كجزء من مجموعة متكاملة من التدخالت الرامية إلى الوقاية من التقزم واألشكال
األخرى من سوء التغذية في إطار الرعاية الصحية األولية واألساسية( .باء)( .باء :توفير األغذية المغذية)
الناتج  :5مع التركيز بشكل خاص على األيام األلف األولى ،حصول البنات والنساء الحوامل والمرضعات واألطفال دون سن الخامسة ،في البلديات ذات األولوية،
على أغذية متخصصة مغذية أو مقواة ،ويشاركن في برامج التثقيف التغذوي كجزء من مجموعة متكاملة من التدخالت الرامية إلى الوقاية من التقزم واألشكال
األخرى من سوء التغذية في إطار الرعاية الصحية األولية واألساسية( .جيم)( .هاء :القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
الناتج  :6استفادة أكثر المجموعات ضعفا من الناحية التغذوية في هندوراس من تعزيز السياسات واالستراتيجيات والبرامج والحوكمة ذات الصلة بالتغذية على
المستوى المركزي ومستويي المقاطعات والمجتمعات المحلية( .جيم)( .ألف :تحويل الموارد المشروطة)
الناتج  : 6استفادة أكثر المجموعات ضعفا من الناحية التغذوية في هندوراس من تعزيز السياسات واالستراتيجيات والبرامج والحوكمة ذات الصلة بالتغذية على
المستوى المركزي ومستويي المقاطعات والمجتمعات المحلية( .جيم)( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
الهدف االستراتيجي  :3تحقيق األمن الغذائي
النتيجة االستراتيجية  :3تحسين األمن الغذائي والتغذية ألصحاب الحيازات الصغيرة (غاية التنمية المستدامة )2-3
الحصيلة االستراتيجية  :3تعزيز قدرة العمال الزراعيين الريفيين والمزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة في المناطق المستهدفة ،وخاصة في المجتمعات األصلية ،على
الصمود في مواجهة الصدمات وعوامل اإلجهاد ،مما يسهم في أمنهم الغذائي والتغذوي
طوال السنة

االفتراضات

فئات الحصائل :زيادة إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة
ومبيعاتهم
مجاالت التركيز بناء القدرة على الصمود
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توافر التمويل بعد السنة الثانية من الخطة االستراتيجية القطرية.
تعاون مستمر فيما بين بلدان الجنوب.
بقاء الحالة المناخية النموذجية في المناطق المستهدفة.
تعاون/تنسيق قوي مع تحالف الممر الجاف.
مؤشرات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي المعتمد على االستهالك (متوسط)
درجة التنوع الغذائي
درجة االستهالك الغذائي – التغذية
حصة النفقات الغذائية
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على سبل كسب العيش (متوسط)
نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين الذين يبلغون عن زيادة إنتاج محاصيل تغذوية
نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين الذين يبلغون عن زيادة إنتاج محاصيل مستهدفة
نسبة السكان ( )%التي استعادت القدرة على الوصول إلى الوظائف األساسية لألصول و/أو استخدامها في أوقات األزمات واإلنعاش،
نتيجة تعزيز قاعدة أصول سبل العيش.
نسبة المجتمعات المحلية المستهدفة التي يوجد فيها دليل على تحسن القدرة على إدارة الصدمات والمخاطر المناخية
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة األصول
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بيئية
سجل القدرة على القضاء على الجوع
األنشطة والنواتج
النشاط  : 4تقديم المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول إلى األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي لدعم إنشاء وإعادة تأهيل أصول سبل العيش تكملها
تعزيز القدرات للسلطات الحكومية الالمركزية في إدارة بناء القدرة على الصمود وبرامج التكيف مع تغير المناخ( .أنشطة إنشاء األصول ودعم سبل كسب
العيش)
الناتج  :7حصول العمال الزراعيين والمزارعين المستهدفين ،وال سيما النساء وأسرهم ،على مساعدة في إنشاء و/أو إعادة تأهيل األصول القادرة على الصمود
أمام تغير المناخ لتعزيز قدرتهم على الصمود أمام الصدمات وتغير المناخ وتحسين إنتاجيتهم ودخلهم وسبل عيشهم وتغذيتهم وأمنهم الغذائي( .ألف ( .)2ألف:
تحويل الموارد المشروطة)
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الناتج  :8استفادة المجتمعات الريفية المعرضة النعدام األمن الغذائي والصدمات في المناطق المستهدفة من إنشاء و/أو إعادة تأهيل األصول المجتمعية لتحسين
إنتاجيتها وسبل عيشها وأمنها الغذائي( .دال)( .دال :إنشاء األصول)
الناتج  :9استفادة المجتمعات المحلية والبلديات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في المناطق المستهدفة من تحسين القدرات المؤسسية على المستوى الوطني
ومستويي البلديات والمقاطعات للتكيف مع تغير المناخ من خالل إدارة النظم اإليكولوجية ومستجمعات المياه على نحو مستدام لضمان نظم غذائية أكثر
استقرارا واستدامة( .جيم)( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)

الغاية االستراتيجية  :2إرساء الشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
الهدف االستراتيجي  :4دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
النتيجة االستراتيجية  :5امتالك البلدان لقدرات معززة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (غاية التنمية المستدامة )9-17
الحصيلة االستراتيجية  :5تعزيز قدرة السلطات الحكومية والمنظمات الشريكة على
المستويين الوطني ودون الوطني ،التي تكملها التحالفات االستراتيجية ،على تحقيق
أهداف التنمية المستدامة ،وال سيما الهدف  ،2بحلول عام . 2021

فئات الحصائل :تعزيز قدرات مؤسسات ونظم القطاعين العام
والخاص ،بما في ذلك المستجيبون المحليون ،بهدف تحديد السكان
الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ومن الضعف الغذائي
واستهدافهم ومساعدتهم
مجاالت التركيز بناء القدرة على الصمود
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االفتراضات
نهج قوي بشأن الشراكات.
يجري تنفيذ خطط التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها/الطوارئ بشكل كامل.
توافر األموال.
هناك تعاون فيما بين بلدان الجنوب.
تحديد تضارب المصالح وإدارته.
يجري تنفيذ استراتيجية الدعوة والتواصل بشأن أهداف التنمية المستدامة.
مؤشرات الحصائل
فعالية الشراكات واتساقها ونتائجها (حسب االستعراض النوعي)
مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ
سجل القدرة على القضاء على الجوع
األنشطة والنواتج
النشاط  :6تقديم المساعدة التقنية وتعزيز القدرات في مجال التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها ،بما في ذلك الروابط بالحماية االجتماعية ،إلى
المؤسسات على المستويين الوطني ودون الوطني( .أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية)
الناتج  :12استفادة السكان الضعفاء من تحسين قدرات المؤسسات الوطنية والالمركزية في مجال التأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها من خالل تعزيز إدارة
اللوجستيات واالحتياطيات الغذائية لضمان سلسلة إمداد مستدامة تشمل مراقبة جودة األغذية( .جيم)( .جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
الناتج  :13استفادة السكان في المناطق الحضرية والريفية من تحسين االستهداف وتقديم المساعدة الحكومية متعددة القطاعات من خالل التنسيق الحكومي المعزز
ونظام الحماية االجتماعية المستجيب للصدمات من أجل تلبية احتياجاتهم األساسية من األغذية والتغذية في أعقاب الصدمات( .جيم) (جيم :توفير تنمية القدرات
والدعم التقني)
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النشاط  : 7دعم منصة للدعوة والتواصل استراتيجيا حول خطة عام  ،2030مع التركيز على هدف التنمية المستدامة  ،2لعامة الناس والقطاع الخاص
والشركاء( .نشطة تعزيز القدرات المؤسسية)
الناتج  :14استفادة السكان في المناطق الحضرية والريفية من أطر السياسات المحسنة (طاء) وبرامج الحماية االجتماعية التي تسترشد بالقدرات المعززة
للحكومة والشركاء في رفع فعالية نظم استهداف المستفيدين وتسجيلهم ورصدهم ،وتوليد األدلة وتحليل األمن الغذائي والتغذية (ميم)( .طاء :وضع/تنفيذ
استراتيجيات المشاركة في مجال السياسات)
الناتج  :14استفادة السكان في المناطق الحضرية والريفية من أطر السياسات المحسنة (طاء) وبرامج الحماية االجتماعية التي تسترشد بالقدرات المعززة
للحكومة والشركاء في رفع فعالية نظم استهداف المستفيدين وتسجيلهم ورصدهم ،وتوليد األدلة وتحليل األمن الغذائي والتغذية (ميم)( .ميم :عدد آليات التنسيق
الوطنية التي تحظى بالدعم)
الناتج  :15استفادة السكان الضعفاء في هندوراس من االتصاالت وأنشطة الدعوة المنسقة والمتسقة متعددة أصحاب المصلحة ،مما يؤدي إلى رفع الوعي
بالجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على الجوع وأهداف التنمية المستدامة األخرى( .هاء)( .كاف :دعم الشراكات)
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الغاية االستراتيجية  :1دعم البلدان في القضاء على الجوع
جيم :1-يستطيع السكان المتضررون مساءلة البرنامج وشركائه عن تلبية احتياجاتهم الغذائية بطريقة تراعي آراءهم وأفضلياتهم
النتائج والمؤشرات الشاملة
جيم  :1-1نسبة األشخاص المستفيدين من المساعدة الذين يتلقون معلومات عن البرنامج (من هم األشخاص المدرجون فيه ،وما سيحصلون عليه ،وما هي مدة المساعدة)
جيم  :2-1نسبة أنشطة المشروعات التي يتم بشأنها توثيق تعقيبات المستفيدين وتحليلها ودمجها في تحسينات البرامج
جيم :2-يستطيع السكان المتضررون االستفادة من برامج البرنامج بطريقة تضمن وتعزز سالمتهم وكرامتهم ونزاهتهم
النتائج والمؤشرات الشاملة
التعرض لتحديات تتعلق بالحماية
جيم :1-2-نسبة األشخاص المستهدفين الذين يمكنهم الحصول على المساعدة دون
ّ
جيم :3-تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بين السكان المستفيدين من مساعدة البرنامج
النتائج والمؤشرات الشاملة
جيم :1-3-نسبة األُسر التي تُتخذ فيها القرارات بشأن استخدام األغذية/النقد/القسائم من قِّبل المرأة أو الرجل أو كليهما معا ،حسب طريقة التحويل .
جيم :2-3-نسبة النساء األعضاء في كيانات صنع القرار بشأن المساعدة الغذائية –لجان ،ومجالس ،وأفرقة ،وغير ذلك
جيم :3-3-جيم 3-3-نوع التحويل (أغذية ،نقود ،قسائم ،أو ال تعويض) الذي يحصل عليه المشاركون في أنشطة البرنامج ،حسب الجنس ونوع النشاط
جيم :4-تستفيد المجتمعات المحلية المستهدفة من برامج البرنامج بطريقة ال تضر بالبيئة
النتائج والمؤشرات الشاملة
جيم  :1-4نسبة األنشطة التي فُحِّ صت المخاطر البيئية بالنسبة لها ،و ُحددِّّت إجراءات التخفيف حسب االقتضاء

WFP/EB.1/2018/6-A/4

37

الملحق الثاني
التوزيع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االستراتيجية (دوالر أمريكي)
النتيجة االستراتيجية
 ،1غاية التنمية
المستدامة 1-2

النتيجة االستراتيجية
 ،2غاية التنمية
المستدامة 2-2

النتيجة االستراتيجية
 ،3غاية التنمية
المستدامة 3-2

النتيجة االستراتيجية
 ،1غاية التنمية
المستدامة 1-2

النتيجة االستراتيجية
 ،5غاية التنمية
المستدامة 9-17

الحصيلة االستراتيجية
1

الحصيلة االستراتيجية
2

الحصيلة االستراتيجية
3

الحصيلة االستراتيجية
4

الحصيلة االستراتيجية
5

المجموع

التحويالت

54 879 509

5 625 147

10 036 375

23 344 197

1 022 478

94 907 705

التنفيذ

2 159 613

801 364

1 245 427

1 032 973

261 734

5 501 112

تكاليف الدعم المباشرة

4 616 323

527 939

929 567

2 009 382

105 501

8 188 711

المعدلة
المجموع الفرعي

61 655 445

تكاليف الدعم غير المباشرة
( 76.5في المائة)

4 315 881007
604

المجموع

65 971 327663
049

12 211 369

26 386 551

1 389 712

108 597 529

6 954 450
486 811452 039

854 796793 739

1 847 059715
126

97 28090 331

7 601
827058 839

7 441 261406
489

13 066 165005
108

28 233 610101
677

1 486 992480
044

116 199
356115 656
368

DRAFT-CSP-EB12018-15924A15933A

