المجلس التنفيذي
الدورة العادية الثانية
روما 18-14 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2016

التوزيع :عام

البند  14من جدول األعمال

التاريخ 7 :نوفمبر/تشرين الثاني 2016

*WFP/EB.2/2016/14

اللغة األصلية :اإلنكليزية

مسائل أخرى

* أعيد إصدارها ألسباب فنية

للعلم

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

تقرير عن الزيارة الميدانية المشتركة إلى جمهورية قيرغيزستان التي قامت بها المجالس التنفيذية
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صندوق األمم المتحدة للسكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع،
ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األغذية العالمي،
في الفترة من  2إلى  7مايو/أيار 2016

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة H. Spanos
أمينة المجلس التنفيذي
أمانة المجلس التنفيذي
هاتف06-6513-2603 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy

DP/FPA/OPS-ICEF-UNW-WFP/2016/CRP.1

Distr.: General
27 June 2016
Original: English

المجلس التنفيذي

المجلس التنفيذي

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

لمنظمة األمم المتحدة للطفولة

وصندوق األمم المتحدة للسكان

(اليونيسف)

ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع
المجلس التنفيذي

المجلس التنفيذي

لهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

لبرنامج األغذية العالمي

المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

المجلس التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للطفولة

وصندوق األمم المتحدة للسكان

الدورة العادية الثانية لعام 2016

ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

 16-14سبتمبر/أيلول  ،2016نيويورك

الدورة العادية الثانية لعام 2016
 9-6سبتمبر/أيلول  ،2016نيويورك
المجلس التنفيذي لهيئة األمم المتحدة

المجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي

للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

الدورة العادية الثانية لعام 2016

الدورة العادية الثانية لعام 2016

 18-14نوفمبر/تشرين الثاني  ،2016روما

 2-1سبتمبر/أيلول  ،2016نيويورك

تقرير عن الزيارة الميدانية المشتتتتتتتركة إلى جمهورية قيرغيزستتتتتتتان التي قامت بها المجالس
التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صتتتتتتندوق األمم المتحدة للستتتتتتكان/مكتب األمم المتحدة
لخد مات المشتتتتتتتاريع ،ومنظ مة األمم المتحدة للطفولة ،وهي ئة األمم المتحدة للمرأة ،وبر نامج
األغذية العالمي ،في الفترة من  2إلى  7مايو/أيار 2016

أوالا -المقدمة والسياق
-1

في إطار الزيارة الميدانية المشتتتتترلة الستتتتنوية للمجالس التنفيذية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي/صتتتتندوق

األمم المتحدة للستتكان/مكتب األمم المتحدة لخدمات المشتتاريع ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة واليونيستتفئ ،وهيئة
األمم المتحدة للمرأة ،وبرنامج األغذية العالمي ،قام وفد يضتتتم  21عضتتتوا بزيارة إلى جمهورية قيرغيزستتتتان في
الفترة من  2إلى  7مايو/أيار  ، 2016وذلك بهدف تعزيز فهم األعضتتتتتتتاو لمدى وطرق المستتتتتتتاعدة التي ت دمها
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منظومة األمم المتحدة اإلنمائية لجمهورية قيرغيزستتتتتتان لتنفيذ استتتتتتراتيجيتها للتنمية الوطنية واألهداف اإلنمائية
المستتتدامة المعتمدة حديثا .وقد رلزت الزيارة الميدانية المشتتترلة بشتتكل خاى على التعاون والتنستتيق المشتتترك
بين ولاالت األمم المتحدة.
-2

ويود الوفد أن يعرب عن شتكر ألمانات المجالس التنفيذية على اختيارها جمهورية قيرغيزستتان لزيارتها

في عام  ،2016ولفريق األمم المتحدة ال طري على اختيار المشتتتتتتروعات التي زارها الوفد والتي ترلت لدي
انطباعا عاما إيجابيا جدا .ويدرك الوفد أن بلد الزيارة والمشتتتتتتروعات التي زارها قد ال تمثل جميع عمليات األمم
المتحدة في جمهورية قيرغيزستتتان ،وال في ستتائر أرجاو العالم .ولذلك فإن مالحظاتنا وتوصتتياتنا ال تعبر إال عن
زيارتنا ال صيرة ،بيد أننا نعت د أن هذ المالحظات والتو صيات يمكن أن تكون مفيدة في إعداد الن سخة الم بلة من
إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وإطار عمل المساعدة اإلنمائيةئ.
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وتضتتتتتتمن برنامج الزيارة مناقشتتتتتتات مع فريق األمم المتحدة ال طري ،ومع أعلى ستتتتتتلطات البلد ورئيس

الوزراو ،ورئيس البرلمان وأعضتتتتتتاو البرلمان ،ووزير الخارجيةئ ،ومع عد ٍد من لبار المستتتتتتمولين من مختلف
الوزارات ووزير الصتتتتتتحة ،ووزير حاالت الطواري ،ووزير التربية ،ووزير العمل والتنمية االجتماعية ،ونائب
مدير مكتب رئيس الجمهورية ،ونائب وزير االقتصتتتتتاد ،وولالة ستتتتتجالت الدولةئ ،ومع الجهات المانحة وألمانيا،
واليابان ،واالتحاد الروسي ،وسويسرا ،والمملكة المتحدة ،والواليات المتحدة ،واالتحاد األوروبي ،ومنظمة األمن
والتعاون في أوروبا ،وممستتتتتستتتتتة اغا خان ،والبنك الدوليئ ،وعشتتتتتر من منظمات المجتمع المدني .لما تم تنظيم
يومين من الزيارات الميدانية إلى المناطق النائية للوفد ،الذي توزع على أربع مجموعات مختلفة تغطي جنوب
البالد وشتتتتمالها والمجموعة  :1باتكين ،وم اطعة لاداماجاي ،وستتتتمرقند أيل أولموتو ،وأوتش لورغون ،وأوش؛
المجموعة  :2أوش ،وشتتتتتتارك ،وإيريس ،وأرافان؛ المجموعة  :3لوشتتتتتتكور ،وجوغمال ،وتشتتتتتتايك؛ المجموعة
 :4نارين ،وأتباشتتتي ،وجرجي تالئ .وفي المحصتتتلة ،زار الوفد نحو  30من مواقع المشتتتروعات في خمستتتة من
أقاليم البالد.
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ويعرب أعضتتتتتتاو المجالس التنفيذية عن امتنانهم لحكومة جمهورية قيرغيزستتتتتتتان على لرم

تتتتتتيافتها

واستتتعدادها للمشتتارلة في المناقشتتات .لما يعربون عن ت ديرهم الحار لفريق األمم المتحدة ال طري لترتيب زيارة
ميدانية مشتتتترلة اتستتتمت بجودة عالية من حيث اإلعداد والتنظيم ،ولذلك ألمانات المجالس التنفيذية لما ت دم من
دعم دائم ،ولجميع الشتتترلاو الذين لانوا مستتتتعدين للمشتتتارلة في المناقشتتتات .ونتوج بشتتتكر خاى لبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي بصفت الولالة التي قامت بتنسيق الزيارة الميدانية المشترلة لعام .2016
-5

وقد أصتتبحت جمهورية قيرغيزستتتان دولة عضتتوا في األمم المتحدة في  2مارس/اذار  .1992وافتُتح فيها

مكتب ممثل م يم لألمم المتحدة في عام  .1993وفي عام  ،2016تعمل في البالد  27ولالة من ولاالت األمم
المتحتتدة ،منهتتا  14ولتتالتتة ُم يم تة و 13ولتتالتتة غير م يم تة .ويغطي إطتتار المستتتتتتتتاعتتدة اإلنمتتائيتتة الحتتالي الفترة
 ،2017-2012وقد أصبح البلد واحدا من بلدان "توحيد األداو" في عام  ،2010في أع اب عملية برمجة مشترلة
أولية على أساس مبادي "توحيد األداو" ارتبطت بفترة التباطم االقتصادي في  .2010-2008وهناك ما مجموع
 490من موظفي األمم المتحدة و 35موظفا دوليا و 455موظفا وطنيائ يديرون ميزانية لان متوستتتتتتا حجمها
الستتتنوي نحو  50مليون دوالر أمريكي خالل الستتتنوات العشتتتر الما تتتية .وقد ارتفعت في ارونة األخيرة ميزانية
األمم المتحدة بشكل طفيف و 67مليون دوالر سنويا خالل فترة السنتين 2015-2014ئ ،في حين أن الدعم الشامل
الم دم من الجهات المانحة والمساعدة اإلنمائية الرسميةئ اخذ في التناقص بعض الشيو.
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وجمهورية قيرغيزستتتتان بلد جبلي غير ستتتاحلي في استتتيا الوستتتطى ومتوستتتا االرتفاع عن ستتتطح البحر

 2 750مترا ،ويبلغ ارتفاع أعلى ذروة فيها  7 439مترائ ،ولديها بعض المعادن ،وخاصتتتتتتة المعادن النادرة ،بما
في ذلك الذهب واليورانيوم .وهي ت ع ،تاريخيا ،على الممر التجاري لطريق الحرير بين استتتتتتيا وأوروبا .وهي
3
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تتمتع بإمكانات زراعية جيدة ،يحد منها عدد من العوامل التي تشمل

عف البنية التحتية للموارد المائية وإدارتها.

وتحتل جمهورية قيرغيزستتتان المرتبة  120من أصتتل  180بلدا على ممشتتر التنمية البشتترية .وانخفض مستتتوى
الف ر فيها من  37في المائة في عام  2013إلى  30.6في المائة في عام  .2014وقد ارت ى تصتتتتتتنيفها ممخرا من
فئة البلدان المنخفضتتة الدخل إلى فئة البلدان المتوستتطة الدخل والشتتريحة الدنيائ .وفي مايو/أيار  ،2015انضتتمت
إلى االتحاد االقتصتتادي للمنط ة األوروبية ارستتيوية ،إلى جانب لل من جمهورية أرمينيا ،وجمهورية بيالروس،
وجمهورية لازاخستتتتتتان ،واالتحاد الروستتتتتي .وتعتبر التحويالت من مواطني قيرغيزستتتتتتان العاملين في الخار
مصدرا هاما للدخل ،بنسبة تراوحت في المتوسا بين  25و 30في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في السنوات
األخيرة .ويوجد في البالد نحو  80مجموعة عرقية مختلفة لديها ت اليدها ال وية والغنية.
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وقد حصتتتلت جمهورية قيرغيزستتتتان على االستتتت الل في عام  ،1991بعد أن لانت في الستتتابق جزوا من

اتحاد الجمهوريات االشترالية السوفياتية .وخالل السنوات الخمس والعشرين الما ية منذ است اللها ،أخذت البالد
بالنظام الديم راطي ،وأجرت اإلصتتتتالحات ال ائمة على اقتصتتتتاد الستتتتوق ،وأقامت مجتمعا منفتحا يمارس ال طاع
غير الحكومي دورا قويا في  ،إلى جانب حرية وسائا اإلعالم واحترام ح وق اإلنسان.
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وقد مرت البالد بعد اال ست الل عبر فترات ا طراب على الم ستوى ال سيا سي واالقت صادي واالجتماعي.

وتعمل جمهورية قيرغيزستتتتتتتان بنشتتتتتتاط على تعزيز التعاون اإلقليمي في مواجهة التحديات التي تواجهها ،ومنها
مشتتتالل حدودية لم تجد حال لها بعد وال تزال قيد التفاوت وترستتتيم الحدود ،مما يخلق بمرا للتوتر المحتمل .وفي
عام  ،2010ن شب نزاع عرقي مأ ساوي في جنوب البالد وأوشئ س ا في مئات ال تلى والجرحى وأحدث خ سائر
مادية .وجرى تكثيف ا لدعم الموج تحديدا لمنع النزاع وبناو الستتتتتتالم ،وهو دعم ت دم األمم المتحدة من خالل
صتتندوق بناو الستتالم ،لما يستتاهم في المجتمع الدولي .وقد عادت األو تتاع الطبيعية إلى أوش .ومنذ عام ،2010
استتتتتُحدث نظام برلماني جديد للحكم ،مما عزز الطابع الديم راطي للبالد .واعتبرت االنتخابات البرلمانية األخيرة
وألتوبر/تشتتترين األول 2015ئ حرة ونزيهة وستتتلمية ،وقد حظيت بدعم قوي من األمم المتحدة ،وخاصتتتة برنامج
ا ألمم المتحدة اإلنمائي ،من خالل مشتتتتتتروع للمستتتتتتتاعدة االنتخابية مولت حكومات الدانمرك وألمانيا واليابان
وستتتتتويستتتتترا ،وذلك بتنستتتتتيق وتعاون وثي ين مع األمم المتحدة ،واالتحاد األوروبي ،ومنظمة األمن والتعاون في
أوروبا ،وجمهورية لوريا ،وغيرها.

ثانياا -التنسيق بين وكاالت األمم المتحدة والحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين
التعاون بين فريق األمم المتحدة القطري والحكومة
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يتواوم إطار عمل األمم المتحدة للمستتتتتتاعدة اإلنمائية وعمل ولاالت األمم المتحدة ب وة مع الخطة الوطنية

للتنمية المستتتتتتتدامة وأولويات حكومة جمهورية قيرغيزستتتتتتتان .والعالقة بين الحكومة المرلزية ،بما في ذلك
البرلمان ،وولاالت األمم المتحدة قوية ،وتجري مشتتتتتتتاورات واتصتتتتتتتاالت على نحو متواتر ومنتظم على أعلى
مستتتتتوى حول استتتتتراتيجيات البرامج ونتائجها .وخالل الستتتتنوات األخيرة ،نظمت األمم المتحدة ،باالشتتتتتراك مع
البرلمان ،عددا من جلستات االستتماع العامة حول أنشتطة األمم المتحدة وحول التشتريعات وغير ذلك من ال ضتايا
اإلنمائية الهامة.
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لما تتعاون ولاالت األمم المتحدة على نحو وثيق مع الهيئات الحكوم ية اإلقليمية والمحلية في المناطق

التي زارها الوفد .وقد أعجب الوفد بمستتتتوى مشتتتارلة الستتتلطات المحلية والتزامها ،وخاصتتتة فيما يتعلق بالتمويل
المشتتتتتتترك أو تحمل بعض التكاليف لدعم التنمية االجتماعية والمبادرات المحلية .ومن األمثلة المختارة على دعم
البلديات ت ديم المستتتتتتاعدة المالية والت نية ألندية الشتتتتتتباب؛ وت ديم الدعم إلى مرلز لألطفال ذوي اإلعاقة؛ ودعم
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األصتتتول المجتمعية الحيوية والبنية التحتية اإلنتاجية واالستتتتثمار في رأس المال البشتتتري؛ والعمل مع أصتتتحاب
المشروعات والمزارعين المحليين؛ والتمويل المشترك لتحسين المطابخ لتوفير الوجبات المدرسية.
الشراكة بين وكاالت األمم المتحدة
 -11أعطى فريق األمم المتحدة ال طري للوفد انطباعا جيدا جدا بوج عام باعتبار أن يعمل بشتتتتتكل جيد متحليا
بروح الفريق الواحد والرؤية االستراتيجية الوا حة واالحترام المتبادل بين أعضائ  ،وبمستوى عا ٍل من االلتزام
والتنسيق واالستعداد لبذل المزيد من الجهد المشترك .وتتعلق روح الزمالة والتعاون وااللتزام هذ أساسا بالتنسيق
وببعض التخطيا والتوجهات االستتتتتتتراتيجية والتخطيا الموا تتتتتتيعيئ ،نظرا ألن لل ولالة من ولاالت األمم
المتحدة تعمل مست لة تماما عن الولاالت األخرى.
 -12وال يزال الو ع التمويلي يشكل تحديا لجميع الولاالت ألنها تعتمد بشكل لبير على األموال المخصصة.
وفي معظم الحاالت ،ال يأتي من الم ر إال  10في المائة من ميزانياتها وعلى شكل موارد عادية غير مخصصةئ،
أما معظم األموال المتب ية فتجري تعبئتها من داخل البلد من الجهات المانحة الثنائية أو من الصتتتتتتناديق العالمية،
مما ي شكل سببا لبعض المناف سة فيما بين ولاالت األمم المتحدة للح صول على األموال وجمعها .وال يمول ال طاع
الخاى أو المنظمات الخيرية أية مشروعات لبيرة في جمهورية قيرغيزستان من خالل األمم المتحدة.
 -13وهناك حاليا  125مشتتتتروعا من مشتتتتروعات األمم المتحدة قيد التنفيذ في البالد .ولم يعد هناك أية أنشتتتتطة
إنستتتتانية لبيرة .وهناك ال ليل من مشتتتتروعات األمم المتحدة التي تعمل لبرامج مشتتتتترلة ،على أن عددها اخذ في
التزايد ،خصتتوصتتا في مجاالت بناو الستتالم ،والصتتحة ،وتمكين المرأة ،والحد من مخاطر الكوارث .وهناك مثال
جيد جدا على برنامج مشتتترك هو األنشتتطة التي يدعمها صتتندوق بناو الستتالم ،الذي طلب إلي ت ديم خطة وت رير
ستتتتبع من
موحدين .وفي عام  ،2013بعد عملية تنافستتتتية داخلية ،تم اختيار عشتتتترة مشتتتتروعات لتنفيذها من قبل
ٍ
ولاالت األمم المتحدة في إطار برنامج مشترك واحد يمول صندوق بناو السالم .ويجري حاليا تنفيذ ذلك البرنامج
المشترك من قبل ل ٍل من الولاالت على نحو مست ٍل ولكن منس ٌ
ق ويتم اإلبالغ عن بصورة مشترلة .وقد تم تمويل
هذ المشروعات العشرة في إطار "مرفق بناو السالم واإلنعاش" التابع لصندوق بناو السالم .وفي وقت الحق ،تم
تمويل ثالثة مشتتروعات إ تتافية في إطار مرفق االستتتجابة الفورية التابع لصتتندوق بناو الستتالم ،ويجري تنفيذها
حاليا من قبل ثما ٍن من ولاالت األمم المتحدة .ويبدو أن الشرط المدر في الية التمويل يشكل حافزا قويا للتخطيا
والرصد والت ييم وإعداد الت ارير على أساس مشترك.
 -14ويتعين أال ت اس لثافة التعاون بعدد البرامج المشتتتتتتترلة وحد ولكن أيضتتتتتتتا بعدد العمليات المشتتتتتتترلة
المخصتتتتتصتتتتتة لو تتتتتع البرامج واالستتتتتتراتيجيات .ويالح أحد األمثلة الجيدة في إطار التعجيل بإنجاز األهداف
اإلنمائية لأللفية فيما يتعلق ب ضتتتتايا صتتتتحة األم .وفي لثير من الحاالت ،أو تتتتح فريق األمم المتحدة ال طري أن
بعض التخطيا المشتتتترك يتم

تتتمن أفرقة األمم المتحدة المشتتتترلة المعنية بالنتائج ،دون أن يجري بالضتتترورة

استتتخدام طرائق تنفيذ البرامج المشتتترلة .ويبدو أن هذا التخطيا واإلبالغ المشتتترلين يكتستتبان أهمية متزايدة فيما
يتعلق بتنف يذ خ طة التنم ية المستتتتتت تدا مة ل عام  ،2030و بال تالي إل طار ع مل المستتتتتتتا عدة اإلن مائ ية ال جد يد للفترة
.2022-2018
شراكة األمم المتحدة وتنسيقها مع شركاء التنمية اآلخرين
 -15يجتمع مجلس التنستتتتتيق بين شتتتتترلاو التنمية وhttp://www.donors.kg/enئ مرة واحدة شتتتتتهريا ل لية
للتنستتتيق بين الجهات المانحة؛ وتجتمع المجموعات الفرعية الموا تتتيعية األربع عشتتترة التابعة للمجلس بصتتتورة
دورية .ويمثل منستتق األمم المتحدة الم يم فريق األمم المتحدة ال طري في المجلس ،لما تشتتارك في ولاالت األمم
5
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المتحدة األخرى أيضتا على أستاس مخصتص أو حستب االقتضتاو وذلك بصتفة مراقب .ويجتمع المجلس لل ثالثة
أشهر مع رئيس الوزراو للتحاور حول المعونة اإلنمائية.
-16

وهناك الية هامة أخرى هي المجلس الوطني للتنستتتتتيق ،وهو يُعنى بالتعاون مع شتتتتترلاو التنمية ويرأستتتتت

رئيس الوزراو ،ويشارك في رئاست في الوقت الحا ر منسق األمم المتحدة الم يم بالنيابة عن الشرلاو المانحين،
لما تتولى الولالة األمريكية للتنمية الدولية حاليا دور الرئيس المشتتتتتترك المناوب .وقد تم تطوير منصتتتتتة للمعونة
تسجل جميع المشروعات اإلنمائية الجارية في البالد ،على أنها لم تدخل حيز التشغيل أو االستخدام الكامل بعد.
 -17وتنظر الجهات المانحة الثنائية بصتتتتتورة إيجابية جدا إلى مستتتتتألة التعاون والتنستتتتتيق مع األمم المتحدة في
جمهورية قيرغيزستان .فعبارة "مع األمم المتحدة ،يمكننا أن نفعل ألثر بكثير مما نستطيع تح ي بجهودنا الثنائية
وحدها" تلخص جيدا االنطباع الموجود لدى لثير من الشتتتترلاو .وقد أصتتتتبح االتحاد الروستتتتي جهة مانحة مهمة
لمنظومة األمم المتحدة في جمهورية قيرغيزستان في السنوات األخيرة.
 -18وأصتتتتبح ممثل البنك الدولي ممخرا عضتتتتوا لامل العضتتتتوية في فريق األمم المتحدة ال طري ،األمر غير
ال شائع في بلدان أخرى .وي شكل ذلك اعترافا ال لبس في بالت دير الكبير لل يمة الم ضافة التي تتوفر من خالل عمل
فريق األمم المتحدة ال طري.
 -19وتمدي منظمات المجتمع المدني دورا نشتتتتتطا وقويا للغاية في جمهورية قيرغيزستتتتتتان في ال ضتتتتتايا التي
تتعلق بالفئات الضتتتعيفة ،والمشتتتروعات التي تتناول األبعاد الثالثة للتنمية المستتتتدامة ،وال ضتتتايا األلثر صتتتعوبة
المتعل ة بالحولمة وح وق اإلنسان .وتعمل منظمات المجتمع المدني بشكل جيد مع ولاالت األمم المتحدة المختلفة
على مجموعة من ال ضتتايا ،منها ح وق الطفل ،والمستتاواة بين الجنستتين وتمكين المرأة ،والحولمة ،وبناو الستتالم،
والتنمية المستتتتتدامة .وترى منظمات المجتمع المدني أن األمم المتحدة ستتتتاعدت على خلق بيئة تمكن الحكومة من
مراعاة شتتتتواغل المجتمع المدني أيضتتتتا ،بما مكن هذ المنظمات من أن تمثر على بعض الستتتتياستتتتات الحكومية،
وال ستتتيما في ال ضتتتايا الجنستتتانية وقضتتتايا الطفل .وترى منظمات المجتمع المدني أن ولاالت األمم المتحدة تعمل
بشتتكل جيد ويكمل لل منها ارخر .ويستتر منظمات المجتمع المدني أن تتل ى دعما مستتتمرا لبناو ال درات لتمكينها
من زيادة تكثيف تعاونها مع األمم المتحدة.

ثالثا ا -مالحظات وتعليقات أخرى
 -20تتوفر لدى فريق األمم المتحدة ال طري معرفة ممتازة بالبالد وواقعها وسياقها العام.
 -21وتعالج المستتتتائ ُل ال ضتتتتايا بشتتتتكل صتتتتريح في معظم المشتتتتروعات التي تمت زيارتها ،وقد رلز البرنامج
بصتورة مثيرة لععجاب على مستألة تمكين المرأة ،وخاصتة لضتمان ستماع صتوت المرأة في ستياق صتنع ال رار
فيما يتعلق بتحديد أولويات المشتتتتتتروعات والتمكين االقتصتتتتتتتادي للمرأة الريفية .على أن ال تزال هناك بعض
التحديات ،منها مثال م سألة ال ضاو على ممار سة "خطف العروس" ،التي تحتا إلى الحوار والدعوة على المدى
األطول للتصدي لهذ الظاهرة الممسفة.
 -22ويتمثل أحد التحديات الهامة األخرى في قلة إمكانية الحصتتتتول على الخدمات األستتتتاستتتتية أو البنى التحتية
والميا  ،وخدمات الصتتتتترف الصتتتتتحي والن ظافة الصتتتتتحيةئ ،والحاجة إلى تنمية األصتتتتتول اإلنتاجية ورأس المال
البشري ،وهي عوامل تحد من التنمية االجتماعية واالقتصادية ،ومن تمكين السكان.
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العمل على أساس توحيد األداء
 -23ت شكل لدى الوفد انطباع بأن هناك توزيع وا ح جدا للعمل واألدوار والدراية والموارد بين ولاالت األمم
المتحدة ،وخاصة في المشروعات التي تشمل ألثر من مجال واحد من مجاالت النشاط.
 -24وأعطيت للوفد أمثلة جيدة على

رورة عمليات التخطيا المشترلة والتدخالت المتعددة ال طاعات قيمتها

المضافة ،من قبيل فريق اإلشراف والرصد التابع لصندوق بناو السالم.
 -25وتعتبر المشتتتتتتروعات في المدارس مثاال للتدخالت المتعددة ال طاعات التي تتناول نوعية التعليم ،واألمن
الغذائي والتغذية ،وتمكين المرأة ،وت ديم الخدمات البلدية ،واالحتياجات األستتتتتتتاستتتتتتية المتعل ة بالميا وبمرافق
الصرف الصحي ،وخدمات النظافة الصحية ،واإلدما االجتماعي ،والتعليم المتعدد اللغات.
-26

وخالل زيارتنا ،شتتتتتتهدنا مبادرتين من مبادرات األمم المتحدة غير الرستتتتتتمية لاللتزام بمضتتتتتتاعفة العمل

المشتتتتتتترك ،األولى بين برنامج األغذية العالمي واليونيستتتتتتف لتوحيد جهودهما في المدارس ،من أجل الجمع بين
تحستتتين الوجبات المدرستتتية والصتتترف الصتتتحي والنظافة الصتتتحية؛ والثانية بين منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة والصتتتتندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي لال تتتتطالع بمشتتتتروع تجريبي مشتتتتترك
للمداجن يحسن األمن الغذائي ويرتبا بالوجبات المدرسية.
 -27ويتصتتتتتتل أحد األمثلة التي يمكن فيها النظر في زيادة التكامل في التخطيا والتدخالت التي ت وم بها األمم
المتحدة بالحد من وفيات األطفال ،وهو مجال ح ت في جمهورية قيرغيزستتتتان ت دما جيدا في بلوغ الهدف  4من
األهداف اإلنمائية لأللفية .ويجري اال تتتتتطالع بأنشتتتتتطة هامة في مجال تعزيز قدرات أطباو األستتتتترة وحمالت
التحصتتين ،غير أنها تتستتم بضتتعف التنستتيق لدعم تحستتين فرى الحصتتول على خدمات الميا ارمنة والصتترف
الصتتحي والنظافة الصتتحية ولت ليل الم اومة الث افية للتحصتتين .ويمكن لعجراوات المتكاملة في تلك المجاالت أن
تحسن الت دم الذي تحرز قيرغيزستان نحو خفض معدل وفيات األطفال والوفيات النفاسية.
-28

وهناك مجال اخر يمكن أن يكتستتتتب أهمية في ستتتتياق أهداف التنمية المستتتتتدامة وهو يتمثل في دعم العمل

اإلحصائي ،الذي يمكن أن يشارك في لثير من ولاالت األمم المتحدة ،بما لديها مع المعرفة المو وعية الخاصة.
وهناك أولويات أستتتاستتتية لدى الحكومة تتمثل في بناو الستتتالم وتنفيذ خطة األمين العام لمكافحة التطرف العنيف،
بدعم من فريق األمم المتحدة ال طري.
 -29ويجري أحيانا تحليل الستتتياق وتصتتتميم التدخالت بصتتتورة مشتتتترلة ،وينبغي أن يصتتتبح ذلك هو ال اعدة.
ولثيرا ما يورد الشرلاو في منظومة األمم المتحدة عوامل من قبيل محدودية الموارد المالية وعدم اهتمام الجهات
المانحة ببعض التدخالت ،لعائق أمام العمل بصورة ألثر شموال.
-30

وفيمتتا يتعلق بتتالت تتدم نحو "توحيتتد األداو" ،جرى إبالغ الوفتتد بمتتا أحرز من ت تتدم في مجتتال الختتدمتتات

والعمليات ا لمشتتتتتتترلة لجميع ولاالت األمم المتحدة .وقد و تتتتتتع فريق األمم المتحدة إلدارة العمليات مشتتتتتتروع
استتتتراتيجية لتستتتيير األعمال في مجاالت النهج المنستتتق للتحويالت الن دية وHACTئ ،والمشتتتتريات ،والموارد
البشتترية ،وتكنولوجيا المعلومات واالتصتتاالت ،ودار األمم المتحدة ،وذلك بمشتتارلة غالبية ولاالت األمم المتحدة
في البالد .وفي إطار استراتيجية تسيير األعمال ،أنشأ فريق األمم المتحدة للمشتريات المشترلة عددا من اتفاقات
الخدمات المشتتتتترلة الطويلة األجل الستتتتتخدامها من قبل جميع ولاالت األمم المتحدة في الخدمات المالية المتعل ة
بالنهج المنستتتتق للتحويالت الن دية وعمليات الت ييم الدقي ة ،والتفتيش المفاجئ ،ومراجعة الحستتتتاباتئ وللحصتتتتول
على الوقود ،وخدمات الستتفر ،واالتصتتاالت المتن لة ،وصتتيانة المرلبات وتأمينها ،وإدارة األحداث ،وما إلى ذلك.
ومن المفيد إجراو ت ييم الستخدام هذ الخدمات المشترلة والوفورات التي تح ها.
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االستدامة
 -31لوح في عدد من المشتتتتتتروعات نه ٌج يتمثل في دعم المبادرات المحلية ال ائمة أو المزمعة ،وذلك على
مستتتتتتوى البلديات أو من قبل المجتمع المدني .وت دم األمم المتحدة دعما محدودا ،ومعظم في مجال بناو ال درات
وتوفير المعدات .ويضتتتتمن هذا النهج بعض االستتتتتدامة ،نظرا ألن الدعم الذي ت دم األمم المتحدة محدود وموج
للديناميات الجارية لدى السلطات المحلية أو المجتمع المدني .وتضمن المدة المحددة بو وح لدعم األمم المتحدة،
وخاصة على المستوى المحلي ،استدامة أفضل من خالل عدم خلق التبعية للدعم الطويل األجل .ومن األمثلة على
هذ ا الدعم الذي تكون في الحكومة المحلية أو المبادرات المحلية ال وة الدافعة الوجبات المدرستتتتتتية وحيث يدعم
برنامج األغذية العالمي تحستتتتتتين النظام الحكومي ال ائمئ؛ ومجموعات نوادي الشتتتتتتباب ودعم الدينامية المحليةئ؛
والمشتتتتتتروعات عبر الحدود والتخطيا المشتتتتتتتركئ؛ وشتتتتتتبكات األمان اإلنتاجية والنهُج ال ائمة على احتياجات
المناطق؛ وت ديم الدعم ألصتتتحاب المشتتتروعات المحليين؛ والحوار فيما بين المجموعات العرقية؛ ومنع النزاعات
من خالل اإلنذار المبكر؛ والعمل مع الزعماو الدينيين والطوائف الدينية.
 -32وعندما تكون التدخالت على المستتتوى الوطني ،ينبغي التخطيا لدعم طويل األجل يتضتتمن قدرا من الن ل
التدريجي للمسموليات .على سبيل المثال ،في حالة توفير وسائل منع الحمل مجانا من قبل صندوق األمم المتحدة
للستتتكان ،ينبغي التخطيا ل در من تستتتليم المستتتمولية التدريجي أو لت استتتم التكاليف تدريجيا مع الحكومة ،ومن ثم
تنفيذ ذلك.
نهج العمل
 -33ي در الوفد وجود روابا قوية ومباشتتتتترة بين العمل على مستتتتتتوى الستتتتتياستتتتتات وصتتتتتياغة الستتتتتياستتتتتات
واالستتتراتيجيات ،وتحستتينات التشتتريعات ،ومخصتتصتتات الميزانية الوطنيةئ واألنشتتطة التشتتغيلية/التجريبية في
العديد من المشتتتتتتروعات التي تمت زيارتها .وتعمل األمم المتحدة على تشتتتتتتجيع االبتكار واالرت او وإقامة روابا
مباشرة بين مجالي السياسات والعمليات.
 -34وقد أعجب الوفد أيما إعجاب بمستوى مشارلة السلطات المحلية والمستفيدين .وتعتبر األمم المتحدة شريكا
موثوقا تعول علي الحكومات المحلية في جمهورية قيرغيزستان .ومن شأن التخطيا المنفتح والشفاف والتشارلي
أن يمكن من إشراك لبار السن والنساو واألطفال والشباب في التخطيا واتخاذ ال رار .وقد الح الوفد المستوى
العالي من اإلحستتتتتتتاس بملكية اإلنجازات التي تمثر على حياة الناس والمجتمعات المحلية ،واالعتزاز بها ،لما
الح تصتتميمهم على المشتتارلة في توستتيع أثر المشتتروعات من خالل مستتاهماتهم الخاصتتة وعلى ستتبيل المثال،
مستتاهمة ارباو في دفع ثمن الطعام ورواتب العاملين في المطبخئ ،أو و تتع أهداف طموحة ألنفستتهم وعلى ستتبيل
المثال ،فترة انتظار ال تزيد على  30دقي ة للحصتتول على الخدمات في مرلز الخدمات العامةئ .وقد شتتوهدت هذ
المشتتتتتارلة المحلية ال وية أيضتتتتتا خالل افتتاح حدي ة األمم المتحدة في مدينة أوش إلحياو الذلرى الستتتتتبعين لألمم
المتحدة.
تعليقات محددة
 -35التحدي الذي تمثل أهداف التنمية المستتتتدامة .تعمل الحكومة على استتتتراتيجيتها الجديدة للتنمية المستتتتدامة
للفترة  2022-2018التي تستتتتتند إلى نموذ خطة عام  .2030ونظرا إلى اتستتتتاع نطاق خطة عام  ،2030يتعين
على حكومة جمهورية قيرغيزستتتان أن تضتتع أولويات وا تتحة ألن األهداف والغايات ال يمكن أن تكون جميعها
على نفس المستتتوى من األولوية .وستتيكون تغير المنال والبيئة مستتألة تتزايد خطورتها في اإلقليم ،نظرا العتماد
على الزراعة ،وبستتتبب أهمية توليد الطاقة الكهرمائية .وقد رُفع مستتتتوى اللجنة الوطنية لرصتتتد األهداف اإلنمائية
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لأللفية لتصبح مجلسا وطنيا لتنسيق أهداف التنمية المستدامة ،يرأس رئيس الوزراو ،وذلك لمتابعة تنفيذ األهداف.
ومن المزمع أن يجتمع هذا المجلس مرتين لل عام .وتناقش ولاالت األمم المتحدة سبل المضي قدما في جمهورية
قيرغيزستتتتتتتان فيما يتعلق بإعادة النظر في األولويات الداخلية على

تتتتتتوو األهداف اإلنمائية المستتتتتتتدامة وإطار

المساعدة اإلنمائية الجديد الجاري إعداد  .وتتمثل الخطوة األولى في ال يام ممخرا بإنشاو مجموعة جديدة للتن سيق
تتتتمن فريق األمم المتحدة ال طري ،ب يادة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .وقد بدأت الحكومة أيضتتتتا في ال يام بما
يتعين عليها ال يام ب بشتتتتتتأن األهداف اإلنمائية المستتتتتتتدامة غير أن ذلك ال يزال في مرحلت األولية .ومن المفيد
إجراو تبادل للخبرات في هذ العملية ستتتتتواو مع شتتتتترلاو التنمية ارخرين داخل البلد ،أو مع البلدان األخرى ذات
الو ع المماثل.
 -36وقد حظي دعم النظام االنتخابي من جانب األمم المتحدة ب يادة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وال ستتتتتتيما
استتتتتتتحداث نظام تحديد الهوية بيومتريا ألغرات االنتخابات البرلمانية في ألتوبر/تشتتتتتترين األول  ،2015بت دير
لبير من قبل جميع محاورينا .وما لان ليتستتتتتتنى توفير هذا الدعم دون مستتتتتتاندة جهات مانحة عديدة ينبغي توجي
صتتتتمم هذا المشتتتتروع لخطوة هامة نحو بناو الستتتتالم والث ة في البالد ،األمر الذي يستتتتاهم في
الشتتتتكر إليها .وقد ُ
االستتتت رار والتنمية المستتتتدامة على المدى الطويل .لما اعتبر اختبارا ناجحا لالستتتت رار االجتماعي بعد األحداث
المأساوية في عام .2010
 -37وأبدى الوفد إعجاب واهتمام ال وي باألنشطة التي نفذت بدعم من صندوق بناو السالم ،الذي انضمت إلي
جهات مانحة أخرى .ويُ دم الدعم لعدة أنواع من األنشتتطة والمدارس ،ونوادي الشتتباب ،والمجالس العامة ،والعمل
مع المدارس الدينيةئ والبنى التحتية وإمدادات الميا في إطار مشتتروع عبر الحدود مع طاجيكستتتانئ بغية تشتتجيع
التفاعل والتفاهم المتبادل واألهداف المشتتتتتتترلة من أجل بناو الث ة وخفض التوترات العرقية في المناطق التي
تتعايش فيها مجموعات عرقية مختلفة.
 -38وتشتتتتتتكل لدى الوفد انطباع إيجابي عن مشتتتتتتروعات "المعونة من أجل التجارة" التي ينفذها برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي بتمويل من الحكومة الفنلندية ،وهي تهدف إلى دعم اإلنتا ذي ال يمة المضتتتتتافة وزيادة تستتتتتويق
المنتجات الزراعية على مستتوى المجتمع المحلي .ويبدو أنها أحدثت تحوال في حياة المجتمعات المحلية من خالل
زيادة فرى العمل.
 -39و قام الو فد بز يارة بعض مواقع ال تدخالت التي تتضتتتتتتمن إشتتتتتتراك ال طاع ال خاى في أنشتتتتتت طة تنظيم
المشروعات.
 -40ونظرا ألن قيرغيزستتتتتتان قد ترغب في مواصتتتتتلة تطوير قاعدة بيانات منصتتتتتة المعونة ،فإن من الممكن
لفريق األمم المتحدة ال طري أن ينظر في دعم الحكومة لتفعيل هذ األداة ،عند االقتضتتاو ،فهي

تترورية وتشتتكل

أولوية لخدمة أغرات واحتياجات معينة.

رابعا ا -التوصيات واالقتراحات والتحديات الرئيسية
-41

إن روح التعاون والزمالة وااللتزام الممتازة لدى فريق األمم المتحدة ال طري في ستتتتتتياق "توحيد األداو"

جديرة بالمالحظة وتواصتتل ت دمها في جمهورية قيرغيزستتتان .وعمال على مستتاعدة أفرقة األمم المتحدة ال طرية
في بلدان أخرى أيضتتتا على العمل معا بشتتتكل جيد ،فإن التجربة والحالة ال يرغيزية تستتتتحق مزيدا من الدراستتتة.
وعلى ستتتتتتبيل المثال ،لان الوفد مهتما بمعرفة المزيد عن عوامل النجاح والحوافز واالختناقات في تنفيذ نهج
"توحيد األداو" في جمهورية قيرغيزستتتتان .وعلى

تتتوو خطة عام  ،2030يمكن لهذ الدراستتتة أيضتتتا أن تحدد

الدروس المستتتتفادة والممارستتتات الجيدة وأن ت ترح لذلك تكييف جوانب معينة من مبادرة "توحيد األداو" واتخاذ
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تدابير في الم ار وعلى المستتتتتتوى اإلقليمي وفي األفرقة ال طرية لدعم ولاالت األمم المتحدة للعمل معا بكفاوة من
أجل تحستتتين اإلنجاز بروح الف رة  88من خطة عام  2030و"التخطيا والتنفيذ واإلبالغ بشتتتكل استتتتراتيجي على
نطاق المنظومة"ئ.
-42

ويبرهن العمل مع صتتندوق بناو الستتالم بصتتورة قاطعة على جدوى العمل المتكامل لبناو الستتالم والتنمية

في ستتتياق برنامج مشتتتترك بين عدد من ولاالت األمم المتحدة .وهذ التجربة جديرة بالتوثيق من حيث النهج الذي
تتبع والدروس المستفادة منها والممارسات الجيدة فيها .ويمكن ألنشطة بناو السالم أن تتطور من خالل مزيد من
المشتتروعات اإلقليمية التي تشتتارك فيها ولاالت األمم المتحدة العاملة في البلدان المجاورة ،ومن خالل تنفيذ خطة
عمل األمين العام لمنع التطرف العنيف.
 -43ويتيح و تتتتع إطار عمل المستتتتاعدة اإلنمائية الجديد دوما فرصتتتتة الستتتتتعرات أولويات األمم المتحدة في
جمهورية قيرغيزستتتان بغية مضتتاعفة ترليزها وزيادة عدد البرامج المشتتترلة وخفض عدد التدخالت الصتتغيرة
بحيث يصتتتبح عملها ألثر استتتتراتيجية وتوجها نحو المدى الطويل .ويمكن أن تكتستتتب أوج عدم المستتتاواة وتغير
المنال والبيئة بعض األهمية في المست بل.
-44

ويجري في العديد من المشروعات التي تمت زيارتها تنفيذ مشروعات تجريبية صغيرة ومتوسطة الحجم.

وعمال على

مان تح يق األثر والمضي إلى ما هو أبعد من الحجم التجريبي ،ال بد من توفر خطا وا حة لدعم

الحكومة لتوس تيع النطاق ولتح يق تغطية لاملة لهذا النهج على مستتتوى البلد لكل .ومن األمثلة على ذلك مشتتروع
"مدرستتتتة بال عنف" ،ومشتتتتروع الوجبات المدرستتتتية ،والتدابير اإلنتاجية للتنمية االجتماعية ،ومرالز الشتتتتباب،
وبرامج التنمية ال ائمة على احتياجات المناطق ،وإدارة الكوارث ،والتخفيف من وطأة تغير المنال والتكيف مع .
 -45ولان الدعم االنتخابي محل ت دير لبير جدا .ويمكن ،بناو على طلب من الحكومة ،النظر في ت ديم هذا
الدعم على أساس مستمر .ووف ا لمنظمات المجتمع المدني ،لشفت االنتخابات المحلية التي أجريت في عام 2016
عن وجود بعض المشتالل المتعل ة بالممارستات الفاستدة ،والتالعب باألصتوات ،وتث يف الناخبين .ويتصتف الدعم
االنتخابي للحكومة ،ولذلك من خالل منظمات المجتمع المدني ،بالحستتتاستتتية ،غير أن يمثل مستتتاهمة في الستتتالم
واالست رار والتنمية المستدامة على المدى الطويل.
 -46ويمكن لفريق األمم المتحدة ال طري أن ينظر في دعم رغبة الحكومة في زيادة العمل مع البلدان المجاورة
وأي على المستتتتتتتوى اإلقليميئ ،بما في ذلك من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،ومن شتتتتتتأن ذلك أن يعزز
التعاون اإلقليمي ويحستتتتن وأن يبني الث ة .وقد بدأ هذا التعاون عبر الحدود ومن الممكن أن يتوستتتتع ،ومن األمثلة
علي  ،المبادرة المشترلة الجديدة والمبتكرة للتعاون عبر الحدود مع طاجيكستان في إطار مرفق االستجابة الفورية
لدى مكتب األمم المتحدة لدعم بناو السالم ،وهي مبادرة ينفذها فري ا األمم المتحدة ال طريان في لال البلدين.
 -47ل ما يمكن لو لاالت األمم المت حدة أن تنظر في جمع األموال من ال طاع ال خاى ا لدولي وعلى أستتتتتتتاس
المسمولية االجتماعية للشرلاتئ ومن بعض المنظمات الدولية الخيرية ،عمال على توسيع قاعدة المانحين في تلك
الولاالت .وفي العادة ،تُعتبر التغذية المدرسية وتعليم األطفال مو وعين يجتذبان هذا النوع من الشرلاو .لما أن
بعض الشتتتتتترالات االستتتتتتتراتيجية مع ال طاع الخاى الدولي في مجال المعارف والمهارات قد تكون واعدة هي
أيضا .ويمكن لألمم المتحدة أن تنظر أيضا في دعم الحكومة لتعبئة الموارد المحلية لزيادة ميزانية الدولة.
 -48ويمثل شتتتتتتمول الجميع وعدم تخلف أحد عن الرلبئ تحديا مهما في ستتتتتتياق خطة عام  2030واألهداف
اإلنمائية المستتتدامة .ويمكن لألمم المتحدة أن ت دم الدعم بشتتكل مشتتترك على مستتتوى الهيئات الحكومية المرلزية
واإلقليمية والمحلية في مجال التدريب وتبادل المعارف في ستتتتتتياق تنفيذ األهداف .وينبغي أن يجري تنفيذ هذ
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األهداف ،ومتابعتها وا ستعرا ها ور صدها ،ب صورة شاملة للجميع ،وبم شارلة جميع الجهات ال شريكة والفاعلة
الرئيسية.
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