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الللة األصلية :اإلنكليزية

المساقت التشليلية
للموافقة
تتاح وثاقق المعلس التنحيمي على موقع البرنامج على اإلنترنت )(http://executiveboard.wfp.orgو

الخطة االستراتيجية القطرية لقيرغيزستان ()2022-2018

المدة

 1يناير/تانون الثاني 31 – 2018ديسمبر/تانون األول 2022

معمو التكاليف التي يتحملها البرنامج

 59 254 332مليون دوالر أمريكي
*

رمز مؤشر المساواة بين العنسين والعمر

2أ

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

موجز تنفيذي
أحرزت جمهورية قيرغيزستان تقدما في التنمية االقتصادية واالجتماعية والبشرية في العقد الماضي ،ولكن ال تزال هناك تحديات فيما
يتعلق بخطة عام  2030وأهداف التنمية المستتتدامة ،وال ستتيما الهدف  - 2القضتتاع على العو و وتشتتمت التحديات مستتتويات عالية من
ستتتتتتوع التلمية المزمن ونقذ الملميات الدقيقة والحقر ومحدودية فرو الحصتتتتتتول على اللماع والعمالة والتعرط للكوار الطبيعية
وتلير المناخ وعدم المساواة بين العنسين وقلة الحرو المتاحة أمام أصحاب الحيازات الصليرةو
وتضمنت األولويات التي حددها اجتما اللعنة الوطنية للتنمية المستدامة في أبريت/نيسان  2017بهدف وضع "رؤية  "2040في البلد
تحستتتتين الزراعة وتوفير فرو التنمية ألصتتتتحاب الحيازات الصتتتتليرة وإنشتتتتاع مراتز للوجستتتتتيات والتعهيز مع الترتيز على تعزيز
الصت ت بين الوصتتول االقتصتتادي واألمن اللماقي والقدرة على الصتتمود أمام الصتتدمات في نهج شتتامت إزاع تصتتميه األهداف والنتاقج
االستراتيعية القصيرة والمتوسطة والطويلة األجتو

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد مهند هادي

السيد A. Bagnoli

المدير اإلقليمي

المدير القطري المعين

الشرق األوسط ،وشمال أفريقيا ،وأوروبا الشرقية ،وآسيا الوسطى

الشعبة

بريد إلكترونيmuhannad.hadi@wfp.org :

بريد إلكترونيandrea.bagnoli@wfp.org :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وحدد االستتتتتتتعراط االستتتتتتتراتيعي الوطني لومن اللماقي والتلمية لعام  )1(2017الثلرات والحرو فيما يتعلق بالهدف  2من أهداف
التنمية الم ستدامة ،ونظرت حلقة عمت متعددة القطاعات في مارس/آذار  2017في أولويات ال شرتاع الحكوميين والحرو المتحق عليها
للدعه المي يقدمه البرنامج.
وتتماشتتتى الخطة االستتتتراتيعية القطرية ( )2022-2018مع أولويات الحكومة :وهي تعالج الثلرات والتحديات وستتتتكحت نقت المعارف
في إطار أربع حصاقت استراتيعية:
 الحصيلة االستراتيعية  : 1حصول جميع األطحال في سن الدراسة االبتداقية على اللماع اآلمن والكافي والملمي على مدار
السنة (النتيعة االستراتيعية )1و
 الحصيلة االستراتيعية  :2تمكن أصحاب الحيازات الصليرة الضعحاع والمين يعانون من انعدام األمن اللماقي ،وال سيما النساع
وفي المناطق الضعيحة ،من تعزيز سبت تسب العيش ومن زيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات ،دعما ً الحتياجات األمن
اللماقي والتلمية على مدار السنة (النتيعة االستراتيعية )3و
 الحصيلة االستراتيعية  :3تمكن المعتمعات المحلية التي تعاني من انعدام األمن اللماقي في المناطق المعرضة لتلير المناخ،
من تحسين النظه اللماقية ،بحيث تصبح همه المعتمعات أتثر قدرة على الصمود أمام الصدمات على مدار السنة (النتيعة
االستراتيعية )4و
 الحصيلة االستراتيعية  :4تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية على المستويين المرتزي وال مرتزي ،في معال اإلدارة
الشاملة لومن اللماقي والتلمية بحلول عام ( 2030النتيعة االستراتيعية )5و
وتدمج الخطة االستراتيعية القطرية دور البرنامج تشريك للحكومة من خ ل استكمال برامعها المتعلقة باألمن اللماقي والتلمية وتيسير
توليد المعارف ونقلهاو وتسهه الخطة في االستراتيعية الوطنية العديدة للتنمية المستدامة ،وإطار عمت األمه المتحدة للمساعدة اإلنماقية
( ،)2022-2018وهدفي التنمية المستدامة  2و17و وهي تتحق مع النتاقج االستراتيعية  1و 3و 4و 5للبرنامجو

مشروع القرار



يوافق المعلس على "الخطة االستراتيعية لعمهورية قيرغيزستان ( )WFP/EB.2/2017/7-A/5/Rev.1( ")2022-2018بتكلحة
إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  59 254 332دوالرا أمريكيا.

( )1المعهد الوطني للدراسات االستراتيعية في جمهورية قيرغيزستانو 2017و االستعراط االستراتيعي الوطني :نشرة حوتمة األمن اللماقيو بيشكيكو


هما مشرو قرار ،ول ط

على القرار النهاقي المعتمد من المعلس ،يرجى الرجو إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورةو
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 -1التحليل القطري
 1-1السياق القطري
-1

تحتت جمهورية قيرغيزستتتتتتتان المرتبة  120من بين  188بلدا في مؤشتتتتتتر التنمية البشتتتتتترية لعام 2016؛( )2وفي عام ،2014
()3

صتتتنحت من قبت البنك الدولي تدولة ذات دخت متوستتتط منخحضو

وتتمثت التحديات الرقيستتتية في الحقر المزمن وما يرتبط به

من انعدام األمن اللماقي وستتتتتتوع التلمية ،والمخاطر المناخية والبيعية ،وعدم المستتتتتتاواة بين العنستتتتتتين ،والحوارق في التنمية
االقتصادية اإلقليمية ،واالعتماد على التحوي ت الماليةو
-2

ويشكت الحقر عام رقيسيا من عوامت انعدام األمن اللماقيو ويعيش ربع السكان تحت خط الحقر الوطني ،تما أن األسر الحقيرة
()4

لديها إمكانية محدودة للحصتتتتتتول على أغمية آمنة وملمية وتافيةو وتنحق األستتتتتتر األشتتتتتتد فقرا معظه ميزانياتها على األغمية

وتنخرط في سلوك سلبي( )5للتكيف ،مما يؤثر تأثيرا ضارا على أنماط االسته ك ويستنحد األصول؛ وهما بدوره يشكت خطرا
على اإلنتاجية في المستتتتقبت ويؤدي إلى آثار على الصتتتحة ال رجعة فيهاو وعلى الرغه من التحستتتينات التدريعية في االقتصتتتاد
وانخحاط معدالت الحقر في الستتتنوات األخيرة ،فان الحقر المزمن يؤثر على ربع الستتتكان ،وال ستتتيما في المناطق الريحية وبين
النساعو
-3

وتشكت أوجه عدم المساواة بين العنسين عاققا تبيرا أمام التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وال سيما بين النساع والحتياتو ويبلغ
()6

معدل المشارتة االقتصادية بين النساع  40في الماقة ،مقابت  60في الماقة بين الرجالو

وتميت النساع في المناطق الريحية إلى

العمت على مستوى إنتاج س ست القيمة التي تولد دخ منخحضا وال يمكن التنبؤ بهو وتشكت النساع العام ت بدون أجر وخارج
نطاق القوى العاملة  72في الماقة من السكان في سن العمت المين يعيشون تحت خط الحقرو إن عبع تقديه الرعاية ،وعدم تحاية
مرافق رعاية األطحال ،وعدم توفر الخدمات االجتماعية الحكومية بتكلحة ميستترة ،وانعدام فرو العمت ،تشتتكت جميعها حواجز
هيكلية أمام م شارتة المرأة في قوة العمتو وتحتت جمهورية قيرغيز ستان المرتبة ال  90بين  159بلدا في مؤ شر عدم الم ساواة
()7

بين العنسين لعام 2015و
-4

ويقت عمر نصف السكان البالغ عددهه 03و 6م يين نسمة( )8عن  25سنة )9(،وهو ما يتيح إمكانات للتنمية في المستقبت ،ولكنه
يؤدي أيضا إلى الضلط على فرو العمت العديدة ،حيث تؤدي تدفقات تبيرة من العمالة إلى ارتحا معدالت البطالةو

-5

ويؤثر الرتود في االتحاد الروستتتي والتباطؤ االقتصتتتادي في تازاخستتتتان المعاورة على االقتصتتتاد المي تشتتتكت فيه التحوي ت
التي يرستتتلها المهاجرون البالغ عددهه  800 000مهاجر  25في الماقة من الناتج المحلي اإلجماليو وقد انخحضتتتت التحوي ت
بشتتتتتكت ملحوع في عام  ،2015مع آثار ستتتتتلبية على االستتتتتته ك حيث تباطأ النمو من  4في الماقة ستتتتتنة  2014إلى 5و 3في
الماقةو( )10وانكمش االقتصاد بنسبة 3و 2في الماقة في النصف األول من سنة  ،2016مما يعكس انخحاضا حادا في إنتاج المهب
()11

وضعف أداع القطاعات غير المهب ،وخاصة الصناعة والخدماتو

( )2أنظرhttp://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf :
 ))3أنظرhttp://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/07/24/kyrgyz-republic-becomes-lower-middle-income-country :
) (4المعهد الوطني للدراسات االستراتيعية في جمهورية قيرغيزستانو  2017و االستعراط االستراتيعي الوطني :نشرة حوتمة األمن اللماقيو بيشكيكو
) (5المكتب القطري للبرنامج في جمهورية قيرغيزستانو الحماية االجتماعية واألمن اللماقي في جمهورية قيرغيزستانو
( )6أنظرhttp://stat.kg/media/publicationarchive/712ba4ee-ac1c-4c6b-a7f2-d373c5243031.pdf :
( )7أنظرhttp://hdr.undp.org/en/data :
( )8أنظرhttp://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=KG&view=chart :
( )9أنظرhttp://www.stat.kg/media/publicationarchive/dd6e5a2a-2788-4818-b522-7edf2c73c391.pdf :
( )10أنظرhttps://www.adb.org/sites/default/files/publication/182221/ado2016.pdf :
( )11أنظرhttp://pubdocs.worldbank.org/en/727751476375092599/Kyrgyz-Republic-Macroeconomic-and-Poverty-Outlook-1610-en.pdf :
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ومع أن  7في الماقة فقط من مساحة األراضي الوطنية صالحة للزراعة )12(،فان الزراعة تعتبر عام هاما في االقتصاد وفي
()13

قدرة الناس على الصتتتمودو وهي تستتتاهه بنستتتبة  14في الماقة من الناتج المحلي اإلجمالي

ويعمت فيها ثلث الستتتكان ،بما في

ذلك  43في الماقة من ستتتتتتكان الريف الحقراعو( )14وينعه الحقر الريحي عن عوامت من قبيت صتتتتتتلر حعه المزار التي يديرها
 300,000إلى  400,000من أصتتتتحاب الحيازات الصتتتتليرة )15(،ومحدودية فرو الحصتتتتول علم المدخ ت الزراعية مثت
البمور واألسمدة واآلالت والتمويت ،وسوع ممارسات الحصاد ،وعدم کحاية التخزين ،وارتحا خساقر ما بعد الحصاد ،وضعف
أعمال التعهيز التي تحقق القيمة المضافةو
-7

وجمهورية قيرغيز ستتتتان معرضتتتة بشتتتدة للكوار الطبيعية وتلير المناخ بستتتبب ارتحاعها الشتتتديد والطقس المتطرف والمناخ
المتطرف فيها وعدم إدارتها للموارد الطبيعية مما يؤدي إلى حدو فيضانات وانهيارات طينية وتآتت التربة؛ وتمنع الصدمات
والضتتلوط والمخاطر ذات الصتتلة الستتكان من تحقيق مكاستتب التنمية المستتتدامة أو بناع القدرة على الصتتمود لتمكين االنتعا و
وينعكس ذلك في االستتتراتيعية الوطنية للتنمية المستتتدامة ( )16()2017-2013وبرنامج جمهورية قيرغيزستتتان بشتتأن االنتقال
()17

إلى التنمية المستدامة ()2017-2013و

بيئة االقتصاد الكلي
-8

جمهورية قيرغيزستتتان عضتتو تامت العض توية في االتحاد االقتصتتادي للمنطقة األوروبية اآلستتيوية منم أغستتطس/آب 2015و
()18

وتمثلت النتيعة المباشتترة لملك في زيادة الواردات ،غير أن ذلك له تقابله زيادة في الصتتادراتو

ويتضتتح النمو االقتصتتادي

بشكت رقيسي في المناطق الحضرية ،مدفوعا بقطاعات الخدمة واإلسكان والبناعو
-9

و تشتتتتتتير التحلي ت التي أجراها صتتتتتتندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى أن التحوي ت والبناع والخدمات ،وهي العوامت
االقتصادية الرقيسية ،قد بللت ذروتها وأن تباطؤ النمو المستدام يمكن أن يترتب على ذلكو وهي توصي باجراع إص حات في
اإلنحاق العام وزيادة في االستثمار الخاو وفرط الرسوم على الطاقة بهدف تنويع النمو االقتصادي والححاع عليهو ومع ذلك،
هناك مخاطر تبيرة على الحعات الضعيحة والحقيرة ،التي دخلها وإنحاقها في مستويات حرجة بالحعتو

 2-1التقدم نحو غايات هدف التنمية المستدامة 2

التقدم نحو غايات هدف التنمية المستدامة 2
-10

الحصتتتتتتول على اللماع الكافيو الحقر هو أحد األستتتتتتباب الرقيستتتتتتية النعدام األمن اللماقيو وينحق أفقر الناس  74في الماقة من
ميزانياتهه على اللماعو( )19ويعيش ثلثا فقراع البلد في المناطق الريحيةو وتتضاعل قوتهه الشراقية الضعيحة أص ً بسبب مشاتت
مثت االعتماد الوطني على استيراد األغمية األساسية ،وال سيما القمح ،والحاجة إلى تعزيز النظه اللماقية إلدارة اإلنتاج المحلي
والوارداتو وتشتتتتتير بيانات الحقر المصتتتتتنحة حستتتتتب نو العنس إلى أن 7و 32في الماقة من النستتتتتاع فقيرات مقابت 5و 31في
الماقة( )20من الرجال ،وأن النستتاع يملن إلى العمت في خدمات منخحض تة األجر وفي القطا غير الرستتمي؛ وأن القوة الشتتراقية

األقت لديهن تؤدي إلى انعدام األمن اللماقي وسوع التلميةو ويبلغ متوسط أجر الرجت 3و 1ضعف أجر المرأةو

() 21

( )12أنظرhttp://www.fao.org/3/a-i2711e.pdf :
( )13اللعنة اإلحصاقية الوطنية لعمهورية قيرغيزستان2015 ،و
( )14اللعنة اإلحصاقية الوطنية لعمهورية قيرغيزستان2015 ،و
( )15أنظرhttp://www.stat.kg/media/publicationarchive/ca2196d5-09ea-46ae-bf23-1a80255b391a.pdf :
( )16أنظرhttp://www.donors.kg/en/strategy/172-national-sustainable-development-strategy-2013-2017 :
( )17أنظرhttps://monitoring.edu.kg/wp-content/uploads/2013/09/sd_program_en.pdf :
( )18وزارة الزراعة في الواليات المتحدةو إدارة الزراعة الخارجية
( )19اللعنة اإلحصاقية الوطنية لعمهورية قيرغيزستان2016 ،و األمن اللماقي والحقر :نشرة إع ميةو بيشكيك.
(http://stat.kg/ru/statistics/gendernaya-statistika/ )20
( )21المرجع نحسهو
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إنهاع ستتتوع التلميةو في جمهورية قيرغيزستتتتان ،يعاني  6في الماقة من الستتتكان من نقذ في الطاقة ( )22يرتبط باالستتتته ك
المرتحع لوطعمة النشتتتتوية بدال من األطعمة اللنية بالملميات ،مما يؤدي إلى نقذ الملميات الدقيقةو ويؤثر التقزم على  13في
الماقة من األطحال المين تتراوح أعمارهه بين  6أشتتهر و 59شتتهرا و 18في الماقة من األطحال المين تتراوح أعمارهه بين 18
شتتتهرا ً و  23شتتتهراًو( )23ويؤثر فقر الدم على  43في الماقة من األطحال دون ستتتن الخامستتتة و 35في الماقة من النستتتاع ال تي
()24

تتراوح أعمارهن بين  15و  49ستتتتنةو

() 25

ويؤثر نقذ فيتامين ألف على  32في الماقة من األطحال دون ستتتتن الخامستتتتةو
()26

ويؤثر نقذ اليود على  61في الماقة من النساع الحوامت و 43في الماقة من األطحال في سن الدراسةو

ويبلغ نقذ الحوليت

بين النستتتتتتاع غير الحوامت  42في الماقةو( )27ويؤدي استتتتتتته ك اللماع غير المتوازن إلى زيادة الوزن لدى  36في الماقة من

الرجال و 31في الماقة من النساع ،حيث تبلغ مستويات البدانة  8في الماقة بين الرجال و  12في الماقة بين النساعو

()28

-12

إنتاجية أصتتتحاب الحيازات الصتتتليرة ودخلههو( )29اإلنتاجية الزراعية آخمة في التناقذ ،حيث انخحضتتتت حصتتتة الزراعة في
()30

الناتج المحلي اإلجمالي من  29في الماقة في عام  2006إلى  14في الماقة في عام 2015و

وتشتتتتتتارك ثلث النستتتتتتاع في

الزراعة ،وعلى الرغه من أن تربية ال مواشتتتتتتي تعتبر مهنة للرجال ،فان المرأة تقدم مستتتتتتتاهمات هامة في تعهيز المنتعات
الحيوانيةو وال توجد حواجز قانونية أو رسمية أمام ملكية المرأة ،ولكن  80في الماقة من أراضي أ صحاب الحيازات الصليرة

مسعت للرجالو وهما يحد من مشارتة المرأة في القرارات المتعلقة بادارة األراضي تأصت إنتاجيو
-13

النظه اللماقية المستدامةو القطا الزراعي معرط بشدة للمخاطرو وتعوق التنميةَ واالستدامة دوراتٌ من الصدمات والضلوط
()31

التي تقوط استدامة اإلمدادات اللماقية من اإلنتاج المحليو

أما الموارد المخصصة لتدابير مواجهة األزمات وتدابير تثبيت

األسواق فهي محدودةو وفي سياق الواردات الكبيرة من القمح واألغمية األخرى ،تسعى الحكومة إلى تحقيق األمن اللماقي عن
طريق زيادة اإلنتاج الوطني واالتتحاع الماتي في المحاصتتيت األستتاستتية ،غير أن ذلك يشتتكت خطرا على استتتدامة النظام اللماقي
في حالة حدو انخحاط تبير في اإلنتاج المحلي ،وتقلبات في األستتتعار اإلقليمية ،وانخحاط في القدرة الشتتتراقية لدى الحقراعو
ومن المرجح أن تكون النستتتاع األتثر معاناة من العواقب الصتتتحية والتلموية الستتتلبية نتيعة الظواهر الناجمة عن المناخ ،وذلك
مث عن طريق خحض إنتاج األغمية مما يؤدي إلى انخحاط استتتتته ك األغمية والدخت والقوة الشتتتتراقيةو وثلثا الستتتتكان األتثر
تضررا من الكوار الطبيعية هه من النساع والحتيات والحتيانو
-14

الم ساواة بين العن سينو على الرغه من اعتماد ا ستراتيعيات و سيا سات وخطط وطنية لتح سين الم ساواة بين العن سين وتعزيز
دور المرأة في التنمية ،ال تزال هناك فعوات تبيرة بين العنستتينو وهي تشتتمت انخحاط مشتتارتة المرأة في صتتنع القرار على
الصتتتتتعيدين المحلي والوطني ،والحواجز الهيكلية التي تمنع المرأة من إنشتتتتتاع المشتتتتتروعات التعارية ،وعدم الحصتتتتتول على
المعلومات ووساقت اإلنتاج ،وال سيما في المناطق الريحية ،واالفتقار إلى الهياتت األساسية والخدمات االجتماعيةو

()22

منظمة األغمية والزراعة ،وبرنامج األغمية العالمي ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعيةو 2015و حالة انعدام األمن اللماقي في العالهو روماو

( )23اللعنة اإلحصاقية الوطنية لعمهورية قيرغيزستان ،اليونيسف ،صند وق األمه المتحدة للسكانو المسح العنقودي المتعدد المؤشراتو
أنظرhttp://www.stat.kg/media/files/f63800c3-bd0a-420a-b2cf-3fee64e617c3.pdf :
()24

المرجع نحسهو

( )25المرجع نحسهو
( )26أنظرhttps://www.unicef.org/kyrgyzstan/sitan_eng.pdf :
( )27المرجع نحسهو
( )28أنظرhttp://stat.kg/media/publicationarchive/e4686c2a-28be-49d8-b522-613ea96efd81.pdf :
( )29اللعنة اإلحصاقية الوطنية لعمهورية قيرغيزستانو 2016و العمالة والبطالةو
أنظرhttp://www.stat.kg/media/publicationarchive/712ba4ee-ac1c-4c6b-a7f2-d373c5243031.pdf :
( )30أنظرhttp://www.stat.kg/media/publicationarchive/ca2196d5-09ea-46ae-bf23-1a80255b391a.pdf :
( )31أنظرhttp://documents.worldbank.org/curated/en/744171467997560716/pdf/103078 -KG-P154004-Box394863B- :
PUBLIC-ASRA.pdf
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الروابط الرئيسية بين القطاعات
-15

يبلغ صتتتافي االلتحاق بالمدارس  90في الماقة في التعليه االبتداقي و 80في الماقة في التعليه الثانوي؛ ال يوجد عمليا أي اخت ل
بين العنسينو ولكن بين عامي  2008و ،2012انخحض االلتحاق بالتعليه الثانوي بنسبة  10في الماقة بين الحتيات و 7في الماقة
بين المتورو وعلى الرغه من ارتحا معدالت االلتحاق بالمدارس بالنسبة للحتيات ،ال تزال المشارتة االقتصادية للمرأة وتمثيلها
في صنع القرار في المعاالت السياسية واالقتصادية والعامة منخحضةو تما أن نتاقج التعليه غير ُمرضية :في عام  ،2014فشت
 60في الماقة من الت ممة في بلوغ مستويات التعليه األساسيو  3-1الحعوات والتحدّيات

-16

وفي الحترة بين عامي  2011و ،2015ارتحع العمر المتوقع عند الوالدة بمقدار سنة واحدة لكت من المرأة والرجت ،وانخحضت
وفيات الرضتتع إلى أقت من  20لكت  1 000مولود حيو( )32على أن الحصتتول على الخدمات الصتتحية ومياه الشتترب المأمونة
وخدمات الصرف الصحي ال يزال محدودا ،وال سيما في المناطق الريحيةو

 3-1الفجوات والتحدّيات المتعلقة بالجوع
-17

حدد االستتتعراط االستتتراتيعي الوطني المي أجراه المعهد الوطني للدراستتات االستتتراتيعية في الحترة  2017/2016الثلرات
التالية:

على المستوى الفردي
 الوصول االقتصادي إلى اللماع األساسي محدود بالنسبة ألفقر السكان ،المين ينحقون  74في الماقة( )33من دخلهه على اللماعو
 ويسهه نقذ الوعي التلموي ،مقرونا بمحدودية الوصول االقتصادي إلى النظه اللماقية المتنوعة ،في ارتحا معدل انتشار
سوع التلميةو
 ال يوجد تحسن في الحصول على األغمية التلموية والنظه اللماقية الكافية ،على الرغه من استقرار أسعار األغمية األساسيةو
 اإلنتاج المحلي من األغمية األساسية ال يحي باحتياجات السكان المين ال يزالون يعتمدون على الوارداتو
 ستؤدي محدودية األراضي الزراعية واستمرار النمو السكاني إلى نقذ األراضي الزراعية وتدهور األراضي وندرة المياهو
 عدم المساواة بين العنسين ساقدة في الحصول على الموارد اإلنتاجية والمعارف والمشارتة في صنع القرار ،األمر المي يحد
من إتاحة الحرو المدرة للدخت للمرأة ومن وضعها االقتصادي مما يؤدي إلى عدم تحاية استه ك األغمية والتنو اللماقي
وما يترتب على ذلك من نقذ الملميات الدقيقةو

•على المستوى المؤسسي
 يُرصد األمن اللماقي بانتظام ،ولكن المؤشرات واألهداف المستخدمة ال تلطي جميع أبعادهو والبيانات المصنحة حسب نو
العنس والعمر ،ومؤشرات المساواة بين العنسين محدودة بوجه خاوو واإلب غ عن بعض المؤشرات هو على سبيت االط
فقط وليس ألغراط المراقبة واتخاذ القرار والمتابعةو
 الترتيبات المؤسسية لمعالعة انعدام األمن اللماقي معزأة وال يوجد سوى قدر ضعيت من التنسيق بين القطاعاتو

السياسات والبرامج
 تعطي البرامج القطاعية األولوية لومن اللماقي ولكنها ال تملك األهداف واللايات ال زمة لسياسة شاملة بشأن األمن اللماقي
المستدام للعميعو وهما يؤدي إلى عدم فعالية استخدام الموارد العامة وعدم القدرة على تتبع االنحاق على التصدي النعدام األمن
اللماقيو
 ترتز السياسات على العواقب بدال من األسباب العمريةو

(http://stat.kg/ru/opendata/category/143 )32

( )33المرجع نفسه.
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 برامج الحماية االجتماعية مثت اإلعانات الشهرية لوسر الحقيرة واستحقاقات البطالة وبرامج العمت العام ليس لها تأثير من
حيث تحسين األمن اللماقي والتلمية ،وال تـُستخدم تدابير الحماية االجتماعية اإلنتاجية والوقاقيةو
 ال تـُتخم اإلجراعات الكافية بشأن التكيف مع آثار تلير المناخ على الزراعةو
 4-1األولويات القطرية
تنتهي االستتتتتراتيعية الوطنية للتنمية المستتتتتدامة في نهاية عام 2017و وستتتتيعري وضتتتتع استتتتتراتيعية جديدة وستتتتيعري تنقيح

-18

سياسات واستراتيعيات قطاعية أخرى لتحديد رؤية عام  2040من أجت التنمية في جمهورية قيرغيزستانو وفيما يتعلق باألمن
اللماقي والتلمية ،يوصي االستعراط االستراتيعي الوطني باإلجراعات التالية:

األطر المعيارية
 إدراج آليات لتنظيه أبعاد اآلمن اللماقي من حيث توافر اآلمن اللماقي والوصول إليه واالستحادة منه واستقراره في قانون
األمن اللماقيو
 البحث عن فرو جديدة لتحسين إدارة األمن اللماقي في إطار عضوية االتحاد االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيويةو
 مراجعة مؤشرات اآلمن اللماقي ونظه القياس ،وإدماج الن ُهج الدولية وأفضت الممارساتو

البرامج القطاعية
 جعت إدارة األمن اللماقي قضية مشترتة بين القطاعات ،واالستناد في التنحيم إلى نظام مشترك وحيد إلدارة األمن اللماقيو
 الحصت بين أهداف إدارة األمن اللماقي والتدابير المتعلقة به في الوثاقق المعيارية الخاصة بكت من الوتاالت المعنية ،بصرف
النظر عن الملكية ،مع مراعاة قضايا اإلدارة ذات الصلةو
 ربط ميزانية إدارة األمن اللماقي باللايات المحددة في النظام المشترك لومن اللماقيو
 إنشاع نظام فعال لرصد اآلمن اللماقيو

المؤسسات
 عكس جميع األهداف واألدوار والمسؤوليات المتعلقة باألمن اللماقي في خطط التنحيم لدى جميع الوتاالت الحكومية المعنية
باألمن اللماقيو
 زيادة مشارتة معلس األمن اللماقي في تتبع تنحيم األهداف في نظام األمن اللماقي المشترك والعمليات المتصلة بادارة األمن
اللماقيو
 تحسين اإلب غ لدى جميع الوتاالت المنحمة للقضايا المتعلقة باألمن اللماقي ،بما في ذلك معلس األمن اللماقيو

التوفر
 زيادة اإلنتاجية الزراعية ،السيما لدى األسر الريحية الحقيرةو
 تعريف منتعي األغمية المحليين بأفضليات المستهلكينو
 تقييه المخاطر على األمن اللماقي ،مع مراعاة بعضوية االتحاد االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية واتحاقاته مع األعضاع
فيما يتعلق بامدادات اللماع المنتظمة والمستقرةو
 السماح بالرقابة العامة على االمتثال لحعه احتياطيات الدولة من اللماع ،وتشعيع نشر تقييمات نوعية لضمان الشحافيةو

الوصول إلى الغذاء
 زيادة فرو العمت وخلق فرو عمت منتعة ذات قيمة مضافة أعلى ودختو
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 التأتد من أن جميع األطحال مشمولون بشبكات األمان االجتماعي من خ ل زيادة فرو الحصول على منتعات غماقية تلموية
ومقواه وتنويع الوجبات المدرسيةو

استخدام الغذاء
 تعزيز س مة األغمية المحلية والمستوردة ،وإدخال نهج تحليت المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة ،وزيادة عدد األغمية المعتمدةو
 ينبلي على الحكومة أن تحمي مصالح المستهلكين من حيث مراقبة العودةو
 دعه إنتاج األغمية المقواة بالملميات الدقيقةو
 رفع مستوى الوعي العام بالتلمية والنظه اللماقية الصحية ،وتنحيم أنشطة توعية لزيادة الطلب العام على األغمية المقواة والحد
من النحقات المرتحعة المرتبطة باألحدا االجتماعية التقليدية ،والتي تقلت األموال المتاحة لوسر لشراع األغمية التلمويةو

األمن الغذائي المستقر
 تصميه آليات ضد عدم استقرار األسعار ال ترتبط بنقذ األغمية ،وزيادة الوعي العام بقضايا اآلمن اللماقيو
 اعتماد مبادئ ل ستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ونهج النظام اإليكولوجي لإلدارة البيعيةو
 زيادة قدرة اإلنتاج الزراعي على الصمود في مواجهة تلير المناخو
-19

صتتتد قت الحكومة على اتحاقية األمه المتحدة للقضتتتاع على جميع أشتتتكال التمييز ضتتتد المرأة وبروتوتولها االختياريو وتشتتتمت
القوانين التي تتناول جوانب التمييز ضتتتتتتتد المرأة وحقوق المرأة ما يلي )1 :قانون الحماية االجتماعية والقانونية من العنف
العاقلي لعام 2003؛  )2قانون ضمانات الدولة المتعلقة بالمساواة بين العنسين لعام 2003؛  )3تعديت المادتين  154و 155من
القانون العناقي لعام  2013المتعلقين باختطاف العراقسو ويحظر القانون اآلن الزواج الديني اإلس ت مي المي يشتتمت أشتتخاصتتا
تقت أعمارهه عن  17ستتتنةو وتشتتتمت أولويات الحكومة االستتتتراتيعية الوطنية للمستتتاواة بين العنستتتين بشتتتأن النمو االقتصتتتادي
الشامت واألمن اللماقيو وتقوم الحكومة باعداد خطة عمت وطنية للحترة  2020-2018لتحقيق المساواة بين العنسينو

-20

وتساعد المناقشات مع الوزارات على تحديد أولويات الرؤية الوطنية لعام  :2040وسيشمت ذلك األخم بوعاقف وقاقية ومنتعة
مثت خطط التأمين االجتماعيو وستكون التنمية البشرية والمساواة بين العنسين وتمكين المرأة موضوعات شاملةو

 – 2اآلثار االستراتيجية بالنسبة للبرنامج
 1-2تجربة البرنامج والدروس المستفادة
-21

منم عام  ،2008عمت البرنامج تدريعيا على تحويت مستتتتتاعدته في جمهورية قيرغيزستتتتتتان من االستتتتتتعابة لحاالت الطوارئ
واإلنعا إلى التنميةو ويوجد حاليا ً مشروعان هما مشرو التنمية " 200176تحسين برنامج الوجبات المدرسية في المدارس
االبتداقية" (فبراير /شباط  - 2013ديسمبر/تانون األول " ،)2017وم شرو التنمية  "200662دعه شبكات األمان اإلنتاجية
الوطنية والقدرة المعتمعية على الصمود األطول أج (يوليو/تموز  - 2014ديسمبر/تانون األول ")2017و

-22

وخلصتتت عمليات التقييه في عام  2016إلى أن ت المشتتروعين مناستتبان وم قمان ومموالن تموي جيدا ،وأنهما حققا النتاقج
المتوقعةو وتمثلت التوصتتيات الرقيستتية في مواصتتلة تعزيز الروابط مع شتتبكة األمان الوطنية ونظه الحماية االجتماعية ضتتمن
إطار القدرة على ال صمود ،مع الترتيز على إ ضحاع الطابع المؤ س سي على آليات الم شروعات ،وتعزيز القدرات الوطنية على
التنحيم على المستتتتويين المرتزي وال مرتزي ،وزيادة الشتتتراتات مع وتاالت األمه المتحدة األخرى بهدف تحستتتين البرنامج
الوطني للوجبات المدرستتية عن طريق تحستتين الروابط مع الشتترتاع غير المشتتارتين مباشتترة في التعليهو وينبلي أن يواصتتت
البرنامج بناع قاعدة أدلة موثقة إلرشاد حوار السياسات وتعزيز القدراتو

-23

وأوصتتى التقييه بتعميه مراعاة المنظور العنستتاني في البرامج الرامية إلى تعظيه مشتتارتة المعتمع المحلي ،وال ستتيما مشتتارتة
المرأة ،في تخطيط المشروعات وإدارتها وصنع القرار فيهاو

9

-24
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وأبرز تقييه إلطار عمت األمه المتحدة للمستتتتتاعدة اإلنماقية ( )2017 - 2012استتتتتتمرار الحاجة إلى المستتتتتاعدة التقنية والدعه
التشليلي من األمه المتحدة لتحسين األمن اللماقي والتلمية في البلدو

-25

وستتتيؤخم تقييه عام  2016لستتتياستتتة البرنامج في معال تنمية القدرات ( )2009في االعتبار في استتتتراتيعية تنمية القدرات في
الخطة االستراتيعية القطرية ،وال سيما التوصيات التالية التي تضمنها:
 إرساع تعزيز القدرات توعيحة أساسية من خ ل خلق بيعة مواتية لتنحيم استراتيعية البرنامج وترتيباته على نحو فعال؛
 تحسين أحكام الرصد واإلب غ عن أنشطة تعزيز القدرات من خ ل جمع المزيد من البيانات الكمية والنوعية وتحسين النظه
واألدوات؛
 ضمان أن تعكس االتصاالت الداخلية والخارجية الرؤية االستراتيعية للبرنامج لتعزيز القدرات ،وذلك مث عن طريق تقديه
تنمية القدرات بوصحها وعيحة أساسية في جميع السياقاتو

 2-2الفرص المتاحة للبرنامج
-26

حددت التقييمات واالستعراط االستراتيعي الوطني المعاالت التي سيضيف فيها دعه البرنامج قيمة للعمت المشترك من أجت
تحقيق أهداف التنمية المستتتتدامةو وحدد إطار األمه المتحدة للمستتتاعدة اإلنماقية أيضتتتا أربع حصتتتاقت ذات أولوية يتعين تحقيقها
بحلول عام :2022
 زيادة النمو االقتصادي الشامت والمستدام من خ ل التنمية الزراعية والصناعية والريحية ،والعمت ال قق ،وتحسين سبت
المعيشة ،واألمن اللماقي ،والتلميةو
 جعت المؤسسات على جميع المستويات أتثر مساعلة وشموال ،مما يضمن العدالة وحقوق اإلنسان والمساواة بين العنسين
والس م المستدام للعميعو
 جعت المعتمعات المحلية أتثر قدرة على الصمود إزاع مخاطر المناخ والكوار  ،ومشارتتها في إدارة مستدامة وشاملة
للموارد الطبيعية وتنمية عارفة بالمخاطرو
 زيادة فعالية وشمولية أنظمة الحماية االجتماعية والصحة والتعليه وتقديمها لخدمات جيدةو

-27

وأوصتتى إطار عمت األمه المتحدة للمستتاعدة اإلنماقية للحترة  2022-2018واالستتتعراط االستتتراتيعي الوطني والمشتتاورات
ال حقة بأن يرتز البرنامج دعمه على العهود الوطنية لتحقيق الهدف  2من أهداف التنمية المستتتتتتتدامة ،بما في ذلك من خ ل
الشراتات ،مع األولويات التالية:
 ضمان أن تلطي شبكات األمان االجتماعي األطحال لزيادة فرو حصولهه على منتعات التلموية المقواةو
 تحسين سبت العيش والوصول إلى األنشطة المدرة للدخت ،مع الترتيز على دعه األسر الريحية الحقيرة في تحسين أمنها اللماقي
وتلميتها ،على سبيت المثال عن طريق زيادة وعي العمهور بالتلمية وتعزيز األنشطة التي تراعي التلميةو
 بناع قدرة المعتمعات المحلية والنظه اإليكولوجية على الصمود تهدف أساسي من خ ل تعزيز النهج المتكاملة المتعددة
القطاعات التي تسخر األصول والقدرات المؤسسية والمعتمعية للحد من المخاطر والضعف وتعزيز الرفاهيةو
 إنشاع نظه متكاملة للتخطيط والرصد من أجت األمن اللماقي والتلمية تستند إلى األدلة والسياسات واالستراتيعيات المتسقة
المتعددة القطاعاتو
 إدماج المساواة بين العنسين وتمكين المرأة في جميع األنشطة ،مع الترتيز على إشراك النساع واألشخاو ذوي اإلعاقة
وغيرهه من الحعات المحرومة في عملية صنع القرار والتنحيم والرصد والتقييهو
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 3-2التغيرات االستراتيجية
-28

أرستتتى البرنامج األستتتس لبرنامج الدعه من خ ل الحماية االجتماعية والتنمية الريحية والحد من مخاطر الكوار والتكيف مع
تلير المناخ بهدف دعه وضتتع الستتياستتات وتعزيز القدرات المؤستتستتية وإنشتتاع شتتبكات راقدة لومان اإلنتاجي وتحستتين طراقق
التلمية المدرسية لتحقيق فواقد فورية وطويلة األجت للمعتمعات المحلية الضعيحة والحقيرة التي تعاني من انعدام األمن اللماقيو

-29

وستتتتتحول الخطة االستتتتراتيعية القطرية إلى تعزيز القدرات الوطنية بهدف إضتتتحاع الطابع المؤستتتستتتي على تدخ ت البرنامج
وتوستتيع نطاقها بموارد حكومية تكميلية ،وتعزيز اإلدارة الشتتاملة لومن اللماقي على جميع المستتتويات للتصتتدي النعدام األمن
اللماقي وستتتتوع التلميةو وستتتتيؤدي برنامج التحول العنستتتتاني التابع للبرنامج إلى زيادة القدرات التنظيمية والبرمعية وااللتزام
بتعزيز المساواة بين العنسين فيما يتعلق باألمن اللماقي والتلمويو

 –3التوجُّه االستراتيجي للبرنامج
 1-3االتجاه والتركيز واآلثار المنشودة
-30

وستتتتدعه الخطة االستتتتراتيعية القطرية أربع حصتتتاقت استتتتراتيعية بهدف تعزيز قدرات الحكومة والمعتمعات المحلية واألستتر
على تحقيق نمو م ستدام و شامت ،وتح سين اآلمن اللماقي والتلمية ،والحماية من ال صدماتو و ستدمج االعتبارات العن سانية في
جميع مراحلها لضمان تنحيم البرامج والسياسات التحويلية في المعال العنسانيو وسيشمت ذلك ما يلي )1 :التصنيف التحصيلي
حستتتب العنس والعمر لعميع البيانات المتعلقة باألفراد؛  )2إدراج التحليت العنستتتاني في جميع التقييمات والبحو والمستتتاعدة
التقنية وإدارة المعرفة؛  ) 3تعميه مراعاة المنظور العنستتتتتتاني في مبادرات المتعلقة بالبرامج والستتتتتتياستتتتتتات وتعزيز القدرات؛
 )4إشراك النساع والرجال والحتيات والحتيان بطريقة تمكينية ومنصحة وعلى أساس المساواة بين العنسينو

-31

وللقيام بملك ،ستيستتخدم البرنامج القطري أدلة من نتاقج المشتروعات الستابقة ،وستيقترح أدوات قوية ومبادرات لتعزيز قدرات
الموعحين الحكوميين ،ويدعه صياغة السياسات واالستراتيعيات القاقمة على أفضت الممارسات واألدلة السليمةو

-32

وتهدف الخطة االستتتتراتيعية القطرية إلى ضتتتمان وجود القدرات والستتتياستتتات ال زمة لتمكين الحكومة وأصتتتحاب المصتتتلحة
اآلخرين من تكرار التدخ تو والخطوات الث

هي:

 -1ستتتتعالج الموارد المخططة في إطار الحصتتتاقت االستتتتراتيعية  1و 2و 3نتاقج االستتتتعراط االستتتتراتيعي الوطني بشتتتأن
الحصول على اللماع والضعف والمخاطر على مستوى المعتمع المحلي ومستوى األسرو
 -2في إطار الحصتتتيلة االستتتتراتيعية  ،4ستتتيكحت البرنامج وجود قدرات وطنية لتكرار التدخ ت واستتتتدامتها وتنحيم أنشتتتطة
تنمية القدرات مثت تدريب الموعحين الحكوميين وتطوير أدوات صنع القرارو
 -3في إطار الحصتتيلة االستتتراتيعية  ،4ستتتستتتخدم الحكومة قدراتها الحالية على صتتياغة ستتياستتات قاقمة على األدلة من أجت
تلبية االحتياجات المتباينة للنستتتتاع والرجال والحتيات والحتيان الضتتتتعحاع ممن يعاني من انعدام األمن اللماقي ،ودعه النهج
الحعالة والكحؤة؛ وستدعه األدلة المستمدة من الميدان والقدرات الوطنية المعززة التحسينات في التنسيق بين القطاعات من
أجت تعزيز واستدامة األمن اللماقي والتلميةو
-33

إن الخطة االستراتيعية القطرية شاملة وتستعيب للمنظور العنسانيو وستضمن التماسك والحعالية بعمعها بين التدخ ت على
المستتتتوى الميداني في إطار الحصتتتاقت االستتتتراتيعية  1و 2و 3وبين العمت المتعلق بوضتتتع الستتتياستتتات وتعزيز القدرات لدى
الحكومة ،مما ستيستاعد في وضتع الستياستات الوطنية على أستاس األدلة والنتاقجو تما ستيضتمن ذلك قدرة الحكومة على تكرار
الن ُهج العديدة وتنحيم االستعابات الم قمة في األزمات ،وتزويدها بأدوات لرصد وتحليت حالة األمن اللماقي والتلميةو
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 2-3الحصائل االستراتيجية ،ومجاالت التركيز ،والنواتج المتوقعة ،واألنشطة الرئيسية

الحصيلة االستراتيجية  :1حصول جميع األطفال في سن الدراسة االبتدائية على الغذاء اآلمن والكافي والمغذي على مدار السنة
-34

ستتيدعه البرنامج الحكومة في تنحيم ستتياستتتها وخطة عملها المتعلقة بالوجبات المدرستتية لتكرار تقديه وجبات ستتاخنة ومتنوعة
وملمية في الصتتحوف االبتداقية من  1إلى  4وإضتتحاع الطابع المؤستتستتي على هما النشتتاط ،مع الترتيز على مستتاهمات الوجبات
في شتتتبكات األمان والتعليه والصتتتحة والتلميةو وستتتيستتتاعد البرنامج على إنشتتتاع قدرات إدارية وطنية لدعه البرنامج وتوستتتيع
نطاقه ليشمت صحوفا ً أعلى

مجاالت التركيز
-35

تتناول همه الحصيلة األسباب العمرية لسوع التلمية بين األطحال ،وستسهه في تعزيز نتاقج التعليه وإنتاجية األطحال االقتصادية
في المستقبتو

-36

ستتحقّق همه الحصيلة عن طريق ث ثة نواتج:
 تتلقى الحتيات والحتيان في ستتتن الدراستتتة االبتداقية في المدارس التي يدعمها البرنامج وجبة ستتتاخنة ومتنوعة وملمية تت
يوم يمهبون فيه إلى المدرستتتة ،مما يمكنهه من تلبية احتياجاتهه اللماقية والتلموية واالستتتتحادة من فرو التعله (المستتتتوى
 ،1فعتا النواتج ألف وتاف ،النتيعتان االستراتيعيتان  1و ،2الهدف  4من أهداف التنمية المستدامة)و
 تتلقى الحتيات والحتيان في سن الدراسة االبتداقية ،في مدارس التكرار المستقت )34(،وجبة ساخنة ومتنوعة وملمية تت يوم
يمهبون فيه إلى المدرستتتة ،مما يمكنهه من تلبية احتياجاتهه اللماقية والتلموية واالستتتتحادة من فرو التعله (المستتتتوى ،2
فعة النواتج جيه ،النتيعتان االستراتيعيتان  1و ،2الهدف  4من أهداف التنمية المستدامة)و
 تستتتتحيد الحتيات والحتيان في ستتتن المدرستتتة االبتداقية وأستتترهه من تحستتتين معارف ومهارات موعحي المدارس ومقدمي
الرعاية في معال الصتترف الصتتحي والنظافة الصتتحية والتلمية من خ ل تحستتين المدخول من الملميات الدقيقة في بيعة
صحية وآمنة (المستوى  ،2فعة النواتج جيه ،النتيعة االستراتيعية  ،1الهدف  3من أهداف التنمية المستدامة)و

-37

وستتيستتاعد تحستتين الوجبات على تعزيز التعله وعادات التلمية والصتترف الصتتحي الستتليمة في المدارس االبتداقية ،مما يستتاعد
األسر الضعيحة على إعادة تخصيذ الموارد التي تانت ستخصصها لتلمية أطحالها ،تما سيساعد على زيادة حضور الحتيات
والحتيان في المدرسة خ ل موسه الحصاد والمواسه الععافو

-38

وتستتتاهه النواتج في أهداف التنمية المستتتتدامة  3و 4و 5و 8و 10من خ ل معالعة األستتتباب العمرية لستتتوع التلمية ،وتعزيز
مشارتة أفضت وتحسين النتاقج التعليمية للبنين والبنات تأساس لزيادة اإلنتاجية االقتصادية ،وال سيما في المناطق المحرومةو

األنشطة الرئيسية
النشتتتاط  :1توفير الوجبات المدرستتتية لوطحال في ستتتن المدرستتتة االبتداقية وتعزيز قدرات المؤستتتستتتات الحكومية والمدارس على تنحيم
برامج الوجبات المدرسيةو
-39

ستتيوفر البرنامج القمح المقوى وستتيستتتثمر في المستتاعدة التقنية وتحستتين البنية التحتية في المدارس االبتداقية لضتتمان أن تكون
عملية إعداد الوجبات آمنة وصتتتتحيةو وستتتتيعمت البرنامج على توعية الطهاة واألطحال في ستتتتن الدراستتتتة وأستتتترهه فيما يتعلق
بالتلمية الصحيةو وسوف يكون التثقيف التلموي موجها ً للتحويت العنساني مع إتاحة فرو متساوية للحتيات والحتيانو وسيزداد
تمثيت المرأة في أدوار صتتتنع القرار في لعان اآلباع ولعان إدارة الوجبات المدرستتتيةو وستتتتنشتتتأ فرو توليد الدخت للمرأة من
خ ل المشتتارتة في البستتتنة المدرستتية ودروس الطهيو وستتيستتاعد البرنامج على دعه النظه النموذجية للوجبات المدرستتية من
قبت وزارة التعليه والعلوم ،من أجت تعزيز نظه وأدوات إدارة البرامج ،مما سيشمت ما يلي )1 :تنقيح لواقح المشتريات للتمكين
من زيادة المشتتتريات من المنتعات المحلية ،وبالتالي دعه االقتصتتادات المحلية وأصتتحاب الحيازات الصتتليرة؛  )2التدليت على

( )34تقدم الحقرة  39شرحا ً للتكرار المستقتو

WFP/EB.2/2017/7-A/5/Rev.1

12

جدوى اال ستثمار في الوجبات المدر سية في جمهورية قيرغيز ستان؛  )3دعه دمج نموذج الوجبات المدر سية األمثت في النظام
الوطني للحماية االجتماعية ،بدعه من االتحاد الروستتتتتيو وستتتتتيضتتتتتمن هما العمع بين األنشتتتتتطة تنحيم النموذج بحعالية وتحاعة
وبانصاف ومساعلة على نطاق واسع ،وسوف يدعه التوسع المستدام للبرنامجو
-40

وستتتنحم األنشتتطة باالشتتتراك مع وزارة التعليه والعلوم ووزارة الصتتحة ومكاتب العمدة في بيشتتكيك وأو

وإدارات المقاطعات

والنواحي ومديريات التعليه والحكومات المح لية ولعان الصتتتتتتحة الريحية ،وباالشتتتتتتتراك مع منظمة األغمية والزراعة لومه
المتحدة ،ومنظمة األمه المتحدة للطحولة (اليونيسف) ،ومنظمة الصحة العالميةو

الحصيلة االستراتيجية  :2تمكن أصحاب الحيازات الصغيرة الضعفاء والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ،وال سيما النساء وفي
المناطق الضعيفة ،من تعزيز سبل كسب العيش ومن زيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات ،دعما ً الحتياجات األمن الغذائي
والتغذية على مدار السنة
-41

وستتيدعه البرنامج أصتتحاب الحيازات الصتتليرة الضتتعحاع وغير اآلمنين غماقيا ً للتمكن من إدارة ستتبت العيش في ستتياق النطاق
المحدود ألستتتتتتس الدخت ،وفقدان مكاستتتتتتب التنمية نتيعة للكوار  ،واالفتقار إلى إمكانية الوصتتتتتتول إلى التكنولوجيا الحديثة
والمعارف ذات الصلة ،تمكينا ً لهه من تطوير سبت عيشهه والححاع عليهاو وستستحيد األسر الحقيرة المستهدفة ،وال سيما األسر
التي يواجه فيها األطحال ستتتوع التلمية ،ويتوقع أن تصتتتبح أتثر اتتحاع ذاتيا ،وأن تستتتتهلك أغمية أفضتتتت من حيث التلمية ،وأن
تكون أتثر قدرة على مواجهة الصدماتو

-42

وستتتتتتوف يقترن تطوير األصتتتتتتول والمهارات بالتثقيف التلموي لتعزيز التنو اللماقي بين أصتتتتتتحاب الحيازات الصتتتتتتليرة
المستتتتهدفينو وستتتوف تستتتتند استتتتراتيعيات التثقيف والتوعية التلموية وتليير الستتتلوك إلى التقييمات :وهي ستتتتستتتتهدف مقدمي
الرعاية ،مع تكييف الرساقت مع احتياجات النساع والحوامت والمرضعات والرجال والمراهِقات والمراهِقينو

-43

وتستتتتهه همه الحصتتتتيلة االستتتتتراتيعية في تحقيق الهدف  2-3من أهداف التنمية المستتتتتدامة والنتيعة االستتتتتراتيعية للبرنامج 3
والحصتتتيلة  1من إطار عمت األمه المتحدة للمستتتاعدة اإلنماقيةو تما تستتتهه في أهداف التنمية المستتتتدامة  1و 5و 6و 8و 9و10
و 12و 15عن طريق الحد من الحقر وعدم المستاواة بين العنستين بتعزيز مشتارتة المرأة في إدارة ستبت العيش وصتنع القرار،
واستتتتتخدام المياه على نحو أتثر استتتتتدامة ،وزيادة النشتتتتاط االقتصتتتتادي ،وإمكانية وصتتتتول المزارعين معهزي المنتعات إلى
س ست القيمة ،وخحض الخساقر من األغمية بعد الحصادو

مجال التركيز
-44

تتناول همه الحصيلة األسباب العمرية للحقر المنتشر والمزمن ،وانعدام األمن اللماقي ،وعدم تحاية التلميةو

النواتج المتوقعة
-45

ستتحقّق همه الحصيلة من خ ل ث ثة نواتج:
 تستتتتحيد األستتتر المشتتتارتة من األغمية المشتتتروطة أو التحوي ت القاقمة على النقد لتلبية احتياجاتها األستتتاستتتية من األغمية
والتلمية (المستوى  ،1فعة النواتج ألف ،النتيعتان االستراتيعيتان  1و)2و
 يستتتحيد األفراد والمعتمعات المحلية التي تعاني من انعدام اآلمن اللماقي في المناطق المستتتهدفة من األصتتول اإلنتاجية التي
أعيد تأهيلها أو شتتتتيدت حديثا والتي تستتتتاعد على زيادة إنتاجهه وإنتاجيتهه ودخولهه (المستتتتتوى  ،2فعتا النواتج دال وتاف،
النتيعة االستراتيعية )3و
 يستتتتتتحيد أصتتتتتحاب الحيازات الصتتتتتليرة المستتتتتتهدفون من تحستتتتتين الوعي بالتلمية والمعارف والمهارات المتعلقة باإلنتاج
الزراعي واإلنتاجية واإلدارة المستتدامة واستتخدام الموارد الطبيعية والحد من خستاقر ما بعد الحصتاد والتعهيز والتستويق،
مما يستتاعد على تحستتين ستتبت عيشتتهه وتنويع قواعد دخلهه وتحستتين تلميتهه (المستتتوى  ،1فعات النواتج جيه وألف وتاف،
النتيعة االستراتيعية )3و
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وستستحيد األسر المشارتة من التحوي ت اللماقية أو القاقمة على النقد من أجت تلبية احتياجاتها من االسته ك ومعالعة انعدام
األمن اللماقي في األجت القصتتيرو وستتوف تحقق النستتاع والرجال بما يلي )1 :المشتتارتة على قدم المستتاواة في تحديد األصتتول
التي سيته إنشاؤها؛  )2االستحادة بالتساوي من سبت العيش المعززة الناجمة عن زيادة الوصول إلى األصول اإلنتاجية والتحكه
فيها؛  )3االستتتحادة على قدم المستتاواة من المهارات والممارستتات المحستتنة التي تؤدي إلى الحصتتول على فرو جديدة لتوليد
الد خت واالستتتتخدام األتثر استتتتدامة لوراضتتتي والمياه وتحستتتين اإلنتاجية الزراعية وتنويع المحاصتتتيت وتقليت خستتتاقر ما بعد
الحصتتاد وتعزيز تعهيز المنتعات وتستتويقها ،بما في ذلك من خ ل األستتواق الناشتتعة المتصتتلة بتوفير الوجبات المدرستتية في
إطار الحصتتيلة االستتتراتيعية 1و وستتتستتهه األنشتتطة في الحد من الحقر ،والمستتاواة بين العنستتين ،وممارستتات التلمية الصتتحية،
واإلدارة الحعالة والمستدامة للموارد الطبيعيةو

األنشطة الرئيسية
النشاط  :2دعه إنشاع أصول إنتاجية للمعتمعات الضعيحة وأصحاب الحيازات الصليرة المين يعانون من انعدام األمن اللماقيو
-47

سيقدم البرنامج الدعه المباشر في شكت دقيق قمح مقوى وزيت نباتي أو تحوي ت قاقمة على النقد لوسر التي تعاني من انعدام
اآلمن اللماقي حتى تتمكن من تلبية االحتياجات اللماقية العاجلة ،بما في ذلك من خ ل أنشطة تقديه المساعدة اللماقية مقابت
إنشاع األصول ،وتعزيز سبت العيش ،وتحسين األمن اللماقي والتلميةو وستحدد األولويات من حيث السن والعنس وحالة
الحرمان()35؛ وستحدد األصول التي سيته إنشاؤها أو إعادة تأهيلها تما سيعري تطوير المهارات ذات الصلة من خ ل
المشاورات المعتمعية ،مع الترتيز على ضمان المساواة في النتاقج بين النساع والرجالو وسيته تصميه األصول العديدة
وإعادة التأهيت للحد من األضرار البيعيةو

النشاط 3 :تعزيز قدرات أصحاب الحيازات الصليرة المين يعانون من انعدام اآلمن اللماقي
-48

ستيته في المشتاورات المعتمعية تحديد المعارف والمهارات التي يحتاجها أصتحاب الحيازات الصتليرة المين يعانون من انعدام
األمن اللماقي من أجت إيعاد فرو جديدة مدرة للدخت وتحستتين الممارستتات الزراعية  -بما في ذلك اإلدارة المستتتدامة للموارد
الطبيعية والتخزين والتعهيز والتستتتتويق  -وتليير الستتتتلوك ،بما في ذلك في اإلدارة المالية والتلميةو وستتتتتضتتتتمن التقييمات في
المعتمعات المحلية المستتتتتهدف ة تلبية احتياجات ومصتتتتالح المرأة والرجت على نحو منصتتتتفو وستتتتيستتتتتحيد أصتتتتحاب الحيازات
الصتتليرة من وحدات التدريب ،وعروط أفضتتت الممارستتات والتدريب ،والتي ستتتتضتتمن موضتتوعات جديدة لتلبية متطلبات
السوق؛ وسيعري توسيع نطاق همه األنشطة لتشمت سكان المناطق الريحية الناقيةو

-49

وستتيتشتتارك البرنامج مع وزارة العمت والتنمية االجتماعية التي ستتتعزز قدرتها على إدارة نهج المشتتروعات وإضتتحاع الطابع
المؤسسي عليهاو ومن بين الشرتاع اإلضافيين وزارة الزراعة والصناعات اللماقية والتحسين ،والوتالة الحكومية لحماية البيعة
واللابات ،والمؤستتستتات األتاديمية ،ووتالة التعليه المهني والتقني ،ووزارة الثقافة ،ومنظمة األغمية والزراعة ،وبرنامج األمه
المتحدة اإلنماقي ،ومنظمة األمه المتحدة للتنمية الصتتتتتتناعية (اليونيدو) وهيعة األمه المتحدة للمرأة ،والوتالة األلمانية للتعاون
التقني ،ومصرف التنمية اآلسيوي ،والوتالة اليابانية للتعاون الدولي ،والوتالة الكورية للتعاون الدوليو

الحصيلة االستراتيجية  :3تمكن المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في المناطق المعرضة لتغير المناخ ،من
تحسين النظم الغذائية ،بحيث تصبح هذه المجتمعات أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات على مدار السنة
-50

سيدعه البرنامج المعتمعات المحلية المعر ضة لمخاطر الكوار وتلير المناخ من أجت تح سين قدراتها على إدارة نظه غماقية
مستتتتدامة ومستتتتعيبة للصتتتدمات وقابلة للتكيفو وستتتيتحقق ذلك عن طريق تعزيز المعارف والمهارات واألصتتتول ،مع تحديد
احتياجات محددة حستتتتب الضتتتتعف والعنس والعمرو وتستتتتاهه الحصتتتتيلة االستتتتتراتيعية  3في تحقيق اللاية  4من هدف التنمية
المستتتتتتدامة  2والنتيعة  4من نتاقج البرنامج االستتتتتتراتيعية والحصتتتتتيلة  3من إطار عمت األمه المتحدة للمستتتتتاعدة اإلنماقية،

( )35حالة الحرمان :أشخاو في حالة اجتماعية واقتصادية متدنية ألسباب خارجة عن إرادتهه (األشخاو ذوو اإلعاقة ،واألشخاو ذوو القدرة المحدودة على
العمت ،واأل يتام ،والوالد الوحيد (الوالدة الوحيدة) ،والمسنون ،واألسر التي تقودها امرأة)و
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وتوصية االستعراط االستراتيعي الوطني المتعلقة بتعزيز قدرة المعتمعات المحلية والنظه اإليكولوجية على مواجهة مخاطر
تلير المناخ والكوار الطبيعية من خ ل نهج متكاملة متعددة القطاعاتو

مجاالت التركيز
-51

ترتز همه الحصتتيلة على بناع قدرة المعتمعات المحلية على الصتتمود أمام الصتتدمات وتلير المناخ عن طريق تحستتين أصتتول
الحماية وضمان أن تتسه إدارة الكوار والتخطيط للتكيف مع المناخ بالحساسية إزاع المخاطر وأن تستعيب الحتياجات أفراد
المعتمع المحليو

النواتج المتوقعة
-52

ستتحقق همه النتيعة من خ ل ث ثة نواتج:
 تستحيد األسر المستهدفة من التحوي ت اللماقية المشروطة أو النقدية التي تلبي احتياجاتها األساسية من اللماع والتلمية
(المستوى  ،1فعة النواتج ألف ،النتيعتان االستراتيعيتان  1و)2و
 يستحيد أعضاع المعتمع المحلي في المناطق المعرضة للمخاطر من تعزيز القدرات في معال تحديد المخاطر والتخطيط
العارف بالمخاطر ،وتمكينهه من حماية سبت عيشهه وتعزيز قدرتهه على التكيف مع تلير المناخ (المستوى  ،3فعتا النواتج
جيه وتاف ،النتيعة االستراتيعية  ،4الهدف  13من أهداف التنمية المستدامة)و
 يستحيد أفراد المعتمع المحلي في المناطق المعرضة للمخاطر من األصول التي أعيد تأهيلها أو التي شيدت مؤخرا والمقاومة
للمناخ والتي تحمي سبت عيشهه من الصدمات وتضمن الوصول المستقر إلى اللماع والتلمية الکافيين (المستوى  ،2فعتا
النواتج دال وتاف ،النتيعتان االستراتيعيتان  1و ،4الهدف  13من أهداف التنمية المستدامة)و

-53

و ستتمكن المعتمعات المحلية ،بقيادة الحكومات المحلية وبدعه من البرنامج ،من زيادة شمول العميع في أن شطة إدارة مخاطر
ال كوار والمناخ ،واعتماد ممارستتتتتتات فعالة للتكيف مع تلير المناخ ،ووضتتتتتتع خراقط للمخاطر وخطط محلية إلدارة مخاطر
الكوار تعكس االحتياجات الحردية ،وتروج للمستتاواة بين العنستتين ،ومن وضتتع أولويات لتحستتين البنية التحتية لحماية ستتبت
العيشو وسيته إنشاع األصول ذات األولوية أو إعادة تأهيلها من قبت األسر المشارتة ،بدعه من الحكومات المحلية؛ وستستحيد
األستتتتتر من التحوي ت اللماقية أو التحوي ت القاقمة على النقد من أجت تلبية احتياجاتها من االستتتتتته ك ومعالعة انعدام األمن
اللماقي في األجت القصيرو

األنشطة الرئيسية
النشاط  :4تعزيز قدرات أفراد المعتمع المحلي والسلطات المحليةو
-54

ستتتتتتيقدم البرنامج المستتتتتتتاعدة التقنية للحكومات المحلية لتعزيز التنميط والتخطيط فيما يتعلق بمخاطر المعتمعات المحلية مع
مراعاة المنظور العنستتاني ،وللتأهب للكوار والتخحيف من آثارها واالستتتعابة لها والتكيف مع تلير المناخ والكوار و وستتيته
توثيق األساليب المطورة وسيساهه في إعداد معموعة أدوات للحكومات المحليةو

النشاط  :5دعه إنشاع وإعادة تأهيت أصول الحماية والحد من المخاطر في المعتمعات المعرضة لتلير المناخ والكوار الطبيعيةو
-55

ستتتيوفر البرنامج دقيق قمح مقوى وزيت نباتي لوستتتر التي تعاني من انعدام األمن اللماقي والتي تشتتتارك في إنشتتتاع األصتتتول
وإعادة تأهيلها بلية تحستتتين التأهب للكوار والتخحيف من حدتها والتكيف مع تلير المناخو وستتتيحدد النستتتاع والرجال على قدم
الم ساواة االحتياجات ذات ال صلة من خ ل الم شاورات المعتمعية ومناق شات معموعات الترتيزو و سيعري تكييف هما الن شاط
مع االحتياجات المختلحة للنساع والرجال والحتيات والحتيانو

-56

وستتتتتتنحم األنشتتتتتطة باالشتتتتتتراك مع وزارة العمت والتنمية االجتماعية ووزارة حاالت الطوارئ والوتالة الحكومية لحماية البيعة
واللابات والحكومات المحلية واللعان الريحية؛ ومع منظمة األغمية والزراعة وبرنامج األمه المتحدة اإلنماقيو
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الحصيلة االستراتيجية  :4تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والالمركزي ،في مجال اإلدارة الشاملة لألمن
الغذائي والتغذية بحلول عام 2030
-57

ستتيدعه البرنامج الحكومة على المستتتويين المرتزي وال مرتزي لتحستتين قدراتها على إدارة األمن اللماقي والتلمية من خ ل
ن ُهج منستتتتتقة قاقمة على األدلة لتلبية االحتياجات المختلحة لوفرادو وستتتتتيؤدي ذلك إلى تنويع آليات الحماية االجتماعية الحكومية
لتشتتمت ن ُهعا حماقية ووقاقية وترويعية بلية تحستتين المستتاواة في الحصتتول على المنافع ،بما في ذلك عن طريق إضتتحاع الطابع
المؤسسي على الن ُهج التي يدعمها البرنامجو

-58

وتستتتتتتاهه الحصتتتتتتيلة االستتتتتتتراتيعية  4في تحقيق اللاية  4من الهدف  2من أهداف التنمية المستتتتتتتدامة ،والنتيعة  5من النتاقج
االستتتراتيعية للبرنامج ،وحصتتاقت إطار عمت األمه المتحدة للمستتاعدة اإلنماقية  1و 3و ،4وتوصتتية االستتتعراط االستتتراتيعي
الوطني المتعلقة بتحستتتين األمن اللماقي وإدارة التلمية من خ ل التخطيط والرصتتتد المتكاملين استتتتنادا إلى األدلة والستتتياستتتات
واالستراتيعيات المتسقة والمتعددة القطاعاتو

مجاالت التركيز
-59

تتناول همه الحصتتيلة األستتباب العمرية النعدام األمن اللماقي والحقر والثلرات في إدارة األمن اللماقي ،والتخحيف من حدة الحقر
التلموي ،واالستتتتخدام المستتتتدام للموارد الطبيعية ،والتكيف مع تلير المناخو وهي تستتتهه في تعزيز النمو االقتصتتتادي الشتتتامت
واإلدماج االجتماعي للعميعو

النواتج المتوقعة
 -60ستتحقق همه الحصيلة من خ ل ناتعين:
 تستحيد اآلسر التي تعاني من انعدام اآلمن اللماقي من القدرات معززة لدى المؤسسات الحكومية لرصد وتحليت اآلمن اللماقي
وإدارة البرامج الوطنية التي تصت إلى األشخاو المحتاجين إلى المساعدة (المستوى  ،3فعة النواتج جيه ،النتاقج
االستراتيعية  1و 3و 4و 5و ،6والهدف  13من أهداف التنمية المستدامة)و
 تستحيد المعتمعات التي تعاني من انعدام األمن اللماقي من األدلة المتزايدة المتاحة لهيعات صنع القرار الوطنية والتي تمكن
من زيادة االتساق في السياسات واالستراتيعيات الوطنية لومن اللماقي والتلمية والحماية االجتماعية وإدارة مخاطر
الكوار

وتلير المناخ (المستوى  ،3فعات النواتج جيه وميه وطاع ،النتاقج االستراتيعية  1و 3و 4و 5و ،6والهدفان 1

و 13من أهداف التنمية المستدامة)و

األنشطة الرئيسية
النشاط  :6تعزيز قدرات المؤسسات الوطنيةو
-61

ستتيعمت البرنامج مع المؤستتستتات الوطنية على تطوير ما يلي )1 :أدوات وأنظمة تحويلية للشتتؤون العنستتانية من أجت تحستتين
رصتتد األمن اللماقي والتلمية؛  )2تحليت الهشتتاشتتة ورستته خراقطها ،واإلنمار المبكر ،والخدمات المتصتتلة بالمناخ؛  )3الحماية
االجتماعية المنتعة من خ ل تعزيز القدرات المؤستستيةو وستوف يدعه تطوير األدوات المقترن بتحليت قوي لتحديد االحتياجات
المختلحة لوفرادو

النشاط  :7تقديه تحليت قاقه على األدلة للمؤسسات الوطنيةو
-62

سيقدم البرنامج أدلة من أنشطته في إطار الحصاقت االستراتيعية  1و 2و ،3بما في ذلك المعلومات المصنحة حسب نو العنس
والعمر ،وتحليت نو العنس ،ورصتتد األمن اللماقي ،ورصتتد النتاقج ،وتحليت الهشتتاشتتة ورستته خراقطها إلرشتتاد الحوار بشتتأن
سياسات واستراتيعيات األمن اللماقي والتلميةو

WFP/EB.2/2017/7-A/5/Rev.1

16

 - 63وستتتتتنحم همه األنشتتتتطة باالشتتتتتراك مع مكتب اإلدارة الرقاستتتتية والبرلمان ومكتب رقيس الوزراع والوزارات القطاعية والمعهد
الوطني للدراستتتات االستتتتراتيعية واللعنة الوطنية لإلحصتتتاع والشتتترتاع اإلنماقيين الدوليين والمؤستتتستتتات األتاديمية والمعتمع
المدني وفريق األمه المتحدة القطريو
 3-3استراتيجيات االنتقال والخروج
تعتبر الخطة االستتتراتيعية القطرية انتقالية من حيث أنها ستتتمكن الحكومة من تعزيز أنشتتطتها المتعلقة باألمن اللماقي والتلمية

-64

في إطار متماستتك من الستتياستتات والنظه واألدوات التحويلية للشتتؤون العنستتانية ،مع تعميه المستتاواة بين العنستتينو وستتتعري
العمليات بقيادة من الحكومة عم ً على ضمان امت ك العهات الحاعلة الوطنية للقدرات وتعزيز قدراتها ،مما يمكن الحكومة من
تحديد األولويات وتعبعة الموارد ومواعمة العمت على الصتتتتعيد الوطني بشتتتتأن تحستتتتين األمن اللماقي والتلمية والمستتتتاواة بين
العنستتتينو وستتتيؤدي توستتتيع نطاق العمليات وتكرارها إلى تستتتليمها في نهاية المطاف إلى الحكومةو وستتتتمكن ملكية األنشتتتطة
العهات الحاعلة الوطنية من توفير الخدمات الموثوقة والمستدامة في معال األمن اللماقي والتلميةو
ويتوقع البرنامج انخحاضتتتا تبيرا في مشتتتارتته على المستتتتوى التشتتتليلي بعد الخطة االستتتتراتيعية القطرية ،حيث ستتتيرتز على

-65

تعزيز القدرات والمساعدة التقنية في المعاالت التي ينبلي تحديد أولوياتها في التقييه النهاقي للخطة االستراتيعية القطريةو
وستتتتتتستتتتتتند استتتتتتراتيعية البرنامج للخروج إلى ما يلي )1 :توستتتتتيع نطاق االبتکارات التي يدعمها البرنامج؛  )2نتاقج تعزيز

-66

القدرات بدعه من البرنامج من أجت إدارة األمن اللماقي والتلمية؛  )3قدرة الحكومة على تحقيق أهداف خ طة عام ،2030
وال سيما الهدفان  2و 17من أهداف التنمية المستدامةو

 -4ترتيبات التنفيذ
 1-4تحليل المستفيدين
الجدول  :1المستفيدون من األغذية والتحويالت القائمة على النقد حسب الحصيلة االستراتيجية والنشاط
النشاط

نساء

رجال

المجموع

الحصيلة
االستراتيجية
1

النشتتاط  :1توفير الوجبات المدرستتية لوطحال في ستتن المدرستتة
االبتداقية وتعزيز قدرات المؤستتتستتتات الحكومية والمدارس على
تنحيم برامج الوجبات المدرسيةو

65 000

65 000

130 000

2

النشتتتتتاط  :2دعه إنشتتتتتاع أصتتتتتول إنتاجية للمعتمعات الضتتتتتعيحة
وأصتتتتتتتحاب الحيازات الصتتتتتتتليرة المين يعانون من انعدام األمن
اللماقيو

187 021

194 655

381 676

3

النشتتتتاط  :5دعه إنشتتتتاع وإعادة تأهيت أصتتتتول الحماية والحد من
المخاطر في المعتمعات المعرضة لتلير المناخو

58 715

61 112

119 827

310 736

320 767

631 503

المجموع
*

-67

يمكن تقديه بيانات مصنحة حسب نو العنس والعمر عند الطلب؛ وسيع ري تصنيف أعداد المستحيدين الحعليين حسب نو العنس والعمرو

استند اختيار مواقع األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيعية  1إلى تحليت مؤشرات الوصول االقتصادي والمادي إلى األغمية؛
()36

أما االختيار بالنستتبة لحصتتيلتين االستتتراتيعيتين  2و  ،3فقد استتتند إلى تحليت متكامت للس تياق

أضتتيحت إليه البيانات المتعلقة

بانتاج الحرد من اإلنتاج الزراعي وتوقعات تلير المناخو
-68

وستستمر أنشطة الوجبات المدرسية في المناطق التي تعاني من انعدام األمن اللماقي ،وهي تستهدف أطحال المدارس االبتداقية
في الصحوف  1إلى 4و وسيته اختيار المستحيدين المباشرين في إطار النتيعتين االستراتيعيتين  2و 3على أساس األسر التي يقت
دخلها عن خط الحقر الوطنيو

( )36تحليت التقارب لتكرار الحقر  -أتثر من  30في الماقة  -والتعرط للكوار الطبيعيةو
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وسوف يستهدف تعزيز القدرات في إطار النتيعة االستراتيعية  4المؤسسات الوطنية والمحلية بلية تعزيز المهارات واألدوات
ال زمة الستحدا شبكات األمان وإدارتها ولتسيير األمن اللماقي والتلميةو

 2-4التحويالت

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

الحصيلة االستراتيجية 2

الحصيلة االستراتيجية 3

النشتتتاط  :1توفير الوجبات المدرستتتية
لوطحال في ستتتتتن المدرستتتتتة االبتداقية
وتعزيز قدرات المؤستتستتات الحكومية
والمدارس على تنحيم برامج الوجبات
المدرسيةو

النشتتتتتتتاط  :2دعه إنشتتتتتتتاع أصتتتتتتتول إنتاجية
للمعتمعات الضتتتتعيحة وأصتتتتحاب الحيازات
الصتتتتتتتليرة التتمين يعتتانون من انعتتدام األمن
اللماقيو

النشتتتاط  :5دعه إنشتتتاع وإعادة
تأهيت أصتتتتتتتول الحماية والحد
من المختتتاطر في المعتمعتتتات
المعرضة لتلير المناخ

نو المستحيدين

الت ميم في الصحوف 4-1

أصحاب الحيازات
الصليرة

أصحاب الحيازات
الصليرة

األسر

الطريقة

أغمية

أصحاب الحيازات
الصليرة

تحوي ت قاقمة على
النقد

تحوي ت قاقمة على النقد

حبوب

60

837

-

837

زيوت

-

87

-

87

معمو السعرات
الحرارية/يوم

198

727

727

727

نسبة السعرات
الحرارية من
البروتين

7.4

21.2

-

21.2

-

-

0.53

-

180

75

75

75

التحوي ت القاقمة
على النقد
(دوالر/شخذ /يوم)
عدد أيام التلمية

الجدول  : 3مجموع االحتياجات من األغذية والتحويالت القائمة على النقد ،وقيمها
نوع األغذية/التحويالت القائمة على النقد

المجموع (طن متري)

المجموع (دوالر أمريكي)

حبوب

30 290

14 974 973

بقول

-

-

2 758

4 472 626

أغمية مخلوطة وممزوجة

-

-

أصناف أخرى

-

-

33 048

19 447 599

-

3 050 000

33 048

22 497 599

زيوت ودهون

مجموع (األغذية)
تحويالت قائمة على النقد
المجموع (قيمة األغذية والتحويالت القائمة على النقد

-70

وفي المناطق الريحية التي يتعمر فيها الوصتتتول إلى المصتتتارف عموما ،يحضتتتت الناس التحوي ت العينية ألنه يتعين إنحاق جزع
من التحوي ت المصتتتترفية على تأمين المهاب إلى أقرب مصتتتترفو ويعكس اختيار طراقق التحويت أفضتتتتليات المستتتتتحيدين من
النساع والرجال ،وإمكانية الوصول إلى المصارف ،وإلى األسواق العاملة ،وأسعار األغميةو
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وفي المناطق الحضتتترية وشتتتبه الحضتتترية حيث يمكن الوصتتتول إلى األستتتواق والبنوك بصتتتورة أتثر ستتتهولة ،يتوقع أن تكون
التحوي ت القاقمة على النقد أتثر فعالية وتحاعةو وستتتوجه التقييمات اختيار طراقق النقت شتتريطة أن تتلقى الخطة االستتتراتيعية
القطرية التمويت المرن لمعموعة متنوعة من طراقق التحويتو

 –72وتعتبر ستتتتتت ل األغمية مقبولة ثقافياو وتعري تقوية األغمية وفقا لمعايير البرنامج الخاصتتتتتتة بمعالعة االحتياجات من الملميات
الدقيقةو
-73

وتتوافق قيمة استتتتحقاقات المستتتاعدة اللماقية من أجت إنشتتتاع األصتتتول مع تكاليف ستتتوق العمتو وتوفر حصتتتذ اإلعاشتتتة تمية
األغمية المطلوبة لتمكين الحقراع من ستتد الثلرات اللماقية واألستتر المستتتهدفة من شتتراع المواد األستتاستتية غير اللماقيةو وبوجه
خاو ،فان التحوي ت ستتتتمكن األستتتر من االستتتتثمار في األصتتتول اإلنتاجية نتيعة للوفورات المتحققة من تحويت الحصتتتذو
وتهدف همه الن ُهج إلى زيادة إنتاج الحقراع وإنتاجيتهه وتحستتتتين اآلمن اللماقي والتلمية وتحقيق استتتتتقرارهماو ومن شتتتتأن تحليت
تحاعة التكاليف والديناميات العنسانية وديناميات الحماية أن يرشد استخدام الدعه العيني والتحوي ت القاقمة على النقدو

-74

وسيستحيد النساع والرجال على قدم المساواة من التحوي ت القاقمة على النقدو ووفقا لنهج "عدم اإليماع" ،فان تدخ ت البرنامج
لن تخلق عدم المساواة بين العنسين أو التمييز بينهما ولن تؤدي إلى تحاقه عدم المساواة ولن تسهه فيهو

تعزيز القدرات ،وال سيما من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب
-75

تشتتتمت جميع الحصتتتاقت وضتتتع نظه وأدوات تتكيف مع الستتتياق الوطني للتدريب العملي في المؤستتتستتتات الحكومية والمنظمات
األتاديمية ومنظمات المعتمع المدنيو وسيته تعزيز قدرات األسر ،وسيعري تعزيز المساواة بين العنسين والتمكين االقتصادي
للمرأة من خ ل تعميه مراعاة المنظور العنساني في جميع أنشطة تعزيز القدراتو وتشكت السياسات واالستراتيعيات المتسقة
أساس التقدم المستدام المي تقوده الحكومة نحو تحقيق الهدف  2من أهداف التنمية المستدامةو

-76

وستتتتوفر الخطة االستتتتراتيعية القطرية فرصتتتا للعهات الحاعلة الوطنية ل ستتتتحادة من الخبرات والمعرفة والمستتتاعدة التقنية في
مراتز االمتياز التابعة للبرنامج في البرازيت والصين والهند واالتحاد الروسيو

 .3.4سلسلة اإلمداد
-77

ستتيته شتتراع معظه األغمية إقليميا أو دولياو وستتتكون األستتواق المحلية القادرة على التنافس على هما المستتتوى مصتتدرا ً لبعض
مشتريات األغميةو

-78

وستصت األغمية إلى مستودعات حكومية في بيشكيك وأو  ،حيث ستنقلها الحكومة إلى نقاط التوزيع النهاقيةو

-79

ورهنا بتوافر الموارد ،يعتزم البرنامج زيادة التحوي ت القاقمة على النقد تطريقة مستتتتتاعدة في برامعه للمستتتتتاعدة اللماقية من
أجت إنشاع األصولو

 4-4قدرات المكتب القطري ومالمحه
 -80يعمت البرنامج من مكتبه الرقيستتتتي في بيشتتتتكيك ومن مكتب فرعي تابع له في أو ؛ وإمكانية الوصتتتتول إلى العمليات الميدانية
جيدةو وهناك عدد تاف من الموعحين المؤهلين تأهي مناستتتبا للدفع بمشتتتارتة البرنامج في الحماية االجتماعية وتنمية أصتتتحاب
الحيازات الصتتتتليرة والتكيف مع تلير المناخ؛ ويشتتتتمت ذلك الترتيز على التلمية ونقت القدرات إلى العهات الحاعلة الوطنية من
أجت رصد األمن اللماقي واإلنمار المبكرو وقد يلزم موعحون إضافيون لدعه حوار السياسات مع الحكومةو
-81

وستتتكون هناك حاجة إلى تحاعات تقنية لتعميه مراعاة المنظور العنستتاني وتنظيه الحصتتاقت المتعلقة بالمستتاواة بين العنستتين في
معال األمن اللماقي والتلمويو وقد أقام البرنامج شتتتتتتراتة مع هيعة األمه المتحدة للمرأة ،وستتتتتتيته تقييه قدرات تعميه مراعاة
المنظور العنساني من خ ل "سعت األداع العنساني" المي وضعه فريق األمه المتحدة القطريو

-82

وقد ته نشتتر موعحين متخصتتصتتين منم الحترة  2014/2013إلدارة التلمية والرصتتد والتقييه وأنشتتطة الستتياستتات والشتتراتات
والقطاعات الحرعية مثت إدارة مخاطر الكوار والحماية االجتماعية وتلير المناخ في المشروعات الحرديةو

19

-83

WFP/EB.2/2017/7-A/5/Rev.1

وتبين التقييمات التشتتتتتتليلية أنه قد يلزم المزيد من التعزيز في معال الحماية االجتماعية والقدرة على الصتتتتتتمود ،على النحو
المنصوو عليه في الخطة االستراتيعية القطريةو

 5-4الشراكات
-84

ستتتنحم أعمال البرنامج تحت قيادة الحكومة على المستتتويين المرتزي وال مرتزيو وتشتتكت الخطة االستتتراتيعية القطرية جزعا
ال يتعزأ من إطار عمت األمه المتحدة للمساعدة اإلنماقية للحترة 2022-2018و

-85

و ستنحم األن شطة الم ضطلع بها في إطار الح صيلة اال ستراتيعية  1من خ ل وزارة التعليه والعلوم بال شراتة مع وزارة الصحة
ووزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الصتتتتناعات اللماقية والتحستتتتين ووزارة العمت والتنمية االجتماعيةو أما الشتتتترتاع من
األمه المتحدة فهه منظمة األغمية والزراعة واليونيستتتتتف وهيعة األمه المتحدة للمرأةو ويشتتتتتمت الشتتتتترتاع غير الحكوميين معهد
الخدمات االجتماعية والصتتناعية لوغمية ،ومرتز تنشتتيط مبادرات التنمية الريحية ،ومبادرة روزا أوتونبايحا ،ووتالة المبادرات
اإلنماقيةو وستتيواصتتت البرنامج ،من خ ل تقديه المشتتورة الستتياستتية لحكومة قيرغيزستتتان ،تعزيز آليات التنستتيق بين العهات
الحاعلة المستتاندة للوجبات المدرستتية في البلد ،بما في ذلك معهد الخدمات االجتماعية والصتتناعية لوغمية (المدعوم عبر تمويت
من االتحاد الروستتتتي) ،واليابان ،ومنظمة ( Mercy Corpsالتي تتولى تنحيم أنشتتتتطة الوجبات المدرستتتتية الممولة من وزارة
الزراعة األمريكية) ،والقطا الخاو ،ومنظمات غير حكومية محلية ،وجهات مانحة أخرىو وهما ستتتتتتيكحت تكرار نموذج
برنامج الوجبات المدرسية المي طوره البرنامج ونحمه بشكت تامتو

-86

وستنحم األنشطة المضطلع بها في إطار الحصيلتين االستراتيعيتين  2و 3من خ ل وزارة العمت والتنمية االجتماعية بالشراتة
مع وزارة الزراعة ووزارة حاالت الطوارئ والوتالة الحكومية لحماية البيعة واللاباتو ويشتتتتتمت شتتتتترتاع األمه المتحدة منظمة
األغمية والزراعة ،والصتتتندوق الدولي للتنمية الزراعية ،ومكتب تنستتتيق الشتتتؤون اإلنستتتانية ،وبرنامج األمه المتحدة اإلنماقي،
واليونيسف ،واليونيدو ،وصندوق األمه المتحدة للسكان ،وهيعة األمه المتحدة للمرأةو ويشمت الشرتاع غير الحكوميين الصندوق
العام تيليتشتتتتيك ،وجمعية قيرغيزستتتتتان لمستتتتتخدمي اللابات واألراضتتتتي ،وتحالف تنمية المعتمعات المحلية ،ومرتز تنشتتتتيط
مبادرات التنمية الريحية ،ومؤسسة بيليك ،ومؤسسة أك -نيت ،وبعض رابطات مستخدمي المياهو

-87

وستتكون إدارة الستياستات العنستانية في وزارة العمت والتنمية االجتماعية هي النظيرة في معال المستاواة بين العنستين وتمكين
المرأةو وبناع على مشتتتترو تمكين المرأة الريحية المشتتتتترك مع منظمة األغمية والزراعة والصتتتتندوق الدولي للتنمية الزراعية
وهيعة األمه المتحدة للمرأة ،ستتتتينحم البرنامج مشتتتتروعات المستتتتاواة بين العنستتتتين وتمكين المرأة في شتتتتراتة مع وتاالت األمه
المتحدة وهيعات الحكه الماتي المحلية ومنظمات المعتمع المدني وتيانات القطا الخاو مثت رابطات حقوق المرأةو

-88

و سيعري ر صد وتحليت األمن اللماقي والتلمية في العامعة الزراعية الوطنية ،والعامعة األمريكية في آ سيا الو سطى ،وجامعة
آستتتيا الوستتتطى ،والمعهد الوطني للدراستتتات االستتتتراتيعية ،واللعنة الوطنية لإلحصتتتاعو وهناك شتتتبكة للتدريب المهني ستتتتتكحت
بمواصلة تطوير المهاراتو

-89

وستتيستتتخدم البرنامج مشتتارتته في مبادرة توستتيع نطاق التلمية والتعاون مع القطا الخاو لتعزيز التلمية الصتتحية وستت مة
األغمية ومراقبة جودة األغمية وتعهيز األغمية المحلية وتقوية األغميةو

-90

وسيواصت البرنامج شراتاته الحالية وسيعمت إلى إقامة شراتات جديدة مع المؤسسات الحكومية واألوساط األتاديمية والمعتمع
المدني والقطا الخاو ووتاالت األمه المتحدة والشتتتتتترتاع في التنميةو ويدعه اتحاق التعاون مع منظمة األغمية والزراعة
الحكومة في وضتتع ستتياستتات واستتتراتيعيات األمن اللماقي والتلمية ،وإنشتتاع نظه لرصتتد األستتعار ،وتعزيز القدرات ،وتطوير
نماذج إلدارة ستتتتتتبت العيشو ويشتتتتتتارك البرنامج ومنظمة األغمية والزراعة في رقاستتتتتتة الحريق العامت المعني باألمن اللماقي
والزراعة والتنمية الريحية التابع لمعلس تنسيق الشرتاع المانحين وشبكة األمه المتحدة لتوسيع نطاق التلميةو

-91

وقد أجرى البرنامج تبادالً للرستتتتاقت بشتتتتأن التعاون مع اليونيستتتتف؛ ويعري العمت على إعداد ممترات تحاهه مع وتاالت األمه
المتحدة األخرىو

20
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ولدى البرنامج شتتتراتات مع الوتالة األلمانية للتعاون الدولي وشتتتبكة أغا خان للتنمية من أجت تلير المناخ والتنمية الريحية؛ وقد
ته التوقيع على ممترات تحاهه ويعري التعاون على الصعيد الميدانيو

-93

ويعمت البرنامج مع المؤسسات األتاديمية الوطنية والدولية المعنية بادارة المعارفو ولديه اتحاقات شراتة مع المؤسسة الوطنية
للدراسات االستراتيعية ،واللعنة الوطنية لإلحصاع ،وجامعة شرق فنلنداو

 -5إدارة األداء والتقييم
 1-5ترتيبات الرصد والتقييم
-94

ستتتتتتوف يقوم البرنامج بتحديث استتتتتتتراتيعيته للرصتتتتتتد والتقييه لعام  2017ليعكس الحصتتتتتتاقت االستتتتتتتراتيعية األربعة للخطة
االستراتيعية القطرية ،وإطار عمت األمه المتحدة للمساعدة اإلنماقية للحترة  ،2022-2018واألهداف الوطنية للتنمية المستدامةو
وستكون استراتيعية الرصد والتقييه مراعية للمنظور العنساني تما ستتماشى مع إطار النتاقج المؤسسية ،واستراتيعية التقييه
( ،)2021-2016والسياسة العنسانية ( ،)2015-2020والخطة العنسانية التحويلية لدى المكتب القطريو

-95

وستتتيته التخطيط لونشتتتطة المشتتتترتة مع الهيعات الوطنية لإلحصتتتاع والرصتتتد من أجت التقييمات والرصتتتد واالستتتتعراضتتتات
والتطورات المنهعية المشتتتتترتةو وستتتتتقدم المستتتتاعدة التقنية إلى الحكومة من أجت تكييف مؤشتتتترات أهداف التنمية المستتتتتدامة
وتطوير المنهعيات وتحستتتين أدوات إدارة البيانات من أجت إدراج تصتتتنيف البيانات حستتتب العنس والعمر في إطار الحصتتتيلة
االستراتيعية 4و وسيمكن ذلك من رصد متين للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،وال سيما الهدف  2منهاو

-96

وستتيقوم البرنامج والحكومة بوضتتع نظام يستتتعيب للمنظور العنستتاني من أجت رصتتد تنحيم ونتاقج التدابير اإلنتاجية النموذجية
لنشتتتاط التنمية االجتماعية ،وذلك بلية تمكين األخم بنهج قطاعي مشتتتترك متكامت إزاع قطا الحماية االجتماعية يشتتتمت التحليت
العنسانيو وسينظر البرنامج في إدراج مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة في نظه الرصد الخاصة به لتقييه التقدم
المحرز في المناطق المستهدفة بهدف إط

-97

الحكومة على التلييرات في األوضا في أتثر المناطق ضعحاو

وستتتترتز خطة لتنمية قدرات الرصتتتد والتقييه موجهة لتعزيز قدرات الحكومة في معال رصتتتد وتقييه البرامج واالستتتتراتيعيات
الوطنية لخطة عام  ،2030على تنمية القدرات واألدوات المتصلة بالبرامج الوطنية لومن اللماقي والتلميةو

-98

وستتتقود وحدة الرصتتد والتقييه في المكتب القطري همه االستتتراتيعية ،وتخصتتذ أخصتتاقيين للرصتتد في الميدانو وستتتضتتطلع
وحدة تحليت هشتتاشتتة األوضتتا ورستته خراقطها بتصتتنيف األمن اللماقي ،وتقييه المخاطر ،ورصتتد األستتعار ،ورستته الخراقطو
وستحدد نهاية عام  2017خطوط األساس لمؤشرات الخطة االستراتيعية القطريةو

-99

وستتعزز المساعلة أمام السكان المتضررين من خ ل آليات للتلمية المرتدة مثت خط ساخن سري في الوقت الحقيقي للمستحيدين
وزيارات لمواقع المشروعات ورصد في جميع مراحت مشروعات البرنامج وبرامج الحكومة والشرتاع واألطراف الثالثةو

- 100وسيقدم البرنامج تقريرا عن النتاقج البرنامعية المؤقتة لتبادل األدلة مع الحكومة والشرتاع اآلخرين بهدف إرشاد الحوار بشأن
السياسات واالستراتيعيات الوطنيةو وسيعمت هما البرنامج على تنسيق عملية جمع البيانات  -بما في ذلك جمع البيانات بالوساقت
المتنقلة  -وتعهيزها واإلب غ عنها لضمان تدفقها بشكت منهعي وفعال ألغراط توجيه تصميه المشروعات ووضع الميزانيات
والتخطيط واتخاذ القرارات التنحيميةو
 -101وستتتتتتيعري تقييه مستتتتتتتقت للحافظة القطرية للخطة االستتتتتتتراتيعية القطرية في عام  ،2021يديره مكتب التقييه التابع للبرنامجو
وسيعزز ذلك المساعلة عن األداع والنتاقج ،وسيسترشد بهما التقييه في البرمعة االستراتيعية المقبلةو وسيعري تقييه المرتزي
في عام  2018للعمت نحو تحقيق الحصيلة االستراتيعية  3بهدف تحسين النظه اللماقية والتكيف مع تلير المناخ؛ وقد خصصت
موارد لهما اللرط في الميزانيةو ومن المقرر أن يعري استتتتتتتعراط منتصتتتتتتف المدة للخطة االستتتتتتتراتيعية القطرية في عام
2020و
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 2-5إدارة المخاطر
 -102المخاطر السياقية الرقيسية هي الكوار الطبيعية  -الحيضانات واالنهيارات الطينية والزالزل  -واآلثار األوسع نطاقا ً والمترتبة
على تلير المناخو وبالنظر إلى الوضتتع الهش للحقراع ،هناك خطر ستتياقي قوي يتمثت في انخحاط القوة الشتتراقية المحلية نتيعة
للتقلبات في أسعار األغمية المستوردة أو انخحاط التحوي ت الماليةو وسيساعد البرنامج الحكومة في تعزيز نظه اإلنمار المبكر
ورصد األسعار وفي ضمان تدابير الحماية االجتماعية الم قمة للسكان المعرضين للخطرو وإذا طرأت أزمة تبيرة جدا بالنسبة
لقدرات الحكومة على االستعابة ،فان البرنامج سيعمت على توسيع نطاق الخطة االستراتيعية القطرية لدعه المعتمعات المحلية
المتضررةو
 -103ومن شتتأن عدم تحاية القدرات للتدخ ت المراعية للتلمية ،والمستتاواة بين العنستتين ،والتمكين االقتصتتادي للمرأة ،وتلير المناخ،
والقدرة على الصتتتتمود ،وتحستتتتين شتتتتبكة األمان أن يضتتتتر بتحقيق األهدافو وستتتتوف يعزز البرنامج قدرات موعحيه وموعحي
المؤسسات الشريكة والشرتاع المتعاونين وفقا لملكو
 -104ويتطلب تكرار البرامج الناجحة على نطاق واستتع وزيادة ملكية وإدارة نظه الحماية االجتماعية وشتتبكات األمان الوطنية موارد
إضتتتافية من الحكومةو وإذا له تتحقق همه الموارد ،فان البرنامج ستتتيعالج المخاطر المؤستتتستتتية من خ ل مواصتتتلة شتتتراتاته مع
الوزارات واإلدارة الرقاستتتتتية ومكتب رقيس الوزراع والمعهد الوطني للدراستتتتتات االستتتتتتراتيعية لتقديه األدلة الداعمة لعدوى
االستثمار السليه من جانب الحكومةو
 –105أ ما المخاطر البرنامعية الرقيستتتتتتية فهي االفتقار إلى التمويتو غير أن تدخ ت البرنامج في الماضتتتتتتي في حاالت الطوارئ
واإلنعا

والتنمية ته تمويلها بشتتتتتكت جيدو ويبقى البرنامج على اتصتتتتتال بالمانحين الستتتتتابقين والحاليين والعدد المحتملين لدعه

تمويت الخطة االستراتيعية القطريةو

 -6الموارد الالزمة لتحقيق النتائج
 1-6ميزانية الحافظة القطرية
 -106توز ميزانية الحافظة المتوقعة الباللة 3و 59مليون دوالر أمريكي على النتاقج االستتتتتتتراتيعية على النحو المبين في العدول
أدناهو
الجدول  :4المتطلبات اإلرشادية للميزانية السنوية للخطة االستراتيجية القطرية (دوالر أمريكي)
السنة 1

السنة 2

السنة 3

السنة 4

السنة 5

2018

2019

2020

2021

2022

المجموع

الحصيلة االستراتيعية 1

1 879 318

1 940 467

2 143 871

2 135 371

2 121 878

10 220 905

الحصيلة االستراتيعية 2

5 920 836

5 875 325

5 941 487

6 071 473

5 979 051

29 788 172

الحصيلة االستراتيعية 3

2 747 812

3 333 162

2 806 562

2 056 058

634 122

11 577 716

الحصيلة االستراتيعية 4

1 675 103

1 526 681

1 539 321

1 511 986

1 414 448

7 667 538

المجموع

12 223 069

12 675 634

12 431 242

11 774 888

10 149 499

59 254 332

 -107وتعكس مستتتتويات الميزانية وتوزيعها التحول إلى تعزيز القدرات والمستتتاعدة التقنية وحوار الستتتياستتتات والدعهو وستتتوف يحي
البرنامج بالتزامه بتخصتتتيذ  15في الماقة من أموال المشتتتروعات ألنشتتتطة المستتتاواة بين العنستتتين وبصتتترفها فع ً على همه
األنشطةو
2-6

آفاق تدبير الموارد

توفير الموارد لعمليات البرنامج تت من اليابان وجمهورية توريا واالتحاد الروستتتتتتي والصتتتتتتناديق المشتتتتتتترتة المتعددة
 -108يتولى
َ
األطراف وصتتناديق األمه المتحدة المشتتترتة من النرويج والستتويد ،وصتتناديق بناع الس ت م ،وتملك المرافق االحتياطية للمملكة
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المتحدة ،والقطا الخاوو وقد تلقى البرنامج مساهمات أولية من شأنها أن تمدّد فترة الخطة االستراتيعية القطرية ،وسيواصت
الدعوة إلى تقديه المانحين لمساهمات متعددة السنوات يمكن التنبؤ بهاو
 -109ويتحاوط البرنامج مع شتتتترتاع التعاون فيما بين بلدان العنوب لدعه الخطة االستتتتتراتيعية القطرية ،وال ستتتتيما من حيث الدعه
التقني لونشتتتتطة المتصتتتتلة بأصتتتتحاب الحيازات الصتتتتليرة والتكيف مع تلير المناخو وتعتبر الصتتتتناديق العالمية واإلقليمية مثت
صندوق المناخ األخضر وصندوق أوراسيا مصادر تمويت محتملة للخطة االستراتيعية القطريةو وسيواصت البرنامج استكشاف
فرو التمويت من خ ل المؤسسات المالية الدولية من أجت أنشطة تعزيز القدرات وحوار السياساتو
3-6

استراتيجية تعبئة الموارد

 -110تستتتند استتتراتيعية تعبعة الموارد إلى ما يلي )1 :حشتتد الموارد للخطة االستتتراتيعية القطرية من خ ل وضتتع البرنامج تشتتريك
محضتتتتتت للحكومة ،وتنويع قاعدة المانحين من خ ل جمع األموال الموجه مع المانحين غير التقليديين والقطا الخاو ،والعمت
على وضتتتتتتع برامج مشتتتتتتترتة وجمع التبرعات مع وتاالت األمه المتحدة والمنظمات اإلنماقية ،وتعزيز الع قات مع المانحين
الحاليين وتشتتعيع التمويت المتعدد الستتنوات؛  )2تعبعة الموارد للحكومة من خ ل تيستتير وصتتولها إلى صتتناديق التنمية اإلقليمية
لدعه األنشتتطة المشتتترتة بين الحكومة والبرنامج؛  )3إعادة ترتيب أولويات الموارد الحكومية بحيث يمكن للحكومة تخصتتيذ
5و 3م يين دوالر أمريكي للمدارس التي تلطيها مشروعات البرنامج في إطار الحصيلة االستراتيعية 1و
 -111وستستحيد تدخ ت البرنامج في إطار الحصيلتين االستراتيعيتين  2و 3من عدة مصادر للتمويتو وتقتضي معظه المشروعات
الميدانية أن تستتتتتتاهه المعتمعات المحلية بنستتتتتتبة  20في الماقة على األقت من التكاليف؛ وتقوم الحكومات المحلية عادة بتقديه
مستتتتاهمات مماثلةو وهما يعزز مشتتتتارتة المعتمع المحلي واستتتتتدامة التدخ تو وقد ستتتتاهمت الحكومة بمبلغ  600 000دوالر
أمريكي منم عام  2014في مشتترو التنمية  200662للدعه اللوجستتتي؛ وتبلغ المستتاهمات على المستتتوى المحلي 6و 2مليون
دوالر أمريكيو
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الملحق األول
اإلطار المنطقي للخطة االستراتيجية القطرية لقيرغيزستان (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  :1تمتع كل فرد بالقدرة على الحصول على الغذاء
الحصيلة االستراتيجية  :1حصول جميع األطفال في سن الدراسة االبتدائية على الغذاء اآلمن والكافي والمغذي على مدار السنة

فعات الحصاقت:
تعزيز قدرات القطاعين االجتماعي
والعام لتحديد السكان الضعحاع
واستهدافهه ومساعدتهه تلمويا
معاالت الترتيز :اآلسباب العمرية

االفتراضات
استمرار التزام الحكومة ،بما في ذلك االلتزام المالي ،بالوصول إلى الحد األمثت ببرنامعها الوطني للوجبات المدرسية ع وة على اشتراتها في البرنامج التعريبي للحلول المثلىو
مؤشرات الحصائل
سعت القدرة على القضاع على العو
األنشطة والنواتج
 :1توفير الوجبات المدرسية لألطفال في سن المدرسة االبتدائية وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية والمدارس على تنفيذ برامج الوجبات المدرسية (أنشطة الوجبات المدرسية)
استحادة البنين والبنات المين في سن االلتحاق بالمدارس االبتداقية وأسرهه من المعارف والمهارات المحسنة للعاملين بالمدارس ومقدمي الرعاية في معاالت النظافة والصحة والتلمية
بلية تحسين معدل المتحصت من الملميات الدقيقة في بيعة صحية وسالمةو (جيه :توفير تنمية القدرات والدعه التقني)
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حصول البنات والبنين الملتحقين بمدارس التكرار المستقت على وجبة ملمية (ساخنة ومتنوعة) في تت يوم يمهبون فيه إلى المدرسة للوفاع باحتياجاتهه اللماقية والتلموية وتحقيق
االستحادة الكاملة من فرو التعليه (جيه :توفير تنمية القدرات والدعه التقني)
حصول البنات والبنين الملتحقين بالمدارس التي يدعمها البرنامج على وجبة ملمية (ساخنة ومتنوعة) في تت يوم يمهبون فيه إلى المدرسة للوفاع باحتياجاتهه اللماقية والتلموية
وتحقيق االستحادة الكاملة من فرو التعليه (ألف :تحويت الموارد)
حصول البنات والبنين الملتحقين بالمدارس التي يدعمها البرنامج على وجبة ملمية (ساخنة ومتنوعة) في تت يوم يمهبون فيه إلى المدرسة للوفاع باحتياجاتهه اللماقية والتلموية
وتحقيق االستحادة الكاملة من فرو التعليه (تاف :دعه الشراتات)
الهدف االستراتيجي  :3تحقيق األمن الغذائي
النتيجة االستراتيجية  :3تحسين األمن الغذائي والتغذية ألصحاب الحيازات الصغيرة
الحصيلة االستراتيجية  :2تمكن أصحاب الحيازات الصغيرة الضعفاء والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ،وال سيما النساء
وفي المناطق الضعيفة ،من تعزيز سبل كسب العيش ومن زيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات ،دعما ً الحتياجات األمن
الغذائي والتغذية على مدار السنة

االفتراضات
عدم تقلب توافر األغمية وفرو الحصول عليها واستخدامها واستقرار المتاح منها بما يعاوز بارامترات مقبولةو
مؤشرات الحصائل
مؤشر استراتيعيات التصدي المعتمد على االسته ك (متوسط)
مؤشر استراتيعيات التصدي المعتمد على االسته ك (النسبة المعوية لوسر التي انخحض مؤشر استراتيعيات التصدي لديها)
درجة االسته ك اللماقي– التلمية
حصة النحقات اللماقية
مؤشر استراتيعيات التصدي المعتمد على االسته ك (متوسط)
مؤشر استراتيعيات التصدي المعتمد على االسته ك (النسبة المعوية لوسر التي تتبع استراتيعيات التصدي)
الحد األدنى من التنو اللماقي– النساع

فعات الحصاقت:
زيادة إنتاجية أصحاب الحيازات
الصليرة ومبيعاتهه
معاالت الترتيز :اآلسباب العمرية
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نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصليرة المستهدفين المين يبللون عن زيادة إنتاج محاصيت تلموية ،حسب جنس المزارعين أصاحب الحيازات الصليرة
نسبة السكان في المعتمعات المحلية المستهدفة المين يبللون عن جني فواقد بحضت تحسن قاعدة األصول
معدل خساقر ما بعد الحصاد
األنشطة والنواتج
 :2دعم إنشاء أصول إنتاجية للمجتمعات الضعيفة وأصحاب الحيازات الصغيرة الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي (أنشطة إنشاء األصول ودعم سبل كسب العيش)
استحادت األفراد والمعتمعات المحلية في المناطق المستهدفة من األصول اإلنتاجية المرمة والمنشأة حديثا ً من أجت زيادة دخلهه وإنتاجهه وإنتاجيتهه (دال :إنشاع األصول)
استحادت األفراد والمعتمعات المحلية في المناطق المستهدفة من األصول اإلنتاجية المرمة والمنشأة حديثا ً من أجت زيادة دخلهه وإنتاجهه وإنتاجيتهه (تاف :دعه الشراتات)
استحادة األسر المشترتة من التحوي ت المشروطة (األغمية أو النقد) في إشبا احتياجاتهه اللماقية والتلموية األساسية (ألف :تحويت الموارد)
 :3تعزيز قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يعانون من انعدام اآلمن الغذائي (أنشطة تعزيز القدرات الفردية)
استحادة أصحاب الحيازات الصليرة المستهدفة من زيادة الوعي في ميدان التلمية والمعارف والمهارات في معال اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية ،واإلدارة المستدامين
واالستخدام للموارد الطبيعية ،وتخحيض فواقد ما بعد الحصاد ،والتعهيز والتسويق ،بلية تحسين سبت تسب عيشهه ،وتنويع مصادر دخلهه وتحسين تلميتهه (ألف :تحويت الموارد)
استحادة أصحاب الحيازات الصليرة المستهدفة من زيادة الوعي في ميدان التلمية والمعارف والمهارات في معال اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية ،واإلدارة المستدامين
واالستخدام للموارد الطبيعية ،وتخحيض فواقد ما بعد الحصاد ،والتعهيز والتسويق ،بلية تحسين سبت تسب عيشهه ،وتنويع مصادر دخلهه وتحسين تلميتهه (جيه -توفير تنمية القدرات
والدعه التقني)
استحادة أصحاب الحيازات الصليرة المستهدفة من زيادة الوعي في ميدان التلمية والمعارف والمهارات في معال اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية الزراعية ،واإلدارة المستدامين
واالستخدام للموارد الطبيعية ،وتخحيض فواقد ما بعد الحصاد ،والتعهيز والتسويق ،بلية تحسين سبت تسب عيشهه ،وتنويع مصادر دخلهه وتحسين تلميتهه (تاف :دعه الشراتات)
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النتيجة االستراتيجية  :4أن تكون النظم الغذائية مستدامة
الحصيلة االستراتيجية  :3تمكن المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في المناطق المعرضة لتغير المناخ ،من
تحسين النظم الغذائية ،بحيث تصبح هذه المجتمعات أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات على مدار السنة

فعات الحصاقت:
تحسين تكيف األسر مع التليرات
المناخية والصدمات األخرى وقدرتها
على الصمود أمامها
معاالت الترتيز :بناع القدرة على
الصمود

االفتراضات
تهيعة بيعة سياسية/اقتصادية م قمة ،وعدم حدو صدمات مناخية تبرى تععت تنحيم المشرو مستحي ً
مؤشرات الحصائل
درجة االسته ك اللماقي
حصة النحقات اللماقية
مؤشر استراتيعيات التصدي (متوسط)
مؤشر استراتيعيات التصدي (النسبة المعوية لوسر التي تتبع استراتيعيات التصدي)
عدد ومستوى آليات التنسيق الحعالة و/أو النظه المؤسسية التي تشمت التخطيط والتطوير المراعيين للمناخ (بما في ذلك السياسات والخطط ونظه المعلومات المنشأة أو
المستخدمة
النسبة المعوية لوسر التي تستخدم معلوما ت الطقس والمناخ في اتخاذ القرارات بشأن سبت تسب العيش واألمن اللماقي
النسبة المعوية لوسر التي تدمج تدابير المواعمة في أنشطتها/سبت تسب عيشها
نسبة المعتمعات المحلية المستهدفة التي يوجد فيها دليت على تحسن القدرة على إدارة الصدمات والمخاطر المناخية
نسبة السكان في المعتمعات المحلية المستهدفة المين يبللون عن جني فواقد بيعية
األنشطة والنواتج
 :4تعزيز قدرات أفراد المجتمع المحلي والسلطات المحلية (أنشطة التكيف مع تغير المناخ وإدارة المخاطر)
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استحادة أعضاع المعتمعات المحلية في أتثر المناطق تعرضا ً للمخاطر من تعزيز القدرة المحلية على رسه م مح المخاطر والتخطيط المستند إلى المعلومات لمواجهة المخاطر بلية
حماية سبت تسب عيشهه وزيادة تكيحهه مع تلير المناخ وتصديهه له (جيه -توفير تنمية القدرات والدعه التقني)
استحادة أعضاع المعتمعات المحلية في أتثر المناطق تعرضا ً للمخاطر من تعزيز القدرة الممكن (تاف :دعه الشراتات)
 :5دعم إنشاء وإعادة تأهيل أصول الحماية والحد من المخاطر في المجتمعات المعرضة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية (أنشطة إنشاء األصول ودعم سبل كسب العيش)
استحادة أعضاع المعتمعات المحلية في أتثر المناطق تعرضت للمخاطر من األصول اإلنتاجية القادرة على الصمود للمناخ المرممة والمنشأة حديثا ً بلية حماية سبت تسب عيشهه من
الصدمات وتحالة استقرار فرو الحصول على ما يكحي من األغمية والتلمية (دال إنشاع األصول)
استحادة أعضاع المعتمعات المحلية في أتثر المناطق تعرضت للمخاطر من األصول اإلنتاجية القادرة على الصمود للمناخ المرممة والمنشأة حديثا ً بلية حماية سبت تسب عيشهه من
الصدمات وتحالة استقرار فرو الحصول على ما يكحي من األغمية والتلمية (تاف :دعه الشراتات)
استحادة األسر المشترتة من التحوي ت المشروطة (أغمية أو نقد) في الوفاع باحتياجاتهه اللماقية والتلموية األساسية (ألف :تحويت الموارد)
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
الحصيلة االستراتيجية  :4تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والالمركزي ،في مجال اإلدارة الشاملة
لألمن الغذائي والتغذية بحلول عام 2030

االفتراضات
البيعة السياسية/االقتصادية المواتية

فعات الحصاقت:
تعزيز قدرات مؤسسات ونظه القطاعين
العام والخاو ،بما في ذلك المستعيبون
المحليون ،بهدف تحديد السكان المين
يعانون من انعدام األمن اللماقي ومن
الضعف اللماقي واستهدافهه ومساعدتهه.
معاالت الترتيز :اآلسباب العمرية
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مؤشرات الحصائل
سعت القدرة على القضاع على العو
األنشطة والنواتج
 :6تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية (أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية)
استحادة األسر التي تعاني انعدام األمن اللماقي من تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على رصد وتحليت األمن اللماقي ،وإدارة البرامج الوطنية بلية تحديد المحتاجين إلى المساعدة
والوصول إليهه على النحو المناسب (جيه -توفير تنمية القدرات والدعه التقني)
 :7تقديم تحليل قائم على األدلة للمؤسسات الوطنية (أنشطة التحليل والرصد والتقدير)
استحادة المعتمعات المحلية التي تعاني انعدام األمن اللماقي من نحاذ هيعات اتخاذ القرارات الوطنية إلى األدلة بلية زيادة اتساق السياسات واالستراتيعيات الوطنية الخاصة باألمن
اللماقي والتلمية والحماية االجتماعية وإدارة مخاطر الكوار وتلير المناخ (جيه :توفير تنمية القدرات والدعه التقني)
استحادة المعتمعات المحلية التي تعاني انعدام األمن اللماقي من نحاذ هيعات اتخاذ القرارات الوطنية إلى األدلة بلية زيادة اتساق السياسات واالستراتيعيات الوطنية الخاصة باألمن
اللماقي والتلمية والحماية االجتماعية وإدارة مخاطر الكوار وتلير المناخ (طاع :وضع/تنحيم استراتيعيات المشارتة في معال السياسات)
استحادة المعتمعات المحلية التي تعاني انعدام األمن اللماقي من نحاذ هيعات اتخاذ القرارات الوطنية إلى األدلة بلية زيادة اتساق السياسات واالستراتيعيات الوطنية الخاصة باألمن
اللماقي والتلمية والحماية االجتماعية وإدارة مخاطر الكوار وتلير المناخ (ميه :دعه آليات التنسيق الوطنية)

29

الغاية االستراتيجية  :1دعم البلدان في القضاء على الجوع
جيم  -1يستطيع السكان المتضررون مساءلة البرنامج وشركائه عن تلبية احتياجاتهم الغذائية بطريقة تراعي آراءهم وأفضلياتهم
النتائج والمؤشرات الشاملة
جيه 1-1نسبة األشخاو المستحيدين من المساعدة المين يتلقون معلومات عن البرنامج (من هه األشخاو المدرجون فيه ،وما سيحصلون عليه ،وما هي مدة المساعدة)
جيه 1-2نسبة أنشطة المشروعات التي يته بشأنها توثيق تعقيبات المستحيدين وتحليلها ودمعها في تحسينات البرامج
جيم -2يستطيع السكان المتضررون االستفادة من برامج البرنامج بطريقة تضمن وتعزز سالمتهم وكرامتهم ونزاهتهم
النتائج والمؤشرات الشاملة
التعرط لتحديات تتعلق بالحماية
جيه -2-1نسبة األشخاو المستهدفين المين يمكنهه الحصول على المساعدة دون
ّ
جيم -3تحسين المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بين السكان المستفيدين من مساعدة البرنامج
النتائج والمؤشرات الشاملة
جيه 3-1نسبة األسر التي تُتخم فيها القرارات بشأن استخدام األغمية/النقد/القساقه من قِبت المرأة ،أو الرجت ،أو تليهما معا ،حسب طريقة التحويت
جيه 3-2نسبة النساع األعضاع في تيانات صنع القرار بشأن المساعدة اللماقية –لعان ،ومعالس ،وأفرقة ،وغير ذلك
جيه  :3-3نو التحويت (أغمية ،نقود ،قساقه ،أو ال تعويض) المي يحصت عليه المشارتون في أنشطة البرنامج ،حسب العنس ونو النشاط
جيم -4تستفيد المجتمعات المحلية المستهدفة من برامج البرنامج بطريقة ال تضر بالبيئة
النتائج والمؤشرات الشاملة
جيه 4-1نسبة األنشطة التي فُحِ صت المخاطر البيعية بالنسبة لها ،و ُحددِّت إجراعات التخحيف حسب االقتضاع
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الملحق الثاني
التوزيع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصائل االستراتيجية (دوالر أمريكي)
النتيجة
االستراتيجية ،1
هدف التنمية
المستدامة 1-2

النتيجة
االستراتيجية ،3
هدف التنمية
المستدامة 3-2

النتيجة
االستراتيجية ،4
هدف التنمية
المستدامة 4-2

النتيجة
االستراتيجية ،5
هدف التنمية
المستدامة 9-17

الحصيلة
االستراتيجية 1

الحصيلة
االستراتيجية 2

الحصيلة
االستراتيجية 3

الحصيلة
االستراتيجية 4

المجموع

التحوي ت

6 773 490

22 888 318

7 244 619

5 502 619

42 409 047

التنحيم

2 041 858

2 813 905

2 778 042

1 116 516

8 750 322

تكاليف الدعه المباشرة
المعدلة

736 900

2 137 190

797 634

546 788

4 218 512

المعمو الحرعي

9 552 248

27 839 413

10 820 296

7 165 923

55 377 881

المباشرة ( 7في الماقة)

668 657

1 948 759

757 421

501 615

3 876 452

المجموع

10 220 905

29 788 172

11 577 716

7 667 538

59 254 332

تكاليف الدعه غير
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