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انيدام األلت الئياةي ينتشعععر على نطاا واسعععع .إذ يياني والي  10.3لليوإل شعععخ

– أي أكثر لت  40ي الماةة لت السعععكاإل – لت

التئيية )1(.ويتضح لت لسح عنقودي لتيدد المؤشرا أجري عام  2017أنط على الرغم لت التحست ي الميدال الوةنية لسوء

نق

التئيية المزلتض توجد ت اوتا للحوظة بيت المناةط الري ية والحضريةض إذ أإل لدى خمس لقاةيا ليدال تقزم وا المتوسط تدع
إلى  40ي الماةة .و ي الوقت ن سععطض إل عدم وجود بيانا

ديثة ال يزال ييرقع إجراء تحليع سععياقي ورصععد هيا التقدم المحرز نحو

تحقيط غايا أهداف التنمية المسعععتدالة .ويةدو أإل الميلولا المحدودة المتا ة تشعععير إلى لكاسعععب لتوا عععية نحو تحقيط غايا هدف
التنمية المستدالة 2ض على الرغم لت أإل التقدم ليس لتساوياض وأإل األدلة ليست لتناسقة.
وسوف يدعم الب ا

جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية ي القضاء على الجوع بطريقة تحمي لكاسب األلت الئياةي والتئيية التي
التئييةض خاصععة بيت األة الض والحوالع والمر ععيا لت النسععاء والةنا ض و ئا أخرى

تحققت تى اآلإلض بينما تو ر ماية لت نق
ععععيي ة تئيوياحض كما تسععععاعد الرجال والنسععععاء على أإل يدععععةحوا أكثر قدرة على الدععععمود ي لواجهة الكوارث الطةييية .وهيا يدعم
األولوية االستراتيجية األولى إلةار األلم المتحدة االستراتيجي لل ترة  2021-2017لجمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية – أي األلت
الئياةي والتئيوي – بما يتماشى لع هدف التنمية المستدالة 2ض والهدف االستراتيجي  2لخطة الب ا
وسوف يدعم الب ا


االستراتيجية (.)2021-2017

هيا الةلد للقضاء على الجوع وسوء التئيية لت خ ل ث ث داةع استراتيجية:

الحديلة االستراتيجية  :1استقرار أو تحست الحالة التئيويةض وال سيما الة المئييا الدقيقةض لدى األة ال دوإل ست
السابيةض والحوالع والمر يا لت النساء والةنا والمر ى المدابيت بالسع الموجوديت ي لناةط لستهد ةض بحلول
عام 2025؛



الحديلة االستراتيجية  :2تم ُّكت السكاإل المير يت للكوارث وانيدام األلت الئياةي ي بلداإل لستهد ة لت تلةية
ا تياجاتهم الئياةية والتئيوية خ ل الددلا واإلجهادا وبيدها بحلول عام 2021؛


ولع

الحديلة االستراتيجية  :3تم ُّكت السكاإل المتضرريت لت األزلا لت الحدول على الئياء ةوال اليام.
على توجهط االسعععععتراتيجي الحالي ي إةار الخطة االسعععععتراتيجية القطرية المؤقتةض نط سعععععوف ييمع على تجديد

اظ الب ا

اليمع االسععتراتيجي والتشععئيلي لع الحكولةض وس عيكوإل على اسععتيداد لتوسععيع نطاا أنشععطتطض أو تحويع تركيزه الةرنالجي إذا سععمحت
الظروف بيلك .و ي نهج لت أربع لرا عض سعوف يسعتطلع الب ا
خطة لتئيُّرا برنالجية تستنير بتحلي

خيارا إلجراء اسعتيرا

اسعتراتيجي وةني لخدع

؛ ويضعع

وتقييما تستوعب نوع الجنس واليمر؛ ويستخدم نهجا ح لتدرجا ح إلجراء التقييما ؛ وييمع لع

الحكولة ي لجاال لتيددة التخددا ذا صلة باأللت الئياةيض لثع الحد لت لخاةر الكوارثض وتئيُّر المناخض والةيئة.
وبيد عام لشعو بالتوتر على نحو خا،ض بدأ عام  2018بنشعاة دبلولاسعي لتجددض والتزالا تهدف إلى تحقيط السع م .و ي يت أنط
يدعععيب التنةؤ بكي ية تقدم عملية السععع مض إل هيه الخطة االسعععتراتيجية القطرية المؤقتة لدعععممة لكي تتخي أي تطورا

ي الحسعععةاإل.

ولت األهمية بمكاإل أإل تظع المساعدا اإلنسانية لستقلة عت االعتةارا السياسية.

ش وع الق ار

*

يوا ط المجلس على "الخطعععة االسععععععتراتيجيعععة القطريعععة المؤقتعععة لجمهوريعععة كوريعععا الشععععععيةيعععة العععديمقراةيعععة (")2021-2019
( )WFP/EB.1/2019/6-B/1بتكل ة إجمالية يتحملها الب ا

قدرها  161 070 534دوالرا ألريكيا.

( )1لنظمة األغيية والزراعة ولنظما أخرى .2017 .الة األلت الئياةي والتئيية ي اليالم  .2017لتاا على الموقع التاليhttp://www.fao.org/3/a- :
.I7695a.pdf
*

هيا لشروع قرارض ول ة ع على القرار النهاةي الميتمد لت المجلسض يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارا والتوصيا الدادرة ي نهاية الدورة.
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التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

ال تزال جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية تواجط ةاة ة واسية لت التحديا وهي تشط ةريقها نحو إص ا اقتدادهاض
وو يها األلني وع قاتها لع جارتها الجنوبيةض أي جمهورية كوريا .غير أإل هناك لجاالح للت اؤل الحيرض لدى هيا الةلد ر،
للتقدم نحو تحقيط أهداف التنمية المستدالةض وتحقيط تطلياتط ي لجال التنمية االقتدادية.

-2

ولع أإل جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية تتمتع باقتداد ييتةر لت أقع االقتدادا

ان تا ا ح ي اليالمض وال تزال تياني لت
ي القطاع

هشاشة األو اع القاةمةض إال أنها شهد ي السنوا األخيرة بيض ل لح النمو االقتدادي .قد ساعد التئيُّرا
اليام والممارسا الزراعيةض لقترنة بنمو ي االقتداد شةط الخا ،تحديداحض على خروج هيا الةلد لت الددلا التي واجهها
()2
ي التسيينا  .وتت او تقديرا النمو االقتدادي السنوي ال يليض ولكنها تتراوا عمولا ح بيت  1.5ي الماةة و 5ي الماةة.
وقد استقر اإللدادا الئياةية بدرجة كةيرة ليدة سنوا ض لقارنة ب ترة التسيينا وبداية اليقد األول لت القرإل الحالي – وهي
السنوا التي وصلت يها ندرة األغيية إلى ذروتها .قد أصةحت األغيية لتا ة بدرجة أكةر لشراةح سكانية ب ضع زيادة رية
األسوااض وإتا ة لزيد لت المرونة للمزارعيت لت يث تحديد كي ية إنتاج سليهم وبييها (بما ي ذلك كي ية شراء لدخ
()3
قةيع األسمدة)ض ض ح عت زيادة جم واتساا الواردا لت الديت.
-3

وقد ةرأ أيضا ح تحست ي لجاال

هالة أخرىض لثع الوقاية لت و يا

لت

األة ال واأللها ض والتكا ؤ بيت الجنسيت ي التيليم

االبتداةي والثانويض ولشاركة المرأة ي القوة الياللة .ولع ذلكض قد تقلدت الجهود اإلنماةية بسةب السياا السياسي واأللني
المتقلبض لقترنا ح بتحديا لثع تئيُّر المناخض وعدم المساواة بيت الجنسيتض والشواغع المتيلقة بالمساءلةض وانيدام الش ا ية .وع وة
على ذلكض ال يزال الو ع اإلنساني الممتد يشكع تحديا كةيرةض( )4إلى جانب الكوارث الطةييية المتكررة التي تؤدي إلى ت اقم
هشاشة األو اع .وبوجط عامض تيتةر النساءض واألة الض والمسنوإلض واألشخا ،ذوو اإلعاقة أكثر تتثرا ح بالكوارث والددلا
ألإل لديهم قدرة لحدودة على التنقعض والوصول إلى المواردض ولواقع التوزيعض وصنع القرارا المؤسسية.
-4

وبيد عام  2017اليي اتسم بالتوتر على نحو خا،ض يما يتيلط بالي قة لع المجتمع الدوليض واليديد لت اليقوبا التقييدية التي
ر ها لجلس األلت التابع لأللم المتحدةض واليقوبا الثناةيةض شهد عام  2018نشاةا ح دبلولاسيا ح لتجدداحض والتزالا تهدف إلى
تحقيط الس م .ولع أنط لت الديب التنةؤ بكي ية إ راز تقدم ي عملية الس مض إال أإل الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة التي
لجمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية لدممة لتكوإل لرنة بالقدر الكا ي للتكيُّف لع الةيئة المتئيرة .غير أإل

و يها الب ا
هناك أ داثا ح أخي تتكشفض ولت األهمية بمكاإل أإل تظع المساعدة اإلنسانية لستقلة عت االعتةارا السياسية.
2-1

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة 2

-5

يدطدم التحليع السياقيض ورصد التقدم المحرز نحو تحقيط جميع أهداف التنمية المستدالة بيدم الحدول على بيانا
األلت الئياةي والتئييةض وبيانا لدن ة سب الجنس واليمر )5(.واستنادا ح إلى الميلولا المتا ةض يةدو أإل هيا الةلد ي سةيلط
إلى تحقيط لكاسب لتوا ية نحو تحقيط غايا هدف التنمية المستدالة 2ض لع أإل التقدم ليس لتوازناحض واألدلة ليست لتسقة.

ديثة عت

(Bank of Korea press release, July 2017.)2
.https://www.bok.or.kr/eng/bbs/E0000634/view.do?nttId=10046123&menuNo=400069
( )3لم تتح بيانا أكثر ت دي ح عند إعداد هيه الوثيقة عت آثار التحسينا المتيلقة بتوا ر األغييةض واألسوااض بما ي ذلك أي آثار لتةاينة سب الجنس واليمر.

( )4ريط األلم المتحدة القطري لليمع اإلنساني وشركاء آخروإل .2018 .ا تياجا وأولويا جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية عام ( .2018لارس/آذار
 .)2018لتاا على الموقع التالي:
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FINAL.pdf
( )5ال يوجد لدى جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية تدنيف خا ،بمؤشر عدم المساواة بيت الجنسيتض وهي ليست لدرجة ي لؤشر المؤسسا االجتماعية
والمساواة بيت الجنسيت لمنظمة التياوإل والتنمية ي الميداإل االقتداديض بسةب نق الةيانا .
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الحدول على الئياء الكا ي ةوال اليام .ينتشر انيدام األلت الئياةي على نطاا واسع و قا ح لمؤشر أهداف التنمية المستدالة
ولؤشرا تكميلية .وبلغ نق التئيية ذروتط أثناء سنوا المجاعة ي تسيينا القرإل الما ي وأواةع القرإل الحاليض إذ يدع
اليا إلى  41ي الماةةض ويؤثر على  10.3لليوإل نسمة )6(.وةةقا ح لمؤشر الجوع اليالمي ليام 2017ض إل الجوع ي هيا الةلد
()7

ييد "خطيرا".
-7

وتةيت لت تقييم للب ا

ي عام  2015عت األلت الئياةي والتئيية أإل  19ي الماةة قط لت األسر – ليظمها يرأسها رجع –

تحدع على أغيية لقةولة لت يث الكمية والتنوع .وبالمثعض تةيت نتاةج الرصد على لدى السنوا الخمس الما ية أإل األسر
()8

تحدع عادة على تنوع غياةي غير كافٍ .

الئياء المحلي يو ر نسةة لت الةروتيت تقع عت  25ي الماةةض ونسةة لت الدهوإل
()9

تقع عت  30ي الماةة عما ينةئي الحدول عليط.

الةروتيت ي الئياء لط آثار سلةية بشكع خا ،على النساء ي ست

ونق

اإلنجا ض بع وبدرجة أكةر الحوالع والمر يا لت النساء والةنا ض ال تي لديهت ا تياجا أعلى إلى أغيية غنية بالةروتيت.
واتضح لت رصد أجراه الب ا

لت النساء والةنا ض أإل الةروتينا

ي عام  2017ألسر لست يدة لديها والع ولر يا
()10

تستهلك ي المتوسط يوليت أو ث ثة أيام قط ي األسةوع.
-8

و ع نهاية لجميع أشكال سوء التئيية .ي عام 2017ض أجرى المكتب المركزي لإل داءا
لتيدد المؤشرا

التابع للحكولة لسح عنقودي

(المسح) على لستوى األسرض وبالشراكة لع لنظمة األلم المتحدة للط ولة (اليونيسيف) .وصدر تقرير عت

هيا المسح ي يونيو /زيراإل  2018ليسلط الضوء على أنط على الرغم لت بيض التحسينا الوةنية بالنسةة لألوالد والةنا
()11

دوإل ست الخالسةض ال تزال لناةط ري ية كثيرة تواجط أزلة تئييةض وتحتاج إلى دعم لستمر.
-9

ويةيت المسح أإل لتوسط الميدال الوةنية لسوء التئيية المزلت (التقزم) بلغ  19ي الماةةض وهو يمثع انخ ا ا ح كةيرا ح عت النسةة
المسجلة ي عام 2012ض( )12والتي بلئت  28ي الماةة .و ي الوقت ن سطض انخ ض ليدل انتشار سوء التئيية الحاد (الهزال) بيت
األة ال دوإل ست الخالسة لت  4ي الماةة إلى  3ي الماةة.

-10

ولع ذلكض إل هيا المسح يكشف عت تةاينا للحوظة بيت المناةط الري ية والحضريةض ولجموعا الثروةض والمقاةيا  .وعلى
سةيع المثالض يوجد لدى لقاةية ريانئانغ أعلى ليدل وةني للتقزم بنسةة  32ي الماةة – أي أعلى بمقدار  22نقطة لئوية
أخرى لديها ليدال

لقارنة بمدينة بيونغ يانغ .وهناك لقاةيا
ة ح وا دا ح لت بيت كع ث ثة أة ال يستهلك الحد األدنى لت الئياء المقةولض وهو لا ييكس اخت ال

()13

تقزم أعلى لت المتوسط الوةني.

وع وة على ذلكض إل
ي نوعية وكمية األغيية

()14

التي تقدم لألة ال.
-11

وو قا ح لنتاةج لسح أجرتط اليونيسيف ل ح
ارت اعا ح شديدا ح إلى  17.4ي الماةة ي عام  2011عقب ظروف ج اف لحلية .وعلى الرغم لت التحست اليي ةرأ على لؤشرا
لنتدف لحيط الجزء اليلوي لت اليراعض ارت يت ليدال

الهزال والتقزمض ال يزال نق

سوء التئيية الحاد

التئيية بيت األم والط ع يشكع خطرا ح كةيراح؛ األة ال الدئارض والحوالع والمر يا لت النساء

( )6لنظمة األغيية والزراعة لأللم المتحدة وآخروإل .2017 .الة األلت الئياةي والتئيية ي اليالم  .2017الةيانا المدن ة سب الجنس واليمر ليست لتا ة.
( )7الميهد الدولي لةحوث السياسا الئياةية وآخروإل .2017 .لؤشر الجوع اليالمي :اال الت او ي الجوع ليام  .2017لتاا على الموقع التالي:
.https://www.ifpri.org/publication/2017-global-hunger-index-inequalities-hunger
( )8يشير "الحد األدنى لتنوع الئياء " إلى استه ك لا ال يقع عت أربع لجموعا لت بيت سةع لجموعا لت األغيية بالنسةة لألة ال دوإل سنة الخالسةض ولا ال يقع
عت أربع لجموعا لت بيت تسع لجموعا لت األغيية بالنسةة للةالئيت.

( )9الب ا  .2014 .استيرا

لنتدف المدة لليملية الممتدة لإلغاثة واإلنياش لل ترة .2015-2013

( )10الب ا  .2017 .تقرير الرصد ال دلي (ال دع الرابع).
( )11اليونيسيف وآخروإل .2017 .المسح الينقودي المتيدد المؤشرا (المسح).
( )12اليونيسيفض ولنظمة الدحة اليالميةض والب ا

و كولة جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية .2012 .لسح تئيوي وةني.

( )13و قا ح لتقرير المسح الينقودي المتيدد المؤشرا ليام  2017ض يوجد لدى أربع لقاةيا ليدال تقزم تتجاوز المتوسط الوةني :ريانئانغ ( 31.8ي الماةة)ض
وجاغانغ ( 23ي الماةة)ض وشمال هالئيونغ ( 21.5ي الماةة)ض وكانئوإل ( 21.4ي الماةة).
( )14ييني نق

الةيانا المدن ة أنط يديب تحديد أي لت األة ال يستهلك الحد األدنى لت الئياء المقةول.
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والةنا

بشكع خا،ض ييانوإل لت سوء التئيية ألإل أغييتهم ت تقر إلى المئييا

الدقيقة األساسية لثع ال يتالينا ض والميادإلض

والةروتينا ض والدهوإل.
-12

لضاع ة اإلنتاجية الزراعية ودخع صئار لنتجي األغيية .بلغ اإلنتاج الئياةي الكلي (بمكا ئ الحةو )  5.5لليوإل ةت ي عام
2017ض وهو لا يمثع انخ ا ا ح بنسةة  7.4ي الماةة عت عام  )15(.2016وقد ن ي جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية عددا ح
لت التدابير لتحقيط األلت الئياةيض بما ي ذلك بحوث زراعيةض وخدلا

لإلرشاد الزراعي بهدف زيادة اإلنتاج الوةني
()16

للمحاصيع الئياةيةض ولةادرا خاصة لتربية الماشيةض ولدايد األسماكض والةستنة.

وال تزال هناك اجة لو ع استراتيجية

تكميلية لت أجع تحقيط الحد األقدى لت اإلنتاج الزراعي عت الطريط التخ يف لت خساةر لا قةع الحداد ولا بيدهض يث أنط
()17
يهدر اليا ح لا يقر لت  16ي الماةة لت اإلنتاج الوةني لت الحةو .
-13

ويقتدر المستوى اليالي لمشاركة المرأة ي القوة الياللة الوةنية ( 47.8ي الماةة)( )18بدرجة كةيرة على قطاعا ليينة لثع
قطاع الخدلا ض والزراعة (بما ي ذلك المزارع الجماعية وتجهيز األغيية)ض والتدريسض والتمريضض والخدلة المدنية لت
المستوى األدنى إلى المتوسط .وتيتةر المرأة لسؤولة إلى د كةير عت وظاةف غير لد وعة األجر لثع الةستنةض وتربية
الماشيةض( )19ض ح عت الرعاية واألعمال المنزلية التي تدعم األلت الئياةي األسري.

-14

النظم الئياةية المستدالة .تيتةر تضاريس هيا الةلد جةلية ي ليظمهاض وتيتةر نسةة  17ي الماةة قط لت األرا ي صالحة
()20

للزراعة.

ويي تمد اإلنتاج الزراعي إلى د كةير على أساليب الزراعة التقليدية .ويياني إنتاج األغيية لت نق

المدخ

لثع الةيور اليالية الجودةض واألسمدةض والميدا ض والوقود ال زم لآلال ض وكيلك بسةب خساةر لا بيد الحداد .وقد ت اقمت الحالة
بسةب لحدودية تو ر المدخ

الزراعية الةالئة األهمية والوقود .وبسةب أنماة الطقس المتئيرةض أصةح هيا الةلد عر ة

للج افض وال يضانا التي تؤثر على اإلنتاج الزراعي .وخ ل التسيينا ض تسارعت وتيرة إزالة الئابا لع استئ ل الئابا
ألغرا

الحطب والئياءض لما أدى إلى تآكع التربةض واستن ادهاض وزيادة لخاةر ال يضانا ض واالنهيارا األر ية .وييتقد أإل
إلى زيادة عبء اليمع بالنسةة للنساء والةنا

تدهور الةيئةض وآثار تئيُّر المناخ أد
الةستنةض وجمع المياهض جنةا ح إلى جنب لع عملهت ي القطاع الزراعيض وتربية الماشية.

على وجط الخدو،ض لمسؤوليتهت عت

بيئة االقتصاد الكل
-15

يتضح لت بيانا لدرف كوريا المركزي( )21أإل اقتداد جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية قد نما لت قرابة  4ي الماةة ي
عام 2016ض وانكمش بنسةة  3.5ي الماةة ي عام 2017ض وييزى ذلك بدورة أساسية إلى دوث تقلدا كةيرة ي قطاعي
الدناعا التحويلية والمرا ط.

( )15ريط األلم المتحدة القطري لليمع اإلنساني وشركاء آخروإل .2018 .ا تياجا وأولويا جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية عام ( .2018لارس/آذار
 .)2018لتاا على الموقع التالي:
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FINAL.pdf
( )16تشير إلى النقاة التي تتجاوز نق

الةيانا المدن ة.

( )17لنظ مة األغيية والزراعة/برنالج األلم المتحدة اإلنماةي .2014 .لشروع عت خساةر لا بيد الحداد ي جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية.
http://www.fao.org/3/a-az466e.pdf
( )18بيانا الةنك الدولي .لتا ة على الموقع التالي .https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS :تةلغ نسةة المشاركة ي القوة
الياللة  87ي الماةة للرجالض و 74ي الماةة للنساء (انظر الموقع التالي.)https://data.worldbank.org/indicator/sl.tlf.cact.ma.zs :
( )19المكتب المركزي لإل داءا التابع لحكولة جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية.2009 .

( )20ريط األلم المتحدة القطري لليمع اإلنساني وشركاء آخروإل .2018 .ا تياجا وأولويا جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية عام ( .2018لارس/آذار
 .)2018لتاا على الموقع التالي:
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FINAL.pdf
( )21و دة الةحوث االقتدادية التابية لمجلة ذي إيكونوليست.
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ال وابط ال ئيسية الشا لة ل دة قطاعات
-16

والو يا الناجمة عت األلرا

الميدية التقليديةض إال أإل هيا الةلد

على الرغم لت إ راز تقدم للحوظ ي خ ض ليدال المر
ليس لستيدا ح بالكالع لأللرا الميدية الناشئة ديثاحض ليست لديط تى اآلإل القدرا األساسية المطلوبة بموجب اللواةح الدحية
الدولية ليام  2005التي التزلت بها الحكولة.

-17

وقد أ رز تقدم يما يتيلط بالمياهض وخدلا الدرف الدحيض والنظا ة الدحيةض ولكت ال يزال هناك قدور كةيرض ال سيما ي
الوصول إلى لرا ط الدرف الدحيض ونوعية هيه المرا ط .وقد أشار تقرير المسح الينقودي المتيدد المؤشرا ليام 2017
إلى أإل  61ي الماةة لت السكاإل يستخدلوإل لرا ط لمياه الشر تدار بتلاإلض لع وجود ت او كةير ي المناةط الحضرية (71
ي الماةة) والمناةط الري ية ( 44ي الماةة) .و يما يتيلط بخدلا

الدرف الدحي األساسيةض يوجد لدى والي  8أشخا،

لت بيت كع عشرة أشخا ،إلكانية الوصول إلى لرا ط لحسنة وغير لشتركة لع أسر أخرى .ويستخدم والي  72ي الماةة
لت سكاإل الريف خدلا الدرف الدحي األساسية على األقعض لقابع  88ي الماةة ي المناةط الحضرية .ويشكع االستخدام
()22

غير المناسب والواسع النطاا للمرا يض الةئريةض واستخدام الئاةط كتسمدةض
أخرى على صحة اإلنساإلض وتؤدي هيه لمارسا إلى ت اقم نق
بدورة لنتظمة لخطر اإلصابة باأللرا

ولمارسا

النظا ة الدحية السيئة تهديدا
الكثير لت السكاإل

التئيية لدى األة ال .ونتيجة ليلكض يتير

المنقولة بواسطة المياهض لثع اإلسهالض وهو لت بيت األسةا الرةيسية لو يا األة ال

()23

ي هيا الةلد.
-18

الةيئية :ات اقية األلم المتحدة اإلةارية بشتإل تئيُّر

وجمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية ةرف ي اليديد لت أهم االت اقيا

المناخض وبروتوكول كيوتو الملحط بات اقية األلم المتحدة اإلةارية بشتإل تئيُّر المناخض وبروتوكول لونتريال بشتإل المواد المستن دة
لطةقة األوزوإلض وات اقية التنوع الةيولوجيض وات اقية ستكهولم بشتإل الملوثا اليضوية الثابتةض وعدة ات اقيا أخرى .وقد وقيت
لؤخرا ح ات اقية باريسض وبيلك نها تلتزم ب عداد لساهماتها المقدودة والمحددة وةنيا ح ي الجهود اليالمية للحد لت انةياثا
الد يئة ض والحد لت ظاهرة اال ترار اليالمي .كما أنها ةرف ي ات اقية القضاء على جميع أشكال التمييز

غازا

ولع ذلكض نها تنا عض لثع اليديد لت الةلداإلض لت أجع تن يي االلتزالا التي تيهد بها بموجب هيه االت اقيا

د المرأة.
وغيرها لت

المياهدا األخرى.
-19

ويتضح لت الةيانا التاريخية أإل جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية قد تتثر بالكوارث الطةييية بدرجا لت اوتة لت الشدة
ي ليظم السنوا  .ةيت عالي  2004و2016ض تتثر أكثر لت ستة ل ييت شخ
والج افض بما ي ذلك ي عالي  2015و2016ض عندلا دث ج اف و يضانا

بالكوارث الطةيييةض وليظمها لت ال يضانا ض
()24

ي أجزاء كثيرة لت الةلد.

-20

ونظرا ح لتير هيا الةلد لظواهر الطقس المتطر ةض نط سوف يست يد لت الدعم اليي يقدلط الب ا
للكوارثض ورسم خراةط لهشاشة األو اعض والحد لت المخاةرض ض ح عت إدارة االستجابة الوةنية عند دوث كارثة.

3-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-21

لةناء قدرتط على االستيداد

نق

التئيية ونظام التوزيع اليام .تحدد الحكولة لتوسط أ جام الحد

الئياةية المقدلة ي إةار نظام التوزيع اليام بالنسةة

للحةو ض وزيت الطهيض والةقول على أساس تقديرا اإلنتاجض والواردا المقررة .وتت او الحد

المقدلة لألسر المؤهلة

بدرجة كةيرة سب ست أ راد األسر ولهنهمض وال ترة الزلنية خ ل السنةض ولا إذا كانت األغيية تستهلك ي ألاكت أخرىض لثع
المدارس .وتوزع الحةو لت خ ل لراكز التوزيع اليامض بينما تقدم وجةا غير الحةو لت خ ل لتاجر الدولة .وبينما تواصع
( )22يسمى "التئوة ي اليراء"ض وهيا هو استخدام ال ض

الةشرية غير المتحللة ي صنع السماد اليضوي .وهيا لط أثر سلةي على صحة السكاإل وتئييتهم.

( )23ريط األلم المتحدة القطري لليمع اإلنساني وشركاء آخروإل .2018 .ا تياجا وأولويا جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية عام ( .2018لارس/آذار .)2018
لتاا على الموقع التالي .https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FINAL.pdf
يحول نق الةيانا المدن ة سب الجنس واليمر دوإل تحليع الوصول إلى خدلا المياه والدرف الدحيض ولمارسا النظا ة الدحيةض وآثار ذلك على عمع
النساء والرجال والةنا واألوالد بدوإل أجر ي أنحاء لختل ة لت الةلد.
( )24المددر ن سط.
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الحكولة اإلب غ( )25عت خ ض د
ددتط الحكولةض والةالغ  573غرالا ح لت الحةو للشخ

الحةو بطريقة لتسقة – تةلغ ي المتوسط لت  50إلى  60ي الماةة لت الهدف اليي
الوا د ي اليومض نط ال توجد عادة ليلولا كا ية عت نظام التوزيع

اليام المتااض بما يسمح بتحليع ك اية األغيية .ولع ذلكض لت الوا ح أإل هناك آليا أخرى بخ ف نظام التوزيع اليام تسهم ي
()26

إعالة األسرض بما ي ذلك األسواا وشةكا الدعم االجتماعي.
-22

اإلنتاج الزراعي .يتم إنتاج ليظم األغيية ي لزارع تياونية يةلغ عددها  3 900لزرعةض لع  100لزرعة لت لزارع الدولة
()27

تركز على أنشطة لتخددةض لثع تربية الدواجت والخنازير.

والمزارع التياونية لسؤولة عت

ماإل االكت اء الياتي الوةني

ي إنتاج األغيية األساسية لثع اليرة واألرزض ولثع الةطاةس بدورة لتزايدة .ويحط ألعضاء المزارع التياونية سب التقارير
الحدول على عدد أكةر لت الحد ض وعلى قطع لت األرا ي كحداةط لنزلية (تةلغ لسا تها والي  60لترا ح لربياح)ض
وتساعد على تنويع نظالهم الئياةي .و ي المناةط الحضريةض تقوم لجموعا

صئيرة بزراعة قطع لت األر

لت

بالقر

لنازلهاض بينما أسند "األرا ي المنحدرة"ض التي أزيلت غاباتها ي الةداية واستدلحت للزراعة ي لنتدف التسيينا ض إلى
()28

لجموعا لت المستخدليت للمساهمة ي اإلنتاج الزراعي غير الرسمي .وبينما أستقر األداء الزراعي ي السنوا األخيرةض

ال يزال اإلنتاج اإلجمالي أقع لت المتطلةا الوةنية – هيا الةلد لدرج ي قاةمة لنظمة األغيية والزراعة لأللم المتحدة لةلداإل
()29

اليجز الئياةي المنخ ضة الدخع.
-23

الن اذ إلى األسواا :باإل ا ة إلى عمليا التةادل والمقايضةض تنطوي األسواا على أعداد كةيرة لت الميال
تجريها المرأة ي أغلب األ ياإل.

()30

وتنتشر األسواا التي تمكت األسر لت بيع لنتجا

الدئيرة التي

داةقها المنزلية وبيض المواشي

الدئيرة .ولع ذلكض نط ال تتوا ر بيانا كا ية للتوصع إلى هم شالع لمدى تلةية األسواا ال تياجا السكاإل اليولية لت المواد
الئياةية وغير الئياةية.
-24

نق

المئييا الدقيقة .تيد اال نق

المئييا الدقيقة لت األلور الشاةيةض وخاصة يما يتيلط بالحديدض والزنكض وال يتاليت

ألفض واليود .قد أشار تقرير صادر عت وزارة الدحة اليالة ي عام  2014إلى إصابة  31.2ي الماةة لت النساء الحوالع
ب قر الدمض وأإل ليدل انتشار انخ ا

الوزإل عند الوالدة بلغ  5ي الماةة )31(.وأشار لسح وةني لحالة التئيية( )32أجري ي عام

 2012إلى دول  74ي الماةة ي المتوسط لت النساء الحوالع على لكم

لت المئييا الدقيقة المتيددة بميدال تتراوا

لا بيت  55ي الماةة ي لقاةية ريانئانغض و 88ي الماةة ي لقاةية بيونغ يانغ .ولع ذلكض اقتدر

نسةة األلها

اللواتي

تناولت أقرا ،المئييا الدقيقة المتيددة ي ترة األشهر الستة الموصى بها أثناء الحمع على  26.9ي الماةةض وتناول 26.4
ال يتاليت ألف بالنسةة لألة ال الييت تتراوا

ي الماةة لت النساء هيه األقرا ،لمدة شهر وا د قط .ويؤثر تناول لكم
أعمارهم بيت  6أشهر و 59شهرا ح بدرجة كةيرة ي بقاء األة ال على قيد الحياةض ويمثع أ د تدابير برالج الدحة اليالة األكثر
( )25الب ا  2017 .تقارير رصد بنا حء على لقاب

لع لسؤوليت قطرييت.

( )26لنظمة األغيية والزراعةض والب ا ض 2013ض بيثة تقييم المحاصيع واأللت الئياةي.

( )27ريط األلم المتحدة القطري لليمع اإلنساني وشركاء آخروإل .2018 .ا تياجا وأولويا جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية عام ( .2018لارس/آذار
 .)2018لتاا على الموقع
التالي.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FINAL.pdf.
( )28المددر ن سط.
( )29انظر الموقع التالي.http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc/en/ :
عدد الرجال ي قطاعا ليينةض وخدوصا ح ي قطاع تجارة الجملة
( )30و قا ح ألةلس الب ا لأللت الئياةي والتئيية ليام 2013ض ي وا عدد النساء اليال
ح
لت النساء  53ي الماةة) .وغالةا لا
لت النساء  68ي الماةة)ض وبدرجة أقع ي قطاع الزراعة والحراجة وصيد األسماك (نسةة اليال
والتجزةة (نسةة اليال
تقتدر المشاركة ي أسواا بيع السلع أو األغيية لت لنتجا الحداةط على النساء المسنا  .وتشمع القطاعا التي يسودها الرجال :التدنيعض والتيديتض واستئ ل
المحاجرض واإلدارة اليالة.
( )31وزارة الدحة اليالة .MediumTerm Strategic Plan for Development of the Health Sector 2016-2020 .2017 .لتاا على الموقع التالي:
http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/planning_cycle_repository/democratic_peoples_republic_of_korea/
.dpr_korea_medium_term_strategic_plan_2016-20.pdf

( )32اليونيسيفض ولنظمة الدحة اليالميةض والب ا ض و كولة جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية .2012 .لسح وةني لحالة التئيية
(.)National Nutrition Survey
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شيوعا ح التي تستهدف األة الض والتي تقدم عادة لرتيت ي السنة خ ل األيام المخددة لدحة الط عض والمنظمة على المستوى
الوةنيض عت ةريط دور الحضانةض وأةةاء األسرة .وقد استنتج لسح ال طرابا

اليود أإل  51.3ي الماةة لت أة ال

نق

المدارس استهلكوا أقع لت الحد األدنى لت ا تياجا اليود )33(.وأو ح ن س المسح أإل الميدل اإلجمالي لتضخم الئدة الدرقيةض
اليي ييد لؤشرا ح آخر لنق اليودض بلغ  19.5ي الماةة ( ي الحاال الميتدلة) على المستوى الوةنيض و 31ي الماةة ( ي
الحاال الوخيمة) ي المقاةيا الشمالية والجةلية.
-25

الوصول للخدلا األساسية (لثع الدحةض والتئييةض والدرف الدحي) .تستمر اال انيدام األلت الئياةي ونق
وتت اقم نتيجة ليدم الوصول للخدلا

األساسيةض بما يها الرعاية الدحيةض وخدلا

المياه والدرف الدحيض لما يير

للخطر ر اهية نسةة كةيرة لت السكاإلض وال سيما األة ال الدئارض والحوالع والمر يا
واألشخا ،ذوي اإلعاقةض واألشخا ،المدابيت بتلرا

التئييةض

لت النساء والةنا ض والمسنيتض

ليدية وغير ليدية .وعدم إتا ة هيه الخدلا يجيع اليمع المنزلي

اليي تقوم بط المرأة بدرجة كةيرة أكثر صيوبة .كما أإل شةكا إلداد المياه ي ليظم أنحاء الةلد ال تيمع بالكالع بطاقتهاض لما
يهدد جودة المياه وكميتها .ولدى  13.7لليوإل شخ على األقع إلكانية لحدودة للوصول إلى المياه اآللنة والمتا ة بسهولة.
وتت اقم هيه الحالة والمخاةر الدحية المرتةطة بها نظرا ح ألإل  23ي الماةة لت السكاإل ال تتاا لهم خدلا الدرف الدحي
()34

األساسية.
-26

المر

 .تيد األلرا

الميدية وغير الميدية لت بيت المشاكع الدحية الرةيسية .وال يزال لر

لسح ديث انتشار هيا المر

بميدل  641الة بيت كع  100 000الةض لع ظهور اليديد لت الحاال التي تشمع لر
()35

السع المقاوم لألدويةض واالنتكاس بيد الي ج.
()36

أخرى.

وألرا

نق

التئيية يؤدي إلى

التئيية .وعادة لا يؤدي هيا االرتةاة بيت نق
نق

التئيية بيت األشخا ،المدابيت بمر

والخارجييت المدابيت بمر
-27

السع يمثع تحدياحض يث أظهر
السع

وهناك ع قة ثابتة بيت سوء التئيية وزيادة إلكانية اإلصابة بمر

يف جهاز المناعةض لما يزيد لت ت اقم آثار اليدوىض ويزيد لت ا تمال نق
التئيية والسعض خاصة ي اال ال قر وانيدام األلت الئياةيض إلى زيادة انتشار
السع .وهناك اجة إلى خدلا

الرعاية التئيويةض ودعم المر ى الداخلييت

السع لت أجع دعم جهود الحكولة لميالجة هيا المر

.

الكوارث الطةييية .تت اقم هشاشة األو اع الراهنة بسةب الكوارث الطةييية المتكررة التي يتير
المرتةة  41لت بيت  191بلدا ح لت يث خطر التير للكوارث( )37سب تدنيف لؤشر إدارة المخاةر للجنة الداةمة المشتركة
لها هيا الةلد .ويحتع الةلد

بيت الوكاال  .وتحدث يضانا

و اال

ج اف ي الةلد بدورة لنتظمةض وخ ل اليام ذاتط ي بيض األ ياإل .قد أصةحت

اال الج اف شاةية بدورة لتزايدة على لدى اليقد الما يض لما زعزع استقرار اإلنتاج الزراعيض وأثر على األلت الئياةي
الشركاء

على المدى الطويع .و دثت اال ج اف كةرى ي ال ترة األخيرة خ ل عالي  2014و2015ض عندلا استجا
ي المقاةيا األربع األشد تضرراح .ولني ذلك الوقتض
اإلنسانييت لت خ ل تقديم المساعدة المنقية للحياة إلى  1.3لليوإل شخ
شهد الةلد يضانا خطيرة ي أغسطس/آ  2015وأغسطس/آ 2016ض و الة ج اف ي المقاةيا الوسطى ي عام .2017
وتيد المجتميا المحلية الموجودة ي المناةط المير ة للكوارث لهددة بد ة لستمرة لت جراء صدلا سوء التئيية المزلت
المرتةطة بهيه الكوارث.
-28

القضايا الجنسانية .ققت جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية التيليم الشالع اإللزالي لمدة  12عالاح؛ وهيا ينطوي على أهمية
خاصة ألنط يسلط الضوء على أهمية التكا ؤ بيت الجنسيت ي التيليمض كما ساعد على زيادة وجود المرأة ي القوة الياللةض

( )33المكتب المركزي لإل داءا ض وليهد تئيية الط عض ووزارة الدحة اليالة.2010 .

( )34ريط األلم المتحدة القطري لليمع اإلنساني وشركاء آخروإل .2018 .ا تياجا وأولويا جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية عام ( .2018لارس/آذار
 .)2018لتاا على الموقع
التالي.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FINAL.pdf.
( )35المددر ن سط.
( )36نظراح للضيف التئيوي للحوالع والمر يا لت النساء والةنا ض ييتةر هؤالء السكاإل لير يت أيضا ح لمر
( )37انظر الموقع التالي.http://www.inform-index.org/ :

السع وألرا

أخرى.
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()38

و دولها على الرعاية الدحية .وعلى النقيض لت التيليم االبتداةيض إل  28ي الماةة قط لت النساء يلتحقت بالتيليم اليالي.
وسوف يؤدي النجاا اليي تحقط ي ليالجة القضايا الجنسانية على لستوى التيليم الياليض ض ح عت دعم تمكيت المرأة ي
جميع لجاال الحياة المنزليةض واالجتماعيةض واالقتداديةض إلى تيزيز قوة عاللة لتوازنة ي المجاال التي ال تمثع يها المرأة
اليا ح بدورة جيدة .كما أإل هيه التدابير سوف تساعد ي خ ض ليدال و يا األلها ( 82الة و اة لكع  100 000لولود
ي)ض( )39والمستويا اليالية لسوء التئيية بيت الحوالع والمر يا لت النساء والةنا  .ويلزم أيضا ح تيزيز لشاركة المرأة ي
الحياة اليالة والقيادة؛ ولدى المرأة اليا ح تواجد لحدود ي صنع القرار كما يتضحض على سةيع المثالض ي التوزيع الجنساني
للمناصب اإلدارية على لستوى المقاةيا

وعلى لستوى الةلد .وتسلط هيه الحقاةط الضوء على

رورة و ع استراتيجية

أكثر دقة ولراعاة العتةارا المنظور الجنساني (بنا حء على تحليع جنساني)ض وتتددى ألوجط عدم المساواة بيت الجنسيت التي
تيد أ د األسةا الكالنة النيدام األلت الئياةي وسوء التئيية .ولت الضروري أيضا ح لواصلة تقييم أوجط عدم المساواة بيت
الجنسيت ي الدخع.
-29

توا ر الةيانا  .ييد توا ر الةيانا والحدول عليها ي جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية تحديا ح لستمراح .هناك نق

لزلت

ي الةيانا المدن ة ي الوقت المناسبض والتي يمكت التحقط لنهاض والمتيلقة باأللت الئياةي والتئيية .وقد أو د لنظمة األغيية
التخطيط لتقييم نوعيض كخطوة أولى

ي عام  2013آخر بيثة لتقييم المحاصيع واألغيية .وبدأ الب ا
والزراعةض والب ا
ي تن يي النهج المتدرج .وتجري اليا ح لناقشا لع الحكولة بشتإل إجراء تقييما نوعية سنويةض وتقييم كمي على نطاا الةلد
خ ل ترة الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة .ويتييت أيضا ح تيزيز جمع بيانا
بااللتزام بالمنهجيا المؤسسية للب ا ض ض ح عت التحقط لت الةيانا  .وتخضع جميع الميلولا

عت لستوى النواتج والحداةع يما يتيلط
ي جمهورية كوريا الشيةية

الديمقراةية لمراقةة الحكولةض وال سيما لت خ ل المكتب المركزي لإل داءا .
-30

وعلى الرغم لت اليمع المتواصع اليي يقوم بط الب ا

بشتإل الدعم التئيوي لألة ال الدئار والحوالع والمر يا

لت

النساء والةنا على لدى اليقد الما يض نط ال يزال ينظر إلى هيه المنظمة بد ة رةيسية على أنها لقدلة "للميونة الئياةية".
وقد بدأ الت اع

لع وزارة الدحة اليالة وليهد تئيية الط ع خ ل عام  2018لتئيير هيه ال كرة وقوة دور الب ا
ي المستقةع بشتإل إجراء استيرا

لجال المساعدة الئياةية .وسوف تسيى الم او ا
إلى ليالجة هيا األلرض تماشيا ح لع نهج الةرلجة القاةم على ا تياجا الب ا .
4-1

ي

استراتيجي وخطة استراتيجية قطرية

ا ولو ات القط ة ال ئيسية

الحكو ة
-31

أيد

الحكولة هدف التنمية المستدالةض وأعربت عت التزالها بتحقيط األلت الئياةيض وتحسيت ر اهية شيةها .وتيتةر إدارة

الحكولة ليملية الحوكمة لستلة تخ

نظالها السياسي واالقتدادي واالجتماعيض اليي يقوم على لس ة االعتماد التام

()40

على اليا .
-32

ويتمثع المددر المحوري ل ستراتيجيا

والسياسا

واألولويا

الوةنية ي االستراتيجية الخمسية التي أعلنها زعيم كوريا

خ ل المؤتمر السابع لحز اليمال ي لايو/أيار 2016ض والكلمة التي وجهها الزعيم بمناسةة اليام الجديد ي يناير/كانوإل الثاني

( )38ريط األلم المتحدة القطري لليمع اإلنساني وشركاء آخروإل .2018 .ا تياجا وأولويا جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية عام ( .2018لارس/آذار
 .)2018لتاا على الموقع التالي:
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FINAL.pdf

( )39لنظمة الدحة اليالمية ولنظما أخرى .2015 .االتجاها المسجلة ي ليدل و يا األلها ي ال ترة بيت عالي  1990و .2015لتاا على الموقع التالي:
.https://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
( )40وقيت جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية على ات اقية القضاء على جميع أشكال التمييز
هدف التنمية المستدالة  5بشتإل تحقيط المساواة بيت الجنسيت وتمكيت جميع النساء وال تيا .

د المرأةض وباعتمادها لخطة التنمية المستدالة ليام 2030ض أقر
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 .2018و دد الزعيم لجاال

األولوية ي خطابط اليي ألقاه ألام المؤتمر السابع على النحو التالي" :إإل الطاقة أو القوىض
()41

ولشاكع األغيية لهما أهمية رةيسية ي تحقيط النمو المستقع والمستدام ل قتداد الوةني".
-33

وقد أعطت الحكولة األولوية ي االستراتيجية لظروف لييشية لراعية للنظا ة بدرجة أكةرض وبيئة أو ر صحة .وهيا ألر
يقتضي لت قطاع الزراعة اعتماد أساليب زراعية علمية وتكنولوجية لزيادة غ

-34

المحاصيع.

وتهدف استراتيجية التئيية الوةنية وخطة اليمع لل ترة  2018-2014إلى الحد لت سوء التئيية بيت النساء واألة ال .وتيترف
االستراتيجية الوةنية للزراعة الحرجيةض وخطة اليمع لل ترة  2024-2015بتإل إزالة الئابا ض وتدهور األرا يض والكوارث
الطةييية تهدد سةع عيش الناس .و ي الوقت ن سطض إل قانوإل عام  2015لهيا الةلد عت الوقاية لت الكوارثض واإلغاثةض واإلنياش
يتضمت خطوة توجيهية لحماية ياة الناس وللكية الدولة.

ا م ال تحدة وش كاء آخ ون
-35

يتكوإل ريط األلم المتحدة القطري لت ست وكاال

()42

لقيمة

وثماني وكاال

()43

غير لقيمة.

وينظم إةار األلم المتحدة

االستراتيجي لل ترة  2021-2017عمع األلم المتحدة عند دعم الحكولة .ويحدد اإلةار أربع أولويا استراتيجية سوف تسيى
األلم المتحدة إلى ليالجتها على المستوى القطري لليمع على دعم الةرالج الحكولية بشتإل األلت الئياةي والتئيويض وخدلا
التنمية االجتماعيةض والتدديض واالستدالةض وإدارة الةيانا والتنمية.
-36

وتهدف األلم المتحدةض لت خ ل عملهاض إلى المساهمة ي الجهود التي تةيلها الحكولة لتحقيط المساواة بيت الجنسيت.

-37

وو قا ح لتقرير عام  2018المينوإل :جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية :اال تياجا واألولويا ض( )44يستمر تزايد الطلب على
ليالجة سوء التئيية الحاد الوخيم لت خ ل اإلدارة المجتميية لسوء التئيية الحاد التي تقوم بها اليونيسف .و ي عام 2016ض تم
توسيع هيا الةرنالج ليشمع  90ي الماةة لت األة ال دوإل ست الخالسةض ولا يدع إلى  16ي الماةة ي عام .2015

-38

و ي عام 2005ض أعلنت الحكولة أنط ينةئي للمنظما غير الحكولية أإل تئادر الةلدض ولكت تم االت اا على أإل بيضها سيواصع
()45

اليمع كو دا لدعم برنالج االتحاد األوروبي.
-39

وال تزال هناك لنظمة الدليب األ مر واليديد لت المنظما الثناةية.

()46

المحاصيعض

وتدعم قطاعا األلت الئياةي والزراعة هدف الحكولة المتمثع ي تحسيت لستويا المييشة عت ةريط زيادة غ
والثروة الحيوانيةض وتربية األسماكض وإنتاج ال اكهةض وال طريا ض والخضروا  .وييتةر ذلك أساسيا ح لتوسيع نطاا دول الناس
على األغيية الكا ية والمئيية .و ي عام 2018ض سوف ييطي قطاع األلت الئياةي األولوية ألنشطة لراعية للتئيية بئية تيزيز
التنوع الئياةيض واأللت الئياةيض وقدرة السكاإل على الدمود ي لواجهة الكوارث المتيلقة بالمناخض وتو ير المستلزلا
الزراعيةض لثع األسمدةض والةيور المحسنةض والميدا الزراعية الدئيرةض والحيوانا الدئيرةض وخاصة ي المناةط المير ة

( )41خطا الزعيم ي المؤتمر السابع للحز ض لايو/أيار 2016ض الجزء " .3بناء عم ا اقتدادي واستراتيجية لتنمية االقتداد الوةني"( .ليس لتا ا ح على
الحاسو ).
()42

لنظمة األغيية والزراعةض واليونيسيفض وبرنالج األلم المتحدة اإلنماةيض وصندوا األلم المتحدة للسكاإلض والب ا ض ولنظمة الدحة اليالمية.

( )43لكتب األلم المتحدة لتنسيط الشؤوإل اإلنسانيةض ولنظمة األ لم المتحدة للتربية واليلم والثقا ة (اليونيسكو)ض وبرنالج األلم المتحدة للةيئةض ولنظمة األلم المتحدة
للتنمية الدناعيةض ولكتب األلم المتحدة لخدلا المشاريعض وليهد األلم المتحدة للتدريب والةحوثض ولجنة األلم المتحدة االقتدادية آلسيا والمحيط الهادئض
والدندوا الدولي للتنمية الزراعية.

( )44ريط األلم المتحدة القطري لليمع اإلنساني وشركاء آخروإل .2018 .ا تياجا وأولويا جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية عام ( .2018لارس/آذار
 .)2018لتاا على الموقع التالي:
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FINAL.pdf
(.Première Urgence, Concern Worldwide, Deutsche Welthungerhilfe, Triangle and Handicap International )45
( )46اال تحاد الدولي لجمييا الدليب األ مر واله ل األ مرض واللجنة الدولية للدليب األ مر واله ل األ مر.
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آلثار تئيُّر المناخ؛ وتقديم الدعم للمجتميا المحلية ي جهودها الستيادة األرا ي المتدهورة؛ وتقديم المساعدة إلدارة األرا ي
()47

المنحدرة؛ والمساعدة الئياةية؛ وبناء القدرة على الدمود ي الزراعةض وإدارة لخاةر الكوارث.
-40

التنسيط المحليةض ييمع قطاع األلت الئياةي وقطاع التئيية ليا ح بدورة وثيقة .قطاع األلت الئياةي يو ر

و ي إةار آليا

ليلولا كمية ونوعية عت ةريط تقارير دورية ونشرا تقنية .ولت خ ل تقاسم الميلولا عت التئيُّرا
يسهع القطاع إيجاد هم أ ضع للد
-41

ي اإلنتاج الزراعيض

بيت سوء التئيية واأللت الئياةي.

وسوف يواصع ال ريط اليالع الميني بقطاع التئيية نهجط االستةاقي لميالجة نق

التئيية لت خ ل التركيز على األلف يوم

األولى لت الحياةض والتي تيتةر ي صميم الدعوة المتيلقة بالتئيية .وسوف تستمر التدخ
لممارسا التئيية المثلى للر عض واألة ال الدئارض والمكم

الخاصة بالتئييةض لثع الترويج

الئياةية لألة الض والحوالع والمر يا لت النساء والةنا

للوقاية لت سوء التئيية الحاد والمزلت .وسوف يستهع دعم التئيية لمر ى السع بالتياوإل لع الحكولة ولنظمة الدحة اليالمية.

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا
والدروس ال ستفادة

1-2

تج بة الب ا

-42

لني عام 1995ض ولت خ ل عمليا الطوارئض واليمليا الممتدة لإلغاثة واإلنياشض قدم الب ا

 4.6لليوإل ةت لتري لت

األغيية لجمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية .يت ةريط المساعدا الئياةية التي يقدلها الب ا ض ألكت إةيام الم ييت خ ل
سنوا المجاعة وبيدهاض وساهمت المساعدا اإلنسانية ي الحد لت عزلة هيا الةلدض وأوجد زخما ح نحو الس م والمدالحة ي
شةط الجزيرة الكورية.
-43

وقد ركز دعم الب ا

عادة على التدخ

التئيويةض وأنشطة المساعدة الئياةية لقابع إنشاء األصولض وبدورة أساسية ي

التئيوية هو لساعدة
لجاال الحد لت لخاةر الكوارثض ليدع إلى  8.5لليوإل لست يد ي عام  )48(.2001وكاإل هدف التدخ
األة ال والحوالع والمر يا لت النساء والةنا لتحسيت ألنهم الئياةي عت ةريط تقديم أغيية لجهزة لحليا ح ولقواة ب ا ة
لئييا دقيقةض ودهوإل وبروتينا  .قد ركز لشروعا المساعدة الئياةية لقابع إنشاء األصول ي تجريف األنهارض وإص ا
السدودض وزراعة األشجارض وتسوية األرا يض وتحسيت التربة بما يتماشى لع أولويا
الكوارثض والحراجة الزراعية .قد أدرجت عناصر تيزيز القدرا

الحكولة بالنسةة للحد لت لخاةر

ي األنشطة المحلية إلنتاج األغيية بهدف تحسيت س لة

األغيية وجودتها.
-44

وقد سلطت بيثا الرقابةض والمراجية الداخلية للحسابا
على الرصد التشئيليض والةيانا ض والتقييما

()49

ي عام  2017الضوء على المخاةر التي تمثلها القيود الم رو ة

المنتظمةض والوصول إلى الوزارا المختدة .ويحدد ات اا الب ا

المةرم لع

الحكولة الشروة التشئيلية الدنيا ليمع الب ا ض والتي تشمع ليايير الرصدض والوصول إلى الةيانا ض وتستند إلى لةدأ "المساعدة
ديثة عت األلت الئياةيض
لرهونة بالوصول"ض بدرف النظر عت جم المشروع اليي ين يه الب ا  .وكاإل عدم تو ر بيانا
وغير ذلك لت الميلولا المدن ة (بما ي ذلك على المستوى القطري)ض وال زلة لئر االستهدافض يمثع تحديا ح كةيرا ح بالنسةة
لتدميم الةرالج وتن ييها .ويلزم تو ير تقييما كمية تمثيلية على المستوى الوةني لت أجع هم ا تياجا األة ال المير يت
الياح.
لخطر سوء التئيية خارج المناةط والمؤسسا التي يدعمها الب ا

( )47ريط األلم المتحدة القطري لليمع اإلنساني وشركاء آخروإل .2018 .ا تياجا وأولويا جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية عام ( .2018لارس/آذار
 .)2018لتاا على الموقع التالي:
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FINAL.pdf
( )48التقرير المو د للب ا بشتإل المشروعا (المشروع  .2001 .)05959.2لتاا على الموقع التالي:
https://home.wfp.org/sprs/donor_reports/reports/reports_result.asp?selyear=2001&selsprtype=&seltype=&seldonor=&selrec
.ipient_country=408&selproject=&selorg=.
( )49لراجية الحسابا الداخلية ليمليا الب ا

ي جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية.2017 .
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وإلدارة هيه المخاةر ي إةار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتةض سوف ينشئ الب ا

ريقا ح لشتركا ح إلدارة المشروع لع

الحكولة لييالج المساةع التشئيلية والةرنالجية عند ظهورها )50(.وسوف يجري ال ريط استيرا ا سنوية لخطة تن يي الخطة
االستراتيجية القطرية المؤقتة.
-46

ويقوم الب ا

اليا ح بتسيير أنشطتط بدورة رةيسية لع وزارة الشؤوإل الخارجية .وسوف يقيم اتداالح أقوى وأكثر انتظالا ح لع

وزارا تقنية لختدة لثع وزارة الدحة اليالةض ووزارة األرا ي و ماية الةيئة .وهيا سوف يمكت المكتب القطري لت تحقيط
االست ادة الكاللة لت خةرة الحكولة ولير تها المتخددة لتن يي وتحسيت برنالجها.

()51

لع

كما سيضمت اتساا التدخ

األولويا الوةنية وليزانيا المناةط والمقاةيا .
-47

وبالنظر إلى جوا الةيانا ض سوف يؤكد الب ا
على هم أ ضع للخيارا

للحكولة أهمية جمع وتحليع الةيانا المدن ة سب الجنس واليمر للحدول

الئياةيةض والحدول عليهاض واليمعض والمدخول الئياةي بالنسةة للنساء والرجال والةنا

واألوالد

كتساس لتو ير دعم أ ضع لأللها ض واآلباءض ولقدلي الرعاية اآلخريتض ولضماإل نظام غياةي لتنوع بما يط الك اية ألة الهم.
وسوف يساعد ذلك أيضا ح على استنارة برلجة األلت الئياةي والتئيية للحكولة وأصحا المدلحة اآلخريت.
2-2
-48

الف ص ال تاحة للب ا
أد

التطورا

الجئرا ية السياسية األخيرة إلى ت اؤل لشو

بالحير بتنط يمكت توسيع نطاا وصول المساعدا

التداده باعتةاره يقوم بتكةر عملية إنسانية ي هيا الةلد لتقديم لساعداتط بسرعة إلى ال ئا

وسوف يستخدم الب ا
األشد ي ا ح ي لناةط إ ا ية إذا سمحت الةيئة السياسيةض والتشئيليةض والتمويلية بيلك.
-49

اإلنسانية.
السكانية

ويهيئ إع إل الحكولة عت إعطاء األولوية للتنمية االجتماعية واالقتدادية بيئة لواتية ل نتقال ي المستقةع لت المساعدة
اإلنسانية إلى المساعدة اإلنماةية بهدف التددي للتحديا المتئيرة التي يطر ها األلت الئياةي والتئيوي ي هيا الةلدض إذا سمحت
الظروف بيلك .ويتمتع الب ا بو ع جيد لت يمكنط لت شد الدعم التشئيلي بسرعة قطض بع سيسمح لط أيضا ح ب تا ة قدرا
وخةرا

تقنية لست يضة لدعم الحكولة ي جهودها لتكويت لجتميا

لحلية قادرة على الدمود ي لجاال

لت قةيع إدارة

سلسلة اإللدادض وتدميم الةرالجض وإدارة لخاةر الكوارث.
3-2

التغي ات االست اتيجية

-50

ي الوقت اليي يواصع يط الب ا

توجهط نحو تقديم المساعدة اإلنسانية التي تشتد الحاجة إليها ي إةار الخطة االستراتيجية

القطرية المؤقتةض نط سوف يتخي إجراءا

نحو اليمع االستراتيجي والتشئيلي المتجدد لع الحكولةض وسوف يستيد لتوسيع

نطاا األنشطةض وتئيير تركيزه الةرنالجي عندلا تسمح الظروف بيلك .وتيتةر الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة رصة
أيضا ح إلدراج اليمع الخا ،بتيزيز القدرا ض واليي ييتةر أساسيا ح لضماإل األثر المستدام ليمليا الب ا  .ويتدور الب ا
نهجا ح لت أربع لرا ع :أوالحض استكشاف خيارا إلجراء استيرا استراتيجي وةني لكيف؛ وثانياحض التخطيط لتئيُّرا ي
وتقييما ي إةار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة التي تدلج لؤشر المساواة بيت الجنسيت
الةرالج تسترشد بتحلي
واليمر بشكع لنهجي؛ وثالثاحض تن يي النهج المتدرج إلجراء التقييما ؛ ورابياحض اليمع لع الحكولة ي لجاال لتيددة التخددا
تتيلط باأللت الئياةيض والحد لت لخاةر الكوارثض وتئيُّر المناخض والةيئة.

( )50سوف تكوإل ل ريط إدارة المشروعا اختداصا ض وستكوإل ألعضاةطض ولت بينهم أولئك المياريت للب ا
المسؤول عت تن يي الةرنالج ورصده لتحدثيت باللئة الكورية.
( )51المددر ن سط.

ض المل ا التقنية المطلوبة .وسوف يضم ال ريط
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-3

التوجه االست اتيج للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-51

نظرا ح للةيئة التشئيلية المتئيرة ي جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةيةض ض ح عت انسيا الو ع الجئرا ي السياسي الدولي
وتقييداتط (وخدوصا ح لا يتيلط بنظم اليقوبا وتمويع الجها المانحة)ض إل الب ا ال يتوخى إعادة توجيط استراتيجي وري
الث ث للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة .سوف يكوإل الهدف المهيمت للب ا

لةرالجط ي إةار السنوا

ي إةار هيه

الخطة هو دعم هيا الةلد ي اليمع لتحقيط القضاء على الجوع بطريقة تحمي المكاسب المحققة تى اآلإل ي لجالي األلت
الئياةي والتئييةض وتو ر الوقاية لت نق التئييةض وخاصة بيت ال ئا األكثر تير اح.
-52

وتماشيا ح لع تحليع ال جوا ض والتحديا ض واألولويا

القطريةض والدروس المست ادةض وال ر،ض وبالتياوإل لع الوزارا

المختدةض وشركاء األلم المتحدة ي المجاليت اإلنساني واإلنماةيض سوف يركز المكتب القطري على ث ث داةع استراتيجية
لترابطة ي إةار هدف التنمية المستدالة  2على النحو التالي:


استقرار و ع التئيية أو تحسينط (الحديلة االستراتيجية )1؛



وسةع كسب الييش المتينة (الحديلة االستراتيجية )2؛


-53

ي اال الكوارث الطةييية (الحديلة االستراتيجية .)3

واالستجابة لألزلا

ويلتزم المكتب القطري بتيميم القضايا الشاللة المتيلقة باالعتةارا

الجنسانيةض واليمرض واإلعاقة ي جميع الحداةع

االستراتيجية.
-54

و ي الوقت ن سطض تتيح الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة رصة إلدراج اليمع المتيلط بتيزيز القدرا ض واليي سوف يضمت
()52

استدالة عمليا الب ا .

وينيكس ذلك ي التدميم المقترا للتدخ

بالنسةة للحديلتيت االستراتيجيتيت  1و 2لت خ ل

زيادة التركيز على تيزيز قدرا الجها النظيرة (بما ي ذلك الجوال الدراسية)ض وإدلاج رساةع التئيية ي المواد التدريةية
واإلع لية ألصحا المدلحة المستهد يتض واستكشاف لول تقنية لحلية ابتكارية ي لجاال لت قةيع تقوية األغييةض وأنشطة
المساعدة الئياةية لقابع إنشاء األصولض وقياس األثر.
-55

وسوف يستيد الب ا

ال تمال توسيع نطاا أنشطتطض وللتئيُّر الةرنالجي إذا أد الةيئة التشئيلية إلى لثع هيه التئيُّرا  .وسوف

يدرج أي تئيير برنالجي ي صيئة لنقحة للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة .وسوف يجري التخطيط للطوارئ لت أجع
توسيع نطاا اليمعض أو االستيداد لتئيير ي النهج االستراتيجي للب ا
-56

وسوف يستخدم الب ا

أثناء الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة.

نهجا ح لت أربع لرا ع .أوالحض ي إةار لشاركتط االستراتيجية المحسنةض سوف يتوخى الب ا

ال ر،

إلعداد استيرا استراتيجي وةني لكيف لأللت الئياةي والتئييةض أو خارةة ةريط بديلة لتحقيط هدف التنمية المستدالة 2
اليي يراعي السياا القطري بالكالع .وسوف يستكشف الب ا أيضا ح الحاجة وال ر ،العتماد ةراةط برالجية جديدةض ونهج
االستهداف والرصدض وتوسيع نطاا التئطية الجئرا ية.
-57

وثانياحض استنادا ح إلى نتاةج االستيرا

االستراتيجيض سوف ينظر الب ا

ي التئيُّرا الةرنالجيةض لع لراعاة نتاةج التحلي

والتقييما األخرى.
-58

وثالثاحض سوف يطةط الب ا

نهجا ح لتدرجا ح لتحقيط الحدول على الةيانا بشكع أ ضعض وإجراء تقديرا ل

تياجا وتحليلها

لت أجع الحدول على هم أ ضع للن ظم الئياةية ي جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةيةض وأي تةاينا لنهجية لرتةطة بنوع
الجنسض واليمرض و الة اإلعاقة .وكجزء لت النهج المتدرج للتقييما ض سوف يستكمع الب ا
الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتةض وسوف يجري تقييما

أ د التقييما النوعية قةع بدء

نوعية سنوية بيد ذلك .ولت المخطط إجراء تقييم دوري لأللت

الئياةي أثناء الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة .وسوف تستكمع النتاةج المستمدة لت هيه التحلي
( )52يشير هيا إلى القدرة على تن يي برالج األلت الئياةي وليس نقع التكنولوجيا ذا االستخدام المزدوج.

الميلولا المستخلدة
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لت المسح الينقودي المتيدد المؤشرا

ي عام 2017ض والتيداد المخطط اليي يدعمط صندوا األلم المتحدة للسكاإل الستنارة

التدميم واالستهداف القاةميت على األدلة ي الة إجراء تنقيحا للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة.
-59

وأخيراحض وبيد االستنارة بنتاةج التحلي
التئيُّرا

والتقييما ض واستنادا ح إلى نتاةج االستيرا

االستراتيجيض سوف ينظر الب ا

الةرنالجية التي سوف تمكت المنظمة لت تحسيت أثر أنشطتها .وسيتم تطةيط أي تئييرا

ي

بالتوازي لع المشاركة

الميززة لع الحكوليةض ولع ات اقا تحدد شروة التشئيع المطلوبة.
2-3

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

الحصيييلة االسييت اتيجية  :1اسييتق ار و تحسييح الحالة التغ و ة ،وال سييي ا حالة ال غ ات الدقيقة ،لدا ا طفاس دون سييح السيياب ة،
والحوا ل وال ض ات ح النساء والبنات وال ضى ال صابيح بالسُل ال وجود ح ف
-60

لمواجهة آثار انخ ا

إنتاجية المحاصيعض وتخ يض د

الحةو

ناطق ستهدفة ،بحلوس عام .2025

ي إةار نظام التوزيع اليامض وللمحا ظة على التحسينا

التي تحققت ي ليالجة سوء التئيية (والتي دلت عليها نتاةج المسح الينقودي المتيدد المؤشرا
الحديلة االستراتيجية 1ض سوف يركز الب ا

جهوده على لساعدة الحوالع والمر يا

ي عام )2017ض و ي إةار

لت النساء والةنا

لتحقيط أكةر

األة الض ولؤسسا التيليم الداخليض

است ادة لمكنة لت نا ية رصة األلف يوم األولىض ودعم األة ال ي دور الحضانةض وريا
والمستش يا  .وسوف يساعد الب ا أيضا ح( )53المر ى المدابيت بالسع كجزء لت الجهود الرالية إلى تحسيت ليدال التيا ي
ض ولساعدة أ راد األسرة على تحقيط تحدينهم

لت المر

د السع .وسوف يتكوإل هيا الدعم لت استكمال أغيية ال ئا

المستهد ة بمئييا كلية ولئييا دقيقة أساسيةض وبالتالي تمكيت المست يديت لت تحقيط االستقرار والح اظ على و يهم التئيوي.
-61

وسوف تساهم هيه الحديلة ي استراتيجية التئيية الوةنيةض وخطة اليمع لل ترة 2018-2014ض والتي تهدف إلى الحد لت سوء
التئيية بيت النساء واألة ال .وسوف تسهم أيضا ح ي المجال االستراتيجي ( 1األلت الئياةي والتئيوي)ض والمجال االستراتيجي
( 2القدرة على الدمود واالستدالة) ي إةار األلم المتحدة االستراتيجي لل ترة  .2021-2017وبينما تسيى هيه الحديلة ألإل
يكوإل لها أثر على سوء التئييةض نها تتماشى لع النتيجة االستراتيجية  2للب ا ض وغاية التنمية المستدالة  .2-2كما سوف
يساهم اليمع ي إةار هيه الحديلة االستراتيجية ي النتيجة االستراتيجية  1للب ا

عت ةريط تيزيز قدرة اإلنتاج المحلي.

جاالت الت كيز
-62

تركز هيه الحديلة على بناء القدرة على الدمود.

النوات ال توق ة
-63

سوف تتحقط هيه الحديلة االستراتيجية لت خ ل الناتجيت التالييت:


دعععول ال ئا المسعععتهد ة لت األة ال دوإل سعععت السعععابيةض والحوالع والمر عععيا لت النسعععاء والةنا ض والمر عععى
المدابيت بالسع على أغيية عالية الجودة وغنية بالمئييا ض وتحست و يهم التئيوي.



است ادة المدانع المحلية لت تحسيت الةنى التحتية والقدرا إلنتاج أغيية آلنة وجيدة النوعية.

( )53لتئطية اال لر

السع التي يمكت ع جها باألدويةض والحاال المقاولة ألدوية لتيددة.
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ا شطة ال ئيسية
النشععاة  :1تقديم المسععاعدة التئيوية إلى األة ال دوإل سععت السععابيةض والحوالع والمر ععيا لت النسععاء والةنا ض والمر ععى المدععابيت
بالسعض وتيزيز قدرا لجهزي األغيية المحلييت.
-64

لت خ ل هيه الحديلةض سيواصع الب ا

الئياةية المنتجة لحليا ح بما يتماشى لع الحد

تقديم المكم

على الة التئيية بيت المست يديت ووقايتهم لت سوء التئيية .وسوف تتكوإل ال ئا

المقررة للح اظ

المستهد ة لت الحوالع والمر يا

النساء والةنا ض واألة ال ي دور الحضانة (الييت تتراوا أعمارهم بيت ستة أشهر وأربع سنوا )ض واألة ال ي ريا

لت

األة ال

(الييت تتراوا أعمارهم بيت  5سنوا و 6سنوا )ض واألة ال ي لستش يا األة ال (الييت تتراوا أعمارهم بيت ستة أشهر
()54

و 17سنة) ي المناةط المستهد ة.
-65

الئياةيةض سيقدم الب ا

وباإل ا ة إلى المكم

التدريب األساسي على لمارسا

تئيية الر ع واألة ال الدئارض لع

التركيز بشكع خا ،على الر اعة الطةييية والحدرية والمستمرةض واألغيية التكميليةض واألةيمة المتوازنة .وسيتم تنسيط
تدميم هيا المكوإل باالشتراك لع ليهد تئيية األة ال التابع للحكولةض وزارة الدحة اليالةض وليهد إعادة التدريب.
-66

و ي إةار لكوإل لكا حة لر
والرجال والةنا

السع ي هيه الحديلةض سيقوم الب ا ض بالتياوإل لع لنظمة الدحة اليالميةض بدعم النساء

واألوالد الييت تم تشخيدهم بمر

السع خ ل ترة الي جض وسواء ي المستش ى أو خارج المستش ى.

وسوف يستكمع هيا النشاة دورة الي ج التي تضطلع بها لنظمة الدحة اليالمية.
-67

و سيوا صع الب ا

دعم  11ل دنيا ح لحليا ح إلنتاج األغيية لت أجع إنتاج أغيية لقواة ل دالح الم ست يديت لت خ ل تو ير قطع

الئيارض ولواد التيةئة والتئليفض وتطوير الميدا لتحسيت جودة األغييةض وتو ير التدريب التقني لموظ ي المدانع.

الحصيييلة االسييت اتيجية  2ت كُّح السييكان ال

ضيييح للكوارن وا دام ا ح الغ ائ ف بلدان سييتهدفة ح تلبية احتياجاتهم الغ ائية

والتغ و ة خالس الصد ات واإلجهادات وب دها بحلوس عام 2021
-68

سوف يست يد الب ا

لت خةرتط ي تقديم المساعدة ي جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةيةض لما يمهد الطريط لإلنياش عت

ةريط أنشطة لراعية ل عتةارا الجنسانية بهدف تيزيز االعتماد على اليا لألشخا ،المير يت لكوارث ةةيييةض والييت
ييانوإل لت انيدام األلت الئياةي .وسوف يدعم الب ا

األشخا ،الضي اء والييت ييانوإل لت انيدام األلت الئياةي ي لناةط

لستهد ة ذا إنتاجية زراعية لنخ ضةض واستثمارا قليلة ي الةنية التحتية الزراعية يث تضيع لكاسب التنمية بسةب الكوارث.
وسوف تست يد األسر الضيي ة المستهد ة (النساء والرجال على قدم المساواة) لت إنشاء الةنية التحتية الري يةض والحد لت لخاةر
الكوارثض األلر اليي ينةئي أإل يقودها إلى أإل تدةح أكثر اكت ا حء ذاتيا حض وأإل تستهلك المزيد لت األغيية المئييةض وتدةح أقدر
على لواجهة الددلا .
-69

وسوف تسهم هيه الحديلة ي االستراتيجية الوةنية للحراجة الزراعيةض وخطة اليمع لل ترة 2024-2015ض وقانوإل عام 2015
بشتإل الوقاية لت الكوارثض واإلغاثةض واإلنياش .كما تساهم ي المجال االستراتيجي ( 1األلت الئياةي والتئيوي)ض والمجال
االستراتيجي ( 2القدرة على الدمود واالستدالة) ي إةار األلم المتحدة االستراتيجي لل ترة  .2021-2017وتماشيا ح لع
النتيجتيت االستراتيجيتيت  1و 4للةرنالجض وهدف التنمية المستدالة 13ض نها تهدف إلى أإل يكوإل لها أثر على الوصول إلى
األغيية والنظم الئياةية.

جاالت الت كيز
-70

تركز هيه الحديلة االستراتيجية على بناء القدرة على الدمود.

( )54ييد االلتحاا بالمدارس (بدءاح لت ريا األة ال) إلزالياحض وبالتالي إل األنشطة المتيلقة باستهداف األة ال لت ست خمس وست سنوا ض واألة ال ي المدارس
الداخليةض ترتةط بحداةع التئييةض وليس باألهداف التيليمية .ويهدف الدعم اليي يقدلط الب ا إلى تيزيز استمرارية الرعاية ال زلة للنمو ي لر لة الط ولة
المةكرةض والوقاية لت نق التئيية.
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النوات ال توق ة
-71

سوف تتحقط هيه الحديلة لت خ ل الناتج التالي:


اسععت ادة األشععخا ،الييت ييانوإل لت انيدام األلت الئياةي لت دعم س عةع كسععب الييش المراعي لالعتبارات الجنسااان
اليي ييزز االعتماد الياتيض ويحد لت المخاةرض ويدعم االستقرار.

ا شطة ال ئيسية
النشعععاة  :2تقديم دعم سعععةع كسعععب عيش المشعععروة المراعي ل عتةارا الجنسعععانية إلى ال ئا السعععكانية التي تياني لت انيدام األلت
الئياةي ي المناةط التي يستهد ها الب ا
-72

لت خ ل هيه الحديلة دعما ح لةاشرا ح ي شكع ةو وبقول وزيو نةاتية إلى األسر التي تياني لت انيدام

سوف يقدم الب ا

األلت الئياةي لتحسيت تنوعها الئياةي .ولت خ ل أنشطة المساعدة الئياةية لقابع إنشاء األصولض سوف يتم إنشاء أصول تسهم
ي تيزيز سةع كسب الييشض وتحسيت األلت الئياةي والتئييةض والحد لت لخاةر الكوارث.
-73

و ي جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةيةض تن ي أنشطة المساعدة الئياةية لقابع إنشاء األصول ي شراكة لع الحكولةض وبيلك
يساهم الب ا

ي برالج اليمع اليالة الري ية .وسيتم تحديد أولويا

ولوظ ي كولا

المقاةيا

اختيار المشروعا

بالتياوإل لع الوزارا

والمناةط .وسوف يتحقط ذلك عت ةريط إنشاء رابط لةاشر بالوزارا

المختدةض

المختدة على نطاا

دورا المشروعض وتيزيز قدرتها على تدميم وتن يي لول تقنية لحلية لةتكرة ألنشطة تقديم المساعدة لقابع إنشاء األصول.
وسوف ييمع الب ا

لع وزارة األرا ي و ماية الةيئة لت أجع تن يي أنشطة لستدالة لراعية ل عتةارا الجنسانيةض وتحد

لت لخاةر الكوارث.
-74

وسوف تتضمت لشروعا المساعدة الئياةية لقابع إنشاء األصول إنشاء وإعادة تتهيع السدودض وخزانا المياهض وقنوا الريض
وأنشطة الحراجة الزراعية (بما ي ذلك إنشاء لزارع أشجار على جوانب الت لض وبساتيت لجتميية)ض وتيزيز الجسور النهريةض
وإنشاء أصول تتيلط بخساةر لا بيد الحدادض وتربية األسماك .وكجزء لت استراتيجية المساعدة الئياةية لقابع إنشاء األصولض
سوف يدعو الب ا

إلى إنشاء لواقع نموذجية لةناء االعتماد الياتي للمجتميا

لحلية أخرى على استخدالها لتيزيز سةع كسب عيشها .وسوف يوجط االهتمام إلى

المحلية المدعولةض وسوف يشجع لجتميا
ماإل تحقيط نتاةج لند ة للنساء والرجال.

وسيتم تدميم أصول جديدة وأصول أعيد تتهيلها لتقليع األ رار الةيئية إلى أدنى د.
-75

وسوف يهدف تحديد أولويا

المشروعا

إلى زيادة الشراكا

لع أصحا

المدلحة التشئيلييت .وعلى سةيع المثالض سيتم

إدراج عندر االستيداد ي أنشطة المساعدة الئياةية لقابع إنشاء األصول لع برنالج األلم المتحدة اإلنماةيض وستتم تجربة
لشروع للحد لت خساةر لا بيد الحداد بالتياوإل لع لنظمة األغيية والزراعة .وسيقوم الب ا

لع الحكولة بتحديث الخطوة

التوجيهية ألنشطة المساعدة الئياةية لقابع إنشاء األصول لت أجع توسيع نطاا هيه األنشطةض وتيزيز أثرها الم يد بالنسةة
للمساواة بيت الجنسيت.
-76

وسوف يكوإل هيا النشاة بمثابة شراكة بيت الحكولة والب ا ض يث يقدم الب ا

لواد غياةيةض ولواد غير غياةية أساسية

(لثع األدوا )؛ ويسهع رسم الخراةط والتدريةا على التخطيط؛ ويدعم تدميم لول تقنية عند الطلب .وسوف تتخي الحكولة
ترتيةا بالنسةة للمواد غير الئياةية األخرىض وسوف تحدد المشاركيت ي أنشطة المساعدة الئياةية لقابع إنشاء األصولض وتيسر
التنسيط لع الوزارا المختدة والمسؤوليت ي المقاةيا والمناةط.

الحصيلة االست اتيجية  :3ت كُّح السكان ال تض ر ح ح ا ز ات ح الحصوس على الغ اء طواس ال ام
-77

بالنظر إلى الحالة الميقدة والممتدة ي جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةيةض سوف تتمثع إ دى الطرا الهالة لضماإل الحدول
على األغيية والتئيية ي تمكيت الضي اء لت النساءض والرجالض والةنا ض واألوالد لت تلةية ا تياجاتهم الئياةية والتئيوية أثناء

17

WFP/EB.1/2019/6-B/1/DRAFT

اال الطوارئ وبيدها لةاشرةض وبالتاليض تحقيط غاية التنمية المستدالة  .1-2وسوف يكوإل هيا الدعم لطلوبا ح لت قةع األشخا،
المتضرريت لت الكوارث الطةيييةض والييت سيحتاجوإل إلى المساعدة كلما دثت اال ةوارئ خ ل ال ترة .2021-2017
-78

وتتماشى هيه الحديلة لع قانوإل عام  2015بشتإل الوقاية لت الكوارثض واإلغاثةض واإلنياشض كما تساهم ي المجال االستراتيجي
( 1األلت الئياةي والتئيوي)ض والمجال االستراتيجي ( 2القدرة على الدمود واالستدالة) ي إةار األلم المتحدة االستراتيجي
لل ترة .2021-2017

جاالت الت كيز
-79

تركز هيه الحديلة االستراتيجية على االستجابة لألزلا .

النوات ال توق ة
-80

سوف تتحقط هيه الحديلة لت خ ل الناتج التالي:


دول األشخا ،المتضرريت لت األزلا على أغيية تلةي ا تياجاتهم الئياةية األساسية.

ا شطة ال ئيسية
النشاة  :3تقديم المساعدة الئياةية اليينية غير المشروةة إلى السكاإل المتضرريت لت األزلا .
-81

بالتنسيط الوثيط لع لجموعة األلت الئياةي والزراعةض و ريط األلم المتحدة القطريض وكيانا

كوليةض سيقدم الب ا

لساعدا غياةية عينية غير لشروةة لألشخا ،المتضرريت لت األزلا  .وسوف تتكوإل الحدة الئياةية ل ستجابة ال ورية
لت الةسكويت المقوى اليي يقدم لتلةية اال تياجا

التئيوية خ ل األسةوع األول لت األزلة .وسيتم توزيع دة شهرية لت

الحةو ض والةقول والزيت لت خ ل التوزيع اليام لألغيية على السكاإل المتضرريت بيد ذلك .وسوف يسترشد تقديم هيه المساعدة
بمةادئ المساواة بيت الجنسيتض والحمايةض والمساءلة تجاه السكاإل المتضرريتض وسيتم تطوييط ليناسب اال تياجا الخاصة للنساء
والرجال والةنا واألوالدض لع لراعاة األشخا ،ذوي اإلعاقة.
3-3

است اتيجيات اال تقاس والخ وج

-82

سوف يةدأ الب ا ض خ ل الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتةض إجراء استيرا

استراتيجيض بما ي ذلك تحليع لنوع الجنس

واليمرض لمير ة ةةيية التحدي الوةني للقضاء على الجوع .وبنا حء على نتاةج االستيرا
الب ا

ض والم او ا المقةلةض سوف يييد

تقييم لشاركتط ي هيا الةلد كجزء لت عملية تدميم الخطة االستراتيجية القطرية.

-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ح

-83

سوف تستمر لساعدة الب ا

الستهداف المقاةيا والمناةط( )55المير ة النيدام األلت الئياةيض ونق

التئييةض والكوارث

الطةيييةض والتي يتم اختيارها بالتشاور لع الحكولة على أساس ليايير األلت الئياةي والتئيية .ولت المتوقع أإل يو ر تقييم كمي
أكةر لأللت الئياةي على نطاا الةلدض واليي كاإل لخططا ح ي إةار النهج المتدرج للتقييما ض بيانا لتحسيت ر ،بحث استهداف
لقاةيا إ ا ية ولست يديت آخريت بما يتجاوز المؤسسا  .وسوف يكوإل األة ال والحوالع والمر يا لت النساء والةنا

( )55سوف يدعم الب ا  60لنطقة ي تسع لقاةيا  .ويئطي الب ا
بيونغ يانغض ولدينة نالةو.

جميع المقاة يا

ي جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية لا عدا لقاةية جاغانغض ولدينة
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لت بيت ال ئا األولى التي تحدع على لساعدة لت الب ا

بسةب تير هم النيدام األلت الئياةي ونق

التئيية )56(.وسوف

يحدع األوالد والةنا بالتساوي على أغيية لخلوةة لقواةض وعلى الةسكويت المقوى.
-84

الخاصة بالتئيية والمساعدة الئياةية لقابع إنشاء األصول أكةر قدر لت األثرض إل هيه

ولكي تحقط لشروعا الب ا
المشروعا سوف تن ي أساسا ح ي ن س المناةط .وسوف تن ي أنشطة االستجابة لحاال الطوارئ عند الحاجة.

-85

وخ ل عملية رسم الخراةط المشتركة لع الوزارا المختدة التي سوف تواةم أنشطة الةرنالج للمساعدة الئياةية لقابع إنشاء
األصول لع الخطط الحكوليةض لت المتوقع تحديد لجاال أولوية إ ا يةض والنظر ي إدراجها ي استراتيجية المساعدة الئياةية
لقابع إنشاء األصول بالنسةة للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة .وبالنسةة للتقييم النوعي على نطاا الةلد المخطط ي إةار
النهج المتدرجض لت المتوقع أيضا ح أإل يستنير بط استهداف أنشطة المساعدة الئياةية لقابع إنشاء األصول ي أةار الخطة
االستراتيجية القطرية المؤقتة .وسوف يراعى التواؤم لع الوكاال األخرى الياللة ي هيا الةلد.

-86

وسيتم اختيار المشاركيت ي أنشطة المساعدة الئياةية لقابع إنشاء األصول لليمع ي المناةط المستهد ة و قا ح لميايير األلت
الئياةي المندو ،عليها ي الخطوة التوجيهية( )57لتقديم المساعدة لقابع إنشاء األصولض لع لشاركة المرأة والرجع على قدم
المساواة.

-87

والمست يدوإل المحتملوإل لت األنشطة التي تسيى إلى تيزيز قدرة الحكولة على تن يي أنشطة الدعم التئيوي هم لوظ و المقاةيا
والمناةطض وكيلك لوظ و لؤسسا رعاية األة ال والمستش يا الييت سوف يشاركوإل ي دورا تدريةية سنوية .وسيواصع
الب ا

تدريب لوظ يت ي المدانع المدعولة إلنتاج أغيية لقواة وآلنة وعالية الجودة .وعلى المستوى الوةنيض سوف يشارك
التدريب والدراسة ي الةلداإل ذا

لسؤولوإل كوليوإل لت وزارا لختدة ولؤسسا أكاديمية لختارة ي دورا
التي يدعمها الب ا  .وسوف يستكشف المكتب القطري رصا ح لتسهيع تةادل الميلولا

الدلة

لت خ ل التياوإل يما بيت بلداإل

الجنو .
الجدوس  : 1ال ستفيدون حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط
الحصيلة
االست اتيجية

1

البنات

ا والد

ا شطة
الوقععايععة لت سعععععععوء التئععييععة للحوالععع
والمر عععععععيععا لت النسععععععععاء والةنععا
واألة ال دوإل ست السابية

405 388

421 934

النساء

406 500

ال جاس

-

ال ج وع

1 233 822

الوقاية لت سعععععععوء التئيية للمر عععععععى
المدعععابيت بالسعععع داخع المسعععتشععع يا
وخارجها

25 713

26 762

63 973

59 052

175 500

2

دعم إنشاء األصول وسةع كسب الييش

154 275

160 572

383 840

354 313

1 053 000

3

لوارد غير لشعععععععروةة لدعم
تحوي
الحدول على األغيية

51 425

53 524

127 947

118 104

351 000

636 800

662 792

982 259

531 470

2 813 322

ال ج وع بدون تداخل

( )56سيتم اختيار الحوالع والمر يا على أساس قواةم الحوالع والمر يا لت النساء والةنا التي يو رها لسؤولو المناةطض والتي تشمع الحوالع لت النساء
والةنا ض ابتدا حء لت شهر الحمع الرابعض وألها األة ال تى ست ستة أشهر .وسيتم تئطية جميع األة ال ي دور الحضانة المستهد ةض وريا األة الض والمؤسسا
التربوية الداخليةض والمستش يا وأجنحة األة ال عت ةريط الدعم التئيوي .وستقوم الحكولة بتحديث خطة التن يي اليالة لرة وا دة ي السنةض وتتضمت هيه الخطط
قواةم المست يديت لت الدعم التئيوي سب المقاةية والمنطقة.
( )57سوف تتخي الميايير المحدثة ي اعتةارها ال ئا التالية المدرجة ي الخطوة التوجيهية الحالية للمساعدة الئياةية لقابع إنشاء األصول :األسر ذا لدادر الئياء
أو الدخع المحدودة لشراء األغيية؛ واألسر ذا اإللكانيا المحدودة جداح لزراعة داةقها المنزليةض أو تربية لاشيتها؛ واألسر التي ال تحدع على أي دعم لت
األقار ؛ واألسر القليلة األ راد التي يساعدها الب ا ي إةار أنشطة تئيية ال ئا الضيي ة؛ واألسر التي ترأسها الرأة؛ واألسر الكةيرةض التي ستيطى األولوية عند
االختيار.
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2-4

التحو الت

-88

سيقدم الب ا

لساعدا

غياةية عينية للمست يديت .وسيتم تزويد الحوالع والمر يا

وسيحدع األة ال والمر ى المدابيت بالسع ي المستش يا

والمؤسسا

لت النساء والةنا

المستهد ة على ةو

لقواة.

بحةو

لقواة وبسكويت لقوى؛

وسيحدع المر ى المدابيت بالسع خارج المستش يا والمشاركوإل ي أنشطة المساعدة الئياةية لقابع إنشاء األصول على
د

غياةية أسرية لت الحةو والةقول والزيو النةاتية .وسيتم تزويد السكاإل المتضرريت لت األزلا بالةسكويت المقوىض

والةقولض والزيتض والحةو .
-89

وال يوجد لدى جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية سوا رة للحةو ض وهي لت بلداإل اليجز الئياةي .وسيتم إنتاج الحةو
المقواة والةسكويت المقوى باستخدام لواد خام لستوردة لت لدانع يدعمها الب ا ض وهي أكثر يالية لت يث التكل ة لقارنة
القاةمة

باستيراد المنتجا الجاهزة .ولم يتم التخطيط ي إةار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لطراةط خاصة بالتحوي
على النقد أو القاةمة على القساةم.
ة والتحو الت القائ ة على النقد

ا

الجدوس  :2الحصص الغ ائية ( ام/شخص /وم) حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط

حوا ل
و ض ات
ح النساء
والبنات

طفاس
ع ارهم
بيح 6
شه و59
شه ا ً ف
دور
الحضا ة

الحصيلة االست اتيجية :1

الحصيلة
االست اتي
ة :2

الحصيلة
االست اتيجية :3

النشاط :1

النشاط :2

النشاط :3

طفاس ف
دور
ا تام

طفاس ف
ال ستشفيات

طفاس
ع ارهم
ح  5إلى
 6سنوات
ف ر اض
ا طفاس

ال ضى
ال صابيح
بالسُل ف
ال ستشفيات

ال ضى
ال صابيح
بالسُل خارج
ال ستشفيات
(حصص
ُس ة)

ة
ععععععةععععععو
لقواة
بسعععععععكويت
لقوى

شاركون ف
شطة
ال ساعدة
الغ ائية قابل
إ شاء ا صوس
(حصص
ُس ة)

ة

200

100

100

100

100

100

-

-

60

60

60

60

60

-

االستجابة
الفور ة

التوز ع
ال ام
لأل ة

ة

250

ةو

-

-

-

-

-

-

1 000

1 000

400

بقول

-

-

-

-

-

-

350

350

60

زيت

-

-

-

-

-

-

150

150

25

لعععجعععمعععوع
السععععععيرا
الحراريعععة/
يوم

740

نسععععععععععععةععععععة
السععععععيرا
العحعراريععععة
لعععععععععععععععععععععت
الةروتيت

10.80

التحوي
العععقععععاةعععمععععة
على نقععديععة
(دوالر/ش

-

514

14.80

-

514

14.80

-

514

14.80

-

514

14.80

-

514

14.80

-

1 402

14.6

-

ال ينطةط

ال ينطةط

-

1 000

8.30

-

1 937

10.20

-

20
خععععععععععععع
يوم)
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/

عععععدد أيععععام
الت ئيية ي
السنة

30
يوم/شهر
لمدة 12
ح ()58
شهرا

25
يوم/شهر
لمدة 12
شهرا ح

30
يوم/شط
ر لمدة
12
شهرا ح

30
يو حم/شهر
لمدة 12
شهرا ح

25
يوم/شهر
لمدة 12
شهرا ح

30
يوم/شهر
لمدة أربع
أشهر

30
يوم/شهر
لمدة خمسة
أشهر

180
يولاح/سنة

 7أيام

30
يولا ح

( )58سوف يقدم الدعم للحوالع والمر يا لت النساء والةنا ابتدا حء لت شهر الحمع الرابع تى شهر الحمع التاسعض ولمدة األشهر الستة األولى لت الر اعة.
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الجدوس  : 3ج وع االحتياجات ح ا
وع ا

ة/التحو ل القائم على النقد

ة والتحو الت القائ ة على النقد وقي تها

ال ج وع (دوالر

ال ج وع (طح ت ي)

الحةو

142 001

52 104 909

الةقول

23 790

14 369 391

الزيت والدهوإل

13 521

10 816 598

أنواع أخرى

19 602

31 313 089

198 915

108 603 986

-

-

198 915

108 603 986

ال ج وع (ا
التحوي

ة)

القاةمة على النقد

ال ج وع (قي ة ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

ك )

 2-2-4ت ز ز القدرات ،ب ا ف ذلك ح خالس الت اون في ا بيح بلدان الجنوب
-90

سوف ت دمم أن شطة لتيزيز القدرا لت أجع تيزيز القدرا الوةنية ودوإل الوةنية ل شركاء الب ا

يما يتيلط بتن يي برالج

المسععاعدة الئياةية وأنشععطة س عةع كسععب الييش .وسععوف تشععمع هيه األنشععطة المشععاركة ي المناقشععا المتيلقة بالسععياسععا

ي

لجاال األلت الئياةي والتئييةض وو ع إر شادا لراعية ل عتةارا الجن سانيةض ولوجهة للمؤ س سا التي يدعمها الب ا .
وسععوف ينظم الب ا

دورا تدريةية سععنوية للموظ يت ي لؤسععسععا األة ال والمسععتش ع يا المشععاركة ي برنالج المسععاعدة

التئيوية .وباإل عععا ة إلى ذلكض سعععيتم تو ير لواد إع لية لتسعععهيع تحسعععيت لمارسعععا إعداد الطيامض والنظا ة اليالةض ولرا ط
الدرف الدحيض ورعاية األة ال .وال يتم التخطيط لنقع التكنولوجيا ي إةار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة.
-91

وسوف يدعم الب ا

جوال دراسية بمشاركة شركاء لت الحكولة ولت لؤسسا أكاديمية ي الةلداإل التي يدعمها الب ا

لتيزيز تةادل اآلراء والخةرا لت أجع ليالجة انيدام األلت الئياةي ونق

التئيية .وسععععيتم اسععععتكشععععاف ر ،لتقوية األغيية

باالشععتراك لع الحكولةض واليونيسععيفض ولنظمة الدععحة اليالمية (بما ي ذلك لت خ ل تحليع المشععهد) .وسععيتم السععيي إلقالة
شععراكا لع األوسععاة األكاديمية الوةنية للحدععول على لشععورة نية عت تقوية األغيية .وسععيتم تنظيم دورا تدريةية لتكررة
عت اإلنتاج الئياةي المحلي لتحسيت لمارسا تداول األغييةض وهو لا يمكت أإل يؤدي إلى
-92

مانا أ ضع لأللاإل والجودة.

وسععيتم إعداد لد ع و ة ألنشععطة تيزيز القدرا بالتياوإل لع ريط إدارة لشععروعا الخطة االسععتراتيجية القطرية المؤقتة لةياإل
خطوة األساسض ورصد تقدم األنشطةض وقياس اإلنجازا بالنسةة لكع ئة لت ئا أصحا المدلحة المستهد يت.

3-4

سلسلة اإل داد

-93

سعععيقوم الب ا

بتزويد المسعععت يديت المسعععتهد يت بمسعععاعدا غياةية عينية تتكوإل لت أغيية لقواة ولجهزة لحلياح .ويجب تدبير

لدععععادر الخلطا المسععععةقة لألغيية وال يتالينا والميادإلض والمسععععتخدلة ي إنتاج أغيية لقواةض على المسععععتوى الدوليض وهيا
يتطلب لهلة شراء تتراوا بيت أربية أشهر وستة أشهرض ويلزم شهر آخر لتدنيع األغيية المقواة لحلياح.
-94

والحكولة هي المسعععععؤولة عت نقع األغيية لت ليناء الدخول إلى لدعععععانع إنتاج األغيية المحلية وإلى المسعععععتودعا  .كما أنها
لسؤولة عت تسليم األغيية إلى لؤسسا األة ال والمست يديت اآلخريتض بدعم تقني لت الب ا .

-95

ولمواجهة التحديا المتيلقة بتجهيز األغييةض( )59سععععععوف يواصععععععع المكتب القطري اليمع لع الحكولة لةناء قدرتها على إنتاج
األغيية المئييةض بما ي ذلك عت ةريط تيزيز القدرا التقنيةض وتو ير ليدا الطحتض وقطع الئيار .وسععععععيواصععععععع المكتب
القطري ليالجة المسععاةع المتيلقة بجودة األغيية وس ع لتها أثناء تن يي الخطة االسععتراتيجية القطرية المؤقتة .وسععيتم اسععتيرا
قدرا الميناء ونقطة الدخول بدورة لنتظمة لتيزيز إدارة سلسلة اإللداد.

( )59تنشت تحديا تجهيز األغيية بدورة أساسية لت اال تقار إلى قطع الئيا رض والديانة الكا يةض وااللتزام بآليا

ماإل الجودة ولراقةة الجودة.
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4-4

قدرات ال كتب القط ي و ال حه

-96

ليس لت المتوخى أإل تكوإل هناك أي تئييرا رةيسعية بيت الخطة االسعتراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية والخطة االسعتراتيجية
القطر ية المؤق تة .ولت المخطط أإل يكوإل جم المك تب القطري وهيك لط ولؤه
االسععععععتراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية .وال يوجد للب ا

لوظ يط على غرار لا تتضععععععم نط الخ طة

لكاتب رعية أو لكاتب ليدانية ي جمهورية كوريا الشععععععيةية

الديمقراةية .وتوجد للمكتب القطري و دة دعم لقرها ي بيجيت .ويتم إعارة لوظ يت وةنييت لت الحكولة.
-97

وكجزء لت أنشطة تيزيز القدرا ض( )60و ض ح عت إقالة روابط لةاشرة لع الوزارا ض يستكشف الب ا

رصا ح لتيزيز قدرتط

الداخلية لت خ ل إشععععععراك خةراء وةنييت ي المسععععععاعدة الئياةيةض وإعادة التشععععععجيرض والتخ يف لت آثار الكوارثض وإنشععععععاء
األصولض وتربية األسماكض والمساواة بيت الجنسيت.
5-4

الش اكات

-98

تيد لجنة التنسعععيط الوةنية التابية لوزارة الشعععؤوإل الخارجية الوكالة المنسعععقة للب ا ض وتيسعععر الروابط لع الوزارا المينية.
كما ييمع الب ا

-99

والب ا

لع وزارة الدحة اليالةض ووزارة األرا ي و ماية الةيئة على لستوى المقاةيا والمناةط.

ع ضو رةيسي ي ال ريط القطري للمساعدا اإلنسانية واالستجابة لحاال الطوارئ .ويقوم الب ا

بالتنسيط لع

لنظمة األلم المتحدة للط ولة (اليونيسعععيف)ض ولنظمة الدعععحة اليالمية بشعععتإل التئييةض ويشعععارك ي رةاسعععة ريط اليمع الميني
عضو ي األ رقة الياللة

باأللت الئياةي لع لنظمة األغيية والزراعةض و ريط اليمع الميني بالتئيية لع اليونيسيف .والب ا
الم شتركة بيت الوكاال والمينية بالر صد والتقييم وإدارة الةيانا  .وييمع الب ا أي ضا ح ب دورة وثيقة لع أع ضاء آخريت ي
رقة اليمع المينية بالقضععايا الجنسععانيةض بما ي ذلك برنالج األلم المتحدة اإلنماةيض ولنظمة األغيية والزراعةض واليونيسععيفض
وصندوا األلم المتحدة للسكاإل.
 -100وهناك خمس لنظما غير كولية دولية لقرها ي بيونغ يانغض ضععععع ح عت االتحاد الدولي للدعععععليب األ مرض واللجنة الدولية
للدععععليب األ مرض وهي الوكالة السععععويدية للتنمية والتياوإلض ولكتب األلت الئياةي التابع ل تحاد األوروبيض والةرنالج ال نلندي
إلعادة التتهيع ي لجالي الزراعة والدععععععحة التابع لمنظمة Fida Internationalض ولكاتب التياوإل ال رنسععععععية واإليطالية.
وسيواصع الب ا

ل او اتط لع الحكولة يما يتيلط ب ر ،إلقالة شراكا ض وتن يي لشروعا لشتركة لع الوكاال الياللة

ي لجال األلت الئياةيض والتئييةض وإدارة الكوارث.

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

 -101يجب النظر إلى الر صد ي

وء أهداف الب ا ض والةيئة التشئيلية ي هيا الةلد .وعلى الرغم لت أإل اليمليا لقيدة بظروف

اليمع الديةةض بما ي ذلك القيود الم رو ة على الوصولض والتي تيرقع رصد النواتج والحداةعض والتقييما المنتظمةض إل
الب ا

لديط بال يع رصعععة للوصعععول إلى لناةط عملياتطض ولديط ات اا لع الحكولة يسعععمح لط باسعععتخدام خةراء رصعععد دولييت

ناةقيت باللئة الكورية.
لت قدرتط

 -102وسوف يستمر الب ا ي الوصول إلى المست يديتض والمؤسسا ض والمدانع .وع وة على ذلكض سييزز الب ا
على إجراء تقديرا ض واسعتيرا عا ض وتقييما تماشعيا ح لع خطة رصعد الخطة االسعتراتيجية المؤقتةض واسعتيرا عهاض وتقييمها.
و ي الة اتساع نطاا اليمليا ض سوف تضمت المتطلةا األساسية اإل ا ية االلتزام بترتيةا الرصد.
 -103وبالنسععةة للخطة االسععتراتيجية القطرية المؤقتةض سععيقوم المكتب القطريض بدعم لت المكتب اإلقليميض بتةسععيط ولواءلة عمليا
جمع بيانا عت ةريط التحول لت نظام  E-WINإلى أداة جمع الةيانا والتحلي

( )60أنشطة تيزيز القدرا لخططة ي إةار الحديلتيت االستراتيجيتيت  1و.2

المتنقلة.
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 -104و ي عام 2018ض صمم الةرنالج خطة للر صد والتقييم لت أجع تح سيت ترتيةا الر صد ي إةار الخطة اال ستراتيجية القطرية
المؤقتة الميمول بها الياح .وسععععععيتم إجراء عملية لتابية ي نهاية الخطة االسععععععتراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لقياس التقدم
المحرز ي الرصععد والتقييمض وتحديد ر ،لمواصععلة إدخال تحسععينا

ي إةار الخطة االسععتراتيجية القطرية المؤقتة .وسععوف

تشععمع اليملية اسععتيرا ال ر ،المتا ة للرصععد المراعي ل عتةارا الجنسععانية واإلعاقةض وسععوف تيكس ا تياجا الرصععد
لكع دعيلة لت الحدعاةع االسعتراتيجيةض تماشعيا ح لع إةار النتاةج المؤسعسعية ()2021-2017ض واسعتراتيجية الب ا للرصعد.
وسوف يهدف االستيرا

أيضا ح إلى

ماإل أإل تيةر أدوا الرصد عت اال تياجا المؤسسية.

 -105وسععيتم تن يي جميع أنشععطة الرصععد باالشععتراك لع الحكولة .وسععيتم إدراج ترتيةا الرصععد

ععمت اختدععاصععا وأنشععطة ريط

إدارة المشروع المشترك .وسيتم استكشاف ر ،للرصد التكميلي أو الرصد المشترك لع وكاال أخرى تابية لأللم المتحدةض
ووكاال أخرى ي جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةية.
 -106وبيد تقدير إلكانية تقييم عمليا الب ا

ي جمهورية كوريا الشيةية الديمقراةيةض لت المقرر إجراء تقييم ال لركزي ي عام

 2019عت لو ععععوع لط أهمية خاصععععةض وسععععيتم التخطيط إلجراء تقييم للحا ظة القطرية ليام  2020يقوم بط لكتب التقييم لكي
يستنير بط تن يي الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتةض وتدميم الخطة االستراتيجية القطرية ال
 -107وسوف يستنير تدميم خطة لتيزيز القدرا

ي لجال الرصد والتقييم لموظ ي الب ا

قة.

ولوظ ي الحكولة المياريت للب ا

عت ةريط تحليع ا تياجا تيزيز القدرا المخطط لط ي نهاية عام .2018
2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
 -108سععععععوف يرصععععععد الب ا

المخاةر السععععععياقيةض لثع الكوارث الطةيييةض وأثار اليقوبا على عمليا ب ا  .وقد أعد المكتب

القطري خطة ةوارئ ل سععتجابة للكوارثض ويجري تحديث خطة االسععتيداد للطوارئ واالسععتجابة لها بدععورة دورية .وتتولى
أ رقة الرصد التابية للمكتب القطري جمع الميلولا المتيلقة بحاال الج اف وال يضانا .
 -109وال تزال القناة المدععر ية الحالية لئلقة بسععةب اليقوبا ؛ وقد يؤثر اسععتمرار غيا اإللداد النقدي المنتظم بدرجة خطيرة على
عمليا الةرنالج ي الميداإل.
التمويع أيضا ح أ د لجاال المخاةر الرةيسية بالنسةة للب ا  .و ي الوقت الحاليض توجد للمكتب القطري ع قا

 -110ويمثع نق

نشطة ودينالية لع الجها المانحة لتتليت التمويع لليمليا الجاريةض لع استكشاف ر ،لتوسيع ا ظة الجها المانحة عةر
جها لانحة غير تقليدية.

ال خاط التشغيلية
 -111تشععمع المخاةر التشععئيلية اال انقطاع خطوة اإللدادض والتي تحد لت ال واةد التئيوية لمسععاعدا الب ا

بالنسععةة لألة الض

والحوالع والمر ععيا لت النسععاء والةنا ض الييت يحتاجوإل إلى إلدادا لسععتمرة لت األغيية التكميلية لحماية أي لكاسععب تم
تحقيقها؛ وتتخير إنتاج األغيية المقواة؛ وتخ يض عدد الموظ يت المتا يت إلدارة اليمليا ولراقةتها .وقد تنشت هيه المخاةر ي
الئال ب باعتةارها لخاةر ثانوية ليدم ك اية التمويعض ويلزم اتخاذ تدابير خاصععععععة بالتخ يف لتقليع أثرها على المسععععععت يديت لت
الب ا

إلى أدنى د.
ععماإل تقديم

 -112وال يزال غيا التقييما المحدثةض والةيانا القطرية المدععن ة يشععكع لخاةر على عملية االسععتهدافض وبالتاليض
الدعم لمت هم أكثر ا تياجاح .وسعععوف تسعععاعد اسعععتراتيجية التخ يف التي تيزز الوصعععول إلى الوزارا المختدعععة لتنسعععيط دعم
الةرالج ولواءلتها لع الخطط والميزانيا اإلقليميةض على تجنب لخاةر ازدواج جهود الدعم .وسععععععوف يسععععععيى الب ا

إلى

إقالة شععراكا لع وزار وشععركاء ذوي صععلةض وإجراء عمليا لشععتركة لرسععم الخراةط لع الوزارا المختدععةض وتيسععير
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إعارة الموظ يت للب ا  .كما أإل النهج المتدرج للتقييما ض والتوسععععع ي إدلاج المنظور الجنسععععاني ي تدععععميم الةرالج على
أساس التحليع الجنساني سوف يساعد على ليالجة هيه المخاةر.

-6
1-6

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة
الجدوس  :4يزا ية الحافظة القط ة (دوالر
الحصيلة االست اتيجية

ك )

2019

2020

2021

ال ج وع

1

39 776 527

39 909 848

39 546 241

119 232 617

2

13 315 186

13 330 887

13 289 457

39 935 531

3

634 660

634 783

632 943

1 902 386

53 726 374

53 875 519

53 468 642

161 070 534

ال ج وع

 -113يهدف الب ا

إلى أإل تكوإل لديط عملية بموارد كاللة لت أجع المسععععععاعدة على إجراء الحشععععععد الكالع .ولع ذلكض لت المتوقع

وجود قيود ي التمويعض وليلك سعععوف يخدععع

المكتب القطري لوارد لتحقيط أقدعععى أثر على الو عععع التئيوي للمسعععت يديت

ذوي األولوية األعلى .وسعععععوف تضعععععع اسعععععتراتيجية تحديد األولويا بارالترا لتقلي

األنشعععععطة ي الة دوث عجز ي

التمويع.
2-6

آفاق تدبي ال وارد

 -114ساد جو لت الت اؤل المشو بالحير ي عام 2018ض واليي لت المحتمع أإل يهيئ الظروف لزيادة التياوإل والدعم الدولييت .وقد
صممت الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة بحيث تتكيف لع التئييرا
3-6

ي الة تدبير الموارد.

است اتيجية ت بئة ال وارد

 -115يتمثع الهدف لت اسعععتراتيجية تيةئة الموارد بالنسعععةة لجمهورية كوريا الشعععيةية الديمقراةية ي تتليت تمويع كافٍ ويمكت التنةؤ
بط .وسوف ييزز المكتب القطري ع قتط الممتازة لع لجتمع المانحيتض بينما يستكشف رصا ح لتوسيع ا ظة المانحيت.
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ال لحق ا وس
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة كور ا الش بية الد ق اطية ()2021-2019
الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
الهدف االست اتيج  : 1القضاء على الجوع عح ط ق ح ا ة إ كا ية الحصوس على ا

ة

النتيجة االست اتيجية  :1ت تع كل ف د بالقدرة على الحصوس على الغ اء
الحصيلة االست اتيجية  :1استق ار و تحسح الحالة التغ و ة ،وال سي ا حالة ال غ ات الدقيقة ،لدا ا طفاس دون سح الساب ة ،والحوا ل وال ض ات ح
سل ال وجود ح ف ناطق ستهدفة ،بحلوس عام 2025
النساء والبنات وال ضى ال صابيح بال ُ

ئا الحداةع :استمرار/تحسيت دول
األسر واأل راد على الئياء الكا ي
لجاال التركيز :بناء القدرة على
الدمود

االفت اضات
إلنتاج األغيية المخلوةة المقواة والةسكويت المقوى وتوزييها ي الوقت المحدد
توا ر المدخ
صيانة المدانع وإبقاةها ي الة تشئيلية جيدة

ؤش ات الحصائل
نسةة السكاإل المؤهليت الييت يشاركوإل ي الةرنالج (التئطية)
نسةة السكاإل المستهد يت الييت يشاركوإل ي عدد كاف لت عمليا التوزيع (االلتثال)

ا شطة والنوات
سل ،وت ز ز قدرات جهزي ا
 :1تقد م المساعدة التغذوية إلى األطفال دون سن السابعة ،والحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،وال ضى ال صابيح بال ُ
التغ ة)

است ادة المدانع المحلية لت تحسيت الةنى التحتية والقدرا إلنتاج أغيية لتلونة وجيدة النوعية( .باء :تو ير األغيية المئيية)

ة ال حلييح ( .شطة الوقا ة ح سوء
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دول ال ئا المستهد ة لت األة ال دوإل ست السابيةض والحوالع والمر يا لت النساء والةنا ض والمر ى المدابيت بالسع على األغيية عالية الجودة والئنية بالمئييا ض وتحست و يهم التئيوي( .ألف:
تحويع الموارد)

الحصيلة االست اتيجية  :2ت كُّح السكان ال ضيح للكوارن وا دام ا ح الغ ائ ف بلدان ستهدفة ح تلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة خالس
الصد ات واإلجهادات وب دها بحلوس عام 2021

ئا الحداةع :استمرار/تحسيت دول
األسر واأل راد على الئياء الكا ي
لجاال التركيز :بناء القدرة على
الدمود

االفت اضات
عدم تسةب الكوارث الطةييية ي تيطيع أنشطة إنشاء األصول واإلنتاج الزراعي.
و ع ليايير تقنية خاصة بالسياا لتدميم الةنية التحتية وإنشاةها بما يك ع أإل تكوإل األصول ذا صلة با تياجا المجتميا المحلية.

ؤش ات الحصائل
لؤشر استراتيجيا التددي القاةم على سةع كسب الييش (النسةة المئوية لألسر التي تتةع استراتيجيا التددي)

ا شطة والنوات
سبل كسب عيش ال ش وط ال اع لالعتبارات الجنسا ية إلى الفئات السكا ية الت ت ا
 :2تقد م دعم ُ
ال يش)

ح ا دام ا ح الغ ائ ف ال ناطق الت

ستهدفها الب ا  ( .شطة إ شاء ا صوس ودعم سبل كسب

است ادة األشخا ،الييت ييانوإل لت انيدام األلت الئياةي لت دعم سةع كسب الييش المراعي ل عتةارا الجنسانية اليي ييزز االعتماد الياتيض ويحد لت المخاةرض ويدعم االستقرار( .ألف :تحويع الموارد)
است ادة األشخا ،الييت ييانوإل لت انيدام األلت الئياةي لت دعم سةع كسب الييش المراعي ل عتةارا الجنسانية اليي ييزز االعتماد الياتيض ويحد لت المخاةرض ويدعم االستقرار( .دال :إنشاء األصول)
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ئا الحداةع :استمرار/تحسيت دول
األسر واأل راد على الئياء الكا ي

الحصيلة االست اتيجية  :3ت كُّح السكان ال تض ر ح ح ا ز ات ح الحصوس على الغ اء طواس ال ام

لجاال التركيز :االستجابة لألزلا

االفت اضات
توا ر أرصدة غياةية كا ية ي الةلد ل ستجابة ي الوقت المناسب.

ؤش ات الحصائل
درجة االسته ك الئياةي

األنشطة والنواتج

 :3تقد م ال ساعدة الغ ائية ال ينية ي ال ش وطة إلى السكان ال تض ر ح ح ا ز ات ( .تحو الت ال وارد ي ال ش وطة لدعم الحصوس على ا

دول األشخا ،المتضرريت لت األزلا على أغيية تلةي ا تياجاتهم الئياةية األساسية( .النتيجة االستراتيجية ( )1ألف :تحويع الموارد)

ة)
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الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
جيم  : 2ستطيع السكان ال تض رون االستفادة ح ب ا

الب ا

بط قة تض ح وت زز سال تهم وك ا تهم و زاهتهم

النتائ وال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-2نسةة األشخا ،المستهد يت الييت يمكنهم الحدول على المساعدة دوإل التير

جيم  : 3تحسيح ال ساواة بيح الجنسيح وت كيح ال

لتحديا تتيلط بالحماية

ة بيح السكان ال ستفيد ح ح ساعدة الب ا

النتائ وال ؤش ات الشا لة
جيم  :2-3نسةة النساء األعضاء ي كيانا صنع القرار بشتإل المساعدة الئياةية – لجاإلض ولجالسض وأ رقةض وغير ذلك
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ال لحق الثا
التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (بالدوالر ا

ك )

النتيجة االست اتيجية  ،1ا ة
التن ية ال ستدا ة 2-2

النتيجة االست اتيجية  ،1ا ة
التن ية ال ستدا ة 1-2

الحصيلة االست اتيجية

الحصيلة االست اتيجية 1

الحصيلة االست اتيجية 2

الحصيلة االست اتيجية 3

لجال التركيز

بناء الص ود

بناء القدرة على الص ود

االستجابة لألز ة

التحويع

النتيجة االست اتيجية ،1
ا ة التن ية ال ستدا ة 1-2

ال ج وع

103 086 560

34 006 177

1 624 994

138 717 731

التن يي

3 693 390

1 758 617

78 714

5 530 722

تكععاليف الععدعم المةععاشعععععععرة
الميدلة ( 4ي الماةة)

5 175 558

1 733 358

82 570

6 991 485

111 955 509

37 498 151

1 786 278

151 239 938

7 277 108

2 437 380

116 108

9 830 596

119 232 617

39 935 531

1 902 386

161 070 534

ال ج وع الف ع
تعععكععععالعععيعععف الععععدععععم غعععيعععر
المةاشرة ( 6.5ي الماةة)
ال ج وع
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