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.http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/

وجز تنفي ي
التحديا  ،على الرغم حقيقة أن اإل داد الغذاسي لهذا الدلد ظل

ال تزال جمهورية كوريا الشععععععلدية الديمقرااية تواجة ااسعة واسععععععلة
سععععتقرا ى إلى حد كدير على دى عدة سعععع وا  .و ع ذلك ،ال تزال الحالة اإلنسععععانية الممتدة تِّشعععع اكتل تحديا كديرة ،إلى جانب الكوارث
الطديلية المتكررة التي تؤدي إلى تعاقم هشاشة األوضاع.
– أي أكثر

فانلدام األ الغذاسي ي تشعععر على نطاا واسعععع .إذ يلاني حوالي  10.3ليون شععع
سح ع قودي تلدد المؤشرا أِّجري عام  2017أنة على الرغم
نق التغذية )1(.ويتضح

لحوظة بي الم ااق الريعية والحضرية ،إذ أن لدى خمس قاالا

التغذية المز  ،توجد تعاوتا

 40في الماسة

السعععكان –

التحس في الملدال الوا ية لسوء
لدال تقزم فوا المتوسط تصل

إلى  40في الماسة .وفي الوقت نعسععة ،ف ن عدم وجود بيانا حديثة ال يزال يلرقل إجراء تحليل سععياقي ور ععد هذا التقدم المحرو نحو
تحقيق غايا أهداف الت مية المسعععتدا ة .ويددو أن المللو ا المحدودة المتاحة تِّشعععير إلى كاسعععب تواضعععلة نحو تحقيق غايا هدف
الت مية المستدا ة  ،2على الرغم

()1

أن التقدم ليس تساويا ،وأن األدلة ليست ت اسقة.

ظمة األغذية والزراعة و ظما أخرى .2017 .حالة األ

الغذاسي والتغذية في اللالم  .2017تاح على الموقع التالي:

.http://www.fao.org/3/a-I7695a.pdf
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد D. Kaatrud
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وسوف يدعم الب ا

جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية في القضاء على الجوع بطريقة تحمي كاسب األ

الغذاسي والتغذية التي

تحققت حتى اآلن ،بي ما توفاتر حماية
ضععععليعة تغذوياى ،كما تسععععاعد الرجال وال سععععاء على أن يصععععدحوا أكثر قدرة على الصععععمود في واجهة الكوارث الطديلية .وهذا يدعم
نق

التغذية ،خا ععة بي األاعال ،والحوا ل والمرضععلا

ال سععاء والد ا  ،وفئا أخرى

األولوية االستراتيجية األولى إلاار األ م المتحدة االستراتيجي للعترة  2021-2017لجمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية – أي األ
الغذاسي والتغذوي – بما يتماشى ع هدف الت مية المستدا ة  ،2والهدف االستراتيجي  2لل طة االستراتيجية للب ا
وسوف يدعم الب ا


هذا الدلد للقضاء على الجوع وسوء التغذية

(.)2021-2017

خالل ثالث حصاسل استراتيجية:

الحصيلة االستراتيجية  :1استقرار أو تحس الحالة التغذوية ،وال سيما حالة المغذيا الدقيقة ،لدى األاعال دون س
السابلة ،والحوا ل والمرضلا

سل الموجودي في ااق ستهدفة ،بحلول
ال ساء والد ا والمرضى المصابي بال ِّ

عام 2025؛


الحصيلة االستراتيجية  :2تم ُّك السكان الملرضي للكوارث وانلدام األ

الغذاسي في بلدان ستهدفة

تلدية

احتياجاتهم الغذاسية والتغذوية خالل الصد ا واإلجهادا وبلدها بحلول عام 2021؛


الحصيلة االستراتيجية  :3تم ُّك السكان المتضرري

و ع حعاظ الب ا

األو ا

الحصول على الغذاء اوال اللام.

على توجهة االسعععععتراتيجي الحالي في إاار ال طة االسعععععتراتيجية القطرية المؤقتة ،ف نة سعععععوف يلمل على تجديد

اللمل االسععتراتيجي والتشععغيلي ع الحكو ة ،وسععيكون على اسععتلداد لتوسععيع نطاا أنشععطتة ،أو تحويل تركيزه الدرا جي إذا سععمحت
الظروف بذلك .وفي نهج

أربع راحل ،سعوف يسعتطلع الب ا

خيارا إلجراء اسعتلرا

اسعتراتيجي وا ي

صع

؛ ويضعع

خطة لتغيُّرا برا جية ت ست ير بتحليال وتقييما ت ستوعب نوع الج س واللمر؛ وي ست دم نهجا ى تدرجا ى إلجراء التقييما ؛ ويلمل ع
الحكو ة في جاال

تلددة الت صصا ذا

لة باأل

الغذاسي ،ثل الحد

اار الكوارث ،وتغيُّر الم اخ ،والديئة.

وبلد عام شعو بالتوتر على نحو خا ،،بدأ عام  2018ب شعاا دبلو اسعي تجدد ،والتزا ا تهدف إلى تحقيق السعالم .وفي حي أنة
يصعععلب الت دؤ بكيعية تقدم عملية السعععالم ،ف ن هذه ال طة االسعععتراتيجية القطرية المؤقتة صعععممة لكي تتخذ أي تطورا في الحسعععدان.
و

األهمية بمكان أن تظل المساعدا اإلنسانية ستقلة ع االعتدارا السياسية.

ش وع الق ار

*

يوافق المجلس على "ال طعععة االسععععععتراتيجيعععة القطريعععة المؤقتعععة لجمهوريعععة كوريعععا الشععععععلديعععة العععديمقراايعععة (")2021-2019
( )WFP/EB.1/2019/8-B/1بتكلعة إجمالية يتحملها الب ا

* هذا شروع قرار ،ولالاالع على القرار ال هاسي الملتمد

قدرها  161 070 534دوالرا أ ريكيا.

المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارا والتو يا الصادرة في نهاية الدورة.
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-1

التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

ال تزال جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية تواجة ااسعة واسلة

التحديا  .غير أن ه اك جاالى للتعاؤل الحذر ،فلدى هذا

الدلد فر ،للتقدم نحو تحقيق أهداف الت مية المستدا ة ،وتحقيق تطللاتة في جال الت مية االقتصادية.
-2

أقل االقتصادا

انعتاحا ى في اللالم ،وال تزال تلاني

و ع أن جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية تتمتع باقتصاد يلتدر
هشاشة األوضاع القاسمة ،إالا أنها شهد في الس وا األخيرة بلض ال ح ال مو االقتصادي .فقد ساعد التغيُّرا في القطاع
اللام والممارسا الزراعية ،قترنة ب مو في االقتصاد شدة ال ا ،تحديداى ،على خروج هذا الدلد الصد ا التي واجهها
()2
في التسلي ا  .وتتعاو تقديرا ال مو االقتصادي الس وي العللي ،ولك ها تتراوح عمو ا ى بي  1.5في الماسة و 5في الماسة.
وقد استقر اإل دادا الغذاسية بدرجة كديرة للدة س وا  ،قارنة بعترة التسلي ا وبداية اللقد األول

القرن الحالي – وهي

الس وا التي و لت فيها ندرة األغذية إلى ذروتها .فقد أ دحت األغذية تاحة بدرجة أكدر لشراسح سكانية بعضل ويادة حرية
المرونة للمزارعي

األسواا ،وإتاحة زيد
قديل األسمدة) ،فضالى ع ويادة حجم واتساا الواردا
-3

وقد ارأ أيضا ى تحس في جاال

حيث تحديد كيعية إنتاج سللهم وبيلها (بما في ذلك كيعية شراء دخال
()3

الصي .

ها ة أخرى ،ثل الوقاية

وفيا

األاعال واأل ها  ،والتكافؤ بي الج سي في التلليم

االبتداسي والثانوي ،و شاركة المرأة في القوة اللا لة .و ع ذلك ،فقد تقلصت الجهود اإلنماسية بسدب السياا السياسي واأل ي
المتقلب ،قترنا ى بتحديا ثل تغيُّر الم اخ ،وعدم المساواة بي الج سي  ،والشواغل المتللقة بالمساءلة ،وانلدام الشعافية .وعالوة
على ذلك ،ال يزال الوضع اإلنساني الممتد يِّش اكتل تحديا كديرة )4(،إلى جانب الكوارث الطديلية المتكررة التي تؤدي إلى تعاقم
هشاشة األوضاع .وبوجة عام ،تلتدر ال ساء ،واألاعال ،والمس ون ،واألش ا ،ذوو اإلعاقة أكثر تتثرا ى بالكوارث والصد ا
ألن لديهم قدرة حدودة على الت قل ،والو ول إلى الموارد ،و واقع التوويع ،و
-4

ع القرارا المؤسسية.
اللقوبا التقييدية التي

وبلد عام  2017الذي اتسم بالتوتر على نحو خا ،،فيما يتللق باللالقة ع المجتمع الدولي ،واللديد
فرضها جلس األ التابع لأل م المتحدة ،واللقوبا الث اسية ،شهد عام  2018نشااا ى دبلو اسيا ى تجدداى ،والتزا ا تهدف إلى
تحقيق السالم .و ع أنة الصلب الت دؤ بكيعية إحراو تقدم في عملية السالم ،إالا أن ال طة االستراتيجية القطرية المؤقتة التي
لجمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية صممة لتكون رنة بالقدر الكافي للتكيُّف ع الديئة المتغ تيارة .غير أن

وضلها الب ا
ه اك أحداثا ى أخذ تتكشف ،و

األهمية بمكان أن تظل المساعدة اإلنسانية ستقلة ع االعتدارا السياسية.

2-1

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة 2

-5

يصطدم التحليل السياقي ،ور د التقدم المحرو نحو تحقيق جميع أهداف الت مية المستدا ة بلدم الحصول على بيانا حديثة ع
األ الغذاسي والتغذية ،وبيانا ص عة حسب الج س واللمر )5(.واست ادا ى إلى المللو ا المتاحة ،يددو أن هذا الدلد في سديلة
إلى تحقيق كاسب تواضلة نحو تحقيق غايا هدف الت مية المستدا ة  ،2ع أن التقدم ليس تواوناى ،واألدلة ليست تسقة.

-6

الغذاسي على نطاا واسع وفقا ى لمؤشر أهداف الت مية المستدا ة

الحصول على الغذاء الكافي اوال اللام .ي تشر انلدام األ
و ؤشرا تكميلية .وبلغ نق

التغذية ذروتة أث اء س وا المجاعة في تسلي ا القرن الماضي وأواسل القرن الحالي ،إذ يصل

(Bank of Korea press release, July 2017.)2
.https://www.bok.or.kr/eng/bbs/E0000634/view.do?nttId=10046123&menuNo=400069
( )3لم تِّتح بيانا أكثر تعصيالى ع د إعداد هذه الوثيقة ع آثار التحسي ا المتللقة بتوافر األغذية ،واألسواا ،بما في ذلك أي آثار تداي ة حسب الج س واللمر.

( )4فريق األ م المتحدة القطري لللمل اإلنساني وشركاء آخرون .2018 .احتياجا وأولويا جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية عام  ( .2018ارس/آذار
 .)2018تاح على الموقع التالي:
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FINAL.pdf
( )5ال يوجد لدى جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية تص يف خا ،بمؤشر عدم المساواة بي الج سي  ،وهي ليست درجة في ؤشر المؤسسا االجتماعية
والمساواة بي الج سي لم ظمة التلاون والت مية في الميدان االقتصادي ،بسدب نق الديانا .
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حاليا إلى  41في الماسة ،ويؤثر على  10.3ليون نسمة )6(.وادقا ى لمؤشر الجوع اللالمي للام  ،2017ف ن الجوع في هذا الدلد
()7

يِّلد "خطيرا".
-7

تقييم للب ا في عام  2015ع األ الغذاسي والتغذية أن  19في الماسة فقط األِّسر – لظمها يرأسها رجل –
وتدي
ِّ
تحصل على أغذية قدولة حيث الكمية والت وع .وبالمثل ،تدي نتاسج الر د على دى الس وا ال مس الماضية أن األسر
تحصل عادة على ت وع غذاسي غير كافٍ  )8(.فالغذاء المحلي يوفاتر نسدة الدروتي تقل ع  25في الماسة ،ونسدة الدهون
تقل ع  30في الماسة عما ي دغي الحصول علية )9(.ونق

الدروتي في الغذاء لة آثار سلدية بشكل خا ،على ال ساء في س

ال ساء والد ا  ،الالتي لديه احتياجا أعلى إلى أغذية غ ية بالدروتي .

اإلنجا  ،بل وبدرجة أكدر الحوا ل والمرضلا
ِّ
ر د أجراه الب ا في عام  2017ألسر ستعيدة لديها حوا ل و رضلا
واتضح

ال ساء والد ا  ،أن الدروتي ا

تِّستهلك في المتوسط يو ي أو ثالثة أيام فقط في األسدوع.

()10

-8

وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية .في عام  ،2017أجرى المكتب المركزي لإلحصاءا
تلدد المؤشرا (المسح) على ستوى األِّسر ،وبالشراكة ع ظمة األ م المتحدة للطعولة (اليونيسيف) .و در تقرير ع

التابع للحكو ة سح ع قودي

هذا المسح في يونيو/حزيران  2018ليسلط الضوء على أنة على الرغم

بلض التحسي ا الوا ية بال سدة لألوالد والد ا
()11

دون س ال ا سة ،ال تزال ااق ريعية كثيرة تواجة أو ة تغذية ،وتحتاج إلى دعم ستمر.
-9

(التقزم) بلغ  19في الماسة ،وهو يمثل ان عاضا ى كديرا ى ع ال سدة

ويدي المسح أن توسط الملدال الوا ية لسوء التغذية المز

المسجلة في عام  )12(،2012والتي بلغت  28في الماسة .وفي الوقت نعسة ،ان عض لدل انتشار سوء التغذية الحاد (الهزال) بي
األاعال دون س ال ا سة
-10

 4في الماسة إلى  3في الماسة.

و ع ذلك ،ف ن هذا المسح يكشف ع تداي ا

لحوظة بي الم ااق الريعية والحضرية ،و جموعا الثروة ،والمقاالا  .وعلى

سديل المثال ،يوجد لدى قاالة ريانغانغ أعلى لدل وا ي للتقزم ب سدة  32في الماسة – أي أعلى بمقدار  22نقطة ئوية
أخرى لديها لدال

قارنة بمدي ة بيونغ يانغ .وه اك قاالا
اعالى واحدا ى بي كل ثالثة أاعال يستهلك الحد األدنى

تقزم أعلى

()13

المتوسط الوا ي.

وعالوة على ذلك ،ف ن

الغذاء المقدول ،وهو ا يلكس اختالال في نوعية وكمية األغذية

التي تِّقدم لألاعال.

()14

-11

ووفقا ى ل تاسج سح أجرتة اليونيسيف لعح
ارتعاعا ى شديدا ى إلى  17.4في الماسة في عام  2011عقب ظروف جعاف حلية .وعلى الرغم التحس الذي ارأ على ؤشرا
ال ساء
الهزال والتقزم ،ال يزال نق التغذية بي األم والطعل يشكل خطرا ى كديراى؛ فاألاعال الصغار ،والحوا ل والمرضلا
تصف حيط الجزء الللوي

والد ا

بشكل خا ،،يلانون

سوء التغذية ألن أغذيتهم تعتقر إلى المغذيا

الذراع ،ارتعلت لدال

سوء التغذية الحاد

الدقيقة األساسية ثل العيتا ي ا  ،والملادن،

والدروتي ا  ،والدهون.

()6

ظمة األغذية والزراعة لأل م المتحدة وآخرون .2017 .حالة األ

الغذاسي والتغذية في اللالم  .2017الديانا المص عة حسب الج س واللمر ليست تاحة.

( )7الملهد الدولي لدحوث السياسا الغذاسية وآخرون .2017 .ؤشر الجوع اللالمي :حاال التعاو في الجوع للام  .2017تاح على الموقع التالي:
.https://www.ifpri.org/publication/2017-global-hunger-index-inequalities-hunger
( )8يِّشير "الحد األدنى لت وع الغذاء" إلى استهالك ا ال يقل ع أربع جموعا
األغذية بال سدة للدالغي .
بي تسع جموعا
ع أربع جموعا

( )9الب ا  .2014 .استلرا

بي سدع جموعا

األغذية بال سدة لألاعال دون س ة ال ا سة ،و ا ال يقل

تصف المدة لللملية الممتدة لإلغاثة واإلنلاش للعترة .2015-2013

( )10الب ا  .2017 .تقرير الر د العصلي (العصل الرابع).
( )11اليونيسيف وآخرون .2017 .المسح الل قودي المتلدد المؤشرا (المسح).
( )12اليونيسيف ،و ظمة الصحة اللالمية ،والب ا

وحكو ة جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية .2012 .سح تغذوي وا ي.

( )13وفقا ى لتقرير المسح الل قودي المتلدد المؤشرا للام  ، 2017يوجد لدى أربع قاالا
وجاغانغ ( 23في الماسة) ،وشمال ها غيونغ ( 21.5في الماسة) ،وكانغون ( 21.4في الماسة).
( )14يل ي نق

الديانا المص عة أنة يصلب تحديد أي

األاعال يستهلك الحد األدنى

لدال تقزم تتجاوو المتوسط الوا ي :ريانغانغ ( 31.8في الماسة)،

الغذاء المقدول.

5
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ضاععة اإلنتاجية الزراعية ودخل

غار تجي األغذية .بلغ اإلنتاج الغذاسي الكلي (بمكافئ الحدو )  5.5ليون ا في عام

 ،2017وهو ا يِّمثاتل ان عاضا ى ب سدة  7.4في الماسة ع عام  )15(.2016وقد نعذ جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية عددا ى
التدابير لتحقيق األ

الغذاسي ،بما في ذلك بحوث وراعية ،وخد ا

لإلرشاد الزراعي بهدف ويادة اإلنتاج الوا ي

للمحا يل الغذاسية ،و دادرا خا ة لتربية الماشية ،و صايد األسماك ،والدست ة )16(.وال تزال ه اك حاجة لوضع استراتيجية
أجل تحقيق الحد األقصى

تكميلية

يِّهدر حاليا ى ا يقر
-13

اإلنتاج الزراعي ع الطريق الت عيف
اإلنتاج الوا ي

 16في الماسة

خساسر ا قدل الحصاد و ا بلده ،حيث أنة

()17

الحدو .

ويقتصر المستوى اللالي لمشاركة المرأة في القوة اللا لة الوا ية ( 47.8في الماسة)( )18بدرجة كديرة على قطاعا

لي ة ثل

قطاع ال د ا  ،والزراعة (بما في ذلك المزارع الجماعية وتجهيز األغذية) ،والتدريس ،والتمريض ،وال د ة المدنية
المستوى األدنى إلى المتوسط .وتلتدر المرأة سؤولة إلى حد كدير ع وظاسف غير دفوعة األجر ثل الدست ة ،وتربية
الماشية )19(،فضالى ع الرعاية واألعمال الم زلية التي تدعم األ الغذاسي األِّسري.
-14

ال ِّظم الغذاسية المستدا ة .تلتدر تضاريس هذا الدلد جدلية في لظمها ،وتلتدر نسدة  17في الماسة فقط
()20

للزراعة.

األراضي
نق

ويلتمد اإلنتاج الزراعي إلى حد كدير على أساليب الزراعة التقليدية .ويلاني إنتاج األغذية

الحة

المدخال

ثل الدذور اللالية الجودة ،واألسمدة ،والملدا  ،والوقود الالوم لآلال  ،وكذلك بسدب خساسر ا بلد الحصاد .وقد تعاقمت الحالة
بسدب حدودية توفر المدخال

الزراعية الدالغة األهمية والوقود .وبسدب أنماا الطقس المتغيرة ،أ دح هذا الدلد عِّرضة

للجعاف ،والعيضانا التي تؤثر على اإلنتاج الزراعي .وخالل التسلي ا  ،تسارعت وتيرة إوالة الغابا
ألغرا

الحطب والغذاء ،ما أدى إلى تآكل التربة ،واست عادها ،وويادة

ع استغالل الغابا

اار العيضانا  ،واالنهيارا األرضية .ويِّلتقد أن

تدهور الديئة ،وآثار تغيُّر الم اخ أدا
الدست ة ،وجمع المياه ،ج دا ى إلى ج ب ع عمله في القطاع الزراعي ،وتربية الماشية.
إلى ويادة عبء اللمل بال سدة لل ساء والد ا

على وجة ال صو ،،لمسؤوليته ع

بيئة االقتصاد الكل
-15

يتضح

بيانا

صرف كوريا المركزي( )21أن اقتصاد جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية قد نما

قرابة  4في الماسة في

عام  ،2016وانكمش ب سدة  3.5في الماسة في عام  ،2017ويِّلزى ذلك بصورة أساسية إلى حدوث تقلصا كديرة في قطاعي
الص اعا التحويلية والمرافق.

( )15فريق األ م المتحدة القطري لللمل اإلنساني وشركاء آخرون .2018 .احتياجا وأولويا جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية عام  ( .2018ارس/آذار
 .)2018تاح على الموقع التالي:
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FINAL.pdf
( )16تِّشير إلى ال قاا التي تتجاوو نق
()17

الديانا المص عة.

ظمة األغذية والزراعة/برنا ج األ م المتحدة اإلنماسي .2014 .شروع ع خساسر ا بلد الحصاد في جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية.

http://www.fao.org/3/a-az466e.pdf
( )18بيانا الد ك الدولي .تاحة على الموقع التالي .https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS :تدلغ نسدة المشاركة في القوة
اللا لة  87في الماسة للرجال ،و 74في الماسة لل ساء (انظر الموقع التالي.)https://data.worldbank.org/indicator/sl.tlf.cact.ma.zs :
( )19المكتب المركزي لإلحصاءا التابع لحكو ة جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية.2009 .

( )20فريق األ م المتحدة القطري لللمل اإلنساني وشركاء آخرون .2018 .احتياجا وأولويا جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية عام  ( .2018ارس/آذار
 .)2018تاح على الموقع التالي:
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FINAL.pdf
( )21وحدة الدحوث االقتصادية التابلة لمجلة ذي إيكونو يست.
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ال وابط ال ئيسية الشا لة ل دة قطاعات
-16

والوفيا ال اجمة ع األ را

ال ِّملدية التقليدية ،إال أن هذا الدلد

على الرغم إحراو تقدم لحوظ في خعض لدال المر
ليس ستلدا ى بالكا ل لأل را ال ِّملدية ال اشئة حديثاى ،فليست لدية حتى اآلن القدرا األساسية المطلوبة بموجب اللواسح الصحية
الدولية للام  2005التي التز ت بها الحكو ة.

-17

وقد أِّحرو تقدم فيما يتللق بالمياه ،وخد ا الصرف الصحي ،وال ظافة الصحية ،ولك ال يزال ه اك قصور كدير ،ال سيما في
الو ول إلى رافق الصرف الصحي ،ونوعية هذه المرافق .وقد أشار تقرير المسح الل قودي المتلدد المؤشرا للام 2017
إلى أن  61في الماسة

السكان يست د ون رافق لمياه الشر تِّدار بت ان ،ع وجود تعاو كدير في الم ااق الحضرية (71

في الماسة) والم ااق الريعية ( 44في الماسة) .وفيما يتللق ب د ا الصرف الصحي األساسية ،يوجد لدى حوالي  8أش ا،
بي كل عشرة أش ا ،إ كانية الو ول إلى رافق حس ة وغير شتركة ع أِّسر أخرى .ويست دم حوالي  72في الماسة
سكان الريف خد ا الصرف الصحي األساسية على األقل ،قابل  88في الماسة في الم ااق الحضرية .ويِّش اكتل االست دام
()22

غير الم اسب والواسع ال طاا للمراحيض الدئرية ،واست دام الغاسط كتسمدة،
حة اإلنسان ،وتؤدي هذه مارسا إلى تعاقم نق

أخرى على

بصورة تظمة ل طر اإل ابة باأل را

و مارسا

ال ظافة الصحية السيئة تهديدا

التغذية لدى األاعال .ونتيجة لذلك ،يتلر

الم قولة بواسطة المياه ،ثل اإلسهال ،وهو

الكثير

السكان

بي األسدا الرسيسية لوفيا األاعال

()23

في هذا الدلد.
-18

وجمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية ارف في اللديد

الديئية :اتعاقية األ م المتحدة اإلاارية بشتن تغيُّر

أهم االتعاقيا

الم اخ ،وبروتوكول كيوتو الملحق باتعاقية األ م المتحدة اإلاارية بشتن تغيُّر الم اخ ،وبروتوكول ونتريال بشتن المواد المست عدة
لطدقة األووون ،واتعاقية الت وع الديولوجي ،واتعاقية ستكهولم بشتن الملوثا اللضوية الثابتة ،وعدة اتعاقيا أخرى .وقد وقلت
اندلاثا
ؤخرا ى اتعاقية باريس ،وبذلك ف نها تلتزم ب عداد ساهماتها المقصودة والمحددة وا يا ى في الجهود اللالمية للحد
غاوا

الدفيئة ،والح د

ظاهرة االحترار اللالمي .كما أنها ارف في اتعاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

و ع ذلك ،ف نها ت اضل ،ثل اللديد

الدلدان،

أجل ت عيذ االلتزا ا التي تلهد بها بموجب هذه االتعاقيا

وغيرها

الملاهدا األخرى.
-19

ويتضح

الديانا التاري ية أن جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية قد تتثر بالكوارث الطديلية بدرجا

في لظم الس وا  .فدي عا ي  2004و ،2016تتثر أكثر

ستة اليي ش

بالكوارث الطديلية ،و لظمها

والجعاف ،بما في ذلك في عا ي  2015و ،2016ع د ا حدث جعاف وفيضانا في أجزاء كثيرة
-20

ونظرا ى لتلر

هذا الدلد لظواهر الطقس المتطرفة ،ف نة سوف يستعيد

للكوارث ،ورسم خراسط لهشاشة األوضاع ،والحد

الدعم الذي يقد ة الب ا

تعاوتة

الشدة

العيضانا ،

()24

الدلد.

لد اء قدرتة على االستلداد

الم اار ،فضالى ع إدارة االستجابة الوا ية ع د حدوث كارثة.

3-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-21

نق التغذية ونظام التوويع اللام .تِّحداتد الحكو ة توسط أحجام الحص الغذاسية المقد ة في إاار نظام التوويع اللام بال سدة
للحدو  ،وويت الطهي ،والدقول على أساس تقديرا اإلنتاج ،والواردا المقررة .وتتعاو الحص المقد ة لأل ِّسر المؤهلة
بدرجة كديرة حسب س أفراد األِّسر و ه هم ،والعترة الز ية خالل الس ة ،و ا إذا كانت األغذية تِّستهلك في أ اك أخرى ،ثل
المدارس .وتووع الحدو

خالل راكز التوويع اللام ،بي ما تِّقدام وجدا غير الحدو

( )22يِّسمى "التغوا في اللراء" ،وهذا هو است دام العضال الدشرية غير المتحللة في

خالل تاجر الدولة .وبي ما توا ل

ع السماد اللضوي .وهذا لة أثر سلدي على

حة السكان وتغذيتهم.

( )23فريق األ م المتحدة القطري لللمل اإلنساني وشركاء آخرون .2018 .احتياجا وأولويا جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية عام  ( .2018ارس/آذار .)2018
تاح على الموقع التالي .https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FINAL.pdf
يحول نق الديانا المص عة حسب الج س واللمر دون تحليل ال و ول إلى خد ا المياه والصرف الصحي ،و مارسا ال ظافة الصحية ،وآثار ذلك على عمل
ال ساء والرجال والد ا واألوالد بدون أجر في أنحاء تلعة الدلد.
( )24المصدر نعسة.
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الحكو ة اإلبالغ( )25ع خعض حص
حددتة الحكو ة ،والدالغ  573غرا ا ى

الحدو بطريقة تسقة – تدلغ في المتوسط
الحدو للش

 50إلى  60في الماسة

الهدف الذي

الواحد في اليوم ،ف نة ال توجد عادة للو ا كافية ع نظام التوويع
الواضح أن ه اك آليا أخرى ب الف نظام التوويع اللام تسهم في

اللام المتاح ،بما يسمح بتحليل كعاية األغذية .و ع ذلك،
()26
إعالة األِّسر ،بما في ذلك األسواا وشدكا الدعم االجتماعي.
-22

اإلنتاج الزراعي .يتم إنتاج لظم األغذية في زارع تلاونية يدلغ عددها  3 900زرعة ،ع  100زرعة
تِّركز على أنشطة ت صصة ،ثل تربية الدواج وال اوير.

()27

زارع الدولة

والمزارع التلاونية سؤولة ع ضمان االكتعاء الذاتي الوا ي

في إنتاج األغذية األساسية ثل الذرة واألرو ،و ثل الدطااس بصورة تزايدة .ويحق ألعضاء المزارع التلاونية حسب التقارير
األراضي كحداسق زلية (تدلغ ساحتها حوالي  60ترا ى ربلاى)،
الحص  ،وعلى قطع
الحصول على عدد أكدر
غيرة بزراعة قطع

وتساعد على ت ويع نظا هم الغذاسي .وفي الم ااق الحضرية ،تقوم جموعا
اولها ،بي ما أِّس د "األراضي الم حدرة" ،التي أِّويلت غاباتها في الدداية واستصلحت للزراعة في تصف التسلي ا  ،إلى
جموعا

األر

بالقر

()28

المست د ي للمساهمة في اإلنتاج الزراعي غير الرسمي .وبي ما أستقر األداء الزراعي في الس وا األخيرة،

المتطلدا الوا ية – فهذا الدلد ِّ درج في قاسمة ظمة األغذية والزراعة لأل م المتحدة لدلدان

ال يزال اإلنتاج اإلجمالي أقل

()29

اللجز الغذاسي الم عضة الدخل.
-23

ال عاذ إلى األسواا :باإلضافة إلى عمليا التدادل والمقايضة ،ت طوي األسواا على أعداد كديرة
بيع تجا حداسقها الم زلية وبلض المواشي
تجريها المرأة في أغلب األحيان )30(.وت تشر األسواا التي تِّم ت اك األِّسر
الملا ال الصغيرة التي

الصغيرة .و ع ذلك ،ف نة ال تتوافر بيانا كافية للتو ل إلى فهم شا ل لمدى تلدية األسواا الحتياجا السكان اليو ية

المواد

الغذاسية وغير الغذاسية.
-24

نق

المغذيا الدقيقة .تِّلد حاال نق

األ ور الشاسلة ،وخا ة فيما يتللق بالحديد ،والزنك ،والعيتا ي

المغذيا الدقيقة

ألف ،واليود .فقد أشار تقرير ادر ع ووارة الصحة اللا ة في عام  2014إلى إ ابة  31.2في الماسة ال ساء الحوا ل
بعقر الدم ،وأن لدل انتشار ان عا الوون ع د الوالدة بلغ  5في الماسة )31(.وأشار سح وا ي لحالة التغذية( )32أِّجري في عام
 2012إلى حصول  74في الماسة في المتوسط

ال ساء الحوا ل على كمال

المغذيا الدقيقة المتلددة بملدال تتراوح

ا بي  55في الماسة في قاالة ريانغانغ ،و 88في الماسة في قاالة بيونغ يانغ .و ع ذلك ،اقتصر

نسدة األ ها

اللواتي

ت اول أقرا ،المغذيا الدقيقة المتلددة في فترة األشهر الستة المو ى بها أث اء الحمل على  26.9في الماسة ،وت اول 26.4
العيتا ي ألف بال سدة لألاعال الذي تتراوح

ال ساء هذه األقرا ،لمدة شهر واحد فقط .ويؤثر ت اول كمال
في الماسة
أعمارهم بي  6أشهر و 59شهرا ى بدرجة كديرة في بقاء األاعال على قيد الحياة ،ويمثل أحد تدابير برا ج الصحة اللا ة األكثر

( )25الب ا  2017 .تقارير ر د ب ا ىء على قابال
()26

ع سؤولي قطريي .

ظمة األغذية والزراعة ،والب ا  ،2013 ،بلثة تقييم المحا يل واأل

الغذاسي.

( )27فريق األ م المتحدة القطري لللمل اإلنساني وشركاء آخرون .2018 .احتياجا وأولويا جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية عام  ( .2018ارس/آذار
 .)2018تاح على الموقع
التالي.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FINAL.pdf.
( )28المصدر نعسة.
( )29انظر الموقع التالي.http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc/en/ :
( )30وفقا ى ألالس الب ا لأل الغذاسي والتغذية للام  ،2013يعوا عدد ال ساء اللا ال عدد الرجال في قطاعا لي ة ،وخصو ا ى في قطاع تجارة الجملة
ال ساء  53في الماسة) .وغالدا ى ا
ال ساء  68في ال ماسة) ،وبدرجة أقل في قطاع الزراعة والحراجة و يد األسماك (نسدة اللا ال
والتجزسة (نسدة اللا ال
تجا الحداسق على ال ساء المس ا  .وتشمل القطاعا التي يسودها الرجال :التص يع ،والتلدي  ،واستغالل
تقتصر المشاركة في أسواا بيع السلع أو األغذية
المحاجر ،واإلدارة اللا ة.
( )31ووارة الصحة اللا ة .MediumTerm Strategic Plan for Development of the Health Sector 2016 -2020 .2017 .تاح 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
( )32اليونيسيف ،و ظمة الصحة اللالمية ،والب ا
(.)National Nutrition Survey

 ،وحكو ة جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية .2012 .سح وا ي لحالة التغذية
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شيوعا ى التي تستهدف األاعال ،والتي تِّقدم عادة رتي في الس ة خالل األيام الم صصة لصحة الطعل ،والم ظمة على المستوى
الوا ي ،ع اريق دور الحضانة ،وأاداء األِّسرة .وقد است تج سح الضطرابا نق اليود أن  51.3في الماسة أاعال
المدارس استهلكوا أقل
الذي يِّلد ؤشرا ى آخر ل ق

احتياجا اليود )33(.وأوضح نعس المسح أن الملدل اإلجمالي لتض م الغدة الدرقية،

الحد األدنى

اليود ،بلغ  19.5في الماسة (في الحاال

الملتدلة) على المستوى الوا ي ،و 31في الماسة (في

الحاال الوخيمة) في المقاالا الشمالية والجدلية.
-25

الو ول لل د ا األساسية ( ثل الصحة ،والتغذية ،والصرف الصحي) .تستمر حاال انلدام األ
وتتعاقم نتيجة للدم الو ول لل د ا
لل طر رفاهية نسدة كديرة

األساسية ،بما فيها الرعاية الصحية ،وخد ا

المياه والصرف الصحي ،ما يِّلر

السكان ،وال سيما األاعال الصغار ،والحوا ل والمرضلا

واألش ا ،ذوي اإلعاقة ،واألش ا ،المصابي بت را
الذي تقوم بة المرأة بدرجة كديرة أكثر

الغذاسي ونق

التغذية،

ال ساء والد ا  ،والمس ي ،

لدية وغير لدية .وعدم إتاحة هذه ال د ا يجلل اللمل الم زلي

لوبة .كما أن شدكا إ داد المياه في لظم أنحاء الدلد ال تلمل بالكا ل بطاقتها ،ما

على األقل إ كانية حدودة للو ول إلى المياه اآل ة والمتاحة بسهولة.
يِّهداتد جودة المياه وكميتها .ولدى  13.7ليون ش
وتتعاقم هذه الحالة والم اار الصحية المرتدطة بها نظرا ى ألن  23في الماسة السكان ال تتاح لهم خد ا الصرف الصحي
()34

األساسية.
-26

المر

 .تلد األ را

ال ِّملدية وغير ال ِّملدية

سح حديث انتشار هذا المر

بي المشاكل الصحية الرسيسية .وال يزال ر

بملدل  641حالة بي كل  100 000حالة ،ع ظهور اللديد
()35

سل المقاوم لألدوية ،واالنتكاس بلد اللالج.
ال ِّ
()36

أخرى.

وأ را

فق

نق

التغذية بي األش ا ،المصابي بمر

وال ارجيي المصابي بمر
-27

سل
ال ِّ

الحاال التي تشمل ر

وه اك عالقة ثابتة بي سوء التغذية وويادة إ كانية اإل ابة بمر

التغذية يؤدي إلى ضلف جهاو الم اعة ،ما يزيد

التغذية .وعادة ا يؤدي هذا االرتداا بي نق

سل يِّمثاتل تحدياى ،حيث أظهر
ال ِّ

تعاقم آثار اللدوى ،ويزيد

سل ،خا ة في حاال العقر وانلدام األ
التغذية وال ِّ
سل .وه اك حاجة إلى خد ا
ال ِّ

سل
ال ِّ

احتمال نق

الغذاسي ،إلى ويادة انتشار

الرعاية التغذوية ،ودعم المرضى الداخليي

أجل دعم جهود الحكو ة لملالجة هذا المر

.

الكوارث الطديلية .تتعاقم هشاشة األوضاع الراه ة بسدب الكوارث الطديلية المتكررة التي يتلر
المرتدة  41بي  191بلدا ى حيث خطر التلر للكوارث( )37حسب تص يف ؤشر إدارة الم اار للج ة الداسمة المشتركة
لها هذا الدلد .ويحتل الدلد

بي الوكاال  .وتحدث فيضانا

وحاال

جعاف في الدلد بصورة تظمة ،وخالل اللام ذاتة في بلض األحيان .فقد أ دحت

حاال الجعاف شاسلة بصورة تزايدة على دى اللقد الماضي ،ما وعزع استقرار اإلنتاج الزراعي ،وأثر على األ

الغذاسي
الشركاء

على المدى الطويل .وحدثت حاال جعاف كدرى في العترة األخيرة خالل عا ي  2014و ،2015ع د ا استجا
في المقاالا األربع األشد تضرراى .و ذ ذلك الوقت،
خالل تقديم المساعدة الم قذة للحياة إلى  1.3ليون ش
اإلنسانيي
شهد الدلد فيضانا خطيرة في أغسطس/آ  2015وأغسطس/آ  ،2016وحالة جعاف في المقاالا الوسطى في عام .2017
وتِّلد المجتملا المحلية الموجودة في الم ااق الملرضة للكوارث هددة بصعة ستمرة

جراء

د ا سوء التغذية المز

المرتدطة بهذه الكوارث.
-28

القضايا الج سانية .حققت جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية التلليم الشا ل اإللزا ي لمدة  12عا اى؛ وهذا ي طوي على أهمية
خا ة ألنة يسلط الضوء على أهمية التكافؤ بي الج سي في التلليم ،كما ساعد على ويادة وجود المرأة في القوة اللا لة،

( )33المكتب المركزي لإلحصاءا  ،و لهد تغذية الطعل ،وووارة الصحة اللا ة.2010 .

( )34فريق األ م المتحدة القطري لللمل اإلنساني وشركاء آخرون .2018 .احتياجا وأولويا جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية عام  ( .2018ارس/آذار
 .)2018تاح على الموقع
التالي.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FINAL.pdf.
( )35المصدر نعسة.
( )36نظراى للضلف التغذوي للحوا ل والمرضلا

ال ساء والد ا  ،يلتدر هؤالء السكان لرضي أيضا ى لمر

( )37انظر الموقع التالي.http://www.inform-index.org/ :

سل وأ را
ال ِّ

أخرى.
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()38

وحصولها على الرعاية الصحية .وعلى ال قيض التلليم االبتداسي ،ف ن  28في الماسة فقط ال ساء يلتحق بالتلليم اللالي.
وسوف يؤدي ال جاح الذي تحقق في لالجة القضايا الج سانية على ستوى التلليم اللالي ،فضالى ع دعم تمكي المرأة في
جميع جاال الحياة الم زلية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،إلى تلزيز قوة عا لة تواونة في المجاال التي ال تِّمثل فيها المرأة
حاليا ى بصورة جيدة .كما أن هذه التدابير سوف تِّساعد في خعض لدال وفيا األ ها ( 82حالة وفاة لكل  000 100ولود
ال ساء والد ا  .ويلزم أيضا ى تلزيز شاركة المرأة في

ي) )39(،والمستويا اللالية لسوء التغذية بي الحوا ل والمرضلا
ح ا
الحياة اللا ة والقيادة؛ ولدى المرأة حاليا ى تواجد حدود في ع القرار كما يتضح ،على سديل المثال ،في التوويع الج ساني
للم ا ب اإلدارية على ستوى المقاالا

وعلى ستوى الدلد .وتِّسلط هذه الحقاسق الضوء على ضرورة وضع استراتيجية

أكثر دقة و راعاة العتدارا الم ظور الج ساني (ب ا ىء على تحليل ج ساني) ،وتتصدى ألوجة عدم المساواة بي الج سي التي
تِّلد أحد األسدا الكا ة النلدام األ الغذاسي وسوء التغذية .و الضروري أيضا ى وا لة تقييم أوجة عدم المساواة بي
الج سي في الدخل.
-29

توافر الديانا  .يِّلد توافر الديانا والحصول عليها في جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية تحديا ى ستمراى .فه اك نق
في الديانا المص عة في الوقت الم اسب ،والتي يمك التحقق ها ،والمتللقة باأل

الغذاسي والتغذية .وقد أوفد

ز

ظمة األغذية

الت طيط لتقييم نوعي ،ك طوة أولى

والزراعة ،والب ا في عام  2013آخر بلثة لتقييم المحا يل واألغذية .وبدأ الب ا
في ت عيذ ال هج المتدرج .وتجري حاليا ى اقشا ع الحكو ة بشتن إجراء تقييما نوعية س وية ،وتقييم كمي على نطاا الدلد
خالل فترة ال طة االستراتيجية القطرية المؤقتة .ويتلي أيضا ى تلزيز جمع بيانا
بااللتزام بالم هجيا المؤسسية للب ا  ،فضالى ع التحقق الديانا  .وت ضع جميع المللو ا في جمهورية كوريا الشلدية
ع

الديمقرااية لمراقدة الحكو ة ،وال سيما
-30

وعلى الرغم

ستوى ال واتج والحصاسل فيما يتللق

خالل المكتب المركزي لإلحصاءا .

اللمل المتوا ل الذي يقوم بة الب ا

بشتن الدعم التغذوي لألاعال الصغار والحوا ل والمرضلا

ال ساء والد ا على دى اللقد الماضي ،ف نة ال يزال يِّ ظر إلى هذه الم ظمة بصعة رسيسية على أنها قد ة "للملونة الغذاسية".
وقد بدأ التعاعال

ع ووارة الصحة اللا ة و لهد تغذية الطعل خالل عام  2018لتغيير هذه العكرة وقوة دور الب ا

جال المساعدة الغذاسية .وسوف تسلى المعاوضا في المستقدل بشتن إجراء استلرا
إلى لالجة هذا األ ر ،تماشيا ى ع نهج الدر جة القاسم على احتياجا الب ا .
4-1

في

استراتيجي وخطة استراتيجية قطرية

ا ولو ات القط ة ال ئيسية

الحكو ة
-31

أياد

الحكو ة هدف الت مية المستدا ة ،وأعربت ع التزا ها بتحقيق األ

الحكو ة للملية الحوكمة ستلة ت

الغذاسي ،وتحسي رفاهية شلدها .وتلتدر إدارة

نظا ها السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،الذي يقوم على فلسعة االعتماد التام

()40

على الذا .
-32

ويتمثل المصدر المحوري لالستراتيجيا

والسياسا

واألولويا

الوا ية في االستراتيجية ال مسية التي أعل ها وعيم كوريا

خالل المؤتمر السابع لحز اللمال في ايو/أيار  ،2016والكلمة التي وجهها الزعيم بم اسدة اللام الجديد في ي اير/كانون الثاني

( )38فريق األ م المتحدة القطري لللمل اإلنساني وشركاء آخرون . 2018 .احتياجا وأولويا جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية عام  ( .2018ارس/آذار
 .)2018تاح على الموقع التالي:
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FINAL.pdf

( )39ظمة الصحة اللالمية و ظما أخرى .2015 .االتجاها المسجلة في لدل وفيا األ ها في العترة بي عا ي  1990و .2015تاح على الموقع التالي:
.https://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
( )40وقلت جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية على اتعاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وباعتمادها ل طة الت مية المستدا ة للام  ،2030أقر
هدف الت مية المستدا ة  5بشتن تحقيق المساواة بي الج سي وتمكي جميع ال ساء والعتيا .
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 .2018وحدد الزعيم جاال

األولوية في خطابة الذي ألقاه أ ام المؤتمر السابع على ال حو التالي" :إن الطاقة أو القوى،
()41

و شاكل األغذية لهما أهمية رسيسية في تحقيق ال مو المستقل والمستدام لالقتصاد الوا ي".
-33

وقد أعطت الحكو ة األولوية في االستراتيجية لظروف ليشية راعية لل ظافة بدرجة أكدر ،وبيئة أوفر
يقتضي

-34

حة .وهذا أ ر

قطاع الزراعة اعتماد أساليب وراعية علمية وتك ولوجية لزيادة غال المحا يل.
سوء التغذية بي ال ساء واألاعال .وتلترف

وتهدف استراتيجية التغذية الوا ية وخطة اللمل للعترة  2018-2014إلى الحد

االستراتيجية الوا ية للزراعة الحرجية ،وخطة اللمل للعترة  2024-2015بتن إوالة الغابا  ،وتدهور األراضي ،والكوارث
سدل عيش ال اس .وفي الوقت نعسة ،ف ن قانون عام  2015لهذا الدلد ع الوقاية
الطديلية تِّهداتد ِّ

الكوارث ،واإلغاثة ،واإلنلاش

يتض ام خطوا توجيهية لحماية حياة ال اس و لكية الدولة.

ا م ال تحدة وش كاء آخ ون
-35

ست وكاال

يتكون فريق األ م المتحدة القطري

()42

قيمة

وثماني وكاال

()43

غير قيمة.

ويِّ ت ا
ظم إاار األ م المتحدة

االستراتيجي للعترة  2021-2017عمل األ م المتحدة ع د دعم الحكو ة .ويِّحداتد اإلاار أربع أولويا استراتيجية سوف تسلى
األ م المتحدة إلى لالجتها على المستوى القطري لللمل على دعم الدرا ج الحكو ية بشتن األ

الغذاسي والتغذوي ،وخد ا

الت مية االجتماعية ،والتصدي ،واالستدا ة ،وإدارة الديانا والت مية.
خالل عملها ،إلى المساهمة في الجهود التي تدذلها الحكو ة لتحقيق المساواة بي الج سي .

-36

وتهدف األ م المتحدة،

-37

ووفقا ى لتقرير عام  2018المل ون :جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية :االحتياجا واألولويا  )44(،يستمر تزايد الطلب على
لالجة سوء التغذية الحاد الوخيم

خالل اإلدارة المجتملية لسوء التغذية الحاد التي تقوم بها اليونيسف .وفي عام  ،2016تم

توسيع هذا الدرنا ج ليشمل  90في الماسة
-38

األاعال دون س ال ا سة ،و ا يصل إلى  16في الماسة في عام .2015

وفي عام  ،2005أعل ت الحكو ة أنة ي دغي للم ظما غير الحكو ية أن تغادر الدلد ،ولك تم االتعاا على أن بلضها سيوا ل
()45

اللمل كوحدا لدعم برنا ج االتحاد األوروبي.
-39

وال تزال ه اك ظمة الصليب األحمر واللديد

الم ظما الث اسية.

()46

وتدعم قطاعا األ الغذاسي والزراعة هدف الحكو ة المتمثل في تحسي ستويا المليشة ع اريق ويادة غال المحا يل،
والثروة الحيوانية ،وتربية األسماك ،وإنتاج العاكهة ،والعطريا  ،وال ضروا  .ويلتدر ذلك أساسيا ى لتوسيع نطاا حصول ال اس
على األغذية الكافية والمغذية .وفي عام  ،2018سوف يِّلطي قطاع األ
الت وع الغذاسي ،واأل

الغذاسي األولوية ألنشطة راعية للتغذية بغية تلزيز

الغذاسي ،وقدرة السكان على الصمود في واجهة الكوارث المتللقة بالم اخ ،وتوفير المستلز ا

الزراعية ،ثل األسمدة ،والدذور المحس ة ،والملدا الزراعية الصغيرة ،والحيوانا الصغيرة ،وخا ة في الم ااق الملرضة

( )41خطا الزعيم في المؤتمر السابع للحز  ،ايو/أيار  ،2016الجزء " .3ب اء عمالا اقتصادي واستراتيجية لت مية االقتصاد الوا ي"( .ليس تاحا ى على
الحاسو ).
()42

ظمة األغذية والزراعة ،واليونيسيف ،وبرنا ج األ م المتحدة اإلنماسي ،و

دوا األ م المتحدة للسكان ،والب ا  ،و ظمة الصحة اللالمية.

( )43كتب األ م المتحدة لت سيق الشؤون اإلنسانية ،و ظمة األ م المتحدة للتربية والللم والثقافة (اليونيسكو) ،وبرنا ج األ م المتحدة للديئة ،و ظمة األ م المتحدة
للت مية الص اعية ،و كتب األ م المتحدة ل د ا المشاريع ،و لهد األ م المتحدة للتدريب والدحوث ،ولج ة األ م المتحدة االقتصادية آلسيا والمحيط الهادئ،
والص دوا الدولي للت مية الزراعية.

( )44فريق األ م المتحدة القطري لللمل اإلنساني وشركاء آخرون .2018 .احتياجا وأولويا جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية عام  ( .2018ارس/آذار
 .)2018تاح 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
()46

االتحاد الدولي لجمليا الصليب األحمر والهالل األحمر ،واللج ة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.
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آلثار تغيُّر الم اخ؛ وتقديم الدعم للمجتملا المحلية في جهودها الستلادة األراضي المتدهورة؛ وتقديم المساعدة إلدارة األراضي
الم حدرة؛ والمساعدة الغذاسية؛ وب اء القدرة على الصمود في الزراعة ،وإدارة
-40

الت سيق المحلية ،يلمل قطاع األ

وفي إاار آليا

اار الكوارث.

الغذاسي وقطاع التغذية لا ى بصورة وثيقة .فقطاع األ

للو ا كمية ونوعية ع اريق تقارير دورية ونشرا تق ية .و
يِّس تاهل القطاع إيجاد فهم أفضل للصال بي سوء التغذية واأل
-41

()47

خالل تقاسم المللو ا ع التغيُّرا في اإلنتاج الزراعي،

الغذاسي.

وسوف يوا ل العريق اللا ل المل ي بقطاع التغذية نهجة االستداقي لملالجة نق
األولى

الحياة ،والتي تلتدر في

التغذية

خالل التركيز على األلف يوم

ميم الدعوة المتللقة بالتغذية .وسوف تستمر التدخال

ال ا ة بالتغذية ،ثل الترويج

للرضع ،واألاعال الصغار ،والمكمال الغذاسية لألاعال ،والحوا ل والمرضلا
لممارسا التغذية المثلى ِّ
للوقاية

-2
1-2
-42

الغذاسي يوفاتر

ال ساء والد ا

سل بالتلاون ع الحكو ة و ظمة الصحة اللالمية.
سوء التغذية الحاد والمز  .وسوف يِّستهل دعم التغذية لمرضى ال ِّ

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا
تج بة الب ا

والدروس ال ستفادة

ذ عام  ،1995و

خالل عمليا الطوارئ ،واللمليا الممتدة لإلغاثة واإلنلاش ،قدم الب ا

 4.6ليون ا

تري

األغذية لجمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية .فل اريق المساعدا الغذاسية التي يقد ها الب ا  ،أ ك إالام الماليي خالل
س وا المجاعة وبلدها.
-43

وقد ركز دعم الب ا

عادة على التدخال

التغذوية ،وأنشطة المساعدة الغذاسية قابل إنشاء األ ول ،وبصورة أساسية في
()48

اار الكوارث ،ليصل إلى  8.5ليون ستعيد في عام  .2001وكان هدف التدخال التغذوية هو ساعدة
جاال الحد
قواة ب ضافة
األاعال والحوا ل والمرضلا
ال ساء والد ا لتحسي أ هم الغذاسي ع اريق تقديم أغذية جهزة حليا ى و ا
غذيا دقيقة ،ودهون وبروتي ا  .فقد ركز

شروعا المساعدة الغذاسية قابل إنشاء األ ول في تجريف األنهار ،وإ الح
اار

الحكو ة بال سدة للحد

السدود ،ووراعة األشجار ،وتسوية األراضي ،وتحسي التربة بما يتماشى ع أولويا
الكوارث ،والحراجة الزراعية .فقد أِّدرجت ع ا ر تلزيز القدرا في األنشطة المحلية إلنتاج األغذية بهدف تحسي سال ة
األغذية وجودتها.
-44

وقد سلطت بلثا الرقابة ،والمراجلة الداخلية للحسابا ( )49في عام  2017الضوء على الم اار التي تمثلها القيود المعروضة
على الر د التشغيلي ،والديانا  ،والتقييما

الم تظمة ،والو ول إلى الووارا الم تصة .ويحداتد اتعاا الب ا

المدرم ع

الحكو ة الشروا التشغيلية الدنيا للمل الب ا  ،والتي تشمل لايير الر د ،والو ول إلى الديانا  ،وتست د إلى ددأ "المساعدة
رهونة بالو ول" ،بصرف ال ظر ع حجم المشروع الذي ي عذه الب ا  .وكان عدم توفر بيانا حديثة ع األ الغذاسي،
وغير ذلك المللو ا المص عة (بما في ذلك على المستوى القطري) ،والالو ة لغر االستهداف ،يمثل تحديا ى كديرا ى بال سدة
لتصميم الدرا ج وت عيذها .ويلزم توفير تقييما كمية تمثيلية على المستوى الوا ي
ل طر سوء التغذية خارج الم ااق والمؤسسا التي يدعمها الب ا حالياى.

أجل فهم احتياجا األاعال الملرضي

( )47فريق األ م المتحدة القطري لللمل اإلنساني وشركاء آخرون .2018 .احتياجا وأولويا جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية عام  ( .2018ارس/آذار
 .)2018تاح على الموقع التالي:
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/DPRK%20NP%202018%20110418%20FINAL.pdf
( )48التقرير الموحد للب ا بشتن المشروعا (المشروع  .2001 .)05959.2تاح 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=.
()49

راجلة الحسابا الداخلية للمليا الب ا

في جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية.2017 .
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وإلدارة هذه الم اار في إاار ال طة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،سوف يِّ شئ الب ا
()50

الحكو ة ليلالج المساسل التشغيلية والدرا جية ع د ظهورها.

فريقا ى شتركا ى إلدارة المشروع ع

وسوف يجري العريق استلراضا

س وية ل طة ت عيذ ال طة

االستراتيجية القطرية المؤقتة.
-46

ويقوم الب ا

حاليا ى بتسيير أنشطتة بصورة رسيسية ع ووارة الشؤون ال ارجية .وسوف يقيم اتصاالى أقوى وأكثر انتظا ا ى ع
تصة ثل ووارة الصحة اللا ة ،وووارة األراضي وحماية الديئة .وهذا سوف يِّم ت اك المكتب القطري

ووارا تق ية
االستعادة الكا لة

خدرة الحكو ة و لرفتها المت صصة لت عيذ وتحسي برنا جها.

()51

تحقيق

كما سيضم اتساا التدخال

ع

األولويا الوا ية و يزانيا الم ااق والمقاالا .
-47

وبال ظر إلى فجوا الديانا  ،سوف يؤكد الب ا
على فهم أفضل لل يارا

للحكو ة أهمية جمع وتحليل الديانا المص عة حسب الج س واللمر للحصول

الغذاسية ،والحصول عليها ،واللمل ،والمدخول الغذاسي بال سدة لل ساء والرجال والد ا

واألوالد

كتساس لتوفير دعم أفضل لأل ها  ،واآلباء ،و قد ي الرعاية اآلخري  ،ولضمان نظام غذاسي ت وع بما فية الكعاية ألاعالهم.
وسوف يِّساعد ذلك أيضا ى على است ارة بر جة األ الغذاسي والتغذية للحكو ة وأ حا المصلحة اآلخري .
2-2

الف ص ال تاحة للب ا

-48

أدا

التطورا

الجغرافية السياسية األخيرة إلى تعاؤل شو

بالحذر بتنة يمك توسيع نطاا و ول المساعدا

ا تداده باعتداره يقوم بتكدر عملية إنسانية في هذا الدلد لتقديم ساعداتة بسرعة إلى العئا

اإلنسانية.

وسوف يست دم الب ا
األشد ضلعا ى في ااق إضافية إذا سمحت الديئة السياسية ،والتشغيلية ،والتمويلية بذلك .وست عذ جميع أنشطة الب ا
جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية ووفقا لقرارا
-49

جلس األ

السكانية
في

التابع لأل م المتحدة.

ويهيئ إعالن الحكو ة ع إعطاء األولوية للت مية االجتماعية واالقتصادية بيئة واتية لالنتقال في المستقدل

المساعدة

اإلنسانية إلى المساعدة اإلنماسية بهدف التصدي للتحديا المتغياترة التي يطرحها األ الغذاسي والتغذوي في هذا الدلد ،إذا سمحت
الظروف بذلك .ويتمتع الب ا بوضع جيد ل يم ت اك ة حشد الدعم التشغيلي بسرعة فقط ،بل سيسمح لة أيضا ى ب تاحة قدرا
وخدرا

تق ية ستعيضة لدعم الحكو ة في جهودها لتكوي

سلسلة اإل داد ،وتصميم الدرا ج ،وإدارة
3-2

التغي ات االست اتيجية

-50

في الوقت الذي يوا ل فية الب ا

جتملا

حلية قادرة على الصمود في جاال

قديل إدارة

اار الكوارث.

توجهة نحو تقديم المساعدة اإلنسانية التي تشتد الحاجة إليها في إاار ال طة االستراتيجية

القطرية المؤقتة ،ف نة سوف يت ذ إجراءا

نحو اللمل االستراتيجي والتشغيلي المتجدد ع الحكو ة ،وسوف يستلد لتوسيع

نطاا األنشطة ،وتغيير تركيزه الدرا جي ع د ا تسمح الظروف بذلك .وتلتدر ال طة االستراتيجية القطرية المؤقتة فر ة أيضا ى
إلدراج اللمل ال ا ،بتلزيز القدرا  ،والذي يلتدر أساسيا ى لضمان األثر المستدام للمليا الب ا  .ويتصور الب ا نهجا ى
استراتيجي وا ي كيف؛ وثانياى ،الت طيط لتغيُّرا في الدرا ج

أربع راحل :أوالى ،استكشاف خيارا إلجراء استلرا

تسترشد بتحليال وتقييما في إاار ال طة االستراتيجية القطرية المؤقتة التي تِّد ج ؤشر المساواة بي الج سي واللمر بشكل
هجي؛ وثالثاى ،ت عيذ ال هج المتدرج إلجراء التقييما ؛ ورابلاى ،اللمل ع الحكو ة في جاال تلددة الت صصا تتللق باأل
الغذاسي ،والحد

اار الكوارث ،وتغيُّر الم اخ ،والديئة.

( )50سوف تكون لعريق إدارة المشروعا اختصا ا  ،وستكون ألعضاسة ،و
المسؤول ع ت عيذ الدرنا ج ور ده تحدثي باللغة الكورية.
( )51المصدر نعسة.

بي هم أولئك الملاري للب ا

 ،الملعا التق ية المطلوبة .وسوف يضم العريق
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-3

التوجه االست اتيج للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-51

نظرا ى للديئة التشغيلية المتغ تيارة في جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية ،فضالى ع انسيا الوضع الجغرافي السياسي الدولي
وتقييداتة (وخصو ا ى ا يتللق ب ِّظم اللقوبا وتمويل الجها المانحة) ،ف ن الب ا ال يتوخى إعادة توجية استراتيجي فوري
في إاار هذه

لدرا جة في إاار الس وا الثالث لل طة االستراتيجية القطرية المؤقتة .فسوف يكون الهدف المه تايم للب ا
ال طة هو دعم هذا الدلد في اللمل لتحقيق القضاء على الجوع بطريقة تحمي المكاسب المحققة حتى اآلن في جالي األ
الغذاسي والتغذية ،وتوفاتر الوقاية نق التغذية ،وخا ة بي العئا األكثر تلرضاى.
-52

وتماشيا ى ع تحليل العجوا  ،والتحديا  ،واألولويا

القطرية ،والدروس المستعادة ،والعر ،،وبالتلاون ع الووارا

الم تصة ،وشركاء األ م المتحدة في المجالي اإلنساني واإلنماسي ،سوف يركز المكتب القطري على ثالث حصاسل استراتيجية
ترابطة في إاار هدف الت مية المستدا ة  2على ال حو التالي:

-53



استقرار وضع التغذية أو تحسي ة (الحصيلة االستراتيجية )1؛



سدل كسب الليش المتي ة (الحصيلة االستراتيجية )2؛
و ِّ



واالستجابة لألو ا في حاال الكوارث الطديلية (الحصيلة االستراتيجية .)3

ويلتزم المكتب القطري بتلميم القضايا الشا لة المتللقة باالعتدارا

الج سانية ،واللمر ،واإلعاقة في جميع الحصاسل

االستراتيجية.
-54

وفي الوقت نعسة ،تتيح ال طة االستراتيجية القطرية المؤقتة فر ة إلدراج اللمل المتللق بتلزيز القدرا  ،والذي سوف يضم
()52

استدا ة عمليا الب ا .

وي لكس ذلك في التصميم المقترح للتدخال بال سدة للحصيلتي االستراتيجيتي  1و2

خالل

ويادة التركيز على تلزيز قدرا الجها ال ظيرة (بما في ذلك الجوال الدراسية) ،وإد اج رساسل التغذية في المواد التدريدية
واإلعال ية أل حا المصلحة المستهدفي  ،واستكشاف حلول تق ية حلية ابتكارية في جاال

قديل تقوية األغذية ،وأنشطة

المساعدة الغذاسية قابل إنشاء األ ول ،وقياس األثر.
-55

وسوف يستلد الب ا

الحتمال توسيع نطاا أنشطتة ،وللتغيُّر الدرا جي إذا أدا الديئة التشغيلية إلى ثل هذه التغيُّرا  .وسوف
يغة قحة لل طة االستراتيجية القطرية المؤقتة .وسوف يجري الت طيط للطوارئ

يِّدرج أي تغيير برا جي في

توسيع نطاا اللمل ،أو االستلداد لتغيير في ال هج االستراتيجي للب ا
-56

وسوف يست دم الب ا

نهجا ى

أجل

أث اء ال طة االستراتيجية القطرية المؤقتة.

أربع راحل .أوالى ،في إاار شاركتة االستراتيجية المحس ة ،سوف يتوخى الب ا

العر،

إلعداد استلرا استراتيجي وا ي كيف لأل الغذاسي والتغذية ،أو خاراة اريق بديلة لتحقيق هدف الت مية المستدا ة 2
الذي يراعي السياا القطري بالكا ل .وسوف يستكشف الب ا أيضا ى الحاجة والعر ،العتماد اراسق برا جية جديدة ،ونِّهج
االستهداف والر د ،وتوسيع نطاا التغطية الجغرافية.
-57

وثانياى ،است ادا ى إلى نتاسج االستلرا

االستراتيجي ،سوف ي ظر الب ا

في التغيُّرا الدرا جية ،ع راعاة نتاسج التحليال

والتقييما األخرى.
-58

وثالثاى ،سوف يِّطداتق الب ا

نهجا ى تدرجا ى لتحقيق الحصول على الديانا بشكل أفضل ،وإجراء تقديرا لالحتياجا وتحليلها

أجل الحصول على فهم أفضل لل ِّظم الغذاسية في جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية ،وأي تداي ا
الج س ،واللمر ،وحالة اإلعاقة .وكجزء

ال هج المتدرج للتقييما  ،سوف يستكمل الب ا

ال طة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،وسوف يِّجري تقييما

نوعية س وية بلد ذلك .و

الغذاسي أث اء ال طة االستراتيجية القطرية المؤقتة .وسوف تستكمل ال تاسج المستمدة
( )52يِّشير هذا إلى القدرة على ت عيذ برا ج األ

الغذاسي وليس نقل التك ولوجيا ذا االست دام المزدوج.

هجية رتدطة ب وع

أحد التقييما ال وعية قدل بدء

الم طط إجراء تقييم دوري لأل
هذه التحليال المللو ا المست لصة
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المسح الل قودي المتلدد المؤشرا في عام  ،2017والتلداد الم طط الذي يدعمة

دوا األ م المتحدة للسكان الست ارة

التصميم واالستهداف القاسمي على األدلة في حالة إجراء ت قيحا لل طة االستراتيجية القطرية المؤقتة.
-59

والتقييما  ،واست ادا ى إلى نتاسج االستلرا

وأخيراى ،وبلد االست ارة ب تاسج التحليال

التغيُّرا الدرا جية التي سوف تم ت اك الم ظمة

االستراتيجي ،سوف ي ظر الب ا

في

تحسي أثر أنشطتها .وسيتم تطديق أي تغييرا بالتواوي ع المشاركة الملزوة

ع الحكو ية ،و ع اتعاقا تحداتد شروا التشغيل 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 طفاد دون سييح السيياب ة،
والحوا ل وال ض ات ح النساء والبنات وال ضى ال صابيح بالسُل ال وجود ح ف
-60

لمواجهة آثار ان عا

إنتاجية المحا يل ،وت عيض حص

ناطق ستهدفة ،بحلود عام .2025

الحدو في إاار نظام التوويع اللام ،وللمحا فظة على التحسي ا

التي تحققت في لالجة سوء التغذية (والتي دلت عليها نتاسج المسح الل قودي المتلدد المؤشرا
الحصيلة االستراتيجية  ،1سوف يِّركز الب ا

جهوده على ساعدة الحوا ل والمرضلا

في عام  ،)2017وفي إاار
ال ساء والد ا

استعادة مك ة نافذة فر ة األلف يوم األولى ،ودعم األاعال في دور الحضانة ،وريا
سل كجزء الجهود الرا ية إلى تحسي
والمستشعيا  .وسوف يِّساعد الب ا أيضا ى( )53المرضى المصابي بال ِّ

لتحقيق أكدر

األاعال ،و ؤسسا التلليم الداخلي،

سل .وسوف يتكون هذا الدعم
 ،و ساعدة أفراد األسرة على تحقيق تحصي هم ضد ال ِّ

المر

المستهدفة بمغذيا كلية و غذيا دقيقة أساسية ،وبالتالي تمكي المستعيدي
-61

لدال التلافي

استكمال أغذية العئا

تحقيق االستقرار والحعاظ على وضلهم التغذوي.

وسوف تِّساهم هذه الحصيلة في استراتيجية التغذية الوا ية ،وخطة اللمل للعترة  ،2018-2014والتي تهدف إلى الحد
التغذية بي ال ساء واألاعال .وسوف تِّسهم أيضا ى في المجال االستراتيجي ( 1األ الغذاسي والتغذوي) ،والمجال االستراتيجي

سوء

( 2القدرة على الصمود واالستدا ة) في إاار األ م المتحدة االستراتيجي للعترة  .2021-2017وبي ما تسلى هذه الحصيلة ألن
يكون لها أثر على سوء التغذية ،ف نها تتماشى ع ال تيجة االستراتيجية  2للب ا  ،وغاية الت مية المستدا ة  .2-2كما سوف
يِّساهم اللمل في إاار هذه الحصيلة االستراتيجية في ال تيجة االستراتيجية  1للب ا

ع اريق تلزيز قدرة اإلنتاج المحلي.

جاالت الت كيز
-62

تِّركز هذه الحصيلة على ب اء القدرة على الصمود.

النوات ال توق ة
-63

سوف تتحقق هذه الحصيلة االستراتيجية


حصعععول العئا المسعععتهدفة

خالل ال اتجي التاليي :
األاعال دون سععع السعععابلة ،والحوا ل والمرضعععلا

ال سعععاء والد ا  ،والمرضعععى

س وضلهم التغذوي.
سل على أغذية عالية الجودة وغ ية بالمغذيا  ،وتح ت ا
المصابي بال ِّ


استعادة المصانع المحلية

تحسي الد ى التحتية والقدرا إلنتاج أغذية آ ة وجيدة ال وعية.

ا شطة ال ئيسية
ال شععاا  :1تقديم المسععاعدة التغذوية إلى األاعال دون سع السععابلة ،والحوا ل والمرضععلا
بالسِّل ،وتلزيز قدرا
-64

جهزي األغذية المحليي .

خالل هذه الحصيلة ،سيوا ل الب ا
على حالة التغذية بي المستعيدي ووقايتهم

( )53لتغطية حاال

ر

ال سععاء والد ا  ،والمرضععى المصععابي

تقديم المكمال

الغذاسية الم تجة حليا ى بما يتماشى ع الحص

سوء التغذية .وسوف تتكون العئا

السل التي يمك عالجها باألدوية ،والحاال المقاو ة ألدوية تلددة.

المستهدفة

المقررة للحعاظ

الحوا ل والمرضلا
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ال ساء والد ا  ،واألاعال في دور الحضانة (الذي تتراوح أعمارهم بي ستة أشهر وأربع س وا ) ،واألاعال في ريا

األاعال

(الذي تتراوح أعمارهم بي  5س وا و 6س وا ) ،واألاعال في ستشعيا األاعال (الذي تتراوح أعمارهم بي ستة أشهر
()54

و 17س ة) في الم ااق المستهدفة.
-65

الغذاسية ،سيقداتم الب ا

وباإلضافة إلى المك ت امال

التدريب األساسي على مارسا

الرضع واألاعال الصغار ،ع
تغذية ِّ

التركيز بشكل خا ،على الرضاعة الطديلية والحصرية والمستمرة ،واألغذية التكميلية ،واألالمة المتواونة .وسيتم ت سيق
كون باالشتراك ع لهد تغذية األاعال التابع للحكو ة ،ووارة الصحة اللا ة ،و لهد إعادة التدريب.
تصميم هذا الم ا ت
-66

سل في هذه الحصيلة ،سيقوم الب ا  ،بالتلاون ع ظمة الصحة اللالمية ،بدعم ال ساء
ال ِّ

كون كافحة ر
وفي إاار ا ت
والرجال والد ا واألوالد الذي تم تش يصهم بمر

سل خالل فترة اللالج ،وسواء في المستشعى أو خارج المستشعى.
ال ِّ

وسوف يستكمل هذا ال شاا دورة اللالج التي تضطلع بها ظمة الصحة اللالمية.
-67

و سيوا ل الب ا

دعم  11ص لا ى حليا ى إلنتاج األغذية

قواة ل صالح الم ستعيدي
أجل إنتاج أغذية ا

خالل توفير قطع

الغيار ،و واد التلدئة والتغليف ،وتطوير الملدا لتحسي جودة األغذية ،وتوفير التدريب التق ي لموظعي المصانع.

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 خالد الصد ات واإلجهادات وب دها بحلود عام 2021
-68

خدرتة في تقديم المساعدة في جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية ،ما يِّم تاهد الطريق لإلنلاش ع

سوف يستعيد الب ا

اريق أنشطة راعية لالعتدارا الج سانية بهدف تلزيز االعتماد على الذا لألش ا ،الملرضي لكوارث اديلية ،والذي
انلدام األ

يلانون

الغذاسي .وسوف يدعم الب ا

األش ا ،الضلعاء والذي يلانون

ستهدفة ذا إنتاجية وراعية
وسوف تستعيد األِّسر الضليعة المستهدفة (ال ساء والرجال على قدم المساواة)

انلدام األ

الغذاسي في ااق

عضة ،واستثمارا قليلة في الد ية التحتية الزراعية حيث تضيع كاسب الت مية بسدب الكوارث.
إنشاء الد ية التحتية الريعية ،والحد

الكوارث ،األ ر الذي ي دغي أن يقودها إلى أن تصدح أكثر اكتعا ىء ذاتياى ،وأن تستهلك المزيد

اار

األغذية المغذية ،وتصدح أقدر

على واجهة الصد ا .
-69

وسوف تِّسهم هذه الحصيلة في االستراتيجية الوا ية للحراجة الزراعية ،وخطة اللمل للعترة  ،2024-2015وقانون عام 2015
الكوارث ،واإلغاثة ،واإلنلاش .كما تِّساهم في المجال االستراتيجي ( 1األ الغذاسي والتغذوي) ،والمجال
بشتن الوقاية
االستراتيجي ( 2القدرة على الصمود واالستدا ة) في إاار األ م المتحدة االستراتيجي للعترة  .2021-2017وتماشيا ى ع
ال تيجتي االستراتيجيتي  1و 4للدرنا ج ،وهدف الت مية المستدا ة  ،13ف نها تهدف إلى أن يكون لها أثر على الو ول إلى
األغذية وال ِّظم الغذاسية.

جاالت الت كيز
-70

تِّركز هذه الحصيلة االستراتيجية على ب اء القدرة على الصمود.

النوات ال توق ة
-71

سوف تتحقق هذه الحصيلة


خالل ال اتج التالي:
الغذاسي

س عدل كسععب الليش المراعي لالعتبارات الجنسااان
دعم ِّ

اسععتعادة األش ع ا ،الذي يلانون

انلدام األ

الذي ي ت ا
ِّلزو االعتماد الذاتي ،ويحد

الم اار ،ويدعم االستقرار.

( )54يِّلد االلتحاا بالمدارس (بدءاى ريا األاعال) إلزا ياى ،وبالتا لي ف ن األنشطة المتللقة باستهداف األاعال س خمس وست س وا  ،واألاعال في المدارس
الداخلية ،ترتدط بحصاسل التغذية ،وليس باألهداف التلليمية .ويهدف الدعم الذي يقد ة الب ا إلى تلزيز استمرارية الرعاية الالو ة لل مو في رحلة الطعولة
المدكرة ،والوقاية نق التغذية.
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ا شطة ال ئيسية
سعععدل كسعععب عيش المشعععروا المراعي لالعتدارا الج سعععانية إلى العئا السعععكانية التي تلاني
ال شعععاا  :2تقديم دعم ِّ

انلدام األ

الغذاسي في الم ااق التي يستهدفها الب ا
-72

خالل هذه الحصيلة دعما ى داشرا ى في شكل حدو وبقول وويو نداتية إلى األِّسر التي تلاني

سوف يقداتم الب ا
األ

الغذاسي لتحسي ت وعها الغذاسي .و

سدل كسب الليش ،وتحسي األ
في تلزيز ِّ
-73

انلدام

خالل أنشطة المساعدة الغذاسية قابل إنشاء األ ول ،سوف يتم إنشاء أ ول تِّسهم
اار الكوارث.

الغذاسي والتغذية ،والحد

وفي جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية ،ت ِّ عاتذ أنشطة المساعدة الغذاسية قابل إنشاء األ ول في شراكة ع الحكو ة ،وبذلك
يِّساهم الب ا

في برا ج اللمل اللا ة الريعية .وسيتم تحديد أولويا
المقاالا

و وظعي حكو ا

اختيار المشروعا

بالتلاون ع الووارا

والم ااق .وسوف يتحقق ذلك ع اريق إنشاء رابط داشر بالووارا

الم تصة،

الم تصة على نطاا

دورا المشروع ،وتلزيز قدرتها على تصميم وت عيذ حلول تق ية حلية دتكرة ألنشطة تقديم المساعدة قابل إنشاء األ ول.
وسوف يلمل الب ا

أجل ت عيذ أنشطة ستدا ة راعية لالعتدارا الج سانية ،وتحد

ع ووارة األراضي وحماية الديئة

اار الكوارث.
-74

وسوف تتضم

شروعا المساعدة الغذاسية قابل إنشاء األ ول إنشاء وإعادة تتهيل السدود ،وخزانا المياه ،وق وا الري،

وأنشطة الحراجة الزراعية (بما في ذلك إنشاء زارع أشجار على جوانب التالل ،وبساتي
وإنشاء أ ول تتللق ب ساسر ا بلد الحصاد ،وتربية األسماك .وكجزء
سوف يدعو الب ا

جتملية) ،وتلزيز الجسور ال هرية،

استراتيجية المساعدة الغذاسية قابل إنشاء األ ول،

إلى إنشاء واقع نموذجية لد اء االعتماد الذاتي للمجتملا

المحلية المدعو ة ،وسوف يِّش ت اجع جتملا

سدل كسب عيشها .وسوف يوجة االهتمام إلى ضمان تحقيق نتاسج صعة لل ساء والرجال.
حلية أخرى على است دا ها لتلزيز ِّ
وسيتم تصميم أ ول جديدة وأ ول أِّعيد تتهيلها لتقليل األضرار الديئية إلى أدنى حد.
-75

وسوف يهدف تحديد أولويا

المشروعا

إلى ويادة الشراكا

ع أ حا

المصلحة التشغيليي  .وعلى سديل المثال ،سيتم

إدراج ع صر االستلداد في أنشطة المساعدة الغذاسية قابل إنشاء األ ول ع برنا ج األ م المتحدة اإلنماسي ،وستتم تجربة
شروع للحد

خساسر ا بلد الحصاد بالتلاون ع ظمة األغذية والزراعة .وسيقوم الب ا

التوجيهية ألنشطة المساعدة الغذاسية قابل إنشاء األ ول

ع الحكو ة بتحديث ال طوا

أجل توسيع نطاا هذه األنشطة ،وتلزيز أثرها المعيد بال سدة

للمساواة بي الج سي .
-76

وسوف يكون هذا ال شاا بمثابة شراكة بي الحكو ة والب ا  ،حيث يِّقداتم الب ا

واد غذاسية ،و واد غير غذاسية أساسية

( ثل األدوا )؛ ويِّس تاهل رسم ال راسط والتدريدا على الت طيط؛ ويدعم تصميم حلول تق ية ع د الطلب .وسوف تت ذ الحكو ة
ستر
ترتيدا بال سدة للمواد غير الغذاسية األخرى ،وسوف تِّحداتد المشاركي في أنشطة المساعدة الغذاسية قابل إنشاء األ ول ،وتِّي ا
الت سيق ع الووارا الم تصة والمسؤولي في المقاالا والم ااق.

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

بال ظر إلى الحالة الملقدة والممتدة في جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية ،سوف تتمثل إحدى الطرا الها ة لضمان الحصول
على األغذية والتغذية في تمكي الضلعاء ال ساء ،والرجال ،والد ا  ،واألوالد تلدية احتياجاتهم الغذاسية والتغذوية أث اء
حاال الطوارئ وبلدها داشرة ،وبالتالي ،تحقيق غاية الت مية المستدا ة  .1-2وسوف يكون هذا الدعم طلوبا ى قدل األش ا،
المتضرري

-78

الكوارث الطديلية ،والذي سيحتاجون إلى المساعدة كلما حدثت حاال اوارئ خالل العترة .2021-2017

وتتماشى هذه الحصيلة ع قانون عام  2015بشتن الوقاية
( 1األ

الكوارث ،واإلغاثة ،واإلنلاش ،كما تِّساهم في المجال االستراتيجي

الغذاسي والتغذوي) ،والمجال االستراتيجي ( 2القدرة على الصمود واالستدا ة) في إاار األ م المتحدة االستراتيجي

للعترة .2021-2017
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جاالت الت كيز
-79

تِّركز هذه الحصيلة االستراتيجية على االستجابة لألو ا .

النوات ال توق ة
-80

سوف تتحقق هذه الحصيلة


خالل ال اتج التالي:

حصول األش ا ،المتضرري

األو ا على أغذية تِّلدي احتياجاتهم الغذاسية األساسية.

ا شطة ال ئيسية
ال شاا  :3تقديم المساعدة الغذاسية اللي ية غير المشرواة إلى السكان المتضرري
-81

بالت سيق الوثيق ع جموعة األ

الغذاسي والزراعة ،وفريق األ م المتحدة القطري ،وكيانا

ساعدا غذاسية عي ية غير شرواة لألش ا ،المتضرري
الدسكويت المقوى الذي يِّقدم لتلدية االحتياجا
الحدو  ،والدقول والزيت

األو ا .
حكو ية ،سيِّقداتم الب ا

األو ا  .وسوف تتكون الحصة الغذاسية لالستجابة العورية
األو ة .وسيتم توويع حصة شهرية

التغذوية خالل األسدوع األول

خالل التوويع اللام لألغذية على السكان المتضرري بلد ذلك .وسوف يسترشد تقديم هذه المساعدة

بمدادئ المساواة بي الج سي  ،والحماية ،والمساءلة تجاه السكان المتضرري  ،وسيتم تطويلة لي اسب االحتياجا ال ا ة لل ساء
والرجال والد ا واألوالد ،ع راعاة األش ا ،ذوي اإلعاقة.
3-3

است اتيجيات اال تقاد والخ وج

-82

سوف يددأ الب ا  ،خالل ال طة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،إجراء استلرا

استراتيجي ،بما في ذلك تحليل ل وع الج س

واللمر ،لملرفة اديلة التحدي الوا ي للقضاء على الجوع .وب ا ىء على نتاسج االستلرا
الب ا

تقييم شاركتة في هذا الدلد كجزء

 ،والمعاوضا المقدلة ،سوف يِّليد

عملية تصميم ال طة االستراتيجية القطرية.

-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ح

-83

سوف تستمر ساعدة الب ا الستهداف المقاالا والم ااق( )55الملرضة النلدام األ الغذاسي ،ونق التغذية ،والكوارث
الطديلية ،والتي يتم اختيارها بالتشاور ع الحكو ة على أساس لايير األ الغذاسي والتغذية .و المتوقع أن يوفاتر تقييم ك امي
أكدر لأل

ططا ى في إاار ال هج المتدرج للتقييما  ،بيانا لتحسي فر ،بحث استهداف

الغذاسي على نطاا الدلد ،والذي كان

قاالا إضافية و ستعيدي آخري بما يتجاوو المؤسسا  .وسوف يكون األاعال والحوا ل والمرضلا
بي العئا األولى التي تحصل على ساعدة
يحصل األوالد والد ا بالتساوي على أغذية
-84

الب ا

بسدب تلرضهم النلدام األ

الغذاسي ونق

ال ساء والد ا
التغذية.

وسوف

قواة ،وعلى الدسكويت المقوى.
لواة ا

ولكي تحقق شروعا الب ا
المشروعا سوف ت ِّ عذ أساسا ى في نعس الم ااق .وسوف ت ِّ عذ أنشطة االستجابة لحاال الطوارئ ع د الحاجة.

( )55سوف يدعم الب ا
بيونغ يانغ ،و دي ة نا دو.

()56

ال ا ة بالتغذية والمساعدة الغذاسية قابل إنشاء األ ول أكدر قدر

 60طقة في تسع قاالا  .ويغطي الب ا

األثر ،ف ن هذه

جميع المقاالا في جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية ا عدا قاالة جاغانغ ،و دي ة

ال ساء و الد ا التي يوفرها سؤولو الم ااق ،والتي تشمل الحوا ل ال ساء
( )56سيتم اختيار الحوا ل والمرضلا على أساس قواسم الحوا ل والمرضلا
والد ا  ،ابتدا ىء شهر الحمل الرابع ،وأ ها األاعال حتى س ستة أشهر .وسيتم تغطية جميع األاعال في دور الحضانة المستهدفة ،وريا األاعال ،والمؤسسا
التربوية الداخلية ،والمستشعيا وأج حة األاعال ع اريق الدعم التغذوي .وستقوم الحكو ة بتحديث خطة الت عيذ اللا ة رة واحدة في الس ة ،وتتضم هذه ال طط
الدعم التغذوي حسب المقاالة والم طقة.
قواسم المستعيدي

18
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وخالل عملية رسم ال راسط المشتركة ع الووارا الم تصة التي سوف تواسم أنشطة الدرنا ج للمساعدة الغذاسية قابل إنشاء
األ ول ع ال طط الحكو ية،

المتوقع تحديد جاال أولوية إضافية ،وال ظر في إدراجها في استراتيجية المساعدة الغذاسية

قابل إنشاء األ ول بال سدة لل طة االستراتيجية القطرية المؤقتة .وبال سدة للتقييم ال وعي على نطاا الدلد الم طط في إاار
المتوقع أيضا ى أن يست ير بة استهداف أنشطة المساعدة الغذاسية قابل إنشاء األ ول في أاار ال طة
ال هج المتدرج،
االستراتيجية القطرية المؤقتة .وسوف يراعى التواؤم ع الوكاال األخرى اللا لة في هذا الدلد.
-86

وسيتم اختيار المشاركي في أنشطة المساعدة الغذاسية قابل إنشاء األ ول لللمل في الم ااق المستهدفة وفقا ى لملايير األ
الغذاسي الم صو ،عليها في ال طوا التوجيهية( )57لتقديم المساعدة قابل إنشاء األ ول ،ع شاركة المرأة والرجل على قدم
المساواة.

-87

والمستعيدون المحتملون

األنشطة التي تسلى إلى تلزيز قدرة الحكو ة على ت عيذ أنشطة الدعم التغذوي هم وظعو المقاالا

والم ااق ،وكذلك وظعو ؤسسا رعاية األاعال والمستشعيا الذي سوف يشاركون في دورا تدريدية س وية .وسيوا ل
الب ا

قواة وآ ة وعالية الجودة .وعلى المستوى الوا ي ،سوف يِّشارك
تدريب وظعي في المصانع المدعو ة إلنتاج أغذية ا

سؤولون حكو يون

ووارا

أكاديمية

تصة و ؤسسا

تارة في دورا

التدريب والدراسة في الدلدان ذا

التي يدعمها الب ا  .وسوف يستكشف المكتب القطري فر ا ى لتسهيل تدادل المللو ا

الصلة

خالل التلاون فيما بي بلدان

الج و .
الجدود  : 1ال ستفيدون حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط
الحصيلة
االست اتيجية

1

البنات

ا والد

ا شطة
سعععععععوء التغععذيععة للحوا ععل
الوقععايععة
ال سععععععععاء والد ععا
والمرضعععععععلععا
واألاعال دون س السابلة

405 388

421 934

النساء

406 500

ال ج وع

ال جاد

1 233 822

-

الوقاية سعععععععوء التغذية للمرضعععععععى
بالسعععل داخل المسعععتشععععيا
المصعععابي
ِّ
وخارجها

25 713

26 762

63 973

59 052

175 500

2

سدل كسب الليش
دعم إنشاء األ ول و ِّ

154 275

160 572

383 840

354 313

1 053 000

3

تحويال وارد غير شعععععععرواة لدعم
الحصول على األغذية

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

2-4

التحو الت

-88

سيِّقداتم الب ا

ساعدا

غذاسية عي ية للمستعيدي  .وسيتم تزويد الحوا ل والمرضلا

سل في المستشعيا
وسيحصل األاعال والمرضى المصابي بال ِّ

والمؤسسا

ال ساء والد ا

المستهدفة على حدو

بحدو

قواة.
ا

قواة وبسكويت قوى؛
ا

سل خارج المستشعيا والمشاركون في أنشطة المساعدة الغذاسية قابل إنشاء األ ول على
وسيحصل المرضى المصابي بال ِّ
األو ا بالدسكويت المقوى،
حص غذاسية أِّسرية الحدو والدقول والزيو ال داتية .وسيتم تزويد السكان المتضرري
والدقول ،والزيت ،والحدو .
-89

وال يوجد لدى جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية سوا حرة للحدو  ،وهي
المقواة والدسكويت المقوى باست دام واد خام ستوردة
ا

بلدان اللجز الغذاسي .وسيتم إنتاج الحدو

صانع يدعمها الب ا  ،وهي أكثر فلالية

حيث التكلعة قارنة

( )57سوف تتخذ الملايير المحدثة في اعتدارها العئا التالية المدرجة في ال طوا التوجيهية الحالية للمساعدة الغذاسية قابل إنشاء األ ول :األِّسر ذا صادر الغذاء
أو الدخل المحدودة لشراء األغذية؛ واألِّسر ذا اإل كانيا المحدودة جداى لزراعة حداسقها الم زلية ،أو تربية اشيتها؛ واألِّسر التي ال تحصل على أي دعم
األقار ؛ واألِّسر القليلة األفراد التي يساعدها الب ا في إاار أنشطة تغذية العئا الضليعة؛ واألِّسر التي ترأسها ا رأة؛ واألِّسر الكديرة ،التي ستِّلطى األولوية ع د
االختيار.
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باستيراد الم تجا الجاهزة .ولم يتم الت طيط في إاار ال طة االستراتيجية القطرية المؤقتة لطراسق خا ة بالتحويال القاسمة
على ال قد أو القاسمة على القساسم.
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ة والتحو الت القائ ة على النقد
الجدود  :2الحصص الغ ائية ( ام/شخص /وم) حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط

حوا ل
و ض ات
ح النساء
والبنات

طفاد
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

طفاد ف
دور
ا تام

طفاد ف
ال ستشفيات

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

ال ضى
ال صابيح
بالسُل ف
ال ستشفيات

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

ة
حدو

قواة
ا

200

100

100

100

100

100

-

بسكويت قوى

-

60

60

60

60

60

-

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

االستجابة
الفور ة

ة

ة

التوز ع
ال ام
لأل ة

250

حدو

-

-

-

-

-

-

1 000

1 000

400

بقول

-

-

-

-

-

-

350

350

60

ويت

-

-

-

-

-

-

150

150

25

ععععععععجععععععععمععععععععوع
السعععععععععععععلعععععععرا
الحرارية/يوم

740

514

514

514

514

514

1 402

ال ي طدق

1 000

1 937

نسعععدة السعععلرا
الععحععراريععععة ع
الدروتي

10.80

14.80

14.80

14.80

14.80

14.80

14.6

ال ي طدق

8.30

10.20

الععععتععععحععععويععععال
الععقععععاسععمععععة عععلععى
نععععععععععقععععععععععديععععععععععة
/
(دوالر/ش ع

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

يوم)
عدد أيام التغذية
في الس ة

30
يوم/شهر
لمدة 12
ى ()58
شهرا

25
يوم/شهر
لمدة 12
شهرا ى

( )58سوف يِّقدم الدعم للحوا ل والمرضلا

30
يوم/شة
ر لمدة
12
شهرا ى

30
يو ىم/شهر
لمدة 12
شهرا ى

ال ساء والد ا ابتدا ىء

25
يوم/شهر
لمدة 12
شهرا ى

30
يوم/شهر
لمدة أربع
أشهر

30
يوم/شهر
لمدة خمسة
أشهر

180
يو اى/س ة

 7أيام

شهر الحمل الرابع حتى شهر الحمل التاسع ،ولمدة األشهر الستة األولى

30
يو ا ى

الرضاعة.
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الجدود  : 3ج وع االحتياجات ح ا
وع ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد وقي تها

ال ج وع (طح ت ي)

ة/التحو ل القائم على النقد

ال ج وع (دوالر

الحدو

142 001

52 104 909

الدقول

23 790

14 369 391

الزيت والدهون

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

ة)

التحويال القاسمة على ال قد

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

ال ج وع (قي ة ا

ك )

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

سوف ت ِّ صمم أن شطة لتلزيز القدرا

أجل تلزيز القدرا الوا ية ودون الوا ية ل شركاء الب ا

فيما يتللق بت عيذ برا ج

س عدل كسععب الليش .وسععوف تشععمل هذه األنشععطة المشععاركة في الم اقشععا المتللقة بالسععياسععا في
المسععاعدة الغذاسية وأنشععطة ِّ
جاال األ

الغذاسي والتغذية ،وو ضع إر شادا

وسععوف يِّ ت ا
ظم الب ا

راعية لالعتدارا الج سانية ،و وجهة للمؤ س سا التي يدعمها الب ا .

دورا تدريدية س ع وية للموظعي في ؤسععسععا األاعال والمسععتشعععيا المشععاركة في برنا ج المسععاعدة

التغذوية .وباإلضعععافة إلى ذلك ،سعععيتم توفير واد إعال ية لتسعععهيل تحسعععي

مارسعععا إعداد الطلام ،وال ظافة اللا ة ،و رافق

الصرف الصحي ،ورعاية األاعال .وال يتم الت طيط ل قل التك ولوجيا في إاار ال طة االستراتيجية القطرية المؤقتة.
-91

وسوف يدعم الب ا

جوال دراسية بمشاركة شركاء

الحكو ة و

ؤسسا أكاديمية في الدلدان التي يدعمها الب ا

أجل لالجة انلدام األ

الغذاسي ونق

التغذية .وسععععيتم اسععععتكشععععاف فر ،لتقوية األغذية

لتلزيز تدادل اآلراء وال درا

با الشععتراك ع الحكو ة ،واليونيسععيف ،و ظمة الصععحة اللالمية (بما في ذلك
شععراكا

ع األوسععاا األكاديمية الوا ية للحصععول على شععورة ف ية ع تقوية األغذية .وسععيتم ت ظيم دورا تدريدية تكررة

ع اإلنتاج الغذاسي المحلي لتحسي
-92

خالل تحليل المشععهد) .وسععيتم السععلي إلقا ة

مارسا تداول األغذية ،وهو ا يمك أن يؤدي إلى ضمانا أفضل لأل ان والجودة.

وسععيتم إعداد صعععوفة ألنشععطة تلزيز القدرا بالتلاون ع فريق إدارة شععروعا ال طة االسععتراتيجية القطرية المؤقتة لديان
خطوا األساس ،ور د تقدم األنشطة ،وقياس اإلنجاوا بال سدة لكل فئة

3-4

سلسلة اإل داد

-93

سعععيقوم الب ا

فئا أ حا المصلحة المستهدفي .

بتزويد المسعععتعيدي المسعععتهدفي بمسعععاعدا غذاسية عي ية تتكون

قواة و جهزة حلياى .ويجب تدبير
أغذية ا

قواة ،على المسععععتوى الدولي ،وهذا
صععععادر ال لطا المسععععدقة لألغذية والعيتا ي ا والملادن ،والمسععععت د ة في إنتاج أغذية ا
المقواة حلياى.
يتطلب هلة شراء تتراوح بي أربلة أشهر وستة أشهر ،ويلزم شهر آخر لتص يع األغذية
ا
-94

والحكو ة هي المسعععععؤولة ع نقل األغذية

ي اء الدخول إلى صعععععانع إنتاج األغذية المحلية وإلى المسعععععتودعا  .كما أنها

سؤولة ع تسليم األغذية إلى ؤسسا األاعال والمستعيدي اآلخري  ،بدعم تق ي
-95

الب ا .

ولمواجهة التحديا المتللقة بتجهيز األغذية )59(،سععععععوف يوا ععععععل المكتب القطري اللمل ع الحكو ة لد اء قدرتها على إنتاج
األغذية المغذية ،بما في ذلك ع اريق تلزيز القدرا التق ية ،وتوفير لدا الطح  ،وقطع الغيار .وسععععععيوا ععععععل المكتب
القطري لالجة المسععاسل المتللقة بجودة األغذية وسععال تها أث اء ت عيذ ال طة االسععتراتيجية القطرية المؤقتة .وسععيتم اسععتلرا
قدرا المي اء ونقطة الدخول بصورة تظمة لتلزيز إدارة سلسلة اإل داد.

()59

ت شت تحديا تجهيز األغذية بصورة أساسية

االفتقار إلى قطع الغيار ،والصيانة الكافية ،وااللتزام بآليا ضمان الجودة و راقدة الجودة.

22
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قدرات ال كتب القط ي و ال حه
المتوخى أن تكون ه اك أي تغييرا رسيسعية بي ال طة االسعتراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية وال طة االسعتراتيجية

ليس

الم طط أن يكون حجم المك تب القطري وهيك لة و ؤهال

القطر ية المؤق تة .و

االسععععععتراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية .وال يوجد للب ا

وظع ية على غرار ا تتضععععععم ة ال طة

كاتب فرعية أو كاتب يدانية في جمهورية كوريا الشععععععلدية

الديمقرااية .وتوجد للمكتب القطري وحدة دعم قرها في بيجي  .ويتم إعارة وظعي وا يي
-97

الحكو ة.

أنشطة تلزيز القدرا  )60(،وفضالى ع إقا ة روابط داشرة ع الووارا  ،يستكشف الب ا

وكجزء

خالل إشععععععراك خدراء وا يي في المسععععععاعدة الغذاسية ،وإعادة التشععععععجير ،والت عيف

الداخلية

فر ا ى لتلزيز قدرتة

آثار الكوارث ،وإنشععععععاء

األ ول ،وتربية األسماك ،والمساواة بي الج سي .
5-4

الش اكات

-98

يسعععر الروابط ع الووارا المل ية.
تِّلد لج ة الت سعععيق الوا ية التابلة لووارة الشعععؤون ال ارجية الوكالة الم سعععقة للب ا  ،وت ِّ ت ا
كما يلمل الب ا

-99

والب ا

ع ووارة الصحة اللا ة ،وووارة األراضي وحماية الديئة على ستوى المقاالا والم ااق.

ع ضو رسيسي في العريق القطري للمساعدا اإلنسانية واالستجابة لحاال الطوارئ .ويقوم الب ا

بالت سيق ع

ظمة األ م المتحدة للطعولة (اليونيسعععيف) ،و ظمة الصعععحة اللالمية بشعععتن التغذية ،ويِّشعععارك في رساسعععة فريق اللمل المل ي
عضو في األفرقة اللا لة

باأل الغذاسي ع ظمة األغذية والزراعة ،وفريق اللمل المل ي بالتغذية ع اليونيسيف .والب ا
الم شتركة بي الوكاال والمل ية بالر د والتقييم وإدارة الديانا  .ويلمل الب ا أي ضا ى ب صورة وثيقة ع أع ضاء آخري في
فرقة اللمل المل ية بالقضععايا الج سععانية ،بما في ذلك برنا ج األ م المتحدة اإلنماسي ،و ظمة األغذية والزراعة ،واليونيسععيف،
و

دوا األ م المتحدة للسكان.

 -100وه اك خمس ظما غير حكو ية دولية قرها في بيونغ يانغ ،فضعععععالى ع االتحاد الدولي للصعععععليب األحمر ،واللج ة الدولية
للصععععليب األحمر ،وهي الوكالة السععععويدية للت مية والتلاون ،و كتب األ

الغذاسي التابع لالتحاد األوروبي ،والدرنا ج الع ل دي

إلعادة التتهيل في جالي الزراعة والصععععععحة التابع لم ظمة  ،Fida Internationalو كاتب التلاون العرنسععععععية واإليطالية.
وسيوا ل الب ا
في جال األ

عاوضاتة ع الحكو ة فيما يتللق بعر ،إلقا ة شراكا  ،وت عيذ شروعا

شتركة ع الوكاال اللا لة

الغذاسي ،والتغذية ،وإدارة الكوارث.

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

 -101يجب ال ظر إلى الر د في ضوء أهداف الب ا  ،والديئة التشغيلية في هذا الدلد .وعلى الرغم

أن اللمليا

قيدة بظروف

اللمل الصلدة ،بما في ذلك القيود المعروضة على الو ول ،والتي تلرقل ر د ال واتج والحصاسل ،والتقييما الم تظمة ،ف ن
الب ا

لدية بالعلل فر عععة للو عععول إلى ااق عملياتة ،ولدية اتعاا ع الحكو ة يسعععمح لة باسعععت دام خدراء ر عععد دوليي

نااقي باللغة الكورية.
 -102وسوف يستمر الب ا في الو ول إلى المستعيدي  ،والمؤسسا  ،والمصانع .وعالوة على ذلك ،سي ت ا
ِّلزو الب ا
على إجراء تقديرا  ،واسعتلراضعا  ،وتقييما تماشعيا ى ع خطة ر عد ال طة االسعتراتيجية المؤقتة ،واسعتلراضعها ،وتقييمها.

قدرتة

وفي حالة اتساع نطاا اللمليا  ،سوف تضم المتطلدا األساسية اإلضافية االلتزام بترتيدا الر د.
 -103وبال سععدة لل طة االسععتراتيجية القطرية المؤقتة ،سععيقوم المكتب القطري ،بدعم
جمع بيانا ع اريق التحول

( )60أنشطة تلزيز القدرا

المكتب اإلقليمي ،بتدسععيط و واء ة عمليا

نظام  E-WINإلى أداة جمع الديانا والتحليال المت قلة.

ططة في إاار الحصيلتي االستراتيجيتي  1و.2
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خطة للر د والتقييم

أجل تحسي ترتيدا الر د في إاار ال طة االستراتيجية القطرية

 -104وفي عام  ،2018مم الب ا
المؤقتة الملمول بها حالياى .وسععععععيتم إجراء عملية تابلة في نهاية ال طة االسععععععتراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لقياس التقدم

المحرو في الر ععد والتقييم ،وتحديد فر ،لموا ععلة إدخال تحسععي ا في إاار ال طة االسععتراتيجية القطرية المؤقتة .وسععوف
تشععمل اللملية اسععتلرا العر ،المتاحة للر ععد المراعي لالعتدارا الج سععانية واإلعاقة ،وسععوف تلكس احتياجا الر ععد
لكل حصعيلة الحصعاسل االسعتراتيجية ،تماشعيا ى ع إاار ال تاسج المؤسعسعية ( ،)2021-2017واسعتراتيجية الب ا للر عد.
وسوف يهدف االستلرا

أيضا ى إلى ضمان أن تلداتر أدوا الر د ع االحتياجا المؤسسية.

 -105وسععيتم ت عيذ جميع أنشععطة الر ععد باالشععتراك ع الحكو ة .وسععيتم إدراج ترتيدا الر ععد ضععم اختصععا ععا وأنشععطة فريق
إدارة المشروع المشترك .وسيتم استكشاف فر ،للر د التكميلي أو الر د المشترك ع وكاال أخرى تابلة لأل م المتحدة،
ووكاال أخرى في جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية.
 -106وبلد تقدير إ كانية تقييم عمليا الب ا
 2019ع

في جمهورية كوريا الشلدية الديمقرااية،

المقرر إجراء تقييم ال ركزي في عام

وضععععوع لة أهمية خا ععععة ،وسععععيتم الت طيط إلجراء تقييم للحافظة القطرية للام  2020يقوم بة كتب التقييم لكي

يست ير بة ت عيذ ال طة االستراتيجية القطرية المؤقتة ،وتصميم ال طة االستراتيجية القطرية الالحقة.
 -107وسوف يست ير تصميم خطة لتلزيز القدرا في جال الر د والتقييم لموظعي الب ا

و وظعي الحكو ة الملاري للب ا

ع اريق تحليل احتياجا تلزيز القدرا الم طط لة في نهاية عام .2018
2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
 -108سععععععوف ير ععععععد الب ا

الم اار السععععععياقية ،ثل الكوارث الطديلية ،وأثار اللقوبا على عمليا ب ا  .وقد أعد المكتب

القطري خطة اوارئ لالسععتجابة للكوارث ،ويجري تحديث خطة االسععتلداد للطوارئ واالسععتجابة لها بصععورة دورية .وتتولى
أفرقة الر د التابلة للمكتب القطري جمع المللو ا المتللقة بحاال الجعاف والعيضانا .
 -109وال تزال الق اة المصععرفية الحالية غلقة بسععدب اللقوبا ؛ وقد يؤثر اسععتمرار غيا اإل داد ال قدي الم تظم بدرجة خطيرة على
عمليا الدرنا ج في الميدان.
التمويل أيضا ى أحد جاال الم اار الرسيسية بال سدة للب ا  .وفي الوقت الحالي ،توجد للمكتب القطري عالقا

 -110ويمثل نق

نشطة ودي ا ية ع الجها المانحة لتت ي التمويل لللمليا الجارية ،ع استكشاف فر ،لتوسيع حافظة الجها المانحة عدر
جها

انحة غير تقليدية.

ال خاط التشغيلية
 -111تشععمل الم اار التشععغيلية حاال انقطاع خطوا اإل داد ،والتي تحد
والحوا ل والمرضععلا

العواسد التغذوية لمسععاعدا الب ا

ال سععاء والد ا  ،الذي يحتاجون إلى إ دادا

سععتمرة

بال سععدة لألاعال،

األغذية التكميلية لحماية أي كاسععب تم

المقواة؛ وت عيض عدد الموظعي المتاحي إلدارة اللمليا و راقدتها .وقد ت شت هذه الم اار في
تحقيقها؛ وتتخير إنتاج األغذية
ا
الغالب باعتدارها
الب ا

اار ثانوية للدم كعاية التمويل ،ويلزم ات اذ تدابير خا ععععععة بالت عيف لتقليل أثرها على المسععععععتعيدي

إلى أدنى حد.

 -112وال يزال غيا التقييما المحدثة ،والديانا القطرية المصعع عة يِّشعع اكتل
الدعم لم هم أكثر احتياجاى .وسعععوف تِّسعععاعد اسعععتراتيجية الت عيف التي ت ِّ ت ا
لزو الو عععول إلى الووارا الم تصعععة لت سعععيق دعم
الدرا ج و واء تها ع ال طط والميزانيا اإلقليمية ،على تج ب اار اودواج جهود الدعم .وسععععععوف يسععععععلى الب ا إلى
اار على عملية االسععتهداف ،وبالتالي ،ضععمان تقديم

إقا ة شععراكا

ع و وار وشععركاء ذوي

ععلة ،وإجراء عمليا

شععتركة لرسععم ال راسط ع الووارا الم تصععة ،وتيسععير
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إعارة الموظعي للب ا  .كما أن ال هج المتدرج للتقييما  ،والتوسععععع في إد اج الم ظور الج سععععاني في تصععععميم الدرا ج على
أساس التحليل الج ساني سوف يِّساعد على لالجة هذه الم اار.

-6
1-6

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة
الجدود  :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 أن تكون لدية عملية بموارد كا لة

وجود قيود في التمويل ،ولذلك سعععوف يِّ صععع

أجل المسععععععاعدة على إجراء الحشععععععد الكا ل .و ع ذلك،

المتوقع

المكتب القطري وارد لتحقيق أقصعععى أثر على الوضعععع التغذوي للمسعععتعيدي

ذوي األولوية األعلى .وسعععععوف تضعععععع اسعععععتراتيجية تحديد األولويا بارا ترا لتقلي

األنشعععععطة في حالة حدوث عجز في

التمويل.
2-6

آفاق تدبي ال وارد

 -114ساد جو

التعاؤل المشو بالحذر في عام  ،2018والذي

المحتمل أن يهيئ الظروف لزيادة التلاون والدعم الدوليي  .وقد

ِّ ت اممت ال طة االستراتيجية القطرية المؤقتة بحيث تتكيف ع التغييرا في حالة تدبير الموارد.
3-6

است اتيجية ت بئة ال وارد

 -115يتمثل الهدف اسعععتراتيجية تلدئة الموارد بال سعععدة لجمهورية كوريا الشعععلدية الديمقرااية في تت ي تمويل كافٍ ويمك الت دؤ
بة .وسوف ي ت ا
ِّلزو المكتب القطري عالقتة الممتاوة ع جتمع المانحي  ،بي ما يستكشف فر ا ى لتوسيع حافظة المانحي .
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ال لحق ا ود
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 الحصود على ا

ة

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

فئا الحصاسل :استمرار/تحسي حصول
األسر واألفراد على الغذاء الكافي
جاال التركيز :ب اء القدرة على
الصمود

االفت اضات
لمقواة والدسكويت المقوى وتوويلها في الوقت المحدد
توافر المدخال إلنتاج األغذية الم لواة ا ا
يانة المصانع وإبقاسها في حالة تشغيلية جيدة

ؤش ات الحصائل
نسدة السكان المؤهلي الذي يشاركون في الدرنا ج (التغطية)
نسدة السكان المستهدفي الذي يشاركون في عدد كاف

عمليا التوويع (اال تثال)

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)

استعادة المصانع المحلية

تحسي الد ى التحتية والقدرا إلنتاج أغذية ت ونة وجيدة ال وعية( .باء :توفير األغذية المغذية)

ة ال حلييح ( .شطة الوقا ة ح سوء
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األاعال دون س السابلة ،والحوا ل والمرضلا

س وضلهم التغذوي( .ألف:
سل على األغذية عالية الجودة والغ ية بالمغذيا  ،وتح ت ا
ال ساء والد ا  ،والمرضى المصابي بال ِّ

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 خالد
الصد ات واإلجهادات وب دها بحلود عام 2021

فئا الحصاسل :استمرار/تحسي حصول
األسر واألفراد على الغذاء الكافي
جاال التركيز :ب اء القدرة على
الصمود

االفت اضات
عدم تسدب الكوارث الطديلية في تلطيل أنشطة إنشاء األ ول واإلنتاج الزراعي.
وضع لايير تق ية خا ة بالسياا لتصميم الد ية التحتية وإنشاسها بما يكعل أن تكون األ ول ذا

لة باحتياجا المجتملا المحلية.

ؤش ات الحصائل
ؤشر استراتيجيا التصدي القاسم على سدل كسب الليش (ال سدة المئوية لألسر التي تتدع استراتيجيا التصدي)

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 صود ودعم سبل كسب

استعادة األش ا ،الذي يلانون

انلدام األ

الغذاسي

سدل كسب الليش المراعي لالعتدارا الج سانية الذي ي ت ا
ِّلزو االعتماد الذاتي ،ويحد
دعم ِّ

الم اار ،ويدعم االستقرار( .ألف :تحويل الموارد)

استعادة األش ا ،الذي يلانون

انلدام األ

الغذاسي

سدل كسب الليش المراعي لالعتدارا الج سانية الذي ي ت ا
ِّلزو االعتماد الذاتي ،ويحد
دعم ِّ

الم اار ،ويدعم االستقرار( .دال :إنشاء األ ول)
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فئا الحصاسل :استمرار/تحسي حصول
األسر واألفراد على الغذاء الكافي

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

جاال التركيز :االستجابة لألو ا

االفت اضات
توافر أر دة غذاسية كافية في الدلد لالستجابة في الوقت الم اسب.

ؤش ات الحصائل
درجة االستهالك الغذاسي

األنشطة وال واتج

 :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 الحصود على ا

حصول األش ا ،المتضرري

األو ا على أغذية تِّلدي احتياجاتهم الغذاسية األساسية( .ال تيجة االستراتيجية ( )1ألف :تحويل الموارد)

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

الب ا

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

النتائ وال ؤش ات الشا لة
التلر
جيم  :1-2نسدة األش ا ،المستهدفي الذي يمك هم الحصول على المساعدة دون
ا
جيم  :3تحسيح ال ساواة بيح الجنسيح وت كيح ا ل

لتحديا تتللق بالحماية

ة بيح السكان ال ستفيد ح ح ساعدة الب ا

النتائ وال ؤش ات الشا لة
جيم  :2-3نسدة ال ساء األعضاء في كيانا

ع القرار بشتن المساعدة الغذاسية – لجان ،و جالس ،وأفرقة ،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

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

الحصيلة االست اتيجية 1

الحصيلة االست اتيجية 2

الحصيلة االست اتيجية 3

بناء القدرة على الص ود

بناء القدرة على الص ود

االستجابة لألز ات

102 846 080

33 983 377

1 612 274

138 441 731

الت عيذ

3 933 870

1 781 417

91 434

5 806 722

تكاليف الدعم المداشرة
الملدلة ( 4في الماسة)

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

الحصيلة االست اتيجية
جاد الت كيز
التحويل

ال ج وع الف ع
تكاليف الدعم غير
المداشرة ( 6.5في الماسة)
ال ج وع

ال ج وع
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