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 82 036 882دوالرا أمريكيا

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر*
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*https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-en.pdf.

وجز تنفي ي
على الرغم مما حققته طاجيكستان من تقدم ونمو اقتصادي إيجابي في ميدان الحد من الفقر فإن حالة األمن الغذائي والتغذية ما تزال
عسيرة فيها .ونتيجة التراجع االقتصادي األخير المترافق مع النمو السكاني فقد تفاقمت هشاشة األوضاع األسرية مما أدى إلى إعادة
تصنيف البالد عام  2018لتندرج في فئة البلدان المنخفضة الدخل .وتعتبر معدالت سوء التغذية األعلى في آسيا الوسطى ،وظل عدد
ناقصي التغذية دون تغيير على مدى العقود األخيرة .وتواجه طاجيكستان تحديات بيئية تشمل تدهور التربة وسوء إدارة الموارد الطبيعية.
كما أنها عرضة آلثار تغير المناخ الذي زاد من انعدام األمن الغذائي وقوض سبل كسب العيش في المجتمعات المحلية الضعيفة.
وحددت الحكومة مسألتي األمن الغذائي والحصول على التغذية الجيدة على أنهما من بين أولوياتها اإلنمائية .وتتسق الخطة االستراتيجية
وتروج تعزيز القدرات لدعم جهود البالد الرامية إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة
القطرية مع االستراتيجية الحكومية ،وتُعنى بالفجوات،
ّ
 2بشأن القضاء على الجوع ،وذلك من خالل أربع حصائل استراتيجية:


الحصيلة االستراتيجية  :1تم ُّكن الضعفاء الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ،بمن فيهم تالميذ المدارس االبتدائية،
في المناطق المستهدفة من تلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية بحلول عام .2024

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد مهند هادي

السيد A. Mendes

المدير اإلقليمي

المدير القطري

الشرق األوسط ،وشمال أفريقيا ،وأوروبا الشرقية ،وآسيا الوسطى

بريد إلكترونيalberto.mendes@wfp.org :

بريد إلكترونيmuhannad.hadi@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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الحصيلة االستراتيجية  :2انخفاض مستويات سوء التغذية في صفوف المجموعات الضعيفة ،وخاصة األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،في المناطق التي يجري فيها نشر
اإلدارة المتكاملة الوطنية لبروتوكول مكافحة سوء التغذية الحاد بحلول عام .2024



الحصيلة االستراتيجية  :3تعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات لدى المجتمعات المحلية المستهدفة ناقص التي
تعاني من انعدام األمن الغذائي والمعرضة آلثار تغير المناخ بحلول عام .2024



الحصيلة االستراتيجية  :4تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في المستويين المركزي والالمركزي على توجيه،
وتصميم ،وتنفيذ استراتيجيات فعالة لألمن الغذائي والتغذية بحلول عام .2024

وتسهم الخطة في استراتيجية التنمية الوطنية للفترة الممتدة حتى عام  2030وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة
 .2020-2016وستدعم األنشطة تحقيق هدفي التنمية المستدامة  2و 17من خالل نتائج الب ا

االستراتيجية ( 1الحصول على الغذاء)،

و( 2القضاء على سوء التغذية) ،و( 4النظم الغذائية المستدامة) ،و( 5تعزيز القدرات)؛ كما ستُسهم في بلوغ هدف التنمية المستدامة 4
بشأن جودة التعليم.
وسينفِّّذ الب ا

أنشطة بالتشارك مع الحكومة ،ووكاالت األمم المتحدة ،والجهات الشريكة اإلنمائية األخرى عبر مجلس التنسيق اإلنمائي

ومبادرة تعزيز التغذية.

ش وع الق ار

*

يوافق المجلس على "الخطة االستراتيجية القطرية لطاجيكستان ( )WFP/EB.A/2019/8-A/10( ")2024-2019بتكلفة إجمالية
يتحملها الب ا

*

قدرها  82 036 882دوالرا أمريكيا.

هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

تندرج طاجيكستان في عداد البلدان غير الساحلية ذات الدخل المنخفض ،وتغطي الجبال نسبة  93في المائة من أراضيها .ويُقدر
عدد سكانها بتسعة ماليين نسمة ،يعيش  74في المائة منهم في المناطق الريفية .وتقل أعمار نصف هؤالء السكان عن الخامسة
والعشرين ،بل إن هذه النسبة تفوق ذلك في المناطق الريفية.

-2

وبعد الحرب األهلية ( ،)1997-1992نعِّمت طاجيكستان بنمو اقتصادي بحيث صنِّّفت ضمن الشريحة الدنيا من البلدان
المتوسطة الدخل عام  .2015على أن طاجيكستان أُدرجت مجددا عام  2018في فئة البلدان المنخفضة الدخل في أعقاب هبوط
وتيرة التقدم االقتصادي قياسا بالنمو السكاني .وانخفض معدل الفقر انخفاضا سريعا على مدى العقدين المنصرمين ،وذلك من
()1

أكثر من  80في المائة في مطلع العقد األول من هذا القرن (وفقا للبنك الدولي) إلى  29في المائة في عام .2018

وترجع

العوامل األساسية لهذا النجاح إلى البيئة االقتصادية المواتية خارج البالد ،والمبالغ الكبيرة من تحويالت المغتربين ،والزيادات
سجلت انخفاضات
في فرص العمل والمداخيل المحلية .غير أن وتيرة الحد من الفقر شهدت تباطؤا في اآلونة األخيرة ،حيث ُ
معتدلة فقط في السنوات الخمس الماضية .وتشير االستقصاءات الوطنية إلى أن األسر التي ترأسها نساء أكثر عرضة لخطر
()2

الفقر والفقر المدقع من األسر التي يرأسها الرجال.

وتظل المناطق الريفية أكثر فقرا بكثير من المناطق الحضرية ،وتتأثر

ظاهرة الفقر بالفصول ،حيث ترتفع بشكل خاص خالل فصل الشتاء عندما يتدنى النشاط الزراعي.
-3

وتحتل طاجيكستان المرتبة  127من بين  189بلدا في دليل التنمية البشرية ،ما يضعها ضمن فئة "التنمية البشرية المتوسطة"،
والمرتبة  69من بين  160بلدا في مؤشر انعدام المساواة بين الجنسين لعام  .2017ووفقا لمؤشر عدم المساواة بين الجنسين –
الذي يعكس أوجه عدم المساواة بين الجنسين في مجاالت الصحة والتعليم والتحكم في الموارد االقتصادية – حققت طاجيكستان
"مساواة متوسطة" بين النساء والرجال في عام .2017

-4

()3

وتحدد استراتيجية التنمية الوطنية للفترة الممتدة حتى عام 2030

التزامات البالد إزاء خطة التنمية المستدامة لعام 2030

وأهداف التنمية المستدامة .وتعتمد استراتيجية التنمية الوطنية حتى عام  2030أربعة أهداف استراتيجية ،أحدها هو "ضمان
األمن الغذائي وحصول الناس على التغذية ذات النوعية الجيدة".
2-1

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة 2

الغا ات
-5

صنفت حالة األغذية والتغذية في طاجيكستان على أنها "خطيرة" في مؤشر الجوع العالمي لعام 2017
الحصول على الغذاءُ .

()4

وهو أسوأ تصنيف بين كل بلدان آسيا الوسطى .ومع أن نسبة ناقصي التغذية انخفضت من  39في المائة عام  2000إلى  30في
()5

المائة عام  2016فإن عددهم ما يزال ثابتا عند  2.6مليون شخص نتيجة النمو السكاني.

( )1تقوم الحكومة بحسابها باستخدام عتبة وطنية لتحديد الفقر عل ى أساس المعايير القطرية .وال تتوفر بيانات الفقر المصنفة حسب الجنس والعمر.
2016.
Tajikistan
Country
Gender
Assessment.
Available
(at )2
.https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/185615/tajikistan-cga.pdf

Bank.

Development

Asian

(Government of Tajikistan. 2016. National development strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030 . )3
.Available at http://nafaka.tj/images/zakoni/new/strategiya_2030_en.pdf
(International Food Policy Research Institute, Concern Worldwide and Welthungerhilfe. 2017. 2017 Global Hunger Index: )4
The inequalities of hunger. Available at https://www.globalhungerindex.org/pdf/en/2017.pdf. The 2018 Global Hunger Index
.report does not contain data on Tajikistan
( )5إن انتشار نقص التغذية هو المؤشر الذي وضعته منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة الذي يُستخدم عادة لرصد الجوع على المستويين العالمي واإلقليمي.
وتستند الطريقة إلى البيانات القطرية التجميعية ،ولذا فإنه ال تتوافر بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر.
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ويبلغ الفقر ذروته في صفوف األسر التي ترأسها نساء ،واألسر التي يرأسها رجال أو نساء ممن لم يتلقوا تعليما رسميا ،واألسر
التي يكثر فيها عدد األطفال .ومع هجرة نحو  1.5مليون مواطن طاجيكي (يشكل الرجال نسبة  71في المائة منهم) إلى البلدان
المجاورة ،فإن النساء يُتركن ليرأسن األسر بحكم الواقع ،ويضطلعن بمسؤولية الحصول على الدخل الالزم لتغطية نفقات المعيشة
رغم ضعف قدرتهن على الوصول إلى الموارد )6(.وتُظهر البيانات األخيرة أن متوسط ما تنفقه األسر على الغذاء يتراوح بين
 50و 60في المائة من إجمالي إنفاقها.

()7

وتعتمد طاجيكستان إلى حد بعيد على الواردات الغذائية؛ حيث يتم استيراد نصف

الكميات اإلجمالية من القمح ،وتقدر حصة المنتجات الغذائية األجنبية في تجارة األغذية بالتجزئة بنسبة  60في المائة على أقل
تقدير )8(.وفي الفترة بين عامي  2015و ،2017ارتفعت أسعار المواد الغذائية االستهالكية أكثر من أسعار السلع غير الغذائية،
مما أدى إلى زيادة حصة نفقات األغذية ،على نحو ما كشف نظام رصد األمن الغذائي الخاص بالب ا  .ووفقا لتحليل "سد
الفجوة الغذائية" الذي أجري في عام  ،2018أشارت التقديرات إلى أن نسبة  56-30في المائة من األسر ،وفقا للمنطقة التي
تقيم فيها ،تعجز عن تحمل تكاليف الطعام المغذي .ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسب ما لم يطرأ تغيير في االتجاه الحالي النكماش
القدرة االقتصادية على الحصول على األغذية الناجم عن ارتفاع األسعار أكثر من ارتفاع المداخيل .كما أن األمن الغذائي لألسر
الضعيفة يتأثر طوال السنة بالطابع الموسمي لإلنتاج الزراعي ،واالعتماد على تحويالت المغتربين ،وارتفاع أسعار األغذية
المستوردة.
-7

القضاء على سوء التغذية .ال تزال الحالة التغذوية للسكان ضعيفة – فالبيانات اإلحصائية لهذه الحالة هي األسوأ في آسيا الوسطى.
ّ
التقزم بين األطفال دون سن الخامسة بمعدل نقطتين مئويتين كل عام على مدى األعوام
وعلى الصعيد الوطني ،هبط مستوى
الخمسة الماضية وذلك من  26في المائة ( 27في المائة للبنات و 26في المائة لألوالد) في عام  2012إلى  17في المائة ( 17في
المائة للبنات و 18في المائة لألوالد) في عام  )9(.2017ومع ذلك ،وفي ظل معدل نمو سكاني سنوي يبلغ  2.5في المائة ،فإن
نسبة االنخفاض الحالية تعتبر غير كافية لتحقيق الهدف الشامل لعام  2025الذي اعتمدته جمعية الصحة العالمية والمتمثل في
تخفيض عدد األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من التقزم بنسبة  40في المائة .وفي عام  2017بلغت نسبة انتشار الهزال
 6في المائة ( 5في المائة للبنات و 6في المائة لألوالد) ،ما يشكل انخفاضا عن نسبة  10في المائة التي كانت في عام 2012
(النسبة ذاتها للبنات واألوالد) .وعلى غرار معدالت التقزم ،تتباين معدالت الهزال إلى حد كبير من منطقة إلى أخرى ،حيث
تصل إلى  17في المائة في العاصمة دوشانبي و 10في المائة في المنطقة النائية من إقليم غورنو  -باداخشان المستقل ذاتيا.

-8

ويعاني الكثير من الناس من نقص المغذيات الدقيقة .ووفقا لمنظمة الصحة العالمية يمثل نقص الفيتامين ألف مشكلة صحية عامة
خطيرة ،بينما يشكل فقر الدم مشكلة متوسطة إلى شديدة في صفوف النساء واألطفال .وعلى الرغم من لوائح إضافة اليود إلى
الملح التي وضعت موضع التنفيذ في عام  ،2002فإن نقص اليود يصيب أكثر من  50في المائة من النساء واألطفال .وقد تدهور
الوضع على الصعيد الوطني بين النساء وفي بعض المناطق بين األطفال ،بالتزامن مع انخفاض نسبة األسر التي تستخدم الملح
المعالج باليود من  82في المائة في عام  2009إلى  74في المائة في عام  .2016كما يتزايد انتشار فرط الوزن والسمنة
واألمراض غير المعدية ،وهو ما يرجع أساسا إلى األطعمة غير المالئمة .وانخفضت نسبة األطفال مفرطي الوزن من  6في
المائة عام  2012إلى  3في المائة عام  3.5( 2017في المائة لألوالد و 3.2للبنات دون سن الخامسة) في حين أن نسبة النساء
()10

مفرطات الوزن أو السمينات زادت من  30في المائة عام  2012إلى  37في المائة عام .2017

وتبين أن نسبة مفرطات

(United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. Tajikistan country webpage )6
) .(http://eca.unwomen.org/en/where-we-are/tajikistanوانظر أيضا .Tajikistan Country Gender Assessment
تقلبا موسميا ،مع اتجاه متزايد منذ عام ( 2014انظر:
( )7يظهر تحليل االتجاهات باستخدام بيانات نظام رصد األمن الغذائي في الب ا
 .)http://vam.wfp.org/CountryPage_overview.aspx?iso3=TJKوفي الجولة األخيرة من جمع البيانات (ديسمبر/كانون األول  )2017لم يُلحظ أي
فارق دال إحصائيا في معدالت اإلنفاق الغذائي بين األسر المشمولة بالمسح التي يرأسها رجال ( 57في المائة) واألسر التي ترأسها نساء ( 59في المائة).
( )8االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع .2018 ،غير متاح حتى اآلن على اإلنترنت.
(Statistical Agency under the President of the Republic of Tajikistan, the Ministry of Health and MEASURE DHS. 2012 )9
and 2017. Tajikistan Demographic Health Survey 2012 and Tajikistan Demographic Health Survey 2017. Available at
.https://dhsprogram.com/pubs/pdf/fr279/fr279.pdf and https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR341/FR341.pdf
( )10المرجع السابق.
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الوزن تزيد مع تقدم العمر ،وأن النساء الحضريات أميل إلى فرط الوزن أو السمنة من الريفيات ( 41في المائة بالمقارنة مع
 36في المائة).
-9

إنتاجية ودخل أصحاب الحيازات الصغيرة .وفقا لتقديرات عام  2016الصادرة عن وكالة طاجيكستان لإلحصاءات ،تمثل
()11

الزراعة  20في المائة من اقتصاد البالد ،وهي الحصة األعلى في أي بلد من بلدان أوروبا الشرقية أو آسيا الوسطى.

وتستخدم

الزراعة  70في المائة تقريبا من القوى العاملة ،حيث يتم إنتاج معظم النواتج الزراعية على قطع أراضي صغيرة تملكها األسر.
وبحسب اإلحصاءات الرسمية ،فإن  75في المائة من نساء طاجيكستان مسجالت بوصفهن يعملن في قطاع الزراعة ،مقارنة
بنسبة  42في المائة من الرجال .ويؤدي صغر رقع األراضي إلى الحد من اإلنتاج والدخل األسريين ،في حين يؤدي تغير المناخ
المتبدي في تقلب معدالت هطول األمطار وارتفاع درجات الحرارة ،والمترافق مع قلة تنوع سبل كسب العيش ،إلى عرقلة
()12

اإلنتاجية والدخل في قطاع أصحاب الحيازات الصغيرة.
-10

وتبلغ نسبة األراضي المسجلة باسم النساء المزارعات  10في المائة فحسب ،على الرغم من أن أكثر من أربع من أصل كل
خمس نساء في المناطق الريفية يعملن في الزراعة ،وذلك أساسا كمزارعات أو عامالت غير مأجورات في المزارع األسرية
الصغيرة أو في الحدائق المنزلية .وتتلقى النساء العامالت في قطاع الزراعة الرسمي أجورا أقل بكثير من أجور الرجال :ففي
عام  ،2013بلغ متوسط األجر االسمي الشهري للنساء نسبة  58في المائة فقط من أجر الرجال .ووفقا لتحليل أجرته منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،تُعدّ الزراعة أحد القطاعات التي تتسم بأعلى المستويات استغالال للنساء وبأكبر الفوارق في
انعدام المساواة بين الجنسين ،حيث تقل إمكانية حصول المزارعات على الموارد اإلنتاجية والمدخالت الزراعية.

-11

النظم الغذائية المستدامة .يرمي برنامج اإلصالح الزراعي في طاجيكستان للفترة  2020-2012إلى تطوير قطاع زراعي
ومدر للربح .ويتمثل طموح الحكومة في ضمان أن يحصل المزارعون على االئتمان بحيث يمكن لهم استخدام المدخالت
مستدام
ّ
والممارسات التي تزيد من الغلة ومن نسبة النواتج التي تباع في األسواق .ويؤدي تحقيق هذا الطموح بدوره إلى تحسين توافر
األغذية على الصعيد الوطني وزيادة مداخيل األسر في المجتمعات الزراعية.

-12

بيد أن إنتاج األغذية مقيد بسبب نقص األراضي الصالحة للزراعة ،التي يتعرض  97في المائة منها لتدهور التربة .كما أن
اإلنتاجية تعاني من قيود تتمثل في الكوارث الطبيعية المتكررة ،واالعتماد على البنية التحتية الزراعية المتهالكة ،وضعف
التكنولوجيا ،والضرائب العالية ،وهياكل حيازة األراضي غير المالئمة .ويطرح الطقس القاسي ،الذي يفاقمه تغير المناخ وضعف
قدرات التكيف ،تهديدا آخر .وتعتبر النساء أشد تأثرا ،مقارنة بالرجال ،بآثار الكوارث الطبيعية بسبب صعوبة وصولهن إلى
الموارد ،بما في ذلك المدخالت اإلنتاجية واألراضي .ويشكل العمل الذي تضطلع به المرأة ،بما في ذلك األنشطة غير المأجورة
المتعلقة بالزراعة ،والمنزل ،والرعاية ،ركيزة مهمة من ركائز النظم الغذائية في طاجيكستان.

بيئة االقتصاد الكل
-13

ما تزال طاجيكستان تتعافى من الصدمة االقتصادية التي بدأت أواخر عام  2014نتيجة الهبوط الحاد في أسعار القطن واأللمنيوم
اللذين يتصدران قائمة صادرات البالد ،والهبوط الجسيم في تحويالت المغتربين نتيجة حالة الركود في روسيا .على أن اآلفاق
االقتصادية في األجلين القصير إلى المتوسط تتسم باإليجابية ،وهو أمر يسانده التحسن في البيئة الخارجية ،بما في ذلك األسعار
المنتظرة لسلع التصدير ،وفي العالقات مع البلدان المجاورة وال سيما أوزبكستان.

-14

ويعتبر بناء منشأة روغن للطاقة الكهرمائية التي تصل قدرتها إلى  3 600ميغاواط خطوة كبرى نحو تحقيق هدف ضمان أمن
الطاقة الذي يحتل المرتبة األولى بين أولويات استراتيجية التنمية الوطنية حتى عام  .2030وبدأت هذه المنشأة بإنتاج الطاقة في
نوفمبر/تشرين الثاني  2018وستبلغ مرحلة التشغيل الكامل عام  .2032وتعتزم الحكومة تعزيز صادرات الطاقة الكهرمائية

(FAO and others. 2017. The State of Food Security and Nutrition in the World 2017: Building resilience for peace and food )11
.security. Available at http://www.fao.org/3/a-I7695e.pdf
(World Bank Group. 2009. Available at )12
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/0,,contentMDK:22196205.pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:258599,00.html
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عبر اتفاقات مع أوزبكستان وأفغانستان ،مع القضاء في الوقت ذاته على الحاالت الداخلية لنقص الطاقة ،والمساهمة في النمو،
()13

واإليرادات ،والحد من الفقر.

على أن بعض المحللين أكدوا أن التحدي الحقيقي الذي يواجه طاجيكستان ال يتعلق بالحفاظ

على النمو االقتصادي بل باستحداث سياسات إلعادة التوزيع وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص تروج الشمول وتكفل تقاسم منافع
النمو بين السكان.

()14

ال وابط ال ئيسية بين القطاعات
-15

تبرز العالقة الوثيقة بين هدف التنمية المستدامة  2وجوانب الفقر ،والصحة ،والمياه ،والكهرباء ،والتنوع البيولوجي ،والمدن
()15

المستدامة ،والطاقة المستدامة ،وتغير المناخ في تحليل أجرته الحكومة من أجل استعراض وطني طوعي

عُرض على

المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة عام  2017وفي تقرير وطني الحق عن أهداف التنمية المستدامة
أُعد عام  )16(.2018ورغم الوتيرة السريعة للحد من الفقر على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية فلم تُحرز طاجيكستان
تقدما كبيرا على طريق الحد من الفقر غير النقدي الناجم عن صعوبة الحصول على خدمات التعليم ،والتدفئة ،واإلصحاح.
-16

ويعاني سكان األرياف من رداءة خدمات الرعاية الصحية والتعليم .ويتسم الحضور إلى المدارس بعدم االنتظام خالل فصل
الشتاء بسبب مشكالت النقل المدرسي ،والكهرباء ،والتدفئة .وتفتقر الكثير من المدارس الريفية والمرافق الصحية إلى خدمات
اإلصحاح الكافية وإمدادات المياه النقية.

-17

وتتسبب أوجه عدم المساواة بين الجنسين في العمالة والتعليم ،بما في ذلك التعليم الحرفي ،في تقويض الجهود المبذولة لتحقيق
األمن الغذائي والتغذوي والطموحات اإلنمائية المستدامة األخرى .واتسعت الفجوة القائمة بين الذكور واإلناث في ميدان العمالة
من  21في المائة عام  2003إلى  35في المائة عام  )17(،2013في حين أن عدم المساواة بين الجنسين األبرز في حقل التعليم
هو انخفاض عدد البنات الالتي ينخرطن في المدارس ،وهو اتجاه يبدأ بالقرب من الصف السادس ،وهو آخر عام في التعليم
االبتدائي ،ويتسارع في الصف التاسع ،وهو آخر عام في التعليم اإللزامي )18(.وترتفع نسب االلتحاق بالمدارس االبتدائية بشدة
لألوالد والبنات ( 93.7في المائة للبنات و 95في المائة لألوالد) ،وتشكل البنات نسبة  48في المائة من مجموع الطالب .على
أن نسبة النساء في صفوف طلبة ما بعد المرحلة الثانوية تبلغ  29في المائة فحسب .وبسبب هذه التحديات وما يماثلها فإن معالجة
أوجه عدم المساواة بين الجنسين هي من بين أولويات استراتيجية التنمية الوطنية حتى عام .2030

3-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-18

أظهر االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع الذي أُجري في  2018أن التحسن في الوضع التغذوي للسكان ما يزال
محدودا مقارنة بالنمو االقتصادي خالل العقدين الماضيين .ويُظهر االستعراض أن األمن الغذائي والتغذية في طاجيكستان
مهددان بالخطر نتيجة لما يلي:

(World Bank Group. Tajikistan systematic country diagnostic: Making the National Development Strategy a Success: )13
Building
the
Foundation
for
Shared
Prosperity.
Available
from
.https://www.worldbank.org/en/country/tajikistan/publication/scd
(World Bank Group. 2018. Tajikistan Country Economic Update: Spring 2018: Changing Regional Environment: Critical )14
to Capitalize. Available at http://pubdocs.worldbank.org/en/366221532077364053/TJ-economic-update-1807-en.pdf.
(Knowledge Platform – Tajikistan country page )15
).(https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/tajikistan

Goals

Development

Sustainable

Nations.

United

(Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan. 2018. National Report on Implementation of )16
Strategic Documents of the Country in the Context of the Sustainable Development Goals. Available at
.http://medt.tj/documents/main/strategic_national_programm/ReportV4%5bENG%5d.pdf
(Bank Group. 2017. Tajikistan Job Diagnostics; The Strategic Framework for Jobs. )17
(.)http://www.worldbank.org/en/news/infographic/2017/02/14/tajikistan-jobs-diagnostic-strategic-framework-for-jobs
Bank.
2016.
Tajikistan
Country
Gender
Assessment
(available
(at )18
).https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/185615/tajikistan-cga.pdf

Development

World

Asian
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االعتماد الشديد لألسر في دخلها على تحويالت المغتربين؛



ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتصاعدها؛



االعتماد الشديد على الواردات الغذائية؛



األحوال الجوية الصعبة وتغير المناخ؛



أوجه عدم المساواة بين الجنسين.

ويشير االستعراض إلى أن اإلصالح الزراعي يمكن أن يوفر قاعدة صلبة لتحسين األمن الغذائي ،لكنه يسلط الضوء أيضا على
العديد من التحديات .وتتمثل إحدى الصعوبات في أن توافر األغذية المنتجة محليا يقل عن المستوى المفترض في البرامج
القطاعية واالستراتيجية الحكومية ،األمر الذي يؤدي إلى انخفاض استهالك الفاكهة واأللبان ومنتجات اللحوم والزيوت النباتية.
ويتم تجهيز نسبة  20في المائة فقط من األغذية المنتجة محليا ،كما أن الشركات التجارية التي تقوم بتجهيز المنتجات الزراعية
صغيرة في معظمها وغير رسمية وتواجه مشاكل تتعلق بالتمويل واإلدارة والتسويق والخدمات اللوجستية .ويشكل االعتماد على
يعرض البلد لتقلبات األسعار في األسواق الدولية ،ما يؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء
الواردات تحديا رئيسيا آخر ألنه ّ
ويحد من خياراتهم الغذائية.

-20

ويتعرض اإلنتاج المحلي للعراقيل بسبب قلة األراضي المتوافرة وضعف االستثمار في الزراعة ،ما يؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية
والنمو في القطاع الزراعي .وتتوفر للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وال سيما النساء منهم ،فرص محدودة للحصول
على الموارد من قبيل االئتمان الالزم لالستثمار في عمليات التحديث واالبتكار .ويسهم ذلك ،مقترنا بعدم كفاية التخزين ،وارتفاع
خسائر ما بعد الحصاد ومحدودية فرص المعالجة المربحة للمنتجات ،في إبطاء وتيرة الحد من الفقر ،وال سيما في المناطق
الريفية .ويفرض تدهور التربة ،وقنوات الري ونظم الصرف الصحي المتقادمة وسيئة الصيانة ،واالستغالل المفرط للموارد
الطبيعية ،المزيد من التحديات أمام القدرة الوطنية على إنتاج األغذية.

-21

صنّفت طاجيكستان على أنها البلد األكثر عرضة لتغير المناخ في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى ،وهو ما يشكل خطرا
ولقد ُ
آخر على أمنها الغذائي .وأدى تصاعد نوبات الجفاف ،والفيضانات ،واالنهيارات األرضية ،إلى خفض اإلنتاجية الزراعية،
وزيادة الخسائر ،واإلضرار بالسبل الزراعية لكسب العيش .وفي الوقت نفسه فإن الموارد المتاحة للتكيف مع تغير المناخ
واالستجابة لحاالت الطوارئ غير كافية.

-22

وعلى الرغم من أن القانون الوطني يلتزم بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ،فإن القوالب النمطية الجنسانية واألعراف
االجتماعية التمييزية تضرب جذورها في عمق المجتمع الطاجيكي والمؤسسات الطاجيكية .ويتجلى ذلك في التمييز في سوق
العمل ،والفوارق في األجور بين النساء والرجال ،وانخفاض مستوى الحماية االجتماعية لذوي الدخل المنخفض من األسر التي
ترأسها النساء ،وجميعها تؤدي إلى إضعاف النساء والبنات فيما يتعلق بالحصول على الموارد االقتصادية والتعرض للفقر
وانعدام األمن الغذائي.

-23

وتتفاقم ظاهرة عدم المساواة االقتصادية )19(،وهي أكثر بروزا في المناطق الريفية .وقد أثر انخفاض تدفق تحويالت المغتربين
في الفترة من  2014إلى  2017على فرص الحصول على الغذاء ،إذ أدى ذلك إلى انكماش القدرة الشرائية لألسر الفقيرة.
وأظهر االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع أن برامج المساعدة االجتماعية المستهدفة الحالية ذات تغطية جغرافية
محدودة وفوائد قليلة ،وأنها ليست مستجيبة لالعتبارات الجنسانية وليست مصممة لمعالجة الفجوات المتعلقة بالتغذية .وباإلضافة
إلى ذلك ،لم يتم بشكل كامل بعد تطوير قدرة الحكومة على توفير السلع والخدمات العامة من خالل التمويل المستدام للسياسات
والبرامج الوطنية.

( )19ارتفع معامل جيني في طاجيكستان من  0.31في عام  2009إلى  0.34في عام World Bank Group. 2018. Tajikistan Systematic country .2015
diagnostic: making the national development strategy 2030 a success – building the foundation for shared prosperity.
.Available at https://www.worldbank.org/en/country/tajikistan/publication/scd
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وإلى جانب ضعف توافر األغذية وفرص الحصول عليها ،تعاني طاجيكستان من عبء ثالثي لسوء التغذية هو :نقص التغذية،
ونقص المغذيات الدقيقة ،وفرط الوزن والسمنة .وفي حين أن انتشار فرط الوزن والسمنة يرتبط إيجابيا بزيادة الدخل ،فإن
حاالت نقص التغذية ونقص المغذيات الدقيقة تنتشر بصورة متماثلة في جميع ُخميسات الثروة .ويبرز هذا األمر افتقارا إلى
الوعي بالتغذية المثلى ،وهو ما يتضح أيضا في انخفاض التنوع الغذائي ،واألطعمة غير المتوازنة ،وممارسات دون المستوى
األمثل في رعاية الطفل وتغذيته ،والتي قد تحركها الثقافة والتقاليد .ويجري بذل الجهود لتعزيز المحتوى التغذوي لألغذية
األساسية من خالل التقوية ،ويقوم البرلمان بمراجعة مشروع قانون بشأن تقوية األغذية ،بيد أنه لوحظ وجود أوجه قصور في
تنفيذ إضافة اليود إلى الملح بشكل إلزامي ،ما يشير إلى الحاجة إلى رصد أشد .وثمة حاجة إلى بذل جهود مباشرة ودؤوبة
لمعالجة األسباب الجذرية لسوء التغذية ولضمان دمج الن ُهج المراعية للتغذية والخاصة بها في البرامج الوطنية.

4-1

ا ولو ات القط ة ال ئيسية

الحكو ة
-25

حدد االستعراض االستراتيجي عدة مجاالت ذات أولوية للنهوض باألمن الغذائي والتغذية ،وكلها مدرجة عموما ضمن
استراتيجية التنمية الوطنية حتى عام  .2030وهذه المجاالت هي:

-26



زيادة إنتاجية العمالة واالستثمار في إنتاج األغذية؛



تشجيع اإلنتاج المحلي لألغذية؛



ضمان الحصول على ما يكفي من الغذاء؛



تعزيز وتنسيق األنشطة الرامية إلى تعزيز األمن الغذائي؛



تحسين نظم جمع البيانات والرصد المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية.

وتُطرح زيادة غالت المحاصيل من خالل اعتماد أساليب مكثفة لإلنتاج الزراعي وتوسيع المناطق المزروعة كإحدى الطرق
الرئيسية للتصدي النعدام األمن الغذائي .وباإلضافة إلى التدخالت التي تجري في قطاع الزراعة ،يخلص االستعراض إلى أن
اتباع نهج متكامل ومنصف جنسانيا هو أمر بالغ األهمية لتحسين األمن الغذائي والتغذية ،وزيادة التوافر الشامل لألغذية المغذية
وحصول جميع الشرائح السكانية على الغذاء مع العمل في الوقت نفسه على إذكاء وعي الناس بالتغذية ذات النوعية الجيدة.

-27

وتشمل اإلجراءات ذات األولوية لتعزيز األمن الغذائي في المدى المتوسط ما يلي:


الوقاية من سوء التغذية وعالجه عن طريق دعم ممارسات التغذية المناسبة للرضع وصغار األطفال بإجراءات تستهدف
مقدمي الرعاية من النساء والرجال ،وإنشاء نظام لرصد وعالج سوء التغذية الحاد على أساس منتظم؛ وتزويد األشخاص
المقواة بالمغذيات الدقيقة من أجل تقليص أوجه القصور الرئيسية ،وتحسين تغذية
األشد ضعفا بالمنتجات الغذائية
ّ
الحوامل والمرضعات من النساء والبنات؛



تحسين وعي األسر بالتغذية والنظافة السليمتين من خالل تدريب الرجال والنساء بشأن التغذية الجيدة وعن طريق
تعزيز وعي تالميذ المدارس بالتغذية الصحية والتنوع الغذائي ،بما في ذلك من خالل تنظيم صفوف لتدريس الطهي
وحفظ األغذية؛



تحسين الحصول على مياه شرب مأمونة في المجتمعات المحلية وتحسين البنية التحتية للصرف الصحي؛



دعم فرص الحصول على تغذية ذات نوعية جيدة من خالل برامج الحماية االجتماعية الوطنية المراعية لالعتبارات
الجنسانية ،بما في ذلك برنامج وطني لتوفير التغذية في المدارس؛



تنمية القدرة على االستجابة في حاالت الطوارئ من أجل حماية األمن الغذائي وضمان تغذية ذات نوعية جيدة في حال
حدوث أزمات ناجمة عن صدمات اقتصادية أو حاالت فشل في الزراعة ،أو كوارث طبيعية ،بما في ذلك من خالل
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الخدمات المناخية واإلنذار المبكر .وبموازاة خطط االستجابة لحاالت الطوارئ ،من الضروري وضع خطط حكومية
للحماية االجتماعية توفر فرص الحصول على الغذاء وإنشاء أصول منتجة من أجل تعزيز القدرات على االستجابة
للصدمات.
-28

ومن اإلجراءات الموصى بها على المدى الطويل ما يلي:


تعزيز دور المجلس الوطني لألمن الغذائي ،ومنحه سلطة إدارة نهج متعدد القطاعات من أجل تعزيز األمن الغذائي
بالتعاون مع الحركة الوطنية لتعزيز التغذية؛



()20

ضمان مخصصات في الميزانية الوطنية كافية للخدمات الصحية الفعالة ونظم الحماية االجتماعية ولتطوير قطاع
زراعي قادر على المنافسة مع الواردات وفي األسواق الدولية؛



تنفيذ اإلصالح الزراعي؛



توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة الخدمات الصحية ووضع نظام فعال لرصد الصحة والتغذية من أجل تتبع
المؤشرات ،بما في ذلك المؤشرات الخاصة باالعتبارات الجنسانية ،التي يمكن أن تسترشد بها عملية وضع السياسات
والبرامج؛



دعم تطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي؛



توسيع نطاق تغطية نظام الحماية االجتماعية وضمان أن تكون مستجيبة لالعتبارات الجنسانية وأنها تقدم المساعدة إلى
األشخاص األشد عرضة النعدام األمن الغذائي ،وتزيد من فرص حصولهم على الغذاء؛



تعزيز نظم المعلومات بحيث يتسنى استخدامها لدعم وضع سياسات متكاملة في جميع القطاعات ذات الصلة ،وتيسير
رصد المؤشرات الرئيسية ،وإنتاج معلومات حول الحماية االجتماعية والتأمين الحكومي ،وتوجيه اإلجراءات من خالل
التحليل الشامل للقطاعات وسبل اإلنذار المبكر.

-29

وفيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري ،يؤكد االستعراض االستراتيجي أهمية الحد من التفاوتات االجتماعية وأوجه عدم المساواة
بين الجنسين،

()21

وهي أولوية شاملة محددة بوضوح في خطة التنمية الوطنية المتوسطة األجل للفترة .2020-2016

ا م ال تحدة والش كاء اآلخ ون
-30

يوفر إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة  2020-2016اإلرشاد ألنشطة دعم وكاالت األمم المتحدة لطاجيكستان
في أربعة مجاالت استراتيجية هي :الحوكمة الديمقراطية ،وسيادة القانون وحقوق اإلنسان؛ والتنمية االقتصادية المستدامة
والمنصفة؛ والتنمية االجتماعية ،والشمولية ،والتمكين؛ والقدرة على الصمود واالستدامة البيئية .ويتولى الب ا

تنسيق جهود

األمم المتحدة لتحقيق الحصيلة  4من حصائل إطار عمل األمم المتحدة الحالي للمساعدة اإلنمائية المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية،
وينخرط في إعداد الدورة المقبلة لهذا اإلطار بغية ضمان اتساق أنشطة الب ا
-31

مع أنشطة شركائه.

ويعمل مجلس التنسيق اإلنمائي كآلية تنسيق للشركاء اإلنمائيين العاملين على دعم استراتيجية التنمية الوطنية حتى عام .2030
وتشمل مجاالت تركيز هذا المجلس البنية التحتية ،واالقتصاد ،والتنمية البشرية .ويستضيف المجلس فريقا عامال بشأن األمن
الغذائي والتغذية يترأسه الب ا

بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية .ويضم هذا الفريق ممثلين عن شبكة األغا خان

للتنمية ،وإدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة ،واالتحاد األوروبي ،وسفارة االتحاد الروسي ،ومنظمة األغذية والزراعة،
والوكالة األلمانية للتعاون الدولي ،والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،ومنظمة الصحة
العالمية.

( )20انضمت طاجيكستان في عام  2013إلى حركة تعزيز التغذية التي تروج نهج متعدد القطاعات إزاء مسألة تحسين التغذية.
( )21أُنشئت اللجنة المعنية بالمرأة واألسرة في إطار حكومة طاجيكستان في يونيو/حزيران  . 1991وقد صادقت طاجيكستان على اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة في عام  1993وعلى بروتوكولها االختياري في عام .2014

10

-2
1-2
-32
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اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا
تج بة الب ا
بدأ الب ا

والدروس ال ستفادة

العمل في طاجيكستان منذ عام  ،1993حيث تحول تدريجيا من االستجابة لحالة الطوارئ التي انطلقت خالل الحرب

األهلية إلى األنشطة اإلنمائية التي تدعم الحماية االجتماعية وشبكات األمان الوطنية ،والتغذية ،وبناء القدرة على الصمود ،والحد
من مخاطر الكوارث ،عبر تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والمحلية.
-33

وتستند حافظة األنشطة الحالية إلى المشاورات المستفيضة مع المستفيدين ،المنتمين إلى مجموعات متنوعة من النساء والرجال
والبنات واألوالد ،عبر مناقشات مجموعات التركيز .وفيما يتعلق بالتغذية المدرسية ،واصل الب ا

الدعوة إلى تخصيص

أموال حكومية لبرنامج للتغذية المدرسية المستدامة ،وهو ما انعكس في االستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية للفترة
 .2021 - 2017وتشمل أنشطة الدعوة اقتراح إنشاء المزيد من الوظائف الدائمة لطهاة المدارس ،وهي مهمة يتوالها عادة عمال
تنظيف المدارس أو غيرهم من الموظفين وغالبيتهم من النساء .ويشكل إضفاء الطابع الرسمي على وظائف الطهاة من خالل
العقود المناسبة فرصة مهمة من منظور اإلنصاف والتمكين حيث إنه يعزز من أمنهم الغذائي وسبل كسبهم للعيش .وقد أجرى
الب ا
-34

تحليال جنسانيا عام  2016وجرى تحديثه عام  2018بغية تنوير تصميم تدخالت مفيدة ،وفعالة ،ومنصفة ،وتمكينية.

وأوصى تقييم العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  200122الذي أجري في عام  )22(2014بأن يواصل الب ا

تنفيذ أنشطة للحد

من سوء التغذية الحاد ،واالستجابة لحاالت الطوارئ ،وإعادة بناء سبل كسب العيش ،مع وضع خطة أكثر شموال لبناء القدرات
من أجل تعزيز النظام الحكومي للحماية االجتماعية وضمان أن يكون مستجيبا لالعتبارات الجنسانية ،ويقوي إدارة الحكومة
وتنسيقها لعمليات االستعداد للطوارئ واالستجابة لها .كما ساهمت التوصيات المستمدة من التقييمات التشغيلية التي أجريت في
عام  2016في جمهورية قيرغيزستان المجاورة )23(،وكذلك النتائج والتوصيات الصادرة عن تقييم سياسة الب ا
بشأن التغذية المدرسية( )24في إعداد وتخطيط حافظة الب ا
-35

وفي نوفمبر/تشرين الثاني  2018بدأ الب ا
()25

الطلب" )(CODA

لعام 2012

في طاجيكستان.

المشروع التجريبي الخاص بتطبيق "المساعدة المشروطة عند

في إطار منصة البرنامج إلدارة المستفيدين والتحويالت "سكوب" من أجل تسجيل األطفال المصابين

بسوء التغذية الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،ورصد امتثالهم البرامجي ،وتسجيل حصائل العالج ،بما يخلق
منصة أولية إلرساء نظام إلكتروني لمراقبة التغذية يتضمن بيانات رقمية عن األفراد .وسيستعرض الب ا

المشروع التجريبي

مع وزارة الصحة في النصف الثاني من عام  ،2019بغية تنوير نشر تطبيق المساعدة المشروطة عند الطلب التابع لنظام سكوب
ليغطي كل مراكز عالج سوء التغذية الحاد المعتدل.
2-2

الف ص ال تاحة للب ا

-36

من خالل استراتيجية التنمية الوطنية لعام  2030وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة 2020-2016
واالستعراض االستراتيجي ،حدد الب ا  ،بالتشاور مع النظراء الحكوميين واألمم المتحدة والشركاء اإلنمائيين اآلخرين

(WFP Office of Evaluation. 2014. Operation evaluation: Tajikistan Protracted Relief and Recovery Operation PRRO )22
200122:
Restoring
sustainable
livelihoods
for
food
insecure
people.
Available
at
.https://docs.wfp.org/api/documents/b9f9433602d64e8f8d951403c7953e64/download/
(WFP Office of Evaluation. 2016. Operation evaluation: Kyrgyz Republic DEV 200662: Support for the National )23
Productive
Safety
Nets
and
Long-Term
Community
Resilience.
Available
at
https://docs.wfp.org/api/documents/6b905962eb5843a2910d2345a1e444f0/download/; WFP Office of Evaluation. 2016.
Operation evaluation: Kyrgyz Republic DEV 200176: Optimising the Primary School Meals Programme. Available at
.https://docs.wfp.org/api/documents/1d0447c552ed4471b6cc9ca22e78c27a/download/
(WFP Office of Evaluation. 2011. WFP’s School Feeding Policy: a Policy Evaluation: Vol.I: Full Report. Available at )24
.https://docs.wfp.org/api/documents/ac23366aa3144b1b85e0d7bc40b35b8c/download/
( )25إن تطبيق  SCOPE CODAهو منصة الب ا إلدارة المستفيدين والت حويالت المعنية بأنشطة التتبع ،والرصد ،واإلبالغ الخاصة بعملية معالجة سوء التغذية
الحاد المعتدل .وبالمستطاع إدماج خدمات صحية أخرى في هذا النظام مثل إدارة سوء التغذية الحاد الشديد أو عمليات التطعيم.
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والمانحين والجهات الفاعلة في القطاع الخاص ،المجاالت التي يمكن له فيها أن يدعم طاجيكستان في تحقيق أهداف التنمية
المستدامة ،وال سيما الهدف  ،2على المستويين الوطني والمجتمعي .وفي عام  2018ساعد فريق بحث من جامعة كولومبيا
الب ا
-37

في تدعيم وتحليل النتائج التي تمخضت عنها مشاورات أخرى بشأن تصميم الخطة االستراتيجية القطرية.

وتتضمن الفرص المحددة ما يلي:


الدعوة إلى نظم غذائية صحية ومستدامة وقادرة على الصمود ،بما في ذلك من خالل تصميم ومساندة حمالت متعددة
المستويات بشأن التغذية ،وتقديم الدعم لوضع مبادئ توجيهية وطنية للنظم الغذائية القائمة على األغذية وإدراج التثقيف
التغذوي في المناهج المدرسية.



تقديم الدعم لبرامج التدخل الوطنية شديدة التأثير ،بما في ذلك الدعوة والمساعدة من أجل تقوية األغذية األساسية،
وتوسيع نطاق برنامج التغذية المدرسية الذي تقوده وتملكه الحكومة ،والوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل وعالجه،
وتطوير قطاع زراعي يراعي التغذية ويحدث تحوال في العالقات بين الجنسين ،وبرامج لمعالجة فرط الوزن والسمنة.



تقديم الدعم للمبادرات الوطنية لألمن الغذائي ،بما في ذلك وضع وتشغيل منصة نظام بيانات وتعزيز االستعداد
واالستجابة في حاالت الطوارئ.



وضع برامج مبتكرة وتجريبية ،تتطلب من الب ا

التحلي بالمرونة واالحتفاظ بالموارد الالزمة لتصميم وتجريب

النُهج المبتكرة والمنصفة للجنسين ،بما في ذلك سبل التكيف مع تغير المناخ.
3-2

التغي ات االست اتيجية

-38

يعكس إدراج حصيلة مكرسة لتعزيز القدرات ضمن هذه الخطة االستراتيجية القطرية تحول الب ا

االستراتيجي من تنفيذ

العمليات إلى تمكينها ،مع التركيز على المؤسسات الوطنية ودون الوطنية وأولوياتها بغية التصدي لما تواجهه من تحديات على
طريق تحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية .وسيقوي الب ا

من انخراطه في الشراكات االستراتيجية والتشغيلية على جميع

األصعدة.
-39

وتمشيا مع توصيات استعراض منتصف المدة إلطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للفترة  2020-2016فإن الب ا
سيدعم االستهداف والتنفيذ لضمان اعتماد البرامج لنهج تحويلي بغية تحقيق التنمية المستدامة ،مع إيالء عناية خاصة للحد من
()26

أوجه عدم المساواة بين الجنسين ومراعاة االحتياجات الخاصة لذوي اإلعاقة.
-40

وبالمقارنة مع التدخالت السابقة لدعم سبل كسب العيش فإن الب ا

سيزيد من تركيزه على التكيف مع تغير المناخ بغية بناء

القدرة على الصمود لدى المجتمعات المحلية الضعيفة إزاء الصدمات وعوامل اإلجهاد المناخية ،وفقا لتوصيات االستعراض
االستراتيجي واتساقا مع مساهمة طاجيكستان المقررة والمحددة وطنيا في ظل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
المناخ )27(.وامتثاال لسياسة الب ا

بشأن البيئة لعام  2017فإن كل األنشطة ست ُدرج االعتبارات البيئية واالجتماعية وستلبي

المعايير البيئية واالجتماعية للب ا .

-3

التوجه االست اتيج للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-41

تتناول هذه الخطة االستراتيجية القطرية الفجوات التي تم تحديدها في االستعراض االستراتيجي للقضاء على الجوع ،وتم ّكن
الب ا

من تعظيم قيمته المضافة من خالل زيادة التركيز على تعزيز قدرات الحكومة وأصحاب المصلحة الوطنيين اآلخرين

( )26وقعت طاجيكستان اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في  22مارس/آذار .2018
()27انظرhttps://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Tajikistan/1/INDC- :
.TJK%20final%20ENG.pdf
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من أجل وضع نهج شامل لألمن الغذائي والتغذية وتنفيذ برامج فعالة ومنصفة قائمة على األدلة ،بما في ذلك بشأن التكيف مع
تغير المناخ واالستعداد لحاالت الطوارئ.
-42

وتعكس أنشطة الب ا

احتياجات المستفيدين المحددة من خالل المشاورات وكذلك األولويات الوطنية المعتمدة في استراتيجية

التنمية الوطنية حتى عام  .2030وستسهم هذه الخطة االستراتيجية القطرية في تحقيق األولويات المتعلقة بالصحة ،والتعليم،
والحماية االجتماعية ،واألمن الغذائي والتغذية ،والقدرة على الصمود ،واالستدامة البيئية المطروحة في إطار عمل األمم المتحدة
للمساعدة اإلنمائية للفترة  .2020-2016وستسهم في التقدم على طريق بلوغ هدفي التنمية المستدامة  2و 17من خالل نتائج
الب ا

االستراتيجية ( 1الحصول على الغذاء) ،و( 2سوء التغذية) ،و( 4النظم الغذائية المستدامة) ،و( 5تعزيز القدرات) كما

سترتبط بهدف التنمية المستدامة  4بشأن ضمان جودة التعليم .وبالنظر إلى أن أوجه عدم المساواة بين الجنسين تعيق إنجاز األمن
الغذائي ،فإن أنشطة الب ا
2-3

ستدعم المساواة بين الجنسين ،وسيتم دمج االعتبارات الجنسانية في كل األنشطة.

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

الحصيييلة االسييت اتيجية  :1ت كُّن الضيي فاء ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ  ،ب ن فيهم تال ي ال دارس االبتدائية ،ف ال ناطق
ال ستهدفة ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية ا ساسية بحلول عام 2024
-43

سيساند الب ا

الحصول على األغذية ،وسيركز على تالميذ المدارس االبتدائية( )28كمجموعة ذات احتياجات تغذوية خاصة.

وسيكفل برنامج التغذية المدرسية الذي ين ِّفّذه الب ا

استمرار تلقي األطفال ،بنسب منصفة بين البنات واألوالد ،في المناطق

المستهدفة لوجبات مغذية يومية تدعم نموهم البدني والمعرفي.

جاالت الت كيز
-44

تتناول هذه الحصيلة األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي المتفشي على نطاق واسع في المناطق الريفية ،ما ييسر حصول
السكان المستهدفين على األغذية.

النوات ال توق ة
-45

ستتحقق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل الناتجين التاليين:


تزويد البنات واألوالد في سن التعليم االبتدائي في المدارس المستهدفة بوجبات مدرسية يومية متوازنة تغذويا تلبي
احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية.



حصول كل من البنات واألوالد في سن التعليم االبتدائي في المدارس على تثقيف تغذوي مناسب ألعمارهم يعمل على
النهوض بوعيهم وسلوكهم في مجال التغذية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1توفير وجبات مدرسية متوازنة تغذويا للتالميذ المستهدفين
-46

سيواصل الب ا

توفير وجبات ساخنة يومية إلى التالميذ في الصفوف االبتدائية في المناطق الريفية التي تعاني من انعدام

سغد وإقليم غورنو  -باداخشان المستقل ذاتيا والمناطق الخاضعة للسلطة المركزية .وإلى جانب
األمن الغذائي في خاتلون و ُ
المساعدة في تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية للبنات واألوالد المنخرطين في المدارس االبتدائية ،فإن توفير الوجبات الساخنة

( )28على الرغم من أن نواتج وأنشطة هذه الحصيلة االستراتيجية تتركز اآلن على التالميذ ،فإن الب ا سيحافظ على المرونة الالزمة لتكييفها مع الدورة المقبلة
إلطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الذي سيبدأ عام  2021وقد يحدد مجموعات ضعيفة أخرى تحتاج إلى مساندة الب ا .
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والمغذية يوفر الفرصة للعاملين في المدارس لتعليم األطفال بشأن التغذية والنظافة الشخصية ،بما في ذلك أهمية تنويع مدخول
المغذيات الكبيرة والدقيقة.
-47

وسيتم تنفيذ أنشطة التغذية المدرسية بالشراكة مع وزارة التعليم والعلوم ،ووزارة الصحة والحماية االجتماعية ،وسلطات األقاليم
والمناطق .كما سيتشارك الب ا

وينسق العمل مع منظمة األغذية والزراعة ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،ومعهد

خدمات الغذاء االجتماعية والصناعية الذي سيساند االنتقال التدريجي إلى برنامج للتغذية المدرسية مملوك وطنيا ومستجيب
لالعتبارات الجنسية .واعتبارا من السنة الدراسية  2021/2020سيتم تسليم مسؤولية إدارة الوجبات المدرسية في عدد مختار
من المدارس إلى الحكومة كجزء من التطوير التدريجي لبرنامج وطني للتغذية المدرسية.

الحصييييلة االسيييت اتيجية  :2ا خف اض سيييتو ات سيييوء التغ ة ف ليييفوف ال ج وعات الضييي يفة ،وخالييية ا طفال ال ن تت اوح
أع ارهم بين  6أشييه و 59شييه ا والحوا ل وال ا ي ات ن النسيياء والبنات ،ف ال ناطق الت

ج ي فيها ش ي اادارة ال تكا لة

الوطنية لب وتوكول كافحة سوء التغ ة الحاد بحلول عام 2024
-48

سيساند الب ا  ،عبر هذه الحصيلة عالج األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد المعتدل .كما سيستفيد األطفال الضعفاء تغذويا
وأسرهم ،وال سيما الحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،أيضا من مجموعة من أنشطة الوقاية من سوء التغذية التي ستساعد
في النهوض بوضعهم التغذوي وبالمساواة بين الجنسين.

جاالت الت كيز
-49

تركز هذه الحصيلة على معالجة األسباب الجذرية لسوء التغذية ،بما في ذلك نقص التغذية الطويل األجل وضعف القدرة على
إدارة سوء التغذية الحاد .ومع معالجة األطفال ناقصي التغذية ،فإن الحصيلة االستراتيجية  2تهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة
على عالج سوء التغذية الحاد والوقاية منه بصورة مستدامة عبر إدارة التدخالت المناسبة.

النوات ال توق ة
-50

ستتحقق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل النواتج الثالثة التالية:


يتم تزويد المستفيدين المستهدفين في مناطق مختارة باألغذية المغذية المتخصصة من أجل عالج سوء التغذية.



يتعلم أفراد المجتمع المحلي في المناطق المستهدفة ممارسات مناسبة مراعية للتغذية تمنع حدوث سوء التغذية.



يستفيد األشخاص الضعفاء من تحسين قدرات السلطات الصحية المحلية إلدارة برامج اإلدارة المتكاملة لسوء التغذية
الحاد ،بما في ذلك من خالل رقمنة عمليات اإلبالغ والرصد.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :2عالج سوء التغذية الحاد المعتدل بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا وتنفيذ أنشطة الوقاية من سوء
التغذية باستتتتخدام رستتتائل التغيير االجتماعي والستتتلوكي مع الفئات الضتتتعيفة مع القيام في الوقت نفستتته ببناء قدرة الحكومة على إدارة
برامج التغذية
-51

سيوفر الب ا

األغذية المغذية المتخصصة لعالج األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد المعتدل في المناطق التي بدأت فيها

الحكومة بنشر البروتوكول الوطني لإلدارة المتكاملة لسوء التغذية الحاد .وقد انطلقت المرحلة الحالية في منتصف عام 2017
سغد .واعتبارا من منتصف عام  ،2021سيقدم الب ا
ويجري تنفيذها في أربع مناطق من إقليم خالتون ومنطقة واحدة في إقليم ُ
الدعم لنشر تنفيذ البروتوكول الوطني لإلدارة المتكاملة لسوء التغذية الحاد في مناطق إضافية ،والتي قد تشمل مناطق حضرية
وشبه حضرية؛ وسيتم اختيار المناطق الجديدة مع وزارة الصحة والحماية االجتماعية والمانحين المحتملين.
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وسينفذ الب ا

األنشطة بصورة مشتركة مع وزارة الصحة والحماية االجتماعية وسينسق مع منظمة األمم المتحدة للطفولة

وشركاء آخرين مثل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،والوكالة األلمانية للتعاون الدولي ،والبنك الدولي ،ومنظمة الصحة العالمية
بغية مساندة السلطات والمجتمعات المحلية في الوقاية من سوء التغذية .وسيتم التكليف بإجراء بحوث لمساعدة الب ا

وشركائه

على مواءمة أنشطة رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي لتتناسب مع مقدمي الرعاية من النساء والرجال ،وكذلك تحديد ومعالجة
الممارسات غير المثلى للتغذية والنظافة الشخصية .وسيُطبق نهج تحولي جنساني مع إيالء اهتمام خاص للقضاء على األدوار
الجنسانية التمييزية التي تقوض التغذية ،وترويج المسؤولية المشتركة عن تغذية أفراد األسرة .وبغية تقوية هذا النهج ،فإن
الب ا

سيتعاون مع اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة واألسرة ،وكذلك مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في ترويج

المساواة بين الجنسين.

الحصيلة االست اتيجية  :3ت ز ز القدرة على الص ود ف وجه الصد ات لدى ال جت ات ال حلية ال ستهدفة اقص الت ت ا
ا دام ا ن الغ ائ وال
-53

ن

اة آلثار تغي ال ناخ بحلول عام 2024

تركز هذه الحصيلة على بناء قدرة المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي على الصمود ،بطرق تمكينية ومنصفة
للجنسين ،بغية زيادة قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ ،بما يتماشى مع األولويات الوطنية المحددة في استراتيجية التنمية
الوطنية حتى عام  ،2030والمساهمة المقررة والمحددة وطنيا ،والحصيلة  6من حصائل إطار عمل األمم المتحدة الحالي
للمساعدة اإلنمائية .وعبر نهج متكامل يشمل توفير خدمات المعلومات المناخية ،وتعزيز القدرات ،واإلدارة المستدامة للموارد
المائية ،وقطاعي الزراعة والغابات الصامدين ،فإن المشاركين في المجتمعات المحلية الضعيفة ،بنسب منصفة من النساء
والرجال ،سيستفيدون من تحويالت الموارد التي تم ّكِّن األسر من تلبية احتياجاتها الغذائية في األجل القصير في الوقت الذي يتم
ِّ ّ
المعززة للصمود أو إنشائها .كما سيتم دعم الحصيلة عبر التالقي الجغرافي ألنشطة أخرى ،مثل التغذية
فيه إحياء األصول
المدرسية ،التي ستستجلب المزيد من الدعم لألمن الغذائي لتقوية صمود المجتمعات المحلية المستهدفة.

جاالت الت كيز
-54

سيساعد الب ا

على بناء صمود المجتمعات المحلية األشد عرضة آلثار تغير المناخ ،بما يم ّكِّنها من إدارة نظم غذائية تتسم

باالستدامة ،والتكيف ،واإلنصاف ،واالستجابة للصدمات ،والتصدي للكوارث والصدمات الطبيعية .وستؤدي توليفة األصول،
والمهارات ،ونقل التكنولوجيا إلى تدعيم النظم الغذائية للمجتمعات المحلية المستهدفة.

النوات ال توق ة
-55

ستتحقق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل النواتج الثالثة التالية:


تحصل األسر الضعيفة المستهدفة على مساعدات غذائية تلبي احتياجاتها الغذائية الفورية وتم ّكِّنها من تحسين سبل كسب
عيشها.



تستفيد المجتمعات المستهدفة من األصول اإلنتاجية الجديدة والمستصلحة التي تعزز صمودها في وجه الصدمات
المناخية وعوامل اإلجهاد األخرى وتمكنها من النهوض بأمنها الغذائي.



تستفيد األسر الضعيفة المستهدفة من تحسين الخدمات المناخية ونقل التكنولوجيا والقدرات المعززة بما يم ّكنها من تنويع
مصادر كسب عيشها ،وبناء قدرتها على الصمود ،والتكيف مع تغير المناخ.

ا شطة ال ئيسية
النشتتتاط  :3االضتتتطالع بأنشتتتطة التكيف مع المناخ وإنشتتتاء األصتتتول وستتتبل كستتتب العيش الرامية إلى تعزيز القدرة على الصتتتمود في
مواجهة الصدمات وعوامل اإلجهاد ،وتنفيذ أنشطة االستجابة المبكرة في حالة وقوع كارثة على نطاق صغير
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حدد الب ا

أنشطة القدرة على الصمود عبر نهج ثالثي يضم التحليل السياقي المتكامل ،وبرمجة سبل كسب العيش الموسمية،

والتخطيط التشاركي المجتمعي الذي يستكمل المشاورات الوطنية والمحلية المكرسة .وسيتركز العمل على إحياء وبناء األصول
اإلنتاجية الصامدة إزاء تغير المناخ مع القيام في الوقت ذاته بمساندة تنويع سبل كسب العيش وتكييفها ،وذلك كله بأسلوب تحويلي
جنساني .وبغية ضمان اتساق دعم الب ا

مع األولويات اإلنمائية الحكومية ،فإن األنشطة ستُحدد بشكل يتماشى مع الخطط

اإلنمائية الرسمية على مستوى المناطق ،ويروج بالتالي الملكية واالستدامة .وست ُنفذ أنشطة في المجتمعات المحلية على عدة
سنوات من أجل النهوض بالقدرة على امتصاص الصدمات أو التكيف معها .وباالسترشاد بالتحليل الجنساني الذي أُجري عام
 ،2018فإن األنشطة ست ُشرك الرجال والنساء وتعود عليهم بالنفع على نحو منصف.
-57

وللحفاظ على الدور القيادي للب ا

في دعم حكومة طاجيكستان في االستجابة لحاالت الطوارئ ،فإن النشاط  3يم ّكِّن الب ا

من االستجابة للطلبات الحكومية في أعقاب الكوارث الطبيعية ذات النطاق الضيق .وتتكرر مثل هذه األحداث في طاجيكستان
وقد زاد أثرها ووتيرتها نتيجة تغير المناخ.
-58

وستُنفذ األنشطة بالشراكة مع اللجنة الوطنية للحماية البيئية ،والخدمة الوطنية لألحوال الجوية والمائية ) ،(Hydrometووزارة
الزراعة ،واللجنة الوطنية المعنية بحاالت الطوارئ والدفاع المدني ،وسلطات المناطق واألقاليم ،والوكاالت األخرى التي تتخذ
من روما مقرا لها ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،وسائر المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ،وكيانات القطاع الخاص.

الحصيييلة االسييت اتيجية  :4ت ز ز قدرات ال ؤسييسييات الحكو ية ف ال سييتو ين ال كزي والال كزي على توجيه ،وتص ي يم ،وتنفي
است اتيجيات ف الة لأل ن الغ ائ والتغ ة بحلول عام 2024
-59

سيعمل الب ا  ،عبر هذه الحصيلة ،على تقوية قدرات أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لمساندة تحقيق غايات
هدف التنمية المستدامة  2والتنفيذ الشامل ألهداف التنمية المستدامة من خالل نهج منصف وقائم على األدلة ونظم استعداد
معززة.

جاالت الت كيز
-60

تركز هذه الحصيلة على األسباب الجذرية والفجوات القائمة في عمليات إعداد وإدارة سياسات وبرامج األمن الغذائي والتغذية
التي تقوم بها السلطات الوطنية ودون الوطنية ،بما في ذلك بشأن االستعداد لحاالت الطوارئ.

النوات ال توق ة
-61

ستتحقق هذه الحصيلة االستراتيجية من خالل النواتج الثالثة التالية:


يستفيد تالميذ المدارس من تحسين قدرات السلطات المحلية على إدارة برنامج التغذية المدرسية ومن اختبار ممارسات
ونظم الشراء المباشرة.



يستفيد السكان الضعفاء من الناحية التغذوية من تحسين قدرات القطاع الخاص على إنتاج األغذية المقواة المنتجة محليا
وتسويقها.



يستفيد األشخاص المتأثرون باألزمات من تحسين قدرات المؤسسات الحكومية بشأن االستعداد لحاالت الطوارئ،
واإلنذار المبكر ،واألمن الغذائي ،ورصد التغذية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :4تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والمدارس على تنفيذ برامج الحماية االجتماعية
-62

سيعزز الب ا

قدرات الحماية االجتماعية لدى المؤسسات الوطنية ودون الوطنية ،وسيركز على دعم القدرة الحكومية على

االضطالع باإلدارة المباشرة والمستدامة لبرنامج التغذية المدرسية ،بما في ذلك عبر مساندة تصميم السياسات .واعتبارا من
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السنة الثانية للخطة االستراتيجية القطرية ،فسيُنقل عدد متزايد من التالميذ من أسلوب برنامج التغذية المدرسية المدعوم من
الب ا

والذي يستخدم األغذية العينية إلى أسلوب التحويالت النقدية التي تديرها المدارس مباشرة من أجل الشراء المحلي

لألغذية المستعملة في الوجبات اليومية .وسيؤدي الشراء المحلي إلى الحد من نقل األغذية لمسافات طويلة ،ويقلل من األثر
البيئي ،مع ترويج الزراعة المحلية في الوقت ذاته .وسيساعد الب ا

المدارس على تحسين قدراتها المتعلقة بالشراء المحلي

وإدارة األموال خالل السنة األولى لنموذج التحويالت القائمة على النقد لضمان التسليم السلس والناجح للبرنامج إلى الحكومة
في السنة التالية .وسيتم إعداد االنتقال من المساعدات العينية إلى التحويالت القائمة على النقد بمشاركة المستفيدين من الرجال
والنساء ،بما في ذلك رابطات اآلباء والمعلمين.

النشاط  :5تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة التقنية للمؤسسات العامة وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص المشاركين
في الدعوة إلى برامج األمن الغذائي والتغذية وتنفيذها ،بما في ذلك بشأن االستعداد للطوارئ
-63

حدد االستعراض االستراتيجي وتحليل سد الفجوة الغذائية تقوية المواد الغذائية الرئيسية كطريقة فعالة للتصدي للتحديات
التغذوية .وسيساند الب ا

قدرات القطاعين العام والخاص لتنفيذ قانون تقوية األغذية الذي يمر بمراحل االستعراض النهائية

والذي يُنتظر أن تتم الموافقة عليه قبل بدء الخطة االستراتيجية القطرية.
-64

وسيوفر الب ا

الدعم التقني لتقوية نظم االستعداد للطوارئ ،وكذلك منصات البيانات والمعلومات ،بما يكفل توفير بيانات

مصنفة وتحليالت ذات وجهات تركيز متعددة ،تشمل االعتبارات الجنسانية والعمرية ،لتيسير نهج قائم على األدلة إزاء تصميم
السياسات والبرامج المنصفة للجنسين.
-65

وسيعمل الب ا

مع وزارة الصحة والحماية االجتماعية ،ووزارة التعليم والعلوم ،وغرفة التجارة ،واللجنة الوطنية المعنية

بحاالت الطوارئ والدفاع المدني ،والوكالة الوطنية لإلحصاء ،ومعهد خدمات الغذاء االجتماعية والصناعية ،ومنظمة كاريتاس
في سويسرا ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة ،ومنظمة الصحة العالمية ،والبنك الدولي.
3-3

است اتيجيات اال تقال والخ وج

-66

صممت الخطة االستراتيجية القطرية لضمان تنفيذ الب ا
ُ

لكل األنشطة التي يتمثل هدفها النهائي في بناء القدرات للتمكين من

تسليم المسؤولية إلى الحكومة ،باالتساق مع االستراتيجيات والخطط القطاعية الحكومية .وعلى سبيل المثال فقد تم وضع
االستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية بمساندة من الب ا  ،وهي تلحظ تسليما تدريجيا لمسؤولية أنشطة التغذية المدرسية .كما
أن الدعم المتعلق بعالج سوء التغذية مع بناء قدرات اإلدارة البرامجية يتماشى بالمثل مع الخطط الحكومية الهادفة إلى تكرار
وتوسيع نطاق نماذج الوقاية من سوء التغذية وإدارته بصورة تدريجية .وقد تم ربط أنشطة التكيف مع تغير المناخ مع المبادرات
الحكومية المحلية ضمن إطار االستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والخطط اإلنمائية المناطقية .وسيروج الب ا
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على امتدد التدخالت ،وسيطلق اإلمكانات الكامنة دعما للتنمية المستدامة.
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-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن
الجدول  : 1ال ستفيدون حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط (كل السنوات)
النشاط

البنات

ا والد

النساء

ال جال

ال ج وع

الحصيلة االست اتيجية
1

1

357 000

357 000

4 500

1 500

720 000

2

2

*

12 000

12 000

-

-

24 000

3

3

32 476

32 476

32 474

32 474

129 900

4

4

30 000

30 000

-

-

60 000

-

-

-

-

-

431 476

431 476

36 974

33 974

933 900

**

5
ال ج وع دون حاالت
تداخل

* المستفيدون المدرجون في الجدول هم الذين يتلقون المعالجة التغذوية .وتشمل أنشطة الوقاية التغذوية المستفيدين من المستوى  2والمستوى  3فحسب.
** تشمل أنشطة المساعدة التقنية المستفيدين من المستوى  2والمستوى  3فحسب.

-67

دعما لرؤية الحكومة المتمثلة في اعتماد نهج تدريجي إزاء برنامج التغذية المدرسية ،فإن الب ا

سيواصل تنفيذ برنامجه

للتغذية المدرسية لصالح ما يصل إلى  714 000تلميذ من تالميذ المرحلة االبتدائية الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 10سنوات
في المناطق الريفية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي .وخالل الخطة االستراتيجية القطرية ستُسلم المسؤولية عن المدارس
تدريجيا إلى السلطات الطاجيكية مع إرساء القدرة اإلدارية للسلطات المعنية .كما سيستفيد زهاء  6 000بالغ من المساعدة
الغذائية في ظل النشاط  1مقابل توفيرهم الدعم في إعداد الوجبات المدرسية.
-68

وبالنسبة ألنشطة المعالجة التغذوية ،فقد جرى اختيار المناطق الخمس المستهدفة حاليا بصورة مشتركة مع وزارة الصحة
والحماية االجتماعية باالستناد إلى ارتفاع معدالت سوء التغذية فيها ومدى قدرة المراكز الصحية العامة من حيث الموارد
البشرية والبنية التحتية .وبموجب الخطة االستراتيجية القطرية ،فسيتلقى قرابة  24 000طفل الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر
و 59شهرا عالجا لسوء التغذية الحاد المعتدل .وستُصمم عملية نشر نموذج اإلدارة إلى المناطق األخرى بعد منتصف عام
 2021مع الوزارة .وفي غضون ذلك ،سيُستخدم نهج رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي للوقاية من سوء التغذية في مختلف
أرجاء البالد ،وسيستهدف النافذين ،بما في ذلك الرجال والنساء المقدمين لخدمات الرعاية ،وذلك لترويج التغذية الصحية
والنظافة الشخصية.

-69

وسيُنتقى المشاركون في أنشطة إنشاء األصول ودعم سبل كسب العيش باستخدام معايير هشاشة األوضاع والتحليل الجنساني،
عبر البرنامج الوطني للمساعدة االجتماعية الموجهة الذي يحدد األسر األشد فقرا وضعفا .كما سيجري اختيار عدد محدود من
األسر شحيحة العمالة (مثال التي بها أفراد من ذوي اإلعاقة وكبار السن) ألنشطة إنشاء األصول ،بما يراعي قدرتها على مساندة
األنشطة بطرق متنوعة .ويزمع الب ا

ضمان أن تصل نسبة النساء في صفوف المستفيدين إلى  60في المائة بغرض اإلسهام

في تمكين المرأة .وسيتلقى المشاركون حصصا غذائية أسرية تُحسب باالستناد إلى أن األسرة تضم في المتوسط  5أفراد .وتم
تقدير أعداد المستفيدين باستخدام معدل جنساني سكاني يقل قليال عن  1:1للذكور مقابل اإلناث .ونتيجة لذلك ،ومع أن عدد النساء
في صفوف المشاركين المستهدفين أعلى من عدد الرجال فإن التوزيع اإلجمالي للمستفيدين متكافئ بين الجنسين.
-70

وستستهدف أنشطة تعزيز القدرات الكيانات العامة والخاصة على المستويين الوطني والمحلي ،بغرض تدعيم المهارات
والخبرات لمساندة التسليم الناجح للمسؤولية عن إدارة التغذية المدرسية والمساعدة التغذوية إلى الحكومة والنهوض بحوكمة
استراتيجيات األمن الغذائي والتغذية والتدخالت ،بما في ذلك قدرة االستعداد للطوارئ واالستجابة لها ،والمساواة بين الجنسين.
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التحو الت

2-4

ة والتحو الت القائ ة على النقد

ا

الجدول  :2الحصص الغ ائية ( ام/شخص /وم) أو قي ة التحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم)
حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط

النشاط

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية
4

ب ا التغ ة
ال درسية

التغ ة التك يلية
ال وجهة

إ شاء ا لول ودعم سبل كسب ال يش

التغ ة
ال درسية

التال ي

وع ال ستفيد

ة

أ

ة

أ

أ

ال شاركون ف
أ شطة ال ساعدة
الغ ائية قابل
إ شاء ا لول

الط قة

أ

الحبوب

150

150

البقول

30

30

-

الزيت

15

15

-

15

الملح

3

3

-

5

-

SuperCereal Plus

-

-

200

-

-

-

مجموع السعرات
الحرارية في اليوم

781

781

788

1 725

1 725

781

نسبة السعرات
الحرارية من البروتين

11.3

11.3

-

11.6

11.6

11.3

-

-

-

-

0.44

0.18

النقد

ة

البالغون

ا طفال ال ن
تت اوح أع ارهم
بين  6أشه و59
شه ا

ال شاركون ف أ شطة
ال ساعدة الغ ائية قابل
إ شاء ا لول/التدر ب
ة

التال ي

قد

قد

-

400

-

-

40

-

-

-

-

(دوالر/شخص/يوم)
عدد أيام التغذية في
السنة

164

164

90

الجدول  : 3ج وع االحتياجات ن ا
وع ا

ة/التحو الت القائ ة على النقد

100

164

100

ة والتحو الت القائ ة على النقد وقي ها
ال ج وع

(طن ت ي)

ال ج وع

(دوالر أ

ك )

الحبوب

42 968

22 634 096

البقول

8 430

5 356 879

الزيوت والدهون

4 194

4 292 102

األغذية المخلوطة والممزوجة

432

442 013

األغذية األخرى

847

86 682

56 871

32 811 772

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (قي ة ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

8 080 000
56 871

40 891 772
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تعتبر سالل األغذية المختارة مقبولة ثقافيا ومناسبة لمختلف فئات المستفيدين والحتياجاتهم التغذوية اليومية .ويتماشى استخدام
األغذية المقواة مع توصيات تحليل سد الفجوة التغذوية لتيسير قدرة شتى المجموعات المستهدفة على تحمل تكاليف المغذيات
الرئيسية .وتتم تقوية األغذية طبقا لمعايير الب ا

للعناية باالحتياجات من المغذيات الدقيقة .ويمتثل استعمال مستحضر

 SuperCereal Plusمع البروتوكوالت الوطنية والدولية لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل.
-72

وتشتمل الوجبات المدرسية على السلع الغذائية الموفرة من الب ا

(البقول ،والملح المعالج باليود ،والزيت النباتي المقوى)

واألغذية الطازجة المقدمة من رابطات اآلباء والمعلمين إلعداد الحساء الساخن واألطباق األخرى المستهلكة مع الخبز المصنوع
من دقيق القمح المقوى الموفر من الب ا  .وبغية تعزيز قدرة الشراء لدى السلطات المدرسية ،فإن الب ا

سيقوم بنقل بعض

المدارس إلى طريقة التحويالت القائمة على النقد بقيمة تحويلية تكافئ المساعدة العينية التي يقدمها الب ا .
-73

وتراعي قيمة االستحقاقات في ظل الحصيلة  3تكلفة السلة الغذائية األساسية واليد العاملة .وتستند قرارات استخدام التحويالت
العينية أو التحويالت القائمة على النقد وقيمة التحويالت األخيرة إلى التحليل الجنساني واألسعار السوقية ،وإلى تقديرات الكفاءة
وأفضليات المستفيدين .وسيواصل الب ا

رصد األسعار وتعديل قيمة التحويالت القائمة على النقد لضمان بقاء القوة الشرائية

للمستفيدين على حالها.

ت ز ز القدرات ،ب ا ف ذلك الت اون في ا بين بلدان الجنوب
-74

مكونا أساسيا من مكونات هذه الخطة االستراتيجية القطرية .وسيتم تطوير قدرات المؤسسات الشريكة
يشكل تعزيز القدرات ّ ِّ
وتزويدها بالمساعدة التقنية ،وهو ما يشمل الحكومة ،والمجتمعات المحلية ،والمجتمع المدني في ظل كل حصيلة ،علما بأن
الحصيلة  4مكرسة لتعزيز القدرات الوطنية .كما أن الب ا

سيروج التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،بما يتيح للحكومة االستفادة

من خبرة البلدان المجاورة في كل المجاالت البرامجية ،بما في ذلك التغذية المدرسية وتقوية األغذية.
3-4

سلسلة اا داد

-75

على الرغم من أنه يتم شراء السلع محليا حيثما أمكن ،فإن معظم األغذية والسلع غير الغذائية تُشترى من كازاخستان ،أو االتحاد
الروسي ،أو من خارج اإلقليم ،وتُنقل بالسكك الحديدية إلى طاجيكستان .وتتفاقم آثار تقلبات األسعار الدولية ،والتحديات
اللوجستية ،بفعل الظروف المناخية المحلية ،وال سيما أثناء فصل الشتاء .وخالل الخطة االستراتيجية القطرية ،فإن الب ا
سيستطلع فرص اعتماد أسلوب الشراء المحلي للتغذية المدرسية في المناطق المستهدفة ،بالتعاون مع الوكاالت األخرى التي
تتخذ من روما مقرا لها ،وغيرها من الشركاء.

4-4

قدرات ال كتب القط ي و ال حه

-76

يعتبر الحضور الميداني للب ا

في طاجيكستان من بين مزاياه النسبية؛ حيث إن لديه أربعة مكاتب فرعية تغطي كل أنحاء

البالد .وسيتلقى موظفو الب ا

دعما إضافيا لتمكينهم من القيام بأنشطة تعزيز القدرات الوطنية والمحلية ،وتطوير الشراكات،

وتنسيق األنشطة ،واإلبالغ الفعال عن النتائج.
-77

كما أن الب ا

سيعزز قدرة المكتب القطري في ميدان إجراء تحليل سياسات األمن الغذائي وبحوث التقييم لمساندة البرمجة

والمناصرة القائمة على األدلة .وسيتم التماس الدعم التقني من المؤسسات المتخصصة في طاجيكستان وخارجها لتكميل المجاالت
البرمجية ،وضمان استفادة البالد من آخر المستجدات العالمية.
5-4
-78

الش اكات
ستظل حكومة طاجيكستان الشريك الرئيسي للب ا  ،وخاصة من خالل وزارتي الصحة والحماية االجتماعية والتعليم والعلوم،
وكذلك اللجان المعنية بحاالت الطوارئ ،والحماية البيئية ،وشؤون المرأة واألسرة .وعلى المستوى دون الوطني سيتعاون
الب ا

مع حكومات األقاليم والمناطق لتدعيم األمن الغذائي ومساندة التنسيق الحكومي بين القطاعات ،بما في ذلك عبر الفريق

العامل المتعدد الوزارات المعني بالتغذية المدرسية وحركة تعزيز التغذية.

20
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ويتولى الب ا

قيادة العديد من مبادرات فريق األمم المتحدة القطري ،بما في ذلك إنتاج أطالس الصمود والهشاشة ،وتنسيق

الفريق العامل المعني بالنقد ،بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة ،ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،وبرنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ،ووكالة أغا خان للموئل .وسيواصل الب ا

االضطالع بدور قيادي في الجهود المشتركة بين الوكاالت

بشأن االستعداد للطوارئ واالستجابة لها ،وسيدعم فريق التنسيق والتقدير السريع لحاالت الطوارئ على المستويين الوطني
واإلقليمي وإعداد الخطط االحترازية المشتركة بين الوكاالت الخاصة بالكوارث الطبيعية والكوارث التي يسببها اإلنسان.
وسيُعزز التعاون مع الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها لترويج النظم الغذائية المستدامة.
-80

وسيستمر الب ا

في أداء دور نشط في مجلس التنسيق اإلنمائي واألفرقة العاملة المعنية باألمن الغذائي والتغذية ،مما ييسر

التنسيق بين الحكومة والشركاء اإلنمائيين .وتُيسر مشاركة الب ا

في هذا المجلس تواصل الحوار مع الجهات المانحة لعمليات

الب ا  ،والشركاء البرامجيين ،وأصحاب المصلحة اآلخرين ،مما يضمن أن تعكس األنشطة األولويات المشتركة للحكومة
والب ا
-81

وأصحاب المصلحة.

وسيساند الب ا

النظم الغذائية المستدامة عبر إرساء شراكات مع القطاع الخاص للنهوض بسالسل اإلمداد ،ومن ثم زيادة

توافر األغذية المغذية ذات األسعار المعقولة ،مع القيام في الوقت ذاته بحشد الموارد وإبراز صورة المبادرات التي يدعمها
الب ا .
-82

وسيجري توسيع الشراكات مع المؤسسات األكاديمية والبحثية مثل جامعة كولومبيا ،وجامعة آسيا الوسطى ،والجامعة الزراعية
الطاجيكية ،وذلك كجزء من المناصرة القائمة على األدلة.

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال لد والتقييم

-83

سوف يتلقى تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية الدعم من خطة لالستعراض والرصد والتقييم تستجيب لالعتبارات الجنسانية
وتشكل دليال لرصد جميع التدخالت التي يجريها الب ا  .وتمشيا مع إحدى التوصيات الناجمة عن استعراض منتصف المدة
إلطار عمل األمم المتحدة الحالي للمساعدة اإلنمائية والسياسة المؤسسية للب ا  ،سيواصل المكتب القطري جمع البيانات
المصنفة حسب العمر والجنس وسيدمج منهجيا التحليالت المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في دورة النشاط بأكملها.

-84

وستُنشأ وحدة جديدة في المكتب القطري لتغطية حوافظ الرصد ،والتقييم ،وتحليل األمن الغذائي .وسيؤدي إدخال تطبيقات جمع
البيانات باألجهزة المتنقلة إلى النهوض بفعالية وكفاءة الرصد في الب ا  ،بينما سيُعزز إدخال خط هاتفي ساخن جديد من آلية
شكاوى وتعليقات المستفيدين .وستنير التحليالت النوعية الشهرية التقارير الداخلية مثل اإلحاطات القطرية ،وتقارير الرصد،
والتقرير القطري السنوي.

-85

وسيتم تقييم الخطة االستراتيجية القطرية ومكوناتها عبر العديد من عمليات التقييم .وفيما يتعلق بعنصر التكيف مع تغير المناخ،
المدعوم من الصندوق األخضر للمناخ ،فإن المكتب القطري سيجري تقييما لمنتصف المدة في عام  2020وتقييما نهائيا في عام
 .2022وسينير هذان التقييمان الالمركزيان تطوير نهج الب ا

العالمي للتكيف مع المناخ .وفضال عن ذلك ،سيتم إجراء

استعراض لمنتصف المدة في عام  2021وتقييم للحافظة القطرية في عام .2023
-86

وقد طلبت الحكومة دعما من األمم المتحدة لرصد التقدم المحرز باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،ومؤشرات أهداف
التنمية المستدامة المستخدمة في استراتيجية التنمية الوطنية حتى عام  .2030ويقدم فريق األمم المتحدة القطري الدعم من خالل
مجموعات نتائج الحصائل إلطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ويخطط لتعزيز هذا الدعم في الدورة المقبلة لإلطار
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المذكور .وعبر فريق األمم المتحدة القطري يسهم الب ا

في تقرير الحكومة السنوي عن التقدم المحرز في استراتيجياتها

()29

الوطنية في سياق أهداف التنمية المستدامة.
2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
-87

قد تؤدي قلة التمويل إلى عرقلة تنفيذ األنشطة المزمعة ،وتحد من مساهمة الب ا

في جدول األعمال الوطني المعني بأهداف

التنمية المستدامة ،وأهداف إطار عمل األمم المتحدة الحالي للمساعدة اإلنمائية .وإلى جانب تدعيم قاعدة المانحين التقليديين في
طاجيكستان ،فإن الب ا

سيستطلع فرص التعاون مع الجهات المانحة غير التقليدية .وستُحض الحكومة على زيادة مساهمتها

في األنشطة ذات الصلة.
-88

ويمكن أن تتعرض قدرة الب ا

على االستجابة لطلبات الدعم خالل حاالت الطوارئ ذات النطاق الضيق في طاجيكستان

للخطر بسبب نقص التمويل .وسيخفف الب ا

من هذا الخطر عبر القيام بأنشطة االستعداد ،ووضع خطط احترازية ،واالنخراط

في منصات تنسيق االستجابة ،وتعزيز قدرات االستجابة لدى أصحاب المصلحة الوطنيين.

ال خاط التشغيلية
-89

ربما يؤدي ضعف قدرات الشركاء المتعاونين إلى اإلخالل بشدة بجودة تنفيذ البرامج .ولمجابهة هذا الخطر ،فإن الب ا
أنشطة لبناء القدرات في صفوف شركائه ،بما في ذلك المنظمات المحلية غير الحكومية .وسيجري الب ا

سينفذ

دوريا تمارين لرسم

خرائط الشركاء.
-90

وفي حال عدم معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين ،فإن ذلك قد يعيق التنفيذ الناجح للخطة االستراتيجية القطرية .وسيراعي
الب ا

االعتبارات الجنسانية في كل األنشطة ،وسيروج للمساواة بين الجنسين من خالل البرامج والشراكات .ويواصل

الب ا

تعزيز وتوسيع آلياته الخاصة بتعليقات المستفيدين وأدوات المساءلة أمام السكان المتضررين.

ال خاط االئت ا ية
-91

ليس من المنتظر التعرض ألية مخاطر ائتمانية بارزة.

ال خاط ال الية
-92

ليس من المنتظر التعرض ألية مخاطر مالية بارزة.

(Tajikistan Ministry of Economic Development and Trade. 2018. National Report on Implementation of Strategic )29
Documents of the country in the context of the Sustainable Development Goals. Available at
.http://medt.tj/documents/main/strategic_national_programm/ReportV4%5bENG%5d.pdf
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ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة
الجدول  :4يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ

الحصيلة
االست اتيجية

ك )

السنة ا ولى

السنة الثا ية

السنة الثالثة

السنة ال اب ة

السنة الخا سة

السنة السادسة

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

5 571 657

10 924 708

10 396 364

9 520 524

8 928 966

4 216 819

49 559 038

2

357 459

609 590

712 717

702 415

707 918

393 593

3 483 693

3

1 035 272

2 283 304

2 164 890

2 229 661

2 163 342

1 152 871

11 029 340

4

1 406 552

2 904 378

3 337 902

3 739 037

4 141 370

2 435 572

17 964 810

ال ج وع

8 370 940

16 721 981

16 611 873

16 191 637

15 941 595

8 198 856

82 036 882

-93

ال ج وع

تبلغ قيمة ميزانية الخطة االستراتيجية القطرية  82مليون دوالر أمريكي .ويغطي ذلك النهج الثنائي للنهوض بتعزيز القدرات
والمساعدة التقنية مع الوفاء في الوقت نفسه بااللتزامات التشغيلية إزاء الحكومة والجهات المانحة لتنفيذ أنشطة الحماية
االجتماعية ،والتغذية ،وتغير المناخ .وسيخصص الب ا

موارد مالية كافية لألنشطة المصممة للمساهمة في تحقيق المساواة

بين الجنسين.
2-6

آفاق تدبي ال وارد

-94

من بين الحصائل االستراتيجية األربع فإن الحصيلة االستراتيجية  2ممولة بشكل كامل لمدة عامين ،بينما تحظى الحصيلة
االستراتيجية  3بالتمويل لمدة تزيد على  3سنوات بفضل المساهمات السخية من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والصندوق
األخضر للمناخ .واستنادا إلى االتجاهات الماضية والمناقشات الجارية ،فإن هناك دالئل على أن االتحاد الروسي سيواصل دعم
مكون بناء القدرات في ظل الحصيلة االستراتيجية .4
برنامج التغذية المدرسية الذي ينفذه الب ا  ،بما في ذلك ّ ِّ

3-6

است اتيجية ت بئة ال وارد

-95

سيتطلب تحقيق الحصائل االستراتيجية لهذه الخطة االستراتيجية القطرية دعما ماليا متواصال لضمان االنخراط غير المنقطع.
وسيضع الب ا

استراتيجية لتعبئة الموارد ،وسيلتمس بموجبها التمويل المرن وطويل األجل من المانحين الحاليين ،والقطاع

الخاص ،والمانحين الجدد .وسيستمر الب ا

في القيام بدور نشط في الساحة اإلنمائية لطاجيكستان (وذلك مثال ضمن أفرقة

التنسيق كمجلس التنسيق اإلنمائي ،واستضافة اجتماعات الشركاء ،واألنشطة األخرى) لضمان انخراط الشركاء وإدراكهم
الستراتيجية الب ا

في البالد .وفضال عن الدعم المالي ،فإن الب ا

سيلتمس الدعم العيني على شكل موارد مادية ،وفكرية،

وبشرية من مختلف الشركاء .وستشكل المساهمات العينية من حكومة طاجيكستان والمجتمعات المحلية جزءا أصيال من موارد
الخطة االستراتيجية القطرية .وبالنسبة ألنشطة الحصيلة االستراتيجية  ،4فسيتم إعداد استراتيجية تمويلية برامجية لضمان قدرة
الحكومة على تنفيذ األنشطة بشكل مستدام.
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ال لحق ا ول
ااطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة لطاجيكستان
الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
الهدف االست اتيج  : 1القضاء على الجوع عن ط ق ح ا ة إ كا ية الحصول على ا

ة

النتيجة االست اتيجية  :1ت تع كل ف د بالقدرة على الحصول على الغ اء
الحصيلة االست اتيجية  :1ت كُّن الض فاء ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ  ،ب ن فيهم تال ي ال دارس االبتدائية ،ف
ال ناطق ال ستهدفة ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية ا ساسية بحلول عام 2024

فئات الحصائل :استمرار/تحسين
حصول األسر واألفراد على الغذاء
الكافي

مراعية للتغذية

مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفت ااات
عدم حدوث انقطاع في خطوط اإلمداد
االنخراط مع الحكومة إلدماج األنشطة في نظم الحماية االجتماعية
ؤش ات الحصائل
النسبة بين الجنسين
معدل االستبقاء/التسرب (جديد)
ا شطة والنوات
 :1توفي وجبات درسية تواز ة تغ و ا للتال ي ال ستهدفين (أ شطة الوجبات ال درسية)
تزويد البنات واألوالد في سن التعليم االبتدائي في المدارس المستهدفة بوجبات مدرسية يومية متوازنة تغذويا تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية (ألف :تحويل الموارد)
تزويد البنات واألوالد في سن التعليم االبتدائي في المدارس المستهدفة بوجبات مدرسية يومية متوازنة تغذويا تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية (باء :توفير األغذية المغذية)
تزويد البنات واألوالد في سن التعليم االبتدائي في المدارس المستهدفة بوجبات مدرسية يومية متوازنة تغذويا تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية (نون* :التغذية المدرسية المقدمة)
حصول كل من البنات واألوالد في سن التعليم االبتدائي في المدارس على تثقيف تغذوي مناسب ألعمارهم يعمل على النهوض بوعيهم وسلوكهم في مجال التغذية (هاء :القيام بأنشطة التوعية والتعليم)
الهدف االست اتيج  :2تحسين التغ ة
النتيجة االست اتيجية  :2أال ا

أحد ن سوء التغ ة

24
الحصيلة االست اتيجية  : 2ا خفاض ستو ات سوء التغ ة ف لفوف ال ج وعات الض يفة ،وخالة ا طفال ال ن تت اوح
أع ارهم بين  6أشه و 59شه ا والحوا ل وال ا ات ن النساء والبنات ،ف ال ناطق الت ج ي فيها ش اادارة
ال تكا لة الوطنية لب وتوكول كافحة سوء التغ ة الحاد بحلول عام 2024
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فئات الحصائل :تحسين استهالك
األغذية العالية الجودة والغنية
بالمغذيات بين األفراد المستهدفين
مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفت ااات
عدم حدوث انقطاع في خطوط اإلمداد.
قدرة الحكومة على التنفيذ
ؤش ات الحصائل
معدل التخلف عن عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل الوفيات بين حاالت عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل عدم االستجابة لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل التعافي من سوء التغذية الحاد المعتدل
نسبة السكان المؤهلين الذين يشاركون في البرنامج (التغطية)
نسبة السكان المستهدفين الذين يشاركون في عدد كاف من عمليات التوزيع (االمتثال)
ا شطة والنوات
 :2عالج سوء التغ ة الحاد ال تدل بين ا طفال ال ن تت اوح أع ارهم بين  6أشه و 59شه ا وتنفي أ شطة الوقا ة ن سوء التغ ة باستخدام رسائل التغيي االجت اع والسلوك
الوقت فسه ببناء قدرة الحكو ة على إدارة ب ا التغ ة (أ شطة ال الج التغ وي)

ع الفئات الض يفة ع القيام ف

يتم تزويد المستفيدين المستهدفين في مناطق مختارة باألغذية المغذية المتخصصة من أجل عالج سوء التغذية (ألف :تحويل الموارد)
يتم تزويد المستفيدين المستهدفين في مناطق مختارة باألغذية المغذية المتخصصة من أجل عالج سوء التغذية (باء :توفير األغذية المغذية)
يستفيد األشخاص الضعفاء من تحسين قدرات السلطات ال صحية المحلية إلدارة برامج اإلدارة المتكاملة لسوء التغذية الحاد ،بما في ذلك من خالل رقمنة عمليات اإلبالغ والرصد (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
يتعلم أفراد المجتمع المحلي في المناطق المستهدفة ممارسات مناسبة مراعية للتغذية تمنع حدوث سوء التغذية (هاء* :توجيه الرسائل التغيير االجتماعي والسلوكي)
الهدف االست اتيج  :3تحقيق ا ن الغ ائ
النتيجة االست اتيجية  :4أن تكون النظم الغ ائية ستدا ة
الحصيلة االست اتيجية  :3ت ز ز القدرة على الص ود ف وجه الصد ات لدى ال جت ات ال حلية ال ستهدفة اقص الت ت ا
ن ا دام ا ن الغ ائ وال اة آلثار تغي ال ناخ بحلول عام 2024

فئات الحصائل :تحسين تكيف األسر
مع التغيرات المناخية والصدمات
األخرى وقدرتها على الصمود أمامها

25
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مجاالت التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت ااات
عدم حدوث انقطاع في خطوط اإلمداد
توافر أصحاب المصلحة القادرين على التنفيذ
انخراط المجتمعات المحلية وتحديد أولويات األنشطة
ؤش ات الحصائل
درجة االستهالك الغذائي
حصة النفقات الغذائية
نسبة المجتمعات المحلية المستهدفة التي يوجد لديها دليل على قدرة محسنة على إدارة الصدمات والمخاطر المناخية
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يبلغون عن جني فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل كسب العيش
ا شطة والنوات
 :3االاطالع بأ شطة التكيف ع ال ناخ وإ شاء ا لول وسبل كسب ال يش ال ا ية إلى ت ز ز القدرة على الص ود ف
طاق لغي (أ شطة إ شاء ا لول ودعم سبل كسب ال يش)

واجهة الصد ات وعوا ل ااجهاد ،وتنفي أ شطة االستجابة ال بك ة ف حالة وقوع كارثة على

تحصل األسر الضعيفة المستهدفة على مساعدات غذائية تلبي احتياجاتها الغذائية الفورية وتم ّكِّنها من تحسين سبل كسب عيشها (ألف :تحويل الموارد)
تحصل األسر الضعيفة المستهدفة على مساعدات غذائية تلبي احتياجاتها الغذائية الفورية وتم ّكِّنها من تحسين سبل كسب عيشها (باء :توفير األغذية المغذية)
تستفيد المجتمعات المستهدفة من األصول اإلنتاجية الجديدة والمستصلحة التي تعزز صمودها في وجه الصدمات المناخية وعوامل اإلجهاد األخرى وتمكنها من النهوض بأمنها الغذائي (دال :إنشاء األصول)
تستفيد األسر الضعيفة المستهدفة من تحسين الخدمات المناخية ونقل التكنولوجيا والقدرات المعززة بما يم ّكنها من تنويع مصادر كسب عيشها ،وبناء قدرتها على الصمود ،والتكيف مع تغير المناخ( .جيم :توفير تنمية
القدرات والدعم التقني)
الغا ة االست اتيجية  :2إرساء الش اكات لدعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
الهدف االست اتيج  :4دعم تنفي أهداف التن ية ال ستدا ة
النتيجة االست اتيجية  : 5ا تالك البلدان النا ية لقدرات

ززة على تحقيق أهداف التن ية ال ستدا ة

الحصيلة االست اتيجية  :4ت ز ز قدرات ال ؤسسات الحكو ية ف ال ستو ين ال كزي والال كزي على توجيه ،وتص يم،
وتنفي است اتيجيات ف الة لأل ن الغ ائ والتغ ة بحلول عام 2024

فئات الحصائل :تعزيز قدرات
مؤسسات ونظم القطاعين العام
والخاص ،بما في ذلك المستجيبون
المحليون ،بهدف تحديد السكان الذين
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يعانون من انعدام األمن الغذائي ومن
الضعف الغذائي واستهدافهم
ومساعدتهم
مجاالت التركيز :األسباب الجذرية

االفت ااات
نقص الموارد
ؤش ات الحصائل
مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ
عدد السياسات والبرامج الوطنية ومكونات النظام ،في مجال األمن الغذائي والتغذية ،التي تم تعزيزها نتيجة لعمل الب ا

في مجال تعزيز القدرات (جديد)

القدرات الوطنية في مجال التغذية المدرسية باستخدام نهج النظم لتحسين نتائج التعليم (جديد)
ا شطة والنوات
 :5تقد م ال شورة ف جال السياسات وال ساعدة التقنية لل ؤسسات ال ا ة وألحاب ال صلحة ف القطاع الخاص ال شاركين ف الدعوة إلى ب ا
(أ شطة ت ز ز القدرات ال ؤسسية)

ا ن الغ ائ والتغ ة وتنفي ها ،ب ا ف ذلك بشأن االست داد للطوارئ

يستفيد السكان الضعفاء من الناحية التغذوية من تحسين قدرات القطاع الخاص على إنتاج األغذية المقواة المنتجة محليا وتسويقها (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
يستفيد السكان الضعفاء من الناحية التغذوية من تحسين قدرات القطاع الخاص على إنتاج األغذية المقواة المنتجة محليا وتسويقها (ميم :دعم آليات التنسيق الوطنية)
يستفيد األشخاص المتأثرون باألزمات من تحسي ن قدرات المؤسسات الحكومية بشأن االستعداد لحاالت الطوارئ ،واإلنذار المبكر ،واألمن الغذائي ،ورصد التغذية (جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني)
 :4ت ز ز قدرة ال ؤسسات الحكو ية وال دارس على تنفي ب ا

الح ا ة االجت اعية (أ شطة الوجبات ال درسية)

يستفيد تالميذ المدارس من تحسين قدرات السلطات المحلية على إدارة برنامج التغذية المدرسية ومن اختبار ممارسات ونظم الشراء المباشرة (ألف :تحويل الموارد)
يستفيد تالميذ المدارس من تحسين قدرات السلطات المحلية على إدارة برنامج التغذية المدرسية وم ن اختبار ممارسات ونظم الشراء المباشرة (ميم :دعم آليات التنسيق الوطنية)
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الغا ة االست اتيجية  :1دعم البلدان ف القضاء على الجوع
جيم : 1-ستطيع السكان ال تض رون ساءلة الب ا

وش كائه عن تلبية احتياجاتهم الغ ائية بط قة ت اع آراءهم وأفضلياتهم

النتائ وال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-1نسبة األشخاص المستفيدين من المساعدة الذين يتلقون معلومات عن الب ا

(من هم األشخاص المدرجون فيه ،وما سيحصلون عليه ،وما هي مدة المساعدة)

جيم  : 2-1نسبة أنشطة المشروعات التي يتم بشأنها توثيق تعقيبات المستفيدين وتحليلها ودمجها في تحسينات البرامج
جيم : 2-ستطيع السكان ال تض رون االستفادة ن ب ا

الب ا

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

النتائ وال ؤش ات الشا لة
التعرض لتحديات تتعلق بالسالمة (جديد)
جيم  :2-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يحصلون على المساعدة دون
ّ
جيم  :3-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يقولون إن برامج الب ا

تتسم بالكرامة (جديد)

جيم  :4-2نسبة األشخاص المستهدفين الذين يصلون إلى برامج الب ا

دون عوائق (جديد)

جيم 3-تحسين ال ساواة بين الجنسين وت كين ال أة بين السكان ال ستفيد ن ن ساعدة الب ا
النتائ وال ؤش ات الشا لة
جيم  :1-3نسبة األسر التي تُتخذ فيها القرارات بشأن استخدام األغذية/النقد/القسائم من قِّبل المرأة ،أو الرجل ،أو كليهما معا ،حسب طريقة التحويل
جيم  :2-3نسبة النساء األعضاء في كيانات صنع القرار بشأن المساعدة الغذائية – لجان ،ومجالس ،وأفرقة ،وغير ذلك
جيم  : 3-3نوع التحويل (أغذية ،نقود ،قسائم ،أو ال تعويض) الذي يحصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا  ،حسب الجنس ونوع النشاط
جيم : 4-تستفيد ال جت ات ال حلية ال ستهدفة ن ب ا

الب ا

بط قة ال تض بالبيئة

النتائ وال ؤش ات الشا لة
جيم :1-4-نسبة األنشطة التي فُحِّ صت المخاطر البيئية بالنسبة لها ،و ُحددِّّت إجراءات التخفيف حسب االقتضاء
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ال لحق الثا
التوز ع اارشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

ك )

النتيجة
االست اتيجية 1

النتيجة
االست اتيجية 2

النتيجة
االست اتيجية 4

النتيجة
االست اتيجية 5

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

ال ج وع

التحويالت

37 643 364

2 165 063

7 791 713

13 393 763

60 993 902

التنفيذ

4 767 631

813 265

1 640 336

1 949 495

9 170 727

تكاليف الدعم المباشرة المعدّلة

4 123 314

292 746

924 139

1 525 108

6 865 307

ال ج وع الف ع

46 534 308

3 271 073

10 356 188

16 868 367

77 029 936

تكاليف الدعم غير المباشرة

3 024 730

212 620

673 152

1 096 444

5 006 946

ال ج وع

49 559 038

3 483 693

11 029 340

17 964 810

82 036 882
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