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وجز تنفي ي
حققت طاجيكستان إنجازات اجتماعية واقتصادية ملحوظة على مدى السنوات العشرين الماضية .وبعد انخفاض مستمر في معدل الفقر
وارتفاع نصيب الفرد من الدخل بين عامي  2000و ،2020انتقل البلد من فئة البلدان المنخفضة الدخل إلى البلدان المتوسطة الدخل من
الشريحة الدنيا في عام .2021
غير أنه ال تزال هناك تحديات قائمة أمام التنمية بسبب االقتصاد الضيق الذي يعتمد بشدة على المنح األجنبية والقروض والتحويالت من
العمال المهاجرين .ويتاثر األمن الغذائي للبلد بشدة بصدمات األسعار ،وينتشر سوء التغذية على نطاق واسع ،وال تزال اإلنتاجية الزراعية
منخفضة ،وتقوم الزراعة ،إلى حد كبير على مزارع الكفاف األسرية الصغيرة النطاق .وتعد طاجيكستان أيضا واحدة من أكثر البلدان
عرضة لتغير المناخ والكوارث الطبيعية.
وتدعم هذه الخطة االستراتيجية القطرية أولويات الحكومة لتحقيق األمن الغذائي وتوسيع نطاق الحصول على تغذية جيدة .وسيستند
برنامج األغذية العالمي (الب ا

) إلى األسس التي أرسيت في السنوات األخيرة لمواصلة تحوله االستراتيجي من التنفيذ المباشر إلى

تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية .وسينصب التركيز على دعم سبل العيش ،وتحسين اإلنتاج الزراعي ،وتقوية سالسل القيمة ،وتحسين
حصائل الصحة والتعليم والتغذية ،وتقوية المؤسسات والنظم الوطنية .كما سيحافظ الب ا

على قدرته على تقديم الخدمات اللوجستية

وخدمات المشتريات عند الطلب إلى الحكومة والشركاء اإلنمائيين.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد J. Aylieff

السيد أدهم ُمسلَّم

المدير اإلقليمي

المدير القطري

آسيا والمحيط الهادئ

طاجيكستان

بريد إلكترونيjohn.aylieff@wfp.org :

بريد إلكترونيadham.musallam@wfp.org :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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وتتواءم الخطة االستراتيجية القطرية مع إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لطاجيكستان للفترة 2026-2023
واستراتيجية التنمية الوطنية للحكومة حتى عام  - 2030اإلطار الشامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .وتستند إلى توصيات من تقييم
مستقل أجري في عام  2021للخطة االستراتيجية القطرية للفترة  .2024-2019وهي تساهم في هدفي التنمية المستدامة  2و17
والحصائل االستراتيجية  1و 2و 3و 4للب ا


من خالل أربع حصائل للخطة االستراتيجية القطرية:

الحصيلة  :1تمتع السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والضعف في المناطق الحضرية والريفية بسبل عيش
معززة والقدرة على الصمود وقدرات على التكيف من خالل سالسل قيمة غذائية زراعية محسنة قادرة على الصمود
في وجه المناخ ومراعية للتغذية ،بحلول عام .2026



الحصيلة  :2تحسن األمن الغذائي والتغذية لسكان الريف والحضر في المناطق المستهدفة من أجل التنمية البشرية
الشاملة للجميع ،بحلول عام .2026



الحصيلة  :3تم ُّكن السكان المتأثرين باألزمات والضعفاء تغذويا من تلبية احتياجاتهم الغذائية العاجلة ،وتعزيز النظم
الوطنية والقدرات دون الوطنية لمعالجة اآلثار التراكمية للكوارث واألزمات وتمكين المجتمعات المتأثرة من إعادة
البناء بشكل أفضل ،بحلول عام .2026



الحصيلة  :4تعزيز المؤسسات الحكومية لتسريع واستدامة النتائج التي تساهم في برامج الحماية االجتماعية الشاملة
للجميع والنظم الغذائية الوطنية ودون الوطنية المعززة بحلول عام  2026في طاجيكستان.
إقامة شراكات مع الكيانات الوطنية ودون الوطنية وكيانات األمم المتحدة األخرى والجهات الفاعلة في المجتمع

وسيواصل الب ا

المدني والقطاع الخاص لتنفيذ المكونات المتكاملة للخطة االستراتيجية القطرية وسيكفل تنسيق العمل مع الوكاالت األخرى التي تتخذ
من روما مقرا لها.

ش وع الق ار

*

يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لطاجيكستان ( )WFP/EB.2/2022/X-X/X( )2026-2023بتكلفة إجمالية يتحملها
الب ا

*

قدرها  91 900 725دوالرا 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

طاجيكستان بلد جبلي غير ساحلي يقع على حدود أفغانستان ،والصين ،وجمهورية قيرغيزستان ،وأوزبكستان .ويبلغ عدد السكان
 9.5مليون نسمة ويزيد بمعدل  2في المائة تقريبا سنويا  -وهو أعلى معدل في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى .ونصف
1

السكان تحت سن  25سنة ،ويعيش ربعهم في المناطق الحضرية.
-2

وعلى مدى السنوات العشرين الماض ية ،شهد البلد تحسينات اقتصادية واجتماعية مهمة .فقد نما االقتصاد بمعدل  7في المائة
سنويا في المتوسط ،بينما انخفض معدل الفقر اإلجمالي في الفترة من عام  2000إلى عام  2020من  83في المائة إلى 27.5
في المائة 2وارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي من  170دوالرا أمريكيا إلى  1 060دوالرا أمريكيا .وفي عام
 ، 2021أعاد البنك الدولي تصنيف طاجيكستان من فئة البلدان المنخفضة الدخل إلى فئة البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة
الدنيا.

-3

ومع ذلك ،ال يزال االقتصاد الكلي ضيقا وعرضة للصدمات .ويتميز بصادرات المعادن مثل الذهب واأللومنيوم واإلنتاج
الزراعي والمنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة والخدمات ويعتمد على المنح والقروض األجنبية .وشكلت التحويالت،
ومعظمها من العمال المهاجرين في االتحاد الروسي 26.7 ،في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2020وهي رابع
أعلى نسبة في العالم.

-4

و ينص دستور طاجيكستان على أن جميع األراضي في طاجيكستان مملوكة للدولة .وعلى الرغم من تعزيز حقوق استخدام
األراضي بموجب تعديالت عام  2012لقانون األراضي في البلد ،فإن تطوير الزراعة الصغيرة النطاق يعتمد على التقدم في
إصالح األراضي والقدرة على تنفيذ حقوق استخدام األراضي بحرية.

3

-5

وطاجيكستان شديدة التأثر بآثار تغير المناخ بسبب تضاريسها وضعف بنيتها التحتية وقدرتها المحدودة على التكيف .ويحتل البلد
المرتبة الثامنة في العالم من حيث مخاطر الجفاف ،وفقا لمؤشر المخاطر  4،INFORMويواجه زيادات متوقعة في درجات
الحرارة تصل إلى  5.5درجة مئوية بحلول عام  5.2090وعلى مستوى البلد ،تشير التقديرات إلى أن الضرر االقتصادي الناجم
عن تغير المناخ سيزداد من  50.4مليون دوالر أمريكي سنويا في عام  2014إلى  132.3مليون دوالر أمريكي في عام .2030

6

-6

والتعليم إلزامي حتى الصف التاسع (المدرسة االبتدائية) ومعدالت االلتحاق بالمدارس االبتدائية لألوالد والبنات تكاد تكون
شاملة .ومع ذلك ،فإن معدل الحضور ينخفض إلى  83في المائة بعد المدرسة االبتدائية .وبسبب االفتقار إلى تقييمات التعلم
المنهجية ،ال تتوفر سوى بيانات محدودة عن نتائج التعلم في طاجيكستان.

-7

ووفقا لتحليل األمم المتحدة القطري المشترك لعام  ،2021فإن اآلليات المؤسسية لدعم المساواة بين الجنسين ضعيفة وتعاني من
نقص التمويل .وتواجه النساء تصورات نمطية واسعة االنتشار بشأن المنظور الجنساني ،مما يؤدي إلى انخفاض معدالت
مشاركتهن في القوة العاملة غير الزراعية ( 27في المائة) ،وانخفاض معدالت التحاقهن بالتعليم الثانوي وفوق الثانوي ( 31في
المائة) ،وارتفاع معدالت العنف الجنساني ( 26في المائة) .وسجلت طاجيكستان  0.314في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين
الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام .2021

 1وكالة اإلحصاء التابعة لرئيس جمهورية طاجيكستان .2020 .األمن الغذائي والفقر رقم .2020 - 2
 2البنك الدولي .2021 .طاجيكستان :قطاع األغذية الزراعية واستعراض اإلنفاق العام.
 3الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  .2016مشروع إصالح األراضي وإعادة هيكلة المزارع في طاجيكستان .التقرير النهائي.
 4متاح على الموقع التالي .https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/

 5االحترار على أساس سيناريو االحترار المرتفع لالنبعاثات المعروفة باسم " ."RCP8.5البنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي .2021 .الموجز القطري عن
مخاطر المناخ :طاجيكستان.
 6حكومة طاجيكستان .2019 .االستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في جمهورية طاجيكستان للفترة حتى عام ( .2030ترجمة غير رسمية باإلنكليزية على
موقع تشريعات رابطة الدول المستقلة).
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ونظرا لحدودها الطويلة والتي يسهل اختراقها مع أفغانستان ،تستضيف طاجيكستان أكبر عدد من الالجئين وطالبي اللجوء في
آسيا الوسطى .وبعد انهيار حكومة واقتصاد أفغانستان في أغسطس/آب  ،2021تقدر مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
أن عدد الالجئين األفغان في طاجيكستان قد يرتفع إلى  23 000الجئ بحلول نهاية عام  ،2022مما يشكل المزيد من التحديات
للخدمات العامة.

-9

وأدت ندرة المراعي والمياه إلى توترات عرقية في المناطق القريبة من الحدود مع جمهورية قيرغيزستان ،حيث يؤدي االعتماد
الشديد على هذين ال َموردَين إلى تأجيج النزاع ،وحفز تفشي العنف بين المجتمعات المحلية على جانبي الحدود .وقد أبلغت وسائل
اإلعالم المحلية عن أكثر من  70حادثة من هذا القبيل منذ عام .2004

7
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التقدم حو خطة التن ية ال ستدا ة ل ام 2030

-10

اعتمدت طاجيكستان خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام  2030في عام  .2015واستراتيجية التنمية الوطنية حتى عام
 2030هي اإلطار الشامل الذي يوجه عمل البلد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحدد استراتيجية التنمية االقتصادية
المستدامة وتحسين مستويات المعيشة من خالل ثالثة برامج إنمائية متوسطة المدى.

-11

وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير نحو بعض أهداف التنمية المستدامة ،مثل تلك المتعلقة بالفقر والتعليم ،فإن التحليل القطري
المشترك لعام  2021قد خلص إلى أن التقدم كان متفاوتا عبر األهداف السبعة عشر وفيما بين المناطق .كما أن البيانات المصنفة
الموثوقة بشأن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة محدودة ،مما يعيق تنفيذ السياسات والتحليالت المتعلقة بأهداف
التنمية المستدامة.

3-1

التقدم حو تحقيق هدف التن ية ال ستدا ة  2و17

التقدم ف تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 2
-12

الحصول على الغذاء .يتراوح انتشار انعدام األمن الغذائي في طاجيكستان ما بين منخفض (أقل من  18في المائة) في منطقة
صغد ومرتفع (أكثر من  23في المائة) في منطقة غورنو باداخشان المتمتعة بالحكم الذاتي .ويستورد البلد  65في المائة من
8

األغذية (وال سيما القمح من كازاخستان) الالزمة لتلبية الطلب المحلي ،والذي يمثل أعلى حصة من واردات األغذية الزراعية
ألي بلد في منطقة آسيا الوسطى ويجعل األمن الغذائي شديد الحساسية لصدمات األسعار وتقلبات أسعار العملة 9.ويعتبر النزاع
في أوكرانيا مصدر قلق كبير نظرا ألثره على سوق السلع األساسية للقمح وعلى التحويالت المالية ،والتي تعد مصدرا رئيسيا
لدخل األسرة وسبل عيشها.
-13

وتكاليف الغذاء مرتفعة :تنفق األسر في طاجيكستان  60-50في المائة من إجمالي إنفاقها على الغذاء ،بينما تنفق األسر الريفية
ما يصل إلى  80في المائة .وتكلف األطعمة المغذية ما بين  2.5و 3.5مرة أكثر من تكلفة األطعمة التي تلبي االحتياجات من
الطاقة فقط .واألفراد الذين لديهم متطلبات تغذوية عالية ،مثل الحوامل والمرضعات من النساء والبنات والمراهقات ،هم من بين
أكثر األشخاص تضررا من ارتفاع تكلفة األطعمة المغذية.

-14

القضاء على سوء التغذية  .ال يزال سوء التغذية منتشرا في طاجيكستان .وعلى المستوى الوطني ،انخفض معدل انتشار التقزم
بين األطفال دون سن الخامسة من  26.5في المائة في عام  2012إلى  15.3في المائة في عام  .2020ويُظهر تحليل السياق
10

المتكامل لعام  2021انتشارا كبيرا النعدام األمن الغذائي والتقزم في جميع مقاطعات غورنو باداخشان المتمتعة بالحكم الذاتي
.Kurmanalieva, G. 2019. Kyrgyz Republic and Tajikistan: Endless Border Conflicts 7
 8الب ا  .2021 .تحليل السياق المتكامل لطاجيكستان .مشروع تقرير غير منشور.
 9البنك الدولي .2021 .طاجيكستان :قطاع األغذية الزراعية واستعراض اإلنفاق العام.

 10منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وآخرون .2021 .حالة األمن الغذائي والتغذية في العالم لعام  .2021تحويل النظم الغذائية من أجل األمن الغذائي ،وتحسين
التغذية واألطعمة الصحية الميسورة التكلفة للجميع.
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وفي عدة مقاطعات من خاتلون .ويعاني  6في المائة من األطفال من الهزال وهو أكثر انتشارا في المناطق الحضرية .وال يزال
نقص المغذيات الدقيقة منتشرا على نطاق واسع ،ويوجد نقص حاد في فيتامين ألف ونقص معتدل في الحديد .وتعاني  35.2في
المائة من النساء والبنات في سن اإلنجاب من فقر الدم.

11
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وفي الفترة من عام  2000إلى عام  2016تضاعفت السمنة بين البالغين تقريبا ،مما يشير إلى الحاجة المتزايدة إلى معالجة
العبء الثالثي لسوء التغذية :نقص التغذية ،وفرط الوزن والسمنة ،ونقص المغذيات الدقيقة.

-16

ويعود سبب سوء التغذية إلى ضعف التنوع الغذائي ،وممارسات التغذية دون المستوى األمثل ،وارتفاع تكلفة األطعمة المغذية،
التي ال تستطيع العديد من األسر تحملها .وتشكل الحبوب قليلة المغذيات ،مثل دقيق القمح األبيض ،ما بين  50و 70في المائة
مما يتحصل عليه الفرد في طاجيكستان من سعرات حرارية ،وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.
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إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة ودخولهم .توظف الزراعة أكثر من  60في المائة من القوة العاملة .وعلى الرغم من أن
النساء يشكلن  60في المائة من القوة العاملة الزراعية ،إال أن  12في المائة منهن فقط يعملن على رأس المزارع األسرية،
14

13

كما يقل احتمال أن يكون للنساء حقوق موثقة رسميا في استخدام األراضي .وبسبب عدم كفاءة اإلنتاج والمساحة المحدودة من
األراضي الصالحة للزراعة ،تساهم الزراعة بنسبة  19في المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي.
-18

وفي ذروة مواسم الصيف والخريف ،من المرجح أن يكون لدى أكثر من  40في المائة من جميع األسر في طاجيكستان فرد
واحد على األقل من أفراد األسرة مهاجر إلى الخارج للعمل 15.ونتيجة لذلك ،تُترك النساء ألداء الجزء األكبر من العمل الزراعي،
ولكن ال يُعترف بمساهمتهن ،ويفتقرن إلى إمكانية الحصول على الموارد والفرص اإلنتاجية .وبسبب العوائق الثقافية ،ال تمتلك
إال نسبة  16.5في المائة من النساء الحضريات و 33.7في المائة من الريفيات أراض.

-19

النظم الغذائية المستدامة .إن ما يقرب من  90في المائة من جميع المزارع الطاجيكية هي مزارع كفاف أسرية صغيرة ،يبلغ
متوسط حجمها  0.1هكتار .ويؤدي النطاق الصغير للزراعة في طاجيكستان إلى نظام مجزأ يتسم بخسائر عالية بعد الحصاد،
16

وإنتاج غير فعال ،وأعداد كبيرة من الوسطاء ،وروابط محدودة باألسواق المحلية والوطنية واإلقليمية.

التقدم ف تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 17
-20

تعزيز القدرات  .إن وزارة التنمية االقتصادية والتجارة هي المسؤولة عن تخطيط استراتيجيات التنمية الوطنية وغايات أهداف
التنمية المستدامة المؤممة وتنسيقها ورصدها واإلبالغ عنها .ومن خالل إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة
للفترة  ،2026-2023يعمل فريق األمم المتحدة القطري على دعم قدرة الحكومة على مواصلة دمج أهداف التنمية المستدامة
والعمل نحو تحقيقها.

-21

ولدى الحكومة آليات لالستجابة لحاالت الطوارئ والكوارث .وتدير وزارة الصحة والحماية االجتماعية للسكان البرنامج الوطني
الرائد للحماية االجتماعية  -برنامج المساعدة االجتماعية المستهدف  -الذي بدأ في عام  2011في مقاطعات مختارة ويهدف إلى
توحيد خطط الحماية االجتماعية الحالية لألشخاص والمجتمعات المحلية األكثر ضعفا.

-22

اتساق السياسات .بوصفها اإلطار الشامل لسياسة التنمية ،تتضمن استراتيجية التنمية الوطنية حتى عام  2030تنسيقا وثيقا بين
المؤسسات ومساءلة محسنة للهيئات اإلدارية للدولة .وتعد وزارة الصحة والحماية االجتماعية للسكان جهة منظمة رئيسية

 11المرجع نفسه.
 12الب ا  .2018 .سد فجوة المغذيات :طاجيكستان .تقرير موجز.
 13البنك الدولي .2021 .العمالة في الزراعة ،اإلناث (نسبة عمالة اإلناث) (تقدير نموذجي لمنظمة العمل الدولية)  -طاجيكستان.
 14الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  .2016مشروع إصالح األراضي وإعادة هيكلة المزارع في طاجيكستان .التقرير النهائي.
 15البنك الدولي .2021 .األزمة والتعافي .الرصد االقتصادي واالجتماعي باالستماع إلى طاجيكستان.

 16منظمة األغذية والزراعية .2021 .تقرير خاص  -بعثة منظمة األغذية والزراعة/الب ا
.2020

لتقييم المحاصيل واألمن الغذائي إلى جمهورية طاجيكستان في عام
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6

للمبادرات المتعلقة بالتغذية مثل خطة العمل المتعددة القطاعات للوقاية من نقص المغذيات الدقيقة واألمراض ذات الصلة ومجلس
التنسيق المشترك بين الوزارات المعني بالتغذية المدرسية .وانضمت طاجيكستان إلى حركة تعزيز التغذية في عام  .2014وفي
عام  ،2019أصدرت الحكومة قانونا بشأن تقوية األغذية ،والذي وضع األساس ألنشطة التقوية بالمغذيات الدقيقة في البلد.
-23

تنويع مصادر تدبير الموارد .هناك حاجة إلى ما يقدر بنحو  118مليار دوالر أمريكي لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية حتى
عام  2030وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 17.ويدعم برنامج األمم المتحدة المشترك بشأن تمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
في طاجيكستان ،الذي أُنشئ في عام  ،2020الحكومة في وضع إطار تمويل وطني بخطوط أساس وأهداف ،وتحديد فجوات
البيانات المهمة وسدها من أجل تقدير التكاليف وتعبئة الموارد الالزمة للسياسات الوطنية واالستراتيجيات القطاعية.

-24

تعزيز الشراكات العالمية .أنشأت الحكومة فريقا للتقييم والتنسيق السريع في حاالت الطوارئ كشراكة إلدارة مخاطر الكوارث
بين الحكومة والمنظمات اإلنسانية والمجتمعات المحلية التي تعمل على تقييم حاالت الطوارئ واالستجابة لها .وعمل فريق
التقييم والتنسيق السريع في حاالت الطوارئ على خطط االستعداد واالستجابة الوطنية ،وتم حشده استجابة لالحتياجات المتزايدة
الناشئة عن جائحة مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد )19-ويقود التقييمات السريعة التي تيسر االستجابة السريعة للكوارث.

4-1

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع

-25

على النحو الذي أبرزه االستعراض االستراتيجي الوطني للقضاء على الجوع ،يجب أن تتغلب طاجيكستان أوال على التحديات
الرئيسية قبل أن تتمكن من تعزيز األمن الغذائي وضمان التغذية الكافية .وتشمل هذه التحديات اعتماد األسر الشديد على
التحويالت المالية من المهاجرين في االتحاد الروسي ،وارتفاع أسعار األغذية ،واالعتماد على واردات األغذية ،وزيادة أثر
تغير المناخ.

-26

وكشفت جائحة كوفيد 19-عن هشاشة نظم الحماية االجتماعية واألغذية .ونتيجة لعمليات اإلغالق وتعطل سلسلة اإلمداد ،ارتفعت
أسعار األغذية األساسية بشكل كبير في الربع الثاني من عام  2020مقارنة بالعام السابق ،بما في ذلك بنسبة  31في المائة لدقيق
القمح و 84في المائة للبطاطا 18.وفي الوقت نفسه ،انخفض دخل األسر مع انخفاض التحويالت ،وهو اتجاه سيتسارع بسبب
النزاع في أوكرانيا .وفي منتصف عام  ،2020أفاد أكثر من نصف األسر التي شملها االستقصاء بأنها تعاني من نقص في
الغذاء ،حيث كانت األسر التي ترأسها النساء وأفادت بنقص الغذاء أكثر من األسر التي يرأسها الرجال بنسبة  9.1في المائة.

-27

19

ومن الحواجز الرئيسية أمام زيادة اإلنتاج الغذائي المحلي ضعف اإلنتاجية الزراعية ،التي تحركها محدودية المعرفة واعتماد
ممارسات وتكنولوجيات زراعية جديدة وضعف الروابط باألسواق .ويبلغ متوسط إنتاج القمح في طاجيكستان  3.1طن متري
للهكتار بالمقارنة مع  4.3طن متري في أوزبكستان المجاورة 20.وسوف يتفاقم االستخدام غير المستدام وغير الفعال لموارد
األراضي والمياه بسبب تغير أنماط الطقس .وفي الوقت نفسه ،يحد ضعف نظم اإلنذار المبكر واالستعداد للكوارث من قدرة
البلد على التعامل مع تغير المناخ.

-28

وكشفت جائحة كوفيد 19-أيضا عن فجوات في تغطية برنامج المساعدة االجتماعية المستهدف .وتم توسيع البرنامج رسميا
لتكون التغطية على المستوى الوطني في مايو/أيار  2020ولكن لم يتم تعديل الفئات الضعيفة التي تحظى باألولوية .وتُقدّم
المساعدة في شكل تحويل نقدي غير مشروط تقل قيمته عن  40دوالرا أمريكيا في السنة .وال تغطي التحويالت النقدية للحكومة
نسبة كبيرة من العاملين في االقتصاد غير الرسمي ،حيث إنها تستهدف أفقر األسر.

 17األمم المتحدة .2018 .التحليل المالي لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في طاجيكستان ،تقرير.
 18منظمة األغذية والزراعية .2020 .أوروبا وآسيا الوسطى :حالة أسواق األغذية اإلقليمية ونشرة السياسات استجابة لجائحة كوفيد .19-العدد .2

 19منظمة األغذية والزراعية .2021 .تقرير خاص  -بعثة منظمة األغذية والزراعة/الب ا
.2020

لتقييم المحاصيل واألمن الغذائي إلى جمهورية طاجيكستان في عام

 20المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية .2019 .التنمي ة الزراعية في البلدان األعضاء في برنامج التعاون االقتصادي اإلقليمي آلسيا الوسطى :استعراض االتجاهات
والتحديات والفرص.
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وباإلضافة إلى ذلك ،يشكل التوافر المحدود للبيانات المصنفة تحديا رئيسيا أمام تنفيذ البرامج الحكومية وتحليلها .وعلى سبيل
المثال ،على الرغم من أن المراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين  10سنوات و 19سنة) يشكلون  18في المائة من السكان ،فإنه
لم يتم تحديدهم كفئة في اإلحصاءات الرسمية .وأُجري أحدث استقصاء للقوة العاملة في عام  ،2016في حين أُجري أحدث
استقصاء ديمغرافي وصحي ،وهو مصدر رئيسي للبيانات لمجموعة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة ،في عام .2017

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا

1-2

اإل جازات والدروس ال ستفادة والتغيي ات االست اتيجية للب ا

-30

تمشيا مع التوصيات الصادرة عن تقييم استراتيجي أُجري في عام  2020ألنشطة التغذية المدرسية ،يقوم الب ا

باستعراض

الحواجز التي تحول دون الحصول على الوجبات المدرسية وتحسين رصد العمليات من خالل إقامة روابط بنُظم الرصد الوطنية.
-31

وخلص التقييم المستقل لعام  2021للخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2024-2019إلى أن الب ا

شريك موثوق وفعال

للحكومة ،حيث ساعد على تلبية األولويات الوطنية .وخالل السنوات الثالث األخيرة من فترة الخطة االستراتيجية القطرية،
وقعت الحكومة خمس اتفاقات رسمية مع الب ا
-32

بشأن تنفيذ األنشطة بشكل مشترك.

وعقب توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم والعلوم في عام  2021بشأن تطوير وتسليم برنامج وطني مستدام للتغذية المدرسية،
مركزا مخصصا للتغذية المدرسية في الوزارة .ويعد البرنامج مرحلة رئيسية في الطريق نحو التنفيذ الوطني

أنشأ الب ا

وملكية البرنامج الرائد ،والذي يعتبره فريق التقييم برنامجا ذا أولوية متعدد القطاعات وشبكة أمان مراعية للتغذية.
-33

وحدد التقييم توصيات رفيعة المستوى لعمل الب ا

في البلد وهو يمضي قدما .وهي تشمل التوصيات التالية التي تم دمجها

في تصميم الخطة االستراتيجية القطرية:

-34



تعميق الروابط بين المساعدة اإلنسانية والتدخالت اإلنمائية من خالل تعزيز القدرة القطرية.



دعم التخطيط المالي الحكومي وعمليات تحسين التغذية المدرسية وبناء القدرة على الصمود.



مواصلة إعادة تنظيم هيكل مكتب الب ا



تعزيز الشراكات االستراتيجية والتشغيلية والجهود المبذولة لتنويع قاعدة الجهات المانحة.

ويجري الب ا

لتحسين تحقيق نتائج أقوى وأكثر تكامال.

تحوال استراتيجيا في طاجيكستان ،منتقال من التنفيذ المباشر للبرامج إلى تمكين القدرات الوطنية وتعزيزها

لتحقيق أولويات األمن الغذائي والتغذية .وفي إطار الخطة االستراتيجية القطرية السابقة ،أرسى الب ا

األساس لزيادة التركيز

على تعزيز القدرات والحماية االجتماعية والتكيف مع تغير المناخ والتنمية الريفية .وقام البحث الموضوعي 21ووضع نظرية
التغيير بدعم أسس الخطة االستراتيجية القطرية الجديدة ،والتي ستستند إلى الخطة االستراتيجية القطرية السابقة وتستكشف
الفرص المتاحة لتعزيز سالسل القيمة المحلية وتقديم خدمات مناخية مبتكرة مع االحتفاظ بالقدرة على االستجابة لحاالت
الطوارئ.
2-2

ال واء ة ع خطط التن ية الوطنية ،وإطار ا م ال تحدة للت اون ن أجل التن ية ال ستدا ة ،وا ط ا خ ى

-35

حددت الحكومة أربعة أهداف استراتيجية رئيسية للبلد على المدى القريب في استراتيجية التنمية الوطنية حتى عام .2030
وتركز األهداف على الطاقة واالقتصاد واألمن الغذائي والتغذية والعمالة المنتجة .وتدعم الخطة االستراتيجية القطرية للب ا
الحكومة في تحقيق الهدفين الثالث والرابع من هذه األهداف.

 21فيما يتعلق باألمن الغذائي في طاجيكستان ،أجرى الب ا في عام  2021دراسات بشأن إدراج المنظور الجنساني والتنوع ،والشباب والمراهقين ،والنمو في
مرحلة الطفولة المبكرة ،والحماية االجتماعية (بما في ذلك الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات) ،والهجرة.

8
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وعمل الب ا

عن كثب مع الشركاء على وضع إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2026-2023

وسيساهم في ثالث من األولويات االستراتيجية لإلطار من خالل هذه الخطة االستراتيجية القطرية :التنمية البشرية الشاملة
للجميع؛ والنمو االقتصادي المستدام والشامل للجميع واألخضر؛ واإلدارة المتكاملة للمخاطر المناخية والبيئية.
3-2

ال ل ع أصحاب ال صلحة ال ئيسيين

-37

تستند الخطة االستراتيجية القطرية إلى الشراكات والمناقشات الجارية الناشئة عن وضع إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل
التنمية المستدامة الجديد مع شركاء األمم المتحدة ،والحكومة  -بما في ذلك اللجنة المعنية بالمرأة واألسرة  -والجهات المانحة
واألوساط األكاديمية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني .وشارك أعضاء المجتمع المحلي والقادة المحليون والحكومة والجهات
المانحة والشركاء من المنظمات غير الحكومية في جميع مراحل تقييم الخطة االستراتيجية القطرية السابقة ،والتي ساهمت
نتائجها وتوصياتها في تصميم هذه الخطة االستراتيجية القطرية.

-3

الحافظة االست اتيجية للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-38

تدعم الخطة االستراتيجية القطرية أهداف الحكومة من خالل التركيز على دعم سبل العيش ،وتحسين اإلنتاج الزراعي ،وتعزيز
سالسل القيمة ،وتحسين حصائل الصحة والتعليم والتغذية ،وتعزيز المؤسسات والنظم الوطنية .وتماشيا مع سياسة الب ا
بشأن المساواة بين الجنسين لعام  ،2022فإن خطة العمل المؤسسية للمساواة بين الجنسين وتحليل إدماج المساواة بين الجنسين
واإلعاقة للب ا

لعام  2021في طاجيكستان ،والمساواة بين الجنسين وإدماج الشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة تعد أمورا

أساسية للتوجه االستراتيجي للخطة االستراتيجية القطرية.
-39

وإذا طلبت الحكومة ذلك ،سيستجيب الب ا

لألزمات وحاالت الطوارئ من خالل المساعدة الغذائية والتحويالت القائمة على

النقد وسيقدم الخدمات عند الطلب في إطار الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية .وستسهم أنشطة القدرة على الصمود في
إطار الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية في تحقيق أهداف التغذية المدرسية والتغذية.
2-3

حصائل الخطة االست اتيجية القط ة والحصائل االست اتيجية للب ا

و جاالت الت كيز والنوات ال توق ة وا شطة

ال ئيسية

الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة :ت تع السكان ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ والض ف ف ال ناطق الحض ة وال فية
بسبل عيش ززة والقدرة على الص ود وقدرات على التكيف ن خالل سالسل قي ة

ائية زراعية حسنة قادرة على الص ود ف

وجه ال ناخ و اعية للتغ ة ،بحلول عام .2026
-40

من خالل نهج تشاركي متكامل يشمل توفير خدمات المعلومات المناخية ،وتعزيز القدرات ،وتطوير سالسل القيمة ،وإدارة
الموارد المستدامة وأنشطة الزراعة والحراجة القادرة على التكيف مع تغير المناخ ،سيستفيد النساء والرجال في المجتمعات
الحضرية والريفية الضعيفة من الموارد والمعرفة والمهارات واألصول التي تم ّكنهم من تلبية احتياجاتهم الغذائية وتعزيز قدرتهم
على التكيف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-41

تتواءم حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الحصيلة االستراتيجية  3للب ا
ومستدامة).

(امتالك الناس لسبل كسب عيش محسنة
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جال الت كيز
-42

تركز حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه على بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-43

تتواءم هذه الحصيلة مع الحصيلة  3إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (اإلدارة المتكاملة للمخاطر المناخية
والبيئية) واالستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث للفترة  ،2030-2019والتي تسلط الضوء على الحاجة إلى تعميم
الحد من مخاطر الكوارث وإعالم الناس على مستوى المجتمع المحلي بكيفية إدارة مثل هذه المخاطر تخفيفها.

النوات ال توق ة
-44

ستتحقق الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية من خالل النواتج  1-1إلى :4-1


الناتج  :1-1تحصل األسر الريفية والحضرية المستهدفة ومجموعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على
مساعدات غذائية تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية العاجلة وتم ّكنهم من تحسين سبل عيشهم.



الناتج  :2-1تستفيد المجتمعات الريفية والحضرية المستهدفة ومجموعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من
األصول اإلنتاجية الجديدة والمعاد تأهيلها التي تعمل على تحسين قدرتها على الصمود أمام الصدمات المناخية وغيرها
من الضغوط التي تؤثر على أمنها الغذائي.



الناتج  :3-1تستفيد األسر الريفية والحضرية المستهدفة ومجموعات أصحاب الحيازات الصغيرة من الخدمات المناخية
ونقل التكنولوجيا والقدرات المحسنة التي تم ّكنها من تنويع سبل عيشها وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير
المناخ.



الناتج  :4-1تمتع األسر الريفية والحضرية المستهدفة ومجموعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بتحسن
اإلنتاجية والدخل من خالل سالسل القيمة الزراعية المعززة والوصول إلى األسواق المحلية والمؤسسية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :1تنفيذ أنشطة التكيف مع المناخ ،وإنشاء األصول ،ودعم الوصول إلى األسواق ،وبناء سبل العيش من خالل ال ُنهج المراعية
للتغذية واإليكولوجية التي تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات والضغوط وزيادة إنتاج المزارعين أصحاب الحيازات
الصغيرة ودخلهم
-45

مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والشباب ،سيوفر الب ا

للمجتمعات المحلية التحويالت القائمة على النقد من أجل

تطوير األصول الزراعية الذكية مناخيا التي تيسر تنويع سبل العيش وتزيد القدرة على الصمود ،مثل البساتين المختلطة والدفيئات
الشمسية ومرافق التخزين التي يمكن التحكم في درجة حرارتها ونظم الري بالتنقيط .وسيتم إدخال تقنيات مبتكرة بما في ذلك
الزراعة المائية ،والبستنة الحضرية ،واإلدارة المتكاملة لآلفات ،والتقوية البيولوجية من خالل التربية االنتقائية التقليدية وغيرها
من طرق إنتاج األغذية السليمة إيكولوجيا والمراعية للتغذية.
-46

وفي إطار برنامجه للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية الذي بدأ في عام  ،2022سيربط الب ا

المزارعين أصحاب الحيازات

الصغيرة بالمدارس المحلية بهدف تطوير األسواق المحلية ،وتحسين الممارسات المتنامية للمزارعين المشاركين ،وتحسين
وصول المدارس إلى األغذية المغذية المتاحة محليا .وسيدعم الب ا

المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل تنمية

القدرات المراعية للمنظور الجنساني والتغذية؛ ونقل التكنولوجيا ومهارات إدارة ما بعد الحصاد ،بما في ذلك جودة األغذية
واعتبارات السالمة؛ وتوفير المدخالت مثل البذور واألدوات والمعدات؛ والتدريب على محو األمية المالية.
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وحيثما يتعذر إقامة روابط مع المدارس ،ستعمل مشروعات مماثلة على تعزيز الروابط باألسواق المحلية .وفي المناطق
الحضرية وشبه الحضرية ،سيدعم الب ا

دخول المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق من خالل التعاون مع

القطاع الخاص في تعزيز إمدادات المدخالت وتحسين سالسل التبريد وضمان وصول المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة
بشكل موثوق إلى الخدمات المالية المناسبة .وفي المدن ،سيستخدم الب ا

الزراعة الحضرية ،بما في ذلك تقنيات مثل الزراعة

المائية والزراعة الرأسية.
-48

وسيدعم الب ا

تطوير ونشر معلومات الطقس والمناخ المصممة الحتياجات وأولويات المجتمعات المحلية الضعيفة ،وسيعزز

قدرة الوكالة الوطنية لألرصاد الجوية المائية على رسم خرائط للمعلومات المناخية وتصورها.

الش اكات
-49

سيعمل الب ا

عن كثب مع وزارة التنمية االقتصادية والتجارة في مساعدة المقاطعات في صياغة برامج تنمية المقاطعات

وتعميم غايات أهداف التنمية المستدامة في تلك البرامج .والب ا

طرف في مذكرات تفاهم مع وزارة الزراعة ،ووكالة

استصالح األراضي والري ووكالة الغابات ،ويعمل على إبرام اتفاقات مع وكالة اإلحصاء والوكالة الوطنية لألرصاد الجوية
المائية.
-50

ولتعزيز التعاون بين الوكاالت ،قام الب ا  ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،ومنظمة لألغذية والزراعة لألمم
المتحدة ،ومنظمة الصحة العالمية بوضع إطار استراتيجي للتغذية بموجب إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وسيكفل اتفاق تعاون مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة األمم المتحدة للمرأة) أن تكون
المشروعات قابلة إلحداث تحول جنساني وشاملة للجميع.

-51

ومن خالل المشروعات التي يمولها الصندوق األخضر للمناخ ،سيعمل الب ا

عن كثب مع لجنة حماية البيئة ،وهي المؤسسة

الرائدة في بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والتكيف معه في طاجيكستان ،والوكاالت المسؤولة عن الغابات
واستصالح األراضي والري .ويقيم الب ا

شراكات مع الجهات األكاديمية في تصميم تدخالت مبتكرة للخدمات المناخية

وتعزيز التنبؤ باألخطار وإدارة مخاطر الكوارث.
-52

وبينما يركز مشروع الصندوق األخضر للمناخ بشكل قوي على المناطق الريفية ،فإن الب ا

سيسعى إلى توسيع نطاق

الشراكات والفرص لضمان أن تشتمل حافظته المتعلقة بالقدرة على الصمود وسبل العيش والتكيف على حلول مبتكرة تركز
على النظم اإليكولوجية الزراعية الحضرية وتعزيز الروابط الحضرية والريفية.

االفت اضات
-53

ستكون مشاركة المجتمعات المحلية وانخراطها حاسمين في ضمان أن تكون األصول المختارة مناسبة للظروف ،ولها تأثير
إيجابي على اإلنتاجية والتكيف مع المناخ ،وستستمران بعد انتهاء الدعم المقدم من الب ا .

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-54

بناء على ما تعلمه الب ا

من الخطة االستراتيجية القطرية السابقة ،فإنه سيعمل على ضمان ملكية المجتمعات المحلية الكاملة

لألصول التي تم إنشاؤها وستحتفظ بها بعد تسليم المسؤولية .وسيدعم الب ا

جهود تعزيز القدرات التي تزود المجتمعات

المحلية واألسر باستراتيجيات سبل العيش الذكية مناخيا والقادرة على الصمود في وجه المناخ .ومن شأن الدخل الناتج عن
الروابط بين المزارعين واألسواق المتنوعة ،بما في ذلك المدارس والقطاع الخاص ،أن يدعم اعتماد المزارعين على الذات
واستمرار األنشطة بعد انتهاء الدعم المقدم من الب ا .
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الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :تحسن ا ن الغ ائ والتغ ة لسكان ال ف والحض ف ال ناطق ال ستهدفة ن أجل
التن ية البش ة الشا لة للج يع ،بحلول عام 2026
-55

من خالل تدخالت التغذية المدرسية والتغذية ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي ،سيعمل الب ا

على تحسين حصائل

التغذية والتعليم في المجتمعات الريفية والحضرية ،بما في ذلك بين تالميذ المدارس االبتدائية والثانوية ،واألطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ،ومقدمي الرعاية ،وموظفي المدارس وأعضاء المجتمعات
المحلية .وستدعم الحص يلة األطفال في الحفاظ على صحة جيدة وتغذية جيدة طوال فترات النمو الضعيفة خالل الثمانية آالف
يوم األولى من الحياة.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-56

تتواءم حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الحصيلة االستراتيجية  2للب ا

(تحقيق الناس حصائل أفضل في مجال

التغذية والصحة والتعليم).

جال الت كيز
-57

تركز حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه على معالجة األسباب الجذرية.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-58

تتواءم هذه الحصيلة مع الحصيلة  1إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (التنمية البشرية الشاملة للجميع)،
التي تؤكد على الحصول على خدمات التغذية واعتماد ممارسات التغذية المناسبة داخل المجتمعات المحلية ،ومع االستراتيجية
الوطنية لتطوير التعليم للفترة  ،2030-2020التي تقر بمساهمة الوجبات المدرسية للتغلب على الحواجز التي تحول دون
الوصول إلى التعليم االبتدائي.

النوات ال توق ة
-59

ستتحقق الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية من خالل النواتج  1-2و 1-3و:1-4
 الناتج  :1-2تزويد البنات واألوالد في سن المدرسة االبتدائية في المدارس المستهدفة بوجبات مدرسية متوازنة تلبي احتياجاتهم
الغذائية والتغذوية األساسية.
 الناتج  :1-3في مقاطعات مختارة ،تزويد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا الذين يعانون من سوء
التغذية الحاد بأغذية مغذية متخصصة لعالج سوء التغذية من خالل النظم الحكومية.
 الناتج  :1-4استفادة البنات واألوالد في سن المدرسة وأفراد المجتمعات المحلية ومقدمي الرعاية إلى األطفال وكبار السن
وموظفي المدارس في المقاطعات المستهدفة من تدخالت رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي تحسن معارفهم وتحول
مواقفهم وممارساتهم نحو السلوكيات الغذائية والتغذوية الموصى بها.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :2تقديم وجبات مدرسية متوازنة تغذويا إلى أطفال المدارس المستهدفين
-60

سيواصل الب ا

تقديم وجبات ساخنة يومية إلى أطفال المدارس االبتدائية الذين تتراوح أعمارهم بين  6سنوات و 11سنة في

المناطق الريفية والحضرية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي كبرنامج ذي أولوية لشبكات األمان المتعددة القطاعات والمراعية
للتغذية .وتعد الوجبات المدرسية للب ا

حاليا المصدر الوحيد لألغذية المقواة في طاجيكستان ،مما يجعلها ضرورية لتوفير
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الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو األطفال .وسيتم توفير المعرفة بشأن االحتياجات الغذائية لألطفال للمجتمعات المحلية في
إطار النشاط .4
-61

وسيجري تخفيض المساعدة تدريجيا خالل فترة السنوات األربع للخطة االستراتيجية القطرية حيث يتخذ الب ا

خطوات

ملموسة لبناء قدرة الحكومة على تأميم التغذية المدرسية تدريجيا كبرنامج للحماية االجتماعية في إطار الحصيلة  4للخطة
االستراتيجية القطرية.
-62

وسيقوم الب ا

بتقييم الحواجز التي تواجه البنات المراهقات في االلتحاق بالمدارس الثانوية في المناطق الريفية والحضرية

وإمكانية تجربة التحويالت القائمة على النقد لزيادة التحاق البنات بالمدارس ومواظبتهن على الحضور.
-63

وسيشتري الب ا

األغذية لبرنامج الوجبات المدرسية على المستويين اإلقليمي والدولي ويسعي إلى زيادة حصول المدارس

على األغذية المشتراة محليا من خالل مبادرات التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية في إطار الحصيلة  1للخطة االستراتيجية
القطرية وأنشطة إدرار الدخل في المدارس في إطار الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية.

النشاط  :3عالج سوء التغذية الحاد المعتدل لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا وتعزيز القدرة المحلية إلدارة
برامج التغذية
-64

سيوفر الب ا

أغذية مغذية متخصصة يتم شراؤها إقليميا لعالج األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل في

مراكز الصحة األولية في المقاطعات التي ينتشر فيها سوء التغذية بدرجة عالية وحيث شرعت الحكومة في تنفيذ بروتوكول
اإلدارة الوطنية المتكاملة لسوء التغذية الحاد .ومن خالل العمل مع وزارة الصحة والحماية االجتماعية للسكان ،سيعيد الب ا
بانتظام تقييم المجاالت ذات األولوية للتدخل وينسق مع الشركاء لضمان التكامل في برمجة التغذية .وسيواصل الب ا

ضمان

اكتساب موظفي المراكز الصحية المهارات الالزمة إلدارة برنامج عالج سوء التغذية الحاد المعتدل.

النشاط  :4توفير تدخالت رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي للفئات المستهدفة لتحسين التنوع الغذائي والوقاية من سوء التغذية
-65

للحد من العبء الثالثي المتزايد لسوء التغذية (نقص التغذية ،ونقص المغذيات الدقيقة ،وفرط الوزن والسمنة) سيعالج الب ا
المحددات األساسية والتمكينية ،بما في ذلك عن طريق تحديد األعراف والممارسات الثقافية والتقليدية التي تؤدي إلى سوء
التغذية .وسيدعم الب ا

تطوير ونشر تدخالت رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي ألطفال المدارس وموظفي المدارس

ومقدمي الرعاية إلى أطفال المدارس واألفراد الضعفاء تغذويا وأفراد المجتمعات المحلية .وستكون مواد رسائل التغيير
االجتماعي والسلوكي محددة على أساس العمر والجنس وشاملة لإلعاقة وستعزز النظافة الصحية الجيدة ،وزيادة الوعي
باألطعمة الصحية وفوائد استهالك األغذية المقواة وتحديد ممارسات األكل دون المستوى األمثل والتصدي لها .وستشمل التركيز
على الزراعة المراعية للتغذية وستُكمل مبادرات الشركاء المتعلقة برسائل التغيير االجتماعي والسلوكي.

الش اكات
-66

كعضو نشط في حركة تعزيز التغذية ،سينفذ الب ا

أنشطة التغذية باالشتراك مع وزارة الصحة والحماية االجتماعية للسكان

وينسق مع اليونيسف والشركاء اإلنمائيين اآلخرين النشطين في طاجيكستان  -مثل وكالة خدمات آغا خان الصحية ،والوكالة
األلمانية للتعاون الدولي ،والبنك الدولي ،ومنظمة الصحة العالمية  -لدعم جهود الوقاية من سوء التغذية التي تبذلها السلطات
والمجتمعات المحلية .وسيضمن التعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة تطوير تدخالت رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي
بطريقة تراعي المنظور الجنساني.
-67

وسيتم تنفيذ برنامج التغذية المدرسية بالشراكة مع الوزارات المسؤولة عن التعليم والصحة والحماية االجتماعية والسلطات
اإلقليمية وسلطات المقاطعات .وسينسق الب ا

مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لدعم االنتقال

التدريجي إلى برنامج تغذية مدرسية مملوك وطنيا ويراعي المنظور الجنساني ويركز على التغذية والصحة.
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االفت اضات
-68

يفترض التنفيذ الفعال للتدخالت في إطار هذه الحصيلة أن المعرفة المقدمة من خالل رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي
ستؤدي إلى تغيير السلوك وتحسين االستهالك الغذائي والصحة العامة بين المشاركين في جميع األنشطة في المدارس
والمجتمعات المحلية والمراكز الصحية .ويعتمد التقدم نحو التسليم التدريجي للمسؤولية عن برنامج التغذية المدرسية على
تخصيص الحكومة لموارد مالية وبشرية كافية وعلى المجتمعات المحلية التي تمتلك الوسائل واإلرادة للمساهمة في الب ا .

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-69

في إطار الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية ،سيعمل الب ا

بشكل وثيق مع الوزارات المسؤولة عن التعليم والصحة

والحماية االجتماعية لوضع استراتيجيات قابلة للتطبيق لتسليم المسؤولية عن برامج التغذية المدرسية والتغذية .وحدد الب ا
خارطة طريق وخطة عمل لالنتقال التدريجي إلى برنامج وطني للوجبات المدرسية ،بما في ذلك السياسات الضرورية
والتغييرات التشريعية ،والمخصصات من ميزانية الدولة ،وتدخالت تعزيز القدرات ،وأنشطة الرصد وتوليد األدلة ،مع مراعاة
األهداف الخمسة لسياسة النهج القائم على النظم لتحسين نتائج التعليم .وتعتبر رابطات اآلباء والمعلمين جزءا ال يتجزأ من
برنامج الوجبات المدرسية وتوفر دعما تكميليا كبيرا .كما سيدعم الب ا

الوزارات في تعزيز القدرات واستكشاف وإنشاء

آليات تمويل عامة للتغذية المدرسية وبرامج التغذية.
-70

وللحد من االعتماد على عالج سوء التغذية الحاد المعتدل على المدى الطويل ،سيعمل الب ا

على تعزيز الوقاية من سوء

التغذية في جميع األنشطة .وبالتعاون مع اليونيسف والوكاالت التقنية األخرى ،سيعمل الب ا

على إضفاء الطابع المؤسسي

على الوعي التغذوي بين موظفي الحكومة والشركاء وبناء القدرات لرصد حصائل التغذية .وسيدعو الب ا

إلى دمج التغذية

في برامج الحماية االجتماعية والخطط المدرسية وأنشطة بناء القدرة على الصمود .وبموجب مذكرة التفاهم المرتقبة مع وزارة
الصحة والحماية االجتماعية للسكان ،سيضمن الب ا

أن توضع استراتيجيات تسليم المسؤولية بحيث تشمل مراحل رئيسية

ومخصصات واضحة من ميزانية الدولة.

الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة :ت كُّن السكان ال تأث ن با ز ات والض فاء تغ و ا ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية ال اجلة،
وت ز ز النظم الوطنية والقدرات دون الوطنية ل الجة اآلثار الت اك ية للكوارث وا ز ات وت كين ال جت ات ال تأث ة ن إعادة البناء
بشكل أفضل ،بحلول عام .2026
-71

تدعم األنشطة في إطار هذه الحصيلة الحكومة والشركاء في المجال اإلنساني في االستجابة لحاالت الطوارئ المحلية ،بما في
ذلك الزيادات في عدد الالجئين الذين يصلون من أفغانستان ،من خالل توفير الدعم في حاالت الطوارئ والخدمات عند الطلب.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-72

تتواءم حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الحصيلة االستراتيجية  1للب ا
الغذائية والتغذوية العاجلة).

جال الت كيز
-73

تركز حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه على االستجابة لألزمات.

(تحسين قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم

WFP/EB.2/2022/X-X/X/DRAFT

14

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-74

تتواءم هذه الحصيلة مع الحصيلة  3إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (اإلدارة المتكاملة للمخاطر المناخية
والبيئية) .ويعد دعم الالجئين األفغان جزءا من خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين.

22

النوات ال توق ة
-75

ستتحقق الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية من خالل النواتج  1-5و 1-6و:1-7
 الناتج  :1-5حصول الالجئين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي وغيرهم من السكان المتأثرين باألزمات على مساعدة
غذائية ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي تركز على التغذية لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية وحصولهم على
أصول جديدة أو معاد تأهيلها لتعزيز التعافي المبكر واالعتماد على الذات.
 الناتج  :1-6تزويد الالجئين الضعفاء تغذويا بأغذية مغذية متخصصة وبالمعرفة ،والتواصل معهم لعالج سوء التغذية الحاد
والوقاية منه.
 الناتج  :1-7تستفيد الجهات الفاعلة اإلنمائية واإلنسانية ،فضال عن المؤسسات الحكومية ،من الخدمات المقدمة لتيسير التنسيق
الفعال لسلسلة اإلمداد والنقل واالتصاالت والجهود اإلدارية ،بما في ذلك خدمات التحويالت النقدية عند الطلب.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :5تقديم المساعدة الغذائية ،ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي تركز على التغذية ،وإعادة اإلعمار بعد األزمات ،وأنشطة
بناء سبل العيش إلى الالجئين والسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي المتأثرين باألزمات أو الكوارث الطبيعية
-76

بناء على طلب الحكومة ،سيقدم الب ا

أغذية عينية أو مساعدة قائمة على النقد من خالل عمليات التوزيع العامة التي تُكملها

عمليات توزيع األغذية المخلوطة المقواة على السكان الضعفاء المتأثرين باألزمات ،بما في ذلك الكوارث الطبيعية والنزاعات
والتشرد .وسيسهم الدعم الموجه لسبل العيش وبناء المهارات في االعتماد على الذات بين الالجئين والمجتمعات المضيفة ،بما
يتماشى مع االستراتيجية المشتركة بين الب ا

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 23.وستكون جميع األنشطة مراعية

للمنظور الجنساني وتُستكمل برسائل التغيير االجتماعي والسلوكي ،وسيجري تعميم الحماية والتركيز على التماسك االجتماعي.

النشاط  :6توفير حزم العالج التغذوي لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،والحوامل
والمرضعات من النساء والبنات وغيرهم من السكان واألفراد الضعفاء تغذويا
-77

سيقدم الب ا

أغذية مغذية متخصصة إلى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات

من النساء والبنات والفئات األخرى الضعيفة تغذويا .وفي إطار النشاط  ،5ستستفيد هذه الفئات من تدخالت رسائل التغيير
االجتماعي والسلوكي التي تعزز الوعي التغذوي ،وممارسات التغذية األفضل والمعرفة ذات الصلة باأليام األلف األولى من
الحياة.

النشاط  :7تقديم خدمات حسب الطلب إلى المؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة اإلنمائية والشركاء اآلخرين ،بما في ذلك الشركاء من
القطاع الخاص
-78

بدأ الب ا

في تقديم الخدمات عند الطلب ،بما في ذلك الخدمات اللوجستية وخدمات الشراء ،إلى الحكومة والشركاء اإلنمائيين

استجابة لالضطرابات المرتبطة بكوفيد 19-في عام  .2020وفي عام  ،2021استكشف الب ا

توفير خدمات تكنولوجيا

 22مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية .أفغانستان  -االحتياجات اإلنسانية واالستجابة المخططة لعام .2022
 23مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والب ا  .2020 .االستراتيجية المشتركة :تعزيز االعتماد على الذات في األمن الغذائي والتغذية في حاالت الالجئين
الممتدة.
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المعلومات المشتركة بعد أن أدت الحرب األهلية إلى انقطاع قنوات االتصال .وسيواصل الب ا
بما في ذلك دعم الخدمات اإلقليمية مثل خدمات الب ا

تقديم الخدمات عند الطلب،

للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية في أفغانستان التي تديرها الخطوط

الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة للرحالت الجوية بين دوشانبي وكابول ،وتشغيل مركز لوجستي للب ا

في ترميز ،أوزبكستان.

الش اكات
-79

سيواصل الب ا

العمل بالتنسيق الوثيق مع ذراع إدارة الكوارث التابعة للحكومة ،وهو لجنة حاالت الطوارئ والدفاع المدني،

ودعم وتعزيز قدرة االستجابة لدى فريق التقييم والتنسيق السريع في حاالت الطوارئ.

االفت اضات
-80

تُظهر الحكومة التزامها السياسي بوضع وتنفيذ تدابير قائمة على األدلة ومتسقة لالستعداد لحاالت الطوارئ والحد من مخاطر
الكوارث.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-81

سيواصل الب ا

تعزيز قدرة لجنة حاالت الطوارئ والدفاع المدني في مجاالت اإلنذار المبكر واالستعداد لحاالت الطوارئ

وسالسل اإلمداد اإلنسانية لالستجابة لحاالت الطوارئ ،وسيتعاون مع الجهات الفاعلة األكاديمية المحلية في إنشاء نظم للحد من
مخاطر الكوارث واإلنذار المبكر .وسينسق الب ا

مع شركاء األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ويدعو إلى زيادة

التعاون بين الوكاالت من خالل النُهج المعيارية باستخدام المنصات الرقمية.

الحصيلة  4للخطة االست اتيجية القط ة :ت ز ز ال ؤسسات الحكو ية لتس ع واستدا ة النتائ الت تساهم ف ب ا

الح ا ة

االجت اعية الشا لة للج يع والنظم الغ ائية الوطنية ودون الوطنية ال ززة بحلول عام  2026ف طاجيكستان
-82

في إطار هذه الحصيلة ،ومن خالل تدخالت تتواءم مع اإلطار المؤسسي لتعزيز القدرات القطرية ،سيعزز الب ا

قدرة

الحكومة والشركاء اإلنمائيين وأصحاب المصلحة في القطاع الخاص بهدف تعزيز النظم والعمليات والشراكات من أجل مبادرات
التغذية المدرسية والحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ والتغذية.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-83

تتواءم حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الحصيلة االستراتيجية  4للب ا

(تعزيز البرامج والنظم الوطنية).

جال الت كيز
-84

تركز حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه على معالجة األسباب الجذرية.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-85

تساهم حصيلة هذه الخطة االستراتيجية القطرية في الحصيلة  2إلطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (النمو
االقتصادي المستدام والشامل واألخضر).

النوات ال توق ة
-86

ستتحقق الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية من خالل النواتج الثالثة  1-8و 2-8و:1-9
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 الناتج  :1-8حصول المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية على المساعدة التقنية وتنمية القدرات لبرامج التغذية المدرسية
والتغذية المؤممة ،بما في ذلك التطبيقات الرقمية والنماذج المستدامة والمثلى للسياقات الحضرية وشبه الحضرية والريفية.
 الناتج  :2-8حصول المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على مساعدة في مجال بناء القدرات ومساعدة تقنية لبرنامج محلي
مستدام لتقوية األغذية ،بما في ذلك تحسين معايير سالمة األغذية وجودتها في طاجيكستان ،لمنتجات مثل دقيق القمح واألغذية
التكميلية.
 الناتج  :1-9تستفيد األسر والسكان المستهدفون من القدرات المحسّنة للمؤسسات الحكومية المتعلقة باالستعداد لحاالت
الطوارئ واإلنذار المبكر واألمن الغذائي ورصد التغذية من خالل التطبيقات الرقمية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 8تعزيز قدرة الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص على تنفيذ الحماية االجتماعية من خالل التغذية المدرسية المؤممة وبرامج
التغذية والتقوية المحلية التي تعزز النظام الغذائي وتحد من سوء التغذية الحاد وغيره من أشكال سوء التغذية
-87

استنادا إلى العمل المضطلع به في السنوات الماضية بشأن وضع االستراتيجيات وخطط العمل وخطط المالية العامة الوطنية
وعملية النهج القائم على النظم لتحسين نتائج التعليم لعام  ،2021سيدعو الب ا

إلى أن تُلزم الحكومة نفسها بالتحالف العالمي

للوجبات المدرسية .وسيؤدي تحقيق هذا الهدف إلى تيسير االنتقال التدريجي للمدارس من الدعم المقدم من الب ا

في إطار

الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية.
-88

وستستمر إدارة المشتريات المحلية واألموال من خالل توسيع نموذج لتحويل األموال بدأ تشغيله في العام الدراسي
 .2021/2020وسيتم التخطيط لالنتقال من التحويالت العينية إلى نموذج تحويل األموال مع المجتمعات المحلية ورابطات اآلباء
والمعلمين التي تدعم إدارة أنشطة التغذية المدرسية .وسيتم توفير مساحيق المغذيات الدقيقة ك ُمكمل غذائي لضمان تناول أطفال
المدارس لمغذيات كافية حتى تتوفر األغذية المقواة محليا.

-89

وسيضع الب ا

حزمة مثلى من األنشطة المدرة للدخل التي تساهم في قدرة كل مدرسة فردية على االستمرار في توفير

الوجبات المدرسية بنفسها .وسيواصل الب ا

استكشاف الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تدعم التغذية المدرسية،

بما في ذلك توسيع نطاق مشروع للمخبوزات المجتمعية وترتيبات االنتساب مع رواد األعمال المحليين.
-90

وسيدمج الب ا

الرسائل المراعية للمنظور الجنساني والتنوع والتغذية في جميع األنشطة .وسيتم تطوير المواد مع هيئة األمم

المتحدة للمرأة وستغطي موضوعات تشمل إنتاج أغذية ذات مكونات مغذية مناسبة للعمر والجنس ،والدعوة والدعم للتقوية
البيولوجية التقليدية وتطوير مواد الدعوة المراعية للتغذية.
-91

وسيعمل الب ا

مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمواصلة تطوير المشهد التنظيمي والقدرة المحلية على إنتاج أغذية

مغذية ومقواة ،استنادا إلى إقرار قانون عام  2019بشأن تقوية األغذية ،الذي جعل تقوية دقيق القمح إلزاميا .وبالنسبة للمبادئ
التوجيهية الخاصة بطاجيكستان ،فإن التجارب الناجحة من المنطقة ستُرشد عملية وضع معايير السالمة والجودة ،وسيُستخدم
تقييم للمغذيات الدقيقة لتحديد التوازن األمثل للمغذيات في المحلول المخلوط مسبقا.

النشاط  : 9تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة التقنية إلى المؤسسات العامة واألوساط األكاديمية وأصحاب المصلحة من
القطاع الخاص المشاركين في أنشطة الدعوة وتنفيذ برامج األمن الغذائي والتغذية ،بما في ذلك االستعداد لحاالت الطوارئ
-92

سيواصل الب ا

دعم وكالة اإلحصاء من خالل توفير المساعدة التقنية والمعدات لوضع نظام لرصد األمن الغذائي والتغذية

من أجل إرشاد صياغة استراتيجيات وسياسات وطنية منصفة وشاملة للجميع .وسيُنسق الب ا

مع جامعة آسيا الوسطى بشأن

النماذج القائمة على البحوث لتحليل أثر األخطار المناخية والنُهج المحلية لتخفيف أثر الكوارث في المناطق الريفية.
-93

وسيعمل الب ا

مع لجنة حاالت الطوارئ والدفاع المدني على تعزيز القدرة الوطنية على تنسيق وإدارة سالسل اإلمداد

اإلنسانية وتبادل المعلومات.
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مع وزارة الصحة والحماية االجتماعية للسكان والشركاء اإلنمائيين مثل اليونيسف والبنك الدولي لتعزيز

وسيتعاون الب ا

برنامج المساعدة االجتماعية المستهدفة ،ومجاالت التركيز المحتملة بما في ذلك الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات،
وإدماج الفئات السكانية األكثر عرضة لمخاطر سوء التغذية واعتماد نهج مراع للتغذية والمنظور الجنساني على نطاق الب ا .

الش اكات
-95

بأنشطة تقوية األغذية تحت مظلة حركة تعزيز التغذية وشبكة أعمال تعزيز التغذية ،حيث سيعمل بشكل

سيضطلع الب ا

وثيق مع اليونيسف وشركاء التغذية اآلخرين .وسيتم تنفيذ العمل في سلسلة اإلمداد اإلنسانية مع مجموعة الخدمات اللوجستية
العالمية ،كجزء من مشروع االستعداد الميداني الخاص بها .وستكون الوزارات المسؤولة عن الصحة والحماية االجتماعية
والتعليم والعلوم هي الجهات النظيرة الحكومية الرئيسية ،وسيكون هناك تعاون إضافي مع وزارة الصناعة والتكنولوجيات
الجديدة ووكالة توحيد المقاييس واألرصاد الجوية والترخيص والتفتيش التجاري.
-96

وكعضو نشط في حركة تعزيز التغذية في طاجيكستان ،يقود الب ا
في البلد .ويستكشف الب ا

الجهود الرامية إلى إعادة إنشاء شبكة أعمال تعزيز التغذية

نماذج األعمال الخاصة بتقوية األغذية على الصعيد الوطني المستخدمة في البلدان المجاورة

ويدرس النجاحات العالمية في برامج الوجبات المدرسية الوطنية من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.

االفت اضات
-97

سيعتمد التنفيذ الفعال لهذه الحصيلة على قيام الحكومة الوطنية والحكومات دون الوطنية بتخصيص موارد مالية وبشرية كافية
لتعزيز القدرات .ويُفترض أيضا أن لدى الب ا

تمويل كاف لتنفيذ استراتيجية طويلة األجل ومتسقة لتعزيز القدرات.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-98

سيعمل الب ا

مع وزارة التعليم والعلوم لوضع استراتيجية مشتركة لتسليم المسؤولية تشمل خارطة طريق مفصلة ،بما في

ذلك المتطلبات المالية (التي تغطي ،على سبيل المثال ،سالسل اإلمداد وتكلفة الوجبات للفرد) والمراحل الرئيسية التي تتماشى
مع االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للتغذية المدرسية لألعوام  .2027-2017وسيتم التركيز بشكل أكبر على تمكين
مركز التغذية المدرسية بالوزارة إلدارة العمليات التي تتراوح من تخطيط التوزيع إلى الرصد واإلبالغ باستخدام النُهج الرقمية.
-99

وسيعمل الب ا

عن كثب مع الشركاء لتنشيط شبكة أعمال تعزيز التغذية في طاجيكستان ،وبالتالي لجمع القطاعين الخاص

والعام وقطاع التنمية معا لدعم جدول األعمال الوطني للتغذية .وستكون نقطة الدخول هي تقوية دقيق القمح واألغذية التكميلية
على الصعيد المحلي.
 -100ومن خالل تحديد االحتياجات من حيث تعزيز القدرات بشكل مشترك مع وكالة اإلحصاء ولجنة حاالت الطوارئ والدفاع
المدني ،وبالتعاون مع جامعة آسيا الوسطى ،يعتزم الب ا

إنشاء شبكات قوية لتبادل المعلومات بشأن األمن الغذائي والتغذية

واالستعداد لحاالت الطوارئ واإلنذار المبكر التي يمكن أن تديرها هذه الكيانات نفسها في نهاية المطاف .كما يتعاون الب ا
مع وزارة التنمية االقتصادية والتجارة بهدف تعزيز قدرة الوزارة على تصميم خطط للتنمية شاملة للجميع ومشتركة بين
القطاعات وتحديث أطلس األمن الغذائي والضعف.

-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن

 -101سيتم اختيار األسر المستفيدة من أنشطة إنشاء األصول ودعم سبل العيش من قائمة المستفيدين من البرنامج الوطني للمساعدة
االجتماعية المستهدفة ،واستكمالها بمعايير الضعف الخاصة بالب ا

ومعايير إدماج الجنسين والتنوع والمناقشات مع
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المجتمعات المحلية .ويعتزم الب ا

ضمان أن تكون نسبة  60في المائة من المشاركين من النساء .وسيحصل المشاركون على

استحقاقات أسرية ،محسوبة باستخدام متوسط حجم أسرة مكونة من خمسة أفراد.
 -102ويتوقع الب ا

تسليم المسؤولية عن برنامج التغذية المدرسية تدريجيا إلى الحكومة طوال فترة تنفيذ الخطة االستراتيجية

القطرية .وفي السنة األولى ،سيدعم الب ا

حوالي  280 000من أطفال المدارس االبتدائية الذين تتراوح أعمارهم بين 6

سنوات و 11سنة في المناطق الريفية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي من خالل تدخالت التغذية المدرسية 24،ويقلل تدريجيا
عدد الذين تتم مساعدتهم إلى ما يقرب من  184 000بحلول نهاية الخطة االستراتيجية القطرية .وستشمل األنشطة تقديم وجبات
ساخنة في المدارس والدعم من خالل نموذج تحويل األموال.
 -103وستستهدف أنشطة عالج سوء التغذية  17 000طفل تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا في المقاطعات التي تعاني من
أعلى معدالت انعدام األمن الغذائي والتقزم والهزال .وسيتم االتفاق على المقاطعات المستهدفة في عام  2022مع وزارة الصحة
والحماية االجتماعية للسكان  .وستستهدف رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي الفئات السكانية األكثر احتماال للتعلم والتكيف
ومشاركة معارفها الجديدة ،بما في ذلك أطفال المدارس ومقدمو الرعاية وأفراد المجتمعات المحلية .وفي مناطق مشروع تقوية
األغذية ،سيتم اإلبالغ عن أهمية استهالك األغذية المقواة ،مع التوسع التدريجي في التغطية بناء على الحصائل الناجحة.
 -104وسيقدم الب ا

الدعم المنقذ لألرواح إلى الالجئين بالتنسيق مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ووفقا آللية تنسيق

شؤون الالجئين .وسيتم تحديد االستجابة وإدراج األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمجتمعات المتأثرة باألزمات
مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات مع لجنة حاالت الطوارئ والدفاع المدني من خالل فريق التقييم والتنسيق السريع في حاالت
الطوارئ وستمتثل لمعايير الضعف التي حددها الب ا .
الجدول  : 1ال ستفيدون حسب حصيلة الخطة االست اتيجية ،والنات  ،والنشاط (ج يع السنوات)
حصيلة الخطة
االست اتيجية القط ة

النات

النشاط

1

 ، 1 -1و -1
 ،2و،3-1
و4-1

1

1-2

2

1-3

3

1-4

4

2

2026

ال ج وع

فئة ال ستفيد ن
البنات

12 900

15 480

20 640

28 896

28 896

األوالد

13 975

16 770

22 360

31 304

31 304

النساء

18 169

21 803

29 070

40 698

40 698

الرجال

17 456

20 948

27 930

39 102

39 102

ال ج وع

62 500

75 000

100 000

140 000

190 000

البنات

193 440

183 768

161 716

137 458

193 440

األوالد

201 360

191 292

168 337

143 086

201 360

النساء

3 680

3 496

3 076

2 615

3 680

الرجال

1 520

1 444

1 271

1 080

1 520

ال ج وع

400 000

380 000

334 400

284 240

400 000

البنات

7 820

7 820

7 820

7 820

7 820

األوالد

9 180

9 180

9 180

9 180

9 180

ال ج وع

17 000

17 000

17 000

17 000

68 000

البنات

17 183

17 126

16 921

15 478

66 708

األوالد

18 615

18 553

18 331

16 767

72 267

النساء

24 201

24 121

23 832

21 799

93 954

الرجال

23 252

23 175

22 898

20 944

90 269

 24يشمل هذا المدارس التي تحصل على دعم من خالل نموذج تحويل األموال.

2023

2024

2025

WFP/EB.2/2022/X-X/X/DRAFT

19

الجدول  : 1ال ستفيدون حسب حصيلة الخطة االست اتيجية ،والنات  ،والنشاط (ج يع السنوات)
حصيلة الخطة
االست اتيجية القط ة

النات

النشاط

1-5

5

3

1-6

6

ال ج وع (بدون تداخل)

2-4

فئة ال ستفيد ن

ال ج وع

2023

2024

2025

2026

ال ج وع

83 250

82 976

81 983

74 989

323 198

البنات

4 696

4 551

4 421

4 304

17 972

األوالد

5 087

4 930

4 790

4 663

19 470

النساء

6 613

6 410

6 227

6 062

25 312

الرجال

6 354

6 159

5 983

5 824

24 319

ال ج وع

22 750

22 050

21 420

20 853

52 573

البنات

103

103

103

103

413

األوالد

112

112

112

112

447

النساء

145

145

145

145

581

الرجال

140

140

140

140

559

ال ج وع

500

500

500

500

2 000

البنات

15 300

14 183

12 985

10 031

15 300

األوالد

14 700

13 627

12 476

9 638

14 700

البنات

30 000

27 810

25 462

19 669

30 000

572 500

564 055

544 278

526 360

913 613

التحو الت

 -105إن محتويات السالل الغذائية للب ا

مقبولة ثقافيا ومقواة وفقا لمعايير الب ا

الخاصة بمعالجة نقص المغذيات الدقيقة .ومن

المتوقع أن تغطي قيمة االستحقاقات المقدمة في إطار برنامج المساعدة الغذائية من أجل إنشاء األصول الفجوة الغذائية للمستفيدين
وستستند إلى تقييمات االحتياجات األساسية .وستُضاف األغذية المغذية إلى الحصص الغذائية لالستجابة لحاالت الطوارئ من
أجل الوقاية من سوء التغذية وتلبية االحتياجات المتزايدة من الطاقة أثناء األزمات وفترات التعافي ،وخاصة في أشهر الشتاء.
 -106وستأخذ عملية اختيار طريقة التحويل في الحسبان الوصول إلى الخدمات المالية ،وأداء السوق (بما في ذلك إمكانية الحصول
على األغذية المغذية والمتنوعة والقدرة على تحمل تكاليفها) ،وتفضيالت المستفيدين من النساء والرجال ،والنُهج التي تتبعها
الحكومة والشركاء .وفي المناطق الريفية التي ال يوجد فيها مقدمو خدمات مالية ،سيعمل الب ا

مع القطاع الخاص الستكشاف

طرق بديلة لتوزيع التحويالت القائمة على النقد .وقد تتم زيادة التحويالت لتغطية تكلفة التنقل للوصول إلى المصارف.

3-4

قدرة ال كتب القط ي و ال حه

 -107سيواصل الب ا

الحفاظ على حضوره الميداني في طاجيكستان من خالل مكاتبه الفرعية األربعة التي تغطي المناطق الرئيسية

من البلد ،والمكتب القطري الرئيسي في دوشانبي .وسيتم تعزيز القدرة التشغيلية للمكاتب الفرعية من خالل تعيين موظفين
إضافيين والدعم المباشر من المكتب القطري حسب االقتضاء.
 -108ولدى الب ا

الخبرة الالزمة للحفاظ على برامجه الحالية في مجاالت التغذية المدرسية ،وسالسل القيمة ،والتغذية ،وتحليل

هشاشة األوضاع ورسم خرائطها ،والتحويالت القائمة على النقد ،والوقاية من الكوارث واالستجابة لها .وسيقوم الب ا
بتوظيف خبرات إضافية للتدخالت الجديدة مثل وضع اإلجراءات االستباقية القائمة على التنبؤ ،وتوفير الخدمات المناخية،
وتوسيع نطاق الحماية االجتماعية وإدماج اإلعاقة والشراكات مع القطاع الخاص.
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 -109وستُجرى استعراضات دورية لهيكل مالك الموظفين في المكتب القطري لضمان مواءمته مع تحوالت البرامج وتوقعات
الموارد.

4-4

الش اكات

 -110ستظل حكومة طاجيكستان الشريك الرئيسي للب ا  .ويقيم الب ا

شراكات رسمية مع مختلف الوزارات واللجان ،مثل

وزارة التعليم والعلوم ولجنة حاالت الطوارئ والدفاع المدني ،ويعمل بشكل وثيق مع الوزارات المسؤولة عن الصحة والحماية
االجتماعية والتنمية االقتصادية والتجارة والزراعة ،وكذلك مع لجنة حماية البيئة.
 -111وعلى النحو الموصى به في تقييم الخطة االستراتيجية القطرية ،سيعزز الب ا

تعاونه مع الكيانات دون الوطنية مثل الحكومات

اإلقليمية وحكومات المقاطعات.
 -112وسيكفل الب ا

التنسيق الوثيق مع اليونيسف ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية .وعلى المستوى
اتفاقات تعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة ومؤسسات أكاديمية ،مثل جامعة آسيا الوسطى وجامعة

القطري ،وقع الب ا

ريدينغ في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،بشأن تطوير أنشطة تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود
للمناطق الريفية.
 -113وسيواصل الب ا

العمل مع مجلس تنسيق التنمية  -وهو آلية تنسيق يرأسها المنسق المقيم لألمم المتحدة وتضم الجهات المانحة

الرئيسية ووكاالت التنمية في طاجيكستان  -ويرأس الفريق العامل المعني باألمن الغذائي والتغذية .ويضمن المجلس تنسيقا متسقا
بين الشركاء اإلنمائيين العاملين على دعم استراتيجية التنمية الوطنية حتى عام .2030

-5

إدارة ا داء والتقييم

1-5

ت تيبات ال صد والتقييم

 -114ستسترشد ترتيبات الرصد بإطار النتائج المؤسسية للب ا

للفترة  2025-2022والمعايير المناسبة ،بما في ذلك النتائج الخاصة

بالبلد و المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ،والمساءلة أمام السكان المتأثرين ،وحماية البيانات ،وإدراج اإلعاقة .وسترشد نظريات
التغيير احتياجات الخطة االستراتيجية القطرية من األدلة والرصد والتقييم.
 -115وبموجب االتفاق مع الصندوق األخضر للمناخ ،سيُجرى تقييم خارجي مستقل نهائي للمشروعات الممولة من الصندوق األخضر
للمناخ في موعد ال يتجاوز تسعة أشهر بعد اكتمالها .وسيكون التقييم ،جنبا إلى جنب مع تقييم منتصف المدة الذي أُجري في عام
 ،2022وفقا لعمليات التقييم الالمركزية في الب ا .
 -116وأجريت استعراضات لمختلف المشروعات التجريبية في إطار برنامج التغذية المدرسية في عام  ،2022ومن المقرر إجراء
استعراض شامل للحافظة في عام  ،2023وسيتم إيالء اهتمام خاص لعملية تسليم المسؤولية.
 -117وسيُجرى استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية القطرية في عام  2024لتيسير التكيف البرامجي أثناء تنفيذ الخطة
االستراتيجية القطرية .وسيتم إجراء تقييم مستقل للخطة االستراتيجية القطرية في عام  2025لتقييم األداء العام وإرشاد التوجه
االستراتيجي في المستقبل.
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إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
 -118قد يؤدي التمويل المخصص أو غير الكافي إلى إعاقة تنفيذ األنشطة المخطط لها ،مما يحد من مساهمة الب ا

في جدول

األعمال الوطني ألهداف التنمية المستدامة وأهداف إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ،وال سيما فيما يتعلق
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بالتغذية المدرسية ،التي تعتم د على جهة مانحة واحدة .وهناك خطر يتمثل في ضياع سريع للتقدم المحرز بمرور الوقت ،من
حيث النوايا الحسنة ،واألثر على المستفيدين والقدرة ،إذا توقفت البرامج الوطنية مؤقتا بسبب نقص التمويل .وقد وضع الب ا
استراتيجية لتعبئة الموارد تسلط الضوء على الحاجة إلى جمع األموال لصالح الحكومة وكذلك للخطة االستراتيجية القطرية.
 -119وقد تؤدي التقلبات السياسية اإلقليمية إلى تفاقم عدم االستقرار االقتصادي وتقلبات أسعار العمالت ،مما يتسبب في زيادة ارتفاع
أسعار األغذية ،وتقليل فرص الحصول على أغذية معينة ،وزيادة عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي ،وبالتالي
من تعزيز القدرات إلى تقديم المساعدة مباشرة .وسيرصد الب ا

تحويل تركيز الب ا

أسعار السوق بشكل مستمر وسيجري

رصدا لألسر لتحديد المخاطر .وستشمل خطط الطوارئ التخزين المسبق لألغذية واإلمدادات األخرى ،بينما ستستمر الجهود
الرامية إلى دعم الحكومة في جعل نظمها بشأن الحماية االجتماعية أكثر استجابة للصدمات.
 -120ويتطلب التحول االستراتيجي للب ا
متخصصة .وقد عيّن الب ا

نحو دعم البرامج الوطنية وتعزيز قدرة الحكومة والمجتمعات المحلية خبرة في مجاالت

موظف موارد بشرية متفرغا إلعادة المواءمة التنظيمية والذي سيساعد على ضمان وجود

الموظفين الضروريين.

ال خاط التشغيلية
 -121يمكن أن تؤدي القدرات المحدودة التي لدى الشركاء المتعاونين إلى إضعاف جودة تنفيذ البرنامج بشكل كبير .ولمواجهة هذا
الخطر ،سيجري الب ا
القدرات .وسيجري الب ا

أنشطة تعزيز القدرات مع شركائه ،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المحلية ،مسترشدا بتقييمات
أيضا عمليات دورية لتحديد الشركاء .ويمكن أن تتضمن برمجة االستجابة لألزمات التنفيذ المباشر

من قبل الب ا  ،إذا لزم األمر.
 -122وبالنظر إلى العدد المحدود من الموردين الذين يستوفون معايير الب ا

للمشتريات وسالمة األغذية في طاجيكستان ،هناك

خطر أن تؤثر اضطرابات سلسلة اإلمداد على السلع الغذائية .وسيقوم الب ا

باستعراض وتحديث خطة المشتريات بشكل

منتظم لتحديد الموردين المحتملين وسيُحدث قائمة الموردين الدوليين واإلقليميين والمحليين بشكل منتظم.

ال خاط االئت ا ية
 -123قد يؤدي عدم تطور قطاع الخدمات المالية في طاجيكستان إلى صعوبة االمتثال للقواعد واللوائح المالية للب ا
القائمة على النقد .وسيكفل الب ا
 -124وسيواصل الب ا

بشأن التحويالت

أن يكون البائعون المحتملون على دراية بمعاييره وتدريبهم عليها.

إنفاذ وتنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة لألمم المتحدة وأطر إدارة المخاطر لتخفيف المخاطر المحتملة على

الصحة والسالمة واألمن.
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الض ا ات االجت اعية والبيئية

 -125يسعى المكتب القطري إلى تحسين االستدامة البيئية لعمليات الب ا

الداخلية ،بما في ذلك من خالل تنفيذ نظام إدارة بيئية

يغطي مجاالت مثل كفاءة استخدام الطاقة وإزالة الكربون ،وإدارة النفايات والمياه ،والحد من السفر الجوي من خالل التداول
بالفيديو لالجتماعات والتدريب وتوعية الموظفين .ويُدرج تنفيذ النظام كمؤشر في إطار النتائج المؤسسية للب ا

ويتم اإلبالغ

عنه خارجيا من خالل منصة خضرنة المنظمة الزرقاء لبرنامج األمم المتحدة للبيئة.
 -126وينسق الب ا

عمل شركائه من المنظمات غير الحكومية من خالل بوابة شركاء األمم المتحدة ،حيث يجري عملية عناية

واجبة شاملة لضمان أن يكون لدى الشركاء المحتملين القدرة على تنفيذ مشروعات الب ا
وضمان األمن المالي الكامل .وسيعمل الب ا

امتثاال لمبدأ "عدم اإلضرار"

على تعزيز نهج قائم على الحقوق ويدعو إلى الشمول االجتماعي وحماية بيانات

المستفيدين في البرامج التي تديرها الحكومة .وسيفحص الب ا
الدعوة بشأن منع العنف الجنساني واالستغالل واالنتهاك الجنسيين.

األنشطة لمعرفة أثرها على العالقات بين الجنسين وسيدعم
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ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ
يزا ية الحافظة القط ة

 -127تفترض ميزانية الحافظة القطرية انخفاضا تدريجيا في أعداد المستفيدين من التغذية المدرسية وفي تدخالت رسائل التغيير
االجتماعي والسلوكي التي تستهدف مقدمي الرعاية والمجتمعات المحلية .وفي الوقت نفسه ،سيتم توسيع نطاق األنشطة في إطار
الحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية استجابة لزيادة التركيز على التكيف مع تغير المناخ وبناء القدرة على الصمود.
الجدول  :2يزا ية الحافظة القط ة (دوالر أ
حصيلة الخطة
االست اتيجية القط ة

النشاط

2023

2024

2025

2026

ال ج وع

1

1

6 730 774

6 931 265

6 861 057

6 885 222

27 408 319

2

2

7 215 681

7 250 057

6 787 945

6 053 519

27 307 201

3

1 217 350

1 257 348

1 100 349

1 118 321

4 693 368

4

669 904

626 274

635 334

633 007

2 564 519

5

3 238 833

2 260 002

2 256 624

2 213 234

9 968 692

6

156 715

143 010

145 510

145 430

590 665

7

53 049

53 859

54 458

54 077

215 443

8

5 539 271

4 097 533

3 691 965

3 396 611

16 725 380

9

595 126

603 095

614 321

614 596

2 427 138

25 416 704

23 222 442

22 147 563

21 114 016

91 900 725

3

4

ال ج وع

2-6

ك )

آفاق واست اتيجية تدبي ال وارد

 -128منذ عام  ،2018تم تزويد عمليات الب ا

في طاجيكستان ،بما في ذلك في إطار الخطة االستراتيجية القطرية للفترة -2019

 ،2024بالموارد بنسبة  76.5في المائة في المتوسط مقابل الخطة القائمة على االحتياجات .وفي السنوات األخيرة ،نجح الب ا
في إيجاد جهات مانحة جديدة تقوم بتنويع قاعدة تمويله ،وال سيما ألنشطة تغير المناخ والقدرة على الصمود .ومع ذلك ،توفر
جهة مانحة واحدة غالبية موارد أنشطة التغذية المدرسية ،مما يؤثر على االستقرار المالي العام للخطة االستراتيجية القطرية.
 -129ووضع الب ا

خطة عمل للشراكات تهدف إلى توسيع شراكاته وجهاته المانحة في إطار الخطة االستراتيجية القطرية الجديدة.

وسيكون جمع األموال للبرامج الحكومية أولوية لضمان وجود قدرة وطنية لتمويل وتخصيص ميزانية للتغذية المدرسية وتقوية
األغذية والحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ والحماية االجتماعية.
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة لطاجيكستان ( نا /كا ون الثا

 -2023د س ب /كا ون ا ول )2026

هدف التن ية ال ستدا ة  ،2القضاء على الجوع
ا ة التن ية ال ستدا ة  :2-1الحصول على الغ اء
الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة :ت كُّن السكان ال تأث ن با ز ات والض فاء تغ و ا ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية ال اجلة ،وت ز ز
النظم الوطنية والقدرات دون الوطنية ل الجة اآلثار الت اك ية للكوارث وا ز ات وت كين ال جت ات ال تأث ة ن إعادة البناء بشكل أفضل،
بحلول عام 2026

فئة الحصائل :تحسين قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية
العاجلة.
مجال التركيز :االستجابة لألزمات

االفت اضات
التمكن من الوصول إلى السكان المتضررين من األزمة
ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك ،المخفض
القدرة االقتصادية على تلبية االحتياجات األساسية
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي – التغذية
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لالحتياجات األساسية
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لألمن الغذائي
الحد األدنى من تنوع األطعمة للنساء والبنات في سن اإلنجاب
معدل التخلف عن عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل وفيات عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل عدم االستجابة لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل الشفاء عن طريق عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
نسبة حاالت سوء التغذية الحاد المعتدل التي تصل إليها خدمات العالج (تغطية أنشطة العالج التغذوي)

مراعية للتغذية
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نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يُبلغون عن فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل كسب العيش
نسبة المستخدمين الراضين عن الخدمات المقدمة
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والذين يحصلون على الحد األدنى من النظام الغذائي المقبول
نسبة السكان المؤهلين الذين تم الوصول إليهم من خالل برنامج التغذية الوقائية (تغطية)
نسبة السكان المؤهلين الذين تم الوصول إليهم من خالل برنامج التغذية الوقائية (تغطية)
ا شطة والنوات
 : 5تقد م ال ساعدة الغ ائية ،ورسائل التغيي االجت اع والسلوك الت ت كز على التغ ة ،وإعادة اإلع ار ب د ا ز ات ،وأ شطة بناء سبل ال يش إلى الالجئين والسكان ال ن ا ون ن ا دام ا ن الغ ائ ال تأث ن با ز ات
أو الكوارث الطبي ية :2-1( .التحو ل ي ال ش وط لل وارد)
 :1-5حصول الالجئين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي وغيرهم من السكان المتأثرين باألزمات على مساعدة غذائية ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي تركز على التغذية لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية
وحصولهم على أصول جديدة أو معاد تأهيلها لتعزيز التعافي المبكر واالعتماد على الذات( .فئة النواتج-ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :1-1حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتأثرين من األزمات
على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
 :1-5حصول الالجئين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي وغيرهم من السكان المتأثرين باألزمات على مساعدة غذائية ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي تركز على التغذية لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية
وحصولهم على أصول جديدة أو معاد تأهيلها لتعزيز التعافي المبكر واالعتماد على الذات( .فئة النواتج-باء :األغذية المغذية المقدمة .الناتج المعياري  :1-1حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتأثرين من
األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
 :1-5حصول الالجئين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي وغيرهم من السكان المتأثرين باألزمات على مساعدة غذائية ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي تركز على التغذية لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية
وحصولهم على أصول جديدة أو معاد تأهيلها لتعزيز التعافي المبكر واالعتماد على الذات( .فئة النواتج-دال :إنشاء األصول .الناتج المعياري  : 1-1حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتأثرين من األزمات على
األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
 :1-5حصول الالجئين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي وغيرهم من السكان المتأثرين باألزمات على مساعدة غذائية ورسائل التغيير االجتماعي والسلوكي تركز على التغذية لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية
وحصولهم على أصول جديدة أو معاد تأهيلها لتعزيز التعافي المبكر واالعتماد على الذات( .فئة النواتج-هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري  :1-1حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي
والمتأثرين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)

WFP/EB.2/2022/X-X/X/DRAFT

25

 :6توفي حزم ال الج التغ وي لألطفال ال ن ا ون ن سوء التغ ة ال ن تت اوح أع ارهم بين  6أشه و 59شه ا ،والحوا ل وال ض ات ن النساء والبنات و ي هم ن السكان وا ف اد الض فاء تغ و ا :4-1( .ب ا
عالج سوء التغ ة)
 :1-6تزويد الالجئين الضعفاء تغذويا بأغذية مغذية متخصصة وبالمعرفة ،والتواصل معهم لعالج سوء التغذية الحاد والوقاية منه( .فئة النواتج-ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :1-1حصول السكان الذين يعانون من انعدام
األمن الغذائي والمتأثرين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
 : 1-6تزويد الالجئين الضعفاء تغذويا بأغذية مغذية متخصصة وبالمعرفة ،والتواصل معهم لعالج سوء التغذية الحاد والوقاية منه( .فئة النواتج-باء :األغذية المغذية المقدمة .الناتج المعياري  :1-1حصول السكان الذين يعانون من
انعدام ا ألمن الغذائي والمتأثرين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
 : 7تقد م خد ات حسب الطلب إلى ال ؤسسات الحكو ية والجهات الفاعلة اإل ائية والش كاء اآلخ ن ،ب ا ف ذلك الش كاء ن القطاع الخاص :4-2( .تقد م الخد ات عند الطلب)
 :1-7تستفيد الجهات الفاعلة اإلنمائية واإلنسانية ،فضال عن المؤسسات الحكومية ،من الخدمات المقدم ة لتيسير التنسيق الفعال لسلسلة اإلمداد والنقل واالتصاالت والجهود اإلدارية ،بما في ذلك خدمات التحويالت النقدية عند الطلب.
(فئة النواتج حاء :تقديم الخدمات والمنصات العامة .الناتج المعياري  :1-1حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتأثرين من األ زمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات
لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
ا ة التن ية ال ستدا ة  :2-2القضاء على سوء التغ ة
الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :تحسن ا ن الغ ائ والتغ ة لسكان ال ف والحض ف ال ناطق ال ستهدفة ن أجل التن ية
البش ة الشا لة للج يع ،بحلول عام 2026

فئة الحصائل :تحقيق الناس حصائل أفضل في مجال التغذية والصحة
والتعليم
مجال التركيز:األسباب الجذرية

االفت اضات
عدم وجود انقطاع في التوريد
انخراط الحكومة في دمج األنشطة في نظام الحماية االجتماعية

ؤش ات الحصائل
التغيير السنوي في التسجيل
معدل الحضور

مراعية للتغذية
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معدل التخرج/اإلكمال
الحد األدنى من تنوع األطعمة للنساء والبنات في سن اإلنجاب
معدل التخلف عن عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل وفيات عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل عدم االستجابة لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل
معدل الشفاء عن طريق عالج سوء التغذية الحاد المعتدل
عدد تدخالت الصحة والتغذية المدرسية التكميلية المقدمة جنبا إلى جنب مع التغذية المدرسية التي يقدمها الب ا
نسبة حاالت سوء التغذية الحاد المعتدل التي تصل إليها خدمات العالج (تغطية أنشطة العالج التغذوي)
نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والذين يحصلون على الحد األدنى من النظام الغذائي المقبول
معدل االستبقاء/معدل التسرب
ا شطة والنوات
 : 2تقد م وجبات درسية تواز ة تغ و ا إلى أطفال ال دارس ال ستهدفين :5-1( .الب ا

ال درسية)

 : 1-2تزويد البنات واألوالد في سن المدرسة االبتدائية في المدارس المستهدفة بوجبات مدرسية متوازنة تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية( .فئة النواتج-ألف :تحويل الموارد ..الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال
والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 : 1-2تزويد البنات واألوالد في سن المدرسة االبتدائية في المدارس المستهدفة بوجبات مدرسية متوازنة تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية( .فئة النواتج-باء :األغذية المغذية المقدمة .الناتج المعياري  :3-2حصول األطفال
والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 : 1-2تزويد البنات واألوالد في سن المدرسة االبتدائية في المدارس المستهدفة بوجبات مدرسية متوازنة تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية( .فئة النواتج-نون :التغذية المدرسية المقدَّمة .الناتج المعياري  :3-2حصول
األطفال والمراهقين في سن الدراسة على حزم الصحة والتغذية المدرسية)
 : 3عالج سوء التغ ة الحاد ال تدل لدى ا طفال ال ن تت اوح أع ارهم بين  6أشه و 59شه ا وت ز ز القدرة ال حلية إلدارة ب ا

التغ ة :4-1( .ب ا

عالج سوء التغ ة)

 :1-3في مقاطعات مختارة ،تزويد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بأغذية مغذية متخصصة لعالج سوء التغذية من خالل النظم الحكومية( .فئة النواتج-ألف :تحويل
الموارد .الناتج المعياري :2-2 :يستفيد المتضررون من األزما ت من األطفال والحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،والفئات السكانية األخرى الضعيفة تغذويا ،من برامج الوقاية من سوء التغذية وعالجه وتحسين
األطعمة)
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 :1-3في مقاطعات مختارة ،تزويد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بأغذية مغذية متخصصة لعالج سوء التغذية من خالل النظم الحكومية( .فئة النواتج-باء :األغذية
المغذية المقدمة .الناتج المعياري : 2-2 :يستفيد المتضررون من األزمات من األطفال والحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،والفئات السكانية األخرى الضعيفة تغذويا ،من برامج الوقاية من سوء التغذية وعالجه
وتحسين األطعمة)
 :1-3في مقاطعات مختارة ،تزويد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بأغذية مغذية متخصصة لعالج سوء التغذية من خالل النظم الحكومية( .فئة النواتج-جيم :توفير تنمية
القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري : 2-2 :يستفيد المتضررون من األزمات من األطفال والحوامل من النساء والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،والفئات السكانية األخرى الضعيفة تغذويا ،من برامج الوقاية من سوء التغذية
وعالجه وتحسين األطعمة)
 : 4توفي تدخالت رسائل التغيي االجت اع والسلوك للفئات ال ستهدفة لتحسين التنوع الغ ائ والوقا ة ن سوء التغ ة :3-1( .ب ا

الوقا ة ن سوء التغ ة)

 :1-4استفادة البنات واألوالد في سن المدرسة وأفراد المجتمعات المحلية ومقدمي الرعاية إلى األطفال وكبار السن وموظفي المدارس في المقاطعات المستهدفة من تدخالت رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي التي تحسن معارفهم
وتحول مواقفهم وممارساتهم نحو السلوكيات الغذائية والتغذوية الموصى بها( .فئة النواتج-هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري :2-2 :يستفيد المتضررون من األزمات من األطفال والحوامل من النساء
والبنات واألمهات الحديثات الوالدة ،والفئات السكانية األخرى الضعيفة تغذويا ،من برامج الوقاية من سوء التغذية وعالجه وتحسين األطعمة)
ا ة التن ية ال ستدا ة  :4-2النظم الغ ائية ال ستدا ة
الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة :ت تع السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والضعف ف ال ناطق الحض ة وال فية
بسبل عيش ززة والقدرة على الص ود وقدرات على التكيف ن خالل سالسل قي ة ائية زراعية حسنة قادرة على الص ود ف وجه
ال ناخ و اعية للتغ ة ،بحلول عام .2026

االفت اضات
وجود أصحاب مصلحة قادرين
إشراك المجتمعات المحلية وإعطاء األولوية لألنشطة

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجيات التصدي القائم على االستهالك ،المخفض
القدرة االقتصادية على تلبية االحتياجات األساسية
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي – التغذية

فئة الحصائل :امتالك الناس لسبل كسب عيش محسنة ومستدامة
مراعية للتغذية
مجال التركيز :بناء القدرة على الصمود
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استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لالحتياجات األساسية
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لألمن الغذائي
نسبة الزيادة في إنتاج أغذية عالية الجودة وغنية تغذويا
نسبة المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول المدعومة التي تُظهر تحسنا في ظروف الغطاء النباتي والتربة
نسبة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين الذين يُبلغون عن زيادة إنتاج محاصيل مغذية ،مصنَّفة حسب جنس المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
نسبة أصحاب الحيازات الصغيرة المستهدفين الذين يبيعون من خالل نُظم التجميع الخاصة بالمزارعين التي يدعمها الب ا
نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يُبلغون عن فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل كسب العيش
نسبة المجتمعات المستهدفة حيث يوجد دليل على تحسين القدرة على إدارة الصدمات والمخاطر المناخية
نسبة السكان في المجتمعات المستهدفة الذين أبلغوا عن فوائد بيئية
قيمة وحجم مبيعات أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل نظم التجميع التي يدعمها الب ا
ا شطة والنوات
 :1تنفي أ شطة التكيف ع ال ناخ ،وإ شاء ا صول ،ودعم الوصول إلى ا سواق ،وبناء سبل ال يش ن خالل النُه ال اعية للتغ ة واإل كولوجية الت تهدف إلى ت ز ز القدرة على الص ود أ ام الصد ات والضغوط وز ادة
إ تاج ال زارعين أصحاب الحيازات الصغي ة ودخلهم :9-1( .إج اءات الح ا ة ضد الصد ات ال ناخية)
 :1-2تستفيد المجتمعات الريفية والحضرية المستهدفة ومجموعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من األصول اإلنتاجية الجديدة والمعاد تأهيلها التي تعمل على تحسين قدرتها على الصمود أمام الصدمات المناخية وغيرها
من الضغوط التي تؤثر على أمنها الغذائي( .فئة النواتج-ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ
من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
 : 1-2تستفيد المجتمعات الريفية والحضرية المستهدفة ومجموعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من األصول اإلنتاجية الجديدة والمعاد تأهيلها التي تعمل على تحسين قدرتها على الصمود أمام الصدمات المناخية وغيرها
من الضغوط التي تؤثر على أمنها الغذائي( .فئة النواتج-دال :إنشاء األصول .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ
من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
 : 1-2تستفيد المجتمعات الريفية والحضرية المستهدفة ومجموعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من األصول اإلنتاجية الجديدة والمعاد تأهيلها التي تعمل على تحسين قدرتها على الصمود أمام الصدمات المناخية وغيرها
من الضغوط التي تؤثر على أمنها الغذائي( .فئة النواتج-واو :المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة الذين تم دعمهم . .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول
على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
 : 1-2تستفيد المجتمعات الريفية والحضرية المستهدفة ومجموعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من األصول اإلنتاجية الجديدة والمعاد تأهيلها التي تعمل على تحسين قدرتها على الصمود أمام الصدمات المناخية وغيرها
من الضغوط التي تؤثر على أمنها الغذائي( .فئة النواتج -زاي :المهارات والقدرات والخدمات لسبل العيش المتكيفة مع تغير المناخ .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية
الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
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 : 3-1تستفيد األسر الريفية والحضرية المستهدفة ومجموعات أصحاب الحيازات الصغيرة من الخدمات المناخية ونقل التكنولوجيا والقدرات المحسنة التي تم ّكنها من تنويع سبل عيشها وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير
المناخ( .فئة النواتج-ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  : 2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة
ومتكيّفة مع المناخ)
 :3-1تستفيد األسر الريفية والحضرية المستهدفة ومجموعات أصحاب الحيازات الصغيرة من الخدمات المناخية ونقل التكنولوجيا والقدرات المحسنة التي تم ّكنها من تنويع سبل عيشها وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير
المناخ( .فئة النواتج-جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  : 2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل
عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
 :3-1تستفيد األسر الريفية والحضرية المستهدفة ومجموعات أصحاب الحيازات الصغيرة من الخدمات المناخية ونقل التكنولوجيا والقدرات المحسنة التي تم ّكنها من تنويع سبل عيشها وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير
المناخ( .فئة النواتج-واو :المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة الذين تم دعمهم .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية وخدمات الطاقة
والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
 : 3-1تستفيد األسر الريفية والحضرية المستهدفة ومجموعات أصحاب الحيازات الصغيرة من الخدمات المناخية ونقل التكنولوجيا والقدرات المحسنة التي تم ّكنها من تنويع سبل عيشها وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع تغير
المناخ(( .فئة النواتج-زاي :المهارات والقدرات والخدمات لسبل العيش المتكيفة مع تغير المناخ .الناتج المعياري  :2-3يمتلك الناس والمجتمعات المحلية المزيد من المهارات والقدرات وإمكانية الحصول على الخدمات المالية
وخدمات الطاقة والمناخ من أجل سبل عيش مستدامة ومتكيّفة مع المناخ)
 : 4-1تمتع األسر الريفية والحضرية المستهدفة ومجموعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بتحسن اإلنتاجية والدخل من خالل سالسل القيمة الزراعية المعززة والوصول إلى األسواق المحلية والمؤسسية( .فئة النواتج-دال:
إنشاء األصول .الناتج المعياري  : 3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة على إنتاج وتجميع الفوائض القابلة للتسويق ،والحد من خسائر ما بعد الحصاد ،والوصول إلى األسواق
وإقامة روابط مع المدارس)
 : 4-1تمتع األسر الريفية والحضرية المستهدفة ومجموعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بتحسن اإلنتاجية والدخل من خالل سالسل القيمة الزراعية المعززة والوصول إلى األسواق المحلية والمؤسسية( .فئة النواتج-واو:
المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة الذين تم دعمهم .الناتج المعياري  : 3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة على إنتاج وتجميع الفوائض القابلة للتسويق ،والحد من خسائر
ما بعد الحصاد ،والوصول إلى األسواق وإقامة روابط مع المدارس)
 : 4-1تمتع األسر الريفية والحضرية المستهدفة ومجموعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بتحسن اإلنتاجية والدخل من خالل سالسل القيمة الزراعية المعززة والوصول إلى األسواق المحلية والمؤسسية( .فئة النواتج-
زاي :المهارات والقدرات والخدمات لسبل العيش المتكيفة مع تغير المناخ .الناتج المعياري  : 3-3زيادة قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة على إنتاج وتجميع الفوائض القابلة للتسويق،
والحد من خسائر ما بعد الحصاد ،والوصول إلى األسواق وإقامة روابط مع المدارس)
 :1-1تحصل األسر الريفية و الحضرية المستهدفة ومجموعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على مساعدات غذائية تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية العاجلة وتم ّكنهم من تحسين سبل عيشهم( ..فئة النواتج-ألف :تحويل
الموارد .الناتج المعياري  :1-3حصول الناس والمجتمعات المحلية على األصول اإلنتاجية الالزمة للتعامل بشكل أفضل مع الصدمات والضغوط)
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هدف التن ية ال ستدا ة  :17الش اكات ن أجل تحقيق ا هداف
ا ة التن ية ال ستدا ة  :9-17بناء القدرات
الحصيلة  4للخطة االست اتيجية القط ة :ت ز ز ال ؤسسات الحكو ية لتس ع واستدا ة النتائ الت تساهم ف ب ا
الشا لة للج يع والنظم الغ ائية الوطنية ودون الوطنية ال ززة بحلول عام  2026ف طاجيكستان

الح ا ة االجت اعية

فئة الحصائل :تعزيز البرامج والنظم الوطنية
مجال التركيز:األسباب الجذرية

االفت اضات
توفر الموارد
ؤش ات الحصائل
مؤشر القدرة على االستعداد للطوارئ
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه الب ا
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى المتعلقة بالصحة/التغذية المدرسية بما في ذلك تعزيز/تطوير برامج التغذية المدرسية مع الدعم الذي يقدمه الب ا
الدعوة

لتعزيز القدرات و/أو أنشطة

عدد األشخاص المشمولين (المستفيدون غير المباشرين من البرنامج) بأنظمة أو برامج الحماية االجتماعية الوطنية التي يقدم لها البرنامج الدعم التقني

مؤشر التغذية المدرسية للنهج القائم على النظم لتحسين نتائج التعليم
وضع استراتيجية انتقالية للصحة والتغذية المدرسية والوجبات المدرسية بدعم من الب ا
ا شطة والنوات
النشاط  :8ت ز ز قدرة الحكو ة و ؤسسات القطاع الخاص على تنفي الح ا ة االجت اعية ن خالل ب ا
و ي ه ن أشكال سوء التغ ة :10-1( .دعم قطاع الح ا ة االجت اعية)

التغ ة ال درسية ال ؤ ة وب ا

التغ ة والتقو ة ال حلية الت ت زز النظام الغ ائ وتحد ن سوء التغ ة الحاد

 : 8-1حصول المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية على المساعدة التقنية وتنمية القدرات لبرامج التغذية المدرسية والتغذية المؤممة ،بما في ذلك التطبيقات الرقمية والنماذج المستدامة والمثلى للسياقات الحضرية وشبه الحضرية
والريفية( .فئة النواتج-ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  : 1-4زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة الوطنية لتعزيز السياسات واالستراتيجيات والعمليات والبرامج ،والمساهمة في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية
المستدامة األخرى)
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 : 1-8حصول المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية على المساعدة التقنية وتنمية القدرات لبرامج التغذية المدرسية والتغذية المؤممة ،بما ف ي ذلك التطبيقات الرقمية والنماذج المستدامة والمثلى للسياقات الحضرية وشبه الحضرية
والريفية( .فئة النواتج-جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  : 1-4زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة الوطنية لتعزيز السياسات واالستراتيجيات والعمليات والبرامج ،والمساهمة في القضاء على الجوع وتحقيق
أهداف التنمية المستدامة األخرى)
 :1-8حصول المؤس سات الحكومية والسلطات المحلية على المساعدة التقنية وتنمية القدرات لبرامج التغذية المدرسية والتغذية المؤممة ،بما في ذلك التطبيقات الرقمية والنماذج المستدامة والمثلى للسياقات الحضرية وشبه الحضرية
والريفية( .فئة النواتج-هاء :توفير رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي .الناتج المعياري  : 1-4زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة الوطنية لتعزيز السياسات واالستراتيجيات والعمليات والبرامج ،والمساهمة في القضاء على الجوع
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى)
 :1-8حصول المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية على المساعدة التقن ية وتنمية القدرات لبرامج التغذية المدرسية والتغذية المؤممة ،بما في ذلك التطبيقات الرقمية والنماذج المستدامة والمثلى للسياقات الحضرية وشبه الحضرية
والريفية( .فئة النواتج-نون :التغذية المدرسية المقدَّمة .الناتج المعياري  :1-4زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة الوطنية لتعزيز السياسات واالستراتيجيات والعمليات والبرامج ،والمساهمة في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف
التنمية المستدامة األخرى)
 : 2-8حصول المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على مساعدة في مجال بناء القدرات ومساعدة تقنية لبرنامج محلي مستدام لتقوية األغذية ،بما في ذلك تحسين معايير سالمة األغذية وجودتها في طاجيكستان ،لمنتجات مثل دقيق
القمح واألغذية التكميلية( .فئة النواتج-جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  :1-4زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة الوطنية لتعزيز السياسات واالستراتيجيات والعمليات والبرامج ،والمساهمة في القضاء على
الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى)
 : 9تقد م ال شورة ف جال السياسات وال ساعدة التقنية إلى ال ؤسسات ال ا ة وا وساط ا كاد ية وأصحاب ال صلحة ن القطاع الخاص ال شاركين ف أ شطة الدعوة وتنفي ب ا
االست داد لحاالت الطوارئ :1-1( .االست داد لحاالت الطوارئ وال ل ال بك )

ا ن الغ ائ والتغ ة ،ب ا ف ذلك

 :9-1تستفيد األسر والسكان المستهدفون من القدرات المحسّنة للمؤسسات الحكومية المتعلقة باالستعداد لحاالت الطوارئ واإلنذار المبكر واألمن الغذائي ورصد التغذية من خالل التطبيقات الرقمية( .فئة النواتج-جيم :توفير تنمية
القدرات والدعم التقني .الناتج المعياري  : 1-4زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة الوطنية لتعزيز السياسات واالستراتيجيات والعمليات والبرامج ،والمساهمة في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى)
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هدف التن ية ال ستدا ة  :2القضاء على الجوع
ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :1-الح ا ة
ال ؤش ات الشا لة
 : 1-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون عن عدم وجود شواغل تتعلق بالسالمة نتيجة مشاركتهم في برامج الب ا
 :2-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون أنهم لم يواجهوا أي عوائق في الحصول على المساعدات الغذائية والتغذوية
 :3-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون عن معاملتهم باحترام نتيجة مشاركتهم في البرامج
 : 4-1عدد النساء والرجال واألوالد والبنات من ذوي اإلعاقة الذين يحصلون على األغذية/التحويالت القائمة على النقد/قسائم السلع/خدمات تعزيز القدرات
 :5-1يحقق الب ا

أو يتجاوز معايير قابلية الوصول المنصوص عليها ف إطار ال ساءلة في استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة (االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات)

ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :2-ال ساءلة
ال ؤش ات الشا لة
 : 1-2نسبة المستفيدين الذين يبلغون أنه تم تزويدهم بمعلومات من السهل الحصول عليها عن برامج الب ا  ،بما في ذلك الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين
 :2-2نسبة المكاتب والوحدات القطرية للب ا
أربع سنوات)

التي تلبي أو تتجاوز معايير استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة فيما يتعلق باستشارة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة (االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل

 :3-2نسبة المكاتب القطرية التي لديها آلية فعالة للتعقيبات المجتمعية
 :4-2عدد المكاتب القطرية التي لديها خطة عمل بشأن المشاركة المجتمعية
 : 5-2عدد األطفال والبالغين الذين يمكنهم الوصول إلى قناة آمنة لإلبالغ عن االستغالل واالنتهاك الجنسيين من قبل العاملين في مجال الع مل اإلنساني واإلنمائي والحماية و/أو غيرهم من الموظفين الذين يقدمون المساعدة للسكان
المتضررين (المنظمة الدولية للهجرة ،ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،واليونيسف ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة،
ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية)
 :6-2نسبة شركاء الب ا

المتعاونين المسجلين في بوابة شركاء األمم المتحدة والذين تم تقييمهم باستخدام تقييم قدرات الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين لدى شركاء األمم المتحدة في التنفيذ

ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :3-ال ساواة بين الجنسين وت كين ال أة
ال ؤش ات الشا لة
 : 1-3نسبة األسر التي تتخذ فيها النساء أو الرجال أو كل من النساء والرجال قرارات بشأن استخدام الغذاء/النقد/القسائم ،مصنفة حسب طريقة التحويل
 :2-3نسبة أعضاء الكيانات التي تتخذ قرارات المساعدة الغذائية من النساء
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 :3-3نوع التحويل (أغذية ،نقد ،قسيمة ،بدون تعويض) الذي حصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا

 ،مصنفة حسب الجنس والعمر ونوع النشاط

ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :4-االستدا ة البيئية
ال ؤش ات الشا لة
 :1-4نسبة االتفاقات على المستوى الميداني/مذكرات التفاهم/عقود البناء ألنشطة الخطط االستراتيجية القطرية التي تم فحصها لمعرفة المخاطر البيئية واالجتماعية
 :2-4نسبة مكاتب الب ا

التي تنفذ نُظم اإلدارة البيئية

ا ولو ات وال ؤش ات الشا لة :5-إد اج التغ ة
ال ؤش ات الشا لة
 :1-5نسبة األشخاص الذين تدعمهم عمليات الب ا
 :2-5نسبة المستفيدين من الب ا

وخدماته القادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية من خالل مزيج فعال من األغذية المقواة والمنتجات المغذية المتخصصة وإجراءات لدعم تنويع األطعمة

الذين يستفيدون من مكون برامجي مراع للتغذية
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ال لحق الثا
الحصص الغ ائية ( ام/شخص /وم) وقي ة التحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم) حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة والنشاط
الحصيلة  1للخطة
االست اتيجية القط ة

وع ال ستفيد ن

الط قة

الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة

الحصيلة 4
للخطة
االست اتيجية
القط ة

الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 2

النشاط 3

النشاط 5

النشاط 5

النشاط 5

النشاط 5

النشاط 5

النشاط 6

النشاط 6

النشاط 6

النشاط 8

ال ساعدة الغ ائية
قابل إ شاء ا صول

أطفال ال دارس

البالغون

ا طفال ن سن 6
أشه – 59
شه ا

االستجابة
للكوارث الطبي ية

االستجابة للكوارث
الطبي ية

الالجئون (عام
 2023فقط)*

الالجئون

ال جت ات ال حلية
ال ضيفة

ا طفال ن سن 6
أشه –  59شه ا

الحوا ل
وال ض ات ن
النساء والبنات

ا شخاص
اآلخ ون الض فاء
تغ و ا

أطفال ال دارس

التحو الت القائ ة
على النقد

التحو الت القائ ة
على النقد

التحو الت القائ ة على
النقد

ة

ا

ة

ا

ة

ا

ة

ا

التحو الت القائ ة
على النقد

ة

ا

الحبوب

100

100

400

500

البقول

10

10

50

50

الزيوت

7

7

15

15

ة

ا

ة

ا

ة

ا

ة

ا

الملح
السكر
مستحضر Super Cereal

200

مستحضر Acha Mum

200
100

100

مسحوق المغذيات الدقيقة**

1

1

البسكويت علي الطاقة***

100

300

مجموع السعرات الحرارية في اليوم

1,080

نسبة السعرات الحرارية من البروتين
التحويالت القائمة على النقد

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

200

460

460

510

2,393

1,080

2,772

11

11

10

15

15

15

15

0.60
132

0.4

1,080

0.60
165

165

90

200

30

90

90

1,080

0.60

0.60

90

66

510

752

752

558

10

16

16

14

90

* بالنسبة لالجئين في عام  ،2023ثالثة أشهر من األغذية تليها ثالثة أشهر من التحويالت القائمة على النقد .وفي السنوات الالحقة ،سيتم دعم الالجئين خالل أشهر موسم الجدب من خالل التحويالت القائمة على النقد المستكملة بأنشطة بناء سبل العيش.
** مسحوق المغذيات الدقيقة غير مدرج في إجمالي عدد السعرات الحرارية بموجب الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية .ويتم توفيره لألطفال دون سن الخامسة فقط.
** يُقدم البسكويت عالي الطاقة إلى األشخاص المتأثرين من األزمات لمدة ثالثة أيام ولالجئين لمدة خمسة أيام بعدوصولهم مباشرة.

90

90

165
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ال لحق الثالث
ج وع ال تطلبات ن ا
وع ا

ة/التحو الت القائ ة على النقد

ة/التحو الت القائ ة على النقد وقي تها
ال ج وع
(طن ت ي)

ال ج وع
(دوالر أ ك )

الحبوب

23 908

12 774 256

البقول

2 399

1 794 261

الزيوت والدهون

1 648

5 109 738

األغذية الممزوجة والمخلوطة

1 027

1 970 248

األغذية األخرى

9

182 684

28 990

21 831 187

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (قي ة ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

19 621 998
28 990

41 453 185
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ال لحق ال ابع
التوز ع اإلرشادي للتكاليف ،حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة (دوالر أ

ك )

ا ة التن ية
ال ستدا ة /4-2
الحصيلة االست اتيجية 3
للب ا

ا ة التن ية
ال ستدا ة /2-2
الحصيلة االست اتيجية 2
للب ا

ا ة التن ية
ال ستدا ة /1-2
الحصيلة االست اتيجية 1
للب ا

ا ة التن ية
ال ستدا ة /9-17
الحصيلة االست اتيجية 4
للب ا

الحصيلة  1للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  2للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  3للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  4للخطة
االست اتيجية القط ة

بناء القدرة
على الص ود

ا سباب الج ر ة

االستجابة لألز ات

ا سباب الج ر ة

التحويالت

22 601 847

27 498 682

8 906 651

14 960 243

73 967 422

التنفيذ

1 289 331

2 643 377

511 706

1 761 073

6 205 488

تكاليف الدعم المباشرة
المعدلة

1 844 333

2 313 423

711 975

1 262 269

6 132 000

ال ج وع الف ع

25 735 510

32 455 482

10 130 332

17 983 585

86 304 910

تكاليف الدعم غير
المباشرة ( 6.5في المائة)

1 672 808

2 109 606

644 468

1 168 933

5 595 815

ال ج وع

27 408 319

34 565 088

10 774 800

19 152 518

91 900 725

جال الت كيز

ال ج وع
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