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 90 639 116دوالرا أمريكيا
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* https://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/

وجز تنفي ي
قطعت جمهورية قيرغيزستان خطوات كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،مع حدوث تحسينات كبيرة في التعليم االبتدائي
والثانوي وانخفاض ملحوظ في الفقر والتقزم .ومع ذلك ،ال يزال البلد يعتمد بشكل كبير على الواردات الغذائية والتحويالت المالية،
ويواجه مخاطر متنامية لها عالقة بعدم االستقرار الوطني واإلقليمي والصدمات المتعلقة بالمناخ .ومن المرجح أن يكون للنزاع بين
االتحاد الروسي وأوكرانيا تأثير غير مباشر على قيرغيزستان ،مما يحد من النمو والقدرة الشرائية .وبناء على التقدم المحرز وإدراكا
لهشاشة بعض اإلنجازات اإلنمائية ،تسعى الخطة االستراتيجية القطرية للب ا

للفترة  2027-2023إلى ضمان استدامة وتعزيز نظم

إدارة المخاطر االجتماعية والكوارث في البالد مع الحفاظ على القدرة على االستجابة لألزمات.
صممت الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2027-2023لتعكس األولويات الرئيسية لحكومة قيرغيزستان وتسعى إلى تعزيز الوصول
و ُ
إلى النظم الغذائية الصحية والتنمية الريفية وإدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ من خالل "عدم ترك أحد خلف الركب"
والنهج المتمحور حول التغذية.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد J. Aylieff

السيد K. Nakai

المدير اإلقليمي

المدير القطري
بريد إلكترونيkojiro.nakai@wfp.org :

آسيا والمحيط الهادئ
بريد إلكترونيjohn.aylieff@wfp.org :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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في إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة من خالل حصائل الخطة االستراتيجية القطرية األربعة

وسيساهم الب ا

التالية ،مع االستفادة من ميزاته النسبية في قيرغيزستان:
 الحصيلة  :1تعزيز وصول السكان المعرضين النعدام األمن الغذائي والضعفاء في جمهورية قيرغيزستان إلى فرص العمل المتنوعة

وفرص الدخل وتنمية رأس المال البشري بحلول عام .2027
 الحصيلة  :2تمكن السكان الضعفاء في المناطق المتضررة من األزمات في جمهورية قيرغيزستان من تلبية احتياجاتهم الغذائية

والتغذوية ،مما يتيح التعافي المبكر أثناء األزمات وفي أعقابها.
 الحصيلة  :3تمتع المجتمعات الضعيفة في جمهورية قيرغيزستان المعرضة آلثار تقلب المناخ وتغيره بقدرة أكثر على التعامل مع

الصدمات واالستفادة من نظم غذائية أكثر قدرة على الصمود بحلول عام .2027
 الحصيلة  :4تمتع المدارس في جمهورية قيرغيزستان بقدرة كبيرة على توفير وجبات صحية لألطفال وإيجاد حلول مستدامة للتغذية

المدرسية لتحسين حصائل الصحة والتغذية والتعليم واألمن الغذائي بحلول عام .2027
سيبني الب ا

على اإلنجازات التي تحققت في إطار الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2022-2018ويستفيد من كفاءاته األساسية

في التخزين ،وسالمة األغذية ،ووصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى األسواق ،والحلول المبتكرة والموجهة نحو القطاع الخاص،
بما في ذلك التأمين والسلع العامة الرقمية .وستُعمم أنشطة تعزيز القدرات على المستويات المؤسسية والمجتمعية والفردية لزيادة
استدامة برامج الب ا .
وسيعزز الب ا

أيضا البحوث والتقييمات والرصد والتقييم داخليا مع تقديمه الدعم للنظم الوطنية في هذا الشأن.

وبناء على حوارات قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية لعام  2021التي يسرتها الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها وتقييمات التغذية
والحماية االجتماعية التي أُجريت مع منظمة األمم المتحدة للطفولة في عامي  2021و ،2022سيعزز الب ا الشراكات الرئيسية داخل
فريق األمم المتحدة القطري والجهات الفاعلة األخرى ،بما في ذلك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وكيانات القطاع الخاص
والمؤسسات الوطنية ،بغرض ضمان أن تلك ال ُّنهج المجربة بشكل مشترك قد تم توسيع نطاقها بشكل مستدام لتشمل النظم الوطنية.

ش وع الق ار

*

يوافق المجلس على الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية قيرغيزستان ( )WFP/EB.2/2022/X-X/X( )2027-2023بتكلفة
إجمالية يتحملها الب ا

قدرها  90 939 116دوالرا أمريكيا.

* هذا مشروع مقرر .ولالطالع على القرار النهائي الذي اتخذه المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة المقررات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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التحليل القط ي

1-1

السياق القط ي

-1

جمهورية قيرغيزستان بلد صغير غير ساحلي يقع في آسيا الوسطى ويتوفر على جبال مرتفعة تغطي أكثر من ثلثي أراضيها و 12في
المائة فقط من األراضي الصالحة للزراعة .ويعيش حوالي ثلثي سكان البالد البالغ عددهم  6.7مليون نسمة في المناطق الريفية ،ويقطنها
1

نصف السكان دون سن  24عاما .ويمثل االقتصاد غير الرسمي حوالي  40في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي و 74في المائة من
سوق العمل.

2

-2

وشهدت المؤشرات االجتماعية واالقتصادية على مدى العقود الماضية مجموعة من التحسينات .إذ انخفض معدل الفقر إلى النصف من
 40في المائة تقريبا في عام  2006إلى  20في المائة في عام  .2019وارتفع إجمالي الدخل القومي للفرد من  500دوالر أمريكي في
عام  2006إلى  1160دوالرا أمريكيا في عام  3.2020ومع ذلك ،فقد رفعت جائحة كوفيد 19-الفقر إلى  25في المائة في عام .2020

4

وعالوة على ذلك ،بسبب انخفاض الدخل القومي اإلجمالي بنسبة  40في المائة عن متوسط القوقاز وآسيا الوسطى ،كان النمو متقلبا
ومتخلفا عن البلدان المجاورة.
-3

ولم يتعاف اقتصاد البالد بعد من جائحة كوفيد ،19-في حين تتضافر التهديدات المستمرة الناجمة عن هذه الجائحة ،وارتفاع أسعار
األغذية والوقود ،والمخاطر الجيوسياسية المتنامية في اإلقليم لعرقلة عملية التعافي.

-4

ويعمل ما يصل إلى مليون مواطن قيرغيزي 40 ،في المائة من القوى العاملة ،في الخارج .وشكلت تحويالتهم المالية  31في المائة من
الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2020وهي ثالث أعلى حصة في العالم .في عام  ،2021وكان مصدر  80في المائة من التحويالت
المالية من االتحاد الروسي .ونتيجة للصراع الدائر بين االتحاد الروسي وأوكرانيا ،من المرجح أن تنخفض تلك التحويالت المالية 5وقد
يعود العديد من مواطني قيرغيزستان إلى وطنهم .ونظرا ألن التحويالت المالية تُنفق بالكامل تقريبا على االستهالك الفوري 6،فإن خفضها
سيعرض للخطر قدرة األسر على تلبية االحتياجات األساسية.

-5

وتتأثر جمهورية قيرغيزستان بشدة بتغير المناخ بسبب تضاريسها وضعف بنيتها التحتية .وارتفعت األخطار الطبيعية الناجمة عن تغير
المناخ مثل موجات الحر والفيضانات والجفاف من حيث الحجم والوتيرة بنسبة  150في المائة منذ عام  .2010ومن المتوقع أن تزيد
7

درجات الحرارة عن  5درجات مئوية بحلول عام  2090ومن المتوقع أن تنخفض الموارد المائية بشكل كبير بذوبان األنهار الجليدية.

8

-6

وتناوبت على جمهورية قيرغيزستان  11حكومة في السنوات اإلحدى عشرة الماضية ،مما أعاق تنفيذ السياسات طويلة األجل ،وأضعف
القدرة اإلدارية ،وقلص الحيز المالي لالستثمار في الحماية االجتماعية والصحة والتعليم.

-7

وتوقعت األمم المتحدة أن يتجاوز عدد سكان جمهورية قيرغيزستان  9ماليين بحلول عام  9.2050ويُعد التعليم إلزاميا ومجانيا خالل
السنوات العشر األولى من الدراسة .وفي عام  ،2018بلغ صافي معدالت االلتحاق بالمدارس وحضورها أكثر من  90في المائة لكل من
البنات واألوالد  ،مع وجود تفاوت ضئيل بين الفئات االجتماعية واالقتصادية أو سكان المناطق الحضرية والريفية.

10

 1منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .2020 .أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع األسرية في قيرغيزستان .تقرير الدراسة القطرية لعام .2019

 2األمم المتحدة .2021 .التحليل القطري المشترك لألمم المتحدة لجمهورية قيرغيزستان.
 3البنك الدولي .2020 .نصيب الفر د من إجمالي الدخل القومي ،طريقة األطلس (باألسعار الجارية للدوالر األمريكي)  -جمهورية قيرغيزستان.

 4اللجنة اإلحصائية الوطنية لجمهورية قيرغيزستان .2021 .الصفحة اإللكترونية الخاصة بمستويات المعيشة.
 5البنك الدولي .2022 .الصراع بين روسيا وأوكرانيا :اآلثار على تدفقات التحويالت المالية إلى أوكرانيا وآسيا الوسطى.
 6الب ا

والمنظمة الدولية للهجرة .2021 .الهجرة واألمن الغذائي والتغذية في جمهورية قيرغيزستان.

 7األمم المتحدة .2021 .التحليل القطري المشترك لألمم المتحدة لجمهورية قيرغيزستان.
 8مصرف التنمية اآلسيوي والبنك الدولي .2021 .المالمح القطرية لمخاطر المناخ  -جمهورية قيرغيزستان.
 9األمم المتحدة .2021 .التحليل القطري المشترك لألمم المتحدة لجمهورية قيرغيزستان.

 10اللجنة اإلحصائية الوطنية لجمهورية قيرغيزستان ومنظمة األمم المتحدة للطفولة .2019 .المسح العنقودي متعدد المؤشرات في جمهورية قيرغيزستان :تقرير عن نتائج
المسح لعام .2018

4
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وتحتل جمهورية قيرغيزستان المرتبة  82من بين  162بلدا على مؤشر عدم المساواة بين الجنسين 11.وعلى الرغم من أن دستورها
يضمن حقوقا متساوية للرجال والنساء ،إال أن النساء يواجهن قوالب نمطية جنسانية منتشرة تساهم في العنف الجنساني وتحد من
مشاركتهن في أسواق العمل وملكية األرض.

2-1
-9

التقدم حو خطة التن ية ال ستدا ة ل ام 2030
اعتمدت حكومة جمهورية قيرغيزستان استراتيجية وطنية للتنمية للفترة  2040-2018وأدرجت أهداف التنمية المستدامة في سياساتها
واستراتيجياتها العامة ،بما في ذلك خطة التنمية الوطنية للفترة .2026-2021

-10

ويشير االستعراض الطوعي الوطني لجمهورية قيرغيزستان بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 12إلى التقدم المحرز ،ولكنه يسلط
الضوء أيضا على الحاجة إلى إصالح االقتصاد الرقمي لخلق ظروف تجذب رواد األعمال والمستثمرين ولتعزيز استخدام التكنولوجيات
المبتكرة والصديقة للبيئة بما يتماشى مع أولويات التنمية االقتصادية واالجتماعية اإلقليمية .ونظرا ألن جمهورية قيرغيزستان ال تتوفر
على نظام فعال للحماية االجتماعية التي تستجيب للصدمات 13،فقد أثرت جائحة كوفيد 19-واألحداث الجيوسياسية منذ عام  2020أيضا
على إحراز تقدم في أهداف التنمية المستدامة.

3-1

التقدم حو هدف التن ية ال ستدا ة  2و17

التقدم ف تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 2
-11

الحصول على الغذاء .رغم أن انتشار نقص التغذية قد تراجع بشكل طفيف في عام  2019مقارنة بنسبه منذ عام  ،2000لم يستطع 48
في المائة من السكان تحمل تكاليف نمط غذائي صحي ،في حين استهلك  45في المائة من السكان في عام  2020أقل من  2100سعرة
14

حرارية في اليوم (وهو عدد السعرات الحرارية الالزمة لتوفير الطاقة الكافية للجسم) 15.ومع ارتفاع مستويات الفقر ،وإنفاق األشد فقرا
بالفعل  65في المائة من أموالهم على األغذية 16،قد يؤثر ارتفاع األسعار بشكل أكبر على إمكانية الحصول على الغذاء.
-12

القضاء على سوء التغذية :أُحرز تقدم كبير في الحد من التقزم لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر إلى  59شهرا .ومع ذلك،
ال تزال حاالت نقص المغذيات الدقيقة قائمة ،حيث تشير التقديرات إلى أن  38في المائة من األطفال يعانون من فقر الدم .كما أن معدل
انتشار فقر الدم بين النساء في سن اإلنجاب والنساء الحوامل مرتفع أيضا ( 36في المائة في عام  17.)2019وتشهد زيادة الوزن والسمنة
ارتفعا مطردا 18،في حين تتزايد أهمية التدخالت في تنمية رأس المال البشري خالل األيام الثمانية آالف األولى من الحياة لضمان استدامة
الفوائد الصحية والتغذوية.

19
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إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة والنظم الغذائية المستدامة .ال يزال قطاع الزراعة مجزأ وغير فعال .وتقلصت نسبة الزراعة من
الناتج المحلي اإلجمالي من  37في المائة في عام  2000إلى  15في المائة في عام 20 2021على الرغم من توظيف حوالي  20في المائة
من القوى العاملة .وينتج المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة أكثر من  60في المائة من اإلنتاج الزراعي 21.وعلى الرغم إشارة

 11برنامج األمم المتحدة اإلنمائي .2020 .الحدود التالية :التنمية البشرية وعصر التأثير البشري .تقرير التنمية البشرية لعام  :2020قيرغيزستان ،مذكرة إحاطة للبلدان حول
تقرير التنمية البشرية لعام .2020
 12حكومة جمهورية قيرغيزستان .2020 .االستعراض الوطني الطوعي بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في جمهورية قيرغيزستان لعام .2020
 13مصرف التنمية اآلسيوي .2021 .كوفيد 19-والحماية االجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ :التكاليف المتوقعة للفترة .2030-2020
 14الب ا واللجنة اإلحصائية الوطنية لجمهورية قيرغيزستان .2021 .تحليل الفقر واألمن الغذائي والتغذية في سياق كوفيد 19-ودور الحماية االجتماعية في جمهورية
قيرغيزستان.
 15منصة إلكترونية :أهداف التنمية المستدامة في جمهورية قيرغيزستان :المؤشر  :1-1-2انتشار نقص التغذية.
 16المرجع نفسه.
 17تقرير التغذية العالمي  .2021تقرير التغذية العالمي | مالمح التغذية القطرية :قيرغيزستان.
 18المرجع نفسه.
 19فريق األمم المتحدة القطري .2021 .التحليل القطري المشترك لألمم المتحدة لجمهورية قيرغيزستان.
 20اللجنة اإلحصائية الوطنية لجمهورية قيرغيزستان .هيكل الناتج المحلي اإلجمالي حسب أنواع النشاط االقتصادي.
 21المرجع نفسه.
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التقارير إلى أن إنتاج الحبوب يسير على الطريق الصحيح لتحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة 22،تهدد إنتاج األغذية تحديات لها
عالقة بالتدفقات التجارية ،وارتفاع أسعار المساهمات الزراعية ،وضعف البالد الشديد أمام تغير المناخ ،مما يؤثر على إنتاج المحاصيل.

التقدم ف تحقيق ا ات هدف التن ية ال ستدا ة 17
-14

اتساق السياسات .أظهرت الحكومة التزامها بأهداف التنمية المستدامة وخطة القضاء على الجوع من خالل تفعيل مجلس األمن الغذائي،
واعتماد برنامجها الثاني لألمن الغذائي والتغذية (الذي يغطي فترة  ،)2023-2019والموافقة على قانون الوجبات المدرسية في عام
 2019والمشاركة في حركة توسيع نطاق التغذية.

-15

تنويع مصادر تدبير الموارد .يعيق االقتصاد غير الرسمي المنتشر بشكل كبير في البالد الجهود المبذولة لزيادة الحيز المالي من خالل
الضرائب أو تمويل الجهات المانحة المتنوع ،بما في ذلك تخفيف عبء الديون .وقد أطلقت األمم المتحدة والحكومة في عام  2020عملية
إطار التمويل الوطني المتكامل من أجل تحسين تخطيط ميزانية تمويل أهداف التنمية المستدامة .وتلتزم األمم المتحدة ،من خالل إطار
األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة ،بالمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص ،وخاصة التمويل المناخي المبتكر.

-16

تعزيز القدرات .يخلق ارتفاع معدل تناوب الحكومات الحكومة والظروف المتقلبة في جمهورية قيرغيزستان تحديات أمام تنفيذ واستدامة
جهود إدارة األمن الغذائي والتغذية والحماية االجتماعية.

-17

تعزيز الشراكة العالمية .تروج جمهورية قيرغيزستان العتماد خطة للفترة  2027-2023تحت عنوان "خمس سنوات من العمل لتنمية
المناطق الجبلية" من أجل زيادة الوعي بذوبان األنهار الجليدية والنظم اإليكولوجية للجبال.

4-1
-18

الفجوات والتحد ات ال ت لقة بالجوع
تعتمد جمهورية قيرغيزستان بشكل كبير على الواردات الغذائية ،وعلى رأسها القمح والزيت النباتي من االتحاد الروسي وكازاخستان.
وهذا يجعل البالد ضعيفة أمام صدمات األسعار اإلقليمية وتقلبات أسعار العمالت .فقد أدى ارتفاع التضخم وأسعار المواد الغذائية إلى
انخفاض القدرة الشرائية لألسر .في حين يحصل أقل من  3في المائة من بين فقراء وضعفاء المناطق الحضرية على إعانات حكومية،
تستفيد منها خصيصا األسر األشد فقرا المتوفرة على أطفال.

23

-19

وعلى الرغم من تراجع العمالة في القطاع الزراعي ،إال أنه يوظف أكثر من  700 000أسرة ريفية 24.ومع ذلك ،تظل معظم العمالة
الزراعية غير رسمية ،مما يحول دون حصول العديد من المزارعين على المعرفة أو خدمات اإلرشاد أو خطط التأمين الحكومية أو
الخاصة أو الحماية االجتماعية التي تستجيب للصدمات.

25

-20

وعملت  20في المائة من النساء في عام  2020في الزراعة (مقابل  17في المائة من الرجال) 26وعانين من محدودية الحصول على
األصول اإلنتاجية ورأس المال المالي وفرص ملكية األرض .وتتقاطع المعايير الجنسانية مع عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية
أخرى ،مما يؤدي إلى تفاقم أوجه الضعف .ويوجد وسط  14في المائة من األسر الفقيرة فرد واحد على األقل يعاني من إعاقات جسدية
أو عقلية 27.فعلى الرغم من تصديق الحكومة على اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في عام  ،2019إال أن اإلطار
القانوني لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة يظل محدودا .وبلغ معدل بطالة الشباب حوالي ثالثة أضعاف معدل البطالة العام في عام ،2019

 ، Sachs, J.22و ، Lafortune, G.و ،. Kroll, C.و ،Fuller, G.و .2022 .Woelm, F.صفحة الويب الخاصة بجمهورية قيرغيزستان من تقرير التنمية المستدامة لعام
.2022
 23المرجع نفسه.

 24منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .2020 .أصحاب الحيازات الصغيرة والمزارع األسرية في قيرغيزستان .تقرير الدراسة القطرية لعام .2019
 25منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .2019 .تنمية القدرة على تعزيز األمن الغذائي والتغذية في قيرغيزستان.
 26اللجنة اإلحصائية الوطنية لجمهورية قيرغيزستان .2021 .النساء والرجال في جمهورية قيرغيزستان للفترة .2020-2016
 27فريق األمم المتحدة .2021 .التحليل القطري المشترك لألمم المتحدة لجمهورية قيرغيزستان.
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ويدخل  350ألف شاب سوق العمل كل عام  -وهو ما يتجاوز بكثير الطلب 28.وعلى الرغم من تزايد البطالة والفقر ،فإن برامج سوق
العمل النشطة في البالد محدودة للغاية ،حيث تمثل  0.9في المائة فقط من إجمالي اإلنفاق الحكومي وتخدم حوالي  40 000شخص.

29

-21

وما يزال سوء اإلدارة البيئية واالستغالل المفرط للموارد الطبيعية يؤدي إلى استمرار تفاقم أثر تغير المناخ .وسيؤدي ذوبان األنهار
الجليدية إلى زيادة موارد المياه في البداية ثم انخفاضها بعد عام  ،2025مما سيؤدي إلى التصحر والجفاف .وتشير التقديرات إلى أن
30

 40في المائة من المياه تُفقد بالفعل بسبب الري غير الفعال 31.وال يزال اعتماد ممارسات الزراعة الذكية مناخيا محدودا في البالد بسبب
عدم كفاية البنية التحتية والتمويل وضعف خدمات اإلرشاد.
-22

وتفاقم جائحة كوفيد 19-والنزاعات عبر الحدود مع طاجيكستان وتراجع االقتصاد الروسي أوجه الضعف األساسية وعمقت عدم المساواة
القائمة أصال 32.وعلى الرغم من أن حكومة قيرغيزستان تنفق ما يقارب ثلث ميزانيتها على الحماية االجتماعية والتعليم والخدمات
الصحية 33،فإن خططها للحماية االجتماعية تواجه قيودا شديدة ولم تغط الفئات األضعف في بداية الجائحة.

34

-2

اآلثار االست اتيجية بالنسبة للب ا

1-2

اإل جازات والدروس ال ستفادة ،والتغيي ات االست اتيجية للب ا

اإل جازات
-23

يساعد الب ا

الحكومة على تحسين عملية تصميم البرنامج الوطني للوجبات المدرسية وتنفيذه ،والذي قدم من خالله في البداية وجبات

خفيفة بسيطة مكونة من الشاي والخبز لجميع األطفال في سن المدرسة االبتدائية .وبفضل الدعم المقدم من الب ا

والشركاء ،يقدم اآلن

أكثر من  60في المائة من المدارس في جميع أنحاء البالد وجبات ساخنة متنوعة ومغذية ألطفال المدارس في الصفوف من األول إلى
الرابع ،مما يلبي احتياجاتهم من الطاقة والتغذية .وأقرت الحكومة في عام  2019قانون الوجبات المدرسية والذي يضمن حق كل تلميذ
ابتدائي في تلقي وجبات مدرسية آمنة ومتنوعة ومغذية ويمهد الطريق إلجراء مزيد من التطوير على البرنامج الوطني للوجبات المدرسية
وضمان استدامته.
-24

ويواصل الب ا

تسليم الحكومة مسؤولية الخدمات اللوجستية النهائية مثل المستودعات وعقود النقل المتعلقة بأنشطتها إلنشاء األصول

المجتمعية المستندة إلى األغذية ولتنمية رأس المال البشري .وتثري الدروس المستفادة وأفضل الممارسات األشغال العامة الوطنية ،وكما
أوصت التقييمات 35،يقوم الب ا

بدمج أنشطته في النظام الوطني للحماية االجتماعية .وأطلق الب ا

عقدا اجتماعيا تجريبيا في عام

 ،2021والذي كان أول برنامج متكامل للتخرج من الفقر في البالد ،إذ نُفذ بالتعاون مع وزارة العمل والضمان االجتماعي والهجرة
واستند إلى الدروس المستفادة سابقا من الب ا

ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والبنك الدولي .ويتيح هذا البرنامج حزمة من

آليات الدعم ،بما في ذلك التدريب على إنشاء األعمال ومنح بدء التشغيل والخدمات االجتماعية لفرص العمل التي تهدف إلى انتشال
األسر من الفقر .وسلط الشركاء في المجال اإلنساني الضوء على قيمة الدور الرائد للب ا
التابعة لوحدة تنسيق االستجابة للكوارث ،وكذلك في دعم توليد األدلة .كما عمل الب ا

في مجموعات األمن الغذائي واللوجستيات

مع شركاء حكوميين لوضع نظم اإلنذار المبكر

ومنصات التنسيق مثل نظام تحليل المعلومات وإدارتها لتوثيق الكوارث وتحليلها.

 28المرجع نفسه.
 29المرجع نفسه.

 30الب ا  .2018 .الخدمات المناخية وتنويع سبل العيش المراعية للمناخ ألغراض تمكين المجتمعات التي تعاني من انعدام األمن الغذائي والضعيفة في جمهورية
قيرغيزستان .مقترح التمويل  SAP002المقدم لصندوق المناخ األخضر.
 31المركز الدولي للزراعة االستوائية والبنك الدولي  .الزراعة الذكية مناخيا في جمهورية قيرغيزستانCSA Country Profiles for Asia Series.
 32صندوق األمم المتحدة للسكان .2020 .التقييم الجنساني السريعCOVID-19 Impacts on Livelihoods of Women and Men in the Kyrgyz Republic - .
Gender Rapid Assessment as of 15 May 2020.
 33وزارة المالية بجمهورية قيرغيزستان .2021 .بيان صحفي عن ميزانية عام  2022والتوقعات للفترة Press release on 2022 budget and ( 2024-2023
.)forecast for 2023–2024
 34فريق األمم المتحدة .2021 .التحليل القطري المشترك لألمم المتحدة لجمهورية قيرغيزستان.
 35سُلط الضوء على ذلك في تقييم الحافظة القطرية للفترة  ،2012-2008وتقييم منتصف المدة للفترة  ،2016-2014وتقييم الخطة االستراتيجية القطرية للفترة .2022-2018
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الدروس ال ستفادة
-25

سلط تقييم الخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية قيرغيزستان للفترة  2022-2018الضوء على بروز مساهمات الب ا
يتعلق بتعزيز القدرات القطرية الوطنية ،وأشارت إلى أن الب ا

أكثر فيما

يتمتع بحضور ميداني قوي وسمعة طيبة في االستجابة العملية

واالستباقية والمرنة.
-26

وقد أُدرجت التوصيات المنبثقة عن التقييم في تصميم هذه الخطة االستراتيجية ،وهي تشمل ما يلي:
 زيادة الوضع االستراتيجي على برامج الحماية االجتماعية والتماسك داخل البرنامج.
 صقل وإعادة تقييم التغطية واالستهداف للوصول بشكل أفضل إلى الفئات الضعيفة للغاية والمجموعات المستفيدة الجديدة المحتملة
(بما في ذلك عن طريق دمج خيارات التحويالت غير المشروطة).
 زيادة الشراكات لتعزيز البرمجة التكميلية واستدامة قاعدة التمويل وتنوعها.
 توسيع قاعدة األدلة لتحسين تتبع مساهمات الب ا

-27

في حصائل التنمية طويلة األجل وتعزيز النظم.

كما تم استخالص الدروس من تقييم إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة في جمهورية قيرغيزستان والتقييمات العالمية
للب ا  .وأوصى التقييم االستراتيجي للدعم الذي يقدمه الب ا

من أجل تعزيز القدرة على الصمود باالعتماد على تحليالت السياق
36

من أجل تعزيز القدرة المتعلقة بالصمود 37.وأوصى التقييم االستراتيجي

المتكاملة لتعزيز "التقارب" بين البرامج التي يدعمها الب ا
الذي أُجري على استخدام الب ا للتكنولوجيا في البيئات المقيدة بتسريع التقدم المحرز في بناء قدرات الشركاء في استخدام
التكنولوجيات والبيانات الرقمية.

التغيي ات االست اتيجية للب ا
-28

ستركز الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2027-2023على تكميل نظام الحماية االجتماعية للحكومة والمواءمة معه وتعزيز عمليات
االستهداف الوطنية لضمان إدماج األشخاص األضعف وتعزيز اآلليات التي تستجيب للصدمات .ويتمثل التحول االستراتيجي الرئيسي
في التركيز بشكل كبير على بناء القدرة على الصمود من خالل نهج طويل األجل يركز على التنمية ،مع إضافة تدبير جديد متعلق
بالطوارئ يتيح للب ا

الرفع من استجابة الحكومة النعدام األمن الغذائي والتهديدات التي من شأنها نسف المكاسب اإلنمائية أثناء

الصدمات وفي أعقابها.
2-2
-29

ال واء ة ع خطط التن ية الوطنية ،وإطار ا م ال تحدة للت اون ف

جال التن ية ال ستدا ة ،وا ط ا خ ى

تتماشى الخطة االستراتيجية القطرية مع األولويات الوطنية المنصوص عليها في استراتيجية التنمية الوطنية للفترة  ،2040-2018مثل
التنمية االجتماعية واالقتصادية مع التركيز على رأس المال البشري ،والتي تتحقق من خالل الحماية االجتماعية الشاملة وخلق فرص
العمل والتكيف مع تغير المناخ .وتقر الحكومة في خطة التنمية الوطنية 38بالحاجة إلى تحسين االستهداف والكفاءة من أجل إرساء نظام
صلب لحماية اجتماعية تستجيب للصدمات كما تجعل األمن الغذائي أولوية قصوى في تدابير مكافحة األزمات.

-30

تُستمد أنشطة الب ا

من الحصائل التالية من إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة :2027-2023

 الحصيلة  :1تمكن شعب جمهورية قيرغيزستان ،وال سيما الفئات الضعيفة ،بحلول عام  ،2027من تعزيز قدرتهم على الصمود،
وتقوية قدراتهم ،والحصول على العمل الالئق ،مما سيؤدي إلى تمتعهم بحقوقهم كاملة وبالتالي المساهمة في التنمية االجتماعية
واالقتصادية التي تفضي إلى تحول في المنظور الجنساني للبلد.

 36الب ا  .2019 .التقييم االستراتيجي للدعم الذي يقدمه الب ا

من أجل تعزيز القدرة على الصمود.

 37على سبيل المثال ،من خالل إطالق مجموعة من التدخالت لفائدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة التي تؤدي إلى وصولهم بشكل أفضل إلى األسواق وتحقيق دخل
موثوق ،والذي بدوره يعزز قدرتهم على الصمود أمام الصدمات.
 38رئيس جمهورية قيرغيزستان .2021 .برنامج التنمية الوطنية حتى عام .2026
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 الحصيلة  :2تحسن رفاهية سكان جمهورية قيرغيزستان ،بحلول عام  ،2027من خالل توسيع نطاق االقتصاد األخضر القائم على
نظم غذائية مستدامة وصحية ،وإدارة الموارد الطبيعية ،وعمليات الهجرة الفعالة ،عن طريق تسريع استخدام االبتكارات االجتماعية
والتكنولوجية وتنظيم المشاريع التي تفضي إلى تحول في المنظور الجنساني.
 الحصيلة  : 3شروع جمهورية قيرغيزستان في االنتقال إلى التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود المناخية المستنيرة
بالمخاطر ،بحلول عام  ،2027مما سيساهم في استفادة الناس بنحو عادل ومنصف من مزايا النظام اإليكولوجي وتمكين المجتمعات
الضعيفة في إدارة الموارد الطبيعية والوقاية من الكوارث.
-31

وتساهم أنشطة الب ا

أيضا بشكل غير مباشر في الحصائل التالية من إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة:

 الحصيلة  : 4تمتع جميع الناس في جمهورية قيرغيزستان بفوائد المؤسسات الديمقراطية العادلة والخاضعة للمساءلة والخالية من
الفساد وتطبيق الحلول المبتكرة التي تعزز احترام حقوق اإلنسان وتعزز السالم والتماسك بحلول عام .2027
-32

تتماشى حصيلة االستجابة لألزمات من الخطة االستراتيجية القطرية مع خطة الطوارئ المشتركة بين الوكاالت التي وضعتها الوحدة
المعنية بتنسيق عمليات مواجهة الكوارث ،والتي تهدف إلى "توفير استجابة للطوارئ تكون منسقة وخاضعة للمساءلة ويمكن التنبؤ بها
لتلبية االحتياجات الماسة لجميع األشخاص المتضررين".

3-2
-33

ال ل ع أصحاب ال صلحة ال ئيسيين
تستند هذه الخطة االستراتيجية القطرية على الشراكات الجارية بين الب ا

وكيانات األمم المتحدة األخرى والحكومة والمؤسسات

المالية ال دولية والجهات المانحة الثنائية واألوساط األكاديمية وكذلك شركاء المجتمع المدني .واسترشد تصميم هذه الخطة بمناقشات
مجموعات التركيز مكثفة عقدت في عامي  2021و 2022أثناء إعداد إطار األمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة،
الذي اشتقت منه هذه الخطة االستراتيجية القطرية؛ وأُنصت إلى تعليقات أصحاب المصلحة خالل حلقة عمل تقييم الخطة االستراتيجية

39

القطرية في عام 2022؛ و ُجمعت تعليقات المستفيدين من النساء والرجال من مختلف األعمار استعدادا لقمة األمم المتحدة بشأن النظم
الغذائية لعام  2021وقمة التغذية من أجل النمو؛ والدورة السادسة والعشرون لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن
تغير المناخ؛ والمشاورات التي أجريت إلرساء الشراكات المبينة في هذه الوثيقة .وأثرت وجهات النظر العابرة للحدود وشبه اإلقليمية
واإلقليمية أيضا تصميم الخطة االستراتيجية القطرية من خالل التنسيق مع المكتب القطري للب ا

في طاجيكستان والجهات الفاعلة

اإلقليمية األخرى.

-3

الحافظة االست اتيجية للب ا

1-3

االتجاه ،والت كيز ،واآلثار ال نشودة

-34

وقد استرشد التفكير االستراتيجي والتركيز على الحماية االجتماعية اللذين يدعمان الخطة االستراتيجية القطرية هذه بحلقة عمل مشتركة
بين وكاالت األمم المتحدة حول تخطيط السيناريو واالستبصار ،وبعمليات تقييمية حددت المزايا التنافسية للب ا

وعملية شاملة لوضع

نظرية التغيير.
-35

وتُحدِث هذه الخطة االستراتيجية القطرية تحولين استراتيجيين رئيسيين :التركيز الشديد على بناء القدرة على الصمود باستخدام نهج
طويل األجل متمحور حول التنمية الستكمال برامج الب ا

ومواءمتها مع نظام الحماية االجتماعية؛ وجعل عمليات االستهداف الوطنية

أكثر تركيزا لضمان إدماج األشخاص األضعف وتحسين آليات االستجابة للصدمات.
-36

ووضعت ثالث نظريات للتغيير تحدد سلسلة من الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق النتائج المرجوة .وهي نظريات تركز على تنمية
ُ
رأس المال البشري وتنويع الدخل من خالل :تدابير الحماية االجتماعية المثمرة والوقائية؛ والتكيف مع تغير المناخ واإلنذار المبكر

 39األمم المتحدة .2021 .تأطير المستقبل :تخطيط سيناريو قيرغيزستان.
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واإلدارة الشاملة لمخاطر الكوارث التي تشمل أدوات تمويل المخاطر ألغراض الحماية االجتماعية التي تستجيب للصدمات؛ والحلول
التقنية والمالية المستدامة لتحسين البرنامج الوطني للوجبات المدرسية إلى المستوى األمثل.
-37

وتتكاتف هذه العوامل لبناء القدرات على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع والنظم بغية تحسين إدارة األمن الغذائي والتغذية وتعزيز النظم
الغذائية من خالل تحسين اإلنتاج وتنويعه وزيادة اإلنتاجية والوصول إلى مرافق التجهيز وتحسين ممارسات االستهالك وتيسير اإلدارة
المستدامة للموارد.

-38

وتتضمن الخطة االستراتيجية القطرية تدبيرا احترازيا جديدا ،وفقا لسياسة الحماية اإلنسانية للب ا  ،والذي سيُستخدم إذا طلبت الحكومة
دعم الب ا

في استجابتها النعدام األمن الغذائي والتغذوي والتهديدات التي من شأنها نسف المكاسب اإلنمائية التي تحققت أثناء الصدمات

وفي أعقابها.
-39

وتتسم جميع حصائل الخطة االستراتيجية القطرية بالترابط وهي تعزز األولويات الشاملة .وستتداخل الحصائل في المناطق الجغرافية
التي بها أكثر أوجه الضعف والمخاطر تنوعا ،مما يعكس الحاجة إلى بذل جهود إنمائية مكثفة أكثر لمعالجة القضايا المتعددة األبعاد،
وبالتالي من المتوقع أن تستفيد هذه المناطق من أنشطة الب ا

بطرق متعددة .وسيقوم الب ا

في المناطق التي تقل فيها التداخالت

أو تنعدم بالمرة بين حصائل الخطة االستراتيجية القطرية بتقديم دعم مباشر أقل تنوعا وسيكثف الشراكات لتلبية االحتياجات .وستتبع
جميع التدخالت على المستوى الميداني عملية تخطيط تشاركية متكاملة وسيُتحقق منها بشكل منهجي على مستوى المناطق الفرعية على
مدار العام.
-40

تقديم المساعدة التقنية للحكومة بشأن دمج التغذية في نظام الحماية االجتماعية الوطني .وسيُصمم نهج التغيير

وسيواصل الب ا

االجتماعي و السلوكي الذي يحدث تحوال جنسانيا لجميع الحصائل من أجل رفع الوعي بأهمية تناول غذاء صحي ومغ ٍذ بغرض معالجة
العبء الثالثي لسوء التغذية ،ال سيما بين األطفال في سن المدرسة والمراهقين والنساء في سن اإلنجاب.
-41

وتلتزم الحكومة بمواصلة توفير المستودعات في بيشكيك وأوش بدون تكلفة ،وتنظيم نقل األغذية داخل البلد إلى نقاط توزيعها وخدمات
المناولة في مستودعات بيشكيك وأوش .وسيواصل الب ا

تقديم خبرته التقنية للحكومة في مجال التخزين ،وآليات ضمان الجودة،

وتحسين العمليات الجمركية.
-42

وتسترشد أنشطة تعزيز القدرات الحكومية باستراتيجية تنمية القدرات التي أثراها تقييم فجوة القدرات للحافظة الشاملة ،مع االهتمام
بتحقيق التماسك عبر الحصائل واالستفادة من الفرص للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي .وسيركز الب ا

أكثر على

الشراكات والبرمجة المشتركة لتعزيز أوجه التكامل بين شركاء الحماية االجتماعية ،مستنيرا في ذلك بالتقييمات الجارية على أداة
التشخيص األساسية وقدرات مبادرة الحد من الكوارث.
2-3

حصائل الخطة االست اتيجية القط ة والحصائل االست اتيجية للب ا

الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة :ت ز ز وصول السكان ال

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

ضين ال دام ا ن الغ ائ والض فاء ف ج هور ة قي يزستان إلى

ف ص ال ل ال تنوعة وف ص الدخل وتن ية رأس ال ال البش ي بحلول عام 2027
-43

سيعزز الب ا

قدرة األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي والضعيفة من خالل إتاحة فرص الوصول إلى األغذية واألصول

وخيارات سبل العيش .وسيدعم الب ا

أيضا قدرة المؤسسات على تحسين الحماية االجتماعية الشاملة كجزء من برامج سوق العمل

النشطة التي تقودها الحكومة .وسيشمل هذا العمل بدء تنفيذ نُهج جديدة يقودها الب ا

تهدف إلى تعزيز الوظائف الوقائية والحمائية

والداعمة للحماية االجتماعية وإلى تحسين االستهداف.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-44

تساهم هذه الحصيلة في الخطة االستراتيجية القطرية في الحصيلة االستراتيجية  2للب ا  :تحقيق الناس حصائل أفضل في مجال
التغذية والصحة والتعليم.
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جال الت كيز
-45

مجال تركيز هذه الحصيلة في الخطة االستراتيجية القطرية هو بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-46

تتماشى حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الجهود الوطنية لتعزيز االزدهار والقدرة على الصمود وسط جميع المواطنين من
خالل التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة والخضراء باإلضافة إلى تدابير الحماية االجتماعية الوقائية والداعمة كما هو موضح في
خطة التنمية الوطنية .وستساهم حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه أيضا في تحقيق الحصيلة  2من إطار األمم المتحدة للتعاون في
مجال التنمية المستدامة من خالل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  1-2-1و 2-2-1و 1-1-2و 1-1-3-8و 2-1-3-8و-1أ 2-حسب
قياسات اللجنة اإلحصائية الوطنية.

النوات ال توق ة
-47

ستتحقق حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه من خالل النواتج من  1-1إلى :4-1
 الناتج  1-1استفادة األفراد الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والضعفاء والمفتقرين إلى القدرة اإلنتاجية من التحويالت غير
المشروطة والمعرفة التغذوية التي تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية وتعزز إمكاناتهم.
 الناتج  2-1استفادة األفراد الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والضعفاء ذوي القدرة اإلنتاجية من التحويالت المشروطة التي
تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية.
 الناتج  3-1استفادة األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي والضعيفة في المناطق المستهدفة من األصول المجتمعية اإلنتاجية
ال ُمعاد تأهيلها أو المشيدة حديثا والمعارف والمهارات التي تساعد على تحسين إنتاجيتها ورأس مالها البشري والمالي ودخلها
وممارساتها التغذوية.
 الناتج  4-1استفادة المؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي من تعزيز نُهج الحماية االجتماعية المبتكرة ألغراض
العمالة الالئقة وتنمية رأس المال البشري.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  : 1تقديم تحويالت الموارد ،والمعرفة والمساعدة التقنية للفئات األضعف وللحكومة من خالل نظم الحماية االجتماعية األكثر شموال
وبرامج سوق العمل النشطة
-48

سيقدم الب ا

الدعم المباشر للنساء والرجال الضعفاء من جميع الفئات العمرية ذوي القدرات اإلنتاجية المحدودة أو المعدومة ،مثل

األشخاص ذوي اإلعاقة .وسيعزز هذا الدعم اإلمكانات االجتماعية واالقتصادية للمجموعات التي لواله لن تتمكن من الوصول إلى
األغذية المغذي؛ كما أنه سيساعد على تعزيز التماسك االجتماعي بين المجموعات.
-49

سيقدم الب ا

الدعم المباشر لألسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي والضعيفة ذات القدرة اإلنتاجية لتلبية احتياجاتها الغذائية الفورية،

بما في ذلك من خالل تنفيذ تدخالت المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول والمساعدة الغذائية مقابل التدريب ،وتحسين برامج سوق
العمل النشطة التي تقودها الحكومة من خالل تحسين االستهداف واختيار األصول وقيمة التحويل .وستعمل األصول والمعرفة التي تم
إنشاؤها على تحسين مهارات كسب العيش ،وزيادة اإلنتاجية وتنويع فرص العمل ،مما يساعد على تقليل استخدام آليات التكيف السلبية
وتعزيز االكتفاء الذاتي .وستُستخدم االستشارات المجتمعية لتحديد األصول التي سيتم إنشاؤها أو إعادة تأهيلها وتنمية المهارات ذات
الصلة.
-50

وسيشارك النساء والرجال من مختلف الفئات العمرية بالتساوي في تحديد األصول التي سيتم إنشاؤها .وسيستفيدون بالتساوي من سبل
العيش الفعالة التي تؤدي بهم إلى الوصول إلى األصول اإلنتاجية والتحكم فيها ومن تحسين المهارات والممارسات التي تفتح لهم فرصا
جديدة لتوليد الدخل.
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-51

وستعزز رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي الشامل ورفع مستوى الوعي بشأن النظم الغذائية الصحية والممارسات التي تُحدث تحوال
جنسانيا الوعي بالتغذية ويزيد من تقاسم مسؤوليات الطبخ .وستوجَّه االستراتيجيات إلى مقدمي الرعاية وستُختار على أساس التقييمات،
مع تكييف الرسائل مع احتياجات النساء الحوامل واألمهات الحديثات الوالدة ،وغيرهن من النساء ،والرجال ،والمراهقات ،والمراهقين.

-52

وسيقدم الب ا

لوزارة العمل والضمان االجتماعي والهجرة الدعم التقني المصمم لتعزيز نظم الحماية االجتماعية ،وتحسين منهجيات

االستهداف للوصول بشكل أفضل إلى النساء والرجال األضعف من جميع الفئات العمرية ودعم رقمنة نظام جوازات السفر االجتماعية،
وهو السجل الحكومي الذي يضم األشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر .كما سيدعم الب ا

توسيع نطاق الحكومة للمشاريع التجريبية

الجديدة المصممة لمساعدة األسر على الخروج من دائرة الفقر ،مثل العقد االجتماعي التجريبي.
-53

أدلة بشأن تأثير األنشطة على األمن الغذائي والتغذية وعلى حصائل التنمية طويلة األجل ذات الصلة إلثراء عملية

كما سيقدم الب ا

تخصيص الموارد الوطنية ووضع السياسات وتيسير إجراء تحليل محكم لالحتياجات.

الش اكات
-54

سيعمل الب ا

بشكل وثيق مع الحكومة بدءا من وضع السياسات حتى مرحلة التنفيذ وبالتنسيق مع شركاء الحماية االجتماعية الرئيسيين

في تهيئة فرص العمل والهجرة وتمكين المرأة وتحقيق االقتصاد األخضر .وسيشمل الشركاء كيانات األمم المتحدة األخرى ،بما في ذلك
الوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها؛ والمؤسسات المالية الدولية؛ ومنظمات المجتمع المدني؛ وشبكة حركة توسيع نطاق
التغذية؛ واألوساط األكاديمية؛ ووزارة العمل والضمان االجتماعي والهجرة؛ ووزارة التنمية الرقمية؛ ووزارة الزراعة والموارد المائية
والتنمية اإلقليمية؛ والوكالة الحكومية لل تنمية اإلقليمية؛ والوكالة الحكومية للتعليم المهني؛ واللجنة اإلحصائية الوطنية؛ والمنظمات
الخاصة؛ والمنظمات غير الحكومية.

االفت اضات
-55

ستكون مشاركة المجتمع والتمويل المشترك أمرين بالغي األهمية لضمان مالءمة األصول المختارة وقابلية استدامتها .ومن المفترض
أيضا أن تواصل الحكومة تنفيذ برامج سوق العمل النشطة ريثما يتم إصالح نظام الحماية االجتماعية والصندوق االجتماعي وستوسع
التغطية لتشمل السكان المعرضين لإلقصاء مع توسيع برامج التخرج من الفقر.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-56

ستساعد مواءمة برامج الب ا

مع برامج سوق العمل الحكومية النشطة القائمة في ضمان استمرار األشغال العامة ونظم التعليم المهني

ضمن آليات الحماية االجتماعية الوطنية .وستقود الحكومة األنشطة لضمان األخذ بزمام األمور على المستوى الوطني وتعزيز قدرة
الجهات الفاعلة الوطنية ،مما يمكن الحكومة من تحديد األولويات وحشد الموارد .وسيواصل الب ا

إعارة موظفين للوزارات الحكومية

لضمان استمرار تعزيز القدرات الداخلية.

الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :ت كن السكان الض فاء ف ال ناطق ال تض رة ن ا ز ات ف ج هور ة قي يزستان ن تلبية
احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة،
-57

سيدعم الب ا

ا تيح الت اف ال بك أثناء ا ز ات وف أعقابها.

من خالل هذا التدبير االحترازي الحكومة والشركاء اإلنسانيين في التصدي ألزمة تتجاوز قدرات الحكومة على

االستجابة من خالل تقديم المساعدة الطارئة (األغذية أو التحويالت القائمة على النقد) للنساء والرجال من جميع األعمار.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-58

تتماشى حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الحصيلة االستراتيجية  1للب ا  :تحسن قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم الغذائية
والتغذوية العاجلة؛

جال الت كيز
-59

مجال تركيز هذه الحصيلة في الخطة االستراتيجية القطرية هو االستجابة لألزمات.
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ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-60

تتماشى حصيلة الخطة اإلستراتيجية القطرية هذه مع هدف خطة الطوارئ المشتركة بين الوكاالت (إتاحة استجابة للطوارئ قابلة للمساءلة
ويمكن التنبؤ بها ومنسقة لتلبية االحتياجات الملحة لجميع األشخاص المتضررين) .وستساهم نتائجها في تحقيق الحصيلة  1من إطار
األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة من خالل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  2-2-1و-1أ 2-حسب قياسات اللجنة
اإلحصائية الوطنية.

النوات ال توق ة
-61

ستتحقق حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه من خالل الناتج :1-2
 الناتج  1-2استفادة المجموعات المستهدفة من التحويالت غير المشروطة التي تلبي احتياجاتها الغذائية والتغذوية.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :2تقديم المساعدة الغذائية الطارئة للسكان الضعفاء المتضررين من الصدمات
-62

سيقدم الب ا

مساعدة غير مشروطة للسكان المتضررين من األزمات بمجرد تفعيل وحدة تنسيق االستجابة للكوارث واآلليات الوطنية

لالستجابة للكوارث.

الش اكات
-63

ستكون وزارة حاالت الطوارئ الشريك الرئيسي للب ا

لالستجابة لحاالت الطوارئ .كما سيشارك الب ا

مع الممثلين الوطنيين

والمحليين لوزارة العمل والضمان االجتماعي والهجرة لتنسيق استهداف المساعدة وتقديمها ورصدها .وطوال دورة البرنامج ،سيعمل
الب ا

أيضا مع الجهات الفاعلة األخرى في األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والسكان المتضررين والمنظمات المجتمعية

لتنفيذ نُهج متمحورة حول الناس وتستجيب للمنظور الجنساني.

االفت اضات
-64

تفترض هذه الخطة اإلستراتيجية القطرية أن الحكومة ،المجهزة بخطط االستجابة وهيكل إدارة متطور لمكافحة األزمات ،لن تحتاج إال
إلى دعم طارئ من المجتمع الدولي في حالة حدوث أزمة كبيرة وأن الب ا

لن يكون الفاعل الوحيد لالستجابة وسوف يقتصر على

تغطية جزء من االحتياجات.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-65

صممت جهود االستجابة لألزمات التي يبذلها الب ا
ُ

لزيادة االستجابة الوطنية على أساس الحاجة ،وسيتم إلغاؤها تدريجيا مع استئناف

فرص كسب العيش.

الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة :ت تع ال جت ات الض يفة ف ج هور ة قي يزستان ال
على الت ا ل ع الصد ات واالستفادة ن ظم
-66

سيساعد الب ا

ضة آلثار تقلب ال ناخ وتغي ه بقدرة أكث

ائية أكث قدرة على الص ود بحلول عام .2027

المجتمعات الضعيفة المعرضة لمخاطر الكوارث وتغير المناخ في تحسين قدرتها على امتالك نظم غذائية مستدامة

ومستجيبة للصدمات وقابلة للتكيف .وسيعمل الب ا

أيضا على إضفاء الطابع المؤسسي على التكيف مع تغير المناخ وإدارة مخاطر

الكوارث التي تراعي الفوارق بين الجنسين على الصعيدين الوطني والمجتمعي من خالل تعزيز القدرة على تطبيق نماذج متكيفة وقادرة
على الصمود موازة مع توسيع البنية التحتية واألصول من أجل اتخاذ اإلجراءات االستباقية ،والقدرة على الصمود أمام الصدمات
واالستعداد لحاالت الطوارئ.
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الحصيلة االست اتيجية للب ا
-67

تساهم حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه في الحصيلة االستراتيجية  3للب ا  :امتالك الناس لسبل كسب عيش محسنة ومستدامة.

جال الت كيز
-68

مجال تركيز هذه الحصيلة في الخطة االستراتيجية القطرية هو بناء القدرة على الصمود.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-69

تُشتق حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه من الحصيلة  3من إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة ،وهي تتماشى
مع الجهود الوطنية لتعزيز النهج الشاملة للعمل المناخي ،وإدارة مخاطر الكوارث ،وحماية البيئة .وهي تنطوي على صون الموارد
الطبيعية واالستفادة من مزايا النظام اإليكولوجي لتحقيق التنمية البشرية المستدامة على النحو المحدد في أولويات خطة التنمية الوطنية
وفي االلتزامات التي تم التعهد بها فيما يتعلق بقمة األمم المتحدة بشأن النظم الغذائية لعام  2021وقمة التغذية من أجل النمو .وهي تساهم
في الحصيلة  3من إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة من خالل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  1-1-2و-3-8
 2-1و 1-2-13و 3-5-1و 1-2-1-15حسب قياسات اللجنة اإلحصائية الوطنية.

النوات ال توق ة
-70

ستتحقق حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه من خالل النواتج من  1-3إلى :3-3
 الناتج  1-3استفادة المجموعات المستهدفة من التحويالت المشروطة (بما في ذلك التأمين) التي تلبي احتياجاتها الغذائية والتغذوية وتمكينها من

الصمود المالي عندما تضررها من الضغوط والصدمات.
 الناتج  2-3استفادة المجموعات والمجتمعات المستهدفة من األصول ال ُمعاد تأهيلها والمنشأة حديثا والمعرفة الجيدة التي تساعدهم
على حماية سبل عيشهم وتحسينها وتكييفها مع تقلب المناخ وتحسين ممارساتهم التغذوية.
 الناتج  3-3استفادة المؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي من نُهج ونظم اإلنذار المبكر المتطورة وإدارة مخاطر
الكوارث والتكيف مع تغير المناخ من أجل تعزيز النظام الوطني للحماية االجتماعية التي تستجيب للصدمات.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :3تقديم تحويالت الموارد للفئات األضعف وتقديم المساعدة المعرفية والتقنية للحكومة من أجل تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ
وإدارة مخاطر الكوارث على المستويين المركزي والمحلي.
-71

سيقدم الب ا

المساعدة المشروطة (األغذية أو التحويالت القائمة على النقد) من خالل تقديم أنشطة ذكية مناخيا في إطار المساعدة

الغذائية مقابل إنشاء األصول والمساعدة الغذائية مقابل التدريب لألسر الضعيفة ،وبناء البنية التحتية واألصول القادرة على الصمود أمام
تغير المناخ ،وتنويع أنشطة سبل العيش .وستهدف األنشطة ،بقيادة الحكومات المحلية وبدعم من الب ا  ،إلى تعزيز قدرة المجتمع
المحلي على استخدام الممارسات الزراعية المحسنة ،وتدابير الحد من خسائر ما بعد الحصاد ،واإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية،
ومعلومات المخاطر المناخية .وسيسهل ذلك تحقيق إنتاج أكثر استدامة ،ووصوال أفضل وأكثر إنصافا إلى األسواق والتكامل مع سالسل
القيمة ،مما يعزز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام الصدمات .وستُصمم األنشطة بالتعاون مع المجتمعات المحلية لضمان
استجابة الفوائد من األصول والمعرفة الحتياجاتهم ولضمان عدلها وقابلية وصول كال الجنسين ومختلف الفئات العمرية إليها.
-72

وسيسهل الب ا

وضع وإطالق آليات تحويل المخاطر من خالل مخططات التأمين البالغ الصغر التي تم فيها اإلعانات باألقساط استنادا

إلى إنشاء األصول المشروط وأنشطة التدريب لفائدة األسر الضعيفة.
-73

وسيُطبق نهج رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي الذي يحدث تحوال جنسانيا .وسيُزود المشاركون (النساء والرجال) في المساعدة
الغذائية مقابل إنشاء األصول والمساعدة الغذائية مقابل التدريب برسائل التغذية اإليجابية لتحسين فهمهم ألهمية استهالك األغذية الغنية
بالمغذيات وتشجيع توزيع العمل داخل األسرة بين الجنسين بنحو متكافئ .وعالوة على ذلك ،ستُعزز الممارسات اإليجابية المتعلقة
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بالتكيف مع المناخ باستخدام مواد تواصلية و نُهج تشاركية متنوعة .وسيستفيد المشاركون أيضا من التوعية المجتمعية التشاركية وعمليات
التخطيط التي ستجعلهم أكثر استعدادا للتعامل مع آثار تغير المناخ.
-74

سيساهم الب ا

في دعم الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز اإلطار التشريعي .وتحقيقا لهذه الغاية ،ستقدم المساعدة التقنية لالستعداد

محليا لمخاطر المناخ والكوارث والتخفيف من حدتها واالستجابة لها بما يتماشى مع االستراتيجيات الوطنية وإطار سنداي .وستسعى
أنشطة الب ا

إلى تعزيز تحديد المالمح والتخطيط فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه المجتمعات المحلية ،والتأمين على المناخ ،ونشر

الفضاءات الخضراء في المناطق الحضرية ،والحفاظ على النظم اإليكولوجية للجبال والغابات .وستُوثق األساليب التي تم استحداثها على
أن تشكل جزءا من مجموعة األدوات الموجهة للحكومات المحلية.
-75

وسيعزز الب ا

قدرة الحكومة على جمع ونشر بيانات عالية الجودة وحسنة التوقيت للحد من مخاطر الكوارث والمناخ عن طريق

تركيب محطات األرصاد الجوية المؤتمتة وتدريب الموظفين على استخدامها وتحسين اآلليات الوطنية ودون الوطنية للحد من مخاطر
ا لكوارث واالستجابة المنسقة لها؛ وسيدعم هذا العمل أيضا دمج المعلومات المناخية األساسية في نظم اإلنذار المبكر وآليات االستجابة
المحدثة.
-76

وسيدعم الب ا

تطوير وإدماج النظم الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ ،مثل منصة رصد األثر والحالة في

سبل كسب العيش من أجل تحليل القدرة على الصمود ،فضال عن
الوقت الحقيقي (نظام لرصد المخاطر المناخية) ونهج العملية الموحدة ل ُ
توليد األدلة بشأن أثر تغير المناخ وتدهور النظام اإليكولوجي للجبال.
-77

وسيقوم الب ا

بتوسيع أنشطة تعزيز قدرات سلسلة التوريد لالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها وتحسين النظم الغذائية وإتاحة

خبرته لتحسين قدرات التخزين ،وآليات ضمان الجودة ،وتحسين العمليات الجمركية والحلول الرقمية األخرى التي تهدف إلى دعم التعافي
االقتصادي األخضر وتعزيز آليات تنسيق االستجابة لألزمات.
-78

وسيدعم الب ا

أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في وضع خطة تأمين وتنفيذها من أجل حماية األسر الضعيفة من

مخاطر المناخ .وسيدعم الب ا

وزارة الزراعة والموارد المائية والتنمية اإلقليمية وأصحاب المصلحة اآلخرين في تهيئة بيئة مواتية

وإطار تنظيمي يعزز استحداث التأمين ضد المخاطر الزراعية والمناخية في السوق.

الش اكات
-79

ستكون وزارة حاالت الطوارئ ووزارة الموارد الطبيعية واإليكولوجيا واإلشراف التقني الشريكين الرئيسيين للب ا

بموجب هذه

الحصيلة ،باإلضافة إلى وزارة الزراعة والموارد المائية والتنمية اإلقليمية ووزارة العمل والضمان االجتماعي والهجرة واللجنة
اإلحصائية الوطنية .ويشمل الشركاء الرئيسيون اآلخرون الحكومات المحلية ،والمجتمعات الريفية ،وصندوق المناخ األخضر ،والوكالة
السويسرية للتنمية والتعاون ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،والوكاالت األخرى التي تتخذ من روما مقرا لها ،والمؤسسات المالية
الدولية ،والجامعات ،والوكالة األلمانية للتعاون الدولي ،والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ،والوكالة الكورية للتعاون الدولي ،والمنظمات
غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني األخرى.

االفت اضات
-80

من المفترض امتالك األسر لموارد تمكنها من تطبيق أفضل الممارسات والمهارات لحماية نفسها من الصدمات واالستفادة من خدمات
اإلرشاد أو التأمين الخاصة المدعومة .ويعتمد الب ا

أيضا على التزام الحكومة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،بما

في ذلك من خالل األدوات المالية ،والبيئة التنظيمية التي تحمي الناس والنظم اإليكولوجية.

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-81

سيدعم البرنامج وضع سياسات إنمائية محلية أكثر فعالية وكفاءة من خالل دمج تخطيط وتنفيذ التكيف مع تغير المناخ الذي يراعي
الفروق بين الجنسين في السياسات والميزانيات على مستوى المقاطعات والمجتمع المحلي إلضفاء الطابع المؤسسي على تخطيط التكيف
مع تغير المناخ .وسيستكشف الب ا

أيضا تقديم الخدمات المناخية القائمة على الرسوم بهدف تعزيز القدرة على صمود وزيادة إمكانيات

تطبيق ممارسات التكيف على نطاق أوسع ولمساعدة الحكومة على ضمان االستدامة المالية.
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الحصيلة  4للخطة االست اتيجية القط ة :ت تع ال دارس ف ج هور ة قي يزستان بقدرة كبي ة على توفي وجبات صحية لألطفال وإ جاد
حلول ستدا ة للتغ ة ال درسية لتحسين حصائل الصحة والتغ ة والت ليم وا ن الغ ائ بحلول عام 2027
-82

سيواصل الب ا

دعم الحكومة في تحسين برنامجها الوطني للوجبات المدرسية حتى يتسنى ألطفال ما قبل المدرسة وأطفال المدارس

الذين تتراوح أعمارهم بين  3أعوام و 12عاما الحصول على وجبات ساخنة ومتنوعة ومغذية .ويتمثل الهدف من ذلك في تعزيز القدرات
الوطنية المتزايدة من أجل تنفيذ برنامج وطني للوجبات المدرسية يمكن توسيعه ليشمل أطفال ما قبل المدرسة والوصول إلى المراهقين
والفئات الضعيفة األخرى.

الحصيلة االست اتيجية للب ا
-83

تتماشى حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الحصيلة االستراتيجية  4للب ا  :تعزيز البرامج والنظم الوطنية.

جال الت كيز
-84

مجال تركيز هذه الحصيلة في الخطة االستراتيجية القطرية هو األسباب الجذرية.

ال واء ة ع ا ولو ات الوطنية
-85

تتماشى حصيلة الخطة االستراتيجية القطرية هذه مع الجهود الوطنية لالستجابة الحتياجات الناس من خالل ضمان الوصول العادل إلى
خدمات اجتماعية عالية الجودة عبر سياسات فعالة وآليات تمويل مناسبة بمشاركة جميع األطراف ،كما هو متوقع في خطة التنمية
الوطنية .وتتوافق أنشطة الوجبات المدرسية مع استراتيجية تطوير التعليم للفترة  .2040-2020وتساهم هذه الحصيلة في الحصيلة 1
من إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة من خالل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  2-2-1و-1أ 2-حسب قياسات
اللجنة اإلحصائية الوطنية.

النوات ال توق ة
-86

ستتحقق هذه الحصيلة من الخطة االستراتيجية القطرية من خالل النواتج من  1-4إلى :4-4
 الناتج  1-4رفع الحكومة من قدرتها التقنية على تنفيذ البرنامج الوطني األمثل للوجبات المدرسية بغية تحقيق حصائل التغذية
والتعليم واألمن الغذائي.
 الناتج  2-4تمتع المؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي بقدرات مالية متنوعة وواسعة من أجل إدارة برامج
الوجبات المدرسية الوطنية بنحو مستدام وأمثل.
 الناتج  3-4استفادة األوالد والبنات في سن المدرسة وأسرهم من المعرفة والمهارات المتطورة التي سيتيحها موظفو المدرسة
ومقدمو الرعاية في مجال الصرف الصحي والنظافة والتغذية والتي من شأنها أن تحسن تناولهم للمغذيات الدقيقة في بيئة صحية
وآمنة.
 الناتج  4-4حصول األوالد والبنات في سن المدرسة على وجبة ساخنة ومتنوعة ومغذية وآمنة كل يوم يذهبون فيه إلى المدرسة
لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية واالستفادة الكاملة من فرص التعلم.

ا شطة ال ئيسية
النشاط  :4تقديم المساعدة الفنية للشركاء الوطنيين إلضفاء الطابع المؤسسي على البرامج المدرسية الوطنية وتحسين استدامتها
-87

بناء على التنفيذ الناجح في السنوات السابقة ،تركز الخطة االستراتيجية القطرية على إضفاء الطابع المؤسسي على نموذج التغذية
المدرسية الوطنية األمثل واستدامته من خالل دعم السياسات ،والدعوة ،والمساعدة التقنية المباشرة والتبادالت األفقية المتبادلة والتعلم
من البلدان األخرى في اإلقليم ،واالستفادة من وحدة التغذية المدرسية المدعومة من الب ا
والمركز الوطني الجمهوري للكفاءات.

والمتواجدة ضمن وزارة التربية والتعليم
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وسيدعم الب ا

تقييم القدرات الذي سيثري التعزيز المنهجي للقدرات المؤسسية كجزء من خطة االنتقال طويلة األجل .وسيحدد التقييم

السبيل لتعزيز القدرات المؤسسية لكيانات البرنامج الوطني للوجبات المدرسية أفقيا ورأسيا بطريقة مستدامة ،بما في ذلك من خالل نظم
متينة للرصد والتقييم .وسيقدم الب ا

الدعم التقني لموظفي المقاطعات والمدارس بشأن تنفيذ البرنامج الوطني للوجبات المدرسية

بفعالية.
-89

وبينما تتلقى المدارس تمويال لتقديم الوجبات الساخنة من ميزانية الدولة ومصادر أخرى (اآلباء والشركاء) ،فمن شأن مساعدة الب ا
أن تحسن العمليات الحالية ،بما في ذلك المشتريات والبنية التحتية للمقاصف وقوائم األغذية ،مع توفير الحد األدنى من التحويالت الغذائية
المباشرة .وسيطرح الب ا

وجبات ساخنة في  300مدرسة إضافية لدعم التوسع الحكومي في البرنامج الوطني الفعال للوجبات

المدرسية وسيستكشف أفضل النماذج من المدارس في المناطق الحضرية والتي لديها مستويات مختلفة من البنية التحتية األساسية.
وسيقدم الدعم التقني للمدارس التي لديها القدرة على مواصلة تكرار نماذج التغذية المثلى بشكل مستقل عن تحويالت الب ا  .وسيُقدم
وستعطى األولوية للمساعدة التقنية للمدارس التي تتطلب تمويالت وشراكات إضافية.
-90

وسيُطبق نهج رسائل التغيير االجتماعي والسلوكي الذي يحدث تحوال جنسانيا على المدارس وأفراد المجتمع المحلي لتعزيز الوعي
بالنظم الغذائية الصحية وأهميتها لألطفال في سن المدرسة .وسيدعو الب ا

إلى دفع أجور كافية للطهاة ومشاركة النساء على قدم

المساواة كصانعات قرار في لجان اآلباء ولجان إدارة الوجبات المدرسية.
-91

وسيُجرب نموذج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية لتحسين القيمة التغذوية للحصص من األغذية المنتجة محليا وإنشاء نقاط انطالق
لتنمية سالسل القيمة ،وبالتالي دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق ذات األولوية .وسيعمل الب ا

مع وزارة

الزراعة والموارد المائية والتنمية اإلقليمية والشركاء لتحسين نظم المشتريات المركزية والالمركزية للوجبات المدرسية ،بما في ذلك
من خالل الدعوة للتغييرات في األطر القانونية ،وإذا كان ذلك ممكنا ،سيدعم الروابط من المزرعة إلى المدرسة مع مراكز الخدمات
اللوجستية والمستودعات .وسيعمل الب ا

مع الحكومة على الدعوة إلى توسيع نطاق نماذج التغذية لتشمل المدارس الثانوية وتحسين

نماذج التغذية قبل المدرسة.
-92

وسيدعم الب ا

االستدامة المالية للبرنامج الوطني للوجبات المدرسية من خالل تعزيز األنشطة المدرة للدخل في صفوف المدارس

وأولياء أمور الطالب والتي ستعمل على تحسين قدرتهم على المساهمة ماليا في البرنامج.
-93

وكأساس للدعوة إلى تخصيص موارد أكبر للبرنامج الوطني للوجبات المدرسية وجعله مستداما ماليا ،سيجري الب ا

تحليال للتكاليف

ويضع استراتيجية لتعبئة الموارد لصالح الحكومة ويدعو إلى ربط ميزانية البرنامج الوطني للوجبات المدرسية بمعدالت التضخم.

الش اكات
-94

سيعمل الب ا

مع الشركاء لتعزيز التنسيق والتماسك المؤسسين بغرض دعم البرنامج الوطني للوجبات المدرسية ،بما في ذلك من

خالل لجان العمل المشتركة بين الوزارات على المستويين المركزي والالمركزي ،وعبر الهياكل الحكومية والسلطات المحلية ،وإدارات
المحافظات والمقاطعات ،وشركاء التنمية الرئيسيين ،والجهات الفاعلة في الحماية االجتماعية .وسينسق الب ا

مع الجهات الفاعلة

األخرى المتعلقة بالوجبات المدرسية ،بما في ذلك منظمة فيلق الرحمة ،لتحقيق أثر مضاعف .وعالوة على ذلك ،سيتعاون الب ا

مع

كيانات األمم المتحدة األخرى والشركاء اآلخرين مثل منظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،ومنظمة
الصحة العالمية ،ومؤسسة آغا خان ،والمعهد الروسي للخدمات الغذائية االجتماعية والصناعية.

االفت اضات
-95

تعتمد هذه الحصيلة على استمرار التزام الحكومة بوضع اآلليات القانونية المطلوبة وقدرتها على التنفيذ ،بما في ذلك تخصيص الموارد
المالية الكافية .وسيكون من الضروري أيضا استمرار اهتمام المجتمع المحلي ودعمه من خالل مساهمات اآلباء وإمداد المزارعين
المدارس بالمنتجات.

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

17

است اتيجية اال تقال/تسليم ال سؤولية
-96

بهدف االنتقال طويل األمد والمستدام إلى برنامج وطني للوجبات المدرسية يتسم بالفعالية ستوضع خارطة طريق مفصلة وخطة عمل
لما بعد عام  ،2027بما في ذلك متطلبات الميزانية المستنيرة باألدلة الناتجة عن تقييمات الب ا .

-4

ت تيبات التنفي

1-4

تحليل ال ستفيد ن

-97

اتبع الب ا نهجا مختلطا لتحليل المستفيدين في إطار الخطة االستراتيجية القطرية ،حيث يجمع بين االستهداف الجغرافي والقائم على
صممت وفقا لالحتياجات
الضعف لتقليل أخطاء اإلدماج واإلقصاء .وأُعدَّت لكل حصيلة نسخة "معززة" من تحليل السياق المتكامل و ُ
التي تتناولها كل حصيلة .وقد أُجري تحليل للفقر ونقص التغذية وتكرار الكوارث الطبيعية واالعتماد على التحويالت المالية ونصيب
الفرد من اإلنتاج الزراعي والبطالة .و ُجمعت هذه المؤشرات وتم تكييفها مع كل حصيلة وطبقت أوزان مختلفة لكل مؤشر ضمن حصيلة.
وحددت هذه العملية المقاطعات التي يتركز فيها أكثر األشخاص الضعفاء ،ودعمت تخصيص الموارد الحكومية الستكمال نهج تحليل
السياق المتكامل ،باإلضافة إلى إجراء تقييمات الضعف على مستوى المجتمع لتحديد أوجه الضعف المحددة .وسيُنظر على النحو الواجب
في نوع الجنس والعمر واإلعاقة ،وستوضع معايير الضعف مع أفراد المجتمع المحلي والتحقق من صحتها .وسيجري تحديث نهج
االستهداف بناء على االحتياجات وكلما توفرت بيانات جديدة .كما سيتيح المسح الوطني المتكامل حول المغذيات الدقيقة والقياسات
البشرية بيانات عن السمنة ونقص المغذيات الدقيقة.

-98

وستضمن عمليات التخطيط المجتمعي والرصد المنتظم للعملية عدم تداخل المستفيدين المباشرين بموجب الحصيلتين  1و 3للخطة
االستراتيجية القطرية .ويتمتع البرنامج الوطني للوجبات المدرسية الذي تنفذه الحكومة بتغطية شاملة ويُتاح لجميع األطفال في سن
المدرسة االبتدائية بغض النظر عن حالة الضعف .وبالنظر إلى أن أكثر من  70في المائة من المدارس تستخدم بالفعل نماذج تغذية
متطورة وهي ُمض َّمنة في خطط الب ا
من البرنامج الحكومي األمثل.

ومنظمة فيلق الرحمة ،فإن معظم األسر التي لديها أطفال في سن المدرسة االبتدائية ستستفيد
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الجدول  :1ال ستفيدون حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة ،والنات  ،والنشاط (ج يع السنوات)
حصيلة الخطة االست اتيجية
القط ة

النات

النشاط

1

2-1 ،1-1

1

2

1-2

2

3

1-3

3

4

4-4

4

فئة ال ستفيد ن

2023

2024

2025

2026

2027

ال ج وع

البنات

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

95 634

األوالد

23 750

23 750

23 750

23 750

23 750

100 947

النساء

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

170 016

الرجال

38 750

38 750

38 750

38 750

38 750

164 703

ال ج وع

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

531 300

البنات

18 000

18 000

األوالد

19 000

19 000

النساء

32 000

32 000

الرجال

31 000

31 000

ال ج وع

100 000

100 000

البنات

35 280

35 280

10 080

9 090

8 100

83 160

األوالد

37 240

37 240

10 640

9 595

8 550

87 780

النساء

62 720

62 720

17 920

16 160

14 400

147 840

الرجال

60 760

60 760

17 360

15 655

13 950

143 220

ال ج وع

196 000

196 000

56 000

50 500

45 000

462 000

البنات

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

168 750

األوالد

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

168 750

النساء
الرجال

ال ج وع (ال دّل)

ال ج وع

54 000

54 000

54 000

54 000

54 000

337 500

البنات

102 780

84 780

59 580

58 590

57 600

365 544

ا والد

106 990

87 990

61 390

60 345

59 300

376 477

النساء

134 720

102 720

57 920

56 160

54 400

349 856

ال جال

130 510

99 510

56 110

54 405

52 700

338 923

ال ج وع

475 000

375 000

235 000

229 500

224 000

1 430 800
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التحو الت
ستعكس قيمة استحقاقات المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول بموجب الحصيلتين للخطة االستراتيجية القطرية ،المقتضيات الحكومية
لألشغال العامة وأجور العمال .وستم ِ ِّكن الحصص الغذائية 40األسر من تغطية تكلفة النظام الغذائي المتوفر على مغذيات كافية ،على
النحو المحدد من خالل تحليل سد الفجوة التغذوية.

 -100ويعتمد اختيار طريقة التحويل على نتائج تقييم جدوى التحويالت القائمة على النقد.
 -101وبموجب الحصيلة  2للخطة االستراتيجية القطرية ،من المتوقع في حالة حدوث طوارئ واسعة النطاق أن يقوم الب ا

بتوزيع سالل

غذائية وطنية للطوارئ في األيام الخمسة األولى ،والتي ال تتطلب مرافق للطهي ،ثم االنتقال لمدة  90يوما إلى توزيع الحصص الغذائية
المتفق عليها من خالل وحدة تنسيق االستجابة للكوارث.
 -102وفي إطار الحصيلة  3للخطة االستراتيجية القطرية ،يخطط الب ا

إلتاحة بوليصات التأمين للمستفيدين منه المؤهلين .وستُحتسب

األقساط والمبالغ المؤمن عليها بناء على أنشطة كسب العيش وتكاليف اإلنتاج واالحتياجات المقدرة بعد حدوث صدمة مناخية .وعند بدء
الدفع ،سيتلقى المستفيدون تحويالت القائمة على النقد.
 -103وفي إطار الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية ،ستكون التحويالت الغذائية للب ا

في حدها األدنى ،عند  60غراما لكل طفل في

اليوم .وإلى جانب تقديم المساعدة التقنية والتدريب ،سيلبي هذا المتطلبات من المغذيات الدقيقة وسييسر إتاحة وجبات آمنة ومتنوعة.
3-4

قدرة ال كتب القط ي و ال حه

 -104يعمل الب ا

في جمهورية قيرغيزستان انطالقا من مكتبه القطري في بيشكيك والمكتب الفرعي في أوش ،بالتنسيق الوثيق مع مكتبه

في طاجيكستان خاصة فيما يخص المسائل المتعلقة بإدارة مخاطر المناخ والكوارث.
 -105ويتمتع موظفو الب ا

بالمهارات والخبرات الالزمة لتقديم الخدمات عبر محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم والبناء على البرامج

الحالية ،وقد عُززت قدرات موظفي الحماية االجتماعية والتحويالت القائمة على النقد بشكل أكبر في عام  .2022وبالنسبة للمناطق التي
قد ال يتوفر فيها الب ا

على خبرة داخلية في مواضيع من قبيل وضع أدوات الخدمة المناخية ،والمنظور الجنساني ،وإعداد ميزانية

وتحليل الحيز المالي الحكومي ،سيطلب الب ا

الدعم من الخبراء الخارجيين بما في ذلك عن طريق استعارة الخبرة من الشركاء.

وسيُستعرض هيكل التوظيف بانتظام لضمان المواءمة المستمرة مع االحتياجات البرامجية وتوقعات الموارد.
4-4

الش اكات

 -106تعد الخطة االستراتيجية القطرية جزءا ال يتجزأ من إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة  2027-2023وستتولى
الحكومة تنفيذها على المستويين المركزي والالمركزي .وسيواصل الب ا

البناء على شراكاته مع وزارة العمل والضمان االجتماعي

والهجرة؛ ووزارة التربية والتعليم؛ ووزارة الزراعة والموارد المائية والتنمية اإلقليمية؛ ووزارة حاالت الطوارئ؛ ووزارة الموارد
الطبيعية واإليكولوجيا واإلشراف التقني؛ ووزارة التنمية الرقمية؛ ووزارة االقتصاد والتجارة واللجنة اإلحصائية الوطنية .وتُتاح هذه
الشراك ات على المستويات المركزية وعلى مستوى المقاطعات والمناطق الفرعية .وتضمن المشاورات المجتمعية وعمليات التخطيط
التشاركي أن يقوم نهج الب ا
 -107ويلعب الب ا

المتمحور حول الناس بإلهام اآلليات االجتماعية الوطنية وإدارة مخاطر الكوارث.

دورا نشطا في مجلس تنسيق شركاء التنمية ،الذي يقوده مصرف التنمية اآلسيوي والبنك الدولي والمنظمة غير الحكومية

 Helvetasوينسق العمل بشأن القضايا القطاعية من خالل مجموعات العمل المواضيعية.
 -108ويشترك الب ا  ،تحت قيادة وزارة الزراعة والموارد المائية والتنمية اإلقليمية ،في تسهيل منصة حركة توسيع نطاق التغذية مع
اليونيسف لترويج التغذية الصحية ،وسالمة األغذية ،وتجهيزها ،وتقويتها .وتهدف شراكات القطاع الخاص التي أقيمت من خالل المنصة

 40تصل قيمة الحصة الغذائية إلى حدود  80في المائة من أجر العمالة غير الماهرة .وتُعد محتويات سالل األغذية مقبولة ثقافيا وتشمل دقيق القمح المدعم والزيوت النباتية.
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إلى االستفادة من حلول النظم الغذائية المبتكرة والمستدامة ،والتدريب المهني ومبادرات سوق العمل النشطة األخرى ،فضال عن المنتجات
المالية الجديدة التي تدعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
 -109وسيضمن الب ا

 ،من خالل إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة ،التنسيق الوثيق مع منظمة األغذية والزراعة

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وفريق األمم المتحدة القطري .وتماشيا مع إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،سيستكشف
الب ا

فرص البرمجة المشتركة مع كيانات األمم المتحدة األخرى لمعالجة القضايا المتعلقة بالحماية االجتماعية ،والنظم الغذائية،

وبناء القدرة على الصمود ،والتغذية ،واللوجستيات ،والتكيف مع تغير المناخ.
 -110وستُرسى شرا كات البرمجة الجنسانية مع هيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإدارة السياسة الجنسانية والتنسيق
للحماية من العنف المنزلي في وزارة العمل والضمان االجتماعي والهجرة .وستُستخدم بطاقات الدرجات الخاصة بإطار األمم المتحدة
للتعاون في مجال التنمية المستدامة لقياس وتنسيق التقدم المحرز في إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وتمكين المرأة اقتصاديا وإشراك
الشباب .وستُنوع الشراكات الموقعة مع منظمات المجتمع المدني لتشمل قضايا الجنسين واإلعاقة.
 -111وسيقوم الب ا

بتوليد األدلة من خالل الشراكات مع المؤسسات األكاديمية المحلية والمنظمات غير الحكومية المحلية وخدمات اإلرشاد

العامة والخاصة وسينشر المعرفة في المجتمعات المحلية .وستكون المشاركة مع القطاع الخاص أمرا بالغ األهمية لضمان حصول األسر
الضعيفة على خدمات التأمين والخدمات المالية.
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إدارة ا داء والتقييم
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ت تيبات ال صد والتقييم

 -112ستسترشد ترتيبات الرصد والتقييم بإطار النتائج المؤسسية للب ا

للفترة  ،2025-2022وخطة الرصد والتقييم الخاصة بإطار األمم

المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة ،وأهداف التنمية المستدامة الوطنية .وستقاس نتائج الخطة االستراتيجية القطرية من خالل
نهج متكامل وشامل للرصد يغطي المنظور الجنساني ،والمساءلة أمام السكان المتضررين ،والحماية ،والتكامل التغذوي ،وإدماج
األشخاص ذوي اإلعاقة وستساهم هذه النتائج في تقدم إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة .وسيتم إبالغ نتائج الرصد
من خالل منصة معلومات األمم المتحدة ونظم الب ا
 -113و تتوقع استراتيجية تنمية القدرات الوطنية للب ا

المؤسسية وسيبين المساهمات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز نظم الرصد والتقييم الحكومية .وسيخطط الب ا

بالتعاون مع اللجنة

اإلحصائية الوطنية ألنشطة مشتركة بشأن التقييمات والرصد واالستعراضات والتطورات المنهجية بموجب مذكرة التفاهم بين فريق
األمم المتحدة القطري واللجنة اإلحصائية الوطنية.
 -114وستُحدد القيم األساسية والمستهدفة للمؤشرات المختارة في عام  2022من خالل نظام متكامل لرصد حصيلة األمن الغذائي وتقييمات
أساسية خاصة بالجهات المانحة ومشاورات مع الشركاء والسكان المتضررين .وستُصنف جميع المؤشرات على مستوى األسرة حسب
الجنس .وسيوضع نظام متين لقياس الحصائل بغية تتبع حصائل التنمية طويلة األجل ،بما في ذلك التقدم المحرز في أنشطة تعزيز القدرات
المؤسسية .وسيقوم الب ا
 -115وسيضع الب ا

سلم للحكومة.
والحكومة معا برصد استدامة وفوائد األدوات والنظم التي ست ُ

آليات مجتمعية إلبداء التعليقات من أجل ضمان المساءلة أمام السكان المتضررين .ومن خالل اتباع نهج "عدم إلحاق

الضرر" ،ستعمل خطط عمل مشاركة المجتمع المحلي على إثراء األدوات الشاملة للبرمجة والفحص بحثا عن المخاطر البيئية
واالجتماعية.
 -116واسترشادا بسياسات الب ا
واالستعراضات الب ا

واستراتيجياته وخطط إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة ،ستطلع سلسلة من التقييمات

وشركائه وأصحاب المصلحة ،بما في ذلك السكان المتضررون ،على النتائج والتحوالت الالزمة لتحقيق خطة

التنمية الوطنية وغايات أهداف التنمية المستدامة .وسيجري تقييم إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة -2023
 2027في عامه قبل األخير وسيُطلع فريق األمم المتحدة القطري على اإلنجازات المحققة والدروس المستفادة .وسيُجرى تقييم مستقل
في عام  2026على األداء العام للخطة االستراتيجية القطرية والذي من شأنه أن يثري التوجه االستراتيجي المستقبلي .وسيُستخدم
استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية القطرية المزمع إجراؤه في عام  2025لتكييف البرمجة أثناء تنفيذ هذه الخطة ،وستغذي
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نتائجها تقييم هذه الخطة .وسيجري الب ا

تقييما تكوينيا المركزيا لبرنامج التكيف مع تغير المناخ الذي يدعمه الصندوق األخضر

للمناخ في الفترة  2024-2023وسيجري تحليالت وبحوث لشبكة األمان وبرامج سوق العمل النشطة.
2-5

إدارة ال خاط

ال خاط االست اتيجية
 -117رغم أن السلم طغى إلى حد كبير على جمهورية قرغيزستان في اآلونة األخيرة ،إال أن النزاعات الحدودية وفشل الحكومات في البلدان
المجاورة يمكن أن يشعل فتيل عدم االستقرار .وقد يؤدي ذلك إلى تزايد االحتياجات واستخدام الموارد ألغراض غير تعزيز القدرات
وإنشاء المؤسسات .وسيهدف الب ا

إلى تنويع قاعدة الجهات المانحة وتعزيز اإلجراءات الداخلية ،وجذب جهات مانحة جديدة والتوجه

نحو تقديم مزيد من المساعدة التقنية على اعتبار أن البلد يمر بتغييرات جوهرية في التشريعات الوطنية والهياكل الحكومية.
 -118وتتطلب أنشطة تعزيز القدرات ،ال سيما في إطار البرنامج الوطني للوجبات المدرسية ،تمويال كبيرا يمكن التنبؤ به .ونظرا ألن االتحاد
الروسي كان أكبر جهة مانحة للب ا

في جمهورية قيرغيزستان ،فإن العمليات والتمويل معرضان للخطر بالنظر إلى عدم إمكانية

التنبؤ بالوضع الجيوسياسي على الصعيدين العالمي واإلقليمي .وقد وضع الب ا

استراتيجية لتعبئة الموارد تسلط الضوء على الحاجة

إلى جمع األموال للحكومة وكذلك للخطة االستراتيجية القطرية من أجل ضمان استفادة البرامج الوطنية من موارد متعددة السنوات يمكن
التنبؤ بها.
 -119وال تزال المناوشات العنيفة على الحدود في جنوب البالد تشكل تهديدا خطيرا يمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر على عمليات الب ا .
وسيواصل الب ا

إنفاذ وتنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة لألمم المتحدة وأطر إدارة المخاطر المعمول بها للتخفيف من المخاطر

المحتملة على الصحة والسالمة واألمن ،بما في ذلك تدابير محددة للتعامل مع المخاطر األمنية التي تهدد البعثات الميدانية في المنطقة
الحدودية.

ال خاط التشغيلية
 -120يمكن أن تؤدي محدودية قدرة الحكومة والشركاء المتعاونين ومقدمي الخدمات المالية إلى إضعاف جودة تنفيذ البرامج ،ال سيما للتحويالت
القائمة على النقد والحلول الرقمية الجديدة .وسيقوم الب ا

بتنويع قاعدة شركائه وإجراء التقييم وأنشطة بناء القدرات ،بما في ذلك على

المنظمات غير الحكومية المحلية.
 -121ونظرا العتماد جمهورية قيرغيزستان على الواردات ،ال سيما من االتحاد الروسي ودول االتحاد االقتصادي األوروبي اآلسيوي األخرى،
فإن سلسلة اإلمداد واضطرابات السوق تشكل خطرا عليها .وعلى المدى القصير ،سيخفف الب ا

من هذه المخاطر عن طريق رصد

السوق ،والتموضع المسبق ،واالستفادة من االتفاقات اإلقليمية طويلة األجل .وعلى المدى المتوسط إلى الطويل ،ستُخفف المخاطر من
خالل أنشطة تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الوطنية التي تركز على احتياطيات الحبوب االستراتيجية الوطنية (إذا سمح التمويل).

ال خاط االئت ا ية
 -122ستُخفف المخاطر المحتملة المتعلقة باختالس أطراف خارجية للموارد من خالل الضوابط الداخلية الصارمة التي تعزز الشفافية
والمساءلة ،بما في ذلك من خالل إجراءات التشغيل الموحدة ،ورصد األنشطة ،وتناوب موظفي الرصد الميداني ،ورصد األطراف
الثالثة ،والقيام بزيارات الرقابة ،وتخصيص خط ساخن للمستفيدين ،وتدريب الموظفين والشركاء.

ال خاط ال الية
 -123قد يؤدي استمرار عدم االستقرار السياسي واالقتصادي والتقلبات الكبيرة في أسعار العمالت وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى استياء
الرأي العام وتقويض التماسك االج تماعي وإعاقة جهود سيادة النظام ،مما قد يهدد تنفيذ البرامج .ويمكن أن يؤثر تقلب أسعار األغذية
والوقود ،إلى جانب تقلبات أسعار الصرف ،على أسعار السلع األساسية .وسيقوم الب ا
الحافظة القطرية ودعمها حسب االقتضاء.

برصد الوضع عن كثب وتعديل ميزانية
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الض ا ات االجت اعية والبيئية
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 -124تماشيا مع إطار الضمانات االجتماعية والبيئية للب ا  ،سيتم فحص جميع أنشطة الب ا

بهدف منع أي آثار سلبية محتملة مباشرة أو

غير مباشرة على البيئة والمساواة بين الجنسين والسالم وتجنبها وتخفيفها.
 -125وسينفذ الب ا

نظام لإلدارة البيئية لتحديد األثر البيئي لعمليات الدعم والتعامل معه والتخفيف منه ،ومعالجة كفاءة الطاقة وإزالة

الكربون ،وإدارة النفايات ،والمشتريات المستدامة ،وتدريب الموظفين ،وتوعيتهم .وسيساهم الب ا

أيضا في مبادرات األمم المتحدة

في إطار استراتيجية األمم المتحدة بخصوص العمليات التجارية في جمهورية قيرغيزستان.
 -126وسيعمل الب ا

على تعزيز النهج القائم على حقوق اإلنسان وإجراء تحليالت المراعية للسالم والنزاع ألغراض مشاريع إنشاء األصول

وفقا لمبدأ "عدم إلحاق الضرر" .ودُمجت آليات المساءلة والحماية في دعم الب ا

للحماية االجتماعية المراعية للتغذية ،بما في ذلك

من خالل دعوته لإلدماج المالي وحماية بيانات المستفيدين في إطار البرامج التي تديرها الحكومة .وسيقوم الب ا

بفحص الشركاء

المتعاونين وتدريبهم ،وسيواصل عمله بشأن إحداث التحول الجنساني وسيدعم الدعوة إلى منع العنف الجنساني واالستغالل واالنتهاك
الجنسيين.

ال وارد الالز ة لتحقيق النتائ

-6

يزا ية الحافظة القط ة
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 -127كما هو مبين في الجدول  ،2سيخصص الجزء األكبر من ميزانية الحافظة القطرية للحصيلة  1للخطة االستراتيجية القطرية ،والتي تشمل
مجموعة مستفيدة جديدة (أفراد مفتقرين للقدرة اإلنتاجية) من أجل "عدم ترك أحد خلف الركب" .وستشمل الحصيلة  3للخطة االستراتيجية
القطرية مواصلة أنشطة الصندوق األخضر للم ناخ وستستفيد من االهتمام المتزايد بحلول النظم الغذائية والتمويل المواضيعي للحد من
مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ .وتعكس تكلفة الحصيلة  4للخطة االستراتيجية القطرية تسليم البرنامج الوطني للوجبات
المدرسية إلى الحكومة وتشمل دعم التمويل المبتكر .وتماشيا مع االلتزامات المؤسسية ،ستُخصص  28في المائة من إجمالي الميزانية
للبرمجة التي تراعي الفوارق بين الجنسين.
الجدول  :2يزا ية الحافظة القط ة (بالدوالر ا

ك )

حصيلة الخطة
االست اتيجية
القط ة

النشاط

2023

2024

2025

2026

2027

ال ج وع

1

1

6 841 483

7 656 036

7 846 935

8 783 548

9 605 172

40 733 174

2

2

5 846 110

3

3

8 418 632

8 513 062

4 616 547

4 754 094

4 315 156

30 617 491

4

4

2 553 356

2 670 097

2 744 172

2 864 465

2 910 251

13 742 341

23 659 581

18 839 196

15 207 654

16 402 107

16 830 578

90 939 116

ال ج وع
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5 846 110

آفاق واست اتيجية تدبي ال وارد

 -128إذا تم تمويل الخطة االستراتيجية القطرية للفترة  2022-2018بنسبة  64في المائة ،فإن جهة مانحة واحدة (االتحاد الروسي) قدمت أكثر
من  73في المائة من جميع المساهمات للب ا  .وقد نجح الب ا

في السنوات األخيرة في إيجاد جهات مانحة إضافية لتنويع قاعدة

تمويله ،ال سيما لتمويل أنشطة تغير المناخ والقدرة على الصمود .وستُكثف جهود جمع األموال هذه فيما يتعلق بالخطة االستراتيجية
القطرية للفترة .2027-2023
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 -129وسيواصل الب ا

استكشاف فرص التعاون مع الجهات المانحة غير التقليدية ،بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية وشركاء القطاع

الخاص ،مع تعميق العالقات مع الجهات المانحة الحالية .وكما هو مذكور في القسم  ،2-5سيكون التمويل غير المخصص متعدد السنوات
حاسما للنجاح في تنفيذ أنشطة تعزيز القدرات وبناء األنظمة.
 -130ومن بين أنشطة الخطة االستراتيجية القطرية ،ستُعطى األولوية للتحويالت إلى المستفيدين ،يليها دعم تعزيز القدرات على المستوى
المؤسسي .وسيكون فحص مجال الشراكات جزءا ال يتجزأ من خطة تحديد األولويات .وسيقوم الب ا

بالتنسيق مع الجهات الفاعلة

األخرى عند تحديد أولويات أنشطته لتقليل أخطاء اإلدماج واإلقصاء واالزدواجية .كما ستسترشد عملية تحديد األولويات بتقييمات هشاشة
األوضاع.
 -131وسيكون جمع األموال للبرامج الحكومية أولوية رئيسية بالنسبة للب ا

في إطار هذه الخطة االستراتيجية القطرية من أجل ضمان

وجود قدرة وطنية على توفير تمويل وميزانية للوجبات المدرسية ،والحد من مخاطر الكوارث ،والتكيف مع تغير المناخ ،والحماية
االجتماعية.
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ال لحق ا ول
اإلطار ال نطق للخطة االست اتيجية القط ة لج هور ة قي يزستان ( نا /كا ون الثا

 -2023د س ب /كا ون ا ول )2027

هدف التن ية ال ستدا ة  ،2القضاء على الجوع
ا ة التن ية ال ستدا ة  :1-2الحصول على الغ اء
الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة :ت ز ز وصول السكان ال

ضين ال دام ا ن الغ ائ والض فاء ف

فئة الحصائل :تحقيق الناس حصائل أفضل في مجال التغذية والصحة والتعليم.

ج هور ة قي يزستان إلى ف ص ال ل ال تنوعة وف ص الدخل وتن ية رأس ال ال البش ي بحلول عام .2027

مراعية
مجال التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات
ستكون المشاركة المجتمعية والتمويل المشترك على درجة بالغة من األهمية لضمان أن تكون األصول المختارة مناسبة ويمكن استدامتها .كما يُفترض أن تواصل الحكومة تنفيذ برامج نشطة فيما يتعلق بسوق العمل ،بانتظار تحقُّق اإلصالحات
المعلقة لنظام الحماية االجتماعية والصندوق االجتماعي ،وستوسع التغطية لتصل إلى السكان المستبعدين مع العمل في الوقت نفسه على توسيع برامج التخرج من الفقر.

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجية 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
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع وأهداف التنمية المستدامة األخرى المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه الب ا
عدد األشخاص ا لمشمولين (المستفيدون غير المباشرين من البرنامج) بالنظم أو البرامج الوطنية للحماية االجتماعية التي قدم لها الب ا

الدعم التقني

للتغذية
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نسبة السكان في المجتمعات المحلية المستهدفة الذين يُبلغون عن فوائد بفضل تحسن قاعدة أصول سبل كسب العيش
نسبة األسر التي ال تستطيع تحمل تكلفة النظام الغذائي المغذي األقل تكلفة
الموارد التي تم حشدها (القيمة بالدوالر األمريكي) للنظم الوطنية التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى يدعم تعزيز قدرات من الب ا

ا شطة والنوات
 -1تقد م تحو الت ال وارد ،وال

فة وال ساعدة التقنية للفئات ا ض ف وللحكو ة ن خالل ظم الح ا ة االجت اعية ا كث ش وال وب ا

سوق ال ل النشطة

( :1-7اكتساب ال هارات وسبل ال يش ا س ة والف د ة)
 3-1استفادة األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي والضعيفة في المناطق المستهدفة من األصول المجتمعية اإلنتاجية ال ُمعاد تأهيلها أو المشيدة حديثا والمعارف والمهارات التي تساعد على تحسين إنتاجيتها ورأس
مالها البشري والمالي ودخلها وممارساتها التغذوية( .فئة النواتج دال :إنشاء األصول .الناتج المعياري  :1-2زيادة قدرة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على الحصول على األغذية المغذية ،والمساعدة
القائمة على النقد ،والمهارات والخدمات الجديدة أو المحسِّنة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية والحفاظ على هذه القدرة)
 1-1استفادة األفراد الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والضعفاء والمفتقرين إلى القدرة اإلنتاجية من التحويالت غير المشروطة والمعرفة التغذوية التي تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية وتعزز إمكاناتهم.
(فئة النواتج ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  : 1-2زيادة قدرة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على الحصول على األغذية المغذية ،والمساعدة القائمة على النقد ،والمهارات والخدمات الجديدة أو
المحسِّنة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية والحفاظ على هذه القدرة)
 1-1استفادة األفراد الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والضعفاء والمفتقرين إلى القدرة اإلنتاجية من التحويالت غير المشروطة والمعرفة التغذوية التي تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية وتعزز إمكاناتهم.
(فئة النواتج باء :توفير األغذية المغذية .الناتج المعياري  : 1-2زيادة قدرة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على الحصول على األغذية المغذية ،والمساعدة القائمة على النقد ،والمهارات والخدمات الجديدة أو
المحسِّنة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية والحفاظ على هذه القدرة)
 2-1استفادة األفراد الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والضعفاء ذوي القدرة اإلنتاجية من التحويالت المشروطة التي تلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية( .فئة النواتج باء :توفير األغذية المغذية.الناتج المعياري :1-2
زيادة قدرة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على الحصول على األغذية المغذية ،والمساعدة القائمة على النقد ،والمهارات والخدمات الجديدة أو المحسِّنة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية والحفاظ على هذه
القدرة)
 1-4استفادة المؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي من تعزيز نُهج الحماية االجتماعية المبتكرة ألغراض العمالة الالئقة وتنمية رأس المال البشري( .فئة النواتج جيم :توفير تنمية القدرات والدعم التقني.
الناتج المعياري  : 1-2زيادة قدرة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على الحصول على األغذية المغذية ،والمساعدة القائمة على النقد ،والمهارات والخدمات الجديدة أو المحسِّنة لتلبية احتياجاتهم الغذائية
والتغذوية والحفاظ على هذه القدرة)

الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة :ت كن السكان الض فاء ف ال ناطق ال تض رة ن ا ز ات ف ج هور ة
قي يزستان ن تلبية احتياجاتهم الغ ائية والتغ و ة ،ا تيح الت اف ال بك أثناء ا ز ات وف أعقابها.

فئة الحصائل :تحسين قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية العاجلة

مجال التركيز :االستجابة لألزمات
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االفت اضات
لن تحتاج الحكومة ،المجهزة بخطط االستجابة وهيكل إدارة محسِّن لمكافحة األزمات ،إال إلى الدعم الطارئ من المجتمع الدولي في حالة حدوث أزمة كبرى ،والبرنامج لن يكون الجهة الفاعلة الوحيدة لالستجابة ولن يغطي إال جزءاً من االحتياجات.

ؤش ات الحصائل
مؤشر استراتيجية التصدي القائم على االستهالك ،المخفض
درجة االستهالك الغذائي
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لالحتياجات األساسية
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لألمن الغذائي

ا شطة والنوات
 -2تقد م ال ساعدة الغ ائية الطارئة للسكان الض فاء ال تض ر ن ن الصد ات  2-1(.تحو الت ال وارد ي ال ش وطة)
 1-2استفادة المجموعات المستهدفة من التحويالت غير المشروطة التي تلبي احتياجاتها الغذائية والتغذوية( .فئة النواتج ألف :تحويل الموارد .الناتج المعياري  :1-1حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي
والمتضررين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
 1-2استفادة المجموعات المستهدفة من التحويالت غير المشروطة التي تلبي احتياجاتها الغذائية والتغذوية( .فئة النواتج باء :توفير األغذية المغذية .الناتج المعياري  :1-1حصول السكان الذين يعانون من انعدام األمن
الغذائي والمتضررين من األزمات على األغذية المغذية والمساعدات النقدية ،واألصول المستعادة والخدمات لتلبية احتياجاتهم العاجلة)
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ا ة التن ية ال ستدا ة  :4-2النظم الغ ائية ال ستدا ة
الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة :ت تع ال جت ات الض يفة ف ج هور ة قي يزستان ال ضة آلثار تقلب
ال ناخ وتغي ه بقدرة أكث على الت ا ل ع الصد ات واالستفادة ن ظم ائية أكث قدرة على الص ود بحلول عام
.2027

فئة الحصائل :امتالك الناس لسبل كسب عيش محسنة ومستدامة
مراعية
للتغذية
مجال التركيز :بناء القدرة على الصمود

االفت اضات
تتوفر لدى األسر الموارد الالزمة لتطبيق ممارسات ومهارات أفضل للحماية من الصدمات واالستفادة من خدمات اإلرشاد أو التأمين الخاصة المدعومة .ويعتمد البرنامج أيضا ً على التزام الحكومة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ،بما
في ذلك األدوات المالية والبيئة التنظيمية التي تحمي الناس والنظم اإليكولوجية

ؤش ات الحصائل
درجة مزايا التكيف مع المناخ
درجة القدرة على الصمود أمام المناخ
درجة الخدمات المناخية
مؤشر استراتيجية التصدي القائم على االستهالك ،المخفض
درجة االستهالك الغذائي
درجة االستهالك الغذائي-التغذية
مؤشر القدرة االستثمارية
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لالحتياجات األساسية
استراتيجيات التصدي المرتبطة بسبل العيش لألمن الغذائي
عدد السياسات واالستراتيجيات والبرامج الوطنية ومكونات النظم األخرى التي تساهم في القضاء على الجوع وأهداف التنمية المستدامة األخرى المعززة بدعم تعزيز القدرات الذي يقدمه الب ا
عدد األشخاص المشمولين (المستفيدون غير المباشرين من البرنامج) بالنظم أو البرامج الوطنية للحماية االجتماعية التي قدم لها الب ا

الدعم التقني
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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 المحلية المستهدفة التي أبلغت عن فوائد بيئية
الموارد التي تم حشدها (القيمة بالدوالر األمريكي) للنظم الوطنية التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى يدعم تعزيز قدرات من الب ا

ا شطة والنوات
 -3تقد م تحو الت ال وارد للفئات ا ض ف وتقد م ال ساعدة ال
للح ا ة ضد الصد ات ال ناخية)

فية والتقنية للحكو ة ن أجل ت ز ز القدرة على التكيف ع تغي ال ناخ وإدارة خاط الكوارث على ال ستو ين ال كزي وال حل  :1-9( .إج اءات

 3-3استفادة المؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي من نُهج ونظم اإلنذار المبكر المتطورة وإدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ من أجل تعزيز النظام الوطني للحماية االجتماعية التي
تستجيب للصدمات(.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 ومتكيِّفة مع المناخ)
 2-3استفادة المجموعات والمجتمعات المستهدفة من األصول ال ُمعاد تأهيلها والمنشأة حديثا والمعرفة الجيدة التي تساعدهم على حماية سبل عيشهم وتحسينها وتكييفها مع تقلب المناخ وتحسين ممارساتهم التغذوية( .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 ومتكيِّفة
مع المناخ)
2-3استفادة المجموعات والمجتمعات المستهدفة من األصول ال ُمعاد تأهيلها والمنشأة حديثا والمعرفة الجيدة التي تساعدهم على حماية سبل عي شهم وتحسينها وتكييفها مع تقلب المناخ وتحسين ممارساتهم التغذوية( .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 ومتكيِّفة مع المناخ)
 1-3استفادة المجموعات المستهدفة من التحويالت المشروطة (بما في ذلك التأمين) التي تلبي احتياجاتها الغذائية والتغذوية وتمكينها من الصمود المالي عندما تضررها من الضغوط والصدمات( .فئة النواتج ألف :تحويل
الموارد .الناتج المعياري  :1-3حصول الناس والمجتمعات المحلية على األصول اإلنتاجية الالزمة للتعامل بشكل أفضل مع الصدمات والضغوط)
 1-3استفادة المجموعات المستهدفة من التحويالت المشروطة (بما في ذلك التأمين) التي تلبي احتياجاتها الغذائية والتغذوية وتمكينها من الصمود المالي عندما تضررها من الضغوط والصدمات( .فئة النواتج باء :توفير
األغذية المغذية .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  ،17عقد الش اكات لتحقيق ا هداف
ا ة التن ية ال ستدا ة  :9-17ت ز ز القدرات

الحصيلة  4للخطة االست اتيجية القط ة :ت تع ال دارس ف ج هور ة قي يزستان بقدرة كبي ة على توفي وجبات
صحية لألطفال وإ جاد حلول ستدا ة للتغ ة ال درسية لتحسين حصائل الصحة والتغ ة والت ليم وا ن الغ ائ
بحلول عام .2027

فئة الحصائل :تعزيز البرامج والنظم الوطنية
مراعية
للتغذية

مجال التركيز :األسباب الجذرية

االفت اضات
تعتمد هذه الحصيلة على التزام الحكومة المستمر بتطوير اآلليات القانونية وتهيئة موظفيها على المستويين المركزي والمحلي لتنفيذ الخطة الوطنية للتغذية المدرسية بشكل فعال ،بما في ذلك تخصيص موارد مالية كافية .وسيكون من الضروري
أيضا ً أن يستمر اهتمام المجتمعات المحلية ودعمها للبرنامج ،من خالل مساهمات الوالدين واهتمام المزارعين بتزويد المدارس بالمنتجات.

ؤش ات الحصائل
عدد تدخالت الصحة والتغذية المدرسية التكميلية المقدمة جنبا إلى جنب مع التغذية المدرسية التي يقدمها 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
أنشطة الدعوة

لتعزيز القدرات و/أو

الموارد التي تم حشدها (القيمة بالدوالر األمريكي) للنظم الوطنية التي تساهم في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى يدعم تعزيز قدرات من الب ا
مؤشر التغذية المدرسية للنهج القائم على النظم لتحسين نتائج التعليم
وضع استراتيجية انتقالية للصحة والتغذية المدرسية/بما في ذلك برامج التغذية المدرسية بدعم من الب ا

ا شطة والنوات
 -4تقد م ال ساعدة الفنية للش كاء الوطنيين إلضفاء الطابع ال ؤسس على الب ا

ال درسية الوطنية وتحسين استدا تها ( :1-5الب ا

ال درسية)

 2-4تمتع المؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي بقدرات مالية متنوعة وواسعة من أجل إدارة برامج الوجبات المدرسية الوطنية بنحو مستدام وأمثل( .فئة النواتج جيم :توفير تنمية القدرات والدعم
التقني .الناتج المعياري  :1-4زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفاعلة الوطنية لت عزيز السياسات واالستراتيجيات والعمليات والبرامج ،والمساهمة في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة األخرى)
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 3-4استفادة األوالد والبنات في سن المدرسة وأسرهم من المعرفة والمهارات المتطورة التي سيتيحها موظفو المدرسة ومقدمو الرعاية في مجال الصرف الصحي والنظافة والتغذية والتي من شأنها أن تحسن تناولهم
للمغذيات الدقيقة في بيئة صحية وآمنة( .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)
 4-4حصول األوالد والبنات في سن المدرسة على وجبة ساخنة ومتنوعة ومغذية وآمنة كل يوم يذهبون فيه إلى المدرسة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية واالستفادة الكاملة من فرص التعلم( .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)
4-4حصول األوالد والبنات في سن المدرسة على وجبة ساخنة ومتنوعة ومغذية وآمنة كل يوم يذهبون فيه إلى المدرسة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية واالستفادة الكاملة من فرص التعلم( ( .فئة النواتج
نون :التغذية المدرسية .الناتج المعياري  :1-4زيادة قدرة ومعرفة الجهات الفا علة الوطنية لتعزيز السياسات واالستراتيجيات والعمليات والبرامج ،والمساهمة في القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
األخرى)
 1-4رفع الحكومة من قدرتها التقنية على تنفيذ البرنامج الوطني األمثل للوجبات المدرسية بغية تحقيق حصائل التغذية والتعليم واألمن الغذائي( .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)

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

31

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
 :1-2نسبة المستفيدين الذين يبلغون أنهم لم يواجهوا أي عوائق في الحصول على المساعدات الغذائية والتغذوية
 :1-3نسبة المستفيدين الذين يبلغون عن معاملتهم باحترام نتيجة مشاركتهم في البرامج
 :1-4عدد النساء والرجال واألوالد والبنات من ذوي اإلعاقة الذين يحصلون على األغذية/التحويالت القائمة على النقد/قسائم السلع/خدمات تعزيز القدرات
 : 1-5يحقق المكتب القطري أو يتجاوز معايير قابلية الوصول المنصوص عليها في إطار المساءلة 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
 : 2-1نسبة المستفيدين الذين يبلغون أنه تم تزويدهم بمعلومات من السهل الحصول عليها عن برامج الب ا

 ،بما في ذلك الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين

 : 2-2يحقق المكتب القطري أو يتجاوز معايير استراتيجية األمم المتحدة إلدماج منظور اإلعاقة فيما يتعلق باستشارة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة (االستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات)
 :3-2المكتب القطري لديه آلية فعالة للتعقيبات المجتمعية
 :2-4المكتب القطري لديه خطة عمل بشأن المشاركة المجتمعية
 :2-5عدد األطفال والبالغين الذين يمكنهم ال وصول إلى قناة آمنة لإلبالغ عن االستغالل واالنتهاك الجنسيين من قبل العاملين في مجال العمل 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)
 :2-6نسبة 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
 : 3-1نسبة 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
 :4-2ينفذ المكتب القطري نُظم اإلدارة البيئية

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

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

 :5-2نسبة المستفيدين من البرنامج الذين يستفيدون من مكون برامجي مراع للتغذية
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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
 :2-2نسبة المكاتب والوحدات القطرية للب ا
أربع سنوات)

 ،بما في ذلك الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين

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
 :3-3نوع التحويل (أغذية ،نقد ،قسيمة ،بدون تعويض) الذي حصل عليه المشاركون في أنشطة الب ا

 ،مصنفة حسب الجنس والعمر ونوع النشاط

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

34

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) أو قي ة التحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم) حسب حصيلة الخطة االست اتيجية القط ة و شاط
الحصيلة  1للخطة االست اتيجية القط ة

الحصيلة  2للخطة االست اتيجية القط ة

الحصيلة  3للخطة االست اتيجية القط ة

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 3

وع ال ستفيد ن

ا س
التحو الت
القائ ة على
النقد

ط قة
أ
الحبوب

ا ف اد،
ال ؤسسات

ة

810

أ

التحو الت
القائ ة على
النقد

ة

140

البقول
الزيوت

ت ز ز القدرات

ا س

التحو الت القائ ة
على النقد

810

ت ز ز القدرات

أطفال ال درسة االبتدائية

أ

ة
60

30
20

81

الملح

81

3

اللحوم المعلبة (طبيخ)

240

الذرة المعلبة

340

الفاصوليا المعلبة

250

الخبز

200

الفواكه المعلبة

240

مجموع السعرات الحرارية في اليوم

المرحلة األولى ( 5أيام)  -الطاقة
المزودة 1800 :سعرة حرارية
المرحلة الثانية ( 90يوما)  -الطاقة
المزودة:
 911سعرة حرارية

نسبة السعرات الحرارية من البروتين

المرحلة األولى 21 :في المائة؛
المرحلة الثانية 13 :في المائة

التحويالت القائ ة على النقد (دوالر/شخص/يوم)
0.54

عدد أيام التغذية في السنة

أ

ة

النشاط 4
ال جت ات
ال حلية،
ال ؤسسات

ا س

الحصيلة  4للخطة االست اتيجية القط ة

74

0.13

90

( 0.54ليست من
الصندوق األخضر
للمناخ) و( 1من
الصندوق األخضر
للمناخ)
( 74ليست من الصندوق األخضر للمناخ)
و( 30من الصندوق األخضر للمناخ)

180

ا ف اد ،وال جت ات ال حلية،
وال ؤسسات

ت ز ز القدرات
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ال لحق الثالث
ج وع ال تطلبات ن ا

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

ال ج وع
(دوالر أ ك )

الحبوب

33 353

18 085 001

البقول

430

956 568

3 061

10 898 993

-

-

254

1 912 680

37 097

31 853 242

وع ا

ة/التحو الت القائ ة على النقد

الزيوت والدهون
األغذية المخلوطة والممزوجة
األغذية األخرى

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ال ج وع (قي ة ا
النقد)

ة والتحو الت القائ ة على

13 619 420
37 097

45 472 662
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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
ا ة التن ية
ا ة التن ية
ا ة التن ية
ال ستدا ة /9-17
ال ستدا ة /2-4
ال ستدا ة /1-2
ال ستدا ة /1-2
الحصيلة االست اتيجية  2الحصيلة االست اتيجية  1الحصيلة االست اتيجية  3الحصيلة االست اتيجية 4
للب ا
للب ا
للب ا
للب ا
الحصيلة  1للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  2للخطة
االست اتيجية القط ة

الحصيلة  3للخطة
االست اتيجية القط ة

بناء القدرة على الص ود

االستجابة لألز ات

بناء القدرة على الص ود

التحويالت

30 140 970

4 403 987

جال الت كيز

ال ج وع

الحصيلة  4للخطة
االست اتيجية القط ة
ا سباب الج ر ة

22 663 246

8 611 804

65 820 007

تكاليف التنفيذ

4 861 707

761 760

3 804 497

3 205 803

12 633 768

تكاليف الدعم المباشرة المعدلة

3 244 435

323 558

2 281 075

1 085 999

6 935 067

ال ج وع الف ع

38 247 112

28 748 818

12 903 606

85 388 841

تكاليف الدعم غير المباشرة (6.5
في المائة)

2 486 062

ال ج وع

40 733 174

5 489 306
356 805
5 846 110

1 868 673
30 617 491

838 734
13 742 341

5 550 275
90 939 116
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