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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصذا  بمذوي ب بانذام   إلذ  تتعلق بمحتوى هذذ  الوييةذة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التن يذي ب تاة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  وي ضلأدنا ،  المذكوريناألغذية العالمب 

 مدياة مكتب التةييم: H. Wedgwoodالسيدة  2030-066513رقم الهاتف: 

 التةييم، مكتب التةييم:  بموي كبياة  C. Conan ةالسيد -0843066513رقم الهاتف: 

 
 .(2645/2558-066513هاتف رقم: ) بوحدة خدمات المؤتماات االتصا لالست سار عن توفا ويائق المجلس التن يذي، ياج  
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 تعكسذ العجذز اليذذائب. وقذدويعذانب مذن دخذل مذنض   كبلذد ذي صذنف مغيذا سذاحلب،  صذييابلذد جبلذب جمهورية قياغيزستان 

حيذ  كذان المنطةذة، بلذدان ، والبلذد يذانب أفةذا لحذد مذن ال ةذافذب ايجذابب اإل االتجا  8334منذ عام التب وقعت النكسات االقتصادية 

، ال ةابذبشدة . وياتبط انعدام األمن اليذائب 8332تحت خط ال ةا فب عام نسمة  مليون 3.0 البالغ عددهمسكان الحوالب يل  يعيش 

 المناطق الاي ية.أسوأ فب وهو 

 8334هنذا  فذب عذام  العمل البرنامجبدأ أن فب جمهورية قياغيزستان ال تاة منذ  البرنامجتةييم الحافظة الةطاية ألنشطة ييطب و

 محاكذذات( 8وفذذب البلذذد   البرنااامجعمليذذات وتحديذذد الو ذذس االسذذتااتيجب لمواءمذذة ال( 0علذذ :  . وياكذذز التةيذذيم8308حتذذ  عذذام و

 .هاونتائج البرنامج( أداء عمليات 0وااتيجية الائيسية  الةاارات االست

فب  قدمتفب سياق قياغيزستان، وكافية المعونة اليذائية كانت ك اءة عالية. وتةدم بو ةمناسب البرنامجأنشطة أن  إل تةييم وخلص ال

يعذانون مذن  نمذن األخذضاا الذذي المائذةفب  35الحافظة ذات جودة عالية. وبشكل عام، غطت  تالوقت المحدد دون انةطاع، وكان

 انعدام األمن اليذائب.من بشدة يعانون  نالذيمن فب المائة  23وال ةا المدقس 

بسذاعة المكتذب الةطذاي  وتحذا لشاكاء فب التنميذة. ا لستهدا  وكان م يدالل عل  نحو فعا ألمن اليذائب لممتاز تحليل  ضدمواست  

 مة عل  الصعيدين اإلقليمب والمحلب.خااكات تشييلية قي  وأقام ، هتمجفب بااة بطايةة مبتكعمل وتأمين واستضدام الموارد، ل

يمكذن األساسذية  األغذيةمن استهال   إل  أدى، مما المتلةيةدخل األسا فب  كبياة فةد حةةت زيادةاليذائية،  ةالمساعد تعندما قدمو

 قبذللليايذة مذن  كبيذا تةذدياباليذذاء مةابذل العمذل بذاام   وحظذتفب بع  من أفةا األسذا فذب أوقذات حاجذة.  أكبا لالتنبؤ به بشك

 مضتل ة. آياروكان لها المجتمعات والسلطات المحلية 

خاصذة اليذذاء مةابذل العمذل و -مذس األولويذات الحكوميذة ومواءمذة أفضل استااتيجب  و ستدريجيا نحو الحافظة انتةلت  وفب حين

جهذود الحمايذة االجتماعيذة الوطنيذة  فذباليذائيذة  ةالمسذاعد إدمذا زيذادة  إلذ اجذة هنا  حفإن  –لتيذية المدرسية ل الجديدوبانامجه 

 الهيكلية.مان األخبكة إصالحات  دعم إل بذاتها  الةائمة واالنتةا  من تةديم باام  المساعدة

المكتذب و لمكتذب الةطذايا إل ، ويةدم توصيات المتاحة لهاوال اا  لمكاتب الةطاية الصيياةالتب تواجه اتةييم التحديات اليحدد و

 لجهات المانحة الائيسية فب جمهورية قياغيزستان.الضاا با البرنامجونه   مؤسسبالدعم الو اإلقليمب

 

  

 ملخـص
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مشروع القـرار

 

 

 

  (8308-8334) لةياغيزسذذذذذتانالحافظذذذذذة الةطايذذذذذة يحذذذذذيط المجلذذذذذس علمذذذذذا بالوييةذذذذذة  تةايذذذذذا مذذذذذوجز عذذذذذن تةيذذذذذيم 

(WFP/EB.A/2013/7-B)  اإلدارة عليه الوارد فب الوييةةورد WFP/EB.A/2013/7-B/Add.1 ،علذ  اتضذاذ مزيذد  ويشجس

 .من اإلجااءات بشأن التوصيات مس مااعاة االعتبارات التب أيارها المجلس أيناء مناقشته

 

 

 

 

 

  

                                                      
 .ولالطالع عل  الةاار النهائب الذي اعتمد  المجلس، ياج  الاجوع إل  وييةة الةاارات والتوصيات الصادرة فب نهاية الدورة. هذا مشاوع قاار 
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 المقدمة

 سمات التقييم

عمذل هنذا  فذب ي البرناامجبذدأ أن فب جمهورية قياغيزستان ال تاة منذ  البرنامجييطب تةييم الحافظة الةطاية ألنشطة   -0

وتحديذذذد الو ذذذس مواءمذذذة ال( 0علذذذ :  وياكذذذز، . ويحةذذذق التةيذذذيم هذذذدفب المسذذذاءلة والذذذتعلم8308حتذذذ  عذذذام و 8334عذذذام 

 .هاونتائج البرنامج( أداء عمليات 0و  الةاارات االستااتيجية محاكات (8و  فب البلد البرنامجعمليات االستااتيجب ل

بيذنهم عضذو مذن مذن قبذل فايذق مذن ياليذة أخذضاا،  8308 /تشذاين الاذانبونوفمبا /نيسذانتةييم بذين أبايلالجاي وأ    -8

وزيذارات  ينمضبذامذس مةذابالت إجذااء و السذبس المحافظذاتجمذس بيانذات أوليذة فذب سذت مذن  التةييم وطنب. وخملت أساليب

   .للويائق واسس استعااضو المشاريسقس امول

 سياق ال

بذدأ أوليذة، اقتصادية بعد صدمة و. 0220استةاللها عن االتحاد السوفيتب فب عام عل  جمهورية قياغيزستان  حصلت  -0

 التذب وقعذت نكسات االقتصذاديةغيا أن اللمتوقس. معدالت ال ةا ووفيات األط ا  وارت س العما اوانض ضت  يتعاف االقتصاد 

 0.1 حيذ  كذان يعذيشآسيا الوسذط ،  بلدانوالبلد يانب أفةا   لحد من ال ةافب اهذا االتجا  اإليجابب عكست  8334منذ عام 

وهذو أسذوأ  ،وياتبط انعدام األمن اليذائب بشذدة بذال ةا. 8332تحت خط ال ةا فب عام  -حوالب يل  السكان  -مليون خضص 

 فب المناطق الاي ية.

ي ذالجنوب، الفب  8303نزاع عام وعل  وجه الضصوا فإن ا طاابات سياسية.  البلدفب السنوات األخياة، خهد و  -8

 إل  هعا تد التضاريس الجبلية للبلو. األخضاامئات اآلال  من تشايد مؤقت ل إل أدى ، اإلينية األوزبك جماعة استهد 

مؤخذذاات ال سذذاد وفةذذا ل ماتبذذة منض ضذذةجمهوريذذة قياغيزسذذتان  وتحتذذل. متكذذارة زالز أر ذذية وفيضذذانات وانهيذذارات 

  بشأن التجارة والموارد المائية المشتاكة.نزاعات جياانها  وقعت بينها وبينالعالمية، و

والتنميذة منظمذة التعذاون  نقذدمت بلذدامالية. و معونةعن  فضال فب مجا  السياساتالدولية دعما كبياا  المعونة وقدت  -3

جهذذات مانحذذة إقليميذذة ماذذل تاكيذذا وتبذذاز فذذب السذذنة   المعونذذةمليذذون دوالر أمايكذذب مذذن  033 نحذذواالقتصذذادي فذذب الميذذدان 

 .االتحاد الاوسبوخاصة، 

 حافظة البرنامج 

ةاسذب لليايذة. الشذتاء المسذاعدة األمذم المتحذدة للمتضذارين مذن  8334 /تشاين الاذانبفب نوفمباطلب رئيس الوزراء   -5

. 8334و  كذانون األ/مكتب فذب بيشذكيك فذب ديسذمبافتح ، تنص أيضا عل  العاجلةلالستجابة طوارئ عملية  البرنامجبدأ و

 . 8332 /أيلو تح مكتب فاعب فب مدينة أوش فب سبتمباوافت 8332الطارئة فب ربيس  لألغذيةأو  توزيعات وتمت 

مذن الميزانيذة المضططذة علذ  اإلغايذة فذب حذاالت الطذوارئ  53وركزت معظم الحافظذة ، 8300 حت  منتصف عامو  -1

 .عملأعداد المست يدين واألهمية المتزايدة لليذاء مةابل ال 0الشكل  ويبين(. 0)انظا الجدو  

 



6 WFP/EB.A/2013/7-B 

 

 عامة على حافظة البرنامج نظرة: 0الجدول 

 

 عدد العمليات نوع المشروع

 االحتياجات

بماليين الدوالرات ) 

 (األمريكية

مئوية من النسبة ال

 إجمالي االحتياجات

األهداف 

االستراتيجية 

 للبرنامج

 األنشطة

8
3
3
4

-
8
3
0
0

 

عملية طوارئ لالستجابة 

 العاجلة

إنةاذ األرواح  - 0 1 488 997 2

كسب وحماية سبل 

العيش فب حاالت 

 الطوارئ

 التوزيس العام لألغذية

، التوزيس العام لألغذية 59 984 411 47 2 عملية طوارئ*

وتيذية المجموعات 

الضعي ة، واليذاء مةابل 

 العمل

 زيادة اللوجستيات 5 378 431 4 1 عملية خاصة

8
3
0
0

-
8
3
0
0

 

عملية ممتدة لإلغاية 

 واإلنعاش

منس الجوع  - 8 35 458 097 28 1

الحاد واالستامار فب 

تدابيا االستعداد 

للكوارث والتض يف 

  حدتهامن 

استعادة الحياة  - 0

وسبل كسب العيش 

  وإعادة بنائها

تعزيز قدرات  - 3

البلدان عل  الحد من 

 الجوع

، التوزيس العام لألغذية

واليذاء مةابل العمل، 

ريب، مةابل التد ءواليذا

 وتنمية الةدرات

   100 308 938 80 6 المجموع

 ، عندما بدأت عمليات اليذاء مةابل العمل.8303فب عام  ةعملية الطوارئ الااني فب 0درا  الهد  االستااتيجب إتم * 

 .التةاريا الموحدة للمشاوعات: المصدر
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 نشاطحسب اللمستفيدين من ا: النسبة المئوية 0الشكل 

 

 الغذاء مقابل العمل/األصول/التدريب المجموعات الضعيفةتغذية  

 المجموع النساء/الفتيات الرجال/الفتيان المجموع النساء/الفتيات الرجال/الفتيان عدد المستفيدين

2009 196 845 204 905 401 750 - - - 

2010 488 730 529 455 1 018 185 20 350 18 050 38 400 

2011 319 925 339 910 659 835 48 775 32 500 81 275 

 345 94 غيا متاح غيا متاح 559 407 غيا متاح غيا متاح 2012

 .من المكتب الةطاي 8308* بيانات عام 

 .: التةاريا الموحدة للمشاوعاتالمصدر

المصذذادر المتعذذددة األطذذاا  يذذم الواليذذات المتحذذدة األمايكيذذة،  ليذذهوتاالتحذذاد الاوسذذب،  هذذمأكبذذا المسذذاهمين  كذذانو  -4

مشذتايات فذب هذا بمعظمارتذبط نةديذة، ولكذن الطوارئ. وكانذت جميذس التباعذات لمواجهة صندوق األمم المتحدة الماكزي و

حتياجذات. فب المائة من اال 13 وغطت أكاا منعدة جهات مانحة أعما  الطوارئ من  ومولتاالتحاد الاوسب أو المنطةة. 

أكاذا  حي  قدم، ممتدة لإلغاية واإلنعاشالعملية فب ال هو الجهة المانحة الانائية الوحيدة، كان االتحاد الاوسب عل  النةي و

 من تمويلها. المائةفب  45من 

فذب جميذس أنحذاء  البرناامجمذن ن ةذات   ذئيال اجذزء مالذت الحافظذةمليذون دوالر أمايكذب،  35 قذدرهامجموع مساهمات وب -2

واجهذت وجمهورية قياغيزستان خال  هذ  ال تذاة.  إل المةدمة فب المائة من المساعدة اإلنمائية الاسمية  8العالم، وأقل من 

تنميذذة محذذدودة للمناصذذاة ومذذوارد الذذذي يشذذمل  لبرنااامجلالتحذذدي المتماذذل فذذب تن يذذذ االتجذذا  االسذذتااتيجب الجديذذد الحافظذذة 

 .اليذاء ة عل ةائمالباام  الوتةديم  دراتالة

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012*

2011

2010

2009

 تغذية المجموعات الضعيفة

 الغذاء مقابل العمل
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 التقييمنتائج 

 المواءمة وتحديد الوضع االستراتيجي

فذب خذكل الطارئ فب جمهوريذة قياغيزسذتان  ة فب حاالتاألولي البرنامج. كانت تدخالت تطور استراتيجية البرنامج  -03

لإلغاية واإلنعاش العملية الممتدة  تتمحورو. ونزاع األغذيةارت اع أسعار و ختاء قاس -استجابات سايعة لصدمات متتالية 

مذن عمليذات الطذذوارئ  اتسذاقااسذتااتيجية تذدخل أكاذا حذو   ،8300بذدأت فذب منتصذف عذام والتذب ، سذنتينلمذدة المسذتماة 

 فب مجا  رصد األمن اليذائب. خاصة، ووتنمية قدرات الحكومة اإلنعاشتدريجيا من أنشطة اإلغاية نحو  تحولوت السابةة،

واجذه مضذاطا يزا  يذي ال ذالذ - يةياغيذزالمذس مسذار التنميذة  مواءمذةأكاذا لإلغايذة واإلنعذاش العملية الممتدة وكانت   -00

طبيعذة ال إلذ إ ذافة  –وعذدم اسذتةاار سياسذب وكذوارث طبيعيذة  األغذيذةأسذعار فذب متكذارة  اتكبياة بما فذب ذلذك ارت اعذ

 .بصورة مطادة االستااتيجب و عهاالحافظة حسنت  ،بالتالبوفب ال ةا.  المتأصلةنعدام األمن اليذائب ة الالمزمن

وهيمنذت ، حذد كبيذا إل كما هب حافظة ال، يلت ةباام  مضتل فئات ألهدا  واستضدام اعل  الاغم من تطور  غيا أنه  -08

لألسذا الضذعي ة.  -نبذاتب ح وزيذت ةمذالدقيذق  -اليذائيذة  فصذلية مذن المعونذةحصذص ل مذاتين فذب السذنةتتم عليها توزيعات 

مذن  حافظذةمذن ال المائذةفذب  02شذكل سذوى كذن يتلذم  8308فب عام  هتيييا هذا، ولكن فباليذاء مةابل العمل ت أنشطة وبدأ

 حي  أعداد المست يدين.

ذلذك أن حاجة. يياات  ويسدانلهما أهمية  حافظةرئيسيين فب النشاطين  هنا  وجد أن .االحتياج إلىبالنسبة همية األ  -00

ورعذب الحجذم صذيياة زراعذة الك ذا  ها بتسذتكملاليوميذة منض ضذة المهذارات و عل  العمالة الموسذميةتعتمد ال ةياة األسا 

 :األعجفللياية، وتبلغ ذروته فب نهاية موسم الشتاء  اموسميانعدام األمن اليذائب ويعتبا الماخية. 

 ات توزيعذسذاعدت خذال  الشذتاء، و األسذاات احتياطذفذب الضايذف أينذاء  تيذية المجموعات الضعي ة اتتوزيع تساهم

 .حت  بداية أعما  الزراعةاألسا  الابيس

 الدورة الزراعية.بماتبطة المت اقة فاا العمالة ال استكملتدخل  إدراراليذاء مةابل العمل فاا  وفا 

 إلذ وأخذاروا األغذية الموزعذة،  نوعية ارت اعال ساد والشواغل الماتبطة بنةد بسبب اليذاء عن الن وي ضل المست يدو  -08

اليذائيذة  المعونذةيبذدو أن حجذم ونذوع و. سذيةاألسا األغذيذةن ذس  أنهم كانوا سين ةون معظذم النةذد الذذي يحصذلون عليذه علذ 

الةمذح سذلعة أن مذن إجمذالب الذواردات، و المائذةفذب  0أقذل مذن اسذتأيات ب البرناامجأن أغذية  اوبمللسياق الوطنب.  مناسبان

رت ذاع االمذس والمذزارعين المحليذين.  عيشؤيا سلبا عل  سبل ت لم ا، فإنهمن األحوا  الناس عل  أي حا يشتايها مستوردة 

ألسذا لاالسذتةاار تحةيذق سذعار واألللتحذوط مذن تضذضم سذبيال اليذائيذة  ، يمكذن أن تذوفا المعونذةاألغذيذةأسعار السايس فب 

 .ال ةياة

و لنمذذلتذذدابيا  علذذ للحذذد مذذن ال ةذذا وطنيذذة السذذتااتيجية تشذذتمل اال. المواءمااة مااع االسااتراتيجيات والباارامج الوطنيااة  -03

صذندوق النةذد الذدولب  يعززهذاالجهود الدولية التذب  ويتطابق ذلك مسخبكات أمان.  تتضمنلحماية االجتماعية اواالقتصادي 

 .8334عام فب أسعار اليذاء والبنك الدولب منذ أزمة 

علذ   غيذا أنذهلتض يف مذن حذدة ال ةذا. ة لالوطنيهدا  األدعما إل   للبرنامجتيذية المجموعات الضعي ة بانام   وقدم  -05

 فذإن، لحمايذة االجتماعيذةمتطذور لتدخالتذه فذب إطذار م علذ  المسذتوى المؤسسذب بأهميذة و ذس سذل  ي  البرناامج الاغم مذن أن 

مذذس الجهذذود الوطنيذذة للحمايذذذة  ال يتذذواءم بشذذكل كامذذلفذذب جمهوريذذة قياغيزسذذتان  تيذيذذة المجموعذذات الضذذعي ةبانذذام  

 .االجتماعية
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األسذا تسذتهد  التض يف مذن حذدة ال ةذا وبذ تتعلذقا أهداف الةياغيزية التب تتضمنباام  المساعدة االجتماعية وتشتمل   -01

 ما يلب: ة الدخل عل المنض ض

 وتعتبذا خذبكة الذدخل  ةتسذتهد  أط ذا  األسذا المنض ضذ مذالذ أخيذاة كمتييذانةدية فائدة وهب موحدة، الشهاية ال  ائدةال

 الضعي ة  المجموعاتأيا التضضم عل  عن تعوي  لل ةاألمان الائيسي

 ةةذادرالالمحاومذة غيذا  المجموعذاتسذتهد  يالدخل النةدي لالستعا ة عن بانام  وهب ، شهايةالجتماعية اال  ائدةال 

  عل  العمل

  ألغذية المدعومة.غيا المنتظمة ل اتتوزيعالوفب المناطق الجبلية  لألخضاامزايا إ افية، مال األجور االجتماعية 

مانحذة ماذل االتحذاد  عالية النظام وك اءته، بدعم من جهذاتلتحسين ف كبياة، بدأت الحكومة إصالحات 8332فب عام و  -04

 إلذ ال وائذد العينيذة ة تحويذل هامذالصذا اعنمذن الكذان ووكاالت مال منظمة األمم المتحدة للط ولذة )اليونيسذيف(. واألوروبب 

فذب المائذة  40و 04بنسبة شهاية الجتماعية اال  ائدةالو موحدةالشهاية الائدة زادت ال ، 8303 /كانون الاانبفب يناياو. نةود

 عل  التوالب.

 أنوق النةذد الذدولب والبنذك الذدولب التنميذة اآلسذيوي وصذند صذادر عذن مصذا  8303عذام لومس ذلك، كشف تةايذا   -02

الذذين يعذانون فذب المائذة مذن  51 إل  موحدةالشهاية ال ائدة ال حي  لم تصل، سيئةخبكات األمان هذ  طايةة االستهدا  فب 

 إلذ حذوارات مذس الجهذات المانحذة وهذدفت ال. ةتعهدت بها الحكومة غيذا مؤكذدالتب خاى األزيادات اليلت و. من فةا مدقس

وزيذادة  سذتبعاداالأخطذاء خ ذ  من خال  توسيس نطذاق التيطيذة و وخاصةتعزيز الك اءة وال عالية لشبكات األمان الوطنية، 

 .وائدمستويات ال 

  زيذادة رصذيد وسذيلة مذن أجذل  البرناامج  عتبذايي ذ، الذتيذيذة المجموعذات الضذعي ةبانذام  يكذون  ومن الممكذن أن  -83

 إلذ قذد أدى ، ممايذل  اباستضدام طاق مضتل ذة ولكذن اسذتهد الحكومةمس نظام   ذ بالتوازين  ي ذمدفوعات خبكات األمان وال

 إلذ إال  تيذية المجموعات الضذعي ة ولم تصل. والبرنامجفب نظام الاعاية االجتماعية المةدم من الحكومة  أوجه عدم اتساق

حذد مذا،  إلذ حي  لم يكن باإلمكان التنبؤ به ال ةا المدقس بسبب حدود النطاق، من  األخضاا الذين يعانونمن  المائةفب  35

 تيذية المجموعات الضذعي ةأن عتبة الدخل فب  إل وبالنظا سنويا.  اختل تأعداد المست يدين والمناطق المستهدفة نظاا ألن 

 أخطاء استبعاد فب بانام  خبكة األمذانقمها من اي ما  إل إ افة هذ  العوامل، فةد كانت ، موحدةالشهاية ال ائدة الأعل  من 

يحصذل بع  والذ، تيذيذة المجموعذات الضذعي ةو موحذدةالشذهاية ال ائذدة ال ةااء يحصلون علذ  العنب أن بع  ت، للحكومة

 ال يحصل عل  أي منهما. اآلخا عل  إحداهما، والبع 

حمايذة محذدودة. إال أن الحكومذة تن ذذ بانذام  القذدرة الحكومذة  هذبمذا يبذار نهذ  التن يذذ المباخذا  أن البرنامج ويدعب  -80

طاحتهذذا الوحيذذدة التذب  والمشذكلة  ، ولذه البنيذة التحتيذذة الالزمذةالمجموعذذةن ذس اكذذز علذ  يأكبذا مذذن ذلذك بكايذا اجتماعيذة 

المحلذب السذتهدا   الصذعيدعلذ   ةمذونظذام الحك امجالبرناسذتضدم وا. موحذدةالشهاية الحجم ال وائد  هبمجموعات التاكيز 

 .تيذية المجموعات الضعي ةلالمست يدين وتن يذ بانامجه 

مم ، تيذية المجموعات الضعي ةبانام  وعل  نةي    -88 عذام أوائذل الذذي بذدأ فذب  للبرناامجلتيذيذة المدرسذية امشاوع ص 

سذتااتيجية، وتصذميم وتن يذذ التعزيذز ا علذ الحكومذة المشذاوع سذاعد ويوطنيذة منذذ البدايذة. ال الذنظم فب إطارللعمل  8300

مشذذاوع مشذذتا  مذذس ويةذذوم جديذذدة لبانذذام  الحكومذذة. اله  االختبذذار التجايبذذب للذذن  علذذ  تن يذذذ الوطنب. ويةتصذذا الذذبانذذام  ال

اللجنذة الوطنيذة  تنميذة قذدراتواألدوات ل المعافذةبنةذل ، 8300، بدأ فب أواخذا عذام األغذية والزراعة لألمم المتحدة منظمة

 عل  رصد األمن اليذائب وتحليل اإلنتا . لإلحصاءات

صذممت ، واتالجهود الوطنية لتنمية المجتمعذ مسأفضل  يتواءم بشكل حافظةلمن اعنصا اليذاء مةابل العمل  كما كان  -80

ويت ذق . تحملهذا بضذال  ذلذكأن ت بوسذس تكذل المجتمعذاتلذم يكذن التذب لألعمذا  مةابل العمذل  السلطات المحلية أنشطة اليذاء
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. تيذيذة المجموعذات الضذذعي ةحيذ  ح ذذز التبعيذة مةارنذة بأصذحاب المصذلحة علذ  أن اليذذاء مةابذل العمذذل أقذل احتمذاال مذن 

( إصذالح 8والتض يف مذن آيذار الكذوارث، ماذل تعزيذز  ذ ا  األنهذار   (0أنشطة اليذاء مةابل العمل عل :  معظموركزت 

( دعذم المجموعذات النسذائية 8و  اليابذات إدارةالتذب تبذذلها غذاس األخذجار لذدعم جهذود إعذادة التحذاي   (0وقنوات الذاي  

 .اليذاء مةابل التدريبالزراعية، بما فب ذلك من خال   هالتحسين ممارسات

مذذس  جيذذدةصذالت  ويةذذيم، بمذا فذذب ذلذذك فذب العديذذد مذن المنذذاطق النائيذة، تواجذذد ميذدانب مكاذذفلذه  البرنااامج. الشارااات  -88

سذذلطات وانضاطذت . البرنااامجتعزيذذز فعاليذة تن يذذذ بذاام   إلذ ذلذذك أدى وقذد . البلذذدائيسذذب فذب ال هالحكومذة، بصذذ تها خذايك

 .البرنامجتن يذ وتةديم تةاريا عن أنشطة الوستهدا  المناطق والةاى بصورة وييةة فب اال

بالنسذبة وزارة التنميذة االجتماعيذة  مهذ ونالائيسذي  ؤخذاكاوة مكتذب رئذيس الذوزراء  يذالحكوم البرناامجخذبكة تضم و  -83

اللجنذة واليذذاء مةابذل العمذل،  ام بالنسبة لبانذ، وزارة حاالت الطوارئ وإدارة اليابات تيذية المجموعات الضعي ةلبانام  

مذن التواجذد بعذد أربذس سذنوات  غيا أنهالمشتا . منظمة األغذية والزراعة /البرنامجلمشاوع بالنسبة الوطنية لإلحصاءات 

ولذم يةذم دون ات ذاق أساسذب. بذعمذل ي -وكذاالت أخذاى عديذدة و - البرناامجال يذزا  اغم العالقات الودية لليايذة، ب، والبلدفب 

 هنهجذذممذذا يعيذذق  – لإلحصذذاءاتاللجنذذة الوطنيذذة  باسذذتاناء مذذس –عالقذذات عمذذل دائمذذة علذذ  الصذذعيد الذذوطنب  البرنااامج

 االستااتيجب.

وصذل عذدد  –والحذوار االنضذااط فذب العمذل  مأمذا كبيذااوكان ارت اع معد  دوران كبار المسؤولين الحكوميين عائةذا   -85

لتنمية االجتماعية خال  التةييم. ومذس ذلذك، يلذت لسنة وكان هنا  يالية وزراء  80 فب آخاوزياا  05 إل وزراء الزراعة 

أطذو  فذب لمذدة تواجذدهما  أن وفذب حذين. منضاطة فب العملوكاالت أخاى مال اليونيسيف وبانام  األمم المتحدة اإلنمائب 

األولذب علذ  تاكيز ال( بذ0قيام هاتين الوكالتين: معظم ال اق عزي ي  تةييم ال فإنهذا،  سهل يكونقد  - سنة 83أكاا من  - البلد

تن يذذ بذاام  ( ب0  اتسياسذال بشأنالعمل ( ب8  منص ة تنميةوحماية اجتماعية جمس موارد الحكومة والجهات المانحة لضطة 

 قائمة بذاتها.

فذب وفب فهذم كي يذة عمذل الحكومذة  المزيداستامار  إل  يحتا  البرنامجن ماارا أن والمصلحة الائيسيأصحاب وكار   -81

محدودية تعوقه ، ولكن هذا تطويا مجا  العملالعمل عل   إل المكتب الةطاي ويسع  . هاوكذلك تن يذاألنشطة التأييا عل  

 .األغذية ة عل الةائمم  الباا بتةديممباخاة  الماتبطةالموارد المتاحة لألنشطة غيا 

وتةذدر خذةيةة. وكذاالت مذة مذس منظمذات غيذا حكوميذة محليذة وأيضذا خذااكات قي   البرناامج ، يةذيموإل  جانب الحكومة  -84

بالتزاماتذه. وكانذت هذذ  الشذااكات أكاذا و ذوحا ي ذب جيذدا  أنذه إلذ ، مشذياة وتذاا  مكمذال لهذا البرناامج جميس هذ  الجهات

أداء بذفذب أنشذطة اليذذاء مةابذل العمذل )انظذا الةسذم الضذاا  وخاصذة، التشذييلبويمكن الةذو  أكاذا إنتاجيذة علذ  المسذتوى 

 (.هانتائجالحافظة و

 االنضذااط فذبو الجهذات المانحذةكذون جذزءا مذن مجتمذس يل كبيذاة اجهذود البرناامجبذذ  . الجهات المانحة معالتنسيق   -82

جهذات تنسذيق بذين اللال ايذق العامذل لتنشذيط بومنظمذة األغذيذة والزراعذة  البرناامج وقام سياسة وطنية بشأن األمن اليذائب.

مواءمذة وييةذة والمنتصف المدة. لالجديدة التنمية مدخالت فب تطويا خطة ب البرنامج وساهم األمن اليذائب،المعنب بالمانحة 

مذذس هذذا غيذذا وييةذذة بذذن س الةذذدر ولكن –االتحذذاد الاوسذذب  -الجهذذة المانحذذة الائيسذذية لجمهوريذذة قياغيزسذذتان و لبرنااامجابذذين 

 الجهات المانحة الهامة األخاى.

 االستراتيجي القرار المحراة لصنعالعوامل 

عذدد األخذضاا الذذين يعذانون لتحديذد  التشذييلبتحليذل البشكل كبيا فب األمن اليذذائب و البرنامجستاما ي. تحليل التشغيليال -03

هذذا  إل نظا ي  وتنويا عمل الباام . و -جياافيا واجتماعيا  -انعدام األمن اليذائب أين ينتشا فهم وانعدام األمن اليذائب، من 
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من الشاكاء، بما فب ذلك البنك الدولب، كمساهمة فب مجموعة واسعة  هستضدمتو الجودة عالب هبأنعل  نطاق واسس التحليل 

 شمل:يتحليالتها الضاصة. و

 واألصذو  والن ةذات ووالذدخ األسذايطذب تاكيبذة تب تذماتين فب السذنة، الاألمن اليذائب فب حاالت طوارئ  اتتةديا  

  التكيفواستهال  األغذية واستااتيجيات 

 ستهال  اليذائب لألسااالفب  البرنامج استااتيجيات سبل العيش ومساهمةالمستلمة و لمساعدةلبعد التوزيس  رصد ما  

  األخاى ساسية والضاوريات األساسيةلسلس األلالشهاية رصد األسعار فب األسواق لتتبس األسعار. 

الهامذذة  عذذن السذذماتياقبذذة  فكذذاةالةطذذاي المكتذذب الذذذي أجذذاا  التحليذذل  فذذب حذذين قذذدم. اناالسااتراتيجيوالااتعلم التحلياال   -00

االسذتااتيجية التذب قذد  عذنة قليلذمعلومذات والشاكاء  لبرنامجل فةد وفا –المشكلة المباخاة  - البلدالنعدام األمن اليذائب فب 

طويذل الحذل ال –انعذدام األمذن اليذذائب ألخذضاا الذذين يعذانون بشذدة مذن إلذ  اإنصافا  هاأكااوأفضل حماية اجتماعية  تةدم

توفيا المعونة اليذائية، وليس مجموعة من السياسات والتدابيا الالزمة لمعالجذة  ال يحلل إالأن المكتب الةطاي  وبدااألجل. 

 .البرنامجتدخالت تأيياات أو آيار  ذلك، لم تةيم إل انعدام األمن اليذائب بشكل دائم. وباإل افة 

 االةطذاي اجتماعذ المكتذبمذوي ب حضذا عذدد مذن ، ولإلغايذة واإلنعذاش العملية الممتذدة إعداداإلقليمب  دعم المكتبو  -08

المكتب اإلقليمب أيضا الدعم فب مجا  السياسذات الماكزيذة، وخاصذة لتصذميم ووفا بشأن بامجة التحويالت النةدية.  اإقليمي

كاذا اسذتدامة، األمن المزيد مذن الذدعم سيست يد  المكتب الةطاي الصييا امال هذ غيا أنلتيذية المدرسية. ل الجديدبانام  ال

كاذا منهجيذة التةاسم األمن المكتب الةطاي ست يد ي، يمكن أن وبص ة خاصةإقليمية وتباد  المعافة.  اتربما من خال  إعار

فذب  اتالحكومذاعب التذب تةودهذا خذبكات األمذان االجتمذاالنضااط فب الحماية االجتماعيذة ودعذم المتعلةة ب البرنامجلتجارب 

 المكتب اإلقليمب هذا األما. ييسايمكن أن والجمهوريات السوفياتية السابةة األخاى، 

، علذ  لمكتذب الةطذايل والمبتكذا ه  االسذتااتيجبالذن قذد أعذاق للبرناامجالداخلية  النظمجمود قد يكون . برنامجالنظم   -00

عل  نمذوذ  جديذد للعمذل علذ  المسذتوى المؤسسذب وعلذ  الذاغم مذن انض ذاض المضذاطا  8334منذ عام  التشديدالاغم من 

 االبتكار فب المكاتب الصيياة.بالماتبطة 

تشذييلب وهذب  انحيذازتؤدي إلذ   الموزعة باألطنانالماتبطة بالكمية  لبرنامجل صيية التمويل فإنعل  سبيل الماا ، و  -08

كمذا أن هذ  جديذدة. ختبذار ن  الالمذوارد المتاحذة للتوييذف و حيذ  تةيذدخاصة للمكاتب الةطايذة الصذيياة، ة بص ة غيا مناسب

فذب  مذاال -علذ  المسذتوى الماكذزي، فذإن أي تيييذا مذا عمليذة علذ  الموافةة ذلك أنه بعد ، تعانب من الجمودإدارة البانام  

 ماونة التجابة. يةيد، مما امعةديكون ستياق وقتا طويال ويموافةة والن يتطلب عدة مستويات م -السلس 

المكتذب الةطذاي فذب  فةذد ابتكذاخهاا فب وقت التةييم،  08عل  الاغم من هذ  الةيود، وعدم وجود مديا قطاي لمدة و  -03

مبذادرات  أنذه اتضذذبأقذل تكل ذة. كمذا  ال وائدأقص  قدر من د بمما عاالموي ين، من حي  استضدام االستشارات لسد الاياات 

كجذزء مذن اليذذاء مةابذل  ،البرناامجيشذار  عل  سذبيل الماذا ، و. التجارب تالموارد وقاد تجمع - رائدة -مؤسسية جديدة 

 حةيةب.وأيهات إمكانية تحةيق أيا كانت مبتكاة ودعم الماأة، ت تكاالالوالعمل، فب خااكة متعددة 

 وبضذال مانحذة ذات قاعذدة عايضذة. جهات عدم وجود دعم من  هوآخا مةيد . كان هنا  عامل الجهات المانحةدعم   -05

لذ  إأدى قذد وقد يكون ذلك . محدودة المساهمات فةد كانتمان، الالوقت المناسب ووالمةدم فب  سضبالدعم االتحاد الاوسب 

 .البرنامجباام  قيد تطور أكاا تح ظا حو  تيييا استااتيجيته و البرنامج أن يكون

 هانتائجأداء الحافظة و

أو  فذب المائذة 13مذن  اقتاب، و8303فب عام  ينلمست يدرقمه المستهد  لتجاوز  البرنامجأن  8. يبين الشكل الكفاءة  -01

 فب كل عام.عدد المست يدين قليال فاق عدد المست يدات و. يستحق االحتاام أداءوهو  – 8300و 8332 بفب عام هاتجاوز
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لتحديذذد  - تةذذدياات األمذذن اليذذذائب فذذب حذذاالت الطذذوارئأساسذذا  –تحليذذل األمذذن اليذذذائب  إلذذ سذذتهدا  االنظذذام  واسذذتند  -04

لتحديذد األسذا التذب  لبرناامجلن ون الميذدانيوالموي ذ التذب أكذدهاتةاريا من األخصائيين االجتمذاعيين إل  مجاالت التاكيز و

عتبذة  كانذت لحكومذة، ولكذنالضاصة بامان األخبكة معاييا كل وييق مس متسةة بشالمعاييا  وكانتتستوفب معاييا المساعدة. 

لدولذة. الضاصذة بامذن خذبكات األمذان  االسذتبعادتجنذب  إلذ  لبرناامجلسذتهدا  االسذع  نظذام وأعلذ  قلذيال.  لبرناامجلالدخل 

عمذل  النظذامأن هذذا  إل  رصد ما بعد التوزيس تةارياتشيا و. إمكانية االعتااض لسكان المحلييناتيحت لسماء واألونشات 

أييذات  التبومساعدة، نها التب تشمل عدم حصو  بع  األخضاا عل  مالتب ال م ا  المشاكلبشكل جيد، عل  الاغم من 

 التاكيز. اتفب مةابالت مجموع

 3100-3112، تغذية المجموعات الضعيفةمن برنامج : المستفيدون 3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .لمشاوعاتلالتةاريا الموحدة : المصدر

. ولذم تذاد تةذاريا عذن ممتذازةكانذت  والتن يذذ واإلخذاا  ومااقبذة الجذودةعمليذات اللوجسذتيات أن  إلذ تةييم وخلص ال  -02

العديد من المجتمعات فذب فصذل  إل الوصو  المةيد والصعبة توريد، عل  الاغم من التضاريس البشأن لوجستية أو  مشاكل

والتوقيذت  النبذاتب زيذتالدقيذق الةمذح والذين أجايذت معهذم مةذابالت عذن تةذدياهم لنوعيذة جميس المست يدين وأعاب الشتاء. 

 اام .آخا غ  إل يةيس  البرنامجماارا أن  وأ افواالمناسب لتةديم المساعدة، 

فيذه ، وهو أما مهم فب بلد يعتبا البرنامجالاةة فب  وبن . ما ية للياية رقابةوامتاا  آلية  الصارمنظام الاصد  ووفا  -83

التذب وجذدت فيهذا الةذاى ومنعذت . بانتظذاممذن مجمذوع المسذت يدين  المائذةعشذاة فذب لرصد عشوائب  وجاى. اال ساد متوطن

 .المشاكلتسوية تم يحت   األغذيةمضال ات من الحصو  عل  

ال ةذا األخذضاا الذذين يعذانون مذن مذن  المائذةفب  35نحو  إل وصل أن البانام   إل التةييم تشيا تةدياات وعموما،   -80

كذان المذزي  مذن االسذتهدا  الت صذيلب فذب حذين وانعذدام األمذن اليذذائب. الذين يعذانون بشذدة مذن من  المائةفب  23المدقس و

دون تيطيذة، ولذم بذالمنذاطق بعذ  خوي، والمحافظات، مال بيشكيك ووالتسليم بك اء ما يا، فةد تا  عجز التمويل بع  

 ، عندما كان انعدام األمذن اليذذائب8300ربيس األما وا حا جدا فب كان هذا و. ا أخد االحتيالمساعدة دائما فب أوقات تةدم 

 (.8و 0)انظا الشكلين مستوياتها أدن  عند  األغذية اتوتوزيععند أعل  مستوياته 
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 حسب المحافظة ،ياألمن الغذائفي الشديد نعدا  اال وفترات تغذية المجموعات الضعيفةمن برنامج : المستفيدون 3 الشكل

 الةطاي.المكتب وبيانات  تةدياات األمن اليذائب فب حاالت الطوارئ: تةاريا المصدر

 

 المحافظة حسب: المستفيدون 4الشكل 

 الةطاي.المكتب : تةاريا تةدياات األمن اليذائب فب حاالت الطوارئ وبيانات المصدر

وفةذا لحسذابات وقيمذة جيذدة جذدا للمذا .  حةذق، يبذدو أن البانذام  محذدودة بياناتال أن الاغم منعل  . التكاليف جدوى  -88

 دوالرا 03حذذوالب  -بمذذا فذذب ذلذذك الن ةذذات العامذذة فذذب المةذذا  - البرنااامجأغذيذذة التكل ذذة اإلجماليذذة لتذذوفيا فةذذد بليذذت ، بسذذيطة

األخذضاا  حصذو لضذمان  الضذاوريلغ العمذل الذدؤوب هذا المب وغط المست يدين.  إل  المةدملكيس دقيق الةمح  أمايكيا

أسذذعار بيجذذابب بشذذكل إيةذذارن فهذذو لذذذلك و علذذ  األغذيذذة والاصذذد مذذا بعذذد التوزيذذس وسذذعا السذذلس األساسذذية الضذذام،المناسذذبين 

 فب وقت التةييم. اأمايكي ادوالر 08 إل  81من التب تااوحت فب السوق  األغذية
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 وخ ضذتإيجابب عل  االسذتهال  اليذذائب لألسذا  تأيياأن المساعدة كان لها  ينلمست يدمس ا. كش ت المةابالت فعاليةال  -80

وفيمذا نةل المذوارد. أداة لدورها بوص ها هو كاا أهمية األو. األعجفموسم الالسلبية خال   التكيفاستااتيجيات  إل الحاجة 

مدفوعات الحكومة السذنوية لشذبكة من  ةقايب تيذية المجموعات الضعي ةاالقتصادية ل يتعلق باألسا الكبياة، فةد كانت الةيمة

إلذ   03 مذننها تن ذق أبأفادت األسا واليذاء مةابل العمل. إطار االجتماعب، ويمكن أن تكون أكاا من ذلك بكايا فب األمان 

أخذاى ماذل  أساسذياتلشذااء  ةالمذدخا األمذوا  وتسذتضدم( 8)انظذا الجذدو   بعد التوزيعات األغذيةعل  أقل  فب المائة 83

 .فيما يبدو أن هذا التأييا تضاء  عل  ما السنين غيا. يةالمواد التعليمووالوقود المالبس الشتوية لألط ا  

 األغذيةاألسر على  من نفقات: النسب المئوية 3جدول ال

 2012 2011 2010 السنة

 خريف ربيع خريف ربيع خريف ربيع في الربيع/الخريف تغذية المجموعات الضعيفةتوزيعات 

 - 56 55 41 38 39 البرنامجمس 

 - 68 63 56 59 53 البرنامجدون ب

 .رصد ما بعد التوزيس : بياناتالمصدر

أنشذطة اليذذاء مةابذل العمذل  تذأييااتالمملكة المتحذدة للتنميذة الدوليذة لتحليذل  لوزارةإطار سبل العيش تةييم الاستضدم و  -88

دلذة كانذت األالعذيش، و سذبلس أمذوا  ورؤلمجموعة من مساهمات وا حة التةييم أن هنا   والحظعل  الةدرات اإلنتاجية. 

علذ  الذاغم مذن أن و(. 0سذبل العذيش )انظذا الجذدو  بالنسذبة ل نتذائ فيمذا يتعلذق بالة ةولية مذن مجموعذات التاكيذز مشذجعال

تةذذديا كبيذذا مذذن قبذذل بمسذذاهمته فذذب تنميذذة المجتمذذس فةذذد حظذذت حذذد كبيذذا،  إلذذ  ينتهذذز ال ذذااء مةابذذل العمذذل اليذذذابانذذام  

لص المجتمعات والمسؤولين والشاكاء.  نطاقذا وسذس األمشذاريس الفذب  دم يذخذااكة وفذب  ن ذذيأكاا فعاليذة عنذدما  أنه إل وخ 

 .لشاكاءل

 الغذاء مقابل العمل في أصول سبل العيش وحصائلها برنامج: مساهمات 3الجدول 

 لسبل العيشبالنسبة النتائج  أصول سبل العيش

 تحةيق   ا  األنهار:تعزيز وإعادة بناء الجسور  رأس المال المادي

. 8300فب عام له من النات  المضطط  فب المائة 13

من  فب المائة 03 تحةيقإعادة تأهيل قنوات الاي: و

 .8300فب عام المضطط له النات  

 إل  منس ذوبان الابيس خطة تةوية   ا  األنهار التب خضعت الختبار  أدت

حماية المناز  واألرا ب الصالحة للزراعة  إل مما أدى ال يضانات، حدوث 

 .صون أصولهمهم وي اقدرة الناس عل  استضدام أر بشأنأيا ملموس  تحةيقو

 بين الةاى التدفةات التجارية زيادة إل مستصلحة عدة جسور جديدة أو  أدت ،

 األسواق والضدمات. إل وتعزيز الوصو  

مشذذاريس اإلنعذذاش وكذذان الةيذذاس الكمذذب للةيمذذة االقتصذذادية للتض يذذف مذذن حذذدة الكذذوارث 

قيمة أكبا من تكون نطاق التةييم، ولكن من الوا ح أن هذ  الةيمة موجودة وربما يتجاوز 

 دخل األساة.فب  ذاتهابحد التب ساهمت المدخالت، 

المستضدمة فب البناء اليابات. األخشاب مشاوع  رأس المال الطبيعي

من الشتالت  فب المائة 033زراعة . وخشب الوقود

كش ت الزيارات - 8300فب عام لها المضطط 

 كبيا. بشكلتجاوز الهد   عن احتما الميدانية 

 بادخارعملهم سمح لهم مةابل تزويد الناس باليذاء  رأس المال المالي 

 من مصادر أخاى. أموا 

 .ئيةمجموعات النساالدخل أكبا ونمو مطاد فب 

بدأ و. فب المائة 033 إل  83 بنسبةةدر ت، اليلةإيجابية عل   تأييااتتنظيف الةناة لكان  )رابطة التنمية المجتمعية( تعزيز المهارات رأس المال البشري

معظم المزارعين لن ينضاط لاي، ولكن قنوات اتنظيف  بشأنبع  العمل الجماعب 

 ، مما يعنب أن التأييا سيكون مؤقتا.أجادون بالنشاط فب  مةابالتمعهم الذين جات 

رابطة التنمية ) صيياةال اتمؤسسالبع  بناء  رأس المال االجتماعي

 فب المجموعات النسائية. المطادوالنمو ( المجتمعية

  

 : فايق التةييم.المصدر
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/اليذذاء مةابذل ليذذاء مةابذل العمللاألربعذة الائيسذية وكان النشاط الذي حظ  بأكبا قدر مذن التةذديا مذن بذين األنشذطة   -83

وتشذذتمل . رابطذذة التنميذذة المجتمعيذذةوالمجموعذذات النسذذائية  مشذذاوع إلذذ المةذذدم الذذدعم  هذذو/اليذذذاء مةابذذل األصذذو ، التدريب

األمذم المتحذدة هيئذة وهيئذة األمذم المتحذدة للمسذاواة بذين الجنسذين وتمكذين المذاأة ) البرناامجخااكة تعاونية بذين الضطة عل  

للتذدريب، والبنذك الذدولب والوكالذة األلمانيذة للتعذاون بالنسذبة منظمة األغذية والزراعذة وللتعبئة االجتماعية، بالنسبة للماأة( 

، اتأو مذس أفذااد األسذاة المهذاجا اتلنساء، عذادة المهذاجامن امساعدة ذاتية  عاتمجمويشكل  وهولبذور. بالنسبة لالدولب 

اليذذاء حذافزا للنسذاء لحضذور ويذوفا البذور المحسنة والتذدريب علذ  الزراعذة المحسذنة. من يحصلن عل  أصنا  اللواتب 

لشااء البذذور للسذنة التاليذة.  ة صيياةخهايالنساء بادخارات . وتساهم الضاصة بهن را باأل مساحاتفب التدريب والعمل 

المحتمذل بذين المجتمعذات المضذي ة  نذزاعالحذد مذن ال إلذ سع  ي أنهحي  ، بناء السالمبدعم من أموا  هذا المشاوع  وحظ 

 والمهاجاين.

 - زيذذادة دخذذل األسذذا إلذذ ممذذا أدى المحاصذذيل السذذابةة،  غلذذةوكانذذت غلذذة أنذذواع البذذذور الجديذذدة أكبذذا بكايذذا مذذن   -85

أمذن عمل غيا الئق وانض اض الدخل وتحةيذق  إل المؤدي ن الماأة من اإلفالت من قبضة ال ةا ومك   -والمضزونات اليذائية 

 ة منضم إليهامجموع 133نحو  إل حي  وصلت فب المجموعات النسائية،  مطادنمو  إل أدى هذا المشاوع و. أكبا غذائب

من و س مذدخااتها  تمكنتغيا الحكومية حت   هاتمنظممجموعات الخكلت والصعيد الوطنب.  عل  عضو 0 333 أكاا من

 .دوالر أمايكب 53 333بلغ رصيد حسابها المصافب اآلن يفب المصار ، و

الشذعبب، ممذا  العمذلالواسس وبين  البرنامجنطاق  بالجمس بينالشااكات مس المنظمات غيا الحكومية المحلية  تسمحو  -81

بمذا فذب  - يذةالمجتمع المجموعذاتوزيذادة تعبئذة سذكان الايذف و اذاتيذ المكت يذةالمجموعات النسائية  من نت  عنه عدد متزايد

وزيذادة التنميذة المجتمعيذة مبذادئ علذ  إدخذا   تسذاعد التذب -ذلك التعاونيات ومجموعات المزارعين والمدارس الزراعية 

 المحلب. الصعيددائم عل  الصمود الةدرة عل  الاالهتمام ب

مشاريس التض يف من آيار الكذوارث، خااكة  بنتائ  ملموسة ه إل  الذي أدىآخا جيد عل  التعاون العملب ماا  ويمة   -84

مذذن لمسذت يدين للألغذيذذة بالنسذبة  البرناامج، وللمذذدخالت الماديذة والتةنيذذةبالنسذبة بانذذام  األمذم المتحذذدة اإلنمذائب تضذم التذب 

 .والموادللمشاريس بالنسبة عمالة، والحكومة المحلية ووزارة حاالت الطوارئ ال

 التذب تذؤيا علذ نظذاا لمجموعذة العوامذل الداخليذة والضارجيذة بشذأن األيذا . من الصعب اسذتضالا اسذتنتاجات األثر  -82

 التذذب سذذاهمت فذذب ذلذذك علذذ العوامذذل  اخذذتملت. و8334منذذذ عذذام  المتزايذذدةو، علذذ  الصذذعيد الذذوطنب ب وال ةذذااألمذذن اليذذذائ

وهذب والوقذود  األغذيذةزيذادة أسذعار  إل التب أدت االقتصادي العالمب،  التااجسليس أقلها  -الضيوط االقتصادية الضارجية 

تشذذكل وعمالذذة مهذذاجاة  ولذذديهالألغذيذذة،  اصذذافي اباعتبارهذذا مسذذتوردجمهوريذذة قياغيزسذذتان مذذواد حساسذذة لليايذذة بالنسذذبة ل

 يل  االقتصاد. إل ما يصل فيها التحويالت 

أو الذذين هذم  رداءة االسذتهال  اليذذائباألخضاا الذذين يعذانون مذن كبياة فب نسبة المؤقتة الزيادة أن ال ومن الماجح  -33

)انظذا  األغذيذةحذادة فذب أسذعار الزيادة الو 8303نزاع عام بسبب كانت  8300اليذائب فب ربيس عام  االستهال عل  حافة 

أوش وجذال  أبذاد، األكاذا تضذارا مذن النذزاع.  بفذب محذافظيتاكذز عذدديا أن ال ةذا المذدقس  إلذ تشيا البيانات و(. 3الشكل 

 لبرناامجلالو س، عل  الاغم من التيذية الشذاملة إل  تدهور األسواق وأنماط العمالة تعطل وإغالق الحدود و النزوحوأدى 

 .8303خال  النصف الاانب من عام 

وقذت عل  األسا المشار إليها فذب اإليجابية  والتأييااتالبانام   ةالمتعلةة بتيطياستةااء البيانات ويمكن الضلوا من   -30

 تض يف أيا الصدمات. ت فبساهمقد  البرنامجالمساعدة التب قدمها ون ه من الماجح أن تكأن إل  سابق
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 على مدى الزمن : استهالك األغذية5الشكل 

 .تةدياات األمن اليذائب فب حاالت الطوارئالمصدر: 

 تيذية المجموعات الضعي ةمن الماجح أن تتوقف عناصا صيياة فةط من البانام  الحالب مستدامة. وإن . االستدامة  -38

لح ذاي علذ  علذ  االمجتمعذات ال تذزا  هنذا  خذكوكا فيمذا يتعلذق باسذتعداد ، والبرنامج مساعدات دونبواليذاء مةابل العمل 

واحتمذذاالت المجتمعذات. هذد عتجهذود المكتذذب الةطذاي للحصذو  علذذ  ، علذ  الذذاغم مذن بعذ  أصذو  اليذذاء مةابذذل العمذل

أن الحكومة لذديها الةذدرة والمذوارد الماليذة التجايبية أو حت  ههجن   ، ألنأكبا ستدامةمن حي  االبانام  التيذية المدرسية 

 للمحافظة عليه.

 االستنتاجات

فب سياق قياغيزستان، كافية المعونة اليذائية كانت ك اءة عالية. وتةدم بو ةمناسب البرنامجأنشطة أن  إل تةييم خلص ال  -30

 علذذ  نحذو فعذذا ألمذذن اليذذائب لتحليذذل ممتذاز  ضدمواسذت   ذات جذودة عاليذذة. تفذذب الوقذت المحذذدد دون انةطذاع، وكانذذ قذدمتو

بطايةذة عمذل وتذأمين واسذتضدام المذوارد، بسذاعة لالمكتذب الةطذاي  وتحذا لشذاكاء فذب التنميذة. ا لستهدا  وكذان م يذدالل

 مة عل  الصعيدين اإلقليمب والمحلب.خااكات تشييلية قي  . وأقام هتفب بامجة مبتكا

األغذيذة مذن اسذتهال   إلذ  أدى، ممذا المتلةيذةدخذل األسذا فب  كبياة فةد حةةت زيادةاليذائية،  ةالمساعد تعندما قدمو  -38

 تةذدياباليذذاء مةابذل العمذل بذاام   وحظذتفب بع  من أفةا األسا فب أوقات حاجذة.  أكبا ليمكن التنبؤ به بشكاألساسية 

 مضتل ة. آياروكان لها المجتمعات والسلطات المحلية  قبلللياية من  كبيا

علذ  األيذا  فذإن، األخذضاا الذذين يعذانون مذن ال ةذا المذدقسأكاذا مذن نصذف إل   البرنامج ةفب حين وصلت مساعدو  -33

 حافظذةالال ةذا خذال  فتذاة  وزادهنذا  عالقذة وييةذة بذين ال ةذا وانعذدام األمذن اليذذائب، وأقل و وحا. كان الوطنب  الصعيد

 ق كذا اذات نطذ البرناامج ولم تكذن مسذاعدةالعالمية واإلقليمية وعدم االستةاار الداخلب. السلبية بسبب العوامل االقتصادية 

 كاا أهمية.األل للتصدي لهذ  العوام
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تذدريجيا  حافظذةالحسذنت و. والمواءمذة قذد قيذدت األيذا لحافظذةل االسذتااتيجبوربما تكذون المسذائل المتعلةذة بالو ذس   -35

اليذذاء مةابذل   بانذامنعكذس فذب وهذو مذا ا –االستااتيجب فذب السذياق المحلذب والمواءمذة مذس األولويذات الحكوميذة  و عها

 لتيذية المدرسية.ل جديدالبانام  والرصد األمن اليذائب نظام العمل و

لحمايذة االجتماعيذذة ل الذوطنببانذذام  الأفضذل  ذمن  فذب مو ذذساليذائيذة  ةو ذس بانذام  المسذذاعدإلذذ  وهنذا  حاجذة   -31

لحكومذذة ل ةأولويذذ تماذذلشذذبكة األمذذان، التذذب للهيكليذذة دعذذم اإلصذذالحات االةائمذذة بذذذاتها إلذذ  واالنتةذذا  مذذن بذذاام  المسذذاعدة 

نحذو دمذ   ةتضطذيط جديذدعمليذة  تب الةطايلمكبدأ ايفاصة جيدة لالممتدة لإلغاية واإلنعاش نهاية العملية وتمال وخاكائها. 

 والحكومة. البرنامج نظم

الماتبطذذة بذذه  الضاصذةصذذيية التمويذذل  تزيذد الذذذي ، للبرنااامجالتشذييلب  االنحيذذاز: مةيذذدة عوامذذل أخذاىتةيذذيم الأبذاز و  -34

 .ةواحد جهة مانحةاالبتكار، واالعتماد عل   يةيد، وعدم ماونة بع  اإلجااءات الداخلية، مما باألطنان وزعةالم بالكمية

 الدروس

وتذوفا التن يذ للمكاتذب الةطايذة الصذيياة. فب اليذائية تحديات  ةالمساعد إل اليذائية  المعونةمن  البرنامج يمال انتةا   -32

 هذ  التحديات. للتيلب عل  م يدةتجابة جمهورية قياغيزستان دروسا 

 -صذيياة  اام التذب تن ذذ بذتلذك  -عل  المكاتب الةطاية الصيياة  لليايةلتمويل من الصعب ل البرنامجنموذ  ويجعل   -53

إلذ  تحتا  هذا سذمذن المذاجح أن ،تةذدم البلذدان المضذي ة غيا أنه مسوكذلك تن يذ الباام .  والمناصاةالسياسات أدوار تيطية 

 أقل.مباخا التةنب وتن يذ ب والسياساتمن الدعم قدر أكبا نسبيا 

المكاتذب الةطايذة. وهنذا  إل  نموذ  مضتلف لتمويل  البرنامجيحتا  فب هذ  السياقات،  األيالتحةيق أقص  قدر من و  -50

، والسياسذة االجتماعيذة المبتكذاة، ماذل ةالتيذيذة المزمنذ ومشذاكلخذبكات األمذان اإلنتاجيذة، مجذا  خباة فب إل  حاجة أيضا 

 تحليل األمن اليذائب وال ةا.طاق لالوأحدث  التحويالت النةدية المشاوطة، وأفضل الممارسات فب رصد وتةييم هذ  النظم،

وبوسعها تجابة الذن ه  الجديذدة بسذهولة أكبذا . مواقس لتجابة االبتكاراتأن تكون المكاتب الةطاية الصيياة  كما يمكن  -58

 وتةديم دروس إل  المنظمة ككل لتوسيس النطاق.

 توصياتال

 القطريمكتب لبالنسبة ل

تحليذذل الميذذزة النسذذبية ذلذذك . يتطلذذب اسااتراتيجية رطريااة رسااميةعمليااة ب أن يضااطلع لبرنااامجلينبغااي : 0التوصااية   -50

تن يذذ المذن  انتةذا أن يكذون هنذا  وينبيب . البلدمس الجهات ال اعلة األخاى فب  هفب جمهورية قياغيزستان وتكامل لبرنامجل

، ولكذن أقذل البلدالتاكيز عل  الحد من انعدام األمن اليذائب فب  البرنامجأن يواصل  ينبيبو. والمناصاةدعم السياسات إل  

االقتصاد الاي ذب.  وتنميةالحماية االجتماعية األفضل لضطط وفوائد ستهدا  اال وأكاا من خال اليذائية  ةمن خال  المساعد

ب فذب عذامالذذي صذود  خطط للتعامل مس حذاالت الطذوارئ مذن النذوع عل  و س  الحكومة البرنامجينبيب أن يساعد  كما

 .8308فب عام الزلزا  محاكاة عملية فب  حدث كما – 8303و 8334



08 WFP/EB.A/2013/7-B 

 

شابكة فاي خطا  تغذياة المجموعاات الضاعيفة برناامج دماج إلاى أن تسعى القطرية  ةالستراتيجيل: ينبغي 3التوصية   -58

. وتن يذذها ضطذطهذذ  ال إعذدادللتذأييا علذ   ته الميدانيذةتجاب البرنامج أن يستضدم. يجب للحكومة الجتماعيةاألمان/الحماية ا

والعمذل مذس الحكومذة  البرنامجتصميم بانام  لفب المكتب،  - األخضاا - المناصاةتحليل السياسات وموارد ذلك يتطلب و

بالكميذذة باسذذتضدام ميزانيذات متعلةذذة الالزمذين /المكتذب اإلقليمذذب مكتذذب الةطايال توييذذف مذوي ب وال يمكذن. اإلدمذذا بشذأن 

 .باألطنان

 لبرنااامجلتةذذدياات األمذذن اليذذذائب فذذب حذذاالت الطذذوارئ /األو ذذاع ورسذذم خاائطهذذاتحليذذل هشاخذذة  اسذذتضدامينبيذذب  (أ 8

بانامجذه  البرناامجوينبيب أن يوسذس لحكومة. االضاصة بمان األخبكة فب نظام  وادمجاها، الستهدا وخباته لتوجيه ا

 الحالب مس االتحاد األوروبب لهذا الياض.

لمدة سذنة  عمليته الممتدة لإلغاية واإلنعاشتوسيس نطاق  إل  البرنامجحتا  يقد ووقتا طويال  االنتةا  سو  يستياق  (ب 8

 عل  األقل.

 لحكومة بساعة فب أوقات الطوارئ.الضاصة با مان إمكانية توسيس خبكة األمان  إل  البرنامجيسع  ينبيب أن  (  8

لغاذاء مقابال العمل/الغاذاء مقاباال التادريب فاي تمدياد العمليااة حصاة اأن يواصال زيااادة لبرناامج ل: ينبغاي 3التوصاية   -53

العمذل العامذة  خطذطمذس الحكومذة إمكانيذة اسذتضدام  البرنامجيستكشف ن ينبيب أ. االنتقال الممتدة لإلغاثة واإلنعاش لتيسير

إنتاجيذة. وينبيذب ربذط هذذا كشذبكة أمذان  -التنميذة ولتض يف من حدة ال ةا الاامية إل  االمشاريس العامة لمزيد من تن يذ اهذ  ل

 .هاوتن يذالمشاريس تضطيط عل  اإلدارات المحلية  اتقدرالجهود الجارية لزيادة بالعمل 

 بالنسبة للمكتب اإلرليمي

الخاصاة  تصميم برنامج شابكة األماان االجتمااعيفي أن يساعد المكتب القطري لمكتب اإلرليمي لينبغي : 4التوصية   -55

إدارة المعافذة ذلذك يتطلذب  .الماوففينوانتادا  اإلرليمية، بما في ذلك مان خاالل جاوالت دراساية  اتالخبر استنادا إلى، به

مسذاعدة، أن يةذدم لتةيذيم بشذأن اأكاا تماسكا إقليمب الضباات والتجارب فب مضتلف أنحاء المنطةة. ويمكن لنه   تةاسم لتيسيا

 منتظم للتةاريا التةييم. تةاسمإجااء والبع ،  اتةييم باام  بعضهأن تساعد األفاقة الةطاية عل  يمكن و

 البرنامج لمقربالنسبة 

 وفقا لذلك. اهإليالدعم  وأن يقد ، القطرية الصغيرةمكاتب ال: ينبغي للبرنامج أن يعيد النظر في دور 5التوصية   -51

فذإن علذ  هذذ  وبالتذالب الذوطنب،  النطذاقالمكاتب الةطاية الصيياة كبياة بمذا يك ذب لتن يذذ البذاام  علذ  قد ال تكون  (أ 3

هنذا  واليذائيذة.  ةعلذ  تةذديم المعونذمذا تعمذل ةذدر بالحكومذة وتذدخالت  اتعل  التأييا عل  سياسذ عملتأن  المكاتب

 تب الةطاية.امكلفب اب اتللعمل السياسدعم المةا إل  حاجة 

االعتماد علذ  جهذة مانحذة من تجنب  تتمكن، حت  تعبئة المواردمجا  فب دعم  إل المكاتب الةطاية الصيياة تحتا   (ب 3

إتاحذذة بنذذد إ ذذافب فذذب الحكوميذذة. وينبيذذب والتذذدخالت للتذذأييا علذذ  السياسذذات وأن تكذذون مبتكذذاة فذذب تذذأمين المذذوارد 

 .اتب المطلوبالسياس، لتمكينها من الةيام بالعمل الصيياة لمكاتبلميزانية ال

هذذ  المكاتذب  إلذ نظذا ال. وينبيذب يذة عالبونذة العمذل مالمكاتذب الةطايذة ل البرناامجقواعد وإجااءات ينبيب أن تتيح  (  3

 فب الحكومة. متلةبه  جديدة مس جمهور حي  يمكن اختبار ن   - اا لالبتكار ك
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 لبرنامجل مع الجهات المانحة

 المعونااةالجهااات المانحااة فااي أي تغيياار فااي الاانهج، مناال االنتقااال ماان  ينخاارط مااع: ينبغااي للبرنااامج أن 6التوصااية   -54

 :أن أيضا للبرنامج. وينبيب لحماية االجتماعيةإلى نهج أمن غذائي متكامل في اآلليات العامة الحكومية لالغذائية 

 مباخاة،عن تةديم مساعدة فضال  لبرنامجلالعمل السياساتب الجهات المانحة عل  دعم وتمويل  يشجس (أ 5

 لألمن اليذائب.نظام أكاا فعالية مس الحكومة عل  تصميم  االنضااطالكبياة عل   الجهات المانحة يشجس (ب 5
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