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 مقدمة
آIان الهIدف الرئيسIي مIن زيارة أعضاء المجلس التنفيذي لكوبا هو إتاحة الفرصة ألعضاء المجلس لالتصال المباشر            -1

يادة تفهُّم أعضاء المجلس لفعالية المعونة بأنشIطة بIرنامج األغذيIة العالمIي فIي المIيدان والحصIول علIى معلومات عنها؛ وز          
 . في آوباللبرنامجالغذائية؛ وإلقاء نظرة ثاقبة على تنفيذ السياسات واالستراتيجيات العامة 

 مع أولويات ويعمل برنامج األغذية العالمي، تمشِّيًا. ذات الدخل المنخفضالعجز الغذائي   آوبا مصنفة في عداد بلدان      و  -2
الحكومIة، علIى تحسين األمن الغذائي ونوعية الحياة ألحوج فئات المجتمع إلى األمن الغذائي، والمساهمة في توفير االآتفاء           
الذاتIي للمسIتفيدين مIن خIالل تعزيIز إنIتاج الغIذاء وتقديIم المسIاعدة إلIى أضعف الفئات في القطاعين الصحي والتعليمي في                       

 .س التي تواجه فقدان األمن الغذائيالمقاطعات الشرقية الخم

 :2002حزيران /يونيو 27 إلى 24قام أعضاء المجلس  التنفيذي التالية أسماؤهم بزيارة آوبا في الفترة من   -3

 سعادة السفير السيد جورج روفين، المندوب الدائم لمدغشقر والرئيس الحالي للمجلس التنفيذي؛ !
لسفير السيد محمد سعيد نوري نائيني، المندوب الدائم لجمهورية إيران اإلسالمية والرئيس السابق للمجلس  سعادة ا !

 التنفيذي؛
 السيدة ماريا يوالليا خيمنيز، وزيرة مستشارة، جمهورية السلفادور والرئيسة السابقة للمجلس؛     !
 فونتين، فرنسا؛ -السيدة المستشارة ماري بول !
 اشمي، الجمهورية الجزائرية؛السيد المستشار أحمد ه !
 السيد مصباح الدين، مستشار، جمهورية بنغالديش؛   !
 السيد المستشار فيكتور هوجو موراليس ميلينديز، المكسيك؛     !
 السيد الوزير رولف جيربير، سويسرا؛ !
 السيد المستشار يوان بافيل، رومانيا؛  !
 .روما/ الواليات المتحدةالسيد تيموثي الفيل، ملحق معني بشؤون المساعدة اإلنسانية، بعثة     !

واخIتارت المجموعIة السيد الفيل   . ومIثل السIيد تومIاس يانغIا، أميIن المجلIس التنفIيذي، أمانIة بIرنامج األغذيIة العالمIي              -4
 .رئيسًا للفريق

وفي .  مليون دوالر أمريكي208.9 مبلغ 2001-1963ي الفترة بلIغ مجموع مساعدة برنامج األغذية العالمي لكوبا ف     و  -5
 200 000 بمIIبلغ العاجلIIة ة بواسIIطة عملIIية طIوارئ ُموَِّلIIت مIIن حسIاب االسIIتجاب  ال]]برنامج تشIIرين الثانIIي اسIتجاب  /نوفمIبر 

طق  نسمة في المنا700 000 للمسIاعدة فIي إصIالح األضIرار التIي سIببها اإلعصIار ميشIيل، الIذي أصاب             ،دوالر أمريكIي  
الذي مدته خمس سنوات،  5686 اإلنمائIي مشIروع  البإنهIاء  ال]برنامج  ، يقIوم  2002وفIي عIام   . الغربIية والوسIطى مIن آوبIا     

 18.38 مقدارها البرنامج، الذي اشتمل على مدخالت من     "اإلنIتاج الزراعIي لألمIن الغذائIي في مقاطعة غرانما          : "وعIنوانه 
دعم التغذية للفئات الضعيفة  "وعنوانهمدته أربع سنوات،  6258جديد  مشروع 1/1/2002وبدأ في . أمريكIي  ملIيون دوالر  

وتقدر المساعدة .  مليون دوالرأمريكي22.68 في هذا المشروع البرنامج وبلغIت مدخIالت    ،"فIي المIناطق الشIرقية الخمIس       
 .يوني دوالر أمريكي طن متري، تقدر قيمتها بمل5 500 بنحو 2002 في السنة التقويمية البرنامجالغذائية التي يقدمها 

)  طنا متريا4 291البالغة (  في آوبا البرنامج، آانIت الجهIات المانحIة الرئيسIية الIثالث لمجهIودات             2001فIي عIام     و  -6
نا متريا من األرز  ط26 382 أيضIًا برصIد المنحة الثنائية اليابانية البالغة   ال]برنامج وقIام  . هIي الدانمIرك والIنرويج والIيابان     

 .واإلشراف عليها

 .وآان من بين الجهات المانحة األخرى لبرنامج األغذية العالمي في الماضي القريب بلجيكا وسويسرا وفنلندا وآندا  -7

 في المناطق الشرقية انعدام األمن الغذائي/ هشاشة األوضاع ووضع خرائطهاتحليل 
 ن آوباالخمس م

، قIام بIرنامج األغذيIة العالمIي، باالشIتراك مIع المعهIد الكوبي للتخطيط العمراني، بتحليل                 2000-1999خIالل الفIترة       -8
، التي )غرانما، والس توناس، وهولغوين، وسانتياغو دي آوبا، وغوانتنامو(الخمس  الوضIع الغذائIي فIي المIناطق الشIرقية     

 األمن الغذائي، والنعدام" معرضة جدا" بلدية 33 خرائطها ووضع عملية تحليل هشاشة األوضاع     وحددت. بلدية 54تضIم   
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ورآIIزت الدراسIIة، فIIي جملIIة أمIIور، علIIى الصIIعوبات االقتصIIادية    ". معرضIIة قلIIيال "بلديIIات 10، و"معرضIIة "بلديIIة 11
 .ألرض، والظواهر المناخية، وانخفاض الغلة الزراعيةالسائدة، واألوضاع الجغرافية التي تنفرد بها المناطق، وملوحة ا

عIالوة علIى ذلIك، أجIرى المعهIد الكوبIي للIتغذية وصIحِّـيَّة الغIذاء دراسIًة تكميلIية للدراسة التي أجرتها عملية تحليل              و  -9
 80غذائية في المناطق الشرقية يوفر أقل من     ووثَّقت دراسة المعهد أن متوسط الوجبة ال      .  خرائطها ووضعهشاشIة األوضاع    

 من مستوى الدهون الموصى به، ومقادير  في المائة50 من الحد األدنى لمستوى البروتين الموصى به، وأقل من       فIي المائIة   
 البرنامجوللمساعدة في معالجة جوانب النقص هذه، بدأ . مIن الفيتاميIنات والمعIادن غIير آافIية للمحافظIة علIى صIحة الفIرد            

والحكومIIة مشIIروع دعIIم تغIIذوي لمسIIاعدة أو تعزيIIز األنشIIطة القائمIIة للعIIناية بصIIحة األم والطفIIل والIIتغذية المدرسIIية فIIي      
 . اآلن مجهوداته البرنامجية على المناطق الشرقية الخمسالبرنامجوبناًء على هاتين الدراستين، رآز . المناطق الشرقية

 ما الذي رآه فريق المجلس التنفيذي
 منتج 28 000ففي منطقة غرانما، حيث يوجد .  في منطقتي غرانما وسانتياغو دي آوبابراقIام الفIريق بسفرات آثيرة      -10

المزارعيIن المسIتقلين والمزارعيIن الذيIن ينIتمون إلى جمعيات       ، الIتقى الفIريق بمجموعIة مIن    ال]برنامج يIتلقون مسIاعدة مIن       
     Iتاج الزراعIية لإلنIى عدد من المزارع الحضرية                 تعاونIافة إلIي، باإلضIتاج التعاونIية لإلنIدات أساسIية، ووحIية الماشIي وترب

اإلنتاج الزراعي لألمن الغذائي "، في إطار مشروع   )وهي جزء من برنامج الحكومة الزراعي الحضري      (ألحIواض الIبذار     
 ".في منطقة غرانما

-1997في الفترة ( أطنان مترية من الغذاء إلى نقد بواسطة الحكومة        19 106لمشروع من تحويل    جIاء تمويIل هIذا ا      و  -11
 مليون بيسو قدمته الحكومة لالستثمارات    27.7 ملIيون بيسIو آوبIي، باإلضIافة إلى مبلغ            27.2وُفIتح اعIتماد بمIبلغ       ). 2002

 سيواصIIل العمIIل مIIع ال]]برنامجشIIاط هIIذه السIIنة، ولكIIن  لهIIذا النال]]برنامجوينتهIIي تمويIIل . االقتصIادية واالجتماعIIية التكميلIIية 
وانعكس أداء المشروع في زيادات مستدامة في إنتاج اللبن . من أموال هذا االعتماد" التدفقات المعادة"الحكومIة فIي بIرمجة      

وال واسIIُتخِدمت األمII. والحIIبوب والفاصIIوليا والخضIIار، ممIIا أدى إلIIى زيIIادات آبIIيرة فIIي دخIIول المسIIتفيدين مIIن المشIIروع  
 فIي دعIم حدائق أحواض البذار بتمويل آهربة اآلبار األنبوبية وأسيجة حدود المزارع وبناء           ال]برنامج المحولIة مIن معونIات       

 هذه االستثماراِت األولية التي قامت بها الحكومة في إنشاء        البرنامجوتكمِّل استثماراُت   . مراآز للبيع وتقديم البذار واألدوات    
 .ُنُظم الرَّي

، ومعظُم العاملين فيها من )عاصمة منطقة غرانما(وزار الفIريق عIددًا مIن حدائIق أحIواض الIبذار حIول مديIنة بايامو            -12
واجIIتذب هIIذا النشIIاُط الحديIIُث نسIIبيا، الُمقIIاُم فIIي إطIIار مشIIروع بIIرنامج األغذيIIة .  نوعIIًا مIIن الخضIIار15النسIIاء وهIIي تنIIتج 
الالئIIي ) آثIIيٌر منهIIن ربIIات بIIيوت سIIابقات ال توجIIد لديهIIن أي خIIبرة سIIابقة فIIي العمIIل (زايدة مIIن النسIIاء العالمIIي، أعIIدادًا مIIت

 .استجبن للضغوط على مستوى معيشتهن بالتماس فرص العمل المتاحة

لحسبان متوسط الراتب الشهري يتضIح األثIر االقتصIادي واالجتماعIي على حياة المستفيدات وأسرهن إذا أخذنا في ا        و  -13
 بيسو آوبي، مقارنة بمتوسط الدخل الشهري للنساء العامالت في حدائق      200 و 150فIي مIنطقة غIرانما، الIذي يIتراوح بين            

 . بيسو آوبي في الشهر600 و400، الذي يتراوح بين البرنامجالخضار وحدائق أحواض البذار المحلية التي يدعمها 

. وزار الفIريق مزرعتين إلنتاج األلبان، إحداهما مستقلة والثانية تعاونية من تعاونيات اإلنتاج الزراعي وتربية الماشية    -14
 لترات للبقرة في اليوم في 4.5، إلى نحو 1996 لتر للبقرة في اليوم، في عام 1.3وفي آلتا المزرعتين ارتفع إنتاج اللبن من 

لقيح االصطناعي للبقر بصورة متزايدة نتيجة للتدريب المقدم من مشروع برنامج األغذية العالمي، في  وشاع الت . 2001عام  
وبالIنظر إلIى عIIدم تمكIُّن آوبIا مIن مواصIIلة اسIتيراد األعIالف، اضIُطرَّت إلIIى إعIادة تشIكيل ممارسIات تربIIية            . جملIة أمIور  

محلIية، وممارسات تربية الماشية الهادفة إلى االستفادة من  الماشIية باسIتخدام الممارسIات القديمIة المعIتِمدة علIى األعIالف ال           
ووجد الفريق أن المزارعين العاملين في المزارع التي زاروها يجمعون بين الِجدِّ في   . المراعي الطبيعية بطريقة أآثر آفاءة    

ن مرّبي المواشي تمكَّنوا من العمIل والمعIرفة؛ وعلIى الIرغم مIن ِقIَدِم المعIدات الزراعIية وندرتهIا، تستطيع البعثة أن تؤآد أ                   
ومما ُيذآر أن آوبا ال تصدِّر . اسIتخدام المIوارد المIتاحة بطIريقة أآIثر آفIاءة للحصIول علIى زيIادات آبIيرة فIي إنIتاج اللبIن                       

يقصِّر عن تلبية االحتياجات، مما اضطر البلد إلى استيراد ) وهIو أولويIة حكومIية منذ زمن طويل     (الماشIية وأن إنIتاج اللبIن        
وشIكَّل هIذا المشIروع عIامًال هامIا فIي تنشIيط إنIتاج اللبIن، ممIا أسفر عن زيادة آميات من اللبن التي يقدمها                   .  المجفIف  اللبIن 

 .المنتجون للصناعة وتقليل واردات اللبن المجفف

وينتج المصنع منتجات ألبان منوعة، ).  عامًال670الIذي يوظف    (وزار الفIريق مصIنع األغذيIة المحضIَّرة فIي بايIامو                -15
ويبلغ . بمIا فIيها حليIب الصIويا الطبيعIي والمIزود بIنكهات، ولبن الصويا الرائب، واألغذية المخلوطة لفطام األطفال الرضَّع        

 البرنامج طنا من أغذية 212، وينتج شهريًا )من مختلف أنواع المنتجات( طن متري  12 000اإلنتاج السنوي للمصنع نحو     
وتنIَتُج هIذه األغذيIة المخلوطIة، المعIززة بالفيتاميIنات والمعIادن والدهIون والبروتيIن من مواد خام محلية يقدمها                . مخلوطIة ال

وفي الوقت . وتتولى الحكومة الكوبية مسؤولية األجور والنقل والوقود والتكاليف اإلدارية األخرى   . بIرنامج األغذيIة العالمي    
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 المعزز ُينَتُج في مصانع صغيرة توجد في مناطق غرانما وغوانتنامو وهولغوين         رنامجالبنفسIه الحظIت البعIثة أن بسكويت         
، في تنشيط ال]برنامج وسIاهم إنIتاج البسIكويت المعIزز والحIبوب المعIززة، الIذي يموIله          . والس تونIاس وسIانتياغو دي آوبIا       

 .الصناعة المحلية وإيجاد مزيد من الوظائف الدائمة، معظمها للنساء

الحضرية (حزيIران فIي منطقة سانتياغو دي آوبا، في زيارة عدد من المدارس        /يونIيو  26قضIى الفIريق معظIم يIوم         و  -16
مشIروع دعIم التغذية للفئات   "ويIنوي  . ومراآIز العIناية الIنهارية لألطفIال، وبIيوت األمومIة، وعIيادة طبيIب أسIرة              ) والريفIية 

 مرآز عناية نهارية 230 مدرسة ابتدائية و7 241 مستفيدًا في 495 880مساعدة  " خمIس الضIعيفة فIي المIناطق الشIرقية ال        
 .2002 منشأة صحية بالموارد المتاحة لعام 195، وةتوزيٍع محددنقطة  4 295باألطفال، و

م وبالتزام الموظفين المكلفين بتنفيذ مشروع برنامج ونوََّهIت البعIثة باألولويIة العلIيا التIي توليها الحكومة لبرنامج التعلي               -17
وفIIي الIIزيارات التIIي قIIام بهIIا الفIIريق للمIIدارس وقIIابل أوالدًا وبIIناٍت ومعلميIIن وموظفيIIن إدارييIIن وآبIIاًء       . األغذيIIة العالمIIي

غير أن عددًا من . ن يIوزَّع بانIتظام ويالقي قبوًال حسنًا لدى المستفيدي       ال]برنامج وأمهIات، أآIد الفIريق أن الغIذاء الIذي يوفIره              
. المIدارس االبتدائIية التي زارها الفريق في القطاع الريفي تفتقر إلى ماء الشرب وآفاية المرافق الصحية نتيجة لقلة الصيانة       

وفي مجمَّع المدرسة االبتدائية . فIيديو وعدد متواضع من الحواسيب، ولكنه آافٍ     /ويوجIد فIي آIل المIدارس أجهIزة تلIيفزيون           
 تلميذًا، وتزوِّد المدرسُة بالطعام 1 335ُتطIبخ الوجIبات الغذائIية لنحو        ) بلديIة آوترامايسIتري   (نIدو بانIتوخا     فIي مIنطقة أورال    

ويطوف الناس التالل المجاورة لمدرسة أورالندو بانتوخا    . مدرسIًة ابتدائIية شIبه داخلIية ومدرسًة خاصة ال يوجد فيها مطبخ             
والحظت البعثة بوجه العموم أن ثمَة حاجًة . في العراء خلف بناية المدرسةلجمIع الحطIب لمواقد الطبخ التي يوجد قسم منها         

 .أساسيًة لتوفير معدات طبخ وآنية طعام في معظم هذه المدارس

 والطفولة، أثIناء زيIارة بIيوت األمومIة، الحظIت البعIثة األولويIة التIي تولIيها الحكومة الكوبية لبرنامج رعاية األمومة                      -18
وُتIIبذل محIIاوالٌت متضIIافرٌة فIIي إطIIار شIIبكة مسIIاعدة . وفIIي إطIIار الIIبرنامج للIIتغذية الكافIIية لهIIذه المجموعIIة مIIن المسIIتفيدين 

الخدمIات الصIحية لتخفIيض عIدد األطفIال الذيIن يكIون وزنهIم منخفضIًا عIند الIوالدة، وتخفIيض نسIبة الوفIيات بين األطفال                    
يIIت مIIع نسIIاء حوامIIل وموظفIIي الIIرعاية الصIIحية األثIIر الكبIIير الIIذي تIIترآه المسIIاعدة  وبيَّنIIت المقIIابالت التIIي أجر. الرضIIع

 .الغذائية التي يقدمها برنامج األغذية العالمي

عن حالة االقتصاد الكوبي، " نبذة" حزيIران اجIتمع الفIريق مIع عIدد مIن الIوزراء فIي هافانIا فأعطوه           /و يونIي  27وفIي     -19
وا، فIIي جملIIة أمIIور، أن انخفIIاض السIIياحة وحجIIم الصIIادرات وغIIيرها مIIن إيIIرادات العمIIالت القابلIIة للIIتحويل تعIIوق  وأبIIرز

 .االقتصاد الكوبي" تحوُّل/انتعاش"

الت ثمة وبيIنما قالIت الحكومIة فIي مالحظاتهIا أنIه حIدث انIتعاش تدريجIي مIنذ أوائIل التسIعينات، شددت على أنه ما ز               -20
التي "وأآIدت اإلعIراب عIن تقديIرها لترآيز األمم المتحدة على المناطق الشرقية الخمس،              . تلبيIتها احتIياجات غذائIية ينبغIي       

وفي هذا السياق ترى ". المنطقة األآثر تعرُّضًا للكوارث الطبيعية"وهي أيضًا "  أآIثر مناطق البالد إهماالً     � تاريخIيا    �هIي   
 .10032آوبا ة حاجٌة إلى مساعدة برنامج األغذية العالمي للفئات الضعيفة من خالل مشروع البعثة أنه ما زالت ثم

 التعاون بين آوبا وهايتي
لمIا ذآIر الفIريق أنIه زار هايتIي قIبل زيارتIه لكوبIا، وصIفت وزيIرة االسIتثمار والIتعاون االقتصادي، المهندسة مارتا                             -21

أطباء وموظفين طبيين وفنيين ( فني آوبي 600 نحو   بأن، وعلقت   2001 قامIت بهIا هIي إلIى هايتي في عام             لومIاس، زيIارةً   
وقالت إن منظمة األغذية والزراعة وحكومَتي آوبا وهايتي وقعت . يعملIون حالIيا فIي هايتي      ) فIي صIيد األسIماك والIزراعة       

، من شأنه أن يزيد عدد الفنيين الزراعيين الكوبيين   "بلدان الجنوب بين  "مؤخرًا اتفاقًا خاصا بشأن التعاون في األمن الغذائي         
 .العاملين في هايتي

 مالحظات الفريق 
 :أبدى أعضاء الفريق المالحظات التالية  -22

رنامج األغذية العالمي الحظIوا اهتمام سلطات الحكومة الكوبية على جميع المستويات بتحقيق االلتزامات التي ُقِطَعت لب        (أ)
 .بتنفيذ مشاريعه

 األمن الغذائي، فهي النعداموإذ هي مبنية على تحليل التعرُّض .  لكوبا ما زالت الزمةالبرنامجالحظوا أن مساعدة  (ب)
 من استهداف ندرة الموارد المتاحة لقطاعات السكان والمناطق الجغرافية التي هي أشد حاجًة، مما يزيد البرنامجتمكِّن 
 .ر المساعدة الغذائيةأث
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وقالوا إنه ينبغي، على وجه  . الحظوا أن الحاجة تدعو إلى إقرار إطار األمم المتحدة للمساعدة الغذائية لكوبا (ج)
. الخصوص، زيادة التعاون بين برنامج األغذية العالمي واليونيسيف في دعم التعليم االبتدائي في المدارس الريفية 

 ".جرِّ وآاالت األمم المتحدة األخرى معه إلى المناطق الشرقية "يؤدي دورًا أساسيا في  أن للبرنامج وقالوا إنه يمكن 

 ألجل آوبا في الوقت الحاضر صغيرة جدا وأن الموارد المخصصة لكوبا  للبرنامجالحظوا أن قاعدة الجهات المانحة  (د)
 .10032آوبا غير آافية لتحقيق األهداف الواردة في مشروع 

ق أن مشIاريع بIرنامج األغذيIة العالمIي أسIهمت فIي تحقIيق تقIدُّم آبIير فIي مشIارآة المIرأة في إدارة موارد               الحIظ الفIري    )هـ(
 .األمم المتحدة زيادة ترآيزها على المرأة/وفي هذا الصدد، طلب الفريق أن تواصل جميع مشاريع البرنامج. المشاريع

 500 بـ 1996مانحًا لبرنامج األغذية العالمي، وأنه ساهم، منذ عام     نوَّه الفريق بكون آوبا، منذ أواسط الثمانينات، بلدًا         )و(
 طن متري من السكر الخام آل  2 500 تبرعت آوبا بـ   2002 و2001 عاميوفي .  آل سنة من السلع طن متري2

 مئويًة وآذلك آانت الحكومة وما زالت تساهم بانتظام، إذ تدفع نسبًة).  دوالر أمريكي1 000 000تقدر قيمتها بـ (سنة 
 داخل البلد في البرنامج وقدرت مساهمتها في التكاليف التي تكبدها  . من تكاليف تشغيل مشاريع برنامج األغذية العالمي    

 . دوالر أمريكي45 000 بمبلغ 2001عام 
نجاز برامج  في قطاَعي الصحة والتعليم ِآَلْيِهما، تمكَّن أعضاء الفريق من التحقُّق من األولوية التي توليها الحكومة إل       (ز)

 . مع الحكومة في هذين القطاعين وأسفر تعاونه عن نتائج ممتازة  البرنامج اإلطعام والتغذية، وقد تعاون 

اقترح أحد أعضاء المجلس، وقد الحظ طاقة اإلنتاج الفائضة في مصنع بايامو، أن يستغل برنامج األغذية العالمي هذه  )ح(
 .ته المحلية لتوزيعها في بلدان آهايتي، مثالً الطاقة الفائضة فيشتري من المصنع احتياجا

 

 خاتمة
مجهIIود بIIرنامج األغذيIIة العالمIIي المتواضIIع الحجIIم فIIي آوبIIا موجIIٌَّه اآلن، بترآيبIIته الحالIIية، نحIIو دعIIم شIIبكة األمIIان      -23
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 .روما على جهودهم الفائقة في جعل هذه الرحلة مفيدة ومنتجة
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