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 إلى هايتيلبرنامج األغذية العالمي زيارة أعضاء المجلس التنفيذي 
 :2002حزيران / يونيو23 إلى 17فيما يلي أعضاء المجلس التنفيذي الذين قاموا بزيارة هايتي في الفترة من   -1

 . جورج روفين، الممثل الدائم لمدغشقر والرئيس الحالي للمجلس التنفيذي سعادة السفير !
سعادة السفير محمد سعيد نوري نعيني، الممثل الدائم لجمهورية إيران اإلسالمية والرئيس السابق للمجلس   !

 .التنفيذي
 .السيد المستشار أحمد هاشمي، جمهورية الجزائر !
 .ة بنغالديش السيد المستشار محمد مصباح الدين، جمهوري !
 .السيد المستشار فيكتور هوجو موراليس ميلينديه، المكسيك   !
 .السيد الوزير رولف غيربر، سويسرا !
 .السيد المستشار ايون بافيل، رومانيا !
 .السيد تيموثي الفيل، ملحق الشئون اإلنسانية ببعثة الواليات المتحدة األمريكية في روما      !

 .واختارت المجموعة سعادة السفير روفين رئيسًا للفريق. المجلس السيد توماس يانغا، أمين البرنامجأمانة ومثل   -2

وقsام الفريق بزيارة المناطق المحرومة اقتصاديا في بور أو برانس ومقاطعات شمال وشمال شرق هايتي وتبين له أن     -3
. ي قsد تسsبب فsي أزمsة إنسsانية متفاقمة يمكن أن تفضي إلى تجدد نزوح العمالة إلى خارج البالد           اسsتمرار الsرآود االقتصsاد     

واسsتطاع الفsريق أن يؤآsد علsى أرض الواقsع استنتاجات آل من البنك الدولي وتقرير التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة        
 .ية في هايتي مع المؤشرات في أشد بلدان العالم فقرااإلنمائي بشأن إمكانية مقارنة المؤشرات االجتماعية واالقتصاد

ويعsيش مsا يقsرب مsن ثلثsي سsكان هايتي تحت وطأة الفقر، ويعاني نصف الكبار من األمية، وتعتبر الخدمات الصحية                   -4
كsبرى، بمsا فsي ذلك السل وفيروس    غsير آافsية للتصsدي الستشsراء وفsيات األطفsال واألمهsات واألزمsات الصsحية العامsة ال                

 . اإليدز ووباء شلل األطفال الذي تفشى مؤخرا/نقص المناعة البشرية

 في المائة سنويا 2.5 في المائة سنويا أثناء الثمانينات و 2وانخفsض الsناتج الوطنsي اإلجمالsي الحقيقsي للفرد بمعدل بلغ                -5
       sن القsعينات مsناء التسsرين  أثsفي المائة 2وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى استمرار تدهور االقتصاد بنحو      . رن العش 

غsير أن المؤشsرات علsى المسsتوى الوطنsي ال تعsبر عsن الحالsة فsي المsناطق الريفية حيث يعيش حاليا ثلثا            . 2001فsي عsام     
 السنوات األخيرة البرامج االجتماعية التي آانت    وتدهورت في .  فsي المائsة تحsت وطsأة الفقر         80السsكان الذيsن يsرزح مsنهم         

تسsتهدف الحsد مsن الفقsر عsن طsريق تحسsين التعلsيم األساسsي والصحة والبنية األساسية بتمويل من الجهات المانحة وبتنفيذ                  
نم عن وباختصsار فقد شهد الفريق أثناء الزيارة نماذج عديدة ت . مباشsر مsن المsنظمات غsير الحكومsية فsي آثsير مsن األحsيان                 

 . أزمة إنسانية خطيرة

الصssحة والssتغذية للنسssاء واألطفssال "، 6153المشssروع ) أ: ( حالssيا بتنفssيذ مشssروعين فssي هايتssي، همssاال̀`برنامجويقssوم   -6
 أو بssور" (دعssم المقاصssف المدرسssية فssي المssناطق المتضssررة بالفقssر   ) "التوسssع األول (4111المشssروع ) ب(و" الضssعفاء

اإليدز لعدم /ولsم يsتم الsبدء في مشروع لدعم التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية            ). بsرانس وشsمال وشsمال شsرق هايتsي         
وبالرغم من . ا متريا طن9 065 بنحو 2002 إلى هايتي في عام البرنامجوتقدر المعونة الغذائية المقدمة من   . توافsر الsتمويل   

هايتي، آما هو معترف به في البرنامج القطري، فمازال هناك عجز في تمويل عمليات تفsاقم الحالsة الزراعsية والغذائsية في       
  في هايتي البرنامج

 فsي هايتsي علsى الفsريق ومسsؤولي الحكومsة ونظsرائه مsن األمم المتحدة استعراضا تمهيديا               ال`برنامج وعsرض مكتsب       -7
خsرائطها أجريsت مؤخsرا باالشsتراك مع مكتب التنسيق الوطني لألمن الغذائي في     لعملsية تحلsيل لهشاشsة األوضsاع ووضsع        

نسمة يعانون من )  ملsيون 7.8مsن سsكان هايتsي الsبالغ عددهsم      ( ملsيون  6.1وينتهsي هsذا االسsتعراض إلsى أن زهsاء        . هايتsي 
ويعاني .  تحت حد الفقر مليون شخص آخرين3.8و" فقر مدقع" مليون شخص يعيشون في 2.3انعsدام األمsن الغذائي، منهم       

.  في المائة4.5 فsي المائsة مsن سsكان هايتsي مsن سsوء التغذية المزمن وتبلغ نسبة المتضررين بسوء التغذية الحاد          22زهsاء   
على أن مالحظات البعثة تشير إلى أن هذه المستويات يمكن أن تكون أعلى بكثير في ظل الظروف المتردية التي يعيش فيها   

 .  أغلبية السكان

وأشار . واسsتفاد الفsريق مsن اجsتماع عقد مع وزير الزراعة تم فيه إبراز السياسات والقيود الرئيسة في قطاع الزراعة         -8
الوزيsر، مsن بيsن قضsايا أخرى، إلى االفتقار إلى الموارد الالزمة إلنتاج األغذية ومشاآل التصحر والتدهور البيئي الناجمة                

عظمهsا عsن الجوع وانعدام األمن الغذائي وعدم توافر البنية األساسية والموارد الالزمة للزراعة المروية والحاجة إلى           فsي م  
وترمsي سياسsة الحكومsة فsي قطاع الزراعة إلى التصدي لهذه          . اإلصsالح الزراعsي واإلصsالح فsي قطsاع مصsايد األسsماك             
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د الرامsية إلsى زيsادة اإلنsتاج الزراعsي واألمsن الغذائي من خالل            المشsاآل وغsيرها مsن المشsاآل جنsبا إلsى جنsب مsع الجهsو                 
 . خفض الواردات وإدرار العملة األجنبية من خالل الصادرات

 زيارات الفريق ومالحظاته
 الحكومة ويبلغ عدد وهsي مدرسsة ابتدائية تديرها    ( فsي بsور أو بsرانس         يةلتطبيقs اقsام الفsريق بsزيارة المدرسsة الوطنsية             -9

وهssي مرآssز للصssحة تديssره الحكومssة وإحssدى المssنظمات غssير   (وعssيادة مارتيسssان المجتمعssية  )  تالمssيذ1010التالمssيذ فssيها 
والمدرسة بصفة خاصة تعمل بدون آهرباء أو مياه وال تتمتع .  مريضا في اليوم  130التsي تسsتقبل مsا يقsرب من          ) الحكومsية 

وقد ُأخذ الفريق بتفاني وحماس . وأما مرافق الطهي فهي بدائية ).  مرحاضان(رافق اإلصحاح   إال بالحد األدنى المطلق من م     
 . مالك المعلمين الذين يبذلون الكثير في غياب الموارد بصورة أساسية

 زيارة شمال وشمال شرق هايتي
 الحكومsة باالشsتراك مsع مsنظمة غsير حكومsية فsي لssيموناد؛        وقsام الفsريق بsزيارة إحsدى عsيادات الصsحة التsي تديsرها          -10

ومsدارس ابتدائsية تديsرها الحكومsة والكنيسsة الكاثولوآsية فsي مادليsن ونsان بانsان ومsيلو؛ ومدرسsة حكومsية فsي مديsنة آssاب                
إصssالحات الطssرق والssري الssثانوي وإنssتاج األشssجار  (هاييتييssن ومرآssز صssحي حكومssي فssي جاآيسssيل، ومشssاريع الssزراعة  

 .في فيرييه، وبيل، وسافانيت، وليروآس آاتشيمان) المحاصيلو

وبصsفة عامsة فsإن المsدارس ومراآsز الصsحة تعsتمد آثsيرا على إخالص واجتهاد األفراد والمجموعات الذين يديرون                -11
وأحيط ." الظروف بالغة الصعوبة "ن أن   ويsروي عsدد مsن موظفsي القطsاع المدني الديني والمحلي المتفاني             . هsذه المؤسسsات   

. شمال شرق هايتي/ في المائة أو أآثر في آثير من مناطق شمال50نقsص العمالsة قsد بلغت      /الفsريق علمsا بsأن نسsبة الsبطالة         
 . وتدهورت بشدة السياحة التي تمثل أحد مصادر الدخل الهامة

وافتقرت الطرق التي أنشئت في إطار أنشطة الغذاء      . رة التدهور الذي لحق بالبنية األساسية     والحsظ الفsريق أثsناء الزيا        -12
ومsع ذلك فقد ساد حماس هائل للمشاريع الصغيرة في مجال        .  إلsى الصsيانة األساسsية     ) والطsرق بصsفة عامsة     (مقsابل العمsل     

 . تحسين الزراعة على مستوى القرى

بلsغ الفsريق بsأن الsواردات الغذائsية آانsت تsتزايد آsل عsام وبأن واردات هايتي قد تجاوزت بليون دوالر أمريكي في               وُأ  -13
 .وتمثل المواد الغذائية ربع الواردات.  مليون دوالر أمريكي300 في حين بلغت صادراتها 2000عام 

14-             sن رحلsه مsدى عودتsريق لsتقى الفsمال    والsى شsتقديــمالبرنامجشمال شرق هايتي بوزير التخطيط الذي طلب إلى      /ته إل 
خالل فترة ثالث سنوات لتقوم الحكومة بتحويلها إلى نقد مع توجيه   )  مليون دوالر أمريكي   135( طsن مsن األرز       450 000

رز في وادي أرتيبونيت جراء تدهور وأشsار الوزير إلى تدهور إنتاج األ . عائداتهsا إلsى التعلsيم األساسsي والsتغذية المدرسsية          
 .  طن من األرز تجاريا200 000الري والصرف، مما يضطر هايتي إلى استيراد ما يقرب من 

 اإليدز/شبح فيروس نقص المناعة البشرية
لصحية، يمكن أن تستفحل حدة مsع تعsاظم الsنزوح إلsى العاصsمة علsى مsدى السsنوات العديsدة الماضية وتدني الخدمة ا               -15

ووفقا لبرنامج األمم المتحدة . اإليsدز بصsورة خطsيرة ويسsتهان بها ما لم يتم التيقظ لها         /وبsاء فsيروس نقsص المsناعة البشsرية         
 في المائة 13 في المائة ولكنه قد يرتفع ليصل إلى  4.5المشsترك المعنsي بsاإليدز فإن المتوسط الوطني لتفشي هذا الداء يبلغ              

ي ت صندوق األمم المتحدة للسكان في هايتي، الة مونيك راآوتوماالال، رئيسةوالsتقى الفريق مع الدآتور . عsض المsناطق  فsي ب  
بين السكان الذين تتراوح ( في المائة 12عتقد أن المتوسط الوطني لتفشي الداء، في غياب إحصائيات يمكن الوثوق بها، هو     ت

ن األعداد الحقيقية فإن االستنتاج الذي نخلص إليه هو أن هايتي تعد عموما وبغsض الsنظر ع  ).  عامsا 49 و15أعمsارهم بيsن     
 . اإليدز/أشد بلدان المنطقة تضررا بفيروس نقص المناعة البشرية

ولئن آانت هايتي . ويعsتقد الفsريق اعsتقادا راسخا بأنه ينبغي زيادة مستويات المعونة الغذائية إلى هايتي إلى أقصى حد               -16
للدولة التي تعاني من حالة طوارئ ) باسsتثناء الجفsاف الحالي في الشمال الغربي  (ال تنطsبق علsيها مالمsح الصsورة القياسsية            

 . ، فإنها غارقة في أزمة سياسية آبيرة ال تلوح نهايتها في األفق المنظور)آارثة طبيعية أو من جراء حرب أهلية (
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 توصيات الفريق
 :أوصى الفريق بما يلي  -17

 . في هايتي بزيادة تقوية الروابط مع المنظمات غير الحكومية المحلية والمجموعات الدينيةالبرنامجيقوم مكتب  (أ)
فقد أشار استعراض تحليل هشاشة األوضاع ووضع خرائطها إلى أن . يقsوم المكتsب بsتعزيز دعوته إلى تمكين المرأة         (ب)

 . في المائة من النساء الالتي َيُعلن أسرهن ال يتمتعن بأي إمكانية قانونية للحصول على األراضي40ن ما يقرب م
 يرغب البرنامجيsبدأ المكتsب في توجيه أنشطة الغذاء إلى السكان المتضررين بفيروس نقص المناعة البشرية، ولعل           (ج)

البشssرية فssي هايتssي وفssي األماآssن األخssرى فssي الssنظر فssي المشssاريع الموجهssة إلssى التصssدي لفssيروس نقssص المssناعة  
 . باعتبارها عمليات طوارئ وليست مجرد أنشطة إنمائية

 في روما الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الجهات المانحة لهايتي في البلدان التي تربطها روابط البرنامجيكثف مقر    (د)
 .ار خطة عمل واضحةتاريخية وطيدة مع هايتي بغية زيادة مساهمات الجهات المانحة في إط

يتم في إطاره توعية الجهات المانحة بجسامة حالة األمن الغذائي في   " أصدقاء هايتي " بإنشsاء مخطsط      ال`برنامج يقsوم    (ه)
 .البلد

 بsزيادة جهsود التنسsيق مsع وآsاالت األمsم المsتحدة األخsرى الموجsودة فsي هايتي، وبخاصة مع منظمة           ال`برنامج يقsوم    (و)
 . المتحدة للتربية والعلم والثقافةالصحة العالمية ومنظمة األمم

تكsثف األمsم المsتحدة ترآsيزها علsى الوقايsة مsن فsيروس نقsص المsناعة البشsرية، بمsا فsي ذلsك إمكانsية الوصsول إلى                   (ز)
خدمات اإلرشاد واالختبارات الطوعية، وإمكانية الوصول إلى الرعاية المقدمة إلى المصابين والمتضررين بفيروس        

 .إليدزا/نقص المناعة البشرية
 بالمsرونة واالنفsتاح فsي توجsيه المسsاعدة الغذائsية بالsنظر إلsى فداحsة مشsكلة انعدام األمن الغذائي في                       ال`برنامج يتسsم    (ح)

 .هايتي
نظمة ، بما في ذلك تكثيف جهود مالبرنامجوثمة مجال آبير للتعاون بين منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وبين            -18

وأحيط الفريق علما بأنه قد تم التوقيع مؤخرا على مشروع خاص لألمن الغذائي بين حكومتي       . األغذيsة والزراعة في هايتي    
 . آوبا وهايتي، ويتطلع الفريق إلى سرعة تنفيذ هذا المشروع

 خاتمة
وُتذّآssرنا األمssثال . لحكمssة والبسssالة التssي يssتحلى بهssا شssعب هايتssيشssهد الفssريق أثssناء الssزيارة نمssاذج آثssيرة للشssجاعة وا  -19

بعد آل /لكل داء دواء: "ويقول أحد هذه األمثال. الشsعبية الكرييولsية علsى وجsه الخصsوص بعمsق َمِعيsن القsوة لشsعب هايتي                  
 ." ال يموت المرء من طول الطريق: "ويقول مثل آخر" عسر يسر

وأخsيرا فsإن أعضsاء المجلsس التنفsيذي المذآورين أعاله يغتنمون هذه الفرصة ليعربوا عن شكرهم الشخصي لحكومة          -20
 فssي رومssا، ال̀`برنامج، وأمانssة )بمssن فssيها باتssريك سssان هيلssير، السssكرتير األول لسssفارة جمهوريssة هايتssي فssي رومssا  (هايتssي 

̀`برنامجوالمديssرة اإلقليمssية   ̀`برنامجيدة روزا أنتوليssن؛ ومسssؤول نظssم المعلومssات اإلقليمssي     فssي أمssريكا الالتينssية، السss  لل ، لل
 في البرنامج فsي هايتsي، السيدة لوشيا اتشيكوبار؛ وجميع موظفي مكتب          ال`برنامج جsوردان داي؛ والمديsرة القطsرية لمكتsب          

 . هايتي، على ما بذلوه من جهود متواصلة حتى تكون هذه الرحلة مسعى مفيدا ومثمرًا

 

NEB32002-3291A hquser / 12 November 2002 11:34 


	????? ????? ?????? ???????? ??????? ??????? ??????? ??? ?????
	?????? ?????? ?????????
	????? ???? ????? ??? ?????
	??? ????? ??? ??????? ???????/??????
	?????? ??????
	?????

