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  العالمي لالستراتيجية القطريةخطة برنامج األغذية
 فYYي إطYYار أهYYداف التنمYYية لأللفYYية 2006-2002وضYYع بYYرنامج األغذيYYة العالمYYي الYYبرنامج القطYYري لموزامبYYيق للفYYترة    -1

وتتمYYثل . وورقYYة اسYYتراتيجية تخفYYيف حYYدة الفقYYر فYYي موزامبYYيق   , ووجهYYه إلYYى أولويYYات العمYYل لتخفYYيف وطYYأة الفقYYر المدقYYع   
) 2(زيادة نطاق وفعالية برامج دعم التعليم، ) 1: (األولويYات االسYتراتيجية لYبرنامج األغذيYة العالمYي في موزامبيق فيما يلي            

وُتدَمYُج دواعYي القلYق مYYن    . والتأهYب لهYYا، والYرد علYيها، واالنYتعاش مYYنها    , تعزيYز آلYيات وأدوات الدعYم لمYYنع وقYوع األزمYات     
 .اإليدز في جميع البرامج/ريةفيروس نقص المناعة البش

مYYرفق شYYـبكة ) 3(صYYندوق الغYYذاء مقYYابل التنمYYية؛ ) 2(الYYتغذية المدرسYYية؛ ) 1: (يشYYمل الYYبرنامج ثالثYYة أنشYYطة رئيسYYية  -2
مسYYتفيد  140 000 طYYن مYن السYYــلع ووصYYل  16 000ي ، وزع بYرنامج األغذيYYة العالمYY 2002فYYي عYYام . السYالمة المجتمعYYية 

 .بأنشطة البرنامج القطري

اإليYYدز ، وتYYراجع  /موزامبYYيق معرضYYة للكYYوارث الطبيعYYية، التYYي تYYتفاقم بسYYبب آثYYار فYYيروس نقYYص المYYناعة البشYYرية        -3
,  العالميووزع برنامج األغذية. االقتصYاد، فتتسYبب فYي تدهYور قYدرة الYناس على التصدي لها وزيادة هشاشة وضع السكان            

  طYYYYYYYYن مYYYYYYYYن المعونYYYYYYYYة الغذائYYYYYYYYية فYYYYYYYYي حYYYYYYYYاالت الطYYYYYYYYوارئ علYYYYYYYYى 17 000فYYYYYYYYي إطYYYYYYYYار عملYYYYYYYYية الطYYYYYYYYوارئ، 
 . في المائة فقط من الحاجة بسبب قلة األموال50 ولكن هذا لبى � نسمة 285 000 

 1الزيارات
وتقع هاتان المقاطعتان في الممر . نكوبتين بالجفافالم, تجYول الفYريق علYى نطYاق واسYع فYي مقاطعتYي سYوفاال ومانيكا              -4

. اإليYدز أوسYع انتشYارًا هYنا مYنها فYي المقاطعYات األخYرى        /الرئيسYي، ولذلYك آانYت اإلصYابة بفYيروس نقYص المYناعة البشYرية        
أآYYد و. يهما وُأعجYYب بالYYتزامهم بتحقYYيق أهYYداف التنمYYية بسYYرعة تYYواجYYتمع الفYYريق بحاآَمYYي هاتيYYن المقاطعتيYYن وممثلYYي حكوم 

 .ضرورة المساعدة اإلنمائية الطويلة األجل وشدد على أهمية االستدامة وضرورة قيام الحكومة بدور الرائد

زار الوفYد ميYناء بايYرا لمشYاهدة عملYيات الYتفريغ والتخزيYن التYي يقYوم بها برنامج األغذية العالمي، وزار عدة مدارس              -5
لYYتغذية المدرسYYية وبYYناء المYYدارس مYYن خYYالل بYYرامج الغYYذاء مقYYابل العمYYل، واالجYYتماع بمديYYري المYYدارس    لمشYYاهدة بYYرنامج ا

وزار الوفYد برامج غذاء مقابل العمل  للتنمية الزراعية،         . ومعلمYيها والمYنظمات غYير الحكومYية ومYنظمات المجYتمع المحلYي             
 .ا وغورووإنشاء األصول في المناطق المنكوبة بالجفاف من مقاطعتي موانز

 مالحظات

 التعليم وإطعام التالميذ في المدارس
فألن السكان منتشرون على مساحات واسعة آانت . َأوضYُح مYا َيبيYُن مYن جوانYب نظYام التعليم هو ضعُف البنية التحتية              -6

ب بما فيه الكفاية، ولكن االلتحاق بالمستوى الثاني من        وااللتحاق بالمدارس االبتدائية صع   . المدارس االبتدائية قليلة ومتباعدة   
وال يوجد .  أآYثر صYعوبة ألن عYدد المYدارس التYي يوجد فيها الصفان السادس والسابع قليلة جدا           (EP-II)المدرسYة االبتدائYية     

                    ة وااللتحاق بهذه المدارس محصور جداYل مقاطعYي آYثانوية فYدارس الYن المYدًا مYيل جYدد قلYوى عYك فإن التحدي هو ولذل. س
توفYYير إمكانYYية الوصYYول إلYYى المYYدارس فYYي المYYرحلة االبتدائYYية وتمكيYYن الطلYYبة، ال سYYيما البYYنات، مYYن مواصYYلة التعلYYيم فYYي        

 . العلياتالمستويا

ذية العالمي مستمرة منذ فYي بعYض المYدارس التYي زارها الوفد آانت عملية التغذية المدرسية التي يوفرها برنامج األغ             -7
 تشكل حافزًا آبيرًا البرنامجوقYال المعلمYون وأفYراد المجYتمع المحلYي إن مYن المؤآYَّد أن الوجYبة التYي يقدمهYا                . بضYع سYنوات   

للتالميذ على االلتحاق بالمدرسة ومواصلة الدراسة فيها، وإنه سيكون من الصعب جدا على المجتمع المحلي أو الحكومة أن             
غYير أن مYبادرات بYدأت لتحقيق االآتفاء الذاتي بإقامة حدائق ومزارع دجاج ومناحل تابعة              .  الYتغذية المدرسYية    تYتحمل عYبء   
 .للمدارس

                                                 
يود الوفد أن يعرب عن عميق شكره وامتنانه للمكتب القطري لبرنامج األغذية العالمي في مابوتو على الجهود التي بذلها في تنظيم هذه البعثة التي لم يسبق                  1

 .لها مثيل، وعلى النتائج االستثنائية التي تحققت      
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آانYت بعYض المYدارس التYي زارهYا الوفYد مجهَّزة جيدًا بالبنى التحتية ومواد التدريس، وآان ذلك، إلى حد آبير، نتيجًة                   -8
. ، ووآYYاالت األمYYم المYYتحدة األخYYرى، والمYYنظمات غYYير الحكومYYية )اليونيسYYيف( مYYع مYYنظمة األمYYم المYYتحدة للطفولYYة  للYYتداؤب

 .والحاجة إلى مثل هذا التعاون والتنسيق واضحة في آل مكان

ل إن بعض األطفال جاءوا من مناطق تبعد ففYي قYرية بونغYا النائYية، قي    . تغذيYة تالمYيذ المYدارس الداخلYية مYبادرة رائعYة           -9
ورأى أعضYYاء الوفYد أنYه ينبغYي توفYير الطعYYام لتالمYيذ المدرسYة الداخلYية آYل أيYYام         .  آيلومYترًا عYن القYرية   60 إلYى  50مسYافة  

 .األسبوع ليس في أيام الدراسة فقط إلراحتهم من عناء السفر إلى منازلهم والعودة إليها آل نهاية أسبوع

 اإليدز/مناعة البشريةفيروس نقص ال
فعYدد العمYال القادرين على العمل في   . اإليYدز علYى آYل جوانYب الحYياة فYي الYبلد          /يؤثYر فYيروس نقYص المYناعة البشYرية           -10

عات المحلية ويقع على آاهل المجتم. الYزراعة والمهن األخرى يتضاءل بينما عدد اليتامى واألرامل والفقراء اآلخرين يزداد   
 .واألسر الممتدة عبء ثقيل

زار الوفYYد أماآYYن مشYYاهدات مشYYجعة للشYYراآات بيYYن بYYرنامج األغذيYYة العالمYYي والمYYنظمات غYYير الحكومYYية فYYي العYYناية    -11
وأآثر ما يتبيَّن بجالء . اإليYدز واليتامى واألطفال ذوي األوضاع الهشة     /بالسYكان المصYابين بفYيروس نقYص المYناعة البشYرية           

والحاجُة إلى رفع مستوى هذه المبادرات باديٌة . في هذه المؤسسات نجاح الجهود التعاونية في تقديم مختلف الخدمات والسلع     
 .للعيان

 برنامج الغذاء مقابل العمل
عالمي يضطلع ببرامج غذاء مقابل العمل لدعم األسر المنكوبة فYي المقاطعYات التYي زارها الوفد آان برنامج األغذية ال            -12

والعمُل جاٍر في شق قنوات للري وبناء أحواض الستجماع المياه؛ والعمل جاٍر أيضًا في تنفيذ برامج دعم زراعي    . بالجفYاف 
شاء أصوٍل معمِّرة وتدعYو الحاجYة إلىالتوسYع فYي أنشYطة مYن هYذا القبيل وإن             . مYثل إنYتاج الYبذور وتحضYير الحقYول للYزراعة           

قد استخدم برنامج الغذاء مقابل العمل بطريقة مبتكرة في بناء . لYتعزيز قدرة سكان الريف على تحمل آثار الكوارث الطبيعية         
وبواسYYطة الجهYYود التعاونYية المالئمYYة يمكYYن لتوسYYيع نطYYاق هYYذه األنشYYطة أن يوفYYر  . المسYاآن وإقامYYة البنYYية األساسYYية الماديYYة 

 . التحتية التي يكون المجتمع المحلي في أشدِّ الحاجة إليهاالعمالة والبنى

 الغذاء مقابل التنمية
يهYدف صYندوق الغYذاء مقYابل التنمYية، وهYو صYندوق ابYتكاري، إلYى تخفYيف حYدة آثYار الكYوارث علYى صYعيد المجYYتمع                  -13

وبما أن . مYا تقديYر أثYر األنشYطة التي اضطُِّلَع بها في إطار الصندوق    وقYدَّر الوفYد أي  . 1997المحلYي، وقYد بYدأ عملYه فYي عYام         
ويمكYن القيام بأنشطة متنوعة إلنشاء بنى  . الصYندوق مدفYوع بالطلYب، فقYد تبYناه المجYتمع المحلYي بقYوة، ممYا ضYمن اسYتدامته            

 .تحتية في إطار هذا البرنامج

 التوصيات
باديYYة فYYي آYYل مكYYان إلYYى قYYيام وآYYاالت األمYYم المYYتحدة والمYYنظمات غYYير الحكومYYية والمجYYتمعات المحلYYية  آانYYت الحاجYYة   -14

ونظYرًا إلYى ضYعف البYنى التحتYية للمYناطق التYي زارهYا الوفYد وتخلُِّفهYا اتضYح أنه ال                  . بتجمYيع مYيزاتها المقارنYة والعمYل معYاً         
وقد عولجت هذه القضايا في . حاجُة إلى بناء القدرات باديًة للعيانمYناص مYن تقديYم مسYاعدة إنمائYية مطYَِّرَدة؛ وآذلك آانت ال            

 . التوصيات المشترآة

فقYد قYيل إن أعYداد التالمYيذ الملتحقيYن بYالمدارس ازدادت وانخفض عدد       . حقYق بYرنامج الYتغذية المدرسYية نجاحYًا باهYراً            -15
 بالمدارس وبقائهم - بنين وبنات � المفيد تجميع بيانات منهجية تتصل بالتحاق الطلبة    ومن. التالمYيذ المتسYربين مYن المدرسة      

 .(EP-II) والثاني (EP-I)فيها وإآمال دراستهم االبتدائية بقسميها األول 

ألخرى صحية، ولكن ينبغي أيضًا تناُوُل إحداهما تعليمية وا : الوجYبة المغذيYة التYي تقدمهYا المدرسة لها فائدتان لألطفال             -16
وينبغي تنسيق توفير اللوازم المدرسية، ومواد التدريس، وتدريب المعلمين بين اليونيسيف والمنظمات        . مسYألة نوعYية التعليم    

 .غير الحكومية والحكومة

فكما . خYتلفة لYدى شYراء المYواد غYير الغذائية إلدارة برامجهم      تواجYه سYلطاُت الYبرنامج والشYرآاُء المYنفذون مختYنقات م              -17
 .تبيََّن في بعض المدارس، آان واضحًا أن الشراآات المالئمة تسهُِّل توفير المواد الالزمة
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يع المدارس االبتدائية إلى وتخطYط الحكومYة تدريجيا لرفع مستوى جم       . حققYت مYبادرة المYدارس الداخلYية نجاحYًا باهYراً             -18
ويمكن إدخال التدريب المهني وتوليد الدخل . وينبغYي توسيع مبادرة المدارس الداخلية لتشمل مدارس أخرى    . الصYف السYابع   

 .لزيادة عدد الملتحقين بالمدارس على المستويات العليا

 أن نقYل المسYؤولية الكاملYة عYن بYرامج الYتغذية المدرسYية إلYى سلطات            نظYرَا إلYى ضYيق مYوارد الحكومYة مYن الواضYح               -19
وقد أنشأت وزارة التربية والتعليم . ومYع ذلYك ينبغYي وضYُع اسYتراتيجياِت خYروٍج وتنفيُذها تدريجيا       . المYدارس سYيكون صYعباً     

 . ينبغي دعمها وتوسيع نطاقهاوهذه المبادرات. جناح إنتاٍج بغيَة توليد الدخل لدفع تكاليف برنامج التغذية المدرسية

ينبغYي تعزيYز مشYارآة المجYتمع المحلYي فYي إدارة أنشYطة المدرسYة وأدائها عن طريق التدريب وزيادة إحساس الناس                       -20
 .فمن شأن هذا أن يمكِّن المجتمعات المحلية ويشجعها على حمل جزء أآبر من العبء. بأهمية المسألة

ويمكن تسهيل هذا االزدهار بطرق . التنمYية الريفYية المYتكاملة هي مفتاح زيادة ازدهار االقتصاد المعتمد على الزراعة            -21
ومن شأن المدخالت التقنية، ال . متYنوعة مYن خYالل إنشYاء أصYول معمYِّرة لYتعزيز الYزراعة والتسYويق واألنشطة ذات الصلة               

 .ة األغذية والزراعة، ومن منظمات التعاون بين بلدان الجنوب أن تعززهذه التدخالتسيما من منظم

ونظرًا إلى توآيد األنشطة المتصلة . يرآYز صYندوق الغذاء مقابل التنمية على أآثر قطاعات السكان هشاشة وأقلها أمناً               -22
هYذه المYبادرة تحYتاج إلYى تعزيYز بالتنسيق مع الوآاالت           . ألهمYيِةُ تواِجYُه الYبرنامج     بالYزراعة فYإن االسYتدامة مسYألة غايYة فYي ا            

 .األخرى، ال سيما فيما يتعلق بالمدخالت التقنية والبنود غير الغذائية

نًة بغيرها، ألن البلد واسع جدا عملYيات بYرنامج األغذيYة العالمYي أآYثر تعقيدًا وتكلفتها عالية مقار           اللوجسYتيات   وتصYبح     -23
ألنه ال , ونظرًا إلى ذلك، فإن النظام الحالي لتقسيم تكاليف الدعم المباشرة على المشاريع ال يبدو واقعيا. وبناه التحتية ضعيفة

 .يأخذ في الحسبان حجم العمليات الفردية وطبيعتها

يِّمًة جدا مع موظفي برنامج األغذية العالمي، وحصل أعضاؤه على معلومات داخلية مفيدة عن        عقYد الوفYد اجتماعات ق       -24
 وصYعوباته، ولكYنهم رأوا أن الموظفيYن الميدانيين ليسوا على علم آاٍف بمسائل سياسٍة         هتعقYيدات العمYل فYي المYيدان ومشYاآل         

ًا مYن التYبادل الفعال للمعلومات والخبرات بين اإلدارة العليا   ورأى الوفYد أن مYزيد  . عامYة هامYة تYنظر فYيها اإلدارة العلYيا اآلن       
 .والمجلس التنفيذي والميدان سيزيد قيمة الحوار في السياسة العامة
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