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 مذآرة للمجلس التنفيذي

 

 الوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي للعلم واإلحاطة
ذه                 تعلق بمحتوى ه م استفسارات ت داء بعض المالحظات أو لديه ن يرغبون في إب ة أعضاء المجلس الذي تدعو األمان

يقة  ى  الوث ورة أسماؤهم أدناه،                  إل ة العالمي المذآ رنامج األغذي  دورة قبل ابتداء    ذلك أن يتم    ويفضل االتصال بموظفي ب
 .المجلس التنفيذي بفترة آافية

 

 :أمين المجلس التنفيذي Mr T. Yanga -2603066513: رقم الهاتف

تعلق بإرسال الوثائق المتعلقة م استفسارات ت تماعات إن آانت لديك توزيع وخدمات االج رجاء االتصال بمشرف وحدة ال ال
 .(2328-066513): بأعمال المجلس التنفيذي أو استالمها وذلك على الهاتف رقم
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 مقدمة
يذي   -1 ام أعضاء المجلس التنف برنامجق اد الروسي لل يرو واالتح يا وب ند وموريتان ي واله ا وهايت يرون وفرنس  من الكام

ترة من                نغالديش في الف ى ب زيارة إل ى    / مارس  27وسويسرا ب ريل  3آذار إل ، ورافقهم أمين المكتب التنفيذي    2004نيسان  / أب
 .السيد توماس يانغا

 إلى بنغالديش؛ وآانت الزيارة األولى قد       للبرنامجآانت هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها أعضاء من المجلس التنفيذي              -2
ايو      ار   /جرت في م زيارة مراقبة تنفيذ البرنامج القطري الذي يمس مليوني أسرة شديدة                 . 1999أي ان الغرض الرئيسي لل وآ

ر في أوضاع يعيش فيها نصف ال           ماليين أسرة   6 أي   – مليون نسمة    30 دون خط الفقر و    – مليون نسمة    60 أي   –سكان  الفق
 . سعر حراري2 300 سعر حراري في اليوم بينما يبلغ المدخول الموصى به 1 800 شديدي الفقر؛ أي أنهم ال يستهلكون –

نطقة الشما                 -3 ى الم ارة إل د زي رنامج الوف د تضمن ب بلد التي يجري فيه تنفيذ معظم أنشطة          وق  المدعمة البرنامجلية من ال
ية  دت اجتماعات عديدة مع السلطات على الصعيدين القطري واإلقليمي ومع شرآاء           . للتنم د عق  في الميدان مثل البرنامجوق

ية والمجتمعات المحلية         نظمات غير الحكوم الغذاء "زيارة مشاريع   وحال الوضع األمني وضيق الوقت دون قيام الوفد ب        . الم
 .في منطقة تشيتاآونغ هيل تراآتس أو برامج الالجئين في ميانمار" مقابل السالم

يود، من زيارة الميدان على مدى ثالثة أيام وأفادت من الوثائق الوافية التي جمعها                          -4 ذه الق ت، رغم ه ثة تمكن إال أن البع
 .المكتب القطري في داآا والمكتب اإلقليمي في رانغبوروعرضها عليهم أفراد 

 االجتماعات
وزراء     -5 يس ال ار رئ ة ومستش ر األغذي ل ووزي رأة والطف ر شؤون الم ية ووزي ر المال ع وزي تمع أعضاء المجلس م اج

 –ارة العالقات االقتصادية في وزارة المالية       وبقى األعضاء طوال زيارتهم على اتصال مكثف مع ممثلي إد         . لشؤون التربية 
 . وعن تنفيذ البرنامج القطريالبرنامجوهي مرآز االتصال الحكومي المسؤول عن التعامل مع 

يها أعاله مع ممثلي الحكومة لتوجيه االنتباه إلى النقاط اله                          -6 تماعات المشار إل اد أعضاء المجلس من االج امة التالية  أف
 :المتصلة بتنفيذ البرنامج القطري

ُأبرم االتفاق الحالي في  (والبرنامجضرورة وضع الصياغة النهائية لالتفاق األساسي الجديد بين حكومة بنغالديش        �
 ؛) وهو ال يعكس واقع الحال اليوم 1974عام 

 المعونات الغذائية؛ضرورة مواصلة الحكومة التزامها بتنفيذ توصيات الدراسة الخاصة بتسرب        

 ضرورة ضمان حسن تنفيذ مشروع النهوض بالمجموعات الضعيفة ورصده وتوسيعه؛     

 .المعزز") أّتا("ضرورة تعزيز التزام الحكومة بتنفيذ المبادرة الرائدة المتعلقة بدقيق القمح   

ي ت                -7 ية الت ية المساهمة الحكوم ر أعضاء المجلس بأهم ى     أق ة من إجمالي موارد البرنامج القطري           30صل إل  في المائ
برنامج  تألف من        لل  ماليين دوالر أمريكي 10و طن من الحبوب لمشروع النهوض بالمجموعات الضعيفة       60 000 والتي ت

برنامج األمن الغذائي المتكامل      ليف النقل  مليون دوالر أمريكي سنويًا من أجل تكا    1.7وتسهم الحكومة بمبلغ إضافي قدره      . ل
 .الداخلي والتخزين والمناولة

وذآر أنه سيتم . آانت استجابة الممثلين الحكوميين للنقاط التي جرت مناقشتها استجابة بناءة وإيجابية على وجه العموم    -8
ة لمشروع النهوض بالمجموعات الضعيفة بحيث يزيد عدد                  يات إضافية من األغذي ير آم  إلى  480 000 المستفيدين من    توف

ة خطوة لزيادة مساهمتها في برنامج التغذية المدرسية رهنًا بموافقة وزارية على تخصيص                   . 600 000 ا اتخذت الحكوم آم
 .2004 طن متري من األرز لعام 40 000

ر المسؤولون في وزارة المالية بأوجه القصور التي أشا           -9 رت إليها الدراسة الخاصة بتسرب المعونات الغذائية وأآدوا  أق
 .التزام الحكومة بتنفيذ خطط العمل المقترحة من أجل الحد من التسرب وضمان حسن سير العملية في المستقبل

ي قط   -10 درات ف ناء الق ز ب م تعزي ى ضرورة دع ية إل ي وزارة المال ار المسؤولون ف ية أش ى أهم ددوا عل ة وش اع األغذي
ب القطري  يًا المكت بذلها حال ي ي ود الت برنامجالجه ية  لل ات المخزونات الغذائ م معلوم بة نظ ن أجل حوس ية م  ووزارة المال

 .لضمان حسن سير العملية
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تابعة ل              -11 االت األخرى ال د أن االتصاالت مع الوآ تحدة ومع الجهات المانحة متعددة   رأى عدة أعضاء في الوف م الم ألم
ية آانت محدودة نظرًا لضيق الوقت والسرعة التي تم بها تنظيم البعثة          آما اعتبروا أنه آان من المفيد لو . األطراف والثنائ

د في اجتماع المجموعة االستشارية المحلية المعنية باألمن الغذائي التي تجمع بانتظام األطراف الفاع                 لة الرئيسية  شارك الوف
 .في القطاع

 المساهمات الثنائية
ة من                           -12 برامج المعان ية في دعم ال دور الحيوي للمساهمات الثنائ  والتي يجري حاليًا    البرنامجالحظ أعضاء المجلس ال

مح من أجل النهوض بالمجموعات      طن متري من الق    45 000(أستراليا  : وهي المساهمات المقدمة من   . تنفيذها في بنغالديش  
رنامج األمن الغذائي المتكامل والتغذية المدرسية           93 000 مليون دوالر أمريكي و    8.8(والمفوضية األوروبية   ) الضعيفة وب

تري من القمح لمشروع تنمية األمن الغذائي للمجموعات الضعيفة             مليون دوالر أمريكي من أجل مبادرة  1.7(وآندا  ) طن م
يق      ز دق نهوض بالمجموعات الضعيفة       تعزي تحدة     ) القمح لل ات الم  دوالر أمريكي من أجل مبادرة تعزيز  225 000(والوالي

ات الضعيفة  نهوض بالمجموع ح لل يق القم تعاون  ) دق ية وال رية للتنم ة السويس اعدة 135 000(والوآال ي لمس  دوالر أمريك
 لبرنامج لبناء القدرات    ] مليون دوالر أمريكي   12.6[رليني   ماليين جنيه است   7(والمملكة المتحدة   ) ضحايا الكوارث الطبيعية   

 ).مدته ست سنوات

 دور المنظمات غير الحكومية
ى أن شراآة              -13 برنامج اتفق أعضاء المجلس عل تقدم الريفي في           ال ية، وخاصة لجنة ال ية محل نظمات غير حكوم  مع م

نغامارا موهيال       نظمة ثي نغالديش وم  سابوج سانغا هي أدوات ال غنى عنها من أجل الوصول إلى السكان الريفيين المحليين               ب
م    فالمنظمات غير الحكومية الشريكة لديها موظفون مؤهلون ولها حضور إقليمي راسخ مع تمتعها بتعاون جيد        . والعمل معه

ية        ريد يسمح لها بأن تسهل أنشطة         . من جانب السلطات المحل تع بوضع ف  وأن تروجها ولوال ذلك لتطلب برنامجالوهي تتم
يرة          ة آب وارد بشرية ومادي ن موظفي            . األمر م تفاعل بي ر بالذآر أن ال برنامج وجدي نظمات غير الحكومية في إطار        ال  والم

 .األنشطة المشترآة يعزز أيضًا تجربة المنظمات المحلية وقدراتها المهنية

 الزیارات الميدانية
 :زار أعضاء المجلس المشاريع الريفية التاليـة  -14

  إلنتاج البسكويت المعزز من أجل التغذية المدرسية، سافار، داآا؛  البرنامجمصنع  

 مشروع صيانة الطرق، أودايبور؛   

 وحدة الطحن والتعزيز، منطقة غايباندا؛     

 .ا المحلي أنشطة الغذاء مقابل األصول ضمن مشروع برآة األسماك في مجتمع هولوخان   

 : وأنشطته التاليـةالبرنامجشاهد أعضاء المجلس أيضًا عمليات   -15

 المعزز على المشارآات في برنامج النهوض بالمجتمعات الضعيفة؛") أّتا("توزيع دقيق القمح  

 عيفة في تامبات؛نشاطًا حرفيًا صغيرًا يمارسه مستفيد سابق من برنامج النهوض بالمجموعات الض  

 نشاطًا للتغذية المدرسية في مدرسة تابور شار االبتدائية الحكومية الرسمية؛  

 أسر بعض المستفيدين الحاليين من برنامج النهوض بالمجموعات الضعيفة؛ 

 فة؛جلسة تدريبية للنساء في هاراغاش عن توليد الدخل من أجل النهوض بالمجموعات الضعي      

 عملية توزيع حصص القمح على المشارآين في برنامج النهوض بالمجموعات الضعيفة في هاراغاش؛  

 .مبادرة مجتمعية في مجال التغذية في غاجاغانتا 
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ّعال من حيث فهو ف: لوحظ أن مصنع البسكويت المعزز للتغذية المدرسية في سافار، داآا هو مرفق نموذجي من نوعه        -16
ثرة                      ة بك يه العمال توافر ف ذي ت ي ال ا مع الوضع المحل توافق تمام يف وم وباإلضافة إلى إنتاج هذا المرفق، فإن فرص    . التكال

 .العمل التي يوفرها تعد موردا مهما للمجتمع المحلي

أة           -17 باندا منش نطقة غاي تعزيز في م د وحدة الطحن وال ا ُتع ية    آم ة المحل ابع أعضاء    .  حسنة اإلدارة تستخدم العمال د ت وق
ية بداية من طحن القمح حتى توزيعه مع حسن تنظيم ورقابة على مستخدميه النهائيين أي نساء المنطقة                       امل العمل المجلس آ

 .الشديدات الفقر

د م    -18 شروع صيانة الطرق في أودايبور نموذجا لمشروع لألصول مقابل التنمية يجمع بين توفير الفوائد للمجتمعات   ويع
راد        تفيدين األف ية والمساعدة للمس ن أتيحت لهم فرصة الحصول على عمل                  . المحل يان حماس المشارآين الذي ًا للع ان بادي وآ

 .لخدمة بناهم األساسية المحلية

ذاء مقابل األصول في مشروع برآة األسماك في مجتمع هولوخانا                         -19 تمامًا خاصًا ألنشطة الغ ى أعضاء المجلس اه أول
م المساعدة للمجتمع المحلي واالهتمام بمصالح أصحاب األراضي واألعمال المحليين ويتمتع               ن تقدي ه يجمع بي ي إذ أن المحل

نظمات غير الح       . وفوائد المشروع طويلة األجل وهي لصالح أعداد آبيرة من المستفيدين  . كومية والسلطات المحلية  بدعم الم
ر بالذآر أيضًا أن         برنامج وجدي نظمات غير حكومية محلية بتحديث تربية أسماك البرك على الصعيد                ال تعاون مع م ام بال  ق

 . إنتاجيتها إلى حد بعيدالمحلي عن طريق استخدام أساليب التلقيح االصطناعي وهو ما زاد من

 مالحظات مستقاة من زیارة مناطق المشاریع
تفيدين من المشاريع المشار إليها أعاله شديدو الفقر ومعظمهم من النساء الالتي لوال هذه المشاريع لما وجدن                      -20 آل المس

ول  أي عم   برنامج وتجمع مشاريع     . ل معق ير التدريب للنساء في مجال                  ال ة وتشجيع خطط االدخار وتوف ع األغذي ن توزي  بي
ية    انهم الحصول على قرض إضافي لشراء بعض               . األنشطة المنزل نتين يصبح بإمك توافر للمشارآين مدخرات س ندما ي وع

 . وتساعدهم في هذا المضمار منظمة التخرج غير الحكومية.المدخالت مثل الدجاج أو األبقار والبدء في أنشطة مدرة للدخل

نهوض بالمجموعات الضعيفة في هاراغاش                           -21 رنامج ال ى المشارآين في ب ع حصص القمح عل يات توزي شوهدت عمل
نهوض بالمج    ن أجل ال يد الدخل م بادرة تول ار م ي إط اء ف ب خاصة للنس ع دورة تدري يق م ات الضعيفةبالتنس ن . موع وم

ترن بالتدريب على بلوغ ُسبل معيشة مستدامة                     ه يق ية أن نوع من المساعدة الغذائ ذا ال يات ه وآثيرًا ما تكون نتائج هذه . إيجاب
رة  راد باه ة لألف اعدة المقدم نهوض     . المس رنامج ال ن ب ابق م تفيد س يًا صغيرًا لمس اطًا حرف س نش اهد أعضاء المجل د ش فق

ثابة قصة نجاح باهرة المرأة رجل ُمقعد خرجت من حيز الفقر الُمدقع لتمتلك                       بالمجموعات الضعيفة    ان بم بات؛ وآ  في تام
ة محترمة في مجتمعها            ولمس أعضاء المجلس خالل زيارتهم ألسر المستفيدين الحاليين من         . مشروعًا صغيرًا وتحتل مكان

نهوض بالمجموعات الضعيفة في هاراغاش تحوًال هائًال في م                رنامج ال واقف المستفيدين الذين تعلموا حرفة إذ انتقلوا من        ب
ع الفرد المنتج المكتفي بذاته في المجتمع                ى موق ة إل ع متلقي المعون وحصل المستفيدون من خالل تعلم تربية الحيوانات . موق

 .االمنزلية على فرص بناء مستقبل أفضل

 استنتاجات وتوصيات
بر ا     -22 ي يجري تنفيذها في إطار البرنامج القطري لبنغالديش هي المشاريع المصنفة في إطار التنمية                إن أآ . لمشاريع الت

ا ولكنها ما زالت غير آافية ألعداد المستفيدين في                            تد به ية يع وارد المال ية والم ية والدول وارد البشرية المحل ن أن الم د تبي وق
ى  نظر إل يرة بال نوات األخ ي الس يما ف بلد الس وارد   ال ي الم اض ف ن انخف ك م ى ذل ب عل ا ترت ية وم وارد اإلنمائ  نقصان الم

د آانت الموارد متعددة األطراف المخصصة للبرنامج القطري عام           . التشغيلية المخصصة للمكتب القطري         تتألف  2003فق
ـ        50 000من    ة ب تري مقارن  طن 160 000، وآان الهدف في األصل 2002 و2001 طن متري في عامي  100 000 طن م

تري في السنة      ي الموارد متعددة األطراف والثنائية         . م غ إجمال  وفق  320 000 بدًال من    2003 طن متري عام     187 000وبل
دره          ررًا أي بعجز ق ان مق ا آ تري  133 000م ا بالنسبة للتوقعات لعام   .  طن م وسيكون من الضروري .  فهي سيئة2005أم

 .وارد إضافية خالل األشهر القليلة القادمةاتخاذ قرارات جذرية إذا لم يتلق البرنامج م

ا سوء التغذية وفرص حصول أفقر الفقراء على                             -23 نغالديش في مجال األمن الغذائي هم ا ب رز مشكلتين تواجههم إن أب
تاحة    ة الم در عدد شديدي الفقر في بنغالديش بنحو           . األغذي  ومشاريعه بحسن   البرنامج وتتصف برامج .  مليون نسمة  28ويق

ي حددها المجلس التنفيذي        ات الت يز وباالنسجام مع األولوي فالمستفيدون يتم اختيارهم من بين أشد المجموعات ضعفًا . الترآ
ئة الحوامل والمرضعات غير المتزوجات الالتي يعانين من سوء التغذية والفقر        ثل ف وقليًال ما تلقى هذه األهداف ترآيزًا . وم

ة األخرى بما فيها منظمات االئتمان الصغير آمصرف غرامين أو المنظمات غير الحكومية                 من جان    رامج المعون لهذا . ب ب



6 WFP/EB.3/2004/14-C 

 

ة التي تساند البرنامج مساندة قوية؛ بمساهمات تقدمها هي نفسها                   تقدير الحكوم برنامج ب يات ال  في المائة من    30: تحظى عمل
 .ر أمريكي تنوي زيادته في المستقبل ماليين دوال10موارد البرنامج القطري ومبلغ قدره 

ال تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها في بنغالديش بعمل رائع هو تحديد أشد                        -24 ريق الُمَكلف بأعم د اضطلع الف وق
يم والسكان ضعفًا وتوجيه الخدمات إليهم         والمنظمات البرنامجرآاء ويحرص المكتب القطري على إتاحة البيانات لش. األقال

 .اإلنمائية األخرى

درج في عدد من المشاريع التي يجري تنفيذها أنشطة خاصة بالتثقيف التغذوي وبتوزيع المغذيات الدقيقة التكميلية                   و  -25 ت
تغذية والمجموعات النسائية،                   ى مراآز ال ززة عل ة المع دارس خصوصًا واألغذي ى الم  آما تدرج فيها المبادرات الرامية     عل

 .إلى تدريب النساء على المبادرات المدرة للدخل

أجرى المكتب القطري عدة عمليات تقييم باالشتراك مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية السيما فيما يخص      و  -26
 .وسيكون من المفيد نشر النتائج على نطاق أوسع.  أو العينيةالمزايا النسبية للمعونة الغذائية النقدية

ويالحظ أعضاء المجلس أن بنغالديش هي واحدة من البلدان التي وقع االختيار عليها لسلسلة من المسوحات الميدانية          -27
يم األنشطة ا                   ي تجريها مجموعة من الجهات المانحة في إطار تقي ية  الت برنامج إلنمائ تائج هذه     . لل تاح ن تظر أن ت ومن المن

 .المسوحات لكل الدول األعضاء في المجلس التنفيذي

اش موضع     -28 ة واإلنع يات لإلغاث يات الطوارئ وعمل ية وعمل ثل التنم تدخالت م ئات ال تلف ف ن مخ يز بي ئ التمي ا فت وم
س  ن أعضاء المجل اؤل بي ن. تس ة    فبي وارئ إلغاث ية ط ي عمل نغالديش ه ي ب طة ف س أن األنش ما رأى بعض أعضاء المجل

يها فرض    لة متصلة ال يصح ف ية رأى آخرون أن األنشطة هي سلس ة إنمائ ية معون نها عمل ثر م المجموعات الضعيفة أآ
قد اتفقت األغلبية و. ورأت مجموعة أخرى أن التدخالت ال هي عمليات طوارئ وال عمليات إنمائية    . خطوط فاصلة حازمة    

ى ضرورة مواصلة الحوار في المجلس التنفيذي مع مراعاة نتائج التقييم المشار إليها أعاله       وال شك أن مجرد تغيير اسم . عل
ه يمكن أن يساعد المانحين على التغلب على تحفظهم وأن                    تمويل إال أن زيد من ال ى م يًا للحصول عل ن يكون آاف ا ل ية م عمل

 .ليات المصنفة حاليًا أنشطة إنمائية من بنود مختلفة في الميزانيةيجعلهم يمولون العم

درات واستراتيجيات االنسحاب مترابطة وأن من الضروري قيام                       -29 ناء الق د لوحظ أن قضايا ب  بإيالء مزيد   البرنامجوق
 .ية شرآائه التنفيذيين أيضًا أن يرصد فعالالبرنامجوعلى . من االهتمام لهذه المسألة

ا لوحظ أن من الضروري اعتبار المعونة الغذائية في بنغالديش وسيلة واضحة لتحقيق التطوير في مجاالت التعليم             -30 آم
ية ية المحل يح . والصحة والتنم نى تت ذا المع برنامجوهي به ي صفوف المجلل يما ف ي الس دوره الحقيق موعات  أن يضطلع ب

 .ويبدو أن لها آثارًا إيجابية في األجل المتوسط. السكانية الضعيفة

أن معظم الخسائر التي تقع في   "  بنغالديش –دراسة عن تسرب المعونة الغذائية      "وتبين دراسة أجريت مؤخرًا بعنوان        -31
تم خالل عمليات التفريغ           ة ت ع األغذي ية توزي إال أن هذه النسبة غير مفرطة .  في المائة8في مرافئ المقصد وتبلغ إطار عمل

 .وقد وعدت حكومة بنغالديش بأن تبذل قصارى جهدها للحد من الخسائر

تحدة في البلد مما يدل بوضوح على أهمية دو                    -32 م الم نظومة األم يات م نغالديش نصف عمل برنامج القطري لب ثل ال ر يم
برنامج  ناك  ال رار شامل بفعالية البرنامج إال أنه يعاني حاليًا من نقص شديد في التمويل               .  ه ناك إق وما لم يتم حل المشكلة . وه

تبقى قائمة حول إمكانية االستمرار فيه           إن الشكوك س وقد استمر العمل في البرنامج خالل السنوات القليلة الماضية بفضل          . ف
تراآمة   تمويل         إال. االحتياطيات الم يرًا في ال راغًا آب رك ف ا ت د نضبت مم ذه ق ام   .  أن ه يذي   2001وفي ع ر المجلس التنف  أق
ترة        رنامجًا قطريًا للف بلغ            2005-2001ب ى رصد م يه عل يون دوالر أمريكي أي        27 نص ف  في المائة من تمويل عام    40 مل

بلغ                 . 2003 ع سوى م توفر في الواق م ي ك، ل ن دوالر أمريكي أي        9ومع ذل ة مما أدى إلى عجز قدره       22 ماليي  18 في المائ
يون دوالر أمريكي أو        في المائة من البرنامج األولي وتعهدت بزيادة        30ومولت حكومة بنغالديش    .  طن متري  130 000مل

ية    ية منها أستراليا والمفوضية األوروبية بنسبة الثالثين في المائة المتبقية              . مساهمتها العين ا لم وإذ. وتسهم جهات مانحة ثنائ
رفع   برنامج ي ن يكون في موقع يسمح له بتسديد تكاليف بعثته في بنغالديش وسيضطر إلى إغالقها     ال ه ل وترجع .  حصته فإن

برامج القطرية إال من صندوق               ل ال ه ال يجوز تموي ى أن ذه المشكلة إل  للتنمية الذي وضعت مبادئه التوجيهية قبل البرنامجه
 .ومازالت هذه المسألة دون حل.  والجهات المانحة77عة الـ سنوات وسببت منذئذ احتكاآًا مع مجمو

ي أن اسم مشاريع            -33 د رئ  في بنغالديش ينبغي تغييره من مشاريع تنمية إلى عمليات طوارئ على أن يبحث           البرنامجوق
فإذا ما أراد   .  من صندوق للتنمية يتقلص باستمرار     بعد ذلك عن حل لمشكلة تمويل البرامج القطرية التي ال يجوز تمويلها إال            

برنامج  رامج قطرية فالبد له أن يجد موارد تمويل بديلة من أبواب ميزانية    ال ل ب وجرى التعبير عن .  األخرىالبرنامج تموي
 .ء على هذه المسألةاألمل في أن يقوم فريق المانحين للتقييم المعني بشؤون التنمية والذي يقوم بزيارة بنغالديش بإلقاء الضو

 في بنغالديش لحسن أدائهم وتفانيهم في العمل، ولهم أن   البرنامجيود أعضاء المجلس أن يعربوا عن تقديرهم لموظفي           -34
م            ا يفخر به برنامج يفخروا بأنفسهم آم تز بهم بالدهم    ال مجلس على  فقد نظم المدير القطري وموظفوه زيارة أعضاء ال       .  وتع

ائبة       نوهوا بجودة وشمول الجلسة اإلعالمية التي نظمها المدير القطري                . نحو ال تشوبه ش ود أعضاء المجلس أيضًا أن ي وي
 .عن القضايا المتصلة بتنفيذ البرنامج القطري والتي عززت آثيرًا من فعالية عملية مراقبة البرنامج القطري
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تماعات مع ممثلي الحكومة بعد                ورأي ا   -35 د االج بلة أن تعق زيارات المق ه سيكون من األنسب في ال اع أن لمجلس باإلجم
 .مشاهدة تنفيذ العملية وليس قبلها أي بعد أن يتم مشاهدة الوضع على أفضل وجه

ه من المستصوب أن يدعو المجلس التنف            -36 يذي وزير مالية بنغالديش إلى إلقاء آلمة أمامه في واتفق أعضاء المجلس أن
 .سياق تقييم البرنامج القطري

ن           -37 دى الموظفي د ل يذ والرص درات التنف نهوض بق ل ال ن أج افية م طة إض س االضطالع بأنش اء المجل جع أعض ويش
 .البنغالديشيين اإلداريين في الميدان

ود أعضاء المجلس أن يؤآدوا ضرورة االستمرار في إجراء اتصاالت أثناء الزيارات الميدانية مع المنظمات غير                     -38 وي
الحكومية المحلية الشريكة ومع الممثلين المقيمين وآاالت األمم المتحدة األخرى العاملة في البلد وذلك بهدف تعزيز التعاون                 

 .والتنسيق

ورغم أن هذا التقرير ال يهدف إلى مناقشة المسائل المتصلة بالتنمية في مقابل المساعدة الغذائية في حاالت الطوارئ،                 -39
د رأى أعضاء المجلس أن بوسع المعونة الغذائية عندما تستخدم على نحو مبتكر أن تكون أداة جبارة في إدخال تحسينات           فق

بل معي       ى ُس تدامة عل تفيدين   مس والحظوا أيضًا أن المشاريع التي تمت زيارتها جديرة بالتكرار في بلدان أخرى إذا              . شة المس
 .سمحت ظروفها بذلك

برنامج القطري         -40 يل إن من المرجو أن يلقى ال برنامج وق تمويل المناسب الذي يسمح له باالستمرار     لل نغالديش ال  في ب
 .لعلى نحو آام
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