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تنمية محورا استراتيجيا يتعلق بتغذية األمهات واألطفال وهو ما أعيد التأآيد عليه في  لتحفيز الالبرنامجتتضمن سياسات 
أما في السنوات األخيرة، . 2004 والتغذية في عام ا حظي بالتأييد في سياسات الغذاء، آم)2007-2004(الخطة االستراتيجية 

 . ية األمهات واألطفال فيما يتعلق بتغذالبرنامجفقد شهد هذا االتجاه تراجعًا في مصروفات 

 المواضيعي لتحديد الطرق التي يمكن بها تعزيز تغذية األمهات واألطفال االستعراضوقد طلب مكتب التقييم إجراء هذا 
 على أساس دراسات قطرية 2005-2004وقد بدئ بتنفيذ هذا االستعراض في الفترة . البرنامج أنشطةواالرتقاء بمستواها في 
ويحلل االستعراض إمكانات التطبيق الميداني ألربعة مبادئ للبرمجة بخصوص برامج . مدغشقر وزامبياشملت آوبا والهند و

تغذية األمهات واألطفال التي حددتها دائرة التغذية في شعبة االستراتيجية والسياسات ودعم البرامج على أساس استعراض 
 إلى سوء التغذية، غذاءنقص في إمكانات الحصول على الاستهداف األسر حيث يؤدي ال) 1: ( وهي2002مكتبي نفذ في عام 

الشراآة والتكامل مع سائر برامج الرعاية ) 3(مشارآة المجتمع المحلي والمناهج التي ترتكز على هذا المجتمع، ) 2(
 .تقديم حصص غذائية جيدة تتضمن تقوية المغذيات الدقيقة) 4(االجتماعية، 

 توفر أساسا موجزا لتحديد ومقارنة البرنامجلتي يمكن عزوها للسياسات الراهنة في ووجد فريق االستعراض أن المبادئ ا
ويوصي الفريق بوجوب تطوير المبادئ األربعة لتصبح قائمة إجراءات . خيارات البرمجة لبرامج تغذية األطفال واألمهات

ت التغذية المشترآة والبرمجة الفعلية في آذلك يبرز االستعراض حلقة مفقودة بين سياسا. للبرنامجآدليل للمكاتب القطرية 
 .وينبغي إقرار السياسات والعمل بموجبها. المقر الرئيسي والمكاتب القطرية

زيادة ) 1: ( من خاللالبرنامج األمهات واألطفال واالرتقاء بمستواها في أنشطة تغذية لتعزيزوتم تحديد العناصر التالية 
المزيد من خبرة التغذية في المكاتب القطرية ) 2(مهات لمعالجة سوء التغذية المبكر، االلتزام المشترك بتغذية األطفال واأل

 والبنكالمزيد من التعاون الفعال مع اليونيسيف ) 3(والمزيد من الدعم الفني النشط من المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية، 
تشغيل المباشرة األخرى لبرامج تغذية األمهات واألطفال إحداث التغييرات في تمويل الدعم المباشر وتكاليف ال) 4(الدولي، 

 التكميلية آالتعليم والتدريب في لألنشطةوسائر المساعدات الغذائية الموجهة للتنمية لتحويل هذا التمويل لتوفير موارد مالية 
المزيد ) 5(ير الحكومية، مجالي الصحة والتغذية، وذلك مثال من خالل زيادة مشارآة منظمات المجتمع المحلي والمنظمات غ

 تغذية األمهات واألطفال بحيث يمكن لهذه البرامج أن تعمل آشبكة لبرامجمن المرونة في إعادة تخصيص أو إضافة الموارد 
 .أمان غذائية خالل الكوارث

غذية المرآبة  إلنشاء أو تطوير اإلنتاج المحلي لألالبرنامجواقترح االستعراض عددا من التوصيات من بينها توسيع جهود 
المستوى القطري وتوفير المناصرة المطلوبة لتعزيز البرامج القطرية لتغذية األمهات المقواة وجمع المزيد من األموال على 

 الحد واألطفال بما يتسق واألطر القطرية للسياسات، من قبيل إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية وأوراق استراتيجية
 . للبرنامج األنشطة القطرية وفيمن الفقر، 

 ملخـص
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 ∗مشروع القـرار
 

 

 الداعمة لتغذية األمهات البرنامجالتقرير الموجز لالستعراض المواضيعي لتدخالت "يحيط المجلس علما بالوثيقة 
 . والتوصيات الواردة بها(WFP/EB.1/2006/7-C)" واألطفال

 

                                                      
 . هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة ∗
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 استنتاجات عامة

  بما في ذلك تغذية األمهات واألطفالالترآيز المشترك على قضايا التغذية،
رار سياسات                    البرنامجيتبع    -1 ي تعززت بفضل إق  سياسة راسخة ترآز على تغذية األمهات واألطفال، وهي السياسة الت

صحة في أوساط  ويمثل موضوع تحسين التغذية وال  . (WFP/EB.A/2004/5-A/1) 2004نيسان  /  والتغذية في أبريل   غذاءال
تراتيجية                  تراتيجية في الخطة االس ات االس األمهات واألطفال موضوعا رئيسيا في منهج الدورة الحياتية وواحدا من األولوي

 من دراسات    ، وثالث 2004-2003، الذي أجري في     لكن التقييم الخارجي المشترك لسياسات تحفيز التنمية      ). 2004-2007(
ة األمهات   البرنامجلمواضيعي تظهر أن هناك اتجاها نزوليا في مصروفات الحالة األربعة في االستعراض ا   في ميدان تغذي

 . واألطفال، األمر الذي يحتاج إلى تغيير منحاه بسرعة

ين إدارات   -2 ا ب ى التنسيق فيم اك حاجة ملحة إل امجوهن ال واألالبرن ة األطف ي وضع سياسات تغذي ارآة ف ات  المش مه
ذها ا وتنفي ة األصعدة   . وبرمجته ى آاف ترآة عل ة مش اد رؤي ي إيج هم ف أنه أن يس ن ش ة م ذه التغذي ل ه ز مث و : وإن تعزي فه

ة                        ل تغذي ة ويمث دخالت اإلنمائي ائر الت ه ارتباطات مع س ة ول ة في     موضوع شامل ينطوي على مناهج عالجية ووقائي  تكميلي
 .عاشنحاالت الطوارئ واإل

  واألطفالمج في مجال تغذية األمهاتنوعية برامج البرنا
أآد االستعراض على أن اإلدارة السليمة على مستوى المكتب القطري، ودون هذا المستوى، تعد شرطا أساسيا لفعالية                 -3

ال     البرنامجدعم   د من العناصر ا            .  لمناهج تغذية األمهات واألطف ة العدي ذه         وحددت الدراسات القطري ي يمكن أن تعزز ه لت
موارد نقدية إضافية  ) 2( عليها، البرنامجالترآيز على هذه التغذية لعكس االتجاه النزولي في مصروفات  ) 1: (التغذية وهي 

ك  ) 3(والترآيز على األنشطة التكميلية إلى جانب المساعدات الغذائية،        القدر الكافي من التدخالت ومدتها ومداها، بما في ذل
ا يتسق والسياسات    ) 4(الصحية والغذائية، لجعل تأثيرها ذا مردودية،      التوعية   مناصرة التحسينات في مناهج هذه التغذية بم

طة   ائر أنش ع س ة ويتضافر م امجالقطري ر الرئيسي    ) 5(، البرن ن المق ي م دعم الفن ع ال ة م وادر التغذي ن آ افي م دد الك الع
ا             الخبرة الكافية في مجال   ) 6(والمكاتب اإلقليمية،    ائج بم ي الرصد والتقييم لتوفير المدخالت للتخطيط المستقبلي وعرض النت

ة،          البرنامجيتمشى مع منهج سجل األداء واإلدارة القائمة على النتائج وإلظهار مساهمة             ة لأللفي ق األهداف اإلنمائي  في تحقي
 .المرونة في تخصيص الموارد لربط برمجة اإلغاثة واإلنعاش والتنمية) 7(

وحظيت برامج تغذية األمهات واألطفال، التي خضعت لالستعراض، بإحساس شديد بالمسؤولية من جانب الحكومات      -4
م                           ة الموحدة، وأطر األم ة، التقييمات القطري ة القطري ومشارآة منها، لكن هذه البرامج آانت عناصر ثانوية في أطر التنمي

اعدة اإلنمائ دة للمس وم القطاع المتح اهج عم ر ومن ن الفق د م تراتيجية الح ة، وأوراق اس ك . ي د البن قر، يع د ومدغش ي الهن وف
دعم      ي تحظى ب ال والت ات واألطف ة األمه ة لتغذي رامج الحكومي ية للب ة الرئيس ة المانح دولي الجه امجال ه . البرن ى وج وعل

م يكن مرت          البرنامجالعموم، فإن دعم     ال ل ة                 لبرامج تغذية األمهات واألطف دخالت الصحة والتغذي ق مع ت ى نحو وثي ا عل بط
لألمهات واألطفال من جانب الشرآاء اآلخرين، آاليونيسيف، وتعاونية المساعدة واإلغاثة في آل مكان، والوآالة األمريكية              

 . للتنمية الدولية

وفر  .  السياسات الجديدة على مستوى المكاتب القطرية      وأبرز االستعراض الحاجة إلى تحسين عملية استخدام وثائق         -5 وت
، إطارا تفصيليا 2004 التغذية لعام ن أجل وسياسات الغذاء م   1999 وسياسات تحفيز التنمية لعام      1997سياسات التغذية لعام    

ة                        ة في دراسات الحال م يستشر أي من موظفي المكاتب القطري معظم موظفي   و. لبرمجة التغذية لألطفال واألمهات، لكن ل
رة                       البرنامج وم دائ رة أن تق اه فك ة تج م إيجابي ة آانت ردود فعله ى مستوى المكاتب القطري م عل  الذين أجريت مقابالت معه

ق  . التغذية باستنباط دليل لتغذية األمهات واألطفال وهو ما يتوقعون له أن يكون مفيدا خالل عملية وضع البرامج       وأحس فري
 أن يضع البرمجة بالتعاون مع شرآائه وأصحاب الشأن اآلخرين فيما يتعلق بتغذية األمهات امجللبرناالستعراض أنه ينبغي 

 .واألطفال

رة في                    -6 ا، تتطلب خب دة ونهايته ية، ودراسات منتصف الم وإن تقديرات نتائج التغذية لألمهات واألطفال، آقاعدة أساس
د                ويمكن أن تست  . مجال التغذية  ند معلومات الحالة التغذوية على بيانات تؤخذ من مراآز الخدمة أو يتم الحصول عليها بالتعاق

 .مع شرآاء التنفيذ أو الوآاالت الفنية لرصد مواقع المراقبة أو بإجراء مسوحات العينة
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 آليات االستهداف
م خرائطها، في دراسات الحالة، في مجاالت االستهداف الجغرافي        استخدمت معلومات تحليل هشاشة األوضاع ورس       -7

ية،       . هشاشة األوضاع في مواجهة الكوارث    السيما على أساس تقدير انعدام األمن الغذائي ومدى          ة الرئيس وباستثناء أوضاع اإلغاث
ل هشاشة األوضاع، بصو    .  تنفيذ جمع البيانات على نطاق واسع   البرنامجلم يستطع    ي      ويعتمد تحلي ة الت ات التغذي ى بيان ية، عل رة رئيس

ذيات      . تجمعها وآاالت األمم المتحدة األخرى والحكومات وسواها       ة وحاالت نقص المغ وال تتوافر بيانات مفككة عن األوضاع التغذوي
 .الدقيقة آأساس لالستهداف

ل    وأيد فريق االستعراض األسلوب المتبع في بلدان درا       -8 ايير من قبي سة الحالة في اعتماد االستهداف الجغرافي على مع
امج نطاق الشراآات وتالفي ازدواج عمل المنظمات األخرى واإلدارة الجيدة وخبرة         ز الجغرافي     البرن ة والترآي  في المنطق

 . البرنامجلتدخالت 

 ناهج التي تعتمد على هذا المجتمعمشارآة المجتمع المحلي والم
آانت بعض برامج تغذية األمهات واألطفال التي خضعت للدراسة تستند على المجتمع المحلي لكن لم يكن أي من هذه             -9

ادة مشارآة             . البرامج يخضع لتوجيهات المجتمع المحلي   ى الطلب وزي ة عل رامج القائم ذه الب د من ه ى مزي اك حاجة إل وهن
ام،  . البرامج التي تتيح لهم عمليات الالمرآزية، في بعض األحيان، فرصا جيدةممثلي المجتمع المحلي في تصميم       وبوجه ع

 . فإن مشارآة المجتمع المحلي قاصرة على المشارآة الوظيفية في دعم تنفيذ البرنامج

 الشراآات االستراتيجية لتغذية األطفال واألمهات
ذ        يع دراسات الحالة، األطر   آانت الحكومات، في جم     -10 ان        اف الشريكة الرئيسية في التنفي ة وآ رامج التغذي ك ب فهي تمتل

ودا أو     .  يتعاقد آمورد لألغذية وناقل لها     البرنامج ا مفق ة إم االت الدولي وآان التعاون مع اليونيسيف والبنك الدولي وبقية الوآ
ذه             . ال يستغل على نحو جيد     ة ه رامج التغذي إن ب ام، ف وفر               وبوجه ع ي ت ة الت ة القطري االت التغذي ات مع وآ استخدمت عالق

ة ومنظمات                            ر الحكومي ة غي ة والمنظمات المحلي اط مع الجهات المانحة الثنائي الدعم الفني لكنها آانت أقل نجاحا في االرتب
دعم مشارآة               ة وت ي،   المجتمع المحلي وهو نوع من الشراآة التي تدعم قدرات تنفيذ التوعية الصحية والغذائي المجتمع المحل

 . لكن مثل هذه الشراآات ال يمكن استغاللها إال عندما تتوافر الموارد النقدية اإلضافية

 اإلنتاج المحلي من األغذية المرآبة المقواة
ة ال             البرنامجيلتزم    -11 واة   ، في العديد من البلدان، بترسيخ أو توسيع اإلنتاج المحلي من األغذي ة المق ذا هو واحد      . مرآب وه

ا للسوق في مجال                            لوبا مواتي د أس ي يع اج المحل ك ألن اإلنت من جوانب قوته فيما يتعلق ببرامج تغذية األطفال واألمهات، ذل
ة                  الشراء والتسليم وأن األغذية المرآبة توفر الفيتامينات والمعادن بالقدر الكافي للجماعات المستهدفة والعرضة لسوء التغذي

ةب ذيات الدقيق ا. المغ د وزامبي ي الهن ا ف ي نجاح اج المحل ق اإلنت د حق ي . وق ة ف ة المرآب اج األغذي إن إنت ة أخرى، ف ومن جه
ا                    ي يتبعه م يتواصل نظرًا ألن إجراءات الشراء الصارمة الت امج مدغشقر ل ة في ظل أوضاع السوق               البرن م تكن مالئم  ل

 .المتقلبة

 نطاق االستعراض المواضيعي وأسلوبه 
/ آانون الثاني حتى أغسطس   /  تغذية األمهات واألطفال، الذي نفذ من يناير       )1(تناول االستعراض المواضيعي لتدخالت     -12

دعم                         2005آب   ة ل ال والدراسات القطري ة األمهات واألطف رامج تغذي امج ، الكتابات التي عالجت عوامل النجاح في ب  البرن
رامج ف ذه الب اله قر وزامبي د ومدغش ذه الدراسات  . ي الهن ى ه وجز عل ر الم ذا التقري ل، وه ر التجميعي الكام تند التقري ويس

 .)2(2004 المتعلقة بتغذية األمهات واألطفال في آوبا التي نفذت في عام البرنامجالقطرية وعلى تقرير عن دراسات لبرامج 

ة            ولم يكن االستعراض    -13 ه دراسة تأليفي در آون اذا           .  تقييما للتأثيرات بالمعنى التقليدي ق ى م ذه الدراسة عل د رآزت ه وق
دعم                                     ة ل ا ممثل م تكن في حد ذاته ارة ل ة مخت ى دراسات حاالت قطري ا هو السبب، واستندت عل يمكن عمله في الواقع، وم

 . لتدخالت تغذية األطفال واألمهات في البلدان األخرىالبرنامج

                                                      
 . مع المعهد المداري الملكي في هولندا على تنفيذ هذا االستعراض المواضيعي لدعم البرنامج لتدخالت تغذية األمهات واألطفالتعاقد مكتب التقييم )1(
 .يرجى الرجوع إلى التقرير الكامل إللقاء نظرة عامة على الخصائص الرئيسية لتغذية األمهات واألطفال التي خضعت للدراسة )2(
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رة           -14 ي صاغتها دائ ال واألمهات الت وحلل االستعراض إمكانية االستخدام الميداني لمبادئ البرمجة األربعة لتغذية األطف
تحليل األوضاع بوضوح واستهداف األسر     ) 1: ()3(وهذه المبادئ هي. 2002التغذية على أساس االستعراض المكتبي لعام      

ؤدي افتقار  ي ي ة،        الت وء التغذي ى س ة إل ى األغذي ول عل ات الحص ى إمكان ا إل اهج    ) 2(ه ي والمن ع المحل ارآة المجتم مش
ة،  ة،   ) 3(المجتمعي ة االجتماعي رامج الرعاي ائر ب ع س ل م راآة والتكام ة   ) 4(الش مل تقوي دة تش ة جي وفير حصص غذائي ت

ة  ذيات الدقيق ة األم    . المغ رامج تغذي ة ب ة ترقي اف آيفي و اآتش دف ه ان اله ة   وآ دخالت الميداني ع الم ال وتجمي ات واألطف ه
 . الستنباط التوجيهات بشأن برمجة هذه التغذية في المستقبل من قبل المكاتب القطرية

ة        (البرنامجويشكل االستعراض جزءا من عملية تحسين وتعليم استراتيجي في            -15 ة المعياري ). انظر المصفوفة التوجيهي
ة            وقد ق االستعراض من نظري ق فري يم   "حول   " سنغ " انطل يم المتواصل        )4("تنظيم التعل ى التعل ى الحاجة إل د عل ي تؤآ  الت

 . إليجاد نظرة مشترآة تستند على قيادة راسخة وتفكير منظم

 سياق تغذية األمهات واألطفال في البرنامج

 تغذية األمهات واألطفال في مسيرة البرنامج
ال     40، خالل   البرنامجدأب    -16 ة لألمهات وصغار األطف د أنفق   .  عاما، على توفير األغذية التكميلي امج وق ين   البرن ا ب ، م

على تمكين الرضع والحوامل والمرضعات )  مليار دوالر 1.5( في المائة من استثماراته اإلنمائية       15،  2003 و 1963عامي  
يا  . تغذوية والصحية من تلبية احتياجاتهم الخاصة ال     امج وعزز  . وقد أنفقت معظم االستثمارات في آس ام   ،البرن ، 2003 في ع

ى   )5( بلدا30برامج تغذية األمهات واألطفال في    تفيدين إل ات التشغيل نحو       2.3، ليصل عدد المس تفيد، وبلغت نفق ون مس  ملي
 .)6( مليون دوالر40

 واألطفالإطار سياسات البرنامج فيما يتعلق بتغذية األمهات 
ا                      1897 في عام    البرنامجصاغ    -17 ة وعنوانه ة سياسات التغذي ال في ورق ة األمهات واألطف رامج تغذي ه بب ديم  " التزام تق

اتهم          ة األمهات        . (WFP/EB.3/97/3-B)" العون لألمهات واألطفال في األعمار الحرجة من حي ة لتغذي فالمساعدات الغذائي
افزا          واألطف ة وح ذيات الدقيق اقال للمغ ال تفيد في تحقيق أهداف يدعم أحدها اآلخر تتمثل في أنها توفر الدعم التغذوي وتمثل ن

 . الستغالل الخدمات وتحسن األمن الغذائي األسري

ام       -18 ة لع المي لألغذي ة الع ؤتمر القم ة لم ي ع   1996وآمتابع س ف ر المجل د أق ة  1999ام ، فق ز التنمي ات تحفي  )7( سياس
(WFP/EB.A/99/4-A)التي تتيح إطارا للتدخالت اإلنمائية بما في ذلك تغذية األمهات واألطفال ، . 

ا    وتشدد دراسة     -19 ذاء من أجل     ال"السياسات وعنوانه ة  غ ام            " التغذي ا في ع م     2004، والتي ووفق عليه دور المه ى ال ، عل
ين                الجمع ب ال ب ة األمهات واألطف دخالت تغذي ة ت ز فعالي للتغذية في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية وتبرز الحاجة إلى تعزي

 .المدخالت الغذائية وغير الغذائية

تراتيجية   -20 ة االس دف الخط ة ) 2007-2004(وته داف اإلنمائي ق األه ي تحقي اهمة ف ى المس ة إل اء األولوي ة وإعط  لأللفي
 . البرنامجلتغذية األمهات واألطفال في األولوية االستراتيجية الثالثة ومراعاة اعتبارات التغذية في برامج 

                                                      
 األساليب الراهنة التي يطبقها البرنامج واالتجاهات في تغذية األمهات واألطفال مع الخبرات المكتسبة لدى 2002ي لعام جمع االستعراض المكتب )3(

أما أساليب استهداف تغذية . وتبين أن البرنامج آان في حاالت آثيرة يحتل دور الريادة في اإلنتاج المحلي لألغذية المرآبة المقواة. الوآاالت األخرى
. ومن جهة أخرى، فإن نظم الرصد والتقييم لم تكن من النوعية الوافية. ت واألطفال فنادرا ما آانت تظهر مستندة إلى معايير التغذية أو التحليل السببياألمها

لصحية القطرية، وأظهرت نماذج تعاون البرنامج مع البنك الدولي واليونيسيف أن المناهج المجتمعية يمكن أن تعوض عن جوانب النقص في األجهزة ا
 . خصوصا في المناطق الريفية النائية

)4(   Senge, P. 1990. The Leader’s New Work: Building Learning Organizations. New York, Sloan Management Review; Senge, P. et al. 1999. The 
Dance of Change; The Challenges of Sustaining Momentum in Learning Organizations. London, Nicholas Brealey Publishing. 

 . بلدان في أمريكا الالتينية8 بلدان في آسيا و7 بلدا في أفريقيا و16 تدخالت لتغذية األمهات واألطفال في للبرنامجآان  )5(
 .(WFP/EB.A/2004/5-A/1)" مجدمج التغذية في أنشطة البرنا:  التغذيةالغذاء من أجل"ذة من دراسة بعنوان األرقام مأخو )6(
 .آذلك يشار إليها آسياسات البرنامج المتعلقة بالمعونة الغذائية والتنمية )7(
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 النتائج

 من السياسات إلى برامج تغذية األمهات واألطفال
ة               في دراسات    للبرنامجاتضح أن البرامج القطرية       -21 رز حلق ة، لكن االستعراض أب الحالة تستند على منهج تحفيز التنمي

ي        ر الرئيس ة والمق ب القطري ي المكات ة ف دة والبرمج ة الجدي ات التغذي ق سياس ين تطبي ودة ب وظفين  . مفق ت الم م وق فمعظ
ة             ى سبيل   . ومواردهم تكرس لالضطالع بالمسؤوليات التشغيلية، وهناك ترآيز ضئيل على القضايا الفني ن،     فعل ال، يمك  المث

ع     ى موق ات عل ات السياس ى دراس ور عل هولة، العث ام   WFP-Goبس ي ع ة ف ات التغذي ن سياس ية 2004، لك دو أرض  ال تب
 .  في البلدان التي زارها الفريقالبرنامجمشترآة لموظفي 

امج  في المصروفات التشغيلية       وأظهر التقييم الخارجي األخير لسياسات تحفيز التنمية تراجعا         -22 ة     للبرن  ألغراض التنمي
ا حيث               . 1992 في المائة منذ عام      50بنسبة   ا نزولي ال، أظهرت اتجاه ة لألمهات واألطف ى التغذي آذلك فإن المصروفات عل

ن   ي  48انخفضت م ون دوالر ف ى 2001 ملي ي  27 إل ون دوالر ف ة    . 2003 ملي ات التغذي ي ميزاني ات ف ت التخفيض وتجل
ال             . ات واألطفال في دراسات الحالة باستثناء آوبا      لألمه ة األمهات واألطف وهناك نزوع في البرامج القطرية إلى وضع تغذي

ى          ك عل في بند التغذية التكميلية للمجموعات الضعيفة التي تشمل عادة الدعم للمجموعات المصابة باأليدز وغالبا ما يكون ذل
د بسرعة، ا            تفيدين من              شكل حصص أسرية وهو نشاط يتزاي ة المتاحة للمس ات األغذي ى آمي ذي يضع ضغوطا عل ألمر ال

 . تغذية األمهات واألطفال

ة في أوساط                  -23 اهج الوقائي ى المن ي التحول إل ل ف ة تمث ا الالتيني يا وأمريك ة في آس اه آخر في دراسات الحال اك اتج وهن
واة   السكان المهمشين في مناطق مختارة وا   ة المق لتي تتصدى لسوء التغذية المبكر بين صغار األطفال بتوفير األغذية المرآب

 .قبل أن يصبحوا يعانون من سوء التغذية الحاد

اء                              -24 ذائي أثن ة آشبكة لألمن الغ ة مهم ال ذات فعالي ة األمهات واألطف رامج تغذي دت ب ة، ب ع الدراسات القطري وفي جمي
د العون ألشد                      . األزمات د ي ة لم ع األغذي ة لتوزي يح آلي ال يت وفي أوقات الكوارث، فإن وجود برنامج لتغذية األمهات واألطف

 .المجموعات تعرضا للضعف

 هيكل المكاتب القطرية ومهامها
تثناء ال          -25 ة، باس ة للتغذي درات تقني ة ق د، حيث يستخدم       ال توجد في أي مكتب قطري أي امج  مكتب القطري في الهن البرن

رة من                         . خبرات التغذية المحلية   ة آبي اندة تغذوي ى مس م تحصل عل ذا فل ويبدو أن هذه المكاتب لم تطلب دعما تغذويا تقنيا، ول
ة والسجالت المؤسسية عن ا                . المكاتب اإلقليمية أو المقر الرئيسي     الكوادر الكافي ر   ولذا فإن تزويد هذه المكاتب ب ة تعتب لتغذي

 .شروطا أساسية لالرتقاء ببرامج التغذية الجيدة

ا والصحة                        -26 وفي الهند، أنشأ المكتب القطري وحدات مستقلة لجوانب من بينها تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطه
تلزم إنشاء       وإن تكرار هذه التر   . والتغذية، من شأنها أن تدعم وحدة إدارة البرنامج        ا يس ة ربم تيبات في سائر المكاتب القطري

رامج        دات إدارة الب ي وح قين ف ين منس تلزم تعي ا يس ي آم دعم التقن ديم ال امهم تق ن مه ون م ة تك ائيي التغذي ائف ألخص وظ
 .لالرتباط مع شرآاء التنفيذ وسائر األطراف المعنية

ة            وتمشيًا مع االتجاه الر     -27 د افتتحت أو تعززت المكاتب اإلقليمي ة، فق ة المحلي اهن نحو الالمرآزية في األجهزة الحكومي
 .الفرعية في ثالث من الحاالت القطرية األربعة، بغية إقامة اتصاالت أوثق مع شرآاء التنفيذ في الميدان

 اإلدارة البرامجية السليمة
لنقدية اإلضافية ضرورية لبرامج تغذية األمهات واألطفال بغية تعزيز تأثير عنصر األغذية من خالل                آانت الموارد ا    -28

وتستند آليات ميزانية تكاليف الدعم     . التدريب والتعليم في مجالي الصحة والتغذية والختبار النماذج العملية ولتنفيذ المناصرة          
ى الك        م في                        المباشر وتكاليف التشغيل المباشرة األخرى عل ر مالئ ه غي ا في حاالت الطوارئ لكن ر مالئم ا يعتب ة، وهو م مي

ففي سياق اإلغاثة، تكون النتائج عادة في النسبة المباشرة إلى آمية األغذية الموزعة، لكن               . برمجة تغذية األمهات واألطفال   
ى في سياق التنمية، فإن المدخالت الالزمة لبرنامج ما لتغذية األمهات واألطفال لتحقيق ا           رامج   . لنتائج تكون غالبا أعل وفي ب

ة من                      نح خارجي ا من م م الحصول عليه د ت ة اإلضافية ق تغذية األمهات واألطفال التي خضعت للدراسة، فإن الموارد المالي
أثير    ة للت ة الكندي ودا والمنح د موج م يع ذي ل ودة ال ة الج دي لتنمي امج الهولن ا البرن د، حصل . بينه ي الهن امجوف ى البرن  عل

ات، وهو نموذج                    مساهم ة ومن حكومات الوالي ة الدولي ات آبيرة لبرنامج تغذية األمهات واألطفال من الوآالة الكندية للتنمي
 .يمكن تكراره في البلدان األخرى
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ل في أ                     -29 ة والتي تتمث ز التنمي يم سياسات تحفي رامج    وأآد هذا االستعراض النتائج التي توصل إليها تقي يم ب ن رصد وتقي
ام المخرجات،                 . تغذية األمهات واألطفال يتجهان نحو التراجع      ى أرق ا عل ة ترتكز أساس ووجد أن تقارير المشاريع المعياري

 .آكميات األغذية الموزعة وعدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم

رة       ويتضمن موجز مؤشرات اإلدارة القائم        -30 اء الفت ذي وضع أثن ائج، ال ى النت ، مؤشرات لمخرجات   2004-2003ة عل
ة          رامج القطري ة    . ونتائج برامج تغذية األمهات واألطفال والتي ينبغي إدراجها في األطر المنطقية للب رر الكيفي ويتبقى أن تتق

ين مشارآة           التي يمكن بها جمع بيانات نتائج تغذية األمهات واألطفال والتغير في األوضاع التغذ              ان يتع ا إذا آ ان م ة وتبي وي
ذه المشارآة            ة ه ة وآيفي ذه العملي ة في ه دأ،    . وحدة تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها وموظفي التغذي ومن حيث المب

يمكن جمع بيانات التغذية في المستوصفات أو في مراآز المجتمعات المحلية من خالل تحليل بيانات رصد النمو أو تقييمات      
ة العشوائية                 البرام ة أو من خالل مسوحات العين ع المراقب ذه  . ج في األساس أو في منتصف المدة أو في نهايتها في مواق وه

 .األخيرة يمكن إناطتها بشريك التنفيذ أو بوآالة فنية

ة وعدد         وفي آل برنامج يتلقى دعما غذائيا تكون هناك مفاضلة بين حجم ونوعية الحصة              -31 ة والمدخالت التكميلي  الغذائي
ي                  . المستفيدين المزمع مساعدتهم   رارات المعلومات الت ادير ضئيلة، يستخدم صانعو الق ولتالفي خطر توزيع المدخالت بمق

ة         (تنسب النتائج المتوقعة     اط استهالك األغذي ى الوضع التغذوي وأنم أثير عل ال، الت ى  ) بخصوص تغذية األمهات واألطف إل
تفيد،              . لمجموعة الدنيا من المدخالت المطلوبة    تكلفة ا  ة لكل مس ة األغذي ألوف لتكلف وهذه المعلومات التي تتجاوز الحساب الم

 .البرنامجلم تتوافر حتى اآلن في 

 مبادئ البرمجة
ة لتغ                 -32 ى السياسات الراهن ا إل ال وهي       لقد تبين أن مبادئ البرمجة األربعة يمكن إرجاعه ة األمهات واألطف سياسات  : ذي

ي            ن أجل يز التنمية، وسياسات الغذاء م    التغذية، وسياسات تحف   ال الت  التغذية، التي توفر إطارا لبرمجة تغذية األمهات واألطف
 . تتضمنها

لقة ببرامج تغذية األمهات واألطفال وتوفر      ووجد فريق االستعراض أن المبادئ األربعة تلخص القضايا الرئيسية المتع           -33
ة    ارات البرمج ة خي د ومقارن امال لتحدي وجزا وش لوبا م ي     . أس ة، ينبغ ب القطري ا للمكات ارا عملي ادئ إط ذه المب ون ه ولتك

ة األمهات                        . تطويرها لتصبح قائمة إجراءات     رامج تغذي يم ب ليما لتقي ة إطارا س ادئ األربع ة، تشكل المب وفي دراسات الحال
 . طفال وتحديد العناصر التي ينبغي تحسينهاواأل

ذه    -34 رامج ه ة لجعل ب ي المكاتب القطري ال ف ات واألطف ة األمه رامج تغذي ز ب ى تعزي تعراض الحاجة إل ذا االس د ه وأآ
امج وفي الدراسات القطرية، رحب موظفو      . البرنامجالتغذية متمشية مع سياسات      رة    البرن تند      بفك ي تس ادية الت واد اإلرش الم

ويمكن إتاحة   .  وشرآاء تغذية األمهات واألطفال وسائر األطراف المعنية     البرنامجعلى المبادئ األربعة للبرمجة من جانب       
بكة االنترنيت  ى ش رامج عل وجيهي للب ل ت ي دلي وع أو ف ي شكل مطب ادية ف واد اإلرش ذه الم ل ه ي ينبغي . مث والعناصر الت

ادئ البرمجة التفصيلية             تغطيتها تشمل إ   ي لمب ائق   . دارة البرامج وتحليل السياق الهيكلي والتطبيق العمل امج وتتكون وث  البرن
دعم برمجة تغذي ي ت ال آتيب الت ات واألطف ذاءال"ة األمه ةغ امجالصادر عن "  والتغذي ام البرن ي ع ق 2000 ف ذي يطب  وال

ة                بصورة رئيسية على حاالت الطوارئ التي لها صلة محدودة بب            ال في سياق التنمي ة األمهات واألطف دخالت تغذي رمجة ت
ام   ي ع ذي صدر ف ال ال ات واألطف ة لألمه ة التكميلي دليل المؤقت للتغذي ع 1998وال ى موق اح عل م WFP-Go والمت ن ل ، لك

 .  في أي من الدراسات القطريةالبرنامجيستشر موظفو 

 تحليل أوضاع األغذية واالستهداف
اطق الساخنة     البرنامجوقد يود   . يظل الوصول إلى أشد الناس فقرا واحدا من التحديات الدولية           -35  أن يمعن النظر في المن

ام مكافحة الجوع         ق مه ة   )8(التي حددها فري ل هشاشة األوضاع         .  في مشروع األلفي ى تحلي ان عل ذا األمر انعكاسان اثن وله
ة،            إنه يحتاج   ) 1: (ورسم خرائطها هما   ا في البرمجة القطري تفادة منه إلى توفير معلومات إقليمية عن ظروف التغذية واالس

ع       ) 2( ة م راء بالمقارن ابي للفق تهداف المح ي االس ة ف اهمة مهم ل مس ة األوضاع تمث اط هشاش ة ألنم اته اإلفرادي إن دراس
 .مشروع األلفية

ا لالستهداف المؤقت                  وإن معايير الهشاشة المستخ     -36 دمة من جانب بقية وحدات تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطه
ذائي ومدى التعرض                                 دام األمن الغ ق بمستويات انع ادة من مؤشرات تتعل ى آخر وهي تتكون ع والمكاني تتباين من بلد إل

د تحلي                  للبرنامجوال يمكن   . للكوارث ذا يعتم ي، ول ا يكف ى نطاق واسع بم ات عل ى      جمع البيان ا عل ل هشاشة األوضاع أساس
ى               . البيانات من مصادر خارجية آوآاالت األمم المتحدة والحكومات          ة عل ات مفصلة عن األوضاع التغذوي وإن وجود بيان

                                                      
تم تحديد الوحدات شبه القطرية على أساس البيانات المتعلقة بمدى انتشار انخفاض الوزن في أوساط األطفال دون سن الخامسة والبيانات حول آثافة عدد  )8(

 .األطفال
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دم معلومات إضافية                               أنها أن تق ة، من ش ذيات الدقيق ك اإلحصاءات التفصيلية عن نقص المغ مستوى المقاطعات بما في ذل
تهداف ل أن االس دة بش وافرمفي ا تت ا قلم اط   . كنه ل أنم ات لتحلي داد دراس ة األوضاع بإع ل هشاش دات تحلي م وح وم معظ وتق

ال يكون محدوداً              ة األمهات واألطف رامج تغذي ذه المعلومات لالستهداف الجغرافي لب وفي بعض   . الهشاشة لكن استخدام ه
ات قاعد   ة األوضاع دراس ل هشاش دات تحلي ة، أعدت وح ي خضعت للدراس دان الت ات  البل ة األمه رامج تغذي عة لب ة موس ي

 .واألطفال وتجميع المعلومات عن قضايا الرعاية والصحة فيما يتعلق بسوء التغذية في أوساط صغار األطفال

ام           -37 ة لع ال         2004وتطبق سياسة الغذاء مقابل التغذي ة األطف رامج تغذي ى ب ائي عل ة الوق دورة الحياتي نهج ال . واألمهات  م
ات                       البرنامجويواصل   ات المراهق دأ أن تتضمن الفتي  تقديم الدعم للبرامج التي تعالج سوء التغذية والتي ينبغي من حيث المب

ين                    ارهم ب راوح أعم ذين تت ال ال ى واألطف انون من سوء              24 و 6والنساء في مراحل الحمل األول ل أن يصبحوا يع  شهرا قب
طبق في الهند وآوبا لكنه ال يطبق في زامبيا أو في البرنامج القطري الجديد في مدغشقر          ورؤي أن هذا المنهج ي    . تغذية حاد 

ات  د العون للفتي ديم ي ات لتق د اآللي ى تحدي اك حاجة إل ة وهن ى التصدي لسوء التغذي ز األساسي ينصب عل حيث إن الترآي
 .المراهقات

  للحاالت التي حققت نجاحاأمثلة من الدراسات القطرية
دولي                         تتعاون وح  ل البنك ال ة أو الجهات المانحة مث ة مع المؤسسات الوطني ادة، بصورة فعال ل    . دات تحليل الهشاشة، ع د تحلي ويع

تتلقى دعم                        ي س ة الت اطق الجغرافي أنماط انعدام األمن الغذائي ومدى الهشاشة في مواجهة الكوارث مدخالت رئيسية في اختيار المن
 .ال وسائر المساعدات الغذائية الموجهة ألغراض التنمية لبرمجة تغذية األمهات واألطفالبرنامج

وفي جميع الدراسات القطرية، باستثناء آوبا، آان اختيار المناطق التي تشملها برامج تغذية األمهات واألطفال تستند على مزاوجة                  
رامج، نطاق الشراآات،      فبعد الحصول على األغذية، تتضمن المعايير المستخدمة عموما والتي تسهم في ن              . بين المعايير  ة الب وعي

رة    امج وتالفي ازدواج العمل من جانب الوآاالت األخرى، واإلدارة الجيدة، وخب دخالت      البرن ز الجغرافي لت ة، والترآي  في المنطق
 .  من أجل تجميع الخدماتالبرنامج

داواة في حين ترآز ا                       ى الم ال عل ة األمهات واألطف رامج تغذي نهج            وفي مدغشقر وزامبيا، ترآز ب ى م د عل ا والهن رامج في آوب لب
ره مؤخرا          امج الدورة الحياتية الوقائي والذي أق ذين                       البرن ال ال ى األطف ة والتي ترآز عل ل التغذي ذاء مقاب ة بالغ  في سياسته المتعلق

ى الحصص الغذا                     36 و 6تتراوح أعمارهم بين     ى وعل واتي في سنوات الحمل األول ك الل ة   شهرًا والنساء المعرضات للخطر وتل ئي
 . التجريبية للفتيات المراهقات

 للحاالت التي لم تحقق نجاحًاأمثلة مستقاة من الدراسات القطرية 
م تحدد   . أعدت وحدة تحليل هشاشة األوضاع في الهند دراسات تفصيلية لتكون أساسا لالستهداف      لكن بقية وحدات تحليل الهشاشة ل

ة   جيوب الفقر في المستويات دون المقاطعات أو تقوم ب    ذيات الدقيق إعداد دراسات قاعدية ألنماط سوء التغذية بما في ذلك نقص المغ
 .أو تجمع بيانات الرصد والتقييم استنادا إلى مؤشرات في أطر البرامج القطرية لتوضيح النتائج

ذوي آانت قاصرة      وباستثناء آوبا، حيث تتوافر بيانات موسعة حول التغذية آقاعدة أساسية، فإن المعلومات عن أنماط الوضع ا                لتغ
اد                  ة المزمن والح ين سوء التغذي رق ب وزن، وال يف ى مدى انخفاض ال . على البيانات المتعلقة بالوزن حسب العمر، وهو مؤشر عل

توى    ى مس ات عل دم معلوم ا ال تق ة لكنه ن المسوحات الصحية الديموغرافي ة م ذيات الدقيق ات عن نقص المغ تخلص المعلوم وتس
 .المقاطعة

 . في أي من الحاالت المدروسة وثائق عن عملية القرارات المختارة أو البدائل التي خضعت للدراسةوال تتوافر 

 مشارآة المجتمع المحلي والمناهج المجتمعية
ارآة ال    -38 دود لمش ال مح اك مج ان هن دة وآ ى القاع ة إل ن القم لوب م ق أس ت وف ة آان رامج المدروس ين أن الب ع تب مجتم

ويتبين من الخبرة في مختلف المشروعات الرائدة والخطة المتكاملة لتنشئة األطفال في الهند أن              . المحلي في تصميم البرامج   
ة                   اون مع المنظمات الميداني ل إضافي من أجل التع ى تموي اج إل ك يحت ي أمر ممكن لكن ذل . زيادة مشارآة المجتمع المحل

دعم خالل              وبوجه عام، فإن مشارآة المجتمع ال      ى ال ة قاصرة عل محلي في البرامج المدروسة تتكون فقط من مشارآة وظيفي
وفي جميع الحاالت، فإن آليات مشارآة المجتمع المحلي قد أنشأتها برامج تغذية األطفال واألمهات ولم تتأسس . تنفيذ الخدمة

ي  ع المحل ل المجتم ى هياآ ن خالل   . عل قر م د ومدغش ي الهن رامج ف ذ الب م تنفي يوت ع المحل ز المجتم ذين . مراآ ال ال فالعم
رى              . البرنامجيختارهم المجتمع المحلي يتلقون رواتب ضئيلة يمولها         د من الق ومن جهة أخرى، فإن مواقع التغذية في العدي

 . النائية تعد وحدها الهياآل لتطوير المجتمع المحلي وتستخدم آمدخل لسائر الخدمات اإلنمائية

، فإن إيالء اهتمام محدود للتدريب والتغذية والتوعية        البرنامجوفي معظم برامج تغذية األمهات واألطفال التي يدعمها           -39
ال    ي مج تدامة ف ينات المس ث التحس ن حي ة م أنه أن يقلص الفعالي ن ش ي م ع المحل ي المجتم عة ف الصحية واألنشطة الموس
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ة ون . التغذي ن يك امجول ادر عالبرن تويات      بق ق بمس ا يتعل ب القصور فيم الج جوان م تع ا ل كلة م ذه المش ى ه ب عل ى التغل ل
 .التوظيف والخبرات في ميدان التغذية والموارد المالية

  للحاالت التي حققت نجاحاأمثلة مستقاة من الدراسات القطرية
ة   تويات الخدم ى مس ى أدن زوال إل ة ن وات الحكومي ق القن ة عن طري رامج المدروس ذ الب امج  : تنف ا، والبرن ي آوب ام الصحي ف النظ

 . القطري الراهن في مدغشقر وزامبيا أو نظام التعليم والتدريب في آوبا والهند والبرنامج القطري السابق في مدغشقر
إلضافية مشارآة المجتمع المحلي في البرامج المدروسة آان فعاال عادة، من ذلك، على سبيل المثال، توفير األبنية والسلع الغذائية ا     

ى       البرنامجوفي الهند، ينفذ    . والحطب والمياه أو أن المتطوعين يسهلون التغذية في الموقع ورصد النمو           ادا عل دا اعتم  مشروعا رائ
 .عنصر الغذاء مقابل التنمية البشرية حيث إن أنشطة المتطوعين تحسب آعمل يتقاضى المتطوعون مقابله مساعدات غذائية

ي من                    وتظهر مشروعات ناجحة للر    ادة مشارآة المجتمع المحل ا زي ي يمكن فيه عاية المنزلية لمرضى األيدز في زامبيا الكيفية الت
 . خالل ارتباطه بالمنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني

 للحاالت التي لم تحقق نجاحًاأمثلة من الدراسات القطرية 
اك مجال محدود لمشارآة     .  آان يخضع لسيطرة المجتمع المحلي   البرنامج يالحظ أنه ما من واحد من البرامج المعانة من         وآان هن
ا        رامج وإدارته ي في تصميم الب يح             . المجتمع المحل د تت راهن في الهن ة في الوقت ال ة الالمرآزي إن عملي ة، ف ة اإليجابي ومن الناحي

  .الفرص لزيادة مشارآة المجتمع المحلي في الخطة المتكاملة لتنشئة األطفال
ي في          البرنامج، نفذ   2002-1997وخالل البرنامج القطري في الهند، في الفترة         رويج مشارآة المجتمع المحل دة لت  مشروعات رائ

ا أو                اء به ة باالرتق م الحكوم م تق الخطة المتكاملة لتنشئة األطفال، لكن الخبرات اإليجابية لم تتالحق في البرنامج القطري الراهن ول
 .  أن هذه المشاريع الرائدة آثيرة المطالب من حيث الموظفين والخبرات والموارد النقديةنامجالبرووجد . بتكرارها

ين                    د، واللت ومن حيث مشارآة المجتمع المحلي، فإن ضمان األغذية والتغذية في مدغشقر والخطة المتكاملة لتنشئة األطفال في الهن
تفاد     . ما من بين البرامج التي خضعت لالستعراض      تتحصالن على دعم آبير من البنك الدولي، هما األآثر تقد          د اس امج وق  في   البرن

دة                 اهج جدي ة من ذي سمح بتجرب ة، األمر ال نح الخارجي ة       . آال البلدين من مخصصات الم زت أيضا بمحدودي رامج تمي ذه الب لكن ه
ة الصحة، وهي أسباب ساهمت في سوء                          ة في أوساط صغار      نطاقها المحلي ومحدودية التعليم في معالجة جوانب الرعاي التغذي

 .األطفال وفق النموذج المفاهيمي لليونيسيف

 الشراآة والتكامل في بقية برامج الرعاية االجتماعية
ا حاجة   .  لبرامج تغذية األمهات واألطفال نشاطا قائما بذاتهالبرنامجلم يكن الدعم الغذائي المقدم من    -40 اك دائم  وآانت هن

ونهم شرآاء                       ة، فضال عن آ إلى المشارآين لتوفير سياق برامجي يقدمون من خالله الموارد التكميلية لتوفير المساعدة الفني
ذ ي التنفي آزر    . ف ن الت تفادة م ة واالس ل إضافة القيم ن قبي وازن، م ارات الت وفير خي ي ت اس، ينبغ ذا األس ى ه ي . وعل وينبغ
 .رآاء أن يحدد بوضوح توقعاته من الشللبرنامج

ائج                   . والثقة المتبادلة أمر ضروري للشراآات الفعالة       -41 يم والنت ى األهداف المشترآة والق ة عل ذه الثق تند ه وينبغي أن تس
ر وينبغي للمكاتب القطرية أن تقيم عالقات سليمة لتالفي سوء التفاهم الناجم عن ضعف االتصاالت والتوقعات غي                . المتوقعة
ة واألهداف                  . المتوازنة وتستلزم الرؤية المشترآة إيالء االهتمام لمناهج أصحاب الشأن والمشارآة في إعداد األطر المنطقي

ات                     . الواضحة في تخطيط البرامج    ادل المعلومات ومعالجة االختالف ة مع الشرآاء لتب اءات منتظم د لق ا ينبغي عق ومن  . آم
ولويات الحكومية قدر المستطاع، وذلك مثال فيما يتعلق بقرارات االستهداف وحجم         ، أن يراعي األ   للبرنامجاألمور الحيوية   

ة البرنامجالحصص الغذائية والتأآد من أن دعم      رام التزامات     .  يتسق مع الشبكات الحكومية لسالمة األغذي ذلك ينبغي احت آ
 .البرنامج القطري التي تشمل تالفي االنقطاع في اإلمدادات

ال واألمهات                   -42 ة األطف رامج تغذي ك ب ي تمتل د  . وفي دراسات الحالة، آانت الحكومات الجهات المشارآة الرئيسية الت وق
ة   البرنامجتعاقد   اقال لألغذي ان  .  ليكون موردا ون امج وإذا آ دور المناصرة الرئيسي          البرن د، ب ا هو الحال في الهن وم، آم  يق

ة    ويصبح منخرطا في التخطيط      ى شراآات تفاعلي يح  . والتحليل المشترك، فإن العالقات قد تصبح أآثر توازنا وتتحول إل وتت
يم             حية والتعل ة الص ات الرعاي ي قطاع ال ف ات واألطف ة األمه رامج تغذي ارات إلدراج ب ن الخي ة م ة طائف ات الحال دراس

 .والتدريب

وباستثناء الهند، فإن برامج    . اون مثمر مع الوآاالت الدولية آاليونيسيف والبنك الدولي       ويبدو أنه من الصعب تحقيق تع       -43
ي        ة ف ات المانحة الثنائي ع الجه ق م ات األوث تفيد من العالق ي خضعت للدراسة تستطيع أن تس ال الت ات واألطف ة األمه تغذي

ات المجتمع المدني خصوصا في مجال التوعية       وهناك مجال لمزيد من التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظم         . البلدان
 .ومن األمثلة على ذلك، البرنامج القطري السابق في مدغشقر. الصحية والغذائية وتعزيز مشارآة المجتمع المحلي
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  للحاالت التي حققت نجاحاأمثلة من الدراسات القطرية 
وي من جانب       . األمهات واألطفال آانت الحكومات، في دراسات الحالة، الشريك الرئيسي في برامج تغذية            اك إحساس ق وظهر هن

ة لتنشئة           . البرنامجالحكومات المحلية تجاه     امجي للخطة المتكامل دعم البرن اندة ال ة، بصورة مطردة، مس ولى الحكوم ففي الهند، تت
 إدارة الصحة في  وأدى اإلصالح الصحي في زامبيا إلى تطبيق الالمرآزية حتى مستوى المقاطعة حيث أصبحت مجالس     . األطفال

 .المقاطعة الشريك التنفيذي لبرنامج تغذية األمهات واألطفال، لكن مستوى اإلحساس بالمسؤولية يتباين
 دورا رئيسيا في مناقشة البرنامجوفي الهند، فإن الشراآة مع الحكومة والتعاون مع المنظمات غير الحكومية ذات النفوذ قد أعطت             

د، أظهر       . لمرآبة المنتجة محليا وتقويتها   السياسات والمناصرة لألغذية ا    امج وفي الهن م يكن الحال            البرن ارزتين ول ادة ب  إدارة وري
 . تترآز أساسا آمورد لألغذية وناقل لهاالبرنامجآذلك في الدراسات األخرى، حيث إن مهام 

ة       في الهند هو المثال الوحيد على مكتب قطري يقيم عالقات راسخة مع جهات مان              البرنامجوإن   ة للتنمي حة ثنائية هي الوآالة الكندي
 .الدولية

امج ومن حيث الشراآات مع الوآاالت الفنية، فقد أنشأ          تراتيجية مع مؤسسة          البرن ات اس د عالق  ومؤسسة  Swaminathan في الهن
امج ويقوم  . التغذية في الهند   ة                    البرن ة األغذي ة ونظاف وبي للتغذي د الك إجراء اتصاالت مع المعه ا ب إن       ومن .  في آوب ة أخرى، ف  جه

ة                    البرنامج ة والتغذي ة لألغذي ة الوطني ة مع الهيئ ات واهي ه عالق ا ل ى مسوحات              .  في زامبي ي عل دعم الفن وفي مدغشقر، يقتصر ال
 . التغذية التي تنفذ بموجب عقد

 للحاالت التي لم تحقق نجاحًاأمثلة من الدراسات القطرية 
ة       خلص هذا االستعراض إلى أن التعاون المثمر مع ال      ا عناصر تغذي ي أدمجت فيه يونيسيف لم يتحقق بسهولة حتى في الحاالت الت

ة                م المتحدة للمساعدة اإلنمائي ين             . األمهات واألطفال في إطار عمل األم ات ب د ومدغشقر، آانت العالق ي الهن امج فف  والبنك   البرن
 .الدولي غير مباشرة وعرضية

، لكن معظم الحاالت التي خضعت لالستعراض  البرنامجسيا إلطار سياسات وتعد الشراآات مع المنظمات غير الحكومية أمرا أسا    
دة       توى القاع ى مس دني عل ع الم ات المجتم ة ومنظم ر الحكومي ات غي ع المنظم دود م اون مح زت بتع ي  . تمي قر ه ت مدغش وآان

دت مع منظمات ال                       امج القطري السابق تعاق ة في إطار البرن ا من     االستثناء، حيث إن هيئة األغذية والتغذي دني وغيره مجتمع الم
ذ    دة لتنفي توى القاع ى مس ادات عل امج االتح ي البرن ع المحل توى المجتم ى مس إن    . عل راهن، ف ري ال امج القط ار البرن ي إط ا ف أم

اعدات  امجمس ة     البرن ات الدولي ن المنظم دود م دد مح طة ع ذ بواس ذوي سوف تنف ل التغ ادة التأهي ة وإع ة النهاري ز الرعاي  لمراآ
 .الحكومية ذات الخبرة والتي أختيرت على أساس معايير األداء لشرآاء التنفيذوالمحلية غير 

 الحصص الغذائية الجيدة بما في ذلك تقوية المغذيات الدقيقة
امج إن إحدى المزايا النسبية       -44 واة           للبرن ة المق ة المرآب ي لألغذي اج المحل ادي في مجال اإلنت ه الري ر    هي عمل ي تعتب  الت

ال                  ة األمهات واألطف تفيدين من تغذي روتين للمس ة والب وفير الطاق ة وت ذيات الدقيق . وسيلة فعالة الستكمال المتحصل من المغ
ليمات الصديقة للسوق           اط المشتريات والتس ة وهو يسهل أنم ي     . واإلنتاج المحلي موجه بشدة للتنمي اج المحل ق اإلنت د حق وق

 . نه آان أقل نجاحا في آوبا ومدغشقر نتيجة للمشكالت المتعلقة بإدارة السلسلةنجاحا في الهند وزامبيا لك

ى                                  -45 ا عل ذي يرآز غالب ائي ال ذائي الوق دعم الغ ام الحصص لل ين أحج ز ب ى التميي اك حاجة إل ات، هن وفيما يخص الكمي
ة للحوامل والمرضعات،        المغذيات الدقيقة، والتغذية لألطفال الذين يعانون من     ة، والحصص الغذائي دل في التغذي  نقص معت

بعضها (وحددت دراسات الحالة التباينات في أحجام الحصص        . واإلحياء التغذوي لألطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد        
ل           ) آان آبيرا وبعضها آان صغيرا     ك المحددة في دلي ا عن تل امج واختالفه ذاء  للالبرن ذي  غ ة ال ه     والتغذي تم الرجوع إلي  ال ي

 .وفي بعض الحاالت، آان يتم تطويع الحصص لتالئم السياسات والتفضيالت المحلية. دائما عند تصميم الحصص

 للحاالت التي حققت نجاحًاأمثلة من الدراسات القطرية 
ذرة           ، في الهند وزامبيا، اإلنتاج المحلي من األغذية المرآبة المقواة مع خطوط إمدادات            البرنامجرسخ   يط ال ة حلت محل خل  منتظم

والتطور المهم  . وتحظى هذه األغذية بالترحيب وأصبحت تباع في األسواق       . بالصويا المستورد في برامج تغذية األمهات واألطفال      
د                       دخن األصبعي في شمالي الهن ك ال ال ذل ة، مث ة المرآب ا في األغذي دة المتاحة محلي ات الجدي في هذا الصدد، هو استخدام المكون

 .ودقيق الكثافة في مخيمات الالجئين الكونغوليين في زامبيا
ات   .  والتغذية األمهات على آيفية إنتاج الدقيق من الموز واألربيان المجففغذاء هيئة ال علّمتوفي مدغشقر،    وهم، في إعداد الوجب

 .لصغار األطفال، يخلطون الدقيق مع األرز أو دقيق الكسافا مما يحسن قيمته التغذوية
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 للحاالت التي لم تحقق نجاحًاثلة من الدراسات القطرية أم
درات المطاحن                 ة ق واة، بسبب محدودي ة المق ة المرآب م    . في آوبا، أعيق البدء باإلنتاج المحلي المخطط من األغذي وفي مدغشقر، ل

ذها                ي ينف امج يحقق اإلنتاج المحلي النجاح بسبب بطء إجراءات العطاءات الت تالءم   البرن ر السريع في األسعار     والتي ال ت . والتغي
 .آذلك آانت هناك مشكالت تتعلق باإلمدادات المنتظمة من خليط المعادن والفيتامينات

ات         امج وفي الهند، تزود بعض حكومات الوالي ة من                       البرن ى نسبة عالي وي عل ه يحت وى، لكن يط المرآب المق ديم الخل األموال لتق  ب
 . ة في المائ25السكر غير مقبولة قد تصل إلى 

 التوصيات
ذها    -46 ي اتخ ة أو الت راءات المقترح تعراض المواضيعي واإلج أهم توصيات االس وجزا ب ر م ذا التقري يتضمن ملحق ه

 .البرنامج
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 الملحق 
 توصيات التقرير الموجز لالستعراض المواضيعي لتدخالت البرنامج الداعمة لتغذية األمهات واألطفال

 اإلجراءات المتخذة  )2005حزيران / يونيو(صيات مكتب التقييم تو
 من جانب

 استجابة اإلدارة واإلجراءات المتخذة أو التي يزمع اتخاذها 
 )2005آانون األول / ديسمبر(

 مبادئ البرمجة
 .ينبغي للبرنامج أن يحسن آليات االستهداف لدعم برامج تغذية األمهات واألطفال: 1التوصية 

ى           1-1 ا أن تسعى إل ينبغي لوحدة تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطه
ة ومدى   ة واستهالك األغذي ة التغذوي ة بالحال ات المتعلق ع البيان تجمي
التعرض للكوارث، ويفضل أن يكون ذلك على المستوى اإلقليمي أو          

ة توى المقاطع وات   . مس ث فج ن حي ذائي م ن الغ دام األم يم انع ولتقي
دا  ي لوح ة، ينبغ ب   األغذي ي المكات اع ف ة األوض ل هشاش ت تحلي

ة   ى األغذي ات الحصول عل دة إمكان دد بصورة متزاي ة أن تح القطري
ة  ات الطاق ة متطلب ة لتلبي واد الغذائي ى الم ول عل ث الحص ن حي م
ة        ة المتنوع ى األغذي ول عل ات الحص ث إمكان ن حي روتين وم والب

 ).البديلة عن المغذيات الدقيقة(

 وحدة تحليل هشاشة األوضاع
اع    ة األوض ل هشاش تحلي

 )المكاتب القطرية(

دى           ذائي وم ن الغ املة لألم ات الش الل التقييم ن خ ة، م ورة منتظم ة بص ل الهشاش دة تحلي ع وح تجم
ويوجد حتى . التعرض، بيانات عن مدى التعرض للكوارث واستهالك األغذية، آما تقيم التنوع الغذائي    

ذه المؤشرات ومن           23اآلن   ين           بلدا لديها بيانات عن ه ا ب ذا       10 و 5 المخطط إجراء م  تقييمات من ه
ة،                   . القبيل آل سنة   ات التغذي ع بيان د أو تجمي ان، بتوحي وسوف تعمل وحدة تحليل الهشاشة حسب اإلمك

وارد             ة والم وافر معلومات التغذي ة، سوف      . لكن هذا يعتمد على مدى ت ى مستوى المكاتب القطري وعل
 .ة بيانات تشمل المؤشرات على مستوى المقاطعةتحتفظ وحدة تحليل هشاشة األوضاع على قاعد

ي      1-2 ة الت ات القاعدي ة والدراس ر البرمج دة أن تتضمن أط يوصى بش
يمكن إعدادها بمشارآة وحدات تحليل هشاشة األوضاع، بيانات عن         
ا             ة والصحة فيم الوضع التغذوي والمؤشرات اإلضافية حول الرعاي

 . األطفاليتعلق بأنماط سوء التغذية في أوساط صغار

 المكاتب القطرية

 وحدة تحليل هشاشة األوضاع

ات عن الوضع                   ال تجمع مؤشرات الرعاية والصحة إال عندما تجمع وحدة تحليل هشاشة األوضاع بيان
 .التغذوي وذلك لتالفي التفريط في قدرات هذه الوحدة في جمع البيانات

رامج أ     1-3 م الب ات ودع تراتيجية والسياس عبة االس ي لش ل ينبغ ن تواص
تقصي طرق مد يد العون للفتيات المراهقات آجزء من منهج الدورة           
ى     الحياتية الوقائي بشأن برامج تغذية األمهات واألطفال، من ذلك عل
ة          ة للتغذي رامج الراهن ع الب ات م ق العالق ن طري ال، ع بيل المث س
ي تستهدف                   دريب الت ل الت ذاء مقاب رامج الغ المدرسية أو من خالل ب

 .المراهقات

ات   تراتيجية والسياس عبة االس ش
 ودعم البرامج

 دائرة التغذية المدرسية

ام            ذه التوصية في ع ية ه تراتيجية     2006وسوف تتبع دائرة التغذية المدرس ى شعبة االس اد عل  باالعتم
تفيدين                 ا يتمشى وأهداف المس ذه القضية بم والسياسات ودعم البرامج لتحديد أفضل المناهج لمعالجة ه

يم واألنشطة المخططة      من الغذاء مق   ة من             . ابل التعل ية المعان ة المدرس رامج التغذي ا من ب تفيد حالي ويس
 . في المائة من المراهقات في المدارس المتوسطة وبعض المدارس الثانوية2 ما ال يقل عن البرنامج

تفيدون                الغين، فسوف يس دريب الب يم وت رامج تعل ذين يشارآون في ب من  أما المراهقون والمراهقات ال
ة    الي التغذي ي مج ة ف دز والتوعي اء األي ن وب ة م ة والوقاي رات الحياتي ة باآتساب الخب دروس المتعلق ال

 .  وشرآاؤه إلى إدراج هذه الدروس في المناهج التعليمية للمدارس االبتدائيةالبرنامجويدعو . والصحة

رامج فعال إجراءات من خ                 ية     وقد اتخذت شعبة االستراتيجية والسياسات ودعم الب ة األساس الل الرزم
ة        ق بالصحة اإلنجابي ايير تتعل . للتدخالت المدرسية لترويج هذه البرامج التي يمكن أن تتضمن أيضا مع

راهقين                     رامج أن تستهدف الم ه ينبغي للب رامج، أن آذلك أآدت شعبة االستراتيجية والسياسات ودعم الب
 .كباإلضافة إلى المراهقات إذا ما أريد تحقيق تغير في السلو
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 اإلجراءات المتخذة  )2005حزيران / يونيو(صيات مكتب التقييم تو
 من جانب

 استجابة اإلدارة واإلجراءات المتخذة أو التي يزمع اتخاذها 
 )2005آانون األول / ديسمبر(

ايير    1-4 تخدام مع ال الس اك مج ة، هن ب القطري توى المكات ى مس وعل
دام     ى انع افة إل ي باإلض تهداف الجغراف أن االس ار بش رى لالختي أخ

ة   ذائي، وبخاص ن الغ ذ  ) 1(األم رآاء التنفي درات ش ود وق وج
ة    البرنامجإمكانية التضافر مع بقية أنشطة      ) 2(المحليين،    مثل التغذي

 .ابل األصولالمدرسية والغذاء مق

 .يعد تدعيم الشراآات هدفا إداريا في الفترة المالية الراهنة والفترة المالية القادمة 

 ات غير الحكوميةلزيادة مشارآة المجتمع المحلي في برامج المساعدة الغذائية لتغذية األمهات واألطفال، ينبغي للبرنامج أن يتعاون بصورة أآبر مع منظمات المجتمع المدني والمنظم: 2التوصية 

ة األمهات                 2-1 رامج تغذي ة في ب إذا ما أريد إيالء اهتمام لموضوع الوقاي
اهج            واألطفال، يجب توافر المزيد من األموال والموارد األخرى لمن

ة   ة الصحية والغذائي دريب والتوعي ي والت ع المحل ويواصل . المجتم
ذوي لل              البرنامج ل التغ ادة التأهي دور واضح في إع تفيدين   القيام ب مس

ذا ينبغي ربطه،                     اد، لكن ه دل وح ة معت الذين يعانون من سوء تغذي
ي        ى مستوى المجتمع المحل . قدر المستطاع، مع األنشطة الوقائية عل

ة، ينبغي              ال فعال امج ولكي تكون برامج تغذية األمهات واألطف  للبرن
ات    دني والمنظم ع الم ات المجتم ارآة منظم ات مش درس إمكان أن ي

 .لحكومية إضافة إلى استمرار التعاون مع الحكوماتالمحلية غير ا

 المكاتب القطرية،

 دائرة التغذية

دان                    ل من البل أثبتت مناهج المجتمع المحلي أهميتها في معالجة سوء التغذية الحاد والمعتدل في عدد قلي
ا     هذه األساليب المبتكرة لمعالجة سوء الت البرنامجويقتفي . خالل السنوات القليلة الماضية   يم م ة لتقي غذي

ة من                         ال المعان ة األمهات واألطف رمج تغذي اليب في ب ذه األس امج هو ممكن تكراره من ه  بهدف  البرن
 .اإلحياء التغذوي

دءا من              2-2 تدرك الجهات اإلنمائية الدولية الحاجة إلى مزيد من التنمية ب
دة ر الرئيسي  . القاع ي المق دات ف ود الوح د ت امجوق درس للبرن  أن ت

روعات  دة مش ة جدي ى آلي ادا عل دان اعتم ض البل ي بع ة ف تجريبي
للتخصيص بشأن المعونة الغذائية ألغراض التنمية من خالل الدعوة         
ية وللحكومات             ة الرئيس ر الحكومي إلى تقديم اقتراحات للمنظمات غي
ارات بشأن           على مستوى المقاطعة على أساس مدى محدود من الخي

ة من         ة المقدم ة الغذائي امج  استخدام المعون ويمكن أن تتضمن     . البرن
راك       املة إلش ا ش ابية أو منح ناديق استنس اء ص ة إنش ذه اآللي ه

 .المنظمات القاعدية

ه     .  على مشارآة الحكومة والمنظمات غير الحكومية      للبرنامجتشجع اإلجراءات الراهنة     إدارة العمليات وآما أشير إلي
ر اإلجراءات            ، هناك تأآيد شديد على مناهج المجتمع ال       1-2في الفقرة    محلي، لكن ال توجد حاجة لتغيي
 . الراهنة

 ينبغي أن يكون لدى البرنامج منهج استراتيجي تجاه شراآاته بشأن برامج تغذية األمهات واألطفال: 3التوصية 

ة         3-1 يتعين على مكاتب المقر الرئيسي والمكاتب القطرية أن تقرر الكيفي
ة والفائدة من الشراآات في        التي يمكن فيها أن تحقق مزيدا من القيم       

ى المستوى القطري، يمكن        . برامجها لتغذية األمهات واألطفال    وعل

 المكاتب القطرية

 دائرة التغذية

ة                       ام المشورة العملي دان من خالل نظام اقتس سوف يصار إلى تشجيع اقتسام الخبرات بين األقاليم والبل
ي االست ة ف اعدة المكاتب القطري ى مس ز عل ذي يرآ رات ال امجفادة من خب ة البرن ين البرمج ي تحس  ف

 .الراهنة والمقبلة



 

 

16
 

W
FP

/E
B

.1
/2

00
6/

7-
C

 اإلجراءات المتخذة  )2005حزيران / يونيو(صيات مكتب التقييم تو
 من جانب

 استجابة اإلدارة واإلجراءات المتخذة أو التي يزمع اتخاذها 
 )2005آانون األول / ديسمبر(

تحقيق تحسين فعالية هذه البرامج من خالل الشراآات مع المنظمات           
ن    ال ع ة، فض دني المحلي ع الم ات المجتم ة ومنظم ر الحكومي غي
ة       ات التغذي ع مؤسس افر م ات والتض ع الحكوم اون م تمرار التع اس

ةالو ن . طني وال م ع األم اول جم ة أن تح ب القطري ي للمكات وينبغ
ح        دة لتوض روعات الرائ ة للمش دان المعني ي البل ة ف ات المانح الجه
النجاح وألغراض البحوث العملية في مجال تحسين تدخالت التغذية         

امج وينبغي االستفادة من التجارب الناجحة      . لألمهات واألطفال   للبرن
وال ع األم ي جم د ف ي الهن ال ف ات واألطف ة األمه دة أنشطة تغذي  لفائ

 .بحيث تستفيد المكاتب القطرية المعنية من هذه الخبرات

 .وإن الخطوط التوجيهية الجديدة لتغذية األمهات واألطفال سوف تراعي هذه التوصية

ة                3-2 ع المنظمات الدولي تراتيجي م اون االس ز التع هناك حاجة إلى تعزي
ذج وأشير بوجه خاص، إلى استنباط نمو     . آاليونيسيف والبنك الدولي  

ال      ات واألطف ة األمه دولي يمكن أن يشمل تغذي ع البنك ال اون م للتع
ة               ة الغذائي ة من المعون وتدخالت التغذية المدرسية أو التشكيلة الكامل

 .للبرامج اإلنمائية

ات   تراتيجية والسياس عبة االس ش
 ودعم البرامج

امجأجرى  ة  البرن ول إمكاني دولي ح ك ال يف والبن ع اليونيس اورات مستفيضة م ترآة  مش ادة المش  القي
ذيتهم        ال وسوء تغ ة األجل       . لمبادرة عالمية للقضاء على جوع األطف ذه الشراآة طويل وسوف ترآز ه

د من                    ين والتأآ دعم الفني على مساعدة الحكومات في مواجهة قضايا جوع األطفال وتوفير المشورة وال
ي       . إتاحة الموارد الكافية   ا اليونيس امج ومن المنتظر أن يتخذ          وتم إعداد مذآرة مفاهيمية وقعته ف والبرن

و       البرنامجووقع  . البنك الدولي قرارا بهذا الشأن عما قريب       تموز  /  مع اليونيسيف مذآرة تفاهم في يولي
 . لتعميق تعاونهما العملي2005

 واةينبغي للبرنامج أن يمضي قدما في توسيع دوره في ترسيخ اإلنتاج المحلي من األغذية المرآبة المق: 4التوصية 

 أن يعمل بإلحاح على تنشيط وتوسيع دوره في مجال         للبرنامجينبغي   4-1
ود          اإلنتاج المحلي لألغذية المرآبة والمقواة وذلك آمساهمة في الجه
ذيات                 ة عن نقص المغ ة الناجم العالمية للتصدي لمشكلة سوء التغذي

ة رات     . الدقيق ن خب تفادة م داد لالس ي اإلع امجوينبغ ذا  البرن ي ه  ف
، آذلك ينبغي إجراء البحوث فيما يتعلق بقضايا إدارة السلسلة          المجال

امج لتالفي انقطاع اإلمدادات في بلدان معينة حيث أنشأ          ق  البرن  مراف
 .لإلنتاج المحلي

 دائرة التغذية

 إدارة العمليات

ة                 البرنامجيستعرض   ذيات الدقيق واة خصوصا مواصفات الترآيب والمغ  حاليا إنتاجه من األغذية المق
 . آما أن هناك دراسة قيد اإلعداد حول مشروع إدارة سلسلة اإلمدادات. عل األغذية أآثر فائدةلج

 توصيات عامة بشأن برامج تغذية األمهات واألطفال

 .اسقهاينبغي للبرنامج تنفيذ بؤرة مشترآة تتناول قضايا التغذية بما في ذلك تصعيد تدخالت أغذية األمهات واألمهات وتعزيز تن: 5التوصية 

ة     5-1 ة والتغذي ات األغذي ة سياس ى ورق ارة إل باإلش
(WFP/EB.A/2004/5-A/1) م تراتيجية رق ية االس  3، والتوص

ر الرئيسي أن يرصد   ي للمق ة، ينبغ ز التنمي يم سياسات تحفي ن تقي م

 التغذيةدائرة 

المكاتب اإلقليمية/إدارة العمليات

ى المشروعات ة عل ام الموافق رة نظ ة األخي ي اآلون زز ف ا . تع ة عليه دم للموافق ي تق ائق الت ع الوث فجمي
ى المجلس           ة،        . تخضع للتمحيص الفني قبل تقديمها بصورة نهائية إل ارات التغذي اة اعتب ولتحسين مراع

 . المشارآة خالل مرحلة تصميم المشروعاتسوف ترحب اإلدارات الفنية بالمزيد من
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 اإلجراءات المتخذة  )2005حزيران / يونيو(صيات مكتب التقييم تو
 من جانب

 استجابة اإلدارة واإلجراءات المتخذة أو التي يزمع اتخاذها 
 )2005آانون األول / ديسمبر(

الترآيز       للبرنامجتنفيذ االلتزام المشترك     ة ب  بمراعاة اعتبارات التغذي
د استعراض     على التغذية عند إعداد مسود     ة وعن رامج القطري ات الب

ا         اش، آم ة واإلنع دة لإلغاث ات الممت ي للعملي ر الرئيس إدارات المق
دها      ث مواعي ن حي ة م رارات البرمج ة ق از لمتابع اء جه ي إنش ينبغ
ى      افة إل ا، باإلض ي نتائجه ا ه رارات وم ذت الق ي اتخ ات الت والجه

 . إعداد تقارير منتظمة تقدم إلى المقر الرئيسي

ا  5-2 ي يمكن أن يتبعه اليب الت امجوينبغي تمحيص األس م البرن ي دع  ف
وارث بحيث                ات الك دخل في أوق ال آم برامج تغذية األمهات واألطف
ال                  ة األمهات واألطف رامج تغذي ى فرص لتصعيد ب ور عل يمكن العث

 .زماتلالستفادة منها آشبكات أمان غذائي أثناء األ

ات دير  / إدارة العملي رع تق ف
 احتياجات الطوارئ

ذي صدر في                             ذائي في حاالت الطوارئ ال ديرات األمن الغ ل تق هذه التوصية قد أدرجت فعال في دلي
 .2005حزيران / يونيو

ى    5-3 ة عل ار اإلدارة القائم د إط ر الرئيسي أن يواصل تجدي ي للمق ينبغ
ات واألطفال لتعزيز التخطيط    النتائج، بما في ذلك برامج تغذية األمه      

ة واضحة       . وتحديد األهداف والرصد والتقييم استنادا إلى أطر منطقي
وللحصول على دليل أوضح لفعالية برامج تغذية األمهات واألطفال،         

رامج         للبرنامجيمكن   ة ب  أن يدرس مسألة إجراء بحوث تتقصى فعالي
ن ال        د م ى الح ال عل ات واألطف ة األمه ة لتغذي م األغذي وات  دع فج

 .الغذائية وأنماط السلوك الغذائي

ة األمهات                 دائرة التغذية إضافة إلى الموضوعات المقترحة، سوف تقدر دائرة التغذية تأثير مشروعات مختارة لتغذي
 .3واألطفال، وذلك من خالل تقارير المشروعات الموحدة لتقييم النتائج بشأن الخطة االستراتيجية 

ق         للبرنامجية  وينبغي للمكاتب القطر   5-4 ية تتعل ، التي لديها أنشطة أساس
ة             باألغذية، في برامجها القطرية، أن تتأآد من أن لديها القدرات الفني
ة             الكافية في مجال التغذية، فضال عن االعتماد على مؤسسات التغذي

 .في بلدانها المعنية

رة  المكاتب القطرية ي الفق ير ف ا أش راآه1-5آم ة بإش رة التغذي ة  ، ترحب دائ ي تصميم أنشطة تغذي ر ف ت مبك ي وق ا ف
 .البرنامجاألمهات واألطفال المعانة من 

تراتيجية    5-5 ية االس ع التوص يا م ة أن  1وتمش ب القطري ي للمكات ، ينبغ
ع أطر                     ق م ال يتف ة األمهات واألطف رامج تغذي دعم لب تتأآد من أن ال
ن       د م تراتيجية الح ة وأوراق اس اعدات اإلنمائي دة للمس م المتح  األم

ة،  ة القطري ات التغذي ات، وسياس وم القطاع اهج عم ر، ومن الفق
 .وسياسات المساواة بين الجنسين، وسائر أطر السياسات القطرية

ة، فضال عن                 البرنامجتلزم سياسات    المكاتب القطرية ع الحكوم ود التنسيق م  المكاتب القطرية أن تشارك تماما في جه
 .مائية واستراتيجية الحد من الفقرعمليات إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلن

 .ينبغي للبرنامج تحسين نوعية برامجه لتغذية األمهات واألطفال: 6التوصية 

ة    6-1 ة تغذي راءات لبرمج ة إج تنبط قائم ة أن تس دائرة التغذي ي ل  .2006سوف يتم تحديث الخطوط التوجيهية لتغذية األمهات واألطفال في عام  دائرة التغذيةينبغ



 

 

18
 

W
FP

/E
B

.1
/2

00
6/

7-
C

 اإلجراءات المتخذة  )2005حزيران / يونيو(صيات مكتب التقييم تو
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رز             األمهات واألطفال تستند إلى المبادئ الرئيسية للبرمجة بحيث تب
ة       هذا االستعراض المواضيعي وتد    رج التوجيهات المؤقتة حول تغذي

ع        ك      . WFP-Goاألمهات واألطفال المتاحة في موق ذ ذل ويمكن تنفي
ا في                   دة وربم ة الممت ق في حاالت اإلغاث ابال للتطبي بأسلوب يجعله ق

وارئ  االت الط ا      . ح دعم أيض ذه أن ت راءات ه ة اإلج ن لقائم ويمك
 .تنميةبرمجة بقية األنشطة اإلنمائية في نطاق سياسات تحفيز ال

ة    6-2 ة الكافي اندة الفني ى المس ة عل ب القطري ولضمان أن تحصل المكات
تنباط        درس اس ر الرئيسي أن ي فيما يتعلق بقضايا التغذية، ينبغي للمق

راهن،          ة       نموذج للدعم الفني يتجاوز النظام ال حيث إن المشورة الفني
ا              ا تطلبه دم إال حينم ة ال تق لموظفي المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمي

 .المكاتب القطرية

ة                المكاتب اإلقليمية/ دائرة التغذية ة والقطري ى المستويات اإلقليمي تم    . تقوم دائرة التغذية بإجراء تدريبات في مجال التغذية عل وسوف ي
ة               إدراج التدريب فيما يتعلق ب     دءا من نهاي دريبات ب تغذية األمهات واألطفال آعنصر أساسي في هذه الت

 .2006عام 

ة     6-3 داد الميزاني وذج إع ي نم ر ف د النظ ي أن يعي ر الرئيس ي للمق وينبغ
دعم المباشر لألنشطة   اليف ال ل تك وال لتموي د من األم إلتاحة المزي

ة األم      رامج تغذي ة لب ة الغذائي ب المعون ى جان ة، إل ات التكميلي ه
ة             . واألطفال ة المعون ع آمي ويجب أن تكون هناك مرونة في الربط م
ة ى  . الغذائي راد تخصيصها عل ة الم الغ الميزاني تند مب ي أن تس وينبغ

 .النتائج المتوقعة بما يتمشى مع اإلدارة القائمة على النتائج

راهن والقضايا ذات الصلة، جزءا              إدارة العمليات ة ال وذج الميزاني ر نم ل     سوف يعتب وارد والتموي من استعراض الم
 .2006طويل األجل الذي سيقدم إلى المجلس في عام 

ز                6-4 ارة لتعزي ق بالمشروعات المخت ا تتعل ينبغي للمقر أن يجري بحوث
استيعاب النتائج وأنماط مردودية التكاليف للحصص الغذائية المقدمة        

 .وألية مدخالت تكميلية عند االقتضاء

 .3-5ن يشكل هذا جزءا من الدراسة المقترحة في الفقرة يمكن أ دائرة التغذية
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