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 مذآرة للمجلس التنفيذي
 

 
 

 الوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي للعلم

ذه                         تدعو األمانة    وى ه ق بمحت ديهم استفسارات تتعل داء بعض المالحظات أو ل ون في إب ذين يرغب أعضاء المجلس ال

ك  أن يتم ويفضل أدناه، المذآورين االتصال بموظفي برنامج األغذية العالمي     إلى الوثيقة داء   ذل ل ابت  المجلس  دورة قب

 .التنفيذي بفترة آافية

 :مين المجلس التنفيذيأ Ms C. von Roehl 2603-066513: رقم الهاتف

ق     ،المؤتمراتوحدة خدمات ل المساعد اإلداري ،.Panlilio  C بالسيدةالرجاء االتصال ديكم استفسارات تتعل  إن آانت ل

 .(2645-066513): بإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم
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 مقدمة

ايو  4نيسان إلى   / أبريل 28 بزيارة السودان لمدة أسبوع من       للبرنامجم مكتب المجلس التنفيذي     قا  -1 ار / م ان القصد    . أي وآ

 ورؤية العمليات على األرض وأن تتاح له الفرصة للتفاعل المباشر        للبرنامجمن الزيارة أن يطلع المكتب على أآبر برنامج         

دانيين     امج مع الموظفين المي ان الت . للبرن رة للمجلس          وآ دورة األخي ور في ال يم دارف با عقب مناقشة تقي وآانت  . وقيت مناس

ة دور  ة رؤي امجإمكاني ة  البرن ة المتعلق ا أيضا، وخاصة المناقشات الجاري دة مهم م المتح ق القطري لألم ن الفري  آجزء م

 .بالتحسينات الممكنة على أداء منظومة األمم المتحدة على المستوى القطري

 السياق

و        . حقق السودان أداء جيدا في االقتصاد الكلي في السنوات األخيرة           -2 رب اآلن معدالت نم ي     وتقت اتج المحل الي  اإلالن جم

ل  2000جمالي للفرد أقل من  اإلالناتج المحلي  من مستويات ذات رقمين، ويبلغ       نفط    .  دوالر أمريكي بقلي ويتواصل قطاع ال

 .حاصيل الحبوب األخيرة زيادة عن متطلبات االستهالك الوطنيفي النمو وحققت م

ة                          تآانت هناك مشكال  و  -3 ذه الحال ى تحسن ه د أدى إل اق السالم الشامل ق الرغم من أن اتف داخلي، ب .  تتعلق بالصراع ال

 .اإلنسانية الحاجاتانعدام توفر  األمن وانعدامتعاني من وتظل منطقة دارفور منطقة 

 الزيارات

 :قامت البعثة بزيارة  -4

 .)عيادة صحة األمومة والطفولة ومخيم السكان المشردين داخليا ومكتب ميداني(الفاشر وآتوم في شمال دارفور  

لتكميلية واالجتماع مع مخيم السكان المشردين داخليا بما في ذلك مرآز للتغذية ا(الجنينة ومورني في غرب دارفور  

د بالمعلومات من المكتب والمحافظ وممثلي وآالة الرعاية الوطنية ورئيس قطاع بعثة االتحاد األفريقي والتز

 .)اإلقليمي

د بالمعلومات من المكتب اإلقليمي واالجتماع مع محافظ الوالية ووزير التربية والتعليم وزيارات والتز(رامبيك  

 .)التعليم مقابلالغذاء  والعمل مقابلالغذاء لمشروعات 

 .للشؤون اإلنسانية ألمم المتحدة االخرطوم للتزود بالمعلومات من المكتب القطري ومنسق 

ل الجوي للمساعدة               م المتحدة للنق انية سافرت البعثة عن طريق خدمات األم اآن       . اإلنس ة في أم م استضافة أعضاء البعث وت

 .لخرطومخارج ايارتنا  خالل زللبرنامجالضيافة للمجمع السكني 
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 مالحظات

 دارفور

ة العظمى من السكان         إغاثة غذائية  بأآبر عملية    البرنامجاضطلع    -5 ى األغلبي ا تصل إل  من قاعدة صغيرة جدا، يبدو أنه

ة                        . الضعفاء اهج إبداعي ان، باستخدام من ة في بعض األحي ر مواتي ذلك في ظروف غي تي وقام ب ة   واتللوجس تحديات  مواجه

ي       وقد   .ويبدو أن ترتيبات المكاتب والمعيشة عملية ومنظمة تنظيما جيدا        . أخرى ة الت ى أعجبت البعثة بالمهني ع     يتحل ا جمي  به

ابلتهم ذين ق وظفين ال دو أن . الم امجويب املين  البرن را الع اوز آثي ذي يتج ة ال اق العملي ة ونط وظفين والتغطي ه الم وفر لدي  يت

ذا الحضور،    ىوتعتمد وآاالت أخر ". في قلب الميدانبحضور "فور، مما نتج عنه ما يمكن وصفه اآلخرين في دار   ى ه  عل

ا مرافق          امج وغالبا ما يستخدم موظفوه اع  البرن ان لالجتم ين         .  آمك ا ب اون فيم باب، التنسيق وروح التع ذه األس ين ه ومن ب

ل الجوي     . يةمنظمات األمم المتحدة والتعاون الممتاز مع المنظمات غير الحكوم       م المتحدة للنق وقد يسرت أيضا خدمات األم

 . العمليات للعاملين اآلخرين في المجال اإلنسانياإلنسانيةللمساعدة 

د     -6 ور، يظل تح ي دارف كان الضعفاء ف ى الس ة إل ي توصيل اإلغاث ازات ف ذه االنج ن ه الرغم م ق ىوب ا يتعل ر فيم  آبي

املين        . المساعدة اإلنسانية بالوصول إلى    ع الع ذا جمي ر              . وقد أبلغ عن ه ة، قامت المنظمات غي ونتيجة لشواغل األمن الحالي

م المتحدة                  ا فعلت منظمات األم ة، آم اطق الريفي را في المن ا تخفيضا آبي ة    . الحكومية بتخفيض عملياته ارة البعث وخالل زي

م المتحدة السامي         م االس     لاللشؤون ا  لمفوض األم ين، ت ذي آانت تجر            جئ ات في القطاع ال ى مرآب ارة،   يتيالء عل ه الزي  في

وبالرغم من إطالق سراح الرآاب فيما بعد، لم يتم استعادة المرآبات وتم الحد من العمليات خارج المراآز الرئيسية بشكل                

اء              . آبير ين الفرق ال عنف ب ة أن   .ووقعت سلسلة من هذه الحوادث، حتى في القطاعات التي ال توجد فيها أعم  وشعرت البعث

 .التدهور في الوصول آان مسألة ذات شاغل خطير للعمليات اإلنسانية في دارفور

ذي              و  -7 ورني، ال ا في م أوي أثيرت شواغل أمنية مماثلة ذات طابع أخطر خالل زيارة معسكر المشردين داخلي  حوالي  ي

وخرجت  .  ساعة عقب خروجهن لجمع حطب الوقود24 نساء لمدة    9اختفاء  ففي يوم الوصول، تم     .  شخص مشرد  73 000

اد ىمجموعة أخر ة االتح د بعث نهن، ولكن قائ اء للبحث ع وخي من النس يهن بوجوب ت ار إل ي أش وأعرب .  الحذراألفريق

رار حدوثها                  ع، تمت اإلشارة      في ا  . (المقيمون لنا مباشرة عن قلقهم الكبير لهذه الحالة، التي أجمعت آل التقارير عن تك لواق

ة        امج اإلى هذه المسألة في التقييم األخير عن عملي ور  في  لبرن ة        ). دارف ود والشواغل البيئي درة حطب الوق ذا، مع ن وأدى ه

وفير            للبرنامجالمصاحبة لها، بالبعثة إلى التفكير في الدور الممكن          ا من خالل ت ود للطهي، جزئي وفير وق ى ت  في العمل عل

د  . ، وربما حتى توفير الوقود نفسه في شكل من األشكال        فعالقود  سريع لمواقد ذات و    ولم يكن أعضاء البعثة في موقف للتأآ

 .من جدوى هذه االقتراحات، ولكنهم أعربوا عن اهتمامهم بتقييم الموظفين في هذا الصدد

اونهم الوثيق مع         . بعثة االتحاد األفريقي  تلقت البعثة معلومات قيمة خالل اجتماعاتها مع موظفي         و  -8 وتكلم هؤالء عن تع

امج  واحترامهم لجهوده، آما أعرب موظفو     البرنامج ي           البرن اد األفريق ة االتح ه بعث وم ب ذي تق دور ال ر لل ديرهم الكبي  عن تق

ات دعم لعملي وفير الحراسة وال نهم ت دما طلب م ةعن ة غذائي ة إال من .  إغاث تمكن أعضاء البعث م ي أثرهم عن عراباإلول  ت

د             ا م تهم والحظن ي بمهم اط  ىبصدق والتزام موظفي بعثة االتحاد األفريق ود             اإلحب ل والقي ود التموي ه نتيجة لقي ذي يكابدون  ال

 .على واليتهم
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االت لحاالت طوارئ                    -9 ين الوآ ذلت في التقييمات المشترآة ب ي ب الجهود الت ذائي   وأعجب أعضاء المكتب ب  األمن الغ

ن     ر م ا أآث ارآت فيه ث ش ة، حي ة41والتغذي كان       .  وآال ة للس ة التغذوي ن الحال دا ع يال جي دمت تحل ا ق ن الواضح أنه وم

تفيدين           ات الخاصة بالمس د األسباب واألولوي م، أن      . المستهدفين وتحدي ي تمت بصلة ب      عوامل   الومن المه ى    الت الحصول عل

ة  كلت األغذي ن  ش ت م را، آان اغال آبي اه  ش ن والمي ا األم ال واإلصحاحبينه ة األطف ات تغذي ات .  وممارس وتوضح التقييم

ام               انية       اإلنجاز  2005المشترآة بين الوآاالت لحاالت طوارئ األمن الغذائي والتغذية التي تمت منذ ع ود اإلنس ل للجه  الهائ

 التغذية الحاد إلى أقل من واحد في          وتبلغ حاليا نسبة سوء   . في خفض معدالت سوء التغذية إلى أآثر من النصف في دارفور          

ام  كل ع ول بش وارئ المقب توى الط ة عن مس ب   . المائ ى الطل اء عل د وضعت بن ة ق لة الغذائي ة أن الس ة حقيق وتمت مالحظ

 . السكر والملح، مثالبإضافةالمحلي، 

يضا أنه  والحظت أ . الحظت البعثة التقدم المحرز في استهداف وتسجيل وتسليم أغذية اإلغاثة منذ بداية أزمة دارفور             و  -10

ة، مع        20تصل إلى  تسليم نسبة نتيجة لقيود الوصول، يجري    ى المجتمعات المحلي ة مباشرة إل اطق الريفي  في المائة في المن

وفي عملية بهذا الحجم، تحقق فرصة خفض       . رها العادي في التوزيع والرصد    عدم قدرة الوآاالت المتعاونة على القيام بدو      

وجي         تضمين الخطأ وفورات مهمة، وناقشت البعثة مع الموظفين الفرص المتاحة في هذا الصدد، بما في ذلك التعرف البيول

 .ات المستفيدين ومواصلة العناية في التأآد من هوّياإلحصائي

ة                 و  -11 اك عالمات تنظيمي ا إذا آانت هن ة عم تم الوقوف على التكاليف المرتفعة لنقل األغذية إلى دارفور، وتساءلت البعث

 .للنقل البري والتخزين والمناولة بحيث يمكن مقارنة هذه التكاليف

ة   إغاثة غذائية عمليات   هو في عامه الثالث من       البرنامجوعلى ضوء حقيقة أن       -12 في دارفور، وبالرغم من استمرار حال

ر في األوضاع واالستعدادات                يس من المبكر التفكي ه ل ة أن األمن الصعبة وعدم التيقن من السلم في المستقبل، شعرت البعث

 .والمراحل/عاشاإلن/ون الزمة لسيناريو االنتقالالتي قد تك

ات  انته  -13 يم عملي دانيين عن تقي املين المي ة الع ام بمناقش ة الفرصة للقي امجزت البعث ي  البرن دمت ف ي ق ور الت ي دارف  ف

واعتبر التقييم تمرينا مفيدا للتعلم، مما دفع العاملين إلى التفكير في ما       . شباط من هذا العام   /المجلس التنفيذي األول في فبراير    

 :  حتى اآلنامجالبرن من عمليات 3يعتبرونه المرحلة 

 )2005(حيث وجدت فيها حاجة ملحة للقيام بعمليات وتسليم أغذية آافية لمنع إنتشار الجوع " الكمية"المرحلة  

 )2006(التي تم فيها تحسين تقييم الحاجات واالستهداف والجوانب األخرى من العملية " النوعية"المرحلة  

 )2007(بر إلى المسائل االستراتيجية والتوجهات في المستقبل  فيها إيالء عناية أآالتي يجري" التحليل"مرحلة  

 جنوب السودان

وب السودان           -14 ود اإلنعاش في جن دأت جه وك، وهي القاعدة       . نتيجة التفاق السالم الشامل، ب ى رامب ة إل وسافرت البعث

، وتلقت معلومات وقامت بزيارات عدد من مواقع الغذاء مقابل          )ى جوبا بالرغم من انتقالها اآلن إل     (البرنامجالدائمة لعمليات   

واجتمعت أيضا مع حكومة الوالية وبعض ممثلي وآالة من وآاالت األمم المتحدة ومنظمة غير       . العمل والغذاء مقابل التعليم   

 .حكومية
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ل من             -15 ة          ويبدو حتى اليوم أن عدد العائدين هو أق ه في عملي م توقع ذي ت امج   الطوارئ   ال ام      للبرن م    . 2007 في ع د ت فق

ا             450 000 شخص حتى اآلن من العدد الذي آان متوقعا البالغ           30 000تسجيل   ود جزئي د يع ذا ق  شخص، بالرغم من أن ه

 .الذين ال يمرون من خالل عملية التسجيل" تلقائيا"إلى الصعوبات في عد العائدين 

 سواء من جانب الحكومة أو وآاالت األمم المتحدة األخرى أو المنظمات             –وتوجد حاليا قدرات محدودة على األرض         -16

ة  اش  –التطوعي ة اإلنع دعم عملي ة       .  ل ود التنظيمي جيع الجه ة لتش ة ملح اك حاج ت، هن س الوق ي نف ةوف ة واإلنمائي  األولي

ة     ة من الصراع          للمجتمعات المحلية والعائدين الناجم رة طويل ذاء             .  عن فت ل العمل والغ ذاء مقاب والقصد من مشروعات الغ

ة والشرآاء      .  أن تفعل هذا   للبرنامجمقابل التعليم    والحظت البعثة حماسا يستحق الثناء وجهودا من جانب المجتمعات المحلي

 .المتعاونين في المشروعات التي تمت زيارتها

ان  .  له للتصديومع ذلك، آان هناك بعض القصور من وجهة النظر التقنية واالستدامة التي شعرت البعثة بالحاجة                  -17 وآ

ة   ه من منظم ة بتوجي ة محلي ه تعاوني ى بنائ وم عل دريب الزراعي يق ز للت ل، مرآ ل العم ذاء مقاب ين أنشطة الغ اك، من ب هن

وف   ات بت اء دون أي توقع ع ن ي موق ة ف ة والزراع ان   األغذي ا إذا آ اؤل عم ى التس ع إل ا دف اء، مم اه والكهرب ادير المي  اإلرش

م يكن واضحا           . الزراعي المباشر في المجتمعات المحلية الزراعية قد ال يكون المنهج األفضل           دارس ل وفي مواقع إنشاء الم

ه مرافق لغسل      ولم يبين موقع للغذاء مقابل ا     . أن النفقات الضرورية الحالية للمدرسين والمواد ستأتي قريبا        لتعليم تمت زيارت

 .في مثل هذه الحاالت" مجموعة المرافق األساسية" التي ينبغي توقعها آجزء من واإلصحاحاأليدي 

ي         -18 ابي ف كل إيج ا بش ة، وتأثرن ذه الحال ي ه د ف ي توج درات الت ى الق ود المفروضة عل ة القي ت البعث ة، فهم رة ثاني وم

م     .  والتزامهم بالتغلب على القيود المفروضة على القدرات       بإخالصهماتنا مع موظفي الحكومة المحلية      اجتماع م أنه ومن المه

 . البرنامجفي النهاية قبلوا التزام النظراء باألنشطة ذات النطاق الصغير التي بدأها 

ع                   وأعجبنا بجهود وحدة تحليل هشاشة األوضا       -19 ة في جمي اطق الريفي ى المن ى الوصول إل درة عل ع ورسم الخرائط والق

م المتحدة     . أنحاء جنوب السودان وذلك من أجل العناية بالعائدين وإعادة إعمار المجتمعات المحلية     االت األم دو أن وآ وال يب

 .األخرى لها مستوى قريب من هذا في القدرة على الوجود في الميدان

 الخرطوم

 العاملين في مجاالت البرمجة والتغذية والرصد        البرنامجحصلت البعثة على سلسلة من المعلومات القيمة من موظفي            -20

يد   دير القطري الس ن الم ذلك م يم وآ يد Kenro Oshidariوالتقي ور الس ؤون Carlos Veloso ومنسق دارف  ومنسق الش

ي عرضها السيد         . Manuel Aranda da Silvaاإلنسانية السيد  ة الت ى السرور اآلراء القيم ا بعث عل ي  da Silvaومم ، الت

ة                      ارة أعضاء البعث م المتحدة خالل زي ة األم ة السالم ودور منظوم اك أسباب في الشك في            . تناولت قضايا عملي يس هن ول

م المتحدة              البرنامجالتأآيد على أن     ق القطري لألم دة         .  يقوم بدور بناء وفعال في الفري ة الرائ ام أيضا التجرب ا باهتم والحظن

 . للصندوق اإلنساني المشترك للسودان حتى اليوم
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 التعاون بين البرنامج ومنظمة األغذية والزراعة

ة والزراعة     البرنامجاهتمت البعثة بالوقوف على مستوى التعاون بين          -21 ذا     .  ومنظمة األغذي اون   وشمل ه مشارآة  الالتع

ل        ى األق ادرتين عل في تقييمات حاالت طوارئ األمن الغذائي والتغذية وبعثات تقدير إمدادات المحاصيل واألغذية وآذلك مب

 . واحدة لزراعة األشجار في دارفور وواحدة لتدريب المزارعين في جنوب السودان– للبرنامج

 االستنتاجات

وينبغي تشجيع جميع األطراف    . اإلنسانيةوصول اإلغاثة   بدرجة خطيرة   وضاع األمنية في دارفور تعيق      إن تدهور األ    -22

 .ستحقونها دون عائقيعلى التصدي لهذه المشكلة، والسماح بتسليم مواد اإلغاثة إلى المجتمعات المحلية واألفراد الذين 

عماد  إلى العاملين فيه، وخاصة إلى اإلنجازويرجع الفضل في هذا . ية إنسانية هائلة في دارفور     بعمل البرنامجلقد قام   و  -23

دو األوضاع في                و. لمنظمةلاللوجستيات والتسليم    ر، وتب دة المخيمات   لقد تم خفض سوء التغذية بشكل آبي الرغم من    . جي وب

تقبل             ارات للمس الء بعض االعتب ا ه   . استمرار عدم التيقن، ينبغي إي ودة في            الظروف  يم  الضرورية لسكان المخيمات للع

ي والمراحل          البرنامجالنهاية إلى معيشتهم، وما هو الدور الذي يقوم به      ا هي التوقعات واإلطار الزمن ة، وم ذه العملي  في ه

 النهائية؟

اونين      ومعرفة الموقع وحالة السكان الضع  " في قلب الميدان  الحضور  "إن    -24 فاء وطريقة العمل من خالل الشرآاء المتع

ود    البرنامجفي  اإلغاثة الغذائية للمجتمعات المحلية تجعل      ولجان   ". اإلنعاش المبكر  "موقف يكون فيه العب رئيسي في جه

دان ومع ذلك، للقيام بهذا الدور، ينبغي أن يتوفر له موظفين ميدانيين مؤهلين في               اال          المي م    والعمل في شراآة مع وآ ت األم

 .اإلنمائيالمتحدة والوآاالت التطوعية التي سيكون لها أجل طويل في الدور 

األمم المتحدة  في السودان، آما أقر ذلك منسق       العامل  الفريق القطري لألمم المتحدة     إطار   بالتقدير في    البرنامج يحظى  -25

 .حدة األخرى والمنظمات التطوعيةلشؤون اإلنسانية ووآاالت األمم المتل
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