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 مذآرة للمجلس التنفيذي
 

 
 

 مقدمة للمجلس التنفيذي للعلمالوثيقة هذه 

ة    أسئلة فنيةلديهم  قد تكون    األمانة أعضاء المجلس الذين      تدعو ذه الوثيق وى ه ق بمحت ى  تتعل  االتصال بموظفي    إل

 . المجلس التنفيذي بفترة آافية اجتماع قبل ابتداءذلك أن يتم ويفضل أدناه، المذآورينبرنامج األغذية العالمي 

 : لس التنفيذيأمين المج C. von Roehl: السيدة 2603-066513: رقم الهاتف

 تتعلق بإرسال أسئلة إن آانت لديكم ،المؤتمراتوحدة خدمات ل المساعد اإلداري ،.Panlilio  C بالسيدة االتصاليمكنكم

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

امج لمجلس التنفيذي شكر الفريق القطري       يود فريق ا    -1 دير    للبرن ادة الم ى حسن             ةالقطري  ة بقي ونتي عل زا آ ا لي يدة آن  الس

تمام التحضيرات لزيارتنا، وقد لبى المكتب إ من أجل وتفاوض مستفيضكثفة مجهود وقد تم بذل   .  في بورآينا فاسو   اضيافته

ى            وقدرنا عاليًا الخبرات التي ي    . القطري جميع احتياجاتنا   ه باإلضافة إل وم ب ذي يق تمتع بها الفريق القطري وحماسه للعمل ال

في  البرنامج  وموظفي Evelyne Togbe للمجلس التنفيذي ة المساعدةونتقدم أيضًا بالشكر الجزيل إلى األمين. حسن ضيافته

 . بورآينا فاسو على تنظيم زيارة المجلس

كر ا   -2 دم بالش رئيس  ونتق ى ال اص إل س  Compaoréلخ ي المجل ع ممثل ه م ى وزارة   .  الجتماع ًا إل كر أيض دم بالش ونتق

ؤولين        ور مس ا بحض ت معن ي اجتمع وطني الت امن ال ة ووزارة التض ؤون االجتماعي يم ووزارة الش ة ووزارة التعل الزراع

االلتزام       وبدا واضحًا أن ا   . رفيعي المستوى من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلقليمي        لحكومة في بورآينا فاسو تتمتع ب

ر       . البرنامجالسياسي القوي للقضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي وُتقدر عاليًا عمل             واستفاد أعضاء المجلس بشكل آبي

تفي  .  في البلد  البرنامجمن المناقشات المفتوحة والبناءة مع المسؤولين الحكوميين المتعلقة بأنشطة           ذين   والشرآاء والمس دون ال

 . اجتمعوا وشارآونا تجاربهم جعلوا هذه الزيارة ال ُتنسى

 المقدمة

ا                 -3 ة بورآين زار أعضاء المجلس التنفيذي الذين يمثلون آندا والكويت واالتحاد الروسي والسودان والمفوضية األوروبي

وقضى الفريق ثالثة أيام في عاصمة .  للمجلس التنفيذي ة المساعد ةينورافقتهم األم . 2009آذار  / مارس 29 إلى   23فاسو من   

وضم برنامج البعثة اجتماعات مع . بورآينا فاسو أواغادوغو ويومًا ونصف يوم في زيارة مشاريع في أواهيغويا في الشمال            

ية، وشرآاء                 دوائر الرئيس رئيس ووزراء من ال امج ممثلين من حكومة بورآينا فاسو ومنهم ال ق    البرن  في المشاريع، والفري

تفيدون دة، والمس م المتح ار  . القطري لألم ي إط ي ف ا المشروع التجريب اريع ومنه ن المش عة م ة واس ق مجموع وزار الفري

ل، ومشاريع محو                 ذاء من أجل العم ة، ومشروع الغ الشراء من أجل التقدم، ومشروع القسائم الحضرية، والمشاريع الغذائي

 . األمية للكبار

 : ويتمثل الهدف من زيارة بورآينا فاسو فيما يلي  -4

  في البلد مع الخطط والبرامج الوطنية، ودرجة التعاون مع الشرآاء المحليين؛ البرنامجدراسة مواءمة أنشطة  )1(

 الرتفاع أسعار مالحظة التنسيق بين الوزارات الوطنية في مجال قضايا األمن الغذائي والجوع واستجابة الحكومة )2(

 األغذية واألزمة المالية؛ 

 ومنظمات األمم المتحدة األخرى وبشكل خاص الوآاالت التي البرنامجمالحظة التنسيق على المستوى الوطني بين  )3(

 ؛ توجد مقارها في روما

 مالحظة أثر األزمة المالية واالقتصادية على ظروف األمن الغذائي في البلد؛ )4(

  في البلد؛لبرنامجامالحظة فعالية عمليات  )5(

 التوصل إلى فهم القضايا اللوجستية والنقل على المستوى القطري؛  )6(
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تقديم المدخالت لتقييم البرنامج القطري وتناغمه مع عملية الطوارئ الحالية التي ُأطلقت استجابة إلى التدهور  )7(

 . االقتصادي وارتفاع أسعار األغذية الشديد

وًا     . تم اختيار بورآينا فاسو لهذه الزيارة ألسباب عديدة من أهمها األزمة الغذائية التي تواجهها     قد  و  -5 ل نم دًا أق ا بل وآونه

ة االقتصادية               ة المرافق لألزم اع أسعار األغذي دًا من ارتف ر تواجه تهدي ي  فإن جهود بورآينا فاسو الرامية للحد من الفق  الت

ى معدالت             و. تواجهها بورآينا فاسو حاليا   د من أدن اني البل ة، ويع ذيات الدقيق ة والعجز في المغ ترتفع معدالت نقص التغذي

وباإلضافة إلى .  في بورآينا فاسو ابتكارياً   البرنامجالمشروع الذي ينفذه    يعد  في نفس الوقت    و. التعليم ومحو األمية في العالم    

ا ف            د بورآين ر                   التغذية المدرسية ومشاريع الغذاء مقابل العمل تع دم وهي المق ادرة الشراء من أجل التق ًا لمب دًا تجريبي اسو بل

وارث              . في أفريقيا البرنامج  للبرنامج األول للقسائم الذي نفذه       زاع والك دام الن تقرار السياسي وانع وبسبب ارتفاع درجة االس

تي تنتج من عدم توافر األغذية ذات ع العالمي غالبًا يتجاهل المشاآل التي تواجهها والمالطبيعية في بورآينا فاسو، فإن المجت   

 . القيمة الغذائية العالية بأسعار معقولة

 السياق 

ة          ضعفًاتعد بورآينا فاسو من بين أفقر البلدان وأآثرها           -6 ذائي المزمن وسوء التغذي دام األمن الغ الم وتواجه انع .  في الع

د 177 من أصل 176وتحتل بورآينا فاسو المرتبة . كان دون خط الفقر في المائة من الس   45ويعيش أآثر من     ر   ًا بل  في تقري

 :    لألسباب التالية2007/2008 للعام 1التنمية البشرية

 .ازداد انتشار نقص التغذية والعجز في المغذيات الدقيقة سوءًا في بورآينا فاسو )1(

 .  في المائة من األطفال دون الخامسة من فقر الدم90يعاني  )2(

 .  في المائة18.6 إلى 13من ) الهزال(ازداد نقص التغذية الحاد  )3(

 . في المائة39 على 30ارتفع معدل تفشي التقزم ونقص الوزن من  )4(

 . في اليوم/1.27/1000يبلغ معدل الوفيات اإلجمالي بين األطفال دون الثانية  )5(

 .  في المائة21 إلى 15ن نقص الوزن من تدهورت صحة األم مما أدى إلى ارتفاع نسبة النساء اللواتي يعانين م )6(

 .  في المائة من النساء الحوامل من فقر الدم مما يؤدي إلى ارتفاع معدالت انخفاض الوزن عند الوالدة13تعاني  )7(

 . يموت حوالي اثنين من أصل عشرة أطفال قبل بلوغ الخامسة من العمر )8(

حديات عديدة في تنفيذ جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر وتحقيق األمن الغذائي، وتضم ما وتواجه بورآينا فاسو ت     -7

 : يلي

 انعدام الموارد المالية؛ )1(

 محدودية الوصول إلى األسواق المحلية واإلقليمية والدولية؛ )2(

 الضعف في مواجهة الجفاف المتكرر؛ )3(

  واألسمدة الحيوية، والمعدات الزراعية؛محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه، والبذور المحسنة، )4(

                                                      
 . نيويورك. التضامن اإلنساني في عالم منقسم: محاربة التغير المناخي: 2007/2008تقرير التنمية البشرية للعام . 2007. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  1
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 نظام حماية اجتماعية في مراحل تطوره المبكرة؛ )5(

 التحديات اللوجستية آونها بلدًا غير ساحلي مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار والصعوبات في النقل؛ )6(

 انخفاض الدخل من تصدير السلع الغذائية والزراعية التي ُينتجها صغار المزارعين؛ )7(

 . في المائة سنويًا3.2ن السريع بنسبة نمو السكا )8(

 النتائج والمالحظات

ات   -8 د عملي امجتع ر السكان ضعفاً البرن ى أآث ز عل د بحيث ترآ ات بشكل جي ًا لألولوي قة وفق ا فاسو منس ي بورآين .  ف

د          ويتوافق الترآيز على التغذية المدرسية ومحو األمية للكبار مع تدني مستو           ة في البل يم ومحو األمي رغم   . يات التعل ى ال وعل

ائج         البرنامجمن أن عمليات     تفيدون من     .  تعاني من نقص التمويل إال أنها ُتنفذ بشكل جيد وتحقق النت وأظهر الشرآاء والمس

 . المشاريع التزامًا شديدًا للمشاريع وآانوا إلى درجة آبيرة راضين جدًا بها

ومن .  وحكومة بورآينا فاسو والشرآاء والمستفيدين     البرنامجوفي عدد من المناسبات الحظ الفريق العالقة الجيدة بين            -9

در دور  ة ُتق امجالواضح أن الحكوم د البرن ي البل ه ف ت راضية عن عمل دة  .  وآان م المتح االت األم ن وآ رآاء م دى الش ول

 .البرنامجخاص تجارب عمل إيجابية مع األخرى والمنظمات غير الحكومية والقطاع ال

امًال                            -10 ا زالت ع ة م ان من الواضح أن األزم ا فاسو، وآ ى بروآين ود عل ة والوق ة أسعار األغذي ر أزم ق أث وشهد الفري

 النساء  –ن السكان الضعفاء  ومن الواضح جدًا مستوى الفقر المدقع وارتفاع معدل الجوع وسوء التغذية بي . ملحوظًا في البلد  

وارث                      . واألطفال دم وجود نزاعات أو آ ا فاسو لع ومن سوء الحظ أن المجتمع الدولي غير واٍع لحالة الطوارئ في بورآين

 . طبيعية

د   بورآينا فاسو ليست دولة تجريبية في مبادرة أمم متحدة واحدة، وقد دّون الفريق أن تحقي       و  -11 ق مبدأ األمم المتحدة لتوحي

م       البرنامجوأثناء اجتماعه مع وآاالت األمم المتحدة سأل الفريق عن مشارآة           . األداء ما زال بعيدًا عن الواقع       في إطار األم

ام          كل ع ع بش ى أرض الواق دة عل م المتح االت األم ين وآ يق ب ن التنس ة وع اعدة اإلنمائي دة للمس حًا   . المتح ُد واض م يب ول

امج  في إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ال سيما أن العديد منهم مازال ينظر إلى             البرنامجن موقع   للمشارآي ى  البرن  عل

ة في بعض الحاالت                  ى التنمي ال إل م المتحدة، وهي            . أنه عملية طوارئ وليس شريكًا في االنتق االت األم وذآرت بعض وآ

م المتحدة                للبرنامجفة  محقة بذلك، أن أساليب الميزنة والتمويل المختل       االت األم   غالبًا تحول دون البرمجة المشترآة مع وآ

 . األخرى

ى                         و  -12 ا فاسو، عل ا في بورآين رًا له ا مق ي اتخذت روم ثالث الت الحظ الفريق نوعًا ما درجة من التعاون بين الوآاالت ال

ة                    واجتمع الفري   . الرغم من وجود مجال للتحسن     ذه منظم م المتحدة وزار مشروعًا تنف ة والزراعة لألم ة األغذي ق مع منظم

م المتحدة مع           امج األغذية والزراعة لألم ادل                     البرن ذ وتب ة من التنسيق والتخطيط والتنفي ، ومن الواضح وجود درجة عالي

ة والزراعة لأل           . المعلومات بين الوآالتين   دولي        شعر الفريق أن عدم تواجد موظفين لمنظمة األغذي م المتحدة والصندوق ال م

 . للتنمية الزراعية في بورآينا فاسو يزيد من صعوبة عمل الوآاالت الثالث معًا بشكل وثيق

ق   -13 ا إعجاب الفري ي تمت زيارته ة الت اريع الغذائي ارت المش نهم  . وأث د وم ي البل كان ضعفًا ف ر الس تهدف أآث وهي تس

روس نقص المناعة             األطفال وال  ة     . البشرية نساء الحوامل والمرضعات والنساء المصابات بفي ع أداء المشاريع الغذائي ويتمت

ر                     ع شبكات البعوض وتوسيع نطاق األث ل اللقاحات وتوزي داخالت الصحية مث ة بالم ع األغذي بالتنظيم الجيد؛ ويرتبط توزي
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اريع ي للمش ابي الكل ات المص   . اإليج ى األمه ة عل ة الموزع ة لألغذي ن أن الحصة الفردي ه م ن قلق ق ع ابات وأعرب الفري

وزعن حصصهن    .  بدت غير آافية قص المناعة البشرية  بفيروس ن  ًا ي وأعربت بعض األمهات الالتي تحدثن إليهن أنهن دائم

 . إلى باقي أفراد األسرة

روس نقص المناعة البشرية            -14 وهناك نظرة أن بعض أنشطة المشاريع، مثل توزيع األغذية إلى األمهات المصابات بفي

ادرات محصورة       وال ل، هي مب ل العم ذاء مقاب امج غ ة      بالبرن ة أو سياسة وطني ة آلي ة عن أي ة    .  ومعزول م تكن درجة ملكي ول

 . ومن المهم أن تكون حكومة بورآينا فاسو في موقع القيادة دائمًا. السلطات الوطنية أو المحلية واضحة بالقدر الكافي دائمًا

د   -15 ي ويع ادوغو األول من نوعه ف به الحضرية حول أوغ اطق الحضرية وش ي المن ذه ف تم تنفي ذي ي ائم ال امج القس برن

ة                    . أفريقيا واد الغذائي ل الم ائم مقاب . وزار الفريق آًال من مرآز توزيع القسائم وبعض المتاجر المحلية حيث يمكن مبادلة القس

اءة                   والحظ الفريق أن البرنامج قد ُأسس بسرعة استجابة          ه يعمل بكف د وأن التخطيط الجي ع ب ه يتمت دو أن ة، ويب ة الغذائي . لألزم

امجولصالحه أجرى  ذرًا البرن ان ح ائم، وآ امج القس تخدام برن د جدوى اس ة لتحدي ديرات األولي ددًا من المسوحات والتق  ع

ائم تخدام القس دليس أو سوء اس ال الت ة. لتقليص احتم ة بفعالي وم وتشارك وزارة الشؤون االجتماعي ي المشروع بحيث تق  ف

ويفهم المستفيدون آيفية عمل البرنامج وآانوا راضين  . الوزيرة بزيارات الرصد الخاصة بها لضمان استمرار العمل بفعالية        

ل األرز                . عن آيفية تنفيذه   . وذآر عدد من المستفيدين إمكانية تحسين البرنامج من خالل توفير المرونة لشراء سلع مختلفة مث

ة            والحظ آخرو  ادة الحصص الغذائي ة في زي إجراء                . ن أيضًا الرغب ائم في مرآز صحي ب ع القس ع توزي ويسمح تواجد موق

ائم              امج القس تراتيجية       . اللقاحات والحصول على الخدمات الصحية األخرى، مما يوسع نطاق فوائد برن ق أن اس والحظ الفري

ة             التي تنطوي على استالم الحكومة للبرنا      –تسليم برنامج القسائم     ان اجتماعي ر واضحة     –مج وجعله جزءًا من شبكة أم  غي

ة والعمل         . نوعًا ما ومتفائلة آثيرًا في توقعاتها      ع، وزارة الشؤون االجتماعي ى أرض الواق ق عل ا شاهده الفري واستنادًا إلى م

 . ي بعيدًا عن اإلنجازليست في موقع يؤهلها بعُد الستالم المشروع، وما يزال برنامج شبكة األمان الذي يقوده البنك الدول

وارد               يتمتع مشروع الشراء من أجل التقد     و  -16 وفير الم م بإمكانية آبيرة على زيادة الشراء المحلي لألغذية مما يؤدي إلى ت

ين زراعيين المحلي دًا للمنتجين ال د أنجزت عق. الضرورية ج ي ق زارعين الت ات الم ع جمعي ق م ع الفري ى واجتم ا األول وده

ذ المشروع        البرنامجوُيقدر المزارعون جهود . للبرنامجلتوريد األغذية    م راضون عن تنفي اتهم وه  الرامية إلى شراء منتج

يس                          . إلى اآلن  ه ول دة للمجتمع بأآمل رون أن المشروع ذو فائ دهم وي اجين في بل وهم يشعرون بالفخر الشديد لمساعدة المحت

ة          البرنامجء من أجل التقدم سيتمكن      وبنضوج مشروع الشرا  . فقط لهم  رامج التغذي ائم وب  من تأسيس الروابط مع برنامج القس

ات           . المدرسية ى عملي دفق المساهمات إل امج وسيستدعي ذلك ت ة من                 البرن وارد لشراء األغذي وفير الم ا فاسو لت  في بورآين

تمان، وعدم توفر البذور واآلليات والمعدات،      وقد يكون وصول المزارعين المحدود إلى االئ      . مشروع الشراء من أجل التقدم    

 . وسوء تخزين األغذية وإدارة المخزون جميعها عوامل معيقة

درة               و  -17 ان يحدد ق وفره آ ل أو عدم ت امج  الحظ الفريق في عدد من الحاالت أن عدم القدرة على التنبؤ بكمية التموي البرن

ائج       . اجات في بورآينا فاسو  على االستجابة لالحتي   د تعرض النت ا ق ل ألنه إن أعضاء الفريق قلقون حيال الفجوات في التموي

 . المتوقعة لبعض العمليات للخطر

امج . وتعد التحديات اللوجستية في بورآينا فاسو أآبر بكثير من التوقعات            -18 ر من      وللبرن ع ف      2 000 أآث ع للتوزي ي  موق

 . البلد، ويقوم بشحن غالبية األغذية بكميات صغيرة مما يجعل تكلفة توريد األغذية أعلى من التوقعات
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 التوصيات

 :لحكومة القيام بما يليينبغي ل  -19

ة ل             )1( ة وإعطاء األولوي ان االجتماعي ة المستهدف وشبكات األم ذائي والتغذي دعم الغ ة   تأسيس إجراءات ال امج األموم برن

 والطفولة والطفل؛

زارعين، وإشراآهم بشكل                   )2( ات الم تعزيز قدرات السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وجمعي

ع الجهات                              دى جمي اعي بالمسؤولية ل ق حس جم ذائي من أجل خل وطني حول قضايا األمن الغ مباشر في الحوار ال

 ؛ الفاعلة في مجال األغذية والزراعة

الل    )3( ن خ انحين، م ع الم ام مجتم ذب اهتم وارد لج ة الم ة لتعبئ تراتيجية فعال ياغة اس امجص ادة البرن ًا، وزي  أيض

ة، آون                             ة الزراعي ة المزمن ومن أجل التنمي ة الجوع وسوء التغذي ق إجراءات لمواجه االستثمارات من خالل تطبي

  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي؛36الزراعة تشكل 

ذاء والزراعة                        جعل ا  )4( ين الغ ة ب روابط المتداخل ة قصوى واألخذ بالحسبان ال ى الجوع أولوي ألمن الغذائي والقضاء عل

 والسياسات األخرى، مثل السياسات المالية والتجارية والنقدية والصحية والتعليمية واالجتماعية والعمالية؛ 

  في خطة ما قبل الحصاد؛البرنامججعل وزارة الزراعة ُتشرك  )5(

امج مل مع   الع )6( داخالت                    البرن ة م د في تصميم أي ة بشكل جي ى السلطات الوطني ليم إل تراتيجيات التس اج اس  لضمان إدم

 . ، مثل برنامج القسائمللبرنامج

 :  القيام بما يليلبرنامجل ينبغي  -20

ة والنساء         األ –االستمرار في إيالء األولوية للفقر وأضعف المجموعات السكانية           )1( انون من سوء التغذي ذين يع ال ال طف

ياق، من الضروري        . الحوامل واألمهات المرضعات والسكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية         وفي هذا الس

ات دير االحتياج ون تق ة مك ى . تقوي امجويجب عل ة  البرن ا بقيم ي يحظى فيه االت الت ي المج ز أنشطته ف ًا ترآي  أيض

 . وزيع األغذية وزيادة الوصول إلى األغذيةمضافة واضحة مثل ت

تراتيجية            )2( ائج االس امج ربط األنشطة القطرية بالخطة االستراتيجية وإطار النت ادة            . للبرن د من زي ذا المجال، الب وفي ه

 . تطوير نهج اإلدارة المستندة إلى النتائج والترآيز على الحصائل المتوقعة

ة،          االستمرار في توفير الدورات التدريبية       )3( اييس الغذائي خ للمزارعين المحليين على الجودة والمق ات    ال ، وتشجيع جمعي

ن خالل    ة م ادة اإلنتاجي دم لزي ن أجل التق راء م ادرة الش ن مب وارد م دخل ال ن ال ى تخصيص جزء م زارعين عل الم

 .الخ ،اآلليات والمعدات الجديدة والبذور

م المتح               )4( ة والزراعة لألم ة األغذي م             تعزيز الشراآات مع منظم ة وصندوق األم ة الزراعي دولي للتنمي دة والصندوق ال

ع               ر موق م المتحدة األخرى لتسهيل تغي االت األم امج المتحدة للطفولة ووآ ى المساعدة      البرن انية إل ة اإلنس  من المعون

 . وباإلمكان أن تكون استراتيجيات التسليم المعرفة بوضوح مفيدة في هذا المجال. التنموية

ى سبيل                         من أجل برنامج القس    )5( ائم المشروطة، عل ى القس ر المشروطة إل ائم غي دريجي من القس ال الت ائم، دراسة االنتق

ة أو اللقاحات                  ة المنتظم ل المراجعات الطبي ر        . المثال القسائم من أجل العمل أو الصحة، مث ائم غي د القس ويجب أن تع



8 WFP/EB.A/2009/15-B 

 

ط       ًا فق د               . المشروطة إجراًء مؤقت ا بع ى م ائم إل امج القس د برن ة           وفي حال تمدي ة، يجب مراجع ة الطوارئ الحالي  عملي

 . في ضوء التحديات المترتبة على تسليم مشروع آهذا في األمد القصير، آي تكون أآثر واقعية، استراتيجية التسليم

 : لمجلس التنفيذي القيام بما يليينبغي ل  -21

  في بورآينا فاسو لضمان استدامة العمليات؛البرنامجواستدامة لعمليات محاولة تأمين تمويل يتميز بأنه أآثر اعتمادًا  )1(

  المداخالت؛جميعإيالء أولوية عالية لبناء قدرات جميع الجهات الفاعلة في  )2(

 .  الحالية في البلد حالة طوارئاعتبار الحالة )3(

 تنظيم البعثة

د من      البرنامجًا للتعرف على آيفية عمل    تعد زيارات المجلس أسلوبًا مجدي      -22 ة للعدي ع والمشاهدة العملي  على أرض الواق

اقش في اجتماعات المجلس          ود                      . األمور التي ُتن ة، ي ارات الميداني ذه الزي تفادة القصوى من ه ومن أجل المساعدة في االس

 . الفريق تقديم بعض الدروس المستفادة من زيارته إلى بورآينا فاسو

امج الرئيسي                  -23 امج أوًال، لم يتمكن الفريق من زيارة مشروع التغذية المدرسية، الذي يعد البرن ا فاسو،    للبرن  في بورآين

ة            دة البعث اء م دة                      . ألن المدارس آانت في إجازة أثن ة حول سياسة جدي فًا في ضوء مناقشات المجلس المقبل ك مؤس د ذل ويع

ق      .  وقت الحق من العام  للتغذية المدرسية في   تمكن الفري تقبلية بحيث ي وسيكون مفيدًا أن يكون توقيت زيارات المجلس المس

 .  في البلد، وليس فقط الجديدة واالبتكارية منهاللبرنامجمن زيارة المشاريع والبرامج الرئيسية 

ز ب           -24 ارة بعض المشاريع           ثانيًا، آان الفريق ليستفيد من نهج يتمي د زي ر عن ة أآب ديم نظرة شمولية ألعضاء          . هيكلي م تق ت

 في بورآينا فاسو، ولكن آان من المفيد أيضًا تقديم ملخص قصير حول آل مشروع قبل               للبرنامجالمجلس عن العملية الكلية     

ه، ودور         ة من ائج المتوقع امج زيارته يحدد أهداف المشروع والنت م،     في المشروع، والشرآاء   البرن  في المشروع وأدواره

انوا يشاهدونه وإجراء مناقشات                      . والمستفيدين، إلخ  ا آ م م وفي غياب ذلك، آان من الصعب أحيانًا على أعضاء المجلس فه

 . مجدية مع الشرآاء والمستفيدين من المشروع

ى المستوى               الترجمة الفورية أحيان  / التحريرية ثالثًا، آانت الترجمة    -25 ع عل ًا متناقضة مما أدى إلى صعوبة حصول الجمي

ر               . ذاته من فهم موقع الزيارة     ة أآث ان أن تكون الترجم ان باإلمك ة ولكن آ لم تكن الترجمة الفورية المحترفة ضرورية للغاي

 . لوطنية والمستفيدينوغالبًا ما شكل الحاجز اللغوي عائقًا في وجه التبادالت الفعالة مع السلطات ا. اتساقًا وانتظامًا

ذ الكفء،   البرنامجوأخيرًا، بما أن غالبية عمليات       -26  تحتاج إلى مشارآة السلطات المحلية إلى درجة معينة لضمان التنفي

ام من أجل مناقشة دور             رًا لالهتم ان ليكون مثي ة آ امج فإن االجتماع ببعض السلطات المحلي ى وجهات    واالستم البرن اع إل

 . المختلفةالبرنامجنظرها المتعلقة بمبادرات 
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 الخاتمة

ام ومتنوعة            البرنامج،ُيقدر الفريق عاليًا جهود       -27 رة لالهتم ة مثي ا فاسو، لتنظيم بعث ا وبورآين وغادر  .  في آل من روم

ة ا  ة األزم ق لدرج م عمي ع تفه ا فاسو م ق  أعضاء المجلس بورآين ه تحقي ي تواج ديات الت د والتح ي البل ا ف ة وطبيعته لغذائي

كان ة للس ة والتغذي ات الغذائي ل  . االحتياج ة عم ر عن آيفي ًا الكثي م أعضاء المجلس أيض امجوتعل ع البرن ى أرض الواق  عل

ى آل من             . باالستجابة لمجموعة متنوعة من االحتياجات في خضم ظروف صعبة             اء عل د من الثن امج والب ة   وحكو البرن م

نهج   رغبتها في تجريب  بورآينا فاسو على التزامهما بمواجهة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية المزمنين في البلد وعلى                 ال

 . االبتكارية مثل مبادرة الشراء من أجل التقدم وبرامج القسائم
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