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 مذآرة للمجلس التنفيذي
 

 
  

  نظرل مقدمة للمجلس التنفيذي لالوثيقةهذه 

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

 . المجلس التنفيذي بفترة آافيةدورة قبل ابتداء ذلك أن يتم ويفضل أدناه، المذآورينبرنامج األغذية العالمي 

 :)OEDE (مدير مكتب التقييم C. Heider: السيدة  -2030066513 :رقم الهاتف

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

 .(2645-066513): الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم
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).  والتقزمنقص الوزن(لتغذية المزمن ا معدالت سوءالتي ترتفع فيها   أقل البلدان نموا    هي إحدى   جمهورية الو الديمقراطية الشعبية     

ام      1975الغذائية منذ عام    على تلبية احتياجاته    هذا البلد في     جالبرنام وقد ساعد  ر       . 2000 والسيما منذ ع ذا التقري يم ه الحافظة  ويق

ئلة       ة أس ار ثالث ي إط د ف ذا البل ة له اح  ) 1 (:القطري دى نج امجم ي البرن سه   ف ذ لنف عأن يتخ تراتيجياوض ق  ا اس ع وأن يتواف م

ا      ) 2 (ف الشريكة؛ األطراوكومة  الحاستراتيجيات   امج الطريقة التي حدد به ه    البرن ارات؛         خيارات ك الخي تراتيجية لتل ة االس واألهمي

اأداء ) 3( ي حققته ائج الت ة والنت ة الو   . الحافظ ن جمهوري احثين م ة ب م أربع راء، معه ة خب ن ثماني ون م ق مك يم فري وأجرى التقي

  .2009 أيار/نيسان ومايو/أبريلانية في وأجريت األعمال الميدالديمقراطية الشعبية، 

شرآاء           البرنامجوقد وجد التقييم أن عمليات       تراتيجيات ال ة ومع اس سياسات الحكومي ا مع ال ان من الممكن    .  آانت متسقة عموم وآ

ذي        أداء دور استراتيجي أآبر اعتمادًا على        البرنامجلعمليات   ي ال امج أجراه   العمل التحليل م     في القطر ومن خالل      البرن ورة فه بل

 الوصولفي  وحققت الحافظة عموما مستوى طيبا من األداء        .  المساهمة بدور أآبر   البرنامجأفضل للطريقة التي يمكن بها لعمليات       

ة     وآانت مهمة ومالئمة    إلى السكان المستهدفين،     صفة عام ى ال   ب ا        رغم  عل ي ترآته ة     في  من الفجوة الت ضايا سوء التغذي معالجة ق

ة         بطائفة من العوامل التي      تتأثرو،   الهدف بحسبفعالية   وتباينت ال  .المزمن دو أن   . آان يمكن التحكم فيها لزيادة مستوى الفعالي ويب

دما       من خالل إدراجها ضمن اإلطار القطاعي للحكومة شأن األصول         قد تحققت   التغذية المدرسية   استدامة   ة واألسرية عن  المجتمعي

  .لة من أفراد المجتمع المحلييتم تخطيطها وتصميمها وتنفيذها بمشارآة آام

د                 ويوصي التقييم بأن يواصل المكتب القطري          ى تحدي ساعد عل ي ت وفير المعلومات الت ي لت ى العمل التحليل اد عل ارات  االعتم الخي

ة؛         ي يحتا االستراتيجية الت  تراتيجيته القطري ا لكي يضع اس ز    جه ادة الترآي شارآة،    وزي ى نهج الم صميم نظم لل  عل راء  رصد وت  إلث

ى             نموذج التمويل وعلى المستوى المؤسسي، يوصي التقييم بمراعاة آثار        . ية صنع القرار  عمل ي تتخذ عل ارات الت ى الخي الكمي عل

  . المستوى القطري

  
  

  ∗مشروع القـرار
  

  

يط  ا  يح س علم ة  المجل ة المعنون وجز ع  " بالوثيق ر م ة  نتقري ة القطري يم الحافظ شعبية  ل  تقي ة ال ة الو الديمقراطي  "جمهوري

(WFP/EB.2/2009/6-F) واستجابة اإلدارة الواردة في الوثيقة WFP/EB.2/2009/6-F/Add.1 اتخاذ مزيد من  ويشجع على

  .في أثناء مداوالته المجلس التنفيذي المطروحة مناإلجراءات بشأن التوصيات، مع مراعاة االعتبارات 
  

                                                      
 . الصادرة في نهاية الدورة إلى وثيقة القرارات والتوصياتطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوعهذا مشروع قرار، ولال ∗

  ملخـص
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  الخلفية

  السياق 

د                    جمهورية    -1 الم، وهي بل وا في الع دان نم ر ساحلي      الو الديمقراطية الشعبية من بين أقل البل وب شرقي        غي ع في جن يق

ه طابع                . أسيا سريعة، يغلب علي ه ال ا وما زال االقتصاد، رغم تحوالت اطق        الكف سكان في المن رة من ال سبة آبي ف، وتعيش ن

ة ي جرى تفعيله . الريفي تثمارات الت سياسات واالس د ترآت ال ؤخرا ا وق صاد م ة االقت را لتنمي ة، أث ات الريفي ى المجتمع عل

يما الزراعي في         . سبل المعيشة كسب  لنظمها التقليدية   فرصا وآذلك تحديات أمام      لها   توأتاح وساهم النمو االقتصادي والس

ذائ         دام األمن الغ ستويات انع اوت ظل    يزيادة إجمالي إنتاج األغذية، وخفض بذلك عموما من م د أن التف ا لفرص   ، بي مالزم

ى   وتبلغ معدالت نقض الوزن     . الحصول على األغذية واالستفادة منها     ة،      38إل التقزم        في المائ ووصلت معدالت اإلصابة ب

ا   أي تحسن    في المائة بدون     40إلى   ين عامي   فيم ذه المعدالت   تتضح  و. 2006 و 2000ب ين    ه ر ب المجموعات  بدرجة أآب

إلى في المائة  15الفترة من أآثر من   نفس  وانخفضت معدالت التقزم في     . رتفعات مناطق الم  معظمها في يعيش  التي  العرقية  

  .  والفاآهةتالدهون والبروتينياويكشف تحليل التنوع الغذائي عن انخفاض معدل تناول . في المائة 7ما يقارب 

  مجالبرناحافظة 

في  القطري منذ افتتاح مكتبه   برنامجه فيها   ووسع  ،  1975ية الشعبية منذ عام     ط جمهورية الو الديمقرا   البرنامجيساعد      -2

ام  ة . 2000ع د والحافظ ذا البل ي ه سبيا بف ايير صغيرة ن امجمع اني فيالبرن ملت ثم د ش امي ، فق ين ع ا ب . 2008 و2000م

  .نعاشلإلغاثة واإلمنها مشروعان إنمائيان وعملية ممتدة واحدة عمليات جارية، حاليا ثالث وتوجد 

ات حول       ال يوجد إطار منطقي شامل         و    -3 ى المستوى القطري         يجمع العملي أهداف  ويمكن تصنيف     . هدف مشترك عل

  : على النحو التالي2008حتى  2000المعتمدة في الفترة من العمليات 

وتهدف . وتحوالت سبل المعيشة   وارث الطبيعية وبخاصة أثناء الك  احتياجات الطوارئ،   اإلغاثة لتلبية   من أجل   الغذاء   )1(

ة  تقديم مساعدةإلى  مليات  هذه الع  ذين    فوري سكان ال ى          لل ا يضمن حصولهم عل ة بم ادا في األغذي صا ح يواجهون نق

ادهم          من   آميات آافية    ة دون اعتم ة الستهالآها، وللحيلول لبية     األغذي تراتيجيات س ك الحاالت،       اس ل  للتصدي لتل مث

 . من وسائل آسب العيشما لديها استنفاذ

ذائي      لتحسين سبل آسب العيش والحد من       الغذاء مقابل العمل     )2( سكان       في   انعدام األمن الغ ين ال د ب  واألسر   المدى البعي

ذائي      والمجتمعات المحلية  ق هدف           . التي تعاني انعدام األمن الغ ى تحقي ات إل ل   مزدوج   وترمي العملي ة    يتمث في تلبي

ة االحتياجات  ة العاجل ى جانب إالغذائي يشل ائل آسب الع م وس ق األدع داف  وتحقي ز ه ل تعزي ة األجل، مث الطويل

 .األصول وتحسين استخدام الموارد المتاحةوسائل آسب العيش 

  .الحضور في المدارس االبتدائيةالمواظبة على في تحسين معدالت التسجيل وللمساهمة التغذية المدرسية   )3(

ذاء من أجل             وتتمث     -4 ل العمل       ل األنشطة البرامجية الرئيسية في الغ ذاء مقاب ة، والغ ة المدرسية    ،اإلغاث وآانت  .  والتغذي

اك  افةهن ى باإلض ل   إل شطة أصغر، مث دة أن شطة ع ك األن م  تل شرية   دع ة الب روس نقص المناع صابين بفي خاص الم األش

   .واإليدز
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  غرض التقييم وهدفه 

و      -5 ة ه ة القطري يم الحافظ ن تقي رض م يالت الغ راء تحل ة وإج اد أدل صل إيج ا يت رار فيم نع الق دعم ص ع ل بالوض

يم    إتاحة المجال ل) 1: ويهدف التقييم إلى.  في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية  للبرنامجاالستراتيجي   لمسائلة من خالل تقي

ة ونتائج الحافظة    أداء   ك       القطري الغ عن ذل ة   في   واإلب امج حدود والي سانية    ، والبرن ة  االستجابة للتحديات اإلن ي  اإلنمائي الت

تراتيجية            ودعم التعلم من خالل    ) 2البلد،  تواجه   ذ اس ا في إعداد وتنفي اد به ة لالسترش ى األدل ة عل ار القائم يالت واألفك التحل

  . 2008-2000للفترة  القطرية امجالبرنحافظة التقييم وتناول .  وطريقة تخطيط وإدارة الحافظة وعملياتها،قطرية

سية         و    -6 ئلة رئي ة أس امج مدى نجاح     ) 1(: يعالج التقييم ثالث تراتيجيا وأن يتوافق مع                 البرن سه وضعا اس  في أن يتخذ لنف

تراتي شريكة؛  اس راف ال ة واألط ا  ) 2(جيات الحكوم دد به ي ح ة الت امجالطريق ةالبرن ه واألهمي ك  خيارات تراتيجية لتل  االس

احثين من            . أداء الحافظة والنتائج التي حققتها    ) 3(الخيارات؛   ة ب م أربع راء، معه ة خب ق مكون من ثماني يم فري وأجرى التقي

  .2009أيار /ومايو نيسان/أبريلوأجريت األعمال الميدانية في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، 

  األداءالمعالم البارزة في 

  االستراتيجي الوضع المواءمة و

واتضح هذا االتساق على وجه     . الوطنية  والعمليات النظمو متسقة عموما مع السياسات      جالبرنامحافظة  وجد التقييم أن        -7

يم       اإلطار   جزءا ال يتجزأ من     التغذية المدرسية   تشكل  حيث  في قطاع التعليم    الخصوص   ة قطاع التعل وطني لتنمي واءم   .ال وتت

ين من األ          وزارة الزراعة         أنشطة الغذاء مقابل العمل مع اثنت ة ل ات األربع ضا     ،  والحراجة ولوي ذها   ويمكن أي تصميمها وتنفي

شئت في       و. صيانة الموارد الطبيعية وإدارتها على نحو مستداممجال ثالث، هو   لدعم   ي أن سية الت ة الرئي تدعم الطرق الفرعي

ل        إطار أنشطة الغذاء مقابل الع     شرآاء لتطوير نظام النق ة وال ود الحكوم اق      مل جه رام اتف تم إال مؤخرا إب م ي اون مع  تع ، ول

سيق         ضمان تحسين التن ة ل ة، لعب      . الوزارة المعني ام وفي مجال التغذي صليا جالبرن ل والمناصرة  من خالل     دورا مف  التحلي

ة للتغذ  ل ة قطري ى وضع سياس ة إل ة المؤدي ي العملي ساهمة ف وعي والم ادة ال ةزي ة، . ي ة الجغرافي ن الناحي ة وم واءم حافظ تت

ا       وإن آانت ال ألمن الغذائي األولويات المؤسسية بشأن انعدام ا مع   تماما البرنامج ي تعطيه ى المقاطعات الت ا عل ق تمام تنطب

  . الحكومة أولوياتها بشأن الحد من الفقر

ة،          وتصل ملكية البرامج في أفضل الحاال         -8 ا في الحكوم ية،          ت إلى المستويات العلي ة المدرس ا يخص التغذي يما فيم والس

ام وباتت  ة وبرن ة القطاعي ن إطار التنمي زءا م شكل ج ذي جت ة ال ن أجل اإلغاث ذاء م ن خالل  الغ ذ م ة ُينف ل الحكومي الهياآ

ذ   الغذاء مقابل العمل     وأما  . المالئمة اعي            فينف اه االجتم ر   من خالل وزارة العمل والرف ة   ويفتق ى الملكي د  إل ي من     وال عم التقن

ى مستوى    .  بطريقة استراتيجية   دون استخدامه  ، وهو ما يحول   الزراعة والنقل  التنفيذية المعنية، مثل وزارتي   لوزارات  ا وعل

ر        القرى، تعتمد الملكية على مشارآة المجتمعات المحلية        شطة الب ذ أن ار وتنفي ر المصير في اختي تها لتقري امج ومدى ممارس

ل العمل      و ذاء مقاب ك    و. السيما أنشطة الغ ى ذل إن ل باإلضافة إل ة   ف ة دورا في   ولعوامل االجتماعي د من   الثقافي رامج  أن التأآ ب

ين     تقتصر وال .  مقبولة ومملوآة محلياالتغذية المدرسية  شارآة والتمك ق بضمان الم ا يتعل ى  الصعوبات التي لوحظت فيم  عل

ي والتي       من عددبل لوحظت أيضا في     ،  البرنامجعمليات    المشروعات اإلنمائية التي تستمد قوتها الدافعة من المجتمع المحل

  . يمولها البنك الدولي
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شرآاء اآلخرين                   عمليات   في   البرنامجويشارك      -9 شترك في األهداف مع ال ة وي ادة الحكوم سيق تحت قي ك    . التن ومع ذل

ا زالت          ة   تهناك في الواقع تحديات م آزر                واجه ترجم ات الت ى عالق ا عل أثيرا إيجابي ؤثر ت رامج ت ى ب سيق إل ود التن د   . جه وق

ذا الخصوص          د   . حققت التغذية المدرسية أثرا طيبا في ه ة المدرسية         فق شطة التغذي ة         أقيمت أن ود منظم ى جانب جه م  إل األم

مع استثمارات مصرف التنمية اآلسيوي    تحسين نوعية الخدمات في المدارس، وتزامنت       بشأن  ) اليونيسيف(المتحدة للطفولة   

يم األساسي في         ة   نفس المقاطعات     في التعل ذ   . والمجتمعات المحلي ل العمل       وينف ذاء مقاب امج الغ شراآة مع   بجزء من برن ال

د مع      الدولي للتنمية الزراعية   قالمنظمات غير الحكومية والصندو    ة  مشروعات  ، ويتكامل ذلك بشكل جي ة التنمي ى  الريفي  عل

على أنه عندما ُنفذت أنشطة الغذاء مقابل العمل بمعزل عن األنشطة األخرى فإنها افتقرت إلى ما يكفي من               . األوسعالنطاق  

شرآاء                            ان ال ي آ ين المشروعات الت ا وب م أي صلة بينه م تق ة ول در من الفعالي المواد غير الغذائية المطلوبة لتحقيق أقصى ق

  . اآلخرون يقومون بتنفيذها

  ستراتيجية االتحديد الخيارات 

سياق  ، وهو ما يدل بوضوح على الرغبة في التعرف على      عددًا هائال من الدراسات التحليلية    المكتب القطري   أجرى      -10 ال

ا          ستنير به وفير معلومات ي رار   التشغيلي، واستشراف إمكانات تنفيذ مبادرات جديدة، وت امج سواء داخل   صناع الق و  أالبرن

ى          وهشاشة األوضاع   الشامل لألمن الغذائي التقدير ولعل . بين الشرآاءفيما   ذا العمل إل ه عن ه ال يمكن تقديم وى مث هو أق

شرآاء                   د  . جانب الدعوة الفعالة بما يساهم في بلورة قدر أآبر من الوعي بقضايا التغذية بين أصحاب الشأن الحكوميين وال وق

ة      وضع  تم   شار   نهج مماثل في حال ذائي           اانت ى األمن الغ ك عل وارض وانعكاسات ذل ي آانت           . لق دة العمل التحليل ى أن فائ عل

ة       فيمحدودة   اذ   أو  حل المشاآل العام رارات اتخ تراتيجية  الق ك     .  االس ال ذل ديل  عدم  مث رامج   تع شطة الب ا  أن تنتاجات  وفق الس

  .ج التالية إال عند تصميم البرام2006وهشاشة األوضاع لعام الشامل لألمن الغذائي التقدير 

ه               -11 ى وهذا االفتقار إلى القدرة على تحويل العمل التحليلي إلى خيارات استراتيجية يمكن أن يرجع في جانب من  عدم  إل

امج  وجود استراتيجيات قطرية   ه     آكل  للبرن شغيلية     الحافظة    آأساس لتوجي صميم االستجابات الت ام   . وت المكتب القطري    وق

ة   خطيط  بت ة بطريق ه الجاري ة عمليات شطة           باستخدام عملي ذ أن ة تنفي ه لكيفي ى أساس فهم ة عل ى القم نهج يتجه من القاعدة إل

انحون     األنشطة  البرامج وتحديد    ي سيدعمها الم ويلي        . الت شغيلي والتم نهج مع النموذج الت ذا ال امج ويتوافق ه ه ال  للبرن ، لكن

ال         استوضع   في   البرنامجيضمن أن تكون أنشطة      اد راتيجي يمكنها من المساهمة على نحو فع ول لمشكالت الجوع    إليج  حل

ى المستوى القطري       على النتائج  آذلك يفتقر إلى الترآيز   . التي يعاني منها الشعب في جمهورية الو الديمقراطية الشعبية         عل

  . الشرآاء والعمليات التي ينفذها البرنامج عملياتوعلى التكامل بين 

ذا       المكتب القطري استراتيجية قطرية   وسوف يضع       -12 يم  ووفقا للتوجيهات المؤسسية وعلى ضوء استنتاجات ه م  .  التقي ول

ي  المجاالت    لتقتصر علىالبرنامجوتضييق عمليات ما إذا آان المكتب سيختار ترآيز      يتضح بعد    دور محوري    الت ساهم ب ت

ة واسعة من األن      وواضح في التصدي للتحديات اإلنما     شمل طائف ي  ئية واإلنسانية التي يواجهها البلد، أو سيقرر أن ي شطة الت

  . بتلبية أي طلبات واالستجابة ألي شراآات محتملة أو أي فرص للتمويلتسمح 

  الحافظة ونتائجهاأداء 

ام  2005في الفترة من عام   شخص سنويا    500 000و   300 000ما يتراوح بين    القطرية  الحافظة  استفاد من       -13  حتى ع

ستهدفين في المائة  100و في المائة 75 إلى ما يتراوح بين توصلويعني هذا األداء أن الحافظة      . 2007  .من المستفيدين الم

 حتى سن  إلى جانب نسبة صغيرة من األطفال في المائة 47ويمثل األشخاص البالغون معظم المستفيدين حيث بلغت نسبتهم       
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سكان  د أضعف مجموعات ال ون أح ذين يمثل سة ال ى أن . الخام ارير إل شير التق ن  50وت انوا م ستفيدين آ ن الم ة م ي المائ ف

ي حددها   المجموعة األخرى األشد ضعفا   ال تحدد نسبة الحوامل والمرضعات الالتي يشكلن  لكن البيانات النساء،   دير   الت التق

ذائي     روق   وجد   وال ت . اع وهشاشة األوض    الشامل لألمن الغ ر ف ين  داء في األ  ةآبي ات البر ب ة رغم أن   االفئ ذه    مجي ين ه ه من ب

اين  حققت في المتوسط أداء أفضل  التغذية المدرسية األنشطة يبدو أن   نوعا ما، بينما آشفت أنشطة الغذاء مقابل العمل عن تب

  . آبير في األداء والحصائل

دأ ذات صلة        -من أجل اإلغاثة والغذاء مقابل العمل والتغذية المدرسية         الغذاء   – البرنامجطة  تعتبر أنش و    -14  من حيث المب

سكان   ات ال رة باحتياج ا مباش ة له ساعدات  .  ومالئم ى م امجوتلق ع     ، البرن ن جمي ر م دير آبي ع تق ساعدة موض ت الم وآان

راف من ال   ، تحدث معهم فريق التقييم    نالمستفيدين الذي  أن     وهناك اعت دولي ب ة والمجتمع ال امج حكوم وي  البرن د  .  شريك ق وق

شارآة في   درجة ) 1(:  لالحتياجات الفعلية بعوامل منها تأثرت أهمية تلك البرامج ومدى استجابتها      ا   الم ا  اختياره وتخطيطه

ذها  شمل  –وتنفي امج  حافظة ت ة إيجاالبرن ة    أمثل شارآة والملكي لبية للم ة وس ؤدي ا حسن التوقيت  )2(؛ بي ي  ، حيث ي أخير ف لت

سه    البرنامجمالءمة  التسليم إلى تقليص     ا  لالحتياجات العاجلة لألمن الغذائي مع االحتفاظ في الوقت نف ل   بأهميته أداة لتحوي آ

ة   .  لتوفير الدعم الفني أو األنشطة التكميلية اآلخرينإدماج أنشطة البرنامج في برامج الشرآاء )3(؛  الموارد وترآزت األمثل

تثمارات األخرى   تكاملت مع   عندما الحتياجات لمالءمتها التغذية المدرسية التي ازدادت     السياق على    في هذا  اإليجابية االس

ة      تكاملت مع   أو خطط الغذاء مقابل العمل التي       ،  في قطاع التعليم   ر الحكومي ا        . أنشطة المنظمات غي ل نجاح ة األق ا األمثل وأم

شرآاء  البرامج الحكومية أو   مع   خطط الغذاء مقابل العمل   فكان مصدرها عدم تكامل بعض       رامج ال ل      ب ذي يكف ى النحو ال عل

  . هي النشاط األآثر مالءمة لالحتياجات التغذويةالتغذية المدرسية فيما يتعلق بالتغذية فإن و. تحقيق التآزر الضروري

رامج      تحديد  إجماال  من الصعوبة       -15 ة الو الديمقرا    تياجات الجوع في     الحأهمية ومالءمة أنشطة الب شعبية   ط جمهوري ة ال  ي

د ال  دون تحدي ى المستوى القطري  ب ان هدف    . هدف عل ه إذا آ ك أن ال ذل امجمث إن    هو  البرن ة ف خفض معدالت سوء التغذي

، للرضع والحوامل والمرضعات     نامج غذائي وضع بر ستتطلب  وهشاشة األوضاع   الشامل لألمن الغذائي    التقدير  مالحظات  

ى    وأي هدف إلى الحد من مستويات انعدام األمن الغذائي يرمي آما .  تنويع الحصص الغذائية زيادة ى الوقوف عل سيحتاج إل

سبة للموقف  ة بالن تراتيجية المالءم تجابة االس وع االس رر ن شكلة ويق ذه الم ذور ه دى م. ج ا م ة أم شطة البرمجي ة األن الءم

  .ما توفره من خدمات لمثل هذا الهدف العامجماعيا مع غيرها فستعتمد آنذاك على مدى لوحدها و

اءة      -16 اق آف ا أع ةالومم سكانية حافظ ة ال اض الكثاف سبيا    انخف ة ن ل المرتفع اليف النق ن  مقاتك ة م ات الموزع ة بالكمي رن

ت؛         تحقيق االستخدام السليم للموارد   والضوابط والموازين التي تهدف إلى       األغذية؛ را من الوق ستغرق آثي اع   ولكنها ت وارتف

ومقارنة الغذاء مقابل العمل بتكلفتها لدى الجهات األخرى القائمة بتقديم خدمات الطرق ألنشطة مقارنة  المسلمة  وحدة  تكلفة ال 

  . تكاليف التغذية المدرسية لالبرنامجالذي حدده متوسط بال

أهداف  وتعذر الوصول بالكامل إلى .  على فعالية أنشطة البرنامج وأثرها المواعيد المحددةفيلتنفيذ  وأثرت صعوبات ا      -17

سلبية               مثل الحد من الجوع        تراتيجيات التصدي ال ع استخدام اس ي        ألن  القصير األجل ومن ة الت تراتيجيات التصدي البديل اس

ة   و ساعدت األغذية على شحنات جعلتها أقل اعتمادا المجتمعات المحلية   استخدمتها   سليم األغذي م  . على سد الثغرة لحين ت ول

شروع في                 اتدمر   وارث وال لصدمات األسر والمجتمعات المحلية، ولذلك استطاعت استخدام استراتيجيات بديلة للتصدي للك

صادية    األصول اإلنتاجية فعالية إنشاء   وأظهرت  . اإلنعاش المبكر باستخدام مواردها الخاصة     دها االقت ائج مختلطة،   وفوائ نت

وهذا ما يشير إلى أهمية المشارآة والملكية المحلية وضرورة توافر خطط         . وآشف التقييم عن وجود جوانب للنجاح والفشل      

د وإدرار  المشورة الفنية لضمان تشغيل األصول       إسداء  الغذاء مقابل العمل، و   لخطط  سليمة من الناحية الفنية      ل   . العوائ وال تق

في  بدور التغذية المدرسية     وهناك اعتراف    .لثقافية أهمية لدى الكثير من المجتمعات المحلية التقليدية       األصول االجتماعية وا  
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ة     داخل  عوامل أخرى   ران مع   االقتب تحقيق الحصائل التعليمية   تثمارات   المجتمعات المحلي االت األخرى  واس  ويمكن أن  الوآ

   .وية يتعذر قياسها على وجه الدقةعوائد تغذ تكون قد أدت إلى تحقيق حصائل تغذوية، ولكن هذه

ة لألصول                -18 ة المحلي ى الملكي ر عل ى حد آبي ل العمل إل ذاء مقاب شأة من خالل خطط الغ تدامة األصول المن د اس وتعتم

ال تستطيع تحمل  العمل مقابلالطرق التي يتم إنشاؤها في إطار أنشطة الغذاء      ومن المعروف أن    . الحفاظ عليها على  قدرة  الو

ك فلت، وال يقتصر ذل ة من األس ة سطحية قوي دم رصفها بطبق سبب ع ة ب ي  الظروف المناخي شروعات الطرق الت ى م عل

دما أسيء استخدامها من                  . البرنامجيدعمها   سرعة عن ذه الطرق ب دهورت ه شاحنات   فقد ت ا         ال ي آانت تمر عليه ة الت  .الثقيل

ك     مدرسية من خالل إدراجها ضمن  وتتحقق استدامة برامج التغذية ال     يم، لكن ذل ة قطاع التعل اج في    إطار الحكومة لتنمي يحت

ا   اعتماد البرإزاء   عن قلقها  وأعربت الحكومة . المقابل تنمية للقدرات ومخصصات مالية     د  نامج على األغذية المستوردة بم ق

ى دراسة      كت ويعكف الم  . الحكومة ويعيق استدامة البرنامج   يعرقل تسليم المسؤولية إلى      سألة    ب القطري عل ذه الم وسوف   . ه

ذا   إذا آان اإلنفاق المتوسط األجل المقبل ما      إطار  يبين   وفرة له امج أم  ت مقومات االستدامة المالية مت ه  البرن ا  سيتطلب أن  دعم

  .ماليا خارجيا

  االستنتاجات والتوصيات 

  التقييم الشامل

د     -19 ة وتحدي تراتيجيالوضع المواءم ق . االس امجدور يتف ه البرن ةبوضوح  وعمليات سياسات الحكومي ع ال شترك . م وي

ا     والحكومة في األهداف، وعلى الرغم أن السياسات الحكومية ال تتوقع توفير معونة غذائية             البرنامج ع   ال  فإنه ساعدة  تمن الم

ي ة من أن تلعب دورا ف ةالغذائي ة التنمي دد من ال.  عملي ي ع ة وأقيمت ف آزر إيجابي ات ت ع حاالت عالق شرآاء م ات ال عملي

يما قوية عموما    ملكية البرامج وآانت  . اغتنام واستغالل جميع الفرص    رغم عدم    اآلخرين ات         الس دما تكاملت مع األولوي  عن

ة شيو. الحكومي ة ال ار الوآال ة،لعب اختي ي ضمان الملكي ا ف ديلها  وينبغي ريكة دورا مهم ي ترمي تع داف الت ا لأله ى تبع إل

ة أو    أن  ثالممن ذلك على سبيل ال  . تحقيقها أنشطة البرامج   ة الريفي ة للتنمي ة      األنشطة الداعم اطق الريفي ل في المن شطة النق أن

ان يمكن ل   .  التنفيذية المناسبة   وزارة العمل والرفاه االجتماعي بدال عن الوزارات      تنفذ باالشتراك مع    آانت   راهن   وآ ار ال لخي

ك    الغذاء مقابل العمل   لو جرى تنفيذ برنامج   معقوال  للنظير الحكومي أن يكون      أنه في ذل في إطار شبكة األمان االجتماعي ش

ذها                 . شأن برامج تهيئة فرص العمل     ا و تنفي ات وتخطيطه ار العملي وعلى مستوى المجتمع المحلي، آانت المشارآة في اختي

ضا بدرجة      .  لتوفير ضمانات للملكية   ةضروري رة مع      وهذه العمليات متوائمة أي دة      الخط  آبي تراتيجية الجدي امج ة االس  ،للبرن

  . قلة المواردوتطبيقها رغمأدوات البرمجة الجديدة  وتنفيذالختبار ببذل جهود المكتب القطري وقام 

ل واستعراض   في ت  عن مستوى طيب من األداء      والمكتب القطري    البرنامجآشف  . الخيارات االستراتيجية تحديد      -20  حلي

تراتيجية     فقد آشفت األعمال التحليلية عن االستخدام       ومع ذلك . حافظته الجارية  رارات االس اذ الق ا   المحدود في اتخ ، وهو م

ة    يكن لذلك أيضا أي دور فعال في حل المشاآل            ولم   .يرجع في جانب منه إلى عدم وجود استراتيجية قطرية         ة الكامن الهيكلي

يم       لوحظت   في النظام والتي   شغيلها       . مرارا في العديد من االستعراضات وآذلك في التقي م تصمم نظم الرصد أو يجري ت ول

  .العملياتإدارة الخيارات االستراتيجية أو  تحديد وأعملية صنع القرارات إلثراء 

ين             ل  في الوصو    حققت الحافظة مستوى طيبا من األداء      . ونتائج الحافظة  أداء    -21 راوح ب ا يت ى م في   75في المتوسط إل

ساء               من المستفيدين المستهدفين  في المائة    100والمائة   ى نفس األعداد من الرجال والن ويظهر  . ، والوصول في المتوسط إل
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امج موجه في    عن المشروعات من التوزيع العمري للمستفيدين المبلغ عنهم في تقارير المكتب القطري المعيارية        ، أن البرن

دير         ملجماعات السكانية ال  البرنامج ال يخص باألولوية      وا .مقام األول إلى السكان البالغين    ال ا للتق شامل  عرضة للهشاشة وفق ال

  .الذين تصل أعمارهم إلى سنتينوالسيما الحوامل والمرضعات واألطفال وهشاشة األوضاع لألمن الغذائي 

ت     -22 شطة وآان ا ومالئ البرنأن ة عموم ات،  امج مهم ة لالحتياج ا م ة  وازدادت أهميته ا اإليجابي ذت  وتآزراته دما نف عن

يم     . أساليب تشارآية ن مع اآلخرين ومن خالل    وبالتعا ى التقي ذر عل د مدى   وتع شاملة   تحدي ة الحافظة ال اب     أهمي ة غي في حال

  . في هذا البلدللبرنامجهدف واضح وموحد 

ديا؛    ويشكل تسليم المس     -23 اءة تح وال      ويتطلب انخفاض   ؤولية عن الحافظة بكف ل حل اليف النق اع تك ستفيدين وارتف  عدد الم

  .مبتكرة

ى إل  ،التغذية المدرسية وساهمت  . إلى تحقيقها النشاط   التي يرمي    لنشاط واألهداف وتفاوتت فعالية أنشطة البرامج تبعا ل         -24

رين،  شرآاء اآلخ ود ال ب جه ي جان ق  ف ةتحقي شفت . الحصائل التعليمي ي  وآ ل ف ل العم ذاء مقاب ة الغ شاء فعالي صول األإن

صادي وفوائدها  نتاجية  اإل ق النجاح              االقت ة في تحقي ة العوامل التالي رز أهمي ا يب ائج مختلطة، وهو م ة   : ة نت شارآة والملكي الم

ة   فعالية وآانت . خططاليم وتنفيذ الفنية في تصمسداء المشورة  وإ ؛ومقومات االستدامة التقنية   ؛المحلية الغذاء من أجل اإلغاث

ل العمل في معالجة الجوع           ل وضوحا نظرا       القصير األجل      والغذاء مقاب ات التصدي المتاحة      لمجموعة   أق لمجتمعات  لآلي

ا ت       اإلغاثة الغذائية ، األمر الذي يعني أن      وأفرادها المحلية دم باعتباره ذا              آانت تق ى ه دير عل وارد وآانت محل تق حويال للم

  . من األحيان بعد استخدام آليات التصدي البديلةولكنها آانت تصل في آثير األساس، 

ة و                    استدامةتعتمد  و    -25 ة المحلي ى الملكي ر عل درة ال األصول المنشأة من خالل خطط الغذاء مقابل العمل إلى حد آبي ى  ق   عل

ة،       برامج التغذية المدرسية      استدامةيساعد على   ومما  .  اإلنتاجية حفاظ على األصول  ال وضعها داخل إطار سياسات الحكوم

  .ومخصصات مالية مناسبةتنمية للقدرات وإن آان ذلك يتطلب 

 دروس للمستقبل

ارات   تحرآهابالحافظة بية أن الخيارات ذات الصلة جمهورية الو الديمقراطية الشعأثبت تقييم الحافظة في      -26 ة اعتب  عملي

ه      – ا   -  آيف تعمل األشياء وما الذي يمكن تمويل ر منه د          أآث ا في البل ى تحقيقه سعى الحافظة إل ي آانت ت ائج الت سر  . النت وتف

رامج  شطة الب تراتيجية أن ي إطار الخطة االس امجف ع  للبرن ارن م تراتيجيةوتق داف االس ة األه داف  للمنظم ا بأه ل ربطه قب

ة لخدمتهم          رامج الموجه سكان والب نهج هو أن استخدام                  .الحكومة والشرآاء وال ذا ال ذي يمكن استخالصه من ه درس ال وال

ع       ترمي إلى تحقيقها   اإلنجازات المحددة التي  ير األنشطة يقلل من ترآيزها على       إطار واسع لتبر   ى تميي ارات ويؤدي إل . الخي

صلة              أنشطة  نفيذ  تثال  فعندما يتم على سبيل الم     وزارة ذات ال الغذاء مقابل العمل يصبح من الضروري للشريك التعامل مع ال

يا    من وزارة العمل والرفاه االجتماعي    بدال   ا         التي تصبح شريكا أساس ل العمل برنامج ذاء مقاب شطة الغ شكل أن رر أن ت إذا تق

  .مان االجتماعيتهيئة فرص باعتباره المكافئ لتدابير شبكة األ/ لألشغال العامة

ذ  أنشطة بتفتت يتعلق  على الحافظة   التقييم من مالحظاته     الذي استخلصه والدرس الثاني       -27 ويرجع  . البرامج وهيكل التنفي

ا    ك جزئي ى ذل ار إل دمها     االفتق ي يق ساعدة الت ى هدف موحد للم امج إل د البرن ى البل ل    إل وذج التموي ى نم ا إل  ونتائجه ، وجزئي

و   –ألن الحلول األخرى آمية   الكمي إلى تحفيز البحث عن حلول       ويؤدي النموذج  التشغيلية ى ل ة أو مالئ   حت ة  آانت متكافئ م

ذ              -بدرجة أآبر  ة لوضعها موضع التنفي وارد الزم د م ك يتماشى تمام            . ال تؤدي إلى تولي رغم من أن ذل ى ال  قواعد   ا مع  وعل

شغ       البرنامج ع الت إن الواق ثال     ولوائحه ف ي م ة؛            يلي يعن ا تعمل بصورة متوازي صميم وأداء نظم الرصد وأنه دني مستوى ت ت
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دال               وتم تعديل    ،مستويات التوظيف وآان هناك تباين آبير في       ل ب مسؤوليات المكاتب الفرعية لكي تتوافق مع هياآل التموي

  .  ولم يتحقق الكثير من التعلم في العمليات، االحتياجات التشغيليةمن 

ة واإلنعاش          ولم يفرق التقييم آثيرا بين        -28 دة لإلغاث ة الممت ل العمل في إطار العملي ذاء مقاب ل العمل في     الغ ذاء مقاب والغ

ائج   ألن التحدي الذي تواجهه   المشروع اإلنمائي    إطار  خطط الغذاء مقابل العمل في مجاالت المشارآة والملكية والتنفيذ والنت

ي            تنفذ  وس بينهما عندما    مومع ذلك يوجد فرق مل    . ة في الحالتين  متماثل ة الت ر الحكومي تلك الخطط بالتعاون مع المنظمات غي

ة      ةتوفر الخبرة الفنية والسلع غير الغذائية واإلشراف والتدريب والمشور          ة للمجتمعات المحلي سم        .  التقني ا يتضح من الق وآم

ل العمل  األداء والنتائج في التقييم، ير  المتعلق ب  . ى المتلقون للمساعدة أن مثل هذه المدخالت أساسية لنجاح برامج الغذاء مقاب

ين األطراف           الحاجة إلى   والدرس المستخلص من هذه التجربة هو        د المدخالت       البحث عن شريك من ب المتخصصة بتوري

ذه           ، ولك في المشروع اإلنمائي   هذا النوع من ترتيبات الشراآة     البرنامجواختار  . التقنية ى ه را عل ن هذه الترتيبات ليست حك

   . لإلغاثة واإلنعاشفي العملية الممتدةأيضا  الفئة ويمكن استخدامها

ة الجماع                        -29 راف بأهمي شعبية االعت ة ال ة الو الديموقراطي ة   ت  اومن بين عوامل النجاح األساسية في جمهوري في  العرقي

ة عات جتممإلحداث تغييرات جذرية في ال على الرغم من الجهود القوية   و.  البرامج تصميم أنشطة  د    المحلي ة، فق قامت   الريفي

م              ي تالئمه الطرق الت رات ب ك التغيي ا من التعامل مع تل . هذه المجتمعات بتعديل واستخدام استراتيجيات التصدي التي تمكنه

ة  ال وإدراك أداء وأولويات مختلف المجموعات   ويعتبر تفهم العرقية  اة         عرقي ى حي ي عل أثير حقيق ق ت يا في خل عنصرا أساس

ة        ذلك على خطط الغذاء مقابل العمل     ينطبق  و. الناس دخالت التعليمي دم من خالل     ، وآذلك على الت ي تق وات رسمية   الت  وأقن

ر رسمية  ة  ،غي شطة التغذي ة، يعترف  .وأن شطة التغذي ق بأن ا يتعل امج  وفيم ىالح بالبرن ي بر  اجة إل ي ف نامجه التكيف العرق

  .ته حالما يتجاوز مرحلة اختبارهإلطعام المستقبل الذي ستتحدد فعالي

  التوصيات 

ر               : 1صية  لتوا    -30 ينبغي على المكتب القطري مواصلة العمل التحليلي بما يعزز خيارات إيجاد حلول لقضايا الجوع األآث

ي      . مالءمة لجمهورية الو الديمقراطية الشعبية  ذا العمل التحليل ل ه ستند مث ا أنجزه المكتب القطري      آما ينبغي أن ي ى م  إل

ابقا  ي         . س راهن ف ة في الوقت ال ات التحول الجاري ى عملي ذائي وإل دام األمن الغ وأن يتضمن البحث في األسباب وراء انع

ذه التوصية   وتتطلب . شاشة األوضاع وهلألمن الغذائي الشاملالتقدير المناطق الريفية في ضوء النتائج التي يتوصل إليها   ه

ذي شرع بإ       المكتب القطري بموارد إ   تزويد   ل     نجازه   ضافية الستكمال العمل ال ة         من قب ل البحوث الحالي . في تصنيف وتحلي

ى األساس                          ى أعل ى إل ي من أدن ومن المفروض أن تكون هذه المعلومات إلى جانب التقييم ونهج البرنامج في التخطيط العمل

د    في وضع استر    ة البل ين من               . اتيجية لتنمي ى مستوى مع اظ عل د من الحف يالت         والب ى إجراء التحل درة عل داخل المكتب    الق

سبه         القطري   ا اآت شعبية وم امج بالنظر إلى سرعة التحول في جمهورية الو الديمقراطية ال شر      البرن ه بن د قيام  من سمعة بع

  . وهشاشة األوضاعالشامل لألمن الغذائيالتقدير 

ه   ينبغي على المكتب القطري لدى وضع استراتيجيته القطرية أن يحدد بوضوح الهدف الموحد           : 2التوصية      -31 لحافظت

ديم                 . القطرية ا يتضمن تق ضايا الجوع، بم وينبغي أن يستند هذا الهدف إلى االحتياجات ذات األولوية والحلول المطروحة لق

ك  .  ولمهماتهللبرنامجخطط الحكومية وشرآائها، آما ينبغي أن ترتبط بالتوجهات األساسية          مساهمة استراتيجية إلى ال    من ذل

ة المزمن   الحد من قد يخلص إلى أن  1التحليل الوارد في التوصية  أن  على سبيل المثال     شكل الهدف    سوء التغذي  ينبغي أن ي

امج لحافظة    الرئيسي شعبية     البرن ة ال ة الو الديمقراطي امج تختلف عن        . في جمهوري سبة للبرن تنتاج بالن ذا االس داعيات ه وت

امج            .إنشاء شبكة أمان اجتماعي رسمية    االستنتاج بأن هناك حاجة إلى      تداعيات   ى أن يرآز البرن ائج األول نجم عن النت  وقد ي
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ة                     ة وآسر الحلق زم العالي دورة   والسيما على األمهات وأبنائهن ومعالجة احتياجاتهن التغذوية لخفض معدالت التق المفرغة ل

ة     وستستوجب األخيرة قر  . الجوع المتولدة داخليا وتتضمن التزامات قوية بقطاع التغذية والشراآات المتصلة          ارا من الحكوم

ة اس               بتأسيس شبكة األما   ى جانب معرف شبكة إل ك ال امج ضمن إطار تل ى    تن هذه، ووضع أنشطة البرن ه إل امج برمت ناد البرن

صميم   البرنامجالهدف المختار األساس ألنشطة   وسيقدم  . تدابير شبكة األمان   تراتيجية وت  ذات األولوية تحديد الشراآات االس

  . على اإلدارة بغرض تحقيق النتائجالبرنامج أن يساعد أنشطة البرنامج المتصلة ببلوغ الهدف وإنشاء نظام للرقابة من شأنه

ى    بتحديد الوسائل التي     ؤه إلى جانب غيرهم من أصحاب الشأن        لقطري وشرآا سيقوم المكتب ا  : 3التوصية      -32 ترمي إل

ة    وسيع ن تحسين المشارآة وت   ة المحلي ة                . طاق الملكي صدد تجارب اآلخرين في العملي ذا ال ل دراسة   –وستراعى في ه  مث

شأن                       ك من البحوث ب ر ذل ر، وغي شارآي للفق يم الت ائج التقي دولي، ونت ات   البنك ال روابط       وقض العرقي ذلك ال سين، وآ ايا الجن

ة      ادرات الجاري وافر إرادة سياسية في المرآز وفي عواصم                        . القائمة مع المب شارآة ت ستلزم تحسين الم ومن المحتمل أن ي

رارات                             المحافظات اذ ق ساعدتهم في مجال اتخ ي لم راد المجتمع المحل دى أف وين وعي ل ين وتك دريب المسؤولين المحلي وت

ضال عن  ف . عات المحلية ذات الحاجة الملحة ن خبرات فرق الدعم التي تكفل تحسين استهداف المجتم   مدروسة، واالستفادة م  

ة ي             دة والملكي يد والممارسات الجي ى تحسين            مالبرهنة على أن الحكم الرش دورها إل ؤدي ب امج  حافظة كن أن ت ائج   البرن  ولنت

شرآاء          من خالل وج   البرنامجوالبناء على الميزة النسبية التي يتمتع بها         د  . وده القوي في الميدان إلى جانب شبكة من ال والب

ست        نحو  توافر تغذية مرتدة من جانب مناهج المشارآة هذه        من ة الم درات التحليلي من خالل   ) 1توصية  ال(مرة هيكل من الق

سكان     ) 5 التوصية (البرنامج المتاح لدى    نظام الرصد  تراتيجية      ضمانا إلدماج احتياجات ال ارات االس ط في    والخط  في الخي

ستلزم                   . المستقبل ا سي ة، آم وسيستلزم النهج التشارآي طريقة مختلفة في العمل عن النمط المعتاد في عمليات المعونة الغذائي

 . إيجاد ترتيبات مختلفة للتشغيلالبرنامجمن 

شطة ال        : 4التوصية      -33 أثر            أن تضع المناقشات المتصلة بنموذج تمويل أن ة ت ى مستوى المشروعات، آيفي امج، عل برن

سي    ولعل التحدي   .للحصول على التمويل  بخيار الكميات الكبيرة    للبرنامج  النسبية  المزايا   ذ التوصية   في  الرئي  يكمن  3تنفي

ذ     ويؤدي ه.  الكميةالتمويل الجارية التي تستند إلى  في ترتيبات  ا تنفي زم فيه ى   ذا النموذج إلى إيجاد حلقة مفرغة يل رامج عل ب

رة       ر المباش دعم غي اليف ال ن تك اف م ل آ ى تموي صول عل ة للح ن األغذي رة م ات آبي اس آمي وظفين   أس ور الم سداد أج ل

ا        التشارآية استنفاد آثير من الوقت    ويغلب على النهج    . الالزمين ا ال تتطلب تلقائي ، وتتطلب أعداد أآبر من الموظفين، ولكنه

  . التكاليف العامة الضروريةات الكبيرة المطلوبة لتغطية وال تبرر البرامج القائمة على الكمي

ام         /  بدعم من المكتب اإلقليمي و     ،بغي أن يتولى المكتب القطري    ين: 5التوصية      -34 أو المقر الرئيسي، وضع تصميم لنظ

ا ينبغي أن تكون      . الرصد يعزز عمليات صنع القرار على مختلف المستويات        ى المعلومات هي       صناع    حاجة    آم رار إل الق

دأ    . المنتج الرئيسي في تصميم نظام الرصد      شكل المب رار ينبغي أن ت دافع ل  وهذه المعلومات التي يحتاجها صناع الق وضع  ال

ى     /والحافظة  مواصلة أو تنقيح تصميم      الرصد في دعم القرارات ل     تاستخدام بيانا على  برامج للتدريب    ادا عل  أو تنفيذها اعتم

ى        لكي توفر باستمرار معلومات عن       البرنامجومن المثالي بناء نظم الرصد في       . ا تحققه من نتائج   م ي تطرأ عل التغيرات الت

  . للبرنامجمن الخبرات التشغيلية واالستفادة ) 1التوصية (حتى يمكن تعزيز األعمال التحليلية مجاالت التشغيل 

ER-EB22009-9035A 


