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 مذآرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 مقدمة للمجلس التنفيذي للعلمالوثيقة هذه 

 : بـ االتصال إلى تتعلق بمحتوى هذه الوثيقةأسئلة فنيةلديهم قد تكون مجلس الذين تدعو األمانة أعضاء ال

  مكتب المجلس التنفيذي

نكم صاليمك سيدة االت ساعد اإلداري ،I. Carpitella  بال دمات ل الم دة خ ؤتمراتوح ديكم ،الم ت ل ئلة إن آان ق أس  تتعل

 .(2645-066513):  على الهاتف رقمبإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك

  
  



WFP/EB.1/2010/15/Rev.1 3 
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  السيدVladimir V. Kuzentsovالرئيس وممثل القائمة هاء  

  سعادة السيدJosé Antônio Marcondes di Carvalhoنائب الرئيس وممثل القائمة جيم ، 

  السيدInnocent Mokosa Mandendeالممثل المناوب للقائمة ألف ، 

  السيدNoel D. de Lunaممثل القائمة باء ، 

  سعادة السيدJames Alexander Harveyممثل القائمة دال ، 

ات  M. Lukyanova، أمينة المجلس التنفيذي؛ والسيدة C. Von Roehl السيدة :وعن أمانة المجلس ، الموظفة المسؤولة عن العالق

  .مع المانحين

  المقدمة

ي    2009آانون األول   / ديسمبر 11 و 7تب المجلس التنفيذي مصر فيما بين       زار أعضاء هيئة مك       -1 وا مع ممثل ، حيث التق

امج الحكومة واألمم المتحدة والشرآاء والمانحين، ومع المديرين القطريين           ار موظفي المكتب القطري والمكتب       للبرن  وآب

ا              ة             اإلقليمي للشرق األوسط ووسط آسيا وشرق أوروبا، وذلك في إطار اجتماع ارة ميداني اهرة، وخالل زي دت في الق ت عق

  .إلى منطقة أسوان

  السياق

د   البرنامج، دور )2013-2009(أتاحت الزيارة فرصة لهيئة المكتب أن تدرس، في ضوء الخطة االستراتيجية       -2  في بل

دخل وال توجد ف   دان المتوسطة ال دنيا من البل شريحة ال درج ضمن ال ه ين سانية لكن ساعدات اإلن ة للم ات جاري ا عملي ه حالي ي

ة  ذائي والتغذي ن الغ ر واألم االت الفق ي مج ة ف ديات مهم رح تح ي  . يط بال ف صر ق د زاروا م س ق و المجل ان ممثل وآ

ذي ستعرض نتائجه            ). WFP/EB.1/2007/INF/6 (2006تشرين الثاني   /نوفمبر يم ال ويخضع البرنامج القطري حاليا للتقي

  . 2010 التنفيذي في دورته السنوية في عام على المجلس

ومع أنها شهدت  .  مليون نسمة، وهي واحدة من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض           82ويبلغ عدد سكان مصر         -3

ة                  ل المرتب ين    123ثالثة عقود من التنمية االقتصادية واالجتماعية، إال أنها تراجعت مؤخرا لتحت دا من حيث    182 من ب  بل

الي        ). 2009تقرير التنمية البشرية لعام     برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،     (مؤشر التنمية البشرية     رد من إجم غ نصيب الف ويبل

دولي،     ( دوالرا أمريكيا    2 148الناتج المحلي    دولي، يعيش            ). 2008البنك ال صادر عن البنك ال ر ال يم الفق ر تقي ا لتقري ووفق

دقع             6من آل خمسة مصريين تقريبا في حالة فقر، ويعاني أآثر من            واحد   ر الم سكان من الفق ة من ال د تفاقمت    .  في المائ وق

ى  .  بالمائة9 إلى 7األوضاع في المناطق الريفية حيث ارتفعت نسبة الفقر المدقع من نحو       ويمكن عزو معظم هذا التدهور إل

ال دون                    آذلك فإن سوء التغذية   . ارتفاع أسعار األغذية   ا يقرب من ثلث األطف ى أن م  يتفاقم، حيث تشير أحدث المسوحات إل

ّزم، وأن         اد         7سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن أو من التق ة الح انون من سوء التغذي ال يع ة من األطف .  في المائ
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ين عامي               دم ب انون م          2005 و 2000وقد تضاعفت نسبة من يعانون من فقر ال سبة من يع امين       وظلت ن ) ألف (ن نقص فيت

ال دون سن الخامسة                      ة ومتوسطة، في أوساط األطف ين معتدل ساء، وب ويترافق  . تتراوح بين متوسطة وحادة، في أوساط الن

اع                         اد حجم األسرة، وارتف استمرار ظاهرة هشاشة األوضاع وانعدام األمن الغذائي، وخصوصا في صعيد مصر، مع ازدي

ي ستوى تعل اض م ة، وانخف سب اإلعال ستقرة، ن ى وظائف م ة الحصول عل ة إمكاني ارات، ومحدودي الغين، وضآلة المه م الب

  .وضآلة المدخرات

غ    400 000إلى إفادة   ) 2011-2007(ويهدف البرنامج القطري        -4 ة تبل ون  44 شخص بتكلف دم  . دوالر أمريكي  ملي ويق

ا    دعم هم ن ال وعين م امج ن ذا البرن ساعدة: ه ا     الم ي تمتلكه سية الت درات المؤس ذائي والق ن الغ بكات األم ز ش ة لتعزي  الفني

الحكومة؛ والبيانات العملية محدودة النطاق ألفضل األساليب في األنشطة المتعلقة بالغذاء مقابل التعليم، والغذاء مقابل إنشاء                

ددة األطراف          . األصول سية متع ا من صناديق رئي ا من الجهات       ويتلقى هذا البرنامج القطري دعم أة محلي وارد معب  ومن م

ة            . المانحة الثنائية، والجهات متعددة األطراف، والقطاع الخاص       امج القطري آخر عملي وآان من المستهدف أن يكون البرن

إنمائية ينفذها برنامج األغذية العالمي في مصر في ضوء النمو االقتصادي الجاري والنجاح في إدخال اإلصالحات الراهنة                 

  . مثال، في مجال اإلعانات الغذائية الوطنيةوذلك،

  مالحظات

امج القطري هو اآلن     على لم تكن هذه الزيارة بعثة للرصد، ويجب اعتبار هذه المالحظات       -5 يما وأن البرن أنها أولية، س

  :قيد التقييم

 أنه ال  تحقق من تقدم أساسي في السنوات األخيرة، إالغم ما بذلته الحكومة المصرية من جهود إصالحية مختلفة ومار 

وهناك من يجادل .  يعانون من الفقر وهشاشة األوضاع– ومن المناطق في البالد –يزال هناك العديد من األشخاص 

 .التحققبأن التقدم المتوخى من إقرار البرنامج القطري ال يأخذ طريقه إلى 

 لتغذية يشكل خطرا يهدد التنمية االقتصادية في مصر، وهذا األمر يحتل أولوية ترى الحكومة أن ارتفاع معدالت سوء ا

 ).2017-2007(متقدمة في استراتيجية التغذية الوطنية 

  البرنامجويبذل .  في مصر للسيطرة الوطنية ويتم تنفيذها بالتعاون والقيادة الكاملين للحكومةالبرنامجتخضع خطط ،

بما في ذلك التعاون مع الشرآاء من األمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص حاليا، جهوده لبناء القدرات، 

 .المصري

  حقق المكتب القطري نجاحا في حشد الموارد من خالل إجراءات التمويل المبتكرة، مثل مقايضة الديون والتمويل من

 1.4، إضافة إلى نحو دوالر أمريكي مليون 25ولقد تحصل البرنامج القطري الحالي على أآثر من . القطاع الخاص

 . سنويا، تقدمها موارد متعددة األطرافدوالر أمريكيمليون 

  فمقويات . ، منذ آخر زيارة قام بها المجلس إلى مصر، مساعداته الفنية ودوره الفّعال في مجال السياساتالبرنامجوسع

 مليون شخص بحلول عام 50مستهدفين إلى  مليون شخص ويتوقع أن يصل عدد ال35الدقيق يستفيد منها اآلن نحو 

 عمله على نحو وثيق مع الحكومة في مجال إصالح اإلعانات البرنامجويواصل . وهذه تمثل إنجازات ضخمة. 2011

ال، من خالل الغذائية والمضي قدما في تحسين الفعالية ومردودية التكاليف للنظام الوطني لدعم األغذية وذلك، مث

وليس واضحا المدى الذي سيتحقق في مجال إصالحات الدعم . استعراض إدارة سلسلة اإلمدادات والدراسات األخرى
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، وهو مجال حساس من الناحية السياسية نظرا ألن الغالبية العظمى من األسر ال تزال تشتري الخبز 2010في عام 

 .المدعم

 تقوم بتكراره ل آنموذج تحتذي به الحكومة المصرية البرنامجتي ينفذها وينظر إلى األنشطة المحدودة النطاق ال

وزارت البعثة منطقة أسوان لتطـّلع على برنامج حكومي طويل األجل في مجال استصالح األراضي . وتوسيع نطاقه

تنمية األسواق؛ وُأعجبت البعثة بالتحسينات المحققة في مجاالت الزراعة؛ و. والتنمية الزراعية وتحسين سبل المعيشة

والحصول على المياه النقية والسكن الالئق؛ وارتياد المدارس؛ والخدمات الطبية؛ والمنظمات المجتمعية؛ ومصادر 

والحظت البعثة الروح العالية لمشارآة المجتمع المحلي، والعالقات الممتازة فيما بين القيادات المحلية . الدخل المبتكرة

 .رنامجالبوموظفي الحكومة وآوادر 

 ويسهم برنامج األغذية العالمي، منذ . لكن الذي لم يتضح بعد هو إلى أي مدى سيتم تكرار هذا النموذج وتوسيع نطاقه

عدة سنوات، في هذا البرنامج، ومع ذلك، فقد أحيطت البعثة علما بأن المبررات لوجود مورد خارجي للمدخالت 

تخصيص بند في ) وهي وزارة الزراعة واستصالح األراضي(الغذائية هي أن من غير المسموح للجهة المنفذة 

 .وقد أثارت الزيارة السابقة للمجلس عددا من القضايا األخرى. ميزانيتها لألغذية

  االستنتاجات

 ،فإن رغم ما بذلته الحكومة المصرية من جهود إصالحية مختلفة وما تحقق من تقدم أساسي في السنوات األخيرة 

وتواجه البالد، في ؛ يواجهون ظروفا اقتصادية واجتماعية متردية وأوضاعا تغذوية متفاقمةالمصريين األشد فقرا 

 مياه البحر، وتمّلح مستوىارتفاع (األجل الطويل، ضغوطا مزدوجة شديدة تمثل في زيادة السكان وتبعات تغير المناخ 

 . تلقى طلبا شديداالبرنامجأن جهود  ومن الواضح في هذا السياق ).التربة، وتناقص توافر المياه من نهر النيل

  في مصر على أنه تشكل محفزًا ونموذجًا مرجعيًا للحكومة المصرية للتكرار وتوسيع البرنامجُينظر إلى أنشطة 

 المشروعات المشترآة بين وزارة الزراعة واستصالح األراضي ومن األمثلة على ذلك. النطاق في آل المناطق

ر سبل آسب العيش المستدامة واألصول اإلنتاجية مستقبًال ألصحاب الحيازات الصغيرة الرامية إلى توفيالبرنامج و

 . والبحر األحمر المصري الصعيداتمحافظفي 

   وتمضي الجهود .  في مصر للسيطرة الوطنية ويتم تنفيذها بالتعاون والقيادة الكاملين للحكومةالبرنامجتخضع خطط

 التعاون مع الشرآاء من األمم المتحدة والمجتمع وتشمل،  قدماقدراتبناء الفي مجال  حاليا البرنامج التي يبذلها

 .المدني

  الغذائية، والسيما في مشروعات الغذاء مقابل التعليم في بعض أشد البرنامجوما تزال الحاجة تدعو إلى مساعدات 

دعم األطفال الضعفاء المناطق فقرًا في مصر، وحيث يتمثل الهدف في الحد من التفاوت بين الجنسين في التعليم و

، مثل مشروع مكافحة البرنامجومن المنتظر أن تخلِّف مشروعات استقطاب التأييد التي ينفذها . والمعرضين للخطر

 .عمالة األطفال، تأثيرًا إيجابيًا على السياسات الوطنية

 وتتيح . البرنامجي يضطلع به ولقد تبين، من خالل المناقشات مع الجهات المانحة، أن هذه الجهات تثني على الدور الذ

 في المستقبل، وأين البرنامج انخراطالمرحلة القادمة من التخطيط القطري لألمم المتحدة فرصة الستعراض طبيعة 

وتحضيرا لهذه المداوالت، ينبغي .  فيما يتعلق بجهود الحكومة والشرآاء اإلنمائيينالبرنامجيمكن تعزيز مساهمات 
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األدلة على آفاءة تدخالته وفعاليتها وتأثيرها ومدى استدامتها، سواء على قاعدة في إرساء  أن يمضي قدما للبرنامج

 .أو المحليالمستوى االستراتيجي، أي التأثير في مجال السياسات، أو على المستوى الفردي 

  على نحو اهمة  من وآالة للمعونة الغذائية إلى وآالة للمساعدات الغذائية، الفرص له للمسالبرنامجويتيح تحول

 أن يواصل جهود المساعدة التقنية وتنمية القدرات التي انطلقت في إطار البرنامج وبمقدور .استراتيجي متصاعد

وينطبق ذلك خصوصًا على . ، وأن يوسعها في ظل البرنامج القطري المقبل)2011-2007(البرنامج القطري الحالي 

 .ليات التقوية، التي أثنى عليها النظراء الوطنيونجهود إصالح إدارة سالسل اإلمداد الغذائية وعم

  ورغم أن قلة الموارد المتاحة يمكن أن تحد من القدرة على مواصلة العمليات في الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة

ل  ولقد تحص.حقق المكتب القطري نجاحا في حشد الموارد من خالل إجراءات التمويل المبتكرة مثل مصر، فقد الدخل

 سنويا، دوالر أمريكي مليون 1.4، إضافة إلى نحو دوالر أمريكي مليون 25البرنامج القطري الحالي على أآثر من 

الحكومة ستكفل استمرار المساهمات النقدية لمشتريات األغذية المحلية،  آما أن .تقدمها موارد متعددة األطراف

إضافة إلى ، للبرنامجطية التكاليف التشغيلية للمكتب القطري والهبات العينية، والمساهمات النقدية الحكومية في تغ

 .التمويل الموسع من القطاع الخاص المصري

  في إقليم الشرق البرنامج أن يشجع الحكومة المصرية على توسيع دورها آبلد مانح جديد لعمليات للبرنامجويمكن 

 حوض النيل، والتأآيد على أهمية التعاون بين بلدان األوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، ال سيما بلدان

وال تزال مصر، بفضل موقعها آمحور لوجيستي مرآزي بين إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا وبين . الجنوب

أفريقيا جنوب الصحراء، تشكل قاعدة ممتازة للتعاون اإلنمائي وتبادل الحلول التي تشمل قدراتها في مجال التجهيز 

 دعم وتيسير التعاون بين بلدان الجنوب من خالل حضوره للبرنامجويمكن . ي والتصنيع إلنتاج األغذية المقواةالزراع

 أن يقدم هذه الخدمات على أساس استرداد التكلفة البرنامجويستطيع . القطري وخبراته الفنية في العديد من المجاالت

 .بالكامل

 المتحدة خُلص أعضاء المكتب إلى أن األنشطة الميدانية لألمم المتحدة وفي ضوء المداوالت مع الفريق القطري لألمم 

 . ستستفيد من زيادة مستوى التعاون والتفاعل بين المؤسسات المناسبة،البرنامجفي مصر، بما في ذلك أنشطة 

  نحو  في مصر، والسيما وأن األنشطة تتسم بحسن التوجيهالبرنامجوبالمستطاع، بل ومن الواجب، مواصلة دور 

 .الشرائح األشد حاجة وضعفًا في صفوف السكان، آما أن هذه األنشطة تخضع لقيادة وطنية

  دعائمها مع الحكومة المصرية ومع شرآاء التنمية، في ضمان البرنامجوسوف تساعد األواصر القوية التي أرسى 

 الميدانية، قوة المشارآة المجتمعية ولمس أعضاء المجلس، خالل الزيارة. استدامة أعماله والحّس بالمسؤولية تجاهها

 .وهذا االلتزام هو خير ضمان للتغير المستدام والفعال. في الجهود اإلنمائية

  آلمة شكر

سيد     -6 ل شكره لكل من ال دم جزي ة أن يق ق البعث ود فري شرق Daly Belgasmiي دير اإلقليمي للمكتب اإلقليمي لل ، الم

ع موظفي        GianPietro Bordignonوسط آسيا وشرق أوروبا، والسيد األوسط و دير المكتب القطري في مصر، ولجمي  م

اءة                  البرنامج ذلك  .  العاملين في مصر، لتنظيمهم زيارة البعثة ومواآبتهم لها، ولما بذلوه من جهود لضمان رحلة ناجحة وبّن آ

  .االستقبال من أولئك الذين التقت بهم في إطار مهمتهاتعرب البعثة عن شكرها لما حظيت به من آرم الضيافة وحسن 
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