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 للمجلس التنفيذيمذآرة 
 

 

 

  نظرل مقدمة للمجلس التنفيذي لالوثيقةهذه 

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

 .رة آافية المجلس التنفيذي بفتدورة قبل ابتداء ذلك أن يتم ويفضل أدناه، المذآورينبرنامج األغذية العالمي 

 :مدير مكتب التقييم C. Heider: السيدة  2030-066513: رقم الهاتف

 :موظف التقييم  C. Conan: السيدة -3480066513: رقم الهاتف

نكم  سيدة  االتصال يمك ؤتمرات وحدة خدمات   ل المساعد اإلداري  ،I. Carpitella  بال ديكم   ،الم ئلة  إن آانت ل ق  أس  تتعل

 .(2174-066513): ة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقمبإرسال الوثائق المتعلق
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ة                  ، و أفغانستان بلد من أقل البلدان نموا      ذائي وسوء التغذي دام األمن الغ ر وانع ة للفق ه معدالت عالي ذ سنة     . توجد في ي   2002ومن  الت

ت  ةآان ت   بمثاب ة، انتقل ل االجتماعي روب والقالق ن الح دين م ة عق ة   نهاي ن حال المي م ة الع امج األغذي ن برن ة م ساعدة المقدم  الم

ا                  . الطوارئ إلى إعادة التأهيل واإلنعاش     ي يضطلع به ة واإلنعاش الت دة لإلغاث ة الممت ر العملي ذا التقري امج ويقيم ه ا من   البرن  حالي

ألداء  سرة ل ل المف ائج، والعوام صلة، والنت ث ال ين  . حي ة مقيم ن أربع ق م يم فري د أجرى التقي ل  وق ع االضطالع بالعم ستقلين م م

  .2009حزيران /أيار ويونيو/الميداني في مايو

ة        واستراتيجيات آانت بصفة عامة متمشية مع السياسات الحكومية         البرنامجووجد التقييم أن عملية      ى تلبي  الشرآاء وآانت ترمي إل

و        التينوعة من األنشطة     ولكنها أدت إلى مجموعة آبيرة م      –االحتياجات اإلنسانية واالجتماعية الملحة      ا ل ا  ال تبدو آم ا   أنه  برنامج

ى   . متسقا وعلى وجه العموم أدت العملية أداء حسنا في الوصول إلى السكان المستهدفين، وهو ما تم االعتراف به آإنجاز بالنظر إل

  .القيود السائدة في مجال األمن والوصول

اءة الع              ى آف ر إيجابي عل ي     وتشمل العوامل التي آان لها أث ا يل ا م ة وفعاليته سليم؛   ) 1: ملي ى االستجابة    ) 2االستهداف ال درة عل الق

ة؛                   وارث الطبيعي ذاء والك اع أسعار الغ ة ارتف ة؛       ) 3لالحتياجات الناتجة عن أزم ة واالبتكاري نهج المرن ات   ) 4ال دة العالق  مع   الجي

اءة  غير . أنشطة الغذاء مقابل العمل التي تتميز بالكفاية والبساطة  ) 5الشرآاء؛   أثير أن آف ي     وت ا يل لبا بم أثرت س ة ت شدة  ) 1:  العملي

ة       2007مجموعة عوامل تشمل قصور الموارد في       ) 2تنوع األنشطة وقلة اتساقها؛      ، وانقطاع اإلمدادات، والمخاطر األمنية المؤدي

  .والشرآاءعدم آفاية قدارت موظفي البرنامج ) 4أوجه النقص في نظام الرصد والتقييم؛ ) 3إلى تأخير التوزيع؛ 

ا            ) 2تحديث وتبسيط نهجه الكلي؛     ) 1: ويوصي التقييم بأن يقوم المكتب القطري بما يلي        ا يترتب عليه ة وم دراسة المخاطر األمني

ائج؛    شرآاء        ) 3من نت سق مع ال يم من ي للرصد والتقي شاء نظام عمل ضا توص  . العمل من أجل إن ات  واقترحت أي شأن مكون يات ب

  .برنامجية محددة

  

  ملخـص
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   القـرارمشروع
  

  

"  104270ألفغانستان -العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاشتقييم تقرير موجز عن  "بالوثيقة المجلس علما يحيط

)WFP/EB.1/2010/7-A( واستجابة اإلدارة WFP/EB.1/2010/7-A/Add.1بشأن اإلجراءاتمزيد من ال على اتخاذ حث وي 

   .مداوالته أثناء  فيها المجلسالتوصيات، مع مراعاة االعتبارات التي يثير

  

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

ى                 : المساءلة) 1:  إلى هدفين  يرمي هذا التقييم      -1 ائج المحرزة حت ذ ومستوى النت الغ عن العمل المنف تعلم  ) 2؛  اآلناإلب ال

دف  اءبه اش   إغن ة واإلنع ة لإلغاث دة التالي ات الممت صميم العملي اق التقي .  ت مل نط ا   وش ة ومناطقه ات العملي ع مكون يم جمي

ةالج ه. غرافي ة      ولكن ات الميزاني ق تنقيح ن طري ت ع ي أدخل ة الت ة الثالث شطة التجريبي ة األن ي حال صر ف ة – اقت  أي التغذي

  . على تقييم تصميمها–القسائم، وصحة وتغذية األم والطفل /المدرسية المطبوخة، والتحويالت النقدية

ستقلين                            -2 شاريين م راء است ة خب ا أربع ا، وأجراه يم والتكليف به ة التقي يم تنظيم عملي ارة    . وتولى مكتب التقي وسبق الزي

ستان  ة ألفغان ايو21(الميداني ار/ م و11-أي ران / يوني ة تمه) 2009حزي ة وبعث ى يدراسة مكتبي ق إل يس الفري ا رئ ام به ة ق دي

  .أفغانستان

ذي   نقص ) 1: لمعوقات نجمت عن  التقييم   وتعرض    -3 ائج األمر ال اد     البيانات ذات الصلة بالنت ى االعتم ق إل  اضطر الفري

ة بالضرورة؛               منقولةعلى معلومات آيفية وشواهد      ائج إشارية ليست ممثل ى نت ي حدت من عدد            ) 2 أدت إل ود الوقت الت قي

  .عدت الوصول إلى أجزاء آثيرة من البلدالقيود األمنية التي استب) 3زيارات المواقع؛ 

  السياق القطري

سكان     2002 و1979واجهت أفغانستان فيما بين      -4 ى ال ار فادحة عل ا آث .  حروبا وقالقل أهلية وآوارث متكررة آانت له

  .أفغانستان وإيران وما وراءهماوخالل هذه الفترة مات ماليين وفر ماليين آخرون من البلد وأصبحوا الجئين في 

ة    2002وبذلت منذ       -5 ساعدة دولي ذه   .  جهود وطنية جادة إلعادة إنعاش االقتصاد وتعزيز التنمية االجتماعية بم ر أن ه غي

ساد، و      سياسية، والف ة ال ضايا االجتماعي ستمرة، والق ة الم اطر األمني سبب المخ ود ب ضعت لقي ود خ وارئ  الجه االت الط ح

دقع والجوع                ر الم نجح في الحد من الفق در عددهم بخمسة وعشرين               . المتكررة؛ ولم ت سكان المق ا زال حوالي نصف ال وم

دا              المليونا يعيشون تحت خط الفقر، وتأتى أفغانستان في المرتبة الرابعة و           ة وسبعين بل ة وثماني ين مائ سبعين بعد المائة من ب

  .في مؤشر التنمية البشرية

الصحة بالنسبة للنساء واألطفال على حد سواء منخفضة بصورة استثنائية، وهي من أسوا          الحالة  وما زالت مؤشرات        -6

الهزال     6.7 في المائة من األطفال دون سن الخامسة مصابون بالتقزم، و          54فإن  . المؤشرات في العالم   ة مصابون ب  في المائ

ا معظمهن         . غذيةنتيجة لسوء الت   سكان   . وتدل معدالت الوفيات في حالة النساء على الظروف الرهيبة التي يعيش فيه وثلث ال

  . في المائة من الفتيات30في سن المدرسة غير ملتحقين بالمدارس، وال يذهب إلى المدارس سوى 

ا ي                 -7 شديد، وهو م ذاء بالتقلب ال اج الغ ى      ويتسم إنت ا إل ة  ظروف  الرجع أساس ة المتقلب دان     . المناخي د من بل ستان بل وأفغان

  .حتى في سنوات المحصوالت الجيدة) القمح بصفة رئيسية( واردات الحبوب  صافيالنقص الغذائي بحيث يعتمد على
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  سمات العملية واستراتيجيتها

  سمات التشغيل

ساعدة في   البرنامج انتقلت عمليات 2002حزيران /ن وأنشئت حكومة انتقالية في يونيومنذ أن سقط نظام طالبا     -8  من الم

وفمبر            . واإلنعاش  إلى إعادة التأهيل  حاالت الطوارئ    ة واإلنعاش في ن دة لإلغاث ة الممت اني   /وأقرت العملي شرين الث  2005ت

نوات  الث س دة ث اير(لم اني /ين انون الث سمبر-2006آ انون األول /دي ي  ). 2008آ ذين ينبغ سكان ال دد األصلي لل ان الع وآ

ستة    .  مليون دوالر أمريكي    360.2 مليون نسمة بتكلفة تبلغ      6.6مساعدتهم   ة ل ا    تنقيحات وخضعت العملي ة، وهو م  للميزاني

ك من حاالت الطوارئ                        ر ذل ذاء، وغي د أسعار الغ ة وعواقب تزاي ررة، وأزم يرجع بصفة رئيسية إلى نوبات الجفاف المتك

ومددت .  مليون دوالر أمريكي848 مليون نسمة بتكلفة إجمالية قيمتها    14.8وتساعد العملية في الوقت الحاضر      . يةالموضع

  .2009آانون األول /حتى ديسمبرآخرى لسنة 

ألفغان الضعفاء في مناطق والهدف الكلي للعملية هو تعزيز األمن الغذائي وتحسين الرأسمال البشري واإلنتاجي لدى ا               -9

ال               نائية و  ساء واألطف ضعفاء من الن ى ال صفة خاصة عل د ب ذائي، مع التأآي ا  . تفتقر بشدة إلى األمن الغ هداف المحددة   األأم

  :فهي) 2007-2004( االستراتيجية السابقة  البرنامج في خطةم في األهداف االستراتيجية الخمسالتي تسهللعملية 

  
الهدف االستراتيجي المقابل   ملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاشاألهداف المحددة للع

  في خطة البرنامج

 إنقاذ األرواح في حاالت األزمات 

  زيادة فرص وصول المجموعات الضعيفة المتأثرة بظروف الطقس القاسية إلى

 الغذاء

 1 

 داخليا، على  تحسين قدرة المجموعات الضعيفة، بما في ذلك األشخاص المشردين

 ة الصدمات وتلبية االحتياجات الغذائية الضروريةإدار

 2 

 المساهمة في الحد بنسبة آبيرة من عدد السكان المتأثرين بالسل 

 توعية المجتمعات المحلية وزيادة مشارآتها في الصحة الوقائية والتغذية 

 المساهمة في الحد بنسبة آبيرة من اإلصابة باألمراض الدودية 

  المنتج والمقوى محليا لجمهور السكانزيادة توافر دقيق القمح 

 3 

  زيادة معدالت التحاق تالميذ المدارس االبتدائية ومواظبتهم في مناطق انعدام األمن

الغذائي وانخفاض معدالت االلتحاق، وزيادة معدالت التحاق الفتيات ومواظبتهن 

في مناطق اتساع الفجوة بين الجنسين ومعالجة الجوع قصير األجل وتحسين 

 لتعليما

 زيادة عدد المدارس االبتدائية 

 محو األمية والمهارات الحياتية الوظيفية لدى الراشدين الريفيين الفقراء، تحسين 

 وال سيما النساء

 4 

  زيادة قدرات الحكومة ونظرائها غير الحكوميين والمجتمعات المحلية على تحديد

 ائمة على الغذاءاالحتياجات الغذائية، ووضع استراتيجيات وتنفيذ برامج ق

 5 
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  : من مكونين104270تتألف العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش     -10

 تشمل تقديم المساعدة الغذائية في حاالت الطوارئ على شكل التوزيع العام لألغذية، وغذاء اإلغاثة مقابل  .اإلغاثة

السكان ) ي المناطق المفتقرة إلى األمن الغذائي والمعرضة للكوارث؛ بضحايا الكوارث والنزاعات ف) أ: العمل إلى

  .األشخاص المشردين داخليا)  أسعار الغذاء؛ ج أرتفاعالضعفاء المتأثرين بأزمة

 وهو بصفة رئيسية الغذاء : إنشاء األصول لدعم سبل المعيشة، وحماية البيئة والموارد الطبيعية)  أ:يشمل. اإلنعاش

)  األصول إلصالح الطرق، وإنشاء البنى التحتية للري، وحماية البيئة، وإعادة التشجير؛ بالغذاء مقابل العمل ومقابل

أنشطة التعليم والصحة لزيادة معدالت االلتحاق والحد من ) التدريب المهني لصيانة سبل المعيشة وتنمية القدرات؛ ج

يم، وبناء المدارس وإصالحها، وإعداد المعلمين الغذاء مقابل التعل: التسرب والتخفيف من الجوع قصير األجل

وحشدهم، والتدريب على محو األمية الوظيفية، والتعليم في مجال األمن الغذائي والحدائق المدرسية، وإزالة الديدان، 

توفير األغذية المكملة المقواة لألطفال والنساء الحوامل ) ومساعدة مرضى السل وأسرهم، وتقوية الدقيق؛ د

  .عاتوالمرض

ي     -11 ة ف ذ العملي ي 34وتنف ة وف ن 390 محافظ ة م ة398 مقاطع د مقاطع ب قطري،  .  البل ن خالل مكت ة م دار العملي وت

ة ة مكاتب فرعي اطق، وثالث سة مكاتب للمن دى . وخم ان ل امجوآ يم البرن د إجراء التقي ستان827 عن ي أفغان ا ف  57:  موظف

  .وظفا محليا م770موظفا دوليا و

  تقييم التصميم

ة، وإطار عمل                            -12 ة الوطني تراتيجيات اإلنمائي ساهمة في أهداف االس آانت أهداف العملية وافية من حيث السعي إلى الم

  .األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية، واستراتيجيات الجهات المانحة

رآن                          -13 ة واإلنعاش وال دة لإلغاث ة الممت ين أهداف العملي صادية     3من الممكن إقامة روابط واضحة ب ة االقت شأن التنمي  ب

ى               ى تنص عل ستان الت ة ألفغان ة الوطني ستدامة            : "واالجتماعية في االستراتيجية اإلنمائي ة الم ر، وضمان التنمي الحد من الفق

ة               ، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، و     [...] ة لأللفي ق األهداف اإلنمائي دم ملموس نحو تحقي ة     ." إحراز تق  -وترمي العملي

ذلك مباشرة في الهدف           ساهمة ب ذائي، والم ى األمن الغ رين إل ضعفاء والمفتق راء، وال ى معالجة احتياجات الفق باإلضافة إل

ائي     : وناتها المختلفة في   إلى المساهمة عن طريق مك     -) القضاء على الفقر المدقع والجوع    ( لأللفية   1اإلنمائي    2الهدف اإلنم

ة  دائي (لأللفي يم االبت يم التعل ق تعم ائي )تحقي دف اإلنم سين و  (3؛ واله ين الجن ساواة ب ز الم رأةتعزي ساعدة الم دف )م ؛ واله

ال تخفيض معدل وفيات     (4اإلنمائي   ائي      )األطف ة      )األمهات صحة   تحسين    (5، والهدف اإلنم ة اإلنمائي وقف  (ج  -6، والغاي

  ).آفالة االستدامة البيئية (7والهدف اإلنمائي ) وبدأ انحسارها األمراض الرئيسية[...] شار انت

تراتيجية    البرنامجوتسهم أهداف العملية في أهداف خطة           -14 دخل عقب             )2007-2004( االس واع الت د وسع نطاق أن ، وق

ائق          ). 2011-2008( االستراتيجية البرنامجإقرار خطة    ك الوث ا في ذل سية بم سياساتية الرئي ائق ال ة مع الوث وتتمشى العملي

ال          المتعلقة بتمايز    ساء واالنتق اه الن ززة تج ى اإلنعاش        الجنسين وااللتزامات المع ة إل ين        .  من اإلغاث روابط ب د روعيت ال وق

ان وضمان سبل                 –اإلغاثة واإلنعاش ضمنا     ة من الحرم ى الوقاي ات الحرجة، وهو            في العمل الرامي إل شة في األوق  المعي

  . عن طريق ربط مساعدة ِاإلغاثة بنهج الغذاء مقابل العمل آلما آان ذلك ممكنابوضوح –الشرط الالزم لإلنعاش 

رامج              -15 صميم الب سابقة في ت شا          : وروعيت نتائج التقييمات ال ل الن ذلك أوقفت بعض المشروعات مث ق  ونتيجة ل ط المتعل

  .النتائج وبخاصة رصد –بالمخابز بينما انصب التأآيد على تحسين الروابط بين التقييم والبرمجة والرصد 
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  :غير أن اإلطار المنطقي للعملية يبين أوجه نقص شديدة فيما يتعلق بما يلي    -16

  ؛والنتائج بعض المخرجات ومعقولية) الهدف ووالنتائجاالتساق بين المخرجات (المنطق الداخلي  

 عدم مالئمة معظم المؤشرات وقلة األهداف؛  

 البرنامجتحكم  المخاطر واالفتراضات التي ال تشير إلى قضايا خارجية بل إلى قضايا في نطاق.  

د               ، وب )16مجموعها  (ومن سمات العملية الملحوظة شدة تنوع األنشطة            -17 دو تعقي يم حيث يب ة مكون التعل خاصة في حال

 وتبرر األنشطة باالحتياجات آما يظهر في المؤشرات االجتماعية االقتصادية، وهي مالئمة          . التصميم واضحا بصفة خاصة   

ل العم               . للسياق والممارسات المحلية   ذاء مقاب ل الغ ادل مث ق نظام للتب ذاء عن طري ل، ورغم أن ثمة تفضيال ثقافيا لتوزيع الغ

ستهدفون عن             ستفيدون الم ا الم ي يعجز فيه فإن التوزيع العام للغذاء يعد مالئما في حاالت الطوارئ الحادة وفي الحاالت الت

شاط       . تنفيذ مشروعات يعتد بها للغذاء مقابل العمل       العمل أو حيث ال يمكن     ة إدخال الن ق بمالئم بيد أنه أثيرت أسئلة فيما يتعل

وب             التجريبي للتغذية المدرسية    المطبوخة الذي لم تثبت صحته في التقييم، وصمم مع قليل من التشاور، وقد ينطوي على عي

  )1(.هامة من حيث التنفيذ

سنة    والهشاشة ويرتكز االستهداف الجغرافي على التقييم الوطني للمخاطر             -18 ي           2005 ل دعم تقن ة ب ه الحكوم ذي أجرت  ال

ذار المبكر بالمجاعات و  من المفوضية األ  ة وشبكة نظم ِاإلن امجوروبي ستوى  البرن ى م ات عل وفر معلوم  وآخرين؛ وهو ي

اش     سياق اإلنع سبة ل ة بالن ة مقبول ا بدرج ول عليه ات يع ة/المقاطع وارث    . التنمي االت الك ي ح ة ف ات خاص ت تقييم وأجري

 ويعد  ،ي حالة التوزيع العام للغذاء والغذاء مقابل العمل        ف – أي انتقاء المستفيدين     –وينفذ استهداف الخطوة الثانية     . واألزمات

ين حين وآخر                     الغرض وإن لوحظت أخطاء في االستهداف ب ا ب ة في       . بصفة عامة وافي و المجتمعات المحلي شترك ممثل وي

إن ال             . انتقاء المستفيدين بالنسبة لكال النشاطين     ذاء، ف ام للغ ل العمل      وبينما تطبق معايير محددة في حالة التوزيع الع ذاء مقاب غ

يم                . يعتمد إلى حد آبير على االستهداف الذاتي       ل التعل ذاء مقاب شارآين في الغ ع الم رر مساعدة جمي وهناك بصفة عامة ما يب

اء         ى انتق ة عل والغذاء مقابل التدريب؛ غير أنه جرى اإلعراب عن بعض أوجه القلق فيما يتعلق بارتفاع عدد المعايير المطبق

  .الغذاء مقابل التدريبالمدارس ومشروعات 

  النتائج

 وهو ما يعنى أنه قد تم الوصول        – 2008 مليون في    8.7 مليون نسمة بما في ذلك       20 إلى   2006قدمت المساعدة منذ        -19

وع أو آ      لضعفاء وممن    في المائة من األفغان ا     70في تلك السنة إلى      ق ن ضعفاء عن طري ذائي وال دخالت    ألمن الغ خر من ت

اع عدد                      )2(.البرنامج سبب ارتف ستفيدات ب اث الم يال عدد اإلن وق قل ستفيدين يف  وهناك على وجه اإلجمال عدد من الذآور الم

الفتيان الملتحقين بالمدارس والمتلقين لوجبات مدرسية والرجال المشترآين في أنشطة الغذاء مقابل العمل، بينما تمثل النساء                

ي ستفيدين ف م الم يم   معظ ل التعل ذاء مقاب شطة الغ ار أن ي إط ة ف ة المنزلي ات( الحصص الغذائي ت للفتي ل ) الزي ذاء مقاب والغ

أن                   26 نسبة تقل بمقدار     2008وتمثل الكمية اإلجمالية الموزعة في      . التدريب وحي ب ا ي ررا، وهو م ان مق ا آ ة عم  في المائ

  .عدة لفترات أقصر مما آان مقررا أو أنهم تلقوا المساحصصهم الغذائيةالمستفيدين لم يتلقوا آل 

  

                                                      
 .لم يشمل تقييم هذا النشاط التجريبي للتغذية المدرسية المطبوخة إال تصميمه )1(
وآثيرا ما تكون التقارير المقدمة من شرآاء التعاون . المستفيدين بكثير من الحذر بالنظر إلى أوجه النقص وعدم االتساق في تخطيط األعداد ورصدها وِاإلبالغ عنهاينبغي أن تعامل أعداد  )2(

 .ومحدودة بسبب عدم آفاية قدرات الرصد وصعوبات الوصول متأخرة أو غير صحيحة أو غير موجودة
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ل اإلنعاش   5ورغم أن وثيقة المشروع األصلية نصت على أن اإلغاثة ستمثل      -20  في  95 في المائة من األنشطة بينما يمث

غ                  ة    50المائة، فقد زيد مكون اإلغاثة إلى حد آبير نظرا لتعاقب حاالت الطوارئ بحيث بل وارد ومن حجم          في المائ  من الم

  .العملية

  التوزيع العام للغذاء

نهم أشخاص                         1.2 تلقى   2008في      -21 ان من بي ذاء، وآ ام للغ ع الع ق التوزي ة عن طري  مليون أفغاني حصص غذاء إغاثي

ين ش                 راوح ب دة تت ة    . هر وستة أشهر    مشردون داخليا وأشخاص متأثرون باألزمات والكوارث تلقوا مساعدة لم صفة عام وب

ذاء            اد في الغ اني من نقص ح ع في       . وصل التوزيع العام للغذاء إلى مجموعات ضعيفة تع أخر التوزي وبغض النظر عن ت

ة ال              ع حصة غذائي بعض الحاالت ووقوع بعض األخطاء في االستهداف في الجولة األولى من التوزيعات الحضرية وتوزي

ذاء األسر     - وهو ما قيد فعالية التوزيع العام إلى حد ما      -ألسرية  تغطي إال جزءا من المتطلبات ا      ام للغ ع الع  فقد ساعد التوزي

ر    لبية وغي ق ممارسات س ى تطبي ضطر إل ذاء دون أن ت ن نقص الغ ة م رات حرج ى فت ب عل ى التغل ضعيفة عل رة وال الفقي

ا يتجاوز         .وقد وفر من هذه الناحية شبكة أمان مؤقتة فعالة        . مستدامة لمواجهة األزمة    وبالنظر إلى أن أسعار القمح زادت بم

ين  ا ب عار  )3(،2008 و2007ضعفها فيم ادة أس ستفيدة عن زي ال األسر الم ى نحو فع ذاء عل ام للغ ع الع د عوض التوزي  فق

ى     . السوق لغذائهم األساسي الرئيسي   وطنيين عل درة النظراء ال إدارة ومن النتائج األخرى لنشاط التوزيع العام للغذاء تنمية ق

اد الروسي                 ة       مخططات توزيع األغذية آما يتبين من عمليات توزيع المعونة الغذائية المقدمة من االتح ا الحكوم ي أدارته الت

  )4(.2008في 

  الغذاء مقابل العمل

مصلحة الوطنيين وعن طريق مكون الغذاء مقابل العمل قوي أساسا وهو ينفذ عن طريق شراآات متينة مع أصحاب ال         -22

ة ات المحلي ون    . المجتمع ي مك سي ف شاط الرئي ضا الن ه أصبح أي يا، ولكن شاطا إنعاش ون ن ي األصل أن يك ه ف راد ل ان ي وآ

. ، وهو يستوعب أآبر جزء من موارد العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش          2008اإلنعاش بعد زيادته عقب النداء المشترك في        

ى       ( مليون مشارك     1.77 شارك   2006ومنذ   ا يعن ستفيد    8.8وهو م ون م ل العمل         )  ملي ذاء مقاب وآانت  . في مشروعات الغ

اء                       " قيمة" ى انتق ا أدى بالفعل إل ومي، وهو م ل من أجور العمل الي شارآين من أضعف األسر         حجم الحصة الغذائية أق الم

ستان           يناسب مقاصد  نهجويتم انتقاء المشروعات من القاعدة إلى أعلى وهو         . ألنفسهم ة في أفغان ة للتنمي تراتيجية الوطني  االس

املة                       شارآية وش ة ت ا من خالل عملي ر احتياجاته وتوقعات المجتمعات المحلية؛ وتتحمل هذه المجتمعات المسؤولية عن تقري

ة          . تشمل النساء وأضعف األشخاص    ة ذات صفة تمثيلي ي من    )5(وتتولى إعداد المشروعات مجالس إنمائية مجتمعي دعم تقن  ب

اآم     وز دها ح صة ويؤآ وزارة المخت شروعات ال يم الم ضطلع بتقي اون؛ وت رآاء التع ة وش ة الريفي ل والتنمي ادة التأهي ارة إع

  .بالسرعة البرنامجوتتميز عملية إقرار المشروعات في . المحافظة

ل      -23 ل العم ذاء مقاب شروعات الغ اشوأدت م ة واإلنع ائج لإلغاث ى نت ات    إل ى الميزاني ة عل ق المحافظ ن طري ة ع إيجابي

شة    المجهدةالغذائية   سبل المعي ة ل اقين أو    . للمستفيدين عند المستويات الكافية للمواجهة وتوفير زيادة مؤقت وحظ أن المع ا ل آم

ة من أعضاء المج                           صيبا من الحصص الغذائي ون ن ل العمل يتلق ذاء مقاب تمع  المرضى الذين ال يستطيعون المشارآة في الغ

                                                      
 ووصلت إلى أقصاها بحيث زادت بمقدار 2007آيلوغرام في أوائل /  أفغاني15بدأت أسعار التجزئة للقمح بأقل من  .2009نيسان /رة أسعار السوق في أفغانستان، أبريلانظر البرنامج، نش )3(

 .2009 نيسان/آيلوغرام في أبريل/ أفغاني20 عندما أخذت تنخفض من جديد إلى أقل من 2008نيسان /في أبريل آيلوغرام/ أفغاني30
 .لم يشمل التقييم هذه المخططات )4(
 . في المائة من المجتمعات المحلية التي يشملها برنامج التضامن الوطني80في  أنشئت المجالس المجتمعية للتنمية )5(
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شملها     ) الموت جوعا، سوء التغذية الحاد    (وليس هناك تقارير عن حدوث انهيار تغذوي        . المحلي اآلخرين  في المناطق التي ي

الغذاء مقابل العمل، وأدت تدخالت الغذاء مقابل العمل إلى تثبيت أسعار السوق عن طريق الحد من البيع بربح فاحش خالل                 

شاء األصول                ويقرر ا . فترة ارتفاع أسعار الغذاء    ر االقتصادي إلن ة أن األث لممثلون وأصحاب المصلحة المحليون بال موارب

اد                    )6(وإعادة تأهيلها واضح،   شاؤها أو يع تم إن ي ي ق األصول الت  وأن الغذاء مقابل العمل يفيد المجتمع المحلي آكل عن طري

اه            ي وأعضائه      تأهيلها، وأنه ذو أهمية خاصة بالنسبة للتنمية والقدرة على المرونة ورف ل      .  المجتمع المحل ذاء مقاب ا أن الغ آم

م المتحدة،                  االت األم ة مع ست من وآ امج مشترك للحكوم ستان الخضراء، وهي برن ادرة أفغان ق مب العمل أسهم في تحقي

  )7(.وتهدف إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية

  الغذاء مقابل التعليم

ة               )  في المائة مما آان مقررا     92(سنويا   ليون طفل  م 1.4تلقى      -24 ق التغذي سنة عن طري ا في ال بسكويتا عالى الطاقة مغلف

شرب في بعض                    . المدرسية في الموقع   اء ال وهو نوع من البسكويت يتقبله تالميذ المدارس ويوزع بسهولة وإن آان انعدام م

ا  2008 وأوائل 2006ويت عالي الطاقة في أواخر ولم يؤثر انقطاع اإلمدادات من البسك    . األماآن أمرا مؤسفا    تأثيرا ملحوظ

ة        ه بالفعل في النهاي ا تلقى   . على المواظبة على الدراسة ألن األطفال آانوا يعلمون أن البسكويت سيصل وقد تم توزيع وبينم

طفاال يتلقون قمحا  في المائة مما آان مقررا ألن العدد يشمل أ184 أي – 2008 طفل حصصا غذائية منزلية في   829 000

  . بناء المدارس آان منخفضا على نحو ملحوظنتائج فإن مستوى –إضافيا في إطار مشروع ما قبل الشتاء 

ى                      -25 وقد دعم الغذاء مقابل التعليم االتجاهات الحالية نحو زيادة االلتحاق بالمدارس االبتدائية وزاد من مواظبة الفتيات عل

امج وتبين مقارنة البيانات بين المدارس التي تتلقى مساعدة من            . الدراسة ساعدة          البرن ذه الم ي ال تتلقى ه دارس الت ين الم  وب

امج حدوث تأثير إيجابي واضح على الفجوة بين الجنسين في المدارس التي يساعدها             يم الحظت أن     البرن ة التقي  رغم أن بعث

ات آانت           . البرنامجلتحاق في المدارس التي يساعدها       المدارس ضخموا قليال أرقام اال     مديرين ة للفتي ا أن الحوافز المقدم آم

سرب                     ناجحة بصفة خاصة في الصفوف األولى من الدراسة االبتدائية، ولكن البعثة الحظت وجود اتجاه بين الفتيات نحو الت

  .في الصفوف العليا

اق     -26 ادة االلتح ام  وأدت زي ى نظ ضغط عل ادة ال ى زي يم إل ل التعل ذاء مقاب ا الغ ي شجع عليه يمالت ون . التعل ا تك را م فكثي

دارس                            ذ الم د من تالمي تقبال عدد متزاي دابير إضافية الس تثمارات وت وفير اس المدارس مكتظة بالتالميذ، ومن الضروري ت

  )8(.البرنامجفي المدارس التي يساعدها " الرزمة األساسية"ويستدعي هذا ضمان توفير . على نحو آاف

ا أسهم في        150 000لتحق بدورات محو األمية الوظيفية والتدريب المهني       وا    -27 ساء، وهو م اهم من الن  مشارك آان ثلث

رات                اإللمامتنمية   ساء الفقي يما الن ريفيين، وال س سكان ال ين ال ة ب ة الوظيفي ارات الحياتي ة والمه شاط  .  بالقراءة والكتاب إال أن ن

  .عدد المشارآين والمشارآة المطلوبة من جانب النساء: ق بمؤشرين هامينإعداد المعلمين لم يثبت نجاحه فيما يتعل

  

                                                      
  .وإلى الحد من تكاليف الوصول إلى األسواقومثال ذلك أن إزالة الطمي من القنوات يؤدي إلى تحسين إنتاجية أراضي الري والطرق والجسور التي أعيد تأهيلها  )6(
 .، وبخاصة إلى العاملين في رياض األطفال والمدارسالبرنامج دعما قائما على األغذية إلى أنشطة شتى في إطار البرنامجيقدم  )7(
، ومنظمة )اليونيسيف(، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونسكو(ربية والعلوم والثقافة يشترك في تنفيذ الرزمة األساسية منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ومنظمة األمم المتحدة للت )8(

  /org.un.www://http.pdf.Package20%Essential20%The/ Documents/PovertyForum/poverty/socdev/esaانظر . الصحة العالمية، وبرنامج األغذية العالمي
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  الصحة والتغذية

ين         -28 راوح ب سبة تت ساعدة لن دمت الم ي       82 و75ق سل ف ى ال رر لمرض دد المق ن الع ة م ي المائ  ألن 2008-2007 ف

ة     ة وتظهر وجود           . المشكالت األمنية أوقفت بعض عمليات تسليم األغذي صفة منظم د آانت الحصائل ترصد ب ك فق ومع ذل

ة              : نتائج الفتة للنظر   دل تغطي شاف الحاالت، ومع ا، وتحسين معدالت اآت ى العالج طوع ساعين إل زيادة عدد األشخاص ال

ين          رة نظرا أل                     . العالج المشاهد مباشرة، وانخفاض عدد المتخلف ار أخرى آبي ع حدوث آث ك أن من المتوق ى ذل ن يضاف إل

ساهمة                   ى الم در عل أعضاء األسر والمجتمع المحلي سيكونون أقل عرضة لخطر العدوى، وسيكون األشخاص الذين شفوا أق

د           . في االقتصاد األسري والمجتمعي    ق انخفاض بع ورغم أن المساعدة الغذائية مهمة بالنسبة لتعزيز اآتشاف الحاالت وتحقي

  .، فإن هذه النتائج تعزى إلى جودة أداء الشراآة المتكاملةذلك في العدد الكلي لألشخاص المتأثرين بالسل

دان               -29 ة الدي شطة إزال دعيم وتتعلق نتائج ملحوظة أخرى بأن دقيق  وت ات   ال ة            .  بالمقوي سنوي إلزال م تجاوز الهدف ال د ت وق

ى  الوصول منذ ذلك التا  وأمكن2005 ماليين طفل منذ   5الديدان في حالة     ارهم من ستة       6ريخ إل راوح أعم ل تت ين طف  مالي

سابقة                          . سنوات إلى ثالث عشرة سنة     دة ال ذ الخطة الممت وى الموجه نحو الطلب من ق القمح المق اج دقي ا إنت وتضاعف تقريب

ة  ر آافي ة غي صحة العام ي وزارة ال ين ف درات التقني ت ق ا زال ع؛ وم ا زال دون الهدف المتوق ه م اش، ولكن ة واإلنع . لإلغاث

نخفض والمتوسط              دخل الم ذيات           وتشتري الدقيق المقوى أساسا الطبقات الحضرية ذات ال نقص المغ أثير ب أثرة أشد الت والمت

ي             . الدقيقة د وتحسن الوضع الصحي الكل ستويات الحدي ى تحسن م وى إل ومن المتوقع أن يؤدي انتشار استهالك الدقيق المق

  .للسكان

ي،             – وغير مطبق تقريبا     –ن أقل من ذلك تأثيرا      وآا    -30 دريب المهن ة والت ة الصحية والتغذوي  برامج التدريب على التوعي

ذه                     اء به والتي لم تكن قنوات فعالة للتوعية التغذوية ألنه لم توجه عناية إلى تحديد مدربي الصحة والتغذية وال إلعدادهم للوف

  .المهمة

  العوامل المفسرة للنتائج

ة    -31 ديات األمني فر   التح د س دة تقي م المتح ة لألم د األمني م أن القواع شروعات، ورغ ة دورة الم ات طيل ى العملي ؤثر عل  ت

ق             د طب اطق المحظورة، فق ى المن امج الموظفين إل ل عن                     البرن نظم النق اون، ف د شرآاء التع ة في تحدي ة وابتكاري ا مرن  نُهج

ذه                طريق شرآات النقل ال    ة في ه محلية والمجتمعات المحلية المستفيدة، وضمن الرصد عن طريق تفويضه ألطراف خارجي

اطق ى  . المن ة عل ائج المترتب ة عن النت ات آافي صفة خاصة معلوم وفر ألصحاب المصلحة وللجهات المانحة ب م ت ه ل إال أن

ى   وأصبح لدى بعض الجهات المانحة . المخاطر األمنية بالنسبة لكفاءة العملية   سالسة إل انطباع يوحي بأن آل شيء يمضي ب

ات                    أأن   تباقي للبيان دفق االس ضايا والت دلت التقارير على خالف ذلك؛ والحظت ضرورة تحسين المساءلة فيما يتعلق بهذه الق

  .  بشأن آفاءة نهجه في مناطق المخاطر األمنيةالبرنامجالكيفية الصادرة عن 

ى         اإلنحراف الفساد و  خطر    -32 ى          واسع االنتشار، وبينما تنص قوانين شتى عل ساد عل إن الف ة، ف ساءلة الحكومي ايير الم مع

، وبخاصة في المناطق المحظورة حيث أوآل       البرنامجوقد يؤثر هذا أيضا على      . جميع مستويات الحكومة معروف وواضح    

  .اف خارجية بعض المكونات الهامة في دورة المشروعات إلى أطرالبرنامج

 ولم يتمكن برنامج األغذية العالمي من أن يضمن سوى المستويات الدنيا            2007 في   البرنامج أثرت على    قيود الموارد     -33

راض                    ق اقت ا عن طري ر االحتياجات إلحاح ستجب إال ألآث م ي ين دوالر أمريكي من         10للتشغيل ول حساب االستجابة     مالي
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و  . ةالعاجل ود الم رت قي ا أث ل      اآم دة مح م المتح و األم ل متطوع اطق، وح ب المن د ولمكات شغيلية للبل درات الت ى الق رد عل

 آانت تعني أن البرنامج 2008غير أن االستجابة المواتية من جانب الجهات المانحة للنداء المشترك في         . الموظفين الدوليين 

  .2009آذار / مارس في المائة بحلول80.6توافرت له الموارد بنسبة 

دادات    -34 ي اإلم وارد ف ا نقص الم ا فيه دة بم أثرت بعوامل عدي ة، ومخاطر الطقس2007 ت اطر األمني ووقعت . ، والمخ

أداء                            ا أخل ب ذاء، وهو م ع الغ أخر توزي رى وت انقطاعات في اإلمدادات في آثير من الحاالت، وهو ما أدى إلى اختناقات آب

  . لبرنامجا

د، ولكن                     الحبوب على المستوى المحلي    تايرتمش    -35 وافر النق ا بت د رهن ة المشروع أن تزي  آان من المفترض وفقا لوثيق

ى اآلن   دودة حت ت مح ا زال ة م شتريات المحلي ائض    . الم ن ف وب م اك جي ذاء، فهن ستورد صاف للغ ستان م م أن أفغان ورغ

ة                      اإلنتاج، وبعض  ذاء من أجل المعون ق شراء الغ  المحاصيل الجيدة وإمكانيات لزيادة اإلنتاج التي يمكن تحسينها عن طري

  .محليا

ى        مع التغيرالتكيفقدرة على       -36 ة عل ى استخدام تنقيحات الميزاني درة عل  برهن عليها المكتب القطري باإلضافة إلى الق

شطة                نحو سديد للتوسع     اد أن ة واإلنعاش استجابة الحتياجات الطوارئ والرتي دة لإلغاث ة الممت في نصيب اإلغاثة من العملي

دة     تراتيجية الجدي ة االس ع الخط شيا م دة تم امججدي ق    . للبرن ا يتعل ق فيم ه القل ة بعض أوج ي مالحظ الوينبغ ن ب موارد م

ة مطالب مشروعات شتى،        ألن موظفي مكاتب المناطق والمناطق الفرعية آافحوا طي        الموظفين ة دورة المشروعات لتلبي ل

  .وبخاصة على ضوء التوسع في الغذاء مقابل العمل وإدخال المشروعات الرائدة

ه    -37 ادة فعاليت ى تحسين الرصد وزي ات الحاجة إل ع العملي ي جمي ا ف د عليه م التأآي صفة خاصة، ت ، ورصد الحصائل ب

أت       . إلنعاشبقة لإلغاثة وا  لساالممتدة ا  م ت ا ل ورغم اتخاذ بعض الخطوات من أجل تحسين مستوى نظام الرصد والتقييم، فإنه

إلدارة من         للبرنامجبعد بنتائج ملموسة في تلبية المتطلبات األساسية     ة ل ساءلة والمعلومات الالزم ق بالم ا يتعل  وشرآائه فيم

  .أجل تحسين الكفاءة والفعالية

ذاء                     الشراآة االستراتيجية     -38 ى سياق الغ ا تقتصر عل  مع وزارة إعادة التأهيل والتنمية الريفية تعمل على نحو جيد ولكنه

ة                             . مقابل العمل  د دور المعون ى تحدي ة حاجة إل ة؛ وثم ة الغذائي ي للمعون سيق الكل ام بالتن صفة رسمية للقي ة ب وزارة مخول وال

ستان      الغذائية في استراتيج     ة ألفغان ة المقبل شطة األخرى يعمل           . ية التنمي ق باألن ا يتعل امج وفيم وزارات         البرن  مع آل من ال

صة  ة،           (المخت شؤون االجتماعي ل وال وطين؛ والعم ادة الت ين وإع ة؛ والالجئ روة الحيواني ري والث ة وال ة؛ والزراع التربي

ة  صحة العام اقين؛ وال شهداء والمع ى خ ) وال اء عل اون بن رآاء التع ةوش اهم ثنائي ات تف وظفي . طاب امجولم دانيين البرن  المي

ة عن الرضا عن أداء          و متينةعالقات   صفة عام وا ب امج ودية وتعاونية ومنتظمة مع أصحاب المصلحة الذين أبلغ  من  البرن

  .وهناك فهم حسن لألدوار والمسؤوليات ووفاء بها. يحيث االستجابة والتعاون والدعم التقني والماد

  ي والتوصياتالتقييم الكل

  التقييم الكلي

ة               -39 ق األهداف اإلنمائي ساهمتها في تحقي  7-1إن العملية، في معالجتها لالحتياجات اِإلنسانية واالجتماعية المهمة وفي م

تراتيجيات  ا الس ل تمام ة، تمتث امجلأللفي سكان والبرن ات ال سبة الحتياج لة بالن اته؛ وذات ص داف  وسياس ع أه سقة م مت
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ا                 . االستراتيجيات الوطنية للتنمية في أفغانستان     د، وهو م ة معق صميم العملي ى نقص، وت بيد أن اإلطار المنطقي ينطوي عل

سياق مع      . يؤدي إلى تجاور األنشطة بدال من أن يؤدي إلى برنامج شامل ومتسق     شطة مناسبة لالحتياجات وال وتبين أن األن

داني           وت. وجود بعض االستثناءات   ى المستوى المي ات أقيمت عل ا نتجت عن عالق وجد روابط بين اإلغاثة واإلنعاش، ولكنه

  .من خالل التنفيذ

جميع المقاطعات تقريبا نحو  في جميع المحافظات و- رغم القيود األمنية الصارمة- في أداء عمله البرنامجوقد استمر     -40

م المتحدة، والجهات      في البلد، وهو إنجا    ة، واألم ة األفغاني ز آبير في حد ذاته ومعترف به من هذه الناحية من جانب الحكوم

ستفيدين      ى حد                  . المانحة الشريكة، والمجتمعات المحلية، والم شريكة إل م المتحدة والجهات المانحة ال ة واألم د الحكوم وتعتم

  .سي للمساعدة الغذائية في حاالت الكوارث واألزمات بوصفه الطرف الرئيسي والمقدم الرئيالبرنامجآبير على 

دخل أو آخر من           70وقد تم الوصول إلى      -41 ق ت ضعفاء عن طري ذائي وال ى األمن الغ رين إل  في المائة من السكان المفتق

ى    2006 مليون في    4.7وزاد العدد الفعلي للمستفيدين من      . البرنامجتدخالت   ون في      8.7 إل دد        2008 ملي اق الع ا ف ، وهو م

ررا                        . 2008 في المائة في     28المقرر بنسبة    ان مق ا آ ل مم سنة آانت أق ة الموزعة في نفس ال ر أن الكمي سبة غي  في   26 بن

ررا    حصصهمالمائة، وهو ما يعني أن المستفيدين لم يتلقوا       ان مق ا آ .  الغذائية آاملة أو أنهم تلقوا المساعدة لفترات أقصر مم

ة أشهر                        يضا ا عن ثماني رات زادت أحيان ا لفت ة وتوزيعه سليم األغذي أخر ت  نتيجة لمجموعة من العوامل         –ف إلى ذلك أن ت

ة          –، وتوقف اإلمدادات، والمخاطر األمنية والفساد       2007تشمل نقص الموارد في      ة العملي ى فعالي ر عل د أث ذي   .  ق ذاء ال والغ

 أو عند انتهاء السنة الدراسية ال يصل إلى المستفيدين  البرنامج مشروعات   يصل بعد وقوع الكارثة بعدة أشهر أو بعد اآتمال        

  .في وقت الحاجة وال يحقق أهدافه

دة               52وتمثل تكاليف األغذية        -42 ات الممت شبه العملي ا ي اش، وهو م ة واإلنع دة لإلغاث ة الممت اليف العملي ة من تك  في المائ

اش ة واإلنع سياق     لإلغاث ي ال ل ف د العم ى ضوء تعقي اءة، وبخاصة عل ى الكف را عل د مؤش ن أن يع اآن أخرى ويمك ي أم  ف

اني سائر         . األفغ صل بالخ اطر تت ود مخ ع وج رة م افية آبي اليف إض ذائي بتك ن الغ دام األم اطق انع ى من تم الوصول إل وي

  .ات الخطر المقبولةوالتأخير؛ وهو ما يثير أسئلة فيما يتعلق بما هي التكاليف اإلضافية ومستوي

ي                -43 ا يل ا م ة وفعاليته اءة العملي ى آف رت عل سديدة      ) أ: وتشمل العوامل التي أث اليب ال سليم واألس االستهداف الجغرافي ال

ستفيدين؛ ب    اء الم ي انتق ة ف صفة عام عا      ) ب اع أس ة ارتف ة ألزم ات نتيج ادة االحتياج تجابة لزي ى االس درة عل ذاء الق ر الغ

ة   ) الُنهج المرنة واالبتكارية، وال سيما التنفيذ في المناطق المحظورة؛ د         ) والكوارث الطبيعية؛ ج   صفة عام العالقات الطيبة ب

ادي؛ هـ          ي والم دعم التقن اون وال ة المجتمعات        ) مع الشرآاء من حيث التكاتف والتع ل العمل وألف ذاء مقاب شطة الغ ساطة أن ب

  . احتياجاتهمالمحلية بها وتمشيها مع

ي               -44 ا يل لبا بم د            ) أ: بيد أن آفاءة العملية وفعاليتها تأثرت س ر مشكالت عن ا يثي ساقها، وهو م ة ات شطة وقل وع األن شدة تن

وارد في          ) التنفيذ ويؤثر على الكفاءة؛ ب     دادات، والمخاطر األمن       2007مجموعة عوامل تشمل نقص الم ة،  ، وانقطاع اإلم ي

أوجه النقص في نظام الرصد والتقييم وفيما يتصل بذلك من رصد للحصائل،             )  وهو ما أدى إلى تأخر التوزيع؛ ج       –والفساد  

  . والشرآاءالبرنامجعدم آفاية قدرات موظفي ) وال سيما حصائل العملية؛ د

ى االفتراضات     وفيما يتعلق باحتمال تأثير العملية في األجل           -45 ة إال اللجوء إل ذه المرحل . الطويل، فليس من الممكن في ه

تسهم في عمليات التنمية المجتمعية عن طريق ما تتبعه في الغذاء مقابل العمل من نهج               ) أ: فمن الممكن افتراض أن العملية    

شطة      تنمي القدرات البشرية وتقوي دور النساء في االق       ) قائمة على أساس المجتمع المحلى؛ ب      تصاد والمجتمع عن طريق أن

ة بالصحة المدرسية                 /الغذاء مقابل التعليم   م المتحدة والمعني شترآة لألم ادرة الم ي تكون جزءا ال يتجزأ من المب التدريب الت
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سكان             ) والمبادرة المتكاملة لمحو األمية الوظيفية في أفغانستان؛ ج        ى الوضع الصحي والتغذوي لل تساعد على المحافظة عل

  .حسينه عن طريق أنشطتها في مجاالت اإلغاثة والصحة والتغذيةوعلى ت

امج يتعاون      -46 دابير                         البرن ة من خالل ت وميين والمجتمعات المحلي شرآاء الحك ا مع ال ا وثيق ذ تعاون د التخطيط والتنفي  عن

د من      وتنمية القدرات، ويجري  " التعلم بالعمل " ا في        تمكينهم من تحمل مزي ام ومن توليه  المسؤوليات في االضطالع بالمه

سبة                      . النهاية املين حاسمين بالن ل العمل ع ذاء مقاب شطة الغ سيطة المستخدمة في أن ا الب ة والتكنولوجي وتعد الملكية المجتمعي

شطة         ستدام      الستخدام وصيانة منتجات أو أصول األن ى نحو م ذاء       . عل ة المتواصل بالغ زام الحكوم ق الت ل  وجرى توثي  مقاب

ع                  شمل جمي ة المدرسية بحيث ت التعليم في وثيقة نظرية بشأن برنامج وطني للغذاء مقابل العمل يرمي إلى التوسع في التغذي

  .المدارس االبتدائية في البلد

  التوصيات

  .التوصيات موجهة إلى المكتب القطري    -47

  : القائمة علىالمناهجحديث وتبسيط ت    -48

 التجارب والدروس المستفادة؛  

  والشرآاء الذين يمكنه االعتماد عليهم؛البرنامجالقدرات المتوافرة لدى   

 الشراآات الراسخة مع تحديد األدوار والمسؤوليات بوضوح؛  

 ا تستخلص من مجموعة واضحة تحديد األولويات والروابط بين األنماط والمناطق الجغرافية للعمليات المقبلة آم

 مع شرآائه البرنامجوواقعية ومتسقة من األهداف والحصائل والمؤشرات التي تظهر في إطار منطقي يصممه 

  الرئيسيين؛

ا أ     -49 ون مختلف يم يك ي الرصد والتقي نهج ف ة واإلنعاش ب ة لإلغاث دة المقبل ات الممت صميم العملي ي ت ا األخذ ف ا وعملي ساس

وينبغي للنظام أن يتضمن طبقة تكفل مهام الرصد األساسية للتوزيع والمستفيدين عن             . ومنسقا مع النهج التي يتبعها الشرآاء     

ات عن   د بيان ة أخرى تول ذ؛ وطبق ي التنفي وب ف دم المحرز والعي ات عن التق ي ومعلوم ات الوقت الحقيق وفير بيان ق ت طري

ك سيحتاج   .  في عالقته بتحقيق األهداف    للبرنامجآائه من رصد األداء اإلجمالي       وشر البرنامجالحصائل لتمكين    ولتحقيق ذل

  .؛ ومن الشروط الالزمة لذلك وضع إطار منطقي متسقالبرنامجالشرآاء إلى تنمية القدرات والدعم من 

ة    -50 ديات األمني اطر والتح ائج الم. إدارة المخ د النت دا   تحدي ة تحدي ا العملي ي تتعرض له ة الت اطر األمني ى المخ ة عل ترتب

ا                          ا درجة علي ي له دخالت الت اط الت ا هي أنم واضحا بغية توضيح ما هي التكاليف اإلضافية ومستوى المخاطر المقبولة، وم

  .القضاياوالتشاور مع أصحاب المصلحة والجهات المانحة بشأن هذه . من األولوية وتبرر مستويات المخاطر العليا

اف؛   ) 1: تالفي انقطاع اإلمدادات وتأخر التسليم عن طريق          -51 ة   ) 2تخطيط عمليات التسليم مقدما بوقت آ تخزين األغذي

ات؛     ) 4وطرق بديلة لإلمداد؛  استخدام مصادر) 3في مواقع استراتيجية؛    ات بحسب إلحاح المتطلب ة  ) 5تحديد األولوي توعي

سليم، فينبغي            . هات المانحة بالنتائج المترتبة على انقطاع اإلمدادات      الج أخر الت ع أن يت ان من المتوق امج وإذا آ  إخطار  للبرن

  .الشرآاء والموظفين الميدانيين، والمجتمعات المحلية، والمستفيدين مقدما بوقت آاف وإبالغهم بالتاريخ المرتقب للتسليم

ي؛        ) 1: استكشاف إمكانيات الشراء المحلي، واستخدامها بقدر اإلمكان من أجل            -52 ذائي المحل سويق الغ د  ) 2تقوية الت تولي

ار؛   زارعين والتج دخل للم وع       ) 3ال ث الن ن حي ديهم م ألوف ل ذاء الم ون الغ ستفيدين يتلق ن أن الم د م ى التأآ ساعدة عل الم

  .الصالت مع تجار الحبوبويتطلب هذا رصد سوق الحبوب وإقامة . والنوعية
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  التوزيع العام للغذاء–اإلغاثة   

شرآاء          -53 ع ال ستفيدين والتحقق من األطراف الث          . توضيح معايير االستهداف لجمي رز الم ام بف ة في وقت    الوينبغي القي ث

أخرين وإن        وينبغي اتخاذ التدابي  . مبكر وعلى نحو شامل، وبخاصة في المناطق الحضرية        ر الالزمة بالنسبة للذين يصلون مت

  .آانت تحق لهم المطالبة

أداة              المحافظة على االستثمار في بنك البيانات في آابول وإتاحته            -54 اطق الحضرية آ ل في المن للتوزيع العام للغذاء المقب

ى نطاق        إلدارة ورصد وتوثيق مخططات المساعدة االجتماعية؛ وا       ق عل لنظر في إتاحته للشرآاء الحكوميين من أجل التطبي

  .أوسع

ة والنظر في                 /رصد التجربة المزمعة للتحويالت النقدية        -55 اءة والفعالي ق بالكف ا يتعل القسائم على نحو وثيق، وبخاصة فيم

  . شبكات األمان االجتماعيةالنتائج مقارنة بالتوزيع العام للغذاء وغير ذلك من ُنهج

 الغذاء مقابل العمل  

وده                 -56 ذي يق دخل ال امج تنسيق الغذاء مقابل العمل عن طريق مزيد من تنظيم نموذج الت ي،    البرن ه المجتمع المحل ، ويدفع

  .كبيروتدعمه وزارة إعادة التأهيل والتنمية الريفية مع الترآيز على وفورات الحجم ال

ة               -57 ل العمل من أجل اإلغاث ذاء مقاب ين الغ ة دورة المشروعات ب ساني  (التمييز بوضوح طيل ل   ) العمل اإلن ذاء مقاب والغ

ة (العمل من أجل اإلنعاش       ة تحت                         ). التنمي سليم األغذي ات ت ساق عملي ى ات وخى ينبغي أن يكون هو العمل عل والهدف المت

  .المباشرة لمجالس التنمية المجتمعية على مستوى المجتمع المحليالمراقبة 

ة                 " الرجوع إلى األساسيات  "إجراء استعراض       -58 ادة رفيع ل العمل مع وجود قي لنظام الرصد والتقييم بالنسبة للغذاء مقاب

  .النسبة للغذاء مقابل العملالمستوى قوية والترآيز على عدد صغير من المؤشرات ذات الصلة ب

 التدريب/الغذاء مقابل التعليم  
يم      -59 ل التعل ذاء مقاب ون الغ دف مك ى ه ز عل ى    /الترآي دريب عل يم األساسي والت دعم للتعل ديم ال ق بتق ا يتعل دريب فيم الت

ا في           والتحديد الواضح لمبررات األنشطة وتآزرها من أج      . المهارات األساسية  يم وإبرازه ل تحقيق أهداف الغذاء مقابل التعل

  .اإلطار المنطقي

ات في الصفوف                  -60 شمل الفتي سرب    12-10التوسع في توفير الحصص الغذائية المنزلية الحافزة بحيث ت ة من الت  للوقاي

  .المبكر وتشجيع الفتيات على إآمال تعليمهن

 التغذية المدرسية المطبوخة مع البحث في الوقت            األغذية المطبوخة التي توفرها برامج      مالءمة  مدى إعادة النظر في      -61

  . فيتامين جيمالمتناول مننفسه عن بدائل تغني عن زيادة 

يم              تنمية القدرات وتقديم مساعدة تقنية لموظفي الحكومة دع           -62 ل التعل ذاء مقاب ة للغ صميم أطر سياسية وطني الصحة  /ما لت

تراتيجية    ا الس ة ترقب شرية الكافي ة والب سية والمالي وارد المؤس ا الم وافر له ة تت امجاوالتغذي ي  لبرن ام ف سليم المه ن أجل ت  م

  . المستقبل وعلى نحو تدريجي

ال         -63 ة    إعطاء مزيد من المسؤولية لمج ولي       س تنمي ة لت ة       المجتمعات المحلي ذ بغي ع التنفي ا في مواق ة وتوزيعه إدارة األغذي

  .تحسين الرصد عند نقاط التسليم النهائية وزيادة التزام المجتمع المحلي المستفيد
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 الصحة والتغذية  

دريب ا           توقف    -64 ة           إدراج التعليم في مجال الصحة والتغذية في الت ة الوظيفي شطة محو األمي وى في أن ى أن يق ي، عل لمهن

  . الموجهة نحو العمل، ومواصلة تقديم الدعم لمبادرة الصحة المدرسيةالمناهجعن طريق استخدام 

سبة    النظر في تنقيح معدالت التسديد بالنسبة لتسليم األغذية من أجل مرضى السل مع مراعاة ارتفاع ت      -65 ل بالن اليف النق ك

  .للكميات األصغر

ساعدها          -66 ي ي ى المشروعات الت امج النظر في توزيع دقيق القمح المقوى محليا عل دقيق مع      . البرن ة ال والتوسع في تقوي

ى    وتدريب الفنيين العاملين في مختبرات     . العمل في الوقت نفسه على وضع استراتيجية لالنسحاب        ة عل وزارة الصحة العام

  .رصد نوعية دقيق القمح المستورد والمقوى محليا

ة                       -67 ة التكميلي امج موجه للتغذي إقامة تعاون تجريبي مشترك مع اليونيسيف ومنظمة األغذية والزراعة والحكومة في برن

دل       ) 2؛  )المدعم من اليونيسيف  (يد  سوء التغذية الشد  ) 1: في هيرات وآابول لمعالجة ما يلي      ة المعت دعم من    (سوء التغذي الم

سوء              ). المدعم من منظمة األغذية والزراعة     (الوقاية  ) 3؛  )البرنامج ددة القطاعات ل ة متع ك االستجابة الحكومي وسيقوي ذل

اهم تضع         . البرنامجالتغذية ويضمن استدامة المساعدة المقدمة من        ذا الترتيب في صورة      ومن المستحسن إعداد مذآرة تف ه

  .رسمية بحيث تنص على االستهداف ووضع خطط العمل السنوية والتنفيذ بصفة مشترآة

  .استكشاف إمكانيات إنتاج البسكويت عالي الطاقة محليا بغية تنشيط االقتصادات المحلية والحد من تكاليف التوزيع    -68
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