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 مذآرة للمجلس التنفيذي
 

 

  

 مقدمة للمجلس التنفيذي للعلمالوثيقة هذه 

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

 .المجلس التنفيذي بفترة آافية دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذآورينبرنامج األغذية العالمي 

 :أمين المجلس التنفيذي C. von Roehl :السيدة  -2603066513: رقم الهاتف

نكم يدة االتصال يمك اعد اإلداري ،I. Carpitella بالس دمات ل المس دة خ ؤتمراتوح ديكم  ،الم ت ل ئلةإن آان ق  أس تتعل

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

  

  ).WFP/EB.A/2010/15-A" (إلى آينيا للبرنامجانية للمجلس التنفيذي تقرير عن الزيارة الميد"يحيط المجلس علما بالوثيقة 
  

    

                                                      
 ية الدورةهذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نها. 
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 المشارآون

 ممثل القائمة ألف( الممثل الدائم المناوب لجمهورية مصر العربية ،السيدة فاطمة حسين صابر( 

  السيدةTritaporn Khomapat،  ممثل القائمة باء( ، الممثل الدائم لتايالند)الزراعة(وزير( 

  السيدةAndrea Londoño Osorio، ممثل القائمة جيم( قنصل، نائب الممثل الدائم لكولومبيا( 

  السيدJames Alexander Harvey، ممثل القائمة دال( سفير، الممثل الدائم للمملكة المتحدة( 

  السيدArsen Vartanyan، ممثل القائمة هاء( سكرتير أول، الممثل الدائم المناوب لالتحاد الروسي( 

 دة السيClaudia von Roehl، أمين المجلس التنفيذي  

  مقدمة

ذي  قام    -1 ارة  ممثلو المجلس التنفي ين       بزي ة ب رة الواقع ا في الفت ارس  6و 1آيني ى من     2010آذار /م ارة األول ، وهي الزي

د    ذا البل ى ه ي حيث يترآز عمل         . نوعها إل ى العاصمة نيروب ارة عل امج الوتوزعت الزي ى المستوطنات الحضرية     برن عل

ا      ذ فيه ي ينف ة الت امج العشوائية، ومناطق األراضي القاحلة وشبه القاحل ي ُأطلقت لمعالجة أمر         البرن ة من األنشطة الت طائف

  .المستويات المعتدلة والعالية من انعدام األمن الغذائي

رامج الخاصة    وأجرى الفريق مناقشات مع الوزر    -2 اه، ووزارة الب يم والمي مكتب  /اء أو آبار الموظفين من وزارتي التعل

ك المنسق             ا في ذل م المتحدة، بم ق القطري لألم ة األخرى؛ ومع الفري الرئيس، ووزارة تنمية شمال آينيا واألراضي القاحل

ة،   وفي الميدان التقى أعضاء الفريق بموظفي اإل. المقيم؛ ومع ممثلي الجهات المانحة دارة المحلية، وأبناء المجتمعات المحلي

  .وسكان مخيمات الالجئين، والتالميذ، وممثلي الشرآاء المنفذين

رامج           -3 ة، وعاين ب ارة األفريقي رة في الق وزار الفريق منطقة آيبيرا في نيروبي، التي توصف بأنها أضخم األحياء الفقي

امج البرامج الموجهة إلى األطفال المصابين بمرض اإليدز التي يدعمها التغذية المدرسية و ام     . البرن ة ق اطق القاحل ي المن وف

رى   يالقسم الشرق الفريق بزيارة مخيم لالجئين في داداب في ؛ وقرية ديرتو بالقرب من غارسيا، وهي أحد مواقع مشروع ق

 البرنامجحيث يساند ) شبه القاحل(زار الفريق مواقع في قسم موينغي وفي المناطق شبه القاحلة . األلفية التابع لألمم المتحدة

  .مبادرات للغذاء مقابل األصول والشراء من أجل التقدم

  السياق

دًا في مؤشر     177من أصل    148تندرج آينيا في عداد بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، وتحتل المرتبة     -4 بل

ائيا دة اإلنم م المتح امج األم ة البشرية لبرن رة . لتنمي ة البشرية للفت ر التنمي ًا لتقري ر  2008-2007ووفق تتسبب عوامل الفق

و          دل النم اع مع اف، وارتف ة المعرضة للجف به القاحل ة وش بيًا في األراضي القاحل و االقتصادي نس المزمن، وانخفاض النم

وع   ي الج ي تفش كاني، ف بالد  . الس ه ال ة     وتواج دمات المناخي ل الص ذائي بفع ن الغ دام األم ن انع ررة م ادة ومتك االت ح . ح

وتتعرض معظم األسر في المناطق القاحلة وشبه القاحلة النعدام األمن الغذائي، ويلجأ الكثير منها إلى آليات سلبية ومتطرفة 

  :نحو التاليأما الصورة اإلجمالية فهي على ال. للتصدي لذلك مثل بيع الماشية واألصول األخرى
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 ما  التفاوت، ولكن 2005/2006في المائة في الفترة  46إلى  1997في المائة عام  52من  الفقر المطلق انخفض

 يزال شاسعا؛

 14ويقضي طفل واحد من بين آل . عامًا 53فهو  متوسط العمر المتوقعأما  .مليون نسمة 38.3عدد السكان  يبلغ 

 طفًال نحبه قبل أن يبلغ سن الخامسة؛

  دوالرًا أمريكيًا  082 1دوالرًا أمريكيًا بالمقارنة بمتوسط قدره  770إلى إجمالي الدخل القومي تصل حصة الفرد من

 في إقليم أفريقيا جنوب الصحراء؛

 ؛ عن تلبية احتياجاته الغذائية األساسيةواحد من آل خمسة آينيين  يعجز 

  في أواخر عقد التسعينات حين وصل معدل انتشارها إلى  ذروتها اإليدز/فيروس نقص المناعة البشريةبلغت جائحة

 .2007عام ) مليون نسمة 1.4(في المائة  7.4في المائة في صفوف البالغين وتراجع هذا المعدل قليًال ليبلغ  10

  العنف االنتخابي، الجفاف، ارتفاع أسعار األغذية والوقود، التدهور (باالنتعاش إثر صدمات متعددة  االقتصادبدأ

فإن من المتوقع أن يصل  2009في المائة عام  2و 2008في المائة عام  1.7وبعد نمو بنسبة ). االقتصادي العالمي

 .2010في المائة عام  3.1معدل النمو إلى 

وافر       2008وحتى عام     -5 تقرار السياسي ال ود من االس ا بعق ام    . نعمت آيني ات ع ى أن انتخاب دالع    2007عل ى ان أدت إل

ام      . موجة من العنف ع ع م في مطل ة، ت دة     2008وفي إطار اتفاق تقاسم السلطة والحكومة االئتالفي إنشاء عدة وزارات جدي

وتواصل الحكومة مواجهة العديد . تنمية شمال آينيا واألراضي القاحلة األخرى ووزارة تنمية العاصمة نيروبي بينها وزارة

تفتاء المزمع بشأن اإلصالح            من التحديات، على أن ا ك االس ا في ذل ة بم وتر الكامن لجهود تبذل اآلن للتعامل مع عوامل الت

  .الدستوري وحقوق األراضي

دا،      -6  وتحتل آينيا موقعًا اقتصاديًا وجيوسياسيًا إقليميًا هامًا وتحدها آل من الصومال، وأثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغن

ين في عداد التحديات           . وجمهورية تنزانيا المتحدة دفق المحتمل لالجئ ة في الصومال المجاورة والت وتندرج الحالة المتفاقم

ة    ام الحكوم ة أم امج وبالنسبة  . الخارجية الرئيسية الماثل اء           للبرن ى مين تراتيجية تترآز عل ور اس ة عب ا تشكل منطق إن آيني ف

دا، والصومال،         مومباسا وُتشحن عبرها المعونة الغذ ة، وروان ة الكونغو الديمقراطي دي، وجمهوري ى بورون ة إل ائية الموجه

  ).2009طن متري عام  000 613. (وجنوب السودان، وأوغندا

ان موس    -7 اف، إذ آ لة من سنوات الجف ة من االنتعاش من سلس بالد تمر بالمراحل األولي ارة آانت ال ي وقت الزي م وف

ة آخذة في      . آانون الثاني األفضل منذ عدة سنوات/يناير –تشرين الثاني /األمطار القصيرة في نوفمبر وآانت أسعار األغذي

ة في       ام لألغذي ع الع ات التوزي الهبوط عمومًا غير أن أسعار الذرة ظلت مرتفعة، وهو عامل رئيسي في تحديد مستوى عملي

  .مناطق األراضي القاحلة وشبه القاحلة

  في آينياالبرنامج رامج ب

امج يعتبر برنامج آينيا واحدًا من أضخم البرامج التي ينفذها     -8 ات هي      . البرن ع عملي امج أرب ذا البرن امج  : ويضم ه البرن

دز؛ و      ة بمرض اإلي دة   القطري الذي ينصب على التغذية المدرسية ويدعم المجموعات السكانية الضعيفة المنكوب ة ممت عملي

ة من خالل   به القاحل ة وش اطق األراضي القاحل ي من ذائي ف دام األمن الغ كلة انع ى معالجة مش ة واإلنعاش ترمي إل لإلغاث

ة،             ل، وحصص الحماي ة، وصحة األم والطف ة التكميلي ة، والتغذي ة المدرسية الطارئ ة، والتغذي ام لألغذي عمليات التوزيع الع

ة في         والغذاء مقابل األصول؛ وعملية  ين في المخيمات الدائم ة لالجئ وفر المساعدة الغذائي ممتدة أخرى لإلغاثة واإلنعاش ت
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دم   امج للشراء من أجل التق ا؛ وبرن مالية والوسطى من آيني اطق الش ين مراحل الطوارئ،  . المن ع ب ات األرب ربط العملي وت

  . واإلنعاش، واإلغاثة الممتدة، والتنمية

  المالحظات

امج     -9 ع برن امجيتمت ي األراضي   البرن د ضعفًا ف كانية األش ى المجموعات الس بة عل ز مناس ة ترآي دو بوجه ا يب ى م عل

ي المستوطنات الحضرية العشوائية       ة وف ذ         . القاحلة وشبه القاحل ياقات وينف ًا للس ة وفق أدوار مختلف امج ب ذا البرن ويضطلع ه

  .لتنمية، بما يستجيب لالحتياجات واألولويات المحليةأنشطة تتعلق باإلغاثة، واإلنعاش، وا

  العالقة مع الحكومة

اذ                 -10 وم باتخ ا تق ا أنه ية، آم ا السياس ذائي في صدر اهتماماته ألة األمن الغ اء مس أعلنت الحكومة الكينية عزمها على إبق

دان األ  ي مي ة ف درة الوطني وير الق ة لتط دابير عملي ى   ت ة إل ات العيني ديم الهب ثًال بتق ك م ذائي، وذل ن الغ امجم اء البرن ، وإنش

ة وشبة              ة في األراضي القاحل ة االقتصادية والبنى التحتي تثمارات في التنمي وب، وتوسيع االس احتياطيات استراتيجية للحب

ًا        . القاحلة ك اعتراف ة، وذل ا خطوًة إيجابي ة شمال آيني ة وشبة     ويعتبر إنشاء وزارة مكرسة لتنمي باحتياجات األراضي القاحل

ا صعوبات من          بشأن الوطنية قوما زالت جهود التنسي. القاحلة وتلبيتها ى وتواجهه ا األول ذائي في مراحله قضايا األمن الغ

وزارا     درات ال اين ق ات وتب ام     تحيث التنفيذ منها تشتت الميزاني ى مستوى األقس م أن تنخرط     . الرئيسية عل ا أن من المه آم

ة أخرى  جهات فا  ة قطري دني والقطاع الخاص  (عل ع الم ة والمجتم ة المحلي ر الحكومي ات غي في التصدي لمشكلة  ) المنظم

  .الجوع وانعدام األمن الغذائي

والسياسات  الميدانية متوائمة مع الخطط  البرنامجوتعتبر األمم المتحدة شريكًا استراتيجيًا للحكومة، ويظهر أن أنشطة     -11

ة تراتيجيات القطري و . واالس امجوالحظ ممثل ى حضور    البرن م إل ن دع ه م ام وتقدم ن اهتم ة م ه الحكوم ا تبدي امجم  البرن

ا دة األخرى وعمله م المتح االت األم ؤخرًا لتخصيص أراض . ووآ رم م ذي ُأب اق ال ك االتف ى ذل ة الواضحة عل ومن األمثل

اء      لعملية توسيع مخيم داداب لالجئين، وهي خط ا تستحق الثن ى أنه ق عل ا الفري ا يجري من      . وة ينظر إليه ق م والحظ الفري

ة      . على المستوى الميداني والبرنامجتنسيق وثيق بين اإلدارة المحلية  ا خطوة إيجابي ة شمال آيني . ويعتبر إنشاء وزارة لتنمي

ة بشأن سبل مواصلة النهوض      ا       وأعرب المسؤولون المحليون عن العديد من اآلراء القيم ي يشارك فيه رامج الت ة الب بفعالي

امج ن       . البرن ول م ألة التح ؤولية ومس ليم المس تراتيجيات تس ة اس م ألهمي ن إدراآه ون ع ؤولون الحكومي رب المس ا أع آم

  .االعتماد على المعونة الغذائية

  العالقة مع الفريق القطري لألمم المتحدة والشرآاء اآلخرين

عًا  . ، آما يبدو، بشكل جيد مع الفريق القطري لألمم المتحدة على المستوى المرآزيالبرنامجندمج ي    -12 غير أن هناك متس

ي  . لتحسين التنسيق بين أعضاء هذا الفريق في تخطيط وتنفيذ األنشطة الميدانية، باالستناد إلى المزايا النسبية لكل شريك  وف

دور            إطار ذلك فإن هناك حاجة إلى الترآيز ع ي تضطلع ب يما وأن نيروب ا، والس رًا له ا مق ي تتخذ من روم االت الت لى الوآ

ذا و. جيوسياسي هام في اإلقليم ة               ه دولي للتنمي م للصندوق ال ل دائ ى تمثي ار إل ل بفعل االفتق ا معرق ي في آيني اون الثالث التع

  .األراضي القاحلة وشبه القاحلة الزراعية في آينيا، واالنتشار الميداني المحدود لمنظمة األغذية والزراعة في
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  التغذية المدرسية، والغذاء من أجل التدريب، والعمل مع المنكوبين بمرض اإليدز

ى نحو        -13 ل ضعيف في     000 720الحظ الفريق بتقدير االستخدام الفعال للتغذية المدرسية الموجهة آأداة للوصول إل طف

ة  مناطق األحياء ال ى      (حضرية الفقيرة، ومخيمات الالجئين، والمجتمعات المحلية الريفي ا عل ر وداداب وقسم غاريس في آيبي

ام   : ويبدو أن الحكومة آخذة في تسلم المسؤولية بشكل متزايد عن التغذية المدرسية ). التوالي ي ع ة    2009فف أطلقت الحكوم

ة المنتجة م ى األغذي تند إل ية المس ة المدرس امج التغذي ة برن ى قراب اخنة إل ة س وفير وجب ًا لت دمها  000 540حلي ان يق ل آ طف

ين       البرنامج زارعين المحلي ة والم ة من األسواق المحلي ك هو     . سابقا، وقامت المدارس بشراء المواد الالزم والهدف من ذل

ة أداة   . ضمان أن تصل هذه الشراآة إلى معظم األقسام المحتاجة ومن بين المجاالت األخرى التي بدت فيها المساعدة الغذائي

  .دادابمفيدة مجال دعم برامج التدريب الحرفي في مدينة 

اة نحو         -14 ة        1.5وقد أودى مرض اإليدز وما يرتبط به من أمراض أخرى بحي ا، وخلَّف قراب ون نسمة في آيني  2.4ملي

ال المصابين       . مليون طفل من األيتام ى األطف ة إل وزار الفريق عيادة في آيبيرا تقدم المعالجة بمضادات الفيروسات الرجعي

نهم من    . إليدزبمرض ا ذاء لتمكي وأطَّلع الفريق مباشرة من موظفي العيادة على الحاجة إلى ضمان حصول األطفال على الغ

  .نسمة 000 75في هذا الميدان قد بدأت ببرنامج اختباري، وهي تغطي اآلن زهاء  البرنامجوآانت أنشطة . تحمل العالج

  )األخرى التوزيعوأشكال (التوزيع العام لألغذية 

ا     -15 م غاريس ي قس يم داداب وف ي مخ ة ف ام لألغذي ع الع ات التوزي ق عملي اين الفري ولى الشرآاء . ع التين ت ا الح ي آلت وف

طن متري شهريًا  000 6وفي داداب اتسمت عمليات التوزيع التي يصل حجمها إلى . أمر إدارة العمليات للبرنامجالمنفذون 

ي    بحسن التنظيم ع ة الت ًا        " تمأسس "لى ما يبدو، غير أن ما هال الفريق هو الكيفي ان من المزمع أن يكون مؤقت دبير آ ا ت به

ام   . في بادئ األمر بالتأآيد ذ ع ه        1990فالمخيم قائم من ل الثالث في ة الجي ا أن بعض األسر دخلت اآلن مرحل ويرحب  . ، آم

ر بهجة  يعمل اآلن على بناء مرآز توزيع جد البرنامجالفريق بأن  اط       . يد سيتيح بيئة أآث ة األنم ق من معاين تمكن الفري م ي ول

ى        تفيدون إل وين رأي بشأن آيف ينظر المس األخرى من عمليات التوزيع أي التغذية التكميلية الشاملة أو الموجهة أو من تك

تبعاد من حيث أخطاء (آما تعذر على الفريق التوصل إلى رأي حول مدى الكفاءة . هذه الُنهج المختلفة و  ) اإلدراج أو االس ول

  .أن الناس اشتكوا في أحد المواقع التي زارها الفريق من أن بعضهم ال يحصل على المعونة

  الالجئون

يطرح وجود مخيمات ضخمة شبه دائمة مثل مخيمي داداب وآاآوما تحديات بالغة الخصوصية أمام الحكومة، واألمم     -16

ين في داداب   . والبرنامج، المتحدة ات، ويضم        (وُأبلغ الفريق بأن أعداد الالجئ ة مخيم ألف من ثالث ع يت  000 260وهو مجمَّ

ال     ) شخص، ويوصف بأنه أقدم مخيم في العالم، وأضخمها، وأشدها اآتظاظا اك خشية من احتم ما تزال في ازدياد، وأن هن

وب ال     دهور األوضاع في جن ى وجود نشاط اقتصادي في المخيمات         . صومال تدفق المزيد منهم في حال ت ل عل ة دالئ وثم

  .أيضا" المضيفة"وهو ما يزيد أآثر فأآثر من حدة قضية آيفية تقديم الدعم إلى المجتمعات ) حانات، مقاه لإلنترنت(

  الغذاء مقابل األصول

اون     -17 امجيتع وارد األراضي  البرن ع مشروع إدارة م ق أصول  م اندة خل ي مس ين ف ذين المحلي رآاء المنف ة والش القاحل

قاية الماشية في المراعي              ى إنشاء مرافق لس ة إل اطق شبه القاحل اه في المن تتراوح بين التدابير الحقلية لصون التربة والمي
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اف    . الجافة ين معرضتان للجف انون من ان        ويتضمنان وآلتا المنطقت ذين يع دادًا ضخمة من السكان ال ذائي    أع دام األمن الغ ع

  .المزمن ومن ثم فإنهم بحاجة دورية، ودائمة أحيانًا، إلى المساعدات الغذائية

ة        -18 ى ذوي االحتياجات الدوري ة عل ويمكن  . وتشكل أنشطة الغذاء مقابل األصول طريقة محترمة ومثمرة لتوزيع األغذي

لتجسير الفجوة القائمة بين اإلغاثة واإلنعاش وللمساهمة في إرساء األمن الغذائي في األجل   اعتبار هذه األنشطة أداة مبتكرة

ل ة    . الطوي ات المحلي ز المجتمع ة ولتحفي ة المحلي ة الزراعي دعم التنمي ة ل يلة فعال ون وس ذآورة أن تك طة الم دور األنش وبمق

  .والحكومة على زيادة االستثمار في البنى التحتية الريفية

وِّن جوهري في           -19 ا مك ا أنه دة، آم وما تزال أنشطة تحسين األراضي سمة من سمات السياسات الكينية منذ سنوات عدي

ة  اك إذن سبل           . االستراتيجية الراهنة إزاء األراضي القاحلة وشبه القاحل د تكون هن ذا هو الهدف الرئيسي فق ان ه ا آ وإذا م

م           للبرنامجذ يقوم بعض الشرآاء المنفذين إ. متباينة لتحقيقه د ُأعل ة فق ي الحقيق ل األصول بنجاح؛ وف د مقاب بتنفيذ أنشطة النق

ل     . الفريق بأن هذه هي الطريقة المفضلة لوزارة المياه د مقاب ل األصول أو النق والمسألة ليست ما إذا آان أسلوب الغذاء مقاب

ن ا     ة م ى طائف د عل ذلك يعتم ل، ف و األفض تفيدين   األصول ه يل المس ك تفض ي ذل ا ف ل بم ى  . لعوام ار عل ى أن االقتص عل

  .في تطبيق المزيج المناسب البرنامجالتحويالت الغذائية يحد من مرونة 

  الشراء من أجل التقدم

ا   عجب الفريق بالطريقوقد ُأ. يعتبر الشراء من أجل التقدم برنامجًا اختباريًا في آينيا    -20 ذ به ي ُينف ورغم أن  . ة المبتكرة الت

ية في     اطق  هذا البرنامج تمكن من شراء الذرة بأسعار تنافس ز     المن ا، يرّآ امج الوسطى من آيني دة     البرن ر المقي األسواق غي

ا       ) مثل أسواق الذرة الرفيعة( ر التسويق فيه ي يعتب ذرة الوسطى الت في مناطق اإلنتاج المتوسطة اإلمكانيات خارج منطقة ال

امج يواجه   . أقل تطورًا، من خالل صغار التجار مثل ذلك التاجر الذي زار الفريق مخزنه في قسم موينغي غير أن هذا البرن

امج ففي بعض المناطق، سمع الفريق أن . بعض مشاآل ا المعدالت          البرن الجودة، وأهمه ق ب ام مشكالت تتعل ذا الع يواجه ه

دم مع أنشطة         . لحبوب المتعاقد عليهاالعالية من المستقلبات الفطرية السامة في ا ويطرح ترافق أنشطة الشراء من أجل التق

ة في المواسم         ى المساعدات الغذائي تد الحاجة إل الغذاء مقابل األصول في القسم ذاته معضلة إضافية تتمثل في أنه عندما تش

  .الرديئة ينخفض اإلنتاج إلى أدنى مستوى له، والعكس بالعكس

وعلى أية . وعند دراسة هذه القضايا الحظ الفريق أن هناك إمكانية للشراآة مع الوآاالت األخرى المتمرآزة في روما    -21

يتلقى مساهمات تقنية ممتازة من الهيئات الكينية مثل وزارة الزراعة، والهيئة الوطنية للبحوث الزراعية،  البرنامجحال فإن 

ير الحكومية، وما تزال تجربة برنامج الشراء من أجل التقدم غضة بصورة تحول دون البت فيما والمنظمات المتخصصة غ

  .إذا آان على الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن يستثمر فيها

  مشروع األمم المتحدة لقرى األلفية

ة        14نتين في آينيا وواحدة من قريتين اث(الحظ الفريق في قرية ديرتو     -22 رى األلفي ا مشروع ق ا يغطيه ة في أفريقي ) قري

ة   ة الحيواني وتجري  . إحراز تحسن في الخدمات األساسية بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمياه، والصحة الحيوانية، والتغذي

). ال مكان إقامة(ت رئيسي لها مواءمة هذا النهج وفقًا الحتياجات المجتمعات المحلية الرعوية التي تشكل ديرتو مرآز خدما

ى إحداث تحسن جذري      المتزامنةويرمي مشروع قرى األلفية إلى البرهنة على قدرة مجموعة من التحسينات األساسية  عل

ة ضمان             . في حياة الفقراء ل في آيفي ر أن التحدي يظل يتمث دو أن المشروع يحقق بعض النجاح؛ غي وآدليل على ذلك، يب

  .يظل مدار التساؤل لدى الفريقاالستدامة، وهو أمر 
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  االستنتاجات والتوصيات

ر أن  . تمثل آينيا بيئة صعبة بسبب سياقها االقتصادي والسياسي واإلقليمي المعقد    -23 امج غي اون طيب من      البرن نعم بتع ي

ذا    . الحكومة على المستويين القطري والمحلي دام األمن الغ ررة لحضور        وبفعل تفشي انع اك حاجة مب إن هن بالد ف ئي في ال

  .للبرنامجواسع 

دام       البرنامجمن الواضح أن المساعدات التي يقدمها     -24 انون من انع ذين يع تعود بالفائدة على أعداد ضخمة من السكان ال

دام األمن       ومن الضروري أن تعتمد الحكومة وشرآاؤها نهجًا استر . األمن الغذائي ة النع الج األسباب الهيكلي تن يع اتيجيًا أم

يد لمساهمات        ر من التكامل والترش امج الغذائي وهشاشة األوضاع، ويتسم بقسط أآب ة     . البرن اطق األراضي القاحل ي من وف

ال        ل االنتق ة يكف ادة حكومي دد السنوات وبقي من أسلوب   وشبه القاحلة فإن األمر يقتضي التحول إلى نهج لشبكات األمان متع

ة          اندة الوقائي ى أسلوب المس ذائي إل دام األمن الغ التوزيع العام الموسمي لألغذية على المستفيدين المتوقعين المعانين من انع

امج ومن الضروري أن يواصل  . واإلنتاجية لسبل آسبهم للعيش ة والجهات المانحة في         البرن االنخراط الكامل مع الحكوم

  .الحضرية ومناطق األراضي القاحلة وشبه القاحلة على حد سواء التصدي للتحديات في المناطق

د أن   . في آينيا على أهبة استحداث استراتيجية قطرية جديدة الطراز للبرنامج يوليس المكتب القطر    -25 غير أن من المفي

امجينظر   ين العناصر المخ    البرن رابط والتضافر ب ة    في أمر تحسين الت ذلك أهمي ة من األنشطة، ول ة للمجموعة الراهن تلف

آزر  من  ممكن  حد  أقصى خاصة في ضوء نقص التمويل لجميع العمليات الرئيسية الثالث والحاجة إلى تحقيق  ويطرح  . الت

  :الفريق مجموعة من التوصيات المحددة هي التالية

 اإليدز التغذية المدرسية، والغذاء مقابل التدريب، والعمل مع منكوبي مرض 

اعي           ان االجتم ًا آجزء من سياسة األم ة وطني ة المدرسية مملوآ رامج للتغذي ه دعم     . مواصلة تجهيز ب ي الوقت ذات وف

تدامة واستمرار مشروعات           ى اس ة المحافظة عل ة بغي ة والمجتمعات المحلي التسليم التدريجي للمسؤوليات إلى الحكوم

د من اال   . للبرنامجالتغذية المدرسية  ه المزي ى           توجي ل إل ة المدرسية فحسب ب ى الجانب التعليمي من التغذي ام ال إل هتم

ى وجه        . الصحة، والحماية االجتماعية، والتغذية، وما إليها: اآلثار األخرى أي دولي، وعل ز الشراآة مع البنك ال تعزي

  .الخصوص فيما يتعلق بتطبيق مفهوم جديد للتغذية المدرسية آشبكة أمان اجتماعي

 األخرى لتوزيعاوأشكال (العام لألغذية  عمليات التوزيع( 

يما في       الحصصالقسائم جنبًا إلى جنب مع توزيع /اختبار استخدام النقد ام، والس ع الع ات التوزي الغذائية في إطار عملي

ة   )1( .مخيم داداب د محتمل ادي  "إضفاء قسط من    : ولهذا األسلوب عدة فوائ ة؛     " الطابع الع ع األغذي ات توزي ى عملي عل

وفير ورِّد؛     وت دوره آم ي المضيف ل ع المحل ى المجتم النفع االقتصادي عل يم ب ود المخ ا وج ود فيه ن أن يع يلة يمك وس

ًا ضحية الستغالل            . واحتمال تحقيق مدخرات نقدية ه معزول مادي ي ضخم ولكن وثمة خطر في أن يسقط مجتمع محل

  .على أن بالمستطاع مواجهة هذا الخطر. األسواق

 الغذاء مقابل األصول 

ة  ا ُنهج نقدي أن من األفضل          . ستكمال أسلوب الغذاء مقابل األصول ب تفيدين ب ذين والمس ق من الشرآاء المنف م الفري وعل

امج ويقوم بعض شرآاء  . بالنسبة لبعض الناس وفي بعض المواسم تنفيذ برامج للنقد مقابل األصول ذ    البرن بالفعل بتنفي

                                                      
 .المخيمات في القسائم في داداب مع مراعاة سياسة الحكومة بشأن اإلقامة/النقد استخدام في آينيا يبحث اختبار البرنامجعلم الفريق أّن مكتب  )1(
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ومن الواجب أن تظل أنشطة    . مرونة الالزمة لمغايرة أشكال التطبيقبال البرنامجبرامج نقدية، ومن المنطقي أن يتمتع 

ين            ة ب ل للصالت القائم يم الكام ن التقي اء م ين االنته ى ح ة إل ون خياري ة وأن تك ة اختباري ي مرحل ائم ف د والقس النق

  .المستفيدين واألسواق ولما تخلفه من آثار على األسعار السوقية

 الشراء من أجل التقدم 

ل في إرساء       . ربة التي تمتلك عناصر قوية ومبتكرةمواصلة التج ائي المتمث د من     سلسلة ويتسم الهدف النه ة تمت غذائي

ة       ة بالغ ة بأهمي ة واإلقليمي ى األسواق المحلي ه يستحق     ،المنتج إلى المستهلك وتكفل وصول صغار المزارعين إل ا أن آم

في  (مة، والفعالية التكاليفية، إلى جانب قضية الموسمية    غير أنه يتعين دراسة مسائل الحجم، والجودة، واالستدا .الثناء

ل  يم منتصف    ). السنوات التي تشتد فيها الحاجة إلى المساعدات الغذائية فإن فرص القيام بمشتريات محلية تق إجراء تقي

  .المدة لتفحص هذه القضايا

 مشروع األمم المتحدة لقرى األلفية 

إن أنشطة   تفاديًا للمزيد من التعقيد في ضمان االس امج تدامة طويلة األجل ف ا        البرن ة لم و يجب أن تكون مكافئ في ديرت

ا      ة األخرى وأن تقتصر عليه به القاحل ة وش اطق األراضي القاحل ه في من وم ب دة  . يق ات الجي ى البيان ار إل ل االفتق ويمث

ؤد    ن أن ي ة، ويمك رى األلفي روع ق ة ومش به القاحل ة وش اطق األراضي القاحل ي من ة ف كلة بالغ ل مش ع والتحلي ي الجم

  .وأثرها الشاملين للبيانات إلى توفير معلومات دقيقة عن مدى فعالية األدوات المختلفة للمساعدات الغذائية

  شكر وتقدير

امج ولكل موظفي   Burkard Oberleيود الفريق أن يزجي شكره للمدير اإلقليمي السيد     -26 ى ت    البرن ا عل نظيمهم  في آيني

ة    رة وجوهري ق عن     . للزيارة ومرافقتهم للفريق، ولما بذلوه من جهود لضمان إجراء مداوالت مفتوحة مثم ا يعرب الفري آم

ق   ى أمن الفري اظ عل ي الحف اعدتها ف ار المسؤولين ولمس وزراء وآب ع ال د االجتماعات م هيلها عق ا لتس ة آيني شكره لحكوم

روه      الكيني الشعبر خاصة إلى ويوجه الفريق أيضًا آلمة تقدي. باستمرار ا وف والمجتمعات المحلية لما أبدوه من ترحيب وم

  .من ضيافة آريمة
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