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 مذآرة للمجلس التنفيذي

 

 الوثيقة المرفقة مقدمة للمجلس التنفيذي لينظر فيها
ء بعKض المالحظKات أو لديهKم استفسKارات تKتعلق بمحKتوى هذه       تدعKو األمانKة أعضKاء المجلKس الذيKن يرغKبون فKي إبKدا            

 دورة قKKبل ابKKتداء ذلKKك أن يKKتم ويفضKKلالوثKKيقة االتصKKال بموظفKKي بKKرنامج األغذيKKة العالمKKي المذآKKورة أسKKماؤهم أدنKKاه،    
 .المجلس التنفيذي بفترة آافية

 
 :(OEDE)مدير مكتب التقييم  Mr K. Tuinenburg 2252-066513: رقم الهاتف

 :(OEDE)آبير موظفي التقييم  Mr J. Lefevre 2358-066513: م الهاتفرق

الKرجاء االتصKال بمشKرف وحKدة الKتوزيع وخدمKات االجKتماعات إن آانKت لديكKم استفسKارات تKتعلق بإرسال الوثائق المتعلقة
 .(2328-066513): بأعمال المجلس التنفيذي أو استالمها وذلك على الهاتف رقم
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 ملخـص

 

   
 استجابة متماسكة ألزمة األغذية التي نجمت عن )1(وفرت عملية الطوارئ اإلقليمية لالستجابة لألزمة في الجنوب األفريقي         

. اإليدز والمشاآل المتعلقة بنظم اإلدارة   /تجمKع عوامKل الجفKاف والKتراجع االقتصKادي وتفشي فيروس نقص المناعة البشرية              
 الذي بدأ البرنامجغير أن التوسع في عمليات   ,  غير آافية  2002 في مالوي في أوائل      وآانKت االسKتجابات األولKية للمجاعة      

تشرين /تموز من تلك السنة تزامن مع إنشاء نظام إقليمي لإلدارة واإلمداد؛ ثم أنشئ مكتب إقليمي آامل في أآتوبر  /فKي يوليو  
والمستويات غير , لقة باألغذية المحورة وراثيًاواسKتجاب الفKريق اإلقليمKي بصKورة جKيدة للظKروف االسKتثنائية المKتع             . األول

والتحديات الجديدة التي يطرحها فيروس   , والحاجة إلى طحن آميات آبيرة من الذرة      , المسبوقة للشراء من األسواق المحلية    
 .اإليدز/نقص المناعة البشرية

 

 25إلى ترحيل ما يقرب من , ء تنفيذ قادرينوقKد أدى اقKتران العجز في اإلمدادات بالتحديات اللوجيستية، وعدم وجود شرآا    
بعKKد تمديKKد العملKKية األصKKلية مKKن    , 2003تمKKوز /فKKي المائKKة مKKن آمKKيات األغذيKKة إلKKى عملKKية الطKKوارئ الجديKKدة فKKي يولKKيو       

بلغ متوسط التوزيع اإلقليمي في : ولم يتحقق استكمال أصناف األغذية إال في حاالت نادرة        . حزيران/نيسان إلى يونيه  /أبريل
فإنه لم يالحظ وجود زيادة آبيرة في سوء التغذية , ومع ذلك.  في المائة من الكمية المستهدفة  55آKانون الثاني أقل من      /ايريKن 

وقدرات المنظمات غير , وإمكانات الوصول, حيث قصرت مستويات الموارد, باستثناء بعض األجزاء في موزامبيق    , الحاد
اج أوجه القصور المتكررة التي تؤثر على الشرآاء من المنظمات غير الحكومية وتحت. الحكومية عن تحقيق التغطية الكافية 

 .البرنامجإلى إجراء على مستوى 

 

وأدت التأخKيرات فKي إيفKاد العKدد الكافKي مKن الموظفيKن الذيKن تKتوفر لديهم المهارات الكافية في إدارة عمليات الطوارئ إلى              
األموال الذي يربط بين نظام معالجة حرآة السلع وتحليلها وشبكة البرنامج ويلزم تحسين نظام اإلفراج عن      . حKدوث مشاآل  

ووفرت لجان تقدير أوجه الضعف المشترآة بين الوآاالت في    . وبخاصة في حاالت الطوارئ   , ونظامKه العالمKي للمعلومات    
ويتعين . )2(ح تغذوي شاملغKير أن ذلك اقترن بعدم وجود معلومات أساسية ومس    , الجKنوب األفريقKي تقيKيمات مKتجددة مفKيدة         

وتحKتاج البرامج التكميلية المستهدفة إلى المزيد من القدرات    . تحسKين عملKيات الرصKد والتقيKيم فKي بدايKة عملKيات الطKوارئ               
وبخاصة من أجل التصدي للقضايا المزمنة مثل قضية , والمKوارد فKي المKرحلة االنتقالKية التKي تعقKب انKتهاء حالKة الطKوارئ              

 .اإليدز/اعة البشريةفيروس نقص المن

 

وسKوف يعKتمد تأآKيد فعاليتها على توظيف المزيد من االستثمارات لتحليل      . وقKد اتسKمت االسKتجابة بحسKن التوقيKت والكفKاءة            
 بوصKفه المKبعوث الخKاص لألمين العام لألمم المتحدة، والدور المرآزي الذي         للaبرنامج وقKد سKاعد المديKر التنفKيذي         . التأثKير 

الذي يعد أحد مصادر قوة ,  فKي اسKتقطاب الدعKم وتوفKير المعلومKات فKي تعزيKز التنسيق بين الوآاالت               امجالaبرن اضKطلع بKه     
 . االستجابة على المستوى اإلقليمي

 

   

   

   

   

  ∗∗∗∗مشروع القـرار 

   

 ةاإلدار وبإجراءات  (WFP/EB.3/2003/6-A/1)أحاط المجلس علمًا بالتوصيات الواردة في تقرير التقييم هذا     
 آما رحب   .(WFP/EB.3/2003/INF/7)آما جاءت في مذآرة المعلومات المرفقة     , التي اتخذت حتى اآلن

مع مراعاة االعتبارات التي , بنهج التقييم اآلني الجديد، وشجع المجلس على مواصلة العمل بهذه التوصيات
 .أثيرت أثناء المناقشات 

 

   

 

                                                 
 .زامبيا وزمبابوي وسوازيلند وليسوتو ومالوي وموزامبيق   , 10200عملية الطوارئ  ,  شملت االستجابة لألزمة في الجنوب األفريقي     )1(
 .  تقع مسؤولية جمع المعلومات التغذوية على اليونيسيف      )2(
 .س، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة         هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجل     ∗
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 التقييم اآلني
 إليجKاد طKرائق لتقييم عمليات اإلغاثة اإلنسانية أثناء تطورها نهج التقييم اآلني الذي استحدث        الaبرنامج تتضKمن جهKود       -1

 نهج التقييم البرنامجوقد طبق . والذي يهدف إلى استخالص الدروس المهمة في مراحل عديدة من عملية االستجابة         , مؤخKراً 
 .2003-2002لطوارئ في الجنوب األفريقي خالل الفترة اآلني ألول مرة في عملية ا

، 2002حزيران / يونيو30 إلى 13من ) 1(: تزامنت مع ثالث مراحل من عملية الطوارئ     , فقKد اضKطلع بKثالث بعKثات         -2
، أثKKناء مKKرحلة التنفKKيذ  2002ول آKKانون األ/ ديسKKمبر20تشKKرين الثانKKي إلKKى  / نوفمKKبر18ومKKن ) 2(أثKKناء مKKرحلة االسKKتهالل؛  

، في أثناء المرحلة الختامية لعملية الطوارئ األولى والتحضير     2003أيار  / مايو 17نيسان إلى   / أبريل 28ومن  ) 3(المكKثف؛   
 : وتتمثل أهداف التقييم اآلني فيما يلي. للعملية الثانية

 ها؛ عن التأهب لعمليات الطوارئ وتصميمها وتنفيذ   البرنامجتشجيع تعلم   !

 لألزمة اإلنسانية في الجنوب األفريقي والتقدم المحرز في تحقيق األهداف وأي البرنامج وتقييم مالءمة استجابة    !
 فجوات أو نواتج لم تكن مستهدفة؛

 . والدعم, والخطوط التوجيهية , وقياس مدى فعالية طريقة التنفيذ ومالءمة السياسات التنفيذية   !

القدرة على ) 1(: وتمثلKت السKمات الفKريدة للتقييم اآلني في ما يلي          . واسKتخدمت فKي التقيKيم أساسKًا طKرائق معKترف بهKا               -3
 للبرنامجودعم التقييم الذاتي الذي تقوم به األفرقة التابعة ) 2(تقديKم معلومKات مKرتدة فوريKة لموظفKي الKبلد واإلقلKيم والمقKر؛             

.  تقيKKيم عملKKية معقKKدة فKKي المKKراحل المخKKتلفة، ممKKا يسKKفر عKKن تحسKKين التقيKKيم الشKKامل    والقKKدرة علKKى) 3(علKKى أرض الواقKKع؛ 
 . وسيجري استعراض داخلي لتقييم آفاءة التقييم اآلني وطرائقه وتوثيقه لالستفادة به في المستقبل

 10200عملية الطوارئ 
تشرين األول /أيلول وأآتوبر/ستة التي تغطيها عملية الطوارئ في سبتمبر     ظهKرت الKبوادر األولKى للعKوز فKي البلدان ال             -4

واسKKتجاب . فقKKد أدى ضKKعف المحصKKول إلKKى خلKKو الصKKوامع وتKKزايد أسKKعار األغذيKKة وارتفKKاع معKKدالت سKKوء الKKتغذية   . 2001
صة للتوزيع المبكر  بتوجيه نداءات قطرية فردية من خالل سلسلة من عمليات الطوارئ المرحلية التي أتاحت الفر         الaبرنامج 

 طن من األغذية 139 000وقدمت خمس عشرة جهة مانحة . ي ظهر قبل الحصادذية الـذلألغذيKة لمواجهKة الKنقص في األغـ       
 1 فKKي 10200اسKتخدمت فKي عملKية الطKوارئ اإلقليمKية      , 2002حزيKران  / ملKيون دوالر أمريكKي بحلKول نهايKة يونKيو     65.7و

 . 2002تموز /يوليو
 مليون دوالر، إلنشاء وحدة إقليمية تابعة 3.5، بتكلفة قدرها 10204، اعKتمدت العملKية الخاصKة       2002أيKار   /وفKي مKايو     -5

واسKKتهدفت .  ملKيون دوالر مKن حسKKاب االسKتجابة العاجلKة    1وأتKيح مKKبلغ  .  لتنسKيق اإلدارة ألزمKة الجKKنوب األفريقKي   للaبرنامج 
فوحدة اإلدارة عهد إليها :  اإلداري وتعزيKز تنسيق اإلمدادات الالزمة لعملية الطوارئ اإلقليمية  العملKية الخاصKة آفالKة الدعKم       

بالمحافظKة على عالقة وثيقة مع الجهات المانحة والمكاتب اإلقليمية للوآاالت األخرى التابعة لألمم المتحدة وتسهيل اإلبالغ              
 .2002تشرين األول /ة سبقت افتتاح المكتب اإلقليمي في أآتوبرووفرت المبادرة مرحلة انتقالية سلس. وتدفق المعلومات

 في البرنامجواسKتنادًا إلKى الخبرة المكتسبة من المرآز االستشاري لإلمداد التابع للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي و          -6
 خلية اتصاالت للبرنامج تضمنت وحدة اإلمداد اإلقليمية التابعة ,1993-1992أثKناء عملKية الطوارئ المتعلقة بالجفاف للفترة     

فKي إطKار قسKم األغذيKة والKزراعة والمKوارد الطبيعية التابع للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي في هراري وهو القسم الذي         
ث موقKKع هKKذه الوحKKدة علKKى ويجKKرى تحديKK. سKKاند وحKKدة اإلمKKداد اإلقليمKKية فKKي تنسKKيق الKKنقل واإلمKKداد علKKى المسKKتوى اإلقليمKKي 

وغير ذلك من المعلومات , وعمليات الموانئ, اإلنترنKت يومKيًا بمعلومKات عKن خKط اإلمداد وتقارير حالة عن فرادي األقطار      
 . المتعلقة باإلمداد والبرامج ويحظى هذا الموقع بتقدير آبير من أصحاب الشأن آافة

 مرامي عملية الطوارئ وأهدافها
 : تتمثل أهداف عملية الطوارئ فيما يلي  -7

 .منع حاالت تعرض األسر للنقص الحاد في األغذية التي يمكن أن تؤدي إلى تدهور الوضع التغذوي والموت جوعاً   !

, اإليدز/ضمان سالمة الحالة التغذوية للفئات الضعيفة مثل األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية     !
 وآبار السن؛ , ل، والحوامل والمرضعاتواألطفا
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 المحافظة على األصول اإلنتاجية والبشرية؛ !

 . منع انتقال حالة العوز من المناطق الريفية إلى المدن والبلدان المجاورة  !

 ملKيون شKKخص؛  10.3لKنحو   طKنًا مKKن السKلع إلتاحKة الغKذاء     992 459 أن توفKر  10200وآKان مقKررًا لعملKية الطKوارئ       -8
 في المائة من التكلفة 38بما نسبته ,  مليون دوالر تكاليف أغذية193منها ,  ماليين دوالر507 قدرها للبرنامجبتكلفة إجمالية   

واعتمدت العملية أساسًا لمدة .  ماليين دوالر من حساب االستجابة العاجلة في بداية عملية الطوارئ5وأتKيح مبلغ    . اإلجمالKية 
 بعد إجراء تعديل في ميزانيتها 2003حزيران / يونيو30آذار ومKددت حKتى    / مKارس  31تمKوز إلKى     / يولKيو  1ة أشKهر مKن      تسKع 

التي حصلت على , وآانت أآبر عملية هي عملية زمبابوي.  لتغطية الزيادة في تكاليف األغذية2003آذار  /اعKتمد فKي مارس    
 . ما يقرب من نصف السلع المتوقعة

وهKKي فKKترة مKKا بعKKد : 2002آب / أغسKKطس�تمKKوز /يولKKيو) 1(: وآKKان مKKن المقKKرر الKKتدخل خKKالل ثKKالث فKKترات موسKKمية  -9
وهKKي فKKترة إعKKداد الحقKKول   : تشKKرين الثانKKي / نوفمKKبر�أيلKKول / سKKبتمبر) 2(وتحKKتاج إلKKي مسKKاعدات غذائKKية أقKKل؛    , الحصKKاد

وتKKرتفع , وهKKي فKKترة حKKرجة تنضKKب فKKيها مخKKزونات األغذيKKة  : 2003آذار / مKKارس�آKKانون األول /ديسKKمبر) 3(وزراعKKتها؛ 
 . وتزداد الحاجة إلى األغذية والمساعدات اإلنسانية األخرى, األسعار

-CوقKـد روعيKت فKي عملKيـة الطKوارئ المعونKة الغذائKية التKي خططKت لهKا المKنظمات غيـر الحكومية، والسيما اتحاد                      -10
SAFE  الذي يضم منظمة آير ومنظمة خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ومنظمة الرؤية العالمية(World Vision) التي آان من 

 طن من األغذية 160 000المKزمع أن تKنفذ بKرنامج إغاثKة إنمائKيًا مدتKه ثKالث سKنوات في زامبيا وزمبابوي ومالوي يوفر له          
ولم يبدأ هذا البرنامج في الواقع إال .  مليون دوالر في السنة األولى114غ مKن مKنحة مقدمKة من حكومة الواليات المتحدة بمبل      

 ومنظمة الaبرنامج ، ومKن ثKم فانKه لKم يسKد الفجKوة الغذائKية اإلضKافية التKي تنKبأت بهKا البعKثة المشKترآة بيKن                      2003أوائKل عKام     
 .األغذية والزراعة لتقدير المحاصيل واألغذية

 السياق االجتماعي والسياسي 

 اسات ونظم اإلدارة والمساءلة السي
.  اإلنتاج في الجنوب األفريقي لم يكن هو السبب الوحيد ألزمة األمن الغذائي     فشلأن  على  ثمKة اتفKاق على نطاق واسع          -11

ا تفاقمت نتيجة إخفاق ولكنه, فقKد آKان نقص آمية األمطار والصدمات المناخية األخرى من العوامل التي أسهمت في األزمة          
-2001 انعKدام األمKن الغذائي خالل الفترة   وصKل  و.اإليKدز /فKيروس نقKص المKناعة البشKرية    تفشKي   و دارةونظKم اإل  السياسKات   

عشKKر ذلKKك بالطقKKس قKKبل تقلKبات   بةرنKKاقم أقKKل حKKدة تالطقKKس آانK تقلKKبات بالKنظر إلKKى أن  تدعKKو للدهشKKة  إلKى مسKKتويات  2002
 .، آمKا أن الخسKائر فKي المحاصيل آانت أقل   1993-1992سKتجابة للطKوارئ خKالل الفKترة        ت عملKيات اال   ذعKندما نفK   , سKنوات 

 : وتشمل تفسيرات ذلك ما يلي

أدى التباطؤ االقتصادي والمشاآل المتعلقة باالقتصاد  . وتراجع خيارات الهجرة   , واشتداد وطأة الفقر    , إخفاق النمو !
مما أدى إلى البطالة وتراجع القيم , اآبة النمو في قوة العملالكلي إلى تخلف فرص العمل في المدن والصناعة عن مو

 . وأدى انخفاض فرص العمل المتاحة على مستوى اإلقليم إلى تفاقم نقص األموال النقدية المتولدة  . الحقيقية للمرتبات

بؤ بمشارآة الدولة في آانت الرقابة السعرية وتعذر التن . القضايا اإلقليمية والقطرية والمحلية للسياسات ونظم اإلدارة  !
والتجارة المحلية والدولية مصدرًا لرسائل متضاربة للمنتجين وتجار القطاع  , والتخزين , اإلمداد بالمدخالت واإلنتاج

وآان هناك عامالن مهمان في هذا المجال، هما إعادة التوزيع السريعة لألراضي في زمبابوي وبيع   . الخاص
وانتهى التزايد في األنشطة االقتصادية المتنوعة بشكل عام، مع أن   . في مالوياالحتياطيات اإلستراتيجية للحبوب    

وليس اإلنتاج الزراعي  , العامل الحاسم في تعزيز سبل آسب العيش هو النمو االقتصادي الحضري وغير الزراعي    
دة األهداف القطاعية على مسان, بما في ذلك وثائق استراتيجية الحد من الفقر , ويساعد إطار السياسات الناشئ. وحده

وإن آان ذلك ال يعني بالضرورة المساعدة على تنويع سبل     , في مجاالت مثل التعليم أو الصحة أو الطرق الريفية  
 .وتزايد انسحاب مزارعي القطاع الخاص من األسواق  . آسب العيش

وتوجد  . ت هشاشة األوضاع آان انتشار الوباء قد بدأ يطغى على جميع مؤشرا   . اإليدز/فيروس نقص المناعة البشرية   !
 مليون شخص من البالغين  26 ماليين شخص بين  5هناك  : أعلى معدالت انتشار الوباء في العالم في الجنوب األفريقي 

  600 000وتوجد أعلى معدالت اإلصابة في سوازيلند وزمبابوي؛ وهناك     , أثبتت التحاليل أنهم مصابون بالفيروس   
مما يشكل عبئًا ثقيًال على نظم    ,  ماليين طفل 4اليتامى في الجنوب األفريقي ويبلغ عدد  . طفل مصابون بالفيروس

إلى أن نضوب األيدي العاملة سيكون أحد العوامل " الشكل الجديد للمجاعة"وتشير فرضية . الرعاية االجتماعية
اإليدز /مناعة البشرية وقد انخفض اإلنتاج الزراعي لألسر المتضررة بفيروس نقص ال . المحددة النعدام األمن الغذائي

 .  في المائة60بنسبة 
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 األمن الغذائي وسوء التغذية في اإلقليم 
غير أن الحالة آانت تظهر درجة , لKم يحKدث فKي أي وقKت مKن األوقKات خKالل العملية أن أصبحت المجاعة أمرًا واقعاً             -12

 2003-2001ورغم أن األزمات الغذائية الحادة التي حدثت خالل الفترة . يدةعالية من الفقر والحرمان على مدى سنوات عد  
مسKتويين القطKري ودون القطKري لKتحديد األهمKية النسKبية للعوامل            الفإنKه يلKزم إجKراء تحلKيل علKى           ,  آلKيات التصKدي    تجهKد أ

 .مثل األغذية والرعاية الصحية, المؤثرة في األزمة

 أن القلKKق إزاء خطKKورة المعKKدالت الشKKاملة لإلصKKابة بالهKKزال والتKKي   2001-1997وأظهKKرت البKKيانات المKKتعلقة بالفKKترة    -13
وسادت في البلدان الستة التي تغطيها عملية الطوارئ . )3(هKو قلق له ما يبرره  ,  المائKة فKي  7.9 فKي المائKة و  1.2تKتراوح بيKن   

 فKي المائKة من   53.0 فKي المائKة و  26.5أصKيب مKا بيKن       و .زمKن وسKوء الKتغذية     مسKتويات عالKية مKن انعKدام األمKن الغذائKي الم            
وال . )5( في المائة26.1 في المائة و 9.6وتراوحت نسبة الذين يعانون نقص الوزن بين      )4(مزاألطفال دون سن الخامسة بالتق    

 .  تسمح بتحليل حالتهم التغذوية للبالغيناألوضاع عنتتوفر بيانات منتظمة 

 : وجدت منظمة األمم المتحدة للطفولة ما يلي, ، وبعد استعراض المسوح المتاحة2003وفي عام   -14
 ارتفاع معدالت نقص الوزن إلى مستويات غير مقبولة في مالوي وموزامبيق؛        !

 ون األول؛ آان /وجود مستويات مثيرة للقلق لسوء التغذية الحاد في أجزاء من موزامبيق في ديسمبر     !

توقف التحسن البطيء في األوضاع المتعلقة بنقص الوزن خالل التسعينات، باستثناء الوضع في ليسوتو؛ بينما         !
 ؛ 2003-2001تدهورت األوضاع في آل من زمبابوي وزامبيا خالل الفترة  

 وتخفى المتوسطات القطرية فروقًا آبيرة في اتجاهات سوء التغذية على المستوى دون القطري؛   !

اإليدز؛ وفي ليسوتو    /وترتفع أعداد األطفال ناقصي الوزن في المناطق التي يتفشى فيها فيروس نقص المناعة البشرية    !
 .  الوزن أسوأ معدالته بين األطفال اليتامىضبلغ انخفا

وح بيKKن المتوسKKط والطويKKل لمواجهKKة   ذات مKKدى يKKتراة مسKKتدامة اسKKتراتيجيةويتطلKKب التصKKدي لهKKذه المشKKاآل بطKKريق    -15
 وسKوف يتطلKب االنKتقال مKن عملKية طKوارئ واسعة النطاق إلى عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش قدرًا أآبر           .األسKباب الهيكلKية   

 نسبية فيما يتعلق ببرامج اإلنعاش وشبكات األمان، بميزة أن يثبKت أنKه يتمتع   الaبرنامج سKيتعين علKى     و .مKن وضKوح المفاهKيم     
 .ما في تحقيق وفورات الحجم الكبيروالسي

 أداء عملية الطوارئ

 األعمال االبتكارية
 لمواجهة ة والمكاتب القطرية الستحداث نهج جديد   للجنوب األفريقي  أتاحKت عملKية الطKوارئ فرصKة للمكتKب اإلقليمKي             -16

 ومن المهم لتعلم دروس من االستجابة إبراز اإلنجازات . األحيان األحKداث الفKريدة فKي تعقKيدها وغKير المKتوقعة في آثير من              
 .في ضوء العوامل الواردة أدناه

، بصفته المبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لالحتياجات اإلنسانية في   للبرنامج  آان دور المدير التنفيذي  !
وتنسيق المباحثات الرفيعة    , تعبئة المواردو, الجنوب األفريقي، واضحًا بصورة خاصة في مجاالت استقطاب الدعم  

. وفي آفالة توفر استجابة موحدة من الجهات المانحة والوآاالت المتخصصة, المستوى بشأن األغذية المحورة وراثيًا
اإليدز على األزمة اإلقليمية /وقد جذبت مهمة المبعوث الخاص مزيدًا من االهتمام بآثار فيروس نقص المناعة البشرية    

من قبيل تحسين النظم الصحية وتوظيف , زت الحاجة إلى زيادة اهتمام الجهات المانحة باالحتياجات غير الغذائية وأبر
 .)6(استثمارات في قطاع الزراعة

                                                 
 ويقاس الهزال بمعامل الوزن إلى   ,هو فشل في النمو ناجم عن نقصان سريع في الوزن أو عدم حدوث زيادة في الوزن         ) سوء التغذية الحاد  (ل االهز )3(

 . وبخاصة في أفريقيا  ,  عادية في البلدان النامية  ًائة تعتبر نسب ا في الم10  التي تصل إلى  سبولكن الن,  في المائة مستوى مقبوالً 2.3وتعد نسبة  . الطول
 . بمعامل الطول إلى السن ) نمسوء التغذية المز  (م ز يقاس التق )4(
 .  يقاس نقص الوزن بمعامل الوزن إلى السن  )5(
المزيد من المنظمات غير الحكومية أو السماح للمنظمات غير الحكومية القائمة     في زمبابوي، شجع المبعوث الخاص الحكومة على السماح باعتماد    )6(

 بزيادة قدراتها في مختلف أنحاء العالم      
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وبخاصة مكتب , تم وضع نماذج جديدة للتنسيق فيما بين الوآاالت تحت قيادة مدير المكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي  !
وقام الفريق العامل التابع للجنة الدائمة المشترآة بين الوآاالت برصد     . ليمي المشترك بين الوآاالت  التنسيق والدعم اإلق

 .  إلى القيام بدور رائد في توحيد االستجابة لألزمةللبرنامج الحالة ودعا المدير اإلقليمي 

عن فيروس نقص المناعة واألزمة الناجمة , وسوء التغذية , استحدث الترآيز على الروابط بين األمن الغذائي !
وينبغي أن تساعد النهج التي استحدثت في إطار عملية الطوارئ في وضع معايير موحدة لألنشطة  . اإليدز/البشرية
 . المستقبلية

,  على توضيح القرارات التنفيذية2002آانون األول  /تموز وديسمبر  /ساعد إعداد استراتيجيتين للتنفيذ في يوليو  !
 للبرنامج وتوفير مبادئ توجيهية للمكاتب القطرية التابعة     , وتحسين الشفافية, اإلقليمية والقطريةوالتعرف على القضايا 

 وثيقة مستكملة بآخر البيانات لتوفير الدعوة والسياسات والتوجيه لعملية      نوشكلت هاتان اإلستراتيجيتا  . وشرآائه
 .الطوارئ في أثناء تطورها

 االحترازي والتمويل الخاص في إطار العمليتين الخاصتين والتوزيع اإلقليمي تضمن الجهاز اإلقليمي لإلمداد التخطيط !
 .لألغذية من نقاط الدخول الخمس الموجودة في اإلقليم

 في اإلمداد واالشتراء وتعبئة الموارد البرنامجشكلت االستجابة الفعالة لقضية األغذية المحورة وراثيًا تحديًا لخبرة  !
اد أموال جديدة، ومرافق للطحن ومصادر للحصول على الذرة المحلية غير المحورة   على الصعيد اإلقليمي إليج

 .وراثيًا

أدت مواصلة االستثمار في طرائق التقييم التي تتبعها لجنة تقدير هشاشة األوضاع إلى تحقيق توافق في اآلراء على    !
 .رئيسيةوإن آان ذلك قد اقترن بتحفظات من جانب بعض الجهات المانحة ال  , نطاق عريض

 .عيَّن المكتب اإلقليمي مستشارًا اقتصاديًا إقليميًا لإلحاطة بمؤشرات االقتصادات الكلية الجزئية واتجاهات السوق   !

آانون الثاني و /تم شراء آميات آبيرة من األغذية من المناطق التي توجد بها فوائض داخل اإلقليم في الفترة بين يناير    �
 . مليون دوالر116.8 طن من األغذية بلغت تكلفتها  585 000كتب اإلقليمي  فقد اشترى الم, 2003تموز  /يوليو

 األداء مقابل المرامي
الكبKير فKي التنفKيذ تKرجع ألسKباب خارجة عن      " الKتخلف "آانKت معظKم حKاالت     , آمKا هKو الحKال فKي آثKير مKن العملKيات               -17

 في المائة فيما 77 في المائة إلى 25وقد زاد التوزيع من . د عوامل خارجية عديدة؛ وذلك نظرًا لوجو   البرنامجسKيطرة إدارة    
آانون /وبحلول ديسمبر. ، وهKو تKاريخ نهايKة المKرحلة األصلية لعملية الطوارئ          2003آذار  / ومKارس  2002تمKوز   /بيKن يولKيو   

.  طنًا620 976هدف توزيعها والبالغة  في المائة من الكمية المست   43 طنًا، أو    265 973، لKم يكن قد وزع سوى        2002األول  
مKن عملKKيات  ,  فKKي المائKة مKن االحتKياجات المKتوقعة لعملKية الطKوارئ      10أو ,  طKن 92 000وقKد تKم ترحKيل آمKية مؤآKدة تKبلغ       

ولم يكن يمثل مخزونات , الطKوارئ االنتقالKية السKابقة، غKير أن معظم هذه الكمية نجم عن حاالت موروثة للتخلف في التنفيذ                  
 . ولوال االستمرارية بين مرحلتي العملية لكان األداء أسوأ من ذلك مقارنة باألهداف. ةغذائي

وبخاصة , المشاآل اإلمدادية والتشغيلية التي تواجه بلدانًا معينة) 1(: وتبيKن أوجKه القصور في التوزيع وجود متغيرين          -18
وجود فاصل زمني ) 2(وهKو عKامل ربمKا يكKون أآثر أهمية؛       , عKدم وجKود شKرآاء للتنفKيذ       و, مسKألة األغذيKة المحKورة وراثKياً       

وعند توفر مساهمات .  أشKهر بيKن تأآKيد التبرعات المعقودة من المانحين وإيصال األغذية إلى المستفيدين             5 و 3يKتراوح بيKن     
 .ثبت أنه مفيد لعملية الطوارئ الراهنة أشهر، وهو عامل 3 و1نقدية يمكن خفض هذه الفترة الزمنية إلى ما يتراوح بين 

والبقول، والزيت ,  الحKبوب الغذائKية  -لKم تنشKأ خطKوط آاملKة لإلمKداد باألغذيKة للسKلع األربKع             , علKى المسKتوى القطKري       -19
وحKتى بعKKد ذلKك فKKإن   . 2003ل  أو أوائK 2002 حKتى أواخKKر  �النباتKي، ومخالKيط األغذيKKة المدعمKة بالعناصKر الغذائKKية الKنزرة      

وقد ثبت أنه من المتعذر تقديم تشكيلة األغذية المتوازنة . توقKف خطKوط اإلمKداد بالنسKبة لسلع معينة لم يكن أمرًا غير مألوف       
رغKم أنKه لKم يKتم قKياس مKا يسKتهلك مKن السKعرات الحKرارية والبروتين من جميع              , للمسKتفيدين فKي الجKزء األآKبر مKن العملKية           

 .المصادر
 في المائة فقط من المستفيدين 45أمكن الوصول إلى , 2002تشرين الثاني /تموز ونوفمبر /فKي الفKترة الواقعة بين يوليو        -20

آانون األول / في المائة خالل الشهور الحاسمة بين ديسمبر85مقارنة بالتحسن الكبير الذي رفع هذه النسبة إلى         , المستهدفين
 Kبر   . آذار/ارسومKي نوفمKي   /وفKرين الثانKفي المائة تقريبًا من التوزيع 100آانت مالوي هي البلد الوحيد الذي وصل إلى     , تش 

 في المائة في 40و,  في المائة في زامبيا45و,  في المائة في سوازيلند75: وآانت النسب في البلدان األخرى هي  . المستهدف
والبKد مKن توخKي الحKذر عKند قراءة األرقام الخاصة      .  فKي المائKة فKي زمKبابوي    30و,  فKي المائKة فKي ليسKوتو      35و, موزامبKيق 

آKانون األول، وآان يتم اقتسام  /فKي بعKض الحKاالت خفضKت الحصKص الغذائKية إلKى النصKف فKي ديسKمبر               : بالمسKتفيدين فقKط   
رية والبروتينات الحصKص بعKد توزيعهKا فKي المجKتمعات المحلKية ممKا يعنKي انخفKاض المتحصKل للفKرد مKن السKعرات الحKرا                  

 . البرنامجمقارنة بالمعدل الذي استهدفه 
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 في المائة من الكميات المستهدفة حتى 33لم يوزع سوى , حيKث لوحKظ ارتفKاع معKدالت سKوء التغذية     , وفKي موزامبKيق     -21
ويرجع ذلك . 2003آذار  /إال في مارس  , المائة في   60وهي  , ولKم يصKل التوزيع إلى العالمة المحددة       , تشKرين الثانKي   /نوفمKبر 

وتوزيع الجزء  , ومشKاآل الوصKول إلى المناطق المقصودة      , عKدم وجKود شKرآاء فKي أآKثر المKناطق تضKرراً             : ألسKباب معقKدة   
األمKر الKذي شKكل عبKئًا آبيرًا على قدرات     ,  مشKروع مKن مشKاريع الغKذاء مقKابل العمKل        1200األآKبر مKن األغذيKة مKن خKالل           

وآانت .  أن هKذا األسKلوب لم ينجح في االختيار التلقائي ألشد األشخاص ضعفا        الaبرنامج  غKير الحكومKية؛ والحKظ        المKنظمات 
وآان ينبغي إعطاء أفضلية لموزامبيق عند تخصيص األغذية على المستوى . المسKاعدات التكميلKية غKير الغذائKية غير آافية         

 . على تحسين قدرتها االستيعابيةاإلقليمي في األشهر األولى، وآان ينبغي أيضًا العمل

الممول , ، لKم يكKن قKد تم توزيع أآثر من ثلث السلع المتعهد بها لخط اإلمداد باألغذية   2003آذار /وبحلKول نهايKة مKارس       -22
ي التنفيذ الذي أدى، من وآKان الKتأخر فKي اإلعKالن عKن التKبرعات أحKد األسKباب األخKرى للKتخلف ف          . )7( فKي المائKة   76بنسKبة   

تموز /إلKى تحسKين االسKتمرارية فKي تقديKم المساعدة عند االنتقال إلى عملية الطوارئ الجديدة اعتبارا من يوليو     , حسKن الحKظ   
ولكKن مKا هKو التأثKير الKذي أحدثKه هKذا التخلف في التنفيذ        .  طKن 200 000، حيKث إنKه وفKر مخKزونًا للترحKيل زاد علKى           2003

 لمعنيين؟ بالنسبة للسكان ا

 األداء مقابل األهداف
فالKتقارير التKي أفKادت بوجKود مجاعKة فKي مKناطق من مالوي في أوائل        . يكمKن جانKب مKن اإلجابKة فKي تحلKيل األهKداف          -23

لحاد لم تالحظ إال آانKت هKي المؤشKرات المهمKة الوحKيدة علKى إخفاق النظام في اإلقليم؛ آما أن حاالت سوء التغذية ا               , 2002
، وحيث آان الوصول للبرنامجحيKث لKم يمكKن فKي الKبداية إيجKاد شKرآاء          , فKي عKدد قلKيل مKن المKناطق النائKية فKي موزامبKيق               

ومKن االفتراضKKات  . ولKم تكKن هKKناك أي دالئKل علKى انتشKار حKاالت نقKKص العناصKر الغذائKية الKنزرة         . بالطKريق الKبري صKعباً   
قد ساعدت على تجنب العواقب , حKتى مع ما شابها من قصور ,  أثKناء عملKية الطKوارئ   نامجالaبر المنطقKية أن تكKون اسKتجابة     

 .الوخيمة

ورغKم عKدم توفKر أي معلومKات أساسية يمكن الرجوع     . وتخKتلف الصKورة عKند بحKث أسKباب آسKب العKيش بشKكل عKام                -24
لKKة النوعKKية تشKKير إلKKى أن عملKKية الطKKوارئ لKKم تحقKKق إال جانKKبًا مKKن أهدافهKKا  فKKإن األد, وعKKدم إمكانKKية إجKKراء تقيKKيم آمKKي, إلKKيها

حيث آان , وآانKت هKناك دالئKل علKى اسKتنزاف األصKول الماديKة فKي موزامبKيق وزامبيا وزمبابوي         . المتصKلة بكسKب العKيش    
 عن عدد أقل من الحاالت غير أنه تم اإلبالغ. معKدل إيصKال المعونKة الغذائKية أقKل مKن المعدل المستهدف في الشهور األولى             

ويتوقف تقييم تأثير . حيث آانت االستجابة لحاالت الطوارئ أفضل توقيتاً     , الخاصKة باسKتنزاف األصKول الماديKة فKي مKالوي           
المعونKة الغذائKية على تحديد استراتيجيات التصدي التي يتبعها السكان المتضررين من األزمة وهي استراتيجيات لم تبدأ في    

 .آلناالتضاح إال ا

وبخاصة في الحاالت التي , لKم تKرد تقارير عن الهجرة بسبب المحنة وأمكن السيطرة على نسب التسرب من المدارس                  -25
 .نفذت فيها برامج التغذية المدرسية

 تنسيق االستجابة على المستوي اإلقليمي
غذيKة العالمKي دور محوري في جمع أصحاب المصلحة تحت مظلة مشروع المكتب اإلقليمي للتنسيق   آKان لKبرنامج األ      -26

وفKي الجهKود التي تبذل   , 2002تشKرين األول  /والتKي اسKتهلت فKي أآKتوبر       , بيKن الوآKاالت التKي ال تKنطوي علKى أعKباء آثKيرة              
وجري تشجيع الوآاالت علي تلبية . يل التنسيق علي تسهالبرنامجآما عمل . السKتقطاب الدعKم بالنKيابة عن المبعوث الخاص     

 بالغ األهمية؛ وينبغي أن تساعد البرنامجوآKان الKدور اإلعالمKي الKذي قKام به         . االحتKياجات غKير الغذائKية لحKاالت الطKوارئ         
ريقي علي شKبكة المعلومKات الجديKدة وموقKع تنسيق الشئون اإلنسانية ونظام إدارة المعلومات اإلنسانية الخاصة بالجنوب األف          

 . تحسين عملية جمع البيانات وتحليلها

                                                 
  ة وم في المائة من المبالغ المطلوبة مق     76بينما لم يتم تغطية إال       ,  في المائة من الكميات المطلوبة    90 آان قد تم الوفاء بنسبة     2003آذار / في نهاية مارس  )7(

وعند قياس الموارد التي تم . 2003حزيران  / في المائة للدوالرات في نهاية يونيو 86 في المائة للكميات و 97ووصلت هذه األرقام إلى   . بالدوالرات 
  التقليدية ال تقدم   ألن بعض الجهات المانحة غير     , ربما آان الرقم الخاص بالدوالرات مؤشرًا أفضل على اإلنجاز        , الحصول عليها مقابل األهداف المحددة       

 . آما أن األغذية المقدمة آانت تصل متأخرة أحياناً    ,المقترنة بتسليم السلع الغذائية      التكاليف  آامل
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  المواضيع البرنامجية

 التقدير
وتنبأت . 2002 أيار/مايو �نيسان / المحاصيل واألغذية أثناء موسم الحصاد الرئيسي في أبريللتقدير أول بعثة  أوفKدت   -27

 مليون طن 1.2، مما يتطلب تدبير 2002 آذار/يين طن حتى مارسنقKص إقليمKي فKي الحKبوب يصKل إلKى أربعKة مال            بحKدوث 
عملية الطوارئ اإلقليمية لعداد اإلوتم .  مليون من األشخاص الضعفاء    12.8 نحوية الطارئة ل  ائغذالمعونKة   المKن   مKن الحKبوب     

 .التقديرعلى أساس هذا 

وجرت .  المحاصيل واألغذيةتقدير الذي أجرته لجنةغذية في التحليل المبدئي علKى األ له مKا يKبرره   آKان هKناك ترآKيز       -28
تحت قيادة قسم األغذية والزراعة أجريت  متجددة  تقديرات أوسKع نطاقKًا لهشاشKة األوضاع من خالل           جKراء تقديKر   محاولKة إل  

بدعم من ,  هشاشKة األوضاع القطرية تقديKر وقامKت بتنفKيذها لجKان    , والمKوارد الطبيعKية للجماعKة اإلنمائKية للجKنوب األفريقKي           
وتKKم االلKKتزام بأرقKKام .  الKKتعاون بيKKن الوآKKاالت حسKKن التنسKKيق أمKKثلة علKKىالKKتقديراتوآانKKت هKKذه , ومKKوارده برنامجالaaموظفKKي 

ت على بناء القدرات المؤسسية في الدول الست األعضاء المشارآة في الجماعة عد وساالعمKيلة علKى الصعيد العالمي تقريباً      
 .ئية للجنوب األفريقياإلنما

 آب/هشاشة األوضاع جمعت بين المسوح األسرية وأساليب االقتصاد الغذائي في أغسطسل تقديرجKرت ثالث عمليات      -29
 عKKدد األشKKخاص المحتاجيKKن إلKKى   نقKKح ,فKKي العملKKية األولKKى  و. 2003 نيسKKان/ وأبKKريل2002 تشKKرين الثانKKي / ونوفمKKبر2002
 Kورغم أن العمليتين .  مليون شخص في العملية الثانية15.2وارتفع هذا العدد إلى ,  مليون شخص  14.4 إلى   فوصلاعدة  المس

 نتيجة للتخلف آميات األغذيةزيادة في أي عملKية الطوارئ دون     الaبرنامج فقKد نقKح      األغذيKة المطلوبKة      آمKيات زيادة  بK  طالبKتا 
األمن مستكملة عن  الثالثة بيانات ووفرت عملية التقدير. التوزيع السابقة المستهدف في عملياتعKن الوصKول إلKى المستوى      

 .المعونة الغذائية في الموسم الجديدمن الحتياجات لتنبؤات أولية وألسر في السنة المحصولية الجديدة لالغذائي 
 آالمناطق الواقعة على حدود , في المناطق الريفية النائيةاتقديKره  االحتKياجات التKي لKم يKتم       بشKأن آانKت هKناك مخKاوف         -30

إلKKى  وبالKKنظر ,ومKKع ذلKKك. الحضKKرية إال فKKي زامبKKيا وزمKKبابوي فKKي المKKناطق  تقديKKرات ولKKم تجKKر .مبKKيقافKKي موز زمKKبابوي
 . فعًالجيدة آانت التقديريةفإن التغطية , التقدير اتلتعقيدات التي تتسم بها عمليا

 بعض الشرآاء أن هناك ترآيزًا مبالغًا فيه رأىفقد .  بين الوآاالت يمثل تحديًاالمحافظKة على توافق في اآلراء ثبKت أن      -31
 . المنزلي األسرينهج التدبيرستخدام ال االحتياجات الفنية عن عدم ارتياحهم إزاء آخرون أعرببيKنما  , علKى األمKن الغذائKي    

خKKط األسKKاس لKKتحديد  االحتKKياجات الطارئKة وآمسKKح  لKKتقدير هشاشKة األوضKKاع آKKأداة  تقديKKرسKKتخدام  اونشKأت اخKKتالفات بشKKأن 
فقد تم إدراج بعض ,  هشاشة األوضاع على األغذيةتقديرونظرًا للترآيز المبدئي للجان  . الطويلة األجل زمKنة   ملالتجاهKات ال  

 بالنسبة ألسعار الالوقKت لم يتيسر إ مKرور   التجاهKات مKع     ولكKن تحلKيل ا    , االحتKياجات القطاعKية فKي الجولتيKن الثانKية والثالKثة           
 . الحبوب والواردات التجارية

 .  الدقيقةالتقدير تعترض تنبؤات عراقيل أآثر خطورةآانت هناك   -32

وتراوحت   . وميةأدى عدم وجود بيانات موثوقة إلى تقويض التنبؤات الخاصة بالواردات التجارية والمعونة الحك   !
وال يوجد بيان دقيق بكمية   .  طن800 000 طن و 250 000المستويات التقديرية للواردات الحكومية في زمبابوي بين   

 . األغذية التي تم إدخالها إلى البلد وتوزيعها عن طريق هذه القنوات والقنوات التجارية غير الرسمية  
تي تأتي بذرة أقل ثمنًا من تلك التي تتوفر من خالل األنشطة التي قدرت التجارة غير النظامية العابرة للحدود وال !

 000 طن فقط من 50 000بلغ مقدار ما تم بيعه باألسعار المدعومة , مثًال, ففي مالوي . تقديرًا متدنيًا, تدعمها الحكومة
 . طن من الذرة قامت الحكومة بشرائها باألسعار التجارية 250

. غير صحيحة من البداية, ة بتعداد السكان والتي قدرت على أساسها االحتياجات الشاملة آانت األرقام الحكومية الخاص  !
وتم بعد ذلك تصحيح بيانات   . ولم تكن أمام لجنة تقييم هشاشة األوضاع وبعثة تقييم المحاصيل واألغذية مصادر أخرى  
وفي ليسوتو تعقدت     . شخصالتعداد من قبل حكومتي زمبابوي بطرح مليوني شخص وحكومة زامبيا بطرح مليون        

 .التقديرات بسبب ضخامة العدد غير المستقر للمهاجرين من أجل العمل

أسفر تدهور نوعية تنبؤات بعض وزارات الزراعة بخصوص نوعية المحاصيل عن بيانات ضعيفة، وبصفة خاصة       !
 .عن المحاصيل األساسية البديلة مثل المنيهوت 

لخاصة باستهالك األغذية من غير الحبوب الغذائية آجزء من استراتيجيات     آان هناك نقص في المعلومات األساسية ا   !
 .التصدي التي تلجأ إليها األسر

ينبغKي التأآKيد علKى أن آKل األغذيKة التKي تKم توزيعهKا عKن طKريق وآKاالت تقديKم المعونKة قد استهلكت داخل                         , علKى أنKه     
 .المجتمعات المحلية المستهدفة ولم يتم بيعها في األسواق
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فالKتقديرات التKي أجريKKت   . آKان تحقKيق الKتكامل بيKن تقديKرات الKتغذية وتقديKرات األمKن الغذائKي موضKع اهKتمام مKتكرر              -33
ولذا أدرجت القياسات المتصلة . بصKورة مKنعزلة آانKت تعKوق تحديKد األسKباب الغذائKية واألسKباب غير الغذائية لسوء التغذية         

عملKيات تقديKر هشاشKة األوضKاع األولKى فKي زامبKيا وزمKبابوي رغKم أن مKنظمة األمKم المتحدة للطفولة آان                     بالKتغذية ضKمن     
يسKاورها القلKق بشKأن مالءمKة وآفايKة إطKار تحديKد العيKنات الKذي تسKتخدمه لجKنة تقديKر هشاشKة األوضاع فيما يتعلق بالحالة                

تضمنت عمليتي التقدير الثانية والثالثة مسوحًا تغذوية موازية وتKم التغلKب علKى هKذه العقKبة فKي موزامبKيق بعKد أن              , الKتغذوية 
 .ومعبرة إحصائيًا

 تحديد المستفيدين
 :استخدمت أربع طرائق لتحديد المستفيدين في عملية الطوارئ  -34

 الموارد تحديد أولويات تقديم وبخاصة في الحاالت التي تطلب فيها تأخر, التحديد الجغرافي ألآثر المناطق ضعفاً  !
 .المساعدات الغوثية للمناطق التي تشتد فيها وطأة الجوع 

 . ويعني زيادة التغطية على مراحل على أساس الجوع الموسمي -التحديد الزمني  !

 .التحديد األسري على أساس تقارير الهشاشة بما في ذلك استخدام مؤشري تقدير هشاشة األوضاع واألمن الغذائي !

والحصص , والتغذية التكميلية, والتغذية المدرسية, يد األنشطة المستهدفة وبما في ذلك أنشطة الغذاء مقابل العملتحد !
الغذائية الخاصة باألسر المتضررة من اإليدز؛ وتراوحت نسبة هذه األنشطة مقارنة بعمليات التوزيع العامة لألغذية       

 . في المائة في زمبابوي20 في المائة في موزامبيق وأقل من 80بين أآثر من 

. وضاع األ هشاشةتقديKر  المحاصKيل واألغذيKة ولجKنة       تقديKر تKم تحديKد االحتKياجات الKتقديرية األولKية عKن طKريق بعKثة                   -35
. غذائية التخفيض حجم الحصصعلKى الشرآاء إما خفض عدد المستفيدين أو  يتعيKن  ولكKن تغKير خKط اإلمKداد آKان يعنKي أنKه             

 خطKة توفKير حصKة غذائية شهرية آاملة أو حصة    أن يقKوض سKر   تقديKم آمKية أقKل مKن األغذيKة لعKدد أآKبر مKن األ           مKن شKأن   و
 أعلى - نصيب المستفيدين المستحقين الذين ال يصل إليهم برنامج اإلغاثة    -  آان خطأ االستبعاد   ,وفي بعض البلدان  . مرجعية

مساعدات اإلغاثة التي تصل إلى المستفيدين الذين ال تنطبق عليهم معايير تلقي   لمئوية ل انسبة  ال أي   �آثيرًا من خطأ اإلدراج     
 إلKKى عKKرقلة , هKKذهتKKنفرد بهKKا عملKKية الطKKوارئال  معضKKلةوهKKي , وأدت معضKKلة االختKKيار بيKKن التوسKKع والKKتعمق . المسKKاعدات

 تكييف عمليات التوزيع مع الكميات اإلجمالية اسKتراتيجية تحديد المستفيدين من بدايتها، وآان حلها الوحيد لهذه المعضلة هو     
وأدى توسيع نطاق العمليات وتقليصه بسرعة تبعا لما تقوم به لجان تقدير هشاشة األوضاع من استيفاء           . الواردة من األغذية  

 .للبيانات إلى زيادة العبء الواقع على المنظمات غير الحكومية بما يتجاوز قدراتها

وترتبKت علKى القKيود الKواردة علKى اإلمKداد والقKدرات التشKغيلية والتنفKيذية فKي بعض البلدان زيادة الخطأ في القرارات              -36
تغطKية بعKض المKناطق التKي تشتد فيها وطأة الجوع في     , مKثالً , ولKم يKتم  . الخاصKة باسKتبعاد مKناطق أو مجموعKات المسKتفيدين        

 . وجود الموارد الغذائية والشرآاءموزامبيق في األشهر األولى لعدم 

تKم االسترشKاد فKي تحديKد المسKتفيدين والKتوزيع النهائKي على المستوى الميداني بتقارير تحديد هشاشة األوضاع وقوائم           -37
المستفيدين األولية المستندة وساعدت المنظمات غير الحكومية على تحسين قوائم . المسKتفيدين التKي وضKعتها اللجان القروية    

 .البرنامجإلى المبادئ التوجيهية للتوزيع التي جرى وضعها محليًا والتي لم تكن متوفرة على مستوى 

 :ما يلي, 2002تشرين الثاني / لتحديد المستفيدين في مالوي في نوفمبرالبرنامجبيَّن تقييم أجراه   -38
لغذائية قد وصلت إلى األسر التي تعاني مشكلة انعدام األمن الغذائي واستهلكت بواسطتها في القرى أن المعونة ا !

المستهدفة وجرى تقاسمها مع األقارب وفي المجتمعات المحلية التزامًا بالتقاليد السائدة؛ وفي الحاالت التي وصلت فيها         
 . هذا الصدد بشكل عاماالستحقاقات إلى زعماء المجتمع المحلي لم تنشأ نزاعات في 

 في المائة من األسر آانت تعاني الفقر المدقع والفقر  66أن المجتمعات المحلية نفسها اعتبرت أن نسبة تصل إلى  !
 .  في المائة في معظم المجتمعات المحلية 30في حين أن النسبة المستهدفة تبلغ  , الشديد

 والشرآاء لتنقيح وتكييف نظم التوزيع آانا أمرًا ظاهرًا    البرنامج أن الحضور الميداني والرصد الدائمين من جانب  !
 .للعيان

وبخاصKة بيKKن لجKان اإلغاثKKة   ,  فKKي مKالوي بالتنسKKيق الجKيد بيKKن أصKحاب المصKKالح   )8(وأشKاد مكتKKب مسKتقل لدعKKم الKتعلم     -39
 لدوره في تعزيز التعاون بين الحكومة     البرنامجنى علKى    وأثK , بالمKناطق اإلداريKة ولجKان الحمايKة المدنKية بالمKناطق اإلداريKة             
 . والسلطات والمنظمات غير الحكومية على المستوى المحلي

                                                 
 . تم إنشاء مكتب دعم التعلم بصفة مؤقتة من قبل شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء في األنشطة اإلنسانية ومقرها المملكة المتحدة                 )8(
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 الرصد والتقييم
واسKتعراض للمخاطKر والفKروض، واسKتراتيجية واضحة لرصد          , اشKتملت وثKيقة عملKية الطKوارئ علKي إطKار منطقKي               -40

أن الترتيKبات المتصKلة بالعملKية قKد اعتمدت في جانب آبير منها علي األدوات والممارسات المتوفرة محليا والتي           األداء، إال   
وال يتضمن . فلKم يكKن قKد تKم إعداد نماذج اإلبالغ الموحد ولم يكن من السهل الحصول عليها من المقر               . تKتفاوت فKي نوعيKتها     

 والتقيKيم، بKل تKم تخصKيص األرصدة الالزمة في هذه الحالة تحت بنود     نمKوذج عملKيات الطKوارئ بKندا فKي الميزانKية للرصKد           
 .أخري

 بتعمKKيم تقريKKر شKKهري موحKKد بالKKنواتج مKKع   2002أب /فقKKد تصKKدي المكتKKب اإلقليمKKي للمسKKألة فKKي أغسKKطس  , ومKKع ذلKKك  -41
بعد ستة أشهر من البدء في تنفيذ العملية آانت : و التاليوبذلك يمكن تلخيص األداء اإلقليمي على النح     . استخدام آليات أخري  

مع إيالء قدر أآبر من العناية للرصد والتقييم مقارنة بعمليات آثيرة , آKل الKبلدان قد وصلت إلي درجة آافية من دقة البيانات       
 .أخري

ولكنها آانت , ريف المصطلحات ورسم اإلستراتيجيات العريضة ساعدت المبادئ التوجيهية التي أصدرها المقر في تع         -42
, فالبد من وجود دليل إرشادي مفصل لإلجراءات. أقKل نفعا آصيغة جاهزة يمكن تكييفها لتتالءم مع ظروف البلدان المختلفة    

في الرصد والتقييم وإال فإن موظ, وبخاصKة عKند الKتعامل مKع مKنظمات غKير حكومKية مKنفذة تفKتقر إلي الخبرة لتنفيذ العمليات                     
 .يقضون جزءًا آبيرًا من وقتهم في وضع مبادئ توجيهية يسيرون على هديها

الذي تأخر عن , لوحKظ قKدر مKن عKدم الKتوازن بيKن جمKع البKيانات الKذي اتسKع نطاقKه أآKثر ممKا ينبغي،وتجهKيز البيانات                 -43
وآانت هناك بيانات آثيرة لم تجهز عند انتهاء . يرتبط بالدرجة الكافية بتكييف البرامجالذي لم , والتحليل, الموعKد المقKرر له    

مثل دراسة , وآKان يمكKن االسKتفادة بصKورة أآKبر مKن عملKيات االستقصKاء بالعينة والدراسات المخصصة             . عملKية الطKوارئ   
 .تحديد المجموعات المستهدفة التي أجريت في مالوي

أثKناء عملKية الطKوارئ عهKد المكتKب اإلقليمKي إلKي فKريق بإجKراء تقيKيم للتأثKير علKي اسKتبيان يجKري فKي عKدد قلKيل من                           -44
 .ولم يتوفر التقرير النهائي لفريق التقييم حتى وقت آتابة تقريريه الكامل والموجز. المناطق في آل بلد

وآKان ذلKك إطارًا إقليميًا   . 2003شKباط  /يمKي نظامKا أآKثر شKموال للرصKد والتقيKيم ابKتداء مKن فKبراير          وضKع المكتKب اإلقل      -45
نظام مراقبة للمجتمع المحلي واألسرة حل ) 3(والرصد بعد التوزيع؛ ) 2(رصد النواتج؛ ) 1(: حKددت فيه ثالثة عناصر هي    

 للمنظمات غير C-SAFEذا النظام باالشتراك مع اتحاد  وسوف ينفذ ه  . محل المحاوالت السابقة لوضع نظام لمنافذ التوزيع      
ويسKعى اإلطKار الجديد للرصد والتقييم إلي تقوية الروابط مع   . الحكومKية وسKوف يفKيد فKي العKام الثانKي مKن عملKية الطKوارئ              

 .عمليات تقدير هشاشة األوضاع

 التنفيذ 
وشملت القيود تحديد الحكومة  . المKنظمات غKير الحكومKية محدودة في أحيان آثيرة         آانKت فرصKة اختKيار الشKرآاء مKن             -46

ألعKداد المKنظمات غKير الحكومKية فKي زمKبابوي وعKدم وجKود الشKرآاء فKي المKناطق النائية من موزامبيق، وإحجام أو عجز                     
والمنظمات غير الحكومية التي , المKنظمات غKير الحكومKية الدولKية عKن توسKيع نطKاق نشKاطها خKارج دائرة عملياتها الحالية                

وقKد سKاعدت بعKض المنظمات غير الحكومية الدولية القوية في بناء    . تفKتقر إلKي الخKبرة، والتKي تكKون عKادة مKنظمات محلKية               
وفي بعض األحيان لم يكن توزيع . القKدرات المحلKية عKن طKريق الKتعاقد مKن الباطKن مKع المKنظمات غKير الحكومKية القطKرية                   

ألغذية علي األشخاص الذين هم في حاجة ماسة يتوافق مع تحديد األهداف والرصد واإلبالغ القائم على         آمKيات آبKيرة مKن ا      
 .النتائج

رغKم توفKر أمKوال لتغطية تكاليف التشغيل المباشرة األخرى لمواجهة القيود المتعلقة بالقدرات، آانت المكاتب القطرية           -47
ونظرًا لضآلة . مل مع هذه األموال باعتبارها منحًا تقدم للمنظمات غير الحكومية استجابة لما تقدمه من طلبات     تميل إلي التعا  

وآان .  فقKد آKان عKبء تقديKم االقKتراحات يقKع علي آاهل المنظمات غير الحكومية      الaبرنامج الدعKم أو التوجKيه المقدميKن مKن         
وقد أوضح المكتب اإلقليمي انه . قديم اقتراحات ضعيفة في بعض األحيانافKتقار المنظمات غير الحكومية إلي الخبرة يعني ت  
مKثل نمKاذج تسKجيل المسKتفيدين وبطاقات الحصص الغذائية بما     , الaبرنامج آKان يمكKن تكيKيف الKنماذج الموحKدة المKتاحة لKدى         

ي يلزم القيام بها أثناء يناسKب احتKياجات آKل بلKد علKي حدة،األمKر الKذي آKان يمكKن معKه اختصKار اإلجراءات التصحيحية الت                         
 .التنفيذ

 سلة األغذية والتغذية 
وسKاعدت علKي ذلك   , توفKرت معلومKات منKتظمة آمKية ونوعKية عKن الحصKص الموزعKة علKي المسKتوي دون القطKري                    -48

تKم فKي بدايKة عملKية الطوارئ     و. نمKاذج الرصKد الموحKدة؛ وآانKت الحصKة المرجعKية مناسKبة ومتسKقة مKع المKبادئ التوجيهKية            
 جرام من 100 جرامًا من الزيت، و20 جرامًا من البقول، و60 جرام من الحبوب الغذائية، و400تشKكيل حصة مرجعية من     

اإليKدز، ثم عدلت هذه الحصص عندما أتضح أن      /خلKيط الKذرة والصKويا، مKع مKراعاة تفشKي فKيروس نقKص المKناعة البشKرية                   
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واستخدمت حصة مرجعية منفصلة لشهور . لم مKن خلKيط الذرة والصويا ال تكفي لسد االحتياجات      الكمKيات المKتوفرة فKي العKا       
 .الشتاء في ليسوتو

ووضKKعت . ومKع ذلKKك لKKم يKKتم الوفKKاء بالحصKKة الغذائKKية اليومKKية المثلKKي فKKي أي بلKKد مKKن الKKبلدان بطKKريقة ثابKKتة مKKع الزمKKن    -49
 غذائKية مخططة مختلفة بالتشاور مع المكتب اإلقليمي؛ وتم تكييف استراتيجيات تحديد األولويات         المكاتKب القطKرية حصصKاً     

 .لتتواءم مع المستويات المتاحة من الموارد والمعلومات خالل عمليات تقييم هشاشة األوضاع

رغم أن هذا القرار لم , تخذ قرار بإعطاء أولوية لشراء الذرة عKندما آانت الموارد منخفضة في بداية عملية الطوارئ ا           -50
إال أن هذا القرار آان معقوًال رغم ذلك من المنظور الشامل       . يكKن أفضل القرارات بالنسبة لتشكيلة األغذية المتوازنة تغذوياً        

مرحلة الحقة من العملية من وتمكن في , وآKان المكتب اإلقليمي يدعو بصورة مستمرة لتحسين األوضاع التغذوية         . للKبرمجة 
 .توفير آميات متزايدة من األغذية عالية الجودة، وتزامن ذلك مع ذروة األزمة

آانKت المKزية غKير المKتوقعة لمسKألة األغذيKة المحKورة وراثKيًا هKي أنهKا أتاحت الفرصة لتقوية الذرة بالعناصر الغذائية                     -51
  تقويKKة2003نيسKKان / وأبKKريل2002تمKKوز /وتمKKت بيKKن يولKKيو .  لتحسKKين نسKKبة العناصKKر الغذائKKية الKKنزرة أثKKناء عملKKية الطحKKن 

 . طن إضافية باألسعار التجارية12 000 طنًا من دقيق الذرة، وتم شراء 70 322

. انKت تديرها الحكومات من قبل صالحة للعمل لKم تكKن هKناك مراقKبة تغذويKة شKاملة فKي اإلقلKيم، ولKم تعKد الKنظم التKي آ                        -52
أمكن إجراء مسوح المناطق , وفKي مالوي  . وآKان أصKحاب المصKلحة هKم الذيKن يجKرون المسKوح الKتغذوية فKي بلKدان عديKدة                     

بطKريقة متزامKنة لتولKيد بKيانات مKع مKرور الوقKت تعطي صورة عامة جيدة للوضع التغذوي في المناطق المستهدفة في أثناء         
وفي زمبابوي بسبب عدم وجود , طKوارئ؛ وتعKذر إجKراء هKذه المسKوح فKي زامبKيا بسKبب االفKتقار إلKي القدرة الفنية                 عملKية ال  

وتم في بعض البلدان دمج البيانات الخاصة بالتغذية واألمن الغذائي أثناء الدورة األولي من التقديرات التي . اإلرادة السياسية
نKه آانKت هKناك مخKاوف مKن عKدم مالءمة إطار تحديد العينات الذي استخدمته          إال أ , وضKعتها لجKان تقديKر هشاشKة األوضKاع         

لجKنة تقديKر هشاشKة األوضKاع مKن أجKل تقديKر الوضع التغذوي؛ ولذلك لم تشمل التقديرات الالحقة التي وضعتها لجنة تقدير              
حاليًا في إمكانية وضع  وأصحاب المصلحة اآلخرون     البرنامجوينظر  . هشاشKة األوضKاع مؤشKرات القKياس األنثروبولوجية        
 .نظام مراقبة تديره منظمة األمم المتحدة للطفولة

 اإليدز / النهج المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية
مKن الصKعب تحديKد المسKتفيدين مKن أنشKطة المعونKة الغذائKية مKن األشKخاص الذيKن يعKانون مKن فKيروس نقص المناعة                            -53

وآمKا أن الخKوف من الفضيحة يحول دون   . فمازالKت المعلومKات الخاصKة بانتشKار الفKيروس غKير مKتكاملة           : اإليKدز /ة  البشKري 
وإن , وقد استجاب برنامج األغذية العالمي فورًا للمشاريع التي تتوفر لها مقومات البقاء الالزمة     . فحص المصابين عن قرب   

 .آان حجمها يقصر عن مواجهة األزمة الناشئة

 :وشملت المبادرات ما يلي  -54

للشئون (بما في ذلك عن طريق إيفاد بعثة مشترآة بين المبعوث الخاص        , استقطاب الدعم عند المستويات العليا  �
يم إلى أربعة بلدان في اإلقل) اإليدز في أفريقيا/لشئون فيروس نقص المناعة البشرية ( والمبعوث الخاص  ) اإلنسانية
 ؛2003آانون الثاني /في يناير

 حصة معونة غذائية مرجعية جديدة أآثر تنوعًا للتوزيع العام؛  �

 اإليدز البديلة في عملية تقدير هشاشة األوضاع؛/إدماج مؤشرات فيروس نقص المناعة البشرية  �

تم عن طريق الفرق   اإليدز بما في ذلك الحمالت التي ت  /شن حمالت تثقيفية للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية      �
 المسرحية المحلية وأجهزة الفيديو في مواقع التوزيع العام في مالوي وزامبيا؛ 

في إطار البرنامج القطري  , مشاريع رائدة صغيرة في البرامج التي تنفذ في المجتمع المحلي ومدارس المجتمع المحلي     �
 عملية الطوارئ الجديدة؛في مالوي وعملية الطوارئ في زامبيا، على أن يتم التوسع فيها في 

في إطار البرنامج التجريبي المعنون   " اإليدز/األغذية وفيروس نقص المناعة البشرية "نشرة للتوزيع المجاني بعنوان    �
 ".منع االستغالل واالعتداء الجنسي في األزمة اإلنسانية في الجنوب األفريقي  "

بتغيير أنماط , اإليدز/الغذائKية دورًا حفKازًا في األزمة اإلقليمية لفيروس نقص المناعة البشرية    يمكKن أن تKؤدي المعونKة          -55
فإنهKا ال تكفKي بالمKرة من دون التدخالت اإلضافية غير الغذائية، وهي         , ومKع ذلKك   . مKثالً , العمKل ودعKم االحتKياجات الKتغذوية       

 . مرارًاالبرنامجنقطة أآد عليها 
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 المساعدات التكميلية 
بذلKت جهKود إلشKراك جماعKات سKكانية معيKنة فKي بKرنامج متKنوع، رغKم ضKآلة عدد مثل هذه األنشطة بالنسبة للتوزيع                          -56

, والتغذية العالجية والتكميلية لألطفال تحت سن الخامسة والحوامل والمرضعات  , وشملت المشاريع التغذية المدرسية   . العKام 
 : وشملت التحديات. واألسر الحضرية المتضررة باإليدز في زامبيا,  اإليدزومساندة أيتام

 .والتحضير لألنشطة , والتعرف على قدرات شرآاء التنفيذ وتقييمها   , عدم توفر الوقت الكافي للتخطيط وجمع البيانات �

تدريب موظفي الحكومة  ووضع مبادئ توجيهية جديدة و , تنقيح البروتوآوالت السابقة للتغذية التكميلية والعالجية   �
 آما حدث في مالوي  , والمنظمات غير الحكومية 

االعتراف بأن التحضير ألنشطة إضافية تتصل بعملية الطوارئ وتنفيذ هذه األنشطة ورصدها يزيد من عبء العمل    �
, ئيةوأن هناك حاجة إلى موارد بشرية ومالية إضافية تشمل مدخالت غير غذا. الواقع علي موظفي المكتب القطري

 .ومعارف وخبرات فنية 

فاألنشطة التي بدأت في . قKد ال يكKون مKن المالئم البدء في أنشطة تكميلية متنوعة لعدة أشهر فحسب بموارد غير آافية                -57
رص جديدة لكسب ومن الضروري دعم أنشطة اإلنعاش الجارية لخلق ف . منتصKف مKدة العملKية نKادرًا ما آانت تحقق أهدافها           

وترمي عملية الطوارئ  . العKيش يجKري دمجهKا فKي وقKت الحKق فKي العملKيات الممKتدة لإلغاثKة واإلنعKاش والKبرامج القطرية                        
لم يتضح حتى اآلن ما ,  من المستفيدين في البلدان الستة؛ ومع ذلك2 214 550الجديدة إلي توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل    

 . لي القيود علي المدى القريبإذا آان من الممكن التغلب ع

 المسائل الجنسانية 
, وعناصرها القطرية, ظهKرت بKوادر مشKجعة علي تعميم المسائل الجنسانية في السياق العام لعملية الطوارئ اإلقليمية                -58

لي بعض جوانب القصور؛ التي ترجع في وتعKرف المكتKب اإلقليمKي والمكاتKب القطKرية في وقت مبكر ع     . ووثائقهKا الداعمKة   
 .الغالب إلى افتقار الشرآاء إلي القدرات

انعكسKت الKتزامات بKرنامج األغذيKة العالمKي تجKاه المKرأة في مذآرات التفاهم المبرمة مع المنظمات غير الحكومية أال                  -59
وفKي بدايKة العملKية لKم يKراع فKي اسKتمارات التسKجيل الموجKودة في نقاط          . فKيذ أنKه لKم تكKن هKناك مKتابعة منKتظمة لهKا أثKناء التن                

وآKKان أغلKKب الموظفيKKن  . الKKتوزيع األخKKيرة أن تتضKKمن خانKKات لجمKKع وتحلKKيل البKKيانات األساسKKية لكKKل مKKن الذآKKور واإلنKKاث     
آانت مشارآة , ي زارتها البعثة  وفي المواقع الت  . الميدانييKن التابعين للمنظمات غير الحكومية في مالوي وزامبيا من الرجال          

آان تمثيل النساء في لجنة , وعلي المستوي اإلقليمي. النسKاء فKي اختKيار المسKتفيدين محKدودة أو معدومKة فKي أغلKب األحKيان                
 في المائة من األعضاء والمناصب التنفيذية، وغالبًا ما آان 50 وهو البرنامجإدارة األغذيKة أقKل من المستوي الذي استهدفه        

 .ي تثبيط مشارآتهنيجر

 .ينبغي االعتراف بحدوث تطورات إيجابية عديدة  -60

وبرنامج ,  المملكة المتحدة-وإنقاذ األطفال , نظمت فرقة العمل الناجحة المشترآة بين منظمة األمم المتحدة للطفولة !
منع االستغالل الجنسي واإليذاء الجنسي على النساء : األغذية العالمي حلقات دراسية في جميع أنحاء اإلقليم حول

نيسان / وأبريل2002تشرين الثاني / مشارآًا بين نوفمبر4 650وتم تدريب أآثر من . واألطفال في األعمال اإلنسانية
2003. 

والهشاشة آانت بعض بيانات تقييم هشاشة األوضاع مفصلة بصورة آافية لتحديد مستويات انعدام المساواة الجنسانية       !
 .الجنسانية

لعبت لجان إغاثة النساء في سوازيلند دورًا مرآزيًا في إدارة عمليات توزيع األغذية ويجري إنشاء لجان مماثلة في  !
 .زامبيا

 اإلمداد

 األداء العام
وآانت هناك سياسات . ك في عملية معقدةحقKق إنشKاء مرآKز لإلدارة واإلمداد في جوهانسبرج قدرًا محمودًا من التماس           -61

تKKم وضKKعها خKKالل زيKKارات , وتصKKورات للتخطKKيط االحKKترازي, ومKKبادئ توجيهKKية مالئمKKة عالمKKيًا جاهKKزة فKKي مجKKال اإلمKKداد 
 .وتم إجراء تقديرات قطرية لإلمداد بسرعة وآفاءة. تحضيرية لرئيس دائرة النقل البري
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ع نطاق العملية الخاصة التي وضعت أصًال لالستجابة اإلمدادية، لتشمل اإلدارة العامة للمكتب اإلقليمي وآان        تKم توسKي     -62
فقد آانت مستويات التزويد , ومع ذلك , لهKا دور حKيوي فKي توفKير المKوارد الالزمKة لإلدارة اإلقليمية ووحدة اإلمداد اإلقليمي                 

آمKKا آKKان هKKناك فKKراغ تخلKKَّف عKKن اخKKتفاء فKKرع الKKنقل الKKتابع للجماعKKة  . الحجKKمبالموظفيKKن والخKKبرات غKKير آافKKية لعملKKية بهKKذا 
 .1993 -1992اإلنمائية للجنوب األفريقي الذي أنشئ في 

والنقل , والقKدرة المحKدودة للمواني  , نKتج الKبطء فKي اسKتكمال الKتوزيع فKي األشKهر السKتة األولKى عKن عKدم توفKر السKلع                       -63
, االنKKتقال إلKKى الشKKراء مKKن األسKKواق المحلKKية  , ومسKKألة األغذيKKة المحKKورة وراثKKياً , والتوظKKيف عKKند المسKKتويات الدنKKيا , لKKبريا

وتKKم التغلKKب علKKى معظKKم هKKذه القKKيود بحلKKول      . وعKKدم وجKKود شKKرآاء للتنفKKيذ مKKن الKKبداية    , والمتطلKKبات اإلجرائKKية , والطحKKن
 . 2003آانون الثاني /يناير

 مKن تنفيذ أعمال المناولة في الموانئ وإدارة عمليات نقل   الaبرنامج مكنKت قKوة القطKاع الKتجاري فKي الجKنوب األفريقKي                 -64
ونقKKاط الKKتوزيع , وإدارة عملKKيات تحويKKل البضKKائع فKKي الموانKKئ, األغذيKKة علKKى شKKبكة السKKكك الحديديKKة فKKي الجKKنوب األفريقKKي

 .قاط التوزيع األخيرة وعمليات التوزيع الثانوية فكان يديرها شرآاء التنفيذأما ن, الممتدة من خالل مقاولين

ولم تجد الطلبات التي قدمت من خالل الجماعة اإلنمائية , تأخKر إصKدار أذون االسKتيراد لمKدد وصلت إلى ثالثة أسابيع             -65
ي بعض األحيان آثار سلبية على توفر األغذية مما زاد من تعقيد إدارة وآKان لذلك ف . للجKنوب األفريقKي لخفKض مKدة التأخKير         

 . خطوط اإلمداد

 آKيلو مKترًا مKن ميKناء ناآاال في     77 إلصKالح خKط حديKدي طوKله       2003 فKي أواخKر      10 224اعKتمدت العملKية الخاصKة         -66
وتKم تمويKل هKذه العملKيات الخاصة بالكامل عن طريق اثنتين من       . موزامبKيق إلKى مKالوي ولتوفKير قاطKرات مؤجKرة إضKافية             

 .2003آانون األول /الجهات المانحة وسوف تكتمل في ديسمبر

, الKKنرويج نجاحKKًا آبKKيرا /حققKKت المائKKتا شKKاحنة ذات العجKKالت السKKت التKKي تKKبرع بهKKا االتحKKاد الدولKKي للصKKليب األحمKKر       -67
الKنقل إلKى المKناطق النائKية رغKم الKتحفظات األولKية وتفضKيل بعKض المكاتKب القطKرية لشرآات النقل التجارية                    وبخاصKة فKي     

وقKد ال يكKون مKن السKهل مقارنKة آفKاءة الKتكلفة لهذه الشاحنات بمقاولي النقل التجاريين رغم أن ذلك قد          . بخاصKة فKي مKالوي     
 .  يوجد في سوق النقل العاديألن هذا النوع من القدرات ال, يكون أمرًا مرغوبًا فيه

 مسألة األغذية المحورة وراثيًا
جKاءت االسKتجابة لمسKألة األغذيKة المحKورة وراثKيًا فKي صKورة توسKع آبKير فKي الشراء من السوق اإلقليمية في جنوب                  -68

والتعبKKئة , سKل مKن الصKوامع وتKتعامل مKع الطحKن      بشKكل حKول وحKدة اإلمKداد اإلقليمKي إلKى عملKية قطKرية أخKرى تر         , أفريقKيا 
آKان البKد مKن التخلص من األغذية المحورة وراثيًا بما في ذلك األغذية الموجودة فعًال            , وفKي زامبKيا   . والمتطلKبات اإلجرائKية   

البحث يجري وتKم تحويKل الKذرة المحورة وراثيًا إلى صوامع في ديربان ودار السالم وتوقفت اإلمدادات بينما آان    . فKي الKبلد   
 .عن سلع تشتري على الصعيد اإلقليمي

فقKد اسKتلزم األمر طحن الذرة المحورة وراثيًا من الواليات        . آانKت هKناك آثKار عديKدة لمسKألة األغذيKة المحKورة وراثKياً                 -69
وتم التعاقد . يم الذرة بعناصر غذائية إضافيةالمتحدة جنبًا إلى جنب مع الشراء من األسواق المحلية وتم في غضون ذلك تدع          

ولكن حتى ,  في المائة من المنتجات الثانوية للطحن الستخدمها آأعالف     25مKع مطاحن جنوب أفريقيا مقابل االحتفاظ بنسبة         
ي  ف8وفي بوالوايو ترتب على ذلك خسارة بنسبة . هKذا اإلجKراء أصKبح غKير اقتصادي بعد انخفاض أسعار الذرة واألعالف       

ونظم المكتب القطري . مطحونة أو آاملة , ولKم تقبل زامبيا أي منتجات محورة وراثياً       . المائKة باإلضKافة إلKى تكالKيف الطحKن         
فKKي مKKالوي الطحKKن داخKKل القطKKر ولكKKنه اضKKطر فقKKط إلKKي طحKKن الKKذرة الKKواردة مKKن الواليKKات المKKتحدة بمجKKرد ابKKتداء موسKKم    

 .الزراعة

 المشتريات المحلية واإلقليمية 
وقKKد عملKKت وحKKدات   . للaaبرنامجآانKKت هKKذه أآKKبر عملKKية شKKراء مKKن السKKوق المحلKKية واإلقليمKKية فKKي الKKتاريخ الحديKKث           -70

المشKتريات الKتابعة للمكتKب اإلقليمKي والمكاتKب القطKرية بصورة جيدة ولكن مالك الموظفين لم يكن آافيًا لمواجهة الظروف                 
 فKي المائKة مKن آل السلع    15 األغذيKة المحKورة وراثKيًا، والتKي آKان يKتوقع لهKا مKنذ الKبداية أن تشKكل                       وبسKبب مسKألة   . الجديKدة 

 مليون دوالر 63 طKن بKتكلفة قدرها   334 000 إلKي  2003حزيKران  /المسKلمة زادت المشKتريات اإلقليمKية مKع منتصKف يونKيو        
وآانت . )9( طن إضافية من السوق العالمية121 000 طKن مKنها مKن جKنوب أفريقKيا؛ آمKا تKم شKراء            280 000أمريكKي، جKاء     

السياسKة المتKبعة هKي الشKراء بكمKيات صKغيرة منعًا لحدوث تأثير عكسي في السوق فقد آانت تكلفة ذرة جنوب أفريقيا ترتفع        

                                                 
 طن بين يناير  585 000وارتفعت المشتريات الدولية واإلقليمية ألي      . 10200 لعملية الطوارئ  2003ات المتاحة للبعثة في منتصف يونيه        حسب البيان      )9(

  آما ذآر من قبل في هذا التقرير 10200 لعملية الطوارئ المرحلتين السابقة وعملية الطوارئ    2003 ويوليو 2002
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ألمريكي وآان ارتفاع سعر رند جنوب أفريقيا مقابل الدوالر ا. 2002 دوالرًا أمريكيًا للطن في أواخر   195أحيانًا لتصل إلي    
 .أهم عامل وراء االرتفاعات في األسعار

ورغKم أن الKتعاقد علKي مشKتريات األغذية آان جيدًا وفعاًال فان المكتب اإلقليمي لم يتمكن من تخصيص الوقت والجهد               -71
فلم تحصل زمبابوي مثًال : لتمويل المتاحوآKان هKناك افKتقار إلي الوضوح فيما يتصل با        . الالزميKن للمشKتريات غKير الغذائKية       

علKKي مخصصKKاتها الكاملKKة مKKن المرآKKبات إال فKKي نهايKKة عملKKية الطKKوارئ، وانقضKKت خمسKKة أشKKهر قKKبل تسKKليم خKKيام التخزيKKن  
 .المؤقتة لمالوي التي آانت قد طلبت ألغراض التخزين المسبق قبل موسم األمطار

 نظم المعلومات 
واألمKKKن والKKKبريد , نفKKKذت فKKKي اإلقلKKKيم عملKKKية فعالKKKة لتكنولوجKKKيا المعلومKKKات واالتصKKKاالت لتوفKKKير االتصKKKاالت العامKKKة    -72

ومع . ونظام معالجة حرآة البضاعة وتحليلها  , واألجهKزة الالزمKة لشKبكة الKبرنامج ونظامKه العالمKي للمعلومات            , اإللكترونKي 
وتميز . وآKان تدريKب الموظفين دون المستوى المطلوب    . ميKناء ناآKاال   فقKد حدثKت مشKاآل اتصKال فKي بعKض المواقKع آ              , ذلKك 

الفKريق المبدئKي لتكنولوجKيا المعلومKات واالتصKاالت بالكفKاءة ولكKن االسKتمرار في العمل والتغطية شهدا حاالت عدم انتظام              
 . بسبب بقاء الموظفين لفترات قصيرة فقط

. ت الخاصKة بخطKوط اإلمKداد منتظمة وُدعمت بوجود موقع وحدة اإلمداد اإلقليمي على شبكة اإلنترنت              آانKت المعلومKا     -73
فلم يكن يتم . وآKان مKن نقKاط الضعف أن دائرة الشحن التابعة لبرنامج األغذية العالمي لم تكن تستأجر سفن الواليات المتحدة       

. إلقليمKي بالشKحنات إال بعKد إبحKار السKفن في أغلب األحيان     إخطKار األجهKزة المسKؤولة عKن عملKيات اإلمKداد علKى الصKعيد ا             
ولكن لم يكن واضحًا منذ البداية ما إذا آان , وبذلKت المكاتKب القطKرية والمكتب اإلقليمي جهدًا آبيرًا في إدارة خطوط اإلمداد      

وأصدر . عمليات اإلمدادالموظفون المسؤولون عن خط اإلمداد مسؤولين أمام األجهزة المسئولة عن وضع البرنامج أو عن     
المكتKب اإلقليمKي قKرارات إدارية بأن يكون الموظف اإلقليمي المسؤول عن اإلمداد تابعا لمكتب المدير اإلقليمي وبأن ترأس            

 .وحدة البرامج اللجنة المعنية بخط اإلمداد

 تعبئة الموارد
وسKKانده فKKي ذلKKك قسKKم تعبKKئة المKKوارد , بيريKKن السKKتقطاب الدعKKم وتعبKKئة المKKواردآKKرس المكتKKب اإلقليمKKي وقKKتًا وجهKKدًا آ  -74

. وآKKان للمديKKر التنفKKيذي، باعتKKباره مKKبعوثًا خاصKKًا، دور أساسKKي فKKي تحسKKين صKKورة العملKKية  . ومكتKKب االتصKKاالت فKKي المقKKر
 في المائة بنهاية 86 إلى 2002أيلول / في المائة في نهاية سبتمبر  37وزادت اسKتجابة الجهKات المانحKة لعملKية الطKوارئ من             

 . في المائة مقومة باألطنان97 مقومة بالدوالرات وبنسبة 2003حزيران /يونيو

 جهة مانحة 40فقد أسهمت فيها أآثر من : آKان مKن السKمات الممKيزة لهذه العملية ارتفاع عدد الجهات المانحة وتنوعها             -75
وآKان البKد مKن إيجKاد حلKول مبتكرة لبعض الجهات المانحة غير التقليدية لتدبير التكاليف المرتبطة           . 2003أيKار   /بKنهاية مKايو   

 .بالتبرعات ألن هذه الجهات لم توفر الوسيلة الالزمة السترداد التكاليف بالكامل

فتم اقتراض األغذية المبدئية الالزمة , ة في تعبئة الموارد  اسKتفادت مKالوي وزامبKيا بصKفة خاصKة من المرونة اإلقليمي              -76
حتى دون أن تعلن الحكومة حالة , واسKتفاد عKدد مKن الحKاالت الصKغيرة نسبيًا في موزامبيق أيضاً     . لسKوازيلند مKن موزامبKيق    

 .غير أنه آان من الممكن تحسين االستجابة في األشهر الستة األولى من عملية الطوارئ, الطوارئ

 وارد البشريةالم
تطلبKت عملKية الطKوارئ زيKادات سKريعة فKي الموظفيKن غير الموجودين أصال؛ واستخدم في البداية موظفون منتدبون             -77

آان . وموظفKون وخKبراء استشKاريون مؤقتون للعمل لفترات قصيرة   , )آمKباال (مKن المكتKب اإلقليمKي لشKرق وجKنوب أفريقKيا        
وبخاصة في عمليات اإلمداد؛ آما , موظفيKن العشKرة الذيKن أتKيحوا بموجKب اتفKاق توفير الموظفين االحتياطيين مفيداً       وجKود ال  

وآان هناك مكتب قطري جديد في زمبابوي ومكتب فرعي جديد .  مKتطوعا مKن متطوعي األمم المتحدة  11آKان هKناك أيضKًا     
 موظف في اإلقليم ولكن آان هناك نقص حاد في 900د تم نشر  ، آKان ق   2002آKانون األول    /وبحلKول ديسKمبر   . فKي سKوازيلند   

وآKKان علKKى مجموعKKة صKKغيرة مKKن الموظفيKKن الفنييKKن أن تقKKوم بتدريKKب الموظفيKKن    . الموظفيKKن فKKي المKKراحل األولKKية للعملKKية 
 . إلى جانب عبء العمل الثقيل الملقي على عاتقهم)10(المعينين محليًا وتوجيه الخبراء االستشاريين

                                                 
 .تشرين الثاني /ريًا في نوفمبر   آان هناك خمسون خبيرًا استشا  )10(



16 WFP/EB.3/2003/6-A/1 

 

ولكKن قKيام قسKم المKKوارد    , آKان اشKتراك فKريق موجKود فKي المقKر فKي رومKا فKKي تصKميم عملKية الطKوارئ عمKًال مبKتكراً               -78
 موظفKKًا للمكتKKب  22ووفKKرت قائمKKة المرشKKحين للتصKKدي لحKKاالت الطKKوارئ    . البشKKرية بالرصKKد المتسKKق آKKان يمكKKن أن يفKKيد   

يم اآلني لترتيبات قائمة المرشحين للتصدي لحاالت الطوارئ أن هناك عزوفًا من جانب      وتبين من استعراض التقي   . اإلقليمKي 
 أو أقKKل وأن موظفKKي قائمKKة المرشKKحين  3-وأن معظمهKKم آKKان مKKن الفKKئة ف , المديريKKن عKKن التخلKKي عKKن الموظفيKKن المدربيKKن  

 .نللتصدي لحاالت الطوارئ آانوا يستخدمون فقط لسد الثغرات لحين تعيين موظفين نظاميي

ولم يكن التنسيق بين وحدات المقر يتسم بالكفاءة دائمًا فيما يتصل بتزويد . آKان تمثKيل النسKاء جKيدًا على آل المستويات          -79
حاطة وإ, فكانت الموارد البشرية تتولى مهمة نقل الموظفين وتكليف موظفين للقيام بمهام مؤقتة   . المكتKب اإلقليمي بالموظفين   

مكتKب الشKؤون اإلنسKانية علمKًا بالموظفيKن الذيKن يكلفKون من القائمة وآان الفريق المعزز للتدخالت اإلمدادية الطارئة يتولى           
 .أمور االتفاقات االحتياطية

 يكن من السهل إيجاد حلول لهذه ولم. الحظKت أول بعثتين للتقييم اآلني وجود مستويات عالية من التوتر لفترات طويلة        -80
ومKع استقرار العملية  . األمKور؛ وقKد تكKون مسKاندة األقKران بصKورة غKير رسKمية هKي أفضKل أسKلوب فKي آثKير مKن األحKيان                

 .انخفضت مستويات التوتر

 التمويل
متوفر بشكل عام وال عن تمويل النقل البري  لKم تكKن لKدى مديKري المكاتKب القطKرية معلومKات واضKحة عKن التمويل ال                     -81

وغالKبًا مKا آانKت مسKتحقات مقاولي النقل تصرف متأخرة بسبب التأخر في اإلفراج عن           . والتخزيKن والمKناولة بصKفة خاصKة       
 .األرصدة

,  مع نظام معالجة حرآة السلع وتحليلهاومرتبطة بالتعامل, آانKت مشKاآل التدفق النقدي مشاآل نابعة من جوهر النظام           -82
وآان . وهKو جKزء ال يKتجزأ مKن الترخKيص باعKتمادات تكالKيف الدعKم المباشر في شبكة البرنامج ونظامه العالمي للمعلومات          

أو تأآيد الوصول إلى , الترخKيص بصKرف الKنقدية يKتوقف إمKا على إدخال مستند الشحن في النظام في حالة الشحنات العينية      
 Kية          الجهKية والمحلKتريات اإلقليمKة المشKي حالKودة فKوفي آلتا الحالتين آانت هناك فترات تأخير تصل إلى عدة أشهر . ة المقص

وتفاقمت المشكلة بسبب الحاجة  . بيKن تأآKيد الKتعهد المعقود وتوفر أرصدة تكاليف الدعم المباشر الالزمة للدخول في االلتزام               
           Kام آومKن نظKًا بيKيانات يدويKل البKى نقKات وآان ذلك يتطلب مهارات لم تكن      إلKي للمعلومKه العالمKبرنامج ونظامKبكة الKباس وش

وآKان نظKام آومKباس صKارمًا أآKثر ممKا ينبغKي؛ ولكKن آKان هKناك إخفKاق مKن جانKب اإلدارة في تنفيذ السياسة                     . مKتوفرة دائمKاً   
 .المؤسسية في إعداد الوثائق المناسبة قبل ترآيب نظام آومباس

 2003آذار /وفKKي مKKارس. آKKان وجKKود الKKتدفق الKKنقدي تحKKت بKKند تكالKKيف الدعKKم المباشKKر مثKKيرًا للمشKKاآل بصKKفة خاصKKة     -83
 ملKKيون دوالر 18.3مسKKتوى اإليKKرادات الKKبالغ  ,  ملKKيون دوالر أمريكKKي 18.9تجKKاوزت االلKKتزامات التKKي آانKKت تقKKدر بمKKبلغ    

 : وتبرز أربعة أسباب لذلك. أمريكي

 � مع عوامل أخرى  -وأدى ذلك . هات المانحة غير التقليدية ال توفر دائمًا أمواًال لتغطية تكاليف الدعم المباشر    أن الج !
  ماليين دوالر أمريكي في ميزانية تكاليف الدعم المباشر؛  5إلى عجز يقدر بمبلغ 

انظر ما    (المي للمعلومات آانت هناك مشاآل تتعلق باألرصدة المرخص بصرفها من خالل شبكة البرنامج ونظامه الع     !
 ؛ )سبق

 من جانب واحد بتحويل مليون دوالر أمريكي من تكاليف الموظفين من ميزانية مصروفات دعم البرنامج        البرنامجقام  !
مما آان له تأثير سلبي , 2002واإلدارة إلى ميزانية تكاليف الدعم المباشر لعملية الطوارئ لألشهر الستة األخيرة من 

 ؛2003قدي لتكاليف الدعم المباشر في أوائل على التدفق الن

وليس القيمة ,  دوالرًا أمريكيًا للطن31في المراحل المبكرة آانت التبرعات تتضمن تكاليف الدعم المباشر بمعدل   !
 .المعدلة لتكاليف الدعم المباشر لعملية الطوارئ

وتكالKKيف التشKKغيل ,  تدابKKير آلKKية جديKKدة للKKنقل الKKبري والتخزيKKن والمKKناولةلaaبرنامجاوضKKع مقKKر , اعKKترافًا بهKKذه المشKKاآل  -84
وسKوف تظهKر نKتائج هKذا اإلجKراء فKي عملKيات الطوارئ في            . المباشKر األخKرى وتحويKالت أرصKدة تكالKيف الدعKم المباشKر             

 .المستقبل
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 االستنتاجات
وبخاصKة في ما  , تناسKقة لحالKة الطKوارئ فKي الجKنوب األفريقKي تغيKيرات جديKدة آبKيرة               المالaبرنامج   تضKمنت اسKتجابة       -85

واالستجابة لمسائل األغذية المحورة وراثيًا والشراء   , والتنسيق بين الوآاالت  , اإليدز/يتصKل بفKيروس نقص المناعة البشرية      
فإنه يؤآد على التفاني وعلى الخبرات , ائلورغم أن التقييم اآلني تضمن تحفظات إزاء بعض المس. علKى المسKتوى اإلقليمKي     

وسوف يفيد في استخالص , واالبKتكارات التKي جعلKت مKن عملKية الطKوارئ عمKًال ناجحKًا بصKورة ملحوظKة مKن عدة جوانب                
 .دروس مهمة

 التوصيات
 :يوصى بما يلي  -86

استعراض منهجية بعثات تقييم المحاصيل واألغذية    ) 1(ل  من خالالبرنامجتعزيز التقديرات المتصلة باحتياجات   !
وإحالل بيان ميزانية األغذية محل بيان ميزانية المحاصيل، وتحديد احتياجات الفرد , وتحسين تقييم الواردات المتوقعة 

, يد العيناتالخطوط التوجيهية لتقييم احتياجات الطوارئ التي تلبي المعايير الدنيا في عمليات تحد) 2(من األغذية؛ 
توضيح انعدام األمن الغذائي المزمن والمرحلي ) 3(وتحليل األسواق واالحتياجات غير الغذائية؛   , وسبل آسب العيش 

 .من خالل إجراء المزيد من الدراسات األساسية في المناطق التي يتعرض فيها السكان للصدمات المتكررة 

واستعراض مفهوم الحصص   , د المستفيدين واستراتيجيات التوزيع   توفير السياسة المؤسسية والتوجيه التشغيلي لتحدي   !
الغذائية المرجعية الفردية واألسرية في ضوء الفهم المحسن آلليات الدعم االجتماعي للمجتمع المحلي وقدرات األسر 

 .على الصمود بما فيها دور أغذية المجاعات

. في الميزانية مكرسين لهذا الغرض في وثائق عملية الطوارئالتأآد من أن نظام الرصد والتقييم يتضمن تمويًال وبندًا    !
وينبغي إيفاد موظفين متخصصين في الرصد والتقييم وفي تحليل هشاشة األوضاع ووضع خرائطها من بداية أي         

ونصائح متدرجة  , وينبغي أن يشمل التوجيه المؤسسي للرصد والتقييم وحدات نمطية عملية  . عملية طوارئ جديدة
تجهيز   /وينبغي تحقيق التوازن بين جمع البيانات وتنقية     . ياسية يسهل تعديلها لتتالئم مع االحتياجات المحلية  ونماذج ق

 .البيانات المتعلقة بالرصد والتقييم وتحليلها 

استعراض احتياجات الترآيب السريع لشبكة البرنامج ونظامه العالمي للمعلومات ونظام آومباس وتشغيلها وتوفير             !
 .واألهم من ذلك آله التأآد من توفر التدريب المناسب في المكاتب القطرية . الزمة لها في ظروف الطوارئالروابط ال

ويمكن أن يكون فريق واحد بالمقر مسؤوًال عن تزويد جميع عمليات    . ترشيد تعيين الموظفين لعمليات الطوارئ    !
ينشأ سجل للخبراء االستشاريين   , ارئوالستكمال قائمة المرشحين للتصدي لحاالت الطو  . الطوارئ بالموظفين

والتأآد من وجود توازن بين    , بما فيهم آبار المبرمجين الذين تتوفر لديهم معرفة ببرنامج األغذية العالمي      , الخارجيين
 والتأآد من, وُيطلب من نائب المدير التنفيذي لشؤون العمليات ومدير مكتبه القيام بدور أآبر في تعميم القائمة          . الجنسين

 . تقديم المديرين لمبررات فيما يتعلق باالحتفاظ بالموظفين عندما تكون هناك حاجة ماسة إليهم      

معالجة مسألة قدرات المنظمات غير الحكومية في حاالت الطوارئ وتوفير التوجيه للمكاتب القطرية في ما يتعلق      !
ا فيما يختص بمعالجة نقاط الضعف في     بإجراء تقييم سريع لقدرة المنظمات غير الحكومية والخيارات المتاحة له      

 .قدراتها على المدى البعيد والمدى القريب فيما يتعلق بالتمويل والتدريب والمدخالت الخارجية   

إقامة الحجج الواضحة إلبراز الميزة النسبية لبرنامج األغذية العالمي في ما يتصل بالتصدي لألسباب الهيكلية النعدام   !
وبشكل خاص في سياق وثائق , اإليدز/بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية, يةاألمن الغذائي وسوء التغذ

وينبغي أن تقتصر  . استراتيجية الحد من الفقر والتقييم القطري المشترك وإطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية
 .عمليات توزيع الغذاء العامة على فترات محددة بوضوح

 .بدًال من زيادتها , لتكميلية المستهدفة القائمة توحيد وتحسين نوعية األنشطة ا  !

 .يتضمن التقرير النهائي الكامل توصيات أآثر تفصيًال  -87
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